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ذمؼـدمةذ

مسوعيمم ماٌغوربقي ماجملؿؿعوت ميف مايدؼـي ماٌلؿفؾؽوت مبؿورؼخ ماالػؿؿوم مممممممإن
و(ميفماظػرتةماالدؿعؿورؼيمظقسمأعرامجدؼدا،مصؼدميفماجملؿؿعماظؿقغللمدبصقصم)و

ميفم مبوظظوػرة مأرؾوءممأبوغفواػؿؿ مإحصوئقنيمو ماتـقشراصقنيمو ماالخؿصوصمعـ أػؾ
ماٌـظقعيم ميفمإرور مبودؿـؿوجوتفؿ مأدظقا مغظرتفؿماًوصيمو مسؾقفو وصققنيمصلؾطقا

بعضماالدؿعؿورؼيمووجدوامأحقوغومعـمؼـوضضفؿماظرأيمومطبوظػفؿماالدؿـؿوجوتمعـم
ماٌـؼػنيمواٌكؿصنيماظقرـقني.

وماظزاوؼيماظيتمغطرحموصؼفومػذاماٌقضقعمػلماظزاوؼيماظؿورطبقيماالغرتوبقظقجقيم
م معػودػو معلؾؿي معـ ماٌوديممإنصــطؾؼ ماحملقط موصؼ مؼؿقدد ماالدؿفالطل اظلؾقك

ماظؿطقرم ميوالت محؼقؼقو ماغعؽودو مميـؾ مغػلف ماآلن ميف مظؽـف مظؾؾشر واإلغؿوجل
ما ماالدؿفالكمػلماالجؿؿوسلمو مصـؼوصي ماظػؽريمظدىماظشرائحماالجؿؿوسقي ظـؼويفمو

متعؾريمعصغرمظـؼوصيماجملؿؿع.
ماألمنقذجنيمتفدفممإن مهلذؼـ ماظدالالتماالجؿؿوسقيممإظبدرادؿـو اظؾقٌمسـ

مصوٌعروفم ماالدؿفالطقيماىدؼدة مظؾظقاػر مواٌؿكؾػيممأنواظـؼوصقي اظؾؾدانماٌلؿعؿرة
مسرصًمخاللماظـصػماظـو ماظؼرنمتؼـقو ماظؼرنم91غلمعـ معـ ماظـصػماألول م02مو

                                                                                                                                   
م.اىؿفقرؼيماظؿقغلقيم–طؾقيماآلدابموماظعؾقمماإلغلوغقيمبصػوضسم–ضلؿماظؿورؼخم*
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أمنورومادؿفالطقيم"جدؼدة"موم"دؾؾقي"ميفمإرورماظؿؼلقؿماظعوٌلمظؾعؿؾمواٌؾودالتم
ماظذيمصرضؿفماٌـظقعيماإلعربؼوظقيموماحؿؽوراتفوماظعوٌقيمآغذاك.
م) ماظػرغلل ماالدؿعؿور مزعـ ماظؿقغلقي ماظؾالد مطوغً مضد موحؿكم9144-9889و )

سؾكمزقاػرمادؿفالطقيمجدؼدةميفمعلؿقىم األضطورماظيتم"اغػؿقً"ضؾقؾفمعـمضؿـم
ماإلصرنل( م)اظؾؾوس ماظدراجي. اٌؾؾس م)اظلقورة، ماٌرطقب مواظرتصقفم.(.و م1اٌلطؾ

مطوظشويم مجدؼدة مو م"واصدة" معلؿفؾؽوت مزفرت ماظعشرؼـ ماظؼرن معطؾع صؿـذ
مبوٌقا ماٌشروبوتماظغوزؼيمو مو زاةمععمذظؽمواظشؽالريموععؾؾوتماٌصرباتماظغذائقي

معلؿفؾؽوت ماغؿشور مطونمم2اتلع ماغؿشورػو مظؽـ ماظؿورؼخ مػذا مضؾؾ معقجقدة طوغً
معـم م)غقع ماظؿؽروري مذظؽ ماظػضوءاتمعـ مبعضماظػؽوتمو مسؾك موعؼصقرا ربدودا

م…وماظؼفقةمومظعىماظقرقموأظعوبمايظ3واظدخونموماًؿر اٌكدراتماًػقػي(
اظؿقغلقيماٌعوصرةمميؽـفماظقضقفماٌؿلعؾميفمتورؼخمتطقرماٌلؿفؾؽوتمبوظؾالدممإن

معو مصرتة ميف مخوصي مو ماظؼرن مأول ماظشعيبمعـذ مو ماظقادع ماإلضؾول معدى بنيممسؾك
"ومضدمظػًمماظروحقيماظرتصقفقيمايربنيمسؾكمػذهماٌقادماالدؿفالطقيماظغذائقيموم"

اغؿؾوػـوماالغؿشورماظقادعموماظشعيبمٌودةماظشويمومطذظؽمومبدرجيمأضؾ"ماظؿؽروري"م
مػؿو م)اظشوي(مو مصوألول ماظدرادي، مػذه مشبصمبفؿو ماظؾذان معـم األمنقذجون طون

(مومسـدمأشؾىمإغوثو)ذطقراموممصـػماٌلؿفؾؽوتماٌـؿشرةمجداميفمصػقفماىـلني

                                                                                                                                   
لؿفؾؽوتمودالظؿفوماالجؿؿوسقيموماظـػلقيمبداؼيمعـماظلؿقـوتمأثورماٌمرخقنموماألغرتوبقظقجققنمعقضقعماٌم-1

مومضدمخوضمصرغونمبرودالمومتالعذتفميفماٌقضقعمطـريامبؾمرفرمزبؿصقنميفماٌقضقعماغظرم:
- Flandrin, J.مL. et Montanari, M. : Histoire de L'alimentation.- Paris, Fayard, 1996.  

- Hemardinguer, J. : Histoire de la consommation.- Annales, ESC, Mars-juin1975.- p.p. 

402-243. 
ماالضؿصوديم–2 مو ماظـؼويف مو ماالجؿؿوسل ماٌلؿفؾؽوتموأثرػو معقضقع ميف ماظؿقغلققن ماٌمرخقن خوضماظؾوحـقن

موذظؽمأمميفمإرورمحبقثمسوعيمأومعؿكصصيمأغظرمسؾكمدؾقؾماظذطرم:
ماظلالم- مام،سؾد ماظؿقغلققن ماٌمرخقن م: مايدؼـيأغبد مايؽؿيم-.ظعصقر مبقً طؿوبمم،9115م،تقغس،

مععرب.
يفماٌغقؾقنميفمتورؼخممولم:خؾزماألشـقوءمومخؾزماظػؼراءمبوظؾالدماظؿقغلقيمخاللماظعصرمايدؼٌ،عبم،بـمروػر-

م.003-983.ص.مصم-.9111معـشقراتمبقًمايؽؿي،مضرروج،م-.تقغسماالجؿؿوسل
منيميفمتورؼخمتقغسمايدؼٌماغظر:موضعماالػؿؿوممبؿورؼخماٌودتنيماٌذطقرتم–3
م،949سددمم،طرادوتمتقغسميفميفمتورؼخمدخقلماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدره،م:محلني،مبقجرةم-

م.34-91.ص.صم-.9110غقصؿربم
م-59سددمطرادوتمتقغس،ميفمالدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطل،ــؾـ:ماظظوػرةماًؿرؼيمبوظمحلني،مبقجرةم-

م.991-04م.ص.صم،50
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م)اظؿؽروري( ماظـوغل مأعو ماظؿقؾقؾ، مأو ماظؿقرؼؿ مجدل مؼقاجف ممل صفقم اظػؽوتمطؿو
مذطقريمحبًموانذبم ماظؽفقمإظبادؿفالك مو ماظشؾون مهًمادؿفالطف موطون ل

روئؾيمجدلماظؿفرؼؿمومضدمذّؽؾمبدورهمعـؾماظشويمزوػرةمادؿفالطقيمأثورتمجدالم
مومصضقالموماغؿشورا.

ماظؿلوؤلمحقلمعدىمعشروسقيماىؿعمبنيمػوتنيماٌودتنيم)أيماظشويم وؼطرٌح
واظؿؽروري(مصقلى،معومعلقغمذظؽم؟؟مومٌوذامملمتشؿؾماظدراديمعقادمادؿفالطقيم

اٌربرمم،مإن4رموماٌصرباتموماٌعؾؾوتموماظشؽالريموماظؼفقةأخرىمطوظلؽرموماًؿ
هلذاماالخؿقورمػقمذظؽماظؿزاعـمبنيماٌودتنيميفماالغؿشورمخصقصومبنيمايربنيمصؼدم
ذّؽؾماظشويمطؿوماظؿؽروريمزوػرةمادؿفالطقيموماجؿؿوسقيميفمأضطورماٌغربمومظؼدم

ومالمميؽـم يماٌقادماألخرى.اتلعًماظؼوسدةماظعددؼيمٌلؿفؾؽلماٌودتنيمعؼورغيمبؾؼق
بعضماٌلؿفؾؽوتمومخوصيماظروحقيمعـفومطوغًمعقجقدةمضؾؾماظعفدممأنأنمغـؽرم

ماالدؿعؿورؼيم ماظػرتة ميف مادؿفالطفو متزاؼد مو مربؿشؿ مو مربدود مبـلؼ االدؿعؿوري
ماظشويم ممنقذج ماظعؿؾ مػذا ميف مغـؿكى مجعؾـو معو مػق مو مبوالػؿؿوم محظقً ظؽـفو

معـؿونميفماظظفقرموماالغؿشور.واظؿؽروري،مصوٌودتونمعؿزا
مطقػقيم مو ماٌلؿفؾؽوت مػذه مجذور مسـ ماظؿلوؤل مػق ماظؾقٌ مػذا ميف ماٌزعع و
دخقهلوميفمثؼوصيماظؿقغللموعومعدىمتلثريػوميفماظلؽونموعومػقمتؼدؼرػوماظؽؿلمثؿم
مػؾم متؾعقي مأم متعصري مو ماسبالل مأم ماغػؿوح مزقاػر مػل مػؾ مغقسقو مغؼقؿفو طقػ

مو ماألذواق متغقري ميف ماًورجممدوػؿً مسؾك ماظداخؾ مواغػؿوح ماظذػـقوت هدؼٌ
واظرؼػمسؾكماٌدؼـي،ػؾمػلمذبردمعقادمترصقفمأممودوئؾمدبدؼرمثؿمطقػمتػوسؾًم
ععفوماإلدارةماالدؿعؿورؼيموروبقرػوماإلسالعلموماظطيبموطقػمطونمردمصعؾماظـكىم

م؟؟؟ماظقرـقيماظؿقغلقيمووػفو

 .Iذتذاالجتؿاعقةذوالقؼايقةادتفالكذالشــايذبالبالدذالتوندقة:ذالدالال

ذيفذجذورذالشايذبالبالدذالتوندقةذ.1

سؾكماظؾالدماظؿقغلقيميفماظػرتةمايدؼـيموػقميفمتعرؼػفمموايداظشويمػقمعشروبم
ماغؿشرم مو ماظؼدم معـذ ماٌدارؼي مذؾف مو ماٌدارؼي مبوظـطوضوت معقجقد مغؾوت اٌؾلط

أٍعومتعرؼػفماٌدضؼممؾقزاإلنادؿفالطفميفماظعوملميفماظعصرماٌورطـؿقؾلمبػضؾماظؿفورم
                                                                                                                                   

بوظؾقٌميفماظظوػرةماًؿرؼيموماظؿؾغمظذظؽموـؾـوماظؿؽرارمومزفرتمم-طؿومأدؾػـم-ـوكمحبقثماػؿؿًػم–4
مظرضش مدظـدة مظؾؾوحـي مدراديمحقلمادؿفالكماظؼفقة مممممم Le commerce du café avant l’ère des) عمخرا

  plantations coloniales) م"ظػرغلقيمهًماظطؾعوورةماظؼفقةمضؾؾمسفدماظزراسوتماالدؿعؿورؼيمعؼولمبو
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ماظشؽالري مأو ماظؼفقة معـؾ معـؾف مادؿعؿوري مذراب مصفقمم5صفق ماظعؾؿل متعرؼػف أعو
صفقمم« Thea sinensis »ـمعشروبمعلؿكرجمعـمغؾؿيماظشويماٌعروصيمبوظالتقـقيمب

مذويم مأوراق مسؾك مدوخـ مبصىمعوء ماظشويمضبٍضر مأذفور معـ "ذرابمعلؿكرج
م …ذبػػي ماٌشروبوت مأطـر معـ مػق مسـدمو مؼلؿفؾؽ مطون موضد مأػؿقي اٌـعشي

ثؿماغؿشرميفماظقوبونمعـذمم،اظصقـقنيماظؼداعكمعـذماظؼرنماظرابعمعقالدؼومومحؿكمضؾؾ
ماظلودسمم مدـيم،اظؼرن معرة مألول مأوروبو مدخؾ مضد ماظؿفورمم9492مو مجؾؾف مضد و

صؾحمأوممإنؾرتامماغؿشرميفم91ومبداؼيمعـماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنمم.اهلقظـدؼقن
غفماصؾحمعشروبومورـقوموضدمدوػؿمأدرجيممإظبماٌؼوػلمومؼلؿفؾؽميفماٌـوزلمؼؾوعميف
مأخضرمماإلنؾقز مغقسون ماظشوي مو ماظعومل مأصؼوع مبوضل ميف مادؿفالطف مغشر يف
يفم ومٌودةماظشويميفماالدؿعؿولماظؿقغللمسدةمتلؿقوتمصفقم"اظشوي"م6"…وادقد

ظؿلؿقيماظرمسقيماظرائفيميفمظغيماظؽؿوبيماظرمسقيمدقاءماإلدارؼيمأمماظصقػقيمومػلما
اظؾالدماظعربقيمآغذاكمومخوصيميفمبالدمعصرموماٌشرقماظيتمسرصًمادؿفالطفمضؾؾم

وضدمؼؽقنممتقغس،مأٍعوميفماالدؿعؿولماظعوٍعلماظرائٍمسـدماظؿقغلقنيمصقلٍؿكم"اظٍؿوي"
مويفم ماظعومل ميف مبف ماٌؿوجرؼـ مو معقردؼف مسـد ماإلصرنل مظـطؼف معؾوذرا متعرؼؾو ذظؽ

طؿومؼـطؼمسـدماظعوعيمم،« tea »ماإلنؾقزأممم« thé »اءمعـماظػرغلقنيمتقغسمدق
مب ماظداخؾقي ماىفوت مبعض ميف م"اظشوػل" ـاظؿقغلقي مأؼضو مو تلثرامم"اظؿوػل"

بوالدؿعؿولماظرائٍمسـدمأػؾمررابؾسمومسـدماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيماٌـؿشرؼـمبلسبوءم
ماظؾالدماظؿقغلقي.

لمسؾكمحداثيماغؿشورمتؾؽماٌودةمبوظؾالدمنمتعددماالدؿعؿوالتموماظؿلؿقوتمتدإ
م مؼؼقدغو معو ممإظبوػق مسـ ذوجذورهاظؿلوؤل ذالشاي ذدخول مادؿفالطقيممزمن طؿودة

مبوظؾالدم؟؟
ظؼدمررحمػذاماظلمالمسـدعومسٍؿماغؿشورمادؿفالكماظشويميفماظؾالدماظؿقغلقيميفم

غشرمذربفمسـدمسوعيممأنعطؾعماظعشرؼـوتمومضدمأعبعًماإلجوبوتموماتػؼًمسؾكم
مطوغقام مطؿو مررابؾس مأػؾ مأو ماظؾقؾقني ماٌفوجرؼـ مبقادطي مطون ماظشعؾقي اظػؽوت

أيمإبونماظغزوماإلؼطوظلمظؾقؾقومم9199ؼلؿقغفؿميفمتقغسموطونمذظؽمبداؼيمعـمدـيم
ووصقدمصؾقلماهلفراتماىؿوسقيماظيتمتقزسًمسؾكمزبؿؾػمجفوتماظؾالد،مؼمطدم

                                                                                                                                   
5- Heutz, A. : Boissons coloniales et essor du sucre.- Histoire de l'alimentation.- Op. cité.- 

p.p. 629-641. 
م.32-08.ص.مصم-.9114مرؾعيماظرؼوض،م،95جزءمماٌقدقسيماظعربقيماظعوٌقي،م–6
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م معـ ذطؾ ذققؼة ذالرمحان معبد ذمانقانو محقلمم (MAGNIN- J)جون محبٌ يف
تورطبفمحدؼٌمجدام:مسـدعوممإناغعؽودوتمآصيماظشويمبؿقغسمعـمعـظقرمذعيبم"م
م9190-9199اظرتطقيمظلـيمماإلؼطوظقيجؾؾفماٌفوجرونماظطرابؾلققنمبلؾىمايربم

م مسـدػؿ ماٌؿفذرة ماظعودة ماظؾالدمشرؼؾيمسـمػذه مػذه وضدمضوعًمم7"…وضدموجدوا
ماظدوائر مأو ماالدؿعؿورؼيمماظلؾطماإلدارؼيم"اظؿقغلقي" ماإلدارة اظصققيمومعـمورائفؿو

مصؽونم مادؿفالكماظشويمبوظؾالد مومحبٌمسـمجذور ممبقووالتمادؿؾقون اظػرغلقي
متعؿقؿم مو ماظطرابؾلقنيميفمغشره ماٌفوجرؼـ مسؾكمدور ميفمزبؿؾػماظؿؼورؼر اإلعبوع
 ادؿعؿوظفمسـدماظؿقغلقنيمصفذامربؿدماظصوحلمدبقشمسوعؾمأوالدمسقنمؼمطدمعـؾم

اغؿشورمذربماظشويم"مطونممأنعالئفمعـمضقودماىفوتماظداخؾقيمسؾكمأشؾىمز
م مسوم مظالؼوظي"م9199بعد مررابؾس مأػوظل معـ ماظؽـري مضدوم ماألرؾوءمم8اثر مأدظب وضد

مأن"م(SERGENT- E)ورجولماظصقيمبدالػؿميفماٌقضقعمإذماسؿربمادعقغدمدرجونم
مبؿقغس" مادؿفالكماظشويماألدقد مسؿؿقا ماظذؼـ مررابؾسمػؿ مغعًمررؼؼيمم9أػؾ و

م ».م« à la tripolitaineإسدادهمبوظطرابؾلقيم
مضقؼيم مأورده ماظرأيمصوظشويمحلىمعو ماألعـولماظشعؾقيمػذا ومتدسؿماألشوغلمو

"موندميفمإحدىمخؾكمررابؾسمومطٍؿؾمتقغسوعوغقونمعـمخاللماٌؿقاترماظشعيبم"م
ماألػزوجوتمعومؼؾلم:م

ؼؾدغومودّؾؿميفمبٍرهموؼـممتشلم"مأصؾماظؿويمحشقشيمعرةمومايؽؿيميفمعوهم**مت
متؾؼوه

م10**مودّؾؿميفمبالدهموؼـممتشلمتؾؼوه" أصؾماظشويمعومطــوغشمسـودةمتؼؾدغو
مسؾكم ماإلعبوع مو مسـماظؾالد ماٌودة مػذه ميفمأجـؾقي مإذا اظؾقؾقنيمػؿممأنالمعراء

المؼرضبـومعـمسـوءماإلجوبيمسـمعالبلوتمزفقرػومم9199اظذؼـمغشروػومبؿقغسمبعدم
ملمعرةم؟؟بؿقغسمألو

                                                                                                                                   
 .Guiga, A et Magnin, J : Le THE la plante maudite.- In IBLA, n°33, 1er T, 1946.- p. 91م-7

م.9133جقانمم4بؿورؼخمم48موثقؼيمسددم،8،معؾػم41،مصـدوقمEاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيمم–8
 Sergent, E. : Nocivité de la décoction de thé noir et innocuité de l'infusion de thé vert etم-9

usage dans l’Afrique du nord.- In Archives de l'institut Pasteur d'Algérie, XIX, n°4, déc 

1941.- p. 406. 
مم–10 معػودػو ميفمأرؼوفماظؾالد معـؿشرة ماظؿقغلقي مبوظعوعقي مسـمغؾوتمومحشقشمعرممأنأػزوجي اظشويمسؾورة

مغؽفؿفميفمعرارتفموميفمتعدؼؾمطؿقوتماٌوءماٌطفوتمبفومتؾؽمايشوئشموانمػذهماٌودةماغؿؼؾًمعـمأناٌذاقمبؾم
مبؾدػوموماغؿشرتمبربمتقغسمومأصؾقًمعقجقدةميفمطؾماألسبوء.
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ماىؾوئقيم مو ماألرذقػوتماإلدارؼي مأو ماظرحوظي م)اٌصـػوتمأو ماٌصودر الموقؾـو
ادؿفالكماظدخونموماظؿؽروريمواظؼفقةممأناظؿقغلقي(مسـمػذاماظلمالمبدضيمصوظقاضحم

م ماظؼرن معـذ ماظؾالد ميف ماظشويمم91راج مأعو مايوطؿي ماظػؽوتماظرتطقي مسـد مخوصي و
ميف موجد مصؼد مترصقفل معطؾعمطؿشروبمعـعشمو مايلقينمأيمعع ماظعفد مأوادط

ظؽـماغؿشورهمطونمربدودامومملمؼصؾمعوموصؾؿفماظؼفقةمعـمإذعوعموتلثريمم91اظؼرنم
ماظرتطقيم ماظؼفقة م" ماظقرين ماظشراب ممبـوبي مأصؾقً مإذ ماًوصي مأو ماظعوعي مممممسـد
مطونمادؿفالكماظشويميفماظؾالطم ماظشوذظقيمغلؾيمظؾقظلمابلمايلـماظشوذظلم" أو

ماظؾضوئعمايلقين مو ماهلداؼو مإرور مو مشؿور ميف مو مغودرا ماًوصي مبعض مسـد مأو
حدودمتورؼخمادؿعؿورماظؾالدمبؾمحؿكممإظبواظزؼوراتماألوروبقيمومبوظؿوظلمملمؼصؾحم

معطؾعماظؼرنماظعشرؼـمزوػرةمادؿفالطقيمذاتماسؿؾور.
رسوؼوماىوظقوتماألوروبقيمبؿقغسمعـذمأوادطماظؼرنماظؿودعممأنغضقػممأنومظـوم

مؼلؿفؾؽقنمػذهماٌودةمظؽـموصؼماظطرؼؼيمألرمومخوصيماسش ماإلنؾقزؼينؾقزمطوغقا
ماٌؿؿـؾيميفمعزجفمبويؾقىمومادؿعؿوظفميفمذؽؾمأطقوسمصغريةمومػذهماظطرؼؼيمال

م مبؿؾؽماظيتماغؿشرتميفمصػقفماظؿقغلقنيمبعد مهلو مسؾكم 9199سالضي ماظؼوئؿي و
دمرفقفمبوٌوءمومإضوصيمطؿقيمادؿفالكماظشويماألدقدم)مومؼلؿكماألغبرمأؼضو(مبع

عـماظلؽرمومؼؽقنمذظؽميفمإغوءمؼعرفمب"اظرباد"مومؼقزعميفمَطموسمبؾقرؼيمصغريةم
متعرفمسـدماظؿقغلقنيمبوظؽموسم"ماظطرابؾلقي".

إعؽوغقيمغشرمػذهماظعودةمعـمضؾؾماظرسوؼوماألنؾقزمومخوصيماٌوظطقنيمتؾؼكممإن
م ماظقاضح مو معلؿققؾي مذؾف مبؾ مطوغقاماٌفوجرؼمأنعلؿؾعدة ماظذؼـ مػؿ ماظؾقؾقني ـ

تقغسمومدوػؿقاميفمغشرمتؼوظقدمادؿفالطفمصوظظوػرةممإظباألصؾميفمجؾىمػذهماٌودةم
ظؾؾالدمصؼدمذؽؾماظعـصرماظطرابؾللمميفمسالضيمعؿقـيمععمعقجوتماهلفرةماظؾقؾقي

م مػذهممإظباظقاصد معقجوت مابرز مطوغً مو ماهلوعي ماجملؿؿع معؽقغوت مإحدى تقغس
ما مذاتماىذور مدـيتماهلفرة ميفمم9190-9199ظؼدميي مثؿ ماإلؼطوظل ماالحؿالل اثر

م) مبؼقودةم9108-9100اظعشرؼـوت ماإلؼطوظل ماالدؿعؿور مصضوسوت متزاؼد مبعد )
تقغسممإظبظؼدمضدرمسددماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيمم،9151شرادقوغلمومأخريامبعدمجػوفم

م مم9134دـي معـ ماظـوغقيمم،غلؿيم04222بلطـر ماظعوٌقي مايرب مبعد متزاؼد ثؿ

                                                                                                                                   
م9110م،تقغسم(،9141-9199إبراػقؿمأغبدم:ماٌفوجرونماظؾقؾققنمبوظؾالدماظؿقغلقيم)م،أبقماظؼودؿم-11
م.54-59م.ص.صم-.غػسماٌرجعم-.…:ماٌفوجرونمإبراػقؿم،أبقماظؼودؿم–12
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موخ مبعد متقغسميفممغلؿي.م34222ظقؼوربمم9151وصي ميف ماظطرابؾلقي ماىوظقي ان
ماظشويموصؼم مادؿفالك متروؼٍ ميف متلثريمحودؿ مهلو ماظـالثقـوتمطون اظعشرؼـوتمو

م مخصقصو ماظطرابؾلقي ماظشعؾقيممأناظؿؼوظقد مبوظػؽوت ماخؿؾطقا ماظؾقؾقني اٌفوجرؼـ
ءماظؾالدمومخوصيميفممبكؿؾػمأسبوم…اظؿقغلقيمعـمعزارسنيمومسؿؾيمومعـفؿقنيم

مبفم مإذ ماظشوي مبودؿفالك مطؾري موظع مظؾقؾقني مطون مو ماظؼروؼي مو ماظرؼػقي ربقسفو
ؼػؿؿققنمؼقعفؿمومبفمؼـفقغفمومؼروغفمعـشطومضرورؼومظؾعؿؾمصؽون"ماظربادمواظؽوغقنم

ماظؽقلون ماغؿشورمم"13و مجذور مسـ ماظؽـري مغعرف مال مو ماظعؿؾ مأدوات معبؾي عـ
ماظغربمػ مبطرابؾس ماظشوي مألنمادؿفالك ماألرجح مػق م)و ماألتراك مبػعؾ مؼؽقن ؾ

اظشويمطونمععروصومسـدماألتراكمعـذماظؼرنماظؿودعمسشرم(مأوماإلنؾقزماظذؼـمطونم
م مبرضي مو مصزان مإضؾقؿ ميف ماظلـقدقي معع موسالضوت مغػقذ مأشؾىم–هلؿ مطون مان و

واظـوبًمانماظؾقؾقنيمطوغًمهلؿم-تقغسمعـمإضؾقؿلمررابؾسمومصٍزانممإظباٌفوجرؼـم
خوصيموممقزةميفمإحضورماظشويموادؿفالطفموماصؾحماظشويمسـدػؿميفمعطؾعممتؼوظقد

م.عشروبومسوعوموأدودقومظؾرتصقفمواظؿـشقطم-ورمبومضؾقؾمذظؽمبؼؾقؾ-اظؼرنماظعشرؼـ
طبؿـميفمإعؽوغقيمعلوػؿيماجملـدؼـماظؿقغلقنيماظعوئدؼـمعـممأنومميؽـمظؾؿمرخم
سددػؿمطونمعفٍؿوممأنصوميفمغشرمادؿفالكماظشويمخصقم9198جؾفوتمايربمبعدم

م مجدؼدةممآظػ(م82)حقاظل مربٍؿؾنيمبعقائد مسودوا مو مرؼػقي مأودوط معـ مأشؾؾفؿ و
ذالتؽروريذوذاخلؿرطودؿفالكم ذو متؾؼكمضعقػيممأن،مشريمالدخان ماإلعؽوغقي ػذه

ماظشويمبؿؾؽم مادؿفالك مو ميفماىؾفوتماألوروبقي مطوغقا ماىـقد مأشؾىمػمالء ألن
ومؼؾؼكمدورمماظطرؼؼيماظيتماغؿشرمبفوميفمتقغس.ماظربقعمطونمربدودامومطبؿؾػمسـ

ماظلققم ميف متقصريػو مو ماٌودة مػذه مرواج متعؿقؿ ميف ماظؿفورؼي ماظرأمسوظقي اظشرطوت
نؾقزمػؿماظذؼـمدوػؿقاميفمتقصريمعودةماظشويمومبوظؿوظلمغشرػومألأدودقومصوظؿفورما

مأنالفميفميفمرريفمبالدماٌغربماظعربلمأيمظقؾقوموماٌغربماألضصكمشريماغفمالمخ
متعؿقؿماالدؿفالكمومغشرهمطونمعـماظؾقؾقنيميفماظعؼدماظـوغلمعـماظؼرنماظعشرؼـ.

ترذدغومػذهماظـؾذةمسـمتورؼخمعشروبمواصدمعـمخورجماظؾالدمأصؾحمتدرصبقومويفم
زرفمدـقاتمضؾقؾيممبـوبيماظظوػرةماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيموماظـؼوصقي،مصؽقػم

ماظؿقغلقني ماظشويمسـد ماظعوداتماظيتمراصؼًمادؿفالطفمماغؿشرتمعودة مػل معو و
                                                                                                                                   

م.958.صم-.اٌرجعمغػلفم-13
األدؼىماظؾقيبماظطوػرمسؾدماظرزاقم"ملمؼدرمعومظذةماظدغقومومبففؿفومعـمملمؼؽـمعـمومؼؼقلمآغذاكميفمذلغفمم-14

م.ومطذظؽميفمطؿوبماظطوػرماظزاويمأسالممظقؾقوم958.طموسماظشويمضدمذربو"معذطقميفماٌرجعماظلوبؼمص
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ػـوكمعـمهدثممأناإلدعونمحؿكممإظببنيمايربنيمموطقػموصؾماألعرميفمصرتةمعو
م"جدؼدةمامسفوماظشويم؟"آيةذاجتؿاعقةذسـم

ذدرجةذاإلدمانذذإىلانتشارذادتفالكذالشايذوذتردخهذضؿنذالعاداتذذ.2

طؾعماظعشرؼيماظـوغقيميفمعم-طؿومأدؾػـو–زفرماظشويمطؿودةمادؿفالطقيمبؿقغسم
م ماظؼرن ماغؿشورهم،02عـ متعؿقؿ مصرتة مػل ماظعشرؼـوت مصرتة مزفرتمطوغً إذ

مبدأتمتظفرموظقمبشلءمعـمم9191دـي أولماظؿشرؼعوتماظؿفورؼيموماىؿرطقيمطؿو
مسؾدم ماظشعيب ماظشوسر مصوصدع مخطقرتفو مو مظؾظوػرة ماٌؿصدؼي ماألصقات االحؿشوم

وبعدهمم9104خطورماظشويمومعضورهمدـيماظرغبونماظؽويفممبؾزوعؿفماظشفريةمحقلمأ
م) مطؿىماظؾشريماظدغؼزظلم9101بلـي مأولمرؾقىمسصريمتقغللم–( عؼوالمم-وػق

ويفمغػسماظلـيمأثريتماٌللظيممحقلماظشويمومغعؿفمبوآلصيماالجؿؿوسقيماىدؼدةم
يفماجملؾسماظؽؾري،مصوظقاضحمانمزوػرةماغؿشورماالدؿفالكمومتعؿقؿفمملمتلخذمأطـرم

م مم94عـ ماظظوػرةممدـي.م02أو موذر مصرتة ماظـالثقـوت مصرتة مبعد معو مطوغًميف و
وبعدمضغطمم-م9133واغغرادفومومػقمعومجعؾماظلؾطوتماظػرغلقيمتدسلميفمربقعم

م ماظقرـقي مبم–ايرطي مأمسؿف معو مسؾك مظؾؼضوء محبؿؾي ماظؼقوم مبصدد مإغفو "أصققنمــ
ماظعؾؿقيم16اظشوي" مو ماظطؾقي ماظؾققث مبعض ماظلقوق مغػس ميف مزفرت ظيتمام17و

ميفم مأعو معـفو. ماظصققي مخوصي ماظشوي مزبورر مبقـً مو ماٌقضقع ميف خوضً
األربعقـوتمصؼدمأصؾقًماظظوػرةمسودؼيمومغفوئقيمومزالمذاكمايؿوسموماظؿشـٍم
اظؾذانمراصؼوػوميفماظؾداؼيموماضؾؾمسؾكمدرادؿفوماٌكؿصقنمبربودةمدممألغفومأصؾقًم

ماال متؼوظقده مو ماجملؿؿع مواضع مصؿقؿ معـ متـقغلقي ماغغردًمبالمسودة مو دؿفالطقي

                                                                                                                                   
كماظدغؼزظلمسؾدماظرغبونماظؽويفمومعؾزوعؿفمأعوماظؾشريماظدغؼزظلمصفقمأخمظؾقزؼرمعصطػـمظـومسقدةمتػصقؾقيمظم-15

ومػقمسالوةمسؾكماغفمأولمرؾقىمتقغللمصؼدمطونمعـماألوائؾماظذؼـمتزوجقامبػرغلقوتمومأثورمذظؽمجدالمطؾريام
ميفمأودوطمعدؼـيمتقغسمومبوظـلؾيمٌؼوظفماٌذطقرمأغظرم:

- Dinguizli, B. : Le théisme, un nouveau fléau social en tunisie.- In Bulletin de l'Académie 

de Médecine, 97 mars 1927.  
صودرةمم9133بؿورؼخمعورسمم44وثقؼيمسددمم،8م،م41،مصـدوقمEاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيمم–16

ماظشمونماألػؾقيمطذظؽموثقؼيمسدد مسـمذورلمدقعوغلمعـماإلضوعيمم9133بؿورؼخمعويمم14مسـمدائرة صودرة
مادؿفالكماظشويموماظلؾؾماظؽػقؾيمماظعوعيمويفمطالماظقثقؼؿنيمػـوكمربووالتمألخذمرأيماظعؿول حقلمزوػرة

مظؾقدمعـفو.م
 .Uzan, M : théisme.- In Sciences, Avril 1938م-17
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مضقؼيموعوغقونموبقطلم مصؽؿىمدرجونمو مممرجعيمومملمؼعدمػـوكمأيمأعؾميفمزواهلو
محقلمػذاماٌقضقع.م18ومضقبور

معو مصرتة مصػل مبؿقغس، ماظشوي ماغؿشور مزعـقي ممبـوبيممتؾؽ بنيمايربنيمأصؾح
ميفمدـنيماظشر" متـشرمعـؾماظؽقظريا ءميفماظؽويفمبوظقبوصشؾففمم19اظعدوىم"يفمبالدغو

ماسؿربهمآخرونم"مآصي"م ماظؽقلون"مو ماسؿربهمربـيم"ربـيماظربادمو دـيماٌلغؾيمو
مبوٌرضم ماٌرء مؼصوب مبدوغف مو معـشط ماغف معلؿفؾؽقف مظدى ماالضؿـوع مدود وبوٌؼوبؾ
واًؿقلم"إذامصورضؿقاممنرضمومغذبولم"مصفقمبوظـلؾيمهلؿمؼقصرمعزاؼومسدؼدةمأوهلوم

ماظعؿؾ مسؾك مهػقز مو متـشقط مودقؾي مسوعؾمماغف مدؾقؿ مربؿقد محلى صوٌدعـقن
ماغفمعـشطمظؾعؿؾم ماٌؿعورقنميفم…دؾقؿونمبوظقرـماظؼؾؾلم"ؼعؿؼدونمخقوظقو وصور

م مطوذرتاط مؼشرترقغف ماظػالحي ماًدعي"مياٌموغخدعي مسؼد ميف مصبىمم20اظققعقي و
اإلضرارماغفمسربمزبؿؾػمأسبوءماظعوملممبوميفمذظؽمأوروبومٌصـػماظشويمسؾكمأدوسم

ومؼعؿربمعلؿفؾؽقماظشويم .(boissons stimulantes)يمومعـشطيمعـعشيماغفمعودةمربـٍ
"دؽونممإناغفمؼؿقصرمسؾكمصقائدمشذائقيمصقذطرمربؿدمايؾقىماىؾقظلمسوعؾمغوبؾم

مم21صوروامؼعؿربوغفمطؿودةمشذائقيمبؾمؼػضؾقنمذربفمسؾكمتـوولماظطعوم"ماظؾقادي..
معغؿقسميفماظشوي.ومأحقوغومؼعطقغفمظألرػولميفمذؽؾمجمليمتؿؽقنمعـمخؾزم

متلؾقيم مو مترصقف مودقؾي ماغف مصفق مسؾقف ماٌدعـني محلى ماظـوظـي مصوئدتف أعو
مؼرصؼم ماغف معـماألرضبقيمخصقصو مغقسو مؼدخؾمسؾكمعؿعورقف مو ماظرأس" صفق"ؼعٍؿر
دائؿومحبؾؼيماألحودؼٌمومايؽوؼومومتؾودلماألخؾورمطؿومؼؽقنمعرصقضومبؾعىماظقرقم

ؼذطرمبقلمصؾوغمانماظشويميفمحلماظلقدةممووماظؿدخنيمم22أومايفرمأو"اًربؼي"
وػقمعـماظضقاحلماظشعؾقيمبوظعوصؿيموماظيتمآوتمذبؿقسوتماظـوزحنيمم–اٌـقبقيم
م.23طونميفماًؿلقـوتمأحدمودوئؾماظرتصقفماألدودقيم-وماٌػؼرؼـ

                                                                                                                                   
مذطرماظـالثيماألوائؾميفمإحوالتمدوبؼيمبوظـلؾيمظؾؾؼقيماغظر:م–18

 - Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Arch. Ins. Pasteur, Tunis xxix, 

1940. 

- Bouquet, J : le théisme.- Conférences aux journées Pharmaceutiques, 1948 
م.9104بقًمعـمعؾزوعيماظشوسرماظشعيبمسؾدماظرغبونماظؽويفمحقلماظشويمدـيمم-19
م.9133عويمم92بؿورؼخمم51ومسدد ،8،مم41،مصـدوقم Eاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيمم-20
م.9133جقانمم9مبؿورؼخم49وم،م8،مم41صـدوقمم، E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينمم–21
مم-22 أحدمم30ظعؾيمصؽرؼيمتؼؾقدؼيمتلخذمذؽؾمصراعمبنيمررصنيمسؾكماٌربعوتماظيتمتلؿكمدؼورمومسددػو

م.اظطرصنيمؼؾعىمبوألحفور
03- Sebag, P : Un faubourg de Tunis.- Saida Manoubia, Puf, 1960.- p.74. 
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موعدعـقف معؿعورقف محلى موعزاؼوه" ماظشوي مطؾمم-تؾؽ"خصول مبف متؼر معو وػق
وبمعـعشمومروحلميفمأطربماٌقدقسوتماظطؾقيماظدرادوتماٌكؿصيمإذمصـػمطؿشر

وطونماٌلؿفؾؽقنمؼرصؼقنمادؿفالطفمبـقعمعـماظعوداتموماظؿؼوظقدماظيتمم-وماظعؾؿقي
رؼقسمخصقصومسـدمادؿفالطفميفماظدطوطنيمأوم"ايقاغقً"ممإظبتؿققلممأنطودتم

مايؽوؼوم مإحدى مسؾك مضقؼي ماظرغبون مسؾد مسـر موضد ماٌداذر مو ماظؼرى ميف اٌؿـوثرة
مآصيماظ متـؼد ماٌؾعقغي" مايشقشي م" مبعـقان مغؼدؼي معلرحقي مسـ موػكمسؾورة شعؾقي

ماظعوداتماظيتمتراصؼمجؾلوتمذربف متصقؼر مانموقد م24اإلدعونمسؾكماظشويمبعد

معـم مرزاق مؼو مصؿوح م"ؼو ماظدطوطني ميف ماظؾوطر ماظصؾوح معـ متـطؾؼ ماظشوي صفؾلوت
ؾؿفمسؾكماظؿويمعـموؼـينمرط…صؾوحفمسققماظدخونم..ومهطمسؾقفماظربادماٌشقمم

مم.25صؾوحفمٌلوهمعـمسرقماظؾلمعوخذػوم..."
مسؾكم مسوظي مأصؾققا ماظذؼـ ماظؽلالء ماٌزارسقن مو ماىؾلوتماظؾطوظي مػذه ؼرتود
ماظشويم معـ مغصقؾف مأي مبول"صرضقي" ماظشرب ميف مراشى مطؾ مؼلوػؿ مو زوجوتفؿ

م" ماألربعقـوت ميف ماظػرضقي معؼدار مؼؾؾغ مو موحدةمم90واظلؽر صقردي")اظصقردي
معصغر مو مظؾػرغؽ مبـصػمم922ة مصؼط مؼلوػؿ معـ موػـوك مصرغؽ( متلووي صقردي

صرضقيمأومحؿكمربعمصالمؼـولمإالماظـصػمأوماظربعمعـماظؽؿقيماٌكصصيمظؾػرضقيم
ماٌدعـقنمبوظلؾطونمصفقم مؼلٍؿقف مو متؿقاصؾمجؾلوتماظشويمرقالماظققم مو اظقاحدة

يمسـموضدمهدثمضقبورمسـماٌقضقعموخوص…اظذيمضبؽؿفؿمومؼؽقػمجؾلؿفؿم
طقػقيماغؿشورمتؼـقوتماظشربمومعلؿؾزعوتفمصؽؾمسوئؾيم"طوغًمهلومأدواتمأدودقيم

ومدكونموطوغقنموضالؼيمومطقلونمم)سودةمعـمرنيمأومعـمسبوس(تؿؿـؾميفمبرادؼـم
أعوماظطرؼؼيمصؿؿؿـؾميفمتغؾقيماٌوءميفماظلكونمثؿموضعمايشقشيميفماظربادممصغرى..

شراممم32ودةمؼلؿعؿؾموضقيمعـماظشويمأيمومسمععمإضوصيماٌوءماظلوخـمواظلؽر..
مأذكوص" مظشربممثوغقي ماظلؽر معـ مم26وغصػمررؾ ماظؿػوصقؾ مظطؼقسمو اٌراصؼي

ذربفمطـريةمظؽـفومعؿشوبفيميفماشؾىمجفوتماظؾالد.ومشوظؾقيماظشويماٌلؿفؾؽمػقم
موػقمأطـرمضررامعـماظشويماألخضر.م-تلؿقؿفماظعؾؿقيمأدقد –عـماظـقعماألغبرم

ماظذيإ ماظلمال ماظلرسيممإظبشبؾصممن مبلدؾوبمػذه مؼؿعؾؼ متؼدم مبعدعو ررحف
اظيتمدوسدتمسؾكماغؿشورماظشويموموذرهمعودةمادؿفالطقيميفماجملؿؿعماظؿقغللم

                                                                                                                                   
24- Guiga, A et Magnin, J : Le THE la plante maudite… .- Op. cité.  

م.11-14.صص.م-.غػسماٌصدرم)ضقؼيمومعوغقون(م–25
26- Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Tunis, Arch. Ins. Pasteur, xxix, 

1940. 
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ماٌؼدرةم معؿـوول ميف مألغف مأم مربدودة مطوغً ماظؿلؾقي مو ماظرتصقف مودوئؾ مألن ػؾ
ماظشرائقيمألشؾىماظشرائحموخوصيماظرؼػقيماٌػؼرةمعـفوم؟؟

معـمذؽميفم مسؾكماجملؿؿعميفممأنعو موواصدة مادؿفالطقيمجدؼدة اظشويمزوػرة
ماظؿقغلقيم ماظلقاق ميف ماظيتمأصؾقًمعؿقصرة ماٌلؿفؾؽوتماالدؿعؿورؼي معقجي إرور
ماٌقردؼـم مطؾور مسؾقفو مؼلقطر ماظيت ماظؿفورؼي ماظؿقزؼع معلوظؽ موتطقر متقصر حبؽؿ

ماألوروبقنيمواظؿفورماظقفقد.
ؾؽوتمأخرىمطوظؿؽروريموماظؿؾغمظؼدمتزاعـمادؿفالكماظشويمععماغؿشورمعلؿف

وظعىماظقرقمومطونماىوععمبقـفومػقماسؿؾورػومودوئؾمترصقفمومميؽـماسؿؾورمصرتةمعوم
مجوءتم ماظيت ماالدؿعؿورؼي" م"اٌرصفوت مػذه متزاعـ مو ماغؿشور مصرتة مايربني بني
ظؿـوصسمبؾمظؿلقطرمسؾكمودوئؾمترصقفمسؿقؼيمارتؾطًمبوٌشفدماظـؼويفموماالجؿؿوسلم

م م"اظؽراش"ماظؿؼؾقدي مأظعوب مبذظؽ مغؼصد مو ماالدؿعؿورؼي مايؼؾي مضؾؾ ٌو
مو"اظؾقدعدؼي"موم"اظؽوراطقزمأوماظؼورضقز".

وذرماظشويمطؿلؿفؾؽمشذائلمومطؿرصفمتـشقطلمؼؿـزلميفمإرورماظؿققالتممإن
صوظذػـقوتماظعوعيمأصؾقًمعؿؼؾؾيمظؾفدؼدمومظؽؾمم27اظيتمسرصفوماجملؿؿعماظؿقغلل

اظؼدمييمبصددماألصقلمأومسؾكماألضؾماظرتاجعمصؽونممػقمسصريمظؼدمطوغًماألررمعو
ؼرتاجعمومؼؿغريمععفوممنطماالدؿفالكموماظرتصقفموماظـؼوصيمظؼدمطونممأنعـماظطؾقعلم

ماظعوداتم مععف متغريت مظذظؽ مبلرسي مؼؿغري مايربني مبني ماظؿقغلل اجملؿؿع
مبـلؼمأدرعمومعودةماظشويمظقلًمإالممنقذجومععربامسـمطؾم االدؿفالطقيمومرمبو

 ذظؽ.

ذ3 ذالـوعقةذ. ذاخلصائص ذاالدتعؿاروة: ذالػرتة ذيف ذبتونس ذالشاي ادتفالك
ذوالؽؿقةذوذالتجاروة

ماظشويم مادؿفالك مبوغؿشور ماػؿؿً ماظيت ماظدرادوت مو ماٌصودر مأشؾى وؿع
معو ميفمصرتة ماظؿقغلقيمخصقصو مسؾكممبوظؾالد مو ماغؿشوره بنيمايربنيمسؾكمسؿقعقي

قيمومعـمجؾماظػؽوتماظعؿرؼيمصوظشوسرمادؿفالطفمعـمضؾؾمأشؾىماظطؾؼوتماالجؿؿوس
م معؾزوعؿف ميف مؼؾني ماظؽويف ماظرغبون ماظـلقانممأنسؾد مو م"اظرجول مسؿ االدؿفالك
ماًٍؿوس، مو ماظػالح ماظصؾقون، مو مواظدذر،مواظعفوئز مايضر،مماظعروش مو اظؾدو

                                                                                                                                   
رم.ماغظ9111دارمربؿدمسؾكمايوعلم،م،9144-9889:متورؼخمتقغسماالجؿؿوسلمماهلوديم،اظؿقؿقعلم–27

مطؾمعومطبصماظذػـقوتموماٌرجعقوتماظـؼوصقيمٌكؿؾػماظشرائحماالجؿؿوسقي.
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ماظؿعؿقؿمإنماألبقضمواألمسر..مبؾمجؾماألعي" مصقفمم-ػذا مماظذيمضدمؼؽقنمعؾوظغو
ؼصقرمخصوئصمادؿفالكماظشويمبوظؾالدمومظقمأردغوم–رورةماظشعرؼيمأومصرضؿفماظض

االدؿـؿوجوتممإظبغصؾممأناظؿدضقؼماىفقيموماىـللموماظػؽقيموماظطؾؼلمميؽــوم
م:ماآلتقي
ػـوكمتؼورؼرمصودرةمسـماٌراضؾنيماٌدغقنيموماظعؿولمتمطدمسؾكمسؿقعقيماغؿشورم-

مسؾكمش ماالجؿؿوسقي مو ماظذيمؼمطدماظشويمأشؾىماظػؽوتماظعؿرؼي مدؾقؿون مضوئد رار
سؾكماغؿشورهمسـدم"اظرجولموماظـلوءموماألرػول"مأومضوئدماىرؼدماظذيمؼمطدمبصػيم

مسوعيمسؾكم"اغؿشورماظشويمبنيمأػوظلماظعؿؾ".
مسـدم- ماالدؿفالك ماغؿشور مسؾك معـفو ماظؾعض مؼمطد مدضي مأطـر متؼورؼر ػـوك

ظشويماغؿشرمسـدماىؿقعمامأناظرؼػقنيموػكمحوظيمتؼرؼرمضوئدمغوبؾماظذيمؼمطدمسؾكم
"خصقصومدؽونماظؾقادي"،موؼمطدمضلؿمآخرمسؾكماغؿشورهماهلومميفمصػقفمرؾؼيم
ماظطؾؼوتمرجوالموغلوءم مطوصي مبوظؿكصقصم"سؿ مسـدمسؿولماظزراسي مو مماظعؿؾيمسؿقعو

م.وماٌؿعورقنمًدعيماظػالحي"م…ومأرػوالمخصقصومرؾؼيماظعؿؾي
ميف- ماغؿشوره مسؾك ماظؿؼورؼر مأشؾى ميف ماظرؼػقيممإعبوع ماظغوظؾقي مذات اظؼقودات

ماألسراضم مو مسقن مأوالد مو مدؾقطؾي مو مضػصي مسؿول مسؾقف مؼمطد معو موػق واظػالحقي
ماظؾفونم مإحدى مأصدسًمبف معو ماظؿؼورؼر مػذه مؼدسؿ مواىرؼد..و مغوبؾ مو ودؾقؿون

م مدـي مايؽقعقي مم9130اظدرادقي متقصؾً ممإظباظيت معـؿشر ماظشوي م" حدممإظبأن
ملؾؿنيمومخصقصوماظرؼػقنيمعـفؿ"اإلدعونمسـدماألػوظلماٌ

سبقصؾمابرزماآلراءمومغرصؼفومبؿصقراتـومظؾقاضعماظؾشريمواىغرايفممأنوظقمأردغوم
مسـدم مزفر متقغس ميف ماظشوي ماغؿشور مبون مغؼر مصنغـو مظالدؿفالك االجؿؿوسل
اظطرابؾلقنيمأوماظؾقؾقنيماظقاصدؼـمضؾؾمومأطـرمممومػقمسـدماظؿقغلقنيموماغفماغؿشرم

وميفماظدواخؾمضؾؾموماطـرمعـمدقاحؾممالدمضؾؾمومأطـرمعـممشوهلو،يفمجـقبماظؾ
اظؾالدمومسـدماظػؽوتمشريماٌؿعؾؿيموماظعوعقيمضؾؾمومأطـرمعـماظػؽوتماٌؿعؾؿي،مومسـدم
معـماظشؾونم مأطـر مضؾؾمو ماظؽفقل ماظشققخمو مسـد مو معـماظـلوء اظرجولمضؾؾموأطـر

                                                                                                                                   
مظـومسقدةمهلذهماٌؾزوعيماٌقجقدةممبؾقؼماظؾقٌمحقلمعصدرػوماغظر:م–28

م.9104بؿورؼخمم411،اظقرضيمR325اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعيم،بؽرةم
29

م.9133عويمم95مبؿورؼخم59وم،8،مم41،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينم- 
مبوظـلؾيمظلؾقؿون.م51بوظـلؾيمظـوبؾمومم49،مومسدد8مم،41،مصم Eاألرذقػماظقرينم،ماظلؾلؾيمم-
30

م.9133-4-9بؿورؼخمم98وثقؼيمسددم،00معؾػم،94،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينم- 
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ماٌفؿشنيمضؾؾ مو ماظؾطوظي مو ماظػؼراء مسـد ماٌرصفنيممواألرػولمو مو معـماألثرؼوء وأطـر
موسـدماظرؼػقنيمضؾؾمومأطـرمعـمأػؾماٌدن.

م؟ ومغؿلوءلمبعدمػذامسـمتؼدؼراتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمصردؼومومسوئؾقومومعبوسقو
المندميفماٌصودرماٌلؿعؿؾيمإجوبوتمعؼـعيمإذمتؽؿػلماظؿؼورؼرمبنذوراتمسوعيم

حقوغومتؼدممبعضماألرضومماىزئقيمسؾكمشرارم"عـؿشرمبؽـرة"مأوم"ادؿفالطفموصري"وأ
ومشريماظدضقؼيمصؼدمبؾغماالدؿفالكميفماحملقطماظؾؾديمظلؾقؿونمرقؾيمددادقيمعـم

أظػمصرغؽمومػقمعوماسؿربهماظعوعؾم"طؿقيمعفقظي"بوظـلؾيمم922عومضقؿؿفمم9133دـيم
صرغؽمظؾلوطـمم32)أيمععدلمادؿفالكمبمدوطـم3152ظؿفؿعمدؽوغلمالمؼؿعدىم

اظقاضعمانمعـؾمػذهماٌعؾقعيمؼصعىمادؿغالهلومومتلوؼؾفومظعدمممو أذفر(،م4رقؾيم
مدضؿفو.

ماىؿرطقيم مأو ماالضؿصودؼي ماظدوائر مسـ ماظصودرة ماظرمسقي ماإلحصوءات مممممممأعو
مذظؽمأنم محؿكمظؾؿصداضقي مو مظؾدضي مأؼضو مصفلمتػؿؼد مظإلحصوء ماظعوعي ماٌصؾقي أو

رمسلماظؼوغقغلمبؾمطونمعـمتؿفريماظشويمبوظؾالدماظؿقغلقيمملمؼلخذمصؼطماٌلؾؽماظ
مومطوغًمطؿقوتماظشويماٌؿلتقيمسربماظؿفرؼىم ماٌقادماٌـشطيمظؾلققماظلقداء ابرز

ذ"و ماظرمسقيمKuntraالؽـرتا ماألرضوم مطؾ مصبعؾ مممو ماألػؿقي معـ مشوؼي مسؾك "
معـؼقصي.

م مصوألرضوم مػذا مطؾ معـفوم–رشؿ ماظرمسقي ماظؿزاؼدمم-وحؿك مذظؽ مبقضقح تظفر
ماظؽؾريمالدؿفالكماظشو ماظلؽونم–يماألدقد مسـد مؼلؿكمأغبر معو مشوظؾو صلـيم-و

رـمأيمم9922إظبمم9104رـمومضػزتمدـيمم922بؾغًماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمم9191
عومضدرهمم9131عرةميفماضؾمعـمسشرمدـقاتموبؾغمدـيم99االدؿفالكمتضوسػممأن

عرةميفمزرفمسشرؼـمدـيمومػقمدظقؾمسؾكمتزاؼدمم91رـمأيماغفمتضوسػمم9122
مإذامعومسرصـوماالدؿفالكم اظشويمعـممأنوماغؿشورهمسربماألصرادموماظػؽوتمخصقصو

م مرفل مؼؽػل مإذ ماظقازغي مشري مم4اٌقاد مطؿقي ميف مظشربمم82شراعوت معؽعى صؿ
مأطـر مأو معرات مثالث مأذكوص مأربع معـ معؿؽقغي مبعضمذبؿقسي مأطدت مو ،

ممأنماظؾققث مععدظف معو مؼلؿفؾؽ مأػؿقيمم0,9اظػرد مظـو مصقرتاءى ماظلـي ميف طغ
مقوتماٌلؿفؾؽيميفمبؾدمملمؼؿفووزمدؽوغفماٌؾققغنيمواظربعمضؾؾمايربماظـوغقي.اظؽؿ

                                                                                                                                   
31

م.51،وم8مم،41صم،Eسمم،…األرذقػماظقرينم- 
32- Sergent, E : Nocivité de la décoction de thé noir … .- Op. cité.- p. 406.  
33- Sebag, P : Un faubourg de Tunis.- Op. cité… - p. 98. 
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م معـ متقغسمأطـر مادؿفالكماظشويميف مطون مضد مدؽوغومماجلزائرو اظيتمتػقضفو
م9515رـمأٍعوميفماىزائرم 9814بؾغماالدؿفالكمبؿقغسمم9131وعلوحيمصػلمدـيم
طونمادؿفالكماظشويممرـموم8302تؿػققمسؾكمتقغسممصفلملؾؿغربصؼطمومبوظـلؾيم

معـؾم مبؽـرة معـؿشرا شريماغفمؼؼؿصرمسؾكماظشويماألخضرمومػقمأضؾممذلقبقاصقفو
مضررمحلىماٌكؿصني.

طوغًمسؿؾقيماالدؿفالكماهلوعيميفمترابطموثقؼمععمأػؿقيمتؿفريماظشويمومطذظؽم
اظلؽرمصفذهماٌؿقجوتماٌدارؼيمطوغًمبقدماظشرطوتماالدؿعؿورؼيماالحؿؽورؼيماظيتم

مع ماظلقاقمجـً ميف ماٌقجقدة ماظشوي مطؿقوت مطؾ مطوغً مروئؾي مأربوحو مورائفو ـ
علؿقردةمعـماًورجمسربماًقاصمومؼلقطرمسؾكمتؿفريماٌودةموورمدققماظغراغيم

بنيوقماظشويمم9154اظدوظيمضوعًمبداؼيمعـمدـيممأنعـماظقفقدموماىرابيمشريم
يموماٌؾحموسؾىمًوصيمبوظدوظيمعـؾماظؿؽرورام MONOPOLESمماحملتؽراتجبؿؾيم

وػلمم9145ماظقضقدموماظؾورودمومظعىماظقرقمومتقاصؾمػذاماالحؿؽورمإظبمحدودمدـي
معـم معؿزاؼد مضغط ماظشويمبعد متقرؼد ماحؿؽور مسـ ماظدوظي ماظيتمدبؾًمصقفو اظلـي

موورماىؿؾيمومظؽـمأؼضومبػعؾمارتػوعمأمثونماظشويميفماظلققماظعوٌقي.
ماالدؿع ماظلؾط مإدرتاتقفقوت مارتؾطً مبعوعؾنيمظؼد ماظشوي متؿفري ميف ؿورؼي

أدودقنيمؼؿؿـؾماألولميفماالرتػوعماٌؿزاؼدميفماظطؾىمومبوظؿوظلمتـوعلمأرؿوعمطؾورم
اظشرطوتموماظؿفورميفمطلىمأربوحموصريةمأعوماظـوغلمصقؿؿـؾميفماغؿشورمبقعماظشويم

م)طـرتبوغد( ماظؿفرؼى مضـقات مررؼؼ مسـ مو ماظلقداء ماظلقق م)ايدودمميف اظربؼي
اتؾوعممإظبي(موماظؾقرؼيمخصقصومعـمظقؾقومومعوظطو،ظؼدمأدتمػذهماٌعطقوتماىزائرؼ

اظلؾطماظػرغلقيموماالضؿصودؼيموماىؿرطقيمبوظذاتمإدرتاتقفقوتمزبؿؾػيميفمسؿؾقيم
صؼدمطونمطبضعمم9154يفممإالتؿفريماظشويماظذيموانمملمؼصؾحماخؿصوصومحؽقعقوم

م9191بوػضيمصػلمدـيمظقضعقيمخوصيمجدامتؿؿـؾميفمخضقسفمظضرؼؾيمادؿفالكم
اظؿفورؼيماًوصيمبوظشويمادؿـودامجملؾيماظعؼقدممدـًٍماظلؾطوتمأولماظؿشرؼعوت
م مضوغقن مغص مضد مو ماالظؿزاعوت مم9191-90–02و ماظشوي مإخضوع ضرؼؾيممإظبسؾك

                                                                                                                                   
34- Heutz, A : Boissons coloniales et essor du sucre.- Histoire de l'alimentation, op. cité.-p. 

 م.639
مم:يمٌزؼدماظؿػوصقؾماغظرػلمزوػرةمتعقدمظؾػرتةمايدؼـم-35

م- Larguech, D. : Territoire Sans Frontières, La Contrebande et ses Réseaux dans la 

Régence de Tunis au XIX °s, CPU, 2001.  
م.م00عؾػم،94،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينمم-36



ذ…منذالظواهرذاالدتفالكقةذاجلدودة

41 

عؾصؼيمسؾكمطؾماظعؾىموماظصـودؼؼممvignetteادؿفالكمتؿؿـؾميفمرقابعمجؾوئقيم
وبوضرتاحم9101عورسمعـمدـيمم32وغقنمووصؼمضموذظؽمحبفيمربوربيماظؿفرؼى،

معؼدارػوم مإضوصقي مادؿفالك مضرؼؾي مإظب ماظشوي مإخضوع ممت ماظؽؾري ماجملؾس عـ
م0222 مأي ماظؼـطور مسؾك مذظؽمم02صرغؽ ميف ماظؿعؾي موطوغً ماظؽغ محبلوب صرغؽ

ميفم ماىدؼدة مادؿـدتماظزؼودة مظـػسماظؿعؾي مو ماآلصي مم99ربوربي ثؿمم9130جقؼؾقي
وطوغًمػذهماظزؼوداتميفمطؾمعرةمتـريمم9151-1-0ؿميفمثم9135-4-9وعـمجدؼدميفم

احؿفوجوتماظؿفورماظذؼـمؼمطدونميفمسرائضفؿماٌؿشوبفيمسؾكمتضررماظلؽونمعـم
ماظزؼوداتموضدموصؾًماظزؼودةماألخريةمإظب ماظشويمم54مػذه يفماٌوئيمعـمضقؿيمدعر

م.يفماٌوئيمبوظـلؾيمظألخضرم32األدقدموم
وىؿؾيمومغصػماىؿؾيموورمدققماظغراغيمعـمومؼلقطرمسؾكمعلوظؽماظؿقزؼعمب

اظقفقدمصؿؾقــوميفماظعرائضمبعضمأمسوءماظؿفورماٌقردؼـمعـمأعـولمجقزافمٌربوزوم
مومجقزافمديمبوزمومجوطقبمديمعقدكمومطلؽوزمومطرؼوفمومعردخويموحداد..
أٍعوماظؿفورماظؿقغلقنيمصوشؾؾفؿمجرابيمعـمدققماظغراغيمأعـولمسقودمروبوغيمومايوجم
م... مومسؾكمومربؿدمبلرورمومايوجمؼقغسمبـمؼقدػموربؿدمبـمسوذقر مغبدة

م.سالوةمسؾكماظؿفورماظصػوضلقني
ماظشرطوتم مطؾور مبقد ماظقصريمعـمسوئداتمأربوحفو ماظـزر ماظشويمو طوغًموورة
ماظؾالدم موور مبعض مأو ماظؼراغي ماظقدطوء معـفو ماغؿعش مو ماٌفربني مأو األوروبقي

مإظبػوضلقيموطوغًماظزؼوداتماٌؿؽررةميفماألدعورمتلؿـدماظؿؼؾقدؼنيمطوىرابيموماظص
محفيمتؼؾقصماغؿشورمومػقمعقضقعمآخرمأثورماظـؼوشموماىدل.

ذالشايذيفذتونسذحماوالتذالتشفريذوذادلؼاومةذذ4.

م9101مدودمغقعمعـماإلعبوعمبداؼيمعـماظـصػماظـوغلمظؾعشرؼـوتموخوصيمدـي
ممأنسؾكم معضرة ماجؿؿوسقي مآصي ذاجلقببالباظشويمأصؾح ذو ذالعؼل ذو مأنسؾكممدن

مال مإذ مطوغًمزبؿؾػي ماآلصي ممبؼووعي ماالظؿزام ماظـكىممدرجي مبني مظؾؿؼورغي ذبول
مدؾطم موبني ماإلدعون مو ماالغؿشور مٌؼووعي معؿقػزة مطوغً ماظيت ماظقرـقي اإلصالحقي

                                                                                                                                   
م.5وثقؼيمسددم00عؾػمماٌصدرمغػلف،م–م37
م01وم.00عؾػم،94،مصـدوقم Eظلؾلؾيم،ما…األرذقػماظقرينمم-38
سرؼضيمعـموورمدققماظغراغيمبؿورؼخمم95موم.00عؾػم،94،مصـدوقم E،ماظلؾلؾي…األرذقػماظقرينمم-39

م.9133-1-5إعضوءمعـموورماظشويمبصػوضسمبؿورؼخمم933ــمسرؼضيمب94طذظؽمومم9130مجقان
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ماظـكؾقيم مو ماظيتمطوغًمتؿقركموصؼمضغطماالغؿؼوداتماظصقػقي ماظرمسقي ايؿوؼي
فومدبشكمعـمغوحقيمأخرىمإشضوبمطؾورماظؿفورموماٌقردؼـمواظؿؼورؼرماظصققيمظؽـ

دؾطمايؿوؼيمملمؼؽـممبؼدورػوممأناظذؼـمشـؿقامعـموورةماظشويمأربوحومروئؾيمطؿوم
حرعونماظؿفورةماالدؿعؿورؼيماظػرغلقيمععماهلـدماظصقـقيمعـمدققمعرحبيمطوظيتميفم

طونمؼـظرمظؾؿقضقعميفماظؾالدماظؿقغلقيمبنيمػذؼـماٌقضػنيمزفرماٌقضػماظطيبماظذيم
مبؾم مأطودميقي مغظر ماظشويمضؿـممأنشوظىماألحقونمعـموجفي مآصي اظؾعضمدردقا

مووربمومحبقثمظؾرتضقوتماٌفـقي.
وسؾكمأؼيمحولمصونمصققوتماظػزعمأرؾؼًمعـذماظؾداؼيمعـماألررافماظقرـقيم

أخطورماظشويموعضورهمصوظشوسرممإظبواإلصالحقيمذعؾقيمطوغًمأومشبؾقيمإذمغؾفًم
ومػقمعـؼػموذوسرمعـٍؾمأداةمترابطمبنيمعومػقمشبيبموذعيبم-اظرغبونماظؽويفممسؾد

اظيتمطؿؾفومماظشويميفمعؾزوعيمإظبومغلؾفوممإالملمؼرتكمععققبيمم-يفماظعشرؼـوت
ماظصقػمبؾمم9104دـيم ميفماجملوظسموماألدقاقموسؾكمأسؿدة مضدمطونمؼروجفو مممو

مأظص مسؾكمرؾؾيماىوععماظزؼؿقغلمو ؼًمسؾكماىدرانموحلىمػذاموممتمتقزؼعفو
"عفؾؽموعضر،مضبدمعـماظذطوءمواظػطـيمماظشوسرمصوظشويمصفقمعـماظـوحقيماظصققي

ماظربودماىـللمومضدم مومؼـؼصمعـماظـظرمومؼلؾىمضؾيماظشفوسيمو ؼطقؾماظلفر
ذؾففمبوظلؾمومبوظلؿمصقفمسؾؾموأدؼوم"مأعومعـماظـوحقيماٌودؼيمصفقمأؼضومحلىم

صبعؾفومخووؼيموَؼمديمإظبماظػؼرمومبقعماٌـوزلمومتؾدؼدمماظؽويفم"مؼػرغماألجقوب،مو
ماألعقال..(.

ترطزمطـريامسؾكماألخطورم-ممـؾلماظلؾطيماظؿقغلقيم-وضدمطوغًمتؼورؼرماظؼقودم
اٌوظقيمإذماسؿربتمذربماظشويمسؾؽومسؾكمطوػؾماظػالحمومػقمعومدسؿؿفماظدرادوتم

يفمم9131مماألبقابمدـياظشويمميـؾمثوظٌمأطربمأناٌكؿصيمصقمطدماتقونمبرؼـيبم

                                                                                                                                   
ماظشؿولماظغربلماظؿقغلل(مطونمسؾدماظرغبونماظؽويفماظعؾقديمػقمذوسرمومأدؼىمعـؼػمأصقؾمبقدوملم-40 م)

زؼؿقغلماظؿعؾقؿمضبلـماظؼراءةموماظؽؿوبيمواظدهمطونمضوضقومتطقعميفماىـدؼيماظػرغلقيميفمعطؾعماظؼرنمومسؿؾم
ماظػرعم معع مثؿ ماظددؿقري مايزب معع متعورػ مإذ ماظـقري مبوظقرين ماظػرغلقي ماألعـقي ماظؿؼورؼر متـعؿف غلوجو

م ماألعر مبف مبؿقغسمواغؿفك معـممإظباظشققسل مرقرا ماظلقودقنيمصدخؾ مو ماظلقودي مووه ماألعؾ مخقؾي معـ غقع
اظؿفؿقشمأوماظقلسموضدماذؿفرمبؼقلماٌؾزوعيمومػلمجـسمعـماظشعرماظشعيبموضدمطونمالذعماظـؼدمضوعرماٌعـكم

مومأوضػمودفـمسدةمعراتمبلؾىمأذعورهماظلقودقيموماظقرـقي.
41

م.اغظرمتػوصقؾفوممبؾقؼماظؾقٌم- 
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"بعضماظـلقةممأنومطونماظؾعضمؼؾفؾفمسؾكماظؼقتمإذمماٌقزاغقيماظعوئؾقيماظؿقغلقي
م.ؼؾعـمحؿكمأدبوذفـمظشراءماظشويم"

وضدمرطزماألرؾوءمسؾكمدراديماألخطورماظصققيموماىلؿوغقيمومضدمطونماظطؾقىم
دماٌضورماىلدؼيمإذمسٍدم9101اظؿقغللماظؾشريماظدغؼزظلمأولمعـمأثورماظؼضقيمدـيم

مصضوءم ميف مأشؾؾفو مسدؼدة مبرزتمحبقثمرؾقي موضد ماىدؼدة ماآلصي مهلذه ماظعؼؾقي و
ميفم ماألرؾوء محلى مؼؿلؾى ماغف مإذ ماظشوي مزبورر مسؾك مأطدت مو مبودؿقر ععفد
اضطرابوتمسصؾقيموميفمتصّؾىماظشراؼنيمومترٍػؾفومومطذظؽمؼلؾىمصعقبيماهلضؿم

مغؼصماظـظر مو ماظـقم مضؾي مو ماًصقبي مضؾي ماظذيمؼؾوظغممأنبؾممو اظشويماألدقد
اظؿقغلققنميفمذربفمؼؿلؾىميفمأعراضماظؽؾدموماظؼرحيمخصقصوماغفؿمؼشربقغفمعـذم
مبؾعضماٌدردنيم موضدموصؾماألعر متؽقنماظؾطقنمخووؼي. مسـدعو مإظباظصؾوحماظؾوطر

م.غقممبعضماظؿالعقذمداخؾماظػصؾمعـمطـرةمذربماظشويمأثـوءماظؾقؾمإظباإلذورةم
ايؿوؼيمأعوممضغطماظـوبفنيماظؿقغلقنيمومإذوراتمرجولماظصقيممومطوغًمدؾط

م9101اٌـعمصلـيممأوالمتصؾمحؿكماظردعمماظيتتؼقممبؾعضماإلجراءاتماظؿقلقلقيم
ماظشويم معقضقع مبربذبي مايؿوؼي مضوعًمدؾط ميفماجملؾسماظؽؾريمو وأثريماٌقضقع

ثريماٌقضقعمعـمومأم9101وررقمعؼووعؿفميفمعممترممشولمإصرؼؼقوماالدؿعؿوريمظلـيم
بعدمايؿؾيماظصقػقيماظقرـقيماظيتمتزسؿفومربؿقدماٌورريموضدمم9133جدؼدمدـيم

اضرتحماظؾعضمإضوعيمخطىمبوٌلوجدمومربوضراتمظؾؿشفريمبوآلصيمومضدماضرتحمضوؼدم
مال مأرؾوء مادؿؼدام مسقن مظؿقسقيممأوالد ماظدارج مبوظؾلون مربوضراتمهلقلقي ظؼوء

ماظلؽون.
ظيتمضوعًمبفوماإلضوعيماظعوعيمذبردمسؿؾقوتمتلؽقـقيمظؼدمطوغًماحملووالتما

مطوغًميفمصوحلم ماحملؿفنيمبؾمانمايؾقلماٌؿؾعي العؿصوصمشضىماظغوضؾنيمو
ماٌؼوبؾم ميف مو ماآلصي معـ مظؾقضوؼي معـفو مأطـر ماألوروبقني ماظؿفور مو ماٌضوربني طؾور
محووظًمبعضماظـكىماظؿقغلقيمعؼووعيمػذاماًطرمبؽؾماظقدوئؾمظؽـفومملمتـفح

                                                                                                                                   
42- Burnet, E. : Enquête sur l'alimentation en Tunisie.- In. Arch Inst Pasteur de Tunis, 28-

12-1939.- p. 493.  
43- Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Op. cité.- p. 323. 

  Sergent, E : Nocivité de la décoction de thé noir … .- Op. cité.- p.p. 406-407-اغظر:مم–44
-Uzan, M : Théisme et pathologie digestive en Tunisie.- Alger, 4° cong Ass Med, Mars 

1937.  
 .Burnet, E. : Enquête sur l'alimentation en Tunisie.- Op. cité.- p. 407م-45
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شريمإغـومملممظؼدمحوولماظؾعضماظؼقلمبؿقرميفمذرسوم"ماظؿويمذربقامصورمحرام"
غعـرمسؾكمصؿووىمأومعلوجالتمدؼـقيمحقلمهرميفمومملمؼلؿطعماٌـودونممبؼووعؿفم

وضعفمهًمروئؾيماظؿقرؼؿمبؾمحؿكماىدلماظذيمحػمبودؿفالكماظشؽالريممإظب
طي"معؼووعيماظشويمخودرة،مأوماًؾمأوماظدخونمملمؼشؿؾماظشويمظذظؽمطوغًم"ععر

ميفم معؽوغؿف مسبً معـ ماالدؿعؿوري ماٌشروب مػذا ممتؽـ مو ماألذواق متغريت ظؼد
مععمهقالتماجملؿؿعم مذظؽ مطون مو معغذ مطشربمعـعشمو ماالدؿفالطقي ممماٌـظقعي

مأومعظفرمعـمتؾؽماظؿققالتم.
ظؼدمأعبعًمطؾماظؾققثماظطؾقيموماظؿؼورؼرماظعؾؿقيمسؾكمتشؾقفماإلدعونمسؾكم

مأنبوإلدعونمسؾكماٌكدراتمومايشقشموطوغًماٌطوظؾيممبـعفمتؿؽررمشريمماظشوي
مبويشقشم ماظشويماٌشؾف مطقػممتـع مسؾكمذظؽمبؾ مضودرة متؽـ ممل مايؿوؼي دؾط

 واٌكدراتمومػلماظيتمطوغًمتزرعمومتؾقحمبقعمتؾؽماٌكدراتمبوظؾالد.م

II.ذادتفالكذ"ذالتؽروري"ذبالبالدذالتوندقةذزمنذاالدتعؿارذ

قضقعمادؿفالكماٌـؾفوتموماٌكدراتماًػقػيم"ماظؽقػموماٌؽقػوت"ميفمررحمع
مايدؼٌ،م ماالدؿفالكمبؿقغسميفماظعصر مأمنوط مو ماظؿققالتماظـؼوصقي مدرادي إرور
ماظؽقػم ماٌلؽراتمو ماظدخونمو مو ماإلضؾولمسؾكماظؼفقة مبنيمتؽوثر صفـوكمعـمربط

ماٌؿؿـؾي ماىدؼدة ماظـؼوصقي مو ماالغػؿوحمموبنيماظؿققالتماالجؿؿوسقي بوًصقصميف
ومػـوكمعـمسٍرجممسؾكممسؾكماظقاصدمعـماٌشرقمومأوروبومدقاءمطونمصؽرةمأومدؾعي

اٌقضقعميفمإرورمععرصيمتورؼخمزفقرماظدخونمومعـمضؾؾفماٌلؽراتماًؿرؼيموربووظيم
مبوحملقطماظـؼويفموماظؿؾودظلمظؾؾالدم أعوميفماظؾالدماٌشرضقيمصؼدممتمتـوولممربطفو

ماظؽ ماظظوػرةمعقضقع مألػؿقي مغظرا ماظؿعؿؼ مو ماظؿػصقؾ معـ ماٌكدراتمبؽـري قػمو
معصر مبؾالد مخصقصو ماغؿشورػو مراػـقي مو ماظؿورطبلممتورطبقو ماظؼؾؿ ماػؿؿ مضد و

                                                                                                                                   
مب اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي، م-46   مبؿورؼخم411مظقرضي ،R325ؽرة

م.9104
مغػسماٌرجعم.م…أغبدم:ماٌمرخقنمم،سؾدماظلالمم–م47
،مم949سددمم،طرادوتمتقغسميفم-.:ميفمتورؼخمدخقلماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدرهمحلنيم،بقجرة-م48

م.34-91.ص.صم-.9110
-59ددـسمطرادوتمتقغس،ميفم-.حلنيم:ماظظوػرةماًؿرؼيمبوظؾالدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطل،مبقجرةم-

م.991-04م.ص.صم-.50
49- Sami, A. : Le Haschich en Egypte.- Paris, Payot, 1971.- p.313.                                                            
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نمأصؾقًمعـمآصوتماظـصػماظـوغلمعـمأومذظؽمبعدممبقضقعماٌكدراتمسوعيم
ميف ماغرتوبقظقجقي مو متورطبقي مغظر موجفي معـ متـووهلو مصؿٍؿ ماظعشرؼـ مربووظيماظؼرن

مظؾؽشػمسـمجذورػومومتؼوظقدمادؿفالطفمضدميومومحدؼـو.
ومتشؽؾمػذهماظؼراءةمظؿورؼخمادؿفالكماٌكدراتماًػقػيمبؿقغسمربووظيمظإلٌومم
الصؼطمبؿطقراتممنطماالدؿفالكمبؾمأؼضومظػفؿماظـؼوصيماظشعؾقيمصؾنيماإلدعونمسؾكم

مزوػ مبنيمايدؼٌمسـ مو م ماالجؿؿوسقي م ماهلوعشقي مأخرىماظؿؽروريمو معرضقي رة
سرضقيمسرصفوماجملؿؿعماظؿقغللمظربػيمبػعؾماٌلؿعؿرمبقنمذودعم،ومػقمعومغلعكم

 إظبماالضرتابمعـمتقضققف.

ذجذورذحذ.1 ذو ذالتوندقة ذلؾبالد ذ"التؽروري" ذحشقش ذدخول ذتاروخ ول
ذانتشاره

محشقشمزبدر مأٍوظلمػق مو متعرؼػمعؾلط ماظصـػماًػقػمماظؿؽروريميف عـ
قيمايدؼـيماظؿؽروريموماظدخونماألخضرمطذظؽماظؽقػموػقموؼلؿكميفماظؾالدماظؿقغل

ماىزائر ماىورة ميف ماظرائٍ مبوظم51االدؿعؿول ماٌلؿعؿؾي ماظؿلؿقوت مغػس مػل غيمؾو
ومتضوفمإظقفومتلؿقيمماظػرغلقيميفماظؿشرؼعوتمأوماظؽؿوبوتماالدؿعالعقيموماالدارؼي

ذا ذاهلـدي م)تؽروذLe chanvre Indienلؼـّب مثالث متلؿقوت مأخذ مضد ري،مو
اٌـظؿمظعؿؾقيمبقعفمومزراسؿفموعلؿفؾؽفمؼـعًمم9885-92-3يفمأعرم طقػ،حشقش(

ومؼؼقدغومػذام يفماالدؿعؿولماظعوعلماظؿقغللم"بوظؿؽورريموماظؿؽورظلمومايشوؼشل".
تعرؼػمأطـرمدضيمومسؾؿقيم،مصؿصـػمػذهماٌودةمرؾقومطؿكدرممإظباظؿعرؼػماٌقجزم

كرجيمعـمأزػورماظؼـٍىماهلـديمومػلمومػلمعلؿم52عدٍخـمبقادطيماظػؿموماالغػ
غؾؿيمعزػرةمدـقؼيماإلمثورمععدلمرقهلومعرتؼـممهلومادؿعؿولمأولمبوووهمادؿكراجم
مامسفوم مو مبوظؽؿون مذؾقفي مغلقفقي مأظقوف مادؿكراج مبوووه مثون مو اٌكدرات

مم53اظالتقينماظعؾؿل ماٌكدرمSativa Indicaػق مضؿـ مايشقشمعـ مؼصـػمػذا مو
م"ماٌ مأو معـمسوئؾيماٌكدراتمشريم"اهلالدل" مصفق فّؾللماظؾوسٌمسؾكماهلذؼون"م

                                                                                                                                   
50- Nahas, G : La Peste Blanche Du XX° siecle, La guerre de cocaine.- Paris, Ed Buchet / 

chastel, 1992 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  
م.181،ورضيممR323اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعيم،بؽرةمم-م51

52 -م Nahas, G : Hachich, Cannabis et marjuan : Le Chanvre Trompeur.- Paris, Puf, 1976.  
53- Le Grand Larousse Universal.- Paris, Ed, 1982, T3.- p. 2017. 
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م ماظغػقةمم54(les Hallucinogènes)ايوثي معـ مغقسو معؿعورقفو مسؾك متدخؾ اظيت
وتؾقرهميفمسوملمادؿقفوعلمخقوظلمعدةمادؿفالطفمومؼلؿغرقمعدعـفميفمغقممسؿقؼم

مؼلؿػقؼمعـفمبوغؿفوءمعػعقلماٌكدر.
ماظؿقغلقي مبوظؾالد متقاجده مجذور مسـ معطؾعممو معـذ مزفقره مإظب ماٌصودر ترذدغو

ومضدممتمادؿفالطفمعـؾماظؼفقةموماظدخونميفمإرورمم55اظؼرنماظلوبعمسشرمسؾكماألضؾ
سؿقعلمومتصقيفمأؼضومبؾمرمبومدوػؿماٌؿصقصيميفمعزؼدماغؿشورهمومرمبومأٍدىمتقدعم
ماظؿقؾقؾميفمعطؾعماظؼرنماظـوعـمسشرم مو ماىدلمحقلماظؿقرؼؿ مإظبمزفقر االغؿشور

موورةم و56 ماظؿؽروريمربؾ مطونمزبدر مسشر ماظؿودع ماظؼرن معطؾع ميف اظـوبًماغف
مأٍدىمبعـؿونمبويمدـيم معو ماٌكزنمومػق مو معقدعيمظؾعضمأسقونماظؿفور عرحبيمو

إظبمحرقمومإتالفمطؿقوتمطؾريةميفمسؿؾقيمػلمأذؾفمبوٌلرحقيمإذممتماتفوممم9895
ؿقهمبودؿعؿولماظدخونمنمأغودوماتفأػذاماظؾويمبودؿفالكمحشقشماظؿؽروريم"بؾغفم

األخضرموػقماٌعروفميفمبالدغومبوظؿؽروريم،مصلعرمبنحراقمعبقعمعوميفمايوضرةم
صوظقاضحمانماالدؿفالكمم57وضوسًمبفمأعقالمسؾكمأربوبفوم"معـفمبشورهماظؾقرية..

ماظػؽيم مصقفو ماظصـػمطوغًمرائفيميفمصػقفمعبقعماظشرائحممبو واٌؿوجرةميفمػذا
ػذامايشقشمطونمؼزرعمبوظؾالدمومطونمضؿـماٌؽروػوتماظرتطقيمايوطؿيمطؿومانم

ماظؾويم مؼقدػمصوحىماظطوبعماظذيمالم مظقزؼر معـفمضؿـماحملرعوتمصقذطرا أطـر
سؾكمصـقعفمانم"محرقماظؿؽروريمظقسمطنبطولماًؿرماظذيمصعؾفمواظدكميفمآخرم

طونماألوظبمأنمتـفكماظـوسمسـمزرعمومم…أعرهمألغفومأمماًؾوئٌمبوتػوقماٌلؾؿني
مبضوسؿفم متعٍدىمصوحرق مصؼد ماظـفل مبعد مزرسفو معـ مبلرضماٌؿؾؽي مايشقشي ػذه

ملمتؽـمومابعٌمعـمتـؼمبفمإظبمايوضرةمودمزبوزنمممؾقءةمعـف"م.…حقـؽذ
ضودرةمسـمإغفوءمم9895علرحقيمحرقمطؿقوتماظؿؽروريمعـمضؾؾمسـؿونمبويمدـيم

تقاصؾًماظظوػرةممسودةمادؿفالطقيمعـؿشرةموموورةمعرحبيمومزراسيمععؾقعيمومضد
مصؽوغ م معـمضؾؾمصرغلو ماىزائر مادؿعؿور مبعد ماظؽقػمإحدىمأبرزممًخصقصو عودة

                                                                                                                                   
  .Encyclopedia Universalis,Vol 6.- p.406م-54

م.9184تقغس،مم-.ذؼؾمبشوئرمأػؾماإلميونمبػؿقحوتمآلمسـؿون:محلنيمم،خقجيم–م55
مردوظيماظشقخمسؾكماظـقريميفمهرؼؿماظدخون.م3082اٌؽؿؾيماظقرـقيمربطقريمسددم–م56
م.909.صم-.9111مطم،3اىزءم-.اإلهوف:مأغبدم،ابـمأبلماظضقوف–م57
م900.صم-.3جمغػسماٌصدر،…ابـمابلماظضقوفم:مماالهوفم–م58
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رقؾيماظؼرنماظؿودعمسشر.مومغؿلوءلم59اٌقادماٌفربيمعـمايدودماظغربقيماىزائرؼي
مزؾم ميف ماظؿقغلقي ماظؾالد ماظؿؽروريميف مزراسي مو مادؿفالك مو سـمذبرؼوتموورة

م ماهلقؿـي مزعـ مأي ماىدؼد مزعـماظقاضع مطذظؽ مو ماظػرغلقي ماالدؿعؿورؼي اظرأمسوظقي
متغريمومهقلماجملؿؿعماظؿقغللميفمثؼوصوتفمومذػـقوتف.

ذانتشارذاالدتفالكذزمنذاحلؿاوةذالػرندقةذذ.2ذ

ؼعقدمادؿفالكماظؿؽروريميفمتزاؼدمبوظؾالدماظؿقغلقيمظؾؼرنماظلوبعمسشرمومميؽـم
ؼشؽؾمزوػرةمعؾػؿيمظالغؿؾوهممماظؼقلماغفمخاللماظؼرنماظؿودعمسشرماصؾحمػذاماٌكٍدر

م) مبقعف متشرؼعوتممتـع مبروز معـم9895أدتمإظب مخوصي متفرؼؾف متؼووم مثوغقي مو )
م(.9814-9-39ومثوظـيممتـعمزراسؿفم)أعرمم9889ومم9832اىزائرمبنيم

طونمحدثمادؿعؿورماىزائرمسوعالمعؾوذراميفمتزاؼدمادؿفالكمزبدرماظؿؽروريم
قامسؾكمزراسؿفمومتذطرمتؼورؼرماظؼقودمانماظرسوؼومخصقصومانماٌعؿرؼـماظػرغلقنيمأضؾؾ

مبوظؾالدم مغشره معزؼد ميف مدوػؿقا ماظذؼـ مواديمصقفمػؿ معـ اىزائرؼنيمخصقصو
اظؿقغلقيمومتدسؿًماظظوػرةمبعدماغؿصوبمايؿوؼيماظػرغلقيمبوظؾالدمومتراجعمأػؿقيم
شرمايوجزمايدوديماظغربلمصوغؿشرمادؿفالكماظؿؽروريميفمأواخرماظؼرنماظؿودعمس

وميفمبداؼوتماظؼرنماظعشرؼـمومخوصيميفمصرتةمعومبنيمايربنيمأؼـمأصؾحمزوػرةم
مربٍقرةمومعـريةمظؾفدل.

انماغؿشورمزراسيماظؼـٍىماهلـديماظذيمؼلؿكرجمعـفمحشقشماظؿؽروريمطوغًممم
مبوضرتابم ماظظوػرة متزاؼدتمػذه ماٌورطـؿقؾقيماظؽربىمو ماظؿفورة يفمسالضيمععمتطقر

دائرةماظعالضوتماظؿفورؼيماظرأمسوظقيمومظقسمعـمبوبماظصدصيماظؾالدماظؿقغلقيمعـم
مأولمتشرؼعمٌـعمزراسيماظؼـٍىممسشقيمايؿوؼيم) مبدأتم9814أنمؼظفر (ميفمصرتة

صقفومحرطيماالدؿعؿورماظػالحلماًوصميفماظشؿولمتؿقدعمطؿومتزاؼدتمماٌؾودالتم
مععماىزائرمخصقصومبعدمإغشوءماًطمايدؼديمتقغسمسـوبيمضوٌي.

مظ ماظـالثقـوت ميف ماظؼقود م متؼورؼر مأذورتمأشؾى م..عودةممإظبؼد مادؿفالك مان "
اظؿؽروريمظقلًمحدؼـيمبؾممعـمضدؼؿ..ومطونمأطـرمذققسومضؾؾماغؿشورمادؿفالكم
ماظدورمؼرجعمإظبمسشرؼـم مضوؼدمدؾقؿونم"ػذا اظشوي"مومػـوكمعـمؼدضؼمسؾكمشرار

مظؽـف م" مجدا مضؾقؾي مايوالت مطوغً محقٌ ماالحؿالل مضؾؾ مبعدمحقال متؽوثرت و
مادؿعؿورماظؾالدمومخضقسفومظقاضعمجدؼد.

                                                                                                                                   
 م.cité.- p.p. 95-101م.Larguech, D : La Contrebande et ses Réseaux … Opم-59
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م ميف مايؿوؼي مزعـ م ماظؿؽروري محشقش مطبص متشرؼع مأول مجوء -92-3ظؼد

ؼؼوومموورةمتفرؼؾفمماظيتمتؽوثرتمسربمايدودماظغربقيمطدالظيم60 وػقمتشرؼع9885
متفؿم ماظيت ماظؿشرؼعوت متؿوظً مثؿ ماظؿقغلقني مصػقف ميف ماالدؿفالك متزاؼد سؾك

مصرتةماىقاغىماى ميف مسرصًمأوجفو ماظؿؽروريمو مزراسي مظؾقع ماظؿـظقؿقي مو ؾوئقي
مالدؿفالكم ماظقادع ماالغؿشور مان ماالخؿزال معـ مبشلء ماظؼقل مميؽـ مهلذا ايربني

حقٌمملمؼؽـمؼقجدمأيمم9889اظؿؽروريمطونمبعدماحؿاللماظؾالدماظؿقغلقيمدـيم
ضؾؾماظؿقغلقنيممغصمضوغقغلمٌـعماالدؿفالكمطؿومانمػذهماٌودةمطوغًمعلؿفؾؽيمعـ

ماىورةم معـ ماظقاصدؼـ معـ مصٍعوظي ماغؿشرتممبلوػؿي ماظشوي مطوغًمعودة مان مو صؼط
اغؿشرتمم-اظيتمملمتؽـمذبفقظيمسـدمأػوظلمتقغسم–ررابؾسمصونمعودةماظؿؽروريمم

مبلوػؿيمصعوظيمعـماٌعؿرؼـمواظؿفورموماٌفربنيمعـماىورةماظغربقيماىزائرمومطوغًم
يمزراسيموموورةموماخؿصوصومعرحبومملمؼؼعمعـعفمغفوئقومبوظـلؾيمظؾلؾطماالدؿعؿورؼ

مم61سـدعومشربًمأؼومماالدؿعؿورماظػرغللمبؿقغس.مم9144إالميفمذفرمأطؿقبرم
م مطون ماظشوي معـؾ معـؾف ماظؿؽروري مدؾطم‘ان ممتـع ممل مو مادؿعؿورؼي ربصؾًي

ايؿوؼيمزوػرةمادؿفالطفمسؽسم"ماظشرية"مأوم"اًشكوش"ماظيتمطوغًمأؼضومعـم
كدراتماًػقػيمظؽـفومالمتدرمسؾكماٌعؿرؼـموماظؿفورماظػرغلقنيمأربوحومصـػماٌ

ماٌقزاغقيم معقارد مؼـشط ماظؿؽروري مطون مبؿقغس. مبقعفو مو مادؿفالطفو معـع ظذظؽ
ماظؿقغلقنيميفمسوملمعـماظقػؿقيم مؼلدر مسؾكمذظؽمصفق وربوصقؾماٌعؿرؼـمومسالوة

مػؼر.واظعفزموماظلؽقنموماظؽلؾمومؼغؿضمأسقـفؿمسـماىقعموماظ
مومذبوظقومخصقصوميفمصرتةمعومبنيمايربنيم ومضدماغؿشرماالدؿفالكماجؿؿوسقو
ماجملؿؿعم متورؼخ ميف معػصؾٍقي مو مػوعي معرحؾي متعؿرب ماظيت ماظـالثقـوت ميف وبوظذات

مصوظؼقود مضٍلؿقامم62اظؿقغلل، ماظذؼـ مو ماظشلن مػذا ماظؽربىميف ماظقزارة مطوتؾقا اظذؼـ

                                                                                                                                   
م.181ورضيمم ،R323بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م-60
ميـعمادؿفالكمومزراسيماظؼـىماهلـديمثؿمأردفمبلعرمسؾكميفمأطؿقبرمم9143صدرمأعرمسؾكميفمأصرؼؾمم–61

مم9144 ماظيتمراصؼًمأعر ماالغؿؼوظقي مظألحؽوم ممتمتطؾقؼفميفمغقصؿربمبدونمأيمعراسوة م9143ظـػسماظغرضمو
واظيتمترطًمبوبماالدؿــوءاتمومتػقدماٌشوصفوتماغفمإبونماالدؿؼاللمزاظًماظظوػرةمومظقمانمبعضماظؿقغلقنيم

مواصؾ مدـي معع ماألرضمظؽـ معلؿقى ماجؾوبمهً مو معطوعري ميف مو مخؾلي مزراسؿف مادؿعؿولمم9148قا زال
م     اظؿؽروريمغفوئقومبوظؾالد.

مضػصيماًوصيمم–62 مو ماىرؼد مأوالدمسقنمو مدؾقؿونمو ماألسراضمو مغوبؾمو مغػسمعرادالتمضقود ػلمتؼرؼؾو
اًوصمبوحؿؽورمم8مم،41،مصم Eلؾيبودؿفالكماظشويمحقلمػذاماٌقضقعماغظرم:ماألرذقػماظقرين،ماظلؾ

موثقؼيم.م988وبفمم9144-9101بقعماظؿؽروريم
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سؾكمطـرةماغؿشورهميفمصػقفماظلػؾكمأعبعقامثالثذطبؼاتذاجملؿؿعماظؿقغللمإظبم
واظيتمؼعـقنمبفومرؾؼيماظػؼراءموماظعؿولموماظػالحنيموماٌفؿشنيمومربدوديماظدخؾم
صوظػرؼليماألوظبممحلىمزبؿؾػماظؿؼورؼرممألصققنماظؿؽروريمػلماظعؿؾيماظػالحقنيم
مبشرطيم مأظػمسوعؾ مسشر ماًؿلي مان مبؿقزر ماٌدغل ماٌراضى ماٌـفؿقنيمصقمطد ثؿ

ومضدمصقرتمبعضمم63ػصيماشؾؾفؿمؼؿعورقنماظؿؽروريمإظبمدرجيماالدعونصلػوطمض
م م ذصاحلذاجلابريذاألسؿولماألدبقي مػذهملؾبشريذخروفذوذحمؿد مأػؿقي مشريػؿ و

ميفماجملؿؿعماظعؿوظلماٌـفؿلمبوىـقبماظغربل. مطوغًمبعضماظؿؼورؼرم اظظوػرة و
يم"ومػلمذرضبيمإدعونمصؽيمدقاقماظعربوتمأوماٌعربمسـفؿمب"اظؽراررقمإظبأذورتم

ماألرؼوفم ميفماٌدنمو مسددؼو مسددممإظبػوعي مضؾي ماظـوغقيمحبؽؿ مايربماظعوٌقي حد
اظشوحـوتموماظلقوراتمومطذظؽماظؿفورماٌؿفقظنيمبنيماألدقاقموماظؾؾدانمومغػسم
ماٌؿطقسنيماظؿقغلقنيميفم مو مأيماجملـٍدؼـ مسؾكم"أػؾمايرب" متلريم اٌالحظي

ماظدرسمذظؽمانمشوظؾقيماىقشماظػرغللمومػلمذرضبيمتلؿ مو قؼمعزؼدماالػؿؿوم
-95مدـقات جؾفوتمايربمبلوروبومإظباظعـوصرماظرؼػقيموماظؼؾؾقيماظيتمهقظًم

اظـؽـوتماظعلؽرؼيممإظبأوماظيتماغؿؼؾًمصؼطمم04-04أومدقرؼومأوماٌغربمدـقاتمم98
م ماىدؼد مواضعفو ماضطرػو ماظؽربى مجدؼدةممإظببوٌدن معظوػر مسؾك اإلضؾول

موم64طوظؽققظقي مهلفوت متعّؾؿ مو ماظشوي مذرب مو ماظؿؽروري مزبٍدر متـوول و
ماظػرغلقيماٌفٍفـي،مظؼدم مبنيماظعربقيماظدارجيمو مطوغًمعزصبو عصطؾقوتمجدؼدة
طوغًمذرضبيماظعلوطرمضـوةمعـمضـقاتماالتصولمبنيمسوملماألرؼوفماظداخؾقيماٌغؾؼيم

وصوتم"ماىدؼدة"مومومبنيمسوملماٌدنموماظؿؿٍدنمأؼـماٌلؿفؾؽوتموماٌؿغرياتموماظـؼ
مادؿفالكم ميفمصؾؾفو ماغؿشر ماظشرضبي مػذه مان ماظؿقؾقؾ مػذا ميف مأطـر اظذيمؼعـقـو
موأضوصًم ماألرؼوف. مو ماٌداذر مسرب مغشره ميف مصٍعوظي مودوػؿًمبصػي مبؾ اظؿؽروري
بعضماظؿؼورؼرمانماىزائرؼنيمأصقؾلمعـطؼيمواديمصقفمأو"ماظصقاصي"مدوػؿقاميفم

ماظؿؽروريمبني مادؿفالك مسودة مايوجمغشر ماألسراضمان مسوعؾ ماظؿقغلقنيمصقذطر
ضودؿماظصقيفمعـماىزائرمػقم"ماظذيمأتكمبفممهلوتفماىفيمومعوتمأخرياممبرضم

                                                                                                                                   
عرادؾيمعـماٌراضىماٌدغلمم9135-0-02بؿورؼخمم15و ،8م ،41،مصمEاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم-63

متقزرمإظبمبريورقن.
64- Dr Guegan, F. :  Alcoolisme Arabe.- in LA REVUE TUNISIENNE, n°113, 1906.- 

p.p.104-108. 
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مأؼضوميفمغشرم 65اظصدر" سالوةمسؾكماغفؿمطوغقامعـمأطربماظػؽوتماٌدعـيمومدوػؿقا
أوم"اظـػيماظصقيف"موماظيتماغؿشرتمحؿكميفمصػقفماظعـصرممظـػي"اادؿفالكمعودةم"

معـممظـلوئلا ممبلققق مدبؾط مطوغًمأحقوغو مو ماألرؼوف( ميف ماظعفوئز )اٌلـٍوتمو
مظؿعقؼضماظؿؽروريمانمضٍؾميفماألدقاقمأومارتػعًمأمثوغف.م66رماظعرسورـذف

ومؼمطدمبعضماظؼقودمسؾكمانماالدؿفالكمعـؿشرميفماظطؾؼيماظقدطكميفمجفوتم
قؾلمبؾدةماطقدةمعـماظقرـماظؼؾؾلموماظلوحؾمومضدمذطرمأحدماٌدردنيماظؿقغلقنيمأص

معذطراتف ميف مؼلؿفؾؽمم67اظلوحؾ مطون مايول معؿقدطل مو ماٌـؼػني معـ مجقؾف ان
معـم ماألول ماظـصػ ميف ماٌؿعددة ماظصقػقي ماٌؼوالت مأطدتف معو مػق مو اظؿؽروري
موماجؿؿوسقوم اظـالثقـوتمومػلمدـقاتمماتلوعماغؿشورمادؿفالكماظؿؽروريمذبوظقو

ماظطؾؼو معـ مبعضماظشرائح مان مبؾ ماظعؾقووطٍؿقو، ماظؼقود-ت متؼلقؿ محلى م-دائؿو
مػذاماألصققن.مإظباغؼودتم

أعومماىفوتماظيتمطوغًمسرضيمأطـرمعـمشريػومإظبمادؿفالكماظؿؽروريمصفلم
حقٌماغؿشرماالدؿفالكمبوظؼرىموماٌداذرماظػالحقيمعـؾمبّؾلممالوطنذالؼبؾيجفوتم

م مبقزظػي معـزل مو مبينمخالد مو متوزرطي مو مدؾقؿون مو متوطؾلي مو مغقوغق ماغؿشرمو طؿو
م مأزعيممبالداحلاالدؿفالك مسرف ماظذي مو ماظػالحقي ماٌداذر مو مبوظؼرى اٌؽؿظ

معؾفلم مو َمعفرًبو ماظؿؽروري مطون مرمبو ماظـالثقـوت ميف مطربى مواجؿؿوسقي اضؿصودؼي
"محقٌمسؿمطؾماألودوطمعـماٌالكمإظبماجلرودوماغؿشرمأؼضوميفمم68ظـلقونماثورػو
طوٌؿؾقيموماظردؼػمومأمماظعراؼسممؿقةالتجؿعاتذادلـجومبوٌـؾميفممم69اًؿوس"م

م مبؼرى ذقابسواغؿشر معـؿشراممجفة مطون مذـينمووذرف..و مو مايوعي مو طوٌطقؼي
ماظرؼػقيممالؼريوانبلرؼوفم ماٌـورؼ معـ مشريػو مو مسقور مأوالد مو مسقن مأوالد مربقع و

مبقدطماظؾالد.

                                                                                                                                   
مم-65 ماظلؾلؾي مم43وم،8مم،41،مصمEاألرذقػماظقرين، مسوعؾماألسراضمم9133-4-00بؿورؼخ عرادؾي

مربؿدماظعزؼزماىؾقظل.
م.م9135-5-95بؿورؼخمم38ومغػسماٌصدر،م–66
م.948-941ممص.ص.-.022دارمدراسمظؾـشر،م-.غقرماظدؼـم:محصودمذطرؼوتم،اظعرؼػم–67
ماٌورريمضضقيماظم–68 ثؿمم9133ؿؽروريمسؾكمأسؿدةمصققػيمالطلققنميفمذفرمصقػريمأثورماظدطؿقرمربؿقد

مطؾريامطونم3اظؿؽروريميفماظلوحؾمم3عؼوالمبعـقانمم9133-3-01غشرتمغػسماظصققػيميفم عؾىذذظفموضعو

ماظرأيماظعومماظقرينموماالدؿعؿوريميفمآنمواحد
راضىماٌدغلمعرادؾيمعـماٌم9135-0-02بؿورؼخمم15وم،8مم،41،مصمEاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم-69

م.تقزرمإظبمبريورقن
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فرمومطوغًماظشرائحماظعؿرؼيماٌكؿؾػيمتؼؾؾمسؾكماالدؿفالكماظذيممؼؿزاؼدميفمأذ
مسـدم مادؿفالكماًؿر مصقفو مؼـعدم مؼؼؾمثؿ مػلمصرتة مرعضونمو مذعؾونمو رجىمو
مؼؽـرم م"و مإثؿ ماضؾ مو مربرم مشري ماغفؿ مالسؿؼودػؿ مبوظؿؽروري مصقعقضقغف األػوظل

يفمأحقالمومزروفمعـفومذفرمرعضونموماظشفرؼـمضؾؾفمصونمذوربقفممادؿفالطف..
مسقضماظؽققل" مم70ؼؿـووظقغف مان مإظب ماظعؿول متؼورؼر مؼـوصسموتشري مطون اظؿؽروري

اًؿرمسـدماألػوظلمسؾكماألضؾميفماألذفرمايرممظؽـمبوٌؼوبؾمصوغؿشورماظشويمضّؾؾم
غلؾقومعـمادؿفالكماظؿؽروريموػقمرأيمضوؼدمغوبؾم"وماظلؾىميفمػذاماظـؼصماغؿشورم
اظشويم"يفمحنيمانمػـوكمعـمؼرىمانمادؿفالكماظؿؽروريمطونمعؼرتغومبودؿفالكم

م مغػس ميف مؼؿؿ مو محشقشيماظشوي م"تـوول مسقن مأوالد مضوؼد مرأي موػق ايؾؼوت
مهلؿمماظؿؽروري.. مؼروق مال مذربمايشقشي معؿـووظل مألن مذربماظشويمأؼضو عع

ذربفمإالمبؿـوولماظشوي"مومؼؾدومحلىمبعضماٌلـنيماظذؼـمدلظـوػؿمسـماألعرمانم
ماظؿؽروريم محٍشوذل مسـد مربؾذا ماظذيمطون مبشربماظشويماألخضر متؿعؾؼ اٌللظي

األغبر.مومؼؿؽوثرمتعورلماظؿؽروريميفماٌـودؾوتم"مطوألسراسموماًؿون"مأطـرمعـم
م9150يتمـــطؿومالحظـومتؽوثرماالدؿفالكمزعـمايربماظعوٌقيماظـوغقيمومخوصيمد

مصقفمم9153و ماغؿشر ميفمزعـ مو مظؾعؿؾقوتمايربقي معلرحو مطوغًماظؾالد أيمسـدعو
مو معلّؽـو ماظؿؽروري مصؽون ماألػوظل مسـد ماًقف مو ماهلقاجسمماهلؾع مسـ عؾفقو

مواٌكووف.
ومتؾؿؽؿمحؾؼوتمايشوذنيميفماظدطوطنيموماٌؼوػلمأوميفمزواؼوماٌؼوبرموماًرائىم
ماظؾقؾمذبؿؿعنيم مثؾـل معـ مأطـر مو ماظـفور مطوعؾ محقٌمؼؼضلمايشوذقن اٌـزوؼي
معـم ماًقوظلمعؽـرؼـ ماهلالعلمو مؼلؾققنميفمسوٌفؿ مدؾلل" مواحد" معؾلؿ حقل

ضنيمسـماظطعوممشريمعؽرتثنيممبومحقهلؿمومضدمأجودمسـؿونماظضقؽموماظؼفؼفيمععر
ايشوؼشلموصػمايشوذنيماظؾالدماظؿقغلقيمومسوداتفؿمموماظعوملماًقوظلماظذيم
مال ممبو ماظـوسمصقفو مالغشغول مبوألخالق معضرة مإغفو مايؼقؼي ميف م"و مصقف مؼلؾققن

مؼشربقنمم…ؼعين معـمايشوذي معبوسي مبرطـمعـفو مصقجد انمرجالمدخؾمضفقة
)ألنمعقتماظؾؼرميفمتزاؼدموماظؽرةماألرضقيمربؿقظيمسؾكمضرنمم…ؼؾؽقنمبصراخو

مادػؾم مإظب مبـو ماألرض مصؿلؼط ماظػـوء( مو ماهلالك معـ ماظؾشر مسؾك مصقكشقن ثقر

                                                                                                                                   
مومػقمتؼرؼرمعـمضوؼدمدؾقؿون.م51وم،8مم،41،مصم Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم-م70
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معـم مصؿعفىماظرجؾ ماظعظقؿ ماألعر مهلذا ماينيمصؾؽوؤغو ميف مترابو اظلوصؾنيموغصري
م.71دكوصيمػوتفماظعؼقل.."

ماإلدعو مو ماالغؿشور معظوػر مظذظؽمطوغً ماظعشرؼـوت ميف مخصقصو متزاؼد ميف ن
م ميف متشرؼع مأول مبودؿصدار مايؿوؼي مبقعمم9101-5-99دورسًمدؾط مهفري يف"

ماظؿؽ محشقشي مهضري مو مبـوذراء ماالؼـؿـروري ماالـراب ذإدارةذذوظي ذطروق عؾى
ذ.72"الؼؿرق
مو مايربني مصرتة ميف ماالدؿفالك متزاؼد مغؿوئٍ معـ مدؾطمأطون مأسني متػؿقً ن

مؼد مخوصومايؿوؼيمسؾكمعو مأصؾحماحؿؽورا ماظؼطوعمعـمأربوحمعوظقيمومهلذا مػذا ره
ماٌصوحلما"ـب مو ماالضؿصودؼي ماألبعود مسؾك ماظؿعرؼٍ مإظب مضبقؾـو معو مػق مو ظدوظي"

االدؿعؿورؼيماظؽوعـيمومراءمتؿفريمومإبوحيمادؿفالكماظؿؽروريميفماظؾالدماظؿقغلقيم
ذرقؾيماظعفدماالدؿعؿوري.

ذديأرباحذذالتؽروريذووزنهذاالقتصا.ذ3

طونمحشقشماظؿؽروريميفمتقغسمؼدرمسؾكماالضؿصودماالدؿعؿوريمأربوحومروئؾيم
عـماخؿصوصوتم"ماظدوظي"مومػقمأؼضوماحتؽاراذذاٌعؿرونمومشـؿمعـفومزراعةذصفقم

معرحبيمصشؾفمػذاماظؼطوعمبويـػقيماظيتمتدرمأعقاال.جتارةذ

مالتؽروريذ:ذزراعةذادتعؿاروةذذ.أ

ماغؿشو ماهلـدي ماظؼـٍى مزراسي ماالدؿعؿورؼيمسرصً ماظؿفورة مبػضؾ ماظعوٌل رػو
بوظؿشفقعمم-سؾكمشرارمإنؾرتا–اظؽربىميفماظؼرنماظؿودعمسشرمومضدمضوعًمصرغلوم

سؾكمإضوعيمػذهماظزراسوتميفمبؾدانمعوموراءماظؾقورمومطوغًمعلؿعؿرةماىزائرمعـم
ماظزراسيميفماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظؿودعم مػذه ماظيتماغؿشرتمبفو بنيماألضطور

ممسشر ماظصققي ماألشراض متؽـ ممل مم–و ماظصـوسقي ماألشراض مال مو م–اظصقدظقي
اظـلقفقيمػلماهلدفمعـموراءمرسوؼيمػذهماظزراسيمبؾمطوغًمأربوحم"ماألصققن"مػلم

ماظغوؼي.

                                                                                                                                   
مسـؿونم،ايشوؼشل–م71 مبـ ماظؿقغلقيمربؿد ماظؿؼوظقد مو ماظعودات متقغسم-.: مدراس،، م-.9115مدار
م.943.ص

م.9101-4-98صدرمػذاماألعرمبوظرائدماظرمسلماظؿقغللمبؿورؼخمم–م72
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وميفمتقغسمدؾؽًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمغػسماٌـفٍماظذيمدؾؽؿفميفماىزائرمإذم
نماظؾويمربؿدماظصودقمأصدرمأمتمتشفقعماٌعؿرؼـمسؾكمزراسيماظؼـىماهلـديمرشؿم

ميـعمزراسؿفمبرتابماالؼوظي.مصػلماظؾداؼيمشضًمدؾطمايؿوؼيمم9814عردقعومدـيم
معـماظعشرؼـوتم اظطرفمسؾكمأصقوبمعزارعماظؿؽروريمعـماٌعؿرؼـمثؿموماغطالضو
ماظرخصمهددم مطوغًمػذه ماظؿؾغمو مرخصمزراسيمهًمإذرافموطوظي أدـدتفؿ

وضدمأصؾقًماظعؿؾقيمبعدمػذاماظؿورؼخمم9100-5-4مومصؼمعردقم73اٌلوحيمومتراضؾفو
خوصيميفمذفرمأوتمأومدؾؿؿربمأيمضؾؾماٌقدؿم–عـظؿيممإذمتؼقممايؽقعيمدـقؼوم

ماظزراسيم-اظزراسل مرخص مأصقوب ميف مضوئؿي متضؾط مو ماٌزروسي ماٌلوحي بؿقدؼد
وطؾفؿمبدونمادؿــوءمطوغقامعـماٌعؿرؼـماظػرغلقنيمجبفيمرربضيمومسنيمدراػؿموغػزةم
ومعوررموماظقرـماظؼؾؾلمومػلمعـورؼمعطريةموذاتمتربيمخصؾيمتلوسدمسؾكمزراسيم

م مدـي مصؿـ ماهلـدي مم9100اظؼـٍى معـمم9139إظب مسددا متشؿؾ ماظرتاخقص طوغً
م مدـي معـ ماغطالضو مو مغوبؾ مو معورر مو مبؼقوداتمسنيمدراػؿ حذصًمم9130اٌعؿرؼـ
ميـاغطالضومعـمدضقودةمغوبؾموماسبصرتماظزراسيمجبفيمسنيمدراػؿمومعوررمثؿموم

إظبمجوغىمسنيمدراػؿمومعوررمومػلمعـورؼمعالئؿيممم74متمإضوصيمضقودةمبوجيمم9154
معـوخقومظزراسيماظؼـٍى.

م مدؾؼماظذطرمطبؿصقنمبفذا مطونماٌعؿرونماظػرغلققنمطؿو مضد اظذيمماالمتقازو
ؼدرمأربوحومروئؾيمصؽؿمعـمعرةموجفمععؿرومجفيمرربضيمذؽوؼومتطوظىمبؿؿؽقـفؿمعـم

وجفًمعبعقيماٌعؿرؼـمبطربضيمم9108إضوصقيمظزراسيماظؿؽروريمصلـيمعلوحوتم
ميفمزرعمعلوحوتمأطربمإذمطوغقامم75ذؽوؼي مبوظرتخقصمهلؿ مايؽقعي تطوظىمصقفو

ماظيتمضؾطفومهلؿماٌردقم.م54ــمػؽؿورمسقضومسـماظم82ؼطوظؾقنممبلوحيم
ؿرمومععم"طبقب"ومػقمم76م(Boulaire)روظىماظدطؿقرمبقالرممضدممأحدمهلؿم طؿو

مبطربضيماحؿفوجومالغفمملمؼؿقصؾمإالمسؾكمترخقصمب ػؽؿوراتميفمحنيمانمم4ـ
ماٌلوحوتم ميف مبوظزؼودة ماٌطوظؾي مسؾك ماظؿؽوظى مػذا مان مذظؽ. معـ مأطرب حوجقوتف

م9101اٌزروسيمالمؼربرهمإالماظربحماظقصريموماٌضؿقنمظزراسيمأصؾقًمبداؼيمعـمدـيم

                                                                                                                                   
م.110ورضيمم،R323بؽرةممعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،اٌم-73
مم–74 مدـي معـ مبداؼي مم9101ؼصدر معلوحوتمم9143إظب ماظصقػمظؿقدؼد مصصؾ مأواخر ميف مإجرائل عردقم

ماظزراسيموماظؼقوداتماٌعـقيم.
مومعومبعدػو.م110ورضيمم،R323بؽرةمم:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم-75
مغػسماٌصدرممومػقمضبؿقيمسؾكمتؼرؼرمذوعؾمحقلمزراسيماظؿؽروريمبؿقغس.م–76
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حؿؽوراتمومطوغًمدقوديماألدعورمترسوػومومتشرفمسؾقفومايؽقعيمبقصػفومعـماال
مغظرام معوظقي معالحؼ معـ ميفمشوظىماألحقون ممتؽقـفؿ مؼؿؿ ماظذؼـ مظؾؿعؿرؼـ عشفعي

م9154ظقصرةمأربوحمػذاماظؼطوعمطؿومانمػذهماظزراسيمطوغًمذاتمرواجمخورجلمصلـيم
م.متمتصدؼرمطؿقوتمعـماظؼـٍىماٌزروعمبؿقغسمإظبماٌغربم9151وم

م ميف ماظؿؽروري مزراسي مطوغً معطؾعمظؼد معـذ معلؿؿر متزاؼد ميف ماظؿقغلقي اظؾالد
ظؽـمومعـذمػذاماظؿورؼخمومم9130وم9108اظعشرؼـوتمومسرصًمتطقرامادؿــوئقومبنيم

تزاعـومععماألزعيماالضؿصودؼيمعـمغوحقيمومضغطمايرطيماظقرـقيمعـمغوحقيمأخرىم
زعـمصعقدمم38ومم34وخوصيمبنيمم9138وم9130تراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمبنيم

ميماظشعؾقيمظؾقؽؿم.اىؾف
 

م

 9138 9131 9134 9135 9133 9130 9139 9132 9101 9108ماظلـي

اٌلوحيم

مبوهلؽؿور

902 84 12 12 44 44 44 03 58 12 

مممممممممممممممم

ذبنيذ ذيرتة ذيف ذالتوندقة ذبالبالد ذادلزروعة ذالتؽروري ذمداحات ذ: جدول
وبؾغًمم9138ذمدـيمومسودتماٌلوحوتماٌزروسيمظالرتػوعمعـمجدؼدمعـم78احلربني

ذروتفوميفمدـقاتمايربماظعوٌقيماظـوغقيمرمبومبػعؾمتزاؼدماالدؿفالكمزعـمايربم
مبؿقغسم ماظػرغلقي ماالدؿعؿورؼي ماظلؾطوت مان مخصقصو ماٌراضؾي مظرتاجع مطذظؽ و
مسرصًمغقسومعـماظضعػموماظؿشؿًمبػعؾماألزعيماظلقودقيموماظعلؽرؼيمبوٌرتوبقل.

 

 

م

 9140 9149 9149 9151 9154 9155 9153 9150 9159 9152ماظلـي

اٌلوحيمم

مبوهلؽؿور

44 12 902 982 022 922 952 42 42 42 

م

ثؿمم51وم54م ومضدمسرفماإلغؿوجمصوئضومسـمايوجيمأدىمإظبمتصدؼرهمدـقات
تراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمإظبمانممتمادبوذمإجراءمإبطولمم9158واغطالضومعـمدـيم
ؼدمعـمايرطيماظقرـقيموميفمإرورمزرصقيمجدؼدةمبعدمضغطمذدم9143اظزراسيمدـيم

متغريتمصقفومعقازؼـماظؼقىم.

                                                                                                                                   
م.945وم،8مم،41.،مص Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم-77
اٌصدرمغػلف،ممتمأخذماألرضوممعـماٌرادقؿماظلـقؼيماٌـظؿيمظعؾقيمزراسيماظؼـىماهلـديماظذيمؼلؿكرجمم–78

معـفماظؿؽروري.
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ذالتؽروريذ"ذاختصاصذحؽومي":ذب.

معـم ماغطالضو مادؿفالطف مسؾك ماظداخؾل ماظطؾى متزاؼد معع مسالضي ميف مذظؽ طون
اظعشرؼـوتمومطذظؽميفمسالضيمععمازدػورم"وورةمتفرؼؾف"مسربمايدودماىزائرؼيم

م مبنصدار مصؼوعًمايؽقعي مم9101-5-99أعر مممبقجؾف –أصؾقًماظدوظيمهؿؽر
Monopole-سؿؾقيماظشراءموماظؾقعمومإدـودمرخصماظزراسيموماإلذرافمسؾكمسؿؾقيممم

اظـؼؾمعـماٌزارعمإظبموطوظيماظؿؾغمبؿقغسمأؼـمؼؿؿمهقؼؾفمومبقعفموضدممتمادبّوذمػذامم
دم"اظؼوغقغل"مطوغًمسؿؾقيماظؿقرؼم9885اإلجراءمألدؾوبمعوظقيمومعبرطقيمصؿـذمدـيم
م مبؿورؼخ معبرطل م)تشرؼع معقجقدة ماظزراسيم9885-92-3ظؾؿؽروري متطقر معع مو )

واظؿفورةمداخؾماالؼوظيمسؿؾًمدؾطمايؿوؼيمسؾكمإزاحيماًقاصمعـمتؿفريمعودةم
اظؿؽروريمومػقمعومملمتـفحمصقفميفموورةماظشوي،مطونمضرارمهقؼؾماظؿؽروريمإظبم

ودمومظعىماظقرقموماظقمضقدمؼطؾخمسؾكمغورمعـؾفمعـؾماٌؾحموماظؾورماختصاصذحؽومي
صوالدؿفالكميفمتزاؼدمومعطوظىماجملؾسماظؽؾريمطوغًمترتػعمم9104ػودئيمعـذمدـيم

ذظؾؿـوداةممبؼووعيمآصيماظؿؽروريمسربم" مضدماغؼضًمتضعقفذأوذتقؾقثذاألدعار" و
دؾطمايؿوؼيمسؾكماظػرصيمظؿققلماظؿؽروريمإظبماخؿصوصمحبفيمعؼووعيماظؿفرؼىم

م مايد ماالدؿفالكو ماظؿؽروريمشريمذعـ معـع مان مظؾقؽقعي ماظرمسل ماظؿربؼر مطون و
ممؽـمومايؾمؼؽؿـمصؼطميفمترصقعماألمثونمومعؼووعيماظؿفرؼىمعـماىزائرمعـؾؿوم

م.9130دـيمم80صرحمبذظؽماٌؼقؿماظعوممعوغصرونم

ذأرباحذالتؽروري:ذ.ج

ظذيم(ما9104-0-99طوغًمصرغلومعـماظدولماٌصودضيمسؾكمبروتقطقلمجقـقػم)
ؼؼوومماٌكدراتمومضبضرمبقعمأيمغقعمعـمأغقاعماألصققنماٌرطىمومػذهماظؿشرؼعوتم
ماظـالثمطوغًم مإصرؼؼقو ميفماٌلؿعؿراتمصػلمأضطورممشول مظؾؿصدؼر ملمتؽـمصويي

مب مصال م"ضوغقغقي" مبؾ ماٌكدراتمعؾوحي ماشؾىمأغقاع تذػىماألربوحممأنسملوورة
مظؾؿعؿرؼـموماٌضورمظألػوظل.

                                                                                                                                   
"أعرمسؾكميفمهفريمبقعمومذراءموهضريمم9اظقثقؼيمسددم،8مم،41.،مص Eرذقػماظقرين،ماظلؾلؾياألم-79

محشقشيماظؿؽروريمبرتابماالؼوظياالمسؾكمررؼؼمإدارةماظؼؿرق".
م.111ورضيمم،R323بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م-80
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ماظ ماالدؿعؿورؼيمطوغًموورة مسؾكمايؽقعي مروئؾي مأربوحو ؿؽروريمبؿقغسمتدر
ماآلصيمصلـيم ماظطؾىمواظؿذرعممبؼووعي موصرة معؿزاؼدمحبؽؿ صوألمثونمطوغًميفمارتػوع

ومػلم-ومضؾؾمانمؼصؾحماظؿؽروريمعـمربؿؽراتماظدوظيمطونممثـم"مايؼي"م9104
م مسؾك مهؿقي محدؼدؼي مأم9454م-شراعوت4سؾؾي معـ مبداؼي مارتػع مثؿ صرؼؾمصرغؽ

طونمم9130وميفمدـيمميفماٌوئيم12مصرغؽمأيمبزؼودةمحقاظلم0402ظقصؾحمم9104
م مؼؿعدى مال ماظقاحدة مايؼي متؽؾػي مطونمم2438مثـ مبقعفو ممثـ مان محني ميف صرغؽ

مأضعوفماظؿؽؾػي.م8ــمصؽوغًماألربوحمتؼدرمبم0434ـب
ماٌوظقيم ماظدوائر مطوغً مو ماألربوح مو ماألدعور مطذظؽ مو متزاؼد ميف ماظطؾى طون
مظؼدم مطربىمظؾؿقزاغقي"، م"خلورة ماظؾقع معـع ميف مان مبصقتمسول متؽرر واىؿرطقي

مطوآلتلم:م9130-9103يفمايؼؾيمم83ضدرتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيم
م

مععدلماظؾقعماظشفريماظلـي

م9103
محؼيم19222

م9132
محؼيم943222

م9139
محؼيم940222

م9130
محؼيم904222

م

ةمايؼوئؼممبفورةمصوئؼيمصفلمتؼدمموهوولمدؾطمايؿوؼيمسربمػذهماألرضوممعدارا
حفؿماالدؿفالكماظشفريمصؼطمومطونمعـماألغلىمعضوسػيماألرضومماثينمسشرمعرةم

حؼيمطذظؽمهوولمدؾطمايؿوؼيمإخػوءمأرضوممم840222ػقمم9103صودؿفالكمدـيم
ومػلمدـقاتمتزاؼدتمصقفوماٌؾقعوتموتربزمم9101حؿكمم9105اظلـقاتماٌؿؿدةمعـم
ماالشبػوضماظطػ مصؼط مدـي مبعد ماظقضيتمٌو ماظقرـقيمم9139قػمو مايؿؾي مان ذظؽ

مطوغًماظلؾطوتم مو ماوجفو متؿفريماظؿؽروريمطوغًميف مو مادؿفالك مضد اظؿقغلقي
ماالدؿعؿورؼيمتؾقٌمسـمردودمومأرضوممعـودؾيمظردػومسؾكمتؾؽمايؿؾي.

                                                                                                                                   
م.181ورضيمم،R323قرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،بؽرةماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظم-81
م.829ورضيممغػسماٌصدر،م-82
ماٌصدرمغػلف.م–83
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ميفم ماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمعـماظؿؽروريمدـقؼو مضدرتماظلؾطوتماالدؿعؿورؼي ظؼد
طؾغمومطوغًمتدرمسؾكم"ماٌـقبقل"مم4222ولمعـماظـالثقـوتممبومؼـوػزماظـصػماأل

أربوحومتؼدرمدـقؼوممبؾققغنيموغصػمعـماظػرغؽوت.مصػلمضقودةمدؾقؿونمبؾغمععدلم
م مدـي مذفرؼو ماٌلؿفؾؽي مم9130اظعؾى ماظدطوطنيمم4222حقاظل مسدد مطون حؼي
ععدلماٌؾقعوتمعوميفمضقودةماألسراضمصؼدمبؾغمأ،م34واألطشوكماٌكؿصيميفماظؾقعم

حؼيموميفمضقودةمغوبؾمبؾغماٌعدلماظشفريميفمغػسم9122حقاظلمم9130ذفرؼومدـيم
يفماٌوئيمعـماظلؽونمم8حؼيموميفمجفيماىرؼدمأضرماظؼوؼدمبلنمم5422اظػرتةمحقاظلم

اظذطقرمؼلؿفؾؽقنماظؿؽروريمبوغؿظوممطوغًمإذاموورةماظؿؽروريمعرحبيموميفمتزاؼدم
معلؿؿر.

–ريمتؾوعميفماألطشوكموماظدطوطنيمومهؿؾمسالعيمممقزةموطوغًمسؾىماظؿؽرو
ومػذهماظعالعيمطوغًمربؾمتـٍدرمصوظؽؾؿيمهلوموجفونمدؾؾقونماألولمعػودهم-باوؾقك

مغشرم مسؾك مؼلوسد مبوظؿوظل مو مبوظؿؽروري مؼؿوجر ماظذي مػق ماظؾوي مدوظي مجفوز ان
مانمادؿفالكماظؿؽروريمخلورةمال روئؾمادؿفالطفموماإلدعونمسؾقفموماظـوغلمعػوده
–عـموراءػوموماألعقالماٌكصصيمظشرائفمػلمبوؼؾقؽمأيمسؾورةمسـمأعقالمضوئعيم

موػذامدائؿومحلىماالدؿعؿولماظشعيبماظؿقغللمظؽؾؿيمبوؼؾقؽ.
مدـيم محد مإظب معلؿؿر متزاؼد ماظؿؽروريميف مأربوح مو موورة مو مزراسي زؾًمإذن

مام9143 مبقطوظي ماظؿؽروري معـ ماٌكزوغي ماظؽؿقوت مضدرت ماظلـي مػذه ظؿؾغمصػل
موماظرضؿموحدهمؼغينمسـماظؿعؾقؼ.مصرغؽم14882222ــب

اظذيمأضرممبـعماظزراسيموماالدؿفالكموماٌؿوجرةمووصرمم9143-5-03صدرمتشرؼعم
ماٌـعم مضرار مادبذ مسـدعو مو مطؿقوتماظؿؽروريماظؾوضقي مبلـؿنيمظؾؿكؾصمعـ إدعوصو

م مأطؿقبر ميف متؿم9144اظـفوئل مو ماظداخؾل مادؿؼالهلو محؼؼً ماظؾالد فقلمطوغً
ماسؿربػوم معودة ميف ماظزراسي مو ماٌؿوجرة معقاصؾي مممؽـو مؼعد ممل مو ماظؽوعؾ ظالدؿؼالل

ماٌـؼػقنماظقرـققنم"أصققغومظؾشعى".

ذآيةذالتؽروريذبتونس:ذادلخاطرذوذادلؼاومةذ.4

مػـوكم مطون ماظؿؽروري محشقشي ممبكورر ماٌرات مسدؼد مايؿوؼي مدؾط اسرتصً
انماظداخؾقيمومعؽوتؾوتماظعؿولمسؾكموجقدمإعبوعميفمتؼورؼرماٌراضؾنيماٌدغقنيمومأسق

م"خؾقٌماٌػعقل"م مصفق م ماٌكدر مظؿعورلمػذا ماجؿؿوسقي مو مصققي مو معوظقي أخطور
                                                                                                                                   

م.912وم،8مم،41م.،مص Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم-م84
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و"عػلدمظألخالقموماظعؿؾ"ومَؼمدىمإظبم"طـرةماهلذؼون"موم"اصػرارماظقجقهمواغؿفوكم
ماظؼقىمععماظؽلؾمسـمتعورلمودوئؾماظؿؽلى".

ما ماظؿشكقصماظذيمضدعف معـ مأحلـ مالمند مو ذظدطؿقر ذادلاطري مػقمحمؿود و
اظطؾقىماظذيمعورسماٌرميفمسؿؾفمبوٌلؿشػقوتمومػقمطذظؽمابـماظؾؾدماظذيمسوؼشم
وسوؼـماظضرارمسـمضربمومػقمطذظؽمرعزمعـمرعقزمايرطيماظقرـقيمإذمطونمأحدم

ميفمعطؾعماظـالثقـوت ماظددؿقرؼي ماظؿؽروريمم.أضطوبمايرطي ماٌورريمأخطور ؼؼلؿ
عؿعورلماظؿؽروريممأنإذمممبدني-صحيقاعمصوظـقعماألولمغقعمثالثيمأغمإظبوعضورهم

أعوطـماالدؿفالكممأنخصقصومذسرضيمظألعراضماظصدرؼيماٌعدؼيمطوظلؾموماظلعول
ضؾيماظشفقيممإظبشريمغظقػيموماىؿقعمؼدخـمعـمعؾلؿمواحدمطذظؽمؼمدىماظؿؽروريم

ققؼيموماظعزوفمسـماألطؾمومذققبماظقجفموماصػرارهمومإظبماظـققلمومؼـؼصماي
واظػققظيمومطبؾؼماظربودماىـللممطؿومؼلؾىمأعراضماظصداعميفماظرأسموماألذغنيم

مومضدمزفرتمبوظؾالدمحوالتموصوةمغوويمسـماإلدعونميفمتعورلماظؿؽروري.
صوٌدعـمسؾكمػذامايشقشمؼػؼدممعـويذذ–نػديذاظـقعماظـوغلمعـماٌضورمػقم

لمومؼؽـرمعـماظضقؽمومؼؽقنماهلقؾيموماظؽراعيمإذمتؿؽوثرمدوسوتمشقوبفمسـماظقس
مصفقممطبؾؼمغػلقيممضعقػيمومعلؿؽقـيمؼؼؿؾمروحم ذدؼدماظؿكقفمعـمطؾمذلء

م مومؼشفعمسؾكماظؽلؾمظؽـماألخطرمعـمػذا حوالتمػقسممإظبغفمؼمديمأاٌؾودرة
ماٌورري مأذور مصؼد مأصؾحممإظبمواخؿؾول مبوٌـلؿري ماخؿؾول محوالت مثالث وجقد

اجتؿاعيذ–ماديذقعماظـوظٌمعـماألخطورمصفقمأصقوبفومصبقبقنماظشقارع.مأٍعوماظـ
اٌدعـمؼؿكؾكمسـماالسؿـوءمبعوئؾؿفمومتربقيماألبـوءمطؿوماغفمأحقوغومؼمديمإظبممأنإذم

صوظضقوؼومظقلقامدوعومصؼطمعـماظػؼراءمومربدوديمم،اظشذوذموماظصعؾؽيموماإلصالس
أحقوغوماظدخؾماظذؼـمؼلوػؿمايشقشميفمعزؼدمتداؼـفؿمومإضعودػؿمسـماظعؿؾمبؾمػؿم

عومحؾمبنحدىممإظبعـمأودوطماجؿؿوسقيمودطكمأومسؾقومصؼدمأذورمضوؼدمأوالدمسقنم
ماٌرحقم مأبـوء ماظؿؽروري" مبكصي مأبـوئفو مإدعون مبعد مبوٌـطؼي ماظـرؼي ماظعوئالت

صالن(مبـمسطقيماظذؼـمطوغقامعـماذفرماظعوئالتماٌـرؼيمبوظعؿؾمومميؾؽقنمعـم…)
دوامظؾراحيمومسدمماظؿػؽريميفمعصويفؿمػؽؿورم..صكؾ0222األراضلمعومؼـقػمسـم

مومصوروامسؾكموذؽماإلصالس".مععماإلدعونميفمحشقشيماظؿؽروريم..

                                                                                                                                   
ومضدماغطؾؼًمم111ورضيم،R323بؽرةمم:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم-85

م.9133وم9130صققػيمالطلققنمدـقاتمغبؾيماٌورريمسؾكمأسؿدةم
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أدىماغؿشورماالدؿفالكميفماظـالثقـوتمإظبمخؾؼمزوػرةماجؿؿوسقيمومأدتمػذهم
اظظوػرةماظيتمتزاعـًمععمحدةماألزعيماالضؿصودؼيموماذؿدادمسقدمايرطيماظقرـقيم

طوظؾيممبؼووعيماآلصيمومعـعمبقعمومزرعماظؿؽروريمصوغطؾؼًمإظبمارتػوعماألصقاتماٌ
سـدعومضوممصرعمتقغسمظؾرابطيماظعوٌقيمظؾـلوءماظعوعالتمم9130ايؿؾيميفمعطؾعمدـيم

متشؽقؾيمالطلققنمعـمذؾوبم ماٌورريمو متؾـوه ماٌقضقعمثؿ مبنثورة عـمأجؾماظلالم
رتؽزتمايؿؾيمرقؾيمايزبماظددؿقريماظذؼـمدردقامبػرغلومومسودوامظؾؾالدمومضدما

مم9133دـقاتم ماٌورريمسؾكمم9135و مرطز مو سؾكماٌطوظؾيممبـعماظزراسيمواظؿفورة
صػرغلوممتـعماظؿؽروريمبوٌرتوبقلمومتؾققفمبوٌلؿعؿراتمطذظؽمم:متقياآلاٌػورضوتم

صوظػرغلقنيمالمؼلؿفؾؽقغفمبؾممؼزرسقغفمومؼؿوجرونمصقفمصؼطموبوظؿوظلمصونمأػوظلم
نماظدوظيمػلماظيتمتروجمػذامأقحقدةمومتؽؿـماٌػورضيماظـوظـيميفماظؾالدمػؿمضققؿفماظ

م.مممممممممممممممممممممممم-بوؼؾقؽ–األصققنماظذيمهؿؾمسؾؾؿفمذعورمدوظيماظؾويم
ماٌورريمتشفرم ماظدطؿقر متزسؿفو مو ماظقرـقي ماألضالم ماظيتمذـؿفو طوغًمايؿؾي

ورؼومظؿكدؼرماظشعىمخبؾػقوتمتروؼٍمومتؿفريماظؿؽروريمومتعؿربمذظؽمدعقومادؿعؿ
وماهلوءماظؿقغلقنيمسـمعشوطؾفؿمايؼقؼقيمومربووظيمزرعماظقػـمومضؿؾمروحماإلرادةم
وماظػعؾمسـدػؿمومػذامؼؿـوضضمععماظشعوراتماظرمسقيمظػرغلوماظيتمتعؿربموجقدػوم

مبؿقغسمومشريػومعـماٌلؿعؿراتمذبردمردوظيمحضورؼيمظؾؿؿدؼـموماظؿطقؼر.
م مبعد مايؿوؼي مدؾط ماضطرت ماظقضوئقيمظؼد ماإلجراءات مبعض مإظب مايؿؾي ػذه

ماظعؿولم معـ ماضرتح معـ موػـوك مادؿــوئقي مبصػي ماٌزروسي ماٌلوحوت طوظؿؼؾقصميف
اظغراعوتماٌوظقيموماًطقيمبوظلفـممشريمانمدؾطمايؿوؼيموجدتمايؾماظلقريم
مذؾقفيم مػل مو ماىدوى مسدميي مطوغً متقسقي مربوضرات مإضوعي ميف ماٌؿؿـؾ و

عـماظؽققظقيمماظيتمالمضبضرػومإالمذوربقماٌوءمإذمالمغؿصقرمانمممبقوضراتماظقضوؼي
م مظؾؿقوضرات ماإلغصوت مبنعؽوغفؿ مظؾؿؽروري ماٌؿعورني مو ميفمماظيتاٌدعـني تؼع

ماظصوظقغوتماظراضقيمطوغًمسؾورةمسـمحؾقلمتلؽقـقيمومعؾؿقرة.
ومأغؽرمم9133ومضدمورأماظؾعضمعـماالدؿعؿورؼنيمسؾكمشرارمعدؼرماٌوظقيمدـيم

مجداوج مادؿفالكماظؿؽروريمإالميفمحوالتمادؿــوئقي مسـ ماظـوعبي ماألضرار مقد
وأذورمشريهمسؾكماٌؼقؿماظعوممبنضقوممضضقيماظشويمإظبمجوغىماظؿؽروريمظؾردمسؾكم

ظيتمالمميؽـفومااتفوعوتماٌورريمومظؿؾقونمانماظعّؾيمظقلًميفماإلدارةماالدؿعؿورؼيم
مانمهرممذعؾومؼرؼد"مانمؼرصفمسؾكمغػلف".

                                                                                                                                   
م.181ورضيم،R323بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م-86
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طونماظؿؽروريميفمحوالتمسدؼدةمعلؾؽومسبقمدروبماظؿفؿقشماالجؿؿوسلمومضدم
أدىمإظبموجقدمحوالتماخؿؾولموطوغًم"تؽقيمومعـقبيم)أيمعلوىماظعفزموعلؿشػكم
األعراضماظعؼؾقي(معألىمبضقوؼوه"مسؾكمحدمتعؾريماٌورريمومبوظؿوظلمؼعؿربمأشؾىم

ظؿقغلقيميفماظػرتةماالدؿعؿورؼيم"اظؿؽوررؼي"معـمضؿـماٌفؿشنيمموماظضقوؼومبوظؾالدما
ميفماًؿلقـوتمٌـعم مجدؼد معـ مظؾضغط ماظقرـقي مػؾًمايرطي ماٌـطؾؼ مػذا معـ و
ماٌـؿقجماالدؿعؿوريمععمزوالماالدؿعؿورم مزوالمػذا تداولماظؿؽروريمصؿزاعـمتؼرؼؾو

ماٌؾوذرمغػلف.

ذاخلامتـــــةذ:
ماظؿؽروريمبوظؾالدماظؿقغلقيمخص معودتلماظشويمو معومطونمالغؿشور ميفمصرتة قصو

مصورتؾطًم مطـرية، مثؼوصقي مو ماجؿؿوسقي مو الداللةذبنيمايربنيمدالالتماضؿصودؼي
مصرضماغػؿوحومماألوىل مو ماألذواق متـؿقط ماظرأمسوظلماالدؿعؿوريمسؾك ماظـلؼ بؼدرة

ماظعوداتم متغري مو ماظلؾيب ماالدؿفالك مإظب مأدى ماجملؿؿع مسؾك معفٍفـو وتعصريا
اٌقادماىدؼدةمبطرؼؼيمعضوسػيمصوٌضورمتذػىممواألذواقمومشـؿماالدؿعؿورمعـمػذه

وماظشويمم9143إظبمم9101ظألػوظلموماٌـوصعماٌوظقيم)اظؿؽروريماحؿؽورمحؽقعلمعـم
م(متذػىمظؾكزؼـيموماٌلؿقرـنيماظػرغلقنيمعـمععؿرؼـمووور.9145إظبمم9154عـم

م ذالقانقةأٍعو مأغلوضفوممالداللة مو ماحملؾقي ماجملؿؿعوت مضدرة معدى ميف صؿؽؿـ
الدؿفالطقيمسؾكماظصؿقدمموماٌـوصليموػلمزوػرةمصعؾيماظؿؼقؼؿمومبرزمصؼطمتعؾريػوما

ماظؿؽروريموملمؼؿعوعؾمععم مومخوصيميفمحوظي مبشدة ماظقرينماظذيمضووم اظـكيبمو
متعققم مزبدرة ممسقعو مو مأصققغو مو مآصي ماسؿربػو مبؾ مبضوئع مو مطلؾع ماظظقاػر ػذه

ميفماهلوعشقيموماظؿكؾػ.ماجملؿؿعميفمتطقرهماظـؼويفموماالجؿؿوسلمومتلدره
ماألخالضلم ماٌـظور مبؿفووز معطوظى مصفق مظؾؿللظي ماٌمرخ مغظرة متؾؼك مممممممممممو
أوماالضؿصوديممظؾظوػرةمومععوىؿفومععوىيمتورطبقيماغرتوبقظقجقيممٌزؼدماطؿشوفم

ماظؿورؼخم مدرادي مػكموجفيمعـمأوجف ماظققعقيمو مايقوة ظؾؾداغـومماالجؿؿوسلخؾوؼو
بًمانمػذهماٌلؿفؾؽوتمطوغًمدؿـؿشرممبػعؾماالدؿعؿورماٌؾوذرمأومصوظـو اظعربقي،

ماٌعطقوتم محلى مؼؾدو مو معغوؼرا مؼؽقن مأن مميؽـ مطون موضعفو مان مشري بدوغف
االضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيمظؾؾالدماظؿقغلقيمومحفؿفوماظلؽوغلمومعقضعفوماىغرايفم

تـؿقطذمتزاودذذومتؾعقيمومانػتاحذمػروضملمتؽـمضودرةمسؾكماظقضقفميفموجفممغفوأ
ماألذواقذوذادلدتفؾؽات.حؿكميفمعقدانم
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معؾقؼم:معؼؿطػوتمعـم"عؾزوعيم"اظشويمظؾشوسرمسؾدماظرغبونماظؽويف
م

مؼومدوععينمطقنمععؿرب*مبورؼؽمالمتغرتم*ماظؿويمذربقمعفؾؽمومعضر
مػقمذطلموصطنيماظؿويمذربقمعضرمؼومصوشنيم*مومحؼماظـيبماألعنيم*معدعـقمعو

منيم*مجؾؿقدمعـمصكرم*ماظؿويمداهمعـؾمرعؿقمعرضؾؾقمطودحمعومؼزوزومظ
ماظؿويمزفرتمصقفمطؿمعـمغٍؾفم*مداهمعومؼؿكٍؾفمبضرورتقامحؽؿقامعبقعماظطٍؾف
مدؿمضوتؾميفمايشومؼرتٍبوم*مؼؽـرماظلفرم*مطبؾكمبـودمميفمضؾؼمومضفر

مذرؼىماظؿويمداميومسؾقؾم*مومالمؼـوممرقلماظؾقؾم*مؼصؾحمعرخكمبوظعؿؾمػزؼؾ
موماظؿقؾقؾم*مؼـؼصماظـظرم*مؼؼطعماظصقيمؼرخػماظقترماظؿويمبوظؿفرؼى

مصققحم ماظـلؾ مؼفؾؽ م* ماألجقوب مؼػرغ مو م* ماألسصوب مؼرخػ ماىفد ؼؼطع
مبوظؿفراب

مالمؼؾقؼمبوظشؾونمالماظـلقونم*معومصقفمذلمؼلرم*مؼردماظػقؾميفماظـوسمخــكمذطر
ماظؿويمعومؼقاصؼشمحؿكمحدم*مالمسؾدمومالمحرم*ماظؿويمحشقشيمزبربيمظؾرب

معـمعـريمظؾػؾسماداهم*مخالهمصؼريمترم*مالمصقرديمالمصرغؽمالمعومؼصرممطؿ
ماظؿويمصعؾقمطقػمصعؾماظلؾم*ميفمبالدغومتـشرم*معـؾماظؽقظريةميفمدـنيماظشر

متؾالوامبقفماظـوسموماظـلقانم*مسفوؼزمومصؾقونم*ماعقالمطـريمعشوتميفماظطغقونم
مذربقمسؾكماظـػقسمخطريفمربـيماظربادموماظؽقلونم*ماٌقتموماظػؼرم*ماظؿويم

ماظؿويمذربيومؼعؿؾماودقاسم*مومؼػلدماالحلوسم*مالمؼؾقؼمبوظػالحمالماًؿوسم
مجؾماٌيممبقـؿقمصالسم*مسروذفومومدذرم*مايوظيمرثيموماظقجقهمصػر
ماظؿويمراهمظؾقؾدنماذؼيم*مبالهمبونمزفرم*موماهللمطونمخربمبرذفمدذر

مغومراغلمهللمغـصحمصقؽؿمأ*مؼومضقممسقػقاماظؿويمأحلـمظقؽؿم*مربـمؼفدؼؽؿم
مجبوهماظـيبمعـمربـؿقمؼزؼؽؿم*ماظؿويمأذاهمطـرم*معومؼـؽرومطونمجوػؾمومعغرت

ذ

ذ.9104تونسذ–نظمذالشاعرذعبدذالرمحانذالؽايفذ


