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سؾدماظقاحدماٌؽينم

*

مؼـدمةذ ذ

م إن ماالػؿؿوم مبؿورؼخ ماٌلؿفؾؽوت مايدؼـي ميف ماجملؿؿعوت ماٌغوربقي مسوعيمممممممم
(و ميفماجملؿؿعماظؿقغللمدبصقصو)ميفماظػرتةماالدؿعؿورؼيمظقسمأعرامجدؼدا،مصؼدم
اػؿؿ مبوظظوػرة ميف مأبوغفو مأػؾ ماالخؿصوص معـ ماتـقشراصقني مو مإحصوئقني مو مأرؾوءم
وصققنيمصلؾطقامسؾقفومغظرتفؿماًوصيمومأدظقامبودؿـؿوجوتفؿميفمإرورماٌـظقعيم
االدؿعؿورؼيمووجدوامأحقوغومعـمؼـوضضفؿماظرأيمومطبوظػفؿماالدؿـؿوجوتمعـمبعضم
اٌـؼػنيمواٌكؿصنيماظقرـقني .م
وماظزاوؼيماظيتمغطرحموصؼفومػذاماٌقضقعمػلماظزاوؼيماظؿورطبقيماالغرتوبقظقجقيم
صــطؾؼ معـ معلؾؿي معػودػو مإن ماظلؾقك ماالدؿفالطل مؼؿقدد موصؼ ماحملقط ماٌوديم
واإلغؿوجل مظؾؾشر مظؽـف ميف ماآلن مغػلف مميـؾ ماغعؽودو محؼقؼقو ميوالت ماظؿطقرم
االجؿؿوسل مو ماظـؼويفموماظػؽريمظدىماظشرائحماالجؿؿوسقي مصـؼوصيماالدؿفالكمػلم
تعؾريمعصغرمظـؼوصيماجملؿؿع .م
إن مدرادؿـو مهلذؼـ ماألمنقذجني متفدف مإظب ماظؾقٌ مسـ ماظدالالت ماالجؿؿوسقيم
واظـؼوصقيمظؾظقاػرماالدؿفالطقيماىدؼدةمصوٌعروفمأن ماظؾؾدانماٌلؿعؿرةمواٌؿكؾػيم
تؼـقومسرصًمخاللماظـصػماظـوغل معـ ماظؼرنم 91موماظـصػماألول معـ ماظؼرن م02م

*مضلؿماظؿورؼخ–طؾقيماآلدابموماظعؾقمماإلغلوغقيمبصػوضسم–ماىؿفقرؼيماظؿقغلقي .م
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أمنورومادؿفالطقيم"جدؼدة"موم"دؾؾقي"ميفمإرورماظؿؼلقؿماظعوٌلمظؾعؿؾمواٌؾودالتم
اظذيمصرضؿفماٌـظقعيماإلعربؼوظقيموماحؿؽوراتفوماظعوٌقيمآغذاك .م
و مضد مطوغً ماظؾالد ماظؿقغلقي مزعـ ماالدؿعؿور ماظػرغلل م( )9144-9889موحؿكم
ضؾقؾفمعـمضؿـماألضطورماظيتم"اغػؿقً" سؾكمزقاػرمادؿفالطقيمجدؼدةميفمعلؿقىم
اٌؾؾس م(اظؾؾوس ماإلصرنل) و ماٌرطقب م(اظلقورة ،ماظدراجي )...ماٌلطؾ مواظرتصقف1م
صؿـذ معطؾع ماظؼرن ماظعشرؼـ مزفرت معلؿفؾؽوت م"واصدة" مو مجدؼدة مطوظشويم
واظشؽالريموععؾؾوتماٌصرباتماظغذائقيموماٌشروبوتماظغوزؼيمومبوٌقازاةمععمذظؽم
اتلع ماغؿشور معلؿفؾؽوت 2مطوغً معقجقدة مضؾؾ مػذا ماظؿورؼخ مظؽـ ماغؿشورػو مطونم
ربدودا موعؼصقرا مسؾك مبعض ماظػؽوت مو ماظػضوءات معـ مذظؽ ماظؿؽروري م(غقع معـم
اٌكدراتماًػقػي) واظدخونموماًؿر 3وماظؼفقةمومظعىماظقرقموأظعوبمايظ… م
إنماٌؿلعؾميفمتورؼخمتطقرماٌلؿفؾؽوتمبوظؾالدماظؿقغلقيماٌعوصرةمميؽـفماظقضقفم
سؾك معدى ماإلضؾول ماظقادع مو ماظشعيب معـذ مأول ماظؼرن مو مخوصي ميف مصرتة معو مبنيم
ايربنيمسؾكمػذهماٌقادماالدؿفالطقيماظغذائقيموم"ماظروحقيماظرتصقفقيم"ومضدمظػًم
اغؿؾوػـوماالغؿشورماظقادعموماظشعيبمٌودةماظشويمومطذظؽمومبدرجيمأضؾ"ماظؿؽروري"م
و مػؿو ماألمنقذجون ماظؾذان مشبص مبفؿو مػذه ماظدرادي ،مصوألول م(اظشوي) طون معـم
صـػماٌلؿفؾؽوتماٌـؿشرةمجداميفمصػقفماىـلنيم(ذطقرامومإغوثو)مومسـدمأشؾىم
-1مأثورماٌمرخقنموماألغرتوبقظقجققنمعقضقعماٌلؿفؾؽوتمودالظؿفوماالجؿؿوسقيموماظـػلقيمبداؼيمعـماظلؿقـوتم
ومضدمخوضمصرغونمبرودالمومتالعذتفميفماٌقضقعمطـريامبؾمرفرمزبؿصقنميفماٌقضقعماغظرم :م
L. et Montanari, M. : Histoire de L'alimentation.- Paris, Fayard, 1996.م- Flandrin, J.
- Hemardinguer, J. : Histoire de la consommation.- Annales, ESC, Mars-juin1975.- p.p.
402-243.

–2خوض ماظؾوحـقن ماٌمرخقن ماظؿقغلققن ميف معقضقع ماٌلؿفؾؽوت موأثرػو ماالجؿؿوسل مو ماظـؼويف مو ماالضؿصوديم
وذظؽمأمميفمإرورمحبقثمسوعيمأومعؿكصصيمأغظرمسؾكمدؾقؾماظذطرم :م
سؾد ماظلالم ،مأغبد م :ماٌمرخقن ماظؿقغلققن ماظعصقر مايدؼـي -.متقغس ،مبقً مايؽؿي ،م ،9115مطؿوبمععرب .م
بـمروػر،معبولم:خؾزماألشـقوءمومخؾزماظػؼراءمبوظؾالدماظؿقغلقيمخاللماظعصرمايدؼٌ،ميفماٌغقؾقنميفمتورؼخمتقغسماالجؿؿوسل-.مضرروج،معـشقراتمبقًمايؽؿي،م-.9111مص.ص.م .003-983م
–3موضعماالػؿؿوممبؿورؼخماٌودتنيماٌذطقرتنيميفمتورؼخمتقغسمايدؼٌماغظر:م م
 مبقجرة،محلني م :ميفمتورؼخمدخقلماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدره ،ميف مطرادوتمتقغس ،مسددم،949مغقصؿربم-.9110مص.ص .34-91.م
 مبقجرة،محلني م:ماظظوػرةماًؿرؼيمبوظـؾــالدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطل ،ميف مطرادوتمتقغس ،مسدد-59م،50مص.ص.م .991-04م
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اظػؽوت مطؿو ممل مؼقاجف مجدل ماظؿقرؼؿ مأو ماظؿقؾقؾ ،مأعو ماظـوغل م(اظؿؽروري) صفقم
ادؿفالك مذطقري محبً موانذب مإظب مادؿفالطف ماظشؾون مو ماظؽفقل موطون مهًم
روئؾيمجدلماظؿفرؼؿمومضدمذؽّؾمبدورهمعـؾماظشويمزوػرةمادؿفالطقيمأثورتمجدالم
ومصضقالموماغؿشورا .م
وؼطرحٌماظؿلوؤلمحقلمعدىمعشروسقيماىؿعمبنيمػوتنيماٌودتنيم(أيماظشويم
واظؿؽروري)مصقلى،معومعلقغمذظؽم؟؟مومٌوذامملمتشؿؾماظدراديمعقادمادؿفالطقيم
أخرىمطوظلؽرموماًؿرموماٌصرباتموماٌعؾؾوتموماظشؽالريموماظؼفقة،4مإن ماٌربرم
هلذاماالخؿقورمػقمذظؽماظؿزاعـمبنيماٌودتنيميفماالغؿشورمخصقصومبنيمايربنيمصؼدم
ذؽّؾماظشويمطؿوماظؿؽروريمزوػرةمادؿفالطقيموماجؿؿوسقيميفمأضطورماٌغربمومظؼدم
اتلعًماظؼوسدةماظعددؼيمٌلؿفؾؽلماٌودتنيمعؼورغيمبؾؼقيماٌقادماألخرى .ومالمميؽـم
أنمغـؽرمأن مبعضماٌلؿفؾؽوتمومخوصيماظروحقيمعـفومطوغًمعقجقدةمضؾؾماظعفدم
االدؿعؿوري مبـلؼ مربدود مو مربؿشؿ مو متزاؼد مادؿفالطفو ميف ماظػرتة ماالدؿعؿورؼيم
ظؽـفو محظقً مبوالػؿؿوم مو مػق معو مجعؾـو مغـؿكى ميف مػذا ماظعؿؾ ممنقذج ماظشويم
واظؿؽروري،مصوٌودتونمعؿزاعـؿونميفماظظفقرموماالغؿشور .م
و ماٌزعع ميف مػذا ماظؾقٌ مػق ماظؿلوؤل مسـ مجذور مػذه ماٌلؿفؾؽوت مو مطقػقيم
دخقهلوميفمثؼوصيماظؿقغللموعومعدىمتلثريػوميفماظلؽونموعومػقمتؼدؼرػوماظؽؿلمثؿم
طقػ مغؼقؿفو مغقسقو مػؾ مػل مزقاػر ماغػؿوح مأم ماسبالل مو متعصري مأم متؾعقي مػؾم
دوػؿً ميف متغقري ماألذواق مو مهدؼٌ ماظذػـقوت مواغػؿوح ماظداخؾ مسؾك ماًورجم
واظرؼػمسؾكماٌدؼـي،ػؾمػلمذبردمعقادمترصقفمأممودوئؾمدبدؼرمثؿمطقػمتػوسؾًم
ععفوماإلدارةماالدؿعؿورؼيموروبقرػوماإلسالعلموماظطيبموطقػمطونمردمصعؾماظـكىم
اظقرـقيماظؿقغلقيمووػفوم؟؟؟ م

 .Iادتفالكذالشــايذبالبالدذالتوندقة:ذالدالالتذاالجتؿاعقةذوالقؼايقة ذ
.1ذيفذجذورذالشايذبالبالدذالتوندقة ذ
اظشويمػقمعشروبموايدمسؾكماظؾالدماظؿقغلقيميفماظػرتةمايدؼـيموػقميفمتعرؼػفم
اٌؾلط مغؾوت معقجقد مبوظـطوضوت ماٌدارؼي مو مذؾف ماٌدارؼي معـذ ماظؼدم مو ماغؿشرم
ادؿفالطفميفماظعوملميفماظعصرماٌورطـؿقؾلمبػضؾماظؿفورماإلنؾقز مأعٍومتعرؼػفماٌدضؼم
 –4مػـوكمحبقثماػؿؿً -مطؿومأدؾػـ-مبوظؾقٌميفماظظوػرةماًؿرؼيموماظؿؾغمظذظؽموـؾـوماظؿؽرارمومزفرتم
عمخرامدراديمحقلمادؿفالكماظؼفقةمظؾؾوحـيمدظـدةمظرضش  (Le commerce du café avant l’ère desمممممم
) plantations colonialesوورةماظؼفقةمضؾؾمسفدماظزراسوتماالدؿعؿورؼيمعؼولمبوظػرغلقيمهًماظطؾع" م
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صفق مذراب مادؿعؿوري معـؾف معـؾ ماظؼفقة مأو ماظشؽالري 5مأعو متعرؼػف ماظعؾؿل مصفقم
عشروبمعلؿكرجمعـمغؾؿيماظشويماٌعروصيمبوظالتقـقيمبـم» « Thea sinensisمصفقم
"ذراب معلؿكرج معـ مأذفور ماظشوي مضبضٍر مبصى معوء مدوخـ مسؾك مأوراق مذويم
ذبػػي… و مػق معـ مأطـر ماٌشروبوت ماٌـعشي مأػؿقي موضد مطون مؼلؿفؾؽ مسـدم
اظصقـقنيماظؼداعكمعـذماظؼرنماظرابعمعقالدؼومومحؿكمضؾؾ،مثؿماغؿشرميفماظقوبونمعـذم
اظؼرن ماظلودس مم ،مو مضد مدخؾ مأوروبو مألول معرة مدـي م 9492مو مضد مجؾؾف ماظؿفورم
اهلقظـدؼقن .مومبداؼيمعـماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنم91مماغؿشرميفمإنؾرتا مومأصؾحم
ؼؾوعميف ماٌؼوػلمومؼلؿفؾؽميفماٌـوزلمإظبمدرجيمأغفماصؾحمعشروبومورـقوموضدمدوػؿم
اإلنؾقز م يف مغشر مادؿفالطف ميف مبوضل مأصؼوع ماظعومل مو ماظشوي مغقسون مأخضرم
وادقد…" 6م ومٌودةماظشويميفماالدؿعؿولماظؿقغللمسدةمتلؿقوتمصفقم"اظشوي" يفم
ظغيماظؽؿوبيماظرمسقيمدقاءماإلدارؼيمأمماظصقػقيمومػلماظؿلؿقيماظرمسقيماظرائفيميفم
اظؾالدماظعربقيمآغذاكمومخوصيميفمبالدمعصرموماٌشرقماظيتمسرصًمادؿفالطفمضؾؾم
تقغس،مأعٍوميفماالدؿعؿولماظعوعٍلماظرائٍمسـدماظؿقغلقنيمصقلؿٍكم"اظؿٍوي"موضدمؼؽقنم
ذظؽ متعرؼؾو معؾوذرا مظـطؼف ماإلصرنل مسـد معقردؼف مو ماٌؿوجرؼـ مبف ميف ماظعومل مويفم
تقغسمدقاءمعـماظػرغلقنيم»  « théمأمماإلنؾقز م»  ،« teaمطؿومؼـطؼمسـدماظعوعيم
اظؿقغلقي ميف مبعض ماىفوت ماظداخؾقي مبـ "اظؿوػل" مو مأؼضو م"اظشوػل" متلثرام
بوالدؿعؿولماظرائٍمسـدمأػؾمررابؾسمومسـدماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيماٌـؿشرؼـمبلسبوءم
اظؾالدماظؿقغلقي .م
إنمتعددماالدؿعؿوالتموماظؿلؿقوتمتدلمسؾكمحداثيماغؿشورمتؾؽماٌودةمبوظؾالدم
وػق معو مؼؼقدغو مإظب ماظؿلوؤل مسـ مزمن ذدخول ذالشاي ذوجذوره مطؿودة مادؿفالطقيم
بوظؾالدم؟؟ م
ظؼدمررحمػذاماظلمالمسـدعومسؿٍماغؿشورمادؿفالكماظشويميفماظؾالدماظؿقغلقيميفم
عطؾعماظعشرؼـوتمومضدمأعبعًماإلجوبوتموماتػؼًمسؾكمأن مغشرمذربفمسـدمسوعيم
اظػؽوت ماظشعؾقي مطون مبقادطي ماٌفوجرؼـ ماظؾقؾقني مأو مأػؾ مررابؾس مطؿو مطوغقام
ؼلؿقغفؿميفمتقغسموطونمذظؽمبداؼيمعـمدـيم9199مأيمإبونماظغزوماإلؼطوظلمظؾقؾقوم
ووصقدمصؾقلماهلفراتماىؿوسقيماظيتمتقزسًمسؾكمزبؿؾػمجفوتماظؾالد،مؼمطدم
5

- Heutz, A. : Boissons coloniales et essor du sucre.- Histoire de l'alimentation.- Op. cité.p.p. 629-641.

–6ماٌقدقسيماظعربقيماظعوٌقي،مجزءم،95مرؾعيماظرؼوض،م-.9114مص.ص.م .32-08م
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طؾ معـ معبد ذالرمحان ذققؼة ذو مجون ذمانقان ) (MAGNIN- Jميف محبٌ محقلم
اغعؽودوتمآصيماظشويمبؿقغسمعـمعـظقرمذعيبم"مإنمتورطبفمحدؼٌمجدام:مسـدعوم
جؾؾفماٌفوجرونماظطرابؾلققنمبلؾىمايربماإلؼطوظقي ماظرتطقيمظلـيم9190-9199م
وضدموجدوامػذهماظؾالدمشرؼؾيمسـمػذهماظعودةماٌؿفذرةمسـدػؿم…" 7موضدمضوعًم
اظلؾطماإلدارؼيم"اظؿقغلقي"مأوماظدوائر ماظصققيمومعـمورائفؿوماإلدارةماالدؿعؿورؼيم
اظػرغلقي ممبقووالت مادؿؾقون مو محبٌ مسـ مجذور مادؿفالك ماظشوي مبوظؾالد مصؽونم
اإلعبوع ميف مزبؿؾػ ماظؿؼورؼر مسؾك مدور ماٌفوجرؼـ ماظطرابؾلقني ميف مغشره مو متعؿقؿم
ادؿعؿوظفمسـدماظؿقغلقنيمصفذامربؿدماظصوحلمدبقشمسوعؾمأوالدمسقنمؼمطدمعـؾم
أشؾىمزعالئفمعـمضقودماىفوتماظداخؾقيمسؾكمأن ماغؿشورمذربماظشويم"مطونم
بعد مسوم م 9199ماثر مضدوم ماظؽـري معـ مأػوظل مررابؾس مظالؼوظي" 8موضد مأدظب ماألرؾوءم
ورجولماظصقيمبدالػؿميفماٌقضقعمإذماسؿربمادعقغدمدرجونم) (SERGENT- Eم"أنم
أػؾ مررابؾس مػؿ ماظذؼـ مسؿؿقا مادؿفالك ماظشوي ماألدقد مبؿقغس" 9مو مغعً مررؼؼيم
إسدادهمبوظطرابؾلقيم» à la tripolitaineم « .م
ومتدسؿماألشوغلموماألعـولماظشعؾقيمػذاماظرأيمصوظشويمحلىمعومأوردهمضقؼيم
وعوغقونمعـمخاللماٌؿقاترماظشعيبم"مخؾكمررابؾسمومطؿٍؾمتقغس"موندميفمإحدىم
األػزوجوتمعومؼؾلم:م م
"مأصؾماظؿويمحشقشيمعرةمومايؽؿيميفمعوهم**متؼؾدغومودؾّؿميفمبرٍهموؼـممتشلم
تؾؼوه م
10
أصؾماظشويمعومطــوغشمسـودةمتؼؾدغو **مودؾّؿميفمبالدهموؼـممتشلمتؾؼوه" م
المعراءمإذاميفمأجـؾقيمػذهماٌودةمسـماظؾالدموماإلعبوعمسؾكمأن ماظؾقؾقنيمػؿم
اظذؼـمغشروػومبؿقغسمبعدم9199مالمؼرضبـومعـمسـوءماإلجوبيمسـمعالبلوتمزفقرػوم
بؿقغسمألولمعرةم؟؟ م
Guiga, A et Magnin, J : Le THE la plante maudite.- In IBLA, n°33, 1er T, 1946.- p. 91.م-

7

–8ماألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيم،Eمصـدوقم،41معؾػم،8موثقؼيمسددم48مبؿورؼخم4مجقانم .9133م
9
Sergent, E. : Nocivité de la décoction de thé noir et innocuité de l'infusion de thé vert etم-
usage dans l’Afrique du nord.- In Archives de l'institut Pasteur d'Algérie, XIX, n°4, déc
1941.- p. 406.

 –10مأػزوجيمبوظعوعقيماظؿقغلقيمعـؿشرةميفمأرؼوفماظؾالدمعػودػومأن ماظشويمسؾورةمسـمغؾوتمومحشقشمعرم
اٌذاقمبؾمأنم غؽفؿفميفمعرارتفموميفمتعدؼؾمطؿقوتماٌوءماٌطفوتمبفومتؾؽمايشوئشموانمػذهماٌودةماغؿؼؾًمعـم
بؾدػوموماغؿشرتمبربمتقغسمومأصؾقًمعقجقدةميفمطؾماألسبوء .م
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ال موقؾـو ماٌصودر م(اٌصـػوت مأو ماظرحوظي مأو ماألرذقػوت ماإلدارؼي مو ماىؾوئقيم
اظؿقغلقي)مسـمػذاماظلمالمبدضيمصوظقاضحمأنمادؿفالكماظدخونموماظؿؽروريمواظؼفقةم
راج ميف ماظؾالد معـذ ماظؼرن م 91مو مخوصي مسـد ماظػؽوت ماظرتطقي مايوطؿي مأعو ماظشويم
طؿشروب معـعش مو مترصقفل مصؼد موجد ميف مأوادط ماظعفد مايلقين مأي معع معطؾعم
اظؼرنم91م ظؽـماغؿشورهمطونمربدودامومملمؼصؾمعوموصؾؿفماظؼفقةمعـمإذعوعموتلثريم
سـد ماظعوعي مأو ماًوصي مإذ مأصؾقً ممبـوبي ماظشراب ماظقرين م" ماظؼفقة ماظرتطقيمممممم
أوماظشوذظقيمغلؾيمظؾقظلمابلمايلـماظشوذظلم"مطونمادؿفالكماظشويميفماظؾالطم
ايلقين مأو مسـد مبعض ماًوصي مغودرا مو ميف مشؿور مو مإرور ماهلداؼو مو ماظؾضوئعم
واظزؼوراتماألوروبقيمومبوظؿوظلمملمؼصؾحمإظب محدودمتورؼخمادؿعؿورماظؾالدمبؾمحؿكم
عطؾعماظؼرنماظعشرؼـمزوػرةمادؿفالطقيمذاتماسؿؾور .م
ومظـومأنمغضقػمأنمرسوؼوماىوظقوتماألوروبقيمبؿقغسمعـذمأوادطماظؼرنماظؿودعم
سشرمومخوصيماألنؾقزمطوغقامؼلؿفؾؽقنمػذهماٌودةمظؽـموصؼماظطرؼؼيماإلنؾقزؼيم
اٌؿؿـؾيميفمعزجفمبويؾقىمومادؿعؿوظفميفمذؽؾمأطقوسمصغريةمومػذهماظطرؼؼيمالم
سالضي مهلو مبؿؾؽ ماظيت ماغؿشرت ميف مصػقف ماظؿقغلقني مبعد م 9199و ماظؼوئؿي مسؾكم
ادؿفالكماظشويماألدقدم(مومؼلؿكماألغبرمأؼضو)مبعدمرفقفمبوٌوءمومإضوصيمطؿقيم
عـماظلؽرمومؼؽقنمذظؽميفمإغوءمؼعرفمب"اظرباد"مومؼقزعميفمطَموسمبؾقرؼيمصغريةم
تعرفمسـدماظؿقغلقنيمبوظؽموسم"ماظطرابؾلقي" .م
إن مإعؽوغقيمغشرمػذهماظعودةمعـمضؾؾماظرسوؼوماألنؾقزمومخوصيماٌوظطقنيمتؾؼكم
علؿؾعدة مبؾ مذؾف معلؿققؾي مو ماظقاضح مأن ماٌفوجرؼـ ماظؾقؾقني مػؿ ماظذؼـ مطوغقام
األصؾميفمجؾىمػذهماٌودةمإظب متقغسمومدوػؿقاميفمغشرمتؼوظقدمادؿفالطفمصوظظوػرةم
يفمسالضيمعؿقـيمععمعقجوتماهلفرةماظؾقؾقي مظؾؾالدمصؼدمذؽؾماظعـصرماظطرابؾللم
اظقاصد مإظب متقغس مإحدى معؽقغوت ماجملؿؿع ماهلوعي مو مطوغً مابرز معقجوت مػذهم
اهلفرة مذات ماىذور ماظؼدميي مدـيت م 9190-9199ماثر ماالحؿالل ماإلؼطوظل مثؿ ميفم
اظعشرؼـوت م( )9108-9100مبعد متزاؼد مصضوسوت ماالدؿعؿور ماإلؼطوظل مبؼقودةم
شرادقوغلمومأخريامبعدمجػوفم،9151مظؼدمضدرمسددماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيمإظبمتقغسم
دـي م 9134مبلطـر معـ م 04222مغلؿي  ،مثؿ متزاؼد مبعد مايرب ماظعوٌقي ماظـوغقيم
-11مأبقماظؼودؿ،مإبراػقؿمأغبدم:ماٌفوجرونماظؾقؾققنمبوظؾالدماظؿقغلقيم(،)9141-9199متقغس،م 9110م
–12مأبقماظؼودؿ،مإبراػقؿم:ماٌفوجرون…-.مغػسماٌرجع-.مص.ص.م .54-59م
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وخوصي مبعد م 9151مظقؼورب م 34222مغلؿي .مان ماىوظقي ماظطرابؾلقي ميف متقغس ميفم
اظعشرؼـوت مو ماظـالثقـوت مطون مهلو متلثري محودؿ ميف متروؼٍ مادؿفالك ماظشوي موصؼم
اظؿؼوظقد ماظطرابؾلقي مخصقصو مأن ماٌفوجرؼـ ماظؾقؾقني ماخؿؾطقا مبوظػؽوت ماظشعؾقيم
اظؿقغلقيمعـمعزارسنيمومسؿؾيمومعـفؿقنيم…ممبكؿؾػمأسبوءماظؾالدمومخوصيميفم
ربقسفو ماظرؼػقي مو ماظؼروؼي مو مطون مظؾقؾقني موظع مطؾري مبودؿفالك ماظشوي مإذ مبفم
ؼػؿؿققنمؼقعفؿمومبفمؼـفقغفمومؼروغفمعـشطومضرورؼومظؾعؿؾمصؽون"ماظربادمواظؽوغقنم
و ماظؽقلون "13م عـ معبؾي مأدوات ماظعؿؾ مو مال مغعرف ماظؽـري مسـ مجذور ماغؿشورم
ادؿفالك ماظشوي مبطرابؾس ماظغرب مػؾ مؼؽقن مبػعؾ ماألتراك م(و مػق ماألرجح مألنم
اظشويمطونمععروصومسـدماألتراكمعـذماظؼرنماظؿودعمسشرم)مأوماإلنؾقزماظذؼـمطونم
هلؿ مغػقذ موسالضوت معع ماظلـقدقي ميف مإضؾقؿ مصزان مو مبرضي م–و مان مطون مأشؾىم
اٌفوجرؼـمإظب متقغسمعـمإضؾقؿلمررابؾسمومصزٍانم-واظـوبًمانماظؾقؾقنيمطوغًمهلؿم
تؼوظقدم خوصيموممقزةميفمإحضورماظشويموادؿفالطفموماصؾحماظشويمسـدػؿميفمعطؾعم
اظؼرنماظعشرؼـ-ورمبومضؾقؾمذظؽمبؼؾقؾ-معشروبومسوعوموأدودقومظؾرتصقفمواظؿـشقط .م
ومميؽـمظؾؿمرخمأنمطبؿـميفمإعؽوغقيمعلوػؿيماجملـدؼـماظؿقغلقنيماظعوئدؼـمعـم
جؾفوتمايربمبعدم9198ميفمغشرمادؿفالكماظشويمخصقصومأنمسددػؿمطونمعفؿٍوم
(حقاظل م 82مآظػ) م و مأشؾؾفؿ معـ مأودوط مرؼػقي مو مسودوا مربؿٍؾني مبعقائد مجدؼدةم
طودؿفالكمالدخانذوذالتؽروريذوذاخلؿر،مشريمأن مػذهماإلعؽوغقيمتؾؼكمضعقػيم
ألن مأشؾى مػمالء ماىـقد مطوغقا ميف ماىؾفوت ماألوروبقي مو مادؿفالك ماظشوي مبؿؾؽم
اظربقعمطونمربدودامومطبؿؾػمسـماظطرؼؼيماظيتماغؿشرمبفوميفمتقغس.مومؼؾؼكمدورم
اظشرطوت ماظرأمسوظقي ماظؿفورؼي ميف متعؿقؿ مرواج مػذه ماٌودة مو متقصريػو ميف ماظلققم
أدودقومصوظؿفورماألنؾقزمػؿماظذؼـمدوػؿقاميفمتقصريمعودةماظشويمومبوظؿوظلمغشرػوم
يفمرريفمبالدماٌغربماظعربلمأيمظقؾقوموماٌغربماألضصكمشريماغفمالمخالفميفمأنم
تعؿقؿماالدؿفالكمومغشرهمطونمعـماظؾقؾقنيميفماظعؼدماظـوغلمعـماظؼرنماظعشرؼـ .م
ترذدغومػذهماظـؾذةمسـمتورؼخمعشروبمواصدمعـمخورجماظؾالدمأصؾحمتدرصبقومويفم
زرفمدـقاتمضؾقؾيممبـوبيماظظوػرةماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيموماظـؼوصقي،مصؽقػم
اغؿشرت معودة ماظشوي مسـد ماظؿقغلقني مو معو مػل ماظعودات ماظيت مراصؼً مادؿفالطفم
-13ماٌرجعمغػلف-.مص .958.م
-14مومؼؼقلمآغذاكميفمذلغفم األدؼىماظؾقيبماظطوػرمسؾدماظرزاقم"ملمؼدرمعومظذةماظدغقومومبففؿفومعـمملمؼؽـمعـم
طموسماظشويمضدمذربو"معذطقميفماٌرجعماظلوبؼمص958.مومطذظؽميفمطؿوبماظطوػرماظزاويمأسالممظقؾقو .م
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وطقػموصؾماألعرميفمصرتةمعو مبنيمايربنيمإظبماإلدعونمحؿكمأنمػـوكمعـمهدثم
سـم"آيةذاجتؿاعقةذ"جدؼدةمامسفوماظشويم؟ م
.2ذانتشارذادتفالكذالشايذوذتردخهذضؿنذالعاداتذإىلذدرجةذاإلدمانذ ذ
زفرماظشويمطؿودةمادؿفالطقيمبؿقغسم–طؿومأدؾػـو -ميفمعطؾعماظعشرؼيماظـوغقيم
عـ ماظؼرن م ،02مطوغً مصرتة ماظعشرؼـوت مػل مصرتة متعؿقؿ ماغؿشوره إذ مزفرتم
دـي 9191مأولماظؿشرؼعوتماظؿفورؼيموماىؿرطقيمطؿومبدأتمتظفرموظقمبشلءمعـم
االحؿشوم ماألصقات ماٌؿصدؼي مظؾظوػرة مو مخطقرتفو مصوصدع ماظشوسر ماظشعيب مسؾدم
اظرغبونماظؽويفممبؾزوعؿفماظشفريةمحقلمأخطورماظشويمومعضورهمدـيم 9104موبعدهم
بلـيم()9101مطؿىماظؾشريماظدغؼزظل م–وػقمأولمرؾقىمسصري متقغلل م -معؼوالم
حقلماظشويمومغعؿفمبوآلصيماالجؿؿوسقيماىدؼدةم مويفمغػسماظلـيمأثريتماٌللظيم
يفماجملؾسماظؽؾري،مصوظقاضحمانمزوػرةماغؿشورماالدؿفالكمومتعؿقؿفمملمتلخذمأطـرم
عـ م 94مأو م 02مدـي .م و مطوغً ميف معو مبعد مصرتة ماظـالثقـوت مصرتة موذر ماظظوػرةم
واغغرادفومومػقمعومجعؾماظلؾطوتماظػرغلقيمتدسلميفمربقعم 9133م -موبعدمضغطم
ايرطي ماظقرـقي م– مإغفو مبصدد ماظؼقوم محبؿؾي مظؾؼضوء مسؾك معو مأمسؿف مبــ م"أصققنم
اظشوي" 16مو مزفرت ميف مغػس ماظلقوق مبعض ماظؾققث ماظطؾقي مو ماظعؾؿقي 17ماظيتم
خوضً ميف ماٌقضقع مو مبقـً مزبورر ماظشوي مخوصي ماظصققي معـفو .مأعو ميفم
األربعقـوتمصؼدمأصؾقًماظظوػرةمسودؼيمومغفوئقيمومزالمذاكمايؿوسموماظؿشـٍم
اظؾذانمراصؼوػوميفماظؾداؼيموماضؾؾمسؾكمدرادؿفوماٌكؿصقنمبربودةمدممألغفومأصؾقًم
سودة متـقغلقي معـ مصؿقؿ مواضع ماجملؿؿع مو متؼوظقده ماالدؿفالطقي مو ماغغردً مبالم

-15مظـومسقدةمتػصقؾقيمظـمسؾدماظرغبونماظؽويفمومعؾزوعؿفمأعوماظؾشريماظدغؼزظلمصفقمأخمظؾقزؼرمعصطػكماظدغؼزظلم
ومػقمسالوةمسؾكماغفمأولمرؾقىمتقغللمصؼدمطونمعـماألوائؾماظذؼـمتزوجقامبػرغلقوتمومأثورمذظؽمجدالمطؾريام
يفمأودوطمعدؼـيمتقغسمومبوظـلؾيمٌؼوظفماٌذطقرمأغظرم :م
- Dinguizli, B. : Le théisme, un nouveau fléau social en tunisie.- In Bulletin de l'Académie
de Médecine, 97 mars 1927.
–16ماألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيم،Eمصـدوقم،41مم،8موثقؼيمسددم44مبؿورؼخمعورسم9133مصودرةم

سـمدائرةماظشمونماألػؾقيمطذظؽموثقؼيمسدد م 14مبؿورؼخمعويم 9133مصودرةمسـمذورلمدقعوغلمعـماإلضوعيم
اظعوعيمويفمطالماظقثقؼؿنيمػـوكمربووالتمألخذمرأيماظعؿول محقلمزوػرةمادؿفالكماظشويموماظلؾؾماظؽػقؾيم
ظؾقدمعـفو.م م
17
Uzan, M : théisme.- In Sciences, Avril 1938.م-
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رجعيمومملمؼعدمػـوكمأيمأعؾميفمزواهلومصؽؿىمدرجونمومضقؼيموعوغقونموبقطلمممم
ومضقبور18محقلمػذاماٌقضقع .م
تؾؽ مزعـقي ماغؿشور ماظشوي مبؿقغس ،مصػل مصرتة معو مبني مايربني مأصؾح ممبـوبيم
اظعدوىم"يفمبالدغومتـشرمعـؾماظؽقظرياميفمدـنيماظشر" 19مصشؾففماظؽويفمبوظقبوءميفم
دـيماٌلغؾيموماسؿربهمربـيم"ربـيماظربادموماظؽقلون"موماسؿربهمآخرونم"مآصي"م
وبوٌؼوبؾ مدود ماالضؿـوع مظدى معلؿفؾؽقف ماغف معـشط مو مبدوغف مؼصوب ماٌرء مبوٌرضم
واًؿقلم"إذامصورضؿقاممنرضمومغذبولم"مصفقمبوظـلؾيمهلؿمؼقصرمعزاؼومسدؼدةمأوهلوم
اغف مودقؾي متـشقط مو مهػقز مسؾك ماظعؿؾ مصوٌدعـقن محلى مربؿقد مدؾقؿ مسوعؾم
دؾقؿونمبوظقرـماظؼؾؾلم"ؼعؿؼدونمخقوظقوماغفمعـشطمظؾعؿؾم…وصورماٌؿعورقنميفم
خدعي ماظػالحي مؼشرترقغف مطوذرتاط ماٌموغي ماظققعقي ميف مسؼد ماًدعي" 20مو مصبىم
اإلضرارماغفمسربمزبؿؾػمأسبوءماظعوملممبوميفمذظؽمأوروبومصٌـػماظشويمسؾكمأدوسم
اغفمعودةمربـٍيمومعـشطيمعـعشيم) .(boissons stimulantesومؼعؿربمعلؿفؾؽقماظشويم
اغفمؼؿقصرمسؾكمصقائدمشذائقيمصقذطرمربؿدمايؾقىماىؾقظلمسوعؾمغوبؾمإنم"دؽونم
اظؾقادي ..مصوروامؼعؿربوغفمطؿودةمشذائقيمبؾمؼػضؾقنمذربفمسؾكمتـوولماظطعوم"21مم
ومأحقوغومؼعطقغفمظألرػولميفمذؽؾمجمليمتؿؽقنمعـمخؾزمعغؿقسميفماظشوي .م
أعو مصوئدتف ماظـوظـي محلى ماٌدعـني مسؾقف مصفق ماغف مودقؾي مترصقف مو متلؾقيم
صفق"ؼعؿٍر ماظرأس"مومؼدخؾمسؾك معؿعورقفمغقسومعـماألرضبقيمخصقصوماغفمؼرصؼم
دائؿومحبؾؼيماألحودؼٌمومايؽوؼومومتؾودلماألخؾورمطؿومؼؽقنمعرصقضومبؾعىماظقرقم
أومايفرمأو"اًربؼي" 22موماظؿدخنيمو مؼذطرمبقلمصؾوغمانماظشويميفمحلماظلقدةم
اٌـقبقيم–موػقمعـماظضقاحلماظشعؾقيمبوظعوصؿيموماظيتمآوتمذبؿقسوتماظـوزحنيم
وماٌػؼرؼـ-مطونميفماًؿلقـوتمأحدمودوئؾماظرتصقفماألدودقي .23م
–18مذطرماظـالثيماألوائؾميفمإحوالتمدوبؼيمبوظـلؾيمظؾؾؼقيماغظر :م

- Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Arch. Ins. Pasteur, Tunis xxix,
1940.
- Bouquet, J : le théisme.- Conférences aux journées Pharmaceutiques, 1948

-19مبقًمعـمعؾزوعيماظشوسرماظشعيبمسؾدماظرغبونماظؽويفمحقلماظشويمدـيم .9104م
-20ماألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،41مم ،8ومسدد51مبؿورؼخم92معويم .9133م
–21ماألرذقػماظقرينم…،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،41مم،8موم49مبؿورؼخم9مجقانم .9133م
 -22م ظعؾيمصؽرؼيمتؼؾقدؼيمتلخذمذؽؾمصراعمبنيمررصنيمسؾكماٌربعوتماظيتمتلؿكمدؼورمومسددػوم 30مأحدم
اظطرصنيمؼؾعىمبوألحفور .م
- Sebag, P : Un faubourg de Tunis.- Saida Manoubia, Puf, 1960.- p.74.
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تؾؽ"خصول ماظشوي موعزاؼوه" محلى معؿعورقف موعدعـقف -موػق معو متؼر مبف مطؾم
اظدرادوتماٌكؿصيمإذمصـػمطؿشروبمعـعشمومروحلميفمأطربماٌقدقسوتماظطؾقيم
وماظعؾؿقي -موطونماٌلؿفؾؽقنمؼرصؼقنمادؿفالطفمبـقعمعـماظعوداتموماظؿؼوظقدماظيتم
طودتمأن متؿققلمإظب مرؼقسمخصقصومسـدمادؿفالطفميفماظدطوطنيمأوم"ايقاغقً"م
اٌؿـوثرة ميف ماظؼرى مو ماٌداذر موضد مسـر مسؾد ماظرغبون مضقؼي مسؾك مإحدى مايؽوؼوم
اظ شعؾقي موػك مسؾورة مسـ معلرحقي مغؼدؼي مبعـقان م" مايشقشي ماٌؾعقغي" متـؼد مآصيم
اإلدعونمسؾكماظشويمبعدمان موقدمتصقؼرماظعوداتماظيت متراصؼمجؾلوتمذربف24م
صفؾلوت ماظشوي متـطؾؼ معـ ماظصؾوح ماظؾوطر ميف ماظدطوطني م"ؼو مصؿوح مؼو مرزاق معـم
صؾوحفمسققماظدخونم..ومهطمسؾقفماظربادماٌشقمم…وؼـينمرطؾؿفمسؾكماظؿويمعـم
صؾوحفمٌلوهمعـمسرقماظؾلمعوخذػوم.25"...م م
ؼرتود مػذه ماىؾلوت ماظؾطوظي مو ماٌزارسقن ماظؽلالء ماظذؼـ مأصؾققا مسوظي مسؾكم
زوجوتفؿ مو مؼلوػؿ مطؾ مراشى ميف ماظشرب مبول"صرضقي" مأي مغصقؾف معـ ماظشويم
واظلؽر مو مؼؾؾغ معؼدار ماظػرضقي ميف ماألربعقـوت م" 90مصقردي"(اظصقردي موحدةم
عصغرة مظؾػرغؽ مو م 922مصقردي متلووي مصرغؽ) موػـوك معـ مؼلوػؿ مصؼط مبـصػم
صرضقيمأومحؿكمربعمصالمؼـولمإالماظـصػمأوماظربعمعـماظؽؿقيماٌكصصيمظؾػرضقيم
اظقاحدةمومتؿقاصؾمجؾلوتماظشويمرقالماظققممومؼلؿٍقفماٌدعـقنمبوظلؾطونمصفقم
اظذيمضبؽؿفؿمومؼؽقػمجؾلؿفؿم…وضدمهدثمضقبورمسـماٌقضقعموخوصيمسـم
طقػقيماغؿشورمتؼـقوتماظشربمومعلؿؾزعوتفمصؽؾمسوئؾيم"طوغًمهلومأدواتمأدودقيم
تؿؿـؾميفمبرادؼـم)سودةمعـمرنيمأومعـمسبوس(مومدكونموطوغقنموضالؼيمومطقلونم
صغرى..مأعوماظطرؼؼيمصؿؿؿـؾميفمتغؾقيماٌوءميفماظلكونمثؿموضعمايشقشيميفماظربادم
ععمإضوصيماٌوءماظلوخـمواظلؽر ..مومسودةمؼلؿعؿؾموضقيمعـماظشويمأيم 32مشرامم
وغصػ مررؾ معـ ماظلؽر مظشرب ممثوغقي مأذكوص" 26مو ماظؿػوصقؾ ماٌراصؼي مظطؼقسم
ذربفمطـريةمظؽـفومعؿشوبفيميفماشؾىمجفوتماظؾالد.ومشوظؾقيماظشويماٌلؿفؾؽمػقم
عـماظـقعماألغبرم– تلؿقؿفماظعؾؿقيمأدقد-موػقمأطـرمضررامعـماظشويماألخضر .م
إن ماظلمال ماظذي مشبؾص مإظب مررحف مبعدعو متؼدم مؼؿعؾؼ مبلدؾوب مػذه ماظلرسيم
اظيتمدوسدتمسؾكماغؿشورماظشويموموذرهمعودةمادؿفالطقيميفماجملؿؿعماظؿقغللم
24

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

–25مغػسماٌصدرم(ضقؼيمومعوغقون)-.مص.ص .11-14.م

26

- Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Tunis, Arch. Ins. Pasteur, xxix,
1940.
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ػؾ مألن مودوئؾ ماظرتصقف مو ماظؿلؾقي مطوغً مربدودة مأم مألغف ميف معؿـوول ماٌؼدرةم
اظشرائقيمألشؾىماظشرائحموخوصيماظرؼػقيماٌػؼرةمعـفوم؟؟ م
عومعـمذؽميفمأن ماظشويمزوػرةمادؿفالطقيمجدؼدةموواصدةمسؾكماجملؿؿعميفم
إرور معقجي ماٌلؿفؾؽوت ماالدؿعؿورؼي ماظيت مأصؾقً معؿقصرة ميف ماظلقاق ماظؿقغلقيم
حبؽؿ متقصر موتطقر معلوظؽ ماظؿقزؼع ماظؿفورؼي ماظيت مؼلقطر مسؾقفو مطؾور ماٌقردؼـم
األوروبقنيمواظؿفورماظقفقد .م
ظؼدمتزاعـمادؿفالكماظشويمععماغؿشورمعلؿفؾؽوتمأخرىمطوظؿؽروريموماظؿؾغم
وظعىماظقرقمومطونماىوععمبقـفومػقماسؿؾورػومودوئؾمترصقفمومميؽـماسؿؾورمصرتةمعوم
بني مايربني مصرتة ماغؿشور مو متزاعـ مػذه م"اٌرصفوت ماالدؿعؿورؼي" ماظيت مجوءتم
ظؿـوصسمبؾمظؿلقطرمسؾكمودوئؾمترصقفمسؿقؼيمارتؾطًمبوٌشفدماظـؼويفموماالجؿؿوسلم
اظؿؼؾقدي مٌو مضؾؾ مايؼؾي ماالدؿعؿورؼي مو مغؼصد مبذظؽ مأظعوب م"اظؽراش"م
و"اظؾقدعدؼي"موم"اظؽوراطقزمأوماظؼورضقز" .م
إن موذرماظشويمطؿلؿفؾؽمشذائلمومطؿرصفمتـشقطلمؼؿـزلميفمإرورماظؿققالتم
اظيتمسرصفوماجملؿؿعماظؿقغلل 27مصوظذػـقوتماظعوعيمأصؾقًمعؿؼؾؾيمظؾفدؼدمومظؽؾم
عو مػقمسصريمظؼدمطوغًماألرر ماظؼدمييمبصددماألصقلمأومسؾكماألضؾماظرتاجعمصؽونم
عـماظطؾقعلمأنم ؼرتاجعمومؼؿغريمععفوممنطماالدؿفالكموماظرتصقفموماظـؼوصيمظؼدمطونم
اجملؿؿع ماظؿقغلل مبني مايربني مؼؿغري مبلرسي مظذظؽ متغريت مععف ماظعوداتم
االدؿفالطقيمومرمبومبـلؼمأدرعمومعودةماظشويمظقلًمإالممنقذجومععربامسـمطؾم
ذظؽ.
 .3ذ ادتفالك ذالشاي ذبتونس ذيف ذالػرتة ذاالدتعؿاروة :ذاخلصائص ذالـوعقةذ
والؽؿقةذوذالتجاروة ذ
وؿع مأشؾى ماٌصودر مو ماظدرادوت ماظيت ماػؿؿً مبوغؿشور مادؿفالك ماظشويم
بوظؾالدماظؿقغلقيمخصقصوميفمصرتةمعو مبنيمايربنيمسؾكمسؿقعقيماغؿشورهمومسؾكم
ادؿفالطفمعـمضؾؾمأشؾىماظطؾؼوتماالجؿؿوسقيمومعـمجؾماظػؽوتماظعؿرؼيمصوظشوسرم
سؾد ماظرغبون ماظؽويف مؼؾني ميف معؾزوعؿف مأن ماالدؿفالك مسؿ م"اظرجول مو ماظـلقانم
واظعفوئز مو ماظصؾقون ،ماظػالح مو ماًؿٍوس ،ماظعروش مواظدذر ،ماظؾدو مو مايضر،م
–27ماظؿقؿقعل ،ماهلوديم:متورؼخمتقغسماالجؿؿوسلم،9144-9889مدارمربؿدمسؾكمايوعلم.9111،ماغظرم
طؾمعومطبصماظذػـقوتموماٌرجعقوتماظـؼوصقيمٌكؿؾػماظشرائحماالجؿؿوسقي .م
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األبقضمواألمسر..مبؾمجؾماألعي" مإن مػذاماظؿعؿقؿ -ماظذيمضدمؼؽقنمعؾوظغومصقفممم
أومصرضؿفماظضرورةماظشعرؼيم–ؼصقرمخصوئصمادؿفالكماظشويمبوظؾالدمومظقمأردغوم
اظؿدضقؼماىفقيموماىـللموماظػؽقيموماظطؾؼلمميؽــومأنمغصؾمإظبماالدؿـؿوجوتم
اآلتقيم :م
ػـوكمتؼورؼرمصودرةمسـماٌراضؾنيماٌدغقنيموماظعؿولمتمطدمسؾكمسؿقعقيماغؿشورماظشوي مأشؾى ماظػؽوت ماظعؿرؼي مو ماالجؿؿوسقي مسؾك مشرار مضوئد مدؾقؿون ماظذي مؼمطدم
سؾكماغؿشورهمسـدم"اظرجولموماظـلوءموماألرػول"مأومضوئدماىرؼدماظذيمؼمطدمبصػيم
سوعيمسؾكم"اغؿشورماظشويمبنيمأػوظلماظعؿؾ" .م
ػـوك متؼورؼر مأطـر مدضي مؼمطد ماظؾعض معـفو مسؾك ماغؿشور ماالدؿفالك مسـدماظرؼػقنيموػكمحوظيمتؼرؼرمضوئدمغوبؾماظذيمؼمطدمسؾكمأنماظشويماغؿشرمسـدماىؿقعم
"خصقصومدؽونماظؾقادي"،موؼمطدمضلؿمآخرمسؾكماغؿشورهماهلومميفمصػقفمرؾؼيم
اظعؿؾيمسؿقعومومسـدمسؿولماظزراسيمبوظؿكصقصم"سؿمطوصيماظطؾؼوتمرجوالموغلوءممم
ومأرػوالمخصقصومرؾؼيماظعؿؾي…موماٌؿعورقنمًدعيماظػالحي"  .م
إعبوع ميف مأشؾى ماظؿؼورؼر مسؾك ماغؿشوره ميف ماظؼقودات مذات ماظغوظؾقي ماظرؼػقيمواظػالحقي موػق معو مؼمطد مسؾقف مسؿول مضػصي مو مدؾقطؾي مو مأوالد مسقن مو ماألسراضم
ودؾقؿون مو مغوبؾ مواىرؼد..و مؼدسؿ مػذه ماظؿؼورؼر معو مأصدسً مبف مإحدى ماظؾفونم
اظدرادقي مايؽقعقي مدـي م 9130ماظيت متقصؾً مإظب مأن م" ماظشوي معـؿشر مإظب محدم
اإلدعونمسـدماألػوظلماٌلؾؿنيمومخصقصوماظرؼػقنيمعـفؿ" م
وظقمأردغومأنمسبقصؾمابرزماآلراءمومغرصؼفومبؿصقراتـومظؾقاضعماظؾشريمواىغرايفم
االجؿؿوسل مظالدؿفالك مصنغـو مغؼر مبون ماغؿشور ماظشوي ميف متقغس مزفر مسـدم
اظطرابؾلقنيمأوماظؾقؾقنيماظقاصدؼـمضؾؾمومأطـرمممومػقمسـدماظؿقغلقنيموماغفماغؿشرم
يفمجـقبماظؾالدمضؾؾمومأطـرمعـممشوهلو ،موميفماظدواخؾمضؾؾموماطـرمعـمدقاحؾم
اظؾالدمومسـدماظػؽوتمشريماٌؿعؾؿيموماظعوعقيمضؾؾمومأطـرمعـماظػؽوتماٌؿعؾؿي،مومسـدم
اظرجولمضؾؾ موأطـر معـماظـلوءمومسـدماظشققخموماظؽفقل مضؾؾمومأطـرمعـماظشؾونم
–28مظـومسقدةمهلذهماٌؾزوعيماٌقجقدةممبؾقؼماظؾقٌمحقلمعصدرػوماغظر :م
اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعيم،بؽرةم325Rم،اظقرضي411مبؿورؼخم .9104م
-29ماألرذقػماظقرين…،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،41مم،8مو59مبؿورؼخم95معويم .9133م
ماألرذقػماظقرينم،ماظلؾلؾيم ،Eمصم،41مم،8مومسدد49مبوظـلؾيمظـوبؾموم51مبوظـلؾيمظلؾقؿون .م-30ماألرذقػماظقرين…،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،94معؾػم،00موثقؼيمسدد98مبؿورؼخم .9133-4-9م
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واألرػولمومسـدماظػؼراءموماظؾطوظيموماٌفؿشنيمضؾؾ موأطـرمعـماألثرؼوءموماٌرصفنيم
وسـدماظرؼػقنيمضؾؾمومأطـرمعـمأػؾماٌدن .م
ومغؿلوءلمبعدمػذامسـمتؼدؼراتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمصردؼومومسوئؾقومومعبوسقو ؟ م
المندميفماٌصودرماٌلؿعؿؾيمإجوبوتمعؼـعيمإذمتؽؿػلماظؿؼورؼرمبنذوراتمسوعيم
سؾكمشرارم"عـؿشرمبؽـرة"مأوم"ادؿفالطفموصري"وأحقوغومتؼدممبعضماألرضومماىزئقيم
ومشريماظدضقؼيمصؼدمبؾغماالدؿفالكميفماحملقطماظؾؾديمظلؾقؿونمرقؾيمددادقيمعـم
دـيم9133معومضقؿؿفم922مأظػمصرغؽمومػقمعوماسؿربهماظعوعؾم"طؿقيمعفقظي"بوظـلؾيم
ظؿفؿعمدؽوغلمالمؼؿعدىم3152مدوطـ م(أيمععدلمادؿفالكمب32مصرغؽمظؾلوطـم
رقؾيم 4مأذفر) ،و ماظقاضعمانمعـؾمػذهماٌعؾقعيمؼصعىمادؿغالهلومومتلوؼؾفومظعدمم
دضؿفو .م
أعو ماإلحصوءات ماظرمسقي ماظصودرة مسـ ماظدوائر ماالضؿصودؼي مأو ماىؿرطقيمممممممم
أوماٌصؾقيماظعوعيمظإلحصوءمصفلمتػؿؼدمأؼضومظؾدضيمومحؿكمظؾؿصداضقيمذظؽمأنم
تؿفريماظشويمبوظؾالدماظؿقغلقيمملمؼلخذمصؼطماٌلؾؽماظرمسلماظؼوغقغلمبؾمطونمعـم
ابرزماٌقادماٌـشطيمظؾلققماظلقداءمومطوغًمطؿقوتماظشويماٌؿلتقيمسربماظؿفرؼىم
و"الؽـرتا ذ "Kuntraمسؾك مشوؼي معـ ماألػؿقي مممو مصبعؾ مطؾ ماألرضوم ماظرمسقيم
عـؼقصي .م
رشؿ مطؾ مػذا مصوألرضوم م– موحؿك ماظرمسقي معـفو -متظفر مبقضقح مذظؽ ماظؿزاؼدم
اظؽؾري مالدؿفالك ماظشوي ماألدقد م– مو مشوظؾو معو مؼلؿك مأغبر مسـد ماظلؽون-صلـيم
 9191مبؾغًماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيم 922مرـمومضػزتمدـيم 9104مإظبم 9922مرـمأيم
أن ماالدؿفالكمتضوسػم99عرةميفماضؾمعـمسشرمدـقاتموبؾغمدـيم 9131معومضدرهم
 9122مرـمأيماغفمتضوسػم 91معرةميفمزرفمسشرؼـمدـيمومػقمدظقؾمسؾكمتزاؼدم
االدؿفالكموماغؿشورهمسربماألصرادموماظػؽوتمخصقصومإذامعومسرصـومأن ماظشويمعـم
اٌقاد مشري ماظقازغي مإذ مؼؽػل مرفل م 4مشراعوت ميف مطؿقي م 82مصؿ معؽعى مظشربم
ذبؿقسي معؿؽقغي معـ مأربع مأذكوص مثالث معرات مأو مأطـر  ،مو مأطدت مبعضم
اظؾققث مأن ماظػرد مؼلؿفؾؽ معو مععدظف م 9,0مطغ ميف ماظلـي مصقرتاءى مظـو مأػؿقيم
اظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيميفمبؾدمملمؼؿفووزمدؽوغفماٌؾققغنيمواظربعمضؾؾمايربماظـوغقي .م
-31ماألرذقػماظقرين…،مسم،Eمص،41مم8م،و .51م

- Sergent, E : Nocivité de la décoction de thé noir … .- Op. cité.- p. 406.
- Sebag, P : Un faubourg de Tunis.- Op. cité… - p. 98.
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و مضد مطون مادؿفالك ماظشوي ميف متقغس مأطـر معـ ماجلزائر ماظيت متػقضفو مدؽوغوم
وعلوحيمصػلمدـيم 9131مبؾغماالدؿفالكمبؿقغسم 9814رـمأعٍوميفماىزائرم9515م
صؼطمومبوظـلؾيملؾؿغربمصفلمتؿػققمسؾكمتقغسم8302مرـمومطونمادؿفالكماظشويم
صقفومعـؿشرامبؽـرةمعـؾملقبقا ذ مشريماغفمؼؼؿصرمسؾكماظشويماألخضرمومػقمأضؾم
ضررمحلىماٌكؿصني .م
طوغًمسؿؾقيماالدؿفالكماهلوعيميفمترابطموثقؼمععمأػؿقيمتؿفريماظشويمومطذظؽم
اظلؽرمصفذهماٌؿقجوتماٌدارؼيمطوغًمبقدماظشرطوتماالدؿعؿورؼيماالحؿؽورؼيماظيتم
جـً مع ـ مورائفو مأربوحو مروئؾي مطوغً مطؾ مطؿقوت ماظشوي ماٌقجقدة ميف ماظلقاقم
علؿقردةمعـماًورجمسربماًقاصمومؼلقطرمسؾكمتؿفريماٌودةموورمدققماظغراغيم
عـماظقفقدموماىرابيمشريمأن ماظدوظيمضوعًمبداؼيمعـمدـيم 9154مبنيوقماظشويم
جبؿؾيماحملتؽراتمم MONOPOLESماًوصيمبوظدوظيمعـؾماظؿؽروريموماٌؾحموسؾىم
اظقضقدموماظؾورودمومظعىماظقرقمومتقاصؾمػذاماالحؿؽورمإظبمحدودمدـي م 9145موػلم
اظلـي ماظيت مدبؾً مصقفو ماظدوظي مسـ ماحؿؽور متقرؼد ماظشوي مبعد مضغط معؿزاؼد معـم
وورماىؿؾيمومظؽـمأؼضومبػعؾمارتػوعمأمثونماظشويميفماظلققماظعوٌقي .م
ظؼد مارتؾطً مإدرتاتقفقوت ماظلؾط ماالدؿعؿورؼي ميف متؿفري ماظشوي مبعوعؾنيم
أدودقنيمؼؿؿـؾماألولميفماالرتػوعماٌؿزاؼدميفماظطؾىمومبوظؿوظلمتـوعلمأرؿوعمطؾورم
اظشرطوتموماظؿفورميفمطلىمأربوحموصريةمأعوماظـوغلمصقؿؿـؾميفماغؿشورمبقعماظشويم
يف ماظلقق ماظلقداء مو مسـ مررؼؼ مضـقات ماظؿفرؼى م(طـرتبوغد) ماظربؼي م(ايدودم
اىزائرؼي)موماظؾقرؼيمخصقصومعـمظقؾقومومعوظطو،ظؼدمأدتمػذهماٌعطقوتمإظبماتؾوعم
اظلؾطماظػرغلقيموماالضؿصودؼيموماىؿرطقيمبوظذاتمإدرتاتقفقوتمزبؿؾػيميفمسؿؾقيم
تؿفريماظشويماظذيموانمملمؼصؾحماخؿصوصومحؽقعقومإالميفم9154مصؼدمطونمطبضعم
ظقضعقيمخوصيمجدامتؿؿـؾميفمخضقسفمظضرؼؾيمادؿفالكمبوػضيمصػلمدـيم9191م
دـًٍماظلؾطوتمأولماظؿشرؼعوت ماظؿفورؼيماًوصيمبوظشويمادؿـودامجملؾيماظعؼقدم
و ماالظؿزاعوت مو مضد مغص مضوغقن م 9191-90–02مسؾك مإخضوع ماظشوي مإظب مضرؼؾيم
34

- Heutz, A : Boissons coloniales et essor du sucre.- Histoire de l'alimentation, op. cité.-p.
م639.

-35مػلمزوػرةمتعقدمظؾػرتةمايدؼـيمٌزؼدماظؿػوصقؾماغظر:م م

 Larguech, D. : Territoire Sans Frontières, La Contrebande et ses Réseaux dans laم-
Régence de Tunis au XIX °s, CPU, 2001.
-36ماألرذقػماظقرينم…،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،94معؾػ.00م م
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ادؿفالكمتؿؿـؾميفمرقابعمجؾوئقيم vignetteمعؾصؼيمسؾكمطؾماظعؾىموماظصـودؼؼم
وذظؽمحبفيمربوربيماظؿفرؼى ،مووصؼمضوغقنم 32معورسمعـمدـيم 9101وبوضرتاحم
عـ ماجملؾس ماظؽؾري ممت مإخضوع ماظشوي مإظب مضرؼؾي مادؿفالك مإضوصقي معؼدارػوم
0222صرغؽ مسؾك ماظؼـطور مأي م 02مصرغؽ محبلوب ماظؽغ موطوغً ماظؿعؾي ميف مذظؽم
ربوربيماآلصيمومظـػسماظؿعؾيمادؿـدتماظزؼودةماىدؼدةميفم 99مجقؼؾقيم 9130مثؿم
وعـمجدؼدميفم9135-4-9مثؿميفم9151-1-0موطوغًمػذهماظزؼوداتميفمطؾمعرةمتـريم
احؿفوجوتماظؿفورماظذؼـمؼمطدونميفمسرائضفؿماٌؿشوبفيمسؾكمتضررماظلؽونمعـم
ػذهماظزؼوداتموضدموصؾًماظزؼودةماألخريةمإظب م 54ميفماٌوئيمعـمضقؿيمدعرماظشويم
األدقدموم32ميفماٌوئيمبوظـلؾيمظألخضر  .م
ومؼلقطرمسؾكمعلوظؽماظؿقزؼعمبوىؿؾيمومغصػماىؿؾيموورمدققماظغراغيمعـم
اظقفقدمصؿؾقــوميفماظعرائضمبعضمأمسوءماظؿفورماٌقردؼـمعـمأعـولمجقزافمٌربوزوم
ومجقزافمديمبوزمومجوطقبمديمعقدكمومطلؽوزمومطرؼوفمومعردخويموحداد..م
أعٍوماظؿفورماظؿقغلقنيمصوشؾؾفؿمجرابيمعـمدققماظغراغيمأعـولمسقودمروبوغيمومايوجم
غبدةمومسؾكمومربؿدمبلرورمومايوجمؼقغسمبـمؼقدػموربؿدمبـمسوذقرم...م
سالوةمسؾكماظؿفورماظصػوضلقني  .م
طوغًموورةماظشويموماظـزر ماظقصريمعـمسوئداتمأربوحفومبقدمطؾورماظشرطوتم
األوروبقي مأو ماٌفربني مو ماغؿعش معـفو ماظقدطوء ماظؼراغي مأو مبعض موور ماظؾالدم
اظؿؼؾقدؼنيمطوىرابيموماظصػوضلقيموطوغًماظزؼوداتماٌؿؽررةميفماألدعورمتلؿـدمإظبم
حفيمتؼؾقصماغؿشورمومػقمعقضقعمآخرمأثورماظـؼوشموماىدل .م
.4ذالشايذيفذتونسذحماوالتذالتشفريذوذادلؼاومةذ ذ
دودمغقعمعـماإلعبوعمبداؼيمعـماظـصػماظـوغلمظؾعشرؼـوتموخوصيمدـيم9101م
سؾك مأن ماظشوي مأصؾح مآصي ماجؿؿوسقي معضرة مبالبدن ذو ذالعؼل ذو ذاجلقب مسؾك مأنم
درجي ماالظؿزام ممبؼووعي ماآلصي مطوغً مزبؿؾػي مإذ مال مذبول مظؾؿؼورغي مبني ماظـكىم
اإلصالحقي ماظقرـقي ماظيت مطوغً معؿقػزة مٌؼووعي ماالغؿشور مو ماإلدعون موبني مدؾطم

37م–ماٌصدرمغػلف،معؾػم00موثقؼيمسدد .5م
-38ماألرذقػماظقرينم…،ماظلؾلؾيم ،Eمصـدوقم،94معؾػ.00مو 01م
-39ماألرذقػماظقرينم…،ماظلؾلؾي ،Eمصـدوقم،94معؾػ.00موم95مسرؼضيمعـموورمدققماظغراغيمبؿورؼخم
جقانم9130مطذظؽموم94سرؼضيمبــم933مإعضوءمعـموورماظشويمبصػوضسمبؿورؼخم .9133-1-5م
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ايؿوؼيماظرمسقيماظيتمطوغًمتؿقركموصؼمضغطماالغؿؼوداتماظصقػقيموماظـكؾقيم
واظؿؼورؼرماظصققيمظؽـفومدبشكمعـمغوحقيمأخرىمإشضوبمطؾورماظؿفورموماٌقردؼـم
اظذؼـمشـؿقامعـموورةماظشويمأربوحومروئؾيمطؿومأنمدؾطمايؿوؼيمملمؼؽـممبؼدورػوم
حرعونماظؿفورةماالدؿعؿورؼيماظػرغلقيمععماهلـدماظصقـقيمعـمدققمعرحبيمطوظيتميفم
اظؾالدماظؿقغلقيمبنيمػذؼـماٌقضػنيمزفرماٌقضػماظطيبماظذيمطونمؼـظرمظؾؿقضقعميفم
شوظىماألحقونمعـموجفيمغظرمأطودميقيمبؾمأن ماظؾعضمدردقامآصيماظشويمضؿـم
ووربمومحبقثمظؾرتضقوتماٌفـقي .م
وسؾكمأؼيمحولمصونمصققوتماظػزعمأرؾؼًمعـذماظؾداؼيمعـماألررافماظقرـقيم
واإلصالحقيمذعؾقيمطوغًمأومشبؾقيمإذمغؾفًمإظب مأخطورماظشويموعضورهمصوظشوسرم
سؾدماظرغبونماظؽويفم-ومػقمعـؼػموذوسرمعـٍؾمأداةمترابطمبنيمعومػقمشبيبموذعيبم
يفماظعشرؼـوت -مملمؼرتكمععققبيمإالمومغلؾفومإظبماظشويميفمعؾزوعي ماظيتمطؿؾفوم
دـيم 9104مومضدمطونمؼروجفوميفماجملوظسموماألدقاقموسؾكمأسؿدةماظصقػمبؾمممم
وممتمتقزؼعفومسؾكمرؾؾيماىوععماظزؼؿقغلمومأظصؼًمسؾكماىدرانموحلىمػذام
اظشوسرمصوظشويمصفقمعـماظـوحقيماظصققي م"عفؾؽموعضر،مضبدمعـماظذطوءمواظػطـيم
ؼطقؾماظلفرمومؼـؼصمعـماظـظرمومؼلؾىمضؾيماظشفوسيموماظربودماىـللمومضدم
ذؾففمبوظلؾمومبوظلؿمصقفمسؾؾموأدؼوم"مأعومعـماظـوحقيماٌودؼيمصفقمأؼضومحلىم
اظؽويفم"مؼػرغماألجقوب،مومصبعؾفومخووؼيموؼَمديمإظبماظػؼرمومبقعماٌـوزلمومتؾدؼدم
األعقال .)..م
وضدمطوغًمتؼورؼرماظؼقودم-ممـؾلماظلؾطيماظؿقغلقيم-ترطزمطـريامسؾكماألخطورم
اٌوظقيمإذماسؿربتمذربماظشويمسؾؽومسؾكمطوػؾماظػالحمومػقمعومدسؿؿفماظدرادوتم
اٌكؿصيمصقمطدماتقونمبرؼـيبمأن ماظشويمميـؾمثوظٌمأطرب ماألبقابمدـي م 9131ميفم

 -40مسؾدماظرغبونماظؽويفماظعؾقديمػقمذوسرمومأدؼىمعـؼػمأصقؾمبقدومل م(ماظشؿولماظغربلماظؿقغلل)مطونم
زؼؿقغلماظؿعؾقؿمضبلـماظؼراءةموماظؽؿوبيمواظدهمطونمضوضقومتطقعميفماىـدؼيماظػرغلقيميفمعطؾعماظؼرنمومسؿؾم
غلوجو متـعؿف ماظؿؼورؼر ماألعـقي ماظػرغلقي مبوظقرين ماظـقري مإذ متعورػ معع مايزب ماظددؿقري مثؿ معع ماظػرعم
اظشققسل مبؿقغس مواغؿفك مبف ماألعر مإظب مغقع معـ مخقؾي ماألعؾ مووه ماظلقودي مو ماظلقودقني مصدخؾ مرقرا معـم
اظؿفؿقشمأوماظقلسموضدماذؿفرمبؼقلماٌؾزوعيمومػلمجـسمعـماظشعرماظشعيبموضدمطونمالذعماظـؼدمضوعرماٌعـكم
ومأوضػمودفـمسدةمعراتمبلؾىمأذعورهماظلقودقيموماظقرـقي .م
-41ماغظرمتػوصقؾفوممبؾقؼماظؾقٌ .م
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اٌقزاغقيماظعوئؾقيماظؿقغلقي مومطونماظؾعضمؼؾفؾفمسؾكماظؼقتمإذمأنم"بعضماظـلقةم
ؼؾعـمحؿكمأدبوذفـمظشراءماظشويم"  .م
وضدمرطزماألرؾوءمسؾكمدراديماألخطورماظصققيموماىلؿوغقيمومضدمطونماظطؾقىم
اظؿقغللماظؾشريماظدغؼزظلمأولمعـمأثورماظؼضقيمدـيم9101مإذمسدٍدماٌضورماىلدؼيم
و ماظعؼؾقي مهلذه ماآلصي ماىدؼدة موضد مبرزت محبقث مرؾقي مسدؼدة مأشؾؾفو ميف مصضوءم
ععفد مبودؿقر مو مأطدت مسؾك مزبورر ماظشوي مإذ ماغف مؼؿلؾى محلى ماألرؾوء ميفم
اضطرابوتمسصؾقيموميفمتصؾّىماظشراؼنيمومترػٍؾفومومطذظؽمؼلؾىمصعقبيماهلضؿم
و مضؾي ماًصقبي مو مضؾي ماظـقم مو مغؼص ماظـظر مبؾ مأن ماظشوي ماألدقد ماظذي مؼؾوظغم
اظؿقغلققنميفمذربفمؼؿلؾىميفمأعراضماظؽؾدموماظؼرحيمخصقصوماغفؿمؼشربقغفمعـذم
اظصؾوحماظؾوطرمسـدعو متؽقنماظؾطقنمخووؼي.موضدموصؾماألعرمبؾعضماٌدردنيمإظبم
اإلذورةمإظبمغقممبعضماظؿالعقذمداخؾماظػصؾمعـمطـرةمذربماظشويمأثـوءماظؾقؾ  .م
ومطوغًمدؾط مايؿوؼيمأعوممضغطماظـوبفنيماظؿقغلقنيمومإذوراتمرجولماظصقيم
تؼقممبؾعضماإلجراءاتماظؿقلقلقيماظيتمالمتصؾمحؿكماظردعمأوماٌـعمصلـيم9101م
وأثري ماٌقضقع ميف ماجملؾس ماظؽؾري مو مضوعً مدؾط مايؿوؼي مبربذبي معقضقع ماظشويم
وررقمعؼووعؿفميفمعممترممشولمإصرؼؼقوماالدؿعؿوريمظلـيم 9101مومأثريماٌقضقعمعـم
جدؼدمدـيم 9133مبعدمايؿؾيماظصقػقيماظقرـقيماظيتمتزسؿفومربؿقدماٌورريموضدم
اضرتحماظؾعضمإضوعيمخطىمبوٌلوجدمومربوضراتمظؾؿشفريمبوآلصيمومضدماضرتحمضوؼدم
أوالد مسقن مادؿؼدام مأرؾوء مال مظؼوء مربوضرات مهلقلقي مبوظؾلون ماظدارج مظؿقسقيم
اظلؽون .م
ظؼدمطوغًماحملووالتماظيتمضوعًمبفوماإلضوعيماظعوعيمذبردمسؿؾقوتمتلؽقـقيم
العؿصوصمشضىماظغوضؾنيموماحملؿفني مبؾ مانمايؾقلماٌؿؾعيمطوغًميف مصوحلم
طؾور ماٌضوربني مو ماظؿفور ماألوروبقني مأطـر معـفو مظؾقضوؼي معـ ماآلصي مو ميف ماٌؼوبؾم
حووظًمبعضماظـكىماظؿقغلقيمعؼووعيمػذاماًطرمبؽؾماظقدوئؾمظؽـفومملمتـفحم
42

- Burnet, E. : Enquête sur l'alimentation en Tunisie.- In. Arch Inst Pasteur de Tunis, 2812-1939.- p. 493.
43
- Gobert, E : Comment les Tunisiens prennent le thé.- Op. cité.- p. 323.
44
–ماغظر:م -Sergent, E : Nocivité de la décoction de thé noir … .- Op. cité.- p.p. 406-407
-Uzan, M : Théisme et pathologie digestive en Tunisie.- Alger, 4° cong Ass Med, Mars
1937.
45
Burnet, E. : Enquête sur l'alimentation en Tunisie.- Op. cité.- p. 407.م-
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ظؼدمحوولماظؾعضماظؼقلمبؿقرميفمذرسوم"ماظؿويمذربقامصورمحرام" مشريمإغـومملم
غعـرمسؾكمصؿووىمأومعلوجالتمدؼـقيمحقلمهرميفمومملمؼلؿطعماٌـودونممبؼووعؿفم
إظب موضعفمهًمروئؾيماظؿقرؼؿمبؾمحؿكماىدلماظذيمحػمبودؿفالكماظشؽالريم
أوماًؾمأوماظدخونمملمؼشؿؾماظشويمظذظؽمطوغًم"ععرطي"معؼووعيماظشويمخودرة،م
ظؼد متغريت ماألذواق مو ممتؽـ مػذا ماٌشروب ماالدؿعؿوري معـ مسبً معؽوغؿف ميفم
اٌـظقعي ماالدؿفالطقي مطشرب معـعش مو معغذ مو مطون مذظؽ معع مهقالت ماجملؿؿعمممم
أومعظفرمعـمتؾؽماظؿققالتم .م
ظؼدمأعبعًمطؾماظؾققثماظطؾقيموماظؿؼورؼرماظعؾؿقيمسؾكمتشؾقفماإلدعونمسؾكم
اظشوي مبوإلدعونمسؾكماٌكدراتمومايشقشموطوغًماٌطوظؾيممبـعفمتؿؽررمشريمأنم
دؾط مايؿوؼي ممل متؽـ مضودرة مسؾك مذظؽ مبؾ مطقػ ممتـع ماظشوي ماٌشؾف مبويشقشم
واٌكدراتمومػلماظيتمطوغًمتزرعمومتؾقحمبقعمتؾؽماٌكدراتمبوظؾالد.م

.IIذادتفالكذ"ذالتؽروري"ذبالبالدذالتوندقةذزمنذاالدتعؿار ذ

ررحمعقضقعمادؿفالكماٌـؾفوتموماٌكدراتماًػقػيم"ماظؽقػموماٌؽقػوت"ميفم
إرور مدرادي ماظؿققالت ماظـؼوصقي مو مأمنوط ماالدؿفالك مبؿقغس ميف ماظعصر مايدؼٌ،م
صفـوكمعـمربط مبنيمتؽوثرماإلضؾولمسؾك ماظؼفقةموماظدخونموماٌلؽراتموماظؽقػم
وبني ماظؿققالت ماالجؿؿوسقي مو ماظـؼوصقي ماىدؼدة ماٌؿؿـؾي مبوًصقص ميف ماالغػؿوحم
سؾكماظقاصدمعـماٌشرقمومأوروبومدقاءمطونمصؽرةمأومدؾعي مومػـوكمعـمسرٍجممسؾكم
اٌقضقعميفمإرورمععرصيمتورؼخمزفقرماظدخونمومعـمضؾؾفماٌلؽراتماًؿرؼيموربووظيم
ربطفومبوحملقطماظـؼويفموماظؿؾودظلمظؾؾالدم مأعوميفماظؾالدماٌشرضقيمصؼدممتمتـوولم
عقضقع ماظؽقػ مو ماٌكدرات مبؽـري معـ ماظؿػصقؾ مو ماظؿعؿؼ مغظرا مألػؿقي ماظظوػرةم
تورطبقو مو مراػـقي ماغؿشورػو مخصقصو مبؾالد معصر مو مضد ماػؿؿ ماظؼؾؿ ماظؿورطبلم
 -46م اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي ،بؽرةم ،325Rظقرضي م 411مبؿورؼخ م
 .9104م
47م–مسؾدماظلالم،مأغبدم:ماٌمرخقنم…مغػسماٌرجعم .م
48م-بقجرة،محلنيم:ميفمتورؼخمدخقلماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدره-.ميفمطرادوتمتقغس،مسددم،949مم
-.9110مص.ص .34-91.م
 مبقجرة،محلنيم:ماظظوػرةماًؿرؼيمبوظؾالدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطل -.ميف مطرادوتمتقغس ،مسـدد-59-.50مص.ص.م .991-04م
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- Sami, A. : Le Haschich en Egypte.- Paris, Payot, 1971.- p.313.
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مبقضقعماٌكدراتمسوعيم ومذظؽمبعدمأنمأصؾقًمعـمآصوتماظـصػماظـوغلمعـم
اظؼرن ماظعشرؼـ مصؿؿٍ متـووهلو معـ موجفي مغظر متورطبقي مو ماغرتوبقظقجقي ميف مربووظيم
ظؾؽشػمسـمجذورػومومتؼوظقدمادؿفالطفمضدميومومحدؼـو .م
ومتشؽؾمػذهماظؼراءةمظؿورؼخمادؿفالكماٌكدراتماًػقػيمبؿقغسمربووظيمظإلٌومم
الصؼطمبؿطقراتممنطماالدؿفالكمبؾمأؼضومظػفؿماظـؼوصيماظشعؾقيمصؾنيماإلدعونمسؾكم
اظؿؽروري مو ماهلوعشقي م ماالجؿؿوسقي م مو مبني مايدؼٌ مسـ مزوػرة معرضقي مأخرىم
سرضقيمسرصفوماجملؿؿعماظؿقغللمظربػيمبػعؾماٌلؿعؿرمبقنمذودعم،ومػقمعومغلعكم
إظبماالضرتابمعـمتقضققف.
 .1ذحول ذتاروخ ذدخول ذحشقش ذ"التؽروري" ذلؾبالد ذالتوندقة ذو ذجذورذ
انتشاره ذ
اظؿؽروري ميف متعرؼػ معؾلط مو مأوٍظل مػق محشقش مزبدر معـ ماظصـػ ماًػقػم
وؼلؿكميفماظؾالدماظؿقغلقيمايدؼـيماظؿؽروريموماظدخونماألخضرمطذظؽماظؽقػموػقم
االدؿعؿول ماظرائٍ ميف ماىورة ماىزائر 51مو مػل مغػس ماظؿلؿقوت ماٌلؿعؿؾي مبوظؾغيم
اظػرغلقيميفماظؿشرؼعوتمأوماظؽؿوبوتماالدؿعالعقيموماالدارؼيمومتضوفمإظقفومتلؿقيم
الؼـّب ذاهلـدي ذ Le chanvre Indienذو مضد مأخذ متلؿقوت مثالث م(تؽروري،م
طقػ،حشقش) يفمأعرم9885-92-3ماٌـظؿمظعؿؾقيمبقعفمومزراسؿفموعلؿفؾؽفمؼـعًم
يفماالدؿعؿولماظعوعلماظؿقغللم"بوظؿؽورريموماظؿؽورظلمومايشوؼشل" .ومؼؼقدغومػذام
اظؿعرؼػماٌقجزمإظب متعرؼػمأطـرمدضيمومسؾؿقيم،مصؿصـػمػذهماٌودةمرؾقومطؿكدرم
عدخٍـمبقادطيماظػؿموماالغػ 52مومػلمعلؿكرجيمعـمأزػورماظؼـٍىماهلـديمومػلم
غؾؿيمعزػرةمدـقؼيماإلمثورمععدلمرقهلومعرتؼـممهلومادؿعؿولمأولمبوووهمادؿكراجم
اٌكدرات مو مثون مبوووه مادؿكراج مأظقوف مغلقفقي مذؾقفي مبوظؽؿون مو مامسفوم
اظالتقين ماظعؾؿل 53مػق م Sativa Indicaمو مؼصـػ مػذا مايشقش معـ مضؿـ ماٌكدرم
"اهلالدل"مأوم"ماٌفؾّللماظؾوسٌمسؾكماهلذؼون"ممصفقمعـمسوئؾيماٌكدراتمشريم
- Nahas, G : La Peste Blanche Du XX° siecle, La guerre de cocaine.- Paris, Ed Buchet /

50

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممchastel, 1992

51م-ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعيم،بؽرةم323Rم،ورضيم .181م

Nahas, G : Hachich, Cannabis et marjuan : Le Chanvre Trompeur.- Paris, Puf, 1976.م-

52

- Le Grand Larousse Universal.- Paris, Ed, 1982, T3.- p. 2017.
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ايوثي م (les Hallucinogènes)54ماظيت متدخؾ مسؾك معؿعورقفو مغقسو معـ ماظغػقةم
وتؾقرهميفمسوملمادؿقفوعلمخقوظلمعدةمادؿفالطفمومؼلؿغرقمعدعـفميفمغقممسؿقؼم
ؼلؿػقؼمعـفمبوغؿفوءمعػعقلماٌكدر .م
و مسـ مجذور متقاجده مبوظؾالد ماظؿقغلقي مترذدغو ماٌصودر مإظب مزفقره معـذ معطؾعم
اظؼرنماظلوبعمسشرمسؾكماألضؾ 55مومضدممتمادؿفالطفمعـؾماظؼفقةموماظدخونميفمإرورم
سؿقعلمومتصقيفمأؼضومبؾمرمبومدوػؿماٌؿصقصيميفمعزؼدماغؿشورهمومرمبومأدٍىمتقدعم
االغؿشورمإظبمزفقرماىدلمحقلماظؿقرؼؿموماظؿقؾقؾميفمعطؾعماظؼرنماظـوعـمسشرم
56و اظـوبً ماغف ميف معطؾع ماظؼرن ماظؿودع مسشر مطون مزبدر ماظؿؽروري مربؾ موورةم
عرحبيمومعقدعيمظؾعضمأسقونماظؿفورموماٌكزنمومػقمعومأدٍىمبعـؿونمبويمدـيم
9895م إظبمحرقمومإتالفمطؿقوتمطؾريةميفمسؿؾقيمػلمأذؾفمبوٌلرحقيمإذممتماتفومم
ػذاماظؾويمبودؿفالكمحشقشماظؿؽروريم"بؾغفمأنمأغودوماتفؿقهمبودؿعؿولماظدخونم
األخضرموػقماٌعروفميفمبالدغومبوظؿؽروريم،مصلعرمبنحراقمعبقعمعوميفمايوضرةم
عـفمبشورهماظؾقرية..موضوسًمبفمأعقالمسؾكمأربوبفوم"57مصوظقاضحمانماالدؿفالكم
واٌؿوجرةميفمػذاماظصـػمطوغًمرائفيميفمصػقفمعبقعماظشرائحممبومصقفوماظػؽيم
اظرتطقيمايوطؿيمطؿومانمػذامايشقشمطونمؼزرعمبوظؾالدمومطونمضؿـماٌؽروػوتم
أطـرمعـفمضؿـماحملرعوتمصقذطرامظقزؼرمؼقدػمصوحىماظطوبعماظذيمالمماظؾويم
سؾكمصـقعفمانم"محرقماظؿؽروريمظقسمطنبطولماًؿرماظذيمصعؾفمواظدكميفمآخرم
أعرهمألغفومأمماًؾوئٌمبوتػوقماٌلؾؿني…مومطونماألوظبمأنمتـفكماظـوسمسـمزرعم
ػذه مايشقشي مبلرض ماٌؿؾؽي معـ مزرسفو مبعد ماظـفل مصؼد متعدٍى مصوحرق مبضوسؿفم
حقـؽذ… .مومابعٌمعـمتـؼمبفمإظبمايوضرةمودمزبوزنمممؾقءةمعـف" ملمتؽـم
علرحقيمحرقمطؿقوتماظؿؽروريمعـمضؾؾمسـؿونمبويمدـيم 9895مضودرةمسـمإغفوءم
سودةمادؿفالطقيمعـؿشرةموموورةمعرحبيمومزراسيمععؾقعيمومضد متقاصؾًماظظوػرةم
خصقصومبعدمادؿعؿورماىزائرمعـمضؾؾمصرغلوممصؽوغً معودةماظؽقػمإحدىمأبرزم
Encyclopedia Universalis,Vol 6.- p.406.م-
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55م–مخقجي،محلنيم:مذؼؾمبشوئرمأػؾماإلميونمبػؿقحوتمآلمسـؿون-.متقغس،م .9184م
56م–ماٌؽؿؾيماظقرـقيمربطقريمسدد3082مردوظيماظشقخمسؾكماظـقريميفمهرؼؿماظدخون .م
57م–ابـمأبلماظضقوف،مأغبدم:اإلهوف-.ماىزء،3مطم-.9111مص .909.م
58م–مابـمابلماظضقوفم:مماالهوف…غػسماٌصدر،مج-.3مص 900.م
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اٌقادماٌفربيمعـمايدودماظغربقيماىزائرؼي 59رقؾيماظؼرنماظؿودعمسشر.مومغؿلوءلم
سـ مذبرؼوت موورة مو مادؿفالك مو مزراسي ماظؿؽروري ميف ماظؾالد ماظؿقغلقي ميف مزؾم
اظقاضع ماىدؼد مأي مزعـ ماهلقؿـي ماظرأمسوظقي ماالدؿعؿورؼي ماظػرغلقي مو مطذظؽ مزعـم
تغريمومهقلماجملؿؿعماظؿقغللميفمثؼوصوتفمومذػـقوتف .م
ذ.2ذانتشارذاالدتفالكذزمنذاحلؿاوةذالػرندقةذ ذ
ؼعقدمادؿفالكماظؿؽروريميفمتزاؼدمبوظؾالدماظؿقغلقيمظؾؼرنماظلوبعمسشرمومميؽـم
اظؼقلماغفمخاللماظؼرنماظؿودعمسشرماصؾحمػذاماٌكدٍر مؼشؽؾمزوػرةمعؾػؿيمظالغؿؾوهمم
أدت مإظب مبروز متشرؼعوت ممتـع مبقعف م( )9895مو مثوغقي متؼووم متفرؼؾف مخوصي معـم
اىزائرمبنيم9832موم9889مومثوظـيممتـعمزراسؿفم(أعرم .)9814-9-39م
طونمحدثمادؿعؿورماىزائرمسوعالمعؾوذراميفمتزاؼدمادؿفالكمزبدرماظؿؽروريم
خصقصومانماٌعؿرؼـماظػرغلقنيمأضؾؾقامسؾكمزراسؿفمومتذطرمتؼورؼرماظؼقودمانماظرسوؼوم
اىزائرؼني مخصقصو معـ موادي مصقف مػؿ ماظذؼـ مدوػؿقا ميف معزؼد مغشره مبوظؾالدم
اظؿقغلقيمومتدسؿًماظظوػرةمبعدماغؿصوبمايؿوؼيماظػرغلقيمبوظؾالدمومتراجعمأػؿقيم
ايوجزمايدوديماظغربلمصوغؿشرمادؿفالكماظؿؽروريميفمأواخرماظؼرنماظؿودعمسشرم
وميفمبداؼوتماظؼرنماظعشرؼـمومخوصيميفمصرتةمعومبنيمايربنيمأؼـمأصؾحمزوػرةم
ربقٍرةمومعـريةمظؾفدل .م
مم انماغؿشورمزراسيماظؼـٍىماهلـديماظذيمؼلؿكرجمعـفمحشقشماظؿؽروريمطوغًم
يفمسالضيمععمتطقرماظؿفورةماٌورطـؿقؾقيماظؽربىمومتزاؼدتمػذهماظظوػرةمبوضرتابم
اظؾالدماظؿقغلقيمعـمدائرةماظعالضوتماظؿفورؼيماظرأمسوظقيمومظقسمعـمبوبماظصدصيم
أنمؼظفرمأولمتشرؼعمٌـعمزراسيماظؼـٍىممسشقيمايؿوؼيم()9814ميفمصرتةمبدأتم
صقفومحرطيماالدؿعؿورماظػالحلماًوصميفماظشؿولمتؿقدعمطؿومتزاؼدتمماٌؾودالتم
ععماىزائرمخصقصومبعدمإغشوءماًطمايدؼديمتقغسمسـوبيمضوٌي .م
ظؼد مأذورت مأشؾى متؼورؼر م ماظؼقود ميف ماظـالثقـوت مإظب م" مان مادؿفالك م..عودةم
اظؿؽروريمظقلًمحدؼـيمبؾممعـمضدؼؿ..ومطونمأطـرمذققسومضؾؾماغؿشورمادؿفالكم
اظشوي"مومػـوكمعـمؼدضؼمسؾكمشرارمضوؼدمدؾقؿونم"ػذاماظدورمؼرجعمإظبمسشرؼـم
حقال مضؾؾ ماالحؿالل محقٌ مطوغً مايوالت مضؾقؾي مجدا م" مظؽـفو متؽوثرت مبعدم
ادؿعؿورماظؾالدمومخضقسفومظقاضعمجدؼد .م
مcité.- p.p. 95-101.مLarguech, D : La Contrebande et ses Réseaux … Op.م-
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ظؼد مجوء مأول متشرؼع مطبص محشقش ماظؿؽروري م مزعـ مايؿوؼي ميف م-92-3

9885وػقمتشرؼع 60ؼؼوومموورةمتفرؼؾفمماظيتمتؽوثرتمسربمايدودماظغربقيمطدالظيم
سؾك متزاؼد ماالدؿفالك ميف مصػقف ماظؿقغلقني مثؿ متؿوظً ماظؿشرؼعوت ماظيت متفؿم
اىقاغى ماىؾوئقي مو ماظؿـظقؿقي مظؾقع مزراسي ماظؿؽروري مو مسرصً مأوجفو ميف مصرتةم
ايربني مهلذا مميؽـ ماظؼقل مبشلء معـ ماالخؿزال مان ماالغؿشور ماظقادع مالدؿفالكم
اظؿؽروريمطونمبعدماحؿاللماظؾالدماظؿقغلقيمدـيم 9889محقٌمملمؼؽـمؼقجدمأيم
غصمضوغقغلمٌـعماالدؿفالكمطؿومانمػذهماٌودةمطوغًمعلؿفؾؽيمعـمضؾؾماظؿقغلقنيم
صؼط مو مان مطوغً معودة ماظشوي ماغؿشرت ممبلوػؿي مصعٍوظي معـ ماظقاصدؼـ معـ ماىورةم
ررابؾسمصونمعودةماظؿؽروريمم–ماظيتمملمتؽـمذبفقظيمسـدمأػوظلمتقغس-ماغؿشرتم
مبلوػؿيمصعوظيمعـماٌعؿرؼـمواظؿفورموماٌفربنيمعـماىورةماظغربقيماىزائرمومطوغًم
بوظـلؾيمظؾلؾطماالدؿعؿورؼ يمزراسيموموورةموماخؿصوصومعرحبومملمؼؼعمعـعفمغفوئقوم
إالميفمذفرمأطؿقبرم9144ممسـدعومشربًمأؼومماالدؿعؿورماظػرغللمبؿقغس61.م م
ان ماظؿؽروري معـؾف معـؾ ماظشوي مطون م‘ربصؾيً مادؿعؿورؼي مو ممل ممتـع مدؾطم
ايؿوؼيمزوػرةمادؿفالطفمسؽسم"ماظشرية"مأوم"اًشكوش"ماظيتمطوغًمأؼضومعـم
صـػماٌ كدراتماًػقػيمظؽـفومالمتدرمسؾكماٌعؿرؼـموماظؿفورماظػرغلقنيمأربوحوم
ظذظؽ معـع مادؿفالطفو مو مبقعفو مبؿقغس .مطون ماظؿؽروري مؼـشط معقارد ماٌقزاغقيم
وربوصقؾماٌعؿرؼـمومسالوةمسؾكمذظؽمصفقمؼلدرماظؿقغلقنيميفمسوملمعـماظقػؿقيم
واظعفزموماظلؽقنموماظؽلؾمومؼغؿضمأسقـفؿمسـماىقعموماظػؼر .م
ومضدماغؿشرماالدؿفالكماجؿؿوسقومومذبوظقومخصقصوميفمصرتةمعومبنيمايربنيم
وبوظذات ميف ماظـالثقـوت ماظيت متعؿرب معرحؾي مػوعي مو معػصؾقٍي ميف متورؼخ ماجملؿؿعم
اظؿقغلل ،مصوظؼقود 62ماظذؼـ مطوتؾقا ماظقزارة ماظؽربى ميف مػذا ماظشلن مو ماظذؼـ مضلٍؿقام
-60ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،مبؽرةم ،323Rمورضيم .181م
 –61مصدرمأعرمسؾكميفمأصرؼؾم 9143مميـعمادؿفالكمومزراسيماظؼـىماهلـديمثؿمأردفمبلعرمسؾكميفمأطؿقبرم
 9144م ظـػسماظغرضموممتمتطؾقؼفميفمغقصؿربمبدونمأيمعراسوةمظألحؽومماالغؿؼوظقيماظيتمراصؼًمأعرم9143م
واظيتمترطًمبوبماالدؿــوءاتمومتػقدماٌشوصفوتماغفمإبونماالدؿؼاللمزاظًماظظوػرةمومظقمانمبعضماظؿقغلقنيم
واصؾقا مزراسؿف مخؾلي مو ميف معطوعري مو ماجؾوب مهً معلؿقى ماألرض مظؽـ معع مدـي م 9148مزال مادؿعؿولم
اظؿؽروريمغفوئقومبوظؾالد .م
 –62م ػلمتؼرؼؾومغػسمعرادالتمضقودمغوبؾموماألسراضمومدؾقؿونمومأوالدمسقنموماىرؼدمومضػصيماًوصيم
بودؿفالكماظشويمحقلمػذاماٌقضقعماغظرم:ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾي ،Eمصم،41مم8ماًوصمبوحؿؽورم
بقعماظؿؽروريم9144-9101موبفم988موثقؼيم .م
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اجملؿؿعماظؿقغللمإظبمثالثذطبؼاتذأعبعقامسؾكمطـرةماغؿشورهميفمصػقفماظلػؾكم
واظيتمؼعـقنمبفومرؾؼيماظػؼراءموماظعؿولموماظػالحنيموماٌفؿشنيمومربدوديماظدخؾم
صوظػرؼليماألوظبممحلىمزبؿؾػماظؿؼورؼرممألصققنماظؿؽروريمػلماظعؿؾيماظػالحقنيم
ثؿ ماٌـفؿقني مصقمطد ماٌراضى ماٌدغل مبؿقزر مان ماًؿلي مسشر مأظػ مسوعؾ مبشرطيم
صلػوطمضػصيماشؾؾفؿمؼؿعورقنماظؿؽروريمإظبمدرجيماالدعون 63مومضدمصقرتمبعضم
األسؿولماألدبقيمملؾبشريذخروف ذوذحمؿدذصاحل ذاجلابريذومشريػؿمأػؿقيمػذهم
اظظوػرةميفماجملؿؿعماظعؿوظلماٌـفؿل مبوىـقب ماظغربل .ومطوغًمبعضماظؿؼورؼرم
أذورتمإظبمإدعونمصؽيمدقاقماظعربوتمأوماٌعربمسـفؿمب"اظؽراررقيم"ومػلمذرضبيم
ػوعيمسددؼوميفماٌدنموماألرؼوفمإظب محدمايربماظعوٌقيماظـوغقي محبؽؿمضؾيمسددم
اظشوحـوتموماظلقوراتمومطذظؽماظؿفورماٌؿفقظنيمبنيماألدقاقموماظؾؾدانمومغػسم
اٌالحظي متلري م مسؾك م"أػؾ مايرب" مأي ماجملـٍدؼـ مو ماٌؿطقسني ماظؿقغلقني ميفم
اىقشماظػرغللمومػلمذرضبيمتلؿقؼمعزؼدماالػؿؿومموماظدرسمذظؽمانمشوظؾقيم
اظعـوصرماظرؼػقيموماظؼؾؾقيماظيتمهقظًمإظب مجؾفوتمايربمبلوروبو دـقات م-95
98مأومدقرؼومأوماٌغربمدـقاتم04-04مأوماظيتماغؿؼؾًمصؼطمإظبماظـؽـوتماظعلؽرؼيم
بوٌدن ماظؽربى ماضطرػو مواضعفو ماىدؼد مإظب ماإلضؾول مسؾك معظوػر مجدؼدةم
طوظؽققظقي64و متـوول مزبدٍر ماظؿؽروري مو مذرب ماظشوي مو متعؾّؿ مهلفوت موم
عصطؾقوتمجدؼدةمطوغًمعزصبومبنيماظعربقيماظدارجيموماظػرغلقيماٌففٍـي،مظؼدم
طوغًمذرضبيماظعلوطرمضـوةمعـمضـقاتماالتصولمبنيمسوملماألرؼوفماظداخؾقيماٌغؾؼيم
ومبنيمسوملماٌدنموماظؿؿدٍنمأؼـماٌلؿفؾؽوتموماٌؿغرياتموماظـؼوصوتم"ماىدؼدة"موم
اظذي مؼعـقـو مأطـر ميف مػذا ماظؿقؾقؾ مان مػذه ماظشرضبي ماغؿشر ميف مصؾؾفو مادؿفالكم
اظؿؽروري مبؾ مودوػؿً مبصػي مصعٍوظي ميف مغشره مسرب ماٌداذر مو ماألرؼوف .موأضوصًم
بعضماظؿؼورؼرمانماىزائرؼنيمأصقؾلمعـطؼيمواديمصقفمأو"ماظصقاصي"مدوػؿقاميفم
غشر مسودة مادؿفالك ماظؿؽروري مبني ماظؿقغلقني مصقذطر مسوعؾ ماألسراض مان مايوجم
ضودؿماظصقيفمعـماىزائرمػقم"ماظذيمأتكمبفممهلوتفماىفيمومعوتمأخرياممبرضم
 -63ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم،Eمصم ،41م ،8و 15مبؿورؼخم 9135-0-02معرادؾيمعـماٌراضىماٌدغلم
تقزرمإظبمبريورقن .م
- Dr Guegan, F. : Alcoolisme Arabe.- in LA REVUE TUNISIENNE, n°113, 1906.-
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p.p.104-108.
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اظصدر" 65سالوةمسؾكماغفؿمطوغقامعـمأطربماظػؽوتماٌدعـيمومدوػؿقامأؼضوميفمغشرم
ادؿفالكمعودةم"اظـػي"مأوم"اظـػيماظصقيف"موماظيتماغؿشرتمحؿكميفمصػقفماظعـصرم
اظـلوئل م (اٌلـٍوت مو ماظعفوئز ميف ماألرؼوف) مو مطوغً مأحقوغو مدبؾط ممبلققق معـم
ذفـرماظعرسور66مظؿعقؼضماظؿؽروريمانمضؾٍميفماألدقاقمأومارتػعًمأمثوغف .م
ومؼمطدمبعضماظؼقودمسؾكمانماالدؿفالكمعـؿشرميفماظطؾؼيماظقدطكميفمجفوتم
اظقرـماظؼؾؾلموماظلوحؾمومضدمذطرمأحدماٌدردنيماظؿقغلقنيمأصقؾلمبؾدةماطقدةمعـم
اظلوحؾ ميف معذطراتف 67مان مجقؾف معـ ماٌـؼػني مو معؿقدطل مايول مطون مؼلؿفؾؽم
اظؿؽروري مو مػق معو مأطدتف ماٌؼوالت ماظصقػقي ماٌؿعددة ميف ماظـصػ ماألول معـم
اظـالثقـوتمومػلمدـقاتمماتلوعماغؿشورمادؿفالكماظؿؽروريمذبوظقوموماجؿؿوسقوم
وطؿٍقو ،مبؾ مان مبعض ماظشرائح معـ ماظطؾؼوت ماظعؾقو-دائؿو محلى متؼلقؿ ماظؼقود-م
اغؼودتمإظبمػذاماألصققن .م
أعومماىفوتماظيتمطوغًمسرضيمأطـرمعـمشريػومإظبمادؿفالكماظؿؽروريمصفلم
جفوتمالوطنذالؼبؾيمحقٌماغؿشرماالدؿفالكمبوظؼرىموماٌداذرماظػالحقيمعـؾمبؾّلم
و مغقوغق مو متوطؾلي مو مدؾقؿون مو متوزرطي مو مبين مخالد مو معـزل مبقزظػي مطؿو ماغؿشرم
االدؿفالك مبالداحل ماٌؽؿظ مبوظؼرى مو ماٌداذر ماظػالحقي مو ماظذي مسرف مأزعيم
اضؿصودؼي مواجؿؿوسقي مطربى ميف ماظـالثقـوت مرمبو مطون ماظؿؽروري مَعفربًو مو معؾفلم
ظـلقونماثورػو 68موماغؿشرمأؼضوميفماجلرود"محقٌمسؿمطؾماألودوطمعـماٌالكمإظبم
اًؿوس"م 69مومبوٌـؾميفممالتجؿعاتذادلـجؿقة مطوٌؿؾقيموماظردؼػمومأمماظعراؼسم
واغؿشر مبؼرى مجفة ذقابس مطوٌطقؼي مو مايوعي مو مذـين مووذرف..و مطون معـؿشرام
بلرؼوف مالؼريوان مو مربقع مأوالد مسقن مو مأوالد مسقور مو مشريػو معـ ماٌـورؼ ماظرؼػقيم
بقدطماظؾالد .م
 -65ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم،Eمصم ،41مم ،8مو 43مبؿورؼخم 9133-4-00معرادؾيمسوعؾماألسراضم
ربؿدماظعزؼزماىؾقظل .م
–66مغػسماٌصدر،مو38مبؿورؼخم9135-5-95م .م
–67ماظعرؼػ،مغقرماظدؼـم:محصودمذطرؼوت-.مدارمدراسمظؾـشر-.022،ص.ص.مم .948-941م
 –68مأثورماظدطؿقرمربؿقدماٌورريمضضقيماظؿؽروريمسؾكمأسؿدةمصققػيمالطلققنميفمذفرمصقػريم 9133مثؿم
غشرتمغػسماظصققػيميفم 9133-3-01معؼوالمبعـقانم 3ماظؿؽروريميفماظلوحؾم 3مطون مظفموضعومطؾريا ذعؾىذ
اظرأيماظعومماظقرينموماالدؿعؿوريميفمآنمواحد م
 -69ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم،Eمصم ،41مم ،8مو 15مبؿورؼخم 9135-0-02معرادؾيمعـماٌراضىماٌدغلم
تقزرمإظبمبريورقن .م
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ومطوغًماظشرائحماظعؿرؼيماٌكؿؾػيمتؼؾؾمسؾكماالدؿفالكماظذيممؼؿزاؼدميفمأذفرم
رجىمومذعؾونمومرعضونمومػلمصرتةمؼؼؾمثؿمؼـعدممصقفومادؿفالكماًؿرمسـدم
األػوظل مصقعقضقغف مبوظؿؽروري مالسؿؼودػؿ ماغفؿ مشري مربرم مو ماضؾ مإثؿ م"و مؼؽـرم
ادؿفالطف ..م يفمأحقالمومزروفمعـفومذفرمرعضونموماظشفرؼـمضؾؾفمصونمذوربقفم
ؼؿـووظقغف مسقض ماظؽققل" 70موتشري متؼورؼر ماظعؿول مإظب مان ماظؿؽروري مطون مؼـوصسم
اًؿرمسـدماألػوظلمسؾكماألضؾميفماألذفرمايرممظؽـمبوٌؼوبؾمصوغؿشورماظشويمضؾّؾم
غلؾقومعـمادؿفالكماظؿؽروريموػقمرأيمضوؼدمغوبؾم"وماظلؾىميفمػذاماظـؼصماغؿشورم
اظشويم"يفمحنيمانمػـوكمعـمؼرىمانمادؿفالكماظؿؽروريمطونمعؼرتغومبودؿفالكم
اظشوي مو مؼؿؿ ميف مغػس مايؾؼوت موػق مرأي مضوؼد مأوالد مسقن م"تـوول محشقشيم
اظؿؽروري ..م عع مذرب ماظشوي مأؼضو مألن معؿـووظل مذرب مايشقشي مال مؼروق مهلؿم
ذربفمإالمبؿـوولماظشوي"مومؼؾدومحلىمبعضماٌلـنيماظذؼـمدلظـوػؿمسـماألعرمانم
اٌللظي متؿعؾؼ مبشرب ماظشوي ماألخضر ماظذي مطون مربؾذا مسـد محشٍوذل ماظؿؽروريم
أطـرمعـماألغبر.مومؼؿؽوثرمتعورلماظؿؽروريميفماٌـودؾوتم"مطوألسراسموماًؿون"م
طؿومالحظـومتؽوثرماالدؿفالكمزعـمايربماظعوٌقيماظـوغقيمومخوصيمدـــيتم9150م
و 9153مأي مسـدعو مطوغً ماظؾالد معلرحو مظؾعؿؾقوت مايربقي مو ميف مزعـ ماغؿشر مصقفم
اهلؾع مو ماًقف مسـد ماألػوظل مصؽون ماظؿؽروري معلؽّـو مو معؾفقو مسـ ماهلقاجسم
واٌكووف .م
ومتؾؿؽؿمحؾؼوتمايشوذنيميفماظدطوطنيموماٌؼوػلمأوميفمزواؼوماٌؼوبرموماًرائىم
اٌـزوؼي محقٌ مؼؼضل مايشوذقن مطوعؾ ماظـفور مو مأطـر معـ مثؾـل ماظؾقؾ مذبؿؿعنيم
حقل معؾلؿ مواحد" مدؾلل" مؼلؾققن ميف مسوٌفؿ ماهلالعل مو ماًقوظل معؽـرؼـ معـم
اظضقؽموماظؼفؼفيمععرضنيمسـماظطعوممشريمعؽرتثنيممبومحقهلؿمومضدمأجودمسـؿونم
ايشوؼشلموصػمايشوذنيماظؾالدماظؿقغلقيمومسوداتفؿمموماظعوملماًقوظلماظذيم
ؼلؾققن مصقف م"و ميف مايؼقؼي مإغفو معضرة مبوألخالق مالغشغول ماظـوس مصقفو ممبو مالم
ؼعين… مانمرجالمدخؾ مضفقةمصقجدمبرطـمعـفو معبوسيمعـمايشوذيمؼشربقنم
وؼؾؽقنمبصراخ… م (ألنمعقتماظؾؼرميفمتزاؼدموماظؽرةماألرضقيمربؿقظيمسؾكمضرنم
ثقر مصقكشقن مسؾك ماظؾشر معـ ماهلالك مو ماظػـوء) مصؿلؼط ماألرض مبـو مإظب مادػؾم
70م-األرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم ،Eمصم،41مم،8مو51مومػقمتؼرؼرمعـمضوؼدمدؾقؿون .م
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اظلوصؾني موغصري مترابو ميف مايني مصؾؽوؤغو مهلذا ماألعر ماظعظقؿ مصؿعفى ماظرجؾ معـم
دكوصيمػوتفماظعؼقل .71"..م
طوغً معظوػر ماالغؿشور مو ماإلدعون ميف متزاؼد مخصقصو ميف ماظعشرؼـوت مظذظؽم
دورسً مدؾط مايؿوؼي مبودؿصدار مأول متشرؼع ميف م 9101-5-99ميف" مهفري مبقعم
وذراء مو مهضري محشقشي ماظؿؽـروري مبـؿـراب ماالؼـوظي ماال ذعؾى ذطروق ذإدارةذ
الؼؿرق" .72ذ
وطون معـ مغؿوئٍ متزاؼد ماالدؿفالك ميف مصرتة مايربني مأن متػؿقً مأسني مدؾطم
ايؿوؼيمسؾكمعومؼدرهمػذاماظؼطوعمعـمأربوحمعوظقيمومهلذامأصؾحماحؿؽورامخوصوم
بـ"اظدوظي" مو مػق معو مضبقؾـو مإظب ماظؿعرؼٍ مسؾك ماألبعود ماالضؿصودؼي مو ماٌصوحلم
االدؿعؿورؼيماظؽوعـيمومراءمتؿفريمومإبوحيمادؿفالكماظؿؽروريميفماظؾالدماظؿقغلقيم
رقؾيماظعفدماالدؿعؿوري .ذ
.3ذأرباحذذالتؽروريذووزنهذاالقتصادي ذ
طونمحشقشماظؿؽروريميفمتقغسمؼدرمسؾكماالضؿصودماالدؿعؿوريمأربوحومروئؾيم
صفقمزراعةذ مشـؿمعـفو ماٌعؿرونمو ذاحتؽاراذعـماخؿصوصوتم"ماظدوظي"مومػقمأؼضوم
جتارةذعرحبيمصشؾفمػذاماظؼطوعمبويـػقيماظيتمتدرمأعقاال .م
أ.ذالتؽروريذ:ذزراعةذادتعؿاروةذ م

سرصً مزراسي ماظؼـٍى ماهلـدي ماغؿشورػو ماظعوٌل مبػضؾ ماظؿفورة ماالدؿعؿورؼيم
اظؽربىميفماظؼرنماظؿودعمسشرمومضدمضوعًمصرغلوم–سؾكمشرارمإنؾرتا-مبوظؿشفقعم
سؾكمإضوعيمػذهماظزراسوتميفمبؾدانمعوموراءماظؾقورمومطوغًمعلؿعؿرةماىزائرمعـم
بنيماألضطورماظيتماغؿشرتمبفومػذهماظزراسيميفماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظؿودعم
سشر مو ممل متؽـ ماألشراض ماظصققي م– ماظصقدظقي مو مال ماألشراض ماظصـوسقي م–م
اظـلقفقيمػلماهلدفمعـموراءمرسوؼيمػذهماظزراسيمبؾمطوغًمأربوحم"ماألصققن"مػلم
اظغوؼي .م

 71م–ايشوؼشل ،مربؿد مبـ مسـؿون م :ماظعودات مو ماظؿؼوظقد ماظؿقغلقي -.متقغس ،مدار مدراس ،م-.9115م
ص .943.م
72م–مصدرمػذاماألعرمبوظرائدماظرمسلماظؿقغللمبؿورؼخم .9101-4-98م
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وميفمتقغسمدؾؽًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمغػسماٌـفٍماظذيمدؾؽؿفميفماىزائرمإذم
متمتشفقعماٌعؿرؼـمسؾكمزراسيماظؼـىماهلـديمرشؿمأنماظؾويمربؿدماظصودقمأصدرم
عردقعومدـيم 9814مميـعمزراسؿفمبرتابماالؼوظي.مصػلماظؾداؼيمشضًمدؾطمايؿوؼيم
اظطرفمسؾكمأصقوبمعزارعماظؿؽروريمعـماٌعؿرؼـمثؿموماغطالضومعـماظعشرؼـوتم
أدـدتفؿ مرخص مزراسي مهً مإذراف موطوظي ماظؿؾغ مو مطوغً مػذه ماظرخص مهددم
اٌلوحيمومتراضؾفو73مومصؼمعردقم9100-5-4موضدمأصؾقًماظعؿؾقيمبعدمػذاماظؿورؼخم
عـظؿيممإذمتؼقممايؽقعيمدـقؼوم–خوصيميفمذفرمأوتمأومدؾؿؿربمأيمضؾؾماٌقدؿم
اظزراسل-بؿقدؼد ماٌلوحي ماٌزروسي مو متضؾط مضوئؿي ميف مأصقوب مرخص ماظزراسيم
وطؾفؿمبدونمادؿــوءمطوغقامعـماٌعؿرؼـماظػرغلقنيمجبفيمرربضيمومسنيمدراػؿموغػزةم
ومعوررموماظقرـماظؼؾؾلمومػلمعـورؼمعطريةموذاتمتربيمخصؾيمتلوسدمسؾكمزراسيم
اظؼـٍى ماهلـدي مصؿـ مدـي م 9100مإظب م 9139مطوغً ماظرتاخقص متشؿؾ مسددا معـم
اٌعؿرؼـ مبؼقودات مسني مدراػؿ مو معورر مو مغوبؾ مو ماغطالضو معـ مدـي م 9130محذصًم
ضقودةمغوبؾموماسبصرتماظزراسيمجبفيمسنيمدراػؿمومعوررمثؿموماغطالضومعـمدـيم
9154ممتمإضوصيمضقودةمبوجيم74م إظبمجوغىمسنيمدراػؿمومعوررمومػلمعـورؼمعالئؿيمم
عـوخقومظزراسيماظؼـٍى .م
ومضدمطونماٌعؿرونماظػرغلققنمطؿومدؾؼماظذطرمطبؿصقنمبفذاماالمتقاز ماظذيم
ؼدرمأربوحومروئؾيمصؽؿمعـمعرةموجفمععؿرومجفيمرربضيمذؽوؼومتطوظىمبؿؿؽقـفؿمعـم
علوحوتمإضوصقيمظزراسيماظؿؽروريمصلـيم 9108موجفًمعبعقيماٌعؿرؼـمبطربضيم
ذؽوؼي 75م تطوظىمصقفومايؽقعيمبوظرتخقصمهلؿميفمزرعمعلوحوتمأطربمإذمطوغقام
ؼطوظؾقنممبلوحيم82مػؽؿورمسقضومسـماظــم54ماظيتمضؾطفومهلؿماٌردقم .م
طؿو مضدممأحدمهلؿمروظىماظدطؿقرمبقالرم) (Boulaireم76مومػقم"طبقب"مومععؿرم
بطربضيماحؿفوجومالغفمملمؼؿقصؾمإالمسؾكمترخقصمبـم 4مػؽؿوراتميفمحنيمانم
حوجقوتف مأطرب معـ مذظؽ .مان مػذا ماظؿؽوظى مسؾك ماٌطوظؾي مبوظزؼودة ميف ماٌلوحوتم
اٌزروسيمالمؼربرهمإالماظربحماظقصريموماٌضؿقنمظزراسيمأصؾقًمبداؼيمعـمدـيم9101م
-73ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،مبؽرةم،323Rمورضيم .110م
 –74مؼصدر مبداؼي معـ مدـي م 9101مإظب م 9143معردقم مإجرائل ميف مأواخر مصصؾ ماظصقػ مظؿقدؼد معلوحوتم
اظزراسيموماظؼقوداتماٌعـقيم .م
-75ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،مبؽرةم،323Rمورضيم110مومعومبعدػو .م
–76مغػسماٌصدرممومػقمضبؿقيمسؾكمتؼرؼرمذوعؾمحقلمزراسيماظؿؽروريمبؿقغس .م
19
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ترسوػومومتشرفمسؾقفومايؽقعيمبقصػفومعـماالحؿؽوراتمومطوغًمدقوديماألدعورم
عشفعي مظؾؿعؿرؼـ ماظذؼـ مؼؿؿ ممتؽقـفؿ ميف مشوظى ماألحقون معـ معالحؼ معوظقي مغظرام
ظقصرةمأربوحمػذاماظؼطوعمطؿومانمػذهماظزراسيمطوغًمذاتمرواجمخورجلمصلـيم9154م
وم9151ممتمتصدؼرمطؿقوتمعـماظؼـٍىماٌزروعمبؿقغسمإظبماٌغرب  .م
ظؼد مطوغً مزراسي ماظؿؽروري ميف ماظؾالد ماظؿقغلقي ميف متزاؼد معلؿؿر معـذ معطؾعم
اظعشرؼـوتمومسرصًمتطقرامادؿــوئقومبنيم9108وم 9130مظؽـمومعـذمػذاماظؿورؼخموم
تزاعـومععماألزعيماالضؿصودؼيمعـمغوحقيمومضغطمايرطيماظقرـقيمعـمغوحقيمأخرىم
تراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمبنيم9130وم9138موخوصيمبنيم34موم 38مزعـمصعقدم
اىؾفيماظشعؾقيمظؾقؽؿم .م
م

اظلـي م
اٌلوحيم
بوهلؽؿور م

9108

9101

9132

9139

9130

9133

9135

9134

9131

9138

902

84

12

12

44

44

44

03

58

12

ممممممممممممممم م

جدول ذ :ذمداحات ذالتؽروري ذادلزروعة ذبالبالد ذالتوندقة ذيف ذيرتة ذبنيذ
احلربني78مومسودتماٌلوحوتماٌزروسيمظالرتػوعمعـمجدؼدمعـذمدـيم9138موبؾغًم

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

اظلـي م
اٌلوحيمم
بوهلؽؿور م

9152

9159

9150

9153

9155

9154

9151

9149

9149

9140

44

12

902

982

022

922

952

42

42

42
م

ومضدمسرفماإلغؿوجمصوئضومسـمايوجيمأدىمإظبمتصدؼرهمدـقات م 54مو 51مثؿم
واغطالضومعـمدـيم9158متراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمإظبمانممتمادبوذمإجراءمإبطولم
اظزراسيمدـيم 9143مبعدمضغطمذدؼدمعـمايرطيماظقرـقيموميفمإرورمزرصقيمجدؼدةم
تغريتمصقفومعقازؼـماظؼقىم .م
-77ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم ،Eمص،41.مم،8مو .945م
 –78م اٌصدرمغػلف،ممتمأخذماألرضوممعـماٌرادقؿماظلـقؼيماٌـظؿيمظعؾقيمزراسيماظؼـىماهلـديماظذيمؼلؿكرجم
عـفماظؿؽروري .م
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ب.ذالتؽروريذ"ذاختصاصذحؽومي" :ذ
طون مذظؽ ميف مسالضي معع متزاؼد ماظطؾى ماظداخؾل مسؾك مادؿفالطف ماغطالضو معـم
اظعشرؼـوتمومطذظؽميفمسالضيمععمازدػورم"وورةمتفرؼؾف"مسربمايدودماىزائرؼيم
صؼوعًمايؽقعيمبنصدارمأعرم 9101-5-99ممبقجؾفم مأصؾقًماظدوظيمهؿؽرم–
Monopoleمسؿؾقيماظشراءموماظؾقعمومإدـودمرخصماظزراسيموماإلذرافمسؾكمسؿؾقيمماظـؼؾمعـماٌزارعمإظبموطوظيماظؿؾغمبؿقغسمأؼـمؼؿؿمهقؼؾفمومبقعفموضدممتمادبوّذمػذامم
اإلجراءمألدؾوبمعوظقيمومعبرطقيمصؿـذمدـيم9885مطوغًمسؿؾقيماظؿقرؼدم"اظؼوغقغل"م
ظؾؿؽروري معقجقدة م(تشرؼع معبرطل مبؿورؼخ م )9885-92-3مو معع متطقر ماظزراسيم
واظؿفورةمداخؾماالؼوظيمسؿؾًمدؾطمايؿوؼيمسؾكمإزاحيماًقاصمعـمتؿفريمعودةم
اظؿؽروريمومػقمعومملمتـفحمصقفميفموورةماظشوي،مطونمضرارمهقؼؾماظؿؽروريمإظبم
اختصاصذحؽوميمعـؾفمعـؾماٌؾحموماظؾورودمومظعىماظقرقموماظقمضقدمؼطؾخمسؾكمغورم
ػودئيمعـذمدـيم9104مصوالدؿفالكميفمتزاؼدمومعطوظىماجملؾسماظؽؾريمطوغًمترتػعم
ظؾؿـوداةممبؼووعيمآصيماظؿؽروريمسربم"تضعقفذأوذتقؾقثذاألدعار"ذومضدماغؼضًم
دؾطمايؿوؼيمسؾكماظػرصيمظؿققلماظؿؽروريمإظبماخؿصوصمحبفيمعؼووعيماظؿفرؼىم
و مايد معـ ماالدؿفالك ذو مطون ماظؿربؼر ماظرمسل مظؾقؽقعي مان معـع ماظؿؽروري مشريم
ممؽـمومايؾمؼؽؿـمصؼطميفمترصقعماألمثونمومعؼووعيماظؿفرؼىمعـماىزائرمعـؾؿوم
صرحمبذظؽماٌؼقؿماظعوممعوغصرونم80مدـيم .9130م

ج.ذأرباحذالتؽروري :ذ

طوغًمصرغلومعـماظدولماٌصودضيمسؾكمبروتقطقلمجقـقػم()9104-0-99ماظذيم
ؼؼوومماٌكدراتمومضبضرمبقعمأيمغقعمعـمأغقاعماألصققنماٌرطىمومػذهماظؿشرؼعوتم
ملمتؽـمصوييمظؾؿصدؼرميفماٌلؿعؿراتمصػلمأضطورممشول مإصرؼؼقوماظـالث مطوغًم
وورة ماشؾى مأغقاع ماٌكدرات معؾوحي مبؾ م"ضوغقغقي" مصال مبلس مأن متذػى ماألربوحم
ظؾؿعؿرؼـموماٌضورمظألػوظل .م

-79ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾي ،Eمص،41.مم،8ماظقثقؼيمسدد9م"أعرمسؾكميفمهفريمبقعمومذراءموهضريم
حشقشيماظؿؽروريمبرتابماالؼوظياالمسؾكمررؼؼمإدارةماظؼؿرق" .م
-80ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،مبؽرةم،323Rمورضيم .111م
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طوغً موورةماظؿؽروري مبؿقغس متدرمأربوحومروئؾيمسؾكمايؽقعيماالدؿعؿورؼيم
صوألمثونمطوغًميفمارتػوعمعؿزاؼدمحبؽؿموصرةماظطؾىمواظؿذرعممبؼووعيماآلصيمصلـيم
9104مومضؾؾمانمؼصؾحماظؿؽروريمعـمربؿؽراتماظدوظيمطونممثـم"مايؼي"-ومػلم
سؾؾي محدؼدؼي مهؿقي مسؾك م4شراعوت -م 9454مصرغؽ مثؿ مارتػع مبداؼي معـ مأصرؼؾم
 9104مظقصؾحم 0402مصرغؽمأيمبزؼودةمحقاظل م 12ميفماٌوئي موميفمدـيم 9130مطونم
مثـ متؽؾػي مايؼي ماظقاحدة مال مؼؿعدى م 2438مصرغؽ ميف محني مان ممثـ مبقعفو مطونم
بـ0434مصؽوغًماألربوحمتؼدرمبــم8مأضعوفماظؿؽؾػي .م
طون ماظطؾى ميف متزاؼد مو مطذظؽ ماألدعور مو ماألربوح مو مطوغً ماظدوائر ماٌوظقيم
واىؿرطقي متؽرر مبصقت مسول مان ميف معـع ماظؾقع م"خلورة مطربى مظؾؿقزاغقي" ،مظؼدم
ضدرتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيم83ميفمايؼؾيم9130-9103مطوآلتلم :م
م
ععدلماظؾقعماظشفري م
اظلـي م
 9103م

19222محؼي م

 9132م

943222محؼي م

 9139م

940222محؼي م

 9130م

904222محؼي م
م

وهوولمدؾطمايؿوؼيمسربمػذهماألرضوممعداراةمايؼوئؼممبفورةمصوئؼيمصفلمتؼدمم
حفؿماالدؿفالكماظشفريمصؼطمومطونمعـماألغلىمعضوسػيماألرضومماثينمسشرمعرةم
صودؿفالكمدـيم 9103مػقم 840222محؼيمطذظؽمهوولمدؾطمايؿوؼيمإخػوءمأرضومم
اظلـقاتماٌؿؿدةمعـم9105محؿكم9101مومػلمدـقاتمتزاؼدتمصقفوماٌؾقعوتموتربزم
صؼط ماالشبػوض ماظطػقػ مو ماظقضيت مٌو مبعد مدـي م 9139مذظؽ مان مايؿؾي ماظقرـقيم
اظؿقغلقي مضد مادؿفالك مو متؿفري ماظؿؽروري مطوغً ميف ماوجفو مو مطوغً ماظلؾطوتم
االدؿعؿورؼيمتؾقٌمسـمردودمومأرضوممعـودؾيمظردػومسؾكمتؾؽمايؿؾي .م
-81ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،بؽرةم،323Rمورضيم .181م
-82مغػسماٌصدر،مورضيم .829م
–83ماٌصدرمغػلف .م
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ظؼدمضدرتماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمعـماظؿؽروريمدـقؼو ميفم
اظـصػماألولمعـماظـالثقـوتممبومؼـوػزم 4222مطؾغمومطوغًمتدرمسؾكم"ماٌـقبقل"م
أربوحومتؼدرمدـقؼوممبؾققغنيموغصػمعـماظػرغؽوت.مصػلمضقودةمدؾقؿونمبؾغمععدلم
اظعؾى ماٌلؿفؾؽي مذفرؼو مدـي م 9130محقاظل م 4222محؼي مطون مسدد ماظدطوطنيم
واألطشوكماٌكؿصيميفماظؾقعم،34مأعوميفمضقودةماألسراضمصؼدمبؾغمععدلماٌؾقعوتم
ذفرؼومدـيم9130محقاظلم9122حؼيموميفمضقودةمغوبؾمبؾغماٌعدلماظشفريميفمغػسم
اظػرتةمحقاظلم 5422محؼيموميفمجفيماىرؼدمأضرماظؼوؼدمبلنم8ميفماٌوئيمعـماظلؽونم
اظذطقرمؼلؿفؾؽقنماظؿؽروريمبوغؿظوممطوغًمإذاموورةماظؿؽروريمعرحبيموميفمتزاؼدم
علؿؿر .م
وطوغًمسؾىماظؿؽروريمتؾوعميفماألطشوكموماظدطوطنيمومهؿؾمسالعيمممقزةم–
باوؾقك-ومػذهماظعالعيمطوغًمربؾمتـدٍرمصوظؽؾؿيمهلوموجفونمدؾؾقونماألولمعػودهم
ان مجفوز مدوظي ماظؾوي مػق ماظذي مؼؿوجر مبوظؿؽروري مو مبوظؿوظل مؼلوسد مسؾك مغشرم
ادؿفالطفموماإلدعونمسؾقفموماظـوغلمعػودهمانمادؿفالكماظؿؽروريمخلورةمالروئؾم
عـموراءػوموماألعقالماٌكصصيمظشرائفمػلمبوؼؾقؽمأيمسؾورةمسـمأعقالمضوئعيم–
وػذامدائؿومحلىماالدؿعؿولماظشعيبماظؿقغللمظؽؾؿيمبوؼؾقؽ .م
زؾً مإذن مزراسي مو موورة مو مأربوح ماظؿؽروري ميف متزاؼد معلؿؿر مإظب محد مدـيم
 9143مصػل مػذه ماظلـي مضدرت ماظؽؿقوت ماٌكزوغي معـ ماظؿؽروري مبقطوظي ماظؿؾغم
بــ14882222مصرغؽ موماظرضؿموحدهمؼغينمسـماظؿعؾقؼ .م
صدرمتشرؼعم9143-5-03ماظذيمأضرممبـعماظزراسيموماالدؿفالكموماٌؿوجرةمووصرم
إدعوصو مبلـؿنيمظؾؿكؾص معـ مطؿقوت ماظؿؽروري ماظؾوضقيمومسـدعو مادبذمضرارماٌـعم
اظـفوئل ميف مأطؿقبر م 9144مطوغً ماظؾالد محؼؼً مادؿؼالهلو ماظداخؾل مو متؿفقلم
ظالدؿؼالل ماظؽوعؾ مو ممل مؼعد مممؽـو معقاصؾي ماٌؿوجرة مو ماظزراسي ميف معودة ماسؿربػوم
اٌـؼػقنماظقرـققنم"أصققغومظؾشعى" .م
.4ذآيةذالتؽروريذبتونس:ذادلخاطرذوذادلؼاومة ذ
اسرتصً مدؾط مايؿوؼي مسدؼد ماٌرات ممبكورر محشقشي ماظؿؽروري مطون مػـوكم
إعبوعميفمتؼورؼرماٌراضؾنيماٌدغقنيمومأسقانماظداخؾقيمومعؽوتؾوتماظعؿولمسؾكموجقدم
أخطور معوظقي مو مصققي مو ماجؿؿوسقي مظؿعورل مػذا ماٌكدر م مصفق م"خؾقٌ ماٌػعقل"م
84م-ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيم ،Eمص.م،41مم،8مو .912م
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و"عػلدمظألخالقموماظعؿؾ"ومؼَمدىمإظبم"طـرةماهلذؼون"موم"اصػرارماظقجقهمواغؿفوكم
اظؼقىمععماظؽلؾمسـمتعورلمودوئؾماظؿؽلى" .م
و مال مند مأحلـ معـ ماظؿشكقص ماظذي مضدعف ماظدطؿقر محمؿود ذادلاطري ذو مػقم
اظطؾقىماظذيمعورسماٌرميفمسؿؾفمبوٌلؿشػقوتمومػقمطذظؽمابـماظؾؾدماظذيمسوؼشم
وسوؼـماظضرارمسـمضربمومػقمطذظؽمرعزمعـمرعقزمايرطيماظقرـقيمإذمطونمأحدم
أضطوبمايرطيماظددؿقرؼيميفمعطؾعماظـالثقـوت .مؼؼلؿماٌورريمأخطورماظؿؽروريم
وعضورهمإظب مثالثيمأغقاعمصوظـقعماألولمغقعمصحي-بدني ممإذمأن معؿعورلماظؿؽروريم
سرضيمظألعراضماظصدرؼيماٌعدؼيمطوظلؾموماظلعول ذخصقصومأن مأعوطـماالدؿفالكم
شريمغظقػيموماىؿقعمؼدخـمعـمعؾلؿمواحدمطذظؽمؼمدىماظؿؽروريمإظبمضؾيماظشفقيم
وماظعزوفمسـماألطؾمومذققبماظقجفموماصػرارهمومإظبماظـققلمومؼـؼصمايققؼيم
واظػققظيمومطبؾؼماظربودماىـللممطؿومؼلؾىمأعراضماظصداعميفماظرأسموماألذغنيم
ومضدمزفرتمبوظؾالدمحوالتموصوةمغوويمسـماإلدعونميفمتعورلماظؿؽروري .م
اظـقعماظـوغلمعـماٌضورمػقمنػديذ– ذمعـويذصوٌدعـمسؾكمػذامايشقشمؼػؼدم
اهلقؾيموماظؽراعيمإذمتؿؽوثرمدوسوتمشقوبفمسـماظقسلمومؼؽـرمعـماظضقؽمومؼؽقنم
ذدؼدماظؿكقفمعـمطؾمذلءمصفقممطبؾؼمغػلقيممضعقػيمومعلؿؽقـيمؼؼؿؾمروحم
اٌؾودرةمومؼشفعمسؾكماظؽلؾمظؽـماألخطرمعـمػذامأغفمؼمديمإظب محوالتمػقسم
واخؿؾول مصؼد مأذور ماٌورري مإظب موجقد مثالث محوالت ماخؿؾول مبوٌـلؿري مأصؾحم
أصقوبفومصبقبقنماظشقارع.مأعٍوماظـقعماظـوظٌمعـماألخطورمصفقمماديذ–اجتؿاعيذ
إذمأنم اٌدعـمؼؿكؾكمسـماالسؿـوءمبعوئؾؿفمومتربقيماألبـوءمطؿوماغفمأحقوغومؼمديمإظبم
اظشذوذموماظصعؾؽيموماإلصالس ،مصوظضقوؼومظقلقامدوعومصؼطمعـماظػؼراءمومربدوديم
اظدخؾماظذؼـمؼلوػؿمايشقشميفمعزؼدمتداؼـفؿمومإضعودػؿمسـماظعؿؾمبؾمػؿمأحقوغوم
عـمأودوطماجؿؿوسقيمودطكمأومسؾقومصؼدمأذورمضوؼدمأوالدمسقنمإظب معومحؾمبنحدىم
اظعوئالت ماظـرؼي مبوٌـطؼي مبعد مإدعون مأبـوئفو مبكصي ماظؿؽروري" مأبـوء ماٌرحقمم
(…صالن)مبـمسطقيماظذؼـمطوغقامعـماذفرماظعوئالتماٌـرؼيمبوظعؿؾمومميؾؽقنمعـم
األراضلمعومؼـقػمسـم0222ػؽؿورم..صكؾدوامظؾراحيمومسدمماظؿػؽريميفمعصويفؿم
ععماإلدعونميفمحشقشيماظؿؽروريم..مومصوروامسؾكموذؽماإلصالس" .م
-85ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي م:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي ،مبؽرةم،323Rمورضي111مومضدماغطؾؼًم
غبؾيماٌورريمسؾكمأسؿدةمصققػيمالطلققنمدـقاتم9130وم .9133م
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أدىماغؿشورماالدؿفالكميفماظـالثقـوتمإظبمخؾؼمزوػرةماجؿؿوسقيمومأدتمػذهم
اظظوػرةماظيتمتزاعـًمععمحدةماألزعيماالضؿصودؼيموماذؿدادمسقدمايرطيماظقرـقيم
إظبمارتػوعماألصقاتماٌطوظؾيممبؼووعيماآلصيمومعـعمبقعمومزرعماظؿؽروريمصوغطؾؼًم
ايؿؾيميفمعطؾعمدـيم9130مسـدعومضوممصرعمتقغسمظؾرابطيماظعوٌقيمظؾـلوءماظعوعالتم
عـمأجؾماظلالممبنثورةماٌقضقعمثؿمتؾـوهماٌورريمومتشؽقؾيمالطلققنمعـمذؾوبم
ايزبماظددؿقريماظذؼـمدردقامبػرغلومومسودوامظؾؾالدمومضدمارتؽزتمايؿؾيمرقؾيم
دـقاتم 9133موم 9135مسؾكماٌطوظؾيممبـعماظزراسيمواظؿفورةمومرطزماٌورريمسؾكم
اٌػورضوتماآلتقي م :مصػرغلوممتـعماظؿؽروريمبوٌرتوبقلمومتؾققفمبوٌلؿعؿراتمطذظؽم
صوظػرغلقنيمالمؼلؿفؾؽقغفمبؾممؼزرسقغفمومؼؿوجرونمصقفمصؼطموبوظؿوظلمصونمأػوظلم
اظؾالدمػؿمضققؿفماظقحقدةمومتؽؿـماٌػورضيماظـوظـيميفمأنماظدوظيمػلماظيتمتروجمػذام
األصققنماظذيمهؿؾمسؾؾؿفمذعورمدوظيماظؾويم–بوؼؾقؽ.-مممممممممممممممممممممممم م
طوغً مايؿؾي ماظيت مذـؿفو ماألضالم ماظقرـقي مو متزسؿفو ماظدطؿقر ماٌورري متشفرم
خبؾػقوتمتروؼٍمومتؿفريماظؿؽروريمومتعؿربمذظؽمدعقومادؿعؿورؼومظؿكدؼرماظشعىم
وماهلوءماظؿقغلقنيمسـمعشوطؾفؿمايؼقؼقيمومربووظيمزرعماظقػـمومضؿؾمروحماإلرادةم
وماظػعؾمسـدػؿمومػذامؼؿـوضضمععماظشعوراتماظرمسقيمظػرغلوماظيتمتعؿربموجقدػوم
بؿقغسمومشريػومعـماٌلؿعؿراتمذبردمردوظيمحضورؼيمظؾؿؿدؼـموماظؿطقؼر .م
ظؼد ماضطرت مدؾط مايؿوؼي مبعد مػذه مايؿؾي مإظب مبعض ماإلجراءات ماظقضوئقيم
طوظؿؼؾقص ميف ماٌلوحوت ماٌزروسي مبصػي مادؿــوئقي موػـوك معـ ماضرتح معـ ماظعؿولم
اظغراعوتماٌوظقيموماًطقيمبوظلفـممشريمانمدؾطمايؿوؼيموجدتمايؾماظلقريم
و ماٌؿؿـؾ ميف مإضوعي مربوضرات متقسقي مطوغً مسدميي ماىدوى مو مػل مذؾقفيم
مبقوضراتماظقضوؼيمعـماظؽققظقيمماظيتمالمضبضرػومإالمذوربقماٌوءمإذمالمغؿصقرمانم
اٌدعـني مو ماٌؿعورني مظؾؿؽروري مبنعؽوغفؿ ماإلغصوت مظؾؿقوضرات ماظيت متؼع ميفم
اظصوظقغوتماظراضقيمطوغًمسؾورةمسـمحؾقلمتلؽقـقيمومعؾؿقرة .م
ومضدمورأماظؾعضمعـماالدؿعؿورؼنيمسؾكمشرارمعدؼرماٌوظقيمدـيم 9133مومأغؽرم
وج قد ماألضرار ماظـوعبي مسـ مادؿفالك ماظؿؽروري مإال ميف محوالت مادؿــوئقي مجدا م
وأذورمشريهمسؾكماٌؼقؿماظعوممبنضقوممضضقيماظشويمإظبمجوغىماظؿؽروريمظؾردمسؾكم
اتفوعوتماٌورريمومظؿؾقونمانماظعؾّيمظقلًميفماإلدارةماالدؿعؿورؼيماظيتمالمميؽـفوم
انمهرممذعؾومؼرؼد"مانمؼرصفمسؾكمغػلف" .م
-86ماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،مبؽرةم،323Rمورضي .181م
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طونماظؿؽروريميفمحوالتمسدؼدةمعلؾؽومسبقمدروبماظؿفؿقشماالجؿؿوسلمومضدم
أدىمإظبموجقدمحوالتماخؿؾولموطوغًم"تؽقيمومعـقبيم(أيمعلوىماظعفزموعلؿشػكم
األعراضماظعؼؾقي)معألىمبضقوؼوه"مسؾكمحدمتعؾريماٌورريمومبوظؿوظلمؼعؿربمأشؾىم
"اظؿؽوررؼي"معـمضؿـماٌفؿشنيمموماظضقوؼومبوظؾالدماظؿقغلقيميفماظػرتةماالدؿعؿورؼيم
و معـ مػذا ماٌـطؾؼ مػؾً مايرطي ماظقرـقي مظؾضغط معـ مجدؼد ميف ماًؿلقـوت مٌـعم
تداولماظؿؽروريمصؿزاعـمتؼرؼؾومزوالمػذاماٌـؿقجماالدؿعؿوريمععمزوالماالدؿعؿورم
اٌؾوذرمغػلف .م

اخلامتـــــةذ :ذ

طونمالغؿشورمعودتلماظشويموماظؿؽروريمبوظؾالدماظؿقغلقيمخصقصوميفمصرتةمعوم
بني مايربني مدالالت ماضؿصودؼي مو ماجؿؿوسقي مو مثؼوصقي مطـرية ،مصورتؾطً مالداللةذ
األوىل مبؼدرة ماظـلؼ ماظرأمسوظل ماالدؿعؿوري مسؾك متـؿقط ماألذواق مو مصرض ماغػؿوحوم
وتعصريا معففٍـو مسؾك ماجملؿؿع مأدى مإظب ماالدؿفالك ماظلؾيب مو متغري ماظعوداتم
واألذواقمومشـؿماالدؿعؿورمعـمػذه ماٌقادماىدؼدةمبطرؼؼيمعضوسػيمصوٌضورمتذػىم
ظألػوظلموماٌـوصعماٌوظقيم(اظؿؽروريماحؿؽورمحؽقعلمعـم 9101مإظبم 9143موماظشويم
عـم9154مإظبم)9145متذػىمظؾكزؼـيموماٌلؿقرـنيماظػرغلقنيمعـمععؿرؼـمووور .م
أعٍو مالداللة ذالقانقة مصؿؽؿـ ميف معدى مضدرة ماجملؿؿعوت ماحملؾقي مو مأغلوضفوم
االدؿفالطقيمسؾكماظصؿقدمموماٌـوصليموػلمزوػرةمصعؾيماظؿؼقؼؿمومبرزمصؼطمتعؾريػوم
اظـكيبموماظقرينماظذيمضووممبشدةمومخوصيميفمحوظيماظؿؽروريموملمؼؿعوعؾمععم
ػذه ماظظقاػر مطلؾع مو مبضوئع مبؾ ماسؿربػو مآصي مو مأصققغو مو ممسقعو مزبدرة متعققم
اجملؿؿعميفمتطقرهماظـؼويفموماالجؿؿوسلمومتلدرهميفماهلوعشقيموماظؿكؾػ .م
و متؾؼك مغظرة ماٌمرخ مظؾؿللظي مصفق معطوظى مبؿفووز ماٌـظور ماألخالضلمممممممممممم
أوماالضؿصوديممظؾظوػرةمومععوىؿفومععوىيمتورطبقيماغرتوبقظقجقيممٌزؼدماطؿشوفم
خؾوؼومايقوةماظققعقيمومػكموجفيمعـمأوجفمدراديماظؿورؼخماالجؿؿوسل مظؾؾداغـوم
اظعربقي ،صوظـوبًمانمػذهماٌلؿفؾؽوتمطوغًمدؿـؿشرممبػعؾماالدؿعؿورماٌؾوذرمأوم
بدوغف مشري مان موضعفو مطون مميؽـ مأن مؼؽقن معغوؼرا مو مؼؾدو محلى ماٌعطقوتم
االضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيمظؾؾالدماظؿقغلقيمومحفؿفوماظلؽوغلمومعقضعفوماىغرايفم
أغفومملمتؽـمضودرةمسؾكماظقضقفميفموجفمانػتاحذمػروضمومتؾعقيموذتـؿقطذمتزاودذ
حؿكميفمعقدانماألذواقذوذادلدتفؾؽات .م
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عؾقؼم:معؼؿطػوتمعـم"عؾزوعيم"اظشويمظؾشوسرمسؾدماظرغبونماظؽويف م
م
ؼومدوععينمطقنمععؿرب*مبورؼؽمالمتغرتم*ماظؿويمذربقمعفؾؽمومعضر م
اظؿويمذربقمعضرمؼومصوشنيم*مومحؼماظـيبماألعنيم*معدعـقمعومػقمذطلموصطني م
ضؾؾقمطودحمعومؼزوزومظنيم*مجؾؿقدمعـمصكرم*ماظؿويمداهمعـؾمرعؿقمعر م
اظؿويمزفرتمصقفمطؿمعـمغؾٍفم*مداهمعومؼؿكؾٍفمبضرورتقامحؽؿقامعبقعماظطؾٍف م
دؿمضوتؾميفمايشومؼرتبٍوم*مؼؽـرماظلفرم*مطبؾكمبـودمميفمضؾؼمومضفر م
ذرؼىماظؿويمداميومسؾقؾم*مومالمؼـوممرقلماظؾقؾم*مؼصؾحمعرخكمبوظعؿؾمػزؼؾ م
اظؿويمبوظؿفرؼىموماظؿقؾقؾم*مؼـؼصماظـظرم*مؼؼطعماظصقيمؼرخػماظقتر م
ؼؼطع ماىفد مؼرخػ ماألسصوب م* مو مؼػرغ ماألجقوب م* مؼفؾؽ ماظـلؾ مصققحم
بوظؿفراب م
المؼؾقؼمبوظشؾونمالماظـلقونم*معومصقفمذلمؼلرم*مؼردماظػقؾميفماظـوسمخــكمذطر م
اظؿويمعومؼقاصؼشمحؿكمحدم*مالمسؾدمومالمحرم*ماظؿويمحشقشيمزبربيمظؾرب م
طؿمعـمعـريمظؾػؾسماداهم*مخالهمصؼريمترم*مالمصقرديمالمصرغؽمالمعومؼصرم م
اظؿويمصعؾقمطقػمصعؾماظلؾم*ميفمبالدغومتـشرم*معـؾماظؽقظريةميفمدـنيماظشر م
تؾالوامبقفماظـوسموماظـلقانم*مسفوؼزمومصؾقونم*ماعقالمطـريمعشوتميفماظطغقونم م
يفمربـيماظربادموماظؽقلونم*ماٌقتموماظػؼرم*ماظؿويمذربقمسؾكماظـػقسمخطر م
اظؿويمذربيومؼعؿؾماودقاسم*مومؼػلدماالحلوسم*مالمؼؾقؼمبوظػالحمالماًؿوسم م
جؾماٌيممبقـؿقمصالسم*مسروذفومومدذرم*مايوظيمرثيموماظقجقهمصػر م
اظؿويمراهمظؾقؾدنماذؼيم*مبالهمبونمزفرم*موماهللمطونمخربمبرذفمدذر م
ؼومضقممسقػقاماظؿويمأحلـمظقؽؿم*مربـمؼفدؼؽؿم*مأغومراغلمهللمغـصحمصقؽؿم م
جبوهماظـيبمعـمربـؿقمؼزؼؽؿم*ماظؿويمأذاهمطـرم*معومؼـؽرومطونمجوػؾمومعغرت م
ذ
نظمذالشاعرذعبدذالرمحانذالؽايفذ–تونسذ.9104
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