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جباععةذصػاضسذبتوغس،ذ -طؾقةذاآلدابذواظعؾومذاإلغداغقةذ-غظمذضدمذاظتارؼخذ
ذ ذأؼام ذدوظقة ذذ:5و 59ذ،58غدوة ذادلغربذ :500أطتوبر ذتارؼخ ذيف ذ"األزعات حول

ذجدؼدة. ذعؼاربة ذأجل ذعن ذسابرذ اظؽبري" ذطحدث ذاألزعة ذحول ذاإلذؽاظقة وتتؿثل
ذ وبطيءذوعتؼؾبذأحقاغا، ادلغربذاظؽبريذزاػرةذاألزعةذسربذأنذؼشفدذوظقسذشرؼبا

.ذوهلذاذعاذتزالذغاضصةذهتارخيهذادلتالحق،ذإالذأنذعؼاربةذدورذاألزعاتذيفذتارخي
ذأصضلذادت ذصفم ذأجل ذعن ذظألزعات ذاالختصاصات ذعتعددة ذعؼاربة ذاظـدوة فدصت

ذظدورػاذيفذبؾورةذادلداراتذاظتارخيقةذوتـاولذخمتؾفذاألبعادذهلذهذاظظاػرة.
ذس ذادلتدخؾون ذواعتداداتفا،ذتـاول ذوجذورػا ذاألزعة ذعػفوم ذحول ذحماور دة

ذاخلارج،ذ ذوعن ذاظداخل ذعن ذاألزعة ذعوضوع ذمبعاجلة ذادلرتبطة ذادلـفجقة واظؼضاؼا
ذواظتأوؼلذ ذاظتحؾقل ذوأدوات ذضراءته ذحدب ذطل ذعتعددة، ذخطابات ذاظتؼت حقث
ذاظؽبري،ذ ذادلغرب ذتارؼخ ذعن ذخمتؾػة ذصرتات ذادلداخالت ذشطت ذوضد ذبه، اخلاصة

احلقزذاألطرب.ذحقثذتـاولذاألدتاذذ"سبدذذاظتادعذسشرذعقالدياظؼرنذذوأخذتذصرتة
ذصػاضس، ذجاععة ذصفري"عن ذواظواضع، احلؿقد ذبنيذاظـظرؼة ذاألزعة ذعـتؼداذعػفوم

ذظألزعات، ذاظؽالدقؽي ذبنيو اظتؼدقم ذاظػرق ذواألزعاتذذعربزا ذاهلقؽؾقة األزعة
ذاظظرصقة.

ذبادل ذاظبقضاء ذباظدار ذبـؿـدقك ذجاععة ذعن ذجادور ذعوضوعذحمؿد ذتـاول غرب،
ذسؾىذذ،األزعة ذعرطزا ذومتثالتفا ذأذؽاهلا ذإدي ذأذار ذحقث ذواعتداداتفا، جذورػا

مذعنذادلـصورذاظدعديذإديذضقامذاظدوظةذاظعؾوؼة،ذظقصلذذ:7 ادلغربذاألضصىذيفذاظؼرن
ذاظو ذإدي ذاظعودة ذضرورة ذاإلؼإدي ذاظتحدؼد ذألن ذظألزعة ذاجلؿعي ذشريذسي دطوشرايف

ذجاعع ذعن ذاظباػي ذادلؤرخذطاف.عربوك ذمتثالت ذبني ذاألزعات ذصػاضس،تـاول ة
وعربراتذاظدقاديذعنذخاللذثالثةذصرتاتذيفذتارؼخذتوغسذوػيذصرتاتذطلذعنذ
"حدنيذبنذسؾي،ذخريذاظدؼنذباذا،ذاحلبقبذبورضقبة،ذحقثذدائؿاذؼعؼبذاألزعةذ
ذاظػقؾدوفذ ذسـد ذاألزعة ذعػفوم ذتـاول ذتوغس، ذجاععة ذاظزواريذعن ذرضا االغػراج.

تؿثؾةذيفذاظتؽػريذاظذيذدببهذتأوؼلذاظشرؼعةذسنذررؼقذسؾمذاظؽالم،ذ"ابنذرذد"ذوادل
ذراظفذ ذيفذاألغدظسذوادلغربذواظواضعذاحلاظي. ذبنيذتؾكذاظػرتة ذعدىذاظتشابه عبقـا
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بػرغداذتـاولذأزعةذاهلوؼةذعنذخاللذعدأظةذاغدعاجذادلغاربةذذغقسذذورذعنذجاععة
ذ ذاظؼرن ذيف ذصرغدا ذيف ذاظذ50ادلغرتبني ذإدي ذتعرض ذحقث ذسؾىذم. ذادلداسدة عواعل

االغدعاجذعثلذاظعؿلذواظؾغةذواظعالضاتذاالجتؿاسقةذععذاظبؾدذاألصؾي،ذوادتـتجذأنذ
األجقالذاظدابؼةذطاغتذأطثرذاغدعاجاذعؼارغةذباألجقالذاظالحؼةذألدبابذاضتصادؼةذ

ذاألودي، ذضّؾوتوّصذباظدرجة ذاغدعاج ذػـاك ذطان ذطؾؿا ذأغه ذإدي ذداخلذل ذادلشاطل ت
ذاظػرغدي، ذظؾزوال.ذاجملتؿع ذضابؾة ذشري ذاألصؾقة ذاهلوؼة ذذوأن ذبنذتـاول اهلادي

ذجاععةذعـصور ذذعن ذ7بارؼس ذاظبحرذ، ذيف ذاإلدالعي ذواظتضاعن ذاظؼرصـة إذؽاظقة
ذاظؼا ذسؾىذصرتة ذعرطزا ذو 79رغنيذألبقضذادلتودط ذحتّدذ:7م ذطؿا ذاظتضاعنذم ثذسن

ذاظؼرنذ ذاظدقذ71ادلغاربيذيف ذظؾدؾطة ذتابعة ذوػي ذمتثلذاجلفاد ذصاظؼرصـة ادقةذم،
ذشرغارةذواظدؼـقة، ذدؼوط ذػي ذاإلدالعقة ذاظؼرصـة ذسرصتفا ذأزعة ذذذذذذذذذذذذذذذذذوأطرب

ذواحتاللذادلردىذاظؽبريذعنذررفذاألدبان.ذم،ذ7715 
ذتـاولذ"سبدذاظوػابذدبقش"ذعنذادلغربذأزعةذاظػؼفاءذادلؤرخنيذيفذادلغربذ طؿا

ذسؾىذابنذاخل ذطثريا حقثذ طقب،واألغدظسذأعثالذابنذخؾدونذوابنذعرزوقذورطز
لذإديذأنذابنذاخلطقبذوتوّص استربذػؤالءذاظثالثةذذفودذاألزعةذوتعرضواذظؾؿعاغاة،

اػاذأزعةذعؤدداتذعتؿثؾةذيفذصراساتذاحلؽم،ذوأزعةذجمتؿعذذفدذأطربذأزعةذمّس
ذؼرتبطذ وأزعةذذاتقةذعتؿثؾةذيفذعؽرذأصدضائه. عتؿثؾةذيفذأزعةذاظتواصل، وطلذػذا

ذربذآغذاكذإباحقا.بؽتابهذ"احلبذاإلهلي"ذاظذيذاست
حقثذذسبدذاظوػابذبؾغراسذذتـاولذ"األعريذسبدذاظؼادرذيفذعواجفةذأزعةذاألدر"

رطزذسؾىذاألبعادذاظصوصقةذاظيتذجعؾتذاألعريذؼعقشذأزعةذاألدرذبطرؼؼةذعغاؼرة،ذ
ذوحيوهلاذإديذجمالذظإلبداعذاظػؽريذوحوارذاألدؼانذواظثؼاصات.ذ

ذ:ػمذاظـتائجذاظيتذخرجتذبفاذاظـدوةوأ
ذادلؤرخذالذتوضػهذرابوػاتذاظبحثذاظعؾؿي.ذّنأذ-
ذاظظروفذذ- ذحقث ذعن ذادلغاربقة ذادلـارق ذخمتؾف ذبني ذوتشابه ذمتاثل ػـاك

ذاظتارخيقةذ ذبنيذاحلؼب ذمتاثل ذػـاك ذأن ذطؿا ذواالجتؿاسقة.. ذاظدقادقة واألزعات
ذداخلذاظؼطرذاظواحد.

ذحمّر ذسن ذسبارة ذادلدوغةذاألزعة ذيف ذاظـظر ذإسادة ذوباظتاظي ذظؾتارؼخ، ك
ذدطوشراصقة،ذوصتحذعشارؼعذاظتارؼخذادلؼارن.ؼاإل

ذو ذطحدثذتارخيي ذاألزعة ذحتدؼد ذاظـؼاشذحول ذتبؾور ذباظـؼدذطؿا ذادلػفوم ربط
ؿوظوجقةذواظػؾدػةذاظدقادقةذواالذتؼاقذاإلؼتقؿوجليذحقثذطؾؿةذقبدتوادلرجعقةذاإل
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ذػيذعػفومذريب،ذاغتؼلذإديذاالضتصادذثمذإديذاظدميوشراصقاذ،ثمذادتعؿل criseأزعةذ
ذيفذباضيذاحلؼولذاالجتؿاسقةذواإلغداغقة.

ذيفذادلؤرخذادلباظغةذيفذادتخدامذعػفومذاألزعة،ذصإنذسدمذ ذتؤثر ذبؼدرذعا ذأغه طؿا
ذاالسرتافذبفاذأؼضاذتؤثرذصقهذوتؼضيذسؾىذادلوضوسقة.

ذ

 عبد الوهاب بلغراس       





 

 


