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الوقف على المياه في منطقة المغرب العربي
بين البعد التاريخي والضرورة العصرية.
أ .عبيد بوداود

مقدمة:

*

شكلت آبار المياه إحدى ول الملولادات ادل اليداريس اي،دوملن لكابدت البيجدز الحلاايدز اللاادزن

لبددىرل المي دداه م ددىبال للو ددل باد د

كب ددار ال ددحابز  -رضد دلاهلل ان ب ددب

 -آب ددا ار ك ددابلا يملكلب ددان ول

اشيرلها مهلل خالص وملال ن للوفلها بلى بامز الم،لميهلل.
لاذا كابت بيجز المغرب اي،ومل ال،ديما ادل وواليمدل الشدماليز لاسبدىلر وكودر رنلبدز مدهلل ور
الحلدداا لاللاي درل الاربي ددزن إال وهلل المبدداق لد د يكددهلل م ،ددي ران لكدداهلل يا ددرل اددل باد د

لللفدالن كمددا وهلل باد

ال،ددبلات ملا،د د

المددىهلل كابددت ي دق اددل مبدان ال ييددلار بلددى وب دار ىاجمددز اللريداهللن للد يكددهلل

ييالى بالمياه ال الغالب إال مدهلل الي،داون ول اابدار الللايدزن لل دذه اس،دباب لداجت الحالدز إلدى ببداج
الملال د ن لحفددر اابددار .لل ددى بدداىر بددبا
الم،الى ول لغيرها مهلل اال،ياماالت.

هددذه اسبمددا المح،ددبلهلل الددذيهلل لوفلهددا للشددرب ول لددبا

أ -تاريخ الوقف على المياه في منطقة المغرب اإلسالمي:
 -1منطقة إفريقية (المغرب األدنى):
يبامت وبما اللول بلى المياه لما يريبن ب دا ادل الا دى اسبلبدلن اايشدارات ادل كيدب اليداريس
لبيرها بىيىلن لهل باىل ما يذكر مشاريق بباج الملال ن اليدل اشدي رت ب دا إاري يدزن لهدل ببدارل بدهلل

خ اابددات ،ددنحيزن يامد د بلددى يلميددق مي دداه اسمنددار ا ددل ا ددل الي،دداونن لي ،دديغ اددل ا ،ددياماالت
مخيلفددزن لل ددى ،دداه كد د مددهلل رلددا ال،ددلنزن لباد د
اسمراج الذيهلل كاهلل ل

اجددات المليمددق اددل ه ددذه اسلوددالن لمددهلل ب دديهلل

إ ،ا م د بدذكر اسميدر وبدا إبدراهي وحمدى "ليايبدر وبدل إبدراهي وحمدى وكودر ببدال

ه ددذه اس،د درل بش ددانان لييلل ددى ه ددذا البش ددان ا ددل بباج ددل لملالد د ال ي ددرلاهلل لال

ددر ال ددىي ن لي ددذكر اب ددهلل

الخنيددبن وهلل ببدداجه للمال د الكبيددر ببدداب يددلبر اددل ال يددرلاهلل كدداهلل وباد ح،ددبز وددا ب ددا هددذا اسميددرن
لكاهلل وى شرع ال بباجل ،بز  542هد لويمل ال ،بز  542هد"،(.ال ن 1821ن )422

لل د د ي ي دددر هد ددذه اسبمدددا الخيريدددز بلد ددى اسم د دراجن ب د د ،ددداهمت شخ د دديات بىيد ددىل اد ددل هد ددذه

اسبما ن لمدهلل بيب دا ببداج ملالد للوف دا بلدى الم،دلميهللن مولمدا ودا بدل الف يدل ببدى ان بدهلل نالدب (ت
 532هد د ) 222/مددهلل حف دره بج د ار للم،ددلميهلل وددرب لددامق ال يددرلاهللن لالبج دريهلل الاددذبيهلل لاللليلدديهلل الليدديهلل
*

لاماز ما،كرن اللم لريز اللااجريز.
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حفري مددا ،دديىل م،ددلمز بمىيبددز يددلبر .لاابددار اليددل حفرهددا وربددز ن وبددل يحيددى حش ديش بددهلل يحيددى (ت

 774هد ) 842/ب،ل نز* (ال بيابلن1824ن .)712

لمددهلل ول حدداالت ببدداج الملالد اليددل ووبي ددا اللبشري،ددلن الملالد اليددل بباهددا رلد للوددل بلي ددا

م،دداول ور

بيضدداجن لوراى لرويددل إىخددا ياددىي بلددى يل د اسلوددال؛ لل ددى ولدداب بلددى هددذه الباالددز

الف يددل ابددهلل وبددل ايددى ال يرلابددل (ت 723ه د د) 883/ن الددذف را د

الم،ددار بدداللول (حل ددلن1821ن

.)572

لحيى لاهلل ل ب،ينق يحىيى مكاهلل بباج هذه الملال  -مهلل خو الباالدز المدذكلرل -امدهلل المدرل

وهلل يكلهلل بإحى مىهلل ول ور إاري يزن حيث يكررت ايشارات إلى هذه الحاالت.
لنددرس  ،د ا بلددى الف يددل وبددل الح،ددهلل ال اب،ددل (ت 407هد د ) 1015/ييال د بالملال د المحب،ددز بلددى
الم،ال دىن مددا يامد ب ددا إذا لد بيبدديهلل و دى المحددبرو لكدداهلل للابددل بددالبص اليددالل":يامد بلددى بالددب
بداىل البددار الماضدديز اددل ملالد الم،ددالىن لمددا كدداهلل يفاد اي ددا ايمددا وىركددل خلددل بددهلل ،ددلل ايامد
اي دا بدذل اسمدر الدذف يامد ايم دا مضدىن سب د لد ييلاند لا بلددى بمد إال لهدل و ددى المحدبر اددل
بالب الحا ن لوما اخي اص الم ذهلل لايمدا بشدلج ادون لهد ل،داجر البدار ،دلاجن ل(ادل) بلمبدا

**

ا ددل ب دداىل ل ددرت و ددىيما يفض ددي إم ددا ول مد د ذهلل بل ددى بيرهم ددا .لوم ددا ش ددرب الغب ددل مب ددا اإبم ددا لال ددل
للانشاهللن كاهلل ببيا ول ا يران لوى رويي

ببىبا يفاللهلل .لوما وخذه ال و ال وىرف هد ذلد مدهلل و د

كداهلل ببدىه ول مدهلل ومدر وحدىولهن  ...لالغالدب ادل الملالد وب دا يفدي ادل اشديىاى الحدر للودت احييداج

البار إلى الماج"(.اللبشري،لن1821ن .)572

لب ،دديبي م ددهلل هدددذا اللد دلاب الدددذف ووبيب ددا مض ددملبلن وهلل ببددداج الملالد د ليحبي ،د د ا خا ددز بلد ددى
الم ،ددالى ك دداهلل مبيشد د ار .لل ددى ح ددىى لب ددا الف ي ددل وب ددل الح ،ددهلل ال اب ،ددل م ددا ل ددرت بلي ددل ب دداىل الب ددار ا ددل
ا،يغو مياه هذه الملال ن لمهلل لل الح اال،يفاىل مب ا لنري ز ذل .
لراد د

الف ي ددل ال،رو ،ددنل(وب ددل الاب ددارن1883ن  )118 -113بي ددق خابي ددز م دداج كاب ددت محب ،ددز

للشربن لذكر " وهلل البيق ال الحبر مرىلى لال ي

البيق" (اللبشري،لن1883ن .)135

ن ب يلب ا،خل لرىه إلدى الحدبر كمدا كداهلل وبد

إ هلل هذه الحاالت الووثن يير لىيبا االبنبداع بد هلل اسلودال ذات ال دلز بالميداه ،دلاج للشدرب ول
لللض ددلج ول بيرهم ددان كاب ددت ملل ددلىل .لاهلل ول ددز حض ددلرها ا ددل كي ددب البد دلاا ال ياب ددل بالض ددرلرل ول ددز
يلارهددان سهلل الب دلاا كابددت يددذكر ال ضددايا اليددل يحددىث حلل ددا الب دااع لاالخدديولن ليراددق إلددى الف دداج
*

مىيبز بيب ا لبيهلل الم ىيز ومابيز وميا ن لي ا إهلل الكاهبز ح رها بىل ال و ر اسل ن احفرت ،رباً ال

**

"باي ى وهلل ال لاب" لال بل لبا حيى ي،ي ي المابى المببى.

،ل نز يمشل ايل الاىى الكويرن لبيب ما ومابيز بشر ميوً.

خرل

ماج مبل إلى المىيبز
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لو،يف،ددار لنلددب الفيددل ن كمددا وهلل هددذه اسلوددال وددى ي،دديمر ورلبددا باددى الشددرلع اددل لوف ددا إذا ل د ي ددق
االبيىاج بلي ان ول ل ييلار بلى يملي ي وح ا لرم ا.

لي ددذكر البرالد دل ايم ددا يخ ددص ا ،ددياما المي دداه الملولا ددز بل ددى م ،ددالى ي ددلبر با ،دديوباج الم ،ددلى

اللامق لم،الى ال يرلاهللن وهلل يل الميداه كابدت ي،ديام ح د ار ادل م دال الم،دالى لال داجميهلل بلي دا
ا دن ... ":لالغالدب اليددل ادل م،دالى يددلبر بيدر اللدامق لم،ددالى ال يدرلاهللن وب د ي ددرالهلل المداج اددل
م ال الم،الى لال لمز مهلل اسجمز لبيره ن ليمبالب ا البار .للالل الاداىل لدرت ببدىه وهلل الحدبر

كذل ن ول لضي بوت الحبر

درل ادل هدذا الللدل لضدرلرل بمدارل الم،دالى لان وبلد " (البرالدلن

ى:تن .)114
لاهلل االحيمدداالت اليددل وددىم ا بشد د هلل ا،دديغو هددذه المي دداه يب ددى واجمددزن له ددل إمددا احي ارمددا ل ددبص

المح ددبرن ول وهلل يلد د المي دداه لد د يك ددهلل م ددهلل الكود درل بحي ددث يمك ددهلل ا ،دديامال ا خ ددارج م ددال الم ،ددالى.

خ ل ددا لوهلل هددذا اسمددر هد مددىيبياهلل ل د يكددهلل ييددلاراهلل بلددى ميدداه با،دديوباج ميدداه الي،دداونن لهددل وليلددز
بالب،ددبز لل يددرلاهلل ول ميدداه بانبيددزن لكابددت وليلددز هددل اسخددر بالب،ددبز لمىيبددز يددلبرن بددىلي وهلل الاىيددى
مهلل مبشآت الرف اليل ووام ا ال،ونيهلل الحف يلهلل ب ا

اوي ددرت بلددى الملال د اليددل كابددت ييلمددق اي ددا ميدداه اسمنددار .لهبددا ميابددب ح ي يددز كابددت
ياابي ا مىيبز يلبر ال اليالى بالمياه.
لوايددى البرال دل ب ددرل م ددال ال،ددباالت اددل باض د ا الددبا

ن إذا ببددى شددخص ،ددبالز للبشددر

لوخر للحيلاباتن وما ا،ياما ميض ل الم،الى لغير الن ارل مو ب،د الويدابن ول ب د المداج للدىلر
ول  ،ل الحيلاباتن ا دل ال يلدلا ادل الحلاضدرن ومدا ادل ال در ايخيلدل اسمدرن سهلل الميادارل بليدل
وهلل باد

المحب،دديهلل يخ

ددلهلل اابددار اليددل لوفلهددا لو،ي ،د اج لالن ددر ماددان ايلددلا ا،دديامال ا اددل

اسم دريهلل .ومددا بيددلهلل الميدداه اليددل لوفددتن ليحم د خ ل دديات بوليددزن لحب ،دت لغددر

اال،يشددفاجن

او يلدلا ا،يامال ا إال لما لوفت بليل .لل ى خدي مباوشدز ه دذه الم،داج بدالالىل إلدى وضديز ا،دياما
مياه الم،الى ال بيدر اللضلج باال،يش اى ب ل اللخمدل (اللخمدلن1825ن " :)522لودى ي دى للخمدل
ويضا وهلل اال،ي اج مهلل الم،الى لاجا ما لد يد ى إلدى إهابي دان ل،دج بدهلل كودرل مدهلل يدرى بلي دا ممدهلل ال

ي ديحفا بلددى اسلابددل اليددل ي،ددي ل ب ددان لربمددا وضددر بالم دليهلل لكو درل يددرىىه ن لربمددا ش د اددل ن ددارل
ويددىي

ل لددز يحفا د  .لوبددل ولدداب :يكددلهلل للمال د اددل اللددامق ول الم،ددلى ىلر إال وبددل ممبددلع لمددا ايددل

مهلل الضررن لهل ال لاب" (البراللن ى:تن .)114
لوب د وهلل بخددي هددذه الفك درل ال بددى مددهلل المددرلر بلددى وضدديز ا،ددياما ميدداه المحدداررن لهددل ميدداه

لوف ددت ض ددمهلل ولو ددال مخيلف ددز بل ددى وش ددخاص مايب دديهللن يكلب ددلهلل ب دداىل م ددهلل  ،دداكبل ذلد د المح ددررن
لال دداجميهلل بل ددى ش د لبلن لالمنب دديهلل لش ددرلن المحددبرن لب دداىل كابددت يلد د المح ددارر ي ددق ا ددل م ددىاخ
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المدىهللن ول بلددى الندر الرجي،ددزن ول اددل الوغدلرن ليشددير البرالدل ىاجمددا وهلل الحلدداج الدذيهلل كددابلا ما د
ا،يامللا مياه محرر

فاورن له ذاهبلهلل إلى الح  .إال وهلل الم يميهلل خدارج المحدرر ال يلدلا ل د

ذل د  ... ":ولددت اال ددى هددذا ال يل ددلا شددرب م دداج مال د محددرر

ددفاور الددذف خل ددل بفنددزن ل وري ددت

الحلاج حيهلل بالبا بل ا،ي لا مهلل ماجل لبحهلل م،داارلهلل لفريضدز الحد ؛ إال وبدل ي دا وهلل المدارل بخدول
بي ددره ن سب ددل بل ددى النريد د ن للم ددا رلاب ددا إلي ددل ا ددل وفللب ددا ا ،ددي يبا م ددهلل م دداج بج ددر ب ري ددز خارل ددا بب ددل"
(البراللن ى:تن .)112

إ هلل مباوشدددز هد ددذه الم،ددداج يبد دديهلل وهلل لودددل اابد ددارن لالايد ددلهللن لالملال د د بلد ددى مخيلد ددل م د ددال

الم،لميهلل كابت واجمزن لاخيلفت ملاودل الف داج مدهلل ا،دياما هدذه الملولاداتن اباضد
بلددى احي د ار شددرلن المحددبرن لالددبا

ااخددر كدداهلل يحك د بدداىل البددار لمددا ياددارالا بليددل اددل ذل د ن

خ ل ددا إذا ل ل ددت ش ددرلن المح ددبرن لال ددبا
باض د ا الددبا
با

كداهلل حري دا

ااخ ددر ك دداهلل يب ددي

ددرل بل ددز ه ددذه اسحب ددار ا ددل

ي ،د يو بلددى البددارن لمحاللددز ليددىار وامددز الميدداه اليددل كابددت واجمددز ال محالددز اددل

المىهلل لاسوالي .

ااىت لييرل اللول بلى المياه بشك ملفدت لوبيبداه ادل الا دى الحف دلن ن لل دى ي دىر ومدراج

الىللز الحف يز المشاريق الميال ز بيلاير المياهن لاللودل بلي دان امدا مدهلل وميدر إال لكابدت لدل مشداريق
بىيىل ال هذا الباب .لمهلل بيهلل اسمولز اليل يمكهلل اال،يش اى ب ان بذكر:
ال،ددلناهلل وبددل ببددى ان المبي ددر :احيفدداج بىخللددل مىيبددز يددلبرن لبياددز وه د الحض درل لددل -يددل

باشددلراج ،ددبز 272هد د - 1474/وخددرج ال،ددلناهلل وبددل ببددى ان المبي ددر مدداال ي ددى بددل بلددى النلبددز
لالم ،دداكيهلل لالييام د دى لاس ارمد د ن كم ددا ي ددى بم د دىار م ددهلل الم ددا بل ددى ملاه ددىف اسب ددىلر (اب ددهلل وب ددل
ىيبارن1833ن  )122لسل لالييدلن"ومر بببداج المىر،دز الكاجبدز ب،دل الفل دز مدهلل يدلبرن لببداج ال،دبالز
الكاجبز بىاخ باب وبل ،اىلهلل مهلل يلبر ويضا ،بيو للبار لالىلاب" (الاركشلن ى:تن .)175

لكاب ددت ل ددذا ال ،ددلناهلل مش دداريق ض ددخمز لميا ددىىلن مب ددا":بب ددا ه للمىر ،ددز لالاالي ددز يحي ددا بال ددىار
المارلاد دز ب ددىار

للد دز لد دلار ىار الش دديس ال ددال  ،دديىف محددرا ب ددهلل خل ددل لال ،د ايز بإااج ددا (بف ،ددلن

 .)172لوى اي ا الشيس محمى الابىيلف مىر،ا لحبر بلى ك لاحىل مدا ي دل ب دا" (الاركشدلن ى:ت
ن .)173

ليضدديل ابددهلل وبددل ىيبددار بلددى مددا ذكددر بخ ددلص هددذه المىر،ددز لالااليددز":للا د اي ددا م،ددلىا
لل دولن لىر،دا ل دراجل الالد ن لمد ل ل،كبددى النلبدزن للاد اي دا ،دمانا م،ديم ار يي دى بدل كد يددل

بلى المحياليهللن للا اي ا ماج لل،دبي ن لولودل بلي دا مدا يكفي دا ليكفدل مدهلل ب دا لال لمدز" (ابدهلل وبدل

ىيبارن1833ن .)175
40

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

لمد ددهلل بد دديهلل المشد دداريق الميال د ددز بإي د ددا المد دداج إلد ددى مخيلد ددل المبشد ددآتن مشد ددرلع ببد دداج الميض د د ل
الضخمز اليل ي ق للال لامق الاييلبدزن بدىرب ابدهلل ببدى ال،دو ن لومدر بي،دخيهلل المداج اي دا للم دليهلل

امهلل الشياج (الاركشلن ى:تن .)173

لل ددى ب ددايهلل ال ،ددلناهلل ه ددذا المش د درلع با ددى يمام د دلن ي ددل االوب دديهلل  2رل ددب ب ددا 224ه د د. 1420/
(الاركشلن ى:ت ن  )144لىاجما ادل إندار المشداريق الميال دز بالميداهن لداج مشدرلع ببداج ال،دبالز اليدل
ي ق شرول

لماز لامق ال

بز للانشى مدهلل البدار لالدىلابن لكدذل ببداج الم ا دز شدرول لدامق

الاييلبزن لوخذت هذا اال ،ن سهلل الاناش كدابلا يشدربلهلل مب دا بمدص المداج مدهلل لاداب بحدار وبدىت

لذل  .إضااز إلدى بباجدل ل،د ايز "بدإااج بداب اللبيلدز بديهلل بدابل بدرج اسلب دى بيدلبرن لللدب المداج لدذل
مهلل و اللنا خارج مىيبز يلبر" (الاركشلن ى:ت ن .)173

لبوحا وهلل ،ونيهلل يلبر الحف يزن اهيملا ب ملر المياهن ،لاج مدا يالد مب دا بببداج ال،د اياتن

ول الملالد ول بيددر ذلد  .لابيبدلا بللددب الميدداه مددهلل خددارج مىيبددز يددلبرن ممددا يببد وهلل المىيبددز كابددت
يادرل مشددكلز ح ي يدز اددل الميداهن خ ل ددا مدق ي اايددى بددىى ال،دكاهللن لهددذا مدا ييددرىى كدذل مددهلل م،دداج
لز ب ا ال كيب البلاا .

ذات

لبح ددهلل بالد د وهلل مىيب ددز ي ددلبر ال يي ددلار بل ددى وب ددار ىاجم ددز اللري دداهللن لابم ددا كاب ددت ي،د د ى بم دداج
اسمنددارن ول الايددلهلل .لاهلل ايكوددار مددهلل إحددىاو ان وددى يبدديهلل وهلل مددا كدداهلل مللددلىا مب ددا و ددب ال يلبددل
حال ددات ال ،ددكاهلل المي ااي ددىلن ول وهلل ب ،ددبز الي ددىا يض دداجلت إذا م ددرت المىيب ددز لايول ددي ب ،ددبلات لف ددال

ميياليز.

ال،ددلناهلل ببددى الاايددا وبددل اددارر :ر ددى الاركش دل مشدداريق لولوددال وخددر لل،ددلناهلل ببددى الاايددا
وبدل ادارر لهدل ...":ببدا ه لل،د ايز خدارج البداب اللىيدى مدهلل يدلبر يدرىه البدار لالدىلابن لولودل بليددل
ولودال ي دل ب ددان لمب دا ببددا ه للمالد الددذف بم دلى الايددىيهلل بيدلبرن لهددل مدهلل اسببيددز الضدخمز اليددل

و وهلل يببى مول ان لوخرج مبل ،بيليهلل وحىهما للشدرب للانشدى مدهلل لاداب بح دار يلدذب مب دا المداج
بالبفرن لااخر لرى لمهلل يرىه ب ربز ول بيرها( "...الاركشلن ى:ت ن .)113
 -2المغرب األوسط:
يددرلف ابددهلل ال ددغير حالددز الىللددز الر،دديميزن باددى الايددارل اسللددى للاددى الخ دلارج المشدداروزن لي ىيمددل

لألمدلا م،ددابىل للىللددز الفييددز ...":ود شددربلا اددل الامددارل لالببدداج لاحيدداج اسمدلات*ن لبددرر الب،دداييهلل
لالدراج اسب ددر لايخدداذ الرحدداج لالم،دديغوت لبيددر ذلد ( "...ابددهلل ال ددغيرن1823ن )73 -72ن اامليددز

*

هكذا ملللىل بالم ىر .ليابل ب ا إحياج اسراضل الملات وف اليل ل يكهلل

ال للارابز.
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ىها مهلل حفدر اابدار لببداج الملالد ن لدذل ودى بادىها

مهلل اسلوال الاملميز كذل .

كمددا ،دداه ال،ددونيهلل الايددابيلهلل اددل اللوددل بلددى مخيلددل المشدداريقن لمددهلل بيب ددا مشدداريق الميدداهن

مهلل ذل بذكر مشرلع ال،لناهلل الايابل وبل حمل مل،ى الوابل ال ،بز337هددن حيدث شدرع ادل ببداج
مىر،ددز لاالي ددز بلددى ضد دري لالددىه لبمي ددل ن لخ ددص ل ددا اسلوددال اللليل ددزن لالل اريددات م ددهلل الا ددار
المبددلعن لوبف د اي ددا وم دلاال كوي درلن لوحان ددا برباييددلن مددهلل إحضددار وح،ددهلل المغ داررن لابددوج الببايددات

ليل،دداي ان لا،دديلوب الميدداه إلي انلباددى ،ددبييهلل ابي ددت ب ددا اسشددغا ن لشددرع اددل اليددىرير ب ددا يددل 2
فر ،بز 332هد(. 1737/ابهلل ال غيرن 1823ن .)155
لال بددى مددهلل الي كيددى وهلل لميددق المشدداريق الامرابيددزن بمددا اددل ذل د المشدداريق اللوفيددز مو د الم،ددالى

لالمددىاررن كابددت يينلددب االبيبدداج بيددلاير الميدداهن لللب ددا اددل با د

اسحيدداهلل مددهلل ومدداكهلل بايددىلن سهلل

المشرلع ال حى ذايل ال يمكبل البشان النبيال ىلهلل يلاير المياه.
إهلل المب دداىرات الميال ددز بي ددلاير المي دداه للوف ددا بلد دى مبشد د ل بمرابي ددز مايب ددزن ول ا ددل م ددال

الم ،ددلميهلل ه ددل بىي ددىلن للد د يك ددهلل المب دداىرل ي ددىر م ددهلل الحك ددا ىاجم ددان ا بي دداهلل المليم ددق م ددهلل الالم دداج
لالف اج لاسببياج كابلا ي لملهلل ال با

اسحياهلل بيل المبداىراتن لمدهلل ذلد بدذكر مدا ودا بدل الف يدل

لال لال إبراهي اليدااف (ت233ه د) مدهلل إي دا المداج إلدى مىيبدز لهدراهلل اليدل كابدت يادابل شدحا مدهلل
هذه الماىل الحيليزن باىما كاهلل وهل دا يكابدىلهلل مشد ز بايمدز ادل للبدل مدهلل مبدان باجيدز ":لومدا المداج

الددذف وىخلددل لددلهراهللن ا ددل مددهلل بددرر الددىهر لح،ددبات الامدداهلل .لوددى ارمددل مددهلل بددا له دراهلل مددهلل الملددل

لوه د لبايددز اسم دلا ال د ي يددىلا إليددل لولبدداه ،ددبيلل...حددىوبل المشدديخز مددهلل وه د له دراهلل وهلل ،دديىف
إبراهي حيهلل وىخ الماج ،ر بل وه لهراهلل ،رل ار ما وىركله ونن سب

الماج( "...ابهلل

اىن ى:تن .)14

كابلا ال مشد ز كبيدرل مدهلل ولدز

-3المغرب األقصى:
شد ى المغدرب اسو دى هدل ااخددر مبداىرات م مدز ادل ملدا اللوددل بلدى الميداه لمدا يدريبن ب ددان
ال ،دديما بلددى الا ددى المريبددلن حيددث وكوددر ،ددونيهلل اس ،درل المريبيددز مددهلل المشدداريق الامرابيددزن لاهيم دلا

بش لهلل المياهن لالابايز بيلايرها لمخيلل اال،ياماالت.

ك دداهلل لل ،ددلناهلل يا ددلب ب ددهلل بب ددى الحد د الفضد د ا ددل بب دداج ول مىر ،ددز بمىيب ددز ا ددار":لوم ددر ببب دداج
المىر،ز لنلبز الال ابباها بدإااج بديهلل ورودل مدهلل ل دز وبلدز لدامق ال درلييهللن لولدر اي دا مداج الاديهللن

لو،كب ا بالنلبز لالم رجيهللن لولر بلي ا المريبات مهلل لايز الي لى…" (ابهلل

اىن ى:ت ن .)137
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لاد د د دل ال،د د د دبز الملاليد د ددز وف ،د د ددبز 351هد د د د 1751/ن بدد د دداىر للد د ددل ب د د ددىه اسميد د ددر وبد د ددل يل ،د د ددل
بببداج":المىر،ددز اليددل بغربدل لددامق اسبددىلر مددهلل حضدرل اددارن الدداجت بلدى وكمد ال يجددات لوبلب ددان
لببددى حلل ددا ،د ايز اللضددلجن لابددى ل،ددكبى نلبددز الالد ن لللددب المدداج إلددى ذلد كلددل مددهلل بدديهلل خددارج
بدداب اللىيددى وحددى وب دلاب اددارن لوبف د بلددى ذل د وم دلاال لليلددز يايددى بلددى ماجددز ولددل ىيبددارن لشددحب ا
لنلبددز الال د لو دراج ال درآهللن لح ددبر بلي ددا ربابددا كوي درلن لريددب اي ددا الف دداج لليددىريرن لولددر بل ددي
ايبفا لالك،لل…" (وبل الابارن1838ن .)115

لل ددى ل دداج اددل ل ددل هددذه الم ددىارر" :لكل ددا يش دديم بلددى المب ددابل الاليبددز لال ددباجق الغريب ددز

لالم ددابق الاىيددىلن لاالحيفددا اددل الببدداج لالددب ش لاللددص لالفددرش بلددى اخدديول وبلابددل مددهلل الاليلددل
البىيقن لالرخا الملداع لالخشدب المحكد الدب ش لالميداه الب يدرل .مدق مدا يبضد إلدى ذلد مدهلل اسحبدار

اليدل ي ددا ب ددا ليحفدا ب ددا الملضددقن ممدا ي ددل بددل ليببدى ليلددر اددل المريبدات بلددى النلبددز لالالبددز
لال ددي لالب دلاب لالم د ذهلل لالبدداار لالش د لى لالخددىا  ...هددذا مددق مددا حددبر اددل لل ددا مددهلل وبددو الكيددب
البفي،ز لالم بفات المفيىلن او لر كور ب،بب ذل نلب الال لبدىى وهلدل( "...ابدهلل الحداجن1880ن

.)403 -403

لل ددى ونب ددب لب ددالا اب ددهلل الح دداج البمي ددرف ا ددل ل ددل الاالي ددز الميلكلي ددز بف ددارن الي ددل وبشد د ها وب ددل
بب دداهللن لابيبره ددا وبللب ددز المغ ددرب لالمش ددر ن لب ددىى مراا ددا م ددهلل الم ،ددلىن ل د د ري الم دداجن لال ددىلر
الوووددزن حيددث كابددت لاحددىل مخ

المخ

ددز لامددا ن لالوابيددز للم د ذهللن لالوالوددز لبدداار اسلوددالن لال ابددات

د ددز ال،د ددي با ال د دلارىيهلل بلد ددى الااليد ددزن لالمخ

د ددز للند ددبس( .ابد ددهلل الحد دداجن1880ن -502

.)508
كمددا بددرل لددامق اسبددىلر بمىيبددز اددار هددل ااخددر بددىل يل،دداات ليح،دديباتن مب ددا مددا ي د اددل

منلدق ال درهلل ال،ددابق ال لدرف" :لاي دا ( 304ه د) ومدر البا ددر بببداج ىار اللضدلج لال،د ايز بدإااج لددامق
اسبدىلر بمىيبدز اددار لب دا يددلالن لاي دا اددي البداب الكبيدر المددىرج اللدلال ب ددحهلل اللدامق المددذكلرن
لاي ا ببل م و ال رلييهلل ال ىيمز" (ابهلل ابل ارعن ى:تن .)45
-4األندلس:
ل يخيلل لضق اللودل بلدى الميداه ادل اسبدىلر بدهلل بيدره مدهلل ووندار المغدرب اي،دوملن ال دى
اهي ال،ونيهلل لواراى المليمق ب ذا اسمرن لوللله اهيمام

لببايي .

هبا مهلل الميا،دير مدهلل ،داه بببداج بدىل م،دالىن اضدو بدهلل حفدر اابدارن لوبمدا وخدر ن لهدل
مد ددا ي د ددى بلد ددى الف يد ددل يل،د ددل بد ددهلل محمد ددى بد ددهلل ببد ددى ان بد ددهلل يحد ددل البلد ددلف وبد ددل الحلد دداج (ت304

هد) 1503/ن الذف لداج ادل يرلميدل …":لكداهلل رحمدل ان ملادلر الحدا مدهلل بلد اللغدز لاسىبن ذاكد ار
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ل مددان مي ددىما اي مددا ببلددىهن مشدداركا اددل الاربيددز لالف ددل لاس ددل ن لبيددر ذل د ن مدداجو إلددى الي ددللن
ماددىلىا اددل الالمدداج الاددامليهللن م يددىا بلددى وبمددا النابدداتن ملا ددا اي ددان ماابددا بلي ددان ول د البددار
دال لاهلل شد ن ببدى ببلدىه مال دز خم،دز لبشدريهلل م،دلىا مدهلل

همز ال المباىرل إلى كد بمد

دمي

ماللن لخى اي ا لبمد بيدىهن لحفدر ببلدىه ويضدا آبدا ار بدىلن يبيدل بلدى خم،ديهلل بجدران ول بحلهدان لبد اا
بىل بالات مق المب لر بدالمغربن لمدق

دوس الدىيهلل بالشدا ن لكداهلل رحمدل ان يلدبر الخشديهلل مدهلل

الوياب…" (ابهلل الابيرن1882ن .)523

ليميدددا رض د دلاهلل الب دددرف (ت330هد د د ) 1722/حالد ددب الىللدددز الب د دريزن وبدددل ول مد ددهلل وحد ددىث

مىر،دز بغربانددز ح،ددبما يددذكر ل،داهلل الددىيهلل بددهلل الخنيددبن بايضددااز إلدى بباجددل لأل،دلار لالبددرلج ي ليددز
ليح د دديبات المىيبد ددزن لسهميد ددز بد ددص ابد ددهلل الخنيد ددب لبوبيد ددل آوربد ددا إى ارلد ددل اد ددل هد ددذا الم د ددا حيد ددث

ي دل  ":وحدىث المىر،دز بغربانددزن للد يكدهلل ب دا باددىن ل،دبب إلي دا الفلاجدىن للوددل بلي دا الربداع المغلددزن
لابفددرى بمب ب ددان الدداجت ب،دديلز لحددىها ب لددز ل ددى ار لاراددا لاخامددزن لللددب المدداج الكويددر إلي ددا مددهلل
الب درن ا بددى  ،د يل بلي ددان لوىار ال،ددلر اسبا د بلددى ال درب

الكبيددر المب،ددلب للبيدداايهلل… لببددى م دهلل

اسب دراج المبيا ددز ا ددل موددال الوغ ددلر لرلاب ددل منالا ددا المبددذرلن م ددا يبي ددل بلددى وربا دديهلل برل ددا…" (اب ددهلل

الخنيبن5001ن .)208 -202
بايضددااز إلددى مشدداريق وخددر مو د ال د اري اليددل ببيددت لل،ددبي للوفددت للشددربن لنددرس  ،د ا
بشد ب ا بلددى الف يددل وبددل ،ددايى اددرج بددهلل وا ،د بددهلل لددب اليغلبددل اسبىل،ددل مفيددل بربانددزن لالميمود اددل

إمكابيددز ا ،دديامال ا اددل اللض ددلج ك ددذل ن لكدداهلل لد دلاب الف يددل وكو ددر يش ددىىان لمرابيددا لش ددرلن اللاو ددلن
ا،يامال ا إال للغر

لرا

الذف لوفت مهلل وللل وال لهل الشرب (اللبشري،لن1821ن .)88

ب-الوقف على المياه في الجزائر خالل المرحلتين العثمانية والفرنسية:
يل ،د ددات وبم د ددا اللو د ددل ا د ددل الل ااج د ددر خ د ددو الا د ددى الاوم د ددابلن حي د ددى وب د ددا ا ،د دديغروت مااد د د
المميلكدداتن لرب د
بي دلر

ددالبز ح ددر هددذه اسلوددالن ب،ددبب كودرل اللودداج ن لضددرلرل الاددلىل إلي ددا للخددرلج

دحي ن إال وهلل هبدا إشددارات لىالجد يدلحل وهلل الل ااجدرييهلل ووبلدلا بلدى اللوددلن بمدا ادل ذلد

اللوددل بل ددى المي دداه بمخيل ددل وش ددكاللن اال ددى الا ددى الاوم ددابل كاب ددت يلل ددى ولو ددال ال بد د ر ب ددا بل ددى

م ،،ددز الايددلهلل (ال،د دلاول)ن اليددل كاب ددت مللددلىل ا ددل مىيبددز الل ااج ددرن لاهلل كابددت ه ددذه اسلوددال وود د
وهميددز بالم اربددز مددق م ،،ددات وخددر ا،ددي ورت بمااد ولوددال مىيبددز الل ااجددرن لهددل م ،،ددز الحددرميهلل
الشدريفيهلل (مكددز لالمىيبددز)ن لم ،،ددز اللددامق اسباد ن لم ،،ددز ،ددب الخيدراتن لم ،،ددز ،دديىف ببددى
الرحماهلل الواالبلن لم ،،ز وه اسبىلر لالشرااج لبيت الما ،(.ايىلبلن 1002ن .)43 -43
لوى خ

ت با

وملا اللول لل ،ر بلى ربايز المراا الاامدز كدالايلهلل لال،دلاول لالحبايدا

لال د د اري لااب ددارن حي ددث ك دداهلل ي ددىير ه ددذه الم اراد د ن لكيد د ي ددىبى لكيد د ال،د دلاول لالاي ددلهللن لال ددذف
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يلددالات مىاخيل ددل ال،ددبليز م ددهلل اسلو ددال اليددل ي ددىيرها اددل ال ،ددبلات اسلل ددى لوحدديو الفرب ،ددل مبل ددا
120.000ارب د (،ددايىلبلن 5001ن )547ن لهددذا م دا يبددرههلل بلددى وهميددز اسلوددال بلددى الميدداه اددل
اللااجر خو الا ى الاومابلن ،لاج ال شك مبشآتن ول ملارى لي ،ي ا،يغو يل المبشآت.

لل ى بلدا بدىى الايدلهلل اليدل ،داه اللودل ادل إبشداج ا بمىيبدز الل ااجدر لضدلاحي ا خدو مبي دل
ال درهلل الوددامهلل بشددر مدديوىفن ح دلالل ماجددز بدديهلل (،ددايىلبلن 5001ن )548ن لكدداهلل اللددامق اسبا د
بمىيبز الل ااجدرن ييدلار بلدى بدىىا مدهلل اسلودالن مدهلل بيب دا بدىىا مدهلل بيدلهلل المداج (اليميمدلن 5007ن

.)205 -201

ومدا ادل مىيبدز و،دبنيبز بالشدر الل ااجدرفن "كداهلل لكيد ولودال الايدلهلل ي درل حدلالل 200اربد
لب د المدداج إلددى اسح دلا

ال،ددباز المبيش درل ل،ددن المىيبددز بب،ددبز حمددللييهلل لك د حددل

حمللز البغ اللاحى  0.52ل" (،ايىلبلن5001ن .)548

يلميددا يكلفددز

لمدا مدهلل شد وهلل اللودل بلددى الميداه هد كد المدىهلل اللااجريددز خدو الا دى الاومدابلن للد يخددص
مىيبد ددز الل ااجد ددر ا د ددنن لل د ددى ،د دداهمت مخيلد ددل الش د دراج االليمابيد ددز اد ددل هد ددذه الامليد ددزن ال،د دديما مد ددهلل

الميا،ديرن لوبيداهلل المليمدقن لرلدا الىللدز .لكابدت هدذه الميداه يخ دص إمدا لو،دياما الادا ن حيددث
يخ ددص ااب ددار لال،د دلاول لال ،ددباالتن للش ددرب لال،د د لن ليك ددلهلل مفيلح ددز وم ددا اللمي ددقن لام ددا يلو ددل
ل ال م ،،ز بايب ا مو المىاررن لالم،الى للشرب لالن ارل.
لكاهلل يشرل بلى مراا المياه مود الايدلهلل لال،دلاول لال بدلاتن لكدوج لشدلاشن يدىبلهلل "ب مبداج

النر لالايلهلل لال،لاول" (،ايىلبلن 5001ن .)532

إهلل وبمددا اللوددل بلددى الميدداه اددل اليدداريس الحددىيثن م،ددت كد ىل المغددرب الاربددلن لكببددا آوربددا
ال هذه اللروز اليركيا بلدى الحالدز اللااجريدز ا دن .لمدهلل بديهلل اسمولدز اليدل يمكدهلل اال،ديىال ب دا بلدى
شدديلع ادداهرل لوددل الميدداهن ول لوددل مبشددآت ذات بووددز بالميدداه اددل ك د وونددار المغددرب الاربددلن مددا

يشير إليل اللواج مهلل يحبير المياه ال مىيبز ابلاهلل بيلبر (اليميملن 5007ن .)202
ومددا امددهلل االحدديو الفرب،ددلن ال ددى يرالاددت اسلوددال اددل الل ااجددر بشددك رهيددبن لباليددالل ي ارلددق

ىلرهددا اددل المليمددق الل ااجددرفن لذل د ب،ددبب ال،يا،ددز الفرب،دديز اليددل بملددت مبددذ بىايددز االحدديو بلددى
م دداىرل مميلكددات اللوددلن لاليضدديي بلي ددان حيددث ،ددبت الىللددز الفرب،دديز بددىىا مددهلل ال دلابيهلل اللدداجرل
واضت ال الب ايز إلى ينلي مميلكات اللولن لي لي

م ،،ايل.

ج -واقع الوقف على المياه في الجزائر المستقلة:

لروددت الىللددز اللااجريددز باددى اال،ددي و لضدداا ماريددا لأللوددالن حيددث بم د االحدديو الفرب،ددل

بلى م اىرل ماا مميلكدات اللودلن اال ليد ممدا يب دى مدهلل اسلودال و دب يحدت ،دلنز الىللدزن ول
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اساد دراىن اف ددل 1835/02/54ن و ددىرت الىلل ددز المر ،ددل رود د 35/50:ن ال ددذف

يخل ل ا ي،يير اسمو الشابرلن اابي لت بدذل الاىيدى مدهلل مميلكدات اللودل إلدى ملكيدز الىللدز .لل دى

بدداا المر،ددل رو د 37/722 :ن ال دداىر اددل 1837/10/01ن لال اضددل بيد مي ك د المداارع الفوحيددزن
مهلل ابي ا المميلكات اللوفيز إلى ملكيز الىللز.
حاللد ددت الىللد ددز اللااجري د ددز ا،د دديى ار الف د دراي ال د ددابلبل الد ددذف كابد ددت ياابي د ددل المميلكد ددات اللوفي د ددزن
ا

ىرت المر،دل رود 527/34 :ن بيداريس 1834/08/13ن لالدذف حدىىت ايدل مابدى اللودلن لالل دز

المخل ل ا وابلبا ي،يير مميلكات اللولن لبيرها مدهلل اسمدلر ال ابلبيدز الميال دز بداللولن ليايبدر هدذا
المر،ل ول لببز لضا ا المشرع اللااجرف بلى ىرب يباي اللولن لضبن ونره ال ابلبيز.
يايب ددر ال ددابلهلل رود د  81/10 :ال دداىرن ي ددل 1881/04/53ن ول و ددابلهلل ل ااج ددرف ي ددبا ب ددفز

ر،ميز اللولن حيث خ ل بيشدريق م،دي ن ممدا يدى بلدى ابيبداج الىللدز اللااجريدز بداللولن لاىراك دا

سهمييددل لىلره االوي دداىف لاالليمددابلن لممددا لدداج اددل هددذا ال ددابلهللن الياريددل بدداللولن لبشددرلنلن
لش د ددرلن الب د دداارن لنري د ددز االبيف د دداع ب د ددلن لكيفي د ددز ا ،د دديرلاع المميلك د ددات اللوفي د ددز (اللري د ددىل الر ،د ددميز

لللم لريز اللااجريزن )1881

ل ددى حف ددا ه ددذا ال ددابلهلل بل ددى إ ددىار ململب ددز م ددهلل الم ار ،ددي لالمباش ددير المش ددلاز بل ددى حماي ددز
المميلكات اللوفيزن لالام بلى ا،ديرلاع مدا ضداع مب دان ول يد اال،ديحلاذ بليدل بشديى الندر ن لادل
ه ددذا اين ددار يد د يل المبش ددلر ال ددلاارف المش ددير ب دديهلل ل اارل الشد د لهلل الىيبي ددز لاسلو ددالن لل اارل الفوح ددز

الملوق يل 1885/01/03ن لالذف ي،م لل اارل الشد لهلل الىيبيدز لاسلودال با،ديرلاع مميلكدات اللودل
الارابيددز الم ممددز اددل إنددار المر،ددل رو د  37/772 :ال دداىر بيدداريس 1837/10/01ن لوددابلهلل الوددلرل
الارابيز رو 31/37ن ال اىر بياريس .1831/11/02
لبل ددى ال ددرب مدددهلل المل ددلىات المبذلل ددز مدددهلل وبد د ل اارل الشد د لهلل الىيبيدددز لاسلو ددالن ال،د دديرلاع
المميلكات اللوفيز إال وهلل ومز

البات ح ي يز يحل ىلهلل يح ي بياج إيلابيز بلى ور

الميىاهلل.

لل ددى يا دداات المبالم ددز اليشد دريايز اللااجري ددز لللو ددل ب ددىلر ال ددابلهلل رود د 84/430 :ن ال دداىر

بياريس ( 1884/15/52اللريىل الر،ميزن )1881ن الذف ي،م بي ،دير مىيريدز م،دي لز لأللودال ادل
الل ااجددرن ياباددز لددل اارل الشد لهلل الىيبيددز لاسلوددالن لباليددالل و ددب لأللوددال إىاري ددا الخا ددز ب ددان ممددا
وبنى ىيباميز ال بم هذه ال يجزن ال،يما لدرى مميلكدات اللودلن لالامد بلدى ا،ديرلاب ان ليفايد
ىلر ما هل ملللى مب ا.
لبا ددى ه ددذا الي دداريس

ددىرت ململب ددز م ددهلل الياليم ددات الل ااري ددز لالم ددذكراتن الغ ددر

مب ددا يااي ددا

المبالمددز اليشدريايز لللوددلن ليفايد ىلره اددل المليمددق الل ااجددرفن إلددى وهلل لدداج ال ددابلهلل رو د 01/03:ن
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ال داىر ادل( 5001/02/55 :اللريدىل الر،دميزن)5001ن الدذف اهدي با،ديومار اللودل ليبمييدلن لذلد
ملاكبدز لليندلرات اليددل بدرل اللودل اددل هدذا الملدا اددل بدىى مدهلل الددىل الاربيدز لاي،دوميز ال،دديما

الخليليز مب ا.
لآخدر مددا

دىر مددهلل يشدرياات لااجريددز ادل ملددا اللودلن ال ددابلهلل رود 05/01:ن ال دداىر بيدداريس

/15/14ن5005ن الذف ا د اسلودال الاامدز بدهلل اسلودال الخا دزن حيدث ح در م،د لليز مىيريدز
اسلوددال اددل ا،دديغو اسلوددال الاامددز لا،دديومارهان ومددا اسلوددال الخا ددز ا لك د م مددز ي،ددييرها إلددى

و حاب ا.

إهلل هدذه المبالمدز ال ابلبيدز لاليشدريايز اليدل يندلرت مدق اللودتن ،داهمت لي،داه مدهلل ىلهلل شد
اددل يبميددز اللوددل ا ددل الل ااجددرن ليشددلق بل ددى ا،دديومارهن ليفاي د ىلره ا ددل المليمددق الل ااجددرفن ي  ،دديا

بالددىلر ال ارجددى ال ددذف بددات يلاب ددل اللوددل ا ددل با د

البل ددىاهلل الاربيددزن إال وهلل وم ددز مالوددات يح ددل ىلهلل

إبناج اللول االبنووز المبشلىل اليل ي مل ا ال اجميهلل بلى ش لبلن بذكر مب دا بلدى ،دبي المودا ال
الح ر الب ان الياليز:

 ال د ددالبات الميىابي د ددز الي د ددل يلال د ددا مىيري د ددز اسلودد ددال ا د ددل مل د ددا ح د ددر مميلك د ددات اللود د ددلنلا،دديرلاب ان ب،ددبب ا ددىاهلل اللودداج الوبلييددز اددل با د

اسحيدداهللن ليفرو ددا بلددى وكوددر مددهلل م ددلحزن

ليىال وكور مهلل م،يل بلي ان ليغيير لضايي ا اليل كابت بلي ا ال بىايز لوف ا.
 اب ندداع المليمددق الل ااجددرف بددهلل و ااددز اللوددل مبددذ مددىل نليلددزن ب،ددبب نددل ايدرل اال،دديامارن لبددىيربييل بلى هذه الو ااز لال ي باى اال،ي و ن االى الرب مهلل إوبا المليمق الل ااجدرف بلدى وبمدا

الخير ك ما ىبل إلى ذل ن بما ال ذل وبما اليبدرعن إال وبدل ولمدا ي بد ادل اللودت الدراههلل بلدى
اللول.

 -ح د ددر وبمد ددا الخيد ددر لال د ددىوز لد ددى المليمد ددق الل ااجد ددرف اد ددل با د د

اسبمد ددا لالمبد دداىرات ىلهلل

اسخددر ن امددوو ي ب د المليمددق بشددك كبيددر بلددى ببدداج الم،ددالى ل دديابي ان لال ددىوز بلددى الف دراج
لالم ،دداكيهللن لكب ددل ولم ددا ي ددي م ددوو ببب دداج الم ددىارر ول الن ددر ن ول الم،يش ددفياتن ول ي ددلاير المي دداهن
لبيرها مهلل اسبما لال ىوات اليل و بحت وكور مهلل ضرلرل ال المليماات الماا رل.

 إهلل وبلب المباىرات إهلل للىتن هل مباىرات ارىيز لبيدر مبامدزن ممدا ييدر وود ار محدىلىا لمباداالنلال يروى إلى الام المبا .
 -إهلل اال،يومار ال مميلكات اللول ال ي اا محىلىان لىلره ال المليمق ب،ينا.
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خاتمة:
بيمبددى اددل خيددا هددذه اللروددزن وببددا وددى ،ددلنبا اسض دلاج بلددى ملضددلع لوددل الميدداه اددل مبن ددز
المغدرب الاربدلن ربد

دالبز ح ددر ماىيدل اسلليددزن االلابدب اليدداريخل مدهلل الى ار،ددز يينلدب الاددلىل

إلى الم اىر اس،ا،ي زن ال،يما كيب البدلاا لاسحكدا بالب،دبز للمرحلدز اليداريس الل،دين اي،دوملن
لاللو دداج اسرش دديفيز الملاب ددز بل ددى مخيل ددل ال ددىلر بالب ،ددبز للي دداريس الح ددىيث .وم ددا الشد د الو ددابل م ددهلل
الىرا،زن لالذف ييار

للاوق اسلوال ال المبن زن اومدز

لغياب ان لهل ما يينلب ىرا،ز ميىابيز.

دالبز بالغدز ادل لمدق المانيداتن باد ار

إهلل ما يمكهلل ا،يبيالل مهلل هدذه اللرودزن وهلل مليمدق المغدرب اي،دومل ووبد بلدى اللودل بشدك
كبيرن لخص ك ش لهلل المليمدق ب لودال هامدزن الد ييدر وف م دلحز إال لخ د ا برباييدل .لكداهلل
اللول بلى المياه حاض ار لب للن بير وهلل إراىل المليمدق ادل اللودل ادل اليداريس الماا درن يرالادت
كوي ار بما كابت بليل ادل اليداريس الل،دين لالحدىيثن إال وهلل اليدل ن لمبدذ حدلالل ووودز ب دلىن بداىت

مليماددات المغددرب الاربددل إلددى االهيمددا بدداللولن لذل د س،ددباب مخيلفددزن إال وهلل هددذا االهيمددا هددل
ال حالز إلى يباي ليلبيز ليفاي .
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المصادر والمراجع:
 -2ابب د بل ىيبددار وب ددل ببددى انن الم د بر ا ددل وخبددار إاري ي ددز ليددلبرن يح ي د لياليد د محمددى ش ددما ن
المكيبز الايي زن يلبرن ن4ن .2691

 -5ابهلل وبل ارع الفا،لن الدذخيرل ال،دبيز ادل يداريس الىللدز المريبيدزنىار المب دلر للنبابدز لالل ارودزن
الربانن .1835
 -7ابهلل الابير الغربدانل وبدل لافدر وحمدىن كيداب

دلز ال دلزن ال ،د الخدامرن يح يد ببدى ال،دو

ال رار لالشيس ،ايى وبرابن منباز اضالزن المحمىيزن المغربن 1413هد. 1882/

 -4اب ددهلل الح دداج البمي ددرفن ا ددي

الاب دداب لاااض ددز و ددىاس ااىاب ا ددل الرحل ددز ال ،ددايىل إل ددى و ،ددبنيبز

لالاابن ىرا،ز لابىاى محمى بهلل ش رلهللن ىار الغرب اي،وملن بيرلتن ن1ن .1880
 -2ابدهلل
رو

دداىنالبل الواودب ايمددا سلليداج ان مددهلل مفداخر المباوددبن الخ اابدز الاامددزن الربدانن مخنددلن

.1585

 -9ابد ددهلل ال د ددغيرن وخبد ددار اسجمد ددز الر،د دديمييهللن يح ي د د محمد ددى با د ددر لاب د دراهي بحد دداان ىار الغد ددرب
اي،وملن بيرلتن 6041هد. 6891/

 -1ابهلل ارحلهلل المدالكلن الدىيباج المدذهب ادل مارادز وبيداهلل بلمداج المدذهبن ى ار،دز ليح يد مد ملهلل
بهلل محل الىيهلل اللباهللن ىار الكيب الالميزن بيرلتن لبباهللن ن2ن .2669
 -2ابددهلل الخنيددب ل،دداهلل الددىيهللن ايحانددز اددل وخبددار بربانددزن يح يد محمددى ببددى ان ببدداهللن الشددركز
الىلليز للنبابزن ال اهرلن .5001

 -6ابهلل وبفذ ال ،بنيبل وبل الابار وحمى:اللاياتن يح ي باى بدلي

ن م ،،دز بدلي

الو اايدز

للي ليل لاليرلمز لالبشرن بيرلتن لبباهللن .2691
-20بلبياى محملى":مخنلنات ل يكيشدل :اهدر الب،دياهلل ادل ىللدز ببدل ايداهلل"ن مللدز الو اادزن ال،دبز
الوالوزن الاىى 24ن محر -

فر 2464هدن ايفرف–مارر 2614ن ص ص .99-33

-22البرالل وبل ال ا ،بهلل وحمىن الحالفن اللاج الرابقن المكيبز اللنبيزن اللااجرن رو .4113
 -15اللريدد ددىل الر،دد ددميز لللم لريد د ددز اللااجريدد ددز الىيم رانيدد ددز الشد د ددابيزن الادد ددىى 51ن ال د د دداىر بيد د دداريس
1881/2/2ن لالاىى 71ن ال اىر بياريس.5001/01/03

 -61ال بي ددايل بلد د ال ددىيهلل":اسحب ددار بإاري ي ددز لبلم دداج المالكي ددز إل ددى مبي ددل ال د درهلل 1ه د د 61/ن
الكرا،ات اليلب،يزن الاىى 670ن ،بز  6881ن ص ص .616-78

-23اللبشري،د ددل وبد ددل الابد ددار وحمد ددىنالمايار الماد ددرب لاللد ددامق المغد ددرب بد ددهلل ايد ددال وه د د إاري يد ددز
لاسبددىلر لالمغددربن خرلددل لمابددز مددهلل الف دداج بإش درال محمددى حلددلن ىار الغددرب اي،ددوملن
بيرلتن .2692
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-23الاركشد ددل وب د ددل بب د ددى ان محم د ددىن ي د دداريس الد ددىللييهلل الملحىيزلالحف د دديزن يح يد د د لياليد د د محم د ددى
ماضلرن المكيبز الايي زن يلبرن ىلهلل ياريس.

المانددار اددل خبددر اسونددارن يح ي د إح،دداهلل ببددارن

 -13الحميددرف محمددى بددهلل ببددى المددبا ن الددرل
مكيبز لبباهللن بيرلتن ن5ن .1824
-13البا ددرف وبددل الابددار وحمددى ن اال،ي

ددا سخبددار ىل المغددرب اسو ددىن يح ي د ليالي د لافددر

البا رف لمحمى البا رفن ىار الكيابن الىار البيضاجن المغربن .1883

-12اليميمددل ببددى الللي د ":الببدداج الم ،،ددل لللوددل اددل بلددىاهلل المغددرب الاربددل"ن ضددمهلل كيدداب باددا
اللول لالمليمق المىبل ال اللنهلل الاربل ن بحلث لمباوشات البىلل الفكريدز اليدل بام دا مركدا
ىرا،ات اللحىل الاربيز لاسمابدز الاامدز لأللودال بىللدز الكليدتن ن1ن بيدرلتن 5007ن ص ص

.210-487

، -68ددال ال،دديى ببددى الاايددان المغددرب الكبيددرن اللدداج الوددابل (الا ددر اي،ددومل ى ار،ددز ياريخيددز
لبمرابيز لووريز)ن ىار الب ضز الاربيزن بيرلتن لبباهللن .2692

،-50د د ددايىلبل با د د ددر الد د ددىيهلل":اسلود د ددال بفحد د ددص مىيبد د ددز الل ااجد د ددر :ىالالت اليمابيد د ددز لم ش د د درات
اوي دداىيز"ن مللددز ى ار،ددات إب،ددابيزن بددىى خدداص ببددىلل اللوددل اددل الل ااجددر ووبدداج ال دربيهلل الوددامهلل
بشر لاليا،ق بشرن  70/58ماف 5001ن

ص.33-58

،-51ايىلبل با ر الىيهللن ىرا،ات ياريخيز ال الملكيز لاللودل لاللبايدز الفيدرل الحىيودزن ىار الغدرب
اي،وملن بيرلتن ن1ن .5001

20

