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 ألمير عبذ القادر دراسة حىل الخيىل العربية ل
 وداللتها الثقافية والاوساهية

  (1) عبذ الكريم املاجري 

 مقّذمة

بحباع كاصة الجُىف ألاوعبُت إلاضة  مً 1جمىً ألامحر غبض اللاصع بً محي الضًً الخؿجي

والاغتراف به ( 2483و 2488)مىاؾبخحن  غلى الخفاوى في( 2483، 2482زمـ غكغة ؾىت )

 .2هؿلُت ؾُاؾُت جخمخؼ بالؿُاصة الياملت غلى الجؼء ألاهبر مً التراب الجؼاثغي وؾياهه

ت  ؛ هظغا لخهىنُت هظه اإلالاومت عهّؼ اإلاػانغون في هخاباتهم غلى الجىاهب الػؿىٍغ

ت"ب"اإلاخػللت والخىظُمُت والؿُاؾُت  جىانل و  . (François, 2014)إًلىهت ألامت الجؼاثٍغ

وان عاثضا للىفاح باغخباعه  ،لؤلمحر غبض اللاصع ومغاخلهابدغهت اإلالاومت اإلااعزحن هخمام ا

ىُت بالجؼاثغ ؼ( اإلاؿلح وماؾؿا ألٌو صولت َو  . (2548،بىغٍؼ

شخهُت ألامحر غبض اللاصع، في خغهت اإلالاومت بن الجضًغ بالظهغ ؤهه ال ًمىً ازتزاٌ 

ىحب ؤلاقخغاٌ لالخخالٌ الفغوس ي،  ًُ باغخباعه شخهُت يلُػت بالػضًض مً املجاالث، مما 

                                                           
(1) Université la Manouba, Facultés des Lettres, des Arts et des Humanités - Tunisie. 

هثحرا ما وان ًسخم ألامحر غبض اللاصع عؾاثله بىخابت اؾمه ملغوها باؾم ؤبُه، وعبما وان طلً هاحما غً  1
الكغهت  : الجؼاثغ .أبحاث وآراء في ثاريخ الجسائر .م(2534) ،ؾػضهللا ؤبى اللاؾم : الخام لىالضه. ًىظغ والثه

ؼ، م ىُت لليكغ والخىَػ  .288-224. الَى
 .Bugeaud (1837)بُجى مؼ الخافىت ومػاهضة  .(Desmichels (1834 صًمدكاًٌمىً الغحىع إلجفاكُت  2

 ًمىً الغحىع الى :
ؼ الضاع الػغبُت للىخاب، الكغهت  : جىوـ .الكفاح الجسائري  ألامير عبذ القادر، رائذ .م(2548)ًحي  ،بىغٍؼ

ؼ ىُت لليكغ والخىَػ  .الَى
- Churchill, C.- H. (2002). la vie d’Abdel –kader, introduction, traduction et notes, Alger : 

Michel Hebart, Enog édition. 

- Kaddache, M. (1974). la vie de Abd el kader. Alger : (coll, art et cullture). 
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بت مً خلُلت هظه مً ػواًا مسخلفت وبملاعباث مخىىغت، غليها اهُالكا  لخلضًم نىعة كٍغ

ت ألاولى للمؿخػمغ الصخه ُت وهكف ما لخم بها مً حكىيهاث حػمضتها الىخاباث الػؿىٍغ

( واؾخمغث ختى 2020 وجم جغؾُسها غلى مؿخىي جهىعاث املجخمؼ الفغوس ي خُنها )غضهان،

  .الُىم غً كهض مً َغف بػٌ الفئاث

ؾماث شخهُت ألامحر غبض  يخضباقخغلىا يمً هظه الىعكت البدثُت غلى جلضًم 

ؤي –بلى حاهب ابغاػ البػض ؤلاوؿاوي لضًه . اللاصع باغخباعه وان يلُػا بالخًاعة الػغبُت

زانت في حػامله مؼ آلازغ ؾىاء وان مً بجي حلضجه ؤو ؤكاعبه ؤو ختى  -ألامحر غبض اللاصع

ؿبتها له الؿلم والخغب لضخٌ نفاث الجهل والغلظت والخػهب التي و يألاحىبي، في ػمج

هما كضمىا مؿاهمخه في غلم الخُل والتي ؤزغي بها اإلاىخبت (، 2028، الخيص ي) بػٌ الىخاباث

 .3الفغوؿُت ومىخباث ؤزغي في هظا املجاٌ، وهى ما ٌػخبر حىهغ مىيىغىا

: ماهي مؿاهمت ألامحر غبض اللاصع خٌى الخٌُى الػغبُت ؟ وما الظي حػىُه  ومىه حؿاءلىا

 هظه اإلاؿاهمت زلافُا وإوؿاهُا ؟

 Le Général Eugéne Daumas الجنرال أوجين دوما
وألامير عبذ القادر 4

 واهتاج علمي مشترك

 ثطىر العالقة بين رمسي الاحتالل واملقاومة

 هخاب "زٌُى الصخغاء  2004زالٌ ؾىت  François Pouillon 5جىلى فغوؿىا بُىن وكغ 

ــــــ "وغاصاث البُضاء ألامحر غبض اللاصع وؤوححن صوما همالفحن  ؾماوايػا  "ؤوححن صوما" لـ

                                                           
ت وؤلاؾباهُت.ألاإلااهُت اللغت الى  جمذ جغحمتها 3  وؤلاهجلحًز
يمً فغكت  2481جدٌى صوما الى الجؼاثغ ؾىت . (2432-2408)ؤححن صوما، غؿىغي فغوس ي  الججراٌ 4

كىهال )وهُال( مػخمضا لضي ألامحر غبض اللاصع بمضًىت حن غُ  2483ؾىت  الخافىت مػاهضة بزغالخُالت، وغلى 
، اؾخغلها مً الاجهاٌ اإلاباقغ مؼ ألاهاليمػؿىغ. وبػض هلٌ اإلاػاهضة جللض صوما غضة وظاثف مىىخه 

خيىل هخب منها هخاب "في غضة وصّونها قتى املجاالث لجمؼ مػلىماث هثحرة غً املجخمؼ الجؼاثغي في 
  Les chevaux du Sahara et les mœurs du désert  ".الصحراء وعادات البيذاء

في الؿلُت هفىطه وظاثف وجللو فغحؼ الى فغوؿا وقغل غضة  Bugeaudمهامه بالجؼاثغ بنهاًت بهتهذ 
جُت ت غضًضة.خٌى  مىهىغغافُتجاعوا غضة مالفاث  2432جىفي ؾىت . بهفت جضٍع  مىايُؼ ومىاَم حؼاثٍغ

ؤهثروبىلىجي فغوس ي، مخدهل غلى صبلىم فلؿفت مً الؿغبىن ؾىت  François Pouillonفغوؿىا بُىن  5
، ؤنبذ مضًغا للضعاؾاث، له (EHESS)، وبػض الخضَعـ بمضعؾت الضعاؾاث الػلُا للػلىم الاحخماغُت 2523

هخاباث غضًضة ومخىىغت خٌى املجخمػاث الػغبُت والاؾدكغاق. وهظغا الهخماماجه بالػالم الػغبي 
ها هثحرا بخدلُله لهظا الىخاب، هما وضح لىا بيل مىيىغُت مؿاهمت ألامحر غبض والاؾالمي، فلض ؤفاص

."  اللاصع اللُمت في هخاب "الججراٌ ؤوححن صوما خٌى الخٌُى
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 لهظا الىخاب، مًُفا غىىاها آزغ "خىاع خٌى غلم الخٌُى الػغبُت"
Émir Abd el-Kader 

Général Eugéne Damas 

Dialogues sur l’hippologie Arabe, Les chevaux du Sahara et les mœurs 

du désert, Art equestre, Actes Sud, 2008. 

كض ًدؿاءٌ اللاعت مً الىهلت ألاولى غً ؾبب بصعاج اؾم ألامحر غبض اللاصع همالف 

باللغت لهظا الىخاب بلى حاهب الججراٌ ؤوححن صوما في خحن ؤهه لم ًىخب وال عؾالت واخضة 

 الفغوؿُت.

 لم جظهغ اإلاهاصع واإلاغاحؼ التي ؤَلػىا غليها جإلُفا واخضا لؤلمحر  ومً هاخُت ؤزغي 

. عغم ؤهه وان مىلػا بالهُض وعوىب الخُل وخب الُبُػت غبض اللاصع ًخػلم بػلم الخُل

فلض وان خظكا مخفىىا في عوىب الخُل وهظا ما وعص في الىثحر مً ، وهي زهاٌ غغبُت كضًمت

 .(225 .م، 2534 ،ؤبى اللاؾم) .لضعاؾاث اإلاترحمت خٌى خُاجها

 : مً بحن ميكىعاجهو 

 اإلالغاى الخاص للُؼ لؿان الُاغً في صًً الاؾالم مً ؤهل الباَل والالخاص" -

 طهغي الػاكل وجىبُه الػاكل -

 اإلاىاكف- 

بػٌ الغؾاثل اإلاخًمىت ألحىبت غً ؤؾئلت مخػضصة مً مسخلف الاغغاى وقتى  -

ؼ) الفىىن    (.2548 ،بى غٍؼ

 .(Encyclopédie de l’Islam, 1991) ومجمىغت مً ألاقػاع- 

بيل اإلاالبؿاث  ؤلاخاَت، غىض جلضًمه لهظه الُبػت الجضًضة François Pouillonخاٌو 

مبِىا َبُػت غالكت الفىغي،  ؤلاهخاجالتي حػلذ مً ألامحر غبض اللاصع مكاعوا فػلُا في هظا 

، غىضما ُغّحن ؤوححن صوما وهُال )ؤو كىهال( لضي ألامحر 2483ؾىت  هاالصخهِخحن مىظ بضاًت

 
ُ
 لًذ مػاهضة الخافىت.غبض اللاصع. وإلاا ه

لل الامحر غبض اللاصع بلى 
ُ
ـــ Lamalgueبغج الماالق وغىضما ه ـــ ؾىت  Toulon"جىلىن"  بــ

اعة مً الججراٌ ؤوححن صوما اإلالُم بباَعـ لؤلمحر غبض  2484 اهلُػذ غالكتهما التي جلتها ٍػ

6اللاصع بملغ بكامخه في مداولت مىه إلكىاغه بالخسلي غً اإلاُالبت بالؿفغ بلى اإلاكغق 
خُث . 

                                                           
ت التي ولف بها الججراٌ آححن صوما   Paul AZanػان ؤللض حػغى بٌى  6 ومضة  Eugene Daumasالى اإلاإمىٍع



 عبذ الكريم املاجري 

228 

ألامحر غبض  زالٌ الخىاعاث والىلاقاث الُىمُت مؼ، مً اصامذ بكامخه زالزت ؤقهغ اؾخغله

7، إلزغاء مػاعفه خٌى الخًاعة الػغبُت الاؾالمُتاللاصع
مً اإلاغجح ؤن الججراٌ وان خُنها  .

، فاؾخلى مػلىماث هثحرة مً املخؼون الثلافي ًفىغ في جإلُف هخاب خٌى الخٌُى الػغبُت

ومياهتها غىض الػغب، هُف ال ًإزظ غىه اإلاىلؼ بالخُل الػاعف بإنلها لؤلمحر غبض اللاصع 

الفغوس ي لخمـ غكغة ؾىت حاٌ وناٌ  ِلجالمػلىماث كُمت وهى الظي كاص الخغب يض 

 .8زاللها الػضًض مً مىاَم الجؼاثغ واإلاغغب ألاكص ى صون ؤن ًيل ؤو ًمل عوىب الخُل

 غلما ؤن ما صوهه خٌى زٌُى الصخغاء ، مما ؤزغي مػُُاجه خٌى الخٌُى اإلاػغفُت

ت التي ؤصلى بها ماِليى 9في وسخخه ألاولى ، وان هدُجت إلاكاهضاجه اإلاُضاهُت والكهاصاث الكفٍى

 الخٌُى والظًً واهىا ٌػملىن جدذ ؤمغجه.

ؤهه مً الهػب غلُىا الفهل بحن اإلاػلىماث اإلاخدهل غليها مً  ،الجضًغ بالظهغ

صع والتي حمػها مً اإلاُضان، التي ؤحغاها الججراٌ ؤوححن صوما مؼ ألامحر غبض اللا ،الخىاعاث

زانت وؤن ، لىىىا وؿخضٌ ؤخُاها غلى بػٌ الػباعاث اإلاهُبغت بإؾلىب ألامحر غبض اللاصع

ش، الؿُاؾت، الفلؿفت والضًً  الىلاف بُنهما غالبا ما ًيىن مخػضص املجاالث ؾىاء في الخاٍع

ظهغ ؤن الججراٌ وان خٍغها غلى حسجُل ؤفياع ألا  محر غبض اللاصع بط ًاهض بٌى ؤػان طلً ٍو

 .Azan, 1925)) بيل صكت

مً املخخمل ؤن الججراٌ ؤوححن صوما لم ًخمىً مً الفهل بحن اإلاػُُاث التي حمػها 

خٌى الخٌُى مً اإلاُضان وما ؤزظه غً ألامحر غبض اللاصع، وعغم طلً ؤهض يمً الُبػت 

:  جدذ غىىانالثاهُت لىخابه ول ما جدهل غلُه مً ألامحر غبض اللاصع والظي ؤصعحه 

 Observations de l’emir Abd el –Kader."مالخظاث ألامحر غبض اللاصع"

  

                                                                                                                                        

 والخُاة الُىمُت للغحلحن ًىظغ : ىلىن خاكامخه ب
Azan, P. (1925). Recits d’Afrique, l’Emir Abd el-Kader, du fanatisme Muslman ou 

patriotisme français, Paris : Librairie Hachette.  
7 Idem, pp. 46-47. 

 عوف.غوىب الخُل، ؤمثاٌ لُىن لخبه خٌى هظه اإلاؿإلت مً غغفه غً كغب وقهض  :  ًىظغ8 
Roches, L. (1884). trente-deux  ans en Terre d’islam (1832-1864). (T. 1), Algérie-Abd-El-

kader paris, Librairie du Firmin Didot et Cie, Paris. 
  بمافُما بػض هُف حغحر مدخىي الىخاب  ؾجري  9

ُ
، وان لؤلمحر غبض وإيافاث مغاحػاث مًصزل غلُه ؤ

 فيها.صوع هبحر اللاصع 
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مساهمة ألامير عبذ القادر في إثراء كتاب "خيىل الصحراء وعادات 

 البيذاء"

باغخباع الججراٌ ؤوححن صوما وان يمً فُلم الخُالت وغلى اَالع هبحر بإهمُت الخٌُى 

ت ووإصاة فػالت في الغؼواث وفي اإلالاومت. وغغف بػض خلىله بالجؼاثغ وىؾُلت  هلل يغوٍع

ت ملىُت الخٌُى وما جًفُه مً عفػت احخماغُت إلاالىيها، اؾخغل فترة  واجهاله باألهالي عمٍؼ

 2412 جغهحز اإلاياجب الػغبُت لجمؼ مػلىماث خٌى الخٌُى وناغها في هخاب وكغ ؾىت

((Chamerot, 1851
زٌُى الصخغاء". وكض وحض هظا الىخاب عواحا مىلُؼ الىظحر بػىىان " 

حن  وكغ الججراٌ ؤوححن صوما مجمىغت مً لضي اإلاىلػحن بالخٌُى مً اإلاضهُحن والػؿىٍغ

 الغؾاثل التي وعصث همضح له خٌى هخابه يمً حؿؼ َبػاث الخلت

 (Emri Abd el-Kader et Daumas, 1869)  ٌؤوححن خحن وكغث ؾبؼ َبػاث وان الججرا

  ،صوما غلى كُض الخُاة في خحن وكغ الُبػخحن ألازحرجحن بػض وفاجه

(Emri Abd el-Kader et Daumas, 1869).  مما ؤؾهم في جغحمت الىخاب بلى اللغت

ت   880نفدت بػض ؤن واهذ  188خُث ؤنبذ غضص نفداجه ألاإلااهُت وؤلاؾباهُت وؤلاهجلحًز

نفدت فلِ، باغخباع ؤلاحاباث التي كضمها ألامحر غبض اللاصع غلى ؤؾئلت الججراٌ ؤوححن 

يُفذ له صوما
ُ
  : حغحر غىىان الىخاب غلى الىدى الخالي 2411ومىظ  كض ؤ

Les chevaux du Sahara et les moeurs du desert 

 . 2428اجسظ الىخاب قيله وحجمه ومًمىهه النهاجي في الُبػت الؿاصؾت ؾىت 

  2422بلى غاًت  2412ما بحن  اؾخمغث غملُت حمؼ اإلاػُُاث خٌى الخٌُى بُنهما في قيلو 

في قيل عؾاثل مً بُنها ؾخت عؾاثل طهغ "فغاوؿىا بُىن"، باؾخثىاء آزغ عؾالت ؤعؾلها مً 

وفي هخابه  Pouillon, 1867))َ 2423 في مجلت فغوؿُت في ماعؽ ؾىتصمكم، زم وكغها 

(Daumas, 1869)الخُاة الػغبُت 
 مػخلضا ؤن الججراٌ ؤوححن صوما ؤصعحها في هخابه 

(Emir Abd El-Kader et Daumas, 1869) 

"فغؾىىا بُىن" مً جدضًض بيافاث الججراٌ ؤوححن صوما في ول َبػت حضًضة هما جمىً 

وصعاؾت  "le cheval deguerre"للىخاب ووكغ في اإلاالخم عؾالت ألامحر غبض اللاصع مترحمت 

10 كهحرة خٌى الخٌُى باللغت الػغبُت
ؤلايافاث بلى حاهب ما حاء في هخاب ؾىظهغ هظه  .

 : ألامحر غبض اللاصع الػالم "زٌُى الصخغاء وغاصاث البُضاء

                                                           
10 Le cheval de guerre publié dans la Revue des deux mondes, 15 mars 1855. 

  .125-125 .نو ،بُىن في اإلاالخم اووكغه فغاوؿى 
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  "دراسة قصيرة في علم الخيل" ثتبعها أجىبة عن أسئلة أوجين دوما

 بفروسا "علم الخيل" وما جادت به راكرة ألامير عبذ القادر بحصن ألامبىاز 

الع غلى الىخب والخغم غلى حمػها  ُغغف غً ألامحر غبض اللاصع ولػه باللغاءة والَا

ت ومخىىغت وان طا . (225 .م ،2534 ،ؾػض هللا (واملخافظت غليها لظلً واهذ مىخبخه زٍغ

زلافت واؾػت في الػضًض مً الػلىم وفغوع ألاصب، يلُؼ باإلاػغفت، كىي ؤلاصعان، مً هباع 

ؼ)غلماء الاؾالم   .(282 .م ،2548 ،بى غٍؼ

حن، ؤبى اللاؾم ؾػض  عبما جبضو هظه ألاخيام واإلاالخظاث الهاصعة غً ماعزحن حؼاثٍغ

ؼ، مجغص بَغاء لصخو ألامحر غبض اللاصع، ولىً في الخلُلت  حي بىغٍؼ مالمذ هللا ٍو

 .Dumasفُما هخبه ألامحر مً عؾاثل وحهها الى نضًله الججراٌ شخهِخه جبرػ 

"،  2412غ اقخملذ ؤولى الغؾاثل اإلااعزت في ؤهخىب غلى "صعاؾت كهحرة خٌى الخٌُى

مجؼؤة بضء مً الُبػت جغحمها بىاؾىهه اإلاكغف غلى كهغ ألامبىاػ، وؤصعحها الججراٌ صوما 

  .Emir Abdel Kader et Daumas, 1869. pp. 578, 565))الثاهُت 

عغم كؿاوة الىيؼ اإلاػِص ي الظي مغ به ألامحر غبض اللاصع بضء باألؾغ وزُاهت اللاصة 

حن له بال ؤهه لم ًترصص في ؤلاحابت غً ؤؾئلت الججراٌ ؤوححن صوما،  الؿُاؾُحن والػؿىٍغ

ت وعواًاث وؤقػاع،  مػخمضا فلِ غلى ما اخخفظذ به طاهغجه مً آًاث كغآهُت وؤخاصًث هبٍى

بل وان ؤمُىا مً الىاخُت الػلمُت  ال ًظهغ اؾم قاغغ بال بطا وان مخإهضا مىه وإن ًلٌى 

ئ اللِـ، كاٌ هػب بً مالً، ؤما بطا وان غحر مخإهض فِؿخػمل نُغت اإلابجي مثال: كاٌ ؤمغ 

  .للمجهٌى مثل كىله: كُل غً بػٌ قػغاء الخماؾت وكاٌ بػٌ الخىماء..

 : جًمً صعاؾدىا غضة غىانغ هظهغ منها

 ؤهمُت الخُل ومياهتها غىض الػغب ؤنال وقغغا  : 

حهت الُبؼ، ووان الػغب  "احخمؼ لهم فيها خبان، خب مً حهت الكغع وخب مً

 غلذألوالصهم.  يهبىنهاهما  .ملخبتهم في الخُل واغخىائهم بها ًجػلىن لها ؤؾماء

مياهت الخٌُى لضي الػغب بما وعص فيها مً آًاث وؤخاصًث "الخُل مػلىص 

م  ."بىىانها الخحر" وؾمُذ بالخحر في اللغآن الىٍغ
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 الخٌُى وجإصًبها ٌ :  هظغا لدكابه َباجػها مؼ البكغ، صغا الغؾٌى الى مػاجبتها .جغٍو

 .11حػخب فالخُل مثل البكغ جلبل الخإصًب وجضعن الػخاب" فةنها"اط غاجبىا الخُل 

  ألالىان اإلاؿخدؿىت مً الخُل غىض الػغب، ووػىث الخُل اإلامضوخت واإلاظمىمت. فما

وله حجت مدمىص وغىؿه مظمىم. وهىا اؾخدًغ ألامحر غبض اللاصع  بالمً غًى في الجىاص 

خًغث ؤها وؤبى غبُضة بً الفًل ابً الغبُؼ ":  عواًت هللها ابً زليان غً ألانمعي ؤهه كاٌ

غ اإلاإمىن  واخض فؿإٌ  ا: مجلض ؟ فللذ : هم هخبذ في الخُل يبً هاعون الغقُض فلاٌ لوٍػ

: كم الى هظا الفغؽ وامؿً  فلاٌ له امؿىن مجلضؤبا غبُضة غً هخبه في الخُل فلاٌ ز

 .هما هظا ش يء ؤزظجه غً الػغبإغًىا مىه وؾمه فلاٌ لؿذ بُُاع و 

، اط هجضه ٌؿغص الغواًاث جبضو ؾػت مػاعف ألامحر غبض اللاصع وكىة طاهغجه حلُت

بجؼثُاتها الضكُلت. فُظهغ نفاث الفغؽ املخمىص، وما كُل مً ؤقػاع في ول غًى مً 

 الفغؽ مضخا ؤو طما. ؤغًاء

 .الخًمحر للجغي، واإلاًماع واإلاؿابلاث وؤهىاغها ومىكف اإلاكغع منها 

 ؤمغاى الخُل ومضاواتها 

  ممحزاث الفغؽ الظهغ )الخهان( وؤهثى الفغؽ في الجغي واللىة والػغب جلٌى

الفغؽ الظهغ ؤكىي مً ألاهثى وؤحغي منها، مغاصهم بطا وان ؤنل الظهغ وألاهثى واخضا والا 

: وان ؾاصاث الػغب  فال ًسفي فًل ألاهثى الجُضة غلى الظهغ غحر الجىاص. كاٌ البساعي 

ؤعبؼ ًدبىن الفدىلت مً الخُل ألنها ؤحغؤ وؤكىي. وؤكىي الخُل غىض الػغب ما ؤهمل 

غىضما ًبلغ . وولضجه ؤمه وهي في هظه الؿً وؤبىه الفدل هظلً. ؾىىاث وبضؤ ؾيخه الخامؿت

ىجه وجىلو زلثان غىض الؿىت الغابػت غكغ مً غمغه وال جبلى فُه الؿىت الؿابػت جىلو ك

ً ؾىت  . كىة الىّغ والفّغ غىض بلىغه غكٍغ

 .الخيؿُل واملخافظت غلى هلاوة اليؿل 

خغنذ اللباثل الػغبُت غلى املخافظت غلى اليؿل الجُض فال ٌؿمدىن بازخالٍ زُلهم 

دغنىن غلى ازخُاع الػخُم  بت غنهم ٍو )الجىاص الػغبي ألانُل( مً الفدٌى بسٌُى غٍغ

  : لخللُذ الفغؽ وفي هظا الهضص ًلٌى ألامحر غبض اللاصع
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بدثىن غ طا لم ًجض الغحل إغاًت البدث و ىه "ووان الػغب ًسخاعون الفدل ٍو

ألهثاه الجُضة الفدل الجىاص الظي ًىاؾبها ًترهها مً غحر يغاب ولى ؾيخحن ؤو 

ُلب الفدل الجىاص ولى مً مؿافت بػُضة. ومنهم مً ًجػل غلى فغج  زالزا. ٍو

ألاهثى كفال بهىػت ًهىػىنها، ٌؿمىهه الخسٍغو لئال ًإجيها فدل غحر حىاص غلى 

طا وكؼ إغفلت فُفؿض وؿلها. ألن زُل الػغب حؿغح وجغعى الػكب ػمً الغبُؼ و 

غؿلىن، بًُ ألاهثى  وهٌؼ ويغب فدل غحر حىاص ؤهثى حُضة فانهم ًباصعون َو

ت ًضزلىنها الى البًُ ًفؿضون بها ماء  بةصزاٌ ؤًضيهم في بُنها مً فغحها مؼ ؤصٍو

ول هظه اإلاماعؾاث جإحي في بَاع املخافظت غلى الفدل الظي لِـ بمغض ي. 

غظُمت غلى ازخالٍ اوؿاب  زُلهم، فىما لهم  ازخالٍ ؤوؿاب الخٌُى ألانُلت

هم، لهم غحرة ومدافظت غلى غحرة غلى وؿائهم ومدافظت غلى ازخالٍ اوؿاب

  ".ازخالٍ ؤوؿاب زُلهم

في هظا الؿُاق ُغغف غً الىثحر مً الػغب جسهُههم لسجالث جخًمً قهىصا إلزباث 

فةطا ؤعاص مالىها بُؼ فغؽ مثال وان اإلاكتري غلى ًلحن مً وؿلها باالغخماص غلى زُلهم. وؿب 

الػغب باغخباعها جىدكغ مً الكام لى ؤزظها كبُلت غجزة وهي ؤخض ؤهبر كباثل . هظا السجل

بلى بغضاص وجملً مً الخٌُى ألانُلت ما ًجػل قغائها ؤمغا نػبا ألن ؤزمانها باهظت حضا 

لؿُِ زمً الفغؽ غلى زالزحن بلى زمؿحن ؾىت وزاهيهما َصفُؼ 
َ
لخحن بخضاهما ج فخباع بٍُغ

 الضوام. مبلغ مدضص ول ؾىت

ْؿهَب في الخضًث وبضكت غً ؤفًل ًظهغ ألامحر غبض اللاصع ؤًًا بمظهغ البُُ ُِ غي ل

غق خماًت ألانُل مً الخُل مً ألامغاى واإلاؿاثل اإلاخػللت  فتراث الخللُذ والىالصة َو

ػخبروهه "بالخيؿُل  ؿخلبدىن طلً َو ُغغف غً الػغب ؤنهم ال ًبُػىن غؿِب الفدل َو

ػهم طلً وؤباخه وإن وان الكغع لم ًمى مسالفا غما َبػىا غلُه واقتهغوا به مً هغم وحىص.

جىػ في قغع  ؾالم هغاء غؿِب الفدل للًغاب غلى ػمان مػلىم هُىم ؤلا فهم ال ًفػلىهه، ٍو

وقهغ مثال وغلى مغاث مػُىت هسمـ وغكغ مثال. وؤما هغائه غلى قٍغ الخمل فهى غحر 

، فُمىً ؤن جدمل ألاهثى في مغة واخضة فُيىن ناخب ألاهثى مغبىها  حاثؼ ألهه مجهٌى

مىً  جدمل في مغاث غضًضة فُيىن الغبن غلى ناخب الفدل. وإلاا وان ألامغ غلى ما ال ؤٍو

ؼا غىضهم فخجض الظي ًُلبه ًدكفؼ الى مالىه بإصخاب  طهغها، وان غؿِب الفدل غٍؼ

الجاه واليؿاء. والًغاب بطا هثر غلى الفدل ًًغه وجدضر فُه ؤمغاى ؤؾهلها الجغب 
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هحر مىُه صما ؤخمغ  صمي بطا ؤهثر مً الجماع. وإطا وان ، مثل آلا اًبػض ؤن وان ماء ؤبُ اٍو

بت زمـ مغاث الى زمان.  اًت ما ٌػُىهه للًغابضا للغوىب فغػَ الفدل ُم  ؤما ؤلاهار كٍغ

ًُ باغخباع ؤن والكهغ وهدىه ػاوصوا غلى الػضص الؿابم الػهض بالىالصة  هلح الفدل. يغابها 

َهغخىن  ًُ باليؿبت للفدل اإلاهاب بػلت ماوػت مً عوىبه فةهه ًهبذ غحر ُمَػض للغوىب لظٌ 

، ؤما الفدٌى الخابػت لبِذ اإلااٌيغابه ليل مؿخدم وال ًدضون له غضصا مػُىا في الًغاب، 

اللباثل فان مً غاصة اإلالىن الظًً لهم عغبت في مهالح الغغاًا ًجػلىن في ول كبُلت مً 

يىن الفدل غىض هبحر اللبُلت ر الخُل اإلاالىت إلها فدال ًيخفػىن بًغابه وكذ الغبُؼ. ٍو

وول مً اؾخدله ًإجُه وال ًمىؼ مىه ؤخض وال ٌػُىن غلُه صعاهم الا قِئا كلُال حضا 

عؾاٌ الفدل غلى ألاهثى وكذ الغبُؼ، ألهه بطا ٌػُىهه لؿاجـ الفغؽ. وؤفًل ألاوكاث إل 

 فا".وان في غحر الغبُؼ وان الىلض يػُ

 ٌػىـ ما كضمه ألامحر غبض اللاصع غً الخٌُى ولػه بها والظي مثل صافػا للخػمم 

تفي مجالها وخفظ الىثحر مما ًخػلم بها مً آزاع ؤصبُت   لظلً واهذ بحاباجه  ،وفلهُت وبٍُُغ

 وؤهثر صكت زانت باليؿبت ألؾئلت الججراٌ ؤوححن صوما التي جالكاها حامػت وقاملت، 

 .بىعؽ وصمكمفي بكامخه في 

 يللمىاقشة وثح

اؾخمغ بػض ؤن غاصع ألامحر غبض اللاصع فغوؿا واؾخلغ ببروؽ بترهُا، زم بضمكم 

خيىل "هخابه زاعها ؤالتي الججراٌ ؤوححن صوما بمغاؾلخه لالؾخفؿاع غً بػٌ اللًاًا 

وكض  Les chevaux du Sahara et les mœurs du désert ".الصحراء وعادات البيذاء

 ههحن واملحن، ألاٌو بػىىان خهان الخغب  François pouillonفغاوؿىا بُىن  ؤوعص

le cheval de guerre  وؤزظ مىه  2411الظي وكغه الججراٌ صوما في مجلت فغوؿُت ؾىت

بػٌ الفلغاث صونها في هخابه ومػلبا غليها، مما غؿغ الخمُحز بحن ؤفياع ألامحر وؤفياع 

ؤحىبت جًمً مجمىغت الججراٌ صوما، ؤما الىو الثاوي فهى ًخػلم بالجىاص الػغبي ألانُل، 

 ألامحر

 ولم ًضعحها الججراٌ ؤوححن صوما  2423التي اعؾلها مً صمكم ؾىت غبض اللاصع 

 .12وإهما وكغها في مجلت فغوؿُت ؤزغي  ،بهفي هخا
  

                                                           
12 La Revue des deux mondes, du 15 mai 1855. 
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هما ؤحاب  ،ُتػغبالالخُل  ُاثؿمىبد، جًمً الىو الثاوي بحاباث ألامحر غبض اللاصع

باجػها وؤنىلها وألاواثل ممىً عهب الخُل،  غً ؤنىاف الخُل )الخغ، الهجحن والبرطون( َو

مؼ بغُاء ؤمثلت غلمُت  ... ألانُل والهجحن ...هاؤًًا جهجُنها الظي هخج غىه وحىص نىفحن من

حابت غً جإزحر الىؾِ الُبُعي )اإلاىار( غلى هىغُت الخٌُى لػملُت الخهجحن. زم جىلى ؤلا 

واؾخػغى مسخلف اإلاىاَم اإلاىازُت وهىغُت الخٌُى اإلاغاصفت لها، وجضعج في ؤلاحابت غً 

، وقغابها وجإزحر طلً غلى ؾالمت الجؿم ومضي جدمل الفغؽ للجىع  حغظًت الخٌُى

 
ُ
ػمت مؼ والػُل وبظٌ الجهض، وؤهض غلى ؤهمُت جىفحر الخلُب للُفل

ّ
ّى ختى ًىؿب اللىة الال

. وؤزاع مغة ؤزغي  وحىب الاغخضاٌ في قغب الخلُب، ومنها جدضر غً اؾخػماٌ الخٌُى

مؿإلت الخيؿُل وهُف ججىب الػغب، جللُذ الخُل مً هفـ ؤفغاص الػاثلت، مثل ما خغم هللا 

 طلً غلى الاوؿان، فال ًجىػ لؤلب ؤن ًتزوج ابيخه، والابً ؤمه.

محر غبض اللاصع كض ؤحاب في هظه الغؾالت غً ؤؾئلت َغخها غلُه الججراٌ وإن وان ألا 

صوما، صون ؤن ًظهغها ألامحر، فةن الىو ألاٌو اقخمل غلى ؾخت ؤؾئلت ؤوعصها ألامحر مغفلت 

فخدضر غً مما ًبرػ الؿمت الػلمُت لؤلمحر غبض اللاصع ومضي مػغفخه بالخُل باإلحابت غنها. 

ى ًدبؼ الجىاص ؤي ما ًغزه الُف  ،الىعازت
ُ
ى مً الجىاص الفدل ومً الفغؽ ماهضا ؤن الُفل

ُ
ل

ّى الفدل، وؤخؿً 
ُ
ل
ُ
ًىلض غً خهان وفغؽ هالهما مً الجُاص الػغبُت ألانُلت. وإطا لم  ف

جخىفغ هظه الخانُت فُمىً اغخماص الخللُذ بحن غخُم وهجحن، مّما ًاصي بلى ظهىع جلً 

رطون(، وغً جفًُل الػغب لؤلهثى الفغؽ غً ألانىاف مً الخٌُى )الهجحن واإلالغف والب

 : ماصًت، وبضهُت وصخُت. الخهان، فاألمحر ًلضم زالزت ؤؾباب لظلً

 ى الفغؽ جلض وجثري مالىها، وجخدمل ؤهثر اإلاكلت وال حؿخىحب غىاًت صخُت. وعغمثفإه

هظه الخهاٌ التي جخمخؼ بها ؤهثى الفغؽ، ًبلى الجىاص ؤفًل منها، ولىً هظغا إلاا جضعه ؤهثى 

فغح بىالصتها، ال هما ًّضعي مً كاٌ ؤن  ه ال ًفٍغ فيها بالبُؼ ٍو
ّ
الفغؽ مً زحر غلى مالىها فةه

صع ؤلاحاباث جاهض ؤن ألامحر غبض اللاالػغب ًدؼهىن غىضما جىلض ؤهثى الفغؽ. ال قً ؤن هظه 

وجغبُتها غلى صعاًت بػلم الخُل بلى حاهب غاصاث الػغب وجلالُضهم وغالكتهم بالخٌُى 

لهم فيها مً الخباهي والخفازغ والخىافـ والخيازغ واللىة  واملخافظت غليها وخبهم لها إلاا

 .)pp. 252-264)،2423  الغفػتواإلاىدت والػؼة و 

ت  والبض مً الدؿاٌئ هُف ًمىً ؤن هفهم هظه اإلاغاؾالث بحن ؤخض عمىػ اإلالاومت الجؼاثٍغ

  .غبض اللاصع وؤخض عمىػ الاخخالٌ الفغوس ي، فهل ًمىً جفؿحر طلً بةوؿاهُت ألامحر
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 ألامير عبذ القادر الاوسان

، جفؿحر مىكف  Paul Azanخاٌو بػٌ اإلااعزحن الفغوؿُحن، وفي ملضمتهم بٌى آػان

كامخه ببؿمى صعحت بوؿاهِخه التي اهدؿبها ؤزىاء  2420ألامحر غبض اللاصع مً ؤخضار صمكم 

، ووإهه وان مخىخكا عافًا لآلزغ هدُجت لخػهبه الضًجي واهخماثه (2001الػاصًاث، ) بفغوؿا

 ؟ بلى خًاعة مخسلفت ملاعهت مؼ الخًاعة الغغبُت. فماهي خلُلت طلً

لُت هغ ما خضر وؿخظ في البضاًت، جفاغل ألامحر غبض  وهُف 2420في صمكم في قهغ حٍى

ألاخضار فمىظ ظهىع كالكل وايُغاباث بجبل لبىان بحن اإلاسخُحن  اللاصع مؼ هظه

ونٌى الايُغاباث الى صمكم، وعغم  ؼوالضعوػ، كام ألامحر بمؿاعي لضي الىالي ختى ًمى

ح ألامحر غبض طلً خهلذ اإلاظبدت، وجم الاغخضاء غلى ملغاث اللىانل ألاوعوبُحن، 
ّ
خُنها ؾل

حن  لخماًت اإلاسخُحن بما فيهم اللىانل ألاوعوبُحن وؤؾىنهم بملغ اكامخه اللاصع الجؼاثٍغ

 :  Paul Azanوهىا ًلٌى بٌى ؤػان 

محر ماعا ومدُُا باإلاسخُحن )مً عحاٌ صًً ووان مكهض غظُم خُث وان ألا "

خامى(، زم جمىً ألامحر مً الخهضي للمهاحمحن اإلاُالبحن بازغاج اإلاؿُدُحن  ٍو

مً مجزله. فسغج ألامحر ونهغهم والمهم بػباعاث قضًضة وطهغهم باآلًاث اللغآهُت 

 2200.. وهىظا جمىً ألامحر مً اهلاط ؤهثر مً .الضاغُت للدؿامذ والاوؿاهُت

 " (Azan, 1925, pp. 271-276) .ُحيمؿ

ووان لهظا اإلاىكف الاوؿاوي نضي هبحر في ألاوؾاٍ الؿُاؾُت والضًيُت ألاوعوبُت، 

ً مً َغف الخيام  ا وؤنبذ ًدظى باخترام وجلضًغ هبحًر وجملذ ميافإة ألامحر ماصًا ومػىٍى

اغترف بإن اللغآن ًضغى الى الدؿامذ والاوؿاهُت، فاهه مثل  وعحاٌ الضًً. وعغم ؤن بٌى آػان

كامخه بغضص مً الفغوؿُحن، ٌػخلض ؤن هظه الصخىت مً الاوؿاهُت كض اهدؿبها ألامحر ؤزىاء 

 
َ
 فه غلى كُم الخًاعة ألاوعوبُت.غ  ػَ بفغوؿا وح

ببػٌ ألاوعبُحن ممً غاٌكىا ألامحر غبض اللاصع زالٌ  اناؾخػحابت غً هظا الاصغاء لئل 

غبض  الظي غغف ألامحر Leon Roches "لُىن عوف" بػٌ مً مغاخل خُاجه مً بُنهم

خُث عافله في غضًض جىلالجه وؤكام ؤخُاها بسُمخه وقهض بىفؿه جلىي  غً كغب، اللاصع

ًضعن بدم  Leon Roches. فمً ًلغؤ هخاب لُىن عوف لضعحت ملفخت مثحرة لئلعجابألامحر 

هظا ما صفػىا للدؿاٌئ هل فػال ججخمؼ الخلىي  .صعحت الخلىي التي بلغها ألامحر غبض اللاصع

 ؟ والػضاوة لئلوؿاهُت في شخو واخض
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وغاٌكه مضة  باألمحر غبض اللاصع في اإلاكغق  Henry Churchill الخلى هجري حكغقل

لت فغوي له ألامحر غبر اللاصع ما صاع مً هلاف بِىه وبحن ؤؾلف الجؼاثغ، غبر اإلاغاؾالث  ٍَى

غ ألاؾغي.  غً ؤخض السجىاء  لف باإلفغاجؾزانت ما ًخػلم بمُلب ألا اإلاخباصلت خٌى جدٍغ

"بما ؤهً عحل صًً في  : اإلاسخُحن مً عحاٌ الضًً، صون فضًت، عص غلُه ألامحر مػاجبا كاثال له

 زضمت هللا واوؿان في زضمت الاوؿاهُت، وان غلًُ ؤن جُلب الافغاج غً ألاؾغي 

 اإلاؿلمحن. ...، وجداٌو اهلاط ألاؾغي  اإلاؿُدُحن

اخخفظ ألاؾلف بػضص مً الُخامى اإلاؿلمحن، ووان  2482ماي  22وبػض جباصٌ ألاؾغي في 

 .ئه غىضما ؤعؾل له كُُػا مً اإلااغؼفاح ،ًيخظغ اخخجاج ألامحر بال ؤن هظا ألازحر

ش ":  كاثالهظا اإلاىكف غلم هجري حكغقل غلى  ال جىحض مثل هظه اإلاػامالث في جاٍع

ؿخدُل غلى اللاصة اإلاؿُدُحن اليسج غلى مىىاٌ ألامحر. ال ًىفي وحىص  هظا الخغوب َو

ججاوػاث مً َغف اللباثل التي جًغعث مً فًاجؼ الاؾخػماع الفغوس ي، فاهخلمذ مً 

غبض  " جدذ جإزحر ؾلىن ألامحرالهمجُتكغقل جفىق الاوؿاهُت غلى "حألاؾغي. الخظ هجري 

هما كضم لهم مؿاغضاث مً ماله  ،الظي غامل ألاؾغي الفغوؿُحن مػاملت الًُىف. اللاصع

ؾلف ؤ. وكض َلب مً فغ لهم الظغوف اإلاالثمت إلاماعؾت قػاثغهم الضًيُتالخام. هما و 

يىن بعؾاٌ عحل صًً لُهلي الجؼاثغ  سفف غنهم كؿىة ألاؾغ ٍو باألؾغي اإلاسخُحن ٍو

ىفغ لهم خاحُاتهم اإلااصًت.  َل واؾُت بُنهم وبحن غاثالتهم ٍو
َ
ىل

ُ
هظه اليلماث حؿخدم ؤن ج

 .بماء الػحن خؿب هجري حكغقل

الظًً اؾخلضهم ألامحر غبض هجري حكغقل الخضًث غً الخغفُحن الفغوؿُحن لم ٌؿخثن 

خافىه وغىضما هلًذ الاجفاكُت واؾخاهفذ الخغب، َلب المًاء مػاهضة باللاصع بػض 

هجاػه، بجمام ما جم الاجفاق غلى بهاالء الخغفُىن الؿماح لهم بالػىصة لبلضهم صون 

إلاُلبهم ومىنهم مً الغحىع آمىحن وصفؼ لهم وامل اإلابالغ اإلاالُت   غبض اللاصع فاؾخجاب ألامحر

 .(Churchill, 2006) اإلاخفم غليها

 خٌى الاؾخلباٌ الالثم الظي زهه به ألامحر ،وؿخػغى قهاصة الججراٌ ؤوححن صوما

نّغح الججراٌ ؤوححن صوما ؤن ألامحر غبض اللاصع عحل غىض كضومه الى َىلىن،  غبض اللاصع

. وخؿب باإلًمان وإًمان، وباغخباعه زؿغ الخغب فلض اهخفى بالخسفُف غً هفؿهخغب 

خاٌو ؤن ًلخمـ غظعا إلاً خاعبه جدذ يغِ ظغوف غبض اللاصع فان ألامحر  عؤي غضو ألامـ

زلو الججراٌ ؤوححن صوما ؤن ألامحر غبض اللاصع عحل عاقي ال ًمىً بعيائه بظزاثغ مػُىت، 
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غً زهاٌ ألامحر غبض اللاصع جفاحإ بلبٌى صغىجه لخىاٌو  وفي بَاع خضًثه .فغوؿا ولها

الػكاء يمً للاء ًجػهم بًباٍ فغوؿُحن، عافلخه زالله ػوحخه التي ججاطبذ مػه 

ؤَغاف الخضًث مُىال، وكض الخظ الججراٌ ؤوححن صوما اهؼغاج ألامحر غبض اللاصع مً جىاٌو 

 .13البػٌ الخمغ في خًىع ػوحاتهم

، غالكت الىص واملخبت التي عبُخه مؼ ُت ألامحر غبض اللاصع بسجُخهومما ًضغم فىغة بوؿاه

جلً الهضاكت التي  ختى وفاة هظا ألازحر.الججراٌ ؤوححن صوما والتي جىانلذ غضو ألامـ 

 ممحزة  فإفغػث هخاب ٌػخبر ؤَغوختالخىاع اإلاخىانل خٌى الخٌُى اوػىؿذ مً زالٌ 

 في غلم الخُل.

 خاثمة

غلى اإلاهاصع و اإلاغاحؼ اإلاخػللت بػلم و زلافت ألامحر غبض اللاصع، لم  غىافي خضوص اَال 

عغم ما غغف  hyppologieؤغثر غلى بقاعة واخضة جفُض ؤهه كض ؤلف فهال في غلم الخُل 

و ًغحؼ الفًل الى ألاهتربىلىجي  .غىه مً ولؼ بها واغخماصه غليها في خغبه يض الفغوؿُحن

الظي سخغ حهضا هبحرا لخدلُم هخاب "زٌُى  François Pouillonالفغوس ي فغاوؿىا بُىن 

للججراٌ  les chevaux du sahara et les mœurs du desert الصخغاء وغاصاث البُضاء"

ألامحر غبض اللاصع واغخبره مكاعوا عثِؿا في بغضاص هظه  خُث ؤههفؤوححن صوما 

ً ؤزاعا في هفس ي خح غوخت". ومً هاخُت ؤزغي ؤَلػذ غلى مهضٍع ت وهما هخابا "ألَا رة فىٍغ

 ابً ألامحر غبض اللاصع. ،دمحم

ففي هخابه "جدفت الؼاثغ في مأزغ ألامحر غبض اللاصع وؤزباع الجؼاثغ"، زهو فهال 

 ولم ًظهغ فُه،  "الفغوس يمحر غً "ؤؾئلت ؤعؾلها الُه الججراٌ صوماؽ ألا وامال ألحىبت 

 ي جىاولذ مؿإلت اإلاغؤة في الاؾالم.ولى جلمُدا، الغؾاثل اإلاخػللت بالخُل بل اكخهغ غلى الت

و في هخابه "غلض ألاحُاص في الهافىاث الجُاص" لم ًظهغ اإلاالف ؤهه اؾخفاص مً ؤحىبت 

زانت وؤهه هلل خغفُا بػٌ الفلغاث منها  الفغوس يألامحر التي ؤعؾلها الى الججراٌ صوماؽ 

 الاؾدكهاص به هكاغغ بال في بَاع فلم ًظهغ ألامحر  ،واؾخفاى فُهوؤخُاها اإلاًمىن 

)مىاؾبت واخضة( خُث هلل غىه خضًثا غً جإصًب الفغؽ ومضي  و  )في مىاؾبخحن( وهغا

                                                           
13 La Revue Africaine, (1955). (442-443). 1eme et 2eme trimestre, 189-190, lettre de Général 

Eugene Daumas a Rivet, Fort lamalgue, le 29 janvier 1848. 
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ؤهه اؾخلى مػلىماجه مً جلً املجالـ، التي  14صعاهها للػخاب. وطهغ في ملضمت هخابهب

 خًغها مىاله الؿُض الىالض، والتي صاع فيها الخضًث غً الخُل "بط حغي طهغ الخُل 

" فساى اللىم في ؤنىلها ومالها مً ..يها مً كبل والص يء بالص يء ًظهغلخلف فوالؿلف وا

خللذ بالضًاع الضمكلُت بػض غىصحي مً  إلااألاؾماء والهفلاث وألالىان والكُاث" زم كاٌ 

نغفذ غىان الفىغ بلى جلخُو ما هىذ حمػخه مً جىلُذ ما الخلُه " 2423فغوؿا ؾىت 

وحلبخه فجاء بدمض هللا حػالى هما ؤعصجه وغلى الىدى الظي اهخدُخه وكهضجه" وبُبُػت 

الخاٌ لم ًظهغ ما اؾخلاه مً ؤفياع والضه وهى غلى غلم جام بما خغّعه ألامحر غبض اللاصع مً 

" كض جم هلل وسختها الػغبُت غً في غلم الخُل، بما ؤن "الضعاؾعؾاثل  ت اللهحرة للخٌُى

 بً ألامحر غبض اللاصع.ب ،الُبػت التي جغهها دمحم

 15"ومً حهت ؤزغي اؾخغغبىا هثحرا مما وعص في "ؤهبر مىؾىغت غغبُت في الخٌُى الػاصًاث

مً حغُِب عؾاثل ألامحر غبض اللاصع وهخاب "غلض ألاحُاص في الهافىاث الجُاص" مؼ ؤهىا 

ا هثحرا مً اإلاػلىماث في هظه اإلاىؾىغت التي هىا ؤَلػىا غليها في اإلاهاصع التي جم وحضه

 حغُُبها.

ً واإلااعزحن بؿػت غلم ألامحر في قتى  غترفاومهما ًىً مً ؤمغ فلض  الىثحر مً اإلافىٍغ

هض له بمىاكفه الاوؿاهُت و زحر صلُل غلى طلً ما خهل مً خىاع 
ُ
خلٌى اإلاػغفت هما ق

الفغوس ي وبحن ؤخض ؤبغػ حجرالاث الاخخالٌ غلمي َُلت زالزت غلىص بحن الججراٌ ؤوححن صوما 

ت الغؼو الفغوس ي مما ؤزمغ طلً الىخاب الغاجؼ ألامحر غبض اللاصع عاثض الىفاح اإلاؿلح وملاوم

 خٌى غلم الخٌُى الػغبُت.

  

                                                           
التي هللها الىاقغ )وػاعة الثلافت باإلاملىت اإلاغغبُت( في َبػت  2508لم ؤَلؼ بال غلى ملضمت َبػت ؾىت  14

محر غبض اللاصع ؤهه اؾخفاص مً عؾاثل ؤبُه ألا  دمحم، ببً، ؤجمجى ؤن جىحض َبػت ؤزغي طهغ فيها 2008ؾىت 
 خٌى غلم الخُل.

ٌ  (.2001. )العاديات 15 مغهؼ الىزاثم والبدىر : الاماعاث  ، ؤحؼاء 1 (.2. )ٍ. ؤهبر مىؾىغت غغبُت في الخُى
 وػاعة قاون الغثاؾت.
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