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صىرة ألامير عبذ القادر في كتابات ألاإلاان )مىريتس فاغنر 
 أنمىرجا( وكارل بيرنت

  (1) حمىديدمحم 

 مةّذ مق

خُت التي النذ اظخئثاسا مً لذن الػشب  ألامحر غبذ الهادس مً الصخفُاث الخاٍس

واإلاعلمحن وألاوسوبُحن غمىما، بما غشف غىه مً غلم ودساًت وجفّىف، وقشوظُت وشجاغت، 

ل غؽحرجه ألانشبحن ونىمه ومجخمػه، وظعى ظعي ؤباثه وهظشاثه 
ّ
وقلعكت اخخالف. قهذ مث

ُذ العاثذة، ًىلب ألامً والػلم والػمل والجهاد والػمشان خعبما جهخمُه الظشوف والخهال

كُذ مً الشخالث ت...  -هىا وهىاى الظُما اإلاؽشنُت منها- والبىاء والحّج، ٍو قىاثذ دًيُت ودهٍُى

هخبغ ما ًىاظب مً الػاداث... لم ٌؽػش ني ؤن الفشاع الثهافي بحن الؽشم والؿشب  ٍو

ٌشس  مىهجه في جذَسغ الحذًث والخىخُذ للخاـت  ًارن باالهتهاء ًىما قهذ ظل ًهشس ٍو

ش( والػامت وُى مشاخله الخػلُمُت في ؤلاماسة واإلاىكى واإلاهجش ولػّل ما ٌػىِىا ، (6986 ،الىٍص

يخاباث  هاهىا اخخكاء الشخالحن والٌخاب ألاإلاان بػذ ؤن دّبج قُه بػن الكشوعُحن وؤلاهجلحز 

ه والىمغجإسجحذ بحن اإلاىلىغُت والجزاهت خُىا، وبحن  ؤخاًحن ؤخش.  في الخىشف والدؽٍى

ّل ما له غالنت بصخفِخه مادًا  ومً بحن الٌخاب والشّخالحن ألاإلاان مّمً ُغُىىا باألمحر، ًو

دغ قاؾجر  ّىسوه في يخاباتهم، مىٍس ا، وريشوه في سخالتهم، ـو  Moritz Wagnerومػىٍى

ًاُس بحرهذ ىهان    Johann Carl Berndtٍو

يال مً قاؾجر وبحرهذ جىهال بلى الجضاثش في الكترة هكعها، ؤي  اقل ؤّن الهُى الىهاقلت ومً 

 (Reisen in) : ، ؾحر ؤجهما لم ًلخهُا، قكاؾجر ًزيش في يخابه6836و 6835 بحن

                                                           
(1) Université de Mostaganem, 27000, Mostaganem, Algérie.  
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derRegentschaft   Algier in den jahren 1836, 1837, 1838اإلاترحم بلى الػشبُت  :

ًان نذ الخهى به  *"6838 ،6837 ،6836في ظىىاث سخالث في بًالت الجضاثش " ؤن ؤخذ ألاإلاان 

ًان قيها بحرهذ  ًان رلَ في الكترة التي  في بِذ الهىفل الكشوس ي في مذًىت مػعٌش، و

مىحىدا في مذًىت جلمعان ؤو هىاخيها، ولٌىه لم ًخدذر غً بحرهذ، وؤؾلب الظً ؤهه لم 

 (م6997 ،بحرهذ (ٌعمؼ بىحىده غىذ ألامحر غبذ الهادس بوالنا

دغ قاؾجر غالم وبُعي وسّخاُ ؤإلااوي هظم ؤؼػاسا ويخب مهاالث  (6887-6863) مىٍس

اسة الجضاثش غام ت في مذًىت مشظُلُا مٌىخه مً ٍص ، زم 6835 ونففا، الخدو بىظُكت ججاٍس

. صاس مذًىت مػعٌش جدذ خماًت ألامحر غبذ الهادس، 6836الػىدة بليها مشة ؤخشي في ؤيخىبش 

يش بلى شخفُت ألامحر غبذ الهادس، وهى في مػشك خذًثه غً وجىّشم في يخابه الّع 
ّ
الل الز

التي حشث بحن ألامحر والججراُ الكشوس ي بُجى، بىلب مً هزا  "الىحه آلاخش إلاهابلت الخاقىت"

لػىا غليها مً ري نبل
ّ
خُت ظانها قاؾجر جخماسب والتي يىا او  ألاخحر، وههىا هلكي خهاثو جاٍس

خ اإلاذسظُت مً يخب  والػامت. ولػل مشّد ألامش ٌػىد بلى اإلافادس الكشوعُت التي الخاٍس

ُل  ًاهذ محزتها في الؿالب، الخذلِغ والتًز اغخمذها ماسخىها في هزا املجاُ، والتي 

خ الجضاثش، بلى مفادس " واإلاؿالىت، وألاحذس ؤن ًشحؼ الباخثىن، غىذما ًخفذون لٌخابت جاٍس

ُى بلى مػشقت خهُهُت هزه ؾحر قشوعُت، نذ حعاغذهم بؽٍل مً ألاؼٍاُ غ لى الـى

ألاخذار ؤو جلَ، ؤو هي جىلػهم غلى ألانل غلى ؤقٍاس وآساء حذًشة بالذسط واإلاىانؽت. 

خىا بالبىىالث وؤبػذها ؤزشا، ومً زم  ومػشوف ؤن قترة ألامحر غبذ الهادس ؤخكل قتراث جاٍس

خُت مً ؼإجها ؤن جلهي  غلى حاهب مً  مىءالقةن مػشقت الىحه آلاخش لخلَ اإلاهابلت الخاٍس

 .(6989، دودو( "هزه البىىالث ؤيثر ؤلها وؤبػذ ؤهكت وؼمما في خُاة ألامحر غلى ألاخق

ت، قهى في الثاهُت  ىلىحُت واإلاػىٍى لهذ ههل بلُىا قاؾجر ـىسة ألامحر غبذ الهادس الكحًز

                                                           
بلى ولي الػهذ  6846يخابه الزي ًهؼ في زالزت ؤحضاء، والزي ـذس في مذًىت الًبدعُـ غام  ؤهذي قاؾجر *

ًاُس دًٌش ؤخعً يخاب ؤإلااوي ولؼ غً الجضاثش ختى غام ـذوس  الكشوس ي، ونذ اغخبره الػعٌشي ألاإلااوي 
باإللاقت بلى ججاسبه الخاـت، يخاب  . ولػّل مً بحن اإلافادس التي اغخمذها قاؾجر6844يخابه هى ظىت 

ت" غام : الكشوس ي بُفىهُل اإلاىظىم ، ويخاب الشخالت ؤلاهجلحزي 6838 "سخلت في ظىاخل البلذان البربٍش
ت" للكشوس ي بُلِس ي، يما ؤخز قاؾجر ؤًما بػن اإلاػلىماث غً اإلااسنحن  جىماط ؼى، زم "الحىلُاث الجضاثٍش

ًان ًدعً اللؿت الػشبُت، ويزا  ألاإلاان الزًً غاؼىا في الجضاثش مذة لت، والظُما اإلاذغى بىدوان الزي  وٍى
ًان نذ خاسب بلى حاهب ألامحر غبذ الهادس  خز اظما غشبُا له وهى بً خمُذو و

ّ
 ؾاٌعخِىجش الزي اج

، دساظاث ؤدبُت مهاسهت، دًىان (6996) : ؤبى الػُذ دودو في مػشيت اإلاهىؼ اإلاؽهىسة. لالظتزادة ؤيثر ًىظش
الجزائر في مؤلفات  .م(6989) ،وما بػذها. و دودو ؤبى الػُذ. 69. ىغاث الجامػُت، الجضاثش، ؿاإلاىب

 وما بػذها. .77ؿ.  اإلااظعت الىوىُت للٌخاب، : الجضاثش .(0311-0321) الرّحالين ألاإلاان
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البؽشة، ، هدُل الجعم، حمُل اإلاظهش، ؼذًذ بُاك 6838والثالزحن مً غمشه، ؤي في غام 

له لحُت وؼاسب ؼذًذا الّعىاد ؾحر ؤّجهما لِغ يثُكحن، ونذ يعش ؤخذ ؤظىاهه ألامامُت، ؤّما 

غلى ؤّن الٍاجب ( 6989دودو، ) البانُت قلِعذ حمُلت يما هى الحاُ غىذ ؤؾلب الػشب

ًفذس هزا الحٌم مً باب الّخػالي التي ًماسظه ألاوسوبُىن في غالناتهم مؼ ؾحرهم مً ألامم 

خشي، قبػن ألاإلاان لم ٌؽزوا غً ؾحرهم مً ألاوسوبُحن، بر هلكي يخاباتهم ال جخلى مً ألا 

  .1بظهاس الػذاء للجضاثش

ايذ عم ؤًما بالبعاوت والّخىالؼ في مظهشه وملبعه، لذسحت ؤهه ؤ ٍو
ّ
ؾجر ؤّن ألامحر اح

معٌىه غلى الّشاجي مػشقخه بحن حمؼ ؾكحر مً ؤهله الػشب. وهى ؤًما بعُي في عخفػب ٌ

ًان لّحن الجاهب،  الزي هى غباسة غً خُمت غادًت، يما ؤّن وػامه صهُذ، وقمال غً رلَ 

ػّذ مً ؤخعً الكشظان في الجضاثش ناوبت ٌُ ب اإلاػاملت، غالي الهّمت، قاسظا مؿىاسا، بل  ُّ  و

كاث  .(6989، دودو( بجها ؤخالم الكشظان الػظام في الحشب والعلم، في الؽّذة والشخاء، ـو

يعشث ؤن ىحن الزًً غاهذوا هللا ما ـذنىا، قاألمحر غاػ بهزه الخفاُ ختى بػذ اإلاام

 Dumasؼىيخه، واهخهى به اإلاىاف خاسج داثشة ؤلاماسة، وؼهادة الٍىلىهُل الكشوس ي دوماط 

اسة  Dupucheفي سظالت بػث بها بلى ؤظهل الجضاثش في غهذ ألامحر دوبِؾ  به قيها بٍض ِّ
ّ
ًشؾ

ُ  pauي في "بىالثاو ألامحر في مىكاه ذه قاؾجر ظالكا. ًهى
ّ
 : دوماط " دلُل غلى ـذم ما ؤي

َ ؤّحها ألاظهل راهب لتري ألامحر، وخها ظكشى هزا ال ًزهب غبثا. وال ًخكى "
ّ
به

ها حػترف بعُادجه 
ّ
ًاهذ بالد الجضاثش ًل َ غشقذ ألامحر غبذ الهادس غىذما 

ّ
ؤه

ؤغظم وؤيثر مما وظىىجه وظىجذه آلان مً خُث غّضة الىكغ ونىة الجإػ 

ًان، وظخجذه ودودا بؽىؼا في وحه مً ًضوسه خاصما ال ًظهش الضجش، غارسا 

ش في هكعه ألهه مؽؿُى بأالم ؾحره
ّ
  ".ألغذاثه مخؿاقال غً بظاءتهم، ال ًكٌ

  م(6984)خشفي، 

ذ بها شخفُت ألامحر، ألاهكت والػّضة، ومً ؤماساث يومً مضاًا الػشب ألانداح التي جضٍّ 

ش ألامحر غً مهابلت الججراُ  -مثلما ًىسد قاؾجر -رلَ 
ّ
 باألمحرجإخ

ّ
ًان نذ اظخخل  بُجى الزي 

)ولػّل ظبب جإخش ألامحر غبذ الهادس لم ًًٌ ًشحؼ بلى غذم الثهت  : وبجِؽه، ًهُى قاؾجر

  ٌعخىُؼ ؤن ًظهش ؤمام حههت الػذو بفكخهؤـال، وإهما ألاهكت والؽمم. قهذ ؤدسى ؤهه ال

                                                           
 77ؿ. ان اإلاىبىغاث الجامػُت، دًى  : الجضاثش .دراسات أدبية مقارنة .(6996) ،: دودو ؤبى الػُذ ًىظش 1

 وما بػذها.



 دمحم حمىدي

242 

ظلىاها، وإهما الزي ٌعخىُػه هى ؤهه ظُهل مؼ الججراُ الكشوس ي غلى نذم اإلاعاواة. 

قداُو ؤن ًخجّىب هزا بذاقؼ ألاهكت التي حبل غليها بهذس ما هى بذاقؼ الكىىت وؤـالت 

ذ ؤن ًدىاُص غً ش يء مً يشامخه ؤمام هظش غش    .(6989 )دودو، به(الشؤي، ألهه لم ًًٌ ًٍش

هاقت الهشآهُت
ّ
ً ألامحر الّذًني، وحؽّبػه بالث يما  -)ؤلاظالمُت(، وحػّذد زهاقاجه بّن جٍٍى

ا ووسًغا، ومخدمعا لذًىه، مخػككا ووقُا، خُث  -ًزيش قاؾجر ًُّ حػله مػخذال في ؤخٍامه، جه

ش في الضواج بؿحرها، يما قػل ؤبىه محي 
ّ
الّذًً، وؾحره مً ظّل مخلفا لضوحخه ولم ًكٌ

خفُاث الباسصة،
ّ

زيش قاؾجر يزلَ، بّن ألامحر ؤبىل ؤخٍام  الص سؾم بلحاح ؤنشباثه غلُه. ٍو

ذة
ّ
بت غً الخُاهت الّضوحُت، وإن ظّل ٌػانب غليها بؽ

ّ
. ولػّل هزا (6989 )دودو، ؤلاغذام اإلاترج

خي، وجدّش غلمّي دنُو، بر ال ًمًٌ لؤلمحر ؤ ن ًخجاوص خّذا مً ألامش ًدخاج بلى بزباث جاٍس

خذود هللا، زم بن الىق الؽشعي يما حاء في يخاب هللا غّض وحّل، لم ًىػخه باإلغذام، وإهما 

هى سحم ختى اإلاىث باليعبت للشحل واإلاشؤة املحّفىحن اإلابخػلحن، والجلذ باليعبت إلاً دون 

 رلَ. 

ذ واإلاىػت
ّ
ذاثذ، والخجل

ّ
 والػّكت، وهى الزي وال ؾشو في ؤن ًّخفل ألامحر بالّفبر غىذ الؽ

ػه وجدّههه مً وسازت ودساظت ًّل ما 
ّ
)ؤؼبؼ جهمه مً الهشآن والحذًث، وؤخاه بإظباب جىل

ش) حؽتهُه ألاهكغ، وجىمذ بلُه الشؾاب( . ومّما ٌص ي بلى ـبره غىذ (6986، غلي الىٍص

 ًُ ه لم 
ّ
ً  الّىٌباث وألاسصاء، ما ههله قاؾجر، مً ؤه ؤن خىل هىي مً سخمت هللا بػذ كختن ولم 

بل ناُ غىذ وػُه بمىجه  .مىه اإلاىىن ابىه الىخُذ ونّشة غُىه مدّمذ، وهى في الّشابػت مً غمشه

 وهى في مىىهت 

ه ؤؼاد بفبره خحن  جانذامذ
ّ
ى غلُه ووس ي آالمه. ولػل

َّ
: "هزه مؽِئت هللا"، زم ـل

صاًا، ناثال  .م(6965 ،غبذ الهادس الجضاثشي : ) اؼخذاد الخىىب والشَّ

ننننننننننننننننننننننً  مِّ
نننننننننننننننننننننننننننننننتو  شحه 

 
ٍننننننننننننننننننننننّلِّ ي ننننننننننننننننننننننبرِّي لِّ

ـ  ننننننننننننننننننننننـب  ج   ع 
 

نننننننننننننننننننننننننننننننّذِّ 
ًِّ الػ  نننننننننننننننننننننن

ننننننننننننننننننننننننل  غ  ج 
ُ
 ج
ً
ننننننننننننننننننننننننننناال

 
زه

 
نننننننننننننننننننننني ؤ ملِّ

 وخ 
 

هاقت ؤلاظالمُت الثرّ  
ّ
ً ألامحر الّذًني الىاعي والّػمُو، وحؽّبػه بالث مً الىاقزة  تًبّن جٍٍى

الاإلا
ّ
، غؽشاحي) وظلماـىػذ مىه بوعاها اظخثىاثُا خشبا ُ، شحػُاث ؤلاظالمُت الىاسقت الظ

حن. وؾحر  (2229
ّ
مدعامدا مؼ ؼػبه، ومؼ الكشوعُحن في اإلاىانل التي حعخذعي الدعامذ والل

ت ؤو بغماُ قٌش، ًهُى قاؾجر مخػّفب  ذ " : لشؤًه، دون سٍو وبشهً ؤيثر مً مشة غلى ؤهه ًٍش

مفهىلت ًخإّمل بىاظىتها معاإلات الٌكاس، قاظخماف مً صاسه مً الّشظل الكشوعُحن 
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ٍل اإلاشآوي للّفشاع الحماسي بهذس اإلا
ّ
والّشخالحن وؤيشمهم هُمً نىجه وؼىيخه. والؽ

 وغاملهم بلىل، ولم ًًٌ ًشي ما ًدُى بِىه وبحن ؤن ًخدّذر مػهم في ًّل ش يء ختى 

ت،  م بدٍُى
ّ
ًان ًخٍل بجها الجزغت  .(6989 ،دودو) ًدخّذ ؤبذاًًٌ  لمو في اإلاىالُؼ الذًيُت. و

ؤلاوعاهُت التي ظعى ألامحر بلى جإيُذها لؤلها وآلاخش غلى الّعىاء، دون الىظش بلى الكشوناث 

الف بحن قيها خ)ؤظاط الذًاهت، وؤـىلها،  الجؿشاقُت ؤو الػشنُت ؤو الػهذًت، رلَ ؤن

هم ًذغىن الخلو بلى: جىخُذ . ألاهبُاء، مً آدم بلى دمحم غلُه الّفالة والّعالم
ّ
ؤلاله قٍل

 زبذ غً الامحر مً اغخذاله لػّل ما ٌػضص ما . و م(6966 ،ألامحر غبذ الهادس) وحػظُمه(

ت نىلهوغاإلاُت قٌشه وبػذه الشؤي في  ؛  )لى ؤـػى بلي اإلاعلمىن والىفاسي  : غً الػىفٍش

ألامحر غبذ ) ظاهشا وباوىا. ولًٌ ال ًفؿىن بلّى( ولفاسوا بخىاها، لشقػذ الخالف بُنهم

  .م(6966 ،الهادس

دغ قاؾجر ألاإلااوي مؼ ؼاُس هجري حؽشؼل ؤلاهجلحزي غلى  با ؤن ًّخكو مىٍس هزا ولِغ ؾٍش

ًان  : بوعاهُت ألامحر وظماخخه، خُث ؼهذ حؽشؼل بإهه ًان غبذ الهادس خالشا  ما 
ّ
)ًل

ًان يثحرا ما ًشظل  ًإظشي خشب. قهذ  الكشوعُىن الىانػىن في نبمخه ٌػاملىن يمُىف ال 

ا يم ً دوالسا، مً حُبه بليهم ظٍش ُاث مً الىهىد، جخخلل نُمتها مً خمعت بلى غؽٍش

 ًُ ًان ًىص ي بهم ؤن  ىػمىا حُذا. بل لهذ رهب غبذ الهادس بلى ؤبػذ مً ٌعىا وٍُ الخاؿ. و

 
ّ
بن غبذ الهادس، بةوعاهِخه، نذ قػل ؤيثر مً  هم مً جلبُت خاحاتهم الشوخُت...نرلَ قمٌ

ألاظشي بحن الػشب، قهى الزي بكمله ؤـبدذ خُاة مجشد اقخخاح غهذ حذًذ في مػاملت 

لىا( هخ  ًُ اظشون بذُ ؤن  هزه ؼهادة ؤخشي  (م6982، حؽشؼل) الجىىد جىهز في اإلاُذان ٍو

 ت، وهضغخه ؤلاوعاهُت الػاإلاُت. حص ي بػظمت ألامحر غبذ الهادس الذًيُ

زاهت والّىهاء، وهبز ًل ؤؼٍاُ ا
ّ
لّشؼىة، ومً وقمال غّما ظبو ريشه، اؼتهش ألامحر بالج

ىن خمل بلى ألامحر هذاًا ملَ قشوعا، وجهّذس بإيثر مً ماثت ؤلل.  ؤماساث رلَ، ؤن ـىٍس

ه بزلَ هذًت، 
ّ
ؤساد  قاظخهبله ألامحر بدمىس غذد يبحر مً سحاله مً سئظاء الهباثل، ولػل

زاهت والىوىُت، قهى 
ّ
ت. بّجها دسط في الج ً بإن ملَ قشوعا ًذقؼ له الجٍض

ّ
ؤن ًدملهم غلى الظ

عترش ى غلى  ٌُ  ؤؾلى ما ًملَ، ؤسله وؤسك ؤحذاده.ال 

 ً ت وبىذنُت قّمُت ماغذاوبػذ ؤظبىع مً حعلمها نّذم ألامحر هزه الهذاًا لآلخٍش  صهٍش

بها لىكعه. ؤّما الباقي قهذ اهخهل بػمه بلى ملٌُت ظلىان اإلاؿشب ويبراثه والبػن ، اخخكظ

  (.6989 دودو،) آلاخش بلى اإلاؽاًخ واإلاشابىحن في مىىهخه وهشان والخُىشي 
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شب قاؾجر
ُ
مً ألامحر بدٌم جىّهله بلى مذًىت مػعٌش ألداء مهمخه، بمعاغذة سحاُ  بن ن

ألامحر، وباألخق خايمها الحاج بخاسي، حػله ًٌدؽل الّعُاظت الّشؼُذة التي ٌعىط بها 

ت مبذئها خه، ظُاظت ناثمت غلى الػذُ وؤلاهفاف، ظُاظت غمشٍّ ُّ : "لحن في ؾحر  ألامحر سغ

 ،ألامحر غبذ الهادس الجضاثشي ) محر غبذ الهادسلػل، وؼّذة في ؾحر غىل". ًهُى ألا 

 : م(6965

ت  ُغمننننننننننننننننننننننننشٍَّ
ً
شة

 
ُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننشُث قنننننننننننننننننيهم ظِّ نننننننننننننننننذ ظِّ

 
ن  و 
 

ي  ننننننننننننننننننننننننننننننننننى 
 
ننننننننننننننننننننننننت قاسجننننن

 
اًن ذ  ننننننننننننننننا الهِّ

يه  امِّ
 
ُُذ ظ

 
 واْظننننننننننننننننه

 
نننننننننننننننننننا 

 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىن ؤه

ُ
سُحنننننننننننننننننننى ؤن ؤي

 
ننننننننننننننننننني أل

ّ
 النننننننننننننننننننزيوإو
 

ي  نننننننننننننننننننننننننننننننننى 
 
نننننننننننا ل ػنننننننننننذ  م  ننننننننننننا ب  ى  ا ي بالعَّ  ً ىنننننننننننننننننننحُر النننننننننننذ  ًُ 

 

ذ غملُاث 
ّ
ُه غّم ؤسحاء البالد، ولزلَ نل

 
اق ُه وإهف  لم  مُل قاؾجر، بإن غذُ ألامحر وخِّ ٍو

ّشك ػحؤلاغذام في ؤًامه، ولم ًخػشك بلى ؤي مداولت اؾخُاُ خّتى في غّض املحً وألاصماث التي 

ت، قالّذاي خعحن غلى هكعه  ت مإظاٍو ًاهذ جهاًتهم دمٍى لها. في خحن ؤّن ؤؾلب الّذاًاث 

ا مً الهفبت،
ً
اً

 
ٍ ولم ًًٌ باظخىاغخه هى وؾحره مً داًاث الجضاثش  اهٌكإ، ولم ٌعخىؼ قِّ

بحن الّىاط في ألامايً الػامت دون خشاظت خاـت. ؤّما ألامحر قٍان ٌػِؾ في خُمت الخجّزه 

عٌنها مؼ ؤهله، وظّل ًدىهل بمكشده بحن الهشي مً ؾحر ظالح، بال خشط مذّجج مكخىخت ٌ

 ٌُ ًان  ىالث يما ًكػل ؾحره مً الهادة. بل بهه   ت الىظحر ػعخهبل بدكاوة مىهىوبال بشوجًى

ه وجشخاله
ّ
  (.6989 )دودو، في خل

هم مً نبُلت الحؽم التي خذغخه وخاهخه، ولم  لهذ هاُ قاؾجر
ّ
مىنل ألامحر الحلُم الؽ

هِّ  ٌِّ جشاعي لزلَ خشمت ؤو غهذا، بر غكا غنها بالشؾم مً جهههم لهفشه واظخالءهم غلى ُمل

لهذ غكىث غىٌم ووعِذ ما مض ى. لهذ ؤساد هللا ؤن ٌػلمٌم  ǃ)ؤممىا في ظبُلٌم وخاوههم:

بٌم ما جإًلىن مً  هظامي مشة ؤخشي. اخخكظىا غلى ًّل 
ّ
ػز ٌُ ًان ال  خاُ بما ظلبخمىه مّني برا 

ايم ؤن حُػىدوا بلى رلَ مّشة ؤخشي( ًّ  . (6989 )دودو، ماُ خشام. ولًٌ ب

ًاهذ ه ه ـىسة ألامحر غبذ الهادس في مخفّىس الشخالت ألاإلااوي قاؾجرٌزا 
ّ
، مً خُث ؤه

غاػ قترة صمىُت في خماًت ألامحر في بػن اإلاىاوو الخابػت له، وظمؼ غً خفاله مً 

ًاهذ ـىسة خهُهُت ولِعذ ظشابُت يما   Mirageؤـذناثه، ونشؤ غىه الٌثحر. غمىما 

حن.  ًاهىا ؤو سخالت ؤو غعٌٍش غهذهاها لذي بػن اإلاعدؽشنحن، ؤو بػن الؿشبُحن يخابا 

 بإخالنه الػالُت وبكشوظِخه وغلمه وجفّىقه، وحهاده اإلاعخمُذ  قاألمحر سحش هاالء

 ،ً ش بالده، وسقؼ ساًت ؤلاظالم غالُا، ودخش الظلمت والىؿاة اإلاعخذمٍش في ظبُل هللا لخدٍش
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مّمً غضمىا غلى اظخالب ؤساض ي اإلاعلمحن ألاخشاس، واظخؿالُ خحراتهم وإبادة ؤبىائها. وال 

 
 
ال

 
ُت الؿ عجب في رلَ ق اهِّ

إ لهم، بر ؤن جهذم بوع  ُّ شب ججػله ًدعذ البؽش غً ؤي جهّذم ًته

ت مً خاسج هىام املجمىغت الؿشبُت ٌػني غىذ الؿشب بقالط ظىنه ، غؽشاحي) البؽٍش

2229).  

ت الىانذ الخىزًز الذيخىس غبذ اإلاالَ مشجاك مً ؤّن الزًً يخبىا  وإرا يّىا وػمذ سٍئ

عدثنى، هم بّما ُماّسخ ٌُ  ما 
ّ
ؼإن ا ؼإن يثحر مً ألاحاهب، وإّما ناـش  امخدّحز  اغً ألامحر بال

 -مً حاهب آخش -. قةهىا م(2229 ،مشجاك) يثحر مً يّخابىا اإلابخذثحن، ومً ماسخُىا الىاؼئحن

ػّذ ًىهان  ىُػىا الاظخثىاء، وباألخق ألاإلاان منهم. َو ـ  خاب ألاحاهب 
ُ
 هلكي لكُكا مً الٌ

 هاالء ألاإلاان. قهذ نذم بلى الجضاثش مؼ مىلؼ الهشن  بحن ًاُس بحرهذ واخذ مً

 ، خُث الخدو بجِؾ ألامحر غبذ الهادس، وغمل جدذ بمشة (6835) الخاظؼ غؽش

لي  باظم غبذ هللا. وؽش بحرهذ يخابه اإلاىظىم بػىىاهه ألـا
 
 :  بػن خلكاثه. ُغشِّف

Abdelkader order drei jahr eines Deutschen unter den Mauren "  زالر ظىىاث

ؽحر اإلاترحم الذيخىس ؤبى الػُذ دودو بلى ؤهه ؤلاف ًلمت  مً خُاة ؤإلااوي بحن الػشب". َو

)ألامحر( التي ؤـبدذ ـكت مالصمت لػبذ الهادس بً محي الّذًً بذُ لهب )العلىان( التي 

 .، د. ث(بحرهذ) ًاهذ الصمت له

ًاُس  ىن واإلاؽخؿلىن في خهل الّعُاظت وألادب، بٌخاب  اد اإلااّسخىن الجضاثٍش
 
لهذ ؤؼ

ه جكّشد بمػلىماث غً الىحىد الكشوس ي في الجضاثش غمىما، وغً ؤبحرهذ هزا، مً خُث 
ّ
ه

ا. وجمّحزه باإلاىلىغُت في ههل الحهاثو  ألامحر غبذ الهادس ومػاسيه مؼ الكشوعُحن خفـى

ذها بخ خُت، وـس ًان ؼاهذ غُان، سّجل ًل ما الّخاٍس ه 
ّ
ت في هزا ؤه كفُل دنُو. واإلاضٍّ

ًان ؤخذ اإلاؽاسيحن في ـىؼ هزه ألاخذار.  خكظخه رايشجه مً وناجؼ وؤخذار، يما 

قالكشوعُىن الزًً ًملٍىن غً ألامحر )ؤيثر مً ؾحرهم وزاثو ظُاظُت غً خُاجه وغالناجه 

 ؤؼُاء مخكشن
ّ
ت مىّحهت جشمي في الؿالب بلى بزباث جكّىنهم ومجاالث جكٌحره، لم ًٌخبىا غىه بال

حن بةزباث ـذانت ألامحر للكشوعُحن بػذ خشبه لهم مً هاخُت  مً هاخُت وجخذًش الجضاثٍش

  .م(6982 ،حؽشؼل) ؤخشي(

يش، بذاًت مً الكفل  ٌعتهّل بحرهذ
ّ
الحذًث غً ألامحر غبذ الهادس في يخابه الّعالل الز

له التي حّعذث سوح الذًً ؤلاظالمي 
 
ال ػّذد خِّ ذ مالمذ شخفِخه َو الخامغ، خُث ًـش

ُل. ًهُى  الزي حؽّشب مً ًىابُػه الػزبت، وغٌعذ نُم ومبادت ؤلاوعان الػشبي ألـا
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عم )لهذ حمؼ ألامحر بحن الّذهاء ا : بحرهذ
ّ
ًان ًد مىح، ولٌىه 

ّ
جاغت الحشبُت والى

ّ
لػشبي والص

 
ً
ُاة ػاجه. وهى ًدُا مً الىِّحهت الّذًيُت خ 

ّ
لم والػذُ غلى نذس ما حعمذ به مىانكه وجىل بالحِّ

خاسا  ًان ٌعخػمل رلَ قُما ًبذو ظِّ ت، غلى ؤهه  شاجؼ الظاهٍش
ّ
ٍا بالػاداث والؽ ّعِّ سِّغت، ُمخم 

و 

ػه. قلى ؤّن خماظه الّذًن ًان ًىحه ؤغماله الّعُاظُت، لٍان مً اإلاعخدُل إلاؽاَس ي هى الزي 

 ًظهش رلَ في الجىاهب ألاخشي مً وبُػخه. 
ّ
ذ ظلىيه  لًٌؤال

ّ
 ألامش لِغ يزلَ، بر ًاي

مذي حعامده وخلّىه الّخام مً ألاخٍام اإلاعبهت غلى مً ًخالكه في الشؤي.  ،في ًّل مىاظبت

ً يزلَ مً ألادب الػشبي، 
ّ
ؿت الػشبُت، ومخمٌ

ّ
ً مً الٌخابت الػشبُت والل

ّ
وهى ُمخمٌ

ًان ٌؽػش  خ الخلكاء، و ػشف جاٍس خّفق ؤوناث ساخخه لهشاءة ألادباء والؽػشاء الػشب، َو ٍو

ًان له مً ؾلبت وغظمت( غلى ؤن ٌػُذ للهالُفي هكعه غلى ما ًظهش، الهذسة  ، بحرهذ) ما 

  (.73، ؿ. 6997

ا و  ًاُس بحرهذ ٌعخٌؽل ـىسة ألامحر غبذ الهادس الىانػُت، قٌٍش لػّل الّىاظش في نُى 

دقػه بلى  .بذنت مخىاهُت، بدُادًت وبجزاهت وإخالؿوقّىُا وّظُاظُا واحخماغُا. سظمها بحرهذ 

غذله خلمه، وبعالخه. والحّو ؤن هزه الخفاُ التي  جىالػه،، بعجابه باألمحر، بػلمه رلَ

ًّ له ًّل ؤلاعجاب والاخترام، غلى اخخالف حيعه  جمّحزث بها شخفُت ألامحر حػلذ آلاخش ًٌ

 ناثال: وغشنه ومىبخه وغلى مّش الػفىس وألاصمان. قهزا الّشخالت ؤلاهجلحزي لُذس ٌؽُذ باألمحر

ًان سحال غظُما ونذ ؤحمؼ غلى غ ، الشيُبي) ...( ءمخه ؤـذنائه وؤغذائه غلى خّذ ظىاظ)

ٍي ًم(2229 يما ًىهل غبذ اإلاالَ مشجاك غً  - عى ؼاُس بي ؾشاظليذ. وهزا ظِىاجىس ؤمٍش

ذة الشؤي الّفادسة في الحادي غؽش ًىهُى غام   ًىّىه باألمحر غبذ الهادس - 2222 حٍش
ً
اثال

 
 : ن

]وؤّن[ دقاغه  اللتزامه لفالح الحّشٍت والػذالت...ألامحر غبذ الهادس سحل خهُو باإلعجاب "

ماله مً ؤحل الحّشٍت نشابت غهذًً حػال مىه ؤيبر بىل غشقخه  ه وهِّ اإلاعخمُذ غلى بالدِّ

  .م(2229 ،مشجاك) "الجضاثش

ػّشج بحرهذ في خذًثه غً ألامحر بلى الجىاهب الاحخماغُت والّذًيُت   وألاهثروبىلىحُتَو

ت مً حهت ؤخشي، وخهُو  ُّ كه بوعاًها مً حهت، وناثًذا مخمّحًزا غً الشغ هت بـى
ّ
اإلاخػل

ه، ؤّن الّفكاث التي خلػها بحرهذ غلى ألامحر لِعذ مماسظت رهىُت لٌخابت جخُُلُت  بالّخىٍى

ما هي خهُهت مػِؽت رلَ ؤّن بحرهذ غاػ بالهشب مً ألامحر باغخباسه حىذًا مً 
ّ
قّىُت، وإه

ذ ًّل ما له وؼُجت بصخفه. غلى الشؾم مً ؤّن الّفىسة التي بلىسها  حىىده، ومً زّم ـس

لت في
ّ
 )ألامحر( جشجبي بىعي خاؿ، معخلهم مً وانؼ آلاخش خُى ألاها الػشبُت اإلاعلمت اإلاخمث
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هت له، ؤو التي جشّوحه وجخهاظمه، غً  ّىِّ
 
ٍ
ُ
زهافي ؤحىبي ًٌؽل غبره الكشد ؤو الجماغت اإلان

 .م(6989، باحى) الزي ًخمىلؼ داخله الكماء ؤلاًذًىلى ي

ذه بحرهذ سيدا غلى ما ظلل، جمّعَ ألامحر غبذ الهادس بػاداث غؽحرجه، 
ّ
ولػّل ما ًاي

خُث جمّحزث غِؽخه بالبعاوت والّخىالؼ في ملبعه ومإًله، قهى ال ًشجذي ؤبذا ؤلبعت 

همتاُمزّهبت ؤو قمك
ّ
مؼ بخىجه ؤو بػن  لت، وال ًإًل ؤًل اإلالىى ؤو ألامشاء بل ًخهاظم الل

ًإًل باإلاالغو الخؽبُت ؤو بُذه، مؼ ؤن الكشوعُحن ؤهذوه  .خلكاثه دون ؾلى ؤو بظشاف

ًان ًىّصغها غلى خاـخه. وخعب  ما 
ّ
الكىاححن وألاواوي الخضقُت، ولٌّىه لم ٌعخػملها وإه

و  باإلااء في اإلاػاسى. وؤّما باليعبت لحُ ٍى لكُه ًدىاُو الع  ًُ ًان  تبحرهذ قؿالبا ما  ـّ  اجه الخا

 مشجحن في الػام، وال ًهُم 
ّ
 امشؤة واخذة، ولم ًًٌ ًشاها بال

ّ
ًمُل بحرهذ، قهى لم ًتزّوج بال

زواث،  غىذها
ّ
با الج ًان غكُكا واهشا، ُمخجّىِّ ؤيثر مً غؽشة ؤو خمعت غؽش ًىما. ومؼ رلَ 

ها ث  لّىِّ
وح ؤلاوعاهُت وٍُ كعذ الش  ًُ  .(6997 ،بحرهذ) وما 

ًاُس بحرهذ قهى لم ًيؽؿل في خُاجه بُدّب  .بدعامي ألامحر وغّكخه ودهاثه ونذ ؤؼاد 

ػشاء والكشظان 
 
عاء ولم ًلخكذ بليهً، بل اهخّم باملجذ وجدهُو الُبىىلت، وههج ظمذ الؽ

ّ
الي

ىكه حػلخه ًلهى اظخئثاسا وخّبا واختراما مً ؼػبه، ومً 
ُ
بانخه ول

 
لمه ول دِّ

 
الػشب الٌباس. ق

ًاهىا معلمحن ىه مً يعب ألاغذاء ظىاء ؤ
ّ
)مىدة  ؤم معُدُحن. ولػّل ما ٌص ي بلى رلَ جمٌ

ساح ًكػل ًّل ما في وظػه لحرقؼ  الزيخايم وهشان في رلَ الححن، وهى الججراُ دًمِؽُل، 

ما نّذم له هذاًا مهّمت، 
ّ
مً ؼإن ألامحر. قلم ًبؼ له الباسود والّشـاؿ والبىادم قهي، وإه

 التي جهُم قُما بحن اإلاذًت ووحذة اإلاؿشبُت(مٌىخه مً بخماع مػظم الهباثل الػشبُت 

ًاُس (6997)بحرهذ،  ًان  ا 
ّ
بحرهذ ؼاهذ غُان خفُل، قةهه سّجل ًّل ألاخذار التي ، وإلان

هذ باألمحر، مً مػاسى ووناجؼ حشث بِىه وبحن الكشوعُحن
ّ
مً حهت، وبػن الهباثل  حػل

ًاهذ مىالُت وغمُلت لالخخالُ الكشوس ي مً حهت ؤخشي، وجىاوإث  الػشبُت في الجضاثش التي 

كفُالث جلَ الىناجؼ 
ّ
ذ بحرهذ ج مػه لسحو وحىد ألامحر ودخش يُاهه غلى بٌشة ؤبُه. ونذ ـس

وألاخذار غً ألامحر وحِؽه وخاؼِخه بؽٍل دنُو لٍىهه خاك هزه اإلاػاسى شخفُا، 

. يما جدّذر (6997)بحرهذ،  وداقؼ غً الّذًً ؤلاظالمي لذ اإلاعُدُحن يما ؤوسد في ؤخادًثه

مت بالهباثل اإلاىالُت للكشوعُحن، والتي  غً مفحر ألاهكاُ التي ؾىمها ألامحر بػذ بلحام الهٍض

ت، وازىا غؽش حمال، وغذدا مً ألاؾىام وألابهاس، خُث و ًاهذ خمغ وغؽش  ن امشؤة وحاٍس

عاء هذاًا للّشئظاء مً ؤجباغه، وباع الػبُذ والجماُ والهعم ألايبر مً نذم الّعب
ّ
اًا مً الي

ش مً سواجب حىىده ِّ
ّ
 . (6997)بحرهذ،  نىػان اإلااؼُت إلاً ًذقؼ ؤيثر مً ؾحره، ودقؼ اإلاخإخ
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كاُ التي وه ًني في حػامله مؼ جلَ الّىِّ ىا جبذو شخفُت ألامحر غبذ الهادس راث الُبػذ الّذِّ

 دخلذ في باب خٌم مّ ػاسيه، ونذ قؾىمها في م
ّ
ل بها اإلاعلمىن غلى ظاثش ألامم ألاخشي، وإال

 آخش.

لخكذ بليها بحرهذ، وهي ؾمب ازّمت ـىسة ؤخشي لؤلمحر غبذ الهادس  وقمال غّما ظبو

ذ به ؤصمت خاههت، خُث ههفذ له 
ّ
ألامحر مً مىنل ظلىان اإلاؿشب املخضي بػذ ؤن ؤإلان

اؿ، وي زا اإلاىاد الؿزاثُت وألالبعت وألاقشاد. وبػذ وُى اهخظاس لم الزخحرة مً باسود وـس

ت، والاغخزاس له غً عجضه في جهذًم ؤًت  ًخلو غبذ الهادس مً العلىان ؾحر الخإيُذاث ألاخٍى

لخه سظاثل ظلىان " : معاغذة. ًهُى بحرهذ يىذ مػه ومؼ ؤخذ بخىجه في خُمخه غىذما ـو

ت. لهذ قخذ الّشظاثل بلهكت، وساح ًهشئها
ّ
قاسحعم الؿمب  اإلاؿشب، قٍاهذ لي مالخظخه بذن

غلى وحهه، وغىذ الاهتهاء منها سمى بها بلى ؤخُه. وجىانؽا بػذ رلَ نلُال في مممىن الشظاثل، 

ًي الؽماجتزم ناُ ألامحر غً ظلىان اإلاؿشب "ًخ "، ومسح لحُخه بُذه، والخكذ بلي ǃ اف 

)بحرهذ،  بٍّل هذوء وولب مّني ؤن ؤخّذزه غً مممىن الشظاثل التي يّىا نذ اظخىلُىا غليها(

 وهٌزا قػلى الّشؾم مً ؤّن ألامش معخكدل  وألاصمت ؤغعش، ب (.6997
ّ
ذاال

ّ
ًان ُمخجل  ؤّن ألامحر 

ىلت واظخماجت وغضما، وقاغل املحخّل اإلاعخػمش )جهن بمهمت الجهاد غلى ؤنذس ما ًٍىن بى

  .(2229، غؽشاحي) "بعالح الّىاس وناومه بالّفبر، وهاصله بالٍلمت واإلاىزو

والىانؼ ؤن الخُاهاث اإلاّخػانبت التي حػّشك لها ألامحر غبذ الهادس مً لذن الهباثل 

الػشبُت، يهبُلت الذواثش هىاحي وهشان، ونبُلت البرحُت الىانػت بحن مػعٌش ومعخؿاهم، 

ت، نفمذ ظهشه وهّذجه، وجىالذ خّتى جٌّعشث الّىفاُ غلى  وبػن الهباثل الّصحشاٍو

ًاهذ مً روي الهشبى. قما ؤؼبه الّىفاُ، ولٌم هي الخُاه ت ؤيثر ونػا، وؤؼّذ ممالت برا 

اغش الػشبي
ّ
 : 2خاله بداُ الؽ

ُُخننننننننننننننننننننننننه
 
ه
 
نننننننننننننننننننننننننًذا الج اخِّ  و 

ً
 ُسمدننننننننننننننننننننننننننننننا

نننننننننننننننننننننان  ن
 
ننننننننننننننننننننننى ً

 
ل
 
 ق
 

 
ُ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننث ننالنِّ

 
ز نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناـن و 

 
ّىننننننننننننننننننننننننننننننننننننه ُسمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ  وز ٌِّ

 
 ول
 

ذ قيها  هٌزاو  بَّ
 
ججّشع ألامحر مشاسة الاوسحاب مً ظاخت الىغى التي ـاُ وحاُ قيها، وي

ه الهاثل
ّ
 :  (37، ؿ. م6965 ،ألامحر غبذ الهادس) حِؾ قشوعا خعاثش قادخت. ولػل

 

                                                           
دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت،  :  الجضاثش-وهشان .البشير ؤلابراهيمي أدًبا ث(. )د. ريشه دمحم غباط في يخابه 2

 )بذاًت الٌخاب(.
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نننننننننننننننننننننننننننننننننننننا وع  ش 
 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننم غّىننننننننننننننننننننننننننننننننننا ق

ُ
ُري خبِّ

ُ
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىا ج

ُ
ل  ظ 
 

نهننننننننننننننننننننننننننننا  نننننننننننننننننننننننننننننذ مِّ
 
ٌ فننننننننننننننننننننننننننننننُذُم بن خ  ُُ وٍ  نننننننننننننننننننننننننننننننننا

 
 اإلاه

 
ننننننننننننننننننننننننننننننشـب  ننننننننننننننننننننننننىمِّ خ 

 ً نننننننننننننننننننننيهم منننننننننننننننننننننً  ننننننننننننننننننننم لنننننننننننننننننننننننني قِّ
 
ٌ
 
 ق
 

 ُُ ا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننض 
 
ال ًننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننناُن و  م  نننننننننننننننننننننننننننننننش  الض 

 
خ نننننننننننننننننننننننننننهِّ اقخ   بِّ

 

ض الّىكغ، ؤبّيها ًان غٍض ً هكعه  والحّو ؤّن ألامحر 
ّ
ال ًشض ى مً الؿىُمت باإلًاب، بر وو

ق بالده مً بشازً املحخّل. ومً  ِّ
ّ
ل
 
غلى مهاسغت ألاغذاء، وهضم ألابىاُ، ولم ٌعدىٌل ؤن ًخ

ؤحل رلَ لم ًهى  غلى الاهٌعاس والخُبت ألهه لم ٌػخذ غلى الاظخخزاء والاظخٍاهت ًهُى 

ًان قُه نبل قترة  وجشى مؼ غذد مً سحاله املخلفحن الجبل ومُذان":  بحرهذ اإلاػشيت، الزي 

ًان ًبذو ؤن صؾشدة وعاء  ذناء. و ا، يعب به اخترام ألاغذاء وألـا نفحرة ًهىد حِؽا نٍى

ًاهذ حػّبر غً الكشخت باوسحابه ؤيثر مّما حػّبر غً  هه،  ىاحي احخمػً غلى وٍش
ّ
الهباثل، الل

خه. لهذ خامشجه هى هكعه غلى ألانل مثل هزه ألاقٍاس. ىن،  الكشخت بشٍئ
ّ
ًان ؼاخب الل

شة جدىم خُى قمه ًاهذ هىاى ابدعامت مٍش ًان  (6997 ،بحرهذ) "و ه في الىانؼ 
ّ
غلى ؤه

ٌعدؽػش جهاًت مهاومخه في ًل مّشة، قخجشبخه الحشبُت وجمّشظه الجهادي ؤوخُا له ؤن الكؽل 

 ُ ولِغ لي  )يىذ ؤخاسب الكشوعِغ : املحخىم ظٍُىن ًىما ما هدُجت خزالن الهباثل له. ًهى

ؤمل ؤن ؤسي جهاًت خمُذة لي في هزه الحشب التي ابخذؤث مً ظبخمبر ظىت زالر وزالزحن. مؼ 

ؤهني يىذ ؤغخهذ ؤوي ؤنىم بالىاحب الّذًني، وخكظ بالدي. وؤخص ى ؤن ؤجلّهى ؼبه اإلاالمت مً 

ىوي(  ًتًر
ّ
  .)م6923 ،ألامحر دمحم بً ألامحر غبذ الهادس) نىمي الزًً وزهىا بي. وخلكىا ؤال

وهزا ال ٌػني ؤّن الّسخي لحو ألامحر مً الّىاط حمُػا، قثّمت مً ؤخز منهم الحضن 

ـاسوا آظكحن جخفّػذ صقشاتهم وجيعٌب غبراتهم الظُما ؼُػخه وؤهل "والٌمذ ًّل مإخز، و

هيهم ًاهىا ٌعخمىشون خحره ٍو اغخذاء الػذّو وؼّشه  مدبخه يُل ال ونذ واس مً بُنهم مً 

شحىه يُل ًّل واخذ منهم ما ًاّمله ٍو دُىهم مً ًّل مٌشوه ٍو بل بّن  .(6997)بحرهذ،  "ٍو

الػظُمت جكانمذ ؤيثر، خحن ؼاع حعلُمه غىذ ؤهل الجضاثش، خُث اؼخؿلذ اإلاىادب في 

عاء في والًت وهشان، قإخبر الحايم وو
ّ
ر الّىىاح مً الي

ُ
لب مىه اإلاذن والهشي والبىادي، ويث

هم نذ رهب ض  ها وغِّ
ض  وهىا  .(6997)بحرهذ،  مىؼ رلَ قإحاب الججراُ دغهم ًبٍىن قةّن هزا غِّ

جدبّذي مٍاهت ألامحر غبذ الهادس الػالُت خّتى غىذ ؤغذاثه مً الكشوعُحن، بما جمخؼ به مً 

 سحىلت وإخالؿ وظماخت.

ؤظهمذ بوعاهُت ألامحر غبذ الهادس واخترامه وجهذًشه لؿحره مً الؿشبُحن اإلاعُدُحن  لهذ

في حؿُحر ـىسة الػشبي اإلاعلم لذي آلاخش، ويعب زهخه. قهزا بحرهذ وهى ؤإلااوي معُحي لىاإلاا 

ًّ اختراما خاـا له، بالشؾم مً ؤهه ظعى ظػُا خثِثا ؤيثر مً مشة الكشاس مً  ظّل ًٌ
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شِّه. ًهُى 
 
ه مً واحبي ؤن ؤغترف ؤًما ؤن شخفُت ألامحر غبذ الهادس ":  بحرهذُمػعٌ

ّ
 اه

ّ
بال

ى غىه 
ّ
ني لم ًًٌ مً الّعهل غلّي ؤن ؤجخل

ّ
ًاها ًدذزان ؤزشا في هكس ي، بدُث به وخمىسه 

 في مفلحت ألامحر، 
ّ
ش بال

ّ
ا يىذ ال ؤقٌ

ّ
قإؼشيذ مدّمذو في مؽشوعي وؼشغىا في جىكُزه ... وإلان

، قهذ ؤؼاس غلُه ؤن ًذقؼ لي ؤًما هكغ الّشاجب الزي ًخهالاه يما ٌػشف رلَ هى هكعه

ولبُان بوعاهُت ألامحر في ؤيثر مً مىنل ومىوً، ًزيش بحرهذ وهى  .(6997)بحرهذ،  "الُػّماُ

ذ وؤـش مىنكحن ٌؽُان بلى هاجَُ الخفاُ. 
ّ
خحر ؼاهذ غلى رلَ، ألهه خمش وبفش وؤي

ت البرحُحن الػمُلت وؤّما ألاّوُ، قدحن نام بحرهذ بةههار وكل  مً الىاس التي ؤؼػلها في نٍش

 ُ وهزا الىكل البريء الزي لم ًكػل ما ٌعخىحب ؾمبَ " : لكشوعا بإمش مً ألامحر، ًهى

ال هظشة حّذ  قدملخه بلَُ، وهى الؿىُمت الىخُذة التي ؾىمتها مً هزه اإلاػشيت. هظش بلي وٍى

ٌُ تسهُب كل. غً اظ اػّبر به، جفّىسث مػه في البذاًت ؤهه 
ّ
دىٍاسه ملحاقظتي غلى خُاة رلَ الى

 "ǃ وؤخحرا ناُ لي. ؤؼٌشى وخو ظُذي بىمذًً، لهذ ؤـبذ وجفشقذ يما ًخفشف اإلاامً

ى غىذما قّىك ألامحر (6997)بحرهذ، 
ّ
ومً مػه  لبحرهذغبذ الهادس . وؤّما اإلاىنل الثاوي، قخجل

 
ً
ها، ولم ًكػلىا لٍىجها لم جلِّ بالؿشك ؤوال

ّ
 ،بهىؼ ألاخؽاب مً ؤقمل ؤشجاس البعاجحن ًل

عم باإلوعاهُت والّشخمت ختى ال  وهزا ما ٌػىِىا هىا وزاهُا
ّ
ًا ًد ؤجهم ؤسادوا ؤن ٌعلٍىا ظلى

ػعاء مً ألاجشاى  ًان غليهم ؤن ًذقػىا لشاثب مشجكػت،توالٌشاؾلًدشمىا الخ  مً  ، الزًً 

 .(6997)بحرهذ،  ؤشجاسهم اإلاثمشة بالهماء غليها دون مشاغاة ألي ش يء

ًاُس بحرهذ نّذم ـىسة ُمػهلىت ووانػُت لؤلمحر غبذ الهادس  وباإلاهابل  وبالشؾم مً ؤّن 

 ؤن ؤخٍامه لم جيعلخ مً الشئي الّىابػت مً ؤلاخعاط املخُالي
ّ
ىانل يثحرة، بال . وهزا في م 

)والّفىسة بىاء  ، الزي هى في الىانؼ ـىسجههال وغٌُػني ؤن آخشه الحماسي مترّظب ؤبذا في 

ل واختراع
 
خُاُ، قيها جمث دُل بلى وانؼ في املِّ

ُ
ا ؤيثر مّما ج يه  اهِّ

دُل بلى وانؼ ب 
ُ
. وألجها يزلَ قهي ج

لكيها جدمل بحن ( 6999، لبِب) آخش( ًُ ىاباجه  اظش في بػن خِّ الىَّ
 
اتها هىغا مً ق ُّ و

شبُحن 
 
سة في حُىاجه يبهُت الؿ ِّ

ّ
ز ج  ت وُمخ  شِّظ 

 
اثُت ُمىؿ ذ  اسخت، جىم  غً غِّ الاظخػالثُت الفَّ

ا. قلىاإلاا ؤزنى هى غلى شخق ألامحر وحػله في مفاف ألابىاُ  فـى
ُ
ُغمىما، وألاوسوبُحن خ

م، اهىالنا مً ؤّن البؽش)
 
ال ظام في الػ  د هم ـىاجؼ ألقٍاسهم، وؤّن ؤقالػِّ ػالهم ال جخدذَّ

)البيُت الٍاملت( في ؤقٍاسهم، ؤي في مىىو جلَ  بىظاوت اخخُاساتهم ونشاساتهم، بل هي هدُجت

حن  م(2224، )اإلاىاـشة ألاقٍاس(. ؽحرجه مً الجضاثٍش ش لؤلمحر وغ  ممِّ
ًُ ًان  ه في الىانؼ، 

ّ
بُذ  ؤه

ىظش بليهم هظشة دوهُت، قيها يثحر مً الّس  فكهم الػشب اإلاعلمحن الّعىء، ٍو م، ٍو
ّ
ت والتهٌ خٍش

ؤًه. والحّو ؤهه ـاخب  خػّفب لش 
ُ
ىػذ ألامحر باإلاعدبذ والذًٌخاجىس، اإلان بالهعاة ألاؼّذاء، ٍو
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 بىحه الحو قمال  قٌش خّش)ال
ّ
ػت، وال ًفشف ؼِئا بال َش

ّ
ل الّشغُت ؼِئا ال جإمش به الؽ ِّ

ّ
ًٍل

عخجُب إلاا ًش ى مىه(. لىغ ه ًكػل ما ًهُى َو
ّ
ًهُى  (1903، غبذ الهادس دمحم بً ألامحر) ؤه

ل الهاثذ الكشوس ي: ب  ُل مً نِّ هب  عخ  ٌُ )لهذ اهذهؾ مً ؤمشها مثلما اهذهؾ  ًاُس بحرهذ، وهى 

ىا مؼ رلَ 
ّ
ر غً ظشوسه بالىجاح، الزي خههىاه غىذ الػشب. ولم ؤيخمه ؤه بَّ آلاخشون وغ 

ىم بلى الػىدة بلى معُديي ؤوسوبا، وؤّن ما ًبذو غلُىا ب
ّ
هما هى مظهش مؽخانىن ًل الؽ

خادع، قىدً وؽػش في ؤغمانىا بخػاظت يبحرة. قلِغ هىاى مً ؤوسوبي ظذًذ الكٌش 

عىدها خٌم  ت، َو عم بالهعىة وقهذان الّشوح اإلاػىٍى
ّ
ٌعخىُؼ الحُاة بحن ؤقشاد ؤمت جد

  .(6997 ،بحرهذ( معدبذ، بسادجه هى وخذه هي الهاهىن العاثذ(

فّىسون الػشبي  ًُ كه راجا احخماغُت هانفتهٌزا هم ألاوسوبُىن  خكىاوي بػلي، " بـى

ت  ًماسظىن  ،"م2266، بػليم(. معاساث الىهذ ومذاساث ما بػذ الحذازت 2266) الػىفٍش

تهم هي هخاج خماستهم اإلاضغىمت وماّظعيها  ذون بال مىاسبت، ؤن غىفٍش
ّ
اي البؿُمت، ٍو

ت ألاوسوبُت،  .م(22666)بػلي،  ومىّحهيها ػىب التي جهبؼ بػُذا غً اإلاشيٍض
ّ
وجىاُ ًل الؽ

و ألامش بالػشب خاـت، والزًً اغخبرهم بحرهذ
ّ
)مً ؤبىاء الكىشة  وحعخكدل ؤيثر برا حػل

بثاء ؤًما ...خّها، ولٌ
ُ
وغىذهم ما للمذهُت مً غُىب وآقاث دون وػمها  ّنهم مً ؤولئَ الخ

ّل  (6997 ،بحرهذ) وقماثلها(
ُ
هزه ـىسة الػشب في مىظىسه، غلى الشؾم مً اخخكاءهم به في ً

اإلاىاظباث، ؤزىاء بنامخه في الجضاثش، وفي قترة اهممامه بلى حِؾ ألامحر غبذ الهادس، قمال 

غً مػشقخه الصخفُت بخفاله الحمُذة ومىانبه الّعامُت. غلى ؤّن مىنل بحرهذ هزا ٌص ي 

ًان بلى ؤّن يخاباث ألاإلاان ال جخلى مً  لت، و بظهاس الػذاء للجضاثش التي ؤهاهذ ؤوسوبا إلاذة وٍى

الّشغب في نلىب ؤبىائها. وفي الّعُام راجه هلكي ؤإلااهُا آخش ًذعى  ريش اظمها مجشدا ًثحر

ؼىهبحرؽ ٌػترف بإن اظم الجضاثش ال ًدمل غلى الّخكٌحر في حماُ ظمائها، وصّحُت مىاخها، 

ّخكٌحر في آلاالم، التي غشقها الػبُذ اإلاعُدُىن قيها. وخفىبت ؤساليها بهذس ما ًدمل غلى ال

عم بالىابؼ الفلُبي في ؤؾلب ألاخُان
ّ
3وهزا ؤًما ما حػل يخاباتهم جد

. 

وؤخحرا، ًمًٌ الّضغم ؤن ـىسة ألامحر غبذ الهادس جإسجحذ لذي آلاخش ألاإلااوي، بحن 

عخِىجش غىذ ظكشه بلى ألامحر ناُ لؿاٌ"ؤلاعجاب والّخهذًش والجاربُت، قكاؾجر ًزيش ؤّن 

" ǃ : "ابو هىاى برا ؼئذ. ؤّما برا يىذ جدّبني، قما بي خاحت بلى ؤن آمشى بالػىدة اإلاؿشب

ًان نذ ؤظلم في ؤزىاء رلَ، بلى اإلاؿشب، واؼتري مههى باإلااُ الزي صّوده  وظاقش ألاإلااوي، و

                                                           
 .77. ؿ .دراسات أدبية مقارنةؤبى الػُذ،  دودو : ًىظش 3



 دمحم حمىدي

252 

ذه ألامحر ُّ ولػّل هزا اإلاىنل ًىماف . (6997)بحرهذ،  "ألامحر به، ولٌّىه غاد في الّنهاًت بلى ظ

بلى مىانل يثحرة مؽابهت، جبرص ؼّذة ؤلاعجاب بصخفُت ألامحر غبذ الهادس مً نبل آلاخش، 

عمذ به ظحرجه اإلاثالُت ظىاء يفذًو 
ّ
والتي اظخىحبذ هزا الّىىع مً اإلاىلىغُت، هظشا إلاا اح

 .4ذ الّىظشمً مىانل بوعاهُت مؽهىد لها بالحٌمت وخعً الّخذبحر وبػ ،ؤو غذّو لكشوعا

ش لها ومماسظت الّخػالي الػهُم، بؿُت اظخماليها إلصاختها 
ّ
وبحن الجحىد والاظخخكاف، والخىٌ

وإبادتها. اهىالنا مً قٌشـة هشحعُـت حػٌغ وحىد آلاخش يمشآة مفهىلت ًخإّمل بىاظىتها 

ٍل اإلاش 
ّ
ل ي للّفشاع الحماسي بهذس ما ًكترك وحىد وعي مهابجاإلاهُمً نىجه وؼىيخه. والؽ

ً) هى دلُل الؿحرة بمعاقتها الثهاقُت واخخالقها الشمضي والهُمي  .(م2225، الٍض

نها آلاخش ألاوسوبي 
ّ
بّن اظدىىام هزه الٌخاباث وجكٌَُ مٍىهاث هزه الّفىس التي دؼ

ل في الىانؼ لحظت وعي حماعي 
ّ
ت، جمث بػامت وألاإلااوي بخاـت، غً الزاث الػشبُت الجضاثٍش

ومٍُاهحزماث نهشه. قلِغ ًٌكي ؤن وػشف ؤهىا مههىسون، بل غلُىا ؤن ًذسى آلُاث الاظخػماس 

  .م(6992، جىدوسوف) وػشف يُل جّم نهشها

افيا  بيبليىغر

(. بحروث : داس الُهظت دو.وج ح(. )خهّي ممذوح، ؼش 3. )ه. الذًىان. (6965)ألامحر غبذ الهادس 

 الػشبُت.

وجو(. بحروث :  .. )خهي ممذوح، جذالغافلركري العاقل وثنبيه م(. 6966ألامحر غبذ الهادس )

 .627 ؿ. و 626 .ؿداس الُهظت الػشبُت، 

. ثحفة الزائر في ثاريخ الجزائر وألامير عبذ القادرم(. 6923ألامحر دمحم بً ألامحر غبذ الهادس )

ت2)ج.  ت : اإلاىبػت الخجاٍس ؾ، ؿ.  -(، ؤلاظٌىذٍس  .524غشصوصي وحاَو

الفىسة الثهاقُت مً مىظىس الذساظاث ألادبُت اإلاهاسهت. ههال غً : (. 6989هجري ) داهُاُ ،باحى

م، ـُل(. في الخىاب الخذاولي، ـىسة اإلاؿشب في املجلت ألاإلااهُت "قٌش 6989غلىػ ظػُذ، )

 .98(، لبىان : مشيض ؤلاهماء الهىمي، 7، )مجلة العرب والفكر العالميوقً"، 

 

                                                           
 "غبذ يخاب  جشحمت .شخصية ألامير عبذ القادر من منظىر آلاخر .م(2223) ،: ؼشؼاس غبذ الهادس ًىظش 4

مشيض البدىر : الجضاثش ، وهشان (.22-69)، مجلة إنسانيات (.م 2223) .الهادس" لهىظخاف دونا ؤهمىرحا
 وما بػذها. .69ألاهثروبىلىحُت الاحخماغُت والثهاقُت، 
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