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مً  (م1883-8686) بً مفىـى بً دمحم ٌعخبر ألامحر عبذ اللادس ابً مخي الذًً

شث جإزحرا 
ّ
خ الجضاثش الحذًث و اللُاداث الـزة التي ؤز هى مً ؤبشص ؿاإلاعاـش، هبحرا في جاٍس

اث اللشن الّخاظع  ُّ عُل الىثحر مً الحبر. وكذ شخف
ُ
ثحر الجذٌ وح

ُ
عؽش، بر ال جضاٌ ظحرجه ج

ذي ؤعماله مخخلف ؤـلاع ا لت لذ لعالم، رلىم بخىله ملاومت ؼاكت و بلؽ ـِخه ـو وٍى

ت، بالشػم مً  ،الاظخعماس الـشوس ي  هشاهاثؤلاوإـشاسه الذؿاع عً ألاسك والىوً والهٍى

؟ بر جم سجىه  معاهاجه هبحرة بعبب مىاكـه الىوىُتاإلاخىىعت. وهم واهذ والفعاب الىثحرة و 

جهجحره بلى مذًىت دمؽم  زّم ومً  ،بلفش ؤمبىاص الـشوس ي في نهاًت خشبه لذ الـشوعُحن

ت. وواهذ هزه ألاولاع اللاهشة مىاظبت ماإلات لىىه عشؾ هُف ٌعخؼلها اظخؼالال  ،العىٍس

ت.   رهُا، ؿسخشها للىخابت والخإلُف ولؤلعماٌ الخحًر

: مشخلت الخعلم والتزود بىىس اإلاعشؿت  جذًش بالزهش ؤن خُاة ألامحر مشث بثالر مشاخلوال

ت والؽشعُت والـلعـُت في ؼبابه، وامتهاهه إلاهىت الخعلُ اسجه للىثحر مً الذٌو و  ،ماللؼٍى ٍص

ت،  زم جإحي اإلاشخلت العشبُت، زم مشخلت اإلالاومت بعذما جمذ مباٌعخه ؤمحرا لللباثل الجضاثٍش

الثالثت وألاخحرة مً مشاخل خُاجه التي هشظها للللم والخإمل الـىشي. وفي هزا الفذد هجذ 

خ الجضاثش اإلاعاـش كذ جىحهىا بلى اهخمامهم بالجىاهب العُاظُت  ؤن ؤػلب الباخثحن في جاٍس

ت  ذ دساظاتِهم لحُاجه الثلاؿُت  ،التي محزث معحرجه ظتراجُجُتوالا والععىٍش
ّ
 .واإلاعشؿُتوكل

ت الحذًثت، ومتزعما للملاومت الؽعبُت  ولم ًىً ألامحر عبذ اللادس ماظعا للذولت الجضاثٍش

العذًذ مً  الـىش وفيوباخثا في  ،لذ الاخخالٌ الـشوس ي ؿدعب، بل وان ؼاعشا مخفىؿا

ت وألادبُت، بوعاها  ،مخدشسا ومخجاوبا مع عفشه اللماًا اإلاعشؿُت. وان مً خالٌ آساثه الـىٍش

ا ومالـاث  وخامال إلاؽشوع بوعاوي ججاوص به الحذود املحلُت واللىمُت. هما جشن جشازا زٍش

هزهش منها على وحه الخفىؿ هخاب "اإلاىاكف" في الخفىؾ، وسظالت "رهشي العاكل  ،هامت

ؿمل العلم والعلماء على املجخمعاث. وواهذ  اؿيهجىاٌو  ،وجىبُه الؼاؿل" اإلاىحهت للـشوعُحن

حرة في الؽعش، وسظاثل عذًذة جىاٌو ؿيها مخخلف اللماًا التي جبرص ببذاعه له ؤكىاٌ هث

لى بفي العذًذ مً اإلاىاظباث  وإلى حاهب حعاوُه الللم وان ٌععى .ومياهخه ألادبُت والشوخُت

ب الشئي بحن الؽشق والؼشب  والذعىة بلى خىاس الثلاؿاث والذًاهاث. ،جلٍش
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خُت ،وإؼادة بجهىده في ول هزه املجاالث جم جىٍُم عذة  ،وإهشاما لصخفِخه الخاٍس

اإلالخلى الذولي بمذًىت  : ملخلُاث ووىُت ودولُت جىاولذ خُاة ألامحر وبىىالجه ومأزشه، مثل

لخلى واإلا ،5885ؿبراًش  56-53ًىمي  تاـمت الثلاؿت ؤلاظالمُبمىاظبت جلمعان عجلمعان 

ت )جشهُا، ًىمي  (، واإلالخلى الذولي الزي جم 5885ماي  81-88الذولي بجامعت ؤولذاغ ببـر

الذولي بمذًىت  لخلىواإلا 5881 ماي 18و 57-56جىٍُمه بمذًىت الجضاثش العاـمت ؤًام 

جم بعذادها هثحرة ومخىىعت وهي جٍاهشاث علمُت  ، الخ...5882ماسط  81-8-8مععىش، ؤًام 

وماظعت ألامحر عبذ  ،ومشاهض البدث العلمي ،مً كبل الجامعاث داخل وخاسج الىوً

 ..اللادس وحمعُاث ووىُت ؤخشي.

ولمً هزا العُاق العلمي ؿلذ هٍمذ وخذة البدث خٌى الثلاؿت والّخىاـل وآلاداب 

الاحخماعُت والثلاؿُت بىهشان  األاهثروبىلىحُواللؼاث والـىىن الخابعت إلاشهض البدث في 

داب واللؼاث والـىىن وولُت آلا  ،بالخعاون مع ولُت العلىم ؤلاوعاهُت والعلىم ؤلاظالمُت

ت والعُاظُت بالجضاثش ومخبر  8حامعت وهشان ومخبر ألابعاد اللُمُت للخدىالث الـىٍش

خها الخابعان ل  : ألامحر عبذ اللادسملخلى دولُا جدذ عىىان " 5جامعت وهشانالـلعـت وجاٍس

م بملش وخذة البدث ببلذًت العاهُا، 5883 ماًى 83و 82م اإلاثلف، ألادًب واإلاخفىؾ" ًى 

إحي هزا اإلالخلى لِعلي المىء على الجىاهب اإلاعشؿُت وألادبُت مً خُاة هزه وهشان.  ٍو

ت خُت، بؼُت بعادة كشاءة وؿدق ممامحن مالـاجه ومىاكـه الـىٍش  ،الصخفُت الخاٍس

 وؤًما البدث  ،عامتوإًجاد اإلاعاوي اإلاؽترهت بِىه وبحن الترار ؤلاوعاوي  ،وجإمالجه وإبذاعاجه

مً  وعلُه ؼاسن العذًذفي اسجباه مىاكـه بلماًا العفش، بفـخه مثلـا وؤدًبا ومخفىؿا. 

ت في هزا اإلالخلى الذولي وكذ ؤجىا مً مخخلف  ؛ الباخثحن وألاظاجزة والصخفُاث الـىٍش

  في حضثحن هزا اإلالخلى الذولي ؤعماٌ الجامعاث الىوىُت والذولُت. وجثمُىا لهزه الجهىد هيؽش

عها على زالزت مداوس  والتيهزا الىخاب الجماعي  مً  : الثلاؿت وألادب والخفىؾ. جم جىَص

والجذًش بالزهش ؤن ألامحر وان ًىلي اهخماما خاـا للثلاؿت إلاا لها مً ؤهمُت في خُاة 

ت، و  ،الؽعىب ع الحماٍس ت الىوىُت والخإظِغ للمؽاَس ـها عامال خاظما في بىاء الهٍى  بـى

بامخالهها خاـُت مخاص بععت اإلاعاسؾ واإلاعلىماث، و ألامحر مً الصخفُاث التي ج ؤّن  خاـت

ً. ،اإلاىاكؽت الهادثت ت في الشد على آلاخٍش ُـها للحجت اللٍى  و جٌى

وفي هزا الباب، ؤي في املجاٌ الثلافي، جلذمذ مجمىعت مً ألاظاجزة ببدىر جدىاٌو 

ً لىخاباجه وآساثه.  ،و هٍشجه للعالم ،مىاكف ألامحر مً هزه اللماًا  وؤًما هٍشة آلاخٍش
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وشق الجذاٌ وؤظالُب الحجاج  الحاج بىيردجىاٌو وللخعمم ؤهثر في هزه ؤلاؼيالُت، 

خُت التي بشصث بدعً  لذي ألامحر في ملابلخه لآلخش بلشاءة في ؿىش هزه الصخفُت الخاٍس

ت اخخُاسها للمىهجُت ولؤلظلىب الجُذ في اإلاىاكؽت، وب ُّ ىُـُت جدذًذ اإلاىىللاث "العلل

ًّ ؤّن هزا الجاهب ؤخز  تي واهذ جدُي به، وال ؼ
ّ
ت في مىاحهت الّخدذًاث الىبحرة ال ًّ والاحتهاد

ًوصف ولد كعىا هبحرا مً اهخماماث ألامحر واوؽؼاالجه وهمىمه". وهى ما ٌؽحر بلُه 

ساثه الشد ان الؼشك مً و الزي و  ،"اإلالشاك الحاد"في كشاءة جدلُلُت لىخاب ألامحر  الىبيت

على ؤلاظالم الىؿاء وؤلاخالؿ، ووان الشد بإظلىب مخمحز  واؤهىش  ًعلى ؤخذ اللعاوظت الزً

بُت(ًمم حملت مً الخفاثق هزهش منها " واإلاضج  ،ظىق ألادلت )الىللُت والعللُت والخجٍش

 هزه الخاـُت  الحجاج إلكىاع آلاخش". ظلىب العلمي وألادبي، ظلىهه معلًبحن ألا 

ً ؤهلخه لُيىن مدي ؤهٍاس الىثحر خُث كذمىا عىه ـىسا  في الخعامل الـىشي مع آلاخٍش

الطيب ولد ولعل هزه الفىسة اظترعذ اهدباه مخخلـت، جإسجحذ بحن الخلذًش والاصدساء، 

واإلاىظىعاث العامت في ؤوسوبا  ،الزي بدث عنها في اإلاشاحع الـشوعُت ألاهثر اهدؽاساالعروس ي 

ىبُذًا" )الاهترهذ() واإلاىظىعت  ،ومعجم "السوط" ،معجم "سوبحر الفؼحر"، ومىظىعت "ٍو

وداثشة اإلاعاسؾ ؤلاظالمُت(. وجمثل هزه اإلاشاحع "مفادس ؤظاظُت للبدث ألاوادًمي  ،اليىهُت

وظاثل هاحعت  -ؿمال عً رلً -  ومـاجُذ خلُلُت الهدعاب اإلاعاسؾ اليىهُت، بل بنها

ً وبلىسة وجىحُه الشؤي العام". وعً زلاؿت الاخخالؾ ٌؽحر  بلى ؤن  ارّم إبراهيم بً علخيٍى

ت ؤلاوعاهُت  خ رسوة الشٍئ خه الفىؿُت التي مثلذ دوما و"عبر الخاٍس ألامحر وان مخمحزا بشٍئ

ألامحر على اإلاخـخدت واإلادعامدت، واإلاعترؿت بدم الاخخالؾ وكبٌى آلاخش، ورلً في بواس جشهحز 

لم ًىً ألامحر ًبدث عً بكىاع آلاخش بىشوخاجه الحىاس ال الفشاع بحن زلاؿاث العالم". و 

ت"، وهى ما ًشهض  وظلىهه بلذس ما وان ٌععى بلى "بزباث وجشظُخ الىُىىهت والزاث الحماٍس

بي ومً اإلاىٍىس الؼش  ،في جىاوله لـىشة آلاخش مً اإلاىٍىس العشبي ؤلاظالمي حابر  مختار علُه 

جىلُذ واظخجالء رلً مً خالٌ "الترهحز على جدلُل وجـىًُ بعن مً بععُه بلى "

ت، وجدبع اإلاىاكف في بواس الخذاؿع العالثلي"،  وفي الاججاه هـعه، ؤي العالكت الىمارج الـىٍش

م، مداوال 8648دساظت خٌى ؿخىت دمؽم ظىت  غبيأمجد أحمد الس مع آلاخش، كذم 

خي واإلانهجي لخلً اإلاشخلتالىؽف عً آلاخش في ؿىش  وبخاـت إلاا  ،ألامحر لمً العُاق الخاٍس

ت اإلالاومت وسوح ألامت اإلادعامدت اللادسة على الجمع ما بحن  ،ًمثله "ألامحر مً سمٍض

اإلاخماداث في وعُج حمعي حمُل". وهي ججشبت ساثذة في مجاٌ الخعامل مع آلاخش، بر جذخل 

واللىاـل ألاوسوبُحن.  الشهبان والشاهباثومنهم  ألامحر لـن الجزاعاث وخماًت اإلاعُدُحن
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ت جىشق بليها  ل بكذام ألامحر على هزا الـعل سظالت بوعاهُت كٍى
ّ
 ،ماهر جبار دمحم الخليليومث

لت حعامله مع  وفي ،وعالج ممامُنها ؤلاوعاهُت بالخعمم في ؤؿياس وسظاثل ألامحر الشوخاهُت وٍش

ذكاء ؤو مع الخفىم، وهى الخعامل ا لزي ؤزاس "بعجاب دٌو العالم ؿمال عً ألـا

ولمً لُجعذ بزلً خلُلت اإلاعاوي العامُت في الذًً ؤلاظالمي ؿعال ال كىال".  ،اإلاعلمحن

ؤن ألامحر عبذ اللادس كذ "ؤعىى مً خالٌ مىاكـه  عبد القادر بوعرفتهزا الىشح ًشي 

خُت عً ؤلاوعان اإلاخجزس في بوعاهِخه، الزي  عىوهخاباجه مثاال خُا وججشبت جاٍس للعمل  يٌُ

)هملابل للىٍش( اللُمت الـملى على الىٍش، ؿملُاط هماٌ ؤلاوعان بعمله ال بىٍشه، ألن 

امل معا، ؤما الىٍش ؿهي خاـُت العمل كاعذة عامت ٌؽترن ؿيها ؤلاوعان العادي والي

خُت التي  با عً هزه الصخفُت الخاٍس ؤلاوعان اإلاترقي في ظلم الىماٌ"، وألامش لِغ ػٍش

 حعخمذ كُمها مً "الجزعت ؤلاوعاهُت في الثلاؿت ؤلاظالمُت ؤوال في الحىمت العملُت 

ت".  ال الىٍٍش

، بخدلُل اإلاشجىضاث التي اعخمذها في الفلح لعمشالحفيظ  عبدحعشك ألاظخار هما 

بحن اإلاخخاـمحن، بخاـت وؤن الشحل ًمخلً "اللذسة على الخإلُف بحن الللىب املخخلـت، 

والذؿاع عً ألامت والىوً )...( بما ؤوحي مً كىة وسباوت حإػ". ؿلام بالبدث والاوالع "على 

ت"، مما حعله ًمحز بحن الىفشاهُت الثلاؿت اإلاعُدُت على اعخباس ؤّن ؤجباعها مً ؤهل الزّم 

الصحُدت التي حاء بها اإلاعُذ، وبحن الىفشاهُت التي جبىاها اإلاىدعبىن بليها مً ألاوسوبُحن 

الزًً ساخىا ٌعملىن على برالٌ الؽعىب بؼحر وحه خّم"، مما دؿع بهزه الؽعىب 

 اإلاعخمعـت بلى اإلالاومت والذؿاع عً هشامتهم. 

  جويده غاهموهى ما حؽحر بلُه  ،لاومت في الـىش العالميوكذ ؤزشث هثحرا هزه اإلا

في خلل علمي الاظدؽشاق وما بعذ  بدواسد ظعُذمً خالٌ الذساظاث التي كام بها 

ت ملاما مىشما في هخاباجه، وهي التي خٍُذ بزهش ألامحر  اليىلىهُالُت، بر وان "للثىسة الجضاثٍش

 ،ىبُعت اليىلىهُالُت الـشوعُت في الجضاثش"عبذ اللادس الجضاثشي ؤزىاء دساظخه وجـىُىه ل

في مىاحهت اعتى وإوعاهُا بالذوس الزي لعبه ألامحر "معشؿُا وظُاظُا  ادواسد ظعُذوؤؼاد 

ألاوعاق الثلاؿُت لدعاٌئ عً ل بووشمت معاشووىلىهُالُت في العالم". وهى ألامش الزي دؿع 

اإلاعشؿُت في زلاؿت وؤدب ألامحر عبذ اللادس وعً هُـُت جبلىسها، باالظخعاهت  والخمثالث

ُذ  ،بالىؽىؿاث العلمُت في مجاٌ الذساظاث الثلاؿُت وباظدىىاق الثراء الثلافي والـش

ت. وفي راث العُاق ًشي  ؤهه ال ًمىً اختزاٌ هزه  عبد الكريم املاجري اإلاعشفي للعالمت اللؼٍى

عت الصخفُت في خشهت اإلال
ّ
 اومت لالخخالٌ الـشوس ي ؿدعب، "ألنها شخفُت مخمل
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بر كذمذ العذًذ مً ؤلاظهاماث و منها ما ًذخل في علم الخُل،  ،في العذًذ مً اإلاُادًً"

 وعُت بل كل ]اإلاىخبت[ العاإلاُت".الزي "ؤزشي به اإلاىخبت الـش 

ر مً بخدلُل ـىسة ألامح كاميليا موهبولمً العالكت مع الزاث ومع آلاخش كامذ 

وكذ "ؤؼاد اليل بهزه الصخفُت  ،خالٌ ؤؼعاس ؤبىاء ووىه وؤؼعاس الؽعشاء الـشوعُحن

 ،ـىسة ألامحر لذي الىخاب دمحم بضىاس يواإلاخـخدت على العالم". وعاًً  ،اإلاعخلُمت والخلُت

وبخاـت الىُـُت التي سظم بها ألادباء الـشوعُىن هزه الصخفُت التي جمحزث بالعذًذ مً 

ضما وكذ اختزلها بعمهم في رهش حىاهب منها ؿلي، لىً الؽاعش سامبى كذ  ،الخفاٌ وبالياٍس

سؤي في ألامحر "اللاثذ الجذًش بخالؿت ًىػشوا عىغ ؿُىخىس هُجى الزي كذم ؤخياما 

بلُىن الثالث"، وججاوص ألامحر جلً الفىس املختزلت لصخفِخه مدعشعت خىله وخٌى ها

بـمل "خىمخه الىبحرة واهـخاخه الـىشي". ووان اهخمام الىخاب ألاإلاان بفىسة وظحرة ألامحر 

زهش ،في مالـاتهم هبحرا دغ رلًحمودي دمحم  ٍو ؿاػجر وواٌس بحرهذ بخاـت.  في هخاباث مىٍس

بمثابت  ،سخالت و ّظىاح عً الجضاثش في ؿتراث مخخلـتٌعخبر ؤن ما هخبه الؼشبُىن مً بر 

زاهت واإلاىلىعُت"، و 
ّ
ت جخمّحز بص يء مً الج ُّ ه ألاإلااهُان ما هخب خحر دلُل على رلً"ؼهاداث خ

 ؤ. ؾ. دًىحزن عً ألامحر عبذ اللادس.ًىهان واٌس بحرهذ و 

ه الصخفُت هما جىاٌو الىثحر مً اإلاؽاسهحن في اإلالخلى الجاهب ؤلابذاعي مً خُاة هز

خُت، ؤي  ت، ول ما ًخعلم بالخاٍس وليىن هزا ألادًب مجاٌ العحرة والىخابت ألادبُت والؽعٍش

ت اللُع ض على حضثُاث  ،في "الفُاػت اللؼٍى
ّ
وخىُما في هٍشجه بلى الحُاة خُث وان ًشه

دىم كبمخه عليها ،الٍىاهش فىسها بذكت مخىاهُت" ،ٍو ؛ ؤي عالكت ألادًب بعحرجه  ٍو

كذ جىاٌو بظهام ألامحر في الحشهت ألادبُت مزهشا بإهه  عبد العسيس شويطالُىمُت، هجذ 

"ؤدًب معاهم في خشهت ألادب الجضاثشي الحذًث جإظِعا ومشحعُت وجىىسا، مً خالٌ 

ت "وبخاـت في حيغ العحرة ألادبُت  ت والىثًر العذًذ مً ؤحىاط ألادب وؿىىهه الؽعٍش

 في ظحرجه "اإلاىظىمت ب"جدـت الضاثش في مأزش ألامحر عبذ اللادس و ؤخباس الجضاثش". ،زاجُتال

ت  أحمد ؤلمحر ػاثبت عً اإلاعالجت ألاوادًمُت، بر خفها لولم جىً دساظت الىخابت الؽعٍش

اح اإلاىسؿىلىجي في ؼعش ألامحر، بالخعشك للجىاهب اللعاهُت الشريف شطراح ، بدىاوله لالهٍض

لت، بر وألاظلىبُ  ،"جخشج بمىحبه اللؼت مً بيُتها الفشؿُت اإلاإلىؿت بلى ؿماء ؤوظع للخإٍو

وهى ما ًجعل "الخإزِث ٌعهم في بىاء  ،العُاقي وؤلاًلاعي، وجدىلها الذاللي" باعخباس جمىكعها

دلم هجاعخه وجمحزه ؤلابذاعي".   وداثما لمً دساظت الجاهب اللؼىي جلىم لؼت ألامحر، ٍو



 جقدًم

58 

ت لذي هزا ألادًب اإلالاوم، و  ،زهرة بً ًميىت بالخالي بـدق خفاثق لؼت الىخابت الّىثرًّ

ـُه "اإلاىاكف" و"اإلالشاك الحاد"، اإلاعشوؿان على 
ّ
ت في مال دساظتها مً خالٌ هخابخه الىثًر

ت، ولخلف  ُّ ت والفىؿ ُّ ـاث الـلعـ
ّ
"عىذ بؼياالث مهّمت  ؤًماؤّنهما ًذخالن لمً اإلاال

ت لؼت الىخاب ُّ اإلامحزاث  إلبشاصفي هزًً الىخابحن حععى  ؛ ت والّخإلُف"جىؽف عً خفـى

ت وجدل ت، ُاللؼٍى ُّ ت، والبالػ ُّ رهُب
ّ
اث، الت ل خفاثق لؼت الخإلُف مً خُث اإلاعخٍى

ت. ُّ  وألاظلىب

بمعالجت الجىاهب اإلاازشة في خُاة كاثذ اإلالاومت  عبد القادر مساري وفي باب الشظاثل كام 

ت خُث واهذ سظاثله "بمثابت الىاؿزة التي مىىدىا مً الاوالع على ؤهم مٍاهش البِئت  ،الـىٍش

ت آهزان، وعبرث بفذق عً الفشاع اللاثم بحن الاظخعماس والؽعب الجضاثشي"  ،الجضاثٍش

ؤـذكاء، على الشػم مً ؤن مً ؤعذاء و  اوهي الشظاثل التي جىىعذ في ممامُنها بدىىع مخلليه

 بالشوىد ألادبي ولعـه. وهى راث اإلاىلىع الزي جلاسبه  جلً الـترة كذ احعمذ

الجاهب اإلاؼمىس مىه  خلذم كشاءة في ببذاعه ألادبي بؼُت الىؽف عً، ؿحاكمعماريت 

واإلاخمثل في "الشمىص الفىؿُت في ؼعشه الزي لم ًىٍش بلُه بال مً الىاخُت العُاظُت ؤو 

ت"، ومً زمت الحذًث عً " ظّش الخمشة ؤلالهُ في ؼعشه الزي لم  ت والعؽم ؤلالهيالععىٍش

ا ألامحر عً هزه ألاؿياس  .رلً عىذ معٍم الؽعشاء، هما عهذها "ًخؼً باإلاادًاث وكذ عبر سمٍض

بلى ؤلامعان  صالح الدًً ملفوفواإلاعاوي الفىؿُت مً خالٌ كفاثذه وؤؼعاسه، مما دؿع 

ت وألادبُت العشبُت الحذًثت في اإلاؽشق،  بهزه الجىاهب ودساظت "ؤعالم النهمت الـىٍش

ىف ول مً  ،والُاصجي" ،والبعخاوي ،والباسودي والىهىاوي  ساثذا  مدمىد ظامي الباسوديـو

ت في اإلاؽشق ا ن ، "ؿهما معا ًمثال الىبحر وألامحر عبذ اللادس ساثذها في اإلاؼشب ،لنهمت الؽعٍش

مذسظت ؤلاخُاء والخجذًذ"، وكذ وان ألامحر في ؼعشه "مخفىؿا بظالمُا مخدشسا مً كُىد 

 الخللُذ اإلامُذ، ومً عالم اإلاادة المُم واإلاؼلم، مخىلعا بلى عالم الشوح ألاظمى وألاعلى".

مً  ظش اهخمام اإلاخللي بؽعش ألامحر وبخاـت إلاا له فتيحت العسوويهما عالجذ 

ًىـل له البلاء، وما ًجعله خُا على مش العىحن. ولزلً ًٍل كابال ألن  "ألاظباب الـىُت ما

ُـت الؽعش" وخُث ال "ًخلذ مً الؽعش بال ما له  ،ًىبم علُه بعن الىلاد جفىساتهم لٌى

مً اللذسة على العىاء والخجذد ما ًممً له البلاء خُا على مش العىحن بعذ صواٌ ٌشوؿه 

"ألامحر" ومخللُه للىؽف عً  "وبُعت العالكت بحن ؼعش  ومالبعاجه، مما ًذؿع بلى البدث في

 ؤؼياٌ الخىاـل بُنهما". ولمً معالجت ـىسة ألامحر في ألادب الجضاثشي ًلىم 

دعاءٌ عً ؤخلُت الشواجي  ألاعشج" لىاظُجي بلشاءة هلذًت لشواًت "ألامحرحبيب مووس ي   ٍو
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خُت  يل مخخلف عما هى معشوؾ وإبشاص شخفُت ألامحر بؽ ،في الخفشؾ في اإلاادة الخاٍس

خُت  .في الىخابت الخاٍس

شي ؤن " ت وجدخاج ٍو خي هى مً ؤـعب الىفىؿ التي جدذ مً الحٍش الىق الشواجي الخاٍس

هما ًمعً واملحفلت في النهاًت" كذ جيىن مخُبت لللاست.  ،بلى جدمحر ًخجاوص الثالر ظىىاث

معاوي مخىىعت في خلىلها الذاللُت، الىٍش في كفاثذ ألامحر التي جخممً زروقي  عبد القادر

وهي اإلاعاوي ؤلاوعاهُت  والزاحي بيل شجىن الحُاة"، ،خالقيوالفىفي وألا  ،ؿمنها "الجهادي

 ،العالُت اإلاعبر عنها بلؼت جدخـي "بالبذٌع ألحل بخذار اللشع ؤلاًلاعي بيل ـىىؿه ومٍاهشه

ها مً وػحر  ،والجىاط والىباق واإلالابلت ،بذاًت مً الخىشاس والخلعُم ومشاعاة الىٍحر

مجاٌ ؤلاهخاج الؽعشي جىىعذ اإلاىلىعاث لذي الؽاعش خُث لم اإلاازشاث البذٌعُت". وفي 

ت و بالخطحُت واإلالاومت ؿدعب، بل هاٌ مىلىع اإلاشؤة هزلً  ،ًىخف بالخؼجي بمذًىت بىـس

مً خالٌ دساظتها  زهيرة بوزيديهفِبا مً ؤؼعاسه. وهى اإلاىلىع الزي اظترعى اهدباه 

لجمالُاث اإلاعخذعى ألاهثىي، بر جبلى ألاهثى لذي ألامحر "سمضا للبلاء اليىوي واخخـالُخه 

عت ميعابت مخىالذة ُّ  ،الذاثمت، الىامدت بلى الخؼُحر والبىاثُت"، ومتى ظاسث ألاؿياس "و

ث الىشح الـجي ودعمخه بشئي 
ّ
الىخابت بِعخمىلىحُت ػاًت في الّذكت والعمم". وفي باب اػز

ـىسة الـشط في ؼعشه لخبدث في "ـىسة الـشط في ؼعش  ليلى مهدانالجمالُت جىاولذ 

ت التي  ،وهزا ألاوعاق اإلاخذخلت في حؽىُله" ،ألامحر عبذ اللادس زم جدعاءٌ عً وبُعت الشٍئ

ت، وعً ميىهاتها، وجمٍهشاتها الدؽىُلُت. وعً  جدذدث مالمدها في اللفُذة ألامحًر

اث وممامحن خُث  ،بالخعٍشف بهامفالح  بً عبد هللافي ما ًىخب مً سظاثل ًلىم  مدخٍى

ُذ الثلاؿت الذًيُت، والثلاؿت ًزهش ما وان ٌعخمذه ألامحر مً معشؿت جخمثل في " ـس

خُت، والثلاؿت البالػُت" وكذ ههج الىهج  ،ًلىي بها اإلاعجى والحجتوالؽىاهذ اللشآهُت  ،الخاٍس

راجه مع "ؼىاهذ الحذًث الىبىي" مما ًىبئ " عً ظعت اوالعه على ؿىىن وكىاعذ الىخابت 

اث بلى سمىص اإلالاومت في ؼعش ألامحر ومنها ورهيقي الشاًب هما حعشك العشبُت.  التي الشمٍض

املخخلـت وخاـت اإلاىىللحن  واهذ جشهض على مبذؤ "العىدة بلى الذًً ؤلاظالمي بيل مىىللاجه

ت الذًيُت ؤلاظالمُت للمجخمع، ووخذة البلذ".  خي والعلذي، كفذ املحاؿٍت على الهٍى الخاٍس

ان، مىكـا بًجابُا "وكذ ؼيل الؽعش الؽعبي اللادسي في   مىىلت ألاػىاه والجلـت وبٍش

ً العاوـت الذًيُت شة اإلاخللي". وجشظُخ الشوح ؤلاظالمُت والـىش الفىفي في راه ،في جدٍش

والدصجُع على اإلالاومت للمؼخفب الـشوس ي. والعىدة بلى البعذ الشوحي للذًً ؤلاظالمي. 

 صالم بً لبادهزا البعذ الشوحي في ؤؼعاس ألامحر مىلىعا لخدلُل ًلىم به ؤًما وظُيىن 
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بلشاءجه لللفُذة الؽعبُت التي حؼىذ بملاومت ألامحر للمدخل الـشوس ي، خُث واهذ "الـىشة 

ت"، مما دؿع بخمثل الفىس الّشوخُت ا ُّ ت والّشوح الىوى ُّ جا مً العلُذة الّذًي ت مٍض ُّ  لىوى

ه. مما ًلىد بلى الحذًث عً ؤهم  في ؼعش ألامحر الزي واهذ جازش في هـعُاث ؤجباعه ومىاـٍش

"بزباث الزاث الثلاؿُت  ىوه ،معإلت حعشك لها الؽاعش في ـشاعه مع املحخل الؼاصي 

ت التي جبرص مً خالٌ ؼعش الـخش الزي هٍمه ألامحر وؿفل ؿُه".واإلاىاؿدت عً ا  لهٍى

هى ما ٌععى و  دساظت ألابعاد الـىُت في ؼعش ألامحر واهذ لها هفِبا مً الذساظت، ولعل

للبعذ  : زهش ؤنبخعشله للجىاهب الـىُت في اللفُذة الفىؿُت لؤلمحر بر ًلعمري دمحم بلُه 

وهى خحر وظُلت  ،الفىفي ـىسة واضحت اإلاالمذ مخجلُت ال لبغ ؿيها وال لبابُت في ؼعشه

 هبحرا مً الؽعش الفىفي الزي كام  .للخعبحر عً ججشبخه الىحذاهُت
ً
وكذ جشن ألامحر " جشازا

وؤلاؼادة  ،والخُاٌ ،واللؼت املخخفت ،والشمض ،على سواثض ؤظاظُت هثحرة منها الحب ؤلالهي

ت في ؼعش ألامحر بعذا  .االث الخفّىؾبشح مً ؤبعاد اإلالاومت،  هاماوهىا جىدس ي معإلت الهٍى

ا شهيرة برباري هى ما جخعشك له  ا زٍش ، ؿخبرص هزا الجاهب في زىبه "الـخشي هفا خٍُى

ت ٍش ت وجفٍى ت بما ًضخش به مً ميىهاث لؼٍى   ،مىـخدا على اللشاءاث الجمالُت والـىٍش

، ورلً السجباوه بالىماٌ، وببىىالث ألامحر، و"خماظخه، وووىُت..."ؤو ممامحن كىمُت 

 والتزامه بلماًا ؤمخه، وفي ملذمتها كمُت الخدشس، والخالؿ مً اإلاعخعمش الـشوس ي". هما

خُت في ؼعش ألامحر لح جدًدصاًدعاءٌ  خعشك  ،عً الجىاهب الجمالُت والخاٍس ٍو

ُاث واإلامحزاث الـىُت واإلاىلىعُت لهزا لل لف عىذ ـذي "جإزحر ملاومت خفـى الؽعش، ٍو

لاومت الؽعبُت ى اإلالب هاالء عاـشه ومً حاء بعذه"، وؤًما هُـُت جىشق  ألامحر في ؤؼعاس مً

 التي خالها ألامحر لذ الؼضاة. 

ولمً هزا الخىحه الخاؿ بمعاًىت الؽعش الؽعبي وؤلاهخاج ألادبي واللؼىي الزي جىاٌو 

بزهش الؽعشاء الزًً حؼىىا بخلً الـترة، ولعل  رحمووي عبد الجليلًلىم  ،ملاومت ألامحر

 ملاومت ألامحر لالظخعماس الـشوس ي،مً ؤبشصهم الؽاعش ؤبى اللاظم الشخمىوي الزي ؤؼاد ب

وكذ حعضص هزا الىىع مً الؽعش ؤزىاء وبعذ زىسة ألامحر عبذ اللادس. وحاءث هزه اللفاثذ 

خي والفبؼت العُاظُت، بلى حاهب ؤػشاك الؽعبُت "لخمىذ للملاومت الؽعبُت الىابع الخا ٍس

ت الزاث للىاكع في ؼعش  الـخش واإلاذح في الخؼجي باإلالاومت". هزه اإلامامحن اإلاخعللت بشٍئ

مً خُث الزي جىشق بلى جلً اإلاعإلت  عرابأحمد ألامحر هى ما ظدىفب علُه دساظت 

بر حعخجي  .ما ًيبػي لهوما ًيخج عً جلً الخدىالث و  ،"ـىسه ومعاهُه الٍاهشة التي جاديها"

هزه الزاث الؽاعشة بىعي هبحر بهزا الخدّىٌ "على ؤظاط ؤن الاهخلاٌ في ؤلاهخاج الؽعشي 
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عىذ وحذاهُاث ألامحر  وصيلت مرباحملمىط في حعذ الزاث الياجبت كبل ول ش يء". وجخىكف 

مان" ألاظلىبُت، بر ؤن ؼعش ألام حر خعب عبذ اللادس الجضاثشي لخذسظها وؿم معادلت "بىٍص

الذاسظت "ال ًخلى مً هزا الىمي، الزي بث ؿُه سئاه الىحذاهُت مىىللا مً راجه التي  ههز

ؤدي به بلى  و هى ألامش الزيؼعشث بىوإة العالم الخاسجي، وعجضث على الخىُف معه"، 

البدث عً مىـز ًخلفه مً جلً اإلاعاهاة، ؿلم ًجذ "بال الخمشد على الىاكع الشاهً، وجدذي 

في زالزت  وكذ خاكعلباجه، وومىخه هدى العمى بلى عالم آخش مً ـىع عىاوـه"، 

، ومىلىع الؼشبت والحىحن، ومىلىع الحب ؤلالهي".  مىالُع وحذاهُت "هي ججشبت الؼٌض

ت ومىلىعاتها لذي ألامحرولمً الاهخمام ب  دشاش جليلتحععى  ،لؼت الىخابت الؽعٍش

 ا"ؿى جبرصفي مخخلف املجاالث لخاهذ بإن احتهاداجه  للخعشك بلى مجمىع ما ؤلـه ألامحر

للعِؾ الزي هخج عىه علم حذًذ ًخىُف مع ول ألاولاع والحاالث التي ًفادؿها في 

له" بحرا في ؤلاخاوت باللؼت )هخابت وهالما(، مً كا هـى جوهى بلؼت الىخابت هزه كذ ؤٌهش  ،وٍش

اث  ،وؤلاخاالث الفىؿُت ،خُث "جىاحذ الفىس البالػُت والشمىص  ولؼت مؽـشة على معخٍى

". وفي الجاهب اللؼىي والترهُب البالغي جلىم  ،عذة والخجلُاث ؤلالهُت على وحه ملحًى

ؿدال امخىى خُث جشي ؤهه وان " ،مجاٌ الىخابت باإلؼادة بجهىد ألامحر في فاطمت صغير

ا في العذًذ مً  ـهىة اللىافي، ألاػشاك وؼتى ؿخلف بمىحب رلً دًىاها ؼعٍش

ح رلً بالخعشك للفىس وعىاـش الترهُب البالغي في ؼعش ألامحر الزي اإلاىلىعاث"، ؿخىض

 ال ًخلى مً حىاهب ؿىُت. 

لىثحر مً الباخثحن ؤما في باب الخفىؾ الزي خاك ؿُه ألامحر هثحرا، ؿلذ جىاوله ا

 بـدق البعذ الحجاجي  خدًجت الصافيكامذ بالذساظت اإلاـفلت والخدلُل، بدُث 

ا  ّن بفي ؤلاؼاساث الفىؿُت لذي ألامحر، بر  ُّ ـه وعُجا سوخ "الخىاب الفىفي ؤلاظالمي بـى

اث ؤلالهُت"، و جشي ؤن دساظت الخىاب الفىفي 
ّ
ذ العالً مع الز جخـاعل ؿُه راث اإلاٍش

ت جىؽف  هؼحره مً تالخىاباث البؽشٍّ ـّ تو  ،عً "ملىت خا ُّ باسصة للحلل اإلاعشفي،  خفـى

ت داخلُا وخاسحُا ) ُّ التراهُب، ؼيل اللؼت بحن  اإلاعجم الفىفي،الزي جشد ؿُه اللؼت الّفىؿ

 الحلُلت واملجاص، الشمىص وؤلاؼاساث، ؤهماه الخىاب اإلامّحزة("، وهي خىاباث ومعاوي 

 إلاً ؤخز هـعه عً هـعه"، وهي ؼشوه ال بذ مً جىؿشها في اإلاخللي لهزا 
ّ
ال ًمىً ؿهمها "بال

ٌعالج ؿيها  الزيصيد حافظ  عبد الحميدوجىضح دساظت الىىع مً الخىاباث و اإلاعاوي. 

  مياهت ؤلاوعان في الخفىؾ العملي عىذ ألامحر على ؤظاط ؤن هذؾ الخفىؾ ًخمثل 

بلى ألاخعً، ومعالجت مؽىالث الىاكع"، مما ؤهله ليي ًخىك ػماس في "حؼُحر ؤولاع ألامت 
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ت الجذًذة للزاث وآلاخش.  م الىعي والشٍئ هزه الخجشبت التي جاهذ على "بىاء ألاها عً وٍش

ألاها الحماسي ولِغ  ىهوألاها  ،البذء ًيىن بةزباث ألاها )ؤها مً ؤهىي( جإهُذا للحمىس 

اظخعادة مياهت ؤلاوعان في "واكعه ومدُىه ؿلي ألاها الـشد"، وإزباث ألاها ًإحي مً خالٌ 

وليىن ألامحر ًمثل همىرحا للـلُه . ، مخإظُا بالىبي الخاجم وؤلاوعان اليامل"الحماسي 

ُه بلى بذساظت جخعمم في اإلاشخلت التي ظبلذ هـ صالح علواوياإلاخفىؾ والثاثش، ؿلذ كام 

لعب دوس العُاس ي،  ؿشوعا، خُث وان "ًلعب دوس اللاض ي في ؿً اإلاىاصعاث بحن اللباثل، ٍو

دساظت معحرجه وشخفِخه وهى في ظاخت علُه ؿةن ؿُالف بحن الفـىؾ اإلاخـشكت"، و 

ذ مً الخعمم  "مً حىاهب مخعذدة  و ،الذساظتو اإلاعشهت جدخاج خعب هزا الباخث بلى اإلاٍض

وإلى الحـش  ،والاهثربىلىجي ؤًما ،والاحخماعي ،منها الىـس يوبإدواث بدث مخخلـت 

 ألاسهُىلىجي في البِئت الثلاؿُت والاحخماعُت التي ؤوؽإث ألامحر عبذ اللادس". 

في جىاٌو التزهُت وؤزشها في العلىن  عيادة بً أًوب الكبيس يظعذ وفي راث الخىحه 

خُث ًشي ؤن اوعلاد مثل هزا اإلالخلى مىاظب " إلاا جمش به ؤمخىا هزه ألاًام مً  ،ألامثل لؤلمحر

هضاعاث واهلعاماث، بل وؿىض ى عاسمت، وجخبي في اإلاعحر"، وألامحر همىرج لزلً مً خُث 

والصجاعت ولبي  ،ن "ؤبشص ألاعماٌ الجلُلت التي احعمذ بالخدلي بالفذق وؤلاخالؿب

التي جذٌ على و  ،ا جدلى به مً صهذ وعـت، وخضم وخىمت"الىـغ، والتزام هذي الؽشع مع م

ؤو ًخل بالىـغ الضهُت.  ،ؤهه كذوة للجمُع بعبب "ظمى هـعه وجشؿعها عً ول ما ٌؽحن

، الخعشك لعشؿاهِخه بخاـت ليىن ؤن هزا ألاخحر هٍش بلى الىحىد على فريدة مولىوجىخذ 

 ل لدؽيل الىخذة التي ؤظاط ؤهه "بيُت ميسجمت جدىاػم عىاـشها وجخجاوغ وجخذاخ

ال جىـفم، والتي حعشي في حمُع اإلاىحىداث"، ووان ألامحر مخإزشا بالعذًذ مً اإلاخفىؿت 

 وعلى سؤظهم ابً عشبي، معلمه وؤظخاره الزي ؤخز عىه العلم وخعً ألاخالق". وداثما 

ب ، إلاىاكؽت قويدري ألاخضر ي اهبر في مجاٌ العشؿان  بظهاماث ألامحر عبذ اللادس في جلٍش

، ؿحري ؤّن اإلالـذ لالهدباه في جفىؿه ؿهى رلً اإلاىخى العشؿاوي العمُم الزي ألاهبرالعشؿان 

بلى خّذ ؤن اللاست لىخاب اإلاىاكف  ،مخي الذًً بً عشبياكخـى ؿُه ؤزش ؤظخاره الؽُخ ألاهبر 

ه "ٌؽعش بتراهُم الـخىخاث اإلاىُت وؿفىؿ الحىم جخلى مً  لـي في زىاًا هفـى حذًذ، وٍُ

ت"، ولم حؼب عً مالمذ الـلعـت  سحواج دمحمأ ؼشخا لىثحر مً معخؼللاث الىخاباث ألاهثًر

ُت ف عشي الّفىفي لؤلمحر، ؿلذًه الؼّىـى
ّ
الؽعش ًـشك "مىىله الخاؿ ي الخىاب الؽ

ًلا بىاظىخه )مىىم الخىاب العشؿاوّي(، الزي ٌعلً   اسلخعبحر عً آلاساء وألاؿيلوٍش

وق الباوجي"، 
ّ
ليىن الخىاب الؽعشي الفىفي لؤلمحر ٌعج بخلً اللماًا الـلعـُت بلؼت الز



 جقدًم

53 

لُت وألاخالكُت. وفي مجاٌ الىخابت الفىؿُت ؤًما ًخىحه  اث اإلاُخاؿحًز ، لسهـرفارش والّىٍٍش

بالخدلُل والذساظت لخلىُاث هخابت اإلالاماث الفىؿُت عىذ ألامحر مً خالٌ هخابُه 

ف ألامحر في جإلُف هخابه ألاٌو هزه اإلالاماث  برو"الحلُلت ؤلالهُت"،  ،"اإلاىاكف" ٌو

داث،  التي وهي حملت مً الخلـىُاث ،الفىؿُت ف املجشَّ جخمثل في "الاظخٍهاس الفىفي، ـو

ت ًَّ شد ثر، والاظخىشاداث العَّ ف، وخذازت الىَّ ت الـى  والاظخعاساث الىاممت". ؤما  ،وؼعٍش

اع الفىفي هزه الجىاهب الشوخُت في الخفىؾ ؤلابذاعي وؤلابذؿلذ هاكؽذ ؤًما لوث زييب 

  "للعلُذة دوس في جإظِغ ؤلابذاع الجمالي، وججمُل الفىسة ؤلابذاعُت  لذي ألامحر، بر جشي ؤن

في مشؤي الـىش الىحىدي"، وهي ألامىس التي حعلذ خُاة ألامحر جشجبي بالخفىؾ مً هاخُت 

 .في ـىس مدعىظت للخُاٌذا الخجشبت واإلاعشؿت، وكذ وان رلً مخجع

خعشك  ً مً خالٌ هخاباجه  بلى مياهت ألامحر بلقاصم فيالليٍو بحن العلماء واإلاـىٍش

ت اإلاعشؿت، خُث حمع ؿُه بحن التي عبر ؿيها عً "وسظاثله  خه ومىكـه الخاؿ مً هٍٍش هٍٍش

م الحىاط الٍاهشة هداظت اللمغ التي ًذسن بها ؤلاوعان  اإلاعشؿت الحعُت، عً وٍش

بعن اإلاىحىداث بلى ؤن  ازم خاظت البفش ؿُذسن به ،لمىظاث، والؽم والعمع والزوق اإلا

لا زاهُا هه "بألامحر للعلل خله مً خُث هما ؤعىى  ،ًخجاوص املحعىظاث" ًجعل وٍش

وحعله ؤؼشؾ مً اإلاعشؿت الحعُت". وهى في باب ـذق الىبىة بذاللت  ،للمعشؿت وهى العلل

. وؿُما ًخعلم بمياهت ألامحر بحن ا رهب بلُه ابً جىمشثإلااما اإلاعجضة، ؿهى في رلً مىاؿم جم

ً وسحاٌ العُاظُت لت  .العلماء واإلاـىٍش ولمً العالكت التي ؤكامها ألامحر مع الىٍش

بذساظت هزه العالكت واإلاىاكف لُاهذ على ؤن جدالف بوكضيبت محمود ًلىم  ،الشخماهُت

لت لم ًىجح في جإظِغ  ألظباب مخعذدة،  الذولت التي ؤسادها هزا اإلالاومألامحر مع هزه الىٍش

ئها وؤؿياسها "بلى الىشق الفىؿُت اإلاخىاحذة آهزان، بذساظت مباد بر ًلىم بالخىشق 

غ الذولت دون الذخٌى في العشد اإلامجي وؤظباب ِوجإظ ،ـىشة الجهادالعُاظُت اإلاشجبىت ب

وان لفاخب "هخاب  ،ىفي الىبحروهى ابً عشبي الف معلمو  ؤظخارؿؽلها". ومثلما وان لؤلمحر 

ؼترؿىن مً معاسؿه الفىؿُت، وهى ما    هدبه بلُهااإلاىاكف" جالمزة ًدبعىن خىاه َو

لـذي ألامحر بعشله لىخاباث جالمُزه  ؿدق ججلُاث الحمىس العشؿاويلزي ا دمحم طيبـي

ًلُمان املجُذ الخاوي، وهما اللزان واها  عبذ الشصاق البُىاس وعبذوباألخق  ،الؽامُحن

بإسك الؽام التي "اخخاسها ألامحر الظخلشاسه اإلاادي والىـس ي والشوحي، وججلذ ؿيها 

  سوخاهِخه". وكذ رهش مىاكبه الؽُخ عبذ الشصاق البُىاس في هخاب عىىاهه )خلُت البؽش(،

 وفي اإلاىلىع راجه ؤلف الؽُخ عبذ املجُذ الخاوي هخابا مىظىما بـ )الحذاثم الىسدًت(. 
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ىؿُا، ؿةّن ؤما عً سٍئ  جميلت بً شىانت العالم لذي ألامحر بفـخه كاثذا وؼاعشا ـو

 ،جلىم بععي خثِث لخدلُلها مً خالٌ الجاهب الفىفي في هخاباث ـاخب "اإلالشاك الحاد"

والتي حؽخمل على الىثحر مً اللُم راث الىابع اللذس ي في الذًاهت ؤلاظالمُت، و"ال جلخفش 

ت  ت بالمشوسة على سٍئ ولىنها جمخلً حزوسا احخماعُت وزلاؿُت  ،اإلاـىش ؤو اإلابخىشهزه الشٍئ

ت خاسج . وسوخُت في املجخمع الزي ًيخمي بلُه اإلاـىش ؤو اإلابخىش وال ًخم الخعبحر عً الشٍئ

الىق ألنها "مخإـلت بعمم داخل العالكت التي جشبي العمل ألادبي، الزي جم اعخباسه بىاًء 

 كشاءة دوادجي حضاًًدليلت ؤهجضث هما  .لىبه الـجي"مدذًدا، بالهُيل العام الزي ًىؿش ؤظ

ت مً خُث العالكت بحن الؽشق والؼشب ومً  ،إلاعحرة ألامحر وهخاباجه وإظهاماجه الحماٍس

ت "البعذ الضمجي والبعذ الشوحي خذاخالن" في خىاس عمُم  ،صاٍو خُث ًلخلي الؽشق والؼشب ٍو

 خٌى اللُم ؤلاوعاهُت والدعامذ. 

ؤن هلٌى ؤن هزا اإلالخلى الذولي كذ خلم ؤهذاؿه مً خُث الحمىس وفي الخخام ًمىً 

الزي ظعى  ،الىمي والىىعي ملخخلف املخخفحن واإلاهخمحن بـىش وؤدب ألامحر عبذ اللادس

ـش باهخمام هبحر لذي  ،للملاومت على حبهاث مخعذدة منها الععىشي والعُاس ي والـىشي، ٌو

ذخل ؤعماٌ هزا اإلالخلى لمً الىؽف عً خاـت الىاط وعامتهم، وراع ـِخه عاإلاُا، وج

ت في معحرجه وفي ؿىشه م لجهىده اإلاخعذدة في  ،الذالالث اللٍى وهي هىع مً ؤلاؼادة والخىٍش

 .والعفشهت بىاء دولت خذًثت على ؤظاط الخدشس واإلالاومت
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