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اجلسائريون والرحلة إىل احلجاز خالل عهد االشتعمار الفرنصي
د .عبد القادر صحراوي
جامعة جياليل اليابس

حـيل الهجطة ظاهطة بـطٍت زاثمت في حُاة الـػىب وألامم الحطة
واإلاؼخػمطة ،وجذخلف زوافػها الػامت بادخالف اإلايان والعمان الصي جحسر فُه.
وغطفذ ألامت الجعاثطٍت مثلها مثل بلُت ألامم الػسًس مً الهجطاث الخاضحُت ،لػل
الهجطة هحى اإلاـطق الػطبي والحجاظ ؤزىاء غهس ؤلاػخػماض الفطوس ي مً ؤهمها
وؤدٌطها غلى الؼىاء .وكس ػػذ ػلٌاث ؤلاحخالٌ الفطوس ي بلى مىؼ هصه الهجطة
بـتى الٌطق واهػت الحىاحع والػطاكُل ؤمام اإلاهاحطًٍ الجعاثطٍحن ،مً ؤحل
جحلُم هسف بػخػماضي هى فلل الجعاثط غً الـطق والؼعي بلى بلحاكها بالغطب
حؼب ؤلازغاءاث الفطوؼُت.
ولهصا الغطن ؤغللذ ػلٌاث الاػخػماض الحسوز الجعاثطٍت هحى اإلاـطق
الػطبي ،ومىػذ الحج بال في بػى الحاالث الاػخثىاثُت ،هما ضاكبذ ضحاٌ الخلىف
والٌطق الصًً واهىا غلى بجلاٌ بةدىانهم في الـطق ،وفي هفؽ الىكذ ػػذ بلى
مىؼ بهدـاض ؤفياض الجامػت ؤلاػالمُت لجماٌ السًً ألافغاوي .وجمثل الفترة اإلامخسة
مً نهاًت زىضة اإلالطاوي في  1871بلى بساًت اللطن الػـطًٍ فترة غلِبت في جاضٍر
الجعاثط ،وكف داللها اإلاؼخػمطون الفطوؼُىن في وحه هجطة الجعاثطٍحن بلى
اإلاـطق والحجاظ .غحر ؤهىا وـحر بلى ؤن الحسوز التي وهػها الفطوؼُىن لم جخمىً
مً مىؼ الجعاثطٍحن مً الهجطة بلى مذخلف اإلاىاًم الػطبُت والحجاظ مثال ،وال مً
حػلمهم في الجمػاث الػطبُت وؤلاػالمُت ،وال حتى مً الخإزط باألفياض الجهوىٍت
الساغُت بلى الخحطض مً الاػخػماض وؤلاػخغالٌ .ومؼ شلً ًحم لىا ؤن هدؼاءٌ غً
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السوافؼ الػامت للهجطة الجعاثطٍت بلى اإلاـطق غمىما والحجاظ دلىكا ،وغً ضزوز
الفػل الفطوؼُت اججاه شلً؟
 -1الدوافع العامة لهجرة الجسائريين نحو املشرق أثناء إلاحتالل الفرنس ي:
ؿهسث الجعاثط غساة الاحخالٌ مىحاث هجطة هثحرة اججاه اإلاغطب وجىوؽ،
بهٌالكا مً مسًىت الجعاثط كبل ؤن جمخس بلى اإلاسن الجعاثطٍت ألادطي .وؿملذ في
البساًت ألاغُان والػلماء زم جىػػذ بلى اإلاىاًم الطٍفُت هدُجت للوغىي
ؤلاػخػماضٍت .وٍمىىىا شهط الػسًس مً زوافؼ هجطة الجعاثطٍحن التي مً بُجها الهطوب
مً الحىم ؤلاػخػماضي الىلطاوي الصي حاٌ زون مماضػت ًلىغ وؿػاثط ؤلاػالم.
ووـحر بلى ؤن غملُت الاػدُالء غلى ؤضن الجعاثطٍحن كس اهٌطتهم بلى الهجطة ،هما
ؤن فـل بػى الاهخفاهاث الىًىُت والخػطن للسجً والاغخلاٌ كس زفؼ الىثحر
مً الجعاثطٍحن بلى جطن وًجهم( .)1ومً زم ًذٌئ الصي ٌػخلس ؤن ػبب الهجطة
هفس ي فلٍ ،شلً ؤن للهجطة ؤػباب ػُاػُت وبكخلازًت( .)2هصا وكس كام
ؤلاػخػماض هفؼه بةحباض الىثحر مً ألاغُان والػلماء مثل اإلافتي ببً الػىابي غلى
الهجطة  ،هاهًُ غً ادخُاض بػى الجعاثطٍحن الهجطة بلى الـطق ؤزط هفحهم بازت
ألامط بلى ؤماهً ؤدطي مثل غبس الػعٍع الحساز.
ومما ججسض ؤلاؿاضة بلُه ؤن بػى اإلاهاحطًٍ واهىا مً ؤكىٌ مـطكُت
ففولىا الػىزة بلى ؤوًان ؤحسازهم للػِف في حطٍت وؤمان .وحث هاالء
اإلاهاحطون بدىانهم الباكحن في الجعاثط غلى الهجطة بػس ؤن ظٍىىا لهم اإلاىاًم واإلاسن
اإلاهاحط بلحها مثل ؤضن الـام والحجاظ ،وما جمثله مً حسب ليل غطبي ومؼلم.
ومما ال ؿً فُه ؤن زغىة الجامػت ؤلاػالمُت التي هازي بها حماٌ السًً ألافغاوي
والتي جبىاها الؼلٌان غبس الحمُس الثاوي ،وان لها الخإزحر البالغ غلى الجعاثطٍحن
وداكت مجهم الصًً ًدبػىن الٌطق اللىفُت الساغُت بلى الهجطة بلى ؤضن
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ؤلاػالم( .)3وٍمىىىا شهط الخىاضٍر آلاجُت التي جمثل مػالم باضظة للهجطة الجعاثطٍت
والتي مجها ،1911 ،1911 ،1896 ،1875 ،1871 ،1854 ،1832 ،1831 :هصا
الخاضٍر ألادحر الصي غطف هجطة هبحرة بؼبب الوغٍ اإلاؼخمط غلى الجعاثطٍحن
والؼعي بلى ججىُسهم للسفاع غً فطوؼا .وبشا وان اهٌالق الهجطة في البساًتمً
مسًىت الجعاثط ،بال ؤنها ؿملذ بػس شلً مسها ؤدطي والبلُسة ،اإلاسًت وكؼىٌُىت
ووهطان وجلمؼان وغحرها .ومؼذ الهجطة ؤًوا مىٌلت اللباثل في ػىىاث 1857
و 1871هدُجت للملاومت والخمطز هس الادخالٌ الفطوس ي ،ومً ؤؿهط اإلاهاحطًٍ
الحاج غمط ظغُم ظاوٍت ػُسي محمس بً غبس الطحمان بأًذ اػماغُل (.)4
وغلى ازط اػدؼالم ألامحر غبس اللازض ،هاحطث غاثالث بإهملها مً غطب
البالز بلى الـام والحجاظ واػٌاهبىٌ ،وجىالذ بػس بًالق ػطاحه في ػىت ،1852
ولػل اإلاطاػالث اإلاخبازلت هي التي شجػذ غلى شلً .وغطف ؿطق البالز ؤًوا
هجطة هثُفت هحى جىوؽ ،ومً زم بلى الـطق الػطبي وداكت بػس زىضة ،1871
وهفؽ ألامط ًمىىىا شهطه باليؼبت لؼيان حىىب البالز في ػىت  ،1895وزالزِىاث
اللطن  21م التي غطفذ هجطة غاثلت الـُر الٌُب الػلبي .وواهذ الؼلٌاث
الاػخػماضٍت جخسدل في ول مطة إلاىؼ الحج الصي اجذصه بػى الجعاثطٍحن شضَػت
للهجطة ،وشلً باليؼبت للمخحللحن غلى حىاظ ػفط فطوس ي ؤو الصًً يهاحطون
بٌطق ؤدطي ( .)5وفي هصا الؼُاق وـحر بلى جسدل الحاهم الػام للجعاثط ػىت 1875
إلاىؼ الهجطة ،وهفؽ الخىحه زغا بلُه كىاكلت فطوؼا في الـطق باغخباض ؤن الهجطة
جوط بملالح فطوؼا .ؤما في ػىت  1895فلس مىػذ الهجطة مً ًطف الحاهم
الػام وامبىن »  « Cambonبػس ؤن اػخلسض فخىي مً غلماء اإلاـطق ال حصجؼ
الجعاثطٍحن غلى الهجطة وحػخبر البلس اإلاحخل ؤضن بػالم( .)6زم مىؼ حىهاض الهجطة
وؤغلم الحسوز في ؤغلاب الهجطة الىثُفت دالٌ ػىتي  1911و .1911وفي غُاب
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وزاثم زكُلت ال ًمىىىا شهط ؤغساز اإلاهاحطًٍ بلى اإلاـطق والحجاظ ،غلى الطغم مً
وحىز بػى ألاضكام اإلاخىازطة هىا وهىان في جلاضٍط اللىاكل واإلالازض الفطوؼُت.
وحػخبر ػىت  1847ػىت ادخُاض الجعاثطٍحن الهجطة بلى الـام وبسضحت ؤكل الحجاظ
الصي كلسه الجعاثطٍىن للحج زم الاػخلطاض .وؿهسث نهاًت اللطن 19م جصمطا
وغوبا ؿػبُا غاضما هس ؤلاحخالٌ ألامط الصي زفؼ الىثحر مً الجعاثطٍحن بلى
الهجطة ،التي لم جىحلط ؤػبابها في جإزحر الجامػت ؤلاػالمُت وزغىة الٌطٍلت
الطحماهُت.
ومؼ شلً مىحذ ػلٌاث ؤلاحخالٌ بػى الطدم بلى بػى الػاثالث
الجعاثطٍت للهجطة هحى الـطق هما هى الـإن باليؼبت إلاىٌلت اللباثل ،هظطا
للػىبت الحُاة وهثرة الؼيان ،وهفؽ ألامط كامذ به في بؼىطة وكؼىٌُىت
وغحرهما ،في الىكذ الصي مىػذ فُه غاثالث ؤدطي مً الهجطة في ػىت 1847
همىٌلت اللباثل زاثما( .)7وهىان الػسًس مً الللم التي جطويها الىخب الخاضٍذُت
مثل كلت 311حعاثطي الصي ًلبىا ضدلت الخىحه بلى مىت( .)8وفي مىٌلت ػىض
الغعالن ضدم للبُلت ؤوالز دالس بالهجطة بلى ػىضٍت مً ؤحل ؤلاػدُالء غلى
ؤضاهحها اإلالسضة بـ 2611هىخاض( .)9وجظهط بػى ألاضكام فـل الؼُاػت الفطوؼُت في
الجعاثط في مىؼ الهجطة هحى الـطق والحجاظ ،ولػل الهجطة الجماغُت لؼىىاث
 1919و 1911باليؼبت للـطق الجعاثطي ،وهجطة جلمؼان في ػىت  1911كس
ؤكابذ الفطوؼُحن بهلؼ هبحر وشلً غلى الطغم مً ؤن الهجطة الثاهُت ؤي مً
جلمؼان واهذ ػطٍت وحماغُت باججاه اإلاغطب ألاكص ى ومً زم بلى ػىضٍت ،وهفؽ
ألامط ؿهسجه ػىىاث  1912-1911و 1913بهٌالكا مً كؼىٌُىت وبالز اللباثل
بةججاه الاػىىسضٍت وبحروث .وجخفاوث ؤضكام اإلاهاحطًٍ اإلاؼخلطًٍ في الـطق في ظل
غُاب بحلاثُاث فطوؼُت وغثماهُت زكُلت ،وضغم شلً وكل غسزهم بلى 4آالف
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بسمـم في ػىت  ،1883و 11آالف حؼب اللىللُت الفطوؼُت في  ،1911في ححن
شهط ضكم 17511في هفؽ الػهس جلطٍبا غلما بإن الىثحر مً اإلاهاحطًٍ ال ٌسجلىن
ؤهفؼهم باللىللُاث( ،)11هصا وؿملذ الهجطة الجعاثطٍت ؤضن الحجاظ ؤًوا.
 -2الهجرة الجسائرية إلى الحجاز وردود فعل إلاستعمار الفرنس ي:
ال ؿً ؤن ؤضن الحجاظ وما جحخىٍه مً ؤماهً ملسػت ًإحي في ملسمتها اإلاسجس
الحطام والىػبت اإلاـطفت بمىت ،وهصلً اإلاسجس الىبىي وكبر الطػىٌ كلى هللا
غلُه وػلم ،حؼتهىي ؤفئسة اإلاؼلمحن غامت والجعاثطٍحن داكت دالٌ مىػم الحج
والػمطة .ولصلً وـحر ؤن هجطة الجعاثطٍحن بلى الحجاظ واهذ في الغالب ماكخت
ومطجبٌت بما شهطهاه آهفا ،وغلى الطغم مً ؤنها ؤي الهجطة لم جىً وـٌُت بججاه
هصه ألاضن ،بال ؤن شلً لم ًمىؼ الجعاثطٍحن مً الهجطة بلحها ولى بإغساز كلُلت،
ػىاء بلىضة مباؿطة ؤو غبر الـام .وضبما ٌػىز اػخلطاض الجعاثطٍحن بإضن الحجاظ
بلى حسبها وكػىبت الحُاة بها ،شلً ؤنها واهذ حؼخفُس مً مسادُل الحج وألاوكاف
اإلاذللت لها مً ًطف بػى السوٌ ؤلاػالمُت والجعاثط مثال .وال جىحس جلاضٍط
مفللت غً غسز الجعاثطٍحن بالحجاظ ،لىً زدىٌ بػى الفطوؼُحن البالز ولُىن
ضوؾ " "L.Rochesالصي جىغل مخىىطا في ظي بػالمي حػلىا هخػطف غلى بػى
ؤػماء اإلالُمحن مً الجعاثطٍحن همحمس بً غلي الؼىىس ي ماػؽ الٌطٍلت
الؼىىػُت .وحـحر بػى ؤلاحلاثُاث بلى اػخلطاض حىالي ؤلف حعاثطي في ؤوادط
اللطن 19م حلهم مً مسًىت ػُسي غلبت بىالًت بؼىطة ،ومما ال ؿً فُه ؤن
الهجطة بلى الحجاظ كس اظزازث بؼبب فطن الاػخػماض للاهىن الخجىُس ؤلاحباضي
والسغاًت للجامػت ؤلاػالمُت .هما ؤن اهسالع الحطب الػاإلاُت ألاولى لم ًمىؼ
الجعاثطٍحن مً الهجطة بلى الحجاظ ،هف بلى شلً انهعام الػثماهُحن ؤمام الـطٍف
حؼحن في  1916فُما ػمي بالثىضة الػطبُت .وهىا هالحظ ؤن الؼلٌاث ؤلاػخػماضٍت
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ؤدصث في بضػاٌ البػثاث والىفىز بػس ؤن ؤزضهذ غسم دٌىضة فىطة الجامػت
ؤلاػالمُت غلى الجعاثطٍحن ،ومً زم ؤضػل وفس مىث ػيخحن بالحجاظ في 1916
و.)11(1917
وهمً هفؽ الؼُاق ،ججسض ؤلاؿاضة بلى بػى مـاهحر اإلاهاحطًٍ بلى
الحجاظ مً الػلماء واللىفُت والثىاض مثل الـُر الؼىىس ي وكسوض بً ضوٍلت واجب
ألامحر غبس اللازض ،والـُر غعٍع الحساز وهى ابً ظغُم زىضة  ،1871الصي جمىً
مً الفطاض مً مىفاه بجعٍطة والُسوهُا الجسًسة كاكسا ؤضن الحجاظ .وهفؽ ألامط
ًمىً كىله غً محمس وغلي السحىىوي الصي ؿاضن في زىضة  1871الصي واهذ
فطوؼا كس هفخه بلى واًان بغىٍاها الفطوؼُت كبل ؤن جىافم غلى بكامخه بمىت
واإلاسًىت ،وكس اؿتهط في هصه ألادحرة "بـُر الػطب" وشلً حتى وفاجه وزفىه
بالبلُؼ .وجظهط بػى الجطاثس الحجاظٍت هجطٍسة اللبلت وكىٌ ؤفىاج مً
الجعاثطٍحن دالٌ ػىت  1916فاضًٍ مً ألاإلاان وألاجطان ،هما شهطث مطافلت بػى
الوباي الجعاثطٍحن للـطٍف حؼحن ؤزىاء ظٍاضجه لثىىت مً الثىىاث (.)12
وفي  1919كخل هابٍ حعاثطي ًسعى "ضحى" وان ًلىم بحماًت الـطٍف
غبس هللا ؤزىاء الحطب بحن الىهابُحن والحجاظ كطب مسًىت الٌاثف ،وَػخلس ؤن هصا
الوابٍ وان في دسمت ألامحر غبس هللا بً الـطٍف حؼحن ( .)13وهىان حعاثطٍىن
مـهىضون آدطون هاحطوا بلى ؤضن الحجاظ مثل البـحر ؤلابطاهُمي ،وؤحمس ضها
حىحى وغحرهما ،فمجهم مً ادخاض ؤلاكامت الساثمت ومجهم مً فول الػىزة إلاىاحهت
ؤلاػخػماض الفطوس ي ( .)14هصا واػخمطث ؤلازاضة الاػخػماضٍت في محاوالتها الؼطٍت
والػلىُت إلاىؼ الحج والهجطة بلى الحجاظ مً دالٌ جىظُم الطحالث الطػمُت بلى
الحجاظ مً ؤحل ًلب اإلاىافلت غلى فخىي جحلُم ألاغطان الفطوؼُت.
 -3رحلة "ليون روش" و"كور تيلمون" إلى الحجاز:
][175

صحرواي عبد القادر

اجلسائريون والرحلة إىل احلجاز

العدد 7

حػخبر ضحلت لُىن ضوؾ في  1842 – 1841مً ؤهم الطحالث التي كامذ بها
شخلُت فطوؼُت بػخػماضٍت لخحلُم ؤهساف الؼُاػت الفطوؼُت في الجعاثط
وداضحها ،فلس جىىط في ظي مؼلم ًطٍس ؤزاء ؿػاثط الحج وملابلت ؿطٍف مىت
محمس بً غىن .بال ؤن الهسف الحلُلي لهصه الطحلت ًىم ن في الؼعي بلى ًلب
مىافلت غلماء الحطمحن غلى فخىي حاء بها مً الجعاثط جحث الجعاثطٍحن غلى الطض ى
بحىم الاػخػماض الفطوس ي بلى حاهب غسم ؿطغُت ملاومت ألامحر غبس اللازض .هصه
الفخىي التي كُغذ في العاوٍت الخجاهُت في غحن ماض ي بحوىض ملسمي بػى
الٌطق اللىفُت والٌُبت والـُذُت ،والتي جبُح إلاؼلمي الجعاثط الػِف جحذ
الحىم الفطوس ي اإلاؼُحي وغسم هطوضة اللجىء بلى الجهاز ،وَـتري مً ؤحل شلً
مىافلت غلماء اإلاؼلمحن في اللحروان وألاظهط والحطمحن غلحها ( .)15وكس مط لُىن
ضوؾ ؤزىاء ضحلخه بالػسًس مً السوٌ هخىوؽ وملط وؤضن الحجاظ وفحها للي
السغم اإلاىاػب إلاهمخه بفول ؤجباع الٌطق اللىفُت واللىاكل الفطوؼُحن في
جىوؽ واللاهطة وحسة ،وغىس وكىله بلى الٌاثف ،شهط ؤن ؿطٍف مىت حمؼ
الػلماء مً بغساز وزمـم ومىت واإلاسًىت الصًً حاءوا لعٍاضجه فٌلب ضؤيهم في
الفخىي (.)16
ووفط"ضوؾ" ول ألاػباب إلهجاح مهمخه مً دالٌ زغم الحيىمت
الفطوؼُت والػالكاث التي واهذ جطبٌه بـُىخ الٌطق ومطافلخه لبػى ؤفطاز
الخجاهُت مثل اإلاُلىز بً ػالم ألاغىاًي وٍحي البىظٍسي وبػى اإلالطبحن مً
ؿطٍف مىت زون ؤن ًفصح غجهم .وكس اػخمؼ الـطٍف غىن بلى ملسم الٌطٍلت
الخجاهُت الصي ًلب مؼاهسة الفخىي التي حؼتهسف وفم ملاومت ألامحر غبس اللازض
هس ؤلاحخالٌ الفطوس ي ،وهصا غلى الطغم مً ؤلاعجاب الصي ؤبساه الـطٍف غىن
باألمحر غبس اللازض .وفي هفؽ ؤلاًاض ازعى "ضوؾ" ؤمام ؿطٍف مىت بإهه ميلف مً
][176

صحرواي عبد القادر

اجلسائريون والرحلة إىل احلجاز

العدد 7

ؤكسكاثه اإلاطابٌحن في الجعاثط بٌلب السغم للالح الحجاج الجعاثطٍحن الصي شهط
ؤنهم ًالكىن ػىء اإلاػاملت بإضن الحجاظ ،وهى ميلف ؤًوا مً ًطف "بىحى"
باػم فطوؼا التي اهخلط حِـها بفول هللا ،وبحن ؤن هسف الفخىي هى جحلُم
الؼالم وؤلاػخلطاض في الجعاثط التي حـهس حطبا ال فاثسة مجها ( .)17وهىصا هالحظ ؤن
"ضوؾ" كس اػخلسض مىافلت غلماء الحطمحن بحوطة ؿطٍف مىت غلى الفخىي التي
كاغها الفطوؼُىن وكسمها ملسم الخجاهُت ،بل وجمىً مً الىجاة مً مىث حلُلي
بإضن الحجاظ بفػل جسدل ؿطٍف مىت الصي ؤؿطف غلى هطبه بلى ملط .غحر ؤن
اػخمطاض اإلالاومت بلُازة ألامحر غبس اللازض لؼذ ػىىاث ؤدطي بػس الفخىيً ،ظهط
غعم الجعاثطٍحن غلى مىاكلت الحطب هس فطوؼا وفـل الؼُاػت الاػخػماضٍت (.)18
هصا وكام "حطفي وىضجُلمىن" بطحلت ػطٍت ػىت  1894بلى مىت للحلىٌ
غلى ملازكت غلماء الحطم اإلايي غلى فخىي جمىؼ هجطة الجعاثطٍحن باغخباض ؤن
الجعاثط زاض بػالم ولِؼذ زاض حطب .وجىكف شخلُت وىضجُلمىن باإلاوٌطبت
وهصا ما ًظهط مً دالٌ حسًثه غً الحج وبزغاثه اغخىاق ؤلاػالم وحب اإلاؼلمحن،
وكس اػخحسم وػُلت الخلىٍط ألزاء مهمخه ،وهي اإلاهمت التي اػتهسف مً داللها
حاهم الجعاثط ًىمها وكف الهجطة الجعاثطٍت
"حىٌ وامبىن""J. Cambon
ومحاضبت هفىش الجامػت ؤلاػالمُت( .)19ولخبُان دٌىضة هصه الفخىي غلى الجعاثطٍحن
وؤهمُتها باليؼبت لإلػخػماض الفطوس ي هىضز هلها فُما ًلي" :ما كىلىم في ؤهل بلسة
مؼلمحن كس اػخىلى غلحهم اليافط وكاض حاهما غلحهم ،ولم ًخػطن لهم في ؤمىض
زًجهم ،بل ًحثهم غلى بحطاء ؤحيامهم السًيُت ،ووظف غلحهم كاهُا مً ؤهل زًجهم
ججطي غلحهم ألاحيام وحػل له مػاؿا وافطا ًإدصه غلى ضؤغ ول ؿهط ،فهل مؼ
هصا ًجب غلحهم الهجطة ؤم ال ؟ وهل ًجب غلحهم ملاومخه ومحاضبخه مؼ غسم
كسضتهم غلى شلً ؤم ال؟ وهل بلسهم التي اػخىلى غلحها ًلاٌ لها زاض حطب ؤم زاض
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ػالم؟ ب ِىىا لىا بُاها ؿافُا كاًػا للجزاع ،ؤًس هللا بىم السًً( .)21وجظهط هصه
الفخىي مهمت "وىضجُلمىن" بىهىح وجخومً الػسًس مً اإلاغالٌاث الخاضٍذُت
والىاكػُت التي حـمل بؿطاف ؤلازاضة الاػخػماضٍت غلى ؿاون السًً الاػالمي مً
دالٌ الهُمىت غلى اإلاؼاحس وألاوكاف واللواء وجىظُم الحج بخػُحن ألاثمت ألزاء
الللىاث وبللاء الخٌب وبكامت لجىت ألاهلت إلزباث ضئٍت الهالٌ مً غسمه ،وهصه
لػمطي ؤمىض جدىافى ولُا مؼ بلس ًىكف بإهه زاض اػالم ولِؽ زاض حطب.
وهىصا ظلذ الهجطة بلى اإلاـطق الػطبي والحجاظ ومىاًم غطبُت وبػالمُت
ؤدطي اإلاىفص الطثِؽ الصي ًىفص مىه الجعاثطٍىن للػِف في هىف الحطٍت والطوح
ؤلاػالمُت ،زم اللُام بىاحب السغم اإلاازي واإلاػىىي للملاومت الىًىُت الجعاثطٍت
والثىضة الخحطٍطٍت اإلاباضهت التي اػخػازث بفولها الجعاثط اػخلاللها ،وهى
الاػخلالٌ الصي ػمح بػىزة الىثحر مً اإلاهاحطًٍ بلى وًجهم والاػخلطاض فُه
اػخلطاضا نهاثُا.
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