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 األدباألفارقة والعرب حوار اللغة و

 اللغة العربية يف أفريقيا

 حممد علي كندي .د

                                                                     الطك أُ عالقٛ العرب بأفرٖقٗا عالقٛ تارخيٗٛ وتٍٗٛ، ٔألسبااب عيٖبيٚ نباُ    
                                               يف العىب،، وايٖبا  ٔوعٍٕٖبا ،  تبي اوٍٗبا                                                  التٕاػن العرب٘ وع القارٚ الشبىراٞ وبًٕال    

                                                                                      باوتببياي الٕدببٕي الاظببرٙ عمببٜ ِبب ا السٕنببم، ٖٔت شببي عمىٗببا  يف  بباا  الببيواٞ 
                     ، عمبٜ اؿبي الب ٙ     (1 )                                                 ٔاألعراق ٔاألٌشاب، ٔغاػٛ يف وٍطقٛ مشاه خب  االسبتٕاٞ  

      ٖعب                                                                          سَ اعتاار وعظي طعٕب ِ ٓ املٍطقٛ تٍتشبم ىل  العرٔببٛ بؼبمٛ وبا، ٔال    
                                                                          لمعرب حققب  مبي ِب ا االٌتظبار، يف ِب ا الاـباٞ املّبي، ٔىل با ٖ نبي                   ِ ا وٗزٚ 

                                                                                     حتىٗٛ التٕاػن بني أبٍاٞ الاـاٞ الٕاحي، بسٗاٗبٛ وبا، ٔعبس ٔسبٗمٛ وبا وبَ ٔسباٟن        
                                        سبَ ىلًاباه رنٗبزٚ أساسبٗٛ بال بٛ                                                     االتؼاه ٔالتٕاػبن، وبع عبيً ىلًاباه، ببن ال     

                 الب  نباُ مبا           ىبي                                                    األِىٗٛ، تمك ِ٘ رسالٛ اليَٖ اـامت عمٜ الٍيب األعظبي ق 
                                                                             الاـن األنس يف ِ ا اؿـٕر العرب٘ املىٗز يف رببٕ  القبارٚ الشبىراٞ، ٔىلكا ناٌب      

                                       ب ه وَ دّٕي لتحقٗ، ِب ا امبي ، فب ُ                                             ٌتاٟج االتؼاه العرب٘ بأفرٖقٗا قي فاق  وا
                                                                           القٕٚ اـاٗٛ يف ِ ٓ املعايلٛ املٍطقٗٛ ِ٘ الرسالٛ احملىيٖٛ ىل  الٍاض نافبٛ، فّب٘   

                                                                     افعٛ، ًري العايٖٛ، ال  يخم  عمٜ أطبرا  املعايلبٛ، فبأيىل ىل  وـباعاٛ               الطاقٛ الي
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  .ٖٛاؾاوعٛ األمسر                   
                                                                                     ِ ا التحيٖي ٖظىن اؿزاً الشٕياٌ٘ املىتي وبَ الاحبر األ بر طبرقا  ىل  احملبٗ  األطمشب٘         -1

       ًربا .
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                                         الٍتاٟج ٔتعظٗي الٍٕاتج بّ ا القير امل ِن.

 التاريخ واألنساب .1

                                                                        لقي تٕدْ أٔاٟن املشمىني ىل  أفرٖقٗبا، قابن أُ ٖاسبرٔا يف أٙ وسباُ  خبر      
           ٗب  نباُ                                                                             خار  املّا  األٔه لمبٕح٘، فاب٘ الشبٍٛ اـاوشبٛ وبَ الاعنبٛ الٍإٖبٛ، ح       

                                                                      أٔل٠ك الٍار يف أطي حاالىل الـعف ٔالعٕا ٔاؿادٛ ىل  رنَ  وَ ٖمت ٠ُٕ ىللٗبْ،  
                                                                                  فرارا  بيٍّٖي وَ اؿبطّاي املظبرنني يف وسبٛ، ناٌب  أفرٖقٗبا كلبك املبالك ا وبَ،         

                                     ، عٍبيوا اطبتي بطبع املظبرنني وبَ                                           فساٌ  ام رٚ ىل  اؿاظٛ، بأور وَ البٍيب  
          ّ                                 ايتّي ىل  وّمٛ األٔثباُ ٔاألػبٍاً، ٔببالٍظر                                     قرٖع بأتااعْ املشتـعاني، طىعا  يف ىلع

                                                             ّر عَ ومك اؿاظٛ، وَ عيه ٔىلٌؼا ، ٔوا عرف  بْ أرض اؿاظبٛ وبَ    ط       ىل  وا
                                            خؼم ٔوٗآ، ناٌ  الٕدّٛ األٔ  لمّ رٚ اإلسالوٗٛ.

                                                                            داٞ يف سريٚ ابَ ىلسبحاق، عبَ أً سبمىٛ، رؿب٘ اه عٍّبا، أٌّبا قالب   ملبا         
                           . قباه مبي رسبٕه اه      ..        ٔفتٍٕا                                      ؿاق  عمٍٗا وسٛ ٔأٔكٙ أػحاب رسٕه اه

ٕا ببااليٓ حتبٜ اعبن اه لسبي          ي     ال ٖظم                    ىلُ بأرض اؿاظٛ ومسا                                                     أحي عٍبيٓ، فباؿق
                                                     فخردٍا ىللّٗا أرسال ، حتٜ ادتىعٍا بّبا، فٍزلٍبا غبري     =                          فردا  ٔكردا  مما أٌتي فْٗ

  . (2 ) +             يار ىل  خري دار

                             لتؼاح وقؼيا  لمبّ رٚ ٔيارا                  ِز مثاٌٗٛ أعٕاً  ا ٖ ٍ                            ٔناُ أواً امليٍٖٛ املٍٕرٚ وا
                                                                          لمىّادرَٖ، ٔىلُ ناٌ  وَ الٍاحٗٛ اؾ رافٗٛ أقرب وَ كلك بسنري، ٖٔـبىّا ٔوسبٛ   

                                                   ٖعب  أُ بعبأ أقبالٗي القبارٚ األفرٖقٗبٛ ناٌب                                           ىلقمٗي ٔاحي، ِٕٔ ىلقمٗي اؿ اا، وبا 
                                                              وَ بعأ املٍاط، املتامخبٛ ملسبٛ اوبَ الاعنبٛ الٍإٖبٛ، ٔتمبك         -        وعٍٕٖا -      األقرب 

                      تأنٗبي العالقباىل    ىل                            ٔلشٍا عادٛ، بعي ِ ٓ اإلطارٚ،   ؛             ٍٖا ٘ ىلًااما              ىلطارٚ وّىٛ ال
         املتامخبٛ        ّبا                                                                         بني القااٟبن العربٗبٛ قابن اإلسبالً ٔأبٍباٞ أفرٖقٗبا، ٔغاػبٛ يف وٍاطق       

            ٖساب٘ وبَ                                                                      لم زٖرٚ العربٗٛ، فا٘ ِ رٚ الٍار األٔاٟن وَ املشمىني ىل  أفرٖقٗا، وبا 
                                     ٗمٗٛ ببأحٕاه تمبك املٍباط، ٔفبرٔ                                               اليالالىل عمٜ عى، الرتابب  ٔاملعرفبٛ التاؼب   

                                                                                     اؿٗاٚ فّٗا، مبسٌٕاتّا نافبٛ، سٗاسبٗٛ ٔاقتؼبايٖٛ ٔادتىاعٗبٛ، ىلك ٖب نر أُ البٍيب       
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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                            ىلُ بّا وعاٖع ٔسعٛ  ٔومسبا    =                                              عٍيوا أور أٔل٠ك الٍار بام رٚ ىل  اؿاظٛ قاه مي  
ُ      ُٖشمُي دارٓ         عايال  ال   ،  (       وعباٖع  )                       ٖظري ىل  اؿالٛ االقتؼايٖٛ                   ، ٔيف ِ ا الٍؽ وا (3 ) +ُ   

               ، ٔىل  األعبرا    (            ومسا  عايال  )                    ، ٔىل  الٕؿع الشٗاس٘  (   سعٛ )                     ٔىل  الطاٗعٛ اؾ رافٗٛ 
                                  ٖع  وعرفٛ تاؼٗمٗٛ باؿاظٛ ٔأحٕاما.      ، وا (ُ         ُٖشمي دارٓ   ال )                  ٔالتقالٗي الشاٟيٚ 

              ٖتٕقف، فاعبي                                                           ٔوٍ  كلك التارٖخ، ٔرمبا قامْ، ٔاؿٕار بني أفرٖقٗا ٔالعرب ال
                                             حاطم بَ أب٘ بمتعٛ، يف الشٍٛ الشايسٛ لمبّ رٚ،                             ِ ٓ ام رٚ األٔ ، بع  الٍيب 

                                                                         بستاب ىل  املقٕقص عظٗي القا  ٖبيعٕٓ ىل  اإلسبالً، فأِبيٝ املقبٕقص البٍيب      
                           ، فمىبا اسبتقر اإلسبالً يف     (4 ) (            أً ىلببراِٗي  )                                       أربعا  وَ اؾٕارٙ، ىلحياَِ وارٖٛ القاطٗٛ 

      ِبب،      02                                             ا، ٔاٌطمق  أفٕا  الاتح املاني، ناُ فتح وؼر سٍٛ    حٕم                 دزٖرٚ العرب ٔوا
                                               أُ عىرٔ بَ العاؾ، عٍيوا فتح طبرابمص، نتبم ىل      ٝ         ِب، ٖٔرٔ    00            ٔطرابمص سٍٛ 

                          ...، ٔلبٗص بٍّٗبا ٔببني                           قي فتح عمٍٗا طرابمص     ىلُ اه =                        اـمٗاٛ عىر بَ اـطاب 
  ؛  +                      اه عمبٜ ٖيٖبْ، فعبن                                                              ىلفرٖقٗٛ ىلال تشعٛ أٖاً، فب ُ رأٝ أوبري املب وٍني أُ ٖاتحّبا     

                                                                    ٖيه عمٜ أِىٗٛ طرابمص بالٍشاٛ ألفرٖقٗا، ٔىلُ ناُ بعبأ الاباحنني اعبن            ِٕٔ وا
                                                                                 ِ ٓ التشىٗٛ خاػٛ بتٌٕص اؿالٗٛ، ِٔ ا ػحٗح لسٍبْ عبي سباٟر القبارٚ األفرٖقٗبٛ،      

                  ٔػار عمىا  عمّٗا.

                                   الٍؼبف النباٌ٘ وبَ القبرُ األٔه      )                                            ٔبعي ِ ا التبارٖخ بابرتٚ لٗشب  بالطٕٖمبٛ     
                                                                          أخب  اإلسبالً ٖشبرٙ يف أٔػباه أفرٖقٗبا ٔوعبْ ٍٖشباب المشباُ العربب٘             (     ام رٙ

                                                                             املاني، لشاُ القر ُ، ٔل ٛ أِن اؾٍٛ، يف ٖشر ٔسالسٛ، ٔئُ ىلسبٍاي وبَ قبٕٚ عبيا     
                 األفارقبٛ وبٍّي   -                  ٔ ٗن دن املب رخني  =                                قٕٚ اؿ، ٔحشَ اؾياه، ٔبالًٛ اؿ ٛ؛ 

                                  ٞ اٌتظارا  سمىٗا  حٗ  ٔدبي فٗبْ                                         ىل  أُ اإلسالً اٌتظر يف بالي أفرٖقٗا الشٕيا  -      بال اىل
     ٕٓ                         ، ٔأحشبم أٌبْ ال أحبي     (5 ) +   ...                                                        األفارقٛ يٖبَ الاطبرٚ القرٖبم ىل  ٌإسبّي فباعتٍق

                                                                                ارٙ يف ِ ا، فٕقاٟع التارٖخ ت ني أُ اإلسالً قي اٌتظر يف رببٕ  القبارٚ األفرٖقٗبٛ    
                                                                                      بعإٖببٛ تاوببٛ، ناٌشببٗاب املٗببآ يف أٌّارِببا الرقراقببٛ، ٔىلُ نبباُ يف اػببآ وعببانص 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 ُ   .  ض  . ً   -3
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                                                        ٖ نر حايث بعٍْٗ ىللْٗ ٖعبزٝ اٌتظبار اإلسبالً يف القبارٚ        ي     ال ٖسا                رٖاٌّا، حتٜ أٌْ  ؾ
                                     الشىراٞ، ٔوعْ الم ٛ العربٗٛ ٔ يابّا.

                      الؼبير األٔه لمئلبٛ            أفب اك                                            أوا عمٜ ػعٗي األٌشاب ف ُ عييا  ًري قمٗن وبَ  
                                                                                   اإلسببالوٗٛ ٖتؼببمُٕ بأفرٖقٗببا بؼببالىل ٌشبباٗٛ، قبباه الٗعقببٕب٘ يف ٔػببف عىببر بببَ  

                                                                            ناُ عىر طبٕاال  أػبمع أقابن طبيٖي األيوبٛ أعشبر ٖشبرا ، ٖعىبن بٗيٖبْ           =       اـطاب  
  . (6 ) +                مجٗعا  ٖٔؼار ؿٗتْ

ّ                     لٗص اـّطاب فرٖيا يف ِ ا الظأُٔ                                   ٖ ِم أػحاب التارٖخ ىل  أُ عبييا      ىلك    ،      
                                                                 ٖتؼمُٕ باألحااغ بٍشبم وبا، ٖٔعبئُ اـطباب ببَ ٌاٗبن، ٔالبي                  وَ أطرا       خر

                           ناٌ  ؾابر بَ أبب٘ حاٗبم،      (   حٗٛ )  ٘                                     عىر بَ اـطاب وَ ِ الٞ، فأوْ حاظٗٛ تيع
           ٖبا اببَ    =                              ّ                                  ٖٔقاه أُ ثاب  بَ قٗص األٌؼارٙ عّٗر عىر بَ اـطاب بّ ا الٍشم قاٟال   

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                         ؛ فبببأٌزه اه تعبببا    +          الشبببٕياٞ

  . (7 ) [  11           ]اؿ راىل  ۈئ

 االنتشار واالزدهار .2

                                                                                  لقي أػباح المشباُ العربب٘ ٖظبسن رابطبٛ ديٖبيٚ ٔوتٍٗبٛ ببني الٍباطقني ببْ،           
                                                                                         ٔاملٍببتىني ىللٗببْ، بعببي أُ ؼٕلبب  الم ببٛ العربٗببٛ ىل  ل ببٛ ىلٌشبباٌٗٛ، تشببىٕ عمببٜ     
                                                                           احملاػراىل العرقٗٛ ٔاإلقمٗىٗٛ، باـن القر ُ السرٖي ال ٙ ٌزه بمشاُ عربب٘ وباني،   

                             ز بعرق أٔ بمبُٕ أٔ بمشباُ،                                  املاعٕث ر ٛ لمعاملني، نافٛ ئُ  ٗٗ           عمٜ الٍيب 
           لٗشب   ٓ        وا وعٍا                                                             ٔتأنٗيا  م ٓ القٗىٛ اإلٌشاٌٗٛ لم ٛ ٔالقر ُ، ٔري عَ الٍيب قىي 

                                                                                   العربٗٛ وَ أحيني بأب أٔ بأً، ٔىل ا العربٗٛ المشاُ وَ تسمبي العربٗبٛ فّبٕ عربب٘؛     
  ن                                                                     سٗايٚ الم ٛ العربٗٛ إلقمٗي وا أٔ يف قبارٚ وبا، تإقبا  لمعبرب أِب        ن    ال  ن       ٔعٍيِا 

                                                                              الم ٛ أػال ، عىَ سٕاِي وَ الٍاطقني بّا ٔاملٍـبَٕٖ ؼب  لٕاّٟبا، ألٌّبا د تعبي      
                                                                             ل ٛ قًٕ أٔ عرق بعي أُ أػاح  ل ٛ رسبالٛ ٔحـبارٚ، ؽاطبم اإلٌشباٌٗٛ قاطابٛ،      
                                                                                 ٔتٍّأ عمٜ قراٟح أعالوّا ٔأف اكِا؛ ٔلسن وتؼبن بّبا، غبري، أثبرٓ الطٗبم فّٗبا،       

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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                                ٌٔؼٗاْ الٕافر وَ مثارِا الٗاٌعٛ.

                                                               سبااب املّىبٛ الب  نتاب  مب ٓ الم بٛ الب ٖٕ  ٔاالٌتظبار،                 ا أحي األ     ٔيف ِ 
                                                ّ                                       ٔالاقاٞ ٔاالستىرار ٔالٍىٕ ٔاالايِار، فمبي تاب، ل بٛ حّٗبٛ سبٕاِا وبَ الم باىل الب          
                                                                                      ٌزل  بّا الرساالىل الشىأٖٛ، ألٌّا الم ٛ الب  اختارِبا اه لمرسبالٛ الظباومٛ التاوبٛ      

                               اـا ٛ لشمشمٛ الرساالىل الشىأٖٛ.

                                                                              أوا الشام الناٌ٘ فٗتعم، بأسمٕب البيعٕٚ ٔوبٍّج البيعاٚ الب َٖ  مبٕا ِب ٓ       
                                                                                   األواٌٛ العظٗىٛ، اٌطالقا  وَ ىل باُ نبن وشبمي بٕادابْ الظبرع٘، ٔئرٓ اإلٌشباٌ٘ يف       

        بم بٕا   =                                                ٔلٕ بآٖٛ، بعي أُ أوبر بب لك ػبراحٛ يف قٕلبْ                            التامٗغ عَ الٍيب قىي 
ٕا عَ ب  ىلسراٟٗن ٔال ّ٘ وتعىبيا  فمٗتابٕأ       حر                ّ                    ع  ٔلٕ  ٖٛ ٔحّيث ّ                            ٔوَ نب ب عمب             

                                                           ٔرحي اه عايا  مسبع وقبال  فٕعاِبا ثبي أياِبا ىل  وبَ د        =ٔ    (8 ) +              وقعيٓ وَ الٍار
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ                                                  تٍاٗ ا  ألور املٕ  عز ٔدبن يف نتاببْ العزٖبز      (9 ) +      ٖشىعّا

  . [   112             ] ه عىراُ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

                                                                 ٔعمٜ كلك د ٖقتؼر ٔادم اليعٕٚ ٔالتامٗغ عمٜ ف٠ٛ كؼٕػبٛ، ٔىلُ نباُ   
                                                                                لعمىاٞ الظرٖعٛ ٔوظاٟخ الطرق الئر األبرا فٗبْ، ببن ػبار وبَ وظباًن املشبمىني       

      تبسأ                                                                     مجٗعا ، عمىاٞ ٔقـاٚ ٔػارا  ٔأػحاب حر  ٔرعاٚ، ألٌبْ ٔادبم عقبيٙ ال   
       لطاقٛ. ا      اؾّي ٔ                             قتْ املٍاسم ٔوساٌْ املعني، عشمٔ                    ال وٛ ىلال بأياْٟ، يف 

ّ                                                    ٔلقي ناُ م ا الاّبي ئر فّعباه ٔوّبي يف اٌتظبار اإلسبالً ٔل بٛ القبر ُ يف                                 
                                                                          أرداٞ العاد، ٔعمٜ األخؽ، يف ربٕ  القارٚ األفرٖقٗبٛ، حبني تساثاب  اؾّبٕي يف     

                                خ ٔالت بار ًٔريِبي، ٔاعتىبئا    ٖ                                              ىللاا ِ ا الٕادم، فتعاؿي العمىاٞ ٔاليعاٚ ٔاملظا
ہ  ہ   ہ  ہ                                         القبٕه، حبني التزوبٕا قٕلبْ تعبا                                    مجٗعا  اليعٕٚ بالاعبن قابن   

                                          فعاومٕا الٍاض برف، ٔلبني، ٔدباٞٔا ىلخبٕٚ       [   101          ]الٍحن  ھ   ھ  ھ
                                                 سايٚ ٔوعمىني، ٔلٍا يف ِ ا املقاً أُ ٌعٕي ىل  رسبالٛ                 ًزاٚ فاؼني، ٔال         عاومني ال

ٕ  )                                ، ىل  ورٖيٖبْ ٔىلخٕاٌبْ مبيٍٖبٛ     (10 )                           الظٗخ عاي الشالً األمسر ر ْ اه -  (         استب
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

                             ، باب وا ٖ نر عَ ب  ىلسراٟٗن.    3461                   الاخارٙ  اؿيٖ  رقي   -8
  .   296                         نتاب العمي، اؿيٖ  رقي   ،              املشتيرك لمحاني  -9

  ىل  )                                                                                     الشببالً بببَ سببمٗي الاٗتببٕرٙ، املظببّٕر ببباألمسر، وببَ أعببالً لٗاٗببا املظببّٕرَٖ،           عاببي  -10
= 
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                   مبي، حاثبا  مبي                                                  ال  بع  بّا ىللّٗي تٕاػبال  وعّبي، ٔوٍاػبحٛ     -              عمٜ ساٗن املناه
               ٜ، وٍِٕبا  ىل      ٍب                     ٖاقبٜ عمبٜ وبا ٖا                                                   عمٜ التىشك باليَٖ ٔالزِي يف اليٌٗا، ٔىلٖنار وبا 

             بعي املقيوبٛ  -                                                     ىلدايٚ عمي الٍحٕ، يف تقٕٖي المشاُ ٔتالٔٚ القر ُ قاٟال  ٔ              أِىٗٛ الم ٛ
     وبَ   =  -                    عمٜ رسبٕلْ السبرٖي                 ٔالؼالٚ ٔالشالً        دن ٔعال         عمٜ املٕ                 باؿىي ٔالنٍاٞ

                                                       الشالً بَ سمٗي الاٗتٕرٙ ىل  األحااب األلاب دعمبّي اه وبَ                  ي الاقري ه عاي ا   الع
   +.  .. .                                               أِن الشٍٛ ٔالستاب الشالً عمٗسي ٔر ٛ اه ٔبرناتْ

   ّ                                                                     ٔلعّمْ وَ املالحظ أٌْ ٖ نر امسْ ناوال  وٕػٕفا  ببالاقر ٔالعإيٖبٛ، لٗسبُٕ    
                                                                               اوتّي، ٌافٗا  أٙ وعٍٜ لمعمٕ أٔ التىٗز ال ٙ قبي ٖبرآ بعـبّي يف طخؼبْ، أوبا          وَ ع

ّ                       عٍيوا ٖتّٕدْ باـطاب ىللّٗي فٗؼاّي           وَ أِبن   )                    ٖٔيعٕ مي بأُ ٖسٌٕٕا    (       باألحااب )         
  . (             الشٍٛ ٔالستاب

                                                      حيىمْ ِ ا املاتتح وَ التٕيي ٔالتمطف وع املخباطاني بقؼبي           خياٜ وا    ٔال
              ملرسن ٔاملتمق٘.                            االستىالٛ ٔتاعٗن التٕػٗن بني ا

                                                      ٌؼبباٟحْ ٔٔػبباٖآ وعتىببيا  الٍقببٕه وببَ الٍؼببٕؾ      ي                     ثببي ٖظببر  يف تقببيٖ 
                                يف ل بٛ ٔاؿبحٛ ٔوٗشبرٚ ؼبافظ        (11 )                                       ٔاملأثٕراىل لالستظّاي بّا، ٔالسٍِٛ ٔاإلقٍا 

                                                                              عمٜ الاؼاحٛ ٔتقرتب وَ أفّاً الٍاض، و نيا  عمبٜ اؾٕاٌبم العقيٖبٛ ٔالٕاداباىل     
ٕ  )                                                                     العاايٖبٛ، ثبي ٖمتابب  ىل  أحبي احملببأر األساسبٗٛ يف رسبالتْ ِٔببٕ          (             عمبي الٍحبب

ٕا الٍحٕ ف ٌبْ اٖبَ السبالً، ٔمجباه املٍطب،،       =                          ٔأِىٗٛ تعمىْ ٔطر  وتعمىْ                                                     ٔتعمى
                ...، ٔيف اؿبيٖ                                               عمي وَ أطر  العمًٕ، ٖزٖي املرٞ بعمىْ فّىا                    ٔقًٕا المشاُ، ِٕٔ

                                       ٍٖا ٘ لمٍحٕٙ أُ ٖرٝ ٌاشبْ فبٕق ًبريٓ            ... ٔال   ، (                             أعربٕا السالً ن٘ تعربٕا القر ُ )
  . (12 ) +                                         حين لْ أُ ٖشتّزئ بسالً ال ري ىلكا قارٌْ المحَ           تسسا ، ٔال

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
= 

      العم٘                   لطٗم املؼرات٘، فتح  ا   ،                                   ، ٍٖظر  قىي كمٕ ، تٍاٗح رٔؿٛ األاِار (      1573   ِب/   982
                  حاوبي، الطاقباىل         أ بي     ،                                             سحاق املمٗ ٘، عمٜ ِاوع حٗاٚ سٗيٙ عايالشالً األمسر ىل   ،    األنس

                                           ، ي. وؼطاٜ بَ رابعٛ، رساٟن األمسر ىل  ورٖيْٖ.                 العرٔسٗٛ الظاكلٗٛ
  ،   11                                                       الااق٘ قىي، رسالٛ األمسر ىل   استٕ، فمٛ األمسرٖبٛ، العبيي                      ٍٖظر  ي. اــر عاي  -11

  .   542  ؾ 
                                                                            مسر، رسالٛ ىل  أػبحابْ بتىاستبٕ، مجبع  ي. وؼبطاٜ ببَ رابعبٛ، يار املبيار                الشالً األ     عاي  -12

= 
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           َ البٍيب                                                           ٖٔشرتسن يف تأنٗي ِ ٓ األِىٗٛ، ٌقال  ٔعقال ، فٕٗري أحايٖب  عب  
                                   ٖبرتيي يف التبيلٗن بباعأ األقبٕاه                                                    ٔأقٕاال  عَ الؼحابٛ ٔالتابعني ىل  ٖٕوبْ، ببن ال  

                      ، ٖٔشٕق بعبأ القؼبؽ    +     الٍحٕ       السالً                       اَٖ الٍشاٞ الظحي، ٔاَٖ  =               الظعاٗٛ وَ ونن 
                                                                ٔاملٕاقف ال  ت ني حادٛ التالوٗ  ٔاملرٖيَٖ ٔطالب العمي ىل  عمي الٍحٕ.

                                    َ فقرٚ ىلؿافٛ ىل  املاتتح، نمّا ببيأىل                                تسٌٕ  رسالتْ ِ ٓ وَ ىلحيٝ ٔعظرٖ
ٕا ر سي اه =                                            بالطمم، ٔيارىل اؾىن الطماٗٛ يف الرتانٗم ا تٗٛ   ٕا    -                اعمى   -         اعمىب

                                          ، ٔػير اإلطارٚ ىل  أُ عبيي الاقبراىل الب      +      ىلخٕاٌ٘  -      ىلٖاني   -      عمٗسي   -       أٔػٗسي 
                                                    بمغ مثاُ وراىل، ٔبب لك احتبن املرتابٛ األٔ  يف وعبيه        (      ىلخٕاٌ٘ )               استّم  بالٍياٞ 

             بعبيي ثبالث      (        أٔػبٗسي  )                        بعيي سباع وبراىل، ثبي       (      اعمىٕا )                        التسرار، داٞ بعيٓ الطمم 
             ٔفب، وعبيه                     لٗسبُٕ الرتتٗبم              ورٚ ٔاحبيٚ     (     عمٗسي )             ورتني، ٔأخريا     (      ٔىلٖاني )      وراىل، 
  . +     عمٗسي  -      ىلٖاني   -       أٔػٗسي   -       اعمىٕا   -       ىلخٕاٌ٘  =        التسرار 

                                                   سباق  اإلطبارٚ ىللٗبْ وبَ أُ البيعاٚ ٔالعمىباٞ                          ٗ بٛ ت نبي وبا                  ٔلعن ِب ٓ الٍت 
ٕا أسمٕبا  لٍٗا  ٔيٖبا  يف التٕاػبن وبع أبٍباٞ القبارٚ الشبىراٞ،       ٖ     ٔوظا                                                                                       خ الطرق قي اٌتّ 

                                                                                 فا٘ ِ ٓ الرسالٛ الٍىٕك ، تت مٜ ال اٖٛ الرتبٕٖٛ العمىٗبٛ اليعٕٖبٛ، ٔوبيٝ اؿبرؾ     
                               ٔاـطاب، ابتبياٞ  وبَ واتبتح                                                     عمٜ ىلقاوٛ أونت العالقاىل وع وَ ٖتٕدْ ىللّٗي باليعٕٚ

                            ىلال يف فقبرٚ ٔاحبيٚ تعمقب        (       عمبٗسي  )                                    الرسالٛ حتٜ خا ّا، حٗ  د ٖري الرتنٗم 
               الزِبي  قؼبر     -        ر بْ اه -                                       عمٗسي بالزِبي، قباه سباٗاُ النبٕرٙ      =                بالرتبٗٛ ٔالزِي، 

                                                                           األون يف اليٌٗا، ٔلٗص أنن خاز الظعري ٔلاص العااٞٚ، ٔقاه اإلواً اؾٍٗي  ِٕ خمبٕ  
             ٔري يف سبٗاق     (     ىلٖاني )                ، نىا أُ الرتنٗم  (13 ) +                           اليٌٗا، ٔخمٕ القمم وَ طماّا        الٗي وَ 

  ،  + .  ..                        ىلٖباني ٔخمطبٛ األراكه   =                                                           ٌّ٘ تقامْ البٍاص، ببن تطمابْ الٍابٕض األبٗبٛ الشبٕٖٛ،       
       ٖب نر                                                                       ىلٖاني ثي ىلٖاني أُ ت نرٔا حاه الزٔدٛ يف فراطّا ىلك ِ٘ أواٌٛ عٍبيني ٔال  =

ُ  (14 ) +                              حاما عٍي كلك، ىلال فاسب، خشبٗص                                    خا بٛ الرسبالٛ بباعأ األيعٗبٛ                ، ٔتسبٕ
    ٔىلك   ؛                                               خ الؼٕفٗٛ، ٔبع  بّا األمسر ىل  أػبحابْ ٔورٖيٖبْ  ٖ                        ٔاألٔراي ال  تٍاقمّا وظا

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
= 

  .   233  ،    232    ، ؾ     2003  ،  1         اإلسالو٘، ط
  .   245              رساٟن األمسر، ؾ   -13
                     ٌاشْ، ٔالؼاحٛ ٌاشّا.  -14
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                                                                            تقيً ِ ٓ الرسالٛ أ ٕكدا وَ الا٠ٗٛ احملمٗٛ لم ّٕي اليعٕٖٛ يف فاه الم بٛ الب ٙ   
                                               فال ٖع  ِ ا  ٗٗزا لؼاحاّا عَ ًريٓ وَ البيعاٚ ٔال     ،                    مَ بؼييٓ يف ِ ا الاح 

                               أُ تقبيً اإلطباراىل التالٗبٛ          ىلمجباال       سَ ٔ    ؛                                  تشمٗىا مبعظي وا ٌقن عٍْ أٔ ٌشم ىللْٗ
                        وَ خاله التحمٗن الشاب،

                                           وطالإُ باليعٕٚ ىل  يٖبَ اه تعبا  البيَٖ      -      مجٗعا -                  ّ   أتاا  الرسالٛ احملىيّٖٛ  -
                                             اإلسالو٘ اؿٍٗف ال ٙ ارتـآ دن ٔعال لعاايٓ نافٛ.

                                     وَ أبٍاٞ دٍشبّي، ٔألدبن كلبك فّبي                                    ٖرٝ املشمىُٕ وزٖٛ مي عىَ سٕاِي   ال -
                                                             ائُ يف يعٕتّي ٔتاؼريِي رأفٛ بّي، ٔقاٛ ٔرًاٛ يف ػالحّي ٔلباتّي،  

َٕٚ اإلٌشاٌٗٛ.                                                       َ           بن ىلُ املشمىني ٖعتسُٔ كلك ٔاداا  عمّٗي ٔفاٞ  ألٔاػر األخ

                        ٖتعم، بسن وب وَ، ِٔبٕ       عاً             ، بن ِٕ طأُ       خاػا                               أور التامٗغ ٔاليعٕٚ لٗص طأٌا   -
ٕ  )                                                القٗاً بْ، وّىا ناٌ  الظرٔ  ٔالؼعٕباىل، فبأَٖ          ٖتٕاٌٜ يف        ل لك ال    (        استب

                                                             يف كلبك الزوباُ، ٔنٗبف ل مسبر أُ  بارض البيعٕٚ يف أعىباق           (    الٗنت )   وَ 
                                                 الؼحراٞ، ِٕٔ الاقري املطاري لٕال كلك اإل اُ ٔالٗقني؟.

                                                                             لقي ناٌب  أفرٖقٗبا ٔوااالب  الاـباٞ األِبي لمعبرب ٔاملشبمىني، ِٔب٘ قبن           -
                                                      ٔقب   وبامي ٔأحالوّبي يف احتـباُ اؿـبارٚ العربٗبٛ                          عٍاٖتّي ٔاِتىاوّي، 

                                         إلسالوٗٛ ٔيعىّا ٔىلسٍايِا، ٔرفيِا ٔىلثراّٟا.

                                                                          الم ٛ العربٗٛ ِ٘ عىاي اؿـارٚ اإلسالوٗٛ، ِٔب٘ اإلطبار اؾباوع الب ٙ ٖٕحبي       -
                                                                               أتاا  الرسبالٛ اإلسبالوٗٛ، يف تبٕدّّي الٕاحبي العظبٗي يف عابايتّي ٔيعباّٟي،        

         القبر ُ   )                          ٔالستاب الب ٙ بعب  ببْ            ّ    ل ٛ ٌاّّٗي                             ِٔ٘ ل لك ل تّي مجٗعا ، ألٌّا
  . (      السرٖي

                                          وَ أبٍاٞ أفرٖقٗا، ٔوَ ًريِي ببأٙ حبر  أٔ      (         املشتعربُٕ )     ٖظعر            لسن كلك ال -
                                                               ٍٖا ٘ أُ ٖظعرٔا، ألٌّي ىل ا ٖتعمىُٕ ل ٛ رسبالٛ ال ل بٛ قبًٕ أٔ               ًـاؿٛ، ٔال

                                                                          عرق، ٖٔيرسُٕ تارٖخ مجاعٛ أٔ ىلقمٗي، ِٔبي بب لك ٖب ئُ ٔادابا ، ٖٔشبئُ      
                                                                    يوٛ إلخٕاٌّي يف العقٗيٚ، ٔيف اإلٌشاٌٗٛ عىٕوا ، عٍيوا ٖشّىُٕ يف التعرٖبف   خ

                                                             بّ ا اليَٖ ٔثقافتْ، ٔاليعٕٚ ىللْٗ، ٔالعىن عمٜ سٗايتْ ٔرفعتّا.
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 النكبة واالندحار .3

                                                                              بعي ِ ٓ اؿقابٛ الطٕٖمبٛ ٌشباٗا  وبَ االايِبار لمىبي العرٔبب٘ اإلسبالو٘ يف         
                                                              ، نىبا سباٟر وٍباط، العرٔببٛ ٔاإلسبالً، ظحافبن االسبتعىار        ٚ          ُ              أفرٖقٗا، ٌُساب  القبار  

                                                                                        األٔرٔب٘ ال اطي الب ٙ ادتباا القبارٚ وٍب  أٔاسب  القبرُ النباوَ عظبر، ٔىلُ ناٌب           
                                                                          طالٟعْ ٔبعٕثْ قي ساق  ِ ا التارٖخ، ٔخاله الارتٚ االستعىارٖٛ، ال  اوتبيىل مبٕ   

                  ٞ يف أفرٖقٗبا، أٔ                                                               سٍٛ تقرٖاا ، مت القـباٞ عمبٜ نبن وقٕوباىل امٕٖبٛ ٔاالٌتىبا          ٟ  ا و
                                    ِبٕ عربب٘ ىلسبالو٘، ٔدبرٝ العىبن                                              ٖساي، ٔاعتىيىل خط  ٔؿٗعٛ لتظْٕٖ نن وبا 

  .                            ىل  العرٔبٛ ٔاإلسالً بؼمٛ   (      وا ٔوَ )                     عمٜ تيوري أٔ والحقٛ نن 

                                     تبزاه، ٔخؼؼبب  مبا واببالغ ؿببخىٛ،                                          فاعنب  اإلرسببالٗاىل التٍؼبريٖٛ، ٔوببا  
                      يٚ، ٔؼٕٖبن األفارقبٛ                                                             ٔيعى  ب وساٌٗاىل وايٖٛ ٔبظرٖٛ ِاٟمٛ، بّبي  اعزعبٛ العقٗب   

                                                                                      عَ اإلسالً أٔ أيٖاٌّي القامٗٛ، ٌٔقمبّي ىلوبا ىل  الٍؼبراٌٗٛ املزعٕوبٛ، أٔ ىل  الٕثٍٗبٛ      
                                                                                      اؿيٖنٛ؛ ٔٔؿع  املٍباِج التعمٗىٗبٛ الب  فرؿب  عمبٜ الٍاطب٠ٛ وبَ أبٍباٞ القبارٚ          
                                                                           األفرٖقٗٛ، ٔحظبٗ ، حتبٜ طاحب ، باألناكٖبم ٔامل الطباىل يف قألبٛ ل سباٞٚ        

                                                               ، ب ؿباق نبن وبا ِبٕ سب٘ٞ، ًٔبري ىلٌشباٌ٘ بّب ا البيَٖ،             ىي              ل سالً ٔلمٍيب ق
                                                                                       ٔىلسببٍاي نببن أفعبباه الظببر ٔالاشبباي ألتااعببْ ٔروببٕآ، ٔيف املقابببن ٖسببُٕ الاببٗأ   
                                                                           املشتعىرُٔ أطٕاق الٍ اٚ ٔفرسباُ اـبالؾ مب الٞ األفارقبٛ الـبعااٞ املعب بني       

   ٔال      لبْ         حبٕه                                                                  املـطّيَٖ، يف است ااه سافر ألبٍاٞ ِ ٓ القبارٚ، ٔنبأُ األفرٖقب٘ ال   
              األٔرٔبٗبُٕ يف                                        ّ               ٖسبُٕ ىلال ؿبعٗاا  و مٕببا ، ِٔب ٓ  باك  ممبا يّرض                       ىلرايٚ، ٔنأٌْ ال

                  ويارسّي بأفرٖقٗا 

                        العربب٘، فطبرئٓ ِبٕ       (       تٗإتٗم )                                       ... أتٜ الام ٗك ىل  السٌٕ ٕ، فٕدئا فْٗ  =
                                         ...، ٖقبٕه فّٗبا  يعبٌٕ٘ ٍِبا أٌسبن                                                      ٔدٍٕيٓ، عٍيٟ  ٌظبي الع بٕا العربب٘ قؼبٗيٚ،    

                                ... ِبب الٞ ٔحببٕغ اببم ؿببربّي                           ػببطايِي ألٌّببي ٔحببٕغ،                    بببالزٌٕ ، يعببٌٕ٘ أ
                                    ، ٔ ـب٘ ِب ا البٍؽ املقبرر عمبٜ       +   ...                                     بالشٗاط، ِ الٞ حٕٗاٌاىل ابم ىلكالمبي،  

                                                                        تالوٗ  امليارض االبتياٟٗٛ يف املشتعىراىل الام ٗسٗٛ يف ىلقاوٛ حٕار ببني احملبررَٖ   
                                                تشببٍي فٗبْ نببن املعباٌ٘ الشببالاٛ لمىحببأر     (       العببرب )                  ٔبببني املشبتعىرَٖ     (       الابٗأ  )
      بباُ   ىل                                                             املارتض، ٔنن الؼااىل املٕدابٛ لمطبر  ال ربب٘، املٕدبٕي فعبال          (      العرب٘ )



 اللغة العربية يف أفريقيا : األدباألفارقة والعرب حوار اللغة و

                  جملة اجلامعة األمسرية
424 

  . (15 )                اؿقاٛ االستعىارٖٛ

                                                                               ٔوببع أُ التماٗبب، فبباِر دمبب٘، ٔعمببٜ الببرًي وببَ سببطحٗٛ ِبب ٓ األفسببار    
                                           ٔديىل أرؿٗٛ ما، ٔسرٝ أثرِبا يف دٗبن ناوبن      -        ٔبسن أسف-                ٔس ادتّا، لسٍّا 

                                                                             وَ أبٍاٞ أفرٖقٗا، ٔرمبا أننر، ٔلعن الشام ٖسىَ يف طاٗعٛ املرحمبٛ الزوٍٗبٛ، ٔىل    
                                                                                  واِٗٛ اؿافز ال ٙ ٖقيً، فحٕافز النقافٛ ال ربٗٛ، ٔنىا ِٕ وعمًٕ، وايٖبٛ يٌٕٖٗبٛ، يف   

               ، فرمببا  سبَ                                                                     حني تأت٘ وعظي حٕافز النقافبٛ العربٗبٛ اإلسبالوٗٛ وعٍٕٖبٛ أخرٖٔبٛ     
                                                           تظبّْٗ البٍاص الاظبرٖٛ، ٔتشبتع ن ببْ، وشبتاٗيَٖ وبَ                                    يِاٚ ال رب وَ تقبيٖي وبا  

                                                                              املٍ زاىل املايٖٛ ال  ؼققب  يف أٔرٔببا اؿيٖنبٛ، ٔد تسبَ وعرٔفبٛ ببني أبٍباٞ        
      ٔوبا     ؟                          وبا عالقبٛ ِب ا بالم بٛ                             ؛ ٔفي ٖتشاٞه وتشباٟن                             أفرٖقٗا، ٔال يف املٍطقٛ العربٗٛ

                                      ٔال أحشبم أُ العالقبٛ بعٗبيٚ ٔخاٗبٛ        ؟           يف ِ ا املٕؿع                          الراب  ال ٙ أٌٜ بّ ا الٍؽ 
                                  فالم ٛ أسباض نٗباُ األوبٛ ِٔب٘        ،                                       ىل  ِ ا اؿي ال ٙ ٖ ٗم عَ ونن كلك املتشاٟن

                                         ِٕٖتّا ال  بّا تتقيً ٔتقيوّا لآلخرَٖ.

                          سَ أُ ٖشباق وبَ عمبن                                               ٔبؼر  الٍظر عَ ويٝ ٔداِٛ ِ ا التعمٗن، ٔوا
                                        ىمٛ ال ربٗبٛ الظرسبٛ  سٍب ، ٔيف اوبَ                                        ٔأسااب أخرٝ، ف ٌْ وَ املشمي بْ أُ اؿ

                                           ىل  االػآ ال ٙ ترٖي لٕال بقٗبٛ وبَ عقٗبيٚ      -        ثقافٗا -               وَ ؼٕٖن القارٚ    (16 )    قئي
                                                                              حال  ئُ تٍاٗ  املظرٔ  االستعىارٙ بتىاوْ، فقبي ؽمب  الستاببٛ األفرٖقٗبٛ عبَ      
                                                                    اؿر  العرب٘، ٔاستعاؿ  عٍْ باؿر  الالتٗ ، ِٔ رىل وعظي الئه األفرٖقٗبٛ  

          ، ٔأػباح   (17 )                                                                ٛ ا باٞ ٔاألدياي، ٔأػاح  الم اىل األٔرٔبٗبٛ ِب٘ ل اتّبا الرمسٗبٛ      ل 
                                                                                          ىلتقاُ تمبك الم باىل سباٗال  لمشبٗايٚ ٔالٕداِبٛ، حتبٜ ًبيىل اٖبارٚ البئه ال ربٗبٛ،           

                                                   أون وعظي طااب أفرٖقٗا، ٔقب   وبامي، ٖـبحُٕ وبَ       -       ىلُ أوسَ-            ٔالعٗع فّٗا 
                               عٗا ، فٗإا القمٗن وبٍّي مببا                                                  أدمْ بسن ط٘ٞ، ٖٔقيوُٕ أرٔاحّي رخٗؼٛ لتحقٗقْ ٔاق

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
  .  17    ، ؾ     2010       ، ربٗع   19                                   ٍٖظر  ي. وؼطاٜ أ ي عم٘، التٕاػن،     -15
                               % وَ اوَ الٕدٕي العرب٘ اإلسالو٘.  20         نن سٕٝ    ال  -16
                                                                                ٖسا٘ أُ ٌعمي أُ ثالثا  ٔأربعني ئلٛ وَ بني ثالث ٔمخشني ئلٛ أفرٖقٗٛ اعتىبيىل الم باىل     -17

                                                                                          األٔرٔبٗٛ ل اىل رمسٗٛ ما، وٍّا اثٍتباُ ٔعظبرُٔ اختبارىل الارٌشبٗٛ، ٔتشبع عظبرٚ اعتىبيىل        
                                         ٖزٖي عيي الئه األفرٖقٗبٛ الب  اعتىبيىل                                                    اإللمٗزٖٛ، ىل  داٌم الست الٗٛ ٔاإلسااٌٗٛ، بٍٗىا ال

                                         لعربٗٛ ل ٛ رمسٗٛ أٔ  أٔ ٔحٗيٚ عَ ساع ئه. ا
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                                                            ٖرٖي، ٖٔرتيٝ الاقٗٛ يف وتاِاىل الش ُٕ ٔأعىاق الاحار ٔاحملٗطاىل!!!

 الواقع واآلفاق .4

ّ                                                      عمٜ الرًي وَ الظرٔ  الب  وبّرىل بّبا الم بٛ العربٗبٛ ٔثقافتّبا يف أفرٖقٗبا                                  
                                                          تعرؿ  لْ وَ تظْٕٖ ٔوالحقٛ، ف ُ أبٍاٞ القبارٚ األفرٖقٗبٛ د                      دٍٕب الؼحراٞ، ٔوا
                        فمبب  املببيارض ٔاحملاؿببر                                        َ النقافببٛ العربٗببٛ اإلسببالوٗٛ، بببن                     ٍٖشببمخٕا  اوببا  عبب

                                                                                     ٔالستاتٗببم تقببأً تمببك الظببرٔ  القاسببٗٛ ٔنأٌّببا تتأسببٜ مبحٗطّببا الطاٗعبب٘ يف   
                                                                                الؼحراٞ األفرٖقٗٛ، حٗ  تؼىي الساٍٟاىل أواً قشبٕٚ املٍبام وتظبانٛ باؿٗباٚ عمبٜ      

                                عربٗٛ ٔثقافتّا يف الئه املتامخبٛ                                               الرًي وَ قشٕتّا، ىلك واااه اؿـٕر قٕٖا  لم ٛ ال
                                                                             لمؼحراٞ، ٔغاػٛ يف ًرب القارٚ ٔطبرقّا، بٍٗىبا ٖـبٗ، ِب ا االوتبياي يف ٔسب        
                                                                              القارٚ حني ٖقتؼر عمٜ تظاي ٔمشاه السباورئُ، أوبا يف دٍبٕب القبارٚ فب ُ ِب ا       

                          االوتياي ٖسُٕ يف أقن حاالتْ.

               ببني األقبالٗي                                                                  ِٔ ا ؼيٖي عاً بطاٗعٛ اؿاه، فا وعباُ الٍظبر ٖتـبح التابأىل    
ٕاحي أحٗاٌا ، فا٘ حني ٖقتؼر ٔدٕي الم بٛ العربٗبٛ                                                                                         ٔالاميُا األفرٖقٗٛ، بن ياخن الامي ال
با، ىلك تٍتظبر    ٔالساورئُ يف ئه ٔس  القارٚ، ٖالحظ حـٕر قٕٙ يف ًرّب                                                                          عمٜ تظاي 
ٔالٍٗ بر ٔوبال٘                                                                                     الم ٛ العربٗٛ يف بٕرنٍٗا ٔساحن العا ، ٔبظسن أننر فاعمٗٛ يف ًٍٗٗا 

ٔالؼبٕواه ٔدبزر         ٌٔٗ ريٖ ٔاؿاه ٌاشْ يف طرق القارٚ، نىا يف دٗإت٘  ٔالشٍ اه،                                                                      ا 
.         القىر ٔ                                                        أرٖرتٖا ٔبعأ األقالٗي وَ أثٕٗبٗا، ٌاِٗك عَ دٍٕب الشٕيُا

                                          ٔدٕي الم ٛ العربٗٛ ٔاٌتظار اليَٖ اإلسبالو٘                                ٔلعمْ وَ الٕاؿح أُ العالقٛ بني
ّ                                   عالقٛ طريٖٛ، فحٗ  حّن اإلسالً ٔاٌتظبرىل واايٟبْ، اايِبر                                ىل الم بٛ العربٗبٛ، ٔننبر                      

                                                                             يارسِٕا ٔويرسِٕا، فعمٜ ساٗن املنباه، ٖب نر بعبأ الاباحنني أُ عبيي ويرسب٘       
ببن القببرُ العظببرَٖ )          ( بمببغ     1523                                                                             الم ببٛ العربٗببٛ ٔالعمببًٕ الظببرعٗٛ يف ًٍٗٗببا، أٟٔا

   (     01222 )                                                                     وعمىا ، نإٌا ٖمقبُٕ يرٔسبا  يف الم بٛ العربٗبٛ ٔالبيَٖ لااٟبيٚ          (    7313 )
                                            ٌ اك ىل  ىلثااىل عاارٚ بالعربٗٛ عمبٜ األٔراق     (          رب أفرٖقٗا     بٍك ً )    يفع       ، وا (18 )     تمىٗ 

                              املب ايٚ ٌقبيا  ٖبيا  بٗبي      =  ه ٕ         ، تقب       1502            ىلػيار عباً     (    فرٌك     122 )               الٍقيٖٛ وَ ف٠ٛ 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 www.llcll.com/vb                      بسرٙ يراو٘، وقاه عمٜ    -18

http://www.llcll.com/vb
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  . (19 ) +      لمحاون

 العقيدة والواجبات الشرعية. أ

                                                                             الطك أُ العقٗيٚ اليٍٖٗٛ تعي وبَ أِبي املسٌٕباىل الٕدياٌٗبٛ ٔأقٕاِبا، ٔوبَ       
                                                                                طأٌّا أُ تعزا ثقٛ اإلٌشاُ بٍاشْ، ٔقيرتْ عمٜ الشىٕ ٔاإلبيا  ببئُ نمبن أٔ ومبن،    
                                                                                         ٔحٗ  أُ الم ٛ العربٗٛ ِب٘ ل بٛ القبر ُ السبرٖي الب ٙ أٌزلبْ اه تعبا  عمبٜ ٌاٗبْ          

  ھ  ھ   ھ  ے                    ٔقبباه يف طببأٌْ    ،                      بمشبباُ عرببب٘ وبباني          قىببي 
                         قمٕبّي ىل  ِب ا المشباُ                                  ٜ امل وٍني بّ ٓ العقٗيٚ أُ تّإ               ، ناُ لزاوا  عم [ 0         ]ٖٕسف

               َّ                                                                   املاني، ٔأُ تظرٟمَّ ِىىّي ىل  ل تْ العربٗبٛ الب  بّبا ٍٖطقبُٕ الظبّايٚ، ٖٔرتمبُٕ       
                                                                               القر ُ، ٖٔقٗىُٕ الؼبمٕاىل ٖٔب ئُ املٍاسبك ٔالظبعاٟر، ٔلب لك فقبي حبااىل يف        

                                                     ػم  أحٗاٌا ، ىل  وؼا  التقيٖص، فال بي ألٙ وشمي أُ ٖمبي                       ٌإسّي وساٌٛ رفٗعٛ، ٔ
                                                                               باعأ األلااف ٔالرتانٗم وَ ِ ٓ الم ٛ الشىأٖٛ األرؿبٗٛ، نظبّايٚ أُ ال ىللبْ ىلال اه    

                                ٔالاشبىمٛ، ٔقبراٞٚ طب٘ٞ وبَ        (           الشالً عمٗسي )                              ٔأُ قىيا  رسٕه اه، ٔؼٗٛ اإلسالً 
                      القر ُ السرٖي، ًٔريِا.

                يف البيَٖ، فبال                           الٕسبٗ  األٔه لمتاقبْ    -           ِب ا نمبْ             ىل  داٌبم -               ٔالم ٛ العربٗٛ 
                                                                                        ساٗن لالستزايٚ وَ العمًٕ الظبرعٗٛ ب بري ىلتقباُ الم بٛ العربٗبٛ، ٔوبَ أراي الظبرٖعٛ        
                                                                                       فعمْٗ أٔال ، بالم ٛ، ٔبب لك أػباح تعمىّبا ٔاملنبابرٚ عمبٜ ىلدايتّبا وبَ الٕاداباىل         

   ىلال                                                                         الظرعٗٛ يف ح، بعأ العمىاٞ ٔاملتعمىني، ألٌّا وَ ؿبىَ وبا ال ٖقبًٕ الظبر     
                                             قبايرَٖ عمٗبْ، وطبٗقني لتسالٗابْ، ٔبّب ا         ا       وا ياوٕ              أعٗاُ لزوّي            ّ        بْ، ٔىلكا تعَّٗ ِ ا يف

ٜ                                        خ ٔالعمىاٞ لتعمي الم ٛ العربٗٛ، ٔالعىن ٖ                 الاّي ٍٖيفع املظا                      تيرٖشبّا ٔتعمٗىّبا          عمب
                                                                  ألبٍاٞ املشمىني نافٛ، ألٌّي ٖرُٔ أٌّي ىل ا ٖ ئُ ٔاداا  طرعٗا  وقيسا .

 المؤسسات التعليمية .ب

                                               يف ِب ٓ الرببٕ  عبَ طرٖب، التعمبٗي األِمب٘                                      ٔاػم  الم ٛ العربٗبٛ تقبيوّا   
                                                                    ، حٗ  اٌتظرىل امليارض العربٗٛ األِمٗٛ وع بياٖاىل القرُ العظبرَٖ، ٔوبَ    (    اـاؾ )

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
  .    ٌاشْ  -19
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                                                            دٗ  ٔناٖٗص مبال٘، ٔأبٗظ٘ بتظاي، ٔوعّي أ ي باببا بتىاستبٕا   =             أطّرِا ويارض 
                                                                             ، ٔنبباُ التعمببٗي األِمبب٘  نببن حاؿببٍٛ وّىببٛ لم ببٛ العربٗببٛ ٔالنقافببٛ   +         . ًٔريِببا  ..
                                                                               سالوٗٛ، ٔخ  وقأوٛ الٌتظار التعمٗي ال رب٘ بالقبارٚ األفرٖقٗبٛ، ىلك ناٌب  تؼبٍف       اإل

                         خ الطبرق، ٔلب لك فب ُ    ٖ                                                    امليارض ال ربٗٛ عمٜ أٌّا ويارض ىلؿايٖٛ وَ بعبأ وظبا  
                                  ِبٕ األٔ ، ٔوبَ طبأٌْ أُ ٖقبٕي        (                   العربٗٛ أٔ املشتعربٛ )                       التعمي يف امليارض األِمٗٛ 

                         خ الطرق وساٌبٛ وروٕقبٛ   ٖ                   قّاٞ ٔالعمىاٞ ٔوظا                                  ىل  الٕداِٛ االدتىاعٗٛ، فقي احتن الا
                                                                           بني وٕاطٍّٗي، ٔتٕارث  بعأ األسر ِ ٓ الٕداِٛ اليٍٖٗٛ االدتىاعٗٛ، ٔوبَ الالفب    
                                                                       أُ أًمم خرا٘ امليارض العربٗٛ األفرٖقٗٛ ال اٗئُ التحيث بالعربٗٛ ًال نابار  

ٕا يف الاميُا العربٗٛ، ٔلعّن الشام  ّ        العمىاٞ وٍّي أٔ وَ يرس           ٖردبع ىل     -       يف كلبك -                                               
                                                                                    الرتنٗز عمبٜ العمبًٕ الظبرعٗٛ، ٔاالعتىباي عمبٜ اؿابظ ٔالٍقبن، ٔغاػبٛ لمقبر ُ          
                                                                              ٔعمٕوْ، ٔوؼاير الاقْ املالس٘، ىل  داٌم ابتيا  عربٗٛ أفرٖقٗبٛ، ِب٘ ل بٛ ِ بني     

                                            بني العربٗٛ ٔالاؼحٜ ٔالمّ اىل األفرٖقٗٛ احملمٗٛ.

ٔاإلػبرار عمبٜ الم بٛ العربٗبٛ ٔثقافتّبا، عمبٜ البرًي وبَ                                                                                               ٔأواً ِ ا الؼبىٕي 
                                                                               ىلااحتّا وَ اإليارٚ ٔوَ التعمٗي الرمس٘، حأل  الشمطٛ االسبتعىارٖٛ أُ تٕفبف ِب ا    
ٔاالمٗبباا ملؼببمحتّا، فعىمبب  عمببٜ ىلٌظبباٞ وببيارض التعمببٗي املببزئ                                                                                         التعبباطف 

/العر٘ب ) ٕاىل، أوبال  يف                            ، أٙ قابن االسبتقاله      1513            سباٙ عباً      (             ال ر٘ب                          ببنالث سبٍ
                                                                              نشم ٔي األسر املّىٛ بالٍٗ ر، ٔوٍ  كلك التارٖخ يأب  بعأ البئه األفرٖقٗبٛ عمبٜ    
                                                                                      اعتىبباي ِبب ا الببٍى  وببَ املببيارض املختمطببٛ، فاٌتظببرىل يف بعببأ الببئه األفرٖقٗببٛ  
ٔالشبٍ اه ًٍٔٗٗبا، ببن ىلُ الشبٍ اه قبررىل تبيرٖص الم بٛ                                                                                            ٔغاػٛ يف الٍٗ ر ٔوال٘ 

ٗبٛ حتبٜ اؾاوعٗبٛ، ٔأفّبرىل                      العربٗٛ يف نن املر                                                                  احن التعمٗىٗٛ املعتىيٚ وبَ االبتيٟا
     وبَ     ( %  41 )           وشبٗح٘ أُ        1555                                         استطالعاىل لمرأٙ أدرٖ  بني ػإ  الطالب عباً  

                                                                               الطالب ٖاـمُٕ الم ٛ العربٗٛ، ٖٔؼٍإٌّا بعي الارٌشٗٛ، ٔرمبا تساب٘ اإلطبارٚ ىل  أُ   
       واٟبٛ     (   152 )            اإلٖشٗشبسٕ،                                                      عيي امليارض العربٗٛ الارٌشٗٛ يف الٍٗ ر قي بمغ، ٔعشبم  

  -               بعبي االسبتقاله  -                                                        ٔتشعُٕ ويرسٛ؛ ٔباـن ِ ا التظ ٗع وَ اؿسٕوباىل األفرٖقٗبٛ   
          1542              ويرسبٛ عباً        037                                                     ارتاع عيي امليارض املعٍٗٛ بتعمٗي العربٗبٛ مببال٘ وبَ    

                                              وشٗح٘، ٔقاز عيي امليارض العربٗبٛ بتظباي وبَ          0222             ويرسٛ بٍّاٖٛ      122      ىل  مٕ 
                         أربعىاٟبٛ ويرسبٛ عباً         022               ىل  قراببٛ        1522         اله سبٍٛ                     ويارض فق  بعي االستق   1
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       ويرسٛ.     002                                           ، أوا يف بٕرنٍٗا فٗامغ عيي امليارض العربٗٛ     0222

                                                                                 ٔتقيً ِ ٓ الاٗاٌاىل األٔلٗبٛ ػبٕرٚ وظبرقٛ لمحالبٛ الب  تظّبر عمّٗبا الم بٛ         
                                                                                 العربٗٛ يف ِ ٓ األماٞ وَ القارٚ األفرٖقٗٛ، غاػبٛ بعبي اؿقابٛ االسبتعىارٖٛ ٔوبا     

                                                                            ا وَ تظٕٖع ٔتـبمٗن، قؼبي ببْ ىلقؼباٞ العربٗبٛ، ٔالقـباٞ عمبٜ ٔدٕيِبا              ػاحاّ
                                                                                      الاسرٙ ٔالنقافبٛ يف القبارٚ، ِٔب ٓ ٌتٗ بٛ تٍشب ي ٔالؼبىٕي الب ٙ أببيآ أػبحاب          
                                                                                    العربٗٛ وَ األفارقٛ، حٗب  نباُ ػبىٕيِي وظبرفا ، ٔ شبسّي بالعربٗبٛ الفتبا ، ٔال       

                             ال ٖبرُٔ يف الم بٛ العربٗبٛ                                                      ٖاشرٓ ىلال وا سا، كنرٓ  ٌاا  وَ أُ املشتعربني األفارقٛ 
                  ل ٛ رسالٛ ٔحـارٚ.  -     عٍيِي-                         ل ٛ قًٕ أٔ ىلقمٗي ٔىل ا ِ٘ 

 الوسائل اإلعالمية . 

                                                                             تتزاٖي أِىٗٛ الٕساٟن اإلعالوٗٛ، ٖٕوا  بعي ًٖٕ، وٍ  الٍؼف النباٌ٘ وبَ القبرُ    
                                                                                  العظرَٖ، ٔوع بياٖٛ األلاٗٛ النالنٛ أػاح اؿـٕر اإلعالو٘ طاًٗبا  ٔوّٗىٍبا ، ببالٍظر    

                                                                    لتطٕر الشرٖع يف أئاتْ ٔٔساٟطْ، حتٜ ًطٜ وعظي أرداٞ املعىبٕرٚ، ٔيخبن       ىل  ا
                                                                     تقرٖاا ، ٔفرض ٌاشْ وسٌٕا  أساسٗا  وَ وقٕواىل اؿٗاٚ املعاػبرٚ، ٔأػباح            نن بٗ

                                                                          اإلٌشاُ قاػرا  بٕساٟ  التٕػٗن ال  ٖتشرب وٍّا اإلعالً، بظبسن وااطبر أٔ ًبري    
                               عبٛ، ٔوبا أننرِبا، ٔٔسباٟن                                                  وااطر، فالؼبحف ٔالستبم ٔاتبالىل ٔقطباىل اإلكا    

                                                                       االتؼاالىل املتعييٚ، ٔٔساٟن املٕاػالىل، ٔحتٜ المٕحاىل اإلعالٌٗبٛ عمبٜ الطبرق،    
                                                            نمّا تٕفف إلٖؼاه الرسالٛ ال  ٖتقؼيِا املعٍُٕٗ باإلٌتا  اإلعالو٘.

                                                                            ٔبّ ٓ األِىٗٛ أيخن اإلعبالً يف وشبألٛ اٌتظبار أٔ امبيار الم بٛ العربٗبٛ يف       
                    ِ ا املٍ بز اؿبيٖ      -       ٔوااال -                     ُ الئه ال ربٗٛ ٔفا                         القارٚ األفرٖقٗٛ، ٔالطك أ

                                                                                      ال ٙ تإق  فْٗ، ٔعىم  وبَ خاللبْ عمبٜ ٌظبر الم باىل ال ربٗبٛ ببيٖال  عبَ الم بٛ          
                                                                              العربٗٛ، ٔرٔد  بٕاسطتْ لنقافتّا ٔأسالٗم اؿٗاٚ ٔأ اط التاسري الب  تعتىبيِا أٔ   

               لقبارٚ بشبام                                                                            تراِا؛ ٔخشرىل الم بٛ العربٗبٛ ٔثقافتّبا وشباحاىل ٔاسبعٛ وبَ أبٍباٞ ا       
                                                                        تٕفٗف ِ ا الشالا الاعاه يف املعرنٛ ؿيِا، غاػبٛ ٔأُ ِب ا اإلعبالً ٖشبتعىن     

                          ؛ ٔوبع كلبك نمبْ  سبَ      ي          وبا ٖرٖب                                            نن األسالٗم، املاا  وٍحا ٔاحملظبٕر، لتحقٗب،   
                                                                                     املعٍُٕٗ باٌتظار العربٗٛ يف أفرٖقٗا وبَ االسبتاايٚ ٔلبٕ دزٟٗبا ، وبَ ِب ا اؿـبٕر        
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                                                                       اإلعالو٘ املتزاٖي، ٔاستخيو  الٕساٟن اإلعالوٗٛ م ا ال رض بٍشم وتاأتٛ ياخبن  
                                                                               الئه األفرٖقٗٛ، حٗ  ؼظبٜ الم بٛ العربٗبٛ عـبٕر وّبي يف الٕسباٟن اإلعالوٗبٛ        

                                                                ًٔربّا، فا٘ طرق القارٚ، نىا يف دٗابٕت٘ وبنال ، تاب  اإلكاعتباُ                     لئه طرق القارٚ 
                                                                                     املرٟٗٛ ٔاملشىٕعٛ ٌظراىل ىلخاارٖبٛ ٖٕوٗبا  بالم بٛ العربٗبٛ، ٔتٕدبي ببراوج طبرعٗٛ        

ُ  )                                                    ٔثقافٗٛ عمٜ ويار األسإ  تقرٖاا ، نىا تؼبير ػبحٗاٛ                          الؼبايرٚ بالعربٗبٛ،      (       القبر
                           ؽ ل خابار ٔبعبأ البساوج                                                          ٔيف أثٕٗبٗا تا  اإلكاعٛ سباعٛ ٖٕوٗبا  بالعربٗبٛ، ؽؼب    

   (       العمبي  )                                                                      ٔاألًاٌ٘، ٔتؼبير عبيٚ ػبحف ٔفبالىل بالم بٛ العربٗبٛ، ونبن ػبحٗاٛ         
  . (       الرسالٛ )   ( ٔ   باله )     ٔفم  

                                                                       أوا يف ئه ًرب القارٚ فنىٛ حـٕر الف  لم بٛ العربٗبٛ يف ٔسباٟن اإلعبالً،     
       ار ورٚ                                                                       ٔلسٍْ وا ٖزاه ئُ املشتٕٝ نشابقتْ، فا٘ وال٘، ونال  تشتخيً العربٗٛ يف األخا

ٔالؼياقٛ                                                                     يف األسإ  نأٙ ل ٛ أدٍاٗٛ أخرٝ، ٔىلُ ٔديىل بعأ الؼحف ناملشتقان 
                                    بعبأ البساوج بالعربٗبٛ، ٔتٍشبحم        (           ػٕىل أفرٖقٗا )                   يف ٌٗ ريٖا تا  ىلكاعٛ ٔ         ٔالٍ ي، 

، ٔتتيٌٜ يرداىل االستخيًا                                                                            ِ ٓ الٕؿعٗٛ عمٜ بقٗٛ بميُا ًرب القارٚ دٍٕب الؼحرٞا
                                               تٍعيً أٔ تساي عمٜ الرًي وبَ الٍظباط اإلعالوب٘                                    لمعربٗٛ يف ئه دٍٕب القارٚ، حتٜ

                       ٌؼٗم لم ٛ العربٗٛ فْٗ.                                    املمحٕف، يف دٍٕب أفرٖقٗا ونال ، لسَ ال

                                                                    ٔتائ الؼٕرٚ اإلعالوٗٛ ؿـٕر العربٗٛ خافتٛ وتٕاؿبعٛ يف وعظبي األقطبار    
                                                                            األفرٖقٗٛ دٍٕب الؼحراٞ، ٖٔردع الشام بطاٗعٛ اؿباه، ىل  وؼبير ِب ٓ الٕسبٗمٛ     

                                                                   تّٗىَ عمّٗا عاملٗا ، فاإلعالً بٕسباٟطْ اؿيٖنبٛ، ِبٕ وٍ بز ًربب٘،                  ٔاؾّاىل ال 
                                                                                 بسن أسف، ٔالااه حتٜ الٗبًٕ ٖبئر يف فمبك النقافبٛ الب  أٌت تبْ، ٔألدبن كلبك         
                                                                                 فىعظببي تٕفٗااتببْ تؼببم يف وؼببمحٛ النقافببٛ ال ربٗببٛ، ٔاؿبباالىل املعببئيٚ البب  

  -ُ         حتببٜ ا -                        نٌّٕببا قببأالىل خ مببٛ    ٔ        ال تعببي                             كنببرىل، أٔ  سببَ أُ تبب نر،  
                                                                                   لالستاايٚ وَ ِ ا الاـاٞ السبٌٕ٘ ًبري املتٍباِ٘ الب ٙ أتاحتبْ الٕسباٟ  اإلعالوٗبٛ        
                                                                              ٔاالتؼاالىل اؿيٖنٛ، ٔوع كلك فّ٘  نبن خطبٕٚ وّىبٛ ٔرافبيا  حٕٖٗبا  السبتىرار       

                                                 ٔاٌتظار العربٗٛ ٔثقافتّا يف ربٕ  القارٚ األفرٖقٗٛ.

 اإلرادة السياسية .د

                                      كنرِبا تظبن اإلرايٚ الشٗاسبٗٛ أِبي                                                  وع التشبمٗي بأِىٗبٛ الرٔافبي الب  تقبيً      
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                                                                                   املٕدّاىل الااعمٛ الٌتظار الم ٛ العربٗٛ يف القارٚ األفرٖقٗٛ، ٖٔائا أُ حالبٛ االٌاّبار   
                                                                               ال  أعقا  الارتٚ االستعىارٖٛ قي الم ، ٔعاي وعظبي األفارقبٛ ىل  تبراثّي ٍٖقابُٕ     

             تحقّا، بعبي                                                                     عَ ٌااٟشْ ٔنٍٕآ، ٖٔعمىُٕ عمٜ بعنّا ٔىلعايتّا ىل  املساٌبٛ الب  تشب   
                                                                              أُ أِىن كلك الرتاث فرتٚ لٗش  بالقؼريٚ، ٌٔظر ىللْٗ بئٌٗبٛ ٔاايراٞ، فبرتٚ أخبرٝ،    

                         اإلٌشباُ األفرٖقب٘، حبني       أ                                   إلع اب بالٕافي ال ربب٘ الب ٙ فادب                   ؼ  ٔقع اليِظٛ ٔا
                                                                              تشمن، ػحاٛ اؿىالىل االستعىارٖٛ، ٔأٔؿا  الامياُ األفرٖقٗٛ الااٟشبٛ ونمب  عٌٕبا     

               الٛ ًري الشٕٖٛ.                    وّىا  يف تسَٕٖ تمك اؿ

                                                                              بعببي امشببار تمببك اؿالببٛ أخبب ىل الامببياُ األفرٖقٗببٛ تعىببن عمببٜ وعاؾببٛ  
                                                                            التظِٕاىل الٍاط٠ٛ عٍّا، ًبري أُ تمبك احملبأالىل الاالب  ئُ املبأوٕه، فىعظبي       
                                                                               الئه األفرٖقٗٛ، ٔنىا سا،، تعتىي الم اىل األٔرٔبٗٛ ل باىل رمسٗبٛ مبا، ٔتعتىبيِا     

                                          اال  وعظبي احملطباىل اإلكاعٗبٛ ٔاملٍظبٕراىل                                   يف التعمٗي ٔاملعاوالىل الرمسٗٛ، ٔوا
                                                                              الرمسٗٛ، تا  ٔتؼير بتمك الم اىل، ٔأفـن وا حااتبْ الم باىل الٕطٍٗبٛ ٔالمبّ اىل     
                                                                                األفرٖقٗٛ ِ٘ أُ تؼاح ل ٛ ثاٌٗبٛ يف األقطبار الب  تعتىبيِا أٔ ل بٛ أٔ  يف عبيي       

  ٛ                                                                               قئي وَ الئه األفرٖقٗٛ، ناألوّرٖٛ يف أثٕٗبٗا وبنال ، ِٔب ا ٍٖشبحم عمبٜ الم ب     
                                                                                        العربٗٛ، فعمٜ الرًي وَ أٌّا وبَ أننبر الم باىل اٌتظبارا  يف القبارٚ وبَ حٗب  عبيي         

٘       =            الٍاطقني بّا              فب ُ عبيي      +                                                           ٖقير عيي الٍباطقني بّبا بٍحبٕ أربعىاٟبٛ ومٗبُٕ أفرٖقب
                                   ٖت أا ىلحبيٝ عظبرٚ ئلبٛ، عظبر                                               الئه األفرٖقٗٛ ال  تعتىيِا ل ٛ رمسٗٛ ما ال

بر   -      تٌٕص  -       لٗاٗا  -     وؼر =               العربٗٛ، ِ٘                             ئه وٍّا أعـاٞ يف داوعٛ الئه            اؾزٟا
          ، ىلؿبافٛ   +             دبزر القىبر    -           الؼبٕواه   -        دٗإت٘  -        الشٕياُ   -           وٕرٖتاٌٗا  -      امل رب   -

                                    ال  الاال  خار  داوعٛ الئه العربٗٛ.   (    تظاي )   ىل  

                                                                       ٖٔظن اؿـٕر الااعن لم ٛ العربٗٛ يف األٔساط الظعاٗٛ ٔاليٍٖٗبٛ وبَ أقبٕٝ    
                                                    األفرٖقٗٛ، ٔ سَ أُ ٖظبسن وبيخال  وّىبا  ل سبّاً يف                              وقٕواىل اٌتظارِا يف القارٚ 

      . (20 )                                كا وا أحشَ استنىارٓ ٔالتعاون وعْ ىل                              الٕطٍٗٛ ألبٍاٞ القارٚ األفرٖقٗٛ   ٛ           ىلعايٚ امٕٖ

  

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
  .                                                                    وا ٔري وَ بٗاٌاىل ٔأرقاً وؼيرِا وٕاقع كتماٛ عمٜ طاسٛ املعمٕواىل الئلٗٛ  -20
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