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التعابري الشفوية اخلاصة بالبحارة الصوادين :
صوادو غزوات منوذجا* م
رفريمأريد م

مقدمة عامة

ظؼدماخرتغاماظؾقثميفمأذؽالماظؿعؾريماظشعيبماغطالضامعـماظعالضةماإلجؿؿاسقةم
اظـؼاصقةماٌقجقدةمبنيمػذهماألذؽالموصؽاتماجملؿؿع،مومسؾكمػذاماألداسمحددغام
اظؿعابري ماظشػقؼة مسـد ماظؾقارة ماظصقادؼـ مطؿـطؾؼ مععرف مو معـففل معـ مأجؾم
اظؾقثميفمرؤؼةمومصؾلػةماظؿػؽريماظشعيبمإزاءماظصقدماظؾقري .م
إنماػؿؿاعـا مبفذاماٌقضقعمتربرهمأدؾابمذاتقةموأخرى معقضقسقة،مصاألدؾابم
اظذاتقةمتؽؿـميفموربؿـاماظؾققاشرصقةماظيتممسقتمظـامباظعقشميفمودطمجغرايفمتعدّم
صقفمعفـةماظصق دماظؾقريماٌقردماألدادلمألشؾبمأصرادماٌـطؼةموأطـرمعـمذظؽمػقم
اغؿؿاؤغا مإدي مسائؾة معـ ماظؾقارة ماظصقادؼـ .مأعا ماٌقضقسقة مصرتتؾط مبأػؿقة معقـاءم
اظغزواتميفمغشاطماظصقدماظؾقريمعـمحقثمإغشاءمعـاصبماظعؿؾموإغؿاجماظلؿؽ.م
صفذه ماٌعطقات مأصرزت مجمؿؿعا محمؾقا مسرف مباظـشاط ماظؾقري ،مطؿا مأنّ مػـاكم
تعابريمذػقؼةمخاصةمباظؾقارةماظصقادؼـمأثـاءماٌؿاردةماًاصة .م
*مرداظةمعاجلؿريميفماظـؼاصةماظشعؾقة،مصرعماألدبماظشعيب،مجاععةمتؾؿلان،مجقانم .0221م
** مباحث معلاسد ميف م CRASCمعشروع ماظؾقث م:مايقاةماظققعقة مظؾؾقارة ماظصقادؼـ ممبـطؼة ماظغزوات،م
هتمإذرافماألدؿاذمعقاليماياجمعراد.
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جعؾت ماًاصة ماالجؿؿاسقة مظػؽة ماظلؽان ممبدؼـة ماظغزوات مخالل مدـقاتم
االدؿعؿار،معـمضطاعماظصقدماظؾقريمعرطزمظؼاءمسدةمثؼاصاتمحقثمندماظػرغلقنيم
و ماإلدؾاغقني مو ماإلؼطاظقني مو ماٌلؾؿني مو ماظقفقد ،مطؾّفؿ مؼعؿؾقن ميف مضطاع ماظصقدمممم
أومهلؿماتصالمبفذاماظؼطاعماظذيمطانمأػؿمغشاطماضؿصاديمحؿكمدـقاتماالدؿؼالل.م
صاإلحصاءاتماٌلؿؼاةمعـمعصؾقةماظصقدماظؾقريمٌقـاءماظغزواتمتدظـامسؾكمأغّفميفم
دـةم 1409مبؾغمسددماظؾقارةماظصقادؼـم 622محبارمووصؾماظعددمسامم 0222معام
ؼلاوي م 1051محبارا مؼشؿغؾقن ميف م 125مدػقـة معـ محقث ماالخؿصاص ميف مغقسقةم
األمساكماٌصطادة.ممتّماطؿلابمحرصةماظصقدماظؾقريميفمعـطؼةماظغزواتمسـمررؼؼم
اظؿعؾّؿمباٌؿاردةمععماٌعؿرؼـماإلدؾاغقنيموماإلؼطاظقنيماظذؼـمعؾؽقامضقاربماظصقد .م
إنماإلرثماظـؼايفماظذيمورثؿفمػذهماظػؽةماٌفـقةمؼعدمعقضقعمدرادة مػاممجدا،م
صرضمغػلفمسؾقـامباسؿؾارغامباحـنيميفماألدبماظشعيبموماألغـروبقظقجقا،مممامدصعـام
إديماالضرتابمعـماظقاضعماظـؼايفموماظؾغقيمهلؤالءماظؾقارةماظصقادؼـماظذؼـمؼعدونم
صؽةماجؿؿاسقةمجدّمعفؿشةمغظرامًصقصقةمسؿؾفاماظؾقري .م
صؿامػلماٌؿقزاتماظـؼاصقةمهلذهماظػؽةماٌفـقةمعـماظؾقارةماظصقادؼـ؟مومعامػلم
اظدّالالتماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـ؟مومعامػلم
اجملاالتماظيتمتـقصرمصقفاماظؿعابري؟ م

املقاربة املنهجوة

إنمرؾقعةماٌقضقعمصرضتمسؾقـاماظؿؼقدمباٌـفجماظؿارخيل،مومػذامٌعاىةماٌلارم
اظؿارخيلمظـشاطماظصقد ماظؾقريمباٌـطؼةموماظقضقفمسؾكمأػؿمآثارماظذؼـمعاردقام
ػذه ماٌفـة مباٌـطؼة .مطؿا مادؿعـّا مباٌـفج ماإلحصائل مو مػذا مٌعاىة ماٌعطقاتم
اإلحصائقةماظرمسقةماٌؿقاجدةمظدىمعصؾقةماظصقدماظؾقريمباظغزوات .م
أعّا معـفج مهؾقؾ ماٌضؿقن مصؽان مرصقؼـا ماٌػضؾ مسـد مهؾقؾ مظغة ماالتصالمممممممم
وماظؿعابريماظشػقؼةمظدىماظؾقارةماظصقادؼـ.موأخرياماٌـفجماألظلينماظؾـققيمظدرادةم
ظغةموأدؾقبماظؿعابريماظشػقؼة،مومظؾؿعؿّؼميفمعقضقعمدرادؿـامومايصقلمسؾكمأطربم
ضدر معـ ماٌعطقات مضؿـا ممبشارطة مػؤالء ماظؾقارة ماظصقادؼـ ميف مأسؿاهلؿ ،محقثم
مسقتمظـامػذهماٌشارطةمعالحظؿفؿمأثـاءممماردؿفؿمظؾصقدماظؾقري .م
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وظإلٌاممباٌقضقعمضؿـامبادؿـطاقمسقـةمعـماظؾقارةماظصقادؼـ،مومػذامادؿعاغةم
بؿؼـقةماٌؼابؾةماظيتممسقتمظـامجبؿعمععطقاتمحقلمعشاسرمومرشؾاتمومرؿقحاتم
ػذهماظػؽةماٌفـقة .م
أعّاماظؿؼـقةماظـاغقةماظيتمرأؼـامأغفّامجدمعفؿةمصفلماظؾققشراصقا،مومػذامحؿكم
غلؿطقعماظقضقفمسؾكماٌلارماٌفينموماالجؿؿاسلمظؾؾقارةماظصقادؼـ.مإنمادؿفقابم
ػذهماظػؽةماٌفـقةممسحمظـامباًروجممبدوغةمعـمعائةمغصمعـماظؿعابريماظشػقؼة .م
أعّامسقـةماظؾقث مصؿؽقغت معـمأربعني معؾققثا.مومػلمسقـةمسشقائقةمأخذتم
بـلؾة م 8,3م %معـ ماظعدد ماإلذياظل ،مآخذؼـ مبعني ماالسؿؾار ماًربة ماٌفـقة مسؾكم
أداسماظذؼـمعاردقامايرصةمٌدةمتػققمثالثنيمدـة،مظدؼفؿمرصقدمثؼايف مومعفينم
عقروثمسـماألجقالماظيتمسؿؾتمععماٌعؿرؼـ .م
ظؼدمواجفؿـامسدةمصعقباتميفمػذهماظدرادة.مأعّاماظصعقباتماظـظرؼةمصؿؿـؾتميفم
ضؾة ماظدرادات مو ماألحباث مو ماٌراجع ماًاصة مبؼطاع ماظصقد ماظؾقري مو ماظؾقارةم
اظصقادؼـ،مصرطزغامباظدرجةماألوديمسؾكماظدراداتماألجـؾقة.موماظصعقباتماٌقداغقةم
ادمصرت ميف مسدم موجقد معلاسدة معـ مررف ماهلقؽات ماٌشرصة مسؾك مػذا ماظؼطاع،مممم
و م ػذامظغقابمتؼاظقدماظؾقثماٌقداغلمبفذاماظؼطاع،مطؿامواجفؿـامصعقباتمتؼـقةم
صقؿامخيصّمصرزماظؿلفقالتماظصقتقةمومتدوؼـفا .م
وضدماذؿؿؾتمدرادؿـامسؾكمبابني،محيؿقيمطؾمبابمسؾكمثالثةمصصقل.مصاظؾابم
األولم(اظغزواتمصضاءمظؾصقدماظؾقري)مؼؿصدرهمعدخؾمضصريمحاوظـامأنمدمددمصقفم
عػفقم مصضاء ماظصقد ماظؾقري ،مو ماظػصؾ ماألول ماخؿص مبؿقدبد ماإلرار ماظؿارخيلممممم
وماالجؿؿاسلمٌـطؼةماظغزوات،مواػؿؿماظػصؾماظـاغلمبدرادةماًصائصماظلقدققم–م
ثؼاصقة مظؾؾقارة ماظصقادؼـ مو ماظػصؾ ماظـاظث مؼؾقث مواضع ماظصقد ماظؾقري معادؼامممممم
ومبشرؼا .م
أعّا ماظؾاب ماظـاغل م(اظؿعابري ماظشػقؼة مسـد ماظؾقارة ماظصقادؼـ م) مصؿضؿـ معدخالم
ظؿقدؼد ماألدس ماٌعرصقة مو ماٌـففقة مواخؿص ماظػصؾ ماألول معـف مبدرادة ماإلرارم
اٌعريفموماظؾّغقيميرصةماظصقدماظؾقريممبقـاءماظغزواتمومبذظـاماىفدميفماظػصؾم
اظـاغلمظؾقضقفمسؾكماألبعادماظدالظقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمبعدمتصـقػفامعقضقساتقامإديم
حماور مدالظقة ،مو مدردـا ميف ماظػصؾ ماظـاظث مظغة مو مأدؾقب ماظؿعابري ماظشػقؼة،مممممممم
ومأغفقـامحبــامخبامتةمادؿكؾصـامصقفامغؿائجماظؾقث.م م
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ميؽـمتؾكقصمأػؿماظـؿائجماظيتمتقصؾـامإظقفامعـمخاللمحبــامػذاميفمعامؼؾل :م
أوالّ  :متؽؿـماألػؿقةماإلدرتاتقفقة مظؾؿقضعماىغرايفماظذيممتقزّت مبفمعـطؼةم
اظغزوات ميف مطقغفا معـػذا محبرؼا مادؿغؾؿف مذيقع ماألجـاس ماظؾشرؼة ماظيت متقاظتم
سؾقفامسربماٌراحؾماظؿارخيقة،مبدءامعـماظعفدماظروعاغل،معرورامباظعفدماإلدالعلم
واغؿفاءًمامباظػرتةماالدؿعؿارؼة،محقثمأصؾقتماظغزواتمعدؼـةماٌعؿرؼـماألوروبقنيم
اظذؼـ معاردقا مصقفا مغشارات معفـقة مخمؿؾػة ،مبؾ مجعؾت ماٌدؼـة معرطزا مالغؿشارم
حرصةماظصقدماظؾقريماظيتمطاغتمعـمضؿـماظعقاعؾماألدادقةماظيتمخؾؼتمظؾلؽانم
صرص ماالحؿؽاك معع مشريػؿ معـ ماظشعقب مطاإلدؾان مو ماإلؼطاظقني مو ماظربتغاظقني،م
ظؽـمؼؾؼكماإلدؾانمأطربمصؽةماجؿؿاسقةمعاردتمحرصةماظصقدماظؾقريم.مإنماظؿأثريم
اإل دؾاغل ميف مػذا ماظـشاط م م مؼؿقضػ مسؾك ماىاغب ماإلضؿصادي مبؾ متعداه مظقشؿؾم
اىاغبماظـؼايف،مإذممتمإدخالمعػاػقؿمظغقؼةمإدؾاغقةميفماٌـطققماحملؾلمالزاظتم
دارؼةمإديمؼقعـامػذاميفمأودطماظؾقارةماظصقادؼـ،مزؼادةمسؾكمأظػازمأخرىمسززتم
اظرصقدماظؾغقيماحملؾلمالمسالضةمهلامبـشاطماظصقدماظؾقري.موأضقتمػذهماألظػازم
تشؽؾمعرجعقةمومسـصرا معـ مسـاصرماظـؼاصقةماظشعؾقةميف معـطؼةماظغزوات.مورشؿم
اظؿصـقع ماظذي مذفدتف ماٌـطؼة مشداة ماالدؿؼالل معؿؿـال ميف ماٌشارؼع ماظصـاسقةم
اظؽربى،مبؼلمضطاعماظصقدماظؾقريمؼؾعبمدورامػاعاميفمخؾؼمعـاصبماظعؿؾ،مبؾم
ميـؾماٌقردماألدادلمألشؾؾقةماظلؽان .م
ثانوا :مؼؿؿماطؿلابمحرصةماظصقدماظؾقريممبـطؼةماظغزواتمسـمررؼؼماظقراثةم
ألغفا مذات مرؾقعة معفـقة مبلقطة مو متـظقؿ مسؿؾ متؼؾقدي مو مباظؿاظل متأثريػا مسؾكم
دؾقطاتمومعقاضػماظؾقارةمؼؽقنمحمدودامعؼارغةمععماٌـظؿاتماألخرى.موأنمصضاءم
مماردؿفامؼلؿقجبمغقسامعـماطؿلابمضقؿمثؼاصقةموادؿؿراؼؿفامتعطلماظطابعماٌؿقزم
صؽاغت مخصقصقة ماظغزوات مأغفا مصُـػَتْ معـطؼة مصقد ماظؾقري .موربط ماًاصقةم
ظإلرارماٌعريفموماظؾغقيميرصةماظصقدماظؾقريمعؿؿـالميفمتلؿقةماٌـارؼماظلاحؾقةممم
وماظلػـموودائؾماظعؿؾماظؾقريموأواعرمتـػقذماظعؿؾمومطذاماألمساك .م
ثالثا:م ظؼدممتمتشكقصمخصقصقةماظؼطاعمعـمخاللمترذيةمحؼقؼةمواضعماظعؿؾم
اظؾقريميفمضقاربماظصقدماٌؿؿـؾميفمتـظقؿماظعؿؾمومارتؾاطماٌفاممومأعؽــاماإلرالعم
سؾك مخصقصقات مو مغقسقة مػذا ماظـشاط مو ماظيت مميؽـ مأن متشؽؾ مسقاعؾ مأدادقةم
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مبؼدورغامادؿغالهلا ميفمهلنيمزروفمسؿؾماظؾقارةموزؼادةمإغؿاجقؿفؿ،موماظرضكم
سـمسؿؾفؿمعـمخاللمتصقرمغقعماظؼقاربماظيتمتراسلماٌعاؼريموماظيتمبادؿطاسؿفام
هلنيموضعقةماظؾقارةماظصقادؼـميفمضقاربماظصقدماظؾقريماٌلؿؼؾؾقة .م
إنّمعامميؽـمتلؿقؿفمذكصقةمحبرؼةمػقميفمايؼقؼةمدريورةماجؿؿاسقةمومثؼاصقةم
ٌـ مميارس معفـة ماظصقد ميف ماظؾقر مو ميف معدؼـة ماظغزوات مباظضؾط ،مصإضؾال مععظؿم
اظشؾان ميف مػذه ماٌـطؼة مسؾك ماظـشاط مو ماٌفـة مؼعؽس مظـا ماالرتؾاط ماظؾققشرايف مهلؿم
باٌفـةمومباظؾقرمومباظػؽةماظعاعؾةمصقف .م
رابعا  :إنماظؾقثميفماظدالالتماإلجؿؿاسقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمعـمأضقالموأظغازم
سـدماظؾقارةماظصقادؼـمؼؿعدىمعامػقمزاػرمسؾكمعلؿقىماظؾـقةماظؾغقؼةماظلطققةم
إديماظؾـقةماظعؿقؼةمذاتمدالالتماجؿؿاسقةمرعزؼةمٌا مجيبمأنمؼؽقنمذظؽمتعؾريام
سـمرؿقحاتماظقسلماىؿاػرييمظؾؾقارةماظصقادؼـ .م
ظؼد مطشػت مظـا ماظذاطرة ماظشعؾقة مظدى ماظؾقارة ماظصقادؼـ معـ مخالل ماظؿعابريم
اظشػقؼةمصقرةماظؾقرماظذي مارتؾطمحبقاةماظؾقارماظصقاد ،مبعؼقدتف ،مثؼاصؿفمحؿكم
أصؾحماظؾقارماظصقادمالمؼلؿطقعماظعقشمخارجف،مصاظؾقرمػقمحقاتفمطؾفا .م
خاعلا م :مظؼد مسؿدت ماظذاطرة ماظشعؾقة مسؾك متؼدؼس ماظؾقر مو متـظقؿ ماظصقدم
اظؾقريموصؼ مضقاغنيماجؿؿاسقةمثؼاصقةمحمؾقة متضؿـمظؾؾقارماظصقادمحقاةمدؾقؿةممم
ومذرؼػةمحقثمالمؼللءمظذاتفمومالمظمخرؼـ.م م
إنمايدؼثمسـماظصقدماظؾقريمطػضاءماجؿؿاسلمثؼايفماضؿصاديمؼؿعدىماظطرحم
اٌاديموماظرمسل،مصاظصقدماظؾقريمػقمضؾؾمطؾّمذلءمحرصةمهلامخصقصقاتفا،مممم
وماظؾقارةماظصقادونمحرصققنمخيؿؾػقنمسـماظػؽاتماٌفـقةماألخرىمهلؿمخصائصم
دقدقق م– معفـقة مثؼاصقة مععـقة مؼشارطقن ميف ماضؿصادؼات ماظؾؾد معـ مخالل مأػؿقةم
اظصقدماظؾقريماالضؿصادؼة .م
سادسا:مظؼدمذيعتمظغّةماظؿعابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـمبنيماظػصقكم
وماظعاعقة،مبؾمػـاكمصـػمعـماألظػازموضعموضعامرعزؼامعـمأجؾمإبرازماظدالظةم
اظصقتقةمأؼضا،مأعّامأدؾقبقةمػذهماظؿعابريمصؿفؾتميفماظؾـقةماظداخؾقةمحبقثمتأطدم
بروز مزقاػر مأدؾقبقة مطاظؿؽرار مو ماظؿؼابؾ مو ماظؿؿاثؾ ماظؾّػظل ماظؿام مطان مهلا موجقدم
واضحمضقيميفمػذهماظؿعابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـميفمعـطؼةماظغزوات .م
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ظعؾمادؿـػدغاهمعـمراضةمإلنازمػذاماظؾقثماٌؿقاضع،مالمؼعدمدقىمخطقةمأوديم
يف مدرادة معقضقع ماظصقد ماظؾقري ميف مإرار ماظدرادات ماألغـروبقظقجقة ميف ماجملؿعم
اىزائري.
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