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ومرات عديدة… »ويف بعض األحيان يكون ذلك محاولة الختبارنا، فالفرس يريد أن يعرف من نحن حقا–إن 

الفرس معلم عظيم وكذلك–لو سمح له–طبيب معالج …

نعود إىل األخبار الجيدة–هناك توجه كبري إىل أولئك الذين يتعاملون مع خيولهم بصورة غري محطمة وأكرث 

رقة. ونحن نعلم جميعا أن الخيول هي أكرث من مجرد مخلوقات ساحرة، أو مجال اهتاممات مفيدة للشباب، 

أو وسيلة لتحقيق الذات، أو زمالء عمل أو مرفهون–بل هي، كام ذكرت، تقوم باملعالجة أيضا. حسب التقاليد 

العربية هي جالبة للحظ السعيد، وتأيت ألصحابها بالعون اإللهي مقابل العناية بها، وتكافح كذلك الطاقات 

السلبية. إين أعتقد بأنها تصفي فعال الطاقة السلبية، ولكنها تفعل أكرث من ذلك: أريد أن أنهي هذا العرض 

بحكاية جميلة–حكاية من حكايات خيولنا ومرشوعنا يف األردن »ننمو معا« من أجل األطفال املصابني بالتوحد 

واملضطربني عاطفيا أو املصابني بإعاقة جسدية أيضا.

انطلق هذا املرشوع منذ عام واحد فقط، خصوصا باستخدام الخيول املتقاعدة، وبعض الخيول التي تم انقاذها–

ومل يكن أي منها درّب تدريبا خاصا. يتم جمع األطفال جنبا إىل جنب مع الخيول، وخالل دقائق يجري »اختيار« 

كل طفل من أحد األفراس–من خالل إشارة جسمية يقوم بها الفرس. يتبع الربنامج الوترية الفردية الخاصة لكل 

طفل: يشعر البعض بالقلق ملجرد أنهم يف الخارج. البعض يريد أن يركب فورا عىل الفرس. بينام يحتاج بعضهم 

إىل أسابيع قبل أن يجرأوا عىل االقرتاب مبا فيه الكفاية للمس الفرس. لكن كانت هناك بعض املعجزات الظاهرة، 

وتحقق تقريبا عند كل األطفال تقدم مذهل حقا. فهذا طفل مل يكن يقدر أن يتكلم، أصبح ينادي فرسه. وهذا 

مل يكن يجرأ أن يخرج من باب البيت أصبح يتجول بثقة يف املنطقة؛وهذا مل تكن لديه القدرة عىل التوجه، غدا 

يلعب مع أصدقائه كرة القدم. وأحدهم مل يكن قادرا عىل التعبري، أصبح يناقش ويتخذ القرارات.

كان هناك طفل صغري يتلفظ أحيانا بكلمة واحدة، ولكن مل يكن يقدر أبدا أن يضيف إليها كلمة ثانية ليكون 

جملة. أىت هذا الطفل مع والدته التي كانت متحمسة ألنه يف تلك األيام عندما تقول له: »اليوم ليس هناك 

املدرسة«، كان يجيب، »حصان«. كانت خطوة عمالقة يف تطوره أن يربط بني عدم الذهاب إىل املدرسة بسبب 

مربر )زيارة إىل الحظرية(. بعد أن كان لعدة أسابيع يسري إىل جانب إحدى الفرسات أصبح عىل استعداد ليك 

يقودها بنفسه. ثم جاءت أجمل لحظة ألمه: إن هذا الطفل الذي مل يكن قد أظهر أو عرب عن أي مشاعر أبدا، 

قال فجأة »أنا أحب الفرس«، ثم ذهب إىل الفرس وقبلها. لقد حقق منذ ذلك تقدما رسيعا بحيث أصبح اآلن 

يتحدث باستمرار مع عائلته، ال بل سيتمكن هذا العام حتى من دخول املدرسة العادية، إن شاء الله . 
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تعرض للرضب، أو لصدمات كهربائية. يف الواقع بدال من ذلك، كان سبب املشكلة من ناحية يف حلبة االستعراض، 

حيث كان الفرس الشاب يحفز بكيس من البالستيك–وليس ذلك سلوكا قاسيا بشكل خاص–لكنه يؤدي إىل 

تشويش ذهن الحيوان الشاب، ويكمن من ناحية أخرى يف االسطبل الجميل، القوي، الذي كان يعني للفرس 

الهدوء واألمن يف الوقت الالحق. ولكن بعد ذلك ُفتح الباب ودخل شخص أخذ يف »التحفيز«–وعىل الرغم من 

أن ذلك مل يكن وحشيا وال حتى مهددا، إال أنه تسبب يف شعور ال يطاق مؤداه »وال حتى هنا أحظى بالهدوء« 

وتحطم الشعور باالمن …

كم منا كان يصدق أن مثل هذا اليشء ميكن أن يكون مشوشا إىل هذا الحد؟ فهذا فرس شاب يف االستعراض، 

واملشاهدون املهتمون يرويدن أن يرونه بعد العرض، فيذهبون إليه يف كشكه، »هيا، استيقظ، أظهر نفسك…« 

ولكن بالنسبة للفرس فقد تحطم بذلك إحساسه بالنظام، فلم يعد هناك أمن له يف أي مكان–وذلك لسنوات 

طويلة قادمة. بغض النظر عام يقوله املدربون–إن الرضر ال يكون فقط بطريق الرضبات واألمل الفعيل. فرمبا كان 

السبب يف سلوكيات صغرية جدا جدا تبدو غري ضارة يف الظاهر. إن سلوكا مثل هذا ال حاجة له إطالقا، وهو ما 

ينبغي أن نؤكد عليه جميعا.

نحن نعلم أن الخيول كبرية وقوية–حتى مجرد مهر متمرد ميكن أن يكون من الصعب جدا السيطرة عليه–ولكن 

هذا يؤكد فقط ما ينبغي أن يكون: لو كانت الخيول من حيث املبدأ، يف جوهرها، عىل غري استعداد للعمل مع 

الناس، لو كانت مخلوقات رشيرة، غري متعاونة، يف انتظار الفرصة للسيطرة وإلحاق األذى بنا، ملا كانت ذلك 

الرفيق الرائع جدا يف كل األوقات، صبورة متسامحة مع أخطائنا وقسوتنا )عن قصد أو دون قصد( وملا كانت عىل 

أتم استعداد، لتكون رشيكنا يف العمل وصديقا لنا. املهم هو أال نفرتض أن الخيول ترتبص ألخذ زمام القيادة … 

املهم هو أن نوضح االمور قدر اإلمكان، أن نكسب ثقتها ويف املقابل أن نحرتمها ونثق نحن بها. فإذا طلبنا عندئذ 

منها عمل يشء ال تفهمه أو يثري قلقها، عىل سبيل املثال عبور طريق سيارات مزدحم، فسوف تثق بنا، بأننا ال 

نعرضها للخطر–وخاصة إذا كنا نحن نثق بها يف بيئتها الطبيعية الخاصة، عندما ال نقودها مثال مبحاذاة أجمة من 

األشجار، إن اشتمت رائحة حيوان مفرتس، أو ال نسرّيها يف طريق تجد أنه غري آمن … فإن األفضل يف الرشاكة 

أن يكون كل رشيك واثقا بأن الرشيك اآلخر يف بيئته الحياتية املألوفة سيفعل اليشء الصحيح لكال الرشيكني 

معا. تبعا لهذا املنطق نفسه، فإن إجبار مخلوق ما عىل عمل يشء يتعارض مع قدرته الخاصة وطبيعته يقود به 

إىل كارثة. علينا أن ندرك هذا وأال نترسع كيال ندفع بأنفسنا نحن، وكذلك بخيلنا إىل التهلكة إذا ما طلبنا ما ال 

يتامىش مع من طبيعة هذا الحيوان أساسا. وإال، فستقوم فعال رصاعات ضخمة، ومبا أننا منلك الوسائل التقنية 

واملادية األفضل، نستطيع أن نكره الخيول عىل الخضوع لجربوت رغباتنا–ولكن مع خسارة كبرية لكال الجانبني، مبا 

يف ذلك مخاطر جسدية واألسوأ من ذلك، فقدان اإلنسانية.

يجب علينا أن نفهم أنه إذا رفض الفرس تنفيذ طلب أو أمر، فذلك يف معظم الحاالت ألنه ال ميكنه القيام بذلك 

جسديا، أو أنه يجد من الصعب جدا القيام به، مثل تقديم مساعدة معينة عندما يكون معتمدا عىل القدم غري 

الصحيح. أو ألنه مؤمل–فقد يكون هناك مشكلة جسمية مل نعرفها بعد. ورمبا يكون ينتظر ببساطة تأكيد األمر. 

وإذا قام بتنفيذ درس جديد لعدة مرات، ثم فجأة مل يعد يريد القيام به، فمن املرجح أن ذلك ال يعني العناد 

أو حتى الغباء–بل رمبا السؤال التايل: »هل أنت متأكد أن عيل أن أفعل ذلك مرة أخرى؟ لقد فعلت ذلك مرات 
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هناك العديد من الخيول التي ال تصل إىل مستوى االستخدام املطلوب من فئتها فإما أن تؤخذ إىل الجزار او 

تهمل–ولكن هل نريب لذلك عددا أقل من األمهار؟ هل نحاول أن نولد عددا منها يكون واقعيا بالنسبة لنا 

بحيث ميكن أن نضمن لها مستقبال مالمئا؟ ال عىل اإلطالق؛ بدال من ذلك، نحن نريب بالكثري واألكرث من الوسائل 

االصطناعية–ونستل آخر ما يتبقى من املال من اآلباء واألمهات دون أي اعتبار للدور الذي ستقوم به للحياة 

الجديدة: الفحول غالبا ما يؤخذ منيها يف وقت مبكر جدا. كام تؤخذ من األفراس الصغرية األجنة للنقل بال 

رحمة–وليس فقط يف حاالت النسل النادر، الذي ميكن أن يضفي الرشعية عىل نقل األجنة عىل نطاق ضيق، 

ولكن ألسباب أخرى، نفعية خاصة. فطاملا نسمع مرارا وتكرارا: »هذه ليست فرس لإلنجاب–بل فرس للعرض، 

تنتج أمهارا.« إذاً، يجب أن تبقى نحيفة من أجل حلبة العرض- أو هو الجشع الذي يدفع لتسويق أكرب عدد 

ممكن من األجنة من فرس مثينة شهرية، فرس مكلفة، لذلك تضخ فيها الهرمونات مرارا وتكرارا. ال أعتقد أن 

السيدات فقط، بل السادة أيضا الذين لهم زوجة أو أخت أو ابنة يعرفون كيف يؤثر هذا عىل صحتنا العامة … 

وهذه األفراس املسكينة نادرا ما متنح قمة العملية: مهر دافئ، حيوي، تحبه وتعلمه وتنشئه.

برصاحة، أجد من املثري لالشمئزاز كذلك أن األفراس املتلقية–وغالبا ما تكون ذات نفوس كبرية لطيفة، ولكن 

تعترب غري قيمة مبا فيه الكفاية لتحمل أمهارها الخاصة–تعامل بسخرية عندما تنتج »الجوهرة« املأخوذة من األم 

الجينية األكرث نبال. لقد شاهدت كيف كانوا يسخرون منها ويصفونها بالقبح، وهي تقوم بأداء وظيفتها يف حمل 

مهر من فرس آخر–دون أي احرتام. وينبغي أال ننىس أن األمهات البديالت يسهمن فعال يف الرتكيب الفيزيايئ 

والنفيس للمخلوق الذي تحملن به. إن الناس ال ميكن أن يحاولوا أن يقوموا بدور الخالق دون عواقب وخيمة 

… أنا آسفة إذا كنت أحزنكم، ولكن إذا أغلقنا عيوننا وصممنا آذاننا عن الحقيقة، فال ميكن أن نسهم يف بناء 

مستقبل أفضل.

هناك، مع ذلك، يشء جيد ميكن أن أخربكم به. فأخريا، برز احتجاج قوي صاخب، وجاد كام أرى، ضد مامرسات 

العروض. أنا أعرف هذا ألن يل الرشف الغريب أن أكون عضوا يف لجنة االستعراضات إلياكو، وبالتايل يصل إيل 

بانتظام اللوم، بأنني غري فعالة وغري مجدية. إنني ال ألوم أولئك الذين يقولون مثل هذا–فاللجان يف كثري من 

األحيان ماهرة جدا يف املامطلة يف اإلجراءات، وحتى مع توفر أفضل النوايا، فإن تنفيذ العواقب غالبا ما يكون 

بطيئا بشكل رهيب. ولكن أعتقد أن هذا االحتجاج إن استمر، ميكن أن يساعدنا عىل تغيري يشء–وذلك بأن نفتح 

عيون املالكني عىل واقع معاناة خيولهم. وأن نعطي املسؤولني، من الحكام إىل املرشفني عىل الحلبة، الفرصة 

ليكونوا أكرث فعالية وأن يجربونا عىل اتخاذ اإلجراءات والقرارات األكرث استدامة.

أما بالنسبة للمدربني، فأعتقد أن العديد منهم قد فقدوا اإلحساس تجاه ما يفعلون، مثل األطفال الذين يرون 

بعد ألعاب الفيديو العنيفة أخبار حروب حقيقية. ذلك ما أراه يف نفيس، فكلام سعيت أكرث للتعرف عىل مشاعر 

اآلخرين واشتغلت بذلك، كلام رأيت شعوري كان يقل بحيث، لذلك مل أدرك العديد من األشياء الفظيعة حقا. 

لذلك يجب علينا ليس فقط انتقاد املدرب، ولكن عىل األقل أن نحاول أن نرشح لهم عواقب أفعالهم.

اسمحوا يل أن أقدم مثاال: فرس يظهر أعراض إجهاد خطرية غريبة–نوبات هستريية مفاجئة، ناجمة عىل ما يبدو 

من ذكرى معينة. ومبا أن هذه الهجامت كانت عنيفة بحيث أن الفرس كاد يجرح نفسه، ظننت أنه كان قد 
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ولكنني أخذت أشعر بالقلق بسبب رسعة ما حصل يف هذا األمن من شقوق، حينام بدأت املعارض األوروبية 

واألسرتالية يف تقليد التوجه األمرييك. يف ذلك الوقت كنت ما زلت ساذجة ومتأكدة من أن هذا من شأنه أن 

يتغري حاملا تنضم كل الدول العربية للمعارض–فهي لن تقبل أبدا مبثل هذه التجاوزات. فنحن )العرب( سنفتح 

أفواهنا رعبا وسنوقظ الجميع، وسنستغل كل إمكانياتنا لوقف هذه االنتهاكات. اعتقدت ذلك اعتقادا راسخا! 

لكن، وال أدري ألي سبب من األسباب–أألّننا نويل املدربني والتجار ثقة عمياء أو ألّننا نغمض أعيننا عن الحقيقة 

وراء ردود أفعال الخيول التي تظهرها يف حلقة العرض )أو يف أي مكان(–فإننا لألسف مل نقم بعمل اليشء 

الصحيح لخيولنا، ونحن ما زلنا ال نقوم بذلك. ومهام كان أسفي شديدا، ال أستثني األردن من ذلك. فعىل الرغم 

من أنني أقوم بكل ما أستطبع القيام به إلبعاد سوء املعاملة من معارضنا وتوعية املالكني بهذه املشكلة، ال يزال 

هناك العديد منهم الذين ال »يفهمون« األمر، الذين يحبون خيولهم حقا، ولكنهم ال يدركون سوء املعاملة أو 

يغمضون أعينهم عام يفعله العارضون السيئون والخيول املذعورة.

لقد أصبح الكثري من املشاهدين ينفرون من زيارة عروض الخيل. أولئك الذين ليس لديهم خيول مشاركة، 

غالبا ما ال يحرضون عىل اإلطالق ألنهم ال يريدون أن يشاهدوا الخيول الخائفة. وأولئك الذين ال يريدون 

تعريض خيولهم ملثل هذه األساليب، يعتقدون أنه ليست لديهم أي فرصة أمام »املحرتفني«–وينأون بأنفسهم. 

وكثريون يتخلون بالكامل عن حياتهم مع الخيول عندما ال يرون أنفسهم يف وضع ميكنهم من املنافسة عكس 

اتجاه الريح. لكن املحاوالت لتنفيذ القواعد برصامة تواجه يف كثري من األحيان بطلب الرأفة ل»املحرتفني«، مع 

تعليقات مثل »لكنهم يؤدون عملهم ليس إال–هو مصدر رزقهم«. يف الحقيقة، إن هؤالء القالئل نسبيا، هم من 

يدمرون سبل العيش للكثريين غريهم، وعالوة عىل ذلك، يدمرون روح ورفاه خيلهم املوكلة إليهم التي رمبا تكون 

جميلة، ولكنها مكسورة داخليا. هل هذا مبالغة؟ قد يكون من املثري لإلعجاب أن نجول خالل اسطبل ما فرنى 

القش الكثري يف صناديق كبرية، والتهوية املمتازة متاما مثلها مثل أفضل أنواع الطعام املتاحة وأفضل رعاية طبية 

ممكنة–كلها إيجابيات كثريا ما تذكر لصالح املدربني املحرتفني. ولكن إن واصلت السري إىل أبعد من ذلك لرتى أن 

فرسا ضخمة جميلة تشنف أذنيها خوفا حينام تسمع صوت مدرب شهري–ثم تنهار عىل األرض لتتململ يف القش 

السميك اللطيف محاولة الهروب، إىل أي مكان–بعيدا عن هذا الصوت، حتى من خالل جدار االسطبل االسمنتي. 

هنا ال يتالىش ذلك االنطباع االيجايب فقط، بل بعد ذلك–إذا كنتم مثيل، فإنكم ستشعرون حرفيا بالغثيان، خصوصا 

عندما يهز املرشف، الذي كان املالك قد أوكل إليه هذا املرشوع، كتفيه محرجا ويقول شيئا عن »الدم الرويس« أو 

ما شابه ذلك من األعذار السخيفة.

وبالتايل فإن مشهد املعارض اليوم هو ليس يف حالة جيدة–وهذا القليل الذي رأيته، ينطبق أيضا عىل معارض 

األجناس األخرى. فهناك الكثري من التوتر، والكثري من السفر، وقليل من العناية بالخيول. إن الجانب األكرث تهديدا 

للمستقبل–برصف النظر عن ابتعاد العديد من املربني واملالكني )وهؤالء هم الذين يضمنون بقاء الساللة(–هو 

التطور السلبي من فرس عريب نبيل، من فرس صلب قوي التوريث، جريء )وأْينعم، جميل أيضا( إىل كائن مشوه، 

قاعد، عدواين، عصبي، ضعيف، ال يصدم املشاهدين من خارج املشهد فقط، بل هو كائن ال يكاد ميكن استخدامه 

خارج حلبة العرض وقليل الصالحية لضامن بقاء النسل عىل املدى الطويل.
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»العالقة بني الفرس واإلنسان يف عامل اليوم«

األمرية علياء الحسني

أريد أن أبدأ ببعض األفكار حول العالقة يف املايض ما بني البرش والحيوانات، ذلك لتبيني السياق وإظهار ليس 

فقط ما نحن عليه اليوم، ولكن كيف وصلنا )يف العامل كله!( إىل هذا الحد …

 لقد كانت العالقة بني الحيوانات والبرش يف وقت أجدادنا أسهل بكثري، عىل ما أعتقد. كان الصيد رضوريا، ومع 

ذلك، يحرتم كرامة الحيوانات التي تصطاد. كذلك كان يلتزم باملتطلبات الثقافية والدينية املعينة بدقة تامة، عىل 

النقيض من الزمن الحايل، حيث تكون معظم القواعد ليست سوى شكليات )إن وجدت إطالقا( وال تتبع، إن 

اتبعت، سوى بسطحية ودون تعاطف حقيقي.

فالبوذية تحرتم الحياة وتحمي حتى أصغر الحرشات. يف الشامانية غالبا ما تعترب الحيوانات مرشدة للروح أو 

»طواطم«. والديانات التوحيدية الثالثة التي هي أقرب إىل معظمنا، تضع مبادئ توجيهية صارمة للتعامل مع 

الطبيعة، توجيهات قامئة عىل التعاطف واالحرتام. ويقال إن امللك سليامن حول مسار جيشه كله، كيال ُيداس عىل 

بيت للنمل. واإلسالم والتاريخ اإلسالمي، بدءا من النبي )ص( وأصحابه، يضع قواعد للتعامل مع الحيوانات وحتى 

النباتات هي أكرث رصامة من كل ما ميكن أن تحلم به املنظامت الخريية، مهام كان هذا مثريا للدهشة. ومن 

األمثلة الصارخة عىل هذا الواقع، تلك الحادثة املروية أن النبي محمد، حينام كان أيضا عىل رأس جيش عظيم، 

أمر أحد الجنود بحراسة كلبة كانت قد وضعت صغارها عىل جانب الطريق وأن ينتظر هناك حتى مرور الجيش، 

كيال يضايق أحدهم الكالب.

حقاً، كان واضحا لجميع أسالفنا أن الحياة مقدسة، بغض النظر عن األنواع. ولكن، عىل الرغم من القديس 

فرنسيس األسييس وغريه، فقد استغرق األمر زمنا إىل عام 1999، حتى تعرتف الجامعة األوروبية الحديثة رسميا 

بأن الحيوانات هي كائنات تحّس!

إذاً لقد حصل وبشكل واضح انحطاط يف موقف الناس إزاء بقية الخلق … وذلك بشكل متزايد خالل القرن 

املايض، حاله حال جميع الجوانب األخرى من الحياة الدنيا. فاألهم، هكذا يقال لنا، هو »التقدم إىل األمام« 

لكسب املزيد من املال وترسيخ اسم لنا، وتوفري متطلبات عائالتنا، بقيم وأمور سطحية أكرث فأكرث وتزيد من 

بعدنا عن الطبيعة–عام هو حقيقي، عام يربطنا باالرض–وعام هو مهدد بشكل مريع!

نحن جميعا حارضون هنا يف مؤمتر الواهو هذا الهتاممنا، لحبنا والتزامنا ليس فقط للخيول بشكل عام، ولكن 

بصفة خاصة للفرس العريب، املتنوع، الذي أثرت جيناته جميع السالالت دافئة الدم والكثري غريها. أعتقد أننا كنا 

جميعا حتى قبل عرشين عاما نشعر باألمان إىل حد معقول يف عاملنا الخاص للحصان العريب. نعم، كانت هناك 

احتجاجات بصوت ليس عاليا ضد إساءة معاملة الخيول التي كانت تظهر يف الجانب اآلخر من املحيط األطليس. 

ولكن بالرغم من شعورنا بأنها سيئة، كنا عىل يقني من أن شيئا من هذا القبيل لن يسود يف أي مكان آخر. 
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Dahabí, the Kuhaylah adDunays, with my bloodbrother. Photo: N. Záliš



856 33



85732

Dahabí, the desert bred Kuhaylah adDunays of the esSbaa Bedouin. Photo: Dr. N. Záliš
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The author on Dahabí, the Kuhaylah adDunays he trained in classical dressage up to “academic school 
 horse.” Photo: Chytry
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E. Delacroix, Rider with two stallions by the sea, 1860. Courtesy of Dr. E. Bahlmann
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H. Rousseau, A meeting in the desert. Courtesy of R. Redding Antiques
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G. Washington, Watering the horses. Courtesy of R. Redding Antiques
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G. Washington, Arabs at a halt. Courtesy of R. Redding Antiques
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V. Adam, Tedmouri Race, Kiourd (Étalon Arabe). Olms Collection
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V. Adam, Djodar Race, El Bedaivoui (Étalon Arabe). Olms Collection
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J. Kossaków, Emir Rzewuski w Pustyni Arabskiej. From Al Khamsa Arabians III,  
Collection Al Khamsa, Inc.
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إننا نعرب عن شكرنا القلبي الخاص لصاحب السمو صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شوون 

الرئاسة ونائب رئيس الوزراء، عىل دعمه السخي لهذا الكتاب وكذلك ل »كأس األصيل العاملي 2014« أمام قرص 

كاستل.

إذن تحمل جهدا صغريا، ال بل باألحرى متتع ليس فقط بهذا العدد الكبري من الصور، ولكن كذلك بقراءة 

النصوص املقنعة. عندها ستكون مزودا باملعرفة التي ستعمق تقديرك لخيلك العربية األصيلة.

D. Casey, La Chasse (Étalon Blanc). A gift of H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Muhammad AlQasimi, Emir 
of Sharjah, to Dr. W. Georg Olms. Olms Collection
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Omnis Nobilitas Ab Equo:
كل النبل آت من الفرس

لقد عرف أسالفنا هذه الحقيقة. فكان الفرس بالنسبة لهم عىل مدى آالف 

عديدة من السنني وسيلة ال غنى عنها لإلنجازات. كان من املهم دامئا التوصل إىل الخيول الصالحة للمهامت 

املختلفة وتربيتها. ولقد ثبت ما كان لتأثري الفرس العريب قمن قيمة كبرية. فتأثرت به جميع األعراق األخرى، ال 

بل إن الكثري من األعراق ما كانت بدونه لتحصل عىل قيمتها الخاصة، سواء من حيث الصالبة والرسعة وخفة 

الحركة وقبل كل يشء الطابع والجاهزية لإلنجاز، أو كذلك من حيث الخصوبة، والقناعة وطول العمر.

من أجل الحفاظ عىل هذا النبع، عىل هذا املزيج الـُمرّكز من الخصائص املهمة للخيل العربية برتبية نقية 

وبعناية خاصة قدم الكثري من مريب ومحبي الخيل يف جميع أنحاء العامل خدمات جليلة ولكن بنتائج متفاوتة 

يف كثري من األحيان. فكريا ما كانت تهمل وتتجاهل القوانني البدوية الصارمة للرتبية النقية، فال يبقى من الرتبية 

النقية سوى التسمية فقط: خيل عربية نقية الرتبية Pure Bred Arab. باإلضافة إىل هذا كانوا يهرولون يف اتجاه 

موضة محاكاة الرؤوس الدقيقة لسمك الُكريك للتألق يف معارض الجامل، وذلك عىل حساب العوامل األخرى 

التي متثل فعال مكونات الخيل العربية حتى وصل بهم األمر يف نهاية املطاف أن يهبطوا بالخيل العربية النبيلة 

ويجعلوها مجرد كارتون من فرس البحر.

فهنا أوكد بخصوص »نادي األصيل« بشعور االمتنان والتقدير أن جهودنا، بل اسمحوا يل أن أقول كفاحنا يف بعض 

األحيان، ضد هذا التوجه قد أدى إىل جعل أهمية املحافظة عىل الدم األصيل بشكل منتظم أمرا معروفا عامليا–

ال أحد يجرؤ اليوم، أن يسمح بأن ينزو عىل فرس أصيلة فحل غري أصيل. ومثة هدف آخر هو أن النوع العريب 

األصيل يتألق خصوصا بطبع شخصيته، وجاهزيته للركوب وأدائه، كذلك بقدرته التوريثية الفائقة، وكلها عوامل 

مرتبطة باللياقة البدنية املناسبة. فال تجد املامرسات القاسية التي تكاد تكون تعذيبا للحيوان أي مكان لها يف 

فعاليات »كأس األصيل العاملي« لنادي األصيل، وميكننا أن نشري إىل أن»كأس األصيل العاملي« كان األول يف أوروبا 

الذي أدرج يف فعالياته سباقات القدرة للمسافات البعيدة.

ونحن مازلنا نرى أن مهامنا الرئيسية لدينا يف تربية الفرس العريب األصيل والعناية الفائقة به، يف الحفاظ عليه 

فرسا منجزا ذات طبع متميز، رفيقا مثاليا لألرسة ورشيكا مخلصا.

فإنني نيابة عن مجلس اإلدارة أشكر جميع األعضاء الذين يساهمون معنا يف تحقيق أهدافنا بهذا املفهوم. 

ونشكر مشجعينا والجهات الراعية، خاصة من أصدقائنا العرب، الذين جعلوا ممكنا تنفيذ »كأس األصيل العاملي« 

يف الشكل الالئق ويرسوا لنا أيضا أن نتمكن من تقديم هذا الكتاب يف طبعة الئقة عالية الجودة.
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H. Berteaux, Selim III. Courtesy of Topkapi Serail Museum, Istanbul
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القسم العريب

فهرس املحتويات

 5 إهـــداء مبناسبة مرور مائة عام عىل ميالد املغفور له الشيخ زايد آل نهيان 
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 109 العريب األصيل يف ضوء املعلومات الوراثية الحديثة للدكتور فريدرِك باكلس 
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J. Faber, Cavaliers arabe, caid a cheval, 1897. Courtesy of Gros & Delettrez, Paris
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي مواطنا سعوديا، وبصفة رسمية أيضاً، وكوين مهتام بالخيل، فإين أشارك عن كثب يف اكتشاف وحفظ 

أمثن القطع األثرية والنادرة التي تعكس مدى ثراء تراث اململكة العربية السعودية. وحيث كان للخيل العربية 

األصيلة أثر جوهري يف تاريخ الجزيرة العربية بكونه أحد الرموز الثقافية النفيسة لصحراء الجزيرة العربية، إذ 

شاع ذكرها يف الكثري من الفنون والشعر. فإن االكتشافات املؤخرة لقطاع اآلثار لدينا التي تعود إىل 7000 سنة 

قبل امليالد، تشري إىل أن تأنيس الخيل يف الجزيرة العربية حدث قبل الفرتة التي أشيع بكثري؛ فمنذ فجر التاريخ، 

ورجال جزيرة العرب حريصون عىل حفظ إرث الخيل العريب األصيل. ويف هذا العرص تستمر هذه الساللة 

األصلية النقية يف النامء والتكاثر بفضل الله ثم بجهود نادي األصيل، وبدعم من مريب الخيول واألصدقاء من كافة 

أنحاء العامل. 

ويسعدين تقديم أطيب التحيات لكافة مريب الخيل الداعمني لهذه الخيل مبناسبة إصدار وثيقة )الخيول العربية 

األصيلة – الخيول العربية النبيلة(، كام أقدم خالص تقديري وأطيب متنيايت لنادي األصيل لنجاحاته املستمرة. 

 سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 

 رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني

 رئيس مجلس اإلدارة 

الرياض، اململكة العربية السعودية 
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o. N., Arabian rider, 19th century. Collection Dr. Karin Thieme
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 الكلمة الرتحيبية لإلصدار الجديد

»السجل التوثيقي للخيول العربية 

األصيلة–الطبعة السابعة«

ترشفت بتلقي دعوة كرمية من »نادي األصيل« للتقديم لهذه النسخة 

السابعة من سجل التوثيق للخيول العربية األصيلة، وقد حظيت بالقيام بدور 

يف مجال ضامن إبراز متيز الخيول العربية األصيلة والحفاظ عىل نسلها حتى من أقرب أقربائها من الخيل العربية 

النقية النسب، باإلضافة إىل تعزيز حضور »نادي األصيل للخيول العربية األصيلة« يف الساحة العاملية.

إن الجواد مخلوق ال يقدر بثمن لدى اإلنسان البدوي العريب، فهو عنده موصوف باألصالة أي النبل، وهو يأرس 

لب من ميتطي صهوته بجامله يف أثناء االرتحال يف خضم بيئة قاسية، وهو ملهم للشعراء، ومصدر للفخر وإثارة 

العواطف الجياشة، ويتداول الناس يف أحاديثهم الشفهية التقليدية سلسلة نسب كل حصان يك تظل محفورة يف 

ذاكرتهم، كام تستوعب ثقافة القبيلة وتراثها نسل كل فرس، وترسي قصص شجاعة الحصان وميزاته البارزة من 

جيل إىل جيل، ويف الواقع فإين أخذت شغفي الكبري بالخيل العربية األصيلة عن والدي املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

يجب أن نتوخى اليقطة واالنتباه املتواصل يك نحافظ عىل السجل الثمني ألنساب الخيل العربية األصيلة، وعىل 

نهج أسالفنا البدو يف الحفاظ عىل أنساب هذه الحيوانات املدهشة، فإننا نعترب أنفسنا ُحامتها اليوم، فقد حافظ 

أولئك البدو يف شبه الجزيرة العربية عىل أنساب الخيول ونقاء سالالتها بسبب العزلة النسبية يف بيئة الصحراء 

وحفظها، وباستخدام أحدث املصادر والتطورات العلمية والتقنية املذهلة، فقد أصبحت لدينا القدرة عىل متابعة 

املعلومات الوراثية التي كانت خفية علينا.

غري أن اليشء الوحيد الذي مل يتغري، بل ولن يتغري مطلقا، هو استمرار هذه الخيل العربية األصيلة يف نيل إعجاب 

كل من عرفها وُشغف بها ووقع يف أرس حبها. إننا جميعا، الذين نحب الخيل العربية األصيلة، ومعنا نادي 

األصيل الذي يقوم بدور كبري يف هذا املجال، نشكل جزءا من سلسلة ممتدة ال تنفصم عراها، بني املايض العريق 

واملستقبل القادم ليس للخيل بشكل عام، وإمنا للفئة املحدودة التي قد ال تتجاوز 2٪ من الخيول العربية ذات 

األنساب النقية، التي تشكل نخبة الخيول العربية األصيلة.

وختاما نؤكد مجددا عىل رضورة الحفاظ عىل الخيول العربية األصيلة ألنها مخلوق فريد من نوعه.

منصور بن زايد آل نهيان



قام بالرتجامت–للنصوص التي مل تتوفر بلغتني أصال – زيجريد آيخر، بيتي فنكه، باول هاريسون، سوزان ريد 

وكارين تيمه. للرتجامت العربية نشكر األستاذ مازن عاموي ولرتجمة أسامء الخيول العربية نشكر السيد يارس 

غنيم الطهاوي.
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إهـــداء

 مبناسبة مرور مائة عام عىل ميالد املغفور له الشيخ زايد–
اإلمارات العربية املتحدة تعلن ٢٠١٨ »عام الشيخ زايد«

بهذه املناسبة يريد »نادي األصيل العاملي« أن يبني تقديره لهذه الشخصية التي ال يكاد يوجد لها مثيل يف 

الجاذبية واإلنجازات.

لقد كان وما زال يرشفنا أن املغفور له الشيخ زايد أظهر تقديره وقدم دعمه لكأس نادي األصيل العاملي 

ومنشوراتنا الوثائقية »الخيل العربية األصيلة- جياد الجزيرة العربية«. ثم كان من السار أن صاحب السمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خصوصا قد واصل هذا التقليد. 

لقد ترشف رئيس »نادي األصيل« بدعوات عديدة لزيارة اإلسطبالت األمريية واملحادثات التي كان من مواضيعها 

دوما مميزات الخيل العربية وتأثريها يف كل أجناس الخيل األخرى تقريبا. كذلك كان هناك موضوع آخر 

هوالتقاليد البدوية بالرواية الشفوية وبالكتب املختصة املنشورة. وهذا ما أدى يف نهاية املطاف اىل توكيل 

الكولونيل ي. برييب ويلسون بإقامة عامرة ملكتبة يف اإلسطبالت األمريية. لقد شعر رئيس »نادي األصيل« بتقدير 

خاص له حيث إن املهر »حامسة نرصان« الذي رباه بنفسه وأهداه إىل املغفور له الشيخ زايد، رسعان ما أصبح 

الفحل املفضل عند الشيخ زايد. وأعطاه الشيخ زايد اسام جديدا: »خمسة األصول«، وكانت له األسبقية يف النزو 

عىل أفراس املزرعة.

إننا نحني هاماتنا تقديرا وإعجابا أمام هذه الشخصية التي شيدت أرستها جامع الشيخ زايد تعبريا عن 

تقديرها لها. 

ڤ.  جيورج أوملس

رئيس أول »نادي األصيل« 



8854

o. N., Chef des Arabes, Lith. Destouches, Paris. Olms Collection


