إؾداؾقاتماظعددم ،12جوؼؾقةم–مدؾؿؿدلم،1223مص.ص.م:م221-221

حمؿدذداودذ

صورذوذاستقفاؽاتذيفذاؼرواـةذاؼعربقة .ذ
ؼؿعؾقماألعرميفمػذهماظدرادةمبايدؼثمسنماظـشأةماظؿارخيقةموماألؼدؼوظوجقةم
"ظؾؿواجفة"مبنيماظغربموماظشرق،ماظيتم -مسؾىماظرشممعنمضدعفام -مضدمتؾؾورتم
عـذمريؾةمغابؾقونم( 2171م– م)2122موماظيتمادبذتمعوضوعماألصاظةمأوم"اظذات"م
واٌعاصرةمأوم"اآلخر"مضاسدةميفمزبؿؾفماظـؼاذاتماظؼائؿة .م
يفمرباوظؿهمظإلجابةمسنمػذهماإلذؽاظقة،مضامماظػؽرماظعربيمبإدخالماظعدؼدمعنم
اظطروحاتماظػؽرؼةموماظيتمتؿؿقورمحولمحؾمماالدؿقالءمسؾىمضوةماآلخرماظيتممترم
سدل محؾم مغػقه مباسؿؾاره مشاؼة محؿؿقة .مضاعت مػذه ماٌؿاردة ماظػؽرؼة مبؾـاء مصورةم
أغـروبوظوجقةمظؾغربميفماٌكقالماظعربيماإلدالعي،مطؿفالمظؽلماظؿصوراتماٌلؾؼةم
وماٌرادفمظؽلمشرائؾقةموماٌـرلمظؽلماظؿـاضضاتموماظؿفاوزات .م
تـاولماألدبماظروائيماظعربيمػذهماإلذؽاظقةمعنمخاللمذبؿوسةمعنماظـصوص،م
غذطر معـفا ماظرواؼات ماظـالث ماألطـر مذفرة مو مػي م"سصػور معن ماظشرق" مظؿوصققم
ايؽقممو"اييماظالتقين"مظقودفمإدرؼسموم"عودمماشلفرةمإديماظشؿال"مظؾطقبم
صاحل.محاوظتمػذهماظـصوصمضؾبمعقزانماظؼوىمبؿفـقسم"اظصراساتمايضارؼة" .م
و مإذا مطاغت ماظصورائقة ماظشرضقة مضد مادؿدست ميف مطؿاباتفا ماالجؿؿاسقةم
واإلؼدؼوظوجقةماٌاضيماجملقدمٌواجفةماظغربماٌؿفدلموماحملؼر،مصإنماألدبمضدم
ىأمإديماظـؿاذجماٌؤدلةمظؾؿكقالماظعربيماإلدالعي .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة م :ماظذات م– ماآلخر م– ماظغرب م– ماظشرق م– ماظصورة م-م

اٌكقالماألغـروبوظوجيم-ماظػؽرماظلودقو-مأؼدؼوظوجيم-ماألدبماظروائيم-ماظطقبم
صاحلم-مدفقلمإدرؼسم-متوصققمايؽقم .م
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طبداؼؼادرذشرشارذ ذ

ادلخقالذيفذاألدبذاؼبوؼقديذوذأصوؼهذاألسطورـة ذوذاالجتؿاطقة ذيفذاؼثؼاعاتذ
اؼعادلقة .ذ
ؼعؿدل مطاتب ماٌؼال معن ماظؾداؼة مأن ماظرواؼة ماظؾوظقلقة مضد مغشأت ميف مأحضانم
ايضارة ماظصـاسقة ،مسؾى ماظرشم معن مأن مأصوشلا ماألودي ممل مهدد مبعد معن مررفم
اظؾاحـنيميفمػذاماٌوضوع.مومظؽن،مؼؼرمصاحبماظدرادةمأنمإدضارمآالنمبوماظذيم
تأثرمبرواؼةمصوظؿرلم(زادؼق)ماظيتمتعودميفمأصوشلاماألوديمإديمايؽاؼاتموماًراصاتم
اظشعؾقةماظعربقة،موماظلؾؿقةموإديماظؽؿاباتماٌؼددة،مػومرائدمػذاماىـسماألدبي .م
و مبعد مأن مسرض مزبؿؾف ماآلراء ماظيت مهاول ماظؿأرؼخ مشلذا ماىـس ،مؼؼومم
بؿقدؼد ماألوجه ماظؾارزة مظه معـل ماظشكصقات ماظيت متـؿؿي مإدي ماظطؾؼات ماظشعؾقةم
واظيتمؼدصعمبفامايرعانمإديماظرشؾةميفماالشؿـاءممبكؿؾفماظودائلموماظطرقمومسؾىم
رأسمتؾكماٌلاسيمارتؽابماىرمية .م
ومععمذظك،مؼؿؾنيمأنماظرواؼةماظؾوظقلقة،مومسؾىماظرشممعنمػذهماظؾداؼاتماألوديم
المميؽنمشلامإالمأنمتؽونمجـلامععاصرامومحدؼـامضدمأدفؿتميفمتشؽقؾهموتؾؾورهم
اظـؼاصةماظشعؾقةموماظعاٌةمبصػةمضوؼة.مومباإلضاصةمإديمػذؼنماإلدفاعني،مطانمظؿزاؼدم
اٌدنمحقثمتؿؽاثر ماىرميةماظدورمايادمميفمغشأةماظرواؼةماظؾوظقلقةماظيتمتعؿؿدم
اىرميةمعادةمأوظقةمظؾؽؿابة .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :ماظرواؼة ماظؾوظقلقة م -ماألصول ماظؿارخيقة م -ماألصولم
األدطورؼةم-ماظذلاثماظشعيبم-مأظفمظقؾةمومظقؾةم-ماظػنماألدبي .م

طبدذادلاؼكذؽرتاض ذ

صورةذادلؼاوؽةذاؼوصـقةذيفذغصةذعراؾدواذوذاؼرشقد .م

ؼدرس مصاحب ماٌؼال مصورة ماٌؼاوعة ماظورـقة معن مخالل مضصة مربؿد مدعقدم
اظزاػري ،مومػيمأولمرباوظةميفمذبالماىـسماظؼصصي،مومضدمغشرػامصاحؾفاميفم
تارؼخم 22مأوتم 2711مباظعددماظـاغيمعنمصققػةم"اىزائر"،محقثمتـاوظتمألولم
عرةمعوضوعمعؼاوعةماالدؿعؿارمباظؾقثمسنمضقمماظعداظة .م
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ومػيمضصةمصدؼؼني،مأحدػؿامجزائريموماآلخرمصرغلي،متـؿفيممبوتماألولم
بلؾب ماظعـصرؼةموماظؿؿققزماالجؿؿاسيمومػيمدظقلمسؾىمأنماٌلاواةمبنيمػاتنيم
اظػؽؿنيمعلؿققؾة .م
و مضد مظؼقت مػذه ماظؼصة مناحا مطؾرلا ميف مأوداط ماٌـؼػني ماىزائرؼني ماظذؼنم
ساؼشوامتؾكماٌرحؾة،مممامدصعمباظػاسؾنيميفماظلاحةماظـؼاصقةمآغذاكمبؿـظقممعلابؼةم
ألحلنمضصقدةمترثيماظرذقد،مضققةماظعـصرؼة .م
ومملمؼؾقمعنماظوثائقماظشاػدةمسؾىمػذام"األدبماٌؼاوم"ماظذيمودممتؾكماٌرحؾةم
دوىمضصقدةمربؿدماظعقدمآلمخؾقػة،ماظيتمؼعؿؿدػامصاحبماٌؼالمظؿدسقممعامؼرعيم
إظقه.مومسؾىماظرشممعنمأنماحملاوظةماظؼصصقةمالممتؾكمطلماٌواصػاتماىؿاظقةم
ظؾؼصةمايدؼـة،مصإنماظؽاتبمؼعؿدلػامرباوظة مجادةمظؿأدقسمػذاماىـسماألدبيم
باىزائر .م
ومبعدمأنمابرزماظصدىماظذيمأحدثؿهمآغذاكمػذهماظؼصةمظدىماظؼراءماىزائرؼني،م
ؼورد ماظؽاتب مبعض ماظػؼرات معـفا مظغاؼة مهؾقؾفا ،معن محقث ماٌوضوع مبصػؿفام
ؼؿضؿن مجرأة مدقادقة مطؾرلة ممل متؽن مععروصة مآغذاك ،مطؿا مؼلائل ماظؾـقة ماظؾغوؼةم
وغظامماظشكصقاتمومطذاماظػضاءماظزعين .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقةذ :ماظؼصةم–مصراغلوام–ماظرذقدم–ماىزائرم–ماالدؿعؿارم-م
اظؿؿققزماظعـصريم-ماظـصم-ماظؾـقةماظؾغوؼةم-مغظامماظشكصقاتم-ماظػضاءماظزعين .م

زــبذطؾي-ذبنذطؾي ذ

اؼرواـة،ذجـسذؽوثقذؼؾتارـخ .ذ
هاولمصاحؾةماٌؼالماظؿطرقمظؾعضماظؼضاؼا ماظيتمتلؿحمباظؽشفمسنموضعم
األدبموماألدؼبميفماٌغربماظعربيمعنمحقثمأغفؿامؼضطؾعانمبوزقػةمظقلتمعنم
عفؿؿفؿاماألوظقة،مألنمطلماًطابمؼدورمحولمتلقرلماظذاطرة،مومعـفامععاىةم
اظؿارؼخ .م
ومػـامندماٌـؼفماىزائريميفماظػذلةماالدؿعؿارؼةمخيضعمظؾصؿتمأومظؾكطابم
اٌػروض،مومحؿىمايصولمسؾىماالدؿؼاللمملمؼغرلمعنمػذاماظوضعمذقؽا .م
صاظلقادة م(اظلقادي) مػي ماظيت متػرض مضدرػا مسؾى ماألدب ماٌغاربي مباألعسم
واظقوم .مصؽل مطؿابة متعود مبإدؿؿرار مظؾواضع ،مو مظؾقؼل ماالجؿؿاسي ،مو مإذا محاولم
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اظؽاتبماظؿطرقمٌلأظةماظؿارؼخمتؼومماٌؤدلةمبإعالءمسؾقهمعامجيبمأنمؼؼوظه،مأوم
بإبعادهمسنمبعضمايؼولمشلذاماظؿارؼخ .م
و مػؽذا ممت مواػل مو مغلقان ماظعدؼد معن ماظوجوه ماظؿارخيقة معـل ماظؽاػقـة،م
ؼودفمبنمتاذػني،ماٌـاضؾونماظورـقون،مإخلمعنمضؾلماظؿارؼخماظرزلي،مظؽنممتم
تؾـقفا معن مضؾل ماظروائقني ماٌغاربقني ،مإن مػذا ماظعؿل ماظذي مؼؾعث مػذه ماظوجوهم
اٌؽؾوتة،مؼؼوممبعؿؾقةمهرؼرمآلظقاتماظذاطرة.متذطرماظدرادةمطذظكمبعضماظـصوصم
اظيت مطؿؾت مبصػة مادؿعفاظقه مظؾؿـدؼد مباجملزرة ماظيت متعرض مشلا ماٌـؼػونم
اىزائرؼونميفماظؿلعقـاتمعنماظؼرنماٌاضي .م
اؼؽؾؿاتذادلػتاحقة  :ماظرواؼةم– ماظؿارؼخم– ماظذاطرةم– ماظؿارؼخم– ماظؽاػقـةم–م
اظؽؿابةم–ماالشؿقالم-مسقلىمخالدي .م
ذ

ؽرادذـؾسذ

"اؼعروبي" ذاؼـدوي ذبادلغرب ذاؼعربي :ذاؼتؼؾقد ذاؼشػوي ذو ذشعرـة ذاخلػاءذ
واؼتجؾي .ذ
حياولماٌؼالماظؿطرقمظؾشعر ماظـلويمذيماظؿؼؾقدماظشػوي،مباسؿؾارهمجزءا مالم
ؼؿفزأمعنماظذاطرةماظـؼاصقةموماٌكقالماىؿاسي .م
ظؼدمرؾعماظـؿوذج ماألغدظليمأشؾؾقةماألذعارمايضرؼةمباٌغاربماظعربي،مومأثرم
يفماٌنتماظشعريماظـلوي،مطـؿقفةمعؾاذرةمظلؼوطماألغدظس .م
وماغطالضامعنماًصائصماظشؽؾقةموماظوزقػقةماظذيممتقزمػذاماظشعر،مؼطرحمػذام
اٌنتماظعدؼدمعنماٌلائلماظيتمملمودمحؾوالميفماألحباثماظلابؼة،مومسؾقهمحياولم
اٌؤظفمادؿكالصمبعضماىواغبماألدبقةموماألغذلوبوظوجقةمشلذاماظشعر.موبعدمأنم
ضارنمبنيماظعاٌنيماظـؼاصقنيمظؾغربمومظؾعاملماظعربيماإلدالعي،مؼلؿكؾصمصاحبم
اٌؼال مأن مػذؼن ماظعاٌني مزبؿؾػان مبـاء مسؾى ماالخؿالصات مايضارؼة مو ماظدؼـقةم
اٌوجودةمبقـفؿا .م
و ماغطالضا معن مػذا ماآلصاق ،مو معن ماظؿففني ماٌوجود مسؾى معلؿوى ماظؼصقدةم
اظعربقة ماظؿؼؾقدؼة ،مصإن ماًطاب ماظذي مغؿؾؼاه مؼـؿظم مبني ماظؼول مو مايظر ،مبنيم
االغػؿاح مو ماالغغالق ،مبني ماظشػاصقة مو ماظغؿوض .مأدفم ماظؿطور ماظلرؼع مظؾؿدنم
باٌغرب ماظعربي ميف متطوؼر مػذا ماىـس ماظشعري ،ماظذي مميـل مرعزا مظؾفقؿـةم
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االجؿؿاسقةماٌؿعؾؼةمباظشرطماظؼاغوغيمظؾؿرأةميفماإلدالمموماشلقؿـةماظرعزؼةمظؾـؿاذجم
اىؿاظقة ماظذطورؼة م(األغدظلقة مأو معشؿؼاتفا) ماظيت متؿؿقز مبلقطرتفا مو مجاذبقؿفام
سؾىماظشعرماظـلوي .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة  :م"اظعروبي" م -ماظشعر ماظـلوي م -ماٌغرب ماظعربي م-م
اظـؿوذجماإلدؾاغيم–ماٌورؼلؽيم-ماظلؼوطماألغدظلي .م

عاصؿةذاؼزؿرة اؼعالويذ

ؽن ذأجل ذؽؼاربة ذسقؿقائقة ذؼؾؽتابة ذاجلزائرـة ذ(حاؼة ذؾقـا ذبوراوي ذ:ذ
اؼرائقةذادلؿـوطة) .ذ
هاولمصاحؾةماٌؼالمهؾقلمرواؼةمغقـامبوراوي،ماغطالضامعنمعػفومماظؿقرؼفم
اظذيمؼؿػرعمإديمصرسنيمػؿامإسادةماظصقاشةموماظذلذيةمإديمغظاممرعزيمزبؿؾفم:م
اظرائقةماٌؿـوسة.متوجدماظؽاتؾةميفمحاظةمترذيةمعؿعددة،مإذمأغفامتصفمثؼاصؿفام
بوادطةمثؼاصةمومظغةمشرؼؾةمسـفامومعنمػـامصإغفامدبؿؾقمظغؿفاماًاصة،مممامؼؿوظدم
سـه مظغة مودقطة ،مأي معا مبني ماظؾغؿني .مو مؼؿم ماظؿعؾرل مسن مػذه ماظؾغة معن مخاللم
(صؽرؼة)ماظشكصقةماظرئقلقةمظؾرواؼة،ماظيتمتلؿحمظؾعوارفماٌعدلمسـفامباظؽشفم
سنمظغة-طؿابةمجدؼدةمومعؿػردةمضؿنماٌؿاردةماظؿقرؼػقةمظؾؽؾؿةماٌوجودةمواظيتم
تـشئمداردامعامبنيمظغؿنيمومدردؼن.مؼؾنيمػذاماظؿقرؼفماٌلائلماظيتمتؤدسم
اظعالضة مباظؽؿابة مسـدعا متؿأرجح معا مبني مظغؿني .مو ميف مػذه ماظـؼطة مباظذات مؼدلزم
شؿوض معرجعقة ماظدظقل ماظؾلاغي .متـشئ ماظؽؿابة ماظػرغؽوصوغقة مظغة مجدؼدة مهددم
ذباالتفامممامؼدصعمإديماسؿؿادمأدواتمهؾقلمعالئؿةمألجلمععاىةمغصوصفا .م

اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :ماظؿقرؼف م -مإسادة ماظصقاشة م– ماظذلذية م -ماظدظقلم
اظؾلاغيم-ماألدبماظػرغؽوصوغيم-ماظغؿوضم-مغقـامبوراويم-ماظرائقةماٌؿـوسة .م

طثؿانذ بؾؿقؾودذ ذ

صورةذاؼصحراءذاؼعربقةذيفذادلخقالذاؼغربيذغبلذضفورذاإلسالم .م
ؼأخذ ماٌؤظف مسؾى مساتؼه مرحؾة ماإلدرائقؾقني ميف مصقراء ماظشرق ماألودط معـذم
األزعـة ماظغابرة مظؿقؾقل مصورة ماظصقراء ميف ماٌكقال ماظغربي .مو مضد مذطرت مػذهم
اظرحؾةماظيتمضاممبفاماظشعبماظقفوديميفماظؿوراة،محقثمبرزتماظصقراءمباسؿؾارػام
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صضاء مأدطورؼا مأو مصضاء مظؾؼطقعة مطؿا مصورته مطذظك ماألغاجقل ماألربعة .مأخذتم
اظصقراءماظعدؼدمعنماظدالالتم(اعؿقان،متؾؼني.)...،م ...م
اظيت متؿغرل محلب ماياالت مو محلب ماظؼصص ماظواردة ميف ماظؽؿب ماٌؼددة.م
وػؽذا مطاغت ماظؿضققة مو مطؾش ماظػداء معن ماظطؼوس ماظيت ماسؿؿدػا ماظقفود مظطؾبم
اًالص مو ماظررية معن ماإلظه .مو مسؾى ماظرشم معن مأن ماظصقراء مضد مادبذت مصورةم
اظػضاءماٌؾعونمحقثمتعقشماظشقارني،مصإغفامطذظكمصضاءمعؼدسمألغهمزلحمظؾقفودم
باظؿوجهمظعؾادةماًاظق .م
ظؽن ماٌقزة ماظعدواغقة ماٌؾصؼة مباظعربي مضد مذطرت ميف ماظؽؿابات ماٌؼددة ،مممام
جعلمػذامؼؿقولمإديمحؼدمأسؿى.متشؽؾتمػذهماظصورة ميفممتـلمشاعض،موميفم
اظؽؾقشقفاتماٌؼوظؾةمعـذماظؼرونماظلابؼةمظؾؿقالدمعنمضؾلمرجالماألدبموماٌؤرخنيم
اإلشرؼقمومضدمأسقدمررحهميفمزبقالماظقفودي-اٌلققي .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة م:ماٌكقالماظغربيم -مصورةماظصقراءم -ماظشرقماألودطم-م
اظرحؾة ميف ماظصقراء م -ماظؼصص ماظؿوراتقة م -مطؾش ماظػداء م– مؼفوى م -مزبقالم
اظقفوديم-ماٌلققي.
ذ

ـزـدذ بنذؿوؾاتذ ذ

حتؾقلذأؾثروبوؼووجيذؼوواؼيذا:ذ:ذسوقديذأاودذا
اخلارجذطنذاؼعامل" .ذ
حياول مصاحب ماظدرادة ،مو معن مخالل مغوع مخاص مظؾوالؼة ،مو معن معـطؾقم
أغـروبوظوجيمومباالسؿؿادمسؾىمأحباثمل.مدوعون،مإظؼاءماظضوءمسؾىمعلارمواظيم
اهللمدقديمأريدماجملذوب،معؤدسمضؾقؾةمأوالدمدقديمأريدماجملذوب .م
ومبعدمأنمضدممسرضامعوجزامسنمدؾلؾةمأغلابماظوظيماظصاحل،مؼعرضماألسؿالم
اظيتمضاممبفامجدهماظلادسمومغذطرمعـفام:مغشرهمظؾؿذػبماٌاظؽيموماظصوصقةميفم
اىفات ماظـارؼة مباظؾغة ماظدلبرؼة ماظواضعة ميف ماشلضاب ماظعؾقا مو ماىـوب ماظغربيم
اىزائري .م
ومعنمثممؼشرلمإديماظظروفماظلودقو-تارخيقةماظيتمطاغتموراءمزفورماظوالؼةم
وايرطةماٌرابطقةمباٌغربماظعربي،معرورامباظؿـلكماظدؼينمسبوماظصوصقةميفمغفاؼةم
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اظؼرنماألولمظؾففرةموماظؾداؼاتماألوديمظؾؼرنماظـاغيمظؿزدػرميفماظؼرنماظـاظث،مسؾىم
اظرشممعنمععارضةماإلدالمماألرثودوطليمشلا .م
وظدمدقديمأريدماجملذوبميفمغفاؼةماظؼرنماًاعسمسشر،موضدمسرصتمػذهم
اٌرحؾة ماغؿشار ماظوالؼة ماظصاية ماٌراصؼة مظلؼوط ماألدر ماٌاظؽة ميف ماٌغرب ماظعربيم
بػعل ماظؿفدؼد ماٌلققي ماظذي مبرز ميف مأدؾاغقا ،مو مبصػؿفا مبدؼال مٌلار مايرطةم
االدؿؼالظقةماظيتمضاعتمضدمايؽمماٌرطزي.م م
يف مػذا ماظظرف مباظذات مؼعرف مدقدي مأريد ماجملذوب مباسؿؾاره مصاغعام
ظؾؿعفزات مو معاظؽا مظؾكوارق ماظيت مدوف متؤثر ميف مجزء مطؾرل معن مدؽان ماٌـطؼة،م
داصعامبذظكمبؼؾقؾةمبينمسؿرمظؾففرةمومعؤدلامظؼؾقؾةمهؿلمازله .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :ذدقدي مأريد ماجملذوب م -مبين مسؿر م– مضؾقؾة م-مممممممم
ل .مدوعون م -ماإلدالم ماٌاظؽي م– ماظلالالت م– ماظصوصقة م– ماظوالؼة م -ماإلدالمم
األورثودوطليم-ماٌرابطقة.م م

سقديذحمؿدذخلضرذبرػة ذ

ذاؼؾغاتذاألجـبقةذباجلزائر:ذتؽـوؼوجقاذؼؾدؾطة .ذ
حياول مصاحب ماٌؼال ماظؿعرض مٌلأظة متعؾقم ماظؾغات ماألجـؾقة مباىاععاتم
اىزائرؼةمعنمخاللمهؾقؾه ٌكؿؾفماإلصالحاتماظيتمسرصفامػذاماظؼطاع.مصفذهم
اإلصالحات،ميفمغظرماٌؤظف،معطؾوسةمبإرادةمغلخممنوذجمتعؾقمماظؾغةماظعربقة،م
مما مأصضى مإدي متصور معؿـاضض مظؾغات ،مو مإدي مصصل مبني ماظؾغة مو ماألدب مبوادطةم
حصرماٌضاعنيمإديمدبصصاتمصرسقة .م
ومػؽذا متصؾحمسؾارةم"ظغةمورـقة"معػروضة مباسؿؾارػامعؼقادامإلضصاءماظؾغاتم
األخرىمومخباصةماظؾغةماظػرغلقة،مممامؼؿوظدمسـهمسالضةمضوةمبنيماظؾغات،مصؿعؾمم
اظؾغةماظعربقةمؼلؿحمٌلؿعؿؾقفامباإلظؿقاقمباٌـاصبماظرئقلقة .م
و مظؿوضقح مصؽرته محول مػذه ماظـؼائص ،مؼؾفأ ماٌؤظف مإدي مهؾقل ماإلصالحاتم
اظـالثةماظيتمجربتميفمضطاعماظؿعؾقمماظعاظيمومػيماالغؿؼالمعنمغظامماظؽؾقةمإديمغظامم
اٌعفدمثممعرحؾةمغظامماٌعاػدمثمماظعودةمإديمغظامماظؽؾقة .م
و مظعل مضراءة مهؾقؾقة مجملؾة ماظؾغات ماألجـؾقة ماظيت مصدرت مجباععة موػرانم
تلؿحممبالحظةماظػفوةماظؼائؿةمبنيمعامػومزبططمظهمومبنيمعامؼـفزميفماظواضعم
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اظعؿؾي،مأيميفمذبالماظـشرمومخباصةميفمعادتيماظؾلاغقاتموماظدؼداطؿقكماظؾؿنيم
عنماٌػروضمأنمهظقامحبصةماألدد .م
أعامايؾولماظيتمىأمإظقفاماٌلؤوظونمظرأبمػذاماظصدعمصؼدمعـقتمطؾفامباظػشلم
اظؿام .م
اؼؽؾؿات ذادلػتاحقة م :مظغاتمأجـؾقةم– مإصالحاتم– مظغةمسربقةم– مععفدم–م
طؾقةماظؾلاغقاتم–ماظدؼداطؿقك .م

ؽصطػىذبنذطبوذوذبقتريذبفـدتقد ذ

راؿنذاحلدودذاؼؾغوـةذبنيذاؼعربقةذوذاؼرببرـة .ذ
ظؿقؾقل ماظوضع ماظراػن مظؾقدود ماظؾغوؼة مبشؿال ماٌغرب ماألضصى مو مظؿقدؼدم
اًرؼطة ماظؾلاغقة مظؾعربقة مو ماظدلبرؼة ،مؼؾفأ ماٌؤظػان مإدي مأحباث ماٌؤرخنيم
االدؿعؿارؼني مخباصة .محاول ميف مغفاؼة ماظؼرن ماظعشرؼن ،ماظؽـرل معن ماظؾاحـنيم
اٌغربقنيموماألجاغبمإسادةماظـظرميفمػذهماظطروحاتمدونمجدوى،مومباًصوصم
يف ماظؿصورات محول ماًرؼطة ماظؾلاغقة مشلذه ماٌـطؼة ،ممما مؼؼؿضي مرؤؼة مزبؿؾػةم
ظؾؿوضوع.م م
صؾاظـلؾةمشلذؼنماٌؤظػني،مصإنماظؿطورمماظذيمسرصؿهمػذهماٌـطؼة،مجعلماظؾغةم
اظدلبرؼة متػؼد مطـرلا معن مذباشلا ميف مسلال ماىـوب ماظشرضي مٌدؼـة موجدة مظصاحلم
اظؾغةماظعربقة،مأعامصقؿامخيصمعـطؼة متازا،مصإن ماألعر مخيؿؾفمطـرلامحقثمإنم
اظوضعمالمؼؿغرلمباظصورةمغػلفا،مألنمايدودمبنيماظؾغؿنيمظقلتمجاعدةمباٌؼارغةم
عع ماظؾغات ماألخرى ،مو مميؽن ماظؼول مإن مػـاك متداخال مبل موحدة مبني مػاتنيم
اظؾغؿني .م
و مظعل ماًرائط ماظيت مأيؼت مباظدرادة متوضح مبشؽل مجؾي مأن مايدود مبنيم
اظؾغؿنيمظقلتمطؾرلةمومحادة .م
اؼؽؾؿاتذادلػتاحقةم:مايدودماظؾغوؼةم–ماًرؼطةماظؾلاغقةم–ماظؾغةماظعربقةم–م
اظؾغةماظدلبرؼةم–مسلالماٌغربماألضصى .م

جعػرذـاـوشذ ذ

اؼصوتذبنيذادلعقارـةذوادلوضوطقةذطـدذاخلؾقلذاؼػراؿقدي .ذ
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غرؼدمعنمخاللمػذاماظعؿلمأنمغؾنيمعنماظـاحقةماظؿارخيقةمطقفممتؽنماًؾقلم
اظػراػقدي معن موضع مأودي ماظؿصورات ماظعؾؿقة مظدرادة ماٌؿاردات ماظؾغوؼة مسؾىم
اٌلؿوىماظػردي,معنمخاللمإغؿاجماظؽالممبوادطةمآظةماظؾلان,موطذامسؾىماٌلؿوىم
اظـؼايف مبوادطة ماٌؿاردات ماالجؿؿاسقة ماظيت متشرط ماٌؾػوز ماظؼوظي معن ماظـاحقةم
اظؾففقةمداخلماجملؿوسةماظؾشرؼةماظواحدةمعؿعددةماألسراق,مطؿامػومحالماجملؿؿعم
اإلدالعيماظذيمدصعمباظػراػقديمظدرادةماظؾغةماظعربقةمعنمجاغؾفاماظصوتي,مخاصةم
بعد ماحؿؽاك ماظعرب مبغرلػم معن ماىـلقات مواظعرضقات ماٌكؿؾػة ماظيت ماسؿـؼتم
اإلدالمم .م
عن ممثة مميؽــا مصفم ماظؽقػقة ماظيت مساجل مبفا ماظعؾؿاء ماٌلؾؿون ماظؼداعى معلأظةم
ذائؽةمعـلمػذهماٌؿعؾؼةمباٌؿارداتماظؾغوؼةمبعقدامسنماظؿوزقفماإلؼدؼوظوجيمأوم
االدؿـؿار ماظدؼين ماٌـغؾق ,مخاصة موسبن ميف مأعس ماياجة مٌـل مػذه ماظؿفاربم
اظعؾؿقةماٌؿعؾؼةمجباغبمأداديمعنماىواغبماظـابؿةمصقؿامؼؿعؾقمباشلوؼةمواظؿارؼخم
اظؼوعيمألؼةمأعةميفماظوجود .م
اؼؽؾؿاتذادلػتاحقةم:ماٌعقارؼةم-ماًؾقلماظػراػديم–ماظؽالمم–ماظؾغةماظصوتقةم
–ماإلدالمم–ماشلوؼةم-ماإلؼدؼوظوجقا .م

خمتارذططاءذا:ذ ذ

اؼرواـة ذو ذاؼتارـخ ،ذ"شاصئ ذسرت" :ذأسطورة ذظؿوض ذاإلؾدان ذيف ذاؼؼرنذ
اؼعشرـنذبنيذاؼػردـةذادلتؿردةذوذاالؾتحارذاجلؿاطي .ذ
سؾىمضوءماظظروفماظيتمػيمغؼطةمارتؽازميفمػذاماظـص،متأخذمرواؼةم"ذارئم
درت"معنماظػشلماظعارػيماظذيمؼؾؿؾىمبهمذابمغؾقلمازلهمأظدوماظذيمحياولم
االبؿعادمسنمعورـه،معدلراماظؽؿابة .م
تؽشفماظرواؼةمسنممماردةمصـقةمظؾذلطقب ماظروائيمذات معلؿوىمسالمومسنم
توزقفمظألدطورةمباٌعـىماظوادعموماٌؿػقمسؾقهمدوظقاموماٌؿؿقزمحبؽاؼةمعوضوسفام
ؼدورمحولمعلأظةماظؿفاوز .م
و مػؽذا مجيد مأظدو مغػله ميف محاظة مترضب ماظيت متشؾه ميف ماظعدؼد معن مأوجففام
اٌرحؾةماظيتمدؾؼتمايربماظعاٌقةماظـاغقةماظيتمراصؼتمصعودمايرطةماظـازؼة،مأوم
تؾكماظيتمجاءتمصقؿامبعدمععمبراغوؼامايربماظؾاردة،معؾقـةمعالعحمتارؼخماظؾشرؼةم
يفماظؼرنماظعشرؼن.موؼعؿدلمواوزمأظدوميفمػذهماظرواؼةمغؿاجامغفائقامظؿطورماألدطورةم
سدلماألزعـة،ماظذيممتمطؾؿهميفماظالذعورماىؿاسيمظؾشعوب .م
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الكلمات المفتاحية  :اظرواؼةم– ماظؿارؼخم -م"ذارئمدرت"م– مأظدوم– مواوزم–م
ايربم–مغؾلم-ماظالذعورماىؿاسيم-مسؾمماألداررلم-مصراع.
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