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 حمؿدذداودذ
ذصورذوذاستقفاؽاتذيفذاؼرواـةذاؼعربقة.

ماألؼدؼوظوجقةم مو ماظؿارخيقة مبايدؼثمسنماظـشأة ماظدرادة ميفمػذه ؼؿعؾقماألعر
مم-"ظؾؿواجفة"مبنيماظغربموماظشرق،ماظيتم ضدمتؾؾورتمم-سؾىماظرشممعنمضدعفا

ذات"م(موماظيتمادبذتمعوضوعماألصاظةمأوم"اظ2122م–م2171عـذمريؾةمغابؾقونم)
مواٌعاصرةمأوم"اآلخر"مضاسدةميفمزبؿؾفماظـؼاذاتماظؼائؿة.

يفمرباوظؿهمظإلجابةمسنمػذهماإلذؽاظقة،مضامماظػؽرماظعربيمبإدخالماظعدؼدمعنم
اظطروحاتماظػؽرؼةموماظيتمتؿؿقورمحولمحؾمماالدؿقالءمسؾىمضوةماآلخرماظيتممترم

ماظ ماٌؿاردة مضاعتمػذه محؿؿقة. مشاؼة مباسؿؾاره مغػقه محؾم مصورةمسدل مبؾـاء ػؽرؼة
أغـروبوظوجقةمظؾغربميفماٌكقالماظعربيماإلدالعي،مطؿفالمظؽلماظؿصوراتماٌلؾؼةم

موماٌرادفمظؽلمشرائؾقةموماٌـرلمظؽلماظؿـاضضاتموماظؿفاوزات.
تـاولماألدبماظروائيماظعربيمػذهماإلذؽاظقةمعنمخاللمذبؿوسةمعنماظـصوص،م

م مو مذفرة ماألطـر ماظـالث ماظرواؼات معـفا مظؿوصققمغذطر ماظشرق" معن م"سصػور ػي
ايؽقممو"اييماظالتقين"مظقودفمإدرؼسموم"عودمماشلفرةمإديماظشؿال"مظؾطقبم
مصاحل.محاوظتمػذهماظـصوصمضؾبمعقزانماظؼوىمبؿفـقسم"اظصراساتمايضارؼة".
ماالجؿؿاسقةم مطؿاباتفا ميف مادؿدست مضد ماظشرضقة ماظصورائقة مطاغت مإذا و

اجفةماظغربماٌؿفدلموماحملؼر،مصإنماألدبمضدمواإلؼدؼوظوجقةماٌاضيماجملقدمٌو
مىأمإديماظـؿاذجماٌؤدلةمظؾؿكقالماظعربيماإلدالعي.

مم:مادلػتاحقةذتاؼؽؾؿا مم–اظذات مم–اآلخر مم–اظغرب مم–اظشرق م-اظصورة
اظطقبمم-األدبماظروائيمم-أؼدؼوظوجيمم-اظػؽرماظلودقوم-اٌكقالماألغـروبوظوجيم

مم.توصققمايؽقم-دفقلمإدرؼسمم-صاحلم
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ذطبداؼؼادرذشرشارذ
يفذاؼثؼاعاتذذوذاالجتؿاطقةذادلخقالذيفذاألدبذاؼبوؼقديذوذأصوؼهذاألسطورـة

ذاؼعادلقة.

مأحضانم ميف مغشأت مضد ماظؾوظقلقة ماظرواؼة مأن ماظؾداؼة معن ماٌؼال مطاتب ؼعؿدل
مأصوشل مأن معن ماظرشم مسؾى ماظصـاسقة، مررفمماايضارة معن مبعد مهدد ممل األودي

ماٌوضوع ماظذيماظؾاحـنيميفمػذا مظؽن،مؼؼرمصاحبماظدرادةمأنمإدضارمآالنمبو مو .
تأثرمبرواؼةمصوظؿرلم)زادؼق(ماظيتمتعودميفمأصوشلاماألوديمإديمايؽاؼاتموماًراصاتم
ماظشعؾقةماظعربقة،موماظلؾؿقةموإديماظؽؿاباتماٌؼددة،مػومرائدمػذاماىـسماألدبي.

ماىـ مشلذا ماظؿأرؼخ مهاول ماظيت ماآلراء مزبؿؾف مسرض مأن مبعد مؼؼوممو س،
ماظشعؾقةم ماظطؾؼات مإدي متـؿؿي ماظيت ماظشكصقات معـل مظه ماظؾارزة ماألوجه بؿقدؼد
واظيتمؼدصعمبفامايرعانمإديماظرشؾةميفماالشؿـاءممبكؿؾفماظودائلموماظطرقمومسؾىم

مرأسمتؾكماٌلاسيمارتؽابماىرمية.
مومععمذظك،مؼؿؾنيمأنماظرواؼةماظؾوظقلقة،مومسؾىماظرشممعنمػذهماظؾداؼاتماألودي
المميؽنمشلامإالمأنمتؽونمجـلامععاصرامومحدؼـامضدمأدفؿتميفمتشؽقؾهموتؾؾورهم
اظـؼاصةماظشعؾقةموماظعاٌةمبصػةمضوؼة.مومباإلضاصةمإديمػذؼنماإلدفاعني،مطانمظؿزاؼدم

اىرميةماظدورمايادمميفمغشأةماظرواؼةماظؾوظقلقةماظيتمتعؿؿدممراٌدنمحقثمتؿؽاث
ماىرميةمعادةمأوظقةمظؾؽؿابة.

ذ:ذتؽؾؿااؼ ممادلػتاحقة ماظؾوظقلقة مم-اظرواؼة ماظؿارخيقة األصولمم-األصول
ماظػنماألدبي.م-أظفمظقؾةمومظقؾةمم-اظذلاثماظشعيبمم-األدطورؼةم

 

ذطبدذادلاؼكذؽرتاض
مصورةذادلؼاوؽةذاؼوصـقةذيفذغصةذعراؾدواذوذاؼرشقد.

مدعقدم مربؿد مضصة مخالل معن ماظورـقة ماٌؼاوعة مصورة ماٌؼال مصاحب ؼدرس
،مومػيمأولمرباوظةميفمذبالماىـسماظؼصصي،مومضدمغشرػامصاحؾفاميفماظزاػري
باظعددماظـاغيمعنمصققػةم"اىزائر"،محقثمتـاوظتمألولمم2711أوتمم22تارؼخم

معرةمعوضوعمعؼاوعةماالدؿعؿارمباظؾقثمسنمضقمماظعداظة.
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ومػيمضصةمصدؼؼني،مأحدػؿامجزائريموماآلخرمصرغلي،متـؿفيممبوتماألولم
م مبنيمػاتنيمبلؾبماظعـصرؼة ماٌلاواة مػيمدظقلمسؾىمأن ماالجؿؿاسيمو ماظؿؿققز و
ماظػؽؿنيمعلؿققؾة.

ماظذؼنم ماىزائرؼني ماٌـؼػني مأوداط ميف مطؾرلا مناحا ماظؼصة مػذه مظؼقت مضد و
ساؼشوامتؾكماٌرحؾة،مممامدصعمباظػاسؾنيميفماظلاحةماظـؼاصقةمآغذاكمبؿـظقممعلابؼةم

مألحلنمضصقدةمترثيماظرذقد،مضققةماظعـصرؼة.
ومملمؼؾقمعنماظوثائقماظشاػدةمسؾىمػذام"األدبماٌؼاوم"ماظذيمودممتؾكماٌرحؾةم
دوىمضصقدةمربؿدماظعقدمآلمخؾقػة،ماظيتمؼعؿؿدػامصاحبماٌؼالمظؿدسقممعامؼرعيم
مالممتؾكمطلماٌواصػاتماىؿاظقةم ماظؼصصقة معنمأنماحملاوظة مسؾىماظرشم مو إظقه.

جادةمظؿأدقسمػذاماىـسماألدبيممظؾؼصةمايدؼـة،مصإنماظؽاتبمؼعؿدلػامرباوظة
مباىزائر.

ومبعدمأنمابرزماظصدىماظذيمأحدثؿهمآغذاكمػذهماظؼصةمظدىماظؼراءماىزائرؼني،م
مبصػؿفام ماٌوضوع محقث معن مهؾقؾفا، مظغاؼة معـفا مبعضماظػؼرات ماظؽاتب ؼورد
ماظؾغوؼةم ماظؾـقة مؼلائل مطؿا مآغذاك، مععروصة متؽن ممل مطؾرلة مدقادقة مجرأة ؼؿضؿن

مكصقاتمومطذاماظػضاءماظزعين.وغظامماظش

م-االدؿعؿارمم–اىزائرمم–اظرذقدمم–صراغلوامم–اظؼصةممادلػتاحقةذ:ذتاؼؽؾؿا
ماظػضاءماظزعين.م-غظامماظشكصقاتمم-اظؾـقةماظؾغوؼةمم-اظـصمم-اظؿؿققزماظعـصريم

 

ذ بنذطؾيذ-زــبذطؾي
ذؽوثقذؼؾتارـخ.ذاؼرواـة،ذجـس

ماظ مظؾعضماظؼضاؼا ماظؿطرق ماٌؼال مباظؽشفمسنموضعمهاولمصاحؾة يتمتلؿح
األدبموماألدؼبميفماٌغربماظعربيمعنمحقثمأغفؿامؼضطؾعانمبوزقػةمظقلتمعنم
مععاىةم معـفا محولمتلقرلماظذاطرة،مو ماألوظقة،مألنمطلماًطابمؼدور عفؿؿفؿا

ماظؿارؼخ.
ومػـامندماٌـؼفماىزائريميفماظػذلةماالدؿعؿارؼةمخيضعمظؾصؿتمأومظؾكطابم

مولمسؾىماالدؿؼاللمملمؼغرلمعنمػذاماظوضعمذقؽا.اٌػروض،مومحؿىمايص
مباألعسم ماٌغاربي ماألدب مسؾى متػرضمضدرػا ماظيت مػي م)اظلقادي( صاظلقادة
محاولم مإذا مو ماالجؿؿاسي، مظؾقؼل مو مظؾواضع، مبإدؿؿرار متعود مطؿابة مصؽل واظقوم.
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اظؽاتبماظؿطرقمٌلأظةماظؿارؼخمتؼومماٌؤدلةمبإعالءمسؾقهمعامجيبمأنمؼؼوظه،مأوم
مادهمسنمبعضمايؼولمشلذاماظؿارؼخ.بإبع

ماظؽاػقـة،م معـل ماظؿارخيقة ماظوجوه معن ماظعدؼد مغلقان مو مواػل ممت مػؽذا و
ؼودفمبنمتاذػني،ماٌـاضؾونماظورـقون،مإخلمعنمضؾلماظؿارؼخماظرزلي،مظؽنممتم
ماظوجوهم مػذه مؼؾعث ماظذي ماظعؿل مػذا مإن ماٌغاربقني، ماظروائقني مضؾل معن تؾـقفا

قةمهرؼرمآلظقاتماظذاطرة.متذطرماظدرادةمطذظكمبعضماظـصوصماٌؽؾوتة،مؼؼوممبعؿؾ
ماٌـؼػونم مشلا متعرض ماظيت مباجملزرة مظؾؿـدؼد مادؿعفاظقه مبصػة مطؿؾت اظيت

ماىزائرؼونميفماظؿلعقـاتمعنماظؼرنماٌاضي.

م–اظؽاػقـةمم–اظؿارؼخمم–اظذاطرةمم–اظؿارؼخمم–اظرواؼةمم: اؼؽؾؿاتذادلػتاحقة
مخالدي.مسقلىم-االشؿقالمم–اظؽؿابةم

ذ

 ؽرادذـؾسذ
ذاخلػاءذ ذشعرـة ذو ذاؼشػوي ذاؼتؼؾقد ذاؼعربي: ذبادلغرب ذاؼـدوي "اؼعروبي"

ذواؼتجؾي.

مالم مجزءا مباسؿؾاره ماظشػوي، ماظـلويمذيماظؿؼؾقد مظؾشعر ماظؿطرق ماٌؼال حياول
مؼؿفزأمعنماظذاطرةماظـؼاصقةموماٌكقالماىؿاسي.

غاربماظعربي،مومأثرماألغدظليمأشؾؾقةماألذعارمايضرؼةمباٌمجظؼدمرؾعماظـؿوذ
ميفماٌنتماظشعريماظـلوي،مطـؿقفةمعؾاذرةمظلؼوطماألغدظس.

وماغطالضامعنماًصائصماظشؽؾقةموماظوزقػقةماظذيممتقزمػذاماظشعر،مؼطرحمػذام
اٌنتماظعدؼدمعنماٌلائلماظيتمملمودمحؾوالميفماألحباثماظلابؼة،مومسؾقهمحياولم

ألغذلوبوظوجقةمشلذاماظشعر.موبعدمأنماٌؤظفمادؿكالصمبعضماىواغبماألدبقةموما
ضارنمبنيماظعاٌنيماظـؼاصقنيمظؾغربمومظؾعاملماظعربيماإلدالعي،مؼلؿكؾصمصاحبم
ماظدؼـقةم مو مايضارؼة ماالخؿالصات مسؾى مبـاء مزبؿؾػان ماظعاٌني مػذؼن مأن اٌؼال

ماٌوجودةمبقـفؿا.
ماظؼصقد معلؿوى مسؾى ماٌوجود ماظؿففني معن مو ماآلصاق، مػذا معن ماغطالضا ةمو
مبنيم مايظر، مو مبنيماظؼول مؼـؿظم مغؿؾؼاه ماظذي ماًطاب مصإن ماظؿؼؾقدؼة، اظعربقة
مظؾؿدنم ماظلرؼع ماظؿطور مأدفم ماظغؿوض. مو ماظشػاصقة مبني ماالغغالق، مو االغػؿاح
مظؾفقؿـ مرعزا مميـل ماظذي ماظشعري، ماىـس مػذا متطوؼر ميف ماظعربي مةباٌغرب



األؾثروبوؼوجقا-ادلخقالذ/ذاألدب  

 111 

دالمموماشلقؿـةماظرعزؼةمظؾـؿاذجماالجؿؿاسقةماٌؿعؾؼةمباظشرطماظؼاغوغيمظؾؿرأةميفماإل
مجاذبقؿفام مو مبلقطرتفا ماظيتمتؿؿقز معشؿؼاتفا( مأو م)األغدظلقة ماظذطورؼة اىؿاظقة

مسؾىماظشعرماظـلوي.

ذادلػتاحقة مم: اؼؽؾؿات مم-"اظعروبي" ماظـلوي مم-اظشعر ماظعربي م-اٌغرب
ماظلؼوطماألغدظلي.م-اٌورؼلؽيمم–اظـؿوذجماإلدؾاغيم

 

 اؼعالويذ عاصؿةذاؼزؿرة
ذ:ذ ذبوراوي ذؾقـا ذ)حاؼة ذاجلزائرـة ذؼؾؽتابة ذسقؿقائقة ذؽؼاربة ذأجل ؽن

ذاؼرائقةذادلؿـوطة(.

هاولمصاحؾةماٌؼالمهؾقلمرواؼةمغقـامبوراوي،ماغطالضامعنمعػفومماظؿقرؼفم
اظذيمؼؿػرعمإديمصرسنيمػؿامإسادةماظصقاشةموماظذلذيةمإديمغظاممرعزيمزبؿؾفم:م

ماظؽاتؾةميفمحا متوجد ماٌؿـوسة. متصفمثؼاصؿفاماظرائقة مأغفا معؿعددة،مإذ ظةمترذية
بوادطةمثؼاصةمومظغةمشرؼؾةمسـفامومعنمػـامصإغفامدبؿؾقمظغؿفاماًاصة،مممامؼؿوظدم
معنمخاللم ماظؾغة مػذه ماظؿعؾرلمسن مؼؿم مو مبنيماظؾغؿني. مأيمعا مودقطة، مظغة سـه
مباظؽشفم )صؽرؼة(ماظشكصقةماظرئقلقةمظؾرواؼة،ماظيتمتلؿحمظؾعوارفماٌعدلمسـفا

معؿػردةمضؿنماٌؿاردةماظؿقرؼػقةمظؾؽؾؿةماٌوجودةمواظيتم-غةسنمظ طؿابةمجدؼدةمو
ماظؿقرؼفماٌلائلماظيتمتؤدسم مؼؾنيمػذا مدردؼن. مبنيمظغؿنيمو معا تـشئمداردا
مؼدلزم مباظذات ماظـؼطة مػذه ميف مو مظغؿني. مبني معا متؿأرجح مسـدعا مباظؽؿابة اظعالضة

ماظػرغؽ ماظؽؿابة متـشئ ماظؾلاغي. ماظدظقل مهددمشؿوضمعرجعقة مجدؼدة مظغة وصوغقة
مذباالتفامممامؼدصعمإديماسؿؿادمأدواتمهؾقلمعالئؿةمألجلمععاىةمغصوصفا.

ذ:ذتاؼؽؾؿا ممادلػتاحقة مم-اظؿقرؼف ماظصقاشة مم–إسادة اظدظقلمم-اظذلذية
ماظرائقةماٌؿـوسة.م-غقـامبوراويمم-اظغؿوضمم-األدبماظػرغؽوصوغيمم-اظؾلاغيم

 

ذبؾؿقؾودذ طثؿانذ
معربقةذيفذادلخقالذاؼغربيذغبلذضفورذاإلسالم.صورةذاؼصحراءذاؼ

معـذم ماألودط ماظشرق مصقراء ماإلدرائقؾقنيميف مرحؾة مساتؼه ماٌؤظفمسؾى ؼأخذ
مػذهم مذطرت مضد مو ماظغربي. ماٌكقال ميف ماظصقراء مصورة مظؿقؾقل ماظغابرة األزعـة
اظرحؾةماظيتمضاممبفاماظشعبماظقفوديميفماظؿوراة،محقثمبرزتماظصقراءمباسؿؾارػام
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مأ مأخذتمصضاء ماألربعة. ماألغاجقل مطذظك مصورته مطؿا مظؾؼطقعة مصضاء مأو دطورؼا
ماظصقراءماظعدؼدمعنماظدالالتم)اعؿقان،متؾؼني،...(.م...

ماٌؼددة.م ماظؽؿب ميف ماظواردة ماظؼصص محلب مو ماياالت محلب متؿغرل اظيت
مظطؾبم ماظقفود ماظطؼوسماظيتماسؿؿدػا معن مطؾشماظػداء مو مطاغتماظؿضققة وػؽذا

ماظررية مادبذتمصورةمماًالصمو مضد ماظصقراء مأن معن ماظرشم مسؾى مو ماإلظه. عن
اظػضاءماٌؾعونمحقثمتعقشماظشقارني،مصإغفامطذظكمصضاءمعؼدسمألغهمزلحمظؾقفودم

مباظؿوجهمظعؾادةماًاظق.
مممام ماٌؼددة، ماظؽؿابات ميف مذطرت مضد مباظعربي ماٌؾصؼة ماظعدواغقة ماٌقزة ظؽن

ماظص متشؽؾتمػذه مأسؿى. مإديمحؼد مؼؿقول ميفمجعلمػذا مو ميفممتـلمشاعض، ورة
اٌؼوظؾةمعـذماظؼرونماظلابؼةمظؾؿقالدمعنمضؾلمرجالماألدبموماٌؤرخنيممتاظؽؾقشقفا

ماٌلققي.-اإلشرؼقمومضدمأسقدمررحهميفمزبقالماظقفودي

مم-:ماٌكقالماظغربيممادلػتاحقةذتاؼؽؾؿا ماظصقراء م-اظشرقماألودطمم-صورة
م ماظصقراء ميف مم-اظرحؾة ماظؿوراتقة ممطؾشم-اظؼصص مم–اظػداء زبقالمم-ؼفوى

 اٌلققي.م-اظقفوديم
ذ

ذبنذؿوؾاتذ ـزـدذ
حتؾقلذأؾثروبوؼووجيذؼوواؼيذا:ذ:ذسوقديذأاودذا وذوبذأوذ"اؼشوخ ذذذذذذذ

ذاخلارجذطنذاؼعامل".

معـطؾقم معن مو مظؾوالؼة، مخاص مغوع مخالل معن مو ماظدرادة، مصاحب حياول
مسؾىمع ماظضوء مدوعون،مإظؼاء مباالسؿؿادمسؾىمأحباثمل. مواظيمأغـروبوظوجيمو لار
ماهللمدقديمأريدماجملذوب،معؤدسمضؾقؾةمأوالدمدقديمأريدماجملذوب.

ومبعدمأنمضدممسرضامعوجزامسنمدؾلؾةمأغلابماظوظيماظصاحل،مؼعرضماألسؿالم
اظيتمضاممبفامجدهماظلادسمومغذطرمعـفام:مغشرهمظؾؿذػبماٌاظؽيموماظصوصقةميفم

ما ماشلضاب ميف ماظواضعة ماظدلبرؼة مباظؾغة ماظـارؼة ماظغربيماىفات ماىـوب مو ظعؾقا
ماىزائري.

تارخيقةماظيتمطاغتموراءمزفورماظوالؼةم-ومعنمثممؼشرلمإديماظظروفماظلودقو
وايرطةماٌرابطقةمباٌغربماظعربي،معرورامباظؿـلكماظدؼينمسبوماظصوصقةميفمغفاؼةم
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اظؼرنماألولمظؾففرةموماظؾداؼاتماألوديمظؾؼرنماظـاغيمظؿزدػرميفماظؼرنماظـاظث،مسؾىم
مرشممعنمععارضةماإلدالمماألرثودوطليمشلا.اظ

ماظؼرنماًاعسمسشر،موضدمسرصتمػذهم وظدمدقديمأريدماجملذوبميفمغفاؼة
ماظعربيم ماٌغرب ميف ماٌاظؽة ماألدر مظلؼوط ماٌراصؼة ماظصاية ماظوالؼة ماغؿشار اٌرحؾة
مايرطةم مٌلار مبدؼال مبصػؿفا مو مأدؾاغقا، ميف مبرز ماظذي ماٌلققي ماظؿفدؼد بػعل

مظقةماظيتمضاعتمضدمايؽمماٌرطزي.ماالدؿؼال
مصاغعام مباسؿؾاره ماجملذوب مأريد مدقدي مؼعرف مباظذات ماظظرف مػذا يف
ماٌـطؼة،م مدؽان مطؾرلمعن ميفمجزء ماظيتمدوفمتؤثر مظؾكوارق معاظؽا ظؾؿعفزاتمو

مداصعامبذظكمبؼؾقؾةمبينمسؿرمظؾففرةمومعؤدلامظؼؾقؾةمهؿلمازله.

ذذتاؼؽؾؿا ذ: مادلػتاحقة ماجملذوب مأريد مم-دقدي مسؿر مم–بين مممممممم-ضؾقؾة
م مدوعون مم-ل. ماٌاظؽي مم–اإلدالم مم–اظلالالت مم–اظصوصقة اإلدالممم-اظوالؼة
ماٌرابطقة.مم-األورثودوطليم

 

ذسقديذحمؿدذخلضرذبرػة
ذاؼؾغاتذاألجـبقةذباجلزائر:ذتؽـوؼوجقاذؼؾدؾطة.ذ

مباىاععاتم ماألجـؾقة ماظؾغات متعؾقم مٌلأظة ماظؿعرض ماٌؼال مصاحب حياول
ماظؼطاع.مصفذهم ائرؼةمعنمخاللمهؾقؾهاىز مػذا ٌكؿؾفماإلصالحاتماظيتمسرصفا

ماظعربقة،م ماظؾغة متعؾقم مغلخممنوذج مبإرادة ماٌؤظف،معطؾوسة اإلصالحات،ميفمغظر
ماألدبمبوادطةم مو مبنيماظؾغة مإديمصصل مو معؿـاضضمظؾغات، متصور مإدي مأصضى مما

محصرماٌضاعنيمإديمدبصصاتمصرسقة.
م"ظغ مسؾارة متصؾح مػؽذا ماظؾغاتمو مإلضصاء معؼقادا مباسؿؾارػا معػروضة مورـقة" ة

األخرىمومخباصةماظؾغةماظػرغلقة،مممامؼؿوظدمسـهمسالضةمضوةمبنيماظؾغات،مصؿعؾمم
ماظؾغةماظعربقةمؼلؿحمٌلؿعؿؾقفامباإلظؿقاقمباٌـاصبماظرئقلقة.

ماإلصالحاتم ماٌؤظفمإديمهؾقل مؼؾفأ ماظـؼائص، مػذه محول مصؽرته مظؿوضقح و
جربتميفمضطاعماظؿعؾقمماظعاظيمومػيماالغؿؼالمعنمغظامماظؽؾقةمإديمغظامماظـالثةماظيتم

ماٌعفدمثممعرحؾةمغظامماٌعاػدمثمماظعودةمإديمغظامماظؽؾقة.
موػرانم ماظيتمصدرتمجباععة ماألجـؾقة ماظؾغات مجملؾة مهؾقؾقة مضراءة مظعل و
ميفماظواضع مؼـفز مبنيمعا مو مػومزبططمظه ماظؼائؿةمبنيمعا ماظػفوة متلؿحممبالحظة
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اظعؿؾي،مأيميفمذبالماظـشرمومخباصةميفمعادتيماظؾلاغقاتموماظدؼداطؿقكماظؾؿنيم
معنماٌػروضمأنمهظقامحبصةماألدد.

أعامايؾولماظيتمىأمإظقفاماٌلؤوظونمظرأبمػذاماظصدعمصؼدمعـقتمطؾفامباظػشلم
ماظؿام.

م–ععفدمم–ظغةمسربقةمم–إصالحاتمم–ظغاتمأجـؾقةمم:مادلػتاحقةذتاؼؽؾؿا
ماظدؼداطؿقك.م–اغقاتمطؾقةماظؾل

 

ذؽصطػىذبنذطبوذوذبقتريذبفـدتقد
ذراؿنذاحلدودذاؼؾغوـةذبنيذاؼعربقةذوذاؼرببرـة.

مظؿقدؼدم مو ماألضصى ماٌغرب مبشؿال ماظؾغوؼة مظؾقدود ماظراػن ماظوضع ظؿقؾقل
ماٌؤرخنيم مأحباث مإدي ماٌؤظػان مؼؾفأ ماظدلبرؼة، مو مظؾعربقة ماظؾلاغقة اًرؼطة

م ميف محاول مخباصة. ماظؾاحـنيماالدؿعؿارؼني معن ماظؽـرل ماظعشرؼن، ماظؼرن غفاؼة
اٌغربقنيموماألجاغبمإسادةماظـظرميفمػذهماظطروحاتمدونمجدوى،مومباًصوصم
مزبؿؾػةم مرؤؼة مؼؼؿضي ممما ماٌـطؼة، مشلذه ماظؾلاغقة ماًرؼطة ماظؿصوراتمحول يف

مظؾؿوضوع.م
ةمصؾاظـلؾةمشلذؼنماٌؤظػني،مصإنماظؿطورمماظذيمسرصؿهمػذهماٌـطؼة،مجعلماظؾغ
مظصاحلم موجدة مٌدؼـة ماىـوبماظشرضي ميفمسلال معنمذباشلا مطـرلا متػؼد اظدلبرؼة
محقثمإنم مخيؿؾفمطـرلا ماألعر مصإن متازا، مخيصمعـطؼة مصقؿا مأعا ماظعربقة، اظؾغة
اظوضعمالمؼؿغرلمباظصورةمغػلفا،مألنمايدودمبنيماظؾغؿنيمظقلتمجاعدةمباٌؼارغةم

متد مػـاك مإن ماظؼول مميؽن مو ماألخرى، ماظؾغات مػاتنيمعع مبني موحدة مبل اخال
ماظؾغؿني.

مبنيم مايدود مأن مجؾي مبشؽل متوضح ماظيتمأيؼتمباظدرادة ماًرائط مظعل و
ماظؾغؿنيمظقلتمطؾرلةمومحادة.

م–اظؾغةماظعربقةمم–اًرؼطةماظؾلاغقةمم–ايدودماظؾغوؼةمم:مادلػتاحقةذتاؼؽؾؿا
مسلالماٌغربماألضصى.م–اظؾغةماظدلبرؼةم

 

ذجعػرذـاـوشذ
ذ.ديقاؿؼػراذلؾقاخلذرـةذوادلوضوطقةذطـداقعذادلنيبتذؼصوا
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غرؼدمعنمخاللمػذاماظعؿلمأنمغؾنيمعنماظـاحقةماظؿارخيقةمطقفممتؽنماًؾقلم
مسؾىم ماظؾغوؼة ماٌؿاردات مظدرادة ماظعؾؿقة ماظؿصورات مأودي موضع معن اظػراػقدي
اٌلؿوىماظػردي,معنمخاللمإغؿاجماظؽالممبوادطةمآظةماظؾلان,موطذامسؾىماٌلؿوىم

ماظـاحقةمماظـؼايف معن ماظؼوظي ماٌؾػوز متشرط ماظيت ماالجؿؿاسقة ماٌؿاردات بوادطة
اظؾففقةمداخلماجملؿوسةماظؾشرؼةماظواحدةمعؿعددةماألسراق,مطؿامػومحالماجملؿؿعم
اإلدالعيماظذيمدصعمباظػراػقديمظدرادةماظؾغةماظعربقةمعنمجاغؾفاماظصوتي,مخاصةم

مواظعرضقات ماىـلقات معن مبغرلػم ماظعرب ماحؿؽاك ماسؿـؼتممبعد ماظيت اٌكؿؾػة
ماإلدالمم.

معلأظةم ماظؼداعى ماٌلؾؿون ماظعؾؿاء ماظيتمساجلمبفا ماظؽقػقة مصفم مميؽــا ممثة عن
مسنماظؿوزقفماإلؼدؼوظوجيمأوم ذائؽةمعـلمػذهماٌؿعؾؼةمباٌؿارداتماظؾغوؼةمبعقدا
ماظؿفاربم مػذه مٌـل ماياجة مأعس ميف موسبن مخاصة ماٌـغؾق, ماظدؼين االدؿـؿار

عؾؼةمجباغبمأداديمعنماىواغبماظـابؿةمصقؿامؼؿعؾقمباشلوؼةمواظؿارؼخماظعؾؿقةماٌؿ
ماظؼوعيمألؼةمأعةميفماظوجود.

اظؾغةماظصوتقةمم–اظؽالممم–اًؾقلماظػراػديمم-اٌعقارؼةمم:مادلػتاحقةذتاؼؽؾؿا
ماإلؼدؼوظوجقا.م-اشلوؼةمم–اإلدالممم–

 

ذخمتارذططاءذا:ذ
ذظ ذأسطورة ذسرت": ذ"شاصئ ذاؼتارـخ، ذو ذاؼؼرنذاؼرواـة ذيف ذاإلؾدان ؿوض
ذاؼعشرـنذبنيذاؼػردـةذادلتؿردةذوذاالؾتحارذاجلؿاطي.

سؾىمضوءماظظروفماظيتمػيمغؼطةمارتؽازميفمػذاماظـص،متأخذمرواؼةم"ذارئم
ماظذيمحياولم مأظدو مذابمغؾقلمازله ماظػشلماظعارػيماظذيمؼؾؿؾىمبه معن درت"

ماالبؿعادمسنمعورـه،معدلراماظؽؿابة.
مسنمممارد مسنمتؽشفماظرواؼة مو مظؾذلطقبماظروائيمذاتمعلؿوىمسال مصـقة ة

توزقفمظألدطورةمباٌعـىماظوادعموماٌؿػقمسؾقهمدوظقاموماٌؿؿقزمحبؽاؼةمعوضوسفام
مؼدورمحولمعلأظةماظؿفاوز.

مأوجففام معن ماظعدؼد ميف مترضبماظيتمتشؾه محاظة ميف مغػله مأظدو مجيد مػؽذا و
صعودمايرطةماظـازؼة،مأومماٌرحؾةماظيتمدؾؼتمايربماظعاٌقةماظـاغقةماظيتمراصؼت

تؾكماظيتمجاءتمصقؿامبعدمععمبراغوؼامايربماظؾاردة،معؾقـةمعالعحمتارؼخماظؾشرؼةم
يفماظؼرنماظعشرؼن.موؼعؿدلمواوزمأظدوميفمػذهماظرواؼةمغؿاجامغفائقامظؿطورماألدطورةم

مسدلماألزعـة،ماظذيممتمطؾؿهميفماظالذعورماىؿاسيمظؾشعوب.
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م–واوزمم–أظدومم–"ذارئمدرت"مم-اظؿارؼخمم–واؼةماظر : المفتاحية تالكلما
 صراع.م-سؾمماألداررلمم-اظالذعورماىؿاسيمم-غؾلمم–ايربم


