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 صخلملا
 يف امهم ارثؤم ىقبت ةمهم ةيعامتجا ةقيثو يبدألا صنلا لثمي
 لثمتي وهف ,ىضم نمز يف عمتجملا حمالمل نيقحاللا تاءارق
 تاريغت نم هيلع أرطي امو هرهاوظو هفورص عيمج يف عمتجملا
 ىلع ةيناسنإلا تاعامجلا تنوك دقف تامزأ نم هب ُّرمي امو
 يعمج يعو نمض لكشت دق ناك اينوك ابدأ اهتيوه فالتخا
 ةيرعش صوصن راطا نمض هسفن دلخو ةئبوألا هتمجاه امدنع
 طتخاو ءانفلا ةركف عراصي وهو ناسنالا اهبتك  ةيرثن وا
 روعشل ساكعنا وهف ..نمزلاو لايجالا ةركاذ ربع ارطس هسفنل
 وأ ابلس سكعنا يذلا ةعامجلا مومه يف  لثمتي يذلا دارفألا
 ةيبدألا تاجاتنلا نم ريثكلا كانهف .دارفألا فالتخاب اباجيا
 نمزلا نم ةملظم ةبقح ىلا تراشأ يتلا ةيرثنلاو ةيرعشلا
 )1924ت( )اكفاك( لامعا لثم ةيبرغلا تاجاتنلا يف اميسال
 نالا راغداو )1731ت( وفيد لييناد يزيلكنالا بتاكلاو

 وردناسيلا يلاطيإلا يئاورلا هبتكامو )1849ت(وب
 ناتللا )راعلا دومع خيراتو نابيطخلا( هيتياور يف )1837ت(
 نا ىلا ةراشالا نم دبالو ايلاطيا يف هتاليوو نوعاطلل  اتدلخ
 اررضت ندملا رثكا ايلاطيا تناك دقف اررضت رثكا نكاما كانه
 تدلخ دقو .نهارلا رصعلا يف 19 ديفوكو اميدق نوعاطلاب
 ةديصق ةداير تعزانت يتلا ا�ديصق يف اريلوكلا ءابو ةكئالملا
 يبدألا لايخلا يف اهرثا ةئبوالا تكرت دقل .بايسلا عم ةليعفتلا
 ناك رخآلاو ةمواقملا ةميث دسجي ناك اهضعب ةفلتخم قرطب
 سفنلا ءاثرو سأيلا ةأطو تحت حزريو ةياهنلا طويخ جسني
 مل نإو ةياهنلا نم قلقلاو فوخلا ناولا جسني ناك امهالكو
 جاتنلا كلذل ةددحم تاريظنتو ةصاخ تاسارد بدألا درفي
 نأب مزجن اننإ الإ هتافلؤم يف روكير يسنرفلا همدق ام ىوس

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

٦٢-٥٣( ٢٠٢١( 
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 ةفلتخم ةنمزأو ندمل ىرخأب وا ةقيرطب خرأ دق ناك جاتنلا كلذ
 .يرثنلاو يبدألا جاتنلا يف
 ،يبدألا صنلا ،يبدألا لايخلا ،لايخلا :ةيحاتفملا تاملكلا
 .ةياورلا ،ةكئالملا كزان ،اكفاك ،رثنلا ،رعشلا

Abstract 
Start: The Greek philosopher Abguer? 
said “Man can be safe from everything 
except pandemic. Human beings live 
in a city with no fences.  The literary 
text represents an important social 
document which stayed an important 
effect for the following people’s 
readings for the society in a preceding 
time. It represents the society for all its 
features and the phenpmenon of what 
had happened to that society including 
the changes and the crisis. So, human 
beings groups formed a litreture 
despite thier variety which is in turn 
formed a social awareness when the 
pandemics attacked them. So, they 
mortlized themselves by the literary 
texts they wrote as they struggling and 
surviving. Literary texts werethe 
reflections of the individuals’ feelings 
that represented by the suffers of a 
group which reflected passively or 
positively on different individuals. 
Therefore, there have been many 
literary and poetic works which 
referred to a dark period especially in 
the Europeian literature such as; 
FranzKafka (1924), the English writer 
Daniel (1731), Edgar Allen Poe 
(1849), and what was written by the 
Italian novelist Alessandro Baricco 
(1837) in his novel (Storia Della 

Colonna infame) which mortalized the 
plauge and its effect on Italy. It is also 
necessry to refer to places which were 
much affected in Italy by Covid 19 in 
the recent time. Almaeka (Apoetess) 
also motalized Cholera Disease in her 
poem which was challanging 
Alsaeeab. Pnedemics have left an 
effect on the literary imagination 
through different ways some of it 
represents the resistance and fighting 
while the other showed the end and 
defeting under the feelings of 
desperation. Both of them showed the 
kind of fear and anxiety of the end. 
Though there has been few works and 
theoretical works about this regard 
except what has been given by the 
Frech Recor in his literary works but 
we confirmed that these works have 
mortalized the pandemics as shown in 
the present paper. 

 ةمدقملا *
 فيرعتلا ثحبلا عوضوم ىلإ جولولا لبق انل ّدبال

 ،ناليخو ،ةليخأ عمجلا ،مسا :ةغل لايخلاف ،لايخلا ةدرفمب
 نم مانملاو ةظقيلا يف كل هّبشت ام :لايخلاو ،فيطلا :لايخلا
 ،ءايشألا ا¥ ليختي يتلا لقعلا ىوق ىدحإ وه لايخلاو ،ةروص
 لب ةغل لايخلا ةدرفم فيرعت يف فلتخت مل تامجعملا نأ ىرنو
 .اهفيرعت يف ت¥اشت

 ةينهذلا روصلا  ليكشت "وهف :ًاحالطصا لايخلا امأ
 ةغللا " لامعتساو "ءايشألا عم هباشتلا هجوأ وأ تائيهلا وأ
 ."ًاراكفأو ًءايشأو ًاصاخشأو ًالاعفأ لّثمتل ةيفصو ةقيرطب

 يبدألا لايخلا يف  ةئبوألا رثأ ثحبلا اذه يف انلوانت
 لالخ نم ،تامسلاو صئاصخلا يف ةنيابتمو ةفلتخم روصع ربع
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 هانمسق دقو ،رثنلاو رعشلا يف ةيعادبإلاو ةّينفلا روصلا طاقتلا
 :نيثحبم ىلع
 ةفلتخم روصع ربع رعاشلا لايخ يف ةئبوألا رثأ *

 فصو يف ةصاخ ةراهم كلتمي ناسنإ وه رعاشلاف
 يعرتسي ال ةيحانلا هذه جراخ هّنكل ،اهضعب عم تاملكلا
 ةيرعشلا هروص دمتسي هتئيب نبا رعاشلاف ،ءيشب انهابتنا
 نم فلتخي يرعشلا لايخلا كلذ ّنأ دجن اذل ؛اهنم هتليخأو
 ،م¥ ةطيحملا فورظلا بسحب رخآل رعاش نمو ،رخآل رصع
 موتحملا ردقلل ملستسي هّنكل دوجولا هقلقي يلهاجلا رعاشلاف
 ةديصق كلذ نمو ،ةيبدألا هتليخم هيلع يلمت امب هتاناعم ضرعيف
 دحاو تقو يف ةعبرألا هدالوأ دقف يذلا يلذهلا بيؤذ يبأ
 -:ًالئاق دشنأف ،نوعاطلا ضرمل اوضرعت مهّنأل
   عجوتت اهبيرو نونملا نمأ

          ًابحاش كمسجل ام ةميمأ تلاق

         اعجضم مئالي ال كبنجل ام مأ

            هّنأ يمسجل ام نأ اهتبجأف

         ةرسح ينوبقعأو ّينب ىدوأ

         مهنع عفادأ ناب تصرح دقلو

           

    عزجي نم بتعمب سيل رهّدلاو 

   عفني كلام لثمو تلذتبا ذنم

    عجضملا كاذ كيلع ّضقأ الإ

    اوعدوو دالبلا نم ّينب ىدوأ

    علقتال ةربعو داقرلا دعب

   عفدتال تلبقأ ةّينملا اذإف

 

 نزح نم هب ّملأ امو هتعجاف ضرعت ةيرعشلا هتايبأف
 قلطأ لب ءابولا بابسأل ركذ ريغ نم قلطملا مالستسالا حورب
 عم عارصلا ركذي مث .يرعشلا هلايخو هتفطاعو هرعاشمل نانعلا
 ضرعتي يذلا شحولا روث ةروص ضرع لالخ نم دوجولا
 :هلوح نم ةعيبطلا رطاخمو دايصلا اهنمو ،رطاخملا نم عاونأل
         ببلتم صناق نم ةميمنو

      هب نسرتماو نرفنف هنركنف

    ارحطم ايدعاص قحلأف ىمرف

             براهف نهفوتح نهدبأف

       هناثدح ىلع ىقبي ال رهدلاو

 

   عطقأو شجأ ءشج فك يف 

   عشرج داهو ةيداه ءاجوع

   علضألا هيلع تلمتشاف حشكلاب

   عجعجتم كراب وأ هئامذب

   عنقم ديدحلا قلح رعشتسم

 

 "و ءالبلاو بئاونلل ًاملستسم هتايبأ يف رعاشلا دجنف
 وأ نييزت درجم تسيل يلهاجلا رعشلا يف ةيرعشلا ةروصلا

 وأ ،ةراعتسإلا وأ هيبشتلاب اهغوص ةيفيك يف ننفت وأ بعالت
 تناك روصلا ّنإ .نيثدحملا رثكأو ءامدقلا هاري امك كلذ ريغ
 ،"دوجولا اذه رييغتو هدوجوب ريكفتلا يف رعاشلا ةقيرط
 لالخ نم كلذ حضتيو بصخلا هلايخ يف كلذ حضتاو
 سرتفملا ناويحلاب ةينملا هّبش امدنع ةراعتسالا بولسا لامعتسا
 ةئيب ةيلهاجلا ةئيبلا ّنأ " انل نّيبتي انه نمو )اهرافضأ تبشنأ(
 الو ،ّيعطق ٍلكشب ،رّدقمو موتحم اهيف ءيش ّلكف تايمتح
 كردي رعاشلا لايخف ،"تايمتحلا هذه نم جورخلا ىلإ ليبس
 بانج نب ريهز لوقي هعون ناك ًاّيأ ءابولاب باصي دق هّنأب
 -:يبلكلا

         ٌةليلو ٌموي رهّدلا ّنأ َرت ملأ

       هرصق ةّينملاو ودغيو حوري

     ىأر دقو حالفلا وجري نمل ًالالض

        هل ترّخُس يذلا ناميلس َنبصأ

 

   ايناع هيراغل ىعسي ىتفلا ّنإو 

   ايهاودلا قوسي موي نم ّدبالو

    ايباوَّرلا طحت ماّيأ ثداوح

   ايساورلا لابجلا نلمحي نيطايش

 

 ،تقو لك يف ثداوحلاو ءالبلاو ءابولا عقوتي وهف
 هل رّخُس يذلا ناميلس مهنمو ،هلبق نم تباصأ اهّنأ اميسال
 .رخآلاو نيحلا نيب هب فصعت ثداوحلاف اذل ؛ءيش لك

 ركذل فرصنا يمالسإلا رعشلا نأ دجن امنيب
 امو ،تاموصخلاو ةديقعلا نع عافدلاو تابكنلاو بورحلا
 .اه¥اش

 نمو ءابولا ركذل ةقحاللا روصعلا يف رعشلا هجوتو
 يرعملا رمع همساو يدرولا نبا  رعاشلا نع فرع ام كلذ
 عست ةنس ةجحلا يذ نم رشع عباسلا يف " يف يفوت يدنكلا
 يف ًانوعطم تامو ،ةيوبنلا ةرجهلا نم  ةئامعبسو نيعبرأو
 يف ابنلا اهامسأ ةماقم اهيف لمع نأ دعب بلحب ماعلا نوعاطلا
 ،ةّدش لك دنع ةّدع يل هللا" :ًالئاق ءابولا كلذ ركذ دقف "افولا
  ىلع ّلص مهللا ،هدبع ٍفاكب هللا سيلأ ،هدحو هللا يبسح
 ،ملسو نوعاطلا تانعط نم ههاجب انجنو ،مّلسو دمحم انديس
 نم هل اي ،تاملظلا نم هريخ أدتباو ،تامأو عور نوعاط
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 الو ،نيصلا هنع نيص ام ،رئاد ةنس رشع سمخ نم ،رئاز
 ىلع دنتساو ،دنهلا يف ًايدنه ّلس ،نيصح نصح هنم عنم
 ...كبزأ دالب ىلع كبشو هيفكب ضبقو ،دنسلا
    نم ةامح نإ نوعاطلا اهّيأ اي

    

    ا:وصح ّزعأ نمو دالبلا ريخ 

 

 همسا اركاذ هماحتقا ندمو ءابولا رثأ رعاشلا ركذف
 ءارعشلا ركذ فقوتي ملو ،هنم هب ًاذئاع هللا ىلإ ًأجتلم ،نوعاطلا
 فقوتت مل ةئيبلا لالظ ّنإ الإ هتاءالتباو ءابولا بابسأل ءابدألاو
 يبنتملا كلذ نمو ةيعادبإلا ةيرعشلا هروص رعاشلا اهنم دمتسيل
 -:ًالئاق ،ليللا ةرئازب اهاّيإ ًافصاو ىمحلا ركذ يذلا

  ِماَيقلْا ُعِنَتْمُم مْسِجلا ُليلَع

      ًءاّيَح اَهِب َّنأَك يِتَرِئاَزَو

        اَياَشَحْلاَو َفِراَطَملْا اَهَل ُتْلَذَب

            اَهْنَعَو يِسَفَن ْنَع ُدْلِجلْا ُقيِضَي

  ينْتَلَّسّغ يِنْتَقراَف اَم اَذإ

  يرْجَتف اَهُدُرْطَي َحْبُّصلا َّنَأَك

 ٍقْوَش رْيَغ ْنِم اَهَتْقَو ُبقاَرُأ

 ٌرَش ُقدّصلاو اَهدْعَو ُقُدْصَيَو

                             

  ِماّدُملا ِريَغ ْنِم رْكُّسلا ُديِدَش 

 ِمالَّظلا يِف اَّلِإ ُروُزَت َسْيَلَف

    يِماَظِع يِف ْتَتاَبَو اَهْتَفاَعَف

    ِماَقِّسلا ِعاَوْنَأِب ُهُعِسوُتَف

 ِماَرَح ىَلَع ِناَفِكاَع اَّنَأَك

    ِماَجِس ِةَعَبْرَأِب اَهُعِمادَم

     ِماَهَتْسُمْلا ِقوُشَملا َةَبَقاَرُم

 ِماظِعْلا بَرُكْلا يِف َكاَقْلَأ اَذإ

 

 يتلا لوجخلا ةاتفلاب ىمحلا ءابو رعاشلا فصوف
 ّلعلو ،اهل هتبقارمو اهلعفو اهفصو يف لسرتسيو ،ًاليل هروزت
 يف ناك يذلا فرتلاو لب يفاقثلاو ينارمعلاو يراضحلا روطتلا
 ةقيقرلا ةروصلا كلتب رعاشلا ّدمأ يذلا وه نييسابعلا دهع
 ةوادبو ةايحلا ةنوشخ نم يلهاجلا رصعلا يف هاندهع اّمع ًاديعب
 فقوتي ال يرعشلا لايخلاف ،ةايحلا ةبوعص فلأ يذلا رعاشلا
 يف بيدألاو رعاشلا عدبيف ةيناسنإلا ةايحلا روطتب روطتي لب
 الا فولأم ريغ يناسنإ ٍبلاقب اهغوصو ةفولأملا روصلا طاقتلا
 ًارظن دعبأ يسابعلا بدألا يف يعيبطلا نفلا ّنإ" ،هتئيب يف
 امغرو ،يسلدنألا بدألا يف هنم ًاروعش ّقدأو ،ًالايخ قمعأو

 ّقدأو ًابولسأ ىقرأو ةجابيد عصنأ يسلدنألا بدألا نأ نع
 ."ًاريوصت

 رصعلا يفف ءالبلاو ءابولا ركذب ءارعشلا كفني الو
 -:ةلئاق اريلوكلا فصت ةكئالملا كزان ّنأ دجن ثيدحلا
 توملا مقتني يساقلا اريلوكلا صخش يف
 ريرم تمصلا
 عيجرتلا ىوس ءيش ال
 ريصن قبي مل ىوث ربقلا رافح ىتح
 هنذؤم تام عماجلا
 ريفزو حون ىوس قبي مل هنبؤيس نم تيملا
 ريرشلا ءادلا هفقليس ّكشال ادغو

 عمتجملاب تّلح يتلا رامدلا ةلاح تفصو ةرعاشلاف
 تالاح لك بعوتسا عساو لايخو ةيعقاو روصب يناسنإلا
 اذه ،ةيويحلا ةايحلا لصافم فقوأ لماش رامد هنأكف ،رامدلا
 .ًاقحال هنع ثيدحلا يتأيسف رثنلا امنيب رعشلا يف
  رثنلا يف يبدألا لايخلا يف ةئبوألا رثأ *

 عمتجملا لثمت يف امهم ارود هنونف عيمجب رثنلا لكش
 بيصنلا يئاورلا نفلل ناك دقو ,اهعاونأ عيمجب هتابلقت لقنو
 تناك ىلوألا ةياورلا تاصاهرإ ذنمف .نأشلا اذه يف ربكألا
 تروطت املكو ,ةفلتخملا عمتجملا تالكشم نم ا�دام حاتمت
 فلتخمب هتالكشم تشياعف ,عمتجملا نم رثكأ تبرتقا
 .اهعاونأ
 ,روصعلا رم ىلع ةيرشبلا دده ام رطخأ نم ناكو  
 نم ريثكلاب ةياورلا هل تخرأف ةئبوألاب رطؤملا توملا سوباك
 ناسنإلا قفار دقف ,ةاسأملا كلت ىلع ادهاش تيقب يتلا لامعألا
 ناك يذلا سجاهلا كلذ ,لزألا ذنم مدعلاو دولخلا سجاه
 ,يدبألا دولخلا نع شتفي وهو شماكلك لطبلا ةمحلم روحم
 يف ءامسلا ةيضرف عم ارشابم اطابترا طبتري ناسنإلا ناك اذإو
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 ةعامجلا هجاو دق ناك ءابولا نإف ,لوهجم موي يف هلجأ تيقوت
 .عدار الب ةلمج حاورألا دصحي وهو ققحم تومب

 أرطي ام لكل يقيقح ساكعنا وه بدألا نأ امبو
 ةقيثو ناك دقف ةيعامتجاو ويسايس تابلقت نم عمتجملا ىلع
 .تابلقتلا كلت عبتتل ةمهم ةيخيرات

 راطإ نم هتدام دمتسي يبدألا لايخلا نأ بير الف
 ربع يبدألا صنلا لثمت دقف هيلعو ,درفلا لثمي يذلا ةعامجلا
 رثن مأ ناك ارعش ةعامجلا فوخ دسجي وهو درفلا لايخ
 نم هتفلخ امو ةئبوألا كلت تايعادت دسجي ايملاع ابدأ لكشيل
 .ايناث ةايحلا لصافم للشو رقفلاو الوأ دقفلا تاليو

 ةميثلا كلت حرطت يهو ةياورلا ةريسم انعبتت دقو
 ام ىلع هانمسق دقو اهضرع رطأو ةينفلا اهحمالم انسملتو
 -:يتأي
 ينمزلا قايسلا جراخ دسجتي لايخ ةياورلاو ءابولا :الوأ

 فوخلاو بعرلل ءابولا نمز يف ةيناسنإلا ضرعتت
 سوباك نم ةضرتفملا ةاجنلا قرط يف ريكفتلا نم ةلاطتساو
 .توملا

 ىلع -ناك ايأ-درفلا مامتها بصني تقولا كلذ يف
 يف ريكفتلا لولشم ادرف حبصي هرودب نانفلا ىتح ةاجنلا ةيفيك
 بطلا زجعي يذلا ضرملا عم هكراعم ىسقأ ضوخي عمتجم
 ةعامجلا توم مامأ ,ههجوب فوقولا نم هتايرظنو همولع ةفاكب
 ةلماش ةركف توملا حبصي رشبلا كاردإ نع بطلا زجعو
 جراخ ةئبوألا بدأ بتك كلذلو ,ءانثتسا نود عيمجلل
 .تاونسب ةمزألا ءاهتنا دعبو ,ينمزلا قايسلا

 ريبلأ يسنرفلا يرئازجلا يئاورلل )نوعاطلا( ةياور
 نم نرق دعب هتياور وماك بتك دقف ,كلذ ىلع لاثم وماك
 كلذ ىلإ راشأ دقو ,ةيرئازجلا نارهو ةنيدمل ءابولا حايتجا
 ناسنإلا عيطتسي ام لك نإ" :قمعلاو ةفسلفلا يف ةياغ ةرابعب
 ."ركذتلاو ةفرعملا وه ,ةايحلاو نوعاطلا ةكرعم يف هحبري نأ

 توملا ةيلآو ءابولا تايثيح ةفرعم ,ركذتلاو ةفرعملا
 ةرايس هتسهد ,ناطرسلاب باصم طقل نكميال(ردقلاب ناميإلاو
 .)ناطرسلاب تام هنأ لوقن نأ ةعرسم

 عمتجملاو درفلا هل ضرعتي يذلا يسفنلا بالقنالا
 تاياورلا عيمج نأف ةقيقحلاو ةياورلا كلت ليصافت همدقتام وه
 ةيبدألا تاساردلل بصخ لقح يه ءابولا ةميث تمدق يتلا
 ناققحي بدألاو سفنلا ملع نإف -كابور –لاق مك ةيسفنلاو
 .فورظ نم هب طيحيامو يبدألا صنلا لوانت يف ازيمم ايئانث

 ةعبوز يف رودي وهو للشلاب يبدألا لايخلا باصي
 ةماود يف رودي نأ نانفلا ىلع ضرفت ثدحلا ةينآ نإف, ةثراكلا
 نانعلا قلطي ,هنمأي نإ ام يذلا كالهلا نم صالخلاب ريكفتلا
 داعبأب اهليصافت جسنو ةثراكلا كلت تايعادت ديسجت يف هلايخل
 .ةيفسلفو ةيزمرو ةيفطاع

 انيدل سيل هنأ لوقلا اننكمي هنإف ساسألا اذه ىلعو
 يف انلزام اننأل )انوروك( رصعلا ةحئاج لثمي اجضان ابدأ نآلا
 ىلع ةكبترملا صوصنلا نم ليلقلا ىوس ةمزألا فصتنم
 دقفلا لوهذب عيمجلا لغشنا دقف ,ايديم لاشوسلا تاحفص
 .نادقفلا سجاهو

 ةبسانم ةئيب يحصلا رجحلا ةلحرم تلكش دقو
 تضاخ يتلا تاياورلا كلت ىلع ءوضلا طيلست ةداعإل
 ترم يتلا فورظلا ىلع فرعتلل ةلواحم يف ,ءابولا ةعوضوم
 .مالسب ةمزألا كلت ترم فيكو ,تاعمتجملا كلت ا¥

 ةيضق فرشتست )نوعاطلا( ةياور ةياÆ نأ ىلع
 ,ا�ايثيحو ا�ايمست فالتخا ىلع عمتجملا ىلع ةئبوألا بقاعت
 )ةيرئازجلا نارهو( ةنيدملا ناكس هب لفتحا يذلا تقولا يفف
 روظنم نم هيلإ رظني )وير( روتكدلا ناك ءابولا ةمزأ فاشكناب
 ىلإ عمتسي ناك  ذإ ,وير نا عقاولاو" :امامت فلتخم رخآ
 ناك ,ةنيدملا نم دعاصتت تناك يتلا لذجلاو حرفلا تاحيص
 فرعي ناك هنأ كلذ ,اددهم امئاد ناك لذجلا اذه نأ ركذتي
 أرقي نأ ءرملا ناكمإب نأو ,هلهجي حرفلا روهمجلا اذه ناكام
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 اÆأو ,طق يفتختالو تومتال نوعاطلا ةميصُق نأ بتكلا يف
 ,سبالملاو ثاثألا يف ةمئان تاونسلا تارشع لظت نأ عيطتست
 ليدانملاو ظفاحملاو ةيبقألاو فرغلا يف ربصب بقرتت اÆأو
 نوعاطلا هيف ظقوي يتأي دق اموي نأو ,اهل ةجاحال يتلا قاروألاو
 ةنيدم يف تومت اهلسريو ,مهل اميلعتو سانلل ةبيصم ,هناذرج
 ."ةديعس

 يهو نأشلا اذه يف ةمهم ةطقن ىلإ بيبطلا ريشي
 ةصاخ تافصاومو ةفلتخم روصب نكلو ءابولا ةيرارمتسا ةيضق
 .ةدح ىلع ةينمز ةبقح لكب
  لايخلا فيثكتو ءابولا تايطعم :ايناث

 ةطقن نم قلطني وهو اطاشن رثكأ لايخلا حبصي
 نامألاب روعشلاو ءابولا لاوز دعب ةديدج ةيادب وحن ,ةياهنلا
 غلبي زيمتلاو درفتلاب روعش هنإ لب ,يعامجلا توملا نم ةاجنلاو
 اجنو ةنحملا كلت شياع دق ناك بتاكلا نوكي امدنع هجوأ
 .اهنم

 ,ةثراكل مجحب ايعوو ةقد رثكأ انه لايخلا حبصي
 ىلإ فد� ام ردقب هل خرؤت ال ءابولا تاياور نإف ةقيقحلاو
 تايعادتو ةيفطاع تاياكح درس ربع عمتجملا ةاناعم لقن
 .امامت هتايح راسم تريغو ,درفلا يف ترثأ ةيعامتجا

 عم تلعافت دق تناك تامزألا كلت نأ ىلع
 تراثأ دقف ,موكحملاو مكاحلا ةقالع ربع يعامتجالا فرظلا
 تريغ دق ةيملاعلا بورحلا تناك اذإ امع تالؤاستلا نم ريثكلا
 يتلا ةدرابلا بورحلا نم ديدج عون ىلإ تحنجو ,اهلئاسو
 .ريثكلا ملاعلا تفلك

 كلت لقن يف ةلماك ةيلوؤسمب افلكم هسفن نانفلا دجي
 كلت جسن يف ةقيقد ةفيظو مامأ ينفلا هلايخ لعجي امم ةاناعملا
 نم ا¥ ةطيحملا ليصافتلا عيمج لقن ىلع صرحلا عم تاياكحلا
 يأ ةاناعملا مجحو مءاوتت ةروصب ,ةيسايسو ةيداصتقا فورظ
 ةراثإ يف ةبغر هنم رثكأ ثدحلا لقنب ةنامأ لكب هرودب موقي هنا
 .صنلا ءارق دنع ةيلوبقملاو ةعتملا

 اهنم قلطنت ةدحاو ءابولا تايطعم نأ روصتأو
 ةطقن نكلو ,ةينمزلا هتبقح لثمي جاتن لك ةفلتخم تاجاتن
 ةياور نم صن يف ةريصق ةءارق ,ة¥اشتمو ةدحاو قالطنالا
 نم سملن )وفيد( يزيلكنالا يئاورلل )نوعاطلا لاوحأ رتفد(
 تاطلسلا تعرش 1665ويلوي يف ":ةركفلا كلت اهلالخ
 لك ةماقإ فقو اهنم ةديدج نيناوق قيبطت يف ندنلب ةيلحملا
 فقوو ,تاكرشلا اهميقت يتلا كلت ةصاخ ,ةماعلا مئالولا
 نكامألاو ,تاناحلاو معاطملا يف ماعطلاو ءاشعلا تابجو ميدقت
 ميظنت لمع نيحل ةماعلا اهيف كراشي ةيهيفرت ةطشنأ دهشت يتلا
 ."ا�ازاجإ يف رظني ديدج

 تالواحمو ءابولا ميجحت تاءارجإ )وفيد( ضرعتسي
 ,ةماعلا نكامألا يف تاعمجتلا رظح لالخ نم هيلع ءاضقلا
 لاح قثوت نأ نم دبالف هناويدو عمتجملا نف يه ةياورلا نأ امبو
 ةمدقم )وفيد( مدق دقف كلذلو ,هتبرض يتلا ةئبوألا عم عمتجملا
 ءيراقلا رعشت ,ضرملا اهحاتجا يتلا نكامألل ةيليصفت ةيخيرات
 درسب نكامألا كلت باصأ يذلا بارخلا ببسب ةريرعشقلاب
 يدرسلا لايخلا نم تاقلح ربع سوملم عقاو هنأ ىلع مظتني
 يذلا عمتجملا نف نوكت نأ ىلع ةياورلا تصرح دقف ,نقتملا
 .لاح ىلع رقتست مل يهف كلذلو هتابلقت بعوتسي

 لقنت يهو تاياورلا كلت نإف هسفن تقولا يفو
 ةرتلف ةيلمع ليصافتلا كلت لدت لب ةدرجم اهلقنتال ةقيقحلا
 نأ مولعملا نمو ,لايخلاو عقاولا نيب اهيف جوازت فيثكتو
 قرط نوكت يتلا ةنوحطملا تاقبطلا شهنتام لوأ شهنت ةئبوألا
 كانه نم تأدب ةياورلا نإف ,اهيدل ذيفنتلا ةليحتسم هبش ةياقولا
 اقبط ءارقفلاو لامعلا ةقبط نيقوحسملاو نيشمهملا نم
 .ةيملاعلا ةحصلا تامظنم تايئاصحإل
 ةفلتخم رطأب ةياورلا اهتلوانت ةميث ءابولا :اثلاث

 رمت يتلا ةيداصتقالا هتابلقتو عمتجملا ةكرح تناك
 قرطب هلوانت يذلا يئاورلا نفلل ةمسد ةدام ةءوبوملا نادلبلا ا¥
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 تلوانت يذلا تقولا يفف ,رخآلا نع اهضعب ةفلتخم تاميثو
 مدقت ليصافتو ,ملأو ةيوادوسب ةميثلا كلت نوعاطلا تاياور
 ,قارفلاو دقفلا تاليو يناعي وهو عمتجملل ةملؤم ةروص
 لخاد درفلا ةقاط ةلع ابلس سكعنت يتلا ةيداصتقالا تابلقتلاو
 يفطاع روظنم نم عوضوملا ىرخأ تاياور تلوانت ,عمتجملا
 نمز يف بحلا( ةياور يفف ,ةفارطلا نم ءيش هيف تحب
 ىلع رميس هنأ ئراقلا روصتي ناونعلا لالخ نم ,)اريلوكلا
 سكعلا ىلع نكلو ةلمجلاب توملاو ءابولا فصت ةحيبق دهاشم
 ةيصخشلا )وتنيرولف( دمتعا ذإ افيرط ءابولا روضح نوكي امامت
 عفرب ماقف )انيمرف( هتبيبحب درفنيل اريلوكلا ةعدخ ءابولا ةسيئرلا
 تثدحأ اهنكل اهيف نم عيمج اهرداغيل ءارفصلا ءابولا ةيار
 نتم ىلع هتبيبحب دارفنالل ةلواحم يف ,ةنيدملا يف ةمراع ىضوف
 نيناوقو ديلاقتلاو تاداعلا امهنيب تقرف نا دعب ةنيفسلا
 ىلإ هتنبا لمح تاذلاب عوبسألا كلذ يف" :يقبطلا عمتجملا
 ةفرغ محتقا هنأ ىوس ,ريسفت يأ اهل مدقي مل نايسنلا ةلحر
 ,غوضمملا راجيسلا عم طلتخملا بضغلاب ثولم هبراشو اهمون
 :ا¥اجأف نابهذيس نيأ ىلا هتلأس ,رفسلا ةعتمأ زهجت نأب اهرمأو
 ."توملا ىلإ

 عارص هنإ ,رخآ عون نم اعارص ضرعت ةياورلا
 -:لوقي نأ دارأ زيكرام نأ ودبي , عمتجملا مكحت يتلا ةيقبطلا

 ةيناسنإلا تاقالعلا لسالس دقت يتلا ةيقبطلا نإ
 دوعيو فشكنتام ناعرس يتلا ءابولا ةمزأ نم ريثكب رطخأ
 .ةيمويلا ةايحلا ليصافت ةسرامم ىلإ عمتجملا

 لجأ نم ام ةهج اهقلطت ,ةبذك ءابولا نوكي امبر
 نيب نم باطخ ةياورلاف ,)وتنيرولف( لعف امك ,ةيصخش عفانم
 .يقلتملا ىلإ لسرملا نم ةهجوملا تاباطخلا نم ريثكلا

 ءابولا هفلخي يذلا بارخلا ليصافت لامهإ ريشي امبر
 نم بعرلاو فوخلا ةأطو فيفخت يف نانفلا ةبغر ىلإ ةنيدملا يف
 بحلا ةصق تناكف ,سوباك اÆأك ندملا حاتجت يهو ةئبوألا
 رمعلا نم نينامثلا ىتح )انيمريفو وتنيرولف(اهشاع يتلا ةدلاخلا

 بحلا ةقاط ,ةيباجيإلا ةقاطلا ثبو لؤافتلا عاونأ نم عون وه
 اهليصافت نيب مظت نأ ةياورلا تصرح دقف ,هلجأ نم عارصلاو
 هيجوتل ناكمو نامزب ةرطؤم تاقالعو ثداوحو تايصخش
 .عمتجملا ىلإ ةلاسر

 ةياور يف اريلوكلا ضرم درو هسفن تقولا يفو
 ,1922 ماع يف تردص يتلا نام يناملألل )ةيقدنبلا يف توملا(
 يذلا )خابنشأ( ىعدي زوجع يئاور لوح اهثادحأ رودت
 ةلحرلا كلت لالخ يقتلي )ةيقدنبلا( ىلإ )خينويم( نم رفاسي
 ىلإ رظنيو يلثم مارغب عقيف )ويدات( ىعدي ميسو باش ب
 رهظ يف خابنشأ لغلغت ":سدقملا يلاثملا لامجلا ةرظن )ويدات(
 ةنيدملا طسو تاهاتم يف ليمجلا قهارملا فلخ مايألا دحأ
 ةهاتملا ةقزأ لك نأ كلذ ,هجوتي فيك فرعي دعي مل ,ةءوبوملا
 ةثالث يف قفألا شتف ... هباشتت ا�احاسو ا�اريسجو ا�اونقو
 فيصرلا لوط ىلع ,نيبناجلا نمو ةرشابم همامأ ,تاهاجتا
 ."ىودج نود نكل رذقلاو قيضلا

 اهلوحتف لامجلا ةنيدم وزغت )نام( ةياور يف اريلوكلا
 طقتلت تابرعلا روصت يهو رامدلاو فوخلاو توملا ةنيدم ىلا
 امه امامت نيفلتخم نيدض انل روصتل ةيبقألاو عراوشلا نم ىتوملا
 .دحاو نآ يف )لامجلاو حبقلا(

 وأ ىفختي لجر ةروصب )76الوبيإ( دسجتي امنيب
 صخش لك تاذلابو سانلا حاورأ فطخي قدأ ةرابعب حبش
 وغنوكلا ةلود نيب ةياورلا ثادحأ رودي ,ةايحلاب كسمتي
 ششع ثيح تاذلاب ازازنأ ةقطنم يف ,نادوسلا بونجو
 الوبيإ عبتت" :سانلا نحطي يذلا عقدملا رقفلاو نوتراكلا
 سطسغأ رهش نم راحلا مويلا كلذ رهظ اون سيول ,لتاقلا
 نم سيول ناك ,همد نكسيل اقوش قرحتي وهو1976 ماع
 ,طيسب جيسن لماع نادوسلا بونج يف ةيدودحلا ازازنأ ةقطنم
 براحم هريديو هكلمي ةينطقلا ةسبلألا جاتنإل ريغص عنصم يف
 ."ةيزكرملا موطرخلا ةطلس ىلع نيدرمتملا شيج يف قباس
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 ,دصرتت ةيصخش هنأ ىلع )سوريافلا( ةياورلا دسجت
 ةروصب همدقتل ةيرشب تامس هيلع غبست يهف لتقتو ,نيحتتو
 مهيلع ضقنيل هسئارف ددحيو لعفيام لقعي وهو ابعر رثكأ
 نم ريثكلل عستي قفأ مهيدلو ةايحلاب نوقلعتي نم صخألابو
 صنلا لخاد ازيمت اهيطعي اهديسجت نإف ,تاينمألاو تاحومطلا
 ةفلتخملا وأ هل ة¥اشملا تادوجوملا نم ريثكلا نيب ادرفتم هلعجي
 معدي )سوريفلا( ىلع يئاورلا هافضأ يذلا زيمتلا كلذ .هنع
 -:نيتمهم نيتطقنب ةياورلا ةميث
 رطخلل يطعي ةيقيقح ةيصخش هنأك )سوريفلا( ديسجت -١
 عم لماعتي وهو يقلتملا سفن يف هرثأ كرتي ايعقاو ادعب
 .19ديفوك دجتسملا )سوريفلا(
 ادج ةقيقد ةقيرطب ةباصإلا رطخ دسجتي -٢
 .ةيدصقو ةقدب مجاهي يكذ )سوريافلا(ــف

 دقف ةيرشبلا ىلع ديدج ءيشب ةئبوألا نكت مل

 ,حاورألا نم ريثكلا تدصحو مدقلا ذنم ناسنإلا ترصاع
 رطأب اهرطأو ةفلتخم اروص اهل مدقو بدألا اهليصافتل خرأ
 ركذلاب ريدجلا نكلو قارفو ,لتقو ,بعرو ,بح نيب ,ةفلتخم
 ,ةمزألا كلت تهتنا نأ دعب اهل تخرأ لامعألا كلت لك نأ

 درفلا ةلواحم لالخ نم روضحلا ىلإ تداع دقو ,اهتمغ تلجناو
 نع ةماع ةركف ذخأو نيقباسلا براجت ىلع عالطالل رصاعملا
  .مدقلا ذنم ةيرشبلا تمجاه يتلا ةئبوألا

 تاجاتنتسالاو جئاتنلاو ةمتاخلا *
 لايخلا ىلع ءوضلا طلسن نأ اذه انثحب يف انلواح

 ىلع يرثنو يرعش جاتن نم هزرفأ امو ةئبوألا نمز يف يبدألا
 مل نإو هنم قالطنالل اجذومنأ انوروك نم انذختاو روصعلا رم
 انلعلو ,ادجتسم هفصوب ةيقيبطتلا ةجلاعملا يف روضح هل نكي
 صلخن نأو تامزألا كلت يف لايخلا حمالم ددحن نأ انعطتسا
 -:هيلإ لصوت امو اندهج ةصالخ اهيف طاقنلا نم ةعومجم ىلإ

 دنع هقلقو هنزح الإ رعاشلا ركذي مل يلهاجلا رعشلا يف -١
 نم هفلخام ركذب يفتكي لب همسيملو ءابولا راثآ نع ثدحتلا
 .موتحملا ردقلل همالستسا ًانّيبم نزحو ملأ
 ليصافت ركذب ءابدالاو ءارعشلا داجأ ،يسابعلا رصعلا يف -٢
 ةلاح نم ةيرعشلا مهروص نيمهلتسم ءابولا ضارعأل ةقيقد
 ةقر مهتمهلأ يتلا ينارمعلاو يراضحلا روطتلاو ءارثلاو فرتلا
 نم لعج يذلا مهلايخ نع ًالضف فصولا يف اهتقدو ظافلألا
 .يبنتملا ركذ امك ،ةرئاز ءابولا ركذ
 امنيب ءاثرلا يف ًاجزتمم ءابولا ركذ ناك يلهاجلا رصعلا يف -٣
 تاذلا ءاثر ىلإ ءاثرلا نع لصفنا دق يسابعلا رصعلا يف هدجن
 اهريغو ...ةماقملاك رثنلا وأ رعشلا يف ءاثرلا اذه نوكي دقو
 .ةيرثنلا نونفلا نم
 ءابولا ركذب رعاشلا لسرتسي ةرصاعملاو ةثيدحلا روصعلا يف -٤
 كلت بعوتسا رعاشلا لايخ نأ ظحلن انهو ،رامدلا ةلاحو
 ّنأكو مهلوح رودي ام لك بارخب اهراثآو اهرثأ حضويل ةلاحلا
 فقوت دهشت ةدماج ةدماه ةروص مهلوح يتلا ةيحلا روصلا
 .ضارمألاو ةئبوألا راشتنا عم ةايحلا
 ةثراكلا نع ريبعتلل ةزهاج حبصتو لايخلا ةدام جضنت -٥
 ةمدص يف ناك لايخلا نأك ,ءابولا لاوز دعب ةفلتخم روصب
 وهو ا�ايعادت دسجيف ,ةفصاعلا لاوز دعب هسفن كردتسي
 .اهبلق يف رودي وهو ال دعب نع اهيلا علطتي
 ,اماع اراطإ اهل لكش دحاو طيخب ةيبدألا لامعألا لصتت -٦
 ءابولا هفلخي امو ,توملا نم بورهلاو رجحلاو دعابتلا ليصافت
 .يداصتقاو يعامتجاو يسفن رامد نم
 هتنوك يملاع بدأ وهو ,ا¥ اصاخ ابدأ ةئبوألا كلت تجتنأ -٧
 يعو يف لكشت دقف ,ا�ايوه فالتخا ىلع ةيناسنإلا ةاسأملا
 ققحملا توملاو ناسنإلا ةئبوألا كلت تمجاه امدنع يعامج
 ناسنإلا اهبتك ةيرثن وأ ةيرعش صوصن راطإ نمض هسفن دلخف
 .توملا عراصي وهو
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 اهضعب ةفلتخم قرطب يبدألا لايخلا يف اهرثأ ةئبوألا تكرت  -٨
 ةياهنلا طويخ جسني ناك رخآلاو ةمواقملا ةميث دسجي ناك
 جسني ناك امهالكو سفنلا ءاثرو سأيلا ةأطو تحت حزريو
 .ةياهنلا نم فوخلاو قلقلا طويخ
 نمز يف ةيرشبلا تاذلا تاجلخ نع ةئبوألا بدأ فشك -٩
 ةصاخ ةسارد اهل درفي نأ قحتست ةبصخ ةيضرأ يهو ,ةثراكلا
 نم اعيمج ىرخألا مولعلا ىلع حتفني وهو ةصاخ تاسارد وأ
 .داصتقاو عامتجاو ةفسلف

 دعب حتفنت يبدألا لايخلل ةبصخ ةركاذ ءابولا لكشي -١٠
 ,ةروصلا ديسجت يف اهتقباس نم حاتمتو ةمزألا وا ةفصاعلا روبع
 تداع ةاجنلا ليبس يف ةلزعلا ةرورض عمو ةنهارلا ةمزألا يفف
 ةداعتساو ةءارقلا نم ةيلاع ةبسنب لجستل ثحبلا تاكرحم
 لامعأ لثم ءابولا نم ةينمز ةبقح تدلخ يتلا لامعألا ضعب
 .ثراوكلا بدأ جتنأ نمم مهريغو وماك ريبلاو اكفاك
 عجارملا *
 ,ستاو نودلش ,)ةيلايربمإلاو ةوقلاو ضرملا( خيراتلاو ةئبوألا

 :ةعجارم ,داوجلا دبع دومحم دمحأ :ميدقتو ةمجرت
 ةعبطلا ,ةمجرتلل يموقلا زكرملا ,يحبص دامع
 .2010ىلوألا

 ةعبطلا ,توريب يقاسلا راد ,رسلا جات ريمأ ,76الوبيإ
 .2012ىلوالا

 ةرئاد ,لصيفلا يحور رمس .د ,ةيلكش ةيوينب ةسارد ةياورلا ءانب
 .2012 ,1ط ,ةقراشلا – مالعإلاو ةفاقثلا

 ,بيرغ ةبتكم ,ليعامسا نيدلا زع ,بدألل يسفنلا ريسفتلا
 .ت.د ,ةعبارلا ةعبطلا ةرهاقلا

 ةيناد ,زيكرام ايسراغ لييرباج ,اريلوكلا نمز يف بحلا
 .2006 ,قشمد - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 تاسارد ،دوبع انح ةمجرت ،يارف بورث رون ،يبدألا لايخلا
 ةيروهمجلا يف ةفاقثلا ةرازو تاروشنم ،ةيملاع ةيدقن
 .م1995 /قشمد ،ةيروسلا ةيبرعلا

 ةسسؤم ،يباشلا مساقلا وبأ ،برعلا دنع يرعشلا لايخلا
 رصم ةيروهمج ،ةفاقثلاو ميلعتلل يوادنه
 .م2013،ةيبرعلا

 رمع صفح لآ نيّدلا نيز بيدألا ةمالعلا ،يدرولا نبا ناويد
 ،)ـه749 ت(يعفاشلا يدرولا رمع نب رفظم نب
 ،ةيبرعلا قافآلا راد ،يوادنه ديمحلادبع د.أ :قيقحت
 .م2006 ىلوألا ةعبطلا

 زكرم ،لاشلا ليلخ دمحأ .د قيقحت ،يلذهلا بيؤذ يبأ ناويد
 ،1ط ،ديعس روبب ةيمالسإلا ثوحبلاو تاساردلا

 .م2014
 قيفش دمحم روتكدلا ةعنص ،يبلكلا بانج نب ريهز ناويد

 ،ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،رداص راد ،راطيبلا
 .م1999

 هتاملك رسفو هيشاوح ىلع قّلع ،يبنتملا بّيطلا يبأ ناويد
 ةصخرب عبط ،ط.د ،رداص ميهاربإ ميلس :ةيوغللا
 .م1900 ،توريب ،ةليلجلا فراعملا ةراظن

  .م1997 ، ط.د ،توريب ،ةدوعلا راد ،ةكئالملا كزان ناويد
 ةمجرت ,نلآ رجور ,)ةيدقنو ةيخيرات ةمدقم( ةيبرعلا ةياورلا

 عورشملا ةفاقثلل ىلعألا سلجملا ,ميهاربا ةصح
 .1997 ,2ط ,ةمجرتلل يموقلا

 مساب د ،ةيتارهاظ ةيفسلف ةسارد ،دوجولاو يلهاجلا رعاشلا
 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،مساق سيردإ
 .م2014،توريب ،ىلوألا ةعبطلا

 راد ,سيردإ ليهس روتكدلا ةمجرت ,وماك ريبلأ ,نوعاطلا
 .1981 ,ىلوألا ةعبطلا ,توريب ,بادآلا
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 يعولا ةيكرح يف ةيليلحت ةسارد ،يلهاجلا رعشلا ةفسلف
 ةفاقثلل ىدملا راد ،داهجلا لاله.د  ،يبرعلا يرعشلا
 .م2001 ،توريب ،ىلوألا ةعبطلا ،رشنلاو

 ىنتعا ،)ـه711 ت( روظنم نبا ةمالعلل برعلا ناسل
 قداصلا دمحم ،باهولادبع دمحم نيمأ :هحيحصتب
 خيراتلا ةسسؤم ،يبرعلا ثارتلا ءايحأ راد ،يديبعلا
 .م1999،ةثلاثلا ةعبطلا ،توريب ،يبرعلا

 ةيدضاعتلا ،يحتف ميهاربإ :دادعإ ،ةيبدألا تاحلطصملا مجعم
 ةعبطلا ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا ،رشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا
 .م1988 ىلوألا

 رصيق ليمك ميدقتو ةمجرت ,نام ساموت ,ةيقدنبلا يف توم
 ةعبطلا ,ةحودلا – عيزوتلاو رشنلل ةنمزأ ,رغاد
 .2015 ىلوألا

 ءامسأ ,رصاعملا يبرعلا يئاورلا باطخلا يف ليصوتلا ةيرظن
 .2010 ,عيزوتلاو رشنلل راوحلا راد ,لكيعم

 ةيبرعلا رادلا ,ظوفحم فيطللا دبع ,ةياورلا يف فصولا ةفيظو
 ,رئازجلا – فالتخالا تاروشنم ,نورشان ,مولعلل
 .2009 ،1ط

 ,نطولا ةديرج ,ءوضلا ىلإ دوعت ةئبوألا تاياور -انيتنركلا
  سفيعدلا دمحم
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