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            آ داب ما بعد الكولونيالية

  الظسخ ارػاخ، 

Abstract :  Article info 

The term « post colonial literature » is the literature of 
every culture that has been affected by imperialism. It is a 
sort of symbolic cultural resistance which uses the 
language of the colonizer to destroy western centeredness. 
Critic Edward Said calls it “the counter narrative”. 

The “counter narrative” is distinct from central 
narratives represented by the writings of the master about 
the slave. This kind of resistant narrative emphasizes an 
identity made of cultural privacy and nationalist elements, 
and corrects the stereotype created about native peoples by 
the imperial west. It is a reclaiming of the voice of a 
follower who is telling the story from his own perspective 
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 :مقدمة-

لحمممد ل الؿستحممما  الالس مممة ال ممم   مى دممما هصومممة امممما اعمممد الحدا مممةا بغي مممرا  جرز مممة  مممي 

الظممممممماحة الى ديممممممممةت حيممممممممح أممممممممإلاد  بممممممممرا الظممممممماحة اها مممممممما  لؾستحا دمممممممما الى ديممممممممة ولممممممممو بمممممممما ي 

بظممية  - يمما اعمد -ارعس مي بمث مما لؾ مق و يم  ال جططا  ارعس ية  ثمسجت تبمرا ال مداثل 

 االدزاطا  الس ا يةاخ

ع   
 
ظ ارشست  السئيس   لمما مما اعمد الحدا مةا  مي  لمسة ه مؼ االظمسخيا  اللبمرجا  لي  

ارىظثممما  الالس ممة ال مم  طمميؿس  ولممو الالممس الغساممي ل ممستن مممً الممصمًت ت ممي ار ابممل اأممتر  

ؼ ارس ص ة  تزت يمةت ال م  زل   مي الغمسل مس مصا ل عمالم ه اخ اما اعد الحدا ةا  ي طعإدم لى 

 تل طل  جىاض المشس ة ال     ع ثازج خائسة الغسلخ 

ت ممد  سا ممق  إلاممثز مطممؿعد اممما اعممد الحدا ممةا  ممي الغممسل مممع  إلاممثز  ب ممماى بالىظس ممة 

ثا م  ال ىظ مر لمم امما اعمد ال ثلثهياليمةا ممع  إلامثز ا  ابم
 
ا  المسخات اما اعد ال ثلثهياليةات  ما  

لتالخال ممممممممما اعممممممممد ال ثلثهياليممممممممةا الطمممممممماخزة وممممممممً الحثاغممممممممس ال مممممممم  واهممممممممل مممممممممً ل مممممممماز ال جس ممممممممة 



 
 ر              

 
 

346 

 

 آ ، ملياء عيشونة

 قضايا ونماذج 

 ط عماز ةخبشممممممتر  ا  ابمممممما  الممممممسخا  ممممممي ه ممممممؼ ال ؿممممممال  طمممممم عمازي  حمممممماخي وممممممً ؾس ممممممق 

ار اتممممممة الس ا يمممممة السمص مممممةت تبمممممرا الىمممممث  ممممممً الل ابمممممة لؾ مممممق و يممممم  ا ختازخ طمممممعيدا بظمممممممية 

وممممل بمممرا الظمممسخ ولمممو  صمممحية الطمممثزة ارغ ثؾمممة تال مسيمممل الظممم    االظمممسخ ارػممماخات حيمممح 

لشممممعثل ارظمممم عمسا  خاثمممممل ار جيممممل الستازمممممي الغسامممميت المممممري وممممصش الإلايمىمممممة تثممممدى العم يمممممة 

 إلامبريالية بؿس  ة م عّمدةخ

س  مممي الل ابممممة  ىممممث  ممممً ار اتمممممة لممممى ؼ     اطممم عازا خل ممممما اعممممد ال ثلثهيمممااليا لغممممة ارظمممم عمو

ست للممً بممرا الاعممل وممصش لديمم  أممعثزا بمما آلاترال  تن لغممة مثممس  جممص  وممً طمم ؿة لغممة مثمم

سةت تبممرا ممما خ ممع  ا مم  امااعممد ال ثلثهياليممةا  الممو بعّمممد  ث يمم    ممما   زطممم العي ممة ارظمم عم 

 آلا ر مترجمة ت أستحا  ولو بامش ارتن الظسخي ليي ج برلك طسخا هجيىاخ      

 أوال/ مفهوم ألادب مابعد الكولونيالي 

 " مابعد الكولونيالية"/ مصطلح 1

 عمممممل ال ؿمممممسم  المممممو ماإلامممممثى مطمممممؿعد ا خل مااعمممممد ال ثلثهيمممممااليا  بمممممد ممممممً إلاأمممممازة  المممممو 

ماإلامممثى امممما اعمممد ال ثلثهياليمممةات بمممرا ارطمممؿعد المممري تزخ بطممميغ  ن مج  ا ممم ن   امممي المممدزض 

زات الى مممدي العسامممي ارعاضمممس يترا مممق اطممم عما  بمممرا ارطمممؿعد ممممع مطمممؿعد امممما اعمممد  طممم عما

ت   ارطؿعح ن يش ران  المو ذلمك ال يماز ارعس مي المري  مجمؼ ومً  يماز لتطمع بمث  يماز امااعمد 

 سا ممممممق الادممممممثع با ب ممممممماى بممممممما اعممممممد ال ثلثهياليممممممة مممممممع  دممممممثع ممممممما اعممممممد »ت حيممممممح 1الحدا ممممممةا

ت تال اطم ارشتر  ب ن امما اعمد الحدا مةا ت امما اعمد ال ثلثهياليمةا بمث  لمسة ه مؼ 2«الحدا ة

تزت يممة  لي   ممك الالمسة ال ائ ممة بمم ن لتزت ما هممي مس ممص العمالمت تلن الجمميع  تزتاممي ارس ص مة   

  جىاض المشس ة  ثسجخ  لولو مس عة مً

  يثجممممممممد بعس مممممممم  تاحممممممممد لممممممممم امااعممممممممد ال ثلثهياليممممممممةا تبممممممممرا زاجممممممممع  الممممممممو  ىممممممممث  ال جس ممممممممة 

يت بمعنمممم  هظس ممممة ه ديممممة بعمممالب الظممممسو ممممما اعممممد  طمممم عماز » طممم عماز ةت تبممممرا الىظس ممممة هممممي

ت للمممً العاخئمممة اممممما اعمممدا    حيممممل ولمممو معنمممم  3«خزاطمممة الع  ممما   طمممم عماز ة تلبمممم ه ائجإلامممما

شمن   تن اما اعمد ال ثلثهياليمةا  ح مل ل مس ال جس مة  طم عماز ة ولمو الشمعثل ت  ا ا دما ل ىما  

 ارد  ط عمازي تاعداخ 
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مل  مل   ا مة  م  س  ليشم»يظ عمل ابيل لأملست ل ا مطمؿعد امما اعمد ال ثلثهياليمةا 

   إلاممممث   يحطممممس خ لممممة 4«بالعم يممممة إلامبرياليممممة مىممممر  العحظممممة ال ثلثهياليممممة ح مممم  يثمىمممما الحمممماالي

ارطؿعد ولو مسح ة شمىية معيىمةت بمل يممدخ  ؾمازا ال ماز تي تح م  الجغسا مي تذلمك  مي  أماز   

  الو  ل   ا ة    س  بالعم ية إلامبرياليةخ

ي بمممممرا ارجمممممما  حممممممث  حدا ممممممة مطممممممؿعداما اعممممممد ي امممممق معظممممممم الدازطمممممم ن تالعمممممماحس ن  مممممم

ال ثلثهياليمممةات تن  إلامممثز بمممرا ارطمممؿعد  مممصامً ممممع  إلامممثز مطمممؿعداما اعمممد الحدا مممةات    لن 

عحممق باممس  لأمممل بممث  ممس  االدزاطمما  الس ا يممةات تبممرا ارجمما  مممً  بممرا ارجمما  مممً العحممح يال

تبمث ؾس  مة  critique culturalأ ل مً لأم ا  الى مد الس ما ي تال ح يمل الى مدي »العحح بث 

 culturalل حس مممممممممس مج معممممممممما  بجم  دممممممممما ممممممممممً أممممممممماسا  الإلايمىمممممممممة ار ترهمممممممممة بالإلاي  مممممممممة الس ا يمممممممممة 

organizationأمممل  ممممً لأممم ا   أممم عا  الجمممدالي ممممع وم يمممة  ه ممماج  - مممي جمممثبسا -ت تبمممث يعمممد

يشممتر ان اممما اعممد ال ثلثهياليممةا ا ي ت    الى ممد الس م5«ارعنم  الس مما ي الممري  مم م  مي  ؾمماز الإلايمىممة

 ممي مث عإلاممما ارعممازعت تطممعإدما لاممك أمماسا  الإلايمىممة الس ا يممة ال مم   سغمم دا خت  ارس ممص ولممو 

بمما ي الس ا مما ت ت اممما اعممد ال ثلثهياليممةا هممي ح ممل طيا مم     مما ي يعحممح  ممي و  ممة إلامبرياليممة 

 بالس ا ة ت ي  ثدمل  ل مادما  ثسجخ

عمممممال ولوامممممما اعمممممد ال ثلثهياليمممممةا  از عاؾإلاممممما بمممممار   ث   المممممممما مممممما اعمممممد حدا يمممممةا حيمممممح يال

ؾال ما اعد الحدا ة ارثلثخ ليع مً تجإلاا  هظمس جديمدة  مي ال ماز ح تالس ا مة بمل »لضعحل 

اظمممم  الظإلامممثز ارتثايمممد رس اممم ن ل ممماخيمي ن لضمممثلإلام ممممً العمممالم السالمممح  محمممدخيً ل ؿمممثا  

ة  ملادمما مممً مثا عممة     ممم اممما اعممد ال ثلثهياليممةا    م  ممك تجإلامما  هظممس جديممد6«الى ممد الس مما ي

الؿمممس  امممما اعمممد الحمممداسي ا المممري ي ظمممم بالجمممدة وممماخةت للمممً اه ما بممما  المممو ح مممل االدزاطممما  

ادا مً ز ثل مثجة اما اعد الحدا ةاخ
ّ
 الس ا يةا مل

ي مس ص الىا د الس ا ي  ي مث ع ارعازع ل مس ص  تزتاي مظ ىدا  الو  اليليمة اخز مداات 

  تن 7«امممسخ الاا مممد ل مس مممص لثمممس  طمممترا يجية ل طممم عمازماإلامممثى ال»للمممً بىالمممك ممممً يظمممً لن 

 طممم عماز الجديمممد مظممم مس  مممي  مممسع طممميؿس   تبيمى ممم  الس ا يمممة   عمممالم اليمممثى مممماشا  يشمممإلاد 

اثترا مما  ل س ا ممة ارح يممةت ت اطممم العثرممة يجممسي وشممس  مميم   ا يممة ولممو حظممال لثممسجت تمممً 
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ب  م إلاممممممات تبممممممرا ممممممما  جممممممص وىمممممم   جإلاممممممة  اهيممممممة هرممممممد    طمممممماخ السلطممممممماالي  ممممممي بشممممممث     ا مممممما  

  ط عماز ال   يديخ

  بعنممم  مجاضممممة ال ثلثهياليمممة ت همممما بعنممم  المممث ي بالس ا ممما  »تامممما اعمممد ال ثلثهياليمممةا 

 ثسجت بالإلاث ا  ت  جابا  تالل ابما  ال م  لز مد لإلاما لن  ىمد ست لت  مىؿمع ل عمثخ  اهيمة  المو 

ا  الممسخ ال اخمممة  مممً ارظمم عمسا  حام ممة الظإلاممثز بطمما دا  ثممسجت لي ولممو لطمماض ل دمما    ابمم

   مطممممؿعد امممما اعممممد ال ثلثهياليمممةا يحمممممل ليػمممما 8«معإلاممما بث  دمممما ت ى يعا دممما  ممممي ثؿمممال ارس ممممص

معنمم  ال عدخيممة الس ا يممة ت ممستش الإلاث مما  ارج  اممةت  ممما لهمم  يعبممر وممً ال ؿابمما   خبيممة ال ممم  

يمممممماالي ارس ممممممصي الممممممري ل  مممممم   يطمممممؿعد و إدمممممما  ا  ابمممممما  الممممممسخا  لي الممممممسخ ولمممممو ال ؿممممممال ال ثلثه

   ا ا   ؾساو ارإلامشةخ 

لممممما ومممً مطممممؿعد الخال مممما اعممممد ال ثلثهياليممممة ا  / مصططططلح "بداب مططططا بعطططد الكولونياليططططة"2

لخال » إهم  ي ظمع ليعبمر ومً  مل لخال الع مدان ال م   م  س  بالعم يمة إلامبرياليمةت ت ىمدزج  ح م  

ت ىمممدا ت  مممدان مىؿ مممة ال ممماز    تالإلاىمممد تمال ثيممما  مممل الع مممدان   س  يمممة تلطمممتراليا ت مممىغ خيش 

ت 9«ا تهيثش  ىممممممدة تالعا ظمممممم ان تطممممممىغا ثزةت ت  مممممدان جممممممصز ارحمممممميـ الإلامممممماخ  تطممممممس  ه اؿمممممتمال

 ىثوما  سيامما  مي ارثغممثوا ت تلغمما   -بمم  أممك-تابظما  الح ممث الجغسا مي لإلاممرا مخال طميح ق 

عماز ة   جس  م  ال اضمة تؾس   م  الل ابةت تلطمالي  ال عع مرت    مل ب مد مظم   العم يمة  طم 

  ي ار اتمة الس ا يةخ

لن أم  إلاا الحماالي اهمسمق ممً »بشتر  الخال ما اعد ال ثلثهياليةا  ي م مثة لطاطمية تهمي 

ثبرة ال ثلثهياليةت تل دما ل مد  هاظمإلاا ومً ؾس مق  بمساش ال مث س ال مائم ممع ال مثج إلامبراؾثز مةت 

اؾمممثزيت تبمممث مممما يجع إلاممما م ممممايصة بثضممماإلاا مممما اعمممد ت   يمممد اث   ا دممما ممممع  مممستع ارس مممص إلامبر 

   إلاممممرا مخال هممممي أمممم ل مممممً لأمممم ا  ار اتمممممة الس ا يممممة ال مممم  بعبممممر وممممً ز ممممؼ 10« ثلثهياليممممة

ال جس مممة إلامبرياليمممة  ت دممما  س مممص ولمممو  مايصبممما تاث   إلاممما ومممً ارس مممص إلامبراؾمممثزيت تهمممي   عممما  

ممم غّيو
ست المممري حمممات  لن يال س تاشمممثا  از جممم  لإلاث مممة مج  امممة ومممً بث مممة ارظممم عمو     ا مممة ارظممم عم 

 ال اصخ

مساحمل  ؿمثز لخال امما اعمد  11ي ظمما ساهص  ماهثنا ثانيا: تطور بداب "ما بعد الكولونيالية"

 ال ثلثهياليةا  الو   ث مساحل هي:
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س ت إدمما  : اإلارحلططة ألاولطط  ت ؿ ممق و إدمما اطممم امسح ممة ال مسممل ال اممملا  لي  مسممل   ا ممة ارظمم عمو

رظ عمس ولو له   د بػم   ا ة ارظم عمس ارح ملت  ا مازا  مثاشي ل ماز لمسالم  يبربً ارس   ا»

مس ـ بمرا م ماز ب يماز معم ن 
ال
الغس ي ن ثؿثة ثؿثةت ت لإلاام  لتزتايت ح   ليملً اظإلاثلة لن  

س ولمممو ارس ممم  12«ممممً  يمممازا   خل الغسامممي ت  مممي بمممرا ارسح مممة يبمممرش ج يممما  ممم   ر   ا مممة ارظممم عمو

س الري     مر  ي مدازض  ح    تبشمّسل   ا  م ت لمرلك طمي ثن  بداوم  ونم ة ومً ارظ عم 

 خل الغسامميت تلمميع مممً بممال الطممد ة لن همم  مع  ممي   ابممة ارس مم  مممدحا ل س ا ممة الغس يممة 

 ت ىط  مً   ا ة  ثم   تن و    محشث ب يم الحػازة الغس يةخ

يدتمممممث ارظممممم عمس ت  مممممسز لن ي مممممر س هاظممممم خخختللً رممممما  مممممان » مممممي بمممممرا ارسح مممممة  : اإلارحلطططططة ال انيطططططة

ارس   ارظ عمس آلا مر م غ غمل  مي أمعع ت رما  اهمل و  ا م  اشمعع  و  ما  ثازجيمةت  إهم   مي 

بممرا ارسح ممة   يص ممد ولممو لن ي ممر ست  همم  من يى شممل مممً لومممام ذا س مم  مشممابد  ديمممة مممً 

ت 13« ممة  يحممات   ومماخة   ت  إلامما ولممو غممث  اطمم ؿي ا مظمم عازةؾاثل مم ت تاعممثخ  الممو لطمماؾ ر و ي

س لن يعمممممثخ  المممممو   ا  مممم   ى  تهممممم  يطممممؿدى بص ممممم  الحػمممممازة  تهممممي مسح مممممة ي ممممسز  إدممممما ارظمممم عم 

غمسوم  مي  الغس يةت تلإلارا هجد  مي   ابا م  ومثخة  المو الجمرتز  تالموت حيمح يل م  ومً ؾاثل م ت تاال

ممممق  دممما  ممممل تضممم  وممماخا  ت  اليممممد أمممعع ت ت جعممممل ممممً م ثهمممما     ا  ممم  لطمممماؾ ر و ي مممة يال طو

 معاي ر الجما خ

همممسج ارس ممم  ارظممم عمس اعمممد لن »ت ت إدممما«مسح مممة ارعس مممة»ت ؿ مممق و إدممما اطمممم: اإلارحلطططة ال ال طططة

حممات  لن يغمممسم  مممي الشمممع ت يعمممد  المممو ولمممع ذلمممكت  إلاممث من يدمممص الشمممع ت  هممم  من بمممد  لن 

ييممم ج لخل معس مممةت ييممم ج لخبممما  يغامممثا آلاامممثة الشمممع ت يظممم حيل  المممو ممممث   ل شمممع ت  هممم  من

ّض   ابا مم  ل ثويممة 14« ثز ممات لخبمما  ثميمما
لممسو    اممي بممرا ارسح ممة ي عنمم  ارس مم  لخل م اتمممةت ت ال

أمممعع  بػمممستزة اللاممما  ممممً لجمممل اطمممترخاخ حس  ممم  ارظممم ث ةت ت مممي بمممرا ارسح مممة بالمممرا  يع مممً 

س طمممم ح /  م   ممممي تجإلاإلامممما  شمممإلاو
ت ت  يدممممم  ن  اهممممل ومممدا ا ل س ا ممممة ال مممم     مممممر  ممممي مدازطممممإلاات تاال

ست ارإلامممم لن ي مممثن ارػممممثن مىابػممما ل طممم عماز  ال غمممة ارث امممة  مممي ال عع مممر همممي لغمممة ارظممم عمو

 تزا ػا ل خ
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ي ظمممممممم الىا داضممممممممعحي حديمممممممدي الخال مممممممما اعممممممممد :  ثال طططططططا: أنطططططططواك ألادب مابعططططططططد الكولونيطططططططالي

بممرا الشممسائة ال ثلثهياليممةا  الممو لزاممع أممسائة تذلممك با و ممماخ ولممو مسجعيممةابيل لأمملست لات ت 

 هي: 

ت  مسممممل  ممممي ه مممماج  ممممل مممممً لطممممتراليات تهيثشلىممممدات : النمططططاذج ألادويططططة والولنيططططة وؤلاقليميططططة -1

تهيج ريممما تالإلاىمممدت تلخال العمممسل بال غمممة الاسوظممميةت تبمممرا الىمممماذج تليمممدة ال غمممة ال ثلثهياليمممةت 

مس ص ممممة لممممرلك   ممممد لت بمممما ثؿممممال ممممما اعممممد ال ثلثهياليممممة لبميممممة  بممممرجت ت دمممما بعمممممل   ممممث ؼ 

ت تبرا الع دان  د واهل مً ل از ال جس ة  ط عماز ة ارس سةت تلبمم مما يم مث لخا دما 15إلامبرياالي

س  ممممي الل ابممممةت تبعمممممل ولممممو  اليممممك ارس ص ممممة إلامبرياليممممة  بممممث لغ دمممما   لمممم   ث مممم  لغممممة ارظمممم عمو

 باط جداى لغة ارح ل   ظ   غداخ

ممممما  ممممانت تث ممممر مممممً يمس إلامممما حس ممممة الصهممممثج ت  مسممممل بل ابممممة العممممسم  طممممثخ ليى: أدب السططططود -2

مممسوو ومممً بمممرا  خل اح امممانا بالس ا مممة الصهجيمممة  المممو لاعمممد 16ب و مإلاممما طمممىغثز تطممم ثاز ت ت مممد وال

الحممممدتخت بممممل ت  ممممديع  ممممل ممممما يمممممل  الممممو الصهممممثج بطمممم ةت مممممً ؾ ممممثض تومممماخا  ل مممملت تلعمممماض 

 تتض  ل ؿعيعة إلا س  ية تحيثاها دا ار ىثوةخ

 دمممممما   ممممممك ارثغممممممثوا  ال مممممم  بعبممممممر وممممممً بممممممثاجع لطاطممممممية  ت  طممممممد: تططططططواضو اإلاو ططططططوعا  -3

تمشمممممتر ة بمممممم ن مخال ممممممما اعممممممد ال ثلثهياليممممممةت مادممممما  ػممممممية ال حممممممسز الممممممثؾن ت تالع  مممممما  مممممممع 

ست تال غمممة ت طمممم جداى ارجممماشي لإلاممممات وممم تة ولمممو بممممستش ممممدازض لخبيممممة مادممما الثا عيممممة  ارظممم عمو

ح امما  بالىػمما  هحممث  طمم     ت تلعممل مثغممث    17النممحس ةت ت طممؿثزة ارعاأممسةت تآلا ربمما

بمث لبمسش مثغممث  بشمتر   يمم  لخال ال ثلثهياليمةت يػمماو  المو ذلممك مثغمث  الحىمم ن  المو ارىمماش  

 ال    م  دم ربا ت  ازة ارشاوس تالر س ا  حثلإلااخ

تبمممث ه يجمممة ل  ممم   را  ال ممم  مازطممم دا ال مممثج ال ثلثهياليمممة ولمممو : الطططنمل اإلا أطططل أو ال   ي ططط  -4

الممىظ ت ىظ را مم  الى ديممةت حيممح هجممد  ىثومما ه يجممة ارالمم    عممل إلامبريممااليت  الس ا ممةت ثاضممة

تم  سا   ط عماز ال م    حمدخ بالحاغمست  سممة همث  ممً ال  ما  الس ما ي بم ن الثا مع تالعثاممل 

ت تالمممىظ ارنّجمممً مممما بمممث    ه يجمممة ل س ا مممة 18الؿازئمممة ال ممم  لطمممإلامل  مممي  حا مممث وم يمممة إلابمممدا 

اممل تزا بمما النجيىممة ارج  ؿممةت اظممم
ّ
س   العم يممة إلامبرياليممة ث     ماطممإلاا مممع   ا ممة ارظمم عمو

   ا ا  هجيىة اب عد  وً ه ائدا  ضليخ
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بشتر  الشمسائة  خبيمة  زامع  مي   مث ؼ ارس ص مة إلامبرياليمةت ممً ثم    وؿما  المدتز 

ل مإلاّمش لي حدث وً هاظ  توً  جس مة أمعع ت  مما    مد بمرا مخال ولمو وىطمس الىػما  

ممممممما يجع إلاممممما لخابممممما  ثميمممممة ت ثز مممممةت لمممممما لغمممممة الل ابمممممة  لممممم  لغمممممة مجاش مممممة محّم مممممة بالشممممماسا  

 الس ا ية ال      د ولو ثطثضية برا  خلخ

يظمم عمل ه مماخ امما اعممد ال ثلثهياليممةا : رابعطا: ألادب "مططا بعطد الكولونيططالي" و"السططرد اإلاضطاد"

مممممرتا ومممممً  عّبو
الل ابمممممة ال ممممم    عنممممم   عمممممل ار اتممممممة بظممممممية االظمممممسخ ارػممممماخا لت ا  ابممممما  المممممسخا ليال

الس ا يمممممممممممممة السمص مممممممممممممةت ت ىمممممممممممممدزج بمممممممممممممرا ارطمممممممممممممؿعد  حمممممممممممممل مطمممممممممممممؿعد لتطمممممممممممممع ضاآلا از  شمممممممممممممازخ 

ًّ ه ممماخ مممما اعممد ال ثلثهياليمممة  مّىمممثا »  رخيمممانا ليطممم  هظس مممة ار اتمممة السمص مممة ت ؿعي إلاممماخخخ للمم

ع بممرا ارطممؿعد لثضمم  الظممعل ار ثاجشممة ال مم  يملممً مممً ث لإلامما  ثجيمم  الؿعممثن مممً مثغمم

غد ثؿال طائد لت زاسخ  تولو تجم  ال طمثص   مك ال ؿابما  ال م   peripheral)الإلاامش 

  لي لن الظمسخ ارػماخ بمث همث  ممً ار اتممة الس ا يمة السمص مةت تهمي 19« جظ ارس ص إلامبريماالي 

 ثجيمم  الؿعممً لع ؿممال الظممائد ارعمماخ  رطممؿعد االظممسخيا  اللبممرجا لتاالح ايمما  اللبممرجات 

  ا ساوظممممممممثا ليث ممممممممازا  ممممممممي   الاالثغممممممممع ممممممممما اعممممممممد الحممممممممداسيات ت  طممممممممد تبممممممممث مطممممممممؿعد ضمممممممماآلا

ح ممائق  ثهيممة ياتممرع ل دمما مؿ  ممة ت طممثجت بظمم جدى لشممسوىة مج  مم  »بالظممسخيا  اللبممرج 

ت تبرا الح ائق ال ثهية هي ح ائق مثّجإلاة ممً ؾمسو ممً 20«ارشستوا  الظياطية تالع مية

س ضممياآلاة الح ممائق ار عس يممة ال مم     ممد ولممو مس ص ممة الع ممل يم  ممك ال ممثةت حيممح  ممثالو ارظمم عمو

الغسامممممي تح ممممم   مممممي  وشممممما  ارعس مممممةت ت حديمممممد  ممممميم الحػمممممازة تمعاي ربمممممات تبمممممرا يدّممممممش   ا مممممة 

  ؾساوت ت اسع و إدم بيمىة   ا ية أسطة بعمل ولو بدى  يم الس ا ة ارح يةخ

ثا الظمممسخ ارػممماخ بمممث المممري يمممدو» هجمممد وىمممدا ختازخ طمممعيدا معممماخ  لإلامممرا ارطمممؿعد  مممممممم

 ختازخ طمممعيد بمممممم ار اتممممة الس ا يمممةخ  إلامممث يملمممً  ممممة ارظممم عمسة ممممً اطمممترجا  بث  دممما ت مممسميم 

س  ممممي  تجثخبمممما مممممً جديممممدت تذلممممك با و ممممماخ ولممممو العىاضممممس ال ثميممممة ال مممم  أمممملك  إدمممما ارظمممم عمو

ت ي  مممممد الظمممممسخ ارػممممماخ ولمممممو اث   ممممم  ت ممممممايصا ومممممً الظمممممستخ ارس ص مممممةت تذلمممممك 21«ار ممممماى  ت  

ل بث  مم ت تبممث ي ممثى ب اليممك الظممسخ  حمماخي الممري ب   يممدا ولمم شمم و
ال
و العىاضممس ال ثميممة ال مم  ب

مم   ضو لأمما  وممً مثممس ب همم    يم ممك  ممدزة  مسيممل هاظمم ت  همم  اطممترجا  لطممث  ال ممااع الممري تال

ب ه  ذت مس عة لخوىت تله  بمجي تلّميت برا ال ااع  عن  حس ة   ا ية مػاخة طعو ممً ث لإلاما 
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 شمممممةت ليصمممماد الطممممثزة الىمؿيممممة ال مممم  لأمممماوإلاا ارس ممممص إلامبريمممماالي وممممً  الممممو  ممممسميم بث  مممم  ارح

 الشعثل  ض هيةخ

ليظمممل مجمممسخ زخ  عمممل مثجإلامممة غمممد إلامبرياليمممةت بمممل همممي لتطمممع » ناار اتممممة الس ا يمممةا

 س مممممرا ممممممً لن ي ػممممممادا  طمممممثز  إلامممممرا  ت دممممما  مممممادؼ ولمممممو لطممممماض ال ااومممممل الس ممممما ي تالنجىمممممةت 

ليك بن  الظميؿسة  مي   ا  م ت ت مي طمسخيا   ار مس مصة حمث  تاط سماز   ا ة مثس مً لجل  ا

ت  مممممماالظسخ ارػمممماخا لمممميع مجممممسخ زخ  عممممل اوع ا مممم   غممممد الس ا ممممة 22«الممممرا  تال مممماز ح تالإلاث ممممة

إلامبرياليممةت بممل بممث حس ممة   ا يممة مدزتطممة    ىلممس ح ي ممة ال ااوممل الس مما ي الممري حممدث بمم ن 

ً و يممم ت تالستايمممة  شممم  ً تارإلاممميم  ل طمممسخي مػممماخ همممي محا ممماة ل ىممممثذج الستازمممي   ا مممة ارإلاممميمو

الغساممميت للادممما ليظمممل    يمممدا لووممم  لإلامممرا الىممممثذج   لممم  اطممم سماز ل شممم ل ال عع مممري ممممً لجمممل 

  اليك الظسخ الغساي الري     ال از ح المشسي مً تجإلاة هظساخ 

سةت   اهممل الحممسل العاريممة الساهيممة بمسابممة الطمماعة ال مم  لي ظممل ت ممي الشممعثل ارظمم عم 

س م جمممممماب  ن معاهمممممماة أممممممعث دمت حيممممممح لن ال مممممم   لخًبمممممما ته ممممممدا » عنمممممم  مس اثبمممممما   ا ممممممة ارظمممممم عمو

جديمممممممممديً  مممممممممد بصآلاممممممممما مىمممممممممر ارسح مممممممممة العظيممممممممممة لالالمممممممممة  طممممممممم عماز اعمممممممممد الحمممممممممسل العاريمممممممممة 

الريً  اهثا خائمما مثغمثوا  -الساهيةخ   مسة  تالو يطعة   از ة تمطيث  نت وس ا تآلا ر وسل

يا< الغسامميت تل ظمممسخيا  الغس يممةت تالىظس ممما  ال از جيممة تال لإلاىممما  لع ممم إلاوظمممانب هوربثلثج

ال غث ممة الغس يممةت ت مماهثا  ممي الىطممثص الس ا يممة الممدليل الظمم    ولممو أمم   لهممثا     مماز حممث  

بماا  اب مة زآلامم ال ماز ح لاجثابسال
 
 م ن دخا دمم  -الشعثل آلا ر  تزت ية   مّل  ؿمثزا ال م    

ّ
ث 

س  لإدما  مثغمثوا  ل دزاطمةت ت ت 23«ت ثاز جإلام ال اضةخ ظو
ال
سة ه برا ح ي ة  الشعثل ارظ عم 

برا الدزاطمة لمم  لمً بس  مة ممً ال ثجإلاما   طم عماز ة   اتهوربثلثجيما زّتجمل لالمسة العمسم 

الصهجمممي لت آلا مممر  تزتامممي  خومممى مس عمممةت تالظمممسخيا  اللبمممرج جع مممل ممممً الغسامممي مس مممصا ل عمممالمت 

 نثاو  ستا دم  حل آلاؿا  وشس زطالة الحػازةخبحيح يحق ل  اط ععاخ الشعثل تاط 

 مممم  مممممً تجإلاممممة هظممممس  
ال
لممممما الىظس مممما  ال از جيممممة  سّتجممممل لالممممسة  دايممممة ال مممماز ح الممممري  

تاحممممدةت ت مممم ن الشممممعثل  ثممممسج   بظمممم ؿيع  حس ممممك ال مممماز ح لت بغي ممممر تجإلا مممم ت لممممما ال لإلاىمممما  

ال غث ممة   زجعممل لضممل  ممل ال غمما   الممو  ضممل ال  ينمم ت  ممل بممرا ارظمما ي إلامبرياليممة لممم  مم  س 
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ااعممةت ت ممي  ث ممر اطمم ؿاول بممرا الشممعثل لن  ل مم  طممسخا يجطممإلاا ولممو وص مممة الشممعثل ال 

 ت ح ي  از جإلاات طسخا مغايس ل ظسخ ارس صي الري اح لس ارعس ة لع ثخ ؾث  ة مً الصمًخ

< » ن مإلاممممممممة ال ا ممممممم  المممممممري ي عنممممممم  طمممممممسخا مػممممممماخا مإلاممممممممة وظممممممم رةت ت ل مممممممي يح مممممممقبارس ال

هػممممثا   ممممي  أمممم ا  الس ا يمممممة  وتممممراو يجمممم  لن يعيممممد زطممممم  ار ممممان ار جمممممثش لع ػممممث  ت   

إلامبرياليمةت ت لن يح  م  بممث ي ل مرا ت محاز مما تج م  ولمو  زغممية هاظمإلاا ال مم   مد حلمإلامما ذا  

   ار اتممممة الس ا يمممة  عمممدل بإوممماخة 24«يمممثى ت مممي ا ا تمممرع بدابمممة ثػمممث  لثمممس ختومممي مجطمممظ

ست تلى ثممر  مسمما  ولممو ذلمم ك   س  يمما زطممم ار ممان الممري  حلممم  ممي بشمملي   تبىدطمم   ارظمم عمو

س م اهممما  ال ممم  جمممسج   ظممميمإلاا ولمممو ؾاتلمممة الغمممسل تذلمممك  عمممل اح  لإلامممات ت  مممد او بربممما ارظممم عمو

ثاليا مً الظ ان   ال ا   ي ثج  و ي   واخة العحمح ومً و  مة  مس ـ المرا  بار مانت  مم 

 ام    ت ي  اخز ولو بغي ر   تراع ال ائل بجػث  مثس تختهي  خ

ست تلممممممما ال غممممممة ارظمممممم عم ة ل  ال ا مممممم  » عع ممممممر  ممممممي االظممممممسخ ارػمممممماخا  لمممممم  لغممممممة ارظمممممم عمو

ارظمم عمس باطمم جدام  لغممة لجىميممةت يعيممد بىمما  الثا ممع الس مما ي ارعبممر وىمم   ممي ال ؿممال الغساممي 

ت مم ؾ راخ ت مممة  ومماخة ث ممق تمث عمم  طمميا ية ل  مماز حت   جمماتش ارعازغممة ارحػممة ت طمميما ذلممك 

دمممممممدو بمممممممرا ارشمممممممست   المممممممو اطمممممممترجا  بث مممممممة ارل مممممممثل ممممممممً مىظمممممممثز ثؿمممممممي تلحممممممماخي ارعنممممممم خ تي

س ت ػممممميادا مثاغمممميع جديممممدة تمغممممايسة رمممما   مممم   دممممرا 25«إلاوظممممان    اطمممم جداى لغممممة ارظمممم عمو

س طمممي ثن بإم اهممم   مممسا ة بمممرا  ال غمممة هاظمممإلاات بمممث لثؿمممس لأممم ا  ار اتممممة الس ا يمممة   ارظممم عمو

 السخ الطاخى ولو معس    ال   وّصش  ال ثة  ط عماز ةخ

بعمممد ال غممة ممممً لبممم العىاضممس الظمممسخية ال مم   ؿمممس  : دب مطططا بعططد الكولونيططاليخامسططا: ل ططة ألا 

 أم ا   مي طميام امما اعمد ال ثلثهياليمةات تن لآلا م  الل مال المريً   عمثا طمسخا مػماخا ل ظمسخ 

مدّزض  مي ارمدازض 
ال
س  ت دما ال غمة الثحيمدة ال م    ارس صي  تزتامي اطم عم ثا لغمة مثمس ارظم عمو

س همممي همممث  مممممً ار اتممممة الس ا يممممة السمص مممة  تن لغممممة  الح ثميمممةت  مممم  ن الل ابممممة ب غمممة ارظمممم عم 

غة الل ابمة مما اعمد  ارح ل  د اط عم ل  ظ   غداخ
ّ
يثزخابيل لألست لا زن ة مصختجة ل 

ال غمممة -لغ ممم »ال ثلثهياليمممةت  امممي السن مممة  تالمممو يج ممم  ال ا ممم  المممري يي وممم   المممو ارس مممص إلامبريممماالي

  لي لن ال ا مم  26«ة آلاس عمة وىمم ت ت جممثع مجمثوممة ممً ال بممرا  الجديممدة الممو بي مم -إلاهج  ثيمة

 مممي بمممرا الحالمممة يظممم ع ن ب غ ممم   ى  مممي تضممم  بي مممة آلا مممر العي مممة  ضممم ية لإلامممرا ال غمممةت تاعمممالب 
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بممممرلك ثبممممرا  جديمممممدة لممممم بعإلامممممدبا الترا يمممم  ال غث مممممة ل غ مممم   ضممممم يةت تبممممرا  مممممي الغالمممم  بمممممث 

عمسة ممً ارظم عمسا ت   ث يم  ال غمة الاسوظمية همثذج ال ا   الغساي الري يعميش  مي مظم 

 ممي تضمم  ال ممازة إلا س  يممةت توىاضممس العي ممة إلا س  يممة هممي ثبممرا  جديممدة  -مممس -لت  هج  ثيممة

سخ ال غممة -يج مم  ال ا مم  لغممة آلاس عممة وىمم »لممما السن ممة الساهيممة  اإدمما  ولممو  سا يمم  لغممة ارظمم عمو

ت ت ممممي بممممرا 27«دث  ممممي الإلاىممممد تآلاممممسل   س  يمممما الممممو  سا مممم   ج ممممما ي تالس ا يت ممممما حمممم -إلاهج  ثيممممة

الحالة  عدت و  ة ال ا   بالتراث الس ا ي و  ة يشث دا هث  مً  لاةت  إلامث يل م  ومً بي مة 

ست ت دا لغة ال دزاع لدي خ  او اخ العيش  إدات تللى    يم ك لغة ل  عع ر طثج لغة ارظ عمو

اما اعمد ال ثلثهياليمةا  مي اطم عمالإلاا لغمة   ن لخال: الوظيفة الكنائية للكتاوة ول ة آلاخر -1

س بعمممل ولممو  اليممك مس ص  مم   تن ال ا مم  يعبممر وممً   ا  مم   ضمم ية باطمم جداى لغممة  ارظمم عمو

تهمممممك ممممممً   ممممممةت ممممممً مجمثومممممة   مممممما ت ممممممً جم مممممةت ح ممممم  ممممممً اطمممممم  مممممي ليمممممة لغمممممة » لثمممممسج ت

ال  ممممية  المممو ت ت 28«  س  يمممةت يملىمممك لن  ممم  مع  ومممساو  ج ماويمممةت تمثا ممم  أمممع  ت يمممم 

ثطثضممميا  الس ا مممة ارح يمممة يعممممل ولمممو ثامممؼ طممم ؿة ال غمممة ارظممم عم ة  مممي الل ابمممةت تبمممرا 

 ال  مية ي جر ودة لأ ا  لبمإلاا:

ي  مممممدابيل لأممممملست لا ولمممممو لن الىطمممممثص امممممما اعمممممد ال ثلثهياليمممممةا : الحواشططططا  والشطططططرو  -2

لن »ت حيمممممح  جمممممر أمممممل  مج  اممممما ومممممً الىطمممممثص ارس ص مممممةت تذلمممممك باطممممم جدامإلاا ارغمممممايس ل غمممممة

ولمممممممو طمممممممميل ارسممممممما    ل مممممممد لثمممممممرا  المممممممو -الترجمممممممما  ارثغمممممممثوة بممممممم ن ب لممممممم ن ل  مممممممما  مىامممممممسخة

هممممممي ل وممممممر  ممممممدث   ال ا مممممم  تغممممممثحا تأمممممميثوا  ممممممي الىطممممممثص وبممممممر  - تاي ال ممممممثت  ثاضمممممم    

     مة   تاي  و مة   ا ية ولو   ا ة اإلايعثا ال     مع جىمثل أمسم هيج ريمات 29«الس ا ية

يممة   يملممً لن بظمم ثو  مممً ؾممسو مثممس الممري ي ممع ثممازج بممرا الس ا ممةت مممما تخ ل دمما ارسجع

ولممممو   ييممممد الث ياممممة اللىائيممممة ل ممممىظ وبمممممر » يج قا جممممثةا بمممم ن ال  مممممة تخ ل دممممات تبممممرا يعمممممل

تمما يح مق بمرا الث يامة اللىائيمة بمث بمرا ال  ممة الغس عمة ومً ال غمة ارظم عم ةت ت 30«الس ا ي

 الس ا ة ارح يةت  ما ل دا بعبر وً بث ة مغّيعةختهي   خي خ لة  يجابية ولو 

 ن  ث يممممممممم    مممممممممما  آلا مممممممممر مترجممممممممممة  مممممممممي الىطمممممممممثص امممممممممما اعمممممممممد : الكلمطططططططططا  مةططططططططط  اإلا   مطططططططططة -3

ال ثلثهياليةا يد  ولو لن ال غة ارظ جدمة  ي ال عع ر همي لغمة    ي وم   المو الس ا مة  ضم يةت 

ولمممممو طممممم ؿة بمممممرا ال  مممممما  غممممممً تل   مممممما  آلا مممممر ارترجممممممة خ لمممممة ولمممممو  ثممممم  و الس ممممما يت ت 
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الممممىظت ت مسمممما  ولمممممو بممممرا  طممممم جداى يممممثزخ ابيممممل لأممممملست لا همثذجمممما ممممممً زتايممممة الممممممثض 

 :31 ث ث ا حيح ت     مة آلا ر مترجمة غمً هظ زتازي     بال غة إلاهج  ثية

 ىمممممممل لأمممممممسل هميمممممممر الىجيمممممممل مىمممممممر لن 

 ىل ضميا  ي العاأسةخلم يلً لدي لي وممل 

هميممر الىجيملخ تلممم لثمس  مي حيممابي آلا مر اح ظما  

هلً وعمسو  مي   مك  يماى لي ه مثخ لثمسج آلا مر 

ال مات سشت بحيمح  مان  مل  م    زثيطمات ت مان 

 تالدي لآلان  زجل  ي الع دةخ

 I was a palm-wine drunkard 

since was a boy of Ten year of age. I had 

no other work more than to drink palm-

wine in my life-in those days we did not 

know other money except cowries, so 

that everything was very cheap, and 

may father was the richest man in town. 

 

ة  اهممممممل بظمممممم جدى  عم ممممممة  ممممممي اعممممممؼ ب ممممممدان   س  يمممممما تلطمممممميات 
 
ممممممد   تاال ممممممات سشا هممممممي ض 

ولمو   ا مة مج  امةت تحػثزبا غمً الىظ    ممة آلا مر مترجممة لم  طم ؿ   تخ ل م  ارلسامة 

ست  ي حمممممث   س تارظممممم عم  تبممممرا ال  ممممممة الغ ممممر مترجممممممة  اي مممممة ب غي ممممر تثع  مممممة مثا مممممع ارظمممم عمو

س   ممد اطممم سمس  س  الممو  مماز  يعحممح ومممً  ممك خ لممة بممرا الشمماسة ال غث مممةت لممما ارظمم عم  ارظمم عمو

ال غممممة تغممممّمادا   ميحمممما    ا يممممة  ثطممممي ة ل م اتمممممةت للممممً بىمممما  مممممً الى مممماخ مممممً يع  ممممد لن 

س هممممي  آلاىمممما  لس ا  مممم  تلغ مممم ت ت ممممما طممممسم  ػمممماو  الممممو لغممممة ارظمممم عمو
ال
ال  ميحمممما  اللىائيممممة ال مممم   

ّ مممممال مممممما اعممممممد 
ال
العمممممدت إلامبريممممماالي الحلممممممي إلا س  مممممي تال ما يمممممل إلا س  يممممممة لتمممممثي ن بيمممممث دمت  ممممممإن  

 ال ثلثهيالية يظ غ ثن  ػم ن ال طثضيا  الس ا ية إل سا  معجمإلام ال غثيخ

ل  ط عماز ولو ؾمع بث ة الشعثل ارظ عمسةت تذلك ممً ثم   وم: الام  اب الل وو  -4

ال ممدم ر لت الحممـ ار عمممد لس ا ممة الشممع ت لاىمم ت لس طمما  ت لدياه مم ت لجغسا ي مم ت ل ع يممم ت »

ت ت الح ايممما  ارعسث مممة  مممي الل مممم  32«رستّ ممم  تلخبممم ت تإلاوممم   المممثا ي ممممً أممم ن لغمممة ارظممم عمس

بممث  دم توممً جممرتزبم  ضمم يةت وممً ؾس ممق محاز ممة   ا يممة إلخزا  م طمماة  اعمماخ الشممعثل وممً

يؿممممممس  ال ا مممممم  إلا س  ياوغممممممث ي  ال غممممممة  ىت ت اعاخبمممممما وممممممً  ممممممل مالمممممم  و  ممممممة بالس ا ممممممة  ىخ

تا يىغمممممممممممثاا مشممممممممممم  ة ا آلاتمممممممممممرال ال غمممممممممممثيا المممممممممممري يحظممممممممممم  الؿامممممممممممل بمجمممممممممممسخ ا  ظممممممممممماب  ل غمممممممممممة 

س الممري  -اممل ارل ممثل  ممم  لممً  مممة ليممة و  ممةت ح مم  تلممث  اهممل تابيممة بمم ن وممالم الؿ»ارظمم عمو
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عممممل 33«ت مممم ن وممممالم بيش مممم  ارعاأممممسة  ممممي العائ ممممة تالجماوممممة -بممممث ليػمممما لغممممة بع يممممم  ؿو
ال
ت حيممممح  

مممممصش بمممممرا  آلاتمممممرال  الطممممم ة ارثجمممممثخة بممممم ن الؿامممممل ت ممممم ن بيش ممممم   ج ماويمممممة تالس ا يمممممةت ت مممممد وال

 ال غمممثي بمح مممثج البرهمممامج الدزا ممم   ل ؿاممملت بمممرا البرهمممامج خاز  ل  مممازا حمممث  مس ص مممة لتزت ممما

بلممممرا  ممممان ال  مممممرة   از ممممة الممممريً تاجإلاممممثا  خل  ممممي ارممممدازض » ت ععيممممة ال ممممازة إلا س  يممممة ت

تالجامعممممما  ال ثلثهياليمممممةت يمازطمممممثن العمممممالم  ممممممما حدخ ممممم  تولظممممم   ارمازطمممممة  تزت يمممممة  ممممممي 

   الجغسا يممما اردزتطمممة همممي جغسا يمممة لتزت مممات ت مممرلك ال ممماز ح ت خل تارثطمممي ىت 34«ال ممماز ح 

ؿامممل يعحمممح ومممً الطمممثز ارعسث مممة  مممي ثيالممم   ممم  يجمممد لإلاممما ل مممسا  مممي محيؿممم ت  مممما ممممما جعمممل ال

از عؿمممممممممممل لغا ممممممممممم  الثؾىيمممممممممممةت  ممممممممممممي ذبىممممممممممم  ال ابمممممممممممل ل  مممممممممممم  ست بالحؿمممممممممممةت تارإلااهمممممممممممةت تالع ث ممممممممممممة »

ال طممممثجخخختودى الاإلامممممت تالبربس ممممةت  ممممإن بممممرا لي عممممصش بالعممممالم الممممري ي  مممماا  ممممي   مممم  وعمممما سة 

ا خاثمممممل ذبمممممً ارس ممممم  المممممري    ممممممر ولمممممو يمممممد ت تبمممممرا ث مممممق لشممممممة تضمممممساوا حممممماخ35«العىطمممممس ة

ست ت ذا  ممان  تزتاممي يعحممح  ممثز تضممثل   الممو   س  يمما وممً الحيثاهمما  ت  مما ي ه يجممة  ارظمم عمو

رممما  مممسلا ومممً ال مممازة إلا س  يمممةت  مممإن إلا س  مممي  ضممملي  طمممدم    تمممرا ا  ال اذبمممة ومممً ال مممازة 

طدم  تزتخ مسل برا    از  ي     لبم زج  ا  الع م تالا ظاة  ي الغسلخ الظمسا ت ت  

ست بمممل  يع ًاوغممث ي تا يىغممثا  مممي   اب ا طمماية اطممم عماز الع مملا وممدا ا ل غمممة ارظمم عمو

مممما الامممسم بممم ن طيا ممم   ي مممث   ن   س  يممما   بمممد لإلاممما ممممً  طمممم عماز  » هممم  يمممرب   المممو ال مممث : 

عم يمة  شالمة ت تبمث محمق  مي ذلمك  36«ت ا   ي ث   ن   س  يا   بمد لإلاما ممً ال غما   تزت يمة 

ست ت ل امممماو حممممث    طمممم عماز يجمممم  لن  عممممدل مممممً ال غممممةت تذلممممك بممممال جلي وممممً لغممممة ارظمممم عمو

ال غما   ضم يةت  لمم  الثحيمدة ال ماخزة ولممو تضم  العي مة إلا س  يممةت تال ػما  ولمو  آلاتممرال 

سخ  ال غثي الري طعم   لغة ارظ عمو

 ؿمع : الل ة واإلاكان -5
ال
الطم ة بم ن ال غمة تالعي مة ارس عؿمة  دمات ييش   آلاترال ال غثي وىمدما  

سا ت  ال ا ممممم  المممممري  تذلممممك بج ممممم  لغممممة لثمممممسج  الممممو بي مممممة مج  اممممة مس مممممما يحممممدث  مممممي ارظمممم عم 

س ل  عع ممممممر وممممممً  جس ممممممة أممممممعع  يشممممممعس بمممممما آلاترال وىممممممد ممازطمممممم دا هظممممممسا »يظمممممم ع ر لغممممممة ارظمممممم عمو

حيثاهمممممما  لشممممممعثزبم بمممممم ن ماسخا دمممممما تم ثل دمممممما تزمثشبمممممما آلا ممممممر  ا يممممممة لت آلا ممممممر م ئمممممممة لثضمممممم  

     ممممممل بي ممممممة 37«ارىؿ ممممممةت لت تضمممممم  الظممممممستو اراخيممممممة تالجغسا يممممممةت لت ارمازطمممممما  الس ا يممممممة

سوحممل مشمم  ة  آلاتممرال ال غممثي وىممد 
ال
معجمإلامما ال غممثي الممري يعبممر وممً وىاضممسبا بد ممةت ت ممد ؾ
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  ممال   س  يمما ولممو تجمم  ال طممثص   ال غممة إلاهج  ثيممة  جممص  وممً ه ممل ثطثضمميا  العي ممة 

العي مة مج  امة لأمد  ثم  و ومً بي مة إلاهج  مثي ار ممدن المري يشممابد  إلا س  يمة  تن بمرا

  س  يمممما تت  مممممسة  ممممي حيا مممم ت  ليمممم  ل غممممة إلاهج  ثيممممة لن بعبممممر وممممً لخآلامممما    س  يمممما الظممممثخا  

يعمل ارظ عمس ولمو محمث ال غمة  ضم ية  يحمدث  ؿيعمة بم ن   ! تؾ ثطإلاا ارثآلا ة  ي الغسابة

داو  طمممم عماز ت تبممممث يعمممممل ليػمممما ولممممو بشممممث   ار ممممان ت ال ا مممم  ت بيش مممم ت تبممممرا  حممممدج لبمممم

 Ecologicalبغي مممممرات تبمممممرا الىمممممث  ممممممً  طممممم عماز يؿ مممممق و يممممم  اطمممممم اإلامبرياليمممممة ار اهيمممممةا

impérialisme  بشممممث   م مممممة ار ممممان تؾمممممع معارمممم   ضمممم ية تذلممممك بممممإؾ م لطممممما  »تهممممي

از ة   بغ امممس  مممد يظممممة لإلاممما جديمممدة  محمممث  طمممما   تالمممو  مممي وم يمممة ت احمممة ت جس مممة اطممم عم

ولمو خم ظ  Fridayبال غيي  لن  مس مستز اللساى مسل جس مة  ؾ م زت يظثن  ستشت اطم  

س  مممي بمممرا الحالممة يظممم جدى طممم ؿ   ت ث ممم   مممي 38«لمم  اطمممم بالاعمممل  مممي   ا ممة لثمممسج  ت تارظممم عمو

 ممق  ممثازم بشمث   العي ممة ال مم  يظم عمسبات طممثا   ممان ال شمث   ب غي ممر همممـ العممسان ت ال مماالي ث

ست لت ب غي مممممر لطممممما   ممممما ً تبممممرا يع بممممر بعممممديا ولمممممو  س تمديىممممة ارظمممم عم  بمممم ن مديىممممة ارظمممم عمو

 ال طثضية الس ا ية ل شعثلت مما يج ق اآلاترابا ب ن الرا  تار انخ

ت ممي ث مماى بممرا الؿممس  يملممً ال ممث :  ن مطممؿعد ا خل ممما اعممد ال ثلثهيممااليا يشمممل : خاتمططة

بالعم يمة إلامبرياليمةت ت مد ممس بمرا  خل بمساحمل م عمدخة لي حمّث  لخال الشعثل ال م   م  س  

 ممي  ث مممر  المممو أممم ل ممممً لأممم ا  المممسخ لت ار اتممممة الس ا يمممةت  مممم  ن بمممرا ارطمممؿعد ي ثاخمممب ممممع 

ممً  و
ّ
مل مطمؿعد االظممسخ ارػماخا الممري يعمد أممل  ممً لأمم ا  ار اتممة الس ا يممة السمص مة  تهمم  يال

ب   يدا ولو ال طثضيا  الس ا يةت تبمث اطمترجا  لطمث    مة مً اطترجا  بث  دات تذلك

 ال ااع الري طيح ي الح اية مً تجإلاة هظساخ

 ممممما بشممممتر  امخال مااعممممد ال ثلثهياليممممةا  ممممي  س  ثبمممما ولممممو  ػممممايا الىػمممما  تال حممممسز 

س  مي  اليمك طمم ؿة مثمس   إلامث يعبمر ومً   ا  م   ضم ية ب غممة  س لغمة ارظم عمو المثؾن ت تبظم سمو

س تبمممممرا ي مممممثع طممممم ؿة ال غمممممةت  مممممما بشمممممتر  بمممممرا مخال ليػممممما  مممممي طممممممة  آلاتمممممرال  ارظممممم عمو

ست تهمممممي     ىاطممممم  ممممممع العي مممممة  ال غمممممثي  تن ال غمممممة ارظممممم عم ة  مممممي الل ابمممممة همممممي لغمممممة ارظممممم عمو

 ض ية ل  ا   الري يعجص وً إلا يان ب  ما  يعبر  دا ومً ال طثضميا  الس ا يمة  مي بيش م  

 0 ى
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ا  لي ال اظمم را  ال ثهيممة Grand-narratives/ مااعممد الحدا ممة: حس ممة   ظمماية  ممس ؼ الظممسخيا  اللبممرج ا1

ل  مممممممماز ح تاليشمممممممماؽ إلاوظمممممممماوي  لطممممممممالد النمممممممم س ة تلأمممممممم ا  ارعممممممممازو ارح يممممممممة  يىظس: ممممممممساع بمممممممماز س: معجممممممممم 

  خ 303ت ص2018ت 1الدزاطا  الس ا يةت زن ة ل يشس تال ثشاعت ال ابسةت ؽ
ت 1/ طإلايل هجم:  ي الحدا ة تما اعد الحدا ة  خزاطا  تبعس اا  ت لشمىة ل يشس تال ثشاعت  زخنت ؽ 2

 خ 156ت ص2009
 خ364ت ص2018ت 1 ساع باز س: معجم الدزاطا  الس ا يةت زن ة ل يشس تال ثشاعت ال ابسةت ؽ / 3
رظ عمسا  ال ديمة ت  س: أإلاس  / بيل لألست ل تلثستن: السخ بالل ابة  الىظس ة تال ؿعيق  ي لخال ا 4

 خ16ت ص2006ت 1العالمت مس ص خزاطا  الثحدة العس يةت ب رت ت ؽ
/ جثان  ثميلينث تبي  ن ج بر : الدزاما مااعد ال ثلثهياليةت  س: طامة  لسيت مس ص ال غا  تالترجمة  5

 خ5-4ل اخيمية الاىثنت  خخؽ ت  خخض ت ص
خبية تمااعد  خبيةت  س: محمد وعد الغن  آلاىثىت خاز الحثازت طثز ات / لهيا لثمعا:  ي هظس ة  ط عماز    6

 خ 244خت ص244ت ص2007ت 1ؽ
 خ245/ هاع ارسجعت ص 7
/ طم ر ث يل: خليل مطؿعحا  الدزاطا  الس ا ية تالى د الس ا ي   غا ة  ث ي ية ل ماابيم الس ا ية  8

 خ258 ت صار داتلة ت خاز الل   الع ميةت ب رت ت  خخؽ ت  خخض
 خ16/ بيل لألست ل تلثستن: السخ بالل ابةت ص 9

 خ17/ هاع ارسجعت ص 10
 جممصز ااراز يييممكا بع ممدة ضممغ رة بظممو  ا ممثز خي  ممي 1925 ممي العشممس ً مممً جث  يممة   مماهثن   ساهممص / تلممد11

 يشمممم  ت لي  حممممق بممممال ثا    ممممساوعاخ تاعممممد خزاطمممم   السممممماهث ةت آلامممماخز الجص ممممسة اعممممد لن اطمممم ثلل و إدمممما  ممممثا 

ل ممانا  اهػممثج  حممل لممثا  ار اتمممةت تل مممىا با ليػمما  ممان الاسوظممية الحممسةخ ت ممي ل مممىا  الحممسل العاريممة السممماهيةت

البمرت يع''خ  مي ''ت مالجصائس  ن المريً أماز   المو جماهيدم  مي وم يما  إلاهمصا   مي م اؾعمة بمماالجصائسا بمم ابجايمةات

ال حممق زآلاممم معازغممة إلاخازة  1953لضممدز   ابمم   ت  ''اشممسة طممثخا  تل ىعممة بيػمما ''ت  ممي ومماى  1952طممىة 

بع مممد ولمو  حس ممس ارسلم   تولممو العمم ج  بمظ شماى الع يممدة لاممساع الع  يممةت حيمح لخثممل لطممالي  جديمدة

  ج ما يخ 

أمإلاسة واريمةخ تالل مال  ال مر وميمق  مي ؾمسم  جماتش  ا ماهثن  ا  ظم ا ت''ت طمدتز   ابم  السمماوي ''معمربث  زع

إلامااارظم عم   ال ؿيعة ب ن ارسم   تأمعع 
ّ
  ماهثن  س بم ن ال مث  الىظمسي تالاعمل السممثزيخ بمرا ارشم  ة ال م  ح 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3615
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إلاا العملي ح ن ال حق بالسممثزة الجصائس مة طمىة

ّ
أماز   مي  وشما  جس مدة 1957.اولو الطعيد الىظسيت تجد ح 

لت د مم  الجيدممة ممسممم  لإلامما  ممي ال ممساا واضمممة  1958لمم   جمميش ال حس ممس الثؾن ختمىممر ارجابممدت  ممما وممالب مس 

الح ثممة ار   مة  المو مثطم ث ل عم جت  ممم اعمد ذلمك  المو  اآلااهمااخ ا  شم  لهم  مطمال اظمسؾان المدىت   ت د م 

خ يىظممممس:  ضمممماح  المشممممسة الظممممثخا   ساهممممص  مممماهثن/ 1961خيظمممممبر 6الث يمممما  ار حممممدةخ للممممً لج مممم  حممممّل يممممثى 

http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._721939155.jpg  
 خ189ت ص2007/  ساهص  اهثن: معربث  زعت  س:  خأثاليت مث م ل يشست  خخؽ ت  12
 خ189/ هاع ارسجعت ص 13
 خ190-189ارسجعت ص/ هاع  14
/ زامي لبث أإلاال: السطيع ت ارجا  ة  ثؿال مااعد ال ثلثهيالية  ي الى د العساي ارعاضس ت ار طظة  15

 خ172ت ص2013ت 1العس ية ل دزاطا  تاليشست ب رت ت ؽ
 خ172/ هاع ارسجعت ص 16
 خ172/ هاع ارسجعت ص 17
 خ172/ هاع ارسجعت ص 18
ا  مااعد ال ثلثهيالية  اراابيم السئيظية ت  س: لحمد الستاي تلثستنت / بيل لألست ل تلثستن: خزاط 19

 خ121-120ت ص2010ت 1ارس ص ال ثمي ل ترجمةت ال ابسةت ؽ
ت 2007ت 1/ محمد طمي  تمحمد بىععد العاالي: ما اعد الحدا ةت خاز  ث  ا  ل يشستالداز العيػا ت ؽ 20

 خ64ص
ت 1تلط  ة ما اعد  ط عمازت زن ة ل يشس تال ثشاعت ال ابسةت ؽ/  خزاع ثػساتي: الستاية العس ية  21

 خ99ت ص2012
/  خزاع ال ػساتي: الظسخ مثغثوا ل دزاطا  الس ا يةت مج ة  ع ن ل دزاطا  الس ا يةت ارج د  22

 خ129ت ص2014ت أ ا  7الساويت العدخ
 خ11ت ص2004ت 3الت ب رت ت ؽ/  ختازخ طعيد: الس ا ة تإلامبرياليةت  س:  ما  لبث خي ت خاز مخ 23
 خ268/ هاع  ارسجعت ص 24
/ تاليا أيلي:  ختازخ طعيد ت  ابة ال از حت  س: لحمد ثساع تهاضس الإلايجات لشمىة ل يشس تال ثشاعت  25

 خ53ت ص2007ت 1ومانت ؽ
 خ52/ بيل لألست ل تلثستن: السخ بالل ابةت ص 26
 خ52/ هاع ارسجعت ص 27

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large/fanon_721939155.jpg
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ث ي تا يىغثا:  طاية  28

ال
خ 2011اط عماز الع لخ  س: طعدي يثط ت خاز ال  ث ً طثز ات  خخؽ ت / وغ

 خ28ص
 خ110/ بيل لألست ل: السخ بالل ابةخ ص 29
 خ111/ هاع ارسجعت ص 30
 خ43/ وغث ي تا يىغثا:  طاية اط عماز  ضلت ص 31
 خ43/ هاع ارسجعت ص 32
 خ44/ هاع ارسجعت ص 33
 خ172/ هاع ارسجعت ص 34
 خ46/ هاع ارسجعت ص 35
 خ60/ وغث ي تا يىغث:  طاية اط عماز الع لخ ص 36
 خ30-29/ بيل لألست ل تلثستن: السخ بالل ابةت ص 37
 خ17/ هاع ارسجعت ص 38

 

  

 

 

 


