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،الجزائرجامعة خميس مليانة،دكتوراه في التاريخ ،  د.امحمد دراوي 

خاطرة     

في حجري  ....بن خلدون إمع 

وتقطعاا  ال ااال اال،ااا  ،اءااو وباااء  ااد د  األنفااا ومعااح ست اا     "كورونااا"جاء وباء  

واألمصار عبر الاحار  األقطارتمدد في جل  أنلاث  ن ثم ماظءر في االد الصي اآلثاراالنتشار االغ 

اخلاااا  و فااااي كومااااح وم، ماااااه ،    يااااأل  األ ااااااءأعاعجااااز ار اااااار و ،وقااااد والدمارمخلفااااا الءااااال  والقفااااار 

ام، وخشاااااش تا اااايتح أرباااااا ااصااااااأل ورجاااااه اااااااه و األعماااااه ،وتا اااا  ماااا  ال اسااااة وال  اااا أوراق 

م خطوبااح وسااال الوقا ااة م،ااح ، اااف اوا فااي تف اايره كاال سااطوتح العامااة والااد ماء ،اادلءماا  علاا م

ونظااااااااة األااااااادان واألجاااااااواء ،واالنزواءالحجاااااار  تطاياااااا  وأاضاااااااأل حماااااام ال اااااااه   ااااااا   راي و مااااااف   ،

لوقااا انتشاااره والتقلياال ماا  افااي تي اايد  سااع و  افااي تطايقءاا  والءيئاااا ااج ماادا ال  وماااا،

 . أخطاره  آثاره و

مقااااار عمياااااي كزياااااري مااااا  الااااازمالء وتاااااادرا ااقااااار، وأتلقااااا  م ت اااااش المااااا  ساجاااااا    مااااا                  

ولاايس  اا  عءااد  وعزماا  أمااري، الزماا  "جااري ا"الالياادا" ماا  ارف الجزائاار، وا مااا  للوباااء ااا ر ،

ماا  مقارعااة  أكثاارماا  مواساااا  ااي  أجاادااضااطرا سااا ي واختاال مياايان سيااا   ،ولاام ،اااالحجر ساااا  

. العماااااااري اناااااااح خياااااار الااااااازاد وأا ااااااال  األدا لوأ اااااا  الفالسااااااافة والتااااااااريخ أعماااااااهال تاااااا  ومطالعاااااااة 

مااا  ت ااااتين ااعرااااة اااا،واا مااا  ال  ماااة واصااال ال طااااا.واا  عزمااا  ان ااتااادأ  لالجل ااااء، ا مااا 

مقدمةة "كتاااا  عياا  اأمءاا ال ت  في الف ر والتاااريخ و ااي ماااد   وسااتيل عيشاااش .اوقااأل اختياااري 

نحرير،وقااد جمااأل مادتااح ماا   اءااو كتاااا ال تنااأل ع،ااح ااا ر  ااا،د د وال لفيل ااو  اااا  خلاادون " "

وقاااااأل التاااااريخ وس مااااة الفل اااافة ،وقااااد ك،ااا  مااااررا عليااااح ماااارور ال اااارام فاااي مااااا مضاااااأل ماااا  العماااار 

 ل  وج  اصاا  ،اعزم  عي  استيفاءه والتاحر في اصولح ومااسثااح ،
 
را متاحاا  ،اتااح وث،ا اااه لاا  اااين دا

الزمان . آخرفي  األمةاين موضوعاتح وق ا اه ،ملتم ا م،ح عالجا ل اه 

ال  .تااحماد     اا ساااقح  أساادا  أن أخاااهوال  ،فااي موضااوعح قااوي فااي تحليلااح سقااا ارياادوال تاااا            

تقلااتمااااا اااااين القااااوا فااااي  والشااااعوا، األماااام أسااااواهعراااااة ماااا  أ اااال ال،ظاااار ا  ري للمتااااأخ  تنااااأل ع،ااااح 

ولتتااااااأل أسااااااواه العماااااران التشااااااري والتحااااااوه وال اااااعا والرخاااااااء والشااااادا وال اااااايادا وال  ااااااا ،
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الاااافي  ااااو قااااانون س فااااي التشاااار وساااايتح األاليااااة فااااي خلقااااح .ألاااام  صاااافح ااااااساح اقولااااح  ال  اااااري 

:"واعلم ان ال الم في  فا الزرف م ااتحدا الصاا،عة ،ترياا  الزيعااة،تزير الفائاادا ...وكأنااح علاام 

 م تيا  اليشأا ،ولعمري لم أقا عي  ال الم في م،حاه ألسد م  ال ليقة ".

كاااال س مااااح الةجياااااة  وتأماااال وا االسااااتمتاض ام ااااامين ال تاااااا ،و ااااء اشااااوا القااااراءا أخاااافتنش        

فاااي  اااااساح وقاااد اساااتدعي ذاا ليلاااة   رأ تناااشستاااأل ،ااتصااال ليياااي اومااااري ،وواق اااي اخياااا ي  مأخاااف

ح، أتاادار فاااي م،ااام  
 
،وكااان ذا  ماتزاااي ومااارادي، ايل اا   ليااح أسدثااح ،وكالتلمياااف اللءفااان أسااأل

ح واستأاس ا،صائحح الم  زه     فا ال  اه ستأل أاق  وكان اينااش وبي،ااح مااا كااان ماا  عاافا س م 

ال الم واصل ال طاا  في م ااائل ال ياسااة واالقتصاااد واألخااالق ومقت ااياا العمااران التشااري 

 ،واا  ناقل ل م ما جرى وهلل ال  م واا،ة  .

أتاا  اهش الطلعة وقد ادا عليااح مظااا ر األحمااة ومالماا  الوقااار ،كيااا ال و ااو علاام امانااح ووسيااد 

فاااي اااا،و  ااعرااااة ،اااااس  التااااليا والتصاااانيا الةجيااااة فاااي علاااوم الفلااا  وال  ااااا عصاااره 

والتاريخ وعلاام االجتماااض  ،و ااو قاااااش ق اااا ااال يااة االااد ار ااصاارية اااال م،ااااض ،الااواير ار ،اا   

انااااش  جءااااافافاااي اال ااااا اازااارا واألنااادلس ،تقلااا  فاااي د اليي ااااا ماااا  ااااء ،واساااتأاس ت اااد د رأ اااح 

وبنااااش ماااري  ،وانتدااااح أ اااا  ع،اااان وس اااام األنااادلس ل اااال مشااااكلءم والفصااال فااااي سفاااب وبناااش اياااان 

 اتفاقاتمم وخصوماتمم.

تعد التحية وال الم   اادرا   و  اال  اه :ماذا د ا   ا اتأل وقد دعوت،يش م  رقادي وقد خل  

 القرون م  تعدي  ؟

جاااري ت  ااات  الوبااااء  الااافي الااام  أخبرتاااح االقصاااة التاااش روي ماااا ل ااام اقلااا :  اااا ااااياااد :  اااا  ك،ااا  فاااي " 

ااااااالاالد والعاااااااد ، وقاااااد ضااااااق   ااااا  ال اااااال وتا ااااا   ااااا  فاااااي كااااال واد ، اع فااااا  عيااااا  ماااااا كتتااااا  فاااااي 

"مقاادمت " أ مااا ع ااا  ، اتا اا  نفداااش اااين دااتمااا ستااأل تااادرا عااءااا ال داااش واتصاال ساضااري 

اماااااااش ، ا اااااان مااااا تااااارى ماااا  سصاااااوه اااااااراد اميال اااات  ،وال اااااد ث   اااا  س ااااارت  واالسااااات ،ا  

 ئ  وس  م  ،االزءا لل،ا  لعلءم موما يعتبرون وحما يمتدون .اارا 

 قاه: ل ،نش م  امان تير امان م ،ول ل عصر  أنح وتقلااتح ال  فقءءا  ال أ لح .
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ما  و آا  ال االقيا    قل  : ل    ا  يخ،ا ال ي تقيم ساه ال اضر  ال ااااااش ،وال ا تشر 

ااا  عزيااز ااااف   جاام الفوائااد  ااريا الزا ااة  ذ  ااو  لل اضاار ،أل اا  القائاال :"... ان ااا  التاااريخ

 وقف،ااااااا عياااااا  أسااااااواه اااضااااااين ماااااا  األماااااام فااااااي أخالقءاااااام واألنتياااااااء فااااااي سااااااير م واالااااااو  فااااااي دولءاااااام 

وسياساا مم ستااأل تااتم الفائاادا االقتااداء فااي ذلاا  ااا   رومااح فااي أسااواه الااد   والاادنيا "،وقااد أااات  

  معاااين ا ااار  وعظااايم اوائاااد  ،وماااا أساااو  ماااراد  مااا   ااافا الفااا   ، ذ ال  ااازاه ال،اااا   وملاااون مااا 

ال،ااا  فااي أ ام،ااا   اا  رجاال  فااري ارياا  ،  يمااأل اااين س مااة الفل اافة والتاااريخ  وتقلااااا ال ياسااة 

 وال  ارا  اي تخلب ل،ا موما ما  ر د ال،ا      تقف  سال الر اد وال الص.

 قاه:أالز  ااقدمة كل  فا ااالغ ؟

 قل  اي  .

ياا دعااااا  وبلزناااش مااارادي و تاااا تش مماااا تحريااا  وكتتااا   ، اااقدماااة قااااه: ال ماااد هلل الااافي اسااات

عصاااااارا جءاااااد وخالااااااة تيرباااااة فاااااي ال يااااااا،  اااااااا  "تعاااااد أن اساااااتواي  عالجاااااح ،وأنااااارا مشااااا اتح 

للم تاصااااااري  وأذكياااااا  سااااااراجح وأوقاااااا   اااااااين العلااااااوم  ريقااااااح وموماجااااااح وأوسااااااع  فااااااي ا اااااااء 

أل أن  الاااغ ماااا الاااغ. اااااخبرا   ااادا  س ااعاااار  نطاقاااح ..." وقاااد رسلااا  عااا  عاااالم ال،اااا  ولااام أتوقااا 

 عما سل اال،ا  تعد عصري  ؟

قلاا  : اعلاام أيمااا الشاايخ الجلياال أنااا قااد ن صاا،ا عياا  أعقاا،ااا ماا  تعااد  وأااااا،ا الااو   وضااعف  

العرى وا تدا ال طوا ،ا ااقط  اااالد اا االمين تااعااا فااي أ اادي ال،صااارى ، وكاناا  أو اا  الاااالد 

سااقو ا ااااالد األناادلس ااساااتيالرمم عياا  آخااار ممال ءاااا عياا  عءاااد انااش األسمااار والتااش اساااتوارا ا ماااا 

تلاااا  الربااااوض ماااا  سااااواا اا اااالمين   اااا  األاااااد،  وخاااار  مومااااا أ لءااااا ماااا  اا اااالمين ماااافلون ،اخرجاااا  

مءااااانون  تعقااااامم ال،صااااارى فااااي  ااااع  الجااااااه وعاااارف الاحااااار تقتاااايال وت، اااايال ،ولاااام يشااااا ذلاااا  

تلااااايلءم اااااااتاعو م   ااااا  ارف اازااااارا ،ااساااااتو   انسااااااان والبر زااااااه عيااااا  ساااااواسل،ا عيااااا  امتاااااداد 

وأ لاااح  شااافيا وانتقاماااا ،ا اااانوا عيااا  ذلااا  ستاااأل قااادم األتااارا  مااا  اناااش  الاحااار ،وأثخ،اااوا فاااي اازااارا

عثماااااان وقاااااد ااااااار  لااااا مم أمااااار اا ااااالمين ، ات اااااطوا سااااالطا مم عيااااا  عاااااالم انساااااالم  واااااايروه   ااااا  

قيااادتمم اااالقوا أو اال،ياادا  ،ا ااان لءاام مااا كااان ماا  ا اال ال ما ااة واا،عااة ماا    اال  األوربيااين 

 زيدوا عي  ذل  اقد أذن   مس األمة     الزواه  .ااتراصين سي،ا م  الد ر ، ولم  
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قاااااد اقاااااد داعتاااااح -ماااااا تعاااااد ااوساااااد  -الااااافي ساااااصأل عصاااااره تعصااااار –وال ااااا  ان ذلااااا  الجيااااال      

ان مانية التش سرك  أسالاح وخلد     الدعة والتر  لياليح وأ امح ،ااست لم لل موه ستأل لفح 

وااااااار فاااااي قا اااااة أعاااااداءه ،ااساااااتحوذ  ال وقاااااد اقاااااد اماااااام أماااااوره    الاااااد ر اردائاااااح ،ولااااام ي اااااتف

 االستعمار الزر   عي  د اره واس م قا تح عي  جل أمصاره  وأقطاره.

وقااااااد كااااااان االسااااااتعمار  اااااارا م ااااااتطيرا ،اسااااااتح م ااألو ااااااان وان ماااااا  األعااااااراف وساااااال  الثاااااارواا 

واألمواه ،واااير األعيااان اقياااه ،اعطاال الشاارااأل وأتلاا  ار اااكم ، واس اام اي،ااا  اارااعح ،وسااام،ا 

ا ت ياستح ،اعم الجءل وتاااا العااده واسااتو   الف اااد واالسااتاداد ،م ااتعي،ا ااطانااة ال  

 م،ا ال  الون،ا خااال . 

توماااد الشااايخ اح ااارا ،ثااام قااااه :اعلااام أن األ اااام دوه ،ول ياساااة االااا  وعماااران التشااار سااازن ، مااا  

لقااوانين اقح كومءا نيا وسلم  وم  ن   عوما ضل و  ل  .واا  اج مدا قدري في استيااط تلاا  ا 

 وإسقا ءا عي  وقااأل التاريخ وتيارا األمم واامال  .

قلااا  : ايااا   اااا أااااا اياااد قاااد اعلااا  ووايااا  ،ل ااا  الا ساااين م،ااااص .اقاااد "الاااغ العاااالم انساااالم  مااا  

الت ع اااأل أعظااام مالاااغ ومااا  التااادا  واالنحطااااط أعمااا  دركاااة ،اارباااد جاااوه و اقااا  الظلماااة كااال 

 اقأل م  أاقاعح ".

عاض الفياااار فااااي األااااا  واسااااتفاق  األمااااة تعااااد  ااااوه سااااااا، و م اااا  وك،ااااا عياااا  ذلاااا  ستااااأل ال   اااا 

ال،فااو  والءماام تعااد مماااا ، اطفاا  أ اال اناااال  والتحرياار  اارقا وتربااا فااي الاحااث عاا  م ااام   

وجةةدأ قلقةةةا ق و    ال لااال وساااال ال اااالص مااا  العلااال ،اقااااه قاااائلءم عااا  أدواءه اا تعصاااية: "

 
 
 ".ا هم على  الختالفا  و تح  لى  التح  ت آر  هم و ختالفهم ع     نقسام قهله  وتشت

تحررا األو ااان اا مااا لاام تتحاارر األااادان ،والن سصاال،ا االسااتقاله اانااح لاام  يتااح االسااتزاله وإلن  

ااولااأل  ،ربط،ا الزرا احااه التاعية  ليح واالنقياد ألوامره ونوا يااح ،اصااار سال،ااا ساااه اازلااوا "

تااااح وسااااائر أسوالااااح وعوائااااده". واااااااا،ا الااااو   "اااااا أااااادا ااالقتااااداء االزالاااا  فااااي  ااااعاره وايااااح ونحل

سصاااال فااااي ال،فااااو  ماااا  الت اساااال  ذا ملاااا  أمر ااااا عل مااااا واااااارا ااالسااااتعااد آلااااة ل ااااوا ا وعالااااة 

 عل مم ...."، وعي  سد قوه القائل "تاا ألمة ال تأكل مما ال نتتج وال تلتس مما ال تيسج" .

لاام ايمااا ال ااائل ان الظلاام ماا ذن ااازواه الاا،عم ولاام انااح ال ااالم مااأل الشاايخ ستااأل اااادرا  اااالقوه :"اع

 وخراا عمران األمم ،وان نظام العالم سار في كل األسواه والعاقاة للمتقين .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

 ثم أرد  قائال : اخبرا  كيا سصل ل م الوباء وبالدكم واسعة و واؤكم نظيا؟

  األمااام قلااا :  اااا  ااايخ،ا لقاااد تاااادل  األساااواه وا  اااأل العماااران وعجااا  األرف اال ااااك،ة و تقاربااا 

والدوه،اصارا أ اح االقرية ااتقاربة ااعمور، ااتصلة األسواه اال ير والشرور ، ااا ير م  

ال  تيااااوا عشااار سااااعاا ااااالطيران فاااي امان،اااا ،و اااي تعيااادا ع،اااا  -الاعيااادا-الجزائااار   ااا  ااااالد الصاااين

 ااال  األمياه ،أما األخاار اهش متصلة في كل سين اال سااه .

  ولاام   ااد ي ت اايغ  مقااالتش اااا وجااد ا مااا ماا  الزرااااة ،وعءااده االعااالم مااا نقلااح ذ ل الشيخ ل الماا 

 اندريداش وجاء في كت  الرسالة وما وجد م  مشقة ال فر اين األمصار .

وختم،اااا ال اااالم عااا  الوبااااء اا اااتيد ،وعااا  اسااااااح ومااادى انتشااااره وساااوه ماااا كتااا  فاااي موضاااوعح 

ر  ال اضااار عماااا وااااف   فاااي ااااااااش ماااأل تعااا  التعقياااد اقلااا  : وس  اااا ااااياااد ال   ااااد  خااار  األمااا 

" وواقعااااة ووهةةةان،االوبااااء ال ااااال ع،اااادنا  قولاااون ان مصااادره مد ،ااااة مااا  ااااالد الصااااين   اااصأل "

"و ااااي مد ،ااااة ي اااا وما أكثاااار ماااا  خم ااااة عشاااار مليونااااا ماااا  التشاااار فااااي خوبةةةةا ضاااام   قلاااايم  ااااد   "

  الاادواج  والقطاا  وال ااالا عماراا عالية متياورا وحما سوق كايرا تااض ايح أا،ا  كثيرا ماا 

ومومااا خاار  واسااتح م فااي  وستأل ال فاايش ...وما ال   يزح ال،فس وت،فاار م،ااح األذواق ال االيمة ،

 جل األمصار وات  ا اار ال   وأص اا العا اا واألمراف  .

اربما كان ذل  اد   لتلوا الءواء و  ممح وت ون ااا ر الوباااء وانتقالءااا لل،ااا  كال،ااار فااي الءشاايم 

فااااي الزالاااا  ا اااااد الءااااواء ا ثاااارا العمااااران ل ثاااارا مااااا  -أي الوباااااء–اااااا  نظاااارا فااااي قول :"وسااااتاح ، و 

 خالطاااح مااا  العفااا  والر وبااااا الفاسااادا ..."وفاااي قولااا  "اااااذا كاااان الف ااااد قوياااا وقاااأل ااااارف فاااي 

الرئة ،و فه  ي الطواعين وأمراضااءا مخصواااة االرئااة " ثاام نظاارا ا اا  تقااارير األ ااااء فااي عصاارنا 

رياا م،ح في التمثيل ،اان أكثر الاااالد ت ااررا ماا  الوباااء اااادن ال اياارا واألسياااء اازدسمااة ارا تح ق

القليلة الءواء كميالنااو ماا  اااالد الطليااان ونيويااور  ماا  ارف أمري ااا  ... وال ناادرى م، ماااه وس  ااو 

 اللطيا ال اير.
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