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 بسم هللا الرمحن الرحيم
Ya Allah …. Setetes ilmu telah Kau berikan untukku. 

Hannya piji yang ku persembahkan untuk Mu. Karena yang kuperlukan 

adalah Ridha-Mu. Dengan kekuasaan Mu segala rintangan dan urusan 

menjadi mudah bagiku. Masih panjang jalan yang akan aku tempuh, 

masih banyak persimpangan yang akan aku lalui semoga 

keberhasilan ini menjadi awal perjuangan yang belum usai. 

Dalam zikir mu tak luput aku dalam doa dan restumu, 

akhirnya sebuah perjalanan berhasil kutempuh. Kuperjuangkan cita-

cita ku hannya untuk berbakti kepadamu dalam perjuangan ku, dalam 

langkah-langkah ku selalu teriringi dengan doamu dan ridha Allah 

SWT. Dengan setitik ilmu yang aku miliki, kutuliskan dalam karya ini. 

Dengan bangga ku hanturkan kepangkauan Ayahanda “M.Yasin” dan 

Ibunda “Rawati”.yang senantiasa kucintai. 

Rasa terimakasih yang begitu besar untuk dosen 

pembimbing saya ustad Sumardi dan ustad Nur Chalis yang telah 

membimbing saya hingga selesai karya ini, sebagai tugas akhir saya 

dalam menempuh Pendidikan. Dan tidal lupa pula kepada semua 

dosen prodi Bahasa dan Sastra Arab yang telah membimbing saya, 

banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari mereka selama 

saya belajar, dan untuk pihak akademik terimakasih banyak telah 

melayani administrasi saya dengan baik. 

Teman-teman sejawat yang saya banggakan semua yang 

telah membantu saya dari berbagai hal yang tidak munkin untuk saya 

sebutkan disini, sahat terbail Yulis Manizal, Iqbal Maulan, Surya 

Darma, M.Zikrullah , yang sennantiasa mendorong dan mensigesti 

demi kemajuan kesuksesan saya. 

S1 telah kulewati, langkah berikutnya S2 yang akan 

menanti, success is not about happiness and proud but success is 

about buffetings. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat dan 

karuniaNya , Amin Yarabbal ‘Alamin.       

( AZHARI ) 
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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا، حنمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيآت  
أعمالنا من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. أشهد أن ال اله إال هللا وحده 

 الشريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد.

 الباحث إبذن هللا وتوفيقه من أتليف هذه الرسالة الوجيزة الىت يقدمها لكلية األداب فقد انتهى
جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة  سانيةإلنوالعلوم ا

يف  هحلامر و  الصراع يف الغة العربية وأدهبا.وقد اختار الباحث " S.Humللحصول على شهادة 
"، موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون انفعة للباحث  لنجيب الكياليناألسود  الظل رواية

 خاصة وللقارئني عامة.

ويف هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث الشكر لوالديه احملبوبني اللذين قد ربياه تربية 
خرة، والينسى أن يشكر حسنة وهذابه هتذيبا انفعا لعل هللا حيبزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآل

، الذان قد بذال جهودمها سوماردي املاجستريو  الدكتور نور خالص املاجستريلفضيلة املشرفني مها 
وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحث على إعداد هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل هللا أن 

 يباركهما جزاء حسنا.

 
 

 

 



 دابجلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية وعميد كلية اآلويقدم الباحث الشكر ملدير ا
وجلميع األساتذة وملوظفى املكتبة جبامعة الرانريي  قسم اللغة العربية وأدهبا ورئيس سانيةإلنوالعلوم ا

 الذين قد ساعدوه إبعارة الكتب حيتاج إليها يف كتابة هذه الرسالة.

وإصالحا انفعا إلكمال هذه  ء  يرجو الباحث من القارئني نقدا بنا ويف هذه الرسالة 
الرسالة، وأخريا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحث خاصة وللقارئني عامة. حسبناهللا ونعم الوكيل 

 نعم املوىل نعم النصري والحوال والقوة إال ابهلل العلى العظيم واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

 ه 1438مايو،  دار السالم،       

 

 أزهاري         

 

 

 

 

 

 

 



 أزهاري : إسم الطالب
   521303138 :    رقم القيد

 قسم اللغة العربية وأدهبا \سانيةإلنداب والعلوم األكلية ا  : الكلية / القسم
 لنجيب الكيالين "األسود الظل " يف رواية هحلامر و  الصراع : موضوع الرسالة
    2017أغسطس 9 : اتريخ املناقشة
  صفحة 49 : حجم الرسالة
 الدكتور نور خالص املاجستري : املشرف األول
 سوماردي املاجستري : املشرف الثاين

ومن  لنجيب الكيالين " األسود الظل يف رواية هحلامر و  الصراع "موضوع هذه الرسالة   
. ومن املنهج يف رواية الصراع هنايةو  مراحل الصراعاملسألة املرتكزة يف مسألتني املهمتني مها 

، ومن النتائج  Donald Rothchilنظرية مراحل الصراععلى  نهج الوصف التحليلياملاملستخدم هو 
هي  األسود الظل اليت أتخذ دورا مهما يف رواية مراحل الصراع اليت حصل عليها الباحث أن

 الصراع .بعد الصراعما .مرحلة 4. التصعيدايت .مرحلة3. رحلة النموم.2 .تماالتحلرحلة ام.1
غري واقعية. وكيفية االكمال الذي استعمالبه  صراع" هو اليف رواية "الظل األسودالذي حتدث 

  هو االعتداءات، وسلطان، والقوة، وقسري. وهنايةه هلا الفائز هو تفريق والضائع هو إايسو.
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Penelitian ini berjudul Konflih dan Fase-Fasenya Dalam Novel Addillu Aswad. 

KaryaNajib Al-Kailani, penelitian ini fokus pada dua permasalahan yaitu fase-fase konflik dan 

akhir konflik dalam novel tersebut. Adapun teori yang digunakan peneliti pada penelitian ini 

adalah Teori Fase Konflik Donald Rothchil  dengan metode diskripsi analisa. Dan hasil yang 

diperoleh oleh peneliti adalah bahwa fase konflik dalam novel Addillu Aswad. Terdapat empat 

fase yaitu fase (1).Potensi konflik, (2).Pertumbuhan, (3).Pemicu dan eskalasi, (4).Pascakonflik. 

Pada akhir konflik ini menggunakan menejemen konflik agresi, menggunakan kekuasaan, 

kekuatan, dan paksaan. Sehinggan akhir konflik ini akan ada pihak yang menang dan ada pihak 

yang kalah. Tafarik menjadi pemenang atas konflik nonrealisme dan Iyasu menjadi pihak yang 

kalah, dengan demikian Tafarik menjadi penguasa Ethopia. 

 

 

 

 

 

 



 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثا. 
كثري من الناس يعتربون أن أدهبم جمرد ترفيه ، حىت عندما يسمممممممعون كلمة األدب سمممممميتم 

وسمممممائل تصممممموير الناس مع الرواايت والقصمممممص والبيوتونس وما إىل ذلك ، وكل ذلك يؤدي إىل 
اإلعالم والرتفيه ، يف حني أن األعمال األدبية قد سمممممممممممممممامهة كثريا االجتماعية والثقافية وحىت 
ا بشممممممممممكل كبري يف تقدم ا تمع ، ألن  احلضممممممممممارية ، اا يعل أن األعمال األدبية تسممممممممممهم أيضمممممممممم 
ي األعمممال األدبيممة قممادرة على تعبمممة ا تمع بقيم ؤكن أن تؤجملر على ا تمع مثممل رو  السممممممممممممممع

للحصممممممممممممممول على التغيري ، وقد جملبة ذلك من قبل أهل قتشممممممممممممممه يف ذلك الوقة ضممممممممممممممد الغزاة 
اهلولنديون ، قبل مواجهة قتشممميه للعدو يف سممماحة املعركة ، أحرع ا تمع أوال  رو  االسمممتجواب 

 عن طريق هتاف قصيدة.
األدبية ليسة مكتوبة فقط واستنادا إىل دور األعمال األدبية أعاله ؤكننا أن نفهم أن املصنفات 

لصاحل القراء فقط، ولكن العمل األديب له أيضا هدف لتثقيف ورعاية وحتفيز ا تمع حنو التقدم، 
ألن العمل األديب غل ابلقيم يف حني أنه عندما يقرأ القارئ العمل األديب فإنه سوف مينداابنكان 

وسوف يكون ابلتأكيد حكما يف احلياة جتربة احلياة امللهمة، كما لو كان يعيش يف ذلك الوقة، 
" فال حتتقروا من عمل أديب، وما تبث فيه فطبعا  Azar Nafiziأكد  احلقيقية، كما قال من قبل

 Pesona Jilbabاية الجتده أكثر مبا وجدته يف الواقع، لكنه )عمل أديب( صورة من الواقع" يف رو 

2 
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di Tehran.1  األعمال األدبية تلهم حقا القيم االجتماعية، والتجارب وابلتايل ال ؤكن إنكاره أن
 احلياتية، وصور أعمق وأعمق ا تمع، حىت من دون أن نعرف أننا لدينا جتربة احلياة عرب الثقافات.

إحدى التجارب احلياتية اليت غالبا  ما حتتويها األعمال األدبية هي الصراع ، سرياقب القارئ 
ل العمل األديب ، حىت كما لو كان يف النزاع ، عندما حدجملة عملية الصراع أبكمله من خال

عملية حدوث النزاعات فمن املؤكد أن العملية ال ؤكن فصلها عن املرحلة يتم تشكيل مرحلة 
 الصراع نفسه من بداية الصراع لكيفية حل الصراع.

رواية ليسة إن أحد األعمال األدبية اليت تعطي جتربة احلياة لصراعها هو رواية ، ألن ال
مكتوبة فقط ابخليال ، ولكن الرواية مكتوبة أيض ا على أساس واقع احلياة مثل اتريخ وعادات 

 وجملقافة جمتمع ، حبيث يكون للقارئ خربة ذات صلة مع احلياة احلقيقية اليت كان يعيشها.

ومثال واحد من األدب اليت هي قادرة على تسجيل اتريخ الصراع دولة اإلجمليوبيني، وليس 
جنيب كيالين العمل غري قادرة على وصف الصراع يف  سودرصدت واهنا رواية بعنوان الظل األ

وهكذا  ذلك الوقة، سواء من حيث احلرب والبؤس، قام االضطهاد من قبل الطرفني الصراع.
 سود اجلديدة.تحدث يف الظل األتاستغرع املؤلف مبادرة للكتابة عن الصراع ومراحله اليت 

 لبحثامشكلة   .ب
 :مسألتني يف البحث ، وتركز هذالسابقةبناء على ما قد شر  الباحث يف 

 ؟يف رواية "الظل األسود"مراحل الصراع ما  .1
 ؟ يف رواية "الظل األسود"الصراع  كيف هناية .2

                                                           
3 Azar Nafizi, Pesona Jelbab di Teheran (Memoar Perlawanan Para Wanita di Negeri Para Mullah), Yogyakarta : 

THINK, 2007, 16 : ص  
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 أغراض البحث  .ت
 أغراض البحث من هذه الرسالة فهي :   وأما

 يف رواية "الظل األسود"مراحل الصراع  معرفة .1
 يف رواية "الظل األسود"الصراع  هناية معرفة  .2
 معاين املصطلحات .ث

يف هذه  املذكورةشر  معاىن املصطلحات ين أ باحثال درييهذه الرسالة،  يفقبل الشروع 
 الرسالة :

  الصراع .1
  2لغة : خصومة ومنافسة. مثال : كان يف صراع مع الفقر والعوز.

هو يف صراع مع  .نزاع، مشادة ومنافسة، خصومة ع مبعىنمجعه صراعات، مصدر صار   صراع
 .3احلياة

ث يف املسرحية أو دي إىل احلدم بني الشخصيات أو النزعات الذي يؤ دواصطالحا : التصا
ى دأو بني إحى الشخصيات، داخليا يف نفس إحدم ديكون هذا التصا دالقصة : وق

حتاول كل منهما أن تفرض ر أو البيمة، أو بني شخصيتني دالشخصيات وقوى خارجية كالق
 4هتا على األخرى.دإرا
 الرواية  .2

                                                           
 731، ص: ، )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم : الروس(ساسياملعجم العريب األ. أمحد العايد وقخرون،  2

 1289، ص:2،ج 10( ط2008القاهرة: عامل الكتب، ، )املعاصر العربية معجم اللغةأمحد خمتار عمر،  3
 .224، ص : 2( ط. 1983، )بريوت : مكتبة لبنان، غة واألدبلمعجم املصطلحات العربية يف ال. جمدي وهبه وكامل املهندس،  4
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. والرواية أوسع 5رواية مبعىن القصة الطويلة –يروى  –من كلمة روى  ةكلمة الرواية مشتق
ا ت شغل حّيزا  أكرب، وزمنا  أطول.  6من القصة يف أحداجملها وشخصياهتا، عدا أهنه

 الظل األسود .3
القيم  ، وحيكي فيها عنكيالينلجنب اليت كتبها  هي إحدى الرواايت   الظل األسود

جنب موضوع الرواية اليت كتبها الكونية اإلنسانية. احلرية الدينية، والسالم، والصدع، ودين احلق.
 .اتريخ إجمليوبياحتكى عن  كيالينل

 
 

 الدراسة السابقة   .ج
 رسالة)دراسة سيوكولوجية( . .كيالينلالصراع النفسي يف رواية " الظل األسود" لنجب  .1

 (2015) ملعمر خفريد
الدراسة جيعل من الرواية، الظل األسود لتقييم رصدت وتركز على الصراعات الداخلية 

 7سيوكولوجية اليت تعيشها الشخصيات يف القصة، وذلك ابستخدام التقييم
 (2016لسريد )السلطة الرأمسالية يف رواية "الظل األسود" لنجيب الكيالين. رسالة  .2

الدراسة جيعل من الظالل رواية رصدت واألسود كما هذه الدراسة تركز على احلرف الذي 
 8.يقوم بدور القائد وكيف أنه قاد شعبه

                                                           
 384،.4م(، ط.2004الشروع الدولية، ، )د.م. : مكتبة املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، .5
 .292م(، 2003همم مم 1424، 4، )الرايض: مكتبة العبيكان، طالتحرير األديب، دراسة نظرية ومناذج تطبيقيةحسني علي حممد،6

نسانية آلداب والعلوم اإلارانريي بكلية ، )بند أنشيه: اجلامعة اإلسالمية احلكومية الالصراع النفسي يف رواية " الظل األسود" لنجب كيالين. معّمر جفريندي،  7
 5(،2016قسم اللغة العربية وأدهبا، 

، )بند أنشيه: اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي بكلية الآلداب والعلوم االنسانية قسم اللغة السلطة الرأمسالية " الظل األسود" لنجب كيالين. سريد ،  8
 5(،2016العربية وأدهبا، 
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الصراع االجتماعي يف رواية "الظل األسود" لنجيب الكيالين. رسالة المام الّدين  .3
(2016) 

هذه الدراسة على رصدت وا تمع الدراسة جيعل من الرواية، الظل األسود كما تركز 
 .9الصراع، وصورة من الشعب ابعتباره األطراف تصبح ترد الضحااي يف هذه الدراسة

واستنادا الدراسة السابقة من الكتاب دراسة من زاوية خمتلفة، ومها من مرحلة الصراع يف 
نعرف مع هذه  هذه الرواية، ومزااي هذه الدراسة وحدها ملعرفة مراحل وقوع نزاع ؤكننا أن

 .الصراعات ؤكن جتنبها حبيث العنف والقمع والتدمري ؤكن التقليل من قبل حدث الصراع
ابإلضافة إىل مرحلة الصراع نظرية شخص ما بسهولة التنبؤ الظروف اليت من شأهنا أن 

املعرفة  حتدث وتكون قادرة على توقع هناية للصراع، وابلتايل هذه الدراسة ومتكن جدا لنا لتقدمي
 .  حول كيفية جتنب الصراعات يف احلياة، وخاصة يف األماكن العامة

 منهج البحث . 
مه الباحث ىف حبث هذه الرسالة فهو املنهج الوصفي دأما منهج البحث الذى است

، وجلمع املعلومات والبياانت 10Donald Rothchil  عند الصراع حلانظرية مر على  دالتحليلي ابعتما
ر دحث على طريقة البحث الكتيب وذلك عن طريق قراءة الكتب واملصااالب دفيعتمهلذه الرسالة 

 املتنوعة اليت هلا صلة مبوضوع هذه الرسالة. 
 “Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Fakultas Adab Dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 

 

 

                                                           
نسانية قسم إلآلداب والعلوم ااشيه: اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي بكلية تأ ا، )بندالصراع االجتماعي " الظل األسود" لنجب كيالينامام الّدين ، .  9

 5(،2016اللغة العربية وأدهبا، 
10 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, (Jakarta: Salemba Humanika: 2010)  37-39 
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 الباب الثاين

 ينترمجة جنيب الكيال

 ونشأته هحيات .أ

ولد جنيب بن إبرهيم بن عبد اللطيف الكيالين قي قرية شرشابة يف حمافظة الغربية, 

ه املواقف األول 1350إحدى حمافظات مجهورية مصر العربية, وكان ذلك يف شهر احلرم عام  

 .11م1931من يونيو عام 

ين أسرة كبرية يسكن يف شرشابة, وعمل والده يف الزراعة. وجنيب هو كان أسرة الكيال

الثامنة من عمره  الكيالينخوان, مها: أمني وحممد. وحني  بلغ جنيب أاألكرب سنا يف أسرته, له 

ن القرية يف أزمة اقتصادية شديدة, وقد زاد األمر شدة ااندلعة احلرب العاملية الثانية, فعاش سك

االحتالل الربيطاين. فأصبح احلصول على احلد األدين  ةدفع حماصيلهم إىل قو إلزام الفالحني ي

 12 .من ضرورايت احلياة أمرا ابلغا يف الصعوبة

 

 دراسته .ب

                                                           
1 Herry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abat 20, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), : 278 
 7 .37,ص.1م (, ج.1985, )بريوت: الناشرة مؤسة, حملة من حياىنجنيب الكيالين,   12
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أجملّر يف حياته, جده من قبل أمه, عبد القادر الشافعى وهو رجل صاحل واتجر من كبار 

جتار القطن, حافظ القرا ن الكرمي وهو ال يبارئ يف أعمال الرب الىت يسارع إليها. هكذا كما قال 

: "كنة شديد التأجملري أبخالقه وسلو كه منذ طفولة وقد شجعىن على تعليم وفد  الكيالينجنيب 

هلبات وخاصة عندما عقد ىل امتحاان ىف املساء, هو مضطجع على سريره, وكان رفيقاىن إىل ا

  13".عندما أخطأ فال يكاد األخرين خيطئ

وقد التحق جنيب مبدرسة القرية يف ذلك كشأن أكثر األطفال وأمت حفظ كثري من سور 

ى القرى ىف مصر, مث القرقن الكرمي, وحني بلغ الثامنة من عمره, أخذ إىل املدرسة )سنبط( إحد

/  5  1379نوية عام انوية )طنطا ( يف مدينة مصر. وانل الشهادة الثادرس املرحلة الث

 14م.1949

لتحاع فؤاد األول وكان يفضل إالوحني أمت دراسة الثانوية التحق بكلية الطب ىف جامعة 

ه منه, مث ق على كر فبكلية األدب أو احلقوع لكن والده أرغمه على دخول كلية الطب  فوا

 15مالبس أن أحبها, ورغ فيها.

                                                           
 37,ص.1م (, ج.1985)بريوت: الناشرة مؤسة, , حملة من حياىن. جنيب الكيالين,  13
 
 .55م (, ص. 1996, )بريوت : دار البشر, املنجد ىف اللعة واألعالم.لويس,  15



كتب الكيالين ما يزيد من روايته للرت كية، األردية، الفارسية، اإلندونسية، واإليطالية، 

 والروسية والسويدية، وحتول العديد منها ألعمال درامية.

وكان أصيب بسرطان الكبد، الذي الزمه لفرتة، وكان طوال هذه الفرتة صابرا  حمتسبا ، 

ال يشعر أحد ان حوله مبعاانته، وكان أمله يف هللا قواي  جدا  حىت قخر حلظة، وقد كان مستعدا  

للقاء هللا راضيا  بقضائه، ذاكرا  هلل يف كل حلظة حىت قخر رمق يف حياته، وكان يرتل القرقن يف 

 غيبوبته.

 أعماله .ج
 :منهارواايت كثرية و كتب ملشهور يف مصر،  يب داأل لنجيب الكيالين

(، 1964) داء اخلليد(، الن1971(، عذراء جاكرات )1985هللا ) دحكاية جا. أوال: رواايت

 درأس الشيطان، الربيع العصيف، أرض األنبياء )كتب هذه الرواايت يف السجن(، اليوم املوعو 

(، طالئع الفجر، ليل اجلطااي،ليل 1965(، الطويل، يف الظالم، الذين يتحرفون )1960)

ابتسامة يف قلب الشيطان، الكأس الفازعة، نور هللا )جزءان(، قاتل محزة، مواكب ، دالعبي

 .ااء، وغريهد، الراايت السو 16داألحرار، الظل األسو 

                                                           
6 Khozin Faqih, Mereka Yang Telah Pergi, (Jakarta: Al-I’tisham Cahaya Umat, 2003) : 575  
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الرحيل، حكاايت  دموع االمري )جال هللا(، العامل الضيق، عندا، دان غدموع  قصص قصرة.اثنيا: 

 طبيب.

اء دعاي، ا تمع املريض، األدكب اخلالا يف ر إقبال الشاعر الثائر، شوقي  اثلثا: مولفات.

 إسالمي، حملات من حيايت. دالطريق  إىل احتا ،بيةداملذاهب األو اإلسالمية، اإلسالمية 

(، املدينة 1980(، كيف ألقاك )1972(، أغاين الغرابء )1971العصر الشهيد ) رابعا: الشعر.
 (.1988الكبائر )

 مشقدعلى أسوار ملسرحية اخامسا: 

 17ب النبوي، الصوم والصحة، مستقبل العامل يف صحة الطفل.طيف الرحاب، ال سادسا: الطب

ترجم اىل اللغات األجنبية، منها  دجنيب الكيالين وكثري من مؤلفاته ق بعض أعمالوهذه 

ه ية وغريها. وهذدطالية والروسية والسوييونسية واإلجنليزية واإلدية والفارسية واإلندالرتكية واألور 

 وغريه. العامل العربيب مشهور دعلى أن جنيب الكالين ال دكلها ت

    "الظل األسود  .   حملة عامة عن رواية "د

إليديولوجية والبحث عن احلرية ارواية عن القيم اإلنسانية و لعرّب جنيب الكيالين يف هذه 
مرباطور وحاكم يف ملكة حبشة بني اإل ة وقعيت. واحلروب الالدينية، واهلدوء والصدِع احلقّ 

                                                           
اإلنسانية والثقافية، ماالنج:اجلامعة اإلسالمية ة اللغة العربية وقداهبا بكلية العلوم بع، )شالضاحكةالثقافة الرتبوية يف العيون . حممد فرحان مشكور،  17

 19. ص: 2006احلكومية(،
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ة والدينية، وهذه احلادجملة أن حتمل إىل يب األيديولوجية والسياسو مقاطعة، وقد ُيْظِهر وقوع احلر 
ه إايسو( الشقاع يف اململكة. وأصاب املسلمني حبشة حادجملة سيمة حتة قيادة منليك )جد

ه، وماضى ذلك الدوث، ولكن الكة احلبشة، وقتل منليك املسلمني الذين اليستمعون إلي
سيحدث للمرة أخرى، تسبب مبا أمرت الكنيسة إىل اإلمرباطور ألن يقتل إن مل الظالله كأن 

 .يطعه

ويتزعزع قلبه حينما يسمع ذلك األمر وال يعرف ان يفعل شيما، ما عدا نفسه مسلم 
يعمل تعاليم لكنيسة فال متنصر، ووقع يف اإلشرف رهيب الكنيسة. إذا يُمنم ّفُذ مبا قال رهيب ا

اإلسالمية وخمالف ابملْرُجّوه، وهو أن جيعل اإلسالم كأساس للمملكة، ابلعكسي إن مل يُمنم ّفُذه 
فسيعرف رهيب الكنيسة عن إسالمه. ووقع إْنِقالِب األيديولوجيا يف هذا احلدوث بني األبطال 

 إىل قخره للمصلحة كل فرِديّة. 
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 الباب الثالث

 ىنظر ال طاراإل

  مراحل الصراع نظريةمفهوم  .أ

دعم هذه النظرية هي أكثر املرتبطة يف نظرايت الصراع والسياسة. أما ابلنسبة للنظرية 
 .هي نظرية املراحل

 تستعمل ليفهم عمليات الصراع.أن   اليت تستطيع النظرية يه 18نظرية مراحل الصراع
تكون تفاعالت الصراع من املراحل ابلشكل اخلاص ويف  عملياتابلّظن أن  ةهذه نظرية مكتوب

الصراع يف شكل العملّية واإلستجابة الفريق توّرط يف الصراع  عملياتاصّف الوقة اخلاص، 
ي يرسم ذأن الصراع هو متوايل السلوك ال (Cupach) قال ُكف جح الذي حيدث يف املراحل ابلّدور.

الصراع يتجاّوز  منوأن  (Rummel)قال رمل  لوقة اخلاص.ابلتفاعالت عند الصراع ويف اصّف ا
أن نتنّبأ  من السلوك والغرض كان املرتفع ابحلادث، القوة والتهديد  ستطيعي نذاملراحل ال

يستعمل عند الفريق توّرط يف الصراع يستقبل العاقبة واملمكن الفريق ينفعل ملستوى التقرير حىت 
 أربعة املراحل. لهأن الصراع  (Donald Rothchil)و من هذه قد قال احلادث األخر يكون املواجهة.

  

                                                           
18Wirawan, Konflik dan Menejemen Konflik, (Jakarta: Salemba Humanika: 2010)  37-39 
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 مراحل الصراعأنواع عن  .ب

 هو أربعة املراحل :و 

 حتماالت المرحلة ا. 1
هذه املرحلة، قد حيدث الصراع، ولكن يف مستوى كثافة منخفضة جدا . العوامل اهليكلية 
وأسباب الصراع تؤدي إىل اخلالفات بني ا موعات ابإلضافة إىل االختالفات االجتماعية 

ماعة ابجل  ال ختقيقواالقتصادية، الثقافة والسياسة. بدأت النخب تعبمة الشعور ابالستياء، ولكن 
 .وؤكن أن تنجحال املخاوف الوقائي يف هذه املرحلة  . االعمالةنظمامل

 
 مرحلة النمو .2

أكثر مسيسة  ومسألة ا موعات املتنازع عليها وأكثر معرفة. العالقات بني ا موعات
حىت التعامل مع عدم التطابق ينبغي أن يتفاعل ويستجيب للخالف. عندما زاد  ،وتعبمتها

االستقطاب بني ا موعات. إمكانية العنف مرتفعة وؤكن أن حيدث احلوادث الصغرية. العالقة 
عليها. تكاليف  تنازع  بني ا موعات مازال مستمرا وؤكن ال يزال التفاوض بشأن القضااي امل

 .لكن املرجح انجحة ما زالة إجيابية ،الوقائية مرتفعةاإلجراءات 
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 ت رحلة التصعيدايامل.3
تصور لتغيري حقيقي يف األوضاع االقتصادية، واالجتماعية، أو السياسية، ؤكن أن 

بني املتسر  تؤدي إىل تصعيد. وكانة البداية العنف اجلماعي صراعات عتبة أساسية. العالقات
والتفاعل االجتماعي يركز على العنف املنظم عند تبادل تعتيم. العنف أخذ يف  ،ا موعات

االرتفاع، وجمموعة من األطراف املتحاربة يفقدون الثقة يف بعضها البعض، ورأت غري قادر على 
تقدمي تنازالت. العنف الذي أدىل مداخلة ستكون حمفوفة ابملخاطر ومكلفة. يف هذه املرحلة، 

 .إىل ا موعات األخرى ال يزال من املمكن القيام به يتفاعللعنف لكي ال إجراءات ملنع ا
 

 رحلة ما بعد الصراعامل.4
الوقائية من أجل  تدخليةبعد وقف تصعيد العنف أخذ يف االخنفاض، مع أهداف  

الصراع من أجل جتنب إعادة بناء عالقة سلمية وقنوات االتصال بني اجلماعات املتورطة يف 
  .تتألف هذه املرحلة من جزأين منفصلني العنف.تكرار 

حيث أن عملية نزع السال  والتسريح يزيد  املرحلة اإلمنائية لألجل القصري العسكرية واألمنية -
 .الثقة يف السالم

 
 

 

 

 

 

14 



 الباب الرابع

 "األسود الظل"التحليل عن الصراع ومراحله يف 

 "األسود الظل" روايةالتحليل عن  .أ
املرحلة من  "يف رواية "الظل األسودكتشف عن مراحل يد الباحث أن اأر ويف هذا الباب  

 : الصراعهناية احتماالت واملرحلة النمو واملرحلة املشغالت واملرحلة بعد الصراع و 
 احتماالت الصراع املرحلة. 1

على الرغم من حدوث الصراع يف هذه املرحلة ، إال أن معدل احلدوث ال يزال يف فمة  
ا. العوامل اهليكلية وأسباب النزاع اليت  منخفضة وقليلة ، حبيث يكون اخلطر أيض ا قليال  جد 

ة يف بذور اإلصابة تتسبب يف تكاجملر ا تمع واألطراف املتورطة يف النزاع ، تنوع االختالفات الناجت
بني ا موعات ، فإن االختالفات هي أكثر ااجمللة مع الثغرات والتمييز بني ا موعات سواء 
كانة االختالفات االجتماعية واالقتصادية والثقافية. والسياسة. يف هذه املرحلة املبكرة ، بدأت 

 تزال غري منزعجة. ال يزال النخب متأل قضااي الكراهية ، على الرغم من أن ا موعات املنظمة ال
من املمكن القيام مبحاوالت التوفيق بني اجلماعات املتصارعة ومعدل النجا  هائل وقمن 

 وهذا دل يف االقتباس التاىل: 19.للتنفيذ
20لقد برمة هبذه النفاع .. أكرهه.." "تنهد إايسو يف هدوء وقال:

  

                                                           
19 Wirawan, Konflik dan Menejemen Konflik 

 
 7ص :( 1982دار النفاتس، )بريود: ،الظل األسودجنيب الكيالين،  20
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 21هذا هو املفروض."فأان ولذي، كل واحد منا يؤمن ابلداينة املسيحية. 

استعداد ملدك بكل ما حتتاج اليه من سال   حلفاؤان الغربيون من طليان واجنليز وفرنسيني على"

  22 إهنم إخواننا يف العقيدة" وخربات.

 23"ال يكون السالم إال بعدما يعود املارقون املسلمون اىل حظرية الرب"

 24"ال مسرة إال ابلنصر على هؤالء األوغاد"

ايإهلي مل كل هذا؟ وأبي حق؟. احملبة، السالم، املسرة، الرمحة. وصرخ إايسو وقد اهنمر الدموع  "

 من عينيه:

 "25))إهنم يكذبون. إهنم  يكذبون. هؤالء الوحوش.((

أكاد أفهم حكمة "ملاذا انتصر جدي منليك؟؟ لشّد ما أكرهه!! كيف يننصر األشرار؟ إنل ال 

  26هللا."

                                                           
 8، ص : املرجع نفس 21

 11، ص :املرجع نفس 22
 11، ص :املرجع نفس 23
 12، ص :املرجع نفس 24
 13::، ص املرجع نفس 25
 14، ص :املرجع نفس 26

61  



 27""وال تنمي الدروس اليت تلقيتها يف مدارسنا. أن احلبشة أرض هللا، وجيب أال يدنسها مسلم،

 28مراسا ، وأشرس قلبا  من ))منليك((" واخلالص من املسلمني حيتاج  اىل امرباطور أشد" 

ى القبائل جرار للقضاء عل"جملس الكنيسة األعلى يريدين أن أشعل احلرب، وأخرج يف جيٍش  

 29واملقاطعات اإلسالمية."

"أان أتعذب والقساوسة املوقرون أيكلون ويشربون وخيادعون النساء، وينهبون أمووال الدولة   

 30ابسم األب املمجد."

"يتحداثن عن ضغط الكنيسة الشعال نريان احلرب، والقضاء على اإلمارات اإلسالمية، إنشاء 

 31لرجال الدين،" الكنائس، وصد األموال

  32"إنه ال يفكر إال يف نفسه. مل يتزوجل بل تزوج احلكم."

 33"فالعداء بينهما منذ أن كاان طالبني يف املدرسة،"

                                                           
 19، ص :املرجع نفس 27
 19، ص :املرجع نفس 28
 20، ص :املرجع نفس 29
 23، ص :املرجع نفس 30
 34، ص :املرجع نفس 31
 37، ص :املرجع نفس 32
 37، ص :املرجع نفس 33

71  

81  



 34"ويثل على القساوسة والرهبان ولكنه حيتقرهم."

كما "تزوجها ألهنا حفيدة منليك وشقيقة  االمرب اطور إايسو، جمرد صفقة راحبة من وجهة نظره  

 35يفعل التجار ورجال األعمال،"

من هذا املستخلص جند أن الصراعات قد حدجملة ، ولكن مبستوايت منخفضة للغاية. 
لقد انشقة العوامل اهليكلية وأسباب النزاع بني اجلانبني ، واالختالفات الناشمة بني ا موعات 

قتصاد إىل العبودية ، ، من البداية إىل احتقار معاملة اآلخرين ، واالستيالء على أرض اال
 .ابإلضافة إىل االختالفات الثقافية وسياسات جوكا اليت تساهم يف صراعات أكثر خطورة

 
 رحلة النموم .2

قضااي االختالف بني ا موعات املتنازع عليها أكثر وضوح ا وأسهل يف التعرف عليها. 
يتم تسييس العالقات بني الناس عن عمد وجعلها بطريقة حتمي النخبة ، إىل جانب النخبة ختلق 
نظام ا سياسي ا يف حالة حدوث نزاع ال جيب عليهم مواجهته أبيديهم ولكن هناك قخرون اعتادوا 

نوا حامي ا هلم ، حىت النخبة ال تواجه تباينات جيب أن تستجيب وتستجيب للخالفات. أن يكو 
قبل أن احتمالية العنف عالية جدا وؤكن أن حتدث حوادث صغرية يف أي وقة دون أي شك 

يكون هذا هو الوضع الذي بدأ غري مستقر وال يسيطر عليه. ال تزال األحزاب امللتزمة بعالقات 
تكاليف اإلجراءات  36.ائمة وما زالة قادرة على التفاوض حول األمور املتنازع عليهاالسندات ق

 وهذا دل يف االقتباس التاىل: .الوقائية مينينجكالو لكن املرجح انجحة ما زالة إجيابية
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36 Wirawan, Konflik dan Menejemen Konflik 

91  



فهمة منه أن لتفري حكومة خفية من اخلدم واحلرس واجلواسيس. اجبالدين وبعض القساوسة. "

 37ال بد أن أوضح كل شيء."إنه يتصرف وكأنه االمرباطور املنتظر. معذرة كان 

"أعل ابن حممد علي املسلم املتنصر. إن دماء الكفر تسري يف دمه. أيها األصدقاء حنن أمام 

 38بشة،"أكرب حتد يف اتريخ احل

واجتمع جملس الكنائس األعلى، وحتركة جبهات اال ستعمار األوريب، وساد القلق دوائر خاصة "

ختاف على امتبازاهتا ومصاجلها، وخاصة عندما صدر مرسوم اسوم اسرب اطوري ابالسنغناء عن 

 39القدامى، واختيار عدد قخر من املستشارين اجلدد."املستشارين 

هو شيطان كافر ليس له عقوبة  االمرباطور الذي يسمح ببناء املساجد إمنا" جمة لقتلك. إن 

 40سوى القتل."

"سوى النبأ يف كل مكان، وهدرت مجوع الشعب غيظا  وحنقأ، وطالبة بتسلبمها ا رم كي 

 41توقع عليه العقاب الذي يستحقه بنفسها،"
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 42بعرشه وحبياته.". ولو كان مثن ذلك أن يضحي جيب أن يعلن على املأل إسالمه"

 43"لقد وجب قتله، ملاذا ال نصدر بياأن بعزله."

 44"التغيري ال يفرضه إال مركز القوة، لقد كانة قوتنا يف عهد منليك انبعة من إؤانه ؤخططاتنا،"

 45حكام املقاطعات" -"إن الفرنسيني واإلجنلز عل استعداد للتعاون معنا، ونعض الرؤوس

طاعة على إايسو والقضاء عليه. وأملنا كبري يف يدخروا وسعا  يف شق عصا الهم األخرون لن "

ألن يشنق أابه إذا الراس ))تفري(( إنه صهر االمرب اطور إايسو، لكن ))تفري(( على استعداد 

 46"خان السيد املسيح.

 47"إن تويل السلطة يف احلبشة ال يصح أن يكون ملسلم." 

 48وخططاته، وضربه يف اللحظة احلامسة" "ومن هنا نستطيع الكشف عن نواايه
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أبوه ميكائيل فهو الشر املستطري. إن نكبتنا قد توأدت من أفكار هذا الرجل املتنصر الذي "اما 

 49ال شك يف أنه خيفي إسالمه."

قوانه قه . الرأس ))تفري(( هو األمل النشود. إن األسلحة األجانب يبذاوا اجلهد اجلهيد المناء "

 50املسلحة." 

"إين أيها املطران العظيم على أمت استعداد ألن أمحل الصليب وأتعذب وأموت فداء 

 51للمساكني."

 52ليفة واثليها،" ويرواين االتصاالت اجلارية بينهما وبني قناصل الدول األوربية احل"

 إن عيبك الوحيد، هو زواجك من أجته ))مالفن((. "

 ضحك تفري ضحكة وقورة وقال:

ميزة. وفائدة كربى أكان ؤكن أن أدخل قصره وأجوس خالله كفرد من أفراد األسرة، بل إهنا 

، تؤدي وأرصد له العيون إن مل أكن زوج ))مالفن((، مث من تكون مالفن ؟؟ إهنا جمرد وسيلة

 53دورها املرسوم منذ زمن بعيد دون أن تشعر."
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رجة، لقد شعر إايسو ابلضيق "وبدا أن إايسو مل يكن على استعداد هلا يف هذه الظروف احل 

واالضطراب، إن رجلني على طريف نقيض يف العقيدة والرأي والسلوك يلتقيان، التربطهما غري 

 54العقول، وتغشى األبصار،" وبني قلبيهما متاهات تضل فيها  أواصر املصاهرة، ونظام الدولة،

أنل جمرد جاسوسة على زوجي لقد طلبوا مل بعض األوراع واملستندات -أخريأإال -"مل أفهم 

 55فقدمتها هلم كأمر العذراء." 

ولقد دهشة أؤا دهشة عندما تلقية تلك املعلومات ذات األمهية اخلاصة واملتعلقة " 

ابملفاوضات ))السرية(( اليت كانة تدور بني االمرباطور ))إايسو(( اللعني وبني قنصل تركيا، 

إايسو على استعداد اتم لتلبية طلبات تركيا، تلك الطلبات اخلاصة مبساعدهتا واليت فحواها أن 

ضد االجنليز وحلفائهم من الغربيني، لسة أدري كيف سولة نفس هذا املأفون له  يف احلرب

 56أن يطعن احللفاء الغربيني هذه الطعنة النجالء، يف هذا الوقة العصيب ابلذات؟"

بتاوس، وأنة تعلم أنه على صلة وطيدة ببعض إن بعض أسرار الدولة العليا قد وقعة يف يد م"

  57حماضر االجتماعات اخلاصة ابلتعاون مع تركيا،" قناصل الدول. تصور. مل أجد 
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"كانة هذه املكاتبات تطالب ابلتعاون مع تركيا دولة اخلالفة اإلسالمية، واليت تتعرض لالنتقام 

 58االستعماري والصلييب،"

 59به ملؤازرة تركيا،" "وفعاال  عزم إايسو على الذهاب حنو اجلنوب لتجميع جيش كبري يرسل

نتيجة العالقات مسألة ا موعات املتنازع عليها وأكثر معرفة. من هذه املقتطفات وجنا  
بني ا موعات اليت مت تسييسها من قبل األطراف املتنازعة بشكل متزايد غري مرحية وغري متكافمة 
بشكل متبادل مع بعضها البعض ، وهذا ال ؤكن فصله عن التحريض بني األطراف املتصارعة 

ما تواجه هذه األطراف تناقض ا جيب عليهم التفاعل والرد خالف متبادل بني الناس. ، عند
وسيكون هذا ابلتأكيد سيم ا لظروف الصراع املتفاقمة. عندما يزيد االستقطاب بني ا موعات. 

 مث ستزيد فرص العنف وحتدث إراقة الدماء أو احلرب الصغرية.

 التصعيدايترحلة امل .3
وجهة نظر تريد تغيري ا حقيقي ا يف ا االت االقتصادية واالجتماعية والسياسية تؤدي إىل 
ا للجناة ، واحرتام  صراع خطري بشكل متزايد تكون فيه العذرية أو القتل ، واملذابح عرضة جد 
حياة البشر هنا يكاد يكون من املستحيل العثور عليه ، بعبارة أخرى مجيع األطراف ذبح بعضها 
البعض دون أي إحساس إنساين. بداية العنف هي عتبة أساسية. مجيع التفاعالت االجتماعية 

العنف واإلرهاب. من مل يعد يثق يف اآلخر ويشعر أنه غري قادر على تقدمي تنازالت. تركز على 
نع العنف وابلتايل يصبح التدخل حمفوف ا ابملخاطر ومكلف ا. يف هذه املرحلة ، يتم اختاذ تدابري مل

                                                           
 101، ص :املرجع نفس 58
 101، ص :املرجع نفس 59

24 

25 



حبيث ال يستطيع أي منهم الذهاب إىل جمموعات أخرى ال يزال من املمكن القيام هبا. هذا هو 
 :مبني يف االقتباس التايل

"ونشبة املعارك اليائسة الضاربة، وسالة الدماء يف الشوارع، وحتولة املدينة إىل عامل خمتلط 

 60مضطرب، اتهة فيه األفكار، وتوالة الضرابت العشواء،"

"أعل إصدار بيان ابسم الكنيسة ورجال الدين بعزل إايسو فورا . سيكون بيانك هو الوجمليقة 

الشرعية، والورقة الراحبة اليت تذيعها على املأل، والبد أن يكون البيان اهلام مشتمأل على األسباب 

اف ابلوضع واحليثيات القوية، ولسوف يبادر قناصل الدول الغربية، وخاصة فرنسا واجنلرتا، ابالعرت 

 61حب اعرتافهم السابق حبكومة إايسو وسلطاته."اجلديد وس

"وأخذت تطلق الرصاص إىل جوار الضباط واجلنود الذين يدفعون عن القصر، كانة مجوع 

غفرية مغربة السحنات، تزحف كالذائب اجلائعة صوب القصر، كان عدد املهامجني يفوع عدد 

 62املهامجون يتسلقون أسوار القصر.ممات املرات، وسرعان ما أخذ املدافعني 

"بينما تناجملرت جثث الشهداء يف ساحاته وأروقته وعلى األسوار، وصاحة االمرباطورة، والدموع  

 63تغرع خديها"
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"وقناصل الدول الضالعة يف املؤامرة قد أعلنة اعرتافها، ابلوضع اجلديد، ورجال اجليش الغادر، 

 64مكان، ينشرون الرعب، ويقضون على الشرفاء."كنيسة ينبتون يف كل وأتباع ال

رياهنم عليه، وبيوت املسلمني "فال يكادون يلمحون رجأل حتوم حوله شبهة من شك حىت تنهال ن

قد دمرت وقتل من فيها من الرجال والنساء واألطفال، إن تفري اليعرف الرمحة، وأوامره صارمة 

 65املوت."ال يرتدد أحد يف تنفيذها وإال كان مصريه 

 66ظامىء. وهتامس املعذبون واملساكني""وعادت الدماء لتخضب الرتاب ال

"وينهال الرصاص كاملطر مع الفجر الوليد، ويثب ميكائيل من خيمته، وخيرج إىل الظالم، إن 

 67املوت ينهمر من كل مكان،"

 68الشهداء،"فيها ميكائيل ورجاله دفاع األبطال املستميتني، وفقدوا الكثري من "دافع 

"متردت والايت، واثرت ))أديس أاباب((، وخرج األلوف العزل يهتفون ابسم إايسو صاحب احلق 

 69وحبيب املاليني. وهزت اهلتافات أزجاء املدينة، وأقضة مضاجع املتآمرين،"الشرعي، 
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 70"فلتسحق هذه الثورة الشعبية املضادة اي تفري"

لوا هبا أسوأ تنكيل، ال أتخذكم هبم "جيب أن حتصدوا هذه التجمعات  الشعبية مبدافعاكم، نكِّ

رمحة وال شفقة، فلتحرقوا القرى الثائرة عن قخرها. ال ترمحوا شيخا  أو طفال  أو امرأة. جيب أن 

تنفذوا هذه األوامر حبذافريها عن إؤان عميق، لكي حتفظوا وحدة الشعب وحريته واستقالله. 

 71الرجال الشجعان والنصر لنا."يها سريوا على بركة هللا أ

"ومل تكب إمكاانت القرية لتسمح هلا ابملزيد من املعارك والضحااي، فوافقوا على اقرتا  تفري، 

وانسحبة قوات تفري واخلدت القرية للراحة والنوم بعد ليال من العذاب والقتل والدماء. ويف 

احلصينة على حني غفلة. كانة  ةالفجر عادت القوات الغادرة وعلى رأسها تفري، ودمهة القري

 72املعارك داخل البيوت ويف األزقة واحلارات الضيقة"

"ويدوسون األشالء أبحذيتهم الثقيلة، مث أشعلوا فيها النريان، فأتة عليها عن قخرها. اخلريف 

يبكي بدموع السماء، وجثث األطفال تنهشها الذائب، واألشجار اخلضر قد أكلتها احلزين 

 73والزهور البديعة داستها األقدام. وأصدر تفري أوامره" نريان احلقد،
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حيكمها عصابة من الشياطني، حيكمها املتعصبون من رجال الدين، والطامعون "إن احلبشة اليوم 

 74من رجال السياسة واحلرب، واملستعمرون من احللفاء، إن احلال على أسوأ ما تكون."

يالحقه، فيحرع القرى اليت تؤازره، ويقيم فيها القواعد، "ومن قرية إىل قرية، لكن طوفان الشر 

 75وشيد الكائس ويسيب النساء، ويقتل الشاب."

"أرسل إىل ))إايسو(( طالبأ التفاوض، مل تنطل احليلة على إايسو على الرغم من أن تفري قد 

 76أقسم بكل عزيز وغال،"

 "ومات )ميكائيل( مسمومأ يف سجنه.

 قصرها.ومات )مالفن( مسمومة يف 

 77وصدرت بياانت مفتضبة عن كل منهما."

انطالقا  من هذا املستخلص ، جيب أن ؤر األمل يف حتقيق تغيري اقتصادي أو اجتماعي  
أو سياسي حقيقي ، يف املقام األول ، بشرط غري واضح ال بد من التضحية فيه ابلكثري من 

تفاعل العنيف إىل مذحبة مجاعية أن الناس ، حىت إن اخلسائر املادية مل تعد حتسب. وقد أدى ال
احلزب اخلاسر قد تعرض لالضطهاد دون أن يتورع. إن عملية التوفيق يف هذه املرحلة تنطوي 
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على خماطرة كبرية وتتطلب قدرا  كبريا  من األموال للقيام بذلك ، ابلنظر إىل الظروف شديدة 
 التقلب.

 بعد الصراعما املرحلة  .4

بعد وقف تصعيد العنف أخذ يف االخنفاض، مع أهداف إينتريفيسي الوقائية من أجل  
يف الصراع من أجل جتنب إعادة بناء عالقة سلمية وقنوات االتصال بني اجلماعات املتورطة 

  .تكرار العنف. ووفقا روتشيلد وسريرام، تتألف هذه املرحلة من جزأين منفصلني

حيث أن عملية نزع السال  والتسريح يزيد  ل القصري العسكرية واألمنيةاملرحلة اإلمنائية لألج -
 .78الثقة يف السالم

 وهذا دل يف االقتباس التاىل:

"لقد استشرى نفود تفري يف محاية أصدقاته االجنليز والفرنسيني، ويف محاية الكنيسة ورجال 

 79الدين املتعصبني،"

تفري عليهم  املنح والرتب، ابإلضافة إىل أنه "إن كمار ضباطه من أصدقاء تفري، وقد أغدع 

 80مأل اجليش ابجلواسيس والعيون، وبث فيه الرعب."

حيث أن عملية  اإلمنائية لألجل القصري العسكرية واألمنيةان  دمن هذه املقتطفات وج 
 .نزع السال  والتسريح يزيد الثقة يف السالم
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 "الصراع يف رواية "الظل األسود هناية .ب

صراع أاثر الصراع غري واقعية. هذا " هو اليف رواية "الظل األسودالصراع الذي حتدث  
ابلكراهية أو حتامل على العدّو، الصراع الذي خيرج االعتداءات ليفوع عدّوه. شيء األهم هو 

استعمالبه هو االعتداءات، وسلطان، كيف يفوع عدّوه. ومن أجل ذلك، كيفية االكمال الذي 
 وهذا دل يف االقتباس التاىل: يف هناية الصراع فيها الفائز والضائع. 81والقوة، وقسري.

"على إجملر خدبعة ماكرة خبيمة، وبعد معركة قصرية، وجد إايسو نصسه حماصرأ برجال ))تفري((. 

وغدارئه خاوية من الطلفات، وعشرات األيدي تقبض عليه، وتضع يف يده األغالل، وظهر 

 82وأخذ يقرتب من إايسو وهو بيتسم ابتسامته املاكرة الصفراء،"تفري من بعيد، 

ومل  ينس تفري، أن يربف فورا  إىل الكنيسة وعلى رأسها األب ميتاوس، وخيربهم بنجا  خطته، "

وانتهاء مقاومة إايسو اىل األبد، والقضاء على الرمز احلي الذي كان يؤرع الطامعني. القضاء 

 83"على إايسو.

جيدا أنك تكرهينل، وتتمنني زوايل، وكذلك كان أبوك وأخوك. إنل لن أزول. "إين أعلم 

 84أتفهمني؟؟"
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قُتل إايسو من قبل رسول تفري أمام عينيه ، لكنه بكى بعد أن قتلته ألنه شعر أبن إايسو  
 مات يف حالة سعيدة وسعيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب اخلامس

 خامتة

سجل النتائج والتوصيات اليت حصلة ييف ختام هذه الرسالة العلمية،تريد الباحثة أن  
 عليها الباحثة يف مرور كاتب هذه الرسالة العلمية.

 النتائج .أ

مراحل وهناية الصراع يف رواية "الظل ئج الرسالة اليت وجدها الباحث أن اومن أهم نت
 األسود" هي:

املرحلة .1وجدت مراحل الصراع يف رواية "الظل األسود" هلا أربعة املراحل منها:  
 :.املرحلة النمو2 قد حيدث الصراع، ولكن يف مستوى كثافة منخفضة جدا .  :احتماالت الصراع

تصور لتغيري حقيقي يف  :.املرحلة املشغالت3مسألة ا موعات املتنازع عليها وأكثر معرفة. 
.املرحلة بعد 4األوضاع االقتصادية، واالجتماعية، أو السياسية، ؤكن أن تؤدي إىل تصعيد. 

مية التنو  املرحلة اإلمنائية لألجل القصري العسكرية :هذه املرحلة من جزأين منفصلني ،الصراع
 .املؤسسية ملرحلة طويلة

وكيفية االكمال غري واقعية.  صراعهو ال "يف رواية "الظل األسودالذي حتدث  الصراع 

والضائع الذي استعمالبه هو االعتداءات، وسلطان، والقوة، وقسري. وهنايةه هلا الفائز هو تفريق 

  هو إايسو.
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 اتاحت قاال .ب
 ومن أهم التوصيات هي:

ملن سانية إلنداب والعلوم األقسم اللغة العربية وأدهبا بكلية االرجاء من مجيع طلبة  .1
ويكمل حبثها ألن البحث عن  الصراعكان يريد أن يقدم خطة رسالته أن خيتار موضوع 

 واسعة وكذلك أن الباحث مل يبحثه يف هذه الرسلة حبثا كامل متاما. الصراع ومراحله
اارسة  قسم اللغة العربية وأدهبا سانيةإلنداب والعلوم األبكلية اطلبة  الرجاء من .2

 اللغة العربية الفصحى نطقا وكتابة.
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