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افيت لبعض   كطىطيىتاث وبوهيمطملاربت إثىوغز

 (1)هذى جباص

خُث ًغنض صالالث أؾماء اإلاضًىت ًٞال  ،ُا ٢ؿىُُىتَىبىهُمًبدث م٣الىا هظا في 

، وطل٪ بُٛت ٞهم أٖم٤ لٗىانغ جغجبِ بدؿمُتها ًٖ أما٦ً أزغي  ٧الجؿىع وال٨هٝى

غاُٞت م٣اعبتز٣اٞتها مً زال٫  أّن هظه ألازيرة ٢ض "ْهغث بالٗلىم ى اٖخباع لٖ ؛ئزىٚى

ير ٖىانغ لٟهم املجخمٗاث والش٣اٞاث  ؤلاوؿاهُت بىنٟها ؾيروعة ص٣ُ٢ت ٢اصعة ٖلى جٞى

ت ؾخًمً لىا ألاهج٘ الّتي أّجها و٢ض عأًىا Cléret, 2013, p. 51).  ("وألاوكُت البكٍغ

ي " ُاُىبىهُمال. وبما أّن اإلاضنالبلضان و ب اإلاىا٢٘ٞٗل حؿمُت صعاؾت   اخخلذ م٩اهت جض  الّتِ

ش ٖلم ألاهىماؾدُ٪ )   (،l’onomastiqueهامت في جاٍع
ُ
الم ح  ألؾماء ألٖا

ً
ٗخبر صعاؾت

ش ئخُث  ؛الخانت باألما٦ً ؤلاوؿان بك٩ل جها تهخم بالبِئت الجٛغاُٞت التي ًغجبِ بها جاٍع

هاةو جل٪ زلىا ًٖ  ؾخ٨ك٠ عها أّجهاٞل٣ض ٢ّض ( Kouyaté, 2009, p. 101) "ٖامّ 

وأنىلها  ًدُمىلىجُتالبدث في صالالتها ؤلا أؾماء أما٦جها و  البِئت مً زال٫ اؾدىُا١

 .ألازيُت

ًٟال ًٖ اؾدىُا٢ىا للىز٣ُت ٞ ،وؾاةل وج٣ىُاث البدث والخدّغِي ًسوُّ ُٞما 

سُت،  وُم  الخاٍع
َ
جاءث . مضًىتللمً حؿمُاث  ٢ؿىُُىت جضاوله بين أهل ُم ًخِّ ىا إلاا خِ الخٓ

 :حي٧اآلٖملىا زُىاث 

 حٗاُم  -
ُ
٤ بضاللت و/م٘ اإلابدىزين ىا ل

ّ
ين الظًً ٢ابلىاهم خى٫ ما ًخٗل أو ؤلازباٍع

  .وجغجمتها الهىجُتاث ُىبىهُمال

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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خي اٖخماصها - م مً أّن ٖملىا هظا لِـ في  الجاهب الخاٍع شٖلى الٚغ  ؛ وطل٪الّخاٍع

اث الٟاع٢ت أل 
ّ
ّٗغِ  ٖلى أهم املطُ

ُّ
غاُٞا ألاهرروبىلىجُت جٗلخىا و ّن خخمُت اإلاىهٚى

وهدً هىا أبٗض ما ٩ًىن ّٖما  .في جأؾِـ اإلاضًىت، هاهُ٪ ًٖ ه٩ُلتها الجٛغاُٞت

ىن مً لٟٔ اإلاضًىت خُىما ٣ًِهغون خضًثهم ٖلى اإلاضًىت  ٣ًهضه اإلاٗماٍع

 .صون ٚيرها ال٣ضًمت

ساهُل٣ىا مً ٞغيُت ٖامت مٟاصها أّن: لالهخماء ألاهىماؾد ل٣ض  ٩ُي جاٍع
ً
  ا

ً
ت  وعمٍؼ

 مً زال٫ ئزباجه ىاخاولوهى ما  .اثُىبىهُمج٨ك٠ ٖجها الُطمىالث الضاللُت لل ؛زانت

اث ألاهىماؾد٨ُُت ٖىانغ هظا اإلا٣ا٫ بال٣اء 
ّ
الّتي  ُت(ُىبىهُم)الالًىء ٖلى أهم املطُ

ش اإلاضًىت هجطذ في خٟٔ   ت.الغمٍؼب الـُمش٣ل جاٍع

غاُٞت ًٖ ٢ؿىُُىت، مً أجل الخٍٗغ٠  اؾتهللىا م٣الىا هظا بلمدت ئزىٚى

سُت لذ ماصة زامبسهىنُتها الجٛغاُٞت والٟل٨ُت والخاٍع
ّ
اتها ُىبىهُمل ت؛ طل٪ أّجها ق٩

مايحها َُٞب٘ ؾيرجا الظي َوَؾَم ٢ؿىُُىت ُٞما ؾب٤  َىبىهُمزم جُغ٢ىا ئلى . الؼمً ٖبر

ش؛الِٗب٤  سُت ب٩ّلِ نُ  ٞى٢ٟىا ٖلى بالخاٍع لؿاهُت والخاٍع ِ
ّ
ىعه الهىجُت جىاهبه ال

ىلىجُت ) ً، ٦غ واإلاىٞع ث عبىا بالبدا٢ ٦ما (.Cirta، َتؾيرجا، ٢غجا، ٦غجا، ٦غجً، ٢َغ

غافي أًًا جل٪ ؤلا ذ ٢ض  ي التّ  اثُىبىهُمالزىٚى َٗ َب
َ
عها مً زال٫ جد٣ُ٣ىا اإلاُضاوي بأجها َ

٣ًا إلاا  مضًىت ٢ؿىُُىت سها الؿىؾُىز٣افي، وٞو ٧اصًمُىن به ألاها وؾَم خؿب جاٍع

لماء، ال٣لٗت ُٗ م وال
ْ
ل ِٗ ، مضًىت الهىاء والهىي الطهِىت،  )هىمُضًا والباصٌؿُت، مضًىت ال

٣ت، أم الطىايغ بين اإلااض ي والطايغ( غة الٍٗغ ّ
ًِ خد

ُ
ًُ  ،اإلا  ا م٘ ما وجماق

ّ
م جضاوله بين ج

مضًىت الٗلم والٗلماء، مضًىت  جؿىع اإلاٗل٣ت،مضًىت الأهلها مً أؾماء ز٣اُٞت )

َُىت..( ُِ َؿْم
ْ
٢ ،    .ال٨هٝى

ُ
وهل خملذ  اإلاضًىت؟لحها يؿب ئٞما هي هظه الجؿىع التي ج

ُّ ُم  صاللُتمىالث ُخ ها أؾماؤ  شت ٖبر ىٗ ِ ال٣ؿىُُيُىن اهخماءهم ًغب ؟ ولَم الخاٍع

في م٣اعبدىا خى٫ أنل أًًا ّٖغجىا  للمضًىت بالهىعة الهىجُت الؾمها الجٛغافي الش٣افي؟

خّتى هجُب ٖلى وطل٪  الترجمت الهىجُت ل٨خابخه ، ٖلى٢ؿىُُىت َىبىهُمحؿمُت وه٤ُ 

ىلىجُت أ ُىبىهُمخُىع الً: هل تالخالُ ثالدؿاؤال  الضاللُت؟ وما هي  ممً الىاخُت اإلاىٞع

٣ت جلٟٔ وهل ًخدّضُص  ؟ة في طل٪ضاإلاٗخماملطُاث الؼمىُت  الاهخماء ل٣ؿىُُىت مً ٍَغ

 الخام بها؟ ُىبىهُمال
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افيا املذًىت حول    إثىوغز

٢ؿىُُىت ٦ــ"اللإلإة الخالضة التي جضزل ألالُٟت الشالشت للمُالص في زىب واؾم  جبرػ

خي الظي أّهلها ألن  ،٧ل ش يء ٌصجٗها ٖلى طل٪ «اإلاضًىت ال٨بيرة» ًٟٞال ًٖ ٚىاها الخاٍع

ني ؾىت  ، ٞاّن زانُتها الجٛغاُٞت ٦مضًىت مخٟغصة في الٗالم 3662جهّى٠ ٦ترار َو

ت الش٣اٞت لىالًت ٢ؿىُُىت، ) ججٗلها مايُت في خلمها صوهما ٣ٖضة" ٖلُه و  (.3666مضًٍغ

 جخمّيز مضًىت ٞاّجها 
ً
سُا  وجاٍع

ً
ل٨ُا  ٞو

ً
 :جٛغاُٞا

 ز جغ
 
مىيٗا جدىُػ "خُث  ،لجؼاةغلفي الكما٫ الكغقي ٢ؿىُُىت جخمى٢٘  :افيا

، جمخض جٛغاُٞا مخميزا ٞى١ صخغة  غة، جأزظ ق٨ال مؿخُُال ٚير مىخٓم ألايإل ٖو

جىىب ٚغب، ًخضع  اعجٟاٖها ٖلى هظا املطىع -اؾخُالخه في اججاه مدىع قما٫ قغ١ 

 ،2032 ،صخضوح) "ى١ ؾُذ البدغٞ 664-564بضاًت مً الىاخُت الجىىبُت بين 

جهافي مّغث . و٢ض (13 م. ض ج٩ٍى ٟصح ّٗضة مب ،خّتى جٓهغ بك٩لها الٍٟغ
ُ
غاخل جُىلىجُت ج

باث صخىعها ال٩لؿُت.  ٖىضما  الغما٫ يؿمذ اإلاؿاع الظي ٌؿير ُٞه واصَوٖجها جغؾُّ

ً زىض١ "ًدُِ باإلاضًىت مً الجهت الجىىبُت الٛغبُت ب بىمغػو١  يًلخ٣ي بىاص خ٩ٍى

غة ما والجىىبُت والكغ٢ُت زم اإلاىدضع في الجهت الكمالُت  ًجٗلها جأزظ ق٩ل قبه جٍؼ

ًخىانل امخضاصها م٘ هًبت '٦ضًت ٖاحي' بىاؾُت قٍغِ أعض ي ٖغيه خىالي  ]..[

ٞالى مى٢ٗها  .مىاٍٖت َبُُٗت يّض أي اٖخضاء ما ًمىدها( 24، م. 3651 ،)لٗغو١ "م100

 ُ٘ وهى  لؼزم الطًاعي والىػن الاؾتراجُجي ٖبر الؼمً.ما خُٓذ به مً اؾغُّ ئطن  ًغِج

كّغِٕ أًًا لدؿمُتها بـ)مضًىت الصخغ الٗخ٤ُ(. ٌُ  ما 

 
 
ها ٞل٨ُا ٖلى "زِ َى٫  جدخل :فلكيا ٖى

ُ
قغ٢ا، وصاةغة  4312مى٣ُت مخميزة بى٢

خىؾِ ئ٢لُم ها جما ٌٗني أجّ  ،(320، م. 3651، )ُٞاللي، لٗغو١ قماال." 13331ٖغى 

ل للمدىع الظي جخالقى ُٞه قب٨ت الُغ١  ؛الكغ١ الجؼاةغي  ِ
ّ
ك٩

ُ
ٞهي ج٣٘ ٖلى زِ الخل اإلا

ت، وهي بظل٪ ٖانمت ئ٢لُمُت جدباٖض ًٖ مغا٦ؼ الٗمغان  اإلامخضة ٖبر اإلاضن الجؼاةٍغ

٨ٗـ مى٢٘  ت  ٢ؿىُُىتبمؿاٞاث لها صالالتها. َو ز باليؿبت لباقي اإلاضن، مجمٖى اإلاخمّيِ

الخًاَعـ واإلاىعص اإلااتي وزِ ــ٦مً الخهاةو اإلاّخهلت باإلآاهغ الجٛغاُٞت الُبُُٗت، 

الؿاخل والطض الكمالي للصطغاء. وهي الخهاةو التي ج٣ىم بضوع ٦بير في عؾم ه٩ُل 
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ٗ ، م. 3651، ي، لٗغو١)ُٞالل "ها وأحجامها وجباٖضها في الجؼاةغقب٨ت اإلاضن وجىَػ

ٖلحها مً  أ٦ؿبها ال٨شير مً نٟاِث ما حٗا٢َب  ُمٟتر١ الُغ١ باإلاضًىت  وجىص .(320

 ٖبر الؼمً. خًاعاٍث 

ً مى٢ٗها في ئ٢لُم الهًاب الٗلُا بين " ٦كٟذ الضعاؾاث الطضًشت أّن  :مىاخها ٖو

الجىىب ]...[ مىار مٗخض٫ قماال ومىار ٢اعي جىىبا، بين البدغ في الكما٫ والصطغاء في 

ت" ت وأزغي صطغاٍو غي أهل  .(32م.  ،2032)صخضوح،  ًجٗلها ٖغيت إلاإزغاث بدٍغ ٍو

ر اإلاىار ب٣ؿىُُىت، خُث أنبذ ئبأّن  اإلاضًىت هجاػ ؾض )بني هاعون(؛ ٢ض أؾهم في حٛيُّ

 
ً
با  "الجّى َع

ْ
ْخلّبِ

َ
 ج

ّ
ث مُضًتي، وّللا

ّ
ي بَىاَوْه وال ِ

ّ
ىبت باإلاضًىت ْهغثواإلاٗنى:  .1"مل مىظ  الَغ

 لضعجت  بىاء الؿّضِ 
ُ
ُـّ ج  .ٖلى جؿم٪خأزيرها الضاةم ب د

 
 
خيا   :جاٍر

َ
ذ ُمسخل٠ الضعاؾاث٦ك مغث  أّن مضًىت َٟ ال ٖو ٢ؿىُُىت ٖاقذ "ٍَى

٦شيرا، ُٞب٣اتها جدخًً آزاعا مً ب٣اًا الٗهىع ال٣ضًمت والطًاعاث اإلاخىاٞضة ٖلحها، 

ش في ال٨هٝى الٗضًضة التي التي جض٫ ٖلى مٗالم الطُاة البضاةُت إلوؿان ما ٢بل و  الخاٍع

ازخاعها مؿخ٣غا له ٢غب مجاعي اإلاُاه، ومىابٗها، وبمداطاة ألاعاض ي الخهبت الهالطت 

اث التي أجغاها بٌٗ  خطح طل٪ مً زال٫ الطٍٟغ ت واإلاغو ، ٍو ٍى للؼعاٖت واإلاىا٤َ الٖغ

أصواث ًٖ  الجاعي، والتي ٦دكٟذ زبراء آلازاع الٟغوؿُين في الشالزُيُاث مً ال٣غن 

 بضاةُت حٗخبر مً أ٢ضم ألاصواث التي اؾخسضمها ؤلاوؿان ألاو٫ في خُاجه الُىمُت"

خُىما  ،ههٟؿ اإلاظهب و٢ض طهب دمحم الهٛير ٚاهم .( 14، م.3651)ُٞاللي، لٗغو١، 

ت والجُىلىجُت  ض بأّن "ا٦دكاٞاتها ألازٍغ
ّ
 أ٦

ُ
إ٦ضان اؾخ٣غاع ؤلاوؿان في مى٢ٗها مىظ ج

شأػمىت ٢ضًمت حٗىص ئلى  ٌٗىص في  ل٪ أن الىاصي قبه املطُِ بالصخغةط ؛ما ٢بل الخاٍع

ىه خؿب الجُىلىجُين ئلى جهاًت الؼمً الغاب٘ الجُىلىجي )ٖهغ البالٌؿخىؾين  ج٩ٍى

ما أصي ئلى ُٞه اإلاُاه الصخىع ال٩لؿُت  هدخذالظي Pléistocène Moderne) -الطضًث

ٌُ  جىؾ٘ الك٣ى١ اإلاىجىصة ٞحها. وبمغوع الؼمً ج٩ّىن  ه واصي الغما٫ بكألازضوص الظي 

 .، بخهغُّٝ(134 م. ،1999، )ٚاهم .الطالي"

  
                                                           

 20333 ماعؽ 21 م٣ابلت م٘ الؿُض ى. ب. ًىمم٣خ٠ُ مً  1
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 : Cirta، ضيرجا، كزجا، كزجا، كزجً، كزطً، كزطت

ت أو ٦غر" ُىبىهُمأَل٤ الُٟي٣ُُىن ٖلى اإلاضًىت ال وهي لٟٓت ؾامُت   "٦َغ

ئلى  -ُٞما بٗض- جُيُىن ٞه الالوهى الاؾم الظي خغ   "اإلاضًىت"أو  "ال٣لٗت"٦ىٗاهُت مٗىاها 

 زال٫ الٟترة البىه٣ُُت  "ْهغ الاؾم ال٣ضًم ول٣ض  .(33، م. 2002 ) ُٞاللي، "ؾيرجا"

(la période punique ،)اجيب  ال٣غن الشالث ٢بل اإلاُالص وفي الٗهغ ال٣َغ

(l'époque carthaginoiseولضث اإلاضًىت جدذ اؾم ؾيرجا. ٢لت مً اإلاضن ،)  لها ماض ي

ش بُٗض  لماؾاٌؿُللل٣ض ٧اهذ ٖانمت ٞ  (Bourouiba, 2013, p.11)".ٌٗىص ئلى جاٍع

(seylseeasM)  البا ما اٖخبر الاؾم ...زم ماؾِىِؿا  ؾُٟا٢وجدذ خ٨م  ٚو

"Cirta  بمشابت اؾم ُٞي٣ُي)Q.R.T.N( "ومٗىاه مضًىت (Aibeche, 2004, p. 16).  ٦ما

"ال٣لٗت أو اإلاضًىت املطهىت، وهى الاؾم الظي ًىُب٤ ٞٗال ٖلى مىي٘ ٌٗني أًًا 

ش" ٦مااإلاضًىت  سُت والجٛغاُٞت ٖلى مغ الخاٍع  2032)صخضوح ،  ججم٘ اإلاهاصع الخاٍع

 ؛ ٣ىص الىىمُضًت باإلاهاصع ال٣ضًمتٖلى الى مّغاث ٖضًضة ُىبىهُمال وعصَ ل٣ض . (34م.

لت و  (Massinissa)ماؾِىِؿا ، (Syphax) ؾُٟا٢و جم ط٦غ اإلال٪"خُث  ؾىىاجه الٍُى

ا (Micipsa)مِؿُبؿا  ،ًٞال ًٖ ٢هغه واهخهاعاجه مً اإلال٪ ىَع  (Jugurtha)، ًٚى

ىبا ألاو٫  Juba1). ) ٍو
er ونٟها ؾترابىن(Strabon)  ٦م٩ان ٢ىي ومىؾىم ب٩ّلِ هإالء

ما مؿُبؿا  ُّ ٌٗخ٣ُض ٧لٌّ مً  و (Aibeche, 2004, p. 16) ،(Micipsa)اإلالى٥ وال ؾ

٢ؿىُُىت ، (Cirta)أّن "اؾم ؾيرجا أًًا ب Gillette et Louis Lefebvreلٟبٟغ وجُالث 

 ومٗىاه ،(Crtn)الطالُت ؾامي ألانل وأهه جدٍغ٠ لالؾم الط٣ُ٣ي الظي هى ٦غجً 

 صالالث ُىبىهُمخمل الظا ٣ٞض . وه٨(3312 ، م1999ٚاهم، ) ال٣لٗت" أو اإلاضیىت

ـضهُتو 
َ
اؾدُٟان لمؿدكغ١ الٟغوس ي ل٨ىىا هجض ل ،والَطهاهت الُبُُٗت نٟاث اإلاــ

ٓهغ به  ؿُلاج ًُ ا لهظا الُغح  ًٟ  آزغ ُمسال
ً
 جدٟٓعأًا

ً
 تن اإلاضًىأل  ؛"ٖلى هظا الاقخ٣ا١ ا

ت ًّ  جار يؾ تما مضًىأ .بال٣اٝ بض٫ ال٩اٝت: ٢غث، الُٟي٣ُُت ُل٤ ٖلحها باللًُٛ  تمضًى أ

ما هى مشبذ في الى٣ىص  خؿب ،آزغها: ٦غجً ىن فيهزم  ب٩اٝ ت٨ُُُٞ٣خب اؾمها بالُٟي

خ٣اص بمغ ألا  .باإلاضًىتالتي ا٦دكٟذ  اإلاٗضهُت ت بصخهُت ن له ٖال٢أالظي ًدمل ٖلى الٖا

م آللهت أو وت أاللُُؾ 
َ
ل َٖ   (.33، م. 2030، )بىمهلت "الازىين مٗا اؾم 

َ
ب وهى ج٣لُض صأ
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 ًُ ِ ٖلُه الُٟي٣ُُىن ُٞما مض ى؛ خُث ٧اهىا 
ّ
 زّم ومً ، ال٨بيرة ٖىضهمىن الصخهُاث هُ إل

 .ًُبٗىن ًٞاءاتهم باؾمها

 
ُ
غاُٞا دُلىاج  ؾيرجا(:) ُىبىهُمالعواًاث أزغي خى٫ أنل وجىص  ئلىاإلاضًىت  ئزىٚى

  :ألاولى
ّ
ًىبا بً هغ٢ل وسؿبُاؽ ؾغر )٥ هىمُضًا ى أو٫ مل ه اؾم والضةمٟاصها أه

(Thespias Certhe ، ٞ"أنبدذ حٗٝغ به اإلاضًىت بٗض أن أؾؿها ونيرها  الظيهى

ّن هظه الغواًت اٞ 2وبدؿب دمحم الٗغبي ٣ٖىن  .(35 م. 2032صخضوح، )ٖانمت مل٨ه"

سُا، إّؾ ٚير ُم  ض خُىما Mercier -وهى ما ًظهب ئلُه مغس يؿت جاٍع
ّ
إ٦ بأّن "بٌٗ  ًُ

 
ّ
ا إلاضًىت ؾيرجا أن ٩ًىن ًىباه مً ٚير املطخمل اإلاإعزين ٌٗخ٣ض أه

ً
-٦ما ًإ٦ض صًىن  مل٩

Dion ٣ُا لى خ٣ُ٣ت أن اإلا٣اَٗخين في ئٍٞغ ؿدىضون في طل٪ ئلى بُاهاث اإلاؿ٩ى٧اث ٖو ، َو

 .(Mercier, 1903, p. 31). "٧اهخا مخدضجين في طل٪ الى٢ذ جدذ ؾلُت مجلـ الكُىر

٤ والغومانأّن  ٗخبُر ح :الثاهيت ٍغ م  في ()ؾيرجا َىبىهُمأو٫ مً أقاع ئلى  هم ؤلٚا ًّ ز

سهم لألخضار الىا٢ٗ ــ"ؾُٟا٢ـ مل٪ ؾيرجا ــاإلاُالص ٞت جهاًت ال٣غن الشالث ٢بل جأٍع

ث وماؾِىِؿا
ّ
 ]...[ .اهخهغ ماؾِىِؿا "مل٪ ماؾُل، ٢ض صزال في خغب بُجهما ّٖضة مغا

خ٨م ]...[  ، ٖلى هؼم ؾُٟا٢ـ والاؾدُالء ٖلى اإلاضًىت(Siphon) ٦ما ؾاٖض ؾُٟىن 

 "الؿلممّيزها ٞترة في  لــــماؾُلاملجخمٗت  (royaumes)اإلامال٪ بٗض ُٞما  ماؾِىِؿا

(Le Préfet I.G.A.M.E, le commissaire central, 1959, p. 110). لُه ذ  ٖو ٖٞغ

 اإلاضًىتدخًً جو  .ٖانمت للممل٨ت الىىمُضًتأنبدذ ٞفي ُخ٨مه الاػصهاع  ()ؾيرجا

ده   ٢ؿىُُىت.وهي زاوي أ٦بر بلضًت بىالًت  ؛بمى٣ُت الخغوبيٍغ

ه هىا ًجضع غب ئلى أّن  بىا الخىٍى
ُ
ا  ٢ ؿض٫ُ  ،٢ؿىُُىتمً  ٢َغ

ُ
ٖلحها مٓاهغ جٗلها ح

مِل٨ها ٧ان  الطًاعة الُٟي٣ُُت ٖلى خؿاب الٗىهغ الش٣افي الىىمُضي، زاّنت وأّن 

ختى أنبدذ الخ٣الُض  وكأ في أخًاجها وخاعب مً أجلها، ألهه "معجبا بهظه الطًاعة

والٗاصاث واإلاٗبىصاث واللٛت وال٨خابت الُٟي٣ُُت اإلاخٗامل بها هي الؿاةضة في مضًىت 

٘  .(33، م. 2002 ،ُٞاللي) الُٟي٣ُُت"٦ٛيرها مً اإلاضن  ،٢ؿىُُىت وه٨ظا حكب 

الىىمُضًت الّتي لم  هٓيرتهاٖلى خؿاب  ىن بالٗىانغ الش٣اُٞت الُٟي٣ُُتال٣ؿىُُيُ

                                                           
 .ال٣اصع صخضوحه٣ال ًٖ ٖبض  2
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زال٫  اؾِىِؿام الظي لٗبهطًاعي وطل٪ بًٟل الضوع ال .ملى٦ها ٖلى ئوٗاقهاٌٗمل 

ين اإلاضًىت. " ٞهى ٢ض ؛ؾيرجا بهاخ٨م الّتي  ٗضًضةاللؿىىاث ا صٖا و اوكٛل أؾاؾا بتًز

ً الُىهاهُين  ىا بهان الىىمُضًيل٣ج ئلىاإلاؿخٗمٍغ م و  ،ين مماعؾت الٟىىن خّتى بٖغ جّم ج٨ٍغ

 ]..[ ٦ما ؾعى ئلى جدؿينى اإلاىؾ٣ُى ختّ  شج٘ ،زام الٗماعة والىدذ والى٣ل بك٩ل

اًاه"  3(Mercier, 1903, p. 11) الؼعاٖت ووكغ مباصب الؼعاٖت الُٟي٣ُُت بين ٖع

ل هىا سّجِ
ُ
أّن الترجمت الهىجُت ل٨خابت الاؾم ٢ض أٞغػث ّٖضة هماط   ال ًٟىجىا أن و

ٛت الٗغبُت، مما ٨ٌٗـ 
ّ
 ٞحها "زاّنت ٖلى نُٗض الل

 
ِ

ُ
ىهت ز

ّ
ت أوجىماج٨ُُت ُمك ُهٍى

ير ُمىّخضة ُىبىهُمال ُؿىر ٦شيرة ٚو
ُ
بلُٗاع أخمض بً أوعص  ،(2004" )جباؽ، الىاخض بي

ش بلض ٢ؿىُُىتفي مإلٟه  اإلاباع٥ ُت الهىع  الٗضًض مً جاٍع ِ
ّ
ؾيرجا، ٢غجا، ": اإلاخباًىت الخُ

ت،  ٦غجا، ً، ٦َغ  . ( 46 ، م.2032 )بلُٗاع،" ؾيرجت٦غزً، ٢َغ

ت و كطىطيىت
َ
َطْمِطيى

ْ
 بين ك

الث ألاؾماء ونىعها باملخُا٫ الجمعي 
ُّ
 -ياإلاُضاوومً زال٫ الٗمل –ٖلى نُٗض جمش

غاهىىن ٖلى سّجلىا  ًُ لمضًىت مً زال٫ الطًغي ل هماهخماء٢ُاؽ بأّن ال٣ؿىُُيُين 

ي إلاؿىاها  ،ٞمً الـُمٗخ٣ضاث الـُمغّسخت ٖىضهم :ألاهىماؾد٨ُُت اثماعؾبٌٗ اإلا والّتِ

 ًُ مً  لضيزاّنت 
ً
ا ُّ تهُلح ٖلحهم مدل ًّ ض

ْ
ىن أي  ،3بـــالّبل  اؾم اإلاضًىت بالىُّ

ُ
ٔ ِٟ أّن مً ًل

ٗخبر (٢ؿىُُىت)ٖلى الهُٛت  زالء الىاٞضًً ٌُ اوي مً الضُّ اهُ/ )بغ  إلاضًىت ا ابًولِـ  (تبغ 

 ) -باليؿبت لهم-األّصح ٞ .نليألا 
ً
ن مُما ٣ها ب٣لِب الىىُّ ُِ َُىت(، وفي الٗباعة أن ًى ُِ َؿْم

ْ
٢

ى ِبَِباْجَها"اإلاخضاولت الكٗبُت 
َ
ل ْٖ ى 

ُ
ل
ْ
ي َصز ِ

ّ
ْص ِؾَِؿاْجَها ماش ي الل

َ
َُىت ، ْوال ُِ َؿْم

ْ
جغؾٌُش  "٢

  ،لظل٪
ُ
 أُؾ خُث ج

ٌ
ه ُؿ ّهىع اإلاضًىت و٧أّجها بىاًت

ُ
؛ ُمٟغصه ؾاؽ، ُو٣ٍاِبل ٌ٘ ها )ِؾَِؿاْجَها: جم

  في الٗغبُت أؾاؽ؛ مٟغصٌ 
ُ
اإلاضًىت  ِْذ ىِ ؾ٩اجها ألانلُىن، أولئ٪ الظًً بُ  ـ( همُؾ جمُٗه أ

ىا خّتى 
ُ
ضوا مً أخض أبىابها ٞلم ٌِٗغٞ ظًً ٞو

ّ
 ٔ اؾمهالٟبهم ٩ٞاهىا أؾاًؾا لها، ولِـ ال

 . (301 م.، 2001، جباؽ)

                                                           

ص( أو الٗاةالث ال٣ؿىُُيُت ال٨بري.3 
ْ َ
ْبال

َ
ْص ل

َ
 أهل البلض )اإلاضًىت( ألاواةل )ْوال
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ت للخ ًّ ض
ْ
ضلُل ٖلى أنالت اهخمائهم جّم جًمين هظا الخٗبير ألاهىماؾد٩ُي ٖىض الّبل

ًإ٦ض اٖخماصه للٟٔ بمُٗت مكاًش  خُىماوهى ما ًغمي ئلُه أخض اإلابدىزين ، للمضًىت

ت:  أها  ]...[ُُىتىلى ٢ؿمُُىت ماف ٢ؿى)ب٨غي ل٣ؿىُُيُت ٣ًُ اإلاضًىت بد٨م أهه ابً ػاٍو

ما ٧اهىا ُؾمحها ٢ؿمُُىت ٦أب٣ى أ [...] ى٫ ٢ؿمُُىتفي أقٗاعي ه٣صًما في حٗل٣ُاحي و

٣ت الغخماهُت بًئوي أ، لٗلم٪ أجضاصها ت ومً أبىاء الٍُغ ختى مكاًش اإلاضًىت ، و ػاٍو

َُىت( .٣ً4ىلى ٢ؿمُُىت بدٝغ اإلاُم( ُِ َؿْم
ْ
ٞــٟىضلين  ،ٖال٢ت وز٣ُت بالٗغب ولدؿمُت )٢

٧ان  )٢ؿُىُُىت((، ٌكيُر ئلى أّن اؾم 3514-3523قلىنغ أؾير الطا  أخمض باي )

ُل٣ىن ٖلحها ٢ؿىُُىت أّما "الٗامت مً اب، وبأّن ال٨شير مً ألاجغا٥ مخضاوال بين ال٨خّ  ًُ

وهي  ، بخهغُّٝ(20 3م ،2032، )صخضوح أهلها )الٗغب( ٩ٞاهىا ًى٣ُىجها )٢ؿمُُىت("

 
ّ
٠ ٦خابه زال٫ الٗهض "هٟـ الدؿمُت التي وعصث ٖىض أبي صًىاع الظي أل

  ً في جدلُل طل٪ ئلى الجؼم بأّن:دو٢ض طهبىا ه( 20 م. ،2032، )صخضوحالٗشماوي"

ت دّضصة للهٍى
ُ
الث الـمـ

ُّ
 )ٚير ُمخدّىلت( ٖلى مّغِ الؼمً؛ الخمش

ً
 ( 2035، جباؽ) زابخت

خي    خّتى وإن لم ًبُض الظي ٞللمماعؾاث ألاهىماؾد٨ُُت جٟؿيرها الخاٍع
ً
 أخُاها

ً
 ،لىا واضطا

َُىت) ُىبىهُمالضاللُت لل ثالُطمىال  :خىا الٗامتٞغيِ هض١ل اجأ٦ًُض ه ئال أّن ب ُِ َؿْم
ْ
٢) 

شبذ
ُ
شلهخماء الا  ج ت طل٪ أّن  ؛اإلاضًىت خاٍع   ج٨ك٠ ًٖالُى٤ُ عمٍؼ

ُ
 هاهىنُت ًىٟغص بز

اإلا٩ان ، ؾُجٗل الؾم الغؾمياٖخماصهم ل ٖلى أّن  مبدىزىها ل٣ض أجم٘ .أهل اإلاضًىت

 
ّ
با ٖجهم و٧أه ض٫ّ ه ال ٍٚغ الشابذ  ُىبىهُمجدخٟٔ الهىع الظهىُت بال ٖلى اإلاى٢٘ هٟؿه! ًُّ

 ٌ ٫ وجٞغ خدّىِ
ُ
 .اإلا

 الاؾم الش٣افي )اإلاخضاو٫( = الشابذ

خدّى٫ِ=
ُ
 الاؾم ؤلاصاعي )الغؾمي( اإلا

  

                                                           
ّٗغِٝ هٟؿه ٖلى أهه: هاقِ ِٞؿبى٧ي باإلاىا٢٘ اإلاهخمت بترار  4

ٌُ ض أ.ع.  ِ
ُّ م٣خ٠ُ مً م٣ابلت م٘ الؿ
ذ: ًىم اصاتها، أجٍغ  20203-05-22 ٢ؿىُُىت ٖو
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 كطىطيىت طوبوهيمالترجمت الصوجيت لكتابت 

ي الهىجُتالترجمت  ٣ض وجضها مظهبين خى٫ ل ِ
ّ
 (٢ؿىُُىت) ُىبىهُمل أو اليسخ الخُ

 :الدؿمُت الطالُت للمضًىتاإلاٗخمض عؾمُا في 

ب  ُىبىهُم٣ًى٫ بأّن ال :ألاول  املذهب جُني  لالؾمحٍٗغ
ّ
 وهى، (Constantine)الال

ه في (Constantin-اإلال٪ )٢ؿُىُين ُمؿخمض مً اؾم
ّ
غج٘ ؾُا١ الدؿمُت ئلى أه ، ٍو

ث و٢ٗذ في ؾيرجا زىعة صازلُت ٖىُٟت في أًام اإلال٪ الٛانب صومُىدُىؽ، أصّ  105"ؾىت 

لذ زغابا ئلى أن جّض  با جاما ْو ب هظه الطايغة جسٍغ صها اإلال٪ ٢ؿُىُين ألا٦بر ئلى جسٍغ

 ٞوأٖاص لها وكاَها ٞاؾخٗاصث ؾيرتها ألاولى في الٗمغان والاػصهاع 
ُ
ذ ئلُه واقخ٤ بَ ِؿ ي

 "اؾمها مً اؾمه. وأنبدذ مىظ طل٪ الٗهض حٗٝغ باؾم ٢ؿىُُىت ازخهاعا للٟٔ

م (. و٢ض اؾخ٣غ  30 3، م3650 )بً ٖلي قُٛب، ل٨شير مً لها اجخُاػ مٗها الاؾم ٚع

سُت املخخلٟتطُاث امل  ظ٦غها هىا.لال ٌؿ٘ املجا٫ والّتي  الخاٍع

 ٢ؿىُُىت  لٟٔ ىا٢لًُ  :املذهب الثاوي
ّ
ئطا ٦ىا هجهل و"، ٖغبي َىبىهُم هو٧أه

ش الظي   ٚؼا ُٞه الٗغب ٢ؿىُُىتالخاٍع
ّ
ه جم الطضًث ٖجها في بضاًت ال٣غن ، ٞىدً وٗلم أه

م الخاؾ٘ بىنٟها زايٗت لط٨م الٟاَمُين.  ٖانمت اإلا٣اَٗت أّجها ٧اهذ مً ٖلى الٚغ

ين والطماصًين ٍغ مً جهاًت ال٣غن الٗاقغ ئلى مىخه٠ ال٣غن الشاوي ٖكغ،  ،في ٖهض الٍؼ

٣ٞضث ٢ؿىُُىت أهمُتها في ْل اإلاىخضًً، مً مىخه٠ ال٣غن الشاوي ٖكغ ئلى 

٧اهذ  ئط ،ل٨جها جمخٗذ بخأل٤ زام في ٖهض الطٟهُين ؛مىخه٠ ال٣غن الشالث ٖكغ

مً مىخه٠ ال٣غن الشالث ٖكغ  ،لضحهم بٗض جىوـ وبجاًت إلاضة زالزت ٢غونأهم مضًىت 

 ُىبىهُمال٠٣ً  Bourouiba, 2013, p. 113)" . )ئلى مىخه٠ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ

اث ألانىاثٖىض  ٗغبيال
َ
غ  ااؾم بىنٟه ُهُى ئلخٗغ ل٣ض جّم الو وجغجُبها،  خَغ٧

َ
 اُمبَخ٨

 ٖلى ٖلماء صون ٚيرهم: اوُم٣خهغ 

٣ا لــ دمحم بً دمحم بً ٖمغ الٗضواوي :كصز التين أو كصز الطين ّن اؾمها اٞ ،ٞو

 "٢هغ جِىا وؿبت ئلى مل٨ت حٗٝغ باؾم جِىا، وحٗٝغ ب٣هغ الخين أو ٢هغ الُين" 

أًًا بأّن )٢هغ الُين( هى هٟؿه   Feraud -وو٢ض أزبذ ٞير( 23، م. 2032)صخضوح، 
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ت .٢ؿىُُىت بهظه الدؿمُت ٖىض أّيِ أخض مً  أو ٖلم ُمؿب٤ ولم ه٠٣ ٖلى مٗٞغ

ين  .الظًً ٢ابلىاهم اإلابدىزين أو ؤلازباٍع

َطىِطيىت
ُ
ٟه  :ك

ّ
« معجم البلضان»خؿب ما جاء به ًا٢ىث الطمىي، في ُمإل

اء مشىاة مً جدذ وهىن أزغي  خذ زاهُه زم هىن و٦ؿغ الُاء ٍو "٢ؿىُُىت، بًم أوله ٞو

ٖلى هظه الهىعة هىا٥ مً ًى٣ُها . و (335 ، م2032)صخضوح، بٗضها ًاء زُٟٟت وهاء"

ت. الهىجُت  بًٟاء اإلاضًىت ال ؾُما الصطاُٞين باطاٖتها الجهٍى

ــــــِطيىت
ْ
ْطـى

ُ
 حؿمُت  :ك

َ
ٟهط

ّ
 هب ئلحها ٖماص الضًً ئؾماُٖل بً دمحم أبى الٟضا في ُمإل

م البلضان» ض ٢اةال: ههٟؿ ، وهى مظهب أخمض بً ٖلي ال٣ل٣كىضي«٦خاب ج٣ٍى ، خُث ًٍؼ

ال٣اٝ وؾ٩ىن الؿين و٦ؿغ الُاء اإلاهملخين وؾ٩ىن اإلاشىاة مً جدذ زم هىن "هي بًم 

ً أن بٗض الؿين و٢بل الُاء هىها، وخُيئظ ٞخ٩ىن بًم  ً بٌٗ اإلاخأزٍغ وهاء، ٢ا٫: ٖو

جلٟٔ  بم٩ان ىبتومً الهٗ (36-35، م. 2032)صخضوح،  الؿين وؾ٩ىن الىىن"

ؿان الطالي ُىبىهُمظا اله خغٝو ِ
ّ
 . ألهل اإلاضًىت بالل

س ي َىبىهُم  :اللطىطيىت أياٝ  ، الظيًغج٘ ئلى أبى ٖبض هللا دمحم الكٍغ٠ ؤلاصَع

، لخبُرػ ٖلى الك٩ل «هؼهت اإلاكخا١ في ازترا١ آلاٞا١»٦خابه في  لها أصاة الخٍٗغ٠

 خّتى ب هاصٌع اؾخسضامه َىبىهُموهى  (36، م. 2032)صخضوح،  ""ال٣ؿىُُىت
ُ
ب مً خُ ٨

 
ّ
حها اإلاضًىتٟىا ًٖ أل  . ٞو

 وهجضهاؾم أحى ٖلى لؿان أبي ال٣اؾم الىهُبي ابً الطى٢ل،  :اللططىطيييت

 ٠ًُ "َاء بٗض الؿين و٢بل الىىن ألاولى ٞهاعث ال٣ؿُىُُيُت بأصاة الخٍٗغ٠  ُهئلًُ

ب  .(36، م. 2032)صخضوح، " ومً صوجها ٌذ الؾم ؤلامبراَىع وفي الاؾم حٍٗغ نٍغ

غي  الغوماوي. م ةحؿمُت ٢ؿىُُىت بهظا الاؾم ال ًال "اؾخمغاع  ٚاهم بأّن  دمحم الهٛيرٍو

سىا وجى٣ُخه مً الكىاةب التي ٖل٣ذ به ٖلى مغ الؼمً"  ئٖاصة الىٓغ في ٦خابت جاٍع

ضها  ٞهى ٌٗخ٣ض بأّن حؿمُت اإلاضًىت باؾم )٢ؿُىُين(( 310م.  ،1999)ٚاهم، ال ًٍؼ

ش.  في الخاٍع
ً
م٣ا ُٖ 

 
ُّ
ه  ،ؿىر اإلاخباًىتأمام ٧ّلِ هظه الي

ّ
ه  الخُغ١ُّ لؼام ٖلُىا هغي أه ئلى الدكٍى

الىبهان، ) مىتلغو الظي ًلط٤ بُمضهىا جّغاء ٖضم اٖخماص ؾُاؾت واضطت لــ ألاهىماؾد٩ُي

 ."لٗغبُت لخبراء ألاؾماء الجٛغاُٞتالكٗبت ا" اٖخمضجهوهى مهُلح  ؛ (31، م. 2006
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كير ئلى(1. م ،2033، الخهاوهت)  "٦ُُٟت جمشُل الطٝغ الٗغبي بدغٝو  . َو

٣ت ُمىخّضة  بإ ٍَغ ِ
ّ
 ( أؾماةىا الجٛغاُٞت"normalisation) لغومىتالجُيُتأو اج

(187 Atoui, Benramdane, 2005, p.) ُٟتها الدؿمُت  جيخ٣ل ُىبىهُمٞبال مً ْو

ُٟت  ُٟال ئلىلخهل الخٍٗغ اجُت مً زال٫ْى خي  ت الخهيُُٟت والُهٍى م٤ الخاٍع ُٗ ال

 والطًاعي  للم٩ان ٖبر الؼمان.

لت 
ّ
 مذًىت الجطور املعل

ٗخبر
ُ
 بــــ)الڤىاَغ(  ،اث زالضة ُم٣اومت للخُٛيرَىبىهُم الجؿىع  ح

ً
ُا
ّ
هُلح ٖلحها مَدل ًُ

 
ُ
ٍ٘  وهى لٟٔ ل ٖلى بىاءاث  جم ِ

ّ
ضل ًُ َغة(، 

ْ
ْىُ

َ
غة إلاضًىٍت  أوجضتهاُمٟغصه )ڤ الخًاَعـ الٖى

٣ها. أ٢ُم
ُّ
ك زُضوص واصي الغما٫ الٗم٤ُ َو

ُ
لها أ

ّ
بًٟاء اإلاضًىت ٖلى مّغِ جؿىع ال ذًخسل

 ؿهُل خغ٦ت الخى٣ل، الؼمً لد
ُ
لل٨ّجها باجذ ج

ّ
أهىماؾد٨ُُا ٖلى مضًىت اقتهغث  ضل

بئذ بــــــ)مضًىت الجؿىع اإلاٗل٣ت(.  ُٖ ت هي ألازغي بصطىاث صاللُت ع الُجُؿىع ل٣ض  مٍؼ

لب  ٦ما جىا٣ٞذ م٘ ، جمامابًٟائها اؾخجابذ لهٍٟت  جمىيٗها أو مى٢ٗها ألاو٫ ٖلى ألٚا

 .(112 -113 3ص ،2035، )جباؽ

٢بل اجهُاعه  3462ي الجؿغ ٖام ِن بُ  : (Pont d'El Kantara) جطز باب اللىطزة

ب مى ئلى ، وجغج٘ حؿمُخه3524ٖام  ًُ  هالخي ال٣ٍغ  ل٣ضو باب ال٣ىُغة،  ُهُل٤ ٖلوالظي 

ضاء، بىاؾُت باب اًُ ٞٗلٛل٣ًا ُم ٧ان الجؿغ  سُا بمشابت ألهه  مً أجل نّض ألٖا اٖخبر جاٍع

٤ الغةِس ي للىنى٫ ئلى ٢ؿىُُىا ُٖ وهى ت، لٍُغ غيت  للٗضًض مً الهجماث ما جٗله 

، بٗضما 3531اٞخخذ الجؿغ ال٣اةم خالُا ؾىت  (.لخإ3 352433، 3101 ،3352التهضًمُت )

متر  325ُى٫ ٖلى واص الغما٫ ب ال٣ىُغة جمخض .ما هضمه الٟغوؿُىن جّم بىاءه ٖلى أه٣اى 

ش الؿىؾُىلىجيإ٦ض وٍُ   .امترً  322 اعجٟإو   الجؿغ أهلها وٗخىا أّن للمضًىت  الخاٍع

َغةال)بــ
ْ
ْىُ

َ
 (، زم  ڤ

َ
َغةباب الباب ئلُه )ؿبىا و

ْ
ْىُ

َ
 ٖباعةجغجم  الٟغوس ي ُىبىهُم٨ً الل (.الڤ

 يٗها و و الجؿغ 
ّ
ل ٖلُهلٟٔ أمام ال ِ

ّ
ضل

ُ
ُُ  الضاع  اإلا ِجْؿغِ ل

ْ
 هبذ ِجْؿُغ ال

(Pont d'El Kantara). تاؤلاصاعة  جاءث ئلى الاؾم ألاجىبي  ذمغجوج بٗض طل٪ لجؼاةٍغ

 ِ
ّ
خباع زهىنُت املط٩ي املطل ي الٗغبُت م٘ ئياٞت لٟٔ باب، ل٨ً صون أن جأزظ بٗين الٖا
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 الٗغبي  ُىبىهُملل ُهبذ اإلاٗنى الطغفيٞ
ً
  !)جؿغ باب الجؿغ( اإلاٗخمض عؾمُا

 !وس ي الغؾمي )جؿغ الجؿغ( غ ٟال ُىبىهُمللو 

 جّم اٞخخاخه ؾىتالظي  الجؿغ يّمِ ُؾ  :(Pont Sidi M'Cid)  يْذ ِط جطز ضيذي مْ 

خُث  ال حؿىضه صٖاةم مً جدخهو بين صخغجين  ًِهُل وهى  ىلي الهالح،للوؿبت  3632

٣ّضع م335 ًبلٜ ُى٫ ب ،اإلاؿدكٟى الجامعيبين ال٣هبت و حي ًغبِ بين  ًُ لى   م 342 بـ ٖو

غى ًهل ل ٫ َىبىهُماملخُا٫ الكٗبي  له ابخ٨غ ل٣ض .م2.50ــــ ٖو
ْ
ْطَبا

َ
َغة ل

ْ
ْىُ

َ
 )ڤ

Pont des- cordes -)،  َىبىهُمألن بىاؤه مؿىىص بضٖاماث مً الؿالؾل. باإلياٞت ئلى 

َغة)
ْ
ْىُ

َ
اْع( ڤ

َ
جؿغ ( وألّن الِبُُاعمىن اإلاؿدكٟى )ْؾ ّؿ ٌُ  أهل اإلاضًىت وطل٪ ألّن  الْؿِبُُ

ى٤ُ بٟخذ الباء وإؾ٩ان الُاء:  .ي ئلُهإِصّ ًُ  ًُ ىىه هىا ئلى أّن الكُغ الشاوي مً الدؿمُت 
ُ
وه

اْع )
َ
ُ ُْ ت (ْؾَب ًّ ِض

ْ
ل هُلح ٖلحهم بين ؾ٩ان اإلاضًىت بالب  ًُ وحؿخسضم ال٩لمت ٖىض  .ٖىض مً 

ًغي  ئط ههٟؿباياٞت الهمؼة اإلا٨ؿىعة أوال )ئؾبخاع( للضاللت ٖلى اإلاٗنى  ٞلؿُين أهل

ت بدظٝ   hospitalمدّغٝ مًلٟٔ " بأجها ٞاهُامباصي ٖبضالغخُم الٗالمت باإله٩ليًز

ت ه٣لذ أالهاء مً أوله، و٢لب الالم في آزغه عاء. والجضًغ بالظ٦غ  ن هظه ال٩لمت ؤلاه٩ليًز

                                         (. 22، م. 2033، ٖبض الغخُم) «".ئؾبِخا٫ »، و«ؾبِخا٫ »ئلى اللٛت ألاعصًت بهىعحي 

ضيذي ) ًدمل اؾم الىلي الكهير :(Pont Sidi Rached)  جطز ضيذي راشذ

ٗضُّ راشذ غى  متر 114ًمخض ٖلى مؿاٞت خُث ، بالٗالم حجغي  جؿغ أَى٫ (، َو  32ٖو

غج٨ؼ ٖلىمتر،  ي بالحجاعة ِن . و٢ض بُ ٢3632ىؾا، بضأث خغ٦ت اإلاغوع به ؾىت  24 ٍو

ين، وبخسُُِ وجهمُم ٞغوؿُالطخمت  ًُ  .يناإلاىدىجت بؿىاٖض جؼاةٍغ
الجؿغ ًإّمِ

غوّ و  ،مغوع الغاجلين واإلاغ٦باث ض ًٖ أل٠ ؾُاعة  أّن   ٍُ  .جمغُّ ٖلُه في الُىم الىاخضما ًٍؼ

َغة) أهل اإلاضًىت حؿمُخه بـ ًخضاو٫ 
ْ
ْىُ

َ
ؿمى ٖلُه (ؾُضي عاقض ڤ

ُ
 .جُمىا ب٣ضؾُت اإلا

ح ضليمان
ّ

٤ هى ممغٌّ خضًضي : (Passerelle Perrégaux) جطز مّل
ّ
ُبني ما  ،ُمٗل

ّهو للغاجلين ٣ِٞو  3622و 3634بين ؾىىاث 
ُ
 حؿمُتأوال أَل٣ذ ٖلُه  ،ز

ٛى  )ممغ اإلاهٗضخَمَل بٗضها اؾم ، زم (Passerelle Perrégaux - )ممغ بيٌر

 -Passerelle de L'Ascenseur) في سضم إلاهٗض ال٨هغباتي اإلاؿخوهظا وؿبت ئلى ا

٠ لظهاب ِمً الجؿغ وإلُه.ا ُّ ٣ا ل أهل اإلاضًىت هظه و٢ض ٦ ُّ الدؿمُت ٞو ت لهجتهم املطل
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َغة)جدذ ُمؿّمى 
ْ
ْىُ

َ
ُهىع  ڤ

ْ
ت ُه الاؾخ٣ال٫  بٗض .(الَهاه ت مىدخه ؤلاصاعة الجؼاةٍغ ٍى

ح ؾلُمان)ٞأنبذ  جضًضة أهىماؾد٨ُُت 
ّ

 .(جؿغ مال

ْم 
َ
ى
ْ
ـغ
َ
 ل
ْ
س
َ
ين ًخىاجض ب جؿغ خضًضي هى : (Pont Mjez El Ghnem) جطز ْمجا

ىام ، وبه ٧اهذ جمغُّ وحي عوماهُا (باعصواإلاٗغٝو بـ) قإع عخماوي ٖاقىع  ُجىػ( ألٚا
ْ
 )ج

الضاللُت ت الُطمىلوهى ما ًإ٦ض لىا أّن  ومً هىا جاءث الدؿمُت. بالؼمً ال٣ضًم

ش٨ٗـ بام٩اجها أن ح ُىبىهُملل  الؿىؾُىز٣افي للم٩ان. الخاٍع

غج٘ أهل ٢ؿىُُىت ًُ  ،نٛير حجغي  جؿغ : (Pont du Diable) ناجطز الشيط

٣ً٘ أؾٟل جؿغ هه ئؿل٪ اإلاإصي ئلُه خُث ُنٗىبت اإلا :مجها أؾبابة خه ئلى ّٖض حؿمُ

وهي  ،ما جخضاوله الغواًت الكٗبُت خى٫ وجىص قُُان بخل٪ اإلاى٣ُت .ؾُضي عاقض

 الغما٫ ْي واصَ  إلاُاه ال٣ىّيِ  ُامجمىبٗشت مً الاع سُٟت مأنىاث ؾمإ ػها أؾُىعة ٖؼّ 

 ًٞال ًٖ .لصخىع لُيخهي بها اإلاُاٝ جدذ الجؿغل ها٢اتر ازو  ،ال٨هٝىب وبىمغػو١ 

اح-َبُُٗا مىدىجت بمداطاة الجؿغ وجىص صخغة  ٖلى ق٩ل وجه  -بٟٗل اإلاُاه والٍغ

 .مس٠ُ

 
ّ
٤ اإلاإصي ئلى  : (Pont des Chutes) الثجطز الشّل  ؿبذمًىجض ٖلى الٍُغ

الثالمُاه وجدمله أ٢ىاؽ جستر٢ها  ،متاطال
ّ
ومً هىا  ،الغما٫ يىاصجهب بي التّ  كال

 ُّ ٗخبر  ت.جاءث الدؿم ٌُ الجؿغ َو  Chemin des الؿىاح صعبٗٝغ بـ )جهاًت إلاا 

Touristes،)  وهى مؿاع ؾُاحي 
ُ
 ح ىّض ج

ّ
بضأ مً جؿغ ت به أهه ًُاث الخانّ املخُ

 .اإلاخىاجضة باإلاى٣ُت ال٨هٝىو  األوصًتزم ٌٗبر ب ،الكُُان

بىاؤه  جمّ  هجاػا باإلاضًىتئهى آزغ الجؿىع  : (Pont Salah Bey) جطز صالح باي

خسهّ 
ُ
لي اإلا -و في ئهجاػ الجؿىع الٗمال٢ت )أهضعاصي ٚىجيرػباقغاٝ مً املجم٘ البراٍػ

Andrade Gutierrez )ت قً في صُ ، ول٣ض جهغ الغما٫ًغبِ بين يٟتي  .للهىضؾت اإلاٗماٍع

لُت  خُث (ponts à haubans) ث اإلاشبخت بال٩ابال ى ًيخمي ئلى "ٞئت الجؿىع وه، 2031جٍى

" [...]مه مهممىه ٖلى أهه ه٩ُل 'قٟاٝ' ال ًدمل أي جأزير ؾلبي ٖلى باهىعاما اإلاضًىت٢ّض 

(Bendaoud, 2016, p. 157) ، 
ُ
صٖم  فيال٩ابالث الٟىالطًت  أو الضٖاماثؿهم جل٪ وح

٘ ال٣ىي  خ٨م ٢ؿىُُىت إلاضة "الظي نالح باي  الغؾمي ُىبىهُمالض مّجِ ًُ  .الؿُذ وجىَػ



 هذى جباص

26 

ً ٖاًما في الشلث ألازير مً ال٣غن الشامً ٖكغ ]...[ كٍغ ضع  اؾم  واخض ٖو هظه ًُ

الجضًغة باالؾدكهاص بها يمً الغجا٫ الٗٓماء ال٣لُلت مً بين الصخهُاث  الصخهُت

 في 
ّ
ش الجؼاةغ. ق٩ ضث ججغبت ٢ىة مٗتٝر لذ خ٩ىمخه ئخضي الٟتراث ال٨بري التي جّؿ جاٍع

 دٟٔجىفي م٣خىال ٞ. (Grangaud, 2002, p.13)ػصهاع ال مشُل لها." بها ومغخلت ا

ت املخُا٫ نىعجه  خذ الظا٦غة الكٗبُت عّس ٦ما  ،(٢الى لٗغب ٢الى)بًٟل مغزُت الغمٍؼ

ح 
ُّ

ؼها ٖلى وؿىة ٢ؿىُُىت وبٌٗ مىا٤َ الكغ١ الجؼاةغي باإلاالًت الؿىصاء ُخ جىش

اجه، ش الش٣افي  ٞو ُوِؾَم الجؿغ بأؾماء . لباًل٪ الكغ١ ٖلى اٖخباع أهه جؼء مً الخاٍع

ألهه الىخُض  ،)جـؿغ الاؾخ٣ال٫( هدى لم ًخم جضاولها ٦شيرا بين ال٣ؿىُُيُين، أزغي 

ض في  ِ
ُّ  ٨ًل جؼاةغ الاؾخ٣ال٫، و)جؿغ ٢ؿىُُىت الٗمال١( هٓغا لحجمه ال٨بير.الظي قُ

 الغؾمي  ُىبىهُمى الجبن  ال٣ؿىُُني بّين أّن  اإلاُضان
ّ
جىا٤ٞ م٘ وؿُجه الؿىؾُى  هأله

 ز٣افي.

  اث الشواهذطوبوهيممذًىت ال

اث أزغي أزظتها اهُال٢ا مً جمى٢ٗها الجٛغافي أو ُىبىهُمُوؾمذ اإلاضًىت ٦ظل٪ ب

سها الطًاعي  هىنُتها وجاٍع
ُ
ُما ًلي أهم ما و٢ٟىا  .مً َبُٗتها الجُىلىجُت أو مً ز ٞو

 :الخىانل اإلاخضاولت بين أهل اإلاضًىت، وبٌٗ مىا٢٘ ٖلى جضاوله باإلاغاج٘ ألا٧اصًمُت

حؿمُت اإلاضًىت باؾمين دمحم الهٛير ٚاهم ا٢ترح الباخث  والبادٌطيت: هوميذًا

ً ٖلُه، وؾىاء أناب أم أزُأ ٞاهىا وٗغى اإلا٣ترخين:  ً وُم٣خهٍغ ٍغ
َ
 ُمبَخ٨

ٖلى أؾاؽ أجها  "هىمُضًا""أًٞل حؿمُت لهظه اإلاضًىت هي  مإلٟىا بأّن ًغي هوميذًا: 

ذ بهظا الاؾم " ت ٖٞغ . و٢ض (310، م. 1999، ٚاهم) ٧اهذ ٖانمت ألو٫ صولت جؼاةٍغ

اء للخُاع ا ابخغى بظل٪ ى ٢ؿىُُىت، ًىجض ٞمً "ؾيرجا ئل ،ؿها ألاو٫ إلاإّؾِ  يُىبىهُماللٞى

 مً الٗانمت الىىمُضًت ئلى الدؿمُت الغوماهُت، خاٞٓذ اإلاضًىت  ئعر أهىماؾد٩ُي

اصة الىٓغ خى٫ طل٪" ٖلى مًامُجها م مً بٌٗ الجهىص إٖل  ٖلى الٚغ

(Guechi, 2004, p. 6). 
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في خالت ما ئطا ُوجض مً ٌٗترى  سُاع زان٦ ُىبىهُمهظا ال ٚاهمأعَصٝ البادٌطيت:

خي ال٣ضًم ٚير مالةم ٖىض البٌٗ، ٞاّن  ،ٖلى ألاو٫   "ئطا لم ٨ًً هظا الاؾم الخاٍع

ت ؤلا  بت ئلى عاةضوؿ 'البادٌطيت'بــحؿمُتها  نالخُت ٖبض الطمُض بً الجهًت الجؼاةٍغ

مال. باصٌـ ًجٗلىا هًمً الاوسجام سىا اإلاٗانغ ٢ىال ٖو ، م. 1999، )ٚاهم"م٘ جاٍع

ل ال(310 ِ
ّ
ضل ْد العلم والعلماءن )اُىبىهُم. وٍُ

َ
 ؛ههٟؿ ( ٖلى اإلاٗنىمذًىت العلم( و)ْبّل

 أل و مىلت الٗلم هما مصطىهان بُد ألجّ 
ُ
لى عأؾهم ّن اإلاضًىت ح ىا للٗلماء ٖو بً اٗخبر مَى

 باصٌـ.

 ٨ًمً في حؿمُت  أًًا ٚاهمدمحم الهٛير أياٝ 
ً
 زالشا

ً
٢ؿىُُىت باؾم أخض ا٢تراخا

ُاء  !قهضاء وأبُا٫ مؿيرة قٗبىا اإلآٟغة وما أ٦ررهم -٦ما ٣ًى٫ -وهى ما ًجٗلىا أٞو

ىُت ومؿيرة ألاهين وآلاالم وال  .ألاملخدضي الظي جٗلىا ال ه٣ٟض للطغ٦ت الَى

ممذًىت 
ْ
 جمّيزث ٢ؿىُُىت بأجها  والُعلماء: الِعل

ً
للٗضًض مً  ٧اهذ وال ػالذ عِخما ولىصا

٤ خ٣ّ ول٣ض . ي ما ٞخئذ جلم٘ بؿماء اإلاضًىتالتّ الصخهُاث ألاصبُت وألا٧اصًمُت والضًيُت 

ٖلماء اإلاضًىت "جهًت ٖلمُت وز٣اُٞت في ٖهض بني خٟو لم حكهض لها مً ٢بل مشُال، 

بها الخٗلُم بىاؾُت ال٨خاجِب واإلاضاعؽ والجىام٘ والؼواًا، و٧ان بها ٖضص  ٣ٞض اهدكغ

 ، م.3651)ُٞاللي، لٗغو١،  واٞغ مً اإلاضاعؽ التي اهدكغث ٖبر أخُائها، ومىا٣َها"

ين  ؿاث الخٗلُمُت التي جًّم اإلاإّؾ  ئوكاءَعى أهل ٢ؿىُُىت يغوعة . وو (72 الٗاٞع

أ٦رر مً ماةت جام٘ " لٟترة التر٦ُت و٢ض يّمذفي اهجضها  ئطبمُضاجهم مىظ ال٣ضم، 

ت   ومسجض وػاٍو
ُ
مىن خّ و٦ ُّ اّ ومغقضون ومإطهىن و٢  وخؼاباب ٌٗمل بها أةمت وٖو

م ومضعؾىن للٗلىم ال ، م. 2006، بً الٗىتري ا) ًيُت وألاصبُت"ضومٗلمىن لل٣غآن ال٨ٍغ

 لخدىٕى ومىتهاهلى٢ذ ُمبخغى الٗلم ألاو٫ طل٪ افي ٧اهذ الٗلىم الضًيُت ؛ ٣ٞض  (21

ألاؾاجظة جاءوا مً بٗضها ب٣ضوم "ٖضص واٞغ مً واػصهغث الطُاة الٗلمُت  .الضعوؽ

لماؤها أهل  ،هذ بها اإلا٨خباثضلـ وبجاًت، وج٩ىّ ألاهجىوـ و  وشج٘ أمغاء ٢ؿىُُىت ٖو

لى الخّ  ختى أنبدذ  ،هي٠ُ واليسخأل٠ُ والخّ اإلاضًىت ٖلى ا٢خىاء ال٨خب وقغائها، ٖو

)ُٞاللي، لٗغو١، " وأمهاث ال٨خب.ت بمضًىت ٢ؿىُُىت جؼزغ باملجلضاث البُىث الخانّ 

 ٦ما  (42 ، م.3651
ّ
ٟه ًٖ الضولت الطٟهُت. ٢ُٗذ ًجؼم أخمض بً ٖماع في مإل

 ،جٗلتها مضًىت للٗلم وأهله ىاَا مً الجهًت الش٣اُٞت الٗلمُتاإلاضًىت بٗض هظا أق
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ؿْمُُىت، "ٞداٞٓذ ٖلى م٩اهتها بين ب٣ُت الطىايغ 
ْ
ها٢ ْٖ ا

َ
َما ج

َ
ل ُٗ

ْ
ًْ َب٨غي َبل ت َم َٗ ٌْ ا

َ
. 5"ق

و٢ض خمل ٖضص مً ألاؾغ ال٨بيرة لىاء البدث في الٗلم والاقخٛا٫ به ما أصي ئلى بغوػهم 

ِ أ٦رر مً ٚيرهم بىنٟهم باجغوهُماث 
ّ
ٖلى الىجاهت الٗلمُت باإلاضًىت، ولّٗل مً  لتُمضل

٣هائها، بً ال٣ٟىن ا ٖاةلت أبغػهم: في  تهامٗطاٖذ ُؾ  التي ،بً ال٣ىٟظا ٖاةلتو  بٗلمائها ٞو

اة٠ ؾامُت مسخلٟت باملخؼن وال٣ًاء، ومً أبىائها: أخمض بً الخُُب بً  ض ْو
ُّ
ج٣ل

ت مً أهم ٖلماء اإلاضًىت، ي التّ  ،بً باصٌـاأؾغة  ال٣ىٟظ ال٣ؿىُُني.
ّ
ل
ُ
أؾهمذ في ج٣ضًم ز

ًاٝ  .ـاإلا٩ي بً باصٌ ،بً باصٌـا ًٞال ًٖ عاةض الجهًت ٖبض الطمُض مجهمهظ٦غ و  ٍو

ًّ ، ُىبىهُمً الظًً بّغعوا لخضاو٫ الًئلى ما ؾب٤ ال٨شير مً الٗلماء الغاةض ال املجا٫ ل٨

اث هظا  ُّ  .اإلا٣ا٫ٌؿٗىا لظ٦غهم يمً َ

 «معجم البلضان»ئلى ًا٢ىث الطمىي بمإلٟه  ُىبىهُمًغج٘ ال الحصيىت: الللعت

٢لٗت ٦بيرة جضا خهِىت ها "مضًىت و٢لٗت ٣ًا٫ لها ٢ؿىُُىت الهىاء، وهي ٢ا٫ بأجّ خُث 

٣ُت مما ًلي اإلاٛغب  بجهض، وهي مً خضوص ئٍٞغ
ّ
٤  ،ٖالُت ال ًهلها الُير ئال لها ٍَغ

واجها٫ بأما٦ً مخىاؾ٣ت جىىبحها جمخّض مىسًٟت خّتى حؿاوي ألاعى وخىلها مؼإع 

ض اإلا٣ضس ي خهاهتها الغاجٗت ئلى مى٢ٗها (24، م. 2032بلُٗاع، ) ٦شيرة"
ّ
. و٢ض أ٦

خين أزبرها بأجها مضًىت "جاهلُت، وهي مضًىت ٢ضًمت و٦بيرة وبها ٖضص ٦بير  الاؾتراجُجي

غة  وهي ٧ال٣لٗت جدُِ بها اإلاُاه مً زالر جهاث" ،مً الؿ٩ان، مؿال٨ها ٖو

 . و٢ض (11، م. 2002)ُٞاللي ،
َ
 اإلاظهب Isabelle Grangaud-اًؼابل ٚغوٛىص  ٨ذؾل

ش الاجخماعي ل٣ؿىُُىت في ال٣غن  ،ههٟؿ اإلاضًىت "بــ: 35ٖىضما َوؾمذ ٦خابها خى٫ الخاٍع

 .وطل٪ وؾُم ال٣لٗت La ville Imprenable " (Grangaud, 2002)-الطهِىت أو اإلاىُٗت

ه ئنباٙأؾهم في  ٦ما ض مً هٖى ٦ما ؾب٤  -هظه الِهٟت ٖلحها مى٢ٗها الجٛغافي الٍٟغ

  -ؤلاقاعة ئلُه
ُّ
ل ُٗ ؿغ( ل

ّ
ّٟؿغ حؿمُتها أًًا بـ)مضًىت ٖل الي ًُ ىها ونٗىبت وهى ما 

غج٘ أنل الدؿمُت ئلى  وهىا٥ .الىنى٫ ئلحها ًُ الخىاجض ال٨بير لليؿىع بمغجٟٗاتها مً 

 ُٞما مض ى مً الؼمً. 

                                                           
ذ م٘  5 ضة ؽ. ٫.  ًىمم٣ُ٘ مً م٣ابلت أجٍغ ِ

ُّ ل 71 الؿ  20333 أٍٞغ
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٣ي) َىبىهُمفي ؾال٠ ألاػمان ٢ؿىُُىت  خملذول٣ض  ِتها (الطهً ؤلاٍٞغ َٗ َى
َ
 إلا

ضاء ٣ي الهي ٞ ،الجٛغاُٞت الّتي خّهىتها مً هجىم ألٖا اؾخضاع  ظي"٢لٗت الطهً ؤلاٍٞغ

الىاصي ٧ال٣ٗض ٖلى ٖى٣ها وجٗلها حكغةب بغأؾها الٗالي اإلامشل في 'أؾىؽ' لتر٢ب البدغ 

إ٦ض . (11، م. 2032)بلُٗاع، و٢ىاٞل الٛؼاة والىاٞضًً ٖلى مّغ الٗهىع"   -مغس يٍو

Mercier  " ٣ُا ئلى طل٪ ب٣ىله ال ق٪ في أهه مىظ الُىم الظي ونل ُٞه ؾ٩ان قما٫ ئٍٞغ

صعجت ٧اُٞت مً الطًاعة جم٨جهم مً مٛاصعة ال٨هٝى والِٗل في اإلاضن، أي في الٟترة 

هه ًم٨ىىا ئألاولى مً الطُاة باملجخم٘ اإلاىٓم، زضمهم مى٢٘ ٢ؿىُُىت ٦مضًىت، ختى 

مً الهٗب الٗشىع ٖلى  ،في الىا٢٘ (.Cité royale)ال٣ى٫ بأهه ٧ان بمشابت مضًىت مل٨ُت 

ضاء ٚير اإلاؿلطين بؿهىلت.  ؿمذ بم٣اومت ألٖا ٚالٝ َبُعي مدمي بك٩ل أًٞل مجها َو

غ أٖٓم اإلاؼاًا: ٞهى مدمي مً  Mannert-ح الجٛغافي ماهيرثهّغِ ًُ  أّن مى٢٘ ؾيرجا ًٞى

 .(Mercier, 1903, p. 1)" هجماث جطاٞل البضو وُمىاؾب إلا٣اومت أّيِ خهاع مىخٓم

 
ُ
غصٝ ًُ أخمض بً اإلاباع٥ بلُٗاع "أّن ٢ؿىُُىت مً ػمً ابغاهُم وهي ٖامغة لم جُٟأ ٦ما 

زاوه٨ظا ٞ(. 64، م. 2032بلُٗاع، ) لها هاع وال صزلها ٖضو ٢هغا" خمّيِ
ُ
، لم ّن مى٢ٗها اإلا

ضاء. ٍت ٖلى ألٖا ُّ ه َٖ  ٢لٍٗت 
َ
 ٣ِٞ بل ل٣ض أُٖاها َمَىٗت

ً
 وعوه٣ا

ً
  ًمىدها جماال

الظي ًدُِ بها مً ٧ل جاهب، و)الهىي( )مذًىت الهواء(  هي: والهوى  الهواءمذًىت 

وألّجها ٢ض هجطذ في  ،ما ٞحها مً جغار مً جهت مٗكى٢ت أبىائها الظًً حهُمىن ب٩ّل ألّجها 

ئذالٟٓغ ب٣لىب ٧ّلِ مً  َِ ًّ بدشىا اإلاُضاوي ٢ضماه أعيها مً ه و ٢اصها ئلى اخُت أزغي. ل٨

٣ت بهظا ال ِ
ّ
ي ٢ض أّؾـ ألؾُىعة زانت ُمخٗل ِ

ّ
: جضوع خى٫ ُىبىهُمأّن الترار الكٟىي املطل

ىن خّتى ال لُلت للؿهغ ُمخسُٟا بالخداٝ بُ زغو  أخض أبىاء الباًاث ٧ّل 
ّ
غوـ أؾىص الل

 ًّ اح التيًٟخطح أمغه. ل٨ هُلح ٖلُه الٍغ ُا بــ) ًُ ِ
ّ
 مدل

َ
 ٖىه لطاٞه في ذا( ٢ض أؾ٣ُىَ هْ ل

بىءة 
ُ
خه أمام أخض ألاولُاء الهالطين الظي باصعه بي ئخضي اللُالي ما حؿّبب باٞخًاح ُهٍى

(؛
َ
ْهىا

َ
ُدى ل ُْ َُ ًْ ْ٘ الْهَىي  َب

َ
د ًْ ِلي 

ّ
 ئلى ًىمىا هظا )ال

ً
 ُمخضاوال

ً
واإلاٗنى أّن مً ًدب٘  أضطذ مشال

ىٛمـ في  احهىاه ٍو ؿ٣ُه الغٍّ
ُ
اجه وأهىاةه ؾد

ّ
ض الىليّ و  ،ملظ صٞٗذ  ئط ؛٢ض جد٤٣ّ ٖو

اح ؾلُل الباًاث مً ٖلى ْهغ خهاهه خُىما أ٢ٟل عاجٗا مً لُلخه الؿاهغة،  الٍغ

ؿ٣ُه ب٣ٗغ الىاصي. وبهظا جغّسخ ال
ُ
ْهَىا والهَ  :بين أهل ٢ؿىُُىت ُىبىهُملد

َ
 .ي(ىَ )مضًىت ل
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زة تحِضّ
ُ
لت امل ٣ي  :العٍز لم ًس٠ ٖلى الىػان الٟاس ي الٛغهاَي اإلاٗغٝو بــلُىن ألاٍٞغ

خي ها ىٗتَ ٢ٞؿىُُىت، ٖغا٢ت  ٣ُائون٠ "بُمهّىٟه الجٛغافي الخاٍع بأجها طاث حجم  "ٍٞغ

لُه ٞهي ،ىاعصمً اإلا ٨شير٦بير أّهلها بأن جمخل٪ ال  " ٖو
ً
غة جضا ًّ وع وملُئت بالُض  مخد

 ٧الجام٘ ال٨بير واإلاضعؾخين والؼواًا الشالر أو ألاعب٘" الجمُلت والبىاءاث املطترمت،

غه بأّجها "بلض  ا٣ٞه في طل٪ ابً ًٞل هللال٣ض و و . (23، م. 3651، الٟاس ى )الىػان في ج٣ٍغ

وهي بهظا الىن٠ . (311 ، م2002)ُٞاللي،  ٦بير مخدًغ في ٚاًت الطهاهت واإلاىٗت"

زةمضًىت  ش ُمخمّيِ ٤ مىظ ٞجغ الخاٍع سها وخًاعتها وبتراثها الٍٗغ ذ  ؛بـ"جاٍع ٣ٞض ٖٞغ

 (4 ، م.2002)ُٞاللي،  "مً زالزت آالٝ ؾىت ٢بل اإلاُالص الاؾخ٣غاع البكغي مىظ أ٦رر

اعة.   أو٫ حجغ ما ٌٗضُّ  وهى ًَ  في الخأؾِـ لبىاء أّيِ خ

ي "لٗبذ أصواعا ؾُاؾُت وز٣اُٞت ٢ؿىُُىت ل٣ض ٧اهذ   للممل٨ت الىىمُضًت الّتِ
ً
ٖانمت

ت زُيرة في الٗهغ ال٣ضًم وفي جمُ٘ مغاخل وا٢خهاصًت هاّم  ت ]...[ وأصواعا ٖؿ٨ٍغ

سها، وال ػالذ عاةضة في هظا اإلاُضان، ختى الى٢ذ الطايغ وطل٪ بؿبب مى٢ٗها  جاٍع

ت التي جخمخ٘ بها، والتي ٢لما ًىجض لها مشُل واإلا٩اهت الاؾتراجُجُت الهاّم  الجٛغافي اإلامخاػ 

ا وجىُٓمها املطُُي وبيُتها ألاؾاؾُت ًٖ باقي مضن في الٗالم الٛغبي، ٣ٞض ميزها مىازه

"ً اث (. 30 ، م.2002)ُٞاللي،  الَى وهي ِؾمت الػمتها ٞأضطذ ُمّٗغِٞت لها خّتى بين ٦بًر

جؼم مغس ي ئط ؛الٗىانم الٗغبُت والٗاإلاُت ًُ- Mercier  ٧اهذ " الّتي اإلاضًىت هي ؾيرجابأّن

ضعى هىمُضًا ًُ ًبا م٘ ئ٢لُم ٢ؿىُُىت  في الٛالب ٖانمت البلض الظي  والظي ًخىا٤ٞ ج٣ٍغ

(province de Constantine) "((Mercier, 1903, p. 33 

ـمدمض اإلاهضي بً ٖلي قُٛب في سّجل الحواضز بين املاض ي والحاضز:  أم

سه للمضًىت ل ناَصٝ "ّٖض  ،جأٍع ش ٍَى ت وخًاعاث بأّجها طاث جاٍع ة مضهُاث بكٍغ

زلىصها  واخخٟٓذ بتراثها، ٩ٞان طل٪ ؾّغ ا أخؿً ما ٞحها هوؿاهُت، أزظث مجئ

ي ٖلى هو . (2 م. ،3650، )بً ٖلي قُٛب وؾبب ٖٓمتها في أٖين ألامم الٛابغة"

ٗاه
ُ
م ٧ّلِ ما ح ز ئلى ًىمىا، ٚع ٣و في التهُئت طل٪ الىي٘ مً الّٗؼة والخميُّ

ُ
ُه مً ه

ت. ل٣ض واإلاخابٗت ٧اهذ ٢ؿىُُىت بد٤ خايغة  ٖلى ٚغاع ٚيرها مً اإلاضن الجؼاةٍغ

وملخ٣ى ل٩ل َالب ٖلم أو ُمضّعِؽ له، و٢ض ؾاٖضها ٖلى طل٪ مى٢ٗها  ز٣اُٞت
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٣تٞه ؛الاؾتراجُجي في بالص اإلاٛغب ٖلى وجه الٗمىم،  ي حٗضُّ مً "أمهاث اإلاضن الٍٗغ

اث والطًاعاث ُوبالص الجؼاةغ ٖلى وجه الخهىم، لم ًخٛير مىيٗها م٘ حٛير اإلاضه

  (34م. ،3651، ) ُٞاللي، لٗغو١ٖلحها"التي حٗا٢بذ 
َ
بخٗا٢ب ذ زابخت ٞب٣

ٗٝغ بـ ) وازخالٞها. الطًاعاث
ُ
 ئ٢لُم ألّجها جخ ،(جوهزة الشزق وهي آلان ح

ً
ىؾِ ٞل٨ُا

جىهغة الكغ١ ؤلال٨تروهُت مشل الاؾم مً بٌٗ اإلاىا٢٘  اؾخٗير٢ض قغ١ الجؼاةغ، و 

ٖلى  اأصطابهبها ًإ٦ض  اثوهي حؿمُ ٢7ؿىُُىت جىهغة الكغ١ و  6)٢ؿىُُىت(

ه هىا  ئلى ؾيروعة اهدكاع الدؿمُت بجىهغة اهخمائهم للمضًىت. ل٨ً ًجضع بىا الخىٍى

 .الكغ١ ببٌٗ اإلاضن ٦ٗىابت وجبؿت

خيت طوبوهيم مزجعياث ،الكهوف واملغاراث  يتجاٍر

ِٟصح صخغ ٢ؿىُُىت  سُت خ٣اة٣هًٖ ًُ  ًٖ اؾخ٣غاع البكغ  ،الخاٍع
ُ
به  ٨ُٞك٠

، واإلاٛاعاث( ًٖ جىاجض ؤلاوؿان بها في "ٞترةمىظ ألاػ٫، ئط جد٩ي   اإلاىا٢٘ )ال٨هٝى

لى أعاى  ٣ٞض ؾ٨ىىا ؛بالٛت في ال٣ضم  ٖلى م٣غبت مً مجاعي اإلاُاه واإلاىاب٘، ٖو

غج ال ٞى  يّض ٚيرهم، أو يّض الطُىاهاث اإلاٟترؾت" مً الطماًت هم هٖى

(Le Préfet I.G.A.M.E, le commissaire central 1959, p. 109). ذ ل٣ض َٟ  ٦ك

ُّ ال اث٩اةىال ًٖ ال٨هٝى اثَىبىهُم ذ  ،اءهاًٞ ذؾ٨ى ت التيط
ّ
ت ٞضل بدمىالتها الغمٍؼ

 ٖلى الُبُٗت الجٛغاُٞت للمضًىت بالؼمً الٗخ٤ُ:

ي بظل٪ أل ُوِؾم  :كهف الحَمام رر ٖلىّن الطمام ٧ان أ٦رر ال٩اةىاث الّتٍ ب٣اًا ٖٓامها  ُٖ

أه٠ الجبل الظي في " مىجىصٚاع الطمام ومٛاعة الطمام. وهى  بـأًًاُؾمي باإلا٩ان الظي 

ا٦دكاٞه " ٖلى  (. و٢ض جّم 31، م. 2030، بىمهلت) "٣ً٘ ٖلُه الخي الكمالي مً ال٣هبت 

ج ٤ 3633 ؾىت ًض صوبٍغ  (.307، م. 2032)صخضوح، " [...]أزىاء أقٛا٫ ٞخذ الٍُغ

ِرر  ت عوماهُت، ال٨ه٠  بمدُُِٖ خي  صلُلى وهأًًا "ٖلى ب٣اًا أزٍغ ٖلى الامخضاص الخاٍع

  .٣ؿىُُىتي لوالطًاع 

                                                           
6 https://bit.ly/3Nu9Uay 
7 https://bit.ly/3TSnC8N 
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٧اٝ ؾُضي مؿُض، و٢ض  ٗٝغ أًًا بـ)٦ه٠ الّسطاع(، ٣ً٘ في "ٌُ أو ما  :كهف الذببت

٤ الؿ٨ت الطضًضًت وهيرِ ُٖ  8ر ٖلُه أزىاء أقٛا٫ ٞخذ ٍَغ
جخجه هدى الكما٫، ًهل  

غيها ئلى 30َىلها ئلى  ذ  .مٗخبر م، وهي في بٌٗ ألاما٦ً طاث اعجٟا3ٕم ٖو و٢ض ٖٞغ

هظه اإلاٛاعة بهظا الاؾم وؿبت ئلى جىاجض ٦مُت ٦بيرة مٗخبرة مً ٖٓام الضببت 

 بينكُ٘ َو أزغي.لطُىاهاث ئلى جاهب ب٣اًا ٖٓمُت . (103 ، م.2032، )صخضوحٞحها"

َغح الدؿاؤالث ًضٞٗىا هظا الازخُاع ئلى ، )ٚاع ػاهغ(الاؾم الش٣افي  نال٣ؿىُُيُي

ت التي ًٞلذ عبِ ال ُىبىهُمهظا الاٖخماصهم ل٨ـ الخالُت: هل ٌٗ  ٨ه٠نىعهم الغمٍؼ

 أّن زانت و  ؟للم٩انوؿان خُاػة ؤلا ٖلى جأ٦ُضفي هظا  )الٛاع( باإلوؿان )ػاهغ(؟ وهل

الث اإلااإلاُضان ٦ك٠ ٖلى أّن 
ُّ
 .أهلهاماعؾاث ألاهىماؾد٨ُُت ج٨ك٠ ًٖ جمش

جاوع ؾاب٣ه :كهف ألاروى أٖلى ممّغِ الؿ٨ت  (ْمِؿیْض )ؾیضي  بجبلئط ًخىاجض  ؛ًُ

ًت ئلى  ٤ اإلاإّصِ )ؾ٨ی٨ضة(، و٢ض أزظث هظه اإلاٛاعة "حؿمُتها مً مضًىت الطضًضًت بالٍُغ

وهي جًم أًًا ب٣اًا ٖٓمُت خُىاهُت مجها الًبإ  .ٖٓام ألاعوي التي جخىاجض ٞحها ب٨ررة

  .(307، م. 2032)صخضوح، وال٨غ٦ضن"
َ
 وألا

ُ
ت ٍّ ْعِو

ُ
عْ ، ْعوي اؾم جمٗه أ

ُ
ت؛ وهى ألا  خُىانِوٍ 

ت  ٖاقب زضَي ت، وهى الًأن مً الخغاٝ البًر ت الٓباء اإلااٍٖؼ التي جيخمي ئلى مجمٖى

ُٖٟا  وألاعوي أو اوصاص ٦ما ٌؿمُه البربغ.  البربغي والظي ٌٗٝغ أًًا بال٨بل البربغي 

 صوع  ًمخل٪ ُىبىهُملٖلى ما ؾب٤ هسلو ئلى أّن: ا
ً
ًُ ا س ًدٟٔ هى ٞ ه؛زو خضؾب٤ إلِاا  اجأٍع

ُؼ ال مدالت ٖبر الؿإا٫ ال٨الؾ٩ُي لضي  اإلااض ي بالظا٦غة الجمُٗت  ٟ ي ؾُخَد الّتٍ

 : إلااطا هظا الاؾم صون ٚيره؟ىماؾد٨ُُينألاه

ض  ُّ جوجض الؿ باإلاٛاعجين أٖاله، ًٞال ًٖ الطُىاهاث الّتي قّغٖذ  Debruge -صوبٍغ

ٓاما خُىاهُت" ُىبىهُملُبروػ ال اه٣غيذ مً جل٪  (ossement) ،ب٣اًا ئوؿاهُت، ٖو

لت، ٦ما وجض أًًا   الٗضًض مً آزاع ؤلاوؿان الىُىلُتي"اإلاى٣ُت مىظ مّضة ٍَى

(Le Préfet I.G.A.M.E, le commissaire central 1959, p. 110). يّمذ اإلاٛاعاث 

 و/أو ال٨هٝى 
ُ
تامل ت والٟساٍع ٖٓام  ًٞال ًٖ ،ال٣ضًم لإلوؿان خلٟاث الحجٍغ

غ البري  ،"وخیض ال٣غن حِٗل في اإلاى٣ُت مشل ىاهاث ٧اهذ ُلط الطماع الىخص ي والخنًز

                                                           

٠ اإلاغج٘ اٖخمض حؿمُت )مٛاعة( إلاهُلطىا )٦ه٠(.8 
ّ
 نُٛت اإلاإهث، عاجٗت ئلى أّن مإل
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اإلاى٣ُت ٧اهذ  ًٖ ٧ىن ما ٌُُٗىا ٨ٞغة  ،وألاًل والٛؼالن وألاب٣اع الىخكُت وألاعوي

ىبت  ُاىازم غ الَغ قبحهت باإلاى٣ُت الاؾخىاةُت في و٢خىا الطالي مً خُث جٞى

ٝى مىظ هجل٪ ال٨ ٫ ألاو  اؾخٗمل ال٣ؿىُُني .(311، م. 1999، )ٚاهموالىباجاث"

بها ختى الٟترة الغوماهیت، لُيخ٣ل الٗهغ الحجغي ال٣ضًم ألاؾٟل، ٦ما وانل الاؾخ٣غاع 

يرها مً اإلاىا٤َ بٗض طل٪ ئلى ًٞاءاث أزغي  ٟىح، ويٟاٝ الىاصي، ٚو ي مشل الؿُّ الّتِ

ت نٛيرة، زم جُىعث م٘ مغوع الؼمً ئلى مضًىت ٦بيرة شبذ أّن ٢ؿىُُىت ٢ض بضأث "٢ٍغ
ُ
 ج

ا هاّم  ت ومغ٦ؼا ججاٍع ُّ وأنبدذ ُٞما بٗض ٖانمت ؾُاؾُت وإصاٍع ت ا، وهُمىذ ٖلى ب٣

ت ألازغي املطُُت بهاالخجّم  ً ومهاو٘ ألجّ  ؛ ٗاث البكٍغ غ ٖلى مغا٦ؼ للخسٍؼ ها جخٞى

٤ للخضماث الاجخماُٖت والضًيُت، ئياٞت ٖلى ٧ىجها م٣غا للط٨م والؿلُت  عةِؿُت ومٞغ

ت" ش (31 ، م.3651 لٗغو١، ُٞاللي،) اإلاغ٦ٍؼ ِخبذ نٟداٌث أزغي مً جاٍع
ُ
. وه٨ظا ٦

 في ٧ّلِ مّغة للُمإّعِزين
ُ
لماء آلازاع مً  والجُىلىجُين اإلاضًىت جى٨ك٠ ُٖ وألاهرروبىلىجُين و

ش  ؿاٖض في ٞهم أ٦بر للخاٍع ٌُ ٟاٍث ٖلى أعيها، وهى ما 
ّ
زال٫ ما جب٣ى مً ُمسل

 الؿىؾُىز٣افي للمى٣ُت.

 خاجمـت

لذ ألاهىماؾدُ٪
ّ
  ًٞاء ق٩

ً
ٞبًٟل  ؛الالث واؾخسغاجهاالؾدىُا١ الّض  زهبا

الطًاعاث الّتي ٖلى ىا ّٗغٞح ،٣ؿىُُىتي مىدذ لالتّ اث ُىبىهُملخخل٠ اىا ملةاؾخ٣غا

ها مً الى٢ٝى ٖلى الطُىاهاث الّتي ّٖمغث أعايحها  .مّغث ٖلحها ىدىا أؾماء ٦هٞى
ّ
٦ما م٨

أّما أؾماء  .واإلاىازُت الجٛغاُٞت، وهى ما ٦ك٠ ًٖ َبُٗتها ُٞما مض ى مً الؼمً

ًنيجؿىعها ٣ٞض عّسخذ للمٗ الاؾم هى الشابذ  إلى أّن ، و خ٣ض الكٗبي طو الاهخماء الّضِ

ٗضُّ ُم الاؾم ؤلاصاعي الغؾمي ، ولِـ (اإلاخضاو٫ )الش٣افي ٌُ باليؿبت للخضاو٫  خدّىِالالظي 

 .الُىمي بين أهل اإلاضًىت

و بدشىا 
ُ
كّغِٕ ل ُىبىهُمال ئلى أّن أًًا زل نىعجه  زانت مً زال٫الهخماء للمضًىت ٌُ

خُاصًت ٖىض أهل اإلاضًىت ألاواةل و٢ٟىا  ئط الهىجُت؛ ٖلى أّن الشابذ في اإلاماعؾاث الٖا

ضًت( هى اؾدبضا٫ الىىن مُما 
ْ
ٗها)الّبل  م٘ ئؾ٩ان ال٣اٝ وههب الؿين أو ٞع

َُىت(. ُِ َؿْم
ْ
ًٞاء اإلاضًىت الظًً قّضصوا ٖلى جلٟٔ  ٖلى ٨ٖـ ٚيرهم ممً اؾخ٨نى )٢
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ه الظي ًم٨ً أن ًلط٤ ب اث مضهىا ُىبىهُمالىىن )٢ؿىُُىت(. أقغها أًًا ئلى الدكٍى

وهدً بهظا  تمىــلغو جٕى ئلى ؾُاؾت واضطت لعُ صوهما هدُجت اٖخماص الترجمت الهىجُت 

دىا ألاهىماؾ د٨ُُت هٟخذ آٞا٢ا بدشُت أزغي خّتى هخم٨ً مً ؤلاخاَت الّخامت بهٍى

ت  جغ٦ىا قُغا مجها مٟخىخا التي  لى َغح بٌٗ ألاؾئلتئضها َٖم ما وأهىا ال ؾُ ،الجؼاةٍغ

ًدخا   الظي هظا اإلاىيٕىُدؿ٘ بظل٪ الط٣ل اإلاٗغفي خى٫ ل، ًيخٓغ صوعه في البدث

 
ً
هاث الٗلىم الاجخماُٖت وؤلاوؿاهُت.جًاٞغا  بين ُمسخل٠ جسهُّ

سٖبر الؼمً  للمضًىتمىىخت اإلا اثُىبىهُموسَجذ الل٣ض  ٦ما أّعزذ  ،الش٣افي هاجاٍع

وفي هظا صلُل ٖلى أّن الخُٛير أو  .و٦كٟذ ًٖ ػزمها الطًاعي  إلاىعوثها الاجخماعي

سُت "ًدضر أن ج٣اوم ٞـ ،الخجضًض في ٢ؿىُُىت ال ًُا٫ زىابذ اإلاضًىت أو قىاهضها الخاٍع

م ػوا٫ ؾبب ل (.Ouitis, 2009, p 5) "تير الؼمً بهىعة ملٟخألاؾماء جأز خّٓل عاسخت ٚع

ذ ٖلُه. ُّ ل في اإلا٩ان الجٛغافي أو البىاء الظي ُؾم
ّ
قِهضث أؾماء  ُوجىصها ألاو٫ الـُمخمش

ا  ًُ  صالل
ً
شألاما٦ً بًٟاء هظه اإلاضًىت مؿاعا  ٖبر الخاٍع

ً
أزبذ أّن للُمماعؾت ، ما زاّنا

ت   ـ: ألاهىماؾد٨ُُت الُىبىهُمُتبــــــ الدؿمٍى
ً
س   اجاٍع

ً
ىلىجُتها الجٛغاُٞت  اُمغجبُ بمىٞع

زة خمّيِ
ُ
٣ت بسهاةو اًتوِخ٩ ،اإلا ِ

ّ
  الكٗىب الّتي مّغث ٖلحها. وجمشالث خًاعة مخٗل

افيايب  بليوغز

خ بلذ كطىطيىت(. 2032أخمض بً اإلاباع٥، ) بلُٗاع جد٤ُ٣ وج٣ضًم وحٗل٤ُ، ٖبض هللا  .جاٍر

 : هىمُضًا. ٢ؿىُُىت .خماصي

ذة مىيطت في حال دخول الترك بلذ كطىطيىت (. 2006بً الٗىتري دمحم الهالح، ) فٍز

خ كطىطيىت ؼ .واضتيّلئهم على أوطانها أو جاٍر ٍؼ  .َبٗت زانت، مغاجٗت وحٗل٤ُ، ًخي بٖى

اث الجامُٗت. ٘، صًىان اإلاُبٖى  الجؼاةغ: صاع البهاةغ لليكغ والخىَػ

خ (3650بً ٖلي قُٛب دمحم اإلاهضي، )  .كطىطيىت. أم الحواضز بين املاض ي والحاضز: جاٍر

 ٢ؿىُُىت: مُبٗت البٗث.

ليا(. 2030بىمهلت الخىاحي، ) خ: كطىطيىت حصً إفٍز  .مذن الجشائز، هضال ثلافت وجاٍر

سُت، اخؿً بىمالي ت. .مغاجٗت جاٍع  الجؼاةغ: صاع اإلاٗٞغ
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الاضم: هوٍت وجزاث، ملاربت أهثروبولوجيت لذاللت ألاضماء في  (.2001هضي، ) جباؽ

 .[عؾالت ٚير ميكىعة، CRASCالـ  جامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، ماجؿخير عؾالت ] .كطىطيىت

ي )ٖغبي2004هضي، ) جباؽ ِ
ّ
ٞغوس ي( لألؾماء في ٢ؿىُُىت، م٣اعبت -(. مؿألت اليسخ الخُ

ت ) ٍٛى
ُّ
ضًت ل

ّ
 .13-12 ،إوطاهياث(، 2003 -3603جىل

ـــاجيـت بلــطىـــطيىت. رهان .(2035) هضي، جباؽ حاكاة  الـُمـمارضــاث الُهـٍو
ُ
لّلهتماء وهاجظ مل

ّلث الثلافيت وألاوهوماضتيكيت
ُّ
، جامـٗت دمحم بً ]عؾالت ص٦خىعاه .آلاخـز. ملاربت أهثروبولوجيت للتمث

 .[، عؾالت ٚير ميكىعةCRASC، الـ2وهـــغان-أخمض

مجلت ألاضماء (. اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت وألاؾماء الجٛغاُٞت، 2033ٖىوي دمحم، ) الخهاوهت

افيت  .ؾماء الجٛغاُٞتلٗغبُت لخبراء ألا الكٗبت ا  3.،الجغز

ت  .كطىطيىت(. 2032)صخضوح ٖبض ال٣اصع،  خيت ومعالم أثٍز خيت -محطاث جاٍر دراضت جاٍر

ت  ٢ؿىُُىت: هىمُضًا للُباٖت اليكغ. .1، ٍ.أثٍز

 .ألاولى الُبٗت .معجم الذخيل في اللغت العزبيت الحذًثت ولهجاتها(. 2033) ،ٖبض الغخُم ٝ

 صمك٤: صاع ال٣لم.

 . 12، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت،كطىطیىت عبر جاریخها اللذیم(. 1999دمحم الهٛير، ) اهمٚ

 ٢ؿىُیىت.-الجؼاةغ: جامٗت مىخىعي 

ؼ و لٗغو١، دمحم الهاصي، ) مذًىت كطىطيىت: دراضت التطور (. 3651ُٞاللي، ٖبض الٍٗؼ
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