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 مدينة اجلزائر يف العصر الوديط

 *عمارةعالوة 
م**زينب موداوي

مسشراتماظلـنيم مبوظؿورؼخمايضريمعـذ ماًوصي سرصًماظدرادوتماظؿورطبقي
موغصقصم موثوئؼ موادؿغالل ماٌـففقي ماٌؼوربوت معـ مسدد متطؾقؼ مبعد مطؾريا تطقرا

ملمؼؽـمطؿصدرمعـمعصودرمتورؼخماٌدؼـيميفمصرتتقفوماظقدقطيموايدؼـي.موم،جدؼدة
م،اظؾقٌميفماظؿورؼخمايضريمٌدنماظعوملماإلدالعلماظقدقطممبعزلمسـمػذاماظؿطقر
مصقرتفوم مطؿو مذاتفو مسؾك ماٌـغؾؼي ماإلدالعقي ماٌدؼـي مصؽرة موووز مبعد خصقصو

.مظؼدم1اٌـقشراصقوتماظؽالدقؽقيميفمصرتةماًؿلقـوتمواظلؿقـوتمعـماظؼرنماٌوضل
ماىوغىمسؾكماظطؾ ميفمػذا مواظعالضيممتماظرتطقز ماظقدقطي مبوٌدؼـي ماًوصي قشراصقي

بنيماظلؾطيماظلقودقيمواظلؾطيماظػؼفقيميفمتـظقؿماظعالضوتمداخؾفو،مخصقصومبعدم
غشرمغصنيمتورطبقنيمػوعنيمحقلماظعؿرانميفماظغربماإلدالعل:مغصمابـماظراعلم

                                                                                                              
*

مضلـطقـي.م،جوععيماألعريمسؾدماظؼودرم،يماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقيطؾق 
**

 طؾقيماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقي،مجوععيماألعريمسؾدماظؼودر،مضلـطقـي. 
دالعلمسشقيماالدؿعؿور،موضدمظؼدممتمرصضمصؽرةماٌدؼـيماإلدالعقيمسؾكمأدوسمأغفومتصقؼرمٌدؼـيماظعوملماإل 1

مػذهماظؼضقيمبوظؿػصقؾ.مأغظر:ماظؾوحـنيماظغربقنيمبعضمتـوول
Stern S.M., « The Constitution of the Islamic City », The Islamic City, (éd. A. H. Hourani 

et S. M. Stern), Oxford, Bruno Cassier Oxford, University of Pennsylvania Press, 1970, 

pp. 25-50 ; Garcin Jean-Claude, « Le Caire et l’évolution urbaine des pays musulmans à 

l’époque médiévale », Annales islamologiques, XXV (1991), pp. 289-304 ; Guichard 

Pierre, « Les villes d’al-Andalus et de l’Occident musulman aux premiers siècles de leur 

histoire, une hypothèse récente », Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au 

Maghreb occidental, éd. P. Cressier et M. Garcia-Arenal, Madrid, Casa de Velàzquez, 

1988, pp. 37-52. 
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عؾوسمواظـوغلمألبلماظم2م(ماٌقدقممبــــ"ماإلسالنمبلحؽومماظؾـقون"47ػـ/ ;اظؾـوءم)ق
.م3م(مواٌقدقممبــ"ماظؼلؿيموأصقلماألرضني"4440ػـ/807اظػردطوئلماظـػقدلم)تم

طؿومسقىًمبشؽؾمجزئلمإذؽوظقيماغؿؼولماٌدؼـيمعـمعرحؾؿفوماظؿورطبقيماٌؿلخرةم
ماظؼضقيم مػذه متزال معو مشوظىماألحقون ميف موظؽـ ماظقدقطي، ماإلدالعقي ماٌرحؾي إظب

ظعدةمضرونمبعدمماٌدنماٌغربقيماخؿػًعـمما،مألنمسدًد4هؿوجمإظبمتقضقحموتعؿقؼ
م مظؿؾعىمدورمماإلدالعقياظلقطرة مزروفمشوعضي ميف مذظؽ مبعد مظؿعقد ماٌـطؼي سؾك

ميفم ماٌرطزؼي مايوضرة معرحؾي مإظب مظؿصؾ مواالضؿصودؼي ماظلقودقي مايقوة ميف ثوغقي
معراحؾمتورطبقيمالحؼي،مطؿومػقمحولمعدؼـيماىزائر.

دؼـيماىزائرميفمصرتتفوماظقدقطيمدـقوولمعـمخاللمدراديماظؿطقرماظؿورطبلمٌ
مصرتتفوم ميف ماٌغربقي ماٌدن متورؼخ ميف ماٌطروحي ماظؼضوؼو معـ مذبؿقسي مسؾك اإلجوبي
ماٌلؿقدثي،م ماٌدؼـي ماظؼدمييموزفقر ماٌدؼـي مصقؿومطبصماخؿػوء اظقدقطيمخصقصو
قيممبعـكمعدؼـيماظعصرماظقدقطمذاتماجملولماىغرايفماٌرتؾطمسودةمبوظرتطقؾيماظؼؾؾ

ميفم ماظعربل ماظقجقد مبدور ماٌؿعؾؼي ماألرروحي مسؾك ماإلجوبي مدـقوول مطؿو ظؾؿـطؼي.
ماظؼدميي،مودـقوولميفم مثؼوصوتماظػرتة معع موحضرؼي مابلؿؿقظقجقي إحداثمضطقعي
ميفمأشؾىمصرتاتماظػرتةم مػوعشقي ماظعؿراغلمواظؿورطبلمٌدؼـي ماظؿطقر متؿؾع اظـفوؼي

مواظعلؽرؼيمبؼدومماظعـصرماألجـيب.ماظقدقطيمظؿصؾمإظبمعرحؾيمايوضرةماظلقودقي

 اختفاء أم اندماج دلدينة جزائر بين مزغنة؟

ماظػقـقؼقق مادؿطوع ماظؿفوريممنظؼد متقدعفؿ مبػعؾ معؿقدطل مصضوء تشؽقؾ
وإغشوئفؿمجملؿقسيمعـماٌلؿقرـوتمواٌراصهماظؿفورؼيمسؾكماظلقاحؾماٌؿقدطقي.م

ماظػقـقؼقنيماظذؼـ ماظقدطكماظؿفور ماىزائر معقاغهمموجؾؾًمعـطؼي مإضوعي ادؿطوسقا
عـفومعقـوءمإؼؽقزؼقمم)اىزائر(ميفمبداؼيماألظػقيماألوظبمضؾؾماٌقالدمطؿومدظًمسؾكم

                                                                                                              
م.>>>4غشرمصرؼدمبـمدؾقؿون،متقغس،معرطزماظـشرماىوععل،م هؼقؼمو 2
م.:>>4،م5اتمعبعقيماظرتاث،مطمهؼقؼمبؽريمبـمربؿدماظشقخمبؾقوجموربؿدمغوصر،مشرداؼي،معـشقر 3
معـمبنيماظدرادوتماظيتمتـووظًمػذاماٌقضقع،مغشريمخصقصومإظب: 4

Cambuzat, Paul-Louis, L’évolution des cités du Tell en Ifrīqiya du VIIe au XIe siècle, 

Alger, Offices des publications universitaires, 1986, 2 vol ; Siraj Ahmed, L’image de la 

Tangitane, l’historiographie arabe médiévale et l’antiquité nord-africaine, Rome, École 

Française de Rome, 1995; Thebert Yvon, « Permanences et mutations des espaces urbains 

dans les villes de l’Afrique du Nord orientale : de la cité antique à la cité médiévale », 

Cahiers de Tunisie, XXXXIV, 1986, pp. 31-46. 
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ذظؽماظـصقصماظؿورطبقيمواظؼطعماظـؼدؼيماظيتمسـرمسؾقفومضربماٌقـوء.موبداؼيمعـم
م مبعدمهوظػمم505سوم ماظروعوغقي ماإلعربارقرؼي ضؾؾماٌقالدمخضعًماٌـطؼيميؽؿ

ضدماظلؾطيماظؼرروجقي.موؼؿؿمم(Scipion l'Africain)ماإلصرؼؼلدؾققنمعودـقلومععم
األصؾمسؾكمملاظػقـقؼبعدمهقؼؾمامسفومم(Icosium)بعدػومبـوءمعلؿعؿرةمإطقدققمم
.موتلثرتماٌدؼـيمسؿقعومبلحداثماإلعربارقرؼيمخصقصومياألرجحمإظبماظؾغيماظالتقـق

ممدقطرماظقغدالمسؾكمم>75ممػلمسوصم،غؿشورماٌلقققيمواظصراعماظدؼينصقؿومطبصما
ماظغربقيمهًمضربوتماظؼؾوئؾماظربابرؼي،م ماظؿػؽؽماظؿدرصبلمظروعوغقو مبعد اٌدؼـي

بنيماظقغدالمسومموإالمأنمإطقدققممدؾؿًمعـمجدؼدمظلؾطيمروعومبعدماتػوقمبقـفوم
م.م5مم775

م(Justinien)ععمغفوؼيماظغزوماىرعوغلموهؼقؼماإلعربارقرماظؾقزغطلمجلؿـقونم
م مإظبمصؾؽماإلعربارقرؼيمخصقصومظؼلؿ ماظغربقي مروعوغقو ماظؼوضلمبنسودة عـمعشروسف

ماظؼقصرؼيمم866بعدماظلقطرةمسؾكمإطقدققممسومم م،ماخؿػًمععظؿمعدنمعقرؼطوغقو
يفماٌعورفماظؿورطبقيماٌدوغيمسؾكمضؾؿفومماأثًرهلومسـمعلرحماألحداث.مصالمندم

ماٌرحؾي مػذه مسؾك متدل مضقؼي مأثرؼي مظشقاػد موجقد موأنمموال مخصقصو اظؿورطبقي،
ايػرؼوتماظػرغلقيميفمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـمضدمرطزتمسؾكماظدسوؼيمًطوبمروعوم
ماظيتمدعرتمبشؽؾم مواإلدالعقي ماظؾقزغطقي ماألثرؼي مسؾكمحلوبماظشقاػد اٌـؿصرة

.مإنماظؾوحٌميفم6طوعؾمتؼرؼؾوميفمععظؿماٌقاضعماألثرؼيماظيتمجرتمبفومايػرؼوت
ماالغؿؼوظ ماظػرتة مععرصيمػذه معـ ماظـفوؼي ميف ممتؽـف ماظيت مظؾـصقص مؼػؿؼر مؼؽود قي
مذبرؼوتماألحداث.

ماىزائر،مالمندم مبودؿ طلشؾىماٌدنماظلوحؾقيمظؾؿـطؼيماظيتمدؿعرفمحدؼـو
م"صـماظػؿقح" ميفماظـصقصماظؿورطبقيماظعربقيماٌدوغيميفمإرور إطقدققمممٌدؼـيم7أثرا

                                                                                                              
5 Gsell Stéphane, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris, Hachette, 1928, vol. V, p. 

249, vol. VIII, p. 204 ; Le Tourneau Roger, « al-Djazāir », Encyclopaedia of Islam, 

Leiden, Brill, vol. II, p. 289. 
متقدؼس.مخصقصوميفمحػرؼوتمعبقؾي،مدطقػ،متقؿؼود،مذرذولمو 6
ازدػرتماظؽؿوبوتماظؿورطبقيميفمإرورمصـماظػؿقحمبداؼيمعـمغفوؼيماظؼرنماظـوغلماهلفري.موؼعؿربمغصماظقاضديم 7

محـقينموبطقظلموأدطقريمظؾقؿالتم مسؾكمتصقؼر معؾـقي ماظـصقصماظيتمصقرتماٌوضلموصؼمرؤؼي مأضدم عـ
بوظـلؾيمظؾؿغرب،مصننمأضدمماظـصقصمملؽرؼيماظيتمضودتمإظبمإيوقمسددمطؾريمعـماٌـورؼمبدارماإلدالم.مواظع

متعقدمإظبماظؼرنماظـوظٌماهلفريمخصقصومطؿوبمابـمسؾدمايؽؿ،م ،مهؼقؼمصؿقحمعصرمواٌغرباظيتموصؾؿـو
م.8>>4سؾلمربؿدمسؿر،ماظؼوػرة،معؽؿؾيماظـؼوصيماظدؼـقي،م
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متلوؤم،اظروعوغقي مؼطرح معدماطؾرًيماًلعو مدور ماظؾقزغطقيمحقل ماظػرتة ميف ماظلوحؾ ن
مظؾؿدخؾماظقغداظلمدوًر مصفؾمطون مجقفؾموصؾدايموذرذول. يفمموحومًسماخصقصو

تقضقػماٌلورماظؿورطبلمهلذهماٌدن؟مأممأنماألعرمؼؿعؾؼمبعدممعؼدرةمحؽوممإصرؼؼقيم
اظؾقزغطقيمسؾكمتلقريمعؼورعيمإدارؼيمعرتاعقيماألرراف؟مأومطوحؿؿولمثوظٌمعومػقم

ما ماظعـصر ماجملولمدور ميف ماظقاصدة ماظـؼوصوت مررف معـ مبوظرببري ماٌـعقت حملؾل
ماظعـصرم مبودؿطوسي مؼؽـ ممل ماٌرطزؼي ماألجـؾقي ماظلؾطي مشقوب ميف مػؾ ايضري؟

م مشودرػو مبعدعو ماٌدؼـي محقوة معع ماظؿلضؾؿ ماظؼؾؾقي مبؿشؽقالتف تغؾغؾممثرإاحملؾل
ماالدؿقطونماظالتقين؟

خصقصومإذامعومالحظـومترطقزمظقسمعـماظلفؾماإلجوبيمسؾكمػذهماظؿلوؤالت،م
محقٌم ماظلوحؾ مسـ ماظؾعقدة ماظداخؾ معدن مسؾك ماإلدالعقي ماظعلؽرؼي ايؿالت
االصؿؼورمظـؼوصيمحبرؼيممتؽـمعـمعقاجفيماظلػـماظؾقزغطقيمويفمغػسماظقضًماظؿقجفم

ماٌـورؼماٌػؿقحيمرؾقشراصقو مؼلفؾمعـمعفؿيماىققشميفماظؿقشؾمبعقدامم،سبق عو
ذهماالدرتاتقفقيماظيتمىلمإظقفومضودةماظػؿحمضدمأدتميفمسـمطؿوئـماىؾول.مإنمػ

موػلم مداخؾقيمعلؿقدثي مإظبمخؾؼمذبولمحققيمداخؾلمؼـطؾؼمعـمضوسدة اظـفوؼي
مإظبم ماظـفوؼي ميف مظقصؾ مواظرسقؼي ماظزراسقي ماظداخؾقي ماٌـورؼ مسؾك موؼلقطر اظؼريوان

ي.مظؼدمدوػؿمعدؼـيمصوسماٌلؿقدثيميفمغفوؼيماظؼرنماظـوغلماهلفري/اظـوعـماٌقالد
مبوٌـطؼيم ماٌؿقاجدة مظؾؿفؿؿعوتماظؼؾؾقي ماظلرؼعي ماألدؾؿي ميف مايققي ماحملقر مممػذا

بوإلضوصيمإظبمتلدقسمعدنمجدؼدةمم،ومإسطوءمدورمجدؼدمظؾؿدنماظؼدمييماظقاضعيمسؾقف
طؿوػرتموغبزةمثؿمبعدمذظؽمأذريمعومأسطكمظؾداخؾماظدورماحملقريمظؾؿفؿؿعوتم

مطو مصنذا ماظداخؾقي. مبػعؾماظؼؾؾقي محققؼؿفو مادؿعودت مضد ماظداخؾقي ماٌـورؼ غً
االدرتاتقفقيماإلدالعقيماىدؼدةمبعدمتػوسؾماجملؿؿعوتماحملؾقيمععفو،مصؿومعؽوغيم

معدنماظلوحؾ،مخصقصومعدؼـيمإطقدققممعقضقعمدرادؿـو؟
موالؼي ميف ماظؼقي مايضقر ماظؾقزغطقي مواظعلؽرؼي ماإلدارؼي مظؾؿـظقؿوت مطون ممظؼد

ؼورعيماظطـفقيمعومأدىميفماظـفوؼيمإظبمتفؿقشمدورماٌـطؼيماظيتمإصرؼؼقيماألعقؼيمواٌ
مطؿـطؼيمرابطيمبنيمأربعيمضرونمبعدمذظؽمبوٌغربماألودطممُفعَردُؿ وحصرمدورػو

مظؼدمطونمظغقوبمثؼوصيم اظؼريوانمواٌغربماألضصكمواألغدظسمطكزانمبشريموعوظل.
ماطؾرًيماؾؾقيماظرببرؼيمدوًرظؾؽـػدراظقوتماظؼمحبرؼيموورؼيمظؾؼؾوئؾماظعربقيماظقاصدةمو

اظيتمادؿؿرتميفم،مويفمتفؿقشمعدنمدوحؾماٌغربماألودطمسؾكموجفماًصقص
مظدورػوماظعلؽريمواالضؿصوديمظػوئدةمعدنماظداخؾم ماظعؿراغلمويفمصؼداغفو تراجعفو
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اٌرتؾطيمخصقصومبوإلغؿوجماظػالحلموبؿفورةماظذػىمواظرضقؼ.مػذهماظقضعقيمالمندم
مو مخربؼي مععطقوت ميفمهلو ماٌدن مػذه مأصوب ماظذي ماًراب محفؿ مظؿصقؼر اصقي

م(مبعدماغعداممتؼرؼؾومايضقرماظعلؽريمم;موم:اظؼرغنيماألولمواظـوغلماهلفرؼنيم)
م.8واظـؼويفمظلؾطيماًالصيميفماٌـورؼماظلوحؾقيمظؾؿغربماألودط

ماىغراصقيم ماظـصقص ميف ماظظفقر ميف معزشـي" مبين م"جزائر معدؼـي مادؿ بدأ
م(،مسـدعومطؿىمسـفومم40ظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظرابعماهلفريم)واظؿورطبقيميفما

م-اظرحوظي مبعد م)ت ماظـصقيب محقضؾ مابـ ماظشقعل مطؿوبفم::>/:69اظؿوجر ميف م(
ماىغرايفماظقصػلماٌقدقممبــ"مصقرةماألرض":

"وجزائرمبينمعزشـويمعدؼـيمسؾقفومدقرمسؾكمدقػماظؾقرمأؼضو،موصقفومأدقاقم
قرمرقؾيموذربفؿمعـفو،موهلومبودؼيمطؾريةموجؾولمصقفومطـرية،موهلومسققنمسؾكماظؾ

عـماظرببرمطـرة،موأطـرمأعقاهلؿماٌقاذلمعـماظؾؼرمواظغـؿمدوئؿيميفماىؾول،موهلؿم
عـماظعلؾمعومصبفزمسـفؿمواظلؿـمواظؿنيمعومصبفزموصبؾىمإظبماظؼريوانموشريػو.م

مس مبفؿ مغزل مصنذا مهوذؼفو معـفو مدفؿ مرعقي مسؾك ماظؾقر ميف مجزؼرة مىؽقاموهلو دو
م"9إظقفومصؽوغقاميفمعـعيموأعـمممـمضبذروغفموطبوصقغف.

جوءميفمعرحؾيمم10إنمػذاماظظفقرماألولمٌدؼـيماىزائرمبودؿمجزائرمبينمعزشـوي
تورطبقيمعفؿيممتقزتمبؽـوصيماظـشوطماٌالحلمواظؿفوريمٌدنماظلوحؾ،مخصقصوم

ايقضماظغربلمبعدمنوحماظلقوديماألعقؼيميفماألغدظسميفمخؾؼمصضوءمووريميفم
،مسـمررؼؼمتلدقسمذبؿقسيمعـم11مم;ػـ/م5ظؾؾقرماٌؿقدطمبداؼيمعـمغفوؼيماظؼرنم

                                                                                                              
مت 8 مخؾصمظققبقظد مظؼد ماإلدالعقيقرسمبوظؾوس، ماإلدؾوغقي ماظرؼوض،ماٌدن مديمالبـقو، مدورو مإظقق مترعبي ،

،مإظبماظؿلطقدمسؾكماظغؿقضم:6-54،مص.ص.م5006عـشقراتمعرطزماٌؾؽمظؾؾققثمواظدرادوتماإلدالعقي،م
ماظذيمواطىمسؿؾقيماغؿؼولماٌدنمعـمعرحؾؿفوماظروعوغقيمإظبمصرتتفوماإلدالعقيميفمإدؾوغقو.

م.;:-::،مص.ص.م5>>4،مبريوت،معـشقراتمدارمعؽؿؾيمايقوة،مصقرةماألرضمابـمحقضؾ، 9
غظرامظألصؾماحملؾلم)اظرببري(مالدؿمعزشـي،مصنغفموردمبصقغمزبؿؾػيميفماظـصقصماظؿورطبقيمواىغراصقيم 10

واظرحؾقيماظعربقيمعـفوم"بينمعزشـك"مسـدماظؾؽريماٌشورمإظقفميفماألدػؾ،مو"بينمعزشـي"مسـدماظزػري،مطؿوبم
،مو"بينمعزشـو"مسـدماالدرؼللم:40،مغشرمربؿدمحوجمصودق،مبقردعقد،ماظظوػر،م)دمت(،مص.ماىغراصقو

وابـمسؾدماٌـعؿمايؿرييمطؿومػقمعشورمإظقفميفماظقرضوتماٌقاظقي،مطؿوموردمادؿماىؿوسيماظؾشرؼيماظيتمغلؾًم
،مبريوت،مدارماظؽوعؾميفماظؿورؼخ،ماٌدؼـيمإظقفومبودؿم"بينمعزشـون"ميفمغصني،متورطبلموجغرايف،مالبـماألثري

م مج مت(، م)د. م7اظؽؿوبماظعربل، مص. م0;5، مطؿوب ماظػداء، موأبل ماظؾؾدان، مدودالن،متؼقؼؿ مرؼـق مغشر ،
م.457،مص.م70;4بورؼس،م

11 Allaoua, Amara, « L’animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII-XIIe 

siècle), Revue des Lettres et sciences humaines, 6, 2005, pp. 10-11. 
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متـسم مٌدن مبؿشققدػؿ مخصقصو ماألغدظلقني، ماظؾقورة مررف معـ مواٌرادل اٌدن
اجملؿؿعوتماحملؾقيميفمبالدماٌغربمطوغًمم.مصفؾمععـكمػذامأّن12ايدؼـيمووػران

األعرمؼؿعؾؼمبدورماظؽؿوبيماظؿورطبقيماظعربقيممبعقدةمسـمعدؼـيموثؼوصيماظؾقرمأممأّن
اظيتمتؽقنمضدمضزعًمعـمدورماظرببرميفمزبؿؾػماألغشطيماالضؿصودؼيمواٌالحقي؟معـم

مبقؽور مطرؼلؿقف مأن معـ مبوظرشؿ ماظؼضقي مػذه ميف ماظػصؾ  (Christopheماظصعى

Picardميفم )م ماإلدالعقي ماٌالحي ميف مايوظقني ماٌكؿصني مأطرب مأحد مؼعؿرب اظذي
قضماظغربلمظؾؾقرماٌؿقدطمضدمأذورمإظبمادؿؿرارماألغشطيماظؾقرؼيماحملؾقيميفماي

ماظعربقي ماظلقطرة مبعد ماألودط ماٌغرب مبالد ماٌدؼـيم13دقاحؾ مادؿ مارتؾوط مإن .
بؿشؽقؾيمضؾؾقي،مبينمعزشـي،مؼطرحمسدةمتلوؤالتمحقلمادؿؿرارماٌدؼـيميفمتلدؼيم

مأذورما مأدقاقمطـرية"مطؿو ماظؿفوريم"وصقفو بـمحقضؾ،موإذورةمأخرىمتدلمدورػو
ماظـفوؼيم ميف مؼشري معو مظؾؿقصـ، مسؾقفو ماهلفقم مسـد مظؾؿدؼـي مربؾل متلقري سؾك
الدؿؼرارمبينمعزشـيمطؿشؽقؾيمضؾؾقيمبوٌدؼـيماظروعوغقيمظؿلقؼؼماٌـؿفوتماظػالحقيم
مصنغـوم موسؾقف معؿقفي. مبلفقل مإال متػلريػو مميؽـ مال ماظيت مبودؼؿفو، معـ اظؼودعي

ميفمعدؼـيمشبؾصمعـمخاللمغصما ماظؾشرؼي مايقوة مبودؿؿرار ماظؼقل بـمحقضؾمإظب
إطقدققممبوظرشؿمعـماظؼطقعيماظقاضقيمععمعوضقفوماظروعوغلمسؾكماألضؾمعـمخاللم
ماظقاردمادؿؿدمعـمدونمذؽم مإنماالدؿ مإظبمعؾؽقيمضؾؾقي. اسؿـوقماإلدالمموهقؼؾفو

يفماظرتاثمم،موػذهمممورديمظغقؼيمععؿودة14عصدرهمعـماىزرماظقاضعيمضربماٌدؼـي
مذظؽم موعـ ماظؾقر، معـ ماغطالضو ماألعوطـ مظؿقدؼد مطـؼوط ماىزر مالدؿعؿول اظعربل
مواىزرم معؾقؼي، موجزائر مصؼؾقي، محبر موجزائر م)اظؾؾقور(، ماظشرضقي ماىزائر أمسوء

ماىقصقي.
ظؼدمزارمابـمحقضؾماٌـطؼيمعرتنيمسؾكماألضؾ،ماألوظبميفمعـؿصػماظؼرنماظرابعم

مغفوؼي ميف مواظـوغقي ماظزعـمماهلفري مضؾؾ مأي ماظػورؿقي، ماظشقعقي ماإلعوعي سفد
ـطؼيماظؿقطري،مظؽـمتلظقػممباالصرتاضلمظؿلدقسماٌدؼـيمعـمررفمأعراءمصـفوجيم

اظرحؾيمطونمعؾوذرةمبعدمتقظقيمبؾؽنيمبـمزؼريموالؼيمبالدماٌغربمظػوئدةماإلعوعيم
ماظشقعقيمبوظؼوػرة.

                                                                                                              
12 Picard, Christophe, La mer et les musulmans d’Occident au Moyen Âge, Paris, Puf, 

1997, pp. 78-80. 
13 Ibid, p. 16. 

،م،مصػقوتمعـمتورؼخمعدؼـيماىزائرمعـمأضدممسصقرػومإظبماغؿفوءماظعفدماظرتطلؼعؿؼدمغقرماظدؼـمسؾدماظؼودر 14
م،مبلنمسددمػذهماىزرمبؾغمأربعي،مضؿًمطؾفومإظبماٌقـوء.م64م.،مص98>4ي،معطؾعيماظؾعٌ،مضلـطقـ
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اىغرايفماألغدظللمم،مطؿىم;409ػـ/م790ضرنمبعدمابـمحقضؾ،موبوظضؾطمسومم
مومموظؽفو"م مإصرؼؼقي م"علوظؽ مسؾك ماسؿؿودا مػوم متلظقػمجغرايف ماظؾؽري مسؾقد أبل

م)تم ماظؼريواغل ماظقراق ماهلل مسؾد مؼقدػمبـ مبـ موععؾقعوتم7:>ػـ/696حملؿد م(
مؼزرػوم ممل معـطؼي مسـ مطؿى مأغف ممبعـك مزبؿؾػي، مبطرق معبعفو موذػقؼي طؿوبقي

ؼـيماىزائرمطـفوؼيمحبرؼيمظؾطرؼؼماظرابطمعطؾؼو.موػـومندماظؿلطقدمسؾكمعؽوغيمعد
م،ماٌعؼؾماظؿورطبلمظؾزسوعيماظؼؾؾقيماظصـفوجقي:15مبقـفوموبنيمعدؼـيمأذري

"وعـفومإظبمعدؼـيمجزائرمبينمعزشـك:موػلمعدؼـيمجؾقؾيمضدمييماظؾـقون،مصقفوم
آثورمظألول،موآزاجمربؽؿيمتدلمأغفومطوغًمدارمممؾؽيمظلوظػماألعؿ.موصقـمدارم

مصقرمايققانماٌؾعىمصق مضدمصرشمحبفورةمعؽقغيمصغورمعـؾماظػلقػلوء،مصقفو فو
موهلوم متعوضىماظؼرون، موال ماظزعون متؼودم مؼغريػو ممل مصـوسي، موأبدع ماظعؿؾ بلحؽؿ
مجدارم معـفو مبؼل مسظقؿي، مطـقلي معزشـك موطوغًممبدؼـي مجوعع. موعلفد أدقاق

مظؾعقدؼـمتػصصم ماظشرؼعي مضؾؾي معـماظشرقمإظبماظغرب،موػلماظققم طـريمعـمعدؼر
معلعقن،مظفمسنيمسذبي،مؼؼصدمإظقفماظلػـمعـمإصرؼؼقيم اظـؼقشمواظصقر،موعردوػو

م.16واألغدظسموشريػؿو"
ممالسؿؿودهمأدودومسؾكمم40ػـ/م7إنمغصماظؾؽريماظذيمتعقدمععؾقعوتفمإظبماظؼرنم

مايقوةم مادؿؿرار مسؾك مضطعقي مبصػي مؼمطد ماظقراق مؼقدػ مابـ مجغراصقي معـ غؼقل
مإطقدق ممبدؼـي محقضؾمىؿوسوتمبينمعزشـيماظؾشرؼي مابـ مطلوبؼف ماظيتمغلؾفو قم

اظيتمادؿؼرتمودطماظؾؼوؼوماألثرؼيماظروعوغقيمخصقصوماظؽـقليمواٌلرح.مإنماىدؼدم
                                                                                                              

ماظؾكوريميف 15 متعرفماظؾوحـقتؼعمأذريمإظبماىـقبماظشرضلمعـمعدؼـيمضصر نمسؾكممجؾولماظؿقطري،موضد
.مم68>ـ/ػ657ثالثيمعقاضعمأثرؼيمعؿؼوربيمعـفومعـزهمبـًماظلؾطونماظذيمطونمبفمضصرمزؼريماظذيمبينمسومم

محقلمػذاماٌقضقعمأغظر:
Marçais Georges, « Recherche d’archéologie musulmane (Achir) », Revue Africaine, 310 

(1922), pp. 21-38 ; Golvin Lucien, Le Maghreb central à l’époque des Zirides, recherches 

d’archéologie et d’histoire, Paris, Arts et métiers graphiques, 1957, p. 55 ; Lézine 

Alexandre, « La salle d’audience du palais d’Achir », Revue des Études Islamiques, 

XXXVII-2 (1969), pp. 203-218 ; Carver  Martin et Souidi Djamel, « Archeological 

Reconnaissance and Evaluation in the Achir basin (Algeria) », Archéologie Islamique, 6, 

1996, pp. 7-44. 
.م:57م.،مص5،مجم5006،مبريوت،مدارماظؽؿىماظعؾؿقي،مهؼقؼمعبولمرؾؾيماٌلوظؽمواٌؿوظؽ،اظؾؽري،م 16

،مهؼقؼمدعدمزشؾقلمسؾدماالدؿؾصورميفمسفوئىماألعصورغصماظؾؽريمغؼؾمحرصقومعـمررفمصوحىمطؿوبم
م ماآلدابمجبوععاإلدؽـدرؼيايؿقد، مطؾقي م، ماإلدؽـدرؼيي مص;8>4، مؼوضقتمايؿقي،م465م.، موطذظؽ ،

اظروضماٌعطورميفم،موابـمسؾدماٌـعؿمايؿريي،م465م.،مص5،مبريوت،مدارماظػؽر،)دمت(،مجمععفؿماظؾؾدان
م.م496م.،مص0;>4،مهؼقؼمإحلونمسؾوس،بريوت،معمدليمغوصر،مخربماألضطور
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ماظؼدؼؿمبوظرشؿمعـم يفمغصماظؾؽريمػقماظؿلطقدمسؾكم"أزظقي"ماٌدؼـيموحضقرماظؾـوء
مبف مطوغًماٌدؼـي مصنذا مبوظؼؾؾل. ماظالتقينموتعقؼضف ماالدؿ مأدقاقموعلفدماخؿػوء و

عومم:طوظؿوظلمجوععموسالضوتموورؼيمععمعدنماألغدظسموإصرؼؼقي،مصننماإلذؽولمػـو
مػقمعقضعماظلؾطوتماٌرطزؼيميفمبالدماٌغربمعـمعدؼـيمغوذؽيمعزدػرةموورؼو؟

 الدولة-من مدينة القبيلة إىل مدينة اإلمارة

مظؾقدؼ مزعـقو معؿلخرة مغصقص مإظب مدـؾفل ماظؿلوؤل مػذا مسؾك مسـمظإلجوبي ٌ
ععرصيمدورماظلؾطيمدؼـيمجزائرمبينمعزشـيميفمربووظيماإلذوراتماألوظبمظظفقرمادؿمع

ماظػرتةم مبداؼوت ميف ماٌدؼـي مععومل مردؿ ميف ماظؼؾؾقي ماظؿشؽقؾي مسـ ماٌـؾـؼي اظلقودقي
ماظقدقطيماإلدالعقي.

م(مإظبم45:4ػـ/9:0بعدمترددمأذورماظؽوتىماإلبوضلمأبلماظعؾوسماظدرجقينم)ت
م17ونماألئؿيماظردؿؿقنيمأبلمدفؾماظػوردلمبـ"جزائرمبينمعزشـون"وجقدمضربمترعب

ممعومؼمطدمصؽرةموجقدمعدؼـيمم40ػـ/م7اظذيمؼؽقنمضدمدصـمػـوكميفمبداؼيماظؼرنم
ماظؼؾقؾيمضؾؾمعدؼـيماإلعورةماظصـفوجقيميفماظـصػماظـوغلمعـمغػسماظؼرن.

خصقصوممثؿم،م44ػــ/8ظؼدمزفرمادؿماىزائرمبدونمضؾقؾيمبينمعزشـيميفماظؼرن
ماألعريم47ػـ/;مطؿوبوتماظؼرنميف مإظب ماٌدؼـي مبـوء مأو مودؼد ماظيتمغلؾًمسؿؾقي م

مغبودم مالبـ ماظضوئع ماٌؿلخر ماظـص مسؾك مبوألدوس ماسؿؿودا موػذا مبؾؽني اظزؼري
م)ت معؾقكم4560ػـ/ ;95اظصـفوجل مأخؾور ميف ماحملؿوجي مبــ"اظـؾذة ماٌقدقم م(

مسؾدماهلل مصؼدمأذور مبنصرؼؼقيموجبوؼي". م(،م0>40ػـ/6;7مبـمبؾؽنيم)تمصـفوجي
آخرماٌؾقكماظؿؾؽوتقنيمبغرغوريمإظبم"اىزائر"ميفمعذطراتفماظشكصقيماظيتمهدثم
مبينمصؿودحماظالجؽنيمإظبم مطذظؽمسـمعصريمبعضمعؾقكماظطقائػمخصقصو صقفو
ماإلدالعقي ماألغدظس مسؾك مصرضمدؾطؿفؿ ميف ماٌرابطني منوح مبعد ماٌدؼـي م.18ػذه

اظرببرمإظبمبـوءمعدؼـيماىزائرمبدونمغلؾيماظطؾقغقؿمإظبموتطرقمصوحىمطؿوبمعػوخرم
اظؼؾقؾيمعـمررفمعؾقكمصـفوجيم"صؿـمعشوػريمعؾقكمصـفوجيمزؼريمبـمعـود،م

                                                                                                              
،م5،مجم7:>4قؿمرالي،مضلـطقـي،مدارماظؾعٌ،م،مهؼقؼمإبراػرؾؼوتماٌشوئخمبوٌغربمطؿوباظدرجقين،م 17

م.685-684ص.ص.م
"وطؿؿمأعره...حؿكمتقدطماظؾقر،موأسطكمظؾـقاتقيمعوالمجلقؿو،موأخربػؿمشرضف.موخرجمبوىزائر،موأطرعفم 18

م مضقوصؿف...". موأطرم مذخوئره، ميف موأعـف ماظؼؾعي، مبؾؽني،طؿوبمصوحى ماهللمبـ مظقػلماظؿؾقونسؾد مهؼقؼ ،
م.م;49،مص.م88>4،معؽؿؾيماٌعورف،مبروصـلول،ماظؼوػرة
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مو مواىزائر مجبوؼي مبـقا ماظذؼـ موػؿ معؿصؾي معوئيتمدـي مواظؼؾعيممعؾؽموبـقه عؾقوغي
م(م46:8ػـ/9::.مبعدهمبؼؾقؾ،مذطرمابـماًطقىماظغرغورلم)تم19اٌـلقبيمإظقفؿ"

عدؼـيماىزائرميفمععرضمحدؼـفمسـمتورؼخماٌغربمواألغدظسميفماظػرتةماإلدالعقيم
ماٌغربم معدن معـ مظعدد مصـفوجي متشققد مإظب مذدؼد موبوخؿصور مخصقصو وتطرق
األودط:م"وػقم)أيماألعريمزؼريمبـمعـود(ماظذيمبـكمعدؼـيمأذريموإظقفمتـلى،م

.مغػسماظػؽرةمندػومسـدم20ٌدؼي"وبـكمابـفمبؾؽنيمبلعرهمعؾقوغيموعدؼـيماىزائرموا
م(مسـدعومطؿىمؼؼقل:م"ثؿماخؿطم4709ػـ/;0;صدؼؼفمسؾدماظرغبـمبـمخؾدونم)تم

ابـفمبؾؽنيمبلعرهموسؾكمسفدهمعدؼـيماىزائرماٌـلقبيمظؾينمعزشـيمبلوحؾماظؾقرم
مبطقنم معـ مبطـ موػؿ مٌدؼي موعدؼـي مذؾػ معـ ماظشرضقي مبوظعدوة معؾقوغي وعدؼـي

مهل ماٌدن موػذه ماألودطصـفوجي ماٌغرب معدن مأسظؿ معـ ماظعفد مػذهمم."21ذا تؿػؼ
اٌعطقوتمععماظـصقصماظؿورطبقيماألخرىمحقلمودؼدمبـوءمعدؼـيمإطقدققممسؾكم

م مسوم ماٌؿقيف مأبقف محقوة مبؾؽنيميف ماظغؿقضمؼؽؿـػمسؿؾقيم5:>ػـ/694ؼد مظؽـ ،
مبوٌدؼـصم.اظؾـوء معـشؽوتمأعريؼي مبـوء ماٌدؼـيمأم مبـوء مبنسودة ي؟معـمفؾمتعؾؼماألعر

ماظال ماظـصقصماىغراصقي مؼعخالل مبؾؽنيممل مبلن مؼؿؾنيمجؾقو ماٌدؼـيمحؼي مبـوء د
مواٌلفدم ماإلعورة مطدار ماٌغربقي ماإلدالعقي ماٌدن مذوطؾي مسؾك معراصؼ مأضوم وإمنو

ماىوعع.
مإيوضفوم مسؾك مبؾؽني مإضدام مبعد ماىزائر معدؼـي متورؼخ مؼؽؿـػ ماظغؿقض إن

مب ماظؼؾؾقي، مإلعورتف ماظلقودل متمطدهمبوظػضوء ممل مبفو مخوص مسوعؾ محضقر مإن ؾ
مربؿدم مأبل مؼقدػمبـ ماظؼوئد م"خبروج مبوظؼقل ماظيتماطؿػً اظـصقصماظؿورطبقي

م.22م8>>ػـ/8;6سوعالمسؾكمعؿقفي"مسومم

                                                                                                              
م 19 مطؿوب ماظرببرذبفقل، ماظغربمعػوخر ميف ماظرببر مسـ مسربقي مغصقص مثالثي مضؿـ مؼعؾك مربؿد مغشره ،

 .4>4-0>4،مص.ص.م9>>4اإلدالعل،معدرؼد،ماجملؾسماألسؾكمظألحبوثماظعؾؿقي،م
هؼقؼمظؾفزءماًوصم،مإسؿولماألسالممصقؿـمبقؼعمعـمعؾقكماإلدالممضؾؾماالحؿالمابـماًطقى،مطؿوبم 20

،متورؼخماٌغربماظعربلميفماظعصرماظقدقطبوٌغربمعـمررفمأغبدمزبؿورماظعؾوديموربؿدمابراػقؿماظؽؿوغل،م
م.97-96،مص.ص.م97>4اظدارماظؾقضوء،م

اظعربمودؼقانماٌؾؿدأمواًربميفمأؼومماظعربمواظعفؿمواظرببرموعـمسوصرػؿمعـمدويماظلؾطونمابـمخؾدون،م 21
م.487،مص.م9عمدليمعبولمظؾطؾوسيمواظـشر،م)بمت(،مجم،مبريوت،ماألطرب

،مهؼقؼمظقػلمبروصـلولموجمسمطقالن،ماظؾقونماٌغربميفمأخؾورماألغدظسمواٌغربابـمسذاريماٌراطشل،م 22
م.:67،مص.م4،مجم0;>4بريوت،مدارماظـؼوصي،م
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ممبدأتمعؽوغيمعدؼـيم:404ػـ/;70وبداؼيمعـماظػرتةمايؿودؼي،موبوظضؾطمسومم
مت م"بينمعزشـي" مامسفو معـ ماظـوغل ماظشؼ ماظيتمدبؾصًمعـ مبعدعوماىزائر ؿضح

عـقًميفمإرورماالتػوقمبنيمأسضوءماألدرةماظزؼرؼيماظصـفوجقي،محبقٌمعـقًمإظبم
.مبعدمػذاماظؿورؼخ،مظقلًمحبقزتـومععؾقعوتمحقلمإدارةماٌدؼـيم23غبودمبـمبؾؽني

وغوحقؿفوممبوميفمذظؽمدفقلمعؿقفيمخاللمصرتاتمحؽؿماألعراءمايؿودؼنيماظـالثيم
سؾـوسمسؾكمسرشماإلعورةمايؿودؼي،مأسودمتـظقؿماألوائؾ.موععمادؿقالءماظـوصرمبـم

ممؿؾؽوتفمإدارؼوموعبعمعدؼـيماىزائرمععمعردكماظدجوجموعؿقفيميفمعؼورعيمإدارؼيم
م.24واحدةمأدـدػومالبـفمسؾدماهللمثؿمتداولمسؾقفومسددمعـمأسضوءماألدرةمايوطؿي

مدينة اجلزائر بني احلركة التودعية ادلرابطية والوػاء لألمراء 
 ينياحلماد

مؼزؼدم مأبل مثقرة مبعد ماٌغرب مبالد مسرصؿفو ماظيت ماظدميغراصقي مظألزعي غؿقفي
ماٌقالدي ماهلفري/اظعوذر ماظرابع ماظؼرن مأصؾقًمسرضيم25وذبوسوتمغفوؼي مصؼد ،

ظزحػماظؿشؽقالتماظؼؾؾقيماٌلؿؼرةمبوظصقراءموبؿكقعفومخصقصومزغوتيموصـفوجيم
وظيمإلصالحمأزعوتمإدالمماظؾـومماظيتمتغدتمخبطوبوتمإؼدؼقظقجقيمدؼـقيميفمربو

موعـمبنيمػذهم ماٌوظؽقي. ماظػؼفقي مإظبماظػروع ماظرجقع مإظب ماظدسقة اظشؿولمعـمخالل
اظؼؾوئؾماظداسقيمهلذاماظـؿطمعـماًطوبمندمٌؿقغيماظيتممتؽـًمعـمتؾينمخطوبم
مػمالءم محوول مظؼد ماألغدظس. مغصورى مٌقاجفي مجفودؼي موإؼدؼقظقجقي معوظؽل صؼفل

مس ماظغربقياٌرابطنيماظلقطرة ماإلدالم مدار مإظبمعدؼـيمم26ؾكمطوصي ميفمزحػفؿ ووصؾقا

                                                                                                              
رجعًمإظبمجورتفومعدؼـيممؼظفرمعـمخاللماظرواؼيماظؾودؼلقيمالتػوقمجـوحلماظعوئؾيمأنمإدارةمعدؼـيماىزائر 23

-;58،مص.ص.م>،مجم6;>4،مبريوت،مدارمبريوت،ماظؽوعؾميفماظؿورؼخعردكماظدجوج.مأغظرمابـماألثري،م

،مهؼقؼمحلنيمغصورموسؾدماظعزؼزماألػقاغل،مغفوؼيماألربميفمصـقنماألدب،مذفوبماظدؼـماظـقؼري،م>58
م.509،مص.م57،مجم6;>4اظؼوػرة،ماهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،م

م.4:6،مص.م9ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم 24
محقلمػذهماإلذؽوظقيمأغظر:  25

Talbi, Mohamed, « Effondrement démographique au Maghreb du XIe au XVe siècle », 

Cahiers de Tunisie, XXV (1977), pp. 51-60.  

Allaoua, Amara, « Retour à la problématique du déclin économique du monde musulman 

médiéval : le cas du Maghreb hammadide XI-XIIe siècles », The Maghreb Review, 28-1 

2003, pp. 2-26.  
م 26 بعققنمايوضرمواسؿربوػومموضرؤوػظؼدمبوظغمسددمعـماظؾوحـنيماٌغوربيميفمتصقؼرمايرطيماٌرابطقيمسـدعو

"مواظطوربيمإظبم"وحدةماٌغربماظؽؾري".مأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـول،مربؿدمحوعؾيم"ٌشروعماظقحدةماٌغربقيماظؽربى
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معـمؼدمايؿودؼنيمسومم م،مطؿومتدلمسؾكمذظؽم9>40ػـ/0>7اىزائرماظيتماصؿؽقػو
ماألثرؼي مواظشقاػد ماىوععم27اظـصقصماظؿورطبقي ماٌلفد ماألضؾ مسؾك مجددوا مصؼد .

مػذا مؼقعـو مإظب مضوئؿو مزال معو ماظذي ماٌرابطل ماظطراز مسؾقف ماظقجقدمم.28وأضػقا ظؽـ
ماظؼرنم مغفوؼي مضؾؾ مظؾؿدؼـي مايؿودؼني مادرتجوع مبعد مرقؼال مؼطؾ ممل اٌرابطل

م،محقٌمعـقًمطؿؼورعيمإدارؼيموادعيمظعؾدماظعزؼزمابـماألعريمايؿوديم44ػـ/8
.مإنمػذاماالدؿؼرارم29اٌـصقرمبـماظـوصرمثؿمتقالػومبعدمذظؽماظؼوئدمبـمسؾدماظعزؼز

م مرقال ماىزائر معدؼـي مادؿؼطوبماظذيمسرصؿف معـطؼي معـفو مجعؾ مايؿودؼي اظػرتة
مىؽقام مبنيماظذؼـ موعـ ماٌرابطقي. ماظلؾطي معـ مايربماألغدظلقنيماظػورؼـ ألعراء
موػقم مأعرائفو مأحد مأوصك ماظيت مبوٌرؼي مصؿودح مبين مسوئؾي مخصقصو مند إظقفو
مإظبم ماٌرابطقي ماىققش مدخقل ممبفرد مإظقفو مبوظػرار مأوالده مصؿودح مبـ اٌعؿصؿ

ماألغدظس.
"وأوصكموظدهموظلمسفدهمععزماظدوظيمأنمؼؿؿلؽمبؼصؾيماٌرؼيمعومأضوممابـمسؾودم
مإظبم مووظده مبلػؾف ماظؾقر مصؾقعرب مخؾعف، مإظب مأعره مأصضك مصنذا مبوذؾقؾقي، عؿؿلؽو
اىزائر،مجزائرمبينمعزشـو،موضدمطونمرادؾمصوحىماىزائر،مووجفمإظقفمأغبدم

م مإظب مصقصؾ مبؾده، مأػؾ معـ مسقشقن مبـ ماظعزؼز مسؾد مبـمبـ ماظـوصر مبـ اٌـصقر

                                                                                                              

م ماظدوظيزغقرب، ماظقدقط: ماظعصر ميف ماإلغلوغقي،ماالضؿصودم-اٌدؼـيم-اٌغرب مواظعؾقم ماآلداب مطؾقي ماظربوط، ،
م.7:-4:م.ص.،مص>>>4

27
ؼرروسميفمعؾقكمروضماظ،مابـمأبلمزرعماظػودل،م>>5،مص.م4ابـمسذاريماٌراطشل،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم  

م،مترعبفمإظبماظؾغيماظػرغلقي،مبقعققف،اٌغربموعدؼـيمصوس
 Beaumier, A., Roudh el-kartas, histoire des souverains du Maghreb et annales de la villeم

de Fès, Paris, Imprimerie royale, 1843, p. 299. 

موأغظرمطذظؽمدراديماظؾوحٌمصوردؿـور:

 Farstner, Martin, Das Wegnetz des Zentralen Maghreb in Islamischer Zeit, Wiesbaden, 

Otto Harrassowitz, 1979, p. 86. 
28 Bourouiba, Rachid, Les inscriptions commémoratives des mosquées d’Algérie, Alger, 

Office des publications universitaires, 1984, p. 92. 

ؼطرحمصقؿومطبصمتورؼخمبـوءماىوععماألسظؿ،مسؾكمأدوسمأنمػذهماٌمدليماظدؼـقيممػـوكمإذؽولمطؾريمجدا
طوغًمعقجقدةمضؾؾماظقجقدماٌرابطل.مصفؾمعـماٌؿؽـماسؿؿودماظؽؿوبيماظؿذطورؼيماٌـربؼيمواألضقاسمسؾكماظشوطؾيم

ماٌرابطقيمطدظقؾمظـلؾيماٌلفدمظؾؿرابطنيمطؿومصعؾمرذقدمبقروؼؾي؟م
م.::4-4:9م.ص.،مص9اظلوبؼ،مجممابـمخؾدون،ماٌصدر 29
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مو مبوظؼؾعي،مطبطىمإظبمجقاره مؼقعؽذ موػق مبوظرحىمؼسؾـوس، مصؿؾؼوه مإظقف، ؿققل
م.30واظلعي،موخريهميفمأضطورمبالده"

وبوظػعؾ،مصؼدمصرمععزماظدوظيمعـمضؾضيماىقشماٌرابطلموغزلممبدؼـيماىزائرم
مطؿومصعؾمأعريمحربمأغدظللمآخرموػقمأبقمسؿرمحؽؿمبـمدعقدمبـمحؽؿماألعقي

.مطؿومىلم31اظذيمضصدمتقغس،مظؽـمرؼوحماظؾقرمغبؾًمعرطؾفمإظبمعدؼـيماىزائر
ماألعريماظؾودؼللمايلـمبـمسؾلمبـمضبلمبـم ماألخريةمصوحىماٌفدؼي إظبمػذه

م مسوم مبودؼس مبـ ماظـقرعونم;447ػـ/876متقؿ مؼد ميف مممؿؾؽوتف مدؼطً مبعدعو م
م.32اظصؼؾقني

لوحيماٌغربقيمبلؾىمادؿؼرارمظؼدماطؿلؾًمعدؼـيماىزائرمعؽوغيمعفؿيمسؾكماظ
ماظطرؼؼماظؾقريم مسؾكمربقرؼـموورؼنيمػوعنيمػؿو مووضقسفو األوضوعماألعـقيمبفو

واظطرؼؼماظربيماظلوحؾلماظرابطمبنيمبالدماٌغربمم33اظرابطمبنيماٌرؼيمواألدؽـدرؼي
مظؼدمدوػؿًماهلفرةماهلالظقيميفمهقؼؾماظـشوروتماالضؿصودؼيم األضصكمواٌشرق.

يفمازدػورماٌدؼـي،مخصقصوموأنمماطؾرًيماعومطونمظفمدوًرم34سبقماظلوحؾمواالجؿؿوسقي
ماٌغربقيم ماظؾقرؼي ماٌدن ميفمععظؿ مضقاسدموورؼي ماإلؼطوظقيمنقًميفمإضوعي اٌدن

ؾصؼؾلماظشرؼػماإلدرؼللماظـصماىغرايفمظم.مإنمم45ػـ/9بداؼيمعـمعـؿصػماظؼرنم
ماظػرتة:مميـؾمذفودةمعفؿيمحقلموضعقيمعدؼـيماىزائرميفمػذه

مسذبيم معـمسققنمسؾكماظؾقر موذربمأػؾفو ماظؾقر مسؾكمضػي ماىزائر "وعدؼـي
وعـمآبورموػلمسوعرةمآػؾيموووراتفومعرحبيموأدقاضفومضوئؿيموصـوسوتفومغوصؼيموهلوم

                                                                                                              
م.4>4ابـماًطقى،ماٌصدرماظلوبؼ،ماىزءماًوصمبوألغدظس،مص.م 30
م.::5م،5>4اٌصدرمغػلف،مص.م 31
م.6;ابـماًطقى،ماظؼلؿماًوصمبوٌغرب،مص. 32
ظعىمػذاماظطرؼؼماظؾقريمدورامطؾرياميفمتـشقطمايرطيماظؿفورؼيمخاللماظػرتةماظقدقطيمطؿومتدلمسؾكمذظؽم 33
مقصماظؿورطبقيمووثوئؼماىـقزة.مأغظر:اظـص

Stillman Norman, A., « Un témoignage contemporain de l’histoire de la Tunisie ziride », 

Hespéris Tamuda, XIII (1972), p. 43. Constable Olivia Remie, Trade and Traders in 

Muslim Spain, the Commercial Realignment of the Iberian Peninsula 900-1500, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 31, 37. 
ماهلالظقيمسزظًماٌدنماظلوحؾقي،مصننمبوظـلؾيمظؾعضماظؾوحـنيموعـفؿمػـريمبرادؽ،م 34 ضدمتؽقنمواهلفرة

مػذهماظـؿقفيمصقققيمظؾعضمعدنمإصرؼؼقي،مظؽـمالمميؽـمتعؿقؿمذظؽمسؾكمعدنمجبوؼيمواىزائر.
Bresc, H. « Le royaume normand d’Afrique et l’archevêché de Mahdiyya », Le partage 

du monde, échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale (s/d M. Balard et A. 

Ducellier), Paris, Publication de la Sorbonne, 1998, p. 347.م 
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موأطـرم مواظشعري مايـطي موزراسوتفؿ ماظرببر مضؾوئؾ معـ مصقفو موجؾول مطؾرية بودؼي
ماظـقؾ موؼؿكذون مواظغـؿ ماظؾؼر معـ ميفممأعقاهلؿ مطـري مواظلؿـ ماظعلؾ مصؾذظؽ طـريا

بؾدػؿمورمبومؼؿففزمبفؿومإظبمدوئرماظؾالدمواألضطورماجملوورةمهلؿمواٌؿؾوسدةمسـفؿم
م.35وأػؾفومضؾوئؾموهلؿمحرعيمعوغعي"

مأردؾفؿم مخرباء معالحظوت مسؾك مبينمأدودو ماظذي ماظقصػماىغرايف مػذا إن
ممائرمسـدمعـؿصػماظؼرنماإلدرؼللمإظبمزبؿؾػمبؼوعماظعوملمؼردؿمصقرةمعدؼـيماىز

مموؼظفرمعؽوغؿفوميفمزعـماذؿدتمصقفماظغوراتماٌلقققيمسؾكمدقاحؾمبالدم45ػـ/9
معقاغهم معع ماٌكؿؾػي مسالضوتفو مخالل معـ ماظؾقرؼي مواجفؿفو مهلو مصوٌدؼـي اٌغرب.
ماظذيم ماظلوحؾل ماظطرؼؼ مسؾك مخصقصو مظقضقسفو ماظربؼي مذؾؽؿفو موهلو األغدظس

قصوماٌدنماظؾقرؼيمواٌراصه.مإنمعدؼـيماىزائرميفمؼربطفومبغربموذرقماٌغربمخص
ػذهماظػرتةمطوغًمتؿؿؿعمبنغؿوجمصالحلمطؾريمعـمخاللمإذراصفومسؾكمدفقلمعؿقفيم
اٌعروصيممبـؿفوتفوماظزراسقيموايققاغقيمخصقصوماظؾؼرمواظغـؿموتربقيماظـقؾ،موػذام

اإلدرؼللمسؾكموجقدمعومتشفدمسؾقفماظـقازلماظػؼفقيميفماظؼرغقنيماٌقاظقني.مظؼدمرطزم
بودؼيماٌدؼـيماٌشؿفرةمبعـصرػوماحملؾلمواظيتمطوغًمسؾكمسالضيمبويوضرةماظيتم
اذؿفرتمحبرصفوموأدقاضفومعومجعؾفومبداؼيمعـماظػرتةماٌقحدؼيمأحدماٌقاغهماظيتم

م.36طونمؼرتددمسؾقفوماظؿفورماألوروبقني

 بني الوالء واالدتقاللية

اىزائرميفمؼدمسؾدماٌمعـمبـمسؾلمزسقؿم،مدؼطًمعدؼـيمم4484ػـ/879يفمسومم
اٌقحدؼـميفمإرورمزحػمضقىماألررافمظضربماٌراطزمايضرؼيمعـمخاللمتؾينم

ماٌقحديم37عشروعمدؼينمتقدعلمؼفدفمإظبم"إصالحماجملؿؿع" ماظقجقد موملممير .
ماٌلؾقيم ماظؼؾؾقي ماٌعورضي محرطوت مظـشوط مغظرا ماظظروف، مأحلـ ميف بوٌدؼـي

متؾؽماظيتمتؾـ مشوغقيمخصقصو مبـق ماظيتمضودػو ماٌرابطقي ماإلعورة ًمخطوبمإحقوء

                                                                                                              
م.;58م.،مص4،مجم>;>4،مبريوت،مسوملماظؽؿى،ميفماخرتاقماآلصوقغزػيماٌشؿوقماإلدرؼلل،م 35
أغظرمحقلمػذهماظعالضوتمععماٌدنماظؾقرؼيماألوروبقيمدراديمدعـقؽمصوظريؼقنماظيتمخصمبفومعقـوءمجبوؼيم 36

معـمخاللمهدؼدمذبوظفماظؿفوريماٌغوربل،مخصقصومععمعدؼـيماىزائر.
Valérian, Dominique, Bougie, port maghrébin, 1067-1510, Rome, École française de 

Rome, 2006. 
،مغشرماألغقسماٌطربمبروضماظؼرروسميفمأخؾورمعؾقكماٌغربموتورؼخمعدؼـيمصوسابـمأبلمزرعماظػودل،م 37

م.608م.،مص>>>4سؾدماظقػوبمبـمعـصقر،ماظربوط،ماٌطؾعيماٌؾؽقي،م
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،موػذامبودؿقالئفؿمسؾكمم8;44ػـ/0;8اظؼودعنيمعـمجزؼرةمعققرضيمبداؼيمعـمسومم
عؼرماظقالؼيماٌقحدؼيمبؾفوؼيمثؿمسؾكمدفقلمعؿقفيموعدؼـيماىزائرماظيتماغؿزسقػوم

زائرمبوظصراسوتم.موتلثرتمعدؼـيماى38م8;44ػـ/4;8عـمؼدماظعـوصرماظـعوظؾقيمسومم
م-اٌقحدؼي مسوم مشوؼي مإظب ماٌقحدؼيم4507ػـ/900اظغوغقي ماىققش مضضً محقٌ م

ماألودطم ماٌغرب ميف ماٌلؾقي ماٌعورضي محرطوت مسؾك ماٌدؼـي مػذه معـ اغطالضو
م.ممم39وإصرؼؼقي

مبوظقصػم مورحؾقي مغصقصمجغراصقي متـووظًمسدة ماٌقحدؼي، ماظػرتة معـ بداؼي
ماالخؿ مغالحظ موػـو ماىزائر ماظعؾدريمعدؼـي مطؿى مصؼد معزشـي. مظؾين ماظؽوعؾ ممممممػوء

ماظـوزر،م46ػـ/:)ق مغوزر م(ميفمرحؾؿفمبلنماىزائرم"ػلمعدؼـيمتلؿقضػميلـفو
موصضقؾيتم مواظؾقر، ماظرب معزؼيت محقت مضد ماًورر، مخورر معبوهلو مسؾك وؼؼػ
مربؽؿيم موأبقاب موثقؼ، مععفز مودقر مأغقؼ، مععفى معـظر مهلو مواظقسر، اظلفؾ

ؿم.مووردمادؿماٌدؼـيمبعدمذظؽميفمععظ40اظعؿؾ،مظقلرحماظطرفمصقفومحؿكمميؾ..."
مبطقري،م مابـ م)اظؾؾقي، مؼزرػو ممل مأم مزارػو مممـ ماظقدقط ماظعصر مغفوؼي رحالت

مايلـماظقزان...(
م) ماٌلعقن ماًؾقػي مسفد ميف ماٌقحدي ماإلؼدؼقظقجل ماٌشروع ماغفقور -957بعد

مبالدم4565-:455ػــ/>95 مبفو معرت مصعؾي موسلؽرؼي مدقودقي مزروف مزؾ ميف م(
ماظ ميف ماٌقحدي ماإلرث مبدأ مواألغدظس، محوطؿي:ماٌغرب مأدر مأربع مبني ؿػؽؽ

مصوسم مثؿ معراطش ميف ماٌرؼـققن متؾؿلون، ميف ماظزؼوغققن متقغس، ميف ايػصققن
واظـصرؼقنميفمشرغوري.مظؼدمحووظًمعدؼـيماىزائرمتشؽقؾمحؽؿمعلؿؼؾمعـمخاللم
إسالنمأسقوغفومتشؽقؾمذبؾسمظؿلقريمذموغفو،مظؽـفوماصطدعًمبوٌشروعماظؿقدعلم

م ماحملوصظي مإظب ماهلودف مورشؿمايػصل ماٌـفور. ماٌقحدي ماظلقودل ماظػضوء سؾك
اظؿدخالتمايػصقي،مصؼدمادؿطوعمابـمسالن،مأحدمأسقونماٌدؼـيمعـمتقظلمأعرػوم

دـيمضؾؾمأنمؼزاحمعـمررفماألعريماظزؼوغلمأبلمغبقماظـوغلميفممةٌدةمأربعمسشر
ماظشرضقي متقدقعمممؿؾؽوتف ماظزؼوغلممبدؼـيم41إرور مظالدؿؼرار مربووظي موطوغًمأػؿ .

                                                                                                              
م.587،مص.م9ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم 38
م)اظـصماظعربل(.م608ع،ماٌصدرماظلوبؼ،مصمابـمأبلمزر 39
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم56،مهؼقؼمأغبدمبـمجدو،مص.ماظرحؾياظعؾدري،م 40
بغقيماظروادميفمذطرم،مضبلمبـمخؾدون،م404،مصم:،مجم794،مصم9ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم 41

م.4>،مصم4،مجم0;>4،مهؼقؼمسؾدمايؿقدمحوجقوت،ماىزائر،ماٌؽؿؾيماظقرـقي،ماٌؾقكمعـمبينمسؾدماظقاد



 مدينة اجلزائر يف العصر الوديط

6< 

مأسؾـما ماظذي مربؿد مزؼون مأبل ماٌؿؿرد ماظزؼوغل ماألعري مضودػو ماظيت متؾؽ ىزائر
ممظؿصؾحمسوصؿيمصضوءمؼضؿمدفقلمعؿقفيمواٌدؼيم;476ػـ/74;ادؿؼالظفمبفومسومم

م.م42وعؾقوغيموتـس،مظؽـمػذهماحملووظيمصشؾًمبعدمثقرةمأسقونماٌدؼـيمسؾقفموضؿؾف
ماظؼقىماٌؿـو معراتميفمؼد مسدة ماٌدؼـي مدؼقط ماٌغربمخصقصوموبعد مبؾالد حرة

موايػـقـاٌرؼـ ماظدوظيـصقـني ماٌدؼـي مؼشؾف معو متشؽقؾ معـ ماظـعوظؾي ممتؽـ ممممممممني،
(Cité-Etat)مبعدمتراجعماٌشورؼعماظؿقدعقيميفماٌـطؼي.مم

 الدولة -الثعالبة وميالد ادلدينة

ماهلالظقنيم معع ماٌشرق معـ موردت مبشرؼي مطفؿوسوت ماظـعوظؾي، مزحػ ظؼد
ماظؿقطريماظيتمترطؿفومواظلؾقؿقني ممبـطؼي موادؿؼروا ماٌغربماألودط مإظب ،تدرصبقو

مزعـمبعقداىؿوسوتماظصـفوجقيم مأدلًمطقوغوتمدقودقيميفمصربةمم،عـذ بعدعو
اٌـصقرؼيموضؾعيمبينمغبودموشرغوري.مظؼدممتؽـماظـعوظؾيماٌدسنيماالغؿلوبمظـػسم

مدف مسؾك ماالدؿققاذ معـ مصغري( مبـ مبؽر مبـ مسؾل مبـ م)ثعؾى معؿقفيماىد قل
مبعدم ماظقدقطي ماظػرتة مغفوؼي ميف مإدارتفو معـ مواظؿؿؽـ ماىزائر معدؼـي مإظب واظقصقل
تراجعماٌشورؼعماظؿقدعقيماٌرؼـقيموايػصقيمواظزؼوغقي،مخصقصومبعدمنوحمسوئؾيم

ؼلفؾمػذاماظعـصرماظقاصدمعرحؾيموضدم.م43دؾوعمبـمثعؾىميفمضؿونممتودؽماىؿوسي
مإظب ماٌدؼـيمعفؿيمولدتمبوغؿؼولماىزائر م اظدوظي،ماٌلؿؼؾمسـماظؽقوغوتم-منط

اظلقودقيماٌؿقاجدةميفمبالدماٌغرب،محقٌمتعوضىمسؾكمإعورتفومسددمعـمأسضوءم
مايوطؿي،مطونمعـمأػؿفؿمدوملماظؿقعل،ماظذيموردمحؽؿفؿموغشطمحرطيم األدرة

مواظؾـدضقي مصؾقرغلو مخصقصو ماظؼقىماٌلقققي ماظيتم44اٌؾودالتمعع ماٌرحؾي موػل .
مب مأػؿقيميفمتؿلؿ مأطـر مظؼؾيماٌودةماًربؼيماحملؾقيميفمحنيمندػو وظغؿقضمغظرا

محؽؿم مادؿؿر موضد ماًصقص. موجف مسؾك معـفو ماإلدؾوغقي ماألوروبقي، اظـصقص
م ماظؼرن مبداؼي مشوؼي مإظب مظؾؿدؼـي مظؾغوراتم49ػــ/م40اظـعوظؾي متعرضً مسـدعو م

مدوحؾق مطعوصؿي مظؿؽؿؾمدورػو مسؾقفو، مسروج مادؿققاذ مثؿ مربطًمي.اإلدؾوغقي طؿو
مواظقظلم ماظشقخ موػق ماظـعوظؾقي ماظعـوصر مألحد ماظؽورؼزعوتقي مبوظلؾطي ماٌدؼـي روحقي

مسؾدماظرغبـماظـعوظيب،م"اظؼطىماظربوغل"مطؿوموصػؿفماظؽؿوبوتماٌـؼؾقي.
                                                                                                              

م.>70اظعربقيمثوبًمأصـديموآخرون،مص.ممدائرةماٌعورفماإلدالعقي،معودةم"اىزائر"،مترعبفومإظب 42
م.7;.،مص9ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم 43
م.;54-:54سؾلمسؾدماظؼودرمحؾقؿل،ماٌرجعماظلوبؼ،مص.ص.م 44
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 تكريس السلطة الروحية للمدينة عبد الرمحن الثعاليب و

ماى مٌدؼـي مواظـؼوصقي ماظعؿراغقي ماىقاغى معـ مسدد مؼزال مصرتتفومال ميف زائر
مألبلم ماظدراؼي مبعـقان مذؾقفي مربؾقي معـقشراصقوتمتراثقي مالغعدام مشوعضو اظقدقطي

م(محقلمجبوؼيمأوماظؾلؿونمالبـمعرؼؿميفمبداؼيم4607ػـ/07:اظعؾوسماظغربؼينم)تم
مإالم متػلريػو مميؽـ مال ماظقضعقي مػذه مإن متؾؿلون. مطبص مصقؿو ماظعـؿوغقي اظػرتة

ماألخريةمبوظعالضيماظدائؿيمبنيماظلؾطيم اظلقودقيمواظلؾطيماظعؾؿقي،محقٌمأنمػذه
تؿلثرمبشؽؾمطؾريمدؾؾومأممإصبوبومبوظؼرارماظلقودل.مظؼدمطونمظؾدورماظـوغقيمٌدؼـيم
ماحملؾل،م ماٌعريف مظؾقؼؾ ماظؾطلء ماظؿشؽؾ ميف مأثره مبداؼوتفو ميف ماظقدقطي اىزائر

يفماٌغربموجعؾفوميفمأطـرماألحقونمربطيمسؾكماظطرؼؼماظلوحؾلماظرابطمبنيمصوسم
األضصكموعدؼـيمتقغسمحوضرةمايػصقني.مصؾؿمؼؽـمبودؿطوسؿفومعـوصليمايقاضرم
مدؾطيم مشقوب مبلؾى موجبوؼي، موتؾؿلون موتقغس مصوس مخصقصو ماظؽربى اٌغربقي
مادؿؼطوبمشبىمسؾؿقيم مخالل معـ ماىوغىمخصقصو مػذا مترسك مربؾقي دقودقي

وظيماظعؾدريمًمبوظرّحظؿقزقػفوميفماىفوزؼـماظؼضوئلمواظدؼين.مػذهماظقضعقيمدصع
مم:46ػــ/:إظبماظؿصقؼرماٌلدوويمظؾؿشفدماظـؼويفمظؾؿدؼـيمسـدعومزارػوميفماظؼرنم

"...وظؽـفومأضػرتمعـماٌعـكماٌطؾقبمطؿومأضػرمعـمأػؾفمعؾققب،مصؾؿمؼؾؼمبفوم
موضدم ماٌعورفمعـلقب، مصـقن معـ مصـ مذكصمإظب موال مربلقب، ماظعؾؿ مأػؾ عـ

مدوئالمسـمسوملمؼؽشػمطر مأدؼىمؼلغسمشربي،مصؽلغلمأدللمسـمدخؾؿفو بي،مأو
م.45األبؾؼماظعؼققموأحوولمهصقؾمبقضماألغقق"

مؼطرحمتلوؤالتمحقلماظقضعقيم مألحدمرالبماظعؾؿ ماٌلدووؼي ماظشفودة إنمػذه
م،مظؽـممبؼورغيمػذهماظشفودةممبعطقوتم46ػــ/:اظـؼوصقيمٌدؼـيماىزائرميفماظؼرنم

ماظـ معـ مذبؿقسي مبروز مدـالحظ ماظرتاجؿ ماظؼرنمطؿى معـ مبداؼي ماظعؾؿقي كى
م45ػــ/9 ماىزائريمم، مبؽر محفوج مبـ معقدك ماًصقص موجف مسؾك مممممممممعـفؿ
ماظعطورم46م(6>44ػــ/>;8)ت مبؽر مأبل مبـ مأغبد مبـ مربؿد ماهلل مسؾد موأبل ،

ماظرغبـم47اىزائري مسؾد مػق مظؾؿدؼـي مواظـؼويف ماظروحل ماظؿورؼخ ميف ماألذفر مظؽـ .
                                                                                                              

م.56اظعؾدري،ماٌصدرماظلوبؼ،مص.م 45
م 46 ماٌراطشل، ماٌؾؽ مسؾد مواظصؾيابـ ماٌقصقل مظؽؿوبل مواظؿؽؿؾي ماظربوط،ماظذؼؾ مذرؼػي، مبـ مهؼقؼمربؿد ،
م.4;6-0;6،ماظلػرماظـوعـ،ماظؼلؿماظـوغل،مجم7;>4ؾقسوتمأطودميقيماٌؿؾؽيماٌغربقي،معط
،مجم;9>4،مهؼقؼمإحلونمسؾوس،مبريوت،مدارمصودر،مغػحماظطقىمعـمشصـماألغدظسماظررقىاٌؼري،م 47
م.:;7-0;7،مص.ص.م8
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ممصؼط،موإمنومبوظذاطرةماىؿوسقيم45ػــ/>بوظؼرنمماظـعوظيبماظذيمملمؼرتؾطمامسفمصؼط
مظؾؿدؼـيميفماظؼرونماٌقاظقي.

م) ماظـعوظيب مزبؾقف مبـ ماظرغبـ مسؾد مزؼد مأبل -7;46ػـ/8:;-9;:ؼـؿلى

معدؼـيمم47:0 مسؾك ماظلقطرة معـ ممتؽـً ماظيت ماظـعوظؾقي ماظعربقي ماىؿوسي مإظب )
جحمبقاديمؼلرمضؾؾمأنماىزائرميفمغفوؼيماظػرتةماظقدقطي.مصؼدموظدموغشلمسؾكماألر

م ماظؼرن معطؾع معع مضودتف مسؿؾقي مرحؾي موعصرم48ػـ/>ؼؾدأ موتقغس مجبوؼي مإظب م
أؼـمتؿؾؿذمسؾكمؼدمسددمطؾريمعـماظعؾؿوءمطونمأبرزػؿموظلمم،وايفوزموبالدماألتراك

اظدؼـماظعراضلموأبلماظؼودؿماظربزظلماظؿقغلل.مظؼدمصقرتماظـصقصماٌـؼؾقيماظشقخم
ىمضضوءماىزائرمعرشؿو،موطوٌلؿؼقؾمعـفمحبفيمسدممجقازماظـعوظيبمطوٌؿؼؾدمٌـص

م.48اظؿعوعؾمععمدؾطيمدقودقيمضوععيمظؾلؽونمسـمررؼؼمصرضمضرائىمشريمذرسقي
مسرصًم مممـ ماىزائر مٌدؼـي ماٌـؿلؾي ماظؼؾقؾي ماألمسوء مبني ماظـعوظيبمعـ ؼعؿرب
ماظذيم مايلون" م"اىقاػر مطؿوب ماًصقص موجف مسؾك معـفو معؿعددة، بؿكظقػ

بفمتػلريمابـمسطقي،مو"ذرحمابـمايوجى"ميفماظػروعماظػؼفقي،موطؿوبماخؿصرم
"األغقارماٌضقؽيماىوععيمبنيماظشرؼعيموايؼقؼي".موطؾممػذهماٌمظػوتمشؾىمسؾقفوم
اظعؼؾماظػؼفلماٌؼؾدمعـمخاللم"اظشروح"مو"اظؿعوظقؼ"مو"اٌكؿصرات"،موػلماظصػيم

ماٌؿؾقطقيميفماٌشرقموسصرمعوماظغوظؾيميفماٌشفدماظعؾؿلمظؾعوملماإلدالعلميفما ظػرتة
بعدماٌقحدؼـميفمبالدماٌغرب.مظؼدمحوولماظـعوظيبماىؿعمبنيمايؼقؼيمواظشرؼعي،م
ماظصقيفم مودؾطي مظؾشرؼعي مالعؿالطف ماٌدسل ماظػؼقف مغظرة مبني ماظؿقصقؼ مبعـك
اظؽورؼزعوتقيماٌـطؾؼيمعـمصؽرةماعؿالكمايؼقؼيمواٌعرصي.مصؾعدماظلقطرةماظعلؽرؼيم

ماألخريةمواظ مػذه مظريبط ماظرغبـ مسؾد مجوء ماىزائر، معدؼـي مسؾك مظؾـعوظؾي لقودقي
ماظـعوظؾقيموتصؾحميفماظـفوؼيم"عدؼـيماظؼطىماظربوغلمدقديمسؾدم مبوىؿوسي روحقو

م.49اظرغبـماظـعوظيب"

 
                                                                                                              

مو 48 موعمظػوتماظـعوظيبميفمسددمعـماظـصقصماظرتاثقي اظدرادوتمايدؼـي،مميؽـمظؾؼورئماالرالعمسؾكمحقوة
،مبريوت،مدارمعؽؿؾيمايقوة،م)بمت(،مجماظضقءماظالععمألػؾماظؼرنماظؿودععـفوممشسماظدؼـماظلكووي،م

ماظؿـؾؽيت،م485،مصم7 مبوبو ماظدؼؾوج،مأغبد م4684،ماظؼوػرة،مغقؾماالبؿفوجمبؿطرؼز ،مسودلم4:6ػـ،مص.
م.م0>،مبريوت،معمدليمغقؼفضماظـؼوصقي،مصمععفؿمأسالمماىزائرغقؼفض،م

،مسؾدماظرغبـماظـعوظيبمواظؿصقفحقلماىوغىماظصقيفمظؾـعوظيب،مأغظرمعـالمدراديمسؾدماظرزاقمضلقم،م 49
م.8:->7م.ص.اىزائر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،مص
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 اخلامتة

ماظدراديماٌكؿصرة،مشبؾصمإظبمأنمتورؼخمعدؼـيماىزائرمبوظرشؿم يفمخؿوممػذه
بوالدؿؿرارؼيمسؾكماٌلؿقىماظؾشريمسؾكماألضؾ،مبوظرشؿمعـمعـمشؿقضف،مصؼدممتقزم

ماظغوظؾي ماإلدالعقي ماظعربقي مبنيماظـؼوصي ماظقاضقي ماظؾقؾقيمماظؼطقعي ماظؼدميي واظـؼوصي
متورؼخم مععرصي موأثرؼي مغصقي مذقاػد مشقوب ميف ماظلفؾ مظقسمعـ مواظالتقـقي. عـفو

قيماظقدقطي،مبوظرشؿمعـماٌدؼـيمععمغفوؼيماظػرتةماظؾقزغطقيموبداؼوتماظػرتةماإلدالع
اإلذوراتماظيتمتقحلمبودؿققاذماىؿوسيماظؼؾؾقيماظصـفوجقي،مبينمعزشـي،مسؾكم
مبؾؽنيمبـمزؼريميفماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنم مسؾكمؼد مإظبمشوؼيمودؼدػو اٌدؼـي

اظؼؾقؾيمظدىم-م.مظؼدمجوءمػذاماظؿدخؾماألعرييميفمصرتةمسقدةمغظومماظدوظي40ػــ/7
م ماظلؽوغقي مبعداحملاظرتطقؾوت ماألودط، ماٌغرب مبالد ميف ماظعـوصرمؾقي مدقطرت عو

ماظعربقيمواظػوردقيمسؾكمايقوةماظلقودقيمواظعلؽرؼيميفماظػرتاتماإلدالعقيماألوظب.
ماىؿوسوتممإّن مأن مبقضقح متؾني ماىزائر، مٌدؼـي ماظؿورطبل ماظؿطقر درادي

مطوغً مبوظرببرؼيمعـمررفماظـؼوصوتماظقاصدة ماٌـعقتي مسؾكمماظؾشرؼيماحملؾقي ضودرة
متؾنيمػذهم مطؿو ماظؼقىماًورجقي. ماظلقودلمأو مبدونمتدخؾماىفوز مغػلفو تـظقؿ
مااظدراديموجقدمعمدلوتمتؼؾقدؼيمربؾقي،معشؽؾيمأدودومعـماألسقون،مظعؾًمدوًر

ماظيتمموواجؿؿوسًقمودقودًق ماٌرطزؼي ماظدول مشقوبمممـؾ ميف ماٌدؼـي مذمون متـظقؿ يف
متورطبقيمزبؿؾػي.تعوضؾًمسؾكمحؽؿماٌـطؼيميفمعراحؾم

مإظبم"إعورةمإّن ماالغطالضيم-هقؼؾماٌدؼـي مطونممبـوبي ماظـعوظؾي مسؾكمؼد اظدوظي"
م،اظؿورطبقيمظؾؿدؼـيمظؿؾعىمدورػومطعوصؿيمدقودقيموسلؽرؼيميفماظػرتاتماظالحؼي
مبعدم ماظدور مغػس متلدؼي ميف ماالدؿؿرار مثؿ مواظػرغلقي ماظػرتتنيماظرتطقي ميف خصقصو

مادؿؼاللماىزائر.


