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زينب موداوي م
*

**

سرصً ماظدرادوت ماظؿورطبقي ماًوصي مبوظؿورؼخ مايضري معـذ مسشرات ماظلـنيم
تطقرا مطؾريا مبعد متطؾقؼ مسدد معـ ماٌؼوربوت ماٌـففقي موادؿغالل موثوئؼ موغصقصم
جدؼدة،مطؿصدرمعـمعصودرمتورؼخماٌدؼـيميفمصرتتقفوماظقدقطيموايدؼـي.موملمؼؽـم
اظؾقٌميفماظؿورؼخمايضريمٌدنماظعوملماإلدالعلماظقدقطممبعزلمسـمػذاماظؿطقر،م
خصقصو مبعد موووز مصؽرة ماٌدؼـي ماإلدالعقي ماٌـغؾؼي مسؾك مذاتفو مطؿو مصقرتفوم
اٌـقشراصقوتماظؽالدقؽقيميفمصرتةماًؿلقـوتمواظلؿقـوتمعـماظؼرنماٌوضل.1مظؼدم
متماظرتطقزميفمػذاماىوغىمسؾكماظطؾقشراصقيماًوصيمبوٌدؼـيماظقدقطيمواظعالضيم
بنيماظلؾطيماظلقودقيمواظلؾطيماظػؼفقيميفمتـظقؿماظعالضوتمداخؾفو،مخصقصومبعدم
غشرمغصنيمتورطبقنيمػوعنيمحقلماظعؿرانميفماظغربماإلدالعل:مغصمابـماظراعلم

* طؾقيماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقي،مجوععيماألعريمسؾدماظؼودر،مضلـطقـي .م
** طؾقيماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقي،مجوععيماألعريمسؾدماظؼودر،مضلـطقـي.
 1ظؼدممتمرصضمصؽرةماٌدؼـيماإلدالعقيمسؾكمأدوسمأغفومتصقؼرمٌدؼـيماظعوملماإلدالعلمسشقيماالدؿعؿور،موضدم
تـوولمبعضماظؾوحـنيماظغربقنيمػذهماظؼضقيمبوظؿػصقؾ.مأغظر :م

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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اظؾـوءم(ق; ػـ47/م)ماٌقدقممبــــ"ماإلسالنمبلحؽومماظؾـقون"2مواظـوغلمألبلماظعؾوسم
اظػردطوئلماظـػقدلم(تم807ػـ4440/م)مواٌقدقممبــ"ماظؼلؿيموأصقلماألرضني".3م
طؿومسقىًمبشؽؾمجزئلمإذؽوظقيماغؿؼولماٌدؼـيمعـمعرحؾؿفوماظؿورطبقيماٌؿلخرةم
إظب ماٌرحؾي ماإلدالعقي ماظقدقطي ،موظؽـ ميف مشوظى ماألحقون معو متزال مػذه ماظؼضقيم
هؿوجمإظبمتقضقحموتعؿقؼ،4مألنمسددًا معـماٌدنماٌغربقيماخؿػً مظعدةمضرونمبعدم
اظلقطرة ماإلدالعقي مسؾك ماٌـطؼي مظؿعقد مبعد مذظؽ ميف مزروف مشوعضي مظؿؾعى مدورم
ثوغقي ميف مايقوة ماظلقودقي مواالضؿصودؼي مظؿصؾ مإظب معرحؾي مايوضرة ماٌرطزؼي ميفم
عراحؾمتورطبقيمالحؼي،مطؿومػقمحولمعدؼـيماىزائر .م
عـمخاللمدراديماظؿطقرماظؿورطبلمٌدؼـيماىزائرميفمصرتتفوماظقدقطيمدـقوولم
اإلجوبي مسؾك مذبؿقسي معـ ماظؼضوؼو ماٌطروحي ميف متورؼخ ماٌدن ماٌغربقي ميف مصرتتفوم
اظقدقطيمخصقصومصقؿومطبصماخؿػوءماٌدؼـيماظؼدمييموزفقرماٌدؼـيماٌلؿقدثي،م
مبعـكمعدؼـيماظعصرماظقدقطمذاتماجملولماىغرايفماٌرتؾطمسودةمبوظرتطقؾيماظؼؾؾقيم
ظؾؿـطؼي .مطؿو مدـقوول ماإلجوبي مسؾك ماألرروحي ماٌؿعؾؼي مبدور ماظقجقد ماظعربل ميفم
إحداثمضطقعيمابلؿؿقظقجقي موحضرؼيمعع مثؼوصوتماظػرتةماظؼدميي،مودـقوولميفم
اظـفوؼي متؿؾع ماظؿطقر ماظعؿراغل مواظؿورطبل مٌدؼـي مػوعشقي ميف مأشؾى مصرتات ماظػرتةم
اظقدقطيمظؿصؾمإظبمعرحؾيمايوضرةماظلقودقيمواظعلؽرؼيمبؼدومماظعـصرماألجـيب .م

اختفاء أم اندماج دلدينة جزائر بين مزغنة؟

ظؼد مادؿطوع ماظػقـقؼققن متشؽقؾ مصضوء معؿقدطل مبػعؾ متقدعفؿ ماظؿفوريم
وإغشوئفؿمجملؿقسيمعـماٌلؿقرـوتمواٌراصهماظؿفورؼيمسؾكماظلقاحؾماٌؿقدطقي.م
وجؾؾً معـطؼي ماىزائر ماظقدطك ماظؿفور ماظػقـقؼقني ماظذؼـ مادؿطوسقا مإضوعي معقاغهم
عـفومعقـوءمإؼؽقزؼقمم(اىزائر)ميفمبداؼيماألظػقيماألوظبمضؾؾماٌقالدمطؿومدظًمسؾكم

 2هؼقؼمو غشرمصرؼدمبـمدؾقؿون،متقغس،معرطزماظـشرماىوععل،م<<< .4م
 3هؼقؼمبؽريمبـمربؿدماظشقخمبؾقوجموربؿدمغوصر،مشرداؼي،معـشقراتمعبعقيماظرتاث،مطم،5م .4<<:م
 4عـمبنيماظدرادوتماظيتمتـووظًمػذاماٌقضقع،مغشريمخصقصومإظب :م

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
سومم 505م ضؾؾماٌقالدمخضعًماٌـطؼيميؽؿماإلعربارقرؼيماظروعوغقيمبعدمهوظػم
عودـقلومععمدؾققنماإلصرؼؼل م) (Scipion l'Africainمضدماظلؾطيماظؼرروجقي.موؼؿؿم
بعدػومبـوءمعلؿعؿرةمإطقدققمم)(Icosiumمبعدمهقؼؾمامسفوماظػقـقؼلماألصؾمسؾكم
األرجحمإظبماظؾغيماظالتقـقي.موتلثرتماٌدؼـيمسؿقعومبلحداثماإلعربارقرؼيمخصقصوم
صقؿومطبصماغؿشورماٌلقققيمواظصراعماظدؼين،مصػلمسومم<75مممدقطرماظقغدالمسؾكم
اٌدؼـيمبعدماظؿػؽؽماظؿدرصبلمظروعوغقوماظغربقيمهًمضربوتماظؼؾوئؾماظربابرؼي،م
إالمأنمإطقدققممدؾؿًمعـمجدؼدمظلؾطيمروعومبعدماتػوقمبقـفوموبنيماظقغدالمسومم
775مم.5م م
ععمغفوؼيماظغزوماىرعوغلموهؼقؼماإلعربارقرماظؾقزغطلمجلؿـقونم)(Justinienم
ظؼلؿم عـمعشروسفماظؼوضلمبنسودةمروعوغقوماظغربقيمإظبمصؾؽماإلعربارقرؼيمخصقصوم
بعدماظلقطرةمسؾكمإطقدققممسومم 866مم،ماخؿػًمععظؿمعدنمعقرؼطوغقوماظؼقصرؼيم
سـمعلرحماألحداث.مصالمندمهلومأثرًا ميفماٌعورفماظؿورطبقيماٌدوغيمسؾكمضؾؿفوم
وال موجقد مظشقاػد مأثرؼي مضقؼي متدل مسؾك مػذه ماٌرحؾي ماظؿورطبقي ،مخصقصو موأنم
ايػرؼوتماظػرغلقيميفمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـمضدمرطزتمسؾكماظدسوؼيمًطوبمروعوم
اٌـؿصرة مسؾك محلوب ماظشقاػد ماألثرؼي ماظؾقزغطقي مواإلدالعقي ماظيت مدعرت مبشؽؾم
طوعؾمتؼرؼؾوميفمععظؿماٌقاضعماألثرؼيماظيتمجرتمبفومايػرؼوت.6مإنماظؾوحٌميفم
ػذه ماظػرتة ماالغؿؼوظقي مؼؽود مؼػؿؼر مظؾـصقص ماظيت ممتؽـف ميف ماظـفوؼي معـ مععرصيم
ذبرؼوتماألحداث .م
طلشؾىماٌدنماظلوحؾقيمظؾؿـطؼيماظيتمدؿعرفمحدؼـومبودؿماىزائر،مالمندم
أثراميفماظـصقصماظؿورطبقيماظعربقيماٌدوغيميفمإرورم"صـماظػؿقح" 7مٌدؼـي مإطقدققمم
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.

 6خصقصوميفمحػرؼوتمعبقؾي،مدطقػ،متقؿؼود،مذرذولمومتقدؼس .م
 7ازدػرتماظؽؿوبوتماظؿورطبقيميفمإرورمصـماظػؿقحمبداؼيمعـمغفوؼيماظؼرنماظـوغلماهلفري.موؼعؿربمغصماظقاضديم
عـ مأضدمماظـصقصماظيتمصقرتماٌوضلموصؼمرؤؼيمعؾـقي مسؾكمتصقؼر محـقين موبطقظلموأدطقريمظؾقؿالتم
اظعلؽرؼيماظيتمضودتمإظبمإيوقمسددمطؾريمعـماٌـورؼمبدارماإلدالم.مو مبوظـلؾيمظؾؿغرب،مصننمأضدمماظـصقصم
اظيتموصؾؿـومتعقدمإظبماظؼرنماظـوظٌماهلفريمخصقصومطؿوبمابـمسؾدمايؽؿ،مصؿقحمعصرمواٌغرب،مهؼقؼم
سؾلمربؿدمسؿر،ماظؼوػرة،معؽؿؾيماظـؼوصيماظدؼـقي،م .4<<8م
5:
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اظروعوغقي ،معو مؼطرح متلوؤ ًال مطؾريًا محقل مدور معدن ماظلوحؾ ميف ماظػرتة ماظؾقزغطقيم
خصقصومجقفؾ موصؾدايموذرذول.مصفؾمطونمظؾؿدخؾماظقغداظلمدورًا محومسًو ميفم
تقضقػماٌلورماظؿورطبلمهلذهماٌدن؟مأممأنماألعرمؼؿعؾؼمبعدممعؼدرةمحؽوممإصرؼؼقيم
اظؾقزغطقيمسؾكمتلقريمعؼورعيمإدارؼيمعرتاعقيماألرراف؟مأومطوحؿؿولمثوظٌمعومػقم
دور ماظعـصر ماحملؾل ماٌـعقت مبوظرببري معـ مررف ماظـؼوصوت ماظقاصدة ميف ماجملولم
ايضري؟ مػؾ ميف مشقوب ماظلؾطي ماألجـؾقي ماٌرطزؼي ممل مؼؽـ مبودؿطوسي ماظعـصرم
احملؾل مبؿشؽقالتف ماظؼؾؾقي ماظؿلضؾؿ معع محقوة ماٌدؼـي مبعدعو مشودرػو مإثر متغؾغؾم
االدؿقطونماظالتقين؟ م
ظقسمعـماظلفؾماإلجوبيمسؾكمػذهماظؿلوؤالت،مخصقصومإذامعومالحظـومترطقزم
ايؿالت ماظعلؽرؼي ماإلدالعقي مسؾك معدن ماظداخؾ ماظؾعقدة مسـ ماظلوحؾ محقٌم
االصؿؼورمظـؼوصيمحبرؼيممتؽـمعـمعقاجفيماظلػـماظؾقزغطقيمويفمغػسماظقضًماظؿقجفم
سبقماٌـورؼماٌػؿقحيمرؾقشراصقو ،معومؼلفؾمعـمعفؿيماىققشميفماظؿقشؾمبعقدام
سـمطؿوئـماىؾول.مإنمػذهماالدرتاتقفقيماظيتمىلمإظقفومضودةماظػؿحمضدمأدتميفم
اظـفوؼيمإظبمخؾؼمذبولمحققيمداخؾلمؼـطؾؼمعـمضوسدةمداخؾقيمعلؿقدثيموػلم
اظؼريوان موؼلقطر مسؾك ماٌـورؼ ماظداخؾقي ماظزراسقي مواظرسقؼي مظقصؾ ميف ماظـفوؼي مإظبم
عدؼـيمصوسماٌلؿقدثيميفمغفوؼيماظؼرنماظـوغلماهلفري/اظـوعـماٌقالدي.مظؼدمدوػؿم
ػذا ماحملقر مايققي ميف ماألدؾؿي ماظلرؼعي مظؾؿفؿؿعوت ماظؼؾؾقي ماٌؿقاجدة مبوٌـطؼيمممم
ومإسطوءمدورمجدؼدمظؾؿدنماظؼدمييماظقاضعيمسؾقف،مبوإلضوصيمإظبمتلدقسمعدنمجدؼدةم
طؿوػرتموغبزةمثؿمبعدمذظؽمأذريمعومأسطكمظؾداخؾماظدورماحملقريمظؾؿفؿؿعوتم
اظؼؾؾقي ماظداخؾقي .مصنذا مطوغً ماٌـورؼ ماظداخؾقي مضد مادؿعودت محققؼؿفو مبػعؾم
االدرتاتقفقيماإلدالعقيماىدؼدةمبعدمتػوسؾماجملؿؿعوتماحملؾقيمععفو،مصؿومعؽوغيم
عدنماظلوحؾ،مخصقصومعدؼـيمإطقدققممعقضقعمدرادؿـو؟ م
ظؼد مطون مظؾؿـظقؿوت ماإلدارؼي مواظعلؽرؼي ماظؾقزغطقي مايضقر ماظؼقي ميف موالؼيمم
إصرؼؼقيماألعقؼيمواٌ ؼورعيماظطـفقيمعومأدىميفماظـفوؼيمإظبمتفؿقشمدورماٌـطؼيماظيتم
ف مبوٌغربماألودطمأربعيمضرونمبعدمذظؽموحصرمدورػومطؿـطؼيمرابطيمبنيم
دؿُعرَ ُ
اظؼريوانمواٌغربماألضصكمواألغدظسمطكزانمبشريموعوظل.مظؼدمطونمظغقوبمثؼوصيم
حبرؼيموورؼيمظؾؼؾوئؾماظعربقيماظقاصدةمو مظؾؽـػدراظقوتماظؼؾؾقيماظرببرؼيمدورًا مطؾريًام
يفمتفؿقشمعدنمدوحؾماٌغربماألودطمسؾكموجفماًصقص،مواظيتمادؿؿرتميفم
تراجعفوماظعؿراغلمويفمصؼداغفومظدورػوماظعلؽريمواالضؿصوديمظػوئدةمعدنماظداخؾم
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اٌرتؾطيمخصقصومبوإلغؿوجماظػالحلموبؿفورةماظذػىمواظرضقؼ.مػذهماظقضعقيمالمندم
هلو مععطقوت مخربؼي مواصقي مظؿصقؼر محفؿ ماًراب ماظذي مأصوب مػذه ماٌدن ميفم
اظؼرغنيماألولمواظـوغلماهلفرؼنيم( :مو م; مم)مبعدماغعداممتؼرؼؾومايضقرماظعلؽريم
واظـؼويفمظلؾطيماًالصيميفماٌـورؼماظلوحؾقيمظؾؿغربماألودط .8م
بدأ مادؿ معدؼـي م"جزائر مبين معزشـي" ميف ماظظفقر ميف ماظـصقص ماىغراصقيم
واظؿورطبقيميفماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظرابعماهلفريم(40مم)،مسـدعومطؿىمسـفوم
اظرحوظي-اظؿوجر ماظشقعل مابـ محقضؾ ماظـصقيب م(ت مبعد م<::/69:م) ميف مطؿوبفم
اىغرايفماظقصػلماٌقدقممبــ"مصقرةماألرض" :م
"وجزائرمبينمعزشـويمعدؼـيمسؾقفومدقرمسؾكمدقػماظؾقرمأؼضو،موصقفومأدقاقم
طـرية،موهلومسققنمسؾكماظؾقرمرقؾيموذربفؿمعـفو،موهلومبودؼيمطؾريةموجؾولمصقفوم
عـماظرببرمطـرة،موأطـرمأعقاهلؿماٌقاذلمعـماظؾؼرمواظغـؿمدوئؿيميفماىؾول،موهلؿم
عـماظعلؾمعومصبفزمسـفؿمواظلؿـمواظؿنيمعومصبفزموصبؾىمإظبماظؼريوانموشريػو.م
وهلو مجزؼرة ميف ماظؾقر مسؾك مرعقي مدفؿ معـفو مهوذؼفو مصنذا مغزل مبفؿ مسدو مىؽقام
إظقفومصؽوغقاميفمعـعيموأعـمممـمضبذروغفموطبوصقغف "9.م
إنمػذاماظظفقرماألولمٌدؼـيماىزائرمبودؿمجزائرمبينمعزشـوي10مجوءميفمعرحؾيم
تورطبقيمعفؿيممتقزتمبؽـوصيماظـشوطماٌالحلمواظؿفوريمٌدنماظلوحؾ،مخصقصوم
بعدمنوحماظلقوديماألعقؼيميفماألغدظسميفمخؾؼمصضوءمووريميفمايقضماظغربلم
ظؾؾقرماٌؿقدطمبداؼيمعـمغفوؼيماظؼرنم5مػـ;/مم،11مسـمررؼؼمتلدقسمذبؿقسيمعـم
 8ظؼد مخؾص مظققبقظد متقرس مبوظؾوس ،ماٌدن ماإلدؾوغقي ماإلدالعقي ،مترعبي مإظقق مدورو مدي مالبـقو ،ماظرؼوض،م
عـشقراتمعرطزماٌؾؽمظؾؾققثمواظدرادوتماإلدالعقي،م،5006مص.ص.م،6:-54مإظبماظؿلطقدمسؾكماظغؿقضم
اظذيمواطىمسؿؾقيماغؿؼولماٌدنمعـمعرحؾؿفوماظروعوغقيمإظبمصرتتفوماإلدالعقيميفمإدؾوغقو .م
 9ابـمحقضؾ،مصقرةماألرض،مبريوت،معـشقراتمدارمعؽؿؾيمايقوة،م،4<<5مص.ص.م .:;-::م
 10غظرامظألصؾماحملؾلم(اظرببري)مالدؿمعزشـي،مصنغفموردمبصقغمزبؿؾػيميفماظـصقصماظؿورطبقيمواىغراصقيم
واظرحؾقيماظعربقيمعـفوم"بينمعزشـك"مسـدماظؾؽريماٌشورمإظقفميفماألدػؾ،مو"بينمعزشـي"مسـدماظزػري،مطؿوبم
اىغراصقو،مغشرمربؿدمحوجمصودق،مبقردعقد،ماظظوػر،م(دمت)،مص.م،40:مو"بينمعزشـو"مسـدماالدرؼللم
وابـمسؾدماٌـعؿمايؿرييمطؿومػقمعشورمإظقفميفماظقرضوتماٌقاظقي،مطؿوموردمادؿماىؿوسيماظؾشرؼيماظيتمغلؾًم
اٌدؼـيمإظقفومبودؿم"بينمعزشـون"ميفمغصني،متورطبلموجغرايف،مالبـماألثري،ماظؽوعؾميفماظؿورؼخ،مبريوت،مدارم
اظؽؿوب ماظعربل ،م(د .مت) ،مج م ،7مص .م ،5;0موأبل ماظػداء ،مطؿوب متؼقؼؿ ماظؾؾدان ،مغشر مرؼـق مدودالن،م
بورؼس،م،4;70مص.م .457م
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.

<5

عمارة عالوة و زينب موداوي

اٌدن مواٌرادل معـ مررف ماظؾقورة ماألغدظلقني ،مخصقصو مبؿشققدػؿ مٌدن متـسم
ايدؼـيمووػران.12مصفؾمععـكمػذامأنّماجملؿؿعوتماحملؾقيميفمبالدماٌغربمطوغًم
بعقدةمسـمعدؼـيموثؼوصيماظؾقرمأممأنّ ماألعرمؼؿعؾؼمبدورماظؽؿوبيماظؿورطبقيماظعربقيم
اظيتمتؽقنمضدمضزعًمعـمدورماظرببرميفمزبؿؾػماألغشطيماالضؿصودؼيمواٌالحقي؟معـم
اظصعى ماظػصؾ ميف مػذه ماظؼضقي مبوظرشؿ معـ مأن مطرؼلؿقف مبقؽور م )Christophe
 Picardم( اظذي مؼعؿرب مأحد مأطرب ماٌكؿصني مايوظقني ميف ماٌالحي ماإلدالعقي ميفم
اي قضماظغربلمظؾؾقرماٌؿقدطمضدمأذورمإظبمادؿؿرارماألغشطيماظؾقرؼيماحملؾقيميفم
دقاحؾ مبالد ماٌغرب ماألودط مبعد ماظلقطرة ماظعربقي .13مإن مارتؾوط مادؿ ماٌدؼـيم
بؿشؽقؾيمضؾؾقي،مبينمعزشـي،مؼطرحمسدةمتلوؤالتمحقلمادؿؿرارماٌدؼـيميفمتلدؼيم
دورػوماظؿفوريم"وصقفومأدقاقمطـرية"مطؿومأذورمابـمحقضؾ،موإذورةمأخرىمتدلم
سؾك متلقري مربؾل مظؾؿدؼـي مسـد ماهلفقم مسؾقفو مظؾؿقصـ ،معو مؼشري ميف ماظـفوؼيم
الدؿؼرارمبينمعزشـيمطؿشؽقؾيمضؾؾقيمبوٌدؼـيماظروعوغقيمظؿلقؼؼماٌـؿفوتماظػالحقيم
اظؼودعي معـ مبودؼؿفو ،ماظيت مال مميؽـ متػلريػو مإال مبلفقل معؿقفي .موسؾقف مصنغـوم
شبؾصمعـمخالل مغصمابـ محقضؾمإظب ماظؼقل مبودؿؿرارمايقوةماظؾشرؼيميف معدؼـيم
إطقدققممبوظرشؿمعـماظؼطقعيماظقاضقيمععمعوضقفوماظروعوغلمسؾكماألضؾمعـمخاللم
اسؿـوقماإلدالمموهقؼؾفومإظبمعؾؽقيمضؾؾقي.مإنماالدؿماظقاردمادؿؿدمعـمدونمذؽم
عصدرهمعـماىزرماظقاضعيمضربماٌدؼـي،14موػذهمممورديمظغقؼيمععؿودة ميفماظرتاثم
اظعربل مالدؿعؿول ماىزر مطـؼوط مظؿقدؼد ماألعوطـ ماغطالضو معـ ماظؾقر ،موعـ مذظؽم
أمسوء ماىزائر ماظشرضقي م(اظؾؾقور) ،موجزائر محبر مصؼؾقي ،موجزائر معؾقؼي ،مواىزرم
اىقصقي .م
ظؼدمزارمابـمحقضؾماٌـطؼيمعرتنيمسؾكماألضؾ،ماألوظبميفمعـؿصػماظؼرنماظرابعم
اهلفري مواظـوغقي ميف مغفوؼي مسفد ماإلعوعي ماظشقعقي ماظػورؿقي ،مأي مضؾؾ ماظزعـم
االصرتاضلمظؿلدقسماٌدؼـيمعـمررفمأعراءمصـفوجيممبـطؼيماظؿقطري،مظؽـمتلظقػم
اظرحؾيمطونمعؾوذرةمبعدمتقظقيمبؾؽنيمبـمزؼريموالؼيمبالدماٌغربمظػوئدةماإلعوعيم
اظشقعقيمبوظؼوػرة .م
12

Picard, Christophe, La mer et les musulmans d’Occident au Moyen Âge, Paris, Puf,
1997, pp. 78-80.
13
Ibid, p. 16.

 14ؼعؿؼدمغقرماظدؼـمسؾدماظؼودر،مصػقوتمعـمتورؼخمعدؼـيماىزائرمعـمأضدممسصقرػومإظبماغؿفوءماظعفدماظرتطل،م
ضلـطقـي،معطؾعيماظؾعٌ،م،4<98مص.م،64مبلنمسددمػذهماىزرمبؾغمأربعي،مضؿًمطؾفومإظبماٌقـوء.م م
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ضرنمبعدمابـمحقضؾ،موبوظضؾطمسومم 790مػـ409;/م،مطؿىماىغرايفماألغدظللم
أبل مسؾقد ماظؾؽري متلظقػ مجغرايف مػوم ماسؿؿودا مسؾك م"علوظؽ مإصرؼؼقي مومموظؽفو"م
حملؿد مبـ مؼقدػ مبـ مسؾد ماهلل ماظقراق ماظؼريواغل م(ت م696ػـ<:7/م) موععؾقعوتم
طؿوبقي موذػقؼي معبعفو مبطرق مزبؿؾػي ،ممبعـك مأغف مطؿى مسـ معـطؼي ممل مؼزرػوم
عطؾؼو.موػـومندماظؿلطقدمسؾكمعؽوغيمعدؼـيماىزائرمطـفوؼيمحبرؼيمظؾطرؼؼماظرابطم
بقـفوموبنيمعدؼـيمأذريم،15ماٌعؼؾماظؿورطبلمظؾزسوعيماظؼؾؾقيماظصـفوجقي :م
"وعـفومإظبمعدؼـيمجزائرمبينمعزشـك:موػلمعدؼـيمجؾقؾيمضدمييماظؾـقون،مصقفوم
آثورمظألول،موآزاجمربؽؿيمتدلمأغفومطوغًمدارمممؾؽيمظلوظػماألعؿ.موصقـمدارم
اٌؾعىمصقفومضدمصرشمحبفورةمعؽقغيمصغورمعـؾماظػلقػلوء،مصقفومصقرمايققانم
بلحؽؿ ماظعؿؾ موأبدع مصـوسي ،ممل مؼغريػو متؼودم ماظزعون موال متعوضى ماظؼرون ،موهلوم
أدقاق موعلفد مجوعع .موطوغً ممبدؼـي معزشـك مطـقلي مسظقؿي ،مبؼل معـفو مجدارم
عدؼرمعـماظشرقمإظبماظغرب،موػلماظققممضؾؾيماظشرؼعيمظؾعقدؼـمتػصصمطـريمعـم
اظـؼقشمواظصقر،موعردوػومعلعقن،مظفمسنيمسذبي،مؼؼصدمإظقفماظلػـمعـمإصرؼؼقيم
واألغدظسموشريػؿو" .16م
إنمغصماظؾؽريماظذيمتعقدمععؾقعوتفمإظبماظؼرنم7مػـ40/مممالسؿؿودهمأدودومسؾكم
غؼقل معـ مجغراصقي مابـ مؼقدػ ماظقراق مؼمطد مبصػي مضطعقي مسؾك مادؿؿرار مايقوةم
اظؾشرؼي ممبدؼـي مإطقدققم ماظيت مغلؾفو مطلوبؼف مابـ محقضؾ مىؿوسوت مبين معزشـيم
اظيتمادؿؼرتمودطماظؾؼوؼوماألثرؼيماظروعوغقيمخصقصوماظؽـقليمواٌلرح.مإنماىدؼدم
 15تؼعمأذريمإظبماىـقبماظشرضلمعـمعدؼـيمضصرماظؾكوريميف مجؾولماظؿقطري،موضدمتعرفماظؾوحـقنمسؾكم
ثالثيمعقاضعمأثرؼيمعؿؼوربيمعـفومعـزهمبـًماظلؾطونماظذيمطونمبفمضصرمزؼريماظذيمبينمسومم657ػـ<68/م.م
حقلمػذاماٌقضقعمأغظر :م

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.
 16اظؾؽري،ماٌلوظؽمواٌؿوظؽ ،مهؼقؼمعبولمرؾؾي،مبريوت،مدارماظؽؿىماظعؾؿقي،م،5006مجم،5مص.م.57:م

غصماظؾؽريمغؼؾمحرصقومعـمررفمصوحىمطؿوبماالدؿؾصورميفمسفوئىماألعصور،مهؼقؼمدعدمزشؾقلمسؾدم
ايؿقد ،ماإلدؽـدرؼي ،مطؾقي ماآلداب مجبوععي ماإلدؽـدرؼي ،م; ،4<8مص .م ،465موطذظؽ مؼوضقت مايؿقي،م
ععفؿماظؾؾدان،مبريوت،مدارماظػؽر(،دمت)،مجم،5مص.م،465موابـمسؾدماٌـعؿمايؿريي،ماظروضماٌعطورميفم
خربماألضطور،مهؼقؼمإحلونمسؾوس،بريوت،معمدليمغوصر،م،4<;0مص.م.496م م
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يفمغصماظؾؽريمػقماظؿلطقدمسؾكم"أزظقي"ماٌدؼـيموحضقرماظؾـوءماظؼدؼؿمبوظرشؿمعـم
اخؿػوءماالدؿ ماظالتقينموتعقؼضفمبوظؼؾؾل.مصنذا مطوغً ماٌدؼـيمبفومأدقاقموعلفدم
جوععموسالضوتموورؼيمععمعدنماألغدظسموإصرؼؼقي،مصننماإلذؽولمػـومطوظؿوظل:معوم
ػقمعقضعماظلؾطوتماٌرطزؼيميفمبالدماٌغربمعـمعدؼـيمغوذؽيمعزدػرةموورؼو؟ م

من مدينة القبيلة إىل مدينة اإلمارة-الدولة

ظإلجوبي مسؾك مػذا ماظؿلوؤل مدـؾفل مإظب مغصقص معؿلخرة مزعـقو مظؾقدؼٌ مسـم
اإلذوراتماألوظبمظظفقرمادؿمعدؼـيمجزائرمبينمعزشـيميفمربووظيمععرصيمدورماظلؾطيم
اظلقودقي ماٌـؾـؼي مسـ ماظؿشؽقؾي ماظؼؾؾقي ميف مردؿ مععومل ماٌدؼـي ميف مبداؼوت ماظػرتةم
اظقدقطيماإلدالعقي .م
بعدمترددمأذورماظؽوتىماإلبوضلمأبلماظعؾوسماظدرجقينم(ت9:0ػـ45:4/م)مإظبم
وجقدمضربمترعبونماألئؿيماظردؿؿقنيمأبلمدفؾماظػوردلمبـ"جزائرمبينمعزشـون"17م
اظذيمؼؽقنمضدمدصـمػـوكميفمبداؼيماظؼرنم 7مػـ 40/مممعومؼمطدمصؽرةموجقدمعدؼـيم
اظؼؾقؾيمضؾؾمعدؼـيماإلعورةماظصـفوجقيميفماظـصػماظـوغلمعـمغػسماظؼرن .م
ظؼدمزفرمادؿماىزائرمبدونمضؾقؾيمبينمعزشـيميفماظؼرن8ػــ44/م ،مثؿ مخصقصوم
يف مطؿوبوت ماظؼرن م;ػـ47/م ماظيت مغلؾً مسؿؾقي مودؼد مأو مبـوء ماٌدؼـي مإظب ماألعريم
اظزؼري مبؾؽني موػذا ماسؿؿودا مبوألدوس مسؾك ماظـص ماٌؿلخر ماظضوئع مالبـ مغبودم
اظصـفوجل م(ت; 95ػـ4560/م) ماٌقدقم مبــ"اظـؾذة ماحملؿوجي ميف مأخؾور معؾقكم
صـفوجيمبنصرؼؼقيموجبوؼي".مصؼدمأذورمسؾدماهلل مبـمبؾؽنيم(تم7;6ػـ40<0/م)،م
آخرماٌؾقكماظؿؾؽوتقنيمبغرغوريمإظبم"اىزائر"ميفمعذطراتفماظشكصقيماظيتمهدثم
صقفومطذظؽمسـمعصري مبعض معؾقكماظطقائػمخصقصو مبين مصؿودحماظالجؽنيمإظبم
ػذه ماٌدؼـي مبعد منوح ماٌرابطني ميف مصرض مدؾطؿفؿ مسؾك ماألغدظس ماإلدالعقي.18م
وتطرقمصوحىمطؿوبمعػوخرماظرببرمإظبمبـوءمعدؼـيماىزائرمبدونمغلؾيماظطؾقغقؿمإظبم
اظؼؾقؾيمعـمررفمعؾقكمصـفوجيم"صؿـمعشوػريمعؾقكمصـفوجيمزؼريمبـمعـود،م
 17اظدرجقين،مطؿوبمرؾؼوتماٌشوئخمبوٌغرب،مهؼقؼمإبراػقؿمرالي،مضلـطقـي،مدارماظؾعٌ،م،4<:7مجم،5م
ص.ص.م .685-684م
" 18وطؿؿمأعره...حؿكمتقدطماظؾقر،موأسطكمظؾـقاتقيمعوالمجلقؿو،موأخربػؿمشرضف.موخرجمبوىزائر،موأطرعفم
صوحى ماظؼؾعي ،موأعـف ميف مذخوئره ،موأطرم مضقوصؿف ."...مسؾد ماهلل مبـ مبؾؽني،طؿوب ماظؿؾقون ،مهؼقؼ مظقػلم
بروصـلول،ماظؼوػرة،معؽؿؾيماٌعورف،م،4<88مص.م;.49م م
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عؾؽ موبـقه معوئيت مدـي معؿصؾي موػؿ ماظذؼـ مبـقا مجبوؼي مواىزائر مو معؾقوغي مواظؼؾعيم
اٌـلقبيمإظقفؿ".19مبعدهمبؼؾقؾ،مذطرمابـماًطقىماظغرغورلم(تم::9ػـ46:8/م)م
عدؼـيماىزائرميفمععرضمحدؼـفمسـمتورؼخماٌغربمواألغدظسميفماظػرتةماإلدالعقيم
وتطرق مخصقصو موبوخؿصور مذدؼد مإظب متشققد مصـفوجي مظعدد معـ معدن ماٌغربم
األودط:م"وػقم(أيماألعريمزؼريمبـمعـود)ماظذيمبـكمعدؼـيمأذريموإظقفمتـلى،م
وبـكمابـفمبؾؽنيمبلعرهمعؾقوغيموعدؼـيماىزائرمواٌدؼي".20مغػسماظػؽرةمندػومسـدم
صدؼؼفمسؾدماظرغبـمبـمخؾدونم(تم;;0ػـ4709/م)مسـدعومطؿىمؼؼقل:م"ثؿماخؿطم
ابـفمبؾؽنيمبلعرهموسؾكمسفدهمعدؼـيماىزائرماٌـلقبيمظؾينمعزشـيمبلوحؾماظؾقرم
وعدؼـي معؾقوغي مبوظعدوة ماظشرضقي معـ مذؾػ موعدؼـي مٌدؼي موػؿ مبطـ معـ مبطقنم
صـفوجي موػذه ماٌدن مهلذا ماظعفد معـ مأسظؿ معدن ماٌغرب ماألودط ."21متؿػؼ مػذهم
اٌعطقوتمععماظـصقصماظؿورطبقيماألخرىمحقلمودؼدمبـوءمعدؼـيمإطقدققممسؾكم
ؼد مبؾؽني ميف محقوة مأبقف ماٌؿقيف مسوم م694ػـ ،<:5/مظؽـ ماظغؿقض مؼؽؿـػ مسؿؾقيم
اظؾـوء .مصفؾمتعؾؼماألعرمبنسودةمبـوءماٌدؼـيمأممبـوءمعـشؽوتمأعريؼيمبوٌدؼـي؟معـم
خالل ماظـصقص ماىغراصقي ماظالحؼي مؼؿؾني مجؾقو مبلن مبؾؽني ممل مؼعد مبـوء ماٌدؼـيم
وإمنو مأضوم معراصؼ مسؾك مذوطؾي ماٌدن ماإلدالعقي ماٌغربقي مطدار ماإلعورة مواٌلفدم
اىوعع .م
إن ماظغؿقض مؼؽؿـػ متورؼخ معدؼـي ماىزائر مبعد مإضدام مبؾؽني مسؾك مإيوضفوم
بوظػضوء ماظلقودل مإلعورتف ماظؼؾؾقي ،مبؾ مإن محضقر مسوعؾ مخوص مبفو ممل متمطدهم
اظـصقص ماظؿورطبقي ماظيت ماطؿػً مبوظؼقل م"خبروج ماظؼوئد مؼقدػ مبـ مأبل مربؿدم
سوعالمسؾكمعؿقفي"مسومم6;8ػـ<<8/م .22م
 19ذبفقل ،مطؿوب معػوخر ماظرببر ،مغشره مربؿد مؼعؾك مضؿـ مثالثي مغصقص مسربقي مسـ ماظرببر ميف ماظغربم
اإلدالعل،معدرؼد،ماجملؾسماألسؾكمظألحبوثماظعؾؿقي،م،4<<9مص.ص.م.4<4-4<0
 20ابـماًطقى،مطؿوبمإسؿولماألسالممصقؿـمبقؼعمعـمعؾقكماإلدالممضؾؾماالحؿالم،مهؼقؼمظؾفزءماًوصم
بوٌغربمعـمررفمأغبدمزبؿورماظعؾوديموربؿدمابراػقؿماظؽؿوغل،متورؼخماٌغربماظعربلميفماظعصرماظقدقط،م
اظدارماظؾقضوء،م،4<97مص.ص.م .97-96م
 21ابـمخؾدون،م اظعربمودؼقانماٌؾؿدأمواًربميفمأؼومماظعربمواظعفؿمواظرببرموعـمسوصرػؿمعـمدويماظلؾطونم
األطرب،مبريوت،معمدليمعبولمظؾطؾوسيمواظـشر،م(بمت)،مجم،9مص.م .487م
 22ابـمسذاريماٌراطشل،ماظؾقونماٌغربميفمأخؾورماألغدظسمواٌغرب،مهؼقؼمظقػلمبروصـلولموجمسمطقالن،م
بريوت،مدارماظـؼوصي،م،4<;0مجم،4مص.م .67:م
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وبداؼيمعـماظػرتةمايؿودؼي،موبوظضؾطمسومم;70ػـ404:/ممبدأتمعؽوغيمعدؼـيم
اىزائر ماظيت مدبؾصً معـ ماظشؼ ماظـوغل معـ مامسفو م"بين معزشـي" متؿضح مبعدعوم
عـقًميفمإرورماالتػوقمبنيمأسضوءماألدرةماظزؼرؼيماظصـفوجقي،محبقٌمعـقًمإظبم
غبودمبـمبؾؽني.23مبعدمػذاماظؿورؼخ،مظقلًمحبقزتـومععؾقعوتمحقلمإدارةماٌدؼـيم
وغوحقؿفوممبوميفمذظؽمدفقلمعؿقفيمخاللمصرتاتمحؽؿماألعراءمايؿودؼنيماظـالثيم
األوائؾ.موععمادؿقالءماظـوصرمبـمسؾـوسمسؾكمسرشماإلعورةمايؿودؼي،مأسودمتـظقؿم
ممؿؾؽوتفمإدارؼوموعبعمعدؼـيماىزائرمععمعردكماظدجوجموعؿقفيميفمعؼورعيمإدارؼيم
واحدةمأدـدػومالبـفمسؾدماهللمثؿمتداولمسؾقفومسددمعـمأسضوءماألدرةمايوطؿي .24م

مدينة اجلزائر بني احلركة التودعية ادلرابطية والوػاء لألمراء
احلماديني

غؿقفي مظألزعي ماظدميغراصقي ماظيت مسرصؿفو مبالد ماٌغرب مبعد مثقرة مأبل مؼزؼدم
وذبوسوت مغفوؼي ماظؼرن ماظرابع ماهلفري/اظعوذر ماٌقالدي ،25مصؼد مأصؾقً مسرضيم
ظزحػماظؿشؽقالتماظؼؾؾقيماٌلؿؼرةمبوظصقراءموبؿكقعفومخصقصومزغوتيموصـفوجيم
اظؾـومماظيتمتغدتمخبطوبوتمإؼدؼقظقجقيمدؼـقيميفمربووظيمإلصالحمأزعوتمإدالمم
اظشؿولمعـمخاللماظدسقةمإظب ماظرجقعمإظبماظػروعماظػؼفقي ماٌوظؽقي.موعـمبنيمػذهم
اظؼؾوئؾماظداسقيمهلذاماظـؿطمعـماًطوبمندمٌؿقغيماظيتممتؽـًمعـمتؾينمخطوبم
صؼفل معوظؽل موإؼدؼقظقجقي مجفودؼي مٌقاجفي مغصورى ماألغدظس .مظؼد محوول مػمالءم
اٌرابطنيماظلقطرةمسؾكمطوصي مدارماإلدالمماظغربقي 26مووصؾقا ميفمزحػفؿمإظبمعدؼـيم

 23ؼظفرمعـمخاللماظرواؼيماظؾودؼلقيمالتػوقمجـوحلماظعوئؾيمأنمإدارةمعدؼـيماىزائرمرجعًمإظبمجورتفومعدؼـيم
عردكماظدجوج.مأغظرمابـماألثري،ماظؽوعؾميفماظؿورؼخ،مبريوت،مدارمبريوت،م،4<;6مجم<،مص.ص.م;-58
<،58مذفوبماظدؼـماظـقؼري،مغفوؼيماألربميفمصـقنماألدب،مهؼقؼمحلنيمغصورموسؾدماظعزؼزماألػقاغل،م
اظؼوػرة،ماهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،م،4<;6مجم،57مص.م .509م
 24ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،9مص.م .4:6م
 25حقلمػذهماإلذؽوظقيمأغظر :م

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.

 26ظؼدمبوظغمسددمعـماظؾوحـنيماٌغوربيميفمتصقؼرمايرطيماٌرابطقيمسـدعومضرؤوػو مبعققنمايوضرمواسؿربوػوم
حوعؾيم"ٌشروعماظقحدةماٌغربقيماظؽربى"مواظطوربيمإظبم"وحدةماٌغربماظؽؾري".مأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـول،مربؿدم
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اىزائرماظيتماصؿؽقػومعـمؼدمايؿودؼنيمسومم7<0ػـ40<9/م،مطؿومتدلمسؾكمذظؽم
اظـصقص ماظؿورطبقي مواظشقاػد ماألثرؼي .27مصؼد مجددوا مسؾك ماألضؾ ماٌلفد ماىوععم
وأضػقا مسؾقف ماظطراز ماٌرابطل ماظذي معو مزال مضوئؿو مإظب مؼقعـو مػذا .28مظؽـ ماظقجقدم
اٌرابطل ممل مؼطؾ مرقؼال مبعد مادرتجوع مايؿودؼني مظؾؿدؼـي مضؾؾ مغفوؼي ماظؼرنم
8ػـ44/م،محقٌمعـقًمطؿؼورعيمإدارؼيموادعيمظعؾدماظعزؼزمابـماألعريمايؿوديم
اٌـصقرمبـماظـوصرمثؿمتقالػومبعدمذظؽماظؼوئدمبـمسؾدماظعزؼز.29مإنمػذاماالدؿؼرارم
اظذي مسرصؿف معدؼـي ماىزائر مرقال ماظػرتة مايؿودؼي مجعؾ معـفو معـطؼي مادؿؼطوبم
ألعراء مايرب ماألغدظلقني ماظػورؼـ معـ ماظلؾطي ماٌرابطقي .موعـ مبني ماظذؼـ مىؽقام
إظقفو مند مخصقصو مسوئؾي مبين مصؿودح مبوٌرؼي ماظيت مأوصك مأحد مأعرائفو موػقم
اٌعؿصؿ مبـ مصؿودح مأوالده مبوظػرار مإظقفو ممبفرد مدخقل ماىققش ماٌرابطقي مإظبم
األغدظس .م
"وأوصكموظدهموظلمسفدهمععزماظدوظيمأنمؼؿؿلؽمبؼصؾيماٌرؼيمعومأضوممابـمسؾودم
عؿؿلؽو مبوذؾقؾقي ،مصنذا مأصضك مأعره مإظب مخؾعف ،مصؾقعرب ماظؾقر مبلػؾف مووظده مإظبم
اىزائر،مجزائرمبينمعزشـو،موضدمطونمرادؾمصوحىماىزائر،مووجفمإظقفمأغبدم
بـ مسؾد ماظعزؼز مبـ مسقشقن معـ مأػؾ مبؾده ،مصقصؾ مإظب ماٌـصقر مبـ ماظـوصر مبـم

زغقرب ،ماٌغرب ميف ماظعصر ماظقدقط :ماظدوظي -ماٌدؼـي -ماالضؿصود ،ماظربوط ،مطؾقي ماآلداب مواظعؾقم ماإلغلوغقي،م
<<<،4مص.ص.م .:7-:4م
 27ابـمسذاريماٌراطشل،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،4مص.م<<،5مابـمأبلمزرعماظػودل،مروضماظؼرروسميفمعؾقكم
اٌغربموعدؼـيمصوس،مترعبفمإظبماظؾغيماظػرغلقي،مبقعققف ،م
Beaumier, A., Roudh el-kartas, histoire des souverains du Maghreb et annales de la villeم
de Fès, Paris, Imprimerie royale, 1843, p. 299.

وأغظرمطذظؽمدراديماظؾوحٌمصوردؿـور :م
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.

ػـوكمإذؽولمطؾريمجدا مؼطرحمصقؿومطبصمتورؼخمبـوءماىوععماألسظؿ،مسؾكمأدوسمأنمػذهماٌمدليماظدؼـقيم
طوغًمعقجقدةمضؾؾماظقجقدماٌرابطل.مصفؾمعـماٌؿؽـماسؿؿودماظؽؿوبيماظؿذطورؼيماٌـربؼيمواألضقاسمسؾكماظشوطؾيم
اٌرابطقيمطدظقؾمظـلؾيماٌلفدمظؾؿرابطنيمطؿومصعؾمرذقدمبقروؼؾي؟م م
 29ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،9مص.ص.م .4::-4:9م
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سؾـوس ،موػق مؼقعؽذ مبوظؼؾعي ،مطبطى مإظب مجقاره موؼؿققل مإظقف ،مصؿؾؼوه مبوظرحىم
واظلعي،موخريهميفمأضطورمبالده" .30م
وبوظػعؾ،مصؼدمصرمععزماظدوظيمعـمضؾضيماىقشماٌرابطلموغزلممبدؼـيماىزائرم
طؿومصعؾمأعريمحربمأغدظللمآخرموػقمأبقمسؿرمحؽؿمبـمدعقدمبـمحؽؿماألعقيم
اظذيمضصدمتقغس،مظؽـمرؼوحماظؾقرمغبؾًمعرطؾفمإظبمعدؼـيماىزائر.31مطؿومىلم
إظبمػذهماألخريةمصوحىماٌفدؼيماألعريماظؾودؼللمايلـمبـمسؾلمبـمضبلمبـم
متقؿ مبـ مبودؼس مسوم م876ػـ447;/م مبعدعو مدؼطً مممؿؾؽوتف ميف مؼد ماظـقرعونم
اظصؼؾقني .32م
ظؼدماطؿلؾًمعدؼـيماىزائرمعؽوغيمعفؿيمسؾكماظلوحيماٌغربقيمبلؾىمادؿؼرارم
األوضوعماألعـقيمبفومووضقسفومسؾكمربقرؼـموورؼنيمػوعنيمػؿوماظطرؼؼماظؾقريم
اظرابطمبنيماٌرؼيمواألدؽـدرؼي 33مواظطرؼؼماظربيماظلوحؾلماظرابطمبنيمبالدماٌغربم
األضصكمواٌشرق.مظؼدمدوػؿًماهلفرةماهلالظقيميفمهقؼؾماظـشوروتماالضؿصودؼيم
واالجؿؿوسقيمسبقماظلوحؾ34معومطونمظفمدورًامطؾريًاميفمازدػورماٌدؼـي،مخصقصوموأنم
اٌدن ماإلؼطوظقي منقً ميف مإضوعي مضقاسد موورؼي ميف مععظؿ ماٌدن ماظؾقرؼي ماٌغربقيم
بداؼيمعـمعـؿصػماظؼرنم9ػـ45/مم.مإنماظـصماىغرايفمظؾصؼؾلماظشرؼػماإلدرؼللم
ميـؾمذفودةمعفؿيمحقلموضعقيمعدؼـيماىزائرميفمػذهماظػرتة :م
"وعدؼـيماىزائرمسؾكمضػيماظؾقرموذربمأػؾفو معـمسققنمسؾكماظؾقرمسذبيم
وعـمآبورموػلمسوعرةمآػؾيموووراتفومعرحبيموأدقاضفومضوئؿيموصـوسوتفومغوصؼيموهلوم
 30ابـماًطقى،ماٌصدرماظلوبؼ،ماىزءماًوصمبوألغدظس،مص.م .4<4م
 31اٌصدرمغػلف،مص.م،4<5م .5::م
 32ابـماًطقى،ماظؼلؿماًوصمبوٌغرب،مص .;6.م
 33ظعىمػذاماظطرؼؼماظؾقريمدورامطؾرياميفمتـشقطمايرطيماظؿفورؼيمخاللماظػرتةماظقدقطيمطؿومتدلمسؾكمذظؽم
اظـصقصماظؿورطبقيمووثوئؼماىـقزة.مأغظر :م

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.

 34بوظـلؾيمظؾعضماظؾوحـنيموعـفؿمػـريمبرادؽ،مصننماهلفرةماهلالظقيمسزظًماٌدنماظلوحؾقي،موضدمتؽقنم
ػذهماظـؿقفيمصقققيمظؾعضمعدنمإصرؼؼقي،مظؽـمالمميؽـمتعؿقؿمذظؽمسؾكمعدنمجبوؼيمواىزائر .م

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.
مDucellier), Paris, Publication de la Sorbonne, 1998, p. 347.
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بودؼي مطؾرية موجؾول مصقفو معـ مضؾوئؾ ماظرببر موزراسوتفؿ مايـطي مواظشعري موأطـرم
أعقاهلؿ معـ ماظؾؼر مواظغـؿ موؼؿكذون ماظـقؾ مطـريا مصؾذظؽ ماظعلؾ مواظلؿـ مطـري ميفم
بؾدػؿمورمبومؼؿففزمبفؿومإظبمدوئرماظؾالدمواألضطورماجملوورةمهلؿمواٌؿؾوسدةمسـفؿم
وأػؾفومضؾوئؾموهلؿمحرعيمعوغعي" .35م
إن مػذا ماظقصػ ماىغرايف ماظذي مبين مأدودو مسؾك معالحظوت مخرباء مأردؾفؿم
اإلدرؼللمإظبمزبؿؾػمبؼوعماظعوملمؼردؿمصقرةمعدؼـيماىزائرمسـدمعـؿصػماظؼرنممم
9ػـ45/مموؼظفرمعؽوغؿفوميفمزعـماذؿدتمصقفماظغوراتماٌلقققيمسؾكمدقاحؾمبالدم
اٌغرب .مصوٌدؼـي مهلو مواجفؿفو ماظؾقرؼي معـ مخالل مسالضوتفو ماٌكؿؾػي معع معقاغهم
األغدظس موهلو مذؾؽؿفو ماظربؼي مظقضقسفو مخصقصو مسؾك ماظطرؼؼ ماظلوحؾل ماظذيم
ؼربطفومبغربموذرقماٌغربمخصقصوماٌدنماظؾقرؼيمواٌراصه.مإنمعدؼـيماىزائرميفم
ػذهماظػرتةمطوغًمتؿؿؿعمبنغؿوجمصالحلمطؾريمعـمخاللمإذراصفومسؾكمدفقلمعؿقفيم
اٌعروصيممبـؿفوتفوماظزراسقيموايققاغقيمخصقصوماظؾؼرمواظغـؿموتربقيماظـقؾ،موػذام
عومتشفدمسؾقفماظـقازلماظػؼفقيميفماظؼرغقنيماٌقاظقني.مظؼدمرطزماإلدرؼللمسؾكموجقدم
بودؼيماٌدؼـيماٌشؿفرةمبعـصرػوماحملؾلمواظيتمطوغًمسؾكمسالضيمبويوضرةماظيتم
اذؿفرتمحبرصفوموأدقاضفومعومجعؾفومبداؼيمعـماظػرتةماٌقحدؼيمأحدماٌقاغهماظيتم
طونمؼرتددمسؾقفوماظؿفورماألوروبقني .36م

بني الوالء واالدتقاللية

يفمسومم879ػـ4484/م،مدؼطًمعدؼـيماىزائرميفمؼدمسؾدماٌمعـمبـمسؾلمزسقؿم
اٌقحدؼـميفمإرورمزحػمضقىماألررافمظضربماٌراطزمايضرؼيمعـمخاللمتؾينم
عشروعمدؼينمتقدعلمؼفدفمإظبم"إصالحماجملؿؿع".37موملمميرماظقجقدماٌقحديم
بوٌدؼـي ميف مأحلـ ماظظروف ،مغظرا مظـشوط محرطوت ماٌعورضي ماظؼؾؾقي ماٌلؾقيم
خصقصو متؾؽ ماظيت متؾـً مخطوب مإحقوء ماإلعورة ماٌرابطقي ماظيت مضودػو مبـق مشوغقيم

 35اإلدرؼلل،مغزػيماٌشؿوقميفماخرتاقماآلصوق،مبريوت،مسوملماظؽؿى،م<;<،4مجم،4مص.م; .58م
 36أغظرمحقلمػذهماظعالضوتمععماٌدنماظؾقرؼيماألوروبقيمدراديمدعـقؽمصوظريؼقنماظيتمخصمبفومعقـوءمجبوؼيم
عـمخاللمهدؼدمذبوظفماظؿفوريماٌغوربل،مخصقصومععمعدؼـيماىزائر .م
Valérian, Dominique, Bougie, port maghrébin, 1067-1510, Rome, École française de
Rome, 2006.

 37ابـمأبلمزرعماظػودل،ماألغقسماٌطربمبروضماظؼرروسميفمأخؾورمعؾقكماٌغربموتورؼخمعدؼـيمصوس،مغشرم
سؾدماظقػوبمبـمعـصقر،ماظربوط،ماٌطؾعيماٌؾؽقي،م<<<،4مص.م .608م
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اظؼودعنيمعـمجزؼرةمعققرضيمبداؼيمعـمسومم8;0ػـ44;8/م،موػذامبودؿقالئفؿمسؾكم
عؼرماظقالؼيماٌقحدؼيمبؾفوؼيمثؿمسؾكمدفقلمعؿقفيموعدؼـيماىزائرماظيتماغؿزسقػوم
عـمؼدماظعـوصرماظـعوظؾقيمسومم8;4ػـ44;8/م.38موتلثرتمعدؼـيماىزائرمبوظصراسوتم
اٌقحدؼي-اظغوغقي مإظب مشوؼي مسوم م900ػـ4507/م محقٌ مضضً ماىققش ماٌقحدؼيم
اغطالضو معـ مػذه ماٌدؼـي مسؾك محرطوت ماٌعورضي ماٌلؾقي ميف ماٌغرب ماألودطم
وإصرؼؼقي.39ممم م
بداؼي معـ ماظػرتة ماٌقحدؼي ،متـووظً مسدة مغصقص مجغراصقي مورحؾقي مبوظقصػم
عدؼـي ماىزائر موػـو مغالحظ ماالخؿػوء ماظؽوعؾ مظؾين معزشـي .مصؼد مطؿى ماظعؾدريممممممم
(ق:ػـ46/م)ميفمرحؾؿفمبلنماىزائرم"ػلمعدؼـيمتلؿقضػميلـفومغوزرماظـوزر،م
وؼؼػ مسؾك معبوهلو مخورر ماًورر ،مضد محقت معزؼيت ماظرب مواظؾقر ،موصضقؾيتم
اظلفؾ مواظقسر ،مهلو معـظر مععفى مأغقؼ ،مودقر مععفز موثقؼ ،موأبقاب مربؽؿيم
اظعؿؾ،مظقلرحماظطرفمصقفومحؿكمميؾ.40"...مووردمادؿماٌدؼـيمبعدمذظؽميفمععظؿم
رحالت مغفوؼي ماظعصر ماظقدقط مممـ مزارػو مأم ممل مؼزرػو م(اظؾؾقي ،مابـ مبطقري،م
ايلـماظقزان )...م
بعد ماغفقور ماٌشروع ماإلؼدؼقظقجل ماٌقحدي ميف مسفد ماًؾقػي ماٌلعقن م(-957
<95ػــ4565-455:/م) ميف مزؾ مزروف مدقودقي موسلؽرؼي مصعؾي معرت مبفو مبالدم
اٌغرب مواألغدظس ،مبدأ ماإلرث ماٌقحدي ميف ماظؿػؽؽ مبني مأربع مأدر محوطؿي:م
ايػصققن ميف متقغس ،ماظزؼوغققن ميف متؾؿلون ،ماٌرؼـققن ميف معراطش مثؿ مصوسم
واظـصرؼقنميفمشرغوري.مظؼدمحووظًمعدؼـيماىزائرمتشؽقؾمحؽؿمعلؿؼؾمعـمخاللم
إسالنمأسقوغفومتشؽقؾمذبؾسمظؿلقريمذموغفو،مظؽـفوماصطدعًمبوٌشروعماظؿقدعلم
ايػصل ماهلودف مإظب ماحملوصظي مسؾك ماظػضوء ماظلقودل ماٌقحدي ماٌـفور .مورشؿم
اظؿدخالتمايػصقي،مصؼدمادؿطوعمابـمسالن،مأحدمأسقونماٌدؼـيمعـمتقظلمأعرػوم
ٌدةمأربعمسشرة مدـيمضؾؾمأنمؼزاحمعـمررفماألعريماظزؼوغلمأبلمغبقماظـوغلميفم
إرور متقدقع مممؿؾؽوتف ماظشرضقي .41موطوغً مأػؿ مربووظي مظالدؿؼرار ماظزؼوغل ممبدؼـيم

 38ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،9مص.م .587م
 39ابـمأبلمزرع،ماٌصدرماظلوبؼ،مصم608م(اظـصماظعربل) .م
 40اظعؾدري،ماظرحؾي،مهؼقؼمأغبدمبـمجدو،مص.م.56ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 41ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،9مصم،794مجم،:مصم،404مضبلمبـمخؾدون،مبغقيماظروادميفمذطرم
اٌؾقكمعـمبينمسؾدماظقاد،مهؼقؼمسؾدمايؿقدمحوجقوت،ماىزائر،ماٌؽؿؾيماظقرـقي،م،4<;0مجم،4مصم .<4م
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اىزائر متؾؽ ماظيت مضودػو ماألعري ماظزؼوغل ماٌؿؿرد مأبل مزؼون مربؿد ماظذي مأسؾـم
ادؿؼالظفمبفومسومم;74ػـ476;/ممظؿصؾحمسوصؿيمصضوءمؼضؿمدفقلمعؿقفيمواٌدؼيم
وعؾقوغيموتـس،مظؽـمػذهماحملووظيمصشؾًمبعدمثقرةمأسقونماٌدؼـيمسؾقفموضؿؾف.42م م
وبعدمدؼقطماٌدؼـيمسدةمعراتميفمؼدماظؼقىماٌؿـوحرة مبؾالدماٌغربمخصقصوم
اٌرؼــقـني موايػـصقـني ،ممتؽـ ماظـعوظؾي معـ متشؽقؾ معو مؼشؾف ماٌدؼـي ماظدوظيمممممممم
()Cité-Etatبعدمتراجعماٌشورؼعماظؿقدعقيميفماٌـطؼي.مم م

الثعالبة وميالد ادلدينة-الدولة
ظؼد مزحػ ماظـعوظؾي ،مطفؿوسوت مبشرؼي موردت معـ ماٌشرق معع ماهلالظقنيم
واظلؾقؿقني،تدرصبقو مإظب ماٌغرب ماألودط موادؿؼروا ممبـطؼي ماظؿقطري ماظيت مترطؿفوم
اىؿوسوتماظصـفوجقيمعـذمزعـمبعقد ،مبعدعومأدلًمطقوغوتمدقودقيميفمصربةم
اٌـصقرؼيموضؾعيمبينمغبودموشرغوري.مظؼدممتؽـماظـعوظؾيماٌدسنيماالغؿلوبمظـػسم
اىد م(ثعؾى مبـ مسؾل مبـ مبؽر مبـ مصغري) معـ ماالدؿققاذ مسؾك مدفقل معؿقفيم
واظقصقل مإظب معدؼـي ماىزائر مواظؿؿؽـ معـ مإدارتفو ميف مغفوؼي ماظػرتة ماظقدقطي مبعدم
تراجعماٌشورؼعماظؿقدعقيماٌرؼـقيموايػصقيمواظزؼوغقي،مخصقصومبعدمنوحمسوئؾيم
دؾوعمبـمثعؾىميفمضؿونممتودؽماىؿوسي.43موضدمؼلفؾمػذاماظعـصرماظقاصدمعرحؾيم
عفؿي مولدت مبوغؿؼولماىزائرمإظب ممنطمماٌدؼـي-اظدوظي،ماٌلؿؼؾمسـماظؽقوغوتم
اظلقودقيماٌؿقاجدةميفمبالدماٌغرب،محقٌمتعوضىمسؾكمإعورتفومسددمعـمأسضوءم
األدرةمايوطؿي،مطونمعـمأػؿفؿمدوملماظؿقعل،ماظذيموردمحؽؿفؿموغشطمحرطيم
اٌؾودالت معع ماظؼقى ماٌلقققي مخصقصو مصؾقرغلو مواظؾـدضقي .44موػل ماٌرحؾي ماظيتم
تؿلؿمب وظغؿقضمغظرامظؼؾيماٌودةماًربؼيماحملؾقيميفمحنيمندػومأطـرمأػؿقيميفم
اظـصقص ماألوروبقي ،ماإلدؾوغقي معـفو مسؾك موجف ماًصقص .موضد مادؿؿر محؽؿم
اظـعوظؾي مظؾؿدؼـي مإظب مشوؼي مبداؼي ماظؼرن م 40مػــ49/م مسـدعو متعرضً مظؾغوراتم
اإلدؾوغقي مثؿ مادؿققاذ مسروج مسؾقفو ،مظؿؽؿؾ مدورػو مطعوصؿي مدوحؾقي.طؿو مربطًم
روحقي ماٌدؼـي مبوظلؾطي ماظؽورؼزعوتقي مألحد ماظعـوصر ماظـعوظؾقي موػق ماظشقخ مواظقظلم
سؾدماظرغبـماظـعوظيب،م"اظؼطىماظربوغل"مطؿوموصػؿفماظؽؿوبوتماٌـؼؾقي .م
 42دائرةماٌعورفماإلدالعقي،معودةم"اىزائر"،مترعبفومإظبماظعربقيمثوبًمأصـديموآخرون،مص.م< .70م
 43ابـمخؾدون،ماٌصدرماظلوبؼ،مجم،9مص .;7.م
 44سؾلمسؾدماظؼودرمحؾقؿل،ماٌرجعماظلوبؼ،مص.ص.م .54;-54:م
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عبد الرمحن الثعاليب و تكريس السلطة الروحية للمدينة
ال مؼزال مسدد معـ ماىقاغى ماظعؿراغقي مواظـؼوصقي مٌدؼـي ماىزائر ميف مصرتتفوم
اظقدقطي مشوعضو مالغعدام معـقشراصقوت متراثقي مربؾقي مذؾقفي مبعـقان ماظدراؼي مألبلم
اظعؾوسماظغربؼينم(تم:07ػـ4607/م)محقلمجبوؼيمأوماظؾلؿونمالبـمعرؼؿميفمبداؼيم
اظػرتة ماظعـؿوغقي مصقؿو مطبص متؾؿلون .مإن مػذه ماظقضعقي مال مميؽـ متػلريػو مإالم
بوظعالضيماظدائؿيمبنيماظلؾطيماظلقودقيمواظلؾطيماظعؾؿقي،محقٌمأنمػذهماألخريةم
تؿلثرمبشؽؾمطؾريمدؾؾومأممإصبوبومبوظؼرارماظلقودل.مظؼدمطونمظؾدورماظـوغقيمٌدؼـيم
اىزائر ماظقدقطي ميف مبداؼوتفو مأثره ميف ماظؿشؽؾ ماظؾطلء مظؾقؼؾ ماٌعريف ماحملؾل،م
وجعؾفوميفمأطـرماألحقونمربطيمسؾكماظطرؼؼماظلوحؾلماظرابطمبنيمصوسميفماٌغربم
األضصكموعدؼـيمتقغسمحوضرةمايػصقني.مصؾؿمؼؽـمبودؿطوسؿفومعـوصليمايقاضرم
اٌغربقي ماظؽربى مخصقصو مصوس موتقغس موتؾؿلون موجبوؼي ،مبلؾى مشقوب مدؾطيم
دقودقي مربؾقي مترسك مػذا ماىوغى مخصقصو معـ مخالل مادؿؼطوب مشبى مسؾؿقيم
ظؿقزقػفوميفماىفوزؼـماظؼضوئلمواظدؼين.مػذهماظقضعقيمدصعًمبوظرحّوظيماظعؾدريم
إظبماظؿصقؼرماٌلدوويمظؾؿشفدماظـؼويفمظؾؿدؼـيمسـدعومزارػوميفماظؼرنم:ػــ46/م :م
"...وظؽـفومأضػرتمعـماٌعـكماٌطؾقبمطؿومأضػرمعـمأػؾفمعؾققب،مصؾؿمؼؾؼمبفوم
عـ مأػؾ ماظعؾؿ مربلقب ،موال مذكص مإظب مصـ معـ مصـقن ماٌعورف معـلقب ،موضدم
دخؾؿفومدوئالمسـمسوملمؼؽشػمطربي،مأومأدؼىمؼلغسمشربي،مصؽلغلمأدللمسـم
األبؾؼماظعؼققموأحوولمهصقؾمبقضماألغقق" .45م
إنمػذهماظشفودةماٌلدووؼي مألحدمرالبماظعؾؿمؼطرحمتلوؤالتمحقلماظقضعقيم
اظـؼوصقيمٌدؼـيماىزائرميفماظؼرنم:ػــ46/م،مظؽـممبؼورغيمػذهماظشفودةممبعطقوتم
طؿى ماظرتاجؿ مدـالحظ مبروز مذبؿقسي معـ ماظـكى ماظعؾؿقي مبداؼي معـ ماظؼرنم
9ػــ45/م ،معـفؿ مسؾك موجف ماًصقص معقدك مبـ محفوج مبؽر ماىزائريمممممممممم
(ت<;8ػــ44<6/م) ،46موأبل مسؾد ماهلل مربؿد مبـ مأغبد مبـ مأبل مبؽر ماظعطورم
اىزائري .47مظؽـ ماألذفر ميف ماظؿورؼخ ماظروحل مواظـؼويف مظؾؿدؼـي مػق مسؾد ماظرغبـم
 45اظعؾدري،ماٌصدرماظلوبؼ،مص.م .56م
 46ابـ مسؾد ماٌؾؽ ماٌراطشل ،ماظذؼؾ مواظؿؽؿؾي مظؽؿوبل ماٌقصقل مواظصؾي ،مهؼقؼ مربؿد مبـ مذرؼػي ،ماظربوط،م
عطؾقسوتمأطودميقيماٌؿؾؽيماٌغربقي،م،4<;7ماظلػرماظـوعـ،ماظؼلؿماظـوغل،مجم .6;4-6;0م
 47اٌؼري،مغػحماظطقىمعـمشصـماألغدظسماظررقى،مهؼقؼمإحلونمسؾوس،مبريوت،مدارمصودر،م;،4<9مجم
،8مص.ص.م .7;:-7;0م
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اظـعوظيبماظذيمملمؼرتؾطمامسفمصؼطمبوظؼرنم<ػــ45/ممصؼط،موإمنومبوظذاطرةماىؿوسقيم
ظؾؿدؼـيميفماظؼرونماٌقاظقي .م
ؼـؿلى مأبل مزؼد مسؾد ماظرغبـ مبـ مزبؾقف ماظـعوظيب م(;:8-:;9ػـ-46;7/
47:0م ) مإظب ماىؿوسي ماظعربقي ماظـعوظؾقي ماظيت ممتؽـً معـ ماظلقطرة مسؾك معدؼـيم
اىزائرميفمغفوؼيماظػرتةماظقدقطي.مصؼدموظدموغشلمسؾكماألرجحمبقاديمؼلرمضؾؾمأنم
ؼؾدأ مرحؾي مسؿؾقي مضودتف معع معطؾع ماظؼرن م<ػـ48/م مإظب مجبوؼي موتقغس موعصرم
وايفوزموبالدماألتراك،مأؼـمتؿؾؿذمسؾكمؼدمسددمطؾريمعـماظعؾؿوءمطونمأبرزػؿموظلم
اظدؼـماظعراضلموأبلماظؼودؿماظربزظلماظؿقغلل.مظؼدمصقرتماظـصقصماٌـؼؾقيماظشقخم
اظـعوظيبمطوٌؿؼؾدمٌـصىمضضوءماىزائرمعرشؿو،موطوٌلؿؼقؾمعـفمحبفيمسدممجقازم
اظؿعوعؾمععمدؾطيمدقودقيمضوععيمظؾلؽونمسـمررؼؼمصرضمضرائىمشريمذرسقي .48م
ؼعؿرب ماظـعوظيب معـ مبني ماألمسوء ماظؼؾقؾي ماٌـؿلؾي مٌدؼـي ماىزائر مممـ مسرصًم
بؿكظقػ معؿعددة ،معـفو مسؾك موجف ماًصقص مطؿوب م"اىقاػر مايلون" ماظذيم
اخؿصرمبفمتػلريمابـمسطقي،مو"ذرحمابـمايوجى"ميفماظػروعماظػؼفقي،موطؿوبم
"األغقارماٌضقؽيماىوععيمبنيماظشرؼعيموايؼقؼي".موطؾممػذهماٌمظػوتمشؾىمسؾقفوم
اظعؼؾماظػؼفلماٌؼؾدمعـمخاللم"اظشروح"مو"اظؿعوظقؼ"مو"اٌكؿصرات"،موػلماظصػيم
اظغوظؾيميفماٌشفدماظعؾؿلمظؾعوملماإلدالعلميفماظػرتةماٌؿؾقطقيميفماٌشرقموسصرمعوم
بعدماٌقحدؼـميفمبالدماٌغرب.مظؼدمحوولماظـعوظيبماىؿعمبنيمايؼقؼيمواظشرؼعي،م
مبعـك ماظؿقصقؼ مبني مغظرة ماظػؼقف ماٌدسل مالعؿالطف مظؾشرؼعي مودؾطي ماظصقيفم
اظؽورؼزعوتقيماٌـطؾؼيمعـمصؽرةماعؿالكمايؼقؼيمواٌعرصي.مصؾعدماظلقطرةماظعلؽرؼيم
واظلقودقي مظؾـعوظؾي مسؾك معدؼـي ماىزائر ،مجوء مسؾد ماظرغبـ مظريبط مػذه ماألخريةم
روحقومبوىؿوسيماظـعوظؾقيموتصؾحميفماظـفوؼيم"عدؼـيماظؼطىماظربوغلمدقديمسؾدم
اظرغبـماظـعوظيب" .49م

 48ميؽـمظؾؼورئماالرالعمسؾكمحقوةموعمظػوتماظـعوظيبميفمسددمعـماظـصقصماظرتاثقيمواظدرادوتمايدؼـي،م
عـفوممشسماظدؼـماظلكووي،ماظضقءماظالععمألػؾماظؼرنماظؿودع،مبريوت،مدارمعؽؿؾيمايقوة،م(بمت)،مجم
،7مصم،485مأغبدمبوبوماظؿـؾؽيت،مغقؾماالبؿفوجمبؿطرؼزماظدؼؾوج،ماظؼوػرة،م4684ػـ،مص.م،4:6مسودلم
غقؼفض،مععفؿمأسالمماىزائر،مبريوت،معمدليمغقؼفضماظـؼوصقي،مصم.<0م م
 49حقلماىوغىماظصقيفمظؾـعوظيب،مأغظرمعـالمدراديمسؾدماظرزاقمضلقم،مسؾدماظرغبـماظـعوظيبمواظؿصقف،م
اىزائر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،مص.ص.م< .:8-7م
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اخلامتة

يفمخؿوممػذهماظدراديماٌكؿصرة،مشبؾصمإظبمأنمتورؼخمعدؼـيماىزائرمبوظرشؿم
عـمشؿقضف،مصؼدممتقزمبوالدؿؿرارؼيمسؾكماٌلؿقىماظؾشريمسؾكماألضؾ،مبوظرشؿمعـم
اظؼطقعي ماظقاضقي مبني ماظـؼوصي ماظعربقي ماإلدالعقي ماظغوظؾي واظـؼوصي ماظؼدميي ماظؾقؾقيم
عـفو مواظالتقـقي .مظقس معـ ماظلفؾ ميف مشقوب مذقاػد مغصقي موأثرؼي مععرصي متورؼخم
اٌدؼـيمععمغفوؼيماظػرتةماظؾقزغطقيموبداؼوتماظػرتةماإلدالعقيماظقدقطي،مبوظرشؿمعـم
اإلذوراتماظيتمتقحلمبودؿققاذماىؿوسيماظؼؾؾقيماظصـفوجقي،مبينمعزشـي،مسؾكم
اٌدؼـيمإظبمشوؼيمودؼدػومسؾكمؼدمبؾؽنيمبـمزؼريميفماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنم
7ػــ40/م.مظؼدمجوءمػذاماظؿدخؾماألعرييميفمصرتةمسقدةمغظومماظدوظي-اظؼؾقؾيمظدىم
اظرتطقؾوت ماظلؽوغقي ماحملؾقي ميف مبالد ماٌغرب ماألودط ،مبعدعو مدقطرت ماظعـوصرم
اظعربقيمواظػوردقيمسؾكمايقوةماظلقودقيمواظعلؽرؼيميفماظػرتاتماإلدالعقيماألوظب .م
إنّ مدرادي ماظؿطقر ماظؿورطبل مٌدؼـي ماىزائر ،متؾني مبقضقح مأن ماىؿوسوتم
اظؾشرؼيماحملؾقيماٌـعقتيمبوظرببرؼيمعـمررفماظـؼوصوتماظقاصدةمطوغً مضودرةمسؾكم
تـظقؿمغػلفومبدونمتدخؾماىفوزماظلقودلمأوماظؼقىماًورجقي.مطؿومتؾنيمػذهم
اظدراديموجقدمعمدلوتمتؼؾقدؼيمربؾقي،معشؽؾيمأدودومعـماألسقون،مظعؾًمدورًام
دقودقًو مواجؿؿوسقًو ميف متـظقؿ مذمون ماٌدؼـي ميف مشقوب مممـؾ ماظدول ماٌرطزؼي ماظيتم
تعوضؾًمسؾكمحؽؿماٌـطؼيميفمعراحؾمتورطبقيمزبؿؾػي .م
إنّ مهقؼؾماٌدؼـيمإظبم"إعورة-اظدوظي"مسؾكمؼدماظـعوظؾيمطونممبـوبي ماالغطالضيم
اظؿورطبقيمظؾؿدؼـيمظؿؾعىمدورػومطعوصؿيمدقودقيموسلؽرؼيميفماظػرتاتماظالحؼي،م
خصقصو ميف ماظػرتتني ماظرتطقي مواظػرغلقي مثؿ ماالدؿؿرار ميف متلدؼي مغػس ماظدور مبعدم
ادؿؼاللماىزائر .م
م
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