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عاركمطوت:ماظواضعماجلؾؾي،متوضقحمبلقط م

تشؽلماجلؾالمعوضوعمدرادةمجدّمعشوق،مألغفامتلؿحمباظؽشفمسنمزباررم
احلؿؿقة ماجلغراصقة مسؾى معلؿوى ماظؽرة ماألرضقة .متعرف مبعض ماجلؾال مطـاصةم
دؽاغقةمعرتػعةموماظؾعضماآلخرمطـاصةمجدمضؽقؾةموماحلالمغػلهمباظـلؾةمظؾؾالدم
ادلغاربقة،محقثمتعؽسماجلؾالممناذجمجدمزبؿؾػة،مومظؽـفاماظقوم،ميفماظلقاقم
اظعصري،متؿواجدميفموضعقةماظؿفؿقش.مبادلؼابل،مالمميؽنماظؿـؽرمإلعؽاغقاتمطلم
ػذهماجلؾال .م
اظؽؾؿات مادلػؿاحقة :ماحلؿؿقة م -ماجلؾال مادلغاربقة م– متفؿقش م– ممحاؼة م-م
جتدؼد .م
ظودي مبقؿـفر مو مدارج مأورعو :ماجلؾال ماألوروبقة مادلؿودطة ،معؼاربة م"عػفومم
عشؽل"ماغطالضا عنماظـؿوذجماظػرغلي م
اجلؾال مادلؿودطة مذبال م"عغؿور" ،مو مباظرشم معن مطوغفا ممتؿد مسؾى معلاحاتم
طؾريةمعنمادلـارقماجلؾؾقةماألوربقة،مإالمأغفامتؾؼىمغوسامعنماجلؾالماظيتمؼصعبم
اإلدلاممخبصائصفا.مؼؼرتحمػذامادلؼالمعلاءظةمػذامادلػفوم-ادلشؽلمعنمخاللمإسادةم
وصػهميف ماظلقاقماألوربي،مورباوظةمتؿؾعمعلارمتطوره مضؿنمزبؿؾفماظدراداتم
اجلغراصقة:ماغطالضامعنمدرادةماخلصوصقاتمادلرتؾطةمبـلؾةماظعؾوّمإىلمشاؼةمزفورم
عػفومماجلؾالمادلؿودطةميفمخطابموممتـالتمتؿؽشّفمسنمصعوبةماالغؿؼالمسبوم
تعرؼفمعؿـادق .م
شريمأنمػذهماظػضاءاتمذاتماظعؾوّمادلؿودطمجتدماظقوممعؽاغفامضؿنمادلؿارداتم
ادلؽاغقةم،مصاظعوائقماظيتمطاغتمتشوبفاميفماظلابقمحتوظتماظقوممإىلمربػزات،مطؿام
حتوظتمػذهماجلؾالمعنمصضاءاتمعغؾؼةمإىلمصضاءاتمعرشوبمصقفا،مغظرامألصاظؿفام
ومظؾعدػاماظـليبمسنمادلراطزماحلضرؼة.موماظلؤالماظذيمؼطرحمغػلهمػـامػو:مػلم
ميؽنمأنمؼؿواجدمتعرؼفمظؾفؾالمادلؿودطةميفماإلذؽاظقاتمادلشرتطةماظيتمتربطمبنيم
ػذهماالضاظقمم؟ م
اظؽؾؿاتمادلػؿاحقة :ماجلؾالمادلؿودطةم–مإضؾقممأوروبيم–معؼاربةمعػفوعاتقةم–م
متـالتم–ماغغالقمبقؽي .م
41

م

اجلؾل:مدؽانمومقؼاصات

حلين مبوطرزازة مو مصابرؼـة مأذرارد :ماحلِراك ميف ماجلؾال ماظلاحؾقةم
اجلزائرؼة:ماخلصائصموماظؿـظقمماإلضؾقؿيم–مجقفلممنوذجا م

سرصتماجلؾالماجلزائرؼةمأزعةماضؿصادؼةمومأعـقةمحادةمزادتمعنمسزظؿفامخاللم
سشرؼةمعنماظزعن.مظؽنمادؿؿؾابماألعنمومحترؼرمدوقماظـؼلمعؽنمعنماغػؿاحفام
سؾى مأضاظقم مأخرى موأدت مإىل مخؾق محراك معؿصاسد مظؾلؽان .مميؿؾك مػذا ماحلراكم
أذؽالمومحواصزمجدؼدةمترتؽزمسؾىمودائلمتلؿحمظؾؿوارنمباظذػابمبعقدامومبأدرعم
وضت.مصفلمميؽنمهلذاماحلراكمأنمؼلاػمميفمإسادةمتشؽقلماألضاظقمموميفمحتولم
اجملؿؿعاتماحملؾقة؟مؼؾدومأنمػذاماظؿطورمتدسؿهماظلؾطاتماظعؿوعقة،ماظيتمتعؿلم
سؾىمادؿعادةماظلؾطةمومتعزؼزماالغػؿاحموماظؿـؿقةماحملؾقة.
اظؽؾؿاتمادلػؿاحقة :ماجلؾالم–ماحلراكم–محتوالتم–محراكماظـلاءم–مأضاظقمم
–مرػاغات .م

غادؼة معلادي :مضراءة مععؿارؼة مدلؼال مسؾد مادلاظك مصقّاد م"األسؿار ماظـالقةم
ظؾففرة" م

أدت مضراءة معؼال م"أسؿار ماهلفرة" مظعؾد مادلاظك مصقاد مإىل مررح متلاؤل محولم
اهلـددةمادلعؿارؼةمظؾؿـازلميفمعـطؼة ماظؼؾائل ،مصػرضقةموجودمسالضةمبنيماظؿؼلقمم
االجؿؿاسيمحلرطةماهلفرةموممنطمععؿاريمعؿـوعمظؾؾقتماظؼؾائؾي،مأدتمإىلموجودم
قالقةممناذجمععؿارؼةمتؿؿاذىمععماألسؿارماظـالقةمظؾففرة.
ظؼد ممسقـا مألغػلـا مأن مغؼرتض مسن مصقاد مػذا ماالصطالح ،مإذ مؼؾدو مظـا مأنم
األمناطماظـالقةمظؾؾقوتمادلوجودة ميفمػذاماإلضؾقممػيماغعؽاسمظصورةمحرطةماهلفرةم
يفمجاغؾفاماظؿطوري.مؼؿؿقزمادلـزلماظؿؼؾقدي،معـزلماظعؿرماألولمباالغدعاجميفماظؾقؽةم
ومررؼؼةمسقشماظلؽان.مأعاماظؼطقعةمصؿأتيمععمعـزلماظعؿرماظـاغي،مضطقعةمذؽؾقةم
تعودمأدؾابفامإىلماظؿقوالتماالجؿؿاسقةماجلارؼةموماظيتمظعؾتمصقفا ماهلفرةمدورام
أدادقا.مإنماظرتمجةمادلعؿارؼةمهلذهماظؿقوالتمػيماظؾقتماظذيمؼـادبمتـظقؿهم
ادلعؿاريموماظوزقػيماظرؤؼةماخلاصةمبادلفاجرمسنمسادله،مذظكمأنمادلفاجرمأصؾحم
ؼطاظبممبؽاغؿه.ميفمحنيمأنمبقتماظعؿرماظـاغيمؼوصقمبنيماظؿضاربمادلوجودمبنيم
االدؿؼالل ماظذاتي مو ماسؿؿاد مادلفاجر مسؾى مأدرته ،مو مػو متضارب مؼرتمجهم
اخؿقارادلوضع مو ماظـؿط مادلعؿؿد .مإن محتوؼل ماظعائؾة مإىل مأدرة مغووؼة مػي مسؿؾقةم
جتلدتمالحؼامععمزفورمادلرحؾةماظـاظـة.معنمػـا،مأصؾحمبـاءمادلـازلمؼؿممخارجم
اظـلقجماظؼروي،مظقعؾنمبذظكماظـؿطمادلعؿاريماجلدؼدماظؼطقعةماظؿاعةمععماظـؿوذجم
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األصؾي مومخاصةمتؾينممنوذجم"سصري"مؼطغىمسؾىمطاصةماإلضؾقمماظورين،مذبلدام
ػؽذامدقادةماظورينمسؾىماحملؾي .م
اظؽؾؿاتمادلػؿاحقة :مأث موشؾقس م -ماألسؿارماظـالقةمظؾؾقت م– ماهلفرة م -مسؾدم
ادلاظكمصقاد .م
سؾد ماظوػاب مبوذارب :م"إؼرادقوس معوغس" م(جؾال ماألوراس) ...مذظكم

اجملفول م

عامأروعمدؾلؾة مجؾالماألوراس،مإذمؼؽػيماالرالعمسؾىماظؽؿاباتماظيتماػؿؿتم
بفا معـذ مداظف ماظعصور مظػفم ماحلقـقات ماظيت ممتكض مسـفا مػذا م"احلصن"م
اظطؾقعي .م
حياولماظعؾؿاءمعنمخاللمآرائفممادلكؿؾػةمدبصقصمعؽاغةمهلذهماألدطورةميفم
اظؿارؼخ.مغصؾومعنمخاللمػذاماظطرحمإىلمدسممصورةمػذهماظلؾلؾةماجلؾؾقةم"اظيتمالم
ميؽن ماخرتاضفا" ،مو ماظؿعؾري مسن ماظؿؿـالت محول معؽاغؿفا مطفؾال م"عؿؿرّدةمممممممممم
ومعؿقرّرة.متفدفمػذهماظـظرةمإىلمإضػاءماظصؾغةم"األدطورؼة"مسؾىماألوراسمععم
اظرتطقزمسؾىمصرداغقؿهمطــوعمخرايفمؼعقشمسؾىمػاعشماظؿارؼخ .م
البدمعنماالسرتافمأنمػذاماظؿأطقدمبدأمؼؽشفمسنمبعضماخلروضات.مصؿودقعم
غطاق ماحلؼل ماظعؾؿي مإىل ماظؿكصصات م"ادلضاربة" مطعؾم ماألقار ،مدرادة ماظـؼوشم
واجلغراصقا ماظؼدمية مؼػؿح مآصاضا معفؿة مظدرادة مصرضقات مأخرى ،مسؾؿا مأن مػذهم
األخريةمتواجهمدوعامعؤذراتمعادؼةمعوجودةميفمادلقدان .م
و معن ممثة ،مصإن مادللاػؿة ماعؿداد مهلذا مادلوضف معن مخالل مرباوظة مادؿـؿارم
عقداغي.مععمػذا،مصإنمػذهماظلؾلؾةماجلؾؾقةمالمتزالمحتؿػظمبروسؿفامومتلؿققم
بعضم"زواؼاػا"مأنمؼلؾطماظعؾؿاءمسؾقفاماظضوء .م
اظؽؾؿات مادلػؿاحقة :ماجلؾال م -ماألوراس م– ماظعصر ماظؼدؼم م– ماظؿارؼخ م– مسؾمم
اآلقار .م

جاك/جوػرمصقين-زاغز:ماجلؾالماظعاظِؿة:معراجعةمإمجاظقةم م
طـريا معا ممت مإشػال ماجلؾال ميف ماظدرادات ماظعؾؿقة ،مإذ متعؿرب ميف ماظؿؿـالتم
اظؿؼؾقدؼةمودطامشريمعالئممظإلغلان،معـغؾقم"سؾىماهلاعش"،معؿؿـعمسنماالبؿؽارممم
ومعؿشؾثمبؿؼاظقدهماجلاعدة .م
مل مؼؽن مػذا مدوعا محال مجؾال ممشال مإصرؼؼقا ،مو مػـا مؼصعب مسؾى ماألحؽامم
اظلابؼةمادلـفرةمسنمعواضفمأخرىماظصؿودمأعاممػذهماظؿفربة .م
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أوال ،ماجلؾال معروؼة مأطـر معن ماظلفول مو معن ممثة مصإغفا متضؿن مأعـا مشذائقام
حؼقؼقا،مصفيممتـلمأؼضامضؿاغاتمأحلنمباظـلؾةمظؾصقة،مومأػممدظقلمسؾىمذظكم
ارتػاعماظؽـاصةماظلؽاغقةميفمػذهمادلـارق .م
ػؽذامميؽنمظؾفؾالمأنمتظفرمبوصػفامودطامعػضال،مخاصةمأغفامودطمتعربهم
ررضاتمتوصرمحرطقةمدوظقةمظؾؾضائع،مظؾـاسمومظألصؽار.معنمػذهماظؿؼارعاتمجاءتم
صؽرةمعامدـطؾقمسؾقهمتلؿقةم"اجلؾالماظعادلة" .م
إن مصرداغقة مبعض ماجلؾال ماظلاحؾقة متؿفلد مبشؽل مطؾري ميف مادلغرب ماألضصىم
ظدىمجؾاظةماظرؼف.مظ ؼدمداسدماظؼربمعنمعضققمجؾلمرارقمسؾىمتواجدمأظػيمدلدنم
حبرؼةمتعربػامررضاتمجتارؼةمتربطمبنمعضققمجؾلمرارقمومصاس،ماظعاصؿةم–م
ػذاماظؿواجدماظضؽقلمظؾؿدغقةمسؾىماألعدماظطوؼلمسدّل،معنماظؿوجهماظطؾقعيمهلذهم
ادلـطؼة .مظؽن مػذا ماظؿصور معوجود مسؾى مرول مدواحل ماظؾقر ماألبقض مادلؿودط ميفم
جؾالماظطرارةمسؾىمررؼقمتؾؿلانم–مػـنيموميفمبالدماظؼؾائلمبنيمضؾعةمبينممحادم
أومضلـطقـةمومجباؼة،مويفمجؾلمطلالتمباظؼربمعنماظؼريوان،مإىلمجؾلمغاصودةم
بنيمشاتموماظلاحل .م
سـدعا متظفر مظـا متؾك ماجلؾال ،مميؽــا مرؤؼة ماظلؿات ماظـرؼة مظؿداخل مذبؿؿعم
اجلؾال مذات ماخلصوصقة ميف ممشال مإصرؼؼقا ،مجؾال مو مطأغفا مربور مضاصؾة مسابرةم
ظؾعاملمتؤديمإىلماظؾقر،ممبدنمضرؼؾةمومضدمية،مومدؽانمضروؼنيمبؽـاصةمساظقة .م
اظؽؾؿاتمادلػؿاحقة:مجؾالم-معؿعؾؿونم–مدؼـاعقةم–مرؼفم-متل .م
صارؿة ماؼربضن :محول ماظعؾودؼة مادلؼددة .مسائؾة مبن مسؾي مذرؼف م(اظؼؾائلم

اظصّغرى)م()1591-1481ممنوذجا م

إن موضوع مبالد ماظؼؾائل ماظصغرى محتت مورأة ماالحؿالل ميف ماظؼرن ماظؿادع مسشرم
أدىمإىلمإسادةمتصـقفماظلالالتماظؽربى.مصوحده ماظؿعاونمادلؿقؿّس ممسحمبدصعم
مثنماظؾؼاء ،مخاصةمباظـلؾةمظؾعائؾةمادلرابطقةمبنمسؾيمذرؼف ماظيت مصرضتمسؾقفام
حؿؿقة ماغشطار ماجلؿاسة ماظوالئقة ماظضقؼة مباإلضاصة مإىل ماظؿشؿت ماجلغرايف .موعنم
اظوادي،مصرضتمادلؾؽقةماظدؼـقةمادرتاتقفقاتمجدؼدةمظالدؿقالءمسؾىماألراضي .م
ظؼدممت مبـاءمومادؿصالحماالضطاعمسنمررؼقمجذبمومتـؾقتماظرجال،ماظـلاءم
واألرػالماظذؼنمؼعؿربونمسؿؾفمماإلجؾاريمسؼابامسنمضرنمعنماظعؾودؼة .م
اظؽؾؿاتمادلػؿاحقة :مبالدماظؼؾائل م-مبنمسؾيمذرؼف م-مادؿعؿارم–مادؿعؾاد م-م
أرض .م
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