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مبلقطمتوضقحماجلؾؾي،ماظواضعم:عاركمطوت

متلؿحمباظؽشفمسنمزباررم معشوق،مألغفا مجّد مدرادة تشؽلماجلؾالمعوضوع
مطـاصةمماحلؿؿقة ماجلؾال مبعض متعرف ماألرضقة. ماظؽرة معلؿوى مسؾى اجلغراصقة

دؽاغقةمعرتػعةموماظؾعضماآلخرمطـاصةمجدمضؽقؾةموماحلالمغػلهمباظـلؾةمظؾؾالدم
ميفماظلقاقمادلغاربقة،محقثمت ماظقوم، مظؽـفا عؽسماجلؾالممناذجمجدمزبؿؾػة،مو

اظعصري،متؿواجدميفموضعقةماظؿفؿقش.مبادلؼابل،مالمميؽنماظؿـؽرمإلعؽاغقاتمطلم
مػذهماجلؾال.

مادلػؿاحقة: مادلغاربقةم-ماحلؿؿقةماظؽؾؿات م-ممحاؼةم–متفؿقشم–ماجلؾال
مجتدؼد.

مبقؿـفر مأورعومومظودي مادلؿودم:دارج ماألوروبقة م"عػفومماجلؾال معؼاربة طة،
معنماظـؿوذجماظػرغلي عشؽل"ماغطالضا

معلاحاتم مسؾى ممتؿد مطوغفا معن مباظرشم مو م"عغؿور"، مذبال مادلؿودطة اجلؾال
متؾؼىمغوسامعنماجلؾالماظيتمؼصعبم طؾريةمعنمادلـارقماجلؾؾقةماألوربقة،مإالمأغفا

لمإسادةمادلشؽلمعنمخال-اإلدلاممخبصائصفا.مؼؼرتحمػذامادلؼالمعلاءظةمػذامادلػفوم
مضؿنمزبؿؾفماظدراداتم متطوره متؿؾعمعلار ماألوربي،مورباوظة ماظلقاق ميف وصػه
اجلغراصقة:ماغطالضامعنمدرادةماخلصوصقاتمادلرتؾطةمبـلؾةماظعؾّومإىلمشاؼةمزفورم
ماجلؾالمادلؿودطةميفمخطابموممتـالتمتؿؽّشفمسنمصعوبةماالغؿؼالمسبوم عػفوم

متعرؼفمعؿـادق.
ظعؾّومادلؿودطمجتدماظقوممعؽاغفامضؿنمادلؿارداتمشريمأنمػذهماظػضاءاتمذاتما

حتوظتماظقوممإىلمربػزات،مطؿامموائقماظيتمطاغتمتشوبفاميفماظلابقادلؽاغقةم،مصاظع
حتوظتمػذهماجلؾالمعنمصضاءاتمعغؾؼةمإىلمصضاءاتمعرشوبمصقفا،مغظرامألصاظؿفام

:مػلمومظؾعدػاماظـليبمسنمادلراطزماحلضرؼة.موماظلؤالماظذيمؼطرحمغػلهمػـامػو
ميؽنمأنمؼؿواجدمتعرؼفمظؾفؾالمادلؿودطةميفماإلذؽاظقاتمادلشرتطةماظيتمتربطمبنيم

مػذهماالضاظقمم؟

م–عؼاربةمعػفوعاتقةمم–إضؾقممأوروبيمم–اجلؾالمادلؿودطةمماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة:
ماغغالقمبقؽي.م–متـالتم
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مأذرارد مصابرؼـة مو مبوطرزازة ماظلاحؾقةمم:حلين ماجلؾال ميف احِلراك
مجقفلممنوذجام–:ماخلصائصموماظؿـظقمماإلضؾقؿيماجلزائرؼة

سرصتماجلؾالماجلزائرؼةمأزعةماضؿصادؼةمومأعـقةمحادةمزادتمعنمسزظؿفامخاللم
ماغػؿاحفام معن ماظـؼلمعؽن مدوق محترؼر مادؿؿؾابماألعنمو مظؽن معنماظزعن. سشرؼة
ماحلراكم مميؿؾكمػذا مظؾلؽان. محراكمعؿصاسد مأخرىموأدتمإىلمخؾق مأضاظقم سؾى

اصزمجدؼدةمترتؽزمسؾىمودائلمتلؿحمظؾؿوارنمباظذػابمبعقدامومبأدرعمأذؽالمومحو
موميفمحتولم متشؽقلماألضاظقم ميفمإسادة ماحلراكمأنمؼلاػم مصفلمميؽنمهلذا وضت.
اجملؿؿعاتماحملؾقة؟مؼؾدومأنمػذاماظؿطورمتدسؿهماظلؾطاتماظعؿوعقة،ماظيتمتعؿلم

 سؾىمادؿعادةماظلؾطةمومتعزؼزماالغػؿاحموماظؿـؿقةماحملؾقة.

أضاظقممم–حراكماظـلاءمم–حتوالتمم–احلراكمم–اجلؾالمماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة:
مرػاغات.م–

معلادي مغادؼة ماظـالقةم: م"األسؿار مصّقاد مادلاظك مسؾد مدلؼال مععؿارؼة ضراءة
م"ظؾففرة

م محولمأدت متلاؤل مررح مإىل مصقاد مادلاظك مظعؾد ماهلفرة" م"أسؿار معؼال ضراءة
صػرضقةموجودمسالضةمبنيماظؿؼلقمممؾائل،اظؼماهلـددةمادلعؿارؼةمظؾؿـازلميفمعـطؼة

االجؿؿاسيمحلرطةماهلفرةموممنطمععؿاريمعؿـوعمظؾؾقتماظؼؾائؾي،مأدتمإىلموجودم
 قالقةممناذجمععؿارؼةمتؿؿاذىمععماألسؿارماظـالقةمظؾففرة.

ممس ماالصطالحظؼد مػذا مصقاد مغؼرتضمسن مأن مألغػلـا مأنمقـا مظـا مؼؾدو مإذ ،
ظصورةمحرطةماهلفرةميفمػذاماإلضؾقممػيماغعؽاسمماألمناطماظـالقةمظؾؾقوتمادلوجودة

ؼؿؿقزمادلـزلماظؿؼؾقدي،معـزلماظعؿرماألولمباالغدعاجميفماظؾقؽةمم.يفمجاغؾفاماظؿطوري
ومررؼؼةمسقشماظلؽان.مأعاماظؼطقعةمصؿأتيمععمعـزلماظعؿرماظـاغي،مضطقعةمذؽؾقةم

اهلفرةمدوراممتعودمأدؾابفامإىلماظؿقوالتماالجؿؿاسقةماجلارؼةموماظيتمظعؾتمصقفا
ماظؿقوالتمػيماظؾقتماظذيمؼـادبمتـظقؿهم مادلعؿارؼةمهلذه مإنماظرتمجة أدادقا.
مأصؾحم مادلفاجر مسنمسادله،مذظكمأن مبادلفاجر ماخلاصة ماظوزقػيماظرؤؼة ادلعؿاريمو
ؼطاظبممبؽاغؿه.ميفمحنيمأنمبقتماظعؿرماظـاغيمؼوصقمبنيماظؿضاربمادلوجودمبنيم

مادلف ماسؿؿاد مو ماظذاتي مؼرتمجهماالدؿؼالل متضارب مػو مو مأدرته، مسؾى اجر
مسؿؾقةم مػي مغووؼة مأدرة مإىل ماظعائؾة محتوؼل مإن مادلعؿؿد. ماظـؿط مو اخؿقارادلوضع
جتلدتمالحؼامععمزفورمادلرحؾةماظـاظـة.معنمػـا،مأصؾحمبـاءمادلـازلمؼؿممخارجم
ماظؿاعةمععماظـؿوذجم ماظؼطقعة اظـلقجماظؼروي،مظقعؾنمبذظكماظـؿطمادلعؿاريماجلدؼد
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ومخاصةمتؾينممنوذجم"سصري"مؼطغىمسؾىمطاصةماإلضؾقمماظورين،مذبلدامماألصؾي
مػؽذامدقادةماظورينمسؾىماحملؾي.

ماظـالقةمظؾؾقتم-موشؾقسمثأماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة: سؾدمم-ماهلفرةم–ماألسؿار
مادلاظكمصقاد.

مبوذارب ماظوػاب مذظكم"م:سؾد ماألوراس(... م)جؾال معوغس" إؼرادقوس
ماجملفول

جؾالماألوراس،مإذمؼؽػيماالرالعمسؾىماظؽؿاباتماظيتماػؿؿتممعامأروعمدؾلؾة
م"احلصن"م مػذا مسـفا ممتكض ماظيت ماحلقـقات مظػفم ماظعصور مداظف معـذ بفا

ماظطؾقعي.
ميفم ماألدطورة مادلكؿؾػةمدبصقصمعؽاغةمهلذه معنمخاللمآرائفم حياولماظعؾؿاء

"اظيتمالمماظؿارؼخ.مغصؾومعنمخاللمػذاماظطرحمإىلمدسممصورةمػذهماظلؾلؾةماجلؾؾقة
ماخرتاضفا"، معؽاغؿفامميؽن محول ماظؿؿـالت مسن ماظؿعؾري مطمو مممممممممدةمعؿؿّر"فؾال

رة.متفدفمػذهماظـظرةمإىلمإضػاءماظصؾغةم"األدطورؼة"مسؾىماألوراسمععمومعؿقّر
ماظرتطقزمسؾىمصرداغقؿهمطــوعمخرايفمؼعقشمسؾىمػاعشماظؿارؼخ.

عضماخلروضات.مصؿودقعمالبدمعنماالسرتافمأنمػذاماظؿأطقدمبدأمؼؽشفمسنمب
م"ادل ماظؿكصصات مإىل ماظعؾؿي ماحلؼل ماظـؼوشغطاق مدرادة ماألقار، مطعؾم مضاربة"

مػذهم مأن مسؾؿا مأخرى، مصرضقات مظدرادة معفؿة مآصاضا مؼػؿح ماظؼدمية واجلغراصقا
ماألخريةمتواجهمدوعامعؤذراتمعادؼةمعوجودةميفمادلقدان.

م مو مصإن ممثة، ممادللاػؿةعن مخالل معن مادلوضف مهلذا مادؿـؿارماعؿداد رباوظة
مومتلؿققم عقداغي.مععمػذا،مصإنمػذهماظلؾلؾةماجلؾؾقةمالمتزالمحتؿػظمبروسؿفا

مبعضم"زواؼاػا"مأنمؼلؾطماظعؾؿاءمسؾقفاماظضوء.

مم–األوراسمم-ماجلؾالماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة: ماظؼدؼم مم–اظعصر سؾممم–اظؿارؼخ
ماآلقار.

مماجلؾالماظعاِظؿة:معراجعةمإمجاظقة:مزاغز-جاك/جوػرمصقين
ماظع ماظدرادات ميف ماجلؾال مإشػال ممت معا ماظؿؿـالتممؾؿقة،طـريا ميف متعؿرب إذ

مماظؿؼؾقدؼةمودطامشريمعالئممظإلغلان،معـغؾقم"سؾىماهلاعش"،معؿؿـعمسنماالبؿؽارم
مومعؿشؾثمبؿؼاظقدهماجلاعدة.
محال مدوعا مػذا مؼؽن موممل مإصرؼؼقا، ممشال ماألحؽامممجؾال مسؾى مؼصعب ػـا

مرىماظصؿودمأعاممػذهماظؿفربة.اظلابؼةمادلـفرةمسنمعواضفمأخ
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ممث معن مو ماظلفول معن مأطـر معروؼة ماجلؾال مشذائقامأوال، مأعـا متضؿن مصإغفا ة
ومأػممدظقلمسؾىمذظكممأؼضامضؿاغاتمأحلنمباظـلؾةمظؾصقة،ممتـلمحؼقؼقا،مصفي

مارتػاعماظؽـاصةماظلؽاغقةميفمػذهمادلـارق.
م معػضال،مخاصةمأغفا مودطا ودطمتعربهمػؽذامميؽنمظؾفؾالمأنمتظفرمبوصػفا

ررضاتمتوصرمحرطقةمدوظقةمظؾؾضائع،مظؾـاسمومظألصؽار.معنمػذهماظؿؼارعاتمجاءتم
مصؽرةمعامدـطؾقمسؾقهمتلؿقةم"اجلؾالماظعادلة".

م ميف مطؾري مبشؽل متؿفلد ماظلاحؾقة مبعضماجلؾال مصرداغقة ادلغربماألضصىمإن
مؼدمداسدماظؼربمعنمعضققمجؾلمرارقمسؾىمتواجدمأظػيمدلدنظدىمجؾاظةماظرؼف.مظ

م مررضاتمجتارؼةمتربطمبنمعضققمجؾلمرارقمومصاس،ماظعاصؿة م–حبرؼةمتعربػا
ػذاماظؿواجدماظضؽقلمظؾؿدغقةمسؾىماألعدماظطوؼلمسّدل،معنماظؿوجهماظطؾقعيمهلذهم
ميفم ماألبقضمادلؿودط ماظؾقر مدواحل مرول مسؾى معوجود ماظؿصور مػذا مظؽن ادلـطؼة.

ؾائلمبنيمضؾعةمبينممحادمػـنيموميفمبالدماظؼم–جؾالماظطرارةمسؾىمررؼقمتؾؿلانم
أومضلـطقـةمومجباؼة،مويفمجؾلمطلالتمباظؼربمعنماظؼريوان،مإىلمجؾلمغاصودةم

مبنيمشاتموماظلاحل.
مت مظؿداخلمذبؿؿعممظـامظفرسـدعا ماظلؿاتماظـرؼة مرؤؼة مميؽــا ماجلؾال، تؾك

مإصرؼؼقا ممشال ميف مذاتماخلصوصقة مسابرةمم،اجلؾال مضاصؾة مربور مطأغفا مو جؾال
مىلماظؾقر،ممبدنمضرؼؾةمومضدمية،مومدؽانمضروؼنيمبؽـاصةمساظقة.ظؾعاملمتؤديمإ

متل.م-مرؼفم–دؼـاعقةمم–عؿعؾؿونمم-مجؾالماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة:

ماؼربضن مصارؿة م)اظؼؾائلم: مذرؼف مسؾي مبن مسائؾة مادلؼددة. ماظعؾودؼة حول
ممنوذجام(1591-1481)اظّصغرى(م

ماظ ميف ماالحؿالل ماظصغرىمحتتمورأة ماظؼؾائل مبالد موضوع مسشرمإن ماظؿادع ؼرن
مص متصـقفماظلالالتماظؽربى. ماظموحدهأدىمإىلمإسادة سممسحمبدصعمؿقّؿادلؿعاون

صرضتمسؾقفامماظيتمخاصةمباظـلؾةمظؾعائؾةمادلرابطقةمبنمسؾيمذرؼفم،مثنماظؾؼاء
ماغ مشحؿؿقة مطار ماظوالئقة ماجلؿاسة ماجلغرايف. ماظؿشؿت مإىل مباإلضاصة عنمواظضقؼة
م.سؾىماألراضيمدرتاتقفقاتمجدؼدةمظالدؿقالءامةاظدؼـقمادلؾؽقةمصرضتاظوادي،م
م ماظـلاءمتظؼد متـؾقتماظرجال، مادؿصالحماالضطاعمسنمررؼقمجذبمو مو ممبـاء

مضرنمعنماظعؾودؼة.سنممااألرػالماظذؼنمؼعؿربونمسؿؾفمماإلجؾاريمسؼابو
م-مادؿعؾادم–دؿعؿارمام-مبنمسؾيمذرؼفم-مبالدماظؼؾائلماظؽؾؿاتمادلػؿاحقة:

م.أرض


