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ٔ
ان التحلي ـ ـ ــل المورفل ـ ـ ــوجي للمخط ـ ـ ــط العمران ـ ـ ــي
لمدين ــة القلع ــة يتطل ــب االختص ــاص ال ــدقيق ف ــي
ٓ
مي ـ ــدان العمـ ـ ـران واالث ـ ــار ،ويعتم ـ ــد عل ـ ــى نت ـ ــائج
ٔ
التقنيــات والحفري ــات الت ــي يقــوم به ــا االثري ــون ،وك ــذلك عل ــى الدراس ــات
ٔ
ٔ
االبحاث الحديثة ،لذا ٕفانني ساحاول في هذه المداخلة دراسـة المخطـط
العمرانــي والبنيــة الداخليــة لهــذه المدينــة خــالل العهــد الحمــادي معتمـ ًـدا
فــي ذلــك علــى مــا تــوفر لــدي مــن مــادة خبريــة ،اســتقيتها مــن النصــوص
ٔ
التاريخي ــة بالدرج ــة االول ــى والت ــي عث ــرت عليه ــا ف ــي المص ــنفات العام ــة
والخاصة بتاريخ الدولة بني حماد وحضارتهم ،ثـم نعتمـد بعـد ذلـك علـى
ٔ
نتــائج بعــض الدراســات واالبحــاث الميدانيــة الحديثــة التـ ّـي ســبقي فــي هــذا
ٔ
ٔ
الموض ـ ـوع ،غي ــر ان قلته ــا ون ــذرتها وغم ــوض بعض ــها تجعلن ــا نلج ــا ٕال ــى
ٔ
النصـوص التـ ّـي تــدفعنا ٕالــى بعــض النتـائج التقريبيــة بتحديــد بعــض امــاكن
ٔ
ٔ
ٔ
االحيــاء ،واالبــواب ،والمســاجد التـ ّـي وردت اســماؤها فــي هــذه النصــوص
النــدثارها وزوال معالمهــا العمرانيــة بســبب ا ٕالنســان ومعــول الزمــان الــذي
عبث بها.
تتمي ــز المدين ــة ا ٕالس ــالمية عمومـ ــا ف ــي ب ــالد المش ــرق والمغـ ــرب
بس ـ ــمات مش ـ ــتركة بغ ـ ــض النظ ـ ــر ع ـ ــن المميـ ـ ـزات الت ـ ـ ّـي تفرض ـ ــها البيئ ـ ــة
الطبيعيـ ــة ،والتقاليـ ــد المحليـ ــةٕ .ان تشـ ــييد المدينـ ــة ا ٕالسـ ــالمية م ـ ـرتبط
ٔ
بضــوابط وشــروط اساســية وضــرورة تــوفر بعــض المعــالم العمرانيــة علــى
ٔ
ٔ
ٔ
واالبــواب وشــبكة الطــرق
راســها المســجد الجــامع ،والســوق ،واالســوار،
والـ ــدروب المخصصـ ــة للمشـ ــاة والعربـ ــات ،كمـ ــا يمتـ ــاز سـ ــكان المدينـ ــة
ٔ
بحرصـ ــهم علـ ــى صـ ــيانة ديـ ــارهم وبناءهـ ــا تماشـ ــيا مـ ــع القـ ــيم االخالقيـ ــة
ٔ
والعــادات والتقاليــد التـ ّـي بنيــت عليهــا االســرة الحضــرية ا ٕالســالمية وهــي
ٔ
ضـوابط تفنـد مــا ذهـب ٕاليــه بعـض المستشــرقين مـن ان البنــاء فـي المــدن
ا ٕالسالمية يتميز بالعشوائية وعدم التماسك.
ٕان مدينة قلعة بني حماد ال تخرج عن هذه القاعدة وال تشـد عنهـا
وال تبتعــد عــن وظــائف هــذا التخطــيط ومعلمــه ،فقــد عرفــت هــي ٔاالخــرى
تطورات منذ بنائها م قبل بني حماد الذين لهم الفضل الكبيـر فـي جعلهـا
ٔ
قاعدة للحكم ومركز دائرة نفوذهم فـي المغـرب االوسـط ) ، (١تتجلـى هـذه
ٓ
ٔ
ٔ
المــاثر الباقيــة بالمدينــة كاالســوار ،والقصــور والمســاجد ،واالبـراج ،وهــي
مع ــالم عمراني ــة ت ــدل دال ل ــة واض ــحة عل ــى اهتم ــام الحم ــاديين بتش ــييد
العم ـران وتخليــده ،وعكــس ازدهــار هــذه الصــورة تطــور العلــوم والفنــون
والص ــناعات وانتشــار الس ــواق بالمدين ــة مم ــا يــدل عل ــى الرق ــي الحض ــاري
للمجتمع الحمادي في ذلك الوقت.
كانــت مدينــة القلعــة فــي العهــد الحمــادي عاصــمة الدولــة ،بنيــت
ٔ
سنة  ١٠٠٧م اي قبل ٕاعالن استقالل الدولة الحماديـة ،تقـع علـى حافـة
ٔ
مرتفعــات "التــل" مشــرفة علــى طــرق تجاريــة عظيمــة االهميــة تصــل ثغــر
ٔ
بسكرة بالساحل فرضت هذه المدينة نفسها كمدينة رسمية يقطنهـا امـراء
بني حماد).(٢
ٔ ٔ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪّ :
شيد بنـو حمـاد بالقلعـة المسـجد الكبيـر او االعظـم،
ومســجدا صــغيرا بقصــر المنــار ،كانــت تــؤدي الصــلوات بهمــا ،وتلقــى فيــه
بعــض الــدروس علــى الطلبــة فــي المجــالس العلميــة المختــارة) ،(٣وتعتبــر
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
مئذنة المسجد االعظم من اقدم الماذن الجزائرية تتالف من بـرج واحـد،
ٔ
ٔ
يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي اكـثــر مــن اربــع وعشــرون متـرا مبنيــة بــالحجر ،تمتــاز
ٔ
هــذه المئذنــة بالزخــارف التـ ّـي ترتبهــا ،فهــو تحفــة معماريــة رائعــة حتــى ان
ٓ
ٔ
ٔ
بعض الباحثين يشيرون ٕالى ان مئذنة هـذا المسـجد قـد اثـرت فـي المـاذن
الموحديــة وخصوصــا فــي مئذنــة جــامع ٕاشــبيلية التـ ّـي لهــا زخــارف منظمــة
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ٔ
ٔ
حســب ثــالث الــواح قائمــة) ،(٤با ٕالضــافة ٕالــى المســجد االعظــم اكـتشــف
ٓ
علمــاء االثــار الجزائــريين ســنة  ١٩٦٨مســجدا صــغيرا بقصــر المنــار يبلــغ
طولــه  ١٦٠مت ـ ًرا وعرضــه  ١٢٠مت ـرا وفــي وســط مشــكاة محرابــه كـتابــات
تحتوي على ٓايات من الق ٓران الكريم ،منها " ُق ْل ُه َو َّالل ُه َٔا َحد َّالل ُـه َّ
الص َـم ُد
َّ
ٔ
َ َ َ
َ
ل ْم َي ِل ْد َول ْم ُيول ْد َول ْم َي ُكن ل ُه ُكـ ُف ًـوا " ،ويعتبـر المهندسـون واالثريـون بنـاء
ٔ
ٔ
ٔ
المسجد االعظم من ابدع المخلفات االثرية الحمادية).(٥
ٔ
اﻷﺳــﻮار واﻷﺑــﺮاج :اعتنــى االمـراء الحمــاديون بتســوير مدينــة
ٔ
القلعــة التـ ّـي كانــت قاعــدة لحكمهــم لــبالد المغــرب االوســط لتكــون قلعــة
منيعــة صــعبة المنــال وحصــنا قويــا يســهل الــدفاع عنهــا ،كانــت قلعــة بنــي
ٓ
حمــاد محاطــة بســور مازالــت اثــاره باقيــة ٕالــى يومنــا هــذا ،يبلــغ طولــه ســبع
ٔ
كيلومترات ،يبدا من الشط الغربي لوادي فرج من جهة الشـرق ثـم يتجـه
ٔ
نحــو الشــمال ٕالــى ان يصــل ٕالــى جبــل تاكربوســت ثــم ينحــدر نحــو جبــل
ٔ
قرين ليعبر وادا باتجـاه الشـط الشـرقي ،ويـذكر ابـن حمـاد بـان الـذي بنـى
)(٦
قلعــة بــن حمــاد وســورها هــو مملــوك رومــي يقــال لــه بونيــاش  ،واهــتم
ٔ
ٔ
امـراء بنــو حمــاد كــذلك ببنــاء االبـراج القويــة والعاليــة للمراقبــة ،ومــن بــين
ٔ
ابـراج المراقبــة بالقلعــة التـ ّـي يشــير ٕاليهــا البــاحثون بــرج المنــار الــذي كــان
يمتــاز بعلـ ّـوه ،يراقــب مدينــة القلعــة مــن جميــع الجهــات المختلفــة ،وكــان
عــامال مهمــا فــي تســهيل مهمــة المراقبــة والــدفاع عــن الســكان لهــذا البــرج
قاعدة مربعة الشكل يبلغ ضلعها ٢٠م ،كما يشتمل على قاعتين ،وكـان
ممر الحراس يحيط بهما).(٧
أﺑﻮاب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ :تشتمل مدينة قلعـة بنـي حمـاد علـى
ٔ
ثالثــة ابــواب رئيســية واســعة ،شـ ّـيدت علــى جــانبي كــل واحــدة منهــا مراكــز
ٔ
ٔ
حراســة بمثابــة ابـراج صــغيرة مربعــة الشــكل لمراقبــة الضــواحي واالمــاكن
ٔ
المجاورة والداخلين والخارجين منها باستمرار) ،(٨وهـذه االبـواب الثالثـة
ٔ
هــي بــاب االقــواس ،وبــاب الجنــان وبــاب جـراوة ،ولــم يبــق منهــا ٕا ّال البــاب
ٔ
ٔ
ٔ
االول ولع ــل مدين ــة القلع ــة كان ــت تش ــتمل عل ــى اب ــواب اخ ــرى ل ــم ي ــتم
ٔ
اكـتشــافها بعــد ،والجــدير بالمالحظــة انــه ليســت لــدينا معلومــات خاصــة
ٔ
بهــذه االبــواب مــن حيــث المكــان المحــدد لوجودهــا ،فكــل مــا تشــير ٕاليــه
ٔ
الدراسات هو فقط ٕاثبات لوجودها ،وكانت هذه االبواب تغلق ليال.
ٔ
اﻟﻘﺼــﻮر :اعتنــى الحمــاديون ببنــاء القصــور ،فقــد عثــر االثريــون
في مدينة القلعة على ثالثة قصور منها ،قصر المنار وقصر البحر ،وقصـر
ٔ ٔ
السـ ـ ــالم ،ويبـ ـ ــدو ان ام ـ ـ ـراء الدولـ ـ ــة الحماديـ ـ ــة كـ ـ ــانوا مـ ـ ــولعين بالبنـ ـ ــاء
ٔ
ٔ
والتشــييد ،الن العمــارة رمــز القــوة واالزدهــار وهــي واجبــات ومهــام االمــراء
ٔ
االقويــاء ،وفــي هــذا الصــدد يقــول ابــن خلــدون "تكـثــر العلــوم حيــث يكـثــر
العمران وتعظم الحضارة").(٩
ٔ
يتـالف قصـر المنـار مــن عـدة مبـاني بعضــها بجانـب بعـض ،توجــد
ب ــه قاع ــات مختلف ــة الش ــكل م ــن بينه ــا القاع ــة الش ــرفية للقص ــر وك ــذلك
ٔ
المســجد الصــغير الــذي ســبق ذكــره ،لقــد بنــي هــذا القصــر باســلوب فنــي
ٔ
معماري بديع والدليل على ذلـك ان الجـدار الشـمالي للقصـر كـان يحتـوي
ٔ
علــى الــواح مســتطيلة مــن الرخــام فوقهــا شــريط مــزين بعناصــر هندســية
منقوشــة فــي الحجــر ،وكانــت القاعــة الشــرفية للقصــر مفروشــة بقطــع مــن
ٔ
ٔ
الخــزف بيضــاء وخض ـراء ،وتتخلــل القصــر احــواض مــن الزهــور واالشــجار
المثم ــرة ،ون ــافورات المي ــاه ،فه ــو معل ــم م ــن مع ــالم العمراني ــة الحمادي ــة
الرائعة).(١٠
ٔ
ٔ
امــا قصــر البحــر فقــد تــم اكـتشــافه خــالل الحفريــات التــي اجراهــا
ٔ
"دي بيل ــي" س ــنة  ،١٩٠٨م ــن ممي ـزات ه ــذا القص ــر ان مدخل ــه الش ــرفي

يشكل قاعة صليبية الشكل وصفين من القاعات المستطيلة متجهة مـن
ٔ ٔ
الجن ــوب ٕال ــى الش ــمال ورواق مفـ ـروش ب ــاالجر االحم ــر يح ــيط ب ــالحوض
الكبيـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تلع ـ ـ ــب فيـ ـ ــه ال ـ ـ ــزوارق حس ـ ـ ــبما ذك ـ ـ ــره ص ـ ـ ــاحب كـت ـ ـ ــاب
االستبصار).(١١
ٔ
ويتك ــون قص ــر الس ــالم م ــن ارب ــع غ ــرف وحج ــر ص ــغيرة ،ي ــؤدي
مدخله ٕالى قاعة مستطيلة يبلـغ طولهـا ١٧,٧٥م وعرضـها ٢,٧٥م ،وبهـذا
القصــر ك ــذلك قاع ــات مختلف ــة الشــكل والمقاس ــات ،ه ــذا ويش ــير بع ــض
ٔ
االثــريين ٕالــى وجــود قصــر رابــع بالقلعــة وهــو قصــر الكوكــب الــذي الزلنــا ال
ٔ
نعرف عنه اي شيء ).(١٢
اﻟﻤﺴــﺎﻛﻦٕ :ان الحــديث عــن الســكن والمســاكن بمدينــة قلعــة
بنــي حمــاد ،يتطلــب نصوص ــا تاريخي ــة ووث ــائق ع ــن الخط ــط ،ويتطل ــب
ٔ
حفريــات وتقنيــات ميدانيــة ولكنهــا مــع االســف غيــر متــوفرة ،فالبــاحثون
ٔ
يع ــانون م ــن ه ــذا الجان ــبٕ ،اال ان بع ــض النت ــف وا ٕالش ــارات ال ــواردة ف ــي
ٔ
بعــض المصــادر تســمح لنــا بتكــوين فكــرة عامــة عــن المســكن وانواعــه فــي
ٔ
مدينـة قلعـة بنــي حمـاد ،ال ّن العمـارة ا ٕالســالمية تحكمهـا ضـوابط مشــتركة
تجعلها ذات سمات تكاد تكون واحدة )ٕ ،(١٣ان منازل قلعة بني حمـاد ال
تختلــف مــن حيــث الشــكل ونمــط البنــاء عــن منــازل المــدن المغربيــة فقــد
ٔ
ٔ
كانت مربعة الشكل في غالب االحيان ،ال تكـتسي اي مظهر جمـالي مـن
الخــارج لــيس بهــا نوافــذ مفتوحــة علــى الشــارع ،و ٕان وجــدت فهــي نوافــد
ٔ
صــغيرة ال تعــرض الحــريم للرؤيــة مــن الخــارج ) ،(١٤كانــت ابــواب المنــازل
مصــنوعة مــن الخشــب كــان يتوســط منــازل القلعــة الفنــاء ليــدخل ٕاليهــا
الضــوء ،وتوجــد بهــذه المنــازل مم ـرات تص ــل الغــرف ببعض ــها الــبعض،
وكانـ ــت هـ ــذه المنـ ــازل تحتـ ــوي علـ ــى قنـ ــوات لصـ ــرف الميـ ــاه ٕالـ ــى خـ ــارج
ٔ
المدين ــة ،كم ــا كان ــت تقت ــرب م ــن بعض ــها ال ــبعض خاص ــة ف ــي االحي ـ ـاء
ٔ
الش ــعبية االهل ــة بالس ــكان ،وق ــد ك ــان بن ــاء ج ــدران ه ــذه المن ــازل ي ــتم
ٔ
بالحجارة في الغالب االعم).(١٥
ٔ
أﺣﻴـــﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ :ال شــك ان مدينــة قلعــة بنــي حمــاد كانــت
ٔ
تش ــتمل عل ــى ع ــدة احي ــاء كغيره ــا م ــن م ــدن الدول ــة الحمادي ــة ،تقطنه ــا
ٔ
ٔ
طبقــات اجتماعيــة مختلفــة ،والحقيقــة انــه مــن الصــعوبة بمكــان ان نلــم
ٔ
ٔ
ٔ
بجميع احياء المدينة الن الزمن قد اتى عليها ،ويد ا ٕالنسـان لـم تبـق منهـا
ٔ
شيئا ،والنصوص قـد اهملتهـا ّاللهـم ٕاال تلـك البقايـا والنتـف الت ّـي ال تشـفى
ٔ
ٔ
غليل الباحث ،ومن بين احياء المدينة نعرف فقط اسـم حـي واحـد وهـو
حي جراوة الذي يقع قرب باب جراوة).(١٦
ٓ ٔ
اﻷﺣﻮاض واﻟﺠﺴـﻮر :احتفظـت مدينـة القلعـة باثـار احـواض
وجســرين ،كــان عــدد ٔاالحــواض ثالثــة يقــع ا ٕالثنــين ٔاالولــين مــن قصــور
المن ــار والثال ــث ف ــي القس ــم الجن ــوبي للمدين ــة ،الح ــوض العل ــوي لقص ــر
المنـ ــار مسـ ــتطيل الشـ ــكل يبلـ ــغ طولـ ــه ٤,٩٠م وعرضـ ــه ١,٣٠م وعمقـ ــه
ٔ
٤,٩٠م ،تص ـ ــل ٕالي ـ ــه قن ـ ــاة محف ـ ــورة ف ـ ــي االرض ٕال ـ ــى زاويت ـ ــه الش ـ ــمالية
الشرقية ،ويقع الحـوض السـفلي جنـوبي غربـي الحـوض العلـوي ،مسـتواه
ٔ
ٔ
ٔ
اقــل مــن المســتوى االول بمتــرين ،امــا الحــوض الثالــث الموجــود جنــوبي
المدينة فهو على شكل مسـتطيل يبلـغ طولـه الـداخلي ١٢م وعرضـه ٦م،
ٔ
وعمق ـ ــه مت ـ ـ ـ ًرا ،وجدران ـ ــه محص ـ ــنة تحص ـ ــينا ّ
جي ـ ــدا ب ـ ــدعائم اس ـ ــطوانية
الشكل).(١٧
ٔ
امــا عــن الجســور فقــد كــان بمدينــة القلعــة عــدة جســور بقــي منهــا
ٔ
اثنــين احــدهما فــي القســم الغربــي للمدينــة علــى النهــر الموجــود بــين قصــر

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٩

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
الســالم وجبــل القــرين والثــاني يحمــل اســم جســر ســيدي عيســى موجــود
جنوبي المدينة وخارجها).(١٨
ٔ
ٔ
وهكــذا؛ يمكننــا ان نقــول ان بنــو حمــاد شــاركوا فــي بنــاء معــالم
الحضـ ــارة ا ٕالسـ ــالمية مـ ــن خ ـ ــالل اهتمـ ــامهم ببنـ ــاء المسـ ــاجد والقصـ ــور
ٔ
ٔ
واالســوار واالبـراج والتــي كلهــا كانــت تــدل علــى ولعهــم بالبنــاء والتشــييد،
ٔ
وليس عجيبا ٕاذا راينا ابن حماد يرثي قلعة بني حماد في هذه
ٔ
االبيات:
ٔ
ٔ
ٔ
اين العروسان ال رسم وال طالل * واين ما شاد منه القادة االول
ومجلس النوم قد هب الزمان لـه * بحادث قل فيه الحادث الجلـل
ٓ
وما رسوم المنار االن ماثل ــة * لكنها خير يجري بهــا المثل
-------------------------------------------اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

ﺒﺎﻉ ﺠﻭﺭﺝ ﻫﺎﺭﻴﺸﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺯﺭﻋﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ

ﺘﻨﻘﻴﺏ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻟﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ،

ﻭﺤﻴﻥ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ

ﻤﻨﺠﻡ ﻟﻠﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﻡ

ﻤﺴﺅﻭ ﹰﻻ ﻋﻥ  %٧٠ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.

ﻭﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻟﻴﺎﻟﻲ ١٦٩٦ﻡ ﺃﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺎﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺠﻭﻓﻴﻨﺯ
ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺸﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺴﻲ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺸﻌﻠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ

ﻓﺭﻨﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ "ﺍﻟﺨﻁﺄ" ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﻌﺎل ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺜﻡ ﻤﻨﺯل

ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﺤﺘﻰ ﺍﺤﺘﺭﻗﺕ ﻨﺼﻑ ﻟﻨﺩﻥ
ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ "ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" ،ﺃﻤﺎ ﺠﻭﻓﻴﻨﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﺏ ﺒﺄﺫﻯ !!

ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٣٤٧ﻡ ﺩﺨﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻔﻥ

ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ،ﻭﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ

ﻤﺴﻴﻨﺎ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﻓﻲ

ﻼ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ .ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﻀﻰ ﺃﺼ ﹰ

ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺜﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ

ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻘﺘل ﺜﻠﺙ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ.

ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ

ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻜﺭﺩ
ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﻲ ﺤﺭّﻡ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻊ

ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻌﺒﻪ ،ﻭﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ

ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺇﺭﺴﺎل ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻜﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ! ﺇ ﹼﻻ

ﺃﻥ "ﺠﻤﺎﻋﺘﻨﺎ" ﺘﻘﺎﻋﺴﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ  ،ﻓﺄﺼﻠﺢ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ

)ﻭﻟﻜﺄﻥ ﺘﺘﺼﻭﺭ ﺇﺴﻼﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻜﺈﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
ﻻ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ ( !!
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻗﺩ ﺴﻨﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻜﺔ

ﺒﻼﻁ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ )ﻗﺭﺏ ﺒﻭﺍﺘﻴﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ( ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ

ﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺃﺤﺩ؛ ﻓﻘﺩ

ﺘﺭﺍﺠﻌﻭﺍ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻴﺵ ﺸﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ،ﻓﻐﻠﺒﻭﺍ

ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ .ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ" :ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻬﺯﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﺘﻴﻴﻪ ،ﻟﺭﺃﻴﺘﻡ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴُﺘﻠﻰ ﻭﻴُﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺒﺭﻴﺩﺝ ﻭﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ" !!

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ

ٕ -1ابراهيم حركـات ،المجتمـع ا ٕالسـالمي والسـلطة فـي العصـر الوسـيط ،دار
ٕافريقيا الشرق ،المغرب  ،1998ص.267
 -2عب ـ ــد الق ـ ــادر جغل ـ ــول ،مق ـ ــدمات ف ـ ــي ت ـ ــاريخ المغ ـ ــرب العرب ـ ــي الق ـ ــديم
والوسيط ،ترجمة فضيلة الحكيم ،دار الحداثة ،لبنان ،1982 ،ص.58
 -3ينظر:
Saladine Note Surla Kalaa des Beni Hammad Recueil des
Notices et Mémoires de la Société Archéologique de
Constantine 1922-1923. p198.
 -4رش ـ ـ ــيد بورويب ـ ـ ــة ،الدول ـ ـ ــة الحمادي ـ ـ ــة ،تاريخه ـ ـ ــا وحض ـ ـ ــارتها ،دي ـ ـ ــوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1977 ،ص.213
 -5يحي بوعزيز ،جهود الجزائر الفكرية في موكـب الحضـارة العربيـة ،مجلـة
ٔ
ٔ
االصالة ،العدد ،19مارس-ابريل ،1974 ،ص.286
ٔ
ٔ
 -6الص ــنهاجي اب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ،اخب ــار ممل ــوك بن ــي عبي ــد وس ــيرتهم،
ٔ
تحقيق جلول احمـد بـدوي ،المؤسسـة الوطنيـة للكـتـاب ،الجزائـر،1984 ،
ص.42
 -7رشيد بورويبة ،المرجع السابق ،ص.203
ٔ
 -8محم ــد تحريش ــي ،اس ــس المك ــون الثق ــافي للحم ــاديين ،مجل ــة الفض ــاء
ٔ
ٔ
المغــاربي ،مخبــر الدراســات االدبيــة والنقديــة واعالمهــا بــالمغرب العربــي،
ٔ
ٔ
جامعة ابي بكر بلقايد -تلمسان ،العدد  ،2ابريل  ،2004ص.266
 -9اب ــن خل ــدون عب ــد ال ــرحمن ،المقدم ــة ،دار الكـت ــاب اللبن ــاني) ،دت(،
ص.777
 -10عبد الحليم عويس ،دولة بني حماد ،دار الشروق ،1980 ،ص.73
ٔ
 -11مؤلف مجهـول ،االستبصـار فـي عجائـب االبصـار ،تحقيـق سـعد زغلـول
عبد الحميد ،دار النشر المغربية ،الدار البيضاء ،1985 ،ص.23
 -12رشيد بورويبة ،المرجع السابق ،ص.270
ٔ
 -13قــدور احمــد ،المــدن الموحديــة وعالقاتهــا بــا ٕالقليم )دراســة اجتماعيــة
ٓ
اقتصــادية( دكـتــوراه فــي التــاريخ )مرقونــة( كليــة االداب والعلــوم ا ٕالنســانية،
الرباط ،1988 ،ج ،2ص.437
 -14ينظر:
Golvin (L) le maghrib central à l’époque des Zirides
Adrien Maisonneuve, paris, 1962, p153.
 -15رشيد بورويبة ،المرجع السابق ،ص.163
 -16المرجع نفسه ،ص.156
 -17المرجع نفسه ،ص .274-273
 -18المرجع نفسه ،ص.274

ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

א
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