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 دزاطاث أدبُت: جخصص

 ٌ  (اليؼشة والختىز )اإلاظسحُت اإلاغازبُت : ااملىز ألاو

 

 العهد النىميدي والغزو الروماني: (1)ثكملة ملحاضرة

لُا إبان فترة الدولت الىىمُدًت   بعد اطخعساطىا ألهم الدالئل على وحىد اليؼاط اإلاظسحي في ػماٌ إفٍس

" دمحم عباشة"و" عثمان الىعان"والغصو السوماوي، والتي جحدر عنها الباحثىن في مجاٌ اإلاظسح اإلاغازبي واإلاؤزخ الخىوس ي 

، وجخمت لرلً ًظُف هؤالء على أن اهدؼاز اليؼاط اإلاظسحي وان بصفت "صالح مبازهُت"والىاكد اإلاظسحي الجصائسي 

لُا بداًت مً جىوع وىنها بىابت ألاكتاز اإلاغازبُت، باإلطافت  ػاملت على هتاق واطع بحُث ٌؼمل ول أكتاز ػماٌ إفٍس

خُت مً حُث ألاحدار والىكائع على حد  كىل صالح مباركية في كحابه دراسات في إلى أنها حؼترن في الظسوف الخاٍز

 .11املسرح الصفحة 

 مً هرا اإلاىتلم جشحي الجصائس هغيرها مً الدٌو اإلاغازبُت التي ػهدث في جلً الفترة حسهت واطعت لليؼاط 

اإلاظسحي، ولعل آزاز مدًىت جُملاد السوماهُت ػاهدة على صدق ما هرهب إلُه، وهي اإلادًىت التي بىاها الفُلم الثالث مً 

ت السوماهُت طىت  م للدماء ااملازبين وأبىائهم الرًً اطخىلىا على اإلاىتلت واطخىطىىا بعد طسد 168اللىاث العظىٍس

 –صالح مباركية، املسرح الجزائري ):ينظر. الظيان ألاصلُين، وأكامىا في اإلادًىت مظسحا ًدظع لخمظت آالف مخفسج

  (ودمحم جغليسية، دليل آثار ومححف ثيملاد 

عىابت وحمُلت وكاإلات ) إلى مظسح جملاد فلد ػُد السومان في الجصائس مظازح أخسي في عدة مدن منها ة باإلطاف

ولها هُاول مظسحُت جلام فيها العسوض اإلاظسحُت  (، طىُىدة، جبظت ودلع (طىق اهساض)وجِباشة، خمِظت ومدازوغ

بت أو مظسحُاث كصيرة على حد كٌى  ووان ذلً (املدن اللديمة في الجزائر: منير بىشناق في كحابه)ذاث عجائب غٍس

 .في الفترة اإلامخدة بين اللسن ألاٌو والثالث مُالدًين

 

   

  

 (طىق اهساض)مظسح خمِظت                                                       (باجىت)                          مظسح جُملاد                               (جِباشة)مظسح ػسػاٌ

 



صف الياجب والىاكد اإلاظسحي الجصائسي   طبُعت ااجخمع السوماوي أنهم ػغىفين بالفً اإلاظسحي "عز الدين جالوجي"ٍو

حُث ًىللىهه إلى أي ميان ٌغصوهه أو ًصلىن إلُه حُث ٌعمدون بالدزحت ألاولى الى إوؼاء عدد هبير مً اإلادن الداخلُت 

ت... والظاحلُت  ت ؤلاحخماعُت والترفيهُت بما فيها اإلاظازح الىصف دائٍس . وكد ػملذ هره اإلادن هثيرا مً اإلاسافم الظسوٍز

صالح ملباركية، املسرح في )و (19النص املسرحي في ألادب الجزائري ص: عز الدين جالوجي في كحابه): ينظر

 (.12الجزائر، ص

اكبالهم للمسارح التي شيدوها صالح ملباركية، : ينظر ) وفي مايلي جدول يبين مدي اهحمام الرومان و

  (:12املسرح في الجزائر، ص

خُت عدد اإلاخفسحين اإلادًىت  الفترة الخاٍز

 م18-م8عهد ًىبا الثاوي  6330 ػسػاٌ

ٌ  كاإلات  م150-م50 مجهى

 م150 3500 حمُلت

 م300-م200 1200 آمداوزوغ

 م168 5000 جُملاد

 م300-م200 2900 خمِظت

   

 :خالصة

بىاءا على هره الحجج والبراهين التي جىضح الفترة التي عسفذ فيها الدٌو اإلاغازبُت لفً اإلاظسح، فالبد مً  

غ لم جىً لهم أًت زغبت في جبني هرا الفً الري ًسوهه ال ًيخمي إلى زلافتهم وال  ؤلاػازة إلى أن الظيان ألاصلُىن وهم ألاماَش

إلى عاداتهم وجلالُدهم، هما أهه صىزة واضملت للغصو ومظهس مً مظاهس الاطخعماز الري لتاإلاا كاومىه بثىزاتهم ولم 

لُا طىي جلً آلازاز التي بلُذ إلى ًىمىا هرا، هما أنها مً أطباب واضملت في جشخس  ًبلى مً هرا الفً في ػماٌ إفٍس

ً مُالدي  . وؼشة اإلاظسح اإلاغازبي إلى غاًت اللسن العؼٍس

 

 


