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Resumen

La ciudad de Hunaín (Honaïne), ubicada en la cuenca occidental del mar Mediterráneo
fue una de las ciudades más avanzadas de la Edad Media. Fue popular por su actividad

cultural, económica y desarrollo arquitectónico. El geógrafo y viajero Hasan ibn Muḥammad al-Wazzān, conocido como León el Africano, ya describe las múltiples relaciones
de Hunaín con los dos extremos del Mediterránea, y con sus dos cuencas. Su riqueza
quedó al descubierto con los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la
ciudad a fines del siglo pasado, por ejemplo, con un vecindario residencial que utilizaba
los mejores materiales de construcción, como el mármol. Durante nuestra inspección
de campo, notamos que hay una diversidad en el legado tangible que queda en Hunaín,
entre lo religioso, lo civil y lo militar. En el presente trabajo hacemos una descripción de
los principales bienes arqueológicos de la ciudad histórica de Hunaín.
Palabras clave: Hunaín, arqueología islámica, patrimonio material, palacios, santuarios,
murallas.
Abstract

The city of Honaine, located in the western basin of the Mediterranean Sea, was one of
the most advanced cities of the Middle Ages. It was popular for its cultural, economic,
and architectural development. The geographer and traveler Hasan ibn Muḥammad
al-Wazzān, known as Leo Africanus, already describes the multiple relationships of
Honaine with the two extremes of the Mediterranean, and with its two basins. Its wealth
was exposed with the results of archaeological excavations carried out in the city at the
end of the last century, for example, with a residential neighborhood that used the best
building materials, such as marble. During our field inspection, we noticed that there is
a diversity in the tangible legacy that remains in Honaine, between the religious, the civil
and the military. In the present work we make a description of the main archaeological
assets of the historic city of Honaine.
Keywords: Honaine, Islamic archeology, material heritage, palaces, sanctuaries, walls.
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ملخص
مدينــة « هنني « الواقعة في احلوض الغربي للبحر األبيض املتوســط واحــدة من احلواضر التي ارتقت
في مراتب احلضارة إبان الفترة الوسطى؛ فقد ذاع صيتها في املجال الثقافي واالقتصادي واملعماري،
َّ
ولعــل املجــال األخير أصدق خبرا عن مدى ّ
يصب فيها
حتضر مدينة « هنــن « باعتبار العمارة وعاء
ّ
الب َّناء خالص ثقافة املجتمع الذي يعيش فيه وفق ًا لإلمكانات املادية املتاحة ،فعندما يرتقي املستوى
املــا ّدي ألي دولــة قدميــ ًا أو حديث ًا يرتقي معه األســلوب املعماري ،وقد عاي ّنا هــذا األمر في مدينة «
هنني «؛ حيث قارنّا ما ذكره اجلغرافي « احلسن بن محمد الوزّان « امل َّلقب « بليون اإلفريقي « حول
اشــتغال ســاكنيها في ال ّتجارة مع مدن الض ّفة املقابلة « كملقا « و «كطلونيا « و»أمليريا « وثرائهم
مع ما أسفرت عنه احلفرية األثرية التي أجريت في املدينة نهاية القرن املنصرم ،لقد أزيح ال ّنقاب عن
حي سكني استعملت فيه أج َود أنواع مواد البناء كال ّرخام مثالً ،والحظنا خالل معاينتنا امليدان ّية ّأن
هناك تنوعا في املوروث املادي الثّابت املتب ّقي في مدينة « هنني « بني ما هو ذي طابع ديني  ،ومدني
 ،وعسكري ،و هو األمر املوجود في جميع حواضر احلضارة اإلسالمية شرق ًا وغرباً.
الكلمات املفتاحية :مدينة هنني ،العمارة ،الفترة الزيانية ،املساجد ،القصور ،األضرحة ،األسوار،
األبراج.

مقدمة:
المـادي النافذة التـي ّ
يعتبـر التـراث بنوعيـه املـادي وال َّ
نطل من خاللهـا على ماضي
األسلاف ومسـتواهم االجتماعـي والثّقافـي واالقتصـادي ،وهـو مـا جعلـه مـادة خامـا
للصناعة السياح ّية األثرية ،ورغم نوائب الدّ هر ال يزال جز ٌء مما ُأجنز قدمي ًا في مجال البناء
ّ
عما كان سـائداًّ ،
ولعل مدينة « هنني « العتيقة
وال ّتشـييد باقي ًا للعيان يحكي بصدق َّ
الواقعـة فـي احلـوض الغربي للبحر األبيض املتوسـط ٌ
ملثال ني ٌر عن التراث في شـ ِّقه املادي
الثابـت ،و جتـدر اإلشـارة إلـى أن جـزءاً كبيـراً قد توارى حتـت أقدام العصرنـة من جهة،
ومن جهة أخرى بفعل احلروب واإلغارات ّ
الشرسـة الصليبية التي تع ّرضت لها املدينة
عما تب ّقى من شواهدها األثر ّية.
قدمياً ،وسنعمد في هذا املقال إلى تقدمي وصف أثري َّ
اإلشكالية:
حتى نعطي للموضوع ح ّقه من الدراسة البدّ أن جنيب عن اإلشكال ّية التالية :في
ماذا تكمن البقايا األثر ّية املاد ّية الثّابتة مبدينة « هنني «؟
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أهمية الدراسة:
تتضمـن الدراسـة فـي ثناياهـا موضوع ًا بات يفرض نفسـه علـى املجتمعات احلالية
ّ
وحكوماتها ،ويتمثّل في االهتمام باملوروث املادي واالنتفاع باألصـول التراث ّية ،فلم تعد
خاصة إذا كانت تستند على جبل
صماء ال فائدة ترجى منها ّ
املدن العتيقة مجرد أبنية َّ
ويسـهل
فـي الطبيعـة اخلضـراء أو تقابل زرقة البحر ،فذلك سـيثمن مجالها السـياحي
ّ
فـي نفـس الوقـت مـن اسـتغاللها اقتصادي ًا وثقافيـا واجتماعياً ،من هـذا املنطلق عمدنا
السـياحية
فـي هـذه الورقـة البحث ّيـة إلـى ال ّتعريـف مبدينة « هنين « العتيقـة ومؤ ّهالتها ّ
في املجال ّ
الطبيعي واألثري ،حتى حتظى بالعناية ال َّ
الزمة وتُس َتثمر كنوزها األثر ّية.

تقع مدينة هنني العتيقة باحلوض الغربي للبحر األبيض املتوسط الذي ّ
تطل
عليه مباشرة ،وهي اليوم إحدى املدن اجلزائر ّية التابعة لوالية تلمسان إدارياً.

الصورة رقم  :01تبني امللمح العام ملوقع مدينة هنني الساحلية.

اختار لها مخططوها موقع ًا بني وادين هما واد « هنني « الـذي يجتـازها من اجلهة
الشـمال ّية الشـرق ّية ،و واد « ريغـو « أو « مسـابي « الـذي يجتازهـا مـن الناحيـة الغرب ّية
(أنظـر الصـورة رقـم  ،)01ويبـدو أن اختيـار موقعهـا لـم يتـم مصادفـة بـل كان وليـد
دراية تا ّمة باجلانب الط ّبوغرافي؛ حيث استغل املوحدون ومن بعدهم الزيان ّيون طبيعة
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مهمة الدّ فاع عنها ضدَّ الغُزاة.
ال ّتضاريس لتكون حصن ًا طبيع ّي ًا ِّ
يسهل من َّ

املخطط رقم  :01يبني حدود التصميم العمراني ملدينة هنني،عن:
Khelifa Abderrahmane, Honaïne ancien port du royaume de Tlemcen, Argel, Dalimen, 2008, p. 180.

تنقسم املدينة إلى قسمني؛ األول منخفض يقع في اجلهة الشمال ّية على مقربة من
يرجح أن هذا اجلزء من املدينة كان مركزا لها ،إذ جنده يشمل جميع
وادي « هنني «َّ ،
ّ
الشـرقي ّ
الشـمال ّ
املنخفـض احمليـط باملدينة عبر االجتاهات الثالثة املتمثّلة في ّ
والشـمال
الغربي واجلنوب ّ
السكنية حالياً ،أما الثاني فعلوي يرتفع
الشرقي الذي متتد فيه األحياء ّ
1
عن سطح البحر بحوالي 30م ،ويستند على منحدر جبلي تعلوه القلعة  ،وقد حتدَّ ثت
عدد من أ ّمهات الكتب عن مدينة هنني ،حيث ذكر «البكري» أنّها كانت في أ ّول األمر
حصنا 2ثم أعقبه «اإلدريسي» ،3ومن بعده «حسن بن محمد الوزان» الذي ذكرها في
بالسـكان ذات مسـاكن
مؤلَّفـه «وصـف إفريقيـا» بأنهـا كانت من املدن العامرة واآلهلة ّ
جميلة ال ّتصميم إلى غير ذلك مما تشتمل عليه املدن ذات ّ
الطابع اإلسالمي قدمي ًا.4
1 Marçais, Georges, « Recherche d’archéologie Musulmane, Honaïne », Revue Africaine, 1928,
vol. 69, p. 344.

 2البكري أبو عبيد اهلل ،املغرب في ذكر بالد إفريقية واملغرب ،دار الكتاب اإلســامي ،القاهرة،
(دت) ،ص.80
 3احلســني الشريف اإلدريســي أبو عبد اهلل محمد ،نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،مج  ،02ج
 ،01مكتبة الثقافة دينية ،القاهرة  ،2002ص.534 :
 4الوزان الفاســي محمد احلســن ،وصــف إفريقيــة ،ط ،2ج  ،2ترجمة محمــد حجي ،ومحمد
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-1نبذة عن املعالم األثر ّية الدين ّية اإلسالم ّية:

الصعـب احلديـث عـن املـوروث املـادي ملدينـة هنني الندثار ِّ
جــل ّ
الشـواهد
إنَّـه ملـن ّ
األثـــر ّية التـي تركهـا األسلاف بهـا األمـر الـذي أضفـى غموضـ ًا علـى تاريخهـا وماهيـة
تكونهـا ،وقـد الحظنـا من زياراتنا املتك ّررة للمدينة ّأن ما تب ّقى من بصماتهم باملدينة
ُّ
أغلبه ذو طابع عسكري كالقلعة ،واألسوار ،والباب ّ
الشمالي ،ربّ ا ألنها كانت بعيدة
السلطات احمللية لبناء مشاريعهم في الفترات ال َّ
الحقة.
عن املجال الذي حظي باهتمام ّ
 1-1املساجد:
فيما يخص مساجد مدينة « هنني « ،لم ترد أي إشارات عنها ،ما عدا ما ذكره «
الصحيح احلسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي
ابن مرزوق اخلطيب « في مؤلَّفه « املسند ّ
السلطان لشراء قطعة أرض ّية بغرض بناء مسجد،5
احلسن « عن تكليفه من طرف هذا ّ
ولم يتبق منه أي شـيء ،إذ َ ّت حتطيمه كل َّيةً ،و ُأزيل ما تبقى منه من جدران وغيرها،
تـمت توسعته فيما بعد
و ُبــني عوض ًا عنه مسجد جديد في سبعينيات القرن املاضي؛ َّ
بال ّتحديد سنة 1986م.6
بخصوص أبعاد املسـجد والوصف الداخلي لبيت الصالة وشـكل وزخرفة احملراب
فإنّه ال يوجد أي نص مكتوب باستثناء ما ذكره ابن مرزوق على أنه مسجد خطبة،7
األمر الذي ّ
يدل حسب ظ ّننا أن صالة اجلمعة والعيدين كانت تُؤ ّدى فيه ،ففيهما تُقدّ م
اخلطب  ،كما ّ
يدل ذلك على أنّه كان كبير احلجم مقارنة بهذه الوظيفة ،أ ّما ّ
الشاهد
املادي فهو اآلخر ينحصر فقط فيما قدَّ مه «عبد ال ّرحمن خليفة» بخصوص املئذنة عن
«شـارل موبريكـس» و»كنـال» ال َّلذ ْين رسـما صورة عـن نواتها املركزية التي شـاهداها
موجـودة بين البرجين الرابع واخلامس باجلهة الغرب ّية من أسـوار املدينـة ،يقدر ارتفاعها
بـ18.50م،أما ضلعها فيقدر طوله بـ1.60م ،ما ّدة بنائها من اآلجر َواحلجر ّ
املشذب ،كما
ّمت العثور عند القيام بعملية احلفر أثناء ال ّتوسـعة التي قام بــها أهــالي املدينة للمسـجد
األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان،1983 ،ص.15 :
 5ابن مرزوق التلمســاني محمد ،املســند الصحيح احلسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي احلسن،
دراسة وحتقيق ماريا خيسوس بيغيرا ،تقدمي محمود بوع ّياد الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر،
 ،1981ص.403 :
6 Khelifa Abderrahmane, op. cit, p. 309.

 7ابن مرزوق التلمساني محمد ،مصدر سابق ،ص

.403
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الصالة ،8وإذا مـا قارنا ارتفاع تلـك النواة بارتفاع
ســنة  1986علـى بقــايا أعمـدة بــيت ّ
مئذنة مسجد سيدي أبي احلسن املوجود مبدينة تلمسان املقدَّ ر بـ 14.26م املوجود في
مدينة تلمسان؛ سنالحظ أنها أكثر ارتفاع ًا منها ،األمر الذي يفرض احتمال ّأن حجم
مسـجد «هنني» كان أكبر من مسـجد «سـيدي أبي احلسـن» ،وهو ما ّ
يؤكد ما ذكره
«ابن مرزوق» من أنه مسجد خطبة ،ذلك إذا ما س َّلمنا بفرض ّية وجود توافق وتناسب
بني أحجام املساجد مع املآذن التي تعلوها.

 2-1األضرحة:
بالسلع فقط ،فلم تكن مقصد ال ّتجار
• لم حتط مبيناء مدينة «هنني» السفن احململة ّ
لوحدهـمّ ،إنـا ِ
قـدم إليها سـواء من األندلس عبر مينائها ،أومـن املدن املجاورة لها عدد
َّ
مـن العلمـاء الذيـن ّ
فضلوهـا للعيش أو نشـر العلم ،ربّ ا ال لشـيء إال لكونها كانت من
بالسكان ،ومن أولئك العلماء الذين وفدوا إليها نذكر «أحمد بن
بني احلواضر اآلهلة ّ
9
احلسـن الغماري» الذي كان يحضر صلوات اجلمعة بهنني  ،و«أبي عثمان سـعيد ابن
محمـد العقبانـي» ،و«أبـي علي حسـن بن السـيد الشـريف» ال َّلذ ْيـن ُولِّــــــيا بها قضاء
اجلماعة ،10ومن بني األضرحة املوجودة باملدينة نذكر:
أ-ضريح إبراهيم اآلبلي:
يقـع فـوق منحـدر صخـري يرتفع عن سـطح البحـر بـ117م ،تشـير ال ّرواية ّ
الشـعبية
السائدة عند ّ
الصالح قد دفن بذلك املكان ليقوم بحراسة
سكان املدينة إلى أن هذا الولي ّ
ّ
يخص ميالده أو سـيرته أو
وفيما
األعـداء،
هجمات
مـن
به
ترسـو
التـي
ـفن
والس
املينـاء
ّ
ّ
وفاتـه فلا ُيعـرف عنهـا شـيء ،لكن ميكن القول أن أصله ينحدر مـن « آبلة « ،11ذلك
إذا ما ربطنا لقبه اآلبلي «بآبلة».
بعـد املعاينـة امليدان ّية والقياسـات التي أخدناها للمعلم األثـري وجدنا ّأن ضريحه
8 Khelifa Abderrahmane, op. cit., p. 309.

 9املليتي املديوني مرمي الشريف ،البستان في ذكر األولياء والعلماء يتلمسان ،حتقيق محمد ابن
أبي شنب ،املطبعة الثعالبية ،1908 ،ص.31 :
 10بــن خلــدون يحي ،بغية الرواد في ذكر امللوك من بني عبــد الواد.مج  ،01مطبعة بيير بونطانا
الشرقية ،اجلزائر،1903 ،ص.72 :
جزءا من بالد البرتغال ،وهي عبارة عن قرى مجتمعة
األندلس،كانت
 11آبلة:مدينة تقع بشمال
ً
أهلها يركبون اخليلُ ،ينظر :احلسني الشريف اإلدريسي أبو عبد اهلل محمد ،مصدر سابق،ص.534 :
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يتكـون مـن قاعتين؛ األولى شـكلها مر ّبع تقريباًِ ،جداراها ّ
الشـرقي والغربي متسـاويان
بطـول قـدره 3.96م ،أ ّمـا طـوال اجلداريـن ّ
الشـمالي واجلنوبـي فمختلفـان ،إذ يبلـغ طول
اجلدار ّ
الشمالي 3.90م في حني يبلغ طول اجلدار اجلنوبي 4م ،وتنتهي اجلدران األربعة
بشـرفات في زواياها األربعة ،أ ّما سـمكها فقد بلغ 60سـم ،ويوجد مدخل هذه القاعة
الشمالية ّ
على ُبعد 60سم نحو الغرب من زاويتها ّ
الشرقية ،عرض فتحته ُيقدربـ60سم،
أمـا ارتفاعهـا ف ُيقـدر بــ1.40م يلي املدخل مباشـرة على بعد 1.20م قبر سـيدي «إبراهيم
اآلبلي» ّ
مغطى بقماش أخضر ال ّلون ،يبلغ نتوءه عن األرضية بـ20سم ،أ ّما طوله فيقدّ ر
بـ1.80م وعرضه 40سـم ،تتقدمه كوتان مسـتطيلتا ّ
الشـكل بهما سـواد ناجت عن إحراق
لكن طولهما
شموع وغصينات األشجار املجاورة (الصنوبر) ،ويبلغ عرضهما 20سمّ ،
يختلف حيث يبلغ طول الك َّوة األولى 45سم بينما الثانية 57سم ،تنتهي بعقد مد َّبب ،
للضريح أربعة أقواس حدو ّية غائرة في جدران ّ
تتوزع بالزوايا األربعة ّ
الضريح التي حتمل
ّ
عبارة «اهلل أكبر» حديثة الكتابة باللون األسود وبعض األشكال ،تعلو تلك األقواس ق ّبة
كروية ّ
الشكل خالية من أي زخرفة ترتفع عن األرضية بحوالي 4.10م ،أما طول قطرها
فيقـدر بــ3.50م وهنـاك مـن يرى أن هـذا ال ّنوع من القباب ال ينسـجم كثيراً مع ّ
الضريح
الشـكل املر ّبـع لعـدم توافـق ّ
ذي ّ
الشـكل الدائـري مع املر ّبع فـي العمارة اإلسلام ّية ،وأن
ّ
الشكل املذبب أو البصلي أو اخلماسي أنسب لذلك؛ كما أن هذا ال ّتصميم الهندسي
ال يضفـي قـ ّوة ومتانـة علـى بنائهـا ألن قاعدتهـا في هـذه احلالة ترتكز علـى أربعة نقاط
خاصة وأن
فقـط ،فـي حين يبقـى اجلزء األكبـر من مجالهـا الداخلي مع ّلقـ ًا في الفـراغّ ،
قبة ضريح سيدي إبراهيم اآلبلي كبيرة احلجم ،األمر الذي يفرض أن تُدعم جيداً.12
فيمـا يخـص القاعـة الثانيـة فهـي أكبر من القاعة األولى شـكلها مسـتطيل ،ونفس
الشـيء بالنسـبة لطـول جداريهـا ّ
ّ
الشـمالي واجلنوبـي فهمـا غيـر متسـاويان مثـل القاعـة
األولـى ،إذ يبلـغ طـول اجلـدار ّ
الشـمالي 5.37م؛ أمـا اجلنوبـي فيبلـغ 5.54م ،وبالنسـبة
للجدارين ّ
الشـرقي والغربي فهما متسـاويان ،حيث يقدر طولهما بـ3.48م ،ما يالحظ
أنه بالرغم من التصاق القاعتني إال أنّهما لم يأتيا على استقامة واحدة ،حيث انحرف
اجلـدار ّ
الشـمالي لهـذه القاعـة عـن القاعـة الثانية نحو اجلنوب بـ63سـم ،يبعـد مدخلها
الشمالية ّ
عن زاويتها ّ
الشـرقية نحـو الغرب بـ2.10م ،ويقدَّ ر عرضه بـ 53سم ،أما ارتفاعه
فيبلغ 1.40م من األرضية الداخلية ّ
للضريح ،تعلو القاعة قبة أصغر حجما من ق ّبة القاعة
أي ترميم كما أنها
األولى ،وقد تساقط جزؤها األمين وهي ال تزال على حالها من دون ّ
 12ثروت عكاشة ،القيم اجلمالية في العمارة اإلسالمية ،ط ،01دار الشروق ،القاهرة ،1994 ،ص.18
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خالية من أي زخرفة يبدو أن هناك عدم تناسب في حجم القبة والقاعة في هذا املعلم،
حيـث جـاءت قبـة القاعـة األولى أكبـر حجما في حين قاعتها صغيرة؛ أمـا القبة الثانية
فقد جاءت صغيرة في حني قاعتها أكبر ،يبلغ ارتفاعها 3.90م وطول قطرها 2.53م وهي
األخرى كروية ّ
الشـكل وخالية من أي زخرفة ،وفيما يخص مواد البناء املسـتعملة في
هـذا املعلـم األثـري فقد متثلت في مادة اآلجـر والطوب لتلبيس احلائط ،واملالط كما ّدة
الحمة بني اآلجر ،لون اجلدران أبيض من الداخل واخلارج.

الصورة رقم  :02تبني قاعتي ضريح سيدي إبراهيم على جهة اليسار.

جتـدر اإلشـارة إلـى أنـه عنـد اسـتعالمنا مـن ّ
الذاكـرة الشـعب ّية ملدينـة «هنين» عـن
ّ
الضريـحَّ ،مت إبالغنـا أنـه تعـ ّرض منـذ سـنتني لعمليـة نهـب وسـرقة ،فقد ّمت حفـر أرض ّية
ّ
الصالح ،لكن لم يتم العثور على
الضريح الستخراج ما يكون مدفونا بجانب قبر الولي ّ
أي شيء ،ومت ّإيقاف املعتدين على املعلم األثري.
الضريح قاعة مسـتطيلة ّ
توجد عند حافة اجلرف الصخري على ميني ّ
الشـكل ذات
قياسات مختلفة ،لكن مع فارق بسيط ،إذ يبلغ طول اجلدار ّ
الشمالي 8.87م واجلنوبي
8.80م ،أمـا عـرض اجلـدار ّ
الشـرقي فيقدر بــ3.80م والغربي بـ3.65م،وبالنسـبة لسـمكها
فقد بلغ 60سـم ،يوجد مدخلها باجلدار اجلنوبي على بعد 2.50م من زاويتها اجلنوبية
الغربية يبلغ عرضه 90سم وارتفاعه 1.90م عن مستوى األرضية الدّ اخلية التي تنخفض
عن مستوى األرض ّية اخلارج ّية بحوالي 20سم ،وهـــنا نفتح قوس ًا لإلشارة إلى أن قاعتي
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ّ
الضريـح همـا أيضـ ًا منخفضتني عن مسـتوى األرض ّية اخلارج ّية ،سـقف القاعة يقدر بـ
الصنوبر ،املالحظ أنه الوجود لقبر أي ولي
2.35م مت إجنازه من القصب وأغصان شجر ّ
صالح بها ،ربَّ ا كانت تستعمل إليواء عابري السبيل ،أو الستراحة زائري ضريح سيدي
إبراهيم اآلبلي ،ناهيك عن وجود َّ
دكة حجرية طولها 1.60م وعرضها 1م ،أما ارتفاعها
فيقدر بـ30سمُ ،بنيت هذه القاعة من احلجارة غير ّ
املشذبة واملالط كمادة الحمة ،وقد
لُ ِّبست مبادة جيرية أكسبتها لون ًا أبيضا.

الصورة رقم :03تبني القاعة املستطيلة املوجودة على ميني ضريح سيدي إبراهيم عند حافة اجلرف الصخري.

-2نبذة عن املعالم األثرية الـمدنية اإلسالمية:
سجل هذا النوع املعماري وجوده بقوة في مدينة هنني ،لكن لم يتبق فيها أي معلم
َّ
أثـري نتيجـة تأثيـر العوامل املختلفة سـواء البشـر ّية أو الطبيع ّيـة ،وبالرغم من أن مدينة
«هنني» كانت من احلواضر الرائدة في املجال املعماري والعمراني حسب ما ذكره عنها
ال ّرحالة واجلغراف ّيون قدمي ًا «كاإلدريسي» الذي وصف حالتها العامة أنها كانت عامرة
واحلمامات...إلخ.
تضـمنت عمـارة مدنية كاملساكن ّ
بالسكان 13األمر الذي يؤكد أنهـا ّ
ّ
 1-2املساكن:
 13احلسني الشريف اإلدريسي أبو عبد اهلل محمد ،مصدر سابق ،ص.534 :
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ذكـر «احلسـن بـن محمـد الوزان» عقـب زيارته إلـى مدينة هنني في القـرن 15م ما
يلي...« :ودورهم في غاية اجلمال والزخرفة ،لكل مسكن بئر من املاء العذب ،وفناء
مغروس بكرم معروش ،أرضي ّتها وسطوح احلجرات مب ّلطة ومزينة بالزليج املل ّون ،مزينة
بنفس الزليج واجلدران مكسوة كلها بالفسيفساء.14»...
يبقى الوصف الذي قدَّ مه هذا اجلغرافي أحد الطرق التي ميكن من خاللها التع ّرف
على ماهية تصميم هذه العمارة «بهنني» ألنها اختفت كل ّية ،إذ لم يتبق أي مسكن
الساعة؛
قائم بها ميكن من خالله بناء صورة واضحة املعالم عنها ،هذا األمر ليس وليد ّ
ٍ
لكنه يعود لفترة زمنية طويلة ،فحسـب ما ذكره « رينيه باسـي» الذي زار املدينة في
نهاية القرن التاسع عشر أنها كانت خاوية على عروشها ،ولم يشاهد بقايا أي مسكن
قائم داخل أسوارها ،15إ َّال أنه ميكن أمام ذلك التعرف على جزء من ال ّتصميم الهندسي
ملسـاكنها ،وما حت َّلت به من زخرفة ورونق فني من خالل احلفر ّية التي أجريت برئاسـة
« عبـد ال ّرحمـن خليفـة « مقابـل دار البلد ّيـة ،16التـي تعتبـر مـرآة تعكس مـا كان قائم ًا
باملدينة.
 2-2القصور:
ما تب َّقى من هذا النوع املعماري باملدينة هو ما نقله لنا « عبد الرحمن خليفة «عن
« جانييـه « الـذي ذكـر أنـه شـاهد بقاياه جنـوب املرتفع الذي يقع فيه ضريح «سـيدي
إبراهيم اآلبلي « على مقربة من واد « هنني « ّ
والطريق املؤ ّدي إلى « أرشقول» ،وقد كان
يلقبه ّ
سـكان املدينة حينئذ «بدار سـيدي محمد « أو « دار اإلمام « ،أ ّما فيما يخص
وعـرض يقـدَّ ر 40م،يتربع على مسـاحة
بطـول يقـدَّ ر بـ 60م
شـكله فقـد جـاء مسـتطيال ٍ
ٍ
يفسر توجه «جانييه» إلى كونه كان قصراً صغيراً وليس مسكناً،
قدرها 2400م 2وهو ما ّ
يتضمن أبراج ًا م ّتصلة باألسـوار وموزّعة على زواياه األربع حلراسـته،
السـيما وأنه كان
ّ
مادة بناء أسواره التي أحاطت به من جهاته األربع من مادة « الطاب ّية « التي تضمن له
القـ ّوة والصالبـة حلماية من كان يسـكنه،17جتدر اإلشـارة أنَّنا لم نشـاهد أيـة بقايا لهذا
القصر بعد معاينتنا للمكان الذي أصبح مشغو ًال بعدد من املساكن.
 14الوزان الفاسي بن محمد احلسن ،مصدر سابق ،ص.15 :
15 René Basset, Nedromah et Les Traras, París, Ernest Leroux Editeur, 1901, pp. 103-104.
16 Khelifa Abderrahmane, op. cit., p. 31.
17 Ibid., p. 294.
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احلمامات:
ّ 3-2

احلمامات بحكم ما تو ّفر فيها من
ممَّا ال شك فيه أن مدينة «هنني « قد احتوت على ّ
اخلاصة والعامة
بالسكان واملقصودة من قبل ّ
ثروة مائية ،وكونها أيض ًا من املدن اآلهلة ّ
من الناس؛ ألهميتها كنقطة عبور نحو الضفة األخرى عبر مينائها .وأمام اختفاء البقايا
األثر ّية اخلاصة بهذا املعلم األثري في املدينة يبقى الوصف الذي قدّ مه «جيورج مارسيه
«فـي خضـم حديثـه عـن املعالـم األثر ّيـة وتاريخ مدينـة «هنني» فـي مقاله املوسـوم بـ»:
السبيل الوحيد للتعرف على ذلك املعلم األثري ،18لقد
بحث أثري إسالمي بهنني « هو ّ
ذكر أنه كان بالقرب من الباب ّ
الشـمالي للمدينة وسـط البسـاتني التي كانت موجودة
تبي له بعد االستفسار
هناك ثالث قاعات شكلها مستطيل متجاورة فيما بينها ،وقد ّ
حمام ،وعلى بعـد بعض األمتار من
عنهـا مـن أعيـان املنطقـة أنّها كانت تشـغل وظيفة ّ
هـذه القاعـات جهـة الشـرق يوجـد بئـر ،أغلب َّ
احلمام
الظـن أنّه كان يسـتعمل لتزويـد ّ
باملاء ،ناهيك عن أنّه قد ُعثر أيض ًا على خ َّزان مائي سـقفه نصف أسـطواني مادة بنائه
من احلجارة غير ّ
املشذبة والطابية واآلجر ،وهو ما يد ّعم فكرة أن تلك القاعات كانت
حماماً ،إذ ال يعقل وجود هذا النوع من العمارة من دون وجود مياه وفيرة ،لذلك كان
ّ
لزام ًا على املعماري توفير ذلك.19
ّ 4-2
الطاحونة:
تعتبر هذه األخيرة من االجنازات املدنية التي برع املسـلمون في اسـتخدامها قدمي ًا
فـي مجـال ال ّزراعـة ،وذلـك منـذ حوالـي القـرن التاسـع ميلادي للحصـول علـى منتـوج
زراعي جيد يسمح لهم بتحقيق االكتفاء الذاتي ،وضمان االستمرار ّية في اإلنتاج.20
لقـد أشـار « حسـن بـن محمـد الـوزان « إلـى وجـود طاحونـات بالقـرب مـن وادي
الشـمال باجلهـة ّ
«هنين « الـذي يجتـاز املدينـة مـن اجلنـوب نحو ّ
الشـرقية ،بالقرب من
بساتني الكرز واإلجاص واخلوخ التي كانت تسقى من نفس الوادي ،21حسب ما ذكره
«عبد ال ّرحمن خليفة» ّأن جزءا من األسوار التي كانت تستند عليها الطاحونة ال تزال
18 Georges Marçais, loc. cit., p. 333.
19 Ibid., p. 346.

 20عطية اجليار ،دور العرب املســلمني في تطوير الزراعة وطرق الري في إفريقيا املسلمة لتحقيق
التنمية املســتدامة ،امللتقى الدولي حول مقومات حتقيق التنمية املســتدامة في االقتصاد اإلسالمي،
جامعة قاملة ،اجلزائر، 2012 ،ص.57 :
 21الوزان الفاسي بن محمد احلسن ،مصدر سابق،ص .15 :
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موجودة هناك بشكل عمودي على ميينها ويسارها ،وذلك بال ّتحديد قبل سنة 1958م
السـكان ،وينحصر دورها في تثبيـت ّ
الطاحونة،
حينمـا كانـت املدينـة شـبه فارغة من ّ
والتحكم في سـرعتها حتى ميتلئ الدوالب باملاء جيداً ،أ ّما مادة بنائها فقد كانت من
الطابية التي تزيدها صالب ًة.22
-3نبذة عن املعالم األثرية العسكرية اإلسالمية:
ّ
حساس إلطاللتها املباشرة
ممَّا
الشك فيه ّأن وجود مدينة هنني في موقع استراتيجي َّ
املتوسط واحتوائها على امليناء جعلها عرضة خلطر القراصنة والدول
على البحر األبيض
ّ
بالسـكان
املجـاورةّ ،
خاصـة أنّهـا أصبحـت فـي مرحلـة مـن مراحـل حياتهـا مدينـة آهلة ّ
والنشـاطات املختلفـة ،األمـر الـذي فـرض تشـييد منشـآت ذات طابع عسـكري ،حتى
حتقق األمن واالستقرار ال َّلذ ْين يزيدان من رق ّيها وتقدمها على مختلف األصعدة.

 1-3القلعة:
من املعالم األثر ّية العسكرية التي كانت قائمة نذكر القلعة ،لقد ُعرفت
مدينـة « هنين « باسـم «احلصـن « قبل أن تبرز كحاضـرة على غرار حواضر
بالسـكان ،ومبانيهـم املختلفـة ّ
الطابـع بين مـا هـو
املغـرب اإلسلامي اآلهلـة ّ
دينـي ومدنـي وعسـكري ،ونشـاطاتهم املتنوعـة بين مـا هـو جتـاري بحكـم
الساحل وامتالكها للميناء ،وبني ما هو فالحي جلودة هوائها
وجودها على ّ
رجح أن القلعة هي من كان
وتربتها وتوفر املاء لسقي املزروعات والبساتنيُ ،ي ّ
يقصدها «البكري « الذي عاش في القرن 5هـ11/م باحلصن في حديثه عن
مدينة « تلمسان « ونواحيها ،إذ أشار إلى اسم حصن « الفروس « و»حصن
الوردانيـة « قائلا ّأن « حصـن هنين « هـو أكثـر احلصـون ثماراً وبسـاتين ًا،23
األمر الذي ّ
يؤكد أنها أقدم املباني مبـدينة «هنني « ،و كانت املكان َّ
املفضل
عند اإلسبان ساعة احتاللهم املدينة ،فقد متركزت بها حاميتهم العسكر ّية
التي استقرت باملـدينة ما بني سنتي  1531و1534م.24
22 Khelifa Abderrahmane, op. cit., p. 310.

 23البكري ،أبوعبيد اهلل ،مصدر سابق ،ص .80
24 Khelifa Abderrahmane, « Honaïne à Travers ses monuments », Colloque National sur: Honaïne
passé et présent , Orán, Université d’Oran,1985, p. 16.
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 2-3برج سيدي إبراهيم اآلبلي:
يعتبـر هـذا البـرج من النقـاط الدّ فاعية املهمة مبدينة «هنني» ،ملوقعه االسـتراتيجي
الذي ّ
مكنه من توسيع مجال الرؤية عبر اجلهات األربع ،وإشرافه على املدينة مباشرة،
يقـع فـوق مرتفـع صخـري ّ
يطـل مـن خاللـه علـى البحر مباشـرة بارتفـاع يقـارب 117م،
يخـص موقعه
مجـاوراً لضريـح سـيدي إبراهيـم اآلبلـي الـذي أخـذ اسـمه منه ،أ ّمـا فيما
ّ
الفلكـي فيقـع بين خطي طول  1.39°-و 23.48غرب ًا وبني دائرتي عرض  10.35°و54.97
دقيقة شما ًال.

الصورة رقم  :04تبني ما تبقى من القلعة املوجودة في مدينة هنني.

مظهره اخلارجي مر ّبع الشكل ،طوال ضلعيه اجلنوبي والغربي متساويان ،إذ يبلغان
5.50م ،أمـا طـوال ضلعيه الشـمالي والشـرقي فمختلفان اختالف ًا طفيفـاً؛ إذ ُيقدّ ر طول
ّ
الضلع الشمالي بـ5.69م وطول الضلع الشرقي بـ5.55م ،نفس الشيء بالنسبة لالرتفاع ،
َّ
حيث يختلف هو اآلخر بني اجلدارين الشمالي والشرقي اللذين يبلغ ارتفاعهما حوالي
7.30م ،أما اجلدار اجلنوبي فيبلغ ارتفاعه 6.80م توجد به نافذة مربعة ّ
تعذر علينا أخذ
مقاسـاتها الرتفاعها البالغ 4.50م عن األرض ّية ،وي ُر ّجح أنها كانت تسـتعمل للوصول
إلـى أعلـى البرج بواسـطة سـ ّلم يتم سـحبه بعـد الوصول إلى أعلى ،حتـى يبقى احل ّراس
في مأمن من األعداء.
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في حني يعد اجلدار الغربي األقل ارتفاع ًا بني جدران البرج ،إذ يبلغ ارتفاعه 4.40م
فقـط ،رمبـا يكـون جـزؤه العلـوي قد تسـاقط في وقت سـابق ،مـادة بناء هـذا البرج هي
الطابية التي اعتاد معماريو املغرب اإلسالمي قدمي ًا على استعمالها في تشييد هذا النوع
املعماري ملقاومتها العالية لعاديات الزمنّ ،
ولعل بقاء هذا املعلم األثري رغم ُب ْع ِد الفترة
الزمنية التي شهدت ميالده أكبر دليل على جودة خواصها امليكانيك ّية.
 3-3األبواب:
تو َزّعت مبدينة هنني خمسة أبواب على مستوى محيط نسيجها املعماري ،منها
مـا اندثـر متامـا ولـم يتبـق منـه إ َّال النصـوص الكتابيـة التـي حتد َّثـث عنها ممـا تركه بعض
املهتمني بدراسة العمارة اإلسالمية ،وتنحصر تلك األبواب فيما يلي:
الشرقية من السور ّ
الشمالية ّ
الشمالي :يقع هذا األخير بالزاوية ّ
أ-الباب ّ
الشرقي على
السانية» نسبة ّ
للطاحونة املائية
مقربة من وادي «هنني» وكان ُيعرف كذلك باسم «باب ّ
التي كانت توجد مبحاذاته على طول الواد ،والتي أشرنا إليها سابقاً ،ينفتح مدخله نحو
البحر مباشـرة ،يوجد على ميينه ويسـاره برجني حلراسـته ،وقد ذكر «جيورج مارسيه»
تضمن زخرفة رائعة من املعينات املتشابكة فيما
أنه ُبني من اآلجر ولُ ِّبس
ّ
باجلص،كما ّ
بينهـا مصنوعـة باآلجر ،شـبيهة بزخرفة مئذنتي مسـجد «سـيدي احللوي» و «سـيدي
أبي مدين» في مدينة «تلمسان» ،25لكن لم يتبق من هذا الباب أية بقايا ماعدا فتحة
مدخله البالغ عرضها 10م.
ب-باب السـنون :يقع هذا الباب شـرق املدينة ،كان يسـمى أيض ًا عند سـكانها
بباب «السـنون» أو «التاسـنون» حسـب ّ
سمي كذلك ألنه
الذاكرة الشعبية للمدينةّ ،
كان يسـتعمل مـن طرف ال ّنسـوة لغسـل املالبس بـوادي «هنني» الـذي ال يبعد عنه إ َّال
حوالي 09م ،شكله عبارة عن فتحة استطالتها عرضية يقدر عرضها 4.50م ،أما ارتفاعها
فيقـدر بــ 2.5م وسـمك اجلـدار الـذي يتصـل بها هو اآلخـر 2.5م و يخلو مـن أي زخرفة
 ،ويحـاط بـاب السـنون مـن جهتي اليمني والشـمال ببرجني شـكلهما مر ّبـع  ،طولهما
6.40م وعرضهمـا 4.50م ،أ ّمـا ارتفاعهمـا 50م ،وقـد حظـي بعملية ترميم سـنة 2001م،
سنة 2011م ،لك ّنها لم تشمل جميع أجزاء املدينة.
ج-الباب الغربي :كان يستخدم من طرف ال ّتجار سـواء الذين قصدوا املدينة للسفر
25 Georges Marçais, loc. cit., p. 348.
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السـاعة ،وقد
عبـر مينائهـا ،أو الذيـن رسـت مراكبهم بهـا ،26ال يزال مدخله قائما حلد ّ
حظي هو اآلخر بعملية ترميم سنتي  2001و ،2011ما تبقى من الباب هو فتحة عرضها
5.25م وسـمك جدرانها 2م ،ال يعلوه أي قوس؛ وقد الحظنا أنه كان مغلق ًا مبجموعة
من األلواح اخلشب ّية ملنع املرور عبره؛ ألنه يؤدي مباشرة إلى حديقة أحد سكان املدينة.
بالسور اجلنوبي للمدينة ،ينفتح مباشرة
د-باب اخلراجة :كان هذا الباب موجوداً ّ
على جبل «املَ ْن َزل» وقد اندثر كل ّيا.
هـ-البـاب البحـري :سـمي كذلـك النفتاحه علـى القناة التي تصـل امليناء بالبحر؛
للسـفن ال ّتجاريـة ،ويبـدو أن هـذا البـاب كان كبيـر
ممّـا يـدل أنّـه كان ّ
مخصصـ ًا فقـط ّ
احلجـم ،وذلـك وفقـا ملـا ذكـره «جيورج مارسـيه» عن عـرض فتحة مدخلـه التي بلغت
8.50م،كما ذكر أن اإلطار الذي كان يعلوه بقوس حدوي مزخرف بزخارف رائعة بني
حـد كبيـر -علـى حـدِّ قولـه -الزخرفة املوجـودة مبدخل
النباتيـة والهندسـ ّية تشـبه إلـى ٍ
مئذنـة «املنصـورة» ،فقـد اتفقـا علـى وجـود عنصـر ال ُبنيقـة وبراعـم األزهـار املتشـابكة
واملرصعة بقطع من الزليج ،ونظراً لذلك ال ّتشـابه نسـب «جيورج مارسـيه»
فيما بينها
ّ
صنعه «للمرينيني» في الفترة التي احتل فيها «أبو احلسن املريني» «تلمسان» وأرسل
إليـه فرقـة مـن جيشـه الحتلال مدينـة «هنني» ،27بينما نسـب «رشـيد بورويبـة» بناءه
«للزيانيني» ،28ربّ ا ألن املدينة عاشـت حتت احلكم الز ّياني أكثر مما عاشـته حتت حكم
الدولـة «املرينيـة» ،ألنهـا كانت الرئـة االقتصادية «للزيانيني» لذلـك أبدعوا في تنميق
وحتسين مينائهـا معماريـاً ،و ُيرجـع «عبد العزيز محمود لعرج» هـذا االختالف إلى ّأن
ال من «املرينيني» و «الز ّيانيني» قد استقوا مادة موضوعاتهم من مصدر واحد أال وهو
ك ً
29
املوروث «املرابطي» و «املوحدي»  ،لذلك يصعب التفرقة بينهم.
 4-3األسوار:
كباقـي امليـزات التـي ترسـخت باملـدن العتيقـة فـي املغـرب اإلسلامي مثـل مدينـة
«ندرومـة» و«تلمسـان»؛ احــتوت مدينـة هنين علـى عمـارة عسـكر ّية لكونهـا مدينة
سـاحلية علـى درجـة كبيـرة مـن األهمية ال ّتجاريـةّ ،
وألن جانبهـا ّ
الشـمالي الغربي كان
26 Khelifa Abderrahmane, Honaïne ancien…, op. cit., p. 301.
27 Georges Marçais, loc. cit., p. 349.
28 Bouruiba Rachid, L’architecture Militaire de l’Algérie Médiévale, Argel, OPU , 1983, p. 92.

 29محمود لعرج عبد العزيز ،مدينة هنني :تاريخها و آثارها ،امللتقى الدولي اخلامس حول التراث
العلمي والثقافي ملدينة ندرومة ونواحيها ،دار السبيل للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2006 ،ص.145 :
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محدوداً بجرف صخري ميتد طوله على حوالي  02كلم بشكل عمودي على املدينة،
وسـهل باملقابـل مباغتتهـا من طرف
ص َّعـب عليهـا مراقبـة تلـك اجلهـة لصعوبـة الرؤيـةّ ،
احملت ّلني ،لذلك اعتمدت في حتصينها على األسوار الدّ فاعية املنيعة؛ والتي طاملا كانت
رادعـا لهـا مـن أي هجـوم قادم من البحر أومن جهة البر وكذا األبراج امل ّتصلة باألسـوار
واملنفصلة عنها هنا وهناك.
يقـدر ّ
الطـول اإلجمالـي لسـور مدينـة هنين بحوالـي 1200م ،بقيـت منـه بعـض
األجـزاء التـي عكسـت مـا كان للمدينـة مـن مسـتوى معمـاري رفيـع ينم ّ عـن مكانتها
عند منشئيها ،فضال عن مستواها االجتماعي واالقتصادي ،وقد ُبني من مادة الطابية
لق ّوة حتملها ضربات العدو ووفرتها باملنطقة.
حتيـط األسـوار باملدينـة العتيقة من جوانبها األربعة مشـكلة شـبه منحـرف قاعدته
الشـمال ،فأطول األسـوار هو السـور ّ
الكبرى نحو ّ
الشمالي ،حيث يقدر طوله بـ320م،
ويتضمن سبعة أبراج مقارنة بالسور الغربي الذي يقدر طوله بـ150م ،ويتضمن تسعة
ّ
ّ
يفسـر أن املعمـاري وظـف عبقريتـه هنـاك لالسـتفادة مـن طبوغرافيـة املوقـع
أبـراج ،مـا ّ
الـذي بنيـت بـه املدينـة ،فباجلهـة ّ
الشـمالية ميـر وادي «هنين « الـذي سـاعد فـي تعزيـز
القـوة الدّ فاعيـة لألسـوار ،إذ كان مبثابـة خنـدق مائي يقـف حاجزاً أمام العـدو ،ويعمل
على تكسير جبهات الهجوم ،أ ّما اجلهة الغرب ّية فقد تقدَّ مها مرتفع يساعد العدو على
الدّ خول إلى املدينة ،لذلك عمد املعماري إلى حتصينها جيداً ،ويقدر ارتفاعها بحوالي
7م لكـن حسـب مـا ذكـره «عبد ال ّرحمن خليفة» أن الطول احلقيقي لألسـوار ليس هو
ذلك ،إذ بعد إجرائه للحفر ّية األثر ّية بالقرب منها ووصوله إلى مستوى أرض ّية املدينة
قدمي ًا تبني أن طوله 10م ،30أ ّما فيما يخص سمكها فيبلغ 1.5م .واملالحظ أن ّ
الشرفات
التي تعلوها لم تعد تظهر للعيان بصورة مكتملة نتيجة تع ّرضها لظاهرة التـــــق ُّزم ال ّناجتة
عن اصطدام الر ّياح احململة بحبيبات ال ّرمال مع قمم األسـوار منذ تشـييدها ،كما هو
َّ
موضح في الصورة رقم .05
اخلامتة:
حاولنـا مـن خلال هـذه الورقـة البحثيـة إماطـة ال ّلثام عـن املعالـم التاريخ ّيـة الدين ّية
واملدن ّيـة التـي جـادت بهـا قريحـة اإلنسـان فـي مدينة « هنين» ،التي تعتبـر واحدة من
املدن ّ
موحدة
الضاربة جذورها في ال ّتاريخ ،وميكن القول ّأن العمارة بشكل عام هي لغة ّ
30 Khelifa Abderrahmane, Honaïne ancien…, op. cit., p. 283.
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الصورة رقم :05تبني جزءا من السور الشمالي املبني مبادة الطابيا  pizéفي مدينة هنني العتيقة.

وقاسـم مشـترك بني جميع احلضارات ،إذ لم تقم واحدة منها إ َّال وتب َّنت أسـلوب ًا خاصا
في البناء ،ومن خاللها -أي العمارة -ميكن إلى حد ما اسـتقراء ماضي البشـر ّية وفهم
اخلفي منها ،فإذا ما جت ّولت في مدينة «هنني « استشعرت مدى عمق ماضيها،
اجلانب
ّ
وتي ّقنت أنها كانت حاضرة ساحلية في يوم من األ ّيام وما يزيد أهم ّية املعالم التاريخية
التـي ذكرناهـا هـو حتل ّيهـا باملوضوعية الكاملة ،إذ تنقل لنا أخبـاراً صادقة خالية من أي
ال ما
ذاتية ،على نقيض األحداث التي تُسرد عن ماضي الدّ ول في الكتب ،وقد قارنا مث ً
أسفرت عنه إحدى األبحاث التي ُأجريت في نهاية القرن املنصرم مع ما ذكرته إحدى
الرحالة اجلغرافيني عن مساكنها واتّضح جل ّيا ّأن الوصف كان صادق ًا بعد مقارنته
كتب ّ
مع ما ُعثر عليه ،وإال ستبقى أخبار الكتاب َّ
محل ريبة وشك.
وباملـوزاة مـع دورها في البحث العلمي ال ّتاريخـي ،تقدم املعالم التاريخية املوجودة
فـي مدينـة «هنين « وغيرهـا مـن بقـاع العالـم دوراً اجتماعي ًا يتمثل في توحيد ّ
الشـعور
باالنتماء؛ ّ
فكل شرائح املجتمع تلتقي في ماض واحد مشترك بينها ،وكذا تعزيز أواصر
األسـرة الواحـدة أثنـاء قيامهـا برحلـة جماع ّيـة ملعلـم تاريخـي مـا ،كمـا أنهـا تقـدِّ م دوراً
اقتصادي ًا بارزاً فالكثير من الدّ ول ال ّرائدة في مجال السياحة متتلك مخزون ًا أثري ًا ال بأس به.
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أمام هذه االمتيازات التي ذكرناها وغيرها ندعو القائمني على قطاع ال ّتراث املا ّدي
الثّابـت فـي «هنين» لوضـع ّ
خاصة بعد
خطة مسـتدامة للنهوض بهـذا املجال احليـويّ ،
ظهور مصطلح « االنتفاع باألصول التراث ّية» وبعد تواري جزءٍ كبير من املعالم التاريخ ّية
فـي مدينـة هنين جـ ّراء تع ّرضهـا لالحتلال اإلسـباني ،الـذي خـ َّرب عمرانهـا فـي القـرن
السادس عشر ميالدي.
ّ

