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  **صادق بن قادة

اظقاضعمميفزائرمإبونمثقرةماظؿقرؼرماظقرينمظقلًمدقوديماظؿفؿعوتماظلؽـقيماظيتمسرصؿفوماىإنم
ةمطوغًماظـقرةمضدمبؾغًماظلـقاتماألوظبمظالحؿاللموميفمصذلميفموأنمرؾؼًمبوظلقوديماىدؼدة،مإذمدؾؼ

مصقفومأوجفو.
(متفدفمبشؽؾمأدودلمإظبمBugeaudععوٌفوماىـرالم"بقفق"م)طوغًمػذهماظلقوديماظيتمأردكم

معـم ميؿوؼؿفؿ ماظعلؽرؼي ماٌكقؿوت محقاف مسؾك مو ماٌدؼـي مجدار مأدػؾ ماحملؿشدة ماظؼؾوئؾ وؿقع
م ماظؼودر. مظألعرلمسؾد مملمؼؽـاظضربوتماالغؿؼوعقي معو مصنن مدقىموؿمععمػذا، ماظؾداؼي مدؽوغقومعوقيف

م متطقر م"بقفق"عمضؿو، مسؾكممظقؿققلمسـد ماظزعوظي مو مظؾدواوؼر معـف معؽوصلًة مضرىمأػؾقي مإغشوء إظبمصؽرة
ماظػرغلقي مظؾؼقات مضدعقػو ماظيت مأعماًدعوت م ،يمثمعـم،رو ماظعربقيمم0483دـي ماظؼرى مأوظب بؾـوء

قكطقمبذظؽمأولمخطقةميفمعشروسفماشلودفمإظبم،مظاظذؼـمتعووغقامععفمظػوئدةمػمالءم"بوٌوحل"احملصـيم
ماظؾالدماظعربقي.ادؿعؿورم

  سياسية بناء "القرى األهلية". 5

بـوءمأولمسـمدقوديمبـوءماظؼرىماألػؾقي،مصؽرةمم( (Lamoricièreادؿؾفؿماىـرالم"العقرؼلقور"مظؼد
م مبقػرانمدـي مأػؾقي م"،مثؿم0481ضرؼي م"بوٌدؼـيماىدؼدة مبعدمماظيتمظؼؾًميفماظؾداؼي اذؿفرتمصقفو
ممبودؿم"اظؼرؼيماظزنقي".

م"وو ماظعؼقد مادؿؾفؿ ماٌؽؾػمبوظشمونم (Walsin Esterhazy)م1اؼلذلازي"مظلنيابدوره غوئىماٌدؼر
م،بنغشوءمضرؼيمأػؾقيمأخرىمبقػرانظقؼقممم،غػلفومسـماىـرالم"العقرؼلقور"مماظػؽرةاظعربقيميفموػرانم

                                                                                                                                                                 
م.مم0554أوتم-،معوي21 صدرمػذاماٌؼولمبوظغيماظػرغلقيميفمذبؾيمإغلوغقوت،ماظعدد*

م.وػران،ماٌرطزماظقرينمظؾؾقٌميفماألغـربقظقجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،موماظؿورؼخمبوحٌميفمسؾؿماالجؿؿوع**
برتؾيمعالزممأول،ممتمتعققـفمدـيمم0482بقظقؿؽـقؽل،موصؾمإظبماىزائرمدـيم (1807-1857)وظلنيمادذلازمظقؼسمجقزؼػمصردؼـقمم1

معؼدمم0482 م طؼوئدمدربميفمدالحماظػردونماألػؾقني،مثؿ مومسؼقدمدـي ماظـوغقي موزقػؿفمضوئد0483يفماظؽؿقؾي ؽؿىمبوٌما.مزلقًمظف
بوشلقؿـيم"اٌقدقعنيممتمععماظعدؼدمعـماىزائرؼنيمذويماظشلنماظذؼـمأعدوهمبوٌوّدةماألوظقيمظؽؿوبيمعمظػقفبنغشوءمسالضووػرانميفماظعربلم

م.(0485)وػرانمم"،موم"اظلفؾماظؿورطبلمٌكزنموػران(0482)بورؼسمم"اظذلطقيمإبونماظقصوؼيماظؼدمييمسؾكمعدؼـيماىزائر
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وثؾيميفمدفقلموػرانمعقجفيمظؾؼؾوئؾماظيتمطوغًمهًمدؾطيمضوممبؿصقرمعشروعمظؾـوءمضرىممممطؿومأغف
 تؿضؿـفمطونمالمبدممظؾؾققتماظيتمدؿؾـكمأنم"ظميومبوظـلؾم،صماظدواوؼرموماظزعوظيومبوألخمإدارتف
ودطمأحدماىقاغىمومذاتمروبعمذرضل:معـزلمذقخماظدوارميفممتػققمشرلػومعـماظؾـوؼوتمسؾًقامبـوؼؿني

ؼػذلضمبفذهماٌـوزلمأنمتؽقنمبغرصؿنيمأومثالثيممومأنممطونمطؿوم،وبؾوماٌلفدميفمودطماىوغىماٌؼ
م.2تؿقصرمعبقعفومسؾكمعدصؽيمومحضرلةمذبوورةمضودرةمسؾكمادؿقعوبماٌوذقيممبداخؾفو"

صػؼيمظقؼقمميفماظؿقمبنبرامم،معشروعمغوئىماٌدؼرماٌؽؾػمبوظشمونماظعربقيمبوظؼؾقلملظدرسونمعومحو
مم.بوظزعوظي بدًءاضرؼيمم81غرضمبـوءمبنمعـموػرامأوروبقني عؼووظنيععم

م مأن ماالسؿؼود معـوصمعـ مال مو مطوغماظؿـؾقًػذا ماظلؽوغل ماظؿفؿقع محؿك ممًأو مسـدمتلؾؼفدوعو
ػذاماظؿطقرممننصما،،مومػؽذصؽرةمخؾػقيمذاتمصؾغيممدقودقيمومسلؽرؼيمربضيمم"نيماؼلؿرلازيل"واظ

ممربؾماًقؿموماظؼرىمربؾماظدواوؼر.اظؿصقرمأنماٌـوزلمدؿقؾممإظبيفمذؽؾماٌلؽـمدصعماظؼؾوئؾم
ماظؿعدؼؾماٌزدوجميفمررؼؼيماظعقش (Robert Tinthoin)تمتوتقان"مؼشرلم"روبورو وغقسقيممأنم"ػذا

دصعماألػوظلمإظبماظؿكؾلمسـمحرطيماظؿـؼؾمم،يمثؾوتماإلدؽونمومعـمثإظبماظلؽـمؼمدي،مالمربوظي،م
.مضػمإظبمذظؽمأنماىـرالم"العقرؼلقور"م3"ؼودرسؾدماظماٌلؿؿرةماظيتمطوغًمتصـعميفماظعؿؼمضقةماألعرل

 (Lamoricière)اظذيمطونمضدموضعمآغذاكمأوظبمظؾـوتم"عشروسفماإلدؿطوغل"،موجدمعشروعم"واظلنيم
مجدُّ  (Walsin Esterhazy)ادؿرلازي" ماظؿؾينممعشروسًو مؼلؿقؼ ماظصقوشممقز مإسودة مضررو مػؽذا، مي.

م مدـي ماألراضلمم0483"العقرؼلقور" معـ معـوزلعـحمسدد مبؾـوء مػمالء ماظؿزام مظؾؿزارسنيماحملؾقنيمعع
م.شرسمأذفورمعـؿرةو

سؾكمعقاضعمبـوءمععماظلؾطوتماظعلؽرؼيمم،0483طونم"اظزعوظي"مأولمعـماتػؼقا،ميفمذفرمأطؿقبرم
ضرؼيمضدمم04وطؾفؿمثؼيميفموسقدم"العقرؼلقور"موممبفردمحؾقلمذفرمدؼلؿدلمطوغًمسؿؾقيمتشققدممضراػؿ

.مطؿومأنماألراضلماٌؿـقحيمظألػوظل،موماظيتممتمؼمسؾقفومادؿم"مضرىماظزعوظيم"بؾغًمعـؿصػفو،مظقطؾ
متعقؼض مسؾقفو مموايصقل ماظؾـوء ميف ماٌصورؼػماظيتمتؽؾدوػو مبوظؼربمعـمسـ ماخؿقورػو ممت ماظزراسي و

ماىغرايفاظؼرى ماظؾلوتنيميفمايقز ماإلغػلفم،مظؿفؿؿعمبذظؽماٌـوزلمو مومودر مإظبمأنمبعضم. ذورة
ما ماألراضل مظألػوظل، معؾؽقؿفو مأسطقً متعقؼضمتظيت ممومعـقفو ميف مبـقً ماظيت ماٌـوزل اٌدؼـيم"سـ
م"ظؾزعوظي"م"اىدؼدة ماألصؾقني ماظلؽون مضؾؾ محقٌعـ مم، مبؾغًمادؿػود مأراضل معؾؽقي معـ ػمالء
مم.4ػؽؿورم8225علوحوتفوم
مأن مطبؾمؼؾد ممل ماٌلعك ممػذا م"تقاالغؿؽودوتعـ مصرح مصؼد مظقجقظلق،  Théodore)"دور

Laujoulet)ضوئقفميفمذبولماٌضوربوتماظعؼورؼي،مأغفمطونمذوػدامسؾكمبػاذؿفورهمآغذاكممعـمرشؿبوظ،م
أنماظعدؼدمعـفؿمطرماظعربمإظبمبـوءمضرىمأػؾقيميفمعؼورعيموػران،مطؿومضام0483:"يفمدـيمعػودهمأغفعوم

م%00بػقائدمذفرؼيمتضوػلمروض،مطونمسؾقفؿمتلدؼدػومعـمخاللمدصعمأضلوطمأجدلوامسؾكمهصقؾمض
                                                                                                                                                                 
2 Tinthoin, R., Colonisation et évolution des genres de vie dans la région ouest d'Oran de 1830 à 1885. Etude 

de géographie et d'histoire coloniales, Oran,  L. Fouque, 1947, p. 130 
  .082 غػسماٌرجع،مص.م3
081.مغػسماٌرجع،مصم4
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عومطونمعؾػؿومظالغؿؾوهمموأومعومأرؾؼًمسؾقفمتلؿقيم"ايداشميفماٌقي"م)اظلوبعمأحدىمسشرميفماٌؽي(م
ضودةماألػوظلموماظذيمطونماألطـرمإدفوعومعـممتضوػلمزلعيمضوئدمأطـرمػقمأنمذظؽماظذيمطوغًمظفمزلعي

فمعـمطونمعؿكعرامٌصؾقيمػقمغػلقوممبعؿؾقيماظؾـوء،ميفمغشرمايؿوديميفمصػقفماألػوظلماظالعؾوظقيمظؾؼ
مم."5اظقفقدؼيمومؼروجمعـمخالشلومظؿؾؽماٌضوربوتماٌشقـي

ميفم مرزلل مبشؽؾ ماظعرؼضي مخطقرفو م"بقفق" ماظيتمردؿ مظؾعرب، ماالدؿعؿورؼي ماظلقودي مػذه إن
شرلمػنيمعـم،مملمتػؿلمأنمهقظًمإظبمعدرديممتكضمسـفومسددم0483أصرؼؾمم02مـعـشقرهماٌمرخمب

مػذلضمتقصرلػومظؾؼؾوئؾماجملؿعي.ؼقىمإظبمررؼؼيماظعقشماىدؼدة،ماظيتمطونمخططمتصؿقؿمضرىمتلؿف
ماظيتم مزبزم" م"ضرؼي ماظؼرى مبنيمػذه ممتعـ ماظـؼقىمرؼشورد مضؾؾ معـ دـيمم(Richard)مإغشوؤػو

،ماغطالضومعـم0485دـيمم De)م(Martimpreyمأوم"اظؼرؼيماألػؾقي"ماظيتمبـوػوم"ديمعرمتدلي"م.0484
م.0481دؼـيماىدؼدةماظذيمصؿؿفمدـيماٌكططماالبؿدائلمظؾؿ

"بقفق"،ممظؾعربمسـدماٌكصصيمؿًمعـماظلقوديماالدؿعؿورؼيفػذهماظـؿوذجمعـماظؼرىماظيتمادؿؾ
معـمضؾؾمضؾوطماٌؽوتىماظعربقيمت م"اٌكؿصم،متطؾقؼفو معقشولمم-نميفماظؿدعرلقػمالء مؼشرلمإظقفم طؿو

طونمبنعؽوغفمأنموموجفماظؾلقطيمطؾمعماظذيمطوغقامميققنمعـمسؾكم-(Michel Cornaton)طقرغوتقنم
بلذؽولمػـددقيمتردؿمععوملمحدودممضوءمطوغقامؼغطقغُفصم،ؼعقؼمعلوسقفؿمومضبقلمدونممتؾؽفؿمظؾػضوء

مطؾمواح مسـمرتؾي مسـماظؿلؾلؾماظعلؽريمو متـؿ مذاتفو مطوغًماٌـوزلميفمحد مصقفؿ،مو مدطؾمواحد
سـماٌلمولماألولمم(Caïd)ؼد"مو"اظؼمطونمؼـظؿمبوظرجقعمإظبمعـزلعـفؿ،مضػمإظبمذظؽمأنمطؾمذلءم

م.6األعـميفماظؼرؼي"
مو م"اظؼرىماألػؾقي" ماٌؿؾعيميفمإغشوء ماظلقودي مأنمػذه ممنقمؼؾدو مصقفو جماٌدؼـيمذيفماىزائر،ممبو

،ماإلدارةماالدؿعؿورؼيميفمإصرؼؼقوماظلؿراء،مغػلفومومبشؽؾمطؾرل،ميفماظػذلةماظزعـقياىدؼدة،مأشلؿًم
اظذيمؼـصمسؾكمم(Victor Schoelcher)صقؽؿقرمذقظشر"م،مومتطؾقؼومظؼوغقنم"0484ويفمسوممحقٌمأغف،م

،مأغشلت،مأوالًّ،ميفمدونمظقؼس،مبوظلـغولم)0484أفريل  23(ماظؼضوءمسؾكماظرقميفماٌلؿعؿراتماظػرغلقي
ماٌكصصيمم مو ماظالجؽني" م"ضرى مإظب مبعد ماظيتمهقظًمصقؿو مايرؼي"، م"ضرى متلؿقي مسؾقفو مأرؾؼ عو

إظبمماظعقدةإالمم(Galliéni)ممظبماظعؾقدماظذؼـممتمهرؼرػؿمحدؼـًو.مومعومطونمسؾكمإبشؽؾمأدودلمم
بعدم 0451دـيمم طؿومطونمايولم،،مظقؼقممذبددًامبؾـوءمػذاماظـقعمعـماظؼرى0443ػذهماظلقوديمدـيم
وماٌوظلم)اٌـطؼيماظشرضقيمعـماظلقدانماظػرغللمأم (Le cercle de Signiri)ميرلؼقد متردمسؾقدمحؾؼي

مم.7محوظقًو(
مظالؾػًماٌو م"اظؼرىماألػؾقي"ميفممغؿؾوه مأنماظدواصعماظيتمأدتمإظبمإغشوء ماظلقداء،مأػق ػلمصرؼؼقو
مماظدواصع مدؼققب"ذاتفو م"عففؿقت موحلى ماىزائر، ميف ماظعربقي ماٌؽوتى مضؾوط ماغؿفففو ماظيت

                                                                                                                                                                 
5 Laujoulet, Théodore, Le commerce en Algérie. Etudes sur le peuplement utile de l'Afrique française, Paris, 

1851, p. 68. 
6 Cornaton, M., Les regroupements de la colonisation en Algérie, Paris, éd. Ouvrières, 1967, p.45  
7 Mahdjemout, Diop, Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'Ouest I. le Mali,  Paris, F. Maspéro, 

1971, p. 39.  
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(Mahdjemout Diop)اظلقداءمؼؽؿـميفم"مايدمبـوءمػذهماظؼرىميفمإصرؼؼقومعـممصننماظغرضماظرئقللم
مشقوبمدورماظدولمذلاٌمحقٌمأنماآلثورم[...]عـاألماغعدامومماالسباللعـم ماظرقمومطذا تؾيمسـموورة

وممظألعـميفمػذهمتيفماغعداممذؾفممًاظؼرنماظلوبعمسشرموماظـوعـمسشرمتلؾؾاظؽدلىماٌـظؿيميفمأصرؼؼقوم
مدوعقريضدمايوجمسؿرموماألٌوغلمميمبوظؿقدؼدهماٌـطؼذيفمػمطؿومأنمحروبماظغزوماالدؿعؿوريم،اظؼورة

(Alamany Samory)عؼدمأطـر،مؿومطذامإظغوءماظرقمطؾفومأعقرمجعؾًماظقضعمؼسؾكموجفماًصقص،ممم
 ممم.8متصعقدمعبوػرلي"واممومداحؿعومسرصفماظشورعمعـم خوصيمبعد

  أصل إنشاء املدونة اجلدودة .2

مارتؽوبماىرائ مو ماالبؿزاز م"بقبرل"ظؼدمنؿًمسـمدقودي ماىـرال ماظيتمضودػو )عـمم(Boyer)مؿ
مـماٌدغقي،مومملمتؾؼعاشلفرةماظػقرؼيمظعددمطؾرلمعـماظلؽونماٌلؾؿنيمم(0488إظبمأصرؼؾمم0480دؾؿؿدلم

ماظؽرشؾقي مدقىماظعوئالتماظذلطقي ماظلقدمعـمدونمأم،ماظقفقدصقفو مضؾؾلميو مسؾكماغؿؿوء مظؾؼضوء ،مو
م (مبنحراقمضقاحلم"Boyerو،مضومماىـرالم"بقؼرل"م)أعؾمظلؽونموػرانميفماظعقدةمإظقفمدغكأ

بشؽؾمطؾرلمحبفيمأغفومطوغًمتعقؼمم0482عويمم1يفماظـطوح،مرأسماظعنيم"ومطالؼو"مومتدعرلػومطؾقيم
م.9اٌؽونم"ميفعمأجفزةماظدصو
مدبؾ ممومل مػذا مظؾضقاحلغؿوئٍ مدوظػم،اظؿدعرل مادؿعؿرت ماظيتمم،واظيت ماظقخقؿي ماظعقاضى عـ

ماظؽؾرلمظعددماظلؽونمبوٌدؼـي.ميفماالشبػوضمضحواولدتمبشؽؾم
مو مشودرتمايربمضقاحلموػران،مدـي مدؽوغفوممتماٌدؼـيأ،مبد0488سـدعو مبداؼيمسقدة تشفد

مصق مأوظؽؽماظفاظؼداعكميفمعقجوتمعؿؿوبعي،ممبو ميفماظضقاحلمؿ مغبؾيمذؼـمتؼعمعـوزشلؿ اظيتمسلؾؿفو
مأخرىمع مسـوصر موـمضؾوئؾمسوغًمظلاظؿدعرل،مظؿؾؿقؼمبفو ماظشؼوء مايربماظيتمـنيمطقد اظؿقفمجراء

م.10(Djalis)"م"اىوظنيؿمجعؾؿفومورمأذؼولماشلزمييمسؾكمأبقابماٌدؼـي:مإغف
ممذعـو ماظػذلة مبشؽؾتؾؽ مو مررح معشؽؾم، ماظذؼـممحود ماظؼودعنيماىدد مػمالء مطؾ مإدؽون إسودة
عـماٌغوراتممومجعؾقامودطمأغؼوضماظدعورموماظؾققتماٌفدعيمبعدمأنمجعؾقػومعالجهمعمضؿيموامادؿؼر

ممعذػؾػؽذامأصؾقًماٌدؼـي،موميفموضًمضصرل،مربوصرةمبعددم.مووأصرانماىرلماظؼدمييمعـوزلمتلوؼفؿ
معـماظؾـوؼوتماظؾدائقي.

ميفمذظؽماظقضً،مطوغقامص مغعؿقا ماٌؿـؼؾني"،مطؿو م"اظلؽونم ماالدؿعؿورؼي،مإنمػمالء ؾوظـلؾيمظإلدارة
م ماٌدؼـي مأعـ مؼفددون مومحقاصفوو مضد مدقصقين"محَضو مدي م"برتقل ماظداخؾقي ماظشمون معدؼر مغوئى

                                                                                                                                                                 

85اٌرجعمغػلفمص.م
8
  

9 Derrien (commandant Isidore), Les Français à Oran depuis 1830 jusqu'à nos jours, Aix, Nicot, 1886, p. 33. 
10

م  مذقصقـول" ماظؼوئدم"ل. متعين،محلىماإلجوبيماظيتمأسطوػو ماٌمرخيطؾؿيم"جّؾل" م"ب 0528 دؾؿؿدل 03 يفميفماظردوظي  ؽو"وظظؾؼوئد

(pellecat) ماظغرؼىمسـماظؾالد،مومعبعفوميفماظػرغلقي"اٌؿشرد"سؾكمدمالمررحفمسـمأصؾماٌدؼـيماىدؼدة:م، Djalis  اظـطؼم، دون
مأؼضووظ"دني"ماىؿعم)أرذقػماظؼوئدم"بمـب مؼـظر مبقػران(. ماآلثور مومسؾؿ  .commandant L. Chèneval :ؽو"،مذبؿؿعماىغراصقو

19 mars 1925 Echo d'Oran Blal"L’ i"Souvenirs oranais  la Place Sid "ماىوظني م"ضرؼي موردتمتلؿقي سؾكمتؼرؼرم طؿو
 .Turin (Yvonne). Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale ظرئقسماٌؽؿىماظعربلمظؾؿدؼـيماىدؼدة،مؼـظرمأؼضو:

Ecoles, médecine, religion, 1830-1880, Paris, F. Maspéro, 1971, p. 144. 
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Berthier de Sauvigny))مبنعؽوناٌؽؾػممبقاجفيمعشؽؾمسقدةماظلؽونماظلوبؼنيمظقػرانمأغفم"مظقسمم
أومأرضممي،بؿوثظـؼطيموجقدممدغكاٌدؼـي،مدونمأغظرامظؽقغفؿمعشؿؿنيميفمطوعؾمأرجوءماظعربماظؾؼوء،م
موبيرضمدغكمطوغقامؼعقشقنمدونمأؿمعـمػذامومذاك،مػقمأغفؿمػ،موماألغظوممأومتـظقؿميظؾزراسيمومدونمأ

معالحظيمسددػؿماٌؿزاؼدمسؾكمأبقابمعدؼـيم–ومؼضقػمم- عفؿومحمشلؿ،مؿوػران،مومظـمغلمميؽــو
م.11"ؼؾؼمبوظـلؾيمظألوروبقنيماٌوممبوظـلؾيمشلؿماظلؾيبم،وعض،مبوالدؿؿرارميفمػذاماظقضعماظغطون

تؾؽماظدواوؼرماظيتمم،،مأنمتففرمإظبمدفقلموػرانبعدمذظؽمإظبين"مديمدقصق"ومػؽذا،مصؼدمدسكم
م:اٌػذلضمتقزؼعفومسؾكماٌلؿعؿرؼـمماظيتمطونمعـمطوغًمتلؿؼرميفماألراضل

مبوإلعبول،مؼلؿطقعقنم مشلؿ مصقفماظؽػوؼيمتؽقنمعؾؽًو مأومػؾؿ"مضطعيمأرض،موادعيممبو فو،مبقعفو
م.12اظؿصرفمصقفومطؿومضبؾقامشلؿ"

"مداخؾمصضوءمربدد،مدفؾماٌراضؾيمإدارؼو،موميؽـمؿـؼؾنياظػؽيمعـم"اظلؽونماٌومضصدماحؿقاءمػذهم
بـقوبيممضوئدمعؼورعيموػرانموماٌؽؾػميفماظقضًمذاتفاظلقطرةمسؾقفمسلؽرؼو،مصؼدمأعرم"العقرؼلقور"مم
م.بؾـوءمضرؼيمأػؾقيمبقػرانم0481جوغػلمم22ايؽقعيماظعوعي،معـمخاللماٌردقمماٌمرخميفم

"عـماٌؿؽـماالسؿؼودمأنماألعرمممػذاماظؼرارمأغفم:مخبصقصم (B. Semmoud)قد"ب.مزل"مومؼشرل
ماظؼقوممبفمٌصؾقيماألػوظل،مشرلمأغفميفماظقاضع،مسؿؾقيمإؼقاءمتفدفمإظبمدصعماألػوظلممتؼؿعؾؼمبؿففقزم

متمهضرلموميفموضًمعؾؽر،ممطونمضدممسوممتؼرؼؾومؼؾؾ"مإظبمماىـقب.مصاٌزدغبيمجبرفم"
م.13غؿفوءمعـمإغشوءماٌدؼـيماىدؼدة"ال،مأيمعؾوذرةمبعدما0481دـيممذظؽمبداؼيوممؿظؿيمظؾؾـوءخطيمعـ

م مو متصؿقؿ مسؿؾقي متقطقؾ ممت ماألػؾقيمتـػقذظؼد ماظؼرؼي ماٌمػذه مإظب موػران ميف مممممم"ديممؼدماىدؼدة
مــعورمتؾ م"De)م(Martimpreyري" م: مأغف مضوئال ماظذيمصرح ممأوال،، ماظؼمعـحمت ميف معؾؽقي رؼيمسؼقد

ضرؼيم"دونمأغدري"ممإغشوءًمظؾؿقمعـمشطـًمضدمصرؼـيماىدؼدة،مبلعرمعـماىـرال،مواىدؼدةمأيماٌد
مو متلوي ماٌػذلضمأن معـ ماظيتمطون ماألػوظل مووؿع مبنيماظعربقي ماظلوسي مشوؼي مإظب ماٌـؿشرؼـ اظزغقج

مأماألغؼوض ماظلؽونمؽـؼملمماظيتوم،رانماظؽؾسمسؾكمعشورفماٌدؼـيصوميفماظصقاععماظؼدمييمو مععظؿ
م.14بعضماظصـوسوتماظصغرلةم"مدقىصقفوممقنؼزاوظ

مغلؿي.م2802عومؼعودلمم0482إحصوئقوتممصؼدمبؾغ،مسددماظلؽونميفماٌدؼـيماىدؼدة،محلى
اشلدفممؼؽـملمم،ؿقخكمعـمخاللمإغشوءماٌدؼـيماىدؼدةأنماشلدفماٌماالسؿؼودم،ػـوقاردمعـماظو
مصؽرتفم(A.S Reffes)س"مورص."س.أماٌؼوممغشوررمماذيفمػمسبـن.مووألػوظلميفماٌؽظؾقًمـذبردمتمعـف

سوئالتممؿمبومصقفو"مو"هًماٌراضؾيماٌشددةمرػوئـاألػوظلم،مبنبؼوءمبلنماألعرمؼؿعؾؼ،ميفماظقاضعاظؼوئؾيم
سؾكمررؼؼيممطوغًمتـفزماظؼودةمزبزم،ماظذؼـمادؿكدعقا،ميفمبعضماٌراتميفمسؿؾقوتمبلقؽقظقجقي

                                                                                                                                                                 
  .088اٌرجعماظلوبؼ،مص.مم.رم،توغؿقان 11
  .088اٌرجعمغػلفمص. 12

13 Semmoud, B., Médina-Jdida. Étude cartographique et géographique d'un quartier d'Oran. Les rapports 

avec l'agglomération et la région Oranaises, 2 vol., Thèse 3ème cycle, Paris VII, 1975, VoI.1, p.47. 
14 Martimprey (général comte de), Souvenirs d'un officier d'état-Major : histoire de l'Etablissement de la 

domination française dans la province d'Oran, Paris, 1886, 288p., cartes.  
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مظؾؿؽػؾؼصؾقمإظبمبـوءمضرىمادؿعؿورؼيمسؾكمررازمغظرلاتفوميفمأوربومخرلمػذاماألمطونمحقٌ ،"بقفق"
م.15"بوظؿقدؼدمهماظعوئالتذفب

ماٌـظقر،مصننماظضؾوطماظػرغلق م"ظؾعوئالتمنمملمؼؼقعقاقعـمػذا ماظؼدؼؿ ماظـظوم مادؿكدام مإالمبنسودة
م معـمذروطمععوػدة ماظذيمطونمذررو بنيمم0482ماٌدلعيمدـيماظؿنياظرػقـي"ماظذيمرؾؼفماظذلطققن،مو

ؼؿؿماخؿقورم"مأغفم02اظزعوظي،ماظيتمتـصميفمعودتفوماظدوارمومومضودةمضؾوئؾم(Trézel)ماىـرالم"ترؼزال"
م.طؾمضؾقؾيمعـماظؼؾوئؾمضوئدمؼلؽـمومسوئؾؿفمعدؼـيموػران"معـ

 التنظيم الفضائي للمدونة اجلدودةم.3

ماظيتماغفؿؽًمصقفو ماىزائرؼي ماٌدن معـ مأحقوءمسؾكمخالفمشرلػو مبؾـوء ماالدؿعؿورؼي ماظلؾطي و
م اظرشؾيميفم"متميفموػرانماسؿؿودماظـفٍماٌعوطسمعـمخاللممفألوربقني،مصنغظجدؼدةمذبفزةمخصقصو

مومحؼقؼقيمالمتؽقنمعقجفيمظألوربقني معدؼـيمجدؼدة مظألػوظل"،مبـوء مإمنو معـممثي،مصننمشقوبوم،و
ولمطؾرلةمصقؿومطبص:م"ادؿؾدالماظـلقٍمذغبل"اٌدؼـي"مسـموػرانمحولمدونمايوجيمإظبماظؼقومممعػفقم
الدؿعؿورماظػضوءمايضريماظؿؼؾقدي،مضؾؾماظؼقومممبقووظيمتردقخمععوملماظـؿطمايضريمأومماظؿؼؾقدي

ومػقمماألعرماظذيمجعؾمسؿؾقيمم16ضلـطقـيمسؾكمدؾقؾماٌـولمعدؼـيميفاظـؿطماألوربل"،مطؿومطونمايولم
سؿؾقيمشرلمومػلموػران،معدؼـيمقنيميفمموماظلؽونماألصؾبنيماألوربقنيمفغػل تؼلقؿماظػضوءمايضري

معصطؾحم"اٌدؼـي"مضمضرورؼي، مػمإظبمذظؽمأنماخؿقور ماٌـطؼيمملمؼلتمعـمبوبمموازلبقصػفو شلذه
مم.اظصدصي
مايلمؼمديموزقػيم،صؿؿقفبوظـلؾيمٌو اظيتمطوغًمشوئؾيمسـممفغػلم"اٌدؼـي"ماظؿؼؾقدؼيمصننمػذا
ماظيتمضورغفوم"بمزلقد"م"بوٌدؼـيماىدؼدةٌدؼـيمااتفومذلماالدؿعؿورؼيمػاٌدؼـيمهمذفصموػران.عدؼـيم

م ماظؾقضوء ماىقاغى (Casablanca)"ظؾدار معـ ماظعدؼد مخطمميف ماغؿظوم ماظؾـوؼوت، م)رصػ ايضرؼي
م.م17ماظطرضوت...اخل(

مايلماىدؼدم" ماألرضقيماظيتمُبينمسؾقفو ماظؼوسدة دؼدة"مسؾكمػضؾيماىؿدؼـيمظؾمظؼدممتماخؿقور
مأؼضومبم"اظؼرؼيماظزنقي"ماظؽالؼي"" ماٌدسقة م"طالؼي"،مم،و مظدذرة يفمعؽونمؼؼعمذرقماٌقضعماظؼدؼؿ

ظؾقفقدمععممراضلمطوغًمعؾؽومظؾؾوؼؾقؽماظلوبؼمومأؼضومٌالكمعلؾؿنيمبوسقامسددامعـمأراضقفؿسؾكمأ
مػوؼؿ" م"بـ مسوئؾي مبقـفؿ معـ مو ماإلحؿالل، م"اوم.18بداؼي مأن متشرل ماظدالئؾ مطؾ مصنن مػذا، ٌدؼـيمعع

مم:عـمثالثيمأحقوءمصغرلةمضبؿؾمطؾمحلمعـفومإدؿم"عدؼـي"ماألصؾمتؿلظػميفماىدؼدة"مطوغً

                                                                                                                                                                 
15 Reffes, Sid Ahmed, La propriété immobilière à Oran de 1832 à 1847, Thèse de doctorat, Paris, 1985, p. 49. 
16 Pagand, B., De la ville arabe à la ville européenne : architecture et formation urbaine à Constantine au 

XIXème siècle, RMMM, N0 73/74,1996, p.p. 281-294. 
17 Semmoud, B., Op. cité., p.47. 

همإلغشوءماٌدؼـيماىدؼدة،مطونمدوعًومعطوظؾًومبفمعـمضؾؾمعصوحلماظدوعني.م"ػذاماظؿقزؼعممظألراضلماظيتمطوغًماٌقضعماظذيممتمإخؿقور 18
 ،مأدىمإظبمخؾؼماظعدؼدمعـمردودماألصعولموماظـزاسوتمأعوممربؽؿيموػرانمومربؽؿي(Derrien) تعدمعؾؽومظؾؾوؼؾقؽمطؿومؼقضحم"دؼرؼون"

بـفوؼؿ.مومبلعرمعـماحملؽؿيممتمعـحمطؾمعؾؽقيم أػؾممأصدرتمحؽؿومبرصضمدسقةماظيتممومم0411ومم0485اإلدؿؽـوفمبوىزائرمدـيم
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عدؼـيماظرادار:مومػقمايلماظقاضعميفماظشؿولموماظذيمطونمؼؼطـفماظـؾالءمومايضر،مطؿومهقؾم -
اظؼوئدمسؾكمحدِّمتعؾرلمم-مإظقفماظؿلؿقي،م"طونمػقماظؿفؿعماألحلـمتؽقؼـومعـمحقٌمترطقؾؿفماظلؽوغقي

ػذلةمعـمظماالدؿؼرارغظرامظؽقغفمصبؿعمبنيمحرصقنيموموورمدؾؼمشلؿممم-(L. Chèneval)م"لمذـقػول"
ندمػذاماىزءمعـماٌدؼـيمعلفاًلمألولمعرةمسؾكمدفالتمايوظيماٌدغقيميفمجقانمو.م19يفماٌدن"اظزعـم
 م.،مهًمإدؿم"ضرؼيماظدلبر"م0482
ماظؿلؿق - مػذه محقٌممتكضًمسـ ماظعؾقد: معدؼـي ماظػرغلقي ماظذلعبي أومم(le village Nègre)ي

 طؾمحلماٌدؼـيماىدؼدة.سؾكممصقؿومبعدممأرؾؼًاظيتممػلماظؿلؿقياظؼرؼيماظزنقي،مو
مسؾكماٌلؿقىماظػضوئلمأومو ماظؿلؿقيمذاتماإلضبوءاتماظعـصرؼيم)دقاء ضدمرغًمادؿعؿوالتمػذه

ميف-اظلقدقق مطؾرل مبشؽؾ ماذؿفرت مو ماظؿلؿقوت، معـ مشرلػو مسؾك ايضرؼيممماىغراصقوسرضل(
يفمطؾماٌدنماظػطرؼيماظيتمبـقًميفمأسؼوبم -(L. Touati)ؼلفؾم"لمتقاتل"مم-ندػوماالدؿعؿورؼي،م"

ػؽذا،مارتؾطًمطؾمعدؼـيمومتقذـً...اخل،مسنيم،مدقؼ،مبورؼؼق،مدقديمبؾعؾوسم:االدؿعؿورياظغزوم
مم.20"ععقـيمعـمػذهماٌدنمبؼرؼيمزنقي

وػرانمدفالتماظقاصقوتمظؾقوظيماٌدغقيمظؾؾدؼيمميفظؾؿرةماألوظبمموردتمزنقياظؼرؼيماظوإلذورةمإظبمص
مأناهًمم0483بؿورؼخمأصرؼؾم مؼؾدو م"اظزغٍ"،مو مبؼرؼي ماٌدسقة م"اظؼرؼي مايلماظصغرلمطونمذػمدؿ ا

ضؾيمدقديممؼعقشقنمحقلم"مؼـمطوغقامذوػرانمواظدؼـيماظلقدمٌمنعصؿؿوميفماألصؾمالدؿقعوبماظلؽو
ماجمل مضدؼسمطؾ ماجملؿقسيبالل، مطوغًمػذه مو ماىزائر. ميف معؼدلةممتؾؽمؿقسوتماظلقداء مأؼضو، ،
م.21طونمشلومادؿكداعفوماًوصمػلمعؼدلةاظؾشرل،مومجبقارمعؼدلةمدقدي

ماظعقشميفاظلقدمادؿؿرممذبؿؿع،مإالمأنم0424اظعرضقيموماٌفـقيمدـيممومبوظرشؿمعـمإظغوءماظؿؽؿالت
م.22ؾمزنل"ؿ"تؽمضؿـدةماٌدؼـيماىدؼمحدودميف،مؾيرقؼمذظؽمٌدةممبعد

ػذامايلماظصغرلم"اغطالضومعـماٌـوزلماظيتم (L. Chéneval)ميقضعم"ل.مذـقػول"م:ممعدؼـيماظشراضي
مومإذامطوغًماظؿلؿقيماظشرقموصقالمإظبمأبقابمدوحيماٌـوورة،مميفم"هقطمبلوحيمذورعم"جقزؼػمأدرؼق

قػيماظلوبؼمظؾشرقم)شؾقزان،معؾقوغي،مأغفمطونمعلؽقغومعـمضؾؾمدؽونمعـمأصؾماًؾماالسؿؼودإظبمتدسقم

                                                                                                                                                                 

 .Derrien.- Les Français à Oran de 1830 jusqu'à nos jours .0432ذقارعماظؼرؼيماظزنقيمٌدؼـيموػرانمومبشؽؾمغفوئلمدـيم

Aix, 1886, pp. 185-186ظؿػوصقؾمأطـرمؼـظرمأؼضوم:مم 
Revendication par Hippolyte-Auguste Bachelet, à l'encontre du Domaine de l'état des terrains situés à Oran 

maintenant intra-muros et sur lesquels était au moment de la conquête et extra-muros un village appelé Kalaïa.- 

Oran, impr. Nugues, 1882, 13p., plans. 
19 Chèneval, L., Souvenirs oranais la Place Sidi Blal,  Echo d'Oran, 19 mars 1925. 
20 Touati, Lahouari, Economie, Société et Acculturation. L'Oranie colonisée 1881-1937, Thèse 3ème cycle, 

Université de Nice, 1984, p. 155. 
21 Benaada, S., Espace urbain et Structure sociale à Oran de 1792 à 1831, DEA-Sociologie, Université d'Oran, 

1988, 223 p., plans, annexes. 
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محدبؼقضحمأنمدؽوغفمطوغقامعـماحملؿوجني،ماظؼودعنيمعـمطؾمم"نم"ل.مذـقػولصنزعقرةم...اخل(،م
 م.23ومبـوئنيمسـدماٌؼووظني"مالسؾكمأرصػيماٌقاغهمومسؿومنيموصقبمومطوغقامغبوظ

ظبمايقزماىغرايفماظقاضعممضؿماٌدؼـيماىدؼدةمإمت،م0422دـيمععمبـوءماىدارماىدؼدمظؾضوحقيمو
ػذاماظقضعماىدؼدمشلذامداخؾمػذهماىدران،مظقؿغرلمبذظؽموضعفومعـمضوحقيمإظبمحل.مومضدمزلحم

م مأغطقان" م"دون ميل مطذا مو ماٌبايل، معـ متؾؽممشورؼعوالدؿػودة مو ماإلنوز، ماىورؼي ايضرؼي
األصؾمميفصؿؿيماٌؿلقؼيموماٌدلذبيميفمإرورمزبؿؾػمزبططوتماظرصػموماظ بنغشوءماظطرضوتاٌرتؾطيم

م"ضورضـطو" معقشول"م،ظضوحقي م"دون مو مبقور" م"رم"دون مصرح مضد ميفمم.و مطوغًمتردؿ مأغفو ظلؾوس"
اظزاوؼيماظقؿـك،مميفجدمعـؿظؿيمعـماظطرقماٌؿؼورعيممؽيجفؿفوماظشرضقي،مومسؾكممينيمررؼؼماظؿني،مذؾ

دقؽيممؿفومطوغًمظبمذظؽمأنمزلعػمإضظػذلةمرقؼؾي،مومسؿًمصقفوماظػقضكماظؽؿؾيماظغربقيمأنميفمحني
 مم.اظشقارعماظيتمملمؼؽـمضدممتمتصـقػفومبعدمبؼقيممبني

أعوماظشورعماىـقبل،مؼضقػم"ر.مظلؾوس"،مصؼدممتمتؼؾقصمعلوحؿفمعـماظعرضمظؾلؿوحمبونوزم
متدرصبقي مزؼودة مدفؾً مبوظػعؾ، مو مجدؼدة، مسؿؾقيمميفمبـوؼوت مخالل مو ماٌلؾؿني، ماظلؽون سدد

مم.م24اظلوحيماظرئقلقيمشلذهماٌدؼـيماألػؾقي"مإغشوءاإلنوز،ممتم

 خالصة

مإغشوءزلقد"مؼعؿؼدونمأنمم.ظلؾوس"موم"ش.مأ.مجقظقون"مأوم"بم.طـرلونمػؿمػمالءماظذؼـمعـؾم"ر
ماألػؾقنيم مظؾلؽون م"وؿقع" مدقودي مغؿوج مطون ماىدؼدة ماٌدؼـي محضرؼي.يف مؼؾدو،مومعـورؼ معو سؾك

يفمشرلمربؾف،محقٌمأنمدقوديممؿكدممعصطؾحم"اظؿفؿقع"بوظؿقدؼد،مصؼدمادمػذهمايوظيميفغف،مومنص
،موماظذيم(Randon)معـمضؾؾماٌورذولم"روغدون"م0418اظؿفؿقعمايؼقؼقيمملمتطؾؼمإالمحقاظلمدـيم

م ماٌمؼدؼـ مأطـر معـ ماألوربقيممظالدؿعؿورطون مايضرؼي مظؾففرة ماٌشفعني مو ماظضقؼ" م"اظـطوق مممممممسؾك
م مذاتماألصقل ماظلؽوغقي ماظزؼودة مػذا،وم.يقظػالحاو مإظب ممبوإلضوصي ماظعربمسـدمصنن مادؿعؿور دقودي

إظبموؿقعماظؼؾوئؾمماالحؿاللبداؼيمبـوءمظؼرىمأػؾقي،مطوغًمتفدفمعـذممسـفومعـمر"بقفق"مومعومان
مماألعرلمسؾدماظؼودر.ماتـمتلثرلسغرضمإبعودػومبألدؾوبمسلؽرؼيمربضي،م

قنمصؽرةمزبؿؾػيمسـمشرلهمحقلمدقوديمبـوءماظذيمطميفماألخرل،مصنغـومسؾكمشرارم"عقشولمطقطريف"
ذؽالمماسؿؾورهاظذيمؼذػىم"عقشولمطقرغوتقن"مإظبموماظؼرىماألػؾقيمومبوألخصممنقذجماٌدؼـيماىدؼدةم

اظؿقرنيمومهدؼدممعـم"أوظبمأذؽولمإسودةمهماظؼرؼيذػمإغشوءمغعؿدلمصنغـوعـمأذؽولماظؿفؿقعماظلؽوغل،م
م.25روامأثـوءماظغزومظقعقدوامبعدػومأطـرمسددا"صؾقنيماظذؼـماإلضوعيمسؾكمأبقابمعدؼـيماظلؽونماألص
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بعرؼضيمإظبمرئقسمبؾدؼيموػرانمظؾؿطوظؾيمبؿعقنيمأغبدموظدمعقدكمأحدماٌالكميفماظؼرؼيماظزنقي،م 0442 تؼدعًمذبؿقسيماظلقدمسوم 
 .األرذقػماظؾؾدمي،معؾػماألػؾقي.طؼوئدمظؿؽؿؾماظزنقني

دبصمهدؼدامذؾفمحلمدؾوظيماظُطؾؾي،موماظذيمطوغًمتؿقدطفمدوحيم"أدؼالؼقد"مم(lespès)سؿؾقوتماظرصػماظيتمذطرػوم"ظلؾوس"م 24
 )دوحيمدواجلمحوظقو(.

25 Coquery, Michel, L'extension récente des quartiers musulmans d’Oran, Bulletin de l'Association des 

géographes français, N0 307-308,1962, p. 175 


