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13811381 *

 **صادق بن قادة

 و الًطورات الًؼـقة العسؽروة االدًعؿاريحرب الغزو 

ذـًّمعرحؾيمجدؼدةمد،مضؿيماظعـػمسيبعـيمسلؽرؼيمم1830ماظعوماظػرغللمظؾفزائرمماالدؿعؿورعدمؼ
مأدوظقىمايروبم ماالدؿعؿورؼيسي م. مبو ماألعر متعؾؼ مدقاء ماظعرشػؽذا، مإسودة ممػذلة م–م1814)عوي

(مصؽالػؿومعـقؿوماٌؾعقثنيماظػرغلقنيم1848صقػريمم-1830جقؼؾقيم)جقؼؾقيممعؾؽقي(مأوم1830جقؼؾقيم
ظيماظؿلقرلمل،ماظؿؽػؾممبلومسيماظقضًمذاتفم،اظصالحقوتمظؾؼقوممسيماىزائرمبعؿؾقوتمشزومسلؽريطؾم

م.حيؿؾقغفواظلقودلماظعلؽريمظألضوظقؿماظيتمطوغقام
عصرم،مطؿؾؽماظيتممتًمسيمأثرؼيأوممؾؿقيمبشروعمبعـيمسم،عرمؼؿعؾؼمعطؾؼو،مسيماظؾداؼيألملمؼؽـماوم

مععمتؼدممم،اٌؾؽمذورلماظعوذرمبنذرافم(1829) عقرؼوسيممأوغوبؾققنممبنذرافم(1798-1801) ومإمنو
م،بوظذلاثماألثريماظذيمميؿؾؽفمػذاماظؾؾدمأوجفوماظؾعـوتمعػوجلةمضودةبؾغًمم،اٌدنماظلوحؾقيمحؿاللا

ماظؿغؾغؾماظعلؽريمعـمخاللمسؿؾقيمعقاصؾيمصؽرةمومػقمعومذفعمشوؼيمسيماألػؿقي.اثمذلطونمػذاماظحقٌم
بوًصقصممعـماظلؾؽماظؿؼينمظؾفقش،مومضؾوطفومبشؽؾمطؾرلمإديمعوعفتػقؼضمممتاظعؾؿلماظيتمماالدؿؽشوف

ماظعلؽرؼي.موماٌؿؿـؾمسيماهلـدديمبوعؿقوزلالحماظعومل"ماظ"

م  

                                                                                                                                        

 
  :مبعـقان 2004 جقانم-جوغػلم ،24-23 اظعددمإغلوغقوتعؼولمدؾؼمغشرهمبوظؾغيماظػرغلقيمسيمذبؾيم*

« Savoirs militaires et modernité urbaine coloniale. Le rôle des ingénieurs du génie dans la transformation des 

villes algériennes. Le cas d’Oran (1831-1870) ». 

متمتؼدميفومبوٌؾؿؼكماظدوظلماظذيمغظؿمبوظؿعوونمععماظققغلؽقموماظؾفـيماظدوظقيمظؾعؾقمماظؿورخيقي،مععفدماظؾغوتمجوععيممومػقمعداخؾي
 .2003 دؼلؿدلم13-11 ربؿدماًوعس،ماظربوطمأؼوم

 ،ماىزائر.31000 اظـؼوصقي،موػران،عرطزماظؾقٌمسيماالغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيمومزبؿصمسيماظؿورؼخمومسؾؿماالجؿؿوع،مبوحٌمسيم **
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م"دالح عامل": اهلـددة العسؽروة

مايؿؾيماظعلؽرؼياألخرىمسيممضؾؾمطؾماالسؿؾوراتماظلوئدحؿكمومإنمطونمايدثماظعلؽريمػقم
طوغًمضدمجوءتمصؼطمسـدعومجوبماىقشمربقعمماظعؾؿلماالدؿؽشوفاىزائر،مصننمصؽرةممإدياٌردؾيم
إديمماألوائؾاهلـدديماظعلؽرؼيممضؾوطمدصعثرؼي.مومػقماألعرماظذيمضكوعيماظـروةماألومادؿشعرماظؾالدم
مماالػؿؿوم ماألثرؼي، ماٌعومل مضربمجبرد مسـ مخوصي متؼـقوتمميلوػؿاٌو ؼؾؾمصم.اٌقداغلماالدؿطالعسي
عوطـماظؼدمييماألماظؿعرفمسؾك ،مضصدممبعوؼـؿفوماظػرقماظطقبقشراصقيمتؼقم،مايؿالتماظعلؽرؼيوصقلم

عـماهلـدديممضؾوطععمػذهماظعؿؾقوتماظطقبقشراصقي،مطونممةععمػذا،مومبوٌقازام...اظروعوغلمالدؿقطونظ
مومؼؼقعقنمجبردماظـؼقشمقياٌغؾقِّماآلثوراظعلؽرؼيمومعفـددقنمجغراصققنمؼلفؾقنماٌقاضعماألثرؼي،موم

م ماظيتمطوغقا ماظروعوغقي ماظعلؽرؼي ماظطرق معلورات ممؼصودصقغفوو معـ مررؼؼفؿ:" متػفؿممثسي مميؽـ ي،
معع مبشؽؾ مأغف مو ماآلثور، مظعؾؿ ماظعلؽرؼقن مأضوصفو ماظيت ماظعدؼدة مبربرجيرماإلدفوعوت مؼؽقن ؽقس

(Berbugger)ملورتعوكمط،م(Mac Carthy)1بويؼوئؼماحملؾقي"سوظقيمومأعـوهلؿ،مسؾكمدراؼيمم
 . 

 « Imago Urbi » صورة املدوـةن خيرتعون صورة جدودة لؾؿدوـة: بـاء وون العسؽرواملفـدد

م ماألوروبقي ماظؼقى مرقرت مظؼد مجـى مإدي مإدؾوغقجـؾو مصرغلو، ماظؼرنمو) معـد ماظعظؿك( مبرؼطوغقو ،
صـممردؿماًرائطممومصـ،ماالدؿعؿورؼي،مدقاءمسؾكمعلؿقىمأضوظقؿفوماظقرـقيمأومممؿؾؽوتفوماظلوبعمسشر
2اظؿقصقـوت

ردؿماًرائطمهلـًممو اٌلحماظطقبقشراسيمومعـال،ماالدؿؼصوءؿؼـقوتماٌؿؿـؾيمسيمصوظ.  
مسيظعؾًمأؼضومدورًامعصرلؼًوممبؾاظعؾقمماظعلؽرؼي،ممسيمذبولم شؽؾمطؾرلمومدوػؿًمطـرلا،مظقسمصؼطب

مالتماٌرئقيمظؾؿدؼـي.اظؿؿشيمتطقر
أنم"ماٌكططوتماظيتمضوممم(Martha . D. Pollak)عورتو.مبقالكممترىبوإلذورةمإديمػذاماىوغىم،موم

مسيمصفؿماٌدؼـيمبقصػفوممضدمنقنماظعلؽرؼقنماٌعؿورؼقومإسدادػوماٌفـددمبننوزػو محوزلًو ظعؾًمدورًا
تغقرلماظشؽؾممسيمأداةمضقؼيمتلؿكدممسيماظؿقؽؿمومأصؾحممبـوبيننمػذاماظؿفرؼدماظقسيمصم،سؿقعو.مومػقؽي

م.م3"ايضريمعـمررفماٌفـدسمأوماٌفـدسماٌعؿوري
مص مبوىزائرمضقاتمغزولغداة ماظػرغلقي مبايؿؾي ماظعلؽرؼي ماهلـددي معصؾقي مطؾػً أوديممننوز،

مبوٌدنماحمل مؿؾياٌكططوتماًوصي مردؿ مصعال،محظقًمسؿؾقي مو مبوظغمعـمزبططوتم. اٌدنمبوػؿؿوم
ررفماظؾعـوتماظػرغلقي،مطقغفومأداةمسؿؾمالمشـكمسـفومسيمععرصيمادذلاتقفقيماٌقاضعمايضرؼيمدقاءم

                                                                                                                                        
1 Frémeaux, J. (1984), « Souvenirs de Rome et présence française au Maghreb : essai d'investigation », in 

CRESM. Connaissance du Maghreb, Sciences sociales et colonisation, s/d. de J.-C. Vatin. Paris, Éditions du 

CNRS, p. 29-46, p. 37. 
2 Voir le numéro spécial de la revue URBI consacré à l'architecture militaire. URBI, XI, Liège, Pierre Mardaga 

Éditeur, été 1989. 

Boutier, J. et Teiysseyre-Sallmann, L. (1984), Du plan cavalier au plan géométrique. Les mutations de la 

cartographie urbaine en Europe occidentale du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Colloque du groupe de travail 

international d'histoire urbaine, multigr, 30 p. 
3 Pollak, M-D. (1989), Introduction, URBI, XI, Architecture militaire, Liège, Pierre Mardaga-Éditeur, p. V. 
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ردؿم 1830دـيمسؾكمدؾقؾماٌـولممػؽذاممتومم.عـماظـوحقيماظدصوسقيمأومعـمغوحقيماظلقطرةماظعلؽرؼي
ماىزائر مبقظلمم،م(Morin)معـمررفماظـؼقىمعقرؼـمزبططمٌدؼـي م1832مدـيم(Pelet)ؼؾقفمزبطط

م(Savard)مدوصورم هًمضقودةؼيماهلـدديماظعلؽرؼيمقػران،مصؽوغًمعدؼربمأعوم، 1/ 25000ممبؼقوس
مقنوماٌكؿصمقن،ماظطقبقشراصققناىغراصقاٌفـددقنم:ماظؿؼـقيمىقشماهلـدديماألدالكوؿعمزبؿؾػم

ماألراضلمسي مم(géodésie)معلح مسيماظؿقصنيقنمزبؿصقفـددعو، مم.إخلم...من مضد مو أولمزبططمطون
بقػرانماظؾعـقيمػقماٌكططماظذيمضوممبنغشوئفمبصقرةمعؼؿضؾيمعـمررفمضقودةماهلقؽيمادؿكدممظؾؿدؼـيم

م مسي م1831جوغػل مبودؿكدام مو ماٌؿقصرة، ماظم،اظقدوئؾ معلوسدم(Levet)مظقصقًـؼقى معع مهبوظؿعوون
ممضومم،غػلفوماظلـيسيممو.م (Chavot)ذوصق م4ؾقٍموػرانًماإلردوءننوزمزبططمبم(A. Bérard)برلار

ماظذيمطون (Pézerat)لمبقزؼراتمـطماٌفـدسماٌدغـمبكطم،1832ؿؾقسومسيماظلـيماٌقاظقيمأيمسيمدـيمع

م.5بقػرانمعدؼرمٌصؾقيماىلقرموماظطرضوتأولم
مخيصممأعو مؼشرلمظقلؾوسمزبططصقؿو مظؾؿدؼـيمإم(R. Lespèse)مبقزؼرات، مععمزبطط ديمعؼورغي

ومعـممايصـًومأغف"مداخؾمحدودمق،معقضعـماظزعـموماظيتمؼػققمسؿرػوماظؼرنظقػرانماإلدؾوغقيماظؼدمييم
ممث ماظقلرىمعـ ماظضػي مسؾك مم،اظقاديي مملمهدثمأؼي مردؿ ماظطرضوتتغرلاتمسي مبؼقًاظيتممحدود

  .  6إديمشوؼيمأؼوعـومػذه"ممػلمذاتفومخطقرفو

ومعـذمذظؽمم،12500 /1مبؼقوسممخرؼطيمضقاحلموػرانمومعردكماظؽؾرلممتمغشر 1834 دـيسيممو
مظ مخرائط مو مزبططوتمأخرىمظؾؿدؼـي مؾاينيمتؾؿفو مدـي م1840ضقاحلمطؿؾؽماظصودرة مإديإ، مضوصي

م.1/25000ممبؼقوسزبططمضقاحلموػرانم

 الًفقىة العؿرانقة يفتطيقق الًؼـقات العسؽروة 

م مػؽذا مأصؾقًمزبططوتماٌدنو معو مظؾؿعطقوتماظطقبقشراصقيمم،درسون مأدواتمععوؼـي بقصػفو
)اظرصػ،مبغقيمهؼقؼمأشراضمسلؽرؼيمظؾؿقاضعماظعؿراغقي،مأداةممثقـيمسيمسؿؾقوتماظؿفقؽيماظعؿراغقيم

ماظؿلقؼي،ماظؿقدقع...مإخل(.

                                                                                                                                        
م" 4 معرصل ماظؽؾرلزبطط ممعردك مم.(وػران)خؾقٍ مضقودف مبرلاردمعـم1832 دـيمت مم.أ. م(M.A. Bérard)مررف مبرؼؽ،  اظؼوئد

(commandant le Brik) ،. ظقارؼف"") Le Loiret ( م مدـي ماظؾقرؼي متوغقان ."1832سيمعلؿقدع مر. مسؾقف سيم  (R.Tinthoin)إرؾع
 . األرذقػماظؾؾديمٌردكماظؽؾرل

Tinthoin, R. (1956), Mers-el-Kébir, le grand port, Etude de géohistoire locale bimillénaire, Oran, Heintz frères. 
م. رمؼشرل 5 موػران معدؼـي مزبطط م" ماٌقدقم ماٌكطط مأن مبػضؾم1832ظقلؾوس مسؾقف محصؾ مبقزؼرات، مأنزه ماظذي مو ،

أغفمظقلًمػـوكمإذورةمٌؼقوسماظردؿ،م"مظؽـمعـماٌفؿمجداممظقلؾوسؼضقػماظؾؾدؼي."م غوئىمعدؼرماألذغول،   (M.Fonteneau)م.صقغؿـق
مومعؼورغؿفومبؿؾؽماٌقجقدةمسيماٌكططمماإلدؾوغل"ممصقفماٌقجقدةموتسؾقفم)....(محقٌمعـماظلفؾمجداماظؿعرفمسؾكماظطرضماالرالع

Lespès R. (1938), Oran, étude de géographie et d’histoire urbaines, Paris, Alcan, Alger, Carbonel, p. 142 note 2. 

 .متماالحؿػوزمبفومسيمعدؼرؼيماألرذقػمظقالؼيموػرانم1832مػـوكمصقرةمصقتقشراصقيمٌكطط
م.142اٌرجعمغػلفمصم،مظقلؾوسمروغقف 6
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م موػران مطؾػمسي ماظعلؽرؼي ماهلـددي مسي مضوئد مأوصلول مملبننوز مععؿورؼي متفقؽي روبعمموذزبطط
م مػق م)اظـؼقىمسلؽري ماٌفـدسماٌدغلمLevretظقصرؼً معع مبوظؿعوون مدوػؿ، مضد مطون مأغف مغذطر مو )

مزبططوتم مإنوز مسي ماظمرصػمواظبقزؼرات، مخؾػمدوصور مطون مضد مو مرأسمم(Savard)ؿلقؼي. سؾك
مضوئدماظ معدؼرؼيماهلـدديماظعلؽرؼي مأغفمطونممو(،مVaubanصقبونم)ؽؿقؾي مميؽـمضقظفمسـفمػق أضؾمعو

مأومسيمذبولمأذغولماظؿفقؽيماظعؿراغقي.نيمؿّؿءمسيمذبولمسؿؾقوتماظؿاازلطيومالععطيومدق
م ماٌدغقي، محنيمادؿؿرتماٌصوحل مسي مػذا، مو معصؾقي ماظطرضوت، مو ماىلقر مو اتماظؾـوءعصؾقي

ممياٌدغق مموتاظطرضو مإغؿوج مظؾؿقمرصقدسي ماٌعطقوتماٌودؼي محقل معؿـقع مو مثري مخرائطل ضعماوثوئؼل
م.7،مومذظؽمسيمإرورماٌفومماٌقطؾيمإظقفوياظعؿراغق

معوكمطو مأودؽور ماظلقوق،موضع مOscar Mac Carthyثلم)رسيمػذا فـدسمجغراسيمسيمجفوزماٌ(،
مخدلتف مطؾ ماظعلؽرؼي، مزبؿصوماهلـددي مو مردوعو مدـقاتممبقصػف معـ ماغطالضو م، ماًرائط مردؿ سي

م1/5000ممبؼقوس،معـؾمعدؼـيماىزائرم)زبططماظؽدلىممزبططوتماٌدنماىزائرؼيمسيمتعؿقؿم،1860
(مومعدؼـيم1866دـيمم1/10000ممبؼقوسم(،مضلـطقـيم)زبطط1866سيمدـيمم1/15000،موم1862دـيم

م م مبؼقوس1/10000وػرانم)زبطط مبذظؽمدظقاًل1866دـي مظقـفز مسيماظؼرنممظؾرحالتمداخؾم( اىزائر
م.8اظؿودعمسشر
م مظؽـ مدوػماظشكصو ماىغراصقيمؿاظذي مأسؿوظف مخالل ممتـقؾمعـ مولقد موػرانمٌمسي دؼـي

ػوعيممّدجخرؼطيمم1874(،ماظذيمأنزمدـيمDerrienونم)ؼدؼرماظضوبطوضقاحقفو،مػقمدونمأدغكمذؽم
ضقاحقفوماظؿصقرماجملوظلمظؾؿدؼـيموممإزفوراظػضؾمسيممإظقفوخرؼطيمؼعقدمموػرانمومضقاحقفومبوألظقان.ٌدؼـيم

م.9سيماظؼرنماظعشرؼـسؾقفومضؾؾماظؿغرلاتماظعؿراغقيماظؽدلىماظيتمررأتم

                                                                                                                                        
،موماحملؿػظمؽيماظيتمضوممبفوماٌفـددقنماظعلؽرؼقنقراءمدؾلؾيمزبططوتماظؿفثمإديم(P.Tsakoponlos ).متلوطقبقظقسمظؼدمأذورمب 7

مصوغلون مبؼصر ماظعلؽرؼي مسيمأرذقػماهلـددي ماظيتمتم(Château de Vincennes )مبفو ماظؿققلمشفو مسؾكمدرلورة د،محلىمضقظف
مأٌدنماىزائرؼيمعـدمبداؼيماالدؿعؿور،مااٌعؿوريمسيم مظؾؾـقيماظؼدمييموماهلـدديماٌعؿورؼيمهلذهممؾكذقاػدمسيمأغفو اظؿغرلاتماٌػوجؽي

ماظذلطلم.نداٌ مظؾؾـوء ماظؽشقفماظدضقؼي مو ماٌشورؼع مأؼضًو-ػذه ممتـؾ ماٌعؿورؼيمميذبؿقسماٌقردؽل ماهلـددي محقل ماظـؿقـي ماظقثوئؼ عـ
 م(La Morée) .موؼاٌقرمبوظـلؾيمٌدنم عشوبفيميموثوئؼمثؽقظقغقوظقي،مععماإلذورةمأغفمظقسماظضؾؾمواىزائرؼيمع

Tsakoponlos, P. (1996), « Techniques d’intervention et appropriation de l’espace traditionnel. Lurbanisme 

militaire des expéditions françaises en Méditerranée », Revue du Monde Musulman et de la  Méditerranée, 

n.73-74, p. 226, note 46. 
 :مفوـغذطرمعـمبق 8

Bérard, V. (1867), Indicateur général de l'Algérie, Alger, Bastide.  

مم:اٌقجقدةمسيمػذهماٌكططوتماًوصيمبوٌدنماظصودرةمسيمدالئؾماظلػر،مؼـظرمحقلماظػوئدة
Buisseret, D. (1989), Les plans de ville, sources pour l'histoire de l'urbanisation en France, URBI, n°XI, 

Liège, Pierre Mardaga-Éditeur. 
طونممطؿوم ئر،مصؾلطني،مومإصرؼؼقو.فزاظؾمردؿمخرائطمتؼرؼؾومطؾمعلرلتفماٌفـقيمسيمدؾقؾمم (Isidore Derrien)دؼرؼونمإزؼدورممطرّس 9

موػرانمرئقلو مظضوحقي ماآلثور مسؾؿ مو ماىغراصقو ماظذيمطونمعؼرهمم1896مأدسمدـيمو (1904-1896) مىؿعقي ماألحقالماىقؼي عرصد
حؿكمأؼوعـومػذهمم (Aix )بم"إؼؽس"مم1886"موماظصودرمدـيممنمسيموػرانقطؿوبفماٌعـقنم"ماظػرغلقمؾومؼظم(Santa Cruz )دوغؿومطروزم
 متورؼخماٌدؼـي.محقلـكمسـفمشعرجعًومالم
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 اني العسؽري لؾؿدوـةياملاضي االد إعادة قراءة

عؿرمألطـرمعـمثالثيمدؿصيأمعرطزمضقةاٌؿؿـؾمسيمطقغفؿومذؽؾًمعدؼـيموػرانمومعقـوءػومبػعؾمعوضقفؿوم
عقضقعمسدةمدرادوتمم،(1792-1732،مثؿم1708-1505سيمادؾوغقوم)مًررفمضقةمشربقيممتـؾضرونمعـم
رجولمدؼـ،مومم،سؾؿوءماظطؾقعيومأدرى،مومن،مقسلؽرؼومنم:مرحوظي،مققنمأوربقعراضؾضوممبفوموصػقيمم

 Louisطوراصوجولم)-(،مظقؼسمعورعقل1550(م)Léon l’African...مإخلم:مظققنماإلصرؼؼلم)ضـوصؾوم

Marmol-Caravajal(م)(مدؼقؼقمدقارازمطقرصنيم)1573Diego Suarez Corvin(م)طقزمديمر(،ماٌو1664
م) م)Marquis de Léganésالضوغوز مطقؼؾو1665( مدي مبقدرو مدون مDon Pedro (de la Cueba)م(،

م،م (1732)  Don) ،مدونمأظقغلقمطوعوذقم(1733) (Don Antonio Clariana) دونمأغطقغققمطالؼوغو

Alonso Camacho) (1774م مبققلقغول مجقن ،) (Jean Peysonnel) (1759-1694مظقؼسم مروغل ،)
-(? ) 1691)  (Thomas Shaw) ،متقعوسمذق(1833-1750)م (René-Louis Desfontaines)دؼلػقغؿون

.مومملمؼغػؾمأيمعـفؿماإلذورة،مسيمرحالتف،مإديم(1789) (Don Luis Roèl) دونمظقؼزمدوؼولمم(م،1794
م.قضعنياالدذلاتقفقيمهلذؼـماٌاألػؿقيم

مؼرونمسيماغؿؾوهمضؾوطماهلـدديماظعلؽرؼيماظػرغلقي،ماظذؼـمطوغقامموومسؾقف،مصننمػذؼـماٌقضعنيمظػؿ
م،سؾكمارتؼوءماظعؾقمماظعلؽرؼيماظػرغلقيمالدظقم،ؿػؼقؾدؾونماظذؼـمداإلمأنزػواظيتممـيّصاحملماٌـشكت

حلىماٌؾدأماظذيمماظـوعـمسشرمأسقدتمعـمجدؼدمخاللماظؼرنم،اظدصوسقيمتؾؽماإلنوزاتأنمطؾموممب
م(.Vaubanرماظػرغللمصقبونم)وضعفماٌـظخمل

م مسيماٌدؼـي ممطونطؾمذلء معـمربقهماظؼرؼىماظذيمملمتؿؿؽـسيماٌوضلماالدؾوغلممبوظقجقدؼذطر
منماٌدؼـي.قاىزائرؼمخالهلواظيتمادذلجعمومػلمايؼؾيمم(1831-1792)ايؼؾيماظـوغقيم

 أرذقػقة حول املدوـة وثائق اليحث عن 

قػرانمبماظعلؽرؼيمؼورعياٌإديمضقودةمم(Pélissier)البدمعـماالذورةمأغفمععموصقلماىـرالمبقؾقللم
سرصًماٌؾودراتماظػردؼيموماىؿوسقيمظؾؾقٌمسـمتورؼخمهصقـوتموػرانمومعوضقفوماظعلؽريماػؿؿوعوم

متؽقنمأنم،،مسيمتؾؽماظػذلةأومعمدلوتمأطودميقيمذيعقيمسوٌيشقوبممسيطونمعـماظؾدؼفل،مأغفممضدموو.مّغوِظبشي
ماًرائطقي.موميؿعماظقثوئؼماألرذقػقجبػلماهلقؽيماظقحقدةماظيتمبنعؽوغفوماظؿؽػؾماظعلؽرؼيمـدديماهلمضقودة

اهلـددقيمحصقؾيمأسؿولماظؿقصنيماٌقروثيمسـمماظؼقودة،موضعًم1850وصعال،معـذمبداؼيمدـقاتم
مماالدؾوغقي،مايؼؾي ماٌـفزة ماألسؿول مطؾ محقل م"تؼرؼر محررت معردكمموتدوحمحقلو مو وػران
ومػقمعدؼرماظؿقصقـوتمبقػران،معـمم(Tripier)،مضومماظؽقظقغقؾمتربقلمفغػلمسيماٌضؿورومم.10اظؽؾرل"

بؿقرؼرم"عذطرتفماظعلؽرؼيمحقلمدوحيموػران"مومػقمسؿؾمضكؿمم،ؼقودةخاللمادؿكداممأرذقػماظـ
م معـ م ومصػقي.م405ؼؿلظػ مػق ماالػؿؿوم مػذا مسؾك ماظاظدظقؾ مهلؼصي ماألرذقػقيماظػرؼدة ماظقثقؼي ذه

                                                                                                                                        
10 Fey, H-L. (1858), Histoire d'Oran, avant pendant et après la domination espagnole, Oran, Ad. Perrier, 

p. 141. 



 صادق بن قادة

56 

،مأردؾًمعـمعدرؼدمعـم1850دـقاتمماظيت،مسيمشصقنمظقػرانمواالدؾوغقيماٌرتؾطيمبوظؿورؼخماظعلؽريم
،مضوئدم(Pélissier) ،مإديماىـرالمبقؾقللقيػرغلاظلػورةموظؾقؼمباٌم( Harmois )ػورعقامماظـؼقىررفم

طوغومنمااظؾذماٌؼورعيماظعلؽرؼيمظـوحقيموػرانماظذيمأوطؾمترذييمػذهماظقثقؼيمإديماثـنيمعـمأضربمعلوسدؼفمو
اظـؼقىمالذقم،موم(Cassaigne)طؾقفؿومضوبطنيمسيماهلـدديماظعلؽرؼي:معلوسدهمسيماٌعلؽرماظـؼقىمطودونم

م.(Lachaud de Loqueyssie)ديمظقطقللم
ممتـؾمسي:موصرغلقمو،مععمإسطوءػومسـقاغ1851ماظػرا معـمترذييماٌذطرةمسيمذفرمأوتمعـمدـيممت

« Exposé général de l’établissement complet de l’importance et de l’état actuel de défense 

des places d’Oran et de Mers-el-Kebir ».   

زتماغطالضومعـمزبطقطمبوظؾغيماالدؾوغقيمطونمربؿػظومسيماظقاضع،مطونماألعرمؼؿعؾؼمبـلكيمأنمو
م.1772دؼلؿدلمم31معمرخمسيبفمسيمأرذقػموزارةمايربقيممبدرؼد،م

يموػران،مـاهلـدديمٌؼورعمؼقودةبـمدغلاٌقزػماٌ،م(Henri Léon Fey)مصويظققنم-ػـريطونمؼرىم
ػقمجـرالممػوضوممبؿقرؼرضحمأنمعـما،مأغفم"عـماظق1851سؾؿمبوألعرمخاللمدـيمسؾكموماظذيمطونم

متػطـ.مومضدمطونمسيماظقاضعمأولمعـم11إدؾوغلمعـمجقشماهلـدديمأثـوءمسؿؾقيمتػؿقشمدوحيموػران"
ٌَعضيَؾؿلمظؾؿدؼـيمظمتـؾفومػذهماظقثقؼيمايصرؼيممًػؿقيماظيتمطوغظأل ماظعلؽرؼيموماظؿورؼخما ألرطققظقجقو

م ؿقؼفو.همًاٌعؾقعوتماظؿورخيقيماظيتمطوغمأثـوءماظػذلةماالدؾوغقي،مومغظرامأؼضومظؽؿِّ
مبػؽرةمطؿوبيمعمظػمحقلمتورؼخمعدؼـيموػران.مم(H.L.Fey)مصويظؼدمأوحًمػذهماٌذطرةمظـمػـ.ل.

ماألرذقػقمو مو ماظقثوئؼقي ماٌصودر مإدي ميبوإلضوصي مأدرج مالمFey)ميصو، مذفوداتمأذكوصمطوغقا )
ذقصوظلمديمتقردلمموم،(Pierre Moulant)بقورمعقالنممعـولعـمأم،1850ؼزاظقنمسؾكمضقدمايقوةمدـيم

(Chevalier de Torcy)،رؼغرودومققانمتخموم،ماظذيمطونمضدمخدممسيمحؽؿماالدؾوغقنيمبقػران(Juan 

Torregrossa)مؾويمربؿدؾظماظلوبؼعومماإلوم 1790ماظعومم،ماظذيمطونمؼؾؾغمعـماظعؿرمزيليمسشرمدـي
موماٌعـقنم"تورؼخموػران،مضؾؾ،مأثـوءمومبعدماهلقؿـيماالدؾوغقي".م1858اظؽؾرل.مومضدمغشرمطؿوبفمدـيم

ماظصػقيمعـمتورؼخموػرانمؼؼقلمبشلنمو مٌ"م:اظداصعماظذيمجعؾفمؼؽؿىمػذه سيمماظؾوحـنيلوسدة
ماظضرورؼيماٌؾعـرةاٌقادمذدؼدمجبؿعمومتصـقػممءبعـومبشؽؾمدؼينمو،ماٌلؿؼؾؾمضؿـو مؽشوفدؿالمو

م.12زة"يماألوديمهلذهماٌدغقيماٌؿّقـاألزع
عمظػ.مومػؽذا،مطونمأليمزلومإومظؽـمػذهماظقثقؼيمطوغًمضدمبؼقً،مضرابيمدؾعنيمدـي،مالمهؿؾم

دؿمإعـماظؽشػمسـمم(Jean Cazenave)،محؿكمؼؿؿؽـمجقنمطزؼـوفم1920البدمعـماغؿظورمدـقاتم
م ماظقرـقي مسيماٌؽؿؾي مبفو مأحبوثمضوم مذظؽمإثر مايؼقؼلمو مبوظؽصوحؾفو ماألعر مؼؿعؾؼ ظقغقؾمقبؾورؼس.

مضوئداإل ممدؾؽمدؾوغل ماظعلؽرؼي، ماهلـددي مػقغؿوبو"ضوبط مارغؾدو ( Don Arnaldo Hantabat)م"دون

مب: صوحىماٌذطرةماٌقدقعي

                                                                                                                                        
 3،صم،اٌرجعمغػلف 11
  .اٌرجعمغػلف 12
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 Relación general de la Consistencia de las Palazas de Oran y Mazarquivir (el 31 de »م

deciembre 1772) » 13.  
م مبضربيمحظععمػذا،مو ممو مطؾعدروديدقوديممخطيأو مضد مايربقي ًمسيماظػذلةمػ،مطوغًموزارة
مترلانممفوغػل ماٌدغقني،معوظشققر معقزػقفو ؿعماظؽؿوبوتماظيتمهقؾمإديمجبم(Melchior Tiran)أحد

ػقؿـيماظعربمبندؾوغقومومخوصيمتؾؽماٌؿعؾؼيمبوحؿاللماالدؾوغقنيمظؾلقاحؾماإلصرؼؼقي،مطؿومأغفمطؾػم
،موماظـوعـمسشرمسشرماظلوبعمأؼضومبوالػؿؿوممبوألحداثماٌكؿؾػيماظيتموضعًمسيمتورؼخمحروبماظؼرغني

هقؼؾمجزءمطؾرلمعـمػذهماظقثوئؼماألرذقػقيماالدؾوغقيماظيتمذيعفومعوظشققرمترلانمصقؿومبعدممحقٌممت
ػلماىفيماظيتم ومعـماحملؿؿؾمأنمتؽقنموزارةماىزائرموماٌلؿعؿراتم.ظؾقؽقعيماظعوعيمسيماىزائر

والحؿاللمباٌعرسيممبومسيمذظؽماظقثوئؼماًوصيمماٌكزونماػذهماظعؿؾقي.ومحؿكمؼػقدمعـمػذسؾكمأذرصًم
خاللممحقلموػرانموثقؼي"  1847دـيمم(عـمبنيمعومطؿى)مبؽؿوبيمققرمترلانظشاالدؾوغلمظقػران،مضوممعو

 . 14"اإلدؾوغلماالحؿاللصذلةم

 ؼدمية ملدوـة وهرانالرائ  اخلمن  يخرائط رصقد مجع

مػذا، مبوظمعع ماًرو ماظقثوئؼل ماظزخؿ معـ مصذلتلممرائطلشؿ ماإلدؾوغقنيمخالل مظدى متراطؿ اظذي
طؿكططوتماٌدؼـيم، 1732 إدي 1708 عـ داعً اغؼطوعععمصذلةم، 1792إديمم1509ظؾؿدؼـيمعـممؿاحؿالهل

معـمحقٌماٌؼقوسمعـرلةوممضقاحقفو،مخرائطمظؾؿـطؼيماظقػراغقيموماٌـفزةمبؿؼـقوتمزبؿؾػيوم
ماظردؿمو م ،15غقسقي موثوئؼ مأنز معـ مظقحدػؿ مػؿ ماإلدؾوغقنيمملمؼؽقغقا مأن حقلمعدؼـيممخرائطقيإال

ودتمسيمتؾؽماظػذلة،موماظيتمـوػران.مصوظؽـرلمعـماظدولماألوروبقي،مومعـمضؿـفوماظؼقىماظؾقرؼيماظيتمد
مو"ممخوصوبربرؼلؽق"ممودوحؾقموطقئخرارصقداماألبقضماٌؿقدط،مطوغًممتؿؾؽماظؾقرم حبقضتفؿؿممطوغً

مب معومأخدغو عـموممطماظػرغلقيـاٌكططوتماظعدؼدةموماًرائمؿؾورـاالسعنيمـبفو،مومبوًصقصمصرغلو،مإذا
ؽؿؾوتمومعلؿقدسوتمأرذقػمزبؿؾػماٌقاغهمـاٌومم،ورجقيـمونماًـوزارةماظؾقرؼي،موزارةماظشمدـرصقفومـبقـ

م.م16قػرانباظيتمطوغًمهلومسالضيم

                                                                                                                                        
13"Relacion general de la consistencia de las Plazas de Oran y Mazarquivir, por el Coronel commandante de 

Yngenieros Don Harnaldo Hontabat... (El 31 de Deciembre 1772)." Traduction des capitaines Cassaigne et de 

Loqueyssie 1851. Préface de M. le Commandant Pellecat G. (1924), Bulletin de la Société de Géographie et 

d'Archéologie d'Oran, (Tiré à part 88 p.). 
14 Tiran, M. (1847), Notice sur Oran pendant l'occupation espagnole, Paris, Archives du ministère de la 

Guerre. 
15 Epalza, M-D. et Vilar, J-B (1988), “Planos y mapas hispanicos de Argelia. Siglos XVI-XVIII“. Plans et 

cartes hispaniques XVIe-XVIIIe siècles. (Edition bilingue). Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 
تصؿقؿوتممخرائطمومتؿضؿـاألرذقػقيماظػرغلقيماظيتمطوغًمماظقثوئؼبعضمإديمم1933دـيمم(Jean Cazenave )جقنمطوزؼـوفممأذور 16

ممؾماظػذلةماظؽقظقغقوظقيم.ضؾٌدؼـيموػران،م
Cazenave, J. (1933), Les sources de l'histoire d'Oran. Essai bibliographique, Oran, Bulletin de la Société de 

Géographie et d'Archéologie d'Oran, sept.-déc, p. 303-379.  
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ممةبوٌقازا مععمذيع ماإلدؾوغقي، معلؿقىماألرذقػممتًماظقثوئؼ مأحبوثمسؾك متشؽقؾ سدة مبغقي
مضوممػومم.م17اظؼدمييماًوصيممبدؼـيموػران،مومبوألخصماًرائطماإلدؾوغقيمعـماًرائطممرصقد ؽذا

ومعـمبقـفؿمم،جبؿعماًرائطموماٌكططوتمنمبؿورؼخماىزائرقاٌفؿؿموبّؿاظُؽومماٌقظعقنمبوظؽؿىماظـودرة
اظذيمغدؼـمظفم"موم"ماجملؾيماإلصرؼؼقيمعقزػمبقزارةمايربقيمومعرادؾم ،(Louis Piesse )ظقؼسمبقس

18ٌدنماىزائرممشرلماٌـشقرةعـمضؾؾمبوظعدؼدمعـماٌكططوتماظؼدمييم
،مجبؿعمرـذاماألخقـػمؿؿـاػمصؼد،م 

مرمشورعبماٌؿقاجدماإلعدلارقرؼياٌؽؿؾيمسؾكمعلؿقىم ماٌؿقزةمم،(Richelieu )ؼشؾقق ماٌـوزر اٌكططوتمو
م(M.Davein )اظقثوئؼمػلموثوئؼمحصرؼيمبوظـلؾيمظألشؾؾقي.مصؼدمحصؾمعـمم.مدصرلؼومػذهممومفزائر.ظؾ

ـقنمظؾققسم،مومبوإلضوصيمإديمذظؽ . 19ػذهماظقثوئؼ"الدؿـلوخممبؿصرؼحماٌطؾقسوتمربوصظ  (Piesse)سبـمعدؼ

ومظقحيمبوظرؼشيممتـؾم ،1732 ظقػران،معمرخمبلؾؿؿدلمعـمعـوزرموػرانمبننوزمتصؿقؿمبوظرؼشيمٌـظر
 .1708 وػرانموممتقضعماظؽؿوئىماظذلطقيمأثـوءمحصورموػرانمدـي

مؼػؿؼدونظقؼسمبققس،مؼشرلمأدرؼونمبربرجيرمأنم"معمرخلماظػذلةماظذلطقيمسيمتدلؼرهمألحبوثموم
فومؿاظؾقرؼيماظيتمذـماظغوراتسـدعومؼصػقنمغظرامظـؼصماٌكططوتموماًرائطماٌعوصرةم،مظؾدضيمشوظؾًو

ايظ،ممـيلممتًمعؿوبعؿفوسموماظيتمقاظؾققثماظيتمضوممبفومم.بقمسيمصذلاتمزبؿؾػيمأعؿمأوربقي.
ومبؿلظقػفمظدظقؾماىزائرماٌشفقر،مأطدمظقؼسمبقسمأغفمارؾعم 20سيمػذاماجملولمصفقةمسؿقؼيمتدّدوم
معـؾمفي،مػلمسيمحقزتـزبططوتمضدميمسؾكمان،رـوػميـٌدؼـماٌؿالحؼيقدقعوتماظؿمبوظـلؾيمظؿورؼخ"

21" (M. Fey)ميوطؿوبمم.مصموم(Shaw)مرحالتمذق
م.  

 الرؤوة األثروة و املعؾؿقة لًاروخ املدوـة

ماظطوبعمممل ماٌدؼـيماظيتمؼغؾىمسؾقفو اظعربلماإلدالعلماظذيمطونمميقزمتؽـموػرانمتظفرممبظفر
بودؿــوءمموم.ععلؽرمأومعوزوغيمسؾكمدؾقؾماٌـولمومتؾؿلونميؼـشرلػومعـماٌدنماظؿؼؾقدؼيماىزائرؼيمطؿد

سـؿوغقنيمم-نياٌدؼـيمعـمضؾؾماىزائرؼماحؿاللسـماألزعيماّىدمضصرلةمإلسودةمماٌقروثيماظؾـوؼوتبعضم
م معوسيماظػذلة معـمص ،1831 -1792دـقاتموم1732-1708مدـقاتمبنيماٌؿؿدة ماألػؿ عرلاثفومننماىزء

إديمصذلةماظؿقاجدماظطقؼؾيمظإلدؾوغقني،موماظيتمجعؾًمعـفومدقاءممتدؼـمبفمهدؼدًااألثريموماٌعؿوريم
م.وماٌلؿقىمايضريمعدؼـيمتفقؿـمسؾقفومصؾغيماظؿصؿقؿماظغربلأسؾكماٌلؿقىماظدصوسلم

                                                                                                                                        
مم:إلعؽونمايصقلمسؾكماظؿصؿقؿوتماظؿوظقيوطونمبمػؽذا 17

 .(1751)تصؿقؿمدوحيماٌردكماظؽؾرلموماٌردكم

م.(1757)دوحيموػرانمومعردكماظؽؾرلمصؿقؿم
م م.مبدرؼد،محلىمأرذقػمعلؿقدعمايرب،م1790إديمم1775قؿوتموػرانمومعردكماظؽؾرلمعـمتصؿ

 .506 .،ص1857-1856،م1،مسددماجملؾيماإلصرؼؼقيأدرؼونمبربرجير،ممعالحظوت18
م66م.صاٌرجعمغػلفم  19
 .231م.اٌرجعمغػلفمص 20

21 Piesse, L. (1862), Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie, comprenant le Tell et le Sahara, Paris, 

Hachette, coll. "Guides Joanne", p. 207. 
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ماظقسلملمؼلوسدمسؾكمؼؾدومجؾّقومأنمررؼؼيماظؿعوعؾمػذهمععماٌقروثماظؿورخيلمظؾؿدؼـيمععمذظؽم
اظعدؼدمعـماآلثورمبؾمبوظعؽس،مصؼدمدوػؿمػذامسيمتدعرلمم،فـؿقـايػوزمسؾقفمومتاٌؾؽرمبضرورةم

مسيمبعضماٌـورؼمعـمماألغؼوض رصعمبلؾىمأذغولمئفواخؿػومبوظؿوظلمو اظيتمطوغًمالمتزالمعقجقدة
ماظؼدؼؿ.مايضريمسيماظـلقٍمايػرموموتاظطرضلؾىمسؿؾقوتمصؿحمب،مأوم1790دـيماٌدؼـيمعـذمزظزالم

،مقيبهًمدؾطيموزارةمايرماظيتمطوغًماظعؾؿلمظؾفزائر،االدؿطالعمىـيممضوعًم1839ومسيمدـيم
م،1840سيمجقشمإصرؼؼقوموماظيتمذرسًمسيمعفوعفومدـيممووماٌؿؽقغيمعـمسشرؼـمسضقًامأطودميقًومومضوبط

صقفومممتمسؾكمذوطؾيمبعـيمعصرماظيت،ماظعؾؿقيمظؾؿدخؾماالدؿعؿوريم-صؾغيماظؾعـيماظعلؽرؼيبنسطوءم
ماألثرؼيماهلوعيماظيتممتًمسيمإرورمومظؽـمبوظرشؿمعـماألسؿولماظؿورخيقيموموـقدمسلؽرؼنيمومسؾؿوء.

اٌفـدسممعـولطـرلامعـمانوزاتماظعؾؿوءمعـمأػذهماظـشوروت،مملمؼلؿػدماٌقروثماألثريمٌدؼـيموػرانم
 .Adolphe H ).مدالعورممػـمأدوظػضوئدماٌدصعقيمموأم(Aimable Ravoisie)اٌعؿوريمإميوبؾمراصقازيم

Delamare)م.22ردمومهدؼدمعقاضعمومععوملمأثرؼيمسيماظعدؼدمعـماٌدنماىزائرؼيجبمضوعواظؾذؼـمم،م
ممبؾودرةمعـمأحدمضؾوطماظؾقرؼي،مومذظؽ 1878دـيمظؾؿدؼـيمماىؿعقيماظعوٌيظػذلةمرقؼؾيمضؾؾمإغشوءموم

عمدصوسؾكمسوتؼفومعفؿيماظدراديماظؿورخيقيموماظقيموػران،مظـوحسؾؿماآلثورممو اىغراصقوهؿؾًمذيعقيم
مم.23مسـماٌقرثماألثريمٌدؼـيموػرانمومضقاحقفو

م معـد مسشرو ماظؿودع مأدركم(1850)مزيلقـقوتماظؼرن ممنقمواٌف، مأػؿقيماظعؿراغققن مو خصقصقي
اظعوعيماإلرذوداتمسـمضرارمإغشوءمىـيممشرؼؾومذاتفماالػؿؿومػذاممؼؽـ.مومملمظؾؿدؼـيماآلثورماإلدؾوغقي

ماٌؿوحػما مو ماظؿورخيقي ماىزائرألظؾؿعومل مسي مم24ثرؼي ماظذي ماو مروغدون ماٌورؼشول  Maréchal)دبده

Randon)مم مٌموم1854دـي م" مايّد، مػذا مسـد مروغدون ماٌورؼشول معؾودرة متؿقضػ مـمل درادوتماظح
مدصعمسبقمبؾم،األطػوءجفقدمطؾماظرجوالتمماهودوماظػعوظقيماظيتمتـؿٍمسـمماظؿورخيقيماحملؾقيماظؼقة

م.م25تلدقسمذيعقيمخوصيمسؾكمعلؿقىمسوصؿيماىزائر"
وماظذيمم(Adrien Berbrugger)اظيتمأدلفومأدرؼونمبربرجيرمم"اىؿعقيماظؿورخيقيماىزائرؼي"إغفوم

مرئقسم مأول مأؼضو م عـمخاللمضومحقٌمم،هلوطون مإحدىمتقصقوتف ماٌعوملمسيمذبول مسؾك احملوصظي
اٌقجقدةمدمييمسؾكموجفماًصقصمجبؿعماٌعوملماظؼتؽؾقػماهلـدديماظعلؽرؼيماألثرؼي،م"مواظؿورخيقيم

مأضقىمميـؾعومطوغًممتؿؾؽمعـماٌلؿكدعنيموماألجفزةمماظيتمإغفوماٌصؾقيم.ومايػوزمسؾقفومسيمطؾماألعوطـ
إغشوءمىـيمأثرؼيمدائؿي،مإديمأؼضوممتؿطؾعوغًماىؿعقيمططؿومم.26"دودوئؾماظعؿؾمظؾقصقلمإديماهلدفماٌـشق

مومسيمذبولماىلقرموماظطرضوت،ماهلـددي،"عـماٌلؿكدعنيمسيم عـطؼيأصرادػومعـمطؾمماغؿؼوءؼؿؿم
                                                                                                                                        
22 Gran-Aymerich, È. (1998), Naissance de l'archéologie moderne 1789-1945, Paris, CNRS -Edition, p. 154. 
23Benkada, S. (1999), «La Société savante, rupture et continuité d'une tradition associative : le cas de la 

Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran », Oran, Revue Insaniyat, CRASC, n° 8, p. 119-128.   

2000, « Un patrimoine culturel : Les publications de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran (1878-

1988) », Revue Insaniyat, CRASC, Oran, n° 12, p. 115-128. 
24 Berbrugger, A., «  Introduction », Revue Africaine, n°1, 1856-1857, p. 8. 

م.8م.صم،اٌرجعمغػلف 25
 .153م.،مص1857، 1،ماظعددماجملؾيماإلصرؼؼقي 26
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ملمؼؽـممومسؾكموؿقعماألذقوءماظؼقؿيمومترتقؾفومومايػوزمسؾقفو.محيرصقناظؾـوءماٌدغل...إخل.موموم
معـمضقةمػذاومم.27رمػذهماٌفؿيماظـؾقؾي"وؾمبؽؾمدرومضؾِّعـفمذظؽمإالممـورؾؾممـمػـوكمأحدم ماغطالضو

م ماحملؾقيماٌقضػ ماظلؾطي مصنن مظؾفزائر، ماألثري مو ماظؿورخيل ماٌقروث محقول ماٌرطزؼي مظؾلؾطي اىدؼد
مىؿعمعقجيمحؼقؼقيموجدتم،ػؽذا.مغػلفومدورتمسؾكماظقترلةم،مضديمأوماظعلؽرؼيغقدقاءماٌدمبقػران،

،ممتموضعفومسيماظقػراغقي.مومالغعداممعؽونمعـودىمظؾؿقوصظيمسؾقفوموحقياٌقادماألثرؼيماظؼودعيمعـمطؾماظض
 Promenade de ) مظقؿونمعـؿزهسيممثؿمبعدمذظؽم (Château Neuf)غقفمقراظؾداؼيمسيمدوحيمعدخؾمذو

L’étang).   

م مأ.بربرجير مزؼورتفسؽػ مٌمأثـوء مدؼـي مدـي مم1862وػران ماظؽؿوبوتسؾك اظالتقـقي،ممدرادي
سـمماظدسوبي،،معـمبوبمؼؿقدث.مومخبصقصمػذاماألعر،م28ػـوكمموجدتاإلدؾوغقيماظيتمماظعربقيمو

ملمتؽـمإحدىم"ماظغرائى"ماألثرؼيماٌقضقسيمإديمجـىممحقٌمعـؿزهمظقؿونسؾقفمسيممحدثمطونمذوػدا
معؼفك مظؾعقمالمجدار موتظفر مإال مخؾػم"ن مخيػقفو مال مأن ماٌؼفك مظصوحى محيؾق مطون سـدعو

خوصمالدؿؼؾولمعؼومم،مسيماألخرلمأنمالمؼؽقنمٌدؼـيممبؽوغيمعدؼـيموػران"مومطونمؼلدػم29"فبرعقؾ
بوٌعوملماظؿورخيقيمومذيعماٌقادمماالػؿؿومحرطيمإنم.30"ماالحؿػوزمبوآلثورماظؼدمييماظيتمتؽؿشػمسيماظضوحقيمو

ماظؽؿوبوتمو ماظـؿقـيماألثرؼيم) مضّقم(،األجلوم مسؾكمعوضلماٌدؼـي، ماظشوػدة سيمماظؽـرلؼـتمعـمسزميي
مؼعدمم،اىؿعقي مسـدمضؾوطماهلـدديمصقلى،مماالػؿؿومصؾؿ ممنإعـقصرا موووزػؿ إديماٌدغقنيماظذؼـمو

م ماٌلوػؿي مأؼضو مػؿ معؼووظبدأوا مصعول: مبشؽؾ ماألذقصقف مسي معقزػـن ماظعؿقعقي، مزبؿؾػمقغول مسي ن
31..إخل..،مأعالكماظدوظياظطرقاظطرضوت،ماظؾـوءماٌدغلمومماٌصوحلماٌدؼـيم)اىلقر،مو

مم.( 
األثرؼيممؿـؼقؾوتاظععممةػمالء،مطونمؼؼقممبوٌقازاممقزمبنيمسيمعقضعممزفراظذيممصويمظققنم-صفـري

م مبوظضوحقي مسيمزبؿؾػمطوغًمؿعماظؽؿوبوتماظيتمجبم،اظقػراغقيسيمزبؿؾػماٌقاضع متزالمعقجقدة ال
مبـوبيممذيعفواظيتمماظؽؿوبوتػذهممطوغًموتموماٌعوملماٌشقدةمسيماظػذلةماإلدؾوغقيموماظعـؿوغقي.ؼوـاظؾ

ممظؽؿوبيمعمظػفمحقلمتورؼخموػران.ماألدودقياٌقادم
ضوبطمدوممومػقممسؾكمسفؾمً،مأردؾ1844دـيمملمتؾؼمإدؾوغقومسؾكمػوعشمػذهمايرطي،مصػلم

مطلقؿـقوسمديمدوغدوصول مسيممDon Crispin Ximenez de Sandovalم اىـرالمدونمطرؼؾلو رزلقو
ماسؿؿدومضدمم( (inscriptions castillanesمطودؿقفم)ضشؿوظقي(ماظؽؿوبوتعفؿيمإديموػرانمظؾؼقوممجبؿعم

32مصوي.مققن.ظمـريػمسؾكمطؿوبموم( Tabalosos )مأؼضًومسؾكمزبطقطمعمرخموػرانمتوبوظقدس
ومػذام.

                                                                                                                                        
  .اٌرجعمغػلف 27

28 Berbrugger, A., « Chronique», Revue Africaine, n° 6/1862, p. 394. 
29 Berbrugger, A., « Ruines du Vieil-Arzeu », Revue Africaine, n° 2, 1857-1858, p. 182. 
30 Berbrugger, A., « Province d'Oran, Aïn Témouchent», Revue Africaine, n° 1,1856-1857, p. 50. 

اٌؿقػمومدظقؾمماظقرينمأريدمزبوغي،مضلؿم"موػرانماظؼدميي،،مالمبدمعـماظعقدةمإديمدفؾماىردمظؾؿؿقػماالغدصوعلمسؾكمصؽرةمسـمػذامقظؾقصم31
  .Demëght  Louis) ) اظذيمأنزهمدميوؼًمظقؼزمفغػل

32 Sandoval, Don C-X de. (1867),  Las inscripciones de Oran y Mazalquivir. Noticias sobre ambas plazas 

desde la conquista hasta su abandono en 1792, Madrid, R. Vicente, traduit par le Dr Monnereau. « Les 

inscriptions d'Oran et de Mers-el-Kébir », Revue Africaine, 1871- 1872. 
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م مدإن مسؾك ماظذاطرةمذلءل مسي موػران معدؼـي متشغؾفو متزال مال ماظيتمطوغً ماٌؽوغي مسؾك مؼدل مإمنو ،
م ماألثرؼي ماظؼطع مإدي مبوإلضوصي ماإلدؾوغقي. مبشواظؿورخيقي مم ( Château Neuf )غقفمقراٌقدسي عـؿزهمو

معدغقنيمومموضعًماظعدؼدمعـماألظقاحماظيتمهؿؾمطؿوبوتمم،ظقؿون عـمررفمعفـددنيمسلؽرؼنيمو
بوظـلؾيمظذلذييماظؽؿوبوتماظعربقيمصغوظؾومعومطونمأعومم،دوحيمعصؾقيماىلقرموماظطرضوتعؼووظنيمسيم

م،Ch.Cusson)) )طقدقنم.مشموBex) ) ،مبقؽسؾعـماٌقزػقنماحملؾققنمػؿماظذؼـمؼؿؽػؾقنمبفذهماٌفؿيم
33ينأعـولمبرودبعضماٌعربنيماظؽؾورمعـمرمقضحبومؼؿؿمذظؽمأحقوغوم

 ( Bresnier ).م

 ضياط اهلـددة العسؽروة و املفـددني املدنقني بني الصالحقات صراع

ػذامؼدمضوممظوٌصوحلماٌدغقي.مبماجـرالمؼلبفمطـرلمبرتؾيمرجالمعـذمبداؼيماظغزو،مأنممؼظفرملمؼؽـم
دؼدة،ماىطرضوتماظعـمطؾمسؿؾقوتمصؿحمم-خصمعصؾقيماىلقرموماظطرضوتوألب-بودؿؾعودػواألخرلم

ماٌفـددنيم مبودؿؾدال ماظعلؽرؼي مسيماألضوظقؿ ماٌدغقنيموضوم ماهلـددي معـ مصننمفسؾقوماظعلؽرؼي.بضؾوط
مغقعفؿيمتلقرلماألذغولماٌد مم.األخرلماظلؾؽيموماظعلؽرؼيمطوغًمتقطؾمإديمػذا متمماإلووهومسيمػذا

ماٌمرخيم ماظؼراراتماظقزارؼي مم25سيمأخد مإديم1843أوتمم5عورسمو ،ماظيتمأوطؾًماألذغولماظعؿقعقي
ماظؼقوممبقزوئػفوممبعقيماٌلؿكدعنيماٌدغقنيم،بوإلضوصيمإديمذظؽم،اظيتمطونمسؾقفوموماظعلؽرؼي،ماهلـدديم
معو صنغـومدـالحظمأغفومملم،م1843أوتمم5عورسمومم25إديماظؼراراتماظقزارؼيماٌمرخيمسيممسدغومومإذا
اهلـدديمتردقؿومظقاضعمصعؾلمؼؿؿـؾمسيموضعماٌصوحلماٌدغقيمظالذغولماظعؿقعقيمهًموصوؼيمتؽـمإالم

سيمصرغلومسيمماظذيمدؾؼمأنمذّىمظؾقجقدمذبدداماظـزاعممخرجأأنممؼػؿلاظعلؽرؼي.مومػقماألعرماظذيمملم
مسشرماظؼرن مماظلوبع مو ماظعلؽرؼي ماهلـددي ـّم،34اٌدغقنيمماهلـددنيبنيمعفـددل مظؽ اٌفـددنيممو
مسؾقفؿ.ممهًمضغطماظلؾطيماظعلؽرؼيمسيماىزائرمطوغقامعضطرؼـمظؼؾقلمتؾؽماظقصوؼيماٌػروضينياٌدغق
اظعؿقعقيممذغولألاظغقوبمذؾفماظؿوممظؾؿصوحلماٌدغقيماظؼودرةمسؾكماظؿؽػؾمبوودرماإلذورةمإديمأنممو

م مؼذلك مظؾؿمل ماًقورات معـ ماظؽـرل ماٌدغقني ماالدؿغـوءحفـددني ممقول معلوػؿي مسـ اٌفـددنيمطؾقي
ماظذؼم،نيـاظعلؽرؼ معوظػوتلم،طوغقامـو مطزاصقل مإظقف مؼشرل مم(Xavier Malverti )مطؿو ماظقضً ذاتفمسي

دةمبنيمؿسيماىزائرمسيماظػذلةماٌؿمإغشوؤػوممّت،معلرلؼـمومإدارؼنيمٌدنممتؼـقيماٌلح(عفـددنيم)زبؿصنيمسيم
عؽـؿفؿمعـمخؾؼمأدواتمماٌقزةقنمسؾكمأسؿوهلؿمغزسيمبراشؿوتقيم.ػذهمػؼضػؿممو،م1860مو 1840يمـد

سيمسـصرؼـمأدودقنيمعـمماٌقزةػذهممميؽـمٌسموم.زبؿؾػيمجدامعـورؼحضرؼيمميؽـمتطؾقؼفومسؾكم
ماظزعـتطقرمػذهماٌكططوتمسماٌلؿؼؾؾمومتصقرماظؿطؾعمإديسؾكمماظؼدرةمسؿؾفؿ: مومذظؽمعـذمــؾكمعّر

                                                                                                                                        

 .1872 -1871 ،اجملؾيماإلصرؼؼقي"مطؿوبوتموػرانموماٌردكماظؽؾرل".م (Dr. Monnereau) ترذييماظدطؿقرمعقغرو

33 Fey, H-L., op.cit., p. 271.  
عفـددلماىلقرموماظطرضوت،مسيمصرغلوموبنيماٌفـددنيماظعلؽرؼنيمماظؿـوصسماٌقجقدماػذم (Antoine Picon)ؼشرحمأوغؿقانمبقؽقن 34

مم.األولمعقزةماألدؾؼقيموماظؿؽقؼـماظعؾؿلماظعوظلمؿالكماظػرؼؼععـمخاللم"ما
Picon, A. (1989), Naissance du territoire moderne :  génie civil et militaire à la fin du XVIIIème siècle, URBI, 

ni.XI, été, p. CIV. 
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أصرؼؾمم15اٌؾؽلماظصودرمبؿورؼخمالمبدمعـماغؿظورماألعرممجفيمأخرى،مطونعـمم.35"مبداؼيموضعماٌشروع
ؾقي.مومػلماظلـيمذاتفومـاٌدغقي،مأيممبدؼرؼيماظداخاألذغولماظعؿقعقيمبوظلؾطيممحؿكمؼؿؿمايوقم1845

معورداظيتمسقِّ ماألذغولماظعؿقعقيمـغوئم(Mercier Lacombe)لمالطقغىمقـمصقفو مو ماظداخؾقي ىمعدؼر
م.بقػرانم
يمـدموتاظطرضيمومغقاظؾـوءماٌدإسودةمتـظقؿمعدؼرؼيمزؾماظلقوقمغػلف،مالمبدمعـماالسؿؼودمأنمسيموم
،مطوغًمعؾودرةمعـم(1843)م،ماظيتممتمتلدقلفوممبدؼـيموػرانمومعدؼـيماىزائرمسيماظقضًمذاتف1847

م:إديمثالثيمعصوحلػذهماٌدؼرؼيمضلؿًمصعالممو .اظذيمطونمعؿقاجداممبدؼـيموػرانالعقردقورماىـرالم
يماظؾـوءمقومػقمجققظقجلمععروف،معصؾم(Ville)"صقؾ"ماٌفـدسماٌـوجؿماظيتمطونمؼدؼرػومعصؾقيم

عصؾقيماىلقرموماظطرضوتمومػلماٌصؾقيمأخرلًامموم(Dupoul)مؾًمإديماٌفـدسمدؼؾقلوِطاٌدغلماظيتمُأ
مأػؿقيمعـمبنيماٌصوحلماٌدغقي م)م،األطـر أوطؾًمإديمم(اٌفـدسمبقزؼراتمػقمسـفوطونمأولمعلمولمو

،معفـدسماىلقرموماظطرضوتماظذيمتؾنيمدرؼعومأغفمعلوسدممثنيم(Auguste Aucour)أوشلًمأوطقرم
م مادؿطوع مطوغًبنماظػقزإذ مضد مو ماظعلؽرؼني، ماٌفـددني معصؾقيممسفوب مسؾك مطـرلا مععؾؼي اآلعول

اظيتمتقصرمأجقدمماٌصؾقيماىلقرموماظطرضوتماظيتمعـمخاللمتـظقؿفومومتؼؾقدػوماظطقؼؾمطوغًمػل
مظدراديمومإنوزماٌشورؼع.ماظضؿوغوت

 وججا من الطرقات: قانون الصالحقات لًحدود الـصوص األوىل

عـمبنيمأوديماظـصقصماظصودرةمسيماىزائرمسيمذبولماظؿكطقطمايضريمم1832أطؿقبرمم8عردقمممؼعد
مم(Voirol)عفمصقارولمــذيموضـاظم1833ميعوم8ؿمجوءمبعدهمعردقممثومخيصماظؿـظقؿماظعوممظؾطرضوت،م

م مذبوظسمظؾطرضوتمماظذيمؼـصمسؾكو مسـوبيمومسيماىزائرإغشوء مو مادؿقحًمعصوحلمم.وػران مضد و
اظـوعـمإديماظؼرنمماظػرغللماظذيمؼعقداًوصمبوظطرضوتمسـماظؼوغقنماظؼوغقنمماظعلؽرؼيمػذاماهلـددي

"مؼشرحمجودؿقنمبورديمحنياظؼدؼؿممايضريمظؾـلقٍمبلقط"معلقٍ"موماظذيمطونمؼعؿدلمذبردممسشر
(Gaston Bardet)ضروي،معـمأجؾممومبقػقؿلمرؾعفلمبوغؿزاعمعومتؾؼكمظؾؿدؼـيمعـمقـؿدماٌلقٍأنمم

ماظؼرىماظيتمطوغًم مطؾماألحقوء،ماظضقاحلمو معـتقحقد حيؿؾممطؾرلمضؾؾمسيمذؽؾمعصـػمعؿػردة
م.م36الصؼوتمبشؽؾمجّقد"م

ايربقيمإغشوءمدؾؽماٌفـددنيمضؿـممةرا،مرؾىمعدؼرماظداخؾقيمعـموز1842مدـيمومسيم،ومسؾقف
مم.دارتفإ مذظؽمبشدةم،مم(Bugeaud )ومضدمسورضماىـرالمبقفق ايوطؿماظعوممسيمتؾؽممأغفمطونسؾؿًو

اظعؿقعقي.مػذامسيمحنيمأغفمبعدمعرورمؿؽػؾماهلـدديماظعلؽرؼيمبوألذغولمأنمتطونمؼػضؾمأغفماظػذلةموم

                                                                                                                                        
35 Malverti, X. (1996), « Les officiers du génie et le dessin des villes en Algérie (1830-1870) », in Bruant, C., 

Leprun, S. et Volait, M., (dir.), De « Figures de l'orientalisme en architecture », Revue du Monde Musulman et 

de la Méditerranée, n° 73/74, p. 242. 
36 Bardet, G. (1954), Naissance et Méconnaissance de l'urbanisme, Paris. 
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سـمضرارػو،مومعـقًماإلدارةماٌدغقيمعصؾقيمجدؼدةمعـمخاللمضرارؼـممسدظًموزارةمايربقيم،دـي
م.37:مومػلمعصؾقيماظؾـوءماٌدغلموماظطرضوتم1843أوتمم30مسيمعورسموم25مسيصودرؼـم
ايضريمٌدؼـيماىزائرممٍاظـلقاظيتمتعرضمهلومماظؿققالتماظعؿقؼي،موسيمأسؼوبم1845دـيمومسيم

م،مومظؽـاظلوحوتموماٌـؿزػوتموماظطرضوت،نيمتلؿقيمـؼؿظم1845أوتمم4مجوءمضرارمايوطؿماظعومماٌمرخمسي
األذغولمماظعؿرانمومبنيمزبؿؾػماٌصوحلمحقلمعللظيماظطرضوت،ماظصالحقوتصراعماظـصماألدودلماظذيمحّؾم

اظذيمؼـصمسؾكم"متؼلقؿم 1846جوغػلمم27اظعؿقعقيمػقمبدونمعـوزع،معردقمموزارةمايربقيماٌمرخمسيم
38األذغولماظعؿقعقيمبنيمزبؿؾػماٌصوحل"

اظلوبعيممتفؼشرحمػذاماٌردقممبشؽؾمواضح،مخوصيمسيمعود .
اظؿؼؾقصمومزبططوتماٌدنمومعراطزمتقاجدماظلؽونمدقاءماظؼدميي،مأوماظيتمدقؿؿمإغشوءػو،م"مانوزأنم

م معلؿقى ماٌدغلمسؾك ماظؾـوء معـمصالحقوتمعصؾقي ماٌدغقيعـمزبططوتماظرصػمػل معـمماألضوظقؿ و
م.39اظعربقيموقؿماظعلؽرؼيمـسؾكمعلؿقىماألضوظماظعلؽرؼيمقيماهلـدديـقوتمعصؾـصالح

 اخلامتة 

ماظػرغلقي،مظؼد ماظعلؽرؼيممدالحاظذؼـمؼـؿؿقنمإديممأوظؽؽوصيمخبموممتؽـمضؾوطماظؾعـي اهلـددي
ودعنيمعـمزبؿؾػماهلقؽوتماظعلؽرؼي،مبؿقؼقؼمذفرةموادعيمدقاءمسيماىزائرمأومسيمبؾدانماظؾقرماظؼ

م(1801-1798مدـقاترىماظيتمسرصًماحؿاللماىقشماظػرغلل،مخوصيمعصرم)خاألبقضماٌؿقدطماأل

                                                                                                                                        
37 Burth-Levetto, S. (1996), « Le Service des bâtiments civils en Algérie (1843-1872). Entre discours et 

réalité », in Bruant, C., Leprun, S., et Volait, M. (dir.), de « Figures de l'orientalisme en architecture », Revue 

du Monde Musulman et de la Méditerranée, n° 73/74, p. 137-152. 
)ماظؼرارؼنيماظقزارؼنيمم1843وماظذؼـ،ماغطالضومعـمدـيممتؽؾقػماهلـددقنيماظعلؽرؼنيمبوألذغولماظعؿقعقيممتم،االدؿعؿورععمبداؼيم 38

أصرؼؾمم15صقلىماألعرماٌؾؽلماٌمرخمسيمم(،مذرسقامسيمأداءمعفوعفؿممبعقيمعلؿكدعنيمعدغقني.1843أوتمم5عورسمومم25سيمماٌمرخني
م،متعدماألذغولماظعؿقعقيمعـمصالحقوتمعدؼرماظداخؾقي.م1845

ملممػلماإلضؾقؿماٌدغلصبشؽؾمواضحمصالحقوتماهلـدديماظعلؽرؼيموماٌصوحلماٌدغقي.مم1846جوغػلمم27حيددماٌردقمماظقزاريماٌمرخمسيم
مأعومسيماإلضؾقؿماظعلؽري،مصفلمعلموظيمسـمطؾمذلء.مبوألذغولماًوصيمبقزارةمايربقي.مدقىماهلـدديماظعلؽرؼيمعؽؾػيتعدم

مم.ذغولماظعؿقعقيظألم(série N )، اظعوعيمظؾفزائرمذبؿقسيمنايؽقعيم أرذقػ،م.بروصقغس إؼؽس ب عرطزماألرذقػمبمأوترعورم
Direction générale des Archives nationales, (1998),. Colloque international sur les archives concernant 

l'histoire de l'Algérie et conservées à l'étranger (16-19 février 1998), Publications des Archives nationales 

d'Algérie, n°8, p. 84. 
ماٌـورؼمطؾسيمفومسؿؾقوتماظؿلقؼيموماظرصػملؾ"ماظؼقاسدماظيتمالمبدمأنمتـفزمحأن:مم1847جوغػلمم27عـمعردقمم 8اٌودةممتقضح 39

م:"معـمؼورعوتاٌمعؼرمسيماٌشؽؾيمهددػومعلؾؼًوماظؾفونماٌكؿصيػلمضقاسدم
مم.وئىمعدؼرماظداخؾقيموماألذغولماظعؿقعقي،مرئقلغوم-
مم.ؼـيدرئقسمبؾدؼيماٌم-
 .اهلـدديماظعلؽرؼيمضوئدم-

م.عفـدسماىلقرموماظطرضوتم-
 ممم.اظدوظيمأعالكرئقسمعصؾقيمم-

مم .غؾالءمعـماظلؽونمميؿؾؽقنمسؿوراتمحضرؼيمثالثيم-
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.م40اظؼدميياظعؾؿلمبؽؾمعومميسمعوضلمػذهماظؾؾدانمومحؼؾفوممفؿ(مالػؿؿوع1828دـيمم)موؼقراٌوم
ضؾوطمماػؿؿوءػؿمإديمجقشمسوملمؿععمذظؽ،مصنغفمشينمسـماظؾقونمأغفم"مبػضؾمتؽقؼـفؿماألصؾلموماغؿمو

م ماٌػذلضمشزوػو. ماألضوظقؿ مجغراصقو مو مبؿورؼخ ماظعلؽرؼي ماظؾغي،ظاهلـددي متعؾؿقا ممؼد مدردقا سوداتمو
محيؿؾقغفو مبوألعوطـماظيتمطوغقا ماظدضقؼي ماٌعرصي مصفذه مؼعقشقنمصقفو. ماظػضوءاتماظيتمطوغقا ماظلؽونمو

سيماىزائر،مأطـرمعـمأيمصنغفؿمطوغقامععمػذا،ممم.41"مأنزوػوماٌشورؼعماظيتهلومأثرمسيمرؾقعيممطون
م.42االدؿعؿورؼيايداثيممالغؿؼولأداةمموبفـمبمبؾدمآخر،
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