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**موالي احلاج مراد
 

 مــقـدمـة

زلماجملؿؿعماظرؼػيماىزائريمربلماػؿؿامماظؾاحـنيميفماظعؾومماالجؿؿاسقة،م
ماً مساىت ماالدؿعؿاري ماظؿواجد مإبان ماٌـفزة ماظدرادات ماظؾقؽقةمصفل صائص
مغلؿغرب ماجملؿؿع.ال مهلذا مواظـؼاصقة مواالجؿؿاسقة مػذهممإذامواالضؿصادؼة إناز

مباٌـارقم مساذت ماظيت ماظػرغلقة مواإلدارؼة ماٌـؼػة ماظػؽات مررف معن األسؿال
ماىزائرؼة ماٌدن ميف مػؤالءمم،ايضرؼة مظؾعض مواالجؿؿاسي ماىغرايف صاالغؿؿاء

مد مظه مطان ماٌـارق، مػذه ماإلدارؼنيمإدي مدصعفم ميف مودراداتممإديور مبأسؿال اظؼقام
م ماىزائري مظؾؿفؿؿع معوغوشراصقة مجزء معرتؾةمػم مإدي متلؿو مضد ماألسؿال عـه.صفذه

ماظعؾؿقةمذاتماظطابعماألغـروبوظوجي.م
م ماظرؼفمذؽؾت ميف ماالجؿؿاسقة مودالظؿفا ممبؿقزاتفا مواظغـقة ماظؾلقطة ايقاة

م مظؽل ماألدادقة ماظؾؾـة ماىؾؾقة احملاوالتمواظدراداتماٌـفزةماىزائريمواٌـارق
مطاغتماظيتم مأػمتـشر موعن ميفماجملالتمواٌواثقق ماٌـشورات:مسادة اجملؾةم"ػذه
م."وثقؼةمذيعقةماىغراصقنيموسؾمماآلثارمٌـطؼةموػران"موم"اإلصرؼؼقة

                                                                                                                                   

موػران مجاععة ماالجؿؿاع، مسؾم مبؼلم مظؾبم،أدؿاذ ماظورين مباٌرطز معشارك ماألغـروبوظوجقةممؾقثاحث يف
 CRASCاالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،م
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م ماظدراداتمتعؿدل مػذه ميف محصؿفا مغاظت ماظيت ماٌـارق مبني معن مررارة عـطؼة
مبعضمػذهممواالػؿؿاعاتماألغـروبوظوجقة. متؼدؼم مػذه معؼاظؿـا معنمخالل محناول و

أنزتمحولمػذهماٌـطؼة.األسؿالمذاتماظطابعماألغـروبوظوجيماظيتم

  ندرومة ومنطقة طرارةم.1
يفماىزءماظـاظثمعنمدرادةمعوغوشراصقةمظوالؼةممJ. Canalمطـالمجوزؼفمؼؼدممظـا

ماظال ماالجؿؿاسقة ماظدرادات مظؽل مأدادقا معصدرا مزل مسؿال محيؿلمتؾؿلان، حؼة
مررارة"سـوانم موعـطؼة ماىغراصقنيم"غدروعة ماظلابعمعنمذبؾة ،مغشرتميفماىزء

م.مم1887مواألرطقوظوجقنيمٌـطؼةموػرانمدـة
سنمرابعفاماىؾؾيماجملاورمماؤطدععـطؼةمررارةمةمبقؽوصػامدضقؼاممؼصفمطـال

مبف ماظؼارـني موأن مظؾؾقر ماالدؿؼرار،ما معن مبـوع مميؿازون مبربري مأصل معن مممممممممػم
م.معؾـقةمعنماظطنيماوأطواخماؼلؽـونمبقوتوم

مطـال مأمعلإديمؼؿطرق مأظة مظقدلز ماٌـطؼة مدؽان ميفمصل مواظؿـاضض اظؿضارب
م1اظؽؿاباتماظيتمساىتمػذهماٌلأظة،مصفـاكمبعضمعنماإلثـوشراصقنيماظعلؽرؼني

م مؼؼرون مدؽانمباظذؼن مأضدم مأصلمبربريمؼعدونمعن معن ماظلؽانماحملؾقنيمػم أن
اجملؿؿعاتمبيمصؾةمهلؤالءماظلؽانمألصـطؼفمموظغؿفممتظفرمأغهمالموجودماٌـطؼة،م

دؽانممعناجملؿؿعاتماألوروبقة،مظقلؿكؾصمأغفممطاغوامبمذاتماظعرقماظلاعيموال
أنمػذاماظطرحمعؿـاضضمععمعامػوممعنمػـامؼرىمطـالموماظدلبرميفماظعصرماظروعاغي.

ماظعدؼدمعنماٌالحظني.عالحظميفماٌـطؼةموععمطلماظطروحاتماٌؿؼدعةمعنمررفم
مبفذام ماٌرتؾطة ماألداررل موطل مؼوذع مدقدغا مظؾوظي ماظعؼائدي مظؾفاغب وغظرا

ماظوظّي ماٌـطؼة مأػل مأن مظؾؿـطؼة مبعضماظداردني مؼرى م، ماالصل ميف مػم ضدمؼفود
ماالدالم ماسؿـؼوا ماظػروض مبعض متطرح مطؿا ماظلؽان،، مػؤالء مإديممأن هوظوا

م.يءماإلدالمضؾلمذبمأيمعلقققنيمإبانماظعصرماظروعاغي
مظألغواعم  فمطـالؼؼلؿعنيمجوز ماظوجه مظوصفمعالعح ماظيتمؼؼقؿفا باٌالحظة

االدؿشفادمبأزلاءمماظؾشرؼةماظؼارـةمبفذهماٌـطؼة.موإلبرازمػذاماظطرحمؼواصلمطـال
بعضماألوظقاءماظصاينيماٌؿواجدؼنمباٌـطؼةمطلقديمعودى،مدقديمغون،مدقدغام

                                                                                                                                   
1 Niox, Géographie physique de l’Algérie. 
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مبعض...ىلسقمؼوذع،مدقديمإبراػقم،مدقدي مأزلاء ميفمم.وطذا اظؼرىماٌؿواجدة
م.مم2أوالدمػارونوأوالدمإؼشوا،موغػسماٌـطؼةمطؼرؼةمأوالدمداود،م

نمسنمررؼقمعؼابؾةموالدؿشفادمبأحباثمعقداغقةمضاممبفامباحـاماٌؤظفوؼواصلم
مؼػرضوام مأن ماظعربمادؿطاسوا مأن مصؽرة موؼدسم ماحملؾقنيمظقؤطد ماظلؽان معن سقـة

ماحمل ماظلؽان مسؾى مصاظدؼنمم،ؾقنيدؼاغؿفم ماٌـفزم. معن ماٌـؿصر مؼعرف ممل حقث
مبلؾب:م"إذمؼؤطدمأناالدالعيمادؿطاعمأنمؼّوحدمبنيماظؼؾائلماٌؿواجدةمباٌـطؼة.م

الدؿعؿارماظروعاغيموػفومماظعربمورردماٌلؾؿنيمعنمإدؾاغقا،مأدخؾتمذقؽامصشقؽاما
م.3سـاصرمشرؼؾةمباظـلؾةمظؾلؽانماحملؾقني"

بإسطاءموصفمدضققمماظؾاحثراري،مضاممطغلانماظوظالضذلابمعنمخصائصماإل
مصاظ ماألصراد. مػؤالء ماظراجلمواىؾؾيماظذيمطألدؾوبمحقاة مذظكماإلغلان راريمػو

دعؿفا.مصالمؼؼومماظذلاريمبؾقعمأرضهمإالمخبميؿازمبؾـقؿهماظؼوؼةمواٌؿشؾثمباألرضمو
قشونمؼؼدممدؽانمررارةمسؾىمأغفممميؿازونمباالدؿؼرارموؼعطؿام.مىيفمحاالتمضصو

ؼلؽـونميفمأساظيماىؾالمظؾدصاعمسنمأغػلفم.موؼزرسونمومم،يفمبقوتمعؾـقةمباظطني
اظلفولمواظيتمتـعتمباظعزؼبم)اٌؽانماظذيمؼـؿؼلمإظقهماظلؽانميفمعوادممايصادم

إالمأنمػذهماٌـارقمم،4صعادةمعامتؽونمػذهماٌـارقمربلمغزاعمبنيماظؼؾائلم،واظرسي(
بعدمتوصرلماألعنمعنمررفماظلؾطةماظػرغلقة،م،مفاقضدممتمتعؿرلػامعنمررفمعاظؽ

م.مممممممممعؿواجدةميفماىؾالظؾيتمطاغتمذقدتمعـازلميفمػذاماظلفولمدونمػفرمتاممإذم
ماظ مظؾؿرأة موصػا مؼؼدم ماظرؼػقةمططؿا مظؾؿرأة مبأسؿالممماثؾة متؼوم مسؾىمأغفا رارؼة

م مدبرج مايطب، مو ماٌاء مسن محبـا مروؼؾة معلاصة متؼطع ه،ماظوجمداصرةبػرغلا،
غبماظرجل.مأعاماظشؾابماوتزرعمايؼولموتربيمايقواغات،موتؼوممبايصادمإديمج

مإديمص ماٌقـؿؼؾون مبعاظدن ماظعؿل مسن محبـا متػقدمممحصوهلمدداخؾقة مضد سؾىمأعوال
م.مممؼعودونمإديمأػؾفمماظعائؾةميفمحقاتفامباٌـارقماظرؼػقة

م مطؿا ماظصـاساتماظيتاظؾاحثمؼواصل مأػم مظقدلز مظؾؿـطؼة مواظيتممتؼدميه تـؿج
ماألوظقةمعنم(savoir faire)ماٌفاراتمتعؿؿدمسؾىمغوعمعن مادؿعؿالماٌواد ،موطذا

مظؿصـعم ماظطنيمواًشبمواظدوم أدواتموعلؿؾزعاتمتؾيبمحاجقاتماإلغلانمعـفا
مم.ؼؾاعمعامطانمزائدامعـفاميفماظلوقمراريموطاظ

                                                                                                                                   
2 Cf. J. Canal, “monographie de l’arrondissement de Tlemcen” in B. S.G.A.O, tome 7, 

1887, p. 80 
3 ibid. 
4 ibid, p. 83. 
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ونمبزراسةمؿعؿدلمعصدرمرزقمأشؾبمدؽانمعـطؼةمررارةماظذؼنمؼفؿؿصأعاماظػالحةم
معنمتنيموظوز،ماخلاظشعرلمواظؼؿحمواأل ماٌـؿرة ػوماحملراثماظعربيمنموأم...ذفار

م.ممعلؿعؿؾةميفمزراسةماألرضاةمػممأدأ
إديمتشغقلمبعضماظػالحنيمسؾىمأنممووعنمأجلمزراسةمػذهمايؼولمؼرجعمعاظؽ

متؼدميماؼدممهلممجزءُؼ مؼؿم ماسإديماًّؿمهعنماحملصولمعؼابلماظعؿلماٌؾذول،مأو
م مؼعؿل ماظذي ماظعاعؾيف مأعا ماظزراسي. ماظـاتج ممخس موؼؤخذ معوادممواألرض ميف ن

يفمغفاؼةماظعؿلمسؾىمأداسمأنماظؿػاوضمحولمماؿؼدممهلممأجورصايرثموايصادم
م مؼوعقا. معـاضشؿفؿا مؼؿم مواألجور ماظعؿل ماظعؿؾقات متؿم مػؽذا مبؿوزقفمو "اًاصة

ؼؾؿؼيممحقث،مدؼـةمغدروعةيفمعماظعؿالماظقوعقنيميفماظلاحاتمواظطرضاتماظعؿوعقة
مممممم.5ن"ونمواظعؿالماظقوعقوعـذمرؾوعماظػفرماٌوزػ

مطـالمسؾىماٌؿارداتماظدؼـقةمعـذم ماٌـطؼةمؼرطز ماظلؽانمبفذه مالدؿؼرار وغظرا
رسماظدؼنماظقفوديمواٌلققيمظقأتيماإلدالممظؿؿؼؾؾهمضؾائلموصؼدمعم،اظعصورماألودي

متأدلتمسدةمزواؼامظقصلمسددػامإديمومهلررارةموظقـؿشرمععماظدوظةماٌوحدؼة.م ذا
اظشاذظقة،م اظؽرزازؼة،ماظطقؾقة، اظزاوؼةماظؼادرؼة،ماظعقلاوؼة،مدؾعمزواؼامومػي:

اظؼرىممتؾكمعلاجدموأنمغدروعةممطلمأصؾقتبػضلمذظكمماظلـودقة،مواظزؼاغقة.مو
ممم.علاجدم84مساصؿةمررارةمطاغتمتؿواجدمبفا

 طرارة  من  خالل  دراسات  أخرى .2
مغشرمدراداتمأخرىميفمذبؾةماىغراصقنيمواألرطقوظوجقنيمٌـطؼةموػرانمظؼدممت

روبرتممو 6Emile Janier مجاغققهمإعقلمعنمررفمعفؿؿنيمباٌـطؼةموعنمبقـفم
م صؼدمحاولمجاغقهمعنمخاللمحبـهم.م7RobertمTinthoinمتـؿوان درادةمأنمؼؼدم

مم،إثـوشراصقة متؿؾع مبغقة مباٌـطؼة. ماظدلبرؼة ماظـؼاصة مإسذلفمبؼاؼا ماألخرلظؼد مػذا
بعدممضدرتهمسؾىماإلجابةمسؾىمطلماٌشاطلماٌطروحةمظؾدرادةمسؾىمأداسمشقابم

ماظ ماظدرادات مالودقوظوجقة ممباضيممحول مأسفؾـا م"ضد مؼؼول: مػـا موعن ٌـطؼة
مم.8اٌـطؼةمأطـرمعنمحاضرػا"

                                                                                                                                   
5 ibid, p.90. 
6 Janier, Emile, « Nemours et sa région » in B.S.G.A.O, n°227-228, 1949-1950 pp. 1-41  
7 Robert Tinthoin, « Les Trara : étude d’une région musulmane d’Algérie », in B.S.G.A.O, 

TL XXIII, pp. 217-309 
8 Janier, Emile, op.cit., p.2 
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سؿؾهمإديمأربعمرباورموػي:مدرادةمأػممايوادثماظيتمميؽنمأنمماٌؤظفضلمم
ماٌـطؼة،ماظدالالتموععـىماألزلاءماظيتمأسطقتمظؾؿـطؼةمسدلمتارؼخممتشؽلمذ اطرة
م ممواٌـطؼة، ماظيت ماألداررلمواألعور موأخرلا ماٌـطؼة متارؼخ مظػفم مععرصؿفا ب

مؿداوظةمبنيمدؽانماٌـطؼة.اًاصةمباظلؾطانماألدودماٌ
فمطـال،مصؼدمادؿطاعمؼالمخيؿؾفمسؿؾهمسنماظعؿلماظذيمضدعهمجوزص أعامتـؿوان

أنمباٌـطؼةمغوعمعنمادؿؼرارمتؿؿـلميفمأنمؼؤطدمعامجاءمبهمػذاماألخرلميفمعلأظةم
ضدمؼرجعمإديمبداؼةماظؼرنماياديمسشرموؼعؿؿدمتاغؿوانممااظلؽانموأنمتواجدػممبف

م مسؾى موأسؿال ماظعرب ممعؤظػاتماصةخباٌؤرخني ماظلؽان مأن مإلزفار ضدماظؾؽري
م مبطرارة مصغرلة موؿعات مذؽؾوا معـازو مبفا مودطمأضاعوا ميف معـؿصؾة موعلاجد ل

مترغاغةم ماظؽؾرلة مػـنيمواظؼرؼة موعقـاء موتوغتم)اظغزوات( مبـدروعة ماظضقؼة ايؼول
ممبـطؼةمجؾاظة.م
ضاممإدارؼونمعؽاتبماظعربمبؿعدادمعائةمضرؼةمأم8193يفمدـةممهأغم ؼرىمتـؿوان

عـزلمعـؿصؾةميفماىؾال.مصقشؾهمػذهماظؼرىمبؿؾكمم0444بطرارةمظقشؽؾوامضؾقؾةمب
م.مممم9جودةمجبرجرةميفماظؼؾائلمأوماألرؾسماظؾؾقديمأوماظظفرةمأومبينمدـوساٌو

أنمموماٌؿؿـلميف فمطـال،ؼوصػاممماثالمظذظكماٌؼدممعنمررفمجوز طؿامؼؼدم
ماظظ موايقاةمطإلغلان مواظرسي، ماظػالحي، مواظعؿل مباألرض مذدؼد مارتؾاط راري

سةماألدواتماظالزعةمظؾققاةمظهمغوعمعنماٌعرصةميفماظؿعاعلمععماٌاءموصـا،مواظؼروؼة
نمظقؾَقم،سؿؾهمػذامأػممايرفماٌـؿشرةممبـطؼةمررارةموغدروعةميفاظقوعقة.موؼضقفم

مؼؼوممبإزفارمدورماظلؾطةماظػرغلقةميفم اًصوصقةماظـؼاصقةموايرصقةمظؾؿـطؼة.طؿا
م8391هدؼثماٌـطؼةمسنمررؼقمبـاءمعدارسمظقصلمسددماظؿالعقذماٌلفؾنيمدـةم

م مم10ذ.تؾؿقم144إدي متأدقسوطذظك ميف مظؿصؾحمماظشروع مايضرؼة ماٌـارق معن غوع
أصؾحمعرطزممءغدروعةمهلامصؾغةماٌدؼـةماإلدالعقةموماظغزواتمعدؼـةمأوروبقةممبقـا

 .اظداخؾقةمطؿدؼـةموجدة،متؾؿلانموعغـقةممتوؼنماٌدن
م

                                                                                                                                   
9 Tinthoin, Robert,  op.cit., p.241. 
10 Ibid, p.280. 
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 منور )جامع غزوات(: دراسة مونوغرافية. 3 

م مظؾدوصراغلقسمضام م11بدرادةمعوغوشراصقةمٌدؼـةماظغزواتمFrancis Llabadorر
عدسؿةمبصورمعنماظواضعمععؿؿدامسنموربؿهماظؾقوشراصقةمواٌؽاغةماالجؿؿاسقةماظيتم

مظؾؿراطز مغظرا مسائؾؿه مبفا ممطاغتممتؿاز معفـقة مأباظلودقو مبفا مواظيتمعر اعلمايه
ؾؾدؼةمظثممرئقسمl’écho d’Oran مرادلمىرؼدةوماٌم،ظشفادةماظؾقلاغسميفمايؼوق

م.8393ظغزواتمدـةما
مبهمظؾدورمسؿالمسؾؿقؼعؿدلم نمميسمطلمأادؿطاعمعنمخالظهممااظعؿلماظذيمضام

ماظغزوات، ممبدؼـة مايقاة ممجواغب مدرادة مظعن ماالجؿؿاسقةموؾؾقؽة، ايقاة
صفذاممواٌؿارداتماظدؼـقةمباٌـطؼةمواٌعؿؼداتمطؿامساجلماٌلارماظؿارخييمظؾؿدؼـة.

مإثـوشراصق مسؿال مؼعد مضد مذعوبمماوأغـروبوظوجقمااظعؿل مسدة معرور مسرصت ٌدؼـة
مواظقفود، مواظروعان، ماظدلبر ماظػرغلقنيمظؿؿؿزجم وإثـقاتمعن واظعربمحؿىموصول

مبقـفام موظغوؼة مثؼاصقة متعرفمصوارق مجعؾتماٌـطؼة مجدؼدة مثؼاصقة مسـاصر وتشؽل
ماظغزواتمإالم معدؼـة مسن متؾعد مواظيتمال مغدروعة معدؼـة ماظؼارـنيميف وبنيماظلؽان

م.مممم(طؾمم81عامؼعادلم)اظؽقؾوعذلاتمبؾعضم
م ماٌؤظفحاول مومػذا ماٌـطؼة متارؼخ ماظؽشفمسن ماالجؿؿاسقةمسن خصوصقاتفا
وإمنامتطؾبمعـهمزؼارةماظعدؼدمعنممملمؼؽنمدفالأنمػذاماظعؿلمبمععذلصام،واظـؼاصقة

وػرانموطلماظوثائقمومعؽؿؾاتمعدؼـةمماٌؽؿؾاتميفماظعاصؿةموطذامعصاحلماألرذقف
مب ميفاٌؿعؾؼة مواٌؿواجدة ماظرزلقةممػذهماٌدؼـة مباىرائد مادؿعان مطؿا اظؾؾدؼة.

واٌـشوراتماًاصةمبايؽوعة.موصّضلماالسؿؿادمسؾىمضصصماٌؤرخنيمواظعلؽرؼنم
م مباٌدؼـة. ماظذؼنمعروا ماٌـطؼة،مو ميفمدرادة ماألداظقبماٌـففقة مإديمػذه باإلضاصة

مإظقهموأخذمصورمعنماظواضع.اسؿؿدمسؾىماٌالحظةماٌؾاذرةمظؾؿفؿؿعماظذيمؼـؿؿيم
مررفمذبؿؿع معن ماٌلاسداتماظيتمضدعتمظه اظؾقثممعوضوعموؼعذلفمبؽل

معنمررف ماظؿشفقعاتماظيتمتؾؼاػا واٌالحظاتممM. Alfred Bellمأظػردمبلموطذا
مبصػؿهمرئقسمعصؾقةماألرذقفمبوػران.مروبرتمتـؿوان اٌؼدعةمعنمررف

اظلقاديمٌدؼـةماظغزواتمحقثماظؿارؼخمم،عنمبنيماٌلائلماظيتمساىفامظؾدور
مملؼشرلمإديمأنمأو مبشارطةم وم،8173عايمم40اغؿكابمظؾؿفؾسماظؾؾديممتمؼوم

                                                                                                                                   
11 F. Llabador, Nemours  (Djemâa- Ghazaouet) : Monographie illustrée, la Typo-Litho et 

Cârbonal, 1948.  
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اظلؽانماحملؾقنيميفمإدارةمػذاماجملؾسماظؾؾدي.مطؿامسرفمسددماٌؿـؾنيمظؾلؽانم
ماحملؾقنيميفماجملاظسماظؾؾدؼةمتطورامععمعرورماظزعن.م

ما مواالضؿصادؼة ماالجؿؿاسقة ماظؿقوالت ماٌـطؼةمظيتأعا ساىفاممصؼدمسرصؿفا
ػامسنمرلاظـاوةمسنمتعؿرلماٌـطؼةموهضمةظقدلزمتؾكماٌؿقزاتماظدميوشرصق"مرظؾدو"

ررؼقمبـاءمعراصقمإدارؼةموػقاطلموارؼةموعصاحلمخاصةمباظـشاطماٌفينماظؿفاريم
ظؾؿقـاء.مطؿامذقدتمعدارسمظؿعؾقمماألرػال،مصأولمعدردةمظؾذطورمبـقتميفمدؼلؿدلم

م.8174عدردةمظإلغاثميفمدـةمإضاصةمإديمموم8103عنمدـةم
م مؼرطز ماٌـطؼة ماظيتمسرصؿفا ماظـشاراتماٌفـقة ماظصقدمم"ظؾدور"وعن سؾىمعفـة
ميفمخؾقمصرصمظؾعؿلمظؾلؽانماحملؾقني ماٌقـاء مم،ودور مادؿطاع ماظصقد نمؼطورمأو

ظؿصؾحممرماظزعنعنماٌعاعلماًاصةمبؿصؾرلماظلؿكمواظيتمتزاؼدمسددػامععمعروماغوس
مظؿشغقلماظعددماهلائلمعنماظـلاءمواألرػال.مارطزع

م ميفمسؿلممعؿؼداتموعمعنمدؼـقةاظايقاة مطاغتمػيماألخرىمحاضرة رؼوس،
م8103صدلاؼرمم07ظقؿطرقمإديمزفورماظدؼاغةماظؽاثوظقؽقةموتـصقؾفاميفمؼوممم"ظؾدور"

.مأعام8173–م8177وأغفامتواجدتمباٌدؼـةمضؾلمبـاءماظؽـقلةمعنمررفماظدوظةمدـةم
علاجدمعؾـقةميفممثةمعنمررفماظلؽانماحملؾقنيموأنممصؿؿارسظدؼاغةماإلدالعقةما

ؼؼدمموصػامدضقؼامظؽلمضاساتماظصالةمواٌلاجدموماألدوارمطؿامطلمأحقاءماٌدؼـة،م
ماظيتمطاغتمتؼوممبفامػذهماٌلاجدميفمتعؾقمماألرػالماظؼرآن.

ماظصايني ماألوظقاء مظؽل مبصور موعدسؿا مدضقؼا موصػا مظـا مؼؼدم وعواضعفمممثم
سنمطلمماظؽشفعنمخالهلام.مصقاولمبفامواٌؿارداتماظدؼـقةمواالسؿؼاداتماٌرتؾطة

مو مأضرحةممةخاصماظطؼوسماظشعؾقة مزؼارة مسـد ماظـلاء مبفا اٌؿارداتماظيتمتؼوم
ةمعرضمعنماألوظقاءماظصاينيموإسطاءمغوعمعنماظؿكصصمظؽلموظيمصاحلميفمععاى

مظعب م"صؼد موحؿىماألوظقامػؤالءمبنيماألعراض، ماًاصة مايقاة ميف مطؾرلا مدورا ء
م.12اظلقادقةمظؾلؽانماحملؾقني"م

م ماظؾاحثؼرى ممػذا ماظغزواتبأن ماظيتؾؾدؼة ماظؾؾدؼاتممتعّدم، مأصغر مبني عن
ممةثالثمة،علاح معصؾوشة مضؾب مهلم مصايني مجباذبقةممباظؾقاضأوظقاء متؿؿقز و

بؽلمعواضعمظؽلماظؿلؿقاتماًاصةمماظغوؼما.موؼعطيمتػلرلخاصةمباظـلؾةمظؾلّواح
ماٌرابط،م ماظضرؼح، مايوش، مايوؼطة، ماظؼؾة، معن ماظصايني ماألوظقاء ػؤالء

م…اظزاوؼة،ماٌؼام
                                                                                                                                   

 Ibid, p.475
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معنم مررفمأضؾقة معن ماظيتمطاغتممماردة ماظقفودؼة ماظدؼاغة مإدي مؼشرل وأخرلا
م Synagogue.ؿطاسوامبـاءمععؾدػماظقفودماظؼارـنيمباٌدؼـةمواظذؼنماد

 ندرومة: تطور مدينةم.4
إديمةماظعؾؿقةمواًصوصقةماظـؼاصقةمظؾؿـطؼةمدصعتمبؾعضماظؾاحـنيمإنماألػؿقم

إسؿؿدتمأدادامسؾىمتؾكماظدراداتماظلابؼةمواظيتممحدؼـة،ماظؼقاممبأسؿالمسؾؿقة
خنصمباظذطرماظدرادةمم.13ضاممبفاماإلدارؼونمواظعلؽرؼونمإبانماظؿواجدماالدؿعؿاري

مGilbert Grandguillaumeجؾدلتمشراغدمشقؾقوممماظيتمضاممبفاماظؾاحثماظػرغلي

محولمعدؼـةمغدروعة.م
م مدـة مم8337يف مضام ماألخرل مطػذا متطورمبـشر مغدروعة: مسـوان مهت ؿاب

أنمؼؾممبؽلمم،مادؿطاعمعنمخالظه (Nedroma : l’évolution d'une Médina)ةعدؼـ
مخصوصقات مسن ماظؽشف مرباوظة معع مظؾؿدؼـة ماهلقؽؾي ماظؿقول مفاجواغب

اٌؿارداتماظـؼاصقةماًاصةمباألسراسمواٌـادؾاتممأعـؾةمسنمععطقااألغـروبوظوجقةم
مظؾؿدؼـةم،اظدؼـقة مواظـؼايف ماالجؿؿاسي مظؾؿقول مهؾقال مظـا مضدم مأػممم،طؿا ظقدلز

مسنمررؼقموصفم،مػاعراحلمتطور ماظؿؼؾقدؼةموػذا ماٌادؼة ععماظؽشفمسنمايقاة
اإلضاصةمإديمتؼاظقدماألطلمواظوجؾاتماظغذائقة،مواألظؾلةموغوسقةماٌلاطنماظؿؼؾقدؼة.مب

ماٌـطؼة مبفا ماظيتمتػؿكر ماظصـاساتماظؿؼؾقدؼة مأػم مظـا مضدم واظيتمأصؾقتمم،ػذا
ماإلؼدؼوظوجيم ماظصراع معلأظة مإدي متطرق مطؿا ماظـدروعي. ماجملؿؿع مػوؼة معن جزءا

ماظؼائممبنيمصؽةمايضرموماظؼؾائل.
مظؿطورم مإثـوظوجي مدودقو مبعؿل ماظؼقام مػو ماظدرادة مهلذه ماألدادي صاهلدف

ميف مباسؿؾمعدؼـة م)غدروعة( ماىزائري مساؼشتمااظغرب مضدمية مإدالعقة معدؼـة رػا
عراحلمعنماظرصاػقةميفمتارؼخماٌغربماظعربي،موتأثرتمباظؿواجدماظؽوظوغقاظيمظقؤثرم

مبعدمعرحؾةماالدؿعؿار.ميفموثرلةمهوهلاموتطورػامحؿىمعا

                                                                                                                                   
عنمبنيماظدراداتماظؽوظوغقاظقةمحولمعـطؼةمررارة،مواظيتمملمتأخذمحصؿفاميفمػذاماظـصموطاغتمعرجعام13

مظؾدراداتماظيتمضاممبفاماظؾاحـونماٌعاصرون،مميؽنمذطر:م
Prenant-Thumelin, Marie-anne, Nedroma 1954, Alger, 1967, Annales Algériennes de 

Géographie, N°4, 1967, pp : 21-64. 

Marçais, Georges, La chaire de la mosquée de Nedroma, In cinquantenaire de la faculté 

des lettres d’Alger. Revue Africaine, 1932, pp : 321-331. 
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 خـامتة

م مأغفا ماظدرادات مػذه مخالل معن مادؿكالصه مميؽن معنمإسؿؿدتعا مغوع مسؾى
ممبلحمطلماًصائصم ماظؼقام مسؾىماظوصفمورباوظة ماظؼائؿة ماالثـوشراصقة األسؿال
اظـؼاصقةمظؾققاةماالجؿؿاسقةمظؼؾائلمررارةموعدغفا.مطؿامادؿطاست،مػذهماظدراداتم

عصدرمػيمراريمسؾىمأغهمجدمعؿؿلكمباألرضماظيتمطأنمتؾّقنمخصوصقةماإلغلانماظ
م مورزضه. مايقاة مسؾى ماظذلطقز معن مغوع مػـاك ماظـؼاصقة،مطان مواٌؿاردات اظدؼـقة

راري،مرباوظةمإبرازمدورمايؿالتماظدؼـقةماظيتمسرصؿفامطاظعؼائدؼةمظؾؿفؿؿعماظو
رارؼنيموجعؾفممؼشؽؾونمصؽةماجؿؿاسقةمعؿعددةمطاٌـطؼةميفمحنتمػوؼةماظلؽانماظ

ماظـؼاصات.م
مبلم ماظدرادات مػذه مسـد مررارة مٌـطؼة ماألغـروبوظوجقة ماألػؿقة متؿوضف مل

ماظـؼاصةمسمأدفؿت معن مجدؼدة مسـاصر ماظؽشفمسن مسؾى ماالجؿؿاسي ماظؿغرل واعل
واٌؿارداتماظيتمتعدمحبقمعواضقعمخصؾةمظدارسماظعؾومماالجؿؿاسقةمبصػةمساعةم

ماظذيمبصػةمخاصةواظؾاحثماألغـروبوظوجيم مواظؿصـقعمواظؿقضر مصعاعلماهلفرة .
مبؾعض مدصعت مأغـروبوظوجي مرابع مذات معواضقع متعد مررارة معـطؼة مسرصؿه

مموم14اىغراصقني معلأظة مظدرادة ممبقاوالتمسؾؿقة ماظؼقام ؿقولماظاظؾاحـنيماىدد
   .ممممممم15االجؿؿاسيمبفذهماٌـطؼة

                                                                                                                                   
14 Cf. Sari, Djilali, les villes pré-coloniales de l’Algérie occidentale, Nedroma, Mazouna, 

Kalâa, Alger, SNED, 1960.   
15 cf .Salah, Ferhi, Moulai-Hadj, Mourad et Hamdaoui, Mohamed, Les Trara entre 

tradition et modernité, rapport de recherche, CRASC, 1999. 


