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مــقـدمـة
زلماجملؿؿعماظرؼػيماىزائريمربلماػؿؿامماظؾاحـنيميفماظعؾومماالجؿؿاسقة،م
صفل ماظدرادات ماٌـفزة مإبان ماظؿواجد ماالدؿعؿاري مساىت ماًصائص ماظؾقؽقةم
واالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مهلذا ماجملؿؿع.ال مغلؿغرب مإذا مإناز مػذهم
األسؿال معن مررف ماظػؽات ماٌـؼػة مواإلدارؼة ماظػرغلقة ماظيت مساذت مباٌـارقم
ايضرؼة ميف ماٌدن ماىزائرؼة ،مصاالغؿؿاء ماىغرايف مواالجؿؿاسي مظؾعض مػؤالءم
اإلدارؼني مإدي مػذه ماٌـارق ،مطان مظه مدور ميف مدصعفم مإدي ماظؼقام مبأسؿال مودراداتم
عوغوشراصقة مظؾؿفؿؿع ماىزائري مػم مجزء معـه.صفذه ماألسؿال مضد متلؿو مإدي معرتؾةم
اظعؾؿقةمذاتماظطابعماألغـروبوظوجي.م م
ذؽؾت مايقاة ماظؾلقطة مواظغـقة ممبؿقزاتفا مودالظؿفا ماالجؿؿاسقة ميف ماظرؼفم
اىزائري مواٌـارق ماىؾؾقة ماظؾؾـة ماألدادقة مظؽل ماحملاوالت مواظدرادات ماٌـفزةم
اظيت مطاغت متـشر مسادة ميف ماجملالت مواٌواثقق موعن مأػم مػذه ماٌـشورات":اجملؾةم
اإلصرؼؼقة"موم"وثقؼةمذيعقةماىغراصقنيموسؾمماآلثارمٌـطؼةموػران" .م
أدؿاذ مبؼلم مسؾم ماالجؿؿاع ،مجاععة موػران ،مباحث معشارك مباٌرطز ماظورين مظؾؾقث ميف ماألغـروبوظوجقةم
االجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،مCRASC
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تعؿدل م عـطؼة مررارة معن مبني ماٌـارق ماظيت مغاظت محصؿفا ميف مػذه ماظدراداتم
واالػؿؿاعات ماألغـروبوظوجقة .مو محناول معن مخالل معؼاظؿـا مػذه متؼدؼم مبعض مػذهم
األسؿالمذاتماظطابعماألغـروبوظوجيماظيتمأنزتمحولمػذهماٌـطؼة.

.1مندرومة ومنطقة طرارة
ؼؼدممظـامطـالمجوزؼفمJ. Canalميفماىزءماظـاظثمعنمدرادةمعوغوشراصقةمظوالؼةم

تؾؿلان ،مسؿال مزل معصدرا مأدادقا مظؽل ماظدرادات ماالجؿؿاسقة ماظالحؼة محيؿلم
سـوانم"غدروعةموعـطؼةمررارة"،مغشرتميف ماىزء ماظلابع معنمذبؾة ماىغراصقنيم
واألرطقوظوجقنيمٌـطؼةموػرانمدـةم.1887مم م
ؼصفمطـال موصػامدضقؼامبقؽةمعـطؼةمررارةمعؤطدا مسنمرابعفاماىؾؾيماجملاورم
ظؾؾقر موأن ماظؼارـني مبفا مػم معن مأصل مبربري مميؿازون مبـوع معن ماالدؿؼرار،مممممممممم
ومؼلؽـونمبقوتاموأطواخامعؾـقةمعنماظطني.م م
ؼؿطرق مطـال مإدي معلأظة مأصل مدؽان ماٌـطؼة مظقدلز ماظؿضارب مواظؿـاضض ميفم
اظؽؿاباتماظيتمساىتمػذهماٌلأظة،مصفـاكمبعضمعنماإلثـوشراصقنيماظعلؽرؼني1م
اظذؼن مؼؼرون مب أن ماظلؽان ماحملؾقني مػم معن مأصل مبربري مؼعدون معن مأضدم مدؽانم
اٌـطؼة،مصـطؼفمموظغؿفممتظفرمأغهمالموجودمأليمصؾةمهلؤالءماظلؽانمباجملؿؿعاتم
ذاتماظعرقماظلاعيموال مباجملؿؿعاتماألوروبقة،مظقلؿكؾصمأغفممطاغوامعن مدؽانم
اظدلبرميفماظعصرماظروعاغي .مو معنمػـامؼرىمطـال مأنمػذاماظطرحمعؿـاضضمععمعامػوم
عالحظميفماٌـطؼةموععمطلماظطروحاتماٌؿؼدعةمعنمررفماظعدؼدمعنماٌالحظني .م
وغظرا مظؾفاغب ماظعؼائدي مظؾوظي مدقدغا مؼوذع موطل ماألداررل ماٌرتؾطة مبفذام
اظوظيّ ،مؼرى مبعض ماظداردني مظؾؿـطؼة مأن مأػل ماٌـطؼة مػم ميف ماالصل مؼفود مضدم
اسؿـؼوا ماالدالم ،مطؿا متطرح مبعض ماظػروض مأن مػؤالء ماظلؽان ،مهوظوا مإديم
علقققنيمإبانماظعصرماظروعاغيمأيمضؾلمذبيءماإلدالم .م
ؼلؿعنيمجوزؼف مطـال باٌالحظةماظيتمؼؼقؿفامظوصف معالعح ماظوجهمظألغواعم
اظؾشرؼةماظؼارـةمبفذهماٌـطؼة.موإلبرازمػذاماظطرحمؼواصلمطـال ماالدؿشفادمبأزلاءم
بعضماألوظقاءماظصاينيماٌؿواجدؼنمباٌـطؼةمطلقديمعودى،مدقديمغون،مدقدغام

Niox, Géographie physique de l’Algérie.
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ؼوذع،مدقديمإبراػقم،مدقدي مسقلى....وطذامأزلاءمبعض ماظؼرىماٌؿواجدةميفم
غػسماٌـطؼةمطؼرؼةمأوالدمداود،موأوالدمإؼشوا،موأوالدمػارون.2مم م
وؼواصلماٌؤظف ماالدؿشفادمبأحباثمعقداغقةمضاممبفامباحـونمسنمررؼقمعؼابؾةم
سقـة معن ماظلؽان ماحملؾقني مظقؤطد موؼدسم مصؽرة مأن ماظعرب مادؿطاسوا مأن مؼػرضوام
دؼاغؿفم مسؾى ماظلؽان ماحملؾقني ،محقث ممل مؼعرف ماٌـؿصر معن ماٌـفزم .مصاظدؼنم
االدالعيمادؿطاعمأنمؼوّحدمبنيماظؼؾائلماٌؿواجدةمباٌـطؼة.مإذمؼؤطدمأن:م"بلؾبم
االدؿعؿارماظروعاغيموػفومماظعربمورردماٌلؾؿنيمعنمإدؾاغقا،مأدخؾتمذقؽامصشقؽام
سـاصرمشرؼؾةمباظـلؾةمظؾلؽانماحملؾقني" .3م
وظالضذلابمعنمخصائصماإلغلانماظطراري،مضامماظؾاحث مبإسطاءموصفمدضققم
ألدؾوبمحقاةمػؤالءماألصراد .مصاظطراريمػومذظك ماإلغلان ماظراجلمواىؾؾي ماظذيم
ميؿازمبؾـقؿهماظؼوؼةمواٌؿشؾثمباألرضموخبدعؿفا.مصالمؼؼومماظذلاريمبؾقعمأرضهمإالم
يفمحاالتمضصوى.مطؿامؼؼدممدؽانمررارةمسؾىمأغفممميؿازونمباالدؿؼرارموؼعقشونم
يفمبقوتمعؾـقةمباظطني،مومؼلؽـونميفمأساظيماىؾالمظؾدصاعمسنمأغػلفم.موؼزرسونم
اظلفولمواظيتمتـعتمباظعزؼبم(اٌؽانماظذيمؼـؿؼلمإظقهماظلؽانميفمعوادممايصادم
واظرسي)،مصعادةمعامتؽونمػذهماٌـارقمربلمغزاعمبنيماظؼؾائل،4مإالمأنمػذهماٌـارقم
ضدممتمتعؿرلػامعنمررفمعاظؽقفا،مبعدمتوصرلماألعنمعنمررفماظلؾطةماظػرغلقة،م
إذمذقدتمعـازلميفمػذاماظلفولمدونمػفرمتاممظؾيتمطاغتمعؿواجدةميفماىؾال.ممممممممم م
طؿامؼؼدمموصػامظؾؿرأةماظطرارؼةمسؾىمأغفامتؼوم مبأسؿالممماثؾةمظؾؿرأة ماظرؼػقةم
بػرغلا ،متؼطع معلاصة مروؼؾة محبـا مسن ماٌاء مو مايطب ،مدبرج مداصرة ماظوجه،م
وتزرعمايؼولموتربيمايقواغات،موتؼوممبايصادمإديمجاغبماظرجل.مأعاماظشؾابم
صقـؿؼؾون مإدي ماٌدن ماظداخؾقة محبـا مسن ماظعؿل مبعد محصوهلم مسؾى مأعوال مضد متػقدم
اظعائؾةميفمحقاتفامباٌـارقماظرؼػقةمؼعودونمإديمأػؾفم.ممم م
طؿا مؼواصل ماظؾاحث متؼدميه مظؾؿـطؼة مظقدلز مأػم ماظصـاسات ماظيت متـؿج مواظيتم
تعؿؿدمسؾىمغوعمعن ماٌفارات م(،)savoir faireموطذامادؿعؿالماٌوادماألوظقةمعنم
اظطنيمواًشبمواظدوممظؿصـعمعـفامأدواتموعلؿؾزعاتمتؾيبمحاجقاتماإلغلانم
اظطراريمومؼؾاعمعامطانمزائدامعـفاميفماظلوق.م م
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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أعاماظػالحةمصؿعؿدلمعصدرمرزقمأشؾبمدؽانمعـطؼةمررارةماظذؼنمؼفؿؿونمبزراسةم
اظشعرلمواظؼؿحمواألذفارماٌـؿرةمعنمتنيموظوز،ماخل ...موأنماحملراثماظعربيمػوم
أػممأداةمعلؿعؿؾةميفمزراسةماألرض.مم م
وعنمأجلمزراسةمػذهمايؼولمؼرجعمعاظؽومإديمتشغقلمبعضماظػالحنيمسؾىمأنم
ُؼؼدممهلممجزءا معنماحملصولمعؼابلماظعؿلماٌؾذول،مأومؼؿممتؼدميه مإديماًؿّاسم
اظذي مؼعؿل ميف ماألرض موؼؤخذ ممخس ماظـاتج ماظزراسي .مأعا ماظعاعؾون ميف معوادمم
ايرثموايصادمصؿؼدممهلممأجوراميفمغفاؼةماظعؿلمسؾىمأداسمأنماظؿػاوضمحولم
اظعؿل مواألجور مؼؿم معـاضشؿفؿا مؼوعقا .مو مػؽذا متؿم ماظعؿؾقات م"اًاصة مبؿوزقفم
اظعؿالماظقوعقنيميفماظلاحاتمواظطرضاتماظعؿوعقة ميفمعدؼـةمغدروعة،محقث مؼؾؿؼيم
عـذمرؾوعماظػفرماٌوزػونمواظعؿالماظقوعقون".5ممممم م
وغظرامالدؿؼرارماظلؽانمبفذهماٌـطؼةمؼرطزمطـالمسؾىماٌؿارداتماظدؼـقةمعـذم
اظعصورماألودي ،مصؼدمعورسماظدؼنماظقفوديمواٌلققيمظقأتيماإلدالممظؿؿؼؾؾهمضؾائلم
ررارةموظقـؿشرمععماظدوظةماٌوحدؼة.مومهلذامتأدلتمسدةمزواؼامظقصلمسددػامإديم
دؾعمزواؼامومػي :ماظزاوؼةماظؼادرؼة،ماظعقلاوؼة ،اظؽرزازؼة،ماظطقؾقة ،اظشاذظقة،م
اظلـودقة،مواظزؼاغقة.مومبػضلمذظكمأصؾقتمطلماظؼرىممتؾكمعلاجدموأنمغدروعةم
ساصؿةمررارةمطاغتمتؿواجدمبفام84معلاجد.مم م

 .2طرارة من خالل دراسات أخرى
ظؼدممت مغشرمدراداتمأخرىميفمذبؾةماىغراصقنيمواألرطقوظوجقنيمٌـطؼةموػرانم
عنمررفمعفؿؿنيمباٌـطؼةموعنمبقـفم مإعقل مجاغققه م  6Emile Janierو مروبرتم
تـؿوان م Tinthoinم 7Robertم .مصؼدمحاولمجاغقهمعنمخاللمحبـه أنمؼؼدممدرادةم
إثـوشراصقة ،مبغقة متؿؾع مبؼاؼا ماظـؼاصة ماظدلبرؼة مباٌـطؼة .مظؼد مإسذلف مػذا ماألخرلم
بعدممضدرتهمسؾىماإلجابةمسؾىمطلماٌشاطلماٌطروحةمظؾدرادةمسؾىمأداسمشقابم
اظدرادات ماظلودقوظوجقة محول ماٌـطؼة موعن مػـا مؼؼول :م"ضد مأسفؾـا ممباضيمم
اٌـطؼةمأطـرمعنمحاضرػا".8م م
5

ibid, p.90.
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
6
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ضلمماٌؤظف مسؿؾهمإديمأربعمرباورموػي:مدرادةمأػممايوادثماظيتمميؽنمأنم
تشؽلمذاطرةماٌـطؼة،ماظدالالتموععـىماألزلاءماظيتمأسطقتمظؾؿـطؼةمسدلمتارؼخمم
اٌـطؼة ،مو ماألعور ماظيت موب مععرصؿفا مظػفم متارؼخ ماٌـطؼة موأخرلا ماألداررلم
اًاصةمباظلؾطانماألدودماٌؿداوظةمبنيمدؽانماٌـطؼة .م
أعامتـؿوان صالمخيؿؾفمسؿؾهمسنماظعؿلماظذيمضدعهمجوزؼفمطـال،مصؼدمادؿطاعم
أنمؼؤطدمعامجاءمبهمػذاماألخرلميفمعلأظةمتؿؿـلميفمأنمباٌـطؼةمغوعمعنمادؿؼرارم
اظلؽانموأنمتواجدػممبفامضدمؼرجعمإديمبداؼةماظؼرنماياديمسشرموؼعؿؿدمتاغؿوانم
سؾى مأسؿال ماٌؤرخني ماظعرب موخباصة معؤظػات ماظؾؽري مإلزفار مأن ماظلؽان مضدم
ذؽؾوا موؿعات مصغرلة مبطرارة مو مأضاعوا مبفا معـازل موعلاجد معـؿصؾة ميف مودطم
ايؼول ماظضقؼة مبـدروعة موتوغت م(اظغزوات) موعقـاء مػـني مواظؼرؼة ماظؽؾرلة مترغاغةم
مبـطؼةمجؾاظة.م م
ؼرىمتـؿوان مأغهميفمدـةم8193مأضاممإدارؼونمعؽاتبماظعربمبؿعدادمعائةمضرؼةم
بطرارةمظقشؽؾوامضؾقؾةمب 0444معـزلمعـؿصؾةميفماىؾال.مصقشؾهمػذهماظؼرىمبؿؾكم
اٌوجودةمجبرجرةميفماظؼؾائلمأوماألرؾسماظؾؾقديمأوماظظفرةمأومبينمدـوس.9مممم م
طؿامؼؼدم وصػاممماثالمظذظكماٌؼدممعنمررفمجوزؼفمطـال ،وماٌؿؿـلميف مأنم
ظإلغلان ماظطراري مارتؾاط مذدؼد مباألرض مواظعؿل ماظػالحي ،مواظرسي ،موايقاةم
اظؼروؼة،موظهمغوعمعنماٌعرصةميفماظؿعاعلمععماٌاءموصـاسةماألدواتماظالزعةمظؾققاةم
اظقوعقة.موؼضقفميفمسؿؾهمػذامأػممايرفماٌـؿشرةممبـطؼةمررارةموغدروعة،مظقؾقَنم
اًصوصقةماظـؼاصقةموايرصقةمظؾؿـطؼة.طؿامؼؼوممبإزفارمدورماظلؾطةماظػرغلقةميفم
هدؼثماٌـطؼةمسنمررؼقمبـاءمعدارسمظقصلمسددماظؿالعقذماٌلفؾنيمدـةم8391م
إدي م 144متؾؿقذ 10.موطذظك ماظشروع ميف متأدقس مغوع معن ماٌـارق مايضرؼة مظؿصؾحم
غدروعةمهلامصؾغةماٌدؼـةماإلدالعقةموماظغزواتمعدؼـةمأوروبقةممبقـاء مأصؾحمعرطزم
متوؼنماٌدنماظداخؾقةمطؿدؼـةموجدة،متؾؿلانموعغـقة.

م

Tinthoin, Robert, op.cit., p.241.
Ibid, p.280.
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 .3منور (جامع غزوات) :دراسة مونوغرافية
ضاممصراغلقسمظؾدورم Francis Llabadorمبدرادةمعوغوشراصقةمٌدؼـةماظغزوات11م
عدسؿةمبصورمعنماظواضعمععؿؿدامسنموربؿهماظؾقوشراصقةمواٌؽاغةماالجؿؿاسقةماظيتم
طاغتممتؿازمبفامسائؾؿهمغظرامظؾؿراطز ماظلودقومعفـقةماظيتمعرمبفامأبوهماياعلم
ظشفادةماظؾقلاغسميفمايؼوق،موماٌرادلمىرؼدةم l’écho d’Oranثممرئقسمظؾؾدؼةم
اظغزواتمدـةم .8393م
ؼعؿدلماظعؿلماظذيمضاممبهمظؾدورمسؿالمسؾؿقا مادؿطاعمعنمخالظهمأنمميسمطلم
جواغب مايقاة ممبدؼـة ماظغزوات ،معن مدرادة مظؾؾقؽة ،موايقاة ماالجؿؿاسقةم
واٌؿارداتماظدؼـقةمباٌـطؼةمواٌعؿؼداتمطؿامساجلماٌلارماظؿارخييمظؾؿدؼـة .مصفذام
اظعؿل مضد مؼعد مسؿال مإثـوشراصقا موأغـروبوظوجقا مٌدؼـة مسرصت معرور مسدة مذعوبم
وإثـقات معن ماظدلبر مواظروعان ،مواظقفود ،واظعرب محؿى موصول ماظػرغلقني مظؿؿؿزجم
وتشؽل مسـاصر مثؼاصقة مجدؼدة مجعؾت ماٌـطؼة متعرف مصوارق مثؼاصقة موظغوؼة مبقـفام
وبني ماظلؽان ماظؼارـني ميف معدؼـة مغدروعة مواظيت مال متؾعد مسن معدؼـة ماظغزوات مإالم
بؾعضماظؽقؾوعذلاتم(عامؼعادلم81مطؾم).مممم م
حاول مػذا ماٌؤظف ماظؽشف مسن متارؼخ ماٌـطؼة موسن مخصوصقاتفا ماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقة ،مععذلصا مبأنمػذاماظعؿلمملمؼؽنمدفال موإمنامتطؾبمعـهمزؼارةماظعدؼدمعنم
اٌؽؿؾاتميفماظعاصؿةموطذامعصاحلماألرذقف مومعؽؿؾاتمعدؼـةموػرانموطلماظوثائقم
اٌؿعؾؼة مباٌدؼـة مواٌؿواجدة ميف مػذه ماظؾؾدؼة .مطؿا مادؿعان مباىرائد ماظرزلقةم
واٌـشوراتماًاصةمبايؽوعة.موصضّلماالسؿؿادمسؾىمضصصماٌؤرخنيمواظعلؽرؼنم
اظذؼنمعروامباٌدؼـة.مو مباإلضاصةمإديمػذهماألداظقب ماٌـففقةميفمدرادةماٌـطؼة،م
اسؿؿدمسؾىماٌالحظةماٌؾاذرةمظؾؿفؿؿعماظذيمؼـؿؿيمإظقهموأخذمصورمعنماظواضع .م
وؼعذلف مبؽل ماٌلاسدات ماظيت مضدعت مظه معن مررف مذبؿؿع معوضوع ماظؾقثم
وطذاماظؿشفقعاتماظيتمتؾؼاػامعنمررف مأظػردمبل م M. Alfred Bellمواٌالحظاتم
اٌؼدعةمعنمررف روبرتمتـؿوانمبصػؿهمرئقسمعصؾقةماألرذقفمبوػران .م
عنمبنيماٌلائلماظيتمساىفامظؾدور ،ماظؿارؼخماظلقاديمٌدؼـةماظغزواتمحقثم
ؼشرلمإديمأنمأول ماغؿكابمظؾؿفؾسماظؾؾديممتمؼومم 40معايم ،8173مو مبشارطةم
11

F. Llabador, Nemours (Djemâa- Ghazaouet) : Monographie illustrée, la Typo-Litho et
Cârbonal, 1948.
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اظلؽانماحملؾقنيميفمإدارةمػذاماجملؾسماظؾؾدي.مطؿامسرفمسددماٌؿـؾنيمظؾلؽانم
احملؾقنيميفماجملاظسماظؾؾدؼةمتطورامععمعرورماظزعن.م م
أعا ماظؿقوالت ماالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼة ماظيت مسرصؿفا ماٌـطؼة مصؼد مساىفام
"ظؾدور"مظقدلزمتؾكماٌؿقزاتماظدميوشرصقةماظـاوةمسنمتعؿرلماٌـطؼةموهضرلػامسنم
ررؼقمبـاءمعراصقمإدارؼةموػقاطلموارؼةموعصاحلمخاصةمباظـشاطماٌفينماظؿفاريم
ظؾؿقـاء.مطؿامذقدتمعدارسمظؿعؾقمماألرػال،مصأولمعدردةمظؾذطورمبـقتميفمدؼلؿدلم
عنمدـةم8103مومإضاصةمإديمعدردةمظإلغاثميفمدـةم .8174م
وعن ماظـشارات ماٌفـقة ماظيت مسرصؿفا ماٌـطؼة مؼرطز م"ظؾدور" مسؾى معفـة ماظصقدم
ودورماٌقـاءميفمخؾقمصرصمظؾعؿلمظؾلؽانماحملؾقني ،موماظصقدمادؿطاعمأنمؼطورم
غوسامعنماٌعاعلماًاصةمبؿصؾرلماظلؿكمواظيتمتزاؼدمسددػامععمعرورماظزعنمظؿصؾحم
عرطزامظؿشغقلماظعددماهلائلمعنماظـلاءمواألرػال .م
ايقاة ماظدؼـقة معن مععؿؼدات مو مرؼوس ،مطاغت مػي ماألخرى محاضرة ميف مسؿلم
"ظؾدور" مظقؿطرقمإديمزفورماظدؼاغةماظؽاثوظقؽقةموتـصقؾفاميفمؼومم 07مصدلاؼرم8103م
وأغفامتواجدتمباٌدؼـةمضؾلمبـاءماظؽـقلةمعنمررفماظدوظةمدـةم8177م–.8173مأعام
اظدؼاغةماإلدالعقةمصؿؿارس معنمررفماظلؽانماحملؾقنيموأنممثةمعلاجدمعؾـقةميفم
طلمأحقاءماٌدؼـة،مطؿامؼؼدمموصػامدضقؼامظؽلمضاساتماظصالةمواٌلاجدموماألدوارم
اظيتمطاغتمتؼوممبفامػذهماٌلاجدميفمتعؾقمماألرػالماظؼرآن .م
ثم مؼؼدم مظـا موصػا مدضقؼا موعدسؿا مبصور مظؽل ماألوظقاء ماظصايني موعواضعفمم
واٌؿارداتماظدؼـقةمواالسؿؼاداتماٌرتؾطةمبفا.مصقاولمعنمخالهلاماظؽشفمسنمطلم
اظطؼوس ماظشعؾقة مو مخاصة ماٌؿاردات ماظيت متؼوم مبفا ماظـلاء مسـد مزؼارة مأضرحةم
األوظقاءماظصاينيموإسطاءمغوعمعنماظؿكصصمظؽلموظيمصاحلميفمععاىةمعرضمعنم
بني ماألعراض ،م"صؼد مظعب مػؤالء ماألوظقاء مدورا مطؾرلا ميف مايقاة ماًاصة موحؿىم
اظلقادقةمظؾلؽانماحملؾقني"م .12م
ؼرى مػذا ماظؾاحث مأن مبؾؾدؼة ماظغزوات ،ماظيت متعدّ معن مبني مأصغر ماظؾؾدؼاتم
علاحة ،مثالثة مأوظقاء مصايني مهلم مضؾب معصؾوشة مباظؾقاض مو متؿؿقز مجباذبقةم
خاصةمباظـلؾةمظؾلوّاح.موؼعطيمتػلرلا مظغوؼا مظؽلماظؿلؿقاتماًاصةمبؽلمعواضعم
ػؤالء ماألوظقاء ماظصايني معن ماظؼؾة ،مايوؼطة ،مايوش ،ماظضرؼح ،ماٌرابط،م
اظزاوؼة،ماٌؼام… م
Ibid, p.475
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وأخرلا مؼشرل مإدي ماظدؼاغة ماظقفودؼة ماظيت مطاغت ممماردة معن مررف مأضؾقة معنم
اظقفودماظؼارـنيمباٌدؼـةمواظذؼنمادؿطاسوامبـاءمععؾدػم  .Synagogueم

.4مندرومة :تطور مدينة
مإنماألػؿق ةماظعؾؿقةمواًصوصقةماظـؼاصقةمظؾؿـطؼةمدصعتمبؾعضماظؾاحـنيمإديم
اظؼقاممبأسؿالمسؾؿقة محدؼـة ،مإسؿؿدتمأدادامسؾىمتؾكماظدراداتماظلابؼةمواظيتم
ضاممبفاماإلدارؼونمواظعلؽرؼونمإبانماظؿواجدماالدؿعؿاري.13مخنصمباظذطرماظدرادةم
اظيتمضاممبفاماظؾاحثماظػرغلي مجؾدلتمشراغدمشقؾقوممGilbert Grandguillaumeم
حولمعدؼـةمغدروعة.م م
يف مدـة م 8337مضام مػذا ماألخرل مبـشر مطؿاب مهت مسـوان مغدروعة :متطورم
عدؼـة )،(Nedroma : l’évolution d'une Médinaمادؿطاعمعنمخالظهمأنمؼؾممبؽلم
جواغب ماظؿقول ماهلقؽؾي مظؾؿدؼـة معع مرباوظة ماظؽشف مسن مخصوصقاتفام
األغـروبوظوجقةمععطقا مأعـؾةمسن ماٌؿارداتماظـؼاصقةماًاصةمباألسراسمواٌـادؾاتم
اظدؼـقة ،مطؿا مضدم مظـا مهؾقال مظؾؿقول ماالجؿؿاسي مواظـؼايف مظؾؿدؼـة ،مظقدلز مأػمم
عراحلمتطورػا،مععماظؽشفمسنمايقاةماٌادؼةماظؿؼؾقدؼةموػذامسنمررؼقموصفم
تؼاظقدماألطلمواظوجؾاتماظغذائقة،مواألظؾلةموغوسقةماٌلاطنماظؿؼؾقدؼة.مباإلضاصةمإديم
ػذا مضدم مظـا مأػم ماظصـاسات ماظؿؼؾقدؼة ماظيت متػؿكر مبفا ماٌـطؼة ،مواظيت مأصؾقتم
جزءا معن مػوؼة ماجملؿؿع ماظـدروعي .مطؿا متطرق مإدي معلأظة ماظصراع ماإلؼدؼوظوجيم
اظؼائممبنيمصؽةمايضرموماظؼؾائل .م
صاهلدف ماألدادي مهلذه ماظدرادة مػو ماظؼقام مبعؿل مدودقو مإثـوظوجي مظؿطورم
عدؼـة ميف ماظغرب ماىزائري م(غدروعة) مباسؿؾارػا معدؼـة مإدالعقة مضدمية مساؼشتم
عراحلمعنماظرصاػقةميفمتارؼخماٌغربماظعربي،موتأثرتمباظؿواجدماظؽوظوغقاظيمظقؤثرم
يفموثرلةمهوهلاموتطورػامحؿىمعامبعدمعرحؾةماالدؿعؿار .م
 13عنمبنيماظدراداتماظؽوظوغقاظقةمحولمعـطؼةمررارة،مواظيتمملمتأخذمحصؿفاميفمػذاماظـصموطاغتمعرجعام
ظؾدراداتماظيتمضاممبفاماظؾاحـونماٌعاصرون،مميؽنمذطر:م 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
عا مميؽن مادؿكالصه معن مخالل مػذه ماظدرادات مأغفا مإسؿؿدت مسؾى مغوع معنم
األسؿال ماالثـوشراصقة ماظؼائؿة مسؾى ماظوصف مورباوظة ماظؼقام ممبلح مطل ماًصائصم
اظـؼاصقةمظؾققاةماالجؿؿاسقةمظؼؾائلمررارةموعدغفا.مطؿامادؿطاست،مػذهماظدراداتم
أنمتؾقّنمخصوصقةماإلغلانماظطراريمسؾىمأغهمجدمعؿؿلكمباألرضماظيتمػيمعصدرم
رزضه .موطان مػـاك مغوع معن ماظذلطقز مسؾى مايقاة ماظدؼـقة مواٌؿاردات ماظـؼاصقة،م
واظعؼائدؼةمظؾؿفؿؿعماظطراري،مرباوظةمإبرازمدورمايؿالتماظدؼـقةماظيتمسرصؿفام
اٌـطؼةميفمحنتمػوؼةماظلؽانماظطرارؼنيموجعؾفممؼشؽؾونمصؽةماجؿؿاسقةمعؿعددةم
اظـؼاصات.م م
مل متؿوضف ماألػؿقة ماألغـروبوظوجقة مٌـطؼة مررارة مسـد مػذه ماظدرادات مبلم
أدفؿت مس واعل ماظؿغرل ماالجؿؿاسي مسؾى ماظؽشف مسن مسـاصر مجدؼدة معن ماظـؼاصةم
واٌؿارداتماظيتمتعدمحبقمعواضقعمخصؾةمظدارسماظعؾومماالجؿؿاسقةمبصػةمساعةم
واظؾاحثماألغـروبوظوجيمبصػةمخاصة.مصعاعلماهلفرةمواظؿصـقعمواظؿقضرماظذيم
سرصؿه معـطؼة مررارة متعد معواضقع مذات مرابع مأغـروبوظوجي مدصعت مبؾعضم
اىغراصقني 14مو ماظؾاحـني ماىدد ماظؼقام ممبقاوالت مسؾؿقة مظدرادة معلأظة ماظؿقولم
االجؿؿاسيمبفذهماٌـطؼة.15ممممممم

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.
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