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تلعمعقدانماظدراداتماظؿارخيقةموطلرتماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةماظعدؼدما
عـمايقاجزماظشؽؾقةمبنيماظؿكصصاتمظصاحلماغػؿاحمعؿزاؼدمسؾكمخمؿؾػمعقادؼـمم
موه موتؽاعؾفا. ماالخؿصاصات متداخؾ معؾدأ مؼمطد ممما ممشقظقؿفا مسي ؿؾماٌعرصة

ماٌعرصةم مسي مواصرا محقزا مايضاري ماإلغؿاج مأمناط معـ مبفا مؼرتؾط موعا اىغراصقة
ماإلغلانم مصقف مؼؿقرك ماظذي ماظطؾقعل ماٌاديمواإلرار ماجملال مباسؿؾارػا اظؿارخيقة
وؼؿػاسؾمععفمسيمسالضاتمجدظقةموريقؿة،ممسػقؼةمطاغتمأممعـظؿة.م"وتػقدماألسالمم

اقماٌكزونمايضاريمذظؽمأغفامخالصةمحقارمواظرعقزمواٌعاملمواظؿلؿقاتمسيمادؿـط
موبقؽؿف" م1اإلغلانمظقدطف ماجملالم. مساغاه مٌا مأػؿقةمإضاصقة ماظدرادة وتؽؿللمػذه

ماظؿداولم مسي مصرضت مدخقؾة مأوروبقة مأمساء مبنظؾادف متعلػل متغقري معـ اىزائري
مبفام موادؿدظت ماألزضة مسؾك ماىدارؼة ماظؾقحات مصقق مرعقزػا موردكت اظرمسل

واإلدارةمبؾموردخمبعضفامسيماظؿداولماظققعلمظؾؿقارـني.مإذامطاغتممعصاحلماظربؼد
األحقاءماظرئقلقةمباٌدؼـةماظعؿقؼةمعازاظتمتعرفممبلؿقاتفام"األصؾقة"مأوماظؼدميةم
 La)عـؾم"رحؾةماظصقف"مو"بابماظؼـطرة"ممو"زغؼةمعؼقس"مصننمعصطؾحم"البرؼش"م

brèche)مم محؾمحمؾ مضد مظػظا، ماظدخقؾ ماٌـال، موصؼدمسؾكمدؾقؾ "بابماظقادي"
ماظيتمأحدثؿفام ماظػؿقة مأو مباظـغرة مؼذطر ماظذي ماظؿارخيل معدظقظف مذقـة باظؿداول
اٌدصعقةماظػرغلقةمسيمدقرماٌدؼـةمالخرتاقمحصقغفاموترعزم"البرؼش"مإديمبداؼةمظقؾم

                                                                                                                                   
ماععةمعـؿقريمضلـطقـة.جم،مم99قلمضلـطقـةمسيماظؼرنم(محPNR/ANDRU)ئقلةمعشروعمحبثر**

م-.إلدؿماىغراسيمتراثموتقاصؾا :صدرمعـماٌصادرمايضارؼة"مسيأريدم:ماألسالمماىغراصقةمطؿ،مــمبقطاري1

ماىغراصقة،م) ماألوديمحقلماألسالم ماظقرـقة مصضاظة9990أصرؼؾمم97-91أسؿالماظـدوة م-(،ماٌغرب،معطؾعة

 .19ص.م-احملؿدؼة.
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ماٌدؼـة مسؾك م2االدؿعؿار ماظعؿقؼم. ماظصكر مبني متربط مداحة مبعدػا ماٌقضع أصؾح
موتغريتمععاملمضلـطقـة.م...3تقدعتمدمقمطدؼةمساتلمواٌدؼـةماىدؼدةماظيت

ُتؾؼلمػذهماألسالممسؾكمتارؼخماغدثرتمععاٌفمبػعـؾماظزعـمأومبػعؾماإلغلانمو  
مبشؼ ماظعؿراغل ماظـلقج ماظؿغقرياتماظيتمأدخؾتمسؾك متربطمر وعـفا رضاتموادعة

موحقظتم مبـاؼات موػدعت معـشكت مصؿلت مظؾؿدؼـة ماظرئقلقة ماٌـاصذ مأو األبقاب
م.رىمسـمعفاعفامحبفةماٌصؾقةماظعاعةأخ
مجرفمواديماظرعالماظعؿقؼمط اغتمضلـطقــةمترتبعمسؾكمصكرمذاعخمحيدػا

مايروبم مأؼام معـقعا مخـدضا موؼشؽؾ ماظطؾقعل محصـفا موػق مجفات مثالث عـ
وحيدػاماظربمعـماىفةماظرابعةمبنيمبابماىابقةمموبابماظقاديمواظؾابماىدؼدم

م.مم4سيماواهمعدؼـةمعقؾة
مسيممسؾك موأسالعفؿ مأوظقائفؿ مذاطرة مضلـطقـة مأػؾ محػظ ماإلدالعقة ماٌدن شرار

ماظؿقزؼعمايرسيم موزػقا ععاٌفؿماظعؿراغقةممعضاصةمإديماظؿعرؼػماظدضقؼمظؾؿقؾمطؿا
واظؿلؿقاتماظطؾقشراصقةمأوماظعؿراغقةمذاتماٌعـكماظقاضحمواٌؾاذر.مظقسمعـماظلفؾم

سالمماظذؼـمردكقامسيماظذاطرةموُرصعماظؿعرفمسؾكمتارؼخمػذهماألمساءمأومتراجؿماأل
مجمالمحبقثمأخرىمسيماأل موػذا مضدماظـلقجمايضريمبلمسائفؿ، م غرتوبقظقجقا.

غؽؿػلمباإلذارةمإديمأنماظعدؼدمعـماألوظقاءماظصاينيماظذؼـمعـققامأمساءػؿمٌلاجدم
موزواؼامضدمساذقامسيمماظؼرونماظؼؾقؾةماٌاضقة.
ماألعاطـ مبلمساء ماألوضاف مسؼقد مطؾمو تزخر ماتػؼت موإن ماىغراصقة. األسالم

محاظةم مسي ماظلعر مبؿلفقؾ ماألرضمواالطؿػاء مضطع معلاحة مذطر مسدم مسؾك اظقثائؼ
ماسؿؿادام ماظشراءمصؼدمبذلماٌقثؼقنمجمفقداتمواضقةمظردؿمحدودماظعؼار اظؾقعمأو

م مطاغتمصغريةم-سؾكمجماريماٌقاه مثؿمم-عفؿا اظيتمتػصؾمبنيمضطعةموأخرى،م
سؾكمأصقابمضطعماألرضماجملاورة.موتقصرمػذهماظعؼقدمعادةممارتؽزتممسيماظؿعرؼػ

موميؽـم ماٌدؼـة. مأدقار مخارج مخاصة مواٌعامل مواألسالم ماٌالك مبلمساء شزؼرة

                                                                                                                                   
م :ــمحقلماالحؿاللماظػرغللموعؼاوعةمعدؼـةمضلـطقـة،ماغظرم2

-  Badjadja, A. : La bataille de Constantine 1836-1837.-  Constantine, éd  Baath.   S.D..  

- Temimi, A. : Le beylick de Constantine et Haj Ahmed Bey 1830-1837.-  Tunis,  

Publications de la revue d’histoire maghrébine, 1978. 
3 - Brebner, Ph. : The impact of Thomas R. Bugeaud and the decree of  9 june 1844 on the 

developpment of Constantine, Algeria.- R.O.M.M, 1984, 2. n° 36.- p.p. 5-14. 
مصدرم4 مظؽاتبمؼادنيماظذي م"نؿة" مرواؼة مبقـفا معـ مواظؽؿابمو م ماظرحاظة معـ ماظعدؼد موصػمضلـطقـة ــ

م:باظػرغلقة

- Kateb, Y. : Nedjma (roman).- Paris, éd. Le seuil.- p.101. 
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ادؿغالهلامسيمبابماألسالممأوالمثؿماسؿؿادػامظؿؼدؼرماٌؾؽقةممبعدمردؿمحدودماألعاطـم
ماظقاردةمبصػةمتؼرؼؾقةمالمشري.م

مايضريمدا مجماظـا مؼفؿ مدصرتمصاحلمبايمظألوضافمضدمصقؿا مطان خؾماألدقار
مصؾؿم مادمصرتمسيمجمالمغشاراتمصاحلمبايماظعؿراغقة محمدودة مسؾكمأحقاء رطز
مطؾماظعـاوؼـماظقاردةمسيم مضؿـامجبردم موإمنا مغدر. مإالمعا مسيماألسالم غلفؾمجدؼدا

م) مبقصاة متصرؼح مظؿـؾقت مأصقابفا مبفا مأددي مواظيت ماظقصقات (مم89-9882دصرت
م مػذهموادؿكؾصـا معـ ماألول مواظغرض ممتقزػا. ماظيت مواألسالم مباألعاطـ صفردا

مواظؿعرفمسؾكم ماجملالمايضريموممقزاتف مععرسيمؼرعلمإديمدرادة اظؿصاغقػمػق
ماظرادكةموعؽاغةم ماألسالم مػلمرؾقعةم مأػؾمضلـطقـةموعا ماظيتمؼعقشمصقفا اظؾقؽة

عقةمموطقػقةمايرفمبنيمجمؿؾماظؿلؿقات.موظـمغؿقضػممسـدماخؿقارماألمساءماٌقض
ادؿؿرارػاموظقمطاغتممتـؾم"ذؽالمعـمأذؽالمتركمبصؿاتمذاتقةمسيماجملالمتشفدمم
موباظـلؾةم موحملقطف مظإلغلان مباظـلؾة ماظذاطرة مظؿؼـقؼة مواٌؿاردة مايدث سؾك

م.5ياضرهموعلؿؼؾؾف"
ؿمالمتـقصرموزقػةممػذهماظؿلؿقاتم"سيماظؿقرنيمواظؿدظقؾ"موإنمطاغتممعـمث 

ماألدادقة م ماظيتمأشراضفا مػلماألسالم موعا مواألوصافماٌؿداوظة مػلماألمساء مصؿا .
ؼلؿدلمبفامسيمعدؼـةمعـؾمضلـطقـةمسيمعـؿصػماظؼرنماظـاظثمسشرمظؾففرةم)ضؾقؾم

معـؿصػماظؼرنماظؿادعمسشر(مأيمُبعقدماالحؿاللماظػرغللمبلـقاتمضؾقؾة.مم
ماظظ مظؾؿعامل موثقؼـة مسيمتصرحياتماظشفقد ماظقاردة ماظعـاوؼـ ماسؿؿدغا عؿراغقةمؼد

واٌـشكتماظعاعةموأػؿماظؾققتاتمحفؿامأومعـزظةمأوماالثـنيمععاموذظؽمظدرادةمسالضةم
ماألزضةم مؼصػقن موطقػ مآلخر مبقت معـ مؼؿقجفقن مطقػ ممبققطفؿ. اظؼلـطقـقني
مظؾؿؿققزمواظؿعرؼػمعـمجفةمومظؿصـقػماٌلؽـم مػلماٌعاؼريماظقاردة واظشقارعموعا

مرمسيماظـلقجماظعؿراغلمايضري؟طؿعؾؿمأومعقضعموترتقؾفمضؿـمذؾؽةماظدو
مإديمت ماظيتمترجع ماظعاعة ماألمساء مأصـافم: مأربعة مسؾك ماألعاطـ مأمساء ؿقزع

اظؼاعقسماىغراسيمأوماظقزقػلمايرسيمثؿماألسالممعـماألوظقاءماظصاينيممثؿمدؽانم
اٌدؼـةمأغػلفؿماظذؼـمغلؾتمإظقفؿماظدورمواألزضةمواظدروبموغدرجمسيماظصـػماظرابعم

م ممتقز مظقنعا مم…بقصػمأو ماجملاالت. مػذه َتَبـني لنا أن أهم معـــامل وخارج
وؼؾـؼكمأنمغعرفمعـمتؿقصرمصقفماظشروطمظقصؾحمسؾؿام.ماملدونة هم أعالمها أنفسهم

مورمبامععؾؿا.م

                                                                                                                                   
مسقادم5 مــ ماٌقاضعقة،مسيم:م، مواًاصمسيماظؿلؿقة ماظعام ماىغراسيمتراثموتقاصؾاعصطػكم: دؾؼمم-.إلدؿ

 .مم918ص.م-ذطره.
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 لنسوج احلضري القسنطوين   ا

.1

ععؾؿاممقجدمعـذماظؼرنماٌاضلمصفرسمألسالمماٌدؼـةماظعؿراغقةمؼضؿمأربعؿائةؼ 
موظؽـفمحيؿاجمإديمإسادةم مبعقد. مإديمحد مسؾقفا مميؽـماالسؿؿاد م مجادة موثقؼة وؼعد

ضعمأوالمعـمررفمضؾاطماىقشموراجعفمو اظـظرمواظػقصمواظؿدضقؼ.مواظلؾبمأغف
أطؿؾفمبعدمعرورمزيلنيمدـةمسؾكماحؿاللماٌدؼـةمباظؾفقءمو  (E. Mercier) عرؼلل

مإديمذاطرةمأػؾماٌدؼـة.م
ماظيتمدؿغؾماظؾاحـا قنمسيمجمالماظدراداتماٌعؿارؼةمواظعؿراغقةمػذهماًرؼطة

موضد معؾاذرة. ماالحؿالل مسـد ماٌدؼـة معقاصػات مظـا محلبمو غؼؾت مطؾ زػفا
مسيم مبدورغا ماسؿؿدغاػا موضد موأسالعفا. موععاٌفا مباٌدؼـة مصزادتمععرصؿـا اخؿصاصف

قةمعـمحقثموسيمصقرتفاماٌـؼمألعاطـاصقرتفاماألوظقةمعـمحقثممأمساءماألسالمم
ذؾؽةماظلؽـاتماظيتمأضقػتمبعؿؾماىغراصنيمواٌعؿارؼنيموطاغتماًرؼطةماألوديم
ضدماطؿػتمباظشقارعمواألدقاقمواألزضةمععماظرعزمإديماظؾـاؼاتماظعؿقعقةممعـمعلاجدمم

مم6ورياعاتمودورمطؾرية.
ماظلمالماٌؿؿـؾمسيماظؾقثمسـمواضعماظؿؿققزمايرسيمداخؾمو   سؾكمػاعشمػذا
،مإعامباظؿضاعـموإعامباظؿفؿقش...موجدغامأغػلـامغؾقثمسـمخمؿؾػمصقغماٌدؼـة

اظؿعرؼػمموعامتعـقفمعـمصروقممسيمعػفقممسـقانماٌلؽـمعـمجفةموسيمعػفقممماٌعؾؿم
اظرعزماظذيمؼلؿدلمبفمداخؾماٌدؼـةمألنم"ضراءةماظـلقجمايضريمظألجزاءماظؼدميةم

ماجمل ماعؿالك مسؾك مصقرة مؼعطل ماٌغاربقة ماٌدن ماٌػاػقؿمعـ محلب مايضري ال
م.7واظعالضاتماٌؿعارفمبفامسيماجملؿؿعماٌغاربلمطؽؾ"

مإديمادؿكالصمضائؿةماٌعاملمواألسالممايضرؼةماظقاردةمجب اغبمايرفمسؿدغا
سيمذطرماظعـاوؼــموطذامصفرسمبلمساءماظعؾؿمعـمأمساءمسائؾقةموذكصقةمثؿمدرادةم

                                                                                                                                   
م:ــمظؾؿزؼدمحقلمضلـطقـةمسيماظؼرنماظعشرؼـمعـمحقثماظلؽانمواظعؿران...مأغظرم6

 - Meskaldji, S. : La medina de Constantine activité et population.- Thèse de 3e cycle en 

géog. aménagement. Univ. P. Valery, Montpellier III, Déc. 1985. 

- Spiga, S. : Organisation et pratiques de l’espace urbain constantinois.- Magister en géog. 

univ. de Constantine, 1986.- 229 p. 

- Pagand, B. :  Constantine de la  medina à l’agglomération.…- Op. cité. 
مذياديم7 مــ ما، مسي مواٌعاصرة، ماالصاظة مبني ماٌغربل مايضري ماظقدط مسي ماىغراصقة ماألسالم م: إلدؿمضادؿ

 .م909ص.م-دؾؼمذطره.م-.اىغراسيممتراثموتقاصؾ
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م ماإلجؿؿاسل متداخؾفا مسي ماظـالثة ماٌعطقات ماظـلقجمػذه مسي ماجملاظل مأو واظػضائل
م.اظعؿراغلمباٌدؼـة

م.ممممملؿحمضائؿةماٌعاملمايضرؼةمبنسادةمترطقبماًرؼطةماظعؿراغقةمظؾؿدؼـةت
ماغطؾؼمعريدل  ماظضؾاطمع  E. Mercier ضد ماظيتموضعفا ماظعلؽرؼة ـماًرؼطة

مظؿلفق ماٌؿؽـة ماٌعؾقعات مطؾ مبفا مودوغت مباٌدؼـة مادؿؼرارػؿ مسـد ؾماظػرغلققن
هرطاتماىقشمسيماٌعاركماألوديمثؿمالضرتاحمماظؿغققـراتماظعؿراغقةمسؾكماٌدؼـةم

ظمعـقــردلمـبعدمأنمأيؼتماىزائرمباٌؿؿؾؽاتماظػرغلقةمسيممشالمإصرؼؼقا.مالح
E. Mercierغػلفمأنمماًرؼطةمشريمطاعؾةموشريمدضقؼةمسيمتػاصقؾفا،موظؽـمسيممم

ظعرؼضةمسؾكمرابعماظقاضعقةموايؼقؼـة".مشقابماظؾدؼؾمصؼدم"حاصظتمسيماًطقطما
معـماظلؽانموطاغتماظعؿؾقةم مباالسؿؿادمسؾكمذفاداتمحقة مأنمؼؽؿؾفا محاولم ثؿ
صعؾةمٌرورمزيلنيمدـةمسؾكماالحؿاللموطاغتماٌدؼـةمضدمسرصتمتغقـرياتمطؾريةم
سيماظعؿرانمبشؼمذقارعمودطماألحقاءماظؼدميةم)عـؾم"اظطرؼؼماىدؼدة"(موػدممبعضم

مػذهمماظؾـاؼا ماظقصقات موثقؼة موتلتل ماألودي. مادؿعؿاالتفا مسـ مأخرى موهقؼؾ ت
مظؿضػلمم مؼؼاربماألظػمذكصمسيموضتمواحد مٌا مواظعـقان موايرصة بؿقصريماالدؿ
بعدامواضعقاموسؿؼامعقداغقامظؿؾؽمايققؼةمايرصقةماظيتمطاغتممتلؿشػمعـمأمساءم

ماظشقارعمواألدقاقمصقلب.
تمأخرىمحقلماظدضةمسيمهدؼدماٌقاضعمعـمؿمإنمػذهماظظاػرةمتطرحمتلاؤالث 

جفةموحقلمحفؿماظدارمعـمجفةمأخرى،مألنماحؿؿالمإرالهلامسؾكمثالثةمأعاطـم
ؼػرتضمحدامأدغكمسيمعؼاؼقلفا.موػذهماظؼضقةمطؽؾمتؾنيمطقػمميؽـمإسادةمردؿم

م مؼصعب مظؽـ ماٌصداضقة معـ مبشلء ماظعؿراغقة ماظدضةاًرؼطة ممبؾقغ ؼـشدػاماظيت
م.اٌعؿارؼقن
مث ماٌؾؽقةؿ مباب مسي مأؼضا موغدرجفا ماٌؽات متػقق موػل ماظلؽـك مدور  تلتل

غلؿكؾصمصفردامععربامبعددماظدورمسيمضلـطقـةموتقزؼعفامسؾكماظـلقجماظعؿراغلمو
عـمحقثمايلمأومايقعة،معـمحقثماٌاظؽ،معـمحقثمايفؿموسددماظلاطـنيم
مععرص موػق مظؾلفؾ ماألصؾل ماهلدف معـ مضرؼب مباب مسي مثؿ ماظعقـة محلب ةمبفا
جغراصقةماظقصقاتموػؾمعلتماٌقت،مسيماظلدادلماٌدروسمجزءامعـماٌدؼـةمدونم

مآخرمأومعـطؼةمأطـرمعـمأخرى.
ماظذؼـم مػلمغلؾة معا مؼلؽـقنمسيمبققتفؿ، مأغفؿ مأسؾـقا مبنيماٌالكماظذؼـ وعـ
معؿؽررة.م متصـقػات مإدي مهؿاج مسؿؾقا مدضقؼة مسؿؾقة مظغريػؿ. معـفا مذطرا ؼؽرتون

ؽشػمسـممنطمسقشموسـمعلؿقىماٌعقشةماٌؿقدط،مإذامعاموغؿقفةمػذاماظؿقؼقؼمت
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سؾؿـامأغفمحؿكماظعدلموػقماظذيمرتؾـاهمسيمأسؾكمدرجةمظدؼـامخيصصمجـاحامعـم
ماظؾققتمسيمضلـطقـفم ماظؾقتمواظغاظبمأن مبلعة مضدمدماولمتػلريه مظالطرتاء. بقؿف
مأنم موضدممنقؾمإديمتػلريماجؿؿاسلمآخرمعػاده ماٌؼاؼقسمسيمجمؿؾفا ػذهمعؿقاضعة

معام موػذا مواألسقان مظؾكدم مأو مبؾقت مؼلـؿؼؾقا مأن مضؾؾ اظغرفمختصصمظألضربني
مظالطرتاء.م مصقكصصمجـاح مضار مدخؾ مظضؿان مبؾلارة مأو مسـف، ماإلجابة دـقاول

م.ًاعرتصمًاميؾؽمدارمدؽـاهمظقسمباظضرورةمشـقمعـموػذامؼعينمأن
حلبماظؿصرحياتمموظؽـمسددػؿم 92تػققمماٌالكمالوسؾكمطؾمصننمغلؾةم

مترطقبمم مجيب ماظقاضع مسي مألصقابفا. معؾؽ مػل ماظقاردة ماظدور مجؾ مألن أطرب
اٌعطقاتموعؼارغؿفامبؼائؿةماظدورماظيتمغلؾتمألصقابفاموصقفؿمعـمحضرمسيماظعقـةمم
معـم مرقؼؾة مصاظعؿؾقة ماظيتمغلؾتمظؾعائؾة. ماظدور متقجد مطؿا مبؼلمامسف معـ وصقفؿ

بعةماٌؾؽقةمواغؿؼاهلامعـمجفةمثؿماظـاحقةماظؿؼـقةموظؽـفامممؽـةمتلؿحمصقؿامبعدمٌؿا
تطقرماظلؽـماظػرديمواىؿاسلمواظعائؾلمسيماٌدؼـة.موميؽـمأنمدمصؾمسؾكمصفرسم
مأوم مواضح متؽرار معـ مصقف مٌا متؼرؼؾقا مؼعد ماظذي ماظعؿراغقة مواألسالم مظؾؿعامل دؾقؿ

مضؿين.
مػذهمػ مأو مايل مػذا محقل ماٌلؾؼة م مواألحؽام ماظؿصقراتماظؼقؿقة مؼـػل مال ذا
وظؽـمالمودمعامؼدسؿفامسيمأرضماظقاضع.ماذؿفرتمدورمبطابعفاماٌعؿاريممايقعة

مطاغتماظدارمواظزغؼةمتلخذمادؿم موطاغتمسيمأحقاءمخمؿؾػة.موعـؾؿا معاظؽفا مبادؿ أو
صؽانمذلنمايقعةمؼرتػعممبؼدرممسعةمعـمادؿؼرمبفاموصكاعةماظؾـاؼاتمم8صاحؾفا

الموأصؾحمعؼرمإضاعةمماظؾايمبفا.موالمأدلمسؾكمػذامعـمدققماىؿعةماظذيمطانمعفؿ
ماظعصرم9790-9779صاحلم) مودقق ماىؿعة مدقق مسـ مصزاظتماظعزظة موحاذقؿف، )

وأصؾقتمعـطؼةمدؽـقةمراضقةمجباغبمعدردةمدقديماظؽؿاغلم"م9"حؾقبماٌلؽني
موجاععمخطؾؿف.

2 

ربعةمؾؾمأنمؼؿفقلماٌرءمسيماٌدؼـةممجيدرمبفمأنممؼدخؾفامعـمأحدمأبقابفاماألض 
وػلمبابماظؼـطرة،موبابماىابقةموبابماظقاديمواظؾابماىدؼد.مأعامبابماظقاديم
                                                                                                                                   

ؿاديمسيمــمؼقجدمتشابفمسيمغلؾةماظدارمأوماظزغؼةمالدؿمصاحبماٌؽانمسيماٌدنماٌغاربقة...أمغظر:مضادؿماىم8
 .32اٌؼالماظلابؼماظذطر.ص.

ــمحلبماظػؽرةماظلائدةمتعرضممأحلـماٌـؿقجاتمعـمخضرموصقاطفمسيماظصؾاحموعامبؼلممختػضمأدعارهمم9
مزؼـماظدؼـمبقذعاظةم"مضلـطقـةمػلمشراعل"م سيماٌلاءمصقؼؿـقفامذويماظدخؾماظضعقػ...معـمضصقدةمؼغـقفا

مأعا مأرالهلا. موتؾؽل ماٌدؼـة ممبعامل مسيممتشقد ماىؿعة مدقق موزال ماظؿداول مسي مردخ ماظذي ماظعصر مدقق سـ
 اظؿعدؼالتماظعؿراغقةمبعدماالحؿالل.مممم
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مسؾكمم ماٌدؼـة م"ؼؿعطػ" ماظرعال موادي مأن ماظيتمتذطر ماظؿلؿقاتماظؼؾقؾة معـ صفل
أعامبابماىابقةمصـلبمإديماظصفرؼجماظذيمختزنمبفماٌقاهمموأعامم،10ثؾـلمجقاغؾفا

لرماظقحقدماظذيمطانمؼربطممضلـطقـةممبابماظؼـطرة،مصادؿمسؾكمعلؿك،محقثماى
مبـاؤهم موأسقد ماظروعاغل ماظعؿؾ مبؾؼاؼا ماحؿػظ مضدؼؿ مجلر موػق ماظشرضقة. بضاحقؿفا

؛مبدأماظعؿؾمموملمؼـفزمم م9790وترعقؿفمأطـرمعـمعرة.مأعرمصاحلمبايمبرتعقؿفمدـةم
محلنيمبايم) مخؾػف مدـةم م(9791-9790إالمسيمسفد مدؼط مرقؼالمإذ ؛مملمؼصؿد

مصلسق9817 مجدؼدم، معـ مبـاؤه مد محقلم. مبادؿطرادات مواٌعامل ماألسالم متؿؾعـا ظق
متارؼخماظؿلؿقةمأومتارؼخماٌعؾؿمغػلفمظغصـامسيمأسؿاقماظذاطرةماىؿاسقةمظؾؿدؼـة.مم
إذامواصؾـاماىقظةمحلبماظؼقاسدماٌعؿقلمبفاماوفـامعؾاذرةمعـماألبقابمإديم

مظ مإديمإحدىماظزواؼا مأو ماٌلفد مسيماىاععماظؽؾريمظؿققة مغؿقضػم ؾؿربكمباألوظقاء
مبـا مؼعقد مباٌدؼـة، مجاعع مأضدم مػق مباظؾطقاء ماظؽؾري ماظـاظثممؤهاىاعع ماظؼرن إدي

مايػصل ماظعفد مخالل م ماٌـاصلةمم،11سشر مرشؿ ممبؽاغؿف موحمؿػظا مضائؿا مزال ال
اظشدؼدةماظيتمسرصفامسيماظؼرنماظـاعـمسشرمبعدمتلدقسمجاععمدققماظغزلمهتم

مم9731غؽمبنيمإذرافماظؾايمحلنيمبقحا مابـمجؾقلموخاصةم9718و م مواظلقد م
م.مأعامجاععمدققم9771بعدمعامأدسمصاحلمبايماٌدردةمو"اىاععماألسظؿ"مدـةم

اظغزلماحملاذيمظؾلققماظيتموصػمبفامضدمأصؾحممؼعرفمجباععم"اظؾاي".مظؼدممتمم
ماألصؾقةم موارجعمإديموجفؿف مرقالماالحؿاللماظػرغللمظؾؿدؼـة مإديمطـقلة هقؼؾف

االدؿؼالل.مأعام"اىاععماألسظؿمبلققماىؿعة"ماظذيممبـاهمصاحلمبايمصقعرفمممبعد
مصققمم ماٌلفد مُبين ماظذي ماظربطة ماظشقخ ماظقظل مادؿ موػق ماظؽؿاغل مدقدي جباعع
ضرحيف.موملمتردخمسؾارةم"اىاععماألسظؿ"ماظيتمطاغتمعؿداوظةمسيمسؼقدماألوضافم

مباظؿلؿ ماظؽؾري" م"اىاعع ماحؿػظ مبقـؿا متلدقلف مطؾرياممزعـ مجـاحا ماصؿؼاده مرشؿ قة
.م12 ععماظقاجفةمسـدمذؼماظطرؼؼممظؾربطمبنيمبابماظقاديموبابماظؼـطرةمعؾاذرة

أعامجاععماىقزةمصقعرفمأؼضاممبلفدمحػصةمأوماظلقدةمحػصة.موبؼقتمايقعةم
تدسكم"اظلقدة"مدونمإضاصة.مواظؼاسدةمأنمهؿؾماٌلاجدمواظزواؼامأمساءمسؾؿموػذام

                                                                                                                                   
م:ــمتغـكماظشاسرمحمؿدماظعقدمآلمخؾقػةمجبؿالمضلـطقـةمصؼالم10
م  ؾدماهلقاءمدسقكمأممبؾدماهلقىمإغلمأراكمظذاموذاكمجماالب" 

 "..دمضؿؽماظطقدماألذؿمظصدرهموتعطػماظقاديمسؾقؽموعالض   
11- Bourouiba, R. : Constantine.- Alger, éd. Ministère de la culture, 1976.  

موتـدرجمػذهماظلقادةمسيمتؾعقةماظعؿرانماظؾارؼللمـ12 مبشارعمماظعربلمبـماٌفقدي.مػذا ـمػلماٌعروصةمحاظقا
مػقمسان مخطؿف ماظذيموضع ماٌاضل مبربـرأ .(Haussman) ٌـؿصػماظؼرن اظلاظػممٌؼالا (Brebner) غظر

 .اظذطر
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ماظعدؼد مأوضع ماألخضرمعا م"اىاعع مذطر مسـد ماًطل مم13سي مُبينمدـة م9732اظذي

واألصحمػقماىاععماألخضرمبـاءمسؾكمظقغف.مم14وطـريامعامؼدسكم"دقديماألخضر"
تؿقزعمجقاععماًطؾةمسؾكماألحقاءماظرئقلقةمعـؾماظؼصؾةماظيتمطانمبفامآلمبادؼسم

م)اظػؼقن( ماظػؽقن مآلل مباظؾطقاء ماظؽؾري ماىاعع ماظصقفمو مرحؾة وجاععمموجاعع
مدقديمسؾدماٌمعـمبؾابماىابقةموجاععمدققماظغزل...

مختؾدمض مومل موغلاء، مرجاال ماألوظقاء، مسشرات مواظزواؼا ماٌلاجد مأمساء ؿت
م معـ مصؿـفؿ معلاراتمذيقعفؿ. ماىؿاسقة مسياظذاطرة مواظؿارؼخممذطر طؿبماظرتاجؿ

مواظلابعمسشرموحؿك موعـفؿمعـمأػؿؾ.موتعقدماظؿلؿقاتمإديماظؼرنماظلادسمسشر
معؿػؼم مزاػرة مػذه مذطراػؿ، مظرتدقخ ماألوظقاء مإدي ماظلؽان مؼؾفل مضد م مسشر. اظـاعـ
سؾقفامسيمغقاحلمطـريةمعـماظؾالدماٌغاربقةموشريػا.مموالمؼعقدماخؿقارمػذاماالدؿمأوم
مصرؼدة؛مضدم مترجعميادثة م مضد موإمنا معؼــة مأو مدائؿا م ذاكمإديمأدؾابمعقضقسقة

م معؿداوال. ماالدؿ موؼؾؼك متفؿؾ موضد مسـدمتدون مبـػسماٌرتؾة ماألوظقاء محيظ مال طؿا
م.15اظؽؿابموأصقابماظرتاجـؿ

ماٌقاضعممموسـدماظؼاعقسماحملؾلماظذيموزػم وغرؼدماظؿقضػمأوالممسـدمأمساء
مسيم موجماالتفا، ماٌدؼـة متصػمععامل معقضع معـمزيلنيمادؿ مأطـر ماظغرض: هلذا

16سقـؿـا
معـماض،م  مواغطؾؼـا ماظؿؽرار مظعدم مأظػؾائقا مبرتتقؾفا ظؾاب.مذطرتمأربعةمؿـا

موبابمخاعسم"بابم ماٌلاء مسي موتغؾؼ ماًارج مسؾك ماٌدؼـة متػؿح أبقابمحؼقؼقة
اظؼصؾة"مرعزيمؼػصؾمبنيماظؼصؾةموباضلماألحقاء.مواظؼصؾةمػلمأسؾكمحلمعقضعام

موؼشرفمسؾكماىرفمعـمأسؾكمغؼطة.

                                                                                                                                   
ــموردتمػذهماظؿلؿقةمسيمسؼقدماألوضافمبدصرتمصاحلمبايموطذظؽمسيماظؿصرؼحمباظعـاوؼـمسيمدصرتماظقصقاتمم13

 وتػصؾممموأطـرمعـمدؿنيمدـةمتػصؾمبنيماظقثائؼ.م
 .L) قةمصؿـفؿمعـمطؿبم"دقديماألخضر"معـؾمصريوـــمسيمحنيماخؿؾػماظؽؿــابماظػرغلــققنمصـلماظـؿـلـؿم14

Feraud)ماظؿلؿقةمام ماٌمدلاتماظدؼـقةمسيمعؼالمبـػسماظعـقانمدؾؼمذطره،موبنيمعـمصفؿ مضائؿة ظذيمترجؿ
م) ماظؾقنماألخضر" موؼؼالم"اىاععمذو معـمو (Mosquée verteوترذيفا مسيماظـالثقـقاتم مذاستماظعؾارة ضد

 .سـدعاماذؿفرمػذاماٌلفدمبـشاطمسؾدمايؿقدمبـمبادؼسماظعشرؼـماظؼرن
إديمرجاالتمسصرهممـشقرماهلداؼةمسيمطشػمحالمعـمادسكماظعؾؿمواظقالؼةع اظؽرؼؿمماظػؽقنمسيــمأذارمسؾدمم15

م ماظؿزاعفم“وضدمجمد موضؾة مباظؿفقر مواظيتموصػفا م"اظشقخماىؾقس" ماظقزان"مسيمحنيمذفبمدرية اظػؼقفمسؿر
م9837بعدمموالمؼعرفمأػؾماٌدؼـةماظذؼـمؼرددونمادؿم"علفدمسؿرماظقزان"ماظذيمػدمم…باألخالقمايؿقدة

م م مأغظر ماظؿلؿقات. مػذه مادؿؿرار موالمدر ماظؿػاصقؾ مػذه مدقديماىؾقس" م"حقعة مٌـشقراأو م م اظذيمذؼؾفمم
 احملؼؼممممأبقماظؼادؿمدعدماهللمبػفرسممظألسالمممجعؾمعـماظلفؾماظعقدةمإديماظشكصقاتماٌذطقرة.

مضشل،مصارؿةماظزػراءم:مضلـطقـةماٌدؼـةمواجملؿؿعمسيماظـصػماألولمم16 م-م(.99-98ػـ/)93عـماظؼرنمــ
 صم)شريمعـشقرة(.مم198م-.9999دطؿقراهماظدوظة،مجاععةمتقغسماألودي،مدـةم
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ائؿاممحبرفماظؾاء،مػـاكم"برجماظلقس"ماٌطؾمعـمأسؾكماظطابقةمظؾؿراضؾة.مدوم
مواظداردقنمحقلمبعضماظؿلؿقاتماظيتماغدثرتموغؼؾتموض ماخؿؾػمأػؾماٌدؼـة د

ممتم ماظيت ماألمساء معـ ماظطابقة" مسي ماظلقس م"برج مصفذا ماظػرغلقة. ماظـصقص سـ
مسيمصقغةم"برجمسلقس"مواظقاضعمأنمطؾماظقثائؼمأوردتفمسيممذؽؾم مخطل تعرؼؾفا

افمإظقفا،م"برجماظلقس".موادؿعؿؾتم"اظؾطقاء"مومػلمادؿمسؾكمعلؿكمدونمعض
مألنماظلاحةمسيمضلـطقـةمتعرفمباظرحؾة.م معؽانمعػؿقحمالمحيؿاجمإديممتققز إغفا
ماظؾؾد".م مو"رحؾة ماىؿال" مو"رحؾة ماظصقف" م"رحؾة موػل ماٌدؼـة مسي مثالث وظـا
وطؾفامحمالتموارؼةموؿعماألوديمبائعلمماألصقافمودطماٌدؼـةمسيمحنيمؼؾؼكم

األبقابمبنيمبابماىابقةموبابممأصقابماظدوابمعـمذيالموبغالموأحصـةمضرب
اظقادي؛موعـمػذهماألخريةمإديم"رحؾةماظؾؾد"محقثماظلققماٌرطزؼةمضؾؾماظقصقلم
إديماألدقاقممأوم"دققماظؿفار"ماٌؿكصصةمحلبمايرفمعـمحدادؼـمونارؼـم
ماظؿارخيقةم ماظرواؼات مسي ماىؿال" م"رحؾة موصػت موشقـرػا. مودباشني وخرازؼـ

المأومأطـرموآالفماىـقدمإذامعاماصطػقا...موضدمسؾؼماظؼدميةمبلعؿفامًؿلنيمذي
متؾدوماآلنم ماٌؿقاضعةمبلنماظرحؾةم مبلكرؼةممسؾكمعلاحؿفا اظروائلماظطاػرمورار

م.م17مضقؼةموطلغفاممتؿـاضصمطّؾؿامخرجمعـفامذيؾمموادؿؼرمصاحؾفمعؽاغف
ماظـلقجم مٌـاول ماٌفقل ماظقادع ماٌؽان موػل ماظؿاء محبرف ماظــ"تربقعة" ماغػردت
مسيم م"تربقعةمايقطة"مو"تربقعةماظػـدق"موملمهددمعقاضعفا مباظػــادقموعـفا وتؼام

محلمععني.مم
ماظلؿنيمحب متػقق موػل مواٌلاجد ماىقاعع مضائؿة ماظذػـ مإدي متؿؾادر رفماىقؿ

جمؿؿعةموضدمدؾؼمذطرمبعضفا،مطؿاماػؿؿمجؾماظؾاحـنيماظلابؼنيمباٌعاملماظدؼـقةم
باىردممأطـرمعـمعرة.موضدمبقـام)سؾكماًرائطمواٌـشكتماًاضعةمظؾقضػمصقظقتم

ماغدثرتممممم ماظيت موتؾؽ ماظققم مإدي ماظؼائؿة ماٌلاجد معقضع ماظرداظة( مصصقل مسي اٌرصؼة
أومػدعتمأومهطؿتمبػعؾماظزعـ.موعـمضقاسدماظعؿرانماإلدالعلمأنمؼقجدمجاععم

م محقعة مطؾ مؼـاديمظؾصالةؼسي مسـدعا ممبدىمصقتماٌمذن م18ؼاسمذعاسفا وبعدم.
اععموجدغام"جـانمبـمسصؿان"ماظذيمملمهددمحقعؿفمباظضؾطموطلغفمعشفقرماى

مممامؼغـقفمسـمتعرؼػموػقموحقد.م
مواظطابقةمو ماظؼصؾة محبقعة مبدءا محقعات مزيس ماياء محرف مسي مدفؾـا ضد

مسؾدم مدقدي مو ماٌـاحؾ"( م"بري م)أو ماٌـاحؾ محقعة مإدي ماٌدؼـة مأساظل واٌقضػمسي

                                                                                                                                   
 .9983اىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،مم-ــمورار،ماظطاػرم:ماظزظزالم)رواؼة(.م17

18 - Berque, J. : Maghreb histoire et sociétés.- Alger, SNED, Paris, Duculot,  1974. 
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مبؾابم ماٌدؼـة مأدػؾ مسي م ماظصغريموضدماٌمعـ مايل متعينمػـا موايقعة اىابقة.
تلؿعؿؾماألسالممعؾاذرةممدونماظؿؾػظممبعؾارةمايقعةمماظيتمتصؾحممضؿـقةمبؾموضدم
مو"ذارعم م ماظشارع" مو"حقعة ماظقفقد" مذارع م"حقعة م: مصقؼال مأؼضا ماإلضاصة تفؿؾ
ماظذيم ماٌدؼـة مسي ماظقحقد مايل موػق مصؼط، مو"اظشارع" ماظقفقد" مو"ذارع اظذعقني"

ؿؾمادؿم"اظشارع"مطؿامؼعينمايقعةمأومايارةمأطـرمممامؼعينماظـفجمأوماظزغؼة.ممحي
وإنمطاغتمػذهماظصقغةماخؿصارامصفـاكمتلؿقاتمالمؼعرفمهلامدقىمادؿماٌؽانم
دونمإضاصةمادؿماظعؾؿماٌؿقزمظفمعـؾ:م"اظؾطقاء"مطؿامدؾؼمو"اظطابقة"مو"اٌقضػ"مم

و"اظرصقػ"ممموأتتمطؾفاممععرصةمبلداةمو"اظشط"مو"اٌر"مو"اظدرب"مو"اظدرؼؾة"ممم
ماظؿعرؼػماظعربقةمأيمباألظػموماظالممطؿامؼظفرمسيماىدولماظؿاظل:

 

 دول ببعض أمساء املواقع داخل املدونةج

 ملعلم وادم العلما دم املكانا

 لبطحاءا طحاءب

 نان ابن عصمـانج نانج

 ام ابن السلطـانمح اممح

 ومة ذارع الوهـودح ومةح

 مة املناحـلوح ومةح

 ومة املوقــفح ومةح

 ومة دودي عبد املؤمنح ومةح

 ومة الطبالـةح ومةح

 ربة دودي السعود الزبرييخ ربةخ

 لدربا ربد

 لدروبةا لدروبةا

مضدمأ محمددة. معقاضع مإدي مظؾرعز ماظعؾؿ مادؿ مصقغة ماظؿلؿقاتماظـؽرة خذتمػذه
م مسـصرػا مسي ماظؿلؿقة ماخؿصار مسادة مإدي ماظؿعاعؾ مػذا موإديمؼرجع مجفة معـ اٌؿقز

م"عقضػ"مم مصفـاك ماٌػـردات، مػذه مادؿعؿال مؼؿؽرر مصؾؿ ماٌؿقاضع ماٌدؼـة حفؿ
مو"رصقػ"مواحدممطؿامؼعقدمظدضةماظؿعؾقـرموأصاظؿفمسيمبعضماألحقان.م
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محلبم موتقزػ مواالذؿؼاق ماظـقت مسربقة ماألمساء مأن ماظؼاعقس معـ وؼالحظ
م مأطـر مسي ماظؾغقي معؽاماألوضات:ععـاػا مظغقؼا ماياصة...مصاظشط مسي ماظرطـ، مسي ن

و"اظشط"مسيمضلـطقـةمحقعةمسؾكمضػافماظقادي،مسؾكمحاصةماىرفمباظؼربممعـم
"دارماظدباغ"ماظيتمغؼؾتمػـاكمظؿصرفمعقاهماظقرذاتمعؾاذرةمدمقماظقاديموتؾعدم

م.19اظروائحماظؽرؼفةمسـماألحقاءماظلؽـقةماآلػؾة
ما مرحؾة مطاغتمعع معلؿكمورمبا مسؾك مادؿ مصفل ماظؾطقاء مرحؾةمأعا ظصقفمو

ماظعؾقام ماألحقاء مبني متػصؾ موػل مواٌػؿقحة، ماظقادعة ماظقحقدة ماألعاطـ اىؿال،
مأنم مسؾؿا ماىابقة، مبؾاب ماظلؽين مايل موبني مواظؿفارؼة موايرصقة اظقزقػقة
األدقاقمسيمتؾؽماظػرتةمطاغتمسيمأزضةمضقؼةمتصطػمايقاغقتمسؾكمجاغؾقفا،مضدم

رحؾةمعػؿقحةمطؿامغؿصقرهماآلن.مطاغتمتؽقنمعغطاةممجزئقامأومطؾقاموظؽـمظقلتم
المماظرحؾةماظيتاظؾطقاءمعرطزؼةماٌقضعمإذمؼػؿحماىاععماظؽؾريمأبقابفمسؾقفا.موػلم

ترتؾطمباظـشاطماظؿفاريمواٌؾادالتمظؽـفامعػرتقمررقمبنيماظشطمواظرصقػمودققم
مبفامدارماظشقخماظػؽقنم اظؿفارموخمؿؾػماظػـادقمواٌؼاػل.موػلمحلمدؽينمأؼضا

م.20ابـمغعؿقنمودارمابـماظؽرؼؿؾلموسؾقمبقصؾعموشرػؿمودار
زيلؿائةمبفذهماظدورمغصؾمإديمحرفماظدالمحقثمدفؾـامأطـرمعـمأظػموممو 
حررمحلبماظصقغةماظؿاظقةم"ؼلؽـممبدارمصالن...".ماخؿـزظـاماظؿؽرارمظػظاممسـقان

م  .سيمصفرسمعلؿؼؾ
رؼػ"موم"دروجمٌعاملماظيتمذيعتممبنيم"دربمابـمذا مؼلعـامدردمطؾمػذهال 

مزضاقماظؾالط" مأو" م"وزاوؼةمراسماًرازؼـ" م"دقديماظرعاح" مأو وػلمم…اظرعاح"
تلؿقاتمصرؼدةمبقـؿامدفؾـامعامؼػققماظعشرمزغؼاتممعـفام"زغؼةماظدرداف"ممو"زغؼةم
مدمقم ماظلؾؿ مدرجاتمعـؾ متـقدر ماظدردافمصفل مزغؼة مأعا م"اظزالؼؼة". مأو عَؼِقس"

ؼؼةموػلمادؿمسؾكمعلؿكممبعـكمأغفامتـقدرمسيمأدػؾمبابماىابقةموواورػاماظزال
مزاوؼةمحادةموؼلفؾماالغزالقمصقفاموظقمعشقتمحبذر.

عـماألدقاقموردتمجمؿقسةمضؾقؾةموطلغفامخمصصةمظؾـشاطمايرسيمصؼؾتمبفامو
اظلؽـات:مصذطرمدققممماظربادسقـنيموايدادؼــمواظرضاضقــمواظؼصاسقــماظـفارؼــمم

ماظ مودقق ماًؾؼ مودقق مواظػـدقمواظصاشة مواظػرن م ماظؽقذة مإدي ماظلقق موعـ رزق...

                                                                                                                                   
م:ـمٌزؼدمحقلمتقزؼعماظـشاراتمايرصقةمسربماألحقاءمراجعمعؼالمأغدريمرميقغدـ19

- Raymond, A. : Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » : le cas de Constantine au 

XVIIIe siècle.- Les Cahiers de Tunisie, Numéro spécial, 1986, N° 137-138.- p.p.175-195. 
 .ظؾعؾقموشريػام701وم117ومم300ضؿم:"مرArtisanػـ.مأومصفرسم"9011ــمدصرتماظقصقات،مدـةمم20
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واظؼفقة...موؼلتلمسيمآخرماظؼائؿةمم"عصبماىاععماظؽؾري"موضدمؼؼصدمبفمعؽانماٌاءم
ماٌقرـم مأو ماظؼؾؾقة موزػتماظـلؾة مدائؿا موسيماظؿعرؼػمباٌقاضعمايضرؼة اظشروب.

واوة"ماالصؾلمسيمػذهماألوصافمعـؾؿاموزػتمسيمتعرؼػماألذكاص:مصفذام"عؼعدمز
وػقمؼقازيم"عؼعدمايقت"مسيمررسيمرحؾةماظصقف.مومثةم"صؾاطمايـاغشة"موآخرم
معلؿقاتمم موجؾفا ماظروم"... م"داضقة موػـاك ماظطابقة" م"ضقس موػـا مصؾقس" "البـ

مععؾقعةمظدىمأػؾمضلـطقـةمواظؾاحـنيمخاصة.
موطلغفام مأػؿقة مغعريػا مال موطـا ماٌؿداوظة ماظعربقة ماظؿلؿقات ماغؿؾاػـا ظػـؿت

قة.مإالمأنمػذهماٌعاملمجاءتمعؽؿؾةمسيمسددمضؾقؾمغلؾقامعـماظعـاوؼـموطاغتمبدؼف
ماظدارمتـعتمبصاحؾفامحقثمؼصؾحماٌلؽـمرعزمعـمرعقزماالغؿؿاءمإديماٌدؼـة.


