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صارؿةماظزػراءمضشل** م

اتلعمعقدانماظدراداتماظؿارخيقةموطلرتماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةماظعدؼدم
عـمايقاجزماظشؽؾقةمبنيماظؿكصصاتمظصاحلماغػؿاحمعؿزاؼدمسؾكمخمؿؾػمعقادؼـمم
اٌعرصة مسي ممشقظقؿفا ممما مؼمطد معؾدأ متداخؾ ماالخؿصاصات موتؽاعؾفا .موهؿؾم
اىغراصقة موعا مؼرتؾط مبفا معـ مأمناط ماإلغؿاج مايضاري محقزا مواصرا مسي ماٌعرصةم
اظؿارخيقة مباسؿؾارػا ماجملال ماٌادي مواإلرار ماظطؾقعل ماظذي مؼؿقرك مصقف ماإلغلانم
وؼؿػاسؾمععفمسيمسالضاتمجدظقةموريقؿة،ممسػقؼةمطاغتمأممعـظؿة.م"وتػقدماألسالمم
واظرعقزمواٌعاملمواظؿلؿقاتمسيمادؿـطاقماٌكزونمايضاريمذظؽمأغفامخالصةمحقارم
اإلغلانمظقدطفموبقؽؿف".1موتؽؿللمػذهماظدرادةمأػؿقةمإضاصقةمٌامساغاهماجملالم
اىزائري معـ متغقري متعلػل مبنظؾادف مأمساء مأوروبقة مدخقؾة مصرضت مسي ماظؿداولم
اظرمسل موردكت مرعقزػا مصقق ماظؾقحات ماىدارؼة مسؾك ماألزضة موادؿدظت مبفام
عصاحلماظربؼد مواإلدارةمبؾموردخمبعضفامسيماظؿداولماظققعلمظؾؿقارـني.مإذامطاغتم
األحقاءماظرئقلقةمباٌدؼـةماظعؿقؼةمعازاظتمتعرفممبلؿقاتفام"األصؾقة"مأوماظؼدميةم
عـؾم"رحؾةماظصقف"مو"بابماظؼـطرة"ممو"زغؼةمعؼقس"مصننمعصطؾحم"البرؼش"م (La
) brècheمسؾك مدؾقؾ ماٌـال ،ماظدخقؾ مظػظا ،مضد محؾ محمؾ م"باب ماظقادي" موصؼدم
باظؿداول مذقـة معدظقظف ماظؿارخيل ماظذي مؼذطر مباظـغرة مأو ماظػؿقة ماظيت مأحدثؿفام
اٌدصعقةماظػرغلقةمسيمدقرماٌدؼـةمالخرتاقمحصقغفاموترعزم"البرؼش"مإديمبداؼةمظقؾم
**رئقلةمعشروعمحبث()PNR/ANDRUمحقلمضلـطقـةمسيماظؼرنم99م،ممجاععةمعـؿقريمضلـطقـة .م
1ــمبقطاري،مأريدم:ماألسالمماىغراصقةمطؿصدرمعـماٌصادرمايضارؼة"مسي :اإلدؿماىغراسيمتراثموتقاصؾ-.م
أسؿالماظـدوةماظقرـقةماألوديمحقلماألسالمماىغراصقة،م( 97-91مأصرؼؾم،)9990ماٌغرب،معطؾعةمصضاظة-م
احملؿدؼة-.مص.19.
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االدؿعؿار مسؾك ماٌدؼـة .2مأصؾح ماٌقضع مبعدػا مداحة متربط مبني ماظصكر ماظعؿقؼم
واٌدؼـةماىدؼدةماظيتمتقدعتمدمقمطدؼةمساتل...3وتغريتمععاملمضلـطقـة.م م
وتُؾؼلمػذهماألسالممسؾكمتارؼخماغدثرتمععاٌفمبػعـؾماظزعـمأومبػعؾماإلغلانم
وعـفا ماظؿغقريات ماظيت مأدخؾت مسؾك ماظـلقج ماظعؿراغل مبشؼ ررضات موادعة متربطم
األبقاب مأو ماٌـاصذ ماظرئقلقة مظؾؿدؼـة مصؿلت معـشكت موػدعت مبـاؼات موحقظتم
أخرىمسـمعفاعفامحبفةماٌصؾقةماظعاعة .م
طاغتمضلـطقــةمترتبعمسؾكمصكرمذاعخمحيدػامجرفمواديماظرعالماظعؿقؼم
عـ مثالث مجفات موػق محصـفا ماظطؾقعل موؼشؽؾ مخـدضا معـقعا مأؼام مايروبم
وحيدػاماظربمعـماىفةماظرابعةمبنيمبابماىابقةمموبابماظقاديمواظؾابماىدؼدم
سيماواهمعدؼـةمعقؾة.4مم م
سؾك مشرار ماٌدن ماإلدالعقة محػظ مأػؾ مضلـطقـة مذاطرة مأوظقائفؿ موأسالعفؿ مسيم
ععاٌفؿماظعؿراغقةممعضاصةمإديماظؿعرؼػماظدضقؼمظؾؿقؾمطؿاموزػقاماظؿقزؼعمايرسيم
واظؿلؿقاتماظطؾقشراصقةمأوماظعؿراغقةمذاتماٌعـكماظقاضحمواٌؾاذر.مظقسمعـماظلفؾم
اظؿعرفمسؾكمتارؼخمػذهماألمساءمأومتراجؿماألسالمماظذؼـمردكقامسيماظذاطرةمورُصعم
اظـلقج مايضري مبلمسائفؿ ،موػذا مجمال محبقث مأخرى مسي ماألغرتوبقظقجقا .م مضدم
غؽؿػلمباإلذارةمإديمأنماظعدؼدمعـماألوظقاءماظصاينيماظذؼـمعـققامأمساءػؿمٌلاجدم
وزواؼامضدمساذقامسيمماظؼرونماظؼؾقؾةماٌاضقة .م
تزخر مسؼقد ماألوضاف مبلمساء ماألعاطـ واألسالم ماىغراصقة .موإن ماتػؼت مطؾم
اظقثائؼ مسؾك مسدم مذطر معلاحة مضطع ماألرض مواالطؿػاء مبؿلفقؾ ماظلعر مسي محاظةم
اظؾقعمأوماظشراءمصؼدمبذلماٌقثؼقنمجمفقداتمواضقةمظردؿمحدودماظعؼارماسؿؿادام
سؾكمجماريماٌقاهم -معفؿامطاغتمصغرية -ماظيتمتػصؾمبنيمضطعةموأخرى،ممثؿم
ارتؽزتممسيماظؿعرؼػمسؾكمأصقابمضطعماألرضماجملاورة.موتقصرمػذهماظعؼقدمعادةم
شزؼرة مبلمساء ماٌالك مواألسالم مواٌعامل مخاصة مخارج مأدقار ماٌدؼـة .موميؽـم
2مــمحقلماالحؿاللماظػرغللموعؼاوعةمعدؼـةمضلـطقـة،ماغظر  :م
- 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.

 4ــ موصػ مضلـطقـة ماظعدؼد معـ ماظرحاظة م مواظؽؿاب مو معـ مبقـفا مرواؼة م"نؿة" مظؽاتب مؼادني ماظذي مصدرم
باظػرغلقة :م
- Kateb, Y. : Nedjma (roman).- Paris, éd. Le seuil.- p.101.
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ادؿغالهلامسيمبابماألسالممأوالمثؿماسؿؿادػامظؿؼدؼرماٌؾؽقةممبعدمردؿمحدودماألعاطـم
اظقاردةمبصػةمتؼرؼؾقةمالمشري.م م
صقؿا مؼفؿ مجماظـا مايضري مداخؾ ماألدقار مطان مدصرت مصاحل مبايمظألوضاف مضدم
رطزمسؾكمأحقاء محمدودةمادمصرتمسيمجمالمغشارات مصاحلمبايماظعؿراغقةمصؾؿم
غلفؾمجدؼدامسيماألسالممإالمعامغدر.موإمنامضؿـامجبردممطؾماظعـاوؼـماظقاردةمسيم
دصرت ماظقصقات مواظيت مأددي مبفا مأصقابفا مظؿـؾقت متصرؼح مبقصاة م()89-9882مم
وادؿكؾصـا مصفردا مباألعاطـ مواألسالم ماظيت ممتقزػا .مواظغرض ماألول معـ مػذهم
اظؿصاغقػ مػق مععرسي مؼرعل مإدي مدرادة ماجملال مايضري موممقزاتف مواظؿعرف مسؾكم
اظؾقؽةماظيتمؼعقشمصقفامأػؾمضلـطقـةموعامػلمرؾقعةمماألسالمماظرادكةموعؽاغةم
ايرفمبنيمجمؿؾماظؿلؿقات.موظـمغؿقضػممسـدماخؿقارماألمساءماٌقضعقةمموطقػقةم
ادؿؿرارػاموظقمطاغتممتـؾم"ذؽالمعـمأذؽالمتركمبصؿاتمذاتقةمسيماجملالمتشفدمم
سؾك مايدث مواٌؿاردة مظؿؼـقؼة ماظذاطرة مباظـلؾة مظإلغلان موحملقطف موباظـلؾةم
ياضرهموعلؿؼؾؾف" .5م
ث ؿمالمتـقصرموزقػةممػذهماظؿلؿقاتم"سيماظؿقرنيمواظؿدظقؾ"موإنمطاغتممعـم
أشراضفا م ماألدادقة .مصؿا مػل ماألمساء مواألوصاف ماٌؿداوظة موعا مػل ماألسالم ماظيتم
ؼلؿدلمبفامسيمعدؼـةمعـؾمضلـطقـةمسيمعـؿصػماظؼرنماظـاظثمسشرمظؾففرةم(ضؾقؾم
عـؿصػماظؼرنماظؿادعمسشر)مأيمبُعقدماالحؿاللماظػرغللمبلـقاتمضؾقؾة.مم م
ظ ؼد ماسؿؿدغا ماظعـاوؼـ ماظقاردة مسي متصرحيات ماظشفقد موثقؼـة مظؾؿعامل ماظعؿراغقةم
واٌـشكتماظعاعةموأػؿماظؾققتاتمحفؿامأومعـزظةمأوماالثـنيمععاموذظؽمظدرادةمسالضةم
اظؼلـطقـقني ممبققطفؿ .مطقػ مؼؿقجفقن معـ مبقت مآلخر موطقػ مؼصػقن ماألزضةم
واظشقارعموعامػلماٌعاؼريماظقاردةمظؾؿؿققزمواظؿعرؼػمعـمجفةمومظؿصـقػماٌلؽـم
طؿعؾؿمأومعقضعموترتقؾفمضؿـمذؾؽةماظدورمسيماظـلقجماظعؿراغلمايضري؟ م
تؿقزع مأمساء ماألعاطـ مسؾك مأربعة مأصـاف م :ماألمساء ماظعاعة ماظيت مترجع مإديم
اظؼاعقسماىغراسيمأوماظقزقػلمايرسيمثؿماألسالممعـماألوظقاءماظصاينيممثؿمدؽانم
اٌدؼـةمأغػلفؿماظذؼـمغلؾتمإظقفؿماظدورمواألزضةمواظدروبموغدرجمسيماظصـػماظرابعم
عا ممتقز مبقصػ مأو مظقن… مخارج مػذه ماجملاالت .موتَبَـني لنا أن أهم معـــامل
املدونة هم أعالمها أنفسهم.موؼؾـؼكمأنمغعرفمعـمتؿقصرمصقفماظشروطمظقصؾحمسؾؿام
ورمبامععؾؿا.م م
 5مــمسقاد،معصطػكم:ماظعاممواًاص مسيماظؿلؿقةماٌقاضعقة ،مسيم:ماإلدؿماىغراسيمتراثموتقاصؾ -.مدؾؼم
ذطره-.مص.918.مم
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النسوج احلضري القسنطوين
.1
ؼ قجدمعـذماظؼرنماٌاضلمصفرسمألسالمماٌدؼـةماظعؿراغقةمؼضؿمأربعؿائة مععؾؿام
وؼعدموثقؼةمجادةممميؽـماالسؿؿادمسؾقفامإديمحد مبعقد.موظؽـفمحيؿاجمإديمإسادةم
اظـظرمواظػقصمواظؿدضقؼ.مواظلؾبمأغف وضعمأوالمعـمررفمضؾاطماىقشموراجعفم
عرؼلل ) (E. Mercierوأطؿؾفمبعدمعرورمزيلنيمدـةمسؾكماحؿاللماٌدؼـةمباظؾفقءم
إديمذاطرةمأػؾماٌدؼـة.م م
ادؿغؾماظؾاحـقنمسيمجمالماظدراداتماٌعؿارؼةمواظعؿراغقةمػذهماًرؼطةماظيتم
غؼؾت مظـا معقاصػات ماٌدؼـة مسـد ماالحؿالل معؾاذرة .موضد وزػفا مطؾ محلبم
اخؿصاصف مصزادت مععرصؿـا مباٌدؼـة موععاٌفا موأسالعفا .موضد ماسؿؿدغاػا مبدورغا مسيم
صقرتفاماألوظقةمعـمحقثممأمساءماألسالمماألعاطـ موسيمصقرتفاماٌـؼقةمعـمحقثم
ذؾؽةماظلؽـاتماظيتمأضقػتمبعؿؾماىغراصنيمواٌعؿارؼنيموطاغتماًرؼطةماألوديم
ضدماطؿػتمباظشقارعمواألدقاقمواألزضةمععماظرعزمإديماظؾـاؼاتماظعؿقعقةممعـمعلاجدمم
ورياعاتمودورمطؾرية6.م م
و سؾكمػاعشمػذاماظلمالماٌؿؿـؾمسيماظؾقثمسـمواضعماظؿؿققزمايرسيمداخؾم
اٌدؼـة،مإعامباظؿضاعـموإعامباظؿفؿقش...موجدغامأغػلـامغؾقثمسـمخمؿؾػمصقغم
اظؿعرؼػمموعامتعـقفمعـمصروقممسيمعػفقممسـقانماٌلؽـمعـمجفةموسيمعػفقممماٌعؾؿم
اظرعزماظذيمؼلؿدلمبفمداخؾماٌدؼـةمألنم"ضراءةماظـلقجمايضريمظألجزاءماظؼدميةم
عـ ماٌدن ماٌغاربقة مؼعطل مصقرة مسؾك ماعؿالك ماجملال مايضري محلب ماٌػاػقؿم
واظعالضاتماٌؿعارفمبفامسيماجملؿؿعماٌغاربلمطؽؾ" .7م
جباغبمايرفمسؿدغامإديمادؿكالصمضائؿةماٌعاملمواألسالممايضرؼةماظقاردةم
سيمذطرماظعـاوؼــموطذامصفرسمبلمساءماظعؾؿمعـمأمساءمسائؾقةموذكصقةمثؿمدرادةم
6مــمظؾؿزؼدمحقلمضلـطقـةمسيماظؼرنماظعشرؼـمعـمحقثماظلؽانمواظعؿران...مأغظر :م
- 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.

 7مــ مذيادي ،م ضادؿ م :ماألسالم ماىغراصقة مسي ماظقدط مايضري ماٌغربل مبني ماالصاظة مواٌعاصرة ،مسي ماإلدؿم
اىغراسيممتراثموتقاصؾ-.مدؾؼمذطره-.مص.909.م
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ػذه ماٌعطقات ماظـالثة مسي متداخؾفا ماإلجؿؿاسل مواظػضائل مأو ماجملاظل مسي ماظـلقجم
اظعؿراغلمباٌدؼـة .م
تلؿحمضائؿةماٌعاملمايضرؼةمبنسادةمترطقبماًرؼطةماظعؿراغقةمظؾؿدؼـة.ممممم م
ضدماغطؾؼمعريدل  E. Mercierعـماًرؼطةماظعلؽرؼةماظيتموضعفاماظضؾاطم
اظػرغلققن مسـد مادؿؼرارػؿ مباٌدؼـة مودوغت مبفا مطؾ ماٌعؾقعات ماٌؿؽـة مظؿلفقؾم
هرطاتماىقشمسيماٌعاركماألوديمثؿمالضرتاحمماظؿغققـراتماظعؿراغقةمسؾكماٌدؼـةم
بعدمأنمأيؼتماىزائرمباٌؿؿؾؽاتماظػرغلقةمسيممشالمإصرؼؼقا.مالحـظمعـقــردلم
 E. Mercierممغػلفمأنمماًرؼطةمشريمطاعؾةموشريمدضقؼةمسيمتػاصقؾفا،موظؽـمسيم
شقابماظؾدؼؾمصؼدم"حاصظتمسيماًطقطماظعرؼضةمسؾكمرابعماظقاضعقةموايؼقؼـة".م
ثؿمحاولممأنمؼؽؿؾفامباالسؿؿادمسؾكمذفاداتمحقةمعـماظلؽانموطاغتماظعؿؾقةم
صعؾةمٌرورمزيلنيمدـةمسؾكماالحؿاللموطاغتماٌدؼـةمضدمسرصتمتغقـرياتمطؾريةم
سيماظعؿرانمبشؼمذقارعمودطماألحقاءماظؼدميةم(عـؾم"اظطرؼؼماىدؼدة")موػدممبعضم
اظؾـاؼات موهقؼؾ مأخرى مسـ مادؿعؿاالتفا ماألودي .موتلتل موثقؼة ماظقصقات مػذهمم
بؿقصري ماالدؿ موايرصة مواظعـقان مٌا مؼؼارب ماألظػ مذكص مسي موضت مواحد مظؿضػلمم
بعدامواضعقاموسؿؼامعقداغقامظؿؾؽمايققؼةمايرصقةماظيتمطاغتممتلؿشػمعـمأمساءم
اظشقارعمواألدقاقمصقلب .م
ثؿمإنمػذهماظظاػرةمتطرحمتلاؤالتمأخرىمحقلماظدضةمسيمهدؼدماٌقاضعمعـم
جفةموحقلمحفؿماظدارمعـمجفةمأخرى،مألنماحؿؿالمإرالهلامسؾكمثالثةمأعاطـم
ؼػرتضمحدامأدغكمسيمعؼاؼقلفا.موػذهماظؼضقةمطؽؾمتؾنيمطقػمميؽـمإسادةمردؿم
اًرؼطة ماظعؿراغقة مبشلء معـ ماٌصداضقة مظؽـ مؼصعب مبؾقغ ماظدضة ماظيت مؼـشدػام
اٌعؿارؼقن .م
ثؿ متلتل مدور ماظلؽـك موػل متػقق ماٌؽات موغدرجفا مأؼضا مسي مباب ماٌؾؽقة
وغلؿكؾصمصفردامععربامبعددماظدورمسيمضلـطقـةموتقزؼعفامسؾكماظـلقجماظعؿراغلم
عـمحقثمايلمأومايقعة،معـمحقثماٌاظؽ،معـمحقثمايفؿموسددماظلاطـنيم
بفا محلب ماظعقـة مثؿ مسي مباب مضرؼب معـ ماهلدف ماألصؾل مظؾلفؾ موػق مععرصةم
جغراصقةماظقصقاتموػؾمعلتماٌقت،مسيماظلدادلماٌدروسمجزءامعـماٌدؼـةمدونم
آخرمأومعـطؼةمأطـرمعـمأخرى .م
وعـ مبني ماٌالك ماظذؼـ مأسؾـقا مأغفؿ مؼلؽـقن مسي مبققتفؿ ،معا مػل مغلؾة ماظذؼـم
ؼؽرتون مذطرا معـفا مظغريػؿ .مسؿؾقة مدضقؼة مسؿؾقا مهؿاج مإدي متصـقػات معؿؽررة.م
وغؿقفةمػذاماظؿقؼقؼمتؽشػمسـممنطمسقشموسـمعلؿقىماٌعقشةماٌؿقدط،مإذامعام
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سؾؿـامأغفمحؿكماظعدلموػقماظذيمرتؾـاهمسيمأسؾكمدرجةمظدؼـامخيصصمجـاحامعـم
بقؿفمظالطرتاء.مضدمدماول متػلريهمبلعةماظؾقتمواظغاظبمأنماظؾققتمسيمضلـطقـفم
عؿقاضعةماٌؼاؼقسمسيمجمؿؾفاموضدممنقؾمإديمتػلريماجؿؿاسلمآخرمعػادهمأنمػذهم
اظغرف مختصص مظألضربني مضؾؾ مأن مؼلـؿؼؾقا مبؾقت مأو مظؾكدم مواألسقان موػذا معام
دـقاول ماإلجابة مسـف ،مأو مبؾلارة مظضؿان مدخؾ مضار مصقكصص مجـاح مظالطرتاء.م
وػذامؼعينمأنمعـمميؾؽمدارمدؽـاهمظقسمباظضرورةمشـق ًامعرتص ًا .م
وسؾكمطؾمصننمغلؾةماٌالكمال متػققم 92حلبماظؿصرحياتمموظؽـمسددػؿم
أطرب مألن مجؾ ماظدور ماظقاردة مػل معؾؽ مألصقابفا .مسي ماظقاضع مجيب مترطقبمم
اٌعطقاتموعؼارغؿفامبؼائؿةماظدورماظيتمغلؾتمألصقابفاموصقفؿمعـمحضرمسيماظعقـةمم
وصقفؿ معـ مبؼل مامسف مطؿا متقجد ماظدور ماظيت مغلؾت مظؾعائؾة .مصاظعؿؾقة مرقؼؾة معـم
اظـاحقةماظؿؼـقةموظؽـفامممؽـةمتلؿحمصقؿامبعدمٌؿابعةماٌؾؽقةمواغؿؼاهلامعـمجفةمثؿم
تطقرماظلؽـماظػرديمواىؿاسلمواظعائؾلمسيماٌدؼـة.موميؽـمأنمدمصؾمسؾكمصفرسم
دؾقؿ مظؾؿعامل مواألسالم ماظعؿراغقة ماظذي مؼعد متؼرؼؾقا مٌا مصقف معـ متؽرار مواضح مأوم
ضؿين .م
ػ ذا مال مؼـػل ماظؿصقرات ماظؼقؿقة مواألحؽام م ماٌلؾؼة محقل مػذا مايل مأو مػذهم
ايقعة موظؽـمالمودمعامؼدسؿفامسيمأرضماظقاضع.ماذؿفرتمدورمبطابعفاماٌعؿاريم
أومبادؿمعاظؽفاموطاغتمسيمأحقاءمخمؿؾػة.موعـؾؿامطاغتماظدارمواظزغؼةمتلخذمادؿم
صاحؾفا 8م صؽانمذلنمايقعةمؼرتػعممبؼدرممسعةمعـمادؿؼرمبفاموصكاعةماظؾـاؼاتم
بفا.موالمأدلمسؾكمػذامعـمدققماىؿعةماظذيمطانمعفؿالموأصؾحمعؼرمإضاعةمماظؾايم
صاحل م( )9790-9779موحاذقؿف ،مصزاظت ماظعزظة مسـ مدقق ماىؿعة مودقق ماظعصرم
"حؾقبماٌلؽني"9موأصؾقتمعـطؼةمدؽـقةمراضقةمجباغبمعدردةمدقديماظؽؿاغلم
وجاععمخطؾؿف .م
2

ضؾؾمأنمؼؿفقلماٌرءمسيماٌدؼـةممجيدرمبفمأنممؼدخؾفامعـمأحدمأبقابفاماألربعةم
وػلمبابماظؼـطرة،موبابماىابقةموبابماظقاديمواظؾابماىدؼد.مأعامبابماظقاديم
 8م ــمؼقجدمتشابفمسيمغلؾةماظدارمأوماظزغؼةمالدؿمصاحبماٌؽانمسيماٌدنماٌغاربقة...أمغظر:مضادؿماىؿاديمسيم
اٌؼالماظلابؼماظذطر.ص.32.
 9م ــمحلبماظػؽرةماظلائدةمتعرضممأحلـماٌـؿقجاتمعـمخضرموصقاطفمسيماظصؾاحموعامبؼلممختػضمأدعارهم
سيماٌلاءمصقؼؿـقفامذويماظدخؾماظضعقػ...معـمضصقدةمؼغـقفامزؼـماظدؼـمبقذعاظةم"مضلـطقـةمػلمشراعل"م
تشقد ممبعامل ماٌدؼـة موتؾؽل مأرالهلا .مأعا مسـ مدقق ماظعصر ماظذي مردخ مسي ماظؿداول موزال مدقق ماىؿعة مسيم
اظؿعدؼالتماظعؿراغقةمبعدماالحؿالل.مممم
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صفل معـ ماظؿلؿقات ماظؼؾقؾة ماظيت متذطر مأن موادي ماظرعال م"ؼؿعطػ" ماٌدؼـة مسؾكمم
ثؾـلمجقاغؾفا،10مأعامبابماىابقةمصـلبمإديماظصفرؼجماظذيمختزنمبفماٌقاهمموأعام
بابماظؼـطرة،مصادؿمسؾكمعلؿك،محقثماىلرماظقحقدماظذيمطانمؼربطممضلـطقـةمم
بضاحقؿفا ماظشرضقة .موػق مجلر مضدؼؿ ماحؿػظ مبؾؼاؼا ماظعؿؾ ماظروعاغل موأسقد مبـاؤهم
وترعقؿفمأطـرمعـمعرة.مأعرمصاحلمبايمبرتعقؿفمدـةم9790م ؛مبدأماظعؿؾمموملمؼـفزمم
إال مسي مسفد مخؾػف محلني مباي م(9791-9790م) ؛ ممل مؼصؿد مرقؼال مإذ مدؼط مدـةم
9817م ،مصلسقد مبـاؤه معـ مجدؼد .مظق متؿؾعـا ماألسالم مواٌعامل مبادؿطرادات محقلم
تارؼخماظؿلؿقةمأومتارؼخماٌعؾؿمغػلفمظغصـامسيمأسؿاقماظذاطرةماىؿاسقةمظؾؿدؼـة.مم م
إذامواصؾـاماىقظةمحلبماظؼقاسدماٌعؿقلمبفاماوفـامعؾاذرةمعـماألبقابمإديم
اىاععماظؽؾريمظؿققةماٌلفدمأومإديمإحدىماظزواؼامظؾؿربكمباألوظقاءمغؿقضػ ممسيم
اىاعع ماظؽؾري مباظؾطقاء مػق مأضدم مجاعع مباٌدؼـة ،مؼعقد مبـاؤه مإدي ماظؼرن ماظـاظثم
سشر م مخالل ماظعفد مايػصل ،11مال مزال مضائؿا موحمؿػظا ممبؽاغؿف مرشؿ ماٌـاصلةم
اظشدؼدةماظيتمسرصفامسيماظؼرنماظـاعـمسشرمبعدمتلدقسمجاععمدققماظغزلمهتم
إذرافماظؾايمحلنيمبقحاغؽمبنيم 9731موم9718ممواظلقدممابـمجؾقلموخاصةم
بعدمعامأدسمصاحلمبايماٌدردةمو"اىاععماألسظؿ"مدـةم9771م.مأعامجاععمدققم
اظغزلماحملاذيمظؾلققماظيتموصػمبفامضدمأصؾحممؼعرفمجباععم"اظؾاي".مظؼدممتمم
هقؼؾفمإديمطـقلةمرقالماالحؿاللماظػرغللمظؾؿدؼـةموارجعمإديموجفؿفماألصؾقةم
بعدم االدؿؼالل.مأعام"اىاععماألسظؿمبلققماىؿعة"ماظذيممبـاهمصاحلمبايمصقعرفمم
جباعع مدقدي ماظؽؿاغل موػق مادؿ ماظقظل ماظشقخ ماظربطة ماظذي مبُين ماٌلفد مصققمم
ضرحيف.موملمتردخمسؾارةم"اىاععماألسظؿ"ماظيتمطاغتمعؿداوظةمسيمسؼقدماألوضافم
زعـ متلدقلف مبقـؿا ماحؿػظ م"اىاعع ماظؽؾري" مباظؿلؿقة مرشؿ ماصؿؼاده مجـاحا مطؾريامم
ععماظقاجفةمسـدمذؼماظطرؼؼممظؾربطمبنيمبابماظقاديموبابماظؼـطرةمعؾاذرة .12م
أعامجاععماىقزةمصقعرفمأؼضاممبلفدمحػصةمأوماظلقدةمحػصة.موبؼقتمايقعةم
تدسكم"اظلقدة"مدونمإضاصة.مواظؼاسدةمأنمهؿؾماٌلاجدمواظزواؼامأمساءمسؾؿموػذام
10مــمتغـكماظشاسرمحمؿدماظعقدمآلمخؾقػةمجبؿالمضلـطقـةمصؼال :م
" بؾدماهلقاءمدسقكمأممبؾدماهلقىمإغلمأراكمظذاموذاكمجماال م
ضدمضؿؽماظطقدماألذؿمظصدرهموتعطػماظقاديمسؾقؽموعال"..
Bourouiba, R. : Constantine.- Alger, éd. Ministère de la culture, 1976.
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12ـ ـمػلماٌعروصةمحاظقامبشارعمماظعربلمبـماٌفقدي.مػذاموتـدرجمػذهماظلقادةمسيمتؾعقةماظعؿرانماظؾارؼللم
ٌـؿصػ ماظؼرن ماٌاضل ماظذي موضع مخطؿف مػقمسان  (Haussman).أغظر مبربـر ) (Brebnerاٌؼال ماظلاظػم
اظذطر.
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عا مأوضع ماظعدؼد م سي ماًطل مسـد مذطر م"اىاعع ماألخضر 13ماظذي مبُين مدـة م9732م

وطـريامعامؼدسكم"دقديماألخضر" 14مواألصحمػقماىاععماألخضرمبـاءمسؾكمظقغف.م
تؿقزعمجقاععماًطؾةمسؾكماألحقاءماظرئقلقةمعـؾماظؼصؾةماظيتمطانمبفامآلمبادؼسم
وجاعع مرحؾة ماظصقف مو ماىاعع ماظؽؾري مباظؾطقاء مآلل ماظػؽقن م(اظػؼقن) موجاععم
دقديمسؾدماٌمعـمبؾابماىابقةموجاععمدققماظغزل ...م
ض ؿت مأمساء ماٌلاجد مواظزواؼا مسشرات ماألوظقاء ،مرجاال موغلاء ،مومل مختؾدم
اظذاطرة ماىؿاسقة معلارات مذيقعفؿ .مصؿـفؿ معـ مذطر مسي مطؿب ماظرتاجؿ مواظؿارؼخم
وعـفؿمعـمأػؿؾ.موتعقدماظؿلؿقاتمإديماظؼرنماظلادسمسشرمواظلابعمسشرموحؿكم
اظـاعـ مسشر .م مضد مؼؾفل ماظلؽان مإدي ماألوظقاء مظرتدقخ مذطراػؿ ،مػذه مزاػرة معؿػؼم
سؾقفامسيمغقاحلمطـريةمعـماظؾالدماٌغاربقةموشريػا.مموالمؼعقدماخؿقارمػذاماالدؿمأوم
ذاكمإديمأدؾابمعقضقسقةممدائؿامأومعؼــةموإمنامضدممترجعميادثةمصرؼدة؛مضدم
تدون موضد متفؿؾ موؼؾؼك ماالدؿ معؿداوال .مطؿا مال محيظ ماألوظقاء مبـػس ماٌرتؾة مسـدم
اظؽؿابموأصقابماظرتاجـؿ .15م
وغرؼدماظؿقضػمأوالممسـدمأمساءماٌقاضعممموسـدماظؼاعقسماحملؾلماظذيموزػم
هلذا ماظغرض :مأطـر معـ مزيلني مادؿ معقضع متصػ مععامل ماٌدؼـة موجماالتفا ،مسيم
سقـؿـا ،16مضؿـامبرتتقؾفامأظػؾائقامظعدمماظؿؽرارمواغطؾؼـامعـماظؾاب.مذطرتمأربعةم
أبقاب محؼقؼقة متػؿح ماٌدؼـة مسؾك ماًارج موتغؾؼ مسي ماٌلاء موباب مخاعس م"بابم
اظؼصؾة"مرعزيمؼػصؾمبنيماظؼصؾةموباضلماألحقاء.مواظؼصؾةمػلمأسؾكمحلمعقضعام
وؼشرفمسؾكماىرفمعـمأسؾكمغؼطة .م

 13م ــموردتمػذهماظؿلؿقةمسيمسؼقدماألوضافمبدصرتمصاحلمبايموطذظؽمسيماظؿصرؼحمباظعـاوؼـمسيمدصرتماظقصقاتم
وتػصؾممموأطـرمعـمدؿنيمدـةمتػصؾمبنيماظقثائؼ.م
14مــمسيمحنيماخؿؾػماظؽؿــابماظػرغلــققنمصـلماظـؿـلـؿـقةمصؿـفؿمعـمطؿبم"دقديماألخضر"معـؾمصريو (L.
) Feraudما ظذيمترجؿمضائؿةماٌمدلاتماظدؼـقةمسيمعؼالمبـػسماظعـقانمدؾؼمذطره،موبنيمعـمصفؿماظؿلؿقةم
وترذيفاموؼؼالم"اىاععمذوماظؾقنماألخضر"م( )Mosquée verteوضدمذاستماظعؾارة مسيماظـالثقـقاتممعـم
اظؼرنماظعشرؼـمسـدعاماذؿفرمػذاماٌلفدمبـشاطمسؾدمايؿقدمبـمبادؼس.
 15مــمأذارمسؾدماظؽرؼؿمماظػؽقنمسي عـشقرماهلداؼةمسيمطشػمحالمعـمادسكماظعؾؿمواظقالؼة مإديمرجاالتمسصرهم
وضدمجمدم“ اظػؼقفمسؿرماظقزان"مسيمحنيمذفبمدريةم"اظشقخماىؾقس"مواظيتموصػفامباظؿفقرموضؾةماظؿزاعفم
باألخالقمايؿقدة…موالمؼعرفمأػؾماٌدؼـةماظذؼـمؼرددونمادؿم"علفدمسؿرماظقزان"ماظذيمػدم مبعدم9837م
أو م"حقعة مدقدي ماىؾقس" مػذه ماظؿػاصقؾ موالمدر مادؿؿرار مػذه ماظؿلؿقات .مأغظر مماٌـشقر م مم ماظذي مذؼؾفم
احملؼؼممممأبقماظؼادؿمدعدماهللمبػفرسممظألسالمممجعؾمعـماظلفؾماظعقدةمإديماظشكصقاتماٌذطقرة.
 16م ــمضشل،مصارؿةماظزػراءم:مضلـطقـةماٌدؼـةمواجملؿؿعمسيماظـصػماألولمعـماظؼرنم93ػـ99-98(/م)-.م
دطؿقراهماظدوظة،مجاععةمتقغسماألودي،مدـةم-.9999م198مصم(شريمعـشقرة).م
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ومدائؿاممحبرفماظؾاء،مػـاكم"برجماظلقس"ماٌطؾمعـمأسؾكماظطابقةمظؾؿراضؾة.م
وضدماخؿؾػمأػؾماٌدؼـة مواظداردقنمحقلمبعضماظؿلؿقات ماظيتماغدثرتموغؼؾتم
سـ ماظـصقص ماظػرغلقة .مصفذا م"برج ماظلقس مسي ماظطابقة" معـ ماألمساء ماظيت ممتم
تعرؼؾفامخطلمسيمصقغةم"برجمسلقس"مواظقاضعمأنمطؾماظقثائؼمأوردتفمسيممذؽؾم
"برجماظلقس".موادؿعؿؾتم"اظؾطقاء"مومػلمادؿمسؾكمعلؿكمدونمعضافمإظقفا،م
إغفامعؽانمعػؿقحمالمحيؿاجمإديممتققزمألنماظلاحةمسيمضلـطقـةمتعرفمباظرحؾة.م
وظـا مثالث مسي ماٌدؼـة موػل م"رحؾة ماظصقف" مو"رحؾة ماىؿال" مو"رحؾة ماظؾؾد".م
وطؾفامحمالتموارؼةموؿعماألوديمبائعلمماألصقافمودطماٌدؼـةمسيمحنيمؼؾؼكم
أصقابماظدوابمعـمذيالموبغالموأحصـةمضربماألبقابمبنيمبابماىابقةموبابم
اظقادي؛موعـمػذهماألخريةمإديم"رحؾةماظؾؾد"محقثماظلققماٌرطزؼةمضؾؾماظقصقلم
إديماألدقاقممأوم"دققماظؿفار"ماٌؿكصصةمحلبمايرفمعـمحدادؼـمونارؼـم
وخرازؼـ مودباشني موشقـرػا .موصػت م"رحؾة ماىؿال" مسي ماظرواؼات ماظؿارخيقةم
اظؼدميةمبلعؿفامًؿلنيمذيالمأومأطـرموآالفماىـقدمإذامعاماصطػقا...موضدمسؾؼم
اظروائلماظطاػرمورارمبلكرؼةممسؾكمعلاحؿفاماٌؿقاضعةمبلنماظرحؾةممتؾدوماآلنم
ضقؼةموطلغفاممتؿـاضصمطؾّؿامخرجمعـفامذيؾمموادؿؼرمصاحؾفمعؽاغفم.17م م
اغػردت ماظــ"تربقعة" محبرف ماظؿاء موػل ماٌؽان ماظقادع ماٌفقل مٌـاول ماظـلقجمم
وتؼاممباظػــادقموعـفام"تربقعةمايقطة"مو"تربقعةماظػـدق"موملمهددمعقاضعفامسيم
حلمععني.مم م
حب رف ماىقؿ متؿؾادر مإدي ماظذػـ مضائؿة ماىقاعع مواٌلاجد موػل متػقق ماظلؿنيم
جمؿؿعةموضدمدؾؼمذطرمبعضفا،مطؿاماػؿؿمجؾماظؾاحـنيماظلابؼنيمباٌعاملماظدؼـقةم
واٌـشكتماًاضعةمظؾقضػمصقظقتمباىردممأطـرمعـمعرة.موضدمبقـام(سؾكماًرائطم
اٌرصؼة مسي مصصقل ماظرداظة) معقضع ماٌلاجد ماظؼائؿة مإدي ماظققم موتؾؽ ماظيت ماغدثرتممممم
أومػدعتمأومهطؿتمبػعؾماظزعـ.موعـمضقاسدماظعؿرانماإلدالعلمأنمؼقجدمجاععم
سي مطؾ محقعة مؼؼاس مذعاسفا ممبدى مصقت ماٌمذن مسـدعا مؼـادي مظؾصالة .18موبعدم
اىاععموجدغام"جـانمبـمسصؿان"ماظذيمملمهددمحقعؿفمباظضؾطموطلغفمعشفقرم
ممامؼغـقفمسـمتعرؼػموػقموحقد.م م
وضد مدفؾـا مسي محرف ماياء مزيس محقعات مبدءا محبقعة ماظؼصؾة مواظطابقةم
واٌقضػ مسي مأساظل ماٌدؼـة مإدي محقعة ماٌـاحؾ م(أو م"بري ماٌـاحؾ") مو مدقدي مسؾدم
17مــمورار،ماظطاػرم:ماظزظزالم(رواؼة)-.ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،م.9983
- Berque, J. : Maghreb histoire et sociétés.- Alger, SNED, Paris, Duculot, 1974.
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اٌمعـ م مسي مأدػؾ ماٌدؼـة مبؾاب ماىابقة .موايقعة متعين مػـا مايل ماظصغري موضدم
تلؿعؿؾماألسالممعؾاذرةممدونماظؿؾػظممبعؾارةمايقعةمماظيتمتصؾحممضؿـقةمبؾموضدم
تفؿؾ ماإلضاصة مأؼضا مصقؼال م :م"حقعة مذارع ماظقفقد" مو"حقعة ماظشارع" م مو"ذارعم
اظذعقني" مو"ذارع ماظقفقد" مو"اظشارع" مصؼط ،موػق مايل ماظقحقد مسي ماٌدؼـة ماظذيم
حيؿؾمادؿم"اظشارع"مطؿامؼعينمايقعةمأومايارةمأطـرمممامؼعينماظـفجمأوماظزغؼة.مم
وإنمطاغتمػذهماظصقغةماخؿصارامصفـاكمتلؿقاتمالمؼعرفمهلامدقىمادؿماٌؽانم
دونمإضاصةمادؿماظعؾؿماٌؿقزمظفمعـؾ:م"اظؾطقاء"مطؿامدؾؼمو"اظطابقة"مو"اٌقضػ"مم
و"اظشط"مو"اٌر"مو"اظدرب"مو"اظدرؼؾة"مممو"اظرصقػ"ممموأتتمطؾفاممععرصةمبلداةم
اظؿعرؼػماظعربقةمأيمباألظػموماظالممطؿامؼظفرمسيماىدولماظؿاظل :م
جدول ببعض أمساء املواقع داخل املدونة
ادم املكان
املعلم وادم العلم
بطحاء
البطحاء
جنان
جنان ابن عصمـان
محام
محام ابن السلطـان
حومة
حومة ذارع الوهـود
حومة
حومة املناحـل
حومة
حومة املوقــف
حومة
حومة دودي عبد املؤمن
حومة
حومة الطبالـة
خربة
خربة دودي السعود الزبريي
درب
الدرب
الدروبة
الدروبة
أخذت مػذه ماظؿلؿقات ماظـؽرة مصقغة مادؿ ماظعؾؿ مظؾرعز مإدي معقاضع محمددة .مضدم
ؼرجع مػذا ماظؿعاعؾ مإدي مسادة ماخؿصار ماظؿلؿقة مسي مسـصرػا ماٌؿقز معـ مجفة موإديم
حفؿ ماٌدؼـة ماٌؿقاضع مصؾؿ مؼؿؽرر مادؿعؿال مػذه ماٌػـردات ،مصفـاك م"عقضػ"مم
و"رصقػ"مواحدممطؿامؼعقدمظدضةماظؿعؾقـرموأصاظؿفمسيمبعضماألحقان.م م
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وؼالحظ معـ ماظؼاعقس مأن ماألمساء مسربقة ماظـقت مواالذؿؼاق موتقزػ محلبم
ععـاػا ماظؾغقي مسي مأطـر ماألوضات :مصاظشط مظغقؼا معؽان مسي ماظرطـ ،مسي ماياصة...م
و"اظشط"مسيمضلـطقـةمحقعةمسؾكمضػافماظقادي،مسؾكمحاصةماىرفمباظؼربممعـم
"دارماظدباغ"ماظيتمغؼؾتمػـاكمظؿصرفمعقاهماظقرذاتمعؾاذرةمدمقماظقاديموتؾعدم
اظروائحماظؽرؼفةمسـماألحقاءماظلؽـقةماآلػؾة .19م
أعا ماظؾطقاء مصفل مادؿ مسؾك معلؿك مورمبا مطاغت معع مرحؾة ماظصقف مو مرحؾةم
اىؿال ،ماألعاطـ ماظقحقدة ماظقادعة مواٌػؿقحة ،موػل متػصؾ مبني ماألحقاء ماظعؾقام
اظقزقػقة موايرصقة مواظؿفارؼة موبني مايل ماظلؽين مبؾاب ماىابقة ،مسؾؿا مأنم
األدقاقمسيمتؾؽماظػرتةمطاغتمسيمأزضةمضقؼةمتصطػمايقاغقتمسؾكمجاغؾقفا،مضدم
تؽقنمعغطاةممجزئقامأومطؾقاموظؽـمظقلتمرحؾةمعػؿقحةمطؿامغؿصقرهماآلن.مطاغتم
اظؾطقاءمعرطزؼةماٌقضعمإذمؼػؿحماىاععماظؽؾريمأبقابفمسؾقفا.موػلماظرحؾةماظيتمالم
ترتؾطمباظـشاطماظؿفاريمواٌؾادالتمظؽـفامعػرتقمررقمبنيماظشطمواظرصقػمودققم
اظؿفارموخمؿؾػماظػـادقمواٌؼاػل.موػلمحلمدؽينمأؼضامبفامدارماظشقخماظػؽقنم
ودارمابـمغعؿقنمودارمابـماظؽرؼؿؾلموسؾقمبقصؾعموشرػؿ .20م
و مبفذهماظدورمغصؾمإديمحرفماظدالمحقثمدفؾـامأطـرمعـمأظػمومزيلؿائةم
سـقان م حررمحلبماظصقغةماظؿاظقةم"ؼلؽـممبدارمصالن."...ماخؿـزظـاماظؿؽرارمظػظام
سيمصفرسمعلؿؼؾ  .م
المؼلعـامدردمطؾمػذه اٌعاملماظيتمذيعتممبنيم"دربمابـمذرؼػ"موم"دروجم
اظرعاح"مأوم"دقديماظرعاح"م"وزاوؼةمراسماًرازؼـ"مأو"مزضاقماظؾالط"… موػلم
تلؿقاتمصرؼدةمبقـؿامدفؾـامعامؼػققماظعشرمزغؼاتممعـفام"زغؼةماظدرداف"ممو"زغؼةم
عؼَقِس" مأو م"اظزالؼؼة" .مأعا مزغؼة ماظدرداف مصفل متـقدر مدرجات معـؾ ماظلؾؿ مدمقم
أدػؾمبابماىابقةموواورػاماظزالؼؼةموػلمادؿمسؾكمعلؿكممبعـكمأغفامتـقدرمسيم
زاوؼةمحادةموؼلفؾماالغزالقمصقفاموظقمعشقتمحبذر .م
وعـماألدقاقموردتمجمؿقسةمضؾقؾةموطلغفامخمصصةمظؾـشاطمايرسيمصؼؾتمبفام
اظلؽـات:مصذطرمدققممماظربادسقـنيموايدادؼــمواظرضاضقــمواظؼصاسقــماظـفارؼــمم
واظصاشة مودقق ماًؾؼ مودقق ماظرزق ...موعـ ماظلقق مإدي ماظؽقذة م مواظػرن مواظػـدقم
19ــمٌزؼدمحقلمتقزؼعماظـشاراتمايرصقةمسربماألحقاءمراجعمعؼالمأغدريمرميقغد :م
- 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.

20مــمدصرتماظقصقات،مدـةم9011ػـ.مأومصفرسم""Artisanمرضؿم300:ممو117مو701مظؾعؾقموشريػا.
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واظؼفقة...موؼلتلمسيمآخرماظؼائؿةمم"عصبماىاععماظؽؾري"موضدمؼؼصدمبفمعؽانماٌاءم
اظشروب .موسي ماظؿعرؼػ مباٌقاضع مايضرؼة مدائؿا موزػت ماظـلؾة ماظؼؾؾقة مأو ماٌقرـم
االصؾلمسيمػذهماألوصافمعـؾؿاموزػتمسيمتعرؼػماألذكاص:مصفذام"عؼعدمزواوة"م
وػقمؼقازيم"عؼعدمايقت"مسيمررسيمرحؾةماظصقف.مومثةم"صؾاطمايـاغشة"موآخرم
"البـ مصؾقس" موػـا م"ضقس ماظطابقة" موػـاك م"داضقة ماظروم" ...موجؾفا معلؿقاتمم
ععؾقعةمظدىمأػؾمضلـطقـةمواظؾاحـنيمخاصة .م
ظػـؿت ماغؿؾاػـا ماظؿلؿقات ماظعربقة ماٌؿداوظة موطـا مال مغعريػا مأػؿقة موطلغفام
بدؼف قة.مإالمأنمػذهماٌعاملمجاءتمعؽؿؾةمسيمسددمضؾقؾمغلؾقامعـماظعـاوؼـموطاغتم
اظدارمتـعتمبصاحؾفامحقثمؼصؾحماٌلؽـمرعزمعـمرعقزماالغؿؿاءمإديماٌدؼـة .م
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