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تؼدؼم م
وهران :مدونة من اجلزائر
جعلمعنموػرانماٌدؼـةماظـاغقةميفماىزائرميظةماظؿؼاءمٌكؿؾفماظؿكصصاتم
اٌفؿؿة مباظؼضاؼا ماظعؿراغقة مو مايضرؼة مضد مولدت مبػضل مإدفاعات ماٌفـددنيم
اٌعؿارؼني،ميفمغفاؼةماٌطاف،مومبػضلماٌؿكصصنيميفماىغراصقا،مسؾؿاءماجاجؿؿا م
واٌؤرخني موطذظك ماظؾلاغقني موخباصة ماٌؿكصصني ميف ماظدرادات ماسإدؾاغقة ماظذؼنم
شطوامعرحؾةمجامميؽنمصصؾفامسنمتارؼخمعدؼـةموػران .م
ترتؾطماٌرحؾةماسإدؾاغقةماظيتمعرتمبفا ماٌدؼـةمصقؿامبنيماظؼرنماظلادسمسشرم
واظـاعنمسشرممبكؿؾفماظعالضاتماظؼائؿةمبنيماظؾؾدؼنمباغعؽاداتفامسؾىماجملؿؿعم
آغذاك.مصقؿامخيصماظػرتةماياظقة،مندمأنماجاػؿؿاعاتمترطزمسؾىماٌلائلماٌؿعؾؼةم
باظؿودعماجملاظيموباظؿغقرياتماظعؿقؼةماظيتمررأتمخالل ماظعشرؼنمدـةماألخريةم
واظيت مرؾعت ماظضاحقة .موطؿا متظفر مضؾل مذظك ،ماظػرتة ماظرتطقة ،مواظيت مبال مذكم
اظػرتةماألضلمدرادةميفمػذاماظعدد،معنمخاللماظذطرؼات ماظيتممتفدمبعضماألمساءم
اظالععةماظيتمطاغتممتؾكمسالضةمضوؼةمباظـؼاصة،مبقـؿامتربزمبعضماألمساءميفماظػرتةم
اجادؿعؿارؼة ماظػرغلقة ،مبصػؿفا مهرض مسؾى مايرب .مأعا مصقؿا مخيص ماظػرتةم
اجادؿعؿارؼةماظػرغلقةماظيتمتؿعؾقمبإذؽاظقاتمإغؿاجماظشؽلمايضريمصإغفامتؿؼدمم
سؾى مأداس معالحظة موععاؼـة ماٌلارات ماظيت مترعي مإدي مهدؼد ماسإغؼطاسات مأوم
اجادؿؿرارؼةمأومإديمتؼدؼرمعضاعنيماظؿقوجاتماظعؿراغقةموايضرؼة.موجيدمجونمبقارم
صري مسؾى مدؾقل ماٌـال معدؼـة موػران معقداغا مخصؾا مظؾؿقؾقل ماٌالئم مألجل مإنازم
اظؿؿققزماظؿاظي :م
"ميـل ماظؿارؼخ ماظعؿراغي محصرا مذقؽا ،مبقـؿا مميـل متارؼخ ماهلـددة ماظعؿراغقةم
ذقؽامآخرا".مو م سؾقهمؼؼوممػذاماظؾاحثمباظؿـؼقبميفماظػرتةماٌؿؿدةمعنمدـة م1331م
إديمدـةم1331معنمخاللماألرذقف.م م
وتعؿرب مػذه ماظػرتة مضصرية مباظـظر مإدي ماظػرتة ماجادؿعؿارؼة ماظػرغلقة ماظطوؼؾة،م
ظؽـفامأثرتمبشؽلمطؾريميفمتؽوؼنماٌدؼـةمعنمخاللمخمططات التهوىة والتجمول
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والتوسوع الشهرية .موتؽشفمػذهماظؼراءةميفمذاتماظوضتمسنمجواغبماجاخؿالصقةم
اظـؼاصقةمألحقاءمعدؼـةموػران .م
وسؾىماظرشم مممامتوحي مبهمػذهماظؼراءةمعنمأحؽاممعلؾؼة ،متؾدومأغفامذبربةم
سؾىماظرتاجعمباظـظرمإديماٌـطقماظذيمؼؿقؽمميفمتـظقمماظؼطعماألرضقةمووزئؿفام
وطذظكمحبؽمماظؼواغنيماظيتمخصتمبراعجماظؾـاءمبأذؽالمعؿـوسةماألبعادمعنمأجلم
ايػازمسؾىماظـظاصة.م ػذامعامؼؿفؾىمعنمسؿؾقةمتأوؼلمظؾوثائقماظيتمطاغتمحبوزةم
رؼينمدانيموضادطونمباردي،مرجؾنيمرؾعاماٌدؼـةميفمتؾكماظػرتة،موإديمجاغؾفؿام
ميؽنمذطرمرميونموبولمداني،مووظف،مأعقلمطاؼال،مرؼينمظقلؾقس… م
ويفمدقاقمتػلريمسؿؾقةمإغؿاجماٌدؼـةمغػله،مؼلعىمصادقمبنمضادة،معنمخاللم
إضاعةماظعالضةمععماسإرثماسإدؾاغي،مبذطرماظشكصقاتماظلابؼةمهلؤجاءموػيمػـريم
ظقونمصاي،مدورؼان،مظقػقت،مبقزؼرات،مأودؽارمعاكمطارثي،مبقؾقليموآخرون،م
وؼؾنيماٌؤظفماظؽقػقةماظيتماسؿؿدػاماٌفـددونماظػرغلقونميفمادرتاتقفقاتفممظػفمم
اظوثائق ماسإدؾاغقة مألجل متطوؼر ماٌعارف ماظؿؼـقة ماٌلؿعؿؾة مخالل ماألربعني مدـةم
األوديمعنماحؿاللمعدؼـةموػران .م
طؿامؼدظـامغو مآخرمعنماٌواضفماظيتمهددمتارؼخمعدؼـةموػران،موػيمعواضفم
أطـرمذعرؼة،مإذمتعودمبـامإديماألجواءماٌضطربة ماظيتمهؽؿتميفماظػرتةماجاغؿؼاظقةم
اٌصادصةمظـفاؼةماجاحؿاللماظرتطيموٌامضؾلمبداؼةماجاحؿاللماظػرغلي.مػذهماٌواضفم
اٌدرودة معن مضؾل مأريد مأعني مدجاي ،مميـؾفا مػـا ماظشقخ مربؿد مبؾؼـدوز ماظؼادريم
اظؿقفاغي،مضققةماظؼؿعماظذيمعاردهمسؾقهمآخرمبايمعدؼـةموػران.موتذطرمػذهم
األذعارماٌؾقوغةمظؾشاسرمذارفمبنمتؽوكمواٌكؾدةمظؾشقخ،بضرورةماجاػؿؿاممبفذهم
اظػرتةماظؿارخيقةماظيتمػيميفمحاجةمعادةمإديمذظك.مويفماسإرارمغػله،مأيماظوضوفم
سـد مذطر معـاضب مذكصقات معدؼـة موػران ،مؼلرد مسؾد ماظؼادر مخؾقػي ،ماٌراحلم
اظالععةميقاةماظشقخمبويؾالمواظيتمميؽنماظؿعرفمسؾقفامباظرجو مإديمعؤظػاته.مأعام
صقؿامخيصماظؾاحثمربؿدمبنمععؿر،مصإنماسإمسني ماظؿاظقنيمظؽلمأريدمبنمسؾيم
ساؼشي مبن مسؾد ماظرريان ماظلؽريدي موحؾقب مسؾد ماٌاظك ،مواظذي مؼؼدعفؿا معنم
خاللمعامميؽنماسؿؾارهمذامأػؿقةمطربىمظؾؿعؿارؼنيمأيموصفمدضققمٌدؼـةموػرانم
يف ماظؿلعقـقات معن ماظؼرن ماٌاضي ،مو مغؿؿـى مأن مود مػذه ماألمساء ماظشفرية ميفم
اٌلؿؼؾلمعؽاغؿفامإديمجاغبمدرصاغؿقسماظذيمؼؼوممأريدمأبيمسقادممبعرضمظؽلمم
ممارداتهموغشاراتهماظـؾقؾةماظيتمتعؽسمصـامععقـاميفماظعقش .م
4

وهران :مدونة من اجلزائر

وؼربزمػذاماجاغشغالمحولمصنماظعقشمظدىمتوصققمضروجميفمتلاؤظهمحولمأدؾابم
اجابؿذالماظواضحمواظؾارزمٌدؼـةموػرانمعـذممثاغقـقاتماظؼرنماٌاضي.مودائؿاميفمإرارم
ععاؼـةمعلاراتمإغشاءموتؽوؼنماألذؽالماٌعؿارؼةموايضرؼة،مؼؿوصل مضروجمإديمأنم
ػذهماظػرتةمضدممتق زتمبـو مخاصمعنماظـؽوصمواظرتاجع،موؼربػنمسؾىمعامؼلعىم
إظقهمعنمخاللمإضاعةمعوازغةمععماظؾقرباظقةماٌؿطرصةماظيتموضعتمإجراءاتمخاصةم
جاذؿغالماظلوقموععمضعفمإعؽاغقاتماظؿؽقفماًالق .م
وبفدفمإبراز ماغعؽاداتمػذاماٌـؿوج،مؼلعىمظػفمماٌـطقماٌلقطرمسؾىمطقػقةم
بـقـ ةمأغلفةماجملالماٌرطزيمثممعامؼربزمعـفاميفماظعشرؼؿنيماألخريتني.موبفذام
ؼؽشف ماظؾاحث مسؾى مأن معـطق ماظالضؾط ماظذي ،مبؿؽرؼله ،مضد مضضى مسؾى مطلم
علؿوؼاتماظؿعؼقدمواجاخؿالصقةماظيتمطاغتممتقزمإغؿاجماظشؽلمايضريماألول .م
ؼضؿنمػذانماٌػفوعان،مأيماظؿعؼقدمواجاخؿالصقة،ماٌرتؾطؿانمباظـظامماظعؿراغيم
وايضري ،محلب ماٌؤظف ،مظؾؿدؼـة م"وزقػة مػي معن مأػم موزائػفا :موػي مطونم
اٌدؼـةمسؿالمصـقامذياسقامؼرتجمماظـؼاصةمواظؼدرةمسؾىماظعقشمععا" .م
وعن مجاغؾفا مهاول مسؿارة مبؽوش ماظؿعرض ،موبشؽل مترطقيب ،مإدي مبعضم
اظػرتات ماظيت مساذؿفا معدؼـة موػران معن مخالل ماظصور ماٌلؿؿدة معن مزبؿؾفم
اٌراحل ،مصؾاسإضاصة مإدي مذطرؼات ماظؽوظون ماظؼداعى محول معدؼـؿفم ،متعرض مػذهم
اظصورمعلاػؿةماظػـاغنيماظذؼنمسرصوامأوضاسامجدمصعؾةميفماىزائرماٌؼاوعةمضؾلم
وبعدماجادؿؼالل .م
طاغت مصرتة ماظلؾعقـقات ممتـل مصرتة ماظؿعاون ماظؿؼين مواظؿغقري ماظؾارز مظؾؿشفدم
اظعؿراغي.مظؽنموبعدمتأعلمسؿقق،مأصؾقتمػذهماظػرتةمػدصامظؾعدؼدمعنماجاغؿؼاداتم
وخباصةمصقؿامؼؿعؾّقمبوزقػةماهلـددةماٌعؿارؼةميفمبـاءماهلوؼةماظـؼاصقةماىزائرؼة.م
ومتـلماظصعوباتماآلتقة مورمباماألطـرمتعؼقدا،ماظيتمتواجففاماٌدؼـةمؼوعقامألجلم
اجادؿفابة مظؾقاجات ماٌؿفددة مجملؿؿع معطؾو محبرطقة مدائؿة .مػذا معا مؼوضقهم
وؼربزه مبشؽل مدضقق مسؿل مذبؿوسة ماظؾقث ماظيت متشؿغل مسؾى مإذؽاظقاتم
اجاخؿالصاتماظلودقو-مذباظقة،مإذمؼؿوجهمطلمعنمسابدمبنمجؾقد،مربؿدمحداؼد،م
سؾدماهللمعلاػلمودقديمربؿدمرراشمظألوضا ماظراػـة،معنمخاللمذيعمأصؽارػمم
وغؿائج مهؼقؼاتفم ماظيت مضاعوا مبفا محول ماٌواضع ماٌكؿؾػة مبضواحي معدؼـة موػرانم
ظؾوصولمإديمغؿائجمعشرتطة.موضدماسؿؿدمأسضاءمذبؿوسةماظؾقثمسؾىماألرضاممظؿؼوؼمم
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اظلرسةماظيتمتودعت مبفامماٌـطؼةماحملقطةمباٌدؼـة،موضدمأخذوامبعنيماجاسؿؾارم
اٌلاحاتماٌؾـقةمواظضغطماٌؿـاعيمظؾعاعلماظدميوشرايف .م
ويف مػذا ماظصدد مدبرب مععاىة ماٌعطقات ماٌلفؾة مسن مدؾوك ماظػاسؾقات مواهم
اٌلأظة ماظعؼارؼة ،مو مسن مدواصع متـؼل ماظعائالت مطؿا مدبرب مسن معلؿوؼات متدخلم
وصعاظقةماهلقؽات ماٌكؿؾػةمواظلؽان ميفمحلمػذهماٌعضؾة .موحولماظؿلاؤل ماٌؿعؾقم
مبعرصة موجود ماخؿالصقة مدودقو -مذباظقة معرتؾطة مباجملال ماٌدروس مخالل مربعم
ضرن،مصؼدمتؾقّنموادؿكؾصمسؾىمأغهممتمإغؿاجم"… ماخؿالصقة مصقزؼائقةمأوجا،مثمم
عورصوظوجقةمثاغقا…مأعامصقؿامخيصماجاخؿالصقةماجاجؿؿاسقة…ماظيتمػيمبطؾقعةم
ايالمواضقة"مصإغفامهؿاجمإديممتققزمدضققمباظـظرمإديمسددماظصػؼاتماظعؼارؼةم
اظرمسقة موشري ماظرمسقة ،موإدي مإياح… ماظلؾطة ماٌرطزؼة ماظيت مترعي مإدي مهؾقذم
اجاخؿالط مبني مزبؿؾف ماظػؽات ماجاجؿؿاسقة…" .موهاول مصارؿة مرفراوي معنم
خاللمتؾـقفامألدؾوبمعـففيممماثلمأنمتدرسمحاظةمخاصةمواٌؿؿـؾةميفمحيمديم
صاحل م(اظؾالغؿري مضدميا ،مإذ مترطز مسؾى ماظؾقؽة ماظيت ممتقز ماظؾـاء ماظالضاغوغي موسؾىم
عقؽاغقزعاتمتـظقؿه.موباسؿؾارهمبـاءمسػوؼاممتمإنازهميفمعـطؼةمشريمعؤػؾة،مصإغهم
ؼطرح معشاطل مخطرية معؿعؾؼة مباألعن مواظؿفقؽة ،مو مذظك مسؾى ماظرشم معن مطلم
رباوجاتمإسادةماهلقؽؾةماظيتممتماسؿؿادػامسؾىماٌلؿوىماٌؤدلاتي .م
طؿامتطرقمبدرماظدؼنمؼودػيموبصػةمذاعؾة،مظؾؿشؽؾةماظؽؾريةماٌؿؿـؾةميفماظلريم
اياظيمظؾـؼلماىؿاسيموًوصصؿه.موعنمبنيماظصعوباتماظؽـريةماظيتمؼعرصفامػذام
اظؼطا معنماظعؿرانماسإجرائي،مصإغهممؼؽشفمسنمغؼائصممصادحةمميفمموضعمذروطم
اًوصصةمػذامعنمجفة،موعنمجفةمأخرىمؼربزمأػؿقةماجاحؿقاجاتماظيتمتـؿظرم
اجادؿفابةميفمزعنمضصريمجدا،مومؼؾنيمسابدمبنمجؾقدمعنمجفؿه،مطقػقةمادباذم
اظؼراراتماظلقادقةمسؾىماٌلؿوىماٌرطزيماٌؿعؾؼةمباظؿفقؽةماظعؿراغقةموماظيتمترتجمم
مبفؿوسةمعنماٌؿارداتموماظـشاراتماحملاطقة مظؾـؿوذجماظعاصؿيمومظؽنمبؿكؾفم
عؼدرمبؾعضماظلـوات.مصؿالحظاتمػذاماٌؤظفمحولمأذؽالماظعالضاتمبنيماظلؾطم
اظعؿوعقةموماظعاصؿة ،متدصع ممبعاؼـةماظواضعماحملؾي معنمأجلماظؿوصلمإديمحؾولم
عـادؾةمومعالئؿةمٌشاطلماٌدؼـة .م
وؼؼوم معؤرخو ماظػرتة ماسإدؾاغقة مٌدؼـة موػران معن مجاغؾفم ،مباظرتطقز مسؾىم
ممقزات مذبؿؿع متؾك ماٌرحؾة ،موؼؿؾني مظدى مبقاثرؼس ماظوغزو مأدريو ،معن مخاللم
ضدرته مسؾى ماسإبؼاء مسؾى متعاؼش معؿعدد ماظـؼاصات ،موػو مأعر مجيب ماجاغؿؾاه مإظقهم
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وتؼدؼره محق مضدره مخباصة موسبن مغعرف مأن ماظؿؼارب مبني ماظدؼاغات ماظـالثةمطانم
عرصوضامعنمضؾل مإدؾاغقامآغذاك .موهددمدرادةمأنقلمديمبوغقسمإبارا،معدؼـةم
وػران ميف مإرار محؼل مهؾقل مجقودرتاتقفي محقث مطان ماٌغرب ماٌرطزي معـطؼةم
صرا مبنيماسإدؾانمواظعـؿاغقني.مويفمػذاماظظرف مباظذات،متربزموػرانمباسؿؾارػام
عدؼـةمحدودؼةمعنمعـطؾقمأنماجملؿؿعماظذيمؼؼطنمبفذاماظـو معنماٌدنمػومأطـرم
اجملؿؿعاتمتؼؾالمظؾؿغقريات ،موهلذامتعرصـامعلاػؿةمسصؿتمترطيمحلاؼنمسؾىم
عرحؾةمػاعةمعنمتارؼخموػرانميفماظؼرنماظـاعنمسشر،مإذمؼعؿؿدمػذاماظؾاحثمسؾىم
درادةماظعالضاتماظدبؾوعادقةمواظؿفارؼةماظيتمضاعتمآغذاكمبنيماظؾؾدؼن.موؼـصبم
ادؿؼصاءمسؾدماظؼادرمبوباؼةمسؾىمػفرةماظعؾؿاءمعنماألغدظسمسبوموػران،موحياولم
عنمخاللمدرادؿهمهدؼدماٌؤثراتميفمايقاةماظـؼاصقةمظؾؿدؼـة .م
وسؾى معلؿوى ماٌؿاردات ماظؾغوؼة ماظيت ممتقز محاظة معدؼـة موػران ،مند معرؼمم
عوداويماظيتمتؾينمطلمهؾقؾفامسؾىمإذؽاظقةماظدخقلمبنيمايضارات،موخباصةم
اظؾففةماسإدؾاغقةمبوػران،موتأخذمسؾىمدؾقلماٌـالمطؾؿة مررابـدوماٌأخوذةمسنم
اظؾغة ماسإدؾاغقة موػي مطؾؿة معؿأصؾة موتوظقدؼة متؿضؿن محؼال مطاعال معن ماٌعاغي موجام
ميؽنمحصرػاميفماٌلأظةماجاصطالحقةمصؼط .م
وظؽنمعاذامتعينميفماظواضعمطؾؿةموػران؟موعنمأؼنمأتت؟موؼدسوغامصرؼدمبرعضانم
ظإلجابةمسنمػذؼنماظلؤاظني مباظؾقثميفمحؼلماظؿلؿقةماٌدعج.مإذمحياولماٌؤظفم
اسإتقان مبؾعض ماظؿوضققات مباتؾا ماٌلار ماظؽروغوظوجي مظؿلؿقة ماألعاطن ماظيتم
تؿشابهمععموػرانم(أوران)معـلموادػران ،مووػران.مومطذظكماظؿـؼقبميفماٌضاعنيم
اٌكؿؾػةمظؾرتاث،موظالدؿعؿاجاتموطؿاباتماسإدم،موزبؿؾفماظؿأوؼالتمواألوصافم
اظؾلاغقة… مو مػي متوضققات محول ماٌـطق ماظداخؾي مظؾؿلؿقة ،معـؾؿا متػؿح مآصاقم
جدؼدةمظؾعؿل،موتدصعمصعوبةمايلمميفمعـلمػذهماظؼضاؼامباظـؼاشمإديمأبعدمعداه،م
وتوحيمبدخولمعقادؼـهماٌؿشعؾة.م م
م
عمارة بكوش
ترذيةمربؿدمداود م

7

