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متؼدؼم

 اجلزائر  من مدونةوهران: 
مٌكؿؾفماظؿكصصاتم ماظؿؼاء جعلمعنموػرانماٌدؼـةماظـاغقةميفماىزائرميظة

مضدمولدتم مايضرؼة مو ماظعؿراغقة مباظؼضاؼا مإدفاعاتاٌفؿؿة اٌفـددنيممبػضل
غراصقا،مسؾؿاءماجاجؿؿا مميفماىاٌؿكصصنيبػضلمومميفمغفاؼةماٌطاف،،ماٌعؿارؼني
ماٌؿكصصنيظكماظموطذواٌؤرخني ماظذؼنمؾلاغقنيموخباصة ماظدراداتماسإدؾاغقة ميف

مشطوامعرحؾةمجامميؽنمصصؾفامسنمتارؼخمعدؼـةموػران.
مبنيماظؼرنماظلادسمسشرممطماٌرحؾةماسإدؾاغقةماظيتمعرتمبفاترتؾ اٌدؼـةمصقؿا

مسؾىماجملؿؿعم مبنيماظؾؾدؼنمباغعؽاداتفا واظـاعنمسشرممبكؿؾفماظعالضاتماظؼائؿة
،مندمأنماجاػؿؿاعاتمترطزمسؾىماٌلائلماٌؿعؾؼةمةققؿامخيصماظػرتةماياظصآغذاك.م

اظعشرؼنمدـةماألخريةممظؿغقرياتماظعؿقؼةماظيتمررأتمخاللباظؿودعماجملاظيموبا
ماظرتطقة،م.ؾعتماظضاحقةواظيتمر ماظػرتة مذظك، مضؾل متظفر بالمذكمماظيتوموطؿا

اظيتممتفدمبعضماألمساءمماظػرتةماألضلمدرادةميفمػذاماظعدد،معنمخاللماظذطرؼات
ضماألمساءميفماظػرتةماظالععةماظيتمطاغتممتؾكمسالضةمضوؼةمباظـؼاصة،مبقـؿامتربزمبع

م مايرب.اجادؿعؿارؼة مسؾى مهرض مبصػؿفا ماظػرتةمماظػرغلقة، مخيص مصقؿا أعا
متؿؼدمم اجادؿعؿارؼةماظػرغلقةماظيتمتؿعؾقمبإذؽاظقاتمإغؿاجماظشؽلمايضريمصإغفا

موع معالحظة مأداس مأومسؾى ماسإغؼطاسات مهدؼد مإدي مترعي ماظيت ماٌلارات عاؼـة
بقارمموجيدمجوناجادؿؿرارؼةمأومإديمتؼدؼرمعضاعنيماظؿقوجاتماظعؿراغقةموايضرؼة.م

مألجلمإنازم مظؾؿقؾقلماٌالئم مخصؾا معقداغا موػران معدؼـة ماٌـال صريمسؾىمدؾقل
م:اظؿاظيمؿؿققزاظ

م مميـل مبقـؿا مذقؽا، محصرا ماظعؿراغي ماظؿارؼخ ماظعؿراغقةم"ميـل ماهلـددة تارؼخ
م1331مسؾقهمؼؼوممػذاماظؾاحثمباظؿـؼقبميفماظػرتةماٌؿؿدةمعنمدـةموا".مذقؽامآخر
ماألرذقف.معنمخاللمم1331إديمدـةم

ماظ ماجادؿعؿارؼة ماظػرتة مإدي مباظـظر مضصرية ماظػرتة مػذه ماظطوؼؾة،موتعؿرب ػرغلقة
والتجمول تهوىة ططات الخمبشؽلمطؾريميفمتؽوؼنماٌدؼـةمعنمخاللممظؽـفامأثرت
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وتؽشفمػذهماظؼراءةميفمذاتماظوضتمسنمجواغبماجاخؿالصقةمم.الشهرية والتوسوع
ماظـؼاصقةمألحقاءمعدؼـةموػران.

متوحيمممسؾىماظرشمو معلؾؼة،ما معنمأحؽام ماظؼراءة مأغفامذبربةمتمبهمػذه ؾدو
سؾىماظرتاجعمباظـظرمإديماٌـطقماظذيمؼؿقؽمميفمتـظقمماظؼطعماألرضقةمووزئؿفام

عنمأجلمظكمحبؽمماظؼواغنيماظيتمخصتمبراعجماظؾـاءمبأذؽالمعؿـوسةماألبعادموطذ
ػذامعامؼؿفؾىمعنمسؿؾقةمتأوؼلمظؾوثائقماظيتمطاغتمحبوزةمايػازمسؾىماظـظاصة.م

ظػرتة،موإديمجاغؾفؿامرؼينمدانيموضادطونمباردي،مرجؾنيمرؾعاماٌدؼـةميفمتؾكما
م…،مرؼينمظقلؾقسقلمطاؼالووظف،مأعونموبولمداني،مميؽنمذطرمرمي

ويفمدقاقمتػلريمسؿؾقةمإغؿاجماٌدؼـةمغػله،مؼلعىمصادقمبنمضادة،معنمخاللم
إضاعةماظعالضةمععماسإرثماسإدؾاغي،مبذطرماظشكصقاتماظلابؼةمهلؤجاءموػيمػـريم

دؽارمعاكمطارثي،مبقؾقليموآخرون،مصاي،مدورؼان،مظقػقت،مبقزؼرات،مأوظقونم
تقفقاتفممظػفممٌفـددونماظػرغلقونميفمادرتاوؼؾنيماٌؤظفماظؽقػقةماظيتماسؿؿدػاما

ماسإدؾاغقة مدـةمماظوثائق ماألربعني مخالل ماٌلؿعؿؾة ماظؿؼـقة ماٌعارف متطوؼر ألجل
ماألوديمعنماحؿاللمعدؼـةموػران.

طؿامؼدظـامغو مآخرمعنماٌواضفماظيتمهددمتارؼخمعدؼـةموػران،موػيمعواضفم
اظيتمهؽؿتميفماظػرتةماجاغؿؼاظقةممأطـرمذعرؼة،مإذمتعودمبـامإديماألجواءماٌضطربة

ػذهماٌواضفمضؾلمبداؼةماجاحؿاللماظػرغلي.مٌاميمواٌصادصةمظـفاؼةماجاحؿاللماظرتط
ماظؼادريم مبؾؼـدوز ماظشقخمربؿد مػـا مميـؾفا مأعنيمدجاي، مضؾلمأريد معن اٌدرودة
مػذهم موتذطر موػران. مبايمعدؼـة ماظؼؿعماظذيمعاردهمسؾقهمآخر اظؿقفاغي،مضققة

اٌؾقوغةمظؾشاسرمذارفمبنمتؽوكمواٌكؾدةمظؾشقخ،بضرورةماجاػؿؿاممبفذهماألذعارم
أيماظوضوفمعادةمإديمذظك.مويفماسإرارمغػله،ماظػرتةماظؿارخيقةماظيتمػيميفمحاجةم

ماٌراحلم مخؾقػي، ماظؼادر مسؾد مؼلرد موػران، معدؼـة معـاضبمذكصقات مذطر سـد
باظرجو مإديمعؤظػاته.مأعاماظالععةميقاةماظشقخمبويؾالمواظيتمميؽنماظؿعرفمسؾقفام

ظؽلمأريدمبنمسؾيماظؿاظقنيمماظؾاحثمربؿدمبنمععؿر،مصإنماسإمسنيصقؿامخيصم
ماظرمساؼشي مسؾد موحؾقببن ماظلؽريدي ماٌاظك،مريان معنممسؾد مؼؼدعفؿا واظذي

خاللمعامميؽنماسؿؾارهمذامأػؿقةمطربىمظؾؿعؿارؼنيمأيموصفمدضققمٌدؼـةموػرانم
ماظؿلعقـ ماٌاضقيف ماظؼرن معن ميفممومي،ات ماظشفرية ماألمساء مػذه مود مأن غؿؿـى

اٌلؿؼؾلمعؽاغؿفامإديمجاغبمدرصاغؿقسماظذيمؼؼوممأريدمأبيمسقادممبعرضمظؽلمم
مممارداتهموغشاراتهماظـؾقؾةماظيتمتعؽسمصـامععقـاميفماظعقش.
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ضروجميفمتلاؤظهمحولمأدؾابممظدىمتوصققمحولمصنماظعقشوؼربزمػذاماجاغشغالم
ودائؿاميفمإرارمماٌاضي.اظؼرنماتمقـةموػرانمعـذممثاغقـزمٌدؼاجابؿذالماظواضحمواظؾار

إديمأنممضروجمؼؿوصلموؼنماألذؽالماٌعؿارؼةموايضرؼة،ععاؼـةمعلاراتمإغشاءموتؽ
ؼلعىممزتمبـو مخاصمعنماظـؽوصمواظرتاجع،موؼربػنمسؾىمعاػذهماظػرتةمضدممتق

تمإجراءاتمخاصةمإظقهمعنمخاللمإضاعةمعوازغةمععماظؾقرباظقةماٌؿطرصةماظيتموضع
مجاذؿغالماظلوقموععمضعفمإعؽاغقاتماظؿؽقفماًالق.

فمماٌـطقماٌلقطرمسؾىمطقػقةماغعؽاداتمػذاماٌـؿوج،مؼلعىمظػموبفدفمإبراز
موبفذبـقـ ميفماظعشرؼؿنيماألخريتني. معـفا مؼربز معا مأغلفةماجملالماٌرطزيمثم امة

ماظال معـطق مأن ماظذيؼؽشفماظؾاحثمسؾى مضضىم،ضؾط مضد مطلممبؿؽرؼله، سؾى
معلؿوؼاتماظؿعؼقدمواجاخؿالصقةماظيتمطاغتممتقزمإغؿاجماظشؽلمايضريماألول.

ؼضؿنمػذانماٌػفوعان،مأيماظؿعؼقدمواجاخؿالصقة،ماٌرتؾطؿانمباظـظامماظعؿراغيم
محلبوايضري مطونمم، موػي موزائػفا: مأػم معن مػي م"وزقػة مظؾؿدؼـة اٌؤظف،

مدرةمسؾىماظعقشمععا".واظؼمامؼرتجمماظـؼاصةذياسقماصـقماٌدؼـةمسؿال
مهاول مجاغؾفا مبؽوشموعن مبعضمماظؿعرض،مسؿارة مإدي مترطقيب، وبشؽل

مزبؿؾفم معن ماٌلؿؿدة ماظصور مخالل معن موػران معدؼـة مساذؿفا ماظيت اظػرتات
متعرضمػذهم معدؼـؿفم، محول ماظؼداعى ماظؽوظون مذطرؼات مإدي مصؾاسإضاصة اٌراحل،

م مأوضاسا ماظػـاغنيماظذؼنمسرصوا معلاػؿة مضؾلماظصور ماٌؼاوعة ميفماىزائر جدمصعؾة
موبعدماجادؿؼالل.

ماظلؾعقـ مصرتة موقطاغت ماظؿؼين ماظؿعاون مصرتة ممتـل مظؾؿشفدمات ماظؾارز اظؿغقري
ظؽنموبعدمتأعلمسؿقق،مأصؾقتمػذهماظػرتةمػدصامظؾعدؼدمعنماجاغؿؼاداتماظعؿراغي.م

ىزائرؼة.مةماوخباصةمصقؿامؼؿعّؾقمبوزقػةماهلـددةماٌعؿارؼةميفمبـاءماهلوؼةماظـؼاصق
ماٌدؼـةمؼوعقامألجلممومتـلماظصعوباتماآلتقة ماألطـرمتعؼقدا،ماظيتمتواجففا ورمبا

مؼوضقهم معا مػذا مدائؿة. محبرطقة معطؾو  مجملؿؿع مظؾقاجاتماٌؿفددة اجادؿفابة
مإذؽاظقاتم مسؾى متشؿغل ماظيت ماظؾقث مذبؿوسة مسؿل مدضقق مبشؽل وؼربزه

ربؿدمحداؼد،ممسابدمبنمجؾقد،ة،مإذمؼؿوجهمطلمعنمذباظقم-اجاخؿالصاتماظلودقو
سؾدماهللمعلاػلمودقديمربؿدمرراشمظألوضا ماظراػـة،معنمخاللمذيعمأصؽارػمم
موػرانم معدؼـة مبضواحي ماٌكؿؾػة ماٌواضع محول مبفا ماظيتمضاعوا وغؿائجمهؼقؼاتفم

وضدماسؿؿدمأسضاءمذبؿوسةماظؾقثمسؾىماألرضاممظؿؼوؼمممظؾوصولمإديمغؿائجمعشرتطة.
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ماظيتمتودعت مبعنيماجاسؿؾارمماظلرسة مأخذوا مباٌدؼـة،موضد ماٌـطؼةماحملقطة م بفا
مشرايف.واٌلاحاتماٌؾـقةمواظضغطماٌؿـاعيمظؾعاعلماظدمي

م ماٌعطقاتماٌلفؾة مدبربمععاىة ماظصدد ماظػاسؾقاتمواهممسنويفمػذا دؾوك
ماظعؼارؼة، مموماٌلأظة معلؿوؼاتمتدخلممدواصعسن مسن مدبرب ماظعائالتمطؿا تـؼل

ماهلقؽو مواظلؽانصعاظقة ماٌؿعؾقمماتماٌكؿؾػة موحولماظؿلاؤل ماٌعضؾة. يفمحلمػذه
مدودقو ماخؿالصقة موجود مم-مبعرصة معرتؾطة مربعمبذباظقة ماٌدروسمخالل اجملال

صقزؼائقةمأوجا،مثممماخؿالصقةم…"ضرن،مصؼدمتؾّقنموادؿكؾصمسؾىمأغهممتمإغؿاجم
بطؾقعةمػيماظيتمم…خيصماجاخؿالصقةماجاجؿؿاسقةأعامصقؿامم…عورصوظوجقةمثاغقا

ماظصػؼاتماظعؼارؼةم مإديمسدد مباظـظر مدضقق مهؿاجمإديممتققز مصإغفا ايالمواضقة"
مإياح موإدي ماظرمسقة، موشري مإديمهؾقذم…اظرمسقة ماظيتمترعي ماٌرطزؼة ماظلؾطة

ماجاجؿؿاسقة ماظػؽات مزبؿؾف مبني معنمم."…اجاخؿالط مرفراوي مصارؿة وهاول
ظةمخاصةمواٌؿؿـؾةميفمحيمديمخاللمتؾـقفامألدؾوبمعـففيممماثلمأنمتدرسمحا

مس مترطز مإذ مضدميا، ماظالصاحلم)اظؾالغؿري ماظؾـاء ماظيتممتقز ماظؾقؽة موسؾىمؾى ضاغوغي
عقؽاغقزعاتمتـظقؿه.موباسؿؾارهمبـاءمسػوؼاممتمإنازهميفمعـطؼةمشريمعؤػؾة،مصإغهم

مواظؿفقؽة، مباألعن معؿعؾؼة مخطرية معشاطل معنمؼطرح ماظرشم مسؾى مذظك طلممو
مقؽؾةماظيتممتماسؿؿادػامسؾىماٌلؿوىماٌؤدلاتي.رباوجاتمإسادةماهل

لريمطؿامتطرقمبدرماظدؼنمؼودػيموبصػةمذاعؾة،مظؾؿشؽؾةماظؽؾريةماٌؿؿـؾةميفماظ
.موعنمبنيماظصعوباتماظؽـريةماظيتمؼعرصفامػذاماياظيمظؾـؼلماىؿاسيموًوصصؿه

وطماظؼطا معنماظعؿرانماسإجرائي،مصإغهممؼؽشفمسنمغؼائصممصادحةمميفمموضعمذر
تـؿظرماًوصصةمػذامعنمجفة،موعنمجفةمأخرىمؼربزمأػؿقةماجاحؿقاجاتماظيتم

اجادؿفابةميفمزعنمضصريمجدا،مومؼؾنيمسابدمبنمجؾقدمعنمجفؿه،مطقػقةمادباذم
فقؽةماظعؿراغقةموماظيتمترتجممؿاظلقادقةمسؾىماٌلؿوىماٌرطزيماٌؿعؾؼةمباظماظؼرارات

ظؾـؿوذجماظعاصؿيمومظؽنمبؿكؾفمممبفؿوسةمعنماٌؿارداتموماظـشاراتماحملاطقة
عؼدرمبؾعضماظلـوات.مصؿالحظاتمػذاماٌؤظفمحولمأذؽالماظعالضاتمبنيماظلؾطم
ماظواضعماحملؾيمعنمأجلماظؿوصلمإديمحؾولم متدصعممبعاؼـة ماظعاصؿة، مو اظعؿوعقة

معـادؾةمومعالئؿةمٌشاطلماٌدؼـة.
مباظرت مجاغؾفم، معن موػران مٌدؼـة ماسإدؾاغقة ماظػرتة معؤرخو مسؾىموؼؼوم طقز

مبقاثرؼسماظوغزوممقزاتم موؼؿؾنيمظدى ماٌرحؾة، متؾك ممذبؿؿع مخاللمأدريو، عن
م مسؾى ماسإبؼاء مسؾى مجيبتعضدرته مأعر موػو ماظـؼاصات، معؿعدد مإظقهمماؼش اجاغؿؾاه
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ماظؿؼاربمبنيماظد مغعرفمأن موسبن مخباصة مضدره محق مطانموتؼدؼره ؼاغاتماظـالثة
معنمضؾل مآغذاكمعرصوضا ؼـةم،معدقسمإباراوغنقلمديمبوهددمدرادةمأم.إدؾاغقا

مجقو مهؾقل محؼل مإرار ميف معـطؼةموػران ماٌرطزي ماٌغرب محقثمطان درتاتقفي
ماظظرف ،متربزموػرانمباسؿؾارػامباظذاتمصرا مبنيماسإدؾانمواظعـؿاغقني.مويفمػذا

عدؼـةمحدودؼةمعنمعـطؾقمأنماجملؿؿعماظذيمؼؼطنمبفذاماظـو معنماٌدنمػومأطـرم
معلاػؿةمسصؿتمترطيمحلاؼنمسؾىمم،قرياتاجملؿؿعاتمتؼؾالمظؾؿغ متعرصـا وهلذا

عرحؾةمػاعةمعنمتارؼخموػرانميفماظؼرنماظـاعنمسشر،مإذمؼعؿؿدمػذاماظؾاحثمسؾىم
درادةماظعالضاتماظدبؾوعادقةمواظؿفارؼةماظيتمضاعتمآغذاكمبنيماظؾؾدؼن.موؼـصبم

حياولمادؿؼصاءمسؾدماظؼادرمبوباؼةمسؾىمػفرةماظعؾؿاءمعنماألغدظسمسبوموػران،مو
معنمخاللمدرادؿهمهدؼدماٌؤثراتميفمايقاةماظـؼاصقةمظؾؿدؼـة.

معرؼمم مند موػران، معدؼـة محاظة ماظيتممتقز ماٌؿارداتماظؾغوؼة معلؿوى وسؾى
إذؽاظقةماظدخقلمبنيمايضارات،موخباصةممؾىعوداويماظيتمتؾينمطلمهؾقؾفامس

مررابـد مسؾىمدؾقلماٌـالمطؾؿة مبوػران،موتأخذ ماسإدؾاغقة مسنماظؾففة ماٌأخوذة و
متؿضؿنمحؼال موتوظقدؼة معؿأصؾة موػيمطؾؿة ماسإدؾاغقة ماٌعاغيمماظؾغة وجامطاعالمعن

ميفماٌلأظةماجاصطالحقةمصؼط.ماميؽنمحصرػ
وعنمأؼنمأتت؟موؼدسوغامصرؼدمبرعضانمم؟وظؽنمعاذامتعينميفماظواضعمطؾؿةموػران

ولماٌؤظفمحيامباظؾقثميفمحؼلماظؿلؿقةماٌدعج.مإذمظإلجابةمسنمػذؼنماظلؤاظني
ماظيتم ماألعاطن مظؿلؿقة ماظؽروغوظوجي ماٌلار مباتؾا  ماظؿوضققات مبؾعض اسإتقان

اظؿـؼقبميفماٌضاعنيمومطذظكمووػران.ممبهمععموػرانم)أوران(معـلموادػران،تؿشا
دم،موزبؿؾفماظؿأوؼالتمواألوصافمظؾرتاث،موظالدؿعؿاجاتموطؿاباتماسإاٌكؿؾػةم
مػيم…اظؾلاغقة ممو ماٌـطق مآصاقماظداخؾيمظؾؿلؿتوضققاتمحول متػؿح معـؾؿا قة،

إديمأبعدمعداه،مباظـؼاشمميفمعـلمػذهماظؼضاؼاوتدصعمصعوبةمايلمممجدؼدةمظؾعؿل،
م.مـهماٌؿشعؾةؼعقادوتوحيمبدخولم

م
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