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 : إهداء

 .في البداية الشكر لله...أخيرا تخرجناو

ثمرة تعبي إلى النور الذي أنار و أهدي وسام تخرجي

الذي بذل و وره أبدان ئالسراج الذي ال ينطفو دربي

 .جل أن أعتلي ساللم النجاح والدي العزيزأجهدا من 

تودعني بدعوة التي و إلى من تستقبلني بابتسامة

رفعت يدها إلى السماء تدعو الله عزو جل و لم تنم إال

 .ليحقق حلمي أمي الغالية

 .ة عائلتياسندي في الحيو إلى نجوم سمائي

ى برعمي الصغير إلو صغيرتي آسياو ابن خالتي عمارو

 .بوزيان

 .ولو بكلمة ساعدني كل منو إلى كل عائلة ناصر

 .بإرشاداتها ي  لم تبخل عل ذتي التيإلى أستاو
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 أختي صوفيا.
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  مقدمة  

مامات التي رك ز عليها يعد الدرس اللغوي من أكثر االهت

هو البحث عن  الهتماماتاه ذهاللغويون العرب ومن بين 

واالستفادة منه، ا التراث ومحاولة فهمه واستيعابه

وذلك عن طريق التعريب والترجمة باعتبار اللغة هي 

الوعاء األساسي لكل العلوم، ومن بين العلوم التي 

حث في تاريخ األمم وأصلها وبذورها وتطورها عبر تب

أو ما يعرف  المراحل التاريخية هو علم الطوبونيميا

المواقعية الذي يدرس أسماء األماكن من حيث  باسم

ومعناها وتصورها. وهو في ملتقى العلوم  موضوعها

وعلم اآلثار  اإلنسانية )التاريخ، واللغة، واألدب

لجيولوجيا وعلم التربة وغيرها( وكذا علوم األرض ا

وعلم المحيطات، وغيرها حيث أن  تعالق كل هذه العلوم 

يعمل على توسيع آفاق هذا العلم ويدعم حركة الكشف 

والتقصي عن الحقيقة، فالمواقعية علم يهتم باألعالم 

الجغرافية التي تحدد من خالل عتبة اللغة، ومن منطلق 

الته األمر يميز كل اسم عن غيره في رسمه وصورته ودال

الذي يستحضر علوما مساعدة مثل التاريخ، اللسانيات، 

 الجغرافيا.

تعد والية مستغانم من أغنى المناطق التي تزخر 

بالشواهد األثرية التي لها صدى واسع في العلم 

ولعل مدينة مستغانم ، والحضارة وكذا العمران

وضواحيها بما تزخر به من تراث شعبي تعد إحدى 

للدراسة الطوبونيمية  جغرافية المناسبةالعينات ال

باعتبارها بالغة األهمية، فاألسماء لها معاني أصل 

الوضع، ومعاني أخرى تتحكم فيها الظروف، ومن هذا 

المنطلق يعد البحث الطوبونيمي من ضمن التخصصات ذات 

 أ



__________________________________________________________________________ 

3 
 

  مقدمة  

الطابع االستراتيجي في الدراسات التطبيقية وهي مادة 

ولسانية فهي توحي أنثروبولوجية وسيوسيولوجية 

بالكثير من الدالالت والمعاني التي تساعد على فهم 

المجتمع المراد دراسته في نواحيه 

المختلفة)التاريخية والثقافية وغيرها( وانطالقا مما 

 : سبق يمكن أن نطرح اإلشكاليات التالية

ما هو مفهوم علم الطوبونيميا وماهي أهم  -

 نواحيه؟ 

لدراسة الطوبونيمية في إلى أي مدى قد تساهم ا -

الكشف عن خلفيات ودواعي تسميات األماكن في والية 

 مستغانم؟

هل تغيرت األسماء وتبدلت كليا أو جزئيا من خالل 

 استبدال حرف بحرف أو اإلبقاء على األصل كما هو؟

وانطالقا من ذلك ارتأينا أن تكون دراستنا تحت 

عنوان"المعجم الطوبونيمي المستغانمي، أسماء 

الدوائر أنموذجا" وموضوعنا هذا كان اقتراحا من 

األستاذة المشرفة، إضافة إلى رغبتنا في التعريف 

أكثر بوالية مستغانم والكشف عن أصل وحقيقة أسماء 

 أماكن والية مستغانم.

أما الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه المذكرة 

فهي قلة المراجع التي تتناول الدراسة المواقعية في 

الجزائر وخاصة والية مستغانم حيث خصصنا نحن دراستنا 

بأسماء الدوائر، كما أن الدراسة الميدانية تميزت 

بصعوبتها، فقد واجهنا بعض العراقيل من أعيان 

المنطقة وأن بعض السكان ال يرغبون في التجاوب معنا، 

إضافة إلى قلة األشخاص الذين لديهم علم بأصل تسميات 

 ب
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  مقدمة  

عروف أيضا أن مستغانم تقسم إداريا األماكن، ومن الم

إلى عشر دوائر، في دراستنا هذه ألممنا بسبعة دوائر 

فقط وذلك راجع لعدم توفر معلومات كافية وموثقة حول 

 ثالثة دوائر وهي عشعاشة، وحاسي ماماش، والنويصي.

 : وعليه جاءت خطة البحث موزعة على النحو اآلتي 

 *مقدمة؛

واقعية والمعجم *مدخل يتضمن مفهوم علم الم

واألنظمة الذي يعتمد عليها هذا العلم وأصناف 

 الطوبونيميا؛

ر والية األول بعنوان نظرة عامة حول دوائ*الفصل 

 مستغانم؛

 / اإلطار الجغرافي لدوائر الوالية.1

 الموقع اإلقليمي. 0/0

 الموقع اإلداري. 2/ 0

 التضاريس. 0/1

 اإلطار التاريخي. 4/ 0

ي وهو فصل تطبيقي، فخصصناه ـ أما الفصل الثان -

للدراسة الطوبونيمية لدوائر الوالية، وتطرقنا 

فيه إلى ذكر القصة من وراء هذه التسمية 

واعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاريخي 

 .والوصفي معا حسب الحاجة.

 

 ج
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لطالما اهتم كثير من العلماء منذ القديم 

كان يشك في تأويلها ولم  ألنه غالبا ما بالطوبونيميا

في النصف الثاني من القرن التاسع  تكسب صفة العلم إال

عشر في فرنسا فقد خصصت قواميس خرائطية لبعض 

 August Lonyonأوغيستلونيون    يعد، والمقاطعات

ف كتاب أسماء أماكن للمواقعية حيث أل   المؤسس األول

قام بعده بمنهجية منظمة ثم  0028في فرنسا سنة 

 منهم ألبرت دوزاثون بتطوير أعماله وباح

Albertdouzat وشارل ستينغ Charlesposting    وأرنست

ن التعمق ويواصل حاليا المتخصصو Ernest negerنقع 

 .1في أبحاث المواقعية

يات األولى لعلم اوالبد أي أن اإلرهاصات

كان غربيا محضا وانتقل إلى تبي ن أنه  الطوبونيميا

مة مختلف مؤلفات العلماء العالم العربي بعد ترج

ولما وصل إلى العرب شرعوا في دراسته وتأسيس ، الغرب

 قواعد هذا العلم.

 : ـ تعريف المعجم0

 عرفها الزمخشري في أساس البالغة : لغة

ستعجم عن ومعنى سألته فا "فكلمة معجم من عجم

باب و كتاب فالن أعجم إذ لم يفهم ما كتبوالجواب 

                                                           
Toponemie francaise0 Un article de wikipiudia.1

l'enceclopidielite 
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تعريف الزمخشري و .2األمير معجم أي مبهم مقفل"

 هنا يدور كله حول اإلخفاء وعدم البيان واإلفصاح.

وورد تعريف المعجم في تاج العروس "ما ذكر ابن 

في مقدمة كتابه سر صناعة اإلعراب أن  102الجني ت 

 اإلخفاءو مادة ع ج م وقعت في لغة العرب لإلبهام

عجم من ال يفصح وال يبين كالمه وإن واأل ضد البيانو

 3العرب". كان من

من خالل التعريفين السابقين للمعجم نجد أن كل 

 وهو اإلبهام الرواد اتفقوا على معنى واحد للمعجم

 الغموض.و

ترى أن  إال أن هناك طائفة أخرى من علماء اللغة

 م( في أصل إطالقها تدل على اإلبانة، ج، مادة )ع

 األول الظهور أي عكس ما جاء به التعريفو الوضوحو

حيث  اضحا ما جاء به في تعبير األزهريذلك يبرز وو

الخط هو الذي أعجمه كتابه "المعجم : قال

وجاء أيضا في لسان العرب البن منظور في 4"بالنقط

جني  وقال ابن عجمه نقاطهو "أعجم الكتاب: قوله

 .5استعجامه" أعجمت الكتاب أزلت

ومنه فإننا نستنتج أن معنى كلمة معجم في أمهات 

ن األقوال فيه قد ومتباين أل لفالمصادر اللغوية مخت
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إزالة العجمة و عجامتعدلت ليجهل من ناحية معنى اإل

 .الغموضو ومن ناحية أخرى عدم اإلبانة

 

 

 : مفهوم الطوبونيميا

 تعرف الطوبونيميا على أنها مصطلح إغريقي

" التي تعني المكان Topos" "مركب من لفظين الطوبو

كان وهو علم م " الدالة على اسم أي  Onumaوأونوما "

يقوم على تأصيل أسماء األماكن وهو فرع من 

وداللة األسماء  التي بدورها تدرس أصل األنوماستكية

لجميع عالم من أنتروبونيمات )أسماء أشخاص( واأل

المرتبطة بالمحيط الطبيعي من  األنوماستكيةصناف األ

أسماء األماكن وأسماء القبائل واألنساب وحتى أسماء 

 .6الحين"األولياء الص

بعد التعريفات : الطوبونيمي تعريف المعجم

نخلص اآلن إلى  المختلفة للمعجم والطوبونيميا

ف على أنه التعريف الكلي للمعجم الطوبونيمي ويعر  

األماكن حيث يهتم  "وعاء يحوي مجموعة من أسماء

بدراسة معنى وأصل األسماء كما يدرس التحوالت 

األماكن  سماءأ والتطورات التي مرت بها فيعرفنا على

بعاد االجتماعية التي تحرك حياة األالتي تعكس بعض 

 .7المجتمع وبعض األبعاد التاريخية والجغرافية"
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وهو بهذا التعريف يعد "بنكا يجمع كل أسماء األماكن 

 .7واألعالم والمناطق الجغرافية لكل بقعة"

 دمن خالل هذين التعريفين نستنتج أن المعاجم تع

 ة والتي تحفظ وتخزن جميعالذاكرة الحية لألم

الذكريات وتنقذها من الضياع وهي تعمل أيضا على صون 

المعارف بالنسبة ألي أمة والحفاظ على موروثها 

 الثقافي والحضاري واالجتماعي.

"أن المواقعية نظام متعلق  ويرى ألبرت دوزا

باللسانيات التي تعد علما للغة بصفة عامة وبصفة 

حث ووصف وشرح لأللفاظ التي أدق المواقعية عبارة عن ب

مازالت تساعد على تعيين جوانب الطبيعة في و ساعدت

. ويشير هذا التعريف 8عالقتها مع الوجود اإلنساني"

يؤكد على أن الطوبونيميا يونانية تترجم إلى علم و

هو  الغرض من هذه الدراسةوالمواقعية في اللغة 

كان م التعرف على أصل تسمية مكان ما وهو مرتبط باسم

 جغرافي.

 : أنظمةالطوبونيميا -9

واقعية إال بوجود أنظمة ثالثة علم الم عملال ي

التاريخ فصلها عنه أال وهي اللسانيات، و يمكنال

 والجغرافيا.

 : اللسانيات 9-9
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"تعد اللسانيات النظام األساسي الذي يستند 

أسماء األماكن هي "حيث أن  9عليه علم المواقعية"

د تلقائيا بل مختارة من عناصر من اللغة ال تول

عبارة عن  فأسماء األماكن 10الخزان المعجمي للغة"

اللغة هي و نتائج مفهمة لمكان ما من قبل اللغة"

وتكمن عملية ، التي تفرض على كل مكان قواعد خاصة

تسمية األماكن في إرساء إشارة لسانية نرسخها في 

هذه اإلشارة اللسانية ، المكان المقصود بالتسمية

ر عن فردية األماكن وقد تتطلب الدراسة بعض تعبي

علوم اللسانيات مثل علم االشتقاق خصوصا عندما 

يتعلق األمر بأصول جذرية مثل بعض مفردات اللغة 

 ن اللسانيات إحدىوعليه فإ"11البربرية أو العربية

، أهم العلوم التي تقوم عليها الطوبونيميا

انية فاللسانيات هي العلم الذي يقرأ اللغة اإلنس

وفق منظور علمي دقيق فهي تسمح لدارس المواقعية 

 بالرجوع إلى الكتابات القديمة.

 : ـ التاريخ 9

التاريخ عالقة إن العالقة بين المواقعية و2 -2

وثيقة حيث يرى كولنجوود "التاريخ نوع من و أكيدة

أنواع البحث العلمي هو العلم الخاص بالجهود 
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ة عن األسئلة التي اإلنسانية أو حالة تستهدف اإلجاب

وب للمواقعية عالقة بهجرة الشعبجهود البشرية و تتعلق

مراحل التعمير ووغزو األقاليم، االستعمار، االستقالل 

تطبيق التنوع والتنظيم وتنقلهم ووتحرك السكان و

 .12القوانين الجديدة"

ى ومنه فعندما نريد دراسة أسماء أماكن تنتمي إل

يتطلب منا هذا بحثا ن، لغات أجنبية في حيز لغوي معي

 من خالله أصل المكان وانتمائه. تاريخيا نحدد

"ومن أمثلة ذلك أسماء األماكن في الجزائر ترتبط 

ارتباطا وثيقا بالحقبات التاريخية التي مرت بها 

تاريخ من خالل العبر مراحل الجزائر منذ نشأتها و

أسماء منحوها للمناطق التي عمروها ولهذا 

الجزائر تتميز بعدم االستقرار فقد الطوبونيميا في 

يحمل المكان الواحد عدة تسميات مختلفة ناتجة عن 

 .13التحرر منه"و االستعمار

م إبراهيو قد قام كل من األستاذ فريد بن رمضانو

تتعلق  "أسماء األعالم عطوي بدراسة مقتضبة ومجملة حول

أهمية علم  اها حيث أبرزؤأسمابإفريقيا، فضاءاتها و

يا في تفكيك الشفرات المعاني وأصول الطوبونيم

األسماء وال سيما في القارة السمراء التي تتجذر فيها 

رمضان بن أن أكد فريد  األسماء منذ آالف السنين بعد

 .14ل مليمتر في الجزائر له اسم"كأن 
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ومن جهة أخرى أكد الخبير لدى األمم المتحدة 

 إبراهيم عطوي "أن المحتل الفرنسي في الجزائر أعاد

ته، سم بحجج تضمن مصالحه وتدعم أطروحا 488تسمية 

همية الحفاظ على هذا اإلرث من خطر حيث شدد على أ

أضاف المتحدث أن الجزائر بدأت و فقدان المعنى

عام  بالطوبونيميا وعلم أسماء األماكن اهتمامها

000015. 

من هنا نجد أنفسنا متأخرين في البحث عن علم و

بحيث ظهر العلم ، ألخرىالطوبونيميا مقارنة بالدول ا

لم يباشر و سجلت هذه الدراسة فقرا كبيراو في الجزائر

 .في دراسة إجمالية الطوبونيميا

 : الجغرافيا 9-3

تعد هذه األخيرة من أهم العلوم التي تعتمد عليها 

الطوبونيميا "فالجغرافيا تحاول شرح ما يربط اإلنسان 

لذي بوسطه وهذا ما يسمى بحب المكان وهو الشعور ا

ومنه يقال "اإلنسان  .16يحسه الشخص اتجاه مكان عيشه"

 .17ابن بيئته"

وهذا األمر أي تعلق اإلنسان بمكانه وبيئته يجعله 

نقطة مميزة في نفسية شخص معين. وفي هذا الصدد إذا 

أردنا التعريف بعلم الجغرافيا نجد حاجي خليفة في 

 "علم الجغرافيا وهي: كتابه كشف الظنون يعرفه قائال
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كلمة يونانية بمعنى صورة األرض ويقال جغراويا 

بالواو على األصل وهو عام يتعرف منه أحوال األقاليم 

السبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة األرض وعروض 

البلدان الواقعة فيها وعدد مدنها وجبالها وبراريها 

 .18وبحارها وأنهارها"

عادي فلهذا العلم أهمية كبيرة حيث تمكن الشخص ال

باإللمام بكافة المعلومات عن األقطار الموجودة في 

العالم دون عناء وتعب وذلك من االستفادة واالطالع على 

الرحالت التي قام بها أكبر الرحالة الذين جابوا 

 العالم كله.

وأسماء األماكن بدورها تعبر عن وجود "مساحة ما 

في مكان تسهم في تأسيس موقعه بالنسبة إلى أماكن 

رى كما أنها تبين لنا معلومات تتعلق إما بطبيعة أخ

المناخ أو اإلنتاج الفالحي والصناعي أو في طبيعة 

 .19األرض"

بتلك العلوم الثالثة  وال تكتفي الطوبونيميا

الجغرافيا(فقط بل هناك علوم  )اللسانيات، التاريخ،

أخرى تعكف على دراسة المواقعية نذكر منها على سبيل 

 ماع، علم اآلثار وعلم األجناس.المثال علم االجت

في علم المواقعية : األصناف الرئيسة للطوبونيميا

فهي تختلف من ، تصنف أسماء األماكن إلى عدة أصناف

 : نوعآلخرون يمكن حصر األصناف الرئيسية فيما يلي
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وهو صنف من  "HYDRONYME": الهيدونيم -

 وتعني "HYDROهي مركبة من "أصناف الطوبونيميا و

التي تعني الراسم ويطلق هذا و ""onymeالماء و

ماكن التي لها عالقة بالماء اللفظ على أسماء األ

 .20واد منبع"، مثل عين البئر

 يختص هذا األخير"و horonyme ورونيماأل -

هضبة ، بالتضاريس مثل جبل باألماكن التي لها عالقة

 ، 21تل"

هذا الصنف  ىويعن odomyme االودونيم -

  ،22الشوارع"و أسماء الطرقاتبدراسة "

أو  hayiotopoyme االجيوتوبونيم -

ويخص بدوره هذا الصنف  hagionymes االجيونيم

بأسماء األماكن التي لها عالقة باألولياء 

 .23القدسيينو الصالحين

يميا يتضح أن نمن خالل عرضنا ألنهم أصناف الطوبوو

مجموعة من المميزات أو  إلىيميات تحيل نالطوبو

ن ماء أو تضاريس العناصر التي يزخر بها ذلك المكان م

أو شوارع عتيقة أو شخصيات تاريخية عاشت في ذلك 

أسماء  إلىالمكان وكان جزءا منها وهي أيضا تشير 
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 laالنبات والحيوان وتدخل تحت "المواقعية الجزئية

microtponyme"24. 

انتشاره في العالم يميا ونعند ظهور علم الطوبو

ه واالستفادة منه اء على دراستعكف الكثير من العلم

ا الحفاظ على أثارهم المتبقية فوجدولخدمة أمتهم و

دراسات المتنوعة أنه يكتسي أهمية بالغة في جميع ال

أو تاريخية أو لسانية وغيرها  كانت جغرافية سواء

تكمن هذه األهمية في جميع مجاالت الحياة البشرية و

بعض  ىفسع، أكانت ثقافية أو سياسية أو حضارية

 جغرافية ألن هذا  وضع معاجم لكل بقعة إلى الباحثين

جهة الحضارية ألي مجتمع الواالمعجم سيمثل "

قيم المجتمع  سيعمل على الحفاظ علىبأكمله و

 .25الجزائري ووحدته"
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 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

 : لوالية مستغانم اإلداريجدول يبين التقسيم  -

 الرقم الدوائر البلديات

 0 مستغانم مستغانم

حاسي  –مزغران  –استيدية 

 ماماش

 2 حاسي ماماش

وادي  –سيدي بلعطار  –السور 

 عين تادلس –الخير 

 1 عين تادلس

 -الصفصاف–السوافلية–سيرات

 بوقيرات

 4 بوقيرات

سيدي  –ألوالد مع الله–تازقايت

 علي

 1 سيدي علي

أوالد  –خضرة  –نقمارية

 عشعاشة–بوغالم

 6 عشعاشة

عين  –الحسيان  –فرناكة

 النوصي

 7 عين النويصي

عين سيدي –الطواهرية–منصورة 

 شريف 

 0 ماسرى

بن عبد المالك رمضان  –حجاج 

 سيدي لخضر  –

 0 سيدي لخضر

خير  –صيادة عين بودينار 

 26الدين 

 08 خير الدين
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 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

 

 : والية مستغانم )دائرة مستغانم( -

 : الموقع اإلقليمي- 0

ر التي والية مستغانم هي إحدى واليات الجزائ

تطل على البحر األبيض المتوسط حيث تبعد عن 

كلم  08 ـكلم وعن مدينة وهران ب 161 بـ العاصمة

الجهة الشمالية على شاطئ البحر األبيض  فهي في

 .27المتوسط

إطاللتها على و وهذا الموقع الساحلي الخالب -

حيث تعتبر ، كسبها مكانة سياحية هامةأالبحر 

أخرى فهي  من والياتألكثر السياح  الواجهة األولى

 .تتمتع بجمال سياحي رائع

 : الموقع اإلداري - 9

 2260قدرها تتربع والية مستغانم على مساحة

من المساحة الكلية للجزائر ورمزها اإلداري  2كلم

أما فيما يخص الكثافة السكانية التي ، 28"27هو "

هذا و نسمة 120" تتتواجد في هذه الوالية فبلغ

فيها لتعداد السكاني أما ا 2880حسب إحصائيات 

ومن المتفق عليه 29"في السنة نفسها 074047فبلغ 

عن باقي المناطق ومستغانم هي منطقة غربية 

تجاهات االبالنسبة للجزائر ولها حدود في كل 

                                                           

2700000

14

28

292880012880



__________________________________________________________________________ 

09 
 

 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

شلف وغليزان وأما من  يتافيحدها من الشرق وال

ومعسكر ومن الغرب والتا  غليزان اتيالجنوب وال

شمال فيحدها البحر أما من ال، وهرانمعسكر و

 .30األبيض المتوسط

 4تنقسم تضاريس الوالية إلى : التضاريس -

السهول ، "هما الهضاب مناطق لجهتين أساسيتين

المنخفضة الغربية وهضاب مستغانم الظهرة جبال 

 .31الظهرة وسهول المنطقة الشرقية"

 : اإلطار التاريخي– 3

يعتبر التاريخ علما يقوم على دراسة األحداث  -

، ويعتمد قديما وحديثا ةصلاحالوقائع الل وتسجي

ولقد كان العرب ، اإلنسانهذا العلم على الوقت و

 ، فكل بقعةاألنسابعامة يسجلون الوقائع و

جغرافية على سطح األرض إال ولها تاريخها الذي 

ووالية مستغانم من المناطق التي لها يميزها، 

 مدينةغني وثري إن مدينة مستغانم هي  تاريخ

دت قبل دخول ي أعماق التاريخ وجضاربة ف

والشاهد على ذلك وجود ومان الرالفينيقيين و

وهذه ، تزال قيد الدراسةاألثرية التي ال المواقع 

المواقع والشواهد إنما تؤكد على أن هذه المدينة 

 موجودة إبان العصر الحجري فموقع مستغانم كانت

هاجرت  االستراتيجي جعلها موطنا ألقوام بشرية
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 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

ت عليها عدة قبعبر عصور غابرة ثم تعا إليها

 حضارات حيث عرفت مستغانم في العهد الفينيقي

ها من ؤمينائها المسمى مورستاقان ثم أعاد بنا

-268غالينوس  رراطوبطرف الرومان في زمن اإلم

عقب العهدين  وعرفت عندهم باسم كارطيناي ثم، 260

بين  دارسة مافحكم مستغانم كل من األالسابقين 

م 0047م 0816م والمرابطين ما بين  074-م 700

م والزيانين ما 0114م 0211والموحدين ما بين 

م 0244ن ما بين ينييالمرو 0114م 0211بين 

ن نحو مدينة مستغانم ثم توجهت أنظار اإلنسا046132

 اقاموو 0180"عام تراتيجي وذلكاالس بسبب موقعها

بحصرها وإجبار شيوخها على توقيع معاهدة 

 .33"0100االستسالم عام 

 : مستغانم في العهد العثماني -

اتخذت و"م 06القرن في  ن مستغانموالعثماني دخل

العهد العثماني  المدينة منعطفا حاسما ويعتبر

هبي بعدما تولى الباي مصطفى بمثابة العهد الذ

ا عاصمة بايلك الغرب بوشالغم زمام الحكم وجعله

العثمانيون  جاء األتراك 0106وفي سنة  الجزائري

ان وفتح خير الدين مدينة مستغانم في بسوطرد اإل
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 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

قامت معركة مزغران  0110أما في أوت ، م0128عام 

 .أين انهزم اإلسبان

اكتسبت والية مستغانم تاريخا ثريا وذلك بعد 

مرورها بعدة عصور وحضارات بداية من العصر الحجري 

حيث تم في هذا العصر ، وصوال إلى العصر الحديث

 تالل الجزائر بمساعدة الكول أوغلي بصد الهجماتاح

م، 0011-0012على مستغانم في عامي  الفرنسية مرتين

هذا ما ، وقد كانت المدينة موقعا بحريا حصيناف

جعلها الهدف األول الحتاللها خوفا من أن تسقط 

حرصت القوات ، والمدينة في يد األمير عبد القادر

م فلقد  0011عام  الفرنسية على احتاللها في يوليو

فيقال ، مسلحةهذه المدينة وعرفت بعدة أعمال  تميزت

وفي عشية ات األولى للثورة كانت من أرضها أن الطلق

م شهد هذا  0011الثامن والعشرين من شهر جويلية 

اليوم سقوط مستغانم وذلك بعد سقوط مزغران وتقدم 

 ات الفرنسية الغازية نحو مستغانم.القو

 : نمغاتشخصيات من مس -

كانت لوالية مستغانم عدة شخصيات وأعالم عرفت 

واشتهرت بها ونذكر من أبرزها أحمد مصطفى العالوي 

الطريقة  صوفي ومؤسس، 0014/يوليو 04 – 0060

أما  .34العالوية المتفرغة عن الشاذلية الدرقاوية

عرفت بالمسرحي الشهير عبد الرحمن ففي مجال المسرح 

أما في .000135-م1400عبد القادر المعروف بكاكي 
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نجد مجدد قادة المولود في ف مجال الشعر والكتاب

ن ارسمكان هناك أما فيما يخص الفن والتشكيل  .0014

وعبد الله بن عنتر  0000-0018خدة ن محمد امشهور

. فقد أنجبت مستغانم رجاال شرفوها 001036المولود 

ورفعوا رايتها في جميع المجاالت وأورثها ثروة 

 البد لنا من المحافظة عليها. علمية هائلة

 : أهم المواقع التاريخية بمستغانم

تزخر والية مستغانم بالعديد باألماكن التي 

تجعلها قطبا سياحيا هاما وذلك لتوفرها على مناطق 

سياحية خالبة وعلى شواطئ جميلة وكذا مجموعة من 

المعالم األثرية التي تشهد على فترات تاريخية 

قصر الباي  :هذه المعالم مايلي عاشتها المنطقة؛ من

محمد الكبير، حي الدرب حي المطمر، األبواب الخمسة، 

 .37باب العرصة، برج المحال، مغارة ماسرى

 : دائرة عين تادلس

 : الموقع اإلقليمي

الدوائر التابعة لوالية دائرة عين تادلس هي من "

كلم 20ـ مستغانم وتقع على ضفاف واد شلف وتبعد ب

كم غرب الجزائر العاصمة  161والي عن الوالية وح

 .38"08ومتمركزة على محور الطريق الوطني رقم 

 : الموقع اإلداري
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من المساحة  2كلم06تغطي دائرة عين تادلس 

ومن  .من المساحة اكبير اأي تحتل نصيب. 39الكلية

من الشمال : بين المواقع المناطق التي تحدها مايلي

منصورة  ومن الجنوب بلدية، بلدية سيدي بلعطار

بودينار وخير الدين  اتيوبلدية الصور شرقا وبلد

 .40من الغرب

 : الكثافة السكانية

 .4188841ويبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 

 : اإلطار التاريخي

 : م0040تاريخ عين تادلس قبل 

البربر من  كانت منطقة عين تادلس موطن قبائل

آنذاك  المغراويين وبني زينانت الذين عرفوا

ة خالل العصور الوسطى، ثم توالت بعد بمنطقة الظهر

 ذلك الحكم على المنطقة، فخضعت إلى حكم الزيانيين

.وغزو منطقة 0100والمرينيين إلى غاية سنة 

مستغانم من طرف اإلسبان بعد أكثر من سنة من 

المقاومة قام األهالي بطلب النجدة والمساعدة من 

 الدولة العثمانية، فخضعت إلى حكم العثمانيين سنة

". وهنا يتضح لنا أن  منطقة عين تادلس عبر 016742

 تاريخها خضعت إلى مجموعة من الحكام.
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وبعد كل الحكام التي خضعت لها أصبحت منطقة 

عين تادلس مستعمرة فرنسية وأعلنت ذلك رسميا عام 

004043. 

 إن موقع عين تادلس الجغرافي وخصوبة أراضيها

لسلطات ووفرة مياهها الجوفية هو ما لفت انتباه ا

الفرنسية وقام باستغالل ثرواتها عن طريق جلب 

 المعمرين.

 : إبان الثورة التحريرية عين تادلستاريخ 

جرت بعين تادلس عدة عمليات عسكرية بقت بصمتها 

راسخة إلى حد اليوم، فكم كانت عظيمة تلك التضحيات 

التي قدموها رجال ونساء هذه البقعة الطاهرة من 

م تلك المواجهات التي جرت الوطن الغالي، ومن أه

بين المجاهدين والعسكر الفرنسي في منطقة عين 

 : تادلس ما يلي

معركة الزاوية ببني يفرن بواد الخير سنة  -

0016 ، 

مداهمة دورية فرنسية لمنطقة أوالد مجاهري  -

 ، 0068سنة 

تفجير قنبلة بمرآب للعتاد بدوار بلحضري  -

 ، 0010سنة 

جاهدين بقرية تخريب مخزن للخمور من طرف الم -

 .001744الشاليلية سنة 
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أي أن  منطقة عين تادلس شهدت عدة مكافحات من 

المجاهدين ضد المستعمر الفرنسي وكانت كل مرة تؤكد 

نصرا من الله قريبا، فعين تادلس هي مصدر جيل 

 بأكمله ظل يرعب المعمرين ليال ونهارا.

  سماء المجاهدين من منطقة عين أبعض

 : تادلس

المستعمر ل بلطرش العجال الذي لقن الشهيد البط -

ال يمحى من صفحات التاريخ على مدى  الفرنسي درسا

 الزمن، 

بريجة عبد الله وسي واضح واستشهدوا سنة  -

بدوار أوالد محمد، وعالم عبد القادر،  0017

 .45وقادري محمد، وسي عبد الحميد

 : دائرة بوقيرات

 : الموقع اإلقليمي

دائرة بوقيرات إحدى 

لتابعة لوالية الدوائر ا

مستغانم والتي تقع في 

جنوب شرق عاصمة والية 

كلم عبر  27مستغانم وتبعد

،وهي 21الطريق الوطني رقم

بذلك لها حدود مع ثالث 

                                                           

45
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 .46واليات هي مستغانم وغليزان ومعسكر

وتقع ° 7101، 11وتقع هذه الدائرة على خط الطول 

 .47°211280، 8على خط العرض 

 : الموقع اإلداري

 كلم من  07حة دائرة بوقيرات حوالي تبلغ مسا

أما عدد سكانها فلقد  48المساحة الكلية للوالية

 288049نسمة وهذا حسب اإلحصاء األخير لسنة  002، 16بلغ 

أما عدد الدواوير التي تشكل مجموع هذه الدائرة فقد 

 .50دوار 11بلغ 

أما عن الحدود الجغرافية التي تحد هذه المنطقة 

كلم عبر  02 السوافلية على بعد فيحدها شماال بلدتي

، أما جنوبا فتحدها بلدية 86الطريق الوالئي رقم

كلم، وشرقا بلدية  0الغمري من والية معسكر على بعد

كلم عبر الطريق الوطني 00يلل من والية غليزان على بعد

 .51، أما بلدية سيرات فتحدها غربا21رقم 

 : التضاريس

غابات، تتميز تضاريس هذه المنطقة بالجبال وال

"محاريقة، وموزيا الجهة الغربية  أما الجبال فنجد

بين بلديتي  21للدائرة على الطريق الوطني رقم 

وسيرات، والسكارنية في الجهة الشمالية  بوقيرات

                                                           

46202828088

47

48202828018

49

500028280021

51
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أما عن الغابات 52"86للبلدية على الطريق الوالئي رقم 

بالجهة الثانية فنجد "موزيا في الجهة الغربية 

بين بلديتي  21وطني رقم للدائرة على الطريق ال

وسيرات، والترفاس في الجهة الجنوبية  بوقيرات

 .53المؤدي إلى غليزان" 21للدائرة على الطريق رقم 

 : اإلطار التاريخي

أما ما أفرده التاريخ حول أهل هذه المنطقة فهو 

أن  أصل سكان بوقيرات هو فرع مجاهر وهو فرع من فروع 

ذين يكونون غرب األصول الهاللية األربعة للعرب ال

الجزائر وهم بني هالل وبني سالم والرياح، المنحدرين 

من الحجاز العربي وحول مكة المكرمة والمدينة 

وصلوا إلى  0810و"حتى سنة  54المنورة وبسائط الطائف

ولقد شاركوا مجاهر في  55وانتشروا فيها" الجزائر

العديد من المعارك ضد المستعمر من بينها "مقاومة 

التي استشهد  0110باني لمزغران في سنة الغزو اإلس

فيها الكثير منهم أمثال بوعبسة االبن األكبر 

كما خاضوا معارك عدة مع األمير عبد  56للسنوسي"

القادر وشاركوا بالرجال واألموال وعملوا على تنظيم 

الجيش بعد معركة تلمسان التي فقدو فيها توازنهم 

را أكبر وقوتهم فقد لعبت هذه المنطقة ورجالها دو

دينيا وثقافيا وفي تكوين الرجال، ولم يكتف بنو 

                                                           

52202828

53

540141

55118111

56yeonames.ory
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مجاهر بهذه المقاومة فقط بل قاموا أيضا في معارك 

والثورات في الجنوب  0070الشيخ المقراني سنة 

 .57الجزائري وهذا ما دفع بفرنسا لنفي العديد منهم

 : دائرة ماسرة

 : الموقع اإلقليمي

دائرة ماسرة من 

الدوائر التابعة 

ية مستغانم وتقع لوال

في الجنوب الغربي 

 01للوالية حيث تبعد ب 

 .58كلم على مقر الوالية

تتميز هذه المنطقة 

بمناخ معتدل بارد 

وممطر شتاء، حار وجاف 

 .59صيفا

 : الموقع اإلداري

كلم، حيث أنها  41تبلغ مساحة منطقة ماسرة حوالي 

فهذه المنطقة  60هكتارا للفالحة 1477تستعمل قرابة 

تميز بطابعها الفالحي وهذا راجع لمالءمة تعرف وت

المناخ، فيحدها شماال مستغانم وجنوبا سيرات وشرقا 

 .61منصورة وغربا عين سيدي شريف

                                                           

57

58422828088018

59

602028280188

61
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 .62نسمة 21006أما عدد سكانها فبلغ 

 

 : اإلطار التاريخي

إن ماسرة منطقة معروفة بتاريخها وأثارها 

القديمة التي تدل حتما على قدمها في الوجود فحسب 

وايات المتداولة والتي استقيناها من طرف الشيوخ الر

عرفت ماسرة عبر التاريخ القديم  المصلحين أبا عن جد.

أحداثا كبرى، وال تزال بعض اآلثار والمعالم 

، ومن 63ما قبل التاريخ التاريخية شاهدة على مرحلة

بين تلك المعالم الدالة على أقدميتها موقع أثري 

ماسرة، ووجدوا بها يحمل اسم رجال الكهف ومغارة 

أدوات وأواني قديمة، ووجدوا أيضا معالم أثرية 

. كما شهدت هذه المنطقة على حكم 64ةببغابة سي بن ذهي

تم إنشاء ماسرة من  0040العهد التركي لها وفي عام 

 .65طرف المستعمر الفرنسي

 : دي عليدائرة سي

                                                           
62Recensement 2008 de la population on algerienne wilaya de 

Mostaganem, sur le site de l’ons 
63

642228280188

65
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 : الموقع اإلقليمي

تقع منطقة سيدي 

علي في الجهة الشرقية 

ية مستغانم وتبعد لوال

 48على الوالية ب 

 .66كلم

 

 

 : الموقع اإلداري

تتربع منطقة سيدي 

علي على مساحة قدره 

كلم، حيث يحدها شماال سيدي لخضر وحجاج وجنوبا  207

غليزان ووادي الخير وشرقا تازقايت وأوالد مع الله 

 .67أما غربا فيحدها سيدي بلعطار والسور

إلى  2880أما عدد السكان فيها بلغ حسب إحصائيات 

 .68ألف نسمة 17

 : اإلطار التاريخي -

وجد بمنطقة سيدي علي عدة مواقع تاريخية وأثرية ي

هذا ما يدل على وجود هذه ، تتوزع على نواحي عدة

فكل عصر إال وله أثر ، المنطقة منذ العصور القديمة

 . تاريخي يدل عليه

                                                           

66862828088

67

682880002880
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 : قبل التاريخ ما -أ

 على وجود هذه المنطقة في هذه الفترة موقعما يدل 

، الذي ترجع فترته إلى ما قبل التاريخ، دي الرايحا"و

وفيه كمية هائلة من األدوات الحجرية المفصولة التي 

كان يستعملها اإلنسان البدائي والذي تعود فترته ما 

 .69ألف سنة قبل الميالد" 688ألف إلى 488بين 

 : العهد الروماني -ب

ه الفترة أو الحضارة في منطقة سيدي وما يمثل هذ

الشاسعة، ويطلق عليه الكثير  علي المقبرة الرومانية

 حوش الواقبية.

 : عهد الفتوحات اإلسالمية -ت

عبور  العهد هو المنطقة في هذا شهدته هذهما 

رحمن الداخل أبي العباس الذي قام الخليفة عبد ال

ف بقتل كل األسرة األموية وتم استقباله كاألبطال من طر

 .70أميرها حسان بن زروال

 : الفترة العثمانية -ث

سعت سلطتهم في عندما دخل العثمانيون الجزائر وتو

 مراقبة السفنبـ"بناء أبراج  اقامو، ائهاأنح

 .71المالحة البحرية"و

 : الفترة االستعمارية الفرنسية -ج

                                                           

698628288088

70

718628288018
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من قصبة سيدي علي  كباقي مناطق الجزائر لم تنج

، لتراب الجزائريحتل كامل ااالستعمار الفرنسي الذي ا

أخصب األراضي  فسكنها المعمرون الفرنسيون وسلبوا

الفالحية من أهلها وأدخلوهم في مستنقع الثالوث 

ولكن هذا  الجهل والفقر والحرب. الخطير المتمثل في

لعب دورا بارزا وفوعي الشباب آنذاك ا، لم يدم كثير

الحرب المقدسة  ، وأعلنوافي مقاومة االستعمار الدخيل

كبداية لعهدة الجزائر في  0014لة أول نوفمبر في لي

 . 72طريق التحرير

من أهم المعارك التي شهدتها هذه المنطقة معركة 

وتلتها بعد ذلك عدة  0016سيدي رقاي في شهر سبتمبر 

المقاومات في أنحاء و وكل هذه المعارك، 73اشتباكات

تقالل الوطني في شهر الوطن كانت ثمرة االس

 .0062جويلية

                                                           

728628288018

73



__________________________________________________________________________ 

33 
 

 تغانم نظرة عامة حول دوائر مس          األول                     الفصل  

 : ة خير الديندائر

 : اإلقليميالموقع 

خير الدين هي وحدة 

إقليمية تابعة لوالية 

مستغانم وهي تقع "شرق 

الوالية حيث تبعد عن 

كلم  80مركز الوالية ب 

عن مستوى  0701وترتفع ب 

 .74سطح البحر

 : اإلداريالموقع 

تتربع منطقة خير 

وهي منطقة ريفية  2كلم 41الدين على مساحة قدرها "

 27210ولقد بلغ عدد السكان فيها 75ا"دوار 22تضم 

العام للسكن والسكان لسنة  اإلحصاءنسمة وهذا حسب 

 نسمة أي نسبة 18888كثر من أوالذي يقدر حاليا ب 2880

وجنوبا  يحدها شماال بلدية مستغانم .%2176تقدر ب 

 .دينار غرب عين تادلس شرقا بلدية بووبلدية صيادة 

                                                           

742228280028

75Recensement de la population algérienne wilaya de mostaganem 

sur le site de l’ons 2008.

762828280088
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 : دائرة سيدي لخضر

 : اإلقليميالموقع 

تابعة  سيدي لخضر دائرة

لوالية مستغانم 

 تبعد بحوالي، الجزائرية

كلم عن عاصمة الوالية  18

وعن الطريق ، مستغانم

سيار شرق غرب بحوالي ال

ويمر بها الطريق ، كلم088

 .0077الوطني رقم 

 : اإلداريالموقع 

تبلغ مساحة منطقة سيدي 

ويحدها من الشمال البحر 2كلم048لخضر ما يقارب "

المتوسط ومن الجنوب تازقيت وسيدي علي ومن  بيضاأل

بلغ عدد السكان لعام . و78الشرق خضرة الغرب حجاج"

 .79"14.602ب  2880

                                                           

778628280888

78

792880012880
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 : أصل تسمية مستغانم

ات تاريخية وحضارات مختلفة وهي بعرفت مستغانم حق

وبعد كل ما مر على  ،الثقافات بذلك تعتبر مفترق

بناؤها على يد "أعيد  مستغانم من عصور وحضارات

والي  اإلدريسيطابي خلي الصالح سيدي عبد الله الواال

ومعمرها بوادي  سكان المنطقة وهو مؤسسها أولمجاهر 

القصة معروفة لدى الكثير من  ، وهذه1مجاهر"

لي الصالح سيدي عبد المستغانميين، فلقد كان للوا

يقيم بها الرحالة في  التيو ،بالمطمر أكواخالله 

 إلىأصل تسمية مستغانم  اوبنسهنا و ،2فصل الشتاء

 مشتى غانم أي مكان قضاء فصل الشتاء لهذا الجد

لم تقتصر أصل تسمية مستغانم على هذه و ،3أحفادهو

 ،الرواية فقط بل تضاربت حول تسميتها عدة أراء

 أن مستغانم تتكون من كلمتين مختلفتين اوأر فآخرون

تعني محطة شتوية وغانم مربي ووهي "مشتى 

الرواية الثالثة ردت أصل التسمية مستغانم و4"ناماألغ

بعد كل و5الغنم أي وفرة قطيع األغنام" "مسك إلى

التسمية والنسب لوالية الروايات التي وردت حول أصل 

 المنطقة هو أن اسم ة أخرى مفادهاصدرت روايمستغانم 

البربرية هو  باللهجة يمبربري حيث معني مستغال"

                                                           

12128020840

2 

3

00002127 

418

5Historicaldeogrophical data of the urbancenters

00022800 
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 ختالف في أصل ومعنى هذاالارغم من على الو 1القصب"

 إلى إرجاعهأن المستغانميين يفضلون  إالاالسم 

 .2ية مسك الغنائمالتسمية العرب

 : االسم القديم

قبل أن تستقر على لقد كان لهذه الوالية أسماء 

عصور وذلك نظرا لمرورها على عدة عهود االسم الحالي و

د العه" ه الوالية استقرارا في اسمها ففيفلم تشهد هذ

الروماني في العهد عرفت باسم موريستاقا و الفينيقي

هذا ما قمنا بذكره آنفا و 3"اشتهرت باسم كارطيناي

 .في الجانب التاريخي لهذه المنطقة

 : أصل تسمية عين تادلس

ادلس له روايات كثيرة معنى اسم عين تأصل و إن

لكن الرواية أكثر مصداقية التي يرويها ، مختلفةو

اسم عين  أنت عبر األجيال هي "والتي تداول األجداد

 مستخرج من اسم العين المخضرة، تادلس مركب من كلمتين

بارة عن سط المدينة كان عني مكان مخضر والتي تعو

وهي ترجمة حرفية  AIN فكلمةينة، دقطب جذاب لسكان الم

أما ، الفرنسي إلىمباشرة للكلمة من اللغة العربية 

 إلىرجمت لتي تاوذات اللغة البربرية  tedelesكلمة 

اللغة الفرنسية حرفيا والتي تعني بالعربية 

 . 4"االخضرار

                                                           

17

288000

2802828

3

40128280118
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 : االسم القديم

هذا ما و لقد مرت على هذه المنطقة عدة حضارات

تغيير اسمها عبر العصور المختلفة فهذه  إلىأدى 

الجغرافية لم تكن تسمى باسمها المعروف  الرقعة

قة يطلق عليها اسم المنط حاليا عين تادلس بل كان

 .1الخضراء

 : بوقيراتأصل تسمية 

 ،نالقد تشكلت حول أصل تسمية بوقيرات روايت

رجل كان يبيع الذهب  إلىتروي بأنها نسبة  األولى

بالقراط، والقراط هو وزن من أوزان الذهب ويقال 

 بمعنى جيد بو: شقين إلىالكلمة تنقسم  أن

أما الرواية الثانية ، 2والقراط بمعنى الذهب

لولي الصالح الذي زار المنطقة لفنسبت تسميتها 

الغيرات  كان يسمى بوليغران أبوو ،مكث فيهاو

كلم من  86بعد  له حويطة على حافة الطريق علىو

أقوال وحسب أغلب الروايات و 3مركز المدينة

ألولى ضعيفة الشيوخ الذين سبقونا أن الرواية ا

 .وال يمكن األخذ بها

 : االسم القديم

ة بوقيرات حاليا أما عن االسم السابق لمنطق

تغيير جذري كأسماء الدوائر األخرى بل  مسهفلم ي

له على االسم فحتى وصوفي الحروف،  كان هناك تغير

                                                           
1Ain tedeles ,popodorom 13 mars 2012 lirenconsultaile. 

2202828 

3202828
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 boughiratمن كلمة  hحذف حرف : الحالي مر بمراحل

الغين في  على المحافظةا حذف حرف الالم مع كم

 .1لتصبح بوقيرات بدال من بولغيرات األخير

 : ماسرةأصل تسمية 

هناك رواية واحدة أو حكاية واحدة  كانت

لناس عن أصل تسمية هذه متداولة عند الكثير من ا

ذلك عن جماعة من سكان أهل المنطقة ، والمنطقة

، لى حفر بئر مياه لالستفادة منهإ االذين عمدو

دقائق على الحفر  إاللم يمر  ،بالحفر الما هموو

حتى بدأت المياه بالجريان في الساقية فقالت 

 .2ماء سرى انظروالجماعة تلك ا

ثم اختصروها لثقلها في النطق بماسرة فهذه 

فلقد ، الة على كثرة المياه في المنطقةالكلمة د

رتها على المياه عرفت هذه المنطقة منذ القدم بوف

 .الجوفية وبكثرة

 : االسم القديم

 إقليميةاسم وحدة  أخذتلقد تأسست هذه المنطقة و

كانت الستعمار الفرنسي ومن طرف ا 0040أو بلدية سنة 

حيث تم  0062غاية  إلى كير بوأتسمى آنذاك باسم 

استرجعت اسم ماسرة وهو االسم واالستغناء عنه نهائيا 

 .3الذي عرفت به في حقبة العهد التركي

 : تسمية دائرة سيدي علي أصل

                                                           

1

22828280188

32828280188



 (لدوائر مستغانم )أصل تسمية دراسة طوبونيمية      الثاني           الفصل 
 

___________________ ____________________________ 

40 
 

 

رجع أغلب الروايات تسمية هذه المنطقة بهذا االسم ت  

عتبر هذا الوالي من يو نسبة للولي الصالح سيدي علي

السكان المهاجرين من منطقة المغرب في الفترة 

د استقر بالمنطقة لقم و0188 إلىم  0488الممتدة من 

يحكى عنه أنه و. 1مكان ضريحه اليوم فيهاالتي يوجد 

عمه الوالي الصالح و أمههذه المنطقة مع  إلى أتى

تزوج المرحوم و أخيه أسرةسيدي عفيف الذي تولى رعاية 

غنمه  يأخذعمه بالرعي فكان الغالم  فأمره ،أخيه ةأرمل

العياء ونظرا للهدوء والسكون و ،الخصبةنحو المراعي 

ارع نحوه فكان علي ينام بين الشجيرات فسرعان ما تتس

تحرص من طرف  غناماألكانت و ،الطيور لتحط على جسمه

 إحدىعة من دركه جماأوهو الذئب وهذا ما  الذودعدوها 

 األسبوعيةلسوق ا إلىهم متوجهون والقرى المجاورة 

 إلى خباراألما وصلت هذه  أول.و2حدأالتي تقام كل 

من  ليتأكدخفية  أثره يتبعه متقفيا أصبحمسامع عمه 

 لكرامة الغالم إشاراتعينيه  بأم رأىلما و األخبار

 .3البيت إلىعاد 

بعد مرور فترة من الزمن و: تقول الحكاية الشعبية

نمكث  نأال يمكننا  أخيابن  يا: طلب منه عمه قائال له

تختار مكانا  نأبل يجب  ،في مكان واحد نحن االثنين

قادر على مواجهة  أنتو ،ن كبيرألك ش اصبح ألنه أخر

يوجد فيه  فاختار علي المكان الذي4الحياة ومصاعبها

                                                           
1Hadj kies. Le liriredesidialicassaigne , en 1973 p 35  
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فلقد استقر في مكان يقابل ضريحه اليوم حتى وفاته، 

ط قبائل توسالتي تظهر من خاللها ديار عمه و الهضبة

جل أوذلك من  دريعوعدول و ثالثة من عائالت بلكحل

كانت تقام في هذه المنطقة مناسبات دينية ، ورضائهمإ

 .1يحضر الناس فيها من كل صوب

ات مختلف المهارات كلعب كانت تقام في هذه المناسب

وحتى  .2غيرها من التقاليد العربيةالخيول والبارود و

 من بعده اقترح عليه لي الصالح خليفةيكون لهذا الو

رية من تكون له ذن يختار زوجا له وأبعض السيارة 

 .3يرجع ذلك لسبب العقملم يسعفه و قدربعده لكن ال

 : االسم القديم

وبقيت تحمل هذا االسم  0071سيدي علي سنة  تأسست

دارة الفرنسية طلقت عليها اإلأحيث  0000لى غاية إ

سي ساعد وهو اسم ضابط فرن (0011-0007اسم كاسان)

 .00414والد رياح سنة أخر في اقتراف جريمته ضد آضابط 

 : خير الدينتسمية  أصل

للشهداء  أسماءمدن الجزائر لقد حملت بعض مناطق و

، جل تحرير الجزائرأوالنفيس من  بالنفس االذين ضحو

ا تحمل اسم من من بين المناطق التي تفتخر بكونهو

التي سميت هي منطقة خير الدين ، المجاهدين أسماء

بومدين محمد " شهيد الوطن إلىبهذا االسم نسبة 

نوفمبر  81المدعو سي خير الدين المولود بتاريخ 

                                                           
esidialicassaigne , en 1973 p Hadj kies. Le lirired141

28628280188

3

4//ar.m.wikipedia.org : https 
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يد بلدية سيدي خطاب والية بقرية سيدي بوز 0020

 ريرتحجل أمن  بنضالهحيث عرف هذا المجاهد  1"غليزان

فقد تقلد عدة مهام حتى تم تعيينه قائد  الجزائر

مارس  02ستشهاده بتاريخ ا غاية إلىمنطقة الظهرة 

 0061ماي  06بعد االستقالل بعام واحد بتاريخ و .00172

 .3اسم هذا البطل بهذه المنطقة لحاقإتم 

 : االسم القديم

تحملها منطقة  التسمية القديمة التي كانت أما

تونين وهو اسم بربري مشتق من " خير الدين فهي اسم

 .4"المياه أبارمعناه في العربية و TAكلمة 

 : سيدي لخضرتسمية  أصل

اسم  إلىالدائرة  أوتسمية هذه المنطقة  أصليعود 

نطاق واسع عند الجزائريين هو معروف على والي صالح و

من تعتبر والية مستغانم ، والمستغانميين خاصةوعامة 

شخصيات العظيمة خيرة الالواليات الجزائرية التي تضم 

ا كت خلفهمن بين الشخصيات التي تر، ومن شيوخ التصوف

الشخصية التي نسبت ، علميا في جميع المجاالت إرثا

دي هو سيه البقعة الجغرافية في تسميتها وهذ إليها

سيدي لخضر بن عبد ": واسمه الكامل ،لخضر بن خلوف

 الله 

                                                           

10128280188
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لم تتواجد ، و2بنت سي يعقوب أمه، و1"بن خلوف

 بل عمل بعض، مات دقيقة ومضبوطة حول ميالدهمعلو

 شعارهأمن خالل قصائده وتبيين مولده المجتهدين على 

 : هيو

 رابعو من القرن الثامن عديت سنين

 الحاسب محسوبو ماضية األيام

 تميت بهمة القرشي القرن التاسع

 الجالب مجلوبو الفلك نيتيو

 نحمد الله على دين الشافع

 3سيد المهاجرين مفرج الكروب

الشعرية الثالثة استنتج بعض  األبياتفمن خالل هذه 

ن الثامن هجري القر أواخرمولده كان في  نألمؤرخين ا

القرن العاشر هجري، ويكون  أواخروافته المنية في و

القرن  أواخرجله في أبذلك قد عمر طويال وانقضى 

 .4ن سنةيالمائة وخمسة وعشر

سيدي لخضر بن خلوف "يتيما ووحيدا في  ءنش

هذا و 5"أمهوهو صبيا فربته  أبوهفقد مات  ،العائلة

شعرية قالها الولي الصالح  أبياتظهر صريحا في  كله

 : على مكان ترعرعه

 بعد الصيام راني وارث

 بقعات في أهضاب الظهرة

                                                           

1018

228

32124

422

581



 (لدوائر مستغانم )أصل تسمية دراسة طوبونيمية      الثاني           الفصل 
 

___________________ ____________________________ 

44 
 

 

 منهم جدودي تم سبقت

 يا حضرة ليوم زعزعواو

 البعض من اسالفي رحلت

 1وامي تكونت بالعشرة

الكتابة عند الشيخ تعلم الولي الصالح القراءة و

بعد اطالعه ي بولحية، ولكحل والشيخ سيد محمدأسيدي 

تولدت لديه قدرة  اإلسالميةعلى العلوم العربية 

 ،2"الخارق في الحفظ السريع تميز بالذكاءو معرفية

أخرى تتوافق مع مستواه العلمي،  مدارس إلىفتم بعثه 

 إلىذلك بدخوله و بدأ حياة أخرى األربعينبعد سن و

 كان شغله الشاغل مدحو عالم التصوف فتفرغ للعبادة

 .3"حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومناجاة ربهال

صالح مدينة تلمسان فزار صاحبها زار الولي ال

الحق بن عبد الرحمان بن تقرب من الشيخ محمد عبد و

ثر بالحركة أتوالمعروف باسم سيدي بومدين عبد الله، 

لما تعلق و ،4تعلقت نفسه بالروحانياتو الدينية

ن انفرد له بقصيدة صاحبها سيدي بومديو بالمنطقة

 : استهلها بقوله

 األمانةمن بومدين المغيث جبت ***فرحتيو يا سعدي

 5نستنى نااام ومن بعد ربعين ع***بها وفيت حاجتي
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تزوج سيدي لخضر بن خلوف ب "قنو بنت سيدي عفيف 

له خمسة  أنجبتالذي يوجد ضريحه غرب منطقة سيدي علي و

ر قد عم  ف 1"الحبيب وحفصة، بلقاسم، حمدأ، محمد: أوالد

حيث بلغ ما يقارب مائة  ،سيدي لخضر بن خلوف طويال

د ظهر ذلك جليا ولق 2هعرشاب ش  ، ن عامايخمسة وعشرو

 "أنتلوال "ن في قصيدته ان شعريامن خالل قوله بيت

 : قائال

 شبابي ندمراو الحكمة في الشيب بان

 قلت للشيخ خيناو به اشتربت القوس

 معتكف كالرباب فاألرضزتا عكا 

 طال العمر قال تشري علينا ذاإو

 القلب ذابو ال حال حالتي متمكن

 3انحنى وشعري وال مظفورظهري 

و لقد دفن الولي الصالح حسب وصيته قرب نخلة 

فضريحه  4حد الساعة إلىال زالت  أفقيبشكل جميلة نمت 

جنوب البلدية التي سميت  تراتميقع على بعد ثالث كيلو

شرق والية  08بلدي رقمعلى الطريق الباسمه و

كما يعد سيدي لخضر بن خلوف مرجعا هاما ،5مستغانم

شاركته في لحقبة مميزة من تاريخ الجزائر وذلك لم

 6سباني ذو النزعة الصليبيةالحروب ضد المستعمر اإل
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ساحات  فلقد كان له ديوان كامل يصف فيه ما وقع في

كوصفه لمعركة مزغران  ،1المعارك التي خاضها شخصيا

فقد كان الولي الصالح  ،0110وت أ 22في  التي كانت

له مدح الرسول صلى ال أهمهايكتب في عدة مواضيع من 

 أهممن ، و2التوحيد والموعظة، عليه وسلم والحماسة

 : قصائده

 سبحانك الجليل الفرد الصمد. 0

 العزيز يا محمد. أنت 2

 سعدي سيدنا محمد. 1

 .3رب العباد إالما اعز منك 
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لمدينة  (الطوبونيمية) المواقعية أفضت بنا الدراسة

دوائرها الستنتاج النقاط  أسماءمستغانم من خالل 

 : التالية

مرة  أولعلم الطوبونيميا علم مستحدث ظهر  إن .0

من خالل  األماكن أسماءصيل أوهو يعمل على ت ،ابرأوفي 

 .معاييرهو أصنافه

ات تطور المواقعية ضمن الدراسمكانة و .2

 .العلمية الحديثة

 أواسم  أي نأبفكرة  أمدتنا مياالطوبوني .1

من عبث بل هناك  تأتيمكان لم  أوعلى شخص  أطلقتكنية 

 .قصة من ورائها أورواية 

 أصبحتماكن أ أسماءقب مختلف الحضارات ع ولدت .4

 .بالمنطقة آنذاكشاهدة على اللغة التي سادت 

المنطقة دراسة طوبونيمية شاملة يجب دراسة  .1

 .لها ذلك بتخصيص الوقت الكافيووافية و

في المنطقة  راثآيجب االهتمام بما بقي من  .6

 .من تاريخها ألنها

البحث الميداني في هذا النوع  إهمالال يجب  .7

 .من الدراسات

التي قمنا بدراستها في هذه  األسماء إن   .0

الصالحين  األولياء إلىنسبة  المذكرة بعضها سمي

 .غالبا المجاهدين إلىنسبة  أخرىو

إلى ستغانم في منطقة م تعود الطوبونيمات .0

وهذا ما يدل على تعاقب  ،يةأمازيغ أوعربية  أصول

 .الحضارات عليها
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لو بالشيء و أسهمنانكون قد  نأنرجو  األخيروفي 

الضوء على طوبونيميات بعض مناطق  إلقاءالقليل في 

وفقنا في هذه دوائر والية مستغانم و باألحرى وأ

 .الدراسة
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قائمة المصادر 

 والمراجع
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 : المراجعو قائمة المصادر

 ينب التاصيل االصطالحي لطوبونيميابوتشيش ز .0

ج مالمح وحدة المجتمع هولة تلمسان نموذأالم األماكن

 .2800الملتقى، منشورات المجلس  أعمالالجزائري، 

جيز في حياة سيدي لخضر الو، بوفرمة الحاج .2

سنة  أوت، بن خلوف، جمعية لخضر بن خلوف الثقافية

0001. 

كناش خاص للخضر بن خلوف بوفرمة الهواري،  .1

 .من قصيدته الوصية

ة والسياحية، جمعية ترقية المبادالت الثقافي .4

 .جمعية بن خلوف الثقافيةسيدي لخضر بن خلوف، 

 الكتب أساميكشف الظنون عن حاجي خليفة،  .1

 .دط -دن، 0تح محمد شرف الدين جالفنون و

رف من نيل المعاتونس، رشيد محمد الهادي  .6

 المطبعة العالويةتاريخ وتقاليد مستغانم، 

 .0000سنة ، 0ط بمستغانم

 ، أساسفخر خوارزمي محمود بن عمر الزمخشري .7

العصرية للطباعة والنشر صيدا،  المكتبة، البالغة

 .2881سنة ، 0ط

، منشورات، ي لخضر بن خلوف حياته وقصائدهسيد .0

 دار الغرب للنشر-األولالجزء -جمعية مستغانم

 التوزيعو

 دار، عبد الرحمان الجياللي، تاريخ العالم .0

 0ج، 0د، بيروت، دت، مكتبة الحياة
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مستغانم ، المستغانمي عبد القادر بن عيسى .08

، العصور تاريخيا وثقافيا وفنياعبر  ازهاوأحو

 .0006دت سنة -المطبعة العلوية مستغانم دط

في  األصولسلسلة القاضي عبد الله حشالف،  .00

، 0الرسول، طبع بالمكتبة التونسية ط أبناءشجرة 

 .0020سنة 

 وكيبيديا الموسوعة الحرة لوف، لخضر بن خ .02

الدراسات الطوبونيمية ، لواتي فاطمة .01

مجتمع مالمح وحدة ال، بالتنميةعالقتها و بالجزائر

 .2800منشورات المجلس الملتقى،  ، أعمالالجزائري

سيدي  ديوان، بحوشة محمد بن الحاج الغوتي .04

 .2888لخضر بن خلوف شاعر الدين والوطن سنة 

اج العروس، ت، محمد مرتضي الزبيدي .01

 0180سنة  0طشورات دار مكتبة الحياة ببيروت، من

 .ه

عز الدين، تاريخ مدينة ندرومة،  ميدون .06

للنشر دار السبيل ، وبولوجيا وذاكرةنثرأمجتمع 

، دار السبيل للنشر 0ط0والتوزيع، تلمسان ج

 .2800التوزيع تلمسان و

طوبونيمي بين المعجم ال، نصيرة شيادي .07

مالمح وحدة ، رورة العلميةالضرورة الحضارية والض

منشورات الملتقى،  ، أعمالمجتمع الجزائريال

 .2800المجلس سنة 

 : المراجع بالغة االجنبية
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18. Foponemiefrancaise un article de 

wikipedianeyelopedie libre. 

19. Ataouibrahimtoponemie et espace 

enalerie،institut nationale de 

cartographie،Alger 2005. 

20. Ain tedeles،popodran 13 Mars 2020 

lirunencosulte le 22 Oute 2018. 

 : المذكرات

مداني ليلى، القاموس اللغوي وداللته في الحفر  .20

في تباعد الذاكرة لعبد الملك مرتاض، رسالة لنيل 

كلية ، ، جامعة السانيا وهرانالماجستيرشهادة 

 .2887سنة  اآلداب

لوالية  األمكنة حدأل رانية سنوسي، معجم طوبونومي .22

مذكرة ، تلمسان مدينة ندرومة وضواحيها نموذجا

جامعة بوبكر  واألدبلنيل شهادة الماستر في اللغة 

 .2807بلقايد سنة 

 ، أسماءالطوبونيميا، حمدي نجاة رحالي رفيقة .21

مذكرة لنيل ، والية البيض دراسة تحليلية أماكن

كلية ، شهادة الليسانس، جامعة موالي طاهر سعيدة

 واللغة والفنون. اباآلد

دراسة لنماذج ، مواقعية منطقة تلمسان، هدية سارة .24

، بكر أبي جامعة بلقايد ماجستيرمن بلديتها، مذكرة 

تلمسان  ،واالجتماعية اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية 

2880. 
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العمرانية وجمالية  التهيئة، زروال ايمان .21

، المدينة )مدينة مستغانم، حي صالمندر نموذجا

، يل شهادة الماستر في العلوم االجتماعيةمذكرة لن

  2804باديس سنة نجامعة عبد الحميد ب

لنماذج من  أثريةعبد الله الجوزي، دراسة  .26

رسالة ، في مدينة مستغانم الحضارة العثمانية

، جامعة الجزائر معهد اإلسالمية اآلثارر في يماجست

 .2886االثار، سنة 

 : اللقاءات

 بوقيرات : 

  جوان  20قليمي يوم إصرف متنصر الدين دحمان

2828. 

 البلدية أعيان. 

 (القهواجيقاطن في المنطقة، بصغير محمد)  في

 .سنة 01يبلغ من العمر  2828جوان  20

 ولد طاطا بوعالم ولد محمد ، قاطن في المنطقة

 .سنة 62يبلغ من العمر  2828جوان  20في  (قفر)

 ماسرة : 

  ،فيفري  28عامل بالمكتبة في لقرع العجال

2828. 

 البلدية أعيان. 

  ،2828جوان  20، العامة األمانةموسى سمية. 

 خير الدين : 

 البلدية أعيان. 
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 مكتب المستخدمين. 

 جويلية  86العامة يوم األمانة، غانمي فتيحة

2828. 

 عين تادلس : 

 البلدية أعيان. 

 السورو مكتب عين تادلس. 

  ،01مدير مكتبة عين تادلس يوم خوصة العربي 

 .2828فيفري 

 ليسيدي ع : 

 األمانة)مكتب التقنيين،  أعيان البلدية 

 .العامة(

 2828جوان  86العامة في األمانة، عبدي علي. 

 إبان المتحف )مركز التعذيب بسيدي علي 

 (.2828جوان  86الثورة التحريرية في 

 سيدي لخضر : 

 البلدية أعيان. 

 مستغانم : 

  المستغانميين راءآبعض. 

 مكتبة مستغانم. 

 ممركز الثقافة بمستغان. 

 



 

 ممخص:

مرة  أولعمم الطوبونيميا عمم مستحدث ظير  إن

من  أسماءاألماكنصيل أوىو يعمل عمى ت ،ابرأوفي 

 .معاييرهو أصنافوخالل 

ات العممية تطور المواقعية ضمن الدراسمكانة و

 .الحديثة

كنية  أواسم  نأيأبفكرة  أمدتناالطوبونيميا

من عبث بل  تأتين لم مكا أوعمى شخص  أطمقت

 .قصة من ورائيا أوىناك رواية 

 أصبحتماكن أأسماءولدتعاقب مختمف الحضارات 

 .بالمنطقة آنذاكشاىدة عمى المغة التي سادت 

المنطقة دراسة طوبونيمية شاممة يجب دراسة 

 .ذلك بتخصيص الوقت الكافي لياووافية و

 -طوبونيمية -الطوبونيميا الكممات المفتاحية:
 المغة -صيلأت
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