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" والي "  نهدي هذا العمل الخاص إلى كل من عائلتي

إلى كل من الوالدين الكريمين لكال     "الداودي "

  العائلتين  

والي  "خ الكريم والعزيز  إهداء خاص إلى روح والدة األ -      

  النبيينرحمها اهللا وأسكنها جنة العليين مع   "عبد الحق

  آمين......والشهداء والصالحين

إلى كل األصدقـاء الذين يسعهم قـلبي ولم يسعهم عملي  - 

  .التواضع هذا

 نبيا) ص(إلى كل من ارتضى باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد  - 

  .ورسوال
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 ا�ھـــــــــــــــــــــــداء

 

 ��
ٔ
��� ا
	����  ا ������
��ف ا

ٔ

��� وا
��ة وا
��م ��� ا��
وا
!�  � رب ا

  �":  

 �
��% إ
' ي '&ا ا
ٔ
  :ا

 �	)*��
ٔ
*�رت در"� و�2*1 ��0 و/.دي ",&+ ا
 *�� وا

ٔ
�� ر"(	� وا

 �,�4�و���89'� "�
��.ات وا
 �.ات إ
ى �� �2*1 �7 2%  و16 إ
ى /�*�� "

:�0 0�6 إ
ى
ٔ
ح� وا

ٔ
>�� وا

ٔ
إ
ى �� "�  هللا   "روح وا
 �� "ود��,� إ
ى ا

 ��

&�2ا'� و���A 4 و�@���4  %��
' ي ' ا ا
ٔ
*�B6 '&+ ا
�&�2ة ا

ٔ
2.ن ا

ٔ
D �

� و

ن ��ا*� �7 '&+ ا
�!EF و
�8 6 ر هللا 
ٔ

�� �2*1 �(�	� ا�@
 �)
A�� 1*�2  و'� ا

 ���
��
�7
!�  � رب ا G��  

' ي ���� '&ا 
�&ي 2&ا �7 ����� و��0 و/.دي ور"�*� و���	� ��	ى 
ٔ
وا

��*E وا
���:E وا
(E�!I و�2ن د��H دا��� 
ٔ
Dق وا�

ٔ
Dوا E�

E وحس ا
��Kو./�
ا

و ��ط 
ٔ

� " ون �6  ا.�
"� ا
A�8� "إ

ٔ
.��  "اOو �
دا�ه هللا 

ٔ
  .ا

  E�H�� %2 ى
���ء و�E4�9 و*���A وإ
ٔ
.ا�� ا

ٔ
� ��� وا

ٔ
D %��
' ي '&ا ا

ٔ
��2 ا

 RA 	� �"و �
  ا
 اودي و  وا

و "��  و��� ���% 
ٔ
�H�6 S 2% "���ه �� 0A�6 ا

ٔ
��% إ
� 2% ا
' ي ' ا ا

ٔ
و��2 ا

��� و
ٔ
�� ي و/�"�  "�ا'�� وإا
&D �2 ا
!�� 2% �� ��  ا
!��  و ا
  .��2س و

��
' ي ا�IA ' ا ا
ٔ

E��: %8 د7�E ���(� ��.م ا��Oم واO���ل �7 وا %

V�)W�
����E  وا���ل S.رة وا
  �E7�!S ����X ا


	�% إ
�ه 
.I7 D% هللا ���	�  �8* �
��ا '. ا
&ي و47	� 
,&ا 
ٔ
وD وا

ٔ
وا
!�  � ا

وا
��ة وا
��م ��� ا
	�� ا
,�دي �� �Z	� ا
�Yدي و�� *�ح ا
!��م "	��ح� �7 
  .ا
���ح� 



 
  ���� ��ر 

 

 

از  ــــانجالذي وهبنا نعمة العقـل ووفقنا في  نحمد اهللا عز وجل  

  هذا العمل المتواضع

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المشرفين على قسم علوم  

خاصة  كل بإسمه الخاص    المحترمينكل األستاذة  اإلعالم واالتصال  

عبد    كل من بوعمامة العربي ، مالفي المشرفين    األساتذة

،عميد الكلية الدكتور الحاج  القـادر ، دحو الشيخ مصطفى  

  سماحة  

كما نتقدم بالشكر إلى السادة رؤساء وعمال مديرية المياه  

  واألستاذ مبروك مقدمبوالية أدرار 
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  	ط� ا���ث 


	�د���� �ط���     ��� ��������د ��و����� أن �����ق ا�ھ��داف وا�������ت ا�
��� ���دد��ھ� ���

 ���ت �	
� "!ول و��
	� : ا�#  .	�د	� و
	$�د و

أ	� ا�
	$�د "-رد�� �, إ�ط�ء !ورة ��ن و)��� أدرار ���
��رھ�� ا����ز ا�	%����   

 �$
�ظ�ھرة ا�
� ��ن �!دد درا.�.  

2��� �����0رة و
طورا
$� ا�
�ر���� "�!!��ه � ا�0!ل ا�ول

�د�د ا�	�0ھ�م ا�	.  

���
�, 	�ن  دا��ل"
طر���7 "��, إ��� ا����6ب ا�
���� ،  ا�0!ل ا��
ا����0رة و	�� ���درج 

  . 	2ط��ت ��!� ����	�ل

� ا�����0رة ���
��رھ��� 	��وردا 	�:����  ا�0!��ل ا�����ث���"���د ������ "���, أ��ر ا���ري ا����د�ث �



د�� ا..� ��#0�  .	�ر ا�	وال 7!ـد إ���:$� و إ!#�$�أ.�.�� �

�	

��6ت وا�
و!��ت  ا����
  ."=	��ھ� 6	�� 	ن ا).

�  �$��  .ا�	�.ر�ن ).
�.�خ ا�وــ�:ق ا�	
�!ل �

  .�دم %���0 ا�و7ت ا�	�دد �0
رة ا���ث 	? و=? ��ث 	2	ق �ن ا���0رة  �

��%	
� -	? ذ�ك %�,-و7د ����ب ��
�م ��Bرادة ا��=��ء 	�ن ا� ،C �2ض ھ�ذه  �0=ل�

  ا�!�2ب 

  دوا�ــ
 ا���ث -1

�ورارة "���رEم 	ن ا�
طور ا��.�� ا�ذي �ر"
, و)�� أدرار، �	��ط�$� ا�#ث   

� " ��د���ت -�وات  -��� ����"� 	�6ل ا�ري، "Bن 7!ورھ� و7راھ� 	�زا�ت 	2
	دة %

��و�
2
�ر ا���0رة ر	زه ا�.�.�، و	ورده ا�ر:�.�، ����ث ) 
��دي ا�ذي �
 ا�.�� ا�

� 	دن ا�و)�� 	ن ا���0رة 
  .7ر�� أو 7!ر �ل و�
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إن =��	�ن ا����رب وا�.���� ����2دد ا�%����ر 	��ن ا��.���
�ن ا�	��ط��� ����رى و	��دن   

 �$
و)�� أدرار �وا.ط� ھذه اG��ر ا�	.	�ة �����0رة، �.
د�� ا�و�7وف ���دھ� ودرا.�

 �0�
  .درا.� 
�	ل 6وا��$� ا�	�

  

�ق "2# و��ن "� ھذا ا�ز	ن ا�	.
 �$" ���2
�دم، 
و=�H %ل ا�	2ط��ت ا�	

��"���� ا7
!���د�� وا6
	������ �!��ور 	����2م �=���رة =���ر��  ���
��رھ��� 	ورو��� ���$�

6ذورھ� "� أ�	�ق ا�
��ر�I، إذ أ�$�� �ر"�ت 	��ذ أن ظ$�رت ا�����ة "�� ھ�ذه ا�	�ط��� 

ا�2ذراء ا�
� 	�زا�ت "� ���6 إ�� 	ن ���ث "� 	�=�$� ��%��ف ا�����ع ��ن ا�2د��د 

  .ر ا���:	� �$�، و�0.رھ� 
0.�را ��.ر "$	$� �K.�ن ا��رن ا�	�2!ر 	ن ا�ظواھ

  .و�2ل ا��0ـ�رة 
2ـ
�ر وا�ـدة 	ن ھذه ا�ظواھر ا���رزة ا�و6ـود وا��ـ��0 ا�%ـ�ـ,

و	ن ��"�� ا��ول ا�
ذ%�ر ��-ن أھ	��� ا����0رة "�� ����ة ا�.�%�ن 	
�6ذرة ����رEم  


د�� 	ن ا�
#ف طرق ا�
�2	ل 	2$� 	ن 	�ط�� إ�� أ�ر�.
ى،  و�ذ�ك "Bن ا�درا.� 

ا������م �����ث �2%��س و=����2 و	2ط����ت ا�����0رة �!��دق ��!���H 	ر���26 ���2ود إ����, 

  .ا�راE�ون "� ا�
2	ق وا�
�!ص "� ھذا ا�	�6ل 

�  ����2
: وأھ	�� ا���0رة 	ر
�ط� �-ھ	��  ا�	��ه ا�
� أ�رزھ� ا��رآن ا�%ر�م "� 7و��, 

 "�����ִ�ִ	
� ��� 

����ִ☺���� ���� ����⌧� 

���ִ�" 
1.  

�ل 	��ور ا�!�را��ت ا).�
را
���6 و	��   �	� H��!!�ر�� أ�ء "�� �	ك أن ا��و)

 ����%�
O ��$��� 	��ن ا�
#"���ت .��.���� "��� ظ��ل ا�2و�	���، وا���
راك ا�	��م "��� 	����

 �$�
	%��ـن 	��ن ا.��
6#�, �و.���:
� ا.��
��0د 	��� ���ا�����طن، 	�$��� و�	��ل %��ل دو���� �

  .ا���!� 

                                                           
1 - ��Gن .ورة ا����� 30ا	ء .  
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ط���و�ر  وا�ط#����7 	���ن أن و)����� أدرار و)����� � �!����راو�� "���� ������6 	�.���� إ����

� .��%�ن ا�	�ط���� ���� �	واردھ��� ا�	�:���� وا.��
�#�$� ا.��
�#) ���2ود ����0:��دة ا�و���

� ا��وطن �!��0 ��	���� �!��ب ا����6ل  ،أو)، م ���	�? =�رورة ا�	��"ظ�� �

� أ�وا=, ا���ط����
ر�? �
  .	ن ا�	�زون ا�$�:ل ا�ذي 

�ك %	��� 	2
��رة وإذا %��ت 
�6رب زرا�� ا���وب ����رش  �$
ا�	��وري ا��ذي �.�

	ن ا�	��ه وا�ط��7 ا�%$ر��:��، 7د أ�طت �
�:O �	%ن و!�6�K�� �$0���� "�� ��2ض 

ا�6$���ت 	��ن ا�و)����، "��Bن إ���%���� ا�	��ر���� ����ن 	��ردود ا�����0رة �و!��0$� 	��وردا 

 ,��0���%
����د�� �=��	�ن ا�.���� ���دون 
%�����ف ��ھظ��� و�
���:O ا�.���� ا)!��ط���� ��


ا�
��� "���7ت 
%���0$��� ط����7 %��ل ،!و!��� "��� 	���6ل ا.��
$#ك ا�%$ر����ء ا�	2
���رة �

�����ل �
 �
����ج إ�����
� �7:	���� و�����
�H "���� ا�	����6ل ا�B���" �����#0ن ا�	��ر����� ���!
.	


.��$�ل �	����� ا)�
����ء ����ن ا�.���و��ن أو � ,��
���� ����	و=��و�� ����رز وا���$27 �

  .ا�
زاوج ���$	� 

ا�	�2و��� ا�	�6ردة، ���ن .�%�ن %	� أن ا)ر
��ط ا�
��ر��� وا�و�6دا�� 	�ن ا�������  �

��"���� ا6
	������ وا7
!���د��، �2%��س 6$��د -ا�����0رة  ا�	�ط���� و ���
��رھ��� 	ورو���

ون �$��ذا ا�
��راث و)  -ا�.��#ف و�=���ر
$م����
��26ل ا�����س "��� ھ��ذه ا�و)���� �

 ���
�ر=�ون ���, ��د�#، ����رEم 	�ن ا����2ور ا�6	���� ��-ن ا���د ا�����0 ا�	��ھرة ا�

� إ�داث ا���0رة و!���
$� �دأت 
���I ���%ل )"�ت �#�
���ه، �ن ا����ل "�� �%��ت 
.$ر �

���:�� ا�.#ف �د��ل �زو"$م �ن ا�2	ل "� ھذا ا�	�6ل 
�, ا����ب ���
  .ھذا ا�	�6ل �م �

�� وا��دة، وطر���� �0رھ�� وا�دوات  ��.�	� �#�ظ 	�ن 
�2دد آ���ر ا����0رات و
وا�6دھ� "�� .


��د�� ا�	.�
�� "� ذ�ك، وھ�د.� ار
���ط آ��رھ�� ���%ل ��26ل 	�ءھ�� ��.�%ب "�وق ظ$�ر ا�	2


=�, أ�واض 
�2د �ن .طH ا�رض �-�	��ق 	
�0و
�� ا�ط�ول �7د  ،ا�رض�
�2د 	� %��ت 


2	��ق "��� 	2ر"��� ا�.�����ب 
�!��ل �2=��$� إ���� ����رات ا�	
���ر، %��ل ذ���ك ��
=��� درا.��� 

  .ا�2�	�� ا�	2
	دة "� ذ�ك 
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� ذ%��ره ���=	 ���	 �أن ا���
#ف ا�روا����ت "��� 
�د���د 
���ر�I إ�����ء أول "����رة  �=���ف إ���

���	�ط��، و"%رة 
وا6د 	�#ت �$� "� 	��طق أ�رى دا�ل ا�وطن و��ر6,، و
����, أ.�	�ء 


-%��دات 
�ر����� 	�����  �ا���0رات �	.	��ت 	ن �=�رات ���	�� 7د�	�، %ل ذ�ك ��
�ج إ��

 ��
�6 �ن درا.�ت 	��ر�� 	و�� ��	�� أ.س ���.  

ذه ������ت 	��ن ا�.����ب ا�
��� د"2
���� إ���� ا�
����ر ھ��ذا ا�	و=��وع ا�����وي �	��ھـ��ـ, ھ��


م �$ذا ا���ث، و��د	, "� ا��%ل ا�ذي �دا "�, �2د إ�$�:�� K�داده$� ��
�  و
�ر��,، و26

  ا�ھداف ا����ودة -2

إن ا������� ا�
��� ا.��
$د"��ھ� 	��ن ���#ل ������ ھ��ذا ا���ذي ��و����� أن �ر��7� ���, إ���� ا�.��س   

�
��� �	�� 6	���2ه 	�ن 	2ط���ت ��ن ا����0رة، ھ��  ،	�� ا������ 	�ن ا�
�	����ت وا)ر
��6لا�2���ر�

 �����2

�ن ���ن %��ل اK���%����ت ا�
��� .���ق طر�$��� "��� ا����0رة ا�		���
ا�6K���� �د���7 و	و=��و��� 


�����ق ا�ھ��داف  �2� ���ذ�ك إ�����.� ��������.����ب وا���دوا�� ا�
��� أ	���ت ������� ھ��ذا ا)�
����ر، و�2

 ����
  :ا�

? 	0$�وم د��7ق �����0رة ذ��ك ا�	2��م ا��=��ري ا)6
	���� وا)7
!��دي ا�		��ز �	�ط��� =و �

  .أدرار 

  .ا�
طرق إ�� ا�	را�ل ا�
�ر���� ا�
� �ر"
$� ا���0رة 	ن ��ث ا�K��ء وا�
طـــور  �

�  ����
 :إظ$�ر أھــ	�� ا��0ــ�رة "� ا�	�6)ت ا�


 .أ ��
 ا����ل ا ���"  

���
  :� وذ�ـك �B�ــراز ا��ـ���ت ا�

  .دورھ� "� 	�6ل 
�ظ�م ا��	�ل ا�
طو��� و��ق روح ا�
=�	ن ��ن ا�.%ـ�ن �7ط�ـ�  �

 .دورھ� "� 	�6ل 
و"�ر 	�ء ا��رب �%ل ا�.%�ن �دون 	���ل �


ر
�ط �	��ه ا���0رة  � �
 .ا�6وا�ب ا����و��� ا�


 ا����ل ا ��%�دي .ب "  

 ����
  :وذ�ـك �B�ـراز ا��ـ���ت ا�
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�ن، وأھ	��� طر���� ا�
وز��? ا�0ر��دة "�� 
�د��د دور ا���0رة "� =	�ن ا�.��  ���.����دي ��
ا�

 .	�دار 	� �	�ك !��ب ا��.
�ن 	ن 	�ء "�$� 

 دورھ� "� 	�6ل ا.
	�ر رؤوس ا�	وال �!���
$�، و�0ر آ��ر 6د�دة 	د�	� �$� �

  .دورھ� "� 	�6ل ا��ـ�ل ����.�� �2دد %��ر 	ن ا�	واط��ن ا�	$
	�ن �$ذا ا��وع 	ن ا�2	ل  �

�ل ����� ا���'�"
 � .ج �  

� ا���0رة  ��� ���6�Kوا ����ر ا���:� ا�.-

�د�د ا�.  

  ا���+* ا�(��
 ا����)-3

�ظرا ��!و!�� ا���ث ا�ذي �
ط�ب ازدواج ا�رؤ�� �
!ور 	�� %��ن 	و�6ودا و	�� ھ�و  


���6س %�ل وا��د 	�$�� 	�? 	و=�وع 	�ن � ،���	�� Oھ���	دة � ��%�:ن اGن، "���B ا�
	د�� "�, �

�ظواھر. ��ث	و=و��ت ا�� �����
وا�����:ق ا�
�� أرد���  ،وھ%ذا "�د ا
���2 ا�	�$O ا�و!�0 وا�

 ��2

و=�H 	��2	$�، و	2ط��
$� وإ6#ء ا����ر ��$�، م 	ز��6 ذ�ك ���	�$O ا�
��ر��� ا��ذي ا.�

� ا.
���ن ا����:ق ���ر6وع �$� إ�� 	!�درھ�، و	���2$� ا�!���، و	2ر"� 
طورھ� ا��ذي �� ,�


وا6د "�, ھذه ا���0رات ر�ط��ه ��
 .�	را�ل ا�
�ر���� �
طور ا�	6
	? ا�ذي 

  ا�%(و��ت ا��(�ر,� -4

 ��
��
.�6ل ���:ق  �و���$�� 	�ن 	!�در ���0ھ� أو ��7.�� ،��س 	ن ا�.$ل ا�و!ول إ�


�2رض �!�2و��ت 	2
��رة . إ�� 	ر6? �.� �	%ن ا�
	�ده ��.�ر ��2د ذ��ك � ����"$�ذا ا�	�ر 26

$=2� ��� �	%ن اK��رة إ�� �	 �" �:  

ا���2دام و��6ود 	!���در و	را��6? 	�طوط���، أو 	ط�و���� �$��� �#���7 	�����رة �	و=��وع 

  .ا���ث

ا�
����ر ا�	2ط����ت ا�
��� ����د	$� ا�����وخ ا�	�����2ن �	���دان ا�����0رة 	2ط����ت 	�د.��� "��� 

 .�ظرھم ) ���ل ا�ط2ن "�$�، أو إ�=��$� ��	����س ا�2�	�� ا��د�ــ�

 



  ����   ����ــــــــــــــــــــــــــــ�
  

 
  

6 

    

أ�!�ء ھ�ذه  ط��� ا�����ر ����� ����� ���ورت �د��� ��ن ، �� إط�ر ا���وث ا������ 

و��&�س  ،ا����ط ا*$����� ��( ا����ث ا������ �$�د �)��ل ، ا�و�دة �&رة إ�$�ز ��ث ���� 

ا	�ري ا	�����دي "�&�ن أن ا�2ر��� ،��1 ا��$�*ت ا��� ���0طب اھ���م ا��&�ن ��������  إ-���,

�ون ��واة " ري ا	���رة ��دراردرا�� �ظ�م "ق ا	��راو�� � ا	���ط�&� ���و!و�� ����ث ���

6�م ھ�ذا ا���وروث ا�05���� ا��!��ري ـ ��ن ا�روا���ت � ��ا����  ا�-�)��0���6 ـ �&ل ا���ط���ت ا��

إ�1 ��ل $�د �&��� ط���, ا����� و����ر ا�طر��ق أ���م  ،�&�د ��درس ���0راض -�وخ ا���ط�0

 . ا�����5ن �� ا����0�ل

�����ء و�=��&ـن و$ـوده، �ظرا �&و�,  إن ا;���ن :د ار�ـ�ط ��ذ و$وده ار���ط� و�0�5

  )و$���� �ن ا���ء &ل -�ء ��� : (�$?ء �� &���, :وام ا����ة وا<���ء، وھو �� :رره ا���2ق

و��ـ��ز ا����طـق ا�$��� و-�, ا�$��� ���0 و$ود ا���ء ��1 و$, ا<رض، و��ك ا���0 ���2ر 

&ل &��ر، وھو ا<�ر ا�ذي $�ل ا;���ن �� ھذه ا����طق ���ث �ن ا���ء �� ��طن �-

����را �&���� &��را، �Aن �0وط ا<�ط�ر ��6 �&�د �&ون  ا<رض، وإذا &��ت ھذه ا����طق �-6د

ا�&��ر �در$� ا��رارة، �2و�� �� ��ل ا���ف، �&�ن ��1  ���د�� ��;!��� إ�1 ا*ر�)�ع

�( ا���ش ����ك ا�ظروف و��0وم ��ك ا��وا�ل ا�����، أن �����ل ذ&�ءه ا;���ن و��1 ���ط

  و�و��ر ا���دة ا���� �����ة أ* وھ� ا���ء ����Eب ��1 :��وة ا�ط����

 ��6 ا��$���ت ا��&���� �� و�ط ا����طق ا���راو�� * �&ون ��6 ا�وا��ت ا��� ��ر&ز إن

  : ا����ة إ* ��و��ر أ�د ���در ا����ه ا������

  :ا	���رات ��درا 	���ء  - 1

&�5ر �ن ا�����5ن ذھب إ�1 أن ا���راء &��ت �� ا�0د�م 2!راء، و&�ن �و$د ��6 �دد &��ر 

�ن ا����رات، و���&�6 أو ��ر ��6 �دد &��ر �ن ا<ود�� و�� و$ود ا��وض ا����F ا���ط�� 

 le continental) (ا�&و��������*��ر&���ر(ا���روف اGن ����وض ا����F ا�$و�� ا<��� 

intercalaire ( ط $و����ا�ذي ��&ن أن �ط�ق ���, �)Océan Souterrain  ( د��ل

ذ�ك وا��E�� ا����$رة ا��و$ودة �� ��ط�0 ��د�&�ت، و&�5ر �ن ا��0وش ا����$رة ���وا��ت 
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��ر�� وا���وا$دة �&5رة �� ��ط�0 �وات و��د�&�ت، &��6 -واھد ��1 أن ا���ط�0 &��ت ��6 

  ��6ر، ��5ت �را&ز ;:��� �$���ت �&����، &�� �&�ت �ن �&و�ن ا�)?�� ��1 !)���6 $��ت وأ

  :ا	����� - 2

�ـ( �0دم ا����خ ا���راوي وا�ر��ل ��و ا����طق ا��� &��ت ��6 ���رات ، أ��H ا����خ أ&5ر 

����&�ن إ�1 ا��و$ــ, ��ـو إ�$�ز �)ـر دا2ل ��ك �=&5ر $��� ��دأ ��ء ا����رات ��)د، ��� د�( 

ا����رات ، ����( أ5ر ا���ء ، ��&و�ت آ��ر ار�واز�� أو �����( ���H ����ء ��*��&�ب ��1 و$, 

  ..).ا�-رب،ا�)?��،(ا<رض، �����E, ا���س �� أJرا!6م ا����2)� 

  : ا	���رة  - 3

�ن �م �)�� ���Eرض ا��ط�وب، و�ذ�ك و�ن و�ن ����� ا�0ول ا;-�رة إ�1 أن ا���در�ن ا����0

أ$ل ����� ا���$�ت ا���زا�دة �ن ا���ء، وا�&)�ح ا�����ر !د ا�$)�ف وا���2ر ا�&��ر �� 

ا����طق ا���راو��، &�ن �ن ا�!روري إ�$�د طر��0 أ2رى �$�ب ا����ه و�و��رھ� �&��� 

  . أ���ت أ&5ر ���0  &����، وذ�ك ��د أن :ل ���وب ��ك ا������( واG��ر ا*ر�واز��

و:د �دأ ا;���ن ����0ق ذ�ك ����$د ��وض ا���ء ا�$و�� ا<���، و������ $�ل ا���ء ���د 

�ن ���وى أ&5ر ���0 �� ا<رض إ�1 �طH ا<رض و�طر��0 �د2ل ���6 ا�$�ذ��� ا<ر!�� 

  .�0ط أ�دث �ظ�م ا�)�0رة 

ا�)0��رة، ��ن  �در، وھو �ظ��مو���طرق ���درا�� وا�����ل ����در ا���5ث �ن ھذه ا���  

ا���� �ر��6��،  ��ث ��ر�N ظ6ورھ� �� ا���ط�0 و&�ف &�ن ذ�ك وا�F��2ص ا�)��� وا��طورات

���در ������ه، وو������ن  و�&ن * �=س أن �ذ&ر ����ظ���ن ا<ول وا����5، و&�ف ا����? :د���

  ��&و�ن �$���ت �&���� دا2ل ا���راء
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  :إ#"�	�� ا	��ث 

�=ن �������وأ ا�)0��رة �&��� ��� ����ة ��&�ن  ھ���� ����ة ��&�ن إ:���م ��وات ���2�� ، و���

��ة ���ك ا��$�و���  ا�وا��ت ��ت �و$د ����� ، ��6 إ�دى أھم�� ��ا��ر�&زات ا��� :���ت ���6

�م ���زت ��رور-ا��-�ر�� ا���داًء، 5�� )��=ن  -ا<���م ��� ���ق �6�� 1��� وا:����د�� ���أھ���� ا$�����

�ن أ�ط�رح ا;-�&����ت " ا��وا�� ���ور ا��ظ��م"�و�ف �=��6 &�� ����ق ذ&�ره ��� ا��0د�� ��و��

  :ا������ 

 ؟ ھ� ا�وظ�Fف ا*:���د�� ��ظ�م ا�)�0رة �� �

 ؟ إ�1 أي �دى ���ھم ا�)�0رة �� ����� ا����ش �� ا����طق ا���راو��  �

 ھو أ5ر ھذا ا��ظ�م ��1 ا�)?�� ا���راو�� ؟  �� �

  �ه ا�)�0رة ؟ &�ف أ5ر ا�ري ا��د�ث ��1 �را$( ���وب �� �
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	:    ا���ل ا�ول�
     ���وم ا���ـ	رة وطورھ	 	ر

رة �� ��ة �
�ن إ��م �وات ����� ، و�� ��ة �
�ن ا�وا���ت �
�ز�� ����وأ ا����رة 

ت �و"د �� �����#�و$��  $��� ، �#�� إ��دى أھ�م ا��ر�
�زات ا���� ����ت $�"���ة ���ك ا��

���رور ا,���م-ا��+��ر� ا����داًء، )��م ����زت  -������ وا������د� ����/ ���ق �#��� أن  -$����� ا"��أھ

 �#���ور ا��ظ�م ا�وا�ّ� ''�و�ف �0''1.  

"�5ل ���و���  �����وم ا����س ھ�ذا ،  /��� �#�0+��ذ �و�د "�زت ا����رة �را�ل $ددة 

 .أ�را ذا ��ل  -��ل ذ�ك-��راث ا��:�ري �5رف ھذه ا��را�ل ، وا�و�وف $�/ ��#وم ھذا ا

  ا���	رة  �	ھ
�:    ا����ث ا�ول 

#��� وا������� ��������رة �$ ���������ول ���=ل ھ��ذا ا�����ل أن �5ط��� ا��5ر����ت ا����� و��

���ن و��<ل ا�� �د��� ��
و�.  

�� وا�ط��	:   ا�ولا��ـط�ب  �  

  ا��5رف ا��?وي 

  ����
 @������رة''��ول ا����)ون �� إ��م �وات إ"�د ا,�ل ا��?وي ا��ذي ا+���ت � '' ،

�ل ذ�ك � @  :وھذا �5ض �� �و�ل إ�

���ن -أ �����+���� أدرار أن ا������رة Bل و��
��ون 2''ا�����ر''"���ء ���� د�، وھ��ذا ا���رأي ���د 

�ون ������رة و+�ؤ�#���ن ا����ر وا��5وز ���� إذا �ظر�� إ�/ ا���ل ا��� �د ؤول إ�#� ا� �#�و


��دون  B وال، )م�را �ن ا�"#ود وا,و��ت وا,(
�ون �� ذ�ك ��و��� ذات ا�د ، وذ�ك أ�#م 

 @��ء �D B ���ل ا�#زل ���ون �ن ذ�ك 
�@ إB ا�".  

ر -ب��������ن ا������رات أي � �����
���ل ذات ا�����در رأ��� آ���ر ����واه أن ا+�����ق ا��و

�  .�رة �+�##� ا�ظ#ر ، ,ن آ��ر ا��

ن $�د�� إ��/ ��5ض 
��ب ا��?�� ��م �� �����ر أD ، ن ا��واب� G:و�#ذا ا�رأي و"@ وا

 -��وس '' ا���رة''�"د "��ن ا��ذ
ور�ن؛ ��د "�ء �� ����ر ا��?ر ا��D /�$ : '' رة��-وا�ِ�

                                                           

�ت ���رة �� ��ل ا��B=ل - 1�ط�� �وات و�ورارة و�د�� �$���"Bوا �
ل ا����Bد���ث �5�وان ���ل �5ض $���ر ا�#

��طوط ، ص  ،3  .  
5� ا,���ث وا�در- 2�� أدرار ، ��طوط ، ص "Bل و� �0درار ، د��  . 24ا��ت ا���ر
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ِب ج �� ا��:د �ن $ظ�م ا���ب �ن �دن ا�
�ھل إ��/ ا�5َْ"�: -����#��-وا�َ��رة وا�َ���رة -���
�ر

�ر وِ���ر َ�ِ..''1.  

��ن ا���"�ر ، ,ن ا����ء  -ج ����
وھ��ك رأي )��ث ذ
ره ا��د�ل ، و�����ـ@ ا+����ق ا�

2��"ر �ن ا��Oر ا����ورة  .  

P�و��ون ���  وا�ذي �دو ��� أن ھذا ا���رP أر"G ا���را��ذ
ورة ، وذ�ك أن ا�5رب 

�#م =
  . 3و�ّ"ره أي أ���@��ل ، وَ�َ"ره ھو : ا��"ر ا���ء و��"ر : 

��و$�: و�د �رئ �و�@ ���5/ �ن ا,رض  ������+�دد وا�����ف ���  ��4/  ��"ر �

�ر : ����"� ��ن +ّدد '' : ���را<�ن ��و�@  ، و�د ا��P ا�ن ���و@'' ��"ر''ا��5ل  S"� ن��أ�@ أ�ذه 

ر،ود��@ �و�@  T"� :ــرا"��5 . ل�� ��
 :)	�
��: وا��"�� ���ن ���ف . 6)و��م ! �و � 

  .7''إذا +ق ا,�#�ر وأ"رى �#� ا���ء : أ�@ أ�ذه �ن َ�َ"ر  َْ�ُ"ر 

 ���

ون أ�ل ا��"�رة ���"م �ن �"ر �"ر �"�راً، : '' ا����رة''و���ء $�/ ھذا ا�رأي 

��ل �: أو �"ر �"ر  ��"راً، و>���ن ا��ول �0ن 8���"ر ا�وادي أي روا�ده ا� -�� B وھذا ، 

5��ل ا���5�� إ��/ ���ف �)�)�� ، �����0ت  ��0ن���B�� م ��و��ت����ف '' ����رة'' ''ا��"��رة''ا�"����

 �(�(�  .ا�

 ���

�ب �ول أ�ل  ��ّ� @�$ ���� $)ر� �#�$ ����ك أھم ا���ر"�ت ا��?و� ا��� و��

��رة '' � ''.  

5���ن أ��واه ذوي ا����رة وا� ����
��ه ���در ا+����ق ا�
ر��� �#�ذا ھذا، و��د ��و���� ا���

��#�����=ت ا���� ��ور����ھم ������ آ�����، 9ا,��ر ���ن ��=ل ا���� ����0
)ر ��� ��#����� ��م �ر"��-  S�
، و�

                                                           
�،   : ا�ط�ھر أ��د ا�زاوي- 1�
��ب ، ��� ��وس ، ط ا�دار ا�5ر���  .481، ص  1983����ر ا�
� أدرار ـ �ر"- ���ق  - 2Bل و  .  24ص : د�
�وس ـ �ر"- ���ق - 3��  .  468ص : ����ر ا�
4 - �Oراء   90ا�Vورة ا�ن �.  
5 - �Oراء وھ�  91ا�Vورة ا�ن �  . )أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر األنهار خاللها تفجيرا  (:
6 - �Oء  164ا����ن �ورة ا�.  
7 - @���
���رم ، دار ا�+���روق ����روت ، ط : ا��"���� ����� ا�����راءات ا������--ا����ن ���و����ق ا����د
�ور $����د ا�����5ل ������م ���3 
  .220ص ) م 1979/ھـ1399(

�و $�د ا���در - 8�
�ت ، ��طوط ، ص  : ��طق �وات و�د�  . 08ا����رة �
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��وا ��)�ل ھ�ذه ا����0=ت ا���� ھ�� أ���ق �#
ن ��ن +�0�#م أن 
�ن ��ب ذ�ك أ�@ �م  ��ور�

��$� ا�5�وي �"Bل ا�5��� �#���� ا��د�ق 5�ل ا,
�د���.  

�� �د ر"��� ا�رأي 
5��/ ا�+�ق وإذا ��ن ا���"�ر ، أو ا��"�ر � ���+�ا���<ل �0ن ا����رة 

 ��� ��� ����5��/ ���ورة وا:��� و����� ذ��ك $��/ أ���س ��وا�ر ھ�ذا ا����� ��د ��W� ، ر��وا��

 ���
 @  .''ا����رة''�ط�ق $�

 "��  ا�%ر
ف ا#�ط

 ��5ض ا���B=ف،ا����ت ا���5رات ا��� �و�ت إ�/ إ$ط�ء �5رف ا��ط=�� ������رة 

 �#��و�:��ط��� "�دا ، إذ أن -$��د ا��0��ل-�ن �ث أ���ظ#� ، ��د أن �ؤداھ�� و�وا��د ، وھ�ذا 

��د إ�/ ��دد ��#وم وا�د  �#5�".  

���رة��� ���ود ��رج  -��ن أھ�م ا��5ر���ت ا��Bط=����5ر�ف ا��د
�ور ا,����ذ ��رج 

 @�ول ��'دأ �'ن'': ا�ذي  "'�ل �ن �,�و+� �ن ا*�	ر ا�-,�'.  ا���	رة  �'%�/�ط'� �ر


ر �
	ه ھذه ا*�	ر 1" �,رى ذي 1وھ	ت �� 	1	ت �%
دة �
'ث /�'در  ��	 ا��
	ه ا�,و1
� و

 6'
1 .�,
ر ���" ا��,رى ��وض /
��طء +ن طر
ق ا#/�دار ا�در
," ��ذا ا��,رى ، و

 ��'' 

ن أ�''�	ب ا���''	رة، �'') �''	,ن(ا��
''	ه ل و�/''6 �''رج ا��/''وات ��''ل ا��
''	ه إ�''� � ''	

6�
  .1''� ب /�


ن ��� أن �=�ظ $�/ ھذا ا��5رف ��@-و�  :أ�رن -إ�/ أھ

"�ز  - أVا��� ��ط�ب ا�د�� وا ��ر �����ن �� ا���ددات ا��5D ر�  .ا�طول ا����� ، وھو أ

�/   -  ب����#�وم ا�����رة ، وھ�و ا���وض ا��ذي  ��� �� S��:��س �� ������''إد��ل "��، إذ ھ�و '' 

B ن���وم ا��#��  . *ا����رة دا�ل �� 

                                                           
�ـود �رج- 1��ن ، ر�ـ��� د
�وراه �ن ا�در"� ا�)��)� ،  : �رج =د�ن ا�)��ن $+ر وا����- $+ر ا��إ��م �ـوات �=ل ا��ر

5� ، ا�"زا<ر ، � .  55، ص دون ط��5  1977دوان ا��ط�و$�ت ا�"�

ون �راد ا��ؤ�ف ����وض  *�ل أن ����ن ا� : /�� ��''���� '' ا���ر�
� �����"ن''، وذ�ك أن ا���5رة ا���� ''  ��#�ط��ق $��

��ل �5دا ��Bل ا��� ���  .، إB أ
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 �#��د ��د�دS ا����رة �0��+�	رة +'ن  � '�� �'ن ا*�'	ر '' : أ��  ا,���ذ ����وي ا���ج 


ر ا��''	ء ,	ر
''	 +�''� و,''6 ''�
ا��را�ط''� 
-''رع 1
�''	 �''ن ,�''� +	�
''� /''	ز�
ن ��''	 إ�''� أن 

  .  1'' ا�رض

�� ا��و"زة ، و�
ن ھذه ا���5رة ذا�#� ���ر���ز ���5ر�@ ا�د�ة ، إذ إ�#� وھذا ا��5رف 

�ل �+ر أن ��#وم ا�����رة D ، و"@ ا,رض /�$ �ر ا���ء "�ر� ��� ا����رة $�د�#��"5ل 

 /�� ��
ذ�ك ''�
�ن �وز- ا���ء $�/ ا�����ن $�/ و"@ $�دل'' ا���ر�  .وھ� 

 �Bو��� ��5� ا,���ث وا�درا��ت ا���ر�� أدرار ا�ذي أ$د�@ "Bل و ،و"�ء �� د�

+�	رة +ن  � �� �ن ا*�	ر 
�ل �%?�	 ��%ض ، و/�در �
	ھ�	 �ن � 'وى '' ��رة أن ا��

أر?" +	ل إ�� � وى �/��ض 
-رف +�� ر�� �	��� ��زرا+'� 1
,'ري +�
�'	 �/ 'وب 

  .  2'' �	ء ا���	رة

���س إ���/ ا��5ر����ت ا�������� ، و����د �و���دو ھ��ذا ا��5ر��ف أدق ��5��را وأو"��ز $����رة ���


�و $�د ا���در ا����ث ا�����ص �� ھذا ا��"�ل ر"�@ أ:� ا,��  .��ذ 

�ون ا������رة������دي �#�0�#��� -*وورد ���� ا�����ب ا,ول ���ن ا��+��روع ا��� ���#�''راث '':�5ر

'6 أ,
'	ل �%	@�'� �%-'رات ا��'رون ���'در Aوار�	�ل �?	ري �A	1" ا,�	+" ا@�	دي �

  .  3''��رزق � �	ن ا��/ط�� 

�#� ذات ا,��5د وا��ظ��ھر وا�وا�- أن ھذا ا�
=م ��ن ,ھ� @�
��رة، و���� ��5د �5ر B

�ر�
زات أ�رى ����ة �� إ��م �وات �- ا����رة �#  .ا�������، وا��� �د �+�رك �

�ول �5د ھ�ذا ���+�رة�"د ا��+روع  ��
�ظ#را�����رة ��5��ن ��� +�
ل ������ آ���ر ������ '':و�

�ھ#��� ���� ���ل ���ن ا�+����ل إ���/ ا�"���وب ���� ��5:��#� ���� ا,$����ق �"��ري ��ا�"���ه وا����ت ا�

  . 4''ا�?��ب

 ��"��� ا�����  -وھ��ذه ا�����5رة أ����ب ���5ر��ف ���ن ا�����5رة ا������������ ھ��و وا:��G ، وا�


 ����� ��د��� ����ص إ�#� ا����ث ��ن $�رض ھ�ذه ا��5ر���ت ا�������� ھ�� أن ا�����رة و��
                                                           

�د- 1��ر �وات ، ���:رة :�ن �"��  : ����وي ا���ج ����� '' ا���س''�+0ة �Bن �و
�و��� ��ا���درة $�ن ا��در�� ا��ر$
  .م 1979، أ�رل  10: أدرار ، $دد 

� أدرار 2Bل و  . 24���ق،ص  �ر"-: ـ د�
�ون ا����رة ، ا���ب ا,ول، ص- 3��دي �#�5� ا�د��ع $ن ا����رة ، ا��+روع ا���ن �0درار و"�=��� �>Bد ا�و���B02ا.  
ن- 4�=���  �>Bد ا�و���Bق، ا���ب ا,ول ، ص  : ا���ر"- �02 . 

�"�ل ر$  * �� @�ن دور ؤد @� ���ون ا����رة ���� @���� /�$ Gا�ط� ����� ھذا ا��ر�ق ا��5موھو ��ظم �.  
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���ت �
 ���#����� أ
و����� �����زود �����ء ا�+��رب  -���ت �ر��بإ���/ و-ا,را:��� ا�زرا$��� أ������ ، 

�����ط�وھ��� ���ذ�ك ��)��ل وإ���/ $ـ#��ـد ���ـرب أھ��ـم ا������در .و��"���ت �و��� أ���رى ����
�ن ا�

 ���ط�  .ا���<ـ� ا��� �5ر�#� ا�

 �������ر ھ:��م ����رة، ���ن +��0�@ أن ��� �����������5�� وا������ھم ا��إن ا�و���وف $���/ ا�

� وا����د$��� وا"�����ط@ �ن �5ط�ت ��ر�� �م ا�����ث ا��وا��� �� �#�$.  

 "/	Aن : ا��ط�ب ا�
�B
ن وا���  ا���	رة �
ن ا�

  :�ر:�ت �ول ا��+0ة وا��5رف

�ت ��
و�وف ���ول ،و�طورات �ول ا��+0ة  أ�����طرح و��� ا����رة $دة إ+

#� أو ھ� ���ج �5=��ت �$ �����و��ة �ن ا�طرق ا���� ���#� ھل  ا�و��#� و�$ ���"Vا

�� ؟ ��� �  1زرا$

�ط�� ا����ت اOراء �ول �+رة و�د ��� ��� و�ول ھذه ا�و��
5�� اOراء ا���<دة ،و�و�د "

� B �ر�/ �د���� و��ر] ا��+0ة وذ�ك �� +
ل ��5و�
� $ن ��� �#��  .ر"� ا��ط5� و

  :ا��ر:� ا,و�/ 

��ور��طط وھو ا���ك ا��ا�ذي ��ف  ،�رى ھذه ا��ر:� أن أول �ن ��ر ا����رة ��

��ور ا��5زو�� ��� /��@ إ�/ ا��ودان و�د 
�ن ،�ن �ط�ردة أ$دا<@ �@ ����
�ن �� طر ����

=دي �وا�� ��ر �رورا "�ء �ن �ر� ا�
ون �ن �،ذ�ك �� �دا� ا��رن ا���دس $+ر 

��ط- ا�5ش �� �=م وأ�ن �� �ر
زھ� ا�ذي  @��طط �
ر أ��د�س ، و�5د و�و�@ �,��

 �#��ه �ن 
ل "#� ، ��
ر �� ��ر ا����رة �#� و��، و�:�$ف $دد ) ھ�و(��د�ق $�@ ا�

  ��ر �� ����=دي ، وإ��داءا �ن ھذ 791إ�/ 896ھ"ري أي �وا�� 360إ�/  300ا���ه 

  2.ا��+رت ا����رة �� �وات ا���رة

   ��د أ+�ر �ؤرخ ا�دو�� ا��5د� ، ��,ن ھذه ا���5و�� ��دو واھ� أ��م ا�و��<- ا���ر

"����ور " ا�?را��#م ا��أن ��وك ا�دو�� ا��5د� ط�5وا �� اV��=ء $�/ ��ور �وات ، و

�� ��و�@ ا��وا�ون �+دة و�زم   .ا�ذھ�� ا�ذي "ر $�#م "+� $ظ
                                                           

ـــــدم مبـــــروك1 ـــــي المجتمـــــع التـــــواتي، الجـــــزء الثالـــــث : مق ـــــر البنايـــــات الزراعيـــــة ف ـــــر . .تغيي الطبعـــــة األولـــــى .دار هومـــــة الجزائ

 .44ص.2008.
�دم ��روك ،��س ا��ر"-،ص2�45 . 
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��  : ا��ر:� ا�)�

 ���ط�ر ��وات ، و�و �ظر�� إ�/ د�و�#م ا����
� ھم ا�ذن �طوا ا����روي أن ا��را

����س أ�رى ، و�د 
�ن د�و�#م �", ������� �(��ه �دم وھ
ذا �د�ل ھذه 1170/ھـ�556رأ

�- اV+�ر ، ��
�� وا���ص ا�د�� وا���رة وا���دد ا�ز�رھ� �ن �ث D ت�� ��ة ا���5و

 �����رارھم �� ��Bد �دو أو�ف�$�
ررن ���وا ��ر� �و$�� و����ط�� )م ا�  1.#م ا�

  :ا��ر:� ا�)��)� 

��طق �و"د �#� �)ل ھذه  ، �+ر إ�/ دور ا�5رب �� �+0ة ا����رة�
و�#م  �د�وا �ن �

�� أوBد �� ���ط��ز�ت إ�/ ا� =(�5� و�����ت ا�ط�س ، �ا�و��� ا��� ��:- ���زوات ا�ط�

 ��ر ،م ، وھ� �ن ا����<ل ا�5ر�� ا����5ر�� �ن ا��ض 1107/ھـ �501ن $�دا�"�ل �D

��طق ھ"رة ا�5رب ,�دل $�/ 
و�#� �د�ت �ن  B أن ھذا ���5���ن ا�طرق وا�و��<ل ا�

�ت �و"د �#� �)ل و��� ا����رة �
�� $ن ھذه ا,�ط�ر ا��� ���دا ����ف �$.  

  :ا��ر:� ا�را��5 

ر ���ب ��طوط  +�طط(�ول   �ن أد�ل �ظ�م ا����رة أا ن  ،) ا���ط �� أ���ر �

��ور �ن و�ف ا���"�ت" ���ور �وات وأ�وازھ� ھو �ث �" ا���ك ا�� ،  ���ط�"0 إ�/ ا�

��ور �ن و���ور �ن �5د ، وأ���ر ا���ك ا���� $دوه ا��=��طط أط�ق �ف ����و�� �ن 

��ء وأ��ط@ ���دق ، و��ر ا����رة ����$دة " ��"ب ا�5ن"$�#� إ�م $ر�� � �#و+د �

�ذ ذ�ك ا��ن ��/  ا��+رت، وذ
ر ��س ا���در أن ا����رة ) ھ�و(�
�ن ا���ر و���ھ� �

  .ھـ �300��رة �� �وا�� ��367^ �5دادھ� 

 ���  :ا��ر:� ا���

   ������إ�/ ا�"��� )ا��#داوي(و�د أر"�#5 ��طوط ،�ر"- إ�+�ء ا����رة إ�/ ��رات 

 ��ا�#ود� �#� ا��� أ�"زت أول ���رة ، و��دل $�/ ذ�ك �0ن ا�#ود ا�ذن ا�"�وا �ن ا��د

�ت ��
�ورة �ث �ر وھ� �5رف اOن ا����  ." ا�+راج"#� ا��

  :ا��ر:� ا���د�� 

                                                           
الطبعة األولى .دار هومة الجزائر . .تغيير البنايات الزراعية في المجتمع التواتي، الجزء الثالث : مقدم مبروك -1

 .46ص.2008.
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 ���د �ن $�د ا�
رم ا��
راوي ا��و�ود ��� �:��ر ا�+ھـ ا���و��  1262

���طط ، ذ
ر �� ��طوط@ 1339��ذرة ا,�=م �� (ھـ وھو أ�د ا��:�ة ا��5روف ��

�ول أن ا��ر�ر �ن ���� ز�� )أ���ر ا��?رب �5د اV�=مث � ، ���ط���  ا�ذن أ��وط�وا ا�


و�ون ھم ا�ذن أ��طوا و��روا ا����رة ا���ور ��5ظم �وا�� �وات ، 
ر �د ���� و�ت 


ون �زوح ز���� إ�/ � ، و�د �ر ھ� أ$"���و���� أن �5ظم أ���ء ��ك ا���ور وا��

�ز�وا �0رض  ، �����ط�� �=ل ا��رن ا�را�- ا�#"ري $�د�� ھز�ت دو�� ز��و"دوا ) �ودة(ا�

�ه واد "ر �د "�ت �زر$وا �"رى ا�وادي ����ن و"��ت�ر و��وا  ���، و��روا ا��

  .ا���ور

  :ا��ر:� ا�����5 

ن ا��ذن ���ن وا����)ن ����� ا��ر��#�ر �ن ا�(
ر ا�+�ط��� ��=ل  ا���وط�وا����

=دي ���"���دأن ا,�����ب ا,������ ،ا�����ف ا,ول ���ن ا����رن ا������- $+��ر V ج���ھ��ذه  وا����

- ا��0ھو��� �����
�ن ����ن ا� -���ت ��
�ه ا��� �ر"- إ�/ :5ف ا� �����وا�� ا���رن ،ا�طر

�ه ا�"و��� ا����و�رة ، 4/م10�ھـ ، �دأ ا��
�ن �� ا���ث ��ت ا,رض و�طرق +�/ �"�ب ا�

�� ا����رة  1.و���� �ول �واف ا�"روف وا�#:�ب إ�/ أن اھ�دى ا��
�ن إ�/ طر

  ھ/د � ا���	رة : ا�A	�ث  ا��ط�ب

 �� ��ھ#� ا�"و��إن ���� ا��#�ء و���ء ا,���م ا��وا�� $�/ ���� أود� ��ب 

  :ا����رة وھ� 

�ط�� ا��رارة وھو   - 1�� �#��دن ا�ذي ���5 وھو  ا��دادواد ���ن ا� -���واد ��ور ا�ذي 

 �#�
و�ل إ�/ ���� �ورارة و. 

2 -  �#��
ون ا���د �ن وادي "ر وز����� و�"@ واد ا���5ود ا�ذي �ط�� �وات ،�#و ��


ون ���� ����وت �0درار ��و ا�"�وب �ط�ق $�@ وادي ا���ورة و. 

�و$� �م �0�س ا����رة ��
ر "��$� �5د إ��ط�ن و�وطن $�<�� "�
�ن أو �$�<=ت �� ا�

�وم،�_����  ا���روها�ذي �"د ���رة �ر"ل وا�د  ����درا  @���رده ،  وا��?=�#���ط#�  ,�

                                                           
�دم ��روك -1��- ا��وا�� ،  : �"��ت ا�زرا$� �� ا���ر ا��  47-46- 40-36-34دار ھو�� ا�"زا<ر ، ص)ا�"زء ا�)��ث(�?
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��در واد �د���طق ا�)=)� $�/ ��ھ@ ��د ���ت و:5� إ+راف ا��م ?ذي ا����رة �

��  .ا���ط

�وب  - 3" @"��ط�� �د
�ت وظ#ر ��  ا�+��ل ا�+ر�� �#� و�� �#��وادي ��رت ا�ذي 

�@  �واد ��5ود ا�ذي ��5ر را�دا �@�#� .D1ر�#� ��/ �ل �� 

�+�رف ����ت  /�$ �#�
 -�� ���طق �وات $�/ أود� ا��داد���5ر ،$=وة $�/ إ+راف 

�ه ا���وا"دة ������� �� ا��� �?ط#� ا��ر�� �ن ا�"#�ت ا,�رى ، و�� دا�ت ا�>����ط���ت ا�

رة وG��� B ���=�� وB ��+رب ، ا�+�ء ا�ذي أ��و"ب ا���ث $(
� ن�ا�5ذ�� ،  ها�

 �#
ون ���واھ� وا���ول $� �>����طق ا��"�ورة ������ ، �ث أن ا�ط��� ا��
ن �� ا���


ن ���طق وذ�ك ����طG $ن طرق ��ر ا,���ق ا,ر:�  ا���را"#��ر���5 �� ھذه ا�


�ن ا���ء ،$�/ �����ت  ���
�ت ا��+رة �
 ���
� ، �و�ددھ� $�ق ��ك ا��+رة ا,ر:

 Gط�أ�رب إ�/ ا�،��#ل $�/ ا� ���
ون طو�@ �س "�ب ا���ء ، وا���ق ا�ذي "ب ��ره 

�در  =�
ون �#ذا ا���ق 
�و��ر، $�/ أن  �����دا �ن �<�ت ا,���ر إ�/ أر��5 و��

� إ�/ ا��دا� ، وھ
ذا  %��03وا�� �#��ن ا��Oر ا��� ���^ ا������  ا�ط=��و�م �ن ا�

��@ ا����رون ��را20وى �ن ا�وا�د وا�ذي  ��، ����را)ون د��ون �� ا��<ر ا,و�/ وا�)�

 �#��� ��#�� ������ل �ن  ��5:#�Vا ���5دون $�ن ��ت ، )م ��رون �<را )��)� و

� دا�ل ا�ط��� ا��� ���5ر ھ� ��� ، و����ر ا�5>��"دد ، وھ
ذا ��/ ��وا إ�/ ا�ط��� ا�

 ��
�ق �#م �0ن ���ه ��/ ���� ���و�� ا���� ��
��� ا���ر ����وب ا���ء ا�
��� أو أن $�

  .5�2د ھذا ا��د

ط� ���� ���د���5���د ا����5ر�ون ��������رة $���/ �������ت �
��ن ���� ا,���ر ���ن إ�"���ز ،��

 ������ط� �ر���5 ��دد �� أوB ���ر ا��<ر ا,و�/ �ن ���5د ،ا����رة د�� ��دأ�
ل د�� ، ��دأ ا�5


ون $�ق ا��<ر ���و�� ��ب $�ق ا����ل ا����<� ا����ط�� ا��0
د �ن و"ود ا���ء ���ط�#� ، و

���� إ��/ ���و�� ���ب $��ق ا����ل ا����<� ا����و�ل $�ق ا��<ر �ط�� و��ل $��ق ا��<�ر أ�

                                                           
�ود �ن $�د ا�ر��ن ا�������1��� ا�����رD : $�د ` �  . 35ص.��طوط ،
 

 . 75ص. 1،1983ط،القاموس الدار العربية للكتاب ليبيا  : لطاهر أحمد الزاوي مختارا2-
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���و ا����ب  @�"�� ���أ
)ر �ن أر�5ن �د�� و�5د أن �م ذ�ك ����ر ��ن ا��<�ر ا,و��/ ����ة ��ط

��ة ���aر ���#و� ���ر $��#� ���راوح ��� ،�/ طول ا����ك و�ر�ط ھذه ا�وا������ ا��� ���ل �

� "ر�ن ا���ء30م و �15ن ��ل $#��� �"� ا��در���ة ا���ط�ل ا���را$�ة  -�  .1م ، و

 

 "/	A:   ا����ث ا�	طورھ	ر
D ظ�ور ا���	رة �	��/ط�� و  


د ��:  
 ���ذ و"وده $�/ ا,رض ار���ط� و)����ن �د ار�ـ�ط Vـن و"ـوده، إن ا
����ء و�0���

@���
�و�@ ���5/  �ظرا �
و�@ �وام ا���ة وا,��ء، وھو �� �رره ا����ق �"=ء �� �:          

  "

���ִ����⌧	
�
����ִ☺���������

�����ִ�ִ���"2 .  

 ������طـق ا�"��� و+�@ ا�"��� ���� و"ود ا����ء $��/ و"�@ ا,رض ، و���ك ا��ز ا��و��ـ

��طق ���ث $�ن ا����ء ��� ���طن ����ر �+
ل ����ن �� ھذه ا�Vر ا�ذي "5ل ا�ر، وھو ا,�


  .ا,رض 


�ون 
��د را، �Wن ���وط ا,�ط��ر �#�� �
 ���
را ����طق �+#د �5��ت ھذه ا��
وإذا 

ر �در"� ا��رارة، ��و�� �� ��ل ا��ف، �
�ن $��/ �
�5د�� ��V:��� إ�/ اBر���ع ا��

-���ن و��/ ��طVءه  ا��
5�ل ذ����وم ��ك ا�5وا�ل ا����5 أن ا�5ش �� ��ك ا�ظروف و

�ة أB وھ� ا���ء��� �  . ���3?�ب $�/ ���وة ا�ط��5 و�و�ر ا���دة ا��

����طق �� ���� و���ط ا���
����5ت ا����"�ا�"����� و+���@ (إن ا�وا����ت ا����� ��+��
ل ���ن ا�

 -)ا�"����
ون �#� ا���ة إB ��و�ر أ�د ���در ا�� B �  :�ه ا����

رات  - 1��.  

2 -  �-(آ��ر ار�واز���  ) .ا�
                                                           

الوكالــة الوطنيــة –الميــاه الجوفيــة لتبلبلــة اآلبــار حلــت محــل الفقــارة بحــث إعــداد المهندســين  : بــن ســليمان.بوعنــاني و م.لــيع-1

  . 83ص.تلمسان-لتهيئة العمران
 
2 - �Oء  30ا����ن �ورة ا,.  
 .91ص. 18مجلة القبس الصادرة عن مديرية التربية لوالية أدرار العدد / نشأة فقاقير توات مقال للسيد :  بختاوي محمد-3
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  .ا����رة  - 3

و���طرق ���درا�� وا����ل ����در ا�)��ث �ن ھذه ا����در، وھو �ظ�م ا����رة، ��ن 

��� وا��ط��ورات ا����� ��ط���� و
��ف 
���ن ذ���ك وا������<ص ا�����ث ����ر] ظ#ورھ��� ���� ا��

ن ا,ول وا�)���ه، $ر��#�، و�
ن B �0س أن �ذ
ر ����ظ������در �� ����، و
ف ا��5�= ��د�

� دا�ل ا���راء��
��5ت �"�ن ��
ون ��  .1وو�

 

  :ا���
رات ��درا ���
	ه - 1

��ت ��� ا���دم �:�راء، و
��ن و"�د �#�� �
ر �ن ا�����)ن ذھ�ب إ��/ أن ا����راء (


ر �ن ا,ود� و�� و"�ود ا���وض �
�ر �#� $دد 
#� أو ��ر �ن ا���رات، و�
ا����<� $دد 

ر(ا������ط�� ا�����5روف اOن �������وض ا������<� ا�"���و�� ا,������ �����
��رB������� le) (ا�
و

continental intercalaire  ( ط "��و������ @��
��ن أن �ط���ق $�� Océan(ا���ذي 

Souterrain  (ل $�/ ذ�ك  .إB د�

����وش ا����"���رة  2وا�?������ ا����"���رة ����ر ����ن ا�(

�ت، و���د� ������ط�ا��و"���ودة ����� 

�� ����ط�
�ت، 
�#�� +�واھد $��/ أن ا��ط��� ��وات و��د�وا��ت ��ر� وا���وا"دة �
)رة ��� 

��ت ��ن �
�ون �=��� 
� ���
 ،���
���5ت ��"� �����V ز�
�ت �#� "��ت وأ�#��ر، �)��ت �را�


�#���: /�$. 

2 - .
�	/
  :ا�

 Gرات ، أ������ت �#�� ���
���طق ا���� ����خ ا����راوي وا�ر���ل ���و ا���ـ- ��دم ا�

��خ أ
)ر �0
)ر "���ا����� د��- �����
�ن إ��/ ا��و"ـ�ـ@ ���ـو إ�"��ز 3����د، ، ��دأ ��ء ا���رات 

����ء �� G����� -���������ـر دا���ل ����ك ا�����رات ، ������- أ)��ر ا�����ء ، ��
و���ت آ����ر ار�واز��� أو 

 ������
�ب $�/ و"@ ا,رض، ���?�@ ا���س �� أDرا:#م ا���B��)،��=�ا�+رب،ا�.(..  

  :رة ا���	 - 3

                                                           
 . 41ص.2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .مقدم مبروك ، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء األول 1
 

�ت - 2د� ���ط���ة $�/ ا,رض �و"ودة ���  . أ+
�ل ���"رة �� �ورة أ+"�ر 
3 - ���� ���ذ
ر ا�:��ط ا��رGALLI  ���� @����خ أ�ل "���� �=دي 
�ن ا��� ا��رن ا,ول �?� @�  .أ
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� ���?رض ا��ط��وب، و��ذ�ك �ن �م �و�ن ����� ا��ول اV+�رة إ�/ أن ا���درن ا����

ر �� �
�ر :د ا�"��ف وا����ر ا����و�ن أ"ل  ���� ا���"�ت ا���زادة �ن ا���ء، وا�
��ح ا�

 ���
��ه و�و�رھ�� ����� أ��رى �"��ب ا�
�ن ��ن ا�:�روري إ"��د طر ،���طق ا���راو�ا�

 ،���
����ث أ���ت أ
)ر $� �- وا��Oر اBر�واز�����وب ��ك ا��و��د . وذ�ك �5د أن �ل 

�� "�5ل ا����ء ��5د ��ن ���"د ��وض ا����ء ا�"�و�� ا,����، و�5���� �ذ�ك ����ن ��Vدأ ا�

��ط � ��� ��د�ل �#�� ا�"�ذ��� ا,ر:��� �� ا,رض إ�/ �طG ا,رض و�طر����وى أ
)ر $

  .  أ�دث �ظ�م ا����رة

  

  ظ�ور ا���	رة :  ا��ط�ب ا�ول 

=د ��"�د أن ا���ؤرخ ��� ظ#ور ا����رة إ�/ �� ���ل ا��ر �ن ا�درا��ت ا���ر(
�ر"- 

ر"��- ظ#��ور �ظ���م ا������رة وا����5���#� ���� إ��ران إ���/ ا����رن )  Hérodote( 1ھ��رودوت

�"�د ��� ���ص �و��ب ��
=د ، ���5و���ت ��ول ����رات ا���رس  Polybe2ا����س ��ل ا�

=د�ن ا�)��ث وا�)��� ��ل ا��و�
�د ا�درا��ت �"�- $�/ أن ظ#ور �ظ�م ا����رة 
��ن . �� ا��ر

 /��ت ���
=د �� إران ����، و�
�رز"�� ا��رن ا����س ��ل ا�"  "Karez  " راج"أو�+ "

�ل إ�/ �=د ا�5رب، �ث $ر�ت ���م ����ة"�����ت �ن �5" ا���د إ��/ ���ر و��=د ا��?�رب )م ا


�ت و$ر�ت ����م �ط�� �وات و�ورارة و�د�)م إ�/ ا���راء ا�و�ط/ ا�?ر��  ا��� ���وى 

�''ا����رة''�� وإ�������ت �ن �=د ا��?رب إ�/ ���  . 3، )م أ�#� و��ت أو ا

�ط�� �وات و�ورارة�
�ت وو�ول �ظ�م ا����رة إ�/ 
�ن ��ل �دا� ا���رن ا��5+�ر -�د 

=دي �ن ا��ذن ط�وروا  ھ�ذا ا��ظ��م و
��وه �ظ#�ر ��� ،ا������د ا�#ود و��ن ��5دھم ا� /�$

=دي ��ن ا��5+�ر وا����دي $+�ر �و���د ���$د $��/ و"�ود . ا��ورة ا�����، وھ�ذا ��� ا���ر

��طق �وات ��ظ�م ا����رة وا��+�رھ� �� - ����ه ا�"و���رة ��ن ا��
�� ا��

�ت ا��ورارة و��د

��������)�� �� ا�
و����دة $�/ �����   وا��ر وا���
��رB2 م�
ون ���ھ�@ ��� 2�، و�����ر 

���دة ��ن ا��5رق �
�ت ا���طق �وات و�ورارة و�د� �� Gط�ن ا�� ��5� ا��ر��ت ا�ط�ا��
و

                                                           
�� : ھرودوت -1��=د 484-482( �ؤرخ ور���� و�  ).��ل ا�
�� : �و�ب - 2��=د(�ؤرخ و�  ) .ا��رن ا�)��� ��ل ا�
3 -J .Oliel , ''les juifs au Sahara : le Touat au moyen-âge '' CNRS-histoire 1994 .   
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���طق ��� ��ھ�@ أ
)�ر �ر��� ��� ��5ض ا��ر ا�?ر��، ��ث �"�د �
ر ا�+ر�� إ�/ ا�5رق ا��
ا�

��طق ا�+ر�� ���راء ور��� �ورا���طق أ�رى 
��ك ا��  .رة وأ
)ر �5دا �� 

�ط��� ��وات إ��/ �را �ن ا����)ن  ر"�5ون  �+�0ة ا�����رة  وظ#ورھ�� ��� (
و�دو أن 

����+
���م $��ن إ���دى ا������رات )  J.C Echalier( 1ا�#��ود، ���ث ��ذ
ر ا������ث ا� �����د$

�طط  أن �� ���ط��ط�ط ھ�� ��ن إ�"��ز ا�#�ود���رة  ھ''ا��و"ودة  �� ��و �� '' �وھ�� �ر:�

�ول E.F.Gaitier(1(د$�ت �ن طرف ا����ث �و�� �� �ورارة  و��  
�ل  '' :وا�ذي  
�ب 

��ل ، إ�"���زا��+��  �������طق  ���وات ا����ذ�ـ���ـ����� ا����Oر ت  ا���ري ا�"����ه ا���ط����ـوات ا�� ،

ف '' اBر�واز� ، �ر"5#� ا����در ��#ود: ا�وا��ت ھ� ���را�#� ، ���رة ھ�و ���� ''و

�ر ھ�� ��� ���دي ا��
�ري و��� ����� وا��و"�ودة ��ن زاو��طط ، و
ل ا����رات ا����

�ن إ�"�ز ا�#ود''.  

�ط���  2وؤد ا�+�] ���ي �����5م������� ا��#ر"��ن ا,ول ���5ر�ف �����:�رة ��@ � ���

 ����@ $ن ��طوط ا��#داوي �ن أن ا�"��� ا�#ود�ا���� �ز��ت إ��/ ��وات ��� و��ت �وات �م 

5د ھ� ا��� ا��طت ا����رة �.  

�س ذ
ر �ر ��
)L.C.Briggs ( ود أو �ر��را �#�ودوا �"�0وا ''أن#ا��5ض رى أن ا�

ك��ر��� �����ط����ن *)Cyrenaique ( ا�����راء �����ط�ھ��م ���ن أد���ل �ظ���م ا������رة إ���/ 

 ���ن �وا�� أ��ن � �  .'' ا�?ر�

�� �ر"- ���در أ�رى ظ
ر ا�#�ود D /وات إ�� ���ط��ث �ذ
ر ، #ور ا����رة �� �

���ور '' �� ��طوط ا���ط��طط ���وات ھ�و ا����ك ا��أن أول إ���ن ��ر ا����رة �� ��ر �

���ور ��ن ��5د، ، �ن و�ف ا���"?ت��� $دوه ا���ك ا��=��ط�� �و�� �ن �ا�ذي �"0 إ�/ ا�

�ط��ط ���5د أن�����ور ���ن و���ف ������وي ا��و"��@ إ���/ ا����ودان، و$���د  وا�����را���ك ا�
���ن 

�طط أط�ق $�#� ا�م $ر�� ���ء، وأ��ط�@ ����دق، ''��"ب ا�5ن''و�و�@ إ�/ �� �#، و+د �

و�ذ
ر ���س ا����درأن ا�����رة ا��+�رت . ''ھ��و''و��ر ا����رة ����$دة �
�ن ا���ر و���ھ� 

�ذ ذ�ك ا��ن ��/ ��^ �5دادھ� �360  ���300��رة �� �وا�� � �  .ھ"ر

                                                           
1 -J.Oliel  ق���در ا���  ". Les Juifs au Sahara"ا�
�ط�� أو�ف ��د
�ت - 2�  .روا� +�و�: إ��م �

 *�ط�� �� ا�+��ل ا�+ر�� �����  
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�د �ن $�د ا�
�رم ا��
�راوي ��ذ
ر ��� ��طوط�@ �� �� �:��'' ذروة ا,��=م''أ��  ا�


ر���ط�� �� و�ت �
و�ون ھم ا�ذن ا��ط�وا  -أن ا��ر�ر �ن ���� ز���� ا�ذن ا��وط�وا ا��د 

و�������� أن �5ظ����م أ�������ء ������ك  -و������روا ا��������رة و������و ا�������ور ��5ظ����م �����وا�� �����وات

���ر، ھ��� $"����ط���� ���=ل ا����رن ا�را���- ا�����وروا���
��ون ���زوح ز������ إ���/ ا��، و���د 

�ه وادي "ر ��د "��ت ��ز�وا �0رض �ودة �و"دوا � ����
�رت دو�� ز �� ���دؤواا�#"ري $�د

 �����ر وا���ث 

���وا ���ن ا�����راج ا�����ء، وا����ذوا ���ن �"��رى ا���وادي ������ن ، $��ن ا�����ء 
�� /����

ر و��وا ا���ور��� .و"��ت و��روا ا��

  

���ري�����د ا�ط��ب �������ج $���د ا���ر�م ا��� [���� ذ
��ر ا�+��
ا����ول ''���� ��طوط��@  1

�طط�
�ر 2أن ا,���ط، '' ا���ط �� أ���ر ����ط��� ��� و��ت �
و��ون  -ا�ذن ھ�"روا إ��/ ا�

�ط�� ��وات ��ن ��وط�#م ا,���� ���ر ا��ذي و���@ ��دوره ��د "��وا �5#م �
رة ا����رة إ�/ 

�ن �=د ا�5رب .  

  ��	Fص ا���	رة وا�طورات ا��	د
� وا��/
� ا�" +ر1�	:  ا�A	/"   ا��ط�ب

�د��� ��5�(إن ا����رة ��$���رھ� طر�"��ب ا����ء ��ن أ$���ق ا,رض ���ل ) أو ط�

��ز ���5دة �����<ص �+���ل �ظ��#��� وا�و����<ل ا�����  ������Wع، إ���/ ���ط�#� ��� ���ن ا�"�ذ�����وا

 .ا��5��ت و���5�ل �� إ�"�زھ�

���طق ا�����/ ا���� ا���'	رة��	Fص ����طق ا���5�� و��"�@ ���و ا���"�ز ا�����رة $�و��� ��� ا��

��ن ا�+�رق إ��/  ��#��Dو��"�@ ��� أ ،����طق ا��=���، و��+0 �#� ا���
��5ت ا��"��و"د �#� ا�


��ن .ا�?رب�
�ن إ�دا)�@ ��� أي � B ،زھ���"����م إ�V ل�����ن أ$ @��را� ���إن +�ق ا�����رة و

�ط���، وذ��ك Vدراك ار����ع ا,رض $�ن ��طG  $�/ �طG ا,رض،�إB �5د إ"راء درا��� ��

��#� ���/ ���رج ����ه ا�"و��، وا����در ا��د�ق ���زو�#��، ودر"�� ا�ا���ر، و$�ق �وا"د ا�

Gط�ا� /�$.  

                                                           
�طط: ا��+#ور �ـ - 1�دة  وھو ���ب ��طوط ا��ول ا���ط �� أ���ر �� ���� )���� ا���ر  ).ا��د
2 -�����ون ����ن �
�ن ��ر ود.  
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�� �5د ا��0
د �ن و"ود ا����ء ����ط� �ر���5 ��دد �� ���ر ا��<ر ا,و�/ �ن ��و��دأ ا�5


ون $��ق ا��<�ر �درو��� ���ب $��ق ا����ل ا����<� ا����ط��، و��ل $��ق ا��<�ر ���ط�#�، و

���و  @�"�� ����� إ�/ أ
)ر �ن أر�5ن �د��، و�5د أن �م ذ�ك ��دد �ن ا��<ر ا,و�/ ���ة ��ط�أ�

��ة ���aر ���#و�� ��ـ�ر $�/ طول ا����ك، $�/ أن �
ون ا������ ا���� ا���ب، و�ر�ط ھذه ا�

��� ��راوح #�  .1م  30و  �15 �ن ���ل �

�"�� ا���در���ة ا���ط�ل ا���را$�ة  -��� "ر��ن ا����ء وا���داره ���طء  -و�����#ل $

 �>���#�����ذ ا����� ا��D /إ��� ، @����� ھ��ذا ا�����ق ا���ذي ط���ق $��#����ه ���� '' ا������ذ''و���� ����- ا�"��

 /�����درة ��د$/ ''ا���ري''�وض �و�وا��ط�#� ، ''ا��+�ط�''، ���رج ��5د ذ��ك ��ن �����ت 

ب ا��رد �ن ��ء ا����رة���دد .  

  

  )01(ا�+
ل 


��ون "ر���ن ا�����ء �#��� ���زا�#��� أ:���، و����/ ���ط���ب أ��� أ$����ل و���ن  Bو ،=#

،�مدور�
�ن �ن ���G أو �ر �� Bق ،إ�را$/ �� أ�Dب ا,��ن �� إ�"�ز ا����رة، �5 @�W�

��� ا�����ر �
��ل �<��ر $���/ أ���ل ����در )��=ث ����دة، و�"��د ���� $" ������ @������ر ا�����<�، و�#و�ا�

                                                           
 . 20ص.مخطوط ،غنية المختصر : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي1



 ا����ة وا���ر��" ا����رة " ا���ـــــــ� اول                                         ا�
ي ا������ي 

  

 
  

29 

��+���ل B ران ���وق ������ ا��<��ر���Oن ا����(Bر دا���ل ا��<��ر، وا�������/ أ���دھم �أ+����ص، ���ث 


#� و�دة. ا,�ر��=��ه ا����رة $�/ � -�ط�� إ�/ أ�رى  و��وز�  .1أ���� ����ف �ن 

��� $��ن 
��ل ا������رات �
�ط��ط ������ف �و�"��در اV+���رة إ���/ أ���@ �و"��د أر���- �����رات ��

�ر ���ت ا����ر، و���ر ا�را���5 �"�واره، و��"�@ � �#���ط�� �وات؛ )=)� �ا,�رى ا���وا"دة �

�ن ا�"�وب إ�/ ا�+��ل �#�
إذ '' ھ��و''ھ�� ����رة – وأ�دم ���رة �ن �ن ھ�ذه ا�����رات ا,ر��-. 

�ه ا���وض ا,ر:��–���Wن ���در  -و$�/ $
س ا����رات ا�)=ث ا,�رى وا��� ��زود �ن 

��وع '' ھ�و''رھ�� .ھو D ورارة $�ن��� أوBد �5د ����ز ا����رات ��و�ن ا����<ص ا��� �

�ن أول �#>���ط�� ��0ذ ��در ��ن ا����رات ����وا�� ا,�رى أن ا����رة �#ذه ا�   ���<ر �#�، أ


ب ��ن ا,$��/ إ��/ ا,���ل، و��ذ�ك ����ا��Oر ا,�رى ا��� ���ر �#� �"رد �"�ري �����ء ا�

�د ��� �� ��#�
�، ��وB أ� أو �=������� إ��$���ب ا��ط���0� �#�:��ء $�#� ��5و?��Bن ا
�

�رة ����� ا��� ا����  .  ا��#و� واV:�ءة ا��� ��ر $

�� ظ#ر ��� �� ا���طط ا����ق–)� أ"زاء ��
ون ا����رة �ن )=
  :وھ� -


ون �5:#� ���= ��5ض �وا�ط� ��وات �5رف ������ذ - 1  .ا��Oر ا��� 

2 - ��ه إ�/ ا�����ن : ا�����  .وھ� �"رى ا�

@ ا���ء ��ري ا��=��: ا���"ن - 3� -�"�  .2وھو ا��وض ا,�ر ا�ذي 

�دأ  ����طق ا��� و"�د �#�� ا����ء و��5وم أن إ�"�ز ا����رة �ط�ب ��طط� ���درا�� ا�

� +ق ا�طر�ق ��@، ���ل إ��/ ��طG ا,رض، و��� ھ�ذا اVط��ر ��ف ���� ا�5=��� $��د �
و

B ن �ن ��دون ا��5و��ت ا�����ول��ا�ر�د ا����رة �و��� ھ�ذه ا���=د '' :ھ� ا��وا�ون �� �+

���ه ا�"و���� B �و"��د ���� ����ول ا�����راو� إ���/ وراء ا���5رق ط��رق Dر���� ���� ا�������ط ا��

5�دة ا��#�وى و�ط�وى "وا��#�� إ��/ أن و��ل ������ر � ����ا��?رب ، وذ�ك أن ا��<ر ����ر $

��ذ�ون إ�/ �"�رة ��دة ���ت ������5ول وا���ؤوس إ��/ أن �رق "ر�#�� ، )�م ���5د ا�����5 و
                                                           

دار هومـــة بوزريعـــة الجزائـــر  1م  ط 20إلـــى القـــرن  16القـــرن تـــاريخ إفريقيـــا الغربيـــة اإلســـالمية مـــن مطلـــع : يحيـــى بـــوعزيز 1

 . 111ص. 1/2001ط
 
دار هومـــة بوزريعـــة الجزائـــر  1م  ط 20إلـــى القـــرن  16تـــاريخ إفريقيـــا الغربيـــة اإلســـالمية مـــن مطلـــع القـــرن  : يحيـــى بـــوعزيز 2
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���5ث ���$دا ��5م ا��<�ر )�م "�ري $��/ و"�@ $�#� ز�رة �ن ا��دد �
�ر ط��#� $ن ا���ء �

�و"�ودة  ���ا,رض واد�، وز$�ون أن ا���ء ر��� أ$"ل ��ر$�@ ��� 
�ل +��ء، وھ�ذه ا�?ر


ورارن  .1''وور��� ور^ ، وا���5م أ�و ا�5"�<ب، و` ا��=ق ا�5ظم �� ��ور �وات و�

و��ن أ"���ل ���<��#� ������ل آ��رھ�� ���ن ا��<�ر ا,و���/ ا���� �
��ون ������ ������وض 

���� �����$د ا����<� إ���/ ا����Oر ا,���
 ،Gط���إ���/ ا� ���#>�����ل �رى ا����� �����5ر �����$دة �#��� $���/ 

��ن ��ن ��Oر ��#��وات ا���� ��د$و ا���"�� إ���ظ�ف ا�� ���� ا��#و� و$��$ . ���و���/ 
و

���� ا����� ا���ر أو $�����$د $�bر��م  -ا�طن ا��� ا���ر"ت �ن ��طن ا,رض أ)��ء $

���ل �ن ا��و''ا���ء طرق''طرق ا����رة���Bرة ���/ ��وض ا�����@ ا��� -���ض ا����<� ا��ذي �

''�  .�5دھ�'' ا���"ن''أو''ا���ر

 ������ ����ك ا,
�وام ا�ط� B ورون أن���ر �ن ا����س، �(
��طن �#�  B زة�وھذه 

  .ا����� $�/ �واف ا��Oر 

�� ا����ر، ��� إ�"��ز ا�����رة ����5�ل $�دة أدوات، و
�#�� ����$د ��� $���#�� و �� $�

ل و��� اV:��ءة دا��ل ا���Oر ���ن ز$ف ا� ���5���ا��ؤوس، وا���5ول، وا����ل، وا���ف ا�

�
��
5�ل آ�� ا���2*� .  

��ن ا��<�ر ا,و��/ ���/  ����ز�� =
و$�ق ا����رة ���ف �ن �<�ر إ��/ أ��رى، و��0ذ +�

ا,و��/ ا�������  ا��<ر ا,�رة ا��� �
ون �ر�وطـ� �����ر� )ـم ������� و��راوح $��ق ا��<�ر

  .م 40و ����20ـوض ا���<� ا�"و�� �ن 

ن �� ����ط�� �Wن ا������ ا�����ـ� �ن �<رـن ��راوح ����ة  30و  15و��ـب ا��م، وا�

�� ��5ض ا�+��ء ���ب ��#و�� ������ أو �����
ن أن �
�ون �ط�� ��� ��م ا����د #�ا�را�ط� �

���ن ا���ر أو �5و��@ إذا و"دت ا��"�رة ا����� ا� �5�م  إ���ع����  .ا��ط ا�

�رة، و��د  �1200<�را ����?رة إ��/  20و��^ $دد ا��Oر �� ا�����رة ا�وا��دة ��ن �
��

 �����
�م، و���5ر ���رة  �10��د $�/ ''P��ط�� '' أ�ر�  .0�3درار أطول ���رة �� ا�

                                                           
  .119ص ) 7(ا�ن ��دون ج - 1
*- �
��
  . ھ� �ن ا,دوات ا��دا<� ا��� ���#�ك ��دة ا�
�ر�ون وا���ء آ�� ���5�ل �� اV:�ءة و: ا�
 .120ص ) 7(ا�ن ��دون ج 3
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5��� ا�وم و$��/ ��5و��#�، ���5ث $��/ اBر���ح ��Wن ا����ت ا�و��<ل ا��
���رة وإذا ��

��زل ا��<�ر �+�ق ا�����ذ ��دودة "دا �ث 
��ن ا�+��ص ا��ذي  �#���ت و��
و�� �دم $#دھ� 


�#� ��ب ��"�@ و:�رب ��ن "#��@ ��� ا�����ذ+ ��- ��:�ر�� . ��ط- �ن ا��دد ا��5د���و

���5
س ���@ و���� ا��<��ر ا,���رى، و$���/ ر����ت ����@ ا���وا"��د ���� ا�B"���ه ا��ا����� ���د)#� ز

�� إ��/ أن ��م ا�:ر��ت #�د����� إ��/ ا�B"��ه ا��ذي و"�د ��@ �����@، و�����ر ا�5#��ي 
ل 

��#��، وھ
�ذا دوا��ك ��م ���ر  )ـم. )�ب ا����ذ ����و��ن ���س ا�5�=ن إ�/ �<رن آ�رن ���

���ن ا��<��ر ا��5��� إ���/ ���طG  ا������ذ و)�ــ���ـ@ ���ن 
��ل �<��رن ��"���ور�ن إ���/ أن ���ل ا�����ء

  1.ا,رض

 ��#� ���د��� �ط�ورا ��� و���<ل ا�5��ل ا������د��ن ا��و�د $ر�ت ا����رة ��� ھ�ذه ا���

 ،�
�ب ا��=������
���ؤوس، وا���G، وا���5ول، وا�را��5ت �� ��5ض ا,���ن وا���5��ل ا,

���ه،  ��V:����� إ���/ و����<ل ��ت ا��:���د ����ت ا����5دي أو ا,�������V�� ر����Oور���ط ���5ض ا

��
  ����ـ�رة ا����5رVا ���"��س ا�?�ز���، أو ا����زودة ����ط�ر���ت ا���������، و
��ل ذ���ك ����وا

 �#������ن ا��#�م ������رة وا�����ظ $�/ �Vر �دى ا
  . ��2طور ا��

��طق�أن ا��ذن ���رون ھ�ذه ا�����رات، ��دؤون  -و�ن ���<ص إ�"�زھ� �� �5ض ا�

��ن  ���
+�رو$#م ��� ا�"��ه ا�����رة ��ن �ن أد�/ ا��#ل ا���و�ط إ�/ أ$��/ ا��ر����5ت، وا��

5
س �و +ر$وا -ا,��ل� ،���� ������@ ا��
ھ� ��ب ا���ء ا���و�د وا��?=�@ �����
م  �ـ�  

���ذ ا��ذي �"�د ا� B ر ا��ذي�"���ف ��- ا����ء ا�
�� ا�5�ل �ن ا,$�/ �و"دوا �5و�� �� ا��

�@ �5د�3�رج .  

 -�#�أ�5رف ھذه ا��ظم $�� :�5رف �ظم ا��وز  ��#س ا�����5رف $������و$� ا��وا$د وا�"�

���� ظ���#��دف ��"���م ا�5=����ت ا�#درو�و"��� إ ، ���$���"Bن أط��ر ا,$��راف وا����5دات ا���:

 -��"�� ا���<دة �� ا����  .وا�)

                                                           

  110ص.1977الميالديين  الجزائر  19و18رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة إقليم توات خالل القرنين  : فرج محمد فرج 1
 .15ص.مخطوط للباحث،الفقارة بمناطق توات وتيديكلت  : نيكلو عبد القادر2
 .114ص. 1977الميالديين  الجزائر  19و18رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة إقليم توات خالل القرنين : فرج محمد فرج.د3
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س ��  أن�ن �=ل ھذا ا��5رف �����ص ����و$� �ن ا�"� ���ط�و�دة ا���ق  إط�ر�
ل 


� ا����رة  إ��ا��و�دة وھذا ر"-  ا�#درو�و"�����ن د: �"���Vا�5=��ت ا �
�+�ط و�ر

�$ ���ط�  :�دھ� و��� �c�س ا�����  /دا�ل 
ل 

��وب ا����رة  1�  ار���ع  

� أرا:#� و"ود�#�  2�=�.  

3  �#  .�5دد ا��+�ر
ن �

  .�5دد ���ت ا���ء �#� 4

 ���ت ��
��وب ا����رة أ
�ر �
�ن  ���
��"وھ�����دد ����ون ا��5رض   ��أ��D وھدا 

Vا ������ج �م ��0ذوا�ط�ب �� ا��وق ا���ر �  ��#� ���� ا,������� إB �5د أن �ددت ا��ا��

�ن �ر
� ا,�واق ا,��و$� ا�:�:���� وا�دو�� $ن طرق ا��1و  

و,د ��	 ا���	رة :  ا����ث ا�A	�ث   "  ا��/	طق ا��رى ا�

5��ن ��ن ا����رة �� �� أدرار ��دBن �وا"دھ� �و�
��، وإذا �ن و��<ل ا�ري ا��د ��و�

��ط�#� ا�)=ث�� أدرار �Bم، �#ل و��رد �#ذا ا��ظ�م �� ا����؟ أم أن ا����رة و���  -$#د �د�

��طق أ�رى دا�ل ا�وطن و��ر"@؟��ن ا�و��<ل ا��� �5رف ��   

���ول �5ر��@ �ن �=ل ا���ط  � ����و�@ ا��ط���ن ا��وا��نھذا �  .2ا�ذي 

  �/	طق وا,د ا���	رة +�� ا�� وى ا�دا��":  ا��ط�ب  ا�ول 

�5ن �� درا�� �وا"د ا����رة $��ر ا��وطن���رھ�� ا,�����  -إن ا��=��ظ ����داھ�� أن 

��� أدرارBطق أ���رى  -ھ��و و������ ������� و"��ود ���وع آ���ر ���ن و����<ل ا���� B ر أن ھ��ذا��D

  .�ف �5#� �� �5ض ا��ظ�ھر ���وطن �د ���

G���� ن�ت دا<رة $��
�ط���  -وإذا ��را��ت، وا���� ��)�ل "�زءا ��ن �� ��Bا������5 �و


�ت
�د ���د �- ��و��ت ا����رة ا���وا"دة ��0درار،  -�5رف �وا"دا ���5را �����رات -�د�

                                                           
ــــواحي للمجتمــــع التــــواتي خــــالل ق : مقــــدم مبــــروك1 ــــاني ،التنظــــيم ال ــــىالطبعــــة األ .م 19-18الجــــزء الث دار هومــــة الجزائــــر .ول

 .40ص.2008..
 . 42نفس المرجع ، ص : مقدم مبروك2
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���طق أ��ر��ر"ون ����ر��ت ���5رة، �#���ك  B ����ر�ن �� ا���5��ى �و"�د �#�� ��/ أن ا�

� �+�رBل ا���ر و�� /�$ �#��  .ا����رة، و
�#� ����ف �ن �ث ا�+
ل وا���و��ت و

 ��ر إ��/ و"�ود ا�����رة ����ر ����ر وإذا در���+� ���ذ�ك أن ھ���ك روا��ت وآ)��ر �د

 @��
ن � B ل����Bن ھذا اW� ،ر�(Oد �5ض ا��  . و:5� ��ور ا�+��ل ��+�ر �- ا$�

 ���:���ن ا,$���ن، و���� إ����� أ ��?��������ت �
����ء ���"��رة ����ت ����ور  -������و"��د 

���ت �+���@�
$��دھ� ���5ض ا������)ن �و$��� ���ن ا������رة و�
��ن ���� ا����5���B#� ���د��ت ا������رة �0 �

��ط ا�����رة، ��ذ�ك �����5د ا$���رھ�� ��ن �"�دھ� �����ف $�ن  �#���ق �� +
�#� و��و���ا�

� أدرار Bطق و���ز �  .ا����رات ا��� �

���� �����دود ������ف ا������ و� �����ط�� ��وھ����ك روا���ت �+��ر إ���/ و"��ود ا������رة ���د

�وب ا��?رب " �� ������5د ذ�ك �و"ود ھذا ا��وع �ن ا�� B و�د �  .ا��?ر�

�ط��� ��������، ا���� � ���� �+��ر، و"�دBن و�� ��� ا�"�و��� ا�?ر����وإذا �و"#�� إ�/ ا�

 @����������ت ھ��ذه  ��5�150د $��ن ����� $����س ����وا�� ،و� 2
���م ��84ر���- $���/ ���#ل �

���م، 

��ه �وا��ط� ا���Oر ا��"#�زة ���ط ا���?=ل ا���ط�� �:م ا�5دد �ن ا����رات، و�
�ن ا����ر �ا�

�:��ت، أدى إ�/ إھ��ل ا����رات���.  

ن � ���ط�� أ)��ت أن ھ��ك ��� �����،  180إ�/  100و��د ا���طت �ور "و#����رة �

 Bإ �و"د ��� Bد��ع �#� �وا��  �10وا�� و�Bرات �وة ا���2.5  ������، وھ�� ���ر �� ا�)�

�ه �����رات �� �وات���وب ا�� -� ����ر���� ��5:1.  

 �Bإ�/ و ������� آ���ر،  ا,Dواطوإذا ا���� �����طق أ��و و"د�� اO)�ر ا��� �� ��و�"و�

�ط��، و��د ذھب �
�و $�د ا���در �دل $�/ و"ود آ)�ر �����رة �#ذه ا��ا����ث �� ھ�ذا -ا,���ذ 

��  -ا��"�ل$���"Bت $�/ و"ود ��5ض ا�5=���ت اBBن د�:�إ�/ أن و"ود ا����رة �� أ��و 

���طق ��دي ��ن ���ط ا���
�ت، و��5#�م أ��ذوا ھ�ذا ا���ط�� و�
�ن �وات و�د�ن �
�ن ��ك ا��

��طق �و�ات ��ل �وا"دھم ����0و ا���� ��م ��5رف أدرار ,ن 
ل ا,د�� �+ر إ�/ �وا"د ا��
�ن �

�:��  .ا�5�ران �� ا�ز�ن ا�

                                                           
��ن. �و$�ـ��� و م. ع .- 1<�  : �ن ��#�� ���ه ا�"و�� ������� ا��Oر ��ت ��ل ا����رة ا�و
��� ا�وط���ث �5�وان ا�

  . 80ا�5دد ا,ول ، ص.ا�5�ران ـ �����ن 
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 ���� DرداBرة �و����#�� روا��ت ، و���ول �5ض ا�روا�ت أن ��ور ���� و"�ود ا��
و�

��، و�ن ا��ط��ر وا����دق ا���� ��رھ�� � ��أراد أ����#� أن و��وا  �ن دور ا����رة 
و�

���ه ا��#م ���دوام �ط��5م ���5ض ا��=���ن $���دھم، ����د ����زن ����ط���ر ���ن "#���، و���و���� ,

�ن "#� أ�رى ��  .1ا,�واض ا���ط

�� ا�����رة، ,�#��  وإن +���#�#� ���  �5
س �� B 5ط�ة��رى أن ھذه ا��ورة ا� ���د أ�

 ��� ���"�ل ا�ري ��$���ر$دم ا���5��ل ���ك ا���Oر و�� �� �#5��#� ����ف W� دق��ا��Oر وا��

�ه ا,�ط�ر �س إB ا�ري ا���ر"�، �#� ��  .زا��ت ������ظ� $�/ 

�5رف  ������ ����ون ����و:�وع أ�#�� $ر��ت �ظ��#���طق ا��� ذ
ر ا��ھذه  �5ض ا�

�واح ����  �� @#�+��رة، أو ����.  

 "/	Aر," :  ا��ط�ب ا�	�وى ا�  �/	طق وا,د ا���	رة +�� ا�� 

���طق ���د��� وا�:��ط ا��ط��و�ن، ���، إن ��دد ھ�ذه ا��دا���� ا��5���م �������د$� ا�

 ،����رة ا�����ددة ���)������� ا�����ر، ���� ھ��ذه ا�����رة ا�ز�
���در � @����
ن ���ن �������وھ��و ���� ���م 

G��� B دودة ا������ت ا���
�Vإ�/ ا ���:V�� �
ن ا�دا������ �ز�رة 
ل ا,�.  

ص وا����د�ق ���� ���5ض ا�و)���<ق و�����ل ���5ض �������ن ���=ل ا�� �������ر أD وص����ا�

 �
�5�� ��5ض ا��وا��- ��� +����Bتوا����رVطق  -ا������ن �5ر��� �وا"�د ا�����رة ���  ����
��

 �� ��
ن ذ
رھ� �� ��ن ا���5م  ������:  

�ن �ظ��م  -و������ ��را
ش-��ول �5ض ا�روا�ت أن "��وب ا��?�رب ا,���/ -�:�

������5د ھ��ذه ا�رؤ��� و������� وأن إ����م ���و B رة، و���د�������� �����ت ���@ ار���ط���ت ا�����
ات 

�� ��دول ا��?�رب ا�5ر��� $��5��ر إ��/ دو�=ت، ،�:�ر� و�
ر�� وا"����Bز��@ ا����ل أن 

ؤ
�د  ��ق �����?رب �#�� ھ�ذا ا���وع ��ن ا����� ���ط�� ������ف ا���� و� ���ط�وا��ول �0ن 

��طق ا�"�وب ا��?ر���  .و"ود ا����رة �

�ط��طا�����ط ���''وإذا ر"5���� إ���/ ���� ذ
��ر ����  -����ن أن أول إ�����ن ����ر  2''ن أ�����ر �

���ور ��ن و��ف ا���"?�ت ��ط�ط  ھ�و ا����ك ا���ط��� -ا����رة �� ���ر ��ا��ذي �"�0 إ��/ ا�

                                                           
<� ا�5�ران ـ �����ن. �و$�ـ��� و م. ع 1#�� ����ن ا�و
��� ا�وط��س ا��ر"- ، ص�ن ��،83 
�ري- 2���د ا�طب ا����طط �����@: �  . 93صالطبعة األولى، دار هومة لنشر والتوزيع ، .ا���ط �ن أ���ر �
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����ور ���ن ���5د����@ $��دوه ا�����ك ا��=����ن و"��ود ھ��ذا ا��ظ���م ���ن ا������  -�و���� ���ن  ��0
��د�


و�5@، أو  @�����ل ��
ون �د ��ت، ����?رب، ,ن ھذا ا���ك إ�� أن ��ن �د ا����د �ن ھذه ا��

  .��5د �#� إ�/ �وط�@ ا,���

�"د وا�� ا��ط�ر ا�وا��5 �� "�و�#� �ن أ�دم ا�وا��ت ا���  - ���W� س�وإذا ذھ��� إ�/ �و

#� ا����رات ���.  

��ه �� و��زود ا��دن ��"��� ����G ا��را
ز ا��� ا���ط>��ر أن ا��?=ل ا��وارد ا�D

�  . �1ل �:/ $�/ ا��ظ�م ا���<� ا��دم ا�+رب، أ)ر ���

��، وأن ا,�����ط ا���ذن  -وھ����ك روا���ت أ���رى �+��ر إ���/ و"��ود ا������رة �����ر ���د

���، ��د $ر��وا ��� ��وط�#م ا,���� �� �د����� ز� �� ���ط�ا�����رة، '' ���ر''ھ"روا إ�/ ا�

�طط، و��وا �5:#�  و��وا �5:�#� ����م إ���@ �ر$�و�� وھ�و �"�ءوا ��
ر�#� و+دوھ� �� �

  . '' ھ�و''

�#�
 ��ن أن ھذا ا��ظ�م �ن ا���� ��د $�رف ���  -إن ��ت-�#ذه ا���5و��ت ا���ر��

ن و��ن ���دث $ن ��ر] إ�+�ء أول ��ــ�رة��� ��
�ن �=د ��رس  �#�ل إ�����ر، �ث ا.  

��را ھ��ذه (
����طق ا�ر��ف ا�����ري �+���@ �������5د ھ��ذه ا�روا���، وذ���ك أن  B ن����و

��5ب $�@ إ"��د �)�ل ھ�ذا ا����ت ا����<� ��� ا� B ت����طق، وأن ا�+5ب ا�ذي أ�+0 ا,ھرا

  .2"وف ا,رض

�����ب  -����#��� ا�����ورة، �ط��5#��� ا�"?را���� و����� ا�و�و"��د ا������رات أ:��� ���� ا��د

���، و
�ذ�ك ا��رأي ��� اO)��ر ا��=�ظ�� ��� ا��د#�:��� إ� ���طق �وات، ؤدان ھذه ا��ظر��

����� ا��<��ل ���0ن أول ���ن أ�+��0 ا������رة ���� ���وات ھ��م ا�#��ود ا���ذن �ز���وا إ���/ ���وات ���ن ا��د

�ورة�  . 3ا�

و���دل $��/ ذ��ك ��$����ر أن ����ء  -وھ��ك روا�ت �+ر إ�/ و"ود ا����رة ����5راق -

 ��)ل "زءا �ن ا��:�رة ا�����وھ�ذا رأي  ،وأن أول ظ#ور �����رات 
��ن ����5راق،ا����رات 

                                                           
��  ا��ط�ر : ���ح $�د ا����ح- 1� �� وا�� ���ر� �د���� ا���  .33، ا�5دد ا�)��� ،ص) ا�"�وب ا��و���(��ث �5�وان ا��
الطبعـــة األولـــى، دار هومـــة لنشـــر والتوزيـــع  .البســـيط مـــن أخبـــار تمنطـــيط ،محمـــد الطيـــب بـــن الحـــاج عبـــد الـــرحيم المنيـــاري - 2

  . 111،ص
   15ص.�� ��طوط@ :  ي ���د $�ر �ن $�د ا�ر��ن ا��#داوياھور - 3
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����ت ��د��� �ؤ
��ده������5د ���� دا���ت ا���دB<ل �+��ر إ���/ و"��ـود ھ��ذا  -�����ج إ���/ � B @�����ر أD

��ا��ظ� ��
ن�م �ن ا���� ��=د ا��رس .  

�#� ����ف �ن �ث ا���و���ت  -
��ن، و�$ ��و�و"د ا����رة ���� �ط5� �� ��ط

�ت �ن  ا�د -$ن  ���رة  �وات��/ �طوب  وإ���  �#�ا�ل، �
�0ن ا���5د=ت ا���� أد���ت ذ�ك أ

��دي ا��5روف �� ا��:�رات ا��د��#� أ�ر"�#� �ن ط��5#� ا���$.  

��رج �ن آ�� دون اV+�رة إ�/ ا�روا�ت ا��� �ؤ
د و"ود ا�����رة  - Bا,��ل-و /��$- 


ل ��ن ا���ن� ��
وأ��� ��� إ�ران ��Wن و"�ـودھ� �ؤ
ـ�ـد ��$���رھ�� ��:�رة . �ن "���#� ا�+

�و:5@'' ���+راج''س وأ�#� �د$/ ھ��ك ا��ر �� G:و�� ��
.  

������ ,ورو���� �#����ك روا���ت �+��ر إ���/ أ���@ ���5د ا
�+���ف ا������رة ������?رب،  -��� ����أ

��� وإ�������ت �
رة إ�+�<#� إ�/ ���  .ا

��� ا�5��ل ��ن ا����5م، �درك � ����������طق � ��� @���+����ص �� ھذا ا��وا"د ا���وا�

�� ا���ذ�����Vدة، دون أن ا��>����� @��ر"��- $� �����"��ز 
��ر و��درس، )��م �ي �����ه ` ���@، �"���5@ 

�@ +ؤون�� �� dو ،@�� +5ب �5����ر ا�ذ
�ء وا���وغ  �� $.  

�ل ا��
در: ا����ث ا�را�. 
وا"ا�� .�  و,
و�و," ���,

�ن �#ول "رداء  ������ =
�ن ا������ت �� $�و�#� أ+ �
ل ا,رض ا���=ء ا��5ر+�

�� ھو 
رات ����ت �� ����ون ، ا�رق وود�ن "��� و���طط و��ا���ل �� �ودة و�

�ه ����- ا�����ن وا��:�رة �)�ت و"ودھ� دا<م �رب V�� ،  ���د أ+�ر ا��ؤرخ اDBر�

��طق �وات �رارة و�د
�ت وھم ا�"��ون وأ
د ذ�ك ا��ن ا�ذي ا��
�ن ا,وا /ھردوت إ��<ل �

��#ر ا�� ����ه ا���و�� ��
$ن ا��دار  ا,�رو�د ��دت ھد ، "ر ��دت $ن �#ر ���ه "ر 

�رس ���� �وات��  ���� �رارة و��رة �� �
�� ��ر��� ��
و�  . 1ا��#ر ��و ا�+رق 

�و: ا��ط�ب ا�ول 

� ا��	�
	ت ا� �	ن �	��/	طق ا�وا �� �
  �و,
��م ا��وع ا��+ري � $�� ا�و"@ ا��5م وھ� Bت ر<إ�)=ث �=�:  

-  � .�=�� ا��و��ز

- �"� .�=Bت ا�ز

                                                           
�دم ��روك -1��- ا��وا�� : �"��وDرا�� �� ا��  . 22ص.  2008دار ھو�� ، ا�"زا<ر ، . �د�ل 



 ا����ة وا���ر��" ا����رة " ا���ـــــــ� اول                                         ا�
ي ا������ي 

  

 
  

37 

- � .�=Bت ا��?و�

���ن��5ر Vا  ���ت ا��>�
�ة �ن و�د �طورت ا��، #ورا $�� و"@ ا,رض ظأ�دث ا�

5�د ���ت ، #ور ا,��ء ظ` ھدا ا�����- ��  ظو�د ��، ا���ط ��>�
�ة �طورت �ن ����

 ������ و�ن ���ت �وا� -���ت �">�
��ت D:رو�� ، �طر� ذات ��� وا�دة إ�� >�
)م 

ن ا�5ش $�� ا����� و��ب ا���راء � -�"� ����ت ��ر� إ�� �وا>�
  .1)م 

�وع و، �_���ن �+0ة وا�دة  إن /��د ا"�- ا��5��ء $�� �����ل وا�د ود�و $�� ذ�ك أو

 �#�� ��� �������ت �ن ، �����ل ا,"��س ا��

�ن )��  ا,�ول��5ددة  أ�واع��و � ������و

�� ھو ا���ل �� $��م ا��وان 
�د أر"5@ ا��5��ء إ�� $��ل  ا,�وان�ن �ث  أ��، ا�5�م �

��طق ���� ا,"��سھ"رات  /ا�ورا)� وا���� �� وا��+�رھ� �� 5� أ�وا�#���ل ` ،  2ا�ط�


���@ ا�5زز /���5 ��: ��� !�"#$%& '���(��� 

�#)*+ ,�-$���+.�ִ� ��/� �0⌧�12 

3�14)56�� 78�-$����ִ�ִ��� 

�4,9��; <
>�%?1֠�� 

A�B9���C�ִ�%D�� 3 �E*+ 

7,�-%�%0FG�6 ִ!�� 	�� 

78�-�1+��6 3 �E*+ ;�� IJK*�% 

LM0*?ִ� NOPQ3  

 "/	Aا��ط�ب ا� :�
  ��راو
�  ا�ود

�� ، ا�"�وب �ن ا,ط�س ا���راوي  /ود� إ��"ري ھذه ا,�و��ب �� ا�+طوط أ�

 ����� ، و����� و�ط ا�ر��ل أ���ظ�موھ� أود� $دBن  ا���م إ�� ���  :و�

 :� �Iط�س ��راوي 
أود
�  �وح ا�,��

                                                           
�دم ��روك-1�67��س ا��ر"- ،ص :  . 
�دم ��روك -2� .2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء األول : 

 . 23 – 22ص
13� اO: �ورة ا��"رات  - 3. 
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�ن ا�+��ل إ�� "�وب ��$دا وادي "ر  @"�� ، �ر $�� طول ا���وح ا�"�و��ا�ذي 

�رة ا� ا,ط�س�"��ل  -���ھ@ �� أ$��ق ا�ر��ل ���
ل $ون  ىأ�ر��راوي و���در + ��

5ط� �ل ، � وأ��ر ار�واز���وم $�#� وا��ت ا���#�ا,�ض . ا�5رب . "دي (وادي  وأھ

�وس . "ر. ا���ز. زر�ون.��  ).ا�"�� . ا���5ود .ا���ورة .وا�

��درة �� 
ل �ظ:أود
� ا���	ر� �
�را�ت ، ا�B"�ھ�ت#ر �� +
ل +��وأھ�#� وادي �

"ر�  .1و����ت ا�ذي ر�ط �ن ��ب ا�#��ر و"�#ور� ا�

�@� اJ/ 	ن ��/	�. ا��
	ه :ا����ث ا��	�س +  

��ر (
��ط��ت  ا,�#�ر+�ھد $�� :��ف   ���ھ#� ، ا��د��ت �
 ��
�ت $�د+�


ن ، ���و�ت ������  )=ث�و"ودة ��
ون ��ك ��ط��ت �ن ��=�ظ� �$ �#��#�+/ 

 �(�� وا�و�ط� وا��درة و�5ر $�#� ط��� ���#و�� �����ط�� ا��د�
��� "�ل ، ود�ن ا�

0ة و���5ر 120إ"�رون $�� �5د #��� وھ� 
�م +ر�� $ن ���G و"دت ا���ط�� ا��د

���نا��� �#� ر�و��ت �+#ودة ���"� $ن ��-  ا,دواتاول Vد $، ا� أدوات /ر $�)و�

رة و��و�رة �� أو�ف وا��ض وا���راء ا�?ر�� وا��ر�� �� �
�ت �
ا��5ر ا,+و�� �

��ا �"دھ� �� �و�س ذإ ،�� ��راء �
)رةا��5ر ��وا"دة  أدواتإن ا��+�ر .��راء �

�ون  رو�و"د أ)� وا�"زا<ر وا��?رب�ھدا ا��5ر ������� ��"زا<ر �� 
ل �ن ��� $��س و�

���� ,درار ��و"د ھده اO)�ر �� 
ل �ن  ،طرق ا�را�ط �ن أو�روت وأدرار /و$���� ��أ

ل و�وم ا���سDوت وا���ر ����.2  

  طرق ا�ري 1" ,/وب ا��ر�" ا�,زاFري:ا��ط�ب ا�ول 

5��� ��ل ظ#ور ا����رة ����� ا��5ب ����د�ق ��دد ا�طر، ���د��@  �رDم 

� وا����د� )ر�و��ت وا�
����ت $�� ��ور �ن أ$���م ��5ر $�� +
ل أو ر�م ، �ر ا"�

��طق ا��وا�� و��ه ا��و"ودة �� ��� "�ب ا��وب ا�?ر�� ا�"زا<ري،�طر" �� �#ر :وا�D

 �>���� ا��� وا�5ر:� وا�:�� ا�ود�ن ا�5��أو�ت �0ن ،ا����"رة  ��,���كأن و"ود �

�$ [�ن ��ر ����5���ذ ��رات �أ�#� و"دت ��  ثو�، ھذه ا�ر�وع  /ھ���ك ��ة ���ت 

                                                           
�دم ��روك -1�
��ب : �� @��� . 24ص ). ا�"زء ا,ول. (ا��ر"- 
 .2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء األول مدخل : مقدم مبروك -2

 . 104-103ص
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5ر�ون +<� $ن ���� ا�"��ف ا���  B ر���طق �#� �#ول ����� ��ر$� إذا 
�ن ر$�ة ا���

�#�� ��R "دول ا����ل ا�وم ��ل ��5� ���5�� S�֠;�� 

%T.�ִU �8V�9$ִ☺WW��� �X7CYU���� 

�%��� �ִ☺Z[�(\]%, ^*_ ��`Dab 

cd�`&�6 ef�f -S�9%D�b�� ^.% 

h70ִ����� A �%� 8�-1� ��/� 

i�j�)�Zk ��� l�^l�� <m�� Kn�o⌧; 3 

<⌧1��6 %E�0;�⌧n%Y1 NQ1  

��طق ا�"�وب ا�?ر�� ا�"زا<ري �
� ��ل ��د ا��دم ،��ت �0ھو�� �
 ���ط�أن ھذه ا�

ا���ور 
�#� دB<ل  /���ر�و��ت ا���ر� وا���ور ا�طو�� أي ا�
را
ر وا�
����ت $�

���ن�وا"د  /وا:�� $�Vدم  ا��ذ ا�� ���ط���� ، ���إن و"ود ا�?���ت ا����"رة �� �طو��

�ه ���طق ا���راو� �دل $�� أن ا���رت ھذه ا�D ، �>����ر �را"- ا���ر +Bد ا�و$

<� إ�� ��ھو $�@ ا�وم+�2 .  

 :ا��ر��� اBو��  - 1

رة ����ؤوس ذات ا�رؤوس �
�د 
�ن ا���دون �#ده ا��ر��� �ط�دون ا��وا��ت ا��

 ��ط $+#م أو �5ض $�دا�#م ، ا�"ر� أو �"ر�و�د د�ت ا�ر�و��ت ا��� ���وھ� $�� 

 ��وا��ت وطرق �دھم �#� ظو، وط�وس د� -��5�=�#م � ��
 .#رت 

�ا��ر��� ا�)� - 2�: 

و�د �دأت �- "�ب ا�)ور و��ر �ن ، م .ه �ر��� �ن )=)� أBف وأ�ف ��� قذ���د ھ

ن ��دا� #ر ا�)ور �� ��ة ��دن وا���رظ��ث ، ��ر ا���ري $�� ر�وم  ا��0)راو

 ��"ل وھ�)ل ا����ء ا�=<� �#ن رأس ا، ا�"دران ا���ر��د / ا ا��0)ر �=�ظ�Wذ�ط�<ر أ�و 

�ون و�دا<رة �رج ��"� ����ر اOن�  .�� ر�وم ا������ و�

                                                           
� :�ورة ا��"دة - 1O4ا. 
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 :�)��)ا��ر��� ا� - 3

=د �د�ل $��م �ث ظ#ر ا����ن ، �دأت ھذھ���ر��� ��ل أ�ف ��� ��ل ا� ���ر$�ن 

5�ل �� ا��رة ا,، ر��ت "ر ا�5��زت ا��ر��� ����روب ��ث �م �و�د ، و�� ��ر
وب و�

�ت ا�ر�و��ت 
ف ��ر ا�5ر��ت إ���ون ا�ر��ح وا��ؤوس /�� �#�
  1.ا����ل ور

 "/	Aرات:ا��ط�ب ا�
  /ظ	م ا���

�ه �5د طول ��رة ا���طرة و�د���� ��>�$ ���ط��ت ا��
�را�ل  ��د  ����رت ا���راء ��

�طرة ھ� �: 

�ط�ر  - 1�
�ت وا�ر��ل  ا,ولا��+� .ا���زي 5رف ���

�ط�ر ا�)��� ا���وزر�� او ا,وDرو�� - 2�
�ت ا�زرا$� $�� ا���س  ا,ول ا��+�وھ� ا�

�=�
ن �0 ا���طور "دا �ن ا�5#د اB+و�� ا���و�ط و#�� ذ�ك �� ا�?��� ا����"رة ظا�

 .فط و$ن ���G وأو��� 
ل �ن ��د�ت �

�ط�ر ا� - 3��و$� ور��ل أو  ��/ا,Dرو�� ا�)��� وھ� $��رة $ن ث ��)ا���ذات أ�وان 

 �ر�� ��طورة ��راء و��راء

�ط�ر ا�ر�- ا���وري  –4�وھ� $��رة $ن ر��ل ر��د� و�:راء و�وارد ����� : ا�

 .و�ر�� ذات أ��ر �وداء $ط�ري 

5 -���ط�ر ا����س ���ر : ا���وري  �5د ا�$ ���وھو $��رة $ن D=ف ا�����ل ا�ر

  2.�"ري "دد 

��خ �ر��- ا�رطو�� ��طرة أ�� و"ود �وھذا �=ل ا,�ف ا����- ، ��د أدت ھذه ا��را�ل ا�

ط م ا������.ق� ���ط��ط�رات إ� أدت��د  ،3ا���� و����ن و�ول  /ا�Vر ا�+���طور وا

�$ @ر$� �وا+ ��� و��� ���رة طو>��:��ف ا���رات وا,�واض ا���  /ا,�واض ا�

"��ف ا���رات  /وأدت إ� ا,ود� ظ#رت�م �دم ھده ا��ر��� �ث  ا,�ط�ر�?زارة  ظ#رت

 �  :�c���ب ا����
                                                           

�دم ��روك -1� .2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .المجتمع التواتي ، الجزء األول مدخل منوغرافي في : 

 . 108 -105ص.
�دم ��روك -2� :@��� 109ص).ا�"زء ا,ول. (ا��ر"- 

و  -3��� ا��5م  ا��"�د ا,ول ا�و� 399ص. ��ر] إ�ر
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  ا+�داد ���ر - 1

�ه إ�� ��طن ا,رض - 2��ت �ن ا��
�ن ا�ر��ل �5رف ا,ن  ،��ر�ت  ��وا��� 
و�ت أ
وا

  .���5روق

5ون - 3��
�ه ����- ا��� و���- ��
ر �ن ا���ور ، ظ#ور ا�#"رات ا��(
وا��� ��� ا�


�ن ����وم ا�ذن ا��وط�وه اول �رة ��� ا���5ل ا��ر�ر �ث  ��
 �#����.  

�ه ��$دت $�� "ذب ا�ر�ل  ظ#ورإن  - 4���� �>�����:�ت ��رار ��ط�ن�=��Bو�#�  وا�

  .و������� ���?را�� وا���G �و�#� 

���نا���ء ��وي  /��ت ����#� ا,و�اا�و��+0ة Vون �"ري  رو�د $)ر $�، ا�5ض ا�5

�$bن ا��<ر �,رض�ھ#� ، �#�ت �@ �� �ر��� ���0رة ��ر ا���دق ا��و�ول ��و��� �دأت 

� ر�-�
���ن �� Vر ا
��و�#� ����و� ��ل و:5ف �
�ن $�@ أن و�- $ون ا���ول  #��

�#���#� و��  .و������� :�$ف �� ا������ ا��� 

�ر��� ا�"��ف : @�ت ��
5ش �@ ا��5ر ا�"�دي  أرو���� ا�و�ت ا��� � ،أ"�ر  ث�


وث �� ا�
#وف إذ دا�ت أرو�� $�� ذ�ك إ�� ،م.�وا�� ا��رن ا����س ق /ا��
�ن $�� ا�

��طرا ���ب طول $�ر ا��5ر ا��"ري ا��دثو��دف أن ��د ��ط�� ا���راء "وا ، 

�و"� ا��5<دة إ�@ $��رة $ن ��دن ور$�ة و�ر��ن ��ت ا��+ر� ا�Vر�
�ط�� ا�ذي �ن ا�

Vن و�د ا�"@ ا�����لا�زرا$� و��5ر  /إ�، ��Bزة ���5ر ا��"ري  ا�� �إ�#� ظ�ھرة أ���

�  ا,و�ونو�5#� ا��+ر  ،ا��دث $ن $�ر ا��"ري ا��دم >���+0ت�ول ا����در ا�� 

 �ط�ن  
ظ�ھرةا��ر��Bرار وا���Bدة �� ا�"�ه ا� "د$��زت ، ا"���+0ة  ا��رىو��

� وا��+�� و�د ازدادت ��ا��وت ا�ط�� )ا�زرا$� �د�ول ا��5ر ا��رو�زي �ن )= ا,ھ


ل أدت  ا�B"�هر )�ث �و:G أ
، م .��� ق1200 /أBف ��� إ��+���و ا�زرا$� و�رزت 

�  /إ�����Vد ا�5=��ت ا�5� ،�
ل ا�ري ���+�م ا�زرا$� وا���
ر �� ظو�ن أ�رزھ� 

� ر�5@ إ� /�و�5#� أ)�ر ���:رورة ا���"� إ��
� +ق  /ا���ء و�
ا,رض $ن ���واه و

� ��ري وأ�ري ���رف $���وات �� ،���� �"��
ل ا�ري  ثو�+��ت ذ�ك ار��- $ن �
و

������ج و��ل ��<ض �@ أ�Vش  ،ا5�@ وھو �راع �ن ��ظ#ر �راع "دد 
�ن �Bد 

5�ل ��:�$�� ا���<ض  .$�� ا���<ض و�ن 
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���ن ��و�@V$د ا��طر�@ $� و�د �ت ا,�ذ ، ا,رض  /و��
�#� وا���5�ل �5#� و�د ا��وو�

  :�م ذ�ك �ن �=ل )=)� �را�ل 

���ن
�ن : /و�ا��ر��� ا,Vرك ا,رض $� ا��ن )��ر  / @"��� ��� ���
��ھ� $�@ و

��ر ��ط دون (�� �5����ن "�Vن ا�
ا,+"�ر Dر��#� ورو�#� ا�ط��5 و�� ھده ا��ر��� 

  .ا��رث  أوا��د�ل �� ا�ري 

��
�ن :  ا��ر��� ا�)��#���ن �Vر ا�ر �ن ���5م ا,رض ���ر و?و�طط  ث�د �دأ 

��ب و+ق ا��رع و�ذ�ك و�- ���جوVا  �5ن ا�ط��  .و
�ر ا��وا

���نا���ر  :� )��)ا��ر��� ا�Vء  ا�+ ��وار��ط �0ر:@ �زرع و��د و
+ف ا���5دن ��د�@ �

�ت �
� $�ر ����ل ا���ر] �� ��راء �#��ن $���ر �وة وط��� وري �5ض ا��5��ء أن 

�ن  �#�$ P�� ��� �>� :  

  .ا�?زرة  ا,�ط�رر ا�"��ف ��ل ظ#و 1

�ه $ن طرق ا����د  2��ت ���5رة �ن ا��
��طن ا,رض وھ� ا��� ��$دت  إ����رب 

رة ��
 ���ط��� ����وب ا���رة ا���ط�  $�� ر�- 

�ط�� �د
�ت �ت ���  .�د

�ن ا��
�ن ا,و�ون ا�ا�دا� ظ#ور ا�#"رات ��و ا�و 3 ���� ����ر��� ا�"��ون ���ت +

��� +"- ا�ر�ل $�� ا�
����ت ���ن ا�"�ھ�ت ا��وا�ل و�د ��دت 
���� ا�����ق و���5ر ��رة 

�� ق 12000و 13000ا������ �ن  ى"��ف ا�
�ر�.��ھر ا��� ���د $�� أ
�ر ظم �ن ا�

� و�5ر $ن ذ�ك �و:وح ر�م �طور ا����و�ت ا���ر� وا,�#�ر وا�ود�ن ���م �ن إ�ر

رة �
  .ا�

�� �"��ر �:�م ا�ود�ن �?رت ا��و����ت  إ��� $�� ذ�ك ���و�ت ا���رات ��ھرا���ر�ظ?

�� و�د �"ل �ر:ت ا��وا��ت ا��د��+ت �����#� وا
����ن�+دة ا����ر واVم ذ�ك  اا��د

 ���#� �واء $ن طرق ر�وم أو $ن طرق ا�
����ت ا��د�
$�� ا��?�رات وا�
#وف ا��� �

��ق و�ن ا�������� ���ت ط�
 �5������ن  اBOفؤ
د أن ا���راء ا�Vن ��"زا �� و"@ ا�ا��
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ن ��طق ا�وا��5 �ن ا��دار���+را +�ل أ�Dب ا��ث 
�ن ا�"��ف ����=ل ��رة �و�-  ��Wر

ط ا,ط��� إ�� �را�ل ا���ر �� .1ا,��را���رات ا�ط=�� �ن �را�ل ا�

�ظ�م ��رات  - 1:  

�ت ا���ة �5د �
�ل �رب ا���رات و�د �
����0ت $��را أ���� �� ،ا�"��ف ا�

���ن �"وارھ� ����Vط�ب ا��رار$ن ا���ء  ثا����Bواc
�ه زادت  ،وا���ط�ع �و��"رد ا

c
���ن ��)� $ن ا���ء وا�Vت ا=��  .ا�#"رات و�

�ظ�م ا�5ون  - 2:  

� ر�- ، ��� �دأت ا���رات �� ا��:وب �
#� و����ن ��ث $ن ���در ��وVدأ ا�

��وب ا���ء ����-  /إ� ى��ھ�د، ا�B"�ھ�تا���ء �� 
ل  /����5�ل طر�� $ددة ��و�ول إ�، �

���ض ا���رة ا�+��و����� ا��5��@ ، إ�#�ا�ذي �#ل $�@ "ر ا���ء ء ا���ء �ث 
�ن �� 

5��Bت����� و ��Bوا+�  ا�� ا���  .ا�� ���� ا��را)� و���ء ا,
واخ و�

���ذ  ا��Oر�ظ�م  3�  :ا�5�ود� ذات ا�

�� �5د ا���ء وأ��G ا��ردود ��� ��رات :5���� �������ن ، �Vإاھ�دي ا�/  ���$

�� �5د  ا��Oر��ر �ن 
ل "#�  إ���رب ا���رات ا��� ��و�ت � ���وا��ت ���#� ا�
)��ن ا�ر

 �"��ر ا�ود�ن �?رت ا��و�� و�د �"ل  /�ھر ا���ر��� $�ظ��?ذ�ك ���و�ت ا���رات ا��د

���ن ا��دم وذ�ك $�Vر /ا�?��#� �واء $ن طرق ا�ر�وم أو $ن اا�
�ت وا�
#وف ا��� 

��ق ������ ��  .طرق ا�
����ت ا��د

4  �  :ا��روف ا,�"د


�ب $�� �#�زا�#� أ��
ل ا,�5دة  /�ن ،��
درا��#� ��راءة ا,�"�ر  /�� ��"� إ� و�د 


�و�� ھ�� وھ���ك �ر �ن ا,�
�ر دا�ل ا�ر��<ل ا��� ، ا�(

+ف ا� ��و�د �#ل �ذ�#� $�

�5م ا�طرق أ��م ا���رة�� �#��ت ا��وا�ل �ر��
2 .  

وأ:ف إ�#� ا��5ض و�د ، ��د �5ر:ت  �����غ ��5دد �ن ا��0و=ت و�ذف �5ض �رو�#� 

�و���#�  1917 - 1902و
و ��� �5ب أ��ر ���ن  �#Dوإ�را �#دورا ��رزا �� ا��:�ء $�

                                                           
 .30ص.مخطوط ،غنية المختصر : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي1
 32نفس المرجع ،ص : اهللا محمود بن عبد الرحمن البلباليعبد 2
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 �� وا�رو����و+�ت  /و�د �"G ا�، ا�د�
�ن �@ ا�طوارق �ن ��ر �� ذ�ك ���$ده �
�د 

�رة ���ر ا�D م#����� ����  ،آ�ذاك�� ��و�#م ���D �� غ����رك أر��5 
�ب �ول ا����

���� �ذا�#� /$� ظا����@ ھد��و 
�ن ����#�  ا,ھ>�� �?�.  

د ����رأ، �5�دھ� ����G ا�"زء ا,ول ا���ص ����5دات وا���ر �ن ا��زور  (
��رافا�Bوا 

�#م � �5د أن ھدو، ��:�ل ا�طوارق $ن د����� ا�� او���و�� ا�و�ول �#م ا�� ا�د

�#"� ��V�=م��� و  1.طر

  ��	دئ +�ل ا���	رة : ا�A	�ث ا��ط�ب 

ن إن ���م إ�� ��� �#��ن أن $�  :ا�درا�� ��طط $�ل ا����رة 

 ���ط�  :FAا�

�ط�ق ا���ء  )ا��وز��ري(�ري أن ا�رواق د�ل ��ت �ط  ا,$�/�� ا���م �ه و���زان ا�

��وب �
� ����رة ا,م أن ���ر ا�#درود�5�  .��ب ا�

 ���ط�  :ABا�

�ري د�ل ��ت ��ه �ل  ،���وي ا�رواق�� ھذا ا���م ا��ط ا��وز���P ��ر��ت ��وھذا 

�دارھ� إ�� ��� :5�ت 620�

�ن ھذه ا���ر��ت �
ون ���5رة و�� �زاد �
ل  ��

��درات وا�"ر�ن و�وا�ل ��و ا�وا�� �  .ا�

�ط� ���رة $�)��� Bأ�� ا���� �>���"�توھدا �ري  ،���وي ا���ر /ل ا���رج ا���Bا 

ل ���ز�� و
ذا ا���� �وا�� �  .ا�

��م ا���ء �5دل $�� أ���ب  /$�م �5رض ا��"ري و�����وي ا�وا�� �"د �+ط ���

�ط�ق ا���ء �� ا��وا��  ،ا,را:� ���ه ا���"ن  ��/و�ن ھ��- ا�" P2���وي �#�ر.  

��رة ��� �  :ا�و:5� ا����

"��� و"ود  اOن��د �572 �$ ���وب �در  ،
�م1377طول  /���رة ��ب ���

  3. ث/م2.94

                                                           
1- ����د ا������رك �ن  :  -�+ر وا��وز�� ��. ��1976ر] ا�"زا<ر ا��دم وا��دث ،ا�"زء ا,ول ، ا�+ر
� ا�وط

 .120ص
 .21ص.2008.لىالطبعة األو . دار هومة الجزائر .مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء األول  : مقدم مبروك2
�دم ،��روك -3��- ا���وري ا��وا��  : �"� .  49- 46، دار ھو�� ا�"زا<ر ، ص)ا�"زء ا�)���. (ا���ظم ا�وا�� ��
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 �>�#���ذ ا��� ا��D /داره ��طء إ����  ھذا ا���ق ا�ذي ط�ق $�@ )ا���ر�(وا�#�، و�� 

�ه �� أ�واض ���/ )أ���د(�، ���رج �5د ذ�ك �ن ����ت ���/ )ا���"ن(، �"�- ا�

ف(�� 1.)أ

  :وا�"داول ا����� و:G ذ�ك 

���ط�  ا��ب ا���ص    )�/ا��ب ا����ل   ا�طول ب  
�م   ا�5دد  ا�


م/)�/ل  

 2.08 2.047 1011 358 �وات

 2.44 8.95 366 214 �ورارة

�وع "� 2.26 2.942 1377 572ا�

  

 

                                                           
�دم ��روك -1� : @��� .  49- 48، ص)ا�"زء ا�)��ث. (ا��ر"- 



���ت ا���� وا���ز�� ����ه ا�
�رة                                                       ا�
	� ا������  
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��م ا
ري ا
����دي �� ا
��وب ا
�ر�� ا
�زاري : ا
	��ث ا�ول �  

�و�ن ا
��و
و�� 
���وب ا
�ر�� ا
�زاري �
  :ا
�ر��ب ا
��را�� وا


م �ن  ��700ث ���د ھده ا����ل �
� طول   ���
ل ا���راء ا�ط
س ا���راوي�


ل ا�ط
س ا�زاب )ر%� وھو ا����ز �
ر��ل ا���راو�& و��� إ%
�م إ��#ر�� ،! �ق 

وھ� �)�ل ���1ك ط��+�&  ،أود�& ا��-�درة -�و ا���راء ا���راوي ��رات ��)+�*�

ا��ل و��راء !� ا�ز�-& ا���1 & و���2 ���ل ا�ط
س ا���راوي  إ%
�م�
 وا!ل ا����ر�& ��ن 


  . �1إ�� �5-د��ج �در��� �3 ا�ط
س ا��

�ن ‰��90ت � �رب ����1*�  �زا7ر�& ، ا�رض���ل إ%
�م ا���راء ���1& وا1+& �ن 

وا��ر��ب ا��9را!� �
��راء أ�1ط �ن ا��-ط & ا��
�& و���ن ،ا����1& ا�����8& �
�زا7ر 

  :أر�+& �-�طق �����-&  إ�:� �1م ا���راء 

�-*� )ط �
�9< ا�ذي � 3 ،*ر �
�2 �+ض ا�)طوط ظ�-�;ض !� ا�ر�ن ا�)���� ا�)ر%� � �

��ن ����زا7ر  م وھو �ذ�ك أ�;ض ��31ت 1ط? ا���ر ب �.  

ھ@�& ��د��ت  ،ل��B& ��ر�& � 3 �
� ا�طرف ا�)����& !� وا�و1ط �@�-ط & ھ �

  )��ل �ن ��ن ���?  إ�:ا�وا%+& 

 1*ول ����& �9ط�*� ر��ل و���ل ا��ر ���1& �ن ��راء   �

��ل ��
�& �ر�;+& !� ر�ن ا��-و�� ا�)ر%� وھ� ��� �B �

& !� ���ل ا�* �ر و����ل ا�

�� &�
 2م 2918ت ��
< ار�;��*� %�& ��

 : �راو��  ا�ود��

و��ب !� ا�)طوط أ���-� و���;�  ،إ�� ا��-وب �ن ا�ط
س ا���راوي ا�ود�&��ري ھده 

و�- 1م  اC-�ظ�مو���;� و1ط ا�ر��ل أ���-� أ�ري وھ� أود�& �د��& ،و1ط ا�ر��ل أ���-� 

  :إ�� %��1ن 

  

  

                                                           
 ا�
: �	�م ���وك - 1�  .  98-97ص.ا���ا!� دار ھ��� ).ا���ء ا�ول(��
� ا���ا� ،���� ������ا�
  .�99%$ ا�
�#� ،ص: �	�م ���وك - 2
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���

'ط�س  �راوي �أود�� #"وح ا �: 

ا�ذي ��1ر �
� طول ا�1;وح ا��-و��& ����ل ،ا�)��ل إ�� �-وب ���دا وادي ��ر  ���2 �ن

�ل ��ون ط��+&  أ�رىو�-�در ���ھ2 !� أ���ق ا�ر��ل ��-�3 �رة  ،��راويا� ا�ط
س( �!

. زر%ون.ا���ض . ا�+رب . �دي (وادي  وأھ�*� ،وأ��ر ار�واز�& � وم �
�*� وا��ت ا�-��ل

  )ا��-& . ا��1+ود .ا��1ورة .وا�-��وس . ��ر. ا����ز

 :أود�� ا
)��ر

ا�ذي �ر�ط  ،*ر !� )�ل )��& �-�درة !� �ل ا���Cھ�ت وأھ�*� وادي ��-را1ت و�;�1تظ�

  1.��ن %
ب ا�* �ر و��*ور�& ا�-��ر

  ��ر ا
,	ود�� 
+ *���ا�ھ	�� ا
��ر: ا
	ط�ب ا�ول 

@�رات ��ت �-�خ اھ���م ا�)+وب ا��� ��)ت !� أرض ا�� ا��Fر� د ا�1ر�ت 

ا��و-�-�ون و�ر1وھ�  ا�وB-�ون�*� ��دھ�  اCھ���مو�ن )دة  ا��ط�رو� ل !�2 ،�1وده ا��;�ف 

وأ%�م ا��1
�ون �
�*� ���1دھم وروي �ن أ�� ھر�رة  ،��*�*م و�-� ا�*-ود ��وارھ� �+��دھم


�2 و1
م � ول  :ر@� H �-2 %�ل� H �
� H و �) (�1+ت ر1ول
 أ�د�مرا ���ب أرأ��م 

�1ل  � /�ء���� 	ن در� 2 .�1
 ء/� ����#ل 	�. �ل �وم *	�س 	رات ھل ���� 	ن در�

و�ن ���د ر@� H �-2 %�ل �1+ت  2)�د
ك 	4ل ا
 �وات ا
*	س �	�و �)� 3 ا
*ط��� 


�2 و1
م � ول � H (:ر1ول 	م ���#ل 4�ل ا
 �وات ا
*	س 	4ل ا
�)ر ��ر ��6 ��ب أ�د

  )ا
*	�س *	س 	رات  	�. �وم

م �ن ا�رو��ن وا��-ز-ط��ن �;���? .ق400/300-+�-�ون 1-& �ا�+رب ا� ث� د ور

��ث ��1*
ك و�;رد ا�+رب �+د ،إ��*� و7�1ل ر!3 ا���ء و%-وات �ره  وأ@�!وا،ا��Fرا�*-د1& 


م ���7،ا�;�و��ت ا��518& !� ��;�& �;ر ا�-;�ق و���-�*� +� & 
ص و���)رة ا��ور ا���+

��� ا)�*ر !� �ر�& ور!3 .ق1016! د ا)�*ر أ�و ��ر ا��ر�� 1-&  .ا����ه &�م ھده ا��ر

م وا)�*ر !� 1073أ�و ��ر ا����ج 1-&  ،ا����ه ا��و!�& و-و���*� �ن ا�-����ت ا�ط��+�&

 أو%ر�ب �ن 1ط?  ��ؤھ�و����ز ا���  ،��ء !�*� ا��� !� أر@*� ��ء وا��� C ا���-&�+ر�ف 

                                                           
1 - &'
 . 39، ا�2�0� ا��ط1'� �&�01 وا���ز+�،ص 3ط .�)ر+- ا���ا!� ا�	�+, وا�(�+* ، : �(
� ��)رك ا�
 . 6('5 ا��4)ري  - 2
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ق ������ه ا��و!�& و�)�ھده وا)�*ر  أ�� �ن ���1ل �� "د �ن �-+م ا�د�-*وري أ�� "�+�د +��

  .1*م1283ز�ر�� �ن ���ود ا� زو�-� 1-& 

ا����ه ا��و!�& � ول �+@*�  -)Kة�ول �;�1ر أ�ل  1901 - �1560 د ظ*رت -ظر��ت �د�دة 

ف ����ر ا���ء ا�-��L أو ���B،و���Bف ����ر ا���ء !� ا�*واء ا�ر@�  ا��ط�رھ� ر)? ����ه (

 &
  .���ه ��� �& !� أ�واض �ن ا�+*د ا� د�م أ-*� ا��رو� ول �+@*� .)�ن ���ه ا�7�1

ھ� أ��ر ��-�1 & ��;ر  اا����ز ! ��و أھل�K1ت ا���+� �-2 وأھل ا�+
م �ن : ���دة  أ�و%�ل 

����3 ���ھ*� ! ،Bم ��رق �� ��ن ا��7ر�ن � -�ة �ؤدي إ�� �
�*� ��ت ا�رض ،و����د ��-*�

   .و�2 ا�رض �
: ��ر��& Bم ��رج �-د �-�*�ھ� !��1? 

ز�زم ��& �7ر �در ��ن ��& و�+��ر ا�)�ل ا�+�ودي أ��ر %د�� !� �-ط & ا�+ر��& ��7ر 


ب �
ب 1ور�& ظا�+ر��& ا�
���& اC)�را��& ا�+ ا����ھ�ر�&�7ر �-ود ،و�د�-&�  �� و�7ر ا�

وا��و!�& إC أن ا�)�ل ،���*� !� ا�1-��ط ا����ه ا�1ط��& �
� ا��5ف أ) ا��Fرو%د ا��1د�ت 

م ��*ر�L ���ز�ن ���ه .ق400-300ا�+رب ��م  ا�%��طا�+�ودي ا��1دام �ن طرف 

��2 �ن ط� و#زارة و��ق وط+م و-@را �)�وع ا�)�ل ا�+�ودي ! د ا��
;ت �و�; ،ا��ط�ر

  :*� !�-*� ���ھ

  وھ� �7ر �م �طو: ا��ب  1

  ان �طوي ������رة وھ� %د��&  %�ل: ا� 
�ب  2

  ا���ر�2 �7ر �طو�& ������رة !5 �- ط3 ��ؤوه: ا�رس  3


ف #زارة ���ه ��� ���  :! د أ�ط� ا�+رب أو��!*� �*� �1ب ذ�ك  ا��Fر

  .وھ� �7ر %ر��& ا� +ر �-زع �-*� ����د : ا�-زع  –أ 

  �دري !�*� ��ء أم C  وھ� �7ر C: ا�ظ-ون  - ب

  ��ؤوھ� وا���3 !� و1ط*�  �7ر %ل: ��ول  - ث

  �7ر �1�1 � �-*� �دا ����د�ن ��رة : ا���وح  - ت


� %ر��& ��� %�1وھ� �1ب ط+م ��7*� ا��  ا��Fرو�ن ��ث ا�+�ق # & ���:  

  .وھ� �7ر ذات ���ھ� �ذ�& : ا� راح  1
                                                           

*-  7� 8�
9� و�'�: �'� (;�<= �� ا�
')ه ا����''
� و��:��%
� و�7 ا�
�)ري ا�'!(
� " ا��;)ر"ا�:�اض ا�'@�1= �A<و��
� و�E&�4 @7 ا�
')ه اDر��از+� =>ن ا��'�ة �	� ='7 ط�	�'7 �2'��'7 ')F9�ه ا('
 .ا�
1)خ و�	� أد�G �7 ا�
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  �7ر ذات ���ه ����& : ا��5ح 2

 �7ر ذات ���ه �رة �ذاق : ا���&  3

ا8-�1ن و-)�ط2 إذ ل ��ر�N ا��-س ا��)ري �زءا ���5 ����ة طوا ا��Fر� د ظ
ت 

  .��ده ������ه �-د�� C �1+;2 ا����ه ا�1ط��& 

و� د ��ن ا��7ر  ،!� ���ب ا��وراة �@رورة �
���ة ور�ز ���Oن وا���ر ا��Fرو%د ذ�رت 

وا�د%& ا���  �*�ر�*م !� ا��;ر ا��Fءو%د ورث ا��-�ء �ن ، وا�������Cر�زا �
-)�ط ا�د�-� 

و%د �م !� �ز�رة �Kوي ا�وا%+& ،�و�ل ھؤCء ا��ر!��ن وا��*�رة أ-*� إذ �+��ر إ���زا � � �� 

�ل رأس �ر�ط ��-*��  ا��Fر@�ن �زر �Kوي �طو�ر ( �
�ن -;ق ،دھ���ز  وأ-;�%� أ! �& أ�

�ر��-�& ��� ��رق ھده ا�-;�ق ��و�-�ت  �� �راBو�، ا���ھ�نا�رأ�1 ا�و1ط !� ا���ه وا�د أو 

و�7ر را-� وھو �طو�ر �
�7ر ا���;ورة ��ث �-)K -;ق رأس ،�-�L �-2 ا��د!ق ا�9ز�ر �
���ه 

����ت ���رة �ن ا��د!ق ا�5�1ن �-)K ،��ق ا����ه �و!�&  إ�:���ر ��ل  �
و���ن ا���ول �

و���1دم �دة طرق ،م �1500& ا�رض �+�ق ��ل إ�� �ا�ر7ا��Fر ھدا -وع و���رق �+ض 

  .1ا�ر�1�7& -ظرا 5��Cف أ-وا�*� وأ����*�  ا��Fر ب �-

و� در �دد ، �
� أھ���*� و�-���*� 59�1Cل ا����ه ا��و!�&  ا��Fر�دل ��م �-��& �;ر 

�ا�و��Cت ا�!�  ا��Fر� �و�� K� &�� أCف � و�ون ��)�9ل �وا��  10ر �ن ���Bدة ا��ر�

و��ل  ،�
�ون �7ر ��18وا��  91977
& 1-& ا���1 ا��Fرو��
< �دد ،����-& �;ر  22000

�����7& �ن ���وع واردات ا����7& ���و��Cت  �25وا��  إ�:-�1& ا����ه ا��و!�& ا����1ر�& 

 &��ر ذو��ن �-د�� ��+، ا��Fر�+��ر طر� & ا��;ر ا��دوي أ%دم ا�طرق �دق .ا����دة ا��ر�

��&ا���ول �
� �+دات ا��;ر �-��و%د ، ا��;ر ا��دوي �وا1ط& ا�;7وس ��م ر!L��- 3  ا���

وذ�ك !� ذ�ك  ،م.1-& ق1600!� ��ن �وا��  ا��ر أول!�  ا��Fرا��1د�ت طر� & دق 

ا� ط3 أو ا��ر�&  أداةم و!� ھذه ا�طر� & �+
ق 600 إ�:ا�����& �+�ق ��ل  ا��Fر��;ر ���ه 

�ر��& ا� ط3 ا���دة  و���+�س � وم 2،وا�1;ل ا��
: إ�:���ل #
�ظ �-د ��ر�ك ھدا ا���ل 


& ا��ر�& و%ط+*� !� %�ع ا��;رة �
ا� ط3 �3  أداةوأ���-� ���1دم أداة ���& ��ون ھ� ،��

                                                           
 .56،ص1977الجزائر الميالديين   19و18رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة إقليم توات خالل القرنين  : فرج محمد فرج.د - 1
 .58نفس المرجع ،: فرج محمد فرج.د 2
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ة �ء ��1*�ل ��
�& ا��;ر و��ون ��د�+ض ا��طو�ر �ر!3 ا��ر�& �ن ا��;رة و��و�� ���1دم ا��

 .1مK�40%ط�ر ا%ل �ن 

�& �5%� �+و�& �زداد�!� ا�ر��ل ا����ر�& �-د ا��1دام ھذه  وا��;ر !� ا�رض ا�ر�
�& ا��;

  .وذ�ك ��1ب ���ف ا�ر��ل �ول !م ا�B ب ،ا�طر� &


�;ر ��-ف إ�� أر�+& ���و��ت � &
  :و%د ��-ت ا�دوات ا���1+�

  وھ� أداة %ط3 ا���دة ��;��ك ا��ر�& و�1 *� :  ا�داة ا�و�: 1

�& 5�8ء ا��;رة�2 ا��وھ� ا����ش أو ا��-ز�& ا�ذي �9رف : �-�& ا�Bا�داة  2�وھ-��ك ،ر�& ا��;

5BB &ل وا�دوات  أدوات�����1*�ل �*�& ا� واط3 وا����ش وھ� ��
ب ا���ل ا��ر�وط ���

  .ا��رى


B ل : & ا�B��Bا�داة  3� Cب ا�ذي �@�ف وز-� وطو B2 � ط3 ا��ر�& !� ،وھ� ا�+�ود ا�
+�� ���

  .رأ�1 �1ر�&  ا���ه

  . 1وران ا�*�درو����&طر� & ا�د: را�+&ا�ا�داة  4

و��*�ز ���-& �ن ا���ء وط�ن ا��;ر ذات %وام ���9ر ��+�  ا�-�و�& �ب %�ع )داد ��Bث �
ف ا��

وھ� ���ل ا� واط3 �ن �5ل  ،1ط? ا�رض :و�@9ط دا�ل أ-�و�& ا��;ر �� ،�ظروف ا��;ر

�@9ط ا����? و�ذ�ك ا ،رةا1ط? ��ر�� �-�و�& ا��;ر ������ر ا� وام ا��-�1ب �
+��-& ا�دو

2 ���ن �;�دي ا-زCق �وا-ب ا��;رة أB-�ء ا�B ب-Q!،  ج إ�� ا� ��ص ا�59ف و� وم���- C و�ذ�ك

  .ا�7�1ل ا�ذي �-�)ر دا7را �
� �*�ز ا��;ر �و�2 ���ر�د ا��B �ب 

وإذا  ،%��ص ا�وا%� إ�:و��1? طر� & ا�دوران ا�*�درو����& �+�ل �;رة ا����ر �دون ا����& 

!��م ا� ��ص  ،�ط� �ت ��ت ا�ر@�& أ��ر ��75& ���ث ���ن �و3�1 %طر ا��7ر��-ت ظروف ا

�ون �;رة ا�دوران أ��ر  أنو��� ��م ��
�& �;ر ا��7ر �1ر�& و1*و�& و��ب  أو�K�31ر �

  .2ا��-درج  :���Bر �ن %طر %��ص ا��7ر �O� 3 ا�;راغ ا�زا7د �����

��& �+و�& ا���
ص �ن �ل ا�+��-& أ��م و�ن ا�+�وب ا��1�1& !� طر� & ا�دوران ا�*�درو��


���ه� &
وإذا �م ��ن %وام �Q! ����B-2 %د ���
ل ا�ط� & ا����
& إ�� ��1!&  ،ا��رم !� ط� & ا����

��� ��+ب ا���ول �
�  ،ا��Fرو�-د7ذ ���? ا���
ص �-2 �+�� ���طرق ا�+�د�& ��-��& 
                                                           

 .71،ص1977الميالديين  الجزائر  19و18رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة إقليم توات خالل القرنين  : فرج محمد فرج - 1

� ا���ا� : �	�م ،���وك - 2��
 ا��  . 120-118- 117ص.  2008دار ھ��� ، ا���ا!� ، . ���� ����1ا�
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L��- 3� 7ر ��1ب ا��5ط ا�ط�ن ا�دوار�
��� ��+ب ��د�د ��م �وارد  ،ا��;ر �1ل د%�ق �

�وم و����2 !� /ل5وازدادت ���& ا8-�1ن �
��ء ��روي �ط)2 ،ا�-���& !� �+ض ا���Cت 

��وب  ا�رض!)ق !� ،�وم /ل�1000وم و�1 � �ر2B و��دم �-���2 !�  ل 50/40

�ط�%& و�و�ت ا���م !�ر�;+ت و�-و�ت ���& ا8-�1ن ��� د��ه إ�� ا��1دام ا،���رج ا���ء 

��ن 1-& ،ا���وا-�& ��� 1960و%د �-3 �*� دوا��ب �ر!3 ا���ء �ن �طن ا��ب إ�� ا��واض 

  .!� طر�ق ا��19ل �KوCد أو - �ل ��
د�& أدرار 

و���)رة ا��ور ،و���-�*� ا��Fر� د �;رد ا�+رب �+د ا�;�و��ت ا��518& !� ��;�& �;ر 

 & 

م و-ذ�ر �;ر أ��ر ا����ه �ن رواد ا� ���+
ما���++:  

  م�1016�ر ا��و!�  أ�و �

�  &�  .م 1037ا����ه ا��و!�& ا)�*ر ا�ن �1-� 1-&  أ-واعو!� �ر

%ر�ب �ن  ��ؤھ�و!� طر� & �+ر�ف ا���-& ا��� !� أر@*� ��ء وا��� C ��ء !�*� وا���  �

 .�+�د �-2 ا)�*ر !� ذ�ك أ��د ��د ا��-+م ا�د�-*وري أو1ط? 

��ر  أ�و��و!� و-و���2 �ن ا�-����ت ا�ط��+�& ا)�*ر �ن ا���ء ا ا�1CدCلو!� طر� &  �

 .م1073ا����ج 1-& 

ا�ن �1+ود ا� �روا-� 1-&  ��+
ق ������ه ا��و!�& ا)�*ر ز�ر��ء و!� ���1ل �ل �� �

 .م 1233

��5دي  �18@*م ��و%ف ا�ر�5ت وا�ر���& ا�+رب !� -*��& ا� رن  او��ق �
+رب أن �-د�و

  . �1وادر ا�-��1ت ا�+
��& أول���& �ن #�ر ا�+رب !ظ*رت و�رز ر،��ث ا-� 
ت ا�ر�5ت 

 ���4
  ؟
	�ذا �ظـــــــــــ�م ا
"��رة: ا
	ط�ب ا

-�1ن ا� د�م أن �;�ر !� و�1
& �@�ن ا�ري ا�وا���� أدت ��8إن -ظ�م ا�ظروف وا� �د 

3 ������� �
 وة ا8-�1-�& او ا���وا-�& و%د )�3 �
� ا�1،ا�دا7م وا����1ر @�� C5ص ھذه و�

  .!� ا�����& وا�ر���& وا��را�Bن  ا����Bل�ن � ��� ا�ر��ة ،ا�و�1
& أ�@� ر�وع ا���وش 

                                                           
ـــــــروك -- 1 ـــــــدم مب ـــــــواتي ،  : مق ـــــــي المجتمـــــــع الت ـــــــوغرافي ف ـــــــىمـــــــدخل من دار هومـــــــة الجزائـــــــر .الجـــــــزء األول  ،الطبعـــــــة األول

 .122-121ص.2008..
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ن ا��-�خ ا���ث �م و7�1ل دا�7& ا�1 � �، �دة �وا�ل إ�� @رورة أدتو!� ا�و%ت ا�ذي 

ا�� ا5��1ص �دة و7�1ل %�ل ا��;��ر ،��ط
ب ذ�ك ��� ��1د �د!ق ا����ه �
� 1ط? ا�رض 


ھو  ھو دا�
� و�� & ا�; �رة أ�� ا���1ب ا�;��
& !� ا5��1ص ا�; �رة !�-*� ��!� و�1

  . إ-�1-�

1 -  &�
 و���ن !� : ا���1ب ا�دا�

ا��� �;رت أ! �� �-@و�*� �1ر�& و�دم %در�*� �
� - ل  ا��Fر!��
�&  ى�دم �دو �

 .ا����ه �+�دا 

اC-� �ل  إ�:��8-�1ن  ��� ��1د�� ��ؤھ���ن �-@ب  -ظرا � 
& و7�1ل ا��;ر ��Bرا �� �


��ت �ن ��ء�. 

� +�� &�!�� .ا���زا�دة  ا8-�1ن )&��دم %در�*� �
� ا��رث ا�#5ل ا�

%�د @د إرادة  أ���تو�ذ�ك  ��رB*���1ب @+ف �-1و�*� � 
�ت ا�را@� ا���  �

 .ا8-�1ن 

  :و���ن !� ا����� : �ب ا8-1ــــــــــ�-�&�ا�1

و�+ده  ،ا�ر�� اا��
�ون ا����و�ون ا�ذ�ن ا��ر!و إن � ��� ا�����& وا�ر��ة و���&

وھم أ%دم 1��ن ،إ�� ا��را�Bن وھم � ��� ا��
�ون ذوي ا��)رة ا��1راء  اا�;�5& ��-��1و


�ف 1-&  أر�+�ن� �رب �ن  ��رو ا���راء �-ذ �� أ-*م :ا���راء � د د�ت ا��;ر��ت �

9
ب �
� ،ا���ض ا���و1ط @;�ف ا��-و��& �ن ��ر  :��
ون �ر���*م �� اوا-*م ��-و!

�ھر ا��-���& ظا�� ا�� ا��ف ا�را�3 %�ل ا���5د أ�ذتو!� �و ،1��ن ا��-وب ا��-س ا�ز-��

ا�ز-وج �-� 
ون وا��-�خ ا��داري ا�رطب إ�� أ%��  ذ�ر1م ا����زات ا�B-و#را!�& وا�

  .1ا��*�ت ا��-و��& ��ث ا��رارة ا�)د�دة 

و!� �+ض ا����ن و��*�2 ا���1د�رة ،وا�);�ه ا���1�& و���ز ا��رط�-� ����)رة ا�1وداء 


���ن �ر أنو�ري !رج ���ود !رج �
�& �را�Bن ���و-& �ن ��B-� أي أ-��ف ا��رار  -

                                                           
الطبعـــــة األولـــــى، دار هومـــــة لنشـــــر  .البســـــيط مـــــن أخبـــــار تمنطـــــيط : محمـــــد الطيـــــب بـــــن الحـــــاج عبـــــد الـــــرحيم المنيـــــاري - 1

  .33،صوالتوزيع
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و��+ط�2 ،�
��& ووا%+�&  أد�& أ�& :#�ر أ--� -ري أن ھذا ا��+ر�ف وھدا اC)� �ق C �+��د �

ن وا���Cل ���طراف �*� !��� و�ل إ��2 ا���& ��� � ول ! د ا���د !� ذ�ك �
� ا�����

أو�ده ا�1C-��ج ا�+
-� و�ن �*& أ�ري ��ن ��ب أC ��+��ل �3 ا�!��ر ا��� ،#رض 

��ت �+�دوا �*��ش !7& أ�ري �9رض إز��ء -�ر ،ا�1-��*� ا�;ر-�1ون أB-�ء ا���5*م �
�-ط & 

  .ا�;�-& وا�����ن ا�;7وي 

-2 � ،��س �B& ط� �ت �ل !�7ت ا������& أن وا��1سن إ�� ط� & ا��راط�ن وا��را�ط� وأ)�ر

���ز !7& �ن أ�ري Cن  ��ل �� إ-����-�ط  :�� أو ،�ر�ض C �و�د !��ل ���ر أو ����ز


�& ا��رط�-�  ا�1C ��ء-�ط ا8-���� ھو أ�1س ا�����ز ا�ط� � و%د �دد ا�-��ري !� �أن 

و�+-�  ا��-�س ا��5طا�-��L �ن  �ن ھوطأ�ر ا1م أنو!� �ر�ر�& ،�-�  B–�+-� ا��ر 

�����ز#�& أز#�-ت و�+-�ه ا���ر و�و�د !� %�ر �����ون %�ر %د�م ���1 �ز#�-ت � ط-2 


�& �ورت �ن �راث �
� ��9& ����9& ��5ز��2 ا�+�ل !� ا�;�5&  ا��رط�ن�وا��رط�-� 


� ا�+�ل !� ا��را�K! &Bت ���9& ���� إ�:!��ول ،��ن � وم ���ر��  أن�+د � &�Cد
� &9

  .5�1ز�& ا��+��)& وا��+�)رة

��د ���ز  ،ط�ء !Qن ا�-طق �-د-� �د#م ا��ر!�ن إ�:�ء Bأ�� �ن ��و�ل �رف ا�� C ث���


�& �رط�-� ا-�ط�ط� �ا�3��1 ��ن ا���ء وا�ط�ء ر#م ا��5ف ���ر�*�� وا��+ض �ري !� 

وي ����ن ا�;�7ت ا������8& و- �� وھ� !� ا��1س #�ر ذ�ك �ن � ��س ��د�د ا�����ز ا�;7

�ر%�& و��دا��&  أ�C&�%5 ، أ1سھو ��-� �
�  �� C �+��د �
� أ�1س �و@+� � در

  .ا�;ر%& ودق ا��1!�ن !� ا������B8  3رةا9�1
*� ا��+ض 

�; �رة وز��دة ا8-��ج �1د � د �ط
ب ر!3 �-1وب ا��د ا�+��
& ا��� ا�1+�
ت ��
ب ���ه ا

�رة �و3�1  إ�:ا�1+�
ت ��
ب ���ه ا�; �رة وأدي  إ�:!رة ا��د ا�+��
& ��� زاد �ن و،ا�ر�ق!

  :�ھرة !��7ن �ر�@��ن !� ا�����3 ھ�� ظ!�رزت  ا8-��ج

2!7& ����& �و7�1ل ا8-��ج !�*� �-��3 ا����ه وا� �ور وا����م !� ا� وا!ل ا����ر�&  1.  

  .)�%& و��1Cراج ���ه ا�; �رة!7& ��
ك %وة ��
*� ��1ر �
+�ل !� ا�;�5& وا����ل ا� 2
                                                           

دار هومــــة بوزريعــــة ،  1م  ط 20إلــــى القــــرن  16إفريقيــــا الغربيــــة اإلســــالمية مــــن مطلــــع القــــرن  تــــاريخ : يحيــــى بــــوعزيز  - 1

 .21ص.الجزائر
 . 23-�22%$ ا�
�#� ، ص: يحيى بوعزيز - 2
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ا�@+�ف  وا8-��جو�دل ا�و7�1ل ا�� 
�د�&  ،و�1
& %�رة �
ري إ���دا�;��7ن )�+�� �
�  أن اذوھ

�& ا�+ر��& ا�1+ود�& و1ور�� ،!Qن ظروف ا��-���& 
�ل �ن ��ن وا�+راق وا�ران وا��� �!

�دة �
� ا5��1ص ھ� � ر��� -;س ا�ظروف ا�;��
& وا���1،  :وا���ن وا��9رب ا�%�

ل Bو�1
& ا�; �رة ا�دا�7& ا�+ط�ء !����د ا8-�1ن �
� -;21 و�طم ا� �ود ا�ط��+�& ا��� ��-ت ��

  :و���ت �;�رة ���رة �ن ز�ن دون �� �ق �Kر�2 وھ� ،�-ده ��7 � ���را 

 %�د ا��-�خ ا���ر - 1

 %�د %
& ا��ط�ر  - 2

 %�د %
& ا8-��ج  - 3

 %�د �Bرة ا�ط
ب �
� ا���ء  - 4

 . 1ا�+�ل ا��د�د ا�ذي !ر@�2 ا�و7�1ل ا�����& �ن �د�د %�د � �1م - 5

و!� -;س ،وھذه ا� �ود د�وة ���1ؤل �ن ��;�& ا��� �*� ��م ا��9
ب �
� ا� وا-�ن ا�ط��+�& 


 �د ا���BثBا�و%ت ا���ر ا�و7�1ل ا��� �1 ت ا�; �رة ��� &
،  &���1 �
وھو @+ف ا���ول �

ب @+ف ا�-@رة ا�وا%+�& �O)��ء �ل ��ن ا�*دف واھر ا�ط��+�& ��1ظا���ول �
� -وا�L ا�

  .L7��-2 و!+����ت �ن ا����ص و!+ل ا�ط��+& إ�:ھو ا�و�ول 


وغ ا���9& ر�ط ��ن -وا�L ا�ظواھر �� &

*� !BKر � در �� ���ن ،و��� أ���ت ا����& و�1
و�


 �ن ا��راع ا�و7�1ل !زادت��� � دم ا����& و��رت ا���9& !�زدادت �د�2 )+ور ا��Cراع و

  . أ���2واھر ا��� ظ�-��ر و��;��ت �ل ا� إ���2!� #���2 � د�ت و7�1
2 و�طورت 

��ن ��1ران ا��راك ا������C ��ن ھذه  إن �-�ري ا��5ك ا�+ �ر وا���ء ��Bرا ��

� د ار��ط �ط و�-�ء ا� �ور  ،ا��������Cط�م ا��راك = وا��5ك ا���ء وا�رض  3*ا�;�7ت

أ��1ء ا�+�ون �
�  اا�ذي د!3 ���1��ن ا�وا7ل ان �ط
 و �3 ا����ه ا�)�ء�-� ا��وا��& دا��7 %رب

)�!& واد  :و�+زي �1ب �ط ا� �ور �
} و��-ط�ط ��ط{%�ور ا��� ��-ت �*� ��ون ��ر�& 

                                                           
1 - 
� ، : @��ا�	)در :&'�(J�ا �K�F�ا!� ، ،ا� .103ص.�L#1968ا�') ا��
ا���ء ( .2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .زء األول مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الج : مقدم مبروك - 2

 . 125ص). ا�ول
� و�O أدى ��Fر ا��Mة  -  *'OPأ� D �� =G&@ Q'1 أM$ �)د+'@(

7S أن +9
G ��وق ا#�+ (� T=�� � ا��'M(M)@�ة ا�	�إن ا

� �6(� �
��
 �&	W)ء @&G ا�JS'� �7 ا�
V)ھ� ا�%)�Mة � ا�@(
�#Dا �X��ت وا(Z%�7 ا'= @(
�#D(�اك ا�1;) =)� [&K�+ (
 �'@(
�#Dا. 
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أو ا�- �ر �1*و�& ا��-�;ض �ن �*& وأ�� ا-�داره و�دم و�ود �وا�ز ط��+�& �ن �*&  ،��ر

  .أ�ري 


ت ! د ��7ت !وق ھ@�& �د���ت أ#-�  ،�
� )�!�2!�طت أ#
ب %�ور �وات �أ�� %�ور �د

أ�� %�ور �-�را�ن !*� @�ن ��راء -و��د�& ،�-ط & !� ��راء �زا7ر�& ����ھ*� ا�+ذ�& 

و1ط  %ر�& 100%�را و���ر�و �ن  ��50ل �ن )رق ����1ت �و�د ��*�  �120 3 �
� �+د 

�ن �@
+�*م إ�� أرض 1ودان وھ-� �و�د إن 1��ن ھذه ا�� +& أ#-��ء ��1ب �- 
*م ،ا�-��ل 

-�و ا�1ودان و�و�د �*�  �5-ط5ق��ث �*� ا����ر  ا-ط5%*�أو - ط&  ،رأس ا� وا!ل ا����ر�&

  .أرا@� ��Bرة ����& �زرا�& 

 و����ج ا�� ا����1د -ظرا �5!� �ر �ر��*� �
�واد ا�+@و�& ا��Fرا�1 � ����ه  :و��-*� ����ج ا�

رة ا�� �راء ا���1�ن �����9ر دون أي � ��ل أو ���!Kة �*دف ا���ول �ھظو%د أدت ھذه ا�،

% �
�ء ����2 دا�ل ا��-زل و�9@ب @�
�2 و�ر��ح ���ب ا��-زل ��Bرا إذا أ%دم ا���ري �

� @�  :��2 !��رخ �
�2 !� و�*2 أC �و�د �ر��ض ����-زل ����-2 إدا )�ھده � @�*� 

  . ����1ك !� ا���رج


& %ط+�ن ا���)�& ��1ب ا��;�ف وC �و�د إC �+ض ا����ز ��1+�ل و�ر�;�B 3ن ا�
�م ! � �*�


�ب �
��� . و��-�و�ون ا����ل ا��� �)�ري �ن ا�+رب ا� �د��ن �ن ا��-�+& وأ1وا%*� ،�

�واد ا�د�1& ا��� ���1دل ����د�ون ا����رة �3 ���ر !�س و�
��1ن و���& ا�

د �*ذه ا��-ط & �+ض ا��*ود ا�#-��ء و%د & و�و�ظو���
ون �-*� �
� أر��ح ��ھ،�����ور

  .م1492و%3 �دث !� 1-& ا��� طرد !�*� ا��*ود �ن إ��1-�� �ن طرف ا��
ك ا��18-� 1-& 

��ت ا��*ود Bو%د ��
و%�ل �دد �-*م �ن طرف ا�1��ن ،ل ا��دث !� -*ب و1
ب أ�وال و���


� )�!& ا�1*ل و� 3 %�ور �-�رار�ن !� أ،وا�و1ط  ا�د-:-�و ا��9رب  ا��*��رو� �*�
#

  .ا����ر ا�ذي ��-ت ��ب !�2 ���و�& �ن ا�ود��ن ا� د��& أ)*رھ� واد أ� �دان 

و�)ف �-��+2 و�ول ،ا8-�1ن ���3 ا���ء  :�
 أ-1*ل إن و�ود ا� �ور !� �-�در ا�ودي

 �
�� ��
�ره �ن !�ر ��1ط ���� إ�� !�ر #��7 ���رر و�!2.  

                                                           
 .127ص.2008.دار هومة الجزائر.الجزء األول  الطبعة األولى مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، : مقدم مبروك 1
 .128نفس المرجع ص : مقدم مبروك 2
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و���+د �ن ا� �ود ا�ط��+�& ���ول �����*� إ�� �5%�ت !
�� �دأ ��
ك )��7 !)��7 �ر��2 

ا �طورت �5%�ت ذوھ�،ا%���د�& ووا%+�& ���طور ��+� �ذ�ك �د�2 ا�8داع ا�و�1
� وا��7�-9 

!�دأت ��رز �+��م B �!�& ،اC%���د�& وا�*�درو�و��&  و�م � �1م ا�+5%�ت ا������C& ا8-��ج

ا��ر�& ا�B �!�& ا� �ور�& �
����3  إط�ر�*� ا�; �رة !� د���7*� ا��1�1& ا�ر��7د ا��� �-�


;�7ت � ��
  .ا���و-& �2  ا������C&ا�وا�� !� أ21�1 �
� �+��ش ا�1

��1*�  ا-د�+تو�م �+رف ا�����3 �را�� �
� ا��-س �ل �ل �را��ت وا��روب ا��� 


ت�وا�ل B��  �!:  

1��ن وا� �ور و!رض ا�+���&  � �
 .�دة و�ددا  %وىا��وا�ل ا�ز������& �

 .�وا�ل ����& ����و�& �ز��& �ددھ� و�ن ��رج ا����ن -;21  �


 ة�وا�ل ا��1طر ��:  &
 .ا� �ر وا�+)�رة أو ا� ��

 ل !� ا5��1Cء �
� ��ل ا��9ر ��� وة�Bوا�ل ھ�درو�و��& ��� �

 .�وا�ل �
�1طرة �
� �-��3 ا����ه  �

 .�وا�ل �
�1طرة �
� طرق ا� وا!ل ا����ر�&  �

و�م -�1ل أي �راع �-�1 ��ن 1��ن ،ا�ل ����+& ��-ت أ��1ب �L��K ا��را��ت ھذه ا�+و

��ن  ،�وات ��رج �ن ھذه ا�+وا�ل !
+5%�ت ا8-����& و-ظم � �1م ا�+�ل ��ن ھذه ا�;�7ت

�ن ا��وض !�*� أو ���� C &أ-*� أز�� �
  .���و�& ���9رھ� او �9ر��*�  :�-ظر �*� �


ف �*ذا �ل -;N !� ا�-�ر �+��ر ���� �
���B& ا���ت �ن ��*ول !
����3 ا��وا�� �+��ش �

 &
��-ت �2 1-د وا� وة ا�;�� &�ا��� إ�1ط�ع �*� أن ��1ل �
��ر�N ،ا�+�ور !� و�دة ����1


*� �*ذا C ��ب إ�+�د B� &2 ا����
ھذه ا�و�1
& ا��� �+�ز ا�;�ر ا��د�ث أن �-�ز �و7�1

  .��� أ�ط�2 %وة و��5& �-ذ ا�زل ا وأ2���1�1ا�����3 �ن أ����2 و� ���ده 

 N;-و &�
-�1ل �ن ��ن ��ر �+ض ا������ت و�+ض ا�� �Cت ���ول دق ا��1!�ن وزرع ا��

�-*� ان �;
? �ن و�*�*� %د ،ا�-�ر �ن ��ت ا�ر��د �� C �
و��-*� �;@ل ا��و�� �
� و�

ع �
�2 �ن طرف ا���ل و�� �+��ر �-زا د!�-� 1وف ��� ق ا8ط5،��-ت �و�ود ���+& إ!ر� �� 

  .ا��د�د �ن ا�)��ب 
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�م و� �ت �+ض ا�!��ر �م ���9ر ،إن ���9ر ا�ذھ-��ت �+ب �ل أن ��9ر ا��-��ت ا�����+�& 

أ�� د ��ز�� 1وف  �ط��*� ا����9ر ��-�)�ر ا�B �!& وا���و�ر وا���ت !� �-2 ا���طوط�ت 

  .���ل ا�)*�دة وا�� د ان ا�)*�دة C ���ل ا8-�1ن �ل ا8-�1ن،ا��وا��& 

  :�+ر�ف -ظم و%وا�د ا�� -�ن ا�+ر!� 

  :�+ر�ف -ظم ا��وز�3 

�+رف ھذه ا�-ظم �
� ا-*� ���و�& ا� وا�د وا�� ���س ا���+�رف �
�*� �*دف ��-@�م 

إ-����& @�ن أطر ا��راف وا�+�دات ا������C& وا�B �!�& ا�7�1دة ،ا�+5%�ت ا�*�درو�و��& 

  .!� ا�����3 

و�دة ا�-1ق  !� إط�ر ،��+ر�ف -��1
ص ان ��ل �-ط & ���و�& �ن ا�� ���س�ن �5ل ھذا ا

-)�ط و�ر�& ا�+5%�ت ا8-����& @�ن د�-����& ا�; �رة  :ا��و�دة وھذا �ر�3 ا� ا�*�درو�و��

  :و! � �1Oس ا�����&  ىدا�ل �ل �-ط & �
� �د

  ار�;�ع  �-1وب ا�; �رة  1

  .���5& أرا@�*� و�ود�*�  2

  .)�ر��ن !�*� �+دد ا�� 3

  �+دد ���ت ا���ء �*�  4

��ن �-1وب ا�; �رة أ��ر ��-ت %��&  ��
�وھدا �� ��دد %�-ون ا�+رض ، أ#
�  �-��وھ�!

إC �+د أن �ددت ا� ��& ا��1�1&  ، ا�� � & ��Kذ-��ج �م وا�ط
ب !� ا�1وق ا� �ر ! ��& ا8

  .1ق ا�� ��@& �*� @�ن �ر�& ا�1واق ا��1و��& ا��و��& وا�دو��& �ن طر�

  " : ا������ل" %وا�ب و�51م ا� ��س �-ظم �وز�3 ���ه ا�; �رة

 "��Kر H ���1-2 و�+��: �Q!�ء ا���ل وا���زان ��ث %�ل �+��: 
��������	
� ���⌧���� 

���
���☺���
� ����������   "2 

	��������" : و%�ل .� ���!"��� �!#�� 

�$%&�'�( ���*�+
� 
-�!.��������  

                                                           
 .131ص .2008..دار هومة الجزائر .الجزء األول  ،ىالطبعة األولمدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ،  : مقدم مبروك - 1

  . 152ا\+�  : �Mرة ا��K)م - 2
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/$0���1��2☺��� 3 ִ5��6!# 789�ִ: 
2;<�=>�	
� ?⌧@��B!C DE�F1 .  

� د ا��1
ص ا8-�1ن !� ھذا ا�����3 ���و�& �ن ا�دوات �ؤ�ن �
;رد أ��1ب ا�+�ش 

و�@�ن �
����3 �1رور�2 !� �-ف ا��ق وا�+دل ، و�@�ن �ذ�ك ��;��ت �-ظم و�*ذب 

، و%د --ظم �ذ�ك )ا����1& ، وا��را�&(7د�نا�+5%�ت ا8-����& دا�ل -�ط� ا8-��ج ا��1

���و�& �ن �وا�ل و%وا�ب ا�� -�ن ا�� ��1 ����1ر ا8-����& ا���ددة وا��� �BKرت ��Bرا 

��-ت ���1رة  ا�@وا�ط�;+ل �ر�ز�& ا��-ط & ا��وا��& �
 وا!ل ا����ر�& و��BKرھ� ، إن ھذه 

إ-��ج ����ه ا�; �%�ر ، إن -ظ�م �ط ا�+ر!� ا����Bل !� �راء و)راء و@و�5ز�& �-ظ�م ا�


& !� ا5��1ص ا�+5%& ا�����&  ا5��1صا������ل ��Bل !� Bا�و��& وا��وا��ن ،  ا���� "

  .2" �لء و��ء= �دة ز�-�& +%وة ا�+�ل 

  : إن ا��5ف ا������ل وا��واز��ن �ر�3 !� ا��1س �+دة �وا�ل أھ�*� 

 .)��1& و����د ا��-�طق �ن �+@*� ا��+ض  - 1

��1ب ا�ظروف ا����ط& ���; �رة �ن %وة ����*� أو  نا������ل وا��واز� ا�1+��لم �� - 2

��-ت ا��واز�ن ��9رة وا�+�س  ��
���ن �-1وب ا�; �رة ���ر  ��
�، 2;+@ . 

  )و��ء أ%ل     ار�;�ع 1+ر ا��-�وج = %وة ���ب ا�; �رة (

  ) .أو��& أ��ر    @+ف ا��-�وج= @+ف ���ب ا�; �رة (


�-ط & أن �ر!ت ھذه ا��واز�ن وا���رة إC �+د د�ول ا518م �م ��1ق - 3�. 

!���+��ل ��ن ��م �
: ا�1س ���رة ا�� ��@& ، و�@��& ��@��& ، !
م �+رف ا�����3 

  .ا��وان إC �+د ا-�)�ر ا����رة ا���ر��& �3 ا�)��ل وا��-وب ا�9ر�� 

  :!�����دل ��ن ��م �
: أ�1س 

 .ا���5ظ �
�@��& ا�� ر�ر وا�� د�ر ا�);*� و �

 .�ن طر�ق ا���د�د وا�����ز �*�  �

 .�ن طر�ق ا����Bل و ا��@�ھ� �O)��ء �
                                                           

  .  35ا\+�  : �Mرة ا[�Mاء - 1

 .25ص، دون طبعة .جامعة القاهرة –حماية البيئة : ماجد راغب الحلو 2
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 .��م � د�ر ا� ��& ����)�ھدة وا������ة  �

�1��B!& و%
& ا��+روض !� ا�1وق  �. 

 ���4
  ا
و ف ا
,�م 
�"��رة : ا
	��ث ا

� �Bاء ا� ��1& ن ظروف ا���ر8 ،� د ار��ط ا8-�1ن ا��وا�� ���را@� ار���ط� و

��ر ا��-ط � �@��ن ��1 �
2 وا��1رار ;�

�ت ا8-�1ن ��ف ���داھ� �)����2 ��� د!+2 ��

  .����2 !���ذ ا�8راءات ا�@رور�& !� ا�و%�ت ا��-��O� ��-�� &�1ط�ر %د ��د�2

وھ�ذا �-د�� �دأت ���ه ا�دو�& ��-�%ص و��ف و�وا1م ا��ط�ر �����د !�ر !� طر� & أ�ري 

  .���در ا�ط��& ا��ذ�ورة �+وض ا�

� د ا��
;ت ا�راء �ول أول �ن أ-)K ا�; �رة !���ب ���ب ا���1ط �ر�3 إ-)�ؤوھ� إ�� 

  .)�ن أ1س ا�; �رة  أولا��*ود  (�ن ا��*داوي � ول �ا�%��ط وا��1د ��ر �ن ��د ا�ر

%د  ،دي���ه ا�وا ا!و�دو -ز�ت �+ض ا� ��7ل ا��دو�& ��ودة (أ�� ���ب درة ا�%5م !� ول 

1
& �ن ا��Fر أ-;دوھ� ��+@*� ووز�وا �+ض أرا@�  ا�;ت !����رو
ا�وادي Bم �;روا 1

  .2)ا�وادي 

1
& �ن  ، ا�و�����در�&  ��15+��لا�; �رة ھ� أ%دم ��در ���7 
وھ� ���رة �ن 1

��1وي �-�;ض  إ�:���ل �+@*� ��+ض و�-�در ���ھ�*� �ن ��1وي أرض �
�  ا��Fر

!��ري �
�*� �-1وب ��ء ا�; �رة �دد أ��ر ا�; �رة �ن  ،���& �
زرا�&�)رف �
� �ر�& �

  .�7ر �
; �رة ا���9رة وإ�� أ�ف �7ر ���-�1& �
; �رة ا����رة  20

و%د ��
< �2���1 إ��داد ، ��را !� �+ض ا�; �%�ر  40ا���ر إ�� �وا��  3أ�� ��ق ا���ر !�ن 


م  10أ��ر ا�; �رة ا����رة �وا�� �.  

1
& ا��دأ �ن �-�;ض ا�وا�& وا-�*�ء �+�ق ��دة ��ون !� ا���ه ��;ر أ��
ر ا�; �رة ��1

  . 3ا�*@�& ا����ط& ����-�;ض

                                                           
 .12ص.دليل والية أدرار مخطوط : جمعية الدراسات واألبحاث التاريخية بأدرار 1
 .28ص.مخطوط ،غنية المختصر : محمود بن عبد الرحمن البلبالي عبد اهللا 2
 .29نفس المرجع ،ص : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي 3
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أو �ز�د و��
< طول ! �رات  ،ر�)ر � ر��� 600و500و%د ��ل �دد أ��ر !� ا�; �رة �وا�� 


ت �
م  �+ط� �-1و�� � در ب  1091و%رارة و�د�ب ذ�ذ�ظ ث وھو ر%م �د�د و-�5/م2.67

ا�ر%�م وھذا �+ود !� ا��1س ا�� أ%دا�*� ���2 ا�; �رة !� ��راھ� ا�ط��+� ��دة !� إ���ه 

��ر-� �-2 ا���ء ���K �ن ا� �
&  وا�� �ود �ن  وھذا ��، وا�د � ر��� �ن ا�)رق إ�� ا�9رب 

ذ�ك أن �ل ا�; �رات ���2 -�و ھ@�& �د���ت ذات ا��زان ا���ط-� و��ون �واز�& ��+@*� 

و�-;س ا���1!& ��+� �
 وا�د وا� وا-�ن ا����+& ��
�� وھدا ���)�� �ن �رف ! �رة  ،ا��+ض

  .��ري 

!Qن ،و�
�2  1*���1 ��م ا� ��س �ر!�� ��� ��& 100و%د �ددت ا���1!& ��ن ! �رة وأ�ري ب 

  .�K� Cذ ! �رة �ن أ�ري  :��ر � ر��� وھذا ��200ا���1!& ��ن ! �ر��ن 

إذا �� ����دت ،�ق ا�; �رة C ��@3 �ي %��دة �ر!�& ���& و�
� ا�+�س �ن ذ�ك !Qن �

  .��ر أو �ز�د  12ا�� 6أ��ر ا�; �رة ا�وا�د �ن ا��رى ��1!& 

وھو  2*�ن ا�-;�د أي ا��روج )أ-;�ذ(و%د C ���رم ھده ا���1!& دو�� و�د�� ا��+د ��ن �7ر�ن 

أرض ا��وض �ن ا���5ظ  �ر�ط ��ن �7ر�ن �وازي � ر��� ا�ط� & ا����7& ��ت ،��ت ا�رض

  .أن �+ض ا�; �رات ��ون ��ددة ��� ور وھو ار�;�ع ��و1ط ��1ق ھ@�& �د���ت 

���1-*� ��ون �;�و�� �
� ا�*واء �1ب � �
!� �دا�& �-�ء ا�; �رة !�ن ا���ري ا�ول ا�ذي �


 ، ��1وي �75م �
ري ���)رة� ?
 ���دد ��دة ��ن -*��& ، K�(*3#و1ر(�2���1  :و%د أ�ط

 2�
أ��ر ا�; �رة و%�ور ا�وا�& و%د ��ون �9ط� ������رة ا��)-& ��-3 ز�ف ا�ر��ل �

و�و@3 �
�2 !وھ�ت ��1+�ل ��دة �
1 � و ا9�1C-�ء �ن ! �رة و��ؤھ� و�ن أول �7ر أ#و1ر 

  ��Kذ ا�+�ق !� ز��دة ���دأ %-�ة ��ري ا�; �رة ����Cداد ��ت 1ط? ا�رض 

�ون �ن أ#و1روا���ر ا�و�� L�-� C �-*� �رف �+��را �
���ه إن �;ر ا�; �رة !� ا��دا�& �

����ت ا����ه ا���ط-�& � &
و�زداد �رف ا���ء ��زد��د ا�+�ق وا�ٌ�راب �ن ا�ط� & ا�;ز���7& ا����

  .أو ا��واض ا���ط-�& 

                                                           
9)�� ='7 ا���Z وا\�� @7 ط�+] ا�^را@'��1K� 7) +(%�ون �(Q ا�رض  - *
أذرع 2)��ا +�O%�ن @
� ا�^ي 24)��ا +(�دون ا�

7 +(%� � ا�M%� وا�@&G وھS^ا �'�X��	� �'� TM��
9)��='7 ا���Z وا\�� =	)�� وھ �	�ار ��5 ذرا@ ا��#� ا�
(�د ا�
 7+��
 .و�	�ر =

* - 7+�Z= 7'= �a+ ^ي�ا b	J�إ�%)ذ وھ� ا �'=�K�ا �L&�(= أ�	و� E��(=أ�= c�� �2^� ,Mإ�%)ذ وھ� إ. 
� ا�� �%�a ='7 آ=)ر ا�%	)رة وا�	�a وھ - *'O(9�ا � أ���M إM, �^�2 وھ'O(9�(2 ن(S9�ل ='7 ا(
K�MDا �+�@ � .  
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 &�
م �� � و-�ف ��ر �ر@� وا�*دف �ن �9ر ھذه ا��+�د 1.50!5 ��+دي �+د ا� -�ة ا�دا�

���رة �ن ا��ر�& �-د ا��;ر �-�با�ھو  &���1ط? ا�رض �;�د�� �
�+ب #�ر أن  :إ� ،ر!3 

1 ف ا� -�ة ���+د �ن 1ط? ا���ء !� أ-;�ذات ا��+�دة �ن %�ري ا�ر�1�7 و�زداد ھدا ا��+د 

��ت  ا�;�ز���7&��;�& و@3 و��دد ا�ط� &  إ�:أن ذ�ك �+ود  ظ��زد��د طول ا�; �رة و�ن ا���5


وا�&  ا�وا�*&� ھ@�& وا��-�;ض ! ،1ط? ا�رض�.  

أ���ر �ن ا��;�ض ا� -�ة �+رض ��Bث !�  6ا��  5!;� ا�و%ت ا�ذي ا�;�ع طول أ-;�ذات �ن 

 &�
  .ا�رض ا��


�*� �ر!3 �ن ،-�و ھ@�& �د���ت وذ�ك ��1ب ��ق ا��;ر  ���ھ�*��; د ا�; �رة �در���� �

�����1ن و�وت ا��ر�& ا��� �1 � �-1و�*� و�ن �*& أ�ري أدي ار�;�ع ز�ف ا�ر��ل �
� ا

و����� ا��ز�د �ن ا��;ر !� ط� & ، ���; �رة إ�� ط
ب ا��ز�د �ن ا��;ر �ر!3 �-1وب ا����7 

وھذا ���+زي ��وت �+ض  1م � ر���1000ا�;ز���7& !�+ض  ا�; �رات أ��? !�*� ا���ل ��ل 

C ��1? ��د!ق  إن ا�@9ط،ا�; �رات وھ�وط �-1وب ��7*� و@+ف إ-���*� و�5ء %�ورھ� 

  .ا���ء �
� 1ط? ا�رض ��� ھو ا���ل !� �ودة و�����ون وزاو�& �1دي ا���ري ور%�ن 

، !����ء ��م �ر!2 ��ط-�� ��ر ا� -�ة ا����ورة ��ت ا�رض ا��� �ظ*ر �
� 1ط�*� 

�ن طول ا�; �رة  ���Bرو��ون ا���1!& ا��� � ط+*� ��ر ھذه ا� -وات ا��
�و�& ��ط-�� أ��ر 

�1� � 
  .1ط? ا�رض  :�ن �

  و�و�� �Kن �-1وب  ،��رك ��ري ا���ء أ�Bر �
� �وا-ب )أ-;�د(و!� ا� -�ة أو ا�-;�ذات 


� ھذا ظ%�د ا����! إ��5*�و��م �+��ق ا���ري أو ،أ�د �ن ا�*�وط  ا�;�ز���7&ا�ط� & � &

  .}ا�;�ذ{ ا�طر��ت أو ا��راع 1وب أو ز��دة ا���ء �ن طر�ق إ�داث ا��-

  

  

  

  
                                                           

1 -  �
7S ا[g)رة إ�G ��ت وھ��ط ��91ب =eK ا�%	)O'� إ�G ا��Kا�� ا��)�'+ :  
  ��Wب ا�
')ه ا��)ط1'� ا�� L�� Q�(2^ى �1;)  -
-  �a	�5 اFM G&@ 7+��� 7� �J2� (ارھ�)ا�.  
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و�زداد أھ���2 �ر!3 رؤوس  ،و%د ا���رت ا�; �رة ����B& �-ك ��1ھم ا%���د��ت ا��-ط &


& !� إ@�!& أ��ر أ�ري إ�� ا�; �رة ا��دأ �ن -*���*� �����ه ا�*@�& و���دد Bا��وال ا����

  .ا��د�د �ن ز��دة ا�طر�& � ���1ن �+ط� �-1وب ا���ء ا��Cدا�7 �
; �رة 

  }ا��-1وب ا��د�د = ���ة ا�زر�ق + ن ���ة ا�+�و{ 

  }ا��-1وب ا�-*��7 �
; �رة = ���ت ا��+�ود + ���ت ا�زر�ق { 

  .و�+ط� ا���-� �-1وب ا���ء ا�-*��7 �
; �رة 

�ل ! �رة ���1د ا���ء �ن �1�5& ط� & ط��)�ر�& �ن �*& ا�*@�& �د���ت و�����ه �ن ا�)رق 

  .إ�� ا�9رب 

  ف ا����ه ا���ط-�& ��ر %-�ة ا�)�ل ا����� �و@? ��;�& �ر


���& ا���ء ا��� )�رك !�  :�+د�� ا�1وطن ا8-�1ن وا�1 ر #رس ا�)��ر �+د ا���ول �

��& ا���ء %�ل ا�رض {�
�*� � د ��-ت ا� ��دة ا�)�7+& 
�1ب ������ و��1ب ا�رض } ��

س ���& ا�+�ل !رد�� C �*-C ���? �*� %��& إC �+د �ر��ن ا���ء !��م ا�� �1م �
� أ�1

 رسم ختطيطي يوضح كيفية خروج املياه الباطنية فوق سطح األرض عرب الفقارة):02(الشكل
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�ن طرف ا����ك أو ���1د��2 أو ���& ا���ل ا��د!وع ��7�1Cر ���ل )ر�ط&  ،ا���ذول

  .إ@�!& -��ب �+�ن �
� ا�ذ�ن � �ون ���+�ل �K-;1*م وھذا �
+دل وا�-��ف ��ن ا�������ن 

 ا�; �رة وھ� إ�� ����-& أو ز��دة �-1وب، أ�� ��ر�
& ا��B-�& ظ*رت !�رة 8-)�ء � �وCت 

�ل ا��زرو��ت أو ا���ول �
� -��ب �ن ا���ء ا��د�د و!� وھذا � ��ل �زء �ن ����


�2 و���1  ، ا�+�دة ��ون -�ف ا����ه ا��د�دة� �
وا�-�ف  1*)���ت ا�زر�ق(�
ذي �+�ل �

  .ا��B-� �ذھب ���)رة إ�� �����ن ا� دا�� أو ا��
��ن 


م �+ 4
ب �;ر ! �رة ��و1ط& طو�*� #�9�1رق !� ا��  .�وم ��ل  48000ط /م �12ق 


; �رة ا�م  وإ@�!�*��& ا�)�ل ا����� �و@? ��;�& �;ر ا�طر� ،Fل ا���ر ا����*& -�و 

و�-د  :ا��
ا���ه ا�)رق !*� ا��� �9دي ا�; �%�ر إذ ��دأ �;ر ا�; �%�ر �ن ا�1;ل !� 

�م ،�ء أB-�ء ا�)�9ل ��م ا����م !� ا�� :1م ��و!ق ا��;ر ا��7ر ���4ن ا���ء ��وا��  اC%�راب

  ��م إ-;�ذه �ن ا��7ر ا��وا�� � ���1ت �درو1& 

 ا���ء طر� 2 ����در��K�! Lذ�-د اC-�*�ء �ن ھذه ا��ر�
& �K�1-ف � �& ا��;ر �ن - ط& ا��دا�& 

  . �2-د إ-)�ء ! �رة �Cد �ن إ���د ��ط
��ت �
���ز ��ن أ�زا7*� و�-*� ،1ط? ا�رض :إ�

�راع (ا
"رع أو  
  :)ا

���& ا���ء ا��ر#وب و!�*� ��+ب ا��;ر  اCر�;�ع%د ��
< ا�; �رة �-�*�  �
%�ل ا���ول �

1
& أ��ر أ�ري  ا��Cدادا����ر إ�� �و%�ف  !�@طرا���1 �م !� ا�; �رة  ا���Cه!� 
!��طط 1

  .��-�� ا�; �رة ���1 �راع  ى�
� إ�د

  :����وط  2

��9ر  B برة �
�& !�@طرون �;�? !� �+ض ا����ن ��+رض ا�+��ل أB-�ء ا��;ر ���

  .�����رة �+�ر@& !�-;ذ �-*� ا���ء !���1 ����وط 

  .وھو طر�ق ا���ء �ن ا��7ر إ�� ا��7ر  :ا
�"�ذ  3

  :أ<و#ر  4

                                                           
*  - � @&G ��@'7 �7 ا�(�)ت وھ
+�O )رة	د:�)ت "�(��ي �2 ���K�" س(Mا� وھ ا��Kة أو رأس ا�
)ل �&%	)رة وھ
 .وھ ا�(�)ت ا���+�ة ":�)ت زر+]"و
دار هومـة الجزائـر .،الجـزء الرابـعالطبعـة األولى. عالقة األجدية التيفيناغية برموز وٕاشارات توزيع مياه الفقارة : مقدم مبروك - 2

 .139-138ص.2008. 
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�-د إ%�راب ا���ء ا�; �رة �ن ا�را@� ا�زرا��& أو ا� �ر ا�ذي ��ر %ر�2 ���ول ا�; �رة 

  .1رأ#وا��Fر �1 ��& �
� 1ط? ا�رض ���1 ھذه 

5  ��1�#
  : ا

  .ھ� ا���ري ا�ذي ��ر �2 ا���ء إ�� �د�ل ا� ر�& ���م اO� 2�59�1#راض ا������& �
 ر�& 

  : ا
� ري  6

وھو ���رة �ن ��رات ��1ط�
& �-�ت �+-��& ،�-د -*��& ا�1 ��& ا�م �-�ب ا� �ري 

�ص �1ط�& ��1? ��وز�3 ا���ء �1ب ا��،و����1ت �
� %ط+& ا���ر�& �ن ا���!زة 

�ن �)ط*� ���و�ل و�*�ت ا���ء �� ���  .ا��ط
و�& وا���ددة ��ل ���ك 

  :�وز�? ا
	�ء  7

�+��ر ��ء ا�; �رة �
ك ����� و�Cد �ن �وز�3 ا���ص �طر� & ��د�& !��ن ��� ���1 

وھ� ���رة �ن �;��& �+د-�& ��1ط�
& �*� B ب دا7ر�& ا�)�ل ����Kم ���
;& ��م ،����5!& 


*� وأ���م B و�*� ��ن ا��-�طق ا�5Bث و��1ت ا��5!& �ن ،�*� %��س ا���ء �و���
ف !� )

�1
� 1ر�& ا�+�
�&  ظا�ذي �+�ل �*� ��
ف �دي ����& �@��ن � وق ا����3 وا��;�.  

  :�و�د و�د��ن �
 ��س ھ��  :و�دة ا
���س  8

إ����� ��ء  و��م �2 %��س،و���1 %�راط -��س وھو ا��و�ود !� ا��5!&  :ا�و�دة ا�و�� –أ 


� ا��5!&� &;
   .ا�; �رة و�2 أ�زاء ���

 �+�ودو�*� �دة أ��1ء �1ب ا��-�طق !���1 ا����ل وا�+ود وا���& ا�: �-�& Bا�و�دة ا� - ب

  .ا�ذي ��م !� ا���9ب %��س ��ص ����� ا���ء !� ا�; �رة 

ل �زء �زء و� 24 إ�:�زء ���1 ا� �راط وا� �راط �دوره ��زؤ  24 إ�:وا����ل ��زؤ 

  .���1 %�راط  ا� �راط 

��ر 9
  :  ىا
و�دة ا

                                                           
الوكالــة الوطنيــة –الجوفيــة لتبلبلــة اآلبــار حلــت محــل الفقــارة بحــث إعــداد المهندســين  الميــاه : بــن ســليمان.بوعنــاني و م.لــيع- 1

  .83ص.تلمسان-لتهيئة العمران
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 �04@��;�ت #�ر � درة %د ��ون  أ-*�إC  ،و���1 ا� �راط ا�-��س وھ� �@��;�ت ا����ل

��ن ��ء ا�; �رة #�ر  ى�وا�ل !� ا�; �رة أ�ر ��
� 5���أ�� ا� �راط ا����ر ��ون ����� او 


�� - ص �  .�راط ا�-��س � �راط زر�ق و�+�ر �ن % ��ؤھ�-�%ص �ن أ�
2 و�- ص 


; �رة �����1 �*�� ا-� ص ��ؤوھ� أو زاد !��-��9ر ھ� أ�زاء � �
وC �- ص ا�+دد ا��

  .ا���9رة ا� �راط ا�+�دي 

5B�!  ����� �*ون  20/20إ��  24/24%�راط  �ن  20ا�; �رة أ �د��وا�*دف ھو ��� �

�ن أو ا�ز��دة ���+�
& أن �? ا��+��ر !� ا�- ص أو ا�ز��دة �
� ا����3 ���ن � �ر-& ھذا ا�- �

أو ��� �+و��*� �ن ا���ء ا�; رة �و زاد �ن �دده ا��
� !Qن  ار�;�ع%���*� أو !�  ا-�;�ض

  .�دد ��ء ا�; �رة ا��
� C �+��ر �دد�� وC �ز�د !� �رف أ#
ب ا�; �%�ر 

  :ا
���وخ  10

وھذا ، ���-& ا�; �رة أو ز��دة ��7*�   و%د �@طر أر��ب ا�; �رة ا�� ��3 ���& �ن ��7*� �*دف

ا����9ر ��ب أن ��س ا����C 3ن ا�;�7دة �ن ورا27 %د �+م ا����3 !���ع �5B �وا�ل �ن أ�ل 

ا���ء !��1ب �
�)�ري دون أن ���9ر ا�+دد ا��
� ھذه ا�+�
�& ���1 ���-�!وخ وھو ز��دة 

  ا�+دد ا�وھ�� ����ة ا���ء ���; �رة 

  : *�راء ا
"��رة 11

  :�و�د �
� ا�%ل -و��ن �ن ا�� -�ن ا� ���7ن �
� أ���ل ا�; �رة C #-� �-*�� وھ�� 

ا����ل ر�ل أ��ن ���ر �1Kرار ا���ء ���د ا���1ب وا��طوط ا����
;& ���1ب : ا����ل  - أ


ف �+�
��ت �وز�3 و� �1م ا���ء ����1دة أر��ب ا�; �رة � .ا���ء �

���7& �ن �ددھ� ا��
�  76*� �- س 1-و�� ��+دل �ؤ�د ��راء ا�; �رة أن ��: ا����ر   -  ب

�ن ا��وازن إC  إذا أ@�;ت إ��*� أ��ر �د�دة �� Cت %و�*� و-�� ��*�. 

و!� �+ض ا����ن �1 ط �زء �ن 1 ;*� !�1دھ� و��-3 �رور ا���ء !��1و�ب ا18راع 

دد ��;�& ا�+�ل و�ذا و�ب �+��ن ���ر ����3 ھذه ا���9رات و�� ، ��5�8ح ا��-ط & ا���@ررة

   .1ا���ه �وا�د ا���ءووا���ن ا�@رر 

                                                           
 ا�^ي ا�^ي @)ش أوا�� ا�	�ن  - 1�(gا�و M('O)ت أ�Xار م �7 أ��2 وأدق ا���4اء � �'�ان 13�	� 2)ن ا�9'� ا�0)د�

+b&F إ�)ء �7 �
&�ء ا�
)ء  +�^وcO أو +0
c �'(�د �S)ن ا�bFK ا�^ي أ6)ب  ا�%	)رة ���1K) أ�KOه ا���S وأc%KX ا��ھ7 2)ن
 .ا�%	)رة 
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12  ��B�
  : ا

 وب دا7ر�& ا�)�ل و����Kم Bھ� أ�& %��س ا���ء وھ� �;��& �ن -��س ��1ط�
& �*� �دة 


;& و���1 �ذ�ك ������رة��� &���
  .وا�

  : ا
ز	�م  13

رة و��ل ! �رة �1ل وھو ا��1ل ا�ذي � �د !�2 ��
��ت ا��وز�3 وا���ل و�+رف ��ر�دة ا�; �

  .��ص �*� �-2 ���1رج �ر�دة ا��وز�3 ا���وع ا�)راء ا�و%ف ا�*�& وا��8رة 

  

��"�� ا#�*راج 	��ه : ا
	ط�ب ا�ول "
  ���1ر ا

%�ل ��1Kس ا�; �رة �;�ص ا�+�ر!ون �و7�1
*م ا�� 
�د�& أ���ن �وا�د ا����ه و�Bر�*� و�+ر!& 

ا�; �رة ا�ذي ��ون ��دة  ا-�*�ءدر1ون ���ن و�، %ر�*� �ن 1ط? و1*و�& ا�1+��ل ا�رض 


 :!� �-�;ض ����ط �*� ����1ن �ن �ل �*& �@��ن إ��ط�2 �������1ن �
��ول �

 .و�1ر ھ�وب ا�ر��ح ا����
& ��دة ����ر�& ا��� �+�ق ا�-����ت  1*)أ��زر(

�دون �ن ا��-�;ض ��دأ ��
�& اC)��9ل وذ�ك ���1Kس ����& ! �رة ا��� K�� ط و�-د��(-�

�و-*� وھدا -وع �ن  ،ا�داءا�+�ل و�1*ر �
� �1ن 
�ل ! �رة ����& �ن -�س �� ?���!

�ل (� 2-� L�-� &��
��& ا��)�ر�& طرح �)�ل ا��وز�3  � �1ما��
�
��� ،ا����ه أن ا�-ظ�م �


*� و���& !� ا�و%ت ا�ذي  ،�ن ا�-زا��ت ��-ت ����& ا� �ور أدي إ�� ا�+د�د� �
�+�ل �

��& ا� �ور ز��م أ�رھ� و��ن @+;ت 1
ط& رؤ�1ء ا� �ور ��1ب �دھور ��ن ��د ��

ا��)��& وا�ز���& ا� �ور�& ��� �1?  و�BKرت ،��1وي ا�; �رة @+;ت ��+� �2 1
ط�*م

�و�ن �����ت ا��ل وار�ط �ن #�ر �5ك ���ه ! �رة و%د �طور ا��راع ��ن ����� ا����ه ��

�+�ر  وھو ��،���1ن وا������1ن وا��را���ن و����� %وة ا�+�ل أي �راع ��ن أ���ب ا��

  }�راع ����� %وة ا�+�ل @د ا������ن �
+ �ر { �-2 

�راع ا��-�& ا������C& = @+ف ا� وة ا���ذو�& =���& ا��-�وج ا����ل × %وة ا�+�ل {إذن 

  : 2أي أن �دا�& ھذا �راع ��ءت ���1Oب ا�����&} دا�ل ا�وا�& 

                                                           
1 ا[�(�ار و�Oة #�+)ن ا�
)ء �(� ا�
k= e%41@��)ر أن ا�
)ء �'�ان �D  c9% +(�)ج �	')س  -  *K+ �2^� ,Mأ�)زر ا  . 
 . 18عن مديرية التربية لوالية أدرار العدد مجلة القبس الصادرة / نشأة فقاقير توات مقال للسيد  : بختاوي محمد - 2
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 .� �1م ا�+�ل  د�ول ����3 �ر�
& �د�دة �ن - 1

 �طور ا�و�� ا8-���� - 2

 .ار�;�ع ا��-�وج ا�وا�� ��ر�;�ع ا�����1ت ا��زرو�&  - 3


& ا����
& ا��� ��-�*� ا����س وا��راص �ن ��3 %وة ��
2 ����-�وج  - 4%. 

 .إ)�داد ا����& ��ز�د �ن �-�وج  - 5

6 -  
�& �طور ا� ��& ا8-����& �
�-�وج ��;�? ا�1وق و�طور ا����دل �3 ا�1واق ا�دا�

 .وا���ر��& 

وھو ا����س ،�ل ھذه ا�+وا�ل أدت إ�� �روز ا��راع ا��-�وي ��ن ا��-�L ا�� � � �
��رات 

وا�ذي �C+رف أي )�U �ن %وا�د ا8-��ج ا�� � �  ،وا��راص و��ن ا����ك �
��ء وا�رض

  .1إC ��ور �-� ا��-�وج وا���1ب %وة ا����ول 

�
�& ا8-����& وا@�� !��ن ��ن �ر�د �ر ��راص وا����س �
� ا�ا ��ن �BKذوھ�+

Kا��B &�
ر !� ��راھ� ��ن �ؤBر ��� أدي ������ك إ�� أن ��1ب �2 أ�ف ��1ب !� ا�+�

  .ا8-����&

 2
� &�;��  :�راع ����� ا����ه و

إ-)�ء ! �رة %ر��& �ن أ�ري �Cد �ن �را��ة �+ض ا�1س أھ�*� �دم ا���1ح ����وز ��ق 

وا��� ��ب ان ��ون �� دار ��;ق �
�2 ،ا���1!& ا���ددة ��ن ! �ر��ن  ا�; �رة ا��1ق وا��رام

  .�1ب -و��& ا�ر@�& 

وإذا �دث أن زاد ��ق أ��ر ا�; �رة ا����1دB& وأ�دBت @+;� ��7-� ��-1وب ��ء ا�; �رة 

  .ا���1 & ���ذ ا�8راءات ا�@رور�& ��;�دي ا�-زا��ت 

إ�راءات  ��
�& أ)*رھ� أن �ر�� ����& �ن %طران !� أ�ر ا��7ر  ���Cذوھ-� ��د�ل ا����ر 

و�+د �+��-& ��ذوق ��ء ا�; �رة ا��د�دة !Qذا و�د �*� را�7& %طران � وم ،�ن ! �رة ا�و�� 

��د !��1ب و� �د ��ء ا�; �ر��ن Bم �1د ��ء ا�; �رة ا��B-�& و�+د �دة Kر�& أ�ري ز��دة !� ا�����

�د ا����ر وا�)*ود �ن �@رر ا�; �رة ا��1ق و���ذ  ،!Qذا زاد ��ؤوھ��+�د %��س ��ء ا�و�� K�


;ت ���را !� �
م ! �رة ��;رھ� !ور ا��واب �ا�8راءات ا�@رور�& ! د 71ل �ن ����& 

                                                           
 145 -144ص). ا���ء ا�ول.(ا�
�#� �c9% : �	�م ���وك - 1
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;و�71
ت ا�����& ،��ء �ن ��ء و�-د ا�-*��&  �ن ��دم ! �رة � �1& �� ا���9-�& ا��
����& ! د 

أ�رة ا����ل !��ن ا��واب �
� ���3 أھل ا�; �رة ��1ب ���*م �ن  ا���ل �
� او�-دھ� أرادو

  .��ء زا7د 

 ���4
   ���� و����� ا
"���1ر : ا
	ط�ب ا

���ث  ،ل !�ل ��فا����ر �)دة ا��رارة ���5را �ن ا���ء ��1ب �; د ا�; �%�ر ���� 

درا1& ا�ط
ق �)+& و�1ب  ء��+رض أCف ا����ر �ن 1وا%� وا��واض ا��+ر@& �
*وا

إ��  35*رت أن ��م ا���ء ا�����ر �ن ظ%��ت �*� ���و�& �ن ا���راء !� ا�ري ��ث أ


م �5ل  45�وھ� ،��1& و��و�� �5ل )*ور ��ي �وان �و�
�& أوت  ��24ر !� 

در�& �5ل ا�-*�ر !� @ل أ�� ���&  45- 50ا�)*ور ا��� ��ل !�*� در�& ا��رارة ����ن 


م �@�ط �د%& �3 ا�+
م أن ، ��طن ا�رض  :ا��واض إ�ا���ء ا���1رب ��ر ا�1وا%� و!

  �ر�& ��راو�& ذات -;�ذ�& %و�& 



;& ا��د ا�+��
& وا������& !� ��ل  :إن ���1ن ��1وي ا��+�)& )�3 ��Bرا ��ار�;�ع 

  :���-& ا�; �رة !��ن ا��ر ا��و�� �د!3 إ�� 

 .�ن ا��-�وج ا�+�7د �ن �راء ���ت ا���ء أو ��+�*�  - 1

  .� در ��1ط�ن �ن %�? 1956-1940ا ��ن !� 1-& ذ ��ل ��
< زھ�د �ن د-�-�ر وإأو � - 2

�ن طرف ا��5ك و�ذا د�م �و�1+*�  :إ� ىأد )ا����ت �+�ود(إن %
& ا����ط� ا�; �رة �ن  - 3

 .��ر !� ا�; �رة ا��+دو�& ��B1Bر�ن ا��واص ا�ذ�ن C � د�ون �
: ا�ا��1

ا�+��ل ا��*رة أدي إ�� @+ف  ا�طر�& و%
&�+و�& ا���ول �
� �ردود ا�+�7د �ن )ق  - 4

  .�ن طرف ا��واص ا��B�1Cر

و��ن ��دأ ا�+�ل �ن ��1& ا�+�)رة ، �
�وم  اB-�ن� د ��ن �� �@� ا�+��ل ����ن ا�1طن أو 

ار�;+ت  1962- �1956ن 1-&  وا��دأ، 1940!� 1-&  ، ���1& ا�را�+& ��1ءاا :����� ��

و��ن ظ*رت ا����ل ا��د��& ��ن ���ل ا���ث �ن  ،أز%ن  :أ�رة ا�+�ل !� ا�; �رة إ�

��-� ل ا�+د�د �ن !��5ن �
+�ل !�*� ��ر��ن ا�-)�ط ا�;��5 �-2 ��ن  ى��رول ا��+�دن ا��ر

C 1د�د ا��رة �ن ا��-�وج ا�;��5 ا��� أ���ت� �

�� �����ت ا�1رة  �+��د ��

�ن أنأ��د�& ا��-�وج  :دي ���+��ل إ�ؤ� وھو ��،ا���زا�دة�� C 2-2  أي أ�
�;+ل ��� ���ل �
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�ل أو  ءأي )�O� Cت ھ� ا�-�ط ا����د�� ا�7�1د  ا��1دا�2إ-�����دة أ�ري �
� ��@& ���ث 

، و��ن �طورت ا��+��5ت ���ذھب وا�;@& و�+دن ا�-��س أ���ت �
;5ح �ر�& )راء  أ-ذاك

  . 1ا� ��& ا�� � �& �2 أي �-�وج �����2 و�ذ�ك زادت %��& ا���وج �+د أن �ددت ا�1وق

و��-ت ھذه �دا�& ، ا : ا�+��ل ا�;5ح أ�ر�2 - د
 �أ��? � 1974 - 1962وا��دأ �ن 1-& 

وأ��? ، ا���ول !� ��ري ا�+5%�ت ا8-����& ا�;��5& وا�*�درو�و��& �
����3 ا� �وري 

ا��� دج �
�وم وھ�ذا ��ول ا�����3 ا� �وري ا�1 ط�ب ا��د ا�+��
& 30ا�;5ح �� �@� 


� و���1 �1+ود ����ول !��� �+د إ�� �
ھ�رت إ�� �-�طق أ�ري و�-*� #ردا�& و�-�+& و��

ا�+��ل أ�;�د ا�����1ن  Cء��ث ھؤ����& !� ا�� ول ا���رو��& وھ-� � �1م �د�د �
+�ل 

وا���1��ن و ���ت  ���ه  ا�را@��ن ��3 ����< ����& أدت �*م �)راء  او���-و �نوا��را�

��& ا���ء  (�ن %
ب �+�د�&  اوھ�ذا ���-وا�; �%�ر 
��& ا�رض + �
��& ر%�ب = �
�(  

��& ا�رض (!���Kت �+�د�& 
��& ا���ل +�
�1ر ا�= �������Cرىاو )�راك ا���� 

��& ا���ل (
��& ا�رض + �
وھ�ذا !)ل ا�����3 !� إ��دة )���9ر ا��-��ت ا�زرا��& = �

-� L�- ��� ل !� � ول�+
  :2 �دا�& ا-*��ر ا�+5%�ت ا�*�درو�و��& ا� �ور�& ��1بإد���*� �

*ور أ���ل أ�ري ا�1 ط�ت ا��د ظا-*��ر ا�+رف ا�)�37 ���+�ل !� ا�; �رة و�دھ� أي  1

  .ا�+��
& ا��� �;ظ*� ا�� ل ا���رو�� أو ا�;��5 

ت 1وق �5%� ��و�ل�د�دة ��+��ل ���د�-�ر �دل ا��-�وج ��� أدي إ��  إ-����&�روز �5%�ت  2

 �����.  

ھ�رة ا�;��5ن ا������1ن وا��را��ن �ط
ب ا�+�ل !� � ول ا���رول وا8دارة  و%ط�ع  3

  .ا��-�ء وا�1�ن وا����رة وا��+
�م وا5��1ح ا�را@� ا�;��5& 

ل ا�رد��& Bا��� ��} ا��ل وا�ر�ط{ا-*��ر �رف ا�ز���& ا� �ورة و�ذ�ك ا-*�رت ����&  4

ل ا���و�& ا���9رة � وم ���دور ا8داري ا�د�-� ا�B  ������Cو��-ت � آ-ذاك!� ا� ��& 

  . 2ا��1��1 وا�*�درو�و��

 �( :ا
 ���� و��"�� إ�را

                                                           
1 - �
�  : =�4)وي ا�()ج �(&�� 7
X ة�X()� ، ات�� �'O(	� $''�0>ة�	�ا '' �+D�= 7+�S�&� �� ا�%�@'+�+�
ا�a)درة @7 ا�

 .م 1979، أ��+�  10: أدرار ، @�د 
 .30 ا�%	)رة =
1)ط] ��ات و��+�F4� ، Q&Sط ، ص : �	)در�'S&� @�� ا - 2
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ا د�ت ا�@رورة �ر��ن أو ذ��ري ا����-& ا�; �رة ��ورة ���1رة ودا�7& �رة �ل 1-& وإ

5BB ب ذ�ك ���ر�ف
  :�ن طرف ا��5ك وذ�ك ب  ��ھظ&& و��ط

 .��1ھ�& ا��5ك - 1

   .ھ�& �ن أ�5ك ا�; �رة  %��� و)+�را  ��1 - 2

 }���ت �+�ود{��ون ��1ھ��*� ���3 ���ت �-*� وھو �� C �- ص �ن �د�*� )��7  %د - 3

 .�1�1ھ�& ا����ر�ن �
���ه - 4

!�  ���Bلرأس ��ل ا�ذھب و���وي �
� - ود 7�1
&  ���B&ا�; �رة ����-ك ���وي �
� أ�5ك 

ة وأر�دة ���9رة ���1 ا�+د ��Bتة �ذ�ك �
� ر��د و���وي ا�; �ر.ا���+��
�ن �+*�  أ�وال


��ول �
�  )أ#1روا(��رد - ل ا��ر�& و!ك  أ���-���+دي ا����-& .���1 ���ت زر�ق�

  :!+-د�� �+�زم ا�����& �
� ���-& ا�; �رة � وم ���+�
��ت ا�����&  )أ��زر(

�-1وب ا�; �رة  ا�ول�+ط�  ،��م ��د�د و%��س ���& ا���ء ا�زا7د � ���1ن : !� ا��رة ا�و�� 

  .2%�ل �دا�& ا�)�9ل و�+ط� ا��B-� �-1وب -*��& أ)�9ل ا����-& 

�ر ا�ط�ن ��ن طر�& و! �رة @و���ن ز��دة ا��-1وب ���طر�& 1داد ���م ��-وع �ن ا�9

  ��دة �وم و��
& ��+ر!& �-1وب ا����ه ا�-� ��ءت �*� ا�+�
�& ا��د�دة  ا�م

ء ��
��ن �ز��ة ! �رة �ن دا�ل وا���رج �� ر�ر -*��& إد��ج � وم ��-& ��و-& �ن ��را

  .ا�م�رة  ا�طر�& !� ا�;

ا�; �رة و� @� ا� وا�د ا��+�ول �*� أن �+�د %��س  و����ل  �زال ا�1داد ا�;��ل ��ن طر�& و

 &
  .ا��-1وب ا�زا7د ا�ذي أ@�ف و�+د �وم و��

 –ا��-1وب ا��8دا�7 (= ) و��1وي ا��-1وب ا����1ب ���ل طر�2 �ن �-1وب -*��7 (

�ل ا�+5%& ا�����&  )�-1وب ا�-*��7 ( �
 و��م %��س ا�ول وا��B-� !�  )ب=م ن- م م(وھ� �

ا�ذي ��د2B ا�طر�& و�+�د ا� ��س !� -;س ا�;�ل �ن 1-& �+د أ�ل �د�2 1-& أو  )أ�زر (

                                                           
 .���1976رك �ن ���د ا���
� ، ��ر�N ا��زا7ر ا� د�م وا��د�ث ،ا��زؤ ا�ول ، ا�)ر�& ا�وط-�& �
-)ر وا��وز�3  - 1
2 - &'
 .33ا�
�#� �c9% ، ص : ��)رك =7 �(
� ا�
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ل ��ن ا�طر!�ن 1-��ن أو ا��ر و�+ د ا�Cل ��ن �5ك ! �رة أو ا���و��ن و���ذ ���-ب أي �

  . 1ا���+�%د�ن

�4
ث
  ار�"�ع وا�*"�ض 	�#وب 	��ه ا
"��رة : ا
	ط�ب ا

  :!��; �رة �ر�;3 �-1و�*� !� ا�)��ء �+دة أ��1ب أھ�*� 

 .إر�;�ع �-1وب ا�+�ون ا���و�& �
; �رة )��ءا 


& ا����ر !� ا����رات ا���ط-�& ��� �ر!3 �ن �-1و�*�  - 1%. 

 .ا�
�& �;+ل ا��1ول ا�)����& ا��5ء ا��دود وا� -وات ا�د - 2

3 -  &
ا����ه  ا�1+��لار�;�ع ��م ا����ه ا���ط-�& !� ا��وض ا���ط-� ��1ب %
& ا�@N و%

 .!� !�ل ا�)��ء 


وج - 4B2ار�;�ع -�1& ا�-;�ذ�& ����ه ا��1ول وا� . 

  :��-�� � ل �-1وب ا�; �رة !� !�ل ا���ف ���1Oب ا�����& 

 .)دة ا����ر ��1ب ا��رارة ا�)د�دة  - 1

�ل ���ر  - 2( �
إن ار�;�ع -�1& ا��رارة �ؤدي إ�� ا-�;�ض �رودة ا����ه و�+ودھ� �

 �*7
 .�ن ا���ر ا��� ��Bر �و�*� ا�-دي و����3 �و�*� ا��ر�& ا��� �ؤدي إ�� �

� & ا�-)�ط !� ا�; �رة !� !�ل ا�)��ء ��5ف !�ل ا���ف ا�ذي �)�3 �
� ا�+�ل  - 3

�ل ��Bث و�+ ولأ�� !�ل ا��ر�ف وا�ر��3 ��ري ا���ء �(3.  

�4
ث 
   ا
�ظ�م ا
دا*�� 
�"��رة: ا
	��ث ا

��ن ، �ت و�Bرت �)��ل ا�; �رة ���1ب ا������& وا%���د�& وھ�درو�و��& ظ��� �+�

�ر�& �د�دة �@�ن �) @وا�ط�Cد �
�����ت ا�;��
& �Wدارة وا��5ك ا��;��ر !� و@3 

                                                           
1 - c+��(� 7=: ا��ا ['	)� ، ��9�اءات ا�	�ا � � ��23ر @�� ا�K)ل (M��S� ,م ، دار ا��0وق ='�وت ، طا�(�
 . 201 – 200ص) م 1979/ھـ1399(
ا���ء ( .2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء األول  : �	�م ���وك- 2

  . 152ص). ا��ا=�
الطبعــة . دار هومــة الجزائــر .،الجــزء الرابــع. ارات توزيــع ميــاه الفقــارة عالقــة األجديــة التيفيناغيــة برمــوز وٕاشــ: مقــدم مبــروك - 3

 .153ص.2008.األولى
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ور�& و!+��& !� ا��ر��& ا��;��
�& �-)�ط �ن �ن ����+�*� ��;& دا������ن ا�����1ن وا��را�

  .1ا�; �%�ر

  ا�#��ب ا��2	��6�  : ا
	ط�ب ا�ول 

��ن ا���ل ا�1-وات ا���@�& ، ا������C& ا��� ���ت دون ����+& ا�; �رة  ا���1ب�ن ��ن  ���

  :و���& ا���1-��ت و�دا�& ا��1+�-��ت ھو ��دي ا�+وا�ل ا�����& 

 .%ط���ت ا��-�ء ، ا8دارة ،��رول ، وا���رة ا��رة ھ�رة ا�;��5ن �
+�ل !�  - أ

و�& ظا��- �ن ���& �+د إ-�)�ر�
�& ا�و�� ا������C �دي ا�;��5طور و��ورة  -  ب

��Bر �ن ا�+�دات ا�����& وأدت إ��  ىا��+
���& وإ���ر�& ا��+
�م ��� أد �
إ�� ا� @�ء �

 .أ1رھم�ن و�د�دة أدت إ�� ار�;�ع و�� ا�;��5
ورة �;�ھ�م و-ظم 

 إ�:�طور ا�+5%�ت ا������C& دا�ل ا�1رة -���& اC-;��ح ا�ذي �ر!�2 ا�1رة ��� أدي  - أ

 &�B5B م ، ا��+�د�@��;& ا�و�� ا�ذا�� وا5��1ص �5%�ت �د�دة�
+� �
�+��دة �


�م ا�+��� أي �+
�م � 
�دي أ%ر�ش ، �+
�م �د�ث +�

�دي و�+
�م �د�ث أدي أ�� و�ول � �


 .��1 � �و�+
�م أ�

 ���4
  ا�12 �د��ا�#��ب : ا
	ط�ب ا

 :إ� ى� د ار�;3 �دد أ!راد ا�1رة -���& ��� و�ل إ��2 ا�����3 ا��وا�� �ن � دم ��� أد - أ

 .ا�1رة  �!رادا�+��
&  ا������Cت�ن �وارد 1ر�+& و�
��  ث��

� �ط
ب �طور �5%�ت ا�1وق �� :إن ا��طور ا�ذي �ر!�2 ا�+5%�ت أدي ��;& ����& ا� -  ب

  .�1و�& - د�& �دل �� ��ن ���ل �
�2 ا�;5ح �ن �-�وج � ��ل ��3 ��
2 ��5ك ا�; �%�ر

�4
ث 
  ا�#��ب ا
)�درو
و��� : ا
	ط�ب ا

�داھ�& ا�; �%�ر ����-�ء و�+ر�@*� ��ط�ر ا��
وث ا����1ر  :ا��و31 ا�+�را-� إ� ى� د أد �

ي دا�
*� !��K ت �ر�& ا���ء ور�� ا�و�1خ و��%� إ!رازات ا��طور ا���د، �ن �*& 

 .و�+ط
ت و��رة ا�;�5& و@+ف �-1وب ا�; �رة ��1ب ر�� ا�-;���ت وا�� ��� �-*� 

                                                           
� ،  : ��ج �(
ـ�د ��ج - 1J�(J�ا �إO&', �ـ�ات �Pل ا�	��'7 ا�J)�7 @�0 وا��)�M @�0 ا�
'Pد+'7 ، رMـ)�� د��2راه �7 ا��ر#

� ، ا���ا!� ، 'K�(��ت ا(@��F
� ، ص 1977د+�ان ا�K82-80دون ط� 
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���ه ا�; �رة �دم ���5& ��7*� !�+د أن ��-ت ا�; �رة ا���ول ا�و��د  ثو%د -�L �ن �
و �

ھ� وا��-�ء �دأ )��7 !)��7 �@+ف و� ل دور،�1��ن ��1+�ل !� )رب و1 � و!� ا�;�5& 


�ون ���ه ! �رة ا-� 
و !�5& !��ذ�ن C :ا��@�ري و� ��ر �

+�ل ��رج ا�-)�ط  ا���

و%
ل ا�+�ل ��رج ا�-)�ط ، ا����1& وا��را�& ��� زاد �ن �دھورھ�  اا�;��5 و�ر�و

 �*Bو
 .وأ���ت ��در @رر ���ر ��Oراض ا��- و�& �ن طر�ق ا����ه،!��5 و����� �

 ،ا�1+��ل ا��-;��ت ���ه ا�; �رة :ا��طور ا�1ر�3 �
����3 إ� إط�ر� د د�ت ا�@رورة !�  �

ا�+�� & �
����3  ىوا���وCت ا���ر، ا��@�ري�-*� !� ظل ا��طور  ا9�1C-�ءوأ��? 

�ون  :�وا%ب ا�-���& �ن ذ�ك ��
� ا��ل �-*� �� :)��7 �+��دا ودون ا�-ظر ا�
ا�ذ�ن ��

 .وھم �ر#�ون �;+ل ا������ت ا�ط��+�&  ���ھ*�

و�-�;ض ، ���ط-� ا�ذي �ر�;3 !� !�ل ا�)��ء-���& �
��BKرات ا�دا�
�& ��ر�& ���ه ا�-*ر ا �

��� ��1د  ���ھ*�!�  ظ- ص �
�و :!� !�ل ا���ف !��+د�د �ن ا�; �%�ر �+ر@ت إ�


!� ��ن أن ا�; �رة ا��� ��وت ، -*���7  ��ؤھ�أن ��را�3  :�ر�*� )��7 !)��7 ا� :�

�O@رار ا��� ���ب �*� �ن دا�ل و���1ر وإ-*��ر  %1إ���5ت إ���7*� ��ون 

 .!���ب ا�-��ل !� ا�+�ق و��ول ����1-*� إ�� �ور ��رو�&  ،�درا-*�

   و�دة ا
�#ق ا
	��#� ا
��د�ري 
�وز�? 	��ه ا
"��رة: ا
	��ث ا
را�? 

  و�دة ا
�#ق ا
���: ا
	ط�ب ا�ول 

��وي �
: -�ط�& وا�دة ��م �ن ��5*� إن � �1م ���ه ا�; �رة ا��و�ودة !� �وات وأ�وازھ� �

ودا��7 ��ون ا�� �1م �
: ، " ا���&، ا� �راط، %�راط ا� �راط "ا��وز�3 و!ق ا� ��د ا�+ر!�& 

ا��-ك ا����7 (أ�1س ا���& �+�ود أو ا�+دة وھ� ا����ت ا��� أ-��ت �5ل �دأ ا�+�ل ���; �رة 

�
  ).ة ، ا�) ;&ا��5!&، ا����ر(، ��ث ��م ا��وز�3 �وا1ط& ) ا��

& -��B �*� &�1 وب !� ا��ف ا�ول ���1و�& �Q� ?�1د��ل رأس �وھ� ���رة �ن �;�

ا�; �رة ز��دة أو " ز��م " ا���3 ا�8*�م ��1: ا���& ، إن  �ل %��س أو � �1م �
��ء !�

- ��-� ، Cن ��& �ل ���ك �+رو!& ، و�+د إ���م �;ر ا�; �رة ��م ا�� �1م �1ب ا��-1وب 

�1
�2 و�����1وي ،وھ-� �ظ*ر ا���و��& و����ز ا�طرق ا���
�& ا����ل . 

                                                           
1 -  
� ا���ا���
 ا�� � .23دار ھ��� ا���ا!� ، ص. �	�م ���وك ، �L'� ا��1')ت ا��را@'
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  ا��5!& ا����و�&

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 &��
�  "أو�ف "ا��5!& ا��د

 ���4
  *B � وا#����ج : ا
	ط�ب ا


�& ���و�C& وا��� ���ن إن ا�ر%�م ���ن ا-2 �5ل ا�1-وات ا���@�& ��-ت ا����1& ا����1

ھ���ر ،وھذه ا����1& @�7
& و�
ر!�C �*-� 3د �ن  5000!� ا�� ول وا�����1ن C ��+دى 

ا����ه ا��و!�& �ن طر�ق �;ر ا��Fر ا�+�� & ��*زة �طرق �د�B& ، �ن ��1 �ل  ا59�1ل

  .1ا��5د �رھون ��� ط�ع ا�;��5 ا�ذي �1+: ا�دو�& ��طو�ره 

��طو�ر ا� درات ا����7& ا����ن إ�59�1*� ���)�� �3 � ���س  ا����3 ا��-�ظم- 1

ا�1C+��ل ا���ددة ���-ظ�م ا���1C ���1+��ل ا��وض ا����C-� �ن �*& و�ذا ��75& �ل 


ب إ@�!� �
���ه !� إط�ر �-��& ا������& وا%���د�& �-د��& ����-ط & �ن �*& أ�رى �.  

����? ا�� -�& ا�����& ��ل ��ل إ���� إ�ط�ء د�-����& �د�دة ����+�ون �3 ا�- 2

�����& ا�; �%�ر ا���& وا��� ��ون -�1& ���ھ*� �+��رة و-�!+& ����1ن ا��-�وج  ا�;��5 

  .و���& إ���ء و��د�د وا��ت ا�-��ل

                                                           
دار هومـة بوزريعـة الجزائـر  1م  ط 20إلـى القـرن  16تـاريخ إفريقيـا الغربيـة اإلسـالمية مـن مطلـع القـرن  : يحيى بـوعزيز/د - 1

 .45ص. 1/2001ط
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 ����5ف�
: ا�; �رة !Qن ا�و@+�&  ���
ف ) forage(!��� ��ص ��BKر ا�- ب - 3

أن ا���راء وا�� -��ن %د �ددوا ا���1!& ا�@رور�& ا��-�طق �1ب أر@�& �ل �-ط & ،و��� 

م ��د أد-: ��;�دي ا���BKر و������ط و@��ن 300ا��� ��ب أن �;�ل ��ن - ب و ا�; �رة �ـ

م ��د أد-: و�
:  600إ@�!� � �رح ان ���رم ا���1!& �� ��ن ا�; �رة و�- �ب إ�: #��& 

  . 1 ى
: �دا�
��ن ا�� -�& ا��
د�& ا��و1+& أن �درس �ل ���& �

&��
 ،أ�� إذا �Bت �+د ذ�ك ان ! �رة  �� %د �BKرت وھ-� �-�ء �
: ا������ل وا��+���ر ا�+

!Q-2 ��م �د��م ا�; �رة ا���BKرة �- ب وذ�ك %�د ����& -�1& ا����ه و-و��& ا�; �%�ر ا��� �+د 

2�
  .�را�B وط-�� ھ��� ��ب ا����!ظ& �

  �� 	�دان ا
درا#�ت : أو2 

وأ���1ب إ%��& ��دات �
ر��ح ������ر ا�-����ت ا�� �و�& �
ر��ل �و@3 �زام درا1& طرق  - 1

وا5��1Cح ��59�1ل ا����رب ا��� أ��Bت ، أ�-� �
�دن وا��-�طق ا�;��5& ا�� 
�د�& 

�*�+�-  ��
ل �أو ا��د�B& 1واء �ن طر�ق ا�)��ر أو �ن طر�ق ا��را�) أ!راق(��

  2.ا�;�ر#&

����ل ا��9ط�ة �Q%��& ا����رب وإر)�ر � -���*� ��ر �-�طق درا1& ��;��ت �+��م ا�� - 2

 ا�و�C& �9رض د��و�& ا8-��ج ا�;��5 

3 -  &Bد�& وا��د��
 .@رورة و@3 درا1& )��
& ��1? ا�را@� ا�;��5& ا�� 

�ل �-�طق  - 4� &
وا�� 
�د�&  ا5��1Cح@رورة و@3 درا�1ت ��و�و��& وھ�درو�و��& )��

 :���و�ول إ�: �
: أن ��1? ھذه ا�درا1& 

 .و@3 �را7ط )��
& �Oرا@� ا�����& �
زرا�&  �

�  &�5;
 .ا����ر �-�طق ا�را@� ا���دة ا��د�دة وا�����& �

 .ا����ر �-�طق �وا�د ا����ه ��Bرة و���ن %ر�*� و�����*� وا����Cط�  ا�+�م �*�  �

 وطرق ا�1 � ا���75& �
�-ط &  و��;��تإظ*�ر  �

 . إ-���2ا�����ل  ا8-��ج����& ا����ه ، و-و��& و���& ��د�د ا��زرو��ت ا���75&  �

                                                           
 . 46المرجع نفسه، ص: يحيى بوعزيز/د - 1
 .36ص.مخطوط ،غنية المختصر : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي - 2



���ت ا���� وا���ز�� ����ه ا�
�رة                                                       ا�
	� ا������  
  

 
  

77 

 .��د�د ا���ھ�ت وأ�واب ا�ر��ح وأو%�ت - ل ا�ر��ل و���ن -وع ا�و7�1ل ا�� �و�&  �

 .!�ول ھ�وب ا�ر��ح وا-� �C ا�ر��ل  �

�  &�
 .��د�د ا�دورة ا�ز�-�& ���رك ا����Bن ا�ر�

 .ط& ��د�د ��;�& �;ر ا��Fر و���ن -و�*� ��� & أو ��و1 - 5

 .���ن ا��وض ا���1+�ل أو ا����1رج �-2 ا���ء  �

إ�داد �ط�%�ت ���Xر ��دد ��ر��*� و��;��ت ���-�*� وھ-� �-�ء �
: ا��ر1وم ر%م  �

، %�د ا����م !� ا����1ر وا���ط�ط �
: ا��دى  1986ا��ؤرخ !� ����1ر 86/227

 .ا�طو�ل

 . 1د ا�� �وم ��رض ا���وضا�-وع ا�و�� ������رهدرا1& ��;�& �+��م ا�-��ل � ر�و)ت  - 6

و%د ��ون أ1*ل �و �م ، وذ�ك �����ث �ن ��;��ت �+��م �)��ل �
: ��1وى ا�دوا7ر 

�*�م ��-)�ط و�+��م !7�1ل ا�-��ل  �����ون��و�ن ��+�& �ن ط
�& ا��+*د ا�� -� ا�;��5 !� 

�ك ��-? ا��� �ؤھ
*م �
 ��م �*ذه ا�+�
�& و��ون ذ، ���و�*م �
: ا��+
و��ت ا����ر�& 

ط
�& %ط+& أرض ����1
�وھ�  Bم ���
وا �
: %رض �9رض إ-��ج ا�;7�1ل ا�� �و�& 10

  .��رض ا���وض 

درا1& ��;�& إد��ل -ظم و%وا-�ن �وز�3 و��1ب ���ه ا�; �رة !� �را�L ا�+*د ا�� -�  - 7

��وت أ����2 و�دم �دو�-2 و�ذ�ك  ��C- راضا�;��5  وذ�ك ���8ء ھذا ا�+
م ا��*دد 


 .2 �1ب وو!ق ��و���ت �ل �-ط & �+د�

8 -  &�

ق وإ-)�ء �+�و-��ت ��7� &�;����-��& ا��-��& ا�� 
�د�& ا��� ���-*� أ-م  و)��-�2درا1& 


ق �-��ب )9ل �د�دة !� أوا1ط ا�)��ب ��. 

9 -  &�;��  .�ن ����? ا�ر�د ا��وي ��و!�ر ا��+
و��ت ا���+
 & ����-�خ ا�1C;�دةدرا1& 

7& ��
�& �درا1& ا��ر�& وا�Bروة ا����7& �
: ا���1وى ا���
� درا1& ��;�& إ-)�ء  ھ - 10�

 .�ن ا�درا�1ت  وا�1C;�دة

11 -  &�
�+� &
��+��ق �دوى �;*وم ا5��1Cح و��د�د ،  ا5��1Cحو@3 درا1& )��

 .وا%+2 وآ!�2% 
                                                           

 .37المرجع نفسه ،ص : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي - 1
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و�ظ*ر ا�1
���ت ا��� أ!رز�*� ا���1رة ا���1 & !� -;س ا8ط�ر �-ظم %وا�د وBوا�ت �د�دة 

وا���
�& ا�وط-�& ، أ�1�1 �
: إ-��ج Bوا�ت دا�7& �
�� ا������ت ��-ط & ��;& ���&  ��-�&

  .��)�رك ا8-��ج ا�;��5 � ط���2 ا�� 
�دي وا��د�ث !� ا���*ود ا�وط-� ا�+�م 

 : @رورة و@3 درا�1ت ��دو�و��& ����ن  - 12

 .طرق وأ���1ب �رف ا����ه ا�زا7دة وا�����&  �

 �& ��ر�& �ل �-ط & ��د�د -وع ا������ل ا��75 �

 ��د�د ���& ا����ه ا��9�1
& !� ا�*���ر ��;�دي ا�1 � ا��;رط  �

 .درا1& ��;�& ر!3 �-1وب ���ه ا�; �رة �3 إ���ء �� �� : �-*� ���  - 13

�-و�و���ت � :
�د��م ا�درا�1ت وا���وث ا�را��& إ�: ���1ن و�طو�ر ا�طرق ��1طرة �

��ددة دون إ#;�ل �ن ا�ط�%�ت ا�� 
�د�& أو ا�� 
�ل �ن ا� رن ا����� ، ���& ا�ط�%& ا��د�
& وا��

�*ر��ء ، وا��9ز ، وا���زوت���  . 1دورھ� !� ��
�& ا��-��& ا�;��5& 

  1وا6د و	��
ب ��1#�ت  	��ه ا
"��رة : ا
	��ث ا
*�	س 

�ددھ� ا��1طر ا�+ر!� ا�وا�� ، ��@3 �ل ا��وز�3 ����ه ا�; �رة �+دة )روط �و@و��& 

% �! 3����
�ن ا9�18-�ء �-*�  !� �ل �ر�
& �وز�3 ���C  &�-ا@;& ، ( وا�ب و%وا�د %�-و

   .)��و�ل أو ��3 أو )راء �
��ء

 وا�ر��7ز ا��1�1& ��ل ��
�& �وز�3  )�ھد وا��)�ري وا���37 وا�����&،�+��ر ا����ل وا� - 1

ا�ذي  وھو ا�ذي ���;ظ �ز��م ا�; �رة، ا��8م أو ر�7س ا� �ر ا�ذي ��ب !�2 ا�; �رة  - 2

���وي �
: ��ر��K(- N*� وأول �ن أ�د�*� !رد أو ����& أو ��7
& أو �رش أو ���و�& 

 .أ!راد 

����ت ���ه ا�; �رة أو �� ��1: ���+دة  :
أو  ،إن ا�ز��دة !� ���ه ا�; �رة  ،���وي ا��1ل �

�ه - ��-*� ��روج أ�د ا��5ك أو د�و�2 ��1ل !�2 و���;ظ ا��8م �2 ��ر�2 �-د ����ل ��

ا�; �رة أو �دوث �-�ز��ت ��ن ا��5ك ��)ط أو �1ر أو ��ر�ب �
 �ر�& ، و1واء ��ن 

                                                           
الطبعــــــة . دار هومــــــة الجزائــــــر .الجــــــزء الثــــــاني. م 19-18التنظــــــيم الــــــواحي للمجتمــــــع التــــــواتي خــــــالل ق: مقــــــدم مبــــــروك - 1

  .39 -31ص. 2008.ولىاأل
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ا��وز�3 !� %�ري ��9ر أو ���ر �Cد �ن �@ور ا��ل ���& أ���ب ا��1%�& ا��� -ر�د 

�1
ب ��& �ن ا����ت �-*� أو إ@�!& �*�  .   

 .وا��)�ري  ا�����& و���Bل !� أ���ن ا� �ور وا��5ك �5وة �
: �@ور ا���37 - 3

  : أدوات ا
�وز�? :  أو2 

�ن إ�راء ا���ل �ن دو-*� ، �*ذا ،��1+�ل ا����ل �-د ا���ل ا��5!& - 1�� C &وھ� @رور�

�)�رط !� ���ل ا���ء أن ��ون ���را   !� ��دان ا�ري ، !*و ا� �@� ا�ذي ����م 

�+ض أن ا�) ;& ا��5!& ، �)�ر  ا� ���1+��لو�����م إ��2 �-د ا����م ، و�ؤ�ذ �)ور�2 


*� أ1طوا-� �15��-ت ��-3 �ن ا�;��ر ،أ�� ا��� ��1+�ل �� �1م ا���ء ) C125م طو-

 . 12م �ر@� وھ� �;�و�& ا��*��ن30

إن ھدف ھذه ا��*�رات و ا�+�
��ت  ھو إ�ط�ء �ل ذي �ق � 2 و��Bت ھذا ا�-ظ�م �ق ا��ورة 

C ره  إذ�� :
  .��+دى ا���ر �

وزع ���ه ا�; �رة ��ك و�)ط ��ر ا���!زة ��@�ن �وازن �وز�3 ��1+�ن �*� �:  3*ا��-�ل - 2

  .4ا����ه �
 �ر�& �
: ا�1وا%�

�ر�د أن ��ب !�*� ا���ء ،  ��1+�
*� ا����ل ��-3 �1رب ا���ء !� ا�1وا%� ا��� C: ا�ط�ن  - 3

و�+�ن �1د !���ت ا� �ر�&  �رى  ،وھ� ��دة أ�1�1& !� ��
�& ا��وز�3 ��ث ��@ر

م وأد�
ت �
�*� 1540+رب أن ا�) ;& �-+ت �ول �رة �5ل 1-& �+ض ا�+
��ء ا�

 .�+ض ا���9رات ���& �
: و�دات ا�+د  !� ��دان ا�ري 

��-3 ��دة ��دة ا���!زة �1*و�& ، �*ذه ا�داة ا�;+���& ���رة !� ��
�& ا��وز�3 : ا� �ر�&  - 4

��� �*����Bر ا�1+���*� وا�� ��
��1ط�&  ��ء ��ون�)ط*� و�*)�)�*� ، ���5*� �زداد 

�ل وا�د �� �*� B وب ���
ف �نو��1ط�
& ا�)�ل  �و@3 أ!  &��
، �1%�& ��رى ��1ب �

�-��ر ��ل ا����ل !� ���9ر 1+& و��م ھذه ا�B وب و��: ����ن �ن ذ�ك �@3 ا�) ;& 

                                                           
1-  G��91ب إ
أو @��1) +�اد ='� أو �gاء ��eK  %6+���� ا��4'� @)دة =b&F �7 ا�
Pك ، و�S+ �Oن @EKX �a+ (��1 ا�

  ا�(�)ت 
ـــــدم مبـــــروك - 2 ـــــاني. م 19-18التنظـــــيم الـــــواحي للمجتمـــــع التـــــواتي خـــــالل ق : مق الطبعـــــة . دار هومـــــة الجزائـــــر .الجـــــزء الث

 .44ص. 2008.ولىاأل
*  - 1a� 01)ر
� �7 �)دة ا��)��ة ،وھ1)ك آ�� �c�0 ا�@�1a
� ا�+�a	�ا Tg(2 �
K�9� ('&)� � 
� و�2 ا�%)@&'7 � ا�%	)رة  - *@(
� =;) ، و^2��W)= mر ا��&!(M )رة دون و#�د �')ه	%�7 ��ز+� �')ه اS
+ D . 
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ا��� 1د �*� �ل 9Bر�*� أو B و�*� ��ر�� ! ط �ن ا�B وب �� �+�دل �دد ا����ت ا��ز�3 �-*� 

%�1
م � ر��� أ1;ل ا� �ر�& Bم ��ل ا��1%�& �1/2& ا��B-و�& ا� ر��& �ن ا� �ر�& �

��� �ر�& �3 !�? �ل  B ب ا��5!& أو ا�) ;& ��ده Bم �)رع ا����ل إ�: !� �
�س و!�? 

ا� �ر�& إ�: أن ��م �وازن ا���ء و���? ا��-1وب ا��+ط:  �ن طرف ا� �ر�& �+�دل 

�ل �B &�%�1-و�&  �-B&�1 ب ا�) ;& ، وھ�ذا ��ون ا�+�ل ��� 

��Bل ا���رى ا��+د ��و��ل ���ه ا�; �رة إ�: ا�����1ن �+د �رو�2 ود�و�2 : ا��%�1&  - 5

 :����ن �+ط: ���& ا����ه ا����ل �
�*� %��د��ن أ���1�1ن ھ�� 

 .��د�د ��م ا�رض ا��� ���ن !��5*�  -

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 �3 و�ود ا����ل  ھذه ��;�& �وز�3 ���ه ا�; �رة) : 03(ا�)�ل 
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�ن ا�ز��دة !� ���& ا���ء ، ��د�د ا��وض ا����7 ا�ذي ��1و�ب ���& ا���ء  -�� Cو

   .و���1& ا�رض ا��;
و�& أو ز��دة وإر�;�ع ���1&  ا��ور

  )إر�"�ع ا���Iج = ز��دة 6دد ا�رض ا
	#��� ← ز��دة ���ت 	��ه ا
�#���ن (

إر�;�ع �
و�& = ز��دة ا����1& ا��ور�& ←@+ف �-1وب ���ه ا�; �رة (وا�+�س �ن ذ�ك 

- ��ن ھ���ر �ن = ز��دة !�5& ھ���ر و- ��ن ��& ا���ء =و�ذك ز��دة ��& ا���ء)ا�رض

  ). ا��;
�&ا�رض 

  : إن إ��ط& ا�; �رة ���-L�1 ا�+�را-� أدى �*� إ�: �دة �)��ل �-*� 

 �;ر�< ���ه ا�طرح �*� �ن طرف �+ض ا��واط-�ن  -

 ��زا�ل �*� ر�� ا� ����ت وا -

 طرف ا�)��-�ت ا����رة  !و%*� �ن �1 وط*� �;+ل �Bرة ا��) -

C ل ا�-وا�� !��ذي �)�ري أو �ن %��& ا�رض� اC-@��ما�ذي �ر�د  ��ون إC �����ء !� 

��5ك ا����ه ���; �رة -�ده ��دة C �)�ري ا�رض �ل �)�ري ا���ء %�ل ا�رض �ن ا�رض 

C  ء����� Cإ �*� &��%. 

  ����� �#�ب 	��ه ا
"��رة : 
	ط�ب ا�ول ا

�+د �وا�د ا���دة ا��1�1& �ذ�ك وھ� ا���ء !� ا�; �رة ، !*و  ه��دأ ��1ب و�وز�3 ا����

  : 1ا��1س !� ا�دورة ا8-����& !� ا�����+�ت ا� �ور�& و-ظرا � �
2 ��1ب

 .ا� �د ا�وا�� وا�ظروف ا�ط��+�& ا��+�&  - 1

 .�+و�2 ا�و�ول إ��2  - 2

  .�دم و�وده !� �+ض ا��-�طق -درة أو - 3


*� أھ��& �ط
 & �1ب %وا�د ��75& ���إذ ����ر ، � د ��ن ��وز�3 ا����ه وطر� & �

ا�را#ب !� ����ل ��ء ا�����& ا�����& !� ا� �ري 1واء ��ن �@ور ا����ل وا���37 ���د�د 

ور ا�)�ھد @��ر�N إ�راء ا�+�
�& !� - ل ا�)�ھد ا�ذي ���;ظ �ز��م ا��ور ، #�ر أن �

و����& �ن ا��5ك وا����ل ا�ذي أ���د �وز�3 ا���ء !� �-ط �2 @روري �
�;�ظ �
: � وق 

ور ا��8م � وة ��ر�& �ن إراد�2 ���-2 إر�1ل ور%& ���وب �
�*� @ا��5ك ، ا�� إذ �+ذر �

                                                           
� ا�=��+� ا��'%'1)�'� =���ز وإg)رات ��ز+� �')ه ا�%	)رة  : �	�م ���وك - 1OP@.ا� . 42-41ص. 2008!� دار ھ��� ا��
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��� � �@ب �ن �1ل ا�; �رة ���;�& ا���و�ل و�� �1ب ا� �ري ا�ذي 21��1 ا�+�
�& و!� �

   .& #��ب ���ل ا���ء !Qن ��
�& ا�� د�ر �
9: و��دد �*� �و�د آ�ر���

  :أو%�ت � د�ر و����ل ���ه ا�; �رة 

��دة ����� �� ��ن ا���1& ا���1+& وا���1+& وا�-�ف، ) ا���1ب(��دأ �وز�3 و� د�ر 

، و!� ا�-*��& �ل ���رى  1*%د ��ط
ب ذ�ك ��رى ا���ء ���د�د �-1وب ا� �ر��ت ا��رى

%�ري ��9ر ����م !� �وز�3 ا���ء إ�: ���ر أ�رى �9�Kر ا�1وا%� ��-�*� إ�: �و�د 

  .أ�واض ���3 ا����ه ����وض ا����7 


ف %��& ا���& ا���& وا���1ب �*� �ن �-ط & إ�: أ�رى ، و�� : ! ��& ا���& �+�ود   ���

  : دھ� �طر%��ن ���B& ا�+دد �1ب �� ھو !� ا�ز��م  ، ��-�� ا���& زر�ق �زدادج ���ن ز��دة �د

إر�;�ع �-1وب ا�; �رة �ن طر�ق ز��دة طر�& أو �راع ، ��� �ؤدي إ�: ز��دة �دد  - 1


�5ك و����ب ا�طر�& ا��د�دة � �*�
 .ا����ت ا����ل �

 ز��دة آ��ر �*�  - 2

  :��م ��د�د �دد ا����ت �+�ود �ن طر�ق ا�+�
�& ا�����& 

 

a(                           * 2   = &ود%��& ا����+� 

ا��-1وب (�
; �رة �
: �دد ���ت ا��+�ود ) ا��-1وب ا��د�د (أي %1م  �دد ���ت زر�ق 


: ا�)�ل ا����� ) ا��Cدا�7� &�
  :!-��ل �
: %��& ا����ت �+�ود و��ري ا�+�

(b  ) رة� ;
  ا�-�1& ا��د�دة = ا��-1وب ا��Cدا�7  –ا��-1وب ا�����8 ا��د�د �


: ��& �+�ود ا��� �+ط: ا�-�1& ا��د�دة و�� �1م %��& ا���& �+�ود �  

و�� �1م ا���& �+�ود -��ل �
: ��& �+�ود ا��� �+ط� ا�-�1& ا��د�دة ، ��-? -�ف ا�ر�? 


� �;�7دة ا��5ك ، �+-� ھذه ا�+�
�& أن %��& ��&  �
�ول و�� : ا�-�ف ا��B-� �3 ا��-1وب ا��

ث أن �-�;ض %��& ا���& �+�ود أ�� ا��+�ود ��م ���1*� �ن ا��-1وب ا8@�!� ، و%د ��د

                                                           
* -  P�(2 (��+ �+ز���ا �'&
  .��L�9ق @
  
� ا�(%� �c:�F أو �2اع ،أو ز+)دة آ=)ر  - *'&
@ �K= )رة	%�ء ا(
� Q%'Xأ +e%41 @�د :�)ت .����K ا�(�)ت زر+] ا���+�ة ا��

m�ھ� ،وذ (
2 G	�+ � ا�1)��خ  ا�
��Kد @��1) +�)ع �1;) ،�'� أن ا��Kد ا�6&'&

)ل @K�Mk=. [+د أو زر��K� &(�)ت�س ('O �2
 ��P)�ن @7 ط�+] ا�S+. (;M('O اد�
� ا�'O(9�ا �K'ط� b9: ة�'L6ت �2'�ة و(%	g ة�K= ل('S�ا n%�)+  . 

  عدد احلبات رزيق 

  عدد احلبات معبود
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7دة �ن ا�ر��ح �+ود �
; �رة ، و���ن ���Cت ا��راء ����ه ا�; �رة �*ذه ا���ص !Qن ا�;�7دة ا�+

  . د ا��راء إذا رؤوا أن ا�; �رة C ����ل ذ�ك����+�& ا�; �رة إ��9ء 

  :)ا���& زر�ق(ة ا� ��س ا�� د�ري و�د

د وھذا ا�+دد ���9ر -���& �+7ق ط;�ف ھو إ-*��ر /� ��رات��B-) 08(�+�دل ا���& زر�ق � ر��� 

أ-;�د �-د �دوث زوا�3 ر�
�& !�ؤدي ذ�ك إ�: � 
�ص ا��-1وب �+دم ا����-& ا���دة ا��� 

  . �ؤدي إ�: �-�%ص %��& ا���& زر�ق �در����

!� ا�و%ت ا�ذي � وم ا���1ب ��ط��ق ا�+�
��ت ا��� �)�ل - �ط و�طوط ���)رة �
: ا�ر�ل ، 

 �! �*�
  !���ل �
: �دد ا� وار�ط  24!�@رب �دد ا����ت زر�ق ا����ل �

 ، ) �دد ا� وار�ط =  �x 24دد ا����ت زر�ق ( - 1

 5B�!:10 ت زر�ق���x24 =راط�%  

  .%وار�ط ���4ت ، �����Qر أن �ل ��& ��1وي 10أي 

 ) %��& ا���& �+�ود= �دد ا����ت �+�ود ÷�دد ا� وار�ط ( - 2

� �1& ����& ،و��ن ا���� � ھ��� �دا �@رب !� �ل ا�را�3 �+�ود وإذا �م ��رج -���& ا

  �+�دل �ذا %�راط 

%�راط و�+د ا��را�+& � وم ا����ل ���� د�ر �رة أ�رى ��ل ���ك  ��x24%� -���& ا� �راط  - 3

 ، � وم �-;س ا�+�ل ا�ول 

 ��س �
���ك !� %��& ا���& �+�ود ا��� �م ا���ول �
�*� !� ا� �@رب ا��-1وب ا�+�7د - 4

ا�ول ، !� وم ا����ل ����1ل �
: ���ط ا�) ;& �دد ا�;���ت ا����& وا��وا! & �
�-1وب 

ا�+�7د �
���ك ، و�را%ب �د!ق ا���ء و%�� ��Kس  �Q! 2ذا ��ن ا��-1وب -�%�� !Qن ا����ل � وم 

�)ط ا���رة ��-�ل ، ����ل �
: ھ�وط ا�;���ت %�د ر!3 ا��-1وب ���ل ��1وى �

، وإذا �و�ظ أن ا����ك ��Kذ أ�Bر �ن ���2 � وم ا����ل ��Qدة ا��وازن  ا���ء ا���د!ق


: ��1وى ا���رة !� ا���!زة إ�: آ�ر ا�1وا%� وھ�ذا ���ل )ا�B وب(��)ط ا�;���ت �


: ا��وازن ����ل �ل ���ك �
: -���2 �ن ا���ء ا���1ل �2 !� ز��م ا�ز��م �. 

 ���4
  ��رة��"�� ��1س �وز�? 	��ه ا
": ا
	ط�ب ا
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 �5وة �
:" ا�ز��م"��م �وز�3 ا����ه �وا1ط& ا��5!& و�@ور ا����ل وا�)�ھد ا�ذي ���;ظ ب

 :
  : ���1ري����6& ا� �ري ، !Qذا أ!�ر@-� أن ھ-�ك ! �رة ���وي �

��& �+�ود ��م ا��وز�3  ��2.500& زر�ق و) 113(�5B �-1وب ��و1ط � در ) أ(�����رى 

  : ���ري 6ع ا���ء �
: �وز) !��&(B ب  �11 �ري �2 

  .��& �+�ود2�:203 )أ(ا���رى ا�ول  �

�  �-�Bود 203: �2 ) أ(ا���رى ا��+� &��. 

 .��& �+�ود  2�:713.5 ) أ(ا���رى ا���Bث  �

 .��& �+�ود 531: �2 ) أ(ا���رى ا�را�3  �

 .��& �+�ود570: �2 ) أ(ا���رى ا����س  �

 .�& �+�ود � 2�:140.5 ) أ(ا���رى ا��1دس  �

 .�+�ود 2.500ع ا����و �

ا��ل � وم �+�
�& ا���3  وا�طرح ، وھذا  �����1ب ���5;�ظور ا�����& دا��7 @��ون �

1 � &�
��د وا��د%�ق  !� إ� �ق � وق ا�-�س ، !��+�K�
  : & �ر!�� �1ب ا�+وا�ل ا�����& ��

G  ل��� .ر�ل � وم �����ل وھو ا�

G ر�ل � وم �����1ب وھو ا����1ب.  

G داد ط��Q� ا�9@�ر-& ر�ل � وم.   

G  ر�ل � وم ����1دة ا����1ب. 

G ر�ل � وم ���ظ�ر ا�)�ي وا�;طور.  

G و!�  ا�)�ھد Kت ا��ط�B� ��
�;�? ا�ز��م ��+ر!& ا�� وق وھ�ذا � وم ا�+�
�& ��;& �-�ظ�& %

 .���& ��و�2 �+�د ا�+�
�& ا�����1& �رة أ�رى 

و�+ط� ا�)�ھد �� ھو ��& زر�ق  113وھ�ذا !� ا����& ا���1 & �+ط� ا��-1وب ���وع 


�  ��& �+�ود !��ون ا�����1& ��� �1�2.500ل !� ا�ز��م  وا����< � :  

 x  24  =2.712ز.ح��113و�ل ا���& زر�ق إ�: ا� �راط    - 1

                                                           
. دار هومة الجزائـر .،الجزء الرابعالطبعة األولى ،عالقة األجدية التيفيناغية برموز وٕاشارات توزيع مياه الفقارة: مقدم مبروك - 1

 .47ص.2008
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 J
��"�� إ���د �1	� ا
��� 	,�ود: ا
,	��� ا�و:  

   �B�1ل �
: ا���رى ا�ول 

  .%�راط ا� �راط342x2+ز.ح342

 %�راط x24 =8.208ار�ط وذ�ك �@رب ���وع ا����ت ز إ�: %و.ح342-�ول  - 1

 .%�راط  342x 2 =684-@رب  - 2

 .%�راط  8.892=  684+3���8.208 -���& ا�+�
���ن أي  - 3

4 -  :
!-��ل  24-�ول ا� ��& ا����ل �
�*� إ�: ا���& زر�ق وذ�ك � �1& ا����وع �

 :
 .��& زر�ق �8892÷24=370.5

�2 ���ب ا���رى ا�ول وھو �دد ا����ت ا����ل �
�*� ؟أ��ر ��� �� - 5
)342 ( �!

 .2 *ا��ل

 :
وھ� ا� ��& ا�����& ��� �راط 15=24÷370أي  24و�*ذا -+�د %�1& ���وع ا����ت �

  .�+ط� %��& %�راط ا� �راط  24وا���%� �@رب !� 

  .%�راط  212%�راط و�� : 1= ح م  2.500÷2.712إذن 

 ����4
  : ا
��راط ��و�ل ا
��راط إ
J �1راط : ا
,	��� ا

212x24=5.088  راط ا� �راط�%  

��د ���و�� أ%ل �2ؤول إ�:  2.0352= 2500 -5.088K�� راط ا� �راط ! ط وھذا �+ط��%

  )%�راط ا� �راط2%�راط �ن ا���& زر�ق و1= %��& ا���& �+�ود (��& زر�ق ،إذن  �113ن

 �4
�4
  : ا
�وز�? J�6 ا
	��ري ا
#�� : ا
,	��� ا

  : ا����ن ��1 �ل  ا���رى ا�ول إ�:

342 &��)+342x  ز.ح(15)=ز.ح( 15.43=  24)/%�راط ا� �راط(  

                                                           
الطبعــة . دار هومــة الجزائــر .،الجــزء الرابــع. عالقــة األجديــة التيفيناغيــة برمــوز وٕاشــارات توزيــع ميــاه الفقــارة : مقــدم مبــروك - 1

  . 49ص ،2008.األولى
*  -  G&@ �
 ا�
��ى 2&
) أ@'�ت ا�	9� �
) Q�(2 ا��1'�� أ��2 �7 @�د ا�(�)ت ا�6&'&7  224� �L6أ �إ�G أن �5�a ا��1'�

 (�)ت ا�6&'� @�د ا�

 ألن كل القسمة جتري عليها  24نضرب النواتج دائما يف 



���ت ا���� وا���ز�� ����ه ا�
�رة                                                       ا�
	� ا������  
  

 
  

86 

  %�راط %�راط ا� �راط 16%�راط ا� �راط و7%وار�ط ،10

  : ا���رى ا��B-� ��1 �ل 

203 &��) +203x2راط 20%وار�طو3ز، .ح9= ز .ح9.16= 24)/%�راط ا� �راط�%

  %�راط %�راط ا� �راط 3ا� �راط و

  : ��1 �ل  ا���رى ا���Bث

713.5 &��)+713.5x213%�راط و4ز و.ح32)=ز.ح(32.20=24) / %�راط ا� �راط 

  %�راط %�راط ا� �راط ���� ر�ب 

  :ا���رى ا�را�3 ��1 �ل 

531 &��) +531x2راط ���� ر�ب 23ز و.ح23)= ز.ح(23.96=24) /%�راط ا� �راط�%  

  

  : ا���رى ا����س ��1 �ل 

%�راط 7%�راط و17ز و.ح25)= ز.ح( 25.72=  24/)%�را ا� �راط 2×570+ (��& 570

  %�راط ���� ر�ب 

  : ا���رى ا��1دس ��1 �ل 

%�راط 4%وار�ط و3ز و.ح6= ز .ح6.34= 24) /%�راط ا� �راط 2×140.5+(��& 140.5

  .ا� �راط ���� ر�ب 

�د 	ن ا
�#���ت K�
  : ا
���ق وا

�د �ن ا�����1تKا��� ق وا�� &�;��  : 1*ا��دول ا����� ���ن 

%�راط  %�راط   %�راط ا� �راط   %�راط   ��& زر�ق   ا����ري      

  ا� �راط 

  

01  

2,80  

15  

2,41  

10  

01  

07  

  

16  

                                                           
*  -  ('
&@ c	'�F� 7S
+D�2 و^+ (

1S;) ذ��'� m	G إذى O'�اط ا�	'�اط ��;+ D � . �'� أن ا�0	%
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02  

03  

04  

05  

06  

09  

32  

23  

25  

06  

03  

04  

23  

17  

08  

20  

19  

  ــــ

07  

04  

03  

05  

  ـــ

  ـــ

  ـــ

ا����وع 

  ا���ول 

112,80  67,41  58  24  
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  �����ت وأ��
�ب ا
ري ا
�د�ث : ا
	��ث ا�ول 

�� /ل3.200إن ا��روة ا�	���� ا�	و�ودة �� 
�طن ا�رض ��ط� 	�و
� 	���� ��در ب         

وب ، '�ر أن ا�	�وب ا�	ذ%ور " �$ص و"�� أدرار و دھ� ،��  �10.000	دة �
��	ر 

و��رت ����	ق ھذه ا�ط
��ت ا�	����  وور/)� ،.�ن أم ا��س ،ا�+ راء ا��()� ا
�دأ 	ن أدرار


�%رة و����د ا��روة 2600م 
��رت و1300	و�800در����  و ا�4	�ل و��راوح 	�
�ن 
م 

  .ھ��ك ���5 طرق "��56ل ھذه ا�	��ه 
�ط��،ا�	���� .
ر %�	ل 	�طق �وات 

 ..ن طر�ق ا�(��/�ر -


�ر ا��6ر .	��� ا8 .ن طر�ق-. 

 . ���1.ن طر�ق ا�
�ر ا��	-

  أھداف وأ�راض ا
ري ا
�د��� : ا
	ط�ب ا�ول 

�  +رھ� �� ا��وا	ل ا������   :	ن ا�ھداف ا��)	�� �)ري ا� د��� �	%


�ت - 1 إ>��� ا�	�ء �)�ر
� ��زو�دھ� 
��رطو
� ا�5ز	� �	و ا�

 . ى�=	�ن ا�	 +ول $5ل ��رات ��(�ف /+�رة ا�	د - 2


�ت�
ر�د ا��ر
� وا��و �%� �%ون ا� - 3
��� أ%�ر 	�5	� �	و ا� 

 .إ��ص أ$ط�ر ا�+��?  - 4

 .'�ل ا�ر�
� Aزا�� ا�	5ح 	@� أو �$(�>@�  - 5

6 - �
 .إ��ص $طر ���و�ف و�را'�ت ا�	5ح 	ن ا��ر


 رث ا�رض  - 7 �
 .�(��ت ا�%�ل ا�	�	��%� �� ا��ر

8 -  �

$ر ا��ر�
 .>	�ن �%ون ا�
را.م ���� ا��
ر�د 

 :��2م ا�ري 
طرق .د�دة 	@�  و.)� ھذا - 9

 .ا�ري 
��6	ر -

 .�دا�ري 
��$طوط وا�$�د -


��	�ء � ت 	�وب �طC ا�رض 		� ��
ب ذا�ري ا�
�طن وذ�ك 
�د
�ر �6 - �
�� ا��ر

 .ار�(�ع �طC ا�	�ء 	ن ا�
�طن 

                                                           
��ري ا��ا�� ،ا����� ا��ا�� ������ ا: �	�م ���وك -1	�)���  .58دار ھ��$ ا��!ا#� ، ص.) ا��!ء ا��
��(: �	�م ���وك -2� .59، ص) ا��!ء ا��
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 .ا�ري 
��رش -

��ط -���
 .ا�ري 

 ����
  ا
ري ��
!�� �ر: ا
	ط�ب ا


��رطو
��=�� ا�	��ه ��       �

�ت 	ن $	س 	+�در " ��ب  ا�ز	� ،  �ث  زود ا��ر	و ا��

�)�� رض  �	� �%ون �را'�ت ا��ر
� 		�)	��ه ا�ر>�� ھ� ا�	و�ودة � ت �طC ا�، إ'(��@� 


وا�ط� ا�$�+�� ا��4ر�� 	ن 	��وي  Fو/د �%ون  ر%� ھذه ا�	��ه إ�� ا�.)، أ���� 
��	��ه 


�ت ا��ذورط�� 	 F�طC ا�	�ء ا�ر>� إ�  .	+درا ر����� �)	��ه ا�5ز	� �	و ا�


�ت ��ب أن �%ون /ر�
� ا�	�ل و�%ن ، و�%� �%ون ھذه ا�	��ه أ%�ر ��.)�� دون إ.�/� �	و ا�


�ت 	�د 	� �+ل ا�	��ه ا�ر>�� إ�.م ا ������G ا�	���� ظ� ت ا��	ق ا�ذي ���	د 	G ا�.F 


�ت �وف ��	�? /ط�� أ	� إذا %�ت ھذه ا�	��ه /ر�
� �Iن  ، 	ط�� 	و ا��ذور ا���د��ا�	و ا�

�ظم ا�	 �+�ل ا"/�+�د�� ��%ون 	 إ��ج.)�  ا�رض�دا 	ن �طC ا�ر>� �Iن /درة 

وا/�� �� ا��زء ا��(ل 	ن 	ط�� 	و  ا�را>�� %م ا��دم و	? ذ�ك إن %�ن �طC ا�	�ء �

G /د  ،ا��ذورI) وظ �6ذي�	در �

�ت 	�ء و
���� �$(ض 	��وي ا�	�ء ا�ر>� وھو 	ن ا� ا�

  .1*ا��	ق ا�ذي ��ط� أ%
ر .��د ا/�+�دي


ث ��
  ا
ري ا
&��%� "� ا
	��طق ا
#�"� : ا
	ط�ب ا


رر ا��$دا	G  إ" اG /د �و�د 	�، ���
ر ا�ري ا�+�.� >رور�� �� ا�	�طق ا�����         �

 دو�@�  ى%	�� ���/ط ا�	ط�ر و	دوذ�ك ��و/ف .)� ، �� ا�	�طق ذات ا�	�خ ا�رطب 

و�%ن 	ن ا��در أن ��ط�
ق ذ�ك %)�� 	? ا" �����ت ، و
و�G .�م �%ون ���/ط ا�	ط�ر %���� 

  .و��رات ا��(�ف  ا�	ط�ر�)	 +ول و	ن ا�	ور ا���د��  +ول ���ض �� ��وط 

�2
�ر �� ا�	�طق ا�رط
� ھ� ’ھ� �� الذوا��وا	ل ا�	��ددة ا��� ��ب أ$:  

 .إن إ>��� 	��ه ا�ري ���ل ا�+رف أ%�ر إ� � � وأ ��� >رور�� - 1


(�رة /+�رة  +ول .�+(� 4د�دة ���
ب �� ���ض 	ن ا�	�ء .)�  - 2 G�
إن ا�ري /د ��

 �
 .�طC ا�رض �� ا��ر

                                                           
� ھ� ��ل  -*�( �� و.-�,+ �*()�� ا�(��رو��>� ذ�: ا����� ا�9ي .*�� 7�8 ا�6	�رة أي أ�23 �1ا0/����1 ��*�ا�*�.� �= 

 ....ا�	��ر ا��ا��$ ا�� أA�,�B 1@�? ��ت ا�6	�رة 
��ري ا��ا�� ،ا����� ا��ا�� ������ ا: �	�م ���وك 2	�)��� .62دار ھ��$ ا��!ا#� ، ص.) ا��!ء ا��
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$طورة ا��و ا�رطب $5ل ھده  ازد��دإن ا�ري /د ��
ب .	و	� ا	�داد ��رة ا� +�ر 	?  - 3

 .ا�(�رة

���
  ا(ر�واز�� "� ا
	��طق ا
�وا��� ��ر 'ا: � ا
	��ث ا

  :4%ل ا�����  F��6ل 	ن ا�	��ه ا�
�ط�� .)	�� ا�	�طق ا��وا��� �
رز ا� �م ا�


� �	��ه ا�4رب ��د ھ�=ت �@� - 1���
�وب /در ب 86	
�� $5ل �� /ل1455
�ر .	�ق 

19872 . 


�ر .	�ق �	�� � ��در 80أي  ا8
�رط 	ن /م12.000ا�و"�� 	ن 
ر�	L إ��ز  ا��(�دة- 2

 .�1 ��ن و�	�� ا�(5 � ا�+ راو�� ھ%��ر �د$ل ھدا �� إط�ر 3.173 
ـ

3 - �@
و��	� �$ص ا�	�وب ا�	��6ل 
��طر��� ا���)�د�� أي ا�(��رة ���در��ت �
�ن 	�و

�  A +�ء���رة �
�� ��909 	ن 	�	وع /ل3.686ب�1932. 

G 	ن >روري �ط
�ق ا�+�6 ا8
�رإن 	�وب ا���L 	ن - 4I� ت�	)و�	ص ا��رة وا.�
�ر �


ر 02ا�	ؤرخ ��  227/86ا�	ر�وم 	�
�86 �	�
��ز أ�64ل ا�
 ت وا��$راج ا�	��)ق 

 .ا�	��ه

�وب ا�	���	ل - 5	(� �
���
�ر F ا��(%و
�(%�ر $�ص 		� �د���  ���� ا�، ����روة ا�	���� 

 5
���	Fت إ���	? %	وزاة 	��
ا�	��ه ا�	�و�رة وذ�ك �)��طرة .)� .	)��  
ر	�� 	�4ر�? 

 .ا$(�ض ا�	��ه .)� 	��وي ا� وض 

� ثإ دا �ل�، ���ب .	���  73أز�د 	ن  88- 84 و�@ذا ��د �@زت ا�دو�� $5ل �

  .ا��واز�ت ا�@�درو�و��� �� + راء و.)� 	��وي ا�دوا�ر 


رش وا
����ط � ري
ا�:  


�دب ا�	��ه  ا�	ط�ر/ط ��رف طر��� ا�ري 
��رش �ظ�م ���      ��.��طC  إ�Fا+ط

، و/د 
دأت طر��� ا�ري ا�	 وري 2إ�� 	�  دت �� ا�	طر ا�ط
���  ث� د %	�، ا�ر>� 

راء >و�� ���� �طور رش ا�	�� �ت ا�$و%�ت 4
%�ت ا�رش ا�زرا.�� ا� 1906 وا�� 

                                                           
 .ھ9ه ا��*���$ أ9Fت �= ��.�.$ ا�C�� D�/E.$ أدرار  -1
 .78،ص1977الميالديين  الجزائر  19و18ثة إقليم توات خالل القرنين رسالة دكتوراه من الدرجة الثال : فرج محمد فرج - 2
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	 �+�ل ا���)�د�� �� ري ا� 1920و/د %�ن ا���	�ل ھذه ا�طر��� 	 دود /
ل .�م ، 
��	دن 

  .وا�	��4ل وا�
����ن 

 �
ت 	�ظم �)ك ا�4
%�ت 	%و� ، و%�ت ����	ل %طر��� �%	�)�� �)ري �� ا�	�طق ا�رط�%


  . ��1	ن ��@�زات ��

��  �ن أن �%���ف ��64)�@� %�ت '��
� 	%)(� ��  �ن أن ، ه ا�4
%�ت 	%)(� ذو/د %�ن �ر��ب ھ

و/د �م �طو�رھ� �� أوا�ل ا����5��ت أ�� 4
%�ت 	��)� 	ن  �%���ف ��64)�@� %�ت '�ر %
�رة


و+5ت �@)� ا�(ك وا��ر%�ب  �)�)$ �

�ب +)�$(ض �%���ف ��@�زات  Fذ�ك ا� ىوأد، أ

+�رت ا�ز��دات ��@� �ر��� ظرا  1950ا�ز��دات �� .ددھ� و	ذ .�م  �Fإو، ا�4
%�ت 


�ب  %(�ءة��طو�ر ا�ر�4�4ت 
=%�ر ��وم $(�(� و	>$�ت .���� ا�%(�ءة�ا�وا���	�ل أ	، 

 ���<A�
Fا�ر$�+� و%ذ�ك و/ود  إ� ����
ا" �راق  أ8ت�و��? �� ا��$دام ا�ط�/� %@ر

ا�دا$)� ا���	)ت ا�ر�4�4ت �� �	�? أواع ا��ر
� وا�را>� ا�	$�)(� ا�ط
و'را��� 

  .وا" دارات %	� ا���	)ت �ري .دد %
�ر 	ن 	 �+�ل 

� ��
  :-,م ا
ري ��
رش ا
��(ت ا

ر ���دة .د	� �%ون ھ��ك  ��� ط
���� 	��� �ا% Fا�ري 
��رش �) +ول .) ىدرس �دو

 ��ب ا�	(�>)� 
�ن طرق ا�ري ا��� �	%ن 
وا�ط�@� ، ��وز�? ا�	��ه 
طر��� 	�����
وذ�ك 


طرق ا/�+�د��  �
"ت %ر 
�ض ا� �ذ�)�  و�� 	�، ا�ظ�م أو ���س �وز�? ا�	��ه ا�	ط)و

  :ا��� ��5م طر��� ا�ري 
��رش ا�	 وري 

 .ا��وز�? ا���د �)	��ه 
طرق ا�ري ا��ط �  �5ءما��ر
� ذات ا�(�ذ�� ا������ ا��� "  - 1

ا��ر
� /)�)� ا��	ق وا��� �	? ظرو�@� ا�ط
و'را��� 	ن ��و�� �ط @� %� ���ب طرق  - 2

 .ا�ري ا��ط � 


��ري ا��ط � ذوا� دا�4د�ا" دار ا�را>� ذات  - 3 �@�
 .ي ��@ل �رف �ر

 �	%ن �وز�? ا�	��ه 
طرق ا�ري ا��ط � 
��%(�ءة  +6ر  �م /�ة ا�ري  �ث " - 4

�رة ���و��@� ��رة ا��	و��ت �� ا��طC  �ث ��%)ف %�إن %�ت ا�رض '�ر 	��و�� و% - 5

 .��دا ����ب طرق ا�ري ا��ط � 
                                                           

دار هومة .الجزء الثاني ولىالطبعة األ. م 19-18ي للمجتمع التواتي خالل قالتنظيم الواح : مقدم مبروك -1

 . 68- 67ص.،.2008.الجزائر
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 .� ��ج إ�� .	��� 	در
� �دا  .د	� �%ون ا��	��� ا�	در
� ا��ط � ا���د - 6

د	� �%ون  ا� ��� 	��� ا�� �ر.� و+ول ا�رض إ�� /	� إ���@� ا�	ر ا�ذي �	%ن أن  - 7.

 �
 .��1و�ره طر��� ا�ري ��	%ن �+	�م و�ر%�ب ا�4
%�ت 
���ر.� ا�	ط)و


�ف �.�
  :����ل ا

�	�? ا��%���ف ا�5ز	� .د إ.داد درا�� ا/�+�د�� �ظ�م ا�ري ��ب أن ��>	ن ا�درا��       

ا�	�4ري �	و�ل ا���	�ر رأس ا�	�ل  F �ث ����ن .)، وا�(وا�د ا�	ر��
� وا��%���ف ا�	
د��� 


�را% �6(
و	? ذ�ك �Iن أ �ن 	���س "/�+�د��ت ظ�م ا�ري ھو  ��ب  ،وا�ذي �
)O .�دة 	


�����د  �@�ا��وي ا�	�و/? ا��%���ف ا��و�� ا��� �$ص %ل ھ%��ر 	ن 	�� � ا�رض و	��ر

وھذا و��ب أن �4	ل ا��%���ف ا��و�� ا��� �$ص %ل ھ%��ر 	ن ا�را>� 	� ، .ن %ل ھ%��ر

 �(�:  

 .ا��وي �4
%� ا�ري  ا"��@5ك/�	�  -    

4
%�  ا�	���	ر��ر ا�(��دة .)� رأس ا�	�ل  -     ��. 

 .أ���ر ا�	��ه -    

 .أ���ر ا�ط�/� -    

 .�6ل وا�+��� �%���ف اA+5 �ت وا��4 -    

  .ا��	���  -    

 .را�ب >ا� -    

�
�6 أن ���د �+�� G أ�� و�رات 	ن ا�
ود ظو.د درا�� ا����د ا�	ر 	ن ظ�م �د�د �)ري �

  :ا������ 

 .ا�ز��دة �� ا� +�)� وو.��@� -     

��ج  -     Aن ا	د �
 .ا��ص �� 	�� � ا�رض ا��� ���


0/ : ا
	ط�ب ا�ول �� ��	��
  وا
&���� ا

       P<وا�ط� ا�

�ر � ��	و��ب .دم ، 	>$� %
�رة ا���� و	��6رة ا��ر.�  إ��F ��ج ا��


G 	ن Qا���	�ل 	>$� ��دة ظرا �(�ل ا��
%ل ا����L .ن � رك ا�ر	�ل �� ا�	>$� و	� ��
                                                           

��8$ ���/	$ ��ا -1�<Cد.$ وا��HCا +(��8��I ا�(� J*1 +��,� 1*��ان L,1A�M.رارة و����Hط : ت و�/E�  25ص. 
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طء �م �زداد ا��ر.� .) �%(�ء�@�>رر �@� و$(ض 
 P<دأ ا�
$طوات إذ ��L .ن �
�ت  Fو�


�ت ا�ر	�ل 	�
و���	ر ا�ز��دة ��  ،وا$(�ض 	) وظ �� ا���� ا�
�ر، �دار ا��ر.� ��)ق  

أ/+� /�	� �)�+رف  Fا�و+ول إ� ��Fو/ف � ب �)ر	�ل و���	ر ا�>P  � أن Fا��ر.� إ�


�ر إ�، 
دون � ب �)ر	�ل ��
 Fو.د ذ�ك ��م و/ف ا�	>$� وا��	�ح 
ر�وع 	�وب ا�	�ء 

 ���

� إ�راء ھذه ا��	)�� 
��64ل ا�	>$� وو/(@� 
�ر.� %
�رة �دا و��م '، و>�G ا�ط��

$(�ض ا�>6ط ا�ذي ��
�G ار�(�ع ا�	�ء ا����د �)
�ر 		� ���
ر %�	)� %�C و" �
 C	�� وھدا

�  L	�د .	ل 
ر. �$<	(� ���@�%ون  ر%� �ر��ن ا�	�ء �)
�ر 		%�  ��Fم �ر%�ب +	�م ا�

Gر وإ���
  .��1 ا���ھ�ن أي 	ن ا�


�	و��1�� ��	��
 :ا

أ%�ر ا�طرق �4و.� و������ ��	�� ا�
�ر ا�	 (ورة �� �%و�ت 	ن  ىھذه ا�طر��� ھ� إ د     

ا��(ل دا$ل ا�
�ر 	��
ل ا��زء  �Fم إ� Fا�.) Fو��م ��@� � ر�ك ا�	%
س إ�،  Fا�ر	ل وا� +


�دل �@� ا�
�ر $ وھذا، ا�	��وب 	ن ا�56ف ���
�ر�� 	G و��L .ن ھذه �د�? ا�	�ء �)� رك 


�ت ا�+�6رة و�ر��
@� �� ا�
�ر  �ث �	%ن إزا��@� 
وا�L ا�
�ر و��م ا��	)�� �
ا��	)�� %�C ا� 


طء �م �زداد ا��ر.� 	? ��د	@�
  .2أو" 

  :ا
��	�� ����5	�ل ا
4واء ا
	20وط

��	ق ا�
�ر �ا�/ل  F.) 	��و��و��ب أن �%ون ا�	�ء �� ا�
�ر  ا8
�ر���ب ھذه ا�طر���    

�م و�	%ن ا��	? 
�ن ھذه /%�م300-450(�@� %	� ��ب أن ��راوح >6ط ا�@واء 
�ن

ا�ري ان  أ
�رو��م .�دة �� ، �%ون أ%�ر ������  Fا�طر��� و%ل 	ن ا�طر����ن ا���
���ن  �


وب ا�@واء
وب
�طر ��	�رات دا$ل  �زال أ�	�ر و�%ون @���G  20-�15+ر�ف 
�طر  أ�


وب ا�ر��? ا�ذي �	 ��=ةو��م  ،ا�(ل ا�
�ر /ر�
� 	ن�د إط5ق %	�� %
�رة 	ن ا�@واء �� ا�


وب ا��+ر
ب $روج �د�ق 	��� 4د�د 	ن ا�
�ر إ� �فأ�(ل @���G أ�� �		F  �(	� ا� ��
ا�ط


وب ا��+ر�ف /وة ھ��)� �� ب ا�	�ء إ�� ا�
�ر ، 
وب ا�@واء 	ن ا�دا$ل أ�)	�ء و�ر�? أ


وب ا��+ر�ف ��
ب  و�ذ�ك �Iن ر�?� ����@
� ا����

وب ا�@واء  ا���ه��  ا�%���$(ض أ


�ت ا�ر	ل وا��)ت وا�ط�ن و� 	)@� إ�� ا�
�ر و.د	� ��و/ف �
ا��د�ق و���
ب �� طرد  

                                                           
  .98،صالطبعة األولى، دار هومة لنشر والتوزيع .البسيط من أخبار تمنطيط : محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم المنياري -1
 .  102نفس المرجع ، ص : محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم المنياري -2
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�ت ا�ر	ل �ر�(? ا��+ر�ف و�%ون ذ�ك 
 �ث ��م ��رض ا���م ا�	��وب 	ن �
$روج  

 و����	ل أ�>� ��	�� ا�
�روا�>P '5ف ا�
�ر 
��%�	ل 
(�ل ا�	وذج 

 ����
  ا
ري وا
&رف  ��راض0/ ا
	�ء : ا
	ط�ب ا

       �� ��و�د 	وا/? �� 	�طق ا����� 
@� 	�� �ت �4��� 	ن ا�را>� " ����ر 	ن ا�


�ب
�� 	ن $5ل ا��وات ذ�و+�ل ا�	��ه أ��@� 
وا�ط� ا��د�ق 
���� ا"/�+�د���و��م �� ،  وا�

ا�ري %	� أن >P ا�	��ه  Fا�را>� ا�	 ���� إ� Fا�	�� �ت >P ا�	��ه ا��ط �� إ�%��ر 	ن 

  .1ھ�م �دا �)ري 
��رش

�وب  ��Fم ر�? 	��ه ا�+رف إ� و%��ر 	�، و/د �%ون ا�>P �)+رف ھ�	� 	�ل ا�>P �)ري 	

 �F)زم ا���	�ل ا�	>$�ت أ�>� �ر�? ا�+رف إ�  �ث �	%ن ا���	��@� �)ري و%��را 	� Fأ.)

  .ا���ذ
��  �ة 	ر�(�� ا�	�وب %� �	%ن �+ر�(@� $�رج ا�	ط�� � ت �=��ر/

  :ا
ري ��
0/ ا
�د�ث 

>P ذات %(�ءة .���� ����	ل �� %��ر 	ن  آ"ت، $��5 �طرق ا�
دا��� �>P ا�	�ء �)ري       

ا�	زارع ا�رو�� و/د �م  راز ��دم �وھري �� �+	�م و��64ل ا�	>$�ت و�$(ض ا��%���ف 

د ا� +ول .) %��را.F  �/ا�ط��	ن ا��$دام ط�/�  ا�5ز	5 

��و/ود  P<(ن���Aوا� �وان  ا  

"���	��@� �� ا�ري 
��>P ،�ل اG �	%ن 4راء ا�ط�/� ا�%@ر
���� �و�(رض .)� �
�ل ا�	

دو"ر �)%@ر
�ء 0.02دو"ر 	��
ل  16��.�  وا دة وھو  ا�%�)وواطدو"ر �و دة 0.02
��ر 

>�ف  100دو"ر ��ط �� ا��وم ���%ون �%)(�  �2%���ف /درة ا�ر�ل  وا�� و ��ذ �%ون 

����
   .�2%)(� ا�ط�/� ا�%@ر

(. P<��
�@د �وات 	ن ا�
 �ث ا�	�)� ا�	>�� �>F  5وھدا و�ر%ز طرق ا�ري ا� د��� 

و/د �L .ن ، �� ظروف >P   �)��  ا�%(�ء.ن ا�درا�� ا�د/��� ا��� ��وم 
@� ا�	@د�ون 

��ب  �"ت ا���64ل 	$�)(�  ،�ك %)G ا���	�ل أواع 	��ددة 	ن ا�	>$�ت ا�	$�)(� ا�طرازذ�  

  

  

                                                           
. دار هومـــــــة الجزائـــــــر .الجـــــــزء األول .الطبعـــــــة األولـــــــىلتـــــــواتي ، مـــــــدخل منـــــــوغرافي فـــــــي المجتمـــــــع ا : ، 	�SSSSSSSدم 	
SSSSSSSروك -1

  .74...71ص.2008
76�O6 ا���>� ،ص : �	�م ���وك 2 . 
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  :ا��&-ح ا�را0� "� 	��طق ا
#�وب و%- ��4 ��ظم ا
ري ا
�د��� 

��د 
ذ�ت ا�دو�� 	�@ودات 	��
رة �6رض ا��+5ح ا�را>� و�>	�ن ا��	�� ا��4	)� 

  : �1)� ا�	�@ودات .)� 	� أ�(رت ھذه �)	�طق ا�+ راو�� ، و/د

1980
�ر .	��� ���ب 	$++� ا��+5ح ا�را>� $5ل ا�(�رة  107 (ر و��@�ز  --

1989 �@	 ،: 


�ر 	$++� ���64ل ا�4
�ب  923.  

99  �@
�ر .	��� 	$++� ��	)�� ا��+5ح ا�را>� 	:  


4ر .	��� �@زت ���64ل ا�4
�ب 33.  


4ر .	�ق �@زت �)	��ه ا�+�� � �)444 �  }90- 89{رب وھذا $5ل �

  :و
��ر'م 	ن ذ�ك �6ن .	)�� ا��+5ح ا�را>� ��ط)ب ا��	)��ت ا������ 

.)� أ��س %	�� ا�	��ه ا�
�ط�� وا�	�� �ت ا�+�� � �)زرا.�  ا"��+5ح����م .	)�� * 

 �� .و	�دل ا�ز��دة ا��%�

ة و/ط? ا�رض >رورة و>? 
ر�	L �4	ل � دد ا��5/� 
�ن %	�� ا�	��ه ا�	�و�ر* 

 )	)%�� ا�رض /
ل ا�	�ء  (ا�	زرو.� .)� أ��س 

 :و/وا.د 	و دة .)� أ��س أن 	C ا�رض �%ون  	%�ز 	�تو>? * 

 .ھ%��ر 10-20	�
�ن ��راوح �رد�� و
ذ�ك �%ون ا��ط��  -أ

 .ھ%��ر40- 20.��)�� و�%ون �وز�? ا�رض ��راوح 	�
�ن  - ب

 .ھ%��ر 500و100	�
�ن وز�? ��راوح �	�� �ت %
ري �%ون ا� -ج

 .ا��$(�ف 	ن ا�
�رو/راط�� اAدار��  -د

  :2وا�ر/�م ا������ �
�ن ا�را>� ا�(5 �� ا�	$++� �)(5 � 
و"�� ادرار 

Aا � ��	ا�(5 �� �)و"�� ا� ����	�27289 �@  :ھ%��ر 	

  .ھ%��ر 
�ط�ع ا���)�دي  10.000
                                                           

4ر وا��وز�?  : 	
�رك 
ن 	 	د ا�	�)� -1(� �� .54،ص��1976ر�P ا��زا�ر ا��د�م وا� د�ث ،ا��زؤ ا�ول ، ا�4ر%� ا�وط
 .11ص. 18مجلة القبس الصادرة عن مديرية التربية لوالية أدرار العدد / سيد نشأة فقاقير توات مقال لل : بختاوي محمد - 2
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8097  �@وھ� ا�	�� �ت  ا"��+5ح��ط�ع ھ%��ر �� ا4421ھ%��ر 	�� � 	��6)� 	

�  .1989ا�	��+) � ��5 $5ل �

  :ا�"�ق

ھذه ا�ط�/�ت ا�>$	�  وا��وا�ق ا�		%� ا�	�رو�� 	�
�� .ن طر�ق  ا".�
�ر
��ن  أ$د�إذا 

.ن 
�ض �درا��ت ا����� ا�د/��� وا�	��
رة وا���
)�  ا"��6�ءا���ر
� أ�
ت أG " �	%ن أ
دا 

  .�)�ط
�ق 

 .��ت ا�@�درو��و�و��� ا�درا*

 .ا�درا��ت اA/رو
�وطو�و��� *


�A>��� إ�،  ا�را>�>رورة إ���د 	$طط �و��@� طو�ل ا�	د $�ص 
���+5ح *F  ذ�ك

.دة 	�4%ل  +)ت 
�ن  ظ@ور 	?،  Fا�رش ا�	 وري �� 	را )G ا�و� آ���زا	ن ا���	�ل 

�ن ا�ذ�ن ن ط)ق .)�@م ا��	�ل ا�(5 	%ن أ�ن ا��دد وا�ذ�ن �ا�(5 �ن 	5ك ا�(��/�ر وا�(5 

 .�� ا�(5 � ا��+ر��  ا"���	�را ا��ط�.و

.	5 �� ا����رة ا�	���>� 	? دول ا�	��ورة 	��� وا���ر  أو"���ر  اأ')
@م %�و* 

��ط5ق ا� ���� �� ا"F .) و�و�رت �@م .دة .	)��ت ��.د�@م،  و��6لو���ر��  و	ور���

 :@� ا�(5 � ا��+ر�� و	

 .ا��وب ا�%
�ر  ���	�رظ@ور ����� $�+�  -

 .أ"ف ��  10ا��56ل ا�	��ه ا�
�ط�� ا��� �%(� �	دة  -

�� 	ن ا�$	����ن وا�$را+��ن ا�ذ�ن �(>�@م ا�(��/�ر  -�
إ���ط�ب ا��د ا���	)� $�+� ا�4

 �@
 .	? إر�داد 	�و

��  ا"���	�ر Fأدي إ� ىن ا�%
رار�(�ع .دد ا��%�ن وا�4داد ا�@�رة ا�دا$)��  و ا�	د -

 .ھذا اA�)وب ا��د�د 

ظ@ور وا��4ر 	واد ا���	�د ا� د��� و�طو�ر ����ت ا�(5 � ا��+ر�� �4? ا��	�ل  -

 .�� ا�	ر )� ا�و�� ا"د	�ج،ا����ر .)� 

��  ا�	���	ر�نا�		�ز $5ل ا��وات ا�و�� أر'م .ددا 	ن  و.ط�ؤھ�
%ورة ا�رض  -

 . 	�ر��5���� ا�	ر )� ا�و��  %�وار�� وإن ا�(5 � ا��+
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ث ��
  	�8.ل ا
ري ا
����دي وا
�د�ث : ا
	ط�ب ا

  :.وا�ق ظ�م ���رة 

  :���رض ظ�م ا�(��رة �� ا�و/ت ا� �>ر ��دة .وا�ق أھ	@� 

ظ�	@�  ظا���)�د��ن ��  ( ا�	$�+�نھرم  - 1 � .و+��

 ..زوف ا�4
�ب .ن �4ط ا�(��رة وا��	ل دا$)@� - 2

 .ظ@ور طرق وأ����ب  د���  - 3

 .ا +�ر ا�را>� ا�	���� �� �@ل واد 	��ود  - 4

��ج>�ف ا�(��رة و.��ء ا��ر
� زاد 	ن /)�  - 5Aا. 

6 -  Gط��  ا� داث�و�� .1وا��طورات ا"/�+�د�� وا"��	�.�� ا��� ��ر�@� ا�	


ب ظ@ور و���ل 	���� �طر��� أھ	����د أ+
 ت ���/ص �
 :@� 	�ل ا�(��رة 

 .ظ@ور ا� (��ت .)� 	��وي ا��+ور ا����� وھدا ��ء % �	�� �)�طور -أ   

�ت ا�>$	� ا�	���	)� �)4رب 		� +رف ا��س .ن ا�(��رة و.ن اا���	�ل ا�$ز - ب    

 .ا.�
�ر ا�(��رة 	وردا أ����� ���6ل �)4رب وا���� 

F وا��56ل إ	%���ت /�درة .) ��د �ر>ت ا� �	��ت أ�
�ب ا@��ر طرق ا�ري ا���)�د��    

 أ"ف ��  �ب درا�� 10وا��� �%(� �	دة  ،�	�� ا��روة ا�	���� ا�	�و�رة �� 
�طن ا�رض

 �@
  :و	ن ھده ا� �	��ت 1974��  ا��و�%و/�	ت 

 :>رورة إد$�ل طرق  د��� .)� �5 � ا�+ راو��  - 1

�>	�ن 	���4  ى	+�در ا$را�
 ت .ن  Fإن +6ر ا�	�� �ت ا�	���� 
��(��رة أدي ا� -

 .ا��%�ن

أدت ا��	�� ا� د��� إ�� >رورة �	�� ا�را>� ا�(5 �� �) +ول .)� 	�وج >$م  -

 .وا��+5ح أ%
ر 	�� � وإد$�ل 	زرو.�ت �د�دة �@ذه ا�	�طق

 .إد$�ل 	 �+�ل �د�دة و	�� �ت %
ري -

 . 5�2 �� ���ر�� Fإ�).��)�� (ا���ل ا�(5 � ا���)�د�� 	ن ا�(5 � ا"��@��%5  - 2

                                                           
 .12ص.مخطوط ،غنية المختصر : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي 1
 .22نفس المرجع ، ص : عبد اهللا محمود بن عبد الرحمن البلبالي 2
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��ت ا�	�د�� ا�	�� � �)(5 � ا�+ راو�� ا� د��� أن � دت �%	Aوا ��$���د ��دت ا�ظروف ا�	


�ن ا�(5 � ا���)�د�� وا�(5 � ا��+ر�� و�	%ن إر��ع �ردي ا�(5 � ا���)�د�� إ�� .دة .وا	ل 

��
 .1ذ%ر�ھ� ��


ث ��
  ��&-ح �5د أن ��4وت ا
!��رة ا�ھداف ا
	ر#وة 	ن %	��� ا(: ا
	��ث ا

ظره %�
� �د�دا،��)ق ا�(5ح .)F .	)�� ا"��+5ح أھ	�� %
�رة           �� �@و�و����  �

%�ن $	��� أو $را+� و
�د أن �@�وت ا�(��رة و�@�وى  أن،�
�د �)�@د 	ن �د�د 	? ا�رض

إ	� ا�$ذ : 	$�را 
�ن  ����ن  و�د ا�(5ح (�G، 	�@� ا�ظ�م ا��ر�� ا����م .)F ا�	)%�� �)	�ء 

"��+5 @� و
������ /ط? دا
ر ا�$را+� وا�$	��� أو ا�$روج �)�	ل �� اAدارة أو  
��رض

وات ا��� 	>ت .)F  6/ط�ع ا�
�ء و�%G " � 	ل +��6 ا��وا+ل ،�	ن $5ل �

 �  :����� ا��وا	ل ا� 
���$5صا"��+5ح ظ@رت �� ا�	��	? .دة 	��6رات أ����� �	 ت �

��ن 	�د�� و	�و��  �Aر/�� ا� Fدف ا"��+5ح إ�@� 

��ج .)F ا�	دى ا�	�و�ط وا�
��د  �Aو� ��ن ا �����Aر�? ا F(. ل	�� 


�� .)F ا�$�+��ت  إ��را����ا��(%�ر �� و>?  �	 �������وطAا  ����Aوا

ط�� �>	�ن إ��ج أ%
ر ��ووا�@�درو�	(� � 

  : /ط? +�6رة إ�F  أدى �وز�? ا�را>� �� 4%ل

 .$)ق ��وب أرا>� 
�>�ء 
دا$)@� وا �  �

 .4%ل $طر .)F ا��ر
�  �ث أ@� ��ر>ت �)���4ر  �

�	C �%ل +� ب /ط�� أرض أن � (ر 
�را �� ھ%��ره �� ھ%��ره 		� أدى إ�F $)ق  �

 ا�	��ه ا�	�� � إ�F ا��طC ا�ذي ار�(�عا�	��ه ا�	�� � 
��	��ه ا��ذ
� و
������  ا$�5ط	4%ل 

 5
 .��4%ل $طرا .)F ا�(5 � 	���

$)ق �وھ�ت +�6ر .)F ا��ر
� ��ؤدي  �	� إ�F رة إ�F أدى ����م ا�را>� ا�+�6 �

 �� .2إ>��ف /وة ا�	��ه ا�
�ط

  

 
                                                           

 .105ص.2008.الطبعة األولى. دار هومة الجزائر .األول مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي ، الجزء  : مقدم مبروك -1
 .119...107ص.�O6 ا����� ، : �	�م ���وك -2
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�!-�� ا
&�راو�� �5د ا
!��رة : ا
	ط�ب ا�ول  �������	
 ا'"�ق ا


%ل 	+دا/�� �� ا��زء  C<و� �	4ر�� ا���د�(� ��إن ا�	$طط ا�وط� �)�@��� ا��	را

 �@�
وب ، ا�ظرة ا�و �دة �	���
ل ا�و"�� ، 	و ا�(5 � ظرا �+5 �� �ر���
ا�$�ص 

 و  Gو��	ن آ��ق ا���� � ،  �ث �ر�%ز ا�@�%)� ا�	 G	%ن أن ��د	� �	ھ@� ، و��	و'زارة 

�4ء ا�	��	ر �)	�� �ت ا�زرا.�� ا�زرا.� وذ�ك 
ر�Aا�زرا.�� .ن طر�ق ا � ��	ا� ?

�)	��ه 	? و>? %ل ا���+ر ا��� ��ط)
@�  ا�	�ل وا"��56لا�	$++�  �زرا.� ا� 
وب 

  .ھ��G ا��	)�� �� 	 �ل ا�ط�/� وا�@��%ل ا���.د�� وا�
�ء 

��ز   I

�را �� %ل �� 50ا��56ل ا�	وارد ا�	���� )�@أي ) +� �)(� 5	25 +$	

 Fدرا �+ل إ��	
  �� / ل1500

 ����
ا
�د��� 
�ري %-وة %�; "�ق ا
��	�� ا
!-��� "� 0ل ا��5	�ل ا
و��,ل ا�: ا
	ط�ب ا

  ا
!��رة 


��و"�� ، وإزاء ا�ط�/�ت ا�%�	� �� ا��ر
� وا�	��ه ،    ��	�	�ل ا�(5 � �ط� ا����ط? �)�

وذ�ك  94- 90	���� $5ل ا�	$طط ا�	�و�ط ا�	دى  ھ%��رI�4,000ن ا�و"�� �وي إ��ز 

��ز ھو ا�و+ول إ�F /��ر7,50
I��56ل Aن ھذا ا	دة ا"��+5ح ، �ن ا�@دف ��)� ��

13,200 �@  .	$++� �زرا.� ا� 
وب  5,900ھ%��ر 	���� 	

 Fل إ�+�� G.وا
	$�)ف أ ���
��ج ا�A107,912إن ا �@	 �ط�	ن ا� 
وب 15,021ط

��ج  %���15دل أي 	� Aن ا	���	�Aو��  �ھدف�ن و+ل ھذا  ا  :��ط)ب � ��ق إ��ز �

���@دف  		ول 	ن طرف ا�	���ن أ(�@م ،) pivot(ا�ري ا�	 وري  أ8"تو>? 	�و.� 

 F4,500ھو ا�و+ول إ� Fل �د�د وا�و+ول إ�	ب .+	26,000  � 5)��
+ب 	

ا��%�ن 
>	�ن د$ل 	���ر ، 
�A>���  را���راو
�دا .ن ، 	ن ا��%�ن 	6�4)�ن  %48أي

ھ%��را 	���� 
��رش ا�	 وري �%)ف 50	ن  �G� 5إ�F أن إ�4ء ا���	��ت 

  .د�	$++� �)4
�ب ، �>�ف إ�F ھذا 	رد ود�� ا�رش ا�	 وري 2,500,000

  ا
��� �0ت ا
راھ�� وا��4����.5 ا
����� 	����- %�; ا
��	�� ا
!-���: ا
	��ث ا
را�> 

�� ا�	�طق  ا�
�ط��ول $5ل ا�$	س �وات ا���د	� أن �$�)ط ا�	��ه ا�(و/�� �	%ن ا��

8
�ر�
، و/�درة .)F �+ر�ف ا�	��ه ا�	�� �ذ�ك ��دم و�ود طرق .	)��  �ر�? ،ذات ا���� 

	� �� ا�و/ت ا� �>ر 
دأت و
�د 	>� �
 ، �
وات .)F 5وإ�
�ع ا�طرق ا��)	�� �6�ل ا��ر�
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ا��وا�ق ا����� .ن .دم ا��56ل ا�	��ه وا��ر
� وا�	�خ  �
رزح ، 
دا�� .	)��  ا"��+5

 ��  .ا��5�. "56

  : و	ن ھذه ا��8ر وا�وا�L ا�	��%�� 

 .�Aراط �� �وز�? وا���	�ل ا�	��ه �

� �� ..(و�� و/دم طرق ا���	�ل ا�	��ه ا�
�ط

 .>�ف وا�دام ا��و.�� واAر�4د ا�(5 � �

 .�	�� �.دم و�ود /وات +رف ا�	��ه ا �

 ظ@ور و�طور .	)�� ��ل ا�ر	�ل 		� ��.د .)� ط� .دة 	وا/?  	@��� �5��+5ح �

  :أ��س  �F	%ن ا��$5ص ا���/>�ت ا�	���
)�� ا��� �وا�G ا"��+5ح .) – 2

  :�	 ور ا���/ض ا����� و�(�رة طو�)�  ول ظ�ھرة ا�	)%�� و/د ��(رع إ��

�ن، وھذا ا���/ض و�	�.� ا�$	����ن وا�$را+(��/�ر ��/ض 
�ن ا�	��%�ن �)	��ه �� ا� - أ

�/>�  >�ر�� و������  >�ر�� و������ و�ر�%ز .)� إزا�� /وا.د � G($ل �� دا	 �

(. � �)ا�وا/?  Fو	ؤ�رات ��.)� �� ا�	ر )� ا�راھ� ، و�
)ور �%را  >�ر�� 	د	��، و	

@� ، ا��د�د. P(�� �وا/��  >�ر�� /�درا .)� ��@��ر .5/� ا�$	��� وا�$را+�  ا�	��(

  1.ا�	���رة وا��ط�
ق

ن و�%ون 	ر )� ��	ل .)� إزا�� ا�و.� ا������ /ض 	ر )� 
�ن ا�$	����ن وا�$را+��� -  ب


�6 أن �ط�6 .)� ا� ر%�ت ا�(�.)� �� ا�	��	?  .ا"��	�.� ا�ذي �

��ج��/ض 	ر )� 
�ن %�ب و.دم %�ب و���ل  -  تAا  �@@� وا��� �	% )وا"رض ا�	�ء،(و	

 أ��6ر 	ن ذھ��ت و�ر>��ت  ��ة ا�	��	? 

و.�� ������ و�)� ا��	�.�� و�)�  �F@ذا ا��
�ب �
�� ا�	��	? ا��وا�� ��  ��� دا�	� إ� �(�

ا��� أ.�دت ��)�� و��6ذي 
(%ر  ا�ذھ��تھ�درو�و��� و�)� ا/�+�د�� ، و�)� ��	ل .)� ���6ر 

  .دد وا�	� >ر	? ا�(%ر ا�	� ا8ن��)�دي 	�ت،��+�رع 

                                                           
دار هومة بوزريعة الجزائر  1م  ط 20إلى القرن  16تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن  : يحيى بوعزيز 1

 .89،ص1/2001ط
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ظر إ��@� .)ظر  Fإن ا����6ر .5/�ت ا�	��	? ا��وا�� " ��ب أن 	� ھ� .)�G ا��وم، 
ل 

 Gؤول إ���� �	طروح .)، إ��@� .)� 	ر وا��
�/ض ا�%����F  ط ا� ��ة��
 �دور 
�ن ر �: 

	درس وا���
س ، أي 
�ن ا������ ا�	(� � ا�	��+رة ا�	��	دة أ+���@� 	ن � ا�$>ر�ط ن 

 �	�. �)+
  .ا�(��ة وا��)	�ذ و
�ن �%ر 	�/ض �	�	� � ر%�� ا�	��	? 
+(� $�+� وا��زا�ري 

 ا
=�&��ت ا
	���� �وا�ط� �ظ�م ري ا
!��رة : ا
	ط�ب ا�ول 

Fر رواق �%ون :  ا�$�+�� ا�و��	و(�%��
� أن %	�� ا����  �� �إن أ�
�ب ا��طور ا���

و/د �ز�د ) %)م/��/ل0,55(%ن أن �%ون ھذا ا���6ر ��  دود 	��6رة 	ن ���رة إ�F أ$رى ، و�	

 F(��رات �وات ��در ب)%)م/��/ل11(إ�� �
���

� �(��رات )%)م/��/ل2,08(����
، أ	� 

  ).%)م/��/ل2,44(/ورارة ���در 
ـ

$�ل �)�5ن ��  ، إن ھذه ا�	�د"ت �$�)ف ط
�� 	ن 	�	و.� ا�(��رات ا�	6ذ�� �)$�ل 5�	�

�د ظ�را�@�  ) %)م/��/ل0,50(� ���رات ذات $�+��ت " ���دى 	�د�@� �وات �@ �	�
 ،

  ) .%)م/��/ل6,37(
����ھ)� وا�	ط�ر�� �@� $�+��ت 	�د�@� ���وي 

 ��إن �زءا ھ�	� 	ن 	�	وع %	�� ا�	��ه ا�	+رو�� ��%ون 	ن ا��زء ا��)�ل 	ن  :ا�$�+�� ا���

  .%)م 1400ع طول ا�رو/� ا�(��رات و
طول >��ف 
��	��ر� 	? 	�	و


�  ��ورارة �Iن ���
	ن .دد % 35	ن 	�	وع  ا�%	�� ا�	�رو�� %�ت 
وا�ط� % �80

  1	ن 	�	وع ا�طول % 45ا�(��رات ا��� �	�ل 


� ��وات �Iن ���
	ن % 35	ن 	�	وع  ا�%	�� ا��� ��)ب 
وا�ط� % 67أ	� 

�ت% 43ا�(��رات �	�ل ��

�ن ا$�5ف ا�%	��ت  ا�	+رو��  	ن 	�	وع ا�طول ، إن ھذه ا��


ـ �@  2.�)	�	وع %  ��100وظ�ف .دد  وطول ا�(��رات ا�	�
ر .

وھذه ا�+��� ��ط)ب ، ��ط)ب ا�(��رة +��� و���� 	ن ا�ر	�ل 
+(� دور��  :ا�$�+�� ا������ 

ا��ر �	�	ول 
G ) �رك �د�دF(.6 /�.دة (�وم .	ل �� ا��� و
��%�)و	�ر �Tرو/�  500

�رك �)%�)و	�ر ، و�%(�  300ذاك ، إن ا��	ن ا��وي �)+��� ��ط)ب 	+�ر�ف ��در آ

 �@(% �@���
�د أو  ��ب �	ن �%)(� ا�	�ر ��420.000 C	�� ��رك إن 	+�ر�ف ا�+��

  .	ن ا�	�ء   3ا�	%�ب م
                                                           

 .189ص.مخطوط للباحث،تيديكلت بمناطق توات و  : نيكلو عبد القادر الفقارة 1
 .190نفس المرجع،ص  : نيكلو عبد القادر 2



����و  "ا�	��رة"أ�� ا��ي ا����� �� ا��ي ا�����ي         ا�	�� ا����� ��   ح �� ا�	� ا

 
  

102 

 ��
ى 	ن �راء إ�4ء (س ا�(��رة 
	� ��@� ا�	 ور �� ا���ه ا دار 	��و  :ا�$�+�� ا�را

	� ا��زء ا��()� ��@ل ا�$���ر .ن �
ا�	�ء ، ����زء ا����� أو ا�	ر�(? �%ون و ده 	رو�� 

، إن إ.�دة ا��ظ�م ا���� ا
�دءا 	ن % 20 - 10طر�ق ا��رC�4 ، و��در ا�%	�� ا�>���� 	�
�ن 

	�ل ا�	و�ودة  وا��� �
�F إ�F ا8ن ظ�	� ا/�+�د�� 	�
و" '�ر أن إھ) ا�(��رة(ا�ظ�م ا��د�م 

� ا�(��رات /)ل 	ن $�+��ت %ل ا�(��رات وا��� أ+
 ت %	�� ا�	��ه 
@� أ/ل 	ن ��+

	ن 	�	وع ا�طول ، و�	%ن ا��$)� %65	ن .ددھ� و وا�� % 55وا�ذي �	�ل )%)م/��/ل2(

G �ن �	ن ا�	�ء ا�	��$رج �%ون 
�ھظ� ، وھذا إ دى ا����L ا�	ؤ�(� �� 	وت ا�(��/�ر ..  


� إن � ��ن ا�(��را  ��ت وا� (�ظ .)�@� 	ن ا��
$ر �� ا��زء ا��()� 
وا�ط� /وات 	


I.�دة ا��56ل ا�	�ء ا�>��?   C	�� وإن %�ن �@�$ Fؤدي إ�� G/د ��)ل 	ن .	)�� ا��
$ر و�%

إن F ا��زء ا�@�م 	ن  ول ا�(��رة ، ، 	? إ��6ء 	+�ر�ف ا�+��� .)% 15ا�>��? 
	�دل  

%)م 	ن ا�رو/�  ���600رة 
�وات و /ورارة  أي  F(24 ا���د�رات ا��� و>�ت أ/�	ت .

0,0940(��ص ��ر ا�	�ر ا�	%�ب 	ن ا�	�ء أي �$(�ف أ.	�ل ا"� ��ن 	ن  Fك إ��ر

  .1 %35 إ�Fأي �$(�ض �	ن ا�	�ء ��ر�
� ) �رك0,0092

 ����
  ا?	.����ت وا
و��,ل ا
	ط��� 
ر"> 	��وب 	��ه ا
!��رة : ا
	ط�ب ا

وا"����
� ا�%)�� �5 �����ت  )��/ 3م1,755(�%	�� ا��� �+ل إ�F 	ن أ�ل �6ط�� ا

 Fددة إ���	ط  )�ن ) ��/ 3م4,17(ا�
	 ط� ا�>P  إ	� .ن طر�ق ا" دار ��: ��د �م >

 ����
أو 
وا�ط� ا�رو/� ا��� �+رف ا�	��ه .ن طر�ق  �ب ا�����ت ا� د��� و��	�? ، ا�%@ر

�ل �� ا����ط 	��ه ا�(��رة ا�	 (ورة 	ن ا�ط
�� ا�	���� 	$�)ف ا�(��رات ، ��� ل ا�ول 	�	

  .و
��>P ا�%@ر
��� � �ق ���� �	ن ا�	�ء ، 	? إھ	�ل 	>�.(� ا�.	�ل وإ/�	�@�

�4ء = (��"���	�ل Aوة ا/ �  ).ار�(�ع ا��ذب وا����ط ا�د�?=�	ن ا�ط�/� ��

��ر%ز .)F ا�%)�واط و ، ا" رافوھذا ا"ر�(�ع (�G �� %م �� ا" دارات و.	ق   

�4ء ���وي 0,25��.� 
ـU� �	�. ردود��	ط 
�	ن ا�
�ر �)	�ر ا�	%�ب 	ن )0,25(�رك �>


��	�ر(��.� 0,0014ا�	�ء ا�	��$رج 
��>P ، أي أن  �@
ر .�
، وإط5/� 	ن ) ��.� 


�ض /�م ھـ)H (، ن	ھظ ا���
 P<	ء ا��	ن ا�	%�ب 	ر ا��	ن ا�	ن �I� نI�             
                                                           

دار هومـــة الجزائـــر .الجـــزء الثـــاني،  ولـــىالطبعـــة األ. م 19-18التنظـــيم الـــواحي للمجتمـــع التـــواتي خـــالل ق: 	�SSSدم 	
SSSروك  -1

   .117...109ص،2008..
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م أ	�م 	�=�� ا�>P �	%ن أن �%ون 35"����وز  �Hرك �ن ا"ر�(�ع   0,05)=1) (2(�ـ 

�� %ل 	%�ن و�� ا�را>� ا��� �%ون ��@� 	ط�� إ/�	� ا8
�ر " 
د أن �%ون ط
و'را��� 

��	ل 	ن أ.)F ��ذب  Hوھذه .	و	� و>��� ا�وا �ت 
�وات ، 
�A>��� إ�F ان ، 	ر�(�� 

ا��� �+رف ��ب أن �%ون 	و��� ��  ا�رو/�8
�ر �� ا�	ط�� ا���
)� ، إن 	�=��  (ر ا �5ءم

 P<ر وا��
  .%ل 	%�ن او 	4%)� ا8


�ن ا�Aراءات ا��� �=$ذ 
��ن   � ��أي ظ�م  ،A/�	� وإ��ز  ا".�
�رإن ا�$�+�� ا���

و�� د�د  وا	ل ،و/�	� ا�	ردود�� .	)�� ��ط)ب �� %ل 	رة و.� 	ن و>��� ا���64ل ��دة .

 F%�ب �+ل إ�	ر ا��	و�� ا�  . �رك�2,30%رة ا"���	�ر ا�	ر��ب ���
�� و���د �


�� وا( �&�د���	
  : ا(%���رات ا


�ط? 6,400إن �د ا�$��رة 	ن ا�%	�� ا�	ط)و
� �)��� ا���5� �ـ C	�� ل�$ھ%��ر 	ن ا�

ن 	�دل ا�د$ل ا��وي �رك إ �32,000.000رك إ�F  9,300.000=	�	وع د$ل �وي 

و�)و+ول إ�F ھذه ا����� �Iن ا�	+�ر�ف  �رك ،�400رك إ�F �115)��%ن ��راوح 	� 
�ن 

  : ا�	ر+دة ���
�� ا�	��ه .)F ا� و ا����� 

1 -  G� و�ودة  دد	ري ا�(��رات ا���	ك2,4 × �106طو�ر  . �ر

2 -  G� دد  P<ط�ت ا� 	ر و�
 .�رك�14,9رك  ا�	�	وع إذن  12,5×  106إ/�	� ا8

3 -  Fل إ�+� P<+�ر�ف ط�/� ا�	ا�(��رات و �ا�	+�ر�ف ا��و�� �+��

 .�رك 1,95ا�	�	وع إذن .�رك0,45×106

	ن  3و
ذ�ك �%ون �	ن م 3س م130	? ا��)م أن  �م ا�	�دل ا��وي ا�	$+ص �)��� ھو 

  : ا�	�ء .)F ا� و ا�����

  )3م(�رك �)	�ر0,0265=                                                          

  

و�>�ف ھذا ا��	ن ا�$���ر ا�	��)�� 
��	+�ر�ف 	ن أ�ل  (ر ا8
�ر وا�	��)�� 
�	و�ن و>? 


��� .ن 	 ط�ت ا�>P ، إن ھذه ا� ��
�ت ا�	د/�� ��4رط ا�	�ر�� ا� ����� ا��وات �)��ر ا�	

)1,49×106) + (106  ×1,95( 

 130×  3م 106
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و��دم ا� )ول ا�	�5	� ا���  �.	�ق ا8
�ر وا���ر
� وا�
 ث ا�	@�� ا�ذي �	%ن أن �	ون

 �<)$
���56ل ا�	��ه ا���ر�� و
=�	�ن 	 C	��1 .  

  : "� 	#�ل ا?���د ا
	ؤ���

أ+
C 	ن ا�>روري و>? ھ��� ��%(ل 
=و�G ا��و��G ا����ق وا��ر��G ا�(5 � �� ا�	�طق 

ا�ل إ��ز و	ن ،  � 	�طق ا�	%و� �)	��	? �وا����ل �� ا���5و�%ون �@� �	، ا�+ راو�� 

��ز وا���ول  F	%�	ل �)�	�� ��ب و>? 	�ذج 	�5	� �	%ن .)Aن ا	)�  	وي ا���	ا�


� �)	 �ط�ت ا�(5 �� ا��� أ�زت ھ� وھ��ك ���
و��	� �$ص ا���ر�ف وا���و�م �����د ، 

 L	را
وب 'رب–و�ط  –�وب 4رق  (دواو�ن �@و��  �����5ب $)ق  ا��	و�ن�(  ?	 ،

��ج  �Fم .)ظ5 ��ن .)� ����4? ا�(Aطق ا�
@دف و>? إط�ر 	�5م �)��
�ر ، 	��وي 	

��ج��ل �ا� ���� وا��وا+ل ا�	
�ط وا��ر�? �وAإ� اF ا�	)�� ��%(ل 	و>رورة و�ود . L�

��جو	? و>? 4
%� اAر�4د ا�	�5	� �$+و+��ت وظروف ، 
	�4%ل ا�$�ل و )@� Aا 

�رات ا��)�� ا�	�$++� �� ا�(5 � ا�+ راو�� ��ب �(�ذ و��	� �$ص �%و�ن اAط	 )�� ، 

 �  .�1989و+��ت ا�	)��� ا�	�6ر
�  ول زرا.� ا�$�ل ا�	��د 
��وادي �

��L ا��	را� 		� زاد 	ن �دھورھ�  �=+
 ت 	و/��  �ر	� ا�(���ت ��

�د	� أ �طت ا�(��/�ر 

  .و
����  ا��واق 

��ن �� 	��ه ا�(��رة 
�دم 	����� ت 	>رة 
+ � اA@ور ط(�)��ظ Fا ا�و>? إ�ذھ ى��د أد

%�ن  (ر %�)و	�ر �1960	�5 �� ��  ىأ$ر أ ���و�+�و
� ذ�ك ، 
=4%�ل .)	��  	��ھ@�


� �(��رة ا��� �	�ل طو�@� /م2،6: وا د 	ن ا�(��رة ��ط� 	�وب ��در ب���
��، وھذا 

  .��/م3،68:%)م  �ث ��ط� 	�و
� 	�و�ط� ب1700

%)م 1417:	���، و/در طو�@� ب ���96رة  �� و700أ+
C .دد ا�(��/�ر  1980��  أ	� ��

�و
@� ا�	�و�ط� 	 O(
  .�� /م ��2،67، و�

  ا��دول ا�����  �	�� ا���	�ل ا�طرق ا� د���  �ظ@ر

 �@  .إر�(�ع ا�ط)ب .)� ا�6ذاء –ار�(�ع .دد ا��%�ن : ظرا ��دة أ�
�ب 	

                                                           
1 -  $�@��P $(�Q �)1 A��H $��) ��60=(درا0$ ���ا���A �	�م 1����$ وأ�8ت )Q $0�1را A��H �Hه ،و��	�? 8= ا���ول وا���

�ت ��>� ���درا$0 1(� ا�M��� �= اCRاء وا��	P A�(�� $����+ ا���/	$ ا��M� رارة و���Hات و�� �	/��� ��Pا�Sط�� �,@�
,U ا��ط�� ���1 �8�س ���1 �)�� $E@�.  
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 ��  .دد ا�(ر��ت  	�ر$ط�  ا��	 �@
  و

 86 -89  16.000  

21.245  

111  

143  

  

  ��/م8،06  254  37.245  ا�	�	وع

  

	�  (ر�
ط 
و���ل .+ر�� �	%G أن ��ط� 	�و
� ��راوح 	�
�ن /م�150��ب 
طول (

أ�ف  48ط ��ط)ب /م12م �
)O ��4000 ��  �ن  (ر ���رة 	�و�ط� طو�@�  وا�� /م80و30

  )�وم .	ل 


ث ��
  إ���ج ا
!��رة 	ظ�ھر �ردي : ا
	ط�ب ا

� ا�4Aرة إ�� .دة .وا	ل أھ	@� 	ن 	ظ  :�ھر �ردي ا�(��رة �	%

 +�رھ� �� 	�� � 	 دودة - 1" ����
� ا�	)و � ا��ر
� وإ.���@� � .ار�(�ع 

��ج  - 2Aو�رة ا
 ..دم ��	�دھ� ��دا و
طرق .)	�� ���	T� Cرا>� 

 .�@� ا�4	���� �)وطنھ
وط 	��وي 	��ه ا�(��رة "ر�(�ع وطول ��رة ا��(�ف �� ا� - 3


��(��/�ر ا��4ر ظ�ھرة ا��+ ر 
(�ل ز ف ا�ر	�ل .)� ا�	�� �ت ا�	���� - 4. 

 .ا��4ر ظ�ھرة ا�
ور 
�د إ +�ر 	�ء ا�(��رة - 5

 .ا��4ر أ	راض ا�
�وض و	وت ا�$�ل  - 6

 .��)�ص ا�	�� �ت ا�	���� Fإ� ى	وت ا�(��/�ر و>�ف 	�وب 	��ھ@� أد - 7

 .1ار�(�ع ا�@�رة ا�دا$)�� - 8

  �و>C ا��دول ا����� إ��ج ا�(��/�ر                      

ط�ر  	�� � 
��@%��ر / ا��ط�ع ��)�دي   ا�	�وج ���
��ج ا� د�ث Aا  

��زات  ا�ھداف  Aزات  ا�ھداف  ا��Aا  

  176.475  150.280    1.280،5     1079           ط	�طم

  12.475  38.950  59،75       322،2         ا�
ط�ط�

                                                           
��ا��!(ا����� ا��ا�� ������ ا��ا��  : �	�م ���وك -1� . 100...96ص.، دار ھ��$ ا��!ا#� )ء ا��
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�	C ا�

  ا�+)ب 

        887،5     622،5  25.560  20.260  

  41.780  45.100   1.168،5    1.334،5         ا��	C ا�)�ن

  35.575  31.137.5  1.024،5    847          ا���4ر

  :50ف 	��وب 	��ه ا
!��رة

�L أ�
�ب ��  :	��ه ���رة  >�ف	ن $5ل ا��دول ا����� 

ا�	�� � 	����   ا�	ط�� 


��@%��ر  

  ا�	�وب ا�	 +ل .)�G   .دد ا�(��/�ر

  م1960  م1932

  ��/ل53.65  ��/ل50،71  214  1853  /ورارة

  ��/ل1.218،21  ��/ل11.080  561  4516  �وات

  

 

L أن 	�وب 	��ه ا�(��رة %�ن دا�	� "�%(� ��.5/� ا�	�وب 	��ه ا�(��رة 
��	�� � ا�	���� 


  :�ن د�ك �ري ا�	�� �ت ا�	زرو.� وا��دول ا����� �

ا� ��� 

 ���(�  

 د/ل

               

 ا�	�وب

طول 


��%�)و	�ر 

	�� �ت  .ددا�(��رات


��@%��ر 

  �تاا�و 

 م1932 م1960

  ���� 	ط�ر��  120  03  11.5  5652  4516  4800

  أو"د 	 	ود  23  06  6.6  238  363  920

  ��	�	ون  180  15  256  5350  5393  7200

ا� ��� 

 ���(�  

  د/ل

طول   با�	�و


��%�)و	�ر 

ا�	�� �   .ددا�(��رات

 ����	


��@%��ر  

  ا�و �ت
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  أدرار   400  16  18.6  8998  9096  16000

ط�ط  124  27  70.2  33.32  4886  4690	�  

  ��	�ت  45  08  11.5  1097  1334  1800

3880  1225  2647  19.1  19  97  ��  زاو�� %

 

  :%- �  ا
ز��دة وا
��&�ن 
	��ه ا
!��رات 

 �� �@
و
	� أن 	��ه ا���/�ر �$>? �)ز��دة وا��+�ن  �ب ا�ظروف ا�
����  �ث �ر�(? 	�و

  .ا���4ء و��ص �� ا�+�ف وا��داول �و>C ذ�ك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و��� .ن طر�ق ا�ط)س ا�+ راوي وا�	ط�ر ا��و�� ا��� ��زود ا�(��رة 	ن ا�	��ه ا�
�ط�� ا��

�� إن ا��@�ز ا�@�درو�و%� و �دا �� %�(��ت ا�ري وا���� /م�3@� ��در ب، �زود ا�$دود 


� ا�ز��دة وا��+�ن                                       �  

ذ /ا�	�وب ل   ا��دد     ا�	�طق 

1932  

د /ا�	�وب ل

1960  

  :�وات  1

  �@ا$(>ت 	��ھ���رات 

  ���رت زادت 	��ھ@�

��
  ���رات ��

  

229  

315  

13  

  

58.129  

42.310  

645  

  

39.044  

81.936  

841  

  :/ورارة 2

  ���رت ا$(>ت 	��ھ@�

  ��رات زادت 	��ھ@��


  �����رات ��

  

91  

  

129  

13  

  

25.896  

  

21.937  

/  

  

18.018  

  

34.697  

/  
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�طق ا��5	��
 Fم 		� �ؤدي إ�/	م��1 
�ض ا� ��ن �%ون ا�	 در >��ف �	� ���دل ، ث


��ب 	$�)(� 	ن ا�(��رة إ�+F ن ىأ$ر�
 .��20/��1 إ��/0.5 ���راوح 	� 

 

                                                           
ص  .2008.دار هومة الجزائر.الطبعة األولى. تغيير البنايات الزراعية في المجتمع التواتي، الجزء الثالث : �	�م ���وك - 1

161. 
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  �ــــــــ��ـــــ�ــــــــــــــ�

 ، �	
��ا���رة  زء أ�ـ��� �ن ا��راث ا������� وا�	���ري ���ط��� ��وات ا�

 ��"
وأ	د ا��ظ�ھر ا��*+رة $ن ��ر
�"�� ا�*ر
�ق ، و��ن ھ�ذا ا���ط#�ق ��&ن ا�	��ظ $#


*�د  -
�ن ا��ردي وا��
�ع ، وا��*� إ�.  �طو
رھ� و�ر0
�"� إ�. أ	�ن ��� ھ� $#


"� وا ب ا�*��
� +�راث ا���ط�� +*��� +2
� ا�	�ظ $#
- و��#- إ��. �رورة �#�
 �	#

ا> 
���ل ا���*�0+��� ، ���م �*ر
��ف ا�9��ر
ن +��- �8��ون ذ���ك آ�
��� ���ن آ�
���ت ا��وا5��ل 

+	8���م ������رب أ�	�<���- و������رع أ	دا����- و����
و�� -وا���$���ل �*"���م ����� $�����م أ5���+= 

  .أ?+- �� 
8ون +���ر
� ا�وا	دة  -�*#و���- 

+���� �و�
��- ا� "���ت ا�و5��
� ���ن $��
��� �*�و
��� و��0و�
���  -ھ����-ا���و
��-  و
 ��در

+�ر���ق ا�����رة ، +و����ط� ���ن ا��?��ر
*�ت ا����� �����"دف 	��
�"��� ���ن ا@$���داءات 

#8
�� وو���<#
� ، و���ل ذ��ك 
وأ?�8ل اAھ��ل ا����#� ، و8ذا ا�*�ل $#�. �طو
رھ�� ھ

���رة +��*���د و��5�
ص ا$����دات �� �و�
- ا� "�ت ذا�"� �ن $��
�  ��د
� +�زو
د ا�

�"�

� �*�+رة �� �+
ل �د��"� و�ر0���.  

ھذا  و
�وم ا�� ���C ا���د�� +�دور ��� ھ�ذا ا�5�دد 
����ل ��� د$�م ا����رة ��� 


ر @<�� +"�� D ر +"� �ن �#و�8ت�

ق 	� ��"� ا����#� ، وا�و0وف �د 8ل �� �	�

ن ����Eل �?����ط ا>����راد و+����� ��ط#+���- ����ن ?���روط ا�5���
��� وا��ط���و
ر ، وذ����ك ����


ر ا��+�?رة +���
� ا���رة D �0 ا��+�?رة أوE*ت ذات ا��
  .وا� �*

و�
س +	��� ھ�ذا إ@ ?�E8 ��ن أ?��8ل �#�ك ا�*��
�� ، وأ��#و+� ��ن أ����
ب ذ��ك 

ا@ھ���م ، إذ أ�- ا�ط#�ـC +�"�ـ�� ا��*ر
�ـف +����ـ�رة ، ور5�د ��ر
�ـ"�ـ� ، و�	#
�ـل 


���"� و�و��
*"�  �8ـو���"� ، وطرق إ� ـ�زھ��5 ��
، وا�و���<ل ا��*���دة �
�- ، و$�#

  .و�طو
رھ� 
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 �

� وا ���$
� وا�5�0د�
و0د ا��"دف ا�+	ث درا�� ھذه ا����<ل درا�� ��ر


ن �+
 -+رأ
���–، �� وا0�C ا ����$� ذي �5��<ص ���و$�� و�ر
��، وھ�ذا ��� 
��ر و

-�
���ر ا��5��در ا����  أھ�
� ا��و�وع و5*و+� �*�� � �+�	�- ا����#� ، ����� إ�

 -��
  .�ن ?�H"� إ�راء �*ط


� +ل �ط#و+��*
�*�رف ا�����<J  -$��د ا��راغ ��ن 8�ل +	�ث $#���-وإذا �8ن ط+

ا��� أ�8ن �	5
#"� ، �&��� �� ل أھ�م ��� 	���- ا�+	�ث ��ن ذ��ك ، و�ذ
#�- +�و5�
�ت 

  .رأ
�� أن �ن ?�H"� �و�
C آ��ق ا�+	ث ا�*#�� �#�و�وع 

  :و
�8ن إ ���"� �� ا�*��5ر ا�9
� ا�ذ8ر :  �5ا����<J ا�����#:  أو�

  ،���
د@���� �5��ط#= ا�����رة $#��. و���
#� ري ��#
د
��� ، �� ��ز +��Hدوات وط��رق ��#
د


زة و+�
ط� �*رو�� �5���#
ن �� ?ؤو�"� ��� ��
  .و���2ل +طر


�� وا�*��ق ا�	���ري �#��ط��� ��ن ��Eل ا�8?�ف $�ن ھ�ذا  �
إ+راز ا�*را0�� ا���ر

 ��
  . -ا���رة –ا��وروث ا���ر

ا�����وع �درا���� : +�5���<ص أھ�"���  –���� $�#
��� ا�A ���ز –'' ا�����رة''��
��ز  

ار��ع ا>رض $ن �ط= ا�+	ر ، و�	د
د $�ق ا��
�ه ا� و�
� ، وا+�داء ا�?ق �ن 


E � ر
�ن "�� �
 
ا���8ن ا����ض وا��"�ؤه +�>$#. ، وإ���� ا����ة ا�+�ط�
� �در

  ا���ء 

����رة ا�����#��� ���� ���و�
ر ا�����ء ا�?��روب ��M����ن 8?��ف ا> #� ���
ھ�
��� ا@ ���$

$���د أھ��ل –وا�	
��وان ، و� ���
د �+��دأ ا�������ن ا@ �����$� +و����ط� ���� 
*��رف 

  .+���و
زة ، و�و�
ر +*ض �رص ا�*�ل  -ا���ط��

��رة ا�����#� ��� ���� ا��	�5�
ل ا�زرا$
�� ا����و$�� #� �
	E–8?ف ا>ھ�
� ا�

و�ر+
���ـ� +*���ـض ا�	
وا����ـ�ت ا�دا ����� ����ن أ�D����م ود ����ج -���
���ـلو����� �����د��"� ا


رھ�، ��� 
���#ص ��"� �ن �	وم وأ�+�ن وز+د و�ن 0رب و�روج Dو... Oا�.  
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� ا>ھ�
� ا@�5�0د
� ا�����8 �� �و�
ر �رص ا@�����ر ا����� �� ا���رة  # �.  

+?روط ا��د�� ا�و0وف $#. أھم أ�+�ب ا��زا$�ت ا���و�دة $ن ا���رة �ن إ�Eل  

، و�*�دP $#�. ) ا���ري(و$دم ا��?�ر�8 �� $�#
� ا�5
��� و�*دP $#. ���م ا��
�ه 

  .ا���رة 

أ	8���م :ا�8?��ـف $��ـن ر ��ـوع و��<��ـل ���ض ھ��ذه ا��زا$���ت إ���. ��E��� �5���در  


� ، وا��?ر
*�ت ا����و�
� ، وا�*رف �E�Aا �*
  .ا�?ر

درھ� +�@�����راء؛ ��H��� أ���واع �*��ّرف أ���واع ا����ؤ�رات ���� ا�����رة و�	د
��د �5��� 


� ، و�� 8ٍل �ن ا��و$
ن ��ؤ�رات : ا��ؤ�رات �"� ا���ن *

ر ا�ط+Dو ، �
*
ا�ط+

 �

� ، وأ�رى �#++� 
  .إ

ا�+
<��� ، وا�وا0��C ا@5�0���دي : وأ���� �5��در �#��ك ا����ؤ�رات �
*��ود إ���. أ���ر
ن 


ن ا�	
�ة�H� .ت، ��8�*� إ��
، وأ��ر ا�رؤ
��  �#��ط�� و�� 
	�8- �ن ��طـ#��ت و�#

 �"
  .ا�*��<د
� �#*�ل وا���رة وأ�ر ا��ظ�م ا�*?�<ري �� $�#
� ا@�����ر ا����� �

و
�*#ـق +*�"� + ��ب ا�+	ث ا�*#�ـ� �� ا���رة ، و+*�"� :  ����� ا�درا
	:  ����ـ�

 �

� ووط�
� و$���#	� �"�
  .ا�9ر +�� ��ب ا�*�#� ا��+�?ر �"� و+�ر0

ا���ذ ���� +#
� ����� � ����ل ا������رة $#���. أ����#وب وث ا�����������رورة ا$������د ا�+	��� 

)Modélisation(�"$�0 +�و�وE*رات ذات ا�
  .، �� درا�� � �ل ا���2


���ت 	��ر ا�����رات ا� د
��دة �#��#
��ل ���ن  #�$ ���� ���
ا$�����د ا�درا����ت ا�ط+وDرا�

  .ا����8
ف، و��"
ل ا��*و�0ت �� �+
ل ذ�ك 

���رة و��� �و��
*"� ا$��ـ�د ا�و��<ل ا�	د
�� �� ا�A �ز،  #� ���
و�� $�#
�ت ا�5

  .�� 	دود �� ��	�#-  ط+
*�"� و��5<5"� 

  .ا��*� إ�. ��5
ف ا���رة ��ن ا��راث ا�وط�� وا�*����  

  .إ	
�ء ذ8رى ا���رة +�? 
C اA+داع ا>د+� ا���*#ق +"� +���#ف أ?��8ــ-  
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 �
ا���رة و�د$م ��+ل  �? 
C ا�+	وث ا�*#�
� وا�درا��ت ا��� ��"م �� إ+راز أھ�

�"�
  .�ر0

ھذه ھ� ا����<J وا��و5
�ت، و�#ك ھ� ا�	5
#� ا�*#�
� ا��� �و5#�� إ�
"� ��ن   

�Eل درا���� �#��رة �� و@
� أدرار، ����. أن �8ون 0د أ�د�� +*�#�� ھذا 8ل ��ن ��- 


ف ��
رD+� �� �*ر�� ���8ن ھذا ا��و�وع، وو�*�� ا�#+��� ا>و��. ���ن أراد أن 

  .أ�رى �"ذا ا�5رح ا�?��O �� ���واه ا���ر
�� وا@ ���$� وا@�5�0دي  ?ر��ت
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نظرة شاملة لسلسلة من الفقارات وهي تشق طريقها من األعلى إلى األسفل 

  خارج العمران
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تمثل الصورتان نوعين من القسرية التي هي الحوض الذي يقع منه توزيع 
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  .المياه بحسب نسبة امتالكها
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ر أماكن مختلفة حتى تصل تمثل الصورتان نموذجين من السواقي وهي تعب

  .إلى مستقرها 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .منظر للماء المنساب من القسرية إلى السواقي مع عدم وضوح الحالفة الموزعة

  

  

  

  



  �ـــــــــــــــــــــــــــا����

  

 
  

118 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مقطع من فقارة وهي تمر داخل البنايات التقليدية
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  .تمثل الصورتان مقطعين من أجزاء الفقارة الداخلية
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صورتان تمثالن مدى اهتمام السواح األجانب بنظام الفقارة وتطلعهم إلى 

  .معرفة دقائقها 
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  .تميز الفقارة داخل العمران باالعتناء بفوهاتها وٕابراز طابعها السياحي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .فقارة وهي تشق مدخل ساحة الشهداء بمدينة أدرار 
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الصورتان تعكسان مدى تعلق المواطنين بالفقارة حتى جعلت شعارا ورمزا 

  .لتمييز مناطق الوالية
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  )نخيل،أشجار،حبوب(عينات مما ساهمت مياه الفقارة في إنباته وٕاحيائه 
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 ا�رض وإ�� � �وأ���� �� ا����ء ��ء ���ر �����
"�! ذھ�ب �� ���رون "�! ذھ�ب �� ���رون 

�� �&رة ا��'�&ن  18ا%$# 



:ا��&*&ع



درا
	 ����م ري « 
»ا����رة �درار 



  �'ط-............................... �&"���#ا�.-�
  : ا��+�ذ 

ر456 ا��3# ...................... "&��ري �&�1.#: ا��+�ذ 

�;-ف.................................���9 ��8دي : ا��+�ذ 

<9= إ>-اف <9= إ>-اف 

�;-ف.................................���9 ��8دي : ا��+�ذ 
�;-ف .........................�� "5�3#   �&"@�هللا: ا��+�ذ 



ا���� ��	 
� ��د��ھ� ������ ����� ��و��� أن ���$ ا#ھ�اف وا� ���ت ا�

 '() *(+�6��6	 و5+�34 و121	 0/.ل : ��(�+�د�� ��	 ا,
.و��5+	 

.=�	 أدرار ��(���رھ� ا��3> 5;)3: ا�9.ء �أرد��  0� ا�+���7
 �4�
� ��< �/�د درا�.ا�+@��� �)��ھ?ة ا�

D0//��ه ������ ا�+��ھB3 ا�+�A)�	 ������رة ا��/7 ا#ول � D0//��ه ������ ا�+��ھB3 ا�+�A)�	 ������رة ا��/7 ا#ول �
	3D�ر��و�5.را�45 ا�

� ��  ا��/7 ا�������ا����رة و�6  دا�07��?H30 ��I إ�' ا�E��F ا�
� 	J�� �3ت�A6 >6 H�. �?��	 B3;�5 ا�+�3ه���رج �5

H30 ��3� ��0 أ1? ا�?ي ا����� ()' ا����رة ا��/7 ا����� �
��+�ر 
� ا)��;� 	�2�(� �3
�
���رھ� 6.ردا �3L�6 أ)��

�4�2J�4 و إL�Mـ� إ�/I ا#6.ال.

� 	+5�D�3ت وأ�6 ا�J.����Oت وا���
.90+��ھ� O+)	 6< ا=





اE+-ن ��Dم ا�-ي �
 ا���طB ا�9A-او$# �.�ة  
"���5ت <�5# و"��#5 

 
D&�# ا���Gرة ا�+�� =H@>ار I59� 9-اءA��� 
���
 J6�E 
5# و"-ف ا1+��"
 و�.� د$.� #K5� �L+*-�

 <��وي وا�.�ل �
 ا�+&ز$P         و�� NOل �� "�
 <��وي وا�.�ل �
 ا�+&ز$P         و�� NOل �� �"


��+��R I9@أن <�&ن إ>���5# ا� �:�@B رأ$
���ذا $+��D� �5م ا�-ي �
 ا�&ا�8ت  و�� ��ي  

���ھ�#  �D&�# ا���Gرة �
 إT-اءه وا�+�5T- "�5�؟ 



�H-ح $��� <��J5 اV>���5# إ�!  ���@Bو�� NOل 
 
� =�X�> #5"-� #�Kة أ��":

واPE وأ��ق ا��&ارد ا���#56 �
 ا���طB  ��ھ&�
9Z-او$#؟

��ھ
 ��Aدر ا���#56 ��D&�# ا���Gرة و�N3ت �
�L���.+؟ إ� �L���.+؟ إ�

��ھ
 ا�.&ا�] ا��'T-ة "�
 ھ�ا ا��Dم ؟  �

� #8NGا� 
� 
��T- ھ�ا ا��Dم "�
 ا�-ي وا���
ا�9A-او$# ؟

� \5R-�Tر  أ�Tب وا��&�� P1ا-> 
�" I$�9ا�-ي ا�
��5ه ا���Gرة؟




 ا��.�ش ��د اV"+��د ��ن ا��&ارد ا���56# ھ
 �&ارد .5@Hا� PEھ^ا ا�&ا �� �ENHا�

�اف و$��� ا�+`�ا��L دون *&ا�_ <;-$.#5 +�N� #���E -5aط@5.5# ��9ودة و

 Bط�و"��5# وا1+��"5# ود$I58 #5 ظL-ت أز��ت ��56# �+.�دة �
 ا�.��J "��# وا��

�رة ا���Hر و"�م <&�- إ�����5ت �V+`-اج ا���5ه � P1وھ�ا را #Z�O  #$9-اوAا�

ا�@�ط5# ا����# <dH� =9 ا�رض ا�+
 <��L� -O ا�9A-اء و�
 *] ھ�ه 

�"�ت را�`# ��Gدھ� أن ا��&ارد E 
ا��.�5Hت <A&رات �1$�ة �-"�ن �� <9&�= إ�

�اف وا��G3ف �
 *] <JE�G اVز��ت ا���#56 +�N� #���Eارد ��9ودة و&� 
ا���56# ھ

 
��5E��G- إن ا���A� �� -5Xدر ھ^ه ا���5ه أ�X� #*-" =9@Z&ث وا�A9�Vر  �

 �L�&�.ا���طB ا�.�-ا�5# وا�`�Gض �



 	
:  أھ+3	 ا��را
$-P1 اO+�5ر ھ^ه ا��را�# ��� <�+�5� �� أھ�5# و*-ورة #5�+8    

 
� �LA`� �إذ أن ا��&ارد ا���56# أf< =9@Z] ا�.���E Jط@# و�
:�Pg ���ط 

� Bط�XR-ة ا�I$�9 "� ا��� ا���6
 ا�.���
 وا�.���� "�
 ا��
ا�9A-او$# �
 ا��3ا6-ا�9A-او$# �
 ا��3ا6-

� !�" 
8NGوا� 
"�Aدي وا��A+EVا 
ز$�دة ا�h�H ا�����
ا���ء 

»  ا���Gرة«�&ء <�55- ا��&ارد ا���#56 �
 ا���طB ا�9A-او$# �

             



   	
:أھ�اف ا��را
�    \5R9-او$# وAا� Bط�"-ض �8ل ��Dم ا�-ي �
 ا��


 أز�# ا���5ه  H`>  ���>»أدرار«
<;`i5 و*.5# ا���5ه �
 ا���طB ا�9A-او$# و�� أ�= "�5� �

»    أدرار«
�.-�# ط-$�#  ا�+�5# وا�.��#5 �
 <��J5 ا���5ه ��ي ���ن �

 #�H»ا���Gرة«�
اE+-اح �8&ل و<&*d5 رؤ$# ��;�] ا���5ه �
 ا�9A-اء �
J6�E kL �^ا<� �
 ھ�ا ا���3ل ا�59&ي ��� 
.إ$�3د �9= "��



:<.-$\ ا���Gرة
 �� <@�أ ا�+
 ا%��ر �� ��3&"# �� <+;�] ا���Gرة
#H�� #.G>-� P�3+> �L� 5# ا���5ه��5ه و<�5- ا�3&� 
 �.�5ة ������ت �&ھ�ت ذي �3-ى �
 ا%��ر ھ^ه

I58 �9ر ا�+�ر3$
 ا�9�Vار ط-$B "� �@_ء <�9ر I58 ا�+�ر3$
 ا�9�Vار ط-$B "� �@_ء <

 ، ا��3-ى �L^اL+ <+R P�3@5- �9&ض ا��3-ى و$
 <�9] ا��&ات <`-ج و�� )���1( $��! ا���5ه �5�

�R h�8 �@5A] ا���Gرة، أ�9Zب ���<�5 إ�! ا���5ه



� �I2) �4	 ������رة�:,?ح �PA ا�+/�)��ت ا�

 R(�/6?/73 ا�+��ل = ا���
 '() ?STو� U�TS �:ا�A+7 دا�7 
.ق ا����رة H+�A6 ز��5
7 0� ا����رة: ا6>ر�
.ا�+@�ن ا�Tي ���> H30 ا�+�ء 6< ا=()' ا�' ا=
� )E ()' ا���Fرة ا�/+�ء وI* ا���?:  اد0?(� 	3����A+7 ھTه ا�;5 �
�� �.ھ

>O�+ض أي (��رة (< �>ان :  ا�.���S R�/�و Y;��� H30 �(5 ا����رة �S?ة ا�+�ء 0
��
?3�S.

.(�ة آ��ر D5?ج 6< ا����رة 0� 4O	 6< ا��4Fت �>��دة ا�+�ء : �@?اع  .(�ة آ��ر D5?ج 6< ا����رة 0� 4O	 6< ا��4Fت �>��دة ا�+�ء : �@?اع 
.��$ F5?ي �H ا�+�3ه �5* ا#رض �/7 ا��\? ����\?:آ���د 

.ا���د اط.ل 6< ا��Aدة: ا6;?ح 
.�Oار ���' دا�7 ا����رة �;� ا�+�ء 6< ا�;23ن 
�(	 ا�A+7: ا��3^ 

.��;6	 J 3?ة �)�?ث:ا��+.ن 
.6;��	 ا�S? �)>را(	 : ا�+�?ق 


�3I	 ا�+�ء 0� ا��;�35<: ا��دو .
0.اھ	 ا�;�اد ا�+�ء دا�7 ا�+�O<: ا��3^ 





:�;�ب �36ه ا����رة 
�?ك 0� �36ھ�4 M� �4�23 0.ق ا#رض
��A �?وج ا����رة 6< ا��bر و

 ،Y3+Fا� 	�وف ����;??A+ا� E(6< ا�� 	.زع ا�+�ء ()' �;�ب ا�+)@3�و
ا����رة 5;+' �����	 أو ا�+�O< وا���	 �430 ، وأO>اء وھ� �F� >6رة 

7 0� 3I?اط  24S24  ، 3$ ھ. �;�ن ا�+3>انIا�@73 �430 ,$ د 	ء وآ�<O
 P�I ?3d >6 73;� 3?ھ� و��' �6ةd �
0�H��1 R و �A� ا�+�ء H(Jإذا و

	/I�� 	�0ن ا��� R,?� B� وان 	ا��� ��0ض �0ن ا����	 وان . 0�)U ھ 	/I�� 	�0ن ا��� R,?� B� وان 	ا��� ��0ض �0ن ا����	 وان . 0�)U ھ
6< ��	 وھ@Tا إذا �A5دت ا����ت ، وا���	 ()' �.(�� >3	 �S? �430 أ

' ' 'و5?
B ا���	 ھ@Tا . ا�+�A.د أو ا#7J أو ��	 ا�>ر�$ ھ� ا���3�3	
�	 ��.ط أ3�0	 و0� 7S �: أر�A	 و(M?ون I?ار�: و�/^ ��	 ' ' ' 


.و �@7 ��0رة ز�6م �F?د 0� ا��;�ب ' ' ' 



: ا���3س و��ة
: ھ�� ����5س و�8<�ن <&�1 

 ا��&1&د وھ& ��9س 5E-اط و<��
 ا�و�
 ا�&�8ة – أ� 

#�N9ا� J+$�5س �� وE 
 "�! �`+�G# أ�1اء و�� ا���Gرة ��ء إ���1
#�N9ا�  


 ا���طh�8 B أ���ء "�ة و��L : ا�5��X# ا�&�8ة - ب �+��
 ا���طh�8 B أ���ء "�ة و��L : ا�5��X# ا�&�8ة - ب��+� 

 $+J ا�^ي وا�9@# وا�.&د ا���1]� h��f�5س ا�E iA8 
���� 

. ا���Gرة �
 ا���ء

  ��وره وا��5-اط ا��5-اط $��
 �1ء 24 ا�
 $�3ؤ وا���1]
. ا��5-اط  5E-اط $��
 �1ء وR] �1ء 24 ا�
 $�3ؤ



: ا��02	 

�� ا�@73 آ�	 ھ�� ا�@73 آ�	 ھ� Y�/5 >6 ا��02	 أو ا���M	 5;+' ا�� Y�/5 >6 ا��02	 أو ا���M	 5;+' ا�
��3+	 5@.ن و�I ، �6ورة ا����س;6 � و�.اT0 �1.ب ذات وھ
?��A57 وS 	��1 3?ة�S 	�� 	3?اط ا�/ 3?ة وا����I أو ?�Sأ . 









	3O.ب ا��34رو���
:=��/�ر �36ه ��0رة   ا#

�ء ا�5E��G- ��اھ�# إ�
 ا�.�-ا�
 ا�+&�P أدي ���@��� 
�Lg$-.>ر و�HO� ا���+�- ا�+�&ث �� #L1 
 ور�


 ا�و��خE-ازات و���ر إ&H+ا���دي ا� �L�O�5= دا"�� 
#R-8 ا���ء =�H.>8# و<5-ة وNGب و*.\ ا�&�� #R-8 ا���ء =�H.>8# و<5-ة وNGب و*.\ ا�&�� 
�L وا�@��$� ا��G$�ت ر�
 ��@h ا���Gرة� .

8
 ا�;�ط �Oرج ا�.�] و�E] <�ھ&رھ� �� زاد ���N� 

 ��p-اض R@5- *-ر ��Aر وأ�LT&�> =9@Z و�+��

#�&�ا���5ه ط-$B "� ا��



  ا����� ا�?ي وأ
��E3 �3��5ت�

 ا�رض ��ط� �
 ا��&1&دة ا���56# ا�X-وة إن        �H.> ��&� ب $��ر ���56 �

5- �# 10.000 ���ة �T/ل3.200a ب أن&� أدرار وV i`$ #$V ا��^R&ر ا��


 ا�9A-اء �3&ب ��5- و�8ھ��Gس أم "�5 أدرار �� ا�+�أ ا��� وور�E# ا�

 ��5 �� و<+-اوح ا�;��ل �9& <�ر$�53 ا���56# ا�H@��ت ھ^ه �++.�B و<ٌ&E-ت

�ط��R B] "@- ا���56# ا�X-وة و�+3�5 ���-ة م2600و �+�-ت م 1300م800 ��ط��R B] "@- ا���56# ا�X-وة و�+3�5 ���-ة م2600و �+�-ت م 1300م800� 

:��ط5# ا���5ه ھ^ه Nf+�Vل ط-ق TNT# ھ��r <&ات

�-�" B$-5- طE��Gا� .

�-�" B$-5- ا%��ر طf�5# ا��" 
 ا�9&ا�

�-�" B$-ا�.��5# ا���ر ط .



أھ�اف وأd?اض ا�?ي ا�����	 
� A8-ھ� �
 ا�.&ا�] ا�+��#5 ���$ #X$�9ا�ھ�اف ا�.��5# ��-ي ا� ��:
إ*��# ا���ء ��+-�# �+�و$�ھ� ���-ط&�# ا�Nز�# ��& ا�@�ت -�1
.<���5 ا��A9&ل NOل �+-ات ��G3ف 5AE-ة ا���ي  -�2
#�6 ��& ا�@�ت -�3N� -+Rأ #K5@ن ا�&�> 
<@-$� ا�+-�# وا�3& ��
�4-  P5�Aر ا��HOإ���ص أ.
�5-  �Lg5G`> أو �L.�a] ا�-<@# tزا�# ا��Nح �
.إ���ص HO- <�3و$\ و�-ا�aت ا��Nح �� ا�+-�# -�6 .إ���ص HO- <�3و$\ و�-ا�aت ا��Nح �� ا�+-�# -�6
.<G+5= ا��+] ا��+����# �
 ا�+-�# �9-ث ا�رض  -�7
.*��ن <�&ن ا�@-ا"J �+35# ا�+@-$� �+@`- ا�+-�#  -�8
�9-  �L:و"�
 ھ^ا $+J ا�-ي �H-ق "�$�ة �
�- -�f��� ا�-ي.
.وا��Oد$�5ا�-ي ���`H&ط  -�
�&ب �dH ا�رض ���  ة<9=ا�-ي ا�@�ط� وذ��f> -5��+� r$# ا�+-�# �����ء  -��

.$�@h ار<�Gع �dH ا���ء �� ا�@�ط� 



�;� 7S ���3ي وا���(��ا�?ي ا�
:"&ا�D� B6م ���رة 

 �Lأھ� B6ا��9*- �.�ة "&ا =E&ا� 
:$+.-ض ��Dم ا���Gرة �

.ا�+���5$�5 �
 uG8 و�L��D� #��5Z  ا��`+�55Aھ-م  -1

2- �L�Oرة وا�.�] دا��Gوف ا�;@�ب "� �;�ط ا��".

3-  #X$�8 h5ر ط-ق وأ���&Lظ.

.ا��A9ر ا�را*
 ا����#5 �
 �L] واد ��.&د  -4

.*.\ ا���Gرة و"�5ء ا�+-�# زاد �� �E# ا�V+�ج -5

.وا�+H&رات ا�A+EVد$# وا1V+��"5# ا�+
 <.-��L ا���H#  ا��8ات<&51�  -6



��6ھ? 5?دي إ���ج ا����رة 

 �Lة "&ا�] أھ��" 
� اt>�رة إ�:�� ��Dھ- <-دي ا���Gرة $��

.ار<�Gع ��@# ا���&8# ا�+-�# وإ"�A9�V #35+� �L6�5رھ� �
 ���8# ��9ودة�

."�م <���5ھ� �51ا و�H-ق "��p� d��+� #5را*
 �&�-ة ا�t+�ج �

ھ@&ط ��+&ي ��5ه ا���Gرة Vر<�Gع وط&ل �+-ة ا��G3ف �
 ا�L3# ا�;���5# �ھ@&ط ��+&ي ��5ه ا���Gرة Vر<�Gع وط&ل �+-ة ا��G3ف �
 ا�L3# ا�;���#5 �
.��&ط�

.ا����5E��G��� #5-ا�+;�ر ظ�ھ-ة ا�+G� -9A.] ز8\ ا�-��ل "�
 ا�����8ت �

.��ء ا���Gرةا��A9ر ا�+;�ر ظ�ھ-ة ا�@&ر �.� �

� [5`.ا�+;�ر أ�-اض ا�@5&ض و�&ت ا�

.أدي إ�
 <��i5 ا�����8ت ا����5#��5ھ�L �&ت ا�5E��G- و*.\ ��&ب �

�#5�O3-ة ا��اLع ا��G>ار.



�A+�ل ا�.
�7L ا�����	 �)?ي (2وة ()' ا����رة 
:أ�0ق ا���+3	 ا��3�2	 0� 7g ا

0� ا�@��6	 ا����Iت وإزاء ، ���.=�	 �)��+3	 ا����طY ���	 ا���2	 7�+5 	�?� ، وا�+�3ه ا�


: ا�+�D: �2ل 6;�3	 ھ@��ر4,000 إ��Fز �5.ي ا�.=�	 h0ن.�� 2ل وذ�U 94- 90 ا�+�ى ا�+
h� 

7,50?��/2ح ����Lة �1/�
 6;�3	 ھ@��ر13,200 إ�' ا�.J.ل ھ. ا�F�jز ھTا 6< ا��4ف #ن ، ا=

�4�6 5,900	//D6 	)ا���.ب �>را  .

��ج إن�jا ��)^ ا����5D+� H)7/3 أ�.ا
 �6 أي ا���.ب 6< ط<15,021 �4�6 ط��107,912 إ�' 

��ج  15% >6��Aدل�jا ���+O=7 #ن اJا وTھ�اف ھ# E(��
�.�� إ��Fز $3��5 � :

Ygو 	).F6 ا�+�.ري ا�?ي أ==ت )pivot( 3< ط?ف 6< 6+.لF� أ��;B4 ا�+�

 �����2	 E/�6 26,000 إ�' وا�.J.ل �O�� 4,500E/�6 7+) إ�' ا�.زJ.ل ھ. ،�4��0ف

� )3< ا�;@�ن 6< %48أيM6 ا�Aار (< و�?��
��? د�7 �9+�ن ا�;@�ن إ;، 6 	0�gj�� 'أن إ� 

 دD+O//	2,500,000 5@)^ ا�+�.ري ���?ش 6;�3	 ھ@��را50 6< 3�20	 ا���A+Fت إ��Mء

. ا�+�.ري ا�?ش ود�	 6?د ھTا إ�' ��9ف ، �)��Mب



�Hر ا�I$�9 ا�t+�ج  ����L+�ر ���8# / <���5ي ا���Hع ا��+&ج����

ا�3�tزاتا�ھ�افا�3�tزاتا�ھ�اف  


	ر وا����   �����	و�� ا��دول ا����� إ���ج ا���� 
ا��د	ث

J150.280176.475  1.280،5   1079         ط��ط

59،7538.95012.475     322،2       ا�@�Hط�

dا��� 

h�Aا� 

        887،5   622،525.56020.260

d45.10041.780 1.168،5  1.334،5       ا���5 ا���



�ــــــــ�5ـــــ+ــــــــــــــ	

 ا�+-اث �� أ�ـ��
 �1ء ا���Gرة���Xري ا��g9وا� #�H�� 
 ، ا�.-$B <�ر$`�L "� ا��.@-ة ا���Dھ- وأ�8 ، ا�95�G# <&ات
 ، وا��5gع ا�+-دي �� "��L5 ا��G9ظ �wن ا��B�H ھ^ا و��


 $.� "�5� ھ
 ��� أ��8 إ�! و<-H> �L+5E&$-ھ�  إ�! وا��.
 �5f# �.��# ا���H# �+-اث ا�.�$# وا�L5��$ h1 ��9# *-ورة �5f# �.��# ا���H# �+-اث ا�.�$# وا�L5��$ h1 ��9# *-ورة

 �� ا%JT \$-.> �$-O ، ا��+.�E@# ا��51ل إ�! و���� "�5� ا��G9ظ

 �.JL وا�+�G"] ا�+&اZ] آ��5ت �� آ�5# ذ�r ��&ن� J��" d@Zأ  

-J�9� و<��رع أ�6�9� <��رب �Tأ>@� -  �.�&��<� و�5&�# أ�8ا �� 
. ا�&ا�8ة ����-$# $�&ن









�?وج �36ه ا����رة 0.ق 
�R ا#رض (�? ا��;?�	 �?وج �36ه ا����رة 0.ق 
�R ا#رض (�? ا��;?�	 









ا�+
 <��J ��ورھ�   ����-$#Z&رة ��&ذ#51  
 
Eإ�! ��3&"# �� ا��&ا

ا�+
 <��J ��ورھ�   ����-$#Z&رة ��&ذ#51  
 
Eإ�! ��3&"# �� ا��&ا





$@�أ ��8ب و<&ز$P ا���5ه �.� <&ا�1 ا���دة ا����#5 
 
�^�r وھ
 ا���ء �
 ا���Gرة ، �L& ا���س �


 ا��3+�.�ت � #51�+�tر$#ا��ورة ا&Aا  ا��-Dو�
h@�� ��+��:

3��5	 �;�ب �36ه ا����رة 3��5	 �;�ب �36ه ا����رة 

h@�� ��+��:
.وا�D-وف ا�H@5.5# ا�A.@#  ا�&ا8
ا���5 �

.Z.&�# ا�&Z&ل إ�5� �
�Bط�. ��رة أو "�م و1&ده �
 �.u ا��



  رز�$(�د ا����ت 
3I+	 ا���	 �A6.د=  

(�د ا����ت �A6.د

�)���رة ()' (�د ���ت ا�+�A.د ) ا�+�;.ب ا��F�� ( زر�$أي B;I  (�د ���ت 
)�Lا��3I '() 7/��0+	 ا����ت �A6.د وF5?ي ا�A+)3	 ()' ) ا�+�;.ب ا=� )�Lا��3I '() 7/��0+	 ا����ت �A6.د وF5?ي ا�A+)3	 ()' ) ا�+�;.ب ا=�

 ����:ا�M@7 ا�
� ا��F�� �)���رة ��+Ojا�+�;.ب ا– �Lا��ا��;�	 ا��F��ة = ا�+�;.ب ا=�

)زر�$ا���	 (و��ة ا���3س ا�����?ي 
�?ات) 08(�5?���  زر��A5$دل ا���	 � �د/1+��



3�3S	 إ��Fد 3I+	 ا���	 �A6.د

��6ل ()' ا�+F?ى ا#ول  

.3I?اط ا��3?اط342x2+ز.ح342

3I?اط x24 =8.208وذ�U �9?ب F6+.ع ا����ت  I.ار�:ز إ�' .ح��342.ل 

.3I?اط  9�342x 2 =684?ب 

3�3< أي (+Aا� 	F3�� Y+F�8.208+684  =8.892  3?اطI.

7/��0 ()'  24وذ�U ��;+	 ا�+F+.ع ()'  زر�$��.ل ا��3+	 ا�+�/7 ()�43 إ�' ا���	 
. زر�$��	 370.5=24÷8892

0� ا#7J ) 342((�د ا����ت ا�+�/7 ()�43 ؟أ6 ?�S+� �+)@E��J H ا�+F?ى ا#ول وھ.  0� ا#7J ) 342((�د ا����ت ا�+�/7 ()�43 ؟أ6 ?�S+� �+)@E��J H ا�+F?ى ا#ول وھ. 

� 15=24÷370أي  24و�T4ا �+;I �3A	 F6+.ع ا����ت ()' I3?اط وا������� 	ا����3 	ا��3+ �وھ
 �� +3I	 3I?اط ا��3?اط  24�9?ب 0�A�.

.  3I?اط  3I212?اط و���' 1= م  ح 2.500÷2.712إذن 

: �5.�7 ا��3?اط إ�' 3I?اط ا��3?اط : ا�A+)3	 ا����3	 

212x24=5.088  3?اط ا��3?اطI

F6 �3S+.(� أm52>6 7Iول إ�'  2.0352= 2500 - 5.088�� ��A� اT3?اط ا��3?اط �0: وھI113 
)3I?اط ا��3?اط2و زر�$3I?اط 6< ا���	 3I =1+	 ا���	 �A6.د (،إذن  زر�$��	 



:(.اL$ ���م ��0رة �

�A?ض ���م ا����رة 0� ا�.I* ا����A� ?gة (.اL$ أھ+�4 ��:

�1-  �46��� 	��3Jو p�� �0 >3��3(���/3< ا�D+ھ?م ا�.

.(>وف ا���Mب (< ��Mط ا����رة وا�A+7 دا�)�4 -�2

 7S�M6 ا�?ي ا���)�3ي وا����� 7S�M6 ا�?ي ا���)�3ي وا�����

.(>وف ا���Mب (< ��Mط ا����رة وا�A+7 دا�)�4 -�2
�3-  	���� E3��
.ظ4.ر ط?ق وأ
�4-  �gا��/�ر ا#را	د  ا�+;�3.A;6 74 واد
 �0.
��ج و(�3ءAg^ ا����رة  -�5�jا 	(I >6 زاد 	�?�.ا�
� �40?A5 ���+�(3	 ا�O=وا 	�د�/�I=رات ا.��H3O.5 ا#��اث وا�

ا�+���	



:6< ��6ھ? 5?دي ا����رة �+@��� اj,�رة إ�� (�ة (.ا76 أھ+�4 �
� 	��;6 ��4 ��F3	 =��/�رھ� 0L�3)وإ 	�?�ار��5ع �;�	 ا�+).�	 ا�

.��6ودة
��ج ��j0?ة ا.� �gراt� R+;�.(�م 5;+�3ھ� �3Oا و��?ق ()+3	 �
� 	3��+Mا� 	4Fا� �ھ�.ط 6;�.ي �36ه ا����رة =ر��5ع وط.ل 0�?ة ا���Fف 0

��6ھ? 5?دي إ���ج ا����رة 

� 	3��+Mا� 	4Fا� �ھ�.ط 6;�.ي �36ه ا����رة =ر��5ع وط.ل 0�?ة ا���Fف 0
.�).ط<

  ا�+;�3	ا���Mر ظ�ھ?ة ا��/�? ��7A ز�^ ا�?�6ل ()� ا�+;���ت �
?3I������.

� �A� ر ظ�ھ?ة ا��.ر�M�.�6ء ا����رة إ��/�را�
.و6.ت ا��73D  ا��3.ضا���Mر أ6?اض �
.ا�+;�3	وAg^ �6;.ب �36ھ�4 أدى إ�' u3(�5 ا�+;���ت  ا����3I?6.ت �



� �L� -<�@ا�� 

 ا���Gرة ، و�.�Lg ا%h��3��� -O ا�.��� 
و$+.�ـh��3� �Lg.� B ا�@I9 ا�.��ـ
.و�+-�L+5E ��5�9 ووط�5 و"����5 


 )Modélisation( ا��^1#*-ورة ا"+��د ا�@9&ث ا���+�@�#5 �
 ��3ل ا���Gرة "�! أ��&ب �� ،
�L"&*&�� #EN.5-ات ذات ا�f+درا�# ��3] ا��.

� -G8 �5ت��" 
ا��3$�ة ��+��5] �� ا�+���5\، و<�5L]  ا���Gراتا"+��د ا��را��ت ا�a&@H-ا�#5 �
 r5] ذ�@� 
.ا��.&�Eت �


 �8ود �� <+��9�  �� �L.5�&> 

 ا�3�tز، و�
 "���5ت ا���G�� #��5Aرة و�� #X$�9ا"+�ـ�د ا�&��6] ا�

 ا�+&5Zـ�ت


 �8ود �� <+��9�  �� �L.5�&> 

 ا�3�tز، و�
 "���5ت ا���G�� #��5Aرة و�� #X$�9ا"+�ـ�د ا�&��6] ا�
 �LA6�AOو �L+.5@ط.

� 

 وا�.���5\ ا���Gرة *�� ا�+-اث ا�&طA> !إ� 
.ا��.
� B�.+ا�� 
.��`+�\ أ>���ــ�  ��Lإ�58ء ذR-ى ا���Gرة �+;P53 ا��tاع ا�د�
��L+5E-> [@� J"�>رة و��Gإ�-از أھ�5# ا� 
� JL�> 
.<;P53 ا�@9&ث ا�.��5# وا��را��ت ا�+

� إ�NO �� �L5ل درا�+� ����Gرة �Z&> 
ھ^ه ھ
 ا�+�k6 وا�+&�5Zت، و<�r ھ
 ا��5A9# ا�.��5# ا�+

 �.-�# ����� ھ^ا � #@aر �� �� [R ھ^ا �
 وV$# أدرار، �+�! أن ��&ن �E أ���� �.���

 
� y��;ح ا�-Aا ا�^L� ى-Oت أ��5\ >-g$ ا�و�! ��� أراد أن #ا��&*&ع، وو*.� ا��@

 وا�A+EVدي "��+1Vوا 
.��+&اه ا�+�ر$`



 -@Aا� !�" JR-�;�
و��8 ا��+��.#  و��8 ا��+��.#  


