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 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

                                     الشلف      /جامعة حسيبة بن بوعلي

 
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

  حوض الشلفتاريخ االنسان والعمران والتراث في منطقة مخبر

 

 تاريخ االنسان والعمران والتراث في منطقة مخبرينظم             

يس مدينٌ الرلف الحاليٌ بعنوان م لتأس176يوما دراذيا بمناذبٌ الذكرى  حوض الشلف

 11 وذلك يوم الخميس "منطقة الشلف بين نكسة المقاومة ومحنة االحتالل:"

 م بكليٌ العلوم اِنذانيٌ واِجتماعيٌ خّل 2019 ماي 16 ه الموافق ل 1440رمضان 

.   زوا14ِ إلٍ غايٌ ال10الفترة الزباحيٌ من الذاعٌ 

: الديباجة
ذقطت  إذ فيى يوما حاذما فً تاريد الجزاُر  العذكري 1843 ماي 16  يعتبر تاريد         

الزمالٌ عازمٌ المقاومٌ المتنقلٌ فً يد الدوق دومال أحد أبناء الملك لويس فليب وذلك بمذاعدة 

الخاُن  عمر بن فراح  من قبيلٌ بنً عيادَ وفً ذات الوقت كانت تتحرك األلٌ العذكريٌ 

اِذتعماريٌ تجاه حوض الرلف من أجل محازرتى واخضاع قباُلى وأعرارى بالقور والقوة أو 

تدميرها نواُيا ما دامت تؤيد وتتعاطف مع المقاومٌ ورموزهاَ حيث كان الطابور األول بقيادة 

وكان يتقدم بمحاذاة وادي الرلف زوب  1843 أبريل 23الماررال بيجو والذي  انطلق من مليانٌ 

المنطقٌَ أما الطابور الثانً الذي بدأ ذيره من مدينٌ مذتػانم بقيادة الجنرال جنتيل نحو نفس 

وقد وزلت جيوش اِحتّل إلٍ منطقٌ الرلف الحاليٌ دون مقاومٌ تذكر وهذا بعد احتّل . المكان

 ذار 1843 أبريل 28ومليانٌ ومازونٌ وهً أهم مدن حوض الرلف الجبليٌَ  وفً زبيحٌ 

الماريرال بيجو  نحو مدينٌ تنس وأعطٍ أوامره لبناء المدينٌ الفرنذيٌ الجديدة هناك وكانت آخر 

مرذٍ بقً فً يد األمير عبد القادر وقد جعلوا منوا مركزا لتمويل المناطق التً  ذيحتلونوا 

 .بحوض الرلف

وباِ علٍ المقاومٌ الجزاُريٌ المذلحٌَ فإن الماررال  بيجو  1843 ماي 16    وإذا كان تاريد 

قد وضع فً ذلك اليوم نواة مدينٌ الرلف الحاليٌ والتً كانت عبارة عن مخيم عذكري فً بادئ 

 نذبٌ إلٍ orléansvilleاألمر  للحد من حركٌ اِمير عبد القادر َ وقد اختار لوا اذم أورليان فيل

. الدوق أورليان  نجل الملك الفرنذً

    إن تأذيس مدينٌ فً هذا المكان يدخل فً الحقيقٌ ضمن اِذتراتيجيٌ التً تبنوا العدو خّل 

عقد اِربعينيات من القرن التاذع عرر والمتمثلٌ فً اقامٌ ذلذلٌ من النقاط  والمراكز الوامٌ 
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للربط بين خط وهران ومذتػانم  والجزاُر وقذنطينٌ وهذا من أجل محازرة حركٌ المقاومٌ 

الوطنيٌ المذلحٌَ والتوغل ريأ فريأ نحو الداخلَ وقد حزل ذلك بعد أن تمكن العدو من وضع يده 

. 1835 إلٍ 1830علٍ المدن الذاحليٌ فً الفترة الممتدة  من 

 علٍ قيام مدينٌ الرلف الحاليٌ والظاهر أن المذتوطنون الجدد كانوا فً 176     تمر اليوم الذكرى 

ذعً حثيث لّحتذاء بما قام بى أذّفوم الرومان فً المنطقٌَ كما أنوم جاءوا ِذتكمال المرروع 

ترى ماهً المزايا والمذاوئ لقيام هكذا مدن . الرومانً فً الجزاُر وغيرها من البلدان المػاربيٌ

بذوول حوض الرلف؟ وهل كانت المنطقٌ بحاجٌ إلٍ قيام تلك المدن حيث هً األن ؟ ثم ماهً 

انعكاذات قيام مدينٌ الرلف وغيرها علٍ حركٌ المقاومٌ المذلحٌ خّل القرن التاذع عرر؟ ثم 

َ عين Affreville َ خميس مليانorléansvilleٌ الرلف )إلٍ أي مدى اذتفاد الجزاُريون من تلك المدن

. التً أقاموا الػزاة الفرنذيون (  Relizane َغليزان Duperréالدفلٍ 

 محاور اليوم الدراسي :

. تطور منطقة حوض الشلف خالل العهد العثماني: المحور األول

. التوسع االستعماري الفرنسي بمنطقة حوض الشلف: المحور الثاني

تأسيس مدينة الشلف و المدن المجاورة لها خالل فترة :  المحور الثالث

. االحتالل الفرنسي وانعكاساتها على المنطقة

 أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية: 

  مدير المخبر: تنظيميةمسؤول اللجنة ال -

خالدي بلعربً / د:مسؤول اللجنة العلمية -

: أعضاء اللجنة العلمية -

      حليلً بن ررقً / د  -1

 الزبير رريد/ د -2

 بلعاليٌ ميلود/ د -3

 ربوب محمد /د -4

 ميذوم ميلود /د -5

 حليمً مزطفٍ/أ -6

 زحراوي زالح/أ -7

 :ترسل المدخالت على البريد االلكتروني التالي

khaldibelarbi@gmail.com 

 2016 ماي 14آخر أجل الستقبل المداخالت  : مالحظة

.  2019 ماي 16سيعقد اليوم الدراسي  بتاريخ  


