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التنوع التاريخي والثقافي في منطقة وادي ريغ
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region»
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07-08-2021 : تاريخ النشر2021-08-02 : تاريخ القبول23-04-2019 :تاريخ اإلرسال
 حبكم أنه إقليم جتاري وحلقة وصل بني اجلنوب الشرقي، يتميز إقليم وادي ريغ مبوقعه اإلسرتاتيجي:ملخص
مارا بتڤرت إىل نواحي
ّ  ميتد من نواحي ڤوڤ. ويعترب أحد املكونات الرئيسية للصحراء املنخفضة،والشمال الشرقي
 و من خالل املراحل اليت. أي من رأس الوادي إىل سيدي بوحنية و وادي ريغ له تارخيه األسطوري القدمي،املغري
، سنية،م ّر هبا اإلقليم و اليت أثرت يف بنيته االجتماعية و البشرية اليت تتماثل مع تنوع ديين و مذهيب إباضي
 سنحاول يف هذه الورقة البحثية التعرف على. زوايا باإلضافة إىل الرتكيبة البشرية اليت يتميز هبا اإلقليم،مالكية
مر هبا وكيف أثرت يف
ّ التنوع التارخيي والثقايف الذي عاشه إقليم وادي ريغ من خالل األحداث و الصراعات اليت
.مق ّدسات املنطقة املادية واملعنوية
.التنوع التارخيي والثقايف؛ وادي ريغ؛ املقدسات؛ الرتكيبة البشرية
ّ :الكلمات المفتاحية

bAstract : Wadi Rig is characterized by its strategic location because it is a
commercial province and a link between the south-east and north-east and is one
of the main components of the Mughir, from Ras Elwadi to Sidi Bouhaniah, and
Wadi Reg has its own old legendary history.And throught the stages experienced
by the region, which affected the structure of social and humain, which are similar
to the diversity of religious and doctrinal Ibadhi Sunni Malikiyah Zawaya in
addition to the composition of humanity that characterizes the region in this
paper, we will attempt to identify the historical and cultural diversity that the
wadi Rig region experienced throught the events and conflis it experienced and
how it affected the sanctities of materiel and moral strife.
Keywords: Historical and cultural diversity; Wadi Rig; Sanctuaries; Human
structure.

fatmabouacha1300@gmail.com : اإليميل، بوعشة فاطمة:المؤلف المرسل
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بوعشة فاطمة ،بن عالل فاطمة الزهراء
 -1مقدمة:
سكن إقليم وادي ريغ قدميا قبائل وأجناس خمتلفة وتعاقبت عليه أفواج بشرية ،تركت بصماهتا فيه
وتداخلت فيه األنساب واألصول ومجعت بني املقيمني ظروف احلياة ووحدهتا مميزات وتقاليد اجتماعية
واحدة .و هبذا التمازج و االختالط يصعب التمييز بني األصول واألنساب ،كما أ ّن الزائر لوادي ريغ
يالحظ أ ّّنا تضم خليطا متجانسا من القبائل جتمعها اللهجة املستمدة من اللغة العربية وبعض التأثريات
األمازيغية وجيمعها كذلك الدين اإلسالمي والتاريخ املشرت،ك ،هذه العرو

تنقسم بدورها إىل أصلية

ودخيلة.
أيضا يزخر اإلقليم مبجموعة من املقدسات منتشرة يف كامل اإلقليم واليت تعترب عناصر ثابتة للهوية.
خصص هلا املستعمر الفرنسي بعثات استكشافية ومحالت متخصصة .هذه املقدسات كانت مبثابة نقطة
ّ

ضعف عند األهايل واليت استغلها املستعمر ،من خالل نشر اجلهل والبدع واخلرافات يف اجملتمع

الريغي.
 -2التعريف بإقليم وادي ريغ:
ميتد وادي ريغ ما بني سفح جبال األوراس إىل الطاسيلي ومن العرق الغريب للحدود اللّيبية وتقدر
مساحته اإلمجالية ب  7200كلم ،2والشريط احلزامي األخضر لوادي ريغ .يتكون من  35بلدة وواحة
وطوله يبلغ حوايل 120كلم ،2يف بعض األماكن أشهر املدن والقرى املتواجدة يف حزام وادي ريغ أم
الطيور،املغري ،سيدي خليل ،تيندلة ،أغفيان ،مازر ،املرارة ،وغالنة ،جامعة ،تيقديدين ،مترنة ،سيدي
عمران ،سيدي راشد ،سيدي سليمان ،مقر ،هلرهرية ،لقصور ،غمرة ،املقارين ،تڤرت ،النزلة ،سيدي
ماضي ،تبسبست ،الزاوية العابدية ،متاسني ،متالحت ،بلدة عمر ،قوق .كما أنشأت عدة غابات و
مداشر إبان االحتالل الفرنسي و هي مابني:
.1

1884-1879م

تالة أم مويدي أنشأت خالل  1879بـ  5600خنلة.
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ّ

.2

شريعة السائح أنشأت خالل  1881بـ  7500خنلة.

.3

أورير أنشأت خالل  1882بـ  27000خنلة.

.4

سيدي حيىي أنشأت خالل  1882بـ  13500خنلة.

.5

العياطة أنشأت خالل  1884بـ  7000خنلة.

 -3وادي ريغ قبل الفتح اإلسالمي و بعده:
حبكم قلّة املراجع واملصادر يف حقيقة تاريخ وادي ريغ ،ال نستطيع اجلزم بوجود احلياة قبل اإلسالم
ومل يوجد أثر عمراين يف ذلك الوقت لبنو ريغ ،لطبيعة بداوهتم اليت يعيشون عليها ،فهم بدو متجولني ،كما
أي أثر عمراين للرومان باملنطقة ،ولكن يكثر فيها البناء اإلسالمي مثل الزاوية التيجانية
أنّه ال يوجد ّ
واملسجد العتيق( .الطيب بوسعد ،2011 ،ص )431
يشري عبد احلميد إبراهيم قادري إىل عدم وجود أدلة أو كتابات حتدثت عن تاريخ املنطقة قبل
الفتح اإلسالمي وعن طبيعة احلياة اليت كانت سائدة ،وتقول بعض الروايات أ ّن اإلسالم وصل إىل املنطقة
يف محلة حسان بن النعمان على املغري .ومن هنا،ك انتقل إىل باقي اإلقليم وانتشر بني سكانه ،ورواية أخرى
تقول" :عندما فتح عقبة منطقة الزيبان ،بعث بأحد أصحابه يقال له حشاين لنشر الدعوة هنا،ك ،وإليه
ينسب عرق احلشاشنة وحكاية شخصية أخرى نسجها املخيال الشعيب ،وغذهتا ثقافة التنابز باأللقاب :أ ّن
عقبة يف حركة الفتح دعا سكان اجلهة إىل اإلسالم ،ومساعدته على حماربة جرجيس حاكم تونس ،فخذلوه
حرهم من
وتلكئوا يف مساعدته ،إىل درجة اخليانة فدعا عليهم بقوله" :اللهم غيب أنفيفهم ،وال يعرف ّ
وصيفهم" .هذه الروايات يقول عبد احلميد قادري غري صحيحة ومل تؤيدها كتب التاريخ اليت ّأرخت
عامة ،حيث مل تشر تلك الكتب إىل أ ّن
حلمالت سيدي عقبة وحسان بن النعمان خاصة وحركة الفتح ّ

عقبة بن نافع وصل إىل وادي ريغ ومل تذكر أ ّن حسان بن النعمان وصل إىل املغري جبيوشه ،ومل تذكر أحدا
هبذا االسم حشاين"( .عبد احلميد إبراهيم قادري ،2014 ،ص )33-32
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يقول األستاذ عبد احلميد القادري" :واحلقيقة اليت ال مراء منها ،أ ّن اإلسالم انتشر بواسطة التجار
الدعاة ،شأّنم كشأن األقاليم الصحراوية األخرى ،اليت وصلها اإلسالم ،بالدعوة احلكيمة واملوعظة احلسنة
والكلمة الطيبة والقدوة الصاحلة ،وقد انتهج فيهم اإلسالم وشربته قلوهبم كما شربته بنو عمومتهم بساحل
األطلسي الصحراوي وغريهم من القبائل اليت دخل فيها اإلسالم أفواجا"( .عبد احلميد إبراهيم قادري،
،2014ص )33

ويقول أمحد حسني بن براهيم " :أنّه ال ميكن القول بأ ّن اإلسالم وصل إىل تڤرت ووادي ريغ عن
طريق الفاحتني .وانتشاره باملنطقة كان حتت تأثري جيو عقبة والوالة الذين جاءوا من بعده ،ولكن العامل
األساسي يف وصول وانتشار اإلسالم يف املنطقة هم الرببر الرحل من قبيلة ريغة وزناتة وصنهاجة واهلل
أعلم"( .أمحد حسيين بن براهيم ،ص )81

تأثرت منطقة وادي ريغ و ملدة طويلة باإلباضية الذين جاؤوا مبذهبهم بعد سقوط عاصمتهم
تيهرت على يد الفاطميني ،أسسوا مدينة جالو بالقرب من بلدة عمر 20كلم مشال تڤرت ويذكر ابن
خلدون أ ّن أكثر أهل وادي ريغ هم اخلوارج يسميهم بالعزابة إشارة إىل أ ّن العمل بنظام العزابة املشهور
حاليا يف وادي ميزاب إّّنا بدأ يف منطقة وادي ريغ"( .خليفة عبد القادر ،2011-2010 ،ص )150

انتشر املذهب املالكي يف منطقة وادي ريغ على يد الدعاة القادمني إىل املنطقة يف حوايل القرن
السادس عشر ،أمثال سيدي أحممد بن حيىي اإلدريسي .يقول الدكتور رضوان شافو عن نسبه ...":ويرجح
أن يكون سيدي أحممد بن حيىي اإلدريسي ،وال نستبعد أن يكون استقراره باملنطقة مقصودا إلعادة بعث
هذه الدولة اإلدريسية خاصة وأ ّن املنطقة كانت تعيش فراغا روحيا ولديها قابلية الحتضان علماء و
خيص أنه ريغي فنستبعدها ولكن األصح فيها هو أ ّن ابن سيدي أحممد بن حيىي املعروف
أشرافّ ،أما فيما ّ
باسم "حيىي" ،وقع يف خالف مع والده بسبب سوء تصرفات ابنه حيىي مع األهايل (وادي ريغ) ،ممّا دفع به

إىل اهلجرة إىل قبيلة ريغة الواقعة قرب سطيف( .خليفة عبد القادر،2011-2010 ،ص )86وبعد رحيل
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ّ

اإلباضيني حنو سدراتة و وادي ميزاب ،متّ نشر املذهب املالكي يف املنطقة وكثرية هي العادات الشعبية
باملنطقة وميارسها السكان بعفوية واليت تعود حسب روايتهم إىل زمن الصراعات املذهبية اليت شهدهتا
تطور احلركة الصوفية تؤسس لنفسها زوايا أصبح هلا امتداد وتأثري واسع(.خليفة عبد القادر،
املنطقة .ومع ّ
 ،2011-2010ص )151

-4

التركيبة البشرية لسكان وادي ريغ:

الرواغة( :أو بنو ريغة الزناتة) :يذكر شارل فريو أ ّن الرواغة ،سكان املنطقة هم نتاج التمازج العرقي
ّ 1-4
بني الزنوج القدامى يف املنطقة وبربر زناتة القادمني من الشمال حتت وطأة صراعاهتم الداخلية وضغط
الرومان.
 2-4السكان األصليون :و هي نفس التسمية اليت أخذها اإلقليم و هم قوم ينحدرون من قبيلة مغراوة
عمروا اإلقليم وسكنوه
وعلى ح ّد قول ابن خلدون :األمازيغية أو من زناتة وكانوا هم أغلب السكان الذين ّ

يتفرعون إىل أصليني مها :ريغة وسنجاس اللّتني سكنتا قصور ريغ القدمية
قدميا قبل دخول العرب ،حيث ّ
مثل :آقلو وتينسلي وتالة ومتيدونة ومتريغ وقداين والسفاو وتوغالنت وتوجني وغريها من القصور اليت
اندثرت وطمست آثارها ،إالّ من جذوع النخيل .حسب تعبري ابن خلدون ،الذي يقول" :وكثر يف
قصورها العمران من ريغة هؤالء تعرف إىل هذا العهد"( .عبد احلميد قادري،1998 ،ص)1

للمرة الثانية على إفريقيا زحفت الفتوحات حنو اجلنوب ،فبعث عقبة
 .3-4العرب :ملّا ّ
عني عقبة بن نافع ّ
فقسم السلطان جنوده إىل قسمني :فرقة حتمل راية
رسوال لسلطان منطقة وادي ريغ يطلب منه اجلهاد ّ
اإلسالم واألخرى موالية جلند الروم فهزمت هذه األخرية و كشفت حيلة السلطان أمام عقبة بن نافع،
جتف مياه الوادي فاستجاب اهلل له وعلى إثر هذه احلادثة ،هاجر معظم السكان من
فغضب ودعا اهلل أن ّ

وادي ريغ و ملا متت معاهدة الصلح بنب عقبة و األهايل الباقني بوادي ريغ ،أرسل جمموعة من جنده و هم
ّ
من أصل عريب ،حلفر آبار للمياه فرجعت احلياة للمنطقة و قيل أ ّّنم زرعوا النخيل بوادي ريغ هكذا وصلوا
العرب (أمحد حسيين بن براهيم ،ص  )12وهم منتشرون يف كامل تراب اإلقليم وينقسمون إىل قسمني:
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 العرب املستقرين :الذين يعيشون على الزراعة وفالحة النخيل والتجارة ويسكنون الديار املبنية باحلجارة،و هم موجودون بكل املدن وقرى املنطقة ويشكلون أغلب سكان وادي ريغ.
 العرب الرحل :أوالد عراب كما يسميهم ابن خلدون ،كانوا يعيشون على الرعي وقيادة القوافل التجاريةاحلل و الرتحال.
و حراستها و يعيشون حياة ّ

كل
 4-4الزنوج :منهم بقايا العبيد الذين جلبهم التجار ،أل ّن سوق تڤرت كان سوق عام يأتيه التجار من ّ
فارا من أسياده و بعضهم كانوا عبيدا عند ملو،ك بين
اجلهات لقضاء مآرهبم .و بعضهم جاء إىل املنطقة ّ
حترروا من العبودية ومنهم من وفد إىل املنطقة من السودان ورمبا من صحراء
جالب وأغنياء اإلقليم ،مثّ ّ
النوبة ،كما أشارت إىل ذلك بعض املراجع اجلغرافية وهم منتشرون يف كامل اإلقليم ويننتسبون إىل املداشر
والقرى اليت سكنوها ،ال مييزهم عن أهل البلد شيء( .أمحد حسيين بن براهيم ،ص)15

 5-4المولدون :هم خليط من الدماء األمازيغية أو العربية بالدماء الزجنية ،نتيجة التزاوج بني السكان
األصليني أو العرب بالنساء ،ينتسبون إىل البلد الذي ولدوا فيه و ال ينتسبون ألصوهلم ،و مبرور الوقت
وتعاقب األجيال اندجمت مجيع هذه العناصر يف نواة واحدة مجعهم املكان ووحدهتم احملن واآلمال،
متعاونني على عمارة قصورهم و قراهم على امتداد شريط وادي ريغ ،وقد اّنحت سلسلة األنساب ومل يعد
باستطاعة اإلنسان أن يفرق بني األمازيغي األصلي والعريب أو بني املولد و غريه من األجناس فكم من
تعتز بانتمائها إىل القبائل العربية ،وكانوا نعم القوم يف
أسرة أمازيغية ذابت يف اجلنس العريب وأصبحت ّ
الدفاع عن العروبة واإلسالم يف هذه الديار .وكم من أسرة عربية ذابت يف العنصر األمازيغي وقد مساهم ابن
خلدون :العرب املستعجمة والدليل على ذلك اهتمامهم بالثقافة العربية واحلرص على حتفيظ القرآن
ألبنائهم وخدمة العلماء والصاحلني ،فضال عن ممارستهم للعادات والتقاليد العربية( .عبد احلميد إبراهيم
قادري،2014 ،ص ) 164-163
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ّ

-5

القبائل الوافدة بعد القرن 19م:

 1-5الحشاشنة :انتماء ألصل أم لحرفة؟ :هم أسر متع ّددة احندر بعضها من أصول زناتية وبعضهم من
أصول زجنية ،وبعضهم من أصول قبائل عربية خمتلفة ،يتميزون باالستقرار والعيش على فالحة األرض وتربية
النخيل وأ ّّنم يشكلون اآلن عنصرا أساسيا من العناصر السكانية منتشرون يف كامل اإلقليم وينتمون إليه.
(عبد احلميد إبراهيم قادري،2014 ،ص )147

وفدوا إىل املنطقة خالل القرن السادس امليالدي واختلطوا ببعض القبائل الزجنية القادمة من جنوب
الصحراء الكربى لذلك يتميز احلشاشنة بالبشرة السمراء.
متوقع احلشاشنة يف القصور سواء اجملاورة لتڤرت ( النزلة ،تبسبست ،الزاوية العابدية ) أو قصور
وادي ريغ من قوق وبلدة عمر جنوبا وحىت املغري مشاال ،تسمى "احلشاشنة" أو رجال "احلشان" (رجال
احلشان :يقال أ ّن التسمية احلقيقية هي رجال اإلحسان نظرا ألخالقهم الكرمية وشهرهتم باإلحسان ،مث
تغري االسم فقيل رجال احلشان نسبة إىل احلشانة وهي الفسيلة الصغرى من النخيل وبالتايل رجال احلشان
هم الرجال املشتغلون بغراسة وتربية النخيل) .وإذا ما أخذنا باألوصاف اليت وصفهم هبا الرحالة واملؤرخون
فقد وصفهم حسن الوزان بالكرم وإيثار الغريب عن أنفسهم .وأثىن عليهم العياشي يف زيارته لتڤرت،
الرحالة األملاين يف سياحته عندما حتدث عن شيخ سيدي
ومدحهم الورتالين يف رحلته وأعجب بكرمهم ّ
راشد وعن شيخ تندلة ،لكن هذا االحتمال يبقى قابال للمناقشة و تبقى التسمية دائما صفة من الصفات
وليس عرقا( .عبد احلميد إبراهيم قادري ،2014 ،ص )148

ّأما شارل فريو فيذهب للقول أ ّن ج ّد احلشاشنة صحايب امسه حسان من أصحاب عقبة ،استشهد

حترف االسم من حسان إىل حشان .وهذه أيضا مغالطة صدرت عن بعض املؤرخني
يف واقعة هتودة مثّ ّ
الفرنسيني ،كانت تريد من وراء ذلك تشويه احلقيقة التارخيية وإثارة الفنت بني األهايل .أو لعدم اهتمامهم
باحلقيقة واستهواهم املزج بني التاريخ واألسطورة( .عبد احلميد إبراهيم قادري ،2014 ،ص)26
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واحلشاشنة ليست قبيلة وليست عر بل هي انتساب إىل ّنط من احلشن و هو زرع احلشانة أي
النخلة الصغرية ،و أصوهلم من اخلدم أو العبيد من السودان والزنوج .جاءت هبم جتارة العبيد عرب قرون
طويلة منهم من تكلم لغة أسياده الرببر زناتة ،الرواغة ،وانتسب فيهم وهم مواليهم ،ومنهم من جاء به
االستعمار الفرنسي بعد املرسوم امللكي الفرنسي ،الذي حرر به العبيد عام  1848ودخلوا حتت احلكم
الفرنسي وأغلبهم من احلراطني من عني صاحل و أدرار.
 2-5المجاهرية :يظن البعض بأ ّن نسبهم يهودي كشارل فريو يف كتابه" :صحراء قسنطينة" وحمي الدين
بن الزين األغواطي ،الذي وردت رحلته يف كتاب آراء ومفاهيم يف اجلزائر للدكتور سعد اهلل ،واحلقيقة هم
جمموعة من السكان لقبوا هبذا اللقب ،يتشكلون من أسر وعائالت متع ّددة ال جتمعهم صلة قرابة وال
يتجمعون يف نسب واحد ،وال يرتبطون بسبب من األسباب ،إالّ بسبب اللغة والدين اإلسالمي واملسكن
ورمبا اللون .وباإلضافة إىل أمساء هذه العائالت اليت تنتمي إىل فرقة اجملاهرية أمساء عربية أو هي منسوبة إىل
البلد الذي جاء منه ج ّد العائلة األول ،مثل كايف نسبة إىل الكاف بتونس والطرابلسي نسبة لطرابلس و
خيص التسمية
وزاين نسبة لورزان باملغرب األقصى ،وغريها من أمساء العائالت القاطنة بتڤرتّ ،أما فيما ّ
نفسها فيقال أ ّن أصل كلمة جاهرية منحرفة عن كلمة مهاجرية وهم أولئك الذين جاء هبم مشايخ اجلالبة
من تونس ،طرابلس والتل والزيبان لتعمري املدينة ببضاعتهم وحرفهم وتنشيط التجارة اليت كانت تفتقر إليها
اجلهة كاحلدادة والنجارة والصناعة والنقش وغريها من احلرف احلضارية اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت،
فهم إذن مهاجرون من بلداّنم إىل وادي ريغ وسكنوا تڤرت عاصمة اإلقليم( .خليفي عبد القادر-2010 :
 ،2011ص )27

ومن املعروف والسائد اجتماعيا أ ّن الغريب الوافد يطمئن ويستأنس بالغريب مثله فيميل بعضهم
لبعض ويتعاملون فيما بينهم لقضاء حاجاهتم ومآرهبم ،وبعد ما كثر عددهم أصبحوا جمتمع جديد ومميز
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عن أهل البلد األصليني ،فتجاوروا يف السكن وتصاهروا فيما بينهم ،فأطلقوا عليهم هذه التسمية
( املهاجرية ) ومع الوقت احنرفت الكلمة وصارت جماهرية.
ّأما القول الذي ينسبهم إىل اليهودي الذي أسلم وجاهر بإسالمه و ل ّقب باجملاهر ،وعرف أبناؤه
وأحفاده هبذا االسم ونسبوا إليه هذه التسمية اجملاهرية؛ فإذا انطبق هذا على فرد واحد فال ينطبق على
مجيع العائالت واألسر اليت حتمل هذه التسمية والثابت لدى العام واخلاص ،أ ّن حرفة اليهود كانت جتارة
الكتان والذهب والتعامل بالربا بينما جند هؤالء يشتغلون يف دواوين احلكومة أو حيازة األمال،ك العقارية
احلرة كالتجارة واحلياكة( .عبد احلميد إبراهيم قادري ،2014 ،ص )28-27
والتجارة يف املواد الغذائية واحلرف ّ

اجملاهرية يف وقت االستعمار كانوا هم املسيطرون على النخيل واحلشاشنة كانوا مخاسة عندهم وهذه

وضعية استعمارية ،هذا ما فرضه االستعمار الفرنسي .فاجملاهرية كانوا مقربني من اجملتمع الفرنسي واإلدارة
فسيطروا على النخيل و أخذوا القروض وأصبح أهل البالد خداما عندهم .جند اجملاهرية يف الستينيات
والسبعينيات يف بداية االستقالل هم أصحاب اإلدارة فكان منهم الطبيب بينما حاليا حتولوا إىل أناس
عاديني جدا أي جاء االستقالل وقضى على االمتياز الذي كان هلم مع فرنسا .فاجملاهرية مل يكونوا عمالء
و لكن أسر بين جالب هم الذين قربوهم من اإلستعمار و بقوا على هذه احلالة معهم حيث يقول
األغواطي " :أمري بين جالب كان يتخذ خاصته اإلدارية منهم".
كل من:
 3-5العروش الدخيلة :و يتمثلون يف ّ

السوافة :أهل وادي سوف و استقروا يف املنطقة بعد االحتالل الفرنسي.
وحسب رأي الباحث أبو بكر حممد السعيد " :أ ّن وادي سوف هي مدينة ألف قبة و قبة ،هذه

التسمية أطلقتها عليها رحالة فرنسية سكنت املنطقة تسمى "إليزابيت إيربهارت" ويقول األستاذ أيضا" :
أ ّن القبة كانت مقدسة يف تڤرت ومن األجدر أ ّن تسمية ألف قبة و قبة تعود عليها والسبب يف ذلك أ ّن
السوافة عندما يضنعون القباب جيعلوّنا تظهر .بينما يف تڤرت فإّنم جيعلوّنا مستوية ويبنون فيها الطابق
األول .هم يظهرون القبة وحنن نغطيها .أنا أقول أ ّن تڤرت هي مدينة ألف قبة وقبة.
- 380 -

بوعشة فاطمة ،بن عالل فاطمة الزهراء
اوالد سعيد :و هم بادية ما بني ورڤلة إىل غاية جامعة مشاال و هم بين سعيد بن مالك بن رياح ،استقروا
يف املنطقة بعد االستقالل.
الفتايت :والد سيدي فتيتة :أحفاد سيدي فتيتة القادم من ناحية البيض ،خالل القرن 17م ويرجعون إىل
لبيض سيدي الشيخ.
استقر يف املنطقة ّناية السبعينات.
والد نايل :العر املشهورّ ،

والد السايح :قدموا من منطقيت طيبات واحلجرية ّناية السبعينات.

-6

وادي ريغ في فترة بني جالب ( تأسيس إمارة بني جالب ):
يعترب الشيخ سليمان املريين من أسرة بين مرين مبملكة فاس باملغرب األقصى ،أول من أسس دولة

بين جالب بتڤرت وقد أكد هذا النسب أكثر من مؤرخ منهم العدواين ،الرحالة العياشي واملؤرخ التونسي
الشيخ محودة بن عبد العزيز وقد كان الشيخ سليمان املريين يرأس موكب احلجاج امليامني املتوجهني من
املغرب األقصى إىل بيت اهلل احلرام ،وكان دوما يتخذ من تڤرت مكانا للراحة والتزود بالزاد .ويف إحدى
سفرياته وعند مروره باملدينة وجدها يف حالة من الفوضى واالضطراب وانعدام األمن وانتشار اجملاعة ،فبدل
وقرر البقاء باملدينة ،وتص ّدق مبمتلكاته وأحسن للناس( .احلاج حممد الصغري ،ص
وجهته إىل البقاع املقدسة ّ

)39

وحسب ما ذكره صاحب سبائك الذهب عن بين جالب أّنم من بقايا املرينيني إذ يقول" :هم
بربر نزحوا من الصحراء واستولوا على املغرب وتلمسان وملا انقرضت دولته ساح دعاهتم يف األقطار طلبا
للملك فوصلوا الساحة من الواحة جاورها خلو فسكنت طائفة منهم.
 -7وادي ريغ في فترة بني جالب:
عاشت مدينة تڤرت يف أيدي بين جالب الذين عملوا على تثبيت مذهبهم املالكي مقابل
اإلباضي ،الذي عرف تراجعا كبريا كما متكنوا من اسرتجاع األمن واالستقرار يف حكم سلطان من
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سالطينهم ،و يف بداية عهد بين جالب عرف إقليم وادي ريغ وسوف ازدهارا ثقافيا وعلميا واقتصاديا
كبريا ،إذ متّ جلب أصحاب احلرف و الصناعات اليدوية ،كما شيّدت املساجد والقصور ومن أشهرها
املسجد الكبري بتڤرت يف القبة املنمنمة بالفسيفساء واملنرب الذي جلب من تونس ،وقد نقش عليه تاريخ
صنعه و بعض اآليات القرآنية و تشري بعض املصادر التارخيية إىل ازدهار اإلقليم بفعل بناء وتشييد
تطور العلم بشكل كبري حىت أصبحت هذه املساجد متثل مركز لإلشعاع
املساجد و املدارس القرآنية و ّ
احلضاري و الفكري عمرها العلماء واملدرسني ،ولكن متاشيا مع القاعدة األبدية دوام احلال من احملال فقد
تغري أمر حكام املشيخة وشاع بينهم الغدر واخلداع بفعل تنامي التنافس بني األحفاد ،الذين تناسوا
املشيخة وأمورها و راحوا يتصارعون على العر  .و من بني سالطني بين جالب والذين حكموا مدينة
تڤرت أول سلطان من بين جالب هو احلاج سليمان بن رجب املريين امللقب بالرجل املليح ،جلس على
كرسي احلكم من سنة  1414إىل 1431م.

)(http://toggort.ahlamontada

جاء يف كتاب الشيخ العدواين أ ّن رجال ينتمي إىل أسرة بين مرين حكام املهن باألقصى ومن
سكان مدينة فاس ،كان معتادا على احلج إىل مكة املكرمة كل سنة ويف طريقه حنوها كان مير بوادي ريغ،
أين كان يبيع السلع الفائضة على حاجته وبإحلاح سكان املنطقة الذين طلبوا منه اإلقامة ببلدهم ،جاء
كل أمالكه( .عبد القادر بوباية ،ص )31
بكل أفراد أسرته و ّ
استقر يف وادي ريغ وجلب معه ثروته و ّ
ّ

جيمع كثري من املؤرخني والكتاب عل أ ّن احلاج الثري املنحدر من بين مرين حكام املغرب األقصى،

هو اجل ّد األول لبين جالب ومن هؤالء املؤرخني الكاتب الرحالة املغريب العياشي ،الذي يقول يف كتابه "ماء
املوائد" الذي يروي فيه رحلته إىل املشرق "وأمراء هذه البلدة تڤرت أوالد الشيخ أمحد بن جالب وأسالفهم
من بين مرين" .ويؤيده يف ذلك احلاج محودة بن عبد العزيز ،الذي جاء يف مذكراته ما يلي" :وبنو جالب
هؤالء رؤساء تڤرت و أجزاؤها منذ القدم و هم ينحدرون من بين مرين وحكمهم نافذ يف بلد وادي ريغ".
(عبد القادر بوباية ،ص)34

- 382 -

بوعشة فاطمة ،بن عالل فاطمة الزهراء
 -8العمران في عهد بني جالب:
يالحظ يف العمران يف عهد بين جالب:
 احلفاظ على الطابع اإلسالمي ( أقواس ،قباب ،نوع األعمدة...اخل ) إبراز الطابع اجلمايل يف العمران و برز يف ذلك جلب بعض احلجارة والصباغة والبنائني املتخصصني منتونس مثال إلقامة قصر السلطان و بناء بعض املساجد كاملسجد الكبري املوجود حاليا.
ومن القصور يف عهد بين جالب قصر مستاوة وهو مركز ونواة مدينة تڤرت ،كان شكله يشبه قرصا
يتوسطه املسجد يف وسط ساحة (رحبة) وشوارعه الرئيسية تشبه حلقات وتقطع هذه دروبا وشوارعا ثانوية
مقر السلطان ،وللقصر ع ّدة
شعاعية ،تربط بني مركز القصر وأطرافه .ويف اجلنوب الشرقي للقصر يوجد ّ
مساجد للصلوات اخلمس وحتفيظ القرآن الكرمي ودراسة العلوم وللقصر ساحات (رحبات) تستغل يف
اجللوس ويف إقامة األسواق الضيقة (بعد صالة العصر مثال) وتقام هبا االجتماعات للصاحل العام كأعمال
التطوع لتسوية الشوارع واألزقة بالقصر.
وحسب ما ذكره صاحب سبائك الذهب ،أ ّن بين جالب من بقايا بين مرين إذ قال" :هم بربر
نزحوا من الصحراء واستولوا على املغرب وتلمسان ،وملا انقرضت دولتهم ساح دعاهتم يف األقطار طلبا
ّ
للملك ،فسكنت طائفة منهم بتامجوت غريب األغواط على ضفة وادي مزي ،فكانوا يعبثون بتجارة الغنم
إىل متليلي ورجالن أي ورڤلة ،مث ذهبت طائفة الدعاة إىل تڤرت ،وتوغالنت فكانوا يبيعون الغنم إىل أجل
و يف املقابل يأتون بأخرى فال جيدون الثمن ،فيزيدون أجال آخر مع ما يأتوه وهكذا فلما علم أن أمال،ك
السكان ال تفي خبالص الدين ،جاء أمحد اجلاليب بنفسه الستخالص دينه وأنه يريد الذهاب إىل احلج
فطلب حقه من السكان ،فلم جيد فشكاهم إىل سيدي حممد بن حيىي سلطان وادي ريغ فجمعهم و
أمرهم بدفع ما عليهم من دين فاعتذروا له وقالوا" :يأخذ أمالكا مقابل دينه" ،فقال" :إّنا ال تكفي"،
فقالوا" :خذ فيما بقي الناس عبيدا لك" فقال" :اصربوا حىت أعود من احلج وأنظر" فجمع أمرهم على أن
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ّ
(حممد احلاكم بن عون،2011-2010 ،ص )104-103

وهكذا دخلت الواحة يف حكم بين

جالب فقسم بني ابنية الوالية فواحد على تڤرت والثانية على متاسني( .حممد احلاكم بن عون-2010 ،
 ،-2011ص )07

 1-8قصر مستاوة:
عرفت القصور على أّنا عبارة عن جمموعة من السكنات احملصنة لتفادي هجوم الرحل وكذا
العدو اخلارجي وتكون حمصنة بأسوار عالية ومتتاز بأبراج مراقبة ،وهذه القصور اليت أقام هبا اإلنسان منذ
فرتات زمنية طويلة وقام فيها بنشاطات خمتلفة ،تظهر جليا يف نسيجه اخلاص هبا والقصور السكنية ،مل
حيدد تارخييا لوجودها بل عرفت من خالل جمموعة عوامل أمهها أن الرحل عندما يضعون رحاهلم يف مكان
حل هبا سكان
ما وعلى أرضية تعطي املكان صبغة جديدة "مكان سكين" ،ويبقى على هذه الصيغة كلما ّ

جدد ،حيث النشاطات األساسية واألماكن العائلية ،وهذه األّناط تكون مغطاة على شكل متكتل و

متجانس ،والقصور السكنية تكون ثابتة بدال من املساكن املتنقلة والغرض منه هو البحث عن مكان آمن،
واستمرت هذه العملية حىت تكونت مساكن متالمحة ذات أشكال هندسية مربعة ومثلثة ،وقد مثلت هذه
اهلندسة املعمارية للقصور على ضفاف الواحات واألماكن شبه الصحراوية ،اليت متثل نوعا من احلماية وهذا
النوع من القصور ال يأخذ عامل احلماية من األجانب فقط بل كذلك من املناخ القاسي( .شوشي زهية،
 ،2006ص )60-59

ينسب هذا القصر إىل عهد بين جالب ومركز ونواة مدينة تڤرت ،كان شكله يشبه القرص يتوسط
املسجد يف وسط الساحة ،وشوارعه الرئيسية تشبه حلقات وهبا دروب وشوارعها الثانوية ترتبط بني مركز
القصر وأطرافه ،و يف اجلنوب الشرقي للقصر يوجد مقر السلطان ،وحييط بالقصر سور من الطني حول
هذا اخلندق عمقه (3م) إىل (4م) و عرضه حوايل (10م) ودخول القصر يتم عن طريق جسور متحركة
للوصول إىل املدخلني الرئيسيني البارزين و مها" :باب السالم" و"باب اخلضراء" مع وجود باب ثالث سري
يدعى" :باب الغدر" ،يقال أنه وضع للنجدة وضرب العدو املباغث واألبواب تغلق ليال بعد إخراج الغرباء
من املدينة و توضع املفاتيح عند السلطان لتفتح يف الصباح (شوشي زهية ،2006 ،ص  .)60و القصر اليوم
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مل يبق على شكله بل ذهب شطر كبري منه ( نصفه اجلنويب تقريبا ) على يد العدو الفرنسي يف غزوه
لتڤرت يف نوفمرب .1854
 2-8األضرحة و المزارات:
اشتهرت منطقة وادي ريغ بكثرة األضرحة و املزارات ،فال تكاد ختلو منطقة من ذلك .وخالل النصف
األول من القرن العشرين وصل عدد األضرحة واملزارات باملنطقة إىل  126مزارة ،منها  45يف منطقة تڤرت.
مبا فيها النزلة وتبسبست والزاوية العابدية وغريهم .أما متاسني وبلدة عمر فيضمان  23مزارة وحتتوي ملقارين
وتضم املغري
تضم جامعة وضواحيها  15مزارة
ّ
مبا فيها مقر وسيدي سليمان والقصور على  30مزارة ،كما ّ

 13مزارة ولعر أوالد السايح مزارة واحدة .نفس الشيء بالنسبة لعر الفتايت وعر سعيد أوالد عمر،
أما عر الغرابة (رمحان وسلمية) فله مزارتان( .معاذ عمراين ،ص )140

ففي مطلع القرن العشرين كانت هذه القرى واملداشر تتوسط واحات النخيل بني أحضان ويل من
األولياء يعرف بصاحب البالد أو "موىل البالد" .ويذكر الشيخ بن دومة يف خمطوطه على ذكر الصاحلني يف
واحة وادي ريغ والذين آل إليهم حكم املنطقة وأصبحوا سالطني عليها ،منهم سيدي حممد بن حيىي الذي
اشتهر بالصالح والعدل وأرخ إىل األولياء وما اشتهروا به من كرامات ،حىت عرفت كل ناحية من نواحي
وادي ريغ باسم الويل الصاحل ،الذي يسكنها مثل سيدي خليل ،سيدي كانون ،سيدي سليمان ،والذين
يسمون بأعيان املنطقة (حممد احلاكم بن عون ،2011-2010 ،ص  .)5كما تشتهر بلدة متاسني بوادي ريغ
بالزاوية التجانية الشهرية وإخالصا للحقيقة التارخيية :إن رجال الزاوية التجانية قاموا بدور عظيم يف سبيل
حفظ القيم اإلسالمية و الروح العربية يف هذه الربوع .متنوا الصلة الثقافية بني علماء تونس وأهل واحات
تڤرت ،كانت الصلة بني الزاوية التجانية املذكورة وتونس متمثلة يف انتشار املبدأ التصويف للويل الصاحل
الشيخ أمحد التجاين بتونس بواسطة الويل الصاحل الشيخ علي التماسيين( .إبراهيم حممد الساسي،2007 ،
ص )33
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ّ

ويرجع الفضل يف تأسيس الزاوية التجانية بتماسني إىل احلاج علي التماسيين والذي بفضله عرفت
الطريقة التجانية انتشارا واسعا داخل وخارج الوطن ،فامتدت إىل متبكتو ،السودان ومصر وحىت مكة ،كما
كان بعض أفراد و ملو،ك الزنوج يف إفريقيا أعضاء يف الطريقة التجانية(.أبو القاسم سعد اهلل،2009 ،
ص)223

وللمكانة اليت اشتهرت هبا الزاوية التجانية يف إقليم وادي ريغ ،مل يستطع سالطني بين جالب
ط عليهم شهرهتم فكان ذلك من األساليب
وجود رجل عظيم بقرهبم مثل احلاج علي التماسيين ،الذي غ ّ
اليت جعلت اجلاللبة حيقدون على الطريقة التجانية بتماسني (هاينريش فون مالستان ،1974 ،ص .)52لكن
مساحة الزاوية واملشرفني عليها و طيبة قلوهبم آنذا،ك جعلوا من مقر الزاوية ملجأ للفارين من نظام حكم
معني أو سلطة معينة ،و لعل سلمان بن جالب آخر السالطني ساللة ببين جالب كان يدر،ك عند خروجه
من تڤرت أو الفرار منها إبان االحتالل الفرنسي للمنطقة سنة:

1954

أ ّن الطريق شاق وطويل .فخاف

على ابنيه الصغري بن علي و مباركة من مشقة السفر إىل تونس ،فمر بتماسني وتركهما يف محاية الزاوية
التجانية ،حيث تعهد الشيخ حممد العيد التجاين للكولونيل ديفو بالوصاية على أبناء الشيخ سلمان.
)(FERAUD. CH , p 26

 -9وادي ريغ في عيون الفرنسيين:
مثلت الصحراء اجلزائرية واجلهة الشرقية باخلصوص أمهية إسرتاتيجية لالحتالل الفرنسي ،برزت من
خالل الدراسات العلمية والبعثات الرمسية والرحالت الفردية طيلة فرتة االحتالل ،فكان اهتمام الفرنسيني
بالصحراء الواقعة يف احلدود اجلغرافية ملناطق سيطرهتم وممتلكاهتم املمتدة من الشرق والغرب عند احلدود
وجتسد االهتمام على شكل دراسات وكتابات وكان لدراسات الضابط
التونسية واملغربية ،ومن اجلنوب ّ
دوماس أثر يف التعريف بالصحراء كاملظاهر التضاريسية واألنثروبولوجية للسكان وأصوهلم و احلياة
االقتصادية داخل الواحات وأسهب يف احلديث عن الصحراء كتابه" :عادات وتقاليد التل ،القبائل –
الصحراء " .كما كانت كتاباته مقاربة يف كتابه" :الصحراء اجلزائرية دراسات جغرافية وتارخيية " ودرس
الصحراء بعمق خاصة منذ احلمالت األوىل لالحتالل الفرنسي .1844
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وكان هلذا النوع من الدراسات عن الصحراء اجلزائرية انتشار كبري ،فعدد كبري من الضباط الذين
خدموا يف املنطقة ألّفوا دراسات عنها كرتميويل  Trumeletوكافينيا،ك  Cavaignacوغريهم (سليمة بودخانة،

 ،2016ص  .)199-198كما مثلت الصحراء لبعض الفرنسيني صورة غامضة مليئة باألسرارّ .أما فيما
خيص خمططات فرنسا فقد اعتمدت السلطة االستعمارية على نظام ميكنها من إحكام قبضتها على
ّ

املنطقة ،باعتبار تڤرت منطقة صحراوية مفتوحة .فبعد اإلطاحة باإلمارة اجلالبية استبدلت السلطة اجلديدة
النظام اإلداري ،الذي كان معموال به من قبل "القياد" و"اخللفاء" فجاء هذا بديال عن نظام السلطان،
حبيث أصبح القائد يلقب بلقب احلاكم على تڤرت ووادي سوف( .سليمة بودخانة ،2016 ،ص )199

كما تفطنت السلطة الفرنسية إىل وسائل كثرية تكسب هبا اجلزائريني ،وهي اكتساب الشيوخ سواء
شيوخ الدين أو شيوخ الطرق الصوفية أو شيوخ القبائل واألسر العريقة ،وذلك عن طريق "هدية الربنوس"
واليت كانت هلا آثار فاعلة يف النفوس منذ العهد العثماين ،ومن خالل هذه السياسة يتضح أ ّن النفوذ
الفرنسي امت ّد بواسطة هؤالء الشيوخ إىل مناطق كثرية من البالد منذ بداية االحتالل ،ولكن لكل شيخ
أمهيته و لون برنسه ورموزه و وظيفته( .خليفي عبد القادر ،2011-2010 :ص )206

وممّا لوحظ قبل االستعمار الفرنسي أ ّن منطقة وادي ريغ كانت أكثر تنظيما من طرف اجلماعة،
يتم اختيار أفرادها من أعيان و وجهاء القوم والقرى ،إذ كانت كل قرية أو دشرة تدار من طرف كبري
اليت ّ

الوجهاء .لكن بعدما احتلت فرنسا تڤرت و وادي سوف جتاهلت اإلدارة اجلديدة النظام القدمي للحكم
عن طريق اجلماعات ،وذلك بوضع األعرا العديدة من البدو وكلها حتت سلطة الشيوخ كأفراد (خليفي

عبد القادر ،2011-2010 :صّ .)207-206أما من حيث انتها،ك املقدسات يف منطقة وادي ريغ ،هو
تدمري جزء كبري من املدينة القدمية مستاوة كان شكلها الدائري الكامل يسبب االنزعاج للسلطة
االستعمارية يف سياستها للسيطرة على اجملتمع ،وبالتايل فقد أزالت اجلزء اجلنويب الغريب وصوال إىل اجلامع
الكبري والساحة املركزية اليت مل تعد كذلك ،هذا م ّكن السلطة االستعمارية من الوصول ومراقبة السكان متّ
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إنشاء يف هذه املناطق املنزوعة ،ثكنة عسكرية تقابل اجلامع الكبري والساحة ،كما متّ تشييد مقر احلاكم
العسكري( .خليفي عبد القادر ،2011-2010 :ص)209
-11

أسطورة تڤرت البهجة بين المقدس و المدنس ( هل أسطورة البهجة حقيقة أم خيال ):

تقول األسطورة أ ّن موقع تڤرت سابقا كان مشال بلدة النزلة حاليا وأ ّن أصل تسمية تڤرت ب"البهجة"،
يعود إىل امرأة كانت تعيش هنا،ك تدعى البهجة وحسب ما قيل أ ّّنا كانت امرأة فائقة اجلمال ولكن مل
تكن تتمتع بسمعة جيدة مما دفع باألهايل لطردها من تلك املنطقة لتلجأ إىل كوخ (قريب) ،الذي ميثل
حايل مسجد مستاوة العتيق على ما أعتقد بوسط املدينة .بقيت البهجة هنا،ك إىل أن قدم أحد املرابطني
من مدينة املسيلة يدعى بوجلملني" وهو من األولياء الصاحلني وذلك لينشئ زاوية له باملنطقة ولكنه مل
يلقى ترحيبا من أهل تڤرت ،ومل يستضفه أحد .فرحبت به البهجة واستضافته وأكرمته .فرح املرابط
"بوجلملني" ملا لقيه من حفاوة من تلك املرأة وكمكافأة لصنيعها دعا هلا بكلمات ":يا اهلل امحي البهجة
وليصبح كوخها بيتا قائما ولتصبح بيوت الناس الغري مضيافني مهجورة ومنهارة" .استجاب اهلل لدعوة الويل
الصاحل وأصبح سكان تڤرت مفرقني ومتناحرين فيما بينهم وتغري احلال بالنسبة لكوخ البهجة البائس
وأصبح بيتا ساحرا مبنيا من طوب مصبحا مبصباح قلب مدينة تڤرت اجلديدة.
إذا كانت هذه األسطورة حتمل الصح أم اخلطأ و هي موجودة يف مواقع عدة ،أفال تعتقدون أّنا
تعكس واقعا معاشا و رمبا دعوة الويل الصاحل قد وقعت بالفعل؟ !! .لكنها مفندة ،حيث قمنا بالبحث
حول هذه األسطورة يف املراجع الفرنسية فوجدناها يف بعض النصوص باللغة الفرنسية .سألنا بعض
فرد علينا بأ ّن هذا كالم جهل وإشاعات استعمارية أطلقها االستعمار
الباحثني فيما خيص هذه األسطورة ّ
الستحمار الشعب اجلزائري .فما دخل تڤرت يف امرأة وحىت اسم البهجة اسم عريب ودخول العرب لتڤرت
جاء بعد حوايل عشرة قرون من إنشاء املدينة ،وكثرة هذه اإلشاعات أو األسطورة أو اخلرافة محله اآلن
بعض املستغربني ،وصل حل ّد نشرها يف ويكيبيديا و هذه كلها حلاجة يف بعض النفوس املريضة اليت تريد
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إلصاق صفة إلغاء والفسق يف نسائنا و حرائرنا بادئ أ ّن األمر وراثي وهم أحفاد زانية لألسف ،كذلك
يطلق على العاصمة اجلزائر البهجة ،أهي كذلك تلك املرأة؟.
البهجة صفة وليست اسم وزيارة هذا الرجا "بوجلملني" حوايل ّناية القرن 16م وهو شيخ زاوية
بوتشيشية حبمام الضلعة باملسيلة وكانت له زيارات دورية لتڤرت للتزود بالعلم و الدراسة على يد مشاخيها
ومل يوجد أثر هلذه اخلرافة يف مقر الزاوية وجيب عن احلديث عن هذه اخلرافات واليت بالرتويج هلا ينجح
أصحاب اإلشاعة يف الوصول لغرضهم ،لكن تفسري األسطورة منطقي (ينظر إىل النص املرفق يف املالحق).
وادي ريغ اليت رحبت بالفاحتني وتعايشت بسلم طيلة عقود من الزمن مل يرمحها جنود االستعمار
الفرنسي ،فاغتصبت األراضي وحتول الرجال األشراف إىل عمال سخرة وصار األسياد اجلدد هم القايد،
البشاغة و الدايرة و احملر وكلهم أبناء فرنسا ،الذين عملوا املستحيل لتقسيم أهايل وادي ريغ وكسروا
العشائر وحلت الكنيسة لتنافس املسجد و بنيت مدن جديدة بطابعها الكولونيايل.
 -11قائمة المراجع:
)1

إبراهيم حممد الساسي بن العوام ( ،)2007تعليق اجلاليل بن إبراهيم العوام ،منشورات تالة ،األبيار
اجلزائر ،أجنزت هذه الطبعة يف إطار اجلزائر عاصمة الثقافة

العربية.

)2

أبو القاسم سعد اهلل ( ،)2009تاريخ اجلزائر الثقايف ،دار الغرب اإلسالمي.

)3

أمحد حسيين بن براهيم ،النزلة بني أحضان أوالد رحاب و والد أحسن ،دط ،تڤرت.

)4

احلاج حممد الصغري ،حقائق من تاريخ بين جالب بوادي ريغ ،أعمال امللتقى التارخيي الثالث فرتة
حكم بين جالب مبنطقة وادي ريغ ،احلميمية التارخيية الوفاء للشهيد تڤرت.

)5

خليفة عبد القادر ( ،)2011-2010حتوالت البىن االجتماعية وعالقتها باجملال العمراين يف مدن الصحراء
اجلزائرية ،دراسة سوسيوأنثروبولوجية ملدينة تڤرت (وادي ريغ) ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف
العلوم ،ختصص أنثروبولوجيا اجتماعية و ثقافية.
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)6

سليمة بودخانة ( ،)2016القصور يف كتابات الرحالة الفرنسيني يف اجلنوب الشرقي ،أعمال امللتقى
الوطين الثاين حول الرتاث الثقايف يف املناطق األثرية يف اجلنوب الشرقي اجلزائري و أمهيتها يف كتابة
التاريخ الوطين ،مديرية الثقافة بالوادي،

ط .1

)7

شوشي زهية ( ،)2016جممع القصور مذكرة لنيل شهادة املاجستري.

)8

صالح الدين باوية ( ،)2009إلياذة وادي ريغ ،احتاد الكتاب اجلزائريني ،املراجعة واملتابعة :بوزيد حرز
اهلل،

)9

ط.1

الطيب بوسعد ( ،)2011جملة الواحات للبحوث و الدراسات،

العدد.15

 )10عبد احلميد إبراهيم قادري ( ،)1998التعريف بوادي ريغ ،اآلمال للطباعة ،تڤرت،

ط.1

 )11عبد احلميد إبراهيم قادري ( ،)2014وادي ريغ تاريخ وأجماد جزائرية ،دراسة تارخيية ،دار األوطان
اجلزائر،

ط .2

 )12عبد القادر بوباية ،قيام حكم بين جالب بوادي ريغ ،اجلمعية التارخيية :الوفاء للشهيد ،تڤرت .
 )13حممد احلاكم بن عون ( ،)2011-2010خمطوط أخبار أيام وادي ريغ للشيخ حممد بن الطاهر بن دومة،
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ ،ختصص علم املخطوط العريب.
)14

معاذ عمراين ،املساجد والقباب واألضرحة يف منطقة وادي ريغ خالل النصف األول من القرن
العشرين ،أعمال ملتقى.

)15

هاينريش فون مالستان ( ،)1974ثالث سنوات يف مشال غريب إفريقيا ،ترمجة :داود أبو العيد ،اجلزائر.

 )16سالطني بنو جالب ،http://toggort.ahlamontada :تاريخ االطالع 29 :أفريل 2011م ،على الساعة:
 11:12من طرف املدير العام.
17) FERAUD.CH, Notes historiques, RA , N°116.
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