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 مـقـدمــة:

الحقب والفترات التاريخية،  األوراس في بناء الحضارة االنسانية في مختلف املجتمع ساهم

الذي ساعد  ي ارتبط بالفالحة والنشاط الريفي،الذ كما ساهم في ترقية اقتصاد شمال افريقيا

طوبوغرافية بالدهم  حيث فرضوا أنفسهم على ،مع متطلبات املنطقةاألوراس  فيه تأقلم سكان

 ."أركيولوجيا"املتعارف عليها ودم الفترات لصالح االنتاج الفالحي منذ أق ،عرةالو

خاصة خالل  ،االقتصادي بشمال افريقيا مبني أساسا على الثروة الفالحيةلقد كان الثراء 

األوراس ي القديم( ال خلقها في املجتمع ت على تطوير الزراعة وانتشارها )الفترة الرومانية التي عمل

، بإقامة منظومة فالحية محكمة تتحكم فيها التشريعات القانونية من حيث التقسيم واالستغالل

، واألوراس دون شك كان سببا ولو "واالزدهار لروما إلفريقياثراء الـ "روما فثر إيجابيا على والذي أ

حقيقة هذا االزدهار باملنطقة في جزء من هذا االزدهار، ونحن في بحثنا هذا سنحاول الوقوف على 

هنا جاء بحثنا تحت عنوان: من خالل دراسة مخلفات هيئاته الفالحية القديمة، ومن 

ت الفالحية بإقليم كتلة جبال "املنشآ
 
ر و أ  "اس 

".تنميطيةدراسة أثرية "

نظرا ا الشخص ي باملجال الريفي القديم، هذا املوضوع ضمن إطار اهتمامنليدخل اختيارنا 

مهما تأثروا بالوافدين تبقى لهم تقنياتهم الدالة على يتمثل األول في أن سكان األرياف  :ألمرين

والتي تنصهر مع دخولهم لعالم  (، األغراض اليومية املستعملة،...الدينية البناء، الطقوس)أصالتهم 

تعطينا نظرة  ، فدراسة مخلفات هؤالء السكان الذين كانوا بعدين عن عالم التمدنن"د"التم

أوسع حول حياة سكان املنطقة األصليين، أما األمر الثاني فيتمثل في أن الباحثين خاصة 
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، واهتموا باملدن وأهملوا الريف خاصة من ناحية ثيرا بهذا الجانبالفرنسيين منهم لم يهتموا ك

كما أن  التنقيب األثري، فدراساتهم لهذا املجال هي مجرد سطحيات شأنهم شأن باحثي اليوم،

زارع والضيعات بالكتلة الجبلية دراستنا لن تعطي الكثير نظرا لعدم وجود حفريات ملختلف امل

."أوراس"

 تمنشآاليوم تكاد تكون غير صالحة للزراعة حيث شككنا في وجود هذه املنطقة إن     

ذا ما جعلنا نطرح إشكاال رئيسيا:فالحية في بادئ األمر، وه

؟ فالحيةملنشآت  ، نتج عنه إقامةمحكما زراعياراس" تنظيما هل عرفت كتلة جبال "أو

أخرى ثانوية هي:الى ويتفرع عن هذا اإلشكال الرئيس ي       

؟ فضل روماني ،باملنطقة الزراعي لالنتشارهل 

؟ يةت هل لها نفس خصائص املناطق السهلن وجد، إفالحية تمنشآهل وجدت 

؟  ماهي أهم املحاصيل الفالحية للمنطقة

اإلجابة على هذه اإلشكاليات قدر اإلمكان من خالل دراسة حاولنا في بحثنا هذا         

أثرية وبيليوغرافية إال أن الوقت لم يكن في صالحنا مقارنة باتساع رقعة الدراسة.

لنقدي في بعض اتبعنا في هذه الدراسة منهج علمي وتمثل في املنهج التاريخي الوصفي وا   

املوضوع، كما وضعنا خطة لبحثنا نظن أنها مناسبة ومتناسقة ملعالجة  لزم ذلك،أالحاالت إن 

ت على ثالثة فصول كالتالي:حيث احتو
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تم التطرق فيه إلى املعطيات الطبيعية والتاريخية للمنطقة وهذا  :ل األولالفص      

للتعريف بمنطقة الدراسة وتحديد املجال الجغرافي للدراسة.

اصة قبل وبعد فقد خصصناه لدراسة الفالحة عامة والزراعة خ :لثانيأما الفصل ا     

كيات األراض ي وتسييرها.كما تطرقنا فيه مللالفترة الرومانية، 

يم من خالل لقمنا بدراسة بعض املواقع الفالحية املنتشرة باإلق :وفي الفصل الثالث       

ما توفر لدينا من مراجع والتعليق عليها.

وفي األخير أنهينا دراستنا بحوصلة من االستنتاجات املهمة في املجال الفالحي الريفي      

اجتهدنا على  كما ،في بعض األحيانولو كان  بمنطقة الدراسة وتأثرها بالتغيرات من منطقة ألخرى

. على مجمل اإلشكاليات اإلجابة قدر اإلمكان



 

الفصـل األول: املعطيات 

الطبيعية والتاريخية ملنطقة 

 "أوراس" في الفترة القديمة
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-I :الخصائص الجغرافية والطبيعية 

ألزم علينا تحديد موقع جبال "أوراس" ضمن الخريط  داية هذا الجزء من الدراسةبقبل 

 (( 01الجيوسياسية للجزائر، واملتمركز بالشمال الشرقي لها. )أنظر الخريطة رقم: )

 

 عن: : موقع الكتلة الجبلية "أوراس" بالجزائر (01) الخريطة

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurès. 

 تحديد االطار الجغرافي ملجال الدراسة: -1

هذه الدراسة يشمل منطقة األوراس مع تضييق الحدود املتعارف عليها عموما لإّن املجال الجغرافي 

 ،بسكرة ها داخل أربع مدن "خنشلة، باتنة،و حصر  املنطقةفي فترتنا، حيث قمنا بتحديد هذه 

على الحدود  مشكلة لنا على الخريطة شكل رباعي، حيث في دراستنا اعتمدنا خنقة سيدي ناجي"

للتقليص  )يحدها واد فضالة من الغرب و واد العرب من الشرق( املتمثلة في الوديان هيدروليكيةلا

)أنظر .كيلومتر مربع 6000بـأكثر من  تقريبا مساحتهامجال الدراسة والتي تقدر  من شساعة أكثر 

 ((01الصورة: )
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 عن: مجال الدراسة ورة جوية تمثل املدن التي تحدد(: ص01صورة رقم )

http://www.topomapper.com. 

 (Gaudry (M.))يف التحديد الذي جاءت به الباحثة "غودري"صيل أكثر نضلتف
1، 

قسنطينة بين باتنة وبسكرة وخنقة سيدي ناجي و  جنوبمعتبرتا األوراس أكبر كتلة جبلية تقع 

 (Lambiridi)خنشلة، يحدها من الغرب الطريق الروماني القديم املمتد بين "خربة أوالد عريف" 

و هو اليوم الطريق الرابط بين باتنة و بسكرة، اما من الشرق فتمتد الكتلة  (Vescera)و بسكرة 

من منحدر "سباخ" و حوض "الطرف"، و بالضبط الطريق الرابط بين باتنة و خنشلة من الشمال، 

 الصحراء من الطريق الرابط بسكرة إلى خنقة سيدي ناجي. او من الجنوب تحده

و املفهوم الجغرافي لألوراس يطلق على الكتلة املدلول  أّن إّن معظم املراجع تتفق على 

سيدي ناجي و بسكرة جنوبا، وخنشلة و ين باتنة و خنشلة شماال و خنقة الجبلية املحصورة ب

حيث بهذه املراجع(،  االستشهادسهل علينا ي شرقا و باتنة وبسكرة غربا )و هذا خنقة سيدي ناج

الكتلة الجبلية من الناحية التضاريسية هي امتداد لجبال ملعين، فهذه ي يشبه ايبشكل تقر  تأخذ

 2جبال االطلس الصحراوي. التقاءاالطلس الكبير)املغرب( و نقطة 

                                                           
1 - Gaudry (M), La femme Chaouia de l'Aurès, librairie orientaliste Paul Geuthner,  paris, 1929, p.p. 18.19. 

   .8. ، ص 2016في املنطقة وقيام ثورة األوراس، امللتقى الوطني الرابع األوراس عبر التاريخ،  التوسع الوندالي (،.الحاج )ص -2

 

 ش
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عند حدود الحيز  الكتلة الجبلية األوراسية من الناحية التضارسية ال تنتهيكما أن 

اليوم بتبسة والتي تعرف  "النمامشة"إلى جبال ، فهي تمتد شرقا الذي ضمن دراستنا الجغرافي

جبال  ربية فهي تمتد إلى غاية إلتقائها مع سلسلة"أوراس النمامشة"، أما من الجهة الغ بإسم

أوراس " لها تسميةت يعبر الكتلة الجبلية املعروفة بجبال بلزمة و التي أعط "األطلس التلي"

  .1"بلزمة

و في هذه الدراسة نرصد مختلف املعالم األثرية الفالحية لريف األوراس القديم و التي هي 

و هذا مع حصرها زمنيا إن أمكن ذلك  "صغيرة، متوسطة، كبيرة"ضمن املنشآت الزراعية بأنواعها 

 ا.نحسب املعلومات املتوفرة ل

 ية املنطقة:طبوغرافية و جيولوج -2 

يحتوي على عدة مرتفعات متجاورة أهمها جبل "شيليا" و هو جبال األوراس ككتلة جبلية 

م، وجبل "أحمر خدو" 2321 "يليه جبل "محمل ،م2328راس حيث تبلغ قمته و أعلى قمة باأل 

م و "بوعريف" 1780م، وجبل "ماللق" 1809م من الجهة الجنوبية، وجبل "أيش علي" 2000

 ((01)أنظر الشكل: ) .2م1741

لجنوب وقطع هذه الجبال تكون عبر املسالك الضيقة التي لالسبيل الوحيد للوصول  إن

صنعتها املجاري املائية في أعماق تلك األخاديد مثل التي توجد في الجهة الجنوبية من تيمقاد 

"، حيث يستعمل هذا املضيق للمرور من خالله إلى وسط تيغانمين"هاغيت" أو ما يعرف بمضيق "

جبال األوراس و الوصول إلى جنوب هذه الجبال عبورا بالقنطرة، حيث امتازت هذه الكتلة 

 املنطقة خالل الفترات القديمة. تالجبلية بخشونة و صعوبة طبوغرفيتها والتي تعتبر من إيجابيا

                                                           
النظم )(، النظم والتحصينات بمنطقة األوراس "القرن السابع والثامن"، مجلة دراسات تراثية، أعمال امللتقى الدولي: .لمي )م.لو ع -1

 .517. ، ص2004، الجزائر، (العهد العثماني العسكرية في بالد املغرب منذ القديم إلى نهاية
الجزائر، ، دار هومة، 1"، ج1839-1837األوراس إبان فترة االستعمار الفرنس ي "التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية (، .زوزو )ع.ح -2

 .32.33 .، ص.ص2011
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 :لبامن إنجاز الط، الدراسة ثالثي األبعد(: مقطع طبوغرافي ملجال 01الشكل رقم )

 Google Earth, Surfer 9, Tcx Converter).) أستعمل فيه عدة برامج:

عريقة  وفجاج التي تشقها أودية عميقةبلية و أما من الناحية الجيولوجية فهذه الكتلة الج

حيث بدأ تكوينها  ،1تاس ي األول هد الكريعمليون سنة أي منذ ال 140كثر من تصل إلى أ ،ولوجياجي

أهمها هذه الفترة عدة حركات تكطونية خالل  و عرفت هذه املنطقة ،في الزمن الجيولوجي الثاني

الكبيرة و في  االرتفاعاتفي الزمن الجيولوجي الرابع، و نتيجة هذه الحركات املختلفة تشكلت تلك 

د خاصة من الجهة شدي انخفاضالوقت نفسه عرفت املناطق املجاورة لهذه الكتلة الجبلية 

 .2ة و الشمالية ما كونت لنا السهول الجنوبي

في جنوب ملغيغ" جاال لتتكون فيه الشطوط مثل: "شط كما تركت تلك الحركات م

و األوليقوسين انشقاقات تنتج  وظهرت خالل امليوسين ،ف" في شمالهاالطر  األوراس، و شط "قارث

و التي تكونت بينها  ،فتشكلت بذلك قمم متجاورةذه الكتلة هالعليا من في األجزاء  انفصالعنها 

                                                           
 -.www.inumiden.com :نشر في .2015انوميدن،  السهل، وراس بين الجبل وآ(، .عبدي )س - 1
  .14. ، ص2005/2006(، دراسة مواقع أثرية قديمة في األوراس )حوض الواد األبيض(، مذكرة ماجستير، الجزائر، .و) إعيشوشن - 2
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بفعلها و خالل  حيث تتجمع بها مياه األمطار فشلكة ،بسبب عوامل التعرية انكساريةاديد أخ

شكلها النهائي منذ  خذلضيقة، كما أن هذه الجبال بدأت تأجريانها مجاري املياه العميقة وا

 .1الباليستوسين

 الشبكة الهيدروغرافية: -3

األوراس خزان مائي يمول املحيط السهلي املجاور له على شكلين مياه جوفية ومياه جارية، 

املتجهة نحو الشمال مصدرها املنحدرات الغربية لجبال األوراس منها )واد فاملجاري املائية 

 غيرها( أما بالنسبة للمجاري األخرى التي تسيل في االتجاهقة، واد توفانة، واد بولفرايس، و الطا

الجنوبي فمصدرها مرتفعات جبال األوراس، حيث تجتمع مجموعة من األودية و التي تصب في 

واد  ودية هي من الشرق إلى الغرب )واد الحي، واد البيض،، وهذه األ مكان واحد وهو "شط ملغيغ" 

 ي ، كما أن املجار ((03)أنظر الخريطة رقم: )(و غيرها واد عبدي، واد العرب قشطان، واد فضالة،

حية املنتجة والواقعة في األسفل الحدود التي تنتج عن هذه األخيرة تمول أيضا املناطق الفال 

الهيدروغرافية مصدرها األمطار والثلوج خاصة وأنها تمتاز  ، كل هذه الشبكاتالجنوبية لألوراس

 .2ها بمناخ قابل جدا للتبخر 

واد شمرة" الوحيد يعتبر  " ذى من سفوح جبال األوراس،ومن بين كل هذه األودية التي تتغ

أما املجاري الباطنية لجبال   ،3العلوي "واد الطاقة" أو "ربوعة" دائم الجريان و الذي يسمى قسمه

األوراس توجد في شكل منابع تتدفق من بين الطبقات الصخرية للواجهات االنكسارية واملناطق 

االنسان حولها، حيث اعتبرت  ر استقرااملنخفضة من جريان الوديان، والتي ساهمت في تمركز و 

أبرز هذه املنابع خزان احتياطي هام خصوصا في فصل الصيف واملراحل الزمنية الجافة، ومن 

                                                           
 . 14. ، صسابقمرجع ، (.و) إعيشوشن - 1
 www.wilaya-batna.gov.dz-: املوقع االلكتروني الرسمي لوالية باتنة، انظر  -  2
 نفسه. رجعم - 3
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 100 ـالتي يقدر عددها بقة "تاسريفت" املتواجدة بمنعة و وأهم هذه الينابيع هي املتواجدة بمنط

ا االن فهي ينبوع و التي أستغل سابقا في تزويد سكان مركز منعة باملياه الصالحة للشرب  أم

الرتفاع كما أنه يوجد ينابيع أخرى قد تعرضت للجفاف نظرا  ،1شجارتستغل في سقي بساتين أ

 .رض أو قد غيرت مجراها بباطن األرضدرجة حرارة األ 

 املناخ و الغطاء النباتي: -4

نوع مناخها وهذا أيضا راجع للنسب املتفاوتة تو جغرافيتها  يتبعا لطبوغرافية املنطقة 

، كما الرتفاعها على مستوى البحر
ً
  وساخنة صيفا

ً
م الجبلية حاجزا تمثل القم، فهي باردة شتاءا

دل التساقط الى صل معمطار فيطبة فتتوقف و تفرغ حمولتها من األ أمام التيارات الهوائية الر 

و املدى الحراري  مئوية، درجة 14بـ  ، كما يتميز هذا املناخ بمعدل حراري يقدر م في العاملم2000

 ،لى ما دون الصفر خاصة في شهر جانفياوت حيث تصل درجة الحرارة في فصل الشتاء إفيه متف

نه تسبب في إلى درجة أ املنطقة سكانقاسيا جدا على  فصل الشتاء كان م1847 سنةفي إذ يحكى 

، وهذا خير 2دة البرد ومن نقص وسائل املقاومةطرافهم التي تجمدت من شأ الناسفقدان بعض 

 دليل على قساوة هذا الفصل باملنطقة.

تدخل عدة عوامل في تغيير و تباين مناخ هذه املنطقة الجبلية، منها: عامل الرياح 

أن املناطق  (De Lartigue) "تيجر ال وشكل التضاريس، حيث يرى الباحث "دي باإلضافة لإلرتفاع 

بفعل الرياح الساخنة التي املقابلة للصحراء كانت خصبة في القديم لكنها تحولت ملناطق جرداء 

لفية يكن كما عليه اليوم، ففي حدود األتتعارض معها، حيث الغطاء النباتي باألوراس لم 

أصبح معتدل في حدود األلفية  لكنالخامسة قبل امليالد كان املناخ السائد في األوراس رطب 

                                                           
)ثنية العابد، شير، منعة، تيغرغار(، مذكرة  (، التحوالت الحضرية في منطقة جبلية حالة مراكز منطقة وادي عبدي األرواس.مدور )و -  1

 .13.14 .، ص.ص2009/2010ماجستير، جامعة قسنطينة، 
 .23. (، مرجع سابق، ص.زوزو )ع.ح - 2
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 "ستيفان غزال"تدخل ضمن نطاق دراستنا يرى أما في الفترة الرومانية والتي  ،1ولى قبل امليالداأل 

(Gsell (St.)) ائق القديمة بخصوص مناخ شمال إفريقيا خاصة وهذا بعد دراسته لبعض الوث

حصلت بعض التغيرات فهي طفيفة  لم يتغير املناخ وإذا تبين أنهأنه  والذي توصل من خاللها

 .2جدا

األول  :أما بالنسبة للنبات فإن التدرج في الغطاء النباتي كما و نوعا يقوم على مستويين

 ((02: ))الشكل رقم .التضاريس ارتفاعو الثاني حسب  ،لى الجنوبالشمال إ من

 

 عن: (: رسم توضيحي يمثل مختلف أنواع النباتات، و العلو املناسب لنموها بجبل "أوراس"02الشكل رقم )

 .16، ص. سابقمدور )و.(، مرجع 

والصنوبر كما هو  األرز فنجد في أعلى الجبال حيث املناخ الشبه الرطب غابة كثيفة من 

موجود على قمم جبال "شيليا"، بينما تنمو أشجار البلوط على سفح جبال "املحمل" إلى غاية 

منطقة منعة كما تنمو نبتات الوزال و باقة البنفسج، وهذا بكثافة متناقصة كلما اتجهنا نحو 

 "الحلفاء" و"العرعار"ية مثل: الوادي حيث نجد النبتات الشبه سهلالجنوب، وكلما نزلنا نحو 

                                                           
 .17.(، مرجع سابق، ص. و) إعيشوشن - 1
 .83ص. ، 2007املغرب، ، 1ج ،تاريخ شمال أفريقيا القديم، تعريب سعود محمد التازي يل )اص.(، اكص - 2
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 من منطقة "منعة" تنعدم االشجار الغابية 1"الزعيترةو"والشيح 
ً
، ففي جهة الود "لبيض" و ابتداءا

نهائيا تاركة املكان للغطاء السبهي بكثافة متدنية كلما اتجهنا جنوبا، كما أن  ظهرور أشجار النخيل 

عبارة عن مجال انتقالي من الناحية انطالقا من بساتين مركز منعة تشير إلى أن هذه املنطقة 

، ويبقى جهة 2الصحراوية تعكسها طبيعة النبتات املناخية، حيث تمتزج فيه التأثيرات الشمالية و 

 الجنوب أفضل من حيث التنوع النباتي و البيولوجي.

 -IIاإلطار التاريخي :  

ْوَراْس"  أصل تسمية -1
َ
 :"أ

في القرن الثاني بصيغة  (Ptolémée) "يموسل"بط الجغرافي "أوراس" عند ذكر جبل ورد

(Audon)  ،المباز" شرق  ى أن جبل أوراس يقع جنوبإل الجغرافي هذابحيث أشار اإلغريقية "

 املؤرخ البيزنطي (Procope)وردت عند "بركوب"  و ،((02)أنظر الخريطة رقم: ) 3)تازولت(

وهذا  ((Oros Aurasionأوراسيون" أوروس "بالصيغة اإلغريقية عبارة "جبل األوراس" كتالي: 

 جبل يقطعه، كما ذكر  أنه يالديم 553أثناء حديثه عن مقاومة املنطقة للجيوش البيزنطية سنة 

، كما ذكره مرة ثانية وحدده بمسافة ثالثة عشر يوم من 4املسافر خالل ثالثة أيام كاملة من السير

 السير.

 التسمية، حيث يجهل معنى اسم أوراس رغملم يتم بعد تحديد املعنى الدقيق لهذه 

: "أريستيد هوراس من بين الباحثين على سبيل املثال ونذكر  ،بعض الباحثين تفسيره محاوالت

 د أن أصل لفظقوهو يعت ،الخبير في شؤون منطقة القبائل (Letourneux (A.H.)) لوتورنو"

                                                           
 .16. (، مرجع سابق، ص.مدور )و - 1
اد عبدي(، مجلة الجغرافي العربي، و (، نموذج عن تدهور حالة املوارد املائية السطحية في جبال األوراس )الحوض الهيدروغرافي ل.قالة )م - 2

 .235. ، ص2001 ،01العدد
 .13، ص. مرجع سابق زوزو )ع.ح.(، -3
 .13، ص. 2007 دار هومه، بوساحة )أ.(، أصول أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر، -4
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 (Masquera) "رايو ماسك"كما يشاطر  والتي تعني شجرة األرز، "أْرُزون" مشتق من كلمة "أوراس"

 (Duveyrier)أما  ،1، بأن غابات األرز كانت منتشرة في هذه املنطقةهصحت على هذا الرأي مستدال 

 (Bignoune)"ويرى أن لفظة "بينيون  ساميةهذه الفرضية التي قد تكون متفرعة من أصول يفند 

(Pinus) تعني شجرة األرز أيضا تحريف للفظة الالتينية يالت 
، وقد تبنى الباحثون هذه النظرية 2

 .سواء منهم املختصين في اللسانيات أو في األنثروبولوجيا

 

 ، عن:1/250000مقياس الرسم: ، موقع الجبل املعروف باسم "أوراس": (02) الخريطة رقم

تية مع أسماء أفراد مجتمعات املراكز انابخوش )ز.(، التركيبة البشرية ملجتمع الريف األوراس ي أثناء االحتالل الروماني )دراسة تحليلية ومقار 

 .83، ص. 2016/2017الحضرية الرومانية بـ "أوراس"(، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 

لفظة سرت قد فف (Gaudry (M.)) "قودري" الباحثة حسبوعلى صعيد آخر، و 

ال  ، كما3"اللون الرمادي" يتعن التيلفظة "إيهراس" والتي تشبه  "حمر"اللون األ  بمعنى" أوراس"

  "أوراس"أن اسم  يستبعد
ُ
 و  التي تعني الجبل، (Oρος)" ْس ُر و مأخوذة من الكلمة اإلغريقية "أ

                                                           
1- Masqueray (E.), Voyage dans l’Aouras, Études Historiques. Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 6è 

série, XII, 1976, p. 41. 
 .14 .(, مرجع سابق, ص.زوزو )ع.ح - 2

3 -  Gaudry (M.), Op.Cit., p. 11. 
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أراس" أن كلمة أوراس مشتقة من كلمة " ،*على الطوبونيميا اعتمدتذهبت بعض الدراسات التي 

عندما تكلم عن  "البكري " هالتي تعني اللون األحمر املائل إلى السمرة، وخير دليل على هذا ما ذكر 

املغرب "والتي كان اسمها "تارواست" والتي يعني اسمها الحمراء في كتابه  "املسيلة"مدينة بقرب من 

ودار حوالها  ،خرأصل تسمية "أوراس" من باحث ل  تاربفقد تض ،1"في ذكر بالد إفريقيا واملغرب

 عدة فرضيات لم نذكر منها إال القليل.

  : تاريخ املنطقة -2

 : التاريخ وفجر التاريخ لعصور ما قب -2-1

املنطقة االستقرار البشري منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا، ويرجع هذا لوجود  عرفت

تأكده الشواهد األثرية ما هذا و العنصر املهم في الحياة هو املاء و املتمثل في الينابيع والوديان، 

 املادية التي خلفها اإلنسان خالل تواجده بهذه املنطقة.

ريخ والتي التا لة "أوراس" بعض اللقى األثرية لفترة ما قبوجدنا بهذا املنطقة الكتلة الجبلي

التاريخ، ومن أبرز هذه املناطق هي منطقة "غوفي"  لمنذ فترات ما قب تثبت أن املنطقة كانت آهلة

و بعدد غير عادي  (Silex) والتي الحظنا خالل زيارتنا لهذا الواد وجود كم هائل من شظايا الصوان

 بمدينة "تبسة"، كما أن وجود مالجئ بهذا الواد يؤكد مالحظتنا فهي بيئةمشابها ملوقع "قسطل" 

"شتمة" والذي عثر فيه على  أهم موقع وهو مالئمة لعيش إنسان ما قبل التاريخ، كما نذكر أيضا 

 الذي يعتقد أنه استعمل لنقل وتخزين السوائل قبل ظهور الفخار . ،2قشور بيض النعام

تدل لى العصر الحجري القديم األعلى، إ املنطقة، قرار البشري فيتعود البوادر األولى لالست

الجبلية على غرار موقع  في األماكنعلى ذلك وجود مواقع للحضارات الحجرية بكثرة في األوراس 
                                                           

هو علم يهتم باألصل اللغوي األنثروبولوجي ألسماء األماكن واملناطق الجغرافية  والتي ترتبط أسمائها بلغة  : (La Toponymie)ا * الطوبونيمي

 وثقافة ساكني املنطقة.
 .2. ، ص2008/2009(، املقاومة النوميدية لالحتالل الروماني في الجنوب الشرقي الجزائري، مذكرة ماجستير، الجزائر، .مسرحي )ج - 1

2- Ballais (J.L.), Nouveaux sites Préhistoriques des Aurés et de bordures, Libyca, T 26, 1978, p. 136. 
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"مشونش" كما استقر في املناطق السهلية قرب مصادر املياه، وهناك مواقع أخرى مثل: موقع 

 .1في ضواحي "تازولت "وموقع "بني فرح" "عين زعطوط""تيزي" في "منعة" و"مركونة" 

بجانب مصادر املياه بينما  ،تنتشر املواقع األثرية للعصر الحجري بكثرة في الجهة الجنوبية

أما القفصية فهي  ،جهة الشمالية في املناطق الرطبة والعلياال ية فيثتكثر مواقع الفترة النيولي

 وتوجد بها فيها حيوانات الصيد والتي تعيشذات غطاء نباتي كثيف  ،تفضل مناطق مفتوحة

حدث هذا التغير بسبب التقلبات املناخية التي حدثت خالل هذه الفترة حيث   ، حيثمصادر املياه

 ((03)أنظر الخريطة رقم: ).2أصبح  فيها املناخ معتدل

 

 عن: التاريخ باألوراس لما قب )معينة باألرقام( مواقعتمثل الوديان و (: 03الخريطة رقم )

Ballais (J.L.), Op.Cit., p. 139. 

في جبل  داستمر التواجد البشري خالل فترة فجر التاريخ، وخير دليل على ذلك ما وج كما

"كميرو" والجبال املحاذية على مدافن تعود إلى هذه الفترة، و املتمثل في قبور "التيموليس" و التي 

                                                           
    Ballais (J.L.), Op.Cit., p. 143. -1  

2- Ibid., p. 145. 
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من القبور إلى مناطق الصحراوية، ويوجد نوع أخر من القبور في املنطقة مثل: تمتد آثار هذا النوع 

، و مقابر فجر التاريخ كثيرة باألوراس 1و غيراها من القبور و"الشوشات" " و "البازينات""الدوملان

 ومتنوعة.

 : الفترة البونية و النوميدية -2-2

شأنها شأن الكثير من توجد معلومات جّد قليلة عن تاريخ املنطقة خالل هذه الفترة 

و  البونية خالل الفترة اتاريخه عنلذا و ضعت عدة نظريات  ،املناطق الريفية في شمال إفريقيا

مركز العنصر املحلي في هذه املنطقة منذ أقدم العصور، كما أن طبوغرافية ، فقد تالنوميدية

حيث الجبال واألودية والعيون ساعدة على االستقرار، فقد مارسوا هؤالء  من تنوعهااملنطقة و 

 السكان الزراعة وتدجين الحيوانات.

الذين  (Les Phéniciens) "الفينيقيين"قوم من الشرق و هم  وفد على شمال افريقيا

أن القائد الذي كان  (Rinn (L.))، حيث يرى الباحث لويس ريني (Carthage) "قرطاجة" اأسسو 

اعتبرت هذه  ، كما2هو "نرهفاس" وأصله من األوراس "الفينيقيين"حاكما خالل فترة وصول 

املنطقة املوطن األصلي لعدة عائالت من النبالء التي عرفت أسماءها في التاريخ القديم لسكان 

(Julien (CH.A.))افريقيا على حد قول الباحث "شارل أندري جوليان"  شمال
كما يرى  ،3

 (Madrasen)أن العائلة التي شيدت ضريح "مدغاسن"  Gsell  (St.)))غزال"  "ستيفان الباحث

، وكما سار 4أصل "أوراس ي" ويعتبر األوراس مصدر الساللة الحاكمة ململكة "املاسيل" هي من

 .على خطاه Camps (G.)) "غبريال كامبس"الباحث 

                                                           
 ،التعمير البشري ببالد املغرب في فترة فجر التاريخ )نموذج املعالم الجنائزية بمناطق األوراس( "دراسة أثرية معمارية"(، ع.ط.) ساحد - 1

 .411. ، ص2008/2009، الجزائر، أطروحة دكتوراه

2 - Rinn (L.), Essai d'étude Linguistique et Ethnographique sur les origines Berbères, Rev. Afr, T29, 1885, p285. 
 .135.136.ص. ، ص1969الدار التونسية للنشر،  البشرين، و سالمة محمد (، تاريخ افريقيا الشمالية، تعريب مزالي.جوليان )ش.أ -3
 .134 ، ص.7اكصيل )اص.(، مرجع سابق،ج -4
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التي استخدمت في تماسك حجارة الضريح رز "كامبس" بتحليل عينات من شجر األ  قام

في مخبرين األول في فرنسا واألخر  C14*واملغلفة بالرصاص باستعمال الكربون املشع  ،فيما بينها

 155ق.م إلى  220ق.م و  110ق.م إلى  230من  : في الجزائر والذي أعطى النتائج على التوالي

 .1ق.م

منطقة منعزلة ومنغلقة على نفسها ومنطقة بحكم البعد الجغرافي للمنطقة واعتبرها 

ريفية بامتياز، يرى "كامبس" أنها لم تتأثر بالقرطاجيين وحسب رأيه فإن الحضارة القرطاجية 

مست املدن دون املناطق الريفية البعيدة عن حكم القرطاجيي لذا احتفظ معظم سكانها بديانتهم 

هذه املنطقة بالترحال ووصولهم للحدود  ، وهذا مستبعد فقد عرفوا سكان2ومعتقداتهم املحلية

القرطاجية وحتى امتزاجهم بهم وخير دليل على ذلك ما ذكره "شارل أندري جوليان" عن عدد 

ألف مقاتل جزء منهم جاء من  70املرتزقة النوميد في الجيش القرطاجي والذي وصل عددهم 

 3األوراس.

الروماني باألوراس يكتنفها الكثير نستخلص من كل هذا أن الفترة التي سبقت التواجد 

بعض الباحثين والتي هي عبارة عن مالحظات سطحية  تمن الغموض والتساؤالت رغم اجتهادا

 ها السياس ي.تبحاجة إلى إعادة النظر فيها خاصة من حيث انتمائ

 :الفترة الرومانية -2-3

وصل الرومان الى هذه املنطقة منذ نهاية القرن األول وبداية القرن الثاني، عن طريق 

  (per legionem III Augustam)االحتالل والتوسع من طرف جند الفيلق الثالث األغسطس 

إنشاء مراكز عمرانية الحتواء تم و  ) تازولت(، (Lambaesis) والذي استقر بـــ "المبايسيس "

                                                           
1- Camps (G.), Nouvelles observations sur l'architecture et l'âge du Medracen, mausolée royal de Numidie, Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1973, p499. 
2- Camps (G.), Qui sont les Dii mauri ?, Ant.Afr, T 26, 1990, p.p. 132.133. 

 .73 .(، مرجع سابق، ص,جوليان )ش.أ 3-  
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 "زانة"وإلى غاية  "تبّسة"األوراس ي خاّصة مع طول مسار حدود مناطقه الجبلية، ابتداء من اإلقليم 

(Diana)، بمثابة مراكز لتوطين عناصر رومانّيين وأخرين ُمترومنين )العسكرّيين منهم  و التي تعتبر

في لتساهم في رومنة اإلقليم كمرحلة أولى، وفي توفير الخّزان البشري لعملية التجنيد  خاّصة(

ي باإلمدادات البشرية واللوجستية العسكرية، وتزويدها التشكيالت مختلف
ّ
 على املستوى املحل

ل أساسا في استصالح األراض ي املجاورة لتلك املراكز، 
ّ
هذا فضال عن العامل االقتصادي واملتمث

 .1واستغاللها وفق التقنّيات الّرومانية إلنتاج محاصيل الحبوب وثمار أشجار الزيتون 

كما أن مسألة إخضاع الكتلة الجبلية "أوراس" بمجمعها من طرف الرومان تبقى غير 

 الوعرة ومناخها، ما أدى بتدعيم الفيلق الثالث األغسطي اواضحة، وهذا نظرا لطوبوغرافيته

نظرا لتشابه مناخ املنطقة باملناخ السائد  (Ferrat)بفيلق تم جلبه من سوريا "الفيلق السادس" 

التي عثر عليها بتيغانمين والتي أقيمة تخليدا لشق  2بسوريا، وخير دليل على ذلك النقيشة األثرية

 . (Vescera)وبسكرة  (Lambaesis) الطريق الرابط بين المبايسيس 

أن التطويق العسكري لألوراس   (Benabou (m.))  ""بينابو" الباحثوبهذا الصدد يرى 

، وبعد 3" الثائرةممن قبل الرومان كان بالتوازي مع تحديد األراض ي التي تقل بها قبائل "املوزوال 

التطويق الكلي لألوراس وعزل سكان هذه الجبال عن محيطها كانت تلك هي بداية دخول املنطقة 

حيث لم يكن بشكل سهل نظرا للثورات و هجمات السكان املحليين على تحت الحكم الروماني 

 الجيش الروماني.

ومنهما أصبحت اإلمبراطورية الرومانية مهتمة باألوراس وهذا بعدما اكتشفت املنطقة، 

مع السكان املحليين خاصة في عهد حكم العائلة السفيرية والتي أولت اهتمامها  افغيرت في تعامالته

                                                           
1- Gascou (J.), La politique municipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère, 

L'antiquité classique, T 42, 1973, p. 699.  
2- CIL, VIII, 10230. 
3- Benabou (M.), La résistance Africaine à la romanisation, Revue de l'histoire des religions, T 193, 1978, p.108. 
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لريفية وتحسين العالقات بين العنصرين املحلي والروماني، وتفطنها الستغالل األرض باملناطق ا

 1وقاطنيها.

 :الفترة الوندالية -2-4 

فريقيا من الجهة الغربية حيث دخلوها عبر  ال أول شعب احتل شمال ااعتبر الوند

وتحت رايته   (Gaenséric)ميالدي تحت حكم القائد "جنسريق"  429"مضيق جبل طارق" عام 

، خالل هذه الفترة عرفت املنطقة بثوراتها وكانت 2دألف من الجن 50 ألف شخص منهم 180

 ا.سنة من االحتالل "الوندالي" له 100فترة قصيرة جدا حيث قدرة بــ 

في حرب متواصلة مع الرومان، كما أن إسقاط روما من  *عند دخول الوندال كان املور 

كان نعمة بالنسبة لهم، فانضم املور إلى صفوفهم و شاركت الفيالق املورية في  طرف الوندال

  3الحرب مع الوندال.

ويرجع هذا من طرف  ،تراجعت حدود الحكم الوندالي نحو الشمال 477لكن إبتداءا من 

ويرجعون السبب  ،وتحولهم من حلفاء إلى أعداءر بعض الباحثين لثورات سكان املحليين املو 

ملعاملة من طرف الوندال للمور مما أعلنوا الحرب عليهم، حيث  تعد ممالك جبال لسوء ا

ميالدي بعد وفاة "جنسريق"، كما  477األوراس أول من ثار عليهم ومدد معاقلهم وكان ذلك سنة 

زحفت جنود األوراس املورية على السهول الخصبة في غرب جبال األوراس واسترجاعها وكانت 

 .4أكثر شراسة واتساعا  (Hunéric)ميالدي ضد "هونوريك"  484ثورة سنة 

                                                           
 .27. ، ص1990(، مذكرة ماجستير، الجزائر، م235، م193صالحات السفيرية في املغرب القديم )إل (، ا.رمضان )ت  - 1

  .230. (، مرجع سابق، ص.جوليان )ش.أ  2-

 قادمين من غرب اةغز سكان أصليين وهناك من يعتبرهم فهناك من يعتبرهم  ،املور كسكان أصليين للمنطقة يعتبر إشكال اعتبار  * املور: 

 . شمال إفريقيا

3- Leveau (Ph.), L’Aurès dans l’Antiquité, Encyclopédie berbère, N8, p. 1097-1103. 

- https://journals.openedition.org. 
 .377. ، ص1959، تونس، 1املغرب العربي في التاريخ، ج ينة(، مد.صفر)أ - 4

https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/258#tocto1n2
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كما أن ضعف القوة الوندالية أمام هذه الثورات أدى إلى نشوب خالفات داخلية بين 

قالب التحكم في وضع شمال حكم "غيليمار " ما أدى إلى ان خاصة خالل القادة الوندال خالل

 وتزايد أطماع الرومان الشرقيين فاسترجاع شمال إفريقيا. إفريقيا،

  :الفترة البيزنطية -2-5

ميالدي إلى أواخر القرن السادس، توفرت املعلومات  533امتدت هذه الفترة من عام 

وكوريب" " Procope)*)التاريخية حول هذه الفترة راجع ملا وصلنا من الكاتبين "بركوب" 

(Corippe)  حيث يخبرنا "بركوب" يحول صورة األوراس وسكانها خالل عشية االحتالل البيزنط ،

  1.أن األوراس سكنها "الليبيون" و "الرومان" أما "املور" فهم شعب دخيل على هذه املنطقة

" الذي هوجم من طرف كانت منطقة األوراس خالل هذه الفترة تحت حكم امللك "يبداس

وعند احتاللهم للمنطقة ، ((04)أنظر الخريطة رقم: ) (Solomon)البيزنطيون بقيادة "سولومون" 

أتلفوا املزروعات و البساتين و فرضت ضرائب على السكان، ما أدى إلى اضطرابهم  و هجرة 

  .2أراضيهم

الع  العسكرية املتمثلة في القتشييد املنشآت البيزنطيون خالل فترة االحتالل بكما قام 

 كانت أبرز مواقها "تيمقاد" دود املتاخمة ملرتفعات األوراس حيثالتي تمركزت على الحوالحصون و 

(Thamugadi) "تبسة" ،(Theveste)  "بغاي"(Bagia)  وغيرها، وكل هذا الحتواء هجمات و ثورات

 السكان املحليين و التحكم في األقاليم املحتلة.

                                                           
 م.560توفي سنة  ق.م و 500 سنة ولد "ستنيانيج"فريقيا خالل حكم إة على شمال بير حال ليزار"ب"بركوب: كاتب ومؤرخ لحمالت  *

1 - Procope, De Aed, VI, 7, 4 ; Morizot (P.), L’époque Vandale (435-533), Encyclopédie berbère, N°8, p. 1097-

1103. 

- https://journals.openedition.org.  
 .73. ، ص1963(، تاريخ املغرب الكبير، مطبعة عيس ى البابي الحلبي، .دبوز )م.ع - 2
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هذا أن األوراس خالل فترة تواجد البيزنطيين بها لم تعرف استقرار طويل  نستخلص من

املدى من تعايش سلمي عكس ما كان خالل الفترة الرومانية فكثرة الثورات و الهجمات بين املور 

املتكررة مع البيزنطيين، كما كان أكبر  توالبيزنطيين أدى بهجرات سكانية تفاديا لالصطداما

 هم أصحاب األراض ي الفالحية. ناملتضرري

 

 عن: األولى والثانية بقيادة "سولومون" على األوراس ة(: الحملة العسكرية البيزنطي04الخريطة )

Morizot (P.), Solomon et l'Aurès, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1992, 1994, p. 329. 
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 -I:الفالحة ما قبل الفترة الرومانية 

وسببا تعتبر الفالحة منذ الفترات القديمة هي الركن األساس ي في اقتصاد املجتمعات 

اعتبرت األرض الخصبة زراعة هي سبب ثراء البالد، و فاستقراره، كم أن جل املؤرخين يرون أن ال

على مالكها  في احتاللها على طول الفترات التاريخية، فثرائها قد يصبح نقمةلشمال افريقيا سببا 

 .في بعض هذه الفترات

 : الزراعة -1

بها شمال افريقيا قديما في الحضارة اإلنسانية هي الفالحة  إن من أبرز األعمال التي ساهم

وبقيت  اإلغريق والرومان، تلمذتوالتي أسست للعلوم الزراعية وعليها  ،وهذا باعتراف الرومان

 .1رجع الوحيد في املصادر الرومانيةموسوعة الفالحة اإلفريقية امل

لباحثين حيث بعض ا، فريقيا مجيئ الفينيقيين ملزاولة الفالحةاالي شمال أه لم ينتظر 

تمكن  الذي (Balout (L.)) "بالو"ومن بينهم  ،املتأخر ليثيالنيو  الى فترةيرجعون ظهور الزراعة 

كما أبرزت الصور  ،2والذي اعتبرها عتادا فالحيا (Tazbent) "نتتازب"من جمع أدوات من موقع 

ثار آ "تبسة" غرب جنوب للموقع واملوجود ناحية  (Bardez (J.))"زبارادا" التقطتهاالجوية التي 

كما  ،باكرة اتكانت تمارس فيها الزراعة منذ فتر األرض إلى مساحات مربعة  قسيمعليها ت تهيئة

ومن خالل عديد  ،3رومانية وأثار ما قبل هذه الفترةثار الفترة الآأن يميز  "باراداز" استطاع

 .اتضح أنها الشكل األول للتهيئة الزراعيةالدراسات على هذا املوقع 

                                                           
 .247. ، ص2013امللتقى الوطني االول: املدينة والريف، معسكر، ، أعمال "الهوية واألهمية"فريقية حة األ ال (، موسوعة الف.عقون )م.ع -1
 .248. مرجع نفسه، ص -2
 .28. ، ص2008فريقي القديم، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، (، االقتصاد و املجتمع في الشمال األ .عقون )م.ع -3
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مثل في توالذي  "الطارف" كهف الشافية من في كلكما أن ما وجد من رسومات جدارية 

 (Azib n’Ikkis)إيكيس -ن-وموقع أعزيبيضم حيوانات وأدوات زراعية،  مشهد فالحي

 األثريةوغيرها من املواقع ،((03)أنظر الشكل: )1الذي يحمل مشهد الحرث املغربي األعلى باألطلس

 .دليل على قدم هذا النشاط املتمثل في زراعة األرض التاريخ لوالتي ترجع لفترات ما قب

 

 عن:"إيكيس-ن-أعزيب"(: نقش صخري يحمل مشهد حرث من 03الشكل )
 .95مرجع نفسه، ص. (، .كامبس )غ

وبعد دراسته لبعض   (Chevalier (R.))"شوفالي"يقول  ،أما بما يخص املنشآت املائية

بأن ه يقودنا إلى اإلقرار هذا كل..." :يقول  املنظومات الهيدروليكية والخاصة بالفترة الرومانية

من طبيعة البالد ولقد تولدت الفكرة ة التي نظمتها روما ذات أصل محلي، الهيدروليكي آتاملنش

واملحاذية الرومانية  هذه  املنشآتأن  "شوفالي"نستخلص من قول حيث  ،2"اإلفريقية ذاتها

عمل الرومان على توسيعها وتطويرها، وهذا  يمحل يأصل ذو هي  ،للمنشآت الزراعية في العموم

 العنصر املحلي بطبيعة أرضه. لدرايةاجع ر 

                                                           
، ر(، نشر املجلس األعلى للغة العربية، الجزائ.تعريب و تحقيق عقون )م.ع ،"البربر ماسينيسا أو بدايات التاريخ""(، في أصول بالد .كامبس )غ -1

 .93.94 .، ص.ص2010
 .248. مرجع سابق، ص ...(، موسوعة الفالحة.عقون )م.ع -2
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يعود الفضل فيها  ومختلف املزروعاتشمال افريقيا ن الزراعة في أإن النظرية التي تعتبر 

املعتمدين على و ، "ةالكولونياليالباحثين املتأثرين بالكتابات " الكثير من يؤيدها ،"الفينيقيين"إلى 

ما ذكرنا سابقا خير دليل على لكن  ،ملا ورد عنهم دون غربلة وتمحيص ىالقدام واملؤرخين الكتاب

ال يتغذون  النوميد...<< :يقول  " الذيسكامبأمثال " وت هذه النظرية فهناك من تجاوزهاعدم ثب

 السكان كان الفالحون من "النيوليثي"على األعشاب خاصة وأنه منذ قرون وبكل وضوح منذ نهاية 

تنمو دون سقي وعلى الخصوص في شرقي الجزائر في  يزرعون قسما من املناطق حيث الحبوب

(Massinissa) "ماسينيسا"قة ذاتها التي ستكون مركز مملكة قلب املنط
 "ريني" الباحث ويرى  <<،1

(Reynie (L.))  سينشئون مؤسساتهم  "نالفينيقيي"فإن  "ليبيون " هناك مزارعون انه إن لم يكن

تياز فقد حصل بام مزارعين اوبما أن األهالي كانو  ،2أعداء لهم ون نوبالتالي سيك إشراكهم، دون 

 تقارب وتمازج بينهم حسب رأيه.

 :الشعير القمح و -1-1

 هالعتبار  افريقيااختصاص السكان املحليين للشمال كانت زراعة القمح والشعير من 

ا وهذا نظر  ،حيث يمثل الشعير في الزراعة الجبلية بالدرجة األولى بعد القمح املصدر األول للغذاء

لى املنطقة والتي هي حيز وهذا ينطبق ع، واملناطق الجافة نسبيا لتكيفه مع املناطق األقل خصوبة

 .3ول بالدرجة األولىعرف انتشارا أوسع على مستوى السهقد أما القمح ف، الدراسة

فقد ض ي الواقعة غرب اإلقليم القرطاجي، فقد أشاد املؤرخين القدماء كثيرا بثراء األرا

التي  باألرضفقد وصفها   (Strabo)"سترابون " أما،4ا باملدهشةهخصوبة أرض "بوليب"ف وص

                                                           
 .132.133كامبس )غ.(، مرجع سابق، ص.ص.  -1

2- Reynier (L.) , De l'économie publique et rurale des Egyptiens et des Carthaginois, J.J. Paschoud Imprimer-libraire, 

Paris, 1823, p. 481. 

 .102 .(، مرجع سابق، ص.)غ كامبس 3-

4- Polybe, Histoire Générale, traduit par Bouchot (F.), T 3, Charpentier Libraire-Éditeur, Paris, 1847, livre XII, 

III. 

- http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/index.htm. 
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 السنبلة كما تحدث عن طول ساق ،مرة في الربيع ومرة في الصيف، تحصد مرتين في السنة

دودية أما مر  ،سمكها فقد قدره بسكم األصبع الصغير، و 1"أذرع"خمسة الواحدة والذي قدرها بـ

 (Herodote) ""هيرودوتوهذا قريب ملا قدمه لنا  ،2قمححبة  250بــ السنبلة الواحدة فقدرها 

حبة  300والذي يصل إلى  "لبدة" (Leptis Magna)" ماغنا ليبتس"واملتعلق بمنطقة شرق 

 .3زرعتمقابل الحبة الواحدة التي 

اللذان فإننا نملك هذين الرقمين فقط و  فريقي،بة ملردودية أرض الشمال اال نسبال

 .والتي تدل على خصوبة األرض الروماني االحتالل تيتعلقان بالفترة التي سبق

ة نحو الخارج كما كان القمح والشعير قبيل االحتالل الروماني من أبرز الصادرة اإلفريقي

من حياة الرعي والترحال  واالنتقالمع التطور الحضاري  االنسجاموهذا بعد واعتبر بترول زمانة، 

والذي أرجعه بعض الباحثين إلى سياسة  )حسب رأي البعض(،  !الزرعة وممارسة االستقرارإلى 

ومن دالئل هذه الثورة هي بعض األرقام  ،"النوميدي"فخلق ثورة زراعية في املجتمع  "ماسينيسا"

 لتي تم تصديرها نحو الخارجعن شحنات من القمح والشعير ا (Tite-live) "يفل-تيت"التي أوردها 

حيث أعطينا ملخص لصادرات القمح والشعير  ه العسكريةالل حمالتلجيش الروماني خلصالح ا

  4:كاآلتيشكل جدول وهو على 

 يساوي   هيكتولتر من الشعير  1قنطار و  81يساوي  هيكتولتر من القمح 1حسب كامبس 

 .5والتي ال نعلم على أي أساس اعتمد عليه قنطار  60 

                                                           
(، العملة .نيتي )م.بش -سنتيمتر، للتوسع أكثر انظر: 22متر و  2 تساوي  أذرع ةخمس ، أيمتر  0.444 يساوي تقريبا الذراع اليوناني الواحد1- 

 .199. ، ص2017، كنوز الحكمة، الجزائر، "والوسيطقراءة في دور العملة في االقتصاد والسياسة والتاريخ القديم " والدولة

2- Strabo, the Geography, translation by Hamilton (H.C.) and Falconer (W.), John child sands on Bungay, London, 

1857, livre  XVII, III, 11, p. 179. 

- http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html. 
3- Hérodote, l'Enquête, traduit et annoté par Barguet (A.), Revue des Études Grecques, tome 98, 1985, livre IV, p.  

198. 

 .243.242كامبس )غ.(، مرجع سابق، ص.ص. 4- 

 .242، ص. مرجع نفسه 5-
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 الشعير القمح 

 برميل هيكتولتر ليبرة 

 )نفط(

 برميل  هيكتولتر ليبرة *قنطار

 )نفط(

 قنطار

200 

 ق.م

200.000 17.508 11.012 14.000 200.000 17.508 11.012 14.000 

198 

 ق.م

200.000 17.508 11.012 14.000     

191 

 ق.م

800.000 70.032 44.048 56.025 55.0000 48.145 48.145 28.900 

170 

 ق.م

     70.032 55.061 87.540 مليون  1

 باقتصادنالفهم السعة أفضل وربطها  "برميل )نفط("إلى " هيكتولتر"الالتحويل من  ارتأينا

إن هذه األرقام التي أوردناها دليل على  "،برميل )نفط(" 0.63 " يساوي هيكتولتر" 1اليوم حيث 

مع تحقيق االكتفاء الذاتي دون  الرومانية ما قبلفي الفترة  ووفرة املنتوج الزراعي الزراعة ازدهار 

وجعل قومه يخدم األرض كما يشاع  ،ال كنها ليست دليل على أن "مسينيسا" خلق ثورة | ،شك

، فهذي األرقام قد تمثلة في الزراعةامل أجداهم مهنة" لم ينتظروا من يعلمهم النوميدألن "، له

 البسيط في فرض الضريبة على األرض والتي يدفعها الفالحدليل على سياسة "مسينيسا"  تكون 

 .| مقابل خدمتها

القمح والشعير في العالم القديم،  منتجا لكميات ال يستهان بها من "نوميديا"أضحت 

تخرج  وكانت ه اإلمدادات فلتت من قبضة الخواص، بإرادته أظهر أن هذ "مسينيسا"وخاصة أن 

دخل هذه  مصدرفقد كان ، والتي ترجع ملكيتها وإدارتها "ملسينيسا" مباشرة من املخازن امللكية

(Domaines royaux) الكبرى  امللكية املزارعاملخازن 
 ضريبة املفروضة على خدمة األرضأو من ال 1

تنظيم للعقارات الفالحية ووجود ضيعات ملكية سابقة للضيعات  ما يرجح وجود ،أو منهما معا

                                                           
 .243 .(، مرجع سابق، ص.كامبس )غ -1
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ل الوجود هل هي قب "كرونولوجيا"وهذا يضعنا في إشكال من حيث تصنيف الضيعات  ،الرومانية

 ؟الروماني أو خالل وجوده

  : الخضر -1-2

فريقي ة الفالحية للشمال اال واسعا ضمن املنظوم انتشاراأن الخضر وجدت  شك دون 

فيرى ي لم يقتصر على هذين النوعين فقط، فاإلنتاج النبات ،القمح والشعير انتشار مع  اتموازا

البقول كالبازيالء والحمص والفول البري الذي أشار له  لون يفضأن السكان املحليين  "كامبس"

 "غزال"فهذا النوع من البقليات وهو الفول يراه  ،1انتشاره ومدى (Pline l'ancien) "لكبيربلين ا"

 ،2ذو خصوبة وباعتباره بفضل جذوره الطويلة ش ى الجفافمناسبا لشمال إفريقيا ألنه قلما يخ

 سماد للتربةو  في الجو من جهة (Azote)" زوتاآل "تثبيت  املتمثلة في "حيويةكميو ال"نظرا للعملية 

فالسكان املحليين اكتشفوا الخضر في شكلها البري واستغلوها ، زرعيهيئها لتقبل الف من جهة أخرى 

 الزراعية.لدورة ل همتمهيدا لتدجينها بعد اكتشاف

والتي زرعة بشمال  بعض أنواع الخضر  ةوالالتينيوقد ذكرت بعض النصوص اإلغريقية 

 ال" :مثل وخاصة قرطاجافريقيا 
 
 ر  ك

 
 "أو  (Choux) "القرطاجي بن

 
 ر  الك

 
 خرشف"و، "ب الليبين

والذي  (Ail Punique)"البونيقي الثوم"وكذلك  ، (Artichaut)"القنارية"و (Cardon) ج"قرطا

 .3والحمص البونيقي ،بكثرة متناول كان 

 :الزراعة الشجرية -1-3

أنها تنجح باألراض ي التي  كما ،افريقياشمال ب االزدهاركثيرة إن زراعة األشجار كانت 

ليست صالحة للحبوب والتي في مقدمتها األراض ي الجبلية حيث تلقى انتشاًرا واسًعا بهذه املناطق 

                                                           
 .103 .، ص(، مرجع سابق.كامبس )غ - 1
 .150. ص ،1ج ،مرجع سابق(، .صا) يلصاك - 2
 .31 .، ص4جمرجع نفسه،  - 3
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الزيتون،  : ومن أبرز هذه األشجار األكثر انتشاًرا هي ،والتربة الفقيرةالتي تحظى باألمطار الغزيرة 

 .بأنواعها والكروم ،1اللوز ، التين

الزراعة  انتشرت "القرطاجية"ففي األراض ي باملناطق السهلية والخصبة، أيضا  تشر تن كما

بلين " ذكرفقد أما من ناحية املردودية التي تعطيها هذه األشجار  الشجرية بمختلف أنواعها، 

، 2 (Milleraies)"باأللفية"تسمى د أشجار الزيتون بقرطاج جأنه تو  (Pline l'Ancien) "الكبير

وال نعرف هل هو يتكلم عن ، دة حوالي ألفتعطي الواحأطلقت هذه التسمية نسبتا للمنتوج حيث 

البري "زبوش"  وتعتبر هذه الشجرة وخاصة الزيتون   الزيتون أو الزيت من حيث مردودية كل شجرة

 ،بزمن بعيدقبل مجيئ الفينيقيين  افريقيشمال ا كامل أرجاء ا فيمن أقدم األشجار وأكثرها انتشارً 

منذ أزمنة قديمة  بري ال على شكلها إذ وجدت الكروم ،كما اعتبرت الكروم من األشجار األصلية

 .3الرابعالجيولوجي في طبقات الزمن  ثارهاآ والتي وجدف "بالكرمة املجنونة" حتى يومنا، والتي تعر 

  :الحيوانات ستئناسا تربية و  -2

كما أن الخصائص البيئية  ،لالستقرار وممارسة الزراعة ةسابق تكان بية الحيواناتأن تر 

فريقيا اة فذكر أن ترب باختصار (Salluste) "ستو سال"حيث تحدث  ،لحيواناتمناسبة لتربية ا

وحتى بعد ظهور الزراعة ظل النشاط الرعوي يحتل املرتبة األولى كما  ،4جيدة لتربية الحيوانات

في القرن الثاني قبل  ((Polybe وليب"ب"لتاريخية وعلى رأسها ما كتبه تشير له الكثير من الدالئل ا

الخيول والثيران واألغنام توجد الكثير من  ،هذه املنطقة : "فيد حول الثروات الحيوانية قائالامليال 

                                                           
 .148 .، ص1ج، سابقمرجع ، (.صا) يلصاك - 1

2- Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, traduit par Littré (M.É.), J.J. dubuchet le chevalier et comp, 1850, livre 

XVII, X, 3. 

- http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/index.htm. 
3- Fantar (M.H.), le Vigne et le Vina à l'époque Carthaginoise, Rev. Afr, volume 5. N°10, Institut Nationale de 

Patrimoine, Tunis, 1997, p. 41. 
 .31. (، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، ص.وغرطية )الحرب ضد يوغرطة(، تعريب الدويب )م.ميست، الحرب الو سال -4
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كما أعطانا سببا وجيها حول  "ال تضاهيها أي منطقة أخرى على األرض من حيث الوفرةواملاعز 

 فريقية ال تعرف ثمار هذا املحصول ألن معظم الشعوب اال  "  : كثرة الحيوانات بشكل ملفت قائال

حيث كانت  ،1" ، وال تتغذى إال على الحيوانات ، وتعيش في قطعان ضخمة )يقصد نبات اللوتس(

هذه القطعان تمثل ثروة فيتحصل منها على الصوف والجلود واملادة الغذائية مثل األلبان 

 .2"ستو سال"وهذا ما جعل النوميديون يهتمون بالرعي أكثر من الزراعة حسب  ،واللحوم

  : فرضيتين حولها 3"غزال"األهالي وتمسكهم بالحياة الرعوية وضع  اهتماممن ناحية ف

فهم ود والكسل، ميعانوا من الج كانوافي أن هؤالء األهالي  ةتمثل : األولى الفرضية -أ

 .وأن املحراث كان يبدو لهم وكأنه أداة استعبادالشاق، عاجزون على أن يلزموا أنفسهم بالعمل 

يبدو لهم أن جعل قطعانهم بعيدة عن يد  في أنهم كان ةوالتي تمثل : الفرضية الثانية -ب

وقطع إتالف املحاصيل الزراعية هو أسهل عليهم من منع هؤالء األعداء من  ،األعداء والنهب

 .املثمرةاألشجار 

  :استغاللها خالل الفترة النوميديةملكية األرض و  -3

وكل ما  ها،في تلك الفترة لم يصل لنا تفصيال لملكية األرض وكيفية استغاللها بما يتعلق 

ولكن مما ال شك فيه أنه وجد تنظيم سواء كان واجتهادات،  تافتراضاا تقريبا مجرد قيل حوله

 : حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين، ملكي أو عشائري في كيفية استغالل األرض

 :أراض ي ملكية -أ

وسعاته على حساب كل من تخالل  "مسينيسا"شرة والتي اكتسبها وهي التابعة للملك مبا

أن  (Diodore de Sicile)الصقلي  ديدور  لنا أوردفقد غربا،  "ماسيسيليا" شرقا و "قرطاجة"

                                                           
1- Polybe, Op.cit., XII, III, 3.4.  

 .119. ت، مرجع سابق، صسسالو  -  2
 .152. ، ص5ج(، مرجع سابق، .صايل )صكا -  3
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 ،2جهزةاملاألراض ي الصالحة للزراعة و  من 1"ابليتر "ألف  10ك لكل واحد من أبنائه تر  "مسينيسا"

 فإنومن هنا  ،3عشرة ى له من أبنائه بعد وفاته اال ولم يبق ،هكتار 900وهذا ما يعادل لكل واحد 

 ما يثبت وجود دومان ملكيوهذا ، ألبنائه من أمالك هو حاصل ضرب عشرة "مسينيسا"ما تركه 

 .ترجع إدارته للعائلة الحاكمة

 :أراض ي تابعة للسكان -ب

تنظيم  4"غزال"وهي املناطق واألراض ي املستقرة التي تمارس بها الزراعة والتي يرى بها 

 ث وضع ثالث فرضيات حول استغاللها:للملكية حي

 وتمثله في أن األرض تابعة لجميع األفراد املكونين للتجمع العشائري  :الفرضية األولى

)القروي( ، واستغاللها يكون مشترك بتقاسم األعمال الفالحية واملحاصيل الزراعية حسب 

 كل عدد أفراد العائلة.

 تتمثل في تقسيم األراض ي بين أفراد العشيرة الستغاللها بشكل مؤقت  :الفرضية الثانية

 نزع ملكيتها في أي وقت.بحيث يمكن 

 واألخيرة: تتمثل في أن األرض ذات ملكية خاصة تابعة لألفراد لهم الحق  الفرضية الثالثة

 في توريثها ألحفادهم.

 

                                                           
"آر" يعادل  100"آر" و  9يعادل  "بليترا" 1هي وحدة قياس املساحة عند االغريق كما انها وحدة قياس األطوال، حيث  :(pletra)بليترا  - 1

 .200أنضر: شنيتي )م.ب.(، العملة والدولة... مرجع سابق، ص.  هكتار.1

2- Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, traduit par Hoefer (F.), T3, Deuxième édition, Paris, 1865, livre 

XXXII, p. 523.;  .256كامبس )غ.(. مرجع سابق، ص.  

- http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm. 
3- Ibid., XXXII, p. 532.  

 .207-205 .ص.ص ،5ج(، مرجع سابق، .صاكصيل )ا -4
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 -IIالفالحة خالل الفترة الرومانية :  

صة من ناحية شمال افريقيا من جميع النواحي خالتعتبر الفترة الرومانية فترة ازدهار ونمو 

"مطمورة روما" نظرا ملا تنتجه   الفترة بـ ، حيث لقبت افريقيا في هذهاواستصالحهخدمة األرض 

 اني مما ال شك من التضخم السكاني.من محاصيل زراعية يغطي حاجيات روما التي تع

 (Magon)كما استفاد الرومان من املجال العلمي الزراعي والذي تمثل في كتب "ماغون" 

"ماغون"  (Columelle)واعتبر "كومليل"  ةالالتينياإلغريقية و نية والعشرون التي ترجم للغة الثما

 ما ساعد في ازدهار الزراعة وتطويرا. 1أنه أبو العلم الزراعي في تلك الفترة،

الذي جعل من ثمرة   (Caton)إن إمكانيات األرض اإلفريقية هي التي أسالت لعاب "كاتن"

، حيث اعتبرت خصوبة األرض 2مجلس الشيوخ الروماني على تدمير قرطاج"تين" رمز لتحريض 

ق.م وبداية التوسع الروماني  146سبب في احتاللها الستغاللها ال تعميرها واإلطاحة بها سنة 

 بالشمال االفريقي.

سيطرة الرومان على األراض ي الزراعية، جعل ملكها األصليين عبيًدا لهم،  كما أن

ك املالالذين استغلوا من طرف ، األوائل رض يعود الفضل فيه ملالكهالأل  فاالستغالل الجيد

للقيام بخدمة األرض كعبيد أو كعمال أجراء لألرض، حيث كان هؤالء مرتبطين  الجدد "الرومان"

الذين كانوا يقومون بتأجير أراضيهم في أغلب األحيان، أو  جددباألرض بشكل مباشر عكس املالك ال

 يكلفون مساعدين لهم في تسيير شؤون املزرعة.

 

                                                           
 .10. ، ص4ج، سابقمرجع اكصيل )غ(،  -1

2- Pline l'Ancien; Op.Cit., XV, XX, 1. 
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 مسح األراض وتقسيمها )الكنترة(: -1

ق.م، وبداية االحتالل الروماني للتراب االفريقي أصبحت 146عام  "قرطاج"بعد سقوط 

جيش ، تم توزيعها على قدماء ال(Ager Publicus)األراض ي املحتلة ملكا للشعب الروماني 

  1للمواطنين الرومان مع دفع الضريبة مقابل استغاللها. أخرى منهاعت أجزاء يوب الروماني

، يسيرون في أعقاب جنود االحتالل الروماني،  (Agrimen Sores)ياألرض  ماسحواكان 

 حيثع ومصادرة األراض ي من أصحابها، الجيش من انتزا انتهاءتهم مباشرة بعد مالذين يبادرون بمه

كي  ،2وذلك بتجزئتها قطعا متساوية احتاللهاتتمثل مهمتهم في إعطاء صبغة قانونية لألرض بعد 

 "الكنترة"ما يعرف بعملية  اث التوزيع لها وجمع الضرائب، وهذيسهل تسيرها إداريا من حي

(Centuriation) بكنتوريا"، أي عملية تربيع لألرض بمساحات متساوية تدعى كل واحدة"  

(Centuria)يوجيرا" 200هكتار أي  50ـ والتي تقدر مساحاتها ب" (Iugera)  في تلك الفترة، أما

)أنظر (Groma) "قروما" باستعمالهذا كل  3م،710ـبالنسبة لطول الضلع الواحد للمربع يقدر ب

والتي تعتبر أداة ضرورية في عملية املسح والقياس وإنشاء خطوط شبكية ، ((04الشكل رقم: )

 "بالثيودليت"حسب االتجاه املراد، حيث يمكن مقارنة هذه األداة  ومتقايسة متعامدة

(Théodolite) ك املكان في يومنا، وعند مباشرة العمل يختار لها مكان مالئم لتثبيتها فيه ويكون ذل

 ((02رقم: ) ة)أنظر الصور .(Borne) "الكنترة عالمة"نقطة البداية توضع به 

 

 

                                                           
 .154. (، مرجع سابق، ص.)ش.أ جوليان -1
 .52. ، ص1984في املغرب اثناء االحتالل الروماني، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  يرات االقتصادية واالجتماعيةي(، التغ.ي )م.بتشني -2
 .53. مرجع نفسه، ص -3
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" الكنترة" مع مرور الوقت زاد التوسع الروماني نحو الغرب و الجنوب فامتدت عملية

ن شرق االوراس بي جنوب الرومانية "الكنترة"ثار عملية آل عدة مناطق، فقد تم العثور على لتشم

أن   (Birebent)وقد رجح بيريبان  "خنشلة"و  (Guerth) ث"قار "و بسهل  "بادس"و "نقرين"منطقة 

عملية  ةو نتشر  ،1ول و بداية القرن الثاني ميالديهذه األعمال يرجع تاريخها ما بين القرن األ 

الفيلق "لذين كان يضمهم او  ،وراس و جنوبه على يد مهندسو مساحة عسكريينشمال األ  ة"الكنتر "

ض ي وكنترتها مصاحبة لشق هم الذين اشرفوا على عملية تهيئة االراو  "غسطس يالثالث األ 

 .الطرقات

 

                                                           
1- Birebent (J.), Aquae Romanae. Recherches d'Hydraulique Romaine dans l'Est Algérien, Service des Antiquités de 

l'Algérie, Alger, 1962, p.p. 42.43 

 ،عن:(: رسم تخطيطي ألداة قروما04الشكل رقم )

Adam (J-P.), La Construction Romaine (matériaux et 

techniques), Grand Manuels Picard, France, Edition 3, 

1995, p. 11. 

 : عالمة الكنترة، عن:(02) رقم صورة

 .83عقون )م.ع(، االقتصاد واملجتمع...، مرجع سابق، ص. 
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 املستثمرات الفالحية وأنواعها: -2

  (Grads domaies)رات الفالحية الكبرى مكانت املستث
ً
  ةاألرستقراطيللطبقة  ملكا

ملسيرين يكون تحت تصرفهم بها بها، و تسند االعمال  الرومانية التي كان افرادها ال يقيمون أصال

 و التي نذكر منها:أنواع  هذه املستثمرات لكما أن  ،1من األجراء و العبيد عدد

  : (Stipendium)ستيبانديوم -2-1

احتالل  ين بدفعها بعدبريبة التي يطالبون املغولعلى الض  هذه اللفظة  يطلق الرومان

  اافريقيأراضيهم عسكريا، فسكان شمال 
 
 اراضيهم، حتياجبدفع هذه الضريبة بعد ا الزمو أ

ي تدخل ضمن األمالك العامة هذه األراض و  (Stipendiarii) 2فأصبحوا يدعون باسم ستيباندياري 

 ا.لروم

و التي يستغلها  (Agri Stipendiariorum) مزارع الستيبانديوم ــتعرف هذه املستثمرات ب

 ، بقوة القانون. 3يمكن لروما استرجاعها من أيديهم السكان املحليين مقابل دفع الضريبة، كما

ان صح القول املزارع لم تتطرق لها الدراسات السابق ان هذا النوع من املستثمرات و 

 .ل"غزا"اعطاها لنا سوى بعض التلميحات التي 

 :(Saltus)السالتوس  -2-2

، ذات مساحة واسعةها هي تلك األراض ي الغير صالحة للزراعة و ذات غابات كثيفة كما ان

كان  "سالتوسال"ال تمسها أي أن  ة"الكنتر "، كما أن عملية تصلح للزراعةوعرة ال  ذات طبيعة

                                                           
 .82. ، صمرجع سابق(، .عقون )م.ع -1
 .47.، ص7ج(، مرجع سابق، .صاكصيل )ا -2
 .48. ، ص7جمرجع نفسه،  -3
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 الخارجة عن النطاقو  (Locarelicta)، حيث يمثل ما يسمى باألماكن املهملة "الكنترة"خارج نطاق 

(Extraclusa)  اال للرعي "السالتوس"ال يصلح  كما ،1ال تدخل ضمن أمالك الدولةالقانوني و. 

 "سالتوس"حيث نجد لفظة  ،2عن جدارة "سالتوس"أرض  فريقياال  الشمال كان

 "السالتوس"حيث يتكون  ،3الضيعات الكبرى  مستعملة بكثرة في العهد االمبراطوري للداللة على

أما  ،هكتار 1250ـو تقدر ب 4"يوجيرا" 5000 أي "كنتري " 25كبيرة مساحة كل منها من وحدات 

أستعمل للداللة على مجموعة من  "سالتوس"اليرى أن  (Varron)و باعتماده على فارون  "غزال"

هكتار وهذا  200ويساوي  "يوجيرا" 800" ويساوي كنتري " 4" يساوي سالتوس" حيث "الكنتوريات"

 6.و أصبح يدل على فرع اداري زراعي "سالتوس"كما تطور مصطلح  ،5منذ العهد الجمهوري

حة للزراعة و أستعمل للرعي كان يمثل املناطق الغابية و الغير صال "السالتوس" أن  بما  

ب واج التي تحت سلطتها روما كانت تتقاض ى على هذه األراض ين نه و مما ال شك فيه أإفقط ف

الفترة اإلمراطورية  لكما تطور مدلول مصطلح "السلتوس" خال، (Scriptura pecoris) الرعي

 ع الكبرى.وأصبح يدل على املزار 

 :(Latifundia)الالتيفونديا  -2-3

واحد، وهي ملكية فالحية  (Fundus) "سفوند  "و أ "يالفوند  "هي مجموعة من  "فوندياالالتي"

 ،7املحدودة"املالك وبعد أن كانت تعني "األرض  صغار ألراض ي  التهامهابعد  ، بطبيعة الحالكبيرة

                                                           
 .77. ، ص7ج(، مرجع سابق، .صاكصيل )ا -1
 .90. (، مرجع سابق، ص.)م.ع عقون  -2
 .88. ، ص7ج(، مرجع سابق، .صاكصيل )ا -3
 .90. ، صق(، مرجع ساب.عقون )م.ع -4
 .88. (، مرجع سايق، ص.صاكصيل )ا -5

6- Gsell (St.), Inscriptions Latines de l'Algérie, T1, Librairie Ancienne Honoré, Champion, Paris, 1922, p. 393. 
 .89 .ص (، مرجع سابق،.م.ععقون ) -7



 الزراعية السائدة والتنظيمات المرتبطة بها.   فالفصل الثاني: الظرو
 

37 
 

ظهورها وتطورها بالقوانين  ارتبط، حيث الجمهوريعهد الخالل  "الدومانات"وظهر هذا النوع من 

اتساع الزحف العسكري في العهد اإلمبراطوري اتسعت مساحتها مع و ،Agraraeleges))َالزراعية 

على  حتى الحية الكبرى فعجز مالكهامن املستثمرات الف "الالتيفونديا"فأصبحت  ،1على األراض ي

كما أن هذه  ،2على ظهر حصان التجوال فيها ولوا لم يستطيعو ف نظرا لتساعها حدودها عرفةم

يعطوا قيمة  ن لموهذا بسبب مالكها الذي ،3الحية الكبرى هي التي أضاعت رومااملستثمرات الف

من قبل الذين اشتروا األراض ي الفالحية ان يبيعوا منازلهم  "ماغون "لهذا نصح للعمل الفالحي، 

  4بها. واالستقرار تفرغهم لخدمة األرض يباملدينة و 

 :(Fondus)الفوندس  -2-4

التي تم ذكرها سابقا وهو  "الدومانات"غر من بين صاال  "الدومانات"يعتبر هذا الصنف من 

إمبراطوري واآلخر  "فوندس"تحتوي على حقل صغير أو مسكن ريفي، وهو نوعان: ملكية عقارية 

 5تمتلكها العائالت البرجوازية. التي فالحيةال اتستثمر ن املويعتبر م ،خاص "فوندس"

)(Albertini "لبيرتينيأ"ما حملته لنا ألواح  النوع و خير مثال على هذا
من معلومات  6

 Flavius) "فالفيسون جومنيوس كاتولينوس"حول الدومان الذي يعود لشخص يدعى 

Geminius Catullinus) أربعة من  ويحتوي هذا الدومان على أكثر  "بسةت"شرق  و الذي يقع

فوندس "ومن بين هذه الحصص يوجد  ،لى عدد من الحصصإمقسمة هذه األخيرة  "ديفون"

                                                           
 .88. (، مرجع سابق ، ص.عقون )م.ع -1

2- Varron, Agronomes Latin, traduit par Nisad (M.), Chez Firmin-Didot, Paris, 1877, Livre I, I. 

- http://remacle.org/bloodwolf/erudits/varron/agriculture1.htm. 
3- Pline l’Ancien, XVIII, III, 3. 
4- Ibid., XXVIII, III, 3. 

، أطروحة (دراسة في تاريخ وآثار سيرتا العتيقة) "االتحاد السيرتي" ئر خالل العهد االمبراطوري األول عقون )م.ع.(، من التاريخ البلدي للجزا -5

 .  334، ص. 2004/2005دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، 
الذي يعتبر أول من قام بدراسة تلك األلواح التي اكتشفت  (Albertini (E.)) : سميت بهذا االسم نسبة للباحث ألبيرتينيألواح ألبيرتيني -6

 .م من طرف األهالي ببلدية تبسة1928سنة 
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قطعة تمثل كل  1قطعة خمسين إلى األقل الذي قسم على (Findus  Tuletianus)  "انوستوليتي

 دومان.

الصغيرة فقط، بل تعدى  لم يطلق على املستثمرات "الفوندس"من هذا املثال نستنتج أن 

 ."الالتيفونديا"التي لم تتعدى مساحتها مساحة  نسبيا بيرةالك ذلك وأطلق أيضا على املستثمرات

 :(Praedia)البرايديا  -2-5

يفسر أنه قليل  اإفريقيا النوع من املستثمرات بشمال هذ حول إن  شح النصوص 

 2:ق بالعقار وينقسم ألنواع كالتالييطلق على كل ما يتعل "بارايديا"، كما أن مصطلح االستعمال

  برايديا املقاطعة(Praedia Provincialia) وهي أجزاء من إقليم املقاطعة تابعة ألمالك :

 الشعب الروماني.

 املرهونة برايديا ال(Praedia Subdita):  رض املخصصة لضمان الدولة أو البلدية من هي األ

 األعمال.نيين أو رجال املد

 البرايديا املمهورة (Praedia Dotale) تطلق هذه التسمية على األرض التي تمتلكها الزوجة :

 .تهازوج التصرف فيها دون موافقوالتي اليمكن لل

  البرايديا الحضرية(Praedia Urbana): ،يعينها القانون املدني  والتي تدخل نطاق املدينة

 االعتمادنظرا ملوقعها، فأصحابها هم االوائل الذين شيدوا منازل باملدن والذين يحزون على 

 . (Praedia Rustica)"البرايديا الريفية"وعكسها 

                                                           
1- Picard (G.CH.),  la Civilisation de l’Afrique Romaine, librairie Plon, Paris, 1959, p63. 
2- Saglio (E.) et Daremberg (CH.), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, T 4, volume 1, p611.; 

 .105.106 .، ص.ص2013، الجزائرا خالل الفترة القديمة الرومانية، مذكرة ماجستير، يقيفر أ(، التوسع الزراعي في .خنيش )ع.ف -
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  برايديا اليتامى(Predium Pupillare) : ي يمنع فيها للقصر واليتامى والت االستثمار يرجع حق

 قاطعة.موافقة حاكم املالتصرف فيها دون 

  البرايديا العمومية(Praedia Publica) وتطلق هذه التسمية على امللكيات اإلمبراطورية :

(Patrimonium Principis). 

 :  (Vicus)فيكوس -2-6

ة والدالة التي تعني الضيع (Villa)مشتق من نفس جذر املصطلح  (Vicus)إن مصطلح 

والتي  (Villcus)، كما أنه غير مستبعد أن يكون قد أشتق من مصطلح 1على منزل السيد املالك

قد يعني املزرعة الريفية  "فيكوس"كما أن  ،2الشخص املسؤول تحديًدا عن زراعة األرضتعني 

وهذا مجرد افتراض إذ لم تتوفر لدينا حوله  (Villa Rustica)مثله مثل ما تعنيه الفيال الريفية 

 املادة البيبليوغرافية واألثرية مما صعب تحديد هويته بدقة.

" الفالحية في شمال الدومانات": تبقى جل الدراسة األكاديمية على املستثمرات ومالحظة

ال فهو مج ف بمدلولها الدقيقيهي دراسات سطحية خاصة من ناحية تنميطها والتعر  افريقيا

 .يمكن التوسع فيه أكثر

 وانتشار الثالث املتوسطي: ةالزارع -3

منقطع النظير وتوسعا  ازدهارامما الشك فيه ان الزراعة خالل الفترة الرومانية عرفت 

األراض ي الزراعية وتطوير هذا املجال وإصدار  استغاللعلى األرض االفريقية وهذا راجع لسياسة 

قمح، الزيتون، الخاصة فيما يتعلق بالثالثي املتوسطي " االستغاللقوانين وتشريعات تنظم هذا 

 أوسع خالل هذه الفترة. انتشاراالعنب" والذي عرف 
                                                           

 .89. سابق، ص مرجع... (، االقتصاد واملجتمع.عقون )م.ع -1
2- Varron, Op.Cit., I, II.  
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األراض ي الزراعية ومن بين هذا  استغاللفقد عرف اإلقليم األوراس ي تنظيما من حيث 

اصلت هذه ميالدي كما تو  29ميالدي و  6بين سنة  ما "الكنترة"عمليات املسح و االستغالل

" ادريانوسفيه إلى أن بلغ "ه االحتاللالعمليات باإلقليم شماال وجنوبا بتواصل حركة 

(Hadarianus) رمال الصحراء
 ." باإلقليمدومانات"يدل على وجود  ، وهذا1

ألهميته خالل تلك الفترة خالل هذا الجزء من الدراسة سنتطرق للثالثي املتوسطي نظرا 

 الواسع باملنطقة املراد دراستها، وهذا ال يستثني األنواع األخرى من املزروعات. وانتشاره

 الشعير:  القمح و -3-1

يعد القمح والشعير من اهم املحاصيل اإلفريقية والتي نالت اهتماما كبيرا في زراعتها 

وازدهارا خالل العتبارها العنصر الغذائي الرئيس ي لسكان املنطقة، كما عرف هذا املحصول تطورا 

على مستوى الكتلة الجبلية  آثار مطاحن القمح املنتشرةوهو ما تدل عليه  الفترة الرومانية

 ."أوراس"

عرفت روما القمح والشعير االفريقي منذ فترة طويلة قبل احتاللها لألرض وهو ما ذكرناه 

مشكلة نقص  بعد احتالله في حل فريقيالشمال اال  ، فقد ساهم"ماسينيسا"سابق خالل عهد 

ار واالضطرابات الشعبية بها، فإذا ضمن الغذاء في روما والذي يعتبر السبب في عدم االستقر 

والتوسع على حسابها سنة  "نوميديا"الغذاء ضمن االستقرار املدني فقد كان هذا سببا في احتالل 

خطاب يوليوس ق.م، العتبارها من اهم املناطق املنتجة للقمح و الشعير وهذا ما نفهمه من  46

حيث قال بأنه أتى ببلد يستطيع أن يزود  "نوميديا"أثناء احتفاله باحتالل  (Jules César)قيصر 

 .2قنطار من القمح ألف 840ما بمقدار رو 

                                                           
 .58. (، مرجع سابق، ص.شنيني )م.ب - 1

 2- Picard (G.Ch.), Op,Cit., p.p. 69.70. 
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هنا أخطأ ] (Modius) 1مد مليون  40كانت افريقيا في عهد أغسطس تزود روما بحوالي 

ألنه أعطانا بعده  ،ألف مد روماني 400في وضع الرقم الصحيح وهو  (Lacroix(F.)) "لكروا"

ححي وكبير جدا وال يمكن ألف، فالرقم األول فهو غير ص 320مباشرة تحويل له إلى الهكتولتر 

 2,8ي ما يقدر بـ ألتر(،  8,75مد = 1) هكتولتر ألف 350 أكثر من أي ما يقدر بحوالي [تقبله

الكمية كانت كلغ(، ونصف هذه 80هكتولتر= 1) "كامبس"قنطار إذا اعتمدنا على حساب  مليون 

أكثر من األرقام فريقي انتاجه كان اال شمال العض الباحثين يرون أن ا ان ب، كم2تأتي من مصر

ماليين  10إلى  9ن كمية القمح الذي تنتجه افريقيا بأكملها يقدر بحوالي كما أ ،التي وردت سابق

 وخالل فترة حكمه 3.(Picard) "بيكار"وهذا حسب  (Néron) " نيرون"قنطار خالل فترة حكم 

عملة تحمل ، والذي سكت في عهده قيا تمد روما بالقمح ملدة ثمانية أشهر في السنةيكانت افر 

 4املشرفة على الحصاد، والتي ترمز إلى القمح القادم إلى روما من افريقيا. اآللهةسنابل القمح و 

القمح الصلب اما املناطق الجبلية ذات التربة  زراعةفقد عرفت املناطق األكثر خصوبة 

الخفيفة فقد عرفت انتشارا واسعا في زراعة الشعير وهذا راجع لخصائصه، ومما الشك فيه أن 

 ناطق التي انتشر فيها الشعير نظرا لطبوغرافية املنطقة واملناخ السائد.األوراس كانت من أبرز امل

 الزيتون:  الزيت و -3-2

سياسة الفالحية الرومانية في الشمال االفريقي هو قرن القمح على إذ كان القرن األول في 

ة اقتصادية ، إذ ان لهذه السياسة أهمي5فإن القرن الثاني هو قرن الزيتون  ،حد قول الباحثين

                                                           
1- Lacroix (F.), Afrique Ancienne (produits végétaux), Ref.Afr, Volume 13, Alger, 1869, p. 84. 
2- Ibid., p. 84. 
3- Picard(G.Ch.), Op.Cit., p. 69. 

 .53 .، ص2004(، تاريخ واثار مصر في العصر الروماني، القاهرة، .)ح األبياري  ( و.)ح يوسف - 4
 .99. ص ،مرجع سابق(، ع.عقون )م. -5
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لزيت دور هام في الحياة اليومية الستعماله في عدة ف ،"ةفي سياسة "الزيتن واجتماعية والتي تتمثلة

)أنضر الخريطة  مجاالت غذائية وصحية وحتى صناعية، كما أعتبر غصن الزيتون رمز للسالم.

 ((05رقم: )

 

 :عن ،الدراسةبالنسبة ملنطقة انتشار أشجار الزيتون في الوقت الحلي (: 05الخريطة رقم )
Morizot (P.), l'Aurès et l'Olivier, Ant.Afr, T 29, 1993, p. 180. 

ان توسع زراعة الزيتون خالل الفترة الرومانية كانت تسير موازنا مع التوسعات العسكرية 

، كما أن 2، حيث بلغت أوج االزدهار واالنتشار أثناء حكم السيفريين1حتى "الليمس" القران الثالث

زراعة الزيتون بلغت نقطة الالرجوع خالل القرن الثالث، حيث ارتفعت الكثافة السكانية بشمال 

افريقيا وتناثرت فيها املراكز العمرانية ومصانع صناعة الزيت حتى شبه ذلك بما أحدثته الثورة 

                                                           
، 2014 الجزائر، (، دار الهدى،عن )م.عريب وتحقيق عقو تفريقيا الشمالية خالل الفترة الرومانية، إ(، الزيتون والزيت في ه.)فابرا -كامبس  -1

 .177. ص
 .100 .(، مرجع سابق، ص.)م.ب شنيني -2
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جاهل عامل املناخ ، وهذا راجع لألمن الذي توفر خالل هذه الفترة، كما ال يجب ت1الصناعية بأروبا

على ا دون الحاجة للسماد، و فقر  تربةالزيتون، والذي ينمو في أشد األ وإنتاج شجر املساعد لنمو 

كل هذا ساهم في توسع خريطة زراعة  ،عمر طويالكما ي 2،متر 1000ارتفاع كبير والذي يتجاوز 

  .الزيتون 

في وجود هذه الشجرة  كما يجب التلميح أنه لم يكن يوما فضال لرومان أو الفنقيين

كما  (Oléastre)باألراض ي االفريقية، ربما كان الفضل في التطعيم بالنسبة للزيتون البري "زبوش" 

 نقاش فيه. ال" حولها فهذا ماغون "االعتناء بهذه الشجرة خاصة ملا ذكره  يةذكرنا سبقا وكيف

واسع أكبر على  أما فيما يخص منطقة الدراسة فقد انتشرت بهل زراعة الزيتون وبشكل

 Oued) "قشطان"، واد  (Oude Laarab)"لعرب"مستوى األدوية األوراسية حيث نجد بواد 

Guechtane)  3"ألكي"معاصر زيت بعدد كبير، ففي واد العرب الحظ (Alquier (J.))  أن زراعة

 "بواد  "لعرب"بالخصوص ما بين ملتقى واد  ن ترتكز الزيتو 
 
وقرية  (Oude Mellagou) "ومالق

 عاصر الصغيرة.اصر كبيرة وعدد كبير جدا من املثار ثالث مع"، حيث توجد آولجة"

  : يتصناعة الز   -أ

أن أحسن وقت  "بلين الكبير"ارتبطت نوعية الزيت بفترة تحديد جني الزيتون، حيث يرى 

بداية النضج  جود الزيوت املستخرجة تكون عندأو  ،4املحصول هو عند سواد حبة الزيتون لجمع 

زيتون تكون من بداية الفيرى أن بداية جني  (Columelle) "كولومال"أما  ،5وتكون ذات مذاق جيد

                                                           
 .101، صمرجع سابق(، .)م.ب شنيني - 1
 .149 .، ص5ج(، مرجع سابق، .صايل)صاك -2

3 - Alquier(J.), Les Ruines Antiques de la Vallée l’Oued el Arab (Aurés), Ref.Afr, Volume 85, 1941, p 32. 

4 - Pline l'Ancien, Op.Cit., XV, II.  
5
 - Ibid., XV, II. 
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حصول واملتمثلة في الجدول شهر ديسمبر حيث أعطانا ثالثة أنواع للزيت حسب فترة جمع امل

 1:األتي

عند  "،الزبيب" العنب املجفف نوع من الزيتون ذو مذاق أحلى من "بلين الكبير"ويذكر لنا 

 2.تجفيفه وهو يوجد بإفريقيا ومن األنواع النادرة 

بعدة ، فالزيتون يمر ت والذي ال يتطلب أي كفاءة تقنيةأما عن استخالص الزي      

مراحل ليتحول إلى زيت قابل لالستعمال ومن بين طرق استخالصه هناك طريقة بدائية وتتمثل في 

و الزيت فوق لصخور الكبيرة على الثمار حتى يطفسحق الثمار ونقعها في املاء تحت تأثير ضغط ا

  3.املاء

أما بالنسبة للطريقة الثانية والتي اعتبرت أحدث من األولى والتي تستعمل فيها كل من      

يتم استخالص الزيت في ثالث  ،4تكون الطاحونة أسرع من املعصرة املطاحن واملعاصر حيث

  : مراحل هي

 سحق الثمار وفصل النواة مع استخراج السائل املر "األموركا"  : املرحلة األولى(l’Amurca) 

 باستعماللتتحول إلى عجينة  5والجلود، والذي يستعمل كسماد أو لتجفيف الخشب

 ((05)أنظر الشكل رقم: )حق.عن طريق الس الطاحونة أو 

                                                           
1 - Collumelle, De l'économie Rurale, traduit par Du Bois (L.), C.L.F. Panckoucke, Paris, 1844 ,XI, L. 
2- Pline l’Ancien, Op.Cit., XV, II. 

 .63، ص. سابقكامبس )غ.(، مرجع  - 3

  .65. (، مرجع سابق، صه.فابرا )-كامبس -4 
 .61. نفسه، ص رجعم - 5

 ربعد شهر ديسمب خالل شهر ديسمبر قبل شهر ديسمبر فترة الجني 

نوع الزيت 

 املستخرج

الزيت الحامض املسمى أيضا 

 زيت الصيف

الزيت األخضر و هو 

 األجود واألكثر اقباال

 الزيت الناضج
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  عصر العجينة واستخالص الزيت عن طريق املرحلة الثانية: تتم هذه املرحلة من خالل عملية

 ((06)أنظر الشكل رقم: )املعصرة. باستعمالالضغط 

 ة أحواض مملوءة مرحلة التصفية من الشوائب عن طريق تمريره عبر عد ياملرحلة الثالثة: وه

  باملاء.

 
 

 ، عن:" )عن زعطوط(بني فرح"(: طاحونة زيتون، 05الشكل رقم )

Camps-Fabrer (H.), Huile, Encyclopédie Berbère, 2000, p. 13 

 

 

 

 

. 
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 ولى جدارية بـ "بومبي" وثانية إعادة تصور ملعصرةاأل  الطرق (: معصرة زيتون تعمل عن طريق 06رقم )الشكل 

 ، عن:"تكوت"
Camps-Fabrer (H.), 0p.Cit., p. 16. 

 نوعية الزيت املصنع بإفريقيا: -ب

الزيت اإلفريقي ذو نوعية رديئة مثلها  (Camps-Fabrer (H.))" اعتبرت "كامبس فابرا

في اإلنارة والحمامات فقط حيث ارجعت ذلك ملعدات ، وأنه أستعمل 1الباحثينر من مثل كثي

الذي   (Juvénal) "يوفينال"مستدلتا بهجائيات  ،2صناعة الزيت القديمة والتي استعملها األفارقة

قد  ،إلى ايطاليا واملستعمل في الحمامات "ميسيبسا"وصف فيها الزيت اإلفريقي الذي أرسله أبناء 

                                                           
1- Lacroix(F.), Op.Cit., p. 99. 

 .88,87. (، مرجع سابق، ص.فابرا )ه-كامبس - 2
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ئحته حيث يشبهه بالقار رة وانه يحمي من عضة الثعابين ويطردهم من شدة راجعلها مقف

باملواد الدهنية اكثر من  االفريقي غني الباحثة تأتي وتخبرننا أن الزيتكما ان نفس )القطران(، 

 .!1وبالتحديد الفرنس ي األوربي نظيره

خصوصا أنه من أقدم املنتجات  ةقيياالفر  يعتبر دليل على عدم جودة الزيوت كل هذا ال 

 .الفالحية باملنطقة

 الخمر و الكروم: -3-3

فإن الخمر والكروم، إضافة لهذه  زيت والزيتون بمثابة ثروة لشمال افريقياإذ كان ال

"باخوس"  آلهةالثروة الزراعية والصناعية والتي أعطوها الرومان اهمية كبيرة، وكرسوا لها 

(Bacchus) .لتقديسها 

، إذ أن هذا النوع يحتاج إلى الحرارة بامتياز يعتبر الشمال االفريقي منطقة لغرس الكروم 

 تقريبا حار في فصل الصيف وهو فصل نضج الثمار، وهذا ما يفسر إنتاجها اافريقيومناخ شمال 

الوافر وانتشارا بالبالد، والذي ذكره لنا "بلين الكبير" حول انتشار الكروم في الصحراء والتي تنموا 

راجع حسب "بلين الكبير" أن والتي يصنع منها نبيذ ذو جودة عالية وهذا  ،2أشجار النخيلتحت  

 3فارقة كانوا يستعملون الجير لخفض حموضته.األ 

عادي، حيث ذكر لنا الغير ناك دليلين على وفرة االنتاج أم عن انتاج الكروم االفريقية فه

  4،تج عناقيد عنب يصل طولها الى ذراعيننت "بموريتانيا الطنجية"وجود كروم ضخمة  "سترابون "

                                                           
  .22. (، مرجع سابق، ص.فابرا )ه-كامبس - 1

2 - Pline l’Ancien, Op.Cit., XVIII, LI. 
3 - Ibid., XIV,XXIV. 

4 - Strabo, Op.Cit., XVII, III, 4, p. 163. 
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وهنا نستنتج أن هذه الكروم  ،1فيقدر حجمها بطفل صغير "بلين"، أما سنتيمتر 90 أي ما يقدر 

 االفريقية ذات خصائص مذهلة وانتاج وافر.

إن زراعة الكروم شاهدت انتشارا واسعا في املقاطعات االفريقية والتي وصلت حتى الى 

املناطق التي اعتبرها بعض الباحثين انها غير صالحة لزراعة الكروم، كما استخرج منها أنواع عدية 

العادي والخمر املطهي الذي يصنع من أحد أنواع العنب "املوسكاء" وخمر من الخمور منها الخمر 

 .2خصص لألباطرة والشخصيات الراقيةالعنب املجفف وامل

 التحكم: الري و تمنشآ -4

ت د فالحة وال توجد مدينة وال استقرار، إن منشآانه دون ماء ال توج من املتعارف عليه

يدخل في ضمن الدراسة، وهناك  وهو الذي يهمنا والذيت الري الريفي الفالحي الري نوعان منشآ

في القنوات الناقلة للماء لألرض الزراعية أو الريفي ت الري الحضري، فتتمثل منشآت الري منشآ

ت التحكم فتتمثل أساسا في السدود واألحواض التي يتم حجز نشآاملستثمرة الفالحية ككل أما م

 املاء فيها.

 "بيريبان"ال وعلى مستوى منطقة الدراسة هو أبرز الباحثين في هذا املج من

(Birebent(J.))   "والطيار "بارداز(Baradez(J.))  الذي عمل على فحص الصور الجوية امللتقطة

 خالل حمالته االستطالعية في جنوب الكتلة األوراسية.

فيها جنوب كتلة اوراس التي  للري دور هام في استغالل الرومان للمناطق الجنوبية بما

ختناق السدود املقامة عند ا "بارداز" أن كثرة به جافة خالل فصل الصيف، حيث يرى تعتبر ش

                                                           
1 - Pline l’Ancien, Op.Cit., XIV,III. 

 .200.201 .، ص.ص2015م، دار الهدى، الجزائر،  285ق.م و 146(، روما وزراعة املقاطعات االفريقية بين .بشاري )م.ح - 2
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دليل على االستغالل الكثيف للماء  ،الوديان واألحواض املوازية للوديان والقنوات الناقلة للماء

 .1ثير مما عليه اليوممانية أكثر بكوانتشار الزراعة بهذه املنطقة خالل الفترة الرو 

 املدرجات الزراعية: -5

الذي يعمل على ينتشر هذا النوع في املناطق الجبلية ذات التربة الهشة واالنحدار القوي 

تماسك التربة وعدم انزالقها، بحيث يتم انشاء جدران من الحجارة ذات بعد وارتفاع معين، يعمل 

 ارتفاعه وعدم انزالقها.على مستوى هذا الجدار على تراكم األتربة 

املدرجات الزراعية مازالت الى اليوم مستعملة في املناطق الجبلية ذات االنحدار الشديد 

وهذا ما جمع بين فالحة  ،والتي تعتبر وسيلة الستصالح األراض ي الجبلية وجعلها قابلة للزراعة

 من قبل سكان الجبال. 2ية األغناماملدرجات وترب

جع للتربة الخفيفة شعير بالدرجة األولى عند سكان املنطقة الجبلية ران انتشار زراعة الأ 

 لمناطق.لزراعية ذات التربة الخفيفة لكما أنه يكون راجع النتشار املدرجات ا ،3واألنسب لزراعته

استصالح األراض ي وذلك بابتكار املدرجات  على أهالي الجبال يئة هي التي فرضتالب

واستغاللها نظرا النعدام تقريبا مناطق صالحة للزراعة، حيث تعمل هذه املدرجات على  عيةر الزا

منع تكون مياه جارفة نظرا لطوبوغرافية املنطقة املتواجدة فيها، كما انها تحافظ  على الرطوبة 

 .4باملناطق قليلة التساقط

                                                           
1- Baradez (J.), Fossatum Africae, Recherches aériennes sur l’organisation des confins sahariens à l’époque romaine, 

Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1949, p173. 
 .101. (، مرجع سابق، ص.كامبس )غ - 2

.102. رجع نفسه، صم - 3  
4 - Picard (G.Ch.),Op.Cit, p. 65. 
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بكثرة في جبال كتلة ان هذا النوع من استصالح األراض ي أال وهو املدرجات الزراعية يوجد 

صادفناه خالل  وهو ما ،األوراس لحد اليوم والذي يتمركز في املنحدرات الحادة املقابلة للوديان

لى االستمرارية الواد لبيض بحدود منطقة "غسيرة " وهذا يدل ع طول  وهذا على ية،امليدان جولتنا

 ج األجداد.في العمل على نه

 

 ، عن:: رسم توضيحي لنموذج من املدرجات الزراعية(07الشكل )
 .104بخوش )ز.(، مرجع سابق، ص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا ـة البقايــرد ودراســل الثالث: جـــالفص

 يةـــآت الفالحــة على املنشـــالدال ةريــاألث

  بـ "أوراس"
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 I- في الجرد "البيبليوغرافيا املعتمدة تمهيد:" 

أو  ملحتالتي  االبيبلوغرافي مجملسوف نعتمد على  دراسةفي هذا الفصل وخالل عملية ال

 .الكتلة الجبلية الوسطى لألوراس الذي يمثل اليوم ،للجنوب النوميدياملنشآت الفالحية  ذكرت

ستيفان "لــ  (Atlas Archéologique de l’Algérie)األطلس األثري الجزائري  اعتمدنا على

 اقع من خالل الخرائط ذات املقياسساعدنا في تحديد املو والذي  ،(Gsell (St.)) "غزال

1/e200.000  على  عتمادال كما تم  ،حوزتناب التي إذ يعتبر الخريطة األثرية الوحيدة في الجزائر

 (Aquae Romanae)تحت عنوان  (Birebent (J.)) "نبيربا جان"الدراسة التي قدمها لنا 

واملختص في النظم الرومانية لستغالل موارد املياه بالشرق الجزائري، أما بالنسبة للمقالت 

شور املن "ستيفيان عزال"محافظ متحف  (Alquier (J.)) "جون ألكي"العلمية فنذكر منها مقال 

قع القديمة احت عنوان "املو م ت1941والصادر سنة  (Revue Africaine) في املجلة الفريقية

، (les Ruines Antiques de la Vallée de l’Oued elArab (Aurés))بواد لعرب )أوراس(" 

أشار لها غزال في  التيو  ،اقع املوجود على طول واد العربحيث تمثلت دراسته في التحقيق في املو 

 (Morizot (P.)) "وريزو مبيار " لـ وكذلك اعتمدنا على مقالين ،أطلسه دون ان يعطي تفصيال عنها

الرومانية بواد ثار تحت عنوا "اآل "بيار"و "جون "األخوين  األول تمثل في مقال مشترك بين

 ، و   (les Ruines Romaines de la Vallée de l’Oued Guechtane (Aurés)) القشطان

 لوحده "ليبار موريزو "كان  قال الثاني والذي يعتبر حديثأما املم، 1948سنة  نةسالذي صدر 

، واعتمدنا على م1993وصادر سنة  (L'Aurès et l'olivier) تحت عنوان "األوراس والزيتون"  

 مقالت أخرى لـ "موريزو".
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والتي اعتمدنا عليها كثيرا هي مذكرة  ،جانب الريفيالب اهتمتالحديثة التي  ةأما الدراس

وراس "دراسة مواقع أثرية قديمة في األ  يشوشن واعمر" والتي تحمل عنوان:ماجستير لـ: "إع

 ةاستشهدنا ببعض املقالت التي طرحا ، كم2006 سنة مناقشتها )حوض الواد لبيض(" والتي

 م.2015التاريخ" سنة الوراس عبر خالل أشغال امللتقى الوطن الثالث "

-II :جرد املواقع الفالحية الريفية 

مع إتباع مسار الوديان لتسهيل  الشرق ارتأينا أن تكون عملية الجرد من الغرب نحو 

 العملية و اتباع منهج موحد.

وهذا راجل لعدم وجود  ،تحديد هوية بعض املناطق وتنميطها تقريبا مستحيل يبقى

يين والهتمام باملناطق طرف الباحثين الفرنسفية من يحفريات، نظرا إلهمال املنطقة الر 

 و النقص الفادح في التقارير واملراجع حولها، إل مجرد تلميحات. (املدن)الحضرية 

إّن وجود املطاحن واملعاصر ببعض املناطق ل يدل على أنها مستثمرة فالحية تابعة 

للمجال الريفي، فقد تكون تابعة ملجال حضري لم يبقى منه سوى هذه العناصر املذكورة، كما أن 

نقلها من موقعها الصلي يخلق معضلة أخرى في نسب  وأ استعمالهاتدخل اإلنسان عليها في إعادة 

 فالحي ريفي. فترات قديمة واعتباره موقع أثري لاملوقع 

 لشاسعةنظرا  في هذا الجزء من الدراسة نعرض أهم املواقع الفالحية وليس جميعها

 ، حيث احص ى "بياراليها املواقع مع استحالة الوصول  وكثرة هذا النوع من ،منطقة الدراسة

جزء من معاصر  175لوحده خالل بداية العشرية األخيرة من القرن العشرين ما يقارب  و"موريز 
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الفالحية دون  باملنشآتوهذا دليل على غني املنطقة   ،املترامية في املنطقة األوراسية 1الزيتون 

ة خالل هذه الدراسة لحساب مطاحن القمح، وكل هذا ل يمكن وضع له خريطة اثرية مفص

 الوجيزة.

 :مايليتحمل هذه البطاقة  ،ضع بطاقية لكل موقعبو  العمل منهج يكون 

 إن وجد. "غزال"وضعه الذي رقم املوقع: يحمل الرقم الذي نضعه مع الرقم  -

 املوقع: يحمل السم الحديث مع السم القديم إن وجد. اسم -

عن  املوقع رتفاعامستوى و  "،رثآغوغل " باستعمالوقع الدراسة الحداثيات: يحمل احداثيات م -

 سطح البحر.

 و فيما يلي مجموعة من املواقع:

 موقع أفره: -1

  (G. F° 38. N° 25).  01رقم املوقع:  -

 .(Afra) اسم املوقع: أفره  -

 م(. 1482)شرق  6° 24. 753'شمال و  35° 20. 521'الحداثيات:  -

الرابط بين باتنة  31املوقع اليوم هو عبارة عن قرية تقع على طرفي الطريق الوطني رقم 

نظرا  %10تقريبا  بانحدار تميز يكلم،  20 بـتقريبا  "أريس"يبعد عن وبسكرة من الجهة الشرقية، 

 ((03: )رقم )أنظر الصورةملوقعه على منحدر جبلي ينتهي بواد.

هي قليلة الخصوبة والتي تصل و  ،زراعية مستصلحةاملوقع اليوم يحتوي عل أراض ي 

،كما تطغى على  "خاصة املاعز" يي تستعمل في الغالب للرعي اليومتقريبا الى قمة املنحدر الت

                                                           
 1 - Morizot (P.), Op.Cit., p. 201. 
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القرية بين ثالث وديان غزيرة الجريان في  عوقماعة الشجرية وهي حديثة، كما أن تاملنطقة الزر 

 الشتاء ساعد على انتشار الزراعة.

 

  .أفره قريةل (: صورة جوية03الصورة ) 

نظرا لتدخل يد النسان عليه ول توجد به  ،أما عن حالة املوقع فهو تقريبا غير موجود

 ولتي نعتقد أنها الجرار الكبيرة شقف في تمثلوتالتي هي منتشرة بكثرة و  ،سوى البقايا الفخرية

الذي جزء من مطحنة القمح و  املوقعتعمل لتخزين السوائل، كما يوجد بدوليا" قد كانت تس"

)أنظر  1للعلو ةبالنسب سم50 سم بالنسبة للقطر و  40 بـالجزء العلوي لها تقدر أبعاده يتمثل في 

يحتوي على حجارة مصقولة وتنتشر به الحجارة الدبشية املتفاوت  كما أنه ل ،((04): رقم الصورة

 الحجم.

إّن طبوغرافية املوقع وتموضعه بالقرب من ثالثة وديان مع وجود تحصين طبيعي له، 

ومساحة زراعية صغيرة نسبيا يحتمل ان تكون ملكية األرض تابعة ألحد السكان األصليين 

                                                           
 .55(، مرجع سابق، ص. .و)إعيشوشن  -  1
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بأسفل الواد   1للمنطقة الذين هم أدرى بخصائص املنطقة من غيرهم كما أن وجود نقيشة ليبية

 ألجانب.لملكية األرض  دعم فرضية استبعادي

 .(Afras) تحت اسم أفرس "غزال"ذكر اسم املوقع عند 

 

 ، عن:(: الجزء األعلى ملطحنة  القمح04الصورة )
 .158، ص. (، مرجع سابقو.)إعيشوشن 

 :"تيبحرين"موقع  -2

 .02رقم املوقع:  -

 .(Tibhirine)اسم املوقع: تيبجرين  -

 (.م1466شرق ) 6° 24. 938'شمل و  35° 19. 515'الحداثيات:  -

                                                           
1 - Gsell (St.), A.A.A, 1ére édition, Paris, 1911, F° 38, N° 25. 
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 من 31على طول الطريق الوطني  "رهفأ"كلم عن موقع  1على بعد  "تيبحرين"يقع موقع 

الشديد املشرف على هضبة قرية  الجهة الغربية، ما يميز هذا املوقع هو النحدار 

 ((.05: )رقم )أنظرالصورة."رينحبتي"

 

 تظهر املدرجات الزراعية. "تيبحرين"(: صورة جوية ملوقع 05الصورة )

والتي تعرف  ،إذ يحتوي على مدرجات والتي مازالت لحد اليوميتمثل هذا املوقع بأنه زراعي 

هذه األخيرة مجموعة من أعمدة حجرية )إن صح  كل واحدة من باملدرجات الزراعية تنبثق من

التعبير( بشكل عمودي ومتباعدة عن بعضها البعض دون تجانس كأنها تحدد ملكية 

، بمعنى آخر لكل مدرج مالكه الخاص، اما بالنسبة لعدد املدرجات الزراعية فهي ما 1مستخدميها

 متر. 430(، أما طولها فتقريبا 8إلى  4بين ) 

املسافة بينهما غير  ألنع ملكيته تابعة للموقع السباق كون هذا املوقل يستبعد أن ي

بعيدة، كما ان كثرة انتشار شقف الجرار الكبيرة بالنسبة للموقع سابق و التي افترضنا ان تكون 

                                                           
 .56، ص. (، مرجع سابق.و)إعيشوشن  - 1
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حتى تصل هذا ها فسر بضخامة الرض املزروعة وتساعي ،لتخزين السوائل و ملا ل حتى الحبوب

 املوقع.

 تهراهين:موقع  -3

 N 38 ° .(G. F° 29) 03املوقع:  -

 .(Tihrahin)اسم املوقع: تيهراهين   -

 الحداثيات: لم يتم تحديده بدقة. -

من  "ثنية العابد"واملحاذي لطريق  "أريسـ "يقع هذا املوقع في الجهة الشمالية الغربية ل

 منطقته أذ لم نتمكن تحديده "بعلي"( والقريب من قرية 87 رقم جهة الغرب )الطريق الوطني

 .الالزمةدقة الب

على دعامتين  وضعتم أجزائها في مثبت ةوالتي تمثليحتوي هذا املوقع على معصرة زيتون 

أما   ((،06) )أنظر الصورة رقم:1حجرية نحت في صخرةوض مربع الشكل وأمامه ح ،من الحجارة

 املوقع. لنحدار أن تكون قد انزلقت نحو السفل نظرا  تعقدياألجزاء األخرى 

 "مسكوراي"في حنية والتي اعتبرها  ةن البقايا املصاحبة للمعصرة تمثلأما ع

(Masquerar) إلى  81، كما وجدت أعمدة ملساء وحوض كبير أما مساحته تقدر ما بين كنيسة

 2خطوة. 120

تمادا على خريطة األطلس األثري م اع1500م و 1400بخصوص الرتفاع وهو ما بين  أما

 عالي من املتعارف عليه.أ، وهذا دليل على وجود أشجار الزيتون والتي تنمو على ارتفاع "غزال"ـل

                                                           
1 - Morizot (P.), Op.Cit., p211. 
2  - Gsell (St.), Op.Cit., F° 38, N° 29. 
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 ، عن:الزيتون  عصرةمثبت وحوض م(: 06الصورة )
Morizot (P.), Op.Cit., p. 210. 

 موقع عين زعطوط: -4

 . °78N°  .37(G. F) 04 رقم املوقع: -

 .(Ain Zaatout)اسم املوقع: عين زعطوط  -

 م(.940شرقا )  5° 49. 982'شمال و  35° 8. 677'الحداثيات:  -

في السفوح الجنوبية للكتلة الجبلية "أوراس" تابعة اداريا لولية  "عين زعطوط"تقع قرية 

أما من الشمال يحدها جبل  "القنطرة"ومن الشمال الغربي  "منعة"بسكرة، يحدها من الغرب 

، وهي منطقة فالحية (Oued Abdi) "واد عبدي"ومن الجنوب جمورة الذي يمر بها  "معافة"

نمو هذه لبإمتياز ما يميز هذه املنطقة هو انتشار أشجار الزيتون وهذا نظرا لالرتفاع املناسب 

 ((07: )رقم الصورة )أنظر الشجرة رغم املناخ الشبه صحراوي.
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 (: صورة جوية لقرية عين زعطوط.07الصورة )

(Béni Ferrah) "بني فرح"تسمية  "غزال"أطلق عليها 
حة م على مساطلق اليو توالتي ، 1

ن الحجارة هنالك مجموعة مأن سوى  لنا ل يذكر و ، التسمية ل تعطي دقة ملكانذ أن إ، شاسعة

 منازل السكان املحليين "القرية القديمة". بناء في استعملتالرومانية التي 

تحتوي على كل  متكاملة األجزاء إذ تقريبا سفل القرية القديمة توجد معصرة زيتون في أ

، كما أن هنالك صخرة معزولة في الوادي (08الصورة رقم: )) العصرقاعدة من مثبت العتلة و 

ت فيها حوض مستطيل الشكل حمن األعلى ن م، منبسطة الشكل2با تقريوالتي يبلغ ارتفاعها 

حوض  همعتبر  قبر كون ي"موريزو" أن  دم، حيث يستبعس30 ، أما عمقه فهو يقاربمx0.54م2

(Calactorium)حجر أسطواني أو عن طريق األرجل  باستعماللطحن الزيتون 
)أنظر الصورة ،2

نحتها في  مت منتشر بكثرة في املنطقة )هل هي قبور؟( حواضاأل كما أن هذا النوع من  ((09م: )رق

 .لنا تد سكان املنطقة والتي أرسلوهذا حسب ما وصل لنا من صور ألح "األم" الكتل الحجرية

                                                           
1- Gsell (St.),Op.Cit., F° 37, N° 78. 
2 -Morizot (P.), Op.Cit., p.p. 203.204. 
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 من تصوير الطالب.، في مثبت وقاعدة عصر (: بقايا معصرة زيتون تتمثل08صورة )

 

 
 

 ، عن:الزيتون  (: حوض كانت تتم فيه عملية طحن09صورة )
Morizot (P.), Op.Cit., p. 205. 
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وفي موضعها  متكاملة األجزاءتقريبا منها معصرة  أربعة معاصر  كما أحصينا ما يقارب

أما بالنسبة ملطاحن القمح وجدت واحدة فقط متمثلة في الجزء العلوي لها في حالة حفظ  األصلي

 املساكن املجاورة للموقع. ، كما وجد مدق في أحد((10)أنظر الصورة رقم: ) سيئة

 

 ، من تصوير الطالب.(: جزء علوي ملطحنة قمح في حالة حفظ سيئة10الصورة )

 

 ، من تصوير الطالب.ةية فالحل يستبعد أن تكون منشأ أسفل الوادي تهيئاالإحدى (: 11الصورة )
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عن عمل ومكونات  1"فابرا هنريات_كامبس"ه املعاصر هو ما أعطته لنا وخير مثال على هذ

لفترات متقدمة، والتي اعتبرتها  هامعصرة بني فرح )عين زعطوط( والتي ابقى األهالي على استعمال

 حيث تقول: ،((08رقم: ) الشكل)أنظر   من أكثر املعاصر الرومانية انتشارا بالشمال الفريقي

م مثبت بقوة في 4 بمعنى بني فرح( من جذع شجرة بطول ) "آيت فرح"تتكون معصرة 

بحيث تسمح له  ،(Boulon)يخترقها لولب الكبير و الرض بين لوحين تضمنها عارضة خشبية 

، بحيث تمر العتلة بين عمودين يرتكز على أسطوانة متحركة، أعلى الى أسفل الرافعة بالحركة من

مصنوعة بال متينة حبقوة بكتلة صخرية كبيرة وبواسطة ويتم الكبس بمساعدة رحوية مشدودة 

من الحلفاء تحافظ على توازن العارضتين في وضع عمودي، اما العجينة فتكون تحت العتلة 

 نزل الزيت.يوفق قاعدة  وبشد الحبال تشد العتلة نحو األسفل فتضغط العجينة ف مباشرة

 

 ، عن:إعادة تصور ملعصرة زيت بني فرح (:08) الشكل
 .67. (، مرجع سابق، ص.فابرا )ه-كامبس

                                                           
 .68.67 .ص.(، مرجع سابق، ص.فابرا )ه-كامبس -  1
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ل شك فيه وبتوفر الدلئل األثرية خاصة كل من أحواض السحق ومعاصر الزيتون  مما

وهي العنصر الغالب أن هذا املوقع األثري هو موقع فالحي بامتياز، غلب عليه صناعة الزيت والتي 

 ما تزال مستمرة في هذه املنطقة وبوفرة.

 موقع الحمام: -5

  °49N° .38.(G. F) 05رقم املوقع:  -

 .(ElHammam)الحمام  اسم املوقع: -

 (.م1336شرق ) 6° 28. 498'شمال و  35° 16. 680' الحداثيات: -

الجهة اليمنى ب "أريس"و "اشمول "الرابط بين  45على الطريق الولئي  "الحمام"تقع قرية 

تتميز أراض ي املنطقة بصالحيتها للزراعة  "،اشمول "الشمال جبل  مندها حوالتي ي "لبيضاللواد "

خصوبة  تقتربنا إلى الواد نحو األسفل زادفكلما ا "الواد األبيض"والذي ساعد في ذلك مجرى 

ي األرض ثم تغطي بقطع التربة، كما أن ما يميز املنطقة ككل هو أحواض املاء الضخمة التي تحفر ف

 سقي املحاصيلر، حيث تستعمل هذه األحواض لاألمطا مياه من مأل والتي ت *"يثليناالبولي "من 

تربية األسماك وهذا ليس بالش يء الحديث على سكان األوراس ربما الش يء الوحيد الحديث  ىوحت

 القار. ضالتي تما استبدلها عو  "البولي"ادة هو م

األبيض، لم يذكر لنا سوى أن هناك أطالل أثرية موجودة بالضفة اليمنى للواد  "غزال"

 :2إحداها والتي نذكر  ،1لتينية نقيشاتما أنه هناك ثالث ك

 

                                                           
 البولي ايثلين: هذه املادة مستخرجة من البترول هي مادة عازلة للماء وهي نفس املادة التي تستعمل اليوم في أسقف البنيات. *

1 - Gsell (St.), Op.Cit., F° 38, N  ° 49.  
2 - CIL, VIII, N°2444. 
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DMS 

C APRONIVS   IANVRIVS VET 

EX PRAETORIA   SE  VIVO  SB  NAEVI 

AE IAVARIAE CONIVGI SUAE RA 

RISSIME   V   AN 

أنها كتابة ألسماء أشخاص كانوا يستغلون أراض ي تلك املنطقة في  "موريزو "والتي يعتبرها 

أن هذه النقيشة أنجزت لقدماء  (Delartigue (C.)) "دولرتيج"كما يرى  ،1تم دفنهم فيهااعة الزر 

استقر أعضاء منها في هذه املنطقة    (Cohortes pretoriae)الجيش الروماني من الفرقة البريتوريا 

ا لألرض ومدافعين عليها
ً
 تصابهم ألهلها.غبطبيعة الحال بعد ا 2كمعمرين فأصبحوا مالك

يمكن أن تكون بناية   3د باملنطقة مجموعة من الحجارة متناثرة ذات تهذيب سيئجتو كما 

 ألشخاص مذكورين في النقيشة ، بحيث قد تمثل هذه البناية أحد الفيالت الريفيةلتابعة 

 .(Villa Rustica)  للمزرعة

في كتلة حجرية يبلغ  ايوجد بجانب هذه الحجارة املندثرة شكلين مستطيالن تم نحتهم

وهذا النوع من األشكال  ،((12)أنظر الصورة رقم: )4سم40م وعرض 1,20ل كل واحد منهما طو 

املحفورة في الصخر واملشابه ملا وجد في موقع "عين زعطوط" تقريًبا لم نفهم مدلوله من حيث 

ر والذي يصنف ضمن القبور بمعنى هل هي قبو  ،هل استعمل ألغراض جنائزية؟ الستعمال

 ، أو أحواض استعملت لسحق الزيتون و عصر الكروم.البونية

                                                           
1 - Morizot (P.), Inscriptions inédites de l’Aurès, 1976, p. 279. 
2 - Delartigue (C.), Monographie de l'Aurès, Constantine, 1904, p. 146. 

 .59 .(، مرجع سابق، صو.) إعيشوشن 3-
 .59 .، صنفسهمرجع  -4
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 ، عن:(: شكلين )حوضين؟( منحوتين في الصخر12صورة )
 .158، ص. .(، مرجع سابقو)إعيشوشن   

، هو عدم وجود قنوات بهذه الحفر مستطيلة الشكل والتي  كهناتما جعلنا نضع هاته الت

، كما لو افترضنا أنها استعملت  (l’Amurca)تسمح بمرور والتخلص من السائل املر " األموركا" 

لسحق الزيتون أو الكروم عن طريق األرجل فإن عرضها غير مناسب للتحرك داخلها بشكل جيد، 

 لميت إل إذا كان طفل.ولو افترضنا أنها قبور فالطول أقصر ل

 :موقع بليهود -6

 N°. (G. F.38 ° 52) 06 رقم املوقع: -

 (Bellihoud)هود يبل اسم الوقع: -

 م(1033شرق ) '18.099°6 شمال و '12.611°35 الحداثيات: -

" تقع على الجهة اليمنى للواد لبيض والذي ود واملعروفة اليوم باسم "بوصالحهقرية بلي

، تغلب على أراضيها اليوم الزراعة "وغوفي" "أريس"الرابط بيم  31يجاوره الطريق الوطني رقم 

  مع الطبيعة الجبلية. الشجرية وتربية األغنام خاصة املاعز الذي يتأقلم أكثر



 الدالة على املنشآت الفالحية بـ "أوراس". ةالفصل الثالث: جرد ودراسة البقايا األثري 

 

67 

 

ثار آ، توجد "بليهود"ل قرية أن على الضفة اليمنى للواد األبيض وتقريبا مقاب "غزال"يذكر 

جزئه الشمالي الشرقي  م ولم يبقى منه سوى 30حيث يبلغ طوله  1مبنى كبير مستطيل الشكل

عن بعضها تقريبا  حجرية تتباعد تدعاما، كما يحتوي على تقسيمات داخلية تحدها اظاهر 

 ((13)أنظر الصورة: ) 2تين تمثالن مضاد الثقليحجر  كتلتين حد هذه التقسيماتأبمترين وتوجد ب

مستقيم طوليا يمكن أن يكون تموضع اصلي، ما يدل على  ا تقريبا في خطمث كان تموضعهيح

يتم جلبها من حوض لمبني، ومن دون شك ل جدة قناة لجلب املياهكما و وجود معصرتين لزيتون 

د استعمل تجميع املياه املوجودة على الضفة اليمنى للواد، كما يمكن أن يكون هذا الحوض ق

 أيضا لري املحاصيل الزراعية.

                    

 

 

                                                           
1 - Gsell (St.), Op.Cit., F° 38, N° 52. 

 .64 .سابق، ص مرجع (،.و)إعيشوشن  -2

 (: جزئين ملعصرة زيتون 13) صورة

 "مضاد الثقل"، عن:
 .160. مرجع سابق، ص (،و.)إعيشوشن 

، (: رسم توضيحي لعمل مضاد الثقل09الشكل )

 عن:
Camps-Fabrer (H.), Op.Cit., p. 20. 
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األخير احد املنشآت الفالحية الكبيرة باملنطقة، كما أن وجود هذه املنشآت قد تكون في 

معصرتين على أقل بأحد أجزاء املبنى يثبت ذلك، ووجود حوض ثاني لتجميع املياه على طول الواد 

الراض ي املجاورة لها، وتبقى الحفريات األثرية هي يقر على استصالح  1والغير بعيد عن األول 

 جزء كبير منه ل يظهر وفي حالة حفظ سيئة.الفاصل ألن املبني اليوم 

 موقع قاقوان: -7

 .(G. F° 27. N° 235) 07رقم املوقع:  -

 .(Guegaoune)اسم املوقع: قاقوان  -

 م(1522)  شرق  6° 12. 634'شمال  35° 27. 931' الحداثيات: -

وم معزولة ، املنطقة الي"تازولت"القريب من  "العسكر"يقع بالجهة الغربية لنهاية جبل 

 تصلحة.ساألرض امل على وجود مساكن أو سكان سوى قطع ليلدمن السكان ل يوجد اي 

لم يذكر اسم املوقع بل ذكر موقعه فقط والذي ذكرناه سابقا. كما يخبرنا أن  "غزال"

والذي  ،2ىبنمل اوأن هناك بقي (Septime Sévère)هناك نقيشة ذكر فيها سيبتيموس سيفيروس 

3د، كما توجد عدة ملكيات باملنطقةما ان يكون فيال كبيرة او مبعإ "موريزو "اعتبره 
(Praedia)  

أو قد تكون لفرد  "للفيلق الثالث األغسطس ي"ما ملجموعة من الجنود التابعة إشك أنها تعود  دون 

جانب الطريق الروماني الرابط بين بو  ،من أفراد الجيش وهذا نظرا لقربها من معسكر الفيلق

 تازولت والقنطرة.

                                                           
1
- Birebent (J.), Op.Cit., p. 301. 

2 - Gsell (St.), Op.Cit., F° 27, N  ° 235. 
3 - Morizot (P.), l’Aurès …, Op.cit., p. 207. 
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األولى جسدت فيها املعصرة  ،كتلتين حجريتينتوجد على حافة املعلم والقريبة من الغابة 

أحواض مستطيلة الشكل متوازية  تفاعا من األولى نحتت فيها أربعةأما الثانية والتي هي أقل ار 

والتي  ((14)أنظر الصورة رقم: ) سابقة الذكر أيناها في املواقع مثل األحواض السابقة التي ر  ،تقريبا

، كما 1"نوميديا"هي جميعا ضيقة نسبيا. للوهلة األولى قد تظهر لنا قبور وهذا النوع شائع في 

 توجد بأحد هذه األحواض فتحة صغيرة عند القاعدة، كما يوجد مثبت بجانب هذه األحواض.

 

 ، عن:(: أحواض إستقبال الزيت14لصورة )ا
Morizot (P.), Op.Cit., p. 210. 

في  (Laporte (J.P.)) "يلبورت"ة تشبه تلك التي ذكرها لنا أن هذه املعصر  "موريزو "يرى 

 ((10)الشكل رقم: ) من حيث تموضع املعصرة واألحواض. 2"بالد القبائل"

بهذه املنطقة دليل على وجود  (Praedia) "البرايديا"ان وجود عدة ملكيات تمثلت في 

فالحية لم يبقى منها الكثير والذي اندثرت مع الزمن، كما يمكن تصنيف هذه امللكيات مستثمرات 

                                                           
1 - Morizot (P.), Op.Cit., p. 211. 
2 - Ibid., p 207. 
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والتي يعنيها القانون املدني، فأصحابها هم األوائل  (Praedia Rustica) "البرايديا الريفية" ضمن

 ."البرايديا"الذين شيدوا منازل بالريف والذين يحزون على اعتماد ولتي ذكرناها سابق في أنواع 

 

 ، عن:(: رسم توضيحي ملعصرة "بالد القبائل"10الشكل )
Camps-Fabrer (H.), Op.Cit., p. 19. 

 موقع شناورة: -8

 .08رقم املوقع: -

 (Chennaoura).اسم املوقع: شناورة  -

 م(1081شرق ) '739. 20 °6شمال  '938 .9 °35الحداثيات:  -

 "شناورة"في وسطها واد  يمر  "تتكو "كلم شمال شرق  4على بعد  "شناورة"تقع قرية 

كلم والذي يفصل القرية إلى جزئيين يتوسط هذا القرية وبالجهة  22الذي يبلغ متوسط عرضه 

 بجميع أنواعها. شجريةتين تتغلب عليها الزراعة الاليسرى بسا
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ي هذه خزان مائي ل يزال استعماله لليوم، وبطريقة تقليدية في سق البساتينهذه بيوجد 

ا املستعملة في الفترات ماألرض واألخرى مشكلة متشابهة تمورة في فالبساتين عن طريق قنوات مح

 ((15) )أنظر الصورة رقم: القديمة.

لى قدم انشائه، طول هذا أسس هذا الخزان املعاد ترميمه من طرف السكان تدل ع

من حيث حالة الحفظ  احد من أكبر األحواض و األفضلم، وهو و 31.4وعرضه  م75 الحوض

)أنظر  1م3.30أما اآلن فعمقه يقدر بـ  م2.50هو والذي يعود للفترة الرومانية، عمقه األصلي 

والتي يمكن  بالستيعابعد بناء أجزائه  العليا من طرف السكان لزيادة سعة  ((16)الصورة رقم: 

 م2تميزها، جدرانه تتكون من بلطات من الحجر الكلس ي متراصة ببعضها بشكل طولي مقاساتها 

هذا الخزان أساساته والتي ذكرناها وضعت بين البلطات ركائز عمودية لدعم البلطات،  ،2م1.2×

 .بتيمقاد (Ain Morri) "عين املوري"هي متشابهة تماما لحوض 

في سقي املحاصيل والتي من دون  ملاكبر الخزانات باألوراس استعمن يعتبر هذا الخزان  

في  "يهيدروليك" ما عرفت نشاطا فالحيا كثيف وتحكمشك عرفت ازدهارا بفضل وفرت املياه، ك

ت املائية الخزان، وأيضا املختص في املنشآ يذكر لم  "غزال"سقي املحاصيل املجاورة للخزان، 

ل والتي  3"ذكر لنا وجود منشآت مائية "بتكوت والذي (Birebent(J.))الرومانية باألوراس بيريبان 

 الفارطة خالل السنواتافتراض أن الخزان كان مملوء ما يعطي ، الخزان هذا موقع عن كثير  دتبع

ماء من عمل األهالي، ولكن خالل هذه السنين األخيرة هناك نقص في  خزانما أدى الى تجاوزه أنه 

 األمطار ما أدى إلى جفافه وظهور أسسه القديمة.

                                                           
1 - Morizot (P.), économie et société en Numidie méridionale l’exemple de l’Aurès, Afr.Rom, 1991,  p. 432, Tavola VI. 
2 - Ibid., p. 432, Tavola VI. 
3 - Birebent (J.), Op.Cit., p. 302. 
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 (: الجزء الغربي من خازان شناورة. 15الصورة )

 

 

 ، عن:من الخزان (: الجزء الشرقي16الصورة )
Morizot (P.), L'emploi d'éléments "Préfabriqués" comme technique Africaine de Construction, Afr.Rom, 

 1994, p. 920. 

 

 الجدار القديم

 الجدار الحديث
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 موقع أوسارث: -9

 .09رقم املوقع:  -

 .(Aoussert)اسم املوقع: أوسارث  -

 (.م1054شرق ) 6° 4. 412شمال و ' 35° 24. 628: 'الحداثيات -

لفة اليوم حضالة هي منطقة ينتشر بها نبات التقع جنوب باتنة ومحاذية لواد ف "أوسارث"

عليها الكتل الحجرية الصغيرة، وهي ذات غطاء نباتي ضعيف جدا نظرا لهشاشة التربة التي تتغلب 

 والتي ل تصلح للزراعة تقريبا.

أربع مثبتات ملعصرة  م1000وجد بهذا املوقع والبالغ مستواه على سطح البحر أكثر من ي

بنفس ونقرات املثبتات بشكل مستقيم ومتقاربة من بعضها البعض  تموضعها كان 1الزيتون 

التجاه، أنجزت هذه املثبتات في حجارة طبيعية غير مشذبة عكس كل ما شهدناه سابقا وما 

 ((17)أنظر الصورة رقم: ) يعطيها صبغة محلية.

 

 ، عن:مثبتات ملعصرة زيتون  أربع(: 17الصورة )
Morizot (P.), l’Aurès …, Op.Cit., p. 207. 

                                                           
1- Morizot (P.), l’Aurès …, Op.Cit., p. 204. 
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لم يبقى من أجزاء املعصرة إل املثبتات والتي عددها أربعة والتي تدل على وجود أربع 

 معاصر متوضعة جنبا لجنب، كما تدل على ازهار أشجار الزيتون باملنطقة.

 موقع جار هللا: -10

 .(G. F° 38. N° 65) 10 رقم املوقع: -

 .(Djarallah)اسم املوقع: جار هللا  -

 م(1479شرق. ) 6° 2. 951' شمال و 35° 4. 996' :الحداثيات -

كلم على خط مستقيم والذي يقع بالجنوب  8حوالي  "تكوت"عن قرية يبعد هذا املوقع 

يوجد به إل منزلين،  عرشه للى عي الخالفترات القريبة، أما اليوم فهو الشرقي لها، كان أهال خالل 

ات نظرا للمنحدر  درجات الزراعيةأهم ما يميز هذه القرية التي ترجع للقرنين الفارطين هو كثرة امل

 ((18) أنظر الصورة رقم: ) املوجودة بها.

 

 .هللا (: صورة جوية لقرية جار18الصورة )
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غزال أنها عبارة عن أطالل ل توجد لدينا أي معلومات حول هذا املوقع سوى ما ذكره لنا 

 ذات دور فالحي. 1مزرعة او قرية زراعية

 :قلقول  موقع -11

 .11رقم املوقع: -

 اسم املوقع: قلقول. -

 لم يتم تحديده بدقة.الحداثيات:  -

الشرقية وهو غير بعيد  والذي يتواجد في جيهتها "عين ميمون "هذا املوقع قريب من قرية 

ت الزيتون. املوقع اليوم ابه تتخللها شجير عن ولية خنشلة، يتميز هذا املوقع بغابة قليلة الكثافة 

زيتون  جيدا، توجد باملوقع معصرة قولةصمر اندثرت حجارته ولم يبقى منه الكثير، حجارته غي
2، 

 ، ونظرايمر من خالله الزيتتحت قاعدة العصر في الصخرة األم على شكل حلقة تنتهي بمصب 

 أنها استعملت الجرارة مباشرة لستقبال الزيت. كدلعدم وجود حوض صب الزيت فمن املؤ 

سفلي من مطحنة القمح ذات والجزء ال (Contrepoids)ل كما وجد بجانبها مضاد الثق

 .(Meta)والتي تمثله في ميتا  3،حجم كبير

"أوراس" هي أكثر خصوبة من الجهة الغربية  الجبليةإّن الجهة الشمالية الشرقية للكتلة 

 4فيالت الريفيةالأكبر ما يميزها هي  (Mascula)ضواحي خنشلة  (Alquier (J.))فحسب ألكي

                                                           
1 - Gsell(St.), Op.Cit., F° 38, N° 65. 

 .98 .، ص2015األوراس عبر التاريخ ، خنشلة،  (، مواقع أثرية ريفية بمنطقة خنشلة. أشغال امللتقى الوطني الثالث.)م زعباط -2
 .99 .(، مرجع سابق، ص.زعباط )م - 3

4 - Alquier (J.), Op.Cit, p-p. 32-34. 
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ذات الطاببع الفالحي ومما لشك فيه أن هذا املوقع من بين املزارع التي تكلم عنها ألكي لتوفرها 

 .(Moulin)بالفالحة وهي معصرة الزيت ومطحنة القمح  على أهم املخلفات األثرية املرتبطة

 معة:ّج الموقع هنشير  -12

 (.N .28 °F.G° 136) 12رقم املوقع:  -

 .(Henchire el Djemaa)لجمعة ا تير شاسم املوقع: هن -

 م(.1050شرق ) 6° 58. 475'شمال و  35° 27. 027'الحداثيات: -

وهو  يحاذي الطريق  كلم 20تقريبا أكثر من خنشلة عن ولية  "جمعةالر يهنش"عد بي

 على الجهة اليمنى. "عين ميمون "الجبلي الرابط بين خنشلة و

قولة مترامية فوق ه الكثير من الحجارة الكبيرة املصر فيتنتش أن املوقع ذكر لنا "غزال"

 .1توجد قاعدة عصر وشقف فخار لجرار السطح كما

هذه الحجارة الكبيرة للوهلة الولى تعطي انطباعا على انها حصن بدل من منزل مسالم 

، لهذا لتعد "واد العرب"املزارع املنتشرة على طول  (Alquier (J.))هكذا وصف السيد ألكي 2

 ضخامة األسوار مبررا لتصنيفيها ضمن املنشآت الدفاعية.

لفالحية املنتشرة باملنطقة، كما أن شقف الجرار قد اهذا املوقع دون شك هو أحد املزارع 

لتخزين املنتجات الفالحية السائلة مثل الزيوت بأنواعها وحتى  (Dolia) "دوليا" تكون عبارة عن

 الحبوب في بعض األحيان.

                                                           
1 - Gsell (St.), Op.Cit., F° 28, N° 136. 
2 - Alquier (J.), Op.Cit., p. 33. 
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 موق الذكير: -13

 .13رقم املوقع:  -

 .(Dkir)اسم املوقع: الذكير  -

 الحداثيات: لم يتم تحديده بدقة. -

 ، ويتمثل في"لجمعةاهنشير "ب من موقع يلقر او  "عين ميمون "يتواجد املوقع شرق طريق 

 .1خر بالجنوبموقعين منفصلين أحدهما بشمال واآل 

في بقايا لقرية  لتمثتير من البقايا األثرية والتي املوقع الشمالي: بهذا املوقع توجد الكث-

والتي لم تبقى منها سوى  )بئر( بار الفالحية من مياه اآل و منتجاتها فالحية ، والتي كانت تتغذى هي 

 والتي اعتبرها "بيريبان" باألمر الغير العادي. 2،م1واحد يقدر قطرها ب: 

املوقع الجنوبي: يعرف اليوم بإسم "أولد كفال" والذي يبعد عن املوقع الشمالي قرابة  -

الفريقية تشكل بناية مستطيلة الشكل تقريبا م، يوجد باملوقع بقايا جدران مبنية بالتقنية 200

27,80x 22,20،يدل على ضخامتها. ما (²م) 617,16ر مساحتها تقد والتي 3م 

كما وجد باملوقع قاعدة معصرة، وثالث مضادات للثقل وجزئين من مطحنة القمح 

وكما يوجد حوض  4،(Meta)من الجزء السفلي  وقطعة (Catillus)مثالن في الجزء العلوي تي

                                                           
1 - Birebent (J.), Op.Cit., p. 274. 
2 - Ibid., p. 274. 

 .102 .(، مرجع سابق، ص.زعباط)م -3
 .105 .مرجع نفسه، ص - 4
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وهو غير مستبعد أن يكون من لواحق معصرة  1م،0,2م أما عمقه 0,4م وعرضه 0,5طوله  يبلغ

 الزيتون املذكور سابقا.

أي الجنوب الغربي لخنشلة مجموعة من  "عين ميمون "بهذه املنطقة والقريبة من  يوجد

الريفية، والتي رأينا أن انتشارها كان واسع وهذا نظرا  الضيعات في مثلتاملواقع الفالحية والتي ت

 لتوفر املؤهالت من تربة خصبة وخاصة املنابع املائية والوديان التي ضمنت الستقرار.

 2ارية كانت تابعة اداريا ملاسكولكما أن هذه الضيعات الفالحية واألمالك العق

(Mascula) (الشمالية ناطقامل) وكيفية، وهذا يدل على وجود تنظيم عقاري لألراض ي الفالحية 

 الستثمار فيها.

 موقع طامزة: -14

 °N .39   .(G. F°  18)  14 رقم املوقع: -

 اسم املوقع: طامزة. -

 الحداثيات: لم يتم تحديد بدقة.

  تامقرا"جهة الجنوب على طول واد "قرية "طامزة" توجد هذه املنشأة الفالحية بالقرب من 

(Oued Tamagra)  وهذا اعتماًدا على خريطة األطلس األثري لغزال الذي لم يذكر اإلسم ولم

 .39في الورقة  28إلى  15من يعطي وصفا لها سوى ذكر أنه هناك مزارع أو التي تحمل أرقام 

كبيرة، ذات شكل مستطيل   (Villae Rusticae)  "فيال ريفية"هذه املنشأة الفالحية هي 

، تم إنشائها املصقولة كبيرةال حجارة الشكل متين حيث استعملت تم بناءه  جدرانها الخارجية ب

                                                           
1 - Birebent (J.), Op.Cit., p. 274. 
2 - Alquier (J.), Op.Cit., p. 33. 
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على ربوة وهذا راجع للفيضان الشتوي للوديان املجاورة ، لها مدخل واحد واسع يسمح بمرور 

مرفقاتها ضمن الفالت الريفية املحصنة  "لكلي"ألنا  يمكن تصنيف هذه الفيال التي لم يذكر 1عربة

 وربما يرجع ذلك لسبب الثورات التي تأتي من أهالي املنطقة أو تحسًبا لها.

 موقع قصر الرومية: -15

 .(G. F° 38. N° 88) 15 : رقم املوقع

 .(Ksar Roumia)قصر الرومية  : إسم املوقع

 م(.892) شرق  6°32.177شمال و ' 35°2.371' : اإلحداثيات

و  (Oued Sidi Fathallah) "سيدي فتح هللا"لجانب األيسر لواد يقع قصر الرومية على ا

قليلة  متراتكيلو د عنه سوى والذي ل يبع (Melage el Ouidane)القريب من " مالق الويدان" 

 .(Oued Chourfa) "واد شرفبـ" "واد سيدي فتح هللا"  التقاءعند 

 

 (: صورة جوية للموقع األثري قصر الرومية.19الصورة )

                                                           
1 - Alquier (J.), Op.Cit., p. 33.34 
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هما و   في الجدران ةمدمج مالن عناصر ملعصرة الزيتون حاملوقع به بنائين مستطيلين يهذا 

 :نى الثاني" كتاليباسة إلى "املبنى األول" و "امليمهما من حيث الدر سيمثالن مصنًعا للزيت، تم تق

م عرضا يحتوي على جدارين 7,50م طول و 20 تبلغ مقاسات هذا املوقع : املبنى األول  -

،كما لم يبقى  (Opus Quadratum) 1بيذالحجارة الكبيرة جيدة التششمالي وجنوبي تم بنائهما ب

)أنظر الصورة رقم:  في األصل. لم يتم بنائهماقد  ربما الكثير من الجدرين الشرقي والغربي واللذان

(20)) 

 

 جنوبي للمبنى األول "قصر الرومية، عن:الجدار الشمالي وال(: 20الصورة )
Morizot (P.), Op.Cit., p. 220 

، أما  م3,60 ا الجهة املنهارة من الجدار تبلغم أم7,50ـ أعلى إرتفاع للجدار الشمالي يقدر ب

الجدار فهو سمك الحجارة التي  أما سمكم، 4محدود حوالي تقريبا  ارتفاعالجدار الجنوبي لديه 

                                                           
1 - Morizot (P.) et (J.), les Ruines Romaines de la Vallée de l’Oued Guechtane (Aurès), Rev.Afr, Vol 92, 1948, p. 

131. 

 الجدار الشمالي

 الجدار الجنوبي
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ون حصللوهلة األولى قد تظن أنه أحد العند رؤية هذين الجدارين  ،1م0,53الي به حو  بنيت

جانبي هذه  م على0,75×  م2 امقاساته البيزنطية نظًرا لضخامته ، الجدار الشمالي به فتحة

هذان الثقبين نظام  يمثالن 2األخرى  الفتحة يوجد ثقبين بالجهة اليمنى موازيين للثقبين بالجهة

، وعرض هذه الفتحة يعطينا عرض وحجم العتلة وهو دليل على أنها (Prelum) تثبيت العتلة

  املوجودة بجانبيادا على النقرات كبيرة كما أن شكلها من دون شك يكون قائم الحواف وهذا اعتم

واحدة كبيرة وهي  ((11رقم: ) )أنظر الشكل ، أما الجدار الجنوبي فهو يحتوي على فتحتينالفتحة

هذه الفتحة توجد ثالث  م فوق 0,75 ×م 2,03املقاسات لجدار الجنوبي من حيث تعادل  فتحة ا

وهي متشابهة لتلك بسورية التي وجدها كلوت  (Prelum)ثقوب، تعمل على رفع العتلة 

(Callot(O.))  "بـ "براد(Brad)
أما بالنسبة للفتحة الثانية وهي تبلغ  ((،12)أنظر الشكل رقم: ) 3

مثبت العتلة،)جميع  عمل والذي قد يعمل 4هذه الفتحة فقود، ساكفم 0,75 ×م 1مقاساتها 

  هذه الفتحات هي ما يعرف بنظام التوأم(.

أو  ،؟ لم يذكر لنا وجود قواعد العصر أو مضادات الثقل، هل هي غير موجودة "موريزو "

العتلة عن سطح األرض إلى  مثبت غفل عنها، كما أنه يستبعد أن تكون تحت التربة نظًرا لرتفاع

 أكثر من مترين.

 

 

 

                                                           
1 - Morizot (P.), Op.Cit., p. 217. 
2 - Ibid., p. 217. 
3 - Idem., p. 218. 
4 - Idem., p. 222. 



 الدالة على املنشآت الفالحية بـ "أوراس". ةالفصل الثالث: جرد ودراسة البقايا األثري 

 

82 

 

 

 ، عن:الجنوبي للمبنى مخطط للجدار  (:11الشكل رقم )
 Morizot (P.), Op.Cit., p. 222.  

 

 

 ، عن: (: رسم تخطيطي ملثبت العتلة بسوريا12الشكل )
Morizot (P.), Op.Cit., p. 223. 
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ضه وعر  م18بـ قل من األول حيث يقدر طوله هذا املبنى أبعاده أ : املبنى الثاني -

ل كن حالة الحفظ  تقنية البناء وحجم الحجارة هي متشابهة للمبنى األولى، 1،م5,25

كما أنه  2من الداخل مقسم إلى أربع غرف مربعة الشكل مقارنة باملبنى األول،أسوء 

 الجدار. في دمجه مثبت تممثل في تتيحتوي على عدة أجزاء ملعصرة الزيتون، هناك واحدة 

الريفية، التي كانت  للزيت يدخالن ضمن الفالت ن املبنيان واللذين يمثالن مصنعهذا     

تنتج الزيت بوفرة نظًرا لضخامة معاصرها، كما أن ارتفاع املنطقة املحيطة بها مساعدة لنمو 

 للحصول على منتوج أوفر. 3،م800 ارتفاعشجر الزيتون املثمر والذي يكون عموما على 

هذه الفيالت كان يملك أراض ي واسعة تنمو بها أشجار  (Dominus)دون شك أن سيد 

الزيتون، لهذا قام بتشيد هذه املعاصر الكبيرة لتسريع وتيرة اإلنتاج )عملية العصر( ،لضمان 

 سابقا. ذكرناهر واحد وهو شهر ديسمبر كما نوعية الزيت والتي تتم في ش

ويدان" يوجد موقعين فالحين ومع طول الواد نحو "مالق ال املزرعةهذه عن غير بعيد      

، وهو نفس ما قاله سكان خنشلة كلم 2بقرابة تبعد الواحدة عن األخرى  4بالجانب األيسر للواد،

هناك العديد من البقايا القديمة في هذه " ... ":واد العرب"في  اخالل رحلته (Alquier(J.)) "ألكيلـ"

كلم من 1.5املنطقة ، حتى قالوا إن هناك على طول الواد )واد العرب( الحصون على مسافة 

إن األطالل التي أشير لها كمنشأة دفاعية هي منشأة فالحية واقعة في مزارع ، 5"البعضبعضهما 

 .ةميرو وهو ما يتطابق مع موقع قصر ال 6كبيرة ل يمكن إل أن تشير إلى البذخ

                                                           
1 - Morizot (P.), Op.Cit., p. 224. 
2 - Morizot (P.) et (J.), Op.Cit., p. 137. 

 .22 .فابرا)ه(، مرجع سابق، ص-كامبس - 3
4 - Gsell (St.), Op.Cit., F° 38, N° 89, N° 90. 
5 - Alquier (J.), Op.Cit., p. 31. 
6 -Ibid, p 33. 
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 (: صورة جوية ملجمل املواقع املدروسة.21الصورة )

III- حوصلة حول تحليل نتائج الجرد :  

بعد إنهاء الجرد تم التعرف على عدد معتبر من املواقع األثرية الفالحية، بعضها غير معلن 

، وقد حاولنا جمعها في )بالنسبة لــ"غزال"( الكبيرةعنها في األطلس األثري لغزال نظًرا لعدم أهميتها 

 التي تدل على اإلنتاج الزراعي البقاياو أبرز م املواقع التي تم جردها أهجدول حيث يحتوي على 

 : وهو كالتالي

 )جزء من معصرة يعني وجود معصرة(. : مالحظة

مطاحن القمح  معاصر الزيتون  إسم املوقع

 والشعير

 املدرجات املدق

 الزراعية

   1  أفره

  1    تيبحرين

    1 تيهرامين)تافسسات(
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عين زعطوط )بني 

 فارح(

4 1 1  

    2 بليهودي

    1 قاقوان

    4 أرسارت

    1 جار هللا

   1 1 قلقول 

   2 3 الذكير

    4 قصر الرومية

 1 1 5 21 املجموع

األثرية الدالة على النشاطات هذه األرقام ل تمثل سوى جزء قليل جًدا من اللقى 

الفالحية والستثمارات الزراعية خالل الفترات القديمة باملنطقة، والتي تغلبت عليها معاصر 

  : الزيتون مقارنة بمطاحن القمح والشعير، هذا ما يجعلنا ونضع فرضيتين حولها

فإن  ةجبلي ذو تربة قليلة الخصوبة وهش املنطقة وباعتبارها ذات طابع : الفرضية األولى -

زراعة القمح والشعير تكون ذات مردود قليل، عكس الزراعة الشجرية وباألخص شجر الزيتون 

، أما القمح والشعير كانت جبليةالذي ينموا في أقل التربات خصوبة والتي تكون في املناطق ال

 زراعته محدودة.

لى عامل الزمن ومدى تأثيره على كل أجزاء ترتكز هذه الفرضية ع : الفرضية الثانية

مل حال أجزاء مطاحن القمح هي أسهل للمطاحن القمح والشعير ومعاصر الزيتون، فبطبيعة الح

جزاء معصرة الزيتون التي وتالشيها مع مرور الزمن يكون أسرع من نظراتها املتمثلة في أ ندثار وال 

 .ضخامةوأكثر  صالبة عناصر أشد منتتكون 
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كانت منتجة للزيوت أكثر من القمح  "أوراس"يمكن الجزم أن منطقة كتلة جبال ل  لهذا

 .والشعير



 

 :خــاتــمــــة



 خـــــاتـــمــــة
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 : خاتمة

هو  "أوراسأن املجال الفالحي بكتلة جبال " خر الدراسةفي آ ما يمكن الخروج به

مجال خصب للبحث، وهذا بعد دراستنا ملخلفاته األثرية، كما أن األبحاث املنجزة خاصة 

خالل الفترة االستعمارية اقتصرت على الذكر والتلميح للمواقع الفالحية فقط دون إعطاء 

 .هاتفصيالت وأحيانا ال تذكر 

تكون محلية   ما يميز منطقة الدراسة هو االنتشار الواسع للضيعات الفالحية يمكن أن

ديان األوراسية، ما وجب بناء بالخصوص بجانب الو  رات حضرية )رومانية( تمركزتذو تأثي

تحكم في مياه هذه الوديان خاصة في فصل الصيف، كما الري متاخمة للضيعات و  منشآت

بت اإلنجاز املحلي  على املنحدرات الحادة، والتي تث عيةتميزت أيضا بانتشار  املدرجات الزرا

 لوافدين فيه.صرف في استصالح األراض ي ال فضل لال

بضخامة  سة خاصة الجهة الشرقية منها، إمتازةإن الضيعات املوجدة بمنطقة الدرا

ي عسكري فالحي وهذا يميزها على بقية املنشأة الفالحية األخرى جدرانها تعطي طابع تحصين

 ها.لضخامة لعبت دور معهم في حالة حفظهذه اكما أن 

ن على كتلة جبال "أوراس" من ناحية املنتوجات الزراعية الزيتون الذي كاكما غلب 

والذي يدل عليه كثيرة من املعاصر باملنطقة والتي لها ميزة  أكثر مالئمة مع مناخها وتربتها،

خاصة في تنوعها وتطورها لتتماش ى مع وتيرة وفرت إنتاج محصول الزيتون، واستخالص 

 الزيت.

الت تحتاج ألبحاث أكاديمية معمقة أن هذه املنطقة ماز  اإلشارة إلىر وفي األخير تجد    

 عتمد على املسح األثري الدقيق لكل شبر منها فهي الزالت تخفي الكثير من تاريخها.ت



 

        قـــائـــمـــة املصــــادر 

 املــــراجـــع: و



90 
 

 قائمة املصادر و املراجع

 -I:قائمة املراجع باللغة العربية 

 الكتب: -1

، 1اكصيل )اص.(، تاريخ شمال أفريقيا القديم، تعريب سعود محمد التازي، ج -

 .2007املغرب، 

م، دار الهدى،  285ق.م و 146بشاري )م.ح.(، روما وزراعة املقاطعات االفريقية بين  -

 .2015الجزائر، 

 .2007)أ.(، أصول أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر، دار هومه، بوساحة  -

جوليان )ش.أ.(، تاريخ افريقيا الشمالية، تعريب مزالي محمد و سالمة البشرين، الدار  -

 .1969التونسية للنشر، 

 .1963دبوز )م.ع.(، تاريخ املغرب الكبير، مطبعة عيس ى البابي الحلبي،  -

إبان فترة االستعمار الفرنس ي "التطورات السياسية  األوراسزوزو )ع.ح.(،  -

 .2011الجزائر، ، دار هومة، 1"، ج1839-1837االقتصادية واالجتماعية 

سالوست، الحرب اليوغرطية )الحرب ضد يوغرطة(، تعريب الدويب )م.م.(،  -

 منشورات جامعة بنغازي، ليبيا.

في املغرب اثناء االحتالل الروماني، شنيتي )م.ب.(، التغييرات االقتصادية واالجتماعية  -

 .1984املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

قراءة في دور العملة في االقتصاد والسياسة والتاريخ "شنيتي )م.ب.(، العملة والدولة  -

 .2017القديم والوسيط"، كنوز الحكمة، الجزائر، 

 .1959، تونس، 1صفر)أ.(، مدينة املغرب العربي في التاريخ، ج -
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عقون )م.ع.(، االقتصاد و املجتمع في الشمال األفريقي القديم، ديوان املطبوعات  -

 .2008الجامعية، الجزائر، 

أو بدايات التاريخ"، تعريب و تحقيق  "كامبس )غ.(، في أصول بالد "البربر ماسينيسا -

 .2010عقون )م.ع.(، نشر املجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، 

فابرا )ه.(، الزيتون والزيت في إفريقيا الشمالية خالل الفترة الرومانية، -كامبس -

 .2014تعريب وتحقيق عقون )م.ع(، دار الهدى، الجزائر، 

 .2004يوسف )ح.( و األبياري )ح.(، تاريخ واثار مصر في العصر الروماني، القاهرة،  -

 مذكرات وأطروحات جامعية: -2

بخوش )ز.(، التركيبة البشرية ملجتمع الريف األوراس ي أثناء االحتالل الروماني )دراسة  -

تية مع أسماء أفراد مجتمعات املراكز الحضرية الرومانية بـ "أوراس"(، اناتحليلية ومقار 

 .أطروحة دكتوراه، الجزائر

ا خالل الفترة القديمة الرومانية، مذكرة يقيفر أ(، التوسع الزراعي في .خنيش )ع.ف -

 .2013، الجزائرماجستير، 

(، مذكرة م235، م193صالحات السفيرية في املغرب القديم )ل (، ا.رمضان )ت -

 .1990ماجستير، الجزائر، 

التعمير البشري ببالد املغرب في فترة فجر التاريخ )نموذج املعالم (، ع.ط.) ساحد -

 .2008/2009، الجزائر، أطروحة دكتوراه ،راس( "دراسة أثرية معمارية"الجنائزية بمناطق األو 
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االتحاد "عقون )م.ع.(، من التاريخ البلدي للجزائر خالل العهد االمبراطوري األول  -

، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، (دراسة في تاريخ وآثار سيرتا العتيقة) "السيرتي

2004/2005. 

حوالت الحضرية في منطقة جبلية حالة مراكز منطقة وادي عبدي (، الت.مدور )و -

)ثنية العابد، شير، منعة، تيغرغار(، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،  األرواس

2009/2010. 

(، املقاومة النوميدية لالحتالل الروماني في الجنوب الشرقي الجزائري، .مسرحي )ج -

 .2008/2009مذكرة ماجستير، الجزائر، 

(، دراسة مواقع أثرية قديمة في األوراس )حوض الواد األبيض(، مذكرة .واعمر )إ -

 .2005/2006ماجستير، الجزائر، 

 ملتقيات: -3

التوسع الوندالي في املنطقة وقيام ثورة األوراس، امللتقى الوطني الرابع  (،.الحاج )ص -

  .2016األوراس عبر التاريخ، 

 بمنطقة خنشلة. أشغال امللتقى الوطني الثالث(، مواقع أثرية ريفية .زعباط)م -

 .2015راس عبر التاريخ ، خنشلة، األو 

، أعمال امللتقى الوطني "الهوية واألهمية"فريقية حة األ ال (، موسوعة الف.عقون )م.ع -

 .2013: املدينة والريف، معسكر، االول 
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(، النظم والتحصينات بمنطقة األوراس "القرن السابع والثامن"، مجلة .علمي )م.ل -

النظم العسكرية في بالد املغرب منذ القديم إلى نهاية )دراسات تراثية، أعمال امللتقى الدولي: 

 .2004، الجزائر، (العهد العثماني

(، نموذج عن تدهور حالة املوارد املائية السطحية في جبال األوراس .قالة )م -

 .2001، 01اد عبدي(، مجلة الجغرافي العربي، العددو )الحوض الهيدروغرافي ل

-II املراجع باللغة األجنبية:و  املصادر قائمة 

 املصادر: -1

- Collumelle, De l'économie Rurale, traduit par Du Bois (L.), C.L.F. 

Panckoucke, Paris, 1844. 

- Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, traduit par Hoefer (F.), 

T3, Deuxième édition, Paris, 1865. 

- Hérodote, l'Enquête, traduit et annoté par Barguet (A.), Revue des 

Études Grecques, tome 98, 1985. 

- Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, traduit par Littré (M.É.), J.J. 

dubuchet le chevalier et comp, 1850. 

- Polybe, Histoire Générale, traduit par Bouchot (F.), T 3, Charpentier 

Libraire-Éditeur, Paris, 1847. 

- Strabo, the Geography, translation by Hamilton (H.C.) and Falconer 

(W.), John child sands on Bungay, London, 1857. 

- Varron, Agronomes Latin, traduit par Nisad (M.), Chez Firmin-

Didot, Paris, 1877. 
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 املراجع: -2

- Baradez (J.), Fossatum Africae, Recherches aériennes sur 

l’organisation des confins sahariens à l’époque romaine, Paris, Arts et Métiers 

Graphiques, 1949. 

- Birebent (J.), Aquae Romanae. Recherches d'Hydraulique Romaine 

dans l'Est Algérien, Service des Antiquités de l'Algérie, Alger, 1962. 

- Gaudry (M), La femme Chaouia de l'Aurès, librairie orientaliste 

Paul Geuthner,  paris, 1929. 

- Gsell (St.), Atlas Archéologique de l’Algérie, 1ére édition, Paris, 

1911. 

- Gsell (ST.), Inscriptions Latines de l'Algérie, T1, Librairie Ancienne 

Honoré, Champion, Paris, 1922. 

- Saglio (E.) et Daremberg (CH.), Dictionnaire des Antiquités 

Grecques et Romaines, T 4, volume 1, 1892. 

 املقاالت العلمية: -3

- Alquier(J.), Les Ruines Antiques de la Vallée l’Oued el Arab 

(Aurés), Ref.Afr, Volume 85, 1941. 

- Ballais (J.L.), Nouveaux sites Préhistoriques des Aurés et de 

bordures, Libyca, T 26, 1978. 

- Benabou (M.), La résistance africaine à la romanisation, Revue de 

l'histoire des religions, T 193, 1978. 
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- Camps (G.), Nouvelles observations sur l'architecture et l'âge du 

Medracen, mausolée royal de Numidie, Comptes rendus des séances de 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1973. 

- Camps (G.), Qui sont les Dii mauri ?, Ant.Afr, T 26, 1990. 

- Camps-Fabrer (H.), Huile, Encyclopédie Berbère, 2000. 

- Delartigue (C.), Monographie de l'Aurès, Constantine, 1904. 

- Fantar (M.H.), le Vigne et le Vina à l'époque Carthaginoise, Rev. 

Afr, volume 5. N°10, Institut Nationale de Patrimoine, Tunis, 1997. 

- Gascou (J.), La politique municipale de l'Empire romain en Afrique 

proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère, L'antiquité classique, T 42, 1973. 

- Lacroix (F.), Afrique Ancienne (produits végétaux), Ref.Afr, 

Volume 13, Alger, 1869. 

- Leveau (Ph.),  L’Aurès dans l’Antiquité, Encyclopédie berbère, N8. 

- Masqueray (E.), Voyage dans l’Aouras, Études Historiques. 

Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 6è série, XII, 1976. 

- Morizot (P.), économie et société en Numidie méridionale l’exemple de 

l’Aurès, Afr.Rom, 1991. 

- Morizot (P.), L’époque Vandale (435-533), Encyclopédie berbère, 

N°8. 

- Morizot (P.), l'Aurès et l'Olivier, Ant.Afr, T 29, 1993. 

https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/258#tocto1n2
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- Morizot (P.), L'emploi d'éléments "Préfabriqués" comme technique 

Africaine de Construction, Afr.Rom, 1994. 

- Morizot (P.), Solomon et l'Aurès, Bulletin de la Société Nationale des 

Antiquaires de France, 1992. 

- Picard (G.CH.),  la Civilisation de l’Afrique Romaine, librairie Plon 

,paris, 1959. 

- Rinn (L.), Essai d'étude Linguistique et Ethnographique sur les 

origines Berbères, Rev. Afr, T29, 1885. 

 املواقع اللكترونية: -3

-http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html. 

-http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/index.htm. 

-http://remacle.org/bloodwolf/erudits/varron/agriculture1.htm. 

-http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm. 

-http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/index.htm. 

-http://www.topomapper.com. 

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurès. 

-https://journals.openedition.org. 

-www.wilaya-batna.gov.dz 



 

 

  

 :الفهرس



98 

 

 فــــهـــرس األشـــكــــال:

 الصفحة العنوان الرقم

 01الشكل رقم 
مقطع طبوغرافي ملجال الدراسة ثالثي 

 األبعد
08 

 02الشكل رقم 
رسم توضيحي يمثل مختلف أنواع النباتات، 

 و العلو املناسب لنموها بجبل "أوراس"
11 

 03الشكل رقم 
نقش صخري يحمل مشهد حرث من 

 إيكيس"-ن-أعزيب"
24 

 34 رسم تخطيطي ألداة قروما 04الشكل رقم 

 45 (طاحونة زيتون، "بني فرح" )عن زعطوط 05الشكل رقم 

 06الشكل رقم 

 معصرة زيتون تعمل عن طريق الطرق 

األولى جدارية بـ "بومبي" وثانية إعادة تصور 

 ملعصرة "تكوت

46 

 07الشكل رقم 
رسم توضيحي لنموذج من املدرجات 

 الزراعية
50 

 63 إعادة تصور ملعصرة زيت بني فرح 08الشكل رقم 

 67 رسم توضيحي لعمل مضاد الثقل 09الشكل رقم 

 70 رسم توضيحي ملعصرة "بالد القبائل 10الشكل رقم 

 82 مخطط للجدار الجنوبي للمبنى 11الشكل رقم 

 82 رسم تخطيطي ملثبت العتلة بسوريا 12الشكل رقم 
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 داول ــــــجـــرس الـــــهـــف

 الصفحة املوضوع  الرقم

 27 الرومان ماسينيسا بها زود التي القمح كميات 01الجدول  رقم 

 44 موسم جني الزيتون  02الجدول رقم 

 85 روسةالبقايا األثرية للمواقع املد 03الجدول رقم 

 

 ط:ــــرائـــخـــــرس الــــــهــــف

 الصفحة العنوان الرقم

 05 موقع الكتلة الجبلية "أوراس" بالجزائر 01الخريطة رقم 

 13 موقع الجبل املعروف باسم "أوراس" 02الخريطة رقم 

 03الخريطة رقم 
تمثل الوديان ومواقع )معينة باألرقام( ما 

 قبل التاريخ باألوراس
15 

 04الخريطة رقم 
الحملة العسكرية البيزنطية األولى والثانية 

 األوراسبقيادة "سولومون" على 
21 

 05الخريطة رقم 
انتشار أشجار الزيتون في الوقت الحلي 

 بالنسبة ملنطقة الدراسة
42 

 

 فـــــهــــرس الـــصــور:

 الصفحة العنوان الرقم

 01الصورة رقم 
صورة جوية تمثل املدن التي تحدد مجال 

 الدراسة
06 

 34 تمثل عالمة الكنترة 02الصورة رقم 

 55 صورة جوية لقرية أفره 03الصورة رقم 
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 56 الجزء األعلى ملطحنة  القمح 04الصورة رقم 

 05الصورة رقم 
صورة جوية ملوقع "تيبحرين" تظهر 

 املدرجات الزراعية
57 

 59 مثبت وحوض معصرة الزيتون  06الصورة رقم 

 60 صورة جوية لقرية عين زعطوط 07الصورة رقم 

 08الصورة رقم 
معصرة زيتون تتمثل في مثبت وقاعدة  بقايا

 عصر
61 

 61 حوض كانت تتم فيه عملية طحن الزيتون  09الصورة رقم 

 10الصورة رقم 
جزء علوي ملطحنة قمح في حالة حفظ 

 سيئة
62 

 11الصورة رقم 
إحدى الهيئات أسفل الوادي ال يستبعد أن 

 تكون منشأة فالحية
62 

 66 )حوضين( منحوتين في الصخر شكلين 12الصورة رقم 

 67 جزئين ملعصرة زيتون مضاد الثقل 13الصورة رقم 

 69 أحواض إستقبال الزيت 14الصورة رقم 

 72 الجزء الغربي من خازان شناورة 15الصورة رقم 

 72 الجزء الشرقي من الخزان 16الصورة رقم 

 73 أربع مثبتات ملعصرة زيتون  17الصورة رقم 

 74 صورة جوية لقرية جار هللا 18رقم الصورة 

 79 صورة جوية للموقع األثري قصر الرومية 19الصورة رقم 

 20الصورة رقم 
الجدار الشمالي والجنوبي للمبنى األول 

 "قصر الرومية
80 

 83 صورة جوية ملجمل املواقع املدروسة 21الصورة رقم 
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 ات:ـــويــتــرس املحـــهـــف

 عرفانشكر و  

 هداءال  

 قائمة املختصرات 

 مقدمة ت –أ 

 
املعطيات الطبيعية والتاريخية ملنطقة "أوراس" في الفصل األول: 

 الفترة القديمة

05-10   -Iعيةيلخصائص الجغرافية والطبا 

 تحديد االطار الجغرافي ملجال الدراسة -1 05

 طبوغرافية وجيولوجية املنطقة -2 07

 الشبكة الهيدغرافية -3 09

 املناخ و الغطاء النباتي -4 10

12-19   II-  االطار التاريخي 

 "أوراس"أصل تسمية  -1 12

 تاريخ املنطقة -2 14

 عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ -2-1 14

 ديةمو الفترة البونية والن -2-2 16

 الفترة الرومانية 2-3 18

 الفترة الوندالية -2-4 19

 البزنطيةالفترة  -2-5 20
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الفصل الثاني: الظروف الزراعية السائدة والتنظيمات املرتبطة                    

 بها

23-30   -Iانيةـــرومـــفترة الــــل الــا قبـــالحة مـــفــال 

 الزراعة -1 23

 القمح والشعير-1-1 25

 الخضر -1-2          28

 الزراعة الشجرية -1-3           28

 واستئناس الحيواناتتربية  -2         29

 ملكية األرض و استغاللها خالل الفترة النمودية -3          30

32-49 II- ةـــانيـــرومـــرة الـــالل الفتــــة خــــالحــــالف 

 مسح األرض وتقسيمها )الكنترة( -1   33

 املستثمرات الفالحية وأنواعها -2    35

 (Stipendium)ستيبانديوم  -2-1           35

 (Saltus)السالتوس  -2-2           35

 (Latifundia)الالتيفونديا  -2-3           36

 Fondus)الفوندس ) -2-4           37

 Praedia)البرايديا ) -2-5           38

 Vicus)فيكوس) -2-6           39

 الزارعة وانتشار الثالث املتوسطي -3  39

 القمح و الشعير-3-1         40
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 الزيت و الزيتون  -3-2         41

  صناعة الّزيت - أ 43

 نوعية الزيت املصنع بإفريقيا  - ب 46

 الخمر و الكروم -3-3         47

 منشآت الري و التحكم  -4  48

 املدرجات الزراعية -5  49

 املنشــآت الفالحـــيةالفصـــل الثالث: جــرد ودراســة البقايـا األثــري الدالـــة على 

 بـ "أوراس" 

52    I- "تمهيد "البيبليوغرافيا املعتمدة 

53   II- جرد املواقع الفالحية الريفية 

 موقع أفره -1       54

 موقع "تيبحرين -2       56

 موقع تهراهين -3       58

 موقع عين زعطوط -4       59

 موقع الحمام -5       64

 موقع بليهود -6      66

 موقع قاقوان -7      68

 موقع شناورة -8      70

 موقع أوسارث -9      73

 موقع جار هللا -10      74



104 

 

 

 موقع قلقول  -11      75

 موقع هنشير الّجمعة -12      76

 موق الذكير -13      77

 موقع طامزة -14      78

 موقع قصر الرومية -15      79

84-86 III- حوصلة حول تحليل نتائج الجرد 

 مةـــاتــــخــــال    88

 عــــراجــــادر واملـــة املصــائمـــق   90-96


