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عبد السالمين مريم
وعزيب سهيلة
قسم التاريخ ،جامعة الجزائر2

مغـارة "غلـدمـان " ببجـايـة هويـة اترخيي ـة وحضاريــة.

امللخص
تعترب جباية من املدن القدمية يف الشمال االفريقي ،فقد دلت الدراسات واألحباث على أن هذه املنطقة
كانت متثل احدى أهم املراكز يف التاريخ القدمي ،و توجد هبا أقدم اآلاثر لالستقرار البشري من فرتة ما
قبل التاريخ ،فكانت تظم العديد من املغارات و املواقع القدمية و من هذه املغارات مغارة غلدمان اليت
اكتشفت حديثا .يف هذه املداخلة سنحاول تسليط الضوء عليها ،ومن خالل هذه املغارة سنتعرض لدراسة
النمط املعيشي والثقافات اليت كانت سائدة يف املنطقة.
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دوة بـوزيـد
رافـح نـوارة
قسم التاريخ ،جامعة الجزائر2

املقاومات الشعبيـة  :مقـاومة فيـرمـوس

امللخص
لقد ورثت مدينة جباية ونواحي ها عرب العصور التارخيية إراث حضاراي واترخييا كبريا ،فمنذ أتسيسها على يد
الفينيقيني أخذت هذه املدينة تلعب أدوارا هامة خاصة الفرتة القدمية (منذ العهد الفينيقي إىل غاية الفتح
االسالمي) ،أما يف فرتة التواجد الروماين فيها جند أن األهايل قد أظهروا مقاومة عنيفة رفضوا هبا كل أنواع
اخلضوع للرومان ،ومع أواخر القرن الرابع ميالدي يذكر املؤرخون أن ثورة القائد فريوموس قد الحت للعيان
وذلك منذ تويف امللك نوبل واختالف أوالده حول وراثة العرش من بعده ،مث تدخل الكونت الروماين
رومانوس الذي انصر زاماك شقيق فريوموس وكان سببا يف جر الرومان أعباء هذه املقاومة حسب رواية
املؤرخ " أميانوس" الذي صاحب القائد الروماين تيودوس أثناء هذه املقاومة.
امتدت ثورة القائد فريموس لعشر سنوات ( 561م571 -م) حاول الرومان خالهلا جاهدا القضاء عليها،
كما حظي فرموس مبساندة احلركة الدوانتية له وبذلك أخذت ثورته طابعا دينيا وسياسيا.
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بن روسي الهاشمي
بوكردني جياللي
معهد اآلثار ،جامعة الجزائر 2

الضريـح القـدمي أقبـو.

امللخض
تعد االضرحة يف الفرت القدمية من املعامل األساسية لتأسيس املدن ،فضريح أقبو موضع خالف يف اتريخ
تشيَده بني القرن الثاين والرابع .نتطرق من خالل هذا البحث اىل وصفه ومقارنته أبضرحة الفرتة القدمية
وأيضا على أهم عوامل تلفه.
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زايدي سعدية
قسم التاريخ ،جامعة الجزائر.2

نقـوش مدينة صلـداي (جباية)

امللخض
سنتناول خالل هذه الدراسة ستة نقوش اكتشفت يف صلداي تعود اىل الفرتة القدمية ،حيث يشري النقش
األول اىل اهداء نصب جمهول اىل هاداين من طرف مستعمرة جوليا أوغستا سالديناتوروم سيبتيماان امونيس
املؤرخة بني  51ديسمرب  556و  9ديسمرب  557والنقش الثاين يتعلق ابلقوات الثانية العسكرية املساعدة
اخلاصة بساردوروم و يرجع اتريخ إنشاء هذه الوحدة اىل ما قبل  511أما الكتاابت األربعة األخرية فهي
عبارة عن نقوش بسيطة من القرن الثاين .ودراسة االشكال فاألمساء تكشف وسط جد روماين نظرا لتواجد
الرومان يف املنطقة.
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بودرواز عبد الحميد
بوزيد فـــــؤاد
قسم التاريخ واالثار ،جامعة قالمة.

قلعة بين عباس بني سلطة اإلمارة ونظام اثمجاعث.

امللخص
متثل قلعة بين عباس آخر إمارة يف املغرب األوسط (اجلزائر) حيث كان لعائلة الشيخ عبد الرمحان الذي
ظل ظروف سياسية غري مستقرة
لقب ابنه ابلعباس دورا يف ظهور هذه اإلمارة على مسرح األحداث يف ّ
تزامنت واهلجومات اإلسبانية على سواحل اجلزائر وظهور الكيان العثماين ابملنطقة ،فرتاوحت سلطتها على
عهد األمراء أمحد األول وعبد العزيز العباس وكذا أمحد أمقران بني الصراع والتوافق مع السلطة العثمانية
ابجلزائر ،وبقيت على هذا احلال إىل غاية سقوط اإلمارة يف يد السلطة العثمانية بعد عهد سي انصر وانتقال
مقر احلكم إىل جمانة لينوب عنه ابلقلعة نظام عريف تقليدي غائر يف القدم ممثل يف النظام العريف األمازيغي
ممثال يف جملس القرية (اثمجاعث).
أن نظام اثمجاعث جيسد يف حقيقة األمر جملسا تنظيميا مصغرا يسعى من خالله أعيان القرية وعقالؤها
إىل تسيري شؤون القرية والتحكم يف زمام األمور حيث تتغري قوانينها حبسب احلاالت اليت متر على اجمللس،
خدمة للسكان وفق مبدأ املصلحة واملصري املشرتك.
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قبايلي كاهينة
المدرسة العليا لألساتذة  -بوزيعة

أثر العامل اجلغرايف على نشاط سكان
منطقة واد الصومام قدميا.

امللخص
أتثرت منطقة واد الصومام جبملة من العوامل كان هلا انعكاس على بنية سطحها ،وعلى رأسها تصدع القارة
االفريقية وحركة القشرة األرضية واملتمثلة يف سلسلة من االخنفاضات واالرتفاعات ،أدى هذا إىل ظهور
املرتفعات اجلبلية واهلضاب ،وتشكل األحواض الداخلية وتقطع األودية من جهة ،ومن جهة أخرى انتشار
خطوط االنكسارات اليت شكلت ساحال مسننا أو حوافا صخرية انجتة عن احلت البحري الذي ساهم يف
ظهور ظاهرة الرؤوس واخللجان ،كما أتثرت ابلتغريات املناخية املتعاقبة ،من فرتات مطرية عقبتها فرتات
جفاف استمرت حىت استقر املناخ عما هو عليه اليوم.
وللعالقة الوطيدة اليت مجعت االنسان ابلبيئة ،يتضح لنا أن األرض كانت الوسيلة الرئيسية ملصدر عيش
س كان واد الصومام منذ العصور القدمية ،إذ مارسوا الصيد والقطف واستغلوا األرض ،فأنتجوا منها خمتلف
احملاصيل الزراعية ،كما استأنسوا بعض احليواانت ،وامتهنوا احلرف والتجارة.
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ربـاح عبد الحفيـظ
موساوي بوزيان
جامعة الجزائر.2

الدور التجاري مليناء جباية (صلداي) خالل
الفرتة الفنيقيــة.

امللخص
لعبت موانئ بالد املغرب دورا ابرزا خالل الفرتة القدمية خاصة الرومانية منها ،إذ يدخل امليناء ضمن
املكوانت األساسية للمدن الساحلية ،وذلك مبا يوفره من نشاط جتاري ،كونه نقطة نقل املنتوجات واحملاصيل
من داخل البالد حنو اخلارج .وملا كانت مدينة جباية (صلداي) من املدن الساحلية اهلامة ،عمل الرومان
على استغالل مينائها يف نقل خمتلف خريات املنطقة الداخلية – شرق اجلزائر -حنو روما.
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بـومريـش ليلي
قسم التاريخ ،جامعة الجزائر 2

ميناء صالداى ودوره يف تفعيل اقتصاد
منطقة واد الصومام.

امللخص
يعترب البحر املتوسط من أنشط املسطحات املائية عرب العصور ،فكان ملتقى حضارات العامل القدمي ،هذا
ما جعله يكتسي أمهية ابلغة يف املالحة الدولية ،حتول مع منو النزعة التوسعية إىل نقطة صراع منذ العصور
القدمية.
وعلى طول سواحل البحر املتوسط يف ضفته الغربية ويف ساحله اجلنويب تقع بقااي ميناء صالداى على خليج
جباية عند مصب هنر الصومام ،الذي كان ملجأ للقوارب والسفن ،وقد استعمل على األرجح منذ القرن
الرابع قبل امليالد كمحطة اسرتاحة للفينيقيني ،ليتحول بعد ذلك إىل ميناء ازدادت أمهيته يف العهد الروماين،
بسبب االنتعاش االقتصادي الذي عرفته منطقة واد الصومام.
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بلعـربـي ويــزة
معهد اآلثار ،جامعة الجزائر 2

شواهد املعاصر العتيقية يف حوض الصومام.

امللخص
تزخر منطقة حوض الصومام بشواهد أثرية كثرية تعود إىل حقب خمتلفة من اتريخ املنطقة ،اليت جند من بينها
بقااي لعناصر ومنشآت متعلقة ابلصناعات التحويلية الغذائية اليت متس املنتوجات الزراعية ،واليت جند فيها
أنواع تدل عليها شواهدها عرب مواقع خمتلفة منها املخصصة الستخالص الزيت وأخرى لصناعة النبيذ .لكن
أحياان يصعب أمر حتديد نوع السائل نظرا للتشابه و كذا الختفاء بعض أو معظم العناصر اليت تدخل يف
سلسلة نظام تصنيع أحد أو كلى السائلني ،غري أنه هناك بعض املعايري اليت يرى فيها بعض الباحثني إمكانية
التحكيم هبا يسهل أمر انساب أي شاهد من تلك الشواهد إىل منتوج معني دون غريه ،لكن إىل أي مدى
يكون تقييم منشآت و عناصر معاصر حوض الصومام وفق تلك املعايري مناسبا؟ وفيما تتمثل خمتلف تلك
الشواهد؟

11

دحمـاني مليكـة
معهد اآلثار ،جامعة الجزائر 2

جرد مقتنيات متحف برج موسى بوالية جباية.

امللخص
تعد بناية برج موسى اليت شيدت على أنقاض قصر الكوكب الذي أنشئ يف عهد املنصور بن الناصر ،من
اهم اآلاثر اليت تضمها والية جباية الناصرية .وعرف هذا املعلم عدة حتوالت ،منها كسجن يف الفرتة
االستعمارية وخصصت  51قاعة فيه لتعذيب اجملاهدين ،وجزء آخر كإدارة عسكرية .وبعد االستقالل
استخدمه جيش التحرير الوطين ،ليتم هجره هنائيا ملدة عشريتني كاملتني من  5967اىل  5997قبل أن يتم
إعادة هتيئته وتدشينه رمسيا كمتحف ملدينة جباية .وقد قسمت القاعة الكبرية إىل أربعة أجنحة ،خصصت
كل منها اىل :لوحات زيتية ومتاثيل شهرية واجلناح اجليولوجي.
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موســـاوي جمال
رزيــــق عبد الرحمان
معهد اآلثار ،جامعة الجزائر 2

دور عرض نقيشة مالكو يف إحياء ذاكرة املنطقة.

امللخص
تلعب عملية عرض نسخ من اآلاثر دورا يف توعية وحتسيس اجملتمع احمللي ابألمهية اليت يكتسيها ارثهم
الثقايف ،وذلك من خالل إاتحة الفرصة ملشاهدهتا عن قرب ،ومعرفة حقائق اترخيية هامة ملنطقتهم.
ويف سياق ذلك جاءت مداخلتنا كمحاولة إلبراز أمهية هذه العملية من خالل جتربة عرض نسخة لنقيشة
مالكو اليت حتمل معلومات اترخيية هامة عن املنطقة يف الفرتة القدمية .واليت متت إبعداد قالب للنسخة
األصلية من مادة السليكون نظرا ملرونته وسهولة تشكيله ،لعمل نسخة من االمسنت املسلح ابلشبكة
امللحمة.
كما قمنا بتوضيح مراحل عرضها واإلجراءات اليت قمنا هبا من أجل تثبيتها يف قرية مالكو ،وكذا إبراز مدى
أتثريها على سكان املنطقة.
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عيدلي ليلية
معهد اآلثار ،جامعة الجزائر 2

الريفية،
آليات احلفاظ على العمارة ّ
قرية بين خيار أمنوذجا.

امللخص
يتمحور موضوع هذه املداخلة حول املسامهة يف إبراز إحدى مظاهر اإلرث الثقايف املادي ملنطقة من مناطق
اجلزائر ،أال وهي منطقة وادي الصومام وضفافه ،حبيث متيّزت هذه األخرية برتاث معماري ريفي غين ومتنوع،
حتكمت فيه عوامل متعددة نذكر منها الظروف املناخية ،واخلصائ التضاريسية (املناطق اجلبلية)...اخل.
نتج عنها تشكل قرى ريفية متميزة جبمالية عمراهنا وعمارهتا ،غري أهنا ظلت رهينة التحوالت االقتصادية
واالجتماعية.
الريفية مبنطقة ضفاف وادي الصومام وساحله بشكل
هتدف هذه املداخلة إىل الوقوف عند أمهية القرى ّ
عام ،وبقرية بين خيار بشكل خاص .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى معرفة حجم التدهور والتهدم الذي
أصاب أجزاء مهمة من املباين املعمارية املشكلة للقرية واملخاطر املتعددة اليت هتدد ما تبقى منها؛ إضافة إىل
املشاكل التقنية اليت تطرحها عملية ترميمها وصيانتها ،وكيفية احملافظة عليها لدعم السياحة القروية واجلبلية
ابعتبارها حمركا ديناميكيا للتعريف ابلرتاث الثقايف املادي للمنطقة وآلية من آليات اجلذب السياحي.
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سعدان عائشه
صغور صونيا
جامعة الجزائر. 2

قلعـة بـين محـاد موروث حضـاري يف طـريـق االندث ـار.

امللخص
تعد قلعة بين محاد ،أحد الرموز املعمارية للحضارة اإلسالمية ابجلزائر .وهي امتداد لدولة بين محاد بن بلكني
بن زيري .حيث يقول االدريسي :مدينة القلعة من أكرب البالد قطرا ،وأكثرها خلقا ،وأغزرها خريا ،وأوسعها
أسوارا ،وأحسنها قصورا ومساكنا ،وهي يف سند جبل سامي العلو ،صعب االرتفاع ،واستدار سورها جبميع
اجلبل...
ورغم امهيه هذا الصرح التارخيي الكبري إال أن القلعة ابتت يف طريقها إىل الزوال واالنداثر بعد أن كانت
نرباسا للعلم وملهمة للعلماء.
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Contribution à l’étude des mortiers archéologiques,
cas du site de Mlakou à Bejaia

Résumé
Notre travail est axé sur l’étude et la restitution des mortiers archéologiques du secteur
de raffinerie du site antique de Mlakou. Pour mener cette recherche, nous avons procédé
à la caractérisation des différents échantillons prélevés dans les structures des murs et
des mortiers de crépis.
Les différents travaux de recherches géologiques réalisés dans cette région et ceux
obtenus au niveau des laboratoires du centre de recherche nucléaire de Draria ont permis
de localiser les différents gisements des matières premières dans la région. Ces résultats
nous ont aussi, permis de distinguer une nette différence entre ces types de mortiers ainsi
que un moyen de proposer des compositions pour la restitution des structures.
L’application de ces résultats obtenus dans la restitution des structures composantes le
secteur de raffinerie ont montré une bonne adhésion entre les anciens et les nouveaux
mortiers.
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Abad Belaid
Institut d'archéologie, université Alger2

Stratégie de préservation et de mise en valeur
du site de Teklat (Bejaia)

Résumé

La ville antique de Tiklat antique Tubusuptu se trouve entre les communes limitrophes
de Fenaïa et El Kseur, à une vingtaine de kilomètres de Béjaïa. Cette ville renferme un
trésor archéologique important. Ce patrimoine se trouve aujourd’hui menacé par divers
facteurs naturels et anthropiques.
Dans cette rencontre, je propose une démarche visant sa préservation et sa mise en
valeur afin de le rendre un pôle touristique dans la vallée de la Soummam.
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Bouhadoun Nora
Institut d'archéologie, université Alger2

Le classement : un outil de protection des sites
archéologiques, cas de la ville de Bejaia.

Résumé
L'antique Saldae, aujourd'hui Bejaïa, ou Bgayet en Kabyle, est une wilaya riche en
vestiges historiques et archéologiques de différentes époques : de la préhistoire à
l'époque coloniale, qu'elle en fait un outil d'attraction, que ce soit pour les chercheurs,
afin d'y effectuer différentes recherches : prospections, sondages, fouilles, relevés, étude
de restauration et autres, ou pour les touristes, pour les découvrir et les apprécier, ce qui
favorise son essor économique.
Parmi les moyens d'attraction usés par l'Etat Algérien, afin de protéger ces différents
sites, de les valoriser et d'en faire des lieux touristiques, donc d'une source économique.
Il y a ceux qui sont inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, d’autres sur la liste
du patrimoine national.
C'est dans ce contexte que nous proposons cette communication, afin de mettre en
exergue le rôle du classement dans la valorisation et la protection des sites
archéologiques, et son rôle avec l'économie, en citant le cas des sites classés de Bejaïa.
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Iaichouchen Ouamar
Institut d’archéologie, université Alger2

Les ressources économiques : Le sel dans les rives
de oued Soummam et oued Sahal (Bejaia).

Résumé
Après avoir vérifié la vocation économique du site de Mlakou « antique Petra », nous
avons effectué plusieurs sorties dans les alentours des rives de oued Sahal et oued
Soummam pour chercher les témoins des ressources économiques que possède cette
région et exploité dans le temps anciens. Cette quête nous a permis d’identifier trois
sites qui témoignent de la production du sel dont une se situe à la rive de oued sahal et
les deux autres à la rive de oued Soummam qui encore fonctionnelle à ce jour.
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Filah Mohamed
Elmostapha
Institut d’archéologie, université Alger2

Contribution à l’étude de l’inscription
de Guendouza (Wilaya de Bejaia).

Résumé
Au lieu séparant oued Soummam et oued Sahal, au niveau de la sablière de Guendouza
dans la commune d’Akbou, les travaux d’extraction du sable ont permis le dégagement
d’une inscription latine qui remonte à l’époque antique. Cet objet est de forme
parallélépipède, porte sur l’une de ses faces un texte épigraphique. Après la lecture de
ce texte, il s’est avéré qu’il s’agit d’une continuité de l’histoire de la famille Nubel dans
la région qui a marqué l’histoire antique par deux importantes révoltes populaire contre
les Romains.
L’ensemble des évènements que désigne cette inscription est le retour de l’un des
descendants de la famille Nubel désigné dans le texte par Mastie à cette vallée pour créer
son royaume.
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Boukhenouf Areki
Institut d’archéologie, université Alger2

Prospection archéologique sur les rives
de oued Soummam et oued Sahal.

Résumé
Au cours des différentes compagnes de fouille au niveau du site archéologique de
Mlakou dans la commune de Seddouk, l’équipe du projet a effectué plusieurs sorties de
prospection dans la région dans l’objectif de chercher des liens avec le site de Mlakou.
Ces investigations nous ont permis de localiser plusieurs sites et objets archéologiques
que nous avons présenté dans une carte archéologique. Aussi elles nous ont conduit à
démonter plusieurs idées historiques surtout celle que la région est dépourvue de site.
Enfin, ces investigations nous ont permis de passer à l’archéologie utile.
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Une journée d’étude sur :

La vie rurale sur les rives des oueds
Soummam et Sahal, wilaya de Bejaia
à travers les âges.
Bouzareah, le 27 février 2018.
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