
قبائل الحدرة 
جزء من القبائل الصغرى

التعداد الكلي

2 مليون (تقدير)

المميزة مناطق الوجود 

الواليات جيجل،  الجزائر (في 
سكيكدة) قسنطينة، ميلة و 

اللغات

لغة عربية

الدين

إسالم (أهل السنة)

المرتبطة العرقية  المجموعات 

قبائل، عرب

قبائل الحدرة
سكان على  يُطلق  مصطلح  هو  و  القبائل الصغرى  من  جزء  هم  الحدرة،  قبائل 
القبائل الجزائرية التي تعربت و يمتد انتشارها من نواحي مدينة زيامة منصورية غربا
مدينة القل شرقا ومن البحر المتوسط شماال إلى مدينة قسنطينة وما إلى نواحي 

ورائها جنوبا. يسمون بالقبائل الحدرة للتمييز بينهم وبين قبائل النيغاس.

لسانهم

إنتمائهم

نزوحهم

مناطق انتشارهم

انظر أيضا

من الكثير  على  التي تحتوي  و  اللغة العربية بلهجتهم الخاصة  قبائل الحدرة  يتحدث 
المفردات األمازيغية وبعض المفردات األورومتوسطية األصل كما تتميز بلكنة تختلف
عن بقية لكنات المجتمعات المجاورة جغرافيا لكنها تخف أو تتالشى كلما اتجهنا إلى

مناطق نزوحهم شرقا أو جنوبا.

و اإلسالمي على حساب إال أنهم اليوم يشعرون بانتمائهم العربي  من تاريخهم األمازيغي والذي ارتبط بقبيلة كتامة األمازيغية  بالرغم 
إنتمائهم األمازيغي.

في أبرز حاالت النزوح الريفي  مدينة قسنطينة إحدى  نحو  ال سيما  إلى المدن الكبرى القريبة  عن أراضيهم  يعتبر نزوح قبائل الحدرة 
الجزائر ومن بينها ماعقب ثورة بني عيدون والتي كانت مدينة الميلية مركزا ألحداثها حيث فرت الكثير من العوائل من مدينة الميلية و
ماجاورها وانتقلت إلى مدينة قسنطينة التي يشكلون فيها اليوم مكونا بشريا رئيسيا. اليوم أكثرية النازحين خاصة ممن ولدوا بعد النزوح

ال يعرفون الكثير عن أصولهم القبائلية بالمقابل هناك قلة الزالت تستذكر تاريخها بالرغم من بعد السنين و تعاقب األحداث.

و من أهم مدن منطقة قبائل الحدرة :

في والية جيجل : جيجل،الطاهير،الميلية،تاكسنة،جيملة،زيامة منصورية. وكل بلديات الوالية

في والية سكيكدة : وادي الزهور،القل،عين قشرة، تمالوس. و معظم الجهة الغربية من الوالية

محتويات

لسانهم

إنتمائهم

نزوحهم

مناطق انتشارهم
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في والية ميلة : ميلة، تسدان حدادة، الرواشد،فرجيوة،زغاية،ترعي باينان،القرارم قوقة. و معظم الجهة الشمالية من الوالية

في والية قسنطينة : حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف، بني حميدان، عين كرمة، بن زياد و اليوم عدد كبير جدا يتواجدون في
مدينة قسنطينة و المدينة الجديدة (علي منجلي) وحتى في الخروب و عين اسمارة و معظم الجهة الشمالية من الوالية

منطقة القبائل

منطقة الحارك

اللهجة الجيجلية

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قبائل_الحدرة&oldid=32955952" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 4 فبراير 2019، الساعة 16:21.

النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي. طالع شروط االستخدام للتفاصيل.

انظر أيضا
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