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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
------------------

تكد ِٜاملٛضٛع

إٕ َطـأي ١األزض ٚنٌ َا ٜستبط بٗا َٔ أْٛاع املًه ،١ٝطسٜك ١االضتػالٍ  ٚاإلدسا٤ات
ايضسٜب،١ٝأؾبشت سكال َفضال يًباسجني يف ايتازٜخ االدتُاعٚ ٞاالقتؿاد .ٟيهٕٛ
اإلغهايٝات اييت تجريٖا ميهٔ إٔ تفطس ٚتكدّ َؤغسات ؾشٝش ١يًٓػاط االقتؿادٟ
ٚٚضع ١ٝاجملتُع  .فاملًه ١ٝنإسد ٣األضظ اييت تك ّٛعًٗٝا املطأي ١ايصزاع ،١ٝتعين سل
االضتػالٍ ٚاالْتفاع يألزاض ،ٞضٛا ٤عٔ طسٜل ايتٛازخ أ ٚايػسا ٤أ ٚاملكاٜض ١ايعكازٜ ،١ٜتٛفس
ٖرا اسبل داخٌ اجملتُعات ايسٜف ،١ٝاييت ٖ ٞباألضاع صبُٛع ١أفساد صبتُعني ضُٔ إطاز
َعني ،ميازض ٕٛايصزاعٚ ١ايسع ٞسطب ايعسٚف اإلقًٚ ١ُٝٝايطبٝع ١ٝاييت ٜعٝػ ٕٛفٗٝا.
إذْٕ ,طتٓتر إٔ ايعالق ١بني ثٓا ١ٝ٥املًهٚ ١ٝاجملتُع عالق ١تأثري ٚتأثسٖ ،ر ٙايعالق ١ساٚيت
إبساشٖا ضُٔ صباٍ دػسايف ضبدد.
ٜٗدف َٛضٛع ايبشح إىل إبساش ٖر ٙايعالق َٔ ،١خالٍ تتبع ذبٛالت ٚتػريات املًه١ٝ
ايعكازٚ ١ٜأثسٖا عً ٢ايبٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝداخٌ َٓطك ١فسد ٠ٛٝخالٍ ايكسٕ ايتاضع عػس.
ٖر ٙاملٓطك ١ايٛاقع ١يف قًب األسٛاض ايداخً ،١ٝمتتاش خبؿٛب ١أزاضٗٝا ٚبٓ ١ٝصبتُعٗا
ايكبً ،ٞتته َٔ ٕٛمخط ١قبا ٌ٥نرب .٣تعاٜػت َع ٖر ٙايبٓ ١ٝايكبً ١ٝبٓ ١ٝعكازَ ١ٜتٓٛع،١
َتأثس ٠مبذُٛع ١ظسٚفٖ .ر ٙاملًهٝات ضتعسف تػريا إىل أغهاٍ ًَه ١ٝددٜد ٠بعد
االستالٍ بطبب ضًطً ١ايتػسٜعات ايعكاز .١ٜضٝه ٕٛهلرا ايتش ٍٛأثس نبري عًٚ ٢ضع١ٝ
اجملتُع ايفسد ٟٛٝاير ٟأؾبح ٜعٝؼ ٚضعا ادتُاعٝا ددٜدا نٓتٝذ ١يطٝاض ١االضتٝطإ.
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
------------------

أضباب اختٝاز املٛضٛع

اختٝاز ٖرا ايبشح نإ ْتٝذ ١أضباب ميهٔ تًخٝؿٗا فُٝا :ًٜٞ
ناْت َػانٌ األزض تػهٌ أسد ايٓكاط اسبطاض ١داخٌ صبتُع املٓطك ١ضٛاَ ٤ا تعًل
حبل ايتًُو أ ٚاسبدٚد بني ايكطع األزض ١ٝأ ٚاإلزخ ،بعض ٖر ٙاملػانٌ تسدع يفرت ٠ايٛدٛد
ايفسْطٚ ٞضٝاض ١ايتكٓني اييت اْتٗذٗا ٚطبكٗا خاؾ ١يف املٓاطل ايػُاي ١ٝاييت ناْت ذبت
ْعاّ اسبهِ ايعطهس ٟثِ املدْٚ ،ٞاييت دعٌ َٔ أزاضٗٝا ضبطات يتطبٝل ضٝاض١
االضتٝطإ ايسمس ٞأ ٚايتعُري ايسمس ،ٞد ٕٚإٔ ٜباي ٞبأؾشاب األزض اسبكٝكٝني.
َٔ خالٍ ايبشح ساٚيت تتبع َطريٖ ٠ر ٙايتػريات ٚٚضع ١ٝاألزض ْٗا ١ٜايعٗد ايعجُاْٞ
ٚؾٛال إىل ضٝاض ١ايتكٓني ايفسْطٚ ،١ٝنٝف أثست عً ٢ايبٓ ١ٝايكبً ١ٝيًُذتُع ايفسد. ٟٛٝ
ٚذيو يًهػف عٔ خًفٝات ٖر ٙاملػانٌ .نُا إٔ أُٖ ١ٝاملٛضٛع َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ
ٚاملٓٗذَٚ ١ٝا ضٝكدَ٘ ناْت أٜضا اسد أضباب اختٝازٚ ،ٙتربش أُٖ ١ٝاملٛضٛع يف ايٓكاط
اآلت:١ٝ
 ايبشح ٜدزع َٓطك ١ضبدد ٠ضُٔ إطاز شَاَْ ٞعً ,ّٛقسٕ ايتشٛالت ٚايتػرياتاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ،١ٝاير ٟمتٝص بهجاف ١ايكٛاْني ايعكاز ١ٜذات ايبعد االضتٝطاْ.ٞ
َٓٚطك ١فسد ٠ٛٝنبك ١ٝاألزٜاف ازبصا٥س ١ٜايكبً ،١ٝمشًتٗا إدسا٤ات قاْSénatus consulte ٕٛ

ّ اييت تٗدف إىل خًل ايدٚاٜٚس ٚاالْتكاٍ ايتدزجي َٔ ٞاملًه ١ٝازبُاع ١ٝإىل املًه١ٝ
ايفسدٚ ،١ٜإْػا ٤ايكس ٣االضتٝطاْ. ١ٝ
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------زؾد ْٛع ١ٝاملًه ١ٝايعكازْٗ ١ٜا ١ٜايعٗد ايعجُاْ ٞاير ٟتسنصت اٖتُاَات سهاَ٘باسٛاش املدٕ يكسبٗا َٔ َسنص ايطًط ،١أَا املٓاطل ايسٜف ١ٝايبعٝد ٠فانتفت بإقطاع األزاضٞ
يًكباٚ ٌ٥ايكٝاد ٚايضباط  ،...عً ٢خالف ايطٝاض ١االضتعُاز ١ٜاييت ٚضعت أٚىل أٚيٜٛاتٗا
األزض شبدََ ١ػسٚعٗا االقتؿاد ٟاالضتٝطاْ ٞعٔ طسٜك ١ضٝاض ١ايتكٓني .
نُا إٔ املٛضٛع ٜكدّ ذبًٝال يًتػريات ٚايتشٛالت املتعًك ١باألزض (املًهْٛ ،١ٝع١ٝايضسا٥ب ٚقُٝتٗا )ٚ ،بٓ ١ٝصبتُع املٓطك ١مبٓٗذ ١ٝطبتازٚ ،٠ذيو باختباز ايفسضٝات املتاس،١
اعتُادا عً ٢املؿادز األدٓب.١ٝ
تعترب املؿادز األدٓب ١ٝايكاعد ٠األضاض ١ٝاييت اعتُدت عًٗٝا يف نتاب ١املٛضٛع ٜ ،تذطد
ذيو َٔ خالٍ تد ٜٔٚاملهاتب ايعسب ١ٝألٚضاع ازبصا٥سٜني َٔ طبتًف ايٓٛاس ٞعٔ طسٜل
ايهتاب ٚاملرتمجني ٚ،غايبا َا ناْت ٖر ٙايهتابات باالعتُاد عً ٢ايسٚاٜات ايػف ١ٜٛاييت
أخرٖٚا عٔ األٖاي، ٞسٝح ٜرنس فاٜطت  " setVVayyaVإٔ األسداخ ايتازخي ١ٝبكٝت َٔ
أضساز ايعا٥الت ٚنٌ املعًَٛات ايػف ١ٜٛاييت اضتطعت أخدٖا َٔ أفٛا ٙاألٖايٖ .1"ٞرٙ
املعًَٛات ٚثكتٗا ايفسْط ٕٛٝيف ايٛثا٥ل اإلداز ١ٜايسمسٚ ١ٝيف ايهتب ايتازخيٚ ١ٝازبسا٥د
ٚاجملالت.
تطذٌ يٓا بعض ايٛثا٥ل ايسمس ١ٝيًُهاتب ايعسبْ ١ٝعسٖ ٠ؤال ٤ايهتاب يًػعب ازبصا٥س،ٟ
عً ٢إٔ "صبُٛع تساب ايبالد نإ بٝد عٓاؾس طبتًف ،١قبا ٌ٥غب٘ سضاز ١ٜيف ايػُاٍ،

1

- EngéneVayessettes: Histoire de Constantine sous les beys depuis l’Anvasion turque jusqu'à
l’occupation française (1535-1837), Editeur Larnolet. Libraire Paris, 1869, P:199- 022
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------ٚاملٓاطل ازببً ١ٝأ ٜٔتٛدد قبا ٌ٥عسب ١ٝبسبس ١ٜاقٌ اْفؿاال أسٝاْاٚ ،يف َٓطك ١اهلضاب ايعًٝا
ٚازبٓٛب تٓتػس قبا ٌ٥بدٚ ١ٜٚناْت ٖر ٙايكبا ٌ٥تػهٌ دبُعات ٖاَ ،١يهٌ عاداتٗا
ٚتكايٝدٖا ٚأعسافٗا اشباؾ ١جيُع بٗٓٝا َصاز اسبسب تعٝؼ زاض ١ٝباضتكالهلاٚ ،مل ٜهٔ هلا
أ ٟاتؿاٍ فُٝا بٗٓٝا ،عدا تًو اييت ٜفسضٗا عًٗٝا تبادٍ املٓتذات أ ٚاملػازن ١يف املٓاطل
ايسعٚ ،١ٜٛمل ٜهٔ ٖٓاى أ ٟغعٛز ٚطين ٜسبط بعضٗا ايبعض".

1

إغهاي ١ٝايبشح
طبٝع ١املٛضٛع تجري إغهاي ١ٝمتشٛزت س ٍٛايعالق ١ازبدي ١ٝبني املًه ١ٝايعكاز١ٜ
ٚاجملتُع مت ؾٝاغتٗا عً ٢غهٌ تطاؤالتَ :ا ٚاقع ًَه ١ٝاالزض يف زٜف فسدْٗ ٠ٛٝا١ٜ
ايعٗد ايعجُاْٚ ٞاىل أَ ٟد ٣ازتبطت باجملتُع ٚعالقت٘ بطًط ١ايباًٜو  ،نٝف تعاًَت
اإلداز ٠االضتعُازَ ١ٜع أزاض ٞايسٜف ايفسد ،? ٟٛٝأ ٚبؿٝاغ ١أخسَ ٣ا ٖ ٞايكٛاْني ايعكاز١ٜ
اييت طبكت يف َٓطك ١ايدزاضَٚ ،? ١ا سؿ ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝأَاّ تٛضع املًه ١ٝاالضتعُاز١ٜ
" قب ١ًٝشٚاغٚ ١أٚالد نباب منٛذدا"?َ ،ا ْتا٥ر تطبٝل ٖر ٙايطٝاض ١اهلادف ١إىل ايتٛضع
ٚاالضتٝطإ عً ٢األٚضاع االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد.?١ٜ

املؿادز ٚاملسادع األضاض ١ٝيًبشح:
يإلداب ١عٔ ٖر ٙايتطاؤالت ايسٝ٥طٚ ١ٝأض ١ً٦ثاْ ،١ٜٛعُدت إىل ايبشح عٔ املاد ٠ايعًُ،١ٝ
يف طبتًف املؿادز ٚايٛثا٥ل ٚاملسادع ايتازخي .١ٝذبؿًت عًٗٝا َٔ َهتبات األزغٝف ٚ
-1

-

-
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------َدٜسٜات َطح األزاض .ٞفايٛثا٥ل ضٛا ٤املٓػٛزٚ ٠غري املٓػٛز ٠ناْت املؿدز األضاضٞ
يًبشح.
بايٓطب ١يًهتب اييت اعتُدت عًٗٝا يدزاض ١املٛضٛع ،فكد ؾٓفتٗا إىل َسادع دزضت
املٛضٛع خالٍ ايفرت ٠ايعجُاْ ،١ٝضٛاَ ٤ا تعًل باألزض ٚنٌ َا ٜستبط بٗا َٔ ْٛع ١ٝاملًه١ٝ
ٚاألغهاٍ ايضسٜبٚ ١ٝبٓ ١ٝاجملتُع َٔ،أِٖ َٔ عازبٛا ٖر ٙازبٛاْب ْاؾس ايد ٜٔضعٝدْٞٚ
اير ٟقدّ دزاضات ق ١ُٝس ٍٛأْٛاع املًهٝات اييت َٝصت باًٜو ايػسمٚ ،اير ٟأٚىل عٓا١ٜ
نبري ٠يدزاض ١تازٜخ ازبصا٥س خالٍ ايعٗد ايعجُاْ. ٞ
ٚقد ناْت َكاالت املرتدِ ايعطهس ٟغازٍ فري ،ٚاملٓػٛز ٠ضُٔ اجملً ١اإلفسٜك١ٝ

1

ٚاييت تضُٓت َعًَٛات ق ١ُٝس ٍٛقبا ٌ٥املٓطكٚ ١باألخـ قبًٝيت فسدٚ ٠ٛٝشٚاغٚ ١نرا
األضس املتٓفر َٔ ،٠ابسش ايهتابات اييت اعتُدت عًٗٝا خالٍ ايبشح ،تضُٓت َعًَٛات سٍٛ
عا ١ً٥بٔ عاغٛز يف فسدٚ ٠ٛٝأٚالد بٔ عص ايد ٜٔيف شٚاغ ،١نرا بعض ازبٛاْب اييت ربـ
صبتُع املٓطك َٔ ١عادات ٚتكايٝد...
ٜعترب نتاب "املطًُ ٕٛازبصا٥سٚ ٕٜٛفسْطا" يػازٍ زٚبري ادري َٔ,ٕٚاملسادع األضاض١ٝ
يدزاض ١املًهٚ ١ٝاجملتُع خالٍ ايفرت ٠االضتعُاز ,١ٜقدّ َعطٝات دد دقٝك ١املًه ١ٝايعكاز١ٜ
َٔ قٛاْني ْٚتا٥ر َابني

اىل

ّ َ ,طتػٗدا بتؿسحيات ٚتكازٜس املطٛ٦يني اإلدازٜني

ايفسْطٝني .مبٓٗر تازخي ٞإسؿا ٞ٥ذبً. ًٞٝ

1

4818

4911
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------إضاف ١إىل نتاب عبد ايًطٝف ابٔ اغٓٗ ،1ٛاير ٟتضُٔ دزاض ١يًذاْب االقتؿاد ٟيف
ازبصا٥س َٓر االستالٍ إىل ضٓ ١االضتكالٍ ،بػ َٔ ٤ٞايرتنٝصٚ ,خباؾ ١تسانِ زأع املاٍ
يف ازبصا٥سٚ ،اثس ذيو عً ٢اجملتُع ازبصا٥س .ٟنُا اضتفدت َٔ نتاب أْدزْٛ ٟغ،2ٞ
اير ٟدزع ايٛضع االقتؿاد ٟيف ايػسم ازبصا٥س ٟبإسؿاٝ٥ات دقٝكَ ١عتُدا عًَ ٢ؿادز
ٖاَ ،١سٝح ٜبني إٔ اسبٝا ٠االقتؿاد ١ٜيف ازبصا٥س خالٍ ايعٗد االضتعُاز ٟناْت تك ّٛعً٢
ايضسا٥ب ٚاسبسف ٚايؿٓا٥ع ٚاألضٛام .
ٖر ٙقا ١ُ٥بعض املؿادز ٚاملسادع اييت اعتُدت عًٗٝا يف ايبشح ،إضاف ١إىل َؿادز
َٚسادع ضٝتِ عسضٗا يف فٗسع املؿادز ٚاملسادع.
أَا ايدزاضات ايتازخي ١ٝاييت تٓاٚيت بايدزاض ١اجملتُع ٚاملًه ١ٝضُٔ سٝص َهاْ ٞقسٜب
َٔ َٓطكتٓا ،فهاْت س ٍٛإقً ِٝقطٓط ،١ٓٝباعتباز َٓطك ١فسد ٠ٛٝدص َٔ ٤باًٜو ايػسم
خالٍ ايفرت ٠ايعجُاْٚ،١ٝبًد ١ٜتابع ١يعُاي ١قطٓط ١ٓٝخالٍ ايفرت ٠االضتعُاز َٔ ،١ٜأُٖٗا
ايدزاض ١ايك ١ُٝيألضتاذ ٠املػسف ١فاطُ ١ايصٖسا ٤قػ ٞس ٍٛصبتُع قطٓط ١ٓٝبعٓٛإ "قطٓط١ٓٝ
املدٚ ١ٜٓاجملتُع " ،اييت اَتاشت بعُل ايتشً ٌٝيًُذتُع ايكطٓطٝين ،قدَت َعًَٛات دد ق١ُٝ
ٚنرا زضاي ١املادطتري األضتاذ ٠فً ١ايكػاع ٞاييت عازبت َٛضٛع ايسٜف ايكطٓطٝين
ادتُاعٝا ٚاقتؿادٜا ،سٝح أعطت ؾٛز ٠اجملتُع ٚاِٖ األْػط ١االقتؿادَ ،١ٜب ١ٓٝطبٝع١
املًهٚ ١ٝايضسا٥ب املفسٚض ١عًٗٝا ٚاييت تػػٌ سٝص ٖاّ َٔ حبج ٞخالٍ ايفرت ٠ايعجُاْ١ٝ
1

4890 4982
- Enquête sur le niveau de vie des populations rurales Constantinoises, de la conquête
jusqu’en 1919.
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------املتأخس .٠نُا اضتفدت َٔ قسا٤ات َتعًك ١باجملتُع ٚباملًه ١ٝيف صباٍ عًِ االدتُاع ٚ
ايعً ّٛايطٝاض.١ٝ
أَا ايدزاضات سَٓ ٍٛطك ١فسد ٠ٛٝناْت َٔ شٚاٜا أخس ٣خاؾ ١ايطٝاض ١ٝاسبضاز١ٜ
األثس ،١ٜأَا ايعالق ١بني (املًهٚ ١ٝاجملتُع ) يف زٜف فسد ٠ٛٝفَٗٛ ٛضٛع بهس مل ٜتِ تٓاٚي٘
َٔ قبٌ ٚخاؾ ١يف ايكسٕ ايتاضع عػس.
ؾعٛبات ايبشح
يف ضباٚي ١تكد ِٜإدابات عٔ اإلغهاي ١ٝاملطسٚس ١ضًفا باالعتُاد عً ٢املؿادز ٚاملسادع،
ٚادٗتين ؾعٛبات َٔ ,أبسشٖا طبٝع ١املٛضٛع يف سد ذات٘ ،فُٛضٛع املًهٚ ١ٝعالقت٘ باجملتُع
َٔ املٛاضٝع اييت ٜؿعب سؿس نٌ َا ٜتعًل بٗا ْتٝذ ١تػعبٗا ٚخاؾ ١خالٍ ايفرت٠
االضتعُاز ١ٜبطبب نجاف ١ايكٛاْني ايعكاز ١ٜذات األبعاد املختًف .١تهُٔ ايؿعٛب ١ايجاْ ١ٝيف
اإلطاز ايصَاْ" ٞايكسٕ

" ,باعتباز ٙفرتَ ٠فؿً ١ٝبني ضٝاضتني َتٓاقضتني يف طسٜك ١ايتعاٌَ

َع األزض ٚاجملتُع ايسٜف.ٞ
ايؿعٛب ١األخس ٣تتُجٌ يف إٔ ايٛثا٥ل األزغٝفٚ ١ٝاملؿادز املتعًك ١بايبشح ٚاملهتٛب ١بايًػ١
ايفسْطَٛ ١ٝدٛد ٠اغًبٗا بدٚز األزغٝف بفسْطاٚ ،ست ٢املٛدٛد ٠داخٌ ايٛطٔ فاملؤضطات اييت
تتٛفس عًٗٝا ال تطُح باإلعاز ٠اشبازدٚ ،١ٝخاؾ ١املتعًك ١باملًه ١ٝألضباب أَٓ .١ٝإضاف ١إىل
ايعساق ٌٝايسٚت ١ٝٓٝاملعسٚف ١يد ٣أ ٟباسح ٚاييت ال أز َٔ ٣أُٖ ١ٝالضتعساضٗا.
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------َٓٗر ايبشح
اعتُدت املٓٗر مجع املاد ٠ايتازخي َٔ ١ٝاملؿادز ٚاملسادع ثِ عسضٗا بػهٌ َتطًطٌ
َٗٓٚذٚ ٞذبًًٗٝا ،إسؿا ٤املطاس ١املًهٝات ،اختٝاز ايع ،١ٓٝعدد املالى ،عدد
املطتٛطٓني ٚ,...املكازْ ١بني ايعٛاٖس املتػري ٠بني فرتتني طبتًفتني.
خط ١ايبشح
أَا اشبطٛات اييت اغتٌُ عًٗٝا ٖرا ايعٌُ فٗ ٞتتًخـ فُٝا تعسضت ي٘ ايفؿ ٍٛايجالخ.
فايفؿٌ األ ٍٚايرٜ ٟعسض أغهاٍ ًَه ١ٝاألزض ٚبٓ ١ٝاجملتُع ايفسد ٟٛٝقب ٌٝاالستالٍ
فًكد نإ يٓٛعًَ ١ٝه ١ٝاألزض تأثري عً ٢ايٓػاط االقتؿادٚ ،ٟازتباط َباغس بازبٗاش
ايضسٜيب ٚبٓ ١ٝاجملتُع سٝح ٚددت يف ايسٜف ايفسدْٗ ٟٛٝا ١ٜايعٗد ايعجُاْ ٞثالخ أؾٓاف
َٔ املًه(١ٝايعصٍ,ايعسؽ ,املًو).
تٓٛعت املًه ١ٝيف زٜف فسد ٠ٛٝبني ٖر ٙاألؾٓاف ايجالثٚ ،١اييت ٚفست باختالف أْٛاعٗا
نُٝات َعترب َٔ ٠احملاؾ ٌٝايفالسٚ ١ٝاملكادٜس ايٓكد ١ٜشبص ١ٜٓايباًٜو ٚ ،أؾبشت تػهٌ
املؿدز األضاض ٞيدخٌ باًٜو قطٓط ،١ٓٝاختًف يف تٛشٜعٗا ازبػسايف بني َٓاطل ضًٗ ١ٝخؿب١
ٚاضعٚ ،١بني ًَهٝات ضبدٚد ٠املطاسَ ١رتنص ٠يف ازبباٍٚ ،ايبعض َٓٗا ناْت عباز ٠عٔ
َطاسات زعَ ،١ٜٛتأثس ٠بعسٚف طبٝعٚ ١ٝتازخي .١ٝنُا نإ ايتٓٛع َٔ سٝح طسٜك١
االضتػالٍ َٚطت ٣ٛايتكٓٝات .
نٌ ٖر ٙايٓكاط ضتعسف تػريا َٔ ،سٝح :املايوٚ ،نٝف ١ٝاالضتػالٍْٛ ،عٚ ١ٝق١ُٝ
ايضسا٥ب املفسٚض ١عً ٢نٌ ْٛع  .مما ٜتطبب يف سدٚخ اختالٍ خطري يف تٛاشٕ االقتؿاد يف
ايٓؿف األ َٔ ٍٚايكسٕ ايتاضع عػسٖ ،ر ٙايتشٛالت ضٝه ٕٛهلا األثس ايهبري عً ٢صبتُع
فسد ٠ٛٝاير ٟتػهٌ َٔ مخط ١قبا ٌ٥نرب ٣ربتًف فُٝا بٗٓٝا( األؾٌ ٚايٓػاط ًَٚه١ٝ
ايعكاز ٚ ،١ٜدزد ١خضٛعٗا ٚتعاًَٗا َع ايطًط ،)١بني قبا ٌ٥ممتٓعٚ ١املطتكً ١عٔ ايباًٜو،
قبا ٌ٥خاضع( ١ايسعٚ ،)١ٝقبا ٌ٥طبصَْ( ١ٝتعاٚ .)١ْٚتػرتى يف خؿا٥ـ أخس ,٣ساٚيت
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مقـــدمـــة------------------------------------------------------- :
-----------------ايتفؿ ٌٝيف دزاضتٗا َٔ ،ادٌ اضتٓتاز ايعالق ١بٗٓٝا ٚبني ًَه ١ٝاألزضٖ .ر ٙازبٛاْب
االدتُاع ١ٝضتعسف ٖ ٞاألخس ٣ذبٛال يف ايفرت ٠املٛاي. ١ٝ
 َٔٚخالٍ ايفؿٌ ايجاْْ ٚ ٞتٝذ ١يًطٝاض ١ايعكاز ١ٜذات األبعاد االضتٝطاْ ١ٝاييت طبكتٗا
اإلداز ٠االضتعُاز ١ٜيف ايسٜف ايفسدٟٛٝ؛ بد٤ا بكاْ ٕٛضٓٝاتٛع نْٛطٛيت

ّ؛ ٖرا

ايكاْ ٕٛاير ٟمشًت إدسا٤ات٘ نٌ قبا ٌ٥املٓطكٚ ١اير ٟظًت تٓفر داخٌ املٓطك ١إىل ضٓ١
ّ ،بٛاضط ١قٛاْني َٚساض ِٝطبتًف ،١خًكت أغهاٍ ًَه ١ٝددٜدٚ ٠ضُت أخؿب
األزاض ٞيؿاحل اإلداز ٠االضتعُاز ،١ٜاييت ضتؿبح ضبٝطا يًتعُري ايسمس .ٞد ٕٚاألخر بعني
االعتباز َؿري اجملتُع احملً ٞاير ٟنإ ْػاط٘ ٜعتُد بايدزد ١األٚىل عً ٢األزض.
أَا ايفؿٌ ايجايح فكد مت َٔ خالي٘ سٛؾًْ ١تا٥ر ايطٝاض ١ايعكاز ١ٜايفسْط ،١ٝعً ٢ايسٜف
ايفسد ٟٛٝادتُاعٝا ٚاقتؿادٜا,سٝح أثست ايطٝاض ١ايعكاز ١ٜاالضتٝطاْ ١ٝعً ٢األٚضاع
االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد ١ٜيًسٜف ايفسد َٔ ،ٟٛٝخالٍ املسانص االضتٝطاْٚ ١ٝايكس ٣ايفالس١ٝ
املٓتػس ٠يف أخؿب األزاض ,ٞمما أد ٣إىل تفهٝو ايكبَ ،١ًٝا أد ٣إىل تػري يف أضًٛب اسبٝا٠
ٚاألْػط ١االقتؿادٚ ،١ٜتسادع أُٖ ١ٝبعض األضس اييت متتعت باَتٝاشات إىل ايفرت ٠األٚىل
يالستالٍ ٖ .ر ٙايتػريات نإ هلا زد فعٌ َٔ ضهإ املٓطك ١اير ٜٔقاَٛا بجٛزات تعبريا عٔ
زفضِٗ هلر ٙايطٝاض.١
ٚأْٗٝت ٖرا ايبشح خبامتَٛ ١دص ،٠عسضت فٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا .نُا
أسبكت حبج ٞمبذُٛع َٔ ١ايٛثا٥ل (املالسل) املختًف ١املهًُ ١يًُٛضٛع.
ٚيف ْٗاٖ ١ٜر ٙاملكدَ ١أتٛد٘ بايػهس ٚايعسفإ يألضتاذ ٠املػسف ١اييت ناْت ي ٞخري
َٛد٘ َٚسغد خالٍ َساسٌ ٖرا ايبشح اير ٟمل ٜعسف ايتشكٝل ٚاالظباش إال بفضٌ تٛدٗٝاتٗا
ْٚؿا٥شٗا .
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الفصل األول ----------------------------- :ملكية األرض و عالقتها باجملتنع الفرجيوي نهاية العهد العثناني.

ايفكٌ األًَ ٍٚه ١ٝاألضض ٚعالقتٗا باجملتُع ايفطدْٗ ٟٛٝا ١ٜايعٗس ايعجُاْ.ٞ
املبشح األ ٍٚأْٛاع املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜايهطٜب ١ٝيف ضٜف فطد.٠ٛٝ
املطًب األ ٍٚايعٛاٌَ املؤثط ٠عًًَ ٢ه ١ٝاألضض
املطًب ايجاًَْ ٞه ١ٝاألضض ٚاألؾهاٍ ايهطٜب.١ٝ
ايفطع األ ٍٚأضان ٞايععٍ.
ايفطع ايجاْ ٞأضان ٞايعطف.
ايفطع ايجايح أضان ٞاملًو.
املبشح ايجاْ ٞعالقًَ ١ه ١ٝاألضض باجملتُع ايفطد.ٟٛٝ
املطًب األ ٍٚخكا٥ل غهإ فطد٠ٛٝ
قبا ٌ٥املٓطك.١
ايفطع األ ٍٚقب ١ًٝظٚاغ.١
ايفطع ايجاْ ٞقب ١ًٝأٚالز نباب.
ايفطع ايجايح قب ١ًٝفطد.٠ٛٝ
ايفطع ايطابع بين َطٚإ.
ايفطع اـاَؼ قب ١ًٝأٚالز بٛقالح .
املطًب ايجايح عالق ١قبا ٌ٥فطد ٠ٛٝبػًط ١ايباًٜو.
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الفصل األول ----------------------------- :ملكية األرض و عالقتها باجملتنع الفرجيوي نهاية العهد العثناني.

َكسَ ١ايفكٌ األٍٚ
انتػبت األضض أُٖ ١ٝنرب ٣يف ايعٗس ايعجُاْ ,ٞملا هلا َٔ تأثري عً ٢ايٓؿاط االقتكازٟ
ٚاضتباط َباؾط باؾٗاظ ايهطٜيب.فاألغًب ١ٝايػاسك َٔ ١غهإ باًٜو قػٓط ١ٓٝتعٝـ عً٢
اغتػالٍ األضض خاق ١غهإ األضٜاف .فًكس أمجعت اغًب املكازض إٔ

َٔ ٖؤال٤

ناْٛا مياضغْ ٕٛؿاطا فالسٝا ضعٜٛاٖ .صا َا دعٌ ْٛع ١ٝاَتالى األضض ٚططٜك ١اغتػالهلا
أغاؽ يًشٝا ٠االقتكاز .١ٜيصيو غأسا ٍٚايتعطف عًٚ ٢اقع املًهٚ ١ٝططم سٝاظ ٠األضض
ٚايعٛاٌَ اييت ؼهُت يف تٓٛعٗا زاخٌ ضٜف فطدٚ ،٠ٛٝأْٛاع ايهطا٥ب املػتٛدب ١عً ٢نٌ
ْٛع ،املفطٚن ١عً ٢اجملتُع ايفطد ٟٛٝايطٜف ٞايكبً . ٞإؾهاي ١ٝايفكٌ تهُٓت فُٛع١
تػاؤالت َا ٚاقع ًَه ١ٝاألضض يف ضٜف فطدْٗ ٠ٛٝا ١ٜايعٗس ايعجُاَْٚ ٞا عالقتٗا مبذتُع
املٓطكٚ ١اضتباط٘ بػًط ١ايباًٜو?.

17

الفصل األول ----------------------------- :ملكية األرض و عالقتها باجملتنع الفرجيوي نهاية العهد العثناني.

املبشح األ ٍٚأْٛاع املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜايهطٜب ١ٝيف ضٜف فطد.٠ٛٝ
املطًب األ :ٍٚايعٛاٌَ املؤثط ٠عًًَ ٢ه ١ٝاألضض
ؼهُت عس ٠عٛاٌَ يف تٓٛع ًَه ١ٝاألضض؛ فايعٛاٌَ ايطبٝع َٔ ١ٝتهاضٜؼ َٓٚار،
نإ هلُا األثط عًْٛ ٢ع ١ٝاملًهٚ ١ٝنٝف ١ٝاغتػالهلا ،سٝح متتاظ ايبٓ ١ٝايتهاضٜػ ١ٝملٓطك١
ايسضاغ ١بعسّ ايتذاْؼ بػبب َٛقعٗا االْتكاي ،ٞبني ثالخ ْطاقات ضٝ٥ػ :١ٝايٓطام اؾبً،ٞ
ْطام األسٛاض ايساخًْٚ ١ٝطام ايػٗ ٍٛايساخًٜٓ( .١ٝعط املًشل ضقِ) :
نإ هلص ٙايبٓٚ ١ٝاييت متٝع ايؿطم اؾعا٥ط ٟإىل سس نبري اثط يف ؼسٜس ْٛع ١ٝاملًهٝات
ايعضاع ،١ٝفُٓطك ١فطدٜ ٠ٛٝػًب عًٗٝا ايطابع اؾبً ،ٞأ ٜٔتطتفع ايهجاف ١ايػهاْ ١ٝألغباب
تاضخيٚ ١ٝتٓتؿط املًه ١ٝاـاقًَٚ ،١هٝات ايععٍ اييت مت إقطاعٗا يعا٥الت نربَ ٣تٓفص.٠

1

نُا ميٝع املٓطك ١ايطابع ايػًٗ ٞيف ايساخٌ (َٓطك ١أسٛاض)؛ تٓتُ ٞإىل أؾٗط أسٛاض
َ ،١ًٝمتتاظ باـكٛبٖ ،١ص ٙاألضان ٞاييت تٛغعت عًٗٝا ًَهٝات ايباًٜو ٚاقطاعات اؿهاّ
املعطٚف ١بأضان ٞاملدعٕ املٓتذ ١يًشبٛب اييت مت تأدريٖا يكبا ٌ٥ايععٍ املتعاَ ١ْٚع ايػًط. ١

2

املٓار اسس ايعٛاٌَ ايطبٝع ١ٝاييت أثطت عً ٢تٛظٜع املًه ١ٝيف املٓطك ،١فاملٓطك ١تكع مشاٍ
خط تٛظٜع األَطاض ايػٟٓٛ

َِٖٚ،صا املٛقع ٜال ّ٤االغتكطاض ٚايٓؿاط ايفالس ٞايعضاعٞ

ٚايطعٜٚ ،ٟٛػُح بعٗٛض املًهٝات ايجالخ (اـاقًَ ،١هٝات ايباًٜو ،املًهٝات املؿاع.)١

-1
2633

2498

2261
- Rapport Monographie fedj- M'Zala, Présenté par M.Boissin: Administrateur de
C.M, Congres de la colonisation rurale (Monographies Algériennes), 3ème partie, Alger 2629Mai 1930, P:32:.
2
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ٚسٝح تتٛفط َكازض املٝا َٔ ٙأٚزٜ ،1١ٜتٓٛع ايػطا ٤ايٓبات ٞيف املػاسات ايطع ١ٜٛايتابع١
ملًه ١ٝايكبا" ٌ٥ايعطف ،املدعٕ" .فكب ١ًٝفطد ٠ٛٝاييت تؿتٗط باتػاع ًَه ١ٝايعطف لسٖا
متاضؽ ايطع ٞعًْ ٢طام ٚاغعٚ ،قب ١ًٝأٚالز نباب ٚبين َطٚإ ٚأٚالز بٛقالح اييت تعس َٔ
ابطظ قبا ٌ٥املدعٕ يف ايفرت ٠املتأخط َٔ ٠ايعٗس ايعجُاْ ،ٞمت إقطاعُٗا أضان ٞتابع ١يًباًٜو
َٔ ْٛع ايععٍ ،تؿتٗط ٖ ٞاألخط ٣باتػاع املطاعٚ ٞمماضغْ ١ؿاط ايطع ٞعًْ ٢طام ٚاغع،
نُا ناْت تأدط َػاسات َٔ أضانٗٝا يكبا ٌ٥ايعٜبإ املطؼً.١

2

ٖصاٚ ،قس نإ يألسساخ ايتاضخي ١ٝاييت عطفتٗا َٓطك ١ايسضاغ ١تأثري ًَُٛؽ عً٢
أٚناع املًهٝات ايعضاع .١ٝؾٗست املٓطك ١تعاقبا سهاضٜا .فايٛدٛز ايطَٚاْ ٞيف املٓطك ١خًف
عسزا ال حيكَ َٔ ٢عاضع َٓتؿط ٠يف مجٝع ايسٚاٜٚط اييت َاظايت اآلثاض تسٍ عً ٢ايٓؿاط
ايعضاع.ٞ

3

نصيو نإ يًعٗس اإلغالَ ٞايكٓٗاد ٞاغتٛيت ايػًط ١عً ٢أسػٔ أضان ٞقب١ًٝ
فطدٚ ،٠ٛٝمتت ظضاعتٗا بٛاغط ١ايػهإ األقًٝني  .نُا ْعطف إٔ املٓطك ١ؾٗست ْؿ٤ٛ
اـالف ١ايفاطُ ،١ٝاييت ظٗطت باملػطب اإلغالَ ،ٞثِ ضسٌ ضابع خًفاٗ٥ا إىل َكط غٓ١
ٖذطٖ ،ٟص ٙايفرت ٠تؿتٗط باٖتُاّ خًفاٖ٤ا بايعضاعٚ ١تٛغٝع املًهٝات.

4

أَا اهلذط ٠اهلالي ١ٝفكس نإ هلا األثط ايهبري عً ٢تػري ايٓؿاط ايفالس ٞيػهإ
املٓطك ١ايرببط؛ ايص ٜٔاستُٛا باؾباٍ َٚاضغٛا ْؿاط ايطعٚ ،ٞبصيو اتػعت سٝا ٠ايبس،ٚأٜٔ
غٝططت ايكبا ٌ٥ايبس ١ٜٚعً ٢أضان ٞقب ١ًٝظٚاغ ،١مما أز ٣إىل ؼَ ٍٛػاسات ٚاغع ١إىل
َطاع يكطعإ ايعؿا٥ط ايبسٚ ،١ٜٚايععٚف عٔ خسَ ١األضض.

5

:

1

Octave Teissier: Algérie (géographie-Histoire-Statistique), Paris, Librairie de l’Hachette,
1865, P:20.
-Monographie du fedj-M'Zala, OP.CIT, P:333

2
3

- IBID, P:220.
4
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نُا نإ ألسساخ ايفرت ٠ايعجُاْٚ ١ٝغٝاغ ١سهاَٗا اثط عً ٢تٛظٜع ًَهٝات ايباًٜو،
ٚخاقْٛ ١ع ١ٝايهطا٥ب ٚططٜك ١اغتدالقٗا ناْت هلا اثط غًيب عً ٢تطٛض ًَه ١ٝاألضض
ٚططم االغتػالٍ ،فاؿُالت ايعػهط ١ٜناْت تتػبب يف سطم احملاق ٌٝايعضاعٖٚ ١ٝالى
يكطعإ املاؾ ،١ٝمما انطط فُٛعات قبًٖ ١ٝاَ ١إىل ايتش َٔ ٍٛأضانٗٝا ٚعٔ مماضغ١
ايعضاع ١إىل ايطعٚ ،ٞإقاَ ١ظضاعات َعاؾ ٘ٝنُٔ َػاسات نٝكٜٓ( ١عط املًشل ضقِ
أز ٣إىل اْهُاف اقتكاز األضٜاف ٚععي ١غهاْٗا .

1

1
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املطًب ايجاًَْ :ٞه ١ٝاألضض ٚاألؾهاٍ ايهطٜب.١ٝ
ايفطع األ :ٍٚأضان ٞايباًٜو " ايععٍ " .LES TERRES AZEL
 ٖٞٚتًو األضان ٞاييت ٜكازضٖا ايبا ٟأٜ ٚؿرتٜٗا َٔ ايكباٜٚ ،ٌ٥تٓاظٍ عٓٗا يكاحل نباض
املٛظفني,املطابطنيٚ ،قبا ٌ٥املدعٕ اييت تطن ٢بتكس ِٜاؾٓٛز ٚايٛال ٤يًباٚ ،ٟتسفع ايعؿٛض
ٚاؿهٛضَٚ ،عاضعني أفطاز بعس زفع إتاٚات املفطٚن ١عٓٝا .إٕ تٓاظٍ ايبا ٟيكاحل نباض
َٛظف ٘ٝايصٜٛ ٜٔنً ٕٛأَط ظضاعتٗا إىل ايفالسني َٔ ادٌ االْتفاع بٗا لس أْفػٓا أَاّ
ًَه ١ٝخاق ١يألضض.

1

ٜطًل عًٖ ٢صا ايٓٛع َٔ أَالى ايباًٜو "ايععٍ"

2

تعٛز ًَهٝتٗا

يًسٚيَ ١باؾطٚ ،٠حيل يًشهاّ ايتكطف فٗٝاٚ ،اغًبٗا مت إؿاق٘ بػذالت ايباًٜو .ناْت
أَالى ايباًٜو تتهَٔ ٕٛ

ععٍٜ ،طدع ايفهٌ يف إْؿا ٙ٤إىل قاحل با. ٟ

3

يف عٗس امحس با ٟمتت َكازض ٠أخكب أضان ٞايعطف يكب ١ًٝظٚاغٚ ١نُت إىل ًَه١ٝ
ايباًٜو "ايععٍ" ،قسض عسزٖا

ععٍ .بعس محً ١عػهط ١ٜتأزٜب ١ٝنس ايكب ،١ًٝاييت قٓفت

َٔ ايكبا ٌ٥املتُطز ٚ ٠املػتعك ١ٝعًْ ٢فٛش ايباًٜو (ٜٓعط املًشل ضقِ.) :
ٖص ٙايعٛاٌَ األغاغ ١ٝاييت ظازت ٚٚغعت َٔ أضان ٞايباًٜو ٚخاق ١اـكبٚ .١قًت
األَالى املكازض ٠يف عٗس اؿاز امحس باٟ

ًَه ،١ٝخل ايبا ٟعاً٥ت٘ ب ًَ :هٝات.

1

4
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André Noushi: Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la
conquête Jusqu’en 1919, Essai d’Histoire Economique et Sociale, Paris –Tunis 1:61, P: 80
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إشا أخسْا خطٜط ١املًهٝات باؾعا٥ط ايؿطقٚ ١ٝاييت ٚنعٗا "

" ْالسغ

""ٚ

اْتؿاض ًَهٝات ايععٍ ٜتٛافل َع اَتساز أضان ٞقبا ٌ٥ايطٜف ايفطد،ٟٛٝاملٛاي ١ٝيًػًط١
املطنع( ١ٜأٚالز نباب،أٚالز بٛقالح ،بين َطٚإ )ٜٓ( .عط املًشل ضقِ.) :
متت َكازض ٠أضان ٞقب ١ًٝظٚاغ ١اييت ناْت شات ًَه ١ٝعطف ،بعس محً ١تأزٜب نس
ايكب ١ًٝاملتُطزٚ ٠نُت إىل أَالى ايباًٜو َٔ ،أُٖٗا ععٍ ظغا ١ٜايص ٟبًػت َػاست٘
ٖهتاضٖ ،صا ايععٍ ايص ٟغٝش ٍٛإىل ًَه ١ٝايسٚي ١ايفطْػٜٚ ١ٝكبح قط١ٜ
اغتٝطاْ.١ٝ

1

ميتس ٖصا ايٓٛع َٔ املًه ١ٝعًَ ٢ػاسٚ ١اغع ١سَ ٍٛس ١ٜٓقػٓط ١ٓٝتكسض ب:

أيف

ٖهتاضٚ ،مت تكسٜطٖا َٔ ايفطْػٝني بعس إٔ ٚنعٛا أٜس ِٜٗعً ٢ايؿطم اؾعا٥طٚ ٟشيو عاّ
ّ ب:
فكسضٖا ب:

,
,

ٖهتاض سػب تكطٜط ٚاضْ ،ٞأَا تكطٜط  Sénatus Consulteيعاّ
ٖهتاضٚ .أؿكت بإزاض ٠ايػذالت ايعكاض ١ٜاملعطٚف ١بايسَٚني.

ّ

2

تتِ ططٜك ١اغتػالٍ ٖصا ايٓٛع َٔ األضانٜ ٞتِ عٔ ططٜل االغتػالٍ املباؾط َٔ ططف
اؿهاّ ؛ ايصٜ ٜٔػتدسَ ٕٛايعُاٍ املػتأدط " ٜٔاـُاغٚ ،" ١عٓسَا ٜتعصض االغتػالٍ املباؾط
تعط ٢أضان ٞايسٚي ١يهباض املٛظفني ٚش ٟٚايٓفٛش ٚاملهاْ ١االدتُاع ١ٝاملطَٛقَ ١كابٌ
خسَاتِٗ ٚنػبا يتأٜٝسَِٖ ،جٌ نباط اؾٝـ ٚؾٛٝر ايعٚاٜا املعطٚفني باملطابطني ٚظعُا٤
ايعؿا٥ط ايهربٚ ٣ايكبا ٌ٥ايك .١ٜٛفهاْت ٖص ٙاألضان ٞاييت ؼٛيت إىل اقطاعات يف ايؿطم
اؾعا٥ط ٟتعطف أضان ٞاؾٛابط ،١ٜؼتٌ َػاسٚ ١اغع ١باؾٗات ايكطٜبَ َٔ ١س ١ٜٓقػٓط١ٓٝ
ٚبأططاف باًٜو ايؿطم فطد ،٠ٛٝفاْٚ ،١اؿطانت.١

3

S.C.S, P.V.P du Sénatus Consulte 22 Avril 1863 tribu de zouagha, P:102

1

A.W.C, Rapport Sénatus Consulte du 22 Avril 1863, Statistique ; 1 janvier 1867, Azels De
la province De Constantine.

2

3
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تػتجُط َٔ قبٌ قبا ٌ٥ايطعٚ ١ٝاييت ػرب عً ٢ايعٌُ فٗٝا بٓعاّ ايتٜٛعٚ ،1٠إشا نإ ايعٌُ
غري ناف فإ ايباٜ ٟعُس إىل اغتدساّ اـُاغني ايصٜ ٜٔتًك ٕٛمجٝع ايٛغا َٔ ٌ٥قطاخ
ٚسٛٝاْاتٜٓ ,اي ٕٛمخؼ اإلْتاز عً ٢اؾابس ٠نأدط هلِٜٚ .2ػُٖ ٢صا ايٓٛع ععٍ اـُاغ.١
ٚقس زعِ ايعطف ايػا٥س يف ايطٜف اؾعا٥ط ٟآْصاى ٖصا ايتعاٌَ ايفالس ،ٞفأقبح ٜكّٛ
أغاغا عً ٢إثبات سل إقطاع ٞيف ايعٌُ ايعضاعَ ٞكابٌ دع َٔ ٤احملكٜٚ ،3ٍٛعًُ ٕٛيف ٖصٙ
األضان ٞملس ٠ال تتذاٚظ ثالخ غٓٛاتٜٓ .تُٖ ٞؤال ٤اـُاغ ١إىل قباٚ ٌ٥اعطاف ايؿطم
اؾعا٥ط َٔ ٟأبطظِٖ اعطاف فطدَ ٠ٛٝجٌ :بين َطٚإ ،بين قؿ ،١أٚالز غُطٜإٚ ،قبا ٌ٥أخط٣
متاضؽ ايعضاع ١املطتبط ١بايطعٞ

4

ععٍ دربٖ ٟصا ايكٓف َٔ األضان ٞايتابع ١ألَالى ايباًٜو ٚاييت ٜتِ تأدريٖا يًفالسني
ٚاملعاضعني َكابٌ تكس ِٜنطٜب ١تسع" ٢اؾرب ٟأ ٚاؿهٛض "املكسض ٠ب
ٚ

قاع

5

َٔ ايؿعري

قاع َٔ ايكُح عً ٢اؾابس ٠ايٛاسس ،٠تػُ ٢األضان ٞاييت ٜفطض عًٗٝا بأضانٞ

اؾٛابط.١ٜ

6

1

2
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- Eugène Vayssettes : Histoire des derniers Beys de Constantine, depuis 1793 jusqu'à la
chute d’Hadj -Ahmed, Revue africaine, Vol:3, 1858, P:116.

3

4

Charles Louis Féraud: Ferdjioua et Zouar ‘a, Notes historique sur la province de Constantine,
Vol:22, 1878‚ P:25
5

6
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ٚاؾس ٍٚاألتٜ ٞبني ق ١ُٝاؿهٛض اعتُازا عًَ ٢بسأ ايعٚجي ١بايطٜاٍ بٛد.ٛ

1

اؾس ٍٚضقِ :ق ١ُٝاؿهٛض املسفٛع َٔ ١ططف قبًٝيت ألٚالز نباب ٚغُطٜإ.
اغِ ايكب١ًٝ

عسز قٝػات

عسز اؾابسات

ايكُح

اؿهٛض بايطٜاٍ
بٛدٛ

أٚالز نباب
غُطٜإ

إناف ١إىل أْٛاع أخط َٔ ٣ايععٍ َجٌ ععٍ اؾبٌٚ .اييت ٜعطفٗا" ْٛؾ "ٞأْٗا أضان ٞدبً١ٝ
تك ِٝعًٗٝا قبا ٌ٥قعب عً ٢ايبا ٟإخهاعٗا ،مما أز ٣إىل تػًُٗٝا يعا٥الت قَ ١ٜٛتٓفص٠
ٚنصا ضداٍ ايسَ ٜٔكابٌ نطٜبَ ١اي ،2١ٝنُا ٖ ٛؾإٔ أضان ٞقب ١ًٝظٚاغ .١لس اقطاعات
يعا ١ً٥بٔ عع ايس .3ٜٔعا ١ً٥بٔ عاؾٛض يف فطد َٔ ٠ٛٝأؾٗط األَجً ١ععٍ ايٓٛض ،٠ععٍ بين
فٛغاٍ تٓتؿط ًَهٝات ايععٍ يف قب ١ًٝأٚالز نباب .ععٍ عا ١ً٥غُطٜإ  ٚععٍ ظضظٚض .

4

(ٜٓعط املًشل ضقِ ) :

- Archive Historique :H227,Notice sur la province de Constantine.

1

-A. Noushi: OP.CIT‚ P:91.

2
3

- S.C.S, P.V de publication 28Avril 1887 de Sénatus Consulte Tribu de zouagha, P:103.
- D’Après les Plan de S-C 1887, Douar ras ferdjioua, Douar ouled kebbeb.
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ايفطع ايجاْ :ٞأضان ٞايعطف " "LES TERRES ARCH
ايعطف ْٖ ٛعاّ ميٓح اهل ١ُٓٝأ ٚسل االْتفاع ؾُٝع أفطاز ايكب ،١ًٝسٝح ميهٔ اعتباضٙ
ًَهَ ١ٝؿرتن ١بني أفطاز ايكب ،1١ًٝسل ميهٔ إٔ ٜٓتكٌ يًٛضث ١فاألضض قبٌ إٔ تهٕٛ
ًَه ١ٝمجاع ١ٝفَٗ ٞػتجُط ٠عا ١ًٝ٥بهُإ أفطاز ايكب ،١ًٝترتى أدعاٖ َٔ ٤ص ٙاألضض
يالغتػالٍ اؾُاع ٞيف ضع ٞاملٛاؾ.ٞ

2

ؽتًف تػُٝات ٖصا ايٓٛع َٔ املًهَٓ َٔ ١ٝطك ١إىل أخطٖٓٚ ،٣ا اعتُست املكطًح
املعتُس يف َٓطك ١ايسضاغٚ ١ايؿطم اؾعا٥ط ٟعاَ" ١ايعطف" ،يف دٗ ١ايػطب تػُ "٢أضانٞ
ايػابك "١اييت فطْػت بهًُ.Sageba ١

3

اغًب أضانٖ ٞصا ايٓٛع َٔ املًهٝات ٜٛدس باملٓاطل املُتٓع ١عً ٢ايػًط ١املطنعٚ ١ٜغري
اـانعَ ١باؾط ٠يًشهاّ ٚاملعطٚف ١ببالز "ايػٝب "١أ ٚاـال ،٤املتُٝع ٠عكاْتٗا ايطبٝع١ٝ
ٚقً ١خكٛبتٗاٖٚ ,ص ٙاـكا٥ل متٝع ْػب ١نبري َٔ ٠أضان ٞايكبا ٌ٥املػتكط ٠يف َٓطك١
فطدَ ٠ٛٝجٌ قب ١ًٝظٚاغٚ ١فطد. ٠ٛٝ

4

نُا ٜٓتؿط ٖصا ايٓٛع أٜها يف املػاسات ايػًٗ ١ٝاييت تهِ تالٍ فطدَٓٚ ٠ٛٝطك ١غٝسٟ
َطٚإٖ ،ص ٙاألخري ٠متجٌ اؾع ٤ايؿطق ٞيكب ١ًٝظٚاغ ١قبٌ َكازضتٗا َٔ ططف ايبا ٚ ٟؼًٜٗٛا
إىل أَالى ايباًٜو ايععٍ خالٍ ايفرت ٠املتأخط َٔ ٠ايٛدٛز ايعجُاْ.ٞ
تؿػٌ َػاس ١ؾاغع ١يف باًٜو ايؿطم ،سٝح تك ِٝقبا ٌ٥ايُٓاَؿٚ ١اؿٓاْؿٚ ١
اؿطانتٚ ١أٚالز قاغِ ٚأٚالز َكطإ .

5

1

6:
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3
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متتاظ َٓطك ١فطد ٠ٛٝببٓ ١ٝفتُعٗا ايكبً ،ٞتهِ مخؼ قبا ٌ٥نرب َٔ ٣بني

قب١ًٝ

َػتكط ٠يف دٖٗ ،١ًَٝ ١صا َاغاِٖ يف اتػاع ًَه ١ٝايعطف خالٍ ايفرت ٠ايعجُاْ ،١ٝغتأخص
أؾهاٍ أخطْٗ ٣ا ١ٜايعٗس ايعجُاْ.ٞ

1

ٚاؾس ٍٚاآلتٜ ٞكسّ َػاسًَ ١ه ١ٝايعطف زاخٌ أضان ٞقب ١ًٝفطد. ٠ٛٝ
اؾس ٍٚضقِ
ايكب١ًٝ

فطد٠ٛٝ

2

َ :ػاسًَ ١ه ١ٝايعطف يف اضان ٞقب ١ًٝفطد.٠ٛٝ
ايسٚاض

املػاس١

ضاؽ فطد٠ٛٝ

ٖهتاض

طًش١

ٖهتاض

ايطٚغٝا

ٖهتاض

َٛظيٝا

ٖهتاض

عطب ايٛاز

ٖهتاض

ظاضظ٠

ٖهتاض

اٚالز عاَط -زٚاض َٓاض -

ٖهتاض

أَا املػتشكات اييت تٛدب زفعٗا ،فكس نإ اؿهاّ ٜػتدًكَ َٔ ٕٛػتػًٖ ٞصٙ
األضان ٞنطٜب ١غٓ ١ٜٛتعسزت تػُٝاتٗا سػب اؾٗات فٗ :ٞايٓا٥ب ١أ ٚايػطاَ ١أ ٚاملع ١ْٛأٚ
اـط ١ٝأ ٚاجمليب  .3..فايػطاَْٛ ١ع نطٜيب تفطض عً ٢املٓاطل اـاضد ١عٔ ايػًط ١ايفعً١ٝ
يًباًٜو َٓٗا ايؿُاٍ ايكػٓطٝين عٛنا عٔ ايعؿٛضٖ ،صا ايٓٛع اؾباٜ ٞ٥تِ تػسٜسْ ٙكسا أٚ
S.C.S, P.V de publication 28 Avril 1887 de Sénatus Consulte 22 Avril 1863-Tribu de
Mila, N°166, P:69.

1

2

- Tableau arrondissements administratifs et subdivisions de département de Constantine,
"Répertoire alphabétique des tribus", Alger- Typographie Adolphe, Jourdan, 2992,P:19.
- N .Robin ; Note sur l’organisation militaire et administrative des turque dans la Grande
Kabylie, R.A, VOL:17, 1873, P:200.
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عٓٝا (َٛاؾَٛٚ ٞاز غصاٚ ،)١ٝ٥بصيو فٗ ٞتؿٌُ ايعناٚ ٠تػتكطع َٔ قطعإ املاؾ١ٝ
ٚاؿهط اييت ٜسفعٗا ايععاي. ٕٛٝ
دا ٤عً ٢يػإ َٛظف تطن ٞشنطْٛ ٙؾ" ٞنُا اْ٘ مل ٜهٔ غٗال عً ٢با ٟقػٓط١ٓٝ
إٔ جيرب غهإ ايكبا ٌ٥عً ٢زفع اإلتاٚات...ال ميهٔ اؿك َِٗٓ ٍٛعً ٢ؾ ٤ٞإال بايك ٠ٛأٚ
اؿ ١ًٝأ ٚاملفادأ ٠أ ٚسس ايػٝف"َ1.جٌ قب ١ًٝظٚاغ ١اييت مل تٓشٔ يًػًط ١ايعجُاْٚ ١ٝظًت خاضز
ايػٝطط ٠ايرتن ١ٝيفرت ٠ط َٔ ١ًٜٛايعَٔ .

2

ايفطع ايجايح :أضان ٞخاق ١املًو "" LES TERRES MELK

لس ٖصا ايُٓط َٔ اؿٝاظ ٠يف املٓاطل اؾبً ١ٝشات ايهجاف ١ايػهاْ ١ٝايعاي ،١ٝسٝح
ت تُٝع املًه ١ٝبعسّ االغتكطاض ٚقػط املػاسْ ١عطا ـهٛعٗا ألسهاّ ايٛضاثٚ ١ايبٝع ٚايؿطا٤
ٚاهلب .١نإ ٜػتػًٗا أقشابٗا َباؾط ٖٞٚ ،٠قًٚ ١ًٝؾب٘ إقطاعٜٚ ،3 ١ٝعًٌ "بٜٛإ" غبب
تٛادس ٖصا ايٓٛع يف املٓاطل ايبعٝس ٠عٔ املسٕ بعسّ َكسض ٠ايعجُاْٝني ايػٝطط ٠عًٗٝاٚ ،بؿطا٤
ايكبا ٌ٥هلا بعكس َهتٛب  ٚتتعطض أسٝاْا نجري ٠يًُكازض َٔ ٠ططف اؿهاّ ،نُا ٜهجط
اَتالنٗا َٔ قبٌ َٛظف ٞايسٚيٚ ١غهإ املسٕ املٝػٛضٚ ٜٔايطبك ١ايبٛضدٛاظ.١ٜ

4

ٜؿٌُ ٖص ا ايٓٛع َٔ املًهٝات يف َٓطك ١ايؿطم اؾعا٥ط ٟاملٓاطل اؾبً ٖٞٚ ١ٝاألضانٞ
اييت متتًهٗا عا٥الت تعٝـ عًٗٝا ٚتػتػًٗا يكاؿٗا اـام.

1

5

5

48 47
-A Noushi OP.C IT, P: 100.

2

- M .Abdelghani: La paysannerie algérienne face à la colonisation, S.N.E.D, Alger, 1973
P:20.

3

- Maurice Pouyanne: La propriété foncière en Algérie, Jourdan Alger, 1900, PP:225-226

4
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ؽهع ٖص ٙاألضان ٞيهطٜبيت ايعؿٛض ٚايعنا ٠تؤخص األٚىل عً ٢احملكٚ ٍٛايجاْ ١ٝعً٢
املٛاؾ ٖٞ .ٞيف ايعاز ٠ؼسز سػب اؾابسات أ ٚايعٚجيات ،1باعتباضٖا يف سهِ األضض اييت
قٝػ ١سبٛب .

اغًِ عًٗٝا أقشابٗا،إش بًؼ فُٛع َا ٜؤخص عٓٗا نهطٜب١

2

ٖطٚبا َٔ األعبا ٤ايهطٜب ١ٝاملطٖك ١عُس اغًب املالى اـٛام إىل تكسٖ ِٜص ٙاألضانٞ
ملؤغػات األٚقاف نٛقف أًٖ ٞأ ٚخري 3.ٟنُا ٖ ٛاؿاٍ األضان ٞاـاق ١اييت تعٛز
يعال ٠ٚابٔ غٝس ٟاؿػني ايكؿ ٞاييت اقطعٗا ي٘ أب ٙٛمبػاس١
أقبشت سبٛؽ سػب تكطٜط اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜغٓ١

ّ.

ٖهتاضٖ ،ص ٙاملًه١ٝ

4

تػٛز املًه ١ٝايفطز ١ٜايكػري ٠نٌ املٓاطل ايتً ١ٝمشاال :عً ٢اَتساز غًػً ١دباٍ األطًؼ
ايتً ،ٞمشاٍ قبًٝيت ظٚاغ ٚ ١فطد .٠ٛٝأضان َٔ ٞقب ١ًٝأٚالز نبابٚ ,أدعا ٤دٓٛب َٔ ١ٝإقًِٝ
قب ١ًٝظٚاغٖ ،١ص ٙاألخري ٠اييت غهٓتٗا عا ١ً٥أٚالز بٔ عع ايس ٜٔاملتٓفصٚ ٠اييت ناْت متًو
أضانٚ ،ٞأٜها قب ١ًٝفطد ٠ٛٝاييت تعٛز اغًب املًهٝات اـاق ١يعا ١ً٥أٚالز بٔ عاؾٛض اييت
أقبشت تؿهٌ أغط ٠كعَْ ١ٝطتبط ١بايػًط ١املطنع ١ٜاضتباطا غري َباؾطا .ؾاضنت
ظٛٝؾٗا ٚنصيو مجع ايهطا٥ب ،يصيو مت إقطاعٗا أضان َٔ ٞنُٔ أَالى ايباًٜو ،لس
أٜها إقطاع

ٖهتاض يعا ١ً٥غُطٜإ اييت تٓتُ ٞإىل قب ١ًٝألٚالز نباب .

1

5
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أَا ايعٓاقط ايعاًَ ١يف ٖص ٙاملًهٝات فتته َٔ ٕٛاـُاغني ٚبعض األغط ٣نُا ٜط٣
شيو محسإ بٔ عجُإ خٛد ١إٔ سل ًَه ١ٝايعا ١ً٥يألضض ٜطدع إىل ظَٔ بعٝس ؛ َؤنسا عً٢
شيو بإٔ ايعكٛز ايطمس ١ٝنإ حيطضٖا طايب ايكب ١ًٝعهٛض اؾُاع.١

1

62
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1

الفصل األول ----------------------------- :ملكية األرض و عالقتها باجملتنع الفرجيوي نهاية العهد العثناني.

املبشح ايجاْ : ٞعالقًَ ١ه ١ٝاألضض باجملتُع ايفطد.ٟٛٝ
املطًب األ ٍٚخكا٥ل غهإ فطد.٠ٛٝ
قػِ باًٜو ايؿطم إىل عس ٠أدعا ٤تعطف باألٚطإ ،حيت ٟٛنٌ ٚطٔ عً ٢فُٛع ١قباٌ٥
ٚاعطاف ٚزٚاٜٚط ٜٚ ،1ته َٔ ٕٛتؿهٝالت ادتُاع ١ٝأغاغٗا األغط املٛغعٚ ١ايعؿا٥ط
ٚايكباَ ٌ٥جٌ :بين َطٚإ،أٚالز عبس ايٓٛض ،ثالغُ ،١فطد ،٠ٛٝأٚالز نباب ٚاعطاف ٚقباٌ٥
نجري.٠

2

(ٜٓعط املًشل ضقِ

)

فتُع َٓطكتٓا فتُع ضٜفٞ؛ مت تس ٜٔٚأخباضٚ ٙاالٖتُاّ بهٌ دعٝ٥ات٘ خالٍ ايفرت٠
االغتعُاض .١ٜفُٔ َػًُات ايطؤ ١ٜايفطْػ ١ٝيتاضٜذ اؾعا٥ط اإلقطاض بػٝاب ايػًط ١ايعجُاْ ١ٝعٔ
األضٜاف عً ٢األخل يف املٓاطل اؾبًٚ ،١ٝإٔ غٝطط ٠ايسٚي ١مل تتشكل إال يف ايعٗس ايفطْػ.ٞ

3

فكس ناْت غًط ١ايباَ ٟعرتف بٗا َٔ ططف ايؿٛٝر ٚايكباٚ ٌ٥األسالف ايكبًٖ ١ٝصٙ
ايػًط ١نإ ميجًٗا ايكٝاز 4؛ ايصٜ ٜٔع َٔ ٕٛٓٝططف ايباٚ ،ٟؾٛٝر ايكبا ٌ٥ايصٜٓ ٜٔكبَٔ ٕٛ
ططف أعٝإ ايكب ،١ًٝسٝح تتُجٌ َُٖٗ ١ص ٜٔايؿدكٝتني يف مجع ايهطا٥ب َٔ قبٌ ايكباٌ٥
بكف ١خاقٜٓ( 5.١عط املًشل ضقِ)7 :

N.E.Saidouni: L’Algérois rural à la fin de L’époque ottomane, 1791-1830, Dar El islami

1

Beyrouth 2001, P:298.
- E. Vayssettes: Histoire de Constantine, les beys, depuis l’invasion turque jusqu’à
l’occupation française (1535-1837 (, Paris, P:5.

2

3

2:83

23

4

29
L .Féraud: Notice Historique sur les tribus de la Province de Constantine R.S.A.C, 1869,
P:3.
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فهاْت اإلزاض ٠تهطط يف بعض األسٝإ إىل ايتشايف َع بعض ايععاَات احملً ١ٝايكا١ُ٥
عً ٢أغاؽ قبً ٞأ ٚزٜين أَجاٍ ابٔ عاؾٛض ٚابٔ عع ايس .1ٜٔفعا ١ً٥بٔ عاؾٛض َٔ أِٖ
ايعا٥الت ظًت تتُتع باغتكالهلا ايػٝاغٚ ٞايعػهط ٟعٔ اؿهِ املطنع ٟبكػٓط١ٓٝ
مبطتفعات فطدَ ،2٠ٛٝاضغت ايػًط ١املطًك ١بس ٕٚضقابٚ ١مل تعرتف بػًط ١األتطاى,إىل ايفرت٠
األخري َٔ ٠اؿهِ أ ٜٔمت إخهاعٗا يتكبح َٔ األغط املدعْٚ ,١ٝشيو نُا ٚضز يف ايتكطٜط
ايصْ ٟؿط يف اؾطٜس ٠ايطمس ١ٝايفطْػ ١ٝبتاضٜذ
عع ايس ٜٔبعٚاغ.١

فٝفطٟ

ّ ،نُا ٖ ٛساٍ أغط ٠بٔ

3

سػب فري ٚتٓشسض أغط ٠ابٔ عاؾٛض َٔ غالي ١عاؾٛض ايص ٟتبٓا ٙؾٝذ فطقٚ" ١ضظٜف "١غٝس٠
قب ١ًٝفطد ٠ٛٝسٛايْٗ ٞا ١ٜايكطٕ ايػابع عؿط .فٝعس َؤغؼ األغط ٠اييت َاضغت ايػًط ١عً٢
فُٛع ١نبري َٔ ٠اعطاف املٓطك ١ايػًٗٚ ١ٝاؾبً ١ٝيفطد َٔٚ .٠ٛٝأؾٗط قٝاز ايكطٕ ايتاغع
عؿط غَ ٞكطف ٢بٔ عاؾٛض ايص ٟؾاضى ايبا ٟسػٔ ٚيس قاحل با ٟيف اؿًُ ١ايتأزٜب ١ٝنس
با ٟتْٛؼ غٓ١

ّ ،نصيو بٛعهاظ بٔ عاؾٛض ايص ٟنإ ٚفٝا يًشاز امحس با ٟأخط

باٜات قػٓط .4١ٓٝباإلناف ١إىل عا ١ً٥أٚالز بٔ عع ايس ٜٔاييت تؿتٗط بٗا قب ١ًٝظٚاغ .١تٓتُٞ
ٖص ٙاألغط ٠إىل غ ٞايٓاقط ايص ٟنإ قا٥سا عً ٢ظٚاغ ١يف دباٍ ايبابٛض ,تٛيٛا عسَٓ ٠اقب
يف عٗس األتطاى ٚ ،نإ متطنعِٖ يف َس١ًَٝ ١ٜٓ

5

َٔ بني خكا٥ل اجملتُع ايفطد ٟٛٝأٜها ايكبً ,١ٝغهٓت٘ مخػ ١قبا ٌ٥نرب ٣شات أقٍٛ
كتًفٜ ،١طدعٗا ابٔ خًس ٕٚإىل أق ٍٛقب ١ًٝنتاَ .١فتشت عٓٛإ اـرب عٔ غسٜٚهـ ٜكٍٛ
ابٔ خًسٖٚ" :ٕٚصا اؿ ٞهلصا ايعٗس ايكطٕ ايطابع عؿط َٚا قبً٘ ٜعطف ٕٛبػسٜٚهـ,

L .Féraud : Mœurs et coutumes Kabyles, R.A N°7, Alger, 1863, P:68.
- Ernest Mercier: Constantine avant la conquête française 1837, Centenaire de Constantine,
Imp.1937, P:250.

1

2

3

- E .Mercier ; Histoire de Constantine, J-Male et F.Biren, Imprimeurs -Editeurs, 1903,
P:377.
L. Féraud: Ferdjioua et Zouar a …, OP.CIT, P :21
- L. Féraud : Mœurs et coutumes Kabyles, OP .CIT, P:241.
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ٚزٜاضِٖ َٔ ٚطٔ نتاََ ١ا بني ظاٚ ١ٜقػٓط ١ٓٝيف ايبػا٥ط؛ ٚهلِ بط ٕٛنجريٚ ٠ضمبا
اْتػبٛا إىل غً َٔ ِٝقباَ ٌ٥كط ".

1

فإ قب ١ًٝنتاَ ١بكٝت َٓٗا فطٚع بعس ايطس ٌٝم ٛاملؿطم ٚايعسف اهلالي ٞعً ٢ايبػا٥ط
َا بني قػٓطٚ ١ٓٝظاَ .١ٜا دعٌ تًو ايكبا ٌ٥بني خٝاض :االْسَاز أ ٚااليتشاّٚ ،االستُا٤
بايكبا ٌ٥اهلالي ١ٝأ ٚاالعتكاّ باؾباٍٖ .صا َا ٚقع فعال يبكاٜا نتاَ ١يف ؾطم اؾعا٥طٖٛٚ ...
غط اضتفاع نجاف ١غهإ اؾباٍ ٚاْتؿاض ايًػ ١ايعطب.١ٝ

2

ضأ ٣بعض املؤضخني إٔ اغتكالي ١ٝغهإ األضٜاف ناْت َكتكط ٠عً ٢اؾاْب املايٞ
فكط ،ألِْٗ ناْٛا ٜطفه ٕٛزفع أْٛاع ايهطا٥ب .أَا بك ١ٝاؾٛاْب اهلاَ ١فكس ناْٛا
خانعني يًػًطات ايعًٝا ايعجُاْ١ٝ؛ باغتجٓا ٤بعض االعطاف اؾبً ١ٝاييت ناْت ؾب٘ َػتكً١
الٕ َعٝاض ايتبع ١ٝيًػًطات ايؿطعٜ ١ٝكتكط عً ٢االيتعاّ بسفع ايهطا٥ب ٚايسعا ٤يًسا ٟيف
خطب ١اؾُعٚ ١محا ١ٜايكٛافٌ ايتذاض ١ٜبني املسٕ إشا ناْت متط عً ٢سسٚز ايعطف".

3

ٚقسَت تكاضٜط اغتعُاضَ ١ٜعًَٛات سْ ٍٛؿاط قبا ٌ٥املٓطكَ ١ا  ":ًٜٞإناف ١إىل ايعضاع١
ٚايطع ٞمتاضؽ قبا ٌ٥إقً ١ًَٝ ِٝعس ٠سطف ،اغًبٗا يالغتعُاالت ايعاٚ ١ًٝ٥تك ّٛبٗا أغاغا
ايٓػا ،٤فٓذس َجال غهإ فطدٜ ٠ٛٝكٓع َٔ ٕٛايكٛف املالبؼ نايربْٛؽٜٚ ،كَٕٛٛ
برتٚجي٘ يف األغٛام األغبٛع ١ٝنػٛم ظغا ،١ٜنُا لس أٜها إٔ بعض قبا ٌ٥املٓطك ١متاضؽ
سطف ١قٓاع ١األزٚات اؾًس ١ٜنايباؽ ٚاألغطٚ ١ٝاييت َاظايت متاضغٗا بعض ايعا٥الت يف
أٜآَا ٚاييت تسخٌ نُٔ ايكٓاعات ايتكًٝس"١ٜ

4

نُا قسَت إسكاٝ٥ات يعسز غهإ ايكباٚ ٌ٥ططٜك ١تٛظٜعِٗ ،سٝح أنست اضتفاع
ايهجاف ١باألخل يف املٓشسضات املطً ١عً ٢ايػٗٚ ٍٛاألسٛاض اؾٓٛبٚ .١ٝأضدعٖٛا ألغباب
1

7
2

3

-

3117
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2941 262:

; .2:5
Bulletin du gouvernement général de l’Algérie,1886, P:684.
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تاضخيَ ١ٝتعًك ١باهلذط ٠اهلالي ١ٝثِ اهلطٚب َٔ األعبا ٤ايهطٜب ١ٝخالٍ ايعٗس ايعجُاْ ،ٞثِ
املؿطٚع االغتٝطاْ ٞألٕ املعُط ٜٔظسعسٛا غهإ ايػٗ ٍٛإيٗٝا ،بعس اغتكاب أضانِٗٝ
اـكبٚ .١سػب اإلسكاٝ٥ات اييت قسَتٗا ايٛثا٥ل االغتعُاض ١ٜاييت ْؿطت غٓ١
انرب عطف َٔ سٝح عسز ايػهإ ٖ ٛعطف فطد ٠ٛٝ؛ بًؼ عسزِٖ

ْػُ١

ّ ،فإ
1

متٝعت ايعالق ١بني ايػًط ١ايعجُاْٚ ١ٝقب ١ًٝأٚالز نباب ،أٚالز بٛقالح ٚبين َطٚإ
باالسرتاّ ٚايتكسٜط ٚاالعتُاز عً ِٗٝيف مجع ايهطا٥ب .إشٕ املعٝاض ايٛسٝس يٛال ٤غهإ األضٜاف
يًػًطات ايؿطع ١ٝايعجُاَْ ١ٝس ٣ايتعاَِٗ بسفع ايعناٚ ٠أْٛاع ايهطا٥ب نٛادبات ز١ٜٝٓ
ٚزْٖٚ .١ٜٛٝصا َا ؾهٌ عب٦ا عً ٢ايكباٚ ٌ٥دعًِٗ ٜبتعس ٕٚعٔ ايباًٜو " ايسٚيٜٚ ،"١عتُسٕٚ
عً ٢أْفػِٗ يف تػٝري اؿٝا ٠ايٚ .١َٝٛٝاغتكطٚا يف املٓاطل اؾبً ١ٝساٍ قبًٝيت ظٚاغ١
ٚفطد٠ٛٝ

2

فكب ١ًٝفطد ٠ٛٝمل تهٔ تطفض ايػٝطط ٠ايرتن ،١ٝبٌ تتشس ٣إىل زضدَٓ ١اقب ١ايعسا٤
هلاٚ .اعتباضا َٔ اغتكالهلا ال تسفع ايهطا٥ب ،إىل داْب قبا ٌ٥أخط ٣حيسز عسزٖا فري ٚب
قبَ ١ًٝكػُ ١إىل قبا ٌ٥قػريٚ ٠أخط ٣نبري.٠

3

نُا ٜكف ؾاضٍ فري ٚغهإ فطدٚ ٠ٛٝايكبا ٌ٥ايؿطق ١ٝيف نتاب٘ تاضٜذ َس ١ٜٓدٝذٌ:
"ٚقس سافغ غهإ َٓطك ١ايكبا ٌ٥ايؿطقٚ ،١ٝقبا ٌ٥دطدط ٠عً ٢ايعازات ٚايتكايٝس ايكسمي.١
 ٖٞٚؾعٛب َتُطز ٠تطفض ايػٝططٚ .٠مل تهٔ هلا غًط ١قهاٜٚ .١ٝ٥عترب ٕٚاؾُاع ١غًط١
ؼهُِٗ سػب ايعازات".
ْ ٖٛٚفؼ َا دا ٤يف ٚقف ابٔ خًس ٕٚيػهإ تًو األقاي ،ِٝاييت ٜػًب عًٗٝا ايطابع
اؾبًٚ ،ٞػسض فٗٝا ْعاّ غًط ١اؾُاع ١ست ٢فرت ٠االستالٍ .فٓعاّ اؾُاع ١نإ أغاؽ
ايتٓع ِٝايػٝاغٚ ٞاالدتُاعٚ ٞاالقتكازٖٓ َٔٚ ٟا دا ٤املجٌ ايكا "ٌ٥عٓس ايكبا ًٞ٥ايكانٖٛ ٞ
اؿانِ إال إٔ اؾُاع ١تًػ ٞاؿهِ ".

4

- IBID, P:685.

1
2

- Abdeljalil Temimi : Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830-1837) , Publication
de Revenue D’Histoire Maghrébine, Vol 1, P:140.
- L. Féraud: Histoire des villes de la province Constantine, S.A.R.C, 1879, P:36.

3

- L. Féraud: Mœurs et coutumes Kabyles, R.A, N°6, 1862, P: 274.
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لس اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜأبكت عًْ ٢عاّ اؾُاع ١ملعطف ١خفاٜا اجملتُعٚ ،نًفت ايهباط
ضؤغا ٤املهاتب ايعطبَٚ ١ٝرتمج ٞاؾٝـ بايبشح يف تًو اـفاٜا .نإ ٖسفِٗ َٔ تًو
األعاخ إجياز ايػبٌ غري املهًف ١ؿهِ تًو اجملتُعات ايطٜفٚ ١ٝايػٝطط ٠عًٗٝاٜٚ .تهح
شيو َٔ خالٍ ايهتابات ٚاملكاالت اييت ْؿطٖا ؾاضٍ فري ٚيف اجملً ١اإلفطٜكٚ ،١ٝنُجاٍ عٔ
تًو ايتكاضٜط ٚثٝك ١عٛا٥س قب ١ًٝظٚاغ ١اييت قسَٗا ؾاضٍ فريٜٓ( 1.ٚعط املًشل ضقِ.) :
ٚنُجاٍ عٔ اعتُاز ايػًط ١االغتعُاض ١ٜعً ٢غًط ١ايكٝاز ٚاؾُاع ١يف املٓطكَ ،١ا
ّ عٔ قٝاز ٠أٚالز عاؾٛض "نإ ايكٝاز

نتب٘ ؾاضٍ فري ٚيف اجملً ١اإلفطٜك ١ٝغٓ١

ٜػتع ٕٛٓٝيف تػٝري املكاطع ١اؾػطاف ١ٝايٛاغع ١املؿتًُ ١عً ٢قٝازتِٗ بؿٛٝر ايسٚاٜٚط ٚنربا٤
املؿات( "ٞمجع َؿت٘ :زؾط.)٠

2

نُا ٜػتع ٕٛٓٝبكان ٞاحملهُ ١اييت ته ٕٛبايكطب َٔ َٓعٍ ايكا٥سٜٚ ,ػتكبالٕ
ايؿهاٚ ٣ٚايٓعاعات يف زٜاضِٖ يف األٜاّ اييت ال ٜهٖٓ ٕٛاى غٛم أغبٛع ،ٞأَا األٜاّ اييت
ٜه ٕٛفٗٝا غٛم أغبٛع ٞفٓٝتكٌ ايكا٥س ٚايكان ٞإيٗٝا ٚنٌ َُٓٗا ٜػتكبٌ ايٓاؽ يف سسٚز
قالسٝت٘.

3

َٔ ايٛثا٥ل ايطمس ١ٝايفطْػ ١ٝس ٍٛايػًطات احملً ١ٝاييت ناْت ؽهع هلا اجملتُعات
ايطٜفْ ١ٝالسغ تؿاب٘ بني ايفرت ٠األخري َٔ ٠اؿهِ ايعجُاْٚ ٞبسا ١ٜايعٗس ايفطْػ ،ٞابتسا٤
َٔ

ّ ؾطع يف تعٝني بعض ايؿٛٝر بطتب ١خًٝفٚ ١قٝاز .يف ايٛاقع استفغ بايؿهٌ فكط

ٚدطزِٖ َٔ نٌ ايػًطات ٚتطنِٗ تابعني يهباط املهاتب ايعطب .١ٝثِ أقبشٛا بس٤ا َٔ
ّ تابعني ؿهاّ ايبًسٜات املدتًط" ١املُتعد "١ؼت غًطَ" ١تكطف إزاض"ٟ
 ,NUERARTIANIMDAفًِ تعس هلِ قالس ١ٝايتكطف يف أَٛاٍ ايهطا٥ب أ ٚسط ١ٜسٌ
َؿانٌ ايٓاؽ نُا يف ايفرت ٠ايعجُاْ.١ٝ

4

- L .Féraud: Mœurs et coutumes Kabyles, N°7, 1863, OP.CIT, P:78 jusqu’à p:75.

1

- L .Féraud: Ferdjioua et Zouar ‘a, OP.CIT, P:16.

2
3

- L .Féraud: Mœurs et coutumes, N°7, 1863, OP.CIT, P:68.
4
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املطًب ايجاْ ٞقبآَ ٌ٥طك ١فطد.٠ٛٝ
ٜتؿهٌ ايطٜف ايفطد َٔ ٟٛٝقباٚ ٌ٥أغط .فايكبْٛ ١ًٝعإ ظضاعٚ ١ٝضعٚ ١ٜٛتؿهٌ ٖصٙ
ايكبا ٌ٥بفعًٗا َٚهاْتٗا يف اؿٝا ٠االدتُاع ١ٝاألغاؽ ايجاْ ٞبعس األضض ،سٝح ناْت
ايكبٚ ١ًٝاألضض ٚدٗني َتالظَني زاُ٥اْ .ػتٓتر إٔ مس ١اؿٝا ٠االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝست٢
ايجكاف ١ٝيًطٜف ايفطد ٟٛٝناْت تتشسز بايكبٚ ١ًٝبايعالقات فُٝا بٗٓٝا ٚتتشسز بايٓعاّ
ايعكاضٚ ٟاألزٚات ايفالس. ١ٝ
ايكبٖ ١ًٝص ٙايٛسس ٠ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ،١ٝتػري تػٝريا مجاعٝا سٝح ٜكّٛ
األعٝإ باختٝاض ايكا٥س ايص ٟميجٌ ايكب ١ًٝيس ٣غًط ١ايبا .ٟنُا ٜػٛز ايكبْ ١ًٝعاّ اقتكازٟ
ٜهع ٚغا ٌ٥اإلْتاز ؼت تكطف مجٝع ايعاًَني ٚاألضض ًَو َؿاع بني أفطازٖا.

1

متٝعت ايبٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝيف ضٜف فطد ٠ٛٝست ٢ايفرت ٠املتأخط َٔ ٠ايٛدٛز ايعجُاْ،ٞ
بتٓعُٗٝا ايكبً ٞلس مخػ ١قبا(ٌ٥ظٚاغ،١أٚالز نباب ،فطد ،٠ٛٝبين َطٚإ،أٚالز بٛقالح)،
متاٜعت فُٝا بٗٓٝا َٔ سٝح املػاس ،١بني قبا ٌ٥نبري ٠املػاس ١لسٖا يف ايػٗ ٍٛايعًٝا َجٌ
قب ١ًٝفطدٚ ،٠ٛٝقبا ٌ٥قػري ٠املػاسَ ١جٌ قب ١ًٝبين َطٚإٖٚ ،صا َا غٝه ٕٛي٘ األثط عً٢
َػاس ١املًهٝات ٚططٜك ١تٛظٜعاٖا َٔ ،املًه :١ٝايعطف ،ايععٍ ،املًو.

2

فاْتؿاض ايكب ١ًٝنإ نُٔ سسٚز دػطافَ ١ٝعً ،١َٛتطبط أفطازٖا ٚؾا٥ر عسَٗٓ ،٠ا
ايكطاب ١بني عٛاًٗ٥ا ٚاالْتُا ٤ايتاضخيٚ ٞعٓاقط أخط ٣تطتبط باغتكالٍ األضض َٚكازض املٝا.ٙ

3

ٚسػب تكطٜط اؿانِ ايعاّ يًذعا٥ط ايكان ٞبإْؿا ٤ايبًس ١ٜاملدتًط ١فر َعاي ١غٓ١
ّ ٜصنط بإٔ اإلقً ِٝتؿهٌ َٔ غت ١قبا :ٖٞٚ ٌ٥قب ١ًٝظٚاغ،١فطد ،٠ٛٝأٚالز بٛقالح
غُطٜإ ،بين قؿ ،١أٚالز نبابٚ .4قس ناْت بعض ايكباَ ٌ٥ػتكً ١عٔ اؿهِ ايرتنٞ
Claude Collot: Les institutions de L’Algérie durant la période colonial ,1830-1962, Editions
CNR, Paris, 1987, P:112.
1

93
P.V.P de Sén-Con 1863 de la tribu de Mila, OP .CIT‚ P:24.
- IBID‚ P:69.

4
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ايص ٜٔاقتكط ٚدٛز ٙفٗٝا عً ٢مجع ايعناٚ ٠ايعؿٛض سٝح أٚنٌ ألٚالز نباب َُٗ ١دباٚ ١ٜ
مجع ايهطا٥ب َٔ ايكبا ٌ٥املتُطزٚ ٠اإلؾطاف عً ٢املطاع .ٞنُا مشًت ايعالق ١اٜها زعِ
ايكبا ٌ٥ايكاطٓ ١باملٓطك ١يف األسساخ ايهبريٚ ٠خاق ١عٓس بسا ١ٜايػع ٚاالغتعُاض ٟسٝح
قسَت اؾٓٛز ٚايفطغإ ألمحس با ٟقػٓط ١ٓٝيًسفاع عٔ ٖص ٙاملس ١ٜٓخالٍ سكاض
ّ.

-

1

ايفطع األ : ٍٚقب ١ًٝظٚاغ.١
تعترب َٔ ابطظ قبا ٌ٥املٓطك ١غٛا َٔ ٤سٝح املػاس ١أ ٚايػًط ١اييت ناْت متجًٗا أغط٠
أٚالز بٔ عع ايس ٜٔبسا ١ٜايعٗس االغتعُاض ٟأقبشت تٓتُ ٞإىل ايبًس ١ٜاملدتًط ١ظغا.2١ٜ
حيسٖا مشاال قب ١ًٝبين عافط ٚدٚ ،١ًُٝقب ١ًٝأٚالز عػهط ٚأٚالز ضابح ٚاملٚ ،١ًٝٝبين ٖاضٕٚ
ٚايكطاضّ  .ؾطقا حيسٖا ٚاز ٟايهبري ايصٜ ٟفكٌ بني قب ١ًٝغًٝاْ,١دٓٛبا ٚاز ٟايٓذا ،أَا غطبا
لس قب ١ًٝفطد .٠ٛٝتطدع أقٛهلا إىل ظَٔ بعٝس أ ٜٔعاؾت قب ١ًٝق ١ٜٛمسٝت "ظٚاغ "١يف
ايكشطا ٤ايتْٛػ ،١ٝاْتفهت غٓ١

ّ نس ايػًطإ ايتْٛػ ٞسفكٚ ٞزخًت اؾعا٥ط

ٚاػٗٛا م ٛدباٍ مشاٍ ؾطم َ ١ًٝعً ٢ايهف ١ايٝػط ٣يٛاز ايٓذا.

3

مل تٓشٔ قب ١ًٝظٚاغ ١يًػًط ١ايعجُاْ١ٝ؛  ٚظًت خاضز عٔ ايػٝطط ٠يفرت ٠ط َٔ ١ًٜٛايعَٔ،
يهٔ بعس ايٓعاعات اييت ظٗطت يف أٚغاط عا ١ً٥بٔ عع ايس ٜٔمتهٓت ايػًط ١ايعجُأَْ ١ٝ
إخهاعٗا ،فاغتٛيت عً ٢أدٛز األضانٚ ٞأقبشت تؿهٌ أضان ٞععٍ ٖٞٚ ،األضان ٞاييت
غتؿهٌ خالٍ ايفرت ٠االغتعُاض ١ٜقٝط املػتٛطٓات ايفطْػ ١ٝاآلت :١ٝغٝسَ ٟطٚإ ،ضدام
يفطاز ،٠ايػطاغٓ ،١غطاٚس. ١

4

ؾاضى غهاْٗا يف نٌ االْتفانات ٚاملكاَٚات نس االغتعُاض ايفطْػَٗٓٚ ،ٞا َكا١َٚ
ّٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو أْٗا زفعت

املكطاْٞ

فطْو نػطاَٚ ،١مت تطبٝل قإْٛ

اؿذع ألضان ٞأٚالز قاحل ،دالْ ،١ظغا ،١ٜنطٜبػَ ،١ؿت ١قاض ، ٠ؾعب ١ؾٛف.
1

2:97

;

3:

Bulletin Officiel du gouvernement général D’Algérie 1895, P:794.
Rapport de L’administrateur général de Fedj- M’Zala du 20Mars 1941.
- P.V.P de tribu de Zouagha, OP.CIT, P:214.
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ٚقػُت ايكب ١ًٝإىل مثاْ ١ٝأقػاّ :ٖٞٚ
(عطب الال،أٚالز خًٝف ،قطَٛز ،٠ظٚاغ ١ايعٗط ،٠أٚالز حي ،ٞأٚالز ظاٜس ،غٝسَ ٟطٚإ ،
أٚالز بٛعػً)ٞ

1

سػب ايتكاضٜط ايطمس ١ٝايفطْػ ١ٝمل ٜهٔ يسٖ ٣ص ٙايكب ١ًٝقٓاع ١باملعٓ ٢اؿكٝكٞ
يًهًُ ,١سٝح تكٓع ايكب ١ًٝبايططم ايتكًٝس ١ٜبعض األيبػ ١ايكٛف ٚ ١ٝايتاليٝؼ ٚايرباْؼ،
ْ ِٖ ٚؿاط اقتكاز ٟمتاضغ٘ ٖص ٙايكب ٖٛ ١ًٝايعضاعٚ ١ايطع.ٞ
اغًب أضانٖ ٞص ٙايكب ١ًٝنُا متت اإلؾاض ٠إي ٘ٝيف املبشح املتعًل باملًه ١ٝايعكاض ١ٜخالٍ
ايعٗس ايعجُاْ ٞأضان ٞايعطف ،أَا يف ايفرت ٠املتأخط َٔ ٠ايعٗس ايعجُاْ ٞقٛزضت أخكب
أضانٗٝا ٚأقبشت ًَه ١ٝععٍ ايباًٜوَ ،ع ٚدٛز بعض املًهٝات ايفطزٚ ١ٜناْت ٖصٙ
األضانَٛ ٞظع ١بني كتًف ايسٚاٜٚط.

2

ايفطع ايجاْ :ٞقب ١ًٝأٚالز نباب.
حيسٖا مشاال بين قؿ ,١تٝربقٓت  ٚضدام يفطاز ٠اييت نْٛت أضانٗٝا ايبًس ١ٜاملدتًط١
ظغا ١ٜبعس االستالٍ ،دٓٛبا عني املًٛى ،ؾًػ ّٛايعٝسٚ ،از ايعضقٖ ،١ص ٙاألخري ٠تابع ١يكب١ًٝ
أٚالز عبس ايٓٛض ،ؾطقا أٚالز بٛعع ٚ ٠ايػطا " ١ٜٚعني ايتني " ،غطبا أٚالز ايعطب ٖٞٚ ٞقب١ًٝ
تٓتُ ٞإىل أٚالز عبس ايٓٛضٚ ،قبًٝيت ٚازَ ٟعالح  .تته َٔ ٕٛعٓاقط غري َتذاْػٚ ١تٓكػِ
إىل قػُني كتًفني ُٖا :أٚالز نباب  ٚغُطٜإ؛ ناْت ايعالق ١بني ايعاً٥تني سػْٓ ١عطا
يٛدٛز ضٚابط ق ١ٜٛبُٗٓٝا ناملكاٖطٚ ٠سػٔ اؾٛاض باإلناف ١إىل إبطاّ ؼايفات بُٗٓٝا .
َػاس ١أٚالز نباب

ٖهتاضَٗٓ ،ا

3

ٖهتاض مت إقطاعٗا يعا ١ً٥غُطإ .

أقٌ أٚالز نباب غُطٜاْٝني ،نُا ٜكاٍ إٔ قب ١ًٝأٚالز نباب تٓشسض َٔ قب ١ًٝبطبط١ٜ
مسٝت بأٚالز بٜٛسإ اييت قطٓت ْاس ١ٝايبشريات ،دسِٖ مس ٞبهباب ٚغهٔ املٓطكَ ١ع
مخػ َٔ ١أبٓا،ٙ٤أَا عا ١ً٥غُطإ فٗ ٞقب ١ًٝقشطا َٔ ١ٜٚأقٌ سًبإ .عً ٢إٔ األضانٞ
- Tableau arrondissements administratifs et des subdivisions Militaires, Département de
Constantine, Répertoire alphabétique des tribus, P:19.

1

- Rapport de L’administrateur de Fedj M’Zala, OP.CIT.
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اـكب ١هلص ٙاالعطاف دعًت َٓٗا ًَذأ العطاف أخط ٣يتكطٓٗا ،سٝح ناْت ٖص ٙايكب١ًٝ
تػتأدط بعض أضانٗٝا يًبس ٚايطسٌ ايكازَني َٔ اؾٓٛب.
يف عٗس األتطاى ؾهًت قب ١ًٝأٚالز نباب قب ١ًٝزٚاٜط ٜكٛزٖا األغا تهِ نٌ ايطداٍ
ايكازض ٜٔعً ٢محٌ ايػالحٜٓ ِٖٚ ،تُ ٕٛإىل ايكبا ٌ٥اـانع ١يًػًطٜٚ ،١عطف قا٥سٖا باغا
ايسٚاٜطٚ ،ال خيتًف زٚضٖا عٔ زٚض فطق ١ايعَاي ،١إال إٔ االَتٝاظات اييت ناْت متٓح
ألفطازٖا،ناْت اقٌ َٔ تًو اييت ناْت متٓح يطداٍ ايعَاي َٔ ٖٞٚ ،١نُٔ ايتػُٝات اييت
تطًل عً ٢قبا ٌ٥املدعٕ ،هلا عس ٠ازٚاض َٔ أُٖٗا ايسٚض ايعػهط ،ٟإش ناْت َطايب ١بتٛفري
ايفطغإ ٚتسع ِٝاؿاَٝات ايعػهطٚ ١ٜتععٜع احملالت أثٓا ٤خطٚدٗا إىل األضٜاف ؾُع
ايهطا٥ب ،نُا تؿاضى يف اؿُالت ايتأزٜب ٚ ، ١ٝناْت مبجاب ١أعٛإ اليتكاط ايهطا٥ب
يكاحل با ٟعً ٢ايكبا ٌ٥ايػري َطٝع.١

1

.

ٜعطفٗا غعٝس ْٞٚبأْٗا ػُعات غهاْ ١ٝتعُري ١ٜاقطٓاعَ ١ٝتُاٜع ٠يف أقٛهلا كتًف ١يف
أعطاقٗاَٗٓ ،ا َٔ اقط ٙاألتطاى باألضان ٞاييت ٚدست عًٗٝا ،يته ٕٛغٓسا هلَِٗٓٚ ،ا َٔ
أعطٝت هلا األضان ٞيتػتكط عًٗٝاَٗٓٚ ،ا َا اغتكسّ نأفطاز َػاَط ٜٔأَ ٚتطٛعني َٔ دٗات
كتًف ١يٝؤيف مجاع ١ؾب٘ عػهط ١ٜتطتبط َكاؿٗا غسَ ١اؿه ١َٛايرتن ١ٝباؾعا٥ط
انتٛبط

ٚخالٍ استالٍ ايفطْػٝني يكػٓطّٜٛ ١ٓٝ

ّ زعُت قب ١ًٝأٚالز نباب

امحس با ٟباؾٛٝف ٚايصخري ،٠ثِ عاز أفطازٖا ايًص ٜٔناْٛا دٓسا ألمحس با ٟألضانِٗٝ
ٚاٖتُٛا بايعضاع ,١سٝح اغتػًٛا َععِ أضان ِٗٝيف ظضاع ١ايكُح ٚايؿعري .عً ٢عهؼ ايكباٌ٥
َّ .كري ٖص ٙايكب ١ًٝغٝعطف ؼٛال يف

اجملاٚض ٠مل ٜؿاضى أٚالز نباب يف اْتفان١

نٌ االستالٍ ،سٝح غٝتػري ؾهٌ املًه ١ٝاييت ناْت َععُٗا ًَهٝات عطف ٚأضانٞ
كعٕ.

3

1-E .Vayssettes: Histoire des derniers Beys de Constantine, R.A N°7, Alger, 1863, P:123
9 8

-2

2:88

7:
3

- A.W.C, Rapport d’Ensemble sur la délimitation des Douars de la tribu des ouled kebbeb,
De Sénatus Consulte1887.
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ايفطع ايجايح :قب ١ًٝفطد.٠ٛٝ
تػهٔ ايكب ١ًٝاؾٗ ١ايؿُاي ١ٝايػطب ١ٝمل ١ًٝتتهَٔ ٕٛ

عطؾا .1حيسٖا ؾطقا عطف

أٚالز نباب ٚبين قؿ ,١تٝربقٓت ٚايطٚاؾس"ٚ ,عطف ظٚاغ،١دٓٛبا قبٚ ١ًٝازَ ٟعالح ٚعطف بين
َطٚإ ،غطبا قب ١ًٝايسٖاَؿٚ ١ايبابٛض قطب ايعًُٚ ١مشاال دع َٔ ٤قب ١ًٝبين فٛغاٍ ٚاعطاف
د. ١ًُٝ
ايتاضٜذ ايبعٝس ٜصنط إٔ غهإ ٖص ٙايكب ١ًٝبطابطٜٚ ،٠كاٍ إٔ بعض األضَٝٓٝني قطٖٓٛا
قبٌ ايفٝٓٝكٝني إشٕ ميهٔ ايك ٍٛباِْٗ َعٜر َٔ ايعطب ٚايرببط ،فكس ناْت املٓطك ١يف بسا١ٜ
االستالٍ ايطَٚاْ ٞتابع ١يكب ١ًٝنتاَ ١ايرببط ١ٜايكٚ ،١ٜٛقس اغتٛيت قٓٗاد ١عً ٢أسػٔ
األضان.ٞ
ناْت قب ١ًٝفطد َٔ ٠ٛٝايكبا ٌ٥اييت حيػب هلا أيف سػاب يف املٓطكٜ ،١سٜط ؾؤْٗٚا
ٚجيُع أضظاقٗا بٛعهاظ بٔ عاؾٛض شات األقٌ املهٚ ،ٟٛقس بطظت يف غٓ١
فهاْت فطد ٠ٛٝزَٚا ال تعرتف بػًط ١ايباٜات ٚتطفض متاَا ايػطاَ١

ّ،

2

ايفطع ايطابع  :قب ١ًٝبين َطٚإ.
حيسٖا دٓٛبا ايعضق ( ١ايعًُ ٖٞٚ )١قب ١ًٝقسمي ١تابع ١يعاَط ايعٗطٚ ٠زٚاض َطٜٛت ٚبالع١
ؾطقا قب ١ًٝأٚالز بٛقالح ,مشاال قب ١ًٝفطد ,٠ٛٝغطبا ٚاز ايصٖبٜٚ ،طدع تاضٜذ ْؿأتٗا إىل غٓ١
يًٗذط ،٠إش دا ٤ضدٌ ٜسعَ ٢طٚإ َٔ ايػطب ٚتٛد٘ إىل املٓطك ١اييت مسٝت بامس٘ (بين
َطٚإ) ٚغهٔ ٖٚ ٛظٚدت٘ ٚأٚالز ٙعبس ايٛاسس ،ايؿطفٚ ،ظقاض  ِٖٚضؤغا ٤قبا ٌ٥بين َطٚإ .
ناْت تطبطٗا َع ايػًط ١ايعجُاْ ١ٝعالق ١سػٓ،١أقبشت متجٌ قب ١ًٝكعْ ١ٝؼت غًط١
أغا،إىل غا ١ٜغٓ١

ّ أ ٜٔتعطنت يًػعٚ ٚايٓٗب َٔ قبٌ ايكٛات ايرتن ،١ٝبعس ضفض

1

Répertoire alphabétique des tribus, OP.CIT, P:78.
- Bulletin Officiel du gouvernement général D’Algérie,1883, P:133
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االْكٝاع ألٚاَط عبس اهلل با ٟاملتُجً ١يف َكا ١َٚظٚاغٚ ١اْهُٛا إىل قب ١ًٝأٚالز عبس ايٓٛض
ٚايسٖاَؿ ١غٓ١

ّٚ ,اييت تتؿهٌ أغاغا َٔ ًَه ١ٝايعطفٖ ,ص ٙاألضض اييت تؿهٌ

َطاع ٞألغٓاّ ايعطب ايطسٌ يالقطٝاف ،بعس االستالٍ تعطنٛا يًكُع َٔ ططف اؾٓطاٍ
ايفطْػ" ٞقايبٛا ٚ "Galboisمت ػُٝع أضانٗٝا َع أضان ٞقب ١ًٝأٚالز بٛقالح ٚاستذاظ
أضان ِٗٝغٓ١
زٜػُرب

ّٚ .أقبشت ايكب ١ًٝتؿهٌ زٚاض تؿٛز ٠مبكته ٢املطغ ّٛايكازض
ٖهتاض.

ّ ٚايص ٟقسضت َػاست٘

1

ايفطع اـاَؼ  :قب ١ًٝأٚالز بٛقالح .
حيسٖا غطبا َهاضب بين َطٚإ ،مشاال قب ١ًٝفطد ،٠ٛٝؾطقا قب ١ًٝأٚالز نبابَٔٚ ،
اؾٗ ١اؾٓٛب ١ٝزٚاض أٚالز ايعطبٚ ٞأٚالز ظٜإ ُٖٚا قبًٝتني تابعتني ألٚالز عبس ايٓٛض ٖ .صٙ
ايكب ١ًٝاييت غتدهع يكاْ Sénatus Consulte ٕٛبتاضٜذ
تؿهٌ ايسٚاٜٚط اآلت :١ٝزٚاض بٛقالح مبػاس١

افطٌٜ

ّٚ ،أقبشت

ٖهتاض ،زٚاض قطاف

ٖهتاض.
ال تٛدس قطا ٔ٥تاضخي ١ٝتؤنس بسق ١األق ٍٛاييت امسضت َٓٗا ٖص ٙايكبٚ ١ًٝإزاض ٠ؾؤْٗٚا
تساض َٔ ططف أغط ٠بٛعهاظ بٔ عاؾٛض ،يهٔ بايٓعط يًعالق ١اييت ناْت بٗٓٝا ٚبني قب١ًٝ
فطدٜ ,٠ٛٝبس ٚأُْٗا َٔ ْفؼ األقٌ .متجٌ ْؿاط ايػهإ يف ايطعٚ ٞايعضاعٚ ١مل ٜؿتٗطٚا
بأ ٟقٓاعٚ .١قس قٓفت أضانٖ ٞص ٙايكب ١ًٝأضان ٞعطف ،تأدطٖا يكبا ٌ٥ايبس ٚايطسٌ َٔ
َٓطك ١ايعٜبإ ٚعطب ايؿطاق ١بعس دين احملك. ٍٛ

2

ناْت عالقتٗا دٝسَ ٠ع با ٟقػٓط ١ٓٝسٝح اعرتفت بػًطتٖ٘ .ص ٙايكب ١ًٝاييت غتشٌُ
ايػالح ٚتؿاضى يف األسساخ يف بسا ١ٜاالستالٍ غٓ١

ّ نس ايٛدٛز االغتعُاضٚ ٟيف

كتًف االْتفانات ايؿعب ١ٝنجٛض ٠ظٚاغٚ ١فطد٠ٛٝ

املطًب ايجايح :عالق ١قبا ٌ٥فطدٜ ٠ٛٝػًط ١ايباًٜو.

- Bulletin Officiel du gouvernement général D’Algérie, 1893, P: 542.
2
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إٕ ايطابع ايطٜف ٞمس ١تػًب عًٚ ٢اقع اؾعا٥ط قبٌ االستالٍ ،فػهإ ايطٜف ٜؿهًٕٛ
األغًبٜ ،١ٝػاُٖ ٕٛبططٜكَ ١باؾط ٠خاق ١يف مت ٌٜٛخع ١ٜٓايسٚيٜٚ ١تػُ ٕٛبايكٚ ٠ٛعبِٗ
ايهبري يألضضٚ ،تعترب ايكب ١ًٝايٛسس ٠االدتُاعٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاالقتكاز ١ٜيف َٓطكْ ١فٛشٖا،
ٚتكٖ ّٛص ٙايٛسس ٠عً ٢متًهٗا يألضض عً ٢ضابط ١ايسّ .فايكبٚ ١ًٝاألضض ٚايٓػب ٖٞ
اإلٜسٜٛيٛدٝات اييت ناْت تتشهِ يف ايطٜف  ,1ؽتًف ٖص ٙايكبا ٌ٥يف عالقتٗا بايػًط١
ايطمس( ١ٝقبا ٌ٥املدعٕ ،قبا ٌ٥ايطع ،١ٝايكبا ٌ٥األسالف ،غهإ ممتٓع ٕٛيف املٓاطل ايٓا١ٝ٥
ٚاؾبً.)١ٝ

2

تعترب قب ١ًٝأٚالز بٛقالح  ٚأٚالز نباب ٚبين َطٚإ قبا ٌ٥كعَْ .١ٝتعاَ ١ْٚع ايػًط١
ايعجُاَُْٗ ،١ٝتٗا اغتدالم ايهطا٥ب َٔ ايكبا ٌ٥املتُطزٚ ٠تكس ِٜايك ٠ٛاحملاضب.١
ؾهًت قب ١ًٝأٚالز نباب قب ١ًٝزٚاٜط ٜكٛزٖا األغاٚ ،ناْت مبجاب ١أعٛإ اليتكاط
ايهطا٥ب يكاحل ايبا َٔ ٟايكبا ٌ٥ايػري َطٝع ،١نُا قسَت ٖص ٙايكب ١ًٝاؾٓٛز ٚايفطغإ
يسعِ امحس با ٟيف سكاض (

)ٚ ،تعترب َٔ أِٖ اجملُٛعات املدعْ ١ٝاييت

-

لسٖا يف ايططٜل بني اؾعا٥ط ٚقػٓط ،١ٓٝإىل داْب قب ١ًٝايعجُاْ. ١ًَٝٚ ١ٝ
أقبشت قبا ٌ٥املدعٕ ايك ٠ٛايفاعً ١اييت ٜػتدسَٗا اؿهاّ يف إبكاْ ٤فٛشِٖ ٚاالْتفاع
بجطٚات اؾٗات األنجط غَٓ ٢جٌ اؾٗات ايؿُاي ١ٝيكب ١ًٝظٚاغٚ ١غٗ ٍٛفطدٖ .٠ٛٝص ٙاألخري٠
ناْت ؼت قٝاز ٠عا ١ً٥بٔ عاؾٛض؛ اييت ضفهت اـهٛع يًػًط ١ايعجُاْ ١ٝيهٔ بػبب
ْعاعات زاخٌ ايعا ١ً٥أقبشت َٔ بني ايعا٥الت املتعاًََ ١ع غًط ١ايباًٜو ٚخاقَ ١ع ايباٜات
املتأخط ٜٔأبطظِٖ "اؿاز امحس با. " ٟ

3

ٖص ٙاجملُٛعات ايػهاْ ١ٝاييت نإ تعاًَٗا َع ايباًٜو عٔ ططٜل ؾٛٝخٗا ٚظعُاٗ٥ا
احملًٝنيٚ ,اييت اعتُست يف فطض ظعاَتٗا عً ٢أقٛهلا ايعطٜك " ١األؾطاف" أ ٚاَتجاهلا يطأٟ

1

2

2:::
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216
E .Vayssettes : Histoire de Constantine, Les beys depuis ..., OP.CIT, P:8.
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اؾُاع " ١غًط ١اؾُاع ," ١نُا ٖ ٛايؿإٔ يعا ١ً٥بٔ عاؾٛض بفطدٚ ٠ٛٝأٚالز بٔ عع ايسٜٔ
بعٚاغ.١
َا غاعس عً ٢تعاٜس ْفٛش ٖص ٜٔاألغطتني ٖ ٛايطبٝع ١اؾبً ١ٝيًؿطم اؾعا٥طٚ ،ٟعسّ
تعطن٘ يجٛضات َسَط ٠نُا ٖ ٛايؿإٔ يف ايػطب اؾعا٥طٚ ٟاييت انططت ايباًٜو عً ٢ايتعاٌَ
َعٗا ٚاالعرتاف بٗا ٚقاٚي ١ايتكطب َٓٗا عٔ ططٜل إغكاط املطايب املدعْٚ ١ٝإقساض فطَاْات
ايتٛيَ ١ٝكابٌ خسَات قسز ٠نُا غبل اإلؾاض ٠إيٗٝاٚ ,نصا إقطاع األضان ٞاييت ٜكَٕٛٛ
باغتػالهلا أ ٚنطاٗ٥ا يكبا ٌ٥ايبس ٚايطسٌ ايكازَ َٔ ١اؾٓٛب َجًُا ٖ ٛايؿإٔ بايٓػب ١يكب١ًٝ
فطد ٠ٛٝاييت ناْت َعف َٔ ١ٝزفع ايػطاَٚ ،١قب ١ًٝأٚالز نباب ٚبٗصا أقبح ايؿٛٝر ٚايععُا٤
احملًٝني ٚاغط ١بني األٖايٚ ٞبني ضداٍ ايباًٜو.

1

نُا لس يف َٓطك ١فطد ٠ٛٝفُٛعات غهاْ ١ٝممتٓع ١عٔ غًط ١ايباًٜو ٚاييت تتأيف
خاق َٔ ١ايكبا ٌ٥اييت تعٝـ يف املٓاطل اؾبً ١ٝاؿك ،١ٓٝناْت ٖص ٙاجملُٛعات ايبعٝس ٠عٔ
ْفٛش اؿهاّ ٚال تعرتف بػًطتِٗ َجٌ قب ١ًٝظٚاغ ١اييت مل تٓشٔ يًػًط ١ايعجُاْٚ ١ٝظًت خاضز
ايػٝطط ٠ايرتن ١ٝيفرت ٠ط َٔ ١ًٜٛايعَٔ .

2

خامت ١ايفكٌ األٍٚ

1

22

2
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تٓٛعت أقٓاف املًه ١ٝزاخٌ ضٜف فطد َٔ،٠ٛٝسٝح املايو (ايباًٜو،ايعطف،املًه١ٝ
ايفطز ١ٜأ ٚايعاٚ ،)١ًٝ٥نصا أغًٛب االغتػالٍ( ظضاع، ١ضعٚ )ٞايتٛظٜع اؾػطايف بني املٓاطل
ايػًٗٚ ١ٝاؾبً .١ٝاضتبط ٖصا ايتٓٛع بعٛاٌَ طبٝعٚ ١ٝتاضخيْ .١ٝفؼ ايعٛاٌَ نإ هلا تأثري عً٢
بٓ ١ٝاجملتُع ايفطد ٟٛٝايكبً. ٞ
ٜعٗط األثط دًٝا يف اختالٍ ايهجاف ١ايػهاْ ،١ٝفأقبشت املٓاطل ايػًٗ ١ٝاـكب ١تتُٝع
مبًه ١ٝايباًٜو "ايععٍ" ٚقً ١ايػهإ بُٓٝا املٓاطل اؾبً ١ٝايٓا ١ٝ٥سٝح تٛدس املًهٝات
اـاقٚ ١ايعطف تؿتٗط بهجط ٠غهاْٗا ،نُا اضتبط ٖصا ايتٛظٜع بػٝاغ ١اؿهاّ ايطاَ١ٝ
إىل االغتٝال ٤عً ٢األضان ٞاملٓتذ ١يًشبٛب ٚايػٝاغ ١ايهطٜب ١ٝاييت نإ هلا االثط عً ٢تٛظٜع
ْٚؿاط ايػهإ.
ٜٚطدع أنجط َٔ َؤضر َعاقط يًتسٖٛض االقتكاز ٟاييت عاْت َٓ٘ ايفرت ٠األخري ٠إىل
ايتعػف اؾباٚ ٞ٥خاق ١عً ٢غهإ األضٜاف .أؾهاٍ املًهٚ ١ٝايبٓ ١ٝايكبً ١ٝغتعطف تػريا
دصضٜا خالٍ املطسً ١ايتاي ،١ٝنٓتٝذ ١يػٝاغ ١ايتكٓني اهلازف ١إىل ْكٌ املًه َٔ ١ٝاؾعا٥طٜني
َٓٚشٗا يًُػتٛطٓني.
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ايفضٌ ايجاْ : ٞحتٛالت املًه ١ٝايعكاض ٚ ١ٜأبعازٖا االغتٝطاْ ١ٝيف ضٜف فطد٠ٛٝ
خالٍ ايكطٕ 91
املبشح األ :ٍٚايػٝاغ ١ايعكاض ١ٜاالغتٝطاْ ١ٝيف ضٜف فطد٠ٛٝ
املطًب األ :ٍٚقاْ.Sénatus Consulte 1863 ٕٛ
املطًب ايجاَْ :ٞطغٚ ّٛاضْ.Warnierّ3781 ٞ
املطًب ايجايح :ايكاْ ٕٛاإلَدلاطٛض ٟاملضػط .ّ3778
املطًب ايطابع :قاْ.ّ3788 ٕٛ

املبشح ايجاْ :ٞحتٛالت املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ.١ٝ
ظٚاغٚ ١أٚالز نباب منٛشدا -املطًب األ :ٍٚتػرلات املًه ١ٝايعكاض ١ٜزاخٌ قب ١ًٝظٚاغ ١بس٤ا َٔ .3711
ايفطع األ :ٍٚسض ١ًٝاملًه ١ٝيف أضاع ٞقب ١ًٝايؿٝكاض.٠
ايفطع ايجاْ: ٞسض ١ًٝاملًه ١ٝيف أضاع ٞزٚاض بآٜإ.
املطًب ايجاْ :ٞتػرلات املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝيف أضاع ٞقب ١ًٝأٚالز نباب
ايفطع األ :ٍٚسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖٚ ١ٝاالغتعُاض ١ٜيف زٚاض غُطٜإ.
ايفطع ايجاْ: ٞسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖٚ ١ٝاالغتعُاض ١ٜيف زٚاض أٚالز نباب.
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َكسَ ١ايفضٌ ايجاْٞ
ٜهؿف يٓا تضطٜح ادتٓطاٍ بٝذ Bugeaud ٛأَاّ ايٓٛاب عاّ  ،0481سني قاٍ" :عًٝهِ
بإغهإ املػتٛطٓني سٝح ٜٛدس املا ٤ايعصب ٚاألضاع ٞارتضب ١ز ٕٚاالٖتُاّ مبعطف ١ملٔ تعٛز
ٖص ٙاألضاع ،"ٞعٔ ساد ١االغتٝطإ إىل املعٜس َٔ األضاعٚ ٞتعصض إجياز ايضٝؼ ايكاْ١ْٝٛ
"اذتغاض "١ٜيالغتٝال ٤عًٗٝا ،بايكسض ايصٜ ٟهؿف يٓا عٔ إسسٚ ٣د ٙٛاملؿطٚع االغتعُاضٟ
ايفطْػ ٞيف ادتعا٥ط اييت ال ميهٔ إخفاؤٖا أ ٚتًٜٗٓٛاٚ .عً ٘ٝفإٕ إيكا ٤ايغ ٤ٛعً ٢غًػً١
ايتؿطٜعات ايعكاض ١ٜاالغتعُاض ١ٜال ٜعين يف دٖٛط سسٜجٓا غ ٣ٛايٛقٛف عً ٢سسٚز اصطٓاع غاغ١
فطْػا املدلضات "ايغطٚض "١ٜيالغتٝال ٤عً ٢أضاع ٞادتعا٥طٜني ،املدلضات اييت ميهٔ مجعٗا يف
ثالث ١أصٓاف:
 اعتدل ايفطْػ ٕٛٝأْفػِٗ ٚضث ١زٚي ١ايساٜاتٚ ,ناف ١أؾهاٍ املًهٝات اييت متٓعايتؿطٜعات احملً ١ٝاْتكاشلا.
أضاع ٞايبٛض ٚاملطاعٚ ٞايػابات ٚايػبار  ...إخل؛ أ ٟناف ١املًهٝات اييت بَسَتْ يًفطْػٝنيعً ٢أْٗا ال أُٖ ١ٝشلا يس ٣ادتعا٥طٜنيٚ ،زي ًِٗٝعً ٢شيو أِْٗ مل ٜؿٗسٚا شلِ باغتػالشلا.
 -املضازض :٠أ ٟاالغتٝال ٤عً ٢أضاع ٞايكبا ٌ٥ايجا٥طٚ ٠املتعاَ ١ْٚعٗا.
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املبشح األ :ٍٚايػٝاغ ١ايعكاض ١ٜاالغتٝطاْ ١ٝيف ضٜف فطد. ٠ٛٝ
يكس ناْت غًطات االستالٍ ايفطْػَ ٞسضن ١بإ إخغاع األٖايٚ ٞإزَادِٗ ٚاغتػالٍ
خرلات ادتعا٥ط ٜتِ ستُا بتؿذٝع اشلذطٚ ٠االغتٝطإ ،يصيو تٛيت اذته ١َٛبٓفػٗا عًُْ ١ٝكٌ
املٗادطٚ ٜٔؾل ايططقات ٚختطٝط املسٕ ٚبٓا ٤املػانٔ عُٔ َطانع  ٚقط ٣فالس ١ٝاغتٝطاْ.١ٝ
ٚيتشكٝل شيو قاَت بإصساض عسز َٔ ايكٛاْني اييت ناْت مجٝعٗا تٗسف إىل إْؿا ٤املًه١ٝ
ايفطزٚ ١ٜإسساثٗا بأضاع ٞايعطش ٚأضاع ٞايععٍ.
َػت ٖص ٙايكٛاْني زتٌُ أضاع ٞادتعا٥ط ٚباألخط ارتضبَٗٓ ١ا ايػٗ ٍٛايعًٝا ايكػٓط١ٝٓٝ
األسٛاض

َٓٚطك١
َ,١ًٝظغا،١ٜ

ايساخًٚ،1١ٝاييت

َػاس١

تؿػٌ

نًَِٔ²

أُٖٗا:

،2

،دع َٔ ٤فطد ،٠ٛٝايطٚاؾس

بعس اغتٝال ٤اإلزاض ٠ايفطْػ ١ٝعًٖ ٢ص ٙاألضاع ٞقاَت ظعًٗا َطانع اغتٝطإ؛ تتٛفط عً٢
ناف ١ؾطٚط اذتٝاٚ ٠األَٔ ٚشيو َٔ ادٌ تٛطني ايعٓضط األٚضٚب.ٞ
يهٔ ادتعا٥ط مل تهٔ أضعا ؾاغطٚ ٠شيو أَط ٚعع املػٛ٦يني اإلزاضٜني ٚدٗا يٛد٘ أَاّ
إؾهاي ١ٝقا :١ُ٥نٝف اذتض ٍٛعً ٢أضاع َٔ ٞغرل ططز أٖايٗٝا أ ٚاملبايػ ١يف جتطٜسِٖ َٔ
أَالنِٗ ؟ .زأب املػتٛطٓ ٕٛعً ٢اعتباض املػاي ١بػٝطَ ١ازاّ ٚصٛشلِ إىل ادتعا٥ط قس تعأَ َع
ارتطاب ايص ٟصتِ عٔ اذتطبٚ ،تسٖٛض األٚعاع األَٓ ١ٝيفذل ٠طٖ ،١ًٜٛص ٙايعٛاٌَ أزت إىل إخال٤
عسَٓ ٠اطل َٔ غهاْٗا ٚشيو ؾذع عًٚ ٢فط ٠األضاع ٞاييت ناْت ؾاغط ٠ألْٗا غرل ستطٚث.١

3

يصيو قاّ املؿطع ايفطْػ ٞبإصساض تطغاْ ١قٛاْني عكاض ١ٜتفٓٔ يف صٝاغتٗاَ,طنعا بصيو عً٢
ايطٜف .سٝح اْتٗر نٌ األغايٝب ايكُع ١ٝاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تفهو تطنٝبت٘ ٚحتسخ خًال يف
تٛاظْ٘ ٚتػٌٗ َُٗ ١االغتشٛاش عً ٢األضاع ٞايعضاع ١ٝارتضبَٓٚ ،١شٗا يًُٗادط ٜٔايكازَني َٔ
فطْػا ٚغرلٖا َٔ ايبًسإ األٚضب ١ٝضت ٛادتعا٥ط.

4
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»-Menouba Hamani: Est Algérien des Structures du foncier « diplôme d’études approfondis
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سٝح ٜبسٚ ٚاعشا َٔ غٝاغت٘ باملٓطك ١إٔ االٖتُاّ األغاغ ٞي٘ ٜهُٔ يف ٚعع ٜس ٙعً٢
األضاع ٞارتضبٚ ،١شلصا أقاّ َٝهاْٝعَات يتفهٝو ايٓعاّ االدتُاع ٞايتكًٝس ،ٟمما غٝػُح
بٓكٌ املًه َٔ ١ٝادتعا٥طٜني إىل األٚضٚبٝني ،غٛا ٤ناْت ًَه ١ٝعطش ،املًو " إعاف ١إىل
أَالى ايباًٜو "ايععٍ"ٖ ,ص ٙاملًهٝات اييت َٝعت أضاع ٞقبا ٌ٥فطدْٗ ٠ٛٝا ١ٜايعٗس ايعجُاْ. ٞ

1

باملكابٌ قاَت اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜبإْؿاَ ٤طانع اغتٝطاْ ٚ ١ٝقط ٣فالس ١ٝعُت َعاضع
اغتعُاض ١ٜأؾٗطٖا يف َٓطك ١ايسضاغَ" ١عضع ١فطع ،٠ٛظغا ١ٜبٛفَ،ٕٛعضع ١نطٜبػ"١؛ يف
ستٝط ايتعُرل املٓبجل عٔ تكػ ِٝقب ١ًٝظٚاغَ .١عضع ١املطز ايهبرل يف ستٝط ايتعُرل املٓبجل عٔ
تكػ ِٝقب ١ًٝأٚالز نباب.
تأغػت ٖص ٙاملطانع يًتشهِ أنجط يف اجملاٍ ٚتعتدل قاعس ٠حتت ١ٝاغتعُاض ١ٜيضاحل
املعُط ٜٔالغتػالٍ األضضٖ .ص ٙايكطَ ٣ع َعاضعٗا ٚشتاظْٗا أَانٔ يإلقاَٚ ١ارتسَاتٚ .عً٢
ّ إىل

بعس

ّ تٛدس املؿت ١اييت حتٌُ عازْ ٠فؼ االغِ.

2

ٚقس قسضت َػاس ١األضاع ٞاييت ناْت عٛظ ٠ادتعا٥طٜني ٚسٛيت رتسَ ١املؿطٚع
االغتٝطاَْ ٞابني

/

ناْت

ّ عً ٢ايٓش ٛايتايَ :ٞػاس ١أضاع ٞاالغتٝطإ غٓ١

ٖهتاض؛ ٚصًت غٓ١

فعازت ستٚ ٢صًت إىل

. .

.

ّ إىل

.

ٖهتاض؛ أَا غٓ١

ّ

3

قاَت ايػًطات االغتعُاض ١ٜيف أ ٍٚاألَط ببٓا ٤قط ٣اغتٝطاْ ١ٝظغا ،١ٜضداظ ،امحس
ضاؾس ,ٟتٝدلقٓت ،ايطٚاؾس،فطدٜٓ(٠ٛٝعط املًشل ضقِ ) ،نإ اشلسف َطتبط زتايٝا باغتػالٍ
األضاع ٞايؿاغع ١ارتضب.١

4

ٖص ٙاألخرل ٠أخصت أؾهاٍ ًَه ١ٝدسٜس ٠سلًت أَالى ايسٚي ،١أَالى عًَُ ،١َٝٛه١ٝ
ايبًس،١ٜأَالى املعُط.ٜٔ

5

1

- Marc cote: L’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion , France,1985, P:161.
-S.A.C, Sautayra, Législation de l’Algérie «lois, Ordonnances, Décrit et arrêtés »T1, Edition,
Paris1883, P:133.
081,081
0148
0111 0431
03 00
2

3
4
5

0488

01
08

0411

3

0480
08 0411

1 0418

48

08
0418

0480

1

الفصل الثاني----------- :

فبشػب ايتكاضٜط ٚاملدططات ايعكاض١ٜ؛ فأ ٍٚقاْ ٕٛسلٌ أضاع ٞاملٓطك ١نإ قإْٛ
افطٌٜ

ّ .ميهٔ إٔ ْطدع تأخط تٓفٝص ايكٛاْني ايعكاض ١ٜزاخٌ املٓطك ١إىل تأخط ايتٛغع

االغتعُاض ٟإىل ايساخٌ؛ ٚاٖتُاّ ايػًط ١االغتعُاض ١ٜباملٓاطل ايػاسً ١ٝأ ٍٚاألَط َٔ ,ادٌ
تأَني َػاسات ظضاع ١ٝيًُٗادط ٜٔايكازَني َٔ أٚضٚبا؛ يغُإ اغتكطاضِٖ ٚتأغٝؼ منط ظضاعٞ
رتسَ ١االقتضاز ايفطْػ .ٞغبب آخط َطتبط بك ٠ٛاملكا ١َٚاييت َٝعت َٓطك ١ايبشحٖٚ ،سفت إىل
صس ايتٛغع االغتعُاضٟ؛ اَتست َٔ

ّ.

-

1

عطفت عًُ ١ٝتٓفٝص ٙعجطات زاخٌ أضاع ٞايكبا ٌ٥املك ١ُٝيف ضٜف فطد,٠ٛٝاغتُط تٓفٝص ٙإىل
غٓ١

ّ يألغباب اآلت :١ٝصعٛب ١تعٝني اذتسٚز بني ايكباٚ ٌ٥بني االعطاش؛ ايتغأَ ايؿسٜس

ٚاالْػذاّ ايصَٝ ٟع غهإ ايطٜف ايفطد ،ٟٛٝاَتالى بعض االعطاش يٛثا٥ل إثبات املًه,١ٝ
باإلعاف ١إىل قطاض جتُٝس نٌ ايعًُٝات املطتبط ١ب٘ يف

ّ بػبب اذتطب ايدلٚغ١ٝ

ايفطْػ َٔ .١ٝاملعً ّٛاْ٘ تطتب عٔ ٖصا ايكاْ ٕٛإْؿا ٤ايسٚاٜٚط يف املٓاطل ايكبًٚ ١ٝتؿه ٌٝشتعٕٚ
َٔ األضاع ٞايعُ ١َٝٛارتاص ١بايسٚاٜٚط.

1

2

Godin: Le régime foncier de l’Algérie, l’œuvre législative de la France en Algérie, Paris, 1930,
P:203.
081 081
2
Rapport Monographie C.M fedj M Zala, OP.CIT, P:234.
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املطًب األ ٍٚقاْ.Sénatus Consulte 1863 ٕٛ
صسض قاْ ٕٛغٓٝاتٛؽ نْٛػٛيت بتاضٜذ

افطٌٜ

ّٜ,ؿرل ٖصا املطغ ّٛاإلَدلاطٛض ٟإىل

تٓع ِٝعًُٝات تعٝني اذتسٚز ٚتكػ ِٝاألضاع ٞبني ايسٚاٜٚط .يٝفهو بصيو إطاض ادتُاعٝا نإ
الْٗٝاضَ ٙغاعفات يٝؼ عً ٢ايضعٝس االقتضاز ٟفشػب بٌ عً ٢املػت ٣ٛاإلْػاْٚ ٞايٓفػَٓ .ٞص
صسٚض ٖصا ايكاْ ٕٛبسأت اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜبتطبٝل غٝاغْ ١عع املًه ١ٝادتُاعٚ ١ٝتعُِٝ
املًه ١ٝايعكاض ١ٜايفطز ١ٜعٓس ادتعا٥طٜني بػطض تػٗ ٌٝمتًو املعُط.ٜٔ

1

ٖسف قطاض زتًؼ ايؿٛٝر إىل" تسع ِٝاملًه ١ٝيف ٜس َٔ حيٛظٖا(...ايتشاؾ ,)ٞإقالم مجٝع
ايػهإ تكطٜبا سَ ٍٛا ميًه .2" ْ٘ٛنصا إْؿاَ ٤ساؾط ٚقط ٣عً ٢سػاب ايكبا ٌ٥املتفطق١
ٚاملؿتت َٔ ١ادٌ املطٚض باجملتُع ادتعا٥طْ َٔ ٟعاّ غرل َؤغؼ إىل ْعاّ ضأزلايٖٚ ،ٞصا عدل
قٓٛات قاْٚ ١ْٝٛاقتضازٚ .١ٜقس ْط ٖصا ايكاْ ٕٛعً:٢
حتسٜس أضاع ٞايكبا.ٌ٥ بعس االْتٗاٚ َٔ ٤عع اذتسٚز ألضاع ٞايكب ١ًٝتك ّٛايًذإ َباؾط ٠بتٛظٜع أضاعٖ ٞصٙايكب ١ًٝيف ايتٌ ٚيف باق ٞاألضاع ٞايعضاع ١ٝعً ٢ايسٚاٜٚط اييت تتؿهٌ َٓٗاٚ ،نصا بٛعع
اذتسٚز بني تًو ايسٚاٜٚط ،اييت ٜك ّٛاقتضازٖا عً ٢ايفالس ١بايسضد ١األٚىل 3.اعتُس يف ٖصا
ايتكػ ِٝعًَ ٢كاٜٝؼ دػطاف ١ٝتتُجٌ يف َػاس ١ال تعٜس عٔ
عسزِٖ عٔ

ْػُ. ١

ٖهتاض  ٚغهإ ال ٜكٌ

4

إقاَ ١املًه ١ٝايفطزٚ ١ٜاييت غتكاّ ذتػاب أفطاز ٖص ٙايسٚاٜٚط ،ميهٔ ايتضطف فٗٝا يفاي ّٛٝايص ٟغٝتِ ف ٘ٝقاْْٝٛا تػً ِٝغٓسات املًه.١ٝ
ٖصا ايكاْ ٕٛايص ٟنإ األغاؽ شلٝهً ١دسٜس ٠فتشت ايططٜل أَاّ االغتعُاض يٝتطٛض بػطع١
ٚبس ٕٚتطزز .فش ٍٛايٓعاّ ايتكًٝس ٟيًكبا ٌ٥يف اغتػالٍ أضاع ِٗٝإىل ْعاّ ًَه ١ٝفطزٚ ،١ٜعٛض
ايكب ١ًٝبايسٚاض بس ٌٜيًكب ١ًٝايتكًٝسٚ .١ٜمل ٜأخص بعني االعتباض ايذلابط بني ايػهإ ،فػايبا َا
اْؿططت ايكب ١ًٝإىل عس ٠زٚاٜٚطٚ ،إ ناْت قً ١ًٝايعسز عُت إىل زٚاٜٚط ايكب ١ًٝاجملاٚضَ ٠جًُا
1

0111 0431
0143

2

0

11

84
Addi Lhaouari: De l’Algérie pré - Coloniale (Economie et Société),E.N.L, Alger, 1985, P:65
Marc Cote: OP. CIT, P: 160
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سسخ يكب ١ًٝبين َطٚإ اييت تؿهًت َٔ زٚاض ٚاسس"تؿٛز,"٠ايص ٟمت عُ٘ إىل قب ١ًٝبٛصالح.1
نُا مت ايتعطف بسق ١عً ٢شتتًف أْٛاع املًهٝات :أَالى ايسٚيٚ ١األَالى اييت
تسع"٢املًو"ٚاييت تػُ" ٢ايعطش"ٚ ،ادتس ٍٚاآلتٜٛ ٞعح شيو:

2

ادتس ٍٚضقِ
-

عسز ايكبا ٌ٥اييت َػٗا قطاض

قب١ًٝ

-

عسز ايسٚاٜٚط اييت أْؿأت

زٚاض

عسز غهاْٗا

ْػُ١

َػاس ١أَالى ايسٚي١

ٖهتاض

َػاس ١أَالى ايبًس١ٜ

ٖهتاض

َػاس ١املًهٝات ايفطز١ٜ

ٖهتاض

َػاس ١املًهٝات ادتُاع١ٝ

ٖهتاض

َػاس ١املًه ١ٝايعُ١َٝٛ

ٖهتاض

إمجاي ٞاملػاس١

ٖهتاض

َٔ خالٍ ادتس ٍٚصتس بأْ٘ مت خالٍ عٗس اإلَدلاطٛض ١ٜايجاْ ١ٝإْؿا٤
قب ،١ًٝأ ٟإٔ نٌ زٚاض ميجٌ َعسٍ
اإلَدلاطٛض ٟاملضػط
زٚاض يف
سلٌ قإْٛ

َٔ ايكب ٖٛٚ .١ًٝاألَط ايص ٟمل ٜتُهٔ ايكإْٛ

ّ إْؿا ،ٙ٤سٝح يف ايفذل٠

قب ١ًٝأ ٟمبعسٍ

زٚاض يف

-

ّ قسض عسز ايسٚاٜٚط

 ...3.اقٌ تؿتٝتا يًكبْ ١ًٝػبٝا .

ّ قبا ٌ٥املٓطكٚ ١قػُٗا إىل زٚاٜٚط؛ ٖصا ايتكػ ِٝغٌٗ عًُْ ١ٝكٌ املًه١ٝ

َٔ ادتعا٥طٜني إىل املػتٛطٓني ايص ٜٔاْتكًٛا إىل املٓطكٚ ١اغتكطٚا يف َطانعاغتٝطإ ضٜفٚ ١ٝمت
شيو بعس ْكٌ املًه ١ٝإىل ايسٚي ١ايفطْػٚ ١ٝايكغا ٤ايتسضجي ٞعً ٢املًه ١ٝادتُاعَ،١ٝع اإلبكا٤

1

- André Noushi‚ André Prenant,Lacoste: L’Algérie passé et présent (le cadre et les étapes de la
Constitution de l’Algérie actuelle), Paris 1960, P:340.
.011
0
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عً ٢بعض َعاملٗا يف املٓاطل ادتبًٚ ١ٝغٝتغح شيو َٔ خالٍ زضاغ ١املًه ١ٝزاخٌ بعض
ايسٚاٜٚط.

1

إدطا٤ات قاْ ٕٛغٓٝاتٛؽ نْٛػٛيت
اإلَدلاطٛض ٟاملضػط

ّ مت تٓفٝصٖا زاخٌ املٓطك ١بٛاغط ١ايكإْٛ

ّٚ ،نصا عٔ ططٜل زتُٛع َٔ ١املطاغٚ ِٝايكطاضات املهًُ ١ي٘.

ادتس ٍٚاألتٜ ٞبني ايسٚاٜٚط املٓبجك ١عٔ تكػ ِٝقبا ٌ٥املٓطك.١
ادتس ٍٚضقِ ْ :تا٥ر ايكطاض املؿٝدٞ

2

يف قبا ٌ٥فطد.٠ٛٝ

ايكب١ًٝ

ايسٚاٜٚط املٓبجك ١عٔ قاْ ٕٛغٓٝاتٛؽ نْٛػٛيت

فطد٠ٛٝ

د،١ًُٝظاضظ ،٠ضاؽ فطدَ،٠ٛٝعيَٓ،١ٝاض،ضٚغ،١ٝتػسإ.

ظٚاغ١

اضاؽ ،أٚالز ساٜا (تػاي،)١زٖط( ٠بآٜإ)،أٚالز حيٝا(ايؿٝكاض. )٠

أٚالز بٛصالح

صطاف،بٛصالح

أٚالز نباب

غُطٜإ،أٚالز نباب

بين َطٚإ

زٚاض تؿٛز٠

فكب ١ًٝأٚالز بٛصالح سلًتٗا إدطا٤ات قإْٛ
افطٌٜ

ّ ،مبكتغ ٢ايكطاض ايضازض بتاضٜذ

ّ ،قػُت إىل زٚاض" ٜٔصطاف ٚبٛصالح" .نُا مت تعٝني اذتسٚز بني ايسٚاضٜٔ
ٖهتاضَٚ ،ػاس ١زٚاض صطاف

فسٚاض بٛصالح قسضت َػاست٘

ٖهتاض ٚمتت

عًُ ١ٝاملػح ايهً ٞملدتًف املًهٝات َٔ .خالٍ ٖصا ايتكػْ ِٝالسغ فطقا يف املػاس،١
فُػاس ١زٚاض بٛصالح ؾهًت ععف َػاس ١ايسٚاض ايجاْٞ؛ ٖص ٙايٓكط ١غتدًل َؿانٌ بني
ايػهإ ٚتعطقٌ إدطا٤ات تٓفٝص.ٙ

3

املطًــــب ايجــــاْـــــ :ٞقــــاْــــٚ ٕٛاضْـــ.ّ3781Warnier ٞ
صسض" قاْٚ ٕٛاضْ"reWnraWٞبتاضٜذ
ملطغ ّٛزتًؼ ايؿٛٝر يعاّ

د١ًٜٝٛ

ّٜ .4عتدل ٖصا ايكاْ ٕٛمبجابَ ١طادع١

ّ َٔٚ،بني اإلدطا٤ات املػتدسَ ١يتسَرل أمناط املًه١ٝ
1

- Roger Léonard, Gouverneur général: Carte établie d’après les renseignements Communiqués
par la direction générale des finances, Plan du S–C .
2
Bulletin de gouvernement général de L’Algérie: 1895 P:172,1892 P:1481,1896,P:173.
3
Rapport Monographie C.M fedj M Zala, OP.CIT, P: 223
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ايػابك .١أخصا عً ٢عاتك٘ حتسٜس املًه ١ٝايفطز ١ٜيطداٍ ايكباٚ ٌ٥تععٜع اغتدساّ ايكإْٛ
ايفطْػ ٞيف مجٝع املبازالت املتعًك ١باألضاع ٞيٝؼ فكط بني ادتعا٥طٜني ٚاألٚضٚبٝني إمنا أٜغا
بني ادتعا٥طٜني أْفػِٗ.

1

يف ايٛقت ايص ٟأخغعت ايتبازالت ايعكاض ١ٜيًكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞعع سس يتٛادس اذتكٛم
ٚاملُاضغات ايتكًٝسْٚ ،١ٜفص عً ٢أضاع ٞايكباٚ ٌ٥عًُٛا عً ٢فطْػ ١أضاع ٞادتعا٥طٖ ،صا
ايكاْ ٕٛأقاّ املًه ١ٝايفطز ١ٜزاخٌ األضاع ٞادتُاع ،١ٝيصيو ٜعس ٖصا ايكاْ ٕٛإىل داْب قإْٛ
ّ َٔ اخطط ايكٛاْني ايعكاض ١ٜاييت طبكٗا املؿطع ايفطْػ ٞعً ٢األضاع ٞادتعا٥ط.١ٜ

2

صسض ٖصا ايكاْ ٕٛبعس ثٛض٠

ّ اييت ؾاضنت فٗٝا قب ١ًٝظٚاغ ،١يف ْفؼ ايػٓ ١صسض

قطاض ٜكغ ٞبتػط ِٜغهاْٗا ب

فطْو ٚ ،طبل عًٗٝا قاْ ٕٛاذتذع يألضاع ٞاآلت:١ٝ

أضاع ٞأٚالز صاحل،دالْ ،١ظغا ،١ٜنطٜبػَ ،١ؿت ١قاض ،٠ؾعب ١ؾٛف"ٖ ,3ص ٙايكب ١ًٝاييت
زعُت اْتفاع ١املكطاْ ٞباملٓطك ١ايؿُاي ١ٝايؿطق ١ٝيًذعا٥ط .سلٌ اذتذع نٌ ايكبا ٌ٥اييت
ؾاضنت يف ٖصا ايتُطزٖٓٚ .اى قباْ ٌ٥كًت َٔ أضاعٗٝا إىل أضاع ٞأخط ،٣نُا سسخ يكباٌ٥
عٛاس ٞدٝذٌ اييت ْكًت َٔ أضاعٗٝا إىل أضاع ٞأخط ٣يف فطدٖٚ ،٠ٛٝصا َا غٝػُح فُٝا بعس
بايػٝطط ٠عً ٢أخضب ٚأدٛز األضاعَ ٞؿهال عًٗٝا ستٝطات تعُرل.
مما ٜسٍ عً ٢تٓفٝص إدطا٤ات قإْٛ

4

ّ زاخٌ املٓطك ،١دسٜ ٍٚتغُٔ قا ١ُ٥ازل١ٝ

ملػتٛطٓني َٔ بَٗ ِٗٓٝادط َٔ ٜٔإقً ُٞٝااليعاؽ ٚايًٛض ٜٔبعس غٓ١

 ،حتضًٛا عً ٢عكٛز

ًَه(١ٝاَتٝاظات) زاخٌ املٓطك ١يف ْفؼ ايػٓٚ .١ايصٜ ٟسٍ عً ٢إقطاض َبسأ املًه ١ٝايفطز١ٜ
ٚفطْػتٗا ,غٌٗ شيو عًُ ١ٝايبٝع.

5

1

2

Djilali Benamrane:Agriculture et développement en Algérie, Société national etdiffusion,
Alger, 1980,P:54.
10

4

0118

B.G.G 1895, OP. CIT, P:684
81

3

5

- S.C.M, Enquête d’ensembleN°37, Recueil des actes Administratifs du département
deConstantine, (Lio de 1873-Homologué) ,1963.
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ادتس ٍٚضقِ قا ١ُ٥بأزلا ٤أٚضٚبٝني حتضًٛا عً ٢عكٛز ًَه ١ٝبعس
اغِ املايو

املػاس١
باشلهتاض

اغِ املايو

.
املػاس١
باشلهتاض

AUGIER M.
Gilbert

600

DINARD

133

AYNES Robert

10

FAURDE
Maurice

700

BAGHIMOU
Marcel

28

LOGHARD

24

BERNAD Lus

47

BOBI Mille

20

BOUGET M
CAY Miliane
CLAUDINE
Planus
DAMEGLIA
Gabriel

21
05

PLANUS
Claudius
PATONNIER
Paul
RAY Julien
ROUX Emille

38,18

80
13

TRADIEU Egis

60

36.92

200

VALLET
164
Charles
Source: S.C.M, Enquête d’ensemble, N°37

214

من خالٍ أضقاّ ادتسْ ٍٚالسغ تبا ٜٔيف َػاس ١املًهٝات بني املالىٖٚ ,صا االختالف ٚاعح
سٝح صتس َٔ بني َ 01ايو ٖٓاى َايهني ُٖٚا FAURDE ٚ AUGIER M. Gilbert
Mauriceحتضال عً ٢أضاع ٞتطاٚست َػاستُٗا َا بني ٖ111ٚ 111هتاضٚ ,أضبعَ ١الى
تطاٚست َػاس ١أضاعَ ِٗٝابني ٖ011ٚ011هتاض ٚبك ١ٝاملالى مل تتذاٚظ ًَهٝاتِٖٗ 41هتاض
ٚ ,ميهٔ إٔ ْفػط ٖصا ايتبا ٜٔسػب ايك ٠ٛاملاي ١ٝيهٌ َايو أٚضٚب. ٞ
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ّ

املطًب ايجايح :ايكاْ ٕٛاإلَدلاطٛض ٟاملضػط

أؾاضت ايتكاضٜط ٚايٛثا٥ل ٚاملدططات االغتعُاض ١ٜزاخٌ َٓطك ١ايسضاغ ١بؿهٌ ٚاغع إىل
املطغ ّٛادتُٗٛض ٟايضازض ّٜٛ

افطٌٜ

ّٜ ,1عتدل قاْ ٕٛإَدلاطٛض ٟدسٜس .اصطًح عً٘ٝ

يف ادتعا٥ط "ايكاْ ٕٛاإلَدلاطٛض ٟاملضػط" .تغُٔ صالسٝات ٚاغع ١يًٛاي ٞايعاّ ٚذتهاّ
املكاطعات ٚغًطات غرل ستسٚز ٠يًػط ٛعًَ ٢ا تبك َٔ ٢األضاع ٞايضاذت ١يًعضاع.١
تفطع عٔ ٖصا األخرل زتُٛعٖ ١ا َٔ ١ً٥ايكطاضات ٚاألٚاَط ،نًٗا تٗسف إىل ْعع املًهٝات
ايعكاض َٔ ١ٜادتعا٥طٜني َٓٚشٗا يًهٛيٚ ،ٕٛزلح مبٛدبٗا يًُٛثكني بتشطٜط عكٛز ايبٝع نٝفُا
نإ ْٛع ايعكاض؛ ٚايؿطط ايٛسٝس يؿطع ١ٝايعكس إٔ ٜه ٕٛايبا٥ع عطبٝا ٚايؿاض ٟإفطصتٝا
"أٚضٚبٝا" أَا ايعهؼ فال فايعكس غرل ؾطع ،ٞباإلعاف ١إىل املضازض ٠بػبب أ ٚبػرل غبب،
ٚايتكػٚ ِٝايتٛظٜع.

2

أيف غانٓا ،إعاف ١إىل األضاع ٞاييت ذتكت بايبًسٜات

سضًت ايسٚي ١عً٢

ٚأعازت ايسٚي ١تٛظٜعٗا عً ٢املػتٛطٓني .يهٔ َاَٝع ٖصا ايكاْ ٕٛايبط ٤ايعاٖط سٝح مل ٜتذاٚظ
َعسٍ ايكبا ٌ٥اييت مت َػح أضاعٗٝا مثاْ ١ٝقبا ٌ٥يف ايػَٓ ١ابني
ٚترل ٠ايعًُ ١ٝفطبل ايكاْ ٕٛاإلَدلاطٛض ٟعً٢
قػٓط( ١ٓٝ

قب.)١ًٝ

ّ ،مت تػاضعت

قبَ ١ًٝع قضط أٚي ١ٜٛاالٖتُاّ عً ٢عُاي١

3

َاَٝع ٖصا ايكاْ ٕٛأٜغا تٛظٜع املًهٝات األًٖ ١ٝاملضٓف ١عُٔ األضاع ٞاييت زعٝت "عطش"
أ ٚاييت زعٝت "ًَو"؛ اييت تعتدل اضض غرل شات ق ١ُٝتصنط يف تكسٜط أَالى ايسٚي ،١صتس إٔ
ٚيف ايكاْ ٕٛايػابل بًػت

ْػبتٗا بًػت

.

4

إشٕٖ ،صا ايكاْ ٕٛدػس عً ٢أضض ايٛاقع اإلدطا٤ات اييت بسأ بٗا قإْٛ
فٗٝا قإْٛ

ّ َٔ ،سٝح ْكٌ ٚتكػ ِٝايكباٚ ٌ٥إدطاَ ٤ػح ألضاع ٞايسٚاٜٚط ٚتٛظٜعٗا عً٢

شتتًف املًهٝات غٛا ٤تابع ١يإلزاض ٠االغتعُاضٚ ١ٜاىل ايعٓضط احملً.ٞ

1
2
3
4

ّ ٚاييت فؿٌ

0
014 011
000

011
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تعٗط ٖص ٙاإلدطا٤ات بٛعٛح زاخٌ زٚاٜٚط قب ١ًٝفطد َٔ ٠ٛٝبٗٓٝا زٚاض"ضاؽ فطد" ٠ٛٝايصٟ
اْبجل عٔ تكػS.Cِٝيكب ١ًٝفطدٚ ٠ٛٝمت املػح ايهً ٞمبكتغ ٢ايكطاض ايضازض
بتاضٜذ

فٝفطٟ

ّ.

ّ املٓفص إلدطا٤ات قإْٛ

ٚادتس ٍٚاألتٜٛ ٞعح أْٛاع املًهٝات َٚػاستٗآٜ( 1.عط املًشل ضقِ:
أؾهاٍ املًه ١ٝايعكاض ١ٜزاخٌ زٚاض ضاؽ فطد٠ٛٝ

ادتس ٍٚضقِ
ْٛع ١ٝاملًه١ٝ

ايطقِ

أَالى ايسٚي١

/

غاب ،١أضاع ٞظضاع١ٝ

أَالى ايبًس١ٜ

/

َطاعَ ،ٞكدل٠

مل حيسز

أضاع ٞظضاع ،١ٝصباض

ًَهٝات خاص١

طبٝع ١املًه١ٝ

ًَه ١ٝمجاع١ٝ

أضاع ٞظضاع١ٝ

أَالى َتٓاظع عًٗٝا

أضاع ٞظضاع١ٝ

أَالى عُ١َٝٛ

)
ّ.
املػاس ١ايتكطٜب١ٝ
ٖ794562.6هتاض
ٖ4113111و
ٖو
.

ٖ .و

.

ٖو

ٜٓابٝعٚ ،زٜإ ،ططم،

.

.

ٖو

َػايوَ ،ضازض
املػاس ١ايهً١ٝ

.

.

ٖو

إٕ ٖصا ايكاْ ٕٛعباض ٠عٔ عًُ ١ٝاغتضاب َٓعُ ١أذتكت أعطاضا فازس ١بػهإ ايطٜف ,إش
ْط يف اسس بٓٛز ٙعً ٢عسّ ايػُاح بتشًَ ٌٜٛه ١ٝاألضض َٔ األٚضٚبٝني إىل ادتعا٥طٜني عٔ
ططٜل ايؿطا٤؛ ستٚ ٢ي ٛتٛفطت اإلَهاْٝات يس ٣بعض ادتعا٥طٜني فإِْٗ ال ٜػتطٝع ٕٛؾطا٤
أضاع ٞايسٚيٚ ١أضاع ٞايهٛي.ٕٛ
ٚاملالسغ إٔ فؿٌ ٖصا ايكاْ ٕٛنإ َعطٚف َٓص

ّْ ،عطا الستذاز ايؿسٜس

يألٖايَٚ ،2ٞجاٍ شيو عطا٥ض االستذاز اييت تكسّ بٗا غهإ زٚاض أٚالز نباب غٓ١

ّ

1

-S. C. M, Rapport Sénatus Consulte 28Avril Statistique du 28 Février 1894, Douar Ras
ferdjioua, Algérie.
2

0
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ٚاييت ناْت ستٌ ْعاع َع َػٛ٦ي ٞأَالى ايسٚي( ١املًشل ضقِ:
بأزلا َٔ ٤تكسَٛا بٗص ٙايؿها. ٣ٚ
ادتس ٍٚضقِ
ايطق
ّ

)ٚ ,ادتس ٍٚاألتٜ ٞكسّ ع١ٓٝ

1

قا ١ُ٥بأزلا ٤بعض املؿتهني زاخٌ زٚاض أٚالز نباب.

أططاف ايٓعاع
َػ ٍٛ٦أَالى
ايسٚي١
عً ٞبٔ ؾطٜط

طبٝعٚٚ ١ععٚ ١ٝضقِ املًه١ٝ

تاضخي٘

ستٌ ايٓعاع
زٚاض أٚالز نباب ،اضض

-

-

-

-

ًَه ١ٝمجاع ١ٝضقِ

َ ،ضٓف١

عُٔ قػِ اضض زٚي١
اضض زٚي ١ضقِ عُٔ زٚاض أٚالز
نباب
اضض زٚي ١ضقِ  ، ٚزٚاض أٚالز

طاٖط بٔ ؾطٜط

نباب

عً ٞؾعبإ بٔ
غٓإ
اضض زٚي١

عً ٞبٔ خًٝف١
محاَ ١بٔ بٛؾطٜط
رتغط بٔ
بٛؾطٜط
بٛعهاظ بٔ
ضَغإ
دباي ١بٔ ضَغإ
يعذٌ بٔ ستُس

اضض ضقِ زٚاض أٚالز خًٝف

1

A.W.C, Etat des Réclamations formulées pendant le Délai d’un mois à partir du 22
février1892.
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ّ.

املطًب ايطابع :قإْٛ

عطفت ايػٓٛات األخرل َٔ ٠ايكطٕ
ّ ٚقإْٛ

قاْٚ ٕٛاضْٞ

فٝفطٟ

ّ صسٚض قإْٛ

ّ .دا ٤يٝتُِ َابسأب٘

ّ .ناْت اٖتُاَات٘ تٓضب س ٍٛايتشكل َٔ املُتًهات

ارتاصٚ ١تأغٝؼ املًهٝات ايفطزٚ ١ٜعًُ ١ٝاذتضط ٚايتشسٜس.

1

طبكت إدطا٤ات ٖصا ايكاْ ٕٛزاخٌ َٓطك ١ايسضاغ َٔ ١خالٍ عًُ ١ٝاملػح ادتع ٞ٥اييت َػت
أضاع ٞايكباْ َٔٚ ٌ٥تا٥ذ٘:
إْؿا ٤املًه ١ٝارتاص ١يألٖاي ٞاملكسضَ ٠ػاستٗاٖص ٙاملػاس ١ناْت تؿٌُ ًَهٝات ٜذلاٚح عسزٖا َابني
أ ٚاألضض ادتُاع ١ٝمبػاس١

ٖهتاضَٔ األضاع ٞايعضاع،١ٝ
ٚ

ًَهَٚ ،١ٝػح ملًه ١ٝايعطش

ٖهتاض ؛ أًَ ٟهٝات تذلاٚح َابني ٚ

أضاعًَ ٞو ست٢

ٚقت تٓفٝص ايكإْٛ
ٚقس غاعس املػح ادتع ٞ٥يألضاع ٞايكبا ٌ٥إعطاٚ ٤ثا٥ل املًه ١ٝارتاص ١أ ٟسل ايتًُوٖهتاض.

ألضاعَ ٞػاستٗا

أَا املػاس ١املتبك ١ٝغرل اجملعأ ٠فٗ ٞاجملاٍ األٚغع ملؤاَطات زاخٌ املٓطك.١ٖصا َادعٌ ايػهإ ٜطايب ٕٛبإعاز ٠ايتشكٝل ٚاملػح ادتعٞ٥؛ بعس ظٗٛض أخطاْٚ ٤كا٥ط
َتعًك ١باالغتدساّ األضض ٚ ،خالفات بني ادترلإ س ٍٛاذتسٚز أ"ٚايطغِ" ايعباض ٠املعتُس ٠ست٢
أٜآَا ،تعاٜس عسز ايطًبات االستذاد ١ٝإىل َا بعس ح -ع  ، -أ ٜٔمت تعًٝل نٌ اإلدطا٤ات
ّ.

مما أز ٣إىل ظٗٛض طًبات أنجط عسزا إىل غا١ٜ

2

قسضت َػاس ١األضاع ٞاييت مت االغتٝال ٤عًٗٝا يف ادتعا٥ط َابني (
ب:

.

ٖ .هتاض؛  ٖٞٚاملٓاطل األنجط خضٛبٚ ١اييت أصبشت ًَها يًُعُط.ٜٔ

1

0

3

084

/

ّ)

3

014 011
Monographie du fedj M Zala, OP.ClT, P:221.
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املالسغ إٔ اإلزاض ٠ايفطْػ ١ٝمل تهتف بإصساض ايكٛاْني ايعكاض ١ٜخالٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط،
ٚإمنا اغتُطت يف إصساض ايكٛاْني ست ٢خالٍ ايكطٕ ايعؿطٚ ،ٜٔابطظ ٖص ٙايكٛاْني قإْٛ
ايص ٟغطع بؿس ٠عًُ" ١ٝايفطْػٚ "١غٝضٝب بضٛض ٠خاص ١أضاع ٞايعطش ايعا٥س ٠يًكبا.ٌ٥

1

03
59

ّ
1
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املبشح ايجاْ :ٞحتٛالت املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ.١ٝ
ظٚاغٚ ١أٚالز نباب منٛشدا -أز ٣تطبٝل ٖص ٙايكٛاْني ايعكاض ١ٜإىل تػٝرل ؾهٌ املًه ١ٝايعكاض ،١ٜاييت َٝعت أضاع ٞقباٌ٥
فطد ٠ٛٝخالٍ ايفذل ٠ايعجُاْٚ .١ٝخًكت أْٛاع ًَه ١ٝدسٜس ،٠ؾهًت َػاسات يًتعُرل ايطزلٞ؛
خضضتٗا اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜيبٓاَ ٤طانع اغتٝطإ ضٜف.١ٝ
ساٚيت إبطاظ ٖص ٙايتشٛالت َٔ خالٍ زضاغ ١ع ١ٓٝتغِ قبًٝتني َتبآٜتني يف دٛاْب عسَٔ ,٠
عُٔ مخػ ١قباَ ٌ٥ػتكط ٠مبٓطك ١فطدُٖٚ ،٠ٛٝا قب ١ًٝظٚاغٚ ١قب ١ًٝأٚالز نباب ,تتًدط
أغباب اختٝاض ايع ١ٓٝيف ايٓكاط اآلت١ٝ

 ايتبا ٜٔايٛاعح بني ايكبًٝتني يف عالقتُٗا بايػًط ١ايعجُاْ ،١ٝفكب ١ًٝظٚاغ ١صٓفتعُٔ ايكبا ٌ٥املػتعض ١ٝعٔ ْفٛش ايباًٜو ،عً ٢خالف قب ١ًٝأٚالز نباب اييت تعس َٔ
ايعؿا٥طاملدعْ. ١ٝ

1

اختالف منط املًه ١ٝايعكاض ١ٜبسا ١ٜاالستالٍ ،فكب ١ًٝظٚاغ ١غًب عً ٢أخضب أضاعٗٝاًَه ١ٝايععٍ ثِ ًَه١ٝايعطش .أَا قب ١ًٝأٚالز نباب فتُٝعت أضاعٗٝا باتػاع أضاع ٞايعطش ثِ
ًَهٝات شتعٕ.
اختالف املٛقع ادتػطايف يًكبًٝتنيٚ ،ايبٓ ١ٝايتغاضٜػ ,١ٝفكب ١ًٝظٚاغ ١تكع يف سلآٍَطك ١ايسضاغٜ ،١ػًب عً ٢أضاعٗٝا ايطابع ادتبً ،ٞيف أقساّ غًػً ١دباٍ ايبابٛض .أَا قب١ًٝ
أٚالز نباب فتكع يف ادتع ٤ادتٓٛب ٞإلقً ِٝايسضاغ ١تٓتُ ٞإىل َٓطك ١األسٛاض ايساخً ،١ٝمتتاظ
بارتضٛب.١

2

اشلسف َٔ اختٝاض ٖص ٙايع ٖٛ ١ٓٝاإلداب ١عً ٢األغ ١ً٦اآلتَ :١ٝاٖ ٞايكٛاْني اييت طبكتٗا
اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜعً ٢أضاع ٞايكبًٝتني؟ٚ ،نٝف تعاًَت َع املًهٝات اييت ٚدستٗا يف بسا١ٜ
1

Monographie du fedj-m'Zala, OP.CIT, P:000.
- S.C.M, Après les Plans de Sénatus consulte.

2
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االستالٍ َ ،اٖ ٞأؾهاٍ املًه ١ٝايعكاض ١ٜاييت خًكتٗا زاخٌ نٌ قبَٚ ،١ًٝازتاالت
اغتػالشلا؟َ ،ا سض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ١ٝ؟ .
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املطًب األ : ٍٚتػرلات املًه ١ٝايعكاض ١ٜزاخٌ قب ١ًٝظٚاغ ١بس٤ا َٔ .3711
تعتدل قب ١ًٝظٚاغ َٔ ١أِٖ ايكبا ٌ٥ارتُػ ١ايكاطٓ ١مبٓطك ١ايسضاغ .١نإ حيػب شلا أيف
سػاب خالٍ ايعٗس ايذلن ،ٞتضٓف عُٔ ايكبا ٌ٥املتُطزٚ ٠املػتعض ١ٝعٔ ْفٛش ايباًٜو ،فًِ
تٓشٔ يًػًط ١ايعجُاْٚ ١ٝظًت يف صطاع َعٗا ط ١ًٝايٛدٛز ايعجُاْ.ٞ
متٝعت ًَه ١ٝأضاعٗٝا يف بسا ١ٜاالستالٍ باْتؿاض ًَه ١ٝايععٍ يف أسػٔ أضاعٗٝا ايٛاقع١
بادتٗ ١ايؿُاي ١ٝيٛاز ايٓذاٚ ،اْتؿاض ًَه ١ٝايعطش ًَٚهٝات خاص ١ستسٚز ٠تابع ١يعا٥الت
َتٓفصٖ ،٠ص ٙاملًهٝات غتعطف حتٛال بعس تطبٝل ايكٛاْني ايعكاض .١ٜغٝهَ ٕٛضرل ايكب١ًٝ
نبك ١ٝايكبا ٌ٥ادتعا٥ط ١ٜاييت تعطعت يًتفهٝو ٚايتكػ ِٝمبكتغ ٢قإْٛ
بايسضد ١األٚىل أضاع ٞايعطش.

ّ ايصَ ٟؼ

1

أَا ًَه ١ٝايععٍ؛ فبعسَا سًت ايػًط ١االغتعُاضَ ١ٜهإ ايسٚي ١ايذلن ١ٝنُايه ١فٛق١ٝ
يهٌ األضاع ٞيف ادتعا٥ط ،أصبح شلا اذتل يف اذتس َٔ ًَه ١ٝايكبا ٌ٥يألضض َٔ دَٗٔٚ ١
دٗ ١أخطَ ٣ضازض ٠أضاع ٞايععٍ باعتباضٖا اضخ يسٚيٚ ١حت ٍٛإىل أَالى ايسَٚني؛ ٚشيو مبكتغ٢
َطغّٛ

َاٟ

ّ  .2بٛاغطٖ ١صا املطغ ّٛمتهٓت اإلزاض ٠االغتعُاضَ َٔ ١ٜضازض٠

أضاع ٞايععٍ ٚاييت قسض عسزٖا يف قب ١ًٝظٚاغ ١ب

ععٍ مبػاس١

ٖهتاضٚ ،دعًتٗا

ستٝطات تعُرل يًُػتٛطٓات ايفطْػ ١ٝاآلت :١ٝغٝسَ ٟطٚإ  ,غطاٚس ،١ضداظ يفطاز ٠غطاغٓ.3١
بعس تطبٝل ٖصا ايكاْ ٕٛزلح شيو بتٓفٝص قٛاْني أخطٚ ٣دعٌ َٓٗا ععٍ ايسٚيٜ ١تُجٌ يف زٚاض بًس١ٜ
مبػاس١

ٖهتاض ،سػب َطغ ّٛافطٌٜ

ّ ٚزلٝت املًه ١ٝايعكاض " ١ٜقطَٛز،" ٠

ٚدعٌ َٓٗا قط ٣اغتٝطاْ ١ٝفالس( ١ٝضداظ يفطازٚ ،٠ايػطاغٓ.)١

-P.V.P du sénatus-consulte,Tribu de Zouagha, OP.CIT, P:103
2

28
3

-P.V. Tribu de Zouagha, OP.CIT, P:00.
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؛ قػُت ايكب ١ًٝإىل مثاْ ١ٝفطٚع :عالي ،١أٚالز خًٝف ،ظٚاغ١

بعس اْتفاع ١املكطاْٞ

ايعٗط ،٠أٚالز حي ،٢ٝأٚالز بٛعػً ،ٞأٚالز ظاٜس ،قطَٛز ،٠غٝسَ ٟطٚإٖ،ص ٙايفطٚع ؾهًت
فُٝا بعس ثالخ زٚاٜٚط  : ٖٞٚزٚاض أٚالز حي( ٢ٝزٚاض ايؿٝكاض ،) ٠بًػت َػاست٘
زٚاض أٚالز ساٜا َػاست٘

ٖهتاض.

ٖهتاض ،زٚاض ايعٗط ٠املعطٚف سايٝا بسٚاض بآٜإ َػاست٘

ٖهتاض .1ايتكػ ِٝيف تًو املطسًٖ ١سف إىل إععاف املكا ١َٚباعتباضٖا َٔ ايكبا ٌ٥ايجا٥ط٠
ٚاييت زعُت ثٛض ٠املكطاْٚ ٞاذتسازٚ ،شيو يف إطاض غٝاغ ١تكػَٚ ِٝضازض ٠أضاع ٞايكبا ٌ٥ايجا٥ط٠
ٚاملسعُ ١شلا.
َٔ ايفطٚع املصنٛض ٠غابكا فطع قطَٛز ٚ ٠غٝسَ ٟطٚإ ،مت إذتاقُٗا بايبًس ١ٜاملدتًط ١مل١ًٝ
ّ ،تبعسإ عٔ َ ١ًٝب نًِ ؾطقاٜ ،كطٓٗا سٛايٞ

غٓ١

ٜكسض عسزِٖ ب

فطْػٚ ٞغهإ أصًٕٛٝ

ْػُ .١ايكػِ األندل َٔ ٖص ٙاألضاع ٞاحملذٛظٚ ٠ظف رتسَ ١االغتٝطإ

ايطزل ،ٞؾهًت َطانع اغتعُاض :١ٜظغا ١ٜبٛف ،ٕٛغٝسَ ٟطٚإ ٚبعض املعاضع املععٚي١
"فطع."ٙٛ

2

ٚمبكتغَ ٢طغّٛ

-

-

ّ املٓؿٛض يف ادتطٜس ٠ايطزل ١ٝيإلزاض ٠االغتعُاض١ٜ

قػُت قب ١ًٝظٚاغ ١ثاْٖ ،١ٝص ٙاملط ٠إىل أضبع ١زٚاٜٚط  :ٖٞٚزٚاض اضاؽ ،زٚاض تػاي ١املٓبجكني عٔ
تكػ ِٝزٚاض أٚالز ساٜا ايػابل ،زٚاض بآٜإ ،زٚاض ايؿٝكاض.٠

3

أز ٣تطبٝل ٖص ٙايكٛاْني ايعكاض ١ٜإىل تػٝرل منط املًه ١ٝايعكاض ١ٜاملٛضٚث ١عٔ ايفذل ٠ايعجُاْ.١ٝ
أ ٜٔمت تكػ ِٝايكب ١ًٝإىل زٚاٜٚط ثِ ؾطع يف عًُ ١ٝاملػح ٚايتكػ .ِٝخضضت أخضب األضاعٞ
إلقاَ ١قط ٣اغتٝطاْ ١ٝمتجٌ أقطاب ظضاعٖ ١ٝاَ ،١قطٓٗا عسز َِٗ َٔ املعُطٚ ٜٔاييت ظًت تعٚز
املداظٕ ايفطْػ ١ٝبايكُح ايضًب ٚايًني.
َٔ ادٌ تٛعٝح أؾهاٍ املًه ١ٝادتسٜسٚ ٠سض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝزاخٌ أضاع ٞقب١ًٝ
ظٚاغ ،١اخذلت ع َٔ ١ٓٝايسٚاٜٚط ُٖٚا زٚاض أٚالز حي( ٞزٚاض ايؿٝكاضٚ)٠زٚاض بآٜإ ،ايًص ٜٔظٗطا
بعس ثٛض ٠املكطاْٚ ،ٞناْا أ ٍٚاألَط عباض ٠عٔ فطٚع سٛيت فُٝا بعس إىل زٚاٜٚط تٓفٝصا يًُطغّٛ
اإلَدلاطٛض ٟاملضػط

ّ ايص ٟسلٌ أضاع ٞايكب.١ًٝ

1

-P.V. P, Tribu de Zouagha, OP.CIT, P:11.
- S.C. S, Rapport d’ensemble sur les opérations de la délimitation de la Tribu dezouagha, P:31
3
- B.G.G.A, 1895, OP.CIT, P:172.
2

63

الفصل الثاني----------- :

ْفصت إدطا٤ات املتعًك ١بعًُ ١ٝاملػح ٚحتسٜس املًهٝات مبٛدب ايكطاض ايضازض بتاضٜذ
ّ ْ .تر عٓ٘ خًل ًَهٝات دسٜسٚ ٠سضًَ ١ًٝه ١ٝأًَٖ ١ٝتُطنع ٠يف املٓاطل

زٜػُدل

األقٌ خضٛب ،١نُا غاُٖت يف تػٝرل ْؿاط ايػهإ ،بعس عِ املطاعٚ ٞأخضب األضاع ٞإىل
ًَه ١ٝايسٚيٚ ١ايبًس.١ٜ
ايفطع األ : ٍٚسض ١ًٝاملًه ١ٝيف أضاع ٞزٚاض ايؿٝكاض.٠
ٜكع زٚاض أٚالز حي (ٞايؿٝكاض) ٠يف أقساّ غًػً ١دباٍ ايبابٛض ،حيس ٙسلاال زٚاض أٚالز ضابح ٚ
ععٍ بين ٖاض ،ٕٚدٓٛبا ستٝط ايتعُرل غٝسَ ٟطٚإ  ،ؾطقا ستٝط ايتعُرل غًٝاْٚ ١ايٛصاف أَا
غطبا زٚاض بآٜإ .

1

بعس عًُ ١ٝاملػح مت تكسٜط َػاس ١ايسٚاضب

.

ٖهتاضٖ ،ص ٙاملػاس ١غٝتِ

.

جتع٥تٗا مبكتغَ ٢طغ ّٛايػابل ،نـــــاْت ْتٝذت٘ أؾهــــاٍ ًَهٝـــــــــــ ١دسٜس ٠تابع ١يإلزاض٠
ايفطْػًَ ٚ ,١ٝه ١ٝمجاع ١ٝعًْ ٢طام ٚاغع تابع ١يألٖاي ،ٞباعتباض املٓطك ١نُا اؾطْا غابكا
شات طابع دبً ،ٞأ ٟأضاع ٞال ق ١ُٝشلا سػب املٓعٛض ايفطْػ ،ٞغرل َٓاغب ١يالغتٝطإ
األٚضٚبٚ ٞمماضغ ١ايعضاع ١ايٛاغعٚ .١تؿٌُ أْٛاع املًه ١ٝادتسٜسَ ٠اًٜٞ
أَالى ايسٚي :١سلًت َػاسات غاب(١ٝايبًٛط) ،أضاع ٞظضاعَ ،١ٝطاع(ٞاملطز)َٓٚ ،اطل ُٜٛٓبٗا ْبات ايضباضَ ،ػاسٖ ١ص ٙاملًه١ٝ

ٖهتاض.

,

 أَالى ايبًس :١ٜتغِ َكابط َٔ أَجًتٗا (دباْ ١اشلٛاض ،ٟدباْ ١قدل بٛضْإ َٚ ،...طاع ٞأؾٗطٖازتاظ األمحط) ،قسضت َػاسٖ ١صا ايٓٛع َٔ املًه١ٝ

,

ٖهتاض.

 أضاع ٞشات ًَه ١ٝمجاع:١ٝاستًت َػاسٚ ١اغع َٔ ١أضاع ٞايسٚاض ،قسضت ب.

.

ٖهتاض ٖٞٚ،عباض ٠عٔ أضاع ٞبٛض ٚأضاع ٞظضاعَٚ ١ٝطاع.ٞ

أَالى عُٚ :١َٝٛتٓكػِ إىل قػُني ستسزٚ ٠تغِ زتُٛع ١عَ ٕٛٝاٚ ،١ٝ٥غرل ستسزَ ٠ػايوٚططمٜٓ ،ابٝع ٚزتاضَ ٟاٚ ١ٝ٥أثاض.

2

1

-S.C.S, Plan Sénatus Consulte.
-S.C .S, Rapport Sénatus Consulte, Statistique de l’Arrêté G.ªl en date du19 Décembre1895,
Douar Chighara.
2
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ايفطع ايجاْ :ٞسض ١ًٝاملًه ١ٝايعكاض ١ٜألضاع ٞزٚاض بآٜإ.
ظٗط زٚاض ظٚاغ ١ايعٗط ٠املػُ ٢زٚاض بآٜإ مبٛدب ايكطاض ايضازض
املٓفص يكإْٛ

زٜػُدل

ّ .مت مبٛدب٘ ضغِ سسٚز ايسٚاض ٚتؿه ٌٝشتع ٕٚملًهٝات دسٜس.٠

ّ،
1

حيس ايسٚاض َٔ ادتٗ ١ايؿُاي ١ٝزٚاض أٚالز ضابح  ٚزٚاض أٚالز عػهط،دٓٛبا إقً ِٝظغا١ٜ
َٚعضع ١نطٜبػ ،١ؾطقا زٚاض ايؿٝكاضٚ ٠ايصٜ ٟغِ أٜغا غٝسَ ٟطٚإ ٚبٛفٛح ،غطبا زٚاض اضاؽ
بعس تعٝني اذتسٚز ؾطع يف عًُ ١ٝاملػح .فتِ تكسٜط َػاس ١ايسٚاض

.

.

ٖهتاض

َٛظع ١بني عس ٠أؾهاٍ َٔ املًه ١ٝتطدع أغًبٝتٗا ملًه ١ٝايسٚي ١ايفطْػَ ،١ٝع اإلبكا ٤أٜغا
عًَ ٢ػاس ١يًػهإ األصًٝني تؿهٌ ًَه ١ٝمجاع.١ٝ
تؿٌُ ٖص ٙاملًهٝات -أَالى ايسٚي :١تغِ غابات ،بٛٝت غاب ،١ٝأضاع ٞظضاعَٓٚ ١ٝاطل
ٖهتاض.

أثط ،١ٜاستًت َػاس١

ٖهتاض.

-أَالى بًس :١ٜتؿٌُ َطاعَٚ ٞكابط ،عًَ ٢ػاس١

 أضاعًَ ٞهٝات مجاع ٖٞٚ :١ٝعباض ٠عٔ أضاع ٞظضاعَٚ ١ٝعاضع ،خضضت شلا َػاس١ٖهتاض.

ٚاغع ١باملكاضَْ ١ع بك ١ٝاملًهٝات ،استًت َػاس.١

أَالى عُ :١َٝٛستسز ٠تغِ ع( ٕٛٝعني زخإ،عني غساض،ٟعني دٓإ،عني بًٗٚ ٍٛعنيبآٜإ)ٚ .أَالى غرل ستسز ٖٞٚ ٠عباض ٠عٔ ططم َٚػايو َٚضازض ٜٓٚابٝع َا١ٝ٥
َػاستٗا

.

.

ٖهتاض.

ًَه ١ٝخاص ١حتت ضقِ  ٚتتٛفط عً ٢عكس إثبات املًه ١ٝمت ؾطاٗ٥ا َٔ ططف ايباؾاغا بٔغامل بٔ حيٝا ايتاضٜذ اإلزاض ٟيًعكس األسس أفطٌٜ

ّ.

1

-B.G .G, 1895, OP.CIT, P: 172.
- S.C.S, Rapport Sénatus Consulte, Statistique par l’Arrêté G.ªl en date du19 Décembre1895
Douar Bienen.
2
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املطًب ايجاْ :ٞتػرلات املًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝيف أضاع ٞقب ١ًٝأٚالز نباب.
قب ١ًٝأٚالز نباب َٔ ابطظ قبا ٌ٥املٓطكَٓ ١ص ايعٗٛز ايكسمي ،١تؿػٌ َػاس ١ؾاغع ١شات تطب١
خضب ،١ناْت عالقتٗا ممٝع ٠بايػًط ١ايعجُاْ ١ٝيف قػٓطٚ ١ٓٝخاص ١ايباٜات املتأخط ٜٔيف بسا١ٜ
ايكطٕ ايتاغع عؿط .قب ١ًٝأٚالز نباب َٔ بني ايعؿا٥ط املدعَُْٗ ١ٝتٗا دبا ١ٜايغطا٥ب َٔ
ايكبا ٌ٥املتُطزٚ ٠املػتعض ١ٝعٔ ْفٛش ايباًٜو نكب ١ًٝظٚاغ ،١نُا أْٗا قسَت ايسعِ أثٓا ٤سضاض
قػٓط١ٓٝ

ّ ،ناْت متجٌ قب ١ًٝزٚاٜط حتت غًط ١أغا.

1

غتضبح ٖص ٙايكبَٓ ١ًٝطك ١اغتكطاب بعس االستالٍ َٔ خالٍ ايكٛاْني ايعكاض ١ٜاالغتٝطاْ١ٝ
اييت ْفصت إدطا٤اتٗا عً ٢أضاع ٞايكب ,١ًٝاييت غًب عًٗٝا منط ًَه ١ٝايعطش،إىل داْب ًَه١ٝ
ايععٍ اييت مت إقطاعٗا َٔ ططف غًط ١ايباًٜو يألفطاز ايكب.١ًٝ
فإدطا٤ات قاْ ٕٛغٓٝاتٛؽ نْٛػٛيت
اإلَدلاطٛض ٟاملضػط غٓ١

ّ تأخط تٓفٝصٖا إىل ٚقت صسٚض ايكإْٛ

ّٚ ،شيو ضادع دتًُ ١أغباب ٚاملتعًك ١بضعٛب ١ضغِ اذتسٚز

إعاف ١يه ٕٛقب ١ًٝأٚالز نباب َٔ أِٖ ايكبا ٌ٥املؿتٗط ٠بايٛسسٚ ٠االْػذاّٚ ,ايػبب األخط
ٚاألغاغٜ ٞطدع إىل ْٛع ١ٝاملًه ١ٝايػا٥س" ٠ايعطش" ،اييت ظًت تؿهٌ سذط ٠عجط ٠أَاّ ايتٛغع
االغتعُاض ٟيف املٓطك ٖٛٚ . ١األَط ايص ٟمل ًْشع٘ زاخٌ قب ١ًٝظٚاغ ١اييت تؿهًت يف ايػايب َٔ
ًَه ١ٝايععٍٚ ،اييت صٓفت نإضخ زٚي ١قسمي.١
نُا طبكت إدطا٤ات قاْٚ ٕٛاضْٞٝ

2

ّ اشلازف ١إىل تأغٝؼ املًه ١ٝايفطزٚ ١ٜفطْػتٗا،

فُٔ خالٍ ايتكاضٜط االغتعُاضٚ ١ٜاملدططات اييت حتضًت عًٗٝا َٔ َسٜطٜات َػح األضاع.ٞ
قسضت َػاس ١األضاع ٞشات منط املًه ١ٝايفطز ١ٜزاخٌ "زٚاض أٚالز نباب
ٖهتاض  ٖٞٚيف األغاؽ أضاع ٞظضاع ١ٝخضب.١
بعس قإْٛ
املتعًك ١بايفكط٠

ّ صسض َطغّٛ
 َٔ ٚقإْٛ

.

3

افطٌٜ

ّٖ ،صا املطغ ّٛدا ٤يٝتُِ اإلدطا٤ات

ّ ،ايصٜٗ ٟسف إىل تفهٝو ايبٓ ١ٝايكبً ١ٝاملٛسس ٠اييت َٔ

ؾاْٗا إععاف ق ٠ٛايعا ١ً٥ادتعا٥ط .١ٜمبكتغٖ ٢ص ٙاإلدطا٤ات قػُت ايكب ١ًٝإىل زٚاض" ٜٔغُطٜإ
1

Monographie du fedj-M'Zala, OP.CIT, P:222
- IBID, P:038.
3
- S.C.M, Enquête d’Ensemble N°37, (Lio de 1873), OP.CIT.
2
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ٚزٚاض أٚالز نباب"ٚ ،مت تعٝني اذتسٚز بُٗٓٝا حتت إؾطاف ادتُاع ١املػٛ٦يٖ ،١ص ٙاذتسٚز
ناْت اغًبٗا طبٝعَ"١ٝػايو ٜٓ ٚابٝع َا."١ٝ٥
ايفطع األ :ٍٚسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖٚ ١ٝاالغتعُاض ١ٜيف زٚاض غُطٜإ.
ٜكع زٚاض غُطٜإ يف ادتٗ ١ايؿطق ١ٝيكب ١ًٝأٚالز نباب ،سسٚز ٙايؿُاي ١ٝستٝط ايتعُرل
ضٜؿً(ٛٝامحس ضاؾس ٚ )ٟزٚاض بٛعع َٔ ،ٕٚايؿطم زٚاض غطا ،١ٜٚايػطب زٚاض أٚالز نباب ،أَا
سسٚز ٙادتٓٛب ١ٝزٚاض أٚالز ايعضق.١

1

بعس تعٝني سسٚز زٚاض غُطٜإ ،ؾطع يف عًَُ ١ٝػح األضاع ٞمما زلح بعٗٛض أؾهاٍ
ًَه ١ٝدسٜسٚ ٠تؿٌُ :أَالى ايسٚي ،١أَالى ايبًسًَ ،١ٜه ١ٝعُ ،١َٝٛنُا أؾاضت املعطٝات
اإلسضا ١ٝ٥إىل اْتؿاض املًه ١ٝادتُاع ١ٝايعطش ايتابع ١يًػهإ احملًٝني يف املٓاطل ادتبً١ٝ
ايكً ١ًٝارتضٛب.١

2

قسضت َػاس ١زٚاض غُطٜإ ب:

ْػُ ١بني دعا٥طٜني

 ,اغتكط ب٘

َٚعُط .ٜٔأبكت اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜاملػٛ٦ي ١عً ٢املًه ١ٝمجاع" ١ٝايعطش"اييت مت تكسٜطٖا ب
.

.

ٖـ ،متجٌ

َٔ املػاس ١اإلمجاي .١ٝأَا املػاس ١املتبك ١ٝفغُت ًَه١ٝ

ايسٚي ١اييت أقُٝت عًٗٝا َٓؿآت َٚػانٔ متجٌ ستٝط ايتعُرل ايطزلَ ٞػاستٗا
.

.

ٖهتاض ,سلًت

ًَ -ه ١ٝايبًس ١ٜعسزٖا

ًَه ١ٝتابع ١ألَالى ايسَٚني.
.

ًَهَٛ ١ٝظع ١عًَ ٢ػاس١

.

ٖهتاضًَ ٖٞٚ ،هٝات

َتٓٛع ١أُٖٗا أضاع ٞظضاع.١ٝ
 -املًه ١ٝايعُ ١َٝٛفكسض عسزٖا ًَهٝات مبػاس١

.

.

ٖهتاض .

3

املالسغ عً ٢تٛظٜع املًهٝات زاخٌ زٚاض غُطٜإ ،إٔ اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜأبكت عًَ ٢ػاس١
ٚاغع ١متجٌ أضاع ٞعطش فاقت َػاس ١املًهٝات األخط ،٣ميهٔ إٔ ْطدع شيو يألغباب اييت
شنطْاٖا غابكا ٚاملطتبط ١بطبٝعًَ ١ه ١ٝايعطشٚ ،نصيو ظٗٛض تضطحيات يص ٟٚايغُا٥ط
1

-S.C.S, Plan du Sénatus consulte, Homologue par Arrêté G.ªl en date du19 Octobre 1892,
Douar Ghomriénne.
2

- A.W.C, Gouvernement général de l’Algérie, Rapport d’ensemble sur la délimitation des
douars de la Tribu des ouled kebbeb.
- Rapport SénatusConsulte, Statistique …, OP.CIT.
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اذت َٔ ١ٝايؿدضٝات ايػٝاغ ١ٝاملػٛ٦ي ،١ظٗٛض دتٓ ١محا ١ٜاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝاييت تٗسف يإلبكا٤
عً ٢املًه ١ٝاألًٖٚ ١ٝعسّ إقضا ٤األٖاي ٞعٓس عًُ ١ٝتٛظٜع األضاعٚ ،1ٞشيو بعس ظٗٛض ؾها٣ٚ
َٔ غهإ املٓطكٜ ١طايب ٕٛبإعاز ٠عًُ ١ٝاملػحَ ،جٌ دس ٍٚاالستذادات اييت تكسّ بٗا غهإ
ّ.

زٚاض أٚالز نباب غٓ١

ّ ٖٚ ٛدٛز ًَه١ٝ

َا ميهٔ َالسعت٘ َٔ خالٍ شتطط تٛظٜع املًه ١ٝيػٓ١

ارتاص ٖٞٚ ،١اَتٝاظات َٓConcessionsشت ألؾداظ؛ َجٌ اَتٝاظ ايصَٓ ٟح يًػٝس اذتػني
بٔ دعفط ٚايصٜ ٟؿػٌ َػاسَ ١عتدل.٠

2

ايفطع ايجاْ :ٞسض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖٚ ١ٝاالغتعُاض ١ٜيف زٚاض غُطٜإ .
أ ٍٚقاْ ٕٛطبل زاخٌ أضاع ٞايسٚاض نإ قإْٛ

ّ،ايص ٟخًل املًه ١ٝايفطز ،١ٜابطظ
َػذً ١عُٔ أَالى

اَتٝاظات َٓشت ملٗادط ٟااليعاؽ ٚايًٛضٚ .ٜٔاملًه ١ٝارتاص ١ضقِ
ايسٚيَٓ ،١شت ناَتٝاظ يًػٝس ٚيباْ ٞصاحل بٔ ستُس.
قإْٛ

ّ ايص ٟضغِ سسٚز ايسٚاض بعس تكػ ِٝايكبٜ .١ًٝكع زٚاض أٚالز نباب يف ادتٗ١

ايػطب ١ٝيًكب ١ًٝحيس َٔ ٙادتٗ ١ايؿطق ١ٝزٚاض غُطٜإ ٚستٝط ايتعُرل ضٜؿً ,ٛٝسلاال َطنع
 ،غطبا زٚاض أٚالز ايعطب. ٞ

تٝدلقٓت َٚطنع االغتٝطإ

.

قسضت َػاس ١زٚاض أٚالز نباب ب

.

3

ٖهتاضٖ ،ص ٙاملػاس ١ست ٢بسا١ٜ

االستالٍ ناْت ًَه ١ٝعطش  ٚشتعٕ .مبكتغ ٢ايكاْ ٕٛاإلَدلاطٛض ٟاملضػط
أضبع ًَهٝات ،قسضت يف اجملُٛع
.

.

قػُت إىل

ًَه ،١ٝصتس ًَهٝات تؿهٌ ًَه ١ٝمجاع ١ٝمبػاس١

ٖهتاضَٔ ْٛع ًَه ١ٝعطش.

َٔ خالٍ ٖصا ايطقِ ًْشغ بإٔ سض ١ًٝاملًه ١ٝاألًٖ ١ٝاييت أبك ٢عًٗٝا املؿطع ايفطْػٞ
زاخٌ ايسٚاض تؿهٌ َاْػبت٘

1

0

 ٖٛٚ%ضقِ َعتدل ٜفػط ٙايتعً ٌٝايػابل.

4

011
-Plan du SénatusConsulte, Homologué 1892, OP.CIT

2

3

Rapport d’Ensemble de Tribu des ouledkebbeb, OP.CIT.
- S.C.S, Rapport Sénatus-consulte, Statistique la loi 1887 dans la Tribu des ouled kebbeb.
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ٚادتس ٍٚاألتًٜ ٞدط ْٛع ١ٝاملًه ١ٝايعكاضٚ ١ٜطبٝعتٗا َٚػاستٗا بٓا٤ا عً ٢ايٓتا٥ر اييت
خًط إيٗٝا قإْٛ
ادتس ٍٚضقِ
ايسٚاض
أٚالز
نباب

افطٌٜ

.

1

أؾهاٍ املًه ١ٝايعكاض ١ٜيف زٚاض أٚالز نباب .
تاضٜذ صسٚض
ايكإْٛ
افطٌٜ
ّ

ْٛع املًه١ٝ

املػاس١

طبٝعتٗا
أضاع ٞظضاع، ١ٝآثاض

أَالى ايسٚي١

ضَٚاْ١ٝ
ستادط(صدط ًَش)ٞ

ًَه ١ٝايبًس١ٜ

َكابط  ،صٛاَع
َؿت،١ستادط

ًَه ١ٝخاص١

أضاع ٞظضاع١ٝ

ًَه ١ٝمجاع١ٝ

َعاضع

ًَه ١ٝعُ١َٝٛ
ستسز٠-غرل ستسز٠

ٖـ
ٖـ

.
.

ٖـ

ع،ٕٛٝططمٜٓ ،ابٝع
َػايوٚ ،زٜإ.

.

.

ٖـ

S.C.M, Enquête d’Ensemble N°37

نُا ظٗطت ًَهٝات َتٓاظع عًٗٝا بني املايهني األصًٝني ٚاإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜمل ٜتغُٓٗا
ادتس ،ٍٚقسضت َػاستٗا ب:
املًهٝات ايعُ ١َٝٛتتُجٌ يف أضاع ٞظضاع.١ٝ

ٖهتاضٖ ،صا ايٓٛع َٔ املًه ١ٝأٜغا صتس ٙعُٔ
2

-IBID.
- S.C.M, Enquête d’Ensemble N°37, OP.CIT.
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خامت ١ايفضٌ ايجاْٞ
-

متهٔ املؿطع ايفطْػ ٞيف ٚقت ٚدٝع "

ّ" َٔ تػٝرل منط املًه ١ٝاييت ٚضثٗا

عٔ ايعٗس ايعجُاْ ٞزاخٌ قبآَ ٌ٥طك ١فطد ،٠ٛٝفدًل بٓ ١ٝعكاض ١ٜدسٜسٚ ٠سضًَ ١ًٝه ١ٝأًٖ١ٝ
ستضٛض ٠يف املٓاطل اييت تعتدل اقٌ ق ١ُٝيف املٓعٛض االغتعُاض.ٟ
مل ٜؿٌُ ٖصا ايتػٝرل ًَه ١ٝاألضض فكط ،بٌ اثط عً ٢شتتًف دٛاْب اذتٝاَٚ ،٠ا سسخ
زاخٌ ٖص ٙايكباَ ٌ٥ا ٖ ٛإال منٛشز َضػط يألضٜاف ادتعا٥طٖ ،١ٜص ٙاملٓطك ١اييت ؾٗست بسا١ٜ
االغتٝطإ يف ٚقت َبهط غٓ١

ّ ٚاعتدلت َػتٛطٓ ١ظضاع ،١ٝعطفت تػرلا ٚحتٛال نإ

ْتٝذ ١ستُ ١ٝيًػٝاغ ١االغتعُاض ١ٜايعكاض ١ٜاشلازف ١إىل دعٌ ادتعا٥ط َػتٛطٓ ١فطْػٚ ١ٝضبط
اقتضازٖا باالقتضاز ايفطْػٚ ،ٞال ٜتِ شلا شيو إال بتػٝرل ايبٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝاييت ظًت تؿهٌ
عا٥كا أَاّ املؿطٚع االغتعُاض ٟاالغتٝطاْ. ٞ
ٖٚهصا قاّ االغتعُاض باْتعاع ًَه ١ٝاألضاع َٔ ٞادتعا٥طٜنيَ ،طنعا عً ٢أسػٔ
األضاعٚ ٞأدٛزٖا ،إش أْضب اٖتُاّ املعُط ٜٔعً ٢ادتعا٥ط ايؿُاي ١ٝخاص ١ايػٗ ٍٛايساخً١ٝ
ٚاألسٛاض أ ٜٔتتٛفط ؾطٚط ايعضاعٚ ١شيو تهطٜػا ملكٛي ١بٝذ" :ٛأ ٜٔتٛدس األضض ارتضب١
ٚاملا ٤ايعصب أغهٓٛا املعُط ٜٔز ٕٚإٔ تػايٛا عٔ أصشابٗا"...

1

412
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ايؿكٌ ايجايح ايتشٛالت االدتُاعٚ ١ٝايتطٛضات االقتكاز ١ٜيف َٓطك ١ؾطد.٠ٛٝ
اتػاع زا٥ط ٠االغتٝطإ.

""C.M
.Lucet
Tiberguent
. Rouached
. Richelieu
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متٝع االغتعُاض ايؿطْػ ٞيف ضٜـ ؾطد٠ٛٝ؛به ْ٘ٛاغتعُاضا اقتكازٜا اغتٝطاْٝاٖ ,سف إىل
االغتٝال ٤عً ٢أخكب األضان َٔ ٞأدٌ االغتٝطإٚ،اغتكطاض املٗادط ٜٔايكازَني َٔ كتًـ
ز ٍٚأٚضٚباٚ ،شيو بتطبٝل غٝاغْ ١عع املًهٚ ١ٝمجٝع ايػٝاغات املطتبط ١بٗا .نإ شلا أثاض
غًب ١ٝعً ٢كتًـ ْٛاس ٞاؿٝا ٠زاخٌ املٓطك ،١غٛا ٤االدتُاع ١ٝأ ٚاالقتكاز.١ٜ
ضٜـ ؾطدَ ٠ٛٝاٖ ٛإال منٛشز َكػط يبك ١ٝاألضٜاف اؾعا٥ط ١ٜاييت عطؾت ْؿؼ املكرل.
غٝه ٕٛشلص ٙايٓتا٥ر أثط عًَ ٢ػتكبٌ املٓطك .١عً ٢املس ٣ايكطٜب ٚايبعٝس ؾُا اْعهاغات ٖصٙ
ايػٝاغ ١عً ٢ايبٓ ١ٝايكبًْٚ ١ٝؿاطات ايػهإ َٚا أثطٖا غً ٢اقتكاز املٓطكٚ ١نٝـ
نإ ضز ؾعٌ ايػهإ عً ٢شيو
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املبشح األ:ٍٚاتػاع زا٥ط ٠االغتٝطإ.
نإ يًػٝاغ ١االغتعُاض ١ٜايعكاض ١ٜفتُع اشلازؾ ١إىل ْعع املًهٚ ١ٝاالغتٝطإ
بؿطدْ،٠ٛٝتا٥ر عً ٢ايكعٝس االدتُاع ٞمتجًت يف ظٗٛض دسٜس َه َٔ ٕٛاألٚضٚبٝني .سٝح
اضتؿعت أعسازِٖ ٚنإ شلِ زٚض نبرل يف اغتػالٍ أخكب األضان ٞايٛاقع ١يف األسٛاض
ايساخًٚ ١ٝؼًٜٗٛا إىل َعاضع.

1

أقُٝت يف أ ٍٚاألَط َطانع االغتٝطإ ايطٜؿ:ٞيٛغات(بين قؿ،)١ايطٚاؾس،ؾر
َعاي،١ظغا،١ٜ

 ٚاييت اغتكط بٗا َػتٛطين أْؿٛ٦ا َعاضع (نٝعات)َ،جٌ نٝع١
1

- Peyer Mhoff: Enquête sur les résultats de la colonisation Officielle de 1871 à 1895,
T2, Alger, 1906, PP:368-375.
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َطز ايهبرل عً ٢أخكب أضان ٞزٚاض أٚالز نباب(ٜٓعط املًشل ضقِ
بٗا

عا٥الت ؾطْػ ١ٝتتهَٔ ٕٛ

)ٖ .ص ٙايهٝع ١اغتكط

ؾدكاَٚ .عضع ١ايهطٜبػ ١نُٔ أضان ٞقب ١ًٝظٚاغ١

ٚتُٗٝـ ايػهإ األقًٝني ٚأبعسٚا إىل سٛاف اؾباٍ ٚاملٓاطل املطتؿع. ١

1

ؾإشا أخصْا خطٜط ١تٛظٜع ايػهإ اؿاي ١ٝملٓطك ١ايطٚاؾسٚظغاٚ ١ٜبين قؿ١؛ ْالسغ اضتؿاع
ايهجاؾ ١يف املٓاطل اؾبً،١ٝيصيو ْططح ايػؤاٍ ايتاي:ٞملاشا مت ايتٛظٜع بٗص ٙايططٜك١؟ٚ ،ملاشا
اختاض ٖؤال ٤ايػهٔ يف ٖص ٙاملٓاطل ايعايٚ ١ٝايكعبٚ ١ايؿكرل٠؟ ٌٖ ،نإ االغتكطاض اختٝاضٟ
أ ٚانططاض ٟ؟ ،يهٔ ايٛاقع إٔ ٖصا ايتٛظٜع ٜؿػط يٓا ايتؿاٚت اجملاي َٔ ٞسٝح ايتٗ١٦ٝ
ٚايتٓعٚ،ِٝنصا عسّ االْػذاّ بني األقطاب املٗٝهً ١يًُذاٍ .ؾتُٝع ايػهٔ بايتبعجط نُا
ٖ ٛاؿاٍ يف بًس ١ٜظغا ١ٜاييت أقبشت قٝطا اغتعُاضٜا ميتاظ بُٓطني َٔ ايػهٔ .

2

ايُٓط األ :ٍٚقط ١ٜؾالس ١ٝشات منط أٚضٚبٜ ٞتُجٌ يف ايػهٔ االغتعُاض ٟاملتذُع يف
ٚغط املطنع ،ميتاظ باالْتعاّ,املػانٔ تذلنع باملٓاطل ايػًٗ ١ٝشات اإلَهاْٝات ايعضاع١ٝ
ٚقس مت اختٝاض ٖصا املٛقع نُكط يًُعُط ٜٔبساؾع االغتػالٍ االقتكاز. ٟ
ايُٓط ايجاْٜ:ٞتُٝع بذلنع غهاْ ٞنبرل،ظٗطت بكُات املعُط َٔ خالٍ ايػهٓات
اييت قسضت ب

غهٔ َبعجطَٛٚ،٠ظع ١أغًبٝتٗا يف ايؿُاٍ،قسض اندل عسز مبؿت٘

بٛدطاض،املاحل،أٚالز قاحل ،عً ٢ايذلتٝب
متجٌ غ٣ٛ

ٚ

َػهَٔ،كاضْ ١مبؿت ١قطَٛز ٠اييت ال

َػهٔٚ .قس ؾذع ٖصا ايتٛظٜع تٛؾط ايططم ٚخكٛب ١األضان ٞالغتػالشلا َع

ٚدٛز فاضَ ٟا ١ٝ٥زا ١ُ٥اؾطٜإ 3أقُٝتجُاَْ ١ٝطانع اغتٝطاْ ١ٝيف َٓطك ١ايسضاغ:ٖٞٚ ١
"ايطٚاؾس،تٝدلقٓت،ؾطد،٠ٛٝضدام،ظغا ,١ٜبين قؿ( ١يٛغات )،امحس ضاؾس ."ٟبطظت ٖصٙ
ايُٓاشز يف قٝط ايتعُرل ؾر َعايَ ١ع اْتؿاض ايٓؿاط ايؿالس ٞشات ايطابع ايطأزلاي ٞغٓ١
ّ.
قبٌ إٔ ْتٛغع يف زضاغتٗا ،جيب ْططح ايػؤاٍ ايتايَ:ٞاَٖٛطنع االغتٝطإَ،ا اشلسف
َٔ إْؿا. ٙ٤
1

3

89 6:91
Enquête sur les résultats de la colonisation, OP.CIT, P:202
8:
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َطنع االغتٝطــــإ ( َطنع غهاْٜ:)ٞعين ايتعُرل االغتعُاض ٟباملٗادط ٜٔاألٚضٚبٝني
خاق ١ايؿطْػٝنيٚ ،ايص ٟنإ بكٛضَ ٠ػتُطٚ،٠ناْت اإلزاض ٠ايؿطْػ ١ٝتتبع أغًٛبني
ٚٚغًٝتني َباؾطتني أغاغٝتني يتشكٝل ٖصا اشلسف:ايتٓاظٍ عٔ األضان ٚ ٞإْؿاَ ٤طانع
ٚقطٚ ،٣اييت مل ٜتِ تطبٝك٘ ست ٢غٓ١

ّ ،أ ٜٔمت إعطا ٤إؾاض ٠اْطالم تٓؿٝص ٖصا املؿطٚع

بكٛضٚ ٠انشٖ ،١ص ٙاملطانع املٓؿأَٛ ٠دٛز ٠يف َٓاطل اغتعُاضَ ١ٜؿتٛس ١يألٚضٚبٝني.

1

تطبٝل املؿطٚع االغتعُاض ٟيبٓا ٤قط ٣يًُعُط ٜٔمل ٜتِ تطبٝك٘ نُا متت اإلؾاض ٠إي ٘ٝإال
بعس قسٚض قاْ ٕٛغٓٝاتٛغهْٛػٛيت،ايص ٟاقط ْعاَا دسٜسا ٜعتُس عً ٢االْتكاٍ اؿط
يألَالى بني اؾعا٥طٜني ٚاألٚضٚبٝنيٚ ,ايصٜ ٟسعِ أٜها ؾهط ٠ن ٕٛاملعُط ٜٔقازض ٜٔعً٢
اإلقاَ ١يف مجٝع ْٛاس ٞاإلقًَ ِٝع تٛؾرل ؾطٚط اؿٝا ٠املال( ١ُ٥األَٔ ،ايكش...١اخل)ٚ .مت
تٛظٜع ٖص ٙاملطانع عً ٢ايعُاالت ايجالخ (قػٓطٖٚ ،١ٓٝطإ  ،اؾعا٥ط) .إلْؿاٗ٥ا خككت
دع َٔ ٤أضانٝتابع ١ألَالى ايسٚيٚ ١ايبًسٚ ،١ٜاييت ناْت تؿهٌ غابكا َطاع ٚأضان ٞظضاع١ٝ
يًػهإ احملًٝني.

2

املطًب األَ:ٍٚطانع االغتٝطإ زاخٌ ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي.١
متٝعمتطانع االغتٝطإ زاخٌ ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي١بهْٗٛا قٝطات تعُرل شات
ٚظٝؿ١اقتكاز١ٜظضاع١ٝإلْتاز اؿبٛب ايهطٚ ّٚايعٜت ،ٕٛنُٓأضان ٞايعضاع ١ٝخكبٚ ١اغع١
املػاس .١اييت ضنعت عًٗٝا ايػًط ١االغتعُاضَٓ ١ٜصبسا ١ٜتٛادسٖا باملٓطكٚ ،١سٛيتًُهٝتٗا
َٓاؾعا٥طٜني إي٣أَالى ايسٚيٚ ١ايبًسٚ ١ٜتسضجيٝا إىل ًَه ١ٝاملعُط.ٜٔ
تأغػت ٖص ٙاملطانع يًتشهِ أنجط يف اجملاٍٚ .تعتدل قاعس ٠ؼت ١ٝاغتعُاض ١ٜيكاحل
املعُط ٜٔالغتػالٍ األضضٖ،ص ٙايكطَ ٣ع َعاضعٗا ٚكاظْٗا أَانٔ إلقاَٚ ١اـسَات ٚعً٢
بعس

ّ اىل

ّ تٛدس املؿت٘ اييت ؼٌُ عازْ ٠ؿؼ االغِ َجاٍ َطنع بين قؿ.١
1

- Gouvernement général de l’Algérie: Cent ans de colonisation français en Algérie, Alger
1930, P:52.
Sautayra,OP.CIT, PP: 88-89.
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ناْت ٖص ٙايكط ٣االغتٝطاْ ١ٝاييت ٜكطٓٗا ايهٛي ٕٛمبجاب ١أقطاب ظضاعٖ ١ٝاَ،١ظٚزت
املداظٕ ايؿطْػ ١ٝبايكُح ايكًب ٚايًنيٚ ،شيو بؿهٌ ايٝس ايعاًَ ١ايطخٝكٚ ١اييت ناْت تػام
بأمثإ ظٖٝس ٠دسا َٔٚ .بني ٖؤال ٤ايهٛي ٕٛايص ٜٔنإ شلِ ؾإٔ يس ٣ايػًطات ايؿطْػ١ٝ
عَُٛا

باؾعا٥ط

ٚيس٣

اؿانِ

ايعاّ

باؾعا٥ط

خكٛقاَٛ:ضٜؼ

ايعاقُ١

ؾٛضMauriceFaurdايص ٟاغتٛىل عً ٢أدٛز األضانٝدلداقٛؾطدٚ ،٠ٛٝنإ ٜكسّ إْتادا ٚؾرلا
َٚتٓٛعا يالقتكاز ايؿطْػ ٞعً ٢سػاب ايبط ٕٛاؾا٥ع َٔ ١اؾعا٥طٜني باملٓطك.١

1

َا ميهٔ َالسعت٘ سَ ٍٛطانع االغتٝطإ مبٓطك ١ايسضاغ ٖٛ ١تطابل األٚغاط
ايطبٝعَ ١ٝع اْتؿاض األضان ٞايهٛيْٝٛاي ،١ٝسٝح متطنع ايهٛي ٕٛبني األسٛاض اـكب١
َٓٚطك ١ايػٗ ٍٛايعًٝا .بُٓٝا ظًت املٓاطل اؾبًٚ ١ٝايتالٍ املطً ١عً ٢األسٛاض اـكبَ ١أٖٛي١
بايػهإ اؾعا٥طٜني مياضغ ٕٛظضاع ١تكًٝس ١ٜبػٝط 2.١اغتكط املعُط ٕٚيف مخػَ ١طانع
 ٖٞٚناألت:ٞ
َطنعؾر َعايٚ :"C.M"١ظٝؿٖ ١صااملطنعإزاض ١ٜيتػٝرل بك ١ٝاملطانعٜ،هِ إزاضاتكتًؿ ١تساض َٔ ططف َػٛ٦إلزاض ،ٟقان ،ٞطبٝب اغتعُاض ،ٟقابض َٛٚظع ملدتًـ
اـسَات.

3

 َطنع يٛغاتٚ:Lucetنإ ٜػُ ٢غابكا َطنع بين قؿٜ،Beni Gâcha ١كع عً٢بعس

نًِ َٔ سسٚز ايبًس ،١ٜمت تأغٝػ٘ بتاضٜذ
ٖوَ .ػاس ١ايؿٛاضع يف املتٛغط

َػاس١

ٚ،ايػهإ األقًٝني

عسز أؾطازٖا

ْٛؾُدل

ّٜ ،هِ

ٖهتاض ،اغتكطت بٗا

عا ١ً٥عً٢
عا ١ً٥ؾطْػ١ٝ

ْػُٖ .١صا املطنع ايٛسٝس سٝح ايعٓكط

82
;
8008
1

;

-

-
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2

BoujemàaSoukehal: Bassin de ferdjioua « problèmes majeurs et
perspectivesd’Aménagement, Thèse de Magister », Constantine, Juin, 2002, P:86.
3

-Congrès de la colonisation rural, Monographie Algérienne, .... OP.CIT, P; 88:
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ايؿطْػَ ٞتؿٛم عسزٜا عٔ ايعٓكط األًٖ َٔ .ٞاملطانع األنجط أُٖ ،١ٝي٘ ٚظٝؿ ١ظضاع١ٝ
"ايعضاع ١املؿذلن ."١بك ٞقٌ اٖتُاّ ملهاْتٗايعضاع.١ٝ

1

 َطنع تٝدلقٓتٜ :Tiberguentكع عً ٢بعسَعاي .١أغؼ ّٜٛ

ؾٝؿطٟ

نًِ َٔ َطنع ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر
عا ١ً٥يًُػتٛطٓنيٚ ،

ّ ،اغتكطت ب٘

أقًٝني.اغتكطت عً ٢أضان ٞتابعًَ ١هٝتٗا يًسٚيَ ١ػاستٗا:

غهإ

ٖ .هتاض.أَااألضانٞ

ايتابع ١ملًه ١ٝايبًس ١ٜؾُٓشت عً ٢ؾهٌ اَتٝاظات يًُعُط ,ٜٔقسضت َػاس ١نٌ اَتٝاظ يف
املتٛغط

أٚضٚبٚ ٞ

ٖهتاض ،مت تٛظٜعٗا عً ٢عا٥الت(

دعا٥ط .)ٟنإ ٖصا املطنع

غابكا َعزٖطا يهٓ٘ ؾكس أُٖٝت٘ يف املطاسٌ االغتعُاض ١ٜايتايٚ ،١ٝأقبح ؾب٘ َٗذٛض .أَا
سذِ االَتٝاظات املُٓٛس ١يًُعُطًَ َٔ ٜٔه ١ٝايسٚي ١بًػت يف املتٛغط
عا٥الت ؾطْػ( ١ٝ

ٖهتاضيعؿط٠

ؾدكا ).

َطنعايطٚاؾسَ ٖٛٚ:Rouachedطنع ٜكع ؾٛم َٓشسضات دبٌ بٛؾاضف،عً ٢بعسنًِ َٔ َطنع ايبًس ،١ٜمت تأغٝػ٘ ّٜٛ
َػاست٘

َاضؽ

ّ،نِ

عا ١ً٥عً ٢فاٍ

ٖ .هتاضَٓ،شت قطع أضن ١ٝيًُعُط ٜٔناَتٝاظات تبًؼ يف املتٛغط

ٖهتاضٜ ،كطٓٗا

عا١ً٥

دعا٥ط.ٟ

ؾطْػٚ ٞ

 َطنع ضٜؿً" ٛٝامحس ضاؾس:Richelieu"ٟآخط َطنع مت تأغٝػ٘ باملٓطك ،١أْؿأبتاضٜذ

د١ًٜٝٛ

ّ ،اغتكطت ب٘

عا َٔ ١ً٥املػتٛطٓني َٓٗا

عا٥الت ؾطْػ١ٝ

نُت:
ؾدكاٚ ،

دعا٥ط.ٟيف َٓطكَ١ػاستٗا

بًػت َػاستٗا يف املتٛغط

ٖ .هتاضَٓشت اَتٝاظات يًُػتٛطٓني

ٖهتاض .

إناؾ ١إىل ٖص ٙاملطانع؛ مت ؽكٝل َػاس١

.

ٖهتاض،خاضز قطاضات ايتأغٝؼ

يف خسَ ١املػتٛطٓني ايصٜ ٜٔعتدل ٕٚأغًبتِٗ أداْبٖ ،ص ٙاملػاس ١نُت عسَ ٠عاضعٚ .بصيو

1

- S. A. C, L’Arrondissement de Mila, Constantine, Imprimerie chapelle, Paris, PP::2-96.
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أقبشت ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعايَٓ ١س تأغٝػٗا غٓ١
ؾطْػٜٓ ٞؿط ٕٛيف ايعضاعٚ ١ايبك١ٝ

ّ َكطا جملتُع كتًطَِٗٓ ،

ْػَُٛ ١ظؿ ٛايبًسٜات ٚػاض ٚسطؾٝني ٚعُاٍ.

1

ٖص ٙايتذُعات ايػهٓ ١ٝشات طابع ؾالس َٔ ٞططاظ أٚضٚب ,ٞيف ايبسا ١ٜأْؿأت عؿط٠
بٓاٜات َتطٛضَ ٠طبٛط ١باملطاؾل ايهطٚض ١ٜيًشٝا( ٠املا ٤ايؿطٚب) .تتُٝع بأؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ
َطبع ١عً ٢خط َػتك,ِٝبٓٝت باؿذاضٚ ٠املٛاز احملً ١ٝشات غكٛف َٔ اؿطب ٚايكطَٝس
األمحط مبساخٔ َٔ األدط .متتاظ ٖص ٙاملطانع بططقات َػتكَ١ُٝعبسٚ ٠غرل َعكس ,٠بأضقؿ١
عطٜهَ ١ع ١ٜٓباألؾذاض.

2

سايٝا ٖص ٙايتذُعات ايػهٓ ١ٝيف تسٖٛض ,سٝح ؾكسٚا َٝعاتِٗ اـاق ١اييت بٓٝت َٔ
ادًٗا ,اغتػًٛا َٔ ططف أْاؽ ال عالق ١شلِ باجملاٍ ايؿالسَ ٞع تعاٜس ايُٓ ٛايسميٛغطايف أثطت
غًبا عً ٢ايػهٓات احملٝط ,١ؾؿكسٚا بطٜكِٗ املعٗٛز ْعطا يػٝاب َعامل ايتشهط يًُٛاطٔ.

املطًب ايجاْ : ٞايكط ١ٜايؿالس ١ٝاالغتٝطاْ ١ٝظغا ١ٜبٛؾ "ٕٛمنٛشدا".
َٔ ابطظ قط ٣االغتٝطإ اييت أغػت عً ٢أخكبأضان ٞايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي ،١ايكط١ٜ
ايؿالس" ١ٝظغا ١ٜبٛؾ ٖٞٚ،"ٕٛقط ١ٜاغتٝطاْ ١ٝؾالس ١ٝناْت تػُ" ٢بايدلز" خالٍ ايؿذل٠
ايعجُاْ. 3١ٝتكع نُٔ َٓطك ١األسٛاض ايساخً ،١ٝمتتاظ غكٛب ١أضانٗٝا،مما دعٌ َٓٗا
َٓطك ١تػتكطباشلذط ٠األٚضٚب ٚ،١ٝكعٕ ٜعٚز اقتكاز ؾطْػا بايهطٚ ّٚاؿبٛبٚ ،قبٌ شيو

سٛيت أخكب أضانٗٝا إىل أَالى ايسٚي ١ايؿطْػ"١ٝايسَٚني" .Immeubles Domaniaux
1

- Congrès de la colonisation rural, Monographie Algérienne…, OP.CIT, P:830.

2

-C.Nesson, DJ. Sari : Recherche sur L’Algérie, éd CNRS, Paris, 1978, Vol 17, P:188.
3

N. Robin, OP.CIT, P:13
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ناْت أضانٗٝاْٗا ١ٜايعٗس ايعجُاْ ٞتابع ١ألَالى ايباًٜو "ًَه ١ٝايععٍ"َ،ؿتٗط ٠بعضاع١
اؿبٛب،ست ٢إٔ اغِ املٓطكَ ١ؿتل َٔ"ظضعا "١ٜاملأخٛش َٔ ٠ظضاعٖٚ،١صا ٜسٍ عً ٢خكٛب١
أضانٗٝا ٚتٛؾط املٝاَ ٙجٌ "عني ضأؽ املعاٜط" .عٓس زخ ٍٛاملػتعُط غرل ازلٗا إىل ظغا ١ٜيف ايًؿغ
ايؿطْػ.ٞ

1

عطؾت املٓطك ١تٗٚ ١٦ٝتٛطٔ يًُعُط ٜٔبؿهٌ َباؾط ،ؾتِ تٛظٜع قطع أضن(١ٝاَتٝاظات)
عً٣املعُط"ٜٔأضان َٔ ٞقٓـ ايتعُرل ايطزل،" ٞاغتػًت يف ظضاع ١ايهط ّٚيف باز ٨األَط مت
سٛيٖٛا يعضاع ١اؿبٛب،ؾتِ بٓاَ ٤طنع يًتعُرل عً ٢غؿح َطتؿع " ضأؽ املعاٜط" ٜبعس عٔ
َؿت ٢ايدلز عٛايٞ

ّٚ،قس َٓع اؾعا٥طَٔ ٕٜٛ

نًِ،متطنع ب٘ املعُط ٕٚغٓ١

ايػهٔ ؾ ٘ٝمما زؾعِٗ إىل إقآََ ١اظشلِ يف غؿح اؾبٌ باملهإ املػُ ٢املؿت٘ .
مبكته ٢ايكطاض ايكازض بتاضٜذ
ايكالسٝات مبػاس١

ْٛؾُدل

2

ّ،أقبشت َٓطك ١ظغا ١ٜبًس ١ٜناًَ١

ٖهتاضٚ ،اييت ناْت متاثٌ يف تٓعُٗٝا ٚتػٝرلٖا بًس١ٜ

ؾطْػ. ١ٝ

بسأ تطبٝل ٖصا ايكطاض ابتس٤ا َٔ داْؿٞ

ّ ايص ٟحيسز ْٛع ١ٝاملًهٝات ايتابع١

ملطنع ايتعُرل ايصٜ ٟهِ:املطانع ايػهٓ ١ٝاألٚضٚبٚ ١ٝاحملٝط االغتعُاض ٟيػطاغٓٚ١ضدام
يؿطاز ٠ايص ٟأخس َٔ زٚاض قطَٛزٚ ٠قب ١ًٝظٚاغ،١اييت ناْت تؿهٌ ععٍ زٚي ١مبكته٢
َطغ ّٛاؾطٌٜ

ّ3.ؾعٗطت أضبع ١أْٛاع َٔ املًهٝات مبػاسات َتبا.١ٜٓ

اؾس ٍٚضقِ :أْٛاع املًه ١ٝيف ايكط ١ٜايؿالس ١ٝظغا ١ٜبٛؾ.ٕٛ
املػاس١

ْٛع ١ٝاألضانٞ
أضان ٞاملعُطٜٔ
أضان ٞايسٚي١
1

-Bulletin du Gouvernement général de l’Algérie 1880, P: 817.

2

3

-B. G.G.A, 1880, OP.CIT, P: 817.
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أضان ٞبًس١ٜ
أضان ٞمجاع ١ٝيًذعا٥طٜني
َٔ خالٍ ٖص ٙاملعطٝات ايطقُ ١ٝاييت متجٌ َػاس ١املًهٝات ايعكاض ١ٜزاخٌ ايكط١ٜ
االغتٝطاْ ١ٝظغا١ٜبٛؾْ ،ٕٛالسغ ْٛعني َٔ املًه ١ٝاـاق ١إىل داْب ًَه ١ٝايسٚي١
ٚايبًس.١ٜ
ايٓٛع

األٍٚ

ًَهٝاتُُٗابني

َٔ
ٚ

املًه١ٝ

اـاق١

تابع

ألٌٖ

تٓشكط

املٓطك١

َػاس١

ٖوَ،تُطنع ٠أغاغا يف املٓاطل األقٌ خكٛب،١بعسَا غًبِٗ املعُط

األضان ٞاـكبٚ ١عٛنٗا باألضان ٞغرل اـكب ١ايٛاقع ١يف اؾٗ ١ايؿُاي ١ٝايؿطق ١ٝيٛاز
ايٓذاٚ،٤ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞاملًه ١ٝاـاق ١شات املػاس ١ايٛاغع ١تابع ١يًُعُط ،ٜٔايص ٜٔاستًٛا
أخكب األضان ٞباؿٛض ايتً ٞاملال ِ٥يعضاع ١اؿبٛب ٚاييت تكسض َػاستٗا
َٔ قٓـ ايتعُرل ايطزلٜ ٞتكازلٗا

َايو أٚضٚب ٖٚ. 1ٞصا َاٜؿػط األعساز املتعاٜس٠

يًُٗادط ٜٔاألٚضٚبٝني إىل املطنع ايطٜؿ ٞابتسأَ ٤
ْٛؾُدل

ٖهتاض

ّ  ٖٞٚغٓ ١بسا ١ٜتٓؿٝص َطغّٛ

ّ أ ٟغٓ ١تأغٝؼ ايبًس ١ٜايهاًَ ١ايكالسٝات C.P.E

2

اؾس ٍٚضقِ
ايػٓ١

األٖايٞ

األٚضٚبٕٛٝ

اجملُٛع

1

- IBID, P: 134.
-S. A. C, Recueil des actes de la préfecture de Constantine, 1927, N°02, P:54.

2
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اْتؿطت يف إقً ِٝايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي ١عسَ ٠طانع،ايبعض َٓٗا ؼ ٍٛبعس االغتكالٍ
إىل َسٕ سهطٖ ١ٜاَ ،١بُٓٝا تكٗكط ايبعض األخط ٚأقبح َطانع قػرل،٠نُا ٜٛدس ْٛع
آخط متجً٘ فُٛع ١عسٜس َٔ ٠ايتذُعات ايطٜؿ ١ٝايكػرل ٠اؿذِ اييت أْؿأت بايكطب َٔ
املطانع االغتٝطاْ ١ٝاالغتعُاضٚ ١ٜشيو يػطض ايعٌُ يف َعاضع ٖص ٙاملطانع.
ْؿرل أٜها إىل إٔ َطانع االغتٝطإ يف إقً ١ًَٝ ِٝبًؼ

1

َطنعا َٓٗا َطانع يف

ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي،١إناؾ ١إىل َطانع ٖاَؿٜٓ(2. ١ٝعط املًشل ضقِ

)

املبشح ايجاْ:ٞتؿهو ايبٓ ١ٝايكبًٚ ١ٝتطادع ايٛنع ١ٝاالدتُاع.١ٝ
املطًب األ َٔ: ٍٚايكب ١ًٝإىل ايسٚاض نَٛني .
عٓس قس ّٚايؿطْػٝني إىل اؾعا٥ط ٚدسٚا ْعاَا َطنعٜا نعٝؿا متجٌ يف اؿهِ
ايعجُاْٚ ،ٞيهٔ عًَ ٢ػت ٣ٛايكاعس ٠نإ ٖٓاى ْعاّ فاي ٞادتُاع ٞق ٟٛمتجً٘ ايكب،١ًٝ
ٖص ٙاألخرل ٠نإ حيهُٗا ظعُاَُٗ ٤تِٗ تػٝرل ؾؤ ٕٚايكب.١ًٝ

3

يهٔ بعس تكسّ االغتعُاض يف األضٜاف ٚاالغتٝال ٤عً ٢األضانٚ ٞتٛغع فاٍ املعُطٜٔ
نعـ ْؿٛش ٖؤال ٤ايععُا ،٤سٝح بعس إٔ أزت ٖص ٙايؿَُٗ ١٦تٗا يف تػٗ ٌٝتٛغٌ االغتعُاض يف

-B. Soukehal, OP.CIT, P: 85.

1
2

- L’Arrondissement de Mila,OP.CIT, P :9.
3

...
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ايطٜـ بسأت اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜتػتػين عٔ خسَاتٗا .1نُا قاَت بػٔ فُٛع َٔ ١ايكٛاْني
تٗسف نًٗا إىل تؿهٝو ٖصا اإلطاض ايتكًٝسٚ ٟاغتبساي٘ بٛسسات إزاض ١ٜدسٜس ٠بس٤ا بايسٚاض
ؾايبًس ١ٜبٓٛعٗٝا:كتًطٚ ١ناًَ ١ايكالسٝات.

2

نإ ايتٓع ِٝايكبً ٞيًُذتُع اؾعا٥ط َٔ ٟايكعٛبات ايهدل ٣اييت ٚادٗت االغتعُاض
ايؿطْػ .ٞسٝح ظٗط اٖتُاّ املعُط ٜٔباالغتٝال ٤عً ٢أضان ٞاؾعا٥طٜني ٚاغتػالشلا اغتػالال
نبرلاٚ ،ال ٜتِ شلِ شيو إال بتؿهٝو ايكب ١ًٝاؾعا٥ط،١ٜسٝح ٚضز إىل فًؼ ايؿٛٝر غٓ١
ّ عً ٢يػإ بعهِٗ ايك ٍٛايتاي«:ٞإٕ عً ٢ؾطْػا إٔ تك ّٛبتؿهٝو ايكبٚ ١ًٝؼطِٝ
االضغتكطاط ١ٝايعطبٚ ١ٝايٛق ٍٛإىل إيػا ٤ايكها ٤اإلغالَٚ ٞإقطاض اإلزَاز».

3

ططأ تػٝرل نبرل يف اؿٝجٝات اي ١َٝٛٝيًذعا٥طٜني ،بعس اغتٝال ٤املعُط عً ٢أضان،ِٗٝ
ٚته ٜٔٛاملساؾط ٚايكط ٣أَ ٚا ٜػُ ٢بايتذُعات ايػهٓ،١ٝعٔ ططٜل قإْٛ
ّ،ايصٖ ٟسف إىل إْؿاَ ٤ساؾط ٚقط ٣عً ٢سػاب ايكبا ٌ٥املتؿطق١

SénatusConsulte

ٚاملؿتت َٔ ،١ادٌ املطٚض باجملتُع اؾعا٥طْ َٔ ٟعاّ غرل َؤغؼ إىل ْعاّ ضأزلايٖٚ ،ٞصا عدل
قٓٛات قاْٚ ١ْٝٛاقتكاز. ١ٜ
اشلسف ايجاْٜ ٞتُجٌ يف إْؿا ٤املًه ١ٝاـاقٚ ١غًذ ايؿطز َٔ ايكبٚ ١ًٝزف٘ يف ػُعات
بإؾطاؾاإلزاضٖ ،٠صٖايتذُعات ايػهٓ ١ٝأطًل عًٗٝا "ايسٚاض"ٖٚ ، 4صا املػعٜٗ ٢سف إىل
تؿهٝو ايكبا َٔ ٌ٥ادٌ ضؾع اؿٛادع يتػْٗ ٌٝكٌ املًه. ١ٝ
ثِ قاَت اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜعً ٢املػت ٣ٛاألعً ٢بإْؿا ٤ايبًسٜات بٓٛعٗٝا بًسٜات كتًط١
 ٚبًسٜات ناًَ ١ايكالسٝات.1عٝح أنٌُ بػط ْؿٛش ٙبؿهٌ ْٗا ٞ٥باالعتُاز عًٖ ٢صٜٔ
ايٓٛعني َٔ اإلزاضٚ ،٠شيو نُٔ زٚا٥ط ٚايسٚا٥ط نُٔ عُاالت .

2

1
2
3
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ٖص ٙاإلغذلاتٝذ ١ٝأزت إىل ظععع ١ايبٓا ٤االدتُاعْ ٞتٝذ ١تكػ ِٝايكب ١ًٝإىل زٚاٜٚط،
ٚايص ٟتػبب يف ؾػٛض ايعالقات ايػابك َٔ ١قاعستٗا املاز ،١ٜسٝح ناْت ايعالقات
االدتُاعَ ١ٝكبٛغ ١بطٚابط ايسّ،تذلغذ بايتُتع اؾُاع ٞيألَالى املؿذلن.١يهٔ ايعالقات
اييت سًت َهاْٗا يف ايسٚاٜٚط لُت عٔ ػُٝع عٓاقط ؾسٜس ٠االختالف ،إش مل تأخص
ايػًطات االغتعُاض ١ٜيف تكػُٗٝا بعني االعتباض ايذلابط بني ايػهإ .

3

َٔ األَجً ١اييت تدلظ ؾعال تؿتٝت ايكب ١ًٝيف َٓطكتٓا ,قب ١ًٝؾطد ٠ٛٝاييت قػُت إىل غبع١
زٚاٜٚطٖٓٚ .اى َٔ ايكبا ٌ٥اييت قػُت إىل زٚاض ٜٔؾكط َجٌ قب ١ًٝأٚالز نباب إىل:زٚاض أٚالز
نباب زٚاض غُطٜإ ٚاألَجً ١نجرلَٚ ٠تٓٛع .١االختالف ايعاٖط يف عسز ايسٚاٜٚط املٓبجك ١عٔ
ايتكػٜ ِٝطدع إىل املػاس ١بايسضد ١األٚىل ٚاعتباضات أخطٜٓ(4.٣عط املًشل ضقِ:

)

إشٕ ,اعتُست اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜعً ٢ايسٚاض نبس ٌٜعٔ ايكب ،١ًٝثِ اْتكًت تسضجيٝا إىل
ْعاّ ايبًس.١ٜ
(ٜٓعط املًشل ضقِ:

سٝح مبكته ٢ايكطاض ايكازض زٜػُدل

) ،أغػت ايبًس١ٜ

املدتًط ١ؾر َعايٚ ١مت ػُٝع ايسٚاٜٚط .تؿهًت َٔ أغًب ١ٝدعا٥طٜٛٓٝأقً١ٝاملػتٛطٓني ،قسضت
َػاستٗا ب:

.

ٖهتاض،غهٓٗا

.

ْػُ َٔ ١ايعٓكط األًٖٚ ،ٞ

أٚضٚبَٛ ٞظعني بني ثالخ َطانع أغاغ ١ٝبايذلتٝب األت:ٞايطٚاؾس:
أٚضٚب،ٞؾر َعاي:١

َػتٛطٔ

أٚضٚب،ٞتٝدلقٓت:

أٚضٚب.ٞ

1

(Maxime Champ) 1 2
23
2

Alain Sainte-Marie:De la Tribu Au Douar –Commune En Algérie Centrale, Au 19emeSiècle ,
Congres d’Histoire, OP.CIT, P:380.
3
88
4
- B.G.G.A, 1892 P: 1481,1895P: 172, 1896P: 173.
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اختًؿت ايتكاضٜط االغتعُاض ١ٜس ٍٛعسز ايسٚاٜٚط املؿهً ١يًبًس ١ٜاملدتًط ١ؾتصنط ايبعض
اخط٣

زٚاضا َٔ،نُٓٗا َطانع اغتٝطإ ٚنٝعتني َػاستُٗا

1

ٖهتاض

اؾس ٍٚاآلتٜ ٞكسّ عسز غهإ نٌ زٚاض َؿهٌ يًبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي.١

2

اؾس ٍٚضقِ
اغِ ايسٚاض

عسز ايػهإ

اغِ ايسٚاض

عسز ايػهإ

أٚالز حي٢ٝ

.

ايطٚغ١ٝ

ال تٛدس َعطًٝت

ظٚاغ١زٖط٠

.

ضاؽ ؾطد٠ٛٝ

.

اضاؽ

.

طًش١

.

أٚالز ساٜا

.

بين َطٚإ

ال تٛدس إسكاٝ٥ات

ظاضظا

.

أٚالز ظغاض

.

عطب ايٛاز

.

أٚالز ؾالح

ال تٛدس إسكاٝ٥ات

أٚالز عُٛض

ال تٛدس إسكاٝ٥ات

َٛظي١ٝ

.

غُطٜإ

.

أٚالز نباب
بين قؿ١

.
ال تٛدس إسكاٝ٥ات

ؼٛيت ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي ١إىل بًس ١ٜشات ايكالسٝات ايهاًَ١مبكته ٢ايكطاض
ايكازض يف

دٛإ

ّ ،بػبب ايتعاٜس املػتُط يعسز املػتٛطٓني ٚأقبشت تهِ

ناًَ ١ايكالسٝاتٜٓ(.عط املًشل ضقِ:

بًس١ٜ

)َ,ع خًل أقػاَإزاض ١ٜخاقٚ ١ايصٜ ٟهع ايٛدٛز

ايؿطْػ ٞؼت املطاقبٚ ١اؿُاٚ،١ٜنصيهإْؿاَ ٤ساضؽ ٚقاعات عالز...اخل .تهَ ٕٛطنع
ؾطد:َٔ ٠ٛٝاملطنع(ؾطد+ )٠ٛٝزٚاض ايطٚغ. ١ٝ

3

B.G.G.A, 1888, P:806.

1
2

-D.T.Morsely: De l’épidémie cholérique qui a sévi aux environs de Constantine et
notamment dans la C.M de fedj –M’Zala 1885-1886, Constantine –Imprimerie Adolphe
Braham, 1886, P:17.
3
S.A.C: L’Arrondissement de Mila, OP.CIT, P 18
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املطًب ايجاْ:ٞتسٖٛض ايٛنع ١ٝاالدتُاع.١ٝ
ٖسؾت اإلغذلاتٝذ ١ٝاألغاغ ١ٝيؿطْػا إىل تهػرل اجملتُع اؾعا٥ط ٟايتكًٝسٚ،ٟشيو عٔ
ططٜل تكت ٌٝايػهإْٚ ،عع املًه ١ٝبايكٚ ٠ٛتؿكرلِٖ ٚططزِٖ إىل األضان ٞاألنجط ؾكطا .

1

ؾكس ناْت اؿاي ١االدتُاع ١ٝقٛضَ ٠عدل ٠عٔ اؿاي ١االقتكاز،١ٜبعسَا
تعطنتكبا٥الملٓطك ١إىل اجملاعات ايٓاػ ١عٔ األَطانٛاألٚب ١٦اييت أثكًت ناًٖٗاْ ٖٞٚ ،ؿؼ
1

6:29 6:00
881
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ايكبا ٌ٥اييت تعطنت إىل ايكُع بعس ايجٛضات ايهدل ٣بني

ّٖ .ص ٙايكبا ٌ٥ايجا٥ط٠

-

ناْت قس اغتٓؿست كعْٗٚا ٚمل ؼكس ؾ٦ٝا َٔ قكٛشلا غٓ١

ّ ،نُا ؾكست قػُا

نبرلا َٔ قطعإ املاؾٚ ١ٝباعت ايباق ٞيتػسٜس تعٜٛهات اؿطب ،1أز ٣شيو إي٣تؿاقِ ساي١
اجملاع ١زاخٌ قب ١ًٝؾطدٚ ٠ٛٝأٚالز نباب ٚأٚالز بٛقالحٚ ،نصيو زاخٌ ايكبا ٌ٥اجملاٚض٠
نكب ١ًٝأٚالز عبس ايٓٛض َابني

ّ.

-

أزت إىل اضتؿاع ْػب ١ايٛؾٝات بني غهإ قبا ٌ٥املٓطك ،١بػبب تسٖٛض اؿاي ١ايكش١ٝ
ٚاْتؿاض األَطاض ٚاألٚب(١٦ايهٛيرلا) ٚاجملاع.١
ْتٛقـ عٓس ٖص ٙايٓكط ١يٓططح ايػؤاٍ ايتايَ ٞا ٖ ٞاألغباب اييت أزتإىل اْتؿاض ايبؤؽ
بني ايػهإٚ ،اييت أعذعتِٗ عٔ ؼٌُ إقابات ايهٛيرلا ٚايتؿٜٛؼ خالٍ غٓيت

-

ّ.
اإلداب ١عٔ ٖصا ايػؤاٍ َطتبط ١باؿاي ١اييت تٛدس عًٗٝا املًه ١ٝايعطب ١ٝنُٔ احملٝط
ايعؿا٥ط ٟؾإْٗا (أ ٟاملًهٚ )١ٝستَ ٢انامنٓٗا ًَه ١ٝخاق ١ال متٓح ينإْػإ األٚضٚبٞ
نُاْا يتكس ِٜقطض َهُ ٕٛبطٖٔ عكاضٚ،ٟأٜها األضض بعس غٓٛات َتتاي َٔ ١ٝاؿطخ ال
تعط ٞغ ٣ٛقكٖ ٍٛع ،ٌٜمما أز ٣إىل إؾطاؽ األٖطا(٤املطاَرل)ْٚ،ؿاز سبٛبٗا بايبٝع إناؾ١
إىل ثكٌ ايهطا٥بٚ ،اضتؿاع األغعاض.

3

َٚا ظاز َٔ سس ٠ايبؤؽ ،ايكشط ٚاؾؿاف،مما أز ٣إىل قشط احملاق ٌٝايعضاع١ٝ
ّ ٚاملطط ٜؿح ٚال ٜٓعٍ إال مبكساض قًٚ ،ٌٝست ٢يف أٜاّ قًَٔ ١ًٝ

ٚايػصا ،١ٝ٥ؾُٓص عاّ

ايؿتا.٤بصيو تؿؿت اجملاع ،١ست ٢أقبح ايٓاؽ ٜؤضخ ٕٛبٗا ٜٚكٛي ٕٛسسخ شيو "عاّ

-Charles –Robert Agéron Les Algériens musulmans et la France 1871-1919,Presse

1

Universitaire de France , Paris , P:180.
2

::

3

6:89
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ايؿط"ٚ.1ظازت تؿاقُا بعس َٛد ١اؾطاز اييت ادتاست بعض قبا ٌ٥املٓطك،١ؾكس غذٌ ّٜٛ
ّ اْتؿاض غطٜع ألغطاباؾطاز ٚاسسخ خػا٥طٚ ,اؾس ٍٚاألتٜ ٞبني شيو.

َاٟ

اؾس ٍٚضقِ
ايكب ١ًٝاجملتاس١

2

أثاض اؾطاز يف قبًٝيت أٚالز بٛقالح ٚؾطد.٠ٛٝ

املػاس ١اجملتاسٖ/ ١و

أٚالزبٛقالح

اـػا٥ط ( /ايعٚجي)١

ايكبا ٌ٥املٗسز٠
ايػطا١ٜٚ

.

أٚالز نباب

ؾطد٠ٛٝ

إناؾ ١إىل قبا ٌ٥قطٜب١؛ نكب ١ًٝأٚالز عبس ايٓٛض  ٚايتالغُٖ .١ص ٙايهاضث ١غتدًل
َؿانٌ أخطٚ ٣تؤز ٟإىل تأظّ ايٛنع االدتُاع ٞيًُٓطك ،١غتٓتؿط ظاٖط ٠اجملاعٚ ١تؤزٟ
إىل خػا٥ط بؿط َٔ ١ٜكتًـ األعُاض ٚايؿ٦ات،ؾاضتؿعت ْػب ١ايٛؾٝات باملكاضَْ ١ع ايٛالزات
َجال:ضدام يؿطاز ٠عسز ايٛالزات َابني
ظغا ١ٜعسز ايٛالزات َابني

نُا غذٌ ّٜٛ

ٚ

اىل

دٛإ

:

:

َٛيٛز َكابٌ

َٛيٛزٚ,ايٛؾاٜات

ٚؾا.٠
ب

ٚؾا.٠

3

ّ اَتساز غطاب ايكباَ ٌ٥ط ٠أخطٚ ،٣ادتاح َػاسات

ٚاغع: ١
اؾس ٍٚضقِ

املػاس ١اجملتاس ١غٓ١

ايكبا ٌ٥اجملتاس١

املػاس ١اجملتاسٖ/١و

أٚالز بٛقالح
ؾطد٠ٛٝ
1
2

اـػا٥ط/ايعٚجي١

ايكبا ٌ٥املٗسز٠
أٚالز نباب

.

غطا١ٜٚ

.
922

601
3
- Enquête sur les résultats de la colonisation …, OP.CIT, P:368 .
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-

نُا أقٝبت املٓطك ١بسا ٤ايهٛيرلا خالٍ ؾذلتني:ايؿذل ٠األٚىل َابني

ّ

بػبب قس ّٚبعض األٚضٚبٝني عٔ ططٜل املٛاْٚ ٧ايص ٜٔتػببٛا بايساٚ ،٤اْعساّ ٚغا ٌ٥ايٛقا١ٜ
ايكشٚ ١ٝغ ٤ٛسايتِٗ االقتكازٚ ١ٜاملعاؾ. ١ٝ
ايؿذل ٠ايجاْ ٖٞٚ:١ٝاخطط ؾذل ٠أقٝب ؾٗٝا غهإ املٓطك ١بٗصا ايسا ٤ناْت َابني
ٚ

أنتٛبط

داْؿٞ

ّ،إش غذًت

ؾر َعاي.١اْطًل ٖصا ايسا َٔ ٤زٚاض َٛظيّٜٛ ١ٝ

سايٚ ١ؾا ٠زاخٌ زٚاٜٚط ايبًس ١ٜاملدتًط١
ّ ،مت سلٌ بك ١ٝايسٚاٜٚط يف

أنتٛبط

ٚقت ٚدٝعٚ ،خًـ نشاٜا َٔ كتًـ األعُاض ٚايؿ٦ات ٚ1.اؾس ٍٚاألتٜ ٞبني شيو:

اؾس ٍٚضقِ
ايؿ٦ات ايعُط١ٜ

نشاٜا ايهٛيرلا سػب ايؿ٦ات ايعُط. ١ٜ
إْاخ

شنٛض

اجملُٛع

1

-D.T.Morsely, OP.CIT, P: 20.
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ؾُا ؾٛم
اجملُٛع

َٔ األغباب اييت أزت إىل تأظّ ايٛنع االدتُاع ٞيًػهإ األعبا ٤ايهطٜب ١ٝاييت أثكًت
ناٌٖ ايػهإ.سٝح ؾهًت ايهطا٥ب عب٦ا عً ٢غهإ ضٜـ ؾطد ٠ٛٝغٛاْٗ ٤ا ١ٜايعٗس
ايعجُاْٚ ٞخالٍ ايؿذل ٠االغتعُاض.١ٜ
إش مل ٜػذٌ ايتاضٜذ ساي ١اخهع ؾٗٝا ايٓاؽ يسؾع نطا٥ب َؿطٚن َٔ ١ططف زٜاْتني
كتًؿتني نُا ٖ ٛعً ٘ٝسايٓا ،مٔ املػًُ،ٕٛإش ًْعّ بسؾع ايهطا٥ب متًٗٝا ايؿطٜع١
اإلغالَٚ ١ٝنطا٥ب ٜؿطنٗا ايكاْ ٕٛايؿطْػ ،ٞشيو ٖ ٛايتكطٜح ايص ٟتكسّ ب٘ األعها٤
األٖاي ٞيف ؾٓ Le Hon ١غّٓ691: ١؛ َؤنس ٜٔعً ٢إٔ األعبا ٤ايهطٜب َٔ ١ٝبني أِٖ
األغباب اييت أزت إىل إؾالؽ ايعطب .

1

قسَت إسكاٝ٥ات نجرل ٠س ٍٛق ١ُٝايهطا٥ب اييت زؾعٗا غهإ ايػاسٌَٗٓ،ا إسكا٤
 ّ6913إٔ ايػهإ زؾعٛا يف ٖص ٙايػٓ ١إىل اـع ١ٜٓايؿطْػ ١ٝسٛاي82000 ٞؾطْو
نهطٜبٚ ١سٛاي90100 ٞؾطْو نعناٚ،٠دا ٤يف تكطٜط ـًٝؿ ١بابٛض ٖٛٚ2امحس بٔ زضادٞ
بٔ عاؾٛض إىل اسس ضداٍ ايػًط ١ايؿطْػٚ ١ٝازل٘ َكطؿ ٢بامل٘ شنط ؾ " :٘ٝايػايب إٔ نٌ
َازؾعت٘ االعطاف مجً َٔ ١سهط ٚعؿط م ٛاـُػٚ ١غبعني أيـ ؾطْو َٔ غرل ايعنا،٠
ٚقَ ١ُٝا قبهت٘ َٔ ظنا ٠م ٛاألضبعني أيـ ٚغتُا ١٥ؾطْو .

3

ٚشنط يف تكطٜط يًػٝس خٛد ١امحس بتاضٜذ 89افريل6919م؛بإٔ َػطّ االعطاف ايساخً١
ؼت قب ١ًٝؾطد َٔ ٠ٛٝسهط ٚعؿط عً ٢نٌ دابس،٠مت تكسٜطٖا بايؿهٌ اآلت:ٞ
اؾس ٍٚضقِ :51ق ١ُٝايعؿط ٚاؿهط املسؾٛع َٔ ١ططف قب ١ًٝؾطدٚ ٠ٛٝايبابٛض.
ايعطف

1

6

قَ ١ُٝا زؾع

عسز اؾابسات

69:

2

Archive Historique:H227,Notice sur la province de Constantine.
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½ٚدابس٠
دابس=٠

دابس½ٚ ٠

عطف ؾطد٠ٛٝ

ايباق:ٞ

اعطاف بابٛض

ؾطْهٚ ٘ٝظٚز قٛضزٟ
ؾطْو ½ؾطْو

دابس٠

ؾطْو  ٚ½ٚقٛضزٟ

دابس٠

ؾطْو  ٚقٛضزٟ

دابس٠

ضٜاٍ ؾطْه ٚ½ٚ ٘ٝقٛضزٟ

َٔ خالٍ األضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾسٚ ٍٚنصيو(املًشل ضقِ:

)ٜ،تهح إٔ اؾعا٥طٟ

ٚغاق ١ايؿالح نإ قٌ اَتكام زا َٔ ِ٥ططف ايعا٥الت املتٓؿص ٠اإلقطاع ١ٝخالٍ ايؿذل٠
ايعجُاَْ ١ٝجٌ أغط ٠بٔ عاؾٛضٚ،نصيهُشٌ اَتكام َٔ ططف ايػًط ١ايؿطْػ َٔ ١ٝدٗ١
ثاْٚ ,١ٝؾؿع ٚاغتكاب املعُط ٜٔاألٚضٚبٝني َٔ دٗ ١ثايج .١ظاْب ٖصا االَتكام تًك٢
ايهجرل َٔ اإلٖاْات يف نطاَت٘ األَط ايص ٟسسا ب٘ إىل ايجٛض ٠زؾاعا عٔ سطَ ١ايسٚ ٜٔعع٠
ايٓؿؼ ٚقٝاْ ١األضض ،سٝح ثاض غهإ ظغا ١ٜثِ اَتست ايجٛض ٠إىل بك ١ٝاملٓاطل اجملاٚض ٠ؼت
َا ٜػُ "٢ثٛض ٠غهإ ظٚاغٚ١ؾطد. "٠ٛٝ

1

املبشح ايجايحْ َٔ:عاّ إْتاز ؾالس ٞتكًٝس ٟإىل ْعاّ إْتاز ضأزلاي.ٞ
تطنعت إغذلاتٝذ ١ٝاالغتعُاض يف املٓطك ١س ٍٛاالغتٝال ٤عً ٢األضانٞ؛ شات املطزٚز١ٜ
ايعايٚ ١ٝإقكا ٤ايػهإ ٚططزِٖ باػا ٙاملٓاطل اؾبً ،١ٝمما خًل اظزٚاد ١ٝظضاع.١ٝ
ؾايؿالس ١األًٖ ١ٝبكٝتُشاؾع ١عً ٢ايٛنع ايص ٟناْت عً ٘ٝيف ايعٗس ايعجُاْ ،ٞؾالس١
َعاؾٖ ١ٝسؾٗا األ ٍٚاالغتٗالى ايصات،ٞأَا ايػٛم ؾتأت ٞيف ايسضد ١ايجاْ ١ٝتعتُس عً ٢ايعٌُ
ايعا ًٞ٥تػتعٌُ األزٚات ايبػٝط ١ايكسمي .١باملكابٌ أضان ٞاملالى ايهباض عطؾت ؼػٓا يف
1

8:
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ٚغا ٌ٥اإلْتاز ٚاالعتُاز عً ٢اإلدطاٚ ٤اـُاغني ؾأغًٛبٗا اقطب إىل األغًٛب اإلقطاع ٞإىل
داْب األغًٛب ايطأزلاي ٞايص ٟازخً٘ املػتعُط. ٕٚ

1

َا ميٝع أضان ٞايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي١اـكٛب ١املال ١ُ٥يعضاع ١اؿبٛبٚ ،ايسي ٌٝعً٢
شيو تكاضٜط اإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜيف بسا ١ٜاالستالٍ س ٍٛقب ١ًٝأٚالز نباب،نتبت "ناْت
.

ايكب ١ًٝتػتػٌ َععِ أضانٗٝا املكسض ٠عٛايٞ

ٖهتاض ؾٝعضاع ١ايكُح ٚايؿعرل".

2

يصيو اعتدلت ايػًط ١االغتعُاض ١ٜايكُح املٓتٛز األغاغٚ ٞعًُت عً ٢تٛغٝع
َػاسات٘,ؾكاَت أٚال بإْؿا ٤عًٖ ٢ص ٙاألضان ٞقط ٣ايؿالسَ( ١ٝػانٔ َٚعاضع )َٓ,تٗذ١
آيٝات عكاض ١ٜدسٜسَ ٠طبك ١قٛاْني إناؾ ١ٝيتػٝرل األضانَ.ٞاخًل بٓ ١ٝعكاض ١ٜغًب ١ٝيًؿالس١
احملً,١ٝؾايػهإ اؾعا٥طٜني َاضغٛاظضاعَ ١عاؾ ٘ٝتكًٝس ١ٜنُٔ َػاسات نٝك.١
ٜٓتذْٛايصض ،٠اؿًب ،١ايتبؼ...اخل ،ست ٢املػاسات ايٛاغع ١شات املًه ١ٝاؾُاع ،١ٝاييت
أبكت عًٗٝا اإلزاض ٠االغتعُاض ،١ٜؾٗ ٞأضان ٞغرل َال ١ُ٥يًعضاع ١يٛعٛضتٗا.
نُا لس يف املٓطك ١ايؿُايٚ ١ٝخاضز ايكطاع ايػاب ٞعس ٠عٜٓٚ ٕٛٝابٝع اغتػًٗا املعُط ٕٚيف
بػاتني ؾانٗ(١املؿُـ ،ايتني ،ايطَإ،ايؿػتل،اـٛرٚ ،)...يف األَانٔ املٗٝأ ٠بؿهٌ دٝس
ٜتِ إْتاز ايدلتكاٍٖ ،ص ٙايؿانٗ ١تٛد٘ إىل ايػٛم ألْٗا تعتدل ػاض ٠دس ٖاَ،١نُا ٜتِ زاخٌ
ٖص ٙايبػاتٓٝإْتاز ايكُح بٓٛع ٘ٝايكًب ٚايًني ٚ ،اـهط اييت ٜػتًٗهٗا األٖاي.ٞ

3

تتكـ املعاضع االغتعُاض ١ٜنُٔ قٝط ايبًس ١ٜاملدتًط ١ؾر َعاي ١باتػاع املػاس١

إىل

ٖهتاض َطزل٘ بػٝاز َٔ قكب َػطٚؽ ,تهِ ٖص ٙاملعاضع أؾذاض اؿُهٝات
ٚايهط ّٚباإلناؾ ١إىل ايٓباتات املػتعًُ ١يًطَٗ( ٞجٌ ايككدل ,املعسْٛؽ  ,ايسبؿ .)١نُا
تهِ َػتٛزعات تػتعٌُ يذلب ١ٝاملٛاؾٚ ٞؽع ٜٔاحملاق ٌٝايؿالس. ١ٝ

1
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مبذ ٤ٞايهٛيٚ ٕٛاغتكطاضِٖ بٗص ٙاألضان،ٞأسسثٛا تػٝرلا َُٗا ٚعُٝكا يف َاٖ١ٝ
اغتػالٍ األضض،ؾإْتاز املعاضع ايؿطْػ ١ٝقسّ َعطٝات أنجط لاع ١يف ايعً ّٛايعضاعَ ١ٝجٌ
ططٜك ١اؿطخ ايتشهرلٜٛاألزلس ٠تٓاٚب احملاق،ٌٝنُا اعتُست عً ٢آالت َٝهاْٝه١ٝ
َُٗ ١غاُٖت نٌ عاّ يف خًل أظَ ١ايٝس ايعاًَْ،١تٝذ ١اعتُاز ايهٛي ٕٛعً ٢تكٓٝات ظضاع١ٝ
َتطٛض ٠ظاز املسخ ٍٛاـام باؿبٛبٚ،بًؼ َعسٍ إْتاز ايكُح قٓطاض يف اشلهتاض زاخٌ املعاضع
ايؿطْػٚ،١ٝمل تتعس قبال قٓطاض يف اشلهتاض.نُا نإ ألغًٛب األؾطط ١املتباعسْ ٠تا٥ر
دٝسَٚ ٠ػتكبٌ ٚاعس يًعضاع ،١عٝح غاُٖت يف َهاعؿ ١املٓتٛز ٚشيو بؿهٌ فٗٛزات
ايهٛي،ٕٛيف سني األٖاي ٞبكٛا ٜعتُس ٕٚعًْ ٢عاّ اـُاغ.١

1

ايٓتٝذ ١اييت ٚقًٓا إيٗٝا ٖ ٞإٔ املعُط ٜٔمتهٓٛا َٔ االغتشٛاش عً ٢أخكباألضان ٞيف
قًب أسٛانؿطد ،٠ٛٝمما أسسخ تػرل منط اإلْتاز ايص ٟنإ غا٥سا قبال،نٌ ٖصا َٔ ادٌ
خسَ ١االقتكاز ايؿطْػ ٞبتكسٜط املٓتذات ايؿالس ١ٝإىل ؾطْػا .لس شيو َجال يف َطنع
ٖهتاضٚ ،ايص ٟقػِ إىل

ضدام يؿطاز ٠ايص ٟتكسض َػاست٘ ب:

ٖهتاضيبػاتني ايهط.ّٚ

َٓٗاٖ6, 6:هتاض يعضاع ١اؿبٛب َٚػاس١

أَا يف ايكط ١ٜايؿالس ١ٝظغا١ٜبٛؾٚ ٕٛايص ٟتكسض َػاستٗا ب

قطع ١خكل

2

ٖهتاض املكػُ ١إىل

ًَهٚ ١ٝثالخ َعاضع.
ٜعٛز أقٌ
َػاس:١

ٖهتاض َٔ ٖص ٙاملػاس ١إىل قب ١ًٝظٚاغ،١أَا ايباقٝؿٗٝأضان ٞععٍ خككت:
ٖهتاض سبٛب،

ٖهتاضيعضاع١ايهط،ّٚ

أَا َطنع غٝسَ ٟطٚإ املكسضَ ٠ػاست٘ ب
يعضاع ١اؿبٛب ٚ

ٖهتاض يعضاع ١ايهط. ّٚ

ٖهتاض يعضاع ١ايعٜت.ٕٛ
ٖهتاض خكل َٓٗا:

ٖهتاض

3

بايٓعط إىل ْٛع ١ٝايٓؿاط ايصَٛ ٟضؽ ٚايك ٣ٛايؿطز ١ٜيًُػتعُط االغتٝطاْ،ٞناْت
بايٓػب ١يألٖايٝبُجاب ١سػاب غاي ٞمل جئ َٔ ٚضا ٙ٤األٖاي ٞأ ١ٜؾا٥سٚ ،٠مل ٜهٔ ي٘ أ ٟزٚض

1
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يف ايتطٛض االقتكاز ٟشلِ ،يهٔ بتٛغع ْطام االغتػالٍ األٚضٚب ٞظاز َٔ قَ ١ُٝطزٚز اإلْتاز
ٚايص ٟؾهٌ عٓكط ٖاّ بايٓػب ١يًشطن ١ايتذاض ١ٜاػا ٙؾطْػا .

1

املبشح ايطابع:ضز ؾعٌ ايػهإ عً ٢ايػٝاغ ١االغتعُاض ١ٜباملٓطك.١
دا٤ضز ؾعٌ ايػهإ عً ٢ايتٛغع االغتعُاض,ٟايصٖ ٟسز أَٓاألؾطاز ٚايكبا ٌ٥بأنًُٗا.
ٖصااألَٔ ايص ٟميؼ دٛاْب عس ٠يف سٝا ٠غهإ األضٜاؾايص ٜٔقاَٛٚا ايتٛغع االغتعُاض.ٟ
اْطالم املكا َٔ ١َٚايطٜـ أَط طبٝع ٞبعس غكٛط اؿهِ املطنعٚ ،ٟعذع قٝازتٗا عً٢
تكس ِٜايبس" ٌٜؾتشطى اجملتُع ايطٜؿ ٞبػطٜع ٠احملاؾع ١عً ٢ايبكا ،٤سطنَٓ ١ػذَُ ١تعْ،١
ؾدًل ايؿطٚط املال ١ُ٥يًهؿاح املػًح َٔ سٝح ايتذاٚب ٚايتعاٚ ٕٚتٛؾرل ايطداٍ".
1
2
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ؾاستالٍ أضان ٞايعطف اييت ناْت متجٌ عٓس اغًب ايٓاؽ قه ١ٝسٝا ٠أَٛ ٚت بايٓػب١
يًؿطز ٚاؾُاع ،١ؾكس نتبEMILE DE CAVIGNACيف َعطض اؿسٜح عٔ سب اؾعا٥طٟ
يألضض "...ؾايعطب ٞسطٜل نٌ اؿطم عً ٢أضن٘ أنجط مما ْتكٛضٚ,املًه ١ٝايعضاع ١ٝعٓس
ايعطب تك ّٛعً ٢أغؼ تابج." ١

1

إشا غطْا يف ٖصا اجملاٍ ؾإْٓا ْصٖب إىل ايك ٍٛبإٔ ايكبا ٌ٥ي ٛمل متؼ َكاؿٗا ٚمل تٗسز
غًط ١األؾطاز ملا ناْت يًجٛض عً ٢ؾطْػا ،يف ظٌ سؿاظ ٖص ٙاألخرل ٠عً ٢األطط ايػٝاغ١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايس ١ٜٝٓيًكبا ٌ٥خاق ١يف بسا ١ٜاالستالٍٚ .ملا نإ ٖصا االغتعُاض ٜٗسز "ايٛدٛز
اإلْػاْ "ٞيًُػتعُطٚ،٠تبس ٌٜقٛض اجملتُع ٚايصٜ ٟعتدل لاسا بايٓػب ١يًُػتعُط،سسخ
اقطساّ بني ايجكاؾات ٚأنجط َٔ شيو إىل قطاعات ٖٚصا َاٜصٖب إي BACHLER ٘ٝبكٛي٘ يف
تعطٜـ ايجٛضات بأْٗا "يٝػت فطز اقطساّ إضازات ٚق٠ٛ؛بٌ ٖ ٞقطاعات ال فاٍ يتػٜٛتٗا
بني قٝػتني ادتُاعٝتني،نٌ ٚاسسَٗٓ ٠ا تٛيف األخط." ٣

2

ٖص ٙاألغؼ ٚاـكا٥ل َٝعت املكا ١َٚايؿعب ١ٝيف َٓطك ١ؾطد .٠ٛٝؾطؾض االغتعُاض
ٚمماضغات٘ نإ ايساؾع ايطٝ٥ػ ٞيتؿذرل ثٛضات ايكبا َٔ.ٌ٥أؾٗطٖا اشلذ ّٛعً ٢بطز ظغا١ٜ
ٚثٛض ٠ظٚاغٚ١ؾطد٠ٛٝغٓ١

ّ.

3

يف ايٛاقع نإ غهإ ايبابٛض يف ثٛض ٠زآَ ١ُ٥ص بسا ١ٜاالستالٍ،سٝح زعُٛا َكا١َٚ
امحس با ٟيف َكاَٚت٘ غٓ١

ّ.

4

بعس غكٛط قػٓط ١ٓٝاَتس ايتٛغع االغتعُاض ٟإىل املٓاطل ايٛاقع ١غطبا،ؾتِ استالٍ إقًِٝ
ّٚ،ؾطع يف تٓؿٝص غٝاغ ١اغتعُاض ١ٜتٗسف يًػٝطط ٠عًَٓ ٢طك١

َ ١ًٝغٓ١

األسٛاضْٚ،كٌ املًه َٔ ١ٝأٜاز ٟاؾعا٥طٜنيٚ،إقاََ ١طانع ٚقط ٣اغتٝطاْ ١ٝيف أخكب
األضانٖ ,ٞص ٙايعطٚف خًكت عس ٠أغبابأزت إىل تؿذرل ايجٛضات زاخٌ املٓطك ١ميهٔ إٔ
ًْدكٗا يف ايٓكاط اآلت١ٝ

1
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ايػبب ايػٝاغٚ ٞايص ٟتػتبعس ٙاإلزاض ٠االغتعُاضٚ ،١ٜتؿػط مجٝع ايجٛضات باألغباباالدتُاعٚ ١ٝاالقتكازْٚ ،١ٜككس بٗا ايػٝاغ ١االغتعُاض ١ٜاملتُجً ١يف قٛتٗا ايعػهط١ٜ
ٚايبعض َٔ َتعاًَٗٝا؛ٚنصيو املهاتب ايعطب، 1١ٝنٌ ٖص ٙايك ٣ٛناْت األزٚات اييت
سطنتٗا ايػًط ١ايؿطْػ ١ٝيف نٌ األٚقات نس أ ٟدعا٥ط .ٟنُا أْٗا عًُت عً ٢إثاض٠
ايٓعطات ٚايؿكاقات بني أؾطاز األغط ٠ايٛاسسٚ ٠بني ؾٛٝر ايكبا. ٌ٥

2

ايػبب االقتكاز ٟايص ٟتطنع عً ٘ٝاإلزاض ٠االغتعُاض ١ٜقاٚي ١تؿ ٜ٘ٛاؿكا٥ل ،ؾكساضدع ايساضغ ٕٛاألٚضٚب َٔٚ ٕٛٝب ِٗٓٝايباسجRey Goldezeiguer ١يف نتابٗا املًُه١
ايعطب١ٝ؛ إٔ ايجٛض ٠ناْت بساؾع اؿؿاظ عً ٢األضض .نُا إٔ ثكٌ ايهطا٥ب اييت ؾطنٗا
ايػًط ١االغتعُاض ١ٜعً ٢ايؿالسٓٝبٗص ٙاملٓاطل،ؾهًتعب٦ا،إش إٔ ْػب ١نبرلَ َٔ ٠طزٚز
ؾالستِٗ تٓكٌ يتُ ٌٜٛاـع ١ٜٓايؿطْػٚ،١ٝيًتسي ٌٝعً ٢شيو إسكا6913 ٤م ايصٜ ٟبٓٝإٔ
غهإ ايػاسٌ زؾعٛا82000فرنك نهطٜبٚ ١سٛاي90100 ٞؾطْو ظنا َٔ(.٠ايػطابٖٓ ١ا
إٔ تسؾع ايعناَ َٔ ٠ػًِ إىل ناؾط).

3

ٚقس ؾاضنت عس ٠ؾدكٝات يف اشلذ ّٛعً٣دلز ظغاٚ،١ٜاتؿكت نٌ األططاف عً ٢نطٚض٠
قاضب ١ايتٛادس ايؿطْػ ٞبإٜعاظَٔ ابٔ َٛال ٟقُس َكسّ اإلخٛإ ايطمحاْٝني ٜٓ(.4عط املًشل
ضقِٜٚ،)22:ؿِٗ َٔ ضغاي ١مح ٛبٔ عً ٞقا٥س ظٚاغ ،١ايص ٟتؤنس ٙايٛثا٥ل اْ٘ نإ ٚضا٤
ؼطٜض االعطاف ٚٚدٗا ٤ايك ّٛعً ٢ايكٝاّ بٗصا اشلذ.ّٛ
نإ اشلذ ّٛعً ٢بطز ظغا ١ٜبسا ١ٜيتٛغٝع املكا ١َٚإىل ْٛاس ٞأخط ،٣ؾُٔ خالٍ ضغاي١
أخط ٣ؿُ ٛبٔ عً ٞقا٥س ظٚاغ ،١دا ٤ؾٗٝا":إٕ ايكبا ٌ٥قس ٖذُٛا عً ٢ايدلز ٚغع ٚعً٘ٝ
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ٚنػطٚا أبٛاب٘ ٚمجٝع َاؾٚ،٘ٝاخصٚا ايكـ ايص ٟبساخً٘ ٚسطقٛا ايسٜاضٚ...شنطٚا إِْٗ
ٜطٜس ٕٚإٔ ٜكسَٛا إىل ايكا٥س بٔ أَٓٝع ٜٚػعٚا عًٖٓ َٔٚ،٘ٝاى ٜكسَا إي٣امل. "١ًٝٝ

1

إشا بعس نُإ َٛال ٟبٔ قُس َػاْس ٠ايؿٝذ بٛعهاظ ايص ٟتهؿٌ بتُ ٌٜٛاؿًُ١
بايطداٍ ٚايباضٚز ٚايطقامٚ .بتٛؾط اإلَهاْٝات مت اشلذ ّٛعً ٢ايدلز ّٜٛ
ايص ٟنإ ميجٌ يف ْعط ايػهإ َٛطٔ ايك ٠ٛايؿطْػ ١ٝيف ايٓاس.١ٝ

َاضؽ

ّ

2

تٛيست ْتا٥ر نجرل ٠يًجٛض ٠عً ٢عسَ ٠ػتٜٛات ٚأثاضت ضزٚز ؾعٌ قٖ َٔ ،١ٜٛص ٙايطزٚز
ْصنط َٛقـ ايػًط ١ايؿطْػ١ٝ
 تهًٝـ اؾٗات املػٛ٦ي ١بايكٝاّ بإسكا ٤يعسز األغًشٚ ١نُٝات ايصخرل.٠تؿسٜس ايطقابَ ١ع تٜٓٛع ايهطا٥ب ٚظٜازتٗا .إقساض قإْٛايتطبٝل َٓص غٓ١

ّ ٚايص ٟسسز اإلَدلاطٛض مبكتها ٙأغعاض ايبٝعٚ،ايص ٟزخٌ سٝع
ّ،سٝح بٝع اشلهتاض ايٛاسس يف غطٝـ ب

باملعاٜس ٠ايعًٓ ١ٝؾٛقٌ إىل

ؾطْو،ثِ أعٝس بٝع٘

ؾطْو ٚ .اضتؿعت األغعاض(ايكُح ٚايؿعرل)ٚ ،نجطت األَطاض

ٚاجملاعاتٚ 3.األضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس ٍٚتبني اضتؿاع األغعاض َابني

اؾس ٍٚضقِ

اضتؿاع أغعاض ايكُح ٚايؿعرل بعس
قاع ايكُح

ايػٓ١

,
,

ّ.

-

.
قاع ايؿعرل

ؾطْو

ؾطْو

ف

 ,ف

ف

ف

َٔ ايٓتا٥ر أٜها اتػاع ايجٛض ٠يتُتس إىل دٗات أخط َٔ ٣املٓطك ،١ؾؿٖ ٞص ٙايٓاس ١ٝثاض
أٚالز بٔ عع ايس ٜٔيف د /١ًٜٝٛأٚت
-1

ّٚ،أٚالز بٛعهاظ بٔ عاؾٛض غبتُدل ْٛؾُدل
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ّ .أَا اـػا٥ط املاز ١ٜؾكس قسضتٗا ايػًط ١ايؿطْػ ١ٝعٛايٞ
ٚاالغتٝال ٤عً ٢سٛايٞ

ضاؽ بكط ٚ

ضاؽ غِٓ،

ضاؽ َعع ٚ

ايـ ؾطْو،
سكإ.

1

خامت ١ايؿكٌ ايجايح
ْتر عٔ غًػً ١ايكٛاْني ايعكاض ١ٜاشلازؾ ١إىل ْكٌ املًهٚ ١ٝؾطْػتٗاٚ،دعٌ أخكب أضانٞ
ضٜـ ؾطد ١ٝإىل َطانع اغتٝطإ ضٜؿْ،ٞتا٥ر ٚاْعهاغات عً ٢كتًـ األقعس ٠االقتكاز١ٜ
ٚاالدتُاعٚ.١ٝتطًب ػػٝس ٖص ٙاألٖساف،ططز غهاْٗا إي٣اؾباٍ..يف سني خكل اؾع٤
املتُٛقع يف األسٛاض ٚايػٗ ٍٛيًُعُطٚ .ٜٔمت ؼٖ ٌٜٛص ٙاألخرل ٠إىل َطانع ٚقط ٣ؾالس١ٝ
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ـسَ ١االقتكاز االغتعُاض .ٟلاح ٖصا املؿطٚع نإ عً ٢سػاب متاغو ٚتهأَ اجملتُع
ايؿطدَ ٚ ٟٛٝهاْ ١بعض األغط اييت تطادع ْؿٛشٖا ٖٝٚبتٗا.
نصيو عسّ األخص بعني االعتباض ايعطٚف املعٝؿٚ ١ٝايكش ١ٝيًػهإ ،اييت ظازت
أٚناعِٗ تأظَا بؿعٌ األَطاض ٚايهٛاضخ ايطبٝعَ .١ٝاخًل غهب ؾعيب متجٌ يف تؿذرل ثٛضات
نتعبرل ؾعيب عٔ ضؾض ايػٝاغ ١االغتعُاض ,١ٜؾٗس شلص ٙايجٛضات بايك ٠ٛخالٍ ايكطٕ
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ّ.

خــامتـــة------------------------------------------------------- :

خــامتــــــــــــة-------------------------------------------------------------------- :

---------------املًهٚ ١ٝاجملتُع يف زٜف فسجْٗ ٠ٛٝا ١ٜايعٗد ايعجُاْٚ ٞاملسحً ١األٚىل َٔ
إٕ دزاض ١ايعالق ١بني
االحتالٍ ايفسْط ٞيف ايفض ٍٛايطابك , ١مسح يٓا بتطج ٌٝبعض االضتٓتاجات ٚعسض بعض
املالحعات زلًُٗا يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
َٔ خالٍ دزاض ١املًه ١ٝيف ايفضٌ األ ,ٍٚبسش يٓا اٖتُاّ باٜات قطٓطٚ ١ٓٝخاص ١املتأخسٜٔبايفالح ١داخٌ املٓطك١؛ اشتٗس صاحل باٚ ٟامحد با ٟبإقطاع أخضب األزاع ٞيكبا ٌ٥املدصٕ
املتعاَ ١ْٚع ايطًط ١نكب ١ًٝأٚالد نباب ٚاألضس ذات املهاْٚ ١ايٓفٛذ .نُجاٍ قدز عدد
ًَهٝات ايعصٍ يف عٗد امحد باًَ 42 ٟه ١ٝعصٍ؛ يف َٓطك ١فسجٚ ٠ٛٝجدْا ًَ 42ه١ٝ
عصٍَٗٓ44,ا َٓتصس ٠داخٌ أزاع ٞقب ١ًٝشٚاغ ١أ ٟبٓطب .%05 ١متتاش باتطاع املطاح١
ٚخضٛب ١أزاعٗٝا َٔ أُٖٗا عصٍ شزشٚش ,عصٍ بين فٛغاٍ ,عصٍ ايٓٛز .٠نُا بسش االٖتُاّ
بٗرا ايكطاع َٔ خالٍ ْعاّ مجع ايغسا٥ب عٔ طسٜل احملالت ٚايدي ٌٝعً ٢ذيو ابساج املساقب١
يف املٓطك ١أشٗسٖا بسج شغاَُٗ . ١ٜتٗا َساقب ١األزاع ٞاخلضبٚ ١حتسنات ايكبا ٌ٥املطتعض١ٝ
عٔ ْفٛذ ايباًٜو.
ايتٓٛع ايطبٝع ٞيًُٓطك َٔ ١ابسش ايعٛاٌَ اييت ضاُٖت يف تٓٛع املًهٚ ١ٝطسٜك ١تٛشٜعٗاٚأضايٝب اضتػالهلاًَ .هٝات متتاش غضٛب ١أزاعٗٝا بٝد األقًًَ ١ٝهٝات ايعصٍ يف َٓطك١
األحٛاض ايداخً ,١ٝأَا املًهٝات ايغٝك ١املطاحٚ ١ايكً ١ًٝاخلضٛب( ١اجلبً ,)١ٝبٝد األغًب١ٝ
(ايعسش).
تبآٜت عالق ١ايكبا ٌ٥بايطًط ١املسنص ,١ٜازتبط ذيو باملٛقع اجلػسايف .فُٔ ايكبا ٌ٥اخلُط١املطتكس ٠بسٜف فسج ٠ٛٝالحعٓا يف ايفضٌ األ ٍٚقبًٝتني ظًتا إىل ايفرت ٠املتأخس ٠ايعجُاْ ١ٝيف
حاي ١صساع ٚمتسد ٚمل تٓخٔ يًطًط ١ايعجُاُْٖٚ ١ٝا قبًٝيت شٚاغٚ ١فسج .٠ٛٝفايبٓ ١ٝاجلبً١ٝ
املعكد٠؛ ضاعدت ٖر ٙايكبا ٌ٥اجلبً ١ٝعً ٢ايتُتع بٓٛع َٔ االضتكالٍ ,ايٓطيب ٖٚرا َا أد٣
باحلهاّ إىل جسد محالت عطهس ١ٜعدٖا ,إلزغاَٗا عً ٢دفع ايغسا٥ب ٚاالعرتاف بإدازتِٗ
 َٔ .أبسشٖا محً ١امحد با ٟيتأدٜب قب ١ًٝشٚاغ ,١ناْت ْتا٥جٗا ًَ44ه ١ٝعصٍ.
َٔ خالٍ تضٓٝف قبا ٌ٥فسج ٠ٛٝاخلُط ١حطب عالقتٗا بايطًطٚ ,١جدْا بأْٗا حتددتبايٓعاّ ايغسٜيب ,فكب ١ًٝأٚالد نباب اييت تعد َٔ ابسش ايعصا٥س عُٔ َطتط ٌٝقطٓط,١ٓٝ
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خــامتـــة------------------------------------------------------- :

خــامتــــــــــــة-------------------------------------------------------------------- :

---------------متتعت مبهاْ ١يد ٣ايطًطٚ ١أعفٝت َٔ دفع ايغسا٥بٚ ,نرا األضس
ضهٝهد ,٠ظا, ١ٜ
املتٓفر ٠أبسشٖا أٚالد بٔ عص ايد ٜٔاييت تعترب َٔ أِٖ األضس يف املٓطكَٓ ١ر ايكسٕ ايطادس
عصسٚ ,اييت صعب عً ٢ايطًط ١إخغاعٗا فجعًٗا ذيو تتخايف َعٗا ٚتعف َٔ ٢اجلبا١ٜ
ايغسٜب.١ٝ

َٔ ايٓكط ١ايطابك ١تأندْا بإٔ ايطًط ١ايفعً ١ٝيف زٜف فسح ٠ٛٝناْت يف ٜد شعاَاتمتجًٗا األضس املتٓفر ٠ناضس ٠أٚالد بٔ عص ايد ,ٜٔبٔ عاشٛز ,بين فٛغاٍ ,غُسٜإ ...نُا أقُٝت
أبساج َساقب ١داخٌ املٓطك ١أشٗسٖا بسج شغا.١ٜ
متٝصت ًَه ١ٝاألزض يف زٜف فسجْٗ ٠ٛٝا ١ٜايفرت ٠ايعجُاْ ١ٝباتطاع منط املًه ١ٝاجلُاع١ٝ"ايعسش" بٓطب ١نبري ٠ميهٔ إٔ ْكدزٖا عٛايٚ ,%07 ٞاالْتصاز احملدٚد ملطاح ١املًه١ٝ
اخلاص ١اييت تًعب دٚزا فعاال يف ايتُٓ ١ٝايسٜف ,١ٝاييت تأثست بطسٜك ١ضًب ١ٝبطبب اتطاع
ًَه ١ٝايعسشٖ ,را َا خًل َصانٌ نبري ٠يف اضتػالٍ األزض بطسٜك ١عكالْٚ ١ٝاثس ضًبا
عً ٢املبادز ٠ايفسد.١ٜ
َٔ خالٍ تتبع دزاض ١ايفضٌ ايجاْ ٞميهٔ َالحعَ ١ضري ٖر ٙايبٓ ١ٝايعكاز,١ٜحٝح ملتطتطع ايضُٛد أَاّ اإلداز ٠ايفسْط ١ٝاملدعُ ١مبدتًف ايكٛاْني ايعكاز ١ٜأُٖٗا قاْ ٕٛضٓٝاتٛس
نْٛطٛيت3681Sénatus Consulteمٚ ,قٛاْني تٓع ِٝاملًه ١ٝايضادز ٠ط ١ًٝايكسٕ 31م .اييت
أحدثت حتٛالت يف ًَه ١ٝاألزض ٚبٓ ١ٝاجملتُع ايفسج ٟٛٝميهٔ إٔ ًْدضٗا يف ايٓكاط
اآلت: ١ٝ
ميهٔ َالحع ١إٔ اإلداز ٠االضتعُاز ١ٜأٚجدت صٝؼ جدٜد ٠يتطٝري األزاع ,ٞحٝح تعٗسعالَات تٓع ١ُٝٝتصب٘ إىل حد بعٝد تٓع ِٝاألزاع ٞيف فسْطاَ ,ع االحتفاظ يف تطٝريٖا
بايُٓط ايكد .ِٜفبعد إجسا ٤عًُ ١ٝاملطح يألزاع ٞمت إحضا ٤رلص َٔ ٕٚاملًهٝات بايصهٌ
األتٖ315181 :ٞهتاز تابع ١ألَالى ايبًد6778 ,١ٜهنتاز أَالى ايدٚيٖ6118ٚ ١هتاز
ًَه ١ٝعُ.١َٝٛ
 -ظٗٛز ضٛم عكاز ١ٜيف ايصُاٍ ايكطٓطٝين .
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خــامتـــة------------------------------------------------------- :

خــامتــــــــــــة-------------------------------------------------------------------- :

---------------اإلمجاي ١ٝاملطتػً َٔ ١طسف املعُس ٜٔب ٖ 615160هتاز َٛشع ١بني
-قدزت املطاح١

َسانص االضتٝطإ بين قص ,١تٝربقٓت ,شغا ,١ٜزجاظَ .سنص بين قص ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ عِ
شٜاد ٠عً ٢أَالى ايدٚيٚ ١أَالى ايبًدَ ١ٜطاحٖ6118 ١هتاز 11ٚأز ,خضضت َٔ اجٌ خًل
 16عكد اضتػالٍ .
ْتج عٔ ٖر ٙايطٝاض ١اإلدَاج ١ٝيألزاع ٞايفالح ,١ٝاييت ميهٔ إٔ ْضفٗا بهْٗٛا تعطف١َٝفسٚع َٔ ١طسف املطتعُس آثاز اجتُاعٚ ١ٝاقتضاد ١ٜنٓتٝج ١يًطٝاضْ ١كٌ املًه ١ٝذات
األبعاد االضتٝطاْ ,١ٝتربش يٓا َٔ دزاض ١ايفضٌ ايجايح.
ٖٝهً ١جدٜدَ ٠عكد ٠يتطٝري ايساع ٞايفالح ١ٝبضف ١فٛع ١ٜٛأدت إىل ْصاعات.من ٛضسٜع الضتػالٍ األزاع ٞايسٜف َٔ ١ٝطسف املعُسٚ ,ٜٔذيو بعٗٛز َطاحات شاضع١يػابات ايصٜتٚ ٕٛاْتصاز حك ٍٛايعٓب.
َٓخت قسٚض يًفالحني ايضػاز َٔ اجٌ اضتضالح ٖر ٙاألزاع.ٞأْص٦ت قس ٣فالح َٔ ١ٝاجٌ احلد َٔ ايٓصٚح ايسٜفٚ ,ٞتجبٝت االضتكساز ايطهإ ايٓاشحنئَ آَانٔ أخس ٣عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ :بين قص ,١زجاظ ,تٝربقٓت ,ايسٚاشد ,شغا .١ٜبسشت ٖرٙ
ايُٓاذج يف ذلٝط فسج َٔ ٠ٛٝاْتصاز ايٓصاط ايفالح ٞذات ايطابع ايسأمساي ٞضٓ .ّ3667١بعد
ذيو ظٗست َصازع فالحَ ١ٝتطٛز ٠مبعدات َتطٛزًَ ٠و يهباز املعُس ٜٔمبعدات عضس١ٜ
َٚتدضض ١يف إْتاج احلبٛب ترتاٚح َطاحتٗا677الى 3777م.6
ْتٝج ١تدٖٛز احلاي ١املعٝص ١ٝيًطهإ األصًٝني حٝح أصبخٛا فكسا ٤دلسدَٔ ٜٔأزاعَ ,ِٗٝبعد ٜٔإىل املٓاطل اجلبًٚ ١ٝايٛعس.٠
ْكط ًَخٛظ يف اإلْتاج احلٛٝاْ ,ٞبعد تكًٝط َطاحات ايسع ٞأٚاْعداَٗاَ ,ع َٓع ٚيٛجايػابات ٚغال ٤ضعس نسا ٤املساع ,ٞحتِ عًٖ ٢ؤال ٤ايعٛد ٠إىل احلٝا ٠ايبدا.١ٝ٥
ٖر ٙايطٝاض ١جعًت منط احلٝا ٠ايسٜفٜٗٓ ١ٝاز ,يف ناف ١اجملاالتٜ ,تغح ٖرا االْٗٝاز يفشعصع ١ايبٓ ١ٝاالجتُاع ١ٝايتكًٝد ١ٜايكبًٚ ,١ٝأد ٣ذيو إىل ايكغا ٤عً ٢ايعالقات االقتضاد١ٜ
ٚاالجتُاع ١ٝاملٛجٛد ٠قبال.
101

خــامتـــة------------------------------------------------------- :

خــامتــــــــــــة-------------------------------------------------------------------- :

---------------األزض َٔ ايكباٚ ٌ٥ضهإ املٓطك ١إىل األٚزٚبٝني ,حٝح أْص٦ت عًٗٝا
-حتًَ ٌٜٛه١ٝ

َسانص يتٛطٚ , ِٗٓٝاييت تسنصت يف املٓاطل ايطًٗ ١ٝاخلضبٚ. ١متريو بعد طسد اجلصا٥سٜني
َٓٗا ٚأد ٣بِٗ ذيو إىل االْتكاٍ َٔ املٓاطل ايطًٗ ١ٝإىل املٓاطل اجلبً, ١ٝأ ٚسل ٛاملدٕ اجملاٚز. ٠
حا ٍٚاألٚزٚب ٕٛٝتٛج ٘ٝاإلْتاج ايصزاع ٞباملٓطك ١خلدَ ١االقتضاد ايفسْط ,ٞحٝح قاَٛابتصجٝع شزاعات ايكُح ,ايصٜتٚ ٕٛايهسٚ, ّٚال تصاٍ املٓطك ١تصتٗس بصزاع ١ايصٜت.ٕٛ
ٚقد ْتج عٔ ٖر ٙايطٝاض ١دلُٛعْ ١تا٥ج أخس ٣عً ٢املد ٣ايبعٝد ٚاملتُجً ١يف إٔ بعضاملسانص ايطهٓ ١ٝاييت نإ ٜطهٓٗا األٚزٚب ٕٛٝأصبخت ْٛا ٠يعٗٛز بعض املسانص
ضهٓ ١ٝجلصا٥سٜني تطٛزت بعد االضتكالٍ إىل بًدٜات ٚدٚا٥س بعد االضتكالٍ َجٌ ضٝدَ ٟسٚإ
فسج ٚ ٠ٛٝشغا .١ٜزلد َسنص ٖر ٙايتجُعات عباز ٠عٔ َسنص ضهين ٜتُٝص ببٓا ٘٥ايكدِٜ
عً ٢ايُٓط األٚزٚب ,ٞثِ تأت ٞايتٛضعات ايطهٓ ١ٝاحلدٜج.١
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ّٕالُثائل األزغّف- أَال
:ٔغري املهػُز- 1
 Enquête d’ensemble N°37, Recueil des actes Administratifs du

département de Constantine, (Lio de 1873-Homologué) ,1963
 P.V de publication 28 Avril 1887 de Sénatus Consulte 22 Avril
1863-Tribu deMila, N°144.
 P.V de publication du Sénatus Consulte 22 Avril 1863 ,28Avril
1887 de Sénatus Consulte Tribu de zouagha N°166.
 P.V de publication du Sénatus Consulte 22 Avril 1863 ,28Avril
1887 de Sénatus Consulte Tribu de Ferdjioua.
 P.V de publication du Sénatus Consulte 22 Avril 1863 ,28Avril
1887 de Sénatus Consulte Tribu de Ouled Kabbeb.
 Rapport d’ensemble sur les opérations de la délimitation de la
Tribu de zouagha.
 Rapport Sénatus Consulte, Statistique par l’Arrêté G.ªl en date

du19 Décembre1895
Douar Bienen.
 Rapport Sénatus Consulte, Statistique de l’Arrêté G.ªl en date
du19 Décembre 1895, Douar chighara.
 Rapport SénatusConsult28Avril Statistique du 28 Février 1894,
Douar Rasferdjioua, Algérie.
 Rapport Sénatus-consulte, Statistique la loi 1887 dans la Tribu
des ouled kebbeb.
 Plans de Sénatus Consulte.

:ٔاملهػُز- 2
 Archive Historique : H227, Notice sur la province de

Constantine. والذي تحصلت عليه بفضل األخ األستاذ بودويرة الطاهر
 Bulletin Officiel du gouvernement général D’Algérie "1880,
1883, 1886, 1892, 1895, 1896"
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 L’arrondissement de Mila, Constantine, Imprimerie chapelle, Paris.
 Rapport de L’administrateur général de Fedj - M’Zala du 20Mars





1941.
Rapport Sénatus Consulte du 22 Avril 1863, Statistique,
1janvier 1867, AzelsDe laprovince De Constantine.
Recueil des actes de la préfecture de Constantine، 1927, N°02.
Sautayra, Législation de l’Algérie «lois, Ordonnances, Décrit et
arrêtés »T1,Edition, Paris1883
Tableau arrondissements administratifs et des subdivisions
Militaires, Département de Constantine, Répertoire alphabétique des
Tribus .
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:املضادز- ثانّا
:ّٕ املضادز باللػٕ األدهب- 1
 D. Morsely (T): De l’épidémie cholérique qui a sévi aux

environs de Constantine et notamment dans la C.M de fedj Ŕ
M’Zala 1885-1886, Constantine ŔImprimerie Adolphe braham,
1886
 Teissier Octave: Algérie (géographie-Histoire-Statistique),
Paris,Librairie de l’Hachette, 1865.

ّٕاملضادزالعسب- 2


4791


.6:

-
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:املسادع- ثالجا
:ّٕاملسادع األدهب-1

 Agéron Charles ŔRobert Les Algériens musulmans et la













France 1871-1919,Presse Universitaire de France, Paris.1968
Benamrane Djilali: Agriculture et développement en Algérie,
Société National etd , Alger, 1980.
C.Nesson, DJ. Sari : Recherche sur L’Algérie, éd CNRS, Paris,
1978, Vol 17
Collot Claude: Les institutions de L’Algérie durant la période
colonial ,1830-1962, Editions CNR, Paris, 1987
cote Marc : L’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion,
France, 1985.
Féraud (ch.L): Notice Historique sur les tribus de la Province
de Constantine R.N. M.S.A.C, 1869.
Féraud Charles Louis: Histoire des villes de la province
Constantine, S.A.R.C, 1879
Godin: Le régime foncier de l’Algérie, l’Œuvre législative de
la France en Algérie,Paris, 1930.
Lhaouari Addi : De l’Algérie pré -Coloniale (Economie et
Société), E.N.A.L, Alger, 1985.
Mercier Ernest : Histoire de Constantine, J-Male et F.Biren,
Imprimeurs ŔEditeurs, 1903.
Mercier Ernest: Constantine avant la conquête française1837,
Centenaire deConstantine Imp, 1937.
Pier mihof: Enquête sur les résultats de la colonisation
Officielle de 1871 à 1895, T2, Alger, 1906.
Noushi André: Enquête sur le niveau de vie des populations
rurales constantinoisesde laconquêteJusqu’en 1919, Essai
d’Histoire Economique et Sociale, Paris ŔTunis 1761
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 Noushi André ‚ Prenant André: L’Algérie passé et présent (le






cadre et les étapes de la Constitution de l’Algérie actuelle,
Paris 1960.
PouyanneMaurice: La propriété foncière en Algérie, Jourdan,
Alger, 1900.
Saidouni (N.E):L’Algérois rural à la fin de L’époque ottomane,
1791-1830, Dar El islami, Beyrouth, 2001.
Teissier Octave: Algérie (géographie-Histoire-Statistique),
Paris, Librairie de l’Hachette, 1865.
Vayessettes Ungène: Histoire de Constantine sous les beys
depuis l’Anvasion turque jusqu'à l’occupation française (15351837), Editeur larnolet, Libraire paris, 1869
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- 4املسادع العسبّٕ َاملعسبٕ:
 النُضت.إ ,نُغْ .أ ,بسنّاى .أ :اجلصائس بني املاضْ َاحلاضس,تسمجٕ زابح اضطهبُلْ
َمهضف عاغُز,دُِاى املطبُعات اجلامعّٕ اجلصائس.4791
 صازٓ اجلّاللْ,قداش ذلفُظ:املكاَمٕ الطّاضّٕ " "4791- 4711الطسِل اإلصالسْ
َالطسِل الجُزٓ,تسمجٕ :عبد الكادز بو سساثاملؤضطٕ الُطهّٕ للهتاب .
 صازٓ دّاللْ:نصع ملهّٕ الفالسني ,الػسنٕ الُطهّٕ للهػس َالتُشِع ,اجلصائس ,
.4799
 عنريآَ محّدٔ :دزاضات يف تازِذ اجلصائس احلدِح ,مهػُزات دامعٕ قطهطّهٕ ,
دِطنرب.4777
 عنريآَ محّدٔ:دُانب مو الطّاضٕ الفسنطّٕ َزدَد الفعل الُطهّٕ يف قطاع الػسم
اجلصائسٓ (بدإِ االستالل)،ط ،4داز البعح ،قطهطّهٕ.4791،
 خهُف علْ :الطلطٕ يف األزِاف الػنالّٕ لباِلو الػسم اجلصائسٓ" نًإِ العًد العجنانْ
َبدإِ العًد الفسنطْ" ,املّصانللهػس َالتُشِع ,اجلصائس .4791
 الػّذ ضلّناى:اجلصائس حتنل الطالح أَ شمو الّكني ,داز الكضّٕ للهػس ,اجلصائس,
.4225
 ادريَنػازل زَبري :اجلصائسُِى املطلنُى َفسنطا ,4747- 4994ز ,4داز السائد
للهتاب,اجلصائس.
 مصيُدالضادم ,بُنسشاشٔسطني:يّانل العدَ الفسنطْ بُالِٕ مّلٕ ,مدِسِٕ اجملايدِو
لُالِٕ مّلٕ ,داز البعح,قطهطّهٕ.
 عباد صاحل:اجلصائس بني فسنطا َاملطتُطهني ,4781- 4981دُِاى املطبُعات اجلامعّٕ
بكطهطّهٕ.4777,
 شَشَعبد احلنّد :نضُص ََثائل يف تازِذ اجلصائس املعاصس ( ,)4711- 4981املؤضطٕ
الُطهّٕ للهتاب ,اجلصائس.4791 ,
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 بو اغهًُ عبد اللطّف:تهُى التدلف يف اجلصائس "ذلاَلٕ لدزاضٕ سدَد التهنّٕ
السأمسالّٕ يف اجلصائس بني عامْ ,"4791- 4981تسمجٕ :خنبٕ مو األضاترٔ ,
مسادعٕ:عبد الطالم غشاذٔ,الػسنٕ الُطهّٕ للهػس َالتُشِع ,اجلصائس.4797,
 عدٓ اهلُازٓ :االضتعناز الفسنطْ يف اجلصائس( ضّاضٕ التفهّو االقتضادٓ
َاالدتناعْ  ,)4791- 4981ط,4تسمجٕ :دُشِفعبد اهلل ,داز احلداثٕ ,بريَت لبهاى
4798م.
 الصبريٓ ذلند العسبْ:التذازٔ اخلازدّٕ للػسم اجلصائسٓ,الػسنٕ الُطهّٕ للهػس
َالتُشِع,اجلصائس.4791,
 االغسف مضطفٖ:اجلصائس األمٕ َاجملتنع ,تسمجٕ سهفْ بو عّطٖ,املؤضطٕ الُطهّٕ
للهتاب ,اجلصائس.3:95,
 لكبال مُضٖ :دَز نتامٕ يف تازِذ اخلالفٕ الفاطنّٕ,الػسنٕ الُطهّٕ َالتُشِع,
اجلصائس.4797 ,
 باحلنّطْ مُالٓ :ضّاضٕ الطسائب باجلصائس يف أَاخس العًد العجنانْ ,مكال يف امللتكٖ
الدَلْ الجالح لتازِذ َسطازٔ املػسبَ ,يساى

.

 ضعّدَنْ ناصس الدِو ,بُعبدلْ املًدٓ :اجلصائس يف التازِذ (العًد العجنانْ),املؤضطٕ
الُطهّٕ للهتاب اجلصائس.4791
 ضعّدَنّهاصس الدِو :دزاضات َأحباخ يف تازِذ اجلصائس -العًد العجنانْ  -املؤضطٕ
الُطهّٕ للهتاب ,اجلصائس.4791,
 ضعّدَنّهاصس الدِو :الهعام املالْ يف اجلصائس أَاخس العًد العجنانْ - 4971
4981م,املؤضطٕ الُطهّٕ للهتاب,اجلصائس.4799 ,
 ضعّدَنْ ناصس الدِو :دزاضات تازخيّٕ يف امللهّٕ َالُقف َاجلبإِ( الفرتٔ احلدِجٕ),
داز الػسب اإلضالمْ ,ط ,بريَت

.

 بُعصِصحيْ:ثُزٔ 4994م دَز عائليت املكسانْ َاحلداد ,الػسنٕ الُطهّٕ للهػس َالتُشِع,
اجلصائس(,د.ت).
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 بُعصِص حيْ :نفاح اجلصائس مو خالل الُثائل ,املؤضطٕ الُطهّٕ للهتاب ,اجلصائس,
.4799
 شمُلْ ِطنّهٕ :األلكاب العائلّٕ يف اجلصائس مو خالل قانُى احلالٕ املدنّٕ أَاخس الكسى
47م (- )4711- 4991قطهطّهٕمنُذدا ,-ط 4داز البضائس ,اجلصائس.1119 ,
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زابعا-السضائل اجلامعّٕ
 - 1بالفسنطّٕ
 Boujemàa Soukehal: Bassin de ferdjioua « Problèmes majeurs et

perspectives D’Aménagement, Thèse de Magister »,
Constantine, Juin, 2002
 Hamani Menouba : Est Algérien des Structures du foncier,
« diplôme d’études approfondis» juin1979-Université Paul
Valery, Montpellier- Paris

- 2بالعسبّٕ:
أ -الدنتُزاٍ:


غُِتام ازشقْ :اجملتنع اجلصائسٓ َفعالّاتٌ يف العًد العجنانْ ،4981- 4947

دنتُزاٍ دَلٕ يف التازِذ احلدِح َاملعاصس ،دامعٕ اجلصائس.1119 ،


فسنُع صاحل :املهاتب العسبّٕ مبكاطعٕ قطهطّهٕ ,3983- 3966دامعٕ

قطهطّهٕ4223 ,م.


قػْ فاطنٕ الصيساء:قطهطّهٕ املدِهٕ َاجملتنع أَاخس العًد العجنانْ 3958 /38:4م

دامعٕ تُنظ األَىل .3::9,
ب -املادطتري:
 بُزغدٔ زمطاى:اجلصائسُِى َالعدالٕ الفسنطّٕ يف قطهطّهٕ خالل الهضف الجانْ مو
الكسى 47م  ،مرنسٔ لهّل غًادٔ املادطتري،قطهطّهٕ.1111 ,
 محّند صباح :أسُاض اخلدمٕ مبهطكٕ مّلٕ,زضالٕ مادطتري ,معًد التًّئٕ العنسانّٕ
قطهطّهٕ .1111 ،
 ضّطآَ امحد :الهعام اإلدازٓ بباِلو الػسم ( ،)4981- 4974زضالٕ مادطتري يف
التازِذ احلدِح ،دامعٕقطهطّهٕ 4799 ،
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 عنسٓ الطايس :دَز بهٖ اجملتنع اجلصائسٓ يف مكاَمٕ االضتعناز الفسنطْ ,زضالٕ
مادطتري ,دامعٕ قطهطّهٕ.4777,
 الكػاعْ فلٕ:الهعام الطسِيب بالسِف الكطهطّين أَاخس العًد العجنانْ - 4994
،4989دامعٕ اجلصائس4771،
 لطسش زغّد :دزاضٕ عنسانّٕ ملسنص بلدِٕ شغإِ ،مرنسٔ مادطتري ،معًد التًّئٕ
العنسانّٕ ،قطهطّهٕ .4799 ،
 معاغْ مجّلٕ :األضس احمللّٕ احلاننٕ يف باِلو الػسم مو الكسى 49/ٍ41م إىل الكسى
47/ٍ48م ،زضالٕ مادطتري.4774،
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الدَزِات-خامطا
ّٕ باللػٕ األدهب- 1


TemimiAbdeljalil : Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed
Bey (1830-1837), Publication de Revenue D’Histoire Maghrébine,
Vol:1.
 Sainte-Marie Alain: De la Tribu Au Douar ŔCommune En
Algérie Centrale, Au 19emeSiècle,Congres d’Histoire
 Féraud Charles Louis: Ferdjioua et Zouar ‘a, Notes historique
sur la province de Constantine, Vol:22, Alger 1878.
 Féraud Charles Louis: Mœurs et coutumes Kabyles,R.A. Vol:
7,Alger, 1863.
 Féraud Charles Louis: Mœurs et coutumes Kabyles, R.A, N°6,
1862.
 Congres de la colonisation rurale(Monographies Algériennes),
3ème
partie Rapport Monographie fedj- M'zala, présenté par
M.Boissin: Administrateur de C.M, Alger 26-29Mai 1930.
 VayssettesEngène: Histoire des derniers Beys de Constantine,
depuis 1793 jusqu'àla chute d’Hadj ŔAhmed, Revue africaine,
Vol:3, 1858.
 Vayssettes (E): Histoire des derniers Beys de Constantine, R.A,
N°7, Alger, 1863
 Robin (N): Note sur l’organisation militaire et administrative
des turque dans laGrandeKabylie,R.A, VOL:17, 1873
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- 2بالعسبّٕ
 باحلنّطْ مُالٓ :ضّاضٕ الطسائب باجلصائس يف أَاخس العًد العجنانْ ،مكال يف
امللتكٖ الدَلْ الجالح لتازِذ َسطازٔ املػسبَ ،يساى
 بُزغدٔ زمطاى:دُانب مو تازِذ فر مصالٕ خالل العًد االضتعنازٓ الفسنطْ ،مكال يف
نتاب امللتكٖ األَل نتامٕفر مصالٕ عرب العضُز َاحلطازات،فسدُّٔ .1119
 بُعصِص حيْ:ثُزات ضهاى شَاغٕ َفسدُّٔ بالبابُز ضد االضتعناز الفسنطْ َقطّٕ
احلاز بو عص الدِو "دللٕ الجكافٕ"العدد ،62الػسنٕ الُطهّٕ للهػس َالتُشِع.3:88 ,
 ضعّدَنْ ناصس الدِوَ :ضعّٕ عػائس املدصى االدتناعّٕ َاآلثاز اليت تستبت علًّا،
اجمللٕ التازخيّٕ العدد  9- 9دانفْ  ،4799مطبعٕ االحتاد العام التُنطْ للػػل.
 ضعّدَنْ ناصس الدِو ":ملهّٕ األزاضْ باجلصائس أَاخس العًد العجنانْ َتأثرييا علٖ
البهّٕ االدتناعّٕ بالسِف"،مكال يف امللتكٖ الدَلْ الجالح لتازِذ َسطازٔ املػسب،
اجلصء  ،4دامعٕ َيساى.4798 ،
 يّػُز بُمجعٕ :مّلٕ يف مسآٔ االنرتبُلُدّا َاعساش فسدُّٔ ،مكال نػس يف دسِدٔ
الهضس،العدد.4778،9
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املًخل رقِ 1 :ايتضاريض
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املًخل رقِ  2:اشتعُاٍ األرض
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املًخل رقًَِ3 :هية ايعسٍ يف قبيًة زواغة
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املًخل رقًَِ 4 :هية ايعسٍ يف ايعرم اجلسائري
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املًخل رقِ 5:املًهية ايعكارية يف املٓطكة
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املًخل رقَِ 6:وقع وحذود ايكبائٌ يف ايعرم اجلسائري
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ7:
قائُة أِٖ ظيوخ وقياد قبائٌ ايعرم اجلسائري
ايكياد

ايعيوخ

قائذ احلرانت٘

ظيخ فرجيوة

قائذ َيًة

ظيخ زواغة

قائذ احلٓاْعة

ظيخ احلٓاْعة

قائذ ايسَوٍ

ظيخ ايعرب بايساب

قائذ االوراط

ظيخ ايذير (شيذي حيي بٔ طايب)

قائذ عاَر ايعراقة

ظيخ بًسَة

قائذ أوالدإبراٖيِ قائذ

ظيخ قضر ايطري بريػة

قائذ املصيًة
قائذ زَورة
قائذ شهيهذة
قائذ زارديسا
قائذ أوالد عبذ ايٓور
قائذ ايتالغُة
قائذ عاَر ايػرابة
قائذ أوالد دراج
قائذ تبصة
قائذ َصيًة
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل  8 :جسء َٔ وثيكة عوائذ زواغة.
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل  9خريطة َرانس االشتيطإ يف فج َساية

125

10

املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل  11جذوٍ ايعهاوى اييت تكذّ بٗا شهإ أوالد نباب
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ 12
أظهاٍ املًهية ايعكارية يف دوار ايعيكارة

128

املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

13
13
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

14

130

املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

15
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل َ 16رانس االشتيطإ
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ 17:قائُة َرانس االشتيطإ يف إقًيِ َيًة .
اشِ املرنس

رقِ املرنس
1

فرجيوة -فج َساية -

2

ايرواظذ

3

رجاص يفرادة

4

زغاية

5

تيربقٓت

6

بين قعة

7

شيذي َروإ

8

بوفوح

9

امحذ راظذي -ريعًيو -

11

ظًػوّ ايعيذ -ظاطوداْروَاٍ -

11

عني املًوى

12

شيذي خًيفة

13

واد شكإ

14

بعرية -يوفاشور -

15

محاية

16

عني ايتني

17

تاجٓاْت -شاْذوْا -

18

تالغُة

19

بوَايو

21

ايكرارّ قوقة

21

عسابة

22

واد ايعجُاْية

23

شًياْة

24

قرافًوط

25

َيًة
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ  18:منارج عٔ تفهيو ايكبائإلىل دواوير .
ايكبيًة

َصاحتٗا

ايذواوير

تاريخ املرشوّ

زواغة

ٖ 8361و

دوار اراط

1895- 12- 19

أوالد نباب

20.904

أوالدبوصالح

16.442

املضذر
B.G.G1895

دوار تصاية
دوار بايٓإ
دوار ايعيكارة
1892- 11- 19

دوار اوالد نباب

B.G.G1892

دوار غُريإ
1895- 12- 18

دوار صراف

B.G.G1895

دوار بوصالح
فرجيوة

1894- 12- 28

دوار زارزة

B.G.G1894

دوار َوزييا
دوار راط فرجيوة
دوار مجيًة
دوار ايروشية
دوار تصذإ
دوار َٓار
بين َروإ

84141

دوار تعودة

ّ1892- 12- 16

B.G .G1892

َيًة

1832283

دوار َيًة

ّ1889- 17- 29

B.G.G1889

أوالد بوعسوٕ

/

دوار ايضوادم

1866- 14- 14

B.G.G1866

نرنرة

/

دوار نرنرة

1869- 19- 11

B.G.G1869

أوالد عبذ

//

دوار أوالد ايعربي

//

//

ايٓور

دوار زرقة
دوار احلايف
ايسواوة بٔ ايسروم
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ19:قرار 1881
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ20:ايبًذيات املعهًة يبًذية فج َساية ايهاًَة ايضالحيات 28 C.P.Eجوإ
6591
ايبًذية

املصاحةٖ/هتار
84111

بايٓإ

74511

بوحامت

64916

مجيًة

84845

فج َساية

224876

ناف بودرقة

74121

يوْتيا

134215

يوشات

74896

ريعًيو

74111

رواظذ

114111

تعودة

64174

تصاية

154241

اراط

المصدرArrondissement de Mila, P:68:
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ 21:قيُة ايضرائب املذفوعة َٔ شهإ َٓطكة فرجيوة شٓة ّ1863
املٓطكة

دلُوع اجلوابذ

احلهور

ايععور

فرجيوة

455جابذة وْضف

235وْضف ج

 192ج  29و ٕ ف

بين َصعذ

148ج

 62 841ر

جيًُة

144ج

بين ياجيض

163ج

اوالد عاَر

133ج

 62 844ر
62 825
 44 867ف

بين دلايذ

311وْضف ج

44 634ف

عرباوٕ

113وْضف ج

املسيية

 152ج

زارزة

 178ج

ايواد ايهبري

328وْضف ج

35رياٍ

47و ٕ  35ف
 35 58ف
35 874ف
35 821ف

 6جوابذ
 51جابذة
 66جابذة
 121جابذة
 8جوابذ
 159جابذة

اجملُوع  2119:جابذة,ايععور  792جابذة,إىل جاْب ايسناةاملكذرة ب 4352فرْو
المصدرArchive Historique, De la province de Constantine H227:
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املـــالحق--------------------------------------------------------------------------- :

املًخل رقِ22:أِٖ األطراف املعارنة يف اهلجوّ عًى برج زغاية شٓة .1864
اجلٗة

االشِ وايًكب
عُار بٔ اجلودي امليًي

زغاية َ-يًة -امليًية

بوفاط–ايعيخ يوشف بٔ رَيتة

أوالد عصهر -فرقة قاع ايساب–بين فتح

احلاج بٔ عس ايذئ قائذ بين يذر

بين يذر -بين خطاب(اوالد رابح)

االخوإ صاحل وابراٖيِ ابٓاء عًي بوطػإ

بين تًيالٕ ٖ -بابعة

بوْعاط قائذ اوالد نباب

أوالد نباب

شي احلواط َكذّ ايساوية

ايساوية ايرمحاْية مبيًة

بوخلراص بٔ عس ايذئ

َوية

شي ذلُذ بو ايضوف

َيًة

شي املهي بٔ بوعهاز

أوالد ابراٖيِ َ -صيذة -أوالد َصعود

بايكاشِ بٔ شي ذلُذ بٔ ظوية

عرش أوالد عاَر

املصعود بٔ شًيُإ

أوالد حايا -جيًُة -ايبًٗوٍ  -ايساوية
احلٓضايية مبيًة

محيذة عُرياوي:جواْب َٔ ايصياشة ايفرْصية وردود ايفعٌ ايوطٓية غي قطاع ايعرم اجلسائري (بذاية
االحتالٍ).
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-فّرط اجلذاوه

الضفرة

رقي اجلذوه العٍواُ
19

قيىة وا دفعْ شهاُ قبيمة أوالد نباب وَ ذهور33 .........................................
وصاذة ومهية العرش داخن أراضي قبيمة فرجيوة32 ................................................

13

ٌتائخ تطبيل قاٌوُ 21 .........................................................................ً9683 S.C

10

تكصيي قبائن فرجيوة إىل دواوير مبكتطى قاٌوُ 29 ..................................ً9661
ٌتائخ قاٌوُ  ً9613يف املٍطكة23 ..........................................................................

18

ذضيمة املمهية الفرٌصية واألِمية يف أراضي دوار راط فرجيوة22 .........................
منورد وَ العهاوى لصهاُ دوار أوالد نباب شٍة 28 .........................ً9613

16

ٌوعية املمهيات ووصاذتّا يف دوار أوالد نباب بعذ 86 ...........................ً9661
أٌواع األراضي ووصاذتّا يف الكرية االشتيطاٌية زغاية بوفوُ11 ..........................

91

عذد املصتوطٍني يف الكرية االشتيطاٌية زغاية وابني 61 ..............9138- 9669
عذد شهاُ الذواوير املعهمة لمبمذية املدتمطة فخ وسالة63 .................................

93

ذحي خصائر اجلراد يف أراضي قبيميت فرجيوة وبوصالح 68 .............- 9ً-
ذحي خصائر اجلراد يف الراضي قبيميت فرجيوة وبوصالح 61 ..................- 3ً-
اخلصائر البعرية بصبب داء الهولريا يف البمذية املدتمطة فخ وسالة66 ................

92

وػرً الععور و احلهور لالعراش الذاخمة حتت قبيمة فرجيوة شٍة 61 ......ً9680
أشعار الكىح والععري بعذ ثورة 18 .............................................................ً9680

13

12
11
11
99
93
90
98

931

فّرط األعالً(أ)

(ع)

ابَ خمذوُ .55, 53

عبذ اهلل باي

امحذ باي .;6, 63, 5:, 58, 52, 42

عالوة ابَ شيذي احلصني الكعي

امحذ بَ الذراجي بَ عاظور. ::

(ً)

(ب)
باظاغا بَ شامل بَ حييا.86

وضطفى باملْ. 61

بوعهاز بَ عاظور.;8, 62, 5;, 52

وضطفى بَ عاظور .31

بوياُ 48

ووريض فور. 12

بيحو45

ووالي حمىذ. 12

(ح)

(و)

ذصَ ولذ صاحل باي .53
احلصني بَ جعفر.89

وارٌي .21, 23

محذاُ بَ عجىاُ خوجة .4:

ولباٌي صاحل بَ حمىذ. 81

محو بَ عمي.;7
(خ)
خوجة امحذ ;.:
(د)
ديَ42

عالوة ابَ شيذي احلصني الكعي

901

 فّرط الكبائن واجلىاعاتأوالد زغار .63

(أ)
أوالد السرقة.88

أوالد زياُ .01

أوالد العربي 81, 01, 31

أوالد صاحل  .13, 23, 38أوالد عاور.32

أوالد بَ عاظور31

أوالد فالح .63

أوالد بَ عس الذيَ18, 03, 38, 39 , 31

أوالد قاشي 30

أوالد بوصالح 01, 38, 32, 33, 31, 96

أوالد وكراُ.30

. 61, 68, 62, 29, 03

أوالد حييى.63, 89
أوالد نباب 31, 38 32, 33, 31, 31 , 33, 31, 96

أوالد بوعسة . 31

,88 ,82 ,21 ,28 22, 29, 01, 03, 09, 01, 31, 36

أوالد بوعصمي .89, 31

.11 , 61, 68, 62, 63 ,63 ,13 ,86 ,81

أوالد بوعهاز .18, 01, 31, 31

(ب )

أوالد بويذاُ .31

بين عافر .38

أوالد خميف.89, 28, 31

بين فوغاه .31, 33

أوالد رابح .80, 83, 38

بين قعة .63 18, 10, 13, 06, 31, 31, 32, 33

أوالد زايذ.89, 31

بين ورواُ 09 01, 31, 32, 33, 31, 33, 31, 96
.63, 29 21,

أوالد عبذ الٍور .68, 62, 01, 31, 31
أوالد عصهر .80, 38
أوالد غىرياُ .32, 33

909

(ع)

(ث )

عاور الظّرة.31

الجالغىة .31

عرب العراقة.01

(د )

عرب الواد .63, 31

جرجرة .33

(غ )

جيىمة .29, 31, 38

غىرياُ 88 29, 31, 32, 31, 33, 33

(ح)

.63, 81,

احلرانتة 91, 98

(ف )

احلٍاٌعة 30, 91

فرجيوة ,31 31, 32, 30, 33, 33, 39, 96

(د )

23, 29, 01 03, 01. 31, 38, 32, 33, 31

الذِاوعة .01, 31

.13, 61, 61 68, 62, 63, 63, 21, 22

(ز)

(ك)

زواغة39 31, 31, 38, 30, 33, 39, 31, 96
01, 03 09, 01, 31, 31, 38, 32, 33, 33 ,
63, 11, 13 82, 80, 83, 89 , 21, 23, 29

نتاوة .31, 39
(ً )

.12, 13, 13, 61

ويمة .33, 91

السيباُ .01, 96

(ُ)
الٍىاوعة .31, 30

(ط)
الصراوية .68, 31, 33
شمياٌة .83, 38
(ص)

903

 فّرط األوانَ والبمذاُ(ش)

(ك )

ظعبة ظوف.23, 38

نريبصة .13, 80, 23, 01, 38

العيكارة.80, 83, 83, 89, 29

(ه)

(ص)

الموريَ .81, 23

صراف .29, 01

لوشات .18, 10, 13, 81, 08

(ط)

(ً)

طمرة.63, 32

املاحل.13

(ع )

وٍار .29, 32

عاللة .89

ووزلية.61, 63, 32

(ف )

ويمة 61, 83, 08, 31, 38, 39, 32, 33, 91

فخ وسالة,16 11, 18, 12, 10, 13, 32

. 10

.19 11, 66, 61, 60, 63, 61, 61

امليمية .12, 38

فرجيوة,03 09, 32, 31, 32, 30, 91, 98

(و )

12, 10 13, 13, 11, 21, 06, 08, 03

واد الٍحا.11, 89, 38, 96

.13, 19, 66

وِراُ.10, 31

(م )
قروودة.11, 13, 83, 89, 31
قصٍطيٍة01,36,38, 39. 31, 38, 39,98
.10, 10, 82, 20, 09

903

(أ)

(د)

امحذ راظذي .11, 12, 10, 88, 06

اجلسائر,10 11, 08, 02, 09, 38, 39, 31, 31

اراط.63, 80, 83, 29, 91

.69, 12

االلساط.81, 23

جالٌة.38
(ر)

أوروبا.13, 06

رجاص لفرادة .19, 68, 11, 12, 10, 31, 38

(ب )
بايٍاُ.80, 83, 83, 29

الرواظذ.63, 18, 10, 13, 31

بين ِاروُ .83, 38

الروشيا.60, 63, 31, 32, 91

بوجرار .13

ريعميو.11, 13
(ز)

بوعسوُ .88
زارزة.63, 32

بوفوح.80

زغاية ,68 11, 16, 10, 13, 31, 38, 33, 39

(ت )

.12, 13, 19, 61

تصالة.83, 29

(ط )

تعودة .29, 21, 01

شراغٍة.11, 38

تيربقٍت .81, 06, 31, 31

شراوذة.38
الصراوية.61, 68, 31, 33
شيذي ورواُ.13, 31, 38 ,30
900

فًرط املوضوعات
البصنلة
اإليداء
التعكرات
قائنة املدتضرات
مقدمة41-6 ................................................................................................................................ ..
الفضل األول :ملكية األرض وعالقتًا باجملتنع الفرجيوي نًاية العًد العجناني 14-46.....
املبخح األول :أنواع امللكية العقارية والضريبية يف ريف فرجيوة 41..................................
املطلب األول :العوامل املؤثرة على ملكية األرض41...................................................................
املطلب الجاني :ملكية األرض واألظكال الضريبية02...............................................
الفرع األول :أراضي العسل..........................................................................................................
الفرع الجاني :أراضي العرش01....... .......................... ............. .......... ...............
الفرع الجالح :أراضي امللك06.............................................................................
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املطلب الجاني :قبائل املهطقة43...................................................................................
الفرع األول :قبيلة زواغة46...........................................................................
الفرع الجاني :قبيلة أوالد كباب41..................................................................
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الفرع الرابع :قبيلة بين مرواى42..........................................................................
الفرع اخلامض :قبيلة أوالد بوصالح12..................................................................
املطلب الجالح :عالقة قبائل فرجيوة بصلطة البايلك14............................................... ......

الفضل الجاني :حتوالت امللكية العقارية وأبعاديا االشتيطانية يف ريف فرجيوة خالل
القرى التاشع 12- 13 ..........................................
املبخح األول :الصياشة العقارية االشتيطانية يف ريف فرجيوة 16..................................
املطلب األول :قانوى 3681 Sénatus-consulteم12...................................................
املطلب الجاني :مرشوم وارني 4714Warnierم30.......................................................
املطلب الجالح :القانوى اإلمرباطوري املضػر 3661م31...............................................
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الفرع الجاني حضيلة امللكية يف أراضي دوار بايهاى61 .................................................
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أوالد كباب63..............................................................................................
الفرع األول :حضيلة امللكية األيلية واالشتعنارية يف دوار غنرياى66.......................... .....
الفرع الجاني حضيلة امللكية األيلية واالشتعنارية يف دوار أوالد كباب61........................
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الفضل الجالح :التخوالت االجتناعية والتطورات االقتضادية يف مهطقة فرجيوة21-10 ........
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ملدط البشح بالعسبٔ٘
مْعْع امللئ٘ العقازٓ٘ مً املْاعٔع املَن٘ ّاليت الشالت تطسح حبدٗ يف دلتنعاتيا السٓفٔ٘ ,ملا لُ مً تأثري
مباشس علَٔا ٍّٕ .اجلْاىب اليت ساّلت إبساشٍا يف زٓف فسدْٔٗ اليت تيتنٕ إىل ميطق٘ األسْاض الداخلٔ٘ .متتاش
بالتيْع الطبٔعٕ ّ الجسا ٛالتازخيٕ ,حتينت ٍرِ العْامل يف تيْع ّ تْشٓع ملئ٘ األزض خالل العَد العجناىٕ
(عسش,عصل,ملئ٘ خاص٘),ازتبطت ببئ٘ ادتناعٔ٘ قبلٔ٘(فسدْٔٗ ,شّاغ٘,أّالد كباب ,بين مسّاٌ ,أّالد بْصالح).
البعض ميَا ٓتنتع بامتٔاشات (إقطاع األزاعٕ ّاإلعفا ٛالغسٓيب),مقابل خدمات مْشعني عنً ملئ٘ العصل (قبٔل٘
أّالد كباب) .قباٜل أخس ٚمطتقسٗ باملياطق اجلبلٔ٘ ذات ملئ٘ العسشٍ ,را التنسكص ميشَا ىْع مً االضتقاللٔ٘ .
ليً باملقابل مل تطله مً احلنالت العطيسٓ٘ اليت ٓته دسدٍا ضيْٓا الضتدالظ الغساٜب مما سْل اغلب أزاعٕ
العسش اخلضب٘ إىل عصل البآلك ,كنا ٍْ الشأٌ باليطب٘ لقبٔل٘ شّاغ٘ .تربش ليا العالق٘ بني امللئ٘ ّاألضس املتيفرٗ
(أّالد بً عاشْز ّبً عص الدًٓ) ,مً خالل إقطاعَا أزاعٕ عصل ,مقابل خدمات معٔي٘ ,لتظَس برلك معامل امللئ٘
خاص٘.
ذلاّل٘ دزاض٘ ثيا ٜ٘ٔامللئ٘ ّاجملتنع يف الفرتٗ املْالٔ٘ ,جيعليا ىتْقف لطسح إشيالٔ٘ :كٔف تعاملت اإلدازٗ
االضتعنازٓ٘ مع امللئات اليت ّددتَا يف بدآ٘ االستالل ?,فٔنا متجلت الطٔاض٘ االضتعنازٓ٘ العقازٓ٘ يف زٓف
فسدْٔٗ?,مإٍ صْز امللئ٘ اجلدٓدٗ? ّما سضٔل٘ امللئ٘ األٍلٔ٘ ? ,كٔف اىعيظ ٍرا التشْل عل ٙاجلْاىب
األخس .? ٚاإلداب٘ عً اإلشيالٔ٘ كاٌ عنً خط٘ حبح اىطلقت مً مقدم٘ ٍّٕ تأطري إشيالٕ للنْعْع ّثالخ
فضْل ساّلت مً خالهلا .تتبع امللئ٘ العقازٓ٘ ّاجملتنع ىَآ٘ العَد العجناىٕ ّاليت عسفت حتْالت بطبب ضٔاض٘
التقيني االضتعنازٓ٘ اليت طبقتَا داخل امليطق٘  .بدٛا بقاىٌْ3681Sénatus Consulteم ؛ ّصْال إىل ضي٘ 3611و,
ٍّٕ أخس ضي٘ لتيفٔر إدساٛات القاىٌْ اإلمرباطْزٖ,خالل تلك املدٗ صدزت تسضاى٘ مً القْاىني أفسشت أشيال
ملئ٘ ددٓدٗ ّسضٔل٘ ملئ٘ أٍلٔ٘ ذلضْزٗ يف املياطق اجلبلٔ٘ القلٔل٘ اخلضْب٘ .مً ادل تْعٔح ذلك قنت
باختٔاز عٔي٘,عنت قبٔلتني مً دلال الدزاض٘ "شّاغ٘ ّأّالد كباب"  .اللرًٓ مشلتَنا القْاىني العقازٓ٘ ّأدت إىل
خلق أشيال ملئ٘ ددٓدٗ (ملئ٘ الدّل٘,بلدٓ٘,عنْمٔ٘ ),إىل داىب سضٔل٘ ملئ٘ أٍلٔ٘ يف املياطق األقل قٔن٘
سطب امليظْز االضتعنازٖ.
خضضت األزاعٕ اخلضب٘ إلقام٘ قس ٚاضتٔطاىٔ٘ فالسٔ٘ مً أبسشٍا قسٓ٘ شغآ٘ بْفٌْ ,تطبٔقا للنشسّع االقتضاد
باالضتٔطاىٕ .دٌّ أٌ تأخر بعني االعتباز األّعاع االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ .فته تفتٔت البئ٘ القبلٔ٘ ّتعْٓغَا
بأشيال إدازٓ٘ ددٓدٗ بدٛا بالدّآّس فالبلدٓ٘ املدتلط٘ فر مصالّ٘,اليت ضاٍنت يف تسادع مياى٘ األضس املتيفرٗ
اليت متتعت بامتٔاشات يف الفرتات الطابق٘ .أما الطياٌ فقد ابعدّا إىل املياطق اجلبلٔ٘ القلٔل٘ اخلضْب٘ .مازضْا
شزاع٘ تقلٔدٓ٘ متتاش بالغعف,باملقابل ظَس ىظاو زأمسالٕ ّاضع ّمتطْز تابع للنعنسًٓ .خلقت ٍرِ الْععٔ٘ اجلْ
املياضب لتفذري ثْزات داخل امليطق٘ أشَسٍا اهلذْو عل ٙبسز شغآ٘ ّثْزٗ شّاغ٘ ّفسدْٔٗ3681و.
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Résume en France
LE sujet de la propriété foncière est l'un des sujets très important et qui reste dans les sociétés
urbaines et qui a une influence directe sur les sociétés et ce sont les Crates aspects que j'ai essaye de
mettre en vue dans le village de Ferdjioua qui appartient à la région du bassin intérieur.
Qui se caractérise par sa diversité géologique et sa richesse historique, ces critères ont influencé
sur la diversité et la distribution des lots de terrain dans les siècles passés (Arch,Azel, propriété
prive).
Qui est en relation avec la structure sociale tribale ( Ferdjioua ,Zouagha, Ouled kebab, Beni
Merouane , Ouled Bouslah); d'autres ont des avantages : comme des dons de terrains , et la
suppression des impôts exemple de la tribu ( Ouled kebab) . D’autres tribus vivant dans les régions
montagnards se caractérise par la propriété du ( Arch) « collective ».
Cette centralisation lui a donné une certaine liberté, Mais d’Autre part elle a subi les expéditions
militaires qui la pousse a payé des impôts, ce qui a rendu la majorité des terres fertiles à des terres
appartenant aux autorités régionales et l’exemple le plus intéressant celui de la tribu (Zouagha).
Est la relation entre la propriété foncière et les familles se montre supémes ( Ouled Ben Achour
et Ouled Ben Azzedine).que ces dernières son favorisées par le dons des terres à l’Encontre des
services que demandent les autorités ce qui rend ces terres privés.
Essayer d’étudier le couple (propriété et la société) dans la période qui suit nous pousse à une
problématique : Comment l’administration coloniale s’est conduit avec la propriété foncière dans le
début de la colonisation ?
Comment s’est comporte la politique coloniale foncière dans le village de Ferdjioua ?
Quels sont les nouveaux aspects foncière ?, Et quelles sont les parts des propriétés familiales ?
La réponse à cette problématique se résume en introduction et trois chapitres :
Le premier chapitre s’est spécifie dans le sujet la fin des la périodes ottomane qui est considéré
comme une base sur la quelle on peut suivre dans le deuxième chapitre les transformations de la
propriété foncière dans le village de (firdjioua) qui a subi la pratique de la politique coloniales qui
commencé par la loi de Sénatus consulte de 1863 jusqu’à 1899 ,qui est la dernière année dans laquelle
s’est terminée l’exécution de la loi impériale durant cette période s’est édité un ensemble de loi qui a
créé de différentes.
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Nouvelles propriétés et les parts des propriétés indigènes limitées dans les régions montagnards
peu fertiles dans le but des éclaircir ceux-ci j’ai voulu choisi un échantillon de certaines tribus, dans
le cadre d’étude « Zouagha Et Ouled Kebbeb ».
Et le troisième chapitre Qui ont subis la pratique des lois financières et qui a conduit à créer des
différentes nobles formes de propriétés (propriétés des domaines, communales, publies) autres Cotés
les parts des indigènes dans les régions peu intéressantes selon la visée coloniale.
Les terres fertiles se sont réservées pour construire des terres agricoles réservés aux colons
citons l’exemple du village ( Zghaya, bouffon ) , sur laquelle s’est pratiquée le projet économique
colonialiste sans prendre en considération la situation économique et sociale d’où s’est divisée la
structure indigène et la remplacer par d’autres nouvelles formes administratives en commençant par
les douars, la commune mélangée (Fedj-M’Zala).qui a contribué dans le retour du statut des familles
qui soutient le pouvoir et qui s’est avantagé par des avantages dans la période passé cependant les
habitants se sont refugiés dans les régions montagnards peu fertiles qui se caractérisent par une
culture rudimentaire peu rentable et dans cette période a vu le jour, le régime impérialiste très
développé qui suivant les calons . Cette situation a crée un climat favorable pour faire exploser des
révolutions à l’intérieur de régions telles : la révolution de bordj zeghaya et la révolution de Zouagha
et Ferdjioua 1864.
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Translation of the sum up into English
The topic of the land property is one of the most important topics, which is still an important theme
of discussion in our country side of citizens and they are the sides which I aimed to show in Ferdjioua
fringes which belong the internal plains region. As it is characterized with the natural varieties and the
historical richness. These factors played a big role in the lands (fields) owning repartitions during the
Othman (Turkish) period. An ethnical separation of private properties which was linked to a social
building / formation: the tribes of ferdjioua, Zeghaia, Ouled Kebab, beni Meroine, OuledBouslah.
Some of them were favorised to work on the land (as farmers in the lands/fields). The tribe of Ouled
Kebab in addition to some other tribes stagnented and fixed in the montagnious regions with the (Arab
owning) This stability gave them a type independence but in contradiction they didn’t flee from the
yearly waves of recensements to extract taxation. This lead to the shift of the lands from the ( Arche
owners to the ( Bailic / state) : this is the case of the tribe of zouagha ; This relationship appears in the
relationship between the owning/properties and the vanishing families. Ouled Ben Achour, and Ibn
Azeddine, through its cutting of the separated lands to get some special services, this caused the new
aspects of the private properties.
By trying to study the bi-owning and the society in the coming period let’s stop to raise
the problematic: how did the colonial administration deal with the properties which they found at the
early beginning of the conquest? How were the colonial political properties qualified in Ferdjioua
country-side? What were the new property aspects? And what were the estimation and the valuation of
the new properties?
In the field of investigation and study Zouagha, Ouled Kebab, Which were concerned by
the land and which led /resulted to the creation of new types of properties: the property of the state, of
the court and the public? In addition to the total native citizens’ properties of the less important values
according to the colonial views and estimations. Fertile lands were reserved to build some agrarian
settling villages: among them the village of zeghaia Boufoune to realize the settling economic project
without taking into consideration the economical in the social situation and conditions. The result was
the split of the tribes formation and building and their replacement by some kinds of administration
starting with agglomerations to the mixed courts: Fedjmezala, which contributed in the rich families
decreasing. In what ways did this affect on the other sides?
The answer on this problematic appeared on three chapters. The first chapter was reserved to the
topic talking about the end of Othman (Turkish period) which is considered as a reference, as a basis
on which we can follow the land property transformation in the fringes of Ferdjioua which was
touched by the colonial regulations and laws, starting with the law: 1863 Sénatus consulte arriving to
1899 which was the last year of the execution of the emperor laws and regulations. During that period
a set of laws which gave birth to new types of land properties and to some native owners limited in
very poor and arid regions. In order to illustrate that, I have chosen a sample consists of two tribes in
the field of the study, zouagha and Ouled Kebab which were conserned by the laws of the land, and
which led to the creation of new species of properties which enjoyed some privileges in the previous
periods, but the inhabitants were dismissed to poor and arid mountainous regions where they practiced
traditional agriculture, qualified of being very poor. On the other hand, a new capitalist system was
emerged wide and developed lands were reserved to the European settlers. This situation gave the
appropriate conditions to the explosion of the internal regions; the most famous ones were the attacks
on the Zeghaia Tower, the zouagha and Ferdjioua revolution in 1864.
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