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 شكر وعرفان

نتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى 
 أستاذنا المشرف "الدكتور توفيق بن زردة" 

الذي رافقنا في هذا البحث منذ أن كان 
 مجرد فكرة في اذهاننا 

 إلى أن أصبح على ما هو عليه اآلن 

والذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته 
 القيمة والهادفة 

 مشوارنا الجامعي  طيلة

كما ال يفوتنا في هذا المقام تقديم خالص 
 الشكر واالمتنان لمصلحة أرشيف قسنطينة

 على حسن االستقبال وتوفير المادة األرشيفية

ولكل من ساندنا وساعدنا على تجاوز عقبات 
 هذا البحث



 إهداء
الحمد هلل على زوال األلم، الحمد هلل على بقاء النعم، الحمد هلل على ذهاب 

 الشدة، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 اللهم ليس بجهدنا واجتهادنا، إنما بتوفيقك وكرمك وفضلك علينا

أهدي نجاحي هذا إلى كل من ضحى وسيضحي من أجل ان تعيش الجزائر 
 حرة ومتطورة 

"أبي" و"أمي" أقول لكما: "ما أصبحت عليه اآلن هو من فضل اهلل علي  إلى
 وثم رضاكما".

 إلى الرجل الذي ال يكرره الزمن، إلى الذي تكبد العناء والشقاء ليسعدني
إلى من رأيت فرحة نجاحي في بريق عينيه، إلى من شجعني على المثابرة طوال 

 عمري
 "أبي الغالي" يأدامك اهلل وحفظك وأسعدك بقدر إسعادك ل

إلى نبع الحنان التي ساندتي في صالتها ودعائها لي، إلى من حاكت 
 سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها

 إلى من ثابرت وكافحت من أجل دفعي في طريق النجاح
 ملك بالوجود "أمي "أطال اهلل عمرهاأما إلى أعز 

 إلى إخوتي: أسامة، إيمان، عقبة" حفظهم اهلل وأنار دربهم 
 الذي وجدته شيئا جميال في حياتي وسأبقيه أجمل ما فيها  إلى

 وإلى جميع عائلته وأبنائي في المستقبل 
 "زوجي الغالي"

 وأبنائهمإلى بركة العائلة: "جدتي" الغالية وجميع أخوالي وخاالتي 
 إلى كل القريبين من القلب والداعمين والمساندين في السراء والضراء

فكن خير صحبة حبتهم إلى كل من كنت محظوظة بص
 "صديقاتي"

 "7177 - 7102إلى جميع زمالئي في الدراسة دفعة "
 إلى جامعة العربي بن مهيدي عامة وكلية التاريخ خاصة 

 وأساتذة التاريخ كل باسمه ومقامه
 إلى كل من نسيه قلمي وتذكره قلبي

التي سهرنا سويا أليام وساعات نتعب من أجل هذا اليوم صديقتي  إلى
 "زهرة"

وأخيرا إلى الفتاة التي لطالما افتخرت بقوتها ونجاحها وتغلبها على جميع 
الظروف والعراقيل التي واجهتها طيلة مسيرتها الدراسية والحياة اليومية، 

 والتي هي أنا 

 مروة                               



 

 

 إهداء
 إلى روح أخي "يونس" رحمة اهلل عليه 

 إلى سندي في الحياة والدي الغاليين "العربي" و "سعاد" 

 إلى إخوتي 

 "رندة"، "جهاد"، "ميسا"، "إلياس"، "وسام"، "يحيي"، "إدريس"

 إلى زوجي الغالي 

 "كريم"

 وبراعمي الصغار

 " جويرية"، "يونس"

 إلى جنود الخفاء 

 "أميمة"، "عادل"، "حفيزة"،

 إلى صديقاتي الجميالت

 "دنيا" ، "مروة"، "آية"، "صبرينة" ، "رميسة"، "أحالم"

 إلى "نفسي"

 أهدي ثمرة عملي وجهدي

 

 فاطمة الزهراء
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 مقدمة:

وهااا   ها  تعاد البن ال التةت ال للماتمعانت، فلقد برهنت العصور على تمسك اإلنسان  بررها 
بعااااد د  ادرعاااات تعق اااادات الماتماااا  الا ا ااااري  عل اااا  ماااان عملاااات اة دولوا اااال افسااااتعمنر ل ال رنساااا ل

الةرعل افستعمنر ل ةرعل عقنر ل  بن ت على م نه م علم ل عننت لهن دهادا  ت وتشنبع  لاا صنةب
بنآللال التشاار ع ل  علاى هااا افسانش تشااعبت القاوان   مرفقالتر اد تي  ار بن ال الماتماا  و ا وساترات ا ل 

فاا  اوهرهاان هااا  ال هاان ات  إف وفاا  اااوان   مسااتةقاا  ماان عنناات د  تت الين اانت، هااا  ل االالعولون ن
والاااي بق اات ا اانر   اااننو  ساا ننتوش عونساا لت الاااي ههاار فاا  عهااد ناانبل و  ال نلاا  ب نهاان، ماا  الر   اال

 إلى  ومنن هاا.

القووويا  ن )انااان  ماااعرس منساااتر الموسااومل باااوماا  هاااا المنخااا  اوترناان موهاااوعنن فاا  اخااانر ا
 - ميذجا-( 7881،7881كي س مت ) س  اتيس األثر قا ينالعقار ة ب ن ال ص ي 

ماااا  واااا ط  ردس دورا عب اااارا لم ااااط هاااااا الخاااار  وعاااان  لتوا اااا  اسااااتنانن المشاااار  توف اااا  باااا  
نهرتنن التقل د ال لخار  البةاو  العلم ال وتة  ا   لنان للواو   ، مي رامةنهرات  خ لل مسنرنن الدراس 
 اةرشاا   ل التاا وعل اا  بن ناان موهااوعنن بنةساانش علااى المااندس الو ن ق اال  ،فاا  اماانر انااان  هاااا العمااط
 اسنخ نل رفقل مشرفنن. رش  دع  ، والك بعد د  امنن ب  نرس مر توفرت لنن ف  مد نل اسنخ نل

حيل تحط م ب و  ان سوان ياألر ، وعلى هو  الدراسنت السنبقل امنن بص نال اإلشاعنل ل  
در مووا كا ووت عمم ووة عقار ووة يتقوور ع ة يقا ي  ووة عممووت عموو  يالتوول لووم تكوون عمم ووة عسووكر ة بقوو

تفك ك الفضاءات لتقد م مخرجات لمجتمع بم ظير أيريبل، يلذا من خالل قراءت وا األيل وة يجود ا 
 .) ص يأثر(لهذا البحث جا ب تقر عل يجا ب آثار 

 وها  افشعنل ل انب   عنهن عدس دس لل فرع ل دهمهن 

 ةوط اوت   واهنت نهر اآلور للا ا ر؟ *
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 * مدى تر  ر اله  نت والاهنت المسؤولل المنب قل ع  القرارات ال رنس ل؟

 م؟3681* خب عل اةراه  الا ا ر ل ابط صدور القننو  المش و  

داوااط انلااد لودماال  ل* هاط صاابت القااوان   التشاار ع ل فاا  مصاالةل الا ا اار    دم دنهاان عنناات ممنهااا
 المستوخن   واإلدارس ال رنس ل؟

 اننو  س ننتوش عونس لت م  و ط تشر ع ؟ ل* بن 

 اننو  س ننتوش عونس لت م  ة   اة ر؟ ل* بن 

ولتيخ ااال الااانقل فااا  الدراسااانت السااانبقل، امنااان بااانفخ   عل هااان م اااط الماااا ت مااا  دهمهااان   
، ومالل انمعل اةم ر عبد القندر تةت عناوا  "تة ر ن" تيف ق بن زردةدراسنت ةستنانن المشر  

درشاااا   اااااننو  الساااا ننتوش  –اةرصاااادس اةرشاااا   ل للتشاااار عنت العقنر اااال افسااااتعمنر ل فاااا  الا ا اااار"
عتااند إدارس المعنتااد واإلةاات ط ال رنساا  للا ا اار فاا  هااو  "بنإلهاانفل إلااى  ،")م3681(عونساا لت 
ق نن منا  لبنان  دهام مةخانت دساتنانن المشار ، ممان اساتنر  لنان الااي دعا لصوال  فركويس "شر  الاب د
البعاااد البااان لع  فااا  المشااانر   الس نسااا ل افساااتعمنر ل "الموساااومل باااا  أحمووود س سووواي ودراسااال عملنااان. 
، مالااال "س نسااال نااانبل و  ال نلااا  العرب ااال"تةااات عناااوا    اد وووة طرقوووين، ومقااانط للبنة ااال "ال رنسااا ل

فاا  رساانلل اإلمبراخااور ناانبل و  ال نلاا  إلااى المرشاانط  دراساال" يمصووطف  عب وودالدراساانت واةبةاان ، 
 ."م3681ف  ري  68ب ل س  بتنر خ 

وادنن دن  م  ج م  عدس مننهج ةساد خب عال الماندس ف  بة نن الم هج المعتمد بوف من  تعل   
عن  دداس لمعنلال اإلشاعنل ل المخروةال فا  الم هج التار خل اليصفل العلم ل لعط فصط، م  ب نهن 

الموووو هج معخ اااانت التنر و اااال المتااااوفرس، وللعاااار  العرونولااااوا  ل ةاااادا ، عماااان اسااااتودمنن هااااو  ال
ع  القاوان   للواو  على من ترتد  يالم هج انحصائللتةل ط مةتوى القوان   التشر ع ل، التحم مل 

ف  بع  داا ا  البةا  الااي  ساتواد بالم هج المقارن  استعننالعقنر ل المتم لل ف  الدواو ر، عمن 
 را  مقنرنل.اا
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امنااان به علتااا  وفااا  الوخااال التااا  تتم اااط فااا  مقدمااال و   ااال  ،ولإلةنخااال ببة نااان مااا  عاااط  او ااال
 "المقاربووات الفر سوو ة حوويل الجزائوور المسووتيط ة"ااان  تةاات عنااوا   الفصوول األيلفصااوط ر  ساا ل، 

ما  وا ط مشانر عهن  نهارس ةعانم فرنسان للا ا ارد للةملل ال رنس ل علاى الا ا ار و تننولنن ف   افستعدا
س نسال نانبل و  العرب ال  انت افةادا  داواط افمبراخور ال و تةو اط نهارس شاعبهن عا  مار وانرافتهن و 

 لعسد ود افهنل .

مقساام الااى ارباا  "، سوو س الممك ووة الفرد ووةالقوورار ن المقوو خ  ن يت " االموسااوم باا الفصوول الثووا لاماان 
العنااوا  ال اانن  ةااوط ، دماان 3681صاادور اااننو  تةااد نن ف اا  اوف عاا  العقاانر ال  ةاا  ابااط  ،عناانو  

 همنت  رسنلت  للدو  منفعو خور ننبل و  ال نل  للا ا ر ومن   نرس افمبرا

وتمتااا  بماموعااال التشااار عنت  3681ووصصااات العناااوا  ال نلااا  لقاااننو  افةاااواط الشوصااا ل
الا ا اري تخرانان سا ننتوش علاى الماتما  الللملع ل بعد صدور القرار   المش و    وم  ا نر تخب ا  

ديار يمالمووو  تقوووكل الر ووو   مووواذج: م ظيموووة الووو"واةو ااار الموساااوم باااادراسل  فصوووم ا الثالوووثإلاااى 
عمنلااال اسااانخ نل وعمنلااال الا ا ااار (ال رنسااا ل للا ا ااار وهااا  التقسااا منت  ة ااا  تننولنااان ف ااا ، "الجزائووور 

وماااان مساااات  القااااوان   العقنر اااال ماااا  ت ع ااااك وتشاااات ت للقبن ااااط وهاااا  عمل اااال اةصاااان  ل  )وعمنلاااال وهاااارا 
 للمننخ  القهن  ل التنبعل للعمنفت همت الدواو ر وتنر خ المراس م وتو    اةراه .

نتان ج التا  توصالنن إل هان ما  وا ط موهاوعنن وتنوعات المصاندر الوف  اةو ر امنن بعر   
ا بة ناان، عماان اسااتودمنن ماموعاال م ةاا  مشاا ر   لهاان فاا  الماات ، ودو اار والمراااا  المعتماادس إلنااان  

 هرش المةتو نت لموهو  دراستنن.

وم  دهم المراا  الت  سنعدتنن فا  إناان  بة نان ها  الوراانت اةرشا   ل والتا  دالبهان بنلليال  
 ف   والمتم للال رنس ل ممن تتخلد اهد ووات ف  ترامتهن، 

1- Application de Senatus- consulte, Textes officiels, Archives de France. 
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2- Badjaja Abdelkarim : Cartographie agraire de l’Est Algérien à la fin du 19e siècle ; 

étude de géographie historique à partir des archives du Sénatus-Consulte, mémoire de 

DEA, unicersité de Constantine, 1974. 

3- Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) : Code de L’Algérie annoté, recueil 

chronologique des lois,  ordonnances décrets circulaires etc formant la législation 

actuellement en vigueur,  libraire éditeur Adolphe Jordon, Alger, 1896. 

4- Gouvernement général de l’Algérie, tableau de la situation établissement français 

dans l’Algérie, imprimerie impérale,  Paris, 1863 

التااا  اعتماادنن فاا  انااان  هااااا البةاا ، واوتل اات دهم تهاان ةساااد  تنوعاات المصااندر والمراااا 
ال رنساااا ل عااااالك  ق اااانت وبعاااا  المراااااا  بنللياااالخب عاااال ع اتهاااان بنلموهااااو ، فمنهاااان المااااا ت والملت

 الرسن ط الانمع ل 

 .)3316-3616(عرسنلل صنلح ة مر  الس نسل العقنر ل ال رنس ل ف  الا ا ر  -3

عتنباانت نصااار الااد   ساااع دون  منهاان دراسااانت تنر و اال فااا  الملع اال والواااا  والابن اال فااا  ال تااارس  -2
 الةد  ل.

اةوط وال اااانن  ةااااوط العقاااانر، فاااا  الا ا اااار اباااان  افةاااات ط مااااداو ت دعماااانط الملتقااااى الااااوخن   -1
م الاااي ساانعدنن ع  اارا وونصاال فاا  ماان  واال القااوان   التعساا  ل الم روهاال 3382-3616ال رنساا  

 على الا ا ر.

 دبو القنسم سعد اهلل  الةرعل الوخن ل الا   اةوط. -4

  ى اةشر   الا ا ر اةمل والماتم .مصخ -1

   مع قنت وصعوبنت الت   ادتنن رص دا معرف ن وم  دهمهن  وعط بة  ف  ولوا م 

 التبن   ف  المعخ نت وتشعبهن م  مرا  إلى آور. -

 صعوبل ترامل المصندر اةانب ل لمن تخلبت  م  اهد ووات. -
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منااان التنقاااط إلاااى  فقااار معتبااال انمعتنااان للماااندس التنر و ااال الموصصااال لموهاااو  بة نااان، ممااان تخلاااد -
 الانمعنت اةورى.

وفاا  اةو اار ف  سااعنن إف د  نةمااد اهلل دوف ودو اارا علااى توف قاا  إلتماانم هاااا العمااط المتواهاا   
 والاي نراو د   عو  إهنفل ا انب ل للدراسنت التنر و ل.

توف اا  باا   ردس الاااي عاان  لاا  ال هااط فاا  الاادعتور المشاار  توااا  بنلشااعر الا  ااط إلااى دسااتناي ون
 وخوس. توا هنن إلى الموهو  مرافقن لنن لعط



 

 

 

 الفصل األول:
الفرنسية حول الجزائر  المقاربات

 المستوطنة.

 الحممة الفرنسية. أوال:  -

 .كيف نظر لنا اآلخر ثانيا: -  

 سياسة نابميون الثالث العربية.ثالثا:  -            
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 تمهيد:

الخمفية وراء الحممة الفرنسية عمى الجزائر مبنية عمى عبث أو انيا جاءت لم تكن 
نما ىي في األصل محممة بمقاربلتأديب الداي كما كانت تدع ات نسجت خيوطيا منذ ي وا 
واألبعاد من شخص آلخر أو باألخص من امبراطور آلخر سنوات، اختمفت في النظرة 

،حاولنا نحن حصرىا في ثالث اباطرة عمى غرار كل من شارل العاشر ولويس فيمب 
 ونابميون الثالث
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 .الحممة الفرنسية عمى الجزائرأوال: 
كان حوض المتوسط ىو المسرح الذي اختارتو الممكية الفرنسية من أجل العودة إلى  
م، وثانيا فرض 1823السياسة العالمية، وأول خطوة ىو التدخل العسكري في اسبانيا  خوض

م، وضمن مخطط تقطيع أوصال اإلمبراطورية 1827الطوق العسكري عمى سواحل الجزائر 
وسط والمسألة الجزائرية، حيث عمد رئيس بين مسألة الشرق األالعثمانية قامت فرنسا بالجمع 

حاكم مصر  محمد عميعمى التنسيق مع  (Jules Polignac)جيل بولينياك الحكومة 
م 1827، باإلضافة إلى معركة نافارين 1قصد تشكيل امبراطورية عربية واسعة صديقة لفرنسا
مفاتيح  اإلسالميفقد العالم  ،لة العثمانيةالبحرية من أجل قضية استقالل اليونان وانيزام الدو 

 .2كانت تيدف لو الدول األوروبية البحار وىذا ما
تشعر أنيا زعيمة الدول الكاثوليكية في المتوسط وتأكد ىذا في عيد فمقد كانت فرنسا  

م( وأن احتالل الجزائر سيكون أول فرصة لمتخمص من 1824 -م1830) شارل العاشر
، وأما السبب 3عمى ذلك فإن فرنسا ستحصل عمى ثروة طبيعية بالجزائر يينا وعالوةفمعاىدة 

الذي تذرعت بو فرنسا لشن العدوان فيو حادثة المروحة وذلك في أمسية عيد الفطر لسنة 
م، بعد أن جرى نقاش حاد بين الداي والقنصل 1827أفريل  29ه الموافق ل 1243

  4.وتماطل حكومتو في تسديد الديونشر لويس العاحول عدم اكتراث الممك  دوفالالفرنسي 
فالباحث في أسباب اإلحتالل يرى أّن فرنسا اتخذت من مسرحية المروحية ذريعة   

ذالليا من جية وتجريدىا من استقالليا من جية أخرى، فطوال  لمحاولة اىانة الجزائر وا 

                                                           
-34ص ص ، 2022توفيق بن زردة: حفريات حول السياسةة اإلسةتعمارية فةي الةدول المياربيةة، دار اليةدى، الجزائةر،    1
35.  
 .111 ، ص2002، دار ريحانة، الجزائر، 1عمار عمورة: موجز في تاريخ الجزائر، ط   2
، مكتبة األنجمو 6، ط-الميرب األقصىالجزائر، تونس،  -صالح العقاد: الميرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر   3

 .83، ص 1993المصرية، 
 .61ط(، دار المعرفة، الجزائر، ص  ، )د1، ج1989 -1830رابح لونيسي وآخرون: تاريخ الجزائر المعاصر  4
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ن في نيتيا الثالث السنوات التي استمرت فييا الحرب بين الطرفين يرى أن فرنسا لم يك
نما كانت تريد أن تجبر ىاتو البالد بالتيديد والوعيد عمى  التفاوض إلنياء األزمة سمميا وا 

 .1االستسالم لشروطيا وتجريدىا حتى من شرف خوض الحرب لمدفاع عن سيادتيا وكرامتيا
م عمى الساعة الواحدة صباحا نزول القوات الفرنسية 1830جوان  14تقرر يوم 

قسيسا  16في سيدي افرج رفقة دي بورمون عسكري بقيادة الجنرال  37000المؤلفة من 
، وأيضا 2مترجما وعددا من الكتاب والييود الجزائريين والضباط األجانب كمراقبين 40و

فردا من طبيب مختص وجراحين  266الحممة مكونة من  الفرقة العسكرية الطبية التي رافقت
فالمؤرخ  ،األسبابويذكر بعض المؤرخين أن ىدف ىذه الحممة يرجع لجممة من ، 3وصيادلة
فتئت الكنيسة  يذكر أن من بين ىذه األىداف: * النزعة الصميبية اإلنتقامية التي مافركوس 
 ضد المسممين وكان اليدف ىو تنصير الجزائر. تثيرىا

* التعويض باحتالل الجزائر عما خسرتو فرنسا من مستعمرات في القارة األمريكية وجعل 
انجمترا  المتالكالتفوق اإلنجميزي  وضربالجزائر مستعمرة وقاعدة لإلمبراطورية الفرنسية 

 .4جبل طارق وجزر مالطة والجزر األيونية
ا بالحبوب والشعير والقمح م ديونا بدون فوائد وزودتي1797الجزائر فرنسا عام  أقرضت* 

لمواجية المجاعة التي عانت منيا فرنسا إال أن ىذه األخيرة تماطمت في تسديد الديون 
 ن الوسيطين المسؤولية مما أدى إلى استياء الداي.يوحممت التاجرين الييودي

                                                           
الجزائةر، ط(، منشورات المتحف الوطني لممجاىةد،  جمال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، )د 1

 .95، ص 1994
 .145، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، 1ط(، ج عمار عمورة، نبيل دادوة: الجزائر بوابة التاريخ الجزائر العامة، )د 2
 .29: المرجع السابق، ص توفيق بن زردة 3
لجامعةة قالمةة، ط(، مديريةة النشةر  ، )د1925 -1830المعاصةر صالح فركوس: محاضرات في تاريخ الجزائةر الحةديث و  4

 .11، ص 2010الجزائر، 
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تدىور األوضاع الداخمية بفرنسا بسبب الحكم االستبدادي لمممك شارل العاشر، فقام * 
لياء الشعب بالحروب الخارجية بصرف   .1نظر المعارضين إلى خارج البالد وا 

كما اختمفت اآلراء بين مؤيد ومعارض لمحممة الفرنسية عمى الجزائر، وعمى سبيل 
الذي نشر مقاال في فيفري  (Alex Colombel)المثال ال الحصر نذكر أليكس كولومبيل 

حول أن احتالل الجزائر عامل مكمل لحضارة فرنسا وعامل موازاة مع بحر المانش  1830
الذي  (Babron) ودعم ىام لمحرب ضد انجمترا، وقد شاطره الرأي الضابط المتقاعد بابرون

إال  مصانامضمونة أن شرف فرنسا لن يكون بعد نجاح الحممة،  اآلخرنشر مقاال ىو 
 لحماية التجارة الفرنسية. استراتيجيباالحتفاظ بالجزائر كموقع 

وىناك من استنكر وندد باليزو ومن أشد المعارضين نجد النائب المرسيمي توماس  
(Thomas)  الذي ذكر أن الحرب ضد الجزائر شديدة جدا وقد أيده النائب الكسندر دي

ن منع الحكمة والعمل ع التزامالذي دعا جميع األطراف إلى  (Alexander de L)  در البو 
يجاد حل لمنزاع القائم بين الجزائر وفرنسا مشيرا أنو من األفضل أن تستيل أموال  الحممة وا 

  .2من أجل سبب آخر غير ىذا أبنائيافرنسا وتراق دماء 
م يقول فيو " 1830الذي نشر مقاال أول سبتمبر  (Allar) كذلك النائب السيد آالر 

  3المستعمرات السابقة...ا كان في أن مصيرنا بالجزائر سيكون مثمم
 ؟كيف نظر لنا اآلخرثانيا: 

بعد مصادقة الحكومة الفرنسية برئاسة بولينياك والممك شارل  في عهد شارل العاشر:  -1
م عمى مشروع الحممة ضد الجزائر، قامت السمطات بتييئة 1830جانفي  30العاشر يوم 

                                                           
، دار البعث، الجزائر، 1، ط1954حتى ثورة نوفمبر  1830محمد الطيب العموي:  مظاىر المقاومة الجزائرية من عام    1

 .25 -24ص ص ، 1985
 ، دار البعةةةث، قسةةةةنطينة،1(، ط1840 -1827حميةةةدة عميةةةةراوي: دور حمةةةدان خوجةةةةة فةةةي تطةةةةور القضةةةية الجزائريةةةةة )   2

 .49 -47ص  ، ص1987
 .95، ص نفسو المرجع  3
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  1لكونيا انتقاما لشرف فرنسا وأوروبااألوروبي لتقبل أسباب الحممة و  الرأي العام الفرنسي
فيمكن تقسيم فترة التواجد الكولونيالي إلى ثالث فترات وىي: فترة تردد الساسة الفرنسيين في 

بين  م، ثم أعقبتيا فترة االحتالل الضيق ما1833 -م1830بين  احتالل الجزائر ما
واستمرت عمى عيد م 1841الحتالل الشامل التي بدأت عام م، ثم فترة ا1840 -م1833

 الحكم المدني بالتوغل في الصحراء الجزائرية.
ديبورمون طمس معالم السياسة الداخمية التي وخالل الفترة األولى لالحتالل استطاع 

فمم  2انتيجيا العثمانيون خالل تواجدىم بالجزائر واستبداليا بسياسة تتماشى ومصالح فرنسا
 .3لألتراك، مصرحا أن الجيش الفرنسي جاء لطردىمتكن نية عدم التخمي عن مدينة الجزائر 

ومن خالل خطاب العرش الذي ألقاه الممك شارل العاشر في مجمس النواب والشيوخ 
م جاء فيو: " وسترون أييا السادة أن التعويض الضخم 1830جانفي  31مجتمعين يوم 

في بيانو في  الذي ستحصل عميو حكومتي، ردا لشرف فرنسا"، أما الجنرال ديبورمون قال
احدى المناسبات الدينية: "لقد جئتم لتعيدوا معنا فتح الباب عمى مصراعيو لتدخل المسيحية 

نا نأمل أن تعم ىذه الربوع قريبا، لتعمل من جديد عمى ازدىار إفريقيا التي انطفأ  المدنية، وا 
 .4مصباحيا منذ عدة قرون"

الذي حدث ضد الممك شارل  االنقالبوبعد أن ىبت عاصفة سياسية بفرنسا وىو 
عمى الجزائر ستجمب إليو رضا اهلل ورضا البابا عميو  العاشر، الذي كان يحمم بأن الحممة

                                                           
 .113المرجع السابق. ص ، عمار عمورة 1
دار  )د ط(، وانعكاسةةاتيا عمةةى الميةةرب العربةةي، 1930 -1830بةةوعزة بوضرسةةاية: سياسةةة فرنسةةا البربريةةة فةةي الجزائةةر   2

 .90، ص 2010الحكمة لمنشر، الجزائر، 
، 1982، بيةروت لبنةان، 1: تةاريخ الجزائةر المعاصةرة، تةر: عيسةى عصةفور، منشةورات عويةدات، طشارل روبيةر آجبةرون  3

 .16ص 
احمةةةد محمةةةد عاشةةةور اكةةةس: صةةةفحات تاريخيةةةة خالةةةدة مةةةن الكفةةةاح الجزائةةةري المسةةةمح ضةةةد جبةةةروت االسةةةتعمار الفرنسةةةي  4

 .133ص  ،2009، منشورات المؤسسة العامة لمثقافة، ليبيا، 1، ط1962 -1500االستيطاني 
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نذير  ورضا الشعب الفرنسي بتحقيق انتصار عسكري ضد القراصنة، فمم تكن ىذه الحممة
شؤم عمى شارل العاشر وحكومتو ونظامو فقط، بل حتى عمى ديبورمون أيضا، فرغم 

نتصار الذي حققو عمى حسين باشا، فإنو لم يحقق أي انتصار عسكري عمى الجزائريين اال
خاصة بعد فقدانو ابنو في وىران، وكانت حصيمة أعمال دي بورمون في الجزائر ىي 
احتاللو مدينة الجزائر وظيوره أمام حصون مدينة وىران بما فييا المرسى الكبير وحممتان 

، فإن عيده قد شيد أول مواجية بين الفرنسيين والجزائريين عمى فاشمتان عمى البميدة وعنابة
، وحاول الفرنسيون في عيده المحافظة عمى الجزائر كمستعمرة 1المستوى العسكري والمدني

 .2أمام أطماع بريطانيا، وبقدوم لويس فيميب عزلو نيائيا من ىذا المنصب
ء في مقتطفات من م جا1833 جويمية 7وبعد االحتالل بثالث سنوات أي سنة 

التقرير الرسمي الذي رفعتو لجنة التحقيق التي أوفدىا شارل العاشر ممك فرنسا إلى الجزائر، 
لو تأممنا مميا كيف كانت قوات االحتالل تعامل األىالي الوطنيين، التضح لنا يقول التقرير: "

ارض كذلك مع جميا أن مسمكيا لم يكن يتنافى مع أبسط قواعد العدالة فحسب، بل كان يتع
 ." 3يمميو العقل والحكمة... ما

سميم والية الجزائر وتبدو عدة مبررات جعمت شارل العاشر يعرب عن رغبتو في ت 
لمباب العالي، منيا أنو كان متييبا من االستيالء عمى كامل الجزائر وأنو سيكمف فرنسا 
خسائر بشرية ومالية ومتاعب نفسية زيادة عمى ضيط بعض النواب المعارضين الفرنسيين 
ام لميزو، إلى جانب صداقة فرنسا والباب العالي، إال أن نية كل من ديبورمون القائد الع

                                                           
 -30  ، ص ص1992، دار اليرب االسةالمي، بيةروت لبنةان، 1، ط1بو القاسم سعد اهلل: الحركة الوطنية الجزائرية، جأ 1

35. 
مجمةةة البحةةوث التاريخيةةة، جامعةةة  ،"1848 -1830السياسةةة اإلداريةةة الفرنسةةية فةةي الجزائةةر ""أبةةو بكةةر الصةةديق حميةةدي:  2

 .11، ص 2017 ،1ع ،1محمد بوضباف، المسيمة، الجزائر، م
 .134المرجع السابق، ص :حمد محمد عاشور اكسأ 3
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ودوسي وزير البحرية كانت ترمي إلى االستيالء عمى الجزائر كميا واالحتفاظ بيا، اذ قال: 
 .1"أن فرنسا ذاىبة ألخذ الجزائر وبناء المستعمرات وتأسيس حكومة يرأسيا أمير فرنسي"

فمنذ وصولو  حتى ميادرتو كانت لو قرارات متناقضة  (*)لكموزيلأما بالنسبة  
صالح األحوالومرتجمة والتي كان ي ، حيث انو تولى الحكم 2عمن فييا عن تنظيم المدينة وا 

م إلى فيفري 1830بالجزائر مرتين، األولى وىي التي بقي فييا بضعة أشير من أوت 
سنة  إالولم يمكث  م، 1835، وقد تم عزلو جراء تصرفاتو العشوائية والثانية من م1831

األولى، أما الجانب العسكري فقد أنشأ كموزيل ونصف وعزل لفشمو الذريع في حممة قسنطينة 
م، 1830 أكتوبرفي  (**)فرقة مشاة من بعض الجزائريين المرتزقة سماىا فرقة "الزواف"

، وتنفيذا لسياساتيا أعمنت فرنسا صدور قرار 3واستعماليا في االستيالء عمى المدن الجزائرية
نص عمى أحقية السمطات يم(، 1038سبتمبر  80) قرار يقضي بضم أمالك البايمك 

 .4العسكرية الفرنسية في االستحواذ عمى أمالك موظفي اإلدارة التركية وبعض األعيان
 في عهد لويس فيميب:  -2

بعد مجيء الممك لويس فيميب لمحكم، قرر تكميف الحكام العسكريين بتسيير الشؤون  
الفرنسية بالجزائر في أكتوبر في الجزائر، من بينيم الجنرال كموزيل الذي تولى قيادة القوات 

                                                           
 .51السابق، ص  المرجعحميدة عميراوي:   1

، أرسةةةل 1807، وجنةةةراال 1792، نقيةةةب 1791( تخةةةرج مةةةن المدرسةةةة العسةةةكرية مالزمةةةا 1892 -1773)  كموزيلللل:  (*)
عةدة بةن داىةة:  :م، ينظةر1820، عةاد لفرنسةا 1814سةنة  ، كان من أنصار نةابميون األول لجةأ إلةى الةو.م.أ1810السبانيا 

، منشةةةةةةورات وزارة 2(، ج1962 -1830االسةةةةةةتيطان والصةةةةةةراع حةةةةةةول ممكيةةةةةةة األرض إبةةةةةةان االحةةةةةةتالل الفرنسةةةةةةي لمجزائةةةةةةر )
 .492المجاىدين، ص 

 .43ابو القاسم سعد اهلل: المرجع السابق، ص   2
التخفيف عن فرنسا من المصاريف العسكرية، واستعممت ىذه الفرق في اليدف من وراء ىذه الفرقة  ىو اف: و الز   (**)

 .38، صنفسوابو القاسم سعد اهلل: المرجع ينظر:  االستيالء عمى المدن الجزائرية.
 .37-36ص ص  ،المرجع نفسو  3
 .358م، ص 2018دار قرطبة، الجزائر،  )د ط(، م،1871 -1830محمد رزيق: الجرائم الفرنسية   4
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م، حيث أنشأ لجنة حكومية جديدة مختصة في مجاالت محددة وىي العدالة والداخمية 1830
والمالية وتكون تحت تصرفو، وبعد ثالث سنوات من تعسف القادة العسكريين وارتفاع 

قامت المجنة اإلفريقية بتحقيق  إثرىااألصوات بالجزائر المنددة بالسياسة الفرنسية، فعمى 
حيث قدمت تقريرىا  ، م10/1833/ 25م إلى 02/09/1833بين  ميداني في الفترة ما

، وبدأت اإلدارة الفرنسية بنظام عسكري 1لمحكومة الفرنسية وأوصت فيو باالحتفاظ بالجزائر
كومة مرحمة تردد بالنسبة لمح م1834-م1830م، بعد أن ظمت فترة 1834وتأكد ذلك سنة 

م ينص عمى إلحاق الجزائر بفرنسا وذلك بناءا 1834جولية 22، فصدر مرسوم 2الفرنسية
عمى توصيات المجنة اإلفريقية، وقد كان ىذا التاريخ بداية تحول ىام لمسياسة الفرنسية في 

 واإلداريالجزائر من الناحية التاريخية والقانونية، ألنو أرسى قواعد التنظيم السياسي 
 .3ا في الجزائرلممتمكاتي
"ال ييمنا أن تطمق مائة ألف رصاصة في  م:1835يقول الممك لويس فيميب سنة و  

، وخالل ىذه المرحمة عاد كموزيل مجددا 4إفريقيا إذا لم تسمع أوروبا صدى تمك الطمقات"
أوت 19وأصدر بيانا مزجو بالوعد والوعيد كعادتو، وفي  لديولونم، خمفا 1835لمجزائر سنة 

م، كما وعد األوروبيين 1830خاطب الجزائريين بأنو سيحقق الوعود التي وعدىم بيا سنة 
بفتح باب لميجرة إلى الجزائر لكي تضاىي أمريكا، أما الحمالت العسكرية نذكر منيا حممتو 

                                                           
، الجزائةر، )د ط(، 1862 -1830عبد اهلل مقالتي: المشروع الفرنسي الصميبي االحتاللي لمجزائةر وردود الفعةل الوطنيةة   1
 .132 -131 ص  ، ص(س د)

، رسةالة الستيطان والتوطين، االستعمار الفرنسي في الجزائر والحركةة الصةييونية فةي فمسةطين، دراسةة مقارنةة"عماد لبيد:   2
 .32ص، 2011-2010العموم السياسية واالعالم، قسم العموم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر"، دكتوراه، كمية 

ط )، 1(، ج1962 -1830عةةدة بةن داىةةة: االسةتيطان والصةةراع حةةول ممكيةة األرض إبةةان االحةتالل الفرنسةةي لمجزائةةر )  3
 .306 -305ص ص ، منشورات وزارة المجاىدين، الجزائر، (خ

، دار القصةةبة لمنشةةر، الجزائةةر، )د ط(فرحمةةت عبةةاس: ليةةل االسةةتعمار: حةةرب الجزائةةر وثوراتيةةا، تةةر: الرحةةال أبةةو بكةةر،   4
 .45، ص 2005
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، 1م1836فيفري  -مة تممسان جانفيم وحم1835عمى معسكر التي فشمت في شير نوفمبر 
م(، ففي 1836 -م1835وقد أتيح لكموزيل فرصة أفضل لتنفيذ سياستو أثناء واليتو الثانية )

ىذه الفترة أنشا أول مستعمرة زراعية أوروبية في بوفاريك، ومعناه أن تتولى الدولة توزيع 
 .2األراضي عمى المياجرين مجانا

قرب يل يممك مزرعة من أكبر المزارع لبابا عمي م كان كموز 1836أما بحمول سنة  
و مجموعفي يضم و قسمت إلى عدة أحواش منيا حوش شاوش، وحوش بويعقون،  ،العاصمة

 ،3بناء سكني 83مستثمر و 76وأصبح في بوفاريك  ،ىكتار 4000مجمع لمزراعة ب  137
 لمعسكر" وسمح إلفريقياوقام كذلك بتأسيس شركة فالحية اسميا " المزرعة التجريبية 

، يقول شارل روبير أجيرون في وصف الماريشال كموزيل باالستيطاني  4فييا  االكتتاب
فحصل بسعر رخيص عمى أمالك واسعة وحاول أن يجعل من  ،العنيف وىو القدوة في ذلك

 .5متيجة مستقرا لمتسول في أوروبا
 المكاتب العربية:  -3

م قام الحاكم الفرنسي بالجزائر الدوق دوفيقو بتأسيس ىذه الييئة، 1833خالل سنة 
إدارتو إلى النقيب  أسندت "Cabinet Arabe" *المكتب العربيحيث أنشأ فرعا إداريا سماه 

                                                           
 .62-61صابو القاسم سعد اهلل: المرجع السابق، ص    1
 .133صالح العقاد: المرجع السابق، ص    2
، أعمةال الممتقةى الةوطني األول والثةاني حةول 19الجزائةريين فةي القةرن الصةادق دىةاش: الممكيةة الخاصةة وتأثيرىةا عمةى    3

 .106، ص 2007، منشورات وزارة المجاىدين، الجزائر، 1962 -1830العقار في الجزائر ابان االحتالل  الفرنسي 
 .118عمار عمورة: المرجع السابق، ص   4
 .41شارل روبير آجبرون: لمرجع السابق، ص    5
الجزائريين والقضةاء عمةى مقومةات األمةة  إلخضاعىو الوسيمة األساسية التي تستعمميا الحكومة الفرنسية بي: المكتب العر  *

، واالسةتيطانالجزائرية وترتكز عمى مجموعة مبادئ. ينظر، أليكسي دو طوكفيل: نصوص عن الجزائر فةي فمسةفة االحةتالل 
، وعبةةد الحميةةد زوزو: نصةةوص ووثةةائق فةةي 23، ص 2008ابةةراىيم صةةحراوي، ديةةوان المطبوعةةات الجامعيةةة، الجزائةةر، تةةر: 

 .177ص  ،2010طبعة منقحة، موفم لمنشر، الجزائر،  ،1900-1830 تاريخ الجزائر المعاصر
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م أصبح يطمق عمى ىذا 1837المورسيار ألنو كان يجيد التكمم بالمية العربية، وفي عام 
 .1لشؤون األىميةالفرع اإلداري مصمحة ا

وتناول فركوس في كتابو إدارة المكاتب تعريف لبعض رؤساء المكاتب العربية، فنجد 
منيم فرديناند ىيوقنث يقولك " أن المكتب العربي ىو ىمزة وصل بين الجنس األوروبي الذي 

يزال إلى  م والجنس الذي يقطن البالد من قبل وال1830استوطن بالقطر الجزائري منذ عام 
"أن مؤسسة المكتب العربي ىي وسيمة عمل  :اآلن...، وكما يعرفو شارل ريشار في قولو
 .2بيرنا"وىي أساس تفكيرنا قبل أن تكون وسيمة لتع

عمى أنيا بصفة عامة عبارة عن دار (Marcel Emerit) تويصفيا مارسيل ايمري 
وغرفة أمن محصنة متواضعة، اقتصر فييا بتييئة غرفة تكفي الستقبال الزوار والمشتكين 

 " 3نوافذىا بقضبان الحديد... .
إليو وظيفة "آغا العرب" ىو حمدان بن أمين السكة في عيد  أسندتوكان أول من  

الجنرال بورمون ولما جاء الجنرال برتزان وقع اختياره عمى السيد محي الدين الصيير بن 
. ولم تسترجع 4الذي لم يحسن الميمة م أسندت إدارتيا لمرائد بيميسي1837مبارك، وفي سنة 

                                                           
 .37المرجع السابق، ص  :شارل روبير آجيرون   1
منشةورات  )د ط(، م،1871 -1844الةبالد  قتالل الفرنسي لمجزائر في ضوء شر صالح فركوس: المكاتب العربية واالح   2

 .19، ص 2006ة، بباجي مختار، عنا
، شةةيادة لنيةةل الماسةةتر فةةي تةةاريخ الجزائةةر الحةةديث دور المكاتةةب العربيةةة فةةي إخضةةاع أىةةالي الجزائةةرسةةارة بوضةةياف:    3

 .30، ص م2014، 2013ريخ، جامعة المسيمة، ،  قسم التاواالجتماعيةوالمعاصر، كمية العموم االنسانية 
دار العمةةوم، عنابةةة، ، ط( ) دمةةن عيةةد الفينيقيةةين إلةةى خةةروج الفرنسةةيين،  صةةالح فركةةوس: المختصةةر فةةي تةةاريخ الجزائةةر  4

 .197ص  ،2002
، ينحدر من أسرة ذات أصول ايرلندية، بدأ ميامرتو 1784، ولد في أكتوبر بيجو: ىو توماس روبار دوالبيكونري(*)

وسياسة بيجو  الجزائربمواجية األمير عبد القادر... ينظر نصر الدين بن داود، مصادرة أراضي  1836العسكرية منذ 
م، 1962-1830ل الفرنسي إبان االحتال االستيطانية، أعمال الممتقى الوطني األول والثاني حول العقار في الجزائر...

  .56ص  .2007منشورات وزارة المجاىدين، الجزائر، 
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كانت الذي  ،1ر الجزائرم أمو 1841 (*) بيجوالشؤون العربية أىميتيا إال مع تولي الجنرال 
فجعل من المكاتب العربية وسيمة لقمع  سياستو تتمخص في كممتين، الفتح بالسيف والمحراث

مياميا في عيدي الجميورية تطمعات الجزائريين والتحكم في قيادتيم وتوجيييا، فظمت تؤدي 
(1870 -م1851م( واإلمبراطورية الثانية )1851 -م1848الثانية ) ، فالفضل يعود 2م

م ووضعيا تحت سمطة الجنرال 1844لمجنرال بيجو الذي رّسم المكاتب بقرار فيفري 
  3 (Doumas)دوما

وبالرغم من أىمية ىذه المكاتب والدور الكبير الذي لعبتو لصالح السيطرة الفرنسية  
إال أن المستوطنين األوروبيين في الجزائر ناصبوىا العداء ألنيا في نظرىم حجر عثرة في 

، فمقد  كان ضباط المكاتب العربية يشجعون اليجرة األوروبية وتشييد القرى 4طريق سيطرتيم
 .5م1859و  1853قرية فالحية وذلك بين سنتي  56تأسست  الفالحية، حيث

حسب فحياة العادية لمسكان الجزائريين تقتصر ميمة المكاتب العربية في تسيير ال لم
حيث سيمت ميمة الجيش وسيمة ناجحة في تطبيق سياسة االحتالل الشامل الإنما ىي 

فصمة والدقيقة عن القبائل والعشائر الفرنسي كثيرا وجنبتو خسائر كثيرة بتقديميا المعمومات الم
إحصاء األراضي ومناطق  ورؤسائيم ونمط حياتيم وعددىم ومناطق تنقالتيم إلى جانب

                                                           
منشورات  )د ط(، صالح فركوس: التشريعات المنظمة لالستيطان االستعماري في الجزائر وآثارىا عمى المجتمع الجزائري، 1

 .110، ص2016، دار اآلمال، الجزائر، 1954المركز الوطني والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، دار اليةرب االسةالمي، بيةروت، لبنةان، 1ناصر الدين سةعيدوني: الجزائةر منطمقةات وآفةاق ومقاربةات لمواقةع الجزائةري، ط  2
 .27، ص 2000

 -1837سةةةتعمارية الفرنسةةةية اتجةةةاه بعةةةض العةةةائالت المتنفةةةذة فةةةي الجنةةةوب القسةةةنطيني سياسةةةة اإلدارة اإلمختةةةار ىةةةواري:  3
ماجيسةةةتير فةةةي تةةةاريخ األوراس الحةةةديث والمعاصةةةر، كميةةةة اآلداب والعمةةةوم االنسةةةانية، قسةةةم التةةةاريخ، جامعةةةة الحةةةاج ، م1870

 .57، ص 2009 -2008لخضر، باتنة، 
 .182، ص 1986المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، )د ط(،  يحيى بوعزيز: كفاح الجزائر من خالل الوثائق،  4
 .162صالح فركوس: المكاتب العربية ...، المرجع السابق، ص   5
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القيام بعممية الضرائب واإلشراف  تواجد المياه ألنيا ضرورية لتحركات الجيش، إلى جانب
 .1عمى كل أمور األىالي

لعربية والسياسة الفرنسية التي وحاولنا من خالل بحثنا أن نربط عالقة المكاتب ا
ميدت لالستيالء عمى األراضي وىو محور موضوعنا كما سنرى، ومن المالحظ أنو بعد 

تدة من م بفرنسا زاد عدد اليجرات خاصة الفترة المم1848سقوط عرش لويس فيميب عام 
األىالي إلى مطالبة  (*)راندونوقد لجا الحاكم العام آنذاك ، م1850م إلى غاية 1845سنة 

يحتاجونيا إلى الدومان "أمالك الدولة"، وبالمقابل فإن الدولة تعترف  بترك األراضي التي ال
. كما تم التوسع في 2ليم بحق الممكية الفردية أو الجماعية لألراضي التي ترغب بتركيا ليم

و خاصة إنشاء المكاتب العربية وتقوية أجيزتيا اإلدارية والسياسية نظرا لمنجاح الذي صادفت
مكتب عام  49م إلى 1857مكتب عام  40فيما يتعمق بحكم األىالي، فارتفع عددىا من 

قرية  68م وتم بناء 1866ضابط عام  206م و1857ضابط عام  150م، وتضم 1870
 .3م1857 -م1851استيطانية بين 

 
 
 
 

                                                           
 .95بوعزة بوضرساية: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر...، المرجع السابق، ص  1

( عسكري وسياسي فرنسي، تقمةد مناصةب عةدة، وزيةر الحربةي، حةاكم عةام لمجزائةر 1858 -1795: )راندون جاك لويس (*)
(ن تميةةزت إدارتةةو بةةالحمالت العسةةكرية ضةةد المقاومةةات الجزائريةةة، ينظةةر: محمةةد عيسةةاوي، ونبيةةل شةةريخي:  1858-1852)

، 2015لمنشةر والتوزيةع، الجزائةر،  مؤسسةة شةطيبي ،م(1871 -1830الجرائم الفرنسية في الجزائةر أثنةاء الحكةم العسةكري )
 . 167ص 

 .162صالح فركوس: المكاتب العربية ...، المرجع السابق، ص  2
ديةةةوان المطبوعةةةات  )د ط(، م،1954 -1830يحيةةةى بةةةوعزيز: سياسةةةة التسةةةمط االسةةةتعماري والحركةةةة الوطنيةةةة الجزائريةةةة   3

 .17، ص 2007الجامعية، 
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 .سياسة نابميون الثالث العربيةثالثا: 
عمى فرنسا سنة  إمبراطورنفسو  (*)نابميونأعمن بعد أن نابميون ووزارة المستعمرات:   -1

 ورضاالجزائرية متبعا سياسة خاصة بيدف كسب ثقة  بالمسألةأبدى اىتماما  ،م1852
، وبالرغم من تطبيق سياسة 1بالجزائر واالستقرارمن والعسكريين لمحفاظ عمى األ المستوطنين

وأخذوا يشنون الحمالت الصحفية ضد السمطة التيجير واالستيطان فإن األوروبيون لم يرضوا 
 ي،العسكرية والمكاتب العربية وينادون بضرورة اإلدماج السياسي في إطار النظام المدن

 .2وبطرد الجزائريين من أراضييم وتشجيع بيعيا لممياجرين األوروبيين بصورة أوسع
لجزائرية وعين م أنشأت وزارة المستعمرات بيدف تييير وجو اإلدارة ا1858ففي جوان 

" ابن عم االمبراطور نابميون الثالث،  Jerome Napoleon عمى رأسيا األمير جيروم نابميون "
وبيذا أصبحت الجزائر مسيرة مباشرة من باريس لوضع حد لمضيوطات الممارسة من طرف 

، حيث جمع كل المصالح الجزائرية في باريس 3المستوطنين وبعض قيادي المكاتب العربية
لياء الحكومة العامة ومنصب الحاكم العام، ولم يبق إال القائد األعمى  في وزارة واحدة وا 

أكتوبر  27لمقوات البرية والبحرية، كما تم توسيع سمطات المحافظين عن طريق مرسوم 
رة اعتبرت أن تجربة وضع كل من غير أن  اإلدارة االستعمارية الفرنسية بعد فترة قصي1858

                                                           
(، قبةةل أن ينقمةةب عمييةةا ويعمةةن قيةةام 1852 -م1848ىةةو لةةويس نةةابميون رئةةيس  الجميوريةةة الفرنسةةية الثانيةةة ) نللابميون: (*)

م وينصةةب نفسةةو إمبراطةةورا عمةةى عةةرش فرنسةةا إلةةى غايةةة سةةقوط امبراطوريتةةو 1852اإلمبراطوريةةة الفرنسةةية الثانيةةة فةةي نةةوفمبر 
راسة في رسالة االمبراطور نابميون الثالث إلةى الماريشةال د"... ينظرن مصطفى عبيد: 1870سبتمبر  2عمى يد بروسيا في 

، مجمة المصادر، المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركةة الوطنيةة وثةورة أول نةوفمبر "م1863فيفري  6بيميسي بتاريخ 
 .256م، ص 2012، السداسي األول 25م، األبيار الجزائر، العدد 1954

، ديةوان المطبوعةات الجامعيةة، الجزائةر، )د ط((، 1854 -1830ريخ الجزائةر المعاصةر) عبد اهلل مقالتي: المرجع فةي تةا 1
 .103م، ص 2014

 

 .472، ص 2004دار اليدى، الجزائر،  )د ط(، ،1يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج 2
منشةةورات المركةةز الةةوطني )د ط(، ، 19خةةالل القةةرن ماعيةةة فةةي الجزائةةر الج واإلبةةادةبةةوعزة بوضرسةةاية: الجةةرائم الفرنسةةية  3

 .223ص  ،2007من 1954لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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السمطات اإلدارية لمجزائر في باريس كانت خاطئة، حيث تم وضع حد ليذه التجربة عن 
)انظر الممحق .1والمستعمراتالجزائر وزارة  م وذلك بإلياء 1860نوفمبر  24طريق مرسوم 

 (01رقم 
 نابميون والمممكة العربية:   -2

بعد إلياء وزارة الجزائر والمستعمرات عمى اثر زيارة االمبراطور الثالث نابميون إلى 
، « Marèchal Pelissier » الماريشال بيميسيالجزائر أعاد تكوين الحكومة العامة بقيادة 

م 1859وكانت أسباب ىذا اإلجراء حسب ماذكره آجيرون ىو استمرار الثورات في األوراس 
لتي كانت دوافعيا مختمف اإلجراءات القمعية، من نزع الممكية وتفكيك م، ا1860والحضنة 
م أعمن نابميون الثالث من خالل رسالة لمحاكم العام 1863فيفري  6، وفي اإلسالميلمقضاء 

جاء فييا " الجزائر ليست مستعمرة بالمعنى التام،  بيميسي عن سياستو الجديدة ومن أىم ما
 إمبراطورمثل الكولون ليم نفس الحقوق في الحماية، وأنا ولكن مممكة عربية، واألىالي 

مبراطورالعرب  ، وكانت ىذه الرسالة بإيحاء من مجموعة من الضباط (*)"الفرنسيين وا 
، الذين (**) والمنظرين، مثل المحافظ فريديريك لكروا، ومستشار الحكومة اسماعيل عربان

 .2الريفيأقنعوه بخطورة سياسة االستيطان 

                                                           
المجمةةةة  ،"م(1939 -1830االسةةةتعمارية الفرنسةةةية فةةةي الجزائةةةر )  اإلدارةالحكومةةةة العامةةةة وتطورىةةةا ضةةةمن "وليةةةد بوشةةةو:  1

 .641، ص 2021، 02، العدد5التاريخية الجزائرية، جامعة الجزائر، المجمد 
 statistique et documents relatifs au sénatusلالطالع عمى نص الرسالة بالمية الفرنسية يرجى النظر إلى،   (*)

consulte sur la propriété en Algérie, Alger, imprimerie F.Paysants, 1868, P P  7-12 

 جانفي 28م وتوفي في الجزائر 1812ديسمبر  31ولد بكيان عاصمة غيانا في امريكا الجنوبية يوم اسماعيل عربان: (**)
م، التحق بإحدى الثانويات التي لم يتمكن من مواصمة الدراسة بيا بسبب مضايقة زمالئو لو لكونو أسود المون وكانت 1884

احميدة عميراوي: دراسات  :المعاممة السيئة التي دفعتو العتناق المذىب السانسيموني القائم عمى خطاب انساني... ينظر
 .122، ص 2004يدى، عين مميمة، الجزائر، ّ، دار ال2في تاريخ الجزائر الحديث، ط

، 11ر، المجمةد ، مجمةة عصةور، جامعةة الجزائة"19البرلمان الفرنسي وقضايا الجزائةريين خةالل القةرن "حياة سيدي صالح:  2
 . 4، ص2012، 1العدد 
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وربما نرى أنو من المفيد اإلشارة إلى عيد اوربان باالستشارة بيرم السمطة ولو بصفة    
نما كان بتاريخ 1860غير رسمية فمم يكن وليد أواخر  م عمى إثر 1847سبتمبر  28م، وا 

شارة، ولعل أول حدث شيده ستتعيين الدوق دومال حاكما عاما لمجزائر بيدف الترجمة واإل
ن الرسمي وكان التعيي ،م1847سبتمبر  24األمير عبد القادر في بان ىو استسالم أور 
مقررا بمجمس  حيث عين مستشارا ،م1860ديسمبر  16بتاريخ  االستشارةبان في ميمة ألور 

م، 1861الحكومة العامة، تحت حاكم جديد ىو الماريشال بيميسي، فدخل إلى الجزائر جانفي 
خالل الرسالتين المتين بعث بيما اإلمبراطور ولتحقيق أىدافو سعى جاىدا لبث أفكاره من 

 م، 1865م و1863سنتي 
الذين ألفيما أو التقارير  (*)ومن خالل األفكار التي قدميا كمستشار وكذلك الكتابين اليامين

 .1لكبار المسؤولين العسكريين في كيفية إدارة الحكم بالجزائرالتي كتبيا 
وعمى رأسيم اسماعيل عربان بجانب األىالي  الكثير من السانسيمونيين وقفلقد 

ضح ذلك من مقاالتو ورسائمو الكثيرة ونذكر من تالجزائريين ضد جشع المعمرين المدنيين وي
 Georges »بين مؤلفاتو " الجزائر لمجزائريين" الذي نشره باسم مستعار وىو جورج فوازان 

Vousin » ويكون (**)مممكة عربية ودعا أيضا إلى أن الجزائر ليست مستعمرة بل ىي ،
بذلك عربان قد أوحى لنابميون الثالث بتطبيق ىذه الفكرة السيما بعد  أن زار الجزائر سنة 

                                                           
 لممزيد حول ىذا الموضوع يرجى الرجوع إلى:  (*)

- L’Algerie Pour Les ALgèriens, Goorges Voisin. 
- L’Algerie Française, Ismail Urbain. 

، دار المعرفةةة الدوليةةةة لمنشةةةر 1870-م 1833مصةةةطفى عبيةةد: الفكةةةر االسةةتعماري السانسةةةيموني فةةةي مصةةر والجزائةةةر   1
 .97-96ص ص م، 2013والتوزيع، الجزائر، 

مصطمح استعممو االمبراطور نابميون الثالث أول مرة في رسالتو التي  وجييةا لمماريشةال بيميسةي نفسةو المممكة العربية:  (**)
م، وتعنةةةي سياسةةة نةةةابميون الثالةةث فةةةي الجزائةةر بةةةدعم مةةن بعةةةض المنظةةرين القاضةةةية بضةةرورة دمةةة  1861نةةوفمبر  1بتةةاريخ 

يةةد، دراسةةة فةةي رسةةالة نةةابميون الثالةةث لمماريشةةال مصةةطفى عبالمجتمةةع الجزائةةري فةةي المجتمةةع االوروبةةي بةةالجزائر... ينظةةر: 
 .259... المرجع السابق، ص بيميسي 
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م، حيث كان عربان أحد المقربين إلى اإلمبراطور بل مترجمو الخاص، ومن المالحظ 1860
األطراف،  في سياسة نابميون التناقض وقد يكون سبب ىذا التناقض أنو أراد بو كسب معظم

ألىالي حقوقيم في ضوء "مشروع المممكة العربية" وتشجيع لإذ أنو من جية حاول أن يحمي 
 .1م1851اإلدماج واليجرات األوروبية وأقر الوحدة الجمركية بين الجزائر وفرنسا منذ سنة 

وشارل أندري جوليان، أنو  حسب وجية نظر صالح فركوسنجد أن نابميون الثالث و 
عمى اسماعيل عربان وعمى مواتاة الظروف كي يجسد في الواقع فكرتو كان يعول كثيرا 

السياسية التي ترمي  إلى تحقيق غايتين أساسيتين ىما : تقسيم البالد إلى قسمين قسم يشمل 
ر المثالية وكان عربان يرى أن الجزائ ،2المجتمع الجزائري التقميدي وقسم يشمل المعمرين

أن تكون نابعة من حضارة العرب ومن عمل المياجرين التي تسعى فرنسا إلى انجازىا يجب 
 .3في الوقت نفسو

ويقول عربان حول رسالتو التي بعث بيا اإلمبراطور نابميون الثالث لمماريشال بيميسي 
ور م " الرسالة حممت أفكاري بصفة مباشرة" كما خاطب اإلمبراط1863في شير فيفري 

عمى  استوليتم أثناء مأدبة غداء "السيد أوروبان" لقد 1865جوان  23مستشاره أوروبان في 
كتابك من أجل كتابة رسالة السادس فيفري، وكما يمكن تقسيم محتوى الرسالة إلى ثالث 

 أقسام:
 * عموميات: تتمحور حول التذكير بميام فرنسا اإلستعمارية في الجزائر.

 * حول الجزائريين.
 حول واجبات الحكومة العامة.* 

                                                           
 .129دراسات في تاريخ الجزائر الحديث، المرجع السابق، ص  :احميدة عميراوي   1
، البصةةةائر الجديةةةدة لمنشةةةر والتوزيةةةع ، الجزائةةةر، 1المكاتةةةب العربيةةةة واالحةةةتالل الفرنسةةةي لمجزائةةةر، ط إدارة :صةةةالح فركةةةوس 2 

 .158، ص 2013
، دار األمةةةة 1، ج1م، ط1871 -م1827شةةةارل أنةةةدري جوليةةةان: تةةةاريخ الجزائةةةر المعاصةةةرة، اليةةةزو وبةةةدايات االسةةةتعمار  3

 .711، ص 2008لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الذي كان ممحا عمى ضرورة احترام  أوربانوتبدوا الرسالة منذ البداية متفقة مع أفكار  
رسالة بتذكير أول من اإلمبراطور ال، وفي ذلك جاءت األىالي واحترام ممتمكاتيم ومقدساتيم

م عمى العاصمة 1830مفادىا أن فرنسا قد وعدت األىالي أثناء حممة  إلى الماريشال بيميسي
  .1أنيا سوف تحترم عقيدتيم وممتمكاتيم

بعد ويؤكد المؤرخ مارسيل ايميريت أن االمبراطور استوحى أفكار رسالتو من أوروبان 
ت في ني قرأألنني منبير...إ"  كما عبر الكروا قائال وأعجب بيا أيما إعجاب،أن قرأ كراستو 

رسالة اإلمبراطور كل األفكار التي طورىا أوروبان بما في ذلك المساواة في الحماية لألىالي 
 .2واألوروبيين وتقسيم العمل"

ولم يكد العقد يتقدم حتى تولى الجزائر حاكم جديد  ىو الماريشال مكماىون، وزار 
المممكة العربية، كما نابميون الجزائر مرة ثانية وأصدر بعد ذلك رسالة أخرى حول مستقبل 

م إلى 1860، وأظير نابميون الثالث من عام 3أصدر مرسوما يتعمق بالوضع القانوني ألىميا
م ميوال لسياسة عربية كتب عمييا الكثير، بل أن سياستو لم تقتصر عمى الجزائر 1865غاية 

ث في فحسب بحيث نجد المؤرخ مارسيل اميريت تحدث عن رغبة االمبراطور نابميون الثال
تحت عنوان عبد القادر ، م1860عام  االستكشافيةإقامة دولة عربية في سوريا خالل الحممة 

مممكتين عربيتين محميتين  إنشاءممك مممكة عربية في الشرق، وكان في الواقع يفكر في 
 .4وأصدقاء فرنسا، واحدة في الجزائر واألخرى في الشرق األوسط

                                                           
 .78 -77 ص  ...، المرجع السابق، ص دراسة في رسالة نابميون الثالث إلى الماريشال بيميسيفى عبيد: مصط 1
 -م1838مةةن فةةالي إلةةى نةةابميون الثالةةث  البعةةد البةةايمكي فةةي المشةةاريع السياسةةية االسةةتعمارية الفرنسةةية : احمةةد سيسةةاوي  2

 .168، ص 2014 -2013، 2قسنطينة ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعةم1871
م، ص 2011الجزائةةر،  ،، عةةالم المعرفةةة)ط خ(، 1م، ج1900 -1860القاسةةم سةةعد اهلل: الحركةةة الوطنيةةة الجزائريةةة  أبةةو 3

12. 
4
 -Charle-Robert Ageron, De L’Lgérie « Française » à L’Algerie algérien, Les édition Bouchéne ; 

Paris, 2005, p 135. 
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م، فالجزائريون 1830د يقمب كل المفاىيم المكتسبة منذ فإن مفيوم المممكة العربية تأكي  
 .1رعايا االمبراطور

ولم يكن أوروبان يعمم أن ىذه ىي آخر محطة لو مع االمبراطور ونظامو عمى حد 
أدت إلى حل مجمس ، االستشارة إلى غاية ىزيمة فرنسا سواء، حيث استمر في ميمة

م، مما جعل 1870أكتوبر  30لك في الحكومة الذي كان أوروبان يعمل مستشارا بو وذ
ديسمبر  17نوفمبر باتجاه فرنسا، ولم يعد إلى الجزائر إال في  8أوروبان ييادر الجزائر 

م. 1884جانفي  28م رفقة زوجتو الثانية واستقر فييا إلى غاية وفاتو بيا في 1880
 .2م1871وسقطت اإلمبراطورية الثانية أمام بروسيا وقامت الجميورية الثالثة سنة 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د ط(، )محمد المعراجي،  :(، تر1870 -1861: المممكة العربية والسياسة الجزائرية لنابميون الثالث )غولدزيياراني راي  1

 .199، ص 2014موفم لمنشر، الجزائر، 
 .100مصطفى عبيد: الفكر االستعماري السانسيموني ...، المرجع السابق، ص  2
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 خالصة:

تبدو في  نظر في ىذا الفصل وكخاتمة لما استعرضناه من خالل وجياتولمفصل 
الحقيقة مختمفة متمايزة تتباعد في القناعات واإليديولوجيات وتتشارك في االبعاد والنوايا ىدفيا 
األسمى واحد وىو خمق جزائر فرنسية، فشارل العاشر مثال كان يرى من الجزائر السبيل 

 الوحيد الذي سيجمب لو رضى اهلل والكنيسة والبابا.

فإنو كان يرى من الجزائر والجزائريين أحد المخارج أما اإلمبراطور نابميون الثالث 
األولى المحققة لحممو القائم عمى خمق مممكة عربية في حوض البحر األبيض المتوسط 
تابعة لممممكة الفرنسية، ليذا نجده كان لين في سياستو سمس مع الشعب متأثر بأفكار 

جعل األىالي سواسية مع  مترجمة الخاص إسماعيل عربان المخترقة لخيالو الداعية إلى
نما ىي مممكة  الفرنسيين في الحماية والحقوق وان الجزائر ليست مستعمرة بالمعنى التام وا 

 عربية.  

 



 

 

 

 :الثانيالفصل 
القرارين المشيخيين وتأسيس الملكية 

 .الفردية

 .م3681اوال: العقار الفالحي قبل صدور قانون  -
 ثانيا: زيارة االمبراطور نابميون الثالث لمجزائر ورسالته لمماريشال بيميسي -
 م3681ثالثا: قانون الجنسية واألحوال الشخصية  -
 م3681-3681الفردية بعد صدور القانونيين المشيخيين رابعا: التشريعات لمممكية  -
. 

   

             

 

 



 الفصل الثاني القرارين المشيخيين وتأسيس الممكية الفردية

 

 
27 

 تمييد: 
مف أجؿ فيـ مختمؼ جكانب السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر خبلؿ فترة 
االحتبلؿ البد لنا مف أخذ صكرة عف طبيعة العقار الفبلحي، قبؿ صدكر القكانيف التشريعية، 

تعقيدات عبلقة المجتمع الجزائرم كتشابكو، لجأت إلى اتباع كؿ الطرؽ بعدىا أدركت فرنسا 
كالكسائؿ الحتكاء القكل الفاعمة فيو، حيث عمد الفكر الككلكنيالي إلى التنقيب اإليثنكغرافي 
كأفضؿ كسيمة لمتكغؿ االستعمارم، فيذه الدراسات االجتماعية كانت مف أىـ الخيكط التي 

لتي آلت إلى معرفة اآلليات كالتناقضات كالتحالفات التي تحكـ نسجتيا اإلدارة الفرنسية ا
تركيبة المجتمع الجزائر، كعمى ىذا األساس عممت فرنسا جاىدة عمى ضركرة تكسير ىذا 
قصاء  النسيج االجتماعي حتى يسيؿ عمييا فرض كتجسيد نظميا تحت غطاء الحداثة كا 

 العنصر المحمي.
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 .م1863قبل صدور قانون العقار الفالحي أوال: 
مثمت األرض عبر التاريخ محكر الصراعات التي ميزت مسيرة البشرية عبر 

 البد لنا مفالعصكر، كلفيـ المحطات الرئيسية لتأسيس الممكية العقارية أثناء فترة االحتبلؿ 
 كاف يخضع ألحكاـ الذممعرفة األىداؼ المتعمقة بإحداث تغيرات جذرية في النظاـ العقارم، 

يمكف تسميتو بالممكية  الشريعة اإلسبلمية كاألعراؼ المحمية كيتميز بخاصية أساسية كىي ما
 الجماعية لمقبيمة كيمكف حصر أنماط الممكية العقارية فيما يمي:

ىذه األراضي مرتبطة بالممكية  ": Propriété Privéeأراضي الممك )الخاصة(: " -1
ي الجزائر قبؿ االحتبلؿ، حيث كانت تخضع في العقارية لؤلفراد، كىك النظاـ السائد ف

ضي بتكزيعيا بعد كفاة صاحبيا عمى الكرثة، كفي كف الكراثة اإلسبلمي القاتقسيميا إلى قان
خمؽ نكعا مف الصعكبات لتزايد  تقسـ فيككف التقسيـ شكمي فقط، كىذا ما مناطؽ أخرل ال

كليـ حؽ التصرؼ فييا بكؿ حرية، ، كىذه األراضي يستغميا أصحابيا بشكؿ مباشر، 1الكرثة
 .2سكاء بيعيا أك تأجيرىا أك إىدائيا أك تركيا لمكرثة فيي أراضي ممكية فردية

الممؾ، فيمكف تقسيميا إلى قسميف ممكيات  ألراضيكأما مف حيث التكزيع الجغرافي 
، قريبة مف المناطؽ العمرانية، كممكيات كاقعة بالمناطؽ الجبمية كبعض السيكؿ الداخمية

فبالنسبة لمممكيات القريبة مف المناطؽ العمرانية كالتي كانت تعرؼ بالفحكص، كتتألؼ في 
الغالب مف البساتيف باإلضافة إلى بعض المزارع المنتجة لمحبكب، ففي فحص مدينة الجزائر 
مثبل كانت ىذه األراضي ممكا لمكظفي الدكلة كأعياف مدينة الجزائر باإلضافة إلى بعض 

                                                           
ـ، )ط خ  ك ـ (، منشكرات 19في الجزائر خبلؿ القرف  بكعزة بكضرساية كآخركف: الجرائـ الفرنسية كاإلبادة الجماعية   1

 .200 -199ص ص  ، )د س(،1954المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة نكفمبر 
، رسالة دكتكراه العمـك في التاريخ الحديث (3019 -1830السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر )صالح حيمر:  2 

، ص 2014 -2013كالمعاصر، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ التاريخ كاآلثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
14. 
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فيي تكثر بالمناطؽ الجبمية ، أما أراضي الممؾ الكاقعة باألقاليـ الريفية 1ناصؿالتجار كالق
كبالضبط في المناطؽ الجبمية كمنطقة القبائؿ الكبرل كجباؿ  ،2التي لـ تخضع لسمطة األتراؾ

بني مناصر بالكنشريس "بايمؾ التيطرم" كجباؿ الطيرة كجية مستغانـ، كالمناطؽ الجبمية بيف 
" بايمؾ كىراف"، كمنطقة القبائؿ الصغرل األكراس "بايمؾ قسنطينة"،  تممساف كمعسكر

باإلضافة إلى تكاجد أراضي الممؾ في الكاحات الصحراكية كفي بعض المناطؽ السيمية مثؿ 
حكض الشمؼ كنظاـ أراضي الممؾ يتشابو تقريبا مع نظاـ الممكية الفردية في القانكف 

 :مع بعض االختبلؼ المتمثؿ في 3الفرنسي
* أف صاحب الممكية الفردية في أكركبا يمكنو أف يبيع ممكيتو بكؿ حرية أما في الجزائر فإف 

حصكلو عمى  ضركرةالشخص الذم يريد البيع لممكيتو يجد نفسو مقيدا ببعض القيكد منيا 
  .4مكافقة كؿ المشاركيف في الميراث

فإف كؿ فرد مف العائمة لو حؽ الطعف في البيع عمى أساس أنيا ممكية جماعية  
ف بيعت فبل تباع لغريب خارج القبيمة كتتعاقب األجياؿ عمى  ،5لمعائمة كغير قابمة لمتقسيـ كا 

  .6استثمارىا
 
 

                                                           
دار الغرب االسبلمي، بيركت،  ،1ناصر الديف سعيدكني: دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية الفترة الحديثة، ط  1

 .42، ص 2001
 .15المرجع السابؽ، ص ، صالح حيمر:   2
رشيد فارح: المحطات الرئيسية لتأسيس الممكية العقارية أثناء فترة االحتبلؿ كأثر ذلؾ عمى البنية اإلجتماعية التقميدية   3

ـ"، 1962 -1830ائر إباف اإلحتبلؿ الفرنسي "لممجتمع الجزائرم، أعماؿ المتقى األكؿ كالثاني حكؿ العقار في الجز 
 .89، ص 2007منشكرات كزارة المجاىديف، الجزائر، 

 .14صالح حيمر: المرجع السابؽ، ص   4
 .200بكعزة بكضرساية كآخركف: الجرائـ الفرنسية كاإلبادة الجماعية ...، المرجع السابؽ، ص   5
، مذكرة الماستر في التاريخ 1914 -1830أثرىا في المجتمع الجزائرم السياسة الفرنسية اإلقتصادية ك رتيبة لخضارم:  6 

 .17ص  ،ـ2014 -2013الحديث كالمعاصر، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية، قسـ التاريخ، جامعة المسيمة، 
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 :«  Propriété Collective  » الممكية الجماعية )المشاعة(أراضي العرش  -2
التي كانت تستغؿ مف طرؼ القبائؿ الغير متعاكنة مع السمطة كىي األراضي 

، تسير بطريقة 2كىي في الغالب أراضي جبمية كصحراكية مخصصة لمرعي ،1العثمانية
يعكد حؽ التصرؼ في ىذه األراضي إلى  جماعية يستفيد منيا الفرد حسب حاجاتو كعادة ما

 .3كالجزء اآلخر لمرعي يزرعكنوقبيمة ممثمة في شيخيا الذم يكزعيا عمى الناس جزء 
فبكتعرؼ ىذه األراضي باسـ الس كفي الشرؽ الجزائرم باسـ  4يقة في إقميـ كىرا

، كىذا النظاـ ذك طبيعة خاصة غير 5العرش، كفي مناطؽ أخرل تسمى باألراضي المشاعة
معركؼ في القانكف الفرنسي، حيث استقرت الكتابات الفرنسية عمى تسميتو بالممكية 

ةالجما كقد أشار "آرثكر جيركلت" إلى ىذا النكع مف األراضي حيث أطمقت عمى  6عي
، كقدرت مساحة األراضي Les fermiers L’ISLAM"7أصحابيا تسمية مزارعي االسبلـ "
، كما تفرض الدكلة عمى ىذا الصنؼ 8ىكتار 5000.000المشاعة قبيؿ االحتبلؿ الفرنسي 

مف األراضي غرامة سنكية كتأخذ منيا في بعض األحياف المزمة أك المعكنة أك الخطية، 
                                                           

 .18، ص المرجع السابؽ:  صالح حيمر   1
، مذكرة الماستر في التاريخ ـ1900االحتبلؿ إلى غاية السياسة اإلقتصادية الفرنسية في الجزائر مف كفاء العيفة:  2 

المعاصر، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قطب شتمة، قسـ العمـك االنسانية، شعبة التاريخ، جامعة محمد خيضر، 
 .7ـ، ص 2013 -2012بسكرة 

سرل لكاد الشمؼ كسيؿ مينا" فييا تطبيؽ التشريعات العقارية عمى قبائؿ منطقة غميزاف " الضفة اليليمى بمقاسـ:   3
، أطركحة الدكتكراه في التاريخ الحديث كالمعاصر، كمية العمـك االنسانية كالعمـك االسبلمية، قسـ ـ1900- 1863بيف

 .14ـ، ص 2018 -2017، أحمد بف بمة، 1التاريخ كعمـ اآلثار، جامعة كىراف 
، في التاريخ الحديث كالمعاصر ماجستيررسالة ـ، 1890 -1840االستيطاف الفرنسي في منطقة تيارت كابؿ بختة:  4 

 .10ـ، ص 2013 -2012كمية العمـك االنسانية كالحضارة االسبلمية، قسـ التاريخ، جامعة كىراف 
مجمة األستاذ الباحث لمدراسات ، "الكضعية القانكنية لؤلراضي الفبلحية في الجزائر قبؿ االستقبلؿ"رضا بكعافية:   5

 .13 -8ـ، ص 2018، مارس 1، جامعة باتنة9، ع 2القانكنية كالسياسية، ـ
 .91رشيد قارح: المحطات الرئيسية لتاسيس الممكية العقارية...، المرجع السابؽ، ص   6
 .201بكعزة بكضرساية: الجرائـ الفرنسية...، المرجع السابؽ، ص   7
، مذكرة ماجيستير في التاريخ ـ1914 -1830السياسة الفرنسية اتجاه الممكية العقارية في الجزائرعيسى يزير:  8 

 .12ـ، ص2009 -2008المعاصر، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ التاريخ، جامعة الجزائر، 
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فالغرامة كانت تدفع في الغالب نقدا بينما المزمة كالمعكنة تستخمص مف االنتاج، باإلضافة 
اقعة في المناطؽ إلى بعض النقكد، أما القبائؿ التي كانت تقيـ عمى أراضي العرش الك 

 .1الجبمية الصحراكية ظممت بعيدة عف ىذه االلتزامات
 يتميز نظام العرش بالخصوصيات التالية: - 

ستغبلليا بما يتماشى  * حؽ جميع أفراد القبيمة في اإلنتفاع باألرض، كالحرية في تنظيميا كا 
 مع حاجياتيا.

 يحؽ بحيث ال 2لمذككر مف الكرثة* لكؿ فرد في القبيمة الحؽ في تكريث حؽ االستغبلؿ 
 .3لمنساء إستغبلؿ الرجاؿ في الحصكؿ عمى ىذه الحقكؽ

يحؽ ألم فرد في القبيمة إجراء معاممة عقارية عمى الجزء الذم ينتفع بو سكاء بالبيع أك  * ال
 المبادلة.

* حؽ القبيمة في التصرؼ بتحكيؿ االستغبلؿ مف فرد آلخر في حالة المكت دكف ترؾ كرثة 
 .4ذككر، أك تركو ألرضو دكف استغبلؿ لمدة طكيمة

 .5زراعتيا عف* كما يمكف نقؿ ىذه األرض مف قبيمة ألخرل في حالة تخمي القبيمة األكلى 
نما تعرض  * عدـ خضكع المنازعات في ىذا النكع مف األراضي لسمطة القاضي الشرعي كا 

 عمى الجماعة كمكظفي البايمؾ كالرياس.
 
 
 

                                                           
 .85 -84لسابؽ، ص ص، ناصر الديف سعيدكني: دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية...، المرجع ا  1
 .1308المرجع السابؽ، ص  :رضا بكعافية  2
  .201الجرائـ الفرنسية...، المرجع السابؽ، ص بكعزة بكضرساية:  3
 .1308رضا بكعافية: المرجع السابؽ، ص   4
 .201بكعزة بكضرساية: المرجع السابؽ، ص   5
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، ضريبة خاصة تسمى بالخراج أك (*)والعشر* يدفع  أفراد القبيمة باإلضافة إلى الزكاة 
 .1الحكر

كالمتمثمة في  2كيقصد بيا األرض التي تعكد ممكيتيا لمدكلة :(الدولة) (**)أراضي البايمك -3
ـ 19حتى مطمع القرف  16الذيف استحكذكا عمييا إبتداء مف القرف  3أمبلؾ الدام كالبايات

ج كالحدائؽ كالمساحات الصالحة لمزراعة كىي مف أخصب األراضي حيث تتكفر عمى المرك 4
كترتكز عادة بالقرب مف المدف حيث تكجد حاميات الجند كالطرؽ كالمكاصبلت مما يسيؿ 
السيطرة عمييا كىي تكثر بإقميـ قسنطينة مثؿ: سيكؿ عنابة، قسنطينة، سطيؼ، كما تكجد 

، كتكجد أيضا بمنطقة دار السمطاف 5تيجة، الشمؼ، كىراففي مناطؽ أخرل مثؿ سيكؿ م
 .6حيث كانت تعرؼ بأحكاش البايمؾ

كيذكر "أكميرا" في المجمة اإلفريقية: أف ىذه المؤسسة تممؾ أكبر عدد مف العقارات 
الحضارية، فمف ضمف ثمانية آالؼ عقار التي تشكؿ عقارات مدينة الجزائر...  نجد خمسة 

، حيث يتفؽ كؿ مف المؤرخيف نكشي كبياف عمى أف أراضي 7د لمبايمؾآالؼ عقار منيا تعك 
                                                           

تخضع لمسمطة التركية يدفعو األتراؾ كالكراغمة كاألجكاد : يؤخذ مف انتاج أراضي الممكية الخاصة، التي العشر  (*)
كالبايات،... كيعرؼ القابض المكمؼ بالعشكر في بايمؾ الشرؽ باسـ قائد لعشكر...، لممزيد ينظر إلى صالح عباد: الجزائر 

 .346، ص 2012ـ، )د.ط(، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، 1830 -1515خبلؿ احكـ التركي 
 .1308عافية: المرجع السابؽ، ص رضا بك  1

األسر الحاكمة في بايمؾ الشرؽ مف ىي كممة تركية معناىا المكاء أك المقاطعة، لممزيد  أنظر جميمة معاشي:  البايمك:(**)
ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، مذكرة ، ـ، دراسة اجنماعية سياسية19ق/ 13ـ إلى 16ق/ 10القرف 
 .2، ص1991

ـ(، أعماؿ الممتقى الكطني األكؿ 1962 -1830: نظاـ التكثيؽ في التشريعات العقارية بالجزائر )مبلخسكالطاىر   - 2
، 2007ـ، منشكرات كزارة المجاىديف، الجزائر، 1962 -1830كالثاني حكؿ العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي مف 

 .26ص 
 .22...، المرجع السابؽ، ص ة في الجزائرالسياسة العقارية الفرنسيصالح حيمر:   3
 .8...، المرجع السابؽ، ص"السياسة الفرنسية اتجاه الممكية العقارية"عيسى يزير:   4
 .22صالح حيمر: المرجع السابؽ، ص    5
 .82ناصر الديف سعيدكني: دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية...، المرجع السابؽ، ص  6
 .16رتيبة لخضارم: المرجع السابؽ، ص   7
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البايمؾ التابعة لمدكلة التركية تممؾ مساحات كاسعة تستثمرىا كما يستثمر الشخص المالؾ 
أك بكاسطة ترحيؿ  1العادم أرضو كتـ إلحاقيا بسجبلت البايمؾ عف طريؽ الشراء كالمصادرة

، أك 2أكامر البايمؾ اعف أداء المطالب المخزنية أك عصك  السكاف المقيميف عمييا إذا امتنعكا
الذيف تحالفكا مع أطراؼ أجنبية مثمما كقع مع قبيمتي بني عامر كفميتة بناحية كىراف، عندما 
تحالفكا مع االسباف المقيميف عمى السكاحؿ، كزاد إتساع ىذه األراضي بتزايد اىتماـ الحكاـ 

كاستخبلص الجبايات في عيد الدايات  (*)لضرائبض ابدكاخؿ الببلد كانتياجيـ سياسة فر 
كحتى  4. كاالستيبلء عمى أراضي القبائؿ التي أعمنت مقاكمتيا لبلحتبلؿ الفرنسي3المتأخريف

. كفي 5كحتى األراضي التي ليس ليا كارث )حالة شغكر( تدخؿ ضمف أمبلؾ البايمؾ أيضا
 لؤلشخاصالكثير مف األحياف تتنازؿ الدكلة عف ىذه األراضي الخصبة لصالح القبائؿ أك 

بغرض االنتفاع منيا دكف أف يككف ليـ الحؽ في التممؾ سعيا منيا إلى كسب كالئيـ 
إلى مكظؼ  المينةىذه  كتسندممكية الرقابة لمدكلة  تبقىكمساندتيـ كضماف طاعتيـ، كبذلؾ 

 .6"(*)يل"خوجة الخيدعى 
كيتـ استغبلؿ ىذه األراضي بطريقة مباشرة مف طرؼ الحكاـ الذيف يستخدمكف نظاـ  

الرعية في أعماؿ عف طريؽ تسخير القبائؿ أو  "بالرتب"مزارع البايمؾ المعركفة  "الخماسة"
، كفي حالة عدـ استغبلليا مباشرة تعطى لذكم النفكذ كالمكانة "بالتويزة"سرية تعرؼ قمجانية 

                                                           
 .1307رضا بكعافية: المرجع السابؽ، ص    1
 .08مى بمقاسـ: المرجع السابؽ، ص لي  2

 .346بؽ، ص كنة كالغرامة، لممزيد ينظر صالح عباد: المرجع الساؤ المالضرائب: كىي العشكر ك   (*)
 .8عيسى يزير: المرجع السابؽ، ص   3
 .202بكعزة بكضرساية: الجرائـ الفرنسية...، المرجع السابؽ، ص   4
 .23صالح حيمر: المرجع السابؽ، ص   5
أك خكجة أت خكجاسي أك )كاتب الخيؿ( كىك المكمؼ بمداخيؿ الكاليات مف أراضي كبيع الخيكؿ كالبغاؿ  خوجة الخيل:(*)

الح عباد: المرجع السابؽ، ص كالجماؿ كاألبقار كاألغناـ التي يحصؿ عمييا البايمؾ مف الجباية كغيرىا ....لممزيد ينظر ص
280. 

 .26سك: المرجع السابؽ، ص خىر مبلالطا  6
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مقابؿ خدماتيـ كتعرؼ ىذه األراضي المرابطين وشيوخ القبائل الكبرى والعشائر الميمة مثؿ 
 .1"بأراضي الجوابرية"المقتطعة في الشرؽ الجزائرم 

محكمتيف  السمطة العثمانيةنشأت أفمقد  النزاعات الكاردةأما فيما يتعمؽ  بالفصؿ في 
المذىب ضكء يترأسيا قاضي يفصؿ في النزاعات القائمة بيف السكاف األصمييف في  األكلى

المالكي، أما الثانية فكانت تختص في الفصؿ في النزاعات القائمة بيف األتراؾ يرأسيا قاضي 
 .2يطبؽ المذىب الحنفي

كمف أجؿ تكريس مختمؼ المعامبلت أككمت الميمة إلى القضاة الذيف كانكا يحرركف 
كد كالبيع كالشراء كالفرائض كاليبات كالحبس كالكصايا...إلخ، كما خصصت اإلدارة  العق

 .3كميمتو السير عمى تسجيؿ العقكد كالمكاريث (*)"البيت المالجي"العثمانية منصبا يسمى 

و قكما كاف البايمؾ يممؾ أراضي شاسعة يمكف تشبيييا "بالدكميف" باإلضافة إلى حقك 
. كمف األراضي البايمكية نجد أراضي العزؿ المشكمة 4"العرش كالمخزف"األخرل عمى أراضي 

المشكمة مف طرؼ البايات عف طريؽ المصادرة مف القبائؿ المتمردة، أك االقتطاع مف 
كيقع الجزء األكبر  5أراضي العرش ككانت تستغؿ مف القبائؿ مقابؿ إيجار يسمى "الحككر"

نة كقميؿ منو في إقميـ الجزائر حيث مف مساحة أراضي العزؿ المحجكزة في إقميـ قسنطي
 .6ىكتار في إقميـ قسنطينة فقط 317390قدرت مساحتو ب: 

                                                           
 .83الديف سعيدكني: المرجع السابؽ، ص ناصر   1
 .26ىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص الطا   2
رث ليا كىك مكمؼ كذلؾ بثياب عبيد الدام كيشترط في البيت مالجي اك  المكمؼ بجمع التركات التي الالبيت المالجي: (*)

 280أف يككف اعزب، انظر صالح عباد، المرجع السابؽ، ص 
 .26الطاىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص    3
 .94 -93رشيد فارح: المرجع السابؽ، ص ص،    4
 .94المرجع نفسو: ص    5
 .9 -8عيسى يزير: المرجع السابؽ، ص ص   6
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ترضى بتقديـ الجنكد كالكالء لمبام زيادة عمى  "العزؿ"كما كانت القبائؿ التي تدعى    
، كيتـ التنازؿ عف ىذه الراضي لممزارعيف الذيف 1تخصيص جزء مف المحاصيؿ الزراعية لو

 استخداـيمارس حقو في تحديد  اإلتاكات المفركضة عمييـ كىنا المالؾ لؤلرض الدفعكا 
ىنا نطرح التساؤل كسائؿ اإلنتاج كالمحاصيؿ كاحتفاظو بحؽ الممكية يككف فكقي كمف 

 التالي: ماىي طبيعة الممكية في ىذه األراضي؟

فإذا إستثنينا حالة القبائؿ العزؿ، فإننا مف الكاضح أماـ ممكية خاصة لؤلرض، كأف كبار   
المكظفيف كالمزارعيف يستخدمكف منتجيف مباشريف مستغميف كتحديد استخداـ كسائؿ اإلنتاج 
كالمحصكؿ يككف لصالحيـ، كمف ىنا نستنتج أنيا ممكية غير مستقرة كفي ىذه الحالة 

 .2ميفستغ  كالمُ  الُمستِغميفجتماعي بيف يتمحكر التناقض اال

كىي أراضي ميتة غير مستغمة قاـ االحتبلؿ باالستيبلء عمييا مستغبل  أراضي الموات: -4 
ة ، أك التي كانت غير صالحة لمفبلحة كيمكف تممكيا عف طريؽ 3الشريعة االسبلمي

ؿ امتياز لمف اإلستصبلح، مع احتفاظ حؽ البايمؾ بضميا إلى أراضيو، أك منحيا في شك
، كقد جاء في مختصر خميؿ 5كىي بعيدة عف العمراف لعدـ صبلحيتيا لمزراعة 4يريد إحيائيا

  .سمم عن اختصاص وتممك بإحياء" "ماخميؿ لمفقو المالكي 

                                                           
 .1307رضا بكعافية: المرجع السابؽ، ص     1
 -1830ية الرأسمالية في الجزائرييف عبد المطيؼ بف أشنيك: تككف التخمؼ في الجزائر، محاكلة لدراسة حدكد التنم   2

ط(، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  )د )د ج(، ـ، تر: مجمكعة مف األساتذة، مر: عبد السبلـ شحاذة،1862
 .28، 27، ص ص 1997

، 19القرف  بمقاسمي بكعبلـ: مسالة الغابات في السياسة العقارية االستعمارية في الجزائر خبلؿ النصؼ الثاني مف   3
، منشكرات كزارة 1962 -1830أعماؿ الممتقى الكطني األكؿ كالثاني حكؿ العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي 

 .19، ص 2007المجاىديف، الجزائر، 
 .1307رضا بكعافية: المرجع السابؽ، ص    4
 .8ليمى بمقاسـ: المرجع السابؽ، ص    5
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ومن أحيى مواتا ممكو بإذن اإلمام " إحياء المواتفي فصؿ  :"الماوردي"كفي ىذا يقكؿ 
 .2تعبيرنا بأراضي البكريعبر عنيا في  كىي ما1" وبغير إذنو

كرغـ إمكانية امتبلؾ أراضي المكات كسيكلة اإلنتفاع بيا حسب األحكاـ الفقيية، فإف 
، السيما في فترات اإلضطراب كالفكضى ااألىالي بالريؼ لـ يككنكا يقبمكف عمى استثماراتي

شاسعة مف التي عرفتيا ببلد المغرب في الفترة العثمانية كالتي ساعدت عمى تحكيؿ مساحات 
لى أراضي المكات، كالتي تقع في المنطقة الشبو جافة إالممكيات الخاصة كالمشاعة 

 .3كالمعرضة لمجفاؼ كاآلفات الطبيعية كالجراد

مميكف ىكتار،  14كحسب اإلحصائيات الفرنسية فمقد قدرت مساحة الجزائر بحكالي   
مميكف  5 إالمميكف ىكتار صالحة لمزراعة لـ يكف مستغبل منيا عشية اإلحتبلؿ  9منيا 
 .4عبارة عف أراضي ميتة مميكف ىكتار 4كالبقية  ىكتار

مف  5از لمعسكرييفكىي األراضي التي تمنح في شكؿ حؽ االمتي أراضي المخزن: -5 
حسب أفراد العائمة باإلضافة إلى كسائؿ العمؿ ناىيؾ عف سبلح  6طرؼ الدام أك البام

، كما يعتبر كؿ مستكطف جندم معفى مف الضرائب بشرط الكفاء كالطاعة لحكامو، 7حصافك 

                                                           
 .13عيسى يزير: المرجع السابؽ، ص،    1
، أعماؿ الممتقى الكطني 19جماؿ بمعيدكني: السياسة العقارية االستعمارية في الجزائر خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف    2

، منشكرات كزارة المجاىديف، الجزائر، 1962 -1830األكؿ كالثاني حكؿ العقار في الجزائر اباف االحتبلؿ الفرنسي 
 .42، ص 2007

 .47اريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية...، المرجع السابؽ، ص ناصر الديف سعيدكني: دراسات ت   3
 .14عيسى يزير: المرجع السابؽ، ص    4
 .92رشيد قارح: المرجع السابؽ، ص   5
 .25الطاىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص    6
 .92رشيد قارح: المرجع السابؽ، ص ص   7
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لحكامو، كىذه األراضي تمنح كمكافأة لكؿ جندم بغرض جمب عدد أكبر مف الجنكد تحسبا 
ذا أخ  . 1ؿ أحدىـ بإلتزاماتو تنزع منو األرض مباشرةألم طارئ كا 

كما يمنحيا البايمؾ إلى شخص أك لمجمكعة أك قبيمة مقابؿ القياـ بدكريف ىما فبلحة 
 .2األرض، كفرض األمف دكف دفع الضرائب

 بخصائص تتمثل في: يضاوتتميز ىذه األر    

 عينا.فع مستحقات تعرؼ باسـ حؽ الشبير، كىذه المستحقات تدفع * د  

 تخضع قبائؿ المخزف لمضريبة العقارية، كلكف يجب عمييا دفع الزكاة. * ال

* حؽ البام في سحب حؽ االنتفاع في العديد مف الحاالت المترككة لمسمطة التقديرية لو، 
 مثؿ نقص عدد الفرساف في قبيمة المخزف.

حسب طبيعة * كما تختمؼ كيفية ممارسة حؽ االنتفاع مف الحائزيف ألراضي المخزف ب
 .3األرض إذا كانت ممؾ أك عرش فكؿ كاحدة تخضع ألحكاميا

كنقصد بيا تمؾ التي  : "Propriete Inalienapleأو الحبوس " (*)أراضي الوقف -6 
، كاتسمت بيذا 5أك المؤسسات الدينية 4حبسيا أصحابيا في االنفاؽ عمى األعماؿ الخيرية

                                                           
 25الطاىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص  1
 .1307ة: المرجع السابؽ، ص رضا بكعافي 2
 .93 -92ارح: المرجع السابؽ، ص ص رشيد ف 3

عقد عمؿ خيرم ذم صبغة دينية، يقـك عمى تكفر الكاقؼ الذم لو األىمية التبرع بما يممؾ مف ذات أك منعة  الوقف: (*)
كعمى كجكد المكقكؼ كىك المنفعة، لممزيد ينظر إلى حنيفي ىبليمي: دكر الكقؼ في الحفاظ عمى الممكية العقارية كالثركة 

ني األكؿ كالثاني حكؿ العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي نمكذج مدبنة الجزائر العثمانية، أعماؿ الممتقى الكط
 .55، ص 2007ـ، منشكرات كزارة المجاىديف، الجزائر، 1962 -1830

 .06ليمى بمقاسـ: المرجع السابؽ، ص  4
 1307رضا بكعافية: المرجع السابؽ،  5
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مساعدة الفقراء كتحرير أسرل المسمميف الكاقعيف في االسـ ألنيا محبكسة أك مكقكفة مف أجؿ 
قبضة القراصنة األكركبييف مثبل، كاالعتناء بالمؤسسات الدينية مف مساجد كزكايا كالمرافؽ 

أبو ، ككجكد ىذا النمط مف الممكية راجع إلى الخصكصية الدينية لممجتمع حيث يرل 1العامة
بلمي معركؼ لو أىمية اجتماعية كاقتصادية أف الحبس أك الكقؼ نظاـ إسالقاسم سعد اهلل" 

"لناظر كأككؿ التصرؼ فييا  2كعممية كبيرة في المجتمع ... كىك رمز التكافؿ االجتماعي..."
كمساعديو مف الككبلء حيث تركزت األكقاؼ في المدف الكبرل بالغرب الجزائرم  "األوقاف

، كعمى الرغـ 4خبلؿ الحكـ العثماني، المتاف عرفتا حركة كقفية كاسعة 3مثؿ مازكنة، القمعة
مف أىميتيا في تمؾ الفترة العيد العثماني إال أنو يصعب عمينا تحديد مساحتيا الحقيقية، ألف 

، إال أف بعض 5يقتصر عمى الراضي فقط بؿ يشمؿ عقارات أخرل كالمباني الكقؼ ال
راعة كخاصة بالمناطؽ حدكد الثبلثة أرباع مف الراضي الصالحة لمز  بمغتالتقارير تشير أنيا 
 .6الخاضعة لمبايمؾ

كىي الفترة التي اتصفت بازدياد  ،التركيكزادت ظاىرة الكقؼ انتشارا في أكاخر العيد 
نفكذ الطرؽ الصكفية كالزكايا كتعمؽ الركح الدينية لدل السكاف، الذيف كجدكا فييا أحسف 

ألكركبية عمى السكاحؿ كتكرار مظالـ الحكاـ، كانعداـ األمف كىجكمات األساطيؿ ا أماـكسيمة 
في الرابطة الدينية عامبل قكيا،  اأك ر الككارث الطبيعية فضبل عمى أف الحكاـ األتراؾ الذيف 

                                                           
 .14عيسى يزير: المرجع السابؽ، ص  1
، دار الغرب االسبلمي، بيركت، لبناف،  ، )د ط(5، ج 1954 -1830أبك القاسـ سعد اهلل: تاريخ الجزائر الثقافي،  2

 .152، ص 1998
 .1307رضا بكعافية: المرجع السابؽ، ص   3
 .06ليمى بمقاسـ: المرجع السابؽ، ص 4
 .379صالح عباد: المرجع السابؽ، ص  5
 .1307: المرجع السابؽ، ص  رضا بكعافية 6
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يمكنيـ مف بسط نفكذىـ كتدعيـ مكانتيـ األمر الذم دفعيـ في الكثير مف األحياف إلى 
 .1يف ليـتخصيص أمبلكيـ لمكرع كالتقكل كتقربا لممرابطيف ككسب تأييد رجاؿ الد

كينقسـ الكقؼ مف حيث أسمكب االنتفاع كطريقة االستغبلؿ إلى كقؼ خيرم ككقؼ 
فالكقؼ العاـ يعكد أساسا إلى المصمحة العامة التي حبس مف أجميا، أما الكقؼ    أىمي،

الخاص فبل يتحكؿ صرؼ منفعتو عؿ المصمحة العامة التي حبس عمى أساسيا إال بعد 
صاحب الحبس أم الكقؼ كىذا الخير يعرؼ بالكقؼ الذرم أك  سؿنإنقراض العقد أك إنقطاع 

 .2األىمي أك العائمي، كىك شائع في أغمب أقاليـ اإلمبراطكرية العثمانية

كنتج عف ىذا التنكع في الكقؼ تبايف نظرة كؿ مف المذىبيف الحنفي كالمالكي بيف 
غالبية الجزائريف كاف اليدؼ كالغاية مف صرؼ الحبس، فالمذىب المالكي الذم يتمسؾ بو 

يرل بضركرة صرؼ الحبس عمى المصمحة العامة التي حبس مف أجميا مباشرة بدكف قيد أك 
إرجاء أك تردد، اما المذىب الحنفي الذم كانت تتميز بو الطائفة التركية كخاصة الكراغمة 

مف  كبعض الحضر في المدف الكبرل بالجزائر ككاف يسمح بجكاز إنتفاع المكقكؼ كما حبسو
كقؼ، بحيث يعكد الكقؼ إلى الغاية التي حبس مف أجميا بعد إنتقاء الكرثة المنصكص في 

 .3كثيقة الحبس

ظمت األكقاؼ أك األحباس كما تعرؼ في أقطار المغرب العربي باعتبارىا تقميدا 
إسبلميا عريقا تشكؿ إحدل مظاىر الحضارة العربية اإلسبلمية التي تميز بيا العيد العثماني 

 .4ـ1830لجزائر كتأثرت بيا أكضاع الببلد إثر تعرضيا لبلحتبلؿ الفرنسي عاـ با

                                                           
 .380 -379ص  صالح عباد: المرجع السابؽ، ص 1
 .150 -149ص  الديف سعيدكني: المرجع السابؽ، صناصر  2
 .150المرجع نفسو، ص  3
 .149ناصرالديف سعيدكني: المرجع السابؽ، ص  4
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كىي األراضي التي تقع في المناطؽ الصحراكية، نظرا لقساكة أراضي الصحراء:  -7 
الطبيعة كما ينجر عنيا مف عدـ االستقرار كصعكبة التنقؿ كنقص المياه كانعداـ اإلمكانيات 

خاص عمى تكاجد السكاف األىالي األصمييف الستغبلليا،  كىي العكامؿ التي ساعدت بشكؿ
، كتخضع ىذه األراضي لنظاـ سقي خاص 1مقارنة مع التكاجد المحدكد لمعثمانييف بالمنطقة

بحسب طبيعة الممكية لؤلرض ففي الكاحات التي كانت تسقى بشكؿ منتظـ مف الكدياف كانت 
ما التي كانت تسقى بشكؿ غير كتخضع لنظاـ أراضي الممؾ، أباألرض الحية" "تسمى 

كىي مف"، ج"المنتظـ أك كفؽ نظاـ سقي خاص فيي تخضع لنظاـ خاص كتسمى باألراضي 
 .2القبيمة كالعرش تخضع لممكية

حيث يمكف لرئيس القبيمة أك أعيانيا تحديد المساحات التي يمكف زراعتيا حسب كمية 
أرباب العائبلت التي ليا حؽ المياه التي تجرم في الكادم، ثـ يقكمكف بقسمتيا عمى 

 .3االستغبلؿ كىذه العممية تتـ سنكيا

 .لبيميسي ورسالتوزيارة االمبراطور نابميون الثالث لمجزائر  :ثانيا

بعد زيارة االمبراطكر نابميكف الثالث لمجزائر، اقتنع بفشؿ سياسة اإلدماج كعكدة 
االمبراطكر بإلغاء كزارة الجزائر الحاكـ العاـ كاسترجاع العمؿ بالنظاـ العسكرم، ىنا أمر 

ت ـ( حاكما عاما 1864 -1860)(*)دىا تـ تعييف الماريشاؿ بيميسيي. بع4كالمستعمرا
لمجزائر، عيف إلى جانبو نائب لو كمجمس لمحككمة، كمجمس أعمى، ككاف عمى خطى راندكف 

                                                           
 .26الطاىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص   1
 .93رشيد فارح: المرجع السابؽ، ص   2
 . 29صالح حيمر: المرجع السابؽ، ص  3
 .325، ص 1992)د ـ ف(،  ، دار الغرب االسبلمي،1، ط1أبك القاسـ سعد اهلل: الحركة الكطنية، ج 4

كالمستعمرات  ـ كأكؿ حاكـ بعد نياية كزارة الجزائر1860نكفمبر  24الماريشاؿ بيميسي: عيف عمى رأس الجزائر بتاريخ  (*)
دراسة في "ـ(، لـ يكف يتفؽ مع سياسة مسؤكلو األعمى "نابميكف الثالث"... ينظر: مصطفى عبيد: 1860-1858مف )
 .257، المرجع السابؽ، ص"بيميسي  لمماريشاؿ  نابميكف الثالث رسالة
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لسكؾ فيما يخص مصادرة األراضي، كتيجير العناصر األكركبية كتكطينيـ، كمد الطرؽ كا
إلغاء كزارة المستعمرات جاءت مرحمة جديدة  . كبعد1الحديدية لخدمة مشاريع األكركبييف

بمعطيات جديدة كتساؤالت مختمفة، مثبل ىؿ الجزائر مستعمرة أك ممحقة لفرنسا؟ كلماذا ال 
 تككف مممكة عربية قابمة لمفرنسة؟ 

فيفري  6سي المؤرخة في ىذا ماكشفتو رسالة االمبراطكر نابميكف الثالث لمجنراؿ بيمي
: " الجزائر ليست مستعمرة كلكنيا مممكة عربية لمسكاف 2حيث يقكؿ في رسالتو ،(*)1863

األصمييف، ... كأنا إمبراطكر العرب ككذلؾ إمبراطكر الفرنسييف، كيجب إقناع العرب أننا لـ 
 (02رقـ   )انظر الممحؽ .3رة"لى الجزائر لقمعيـ كسمبيـ كلكف لنجمب ليـ فكائد الحضاإ ينأت

كذلؾ تناكلت الرسالة المكجية لمماريشاؿ بيميسي دكؽ ماالككؼ، اعتزاـ مجمس 
الشكرل الفرنسي، مناقشة مشاكؿ الجزائر السياسية كاإلدارية، بقصد إعادة تنظيميا، كقد شرح 

كتمميكيا لو فييا رغبتو في إعادة النظر في ممكية األرض بالنسبة لمجزائرييف، كذلؾ بتكزيعيا 
 .4ليـ

ية في صرح بو اإلمبراطكر في مجاؿ تفكيؾ الممكية مف جماعية إلى فرد كأىـ ما
 سيناتكس"... إنني أكمؼ الماريشاؿ راندكف بتحضير مشركع ـ بقكلو:1863خاتمة رسالتو 

                                                           
، مدارات تاريخية "،1900 -1870التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر خبلؿ فترة الحكـ المدني "فؤاد عزكز:  1

 .295، ص 2019أفريؿ  ،2محمد لميف دباغيف، سطيؼ ) ع خ(، ، 1، ـجامعة
 .162 -161 ص رسالة نابميكف إلى الجنراؿ بيميسي أنظر عبد الحميد زكزك، ص  (*)
 .162 -161صص  المرجع السابؽ،عبد الحميد زكزك:    2

3
 Estoublon (Robert) et Lefebure (Adolphe) : Code de L’Algérie annoté, recueil chronologique des 

lois,  ordonnances décrets circulaires etc formant la législation actuellement en vigueur,  libraire 

éditeur Adolphe Jordon, Alger, 1896, P P 269- 270. 
، 50ـ، مجمة الثقافة، ع 1870-1852الجزائر مف خبلؿ أقكالو كرسائمو  تجاه يحي بكعزيز: سياسة نابميكف الثالث  4

 .25، ص ـ1979أفريؿ  -مارس
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لى مبلؾ ككنسيمت فيما يخص الجزء األساسي الذم سكؼ يعيد  القبائؿ إلى شتات كا 
 .1يممككنيا بتكطينيـ عمييا كاستقرارىـ المتكارث بيا" ألراضي كانكا ييفظاىر 

ـ( اعترؼ السكاف األصميكف بالحؽ األعمى لمدكلة عمى جميع 1863 -1830كمف )
ـ 1863أراضييـ، سكاء كانت مشجرة أـ ال، كالتي لـ تكف حيازتيا مضمكنة ليـ، كلكف مع 

مالكيف غير قابميف تخمى اإلمبراطكر عف ىذا الحؽ مف خبلؿ جعؿ السكاف األصمييف 
، كلقد كاف االمبراطكر نابميكف الثالث يرل مف خبلؿ 2لبلستبداؿ لؤلراضي التي يشغمكنيا

ـ أف مستقبؿ المستعمرة عند عكدة النظاـ االمبراطكرم لفرنسا في خطر 1860زيارتو سنة 
 5ألؼ فرنسي فقط مقابؿ  120ألؼ شخص منيـ  200لعدـ التكازف بيف عدد األكركبييف 

ـ، فتعددت الشكاكل مف تصرفات 1860كف مف األىالي، كتدىكر المستكل المعيشي عاـ ممي
مبلؾ العقارية التي استكلت عمى بيكتيـ كحقكليـ كمف تصرفات إدارة الغابات التي لـ إدارة األ

رىاؽ كاىميـ بالضرائب  تكتفي مف االستيبلء عمى غابات األىالي بؿ تمادت في إضعافيـ كا 
 .3اختراؽ مكاشييـ غابات الدكلةالمختمفة بحجة 

مقابؿ ذلؾ كانت كؿ ببلد التؿ التي تقيـ بيا األعراش مستيدفة، فمف بيف األىداؼ 
التي حددتيا رسالة االمبراطكر أنيا حددت النطاؽ الجغرافي الذم سيشرع فيو العمؿ لتشكيؿ 

                                                           
 .150، ص المرجع السابؽ، …مصطفى عبيد: الفكر االستعمارم السانسيمكني   1

2
  Warner(A) , L’ALgerie devant l’empeur, Impremerie de dubuisson, Paris 1865, p 125. 

 -1830اثر االستعمار االستيطاني عمى المجتمع الجزائرم مف خبلؿ بني مناصر كأىؿ بير ما بيف عاـ جة كريمي: يخد 3
رسالة ماجيستير في التاريخ الحديث كالمعاصر، قسـ التاريخ، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة الجزائر، ، 1872
 .278، ص 2006 -2005
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ا ثـ تقسيـ الممكية، فأقدمت اإلدارة االستعمارية عمى تحديد أراضي العرش ككضع تخكمي
 .1أراضي العرش بيف الدكاكير كالفرؽ

 وىنا يمكن ذكر أىم التوصيات التي تناولتيا رسالة االمبراطور:  

يمكف أف نقبؿ االستفادة مف تجميع األىالي، أم االستيبلء عمى جزء مف أراضييـ  * ال 
 لتكسيع حصة المستعمرات.

كركبييف كلؤل زكاة،الك * لؤلىالي تربية الخيؿ كالمكاشي كالزراعات الطبيعية لؤلرض، لمنشاط  
استغبلؿ الغابات كالمناجـ كالتنشيؼ كالرم كاستيراد تمؾ الصناعات التي تسبؽ أك ترافؽ دائما 

 .2رقي االستعمار

* أمر االمبراطكر نابميكف الثالث الماريشاؿ راندكف بترتيب قانكف جديد ينظر فيو مجمس  
األعراش ليا ممؾ مطمؽ التصرؼ في األكطاف  كفرؽالشكرل الفرنسي، بمعنى أف األعراش 
 3التي استقركا بيا كانتفعكا بيا أبا عف جد

 السيناتوس كونسيمت عمى طاولة مجمس الشيوخ:  -1

نتيجة تكجيات في عيد االمبراطكرية الفرنسية الثانية  قانكف في الكاقعظير ىذا ال 
ـ( تبنتيا شخصيات عدة عمى غرار اسماعيؿ عرباف، حيث دعت 1870 -1852)

االمبراطكر نابميكف الثالث إلى دمج العنصر المحمي الجزائرم في المنظكمة الفرنسية بدؿ 
بينو كبيف األكركبييف  األرضيا كتقاسـ إلحاقو، مف خبلؿ تحييز الفضاءات التي يعيش عمي

                                                           
السيناتكس ككنسيمت كأثره عمى الممكية كالسكاف في منطقة سكرالغزالف مف خبلؿ الكثائؽ الرسمية قانكف الديف ايبلؿ:  نكر 1

 -2006في التاريخ المعاصر، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، الجزائر،  ماجستير، مذكرة (1914 -1863الفرنسية ) 
 .69، ص 2007

ـ، ) دج(، تر: محمد المعراجي، )د ط(  األكاديمية 1954-1830جزائر الجزائرييف تاريخ الجزائر محفكظ قداش:  2
 .146، ص 2008الجزائرية لممصادر التاريخية، الجزائر، 

 .29 -28 ص  يحي بكعزيز: سياسة نابميكف الثالث ...، المرجع السابؽ، ص 3
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تمييدا إلحبلؿ الممكية الفردية محؿ الممكية الجماعية بيدؼ التحييز، االفراغ، اإلستحكاذ، 
، حيث يقكؿ اسماعيؿ عرباف حكؿ ىذا المكضكع في كتابو 1، اإلقفاؿالتفكيؾ، االصطناع

كرج فكازيف: " أننا ـ تحت اسـ مستعار ىك ج1861الجزائر لمجزائرييف الذم صدر سنة 
، فمقد كانت أغمب كتابات أكركباف ليا عبلقة بصدكر 2ندعكا إلى استحداث الممكية الفردية"

، فمقد كاف ال ـ كما1863أفريؿ  22مرسـك  يحبذ استعماؿ القكة في بسط  تضمنو المرسـك
راندكف سياسة المحتشدات التي جاء بيا بالسيطرة عمى أراضي الجزائرييف، كلـ يكف راضيا 

داعيا في نفس الكقت إلى تحطيـ التركيبة االجتماعية لممجتمع القائمة عمى القبيمة كالعرش 
 .3كمصرحا بأف الممكية شيء مقدس لدل األىالي

ـ، 1863مارس  9بمذكرة تفسيرية إلى مجمس الشيكخ في  "Alardتقدـ الجنراؿ أالر"
يمكف أف يحدث ىذا إال بعد  كاف ىدؼ مجمس الشيكخ ىك تككيف الممكية الفردية لكف ال

. 4عمميات متتالية، أكليا ترسيـ حدكد مناطؽ القبائؿ، فيذا مف أجؿ سبلـ الجزائر كازدىارىا
 117، بػ 1863أفريؿ  13 ضبط المشركع، بعدىا تـ المصادقة عميو يـك تـكفي األخير 

، ثـ اتبع بتعميمة (*)م1863أفريل  22 صكت مقابؿ صكتيف رافضيف، ليتـ اإلعبلف عنو
مارس  1ـ، ثـ في األخير بكاسطة تعميمة الحاكـ العاـ بتاريخ 1863جكاف  11كزارية بتاريخ 

                                                           
1 لمتشريعات العقارية االستعمارية في الجزائر أرشيؼ قانكف سيناتيس  األرصدة األرشيفية"تكفيؽ بف زردة:   

لمسح األراضي بقسنطينة أنمكذجا"، مجمة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية،  (  بالمديرية الجيكية 1863ككنسيمت)
 .1185ص  ،2021، قسنطينة، الجزائر، 01، ع35ـ

2
 - Georges Voisin, l’ALgerie pour les Algériens, Michel lévy frères,Paris, 1861, P 35. 

، مذكرة ماجستير ، دراسة تاريخية تحميمية1884-1812)إسماعيؿ( اكرباف  الجزائر في كتابات تكماسمصطفى عبيد:  3 
 .104، ص 2008-2007في التاريخ المعاصر، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ التاريخ، جامعة الجزائر، 

4
 -Estoublon Lefeebure , code de l’Algerie annotté,  P 273. 

ـ المتعمؽ بممكية األرض، 1863أفريؿ  22ىك القانكف المشيخي السيناتكس ككنسيمت الصادر في  :1863قانون   (*)
كالذم نص عمى تحديد أراضي القبائؿ كتكزيعيا عمى الدكاكير المستحدثة، تحت غطاء الحضارة التي مف أىـ  أسسيا 

خضاعيـ الحرية الفردية، كتحت غطاء الكصكؿ باألىالي لمتطكر كاالزدىار، أما الحقي قة فيي أف التحكـ في الجزائرييف كا 
مصطفى عبيد،  ينظر: األكركبييفلنفكذىا  يتكقؼ عمى تحكيميـ مف مالكيف إلى أجراء يعممكف لتنمية ثركات المعمريف 

 .260ص  المرجع السابؽ، ...،دراسة في رسالة االمبراطكر نابميكف الثالث
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جكاف  16، كيعتبر قانكف السيناتكس ككنسيمت ردا عمى التطبيؽ السمبي لقانكف 1ـ1865
مف ـ، فيك يعد الكثيقة األكثر أىمية في تاريخ الريؼ الجزائرم منذ االحتبلؿ، فيك 1861

عمؽ البنية اإلقتصادية لمحياة الريفية، كمف جية أخرل ادخؿ تحكال جذريا عمى بجية يمس 
 .2األطر االجتماعية التقميدية لممجتمع الجزائرم

مميكف ىكتار مف بينيا  60كلقد قدرت المساحة اإلجمالية لمجزائر في تمؾ الفترة ب 
منطقة اليضاب كتشغؿ الصحراء  مميكف ىكتار في 6مميكف ىكتار في المنطقة التمية،  14
مميكف ىكتار يمكنيا منح فرصة لزراعة القطف، كمما الشؾ فيو، أف المشركع الفرنسي  40

حيث جاء عمى لساف  ،كالممكية األرضاعتمد عمى سياسة التضميؿ تمييدا الغتصاب 
ممكية التي يبيع حتى بأبخس األسعار ال أفبدافع حبو لمنقكد، فإف العربي يريد "الجنراؿ أالر: 

" أنو لدينا األمؿ الكبير في ىذه  :منحت لو" كيختـ كبلمو عف المشركع أماـ الحضكر بقكلو
اإلجراءات التي تطمئف األىالي عمى نكايانا التي ستجمب ليـ الثقة كالنشاط الزراعي، كبذلؾ 

 .3تستعيد األرض قيمتيا في التجارة فيما بيف المسمميف"

 317390ـ، يصؿ إلى 1863في  س.ؾفاألراضي التي تـ إحصاؤىا في إطار 
ىكتار كىي أراضي جيدة كخصبة، كأراضي العزؿ ىذه مكجكدة في نكاحي قسنطينة كسيكؿ 
كادم الصفصاؼ ككادم سيبكس كمنطقة قالمة كسطيؼ، كىناؾ أراضي منطقة كادم زناتي 

 س.ؾكانت مكجكدة أثناء عممية رية عائمة مالكة جزائ 8822كمنطقة ميمة، ككانت ىناؾ 
عائمة عمى أنيا  5232عائمة جزائرية فقط في أراضي العزؿ بينما صنفت  365بقي منيا 

في كضعية غير قانكنية فطردت مف أراضييا كجرت عممية الطرد الجماعي ىذا لكي تكزع 
                                                           

، 19 -18، العدد "ـ حكؿ الممكية العقارية في الجزائر، قراءة تاريخية1863قانكف السيناتكس ككنسيميت "صالح حيمر:  1 
 .4، ص 2012ديسمبر،  –منشكرات مخبر البحث التاريخي، جامعة كىراف جانفي 

، جامعة يحي فارس، المدية، مارس 26"، مجمة دراسات كأبحاث، عسياسة نابميكف الثالث العربية"نادية طرشكف:    2
 .4، ص ـ2017

 .16 -15 ص كر الديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، صن  3
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 372ـ، حكالي 1863عمى أقمية مسيطرة مف الككلكف، كلقد شمؿ كمس القانكف المشيخي 
 .1قبيمة جزائرية

غير أف كره االمبراطكر نابميكف الثالث ألكركبيي الجزائر كرغبتو في بعث أمجاد عمو نابميكف 
األكؿ قد تككف الدافع ليذه السياسة فيي التي جمبت لو عداء العسكرييف الذيف ىـ األداة 

يخ بالجنكب لتنفيذىا فكانت سياسة بيميسي ىي السبب في ثكرة أكالد سيدم الشالرئيسية 
، كيتألؼ 2ـ، كثكرة الزكاغة كفرجيكة بالبابكر في نفس العاـ كالذم تبله1864الكىراني عاـ 

كسبعة كثبلثكف مادة تركت آثارا مدمرة عمى  3سبعة فصولقانكف السناتكس ككنسيمت مف 
 (03)انظر الممحؽ رقـ .1مممح الريؼ الجزائرم

                                                           
، مجمة المصادر، إصدار المركز الكطني لمدراسات كالبحث في "نزع الممكية العقارية لمجزائرييف" أحمد حسيف سميماني:   1

 .124، ص 2002، الجزائر، مارس 6ـ، ع1954الحركة الكطنية كثكرة نكفمبر 
 .138يحيى بكعزيز: كفاح الجزائر....، المرجع السابؽ، ص   2
 كردت في ىذا القانكف سبعة فصكؿ ىي:  3
يتـ التصريح بأف القبائؿ الجزائرية مالكة لؤلراضي التي تتمتع بيا بصفة دائمة كتقميدية ميما كاف سندىا  الفصل األول: 

 ي كىك متعمؽ بممكية األرض تبقى مطابقة.فأم عقد أك تقسيـ أك تفكيؾ لؤلرض تـ بيف الدكلة كاألىال
تقسيميا بيف مختمؼ الدكاكير لكؿ قبيمة في التؿ كفي أراضي الفبلحة  -2تحديد أراضي القبائؿ   -1الفصل الثاني:  

تأسيس الممكية الفردية بيف أعضاء ىذه الدكاكير، في كؿ  -3األخرل مع إبقاء أراضي تحتفظ بيا بصفة األمبلؾ البمدية، 
جاؿ التي ستتشكؿ فييا ىذه الممكية مكاف يككف فيو ىذا اإلجراء ممكنا كمناسبا، ستقـك مراسيـ امبراطكرية بتحديد النظاـ كاآل

 الفردية في كؿ دكار.
 ىناؾ قانكف تنظيمي إدارم عمكمي سيحدد: الفصل الثالث: 
 تحديد أشكاؿ القبائؿ. 1
 أشكاؿ كشركط التكزيع بيف الدكاكير كتحكيؿ أمبلؾ الدكاكير. 2
 سندات الممكية.ـ ياألشكاؿ كالشركط التي يتـ بيا تأسيس الممكية الفردية ككيفية تسم 3
إف المداخيؿ كاإلتاكات كالخدمات الكاجبة لمدكلة مف قبؿ ماسكي أراضي القبائؿ سيتكصؿ تسديدىا مثؿ  الفصل الرابع: 

 السابؽ إلى أف يأتي أمر آخر بمراسيـ امبراطكرية تككف في شكؿ قكانيف تنظيمية إدارية عمكمية.
 ككذلؾ األمبلؾ ذات العقكد الممكية. يخصص لحقكؽ الدكلة أمبلؾ البايمؾ الفصل الخامس: 
ـ المتضمف تشكيؿ الممكية في الجزائر 1851جكاف  16مف قانكف  14الفقرتاف الثانية كالثالثة مف المادة  الفصل السادس: 

يتـ إلغاؤىا كمع ىذا فإف الممكية الفردية التي ستؤسس لصالح أعضاء الدكاكير اليمكف أف تحكؿ إال بعدما يتـ تشكيميا 
 فة نظاميا كبتسميـ السندات.بص



 الفصل الثاني القرارين المشيخيين وتأسيس الممكية الفردية

 

 
47 

الدكتكر تكفيؽ بف زردة كجدنا المشرؼ كمف خبلؿ زيارتنا ألرشيؼ قسنطينة مع أستاذنا    
، الفصكؿ مكتكبة «  Application du Sénatus Consilte Textes Officiels» في كتاب 

بالغة الفرنسية كمترجمة بالمغة العربية، كمف ىنا نستنتج أف القانكف صدر بالمغة  الفرنسية 
مكجيا لؤلىالي الجزائرييف ترجـ لمعربية حيث نجد كممات مكتكبة بالمغة المحمية  كبما أنو كاف

العامية مثؿ: الفرانساكييف، بنعمة اهلل، اإلرادة الحامية، السبلـ، األعراش، أعراش الصحراء، 
 (04رؽ  )انظر الممحؽ .2ببلد التؿ، الحراثة، الدكاير، مسارح، الدكار...إلخ

 :م: األىداف المعمنة1863كونسيمت  أىداف قانون سيناتوس -2
 تحديد أراضي القبائؿ. -
انطبلقا مف التنظيـ ، الدكميف ،عرش ،كتصنيفيا إلى أراضي ممؾتقسيـ أراضي القبائؿ  -

 اإلدارم الدكار.
تأسيس الممكية الفردية مقاـ أراضي العرش كقد كرست الشؤكف االستعمارية نظاما قاسيا  -
نتزاع األراضي بضميا ألراضي الدكميف عمى حساب القبائؿ دكف االعتراؼ بعقكد الممكية ال

 .3بيف األىالي كالمستكطنيفحاد لى خبلؼ إكأدل ىذا 
 
كضع حد لممتاعب التي يعاني منيا الجزائريكف بعدما أصبحت أمبلكيـ ميددة جراء  -

كىي النقطة المستعجمة  ،ترتب عنيا مف سمب ألمبلؾ األىالي تطبيؽ سياسة الحصر كما
                                                                                                                                                                                     

ـ كخاصة تمؾ المتعمقة بنزع الممكية بسبب 1851جكاف  16ال يتـ إلغاء التدابير األخرل مف قانكف  الفصل السابع: 
 المنفعة العمرانية كالحجز.

 .254 -253ص   إلى أني رام غكلد زيغار، المممكة العربية...، المرجع السابؽ، ص :لممزيد حكؿ فصكؿ القانكف ينظر 
1
  Rodolophe darest de la chauvanne, de la proprietéen Algerie, Loi de jun 1851, Senatus- consulte de 

22 Avril 1863, challamel Ainé 2ém edition, Paris, 1864, pp 244- 259. 
 لممزيد حكؿ قانكف السيناتكس ككنسيمت كفصكلو كمكاده بالمغة الفرنسية كالعربية ينظر:   2

- Application de Senatus- consulte, Textes officiels, Archives de France, pp 130- 135. 
، مجمة "شر في الجزائرقراءة في أىـ التشريعات العقارية االستعمارية الفرنسية خبلؿ القرف التاسع ع"رس: يسعاد ت  3

)د س(،  ص  جامعة الجيبللي اليابس، سيدم بمعباس، ، 2) د ـ(، )د ج(، ع المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية،
 .142 -141ص 
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فيفرم  6التي ركز عمييا االمبراطكر في رسالتو التي بعث بيا إلى الماريشاؿ بيميسي بتاريخ 
، " مف أجؿ سبلـ الجزائر كازدىارىا يجب ترسيخ الممكية في أيدم 1ـ، كالتي جاء فييا1863

 .2الذيف يحتفظكف بيا"
ـ فيي مكضحة في الجدكؿ 1863مبر ديس 31أما عف كضعية أمبلؾ الدكميف إلى غاية  - 

 :3التالي
 مساحتيا اإلجمالية    عددىا    العقارات    
 آر 73ىكتار ك 30358 35 عقارات   
 آر 62ىكتار ك 15724 04 غابات    
 آر 2ىكتار ك 2162 86 عقارات منقكلة    

 .ـ1863ديسمبر  31إلى غاية  كضعية أمبلؾ الدكميف(: 01الجدول رقم )
 األىداف الخفية: -3

تكسير عظاـ الكنفدراليات القبمية الكبرل، فحكؿ الحنانشة كالذكاكدة كالحراكتة، كآؿ  -   
المجتمع الريفي مف كبمقراني كالنمامشة إلى شتات اجتماعي عقارم بعدما فككيا كانتقؿ بيا 

 القبيمة إلى عالـ الدكار.
ىامشية، أفقدت القبائؿ انسجاميا  تحكؿ الدكاكير إلى كيانات تعسفية ككحدات إدارية - 

 التاريخي كسندىا العقارم القائـ عمى مفيـك الجماعة أرض العرش.
تدمير البنية االقتصادية التقميدية لمقبائؿ الرعكية بإقفاؿ أراضي التجكاؿ لدييا كالحد مف  -

دة تنقميا، حيث خمفت ىذه العممية نتائج كارثية مف أىميا تناقص قطعاف الماشية القاع
 .4المادية لمعيشتيـ

                                                           
 .7ـ...، المرجع السابؽ، ص 1863صالح حيمر: قانكف السيناتكس ككنسيمت   1

2
  Estoublon LefeeburE , code de l’Algerie annotté,  P  .972  

 .66نكرالديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، ص   3
 .88، المرجع السابؽ، ص ...تكفيؽ بف زردة: حفريات 4



 الفصل الثاني القرارين المشيخيين وتأسيس الممكية الفردية

 

 
49 

 :وإجراءات تطبيقي -4
إدارة االحتبلؿ ميمة فرز أراضي الممؾ مف أراضي العرش أم أف ىذا القرار  اتخذت

قاـ بالفصؿ بيف األراضي الخاصة، سكاء فردية أك جماعية، ككذلؾ أراضي البايمؾ لينتج عف 
عف  وـ، ألن1863التي ىي اليدؼ األساسي لمقرار المشيخي  "الممكية الفردية"ىذه العممية 

الجماعية )ممكية القبائؿ(  المشاعيةطريؽ إنشاء الممكية الخاصة سكؼ يتـ كضع حد لمممكية 
الغير قابمة لمتقسيـ، تـ تحديدىا بدقة كتثبيتيا بسندات غير قابمة لمطعف كمف ثـ تمكيف 

بسيكلة كبكؿ ثقة كأماف كصكال في النياية إلى تفكيؾ الفبلحيف الجزائرييف مف بيع أراضييـ 
القبيمة، إذ نصت التعميمات التي بعث بيا الحاكـ العاـ لمجزائر إلى المجاف المكمفة بتطبيؽ 

ـ بضركرة المساس باألراضي الزراعية التي كانت غير 1863/ 06/ 11القرار في تاريخ 
، كمف بيف القبائؿ التي مكياتت التي كانت تمقابمة لمتقسيـ بتحديدىا مع مراعاة لحقكؽ العائبل

، البرجية، الدراربطبؽ عمييا نص القرار المشيخي في الجية الغربية، حشـ الدركؽ، أكالد 
عبيد الشراقة )مستغانـ(، أكالد زاير، أكالد خالقة "كىراف"، حارج، أكالد سميماف، المرابطيف 

 .1كالعرب، الحساسنة كاحمياف )سيدم بمعباس(
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ(، اعماؿ 1873-1830التشريعات العقارية في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي )عدة بف داىة: الخمفيات الحقيقية  1

كزارة المجاىديف،  منشكراتـ، 1962-1830الممتقى األكؿ كالثاني حكؿ العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي 
 .144 -143 ص ص، 2007الجزائر، 
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 ـ عمى بعض القبائؿ:1863كالجدكؿ التالي يكضح نتائج تطبيؽ سيناتكس ككنسيمت   

 عدد سكانيا اسماء القبائل المقاطعة
مساحتيا 
 باليكتار

عدد الدواوير 
 المنشئة

 6 22.552 ف 4.600 حسف بف عمي  الجزائر -
 2 4.567 ف 1.822 ىاشـ بف داركغ كىراف -

 قسنطينة -
 6 14.050 ف 40440 أكالد عطية
 4 7.304 ف 1.968 السكاحمية

 م عمى القبائل.1863نتائج تطبيق سيناتوس كونسيمت (: 02الجدول رقم )
 يمي: يمكن أن نستنتج ماالجدول من خالل ىذا  -
اليامة، كما استيدؼ  اإلمكانات* أف السيناتكس ككنسيمت قد استيدؼ القبائؿ الكبرل ذات  

الجغرافي الكاسع، حيث أف مجمكع المساحة تشغميا ىذه القبائؿ األربعة  االمتدادالقبائؿ ذات 
 ألؼ ىكتار. 47قد فاؽ 

 تفتيتاالستعمارية في  اإلدارةدكار يكشؼ رغبة  18* أف تقسيـ ىذه القبائؿ األربعة إلى  
 .1القبائؿ الكبرل بيدؼ إضعافيا

 وجيات نظر: -5
لؤلكركبييف في الجزائر أك في فرنسا، يفيـ أف إف المتمعف  لآلراء كالمكاقؼ المختمفة، 

 سياسة االمبراطكر جمبت لو عداء العسكرييف كالككلكف باإلضافة لمصحافة كاألىالي.
 موقف أعضاء المجمس: -5-1

إف المناقشات التي دارت داخؿ مجمس الشيكخ الفرنسي، لـ تكف تحمؿ الجديد 
األجانب كحماية المصالح الفرنسية ففي  الجزائرم إنما دار الجدؿ حكؿ الدفاع عف لئلنساف

أفريؿ صرح الككنت فرديناند بما يمي: "عبر خريطة الجزائر يمكنني أف أضع  13جمسة يـك 
                                                           

 . 127...، المرجع السابؽ، ص  صالح حيمر: السياسة العقارية  1
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ت الثكرة بفعؿ الككلكف"، كمف الشخصيات أصبعي فكؽ عدد كبير مف المناطؽ حيث أنشا
التي اطفأت ثكرة الككلكف ميساؿ شكفالي الذم كاف معجبا بالنظاـ األمريكي الخاص ببيع 

 .1الجزائرم اإلنسافـ فيما يتعمؽ باالعتراؼ بممكية 1863األراضي حيث انتقد قانكف 
يو بعدما تقرر خكؼ عم ابيانكا: " اف مستقبؿ االستعمار الكما صرح الككنت دككاز   

 .2ألؼ ىكتار لؤلكركبييف" 900استمبلؾ الراضي التي كانت لمعرب ككعد بتقديـ 
 موقف العسكريين: -5-2

ـ تجاكبا كبيرا كظؿ ىؤالء 1863مكقؼ العسكرييف كاضحا كلـ يمؽ قانكف  كاف
تكمـ الجنيراؿ شاركف باسـ الككلكف مطالبا  يدافعكف عف مصالح الككلكف ففي احدل الجمسات

بإدارة خاصة كتمثيؿ ككلكنيالي شبيو بما يتمتع بو االنجميز في مستعمراتيـ، كفي تقرير سرم 
بأف السيناتكس ككنسيمت ىك نتاج فطنة سياسة  Voulgrenatـ كتب الجنراؿ 1870لعاـ  لعاـ

 .3رغباتطرحت قمة الغضب الحقيقي ألنو جاء مخيبا لمعديد مف ال
 موقف المعمرين: -5-3

  تكصؿ إليو الككلكف في تبريرىـ لضعؼ المردكد كما كصؼ بالشيكعية العربية إف ما
دفاعيـ عف  ىك إال حجة كاىية، ألف ىدفيـ ىك امتبلؾ المزيد مف اليكتارات كما ما

حكاـ قبضتيـ عمى  األرض الجزائرييف يكشؼ نكاياىـ كرغبتيـ الممحة لتحكيؿ الممكية إلييـ كا 
بيف  كتحكيؿ مبلكيا إلى مممككيف، عمما أف األزمة االقتصادية التي حمت في الفترة ما

، حيث 4مف غيرىـ أكثرـ كانت أبمغ كأشد أزمة عمى المسمميف الجزائرييف 1869 -1866
بدا األكركبيكف يفرضكف أنفسيـ عمى الساحة الجزائرية كيؤثركف في مجرل األمكر كخاصة 

                                                           
 .35نكرالديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، ص   1
، ص 2007تر: حنفي بف عيسى، دار القصبة، الجزائر، )د ج(، )د ط(،  كالمجتمعمصطفى األشرؼ: الجزائر: األمة   2

15. 
 .36نكرالديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، ص   3
 .40، ص نكرالديف ايبلؿ: المرجع السابؽ  4
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الداخمية كانت ميزكزة كالباريسيكف يعارضكف مشاريعو االرتجالية، كقد  أف سياسة نابميكف
شعر االمبراطكر بضعفو أماـ المستكطنيف األكركبييف بالجزائر كحاكؿ إرضائيـ عف طريؽ 

 .1ـ1870مام  31إصدار مرسـك 
 موقف الصحافة: -5-4

كشكت أحكاليـ، عممت الصحافة الفرنسية عمى طرح انشغاالت الككلكف في الجزائر 
التي كاف يديرىا كميمكف  Le Tempsسكاء تعمؽ األمر بالصحافة المتركبكؿ مثؿ صحيفة 

رأسيا نكلغكم الذم كاف محافظا بقسنطينة تالتي كاف ي  La presseديفرنكا، كصحيفة
كصحيفة "فرنسا" لصاحبيا جكف ككىيف، باإلضافة إلى الصحافة الجيكية في مكضكع 

التي كاف مقرىا مرسيميا كجريدة " بريد مرسيميا"،   Le novellisteالممكية مف بينيا جريدة 
مف قبؿ  تأثيراقد لقيت  كيبدك أف الصحافة المعادية لسياسة نابميكف الثالث بشاف الممكية،

خيرة تدعكا إلى العرائض مدعمة بذلؾ الككلكف الرأسمالييف كالعسكرييف، فقد كانت ىذه األ
 الككلكف كمدافعة عف حقكقيـ المزعكمة في الجزائر.

ت بدل مكقفا معتدال مف ذلؾ أمثاؿ سكزاف ديستارت كىنرياأكمف الصحفييف مف   
ككنسيمت حماية لمممكية الجماعية لؤلعراش كالعمؿ عمى شاندم، المتاف رأتا في السيناتكس 

 .2تطبيقو يتطمب عممية مسح دقيقة كطكيمة كما أنو يرمي إلى سياسة تعاكف العرب
باإلضافة إلى جريدتاف فقط في الصحافة الباريسية قامت بحممة لصالح السيناتكس 

داف صديؽ أكركباف كالكركا ا العامة المختمفة " القرف" بقمـ ؿ. جكر مككنسيمت رغـ اختياراتي
 .3أخذ مكقفا كاضحا ضد حركة المعمريف

 
 

                                                           
 .137عماربكحكش: المرجع السابؽ، ص   1
 .41نكرالديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، ص   2
 .255اني رايي غكلدزيغار: المرجع السابؽ، ص 3
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 موقف األىالي: -5-5
لقد كاف األىالي بيف األمؿ كالتخكؼ، كلعؿ سنكات القير كالحرماف التي مرت بيا 

 -1848ـ( كعيد الجميكرية الثانية ) 1848 -1830الجزائر في عيد النظاـ الممكي )
ف 1852 ـ( كاف لو كقع عمى المجتمع الجزائرم الذم كاف يعيش تحت طائمة سياسات كا 

كايا الحقيقية لئلدارة الفرنسية، كبتطكر األمكر بدا اختمفت زمانا إال أنيا أكدت عمى الن
بؿ أقدمت اإلدارة عمى ارتكاب الحماقات مف خبلؿ التجاكزات لؤلىالي أنو لـ يتغير شيئا 

التي قامت بيا المكاتب العربية كمنحت الككلكف فرصة لمتيجـ عمى النظاـ العسكرم كاتيمتو 
ـ، كمقاكمة جبؿ عمكر كالظيرة سنة 1864س بأنو كاف كراء ثكرة أكالد سيدم الشيخ في مار 

 ـ.1865
عف  كشفتكقد ظيرت بعض إرىاصات النيضة عف طريؽ العرائض كالمراسبلت 

المكاقؼ الصريحة ألعياف الجزائر مف مسالة األرض في كثير مف المناسبات، مف بينيا 
ننا منذ قركف رسالة بعث بيا شيخ القبيمة إلى عضك في البرلماف الفرنسي مما جاء فييا: " أ

نممؾ كنشغؿ أراضي الجزائر كميا كعندما احتميتـ الببلد كعدتمكنا باحتراـ أمبلكنا كبعد ما 
كضعتـ أيديكـ عمى أرض البايمؾ ككؿ ىذا مف حقكـ، كضعتـ عمييا معمريف أكربييف ثـ 

فييا حؽ االستغبلؿ  لناعندما زاد عدد ىؤالء عمدتـ إلى تنصيبيـ عمى األراضي التي كاف 
 .1االنتفاعك 

 م:1865ثالثا: قانون الجنسية واألحوال الشخصية 
ذا كاف نابميكف قد ساىـ حسب أطركحاتو في إصدار قكانيف لحؿ مشكؿ األرض بيف إ

ـ، فإنو قرر أيضا أف يطرح 1962ـ حتى 1830األىالي كالمستكطنيف، كالذم ظؿ قائما منذ 
كسيتـ ذلؾ بإصدار " قرار مشيخي ثاني"، كجاء مسألة األفراد كيساىـ في إيجاد حمكؿ ليا 

                                                           
 . 43الديف ايبلؿ: المرجع السابؽ، ص  نكر  1
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السائد آف ذاؾ، عـز  االضطرابالثانية، كبسبب  1االستكشافيةقراره ىذا عمى إثر الرحمة 
بيف  االمبراطكر عمى زيارة الجزائر مرة ثانية ليطمع بنفسو عمى مشاكميا، فقضى بيا فترة ما

الرحمة مف مدينة  بدايةانت حيث ك 2ـ، متنقبل بيف جيات عديدة1865جكاف 7مام ك 3
، ثـ قاـ بزيارة إلى المدينة ثـ والجزائر التي أقاـ بيا ثمانية أياـ كتنكعت فييا لقاءاتو كمداخبلت

اتجو إلى مستغانـ التي طاؿ فييا اإلقامة كما زار باتنة كبسكرة كسيدم بمعباس، كانطبلقا مف 
ة النظر في كيفية التعامؿ مع الفرد مبلحظاتو التي جمعيا مف تمؾ الرحمة رأل إمكانية إعاد

لذم عمى الفرنسييف فعمو لتمديف ا الجزائرم متسائبل: ىؿ لدل ىذا األخير القابمية لمتمدف؟ كما
 3األىالي؟

أف فرنسا لـ تأت لمقضاء عمى "ـ صرح قائبل: 1865كخبلؿ زيارتو الثانية في مام 
 4كمشاركتكـ الحياة السياسية لبمدكـ"كلكف أرغب بتحسيف مستكاكـ المعيشي جنسية شعب 

لخص فييا أفكاره كسياستو الجديدة التي  (**)كعند رجكعو إلى باريس حرر رسالة طكيمة 
جوان  20يوم  (Mac-mahon) (*)ماكماىونيعتـز تطبيقيا، كبعثيا إلى الحاكـ العاـ 

خمسة عشر نظاما كقد انتقد فييا أمكرا كثيرة كذكر أنو طبؽ في الجزائر أكثر مف م، 1865
 .5لـ ينتج عنيا سكل الغمكض

                                                           
 .5نادية طرشكف: المرجع السابؽ، ص   1
ديكاف المطبكعات الجامعية،   ،ـ(، )د ج(، )د ط(1954-1830) لمرجع في تاريخ الجزائر المعاصرعبد اهلل مقبلتي: ا  2

 .104، ص )د ـ ف(، )د س(
 .5نادية طرشكف:  المرجع السابؽ، ص   3
 .295تاريخ...، المرجع السابؽ، ص عمار عمكرة: الجزائر بكابة ال  4

كينظر أيضا عبد  ك .156 -155ص ص  المرجع السابؽ،نظر إلى مقتطؼ الرسالة في ، عبد الحميد زكزك: ي(**)
 .60المطيؼ بف آشنيك: تككف التخمؼ في الجزائر...، المرجع السابؽ، ص 

ماريشاؿ كثالث رئيس لمجميكرية الفرنسية مف أصؿ ايرلندم تخرج مف مدرسة م(، 1898 -1808ماكماىون: )   (*)
ـ، حيث شارؾ في حصار قسنطينة، 1833، عاد إلى الجزائر 1830شارؾ في الحممة ضد الجزائر 1827"ساف سير" في 

ـ...، أنظر عدة بف داىة، 1864ـ، خاض حرب القـر عيف حاكما عاما عمى الجزائر 1855بقي في الجزائر حتى 
 .501، المرجع السابؽ، ص 2يطاف، جاالست

 .104السابؽ، ص   مقبلتي: المرجععبد اهلل  5
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كما شرح نابميكف في رسالتو تمؾ أنو يكجد اتجاىيف في الجزائر فاألكؿ يقكؿ أف 
انتعاش االستيطاف لف يحدث إال عمى حساب الكطنييف، كالثاني يذكر فيو أف الدفاع عف 

التكفيؽ بيف مصالحيـ يتطمب كقؼ عممية االستيطاف فكجد االمبراطكر أنو مف الكاجب 
مصالح كؿ المستكطنيف كاألىالي حيث ذكر االمبراطكر نابميكف في األخير: "أف الجزائر ىي 

 (05رقـ )انظر إلى الممحؽ .1..."مممكة عربية كمستعمرة أكركبية كمعسكر فرنسي
ما بالنسبة لحركة االستيطاف، فإف نابميكف قد اقترح عمى األكركبييف التركيز في أ

القريبة مف الساحؿ بدال مف تكزيعيـ عمى كؿ الجزائر، كعارض مسألة إنشاء المناطؽ 
التعايش ، كأمر نابميكف باتباع سياسة 2المستعمرات الزراعية كتكطيف األكركبييف فييا مجانا

مع العرب كالعمؿ عمى تعميميـ كتمدينيـ كمعاممتيـ عمى أنيـ رعايا فرنسييف، كفسح المجاؿ 
، 3بالحصكؿ عمى الجنسية الفرنسية، كفتح أبكاب الكظيؼ العمكمي ليـلمجزائرييف الراغبيف 

فيو دفاعا عف  كرءكابيذه الرسالة أك الخطاب  الكف المستكطنيف كمعيـ ماكماىكف لـ يرضك 
"المممكة  حقكؽ العرب ككقؼ عممية االستيطاف كاتيمكا نابميكف الثالث بالسير كراء سراب 

، حيث أمر نابميكف 4تحقيؽ مصالح االمبراطكرية الفرنسية بدال مف العمؿ عمى،  (*)العربية"
 14مجمس الشيكخ " السيناتكس ككنسيمت" إصدار قرار بيذا الشأف كقد صدر فعبل يكـ: 

ـ كحدد فيو كيفية الحصكؿ عمى ىذه الجنسية كشركطيا التي كانت تبدك 1865جكيمية 
 .5قاسية كغير مقبكلة مف طرؼ الجزائرييف

                                                           
 .125يحي بكعزيز: حياة كفاح...، المرجع السابؽ، ص   1
 .246، ص 1999، اإلسكندرية، مصر، جبلؿ يحيى: تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر  2
 .105عبد اهلل مقبلتي: المرجع السابؽ، ص   3

 -1861ية لنابميكف الثالث السياسة الجزائر  لممزيد حكؿ المممكة العربية ينظر: أني رام غكلدريغاز، المممكة العربية  (*)
 .ـ1870

 .246جبلؿ يحيى: المرجع السابؽ، ص    4
 .105 مقبلتي، المرجع السابؽ، ص عبد اهلل   5
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يعتبر ىذا القانكف مف أكؿ النصكص  م:1865جويمية  14س كونسيمت قانون سيناتو  -1
الجنسية الفرنسية لمجزائرييف كىذا القانكف معركؼ ب  حالقانكنية التي فتحت الباب أماـ من

، كما فتح 2حيث يعتبر ىذا القانكف الجزائرييف رعايا فرنسييف  1قانون األحوال الشخصية
مكاطنيف فرنسييف كف الفرصة لمجزائرييف لكي يصبحكا نابميكف الثالث مف خبلؿ ىذا القان

يتمتعكف بنفس االمتيازات مع الفرنسييف غير أف ىذا القانكف يشترط التخمي عف األحكاؿ 
بؿ فتح  ،معنى لو أم التخمي عف دينيـ، كىك في الحقيقة قرار ال 3الشخصية االسبلمية

، كىك مف أسكأ 4الباب عمى مصراعيو إلمعاف الككلكف في مطالبيـ البلمحدكدة لؤلراضي
، يتككف محتكل قانكف 5ـ1863القكانيف الفرنسية الصادرة في حؽ الجزائرييف رفقة قانكف 

 الجنسية  ىذا مف خمسة مكاد قميمة العدد كثيرة الخطر كىي كالتالي:
 المادة األول: -

 سمـ فرنسي، كلكنو سيظؿ خاضعا ألحكاـ الشريعة االسبلمية.* األىمي الم
 * يمكف أف يسمح لو بالخدمة بالجيشيف البرم كالبحرم.

 * كما يمكف أف يدعى إلى ممارسة كظائؼ كأشغاؿ مدينة الجزائر.
* كيمكف بناءا عمى طمب منو أف يتمتع بحقكؽ المكاطنة الفرنسية، كفي ىذه الحالة سيخضع 

 سي.لمقانكف الفرن
 المادة الثانية: -

 * األىمي اإلسرائيمي فرنسي كلكنو سيظؿ خاضعا لمقانكف الخاص الذم يحكمو.
 * يمكف أف يسمح لو بالخدمة في الجيشيف البرم كالبحرم.

                                                           
 .104 -103ص   ص المرجع السابؽ، ،(...اسماعيؿ)مصطفى عبيد: الجزائر في كتابات تكماس   1
 .159مصطفى عبيد: الفكر االستعمارم السانسيمكني ...، المرجع السابؽ، ص   2
، 1964 )د ب ف( جامعة الدكؿ العربية، معيد الدراسات العميا، )د ج(، )د ط(، صبلح العقاد: الجزائر المعاصرة،  3

 .10ص
 .104 -103، المرجع السابؽ، ص ص ...عدة بف داىة: االستيطاف كالصراع حكؿ ممكية األرض  4
 .104 -103، ص ص (...اسماعيؿ)الجزائر في كتابات تكماس مصطفى عبيد:   5
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 لى ممارسة كظائؼ كأشغاؿ مدينة الجزائر.إ* كما يمكف أف يدعى 
الفرنسية، كفي ىذه الحالة سيخضع * كيمكف بناء عمى طمب منو أف يتمتع بحقكؽ المكاطنة 

 لمقانكف الفرنسي.
 المادة الثالثة:  -

إقامة بالجزائر أف يستفيد مف جميع حقكؽ * يمكف لؤلجنبي الذم يثبت ثبلثة سنكات 
 1المكاطف الفرنسي.

 المادة الرابعة: -
 ، إال بعد3، 2، 1* اليمكف الحصكؿ عمى المكاطنة الفرنسية المنصكص عمييا في المكاد 

سنة كاممة كفقا لما ينص عميو المرسـك االمبريالي ) اإلمبراطكرم( الصادر  21بمكغ سف 
 عف مجمس الدكلة.

 كىي عبارة عف نص تنظيمي يحدد: المادة الخامسة: -
في الخدمة بالجيشيف البرم  فاإلسرائيميي* شركط  قبكؿ كترقية األىالي المسمميف كاألىالي 

 كالبحرم.
 تككف بالجزائر. فاإلسرائيميك التي يتكالىا األىالي المسممكف كاألىالي * الكظائؼ كاألشغاؿ 

 .2، مف قانكف السيناتكس ككنسيمت3، 2، 1* ستككف ىذه الصيغ كفؽ أحكاـ المكاد 
إن خصائص إرتقاء األىالي إلى المواطنة الفرنسية حسب ىذا القرار كانت كالتالي  

 والمقصود ىو:
 * تجنيس فردم.
 * تجنيس بطمب.

                                                           
تر،  ،ـ1865جكيمية  14مصطفى عبيد: قانكف األحكاؿ الشخصية كالتجنيس  الصادر عف مجمس الشيكخ الفرنسي في  1

تح ، بكتاب مقاالت في تاريخ الجزائر كالمغرب العربي الحديث كالمعاصر، سمسمة الكتب األكاديمية لكمية العمـك االنسانية 
 .177، ص 2017كاالجتماعية، جامعة المسيمة، الجزائر، 

 .180 -178، ص  ص المرجع نفسو 2
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 * تجنيس بامتياز مف السمطة التنفيذية .
 .1* تجنيس كامؿ يتضمف إندماجا كامبل مع المكاطنيف اآلخريف

إن ىذا القانون الذي اتبعتو السمطات الفرنسية كانت تسعى من خاللو إلى تحقيق  
 مجموعة من األىداف التي تخدم مصالحيا السياسية واالقتصادية وتمثمت فيما يمي:

 الجزائرية كجعؿ الشعب الجزائرم شعب مجرد ببل ىكية.مسح الشخصية  -
 .كاجتماعيا اقتصادياتحطيـ كياف المجتمع الجزائرم  -
محك الكجكد التاريخي كالحضارم لمشعب الجزائرم مف خبلؿ تحطيـ القكل المادية الركحية  -

 ليذا الشعب.
جزء اليتجزأ مف  إدماج الشعب الجزائرم في المجتمع الفرنسي كفرنسة الجزائر كجعميا -

 .2فرنسا
ضرب المجتمع الجزائرم في كحدتو كمحاكلة تفكيكو مف خبلؿ خمؽ قكانيف بيف أفراده مما  -

 .3يسيؿ عمى فرنسا تحقيؽ سياستيا االستدمارية
 
أىميا كلكف لتجمب ليـ  الضطيادمحاكلة إقناع الجزائرييف بأف فرنسا لـ تأتي إلى الجزائر  -

 .4الحضارة

                                                           
 .185محفكظ قداش: جزائر الجزائرييف...، المرجع السابؽ، ص  1
، 2009، دار طميطمة، الجزائر، 1ط )د ج(، عبد الكىاب بف خميؼ: تاريخ الحركة الكطنية مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ، 2

 .44 -43ص ص 
، مؤسسة كنكز الحكمة، الجزائر، 1871 -1830محمد العيساكم، نبيؿ شريخي: الجرائـ الفرنسية أثناء الحكـ العسكرم  3

 .143، ص 2011
، )د  دار العمـك لمنشر كالتكزيع)د ج(، )د ط(،  قبؿ التاريخ إلى غاية االستقبلؿ،  صالح فرككس: تاريخ الجزائر مف ما 4

 .399، ص ب ف( )د س(
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يمكنيـ التمتع بحقكؽ  الجزائر في مكقع كسط بيف الرعايا كالمستكطنيف بحيث الكضع  -
المكاطنة إال إذا قامكا بطمب التخمي عف احكاليـ الشخصية مما ينتج عنو ىدـ كتحطيـ بنية 

 .1المجتمع الجزائرم
 :االجتماعيةنابميون واألزمات   -2

األكركبية العديدة كالمبالغ فييا، إف االستيبلء عمى ممتمكات الجزائرييف كالمضاربات 
فة الككليرا آـ، مف طرؼ الجراد، ك 1847ـ، 1846ـ، 1845كتدمير المحاصيؿ في سنكات 

ي أزمات في األكساط الجزائرية ـ فكؿ ىذه العكامؿ قد تسببت ف1850ـ، ك1849في سنكات 
 .2ـ(1850اجع ديمغرافي مزعج ) مميكف ساكف في كتر 

لسياسة نابميكف السابقة الذكر ىي إلحاؽ أضرار كبيرة ككانت النتيجة المباشرة 
بالمستكل المعيشي لؤلىالي حيث لـ يعد لممالؾ الصغير القدرة عمى زراعة أرضو لقمة 
اإلمكانيات كضعؼ القدرة اإلنتاجية لؤلىالي مما أدل غمى قمة اإلحتياطي الذم قممت منو 

ـ، بسبب 1855ـ، ك1854كأضعفتو عمميات التصدير السابقة خاصة بيف عامي 
" كاألسعار العالية التي كانت تقترحيا اجات المتزايدة لمجيش الفرنسي فياإلحتي " حرب القـر

" خبلؿ ىاتيف السنتيف، كاستغمت األراضي األىراءاألسكاؽ األكركبية كىكذا تـ الكشؼ عف "
طي سكل تع استغبلال كبيرا في ىذه الفترة مما جعميا بعد سنكات متتالية مف الحرث كال

 تسبيقاتمحصكؿ ىزيؿ، كما ازدادت الديكف عمى األىالي مما أثقؿ كاىميـ كذلؾ بسبب دفع 
مقابؿ تعيدات بالبيع مف طرؼ التجار األكركبييف كالييكد مما أفقد الكثير مف المبلؾ 

يممككف شيئا  الصغار ألراضييـ كشيئا فشيئا كجد ضمف كؿ قبيمة حشد ىائؿ مف األفراد ال
ؽ. كبسبب الظركؼ القاسية التي تعرض ليا الفبلح الجزائرم، صارت الكضعية عمى اإلطبل

                                                           
 .358عدة بف داىة: االستيطاف...، المرجع السابؽ، ص   1
 .6نادية طرشكف: المرجع السابؽ، ص   2
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عاـ الشر، عاـ ـ )1866اإلمبراطكرية كخاصة سنة  منذرة بالخطر فالسنكات األخيرة مف
 1المجاعة(.
ـ، مجاعات ىي األسكأ في 1868ـ، 1867ـ، 1866لقد عرفت الجزائر في سنكات  

كضع اإلقتصادم كالقحط الزراعي الذم مس األراضي القرف التاسع عشر، نتيجة تدىكر ال
 صالح العنتريأعظـ أزمة عرفيا الكاتب  ي، ككانت ىذه األزمات ى2الجزائرية  في تمؾ الفترة

كالمتمثمة في حدكث الجكائح التي نزلت بالزرع كالنبات كأتمفتيا، كما انتشر مرض "الرىمة" "
كتبنيا في فصؿ الشتاء، باإلضافة إلى زمف ـ مف قمة عمفيا 1867الذم أىمؾ المكاشي سنة 

أحدثو مف تمؼ بالزرع كاألشجار كالنباتات مما نتج  ، كما1868الجراد بالقطر الجزائرم سنة 
عنو مكت المكاشي ككذا انعداـ الحبكب في األسكاؽ كارتفاعيا طيمة ثبلث سنكات إضافة إلى 

 .3األمراض الفتاكةاالنتشار الكاسع لكباء الككليرا كالتيفيس كغيرىما مف 
كمف أسباب حدكث ىذه األزمة نذكر: بيع القمح مف مطامر الشماؿ، خكفا مف 

ـ، 1866ـ كالجفاؼ المركع في 1865ـ، كحصاد سيء في سنة 1866بعد  االضطرابات
ـ الذم دمر 1867مصحكب بمركر الجراد الذم لـ يكقؼ أم عائؽ كالتيديد كاآلفة كزلزاؿ 

 كالشفة كالعفركف، كمف النكاحي التي أثرت فييا ىذه الككارث ىي "جزءا كبيرا مف مكزايفيؿ 
الشمؼ"، فكضعت المجاعة أكزارىا ككصؿ الناس إلى درجة أكؿ الفطريات كالعركؽ ناحية  

كقشكر األكراؽ كالشجار كالسيقاف، ككاف الناس يمكتكف في الطرقات فتأكؿ جثثيـ الذئاب 
فكس كاإلسياؿ الجدرم كداء الحفر، كلـ تتحسف كالضباع كتعددت اآلفات: الككليرا كالتي

 . 4ـ1859الحالة إال سنة 

                                                           
 175محفكظ قداش: المرجع السابؽ، ص  1
 .295فؤاد عزكز: التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر...، المرجع السابؽ، ص  2
، ، ) د ب ف(الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع )د ج(، )د ط(، صالح العنترم: مجاعات قسنطينة، تح، تؽ، رابح بكنار، 3

 .17، ص 1974
 .176، 175محفكظ قداش: المرجع السابؽ، ص   4
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كما كصؼ " صالح العنترم" ىذه األزمة قائبل: " كفييا أشرؼ الناس عمى اليبلؾ 
كالببلء العظيـ، بحيث أنو لـ يسمع في الزماف بمثميا كقد حصؿ فييا الضعفاء عامة الخمؽ، 

 .1"الحشيش كنحكه بؿ كالكثيركف مف التشتت كالفناء كأكؿ
أف الجزائرييف فقدكا خبلؿ ىذه األزمة اإلقتصادية  إلىكتشير اإلحصائيات الرسمية 

رأس  6.000000ـ كحكالي 1867رأس سنة  26.000.000نصؼ ماشيتيـ أم حكالي 
شخص، مما دفع بالكثير مف  500.000ـ ككذلؾ خسائر بشرية قدرت بحكالي 1870سنة 

 .2الناس لميجرة نحك تكنس
أماـ ىذه األكضاع المأساكية التي تعرض ليا األىالي المسممكف قرر نابميكف الثالث ك 

كالمتيف تككنتا عقب م ، 1869م، وراندون 1868زراعية لوىون تأسيس لجنتي تحقيؽ 
 Le conte)ا الككنت "لكىكف" المجاعة مف أجؿ دراسة مشاكؿ األزمة،، فاألكلى ترأسي

Lehone) كقد ركزت في  (الجزائر، كىراف، قسنطينة) تجكلت ىذه المجنة في الكاليات الثبلث
استجكاباتيا عمى الجانب الزراعي كاستيدفت المناطؽ المدنية حيث عدد األىالي قميؿ، عكس 

حيث المجاعة كالفقر كعدد األىالي كبير، أراد نابميكف مف خبلؿ ىذه  ،المناطؽ العسكرية
زالة المخاكؼالمجنة تيدئة األكض  كمف بيف التكصيات التي خرجت بيا المجنة ما ، 3اع كا 

 يمي:
التي عاشتيا الجزائر جاءت نتيجة عدـ ممارسة االستعمار  األزمة اإلقتصادية: -2-1

بطريقة كاذبة كلذلؾ فبلبد مف تكسيع المساحات الزراعية كزيادة القطع األرضية كمضاعفة 
 القركض ليـ.عدد الككلكف كمنحيـ الماء كتسييؿ 
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مف خبلؿ االندماج الكامؿ مع الكطف األـ كىذا يستمـز أف رفض النظام اإلستثنائي:  -2-2
يككف لمككلكف نكاب كممثمكف في المجالس العامة عف طريؽ االنتخاب، مع تطبيؽ القكانيف 

 الفرنسية.
الفردية عف طريؽ تككيف الممكية تخميص العربي من رقبة االنتماء لمقبيمة والعرش:  -2-3

 لؤلرض الفرنسية.
كذلؾ بسبب عيشيـ في المناطؽ العسكرية كليس ليـ معاناة العرب من المجاعة:  -2-4

. كلذلؾ قررت الحككمة بتخصيص 1دكف منيا لعدـ كجكد الككلكف بالقرب منيـيمكارد يستف
ؾ في مارس ـ، ثـ مبمغا آخر بقيمة مميكنيف فرن1868ألؼ فرنؾ في سنة  400مبمغ قدره 

ساعة مإليصاؿ الحبكب في كقتيا المناسب كما كانت ىذه ال ـ، كلكنيا لـ تكؼ1868
 .2إرتجالية كغير منظمة

ة مكتكبة إلى ـ، كالتي كجيت أسئم1869مام  5أما لجنة راندكف التي تأسست في 
عف العاصمة، كالمكي بف باديس عف قسنطينة كأحمد  بف برييمات يفحسالنكاب الجزائرييف 

يدعيو المستكطنيف مف  عف كىراف" كالذيف رفضكا أف يككف سبب المجاعة ماكلد القاضي 
 .3جيؿ الجزائرييف بأمكر الفبلحة كاستنكركا تقسيـ أراضي العرش

نما سببيا انعداـ األمطار كقسكة الجميد ككثرة الجراد "... كعدـ إدخار الجزائرييف  كا 
البمديات كالضرائب التي كانت لمحبكب كاف سبب ماحؿ بيـ مف ارتفاع اسعار كراء أراضي 

تفرض عمييـ، فاضطركا إلى أخذ قركض بفكائد تزيد عف ستيف بالمائة، كاضطركا إلى بيع 
كما لجأت السمطات الفرنسية إلى فتح  4نيا تقؿ عف نصؼ قيمتيا"ايـ قبؿ أك فكاصزرعيـ كأ

                                                           
 .161،المرجع السابؽ، ص 1ج ...،أبك القاسـ سعد اهلل  1
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يناؿ الفيجرم ، لكف الكارد1خدمات عمالية في الطرقات كالسكؾ الحديدية كقنكات جمب المياه
ارجع سبب المجاعة إلى الديكف الكثيرة التي ترتبت عمى المبلؾ الكبار مف الجزائرييف إثر 

 .2إنقاذىـ لمجياع كانت كبيرة بحيث أفرغكا مطاميرىـ كخسركا ثركاتيـ
السياسات التي انتيجتيا السمطات  م:1868 -1867ومن األسباب الحقيقية لمجاعة   

مصادرة أراضي الجزائرييف كمنحيا لمرأسمالييف األكربييف ككذلؾ إلغاء الفرنسية، كالتي بدأت ب
الرسـك الجمركية مما أثر عمى البنية االقتصادية، كاالجتماعية في الجزائر حيث جاء في 

إف المجاعة في التاريخ اإلفريقي ليست نتيجة "ـ: 1974تقرير إحدل المجاف الفرنسية عاـ 
إلى التكازف اإلقتصادم كلقد قاـ االحتبلؿ الفرنسي بتدمير  الطبيعة كالجفاؼ كلكف ذلؾ يرجع

ىذا التكازف ككذا البنية الفبلحية كأجبر الفبلحيف عمى زرع محاصيؿ لمتصدير مف أجؿ 
 الرأسمالية الفرنسية رغـ الحاجة إلى المحاصيؿ المعاشية فإنو حد مف إنتاجيا".

أف السبب الرئيسي ليذه الكارثة ىي تنامي ذلؾ بقكلو:"  (Julien)" جكلياف"كما أكد 
إدخاؿ الجزائر في الحركة االقتصادية الدكلية كتغيير البنية االنتاجية مف طرؼ النظاـ 

ييف باستنزاؼ ثركات الببلد نشاط رؤكس األمكاؿ كالذم أخذ منحاالستعمارم كذلؾ مف خبلؿ 
 ."3القطف كتبغ ككبريت... ألراضي الجزائرييف لمزراعة النقدية مف كتصديرىا كاستغبلال

قرية  11ـ، أنشأت 1870ـ إلى 1860كنبلحظ أنو خبلؿ الفترة الممتدة مف 
قبيمة كتشتيت أفرادىا كتكزيعيـ عمى  372مسكنا كالقضاء عمى  473استعمارية تحتكم عمى 

 1450.000قرية دكف تفكيؾ كحكالي  19دكار بحيث لـ يبؽ إلدارة االحتبلؿ سكل  667
ـ صنفت 1870ىكتار التي تـ مسحيا سنة  6.833.811سح كمف بيف: ىكتار دكف م

 .4ضمف أراضي العرش %25ضمف أراضي الممؾ ك 140
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لقد طبقت السمطات اإلستعمارية الفرنسية بأرض الجزائر قانكف المسؤكلية الجماعية 
متمكات مسعى لو عف طريؽ الحجز الجماعي لم في إطار قانكف األىالي اإلجرامي، فطبؽ ما
قبيمة حيث اغتنمت اإلدارة  315ـ عمى 1871كما تـ حجز أراضي العرش بقكة بعد ثكرة 

 .1ألؼ ىكتار مف األراضي لتأسيس الممكية الفردية500الفرنسية ىذه الثكرة لمحصكؿ عمى 
كما تمحكرت مكاقؼ الجزائرييف حكؿ ىذا القانكف بيف الرفض كالتأييد، فيناؾ البعض 

ة كالذيف طمبكا الجنسية الفرنسية كأصبحكا مكاطنيف فرنسييف كليـ قميمف الجزائرييف كىـ األ
نفس الحقكؽ السياسية كالمدنية التي يتمتع بيا الفرنسيكف، أما الرافضكف ليذا القانكف فيـ 
األغمبية الساحقة مف الجزائرييف الذيف اعتبركه تخمي عف الديف االسبلمي كاعتاد عمى 

ـ، 1871عريضة سنة تب الرافضكف ليذا القانكف مقكمات الشخصية الجزائرية، كما ك
كردا عمى ىذا القانكف الذم  ،المئات مف تكقيعات الجزائرييف الرافضيف لئلدماجعمى حصمت 

 .2استخدمتو فرنسا لسمخ المجتمع الجزائرم مف كيانو
إمضاء  1700ـ تحمؿ 1887ظيرت عريضة أخرل سنة  ،ـ1871كبعد رسالة 

صدر مف طرؼ سكاف كممثمي قسنطينة، افتتحكا بيا طريقة النضاؿ السياسي ألنيا عبرت 
، فمقد تحدث البرجكازييف اإلدماجيةعف الكعي القكمي العميؽ لمرد عمى محاكالت االستعمار 

" إف ىذا المشركع )مشركع يباجة:كاستيمكا كممتيـ بيذه الد القسنطينيكف باسـ الجزائر كميا
ليذا القانكف بالعبارات يستجيب لمطامحنا" ثـ شرحكا أسباب رفضيـ  يبلئمنا كال القانكف( ال

نا نالتاـ لقكاني" إف أخذ الجنسية الفرنسية سكؼ يككف مف نتائجو بالنسبة إلينا اإللغاء التالية:
 قكانيف األحكاؿ، كمف حيث (تكاألمكاؿ كالممتمكا)كنظامنا مف حيث المسائؿ المادية 

نحرص عميو ىك الحفاظ عمى قكانينا  المنى لدينا كاشد ما أعزالخاصة..." ثـ أضافكا " إف 
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، سكؼ يقضي إلى كطشر  ... كفضبل عف ىذا، فإف تجنيسنا اإلجبارم العاـ كبدكف قيد كال
 1التخمي عف عكائدنا كسكؼ يفسد أخبلقنا...."

 م:1865-م 1863رابعا: التشريعات لمممكية الفردية بعد القانونين  
ـ فقد تكالت المراسيـ 1863كدائما في إطار اإلجراءات التطبيقية لمقرار المشيخي 

  منيا: "س.ؾ"كالقرارات في الصدكر مف أجؿ تعييف القبائؿ التي ستخضع لعمميات 
" قد قامت فقط بفرز كتجميع س.ؾـ كانت المجاف المكمفة بتطبيؽ " 1865خبلؿ عاـ 

ـ الذم 1865مارس  22فجاء قانكف أك مرسـك كؿ أمبلؾ القبيمة سكاء كانت عرشا أك ممكا، 
يسمى "بالحؽ العقارم الجديد" كلكف ليس بمعنى ذلؾ " الحؽ الفردم" المعمف عنو  انشأ ما

قبيمة  124كف عيف كىذا القان ،2فإف الممكية الفردية لـ تؤسس "س.ؾ"كعمى الرغـ مف رسالة 
قبيمة في إقميـ كىراف. كبعدىا صدر مرسـك  43كمف بينيا  3عمى مستكل القطر الجزائرم

ـ، 1865نكفمبر  9 ػل ماالمبراطكر المرسـك ، كتبله 4قبيمة 32ـ، كالذم عيف 1865أك ت12
قبيمة  13ـ، القاضي بإعفاء 1865ديسمبر  9الخاص بتحديد أراضي البرجية، كمرسـك 

ـ المحدد ألراضي أكالد سعيد ببني 1866أفريؿ  25ي إقميـ كىراف، كمرسـك مخزنية ف
سيدم بمعباس التي تممؾ اراضي فبلحية ، كنص عمى أف قبيمة الحازج في إقميـ 5شقراف

 4.846ىكتار عمى مصادرتيا بحيث لـ تترؾ لمقبيمة سكل  18.306مساحتيا تقدر ب 
... باإلضافة 7قبيمة كىكذا 73 عيفـ الذم 1866جانفي  20، كقرار 6ىكتارا أراضي ممكية

ـ القاضي بتحديد أراضي قبيمة الفراقة، فكؿ ىذه 1866جكاف  16إلى المرسـك الصادر في 
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ىذا ، أما بالنسبة لكيفية تطبيؽ تعكس الفمسفة السياسة لبلستيطاف القكانيف كالمراسيـ كالقرارات
أدل إلى حدكث الكثير مف  كىذا ما ،تجالية كمتسرعةإر )س.ؾ( تمت بطريقة القانكف 

بيذا الشأف " كاف  (Ch-R Ageron)" آجيركف"األخطاء كالتجاكزات، حيث ذكر المؤرخ 
التقنيكف المكمفكف بالمسح يقكمكف بعمميات سطحية كتعدادا بالنظر، ككانت المسافات تقدر 
عمى كتيرة عدك الخيؿ كسرعتو انتشار طمقة نار، كلـ تكف المراسيـ القديمة التي تحدد 

 .1الممكيات تحظى بأم اىتماـ"
في إثارة  تسبب ... كىذا ماكتراخييـنزكات العامميف كما كانت المعالـ تكضع كفؽ 

العديد مف الشكاكل كاإلحتجاجات، فرغـ الجيكد التي بذليا الكثير مف الجزائرييف الذيف 
التي ترجمت إلى المغة الفرنسية  الثبكيتةحاكلكا إثبات حقكقيـ في الممكية بكاسطة تقديـ كثائؽ 

مطات االستعمارية قد ككقعيا القضاة كشيد عمى محتكاىا أعياف كشيكخ العرش، إلى أف الس
ضربت عرض الحائط بيذه الكثائؽ حيث كانت في كؿ مرة تتذرع بحجج منيا أف محتكل 

في األرض محؿ النزاع كغيرىا ىذه العقكد غير كاضح كأنيا ممزقة كال تحتكم عمى تحديد 
قد كضع حدا مف  )س.ؾ(مف الحجج الكاىية كىذا قصد نيبيا كتمريرىا لممعمريف، فإذا كاف 

لسياسة الحصر إال أف عمميات تطبيؽ ىذا القانكف قد تحكلت بدكرىا إلى  النظريةالناحية 
، بأف المستفيد األساسي مف ىذا )س.ؾ(جديد، حيث كشفت النتائج التي طبقيا قانكف  حصر

 القانكف ىي مصمحة أمبلؾ الدكلة
حيث ـ، "1865جكاف  20بتاريخ  توحاكؿ نابميكف معالجتو في رسال كلعؿ ىذا ما 

 أعطى تعميمات حكيمة حيث أمر بضركرة تفادم مطالب الدكميف المفرطة مذكرا بأنو ال
يجب أف يغيب عف األذىاف بأف القكانيف التي صدرت لتطبؽ في فرنسا ليست صالحة دكما 

 .2لمتطبيؽ في الجزائر"
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ـ 1870ية سنة إلى غا )س.ؾ(كاستمرت تنفيذ العمميتيف األكلى كالثانية مف قانكف 
فكؽ العادة لمجميكرية الفرنسية حيث تـ تكقيفيا بمكجب منشكر صادر عف المفكض 

لى غاية ىذا التاريخ:  1870ديسمبر  19بالجزائر، بتاريخ  قبيمة  402مس تطبيقو الذم كا 
 .1قبيمة 372ىكتار تضـ  6.6973.469تشتغؿ مساحة قدرىا: 

 م:1871مارس  31مرسوم  - 1
فكرة حجز أمبلؾ القبائؿ الثائرة باألمر الجديد فمقد نص عمييا األمر الصادر  لـ تكف 

ـ، 1871مارس  31محافظ الجميكرية بمكجب مرسـك  كتبناىاـ، 1845أكتكبر  31في 
 21كالذم ينص عمى حجز الممتمكات الجماعية كالخاصة حيث قرر المجمس الكطني في 

الراغبيف Alsace وlorain منطقتي   ىكتار لفائدة سكاف 100.000جكاف عمى تخصيص 
فكرة  (De Gueydon) مف أجؿ اإلقامة فييا، حيث تبنى "دم غايدف" في الرحيؿ إلى الجزائر

ـ، قائبل: "تتمثؿ الكسيمة األكثر فعالية في طرد 1871جكيمية  27في تقرير لو يكـ الطرد 
أعضائيا في الراضي التي بحكزة تماما كذلؾ بتشتيت كؿ القبيمة الثائرة مف أراضييا كتفكيكيا 

 2." الدكلة في المقاطعات الثبلث
ـ الذم يعفي المستكطنيف مف الضرائب 1871سبتمبر  4كما اتبعو مرسـك آخر في  

عند استئجار مساحات تصؿ إلى ألؼ ىكتار، كأيضا القكانيف كالمراسيـ الخاصة يإقامة القرل 
ىكتار باإلضافة إلى قانكف  40تتعدل مساحتيا  االستيطانية كالممكيات الصغيرة التي ال

اإللحاؽ أك التبعية مف أجؿ تكطيف األكركبييف الجدد في الجزائر، فيذه التشريعات جاءت 
مشركع "بيجك كراندكف" الخاص بمضاعفة قؼ بيميسي الذم أصر عمى مكاصمة لتدعيـ مك 
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المستكطنكف إثر إنياء النفكذ  اليجرة كتكطيد المستكطنيف، كمع إعبلف الجميكرية الثالثة ازداد
 .1العسكرم

  (:La loi warnier) م قانون فارني26/07/1873قانون  -2
ة الصادر سن )س.ؾ(الثانية تكقفت عمميات تطبيؽ قانكف  اإلمبراطكريةبعد سقكط 

ـ بسبب النتائج السمبية لو، كمف ىنا بدا التفكير مف قبؿ السمطات الفرنسية في 1863
صدر مع بداية  أخرل تيدؼ إلى تنظيـ جديد لمعقار، ككاف مف أبرزىا مامشاريع كقكانيف 

، 2(**)م1873جويمية  26بتاريخ  (*)فارنيحكـ الجميكرية الثالثة القانكف المعركؼ بقانكف 
بناء عمى  3إف اليدؼ األساسي مف صدكر ىذا القانكف ىك إنشاء الممكية الفردية الخاصة

كتـ التصكيت عمى قانكف جكيمية  ،تقرير قدمو فارني ممثؿ الجزائر في الجمعية العامة
، 5. كتضمف ىذا المشركع إقامة األمبلؾ العقارية كصيانتيا في األكطاف الجزائرية4ـ1873

كما أضاؼ فارني لمحركة االستيطانية الكثير بعد أف فكؾ الممكية الجماعية لمقبائؿ كالعراش 

                                                           
عبد المجيد بكجمة: مصادرة األراضي كحركة االستيطاف دراسة في فكر الماريشاؿ "بيجك"، أعماؿ الممتقى الكطني األكؿ   1

، ص 2007رات كزارة المجاىديف، الجزائر، ، منشك 1962 -1830كالثاني حكؿ العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي 
84. 
(: طبيب سياسي فرنسي، نائب عف الجزائر 1810-1875) (Warnier Auguste Hubert)كارني: أكغيست إيبرت   (*)
، اىتـ 1843ـ، أرسؿ إلى كىراف لمعالجة السكاف مف مرض الككليرا في سنة 1832ـ( ، تخرج طبيبا سنة 1871-1875)

بالزكايا كالطرؽ الصكفية التي قاكمت االحتبلؿ الفرنسي، اىتـ أيضا بالسكؾ الحديدية الجزائرية، عارض بشدة مشركع 
انتخب نائبا لمجزائر العاصمة، كاف عضكا في المجنة المكمفة مصادرة أراضي  08/07/1871لمممكة العربية، كفي ا

ـ الذم سمي باسمو. 1873الفبلحيف الجزائرييف، كعضكا في المجنة الممكية العقارية في الجزائر ترؾ بصماتو في قانكف 
  507، المرجع السابؽ، ص2ية األرض، جينظر إلى : عدة بف داىة، االستيطاف كالصراع حكؿ ممك

ف ينظر إلى: بكعبلـ بمقاسمي: التشريعات  العقارية االستعمارية كتأثيرىا 1873جكيمية  26لممزيد حكؿ مضمكف قانكف (**)
، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 19عمى المجتمع الجزائرم خبلؿ القرف 

 .66 -63، ص ص 2016ـ، دار األماؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 1954
 .62بمقاسمي بكعبلـ:  المرجع السابؽ، ص   2
 .148المرجع السابؽ، ص  ،عدة بف داىة: الخمفيات الحقيقية...   3
 .219صالح فرككس: التشريعات المنظمة لبلستيطاف االستعمارم... المرجع السابؽ، ص    4
 .48، ص ...، المرجع السابؽفترة الحتبلؿمعيدكني: السياسة العقارية إباف جماؿ ب   5
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التعسفية  كاإلجراءاتحؿ محميا الممكية الفردية، كىذا القانكف ىك تكممة لمشركع القكانيف لت
 .1ـ، مف أعماؿ المصادرة الكاسعة كقانكف الحصر كغيره1844منذ 

( مادة، مقسمة إلى ثبلثة فصكؿ حيث 32يحتكم ىذا القانكف كغيره عمى اثنيف كثبلثكف ) 
ية العقارية بالجزائر كحفظيا كاالنتقاؿ التعاقدم نصت مادتو األكلى عمى أف تأسيس الممك

 .2لمممكيات كالحقكؽ العقارية كميا تخضع لمقانكف الفرنسي بمكجب ىذه المادة
كييدؼ ىذا القانكف اساسا إلى القضاء عمى الممكية الجماعية لمقبائؿ كاألعراش بحيث 
 لـ يعد ىناؾ مبلؾ لؤلرض تحت صفة أك سند ممكية مكمبل لئلجراءات التي جاء بيا القرار 

 .3الفردية الجزائرية بإقرار الممكيةم 22/04/1887المشيخي 
األىالي ككسر كؿ ممكية مشاعة  حصركاف ييدؼ إلى  ـ1873قانكف إف باختصار ف

 .4 1863كتفكيؾ كحدة القبيمة كأىدافو ىي نفس أىداؼ قانكف
في ىذا التاريخ صكت البرلماف الفرنسي عمى ىذا القانكف  م:1882مارس  23قانون  -3

الذم يرسي قكاعد الممكية الفردية الخاصة، كيقضي بإنشاء الحالة المدنية كينص عمى منح 
سنة كبالضبط في  14، بعد مركر Des noms patronymiques 5األشخاص ألقابا ككنيات

ـ كيؤكد عمى 1873لقانكف ـ المكمؿ 1887/ 04/ 28ـ صدر قانكف بتاريخ 1887سنة 
 .6نفس المبادئ محاكليف استعطاؼ السكاف بضركرة التمسؾ بالممكية الفردية 

 
 

                                                           
 .85عبد المجيد بكجمة: المرجع السابؽ، ص    1
 .48بمعيدكني: المرجع السابؽ، ص  جماؿ  2
 .148عدة بف داىة: الخمفيات الحقيقية....، المرجع السابؽ، ص     3
 .220بلستيطاف...، المرجع السابؽ، ص صالح فرككس: التشريعات المنظمة ل   4
 .221المرجع نفسو، ص   5
 .39الطاىر مبلخسك: المرجع السابؽ، ص   6
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 (:؟مت سيناتوس الصغيري) كانس (*)م1887أفريل  28ىو قانون  فما -4
بعد تعرض قانكف فارني لمكثير مف االنتقادات بسبب نقائصو، فتـ اقتراح ىذا القانكف 

ف كاف األمر جميا في قانكف عرؼ بكانسيمت الصغير  كىدفو ىك تفتيت األسرة الجزائرية، كا 
منو عمى أف كؿ عقد ممكية يجب أف  17ـ، كذلؾ بالرجكع إلى نص المادة 1873فارني 

 .1صاحب الممكية   يشتمؿ عمى لقب عائمي كباالسـ الشخصي الذم يعرؼ بو
بصعكبات ناجمة عف نشير إلى أف المشركع اصطدـ أثناء تطبيقو بقانكف فارني، 

تحديد كاضح لمعائمة حيث اكتفى بمعاينة كتبرير منح السند الرسمي لمممكية لكؿ مالؾ في 
المشاع، دكف تحديد شركط القسمة، بمكجب ىذا القانكف فقدت األسرة الجزائرية خاصيتيا 
كألحقت  بمكاصفات األسرة الفرنسية، حيث اصبح حؽ الشفعة ليس لو أم أثر، كمف  أجؿ 

 .2كيب أخطاء قانكف فارني جاء ىذا القانكف بالعديد مف االجراءاتتص
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .68 -66ص  بلـ بمقاسمي، المرجع السابؽ ص، ينظر بكع1887أفريؿ  28لممزيد حكؿ إجراءات قانكف   (*)
 .66بكعبلـ بمقاسمي: المرجع السابؽ، ص،   1
 66ص المرجع نفسو،   2
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 خالصة:   

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف النظاـ العقارم الذم كاف قائما في الجزائر عشية 
االحتبلؿ الفرنسي كاف يعتمد عمى احكاـ الشريعة االسبلمية كاألعراؼ المحمية كأف طبيعة 
الممكية العقارية تنظيمو ىي القبيمة التي كانت تشكؿ اإلطار األمثؿ لمتضامف كالتكافؿ بيف 

كر قانكف )س.ؾ( ىذا النص الذم غير كجو العقار كالممكية في الجزائر افراده إلى غاية صد
ككنو تكجيا ليبيراليا لبلستعمار كما اعتبر الكثيقة ىي األىـ في تطكر الجزائر التاريخي 
كاالقتصادم كاالجتماعي بالنضر لما حممو ىذا القانكف مف انقبلبات عميقة عمى كاقع الريؼ 

ليدمر بنيتو االقتصادية كاالجتماعية مف خبلؿ تفتيتو لمقبيمة، الجزائرم حيث نزؿ كالصاعقة 
 ككتكممة ليذا القانكف صدرت عدة قكانيف تحت اسـ إنشاء الممكية الفردية.  

 
 



 

 

 

 

 :الثالثالفصل 
دراسة نماذج: منظومة الدوار ومالمح 

 تشكل الريف الجزائري.

 أوال: عمالة قسنطينة. -

 ثانيا: عمالة الجزائر. -

 ثالثا: عمالة وهران. -
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 تمهيد:

تحت رداءه الحداثة، وبعد محاوالت لفيم تراكمات المجتمع الجزائري وتأصمو سعت فرنسا 
لتجنيد كل اآلليات والوسائل المتاحة لضرب القوى الفاعمة فيو، فقد أيقن المستعمر أن مفتاح ىذه 
المجتمعات انصيار تخصصات عمى غرار التنقيب االثنوغرافي لفيم المخرجات التي تحكميا، 

يوطيا الكمونيالية حول ىذا النسيج موظفة عقوال محروقة لتسييل عممية اختراقو والغوص فنسجت خ
 في تعقيداتو وأسراره  لفك شيفرة المنفعية والمحمة االجتماعية الطاغية فيو.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثالث الفصل  دراسة نماذج: منظومة الدوار ومالمح تشكل الريف الجزائري 

 

 

74 

 أوال: عمالة قسنطينة.

لغاء كل ما ىو ا  و  قامت اآللة العسكرية بسن قوانينيا بحجة تنظيم الممكية والعقار بالجزائر 
جويمية  28ني ، بقانون وار 3681أفريل  22لصادر في مشاع، فتم تعزيز المرسوم المشيخي ا

، لتسييل حصول الكولون عمى األرض واإلنشاء الفوري لمممكية 3668 ، وقانون أفريل3681
خضاعيا لمقانون العقاري الفرنسي، باإلضافة إلى تدمير سمطات القبيمة وانعكس ذلك  الفردية وا 
عمى حركة السكان، مما نتج عنو تفكيك القبيمة وانقساميا بين الريف والمدينة، فأدى إلى ضعف 

 1الذي كان بمثابة اسمنت القبيمة.وتالشي االرتباط القبمي 

وبعد زيارتنا إلى مصمحة أرشيف قسنطينة مع أستاذنا المشرف تمكنا من اإلطالع عمى  
مجموعة نماذج بنيت عمى التشريع الكولونيالي وأول عينة قمنا بتحميميا ىي بايمك الشرق "عمالة 

والفرنسي، والبد من لعثماني قسنطينة"، وىذا راجع لموقعيا االستراتيجي والميم خالل العيد ا
( توجد بيا مائة وثمانية وخمسون 11ثة وثالثون بمدية  ىذه األخيرة كانت تضم ثالاإلشارة بأن 

 (38انظر الممحق رقم   .2(133  (*)ادوار مائة وعشرة (، فككت ترابيا إلى ثالث 356قبيمة  

بإسقاط دراستنا عمى قبيمة عامر ولمتوضيح أكثر تناولنا المقاطعة القضائية لقسنطينة وقمنا 
 :-نموذجا -الشراقة

 تاريخ ترسيم المراسيم وتوزيعها الدوار القبيمة البمدية

 عامر الشراقة - الميمية -

 أحساسنة. -
 المراشدة. -
 عامر الصراوية. -
 أوالد ناصر. -

 
 م3685جويمية  31
 

 م3688جوان  38
 3يمثل تقسيم عامر الشراقة. (:30جدول رقم )ال

                                                           
، جامعة 8، عمجمة دراسات، "يف(كيفي الجزائر  بين التفكيك والت القبمي االستعمار الفرنسي والنظام"عبد القادر سباعي:   1

 .398، 398 ص  ، ص2335طاىري محمد، بشار، جوان 
ىو دائرة لحد ما إدارية، شكميا قرار مجمس األعيان الذي استيدفتو عممياتو تفتيت القبائلل إلزاللة الحلواجز أملام بيلع وشلراء  :الدوار(*)

-3613عللدي اليللواري، اإلسللتعمار الفرنسللي فللي الجزائللر، سياسللة التفكيللك االقتصللادية واالجتماعيللة  األراضللي... لممزيللد ينظللر إلللى:
 .88م، ص 3961، دار الحداثة، بيروت، لبنان، 3م، تر: جوزيف عبد اهلل، ط 3983

2
 Estoublon (Robert) et leféBure (Adolphe) : Op.cit, P P 281-286. 

3
 Ibid , P283. 
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م، صدر مرسوم من طرف الحاكم العام بيميسي يعين "عامر 3681أوت  32وبتاريخ  
د أوالقسنطينة ضمن المقاطعة القضائية  الشراقة' الواقعة في المجال العسكري لمحافظة ودائرة

" الذي أعيد نشره بالجريدة الرسمية القانون عمى القبائل، طبق عمييا قانون "س.كسيرحمون كقبيمة 
 (38انظر الممحق رقم   1.عمى عامر الشراقة المجنة اإلدارية الثانية عشر وقد عينت

وقد ألزم الباب الثاني تحت عنوان "في تحديد أراضي األعراش"، في فصمو الرابع عمى أن     
الجماعات تنتقل إلى أوطان األعراش ويشرع، أصحاب كل جماعة بال توازن في أمر تعيين حدود 

، ويعممون بمقتضى الدالالت واألخبار التي وقفت عمييا الجماعات قموا إليياش التي انتأراضي العر 
الصغرى، بحضور وكالء العرش الذي تحدد أراضيو باإلضافة إلى وكالء األعراش المجاورة ثم 

  2يكتبون صفة عمميم في تعيين الحدود.

إلى أربع  "الشراقةعامر "م، تم تفكيك قبيمة 3688جوان  38وبموجب المرسوم الصادر في  
دوار عامر مساحات جغرافية متفاوتة الثروة والسكان ىي: دوار المراشدة، دوار أوال ناصر، 

كعينة  "عامر الصراوية"قنا بأخذ دوار ، ومن بين دواوير عامر الشراقة 3الصراوية، دوار أحساسنة
رى أن األصل في تسمية ، الذي ي"توفيق بن زردة"لمدراسة، معتمدين عمى منطمقات سابقة لمدكتور 

األول مستوحى من القبيمة األم "عامر"، والثاني من أحد  ،دوار عامر الصراوية أخذ من اسم مركب
وية"، ىو الدوار الوحيد عامر الصرا""الصراوات"، ليبقى دوار فروعيا التي استوطنت التالل السيمية 

 :المجاالت التالية نم "امر الصراويةع"،  كما تشكل دوار "عامر الشراقة"ظ باسم قبيمة الذي احتف

 أرض عرش فرقة أوالد سمطان الصراوية. -3

 أرض عرش فرقة أوالد جميمة. -2
                                                           

نموذجا   -دوار عامر الصراوية – 39نظام الدار وتشكالت الريف الجزائري خالل النصف الثاني من القرن الل "توفيق بن زردة:  1 
 .363-363ص ص ، 2323، نوفمبر 21مجمة المعالم، أعمال الممتقى  ،" قسنطينة( –

2 Application de Senatus consulte : Op.cit, P191. 
 -دوار أحساسنة أنموذجا –، بين دور المفوض والموروث المحمي 39صياغة األلقاب العائمية أواخر القرن "توفيق بن زردة:  3 

 .38، ص2336، 62مجمة إنسانيات، ج -"قسنطينة
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 عزلة عين الحجر. -

  1عزلة عين المرس.  -

 بالمممكةمقاربة في دراستيا الموسومة  (Annie Golzeiguer)وتقدم الباحثة أني قولزيغور  
الشرق الجزائري الذي يشيد ظاىرة تحدثت فييا عن تعرض ، (le Royaume Arabe)العربية 

 2الكنفدراليات القبمية إلى تقسيم  أكبر في عدد الدواوير مقارنة بالوسط والغرب الجزائري.

تغييرا جوىريا وضع حدا  "بني حميدان"فت منطقة "، عر عامر الشراقة"باإلضافة إلى قبيمة  
م وبموجبو تم تشتيت القيادات القبمية  أمية 3681 س.كلمموروث العثماني في إطار تنفيذ مراسيم 
بناء ىوية ترابية مصطنعة، وىذا ما أشار إليو الدكتور و وأوالد براىم والعممة المعسمة( إلى دواوير 

مارس  31، أنو تم ترسيم حدودىا بتاريخ "حول تاريخ منطقة بني حميدان" " في كتابتوعالوة عمار"
 أوالد براىم( والعزالت األخرى المحيطة بيا وفق رسم دقيق اعتمد م، مع المجال العسكري 3689

 عمى المجاري المائية والمسالك البرية.

ووفقا لتقرير المجنة الذي رفع لنابميون الثالث يتضح لنا أن أقدم سكان بني حميدان جمعوا  
مين بين السبع، وىم من أمية وأصميم صحراوي من أوالد دراج المنتق (*)من عزالت السمندو

من أسر غير  "بني حميدان"قد اصطنع قبيمة  المشيخيقانون الالحضنة وسور الغزالن، فإن 
 (08 انظر الممحق رقم . 3متجانسة ومن أصول جغرافية متنوعة

 

                                                           
 .368....، المرجع السابق، صالدوار وتشكالت الريف الجزائري نظامتوفيق بن زردة:   1
 .3233المرجع السابق، ص...، األرصدة األرشيفيةتوفيق بن زردة:   2

مو من الوادي الذي ينبع من جبل الوحش سالسمندو: يقع عمى بعد عشرات الكيمومترات شمال مدينة قسنطينة، ويستمد ا  (*)
من أقدم العصور  التحوالت المجالية والطبونيمية واالجتماعية في حوض السمندو :ة عمارةو عال :ويصب في وادي الرمل... ينظر

 .219، ص2338، أكتوبر 23، أعمال الممتقى 23، مجمة المعالم، عع عشر ميالديسالتاالقرن إلى غاية منتصف 
، منشورات 3، ج3982عالوة عمارة: من عالم الدوار إلى البمدة الريفية، تاريخ منطقة بني حميدان من أقدم  العصور إلى   3

 .255 -219، ص ص2331مؤسسة حسين راس الجبل لمنشر والتوزيع، 
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 3683.1ضح موقع مجال بني حيمدان من بقية عزل حوض السمندو و ت (:30خريطة رقم )

نوجز أىميا في الجدول  والتي ،إلى قبائل عمالة قسنطينة خمصت أعمال المجنة الموفدة
 التالي:

صفحة وسنة الجريدة الرسمية  تاريخ الترسيم والتوزيع الدواوير القبائل البمديات
 لمحكومة العامة

 باتنة
 
 
 
 

 بسكرة 

 لخضر حمفاوية
 
 
 
 
 صحاري -

 البيار ،القصور -
 عين العصافور  -
 البريكات -
 طوتيال -
 سيقانا -
 ميطاب -
 لامدوك -

  
 3689سبتمبر  21
 
 
 
 

 3683جويمية  28

  
 .292، ص3689

 
 
 
 

 .183، ص3683

                                                           
 .258، المرجع السابق، ص3عالوة عمارة: من عالم الدوار إلى البمدة الريفية...، ج  1
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 القنطرة -
 العممية -

 الكالي
 

 موريس

 عين خير -
 بني عمار -
 بني أرقين -

 عين خير -
 بني عمار -
 بمي أرقين  -
 بوكميرة -

 3689جوان  38
 3688سبتمبر  29
 

 3688أفريل  22

 3332، ص 3689
 3688سبتمبر   29
 

 266، ص3688
 خراطة

 
 
 
 
 آقبو -

 عموشة -
 
 
 
 
 بني عباس -

 كالون -
 تاكيتاونت -
 مينتانو -
 تينيت آفرون -
 قرقور -
 آيت رزين -
 مقوع  -
 بوني -
 تزممت -
 تيجرين -

 
 

 3689جوان  38
 
 
 
 

 3689مارس  31

 
 

 386، ص3689
 
 
 
 

 99، ص3683

ون دشاتو 
 دورمل

 
 
 
 

 عين مميمة
 
 
 
 
 
 
 

 عين البيضاء

 والد عبد النور-
 
 
 
 
 

 سقنية
 
 
 
 
 
 
 

 حراكتة
 
 
 

 والد العربي -
 والد ىيف -
 البراتة -
 اوالد زرق -
 والد بوعوفان -

 زاوية بن زروق
 والد صخر -
 والد خالد -
 والد جحيش -
 والد قاسم -
 والد مسعد -
 والد عاشور -
 والد صباح -
 والد سي ونيس -
 عين الديس -
 عين ببوش -
 القرن الزرق -
 عين سنوب -
 موالد ىايم -

 
 

 3686ماي  23
 
 
 
 
 

 3683جويمية  33
 
 
 
 
 
 
 
 3683جوان  3

 
 

 922، ص3686
 
 
 
 
 

3683 ،119 
 
 
 
 
 
 
 

 213، ص3683
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 توزلين -
 سيدي رغيس  -
 وساح الحاسي -
 بوحوش -
 تراقمت -
 مسمولة -
 عين الزيتون -
 مدفون -
 فكيرينة -
 ولمان -
 قرن عمار -
 رحية المشاتل -
 باغاي -
 متوسة -
 واد نيني -
 راس زبار -
 عين الطويمة -
 قصر القبب -
 دالب -
 

 1إلى عمالة قسنطينة. س.كجدول يمخص أعمال لجنان : (30جدول رقم )ال

ة، تبين لنا أنيا انحدرت بقسنطين "لعامر الشراقة"في ورقات بحثو  "بن زردة"ستاذ ويكشف األ 
األصول العربية التي انتقمت من سيول سطيف قاصدة سيول جنوب  تمن القبيمة األم "عامر" ذا
ضائية قالدراسة عمى المنقطة ال بإسقاطوبالتالي قمنا ، 2مييريس"ذراع "شرق قسنطينة وبالتحديد 

 ىي:و سطيف التي ضمت أربع بمديات، 

 سطيف؛ -

                                                           
1
  Estoublon (Robert) et leféBure (Adolphe) : Op.cit, P-P 281-286. 

توفيق بن زردة: صفحات من تاريخ منطقة عين عبيد من فجر التاريخ إلى الفترة المعاصرة، دار اليدى لمطباعة والنشر   2
 .13، ص2332والتوزيع، عين مميمة، الجزائر، 
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 سانت أرنو؛ -

 ولمان؛ -

 برج بوعريريج. -

قباال، شابت الشرفة، العممة،  رالظيرة، عمو  رمو ع(: 31قبيمة  موزعة عمى أربعة عشر  
، والد سالم، والد طاير، ريرحا نابت، مقدم، والد عبد النور، والد دراج، والد ميدي، والد غرازلة

 (09انظر الممحق رقم   1(.83واحد ستون دوارا  إلى تشتت ترابيا  يالظيرة، زمورة، الت

نظرا ألىميتيا لدى  "رو قبيمة عم"ومن بين القبائل السابق ذكرىا سمطنا الضوء عمى  
بشكل منيجي، مما أدى إلى مر كونيا من أكبر قبائل سطيف التي ثم تطبيق القوانين عمييا عالمست

 (10انظر الممحق رقم   2:(1 تقسيميا لثالث دواوير

 

 

 

 

 

 

 

 3يمثل مراحل تفكيك قبيمة عمور سطيف  (:30) جدول رقمال

                                                           
1
 Estoublon (Robert) et lefé Bure (Adolphe): Op.cit, P-P 582-286. 

2
 Abdelkarim Badjaja ; Cartographie agraire de l’Est Algérien à la fin du 19

e
 siècle ; étude de géographie 

historique à partir des archives du Sénatus-Consulte, mémoire de DEA, unicersité de Constantine, 1974, P16. 
3
 Ibid, P17 
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 1م.3619توضح تقسيم قبيمة عمرو سطيف  (:30خريطة رقم )

 
                                                           

1
 Abdelkarim Badjaja, Op.cit  
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 1م.3683توضح تقسيم قبيمة عمرو سطيف  (:30خريطة رقم )

                                                           
1
 Abdelkarim Badjaja, Op.cit  
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إلى  3619 نةمن خالل خريطتي بجاجة توضح لنا مراحل تقسيم قبيمة عمور سطيف س
عمييا قسمت  3681 س.كأوالد نابت، وبعد تطبيق قانون  ور الظيرة،عم قبالة،ور ثالث قبائل عم
 .، موضحة حدودىا مع األقاليم المستعمرة3683دوارا سنة  (38إلى ستة عشرة  

 ثانيا: عمالة الجزائر.

يف لوالية نجد أن عمالة الجزائر من خالل العينات التي تحصمنا عمييا من مصمحة األرش
ة وتيزي وزو، اطق قضائية وىي:  الجزائر والبميدتم تقسيم ىذه األخيرة إلى أربع من وقسنطينة أن

عمى واحد وستون ، توزعت (21"(، وضمت أربعة وعشرون بمدية ومدينة أورليانز "الشمف
 . (95يكيا من قبل لجنة س.ك خمسة وتسعون دوارا  ، التي انجر عن تفك(83قبيمة 

س عينة ونسمط الضوء  عمى إجراءنا لعممية اإلحصاء لعمالة الجزائر ارتأينا أن ندر وبعد  
التي تم  نطقة البميدة، وتاريخ المراسيم التي وزعتيا، وعمى سبيل المثال ال الحصر، أخذنا مدواويرىا

حتوت و(اغا، مارينقيانة، شرشال، بوخاري، بودفا، بودمتوزيعيا إلى تسع بمديات  مدية، برواقية، مم
، قام  التشريع الكولونيالي بتفكيك ىذه الفضاءات إلى منظومة دوار بمغ (13واحدو وثالثون قبيمة 
، "المدية"(، ومن أكبر بمدياتيا التي تم تقسيميا إلى عدة قبائل نجد بمدية 13عددىا أربعون دوارا  

من  "سن بن عميح"يمة (، ولقد لفت انتباىنا أن قب31وحدىا بمغ عدد دواويرىا أربعة عشر دوارا  
 واد طريف،غرباص، واد مالل، "(، وىي: 38أكبر القبائل التي مسيا التوزيع إلى ستة دواوير  

 (11انظر الممحق رقم  . 1(3688-3681. بين سنتي  "براىم، مراشدة د، وال"رقونف والدأ

 

 

 

                                                           
1 Estoublon (Robert) et leféBure (Adolphe) : Op.cit, P P 280-281. 



الثالث الفصل  دراسة نماذج: منظومة الدوار ومالمح تشكل الريف الجزائري 

 

 

84 

 الجدول التالي:خمصت أعمال المجان الموفدة إلى قبائل عمالة الجزائر، نوجز اىميا في  

 تاريخ الترسيم والتوزيع الدواوير القبائل البمديات
ة الجريدصفحة وسنة 

الرسيمة لمحكومة 
 العامة

 الويداناسرس - مينرفيل -
 مدنيو جبال الخشنة-
 عسكر جبال الخشنة-
 عسكر سيول الخشنة -
 الزواتنة -

 أسرس الوديان -
 مدنيو جبال الخشنة -
 عسكر جبال الخشنة-
 بوزقرةاألربطاش    -
 المصبحة وبودربالة -

 3688أوت   33
 3688أفريل  8

 3688أفريل  26
 3688سبتمبر  21
 3689مارس  1

 561، ص 3688
 526، ص3688
 131، ص3688
 3392، ص3688
 61، ص 3689

 سيدي زويكة - العريب - عين بسام -
 عين بتزيرت -
 عين بسام  -
 كودية عمرة -

 .182، ص3688 3688مارس  31

 عبيد - ذراع الميزان -
 نزليوة -

 عبيد -
 نزليوة -

 3683جولية  28
 3686جوان  3

 .158، ص3683

 عبيد - برواقية -
 يدأوال ع -
والد سي حمد بن  -

 يوسف

 واد سقون -
 يدع أوالد -
 شير واد -

 3683جوان  3
 3683ماي  25
 3688سبتمبر  21

 .231، ص3683

 مدية  -
 
 
 
 
 
 تنس -

 بن مسعود -
 حسن بن عمي -
 
 
 
 موزاية -
 بغدورة -

 الزعاطيط -
 غرباص، واد مالل -
 ود فرقونالواد طريق، أ -
 والد براىيم -
 مراشدة -
 تامزغيدة -
 بغدورة -

 3689سبتمبر  36
 

 3681جوان،  35
 3688أفريل  31
 

 3688سبتمبر  21
 3688أفريل  26

 .226، ص3689
 

 268، ص3681
 232، ص3688

 
 

 123، ص3688

 1إلى عمالة الجزائر س.كيمخص أعمال لجانس (: 30جدول رقم )ال

 

 

                                                           
1
 Estoublon (Robert) et lefé Bure (Adolphe) : Op.cit, P P 280-281. 
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 ثالثا: عمالة وهران.

 وىران، معسكر،  :أنيت المجان عمميا بعمالة وىران، مست خمس مناطق قضائية 
موزعة إلى مائة وواحد  (،28، ضمت سبع وعشرون بمدية  مستغانم، تممسان، سيدي بمعباس(

مئة وسبعة التي قام التشريع الفرنسي بتقسيميا لمنظومة الدوار، مكونة من  ،(323وعشرون  
(، فقمنا بتحميل بمدية معسكر التابعة لممنطقة القضائية معسكر، وزعت إلى 398وتسعون دوارا  
 (12انظر الممحق رقم  (. 35مفككة إلى خمسة عشر دوارا  (، 36ثمانية قبائل  

 الترسيم والتوزيعتاريخ  الدوار القبيمة البمدية
صفحة وسنة الجريدة 

الرسمية لمحكومة 
 العامة

 معسكر -

 عجاجة -
 أىل غريس -
 متشاشيل -
 أوالد عباد -
 أوالد عبد الواحد -
 أوالد الحمام -
 أوالد سيدي دحو -
 زوا -

 عجاجة -
 معوسة وتيرينيفين -
 زالقة وفروحة وفكان -
 قردوم وممغيغ -
 سيدي بن موسى -عين دفمة -
 سيدي بن حنيفية -قيطنا -
 أوالد سيدي دحو -
 بنيان -مقدة -

 3686أوت 33
 3689ماي  29
 3686أفريل  36
 3689مارس  1

 3656أكتوبر  13
 3689جويمية  21
 3688ديسمبر  25
 3689ماي  35

 618، ص3686
 361، ص3689
 681، ص3686
 69، ص3689
 3312، ص3686
 223، ص3689
 191، ص3686
 318، ص3689

 1إلى المنطقة القضائية معسكر س.كيمخص أعمال لجان  (:30رقم )الجدول 

مع محاوالت فرنسا  س.كالتي طبق عمييا قانون  "تيارت"كما وقع اختيارنا عمى منطقة  
حدث مع قبائل األحرار، وىو األمر الذي كما افقار بعض القبائل الثائرة ضد الوجود الفرنسي، 

م، حول موضوع االستعدادات الفرنسية 3681ماي  32في عدد  "ومر كوييو دوالد"كشف عنو تقرير 
 (13انظر الممحق رقم   2."تيارت"لغزو جبية 

 
                                                           

1
 Estoublon (Robert) et lefé Bure (Adolphe) : Op.cit, P P 582-588. 

"، مجمة العبر أنموذجا 3681قانون سيناتوس كونسمت  -واقع تطبيق القوانين االستعمارية في منطقة تيارتمصطفى عتيقة: " 2 
 .152، ص2322خ، جامعة تيارت، أفريل،  2لمدراسات التاريخية واألثرية في شمال افريقيا، ع
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 تاريخ الترسيم والتوزيع الدوار القبيمة البمدية
صفحة وسنة الجريدة 

الرسمية لمحكومة 
 العامة

 تيارت -

 أوالد بن عفان -
 أوالد شريف شراقة -
 أوالد شريف الغرابة -
 لخردأوالد  -
 منصورأوالد  -
 مدينأوالد  -
 عويسات -
 الكرمة -
 أوالد مسعود -

 أوالد بن عفان -
 وريشت -
 قرطوفة -
 أوالد لخرد -
 تيقيقست  -
 تاقدامت -
 والد بوشدو -العويسات -
 مشروع الصفا -
 العزوانية -

 3689جويمية  21
 3688مارس  2

 3688أكتوبر  28
 3683جوان  21
 3686مارس  1
 3688جوان  2

 3686أكتوبر  13
 3688جويمية  33
 3688أفريل  33

 233، ص3689
 191، ص3688
 891، ص3688
 265، ص3683
 833، ص3686
 886، ص3688
 3383، ص3686
3688 ،989 
3688 ،551. 

 1م.يتقسيم قبائل بمدية تيارت حسب المراس (:30جدول رقم )ال

طبق القانون عمى القانون عمى قبيمة "أوالد  "تيارت"مثال في منطقة وعمى سبيل ال 
الذي قسم العممية إلى مرحمتين، المرحمة  "،ليبرت أرنست أندريان "عويسات"، فعين لذلك الجنرال

األولى منيا تحديد القائر ورسم خرائطيا ورصد العيون والمصادر المائية من أودية ومجاري، ومن 
ثم تحرير تقرير مطول عن القبيمة، والذي جاء فيو تعريف وتحديد موقعيا، فتعد القبيمة السابق 

المنطقة المعروفة بامتالكيا ألراضي الممك، والتي  األصول البربرية في ذاتذكرىا أوائل القبائل 
، أما المرحة 3615، والتي شاركت في مقاومة بو معزة 3611كانت خاضعة لفرنسا منذ سنة 

حيث عمل عمى  الثانية، فسعت إلى تفتيت القبائل، وىذا ما عرفتو أيضا قبيمة "أوالد عيوسات"،
فأنشأ قيادتين، واحدة لمقبيمة األم   ديد القبائل، تقسيميا إلى فرعين واستعمل نفس الخطوات في تح

سنتيار، وعدد سكانيا  13آر و 6ىكتار و  31.166واألخرى لقبيمة "بوشدو"، تحوز ممكية تقدر بل 
مما يبين ساكنا،  531آر، يسكنيا  83ىكتار و  8.688في حين الثانية مساحتيا نسمة،  658

كما أن العممية أقرت بضرورة تقسيم أمالك "بوشدو"،  نية المستعمر من وراء تطبيق ىذا القانون،

                                                           
1
 Estoublon (Robert) et lefé Bure (Adolphe) : Op.cit, P P 582-582. 
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انظر   1."ثنية الحد"إلى  "تيارت"طريق يمر من إنشاء فىكتارات بيد  8كما تم اقتطاع مساحة 
 (14الممحق رقم 

 ، نوجر أىميا في الجدول التالي:"وىرانعمالة "وخصمت أعمال المجان الموفدة إلى قبائل  

 تاريخ الترسيم والتوزيع الدوار القبيمة البمدية
صفحة وسنة الجريدة 

الرسمية لمحكومة 
 العامة

 سيق -
 
 
 تميالت -

 طارميةقشرفة ال -
 فراقة -
 يتتاىال -
 غرابة -
 

 عين شرفة -
 عطية جالبة -فراقة -
 خروف -سيدي عمي الشرف -
 أم الغالز -
 تميالت -
 طميات -

 3688نوفمبر  23
 3688جوان  38
 3688ماي  35
 3688 مارس 32
 

 285، ص3686
 111، ص3688
 113ص، 3688
 161ص، 3688

  يالرمش -
 اللة مغنية  -

 والد سيدي عبدلي  -
 أوالد  سيدي مجاىد  -

 أوالد سيدي عبدلي -
 سيدي مجاىد -

 3686أكتوبر  8
 3688جويمية  23

 3311، ص3686
 3328، ص3688

 سيدي بمعباس -
 بوكنيفيس -
 
 
 
 دايا -

 حساسنة  -
 حميان -

 أوالد براىيم عمارنة
 
 

 أوالد سيدي خميفة
 

 تمموني -
 حميان -
 سيدي يعقوب -
 مسر -
 تيرنات -
 أم الدود -
 

 3688جوان  28
 3688أفريل  31
 3688مارس  9
 
 

 3688أكتوبر  28

 613ص، 3688
 813، ص3688
 112، ص3688

 
 

 883، ص3688

 2وىرانإلى عمالة  س.كجدول يمخص أعمال لجان  (:30جدول رقم )ال
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2 Estoublon (Robert) et lefé Bure (Adolphe) : Op.cit, P P 582-588. 
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 خالصة:

في اطار السيطرة عمى الفضاء الجزائري وتفتيت لحمة القبيمة التي شكمت أحد حواجز 
إلى المجتمع الجزائري واحتوائو فعمت السطات الفرنسية المقاربات العقارية كأحد السيام العبور 

 المرجعة لمعنصر المحمي.

تقسيم قبائل الشرق الجزائري  عمالة وبعد قيامنا بإحصاء مجموعة من العينات الحظنا بأن 
قسنطينة( قد المستيا القوانين العقارية بشكل اكبر ولعل ذلك راجع إلى تمركز األسر المستنفذة 
المتمركزة بالشرق والتي لطالما كانت سندا لممقاومات الشعبية، كما كانت نضم اجود االراضي 

يخية، التي منحت لمشركات االستعمارية من الزراعية الواقعة بالسيول العميا ذات المحاور التار 
 طرف ادارة االحتالل لخدمة مصالحيا.

مقارنة مع بايمك التيطري المدية(، الذي رأت القراءات األنثروبولوجية االستعمارية ليذه ال 
اىمية جيوستراتيجية منذ العيد العثماني، لفت لو األنظار مشكال اصعب التجارب الكولونيالية، 

جية األمير عبد القادر فكان اختيار اإلدارة  االستعمارية يقع عمى القبائل الكبرى ذات وأىميا موا
المساحة الواسعة والكثافة السكانية العالية المحاذية لممراكز االستيطانية االوروبية، والغابات أو 

 السكك الحديدية.  
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 خاتمة:

 من خالل المعطيات التي توفرت في الدراسة نستنتج :

  ه ععررد تيعيررل 9871ان فكرررا االررتالل فرنسررا لملزاتررر لرر  تكررن جع ررا ه عررل ترلرر  لررذور ا  لرر  سررنة
اإلدارا االسررتعمارية  ععررد ا مامررت مررن ارسرررا و الرالالررة هجنصررر التلسررس للمرر  المعمومررات 

 عدراسة لمواطن الضعف و القوا لهذا العمد .
  رري المررتالك  فرري لصررول اللزاتررر عصررية  9787الترر  9789كانررت المكاتررع العرعيررة عررين سررنتي 

ه تالولررت جمرر  ا ر ررا المكاتررع 9787فعميررة  لرر  لن لررارت وزارا المسررتعمرات فرري جهررد نرراعميون 
 صيات الموالية ليرنسا نيوذ ا .وفقدت الشخ  ل  ادارا تنييذية

    لمتصدي لممشاري  اليرنسرية ان سياسة ناعميون ال الث مد زادت من مهر اللزاتريين و استعداد
مررن عينهررا مشررروع المممكررة العرعيررة الررذي لقرري معارضررة جنييررة مررن طرررف اللزاتررريين ه وسياسررة 

جاداتررر  وتقاليررردك و ياكمررر  اإلدمررراج التررري مضرررت عطمرررس  ويرررة الملتمررر  اللزاترررري عتخميررر  جرررن 
التخمررررف و اللهررررل و الرضرررروخ رالكررررا  القررررانون اليرنسرررري جررررن طريرررر   والررررلاإلسررررالمية ودفعرررر  ل

 .التنصير ه لتكون اللزاتر ممالقة فرنسية 
  تميررزت لوضرراع اللزاتررر مرر  فترررا انتقررال الالكرر   لرر  اإلمعراطررور نرراعميون ال الررث عتالرروالت خاصررة

ولررزر ال يتلررزل مررن فرنسررا عررالرن  مررن ترسررانة التشررريعات  ععررد اإلمرررار لن اللزاتررر اري فرنسررية
ه الررذي كرران منعرلررا الاسررما لمممكيررة العقاريررة فرري 9781القانونيررة مررن عينهررا القررانون المشرريخي 

اللزاتررريين رجايررا فرنسرريين و لن كررل الخرراب عاللنسررية ه الررذي يعتعررر  9788ه ومررانون اللزاتررر 
 فرنسية .العرع رجايا فرنسيين مادامت اللزاتر لري 

   تعريرر اإلدارا اليرنسررية عادجاتهرا ان االراضرري و الممتمكررات معرل االالررتالل كانرت شررانرا ال مالرر
مسرررتخدمة كرررل الوسررراتل ليرررري الهيمنرررة و السررريطرا تماشررريا مررر  ه جميهرررا ولن لهرررا الررر  تمميكهرررا 

 كتسخير ا لمشركات الرلسمالية الكعرا . مصمالتها
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  ونظرررا لسياسررة التسررمط الترري لررار عهررا نرراعميون ال الررث مررن خررالل مصررادرا اراضرري اللزاتررريين و
منالهررا لرورعيررين المعمرررين نررتج جنهررا ازمررات وخيمررة انعكسررت سررمعا جمرر  الظررروف المعيشررية و 

وسررعع تررد ور المتم مررة فرري الملاجررات الترري تعررد مررن اسررور ارزمررات فرري القرررن التاسرر  جشررر ه 
عاإلضرافة  لر  الالررع اليرنسرية العروسرية ومرا االلتماجيرة فري تمر  اليتررا دية و االوضاع االمتصا

ترتررع جنهررا مررن نضررع المعمرررين  ومعارضررته  سياسررة نرراعميون العرعيررة ممررا نررتج جنرر  سرررقوط 
 . 9781اإلمعراطورية سنة 

 والقروانين العقاريرة الممالقرة  رو  رد   9781ووارنري  9781كان  دف مانون سريناتوس كونسريمت
صررررعوعات امررررا  , وتيتيررررت القعيمررررة عدمامررررة الرررردواوير ه مشرررركمة الممكيررررة اليرديررررة لتررررذليل ال االري

 المستوطنين عطر  شرجية .
 االسررتعمارية ه   ن دراسررتنا لهررذا المالررور المهرر  ه ومررن خررالل اطالجنررا جمرر  االصرراتيات اإلدارا

التشرريعات جمر  توضح لنا مدا اللرح العمير  لردا اللزاترريين لررار التطعيقرات التعسريية لهرذك 
 اخترنا ا من رعوع التراع اللزاتري .نماذج 

  لممومرر  االسررتراتيلي لمريررف اللزاتررري دور كعيررر فرري اجطررار فرنسررا ا ميررة لمنطقررة جمرر  اخرررا ه
فمررر ال نلرررد ا ركرررزت جمررر  عايمررر  الشرررر  امسرررنطينةة رن انمرررع ارسرررر الالاكمرررة متمركرررزا شررررما 

الالتواتر  جمر  العديرد  ل  ننا ا الطعيعي االستراتيلي عاإلضافة  ل  الغرع اللزاترري  عاإلضافة
 من االمال  .

  ه ادا  لرر  تالطرر   9781اللزاتررري ععررد صرردور مررانون ان تغييررر العنيررة االلتماجيررة فرري الريررف
  اليتررة اررسررتقراطية المتم مررة فرري ارسررر المسررتنيذا  الترري كانررت مملرري لمملتمرر  العسرريط فرري ومررت

 االزمات والكوارث .
  وعالرن  من سمعيات القوانين العقارية التي مست في لو ر ا  ارري  ال لنها جممت جمر  لررد

 واالصار ارراضي و ارمال . 
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 االمبراطور لويس نابميون الثالث. (:10الملحق رقم )
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 .3685أفريل  44رسالة االمبراطور نابميون الثالث لمجنرال بيميسي  (:10الملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .42-48، المرجع السابق، ص ص اسة نابميون الثالث تجاه الجزائرسييحي بوعزيز: "المرجع: 
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 .م3685أفريل  44مواد سيناتوس كونسيمت   (:10الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gouvernement général de l’Algérie, tableau de la situation établissement français dans -: المصدر

l’Algérie op.cit P 18-20. 
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 والفرنسية.بالمغتين العربية  3686أفريل  44نماذج من فصول سيناتوس كونسيمت   (:04الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..Application de Senatus- consulte,Op.cit, p p 130-131 -المصدر: 
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جوان  42رسالة االمبراطور نابميون الثالث إلى الحاكم العام ماكماهون يوم   (:10الملحق رقم )
 م.3687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .386 -385ص ص المرجع: عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، 
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 : عمالة قسنطينة.(60الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe), op.cit p p 281-282المصدر: 
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 عمالة قسنطينة.: (60الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe), op.cit ,p 283المصدر: 
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 عمالة قسنطينة.(: 60الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe), op.cit, p 284المصدر: 
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 عمالة قسنطينة.(: 60الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe), op.cit ,p p 285-286: المصدر
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 واجهة كتاب عبد الكريم بجاجة.(: 06الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Badjaja Abdelkarim  Op.cit المرجع:
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 عمالة الجزائر. (:11الملحق رقم )
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 ..11تابع للمحلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) , op cit p p 280-281 -المصدر: 
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 .عمالة وهران(: 12الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) , op cit p 288 -المصدر: 
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 عمالة وهران(: 13الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) , op cit p 286 -المصدر:  
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 لة وهران.عما(: 14الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) , op cit p 287المصدر: 
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 قائمة املصادر واملراجع
 المصادر: -أوال

 مصمحة أرشيف قسنطينة: وثائق -أ

- Application de Senatus- consulte, Textes officiels, Archives de France. 

- Badjaja Abdelkarim : Cartographie agraire de l’Est Algérien à la fin du 19e 

siècle ; étude de géographie historique à partir des archives du Sénatus-Consulte, 

mémoire de DEA, unicersité de Constantine, 1974. 

- Estoublon (Robert)  et Lefebure (Adolphe) : Code de L’Algérie annoté, recueil 

chronologique des lois,  ordonnances décrets circulaires etc formant la législation 

actuellement en vigueur,  libraire éditeur Adolphe Jordon, Alger, 1896. 

- Gouvernement général de l’Algérie, tableau de la situation établissement français 

dans l’Algérie, imprimerie impérale,  Paris, 1863. 

 
 المصادر بالمغة العربية:  -ب

عباس فرحات: ليل االستعمار: حرب الجزائر وثوراتيا، تر: الرحال أبو بكر، )د ط(،  .1
 .2005دار القصبة لمنشر، الجزائر، 

الشركة العنتري صالح: مجاعات قسنطينة، تح، تق، رابح بونار، )د ج(، )د ط(،  .2
 .1974الوطنية لمنشر والتوزيع، ) د ب ن(، 

مصطفى األشرف: الجزائر: األمة والمجتمع )د ج(، )د ط(، تر: حنفي بن عيسى، دار  .3
 .2007القصبة، الجزائر، 

 
 
 المصادر بالمغة الفرنسية: -ج

- Darest  Rodolophe de la chauvanne, de la proprietéen Algerie, Loi de jun 1851, 

Senatus- consulte de 22 Avril 1863, challamel Ainé 2ém edition, Paris, 1864 

- Statistique et documents relatifs au sénatus consulte sur la propriété en Algérie, 

Alger, imprimerie F.Paysants, 1868. 
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 المراجع:  -ثانيا

 الكتب:  -أ
 

، ) د ج(، )د 1871 -1830لجزائر خديجة: الحركة التشريعية الفرنسية في ا بقطاش .1
 (، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية الجزائرية، الجزائر، )د س(.ط

عبد المطيف: تكون التخمف في الجزائر، محاولة لدراسة حدود التنمية  بن أشنيو .2
م، تر: مجموعة من األساتذة، مر: عبد السالم 1862 -1830الرأسمالية في الجزائريين 

 .1997شحاذة، )د ج(، )د ط(، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
تالل إلى االستقالل، )د ج(، بن خميف عبد الوىاب: تاريخ الحركة الوطنية من االح .3

 2009، دار طميطمة، الجزائر، 1ط
بن داىة عدة: االستيطان والصراع حول ممكية األرض إبان االحتالل الفرنسي لمجزائر  .4

 ، منشورات وزارة المجاىدين.2(، ج1962 -1830)
بن داىة عدة: االستيطان والصراع حول ممكية األرض إبان االحتالل الفرنسي لمجزائر  .5

 ، )ط خ(، منشورات وزارة المجاىدين، الجزائر.1(، ج1962 -1830)
توفيق: صفحات من تاريخ منطقة عين عبيد من فجر التاريخ إلى الفترة  ةبن زرد .6

 .2012المعاصرة، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عين مميمة، الجزائر، 
في الدول المغاربية، دار اليدى،  بن زردة توفيق: حفريات حول السياسة اإلستعمارية .7

 .2022الجزائر، 
بوضرساية بوعزة وآخرون: الجرائم الفرنسية واإلبادة الجماعية  في الجزائر خالل القرن  .8

م، )ط خ  و م (، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية 19
 ، )د س(.1954وثورة نوفمبر 

، )د 19نسية واإلبادة الجماعية في الجزائر خالل القرن بوضرساية بوعزة: الجرائم الفر  .9
ط(، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .2007من 1954
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وانعكاساتيا عمى 1930 -1830بوضرساية بوعزة: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر  .10
 .2010الجزائر،  المغرب العربي، )د ط(،  دار الحكمة لمنشر،

، )د ط(، دار 1بوعزيز يحي: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج .11
 .2004اليدى، الجزائر، 

 -1830بوعزيز يحيى: سياسة التسمط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  .12
 .2007م، )د ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، 1954

االستعمارية وتأثيرىا عمى المجتمع الجزائري بوعالم بمقاسمي: التشريعات  العقارية  .13
، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية 19خالل القرن 
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 -م1827جوليان شارل أندري: تاريخ الجزائر المعاصرة، الغزو وبدايات االستعمار  .14
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م، )د ط(، دار قرطبة، الجزائر، 1871 -1830رزيق محمد: الجرائم الفرنسية  .15

 م.2018
، 1900-1830زوزو عبد الحميد: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  .16

 .2010طبعة منقحة، موفم لمنشر، الجزائر، 
، )ط خ(، عالم 1م، ج1900 -1860سعد اهلل أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية  .17

 م.2011المعرفة، الجزائر، 
، دار الغرب االسالمي، )د م ن(، 1، ط1سعد اهلل أبو القاسم: الحركة الوطنية، ج .18

1992. 
، )د ط( ، دار 5، ج 1954 -1830سعد اهلل أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي،  .19
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 .1992بيروت لبنان، 
سعيدوني ناصر الدين: دراسات تاريخية في الممكية والوقف والجباية الفترة الحديثة،  .21

 .2001، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1ط
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 الممخص بالمغة العربية: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في تغطيته لجانب مهم من تاريخ االحتالل الفرنسي  
لمجزائر في ظل األرض والقبيمة الذي سنت له قوانين وتشريعات عقارية من أهمها القانوني 

 م، الذي استمرت تداعياته إلى ما بعد االستقالل وانجر عنه تفكك المجتمع3681المشيخي 
 واالقتصاد والصراع عمى ممكية األرض بين األعراش والقبائل.

 الكممات المفتاحية: 

 الدوار. –القبيمة  –األرض  –تفكيك  -ناتوس كونسيمتيس -االمبراطور نابميون الثالث

 

Résumé en Français  :  

L'importance de ce sujet réside dans sa couverture d'un aspect important 

de l'histoire de l'occupation française de l'Algérie à l'ombre de la terre et de la 

tribu, pour laquelle des lois et législations immobilières ont été édictées, dont la 

plus importante est la loi presbytérienne loi 1863 après JC, dont les 

répercussions se sont poursuivies jusqu'après l'indépendance et ont conduit à la 

désintégration de la société et de l'économie et à la lutte pour la propriété 

foncière entre les trônes et les tribus. 
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