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 شكر وعرفـان
 

 الحمد هلل وحده، والشكر له على توفيقه وبعد: 

إلى السيد المشرف األستاذ   واالمتناننتشرف بتقديم أسمى عبارات الشكر 
الذي لم يبخل علينا بتقديم النصائح والتوجيهات الالزمة لهاته   بلقـاسم قرباش

 المذكرة تصحيًحا وتصويًبا وتوجيًها. 

كما نشكر بشكل خاص اللجنة الموقرة لكبدها عناء اإلطالع  على هذه المذكرة 
م جميعا تستحقون الشكر والثناء، ألنكم أساس رفعة هذه المؤسسة وأساس  وأنت

علة النجاح والتطور، شكرا لكم تقدمها وأنتم من يحمل ش   

كما ال يفوتنا تقديم الشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث  
 من أساتذة وعمال التاريخ ومكتبة الجامعة.

 ونسأل هللا العلي العظيم أن يوفقهم لخدمة العلم والجامعة 
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الفرنسي إلدارة جديدة كانت تهدف باألساس إلى   االحتاللخضعت الجزائر منذ بداية 

في ذلك    اتبعتوالثقافية، حيث    االقتصاديةبسط سيطرتها في مختلف المجاالت السياسية  
 ميزها عن باقي مستعمراتها في القارة السمراء.  يةعسكر أسلوًبا جديًدا ذا صبغة 

ومن ثم فإن هذه المرحلة تعتبر من أخطر المحطات في مسار تاريخ الجزائر كونها 
سائل  في ذلك على جميع الو  اعتمدتتمثل مرحلة تثبيت أقدام المستعمر في المنطقة حيث 

 . والطرق 

أساليب وأطر   استحداثالقوة العسكرية، سعت فرنسا إلى  استخداموبغض النظر عن 
  استيطاني هذا المجتمع ومراقبة األهالي من أجل زحف  تكشاف اس إدارية تمثلت مهمتها في 

أوروبي في المنطقة. وكان على رأس هذه األساليب " المكاتب العربية" التي أتت في هيئة  
ظاهرها خدمة وتحقيق مطالب الساكنة الجزائرية وباطنها إخضاع شعب قائم بذاته، وقد نتج 

الشعبية الرافضة للغزو الفرنسي والتي توزعت   االنتفاضاتعن هذه الهيئة ظهور العديد من  
 م.1871م إلى سنة 1844في معظم أنحاء البالد خالل الفترة الممتدة من سنة  

رق الجزائري  المكاتب العربية ونشاطها في الش"  :ومن هنا جاءت دراستنا الموسومة ب
 م". 1871-م 1844

الشرق الجزائري، كما  يتناول موضوعنا هذا في إطار جغرافي محدد تمثل في منطقة  
م وهو تاريخ التأسيس الرسمي للمكاتب العربية إلى  1844رأينا أن فترة الدراسة تبدأ من عام  

م وهو تاريخ إنهاء هذه المكاتب، ولهذا كان ال بد من التطرق إلى الحيثيات  1871غاية  
 الجزائري.  التي أدت باإلدارة الفرنسية إلى تبني هذه المؤسسة من أجل السيطرة على الشعب

 وجاءت األسباب التي دفعت بنا للبحث في هذا الموضوع كاآلتي: 
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حيث   • الجديدة  اإلدارة  هذه  على  التعرف  في  الشخصية  هذه   اعتبرتالرغبة 
 والفرنسيون.  ةالساكنة الجزائري ما بينتربط  استخباريةالمكاتب هيئة 

فرنسا في التحكم باألهالي وتسليط الضوء   انتهجتهافهم الطرق التي  محاولة   •
على الجوانب اإلدارية وبالخصوص جهاز المكاتب العربية الذي هو محور  

 الدراسة.
كان دافعا لنا   لى هذه المؤسسةكما أن الفضول العلمي والرغبة في التعرف ع •

ألجل إنجاز هاته المذكرة، هذا إلى قلة الدراسات التي تناولته وبالخصوص 
 حية الشرقية من الوطن. في النا

 السعي إلى المشاركة في إثراء تاريخ المنطقة. •

الذي ساعدنا في    الوصفيالتاريخي    المنهجوقد إعتمدنا في إنجاز هاته المذكرة على  
ألحداث التاريخية في الزمان والمكان في الفترة الممتدة على التسلسل الكرونولوجي لالحفاظ  

 م 1871-م1844من 

 الرئيسية كاآلتي: وجاءت اإلشكالية

 ية في تسيير شؤون األهالي؟ إلى أي مدى ساهم جهاز المكاتب العرب

 :كاآلتيفرعية  أسئلةشكاليات الرئيسة مجموعة عن اإلتفرقت و 

 كيف كانت السياسة الفرنسية في المراحل األولى من اإلحتالل؟  -
 ماهي أهم األساليب التي إنتهجتها إلخضاع الشعب الجزائري؟ -
 تمثل نشاط هذه المكاتب؟ وكيف كان تنظيمها؟ فيما  -
دور في   ته المكاتبالزوايا من المكاتب العربية؟ وهل كان لها  وما موقف رجال -

 القضاء على المقاومات الشعبية؟

 ولإلجابة عن اإلشكاليات السابقة قمنا بصياغة بحثنا إلى: 
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   مقدمة ومدخل مفاهيمي وفصلين وخاتمة ومالحق. 

 م".1844-م1830إلدارة الفرنسية في الجزائر المفاهيمي: بعنوان "ادخل الم

" ويندرج تحته مبحثين:   دورهاأنشأتها و   الفصل األول: بعنوان " المكاتب العربية
  " بعنوان:  األول  نشأتها    المبحث  العربية  ثالث   هاتعريفو المكاتب  تحته  ويندرج   ،"

المكاتب  تعريف  الثاني"  المطلب  العربية"،  المكاتب  نشأة  األول"  المطلب  مطالب: 
دور    " بعنوان:  الثاني  والمبحث  العربية"،  المكاتب  نظام  الثالث"  المطلب  العربية"، 
المكاتب العربية " وبدوره يندرج تحته أربع مطالب: المطلب األول" الدور العسكري  

ني"، المطلب الثاني" الدور اإليداري"، المطلب الثالث" الدور اإلقتصادي"،  واإلستيطا
 المطلب الرابع" المكاتب العربية والثقافة اإلستعمارية".

الجزائري  الشرق  الكبرى في  العربية واألسر  المكاتب   " بعنوان  الثاني:  الفصل 
المكاتب العربية   وردود الفعل عليها" ويندرج تحته مبحثين: المبحث األول بعنوان: "

واألسر الكبرى في الشرق الجزائري "، ويندرج تحته مطلبين: المطلب األول" المكاتب 
العربية وأسرة آل المقراني"، المطلب الثاني" المكاتب العربية وإقليم الحضنة "، المبحث 
الثاني بعنوان: " المواقف المختلفة من المكاتب العربية"، ويندرج تحته ثالث مطالب:  

"، المطلب الثاني"  موقف المعمرين "، المطلب  أعيان الزواياالمطلب األول" موقف  
 الثالث" إنهام مهام المكاتب العربية ". 

 وإلنجاز هاته المذكرة إعتمدنا على مجموعة مصادر والتي جاءت كاآلتي:

- " بكتابه  أندري جوليان  القوميات  شارل  تسير  الشمالية  اإلسالمية والسيادة إفريقيا 
 ".فرنسيةال

عثمان خوجة بن حمدان بكتابه " المرآة " كونه عايش كل األوضاع التي مرت بها   -
 الجزائر وكان شاهد عيان عليها.
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 باإلضافة إلى المصادر األجنية التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية مثل: 

اإلحتالل   - فلسفة  في  الجزائر  عن  نصوص   " كتابه  في  دوطوكفيل  ألكسي 
 واإلستيطان".

النوع الثاني من المصادر فهو المصادر األجنبية التي بقيت بلغتها األصلية، وهي   أما
 عبارة عن شهادة ألحد ضباط المكاتب العربية مثل:

- Ferdinand Hugounnet, Souvenirs D'un Chef Du Bureau Arabe. 

 أما المراجع فقد إعتمدنا على العديد من الكتب ونذكر على سبيل المثال: 

فركوس: إدارة المكاتب العربية واإلحتالل الفرنسي في الجزائر حيث ساعدنا  صالح   -
 كثيرا إلزاحة الكثير من الغموض عن البحث. 

م في جزئه 1919-م 1871شارل روبير أجيرون: الجزائريون المسلمون وفرنسا   -
 األول. 

 ومن الدراسات التي إستعنا بها في البحث والتي تستحق الذكر هي: 

المكاتب العربية ودورها في المد اإلستعماري بالغرب لفاطمة حباش: "رسالة دكتوراه   -
 البيض نموذجا". -م تيارت جيرفيل1870-م 1844الجزائري 

في  - والسياسية  واإلقتصادية  اإلجتماعية  األوضاع   " بيرم:  لكمال  دكتوراه  رسالة 
 م".1954- م1840فترة اإلحتالل الفرنسي  -الحضنة الغربية

لدين بومزوا: " الضباط الفرنسيون اإلداريون في إقليم الشرق رسالة ماجستير لعز ا -
 الرنيست مارسيه نموذجا".–الجزائري 

 وكأي بحث ال يخلو من الصعوبات فقد واجهتنا مجموعة منها: 

 قلة المراجع التي تتحدث في هذا الموضوع وبالخصوص بالشرق الجزائري.  -
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ذا البحث الذي نرجو أن يكون  وفي األخير نشكر هللا على توفيقه لنا على إنجاز ه
 إضافة جيدة للدراسات التاريخية.



 

 

 

 

 

  المدخل المفاهيمي
اإلدارة الفرنسية في الجزائر 

 م1844-م1830
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  تمهيد

م مجموعة من اإلجراءات سعت من خاللها إلرساء سياسة 1830جويلية    5إتخذت فرنسا في  
جديدة في مستعمراتها وبسط نفوذها، حيث بادرت إلى تسيير شؤون الجزائر بين إدارة عسكرية تارة  
ومدنية تارة أخرى، وذلك من خالل إصدار مجموعة من القوانين التي كانت تهدف باألخص إلى  

ل الجزائر مدينة فرنسية بكل ما يعني ذلك من أبعاد وطمس وتهميش تاريخ الشخصية الوطنية  جع
 وإزالتها من الوجود. 

 السياسة الفرنسية: الجانب اإلداري  .1
تعددت السياسة اإلدارية الفرنسية بين مدنية وعسكرية ومزدوجة، وإتسمت بصدور قوانين كثيرة 

التردد حينًا والتناقض في أحيان أخرى، وعملت هذه السلطة على  عرفت خاللها السلطة الفرنسية  
تطبيق القوانين اإلدارية بتأسيس محاكم قضائية مدنية وعسكرية وإسالمية ويهودية بجانب المرافق 

 . 1األخرى كالمؤسسات التعليمية، ووظفت هذه المحاكم كلها خدمة للسياسة اإلدارية الفرنسية 

، النوايا الحقيقية لفرنسا وذلك بإحتالل كامل  2م 1830لجزائر سنة ظهرت غداة إحتالل مدينة ا
وأول شيء قام به الجيش الفرنسي هو إقامته وإستقراره بالدور والمحالت التجارية ،  3القطر الجزائري 

 . 4والمساجد والقصور 

 

 
  "، جامعة قسنطينة،محاضرات في السياسة اإلدارية الفرنسية في الشرق الجزائري من خالل مشروع "لويس بالنكي،  أحميدة عميراوي1

 . 81ص د.ت،
، تر: الطيب المهدي وأخرون، الدار التونسية  إفريقيا الشمالية تسير القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسية،  شارل أندري جوليان 2

 . 41م، ص1976للنشر، الجزائر، 
 . 99م، ص2014[، ديوان المطبوعات الجامعية، م1954-م1830المرجع في تاريخ الجزائر]، عبد هللا مقالتي3

  ،م1954مجلة سداسية محكمة يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر    ، المصادر   4
 . 88م، ص 2009دار غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر،   ، 18ع
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الجزائر.  م، ومجيئ "لويس فيليب" في الحكم شيئ على وضع  1830ولم تأثر ثورة جويلية  
في اليوم التالي  1حيث تقرر تكليف الحكام العسكريين بتسيير شؤونها، وقد أنشأ "الجنرال ديبورمون" 

لجنة حكومية لتسيير الشؤون الجزائرية، لكن هذه اللجنة المتكونة من الشخصيات المقربة من قائد 
ض الجنرال "دوبورمون" مساعدة وقد رف  ،2القوات الفرنسية في الجزائر فشلت في المهام المسندة إليها

الموظفين األتراك وكانوا ال يلتمسون سوى خدمته، فأصبح من الضروري إرتجال إدارة كاملة بكلياتها 
من   متصلبة  أقلية  عن  زيادة  شيئ  كل  عنهم  نجهل  كنا  ساكنة  جماهير  شؤون  لتسيير  وجزئياتها 

 .3األوروبيين 

لم يقدموا إال بعض  وقد أكد حمدان خوجة: "أّن الكتاب الّلذين نش روا مؤلفات عن الجزائر، 
المعلومات المشكوك في صحتها عن تلك القارة الفسيحة وقبل الغزو، إّن األوروبيين لم يكونوا يعرفون 
حتى الجزء الساحلي من مملكة الجزائر الذي قع بين وجدة في المغرب وغدامس في الجنوب الشرقي 

تلك الحكومة مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قليل من    لمملكة طرابلس ومن جهة أخرى، فإّن نفس
 . 4الناس تسيير شؤون الجزائر" 

في   جديدة  حكومية  لجنة  أنشأ  بالجزائر  الفرنسية  القوات  قيادة  منصب  "كلوزيل"  تولى  ولما 
 .5م مختصة في مجاالت محددة هي: العدالة، الداخلية والمالكية، تكون تحت تصرفه1830أكتوبر16

التغيير لم يحقق أي نتيجة ألن الحكومة في فرنسا كنت بدورها تعيش في فوضى إال أّن هذا  
ال مثيل لها، لكن التصرفات اإلرتجالية للقادة العسكريين وإستمرار المقاومة بالجزائر دعت الحكومة 

 
 . 99ص  ، المرجع السابق، عبد هللا مقالتي 1

 . 120م، ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، م 1962تاريخ الجزائر السياسي من البداية ولغاية  ،عمار بوحوش 2

 . 41شارل روبير أجيرون، المصدر السابق، ص 3

-303ص  -م، ص2015، الجزائر،  ، دار الحكمة للنشر 2ي الزبيري، ط : محمد العربليق، تعلمرآةا  ،خوجة بن حمدان  عثمان  4
304-305 . 

 . 100عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص 5
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م يفصل المسائل العسكرية عن المسائل المدنية  1831الفرنسية إلى إصدار مرسوم ملكي في سبتمبر  
 .1الشؤون اإلدارية وينظم 

م فترة تردد بالنسبة للحكومة الفرنسية حول اإلحتفاظ  1834-م 1830وقد ظلت الفترة بين سنتي  
م،  1833التي قدمت إلى الجزائر عام    2بالجزائر أو التخلي عنها، وبعد أن أقرت الّلجنة اإلفريقية 

اإلحتفاظ بالجزائر إلى األبد وأطلق على الجزائر إسم "الممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا"، حيث  
اإلرهاب اإلحتالل و   خضعت الجزائر لتصرف الجيش الفرنسي المعروف بالجيش اإلفريقي ومهمته هو

 .3وجمع الضرائب العادية والحربية والتعسفمحاربة القوة الجهادية وفرض اإلستعمار بالقوة و 

والتي رفعت بدورها تقريرًا مفصال عن حالة الجزائر وأوضاع شعبها جراء اإلحتالل الفرنسي: 
"لقد إغتصبنا الممتلكات األحباس وحجزنا الخاصة بدون أي تعويض بل أرغمنا أصحاب الممتلكات 

مصاريف منازلهم، كذلك دفع مصاريف هدم أي مسجد من  التي تم اإلستيالء عليها بالقوة على دفع  
مساجدهم. لقد قتلنا أناسًا كانوا يحملون رخص التجول وذبحنا سكان المدن والقرى المشكوك فيهم 
وتبين فيما بعد أنهم كانوا أبرياء، وقمنا بمحاكمة رجال مشهورين في البالد بورعهم وتقواهم، ورجال 

 . 4هم قصد الشفاعة ألبناء وطنهم فتعرضوا لبطشنا وغضبنا" محترمين ال ذنب لهم، إال تقرب

 
 . 120عمار بوحوش، المرجع السابق، ص1

الفرنسية في الجزائر على أنقاض اإلدارة    2 هيئة فرنسية تجهل الشؤون األهلية وحاجات الجزائريين وكانت مهمتها تأسيس اإلدارة 
، الشركة  3، ط في تاريخ الجزائر الحديث بداية اإلحتاللمحاضرات    ،العثمانية و هي مهمة ليست سهلة. أنظر: سعد هللا أبو القاسم

 . 57-58م، ص ص1982الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار العلوم  1، طم 1962-ق.م814-المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين  ، صالح فركوس  3
 . 195م، ص 2002للنشر والتوزيع، عنابة، 

، دار الحكمة، الجزائر،  م وإنعكاساتها على المغرب العربي1930-م1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر  ،بوعزة بوضرساية  4
 . 91م، ص2010
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لكن السلطة الحقيقية في القرار والتسيير كانت بيد القائد العسكري الذي أنشأ عدة أذرع عسكرية  
 .1لتوطيد حكمه منها: الزواف، والصبايحية ورماة إفريقيا وهذا دليل على توجهه العسكري في التوسع

سي كارثة على تاريخ الجزائر، وبالتالي كان "دوبورمون" مشغوال عن هذه  هكذا كان الغزو الفرنو 
األمور بوفاة إبنه الجريح والتطورات السياسية الخطيرة التي كانت تعرفها فرنسا في هذه األثناء، حيث  
يتحمل  دوبورمون مسؤولية كبرى في ما وقع من فوضى في الجزائر. وللقضاء على هذه الفوضى  

،  2كزية للحكم مهمتها دراسة المسائل اإلدارية حيث يترأسها المعتمد العسكري ديني تشكلت لجنة مر 
كما ضمت بعض األعيان الذين ضاع صيتهم بين عامة الجزائريين آنذاك على غرار "أحمد بوضربة"،  
"محمد إبن الحاج عمر"، إلى جانب اليهوديين"إبن بكري" ، "إبن ّدران"، وهم في معظمهم من طبقة 

 .3في مدينة الجزائر  الحضر

وبهذه الطريقة أبعد الفرنسيون بقايا األتراك من اإلدارة الجديدة وأدخلوا عليها اليهود اّلذين كانوا  
في قاعدة الهرم اإلجتماعي، وأما فيما يتعلق باألمن فقد إحتجز الفرنسيون أسلحة الجنود القدامى  

رأسها   على  ُوضع  التي  الشرطة  وأنشؤوا  السكان  مفتشون  وأسلحة  إمرته  تحت  وكان  "أوبنيسك"، 
مشاريع  أهم  ومن  بالفرنسيين،  األهالي  إستُبدل  ثم  شخصًا  عشرين  من  أهلية  وفرقة  ومحافظون 

 .4"دوبرومون" التي سعى لتحقيقها هو مشروع تكوين فرقة عسكرية من األهالي 

 
الجزائر،  -، جامعة محمد بوضياف، المسيلةم1848-م1830السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر    ،أبوبكر الصديق حميدي  1

 . 11صد.ت، 

م، ص  2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  3ط  ،  م1830-م1514-الجزائر خالل الحكم التركي   ،صالح عباد  2
262 . 

 . 91بوعزة بوضرساية، المرجع السابق، ص 3

 . 262صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
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يث عبروا عن رغبته لقد وجد إقبااًل من "الزواوة" بقايا الفرق التي أنشأها األتراك من قبل، بح
ألفي شخص، تم إستدعاء حوالي خمسمائة منهم إلى الجزائر،غير أن   في اإلنضمام إليها حوالي 

 .1إنهاء مهام "دوبورون"عطل العملية التي سوف ينجزها خلفه "كلوزيل " 

ولو أّن الفرنسيين قد أبقوا على وظائف اإلدارة العثمانية لظلت األمور تسير على األقل في 
األاأل  الحد ومراقبي  الشرطة،  وقائد  الخزناجي،  وظائف  ألغوا  ولكنهم  وكانوا  دنى،  واألمناء  سواق، 

يهدفون من ذلك وضع حد للوجود العثماني، وإنشاء إدارة جديدة مرتجلة أدت إلى كثير من التعقيدات  
 .2والمشاكل بدل الحلول  

لك بوصول سفينة لميناء م، وذ1834كانت أولى محاوالت اإلستيطان الرسمي تعود إلى سنة  
مهاجر ألماني وسويسري تم توزيع عائالتهم على مناطق مختلفة   400الجزائر العاصمة محملة ب

. وأصدرت المملكة الفرنسية مرسومًا ضمت بموجبه  3في مدينة الجزائر، ومنحت لهم أراضي زراعية  
، الذي  5كم عسكري عليها م، وتعيين أول حا1834جويلية    22بمقتضى قرار    4الجزائر إلى فرنسا 

وإعتبر هذه األخيرة والية فرنسية وسكانها ،  6شجع الهجرة وطمأن المستوطنين على البقاء في الجزائر
، في إطار سياسة إدماج الجزائر في فرنسا أرضًا وشعبًا إنتهجت فرنسا أسلوب 7مواطنين فرنسيين 

 
 . 262فسه ، صصالح عباد، المرجع ن 1

 . 57سعد هللا أبو القاسم، المرجع السابق، ص  2

، وزارة المجاهدين،  1، جم1962-م1830اإلستيطان والصراع حول ملكية األرض إبان اإلحتالل الفرنسي للجزائر  ،  عدة بن داهة  3
 . 51م، ص  2008الجزائر، 

 .  128م ، ص 2002للنشرو التوزيع، الجزائر، ،دار الريحانة 1،طالموجز في تاريخ الجزائر، عمار عمورة 4

 . 66م، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر،1م، ج 1989-م 1830الجزائر المعاصرة،  رابح لونيس، بشير بالح وآخرون  5

 .  51عدة بن داهة ، المرجع السابق، ص   6

- ، جامعة محمد بوضيافم 1914-م1830محاضرات اإلحتالل الفرنسي والمقاومات الشعبية في الجزائر    ،محمد قاصري السعيد  7
 . 77م، ص2017-م2016لمسيلة، ا
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مسلما تارة وفرنسيا تارة أخرى، ومكتبا عربيًا    1إدارة سموه السياسة العربية وأنشؤوا وظيفة آغا العرب
األمر   بادئ  دورينود" La Moriecier  أداره  "بيليسي  عهد  العربية  للشؤون  مديرية  أصبح  ثم 

Pellissier De Reynaud  م أوحت بنظام الحماية الذي طبقه فالي 1839، وهذه اإلدارة ألغيت عام
valee2. 

إن  الملكية، ومما جاء فيها مايلي: "إن مبدأ اإلحتالل الضيق ظهر جليا في مقدمة التعليمة  
 . 3لعليا للمتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا، تسير من طرف حاكم عام" القيادة العامة واإلدارة ا

وقرار فرنسا القاضي بإلحاق الجزائر بفرنسا بإعتبارها مستعمرة عسكرية ال يلزم سوى فرنسا  
رض الجزائر تشكل جزء ال يتجزأ  أ، وفي هذا السياق يقول شانزي: "..إن  4لتصبح جزءا ال يتجزأ منها 

،  5"تنفيذ في الجزائرياة التي تحياها ...... مبادرة و م، وعليها ان تعيش نفس الحمن أرض فرنسا األ
نفوذها وسيادتها على كامل   الترابية، وبسط  توسيع رقعتها  في إطار  نهاية  إلى ماال  وتبقى كذلك 

 
الجزائرية    ، يحي بوعزيز   1 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1954-1830سياسة التسلط اإلستعماري والحركة الوطنية 

 . 11م، ص 2009

ص  م،  1982  باريس،  -يودات، بيروتمنشورات ع،  1ط  ، تر: عيسى عصفور،  تاريخ الجزائر المعاصرة  ،شارل روبير أجيرون   2
37 . 

للدراسات  م 19الجرائم الفرنسية واإلبادة الجماعية في الجزائر من خالل القرن    ،بوعزة بوضرساية  3 ، منشورات المركز الوطني 
 . 59، ص  2007م، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، المؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر 1962-1830اإلحتالل الفرنسي للجزائر مختصر وقائع وأحداث ليل  ،بشير الكاشه الفرحي 4
 . 50م، ص 2007والتوزيع، رويبة، 

م،  1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1900-م1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  ،عبد الحميد زوزو 5
 . 173ص 
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الحاكم  ، وتقسيمها إلى ثالث عماالت هي الجزائر وقسنطينة ووهران تخضع مبدئيا لمراقبة 1أراضيها
 .2العام الكائن مقره بالعاصمة الجزائر هذا إلى جانب تقسيم كل عمالة إلى دوائر وبلديات

وعلى إثر ذلك قسمت البالد إلى ثالثة أقاليم إدارية ينقسم كل إقليم منها إلى قسمين أحدهما  
بالقسم العربي  يقيم فيه األجانب من األوروبيين ويعرف بالقسم المدني واألخر يقيم فيه العرب ويعرف  

 .3ويخضع في إدارته لسلطات اإلحتالل الفرنسي

يساعد الحاكم قواد النواحي الثالث: الناحية الوسطي مقرها الجزائرالعاصمة، الناحية الشرقية 
مقرها قسنطينة، الناحية الغربية مقرها وهران، وكل قائد ناحية كان مسؤواًل عن قيادة ناحيته التي 

إلى مجموعة أقسام يخضع كل قسم منها لضابط يأتمر بأوامره مجموعة    كانت مقسمة هي األخرى 
 .4من الموظفين الجزائريين بألقاب إدارية قديمة هي: الخليفة، واآلغا، والقايد والشيخ

وقام الحاكم العام فالي بتعيين ثمانية زعماء من األهالي إلدارة مقاطعة قسنطينة تحت سلطة 
م، ومن هؤالء الخليفة بن لحمد في االوراس  1838م ألقاب متنوعة  الضباط الفرنسيين، وخلع عليه

أحمد مقراني في مجانة، بن قانة في بسكرة، ظهرت فكرة تقسيم الجزائر إلى منطقة مدنية مفتوحة 
لإلستيطان االوروبي ومنطقة عسكرية تخضع للحكم العسكري بسبب صعوبة اإلستيطان فيها، عندما 

، لتنتهي بذلك مرحلة ما ُعرف باإلحتالل الجزئي وتبدأ  5م 1841جو  عزل فالي ُعوض بالجنرال بي

 
 .  50بشير الكاشه الفرحي ، المرجع السابق، ص  1

 .  92بوعزة بوضرساية ، المرجع السابق، ص  2

، مذكرة مكملة لنيل  بريكة أنموذجا  - م بلدية باتنة1919م/1870-التنظيم اإلداري للبلديات المختلطة في األوراس  ، علي حليسي  3
م،  2015/م2014باتنة،  -وراس، جامعة الحاج لخضرشهادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، تخصص تاريخ األ

 . 11ص 

 .  195صالح فركوس، المرجع السابق، ص 4

 . 11يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص   5
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الذي كان قد بدأ مهمته في منطقة وهران   1مرحلة اإلحتالل الشامل الذي طبعه بيجو بالقوة والبطش
كلوزيل   يقلد  مدير    Clauzel2وكان  "دومـــا"  الضابط  ولكن  األتراك،  وبايات  المخزن  إدارة  ويطبق 

لجديدة، صرفه عن ذلك وأقنعه بتطبيق نظام اإلدارة الذي وضعه األمير عبد القادر الشؤون العربية ا
ونبالئهم المدنيين والعسكريين وإسناد وظائف كبيرة لهم 3والذي يقتضي بالتعاون مع زعماء األهالي 
 . 4تحت إشراف الضباط العسكريين الفرنسيين  

العسك الحكم  من  عاما  عشر  خمسة  وبعد  األساس  هذا  جيش  وعلى  قادة  فكر  المباشر  ري 
الذي أصبح جزءًا ال يتجزأ    -الجزائر-اإلحتالل أن يجربوا نوعًا من النظام اإلداري في هذا اإلقليم

من اإلمبراطورية الفرنسية في نظرهم، وإن إختلفت لغة سكانه، وعقيدتهم الدينية، وعاداتهم وتقاليدهم، 
 . 5لى نظام إصطلحوا عليه "المكاتب العربية"كما هو عند الفرنسيين من أصل أوروربي فإهتدوا إ

 
 
 
 
 

 
شريخي  1 نبيل  العسكري ،  محمدعيساوي،  الحكم  أثناء  الجزائر  في  الفرنسية  للنشر  م 1871-م1830الجرائم  شطيبي  مؤسسة   ،

 .  89م، ص 2015الجزائر، -بوزريعةوالتوزيع،
 . 48شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص  2

بن علي الشريف، والد مبارك، أنظر: شارل روبيرأجيرون، المرجع  –بن قانة بن سعيد األسر الكبيرة للبالد، والد سيدي الشيخ     3
 .  48السابق، ص

 .  11يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص   4

 . 51-  50بشير الكاشه الفرحي، المرجع السابق، ص ص 5



  

 

 األولالفصل 
المكاتب العربية نشأتها 

 وأدوارها
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 المبحث األول: النشأة والتعريف 

 المطلب األول: نشأة المكتب العربي 
مباشرة بعد اإلحتالل الفرنسي للجزائر، َطرحت السلطات الفرنسية مشكلة إدارة الساكنين 

بذلك إستمالة بعض  الجزائريين رغم الجهود المبذولة التي تبنتها القوات العسكرية محاولة  
مراقبتهم وكان على رأسهم آغا دها بالمعلومات الخاصة بالسكان و الشخصيات والقادة لتزوي

 العرب.

 Le Duc Deم أسس الحاكم العام الفرنسي بالجزائر الدوق "دورفيقو"  1833وفي سنة  

Rovigo  12فرعا إداريا سماه المكتب العربي
Cabinet Arabeما  ، الذي صار يطلق عليه في

  LaMoriciereبعد" مصلحة الشؤون العربية" التي أسندت إدارتها إلى النقيب " المورسيار"   
، ويعتبر هذا األخير  3م ألنه كان يحسن التكلم باللغة العربية1834- م1833بين سنتي  

 .4أول رئيس لهذه المؤسسة حيث جعل منها جهازا متقنا لإلعالم والدعاية

ومما صرح به " المورسيار" عن هذا الجهاز:" أن السلطات العسكرية الفرنسية أرادت 
أن تقوم بنوع من اإلحصاء لكل ماهو تحت سيطرتها في المناطق الخاضعة لها في الجزائر،  

 
 . 1أنظر الملحق رقم   1

، دار الهدى للطباعة والنشر،  م1895-م1871اللجان البرلمانية الفرنسية وقضايا الجزائريين  ،  حياة سيدي صالح  2
 . 36م، ص 2012الجزائر، -عين مليلة

 . 196صالح فركوس، المختصر في تاريخ...، المرجع السابق، ص  3

النشر واإلشهار،    -، المؤسسة الوطنية لإلتصالم1954-م1830تاريخ الجزائر    -جزائر الجزائريين،  محفوظ قداش  4
 . 170م، ص  2008الجزائر، 
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وللقيام بتلك المهمة كان على اإلدارة الفرنسية أن تتعرف على نظام الملكية في الجزائر قبل  
 .1من خالل التقرب من األهالي التي تخضع للسيطرة وقبلت بالتعاون معها"   مجيئ الفرنسيين

هالي بقدر ماكان يسعى إلى إخضاعهم  والحقيقة أن هذا الجهاز لم يكن يهتم بشؤون األ
 والسيطرة عليهم.

ونظرا لعدم كفاءة ضباظ األركان العامة لدراسة قضايا الجزائريين، حاول بعضهم إعادة  
الوظيفة التركية القديمة وهي: وظيفة "آغا العرب"، حيث تعاقب الكثير من اآلغوات إحياء  

 .2على تلك الوظيفة التي لم تكن ذات فائدة بالنسبة للسلطة اإلستعمارية

عين التاجر" حمدان بن عبد الرحمان أمين السكة" الذي كان يجيد القليل من الفرنسية 
أن غير  وإيطاليا  مرسيليا  على  الفرنسية لتردده  السلطة  بين  كوسيط  مهمته  في  تفده  لم  ها 

ي لم يستطع فرض  اليعرف شيئا عن طبائع الريف، وبالتوالقبائل الريفية لكونه حضريا وال  
م عين المقدم " ماري 1834نوفمبر  19طاعته وسلطته عليهم ففشل في مهمته، وبتاريخ  

ألنه كان أكثر رداءة من  آغا العرب ولكن فشل هو اآلخر في مهمته    MareyMongeمونج"  
 . 3سابقه 

برتزان"   الدين    Berthezenوبقدوم الجنرال "  السيد" محي  كان قد وقع إختياره على 
الصغير بن المبارك" الذي ينحدر من عائلة مرابطية بالقليعة، وظن " برتزان" أنه قد أحسن 

النتيجة عكس ماكان يظن،   بات ساذاإلختيار ولكن  الدين" قد  خطا على  لك أن " محي 

 
  -، جامعة الجياللي ليابسم1870-م1844شروع فرض اإلحتالل الفرنسي للجزائر  مالمكاتب العربية و   ،بشير سحولي  1

 . 1ص د.ت،  سيدي بلعباس،

، الجزائر،  ، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع1إدارة المكاتب العربية واإلحتالل الفرنسي للجزائر، ط  ،صالح فركوس  2
 . 12م، ص 2013

رن  قلجزائري خالل السي في الجنوب االمكاتب العربية ودورها في توطيد دعائم اإلستعمار الفرن،  عبد القادر مرجاني  3
 . 376-375ص -م، ص2021ع األول،  التاسع،  أدرار، مجلة رفوف، مج-، جامعة أحمد درايةم19



 نشأتها وأدوارها  المكاتب العربية                     الفصل األول                                  

 

13 

اإلستعمار الفرنسي إثر إعتقال أقاربه من طرف إدارة العدو، وهكذا كانت القطيعة بينه وبين 
 .1القيادة الفرنسية 

م،  1937في سنة    Pelissierعين " بيليسي"    Valeeوفي ظل حكم المارشال "فالي"  
بتقديم " مدير شؤون العرب غير أن هذه التجربة دامت سنين ونتائجها كانت فقيرة لتنتهي  

سنة   بداية  مع  إستقالته  ألونفيل"  1839بيليسي"  النقيب"  مهمته  في  فخلفه  م، 
Allonville2  وقتها وجدت فرنسا نفسها أمام وضع جديد يحتم عليها إيجاد أسلوب للتحكم.

 . 3في أمور األهالي

قدم الجنرال" فالي" بمقاطعة قسنطينة بتنصيب بعض شيوخ قبائل المنطقة مثل "  أوقد 
داري  سي حمودة ولد سيدي السيخ" تحت وصاية السلطة الفرنسية، الهدف من هذا النظام اإل

والعمل   الجزائري  المجتمع  بنية  على  والتعرف  بالجزائر  الفرنسية  المصالح  الفرنسي خدمة 
 .4على كيفية تفكيكه وإخضاع شعبه

 
 . 13صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص  1

لنيل ، رسالة مقدمة  م دراسة في أساليب السياسة اإلدارية1914-م1830السياسةالفرنسية في الجزائر  ،  عثمان زقب  2
 . 129م، ص 2015- م2014باتنة، -درجة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر 

  - األغواط- نموذج مراسالت بيرو عرب  -دور المكاتب العربية في التغلغل الفرنسي بالجنوب الشرقي  ، جميلة إيعيش  3
 . 188ص  د.س،  ، أبو القاسم سعد هللا،02، جامعة الجزائر  غرداية

رسالة مقدمة لنيل   م،1847-م1832اإلستراتيجية الفرنسية إلجهاض الدولة الجزائرية الحديثة    ،عبد القادر سالماني  4
م، ص  2009- م2008شهادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة وهران، 

86 . 
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ساء القبائل  م مسؤولة عن عمليت اإلتصال برؤ 1837وكانت إدارة الشؤون العربية سنة  
إحترامها ألساليب  مقابل  الفرنسي  اإلحتالل  قوات  بالتعاون مع  وإقناعهم  معهم  والتفاوض 

 . 1عملهم وتقاليدهم وعاداتهم وتوفير األمن واإلستقرار بمناطقهم وحماية مصالحهم 

م  1844فيفري    1لذا إستحدثت المكاتب العربية كهيئة محلية بقرار وزاري مؤرخ في  
 .2هو صاحب هذه الفكرة geaudBuوكان " بيجو"

الهدف منها فرض مراقبة صارمة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش هذا من  
مالم   -الجزائريين -جهة، ومن جهة أخرى كان بيجو يدرك أنه من المستحيل إدارة السكان

يكن تحت تصرفه جهاز من المختصين القادرين على مراقبة ومتابعة زعمائهم، بمعنى أن  
 .3ن لديه جهاز للجوسسة على زعماء القبائل لتفادي أي إنتفاضةيكو 

ب القبائل وخاصة  نفوذ رؤساء  "بيجو"  البالد وتم  إستغل الجنرال  الشرقية من  الناحية 
، وقد  4م، وعين الضابط "دوما" رئيسا لها 1841أوت    16سيس إدارة الشؤون العربية في  أت

م، كما أدخل الجنرال"  1844فيفري    1وزاري   أنشئت إدارة المكاتب العربية بمقتضى مرسوم
للمؤسسة وجعل منها    5تعديالت على الشؤون العربية ووضع سلم إداري   Doumasدوما"  

إدارة لقهر الجزائريين، وذلك بواسطة المكاتب العربية التي أوجدها الفرنسيون في كل مكان،  
 . 6جنود سها ضابط "عقيد" ومعه معاونين من المتبرعين والأوكان على ر 

 
معة  ، كلية اآلداب واللغات، جادور المكاتب العربية في توطيد أركان الغحتالل الفرنسي بالجزائر، عبد القادر سالماني 1

 . 70م، ص 2011، شهر مارس، 03ع،  03حجم البشار، مجلة البدر، 

 . 129عثمان رقب، المرجع السابق، ص  2
 . 2بشير سحولي، المرجع السابق، ص 3

 . 87-86ص -عبد القادر سالماني، اإلستراتيجية الفرنسية...، المرجع السابق، ص  4

 . 2أنظر الملحق رقم   5

 . 377-376ص  -عبد القادر مرجاني، المرجع السابق، ص 6
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في فضاء   العسكري  النظام  لتحكم  جديدة  لمرحلة  لتؤسس  المكاتب  هذه  وقد جاءت 
م، من خالل بناء توازنات سلطوية تعيد ترتيب الجماعات  1871الريف الجزائري إلى غاية 

 . 1القبلية عبر منظومة إدارية تتيح الرقابة عليها وتوججها وتستنزف ثروتها 

م تأسيس المكاتب العربية بصفة رسمية  1844شهر فيفري حيث قرر الجنرال " بيجو" 
بوضع عياكل إدارية إلخضاع الجزائريين، وتم تقسيم المكاتب العربية إلدارة الشؤون العربية  
إدارات فرعية بالمقاطعات الثالثة الموجودة بالجزائر،   على مستوى القيادة العسكرية، إلى 

من درجة ثانية وحسب هذا القرار الوزاري    ولكل مقاطعة وحدات من الدرجة األولى وأخرى 
 . 2تم إنشاء المكاتب العربية يعمل بها إداريون بكل مقاطعة

وقد وضع بوجو صالحيات المؤسسة المعروفة بإسم" المكاتب العربية" وجعلها أداة 
خترع لنظام إداري خاص ملتنفيذ سياسته مع األهالي، وخالفا لما يقال عن بوجو أنه مجدد و 

فإنه في الحقيقية قد إستعار النظام اإلداري الذي وضعه األمير وزاد عليه بوجو مركزة  به،  
 .3السلطة في شخصه، رغم وجود المكاتب العربية التي كانت تمثله لدى السكان

فقد ذكره "أبو القاسم سعد هللا" في كتابه: " لقد كان من مهمة بوجو ليس فقط إلحاق  
في الميدان ولكن أيضا تجريده من النظام اإلداري الذي أحدثه، الهزيمة باألمير عبد القادر 

ومن ثم قلد بوجو نظام األمير. كما أشرنا في تعيين الموظفين وإدارة الضرائب والتسيير 
الم لحل  النهاية  هو في  به  يتصلون  األمير  كان موظفوا  وإذا  المستعصية  شونحوها،  اكل 

 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  حفريات حول السياسة اإلستعمارية في الدول المغاربية  ة،بن زردتوفيق    1

 . 74، ص 2022الجزائر، -مليلة

 . 71عبد القادر سالماني، دور المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص   2

م،  1992لبنان، -، دار الغرب اإلسالمي، بيروت1، ج م1900م1830الحركة الوطنية الجزائرية  ،  أبو القاسم سعد هللا  3
 . 218-217ص -ص
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بية" المذكورة لكي تكون هي الحكم في القضايا عليهم، فإن بوجو أنشأ " إدارة الشؤون العر 
 .1المستعصية على موظفي السلطة الفرنسية "

 

 
 المطلب الثاني: تعريف المكتب العربي 

يعتبر المكتب العربي الوسيلة التي إرتكزت عليها الحكومة الفرنسية لفرض سيطرتها  
جزائرية بكل مقوماتها،  على الساكنة الجزائريون محاولة من خاللها القضاء على األمة ال

 وفيما يلي سنتطرق ألهم تعريفات المكتب العربي.

وهو أحد رؤساء المكاتب العربية  Ferdinand Hugounnetفيعرفه "فيرديناند هيقونيت" 
سنة  منذ  الجزائر  في  إستقر  الذي  األوروبي  الجنس  بين  الوصل  همزة  هي   " يلي:  كما 

 .2البالد من قبل وال يزال إلى اآلن" م، والجنس األهلي الذي سكن 1830

ويعرفه دوما" هو المؤسسة التي يتمثل موضوعها في ضمان التهدئة، تهدئة القبائل 
 .3بصفة دائمة وذلك بإدارة عادلة ومنتظمة" 

 . 4كما عرفه أبو القاسم سعد هللا" ..كل مكتب عربي هو عبارة عن مركز إداري فرنسي" 

 
 . 379، ص  نفسهو القاسم سعد هللا، المرجع أب 1

2Ferdinand Hugounnet, Souvenirs D‘un  Chef  Du Bureau Arabe, ed, levry, Paris, 1858, 

p, 5. 

 . 177عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق...، المرجع السابق، ص   3

 . 219أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية...، المرجع السابق، ص   4
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العربي  Charles Richardأما "شارل ريشارد" المكتب  هي وسيلة   فيعرفه: " مؤسسة 
 .1عمل وهي أساس تفكرينا قبل أن تكون وسيلة لتعبيرنا"

م وصف الجنرال" دومال": " إنشاء مكتب بالنسبة لألهالي آمن غير 1857وفي سنة 
" إنشاء    Idevillمحدود، وبالنسبة لنا جهاز مناسب وقوي للحكومة" ... كما كتب" إدفيل"  

إدارة الب بواسطة ضباط الذين جاؤوا إلستكمال  المكاتب العربية ليس شيئ أخر سوى  الد 
 . 2التوسع"

قاله الجنر  العربي: "ومن أشهر ما  المكتب  بيجو" عن  إبتكار جديد وعظيم  ال"  إنها 
 .3وضروري إذ أردنا إخضاع البالد وأنه مبنى على مجموعة من المبادئ الحكيمة" 

بين   العربي هو همزة وصل  المكتب  إليه أن  المستوطنة واألهالي  ومايجدر اإلشارة 
واألموال    ،وإستخالص الضرائب  ،والعمل على قمع الثورات  ، لبسط السيطرة بعد اإلحتالل

وإستغالل خيرات األرض وسكانها   ،خاصة الزكاة والعشور من المهام األساسية لهذه األداة 
دارة ريين بالبالد في إذلك من أجل مساعدة القادة العسك  ،األصليين بشتى الطرق واألساليب

 
طروحة مقدمة لنيل  أ،  م1905-م1866الدور اإلستعماري لكزافي كبوالني في الجزائر وموريتانيا    ،صابر نور الدين  1

-م 2017تلمسان،  -خ المغرب العربي الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقيادشهادة دكتوراه العلوم في تخصص تاري
 . 99م، ص2018

اإل،  فاطمة حباش  2 المد  في  العربية ودورها  الجزائري  المكاتب  بالغرب  تيارت جيرفيل1870-م1844ستعماري  -م 
 . 61م، ص 2014م/ 2013، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهرانلبيض نموذجاا

، تخصص م1870-م1830محاضرات السياسة اإلستعمارية الفرنسية في فترة الحكم العسكري  ز،  عبد النور آيت بعزي3
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة    -المقاومة والحركة الوطنية موجهة لسنة أولى ماستر، قسم العلوم اإلنسانية

 . 15م، ص 2011،  02البليدة-على لونيسي
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ستعمارية وذلك لتمهيد طرق اإلحتالل واإلتصال  تنفيذ أوامرهم مع توجيه السياسة اإلاألهالي و 
 .1والتجارة اإلستعمارية عن طريق إقرار األمن واإلستقرار 

وما يمكن قوله أن المكتب العربي هو همزة الوصل بين الحكومة الفرنسية واإلدارة 
ي دوطوكفيل" على جملة من المبادئ التي وضعها  األهلية حيث يرتكز نظامها حسب " ألكس
 2الجنرال بيجو من أجل تنظيمها وهي:  

ينبغي أن تكون السلطة السياسة التي تعطي األمور دفعها األول بيد الفرنسيين في  -
كل مكان، ال يمكن أن تعطى مبادرة من هذا النوع في أي مكان لرؤساء األهالي  

 حتى لو كان ذلك أمرا مأمونا. 
 م السلطات الثانوية للحكومة ينبغي أن يقوم بها سكان البالد. معظ -
 على سلطتنا أن تبحث عن سند تتكئ عليه في التأثيرات الموجودة.  -

وبذلك فإن السيطرة على السكان هي الهدف األول واألسمى لهذه المؤسسة، فتعددت 
ر أجيرون"في مهامها بعدما كانت محصورة في النطاق العسكري فقط حيث يقول "شارل روبي

كتابه" الجزائريون المسلمون وفرنسا" > كان تنظيم المكاتب العربية يهدف إلى مباشرة مهمة  
الهدف  لهذا  تستجيب  تعد  فلم  األساسية  ركائزها  والقيادة  السياسة  تمثل  عسكرية  محضة 

 .3وصارت أقل كفاءة في تحمل مهامها بعدما حملت بمهام عديدة لم تعد األهالي يفهمونها< 

تنحصر في مجال   العربية ال  للمكاتب  السياسة اإلدارية  المؤسسة  إن إختصاصات 
دون اآلخر، بل تشتمل كل ما يتعلق بالجزائريين سواء كانت هذه المعلومات إقتصادية، 

 
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم  م1871- م1830اإلدارية واإلقتصادية في الجزائر  ت  التنظيما  ،صالح كليل  1

 . 22م، ص 2018م/2017باتنة، -في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة العقيد الحاج لخضر

، تر: إبراهيم صحراوي، ديوان المطبوعات  واإلستيطاننصوص عن الجزائر في فلسفة اإلحتالل    ،ألكسي دوطوكفيل  2
 . 123م، ص 2008الجامعية، 

  ، الجزء األول، دار الرائد للكتاب، الجزائر،م1919-م1871الجزائريون المسلمون وفرنسا    ،شارل روبير أجيرون   3
 . 251ص م، 2007
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األول   الهدف  هو  السكان  على  السيطرة  ألن  عسكرية  أو  جغرافية،  ثقافية،  إجتماعية، 
 .1للسياسة

ضباط   عسكرية  وقد صار  بعمليات  مقاطعاتهم  في  صغاًرا  ملوًكا  العربية  المكاتب 
 .2وإدارية وحراسة القادة العرب والسهر على بقاء هذه القبائل مهزومة وفي خضوع تام لهم 

ومن المؤكد أن السلطات اإلستعمارية ومن خالل هذه المؤسسة لم تكن تسعى إلى  
تسعى على تحقيق أهدافها اإلستعمارية والتي تلبية حاجات الجزائريين وترقيتهم بقدر ماكانت  

 . 3تضمن لها البقاء والسيطرة الدائمة على كامل القطر الجزائري 

ويمكن تحديد مجموعة من األهداف من خالل المهام التي أوكلت إلى المكاتب العربية  
 كاآلتي: 

تنظيم شرطة األهالي وإستخالص الضرائب والغرامات منهم وإدارة السكان تحت  -
الجزائريين إش الرؤساء  ومساعدة  وضباطها  المقاطعات  حكام  ومراقبة  راف 

الخاضعين لهم، والذين مهمتهم السياسية هي جمع المغارم والضرائب بتزويد خزينة  
 . 4اإلدارة اإلستعمارية ومراقبة السكان من الناحية السياسية والمراقبة المالية

 .5إستصدار األحكام في المسائل الشرعية وتنفيذها  -

 
الثانية، ديوان  م1962-م1615البليدة    -المؤسسات المحلية في الجزائر الوالية  ، محمد العربي سعودي  1 ، الطبعة 

 . 190م، ص 2011المطبوعات الجامعية، 

 . 170محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  2

 . 61فاطمة حباش، المرجع السابق، ص 3

 . 180م، ص 1980، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، كفاح الجزائر من خالل الوثائق، يحي بوعزيز  4

 . 101عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص  5
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 .1مراقبة تحركات القبائل وقادة الثورات الشعبية ودراسة المشبوه منهم -
 . 2إصدار رخص السفر والتنقل ورفض إقامة الزرد واألعراس  -

وعلى أي حال فإن األهداف التي من أجلها أنشئت المكاتب العربية كثيرة، وهي أهداف  
الجزائر فرنسية" وهي في كل األحوال ليست إدارة صالح اإلستعمار قصد ترسيخ فكرة"  في

كما يرغب بها الجزائريون المسلمون بحيث تستجيب لحاجياتهم أو تعمل على ترقيتهم أو  
تحسين ظروف حياتهم، بل كانت جزء ال يتجزأ من اآللة اإلستعمارية التي زرعت الموت  

 .3اليابسوالدمار وأتت على األخضر و 

ومن أجل تحقيق هذه األهداف أعطيت لهذه المكاتب كل اإلمكانيات المادية وذلك من 
أجل أن تقوم بنشاطها الفعال وتسير مهامها في أحسن األحوال، ونظرا لألهمية العسكرية  
للمكاتب العربية، فقد عملت هذه االخيرة على توسيع مهامها ليزداد نفوذها حتى أصبحت  

هي لمركز الحقيقي للسلطة كما أنها أصبحت تكون إدارة مستقلة عن الجيش  هذه المكاتب  
الفرنسي، وأصبحت المهمة الرئيسة لرؤساء المكاتب هي جمع الكمعلومات التي تخدم الجيش  

. 4الفرنسي وتساعده على مد نفوذه في البالد 

 

 

 
للنشر والتوزيع،  المراحل الكبرى -تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل  ،صالح فركوس  1 العلوم  ، دار 

 . 249م، ص 2005عنابة، 

 . 106صالح كليل، المرجع السابق، ص   2

فركوس   3 والمعاص  ،صالح  الحديث  الجزائر  تاريخ  في  قالمة،  م1925-م1830ر  محاضرات  لجامعة  النشر  مديرية   ،
 . 73، ص 2010

النقيب  -نقدية لضباط المكاتب العربية بدائرة الجلفة خالل فترة اإلحتالل الفرنسي  دراسة"    ،أحمد مسعود سيد على  4
م،  2014سنة  ،  10جامعة المسيلة، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، ع  - ، قسم التاريخنموذجا -Hart Mayerهارت مايير

 . 27ص 
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 المطلب الثالث: نظام المكاتب العربية

  أوال: الموظفون 
أرشيفيين   متربصين  وآخرين  رسميين  ضباط  على  المكاتب  مؤسسة  جهاز  يشتمل 

 . 2أو مصابحية  1مترجمين، أطباء، قضاة، خوجة، شواش، وفرسان خيالة

وكما هو معلوم أن هذه المكاتب كانت تضم ضباطا مهاريين من فرقهم وكانت مهمتهم  
يوجد على كل رأس مكتب    ، حيث3تتلخص في إخبار رؤسائهم بالحاالت النفسية لألهالي

ضابط فرنسي ذو رتبة غير محددة، مالزم أول أو نقيب، ويوجد    وعربي رئيس مكتب وه 

 
مصطلح عثماني والخيالة عساكر من جيش الدولة العثمانية المنتظمون وكانت تتكون منستة فرق، ولقد سقطوا من    1

اإلعتبار منذ القرن التاسع عشر الميالدي بسبب مشاركتهم في بعض المظاهرات الصاخبة ضد سياسة الدولة، ولم يبق  
، مكتبة المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية،  يل صابانراجع: سهلهم نفوذ إال في القرن الثامن عشر. ي

 .  106م، ص200الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 . 73صالح فركوس، محاضرات في تاريخ...، المرجع السابق، ص 2

، منشورات  حرب التحريرمن األمير عبد القادر إلى    -األمير عبد القادر وبناء األمة الجزائرية،  عبد القادر بوطالب  3
 . 212م، ص 2009دحلب، الجزائر، 
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في السلم التراتيجي الخاص بالمصلحة في صف مساعد متربص، مساعد من القسم الثاني  
 .1واألول 

وقد كان هؤالء الضباط في أغلب األحيان يعارضون مطامع المعمرين خاصة بعد  
تقدم   فشيئا  شيئا  األمير  على  الغزو  إلنتصار  نظرا  أنه  إال  األوروبي،  اإلستيطان  توسع 

 : 2م يقسم المستعمرة إلى ثالث مناطق 1845أفريل  15اإلستعمار فأصدر أمرا بتاريخ 

أيدي  - بأكملها في  إنتهت  فيها عدد كبير من األروبيين وقد  منطقة مدنية يعيش 
 المعمرين.

بالمختلطة فلم يكن عدد األوروبيين بها يسمح بتوجيهها نحو  منطقة ثانية سميت   -
 اإلدماج.

سلطة  - تحت  بقيت  التي  الوحيدة  هي  وحدهم  بالعرب  المأهولة  المكاتب  وأخيرا 
 المكاتب العربية.

لقد شكلت خاصية تواجد المكاتب العربية تنوعا في العناصر البشرية، حيث نجد أنه  
ي والمدنيين وكذلك مختلف التخصصات األخرى، وهذا يتكون من العساكر والموظفين األهال

 التنوع في الوظائف جاء لبسط السيطرة والنفوذ بكل أشكاله على الفضاء الجزائري. 

 ثانيا: السلم اإلداري 

حسب التنظيم الجديد للمكاتب العربية التابعة للجيش الفرنسي فإن إدارة الشؤون العربية 
مت بتأسيس إدارة فرعية لها على مستوى المقاطعات على مستوى القيادة العسكرية قد قا

 
- ، جامعة منتوري الضباط الفرنسيون اإلداريون في إقليم الشرق الجزائري" الرنسيت مرسيه" نموذجا   ،عز الدين بومزوا  1

ط،  تخصص تاريخ وحضارات البحر األبيض المتوس  -قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث
 . 21م، ص 2008م/ 2007

 . 213- 212ص  -عبد القادر بوطالب، المرجع السابق، ص 2
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الدرجة  من  العربية  للمكاتب  وحدات  توجد  مقاطعة  كل  وفي  بالجزائر،  الموجودة  الثالثة 
 .1األولى، وحدات ثانوية من الدرجة الثانية 

م فمصلحة المكاتب العربية تشتمل  1869وحسب تعليمة خاصة من الحاكم العام سنة
 :2على

األهالي"ضابطين    :سيالسيا  المكتب قضايا  جميع  العام  الحاكم  لدى  يرتكز  الذي 
مكتب    15مالزمين،  5نقباء،    10ضباط سامين،    2القيادات اإلقليمية:    3نقباء"،  5ساميين و

دائرة أو ملحقة،    35  مالزم أول،  10مالزم،    30مقاطعة أي:     65  نقيب،    33مكتب 
 25مالزما+  98نقيبا،    77ساميين،  ضباط    04ضابط صف أي بها مجموعة:    15مالزم،  

 ترجمان عسكري.  48ضابط إضافة إلى  204مالزم أول: 

يتقن   Colonelوكان يشرف على تسيير كل مكتب عربي مدير فرنسي برتبة عقيد  
اللغة العربية يساعده مترجم وحارس وكاتب وقاض وجابي الضرائب، وكانت هذه المكاتب  

 .3العامة والخاضعة بدورها لسلطة وزارة الحربية بباريس   دارة الحكومةإ  تتلقى التعليمات من  

وإلى جانب هذا أصبحت هذه الهيئة هي مركز السلطة الفرنسية إلدارة شؤون الساكنة  
في االمن والقضاء فهي التي تتولى شؤون الجزائريين وأطلق عليها مخازنية وقد إنتشرت  

األعمال الحقيقية التي يقوم بها أفراد ، ومن هنا يتبين  4عبر األجزاء المحتلة من الجزائر 

 
 . 130عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 1

 . 251شارل روبير أجرون، الجزائريون المسلمون...، المرجع السابق، ص   2

 . 15عبد النور آيت بعزيز، المرجع السابق، ص 3

 . 187جميلة إيعيش، المرجع السابق،   4
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المكتب العربي في خدمة المحتل وليس المواطن الجزائري منه سوى التسمية، ولصالح األول  
 .1على حساب الثاني منهما 

" أعده  الذي  التقرير  على  أوحسب  أحكمت سيطرتها  العربية  المكاتب  أن  تبين  فقد  وربان" 
قدر عددها بعشرة مكاتب أربعة منها من الدرجة األولى القبائل في الجزائر، ففي وهران قد  

أي تلك المنتشرة بالقسمات وأربعة من الدرجة الثانية أي تلك المتواجدة بالدوائر، أما والية  
الجزائر فتضم عشر مكاتب شطرها من الدرجة األولة وشطرها الثاني من الدرجة الثانية، 

ثالثة منها  على تسعة مكاتب بوالية قسنطينةا التقرير أيض "مصطفى عبيد" في وقد أطلعنا
 . 2األولى وستة من درجة ثانية، وكل هذه المكاتب مرتبطة بمديرية الشؤون األهلية من الدرجة  

 :3ويمكن تحديد نظام المكاتب العربية على النحو اآلتي

 

 
 . 17عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص  1

، مذكرة لنيل م دراسة تاريخية تحليلية1884م/1812الجزائر في كتابات توماس" إسماعيل" أوربان ، مصطفى عبيد 2
 . 92م، ص 2008م/ 2007درجة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 

 . 92، ص نفسه، المرجع مصطفى عبيد3

مركزية مديرية الشؤون األهلية والتي هي اإلدارة ال
"الجزائر" أو المكتب السياسي

إدارةالشؤونالعربية

وهران

ةمكاتبعربيةمنالدرج
األولىبالتقسيمات

مكاتبعربيةمن
رالدرجةالثاميةبالدوائ

إدارةالشؤونالعربية

قسنطينة

مكاتبعربيةمن
الدرجةاألولى

بالتقسيمات

مكاتبعربيةمن
رالدرجةالثاميةبالدوائ

إدارةالشؤونالعربية

العاصمة

مكاتبعربيةمن
الدرجةاألولى
بالتقسيمات

مكاتبعربيةمن
ئرالدرجةالثانيةبالدوا
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 سلم إداري يمثل هيكلة لهيئة المكاتب العربية الفرنسية بالجزائر. •

هذه التغيرات للتنظيم اإلداري والعسكري، تجدر اإلشارة إلى أن كل  وفي خضم كل  
مكتب من الدرجة األولى كان يتولى رئاسته ضابط برتبة نقيب، له نائبان برتبة مالزم أول 
فطبيب فخوجة فشاوش فبعض الفرسان الصبايحية. وكذا نفس الهيئة تقريبا يتشكل منها  

الذي من الدرجة األولى أن رئيسه يكون غالبا مكتب من الدرجة الثانية فقط يختلف عن  
 .1برتبة مالزم أول ولم يكن له سوى نائب واحد

 المبحث الثاني: دور المكاتب العربية 

 المطلب األول: الدور العسكري واإلستيطاني 

 أوال: الدور العسكري 
إخضاع تعد المكاتب العربية جزء ال يتجزأ من المؤسسة العسكرية وقد كانت تهدف إلى  

 . 2الجزائريين وقمع الثورات المناهضة للوجود اإلستعماري 

أهمهم   ومن  قبضتها سواء عن طريق ضباطها،  إحكام  إلى  الهيئة  هاته  وقد سعت 
الذي كان في األصل أحد ضباط المكاتب العربية، وقد بلغ هذه   Desvaux"دسفوكس"  

اإلستعمارية وفي قيادة عدة حمالت الرتبة العالية، نظرا للدور البارز الذي لعبه في السياسة  
عسكرية ضد القبائل الجزائرية، بل إرتقى إلى الوظيفة العسكرية ليصبح قائدا للفيلق الثالث.  

"مارميي" النقيب  عام     Marmierأما  تعيينه  تم  الثاني  1861الذي  بالفيلق  عقيدا  م 
الثال  Durrieuللصبايحية، في حين كان "ديريو"   بالفيلق  لكتيبة  ث للصبايحية. كما قائدا 

 . 3شغل منصب مدير للشؤون العربية بالجزائر العاصمة 

 
 .22صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  1

 . 105صابر نور الدين، المرجع السابق، ص 2

 . 28-27ص   –صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  3
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أو عن طريق إستغالل القوات األهلية التي ساعدتها في قبض السيطرة وتمثلت هاته  
 القوات في: 

 القوم: .1
، 1هي قوة أهلية غير منتظمة وغير مأجورة براتب ثابت، وتنتمي على القبائل الخاضعة

إستسالمها وإلتزمت بشروط الخضوع، كما كان يطلق على هذه الهيئة الحرس والتي أعلنت 
، ومن بين مهامها التفتيش ومراقبة تحركات األهالي، فقد كانت تسير وفق نمط  2الوطني

وإستراتيجية  السياسة اإلستعمارية الشاملة الهادفة إلى سيطرة البلد سيطرة تامة، وفي هذا  
أع  "...هي  لباسي  يعبر  في الصدد  والتحكم  للسيطرة  الهادفة  اإلستعمار  وأيادي  وأذان  ين 

 .3القبائل التي ال تكون إال من خاللها..." 

وكانت تتواجد هذه األخيرة في العديد من المناطق ألسباب أمنية مثل قوم واد الساحل، 
الذي كان يتمركز في حدود دائرة سطيف حيث كان مهيأ بإستمرار، كفرقة تدخل للدفاع عن  

 .4اشاغا إبن علي الشريف ضد الثائرين على اإلستعمار وأتباعهالب

خير لم يحدد تعداد فرقة القوم بعدد معين، فهي كانت تخضع للتزايد والنقصان  وفي األ
من فترة إلى أخرى إنطالقا من اإلحصائيات الواردة في تقارير المكاتب العربية أو المقاطعة،  

إحصاء لعدد قوات فرق الجيش المشاركة في كل    أو عن القادة العسكريين عندما يوردن
 . 5حملة

 
 . 200فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  1
 . 252صالح فركوس، تاريخ الجزائر من ما قبل....، المرجع السابق، ص   2

 . 201فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  3

 . 252صالح فركوس، تاريخ الجزائر من ماقبل...، المرجع السابق، ص  4

 . 202فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  5
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 فرسان المخزن  .2
، وهي  1ترتبط هذه القوة العسكرية بإحدى أنماط القبائل الجزائرية وهي القبائل المخزنية

القوة الثانية التي إستخدمتها هذه المؤسسة اإلستعمارية من أجل مصلحة اإلحتالل وزرع  
 . 2تمع الجزائري الفتنة والتناحر بين أفراد المج

األغوات  إمرة  تحت  باألغويات  الدوائر  مستوى  على  القوة  هذه  تنتشر  كانت  كما 
 :3والخلفاء، محددة بأداء مهام أهمها

 المشاركة في الحمالت التوسعية والتأديبية رفقة الجيش النظامي. •
 التجسس وجمع المعلومات الضرورية حول القبائل لصالح اإلستعمار.  •
 األوامر ومراقبة تحركات القبائل.تبليغ  •
 المشاركة كقوة حراسة في عملية تحصيل الضرائب.  •

وإذا كان هذا المخزن في عهد األتراك ببايلك الشرق أقل أهمية بالقياس لمخزن بايلك  
الغرب، إذ كان مخزن األولى ينحصر في القبائل التالية مثل: باب تروش، إبن حميدو،  
الحراكتة..إلخ فهذا ألنه لم يكن على نفس درجة "الحماس والطموح المسؤولية" التي كانت 

 .4ملقاة على مخزن الغرب

وواضح أن ضباط تلك المكاتب قد أبقوا على هذا النظام الموروث عن العهد التركي 
 زنية،بالمقاطعة، بالرغم أنهم قد إنتهوا إلى قناعة وهي: "أن عادات قبائل الشرق ليست مخ

 .5ألنها ال تقدم أي شيئ من أجل مساعدة المكاتب العربية في دورها اإلستعماري بالبالد"
 

 . 202المرجع نفسه، ص 1
 . 32صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السباق، ص  2

 . 204فاطمة حباش، المرجع السباق، ص  3

 . 33صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية..، الرجع السابق، ص  4

 . 33المرجع نفسه، ص 5
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 الخيالة  .3
كانت   ألنها  ذلك  السياسي،  الدرك  تسمية  الضابط شارل ريشارد  عليها  أطلق  والتي 

العام للمحافظة على األمن  المخزن  بمثابة   1مهيأة أكثر من  إنها كما قال هذا الضابط:" 
 2ا وأعيننا وأذاننا في البالد"أيادين

 : 3ويمكن تحديد مجموعة من المهام التي كان يتمتع بها الخيالة كاألتي 

 السهر على ضمان اإلتصاالت بين المكتب العربي وزعماء " األهالي". •
 نقل وتبليغ أوامر وتعليمات السلطات العليا إلى السلطة المحلية.  •
 مراقبة تحركات األهالي وتجمعاتها باألسواق.تولي مهمة الشرطة من خالل  •

نفسها  ليست  القسنطينية  بالمقاطعة  بالنسبة  الخيالة  إختيار  طريقة  إن  المقابل  وفي 
بمقاطعتي: الجزائر العاصمة ووهران، ذلك أن في هاتين األخيرتين كان يتم اإلختيار من 

للمستعمر، في حين أن عملية   بين عناصر"القوم" الذين أثبتوا "جدارتهم" و"اهميتهم" بالنسبة
عناصر   إلى  اإلهتداء  الصعب  من  كان  حيث  السهلة،  بالعملية  تكن  لم  بالشرق  اإلنتقاء 

 .4"األوفياء" تحقق للمحتل طموحاته في التوغل بالبالد وتجسيد عنصر اإلستيالء واإلستعالء 

لهذه    م بلغ عدد الخيالة المستخدمين1848م وإلى غاية 1843ويمكن القول أنه منذ  
م قوة  1843شخص، كما تم ترسيم إلى جانب هذه القوة وبنفس مرسوم  700المهام حوالي 

 .5أخرى من المشاة أصطلح على تسميتها بالعسكر، ولها نفس مهام فرسان المخزن 

 
 . 260صالح فركوس، تاريخ الجزائر...، المرجع السابق، ص   1
 . 37صالح فركوس، إدارة المكاتب ...، المرجع السابق، ص   2

 . 206-205ص -فاطمة حباش، المرجع السابق، ص 3

 . 37صالح فركوس، إدارة المكاتب ...، المرجع السابق، ص   4

 . 206فاطمة حباش، المرجع السابق، ص 5
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 الصبايحية .4
والتي تستمد جذورها من التنظيم العسكري التركي بالجزائر، ولكن بشكل يختلف عنه 

ارية من حيث الوسيلة والهدف حيث كان كل باي تخضع له فرقة تسمى  في الفترة اإلستعم
" يولداش الصبايحية" التي تشكلت نتيجة إعفاء من طرف الداي، لعناصر كانت في فرقة  

 .1المشاة لتصبح خيالة وهي مكانة ذات إعتبار وذات مدخول هام بالنسبة لهؤالء الصبايحية

في   أصدر  بأمر  الصبايحية  تطوير  حاول  الذي  "بيجو"  الجنرال  قدوم  ومع 
م والقاضي بتحويلها إلى قوة أهلية منتظمة ذات راتب شهري مستمد من وزارة 7/12/1841

الحربية، ولقد تم تنظيمها في عشرين سارية أو كتيبة وزعت على المقاطعات الثالث وعلى  
، حيث أسندت قيادته للجنرال" 2ان، والثالث بقسنطينة  العموم األول بالجزائر، والثاني بوهر 

"دسفوكس"     Bouscarenبوسكران"   الجنرال  خلفه  ديسمبر   22في     Desvauxالذي 
 : 4.ومن المهام التي أوكلت إليها مايلي3م 1851

 تبليغ أوامر المكاتب العربية . •
 المشاركة في الحمالت التوسعية.  •

هدف ضباط المكاتب العربية بمقاطعة الشرق الجزائري،  وال بد لنا من اإلشارة إلى أن  
كان متمثل في مراقبة حالة الرأي الشعبي وتطوراته بمقتضى تطور األحداث الداخلية أو  

 . 5الخارجية 

 
 . 39صالح فركوس، إدارة المكاتب..، المرجع السابق، ص  1
 . 206فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  2

 . 40صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص  3

 . 207فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  4

 . 42ع السابق، ص صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرج 5
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بصفة عامة يمكن القول أن الجيش الفرنسي الرسمي عجز رغم ضخامته في تغطية 
 . 1ى اإلستعانة بالقوات األهلية النشاط اإلستعماري التوسعي، األمر الذي أدى به إل 

 ثانيا: الدور اإلستيطاني 
م، عرفت 1840ديسمبر    20بتعيين الجنرال "بيجو" حاكما عاما على الجزائر في  

السياسة اإلستعمارية في الجزائر تطورا هاما تمثل في تلك الدفعة القوية التي أعطاها بيجو  
لت الكثيرين يعتبرون بيجو أحد منظري اإلستيطان األوروبي بالجزائر، إلى درجة جع  لحركة

 .2الفكر اإلستيطاني الرسمي إن لم نقل أكبرهم على اإلطالق 

ذ إحتالل مدينة قسنطينة كان عدد األوروبيين يتزايد سنة بعد سنة. وإعتبر الفرنسيون  نفم
ذلك تعميرا وهو في الواقع كان تدميرا وسموه كذلك إستطانا وهو في األصل إستكبار في  

م  1845ض بغير الحق. وإذا كانت فكرة "اإلستيطان" قد أخذت الطابع الرسمي عام  األر 
هجرة  بدأت  حيث  التاريخ،  هذا  سبقت  قد  العملية  الناحية  من  أنها  إال  اإلستعمار،  لدى 

 .3م 1843المعمرين بصفة جدية إلى القطر الجزائري عام 

اإلستيطان هي فترة " بيجو" الذي وتعتبر أخطر مرحلة عرفتها الجزائر فيما يخص  
رفع شعار "المحراث والسيف"، فلقد كان يشدد على اإلستيطان والتوسع فهو لم يأت على  

 .4الجزائر بنظريات جاهزة، حيث كان فكره اإلحتاللي " يكون أو ال يكون" 

 
 . 207فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة    ،م1930-م1830السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر  ،  صالح حيمر   2
 . 65م، ص 2014م/ 2013باتنة، -الحاج لخضر 

 .141صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  3

،  دراسة مقارنة - اإلستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين –  اإلستيطان والتوطين ،عماد لبيد 4
 . 36، ص  2011م/2010اطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم السياسة واإلعالم، جامعة الجزائر،  
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قائد ناحية قسنطينة، قد أعد   Bedeauو"  جم كان الجنرال " بي1846وفي ربيع سنة 
فقد خصصت  مخططا   للمقاطعة،  بالنسبة  مدينة 160.000لإلستعمار  بضواحي  هكتارا 

ع األول، إذ كان يوجد بها كلم، وتعد أراضيها من النو   40أو 30قسنطينة على بعد منها ب:  
 .1تسمح بإستقرار أكبر عدد ممكن من المعمرينالري و 

بناء مسكنه وخدمة  وعن أهمية اإلستيطان صرح :"بيجو" عندما ينتهي المستوطن من  
التي   األشجار  عينيه  بأم  يرى  عندما  أو خمس سنوات،  منها ألربع  إستفاد  التي  األرض 
غرسها ورعاها تثمر ثمارا طيبة لم يرها في وطنه األصلي...عندما يرزق بولدين أو ثالثة 
على هذه األرض التي يملكها، حينئذ ال يمكن على اإلطالق تصور إحتمال التخلي عن 

 .2الة من الرخاء والنتيجة تكون هو وأبناؤه وأحفاده سيرتبطون بهذه األرض إلى األبد"هذه الح

م صدر مرسوم الحاكم العام، ينص على إنشاء لجنة إلقتراح  1846جوان    30وبتاريخ  
ثالثة مراكز إليواء المعمرين بضواحي مدينة قسنطينة. هذه اللجنة تتكون من المهندسين 

ي" نائب رئيس المكتب العربي بقسنطينة لدراسة األراضي المحاذية  "رانكار" والضابط " صاد
 :3للنقاط التالية

 واد يعقوب وبومرزاق.  •
 واد قاتز على بعد أربعة أميال من مدينة باتنة.  •
 واد حجر على بعد أربعة أميال من الطريق المؤدي إلى مدينة سكيكدة. •

اكز اإلستيطاني منها م تأسيس عدد من المر 1848سبتمبر    19وقد جاء في قانون  
بالجزائر،    12 وهران،    21مركزا  بعض   9في  بتقديم  اإلدارة  قيام  مع  بقسنطينة  مراكز 

السلطات  أصدرت  كما  الري.  أعمال  وبعض  الفالحة  وآالت  البذور،  كتوزيع  المساعدات 
 

 .143صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  1

 . 66صالح حيمر، المرجع السابق، ص  2

 .143صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  3
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م قراًرا يعيد تنظيم كيفية منح أراضي الدولة، ونص على إمكانية رفع  1851الفرنسية سنة  
م 1851هكتاًرا. وصادقت الجمعية الوطنية على قانون    50زل المجاني الممنوح إلى  التنا

أو   العامة  المصلحة  بحجة  العرش  أراضي  على  الحصول  في  الحق  لإلدارة  يخول  الذي 
 .1مصلحة اإلستيطان

على جانب هذا الجهود التي بذلها " بيجو" في ميدان اإلستيطان الرسمي المدني، فقد  
م اإلستيطان العسكري أيضا، فقد ذهب بيجو بعيدا عندما تصور إمكانية فتح المجال أما

تأسيس بعض القرى اإلستيطانية وتعميرها بالجنود المسرحين، وحتى بأولئك الذين ال يزالون 
 .2في الخدمة وتكليفهم بالدفاع عن األرض وخدمتها في نفس الوقت

ا "ورغم  بذلها  التي  والمجهودات  للمحافلطروحات  وترسيخ  بيجو"  اإلحتالل  على  ظة 
إلى اإلستقالة وهو  الذين دفعوه  يسلم من معارضيه  لم  أنه  اإلستيطان في فترة حكمه إال 
لندة ست   تكون مارشال، ودوق، وحاكما عاما  القادر وأن  تهزم عبد  "أن  يتعجب ويقول: 

 .3سنوات، ثم تقدم إستقالتك فإن ممثلي الجمعية من الجهلة ال يفقهون شيئا"

كان اإلستيطان بتأييد ودعم من النظام العسكري عن طريق مؤسسة المكاتب  وهكذا  
إلى غاية عام   بلغ أوجه  بالشرق  1860العربية قد  المخططات اإلستيطانية  تترك  م، ولم 

 .4الجزائري سوى المناطق الجبلية لبالد القبائل واألوراس

الجزائرية  كانت   وفي األخير يمكن القول أن هذا اإلستيطان المستبد على األراضي
 له نتائج وخيمة خاصة منها قيام ثورات عديدية والتي سنتطرق إليها في الفصل التالي.

 
  -س، جامعة الجياللي  لياباإلستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خالل القرن التاسع عشر  ، حياة قنون   1

 . 151، ص 1، ع3سيدي بلعباس، مج

 . 70صالح حيمر، المرجع السابق، ص  2

 . 38عماد لبيد، المرجع السابق، ص  3

 . 148صالح فركوس، إدارة المكاتب ...، المرجع السابق، ص   4
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 المطلب الثاني: الدور اإلداري 
  9م، حيث ألغي قرار1870م إلى غاية  1848كانت اإلدارة في يد العسكريين من  

إلى   العمالت، وقسمت كل عمالةم نظام االقاليم المختلطة وإستبدلت بنظام 1848ديسمبر 
 Generalوأسندت اإلدارة داخل كل عمالة إلى ضابط    أراضي عسكرية وأراضي مدنية،

la divisionCommoandant de   1تساعده المكاتب العربية . 

وقد كانت إستراتيجية الجيش الفرنسي المتمثلة في ضباط المكاتب العربية تقوم على 
الجزائرية قصد إقامة نظام جديد يسهل عليها تطبيق السياسة  تحطيم النظم وقوانين العمل  

 . 2اإلستعمارية الفرنسية 

 القضاء .1
عهد الحاج   القضائية في  السلطة  فقد كانت  باي قسنطينة أوكما هو معروف  حمد 

صورة مصغرة للقضاء بشكل عام في اإليالة، لكن بعد إحتالل القطر الجزائري طرحت على  
النواحي  الحكام   إدارة األهالي من جميع  معقدة حول كيفية  الفرنسيين، مشاكل  واإلداريين 

خاصة منها القضاء، لذلك فقد كانت مهمة ضباط هذه المؤسسة تقتضي أيضا اإلطالع  
على كل شيئ متعلق باألهالي بما في ذلك دراسة الشريعة اإلسالمية المتحكمة في القضاء  

 . 3الجزائري ألغراض إستعمارية 

 

 
  ، أطروحة دكتوراه،م1962-م1865الجزائريون المسلمون والمواطنة الفرنسية في الجزائر المستعمرة  ، خميسة مدور   1

 . 37ص  م، 2018-م 2017، 02جامعة قسنطينة 

 . 182بوعزة بوضرساية، الجرائم الفرنسية...، المرجع السابق، ص  2

 . 114-113ص  -صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص 3
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وفي تصريح الجنرال" دي غيدون" الذي يشير فيه إلى أن هدف النظام اإلستعماري  
القاضي  أمام  ينحني  أن  المسلم  القاضي  على   " قوله:  في  اإلسالمي  القضاء  يمحى 

 .1الفرنسي...إننا نحن الغزاة ونعرف كيف نفرض إرادتنا"

ظر في الدية  وإستمر التعسف في حق القضاة المسلمين حيث إنتزع منهم حقوق الن
وفرض الحكم بالسجن ووقوعهم أمام مصطلحات وإجراءات قضائية غريبة ميزها عنصر 
التعسف، وهذا بإعتراف الحاكم العام "بيجو" عندما أعلم وزير الحربية أن ظروف الحرب 

 .2تستلزم نوعا آخر من القضاء يختلف عما هو معمول به في فرنسا وكل أوروبا 

م، 1849ابط" شارل ريشارد" بحثا طبع في شكل كتيب عام  وفي هذا السياق أعد الض
إن هدفي من خالل دراسة  سالمي" يقول في مقدمته مايلي: "تحت عنوان: "روح التشريع اإل

الذي كما هو  للقانون اإلسالمي  الحقيقي  المغزى  تيبان قدر اإلمكان  الشريعة اإلسالمية، 
كيف يمكن إستخدام هذا القانون الذي  معروف صورة مطابقة للشريعة اإلسالمية، ثم البحث  

 . 3جعل من هذا الشعب يكن لنا العداوة نحن النصارى لصالح فرض سيادتنا عليه" 

ثم إن هذا النص يبين لنا مدى أهمية وإهتمام الضباط بالدين اإلسالمي وشريعته بهدف 
تخضع   توظيفها توظيفا محرفا لألحكام والمقاصد، ذلك أن إدارة القضاء اإلسالمي باتت

أن   إما  فالقاضي  المكاتب،  لتلك  المباشرة  المكتب أو خاضعا    يكون للمراقبة  أحد موظفي 
 .4لرقابته 

م، صدر مرسوم يؤكد على إخضاع القضاء اإلسالمي إلى  1859ديسمبر  31وبتاريخ  
منه على وجوب إخضاع    03التشريع الفرنسي، فقد نصت على سبيل المثال المادة رقم  

 
 . 217عبد الحميد زوزو، األوراس إبان...، المرجع السابق، ص  1

 . 371فاطمة حباش، المرجع السابق، ص  2

 . 114صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية....، المرجع السابق، ص  3

 . 309صالح فركوس، تاريخ الجزائر...، المرجع السابق، ص   4
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لى قانون العقوبات الفرنسية، كما صارت القضايا واألحكام الصادرة عن القضايا الجنائية إ
 .1القضاة الجزائريين تترجم إلى اللغة الفرنسية

وعليه فممارسة القضاء تكون على مستوى المحكمة أو باألسواق ويحضر معه القايد، 
التي عرضت ومما يالحظ أن القضاة المسلمين كانوا مرفقين دائما بسجل يدون فيه القضايا  

عليهم للنظر فيها وأهم األحكام التي أقروها بخصوصها، مما يفسر خضوعه لمراقبة المكتب  
 . 2العربي، ودور هذا األخير في تنظيم القضاء

هو  العربية  المكاتب  إهتمام من طرف ضباط  كانوا محل  الذين  القضاة  أبرز  ومن 
، هذا القاضي الذي كان قد تلقى علومه  3القسنطيني" قاضي مدينة قسنطينة "محمد الشاذلي  

بمدينة قسنطينة وأصبح قاضيا مالكيا تحت وصاية إدارة الشؤون العربية التي كان يرأسها  
النقيب" بواسوني"، وفي هذا الصدد ذكر تقرير من إمضاء النقيب " سادي" رئيس الشؤون 

الشاذلي مع الفرنسيين قد جعله   م بمدينة قسنطينة أن: " تواطئ محمد1848العربية عام  
 . 4منبوذا من مجتمعه الذي صار يحتقره، ولم يعد يحتكم إليه أفراد الناس"

لويس فيليب" لزيارة فرنسا، وخالل هذه  الملك "وقد إستدعي محمد الشاذلي من طرف 
يكن  ، ومهما 5الزيارة قام "بواساني" بإطالع محمد الشاذلي على المراكز التعليمية والقضائية

من أمر فإن كثيرا من القضاة ظلوا أوفياء ألمتهم ووطنهم وظلوا يكافحون ضد العدو الغازي،  

 
 .117السابق، ص  صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع 1

 . 376-375ص -فاطمة حباش، المرجع السابق، ص 2
حمد الذي يعرف بإسم محمد الشاذلي القسنطيني، أصبح من موظفي الدولة  أهو محمد بن الحاج محمد بن إبراهيم بن  3

م وبقي في منصبه هذا حتى وفاته سنة 1850وأعيانها، كما أسندت إليه مهمة إدارة الكتانية التي دشنها الفرنسيون سنة  
يراجع:  1877 الجزائر  .  أعالم  والبحثم1954م/1830موسوعة  للدراسات  الوطني  المركز  منشورات  الحركة    ،  في 

 . 149-148-147ص -م، ص2007م،  1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .118صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  4

 . 314صالح فركوس، تاريخ الجزائر....، المرجع السابق، ص  5
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فعلى سبيل المثال المفتي "إبن العنابي" الذي كان موضع شبهة ومراقبة مستمرة من طرف  
السلطات الفرنسية، حيث حيكت له مؤامرة قرر إثرها الجنرال" كلوزيل" سجن المفتي ثم نفيه،  

 .1أجبره على تسليم بعض المساجد بالعاصمة لجعلها مستشفيات للجيش  حينما

وهكذا لم يكن القضاة تحت وصاية مؤسسة المكاتب العربية بالمقاطعة القسنطينية، 
بل بكامل القطر سوى وسيلة من الوسائل اإلستعمارية لبسط الهيمنة الفرنسية في مختلف 

 .2أنحاء البالد  

 الضرائب .2
بي هو الوحيد الذي يشرف على جباية الضرائب، فيبحث عن المادة كان المكتب العر 

ة العقارية أو غيرها، التي يمكن أن يفرض عليها الضريبة وهو الوحيد المسؤول عن نأو العي
 . 3تخفيضها أو اإلعفاء منها 

فاراون" الذي كتب في كتابه حلقة من  "سانت أرنوا":وقد دعا إلى ذلك مترجم الجنرال "
الحياة، فال يجدون ما   تتعذر عليهم  نثقل كاهلهم بضرائب مرهقة حتى  الغزو:" يجب أن 
يسدون به رمقهم، فيصبحون حينذاك بين خيارين ال ثالث لهما: إما أن يثوروا، وإما أن  

 .4ينخرطوا في الجيش الفرنسي" 

ريخ م بموجب األمر الملكي بتا1845ولم يشرع األهالي في دفع الضرائب إال من سنة  
والحكر  5م 1845جانفي    17 والزكاة  العشور  ومنها:  التنوع  شديدة  الضرائب  كانت  فقد   ،

 
 . 120صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص 1

 . 125س ،إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص صالح فركو  2

تطبيق التشريعات العقارية على قبائل منطقة غليزان" الضفة اليسرى لواد الشلف وسهل مينا" فيما بين   ،ليلى بلقاسم 3
 . 129/، ص 2018م/2017، 01جامعة وهرام -، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، أحمد بن بلة م1900-م1863

 . 161- 160ص -بشير بالح، تاريخ الجزائر...، المرجع السابق، ص 4

 . 125عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق...، المرجع السابق، ص   5
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ويضيف على هذه الضرائب شتى الغرامات مثل جباية الحرب وغيرها مما دفع المجتمع 
 . 1الجزائري إلى الفقر 

ترث  وبالرغم من المجاعات واألزمات اإلقتصادية المتتالية إال أن اإلدارة الفرنسية لم تك
 . 2بذلك بل ظلت تفرض عليهم ضرائب باهضة 

وما يمكن قوله أن هذه الضريبة لم تكن سوى وسيلة من الوسائل اإلستعمارية تجبى 
بقوة الحديد والنار وال يستفيد منها األهالي سوى البؤس والدمار، بل كانت خاضعة ألهواء 

لم هللا كم ستفرضون من اإلستعمار. حيث عبر عنها األهالي في موقفهم التالي: " ..ويع
 .3ضريبة العام المقبل، وفوق ذلك ال أحد يستطيع أن يمنعكم من ذلك " 

 

  

 
 . 233عبد الحميد زوزو، األوراس إبان...، المرجع السابق، ص  1

 . 321صالح فركوس، تاريخ الجزائر...، المرجع السابق، ص   2

 .  137-136ص  -لعربية...، المرجع السابق، صصالح فركوس، إدارة المكاتب ا 3
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 المطلب الثالث: الدور اإلقتصادي
فرضت السلطة اإلستعمارية أفكارها اإلقتصادية ونصوصها التشريعية على المجتمع  

هما: حرية التصرف في  الجزائري، حيث طرحت مبدأين غريبين تماما على هذا المجتمع  
األرض وحرية المعامالت، ولكن حرية التصرف والمعامالت بالنسبة للمعمرين واإلستعمار، 

 .1أما بالنسبة للجزائريين فقد كان النهب والمصادرة واإلستيالء على األرض والممتلكات

ائريين  ولم يتوقف اإلستعمار الفرنسي إلى هذا الحد، بل واصل سياسته الجائرة تجاه الجز 
بواسط أو  عنوة  الفالحية  أراضيهم  وأصبح    ةبتفقيرهم ومصادرة  للمعمرين،  ومنحها  قوانين 

 . 2الجزائريون غرباء في بالدهم وال يتمتعون بأبسط الحقوق 

على  الزاحفة  الفرنسية  الجيوش  كانت  وغربا،  شرقا  الشعبية  المقاومات  توسع  ومع 
مختلف المناطق تقوم بأعمال التخريب والتأديب أهمها مصادر األراضي وهي سياسة أكدها 

م عندما نادى بمصادرة كل الممتلكات الخاصة 1841أفريل    18"بيجو" في تصريحه يوم  
" إن الغزو بدون وقد إشتهر "بيجو" كذلك بمقولته :ير،  والحرف التي تعتبر ضرورية للتعم

 . 3اإلستيطان سيكون عقيما" 

هذا النظام الفالحي واإلقتصادي بصورة عامة الذي نقلته فرنسا إلى الجزائر قد أحدث  
 .4تغييرا في كل شيئ، وحتى في نمط التفكير وكذا في اإلمكانية التقنية للتكيف األهل 

 

 
 . 177صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص 1

 . 118، ص ، المرجع السابقعمار عمورة 2

 . 108عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص  3

 . 178- 177ص -صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص 4
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تأثير الحقيقي الذي كانت تسعى المكاتب العربية لتجسيده بين  والجدير بالذكر أن ال
الفالحين الجزائريين هو حملهم على القناعة بالمزروعات الصناعية اإلستعمارية وتقويض 

 .1تقالديهم الفالحية

بل ينبغي القول أن اإلقتصاد كان يرتكز أساسا على نمط اإلنتاج الزراعي الرعوي 
ا كان الفالح العربي يحرث األرض ويردم البذور بمحراث بسيط، الخفيف التوسعي، فغالبا م

وهذا ماجعل المكاتب العربية تسهر على توزيع بعض المحاريث وبعض المناجل الكبيرة 
 . 2وتدريب األهالي على إستعمالها 

الجزائريين طرق   الفالحين  تلقين  هو  المؤسسة،  تلك  إليه ضباط  يهدف  ماكان  ذلك 
عمارية، ولكن شريطة أن يكون المردود لصالح هذا اإلستعمار. أما ووسائل الفالحة اإلست

ئريين مثل القطن يقول  نوع المزروعات التي تم العمل على محاولة نشرها بين الفالحين الجزا
م كان القطن موضوع الساعة، لقد 1852- م1846" في هذه السنوات األخيرة  ف.هيقونيت:

 .3عملنا في كل مكان على زراعة القطن" 

إنتاجه سابقا لإلستهالك   التبغ، وكان  بزراعة  الفرنسيون  القطن إهتم  إلى  وباإلضافة 
 . 4المحلي فقط. ولكن الفرنسيين إستعملوه للتصدير والتجارة أيضا 

 

 
 . 817المرجع نفسه، ص 1

 . 674-671ص  -شارل روبير أجيرون، المرجع نفسه، ص 2

 . 179- 178ص   -صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص 3

، الجزء األول، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  م1900  - م  1860الحركة الوطنية الجزائرية  ،  سعد هللا أبو القاسم   4
 . 68م، ص 2000
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المنتوج الزراعي، بوماتجدر اإلشارة إليه أن الفالح الجزائري لم يكن يعرف المتاجرة  
نفسه   يفرض  الشاسعة أخذ  والمساحات  الكمية  المعتمد على  المعاصر  غير أن اإلقتصاد 

 .1بصورة تدريجية 

الجزائر   ذلك أن  التجارة اإلستعمارية،  العربية دور في تحريك  للمكاتب  وال شك أن 
م الذي نص على تكسير  1851جانفي   11ملحق تجاري لفرنسا وفق قانون    تحولت إلى

الحدود الجمركية بين البلدين في حين أقر إمتيازا خاصا لفرنسا لتصدير منتجاتها الصناعية  
. فالجزائر من هذه الزاوية مستعمرة زراعية تنتج ما تحتاجه الدولية الفرنسية  2إلى الجزائر
 . 3والتجارة لإلستهالك 

م، كانت الصادرات قد قدرت 1852وإثر صدور هذا القانون وبعد سنة واحدة أي عام  
ب:   القسنطينية  للمقاطعة  عام    9.934.384بالنسبة  تراجعت  حين  في  م  1853فرنكا، 

فرنكا. ويعود هذا التراجع في الصادرات إلى ظاهرة األوبئة التي أصابت   750.169بمعدل  
 .4المقاطعة 

كان الزيوت،  حيث  الصوف،  األنعام،  العلف،  الحبوب،  في  تتركز  الصادرات  ت 
إقتصادية  وتناقضات  مضاربات  وسط  نفسه  القسنطيني  الفالح  وجد  وهكذا  المرجان، 

 .5إستعمارية، ذلك أن اإلستعمار قد أدخل البالد وسكانها في دائرة التجارة الفرنسية الجهنمية 

عامل بالربا، وفي هذا المجال كان الضباط فهناك من كان يعتبر الضرر كامنا في الت
أول من ندد بالعواقب الوخيمة للتعامل الربوي، وكانوا مجمعين على أن أبسط العقود عند 

 
 . 674السابق، ص شارل روبير أجيرون، المرجع  1
 . 208-206صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  2

 . 68عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص  3

 . 208صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص  4

 . 209- 208ص –المرجع نفسه، ص 5
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ت أقصى ما  فظاهرة الربا قد سيطرت وبلغ  1العرب أكثرها أهمية، تعتبر وسيلة لإلقتراض 
، بل إن ضباط المكاتب يمكن التصور من حيث إستغالل الشبع لكل ثروات وقدرات القبائل

العربية قد صرخوا ضد مساوئ هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع القسنطيني 
والجزائري عامة: " ذلك أن اإلقتراض كان يتم به بأي سعر من أسعار الربح من أجل تلبية 

 .2حاجات إضطرارية.. كدفع الضريبة أو من أجل شراء القوت اليومي" 

- 1865راض المالك األهالي، مع حلول المصائب خالل السنوات  كما تضاعف إقت
، هذا وقد عانى الجزائريون من البؤس  3، وتناقصت في نفس الوقت مدخراتهم المالية 8681

والحرمان بسبب هذه األزمات وإستمرار المجاعة التي كان سببها جائحة الجراد، فقد ذكر "  
هالك أليم وبالء عظيم    ف فيها الناس علىصالح العنتري " أنها كانت مجاعة جديدة أشر 

 .4" ماهي إال مجاعة سوداء لم نرى في الزمان السالف أقبح وأفضع منها" حيث يقول:

، إذ إنتشرت األوبئة الفتاحة  ت والقحوط أثارا سيئة على السكانوقد تركت هذه المجاعا 
ره بشكل فتاك منذ اإلحتالل ، والحقيقة أن هذا الوبأ قد سبق التاريخ حيث بدأ إنتشا5كالكوليرا

 6الوفيات بقسنطينة كالتالي: ار، ويمكن تسجيل حركة المواليد و نتيجة ماحل بالبالد من دم

 المجموع  أطفال  نساء رجال المجموع  إناث ذكور السنة
 1207 563 295 349 601 302 299 م1847
 1235 649 267 319 677 312 365 م1848

 
 . 677شارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون...، المرجع السابق، ص  1
 . 209صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص  2

 . 680شارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون...، المرجع السابق، ص  3

العنتري   4 للنشر و مجاعات قسنطينة   ،صالح  ص  -م، ص1974التوزيع، الجزائر،  ، تح: رابح بونار، الشركة الوطنية 
54-55 . 

 . 115-114ص -عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص 5

 . 218-217ص –صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  6
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 1857 773 478 606 811 381 430 م1849
 1386 673 311 402 773 - - م1850
 1379 733 308 338 1119 - - م1851

 وما يمكن مالحظته أن عدد الوفيات في إرتفاع كبير عند عدد المواليد.

ولعل  1م قضت على نصف سكانها 1872م إلى  1867كما عانت األوراس أزمة مابين  
الحالة السكانية للمقاطعة في تضاؤل مستمر  لى أي حد كانت  اإلحصائيات المفصلة تبين إ

 : 2حسب الدوائر التالية

 م العدد المفقود1869إلى سنة:  م 1866الدوائر من سنة: 
 61.824نسمة  92.679 نسمة 154.503قسنطينة 

 3.693-25.963 29.656ميلية 
 18.485-42.698 61.183عين البيضاء 

 18.314-23.297 41.611تبسة 
 22.519-122.048 147.567سطيف 

 1.485-28.666 30.151تاقيطونت
 8.412-79.458 87.870بجاية 

 13.977-83.386 97.363برج بوعريريج
 22.427-.85.802 108.229باتنة
 6.644-30.148 36.792قالمة

أو   اإلقتصادية  األهالي  حالة  أمام  العربية  المكاتب  إن مؤسسة  القول:  يمكن  وهكذا 
اإلجتماعية السيئة للغاية إلى درجة التندمير الشامل، لم تقم بأدنى دور إنساني بل تركتهم  
يموتون جوعا ومرضا وحرمانا من كل شيئ، بل أكثر من ذلك كانت تسعى للعمل على  

 
 . 262عبد الحميد زوزو، األوراس...، المرجع السابق، ص  1

 . 221-220ص  -بق، صصالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السا 2
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، ولكن ذلك لم يمنع الجزائريين من  1نمية للمطالب اإلستعماريةإخضاعهم بكل الوسائل الجه
لسياسةالمستعمر وأحيانا اإلستماتة من أجل البقاء" ثورات أوالد سيدي هم  رفضالتعبير عن  

 . 2الشيخ، ثورة المقراني، ثورات إقليم الحضنة..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستعماريةالمطلب الرابع: المكاتب العربية والثقافة 
منذ بداية اإلحتالل الفرنسي للجزائر كان يسعى ضباط المكاتب العربية لتعلم اللغة  
العربية معرفة تقاليد المجتمع المجتمع الجزائري، ومحاولة اإلطالع على كل ما يجري في 
البالد إلكتشاف هذا العالم الجديد بهدف إحكام مقاليد السيطرة عليه. وبعبارة أخرى تحقيق  

 .3يسمى ب" اإلستعمار الفكري"  ما

 
 . 221المرجع نفسه، ص 1

 . 116عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص  2

 . 225صالح فركوس ، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص   3
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وهكذا فقد جاء في أحد التعليمات التي صدرت في أوائل أيام الغحتالل مايلي: " إن  
إيالة الجزائر لن تصبح حقيقة إال عندما تصبح لغتنا هناك في اللغة القومية، والعمل الجبار  

الي إلى أن تقوم مقام  الذي ترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين األه
 .1اللغة الدارجة بينهم"

م شغلت مسألة تعليم األطفال الجزائريون إهتمام المسؤوليين في  1844ومع بداية سنة  
كل من فرنسا والجزائر، ولفترة من الوقت إرتبطت هذه المسألة في أذهانهم بهدف سياسي  

 .2قيغايته توطيد أقدام اإلحتالل في الجزائر وليس التعليم والر 

ولتنفيذ سياستها التعليمية في إطارها التجهيلي، والتي جعلت من هذه المستعمرة ميدان 
للتجربة اإلستعمارية،  حاولت بذلك القضاء على الثقافة الوطنية بكل مقوماتها وتكوين أفراد  

 .3موالين لها، فأوجدت عدة أنواع من المؤسسات التعليمية تحت تصرف السلطات العسكرية

فبالنسبة لدائرة قسنطينة، فقد شهد ضباط المكاتب العربية أن السلطة اإلستعمارية لم  
تنجز أي شيئ بالنسبة للتعليم األهالي. ولكن التعليم اإلسالمي لم يكن مع ذلك راكدا، بل  
كان مشعا في أوساط المجتمع القسنطيني ويحافظ على إستمراريته، وهكذا فإن النقيب الذي 

قسنطينة قد إقترح على حكومته بعض التضحيات من أجل إعادة ترميم   كان يرأس مكتب
التعليم اإلسالمي في القطر الجزائري بشكل عام. وطالب هذا الضابط أن يمنح قرض خاص  

 .4فرنكا  14.800لتنفيذ هذا المشروع، قدر ب: 

 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  2، طم1956-م1931التعليم القومي والشخصية الجزائرية  ،  رابح تركي  1

 . 108م، ص1981

 . 24م، ص 2007، ط.خ، دار هومة، الجزائر، م 1944-م1830التعليم األهلي في عهد اإلستعمار   ،جمال قنان 2

 . 47، ص 2013، دار األمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، ط، عبد القادر حلوش 3

 . 246صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص  4
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العربية   المكاتب  على  إعتمدت  الفرنسية  السلطات  أن  إلى  اإلشارة  للتأثير وتجدر 
وإلخضاع األهالي فرفع العديد من ضباطها شعار تنوير العقول. لكن ليس بمعنى التنوير  

 .1كما يفهم بل الهدف هو ترسيخ الفكر اإلستعماري في الذهن األهلي

والواقع أن السياسة التعليمية اإلستعمارية لضباط المكاتب العربية والسلطات الفرنسية 
عمل إلدخال التعليم الفرنسي في أوساط الجماهير األهلية عن بشكل عام إنما تتجه نحو ال
فرنسية من أجل تحقيق " اإلستعمار الفكري" وهو أخطر أنواع    -طريق تأسيس مدارس عربية

 . 2اإلستعمار على اإلطالق 

ونتيجة لتمسك الجزائريين بلغتهم أدرك الفرنسيين أن سياستهم ستفشل إن لم يتم القضاء 
مي وهو المشروع الذي أعلن عليه سابقا سكرتير الحاكم العام الفرنسي على الدين اإلسال

للجزائر حيث قال: " إن آخر أيام اإلسالم قد دنت وخالل عشرين عاما لن يكون للجزائر  
رض تملكها فرنسا، فال يمكننا أن نشك  إله غير المسيح ونحن إذا أمكننا ان نشك أن هذه األ 

اإلسالم إلى األبد، أما العرب فلن يكونوا رعايا لفرنسا  على أية  حال بأنها قد ضاعت من  
الفرنسيون أن لهم رسالة حضارية 3إذا أصبحوا مسيحيين جميعا" العسكريون  ، وقد إعتقد 

 .4يقومون بنشرها تحت راية المسيحية 

وهذا ما يمكن إستخالصه من تصريح أحد ضباط المكاتب العربية حيث قال: " حللنا  
إتخذنا من المدارس مخازن وثكنات وإسطبالت وإستحوذنا على المساجد، بمدينة الجزائر ف

 
 . 59د القادر حلوش، المرجع السابق، ص  عب 1

 .248صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص  2

 . 109رابح تركي، المرجع السابق، ص  3

 . 68عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص   4



 نشأتها وأدوارها  المكاتب العربية                     الفصل األول                                  

 

47 

كنا نظن أننا سنعلم الشعب العربي مبادئ الثورة الفرنسية. ولكن مع األسف أن المسلمين 
 . 1رأوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة"

نوا وبهذا فكانت أعمال الضباط الفرنسيون إزاء الدين اإلسالمي أعمال إستفزازية، فأها
بيوت هللا وحولوا المساجد إلى كنائس ومستشفيات ومالجئ وقاموا بإلحاق األوقاف باإلدارة 
الفرنسية، وقد سعت إلى تحقيق رغبتها في القضاء على المقومات اإلسالمية بكل الوسائل  

 .2واألساليب وهذا ما يفسر تعاون رجال الدين مع العسكريين أي تقارب الحكومة والكنيسة

بل فإن التدمير اإلستعماري للمؤسسات األهلية التعليمية والدينية قد حول هذا  وبالمقا
الشعب في معظمه إلى حالة من األمية المطبقة، وإذا كان بعض الكتاب الفرنسيين يرجعون 
فشل هذه السياسة في الجزائر إلى الزوايا التي ظلت منتشرة في البالد، إال أن تلك الزوايا  

 .3م  1871ا واضحا إلى غاية ثورة المقراني في الواقع كان دوره

 
ريع ونشاط م دراسة في مشا1870-م1833الفكر اإلستعماري السانسيموني في مصر والجزائر  ،  مصطفي عبيد  1

، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر،  بمصر تجربة توماس" إسماعيل أوربان" وأثرها في الجزائر  السانسيموني
 . 79م، ص 2013

 . 67عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص   2

 . 256- 254ص -صالح فركوس، إدارة المكاتب...، المرجع السابق، ص 3
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 م 1871- م1860 المبحث األول:األسر الكبرى في الشرق الجزائري 
، فهو يمتد من البحر شمااًل  1من الصعب جدا إعطاء تحديد جغرافي لبايلك الشرق الجزائري 

، ومن الناحية الشرقية وطن حمزة وهو 2ماوراء بسكرة وواد سوف في حوض ريغ وإيغرغر جنوباً  إلى
، ومن  3أما باي قسنطينة فتحده عمالة تونس والحد بينهما يقال له سراط  ،من عمالة باي قسنطينة

الغرب جبال البيبان وأبواب الحديد حتى قرى بني منصور إضافة إلى سيدي عيسى وسيدي ججير 
 . 4ي الجنوب التي تمثل الحدود بين بايلك قسنطينة وبايلك التيطري ف

وضعية الحدود هذه وأطلق عليها الحدود المتحركة، حيث ذكر أن قائًدا   "نوشي"وقد وضح  
محلًيا يكون هو الوسيط بين الباي والسكان، ولهذا فالمقاطعة ليس لها حدود واضحة بل يتحكم فيها 

 . 5القادة الكبار

هذا البايلك أنه يضم داخل حوزته مجموعة من العائالت الكبرى التي تحظى بنفوذ    وما يميز
قوي بالمنطقة من ذلك مثال عائلة أوالد مقران لمدجانة التي تمتد مساحتها مابين فرجيوة بالشرق 
 الجزائري وقيادة شيخ العرب بالجنوب، كما يشمل قيادة عائلة إبن قانة التي تمتد على مناطق الزيبان: 
الزاب الظهري، الزاب القبلي والشرقي، قبيلة النمامشة الغراية، العرب الرحل الشراقة والغرابة، قيادة 

 
النبيلي فركوس  1 الفرنسي،  صالح بن  الجزائرية لإلحتالل  العلوم  م 1962م/1830-المقاومة المسلحة-تاريخ جهاد األمة  ، دار 

 . 132م، ص2012للنشر والتوزيع، عنابة، 

، مراجعة  لبلد قسنطينة وإستيالئهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينةفريدة منسية في حال دخول الترك    ،محمد صالح العنتري   2
 . 17م، ص2009وتقديم: يحي بوعزيز، عام المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  م1830-م1754مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر    ،احمد توفيق المدني  3
 . 48م، ص1974الجزائر، 

، أطروحة  م 1871-م1838البعد البايلكي في المشاريع السياسية اإلستعمارية من فالي إلى نابيلون الثالث  ،  أحمد سيساوي  4
 . 15-14ص -م، ص2014-م2013، 02مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة 

 . 43ع السابق، ص عز الدين بومزو، المرج5
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دوًرا ،  1أوالد جالل، سيدي خالد، أوالد زكري وكل صحاري منطقة الحضنة لتلعب  وهو ما أهلها 
 .2رئيسًيا في تفجير الثورة وإحتضان المجاهدين 

وأهمية العائالت الكبرى التي تقطنه، تبين لنا اإلطار الجغرافي   وهكذا فإن شساعة بايلك قسنطينة
الذي كان يمارس فيه أحمد باي سياسته الداخلية لم يكن باألمر السهل من حيث إدارة القبائل أو  

لحكمه  دائم حسب 3إخضاعها  إنتجاع  في  كانت  القبائل  هذه  أن جميع  النهاية  في  القول  يمكن   .
 . 4منهاإمكانيات وموقع كل واحدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .133صالح بن نبيلي فركوس، تاريخ جهاد...، المرجع السابق، ص   1

 . 31-30ص -م، ص1996، من إنتاج جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في األوراس، باتنة، م1916ثورة األوراس2

 . 133صالح بن نبيلي فركوس، تاريخ جهاد ...، المرجع السابق، ص  3

 . 70يد زوزو، االوراس إبان..، المرجع السابق، صعبد الحم 4
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 م1871 المطلب األول: إنتفاضة آل مقران
سنستعرض في مطلبنا هذا إنتفاضة آل مقران وذلك من خالل التعرف على أصول هذه األسرة  
كذلك التطرق على مختلف األسباب التي أدت إلى هذه اإلنتفاضة الكبرى وتتبع جل أحداثها وعرض 

 اإلنتفاضة.النتائج  التي أسفرت عنها 

 أصل آل مقران .1
بإنتمائهم إلى نسل فاطمة إبنة الرسول محمد بينما تقول المرويات الشفهية    "آل المقراني"يفاخر  

أنهم ينتسبون إلى أمراء قلعة بني حماد بجبل كناياففي القرن الحادي عشر ميالدي، وتحديًدا خالل  
د الُطبحي ينتمون إلى عشائر أوالد عبد  غزو قبائل بني هالل اإلسالمية للمنطقة كان أمراء آل عبا

، ومهما تكن حقيقة تلك األصول  1السالم، وأوالد قندوز. وهي تسميات إستمر آل مقران يحملونها
المغرب األقصى   إلى األدارسة أشراف  الباحثين  تعود حسب معظم  المقراني  البعيدة فأصول أسرة 

وتكوين أسر مرابطية    -الجزائر-ي المغرب األوسطالذين نزح منهم العديد من األفراد لإلستقرار بأراض
 .2م 15/16هـ 9/10عرفت شهرة كبيرة خالل القرنين 

ونظًرا للتأثير الكبير والنفوذ الواسع الذين كانت تحظى بهما أسرة أوالد مقران بمدجانة، فقد رأى  
الوقت الذي كانت  الباي أحمد من صالحه مساندتها ومؤازرتها لحماية األمن واإلستقرار ببايلكه، في

، فقد كانوا يشكلون سنًدا قوًيا ودعًما متيًنا إلدارة 3توجد فيه عناصر معارضة من األسرة نفسها إلرادته 

 
 . 13م، ص 2013، دار الرائد للكتاب، الجزائر، م في الجزائر1871تاريخ إنتفاضة ، لويس رين  1

، ديوان المطبوعات م 19هـ/  13م إلى  16هـ/10األسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن    ،جميلة معاشي  2
 . 52ص  م،2014الجامعية، 

 .  50م، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، م1850 -م1826الحاج أحمد باي قسنطينة  ، صالح فركوس 3
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الحاج أحمد باي الذي إستطاع أن يضمن والء تلك العائلة والقبائل الخاضعة لنفوذها ويحقق اإلستقرار 
 . 1واألمن ولو نسبًيا هناك 

 م 1871المقاومة إنطالق  .2
لقد كانت معظم أعمال المقاومة بعد األمير عبد القادر تتمحور حول التصدي لتسرب الفرنسيين  
داخل البالد. أو لمنعهم من اإلستيالء على أراضي مملوكة للجزائريين وإعطائها للمعمرين، ولم تكن 

ر، وحسب المجاهد عمار  هذه المقاومة ذات بعد إستراتيجي يهدف إلى إخراج الفرنسيين من الجزائ
 .2م في مصاف الثورة الشعبية الشاملة من حيث األسباب واألهداف" 1871قليل " يمكن وضع ثورة  

وفيفري   جانفي  شهر  خالل  حصلت  التي  الحوادث  كانت  للثورة  1871لقد  مقدمة  بمثابة  م 
 .3م 1871مارس  16الحقيقية التي قادها الباشاغا المقراني إبتداًءا من 

 لى إندالع ثورة المقراني مايلي:إالعوامل التي أدت  ومن بين

ولقد كانت أولى هذه العوامل ذات طابع ديني أساًسا وبعد ذلك سياسًيا، فقد سبقتها فترة من 
ألن الشعور    الورع الديني، حيث كانت مجموعات من الحجاج يزورون الشيخ الحداد في صدوق.

: "لن قبائل إرادتهم للدفاع عن اإلسالمد رؤساء بعض الالديني يختلط دائما بالشعور الوطني حيث أك
نتخلى أبدًا عن ديننا وإذا أرادت الحكومة أن ترغمنا على ذلك سنطلب منها الوسيلة لمغادرة البالد،  

 .4فإذا لم نجد الوسيلة فإننا نفضل الموت على إعتناق دينكم" 

 
فركوس  1 النبيلي  بن  اإلستقالل  ،صالح  غاية  إلى  اإلحتالل  بداية  من  الجزائرية  األمة  جهاد  تاريخ    المقاومة -موسوعة 

 .  209ص د.ت،  الجزائر،-التوزيع، باب الزوار، القافلة للنشر و 1، طم 1962-م1830المسلحة

 .   60م، ص 2009، الجزء األول، الدار العثمانية، ملحمة الجزائر الجديدة ،عمار قليل 2

م،   1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، وهران،  2، ط1، ج ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين،  يحي بوعزيز  3
 م. 238ص 

 .  210-209ص -، المرجع السابق، صمحفوظ قداش 4
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ومن العوامل أيًضا مأساة المجاعة الحادة األليمة التي راح ضحيتها اآلالف من الجزائريين  
وامتناع السلطات الفرنسية عن تقديم المساعدات الضرورية للمنكوبين، مما أقنع الباشاغا أنَّ هذه 

 .1السلطات ال يهمها سوى مصالحها وحفر ذلك جرًحا عميًقا في جوارحه وإحساساته 

وبالرغم من هذا فإن الكارثة اإلقتصادية التي أحدثتها المجاعة وخطر مصادرة األراضي التي 
نفوذهم   الذين أصبح  قادتهم  الوقت  نفس  يثير غيظ الجماهير، وفي  يفتأ أن  لم  القبائل  بقيت لدى 

الشرارة التي فجرت ثورة السكان الذين كانوا   Sedanيضعف يوًما بعد يوم. وكانت كارثة سدان  
 .2تيقنين من أن فرنسا المهزومة قد حطمت فيما بعد الحرب مع ألمانيا م

أكتوبر الذي يمنح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر   24وباإلضافة لهذه األسباب أيضا قانون  
. حيث علق  4وربط الجزائر بوزارة الداخلية الفرنسية  34.574، البالغ عددهم أنذاك 3بدون إستثناء 

إنني مستعد لوضع رقبتي تحت السيف ليقطع رأسي...ولكن، إذا كنت راضيا بطاعة    المقراني ".. 
 . 5الجنود، فإنني لن أطيع أبًدا أحًدا من التجار أو اليهود.."  

 6م على ثالثة أشياء:  1870أكتوبر  24وقد نص مرسوم 

 إلغاء النظام العسكري وتعويضه بالنظام المدني. -
 ن يرأسها الضباط.إلغاء المكاتب العربية التي كا -
 يهوديا. 38إعطاء الجنسية الفرنسية بصفة جماعية ليهود الجزائر، وكانوا حوالي  -

 
  105م، ص 2009الجزائر، -، الجزء الثاني، دار الهدى، عين مليلةموضوعات وقضايا عن تاريخ الحديث والعرب ، يحي بوعزيز  1
. 

 .   234عبد القادر بوطالب، المرجع السابق، ص   2

 . 61عمار قليل، المرجع السابق، ص 3

 .    82م، ص 2013الجزائر، -، دار دزاير أنفوا للنشر، باب الزوار 1، ط م2000-م1830الجزائر كرونولوجيا ، بشير بالح 4

 . 82بشير بالح، المرجع نفسه، ص   5

 . 61عمار قليل، المرجع السابق، ص 6
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وهناك سبب أخر ال يقل أهمية عما سبقه أال  وهو قيام السلطات الفرنسية بتجنيد أعداد كبيرة 
 .1يةمن الجزائريين وزجهم في الحرب ضد ألمانيا، مما أثار سخًطا في جميع األوساط الجزائر 

مصادرة أراضي الجزائريين ومواشيهم،  إلى رنسي وفق خطة صليبية ماكرة سعى اإلستعمار الف
وكان هدفه تهجيرهم وإبادتهم بوسائله الجهنمية قصد تنصيرهم وسلخهم عن أصلهم وعقيدتهم. كل 

المقراني والشيخ م بزعامة الباشاغا  1871هذه األسباب هي التي دفعت الجزائريين إلى الثورة عام  
 .2الحداد

مارس  14أية إستراتيجية عسكرية، فقد إجتمع بكل أبناء عمومته مساء يوم  هناك  لم تكن  وبالتالي  
م، بمدجانة معلًنا لهم أّن الوقت قد حان لتفجير الثورة ضد "حكومة اليهود والماركانتية" أي  1871

ارس في حين يتجه أخوه بومرزاق إلى م  14المعمرين، وقرر أن يزحف على مدينة البرج صباح يوم  
ونوغة وسور الغزالن، أما إبن عمه الحاج بوزيد فيدعمه من الخلف وكلف صهره السعيد بن داود 

 .3بمنطقة الحضنة وبوسعادة وأوالد نايل بالجلفة

كان المقراني الباشاغا يزحف إلى مدينة برج بوعريريج على رأس ثمانية آالف فارس، ومن برج 
إمتدت الثورة لتشمل معظم البالد الجزائرية من زكار وشرشال غرب مدينة الجزائر إلى   بوعريريج

جيجل والقل شرًقا، إلى الحضنة والمسيلة وبوسعادة وتقرت وباتنة وبسكرة وعين صالح جنوًبا، ولكن 
ي الذي ال بد من تأكيده هو أن حزم المقراني ونشاطه هو الذي دفع الثورة هذا الدفع قبل أن يرتم

 .4اإلخوان الرحمانيون في أحضانها

 
 

 . 106-105ص -يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا...، المرجع السابق، ص 1

 . 162بشير بالح، تاريخ الجزائر...،المرجع السابق، ص 2

، دار العلوم  م1962م/1830-المقاومة المسلحة  –تاريخ جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي  ،  صالح بن النبيلي فركوس  3
 . 337- 336 ص-م، ص2012للنشر والتوزيع، عنابة، 

 . 109يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا...، المرجع السابق، ص  4
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 م1871  دور الشيخ الحداد وأتباعه الرحمانيون في الثورة .3
ودوره   1لعبت الزاوية الرحمانية في هذه الثورة دور عظيم األهمية، حيث لمع إسم الشيخ "الحداد" 

 .2العظيم في تعبئة الجماهير للجهاد من أجل الخالص من نير اإلستعمار الفرنسي 

الدين   أنه لوال سالح  تأكد  الدين عامل قوي في محاربة األعداء كما  الباشاغا أن  لقد أدرك 
لنجحت الكنيسة وكل الرهبان القساوسة في تمسيح هذه البالد وتنصيرها، ثم لما أعلن الثورة أدرك أن 
إقناع الشيخ الحداد بمبدأ الثورة سيزود الحركة بعشرات اآلالف من المجاهدين األبطال أبناء زاوية  

 . 3صدوق وهو ما حصل 

لقد ساهم الشيخ الحداد وأتباعه في ثورة المقراني التي أدهشت اإلستعمار الفرنسي خاصة من  
الوحيدة التي تجاوزت حدود الدولة الوطنية التي حيث اإلعداد لها وشموليتها أنها الثورة الجزائرية  

كونها األمير عبد القادر ثم أن دور محي الدين إبن األمير عبد القادر كان مؤثًرا في الثورة الجزائرية 
 . 4التي توالها المقراني 

وإرتماء اإلخوان الرحمانيين في الثورة على هذا الشكل أعطى لها دفًعا قوًيا وإمتدت الثورة حتى 
شملت معظم البالد الجزائرية، ولقد إعتبرت السلطات اإلستعمارية دخول الرحمانيين للثورة خطًرا كبيًرا 
جًدا وأحدث لديها رد فعل تجاوز الحد. وكل من كتب على هذه الثورة رمى اإلخوان بالتعصب الديني  

 
م  1830أو كما يعرف الشيخ أحداد وإسمه الحقيقي محمد أمزيان بن علي الحداد، وجه من وجوه المقاومة الشعبية التي إندلعت بعد    1

إمولي بوادي الصومام وبعد ذلك بصدوق. كان م. إنتقلت عائلته من بني منصور لتستقر بإيغيل 1791ضد العدو الفرنسي، ولد في 
ل منها  أخذ  التي  الحدادة  بحرفة  يعمل  ولد حسين جده  الشريف  محمد  أجل  من  ،قبه.يراجع:  من  الحرب  إلى  اإلستقالل   المقاومة 

 . 16م، ص 2010، دار القصبة للنشر، الجزائر،  م1962-م1830

 . 62عمار قليل، المرجع السابق، ص 2

 . 109يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا...، المرجع السابق، ص  3

 . 225م، ص 2006، الجزائر، دار المعرفةتاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر،  ، العربي منور  4
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عض منهم مثل "فاوتي"  والعنصرية، وحاولوا أن ينزعوا منهم الروح الوطنية والهدف الوطني بل إن الب
 .1حاول أن يتهم اإلخوان بكونهم مشوشين مدفوعين من قوى خارج حدود البالد

كما إنظم للثورة وجوه من المرابطين كانوا مجاهدين ودعاة للثورة. جندوا لها الجماهير بتنقلهم  
ن سعدون، محمد الجعدي والحسين بن موالي الشقفة ومحمد بن فيالة والقريشي ب في األسواق مثل: 

وقد إنتقم الفرنسيون منهم فهدموا الكثير من الزوايا مثل: زوايا موالي الشقفة وإبن فيالة وسيدي عبيد 
 .2جنوب تبسة والقريشي بن سعدون وعلى رأس هذه الزاوية صدوق الرحمانية

لية  وهكذا فإن اإلنتفاضة الشعبية وانطالقة الطبقة المستغلة نحو التحرر والحركة القومية األص
الشعب في صورة  يعيشها  قاسية  تجربة  كلها عن  تِنشأ  التي  الثورات.  لمختلف  السبيل  تمهد  التي 
مأساة، وهي بخالف بعض األفكار القومية الزائفة التي تنشأ ال عن وهم وخيال بل عن تبصر بما  

 . 3تمعيخبئه المستقبل وتصور واضح لمصير اإلنسان وبالدرجة األولى لمصيره كفرد من أفراد المج

م هي ثورة اإلخوان الرحمانيين الذين كانوا في نظر 1871ومن هنا فإن ثورة المقراني والحداد 
الفعال   بهم، نظرا لعددهم الضخم والدور  الثورة وكاد أن يعصف  الفرنسيين أهم خطر واجهوه في 

و  لتحقيقها  يسعون  كانوا  التي  الواضحة  واألهداف  الثورة  به خالل  قاموا  الذي  في  والواسع  المتمثلة 
 .4تحقيق اإلستقالل الوطني لبالدهم

 آل مقراني مقاومةنتائج  .4
بعد إستشهاد المقراني إلتحق بومرزاق بمعسكر الشيخ الحداد في تيزي الجمعة قرب بجاية، لكن 

م، وشعر بومرزاق بخطورة الوضع  1871أسرة الحداد ما لبثت أن إستسلمت في بداية جويلية من عام  

 
 . 110يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا...، المرجع السابق، ص  1

 . 599م، ص 2013، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر في التاريخ،  عثمان السعدي2

 . 73م، ص 2007، تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر،  الجزائر والمجتمع، مصطفى األشرف 3

 . 121وعات وقضايا..، المرجع السابق، ص  يحي بوعزيز، موض 4
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جانفي   20راء مع أفراد أسرته فاًرا من العدو الذي تتبع فلولهم حيث إعقله في  فإنسحب إلى الصح
 . 1م، وهكذا يسدل الستار على ثورة المقراني ولكن لم يسدل على مسيرة المقاومة1872

ومن ثم كانت الخسائر فادحة والعقوبات صارمة والنتائج بعيدة المدى. وكل الكتاب حتى األكثر 
 .2إعترفوا بقسوة االحكام ووخامة العواقب منهم تشددا، 

وبالتالي كانت الثورة فرصة للسلطات الفرنسية الجديدة أن تنزع من أيدي الجزائريين مصدر 
قوتهم وهو األرض والمال، وهو ما عنيناه بمصادرة األراضي وفرض الغرامات على حمل السالح،  

لذلك انشئت خالل   بلغت  مراكز إستيطانية ج  1875-1872وتبعا    70مركزا، منها    144ديدة  
 . 3مركزا في إقليم قسنطينة وحده 

م، قد سجلت نهاية عملية تفكك المجتمع الجزائري أي  1871ومايجدر اإلشارة إليه أن ثورة  
 .4تفتته وحولت الشعب الجزائري إلى كم من األفراد 

رقعة خاضعة    وأصبحت تقريبا الملك الحصري للمستوطنين، حيث إعتبرت الجزائر المنهزمة
 . 5أي جاهزة للنشاط اإلستعماري اإلستيطاني 

 

 

 

 

 
 . 338صالح بن النبيلي فركوس، تاريخ جهاد...،المرجع السباق، ص 1

 . 269- 268ص  -عبد هللا مقالتي، المرجع نفسه، ص 2

 . 271- 270ص -المرجع نفسه، ص3

 . 239عبد القادر بوطالب، المرجع السابق، ص   4

 . 222م، ص 2013، منشورات ميموني، 1، طالمقراني، مولود قايد 5
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 م1864 - م1860 إنتفاضات إقليم الحضنةالمطلب الثاني: 

 م1871-م1838التنظيم اإلداري للحضنة  .1

 الحضنة الشرقية  .أ
كانت مسألة إدارة الجزء الغربي من الحضنة بالنسبة للجيش الفرنسي أقل شئًنا عنها من الجزء  

أسرة المقراني تحكمت فيها نسبًيا إنطالًقا من سلطتها القديمة عليها، ومن جانب آخر  الشرقي ألن  
الزيبان   قيادة  بين سلطة  تفرقت  السلطة بحيث  بمركز حضري يجمع  الشرقية  لم تحضى الحضنة 

 .1بقيادة بوعزيز بن قانة أحياًنا وقيادة األوراس أحياًنا أخرى 

البداية على   في  فرنسا  للنفوذ وبالمقابل عملت  بالحضنة كوسيلة  النافذة  العائالت  إستقطاب 
والسيطرة على األهالي، ألن منطقة الحضنة ونظًرا لتكوينها اإلجتماعي وصعوبة إختراق عروشها  

 .2التي عادت تتضامن فيما بينها ضد الدخيل األجنبي وتنسى خالفاتها التقليدية 

التوسعية خاصة في الجزائر   العسكرية  والقوى  حيث عمدت األلة  الكبرى  إلى ضرب األسر 
 . 3عسكرية تتحكم في النطاقات الزراعية الرعوية مثل آل المقراني-المحلية كمفاصل إجتماعية

هذا وقد عملت القيادة العسكرية لإلحتالل الفرنسي على بث اإلنقسام والنزاع بين المقرانيين  
المقرانيين بإقليم الحضنة بعد أن  وعائلة بوعزيز بن قانة، لذلك أبعدت بن قانة وفصلته عن نفوذ  

تولى قيادة الحضنة الشرقية مكانه فرحات بن سعيد ونصبت فرنسا على المركز الجديد الذي إستحدثته  
لقيادة الحضنة الشرقية وهو بريكة أحد أفراد عائلة المقراني وهو سي مقران بن سي محمد الحاج، 

 
دراسة وثائقية في إنتصاب اإلحتالل والمقاومات الشعبية  -اإلحتالل الفرنسي والمقاومات الشعبية بمنطقة الحضنة  ، كمال بيرم  1

 . 127م، ص 2013، دار ميم للنشر، 1ط  م،1954-م1838وإدارة األهالي

بيرم   2 الغربية    ،كمال  الحضنة  في  والسياسية  واإلقتصادية  اإلجتماعية  الفرنس–األوضاع  اإلحتالل  ،  م1954-م1840ي  فترة 
 . 84م، ص 2011- م2010قسنطينة، -أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري 

 . 54توفيق بن زردة، المرجع السابق، ص  3
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طية ومنحته قيادة كل من الحضنة الشرقية الذي جيئ به من منطقة مدوكال، وهو من عائلة مراب
 .1وكال والقنطرة دوالصحاري وم

كان  إجتماعية  وحدة  أحياًنا  تشكل  إستمرت  فقد  فيها  التنقل  وسهولة  الحضنة  ونظًرا إلمتداد 
اإلحساس المشترك باإلنتماء إليها من بين العوامل األساسية في محاولة اإلحتالل الفرنسي إدارتها  

 .2على هذه الوحدة التي شكلت في نظره أساس المقاومات المحلية بطريقة تقضي 

 الحضنة الغربية .ب
تعتبر منطقة بلدية المسيلة المختلطة إحدى أقاليم بايلك الشرق الذي كان يعين القيادات على  
فإنها   التيطري  بايلك  تماس  على  تمتد  المنطقة  هذه  أن  ورغم  المسيلة،  مدينة  مثل  الهامة  مراكزها 

منذ مدة إلى نفوذ المقرانيين الذين وطدوا عالقاتهم باألتراك، وقد شكل أوالد مقران تحت خضعت  
قيادة أحمد بن بوزيد المقراني سنًدا قوًيا ودرًعا متيًنا إلدارة الحاج أحمد باي قسنطينة نهاية الحكم 

 .3العثماني

ئلة المقراني وخالفة  والظاهر أن الحضنة الغربية كانت ضحية السياسة اإلستعمارية إتجاه عا 
مجانة، فرغبتها في قليص نفوذ العائلة ثم إخراج أجزاء من الحضنة الغربية من دائرة نفوذ أحمد 

أوالد دراج، أوالد نجاع، أوالد نايل، أوالد زكري، أوالد  (المقراني إلى دائرة بسكرة بداية اإلحتالل مثل:
هدف التنظيم الجديد الذي أرادته فرنسا وراء   ، وكان)حركات، أوالد ساعي، أوالد رابح، أوالد عيسى

 . 4نقل هذه القبائل هو التمهيد إلنشاء دائرة مدينة بوسعادة 

 
 . 128كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي..، المرجع السابق، ص  1

 . 84كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية...، المرجع السابق، ص  2

 . 149كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص  3

 . 102-101ص  -كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية..، المرجع السابق، ص 4
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ومن بين الوسائل التي إستعملتها إدارة اإلحتالل لتفويض سلطة المقرانيين على الحضنة الغربية 
 . 1هو تأسيس المالحق العسكرية التي تكونت عقب اإلحتالل

غيرات الحادثة فقد أصبحت منطقة الحضنة الغربية تحت قيادة آغا الحضنة  ونتيجة لهذه الت
بوضياف بوراس الذي كان في صراع مع عبد هللا بن بوعزيز شيخ أوالد ماضي، ثم مع حامد بن 
عمر الذي عين هو األخر آغا على الحضنة الغربية من قبل عبد السالم المقراني، ودخلت هذه 

 . 2عبد القدر عن الحضنة في صراعات ودسائس القيادات منذ رحيل األمير 

وفيما يلي سنتطرق إلى أهم اإلنتفاضات التي قامت بإقليم الحضنة وخصوًصا في شقها الغربي،  
ويجدر اإلشارة إلى أن خصوصيات البحث هي التي فرضت علينا تحديد منطقة هذه الدراسة وذلك 

 ضات سوى القليل منها. توفر الكتابات بالّلغة العربية عن هذه اإلنتفا ملعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 157نسي...، المرجع السابق، ص كمال بيرم، اإلحتالل الفر  1

 . 102كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية...، المرجع السابق، ص  2
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 م1871-م1860إنتفاضات إقليم الحضنة .2

 م1860إنتفاضة أوالد عمر بزعامة محمد بن بوخنتاش  .أ
الكثير من الكتاب الفرنسيين الذين تناولوا تاريخ المقاومات الشعبية في الجزائر أمثال لويس  

بوخنتاش البركاتي، ولقبوه بالشريف رين وشارل فيروا مقاومة أوالد عمر بالحضنة بشخصية محمد  
وحاولوا إبراز البعد األسطوري لهذه الشخصية وكراماتها مبتعدين كثيًرا عن الدوافع الحقيقية التي أدت  

 .1إلى مثل هذه اإلنتفاضات والمرتبطة باإلحتالل ومستجداته على الصعيد اإلجتماعي واإلقتصادي 

 ثورة أوالد عمرأسباب .1
تقارير عسكرية عن الوضع العام لمنطقة الحضنة رغم الكتابات القليلة حول ثورة  أشارت عدة  

بوخنتاش، إال أننا ال نجد فيها من تطرق إلى األسباب الحقيقية للثورة. وقد حاولت كتابات الضباط 
 . 2الفرنسيين إعطائها البعد الشخصي واألسطوري للشيخ محمد بوخنتاش 

 باب التي تناولتها السلطات الفرنسية:وفيما يلي سنتطرق إلى بعض األس

تصرفات القايد سي المختار بن دايخة قايد الحضنة الشرقية إتجاه أحد أفراد عائلة من فرقة  
مرابطين معروفة من أوالد علي بن صابر الذي كان خوجة أيام حكم أحمد باي قسنطينة إنطالًقا من  

 .3ساندت الشيخ بوخنتاش وعرش أوالد صابر  العالقة التي كانت موجودة بين عرش أوالد دراج التي

 
 . 36كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية..، المرجع السابق، ص 1

 . 37المرجع نفسه، ص 2

 . 52كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص  3
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باإلضافة للتأثيرات الدينية والتي لعب من خاللها بعض المشايخ ومقدمي الطرق الصوفية دوًرا  
بارًزا في تهيئة السكان للثورة والمعروف أن منطقة أوالد دراج التي شهدت أحداث الثورة كانت تتبع 

 . 1الل الطريقة التيجانية إلى غاية بداية اإلحت

وأيًضا مسألة النزاعات على األراضي وتقسيم المياه بين الفرق و خدمة السواقي والسدود التي 
أخذت أبعاًدا خارج النطاق التقليدي للعرش بعد اإلحتالل الفرنسي الذي ُخول للقياد الجدد الذين قدموا 

قايد سي المختار بن الوالء لفرنسا صالحيات واسعة وسلطة وإمتيازات على حساب األهالي مثل ال
 .2دايخة والذين زادوا عن أبعاده في إستغالل األراضي وحق المياه في السقي

 إندالع اإلنتفاضة وتوسعها  .2
من شهر مارس،   24إلى  22-21تصل للقوات الفرنسية منذ أيام  لقد بدأت أخبار إنتشار الثورة  

بقسنطينة إلى قيادة القوات   Divisionوقد أعطت القيادة العسكرية العليا الممثلة في قيادة الوحدة  
بتجهيز حملة عسكرية والتوجه    Peinوالضابط    Demaretsالعسكرية بالمسيلة الضوء إلى الكولونيل  

إلى المسيلة لمقاومة الشرف بوخنتاش وقواته المتمثلة في أعراش أوالد دراج وأوالد عمر وأوالد نجاع  
 . 3وأوالد منصور وأوالد سحنون 

وعند سماع الكولونيل قائد قسمة باتنة باألمر أرسل ضابط لتقصي الحقائق مع عضوين من  
ال وعند عودة  العربي،  بإرسال حملة عسكرية  المكتب  الكولونيل  أمر  الخبر  تأكد من  الذي  ضابط 

 
 . 37رجع السابق، صكمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية..، الم 1

 . 53كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق،  2

 . 54المرجع نفسه، ص 3
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، حيث كانت هذه الحملة مكونة من الصبايحية والرماة 1بسرعة للقضاء على محاولة الثورة بالمنطقة 
2. 

مارس بتجهيز   20لقد أحست فرنسا بإحتمال قيام إنتفاضة بالحضنة لذلك قامت منذ تاريخ   
، هذا اإلحساس دليل على أن تحرك سكان الحضنة كان   Devauxديفو  قوة عسكرية بقيادة الجنرال

خطير للغاية وأن الثورة كانت بعيدة على أن تكون مجرد إنتفاضة شخصية لبوخنتاش أو رد فعل 
م إلى إقامة مخيم عسكري بقوة 1860مارس    2بسيط بل كانت هيجان كبير دفع فرنسا منذ تاريخ  

 . 3هامة بمنطقة واد النوال 

م 1860مارس    25ل سير الحملة هاجم الثوار القوة الفرنسية في موقع خنق أم حمام يوم  وخال
إال أن قوة وتنظيم الجيش الفرنسي من جهة وقلة األسلحة وضعف اإلنتشار بالنسبة للثوار ساهم في  

 .4إنتصار القوات الفرنسية

السكان مع هذه الحركة هو دور ونتيجة لكل ماسبق فإن الدور الرئيسي الذي أدى إلى إلتحام  
حثهم  مانية حيث قاموا بتعبئة السكان و المشايخ والقيادات الروحية للمنطقة خاصة مقدمي الطريقة الرح

 .5في الحرب ضد فرنسا 

 

 
 . 38كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية...، المرجع السابق، ص  1

وحضارات  ، مذكرة ماجستير في تاريخ  م1945-م1884دراسة إقتصادية وإجتماعية بين  -بلدية المسيلة المختلطة  ،كمال بيرم  2
 . 50م، ص 2006م/2005قسنطينة، -وري البحر المتوسط، جامعة منت

 . 39كمال بيرم، األوضاع اإلحتماعية....، المرجع السابق، ص  3

 56كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي ...، المرجع السابق ، ص  4

 . 58المرجع نفسه، ص كمال بيرم،  5
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لقد شكلت أحداث الحضنة صعوبة كبيرة لإلحتالل الفرنسي في التحكم والسيطرة على منطقة  
التي وكلت القيادات  التقليدي وراحت   الحضنة، كما أن  الدور  تلعب  قبل اإلحتالل لن  المهام من 

 .1تبحث عن مكان لها مع اإلحتالل على حساب األهالي

 م 1864إنتفاضة أوالد ماضي  .ب
كانت إنتفاضة عرش أوالد ماضي ثورة شعبية في إطارها الوطني رغم محليتها ألنها تزامنت  

وتلبية لرغبة السكان في رفض اإلحتالل كما كانت ثورة  مع نداء أوالد سيدي الشيخ بالغرب الجزائري  
جهادية دينية حركت وهزت كامل المنطقة وإستدعت تجنيد فرنسا لفيالق عسكرية من جهات مختلفة، 
وأكدت بذلك أن اإلحتالل الفرنسي لمنطقة المسيلة لم يتم في ظروفه لوال تداعيات اإلنقسامات المحلية 

 . 2يازات القديمة وأطماعهم في ظل اإلحتالل وتداخل أصحاب النفوذ واإلمت

فقد مثلت هذه اإلنتفاضة تجاوًبا شعبًيا كبيًرا لسكان مدينة الميسلة وعرش أوالد ماضي وعروش  
بوسعادة مع نداء كاتب زعيم أوالد سيدي الشيخ الباشاغا سي الفضيل بن علي، الذي حل على مدينة  

 . 3ضد المحتلم لجمع السكا على الثورة 1864المسيلة سنة 

 أوالد ماضي  أسباب إنتفاضة .1
ومن أسباب هذه اإلنتفاضة إقدام فرنسا على إنزال مكانة بعض العائالت التي كانت لها عالقة  

الجماعي 4بوضع األهالي كالمقرانيين  العمل  السكان من  بمنع  ، وقد سبق اإلنتفاضة إجراء فرنسا 
كانت تفرض على السكان عند مرور القوات  م، والضرائب التي  1863المعروف بإسم التويزة سنة  

 .5الفرنسية 
 

 . 43- 42ص  -بق، صكمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية..، المرجع السا 1

 . 51بيرم كمال، بلدية المسيلة المختلطة...، المرجع السابق، ص  2

 . 61بيرم كمال، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص  3

 . 62المرجع نفسه، ص 4

 . 51بيرم كمال، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص  5
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إلى جانب الدور الهام لمكانة كاتب زعيم أوالد سيدي الشيخ سي الفضيل بن علي والذي عمل  
، حيث تم إجتماع زعماء وكبار أعيان  1م 1864على التحضير لإلنتفاضة بمنطقة المسيلة منذ جوان  

الغزلي بمدينة المسيلة وأدوا اليمين بالجهاد مع إخوانهم الثوار  المنطقة لبال وفي سرية بجامع سيدي  
بغرب الجزائر، وبدأت األخبار تنتشر بسرعة مفادها قدوم أوالد زعيم أوالد سيدي الشيخ سليمان بن  
ووهران،   الجزائر  عروش  مثل  عديدة  مناطق  في  السكان  إنتفاضة  أخبار  الناس  تناقل  كما  حمزة 

الد سيدي إبراهيم ببوسعادة وبدأت عملية جمع المئونة والحبوب وتجميع  وبوغاغر وأوالد عامر وأو 
 . 2المواشي ثم نقلها بعيًدا إلى الجبال لتأمينها

 م 1864أوالد ماضي  إنتفاضة إندالع .2
إندالع اإلنتفاضة عام   قبائل الحضنة أوالد ماضي وأوالد  1864قبيل  تجميع  تم  عبد هللا  م، 
حم من طرف القيادات المحلية، في نفس الوقت الذي تحرك فيه  والهجارس والسالمات في وادي الل

 .3أوالد عامر في الجنوب

ولما أحست السلطة العسكرية عن طريق قياداتها بالمنطقة بنوايا السكان، قام القائد العسكري  
م لإلستعداد لمواجهة اإلنتفاضة، ثم 1864أوت    15بإستدعاء كل قياد الحضنة في    Briandبرياند

والكولونيل سيروكا    Delacroixجهزت فرنسا قوة عسكرية إنطلقت من قسنطينة بقيادة الجنرال دوالكروا  
Seroka    برياند الجيش    Briandوالكولونيل  لدعم  المسيلة  نحو  فرقة  المقراني  وقاد  بوسعادة  من 

 .4ي الفرنس

وخالل محاولة الكولونيل برياند التحرك في بوسعادة نحو المسيلة حاصرته قوات إبراهيم بن  
م شمال شط الحضنة ونظًرا  1864سبتمبر  08عبد هللا زعيم اإلنتفاضة بالقرب من قرية بانيو في  

 
 .63-26ص -بيرم كمال، اإلحتالل الفرنسي..، المرجع السابق، ص 1

 . 45كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية...، المرجع السابق، ص  2

 . 63كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي ....، المرجع السابق، ص  3

 . 45كمال بيرم ، األوضاع اإلجتماعية...، المرجع السابق، ص  4
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ة الموجودة لشدة المقاومة وعجز فرقة بوسعادة من العبور نحو مدينة المسيلة فقد تدعمت القوة الفرنسي
بالمنطقة بوصول فرقة سيروكا وبأعداد كبيرة من قوم سطيف وباتنة، التي وصلت مدينة المسيلة في 

م وإمتدت اإلنتفاضة إلى عروش أخرى مثل أوالد سيدي إبراهيم وأوالد فرج وأوالد  1864سبتمبر  18
 .1عيسى 

بعمليات قمع واسعة   الثورة  الفرنسية عقب أحداث  السلطات  مست ممتلكاتهم وأموالهم  قامت 
 .2وأعراضهم وأنفسهم وفرضت عليهم ضريبة حرب قاسية

لقد أبرزت إنتفاضة أوالد ماضي مدى التماسك الشعبي والتالحم ضد الغحتالل وقدرة األهالي 
على تحطيم مخططاته، كما برهنت على مدى الترابط بين المقاومات الشعبية التي حدثت في تلك 

، كما برهنت هذه اإلنتفاضة على مدى نفوذ أعيان المنطقة ومشايخها  3ات الوطنالفترة في مختلف جه
وتأثيرهم في جمع الناس وتوحيد صفوفهم، رغم اإلنقسامات القديمة التي وجدت قبل اإلحتالل الفرنسي 

م، ولعل هذا الدور هو الذي دفع  1857مثل صف بن بوضياف وصف المقرانيين خصوًصا سنة  
 .4م 1871إلى اإلنضمام إلى جانب ثورة المقراني عام  معظم سكان الحضنة

 م 1871إنتفاضة المقراني بالحضنة  .ت
رغم تعدد اآلراء حول أسباب الثورة فإنها مثلت ذلك الهيجان الشعبي واإلحساس الوطني عن  

لإلستقاللهم واألمل  مدى التذمر من المحتل الجديد والطموح والرغبة الجامحة في إسترجاع الجزائريين  
 .5في طرد السيد الجديد وهذا مايفسره مشاركة ثلث السكان في حمل السالح واإللتجاء للجبال 

 
 . 52كمال بيرم، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص  1

 . 48ماعية...، المرجع السابق، ص كمال بيرم، األوضاع اإلجت 2

 . 53كمال بيرم، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص  3

 . 68كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص  4

 . 49كمال بيرم، األوضاع اإلجتماعية....، المرجع السابق، ص  5
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وبالتالي إن العالقة بين المقرانيين وأهل المسيلة قديمة في الزمن وقوية في الصلة، فقد مرت  
وإنتقال بعض أفرادها العائلة  إنقسام  إلى عرش أوالد ماضي    بأحداث كثيرة كانت من بين عوامل 

إقليم الحضنة النافذ والمؤثر على  العرش  الذي ظل  المقراني 1بالمسيلة  ثورة  المتتبع ألحداث  إن   ،
لمنطقة المسيلة يصطدم بذلك اإلنقسام حول المشاركة في الثورة والذي أدى إلى بروز ما أصبح 

 .2أو الذين وقفوا إلى جانب فرنسا  يعرف في المنطقة بجماعة المنافقينوالذين لم ينافقوا مع المقراني

 الثورة وموقف السكان منها توسع .1
المقراني للجهاد ضد فرنسا، فقد أعلنت عدة عروش   إنقسم سكان منطقة المسيلة حول نداء 

ماضي أوالد  مثل  المقرانيين  جانب  إلى  معتوق -الحرب  ماضي -أوالد  منصور  دراج-أوالد   - أوالد 
ونوغة ومشيخة أوالد نجاع بقيادة جنان   -أوالد ضاعن بني يلمان  -أوالد سيدي هجرس–أوالدعبد هللا  

بن الدري، وعرفوا بالمنافقين في حين وقفت جماعة محدودة إلى جانب فرنسا ورفضت النداء مثل 
 .3م 1841سبتمبر  3صف بوضياف بن بوراس الذي عين قايد الحضنة من طرف فرنسا منذ 

م كلف المقراني السعيد بن بوداود على قيادة 1871سنة  وعند إندالع الثورة في األشهر األولى ل
 1871منطقة المسيلة وبوسعادة، وكانت مجابهته األولى مع القائد الصخري بوضياف في ماي  

بمنطقة سيدي هجرس الضين ناصروا كثيرا المقرانيين، في الوقت نفسه كلف بومرزاق على قيادة 
نقسام موجود من قبل بين صفي البيضة المناصرين  منطقة ونوغة شمال غرب المسيلة، حيث كان اإل

 . 4للمقراني"بني يلمان" وصف الكحلة تحت قيادة بوضياف " ملوزة"

 
 . 69كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص  1

 . 55-54ص -كمال بيرم، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص 2

 . 55المرجع نفسه، ص 3
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بالمنطقة  األعيان  وكبار  المسيلة  مدينة  مشايخ  لدى  واسعة  إستجابة  المقراني  نداء  لقي  لقد 
بوجملين بالمدينة  إلى جهاد مقدس أعلنه شيخ زاوية سيدي  الجانب 1وتحولت اإلستجابة  أما في   ،

الحربي فقد حقق خليفة المقراني بالحضنة والمسيلة السعيد بن بوداود إنتصار كبير على خليفة فرنسا  
نتصار القايد علي بالمنطقة الصخري بن بوضياف بمنطقة السعيدة عرش أوالد ماضي، ودفع هذا اإل

ي هجرس، إلى اإلنضمام إلى  بن تونسي من أوالد علي بن داود وكذا العمري بلعمري من أوالد سيد
، ومن بعده Cerezقوة السعيد بن بوداود ضد صف بوضياف وفرنسا وقوتها بقيادة الجنرال سيريز  

 . 2الذي أمر بقنبلة الثوار والمشاتي التي وقفت بجانبهم  Muelمويل 

م بعد أن إشتد  1871كما إمتدت الثورة جنوب الحضنة بعرش أوالد سيدي حملة في جوان  
الخناق على المقرانيين بمدينة المسيلة منذ قدوم الجنرال سيريز إليها، ولم يستقر الوضع طويال للقوات  

 . 3م في أخذ ورد بين الثوار وجيش اإلحتالل1871الفرنسية بمدينة المسيلة التي ظلت صيف 

المقاومة بصفة  أدت الحمالت العسكرية الفرنسية العنيفة والمكررة ضد المقرانيين إلى تقهقر  
عامة ودفع بعائلة المقراني آخر المطاف إلى اإللتجاء بأعالي جبال المعاضيد التي تكونت منها 
فرنسا   عملية محاصرة  دفعت  فقد  ونفوذها،  إمارتها  نهاية  مكان  كذلك  كانت  والتي  المقراني  عائلة 

كهم وقومهم وماشيتهم إلى جبال وأعوانها لعائلة المقراني منطقة المسيلة إلى إلتجاء أفراد العائلة بأمال
 .4المعاضيد بمعية السعيد بن بوداود وتم التحضير لمغادرة المنطقة نحو الجنوب الجزائري 

 
 . 56كمال بيرم، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص  1

 . 72-71ص -الل الفرنسي...، المرجع السابق، صكمال بيرم، اإلحت 2

 . 57كمال بيرم، بلدية المسيلة...، المرجع السابق، ص  3

 . 73-72ص -كمال بيرم، اإلحتالل الفرنسي...، المرجع السابق، ص 4
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المسيلة  ط  ومن خالل المقاربات السابقة نجد أن األحداث المتسارعة والمتناقضة أحيانا بمحي
خالل ثورة المقراني تجعلنا نعتقد في أهمية التقسيمات اإلجتماعية، والتي وجدت وإمتدت إلى فترة  

1العسكرية في معارك المقرانيين مع الفرنسيين تالل والتي أثرت على التوازنات حاإل
.

من المكاتب العربية لجزائرية والفرنسية  المبحث الثاني: المواقف ا

 أعيان الزوايا المطلب األول: موقف 
كان لرجال الدين دور كبير في تعبئة الجماهير من أجل النهوض والوقوف في وجه اإلستعمار  
الفرنسي، وقد تبين لنا ذلك من خالل الطريقة الرحمانيةوالدور الكبير الذي قامت به في اإلنتفاضة 

 دورها في إقليم الحضنة. مقراني وكذلك الطريقة القادرية و الكبرى لل

والواقع أن تأثير الطريقة الرحمانية كان كبيرا في جهات مختلفة، ذلك أن تأثيرها كان يتنامى  
بل إن  إلى مراكز    بإستمرار،  الرحمانيين  المقدمين  إذ تحولت زوايا  بإسمها،  إندلعت  ثورات عديدة 

 .2مقاومة

ونحن ال نستغرب أيضا أن يكون عبد القادر بن محي الدين أيضا متعلقا بالطريقة القادرية 
الفكرية   أنهى حياته  القيطنة، وقد  العبادة والزهد في زاوية  والروحية  القاضي شطر من حياته في 

 .3بكتاب كالمواقف

 
 .58كمالبيرم،بلديةالمسيلة...،المرجعالسابق،ص1

 . 80- 70-69ص  -صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص 2

ص  -م، ص1974، تر: أبو القاسم سعد هللا، د ط، الدار التونسية للنشر، تونس،  حياة األمير عبد القادر  ،شارل هنري تشرشل   3
27-28 . 
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إن الواقع الطرقي بالجزائر قد حدد إلى حد كبير مالمح السياسة اإلستعمارية لفرنسا، ذلك أن  
صمود بعض الطرق وقيادتها للعديد من الثورات طيلة الخمسين سنة االولى من إستعمارها كالطريقة  

 وخاصة الرحمانية. 1القادرية 

 

 

بالمقاطعة القسنطينية    2ير الطرق الدينية وخاصة منها الرحمانيةومهما يكن من أمر، فإن تأث
كان يقلق ويزعج كثيرا ضباط المكاتب العربية الذين كانوا يرون في تلك الطرق بل في "الدين" تهدئة  

 .3اإلخوان" رمزا للوحدة والمؤاخاة للتحرر من رقبة اإلحتالل "  تجاوز مخاوفها، وفيوتقوية الجماهير ل

ويجدر االشارة أن هذه األخيرة لعبت دور بارز في إنتفاضة المقراني بالشرق الجزائري وذلك  
 من خالل تعبئة الجماهير من أجل الخالص من نير اإلستعمار الفرنسي.

 

 

 

 

 

 

 
ياء. يراجع: أبو القاسم سعد وهي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجياللي، وهو يعتبر عند المتصوفين سلطان األول ،الطريقة القادرية 1

 .  42، ص 1998، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، 1، الجزء الرابع، طم1954-م1830تاريخ الجزائر الثقافي  ،هللا

، منشورات كلية اآلداب بعنابة، 2، مجم1939-م1881بالبالد التونسية  الطرق الصوفية لإلستعمار الفرنسي  التليلي العجيلي،     2
 . 77م، ص1993تونس، 

 . 81صالح فركوس، إدارة المكاتب ...، المرجع السابق، ص 3
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 المطلب الثاني: موقف المعمرين 
اإلحتالل، إال أنها  على الرغم من الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المكاتب في إنجاح سياسة  

واجهت معارضة من طرف المستوطنين ليس لكونها تابعة لإلدارة العسكرية إنها لكونها في نظرهم 
 . 1تكلفهم أمواال باهضة يدفعونها من حسابهم الخاص

حيث هاجم بشدة المعمرون النظام العسكري في كتيت لهم تحت عنوان " العرب والمكاتب 
عبارة عن نقد الذع موجه لتلك المكاتب والمطالبة بذهابها، وقد جاء في هذا الكتيب العربية" الذي هو  

ما يلي: " مادامت المكاتب العربية ال تزال بتقاليدها السيئة وإجراءاتها الغير العادلة، تمسك زمام  
 .2البالد وتضع يدها على كامل دواليب السلطة، فإننا ال يسعنا مواصلة الالعدل تجاه العرب" 

كما ألح كل أوروبي الجزائر على ضرورة إلغاء سيطرة الجيش وإبعاده عن المجال السياسي، 
وإعالن النظام المدني الذي سيمكنهم من فرض سيطرتهم على البالد كما يريدون، وذلك بإستثناء  
يالؤم   الذي  العسكري  بالنظام  تمسكوا  الذين  العربية  المكاتب  ضباط  خاصة  العسكريين  الضباط 

 .3هم العسكريةطبيعت

 
 . 96-95ص -بوعزة بوضرساية، السياسة البربرية...، المرجع السابق، ص 1

 . 167صالح فركوس، إدارة المكاتب العربية...، المرجع السابق، ص 2

 . 182يحي بوعزيز، كفاح الجزائر...، المرجع السابق، ص  3
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يمقت  لماذا  قائال:  إياه  سائال  ماكماهون  العام  والحاكم  الثالث  نابليون  بين  دار  حوار  وفي 
المستوطنون "الجزائريون" المكاتب العربية إلى هذه الدرجة ؟ فرد ماكماهون قائال: "ياموالي، إنه نفس 

 . 1ين يمقت النواطير"السبب الذي يجعل المهرب يمقت من الجمركي، والصياد المخالف للقوان

 

ورغم أهمية المكاتب العربية، إال أن المستوطنين األوروبيين في الجزائر ناصبوها العداء وحاولوا  
القضاء عليها، ألنها كانت في نظرهم حجر عثرة في طريق فرض سيطرتهم السياسية واإلدارية على 

 . 2البالد

 


 

 

 

 

 














 
 . 43شارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون، المرجع السابق، ص  1

 . 182فاح الجزائر...، المرجع السابق، ص يحي بوعزيز: ك 2
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 المكاتب العربيةمهام  المطلب الثالث: إنهام 
بعد ثورة المقراني تحكم الكولون في البالد وألغيت المكاتب العربية بالجيش التي كانت تحد من 
علوائهم، ويكتب المؤرخ ش.أ.جوليان: "إن هزيمة هذه الثورة قد أحسها القبائل بعمق، فبالرغم من  

القروية القديمة والمراقبة الصارمة التي ُأسس بعد الثورة، فقد بقي التنظيم حل الجماعة، أي المجالس  
 . 1التقليدي لبالد القبائل يعمل سرًيا يقاوم سياسة الفرنسة.." 

، فبالنسبة لهؤالء المستوطنين شكل  2إن إنتصارات المعمرين هو الذي كان يطالب دائما بالمزيد 
تهم في إيجاد آفاق جديدة لبسط سيطرتهم ومعجزة لإلستيالء التمرد في منطقة القبائل إستجابة لرغبا

على أراضي القبائل الضرورية إلرساء سيطرة أوروبية، فطلب المستوطنون لهذا الغرض إزاحة جميع  
القبائل التي شاركت في اإلنتفاضة إلى الصحراء، بحيث يتسنى لألوروبيين المجئ إلى شمال الجزائر  

 .3إليجاد مكان يستقرون فيه 

ثقل  لدفع الضرائب وآتاوات أخرى، حيث  تعمل سوى  تعد  القبائل ولم  تلك  أفسلت  وبالمقابل 
كاهل الفالح وطأة اإللتزامات اإلدارية. وأصبح يعمل كأي مستخدم في األرض التي كان يملكها  
 باألمس، وفعال أبعد سكان منطقة القبائل إلى المنحدرات الشديدة من الجبال أو على قمم تلك الجبال

 
 . 597عثمان السعدي، المرجع السابق، ص 1

 . 239عبد القادر بوطالب، المرجع السابق، ص   2

 . 222، المرجع السابق، ص المقراني ، مولود قايد 3
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نظرا للمساحة المحدودة التي أتيحت لهم وإضطروا في بعض األحيان للهجرة من أجل العمل وكسب 
 .1العيش

ورغم أهمية هذه المكاتب العربية والدور الكبير الذي لعبته لصالح السيطرة الفرنسية، إال أن  
ألنها في نظرهم    المستوطنين األوروبيين في الجزائر حاولوا طوال عهد اإلمبراطورية القضاء عليها

حجر عثرة في طريق فرض سيطرتهم السياسية اإلدارية على البالد وإعتبروها دعامة للسلطة العسكرية  
 .2التي يمقتونها 

كانت الحمالت الدعائية التي كان يقوم بها المعمرون قد زادت، ومن جهة أخرى كان ضباط  
رين منها إتهام المكاتب على أنها كانت المكاتب العربية هدفًا للشتائم واإلتهامات من طرف المعم

 . 3تشجع على إندالع الثورات المحلية حتى تظهر في الميدان بمظهر المنتصر

م إنما هي من إفتعال ضباط المكاتب العربية 1871وفي هذا السياق، إعتقد المعمرون أن ثورة  
 .4الجزائر في ثورة وحرب  بعد سقوط اإلمبراطورية الثانية، حتى يثبتوا لحكومتهم أنه بدونهم ستظل

ولقد ألح كل أوروبي الجزائر على ضرورة إلغاء سيطرة الجيش، وإبعاده عن المجال السياسي، 
وإعالن النظام المدني الذي سيمكنهم من فرض سيطرتهم على البالد كما يريدون، وذلك بإستثناء  

بالنظا تمسكوا  الذين  العربية  المكاتب  ضباط  خاصة  العسكريين  يالؤم  الضباط  الذي  العسكري  م 
 .5طبيعتهم العسكرية

 
 . 225- 224ص -المرجع نفسه، ص1

 . 182، ص  ، المرجع السابقيحي بوعزيز  2

 . 365صالح فركوس، إدارة المكاتب..، المرجع السابق، ص  3

 . 365المرجع نفسه، ص4

 . 182يحي بوعزيز، كفاح الجزائر..، المرجع السايق، ص   5
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وبمجرد تعيين أودولف كريميوا قام بإصدار جملة من القرارات في شكل مراسيم إلنهاء الحكم 
 : 1العسكري في الجزائر وإعطاء السلطات المطلقة للمعمرين األوروبيين وبناء على هذا تقرر أن

 ابع لوزارة الحربية ويعوض بحاكم مدني. أن يتم إلغاء منصب الحاكم العام في الجزائر الت -
له  - للجيش فقط وال يحق  التي تخضع  المناطق  العسكري في  القائد  تنحصر سلطات  أن 

 التدخل في الشؤون المدنية. 
 أن يقوم الحاكم العام بتطبيق سياسة الحكومة في الجزائر. -

وفي إطار هذه القرارت والمراسيم المؤيدة للمعمرين الفرنسيين، قررت حكومة الجمهوريين إلغاء 
المكاتب العربية وحولت تلك المكاتب إلى" مكاتب لشؤون األهالي وأبناء البلد"، كما تقرر منح التمثيل  

م أن 1875ين سنة  النيابي لكل والية جزائرية في البرلمان الفرنسي، ثم السماح للمعمرين األوروبي
يكون لكل والية ممثل لهم في مجلس الشيوخ الفرنسي، وفي مجال القضاء أصبحت المحاكم تتشكل  

، لكن تلك المراسيم 2من الفرنسيين فقط وتصدر األحكام التي تراها أنها تخدم قضايا المعمرين فقط  
طني وتتبلور حركته وشخصيته  واإلجراءات كانت دافًعا قوًيا لهذا الشعب كي يستيقظ فيه الشعور الو 

 .3م 1954الوطنية واإلسالمية لتتفجر في ثورة التحرير المباركة ثورة الفاتح نوفمبر 

 

 
 . 138عمار بحوش، تاريخ سياسي، المرجع السابق،  1

 . 139عمار بوحوش، المرجع السايق، ص  2

.368صالح فركوس، إدارة المكاتب ...، المرجع السابق، ص   3
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 توصلنا إلى جملة من اإلستنتاجات يمكن إستخالصها فيما يلي:

السلطة الفرنسية في المراحل األولى من اإلحتالل إلى بسط سيطرتها على الجزائر من  سعي   ✓
 خالل إستحداث قوانين إدارية جديدة. 

كانت اإلدارة اإلستعمارية تسير وفق مخطط يخدم مصالح فرنسا فقطـ، وذلك على حساب  ✓
 الشعب الجزائري. 

 ت مؤسسة إستخبارية وجوسسة. م، حيث إعتبر 1844إنشاء المكاتب العربية بصفة رسمية عام   ✓
ظهور العديد من المصطلحات الجديدة في مرحلة وجود المكاتب العربية وهي: الباشغوات،  ✓

 الصبايحية، المخزن، القياد...إلخ. 
اإلدارية،  ✓ المجاالت  مختلف  في  الجزائرية  الساكنة  في  التحكم  العربية  المكاتب  حاولت 

 العسكرية، اإلقتصادية واإلجتماعية. 
رنيا على إصدار العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمصادرة األراضي وذلك  عملت ف ✓

 بغرض التوسع اإلستيطاني. 
كان للمكاتب العربية دور إقتصادي تمثل في التشجيع على التجارة بدل الزراعة وهذا ما أدى  ✓

ظهور المجاعة  إلى تراجع المحاصيل الزراعية ودخول البالد في أزمة إقتصادية أدت إلى  
 واألمراض واألوبئة.

الشريعة   ✓ وفق  باألساس  يسير  كان  الذي  القضاء  في  بالتدخل  العربية  المكاتب  وقامت  هذا 
 اإلسالمية. 

إستخدمت القاعدة العسكرية سياسة فرق تسد بين شيوخ القبائل من أجل التفرقة وزرع الفتنة  ✓
 بينهم. 

العائالت الجزائرية تحت سلطتها للتحكم في األهالي،  عملت اإلدارة الفرنسية على وضع بعض   ✓
 وذلك للحد من نفوذهم وإضعافهم األمر الذي أدى إلى اندالع العديد من الثورات ضدها.
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العدو مدفعين بالحمية   ✓ بروز دور الرحمانيين في تعبئة الجماهير وحثهم على الجهاد ضد 
 الدينية. 

المجتمع مبراطورية الثانية نتيجة الصراع القائم بين تالشى نفوذ المكاتب العربية بعد نهاية اإل ✓
والذي أدى في نهاية المطاف إلى سيطرة المعمرين على األرض   ،المدني والمجتمع العسكري 

 وبهذا نهاية المكاتب العربية.

المجتمع   على  السيطرة  في  فشلت  أنها  غير  لفرنسا،  والعسكري  اإلداري  التقدم  من  بالرغم 
خالل الثورات الشعبية التي قامت في وجهها منذ بداية اإلحتالل إلى غاية الثورة الجزائري، وذلك من  

 التحريرية الكبرى.

 

 
 

 



  

 

قـائمة المصادر  
 والمراجع 
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 المصادر أوال: 

 يةالعرب .أ
أندري: إفريقيا الشمالية تسير القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسية، تر: الطيب جوليان شارل   .1

 م 1976المهدي وأخرون، الدار التونسية للنشر، الجزائر، 
، دار الحكمة للنشر والتوزيع، 2خوجة بن حمدان عثمان: المرآة، تر: محمد العربي الزبيري، ط .2

 م.2015الجزائر، 
ألكسي .3 طوكفيل  عن  دو  نصوص  إبراهيم  :  تر:  واإلستيطان،  اإلحتالل  فلسفة  في  الجزائر 

 م.2008صحراوي، ديوان المطبوعات الجامعية، 
الزهار .4 الشريف  أحمد  مذكرات  أحمد:  الزهار  الجزائر    -الشريف  أشراف  - م1754نقيب 
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 إعلموا يا أهل الجزائر: 

البرية أن أنا حضرة الكبير نور الكبير حاكم دولة الجزائر اآلن أريد في أشغال العرب مثل  
ننظر في أمورهم ونبذل مجهودي فيهم ونصلح حالهم وتكون المحبة بيننا وكذلك أريد الخير والعافية  

 ولهذا نأمر أواًل: 

العرب وإسمه يظهر لكم ماهو مكلف في أموركم، فهذا   المسمى آغة  في شأن فسيان كبير 
الفسيان الكبير الذي هو تحت أمرنا يكون أشغالكم على يديه وهو الناظر عليهم ويعمل جهده وطاقته 
التي تخرج من عندنا والشكاوات وكذلك   العافية ولطاعة األمور  الفرانصوية وألجل  لتوفير سلطته 

كاتب لتفصيل الدعاوى إلخ، لم وصلوا إلى قبلهم ويبعثهم لنا عاجاًل وإن كانت دعوة كبيرة ال بد الم
أن يخبرنا بها ويستأمرنا عليها، ألمر الثاني: الزم بأن هذا المتكلف بدعوة العرب يوصل األخبار  

 !لألكبار إذا طلبوهم منه ويأخذ بخاطرهم في المطلوب 

ور هو متكلف بأمور البادية من سوى عسه العسكر، وكلما ذكرنا األمر الثالث: الفسيان المذك
 ليس عنده منع في أمور الجيندرامية. 

األمر الرابع: لكن هذا اآلغة يكون مكلف بكل ما أمرناه من عقاب وكذلك هناك من العسة 
و  الخارجة، وهذا حين ليس يلزن عسكر كثير، وإذا كان يلزن عسكر كثير يوقع الحكم في يد الذي ه

الرابعة وعشرون ساعة أن   الخامس: الزم لألغة من أربعة وعشرون ساعة إال  به. األمر  مكلف 
يخبرنا ويكاتبنا بما وقع عنده وبالخبر الذي كان عنده. األمر السادس: ويكون عنده في عون خدمته  

مور زوج فسيانات وزوج طرجمانات الذين نعينهم له. األمر السابع: هذا اآلغة وحده متكلف في أ
الصبايحية، والذي عصا األمر فيركب معه الصباية وينظر معهم في أمور البادية، وإذا حدثت دعوة 

 .1كبير وأمرناهم فيدخلوا تحت يد فسيان آخر أكبر

 
 . 175عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق...، المرجع السابق، ص   1
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 م 1834يوليو عام   28كتب في الجزائر بتاريخ 

تحكم أوال:  أنا حضرة الكبير نور حاكم دولة الجزائر، على ما أمرنا بتاريخ اليوم آغة العرب ف
الليتنان كولونل ماري كبير الصبايحية بمحروسه الجزاير هو المسمى أغة المتصرف في أمور العرب 

 . 1ويدخل بيده الحكم في تاريخ عشرون من شهر هذا نوفمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 176عبد الحميد زوزو، المرجع نفسه، ص  1
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المسؤوليات اإلدارية   )1/2/3/5(فيما يخص السلم اإلداري للمكاتب العربية فقد حددت المواد 
 :1وطبيعة هذه المكاتب وآليات توزيعها في مختلف مناطق الجزائر، والمواد هي 

المكباشرة للضابط المادة األولى:   الجزائر، وتحت اإلدارة  سيكون في كل فرقة عسكرية في 
بإدارة الشؤون العربية مكاتب معينة تحت إسم المكاتب العربية ستنشأ في كل شعبة  العام المكلف  

عسكرية وتحت اإلمرة المباشرة لقائد الشعبة العسكرية، وفي كل نقطة يتم إحتاللها من طرف الجيش 
 تستدعي ذلك.

موجودة : إن المكاتب العربية تتكون من نوعين: مكاتب عربية من الدرجة األولى  المادة الثانية
في مقر الشعبة العسكرية ومكاتب ثانوية موجودة على مستوى النقاط الثانوية وهذان النوعان يلحقان  

 مباشرة بكل فرقة عسكرية على مستوى كل مقاطعة. 

الثالثة فرق المادة  كل  مستوى  على  العربية  الشؤون  إدارة  إن  المكاتب 5:  وكذلك  عسكرية  ة 
ة والكتابة بالعربية، وتحضير وإرسال األوامر وكل األعمال المتعلقة  العربية التابعة لها يقومون بالترجم

بتسيير الشؤون العربية كمراقبة األسواق، ويقدمون تقارير إلى الحاكم العام عن الوضعية السياسية 
للبالد، وباإلضافة، ذلك فإن إدارة الشؤون العربية على مستوى الجزائر العاصمة ستركز على إنشاء  

ن العربية على مستوى المقاطعات الثالث > الجزاهر، وهران وقسنطينة< ستكون مهمتها إدارة للشؤو 
التقارير العامة إلرسالها إلى وزارة الحربية وتحمل   جمع والمحافظة على األرشيف، وكذا تحضير 

 عنوان: "إدارة الشؤون العربية" التي تعمل تحت اإلدارة المباشرة للحاكم العام للجزائر. 

: على كل المستويات فإن إدارة الشؤون العربية تكون تحت اإلمرة المباشرة  المادة الخامسة
2للضابط العسكري وهو الوحيد المخول إلمضاء األوامر والمراسالت لقائده المباشر وفقا للسلم اإلداري 

 
سوق    - ، جامعة محمد الشريف مساعديةمنطقة سوق أهراس نموذجا  -ضباط المكاتب العربية وكتابة تاريخ الجزائر  ،جمال ورتي  1

 . 147-146ص -م، ص2018جويليةأهراس، مجلة قرطاس، ع التاسع، 

 . 147جمال ورتي، المرجع السابق، ص  2
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 الـمـــلـــخــــــــص 
 باللغة العربية: 

إنتهجت السلطات الفرنسية في معظم أنحاء الوطن العديد من السياسات اإلدارية إلخضاع  
األهالي، وكان على رأسها المكاتب العربية التي إتخذت أساليب جديدة في السياسة واإلدارة 

واإلجتماع، وبالمقابل عملت على وضع مجموعة من القبائل تحت تصرفها لإلستفادة واإلقتصاد  
منها وإضعاف البنية اإلجتماعية، وهذا ما أدى إلى إنتفاض العديد من القبائل في وجهها عن 
طريق مقاومات شعبية سارت خلف الراية الدينية إلى غاية حدوث اإلنشقاق بين العسكريين  

 م.1871لى نهاية المكاتب العربية بداية من سنة والمدنيين مما أدى إ

 الكلمات المفتاحية: 

 السياسة الفرنسية، المكتب العربي، القياد، المقاومات الشعبية. 

Abstsact: 

The frenche authorities in most parts of the country adopted 
many administrative policies to subdue the people. It was headed 
by the arab officies that adopted new methods in politics, 
administration, economics and society, in return it worked to put 
a group of tribes at their disposal to take advantage of them due 
to the weakness of the social structure, and this led to the revolt 
of many triber in their face through popular resistancethat took 
place behaind the religious bqnner until a split occurred between 
the military and civilans, which les to the end of the  Arab offices 
strating in the year 1871 AD. 
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