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 )إرفاق نسخة من قرار إعادة الصٌاغة(  مشروع / أعٌدت صٌاغته
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    التعرٌف بالمشروع  1.5

                                                                                                    طبٌعة المشروع 1.2.1 
   

     
أساسً            تكوٌنً                         

  

 
  

 عنوان المشروع على المجتمع الجزائري افً الجزائر و آثاره االستعماري لالستٌطانالتشرٌعات المنظمة 

 العنوان المختصر للمشروع و آثارها الستٌطانٌةالتشرٌعات ا

 عنوان الموضوع لالستٌطانالتشرٌعات المنظمة 

 عنوان المحور الستٌطانٌةالمحور الرابع: النصوص التشرٌعٌة و دورها فً تنظٌم الحركة ا

 عنوان المٌدان (1954 - 1830المٌدان األول: المقاومة و الحركة الوطنٌة )

 

 

 

 

 

 

 

كلمة على األكثر(12الكلمات المفتاحٌة )    

 

     

 

ا/   شهر  24/  مدة المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعمرون اإلستٌطان

الدٌموغراف اآلثار الفالحة المجتمع اإلقتصاد

 

 الجزائر اإلستعمار األرضالتشرٌعا

 ًالوطن   ٌر  التحر وثورة ٌة  الوطن والحركة ٌةالشعب المقاومة خ  رٌتا

 ال

 1954ماي  8جامعة 

1 



3 
 

 

( كلمة 250 ) ملخص المشروع  2.2.1   

 

على أراضً األهالً من طرف المعمرٌن قد تناوله مؤرخون  باالستٌالءالتعمٌر الفرنسٌة "  ةسٌاس»أو "  االستٌطانال شك أن موضوع "
 و آثارها على المجتمع الجزائري. لالستٌطانمتخصصون، و لكن الذي تفتقر إلٌه تلك الدراسات هً التشرٌعات المنظمة 

" كانت قد أخذت الطابع الرسمً منذ االستٌطان، و لكن فكرة "1830عدد األوربٌٌن ٌتزاٌد ٌوما بعد ٌوم، منذ احتالل الجزائر عام لقد كان 
، حٌث ابتدأ إرساء المستوطنات مع نشأة المكاتب العربٌة بمقتضى مرسوم وزاري مؤرخ فً 1844مارس  22صدور مرسوم وزاري مؤرخ فً 

 ٌنص على إنشاء لجنة القتراح مراكز إلٌواء المستوطنٌن.  1846جوٌلٌة  30صدر مرسوم من الحاكم العام بتارٌخ  . كما1844فاتح فٌفرًٌ 
 سبتمبر من نفس السنة صدر مرسوم آخر من طرف الحاكم العام لدراسة مراكز إستٌطانٌة. لقد كان شره المعمرٌن لؤلرضً كبٌرا  25و بتارٌخ 

مزٌد من أراضً األهالً الخصبة. و هكذا توالت المراسٌم و التشرٌعات. و نتٌجة لمطالب المعمرٌن بمزٌد من و لم ٌكن همهم سوى الحصول على 
بهدف تحقٌق مصالح المعمرٌن، إذ  1858جوان  24تأسست وزارة القطر الجزائري فً  اإلمبراطورٌةاألراضً و ضغطها الكبٌر على السٌاسة 
 لوزارة لم تستمر سوى عامٌن. و خالل السنتٌن اللتٌن استمرت طوالهما وزارة القطر الجزائري، تمتتم إلغاء منصب الحاكم العام، لكن هذه ا

، هذا على سبٌل المثال فً مقاطعة قسنطٌنة. و لما كانت سنة استٌطانٌامركزا  17قطعة أرضٌة تدخل فً إطار الهبات و  4600الموافقة على 
الذي كان ٌرمً إلى إنشاء الملكٌة   (Sénatus-Consulteكونسٌلت" ) –"السٌناتٌس  أفرٌل 23، صدر مرسوم إمبراطوري بتارٌخ 1863

مسلوبا من كل آماله، حٌنما أسندت مهمة القٌام بتنفٌذ المرسوم إلى لجان مكونة من المكاتب العربٌة بهدف تحوٌل  االستٌطانالفردٌة. و قد بدأ 
 األراضً الجزائرٌة إلى بضاعة تجارٌة. و ظل الجزائرٌون نتٌجة الصراع المحتدم بٌن المعمرٌن و العسكرٌٌن ٌدفعون الثمن باهضا.

 هارآثافكانت  لالستٌطان، توالت تباعا التشرٌعات المنظمة 1870مهورٌة الثالثة فً الرابع سبتمبر و إعالن الج اإلمبراطورٌةإثر سقوط 
 و غٌرها. االجتماعٌة  و االقتصادٌة  عمٌقة و كارثٌة على القبائل و المجتمع الجزائري بشكل عام من جمٌع النواحً 

و نتٌجة ألطماع  استعمارٌة استراتٌجٌةهذه السلسلة الجهنمٌة من التشرٌعات التً جاءت وفق  –إن شاء هللا  -و على أٌة حال سنتبٌن
ا نحو المعمرٌن التً وصفها أحدهم أنها كانت بال حدود، فً حٌن كتب الجنرال "الكروتال" ٌصف حالة الجزائر قائال: "إن العربً ٌسٌر شٌئا فشٌئ

 (.3/2منها الثلثٌن ) االستٌطان، كانت أراضٌهم الخصبة قد التهم 1869، فمثال قبائل سهل متٌجة فً سنة االستٌطانالنهائً" نتٌجة  راضاالنق

 3.1 إشكالٌة المشروع

( كلمة 250  ملخص (

   

 على طبٌعة مراسٌم  االطالعبهدف  لالستٌطانتكمن إشكالٌة مشروع البحث فً تجمٌع و دراسة و تحلٌل ترسانة التشرٌعات المنظمة 
بالقطر الجزائري، حٌث قّننت و شرعت تلك  االستٌطانة التً جهزت و أعدت كل اإلمكانٌات لتجسٌد ظاهرة االستعمارٌو قوانٌن و قرارات اإلدارة 

و الممتلكات و قلبت  الظاهرة لتصبح واقعا مفروضا على المجتمع الجزائري. هذه السلسلة من التشرٌعات غٌرت كل شًء على واقع األرض
ٌس واقع الحقائق بتشجٌع هجرة الغزاة المعمرٌن بالمالٌٌن لٌحلوا محل السكان األصلٌٌن بالبالد بعد طردهم من أرضهم أو قتلهم أو نفٌهم، ثم تكر

كان فً معظمه ٌتنافى مع زارعً و فالحً ٌتناقض تماما و الموروث الفالحً الجزائري، من حٌث النوع الزراعً الذي أدخله المستعمر و الذي 
 مع هذه التشرٌعات، كانت كذلك تجرى مجابهات و صراعات سٌاسٌة  ةبموازاقٌم األمة الجزائرٌة كزراعة الخمور. و 

 و إعالمٌة بٌن النظام المدنً و النظام العسكري أي بٌن المعمرٌن و المكاتب العربٌة. و قد كان األهالً ٌذهبون ضحٌة هذا الصراع و هذه
 ظومة التشرٌعٌة التً لم تبق و لم تذر.المن

فً القطر  االستٌطانة التً قّننت ظاهرة االستعمارٌو للوقوف على هذا الواقع، ُتطرح اإلشكالٌة اآلتٌة: ما هً طبٌعة التشرٌعات 
  ؟الجزائري

 هذه اإلشكالٌة تتفرع عنها جملة من التساؤالت:
 التً خاللها صدرت تلك المنظومة التشرٌعٌة؟ االجتماعٌة  و االقتصادٌة  كٌف كانت الظروف السٌاسٌة و  -1
 ما هً أبعاد تلك التشرٌعات ؟ -2
 على المجتمع الجزائري ؟االجتماعٌة  و االقتصادٌة  كٌف كانت آثارها  -3
 ؟ الستٌطانٌةهل ٌمكن لنا حصر النماذج ا -4
 ما هً ردود الفعل األهلٌة ؟ -5
 كٌف كانت النتائج ؟ -6

 

 

 

   أهداف المشروع   4.1 

كلمة( 250الثقافٌة )االجتماعٌة  و/أواالقتصادٌة  االجتماعٌة  األهداف العلمٌة، التقنٌة، التكنولوجٌة،   

 

 لهذا البحث جملة من األهداف ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:        
ة المنظمة االستعمارٌالهدف العلمً األساسً من هذا المشروع هو الوصول إلى جمع كل التشرٌعات  األهداف العلمٌة التارٌخٌة: -أوال
ة و تحلٌل معطٌاتها بهدف إثراء المكتبة الوطنٌة و وضع فً متناول الباحثٌن دراسة أكادٌمٌة ٌرجع إلٌها كل االستعمارٌو تبٌان أهدافها  لالستٌطان

 باحث ٌرٌد أن ٌتصدى لهذا الموضوع.
 االنتقالهو التوصل من خالل الدراسة إلى اقتراح نماذج زراعٌة تواكب ما ٌجري فً العالم من تطور للزراعة و  األهداف التقنٌة: -ثانٌا

 من الزراعة التقلٌدٌة إلى الزراعة التكنولوجٌة.
و تشرٌعاته لتمكٌن المعنٌٌن  االستعماري االستٌطانًمن خالل دراسة المشروع  االقتصاديٌتمثل الهدف  :االقتصادٌة  األهداف  -ثالثا
 من التجارب التارٌخٌة، و كٌف ٌمكن إعداد منظومة تشرٌعٌة تنظم الفالحة فً البالد. االستفادةباألمر من 
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 األساسً ٌتمثل فً تقدٌم تصور اجتماعً للفالحة الجزائرٌة،  االجتماعًالهدف  :االجتماعٌةاألهداف  -رابعا
الذاتً من حٌث الحبوب و الفواكه و الخضر،  االكتفاءو كٌف أن المستعمر استغل األرض بكل ما ٌملك من وسائل، و كٌف ٌمكن الوصول إلى 

 .االحتاللكما كانت الجزائر قبل 
و خلفٌاتها  الستٌطانٌةا راالستعماالتارٌخ ذاكرة األمم، كما ٌقال، فالهدف الثقافً األساسً هو معرفة سٌاسة  األهداف الثقافٌة: -خامسا

 الثقافٌة، و إحداث جو ثقافً من خالل األٌام الدراسٌة و الملتقٌات ٌحفز على المناقشة و الكتابة و الحوار و ٌدفع إلى مزٌد من البحث.

 

 

وصف المشروع. 5.1  

( كلمة   500) وضعٌة المعارف حول الموضوع  1.5.1  

      
لهذا المشروع، كان نتٌجة دراسة و تمحٌص دقٌقٌن. ذلك أن قلٌال من الباحثٌن من تناول بالدرس ُرزنامة التشرٌعات  إن اختٌارنا   
و تقنٌنه و تثبٌته فً المٌدان، و من ثم دراسة األوضاع السٌاسٌة  االستٌطانة من مراسٌم و قوانٌن و قرارات و أوامر و غٌرها لتنظٌم االستعمارٌ

، و لكن لم تكن االستعماريلكل مرحلة من مراحل التشرٌعات التً كانت تتأثر و تتبدل تبعا لتبدل النظام السٌاسً االجتماعٌة  و االقتصادٌة  و 
الذي لم ٌكن لٌرعى ألصحاب األرض حقوقهم أو ٌسعى على األقل أن ٌقدم لهم البدٌل بل كانت اآلثار وخٌمة إلى  االستعماريلتخرج عن اإلطار 

 التقتٌل و التجوٌع و التهجٌر.حد اإلبادة و 
، فإن هذه لالستٌطانو إذا كانت المادة التارٌخٌة و القانونٌة متوفرة و تشكل القاعدة التً سنبنً على أساسها تصور المنظومة التشرٌعٌة 

ة االستعمارٌالدراسة من هذا المنظور تقدم لنا أرضٌة ٌمكن للباحثٌن أن ٌستفٌدوا منها و أن ٌنطلقوا من حٌث توقفنا. كما ٌمكن إدراك األبعاد 
التدمٌري  ارياالستعمو الزراعً الصناعً الذي كان ٌستهدفه المحتل فً إطار مشروعه  االقتصادي االنقالبو إحداث  لالستٌطان االستراتٌجٌة

 لكٌان اإلنسان الجزائري.
 من هذا المنظور، سنعتمد فً هذا البحث من ناحٌة أولى على "قاموس التشرٌع الجزائري"

« Dictionnaire de la législation Algérienne Code annoté et Manuel raisonné. 
Des lois, Ordonnances, Décrets, Décisions et Arrêtés « par M. P. De Ménerville. 
و غٌره من التشرٌعات األخرى، و من ناحٌة ثانٌة سنقوم بجرد ألهم الدراسات و األبحاث التارٌخٌة ذات الصلة بالموضوع، و ذلك لبناء 

، و مالمح المجتمع ةالستٌطانٌة ااالستعمارٌمختلف الخصوصٌات التً تشكل مالمح السٌاسة  االعتبار، تأخذ فً الستٌطانٌةنماذج للدارسة ا
الجزائري الحضري و الرٌفً، و التعاطً مع مختلف أبعاد موضوع المنظومة التشرٌعٌة، و هً على سبٌل المثال ال الحصر: البعد السٌاسً، 

لذي كانت آثاره عمٌقة و الدٌموغرافً و الصحً و حتى البعد المعرفً المتمثل فً الثقافة و التربٌة و التعلٌم ا االجتماعًالبعد  االقتصاديالبعد 
 .االستقرارعلى العنصر الجزائري، نتٌجة فقدانه األمن و الغذاء و 

 تقسٌم مشروعنا إلى جزأٌن رئٌسٌٌن: -بإذن هللا تعالى–و مهما ٌكن، فإننا نعتزم 
الفرنسً إلى غاٌة نهاٌته  االحتاللمن بداٌة  لالستٌطانو الذي من خالله سنتعرض إلى رزنامة التشرٌعات المنظمة  الجزء النظري: -أوال

 االستعمار، مبٌنٌن من خالل اإلحصائٌات مشروع االستٌطانبالبالد. كما سنتناول النماذج الكمٌة المتعلقة بقٌاس تكالٌف إرساء مشارٌع 
 .االستٌطانً
 من أجل الوصول إلى تصور كامل بمخابر متخصصة و أرشٌفات وطنٌة و فرنسٌة  االحتكاكسنحاول من خالله  الجزء التطبٌقً: -ثانٌا

فً عٌن المكان مع وضع خرائط و صور و جداول، و توزٌع العمل مرحلة  االستٌطانو دراسة وافٌة للمشروع، و الوقوف على عٌنات من آثار 
 .لالستٌطانمرحلة، دون إغفال ردود الفعل األهلٌة و الثورات المناهضة 
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( كلمة   300 ) المنهجٌة المفصلة  2.5.1   

 

 ٌعتمد هذا المشروع على ثالثة مناهج رئٌسٌة:
 

مع وصف و قراءة  لالستٌطانعرض و ترتٌب حسب التسلسل الزمنً لمجموع التشرٌعات المنظمة  :االستقرائًالنهج  -أوال

 األحداث 

 للبالد.االجتماعٌة  و االقتصادٌة  و األوضاع السٌاسة و  الستٌطانٌةاو الوقائع التارٌخٌة و الظواهر 

 

 و ذلك بهدف تحلٌل تلك التشرٌعات ثم استخالص النتائج التً تصب فً مسار البحث المنهج التحلٌلً:  -ثانٌا

و ذلك بالقٌام بدراسة استطالعٌة لضبط عٌنات و  االستٌطانو أهدافه مع استخدام أدوات أخرى بحثٌة مثل المعاٌنات آلثار مراكز 

 .الستٌطانٌةانماذج تارٌخٌة للبحث. و هذا ٌقتضً منا إعداد و رسم خرائط حضرٌة و رٌفٌة لتلك المراكز 

 

 لاالحتالما بٌن قادة  الستٌطانٌةاو قد نعتمده لمقارنة بعض المواقف و األحداث و اآلراء و النظرٌات  المنهج المقارن: -ثالثا

 أنفسهم.

فإنه ٌقتضً تناوله على ثالث مراحل،  االستنباطو كما أن هذا المشروع ٌستوجب منا الدقة و التحري فً النقل و العرض و 

 :ٌُطور فً كل مرحلة فصل ٌدور حول المادة التارٌخٌة التً تتعلق بالموضوع

 

 ، أي من البداٌة إلى النهاٌة.االستعمارطوال فترة  لالستٌطانسرد لمجموع التشرٌعات المنظمة المرحلة األولى: 

 

، و آثارها االجتماعٌة، و االقتصادٌة  تحلٌل تلك التشرٌعات من جمٌع النواحً، القانونٌة، و السٌاسٌة، و المرحلة الثانٌة: 

 على المجتمع الجزائري.

 

 من خالل المنهج المقارن و استخالص النتائج. ةاالستعمارٌو استقراء لآلراء و المواقف  استنباطالمرحلة الثالثة: 
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 ةـــــــــدمـــــــــقـــالم

اإلداجة اٌفحٔسررر١ا ارررٟ اٌ فى١رررح  تَ، برررة 0381احررر مي ِة٠ٕرررا اٌعدا رررح  ررر َ  إثرررح  

اررٟ يح٠ ررا خحدرر١م د رر  ُ اٌٛنررٛد اٌفحٔسررٟ ٚخّى١ٕررٗت تٌرره  ٔررٗ ٌررٓ ٠ رر خٝ ٌٙرر  تٌرره إ  ِررٓ 

خرررررمي اٌسررررر١ةحة إٌّعّرررررا ٚاٌٛادررررر ا  سرررررىح٠  ِٚرررررة١ٔ   نرررررً خ دررررر١     رررررةة إ ١ّ١ٍرررررا 

ٚإداج٠ررررا دا ّرررراا اجررررع ت اٌٙعررررحة ا درررر ١ة ١ٔا  اررررة بٕرررر      ررررةة د٠ّٛ حاا١ررررا ٌ ررررة ١ُ 

 سررررىح٠ا، ٌ سررررًٙ بررررثٌه  ١ٍّررررا خررررة١ِح اٌإررررٝ ا ن ّ  ١ررررا ٚا   ارررر د٠ا ٚاٌ   ا١ررررا اٌ ررررٛة اٌ

ٌٍّع ّرررل اٌعدا رررحٞا بٙرررثا ب ةرررحت اإلداجة ا دررر  ّ ج٠ا ِٕرررث اٌسرررٕٛات ا ٌٚرررٝ ٌمحررر مي 

" ةحدرررا ٚٚادررر ا، نٕرررةت ٌٙررر  ورررً اإلِى ١ٔررر ت اٌّ د٠رررا ٚاٌاجرررح٠ا، سَاسةةةةتاسةةةةَ ا َة"

ٌٍإرررر  ات اٌ   ة٠ررررا اٌنررررحٚج٠ا ِررررٓ  درررراً  اٌ سررررىح٠ا ٚاٌّة١ٔررررااا خ٠رررر دة  ٍررررٝ إ  ِ ٙرررر 

اٌّسررر ّ٘ا ارررٟ إ  ِرررا اٌّ دسررر ت  ٚا خاررر ي ٚاٌسرررةٚد ِٚرررة اٌ ٕرررٛات، ٚخ رررة٠ُ اٌّسررر  ةات 

ا   اررررر د٠ا ٚاٌّ ١ٌررررراا ٚجال ارررررٟ ٘رررررثا اٌسررررر١ و اٌ ررررر دة اٌفحٔسررررر١ْٛ ٠ سررررر ب ْٛ ٌ ةِرررررا 

 اا د ١ة ْ اٌثٞ بةٚٔٗ   خس  ح  حٛاٌُٙ اٟ اٌعدا ح

مةةةةلت  ةةةة تاٌ سررررىح١٠ٓ ِررررٓ ا درررر ١ة ْ،  رررر  م "  " ِٛ رررر المورسةةةةَ ٠ٍ رررر  "   

تحقَةةةذت ةةةداتالبةةةد تتالتةةةدتمةةةلتاالسةةةةرا ةتتةةةالمرم ٍلتانسرتَةةةَل تس لةةة ت   ةةةاتالت  ةةةة َ ت

علةةةيت ٍةةةةت ةةةاثت  ت مةةةذتهقةةةةتتامةةةةتتان ةةةالٌفتصبةةةثالرتسةةةَ ة مو ت سثتص  ةةةةتلَمةةةورسات

ضةةةةد اختصع اةةةةالتالرةةةة  تل ةةةةل ة اتن ت ةةةةوتنالتم  لةةةةةتا ةقالَةةةةةتضةةةة سرٍةتتةةةةَلت ةةةة  ت

 ةةةةاثتسالاةةةةقتالحقَقةةةٌ تسال ةةةٌرتالو َةةةدتالةةةدًتٍ رل ةةةات نمةةة ت  ت ةةةةم لت ا تٍةةةو تمةةةلتاال

تمبَةةةةدت نةةةةدام اتصةةةةٌتال اا ةةةة  ت ةةةةوتنسةةةة ا ت ةةةةدطتالةةةةبا تتمرمةةةة ٍلتم ةةةةَحََلتٍةرةةةةا و ت

)" الاراعةخخ
1
) 

ِٚررررٓ ا يررررحاا ا خررررحٜ اٌ ررررٟ درررر ّ٘ت ِسرررر ّ٘ا وا١ررررحة اررررٟ ٚ ررررل ا درررر  

ا ٚجبرررٟ اررٟ اٌعدا ررح، ٔررثوح  ٍررٝ دررا١ً اٌّ ررر ي  ٚاٌّفرر ١ُ٘ اٌ ررٟ أةٍرر  ِٕٙرر  ا درر ١ة ْ 

"ت المثس ةةةةةةتالةرلَمَةةةةةةة"، ٚ"ال  َ ةةةةةةتالم ةةةةةةَحَة" ٚ"المدرسةةةةةةتال ا  ةةةةةةَمو َةدٚج "

                                                           

الجزائر ، منقحة 4، ط، ديوان المطبوعات الجامعيةتاريخ الجزائر المعاصرنصوص ووثائق في  ،عبد الحميد زوزو( 1)

454ص ،  7002  
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انررررم  ررررٓ اٌّ دسرررر ت ا   ارررر د٠ا ٚاٌّ ١ٌرررررا ٚا  م١ِررررات وٍٙرررر  أةٍ ررررت ِررررٓ اىرررررحة 

  تانراضةةةٌت َةةة تانسرستَةةةةتترةةةـدتم ةةةا ذت الَةةةةتمةةةلتالحاةةةار  تِحود٠رررا ِف د٘ررر  بررر  " 

 "ـٌتما مةتلاسةرمارخصب

ِرررٓ ٕ٘ررر  ا رررة ةرررٙةت اٌعدا رررح ححورررا ادررر ١ة ْ ٚاد ررر ا ٌٍ ٕارررح ا ٚجٚبرررٟ  ٍرررٝ    

حسرررر ع اٌ ٕاررررح اٌعدا ررررحٞ، ٚورررر دت  ررررةة  ٛاِررررً ِٕٙرررر  اٌٙعررررحة ٚاٌ ٙع١ررررح ٚاإلبرررر دات 

اٌعّ  ١رررررااا  ْ خ نرررررٟ  نررررر   ٠ىررررر د ٠ىرررررْٛ وررررر ِم  ٍرررررٝ اٌا١ٕرررررا ا ن ّ  ١رررررا ٌٍّع ّرررررل 

ِححٍرررررا ا ح ررررر مي  انسلةةةةةيٓ  ١دررررر ١ة ْ ِرررررححٍ اٌعدا رررررحٞا ٚ ررررر ة ٚاوارررررت ححورررررا ا 

اٌنررر١ ت ح١رررر أسارررح ا دررر ١ة ْ خ ح٠اررر  ارررٟ إٌّررر ي  اٌجرررّ ١ٌا، ٌىرررٓ خ رررٛا احٔسررر  

ٚإنا ج٘ررر   ٍرررٝ ا   رررحاا بسرررةٚد ٔفررر ٛتٖت تانمَةةة تعبةةةدتالقةةةا ر مقاسمةةةةتِرررٓ خٕررر ِٟ  رررٛة

الم  لةةةةتالما َةةةةتن ٍٙررر   خ ١رررة إٌعررر ح ارررٟ د١ دررر ٙ  ا دررر ١ة ١ٔا ِررر ٓ خرررمي اٌّا ةرررحة ارررٟ 

 اررر ح ا حررر مي اٌجررر ًِ، اٌرررثٞ دررر  ة بجرررىً وا١رررح  ٍرررٝ أ جررر ج ححورررا ا دررر ١ة ْ ارررٟ 

برررررر  ٟ إٌّرررررر ي ا ٔ ١٘رررررره  ررررررٓ اٌررررررة ُ اٌّرررررر دٞ ٚاٌّ ٕررررررٛٞ اٌررررررثٞ ٌ ١ررررررٗ اٌّسرررررر ٛيْٕٛ 

جٚب١رررْٛ ِرررٓ يرررحا درررٍة ت ا حررر مي اٌفحٔسرررٟ، اٌ رررٟ جاحرررت خسرررٓ اٌ رررٛا١ٔٓ ٌاررر ٌ  ا ٚ

"ت  ٌىٕٙررر  م ةةةةو  ةتص   ةةةَة" اٌعدا رررح ا  اررر جاٌسحورررا ا دررر ١ة ١ٔا، ِررر  ةرررع ُٙ  ٍرررٝ 

ِسرر  ٍا  ررٓ احٔسرر ، خ  ررا  ٔررٗ ورر ْ ِررٓ برر١ٓ اٌّسرر ٛي١ٕٓ ة ارر١ ت د١ درر١ا ِ  ج ررا 

  ي ا  ّ ي ٚاٌّ يا   ٌألٔعّا اٌٍّى١ا اٌّ    اا  ٍٝ اٌسىُ، انم  ٓ جن

 رررّٓ ٘رررثا اإليررر ج خررر خٟ ٘رررثٖ اٌةجادرررا اٌاس ١رررا اٌ ١ٍّرررات بٙرررةا ِ  ٌعرررا اةرررى ١ٌا  

ٚ ج ررررررة  ث ج٘رررررر  اٌة٠ّلحاا١ررررررا  ٍررررررٝ اٌّع ّررررررل  الظةةةةةةا   تاالسةةةةةةةَ ا َةتانسرستَةةةةةةة"

اٌعدا رررحٞ  ان ّ  ١ررر  ٚا  اررر د٠  ٚد١ دررر١ ا ٌىرررٓ  ارررً اٌ ةرررحو إٌرررٝ تٌررره ٠عررر   ٚ  خ ارررل 

ةٛج٘ررر ، ارررٟ اٌ ٙرررة٠ٓ اٌ سرررىحٞ ٚاٌّرررةٟٔت ٌٕررر ّىٓ ِرررٓ خس١ٍرررً ٔجررر ة اٌعررر ٘حة ِٚحاحرررً خ

 يا١  ٙ ، ٔ   عٙ ،  ث ج٘  ٚ ب  د٘  اٌ ة١حة  ٍٝ اٌسى ْ اٌعدا ح١٠ٓا 

اٌّٛ ررررررٛم  ررررررّٓ ِٕٙع١ررررررا خ ج٠ ١ررررررا خ ررررررٛخٝ خٛ رررررر١  اٌعرررررر ٘حة  دررررررٕ  ٌ 

ا دررر ١ة ١ٔا خس١ٍٍٙررر ، ِ  ّرررة٠ٓ إٌارررٛ  ٚاٌ ررر ٛا١ٔٓ اٌ رررٟ ٔعّرررت اٌ ١ٍّرررات انررر م  رررٓ 

اٌةجادرررر ت اٌ ررررٟ خٕ ٌٚررررت اٌ نرررر١ا ب ٌّ  ٌعررررا اٌ  ج٠ ١ررررا اٌ ١ٍّررررااا ِ ةٍ رررر١ٓ إٌررررٝ إحررررةا  

http://www.1novembre54.com/Biographie/b108.htm
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خ ررررٛخٝ ِ  ٌعررررا  خ ج٠ ١رررر ا ٌٍّٛ ررررٛم بّٛ رررر ٛ ١ا ِٕٚٙع١ررررا  ١ٍّرررر ا –ِ رررر  جبا  ١ٍّررررا 

ب ١رررررةا  رررررٓ اٌ فسررررر١حات اٌثاخ١رررررا اٌنررررر١ ا ٚاٌعرررررر حا١ا  اٌسررررر١   ت اٌد١ِٕرررررا اٌ  ج٠ ١ررررر ا،

 اٌّ  عٍ اا

تمحةوىتا  ازتالم  سلت)ال ا بتال ظ ًتستالة بَقٌ(

تال ا بتال ظ ً: -   سال

ةٍرررل  ٍرررٝ ِاررر دج و ١رررحة ٚ ِحانرررل خ  ٍررر  ب ٌّٛ رررٛم، ب ٌٍلرررا اٌٛي١ٕرررا ٔ ْ  ٕ ادررر ة  ا0

حسرررر  اٌ سٍسررررً ب ع١ّررررل اٌّرررر دة اٌ  ج٠ ١ررررا، ثررررُ بٕ  ٙرررر   ٕرررر ٚ  ررررة  ّ ٚ اٌٍلررررا ا نٕا١ررررا،

 ااٌ  ج٠ ٟ

 اررر١ٓ ٕ، ٌاٌرررٝ  خح٘ررر  ارررل اٌ جرررح٠  ت ا دررر  ّ ج٠ا ا دررر ١ة ١ٔا ِرررٓ  ٌٚٙررر  ٔ  ْ  ٕررر ح ٌٚ ا2

اٌرررٝ  ٞ حرررة و ٔرررت خٍررره اٌ حدررر ٔا ِرررٓ اٌّحادررر١ُ ٚ اٌ رررٛا١ٔٓ خ ّرررً  ٍرررٝ خحدررر١م  ررر ٘حة 

 ا ٘ ٌٟ ِٓ  جا ١ُٙاا د ١ة ْ ب ٌ ةح اٌعدا حٞ، ٚتٌه ب عح٠ة 

تال ا بتالة بَقٌ:تت-تها َا

اٌ ررر   ٚ ايٍرررل  ٗدررر اح اٌرررٝ احٔسررر   ٍرررٝ حسررر بٕ٘ررر ن ِرررٓ   نررر   اح٠ررر  اٌّجرررحٚم  ا0

بررررحٚإ  ٚ  – ْٚ  – ٍررررٝ ٚثرررر    و ١ررررحة ٌٙرررر   م ررررا ب ٌّٛ ررررٛم ِررررٓ  جةرررر١  إورررر  

 خٍه اٌٛث    ِجحٚم اٌاسرا  دخت جة١  ٚخاجة اٌسحب١ا ) ا ٔس ْ( ، ح١ر 

 ا١ةا١ٔا اٌٝ ِحاود اد ١ة ١ٔابد٠ جات ِ ٕ  ّ ا2

 بٛ ل ِمح  خجًّ ٚث    خٕجح  ٚي ِحة، خا ة خحا ط ٚ  ٛجاوثٌه  ّٕ   ا8

 

 

 ستهللاتسلٌتالةوصَذ
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 انفصم األول

 .(0011-0381) االستُطاٌو ظاهرة انُظاو اإلدارٌ االستؼًارٌ 

 

 اإلدارٌ فٍ انجسائر انًستؼًرة خالل انقرٌ انتاسغ ػشر الٌظبم -أّال 

ثعدددل ٗدددْم ّاؽدددل هدددي اؽدددزر، هلٌٗدددخ الغيالدددوف إٔدددله  بلدددل الؾو دددخ ال وًَددد٘خ   دددٔ  

 0386عْٗ ٘دددخ  60 دددواها ٗدددْم   (De Bourmont) ثْههدددْى الغيالدددو الغٌدددوا، كٕ

أكدددل ددددٖ كٗجبعزدددَ أى االؽدددزر، العَددداوٕ لولٌٗدددخ الغيالدددو ٗغدددت أى ٗزجددد  هجبّدددوح ثَددد٘ وح 

هلً٘ددخ ّثا٘ددبكح ئكاهٗددخ ل ج ددل هددي  جددف الَدد  بد ال وًَدد٘خف ّأكددل أًددَ ا زجددبها  ُو٘ددخ كهاٍددخ 

لدددٔ ؽبع٘ددبد الج ددل ّهددْاهكٍ  جددف ّٙدد  أٍددٌ رٌظدد٘ن ئكاهٕ لددَف داًددَ  ددوه دددٖ الوددبكح ا ّ

–هدددي ُدددنا الادددواه5ج رْدددا٘ف لغٌدددخ ؽاْه٘دددخ رؾدددذ ٍددد  خ الابلدددل العدددبم ف را ددد  ثبالٍدددزغبثخ 

الؽز٘بعددددبد الوٖدددد ؾخف ّكهاٍددددخ ّراددددلٗن ا زواؽددددبد ل ابلددددل العددددبم ؽددددْ، –ثٖدددد خ هإ زددددخ 

الٌظددددبم ايكاهٕ القددددبٓ لولٌٗددددخ الغيالددددو ّأهاٙددددِ٘بجة ًّٖددددذ الوددددبكح الضبً٘ددددخ   ددددٔ أى 

( l’intendant en chefزوددددل الولَ٘دددددٖ)ُددددنٍ ال غٌدددددخ الؾاْه٘ددددخ رزْددددداف هدددددي الوع

( الددددنٕ ْٗدددد ف Firino(ف ّالَدددد٘ل د٘وٌٗددددْى)Tholosé) كددددولٌ٘ف ّالوبهّددددب، رْلددددْىٕ

– lieutenant ) الْددوٛخ (ف دوٗدد d’Aubignoscأهٌ٘ددب ل قيٌٗددخف ّالَدد٘ل كّثٌ٘٘ددْ )

général de la police،ف ّ ٌٖدددف دوًَبفالَددد٘ل كٗ دددب) (Duval ف ّالَددد٘ل ئكهًْدددل)

كَددددداور٘وف ّالَددددد٘لٗي ع٘دددددواهكاى   (Edmond de Bussièreكٕ ثٍْددددد٘به)

(Gérardin،ّلٖب ) (Lassalle(كوزوعو٘ية )
1
) 

ايكاهٕ ال وًَدددددٖ ددددددٖ الغيالدددددو غ٘دددددو أى الز دددددْه الغدددددُْوٕ الدددددنٕ ّدددددِلٍ الزٌظددددد٘ن 

 ordonnanceثوْعدددددت ا هدددددو الو ادددددٖ) الوَدددددزعووحف ُدددددْ ئًْدددددبة الؾاْهدددددخ العبهدددددخ

                                                           
1
 -Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-

1854), imprimerie du gouvernement, Alger, 1856, p. 01. 
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royale( الدددنٕ إٔدددلهٍ الو دددي لدددْٕ د٘ ٘دددت  )Louis Philippe)   عْٗ ٘دددخ  22ٗدددْم

ف ؽ٘ددددددددددددددددددددش ًددددددددددددددددددددٔ دددددددددددددددددددددٖ هبكرددددددددددددددددددددَ ا ّلددددددددددددددددددددٔ   ددددددددددددددددددددٔ أى0381
(

1)
، أدوٗا٘دددب )ئٗبلدددخ الغيالدددو 5ج الا٘دددبكح العبهدددخ ّايكاهح الع ٘دددب لنهدددري ال وًَددد٘خ ددددٖ ّدددوب

الالٗودددخ(  دددل  ِدددلد ئلدددٔ ؽدددبكن  دددبمف ٗودددبهً هِبهدددَ رؾدددذ ٍددد  خ ّىٗوًدددبف كبردددت اللّلدددخ 

ل ؾددددوةجف ّؽددددلكد الوددددبكر٘ي الضبً٘ددددخ ّالضبلضددددخ روك٘جددددخ هغ ددددٌ الؾاْهددددخ العبهددددخ الددددنٕ 

َٗدددب ل الؾدددبكن العدددبم ددددٖ هِبهدددَف ُّدددْ ف دددٜ٘ هدددي الودددلً٘٘ي ّالعَددداوٗ٘يف لادددْى الؾدددبكن 

 ٗغو  ث٘ي الَ  ز٘ي الولً٘خ ّالعَاوٗخ دٖ الغيالوة -ِنا ا هو الو اٖٛجاب ل–العبم 

أهدددب الودددبكح الَبكٍدددخ هدددي ُدددنا ا هدددو الو ادددٖف دادددل ًٖدددذ   دددٔ أى5ج أّاهدددو فبٕدددخ 

(ف ّكددددنلي رٌظدددد٘ن ايكاهح الولً٘ددددخف le conseilٍددددزؾلك هِددددبم الؾددددبكن العددددبم ّالوغ ددددٌ)

ئكاهح الغدددِ٘ ّالجؾوٗدددخ ٍدددزجأ فبٙدددعخ ل ادددْاً٘ي  ّر دددي القبٕدددخ ثبلعلالدددخ ّالوبل٘دددخة أهدددب

ّا ّاهو الزٖ رؾاوِبجة
(2)

 

 20ّرجعددددب لددددنلي إٔددددله هلددددٌ٘ هغ ددددٌ الددددْىهاة ّّىٗددددو اللّلددددخ ل ؾددددوة ٗددددْم  

ج ٗدددددٌظن أّددددداب، ايكاهح  الولً٘دددددخ  ّالوؾ ٘دددددخ لنهدددددري ال وًَددددد٘خ ددددددٖ   0381ٍدددددجزوجو

ّّهك ددددٖ هبكردددَ ا ّلدددٔ أدوٗا٘دددب الْدددوبل٘خجف ؽ٘دددش فٖدددٔ ال ٖدددف ا ّ، لددد كاهح العدددبمف 

رؾدددذ ٍددد  خ –أى5ج ايكاهح الولً٘دددخ لنهدددري ال وًَددد٘خ ددددٖ أدوٗا٘دددب الْدددوبل٘خ  دددل دْٙدددذ 

( هاددد٘ن ددددٖ هلٌٗددخ الغيالدددوف ّلٌدددبلجٖ هدددلٗو intendant civilهدددلٗو هددلًٖ) -الؾددبكن العدددبم

هددددلً٘٘يف ٗادددد٘ن أؽددددلُوب دددددٖ ُّددددواى ّاٙفددددو دددددٖ  ٌبثددددخةةةجة أهددددب ال ٖددددف الضددددبًٖف داددددل 

ح الوؾ ٘ددددخف ؽ٘ددددش ًٖددددذ الوددددبكح الَبكٍددددخ   ددددٔ أى5ج ايكاهح الوؾ ٘ددددخ فٖددددٔ لدددد كاه

ل ودددلى اٙر٘دددخ5 الغيالدددوف ُّدددواىف  ٌبثدددخف  دددل أّك دددذ ئلدددٔ هدددلٗو ًّدددبلجٖ هدددلٗو هدددلً٘٘يف 

ُّ٘ئددددخ هؾ ٘ددددخف رزْدددداف هددددي 5 هلددددٌ٘ ث لٗددددخ ًّددددبلج٘يف أؽددددلُوب دوًَددددب ّاٙفددددو هَدددد نف 

هَزْدددبهٗي هؾ ٘دددد٘يجف ّؽَدددت ٗوادددي أى ٗاددددْى ٌُبلدددي ًبلددددت ئٍدددوال٘ ٖف ثبيٙدددبدخ ئلددددٔ 

                                                           
1 -Ibid, p. 53. 
2 - Idem. 
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ّددددٖ هَدددز بًن ّ ٌبثدددخ ٗادددْم هؾدددبدظْى هدددلًْ٘ى ثبلوِدددبم الوؾ ٘دددخ ثٖددد خ هإ زدددخف ث وٗادددخ 

ٗزن رؾلٗلُب هي  جف الؾبكن العبم
(1)

 

ّٗعدددد٘ي هلددددٌ٘ ث لٗددددخ هلٌٗددددخ الغيالددددو ثوْعددددت  ددددواه هددددي الددددْىٗوف كبرددددت اللّلددددخ 

ي هؤٍدددبة ل دددلدبل   دددٔ أٍدددبً ا زدددواػ ٗودددد  ئل٘دددَ هدددي  جدددف الؾدددبكن العدددبمف ددددٖ ؽددد٘ي ٗعددد٘

ث ددلٗبد الوددلى ا فددوٓ ًّدددْاة هؤٍددبة الج ددلٗبد هددي  جدددف الؾددبكن العددبمة ّٗٚدد    هلدددٌ٘ 

هْعددددت الوددددبكح الضبهٌددددخ هددددي ُددددنا الاددددواه ثبلْ ددددبل  الوزع اددددخ ثبلؾبلددددخ –الج لٗددددخ ًّْاثددددَ 

الولً٘خف ّكف الْ بل  الوؾ ٘خ ا فوٓةةةة
(2)

   

افزٖبٕدددبد  صدددن إٔدددله هلدددٌ٘ هغ دددٌ الدددْىهاة ددددٖ ال٘دددْم ً َدددَ  ج  دددواها ٗدددٌظن 

الؾددددبكن العددددبمف ّهؤٍددددبة ايكاهح الوْٙددددْ ٘ي رؾددددذ ٍدددد  زَف ّهغ ددددٌ ايكاهحجف ؽ٘ددددش 

ٗزجدد٘ي  هددي ُددنا الاددواه أُو٘ددخ هٌٖددت الؾددبكن العددبم ثب زجددبهٍ ٗوضددف الؾاْهددخ ال وًَدد٘خ دددٖ 

الغيالدددوف ؽ٘دددش ٗغوددد  ثددد٘ي الَددد  ز٘ي العَددداوٗخ ّالولً٘دددخف ئم ًٖدددذ الودددبكح ا ّلدددٔ   دددٔ 

أّاهددددو ّىٗددددو الؾددددوة الَدددد  بد الٚددددوّهٗخ لووبهٍددددخ هِددددبم  أى5ج ل ؾددددبكن العددددبمف رؾددددذ

 الا٘بكح )العَاوٗخ( ّالا٘بكح الع ٘ب ل كاهح الزٖ ك   ثِبجة

ّرؾددددلك الوددددبكح الضبً٘ددددخ هِبهددددَ العَدددداوٗخ ددددد5ٖج الددددلدبل القددددبهعٖ ّالددددلاف ٖ  ددددي 

ا هدددري ال وًَددد٘خ  ددددٖ ئدوٗا٘دددب الْدددوبل٘خف ّٗاددد  رؾدددذ ٍددد  زَ الوجبّدددوح الؾدددوً الدددٌْٖٛ 

 ّالؾٚوٕف ّاللهي ّالاْاد ثاف إٌٔبدِبف الٌظبه٘خ ّغ٘و الٌظبه٘خة

ًّٖددذ الوددبكح الضبلضددخف   ددٔ أًددَ ّؽددلٍ الوقددزٔ ثدداكاهح العر ددبد هدد   جبلددف الددلافف ّهدد  

الَدددد  بد الَ٘بٍدددد٘خ ل ددددلّ، الوغددددبّهحف ّهدددد  أ ددددْاى الاددددْٓ اللّل٘ددددخ الوزْاعددددلٗي   ددددٔ 

 اهزلاك أهاٖٙ ؽاْهزَجة

وٗيف دادددل ثٌ٘دددذ هدددي علٗدددل هدعدددخ هٌٖدددت الؾدددبكن العدددبمف أهدددب الودددبكح الْاؽدددلح ّالعْددد

دِدددْ ّئى كدددبى ٗزْإدددف هددد  الؾاْهدددخ ال وًَددد٘خ هدددي فدددر، ّىٗدددو الؾوث٘دددخ ئال أًدددَ ٗعددد٘ي 

                                                           
1
 -- Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-1854), 

imprimerie du gouvernement, Alger, 1856, p.59. 
2
 - ibid, pp.58-59. 
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هدددي  جدددف الو دددي5ج ئى الؾدددبكن العدددبم ٗعددد٘ي هدددي  جدددف الو ددديف ثدددب زواػ هدددي الدددْىٗوف كبردددت 

اللّلخ ل ؾوةةةةةجة)
1
) 

 Louis دددددي لدددددْٕ د٘ ٘دددددت)أهدددددب ثبلٌَدددددجخ ل زاَددددد٘ن ايكاهٕف دادددددل إٔدددددله الو

Philippe)  0311أدوٗدددددف  01ٗدددددْم ( أهدددددواordonnance)- ثدددددب زواػ هدددددي الدددددْىٗو- 

 َدددددددن ثوْعجدددددددَ الغيالدددددددو ئكاهٗدددددددب ئلدددددددٔ صدددددددرس  ودددددددبالد  -كبردددددددت اللّلدددددددخ ل ؾدددددددوة

(provinces ف ؽ٘ددددش ّهك دددددٖ الجددددبة الضددددبًٖف الوددددبكح الؾبكٗددددخ  ْددددو أى 5 الغيالددددو  ددددل)

غيالددددوف   وبلددددخ  َددددٌ ٌ٘خف  ّ وبلدددددخ  َددددوذ ئلددددٔ صددددرس  وددددبالدف ُّدددددٖ 5   وبلددددخ ال

ُّددددددواىف ّه٘دددددديد الوددددددبكح ً َددددددِب ثدددددد٘ي 5 ا هاٙددددددٖ الولً٘ددددددخ ّا هاٙددددددٖ الوقز  ددددددخ 

ّا هاٙددددٖ العوث٘ددددخة ّّٙددددؾذ الوددددبكح الضبلضددددخ  ْددددو هعددددبًٖ ُددددنٍ الوٌددددبٛ  ايكاهٗددددخ 

الوقز  دددخف دجٌ٘دددذ أى الواٖدددْك ثب هاٙدددٖ الولً٘دددخف ُدددٖ ر دددي ٗعدددِ٘ دْ ِدددب  دددلك كج٘دددو هدددي 

ي ا ّهّث٘٘ي)هَدددزٌْٛ٘ي(ف ُّدددْ هدددب َٗدددوؼ ثْٙددد  ّرٌظددد٘ن كدددف الوٖدددبلؼ الَدددابى الودددلً٘٘

ايكاهٗددخ العوْه٘ددخة أهددب ا هاٙددٖ الوقز  ددخف دِددٖ ر ددي الزددٖ ٗعددِ٘ دْ ِددب  ددلك   ٘ددف هددي 

الَددددابى الوددددلً٘٘ي ا ّهّث٘دددد٘يف ُّددددْ هددددب ال َٗددددوؼ ثْٙدددد  ّرْدددد ٘ف الوٖددددبلؼ ايكاهٗددددخ 

ددددٖ الَدددبؽف أّ ددددٖ الدددلاففف ّهدددب العوْه٘دددخة أهدددب ا هاٙدددٖ العوث٘دددخف دِدددٖ ر دددي الزدددٖ راددد  

 ُٖ ثأهاٗ هقز  خ أّ هلً٘خة

ّرجددد٘ي الودددبكح الواثعدددخ  ْدددو الدددوّػ ايكهبع٘دددخ لِدددنا ا هدددو الو ادددٖف ؽ٘دددش ًٖدددذ 

 le droit  دددددٔ أى 5ج ا هاٙدددددٖ الولً٘دددددخ ردددددزن ئكاهرِدددددب ثْاٍددددد خ الادددددبًْى العدددددبم)

communف هض وددددب ْٗددددا َ الزْددددوٗ  القددددبٓ ثددددبلغيالوف ّلاددددي ثْددددوٛ ّٙدددد  رور٘جددددبد) 

فبٕدددددخ ثب ُدددددبلٖ الدددددنٗي َٗددددداٌْى ً دددددٌ ُدددددنٍ ا هاٙدددددٖجف ّرادددددْى ايكاهح ددددددٖ ُدددددنٍ 

ا هاٙددددٖ هلً٘ددددخف ّلنّهّث٘دددد٘ي ؽوٗددددخ ئًْددددبة الوإٍَددددبدف هِوددددب كبًددددذ ٛج٘عزِددددبة أهددددب 

ا هاٙدددٖ الوقز  دددخف دِدددٖ رقٚددد  لٌظدددبم اٍدددزضٌبلٖف ؽ٘دددش رزا دددف الَددد  بد العَددداوٗخ 

 ٘  ا ّهّثْ٘ى)الوَددددزٌْْٛى( دددددٖ ُددددنٍ الوٌددددبٛ  ايكاهٗددددخ ّالولً٘ددددخ ّالاٚددددبل٘خف َّٗددددز

                                                           
1
 - voir le texte intégral de l’arrête du 1

er
 septembre 1834 qui règle les formes de l’administration civile et 

municipale des possessions françaises dans l’Afrique du nord, in : Gouvernement général de l’Algérie, recueil 
des actes ..op.cit, pp.58-63.  
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دِ٘ددددب ئًْددددبة هإٍَددددبدف ّث٘دددد  أّ ّددددواة  اددددبهاد ّلاددددي ٙددددوي الؾددددلّك الزددددٖ ٗوٍددددوِب 

 ّىٗو الؾوث٘خ ثب زواػ هي الؾبكن العبمة

أهددب ا هاٙددٖ العوث٘ددخف داددل ًٖددذ الوددبكح الَبكٍددخ  ْددو هددي ا هددو الو اددٖ ً َددَ 

دِ٘ددددب ثِددددل  رؾا٘دددد    ددددٔ أًِددددبج رددددلاه  َدددداوٗبجف ّال َٗددددوؼ لنّهّث٘دددد٘ي ثبالٍددددزاواه 

هٌ عخ  وْه٘خف ّثوْعت روف٘ٔ فبٓ ّّقٖٖف ٗوٌؾَ الؾبكن العبمة
(1)

 

ّٗجددددلّ أى هْددددا خ رددددْد٘و ا هددددي ل وَددددزٌْٛ٘ي دددددٖ  ودددد  ا هاٙددددٖ الغيالوٗددددخ 

كبًدددذ ردددإهر ايكاهح االٍدددزعوبهٗخف فبٕدددخ أى كض٘دددوا هدددي الوٌدددبٛ  الغيالوٗدددخ كبًدددذ هدددب 

و  جددل الاددبكه كبًددذ هددب ردديا، هَددزعوحف ردديا، ثعددل فددبهط ٍدد٘ ورِبف كوددب أى هابّهددخ ا ه٘دد

هغددددن الزؾددددلٗبد الغَدددد٘وخ الزددددٖ كبًددددذ رْاعِِددددب دددددٖ ملددددي الْ ددددذف ّلِددددنا كبًددددذ ايكاهح 

االٍدددزعوبهٗخ روٗدددل أى ر غدددن الوٚدددبهث٘ي الو دددبهوٗي الدددنٗي كدددبًْا َٗدددعْى لرٍدددز٘رة   دددٔ 

بثعخ ًٖددذ الوددبكح الَدد أكجددو  ددله هددي ا هاٙددٖ العوث٘ددخف صددن ث٘عِددب ثأصوددبى ثبُظددخف ّلِددناف

 ْدددو   دددٔ أى5ج ا ّهّث٘ددد٘ي الدددنٗي َٗدددوؼ لِدددن ثبالٍدددزاواه ددددٖ ا هاٙدددٖ الوقز  دددخ أّ 

ا هاٙددددٖ العوث٘ددددخ ٗقٚددددعْى ل ٌظددددبم ايكاهٕ القددددبٓ ثز ددددي ا هاٙددددٖجف ّٗعٌددددٖ ملددددي 

 ايكاهح العَاوٗخة

أهددب الجدددبة الضبلدددشف دادددل كدددوًج ل ا٘دددبكح العبهدددخ ّايكاهح الع ٘دددب ددددٖ الغيالدددوجف ؽ٘دددش 

لح ّالعْدددوٗي   دددٔ أى5ج الا٘دددبكح العبهدددخ ّايكاهح الع ٘دددبج ددددٖ الغيالدددو ًٖدددذ الودددبكح الْاؽددد

 دددل أّك دددذ ئلدددٔ ؽدددبكن  دددبم هددديّك لِدددنا ال دددوٗ ثَددد  بد هلً٘دددخ ّ َددداوٗخف ّٗعددد٘ي هدددي 

 ج ٌددددب)إٔ الو ددددي لددددْٕ د٘ ٘دددددت(ف ّٗوددددبهً ٍدددد  برَ رؾدددددذ ا ّاهددددو الوجبّددددوح لْىٗوًدددددب 

 ل ؾوث٘خ ّثْاٍ خ الَ  بد الولً٘خ ّالاٚبل٘خ ّالعَاوٗخة

هددددلٗو  -هددددي ا هددددو الو اددددٖ ً َددددَ 22ٛجاددددب ل وددددبكح –َّٗددددب ل الؾددددبكن العددددبم دددددٖ هِبهددددَ 

 conseilل ْددددإّى الولً٘ددددخف ّهددددلهاة ل وٖددددبلؼ ايكاهٗددددخف ّهغ ددددٌ أ  ددددٔ لدددد كاهح)

supérieur de l’administration(ف ّهغ دددددٌ هٌبى دددددبد)conseil du 

                                                           
1 - Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-
1854), op.cit, p.334. 
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contentieux(ة)
1

م الؾددددبكن (ة ّفٖددددٔ ال ٖددددف ا ّ، هددددي ُددددنا ا هددددو الو اددددٖ لوِددددب

ف ُّدددٖ هِدددبم ماد ٛدددبث  80ّ 22العدددبمف ُّدددٖ كض٘دددوح ّ دددل ًٖدددذ   ِ٘دددب الودددْاك هدددب ثددد٘ي 

). َاوٕ ّهلًٖ
2
) 

ف ٗوادددي الادددْ، 0313ُّادددناف د  بٗدددخ ًِبٗدددخ ؽادددن الو دددي لدددْٕ د٘ ٘دددت ًز٘غدددخ صدددْهح 

أى الورهدددددؼ الولَ٘ددددد٘خ ل ٌظدددددبم ايكاهٕ ال وًَدددددٖ ددددددٖ الغيالدددددو الوَدددددزعووح  دددددل عدددددوٓ 

الجددددبهىح ُددددٖ اىكّاع٘ددددخ الٌظددددبم ايكاهٕ) َدددداوٕف هددددلًٖ(ف هدددد  ّٙددددعِبف ّأى ٍددددوزِب 

ّعدددْك ئهاكح ّاٙدددؾخ لزؾا٘ددد  ايكهدددبط ددددٖ ئٛدددبه رٍْددد٘  هَدددزوو ل ؾادددن  هاٙدددٖ الؾادددن 

الوددددلًٖف ّهؾبّلددددخ رؾا٘دددد  الزوبصددددف دددددٖ الٌظددددبم ايكاهٕ ثدددد٘ي دوًَددددب ّالغيالددددو ثزيّٗددددل 

 الغيالو ثوإٍَبد ئكاهٗخ  هوبص خ لوب ُْ هْعْك دٖ دوًَبة

ف اًددددزِظ الٌظددددبم الغلٗددددل دددددٖ دوًَددددب 0313 ٘ددددبم الغوِْهٗددددخ الضبً٘ددددخ  ددددبم ّثعددددل 

ٍ٘بٍدددخ رْدددغ٘  ّروْٗدددف الِغدددوح ّاالٍدددز٘ بى ئلدددٔ الغيالدددو ّرا٘٘ددد  الوٌظْهدددخ ايكاهٗدددخ 

ّالابًًْ٘ددددخ ثْدددداف ٗقددددلم الوَددددزٌْٛ٘ي الددددنٗي رياٗددددل  ددددلكُن ثْدددداف ه ؾددددْ  فددددر، ُددددنٍ 

لوغ دددددٌف الوا ددددد  هلدددددٌ٘ ا 0313كَٗدددددوجو 64ال زدددددوحة ّٙدددددوي ُدددددنا الَددددد٘بر  إٔدددددله 

( جفدددبٓ ثزٌظددد٘ن ايكاهح العبهدددخ ددددٖ Arrêtéثبلَددد  خ الزٌ ٘نٗدددخ )هلدددٌ٘ الدددْىهاة(  دددواه)

 Deالغيالدددددوجف ؽ٘دددددش ٗزجددددد٘ي هدددددي الزاوٗدددددو الدددددنٕ هدعدددددَ الَددددد٘ل كٕ الهْهٍددددد٘٘و)

Lamorciere ف ّىٗدددددو الؾوث٘دددددخ ال وًَدددددٖ ئلدددددٔ هلدددددٌ٘ الوغ دددددٌ الوا ددددد  ثبلَددددد  خ)

ف فددددبٓ ثزٌظدددد٘ن ايكاهح 0313َددددوجو ك64ٗالزٌ ٘نٗددددخف ؽددددْ، هجددددوهاد ئٕددددلاه هوٍددددْم 

العبهدددخ دددددٖ الغيالدددوف ثددددوى ثْددداف ّاٙددددؼ الؾدددوٓ   ددددٔ هٖددد ؾخ الوَددددزٌْٛ٘يف ّدددددٖ 

الْ ددددذ ً َددددَ أُو٘ددددخ رياٗددددل رعددددلاكُن هددددي فددددر، ج الوَددددزعوواد اليها ٘ددددخج دددددٖ رؾا٘دددد  

 الِدددددل  الغدددددُْوٕ هدددددي ُدددددنا الادددددواهف ّٗزوضدددددف ددددددٖ رؾا٘ددددد  ج ئكهدددددبط رٖدددددب لٕج

(assimilation progressive)(
3
 ة(

                                                           
1 - Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie(1830-
1854),op.cit,p.334. 
2 -ibid, pp.334-335. 
3 - ibid, p.637. 
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ّلاددددل أثاددددٔ ُددددنا الاددددواه   ددددٔ الزاَدددد٘ن ايكاهٕ الوجٌددددٖ   ددددٔ صددددرس  وددددبالد ٍددددبهٕ 

الددنٕ ٍددجاذ  0311أدوٗددف  01الو عددْ،ف ُّددْ هددب ًددٔ   ٘ددَ ا هددو الو اددٖ الٖددبكه ٗددْم 

ايّدددبهح ئل٘دددَةغ٘و أى الغلٗدددل الدددنٕ ّهك ددددٖ ُدددنا الادددواه ٗزع ددد  ثلاٗدددخ ثزاَددد٘وَ كدددف  وبلدددخ 

 وٕ)الوبكح ا ّلٔ(ةئلٔ هٌبٛ  ؽان هلًٖف ّهٌبٛ  ؽان  َا

ّرجددددلّ الٌي ددددخ ايكهبع٘ددددخ ّاٙددددؾخ دددددٖ الوددددبكح الضبً٘ددددخ هددددي ُددددنا الاددددواهف ّالزددددٖ 

ًٖددددددذ   ددددددٔ أى5جالوابٛعددددددخ ٍزقٚدددددد  ل ٌظددددددبم ايكاهٕ ً َددددددَ القددددددبٓ ثبلوابٛعددددددبد 

(ف هدددددب  دددددلا االٍدددددزضٌبةاد الٌبرغدددددخ  دددددي le métropoleالوْعدددددْكح ددددددٖ الوزوّثدددددْ، )

 الزْوٗ  القبٓ ثبلغيالوة

ٌي ددخ ايكهبع٘ددخ عددرةف ؽٌ٘وددب ًددلهً الجددبة الضددبًٖ هددي ُددنا الاددواه ّردديكاك ُددنٍ ال

ّالددددنٕ فٖددددٔ ج لدددد كاهح الولً٘ددددخجف ؽ٘ددددش  دددديى هوكددددي الددددْالح دددددٖ الٌظددددبم ايكاهٕ 

ال وًَددددٖ دددددٖ الغيالددددو الوَددددزعووحف ددددداما كبًددددذ الوددددبكح الؾبكٗددددخ  ْددددو  ددددل ًٖددددذ   ددددٔ 

ودددددبكح الضبً٘دددددخ (ف ّث دددددلٗبدف دددددداى الarrondissementsراَددددد٘ن الوابٛعدددددبد ئلدددددٔ كّالدددددو)

 ْدددو  ددددل ًٖددددذ   ددددٔ أىج الددددْالح ٗواٍدددد ْى هجبّددددوح ّىٗددددو الؾوث٘ددددخف ّهقز دددد  ّىهاة 

االهرجدددبٛف ًّٖدددذ الودددبكح الضبلضدددخ  ْدددو   دددٔ اٍدددزؾلاس هغ دددٌ ّالٗدددخ لدددلٓ الدددْالٖف لدددَ 

ً دددٌ الَددد  بد الزددددٖ ٗزوزددد  ثِددددب ًظ٘دددوٍ دددددٖ دوًَدددبف ّر ددددي الزدددٖ ٍددددج  أى هٌؾدددذ ئلددددٔ 

بلغيالوة)هغ ٌ ايكاهح ثوْعت الزْوٗ  القبٓ ث
1
) 

ايكاهح العَددداوٗخ الزدددٖ فٖدددٔ لِدددب الجدددبة الضبلدددش هدددي ُدددنا الادددواهف دادددل  أهدددب

ًٖدددذ الودددبكح الَددددبثعخ  ْدددو   ددددٔ أىج ا هاٙدددٖ العَدددداوٗخ كافدددف كددددف  وبلدددخ ٍددددزلاه  

رؾدددذ أّاهدددو الؾدددبكن العدددبم هدددي  جدددف الغٌدددواالدف  دددبكح العودددبالدف ٛجادددب ل زور٘جدددبد الزدددٖ 

لعددددبم ثووكدددديح كددددف الاٚددددبٗب القبٕددددخ ثب ُددددبلٖ ٍدددد٘زن ّٙددددعِب الؽاددددبف ّٗزا ددددف ا هدددد٘ي ا

 الوا٘و٘ي دٖ ا هاٖٙ العَاوٗخف ٍّ٘وثٜ ثَ هازت فبٓ ٍ٘ا   ثوب ٗ 5ٖ

 االٍز٘ بى دٖ ُنٍ ا هاٖٙة-

ايكاهح ا ُ ٘خة)-
2
) 

                                                           
1
 -ibid, p .640. 

2 - Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-
1854), op.cit, p640. 
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هاَدددوخ ئلدددٔ صدددرس  ودددبالدف  0308ُّادددناف دع دددٔ ٍدددج٘ف الوضدددب،ف كبًدددذ الغيالدددو  دددبم 

اٙددددٖ  َدددداوٗخف  ّرْدددداف ا هاٙددددٖ ّكددددف  وبلددددخ  َددددوذ ئلددددٔ أهاٙددددٖ هلً٘ددددخف ّأه

()Départementالولً٘دددخ ددددٖ كدددف  وبلدددخ هابٛعدددخ)
1
رقٚددد  لدددٌ ٌ الزٌظددد٘ن ايكاهٕ   (

الوعودددْ، ثدددَ ددددٖ دوًَدددبف هدددب  دددلا االٍدددزضٌبةاد الوورج دددخ ثبلزْدددوٗعبد القبٕدددخ ثدددبلغيالوف 

رؾدددذ ٍددد  خ الغٌدددواالدف   دددٔ  ادددٌ هدددب ُدددْ   (le préfetّفبٕدددخ ّٙددد  الدددْالٖ)

هعوْ، ثَ دٖ دوًَبف ؽ٘ش ٗقٚ  الْالح الغٌواالد ئلٔ االٍزغْاةة)
2
) 

 les(ف ّالددددلّالو)préfectureن الْالٗدددخ )ٚدددد(  رdépartementلادددل كبًددددذ الوابٛعدددخ )

arrondissements ف ّالوؾبدظددددددبد الولً٘ددددددخف ّالج ددددددلٗبد كبه ددددددخ الٖددددددرؽ٘بد أّ هددددددب)

(ف les communes de pleine exercice et leurs annexesٗ ؾددد  ثِدددب )

 ّالوٌبٛ  الزٖ لن رؾْ، ئلٔ ث لٗبدة

ٗعبًّدددَ هغ دددٌ ّالٗدددخف ددددٖ ؽددد٘ي ٗدددزن  (préfetردددزن ئكاهح الوابٛعدددخ هدددي  جدددف ّا، )

(ف ّرٚددن ئلدددٔ عبًددت الج دددلٗبد sous - préfetرَدد٘٘و الددلالوح هدددي  جددف هلدددٌ٘ الددلالوح )

ٌ٘ الددددلالوح هددددي  جددددف هؾددددبدظ٘ي هددددلً٘٘ي رددددلاه رؾددددذ ٍدددد  خ هلدددد (districtsهٌددددبٛ  )

(commissaires civils ةأهدددب الج لٗدددخ دزدددزن ئكاهرِدددب هدددي  جدددف هلدددٌ٘ الج لٗدددخ ثوَدددب لح)

 هغ ٌ ث لٕة

ثبلٌَدددجخ لنُدددبلٖ الدددنٗي ٗعْ٘دددْى ددددٖ هٌدددبٛ  الؾادددن الودددلًٖف ردددزن ئكاهرِدددن هدددي  جدددف 

ٖ كدددف هؤٍدددبة هدددٌِنف رؾدددذ ه بثدددخ هلدددٌ٘ ث لٗدددخ الج لٗدددخ الزدددٖ ٗزجعًِْدددبف ؽ٘دددش ْٗعدددل دددد

(ف كودددب ردددن ئًْدددبة هابردددت bureau arabe départemental) هابٛعدددخ هازدددت  وثدددٖ

 وث٘ددددخ هلً٘ددددخ   ددددٔ هَددددزْٕ الددددلّالوف كددددبًْا َٗدددد٘وّى هددددي  جددددف ًددددْاة هلددددٌ٘ الوازددددت 

العوثٖ ل وابٛعخ رؾذ ٍ  خ هلٌ٘ اللالوحة)
3
) 

 

                                                           
 9;89ديسمرب  :9حولت األراضي ادلدنية داخل العماالت إىل مقاطعات مبوجب قرار صدر يوم  - 1

2 -Albert  Lavigne : Question algérienne, le régime du sabre, imprimerie Emile voitelain, 
Paris ;1871, p.13. 
3 - Gouvernement général de l’Algérie, état actuel de l’Algérie, publié d’après les documents 
officiels, imprimerie impériale, Paris : 1863, p p. 05-06. 
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(ف divisions militairesرزْدددداف العوددددبالد الددددضرس كددددنلي هددددي هابٛعددددبد  َدددداوٗخ )

(ف ُدددٖ subdivision militairesرٚدددن  وبلدددخ الغيالدددو ٍدددزخ ّدددعت  َددداوٗخ )ؽ٘دددش 

(ف ا ٕدددٌبمف صدددن الْددد   Orléonvilleالغيالدددوف الج ٘دددلحف الولٗدددخف ه ٘بًدددخف أّهل٘دددْى د٘دددف)

 (ف ٍْه ال يالى ؽبل٘بةAumaleؽبل٘بف أّهب،)

أهددب  وبلددخ ُّددواى دززاددْى هددي فوَددخ ّددعت  َدداوٗخف ُّدد5ٖ ُّددواىف هَددز بًنف ٍدد٘لٕ 

 ف هعَاوف ر وَبىةث عجبً

 subdivisionددددٖ ؽددد٘ي رزادددْى  وبلدددخ  َدددٌ ٌ٘خ هدددي  أهثددد  ّدددعت  َددداوٗخ)

militairesف 5ُٖ  ٌَ ٌ٘خف  ٌبثخف ٍ ٘  ّثبرٌخة) 

( أّ  دددلك هدددي الدددلّالوف ٗادددْك كدددف ّاؽدددلح cercleّكدددف ّدددعجخ رزْددداف هدددي كالدددوح )

ٙدددبثٜ ددددٖ كدددف  وبلدددخف ؽ٘دددش ٗٚددد     00هٌِدددب ٙدددبثٜ ٍدددبهٖف ثؾ٘دددش أى  دددلكُن ُدددْ 

ة الٚدددددجبٛ ثا٘دددددبكح الادددددْاد الوواث دددددخ ددددددٖ كالوردددددَف ّايّدددددوا    دددددٔ الِ٘ئدددددبد ُدددددإال

ايكاهٗخف ّؽان الاجبلف ا ُ ٘خ هي فر، الوابرت العوث٘خ)
1
) 

ئكاهح الوٌدددبٛ  العَددداوٗخ ثبلا٘دددبكح العَددداوٗخف ؽ٘دددش رْدددوف ئكاهح فبٕدددخ  ّردددورجٜ

ثددددب ّهّث٘٘يف ّأفددددوٓ فبٕددددخ ثب ُددددبلٖ الوَدددد و٘يف ّرقٚدددد  ُددددنٍ ايكاهح لَدددد  خ  بلددددل 

(ف ّْٗعدددل لدددلٓ كدددف  بلدددل هابٛعدددخ  َددداوٗخ division militaireالوابٛعدددخ العَددداوٗخ )

 هازت فبٓ ثبيكاهح لولً٘خة

( هدددي  جدددف  بٙدددٖ localitéزن هوبهٍدددزِب ددددٖ كدددف عِدددخ )أهدددب الوِدددبم الاٚدددبل٘خف دزددد

ّدددٖ ؽبلددخ  ددلم ّعددْكٍ ٌٗددْة  ٌددَ الابلددل العَدداوٕ ل واددبى  (le juge de paixالَدد ن )

 le commandantأّ إٔ ٙدددبثٜ أفدددو هعددد٘ي لِدددنا ال دددوٗ هدددي  جدددف  بلدددل الوابٛعدددخ )

de division) 

ف ٙدددددوي أهدددددب الغدددددوالن ّالغدددددٌؼ الوازوددددددخ هدددددي  جدددددف ا ُدددددبلٖ الوَددددد و٘يف دزدددددلف

(ف ددددٖ ؽددد٘ي رؾدددب، ه  دددبد les conseils de guerresافزٖدددبٓ هغدددبلٌ الؾدددوة)

                                                           
1 - Hugonnet Ferdinand, souvenirs d’un chef de bureau arabe, Michel Lévy  frères , librairies –

éditeurs, Paris: 1858, p.14. 
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 les coursا ّهّث٘ددد٘ي الوزِوددد٘ي ثدددب زوا  عدددٌؼ أّ عدددوالن أهدددبم هؾدددبكن الغٌبٗدددبد )

d’assises ة0306هبهً  01( الزبثعخ لوٌبٛ  الؾان الولًٖ) واه) 

ً َدددِب الزدددٖ ٗادددْم ( ثبلوِدددبم les cerclesددددٖ الدددلّالو ) ّرادددْم الا٘دددبكح العَددداوٗخ

ثِدددب الوؾدددبدظْى الودددلًْ٘ى ددددٖ هٌدددبٛ  الؾادددن الودددلًٖة ّددددٖ ؽبلدددخ  دددلم ّعدددْك هدددْ  ٘ي 

هدددلً٘٘ي ٗادددْم الٚدددجبٛ ددددٖ هٌدددبٛ  الؾادددن العَددداوٕ ثبلْ دددبل  الج لٗدددخ ّالوِدددبم القبٕدددخ 

(ف ؽ٘دددش le juge de paixثٚدددبثٜ الؾبلدددخ الولً٘دددخف ّٗوبهٍدددْى هِدددبم  بٙدددٖ الَددد ن )

 lesٌظدددددددو ّالجدددددددذ ددددددددٖ الوقبل دددددددبد )ردددددددلفف ٙدددددددوي افزٖبٕدددددددِن ٍددددددد  خ ال

contraventions) الوازودخ ٙوي ؽلّك كالوح افزٖبِٕنة 

  (cercle(ف ّكددددف كالددددوح )subdivisionّْٗعددددل   ددددٔ هَددددزْٓ كددددف ّددددعجخ )

هابردددت  وث٘دددخ ها  دددخ ثددداكاهح الَدددابى الوَددد و٘ي رؾدددذ ٍددد  خ الا٘دددبكح العَددداوٗخف ؽ٘دددش أًدددَ 

كاهح هابٛع٘دددخ ل ْدددإّى العوث٘دددخ ئ  (division militaireددددٖ كدددف هابٛعدددخ  َددداوٗخ )

(direction divisionnaire des affaires arabes)  رددلاه هددي  جددف ٙددجبٛف رؾددذ

ٍ  خ الا٘بكح العَاوٗخة)
1
) 

)ّالغلّ، الزبلٖ ٗؾلك الْؽلاد ايكاهٗخ دٖ هٌبٛ  الؾان الولًٖ
2
) 

 انًهحقاث انبهذَاث انًحافظاث انًذَُت انذوائر انًقاطؼاث العوبالد

 الغيالو

 ُّواى

  ٌَ ٌ٘خ

60 

60 

60 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

24 

03 

21 

01 

81 

22 

 020 20 01 08 68 الوغوْل

 

 

 

                                                           
1 - Gouvernement général de l’Algérie, état actuel de l’Algérie, publier d’après les documents 
officiels, imprimerie impériale, Paris :1863, p.07. 
2 - ibid, p.09 
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)0308أهب الغلّ، اٙرٖ د٘ج٘ي الزاَ٘ن ايكاهٕ دٖ هٌبٛ  الؾان العَاوٕ  بم 
1
) 

 انؼًاالث
 انًقاطؼت

(division) 

 انشؼب

(subdivisions) 

 انذوائر

(les cercles) 

 les) انقبائم

tribus) 

 انجسائر 

 وهراٌ

 قسُطُُت

60 

60 

60 

61 

61 

61 

08 

01 

00 

0266 

 0266 11 01 68 انًجًىع

 

 0326ّهِودددب ٗادددي هدددي أهدددو دادددل ّدددِل الزٌظددد٘ن ايكاهٕ ددددٖ الغيالدددو هٌدددن  دددبم  

رؾدددْال كج٘دددوا  ادددت ٍددداْٛ ايهجواْٛهٗدددخ الضبً٘دددخ ّ ٘دددبم الغوِْهٗدددخ الضبلضدددخف ؽ٘دددش أد دددؼ 

ئلددددٔ ئل ددددبة الؾاددددن العَدددداوٕ دددددٖ الغيالددددو ف  الوَددددزٌْْٛى دددددٖ كددددد  الؾاْهددددخ ال وًَدددد٘خ

ّاٍدددزجلالَ ثؾادددن هدددلًٖف هدددب هادددي الوَدددزٌْٛ٘ي هدددي الَددد٘ وح   دددٔ كّال٘دددت ايكاهح ددددٖ 

 الغيالو الوَزعووحة

رؾْلدددددذ العودددددبالد الَدددددبثاخ ئلدددددٔ  0326أكزدددددْثو  21ُّادددددناف دجوْعدددددت  دددددواه 

هابٛعدددددددبدف رزْددددددداف هدددددددي أهاٙدددددددٖ هلً٘دددددددخ ردددددددلاه هجبّدددددددوح هدددددددي ّا،ف ّأهاٙدددددددٖ 

(ف ردددلاه هدددي  جدددف ٙدددبثٜ ٍدددبهٖ ٗقٚددد  territoires de commandements ٘دددبكح)

لَددد  خ الدددْالٖة ّ دددل عدددوٓ را ددد٘ٔ هَدددبؽخ أهاٙدددٖ الا٘دددبكح ردددلهٗغ٘ب ئلدددٔ غبٗدددخ ئل بلِدددب 

)0428ًِبل٘ب  بم 
2
 ) 

ّٗواددددي دددددٖ ُددددنا الَدددد٘بر أى ٗاددددْى ه ٘ددددلا رْٙدددد٘ؼ الزاَدددد٘ن ايكاهٕ الددددنٕ كبًددددذ 

ف هدددي 0324ايكهدددبطف إٔ ددددٖ  أّافدددو  دددبم   ٘دددَ الغيالدددو الوَدددزعووح  ددددٖ مهّح ٍ٘بٍدددخ 

فددددر، الوع ٘دددددبد الوٍدددددو٘خ الٖدددددبكهح  دددددي الغِددددبد الوقزٖدددددخ ددددددٖ الؾاْهدددددخ العبهدددددخ 

 030كبًددددذ الغيالددددو رٚددددن 0324كَٗددددوجو  80ل غيالددددوف ؽ٘ددددش ٗزٚددددؼ أًددددَ ئلددددٔ غبٗددددخ 

ث لٗددددخ  06(ف ّ communes de pleines exercicesث لٗددددخ كبه ددددخ الٖددددرؽ٘بد)

ث لٗدددخ هقز  دددخ ددددٖ أهاٙدددٖ الؾادددن الودددلًٖف  11هٌِدددب (ف commune mixteهقز  دددخ )

                                                           
1 - idem. 
2
 -Claude Collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), OPU, Alger :1987, p.45. 
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(ف ُّدددددٖ هْى دددددخ   دددددٔ ثددددد٘ي هٌدددددبٛ  communes indigènesث لٗدددددخ أُ ٘دددددخ ) 23ّ

الؾان الولًٖ ّالعَاوٕ   ٔ الٌؾْ اٙر5ٖ)
1
) 

 

 

 

                                                           
1 -Gouvernement général de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie, de 31 décembre au 01er octobre 
1880, imp. Administrative, Alger, 1880, p.31. 

 

 0380دَسًبر  80أراضٍ انحكى انًذٍَ إنً غاَت 

 بهذَاث يختهطت بهذَاث كايهت انصالحُاث انذوائر انًقاطؼاث

 انجسائر

 61 12 الغيالو

 60 61 الولٗخ

 62 63 ه ٘بًخ

أّهل٘ددددددددْى د٘ف)ا ٕددددددددٌبمف صددددددددن 

 الْ   ؽبل٘ب(
61 61 

 68 60 ريٕ ّىّ

 وهراٌ

 60 62 هعَاو

 61 01 هَز بًن

 68 22 ُّواى

 62 61 ٍ٘لٕ ث عجبً

 قسُطُُت

 

 62 02  ٌبثخ

 62 61 ثغبٗخ

 61 00  ٌَ ٌ٘خ

 60 63  بلوخ

 68 64 ٍا٘الح

 61 030 الوغوْل
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 0324كَٗوجو  80ئلٔ غبٗخ    أراضٍ انحكى انؼسكرٌ

 الوابٛعبد

(division) 

الْعجخ 

(subdivision) 
 ث لٗبد أُ ٘خ ث لٗبد هقز  خ

 الغيالو

 ال ّٖة ال ّٖة الغيالو

 61 62 الولٗخ

 60 62 (Aumaleأّهب،)

 60 ال ّٖة كٗ ٌ

 68 ال ّٖة أّهلْ٘ى د٘ف

 ُّواى

 ال ّٖة 62 ُّواى

 62 68 هعَاو

 ال ّٖة 61 ر وَبى

  ٌَ ٌ٘خ

 

 68 60 ثبرٌخ

 68 60  ٌبثخ

 61 60  ٌَ ٌ٘خ

 ٘ ٍ 60 61 

 23 00 الوغوْل

 

ّد٘ودددب ٗزع ددد  ثبلزوض٘دددف الٌ٘دددبثٖ ل وابٛعدددبد الغيالوٗدددخ ددددٖ الجولودددبى ال وًَدددٖف دادددل 

ف الدددددنٕ أكفدددددف رعدددددلٗرد اللؾدددددخ الدددددلّالو االًزقبث٘دددددخف 0330 عْٗ ٘دددددخ 23ًدددددٔ  دددددبًْى 

إٔدددجؾذ الوابٛعدددبد الغيالوٗدددخ الدددضرس هدددل ْح  ى رٌزقدددت  دددي كدددف ّاؽدددلح هٌِدددب هوض ددد٘ي 
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اصٌددد٘ي)
1

(ف ّثِدددنا إٔدددجؼ ل وَدددزٌْٛ٘ي هدددي ٗودددض ِن ثٖددد خ هٍدددو٘خ ددددٖ الوإٍَدددخ الجولوبً٘دددخ 

الٌبدنح دٖ دوًَب ّٗلاد    ٔ هٖبلؾِن)
2
). 

 (0381-0386)االحتالل انًحذود وانجذل حىل جذوي االستُطاٌ يرحهت  -ثاَُا 

كبًددددذ الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خ دددددٖ ثددددلاٗزِب هغددددوك رغوثددددخ هؾلّكحدددد ف رع اددددذ ثغٌددددْك 

الؾو دددخ العَددداوٗخ ال وًَددد٘خ ددددٖ الغيالدددوف ؽ٘دددش اً  ادددذ الؾوكدددخ االٍدددز٘ بً٘خ ثبٍدددز٘ بى 

لدددددنٕ ٕدددددبكه (ف اClauzel)  َددددداوٕف ثوجدددددبكهح هدددددي الؾدددددبكن العدددددبم الغٌدددددوا، ك دددددْىا،

ُازددددبه روضددددف هَددددبؽخ ج ؽددددُْ ؽَددددي ثبّددددبج الددددنٕ ٗادددد  دددددٖ ٙددددْاؽٖ هٌ اددددخ  0666

الؾددددواُف ّهددددٌؼ ئكاهرِددددب لوغوْ ددددخ هددددي الغٌددددْك رؾددددذ رَددددو٘خج الويه ددددخ ايدوٗا٘ددددخ 

(ف  ًددددددَ كددددددبى هددددددي أثددددددوى ferme expérimentale d’Afriqueالٌوْمع٘ددددددخج)

ٍدددبى كّهٌ٘دددي علٗدددلح الوزؾوَددد٘ي ا ّالدددف لرٍدددز٘ بىف ؽ٘دددش أهاك أى ٗغعدددف هدددي الغيالدددو 

هدددي فدددر، رِ٘ئدددخ الظدددوّ  الورلودددخ الزدددٖ رَدددوؼ ثزؾْٗدددف هؤًّ ا هدددْا، ا ّهّث٘دددخ هدددي 

 62 دددواه ه دددن  0386ٍدددجزوجو  63إٔدددله ٗدددْم  أهوٗادددب ئلدددٔ الغيالدددوف ّلِدددنا ال دددوٗ

ٗؾددددلك أهددددري اللّلددددخ ًٖددددذ الوددددبكح هٌددددَ أى كددددف5ج الوٌددددبى، ّالوؾددددرد ّالوإٍَددددبد 

لوإٍَدددبد هِودددب كبًدددذ الزدددٖ كبًدددذ هَدددز  خ هدددي  جدددف ّالدددلكبك٘ي ّالؾدددلال  ّالوادددواد ّا

الغيالددو أّ ا هددري الزددٖ   (la régenceئٗبلددخ) الددلإ أّ الجبٗددبد الددنٗي غددبكهّا رددواة

رَددد٘و ل بلدددلرِنف ّكدددنلي ا هدددري الزدددٖ فٖٖدددذ ثأٗدددخ ٛوٗادددخ لوادددخ ّالولٌٗدددخ ) ا هدددري 

الْ  ٘دددخ( رعدددْك ئلدددٔ هٖددد ؾخ أهدددري اللّلدددخ ّرَددد٘و ل بلدددلرِبة)
3

زدددلاة ٍدددبدو   دددٔ ( ُّدددْ ا 

هٚدددوْى هعبُدددلح الزَددد ٘ن الوجوهدددخ ثددد٘ي الدددلإ ؽَددد٘ي ّ بلدددل الؾو دددخ ال وًَددد٘خف الغٌدددوا، 

 ة(De Bourmont) كٕ ثْههْى

ّكددددبى ال ددددوٗ هٌددددَ ُددددْ رددددْد٘و ا هاٙددددٖ الٚددددوّهٗخ هددددي أعددددف الوَددددزٌْٛ٘يف 

ّهٌددددن ملددددي الْ ددددذ اهرددددجٜ ًوددددْ ؽوكددددخ االٍددددز٘ بىف ثاٚدددد٘خ هٖددددبكهح ا هاٙددددٖ هددددي 

                                                           
1 - Gouvernement général de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie, 1er au 31 décembre 01er 1880, 
2eme au 1er octobre 1881, imp. Administrative, Alger, 1880, p.02. 

الذي  (، كان نظام احلكم يف فرنسا نظاما بردلانيا، حيث كانت احلكومة مسؤولة أمام الربدلان، فهو1;:8-8988يف ظل اجلمهورية الثالثة ) - 2
 يصادق على تشكيلتها وبرنارلها، ويستطيع سحب الثقة عنها، وبالتايل، فوجود ممثلني للمستوطنني يف هذه ادلؤسسة، إىل جانب نفوذهم ادلايل

 ادلتصاعد، جعل احلكومات الفرنسية ادلتعاقبة تبين سياساهتا اجلزائرية خلدمة مصاحل ادلستوطنني فقط.
3
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الغيالددددوٗ٘ي ّرَدددد ٘وِب لِددددإالة الوَددددزٌْٛ٘ي الددددنٗي  ددددلهْا ئلددددٔ الغيالددددو هددددي الوَدددد و٘ي 

 كّ، أّهّث٘خ هقز  خ هٌن ثلاٗخ االؽزر،ة

-le Lieutenantّرجعددددددب لددددددنليف  إٔددددددله ال وٗدددددد   بلددددددل عددددددِ٘ االؽددددددزر،)  

Général, commandant le corps d’occupation ج  0380عدددْاى  06( ٗدددْم

عاددددبهاد الزددددٖ رعددددْك ه ا٘زِددددب ل ددددلإ ّالجبٗددددبد الاددددواه الددددنٕ ٗقٚدددد  ل وٖددددبكهح كددددف ال

ّا رواي النٗي غبكهّا أهاٖٙ ئٗبلخ الغيالوج)
1
) 

ّ دددل ًٖدددذ الودددبكح ا ّلدددٔ هٌدددَ   دددٔ أى5ج كدددف العادددبهادف هِودددب كبًدددذ ٛج٘عزِدددبف 

ٍدددْاة أكبًدددذ ه ا٘زِدددب رعدددْك ئلدددٔ الدددلإ أّ الجبٗدددبد أّ ا ردددواي الدددنٗي فوعدددْا هدددي ئٗبلدددخ 

ٛبل ددددخ الوٖددددبكهحف ٍّزَدددد٘و هددددي  جددددف ئكاهح أهددددري الغيالددددوف رْٙدددد  هددددي اٙى رؾددددذ 

اللّلدددخجة ّأليهدددذ الودددبكح الضبً٘دددخف كدددف ا ّدددقبٓف هِودددب كبًدددذ عٌَددد٘زِن الدددنٗي ٗو ادددْى 

أّ َٗدددزأعوّى أّ َٗددد٘وّى ُدددنٍ العادددبهاد أى ٗع ٌدددْا ددددٖ غٚدددْى صوبً٘دددخ أٗدددبم هدددي ٕدددلّه 

يٗغددددبه ُددددنا الاددددواه  ددددي ٛج٘عددددخ العاددددبهاد الزددددٖ َٗددددز  ًِْب أّ ٗإعوًِّددددب ّ ددددي هج دددد  ا

الدددنٕ ٗؾٖددد ْى   ٘دددَف ّ دددي دفدددو  و ٘دددخ رَدددلٗل  دددبهْا ثِدددبة ّئى لدددن ٗ ع دددْا ملددديف دددداى 

الوددددبكح الواثعددددخ هددددي الاددددواه ً َددددَ ًٖددددذ   ددددٔ غواهددددخ ال راددددف  ددددي ًٖدددد  الوددددلفْ، 

الَدددٌْٕ الدددنٕ ٗؾٖددد ْى   ٘دددَ هدددي اٍدددز ر، العادددبهف ّئى هدٚدددْا ملددديف أّ ردددأفوّا  دددي 

ٕ لؾو َ   ٔ رَلٗلُبة)رَلٗل ُنٍ ال واهخف ٗزعوْٙى ل كواٍ الغَل
2
) 

 fermeّلاددددل ؽددددبّ، ك ْىٗددددف أى ٗغعددددف هددددي الويه ددددخ ايدوٗا٘ددددخ الٌوْمع٘ددددخج)

expérimentale d’Afriqueٓثدددَف ّ دددبم ثْدددواة  (ف  الزدددٖ ٍدددج  مكوُدددب ًوْمعدددب ٗؾزدددل

صدددرس هدددياهل هدددي أهْالدددَ القبٕدددخف ؽ٘دددش أهاك أى ٗدددْٛي دِ٘دددب هَدددزٌْٛ٘يف ّٛ دددت هدددي 

الددددنٕ  (Berthezèneالٚددددجبٛ أى ٗ ع ددددْا ا هددددو ً َددددَف غ٘ددددو أى الغٌددددوا، ثددددبهرْىاى)

ف  ددَ دددٖ هٌٖددجَف اًزاددل ال وٗاددخ الزددٖ ؽٖددف ثِددب ك ددْىا،   ددٔ أهددري أّالك  ددلحف  ددوة 

ا  دددي الويه دددخ الٌوْمع٘دددخف ّا زجوُدددب  و ٘دددخ اغزٖدددبة الؾدددواُف ّثبثدددب   دددٖف لدددٌ٘ ثع٘دددل

ؽا٘ا٘دددخ  هدددري أددددواكف هدددٌِن أٛ دددب،  ٖدددوف ّهدددي كّى كددددبلف ّرْاٛدددأ هعدددَ  الِْ٘كٗدددبى 

                                                           
1
 - Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-1854), imprimerie 

du gouvernement, Alger, 1856, p. 10. 
2
 -ibid, p.10. 
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ثادددوٕ ّثّْدددٌبرة)
1

  ( ّلادددي رغوثدددخ الويه دددخ الٌوْمع٘دددخ ُدددنٍ دْددد ذف ددددزن الزق دددٖ  ٌِدددب

 ثعل ه بكهح الغٌوا، ك ْىٗف لوٌٖجَة

ْقٖدددد٘خ ال بّدددد خ الزددددٖ  ددددبم ثِددددب الغٌددددوا، ّث دددد٘ الٌظددددوف  ددددي ُددددنٍ الوجددددبكهح ال

ك ددددْىا،ف داًددددَ هددددي الو ٘ددددل دددددٖ ُددددنا الَدددد٘بر ايّددددبهح ئلددددٔ أًددددَ دددددٖ ا ٗددددبم ا ّلددددٔ هددددي 

االؽددددزر، لددددن ٗاددددي ٌُبلددددي دددددٖ الغيالددددو الوَددددزعووح ّددددٖة هددددٌظن الٍددددزاجب، الوِددددبعوٗيف 

ٍ الددنٗي لددن ٗاًْددْا دددٖ غددبلج٘زِن هددي الوددياه ٘يف ّلددن ٗاًْددْا   ددٔ صاددخ ثوَددزاج ِن دددٖ ُددن

ا هٗف دادددل  رغوعدددْا ددددٖ هلٌٗدددخ الغيالدددوف ّاًقوٛدددْا ددددٖ العلٗدددل هدددي ا ّددد ب،ف هضدددف 

أ ودددب، الجٌدددبة ّالوٚدددبهثخ ّالزغدددبهحف كودددب ّعدددل ثددد٘ي الوِدددبعوٗي ثعددد٘ العٌبٕدددو الزدددٖ 

(ف الدددنٗي ّعدددلّا les mahonaisاُزودددذ ثبلوغدددب، اليها دددٖف هضدددف ا ٍدددجبى ّالودددبؤً٘٘ي)

 ددددبد هوبص ددددخ لز ددددي الزددددٖ روكُْددددب دددددٖ دددددٖ الوددددياهل الزددددٖ روكِددددب الوْهٍدددداْ٘ى هيهّ

 عيٗورِنة 

كودددب كدددبى هدددي هّاك االٍدددز٘ بى هغوْ دددخ هدددي الوِدددبعوٗي ا لودددبى الدددنٗي عٌدددلُن 

(ف دابهددددذ الَدددد  بد ال وًَدددد٘خ Havre ددددْى ُغددددوح ئلددددٔ أهوٗاددددبف ّرددددوكِن دددددٖ ُددددبدو)

ددددوكف ّأهٍددد زِن ئلدددٔ الغيالدددو هدددي أعدددف ئًْدددبة  166ثبلزا دددف ثِدددنف ّأكو دددذ رعدددلاكُن ئلدددٔ 

ث دددلح الاجدددخف ّكالدددٖ ئثدددواُ٘ن ثولٌٗدددخ الغيالدددوف ّلادددي العو ٘دددخ دْددد ذف ئما لدددن َٗدددز   ُدددإالة 

ى الوِدددبعوّى الزا٘ددد  هددد  الج٘ئدددخ الغلٗدددلحف دادددل ُ دددي هدددٌِن  دددلك كج٘دددو هدددي ا ددددواكف كودددب أ

ا هاٙددٖ الزددٖ ّى ددذ   ددِ٘ن كبًددذ ٕدد ٘وح عددلاف د ددن ٗجاددٔ دددٖ كالددٖ ئثددواُ٘ن ئال ثعدد٘ 

( الدددددنٗي اّدددددزوّا أهاٙدددددٖ الوَدددددزٌْٛ٘ي les mahonaisالوَدددددزٌْٛ٘يف ّهدددددبؤًّ٘٘ي)

ا لوددددبى الو  َدددد٘يف أهددددب دددددٖ الاجددددخف داددددل عددددوٓ رعددددْٗ٘ الوِددددبعوٗي ا ّالددددف ثوِددددبعوٗي 

ٖ ٍددِف هز٘غددخف ّلاددٌِن اٙدد وّا د٘ودددب دفددوٗيف الددنٗي كددبًْا أكضددو ه ددبهوح دددٖ الزْغدددف ددد

 ًز٘غخ ل ٘بة ا هي ئلٔ االًا بةف ّاال زواة هي هلٌٗخ الغيالوة –ثعل 

ئى ًغددددبػ ؽوكددددخ االٍددددز٘ بى دددددٖ ثددددلاٗزِب ٗعددددْك ئلددددٔ  ٌبٕددددو دوًَدددد٘خف أٛ دددد  

 les colons aux gants  دددِ٘نج الوَدددزٌْْٛى إٔدددؾبة الا دددبىاد الٖددد واةج)

jeunesالٍددددز٘ بى دددددٖ صرصٌ٘٘ددددبد الاددددوى الزبٍدددد   ْددددوف (ف الددددنٗي ُ٘وٌددددْا   ددددٔ رددددبهٗـ ا

                                                           
1
 -Julien (ch.R), op.cit, p.77. 
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ّ  ددٔ ؽوكددخ االٍددز٘ بى دددٖ ٍددِف هز٘غددخف كددبًْا ٗو اددْى ا هددْا،ف ٌّٗزوددْى ئلددٔ ال جاددخ 

 lesٌٗزوددددددْى ئلددددددٔ الؾددددددية الو اددددددٖف الوعددددددوّد٘ي ثبلْددددددو ٘٘ي ) ا هٍددددددزاواٛ٘خف

légitimistes ف إٔ الوددددلادع٘ي  ددددي ؽدددد  ا ٍددددوح الجوثًْ٘ددددخ دددددٖ الو دددديف ّلِددددنا ٗاًْددددْا)

(ف داددددل اٍددددزاوّا دددددٖ Louis Philippeبؽ٘ي دددددٖ  ددددف ؽاددددن الو ددددي لددددْٕ د٘ ٘ددددت)هوردددد

ئلدددٔ الغيالدددو الوَدددزْٛي  0380الجلاٗدددخ  دددوة هلٌٗدددخ الغيالدددو ّالَدددبؽفة دادددل  دددلم ٍدددٌخ 

(ف ّاٍدددددزاو ددددددٖ الاجدددددخف ددددددٖ ؽددددد٘ي افزدددددبه Augustin Vialardأّغَدددددز٘ي د٘دددددباله)

(ف ّثعدددل Texirainراَددد٘وٗي )  (Max de tonnac الوَدددزْٛي هدددبكٌ كًّْٛدددبي )

ف اًددددلدعْا ثع٘ددددلا دددددٖ ُددددنٍ 0381أى دزؾددددذ هز٘غددددخ أهددددبم الوَددددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘دددد٘ي  ددددبم 

 ا هٗ القٖجخة

(ف ئلددددٔ الَددددْر ا ٍددددجْ ٖ الددددنٕ كبًددددذ Vallier) داددددل ؽددددبّ، الوَددددزْٛي دبل٘ددددَ

رٌظودددَ  جبلدددف هز٘غدددخ أٍدددجْ ٘ب كدددف ٗدددْم اصٌددد٘يف ّلاٌدددَ هٌددد  هدددي الودددوّهف ّلاٌدددَ  دددبك ٗدددْم 

(ف ّ Augustin Vialardالوَدددددزٌْٛ٘ي أّغَدددددز٘ي د٘دددددباله)االصٌددددد٘ي الودددددْالٖف ّهعدددددَ 

ف ّهَدددزٌْٛ٘ي دفدددوٗيف ّهعِدددن الغٌدددوا،  (Max de tonnac هدددبكٌ كًّْٛدددبي )

(ف ّدددددٖ الٖددددجبػ  بهددددذ  Spahis ٌبٕددددو هددددي الَددددجبٌٗ) 63(ف ّ Pelissierث٘ َ٘ددددَ٘)

ٍدددوٗز٘ي  َددداوٗز٘ي هدددي  ٌبٕدددخ ئدوٗا٘دددب ثبلوواث دددخ ددددٖ الَدددِفف دبٍدددزاجف الوَدددزٌْْٛى 

ودددوح اٍدددزاجبال ع٘دددلاف ّهٌدددن ملدددي الؾددد٘ي إٔدددجؼ ٍدددِف هز٘غدددخ ه زْؽدددب أهدددبم ًْدددبٛ ُدددنٍ ال

الوَزٌْٛ٘ية)
1
) 

أهدددب الٌْدددبٛ االٍدددز٘ بًٖ ددددٖ هٌ ادددخ ُّدددواى  دادددل كدددبى ث ٘ئدددبف دادددل  دددبم الغدددِ٘ 

ثددددنليف ّلاٌددددَ هددددد٘  ثيها ددددخ ا هٗف ّدددددٖ أؽ٘ددددبى أفددددوٓ ك دددد  الوِددددبعوٗي ا ٍددددجبى

لودددلح هعٌ٘دددخ ردددْد٘و الؾوبٗدددخ ل وَدددزٌْٛ٘يف ّلِدددنا لدددن َٗدددزاو ددددٖ ا ّدددِو ا ّلدددٔ هدددي ثلاٗدددخ 

(ف أهدددب ا كضدددو ّدددِوح هدددي الوَدددزٌْٛ٘ي Lanjouletاالؽدددزر، راوٗجدددب ئال الوْصددد  لٌغدددْلٖ)

(ف ددددٖ ُدددنٍ الوٌ ادددخف les colons aux gants jeunesمّّا الا دددبىاد الٖددد واة)

ف د ددن ٗددأرٖ ئلددٔ  (Jules de pré de saint maurٍددبًذ هددْ ) دِددْ ع٘ددف كّ ثددوٕ كّ

 ة0316ُنٍ الوٌ اخ ئال  بم 

                                                           
1 - Marc Baroli, mémoire de l’afrique du nord, les pionniers, revus par odette goinard, p.03. 



27 
 

ّالْا دد  أى ُددنٍ الوؾددبّالد الوؾددلّكح  ددل روددذ دددٖ هوؽ ددخ ثددلأ دِ٘ددب الْددي ّالزددوكك ؽددْ، 

هٖددددد٘و الغيالدددددو َٗدددددبّه ا ٍّدددددبٛ الَ٘بٍددددد٘خ ال وًَددددد٘خف ّاًاَدددددوذ اٙهاة ثددددد٘ي هإٗدددددل 

أى الزادددبل٘  الوبل٘دددخ الوورج دددخ ثدددبلغيالو كبًدددذ ّهعدددبهٗ ل جادددبة ددددٖ الغيالدددوف فبٕدددخ 

ه ٘ددددْى دوًددددي دوًَددددٖف هابثددددف هددددلاف٘ف ٙددددوٗج٘خ ال رزغددددبّه  20ٙددددقوخف داددددل ث  ددددذ 

دوًددددديف ّالق دددددو الدددددنٕ ْٗدددددا َ ددددددٖ ؽبلدددددخ اًدددددلالل ؽدددددوة  دددددلم عبُيٗدددددخ  666ة0166

عٌدددلٕ هدددواثٜ ددددٖ الغيالدددوف ّلادددي الاجوٗدددبة الدددٌْٖٛ ّالقدددْ  هدددي ال وْؽدددبد  22666

الغددددِ٘ف أكضددددو هددددي هٖدددد ؾخ الوَددددزٌْٛ٘يف هع ٘ددددبد دوٙددددذ   ددددٔ  االًغ ٘يٗددددخ ّهغددددل

 ال وًَ٘٘ي  لم ه بكهح الغيالوة

ّ ددددل رغ ددددذ هْا دددد  هقز دددد  ا ٛددددوا  الَ٘بٍدددد٘خ ال وًَدددد٘خ هددددي هٖدددد٘و الْعددددْك 

( 0388عدددْاى  –ال وًَدددٖ ددددٖ الغيالدددو فدددر، الوٌب ْدددبد الجولوبً٘دددخ فدددر، دزوح)هدددبهً 

ف 0381ف ّه٘ياً٘دددددددخ 0388لو٘ياً٘دددددددخ  ثوٌبٍدددددددجخ هٌب ْدددددددخ اال زودددددددبك الوبل٘دددددددخ الزاو٘ ٘دددددددخ

(ف دجبلٌَدددددجخ ل ز٘دددددبه الوعدددددبهٗ لرٍدددددزعوبهف Clauzelّاٍدددددزغْاة الوبهّدددددب، ك ْىٗدددددف)

(ف  جدددو ددددٖ Hippolyte passyّٗجدددوى هدددٌِن هعدددف اال زٖدددبكف الَددد٘ل ئٗجْل٘دددذ ثَدددٖ) 

رلف دددَ  دددي الؾغدددظ الزا ٘لٗدددخ ل جدددوال٘٘ي ددددٖ هعبهٙدددزِن ل ؾوكدددخ االٍدددزعوبهٗخف ددددٖ ؽددد٘ي 

 68( ددددٖ رلف دددَ الدددنٕ عدددوٓ ٗدددْم  Xavier De Sadeَددد ٖ٘ كّ ٍدددبك )أكدددل الٌبلدددت ك

ه ٘دددْى دوًددديفج ددددٖ ؽددد٘ي أًِدددب  16م أى الٌ ادددبد   دددٔ الوَدددزعوواد را ددد  0388أدوٗدددف 

ال راددددلم فلهددددخ ئال ئٕددددبثخ الزغددددبهح ثبلْدددد فج ئى كددددف ىٗددددبكح دددددٖ هَددددبؽخ ا هاٙددددٖف ال 

أًٌددب ًجددنه ا هددْا،  ٗددإكٕ ثبلٚددوّهح ئلددٔ ىٗددبكح دددٖ الاددْحف كوددب دددٖ ؽبلددخ الغيالددوف ؽ٘ددش

ل بلددلح الوٚددبهث٘ي ّؽددلُنف ّهددي أعددف اٍددزعوبه هَددزؾ٘فف ئًِددب هجددبل  ٙددقوخ كددبى ٗواددي 

اٍدددز رلِب ددددٖ أّددد٘بة ه ٘دددلح ددددٖ دوًَدددبةةةةهي ا دٚدددف ف ددد  هدددلاهً ددددٖ دوًَدددبجف  ّلِدددنا 

(ف ّئى كددددبى هددددي أًٖددددبه الغددددرة  ددددي الغيالددددوف داددددل  جددددف  De Sadeددددداى كّ ٍددددبك )

هي  جفة) ايٍجبىواكي  َاوٗخ كوب دعف االؽز ب  دٖ الغيالو ثو
1
) 

                                                           
1 - Charles –André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, la conquête et les de la 
colonisation (1827-1871), éditions Casbah, 2004,pp. 106-107. 
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أهدددب أًٖدددبه االٍدددزعوبهف ّثادددبة دوًَدددب ددددٖ الغيالدددوف دادددل كدددبًْا أكضدددو ؽْ٘ٗدددخ ّئٕدددواها 

( الددددنٕ (Rochefoucauld  دددٔ الدددلدبل  ددددي ّعِدددخ ًظدددوُنف ّهددددٌِن الٌبلدددت هّّددد اْ)

ٕدددعل ئلدددٔ الوٌٖدددخ صدددرس هدددواد هدددي أعدددف الدددلدبل  دددي ّعِدددخ ًظدددوٍف ّّعدددل ك ودددب  ْٗدددب 

(ف ّكدددددنلي الَددددد٘ل Mauguinلوؾدددددبهٖ ال جوالدددددٖ الوزو٘ددددديف الَددددد٘ل هْغدددددبى)هدددددي  جدددددف ا

(ف الدددددنٕ ّئى كدددددبى  دددددل ٍدددددج  أى  دددددبهٗ الؾو دددددخ ال وًَددددد٘خ   دددددٔ Labordeلجْغدددددل)

 الغيالو ئال أًَ إٔجؼ هلادعب ٕ جب  ي الجابة دٖ الغيالوة

ّئى كددددبى ُددددنا الز٘ددددبه  ددددل ٍددددْر ل وياٗددددب اال زٖددددبكٗخ ّالعَدددداوٗخ الزددددٖ رْدوُددددب 

َدددزعووح ل وًَدددبف دددداًِن لدددن ٗإٗدددل الَ٘بٍدددبد الغيالوٗدددخ ل ؾاْهدددخ ال وًَددد٘خف الغيالدددو الو

ّ  ددددددددٔ الددددددددوغن هددددددددي أًددددددددَ ٌٗزوددددددددٖ لنغ ج٘ددددددددخ الؾبكوددددددددخف ئال أى رددددددددلفرد الٌبلددددددددت 

 -(ف أفدددند ّددداف اللؾدددخ ارِدددبمف ؽ٘دددش ًدددلك ثبلل بٗدددخ الؾبل٘دددخ(Rochefoucauldهّّددد اْ

زِغ٘ددددو ّئثددددبكح ل بلددددلح ؽاْهددددخ   ددددٔ الددددٌوٜ الزوكددددٖف كوددددب ًددددلك ث -دددددٖ ّدددداف هٌْددددْهاد

ا ُددددبلٖف ّ ددددلم اًَددددغبم ايكاهح ّ غيُددددبف ّج ًظددددبم الو ددددتج الو جدددد  ٙددددل ا ُددددبلٖف 

ّاؽدددزر، الوَدددبعل ّردددله٘وُبف ّالٌظدددبم الٚدددوٗجٖ الزعَددد ٖف ّلِدددنا ا زجدددو ُدددنا الٌبلدددت أى 

االٍددددز٘ بى ٗجددددلّ هَددددزؾ٘ر هددددي كّى ر ٘٘ددددو الٌظددددبم الددددنٕ دددددوٗ  و ٘ددددخ ال ٖددددف ثدددد٘ي 

الَ  خ الولً٘خ ّالعَاوٗخة)
1
) 

ّلادددددي الوٌب ْدددددبد الجولوبً٘دددددخ ٛ دددددٔ   ِ٘دددددب الزٌدددددب ٘ ثددددد٘ي هْا ددددد  الوبهّدددددب، 

(ف دا ْىٗددددف الددددنٕ هك   ددددٔ Berthèzene) (ف ّالٌبلددددت ثددددبهرْىاىClauzelك ْىٗددددف)

(ف ؽددددبّ، أى ٗجدددد٘ي أًددددَ ال ٗواددددي االؽز ددددب  ثددددبلغيالو ئال  De Sadeالٌبلددددت كّ ٍددددبك )

ُدددبهجف ّلاٌِدددب ددددٖ الْ دددذ ثْاٍددد خ االٍدددز٘ بىف ج ئى الغيالدددو رو دددي كدددف  ٌبٕدددو االىك

الؾدددبلٖج ال رٌدددزظ إٔ ّدددٖةف أّ راوٗجدددب إٔ ّدددٖةف  ًدددَ ال أؽدددل ٗغدددوؤ دِ٘دددب   دددٔ رادددوٌٗ 

ّ زددددَ ل يها ددددخ  ا هاٙددددٖف أّ ئًْددددبة دددددول ٕددددٌب ٖ هِددددنج ف ّلاددددي ئما كبًددددذ  يٗوددددخ 

الؾاْهدددددددددخ  ْٗدددددددددخج ّّددددددددددل دال  الوَدددددددددزٌْٛ٘يج هدددددددددي أعدددددددددف ىها دددددددددخ الا ددددددددديف 

(ف داًدددَ هدددي اٙى ئلدددٔ غبٗدددخ ٍدددج  أّ صودددبى indigo(ف ّأّدددغبه الٌ٘ دددخ)chanvreّالاٌدددت)

                                                           
1 - ibid,p.107. 
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(ف لدددددي ٗدددددلد  ّددددد٘ئب هدددددي أعدددددف ايكاهح le métropoleٍدددددٌْادف دددددداى الدددددْٛي ا م)

 ّاالٍز٘ بىة

ّلادددي ُدددنا الوْ ددد  الدددنٕ ٗزَدددن ثاض٘دددو هدددي الز دددبؤ،ف ُّدددْ أهدددو هزْ ددد  هدددي أؽدددل 

ٗدددف أدو 02الادددبكح ا ّالدددف ل ؾو دددخ العَددداوٗخ ال وًَددد٘خ   دددٔ الغيالدددوف  ُبعودددَ ثعٌددد  ٗدددْم 

(ف ّئى لدددددن ٗ بلدددددت ثَدددددؾت الادددددْاد ال وًَددددد٘خ Berthèzeneالٌبلدددددت ثدددددبهرْىاى) 0388

هدددي الغيالدددوف داًدددَ فدددزن هلاف زدددَ ثاْلددد5َجكالوب هإٍَدددبد هدددب ّهاة الجؾدددبه رادددْى ها  دددخ 

  ل وًَددددبجف داددددبى لق بثددددَ الوعزددددل، ّالددددل ٘  ٕددددلٓ كج٘ددددوا دددددٖ ا ٍّددددبٛ الَ٘بٍدددد٘خ

 ال وًَ٘خف فبٕخ للٓ هغ ٌ الو ي ّللٓ غودخ الٌْاةة

(ف  Berthèzene(ف الددددوك   ددددٔ الٌبلددددت ثددددبهرْىاى)Clauzelّ ددددل ؽددددبّ، ك ْىٗددددف)

(ف François Argou(ف ّدوًَددددْا دهغدددْ)Labordeّك دددن دددددٖ ملدددي الَدددد٘لاى لجْغدددل)

أدوٗدددف  04الدددنٗي لدددن ٌَٗددد٘ب رغبهثِودددب الووٗدددوح ددددٖ الَدددبؽف الجوثدددوٕف ؽ٘دددش ردددلفف ٗدددْم 

 8666ف ددددب زوػ رَددددوٗ  ؽوكدددخ االٍددددز٘ بى ا ّهّثدددٖ دددددٖ الغيالدددوف ثزضج٘ددددذ ال  دددد 0388

عٌددلٕ الددنٗي ٗعددْكّى ئلددٔ دوًَددب كددف  ددبمف ّأكددل أًددَ ٗواددي ئكفددب، ىها ددبد علٗددلح ئلددٔ 

الغيالدددو ثٌغدددبػف ؽ٘دددش مكدددو أى الزغدددبهة أصجزدددذ أًدددَ ٗوادددي ئًزدددبط   دددي هوبصدددف ل ا دددي 

(ف la Caroline du sudالددددددنٕ ٌٗددددددزظ دددددددٖ ّالٗددددددخ كبهّلٌ٘ددددددب الغٌْث٘ددددددخ)

( ثبلْالٗدددددبد الوزؾدددددلح ا هوٗا٘دددددخف ّأكدددددل Géorgie(ف ّ عْهع٘دددددب)Lousianeّلْٗيٗبًدددددب 

أًدددَ ٗا دددٖ أى لٚدددوبى اىكُدددبه االٍدددز٘ بى أى رادددْم الؾاْهدددخ ج ثؾوبٗدددخ الودددياه ٘ي أٌٗودددب 

دوًَددددددٖ  2666اٍددددددزاوّا جف ّأى رجددددددلك الوقددددددبّ  هددددددي  ددددددلم رددددددْدو ا هدددددديف  ىج  

 جبلف الغيالوج) هابر خ كف –ثٌغبػ  –َٗز ٘عْى 
1
) 

ّ  ددددٔ الددددوغن هددددي هْاداددددخ هغ ددددٌ الٌددددْاة   ددددٔ الو٘ياً٘ددددخف ّفبٕددددخ اال زوددددبك 

الوقٖٖددددخ ل غيالددددوف ئال أًددددَ اٍددددزاو الددددوإٔ   ددددٔ الو بلجددددخ ثزْددددا٘ف لغٌددددخ هقزٖددددخ 

ليٗدددددبهح الغيالدددددوف ّرادددددلٗن راوٗدددددو ئلدددددٔ الَددددد  بدف هودددددد  ثوازوؽدددددبد ؽدددددْ، هٖددددد٘و 

عْٗ ٘ددددددددخ  62(ف  ٗددددددددْم Clauzelالوَددددددددزعووحف ّلِددددددددنا ا زددددددددوػ الوبهّددددددددب، ك ْىٗددددددددف)

رْدددا٘ف لغٌدددخ فبٕدددخ ردددنُت ئلدددٔ   (Louis Phillipe  دددٔ الو دددي لدددْٕ د٘ ٘دددت)0388
                                                           
1 - Charles –André Julien, op.cit,p.108. 
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الغيالددددو ل ا٘ددددبم ثزؾا٘دددد ف ّثعددددل  ْكرِددددب رٌددددلهظ دددددٖ لغٌددددخ أٍّدددد  راددددلم راوٗددددوا أٍّدددد  

 ل ؾاْهخة

كّ  ّ ددددل ّددددا ذ ال غٌددددخ هددددي ّقٖدددد٘بد ثددددبهىحف هٌِددددب هلَ٘ددددِب الغٌددددوا، كًْددددذ

(ف  الدددنٕ ثدددوى فدددر، الؾو دددخ ال وًَددد٘خ ددددٖ le général comte de bonetثدددًْٖ)

 أٍجبً٘بف ّئلٔ عبًجَ أهثعخ ًْاة ّهبهْٗب،ف ّ بلل ٍ ٌ٘خة

أهددددب  وددددف ُددددنٍ ال غٌددددخف دِددددْ مّ ٛددددبث  اٍزْددددبهٕف ؽ٘ددددش ٗغددددت   ِ٘ددددب أى رؾادددد  

ُددددلد٘ي أٍبٍدددد٘٘ي 5 رؾٚدددد٘و الؾ ددددْ، لوقز دددد  الوْددددارد الوورج ددددخ ثددددبؽزر، الغيالددددوف 

ّا زددددوػ   ِ٘ددددب هياٗددددب ّأ جددددبة االؽددددزر،ف الٌظددددبم الددددنٕ ّهرؽظددددخ الَددددبللح دددددٖ الددددجركف 

ٗغدددت ئرجب دددَ ددددٖ ؽبلدددخ رادددوه االؽز دددب  ثدددبلغيالو هدددي أعدددف رْدددا٘ف ئكاهح كالودددخف ٍدددْاة 

ثٌ ددددٖ ا ُددددبلٖف ّرعْٗٚددددِن ثَددددابى أّهّث٘دددد٘يف ٍددددْاة ثاكفددددبلِن دددددٖ رعددددلاك العٌبٕددددو 

لٗدددل ٛج٘عدددخ الودددل ْح  لوَدددب لح ايكاهح   دددٔ الٌغدددبػ ددددٖ ئًغدددبى هِبهِدددبف كودددب ك  دددذ ثزؾ

العر دددددددخ الزدددددددٖ ٗغدددددددت أى ردددددددوثٜ ئكاهح االؽدددددددزر، ثبلعٌبٕدددددددو الوؾ ٘دددددددخف ا ردددددددوايف 

الوْهٍدددا٘٘يف العدددوة ّالاجبلدددفف ّكدددنلي ا زدددواػ ايعدددواةاد الزدددٖ ٗغدددت الا٘دددبم ثِدددب هدددي 

أعددف ٙددوبى ر ددْه هغوْ ددخ ٍددابً٘خ أّهّث٘دددخ ئلددٔ عبًددت الَددابى ا ُددبلٖف ّٛ ددت هٌِدددب 

الوواٌدددخ لرٍدددز٘ بىف ّكدددنلي الٌظدددبم الزغدددبهٕ رادددلٗن رْٕددد٘بد ؽدددْ، ا ّددداب، الوقز  دددخ 

ّالٚددددوٗجٖف ّرٌظدددد٘ن الوٖددددبلؼ ايكاهٗددددخف ّالووبهٍددددخ الوٌ ٖدددد خ أّ الوْددددزوكخ ل َدددد  بد 

الولً٘دددددخ ّالعَددددداوٗخف هددددد  رؾلٗدددددل العٌٖدددددو الوِددددد٘وي) هدددددلًٖ أّ  َددددداوٕ( ددددددٖ ؽبلدددددخ 

 الووبهٍخ الوْزوكخ ل َ  خة

ف ايٛددددرل   ددددٔ ّلاددددل هٌؾددددذ الؾاْهددددخ لغٌددددخ الزؾا٘دددد  كددددف الزَددددِ٘رد هددددي أعدددد

الْصدددبل  الوٍدددو٘خف هدددي كّى الزدددلفف ددددٖ  و ِدددبف ّا زوؽدددذ   ِ٘دددب الوَدددب لح هدددي فدددر، 

رع ٘وددددبد ئلددددٔ الغِددددبد ايكاهٗدددخ الوقزٖددددخ لزَددددِ٘ف  و ِددددبف  ُّددددٖ   -ل بلددددلرِب –رؾوٗدددو 

رع ٘ودددددبد راْددددد  أى الؾاْهدددددخ ر ٚدددددف ف٘دددددبه االؽدددددزر، الدددددلالن ّر دددددْٗو االٍدددددز٘ بى 

  الزغددددددبهح ّالٖددددددٌب خ الٌبّددددددئخف ّاالٍددددددز٘ بى ثَددددددو خف ّئًْددددددبة ئكاهح دعبلددددددخ رْددددددغ

)القبٓة
1
) 

                                                           
1 -- Charles –André Julien, op.cit, pp.108-109. 
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ّلدددن راز دددٖ ال غٌدددخ ثبلْصدددبل  الزدددٖ ّدورِدددب ايكاهحف ثدددف ئًِدددب اٍدددزاج ذ فدددر، ّعْكُدددب ددددٖ 

ثدددبهٌٗف ّفدددر، ىٗبهرِدددب ئلدددٔ الغيالدددو  دددوال٘ هدددي ا ُدددبلٖ ّهدددي الوَدددزٌْٛ٘ي   دددٔ 

عَددداوٗخف الزدددٖ ؽدددل ٍدددْاةف ؽ٘دددش  جدددو الوَدددزٌْْٛى هٌدددن الجلاٗدددخ  دددي  دددلالِن لددد كاهح ال

رودددبهً ددددٖ ؽاِدددن ج الزعَددد  ددددٖ أ دددجؼ ٕدددْهٍجة أهدددب ٍدددٖ ؽودددلاى فْعدددخف دادددل ّعدددَ 

هددنكوح ئلدددٔ ال غٌدددخف فبٛدددت هدددي فرلِدددب ًياُدددخ ّ لالدددخ أ ٚدددبة ال غٌدددخف ّ جدددو  دددي أه دددَ 

دددددٖ أى ٗازوؽددددْا ج ر ٘٘ددددوا ل ٌظددددبمج ُّددددْ ّؽددددلٍ الا ٘ددددفج ثا ددددبكح الٌظددددبم ئلددددٔ الغيالددددوف 

بهح ددددٖ هوٍددد٘ ٘ب ثؾو دددخ هوكددديح ل بلدددلح االٍدددز٘ بىف ّئؽ٘دددبة الضادددخ هدددي علٗلجغوددددخ الزغددد

ّعوعددذ كض٘ددو هددي الْصددبل  هددي أعددف ئًغددبى هددنكوح روٍددف ئلددٔ لغٌددخ الزؾا٘دد ف ّ ددبم أؽددل 

( ثٌْددددو ُددددنٍ الوددددنكوحف الزددددٖ رددددن الددددلدبل دِ٘ددددب  ددددي Durvieuأ ٚددددبلِبف الَدددد٘ل كٗود٘ددددْ)

ٖ كٕ االؽددددزر،ف ّاًزاددددل ثْددددلح ا ٕددددْاد الوعبهٙددددخف ّأّددددبه ٙددددوٌ٘ب ئلددددٔ الَدددد٘ل عددددًْز

 (ة  Genty De passyثبٍٖ)

 04ٍدددجزوجو ّ 62ّ دددل  بهدددذ ال غٌدددخ ثاًغدددبى هِوزِدددب فدددر، ال زدددوح الووزدددلح هدددب ثددد٘ي 

ف ؽ٘دددش ىاهد هلٌٗدددخ الغيالدددو ّالَدددبؽف ّهز٘غدددخ ئلدددٔ غبٗدددخ الج ٘دددلح غوثدددبف 0388ًدددْدوجو 

ع َدددخ  ودددف  ادددلرِب ددددٖ  21كودددب ىاه ثعددد٘ أ ٚدددبلِب ُّدددواى ّدهىٗدددْ ّثغبٗدددخف ّثعدددل 

(ف أًغددددديد ال غٌدددددخ  و ِدددددب ددددددٖ ّددددداف هدددددنكوح 0388ًدددددْدوجو  04-أكزدددددْثو 21دزدددددوح )

 َددددداوٗخف  ْدددددوح رادددددبهٗو ؽدددددْ، الجؾوٗدددددخ ّاالؽدددددزر، ّالا دددددبل العدددددبم ّاالٍدددددز٘ بىف 

هإٍَددددخ هاددددخ ّالولٌٗددددخ )الْ دددد (ف هإٍَددددخ ث٘ددددذ الوددددب،ف الٚددددوالتف الاجبلددددفف الزغددددبهح 

 ّالغوبهية

دبلَ٘بٍدددخ  ّ دددل هٍدددوذ ال غٌدددخ لْؽدددخ  برودددخ  دددي ا ّٙدددبل الَدددبللح ددددٖ الغيالدددوف

ا ُ ٘دددخ ثبلٌَددددجخ ل غٌددددخ رعزجدددو ٍ٘بٍددددخ ه  َددددخف ؽ٘ددددش أى العدددوة الددددنٗي رعوٙددددْا ل ٌِددددت 

ّاالٙدددد ِبكف ّرا جددددْا ثدددد٘ي القددددْ  ّاالؽزاددددبهف أهددددب ا ّهّث٘دددد٘ي الددددنٗي فددددل ْا ثددددُْن 

الوددددْاهك الٚددددقوخ ل غيالددددوف داددددل ّعددددلّا ٗبلَدددد٘ي أّ هؾ ودددد٘يف ّئما كبًددددذ الٌزددددبلظ دددددٖ 

ال غٌدددخ ال رٚدددبُٖ الٌ ادددبد الوجنّلدددخ ددددٖ ُدددنا الوغدددب،ف ؽَدددت ا زادددبك  –هغدددب، االٍدددز٘ بى 

ددددنلي هاعددد ف لدددٌ٘ دادددٜ ئلدددٔ االفز٘دددبه الَددد٘ل ل وَدددزٌْٛ٘يف ّلادددي كدددنلي لرفز٘دددبه الَددد٘ل 

لوواكددددي االٍددددز٘ بىف أهددددب ج الوٚددددبهثْى الو ددددبهوّىف الددددنٗي ُددددن دددددٖ الْا دددد  هددددي كّى 
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ادددل اعزدددبؽْا كدددف هدددْاهك ؽا٘ا٘دددخف دادددل اهرودددْا   دددٔ الغيالدددو ك ٌ٘ودددخ ٍدددِ خ الٍدددز رلِبف د

ًْل هي أًْال الضوّحةةج)
1
) 

ّ  دددٔ الدددوغن هدددي الزا٘ددد٘ن الَددد جٖ لادددف عْاًدددت الَ٘بٍدددخ ال وًَددد٘خ ددددٖ الغيالدددو 

فدددر، الدددضرس ٍدددٌْاد ا ّلدددٔ هدددي االؽدددزر،ف رْٕددد ذ ئلدددٔ رْٕددد٘خ ؽبٍدددوخف ُّدددٖ ج أى 

الغيالدددو ٗغدددت أى رجادددٔ  ًِبل٘دددب هؾز دددخ هدددي  جدددف دوًَدددبجف ّإّٔدددذ ال غٌدددخ ثدددأى رٖدددجؼ 

هَدددزعووح العودددب، ا ؽدددواه ٍدددْاة أكدددبًْا دوًَددد٘٘ي أم أعبًدددتف ّلدددٌ٘ هَدددزعووح الغيالدددو 

( ج هددددي ال٘ددددْم الددددنٕ colonie pénitentiaire)  َدددداوٗخ أّ هَددددزعووح ئٕددددرؽ٘خ

ٗزادددددوه أى ٗادددددْى االؽدددددزر، كالودددددبف ٗغدددددت أى ٗادددددْى االٍدددددز٘ بى كؾددددد  ّؽ٘دددددل لغعدددددف 

ا  جدددبة الزدددٖ االؽدددزر، هضودددوا ْٗهدددب هدددبف ّالؾٖدددْ،   دددٔ رعدددْٗ٘ ددددٖ الوَدددزاجف   دددٔ 

رؾو ِددددب الددددْٛي هددددلح ْٛٗ ددددخجف ُّددددٖ ؽغددددخ كبًددددذ الؾاْهددددخ ال وًَدددد٘خ روٗلُبةّإّٔددددذ 

ال غٌدددخ ثدددأى ٗدددزن افز٘دددبه الوَدددزٌْٛ٘ي لدددٌ٘ دادددٜ هدددي ال وًَددد٘٘ي ّؽدددلُنف ّلادددي أٗٚدددب هدددي 

ا عبًدددددددتف ّفبٕدددددددخ ا لودددددددبى الدددددددنٗي ٗزو٘ددددددديّى ثٖددددددد بد ٕددددددد جخف أهدددددددب الودددددددبل ٘٘ي 

ال غٌددددددخ هغجددددددخ أ ددددددف دددددددٖ اٍددددددزا بثِن (ف ّئى أثددددددلد les Mahonaisّالوددددددبؤً٘٘ي)

لرٍدددز٘ بى ددددٖ الغيالدددوف ئال أًِدددن ددددٖ ًظوُدددب َٗدددز ٘عْى الزا٘ددد  هددد  ا ّٙدددبل الَدددبللح 

 دٖ الغيالو ثَِْلخة

ًّظدددوا ل ؾبعدددخ ئلدددٔ  دددلك ٙدددقن هدددي الوَدددزٌْٛ٘ي لزضج٘دددذ الْعدددْك ال وًَدددٖ ددددٖ 

خف الغيالدددو ّاٍدددز ر، الوَدددزعووحف دادددل إّٔدددذ ال غٌدددخ ثزغٌدددتج ايٕدددواه   دددٔ الٌْ ٘ددد

دددددٖ الواددددبى الددددنٕ ٗ ددددوٗ الؾبعددددخ ئلددددٔ الاو٘ددددخجف ّهددددي ا دٚددددف ثبلٌَددددجخ ل غٌددددخ ع ددددت 

دوًدددديف  ى االٍددددز٘ بى  2666ّ 0166هددددياه ٘ي هؾزددددود٘ي هأً هددددب، ٗزددددواّػ هددددب ثدددد٘ي 

الٖددد ٘و ُدددْ الدددنٕ ٗٚدددوي رادددْٗي هغزوددد  اٍدددز٘ بًٖ ّاٍدددز ر، الوَدددزعووحف ّأكدددلد أًدددَ 

الزدددٖ ّعدددلرِب ٍدددبللحف داًدددَ ددددٖ ال اٍدددز٘ بى هدددي كّى أهددديف ّالؽظدددذ أًدددَ ددددٖ الظدددوّ  

 َددداوٗب ّىها ٘دددب  -ددددٖ الْ دددذ ً َدددَ –هلٌٗدددخ الغيالدددو دادددٜ ٗوادددي أى ٗادددْى االؽدددزر، 

                                                           
1 - ibid , p.110. 
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ّئكاهٗدددبف ّددددٖ  ٌبثدددخ ٗوادددي أى ٗادددْى  َددداوٗب ّىها ٘دددبف  ددددٖ ؽددد٘ي ٗوادددي أى ٗادددْى ددددٖ 

ُّواى  َاوٗب داٜة)
1

   ) 

 0388كَٗددددوجو  02ّ  ددددٔ ٙددددْة راوٗددددو ال غٌددددخف  ددددوه الو ددددي لددددْٕ د٘ ددددت ٗددددْم 

رْددددا٘ف ال غٌددددخ الع ٘ددددبف الزددددٖ ٍددددو٘ذ ثبل غٌددددخ ا دوٗا٘ددددخف رزْدددداف هددددي ا  ٚددددبة الضوبً٘ددددخ 

ّفوَدددخ ًدددْاة ددددٖ الجولودددبىف  (Duc Decazل غٌدددخ القبٕدددخف ّروأٍدددِب الدددلّر كٗادددبى

( الوعدددوّد٘ي ثوْا  ِددددب الوعبكٗددددخ Passy et Sadeهدددٌِن هددددٌِن الٌدددبلج٘ي ثبٍددددٖ ٍّدددبك)

الوعزوددددل العَدددداوٕف  (ف Toulonّى)لرٍددددزعوبهف ّؽددددبكن الاب ددددلح الجؾوٗددددخ دددددٖ ْٛلددددْ

رأٗ٘ددلٍ لرؽددزر، الددلالن  0380الددنٕ أ  ددي  ددبم  (le baron Vollandالجددبهّى دْلددْى)

 ل غيالوة

ّلدددددن رادددددن ال غٌدددددخ ثا دددددبكح كهاٍدددددخ الو  دددددبد ّالزادددددبهٗو الَدددددبثاخف ّلاٌِدددددب  دددددوهد 

االٍددددزوبل ئلددددٔ كض٘ددددو هددددي الْقٖدددد٘بد الَ٘بٍدددد٘خ ال وًَدددد٘خ ّا ُ ٘ددددخف هددددٌِن الغٌددددواالد5 

(ف ّالٌدددددددددبٛ  Damrémont(فف ّكاهوٗوددددددددْى)Caraman(ف كوهددددددددْى)Boyerٗو)ثددددددددْ

(ف ّهلددددٌ٘ ث لٗددددخ هّاى الَدددد٘ل Mauriceالوٍددددوٖ ثبٍددددن الوَددددزٌْٛ٘يف الَدددد٘ل هددددْهٌٗ)

(ف الدددنٕ ؽٖدددف أهدددري ّاٍدددعخ عدددلا ددددٖ الغيالدددوف ّثْكهثدددخ الدددنٕ أصدددبهد Barbetثدددبهثٖ)

لودددودحف ّاٙغدددب ّدددِبكرَ اُزودددبم ال غٌدددخف ٍّدددٖ ؽودددلاى ثدددي  ضودددبى فْعدددخف ٕدددبؽت كزدددبة ا

 ٍٖ ؽولاى ثي ا ه٘ي ٍاخ

هدددبهً  62ّلادددل أ دددبكد ال غٌدددخ ا دوٗا٘دددخ ددددٖ راوٗوُدددب الدددنٕ ٕدددبك ذ   ٘دددَ ٗدددْم

ٕددددددْد هابثددددددف  02هعظددددددن ا زواؽددددددبد ال غٌددددددخ القبٕددددددخف ّٕددددددبك ذ ثأغ ج٘ددددددخ  0381

  ددددٔ الزْٕدددد٘خ الِبهددددخ اٙر٘ددددخ الوزع اددددخ ثوٖدددد٘و الْعددددْك ال وًَددددٖ دددددٖ  62ا زددددواٗ 

 ؾخ دوًَدددب ٗؾزودددبى   ِ٘دددب االؽز دددب  ثووز ابرِدددب الوزْاعدددلح الغيالدددو5ج ئى الْدددو  ّهٖددد

  دددٔ ٍدددبؽف ّدددوب، أدوٗا٘دددبجف هددد  رع٘ددد٘ي جؽدددبكن  دددبمف أهددد٘ي   دددٔ الَددد  خ الو ا٘دددخف ٗغوددد  

ثدددد٘ي كددددف الَدددد  بد العَدددداوٗخ ّالولً٘ددددخف ّْٗٙدددد  رؾددددذ ٍدددد  زَ الوجبّددددوح  ددددبكح  ٌبثددددخ 

ة هِبهددددَف ُّّددددواىف هدددد  ئًْددددبة هغ ددددٌ راددددْى هِوزددددَ هَددددب لح الؾددددبكن العددددبم دددددٖ أكا

 ّٗازوػ ه٘ياً٘خ فبٕخ ثؾاْهخ الغيالو
                                                           
1 - Charles –André Julien, op.cit , p.112. 
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ّددددٖ هغدددب، االٍدددز٘ بىف ّهك ددددٖ راوٗدددو ال غٌدددخ أى)
1

(5جأٍددد ْة الٌ دددٖ العٌ٘ددد  لنُدددبلٖف 

ّاؽددددزر، ا هاٙددددٖف ّايؽددددر، الددددواُي ّالوجبّددددو ل َددددابى ا ّهّث٘دددد٘ي هاددددبى الَددددابى 

،   دددٔ  دددلك الوْعدددْكٗي  دددل ردددن ا زواؽدددَ ثادددْحةةةةئًٌٖ ال أّدددي أثدددلا أًدددَ هدددي أعدددف الؾٖدددْ

كج٘دددو هدددي الوَدددزٌْٛ٘يف ّلادددٖ ٗؾدددلس ددددٖ الوَدددزعووح اىكُدددبه كدددب ف ٗغدددت ددددزؼ ا ثدددْاة 

أهددبم كددف ا عبًددتة ئى ا لوددبى ّالََْٗددوٗ٘ي ُدددن الددنٗي ٗغددت أى ًوغددت أكضددو دددٖ ع دددجِن 

 ئلٔ أهركٌب دٖ ئدوٗا٘ب)الغيالو(

 -رجعدددب ل ٌغدددبػ الغيلدددٖ–إّٔدددذ ال غٌدددخ ا دوٗا٘دددخ ثبًزِدددبط ٍ٘بٍدددخ ؽدددنهحف رَدددوؼ 

ج ثبلَدددد٘و ف ددددْح ف ددددْحف ّالوددددد  الزددددلهٗغٖ ل ٌ اددددبد   ددددٔ ٙددددْة الٌزددددبلظ الوزؾٖددددف 

)  ِ٘بج   ة
2
) 

ف 0381عْٗ ٘ددددخ  22ّرجعددددب لددددنلي إٔددددله الو ددددي لددددْٕ د٘ ددددت هوٍددددْهب ه ا٘ددددب ٗددددْم 

 Desٙددددن ثوْعجددددَ الغيالددددوف ؽ٘ددددش ا زجوُددددبج أهددددري دوًَدددد٘خ دددددٖ ّددددوب، أدوٗا٘ددددب)

possessions françaises en Afrique du nord رؾدددذ ّدددافج هَدددزعووح (ف

 َددداوٗخج هورج دددخ ثدددْىاهح الؾوث٘دددخف ّهَددد٘وح هدددي ؽدددبكن  دددبم ها ددد  ثبلا٘دددبكح العَددداوٗخ 

)ّٗزوز  هي فر، ر ْٗ٘ هي الو ي ثَ  بد ّاٍعخة   ّالولً٘خف
3
) 

ًا دددددخ رؾدددددْ، عُْوٗدددددخ ددددددٖ ردددددبهٗـ  0381 عْٗ ٘دددددخ 22ُّادددددناف كدددددبى هوٍدددددْم 

االؽدددزر، ال وًَدددٖ ل غيالدددوف دادددل ثدددلأ االؽدددزر، الْدددبهفف  ّالدددنٕ كدددبى ٗز  دددت أى ْٗاكجدددَ 

االٍدددددز٘ بى  ؽوكدددددخ اٍدددددز٘ بً٘خ هاض دددددخ رؾدددددذ ه بٗدددددخ اللّلدددددخف ّلِدددددنا عدددددوٓ اًزادددددبك 

 ٚدددْ ال غٌدددخ الع و٘دددخ ل غيالدددوف  -  دددٔ ٍدددج٘ف الوضدددب، –ُّدددْ هدددب  جدددو  ٌدددَ  العْدددْالٖف

(  الددددنٕ أكددددل أًددددَ ال ٗواددددي ثْاٍدددد خ االٍددددز٘ بى العْددددْالٖف  Enfantinً ًْزددددبى )الَدددد٘ل أ

                                                           
1 -Procès-Verbaux et Rapports de la commission nommée par le roi le 07 juillet 1833, Paris, 
imprimerie royal,1834. 

 
 

2 - Charles –André Julien, op.cit , pp.112-113. 
3 - Gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830-
1854),op.cit, p. 53. 
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ثٌدددبة هَدددزٌْٛخف دادددب،)
1
ًؾدددي الدددنٗي ّاعِزٌدددب ٕدددعْثبد عَددد٘وخ هدددي أعدددف االٍدددزاواه :" (

دددٖ الغيالددو  َدداوٗب   ددٔ الددوغن هددي الٌظددبم ّاالًٚددجبٛ الددنٕ َٗددْك دددٖ الغددِ٘ف ّهدد  

َدددزٌْٛ٘ي اٍدددزاوّا ؽ٘ضودددب روٗدددلّىف ّك٘ ودددب الادددْح الزدددٖ ٗو اِدددبف ا زادددلًب أًدددَ لودددب ًادددْ، ل و

روٗددددلّىف هٌعدددديل٘يف ئى كددددبى ُددددنا ٗددددوّ انف أّ هغزوعدددد٘ي ئى كددددبى ُددددنا ٌٗبٍددددجانف أمُجددددْا 

أًٌددب ُادددنا –أ ددْ، ُددنا  –ثؾوٗددخ أىه ددْا ث ددلا ال ًَدددز ٘  رضج٘ددذ أ ددلاهٌب دَ٘ةةةةلاددل ا زادددلًب 

 ًَز ٘  راْٗي هَزعووحة

ثدددأى الؾدددبكن العدددبم ك دددْىا،  دددل  دددبم  (ف ّئى أ دددوEnfantinّا زجدددو الَددد٘ل أً ًْزدددبى)

االٍدددز٘ بى  -ؽَدددت رعج٘دددو الابردددت  –ثبالٍدددز٘ بىف ّلاٌدددَ اٍدددز٘ بى  ْدددْالٖف لادددل ٛجددد  

(ف ُّدددْ ًظدددبم ج ك دددَ la colonisation libre et individuelleالؾدددو ّال دددوكٕ )

(ف الدددنٕ أثدددلل هدددي أعدددف ّدددعت لدددَ ؽاْهدددخ  دددبعيح ّدبٍدددلحف laissez - faireٗ عدددفج)

و  بثدددف الز ج٘ددد  ددددٖ الغيالدددوف ؽَدددت ا زادددبك الابردددتف ّثدددوه ملدددي ث ادددوح ُّدددنا الٌظدددبم غ٘ددد

ا زجوُدددددب ثَددددد٘ خ ل  بٗدددددخف ُّدددددٖ أى االٍدددددز٘ بى هَدددددزؾ٘ف ددددددٖ  دددددف ؽاْهدددددخ  دددددبعيح 

ّدبٍلحة)
2
) 

ّا زدددوػ صدددرس ّدددوّٛ ٙدددوّهٗخ ٗغدددت رْدوُدددب الًغدددبى هَدددزٌْٛخف ُّدددٖ ا هددديف 

ا ددددبػ هددددي كّى (ف  ى الsécurité, salubrité, fertilité) الَددددرهخ ّ القٖددددْثخ

رْ ددد  ٙدددل هعدددب، أ دددلاةف ّٙدددل هٌدددبؿ  بردددفف أّ ٙدددل أهٗ  بؽ دددخف ُدددْ ثوضبثدددخ الؾادددن 

)  ٔ الٌ ٌ ثبلا   ّالووٗ ّالجإًة
3
) 

(ف le saint -simonien(ف  الَددددبى ٍدددد٘وًْٖ )Enfentinأهددددب ا ة أً ْرددددبى )

الوزقدددوط هدددي الولهٍدددخ الوزعدددلكح الزاٌ٘دددبدف ّ ٚدددْ ال غٌدددخ الع و٘دددخ ل غيالدددوف دادددل ؽدددلك 

 ى ملددددي هددددب   ا هددددي ّالَددددرهخ ّالقٖددددْثخ كْددددوّٛ عُْوٗددددخ يًْددددبة الوَددددزٌْٛبدف

ٗجؾددددش  ٌددددَ الوَددددزٌْْٛى الؾا٘ا٘ددددْىف ّلددددٌ٘ الو ددددبهوّىف ّالوٚددددبهثْى ّأكددددل أى كددددف 

ال دددياح ٍدددبهّا هدددي الْدددور ئلدددٔ ال دددوة5 الوّهدددبىف العدددوةف ا ردددوايف ّلِدددنا ٗغدددت   دددٔ 

                                                           
1 --Enfentin (membre de la commission scientifique de l’Algérie, l’Algérie, P . Bertrand, 
librairie, Paris :1843, p.187. 
2
 -idem. 

3 - Enfentin (membre de la commission scientifique de l’Algérie, op.cit, p.197. 
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لم رٚددددؾ٘بد هددددي أعددددف اًغددددبػ ال وًَدددد٘٘ي أى ٗجددددلأّا هددددي الْددددورف ّ  ددددٔ اللّلددددخ أى رادددد

االٍدددز٘ بى الدددنٕ ٗغدددت أى ٗادددْى  َددداوٗب   دددٔ القدددٜ الووزدددل هدددي  َدددٌ ٌ٘خ ئلدددٔ ر وَدددبىف 

ّأى ٗاْى هلً٘ب دٖ الوٌبٛ  الَبؽ ٘خة)
1
) 

ّدعددددر ف ددددداى رددددْد٘و ا هددددي ل وَددددزٌْٛ٘ي كددددبى هٌددددن الجلاٗددددخ ُددددبعٌ الَدددد  بد  

ِ العددددبه ٘ي دددددٖ االٍددددزعوبهٗخ ال وًَدددد٘خف ؽ٘ددددش ثددددبكهد ئلددددٔ هددددد  رعددددلاك  ٌبٕددددو الغدددد٘

الغيالدددوف ؽ٘دددش اهر ددد  رعدددلاك الغدددِ٘ ال وًَدددٖ ددددٖ الغيالدددو ثْددداف كج٘دددوف دادددل كدددبى  دددلك 

 42206ئلددددٔ  0312عددددبً ٖ  60دددددوكف صددددن اهر دددد  ٗددددْم  00484 0380الاددددْاد دددددٖ ٍددددٌخ 

دددددوك هددددي الزْددددا٘رد العَدددداوٗخ ا ُ ٘ددددخ الو ؾاددددخ ثددددبلغِ٘  2613دددددوكف  ثبيٙددددبدخ ئلددددٔ 

(ف ُّدددْ هدددب ٗغعدددف رعدددلاك الغدددِ٘ العبهدددف ددددٖ Goumiersال وًَدددٖ ) الددديّا ف الادددْمةةة

) .دددددوك 061363الغيالددددو 
2

 ٌٖددددوف  866666(دددددٖ دوًَددددب ٗاددددله رعددددلاك الغددددِ٘ ث     دددد 

ًَدددوخف إٔ أى عٌدددلٗب ّاؽدددلا ٗا دددٖ لزدددْد٘و ا هددددي  666ة860666ّ دددلك الَدددابى ثؾدددْالٖ 

 0386ٍددددبكيف أهدددب دددددٖ الغيالددددو دادددل كددددبى رعددددلاك الَدددابى ا ّهّث٘دددد٘ي ٍددددٌخ  066ل      ددد 

 ٌٖدددو هدددي  02ددددوكف إٔ أى كدددف هَدددزْٛي ٗادددْم   دددٔ ٙدددوبى ا هدددي لدددَ  062ؽدددْالٖ 

الغِ٘)
3
) 

ّئى ّاكددددت ملددددي ًوددددْ دددددٖ رعددددلاك  -ّلاددددي اهر ددددبل ّر٘ددددوح الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خ

عٌدددددْك هابثدددددف  60إٔدددددجؼ  0380أكٓ ئلدددددٔ ر ٘٘دددددو ددددددٖ الوعبكلدددددخف د دددددٖ ٍدددددٌخ -الغدددددِ٘

ّاؽدددلف ّددددٖ ٍدددٌخ  عٌدددْك هابثدددف هَدددزْٛي 68إٔدددجؼ  0381هَدددزْٛي ّاؽدددلف  ّددددٖ ٍدددٌخ 

إٔددددجؼ رعددددلاك  0311هددددي الغٌددددْك هابثددددف هَددددزْٛي ّاؽددددلف ّدددددٖ ٍددددٌخ  62ف ّعددددل 0384

( هَدددددبّٗب لزعدددددلاك الوَدددددزٌْٛ٘يف إٔ أى كدددددف عٌدددددلٕ ٗٚدددددوي الؾواٍدددددخ 41666الغدددددِ٘ )

 00عٌدددْك ٗٚدددوٌْى ا هدددي ل    ددد  06ف إٔدددجؼ 0310لوَدددزْٛي ّاؽدددلف ّأف٘دددواف د دددٖ ٍدددٌخ 

 هَزْٛية

اهزدددددلاك ؽوكدددددخ االٍدددددز٘ بى ئلدددددٔ الوٌدددددبٛ  ّهددددد  رٌدددددبهٖ رعدددددلاك الوَدددددزٌْٛ٘يف ّ

الوعيّلددددددخف ّاًزْددددددبهٍ دددددددٖ ّددددددزٔ أًؾددددددبة الغيالددددددوف  وددددددلد الَدددددد  بد االٍددددددزعوبهٗخ 

                                                           
1 - Enfentin, la colonisation de l’Algérie, Bertrin librairie, Paris : 1843, pp.197-216. 
2 - Rozet et Carette, l’Algérie, imprimerie de l’institut, Paris : 1850,p.208. 
3 -Idem. 
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الوقزٖدددخ ئلدددٔ ئًْدددبة الو ْددد٘بد الغيالوٗدددخف الزدددٖ كبًدددذ ثوضبثدددخ  دددْح ؽا٘ا٘دددخف ؽ٘دددش ث ددد  

 ٌٖوة) 02666رعلاكُب 
1
) 

الادددواهاد  ًّظدددوا لزياٗدددل رعدددلاك الوَدددزٌْٛ٘يف إٔدددله الؾدددبكن العدددبم هغوْ دددخ هدددي

ث لٗدددخ هٗ ٘دددخ ف ُّدددٖ  01ثدددبكه الؾدددبكن العدددبم ثاًْدددبة  0381هدددبٕ  28أدوٗدددف ّ 22ٗدددْهٖ 

(ف ثْىهٗعدددددددخف كالدددددددٖ ئثدددددددواُ٘نف la ointe pescade الثْاًدددددددذ ثبٍدددددددابك)

(ف Dechioued(ف الاجدددددددخف ؽَددددددد٘ي كإف ث٘دددددددو رْردددددددخف كْٗدددددددْٗل)Kaddousكدددددددبكًّ)

 ّهّثْ٘ى ث٘ي ٍابًِبةاللّٗوحف  هبىدواىف ّدٖ ثع٘ ُنٍ الج لٗبد لن ٗاي ْٗعل أ

( ثبلٌزددددبلظ الِيٗ ددددخ ل ؾوكددددخ  le maréchal Valéeّلاددددل ٕددددلم الوبهّددددب، دددددبلٖ)

 االٍز٘ بً٘خ ًز٘غخ ال ْٙٔ 

الَدددبللح ددددٖ ُدددنا الوغدددب،ف ّغ٘دددبة ئٍدددزوار٘غ٘خ هؾاودددخف ّلِدددنا دوجبّدددوح ثعدددل رْل٘دددَ 

ف اًدددز ٘ ٙدددل ُدددنٍ الَ٘بٍدددخف ّّٕدددف ئلدددٔ 0382كَٗدددوجو  60الَددد  خ ددددٖ الغيالدددو ٗدددْم 

هٌدد  ث٘دد  ا هاٙددٖ دددٖ  وبلددخ  َددٌ ٌ٘خ ثْدداف ه  دد ف ّ ّدعددف ا هددو ً َددَ ثعددل ملددي ؽددل 

دددددٖ  وبلددددخ الغيالددددوف ؽٌ٘وددددب اٍددددزأً ذ الؾددددوة ٙددددل ا ه٘ددددو  جددددل الاددددبكهف ؽ٘ددددش ؽددددنه 

الوَددددزٌْٛ٘ي الو ددددبهوٗي دددددٖ الَددددِف أى   ددددِ٘ن أى ال ٗعزوددددلّا   ٘ددددَ دددددٖ الددددلدبل  ددددي 

 أهركِنة

 بىف ؽ٘دددش ؽدددلك الٌادددبٛ الزدددٖ ٗغدددت ّددددٖ هابثدددف ملدددي اًْددد ف ثزٌظددد٘ن ؽوكدددخ االٍدددز٘

ئًْددددبة هَددددزٌْٛبد دِ٘ددددبف ّ ددددلك ا ٍددددو الزددددٖ ٍددددزغ ت ئلددددٔ الغيالددددوف ّدددددوٗ ثعدددد٘ 

ّدددوّٛ الزو ٘دددي ال دددوكٕ ّالوٖدددبلؼ الوْدددزوكخف ّأ  دددي أى  ٖدددو االٍدددز٘ بى العْدددْالٖ 

ثوٌبٍددجخ   و ِددب الوٌْددْه ّ ُددٖ ً ددٌ الاٌب ددخ الؾاْهددخ العبهددخ د٘وددب ثعددلف دددٖ  ددل اًزِددٔة

لرؽدددزر، ال وًَدددٖ ثٌ٘دددذ الؾاْهدددخ العبهدددخ ل غيالدددو أُو٘دددخ االٍدددز٘ بى  الدددنكوٓ الوئْٗدددخ

الوٍددددوٖ ثاْلِددددب)
2

(5ج ئى الغِددددل ال ددددوكٕ ال ٗزددددْدو ئال   ددددٔ ٍّددددبلف هزْاٙددددعخ عددددلاف ال 

َٗددوؼ ثبلا٘ددبم ثعودددف كددب  ّهَدددزلٗنف دبلوَددزْٛي ّؽددلٍ ٍددد٘اْى  ددبعيا  دددي ٙددوبى أهٌدددَ 

                                                           
1 -ibid, p. 210. 
2 --gouvernement général de l’Algérie,  la colonisation en Algérie 1830-1921(exposition 
nationale coloniale, Marseille 1922), éditions Pfister, Alger, 1922, p21. 
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لزٌارردددَف ّالؾٖدددْ،  القدددبٓ ّأهدددي هؾبٕددد٘ َف ّئًْدددبة ٛدددور الوْإدددرد الٚدددوّهٗخ

   ٔ الوبة النٕ ٗؾزبعَ ل ْوة ّلَاٖ أهاَٙ٘ةةةةةةجة

ّهِوددددب ٗادددديف داددددل اهر دددد  رعددددلاك الوَددددزٌْٛ٘ي هدددد  هددددوّه الْ ددددذف ثعددددل أى ثددددلأد 

الَدددد  بد االٍددددزعوبهٗخ رَددددقو هيٗددددلا هددددي الوددددب، ّالغِددددل لقلهددددخ االٍددددز٘ بىف ُّددددْ هددددب 

ي ددددٖ  دددلك هدددي الودددلى ْٗٙدددؾَ الغدددلّ، اٙردددٖ القدددبٓ ثزعدددلاك الوَدددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘ددد٘

( )0384د٘ وٕ  60الغيالوٗخ )
1
) 
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ث٘غدددددْ الغٌدددددوا،  ّلادددددل ّدددددِلد الؾوكدددددخ االٍدددددز٘ بً٘خ ر دددددْها كج٘دددددوا   دددددٔ ٗدددددل 

(Bugeaud(الددددنٕ ٕددددوػ أى )
2

العددددبلن ٗعددددو  أى االٍددددز٘ بى دددددٖ الغيالددددو ال ٗعٌددددٖ  (5ج

دوًَدددب ّؽدددلُب دادددٜف ئًدددَ ٌٗظدددو ئل٘دددَ ك ددديّ ؽٚدددبهٕ ل جوثوٗدددخف ّأًدددَ ؽادددف علٗدددل ددددزؼ 

لٌْدددبٛ كدددف ا هدددنف ل بلدددلح ال ٌدددْى ّالع دددْم ّاليها دددخ ّالٖدددٌب خ ّالزغدددبهحف الزدددٖ رؾادددن 

 الَرمجة

أًٖدددبه االٍدددز٘ بى الوٍدددوٖ ّالودددٌظنف دددداى ملدددي ٗعدددل ّئما كدددبى الغٌدددوا، ث٘غدددْ هدددي 

هك دعدددف هٌدددَ   دددٔ االٍدددز٘ بى العْدددْالٖ الدددنٕ أكٓ ئلدددٔ كبهصدددخ ددددٖ ٍدددِف هز٘غدددخف  ّكدددبى 

ُلدددددَ ا ٍبٍددددٖ ُددددْ رعيٗددددي الٌظددددبم العَدددداوٕ ف داددددبى أى أٍددددبل٘ت االٍددددز٘ بى العبكٗددددخ 

بة ٍددددزإكٕ ئلددددٔ ًوددددْ رعددددلاك الَددددابى الوددددلً٘٘ي الددددنٗي ٗزو٘دددديّى ثعددددلم االًٚددددجبٛ ّغ٘دددد

                                                           
1 - Ministère de la guerre, tableau de la situation des établissements française dans l’Algérie en 
1839, imp. . royale, Paris, juin 1840, p.52 . 
2
 - Albert la vigne, questions algériennes, le régime du sabre, librairie internationale, Paris ; 

1871, p.15. 
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ال ب  ٘دددخف كودددب ٍددد٘إكٕ ملدددي ئلدددٔ رٍْددد٘  كالدددوح افزٖدددبٓ ٍّددد  بد ايكاهح الولً٘دددخ   دددٔ 

ؽَدددبة ايكاهح العَددداوٗخف ّلدددن ٗادددي هَدددزعلا لزؾودددف االًزادددبكاد الزدددٖ ال ر دددبر هدددي  جدددف 

الٖددددددؾبدخ ّالجولوددددددبىف كوددددددب كبًددددددذ ري غددددددَ العددددددوال٘  ّالْددددددابّٓف ّلِددددددنا هأٓ أى 

لادددبكه   دددٔ اًغدددبى الوِودددخ ّالزؾدددْ، ئلدددٔ العَددداوٕ الوزو٘دددي ث ب دددخ هؤٍدددبةٍ ُدددْ ّؽدددلٍ ا

دددددرػف دددددب زجو أى العَدددداوٗ٘ي الاددددلاهٔ الوزاز دددد٘ي ّالوٌظودددد٘ي ٗواددددي أى ٗزؾْلددددْا ئلددددٔ 

هَددددزٌْٛ٘ي هضددددبل٘٘ية)
1

( دددددٖ ُددددنا الوغدددددب، ٗددددإهي ثبلعودددددف Bugeau(ّلدددددن ٗاددددي ث٘غدددددْ)

 ( ةutopiqueال وكٕف ّلاي ٗواي ا زجبهٍ اّزواك٘ب ْٛثْٗب)

ئما أهاكد دوًَدددب االؽز دددب  ثدددبلغيالو دع ِ٘دددب ثدددن،  كدددبى الغٌدددوا، ث٘غدددْ ٗدددوٓ ثأًدددَو

عِددددلٕ  َدددداوٕ هِددددن عددددلا ف ّلوددددلح ْٛٗ ددددخ   ددددٔ ا  ددددف ئلددددٔ غبٗددددخ رعددددْٗ٘ الغٌددددْك 

ثبلوَدددددزٌْٛ٘يف دجبلٌَدددددجخ ل غٌدددددوا،ف دددددداى االٍدددددز٘ بى ُدددددْ الؾدددددف ل وْدددددا خ الغيالوٗدددددخف 

ّٗزوضددف دددٖ ىهل أكجددو  ددلك هددي الوَددزٌْٛ٘ي دددٖ هقز دد  أًؾددبة الغيالددوف ّهددٌؾِن أكجددو 

 دددددله هوادددددي هدددددي الودددددْاهك الوزبؽدددددخف هضدددددف ا هاٙدددددٖ ّالادددددوّٗ الوَ٘دددددوحف ّثٌدددددبة 

 هَزٌْٛبد ّهث ِب ثوٌظْهخ ارٖبالدف ّرْد٘و ا هية

ف الزدددٖ أكد ئلدددٔ 0313ّثعدددل االًزٖدددبه   دددٔ ا ه٘دددو  جدددل الادددبكه اًدددللعذ صدددْهح 

 ٘دددبم الغوِْهٗددددخف ّكددددبى عوِْهٗددددْ ملددددي الْ دددذ هددددي أكضددددو أًٖددددبه ال دددديّ ّاالٍددددز٘ بى 

لِدددناف لدددن ٗادددي غوٗجدددب أى رادددْى الغوِْهٗدددخ ُدددٖ الزدددٖ ثدددلأد ثزغَددد٘ل الجوًدددبهظ ٕدددرثخف ّ

االٍدددز٘ بًٖف هدددي فدددر، رؾْٗدددف الغيالدددو ئلدددٔ صدددرس هابٛعدددبد دوًَددد٘خف ّئهٍدددب،  دددلك 

اؽزغبعددددب   ددددٔ  0313كج٘ددددو هددددي العوددددب، الجبهَٗدددد٘٘ي الددددنٗي صددددبهّا فددددر، ّددددِو عددددْاى 

الج بلددددخة)
2

ال رؽ٘ددددخ ال وًَدددد٘خ الزددددٖ  (ف ُّددددْ هددددب أكٓ ئلددددٔ اهر ددددبل رعددددلاك الوَددددزٌْٛبد

                                                           
1 - Julien , op.cit, p. 232  
2 - Sénat, groupe interparlementaire d’amitié, Algérie –France : comprendre le passé pour mieux 
construire l’avenir, intervention du prof. Guy Pervillé : la France avait –elle – une politique 
algérienne entre 1830-1954 ? actes du colloque du 30 juin 2012, palais du Luxembourg, salle 
Clemenceau. 
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ّددددقٔ  كدددددبًْا  08103ئلددددٔ   0314عددددْاى  86أ ٘وددددذ دددددٖ الغيالددددوف دْٕددددف ٗددددْم  

هْى ٘ي   ٔ الٌؾْ اٙرٖ)
1

5) 

 1402الوعب،5 -

 11800الٌَبة5-

 2222ٌٍْاد5  62ئلٔ  62ا ٛ ب، هي -

 363ٌٍخ5  62ا ٛ ب، كّى ٍي -

 08103الوغوْل5 

كَٗدددوجو  80ّ  0314عدددْاى  86هدددب ثددد٘ي ّ دددل اهر ددد  رعدددلاكُن ددددٖ ال زدددوح الووزدددلح 

 ثعلك هي الوِبعوٗي الغلك هْى ٘ي   ٔ الٌؾْ اٙر5ٖ 0316

 2242الوعب،5  -

 0266الٌَبة5 -

 323ٌٍْاد5  62ئلٔ  62ا ٛ ب، هي -

 806ٌٍخ5  62ا ٛ ب، كّى ٍي -

 ة1031الوغوْل5 

 ّ  دددٔ الدددوغن هدددي اًادددرة الدددولٌ٘ لدددٌْٗ ًدددبث ْ٘ى   دددٔ الغوِْهٗدددخ الضبً٘دددخ  دددبم

ف ّئ دددرى ً َدددَ ئهجواٛدددْها رؾدددذ رَدددو٘خج ايهجواٛدددْه ًدددبث ْ٘ى الضبلدددشجف ّرجٌ٘دددَ 0312

ل اددددوح الوو اددددخ العوث٘ددددخف ّادزقددددبهٍ ثأًدددد5َج ئهجواٛددددْه العددددوةف هض وددددب أًددددَ ئهجواٛددددْه 

( ّددددِلد اىكُددددبها 0326-0312ال وًَدددد٘٘يجف ئال أى الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خ دددددٖ  ِددددلٍ )

 كج٘واة

هددددلػ ثؾددددواهح  0306ٍددددجزوجو  04لغيالدددو ٗددددْم د دددٖ ف بثددددَ الددددنٕ ألاددددبٍ ثولٌٗددددخ ا

الوَددددزٌْٛ٘يف داددددب،)
2

(5جّثبلٌَددددجخ لِددددإالة الوَددددزٌْٛ٘ي الغَددددْهٗي الددددنٗي أرددددْا ل ددددوً 

الع ددن ال وًَددٖ ددددٖ الغيالددوف ّهعدددَ رجددوى دٌدددْى ّددعت هزؾٚددوف ُدددف أًددب ددددٖ ؽبعددخ ئلدددٔ 

                                                           
1 - J CH- M. Boudin, histoire de la colonisation et de la population en Algérie, librairie de 
l’académie impériale de la médecine, Paris : 1853, p1: 
 
2 - Georges Voisin, l’Algérie pour les algérien, librairie – éditeurs, Paris : 1861, p. 02. 
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الاددددْ، ثددددأى ؽوبٗددددخ الددددْٛي ا م لددددي رٌاٖددددِن أثددددلاف ئى الوإٍَددددبد الزددددٖ هٌؾزِددددب لِددددنف 

زِن ٗغدددلّى ٌُدددب ثعدددل ّٛدددٌِن كدددبهر ج ف  ُّدددْ هدددب ٗزْادددد   هددد  ّعِدددخ ًظدددو الدددلكزْه عع ددد

الغيالدددو أهدددبم  ّاهً٘٘دددوف الٌدددبٛ  الوٍدددوٖ ثبٍدددن الوَدددزٌْٛ٘ي الدددنٕ ألددد  كزبثدددب ثعٌدددْاى5ج

(ف ٕددددله دددددٖ ثددددبهٌٗ فددددر، ّددددِو l’Algérie devant l’Empireurايهجواٛددددْه)

ه ًددددبث ْ٘ى الضبلددددش الغيالددددوف ف ُّددددٖ  الَددددٌخ الزددددٖ ىاه دِ٘ددددب ايهجواٛدددد0301ْأكزددددْثو 

ؽ٘دددش كادددد  الدددلكزْه ّاهً٘دددَ هٌدددن  ثلاٗدددخ الازدددبة  دددي الوَدددزٌْٛ٘ي ددددٖ الغيالدددوف ّكّهُدددن  

 l’armée) دددددٖ ٕددددٌب خ هغددددل دوًَددددب االٍددددزعوبهٕف هددددض ِن هضددددف الغددددِ٘ ايدوٗاددددٖ

d’Afrique ددددٔ  اددددٌ هددددب ٗعزاددددلٍ –(ف دجبلٌَددددجخ ل وإلدددد ف ددددداى االٍددددز٘ بى  ددددل ثدددد٘ي   

ٗوض ددددْى  ٌبٕددددو  ددددْح -ال أ ددددْ، دددددٖ ؽاْهزِددددب–أى دوًَددددب رو ددددي أثٌددددبة -الددددوإٔ العددددبم

اٍدددزعوبهٗخ هدددي ال دددواى ا ّ،ف ّ دددل ثوٌُدددذ   دددٔ ملدددي ثودددب ٗيٗدددل  دددي الؾبعدددخف هغددددن 

العْالدددد  الاض٘ددددوحف دددددر رْعددددل هَددددزعووح أعٌج٘ددددخ دددددٖ  وددددو الغيالددددو رعددددِ٘ دددددٖ أؽَددددي 

ّوّٛ االىكُبه الوبكٕ هض ِبة )
1
) 

م 0301َف دددددداى الوَدددددزٌْٛ٘ي الدددددنٗي كدددددبى  دددددلكُن  دددددبم دؾَدددددت الَددددد٘ل ّاهً٘ددددد

ُازدددددبهف  666ة266هَدددددزْٛي دوًَدددددٖ أّ أّهّثدددددٖ  كدددددبًْا ٗو ادددددْى ؽدددددْالٖ  221666

(ف des concessions domanialesٍدددْاة كأهاٙدددٖ اهز٘دددبى ربثعدددخ  هدددري اللّلدددخ)

أّ أهاٖٙ رن ّواؤُب هي  ٌل ا ُبلٖة)
2
) 

  بٗدددخ ثبلٌَدددجخ ل وَدددزٌْٛ٘يف ؽ٘دددش ايهجواٛدددْه ًدددبث ْ٘ى الضبلدددش ٍدددق٘ب ل ّلادددل كدددبى

ّهك د٘دددددَ أًدددددَ) 0301كَٗدددددوجو  80هوٍدددددْهب ئهجواْٛهٗدددددب ٗدددددْم 
3

(5ج هدددددي اٙى دٖدددددب لا 

ُازدددددبه ل بلددددلح االٍدددددز٘ بىف  666ة466رقٖددددٔ ا هاٙددددٖ الزبثعدددددخ ل لّلددددخ ّهَددددبؽزِب 

( هْعدددددَ ئلدددددٔ  دددددبكح circulaireّ دددددل ثددددد٘ي الؾدددددبكن العدددددبم ل غيالدددددو ثْاٍددددد خ هٌْدددددْه )

ال ددددوٗ الوزددددْفٔ رؾا٘اددددَ ُددددْ 5ج دددددزؼ هٌددددبٛ  علٗددددلح ل ٌْددددبٛ العوددددبالد الددددضرس أى 

ا ّهّثددددددٖ )االٍددددددز٘ بى(ف ّرِ٘ئددددددخ أهاٙددددددٖ اللّلددددددخ ل بلددددددلح الوِددددددبعوٗيج ال وًَدددددد٘٘ي 

                                                           
1 --Warnier, l’ l’Algérie devant l’Empereur,  avant propos, éditions Challamel Ainé, Paris, 
octobre 1865,p. 03. 
 
2 - Warnier, op.cit,p. 03. 
3 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, pp.43- 44. 
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ّغ٘دددوُنف ّددددٖ ؽبلدددخ هدددب ئما كبًدددذ ج ا هٗ الزبثعدددخ ل لّلدددخ غ٘دددو ٕدددبلؾخ لرٍدددز٘ بى ج 

ثْاٍددد خ أهدددو ج ثبلؾٖدددْ،   دددٔ أؽَدددي ا هاٙدددٖ هدددي فدددر، الزجدددبك، هددد  ا ُدددبلٖف أّ 

 دددي ٛوٗددد  ال غدددْة ئلدددٔ ًددديل الو ا٘دددخ –ددددٖ ؽدددبالد كض٘ددوح  –ّددوالِب هدددي الاجبلدددفف ّؽزدددٔ 

 .ل وٖ ؾخ العوْه٘خجف ُّٖ دٖ الْا   هٖ ؾخ االٍز٘ بى

ف هددددددي  جددددددف 0300ّٛجاددددددب ل ؽٖددددددبة القوبٍددددددٖ الددددددنٕ عددددددوٓ رٌظ٘وددددددَ  ددددددبم 

ٌ٘ي الغٌدددددواالدف  دددددبكح الوابٛعدددددبدف ّ ّالح  الوابٛعدددددبد الولً٘دددددخف دددددداى رعدددددلاك الوَدددددزْٛ

ا ّهّث٘٘ي)ال ْٗوف ُنا ايؽٖبة أدواك الغِ٘(ف ُْ كوب ٗجٌَ٘ الغلّ، اٙرٖ )
1
) 

 األجاَب انفرَسٍُُ األراضٍ انؼًاالث

 18146 411ة12 ا هاٖٙ الولً٘خ انجسائر  

 130 0232 ا هاٖٙ العَاوٗخ

 22880 23224 ا هاٖٙ  الولً٘خ وهراٌ

 0323 8220 ا هاٖٙ العَاوٗخ

 

 قسُطُُت

 00481 24131 ا هاٖٙ الولً٘خ

 863 413 ا هاٖٙ العَاوٗخ 

 36102 02224 الوغوْل

 0422110 العبم الوغوْل

 

 انتركُبت اإلثُُت نهًستىطٍُُ، وتطىر تؼذادهى  -ثانثا 

 1830كَٗدددوجو  80كدددبى رعدددلاك الَدددابى الودددلًْ٘ى ا ّهّث٘دددْى ددددٖ الغيالدددو ٗدددْم 

ّدددقٔ دادددٜف ّلادددي رعدددلاكُن ر دددْه ثْددداف هزٖدددب ل ددددٖ الَدددٌْاد الوْال٘دددخ هددد   062

رياٗددددل هَددددبؽخ ا هاٙددددٖ الوؾز ددددخف ّرْددددغ٘  الَدددد  بد االٍددددزعوبهٗخ ل ِغددددوح ا ّهّث٘ددددخ 

ئلددددددٔ الغيالدددددددوف ّالزدددددددٖ كبًدددددددذ ؽَددددددت ّدددددددِبكحف ًا٘جدددددددب الٌِلٍدددددددخ العَددددددداوٗخ هّىٕ 

أً َددددِنف دٌَددددجخ ( أكضددددو ؽْ٘ٗددددخ هدددي ُغددددوح ال وًَدددد٘٘ي Rozet et Caretteّكدددواد)

                                                           
1 - Gouvernement général de l’Algérie, état actuel de l’Algérie, publié d’après les documents 
officiels , imprimerie impériale, Paris :1863, p .81  
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كَٗددددوجو  80الوَددددزٌْٛ٘ي ال وًَدددد٘٘ي ئلددددٔ الوَددددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘دددد٘ي الزددددٖ كبًددددذ  ٗددددْم 

 0310كَٗدددددوجو  80ف اًق ٚدددددذف دإٔدددددجؾذ ٗدددددْم 80666هابثدددددف  23666ُددددد5ٖ  0318

ة) 00666هابثف  13666
1
) 

ّٗواددي ر َددد٘و ُدددنٍ الظدددبُوح  ثب ّٙدددبل الٖدددعجخ الزددٖ كبًدددذ رودددو ثِدددب العلٗدددل هدددي 

كب ٍدددجبى ّايٗ دددبل٘٘ي ّالودددبل ٘٘يف ّ ا زودددبك ال وًَددد٘٘ي هٌدددن ثلاٗدددخ  الْدددعْة ا ّهّث٘دددخ

 lesاالؽددزر،   ددٔ العلٗددل هددي العٌبٕددو ا ّهّث٘ددخ ك٘ددل  به ددخ ىها ٘ددخف هضددف الوددبؤً٘٘ي)

Mahonais الددددنٗي ّددددا ْا أّ، الوَددددزٌْٛ٘يف صددددن ررُددددن الوددددبل ٘٘ي ّا ٍددددجبىف اثزددددلاة )

 (baraquementsَدددداواد)ف الددددنٗي ّعددددلّا أً َددددِن  هؾْددددْهٗي دددددٖ هع0380هددددي 

أًْددددأد  ددددوة هٌ٘ددددبة الغيالددددوف ؽ٘ددددش ٛددددبلجْا ثإددددواه ثبلؾٖددددْ،   ددددٔ   دددد  أهٙدددد٘خ 

لغع ِب ثَبر٘ية)
2
 )  

ُّاددددناف اٍددددزاو ايٗ دددددبلْ٘ى ّالوددددبل ْ٘ى دددددٖ الْدددددور الغيالددددوٕف فبٕددددخ ددددددٖ 

( %73الودددلى الَددددبؽ ٘خف ؽ٘ددددش اٍددددزا جذ هددددلٌٗزٖ  ٌبثددددخ ٍّددددا٘الح العددددلك ا كجددددو هددددٌِن)

ْٗدددز  ْى ددددٖ الزغدددبهح ّاليها دددخف ّ دددل اٙددد  عْا ددددٖ ثلاٗدددخ االؽدددزر، ّكدددبًْا ددددٖ أغ دددجِن 

)ثزددددْد٘و الوئًْددددخ ل غددددِ٘ ال وًَددددٖة
3
ا زددددوػ ال وٍددددبى الودددددبل ْ٘ى  0326ّهٌدددددن  ددددبم  (

هَدددب لح الَددد  بد ال وًَددد٘خ   دددٔ اؽدددزر، الغيالدددوف ّا زوؽدددْا اٍدددز ر، الودددبل ٘٘ي هدددي 

الزْغددددف دددددٖ أهعددددبة أعددددف رَددددِ٘ف الزْإددددف هدددد  الَددددابى الوؾ ٘دددد٘يف ّهَددددب لرِب   ددددٔ 

ف هجبّدددددوح ثعدددددل اؽدددددزر، ال وًَددددد٘٘ي لولٌٗدددددخ الغيالدددددوف كزدددددت 0386الدددددجركة ّددددددٖ ٍدددددٌخ 

ئلددددٔ  (Dominique Miègeالاٌٖددددف ال وًَددددٖ دددددٖ هبل ددددب  الَدددد٘ل كّهٌ٘ددددي ه٘ددددبط )

هٍدددبلخ ْٛٗ دددخ ا هدددف الدددنٕ ر زؾدددَ العو ٘دددخ الغبهٗدددخ ددددٖ الغيالدددو   هَدددئْلَ٘ ددددٖ دوًَدددب

كددددل أى  ددددلكا كج٘ددددوا هددددي أهثددددبة ا ٍددددو ٛ جددددْا هددددي ثبلٌَددددجخ ل وددددياه ٘ي الوددددبل ٘٘يف ّأ

الاٌٖددد ٘خ الزدددوف٘ٔ لِدددن ثبالٍدددزاواه ددددٖ ا هٗ الزدددٖ لدددن رٖدددجؼ ثعدددل هَدددزعووحف ّأكدددل 

  وّٕ هبل ٖة 8666ئهابً٘خ رْٛ٘ي 

                                                           
1 - Rozet et Carette, l’Algérie, imprimerie de l’institut, Paris : 1850,p.208. 
2 --Violard, les villages algériens :1830-1890, tome 01,éditions V.Heinzn Alger :1926, p.04. 

3
 - Kamel Kateb, européens, indigènes, juifs en Algérie (1830-1962), éditions El Maarifa : 2010, 

p.28. 
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) ال غٌددددخ ا دوٗا٘ددددخ(ف داددددل 0388أهددددب لغٌددددخ الزؾا٘دددد  الزددددٖ أهٍدددد ذ ئلددددٔ الغيالددددو  ددددبم 

ج ع ددددت هَددددزٌْٛ٘ي هددددي كددددف هاددددبى 5 إّٔدددذ ثزَددددوٗ   و ٘ددددخ االٍددددز٘ بى  دددددٖ الغيالددددو

ا لودددبى لدددلِٗن ه٘دددياد ٕددد جخف ّالودددبل ٘٘ي هوغدددْة ددددِ٘ن ثٖدددْهح أ دددفف ّلادددٌِن هزا٘ دددْى 

 ثَِْلخجة

( الدددددنٕ ٛبلدددددت  Bugeaudُّددددنا الزْعدددددَ ٗزْادددددد  هدددد  هدددددنُت الغٌدددددوا، ث٘غددددْ)

ثزَدددوٗ   و ٘دددبد االٍدددز٘ بى ف ّع دددت الوَدددزٌْٛ٘ي هدددي كدددف هادددبىج هدددي ع٘واًٌدددبجف ّلادددي 

فددددوٓ هعبهٙددددخ لوغددددٖة الوَددددزٌْٛ٘ي الاددددبكه٘ي هددددي هبل ددددبف ّٙددددل رعبلددددذ إٔددددْاد أ

( ّٛرلدددد  الوَددددزٌْٛ٘ي  les mahonaisأّاللددددي الاددددبكه٘ي هددددي هبْٗهكددددب) الوددددبؤًّ٘٘ي 

 ا ٍجبىة

( Genty De Bussyُّادددنا رأٍددد  هَزْدددبه اللّلدددخف الَددد٘ل عٌزدددٖ كٕ ثَ٘دددٖ)

( ف عب  ددددخ هٌِددددب هَددددزْك ب ses rebutلاددددْى أّهّثددددب روٍددددف ئلددددٔ الغيالددددو ؽضبلزِددددب)

 لوزَْلِ٘بة 

 0312(ف دادددددل  دددددلهب  دددددبم Pedou( ّ ث٘دددددلّ)Lamorcièreأهدددددب الغٌدددددوال٘ي لوْهٍددددد٘٘و)

هْدددوّ ب لرٍدددز٘ بى ددددٖ  ودددبلزٖ ُّدددواى ّ َدددٌ ٌ٘خف دإّٔددد٘ب ثعدددلم هدددد٘ إٔ ًودددٜ هدددي 

أًوبٛ االٍز٘ بى ف هب  لا اٍز٘ بى ال اواة)
1
) 

-0388الودددددبل ٘٘ي ددددددٖ الغيالدددددو) ّالغدددددلّ، اٙردددددٖ ٗجددددد٘ي ر دددددْه رعدددددلاك الوَدددددزٌْٛ٘ي

0426)(
2
) 

  لك الوَزٌْٛ٘ي الٌَخ  لك الوَزٌْٛ٘ي الٌَخ

0388 

0310 

0310 

0300 

0208 

8241 

2001 

06022 

0330 

0340 

0460 

0420 

01162 

01022 

06488 

1666  

 

                                                           
1 –  Marc Donato, l’émigration des Maltais en Algérie, p. 05. 

2
 -Idem. 
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َٗدددزاوّى ددددٖ الغيالدددو هجبّدددوح ثعدددل اؽدددزر،  ُّادددنا ثدددلأ الوِدددبعوّى الودددبل ْ٘ى

ال وًَدددد٘٘ي لولٌٗددددخ الغيالددددوف ؽ٘ددددش اٍددددزاو الزغددددبه ّإٔددددؾبة الَدددد ي   ددددٔ الَددددْاؽف 

الغيالوٗدددخف ّثعدددل ردددلد  هيٗدددل هدددي الوِدددبعوٗي الودددبل ٘٘ي ئلدددٔ الغيالدددوف ّاٍدددزاو الَدددْاك 

ا  ظدددن هدددٌِن ددددٖ هدددلى الْدددور الغيالدددو5ٕ  ٌبثدددخف  َدددٌ ٌ٘خ ٍّدددا٘الحف ًَّدددجخ أ دددف ددددٖ 

هدددي الودددبل ٘٘ي ددددٖ  وبلدددخ  َدددٌ ٌ٘خف   %73ف اٍدددزاو 0322ٌٗدددخ الغيالدددوف د دددٖ ٍدددٌخ هل

 دٖ  وبلخ ُّواى  %01دٖ  وبلخ الغيالوف ّ   26%ّ

أهدددددب ايٗ دددددبلْ٘ىف دٌ٘ؾدددددلهّى ددددددٖ أغ دددددجِن هدددددي هٌدددددبٛ  عٌدددددْة ئٗ بل٘دددددب ّهدددددي  

ٕددا ٘خف ُّددنٍ الِغددوح ُددٖ عددية هددي الِغددوح ايٗ بل٘ددخ العبهددخ الزددٖ كبًددذ ًز٘غددخ ٛج٘ع٘ددخ 

ىهدددخ اليها ٘دددخ ّهدددب ًدددزظ  ٌِدددب هدددي ثدددإً ددددٖ هٌدددبٛ  عٌدددْة ئٗ بل٘دددبف ّ دددل اؽزادددوّا لن

ثْددداف ّدددجَ كبهدددف ٕدددٌب خ الٖددد٘ل الجؾدددوٕ ددددٖ هدددْاًل ّدددور ٍّّدددٜ الغيالدددوف ؽ٘دددش 

(أى ايٗ ددددددبل٘٘ي 0311-0311ثٌ٘ددددددذ عددددددلاّ، الوإٍَددددددبد ال وًَدددددد٘خ القبٕددددددخ ثَددددددٌزٖ)

٘ل الووعدددبى ٍددد ٌ٘خ كبًدددذ رادددْم ثٖددد 260ٍددد ٌ٘خ ٕددد٘ل هدددي هغودددْل  040كدددبًْا ٗو ادددْى 

ٕددد٘لف ؽ٘دددش كبًدددذ ؽٖدددزِن هدددي الَدددوي الدددنٕ ردددن ٕددد٘لٍ  860ٍددد ٌ٘خ هدددي هغودددْل  013ّ

ف ّهض وددب كددبى   ٘ددَ ؽددب، ا ٍددجبى دددٖ ال ددوة الغيالددوٕف داددل  %56ؽددْالٖ  0311 ددبم

ّددداف ايٗ دددبلْ٘ى ال٘دددل العبه دددخ الٚدددوّهٗخ الًغدددبى الجٌدددٔ الزؾز٘دددخ الٚدددوّهٗخ الٍدددز ر، 

ف الغَْهف الوْاًلةةةئلـ( )الوَزعووح) ال ورف الَاي الؾلٗلٗخ
1
  ) 

عددديةا هعزجدددوا هدددي رعدددلاك الوَدددزٌْٛ٘ي ددددٖ الغيالدددو  ايٍدددجبىّهدددي عِدددزِن  ّددداف 

الوَددددزعووحف ًز٘غددددخ  ددددوة هددددٌِْٛن هددددي ٍددددْاؽف ال ددددوة الغيالددددوٕف ّاؽددددزرلِن لولٌٗددددخ 

ًّز٘غددددخ كددددنلي لرٙدددد واثبد الَ٘بٍدددد٘خ ّا ىهددددبد اال زٖددددبكٗخ ، ُّددددواى لوددددلح ْٛٗ ددددخ

ف ّثبلزؾلٗددددل هٌددددبٛ  الغٌددددْةف ّ ّالزددددٖ ث  ددددذ أّعِددددب ئٍددددجبً٘بالزددددٖ كبًددددذ رعددددبًٖ هٌِددددب 

ف ّ  دددددل ّدددددداف الوِدددددبعوّى هددددددي 0304-0303ف 0312-0310ف 0313-0312ٍدددددٌْاد5 

ف ّ دددل ّددد  ْا هوٍددد٘بف أل٘ابًدددذف دبلٌَددد٘بف هبلادددبف ّعددديه الج ٘دددبه غبلج٘دددخ الوِدددبعوٗي ا ٍدددجبى

ددددٖ ثلاٗدددخ االؽدددزر، ددددٖ هغدددبالد هزٌْ دددخ هضدددف5 ٍددد٘ب خ العوثدددبدف أ ودددب، الؾ دددوف ا  ودددب، 

اليها ٘دددخف ٍّدددبُوْا فبٕدددخ ددددٖ أّددد ب، ئًغدددبى الجٌدددٔ الزؾز٘دددخف هضدددف ال دددور ّالغَدددْهف 

                                                           
1 -- Kamel Kateb, op.cit, p.28 . 
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).ّٛدددور الَددداي الؾلٗلٗدددخ
1
ّ ٗوادددي أى رزجددد٘ي أُو٘دددخ الوَدددزٌْٛ٘ي ا ٍدددجبى هدددي الٌبؽ٘دددخ  (

هَددزْٛي  ددلهْا  01624ف هددي ثدد٘ي 0310رددٖف ُّددْ أًددَ  دددٖ ٍددٌخ العلكٗددخ هددي الوضددب، اٙ

أٍدددجبًٖف إٔ أ دددف هدددي الدددٌٔ  0810ئلدددٔ الغيالدددو هدددي هقز ددد  أًؾدددبة أّهّثدددبف كدددبى ٌُدددبي 

ثا ٘دددفف ّهز دددْ ٘ي ثاض٘دددو   دددٔ الوَدددزٌْٛ٘ي ال وًَددد٘٘ي الدددنٕ  دددلهْا ئلدددٔ الغيالدددو ّالدددنٗي 

ّقٔ دٖ الٌَخ ً َِبة ) 2404لن ٗزغبّى  لكُن 
2
) 

ٌْْٛى ا لوددددبى د ددددن ٗاًْددددْا ْٗددددا ْى ئال ًَددددجخ هؾددددلّكح هددددي رعددددلاك أهددددب الوَددددز

ف 0382الوَدددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘ددد٘ي ددددٖ الغيالدددوف ؽ٘دددش ثدددلأد ُغدددورِن ئلدددٔ الغيالدددو  دددبم 

 06666م ؽددددْالٖ 0311ف ؽ٘ددددش ث دددد   ددددلكُن  ددددبم 0346ّاٍددددزوود ئلددددٔ غبٗددددخ  ددددبم 

م  دددب 8414ف صدددن ئلدددٔ 1222ئلدددٔ 0320هَدددزْٛيف ّاًق ددد٘ رعدددلاكُن ددددٖ ئؽٖدددبة  دددبم 

0330( (
3
) 

أهدددب الوَدددزٌْْٛى الوٌؾدددلهّى هدددي إٔدددْ، دوًَددد٘خف دادددل كدددبًْا ددددٖ الجلاٗدددخ أ  ٘دددخف 

(ف  ُّددددٖ دزددددوح اىكُددددبه 0310-0310ّلاددددي رعددددلاكُن اهر دددد  ثْدددداف كج٘ددددو فددددر، دزددددوح)

االٍدددز٘ بى الوٍدددوٖ   دددٔ ٗدددل الغٌدددوا، ث٘غدددْف ّلادددي ًَدددجخ الٌودددْ ثدددلأد ددددٖ الزواعددد  ثعدددل 

ف ّهدددد  ملددددي 0310ّ0322ثدددد٘ي  %6ّ  ف0310ّ 0310دددددٖ الَددددٌخ ثدددد٘ي   %8ملددددي) 

إٔدددجؼ الوَدددزٌْْٛى هدددي إٔدددْ، دوًَددد٘خ أكضدددو  دددلك هدددي الوَدددزٌْٛ٘ي اٙفدددوٗيف ّملدددي 

ة)0310اثزلاة هي  بم 
4
) 

 

 

 

 

                                                           
1
 - demontès,le peuple algérien, essai de démographie, Alger imprimerie alg ;  1906, 619p. 

2 - Rozet et Carette, l’Algérie, op.cit,p.208. 
3
، واقتطاع أدلانيا 8988اضطر كثر من األدلان إىل مغادرة اجلزائر ادلستعمرة بعد تنامي مشاعر العداء ذلم يف أوساط الفرنسيني نتيجة حرب عام  - 

 دلقاطعيت األلزاس واللورين من فرنسا، والعداوة اليت تفاقمت بني أدلانيا البسماركية وفرنسا.
4 - Kamel Kateb, op.cit, p.29. 
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-0388ّالغددددلّ، اٙرددددٖ ٗجدددد٘ي ر ددددْه رعددددلاك الوَددددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘دددد٘ي دددددٖ الغيالددددو) 

0322()
1
) 

 دددددددددددددددددددددلك  الٌَخ

 ال وًَ٘٘ي

ال وًَددددددددددددددددد٘٘ي 

 الوزغٌَ٘ي

 هغوددددددددددددددددْل

 ال وًَ٘٘ي

أعبًددددددددددددددددددددددت 

 أّهّث٘٘ي

هغوددددددددددددددددددددددْل 

 ا ّهّث٘٘ي

0388 

0380 

0384 

0310 

0310 

0312 

0310 

0310 

0300 

0300 

0322 

8123 

1131 

00666 

01142 

10884 

12221 

00616 

42283 

002224 

022004 

024060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81121 

8123 

1131 

00666 

01142 

10884 

12221 

00616 

42283 

002224 

022004 

0011021 

1881 

4620 

01666 

26286 

14236 

02000 

01288 

00111 

36102 

41320 

001100 

 

2302 

01100 

21666 

81222 

40004 

064166 

080238 

014232 

042210 

202646 

224040 

 

لاددددل ّدددداف الوَددددزٌْْٛى هددددي إٔددددْ، أّهّث٘ددددخ ًَددددجخ هعزجددددوح هددددي الزعددددلاك الا ددددٖ 

رواعدددد   ف هدددد  رَددددغ٘ف%49/5ؽددددْالٖ  1851ل وَددددزٌْٛ٘يف ؽ٘ددددش ث  ددددذ ًَددددجزِن  ددددبم 

ف ُّدددددْ هدددددب أصدددددبه   ددددد  الَددددد  بد %1008ف ؽ٘دددددش ث  دددددذ ًَدددددجزِن 0322ٛ ٘ددددد   دددددبم 

االٍدددددزعوبهٗخ الدددددنٗي دزؾدددددذ لِدددددإالة ا ّهّث٘ددددد٘ي ئهابً٘دددددخ الؾٖدددددْ،   دددددٔ الغٌَددددد٘خ 

الددددنٕ ٕددددله  ددددبم  (Sénatus consulte)ال وًَدددد٘خ ٛجاددددب لاددددبًْى ٍددددٌبرٌ٘ كًَْدددد٘ ذ

)م0301
2
) 

                                                           
1 --Annuaire statistique de l’Algérie, 1932.in ,kamel Kateb, op.cit, p.29 

 
2 - Kamel Kateb, op.cit, p.29. 



48 
 

ايصٌ٘ددددخ ل وَددددزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘دددد٘ي  ّٗزٚددددؼ هددددي الغددددلّ، اٙرددددٖ  ٛج٘عددددخ ر ددددْه الزوك٘جددددخ 

()0310-0388دٖ الغيالو)
1
) 

 80الَددددٌخ )ئلددددٔ غبٗددددخ 

 كَٗوجو

 الوغوْل ا عبًت ال وًَ٘٘ي

0388 

0381 

0381 

0380 

0382 

0383 

0384 

0316 

0310 

0312 

0318 

0311 

0311 

0310 

0312 

0313 

0314 

0316 

0310 

8138 

1814 

1333 

1131 

0142 

3682 

4120 

02682 

01412 

04610 

23008 

82260 

10884 

13221 

18040 

08116 

18661 

02611 

00616 

1824 

1160 

0888 

4620 

06023 

02611 

08142 

01411 

04236 

21121 

80628 

82204 

13432 

00020 

16042 

10100 

11062 

08261 

01288 

2302 

4216 

00220 

01100 

00226 

26623 

28628 

20432 

81222 

11180 

14030 

21126 

41820 

064166 

068348 

001060 

002062 

021213 

080238 

 
                                                           
1 J CH- M. Boudin, op.cit, p.03. 
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 ّ ل كبى رْىٗ  الوَزٌْٛ٘ي ا ّهّث٘٘ي   ٔ العوبالد الضرس   ٔ الٌؾْ اٙر5ٖ

 5ًَوخ 12630 وبلخ الغيالو 

 5ًَوخة 10326 وبلخ ُّواى 

 5ًَوخة 22832 وبلخ  ٌَ ٌ٘خ 

 ف كبًْا هْى ٘ي ث٘ي الوٗ  ّالولٌٗخ   ٔ الٌؾْ اٙر03125ٖهبهً  80ّئلٔ غبٗخ 

 ًَوخة 31023ٍابى ؽٚوٗ٘ي5  -

 ًَوخة population agricole) 5)88306ٍابى هياه ْى -

)08141(population rurale agricole5ٍابى هٗ ٘٘ي هياه ٘ي) -
1
) 

أهدددب الوَدددزٌْْٛى ا ّهّث٘دددْى) غ٘دددو ال وًَددد٘٘ي(ف دادددل كبًدددذ ردددوك٘جزِن   دددٔ الٌؾدددْ اٙردددٖ 

 0310كَٗوجو  80ئلٔ غبٗخ 

 الوغوْل العبم  العلك ا ٕف العلك ا ٕف

 ا ٍجبى

 ايٗ بلْ٘ى

 الوبل ٘٘ي5

 

 00216 

 2111 

2862 

 ا لوبى

 الََْٗوْٗى

 عٌَ٘بد أفوٓ

 

2310 

0011 

 1022 

 

 

01238 

 

 

 

 ددددل اٍددددزٌْْٛا  وددددبلزٖ الغيالددددو الاْلددددْى  أى ّرغددددله ايّددددبهح دددددٖ ُددددنا الَدددد٘بر

  دددٔ  اددددٌ  ُّّدددواىف ددددٖ ؽددد٘ي ال ًغددددل ئال  دددلكا هؾدددلّكا عدددلا دددددٖ  وبلدددخ  َدددٌ ٌ٘خف

ايٗ دددبل٘٘ي اٍدددزاوّا ثعوبلدددخ  َدددٌ ٌ٘خف ّكدددنلي ص ضدددب الوَدددزٌْٛ٘ي الودددبل ٘٘يف ددددٖ ؽددد٘ي أى 

 الض ش الجب ٖ هٌِن اٍزاو ثعوبلخ الغيالوة

أهدددب ا لودددبى دادددل رْى دددْا   دددٔ العودددبالد الدددضرس ثٌَدددت هزابهثدددخف ّددددٖ الوابثدددفف 

دددددٖ  وبلددددخ  (ف ّثٌَددددجخ أ ددددف08/12داددددل روكددددي ّعددددْكُن ثب ٍددددبً دددددٖ  وبلددددخ الغيالددددو)

 ثعوبلخ ُّواىة 1/12ّ  (ف03/12 ٌَ ٌ٘خ)

                                                           
1 - J-Ch. –M. Boudin, op.cit, p.04. 
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أهدددب الجوٍّدددْ٘ىف دادددل اٍدددزاو أغ دددجِن ددددٖ  وبلدددخ ُّدددواىف ّالزدددٖ اٍدددزاو ثِدددب أٗٚدددب الَدددْاك 

)ٍدددابى  ايٍدددجبىا  ظدددن هدددي الوَدددزٌْٛ٘ي الوٌؾدددلهٗي هدددي ث غ٘ادددب ُّْلٌدددلاة أهدددب االًغ ٘دددي 

  ّعددددْك الددددجع٘ عجدددف ٛددددبهر( ّالجور دددبل٘٘يف داددددل اٍددددزاوّا فبٕدددخ ثعوبلددددخ ُّددددواىف هددد

 هٌِن دٖ  وبلخ الغيالوة

أهدددب  دددلك الوَدددزٌْٛ٘ي الدددوًّ ددددٖ  وبلدددخ ُّدددواىف دادددل كدددبى َٗدددبّٕ  دددلكُن ددددٖ 

العوددددبلز٘ي ا فددددوٗ٘يف دددددٖ ؽدددد٘ي رددددْىل الًْ٘ددددبًْ٘ى دددددٖ  وددددبلزٖ الغيالددددو ّ َددددٌ ٌ٘خف  

ّاٍدددددزاو الجْلًْ٘دددددْى ددددددٖ أغ دددددجِن ثعوبلدددددخ الغيالدددددوف ّلدددددن رَدددددزا ت  ودددددبلزٖ  َدددددٌ ٌ٘خ 

هَزْٛي   ٔ الزْالٖة) 82ّ 32ُّّواى ئال 
1
) 

اهدددددوأحف  83612هعدددددفف ّ  18810ّٗوادددددي أى ًعدددددل هدددددي هغودددددْل الوَدددددزٌْٛ٘ي5 

 ًَوخة 01861ٛ فف ؽ٘ش أى  لك الوعب، ٗيٗل  ي  لك الٌَبة ث     84331

لادددل ّعدددل الوَدددزٌْْٛى ٕدددعجبد كج٘دددوح ددددٖ الزدددأ  ن  هددد  الظدددوّ  الوٌبف٘دددخ الؾدددبهح الزدددٖ 

خف كوددددب أى اًزوددددبة ال بلج٘ددددخ العظوددددٔ هددددٌِن ئلددددٔ رو٘ددددي الغيالددددو  ددددي هددددْاٌِٛن ا ٕدددد ٘

ال جادددبد الَددد  ٔ هدددي هغزوعدددبرِن ا ٕددد ٘خف ّٙدددع  الو بٗدددخ الٖدددؾ٘خف ّ دددل اكزْدددب  

 الوٚبكاد الؾْ٘ٗخ ثعلف عع ِن  وٙخ لنّثئخف هوب أصو دٖ ىٗبكرِن ال ج٘ع٘خ ٍ جبة

ّ دددددددٖ ُددددددنا الَدددددد٘بر ا زددددددو  الغٌددددددوا، ث٘غددددددْ ثب ّٙددددددبل الٖددددددعجخ لَددددددابى 

ف فبٛدددت 0313ليها ٘دددخف د دددٖ هدددنكوح ّى دددذ   دددٔ ًدددْاة الجولودددبى  دددبم الوَدددزٌْٛبد ا

جٗا دددٖ هوا جددخ ٙددْاؽٖ  واًددب الولً٘ددخ ؽزدددٔ  ( الٌددْاة  بلددفBugeaud5) الغٌددوا، ث٘غددْ

ًازٌددد  ثأًددددَ رْعدددل كض٘ددددو هدددي ا ٍددددو الزدددٖ ال رَددددز ٘  راوٗجدددب أى رعوددددف ف كض٘دددوّى داددددلّا 

عدددخ أّ فوَددددخ أٛ ددددب،ةةةةدٖ الوع٘دددف الْؽ٘ددددلف ّلدددن ٗجدددد  ئال أٍددددوح هْدددا خ هددددي اهددددوأح ّأهث

( ْٗعددددل صرصدددد٘ي ٛ ددددرف  ٗزددددبهٔ ا ثددددْٗيف ال َٗددددز ٘عْى العددددِ٘ ئال  foundoukدٌددددلّي)

ثبلٖددددل بد الؾاْه٘ددددخف ّدددددٖ  ددددوٓ أفددددوٕ ًغددددل كض٘ددددو هددددي ا ّددددقبٓ الددددنٗي إٔددددجؾْا 

أهاهدددفةئى الجوٍّددد٘٘ي الدددنٗي  دددلهْا ئلدددٔ الغيالدددو هٌدددن ّدددِوٗي دادددٜ ٗوادددي أى ًعدددل هدددي 

نٗي داددلّا ًَددبةُن ّأٛ ددبلِنف ّ ددلك كج٘ددو هددي ا ٍددو لددن ٗجاددٔ ث٘ددٌِن كض٘ددو هددي الوعددب، الدد

هٌِدددب ئال اهدددوأح  غدددْى ّهعِدددب أهثعدددخ أّ فوَدددخ أٛ دددب، غ٘دددو  دددبكهٗي   دددٔ العوفةّْٗعدددل 

                                                           
1 J-Ch. –M. Boudin, op.cit, p.05. 
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 ددددلك هِددددن هددددي ا ٍددددو ال رزْدددداف ئال هددددي ٗزددددبهٔ أة ّأم لددددٌ٘ لِددددن أٗددددخ ئهابً٘ددددخ ي بلددددخ 

لوددددلح أهثدددد  أّ فوددددٌ  أً َددددِنف ٗغددددت   ددددٔ ايكاهح العَدددداوٗخ أّ الولً٘ددددخ أى رزا ددددف ثِددددن

ٌٍْادةةةج )
1
) 

كدددبى  0314لادددل كدددبى هعدددل، الْد٘دددبد ددددٖ أٍّدددبٛ الوَدددزٌْٛ٘ي كج٘دددواف د دددٖ ٍدددٌخ 

 لك ّد٘برِن دٖ العوبالد الضرس   ٔ الٌؾْ اٙرٖ)
2

5) 

 أّهّثٖ 01أكضو ّاؽل هي كف  دٖ  وبلخ الغيالو5 -

 أّهّث٘٘ي 06هي كف  60أكضو هي  ُّواى5 وبلخ  -

 هي كف  ْوح أّهّث٘٘ية 60هي  دٖ  وبلخ  ٌَ ٌ٘خ5 أكضو -

 ًغل ّدبح أكضو هي5 0314ّدٖ ئؽٖبل٘بد هٍو٘خ أفوٓ رعْك ئلٔ  بم  

 دٖ هلٌٗزٖ ه ٘بًخ ٍّا٘الحة 0666هلًٖ أّهّثٖ هي  066-

 دٖ رٌٌ ّ ٌبثخ 0666هلًٖ أّهّثٖ هي  068-

 دٖ الج ٘لحة 0666هلًٖ أّهّثٖ هي  061-

 دٖ ُّواى 0666هلًٖ أّهّثٖ هي  062-

 دٖ هَز بًنة 0666لًٖ أّهّثٖ هي ه 006-

دٖ ّوّب،ة) 0666هلًٖ أّهّثٖ هي  828-
3
) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Idem, p.12. 

2
 -idem. 

3
 -ibid, 13. 
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أهدددب الغدددلّ، اٙردددٖف دِدددْ ٗجددد٘ي رعدددلاك الْد٘دددبد هابثدددف الوْال٘دددل ددددٖ أٍّدددبٛ الوَدددزٌْٛ٘ي  

( ) 0310-0388ا ّهّث٘٘ي دٖ دزوح)
1
) 

 انىفُاث انًىانُذ دَسًبر 80ػذد انسكاٌ إنً غاَت  انسُىاث

0388 

0381 

0381 

0380 

0382 

0383 

0384 

0316 

0310 

0312 

0318 

0311 

0311 

0310 

0312 

0313 

0314 

0316 

0310 

2302 

4216 

00220 

01100 

00226 

26623 

28628 

20432 

81222 

11180 

14030 

21126 

41820 

064166 

068348 

001060 

002062 

021213 

080238 

 

201 

811 

804 

182 

146 

220 

336 

0060 

0280 

0102 

2602 

2264 

2468 

2418 

1238 

1812 

1260 

1000 

1002 

220 

834 

060 

283 

464 

212 

0802 

0112 

0082 

2813 

2061 

8812 

1008 

1816 

1008 

1381 

06148 

2082 

0323 

 

غ٘دددو أى الوغِددددْكاد الزدددٖ ثددددنلزِب الَدددد  بد االٍدددزعوبهٗخ لقلهددددخ االٍددددز٘ بى أكد 

ئلدددٔ رؾَدددي  دددوّ  الؾ٘دددبح ثبلٌَدددجخ الوَدددزٌْٛ٘يف ردددوعن ثزواعددد  ًَدددجخ الْد٘دددبد هابثدددف 

ف   ددددٔ  اددددٌ هددددب كددددبى   ٘ددددَ الؾددددب، دددددٖ ال زددددوح 0310ًَددددجخ الوْال٘ددددل اثزددددلاة هددددي  ددددبم 

                                                           
1
 - Idem. 
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الغددددلّ، اٙرددددٖ) الْد٘ددددبد ف ُّددددْ هددددب ْٗٙددددؾَ 0311ّ 0386الووزددددلح هددددب ثدددد٘ي  ددددبهٖ 

)ٍبكي( 0666لاف  0320ئلٔ  0386ّالوْال٘ل ا ّهّث٘٘ي دٖ الغيالو هي 
1
) 

 

 الْد٘بد الوْال٘ل الٌَخ الْد٘بد الوْال٘ل ال زوح

0386-0381 

0381-0316 

0310-0316 

0310-0311 

20 

81 

80 

10 

18 

16 

10 

10 

0310-0302 

0308-0300 

0302-0322 

0328-0320 

10 

16 

83 

84 

82 

80 

80 

81 

  

 ))ػصر انجًهىرَت انثانثت، زيٍ انًستىطٍُُ 0380االستُطاٌ بؼذ  -رابؼا 

ئى رعو٘ددددددو الغيالددددددو ثبلوَددددددزٌْٛ٘ي ال وًَدددددد٘٘ي أّ الوزغٌَدددددد٘يف ٗعزجددددددو الِددددددل  

ف ّهٌددددن ٍددددذ ٍددددٌْاد راددددْم ثِددددنا العوددددف 0320الولَ٘ددددٖ لدددد كاهح الووكيٗددددخ هٌددددن  ددددبم 

الؾاْهدددخ الووكيٗدددخف ّكدددنلي هدددي  جدددف الْدددبرف ؽ٘دددش ك ودددذ هغِْكارِدددب ثادددْح هدددي  جدددف 

( دددٖ الوَددزعووحف ُّددنا هددب رْددِل   ٘ددَ  les conseils générauxالوغددبلٌ العبهددخ )

عددددددْاى  01ّ 0320أكزددددددْثو  00ف ّهواٍدددددد٘ن 0320ٍددددددجزوجو  01عددددددْاى ّ  20 ددددددْاً٘ي 

ف ّاللهاٍدددبد الزدددٖ أًغددديد هدددي أعدددف رادددلٗن كدددف الٚدددوبًبد الووغدددْة دِ٘دددب هدددي 0321

(ف ُّددددددٖ االٍددددددزاواه ّاالهددددددزري الٌِددددددبلٖ les concessionnaires جددددددف الددددددْكرة)

(ف ّا هي)les concessions هاٖٙ االلزيام )
2
) 

ف  لدددن رٖدددف 0320ثدددر ّددديف دددداى الوواكدددي ا ّلدددٔ الزدددٖ ثٌ٘دددذ ددددٖ دزدددوح هدددب ثعدددل 

ك ِددب هٌددن الجلاٗددخ ئلددٔ كهعددخ االىكُددبه الووغددْة دِ٘ددبف  ٍددجبة هقز  ددخف هٌِددب   ددٔ فجددوح 

غدددلكف هٌعدددذ ر ددددْها هٌزظودددب لِدددنٍ الوَدددزٌْٛبدف ّلادددي ىهددددي  دددلك هدددي الوَدددزٌْٛ٘ي ال

الٖددددعْثبد رددددن رغددددبّىٍف ث ٚددددف الغِددددْك الغجددددبهح الزددددٖ رددددن ثددددنلِبف ؽ٘ددددش  بهددددذ ايكاهح 

                                                           
1 - R Ricoux, 1880 ,in ;kamel Kateb , op.cit , p.33 

 
2 - Gouvernement général  de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie,1876, imprimerie 
administrative, Paris :1877, pp.87. 
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ثبرقدددبم ايعدددواةاد الٚدددوّهٗخ ل بلدددلح الوَدددزٌْٛ٘ي هجبّدددوح ثعدددل اٍدددزاواهُنف هدددي فدددر، 

ٖدددبالد ف كودددب ردددْد٘و هدددب ُدددْ ٙدددوّهٕ لؾ٘دددبرِنف ددددزن ٙدددوبى الزددديّك ثبلودددبة ّ كدددنلي االر

 ّاذ ال ورف ّؽلكد ا هاٖٙف ّه غأ  ٛ بلِنة

كودددب ارجعدددذ ٍ٘بٍدددخ علٗدددلح ًٖدددذ   ِ٘دددب الزع ٘ودددبد الٖدددبكهح  دددي الؾدددبكن العدددبمف  

ّالزددٖ لقٖددِب دددٖ ال اددواد اٙر٘ددخ5ج ٍّددعْا دددٖ كددف هاددبىف ئما كددبى ملددي هواٌددب الوواكددي 

ف أّ ردددن رجبكلِدددبجةج الالٗودددخف ثدددأى رٚدددن ئلِ٘دددب ا هاٙدددٖ الوٖدددبكهح أّ الزدددٖ عدددوٓ ّدددواؤُب

ُازدددبه ؽَدددت  066ّ  86 َدددوْا ُدددنٍ ا هاٙدددٖ   دددٔ هدددياهل رزدددواّػ هَدددبؽزِب هدددب ثددد٘ي 

ًْ ٘دددخ ّّٙددددع٘خ ا هاٙددددٖجةج افزدددبهّا هددددي ا دٚددددف ل وواكدددي الغلٗددددلح هْاٙدددد    ددددٔ 

ال دددور الوْعدددْكحف الزدددٖ رادددْى  و ٘دددخ ددددٖ كدددف ال ٖدددْ، ثدددبلاوة هدددي الٌادددبٛ الزدددٖ ردددن 

٘ددد  االٍدددز٘ بىف ّرغٌدددت العيلدددخ الوٚدددوح ثدددب هي جة ّددد  ِب ثعدددلف ث وٗادددخ ردددإكٕ ئلدددٔ رغو

(
1
) 

ُّادددنا كدددبى الٌْدددبٛ االٍدددز٘ بًٖ ددددٖ ُدددنٍ ال زدددوح هاض دددبف ّر دددْه ثْددداف ٍدددوٗ ف 

ّرددددن رؾا٘دددد  ًزددددبلظ ٙددددقوخ فددددر، ٍددددذ ٍددددٌْاد داددددٜف فبٕددددخ هدددد  الِغددددوح الواض ددددخ  

 ل  وًَ٘٘ي الٌبىؽ٘ي هي ا لياً ّال ْهٗي ثعل اؽزرلِب هي  جف ألوبً٘بة

 وٗددددخ أّ  020ف رددددن ئًْددددبة 0320ّ 0320ال زددددوح الووزددددلح هددددب ثدددد٘ي  ُّاددددناف د ددددٖ

 02دهف ّ 03ُازدددددددددبه ّ 281400(ف رٚدددددددددن هَدددددددددبؽخ Hameauxٙددددددددد٘عخ ٕددددددددد ٘وح)

  عدددخ أهٙددد٘خ هْى دددخ   دددٔ الٌؾدددْ اٙرددد5ٖ   ددد  أهٙددد٘خ  1412ٍدددٌز٘بهف  َدددوذ   دددٔ 

   عخة 430فبٕخ ثبلٌْبٛ الٌٖب 5ٖ

   عخة 1841    أهٙ٘خ ل او5ٓ  -

)  عخة 120بلوياهل5     أهٙ٘خ فبٕخ ث-
2
) 

  عدددخ هدددي  24  عدددخ أهٙددد٘خ كودددياهل   دددٔ  033ددددٖ ؽددد٘ي ُ٘دددأد ددددٖ  وبلدددخ  َدددٌ ٌ٘خ 

  04ده ّ  33ُازدددددددبه 86202ّأهاٙدددددددٖ العدددددددي،ف ّالزدددددددٖ رج ددددددد  هَدددددددبؽزِب ايعوبل٘دددددددخ 

                                                           
1 - idem. 

 
2
 - Gouvernement général  de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie,1887,  imprimerie 

administrative, Paris :1877, pp.89. 
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 214ٍددددٌز٘بهف ّثبلزددددبلٖ ددددداى العددددلك ايعوددددبلٖ ل ا دددد  ا هٙدددد٘خ الوِ٘ئددددخ كوددددياهل ُددددْ 

ده  60ُازددددبه ّ 200021ووٌْؽددددخ ل وَددددزٌْٛ٘ي ُددددٖ   عددددخف ّثبلزددددبلٖف ددددداى الوَددددبؽخ ال

)ٌٍز٘بهة 00ّ
1
) 

كودددب ردددن رٍْددد٘   الوواكدددي االٍدددز٘ بً٘خ الزدددٖ أًْدددأد ددددٖ دزدددواد ٍدددبثاخف ّ دددلكُب 

 22ده ّ 11ُازدددددبه ّ  22012هوكدددددياف ّّى دددددذ   دددددِ٘ن أهاٗ ئٙدددددبد٘خ هَدددددبؽزِب  21

   عخ أهٙ٘خ   ٔ الٌؾْ اٙر5ٖ 212ٌٍز٘به  َوذ   ٔ 

   عخة 021 ٌْبٛ الٌٖب 5ٖ     أهٙ٘خ هقٖٖخ ل-

   عخة 160    هقٖٖخ ل او5ٓ  -

   عخة 000    ُ٘أد كوياهل5  -

ث عدددددف هغِدددددْكاد ايكاهح  -ّٗوادددددي أى ًرؽددددد  الوابٍدددددت الٌْ ٘دددددخ لرٍدددددز٘ بى 

 380ة233( هددددي فددددر، رْىٗدددد  0320-0320فددددر، هددددلح ٍددددذ ٍددددٌْاد) -االٍددددزعوبهٗخ

 ٌٍز٘به   ٔ الوَزٌْٛ٘ية 68د ّ  00ُازبه ّ 

( الوَدددزؾلصخ فدددر، ُدددنٍ ال زدددوح les Hameauxث ددد   دددلك الادددوٓ ّالٚددد٘بل)ّ دددل 

هوكدددي ّٙددد٘عخة كودددب  010هوكدددي  دددلٗنف إٔ هدددب هغوْ دددَ  21ف ددددٖ ؽددد٘ي ردددن رٍْددد٘  020

   عددددخ أهٙدددد٘خ 1340  عددددخ أهٙدددد٘خ هقٖٖددددخ ل ٌْددددبٛ الٖددددٌب ٖف ّ  0060ّى ددددذ 

  عخ أهٙ٘خ هٌؾذ كوياهلة) 614ة0هقٖٖخ ل اوٓف ّ
2
) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - idem. 
2 - idem. 
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ٗجددد٘ي هَدددبؽخ ّ دددلك الا ددد  ا هٙددد٘خ الوْى دددخ   دددٔ الوَدددزٌْٛ٘ي ددددٖ  ّالغدددلّ، اٙردددٖ

)( ّؽلُبة0320-0320العوبالد الضرس فر، دزوح)
1
) 

رع٘ددددددددددددددددددد٘ي  العوبلخ

 ا هاٖٙ

 ددددددددددددددددددلك 

الادددددددددددددوٓ 

 ّالٚ٘بل

الوَددددددددددددددددددبؽخ 

 ثبلِازبه

الا ددددددددددددد  

ا هٙددددد٘خ  

 الٌٖب ٘خ

الا دددددددددددددددد  

ا هٙدددددددد٘خ 

القبٕددددددددددخ 

 ثبلاوٓ

  ددد   أهٙددد٘خ 

 )هياهل(

 الوغوْل

 

 الغيالو

 

 

 

 

 

 

 

 

ا هاٙددددددددددددٖ 

الولً٘ددددددددددددددددخ) 

 ددددددددددددددددوٓ أّ 

ٙدددددددددددد٘بل أّ 

 هياهل

80 100146  ّ ٍ

 16ده ّ  68

 ٌٍز٘به

 0112 202 641ة0 011

رٍْددددددددددددددددددد٘  

 هواكي  لٗوخ

60 06140  ّ ٍ

 00ده ّ  28

 ٌٍز٘به

22 881 16 100 

أهاٙددددددددددددددددٖ 

 َددددددددددداوٗخ) 

 ددددددددددددددوٕف أّ 

هدددددددددياهل  أّ 

 ٙ٘بل(

ٍ ّ  164ة00 61

 16ده ّ  22

 ٌٍز٘به

28 

 

228 86 820 

رٍْددددددددددددددددددد٘  

الوواكدددددددددددددددي 

الالٗودددددخ ددددددٖ 

ا هاٙددددددددددددٖ 

 العَاوٗخ

ةةةةةةةةةةةةة

 ة
..................

.. 

.............

.. 

..............

.. 

.................

.. 

.............

.. 

ٍ ّ  840ة28 10 الوغوْل

 20ده ّ 61

 ٌٍز٘به

261 0043 242 2041 

ٌ
را

ه
و

 
ا هاٙددددددددددددٖ 

الولً٘ددددددددددددددددخ) 

 ددددددددددددددددوٓ أّ 

ٙدددددددددددد٘بل أّ 

 هياهل

ّ  ٍ 123ة12 82

 06ده ّ  21

ً 

214 401 48 0802 

رٍْددددددددددددددددددد٘  

 هواكي  لٗوخ

ٍ ّ  060ة0 61

84  ّ26 

 ٌٍز٘به

 20 ةةةةةةةةةةةةةةة 11 22

أهاٙددددددددددددددددٖ 

 َددددددددددداوٗخ) 

 ددددددددددددددوٕف أّ 

هدددددددددياهل  أّ 

ٍ ّ  260ة1 61

 13ده ّ  84

ً 

04 028 60 013 

                                                           
1
 - ibid,, pp.90-91. 
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 ٙ٘بل(

رٍْددددددددددددددددددد٘  

الوواكدددددددددددددددي 

الالٗودددددخ ددددددٖ 

ا هاٙددددددددددددٖ 

 العَاوٗخ

 10ٍ ّ 201ة0 68

 21ده ّ 

 ٌٍز٘به

 061 ةةةةةةةةةةة 84 00

ٍ ّ  162ة16 18 الوغوْل

 12ده ّ  61

 ٌٍز٘به

820 0020 44 0010 

ُت
طُ

سُ
ق

 

ا هاٙددددددددددددٖ 

الولً٘ددددددددددددددددخ) 

 ددددددددددددددددوٓ أّ 

ٙدددددددددددد٘بل أّ 

 هياهل

ٍ ّ  112ة062 10

 31ده ّ  00

ً 

40 0031 021 0416 

أهاٙددددددددددددددددٖ 

هِ٘ددددددددددددددددددددددأح 

كوددددددددددددددياهل 

 هعيّلخ 

ةةةةةةةةةةةةة

 ةة

ٍ ّ  202ة86

 04ده ّ  33

ً 

 822 822 ةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةة

رٍْددددددددددددددددددد٘  

 هواكي  لٗوخ

02 3884  ّ ٍ16 

 ً 02ده ّ 

61 31 00 011 

أهاٙددددددددددددددددٖ 

 َددددددددددداوٗخ) 

 ددددددددددددددوٕف أّ 

هدددددددددياهل  أّ 

 ٙ٘بل(

ٍ ّ  183ة28 64

00  ّ31 ً 

181 213 

 

10 214 

رٍْددددددددددددددددددد٘  

الوواكدددددددددددددددي 

الالٗودددددخ ددددددٖ 

ا هاٙددددددددددددٖ 

 العَاوٗخ

ةةةةةةةةةةةةة

 ةة

ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ةة

 ةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة

ٍ ّ  488ة001 02 الوغوْل

 86ده ّ  10

ً 

180 2622 003 8220 

  

داًدددَ   ف0321عْٗ ٘دددخ  01ّٛجادددب ل ودددبكح الؾبكٗدددخ  ْدددو هدددي  الادددواه الٖدددبكه ٗدددْم 

ٗواددددددي هددددددٌؼ أهاٙددددددٖ ربثعددددددخ  هددددددري اللّلددددددخ دددددددٖ الغيالددددددو   ددددددٔ ّدددددداف الزدددددديام 

(concession ٖف  ئلدددٔ ّدددوكبد فبٕدددخف  ؽ٘دددش ّهك دِ٘دددب هدددب ٗ ددد5ٖجئى الوإٍَدددبد الزددد)

رزغٌدددل ل جٌدددبة ّالزعو٘دددو ثِدددل  الزٖدددٌ٘  أّ االٍدددز٘ بى لاوٗدددخ أّ  دددلك كج٘دددو هدددي الاوٗدددخف 

 ٗواي أى ٗؾٖ ْا   ٔ أهاٖٙ الزيام ف ٛجاب ل ْوّٛ الوؾلكح ُنا الووٍْمةةةةةةةجة
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 Bourlier et٘دددَ ٍّدددٖ)لْدددوكخ ثْهل  ( concessionّ دددل هٌؾدددذ أهٗ الزددديام )

Cie رْدددوف  وٗدددخ ا هثع دددبُ ددددٖ هابٛعدددخ الغيالدددوف ؽ٘دددش أى رعو٘وُدددب ٗغدددت أى ٌٗغدددي )

 ة0320فر، ِّو ًْدوجو 

كودددب كبًدددذ رْعدددل ّدددوكبد أفدددوٓ ددددٖ االًزظدددبه هدددي أعدددف الؾٖدددْ، ٛجادددب لْدددوّٛ 

الودددبكح الؾبكٗدددخ  ْدددو هدددي الووٍدددْم الودددنكْه أ دددرٍ   دددٔ أهاٙدددٖ الزددديام ماد هَدددبؽخ 

 هعزجوحة

ث  دددددددذ الوَدددددددبؽخ الا ٘دددددددخ  هدددددددري الوعودددددددوٗيف ُّدددددددٖ أهدددددددري هٗ ٘دددددددخ  ّ دددددددل

(propriétés rurales  ٍددددٌخ )ُازددددبهف كبًددددذ هْى ددددخ  011ة431ؽددددْال5ٖ  0320

 (الضرس كوب ٗ provinces5ٖ  ٔ العوبالد )

 ُازبهة 016ة216 وبلخ الغيالوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

 ُازبهة 411ة241 وبلخ ُّواىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

ُازبهة) 126ة184 وبلخ  ٌَ ٌ٘خةةةةةةةةةةةةةةةةة -
1
) 

أهددددري الوَددددزٌْٛ٘ي  ددددل –ثوددددب ال ٗددددلل هغددددبال ل ْددددي  –ّرجدددد٘ي الوَددددبؽخ الا ٘ددددخ 

ف ّث ددددد  ال دددددبهر ايٗغدددددبثٖ 0321رٍْدددددعذ ثْددددداف هؾَدددددًْ  ودددددب كبًدددددذ   ٘دددددَ  دددددبم 

ُازدددبهة ّلادددي ُدددنٍ اليٗدددبكح ددددٖ هَدددبؽخ ا هاٙدددٖ الزدددٖ ٗو اِدددب الوَدددزٌْْٛى  400ة060

ًَددددوخف هابثددددف  861ة028ؽددددْالٖ  0320ّث٘ددددْى ّاكجزِددددب ىٗددددبكح دددددٖ  ددددلكُن ٍددددٌخ ا ّه

 هَزْٛية 1112ف إٔ ثيٗبكح  لهُب 0321ًَوخ  بم  312ة003

ُّددددٖ هددددي أعددددْك ا هاٙددددٖ  -ّؽزددددٔ رزجدددد٘ي أُو٘ددددخ هَددددبؽخ أهاٙددددٖ الوَددددزٌْٛ٘ي

ٗوادددددي أى ًابهًِددددب ثوَدددددبؽخ ا هاٙددددٖ الزدددددٖ ٗو اِددددب ا ُدددددبلٖ الوَددددد وْى  –الغيالوٗددددخ 

ًَدددوخف ئم كبًدددذ  080121ة2ج ددد   دددلكُن ؽَدددت ايؽٖدددبل٘بد ال وًَددد٘خ ؽدددْال5ٖالدددنٗي ٗ

ُازددددبهف ّال ّددددي أًِددددب أهاٙددددٖ أ ددددف عددددْكح ثاض٘ددددو هددددي أهاٙددددٖ  004ة142ة02لددددلِٗن 

الوَددددزٌْٛ٘يف ددددداما ثؾضٌددددب  ددددي هزٍْددددٜ الو ا٘ددددخ لددددلٓ ال ددددود٘يف ٍددددٌغل ر ْ ددددب لٖددددبلؼ 

ّددددقٔف هابثددددف  ّرَددددعخ أ ْددددبه ُازددددبه لاددددف 3ا ُددددبلٖ الددددنٗي ٗج دددد  هزٍْددددٜ ه ا٘ددددبرِن 

صوبً٘ددددخ ّصرصددددخ ّ ْددددوّى هددددي الوبلددددخ ثبلٌَددددجخ ل وَددددزٌْٛ٘ية لاددددي الوَددددزٌْٛ٘ي ٗز ْ ددددْى 
                                                           
1 - Gouvernement général  de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie,1867,  imprimerie administrative, Paris :1877, 
p.92. 
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لدددٌ٘ دادددٜ  هدددي فدددر، ًْ ٘دددخ الزوثدددخف ّئًودددب كدددنلي  هدددي فدددر، الدددل ن الؾاْهدددخف ّهٌدددبُظ 

ٍّّدددبلف ايًزدددبط الؾلٗضدددخف الزدددٖ رغعدددف الودددوكّك ال رؽدددٖ ع٘دددلاف ُّدددْ هدددب رجٌ٘دددَ هابهًدددخ 

د ال رؽ٘خ للٓ ال ود٘ي هي فر، الغلّ، اٙر5ٖ)ثَ٘ خ ث٘ي  ٘وخ ا كّا
1
) 

  

////////////////////////

/// 

 دددددددددددددددددددددلك ا كّاد 

 ال رؽ٘خ

  ٘وزِب

الوَددددددددددددددددددددددددددددددزٌْْٛى 

 ا ّهّثْ٘ى

 161ة422ة4 413ة02

 318ة321ة2 812ة201 ا ُبلٖ الوَ وْى

 213ة362ة02 866ة222 الوغوْل

 

هدددي الغدددلّ، اٙرددددٖ أى الوَدددزٌْٛ٘ي أد ؾدددْا دددددٖ االٍدددزؾْام   دددٔ هيٗددددل  ّٗزٚدددؼ

) 0326هي ا هاٖٙ ثعل  بم 
2
) 

 الوغوْل االٍز٘ بى القبٓ  االٍز٘ بى الوٍوٖ ال زوح

 ُازبه 161000 ُازبه 28000 ُازبه 130666 0326 جف 

 ُازبه 0011601 ُازبه 110304 ُازبه 042040 0326-0466

 ُازبه 0013080 ُازبه 104481 ُازبه 0023040 0466

 ُازبه 004801 ُازبه 121411 ُازبه048806 0466-0402

 ُازبه 2802110 ُازبه 411346 ُازبه 0820110 0402

 ُازبه  123204 ُازبه 213460 ُازبه 222020 0402-0488

 ُازبه 2811000 ُازبه 040434 ُازبه 0013022 0488

 

                                                           
1 - Gouvernement général  de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie,1863,  imprimerie administrative, Paris :1877, 
p.93. 
2
 - répartition de la propriété foncière en Algérie ,in ; Guy Perville, pour une histoire de la guerre d’Algérie , 

éditions J. Picard, Paris 2002, p.62. 
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 وهراٌ )واحت االستُطاٌ(: ػًانت -خايسا 

ف 0381عدددبً ٖ  61ئى رعب دددت ا ؽدددلاس العَددداوٗخ ددددٖ  وبلدددخ ُّدددواى هٌدددن ٗدددْم  

( لدددددن Damrémontردددددبهٗـ الَددددد٘ وح   دددددٔ ُّدددددواى هدددددي  جدددددف الغٌدددددوا، كاى هٗودددددْى )

َٗدددوؼ ثبالًْددد ب، ث وٗادددخ علٗدددخ ثبالٍدددز٘ بىف ّ دددف ا هدددو   دددٔ ُدددنا الٌؾدددْ ئلدددٔ غبٗدددخ 

(ف Bugeauْكاد الزدددٖ  دددبم ثِدددب الغٌدددوا، ث٘غدددْ)ف ؽ٘دددش ث ٚدددف الوغِددد0311ًِبٗدددخ  دددبم 

(ف Cavaignac(ف ّكبدٌ٘٘دددددددددبي )Lamoricièreّثوَدددددددددب لح الغٌدددددددددوال٘ي الهْهٍددددددددد٘٘و)

(ف أؽاددددن ال وًَددددْ٘ى ٍدددد٘ ورِب   ددددٔ ُّددددواى ّهٌبٛاِددددبف ّ Pélissierّالعا٘ددددل ث٘ َ٘ددددَ٘٘ )

دددددٖ ئٛددددبه ٍ٘بٍددددخ الغٌددددوا، ث٘غددددْ الوْددددغعخ لرٍددددز٘ بى الوددددٌظنف مّ ال ددددبث  العَدددداوٕ 

ف ردددن ئًْدددبة هدددياهل  َددداوٗخ ددددٖ هٌ ادددخ هَدددوغ٘ي هدددي  جدددف 0310رجٌدددبٍ هٌدددل  دددبم  الزدددٖ

الزدددبث  ل  ٘ ددد  ا ّ،  (le camp de figuierددددٖ هعَددداو الزددد٘ي) (spahisالَدددجبٌٗ)

الق ٘  ل وْبحة)
1
)    

ّؽدددْ، ُدددنٍ الودددياهلف ّؽدددْ، الوواكدددي العَددداوٗخ ا ثعدددل كافدددف العوبلدددخف اٍدددزاو   

(ف ّثٌ٘دددددذ هٌدددددبى،ف agglomérations) ٍدددددابً٘خالوَدددددزٌْْٛىف ّرْدددددا ذ رغوعدددددبد 

كددددبى  0311كَٗددددوجو  80ّاًزِددددٔ ا هددددو ثزْددددا٘ف  ددددوٓ اٍددددز٘ بً٘خف ُّاددددناف د ددددٖ ٗددددْم 

هواكدددددي اٍدددددز٘ بً٘خف ُددددد5ٖ ر٘دددددبهد ٍّددددد٘لٕ ث عجدددددبً  62ْٗعدددددل ددددددٖ  وبلدددددخ ُّدددددواى 

 -Saint(ف ٍددد٘لٕ ّدددبهٖ ٍّدددبًذ كًّدددٌ٘ ثَددد٘  )0311(ف  الَدددبً٘خ ّهيغدددواى)0318)

Denis du sig ُّٖ (ة0311ّ دهىْٗ ) كالوح ٍ٘  ؽبل٘بف(ف 

ف ّدددددِل الٌْدددددبٛ االٍدددددز٘ بًٖ 0310ّ  0310ّفدددددر، ال زدددددوح الزدددددٖ اهزدددددلد ثددددد٘ي 

)هوكددديا  اٍدددز٘ بً٘بف ُدددٖ) 81ر دددْها ه ؾْ دددبف ؽ٘دددش ردددن رأٍدددٌ٘ 
2

5 هيغدددواىف الووٍدددٔ 

 Saint(فٍدددددبى ك دددددْك )Saint Louis(ف ٍدددددبى لدددددْٕ)Nemoursالاج٘دددددوف ًودددددْه)

Claude(ْف ٍددبى لدد)Saint -Louبى ثوثددبه ثز دد٘رد )(ف ٍددSaint –Barbe – du 

                                                           
1 - M. Nouvion, préfet d’Oran : situation au 31 décembre 1878 du département d’Oran au 
point de vie de la colonisation, des nouveaux villages et de la construction de la propriété 
indigène, éditions imprimerie Heintz, 1879, p. 1;. 

 هذه ادلراكز، استمرت يف التطور، وأصبحت مدنا، وجرى بعد االستقالل تغيري أمساء تلك اليت حتمل أساء فرنسية بأمساء جزائرية. العديد من - 2
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Tlélat( ف ال ٍدددددز٘لٗب)Lastidia(ًْٖف ٍّدددددبد ل٘ددددد)Saint Léonie( )0310 ٖف ددددددبلو)

(Valmy)  (،ْأهكددددد ّArcole)  (1847)(ف ّهبًغدددددبىMangin ّؽبٍدددددٖ ثًْ٘ددددد ف )

(ف Flourusّؽبٍدددددٖ ثدددددي  اجدددددخف ّؽبٍدددددٖ ثدددددي ددددددوٗؼف ّؽبٍدددددٖ  ودددددْهف ّد دددددْهٌٗ)

(ف ٍدددددددْر الو٘زدددددددْف Damesme(ّ كاهَدددددددن )Kléber(ف ك ٘جدددددددو)Méfessourه٘ َدددددددْه)

( Rivoli(ف غ٘ دددددْلٖ)Ain - Nouissy(ف  ددددد٘ي ًَْٗدددددٖ)Touninكوّثدددددخف رًْدددددب)

(ف ّثوٗدددددددددَ Négrier(ف ً وٗ٘دددددددددَ )Pélissier( )0313(ف ث َ٘دددددددددَ٘)Aboukirأثدددددددددْ ٘و)

(Bréa)  (0314( ف الَ َددددددددب)Sef- Sef ف الوٌٖددددددددْهحف  دددددددد٘ي الزددددددددويف)

(ف ٍّدددبى ئٗجْل٘ددددذ Saint - Andréاو )(ف ٍدددبى أًدددلهٕ ثوعَدددTafaraouردددبدوإّ)

(Saint Hipolyte( )0312(ة)
1
) 

ّٗعدددْك ُدددنا الز دددْه الاج٘دددو ل ؾوكدددخ االٍدددز٘ بً٘خ ددددٖ هٌ ادددخ ُّدددواىف ّددددٖ ثا٘دددخ 

أًؾدددبة الغيالدددو ئلدددٔ اللٌٗبه٘ا٘دددخ الاج٘دددوح الزدددٖ أٙددد زِب ؽاْهدددخ الغوِْهٗدددخ ال وًَددد٘خ   دددٔ 

ٔ رقٖدددد٘ٔ هج دددد  هاددددلاهٍ الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خف ؽ٘ددددش ٕددددبكر الجولوددددبى ال وًَددددٖ   دددد

 21ه ٘دددْى دوًدددي يًْدددبة الوَدددزٌْٛبد اليها ٘دددخ ددددٖ الغيالدددوف ُّدددْ هدددب ٍدددوؼ ثق ددد   16

 (ة0316-0313 وٗخ اٍز٘ بً٘خ فر، دزوح)

ّ  دددٔ الدددوغن هدددي   دددخ ا هاٙدددٖ الزدددٖ هٌؾدددذ لادددف هَدددزْٛيف ّالزدددٖ رزدددواّػ ثددد٘ي 

بة الوٌ ادددخ ُازدددبهف ّهغدددن ا هدددواٗ ّا ّثئدددخف هضدددف ّثدددبة الادددْل٘وا الدددنٕ إٔددد 02ّ 63

ّالدددددنٕ رَدددددجت ددددددٖ فَدددددبلو ثْدددددوٗخ كج٘دددددوحف ّهغدددددن  دددددلم أُ ٘دددددخ  0313فدددددر، ٍدددددٌخ 

الوَدددددزٌْٛ٘ي ا ّالدددددف الدددددنٗي ردددددن ع دددددجِن الٍدددددز٘ بى الوٌ ادددددخف ئال أى الوغِدددددْكاد الزدددددٖ 

 ثنلزِب ايكاهح االٍزعوبهٗخ لن رنُت ٍلٓ ة

ال دع ددددٔ الددددوغن هددددي أى ال بلج٘ددددخ الَددددبؽاخ هددددي الوَددددزٌْٛ٘ي ا ّالددددف  ددددل افز ددددْاف ئ

أًددددَ رددددن رعْٗٚددددِن ثوَددددزٌْٛ٘ي عددددلك أكضددددو أُ ٘ددددخ ل عوددددف دددددٖ الؾاددددْ،ف ّرواٌددددْا هددددي 

الؾٖدددْ،   دددٔ   ددد  أهٙددد٘خ هقز  دددخف ّثعدددل  ْدددوٗي ٍدددٌخ هدددي ئًْدددبلِب رغدددبّىد ر دددي 

                                                           
1 - M. Nouvion, préfet d’Oran : situation au 31 décembre 1878 du département d’Oran au 
point de vie de la colonisation, des nouveaux villages et de la construction de la propriété 
indigène, éditions imprimerie Heintz, 1879, p. 15. 
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الاددددوٓ ؽبلددددخ الجددددإً الزددددٖ كبًددددذ   ِ٘ددددبف ّإٔددددجؾذ  ددددوٓ هيكُددددوحف ٗزوزدددد  ٍددددابًِب 

أى هزٍْددٜ   (جle préfet d’Oranثأّٙددبل ٕددؾ٘خ ع٘ددلحف ؽ٘ددش أّهك ّالددٖ ُّددواى)

)الْد٘دددبد ددددٖ ر دددي الادددوٓ أ دددف هودددب ُدددْ   ٘دددَ ددددٖ هغودددْل الزدددواة ال وًَدددٖجة
1
ّأّهك  (

ّالدددٖ ُّدددواى  ددددٖ راوٗدددوٍ أى ُدددنا االىكُدددبه  دددل اٍدددزوو ل زدددور٘ي فوبٍددد٘ز٘يف ُّدددْ هدددب 

هوكدددديا اٍددددز٘ بً٘ب علٗددددلاف ُّدددد5ٖ ثددددرك الزْاهٗددددخف  دددد٘ي رددددللٌ٘ف  86ٍددددوؼ ؽَددددجَ ثجٌددددبة 

(ف ٌُ٘بٗدددخ Pont – du –chélifبهف عَدددو الْددد   ) دد٘ي ٍددد٘لٕ الْدددوٗ ف  ددد٘ي ثْكٌٗددد

(Hennaya( ف  ددددددددد٘ي روّْدددددددددٌذ)(ف أّهٗدددددددددبػ )0310Ouréah( )0318 ف ثٍْددددددددد و)

(ف  دددددد٘ي ك٘ددددددب،ف ّ Thessalah()0311(ف ثددددددْر ٘ ٌ٘ف ا ًللٍْدددددد٘بد ّرٖ٘ددددددبلؼ )0311)

(ف La Ténirah(ف الرٌ٘٘دددددواػ )0312(ف غ ٘دددددياى )0310) (Lourmelلْههدددددب، )

(ف ث٘وٗ ددددددْ La M’léta(ف اله ٘ ددددددب )Pont- de –l’Isserعَددددددو كّ لَ٘ددددددو)

(Perrégauxف  دددددددددددد٘ي العوثددددددددددددخ ّرددددددددددددبهيّهاػ) (Tamzourah()0313 ف)

 (Rio Salado(ف هٗددددْ ٕددددركّ)L’Hillil(ف الِ ٘ددددف)Lamoricièreالهْهٍدددد٘به)

 (ة0314الواؽفف ٍ٘لٕ لؾَيف ٍ٘لٕ ئثواُ٘نف ثْفٌ٘ ٌ٘ف ٍّ٘لٕ   ٖ ثي ْٗة )

اددددخ ُّددددواى ٍددددو بى هددددب إٔدددد٘جذ ثبلْدددد ف غ٘ددددو أى الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خ دددددٖ هٌ 

( ًز٘غدددددخ صدددددْهح أّالك ٍددددد٘لٕ 0320-0300ف 0300ّ-0300فدددددر، القوبٍددددد٘٘ي اٙر٘ددددد٘ي )

ّالْثدددددبة الدددددنٕ ّاكجِدددددبف ّكدددددنلي  ًز٘غدددددخ  0302ف ًّز٘غدددددخ لوغب دددددخ 0301الْددددد٘ـ  دددددبم 

ا دادددبه الزدددٖ كبًدددذ ه وّؽدددخ   دددٔ هَدددزْٓ ؽاْهدددخ ايهجواٛدددْه ًدددبث ْ٘ى الضبلدددشف ؽدددْ، 

 0300لعوث٘دددخف ّلِدددنا لدددن رٌْدددأ فدددر، العْدددو ٍدددٌْاد الووزدددلح هدددب ثددد٘ي هَدددألخ الوو ادددخ ا

 دٖ  وبلخ ُّواى ئال الوواكي االٍز٘ بً٘خ الا ٘ خ اٙر٘خ5 0320ّ

 (ف لدددددد0302ٖ) (Mocta -Douz(ف ّهْكزددددددب كّى)Bouguiratثددددددْغ٘وح )

- Oued(ف ّاك أهجدددددبه )0308(ف ٍّددددد٘لٕ فبلدددددل) Les Tremblesٛوهجدددددف)

Imbert()0301ّف ّ ثبل٘اددددددددب) (Palikaoف ّأًاوهددددددددبى) (Ankermann()0326 ة)

(
2
) 

                                                           
1
 - M. Nouvion, préfet d’Oran : op.cit, p. 16. 

2 - M. Nouvion, préfet d’Oran : op.cit, p. 17. 
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ف أكٓ ئلدددٔ اًجعدددبس 0320غ٘دددو أى رْددداف ؽاْهدددخ عوِْهٗدددخ ددددٖ دوًَدددب ددددٖ ه  ددد   دددبم 

 02( ف دددد  0321-0320علٗددددل ل ؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خف ؽ٘ددددش رددددن فددددر، صددددرس ٍددددٌْاد )

(ف  دددد٘ي داددددبىف أّالك ربهٗددددخف Saint Aiméهوكدددديا اٍددددز٘ بً٘بف ُّدددد5ٖ ٍددددبى ئٗوددددٖ )

(ف  Hameau de l’Habra( ؽوددددْ كّ لجددددوا )0322(ف ّىهّٗ ددددخ )Ternyرددددبهًٖ )

(ف دواًْددددددددْرٖ Ouillis(ف ّٗ ددددددددٌ٘ )Bosquet(ف ثٍْدددددددداٖ )Cassaigneكبٕددددددددٌٖ٘٘ )

(Franchetti( ٖف راجبل)Tekbalet( ف  ٘ي دٚخ)ة0328) 

(ف ؽ٘ددددش رددددن 0324-0321ّ ددددل ث  ددددذ ّر٘ددددوح االٍددددز٘ بى مهّرِددددب فددددر، دزددددوح )

(ف Siratهوكدددديا اٍددددز٘ بً٘بف ُّددددٖ 5 ّددددعجخ ال ؾددددنف ؽوددددبم ثْؽغددددبهف ٍدددد٘واد) 22ئًْددددبة 

- Mercier(ف هبهٍدددددددددٖ٘ الكْهدددددددددت )Froha(ف دوّؽدددددددددخ )Renaultهًّدددددددددْ )

Lacombe) (0321( ًف ثُْددددبًٖف لو ددددوف  دددد٘ي لؾغددددوف ر دددد٘ر)Tiffilès( )0321 )

(ف ثددددرك Saint - Lucien( ف ٍددددبى لٍْدددد٘بى )l’Ouggaz(ف لْغددددبى )Arlalال، )أه

(ف ٍددددددددؾْهٗخف أّالك 0320(ف الوهؾددددددددٖف هبٍّددددددددخ )Hamadenaرْاهٗددددددددخف ؽولًّددددددددَ )

(ف ر٘بهد٘ددددف Les Silos(ف لددددٖ ٍدددد٘ ْ)0322) (Tabiaالغوب ددددخف الابٕددددوف ّربث٘ددددَ )

(Tiersville()0323( ٕه وْهف ص٘ي )Thizy( ّْٖالوه )ة0324) 

(ف ردددن رٍْددد٘  العلٗدددل هدددي الوَدددزٌْٛبد الزدددٖ 0324-0321، ال زدددوح ً َدددِب )ّفدددر

(ف ئٌٗاوهدددددبى 0321(ف ٍددددد٘لٕ لؾَدددددي )Palikaoأًْدددددأد هدددددي  جدددددفف ُّددددد5ٖ ثبل٘ادددددبّ )

(Inkermann( )0322( ٌ٘ف ّٗ دددددددد)Ouillis( ف أّالك أهجددددددددبه)Oued- Imbert ف)

(ف ٍّددددْر Rio -Saladoٕددددركّ)-ف هٗددددْ(1878)(Mocta - Douzها ددددب كّى )

(ف ُّدددْ هدددب ٗودددد   دددلك الوواكدددي االٍدددز٘ بً٘خ Souk- el -Mitou()0324٘ دددْ )الو

 هوكي اٍز٘ بً٘بة 81الوٌْأح أّ الوٍْعخ دٖ ُنٍ ال زوح ئلٔ 
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ّٗواددددي ل غددددلّ، اٙرددددٖ أى ٗاددددلم ٕددددْهح ك ٘اددددخ  ددددي الؾوكددددخ االٍددددز٘ بً٘خ دددددٖ  وبلددددخ 

) 0323ّ 0310ُّواى فر، ال زوح الزٖ اهزلد هب ث٘ي 
1
) 

رؾلٗددددددددددل  

ال زددددددددددوح 

القوبٍددددددد

 ٗخ

 دددددددددددلك 

الوددددددواك

ى الزدددددٖ 

رددددددددددددددددن 

ئًْددددبؤُ

ا فددددر، 

كدددددددددددددف 

 دزوح

 ددددددددددددلك 

الوواكدددي 

الزدددٖ ردددن 

ئًْدددبؤُب 

ئلدددددددددددددٔ 

غبٗددددددددددخ 

80 

كَٗددددوجو 

هددددددددددددددي 

الَدددددددددٌخ 

ا ف٘دددوح 

لادددددددددددددف 

 دزوحة

 كَٗوجو هي الٌَخ ا ف٘وح لاف دزوح 80الوغوْل ئلٔ غبٗخ 

الَددددددددددددددددددددددابى 

 الوياه ْى

(

Population 

agricole) 

 الوْاّٖ

(les 

bestiau

x) 

د ا كّا

 ال رؽ٘خ

الجٌددددددبةا

 د

 الاوّم

 ُازبه

ىها ددددددددخ 

هددددي كددددف 

 ا ًْال

------- 

 ُازبه

 

0310-

0311 

              ددددد  112 62 62

  

         دددد            

   

                      

0310-

0316 

 036ة1 01 102 011 826ة0 2400 12 81

0310-

0311 

20ة0 302ة1 284ة86 600ة02 11 08

1 

 204ة00 080

0310-

0306 

01ة00 111ة01 111ة20 22 02

8 

06ة1

2 

21ة0

0 

 302ة84

0300-

0301 

82ة01 268ة42 224ة22 22 61

2 

00ة1

1 

66ة8

8 

 214ة10

                                                           
1 - Ibid, p. 18. 
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0300-

0326 

68ة26 082ة024 261ة23 24 62

1 

22ة0

0 

28ة8

1 

 648ة28

0320-

0321 

46ة22 143ة016 220ة84 060 22

2 

21ة2

3 

32ة1

1 

 241ة41

0320-

0323 

04ة86 123ة012 060ة12 001 01

1 

41ة3

2 

60ة2

3 

06322

8 

 

ّثعدددددددل رج٘دددددددبى ر دددددددْه االكاهح العَددددددداوٗخ االٍدددددددزعوبهٗخ ّ  ر زِدددددددب ثظدددددددبُوح  

ف دا٘ددد  رددددن االٍدددز٘ بىف ًؾدددبّ، أى ًزجددد٘ي الزْددددوٗعبد الوٌظودددخ لز دددي الظددددبُوح ّ دصبهُدددب

راٌدددد٘ي ر ددددي الزْددددوٗعبد  ّ ك٘دددد  كبًددددذ أثعبكُددددب ّ أُددددلادِب  ّ ك٘دددد  كبًددددذ أصبهُددددب  ّ 

 ك٘  كبًذ هكّك ال عف ا ُ ٘خ  أف٘وا
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 الفصل الثاًً

 0201 – 0281التشرٌعاث الوٌظوت لالستٍطاى االستعواري فً الجسائر

 

  02824 إلى 0281الوراسٍن و القىاًٍي و القراراث هي وال4 أ

ّي إٔ ٓٞٙٞع "االٍز٤طبٕ" أٝ "٤ٍبٍخ اُزؼ٤ٔو اُلو٤َٗخ" ثبالٍز٤الء ػ٠ِ  ال

 أها٢ٙ األٛب٢ُ ٖٓ ٛوف أُؼٔو٣ٖ هل ر٘بُٝٚ اٌُض٤و ٖٓ أُإهف٤ٖ أُزق٤ٖٖٖ، 

ٝ ٌُٖ اُن١ رلزوو ئ٤ُٚ رِي اُلهاٍبد ٢ٛ أُ٘ظٞٓخ اُزْو٣ؼ٤خ ُالٍز٤طبٕ ٝ أثؼبكٛب 

بػ٤خ ػ٠ِ اُغيائو٤٣ٖ. كبإلٌّب٤ُخ اُز٢ رطوػ ك٢ االٍزؼٔبه٣خ ٝ آصبهٛب االهزٖبك٣خ ٝ االعزٔ

ٛنا أُْوٝع االٍزؼٔبه١ اُٚقْ ٢ٛ: ئ٠ُ أ١ ؽل ٍبٛٔذ رِي أُ٘ظٞٓخ ك٢ رْغ٤غ 

أ١ ؽل ٍبْٛ اُ٘ظبّ اُؼٌَو١ ٝ  االٍز٤طبٕ ٝ رضج٤ذ أُؼٔو٣ٖ ثبألهٗ اُغيائو٣خ؟ ٝ ئ٠ُ

ٖ أها٤ْٜٙ؟ صْ ٤ًق فبٕخ أٌُبرت اُؼوث٤خ ك٢ اُز٤ٌٖٔ ُِٔؼٔو٣ٖ ٝ رغو٣ل اُغيائو٤٣ٖ ٓ

اٗوِجذ األٓٞه ٝ ظٜود اُٖواػبد ث٤ٖ اُ٘ظب٤ٖٓ أُل٢ٗ ٝ اُؼٌَو١، اُز٢ مٛت ٙؾ٤زٜب  

 اُغيائو٣ٕٞ؟

  02814سبتوبر  2هرسىم 

، ًبٕ ػلك األٝهٝث٤٤ٖ ٣زيا٣ل ثوٞح 1830أٗٚ ٓ٘ن اؽزالٍ اُغيائو اُؼبٕٔخ ػبّ  اُؾو٤وخ

 ٍ٘خ ثؼل ٍ٘خ، ٝ اػزجو اُلو٤َٕٗٞ مُي "رؼ٤ٔوا" ٝ ٛٞ ك٢ اُٞاهغ ًبٕ رل٤ٓوا، 

 ٛوك األٛب٢ُ ٖٓ أها٤ْٜٙ –ٝ ٍٔٞٙ ًنُي "اٍز٤طبٗب"، ٝ ٛٞ ك٢ األَٕ 

 ٝ ك٣بهْٛ.

ٍخ اُلو٤َٗخ ك٢ اُغيائو، ؽز٠ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ئٗٚ ًبٕ االٍز٤طبٕ ك٢ ٝاهغ األٓو ٣ٌَْ ا٤َُب

روى ثٖٔبرٚ اُٞاٙؾخ ػ٠ِ ًَ ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح ك٢ اُغيائو ثؾ٤ش ظِذ اُؼالهخ اُزأص٤و٣خ ث٤ٖ 

 االٍز٤طبٕ ٝ اُزْو٣غ ٝ ث٤ٖ االٍز٤طبٕ ٝ ا٤َُبٍخ األ٤ِٛخ ٝ ث٤ٖ االٍز٤طبٕ ٝ أُغزٔغ. 

ؼخ ٖٓ أها٢ٙ األٛب٢ُ ٝ ٝ ٓب إٔ اٍزوو االؽزالٍ اُلو٢َٗ ؽز٠ ٕبكه َٓبؽبد ٝاٍ

اكػ٠ ُ٘لَٚ ؽوٞهب ٤َُذ ُٚ ػ٠ِ أهٗ اُغيائو، ٝ ًَ مُي هجَ إٔ ٣٘غؼ ك٢ اعزناة 

أُٜبعو٣ٖ اُن٣ٖ ال ٣ٌٖٔ االٍزلبكح ٖٓ األها٢ٙ أُٖبكهح ثلْٜٝٗ، ُٜنا رٞهٛذ اإلكاهح 
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٢ االٍزؼٔبه٣خ ك٤ٔب ٠َٔ٣ "ُؼجخ اُزْو٣غ" ٝ رط٣ٞو اُوٞا٤ٖٗ الٍزقلآٜب ًأٍِؾخ ُِٜ٘ت، ك

 ؽ٤ٖ ًبٕ ٣لزوٗ ك٤ٜب ؽٔب٣خ اُؾوٞم.

ٝ ر٘ل٤نا ٤َُبٍزٜب أػِ٘ذ ٍِطخ االؽزالٍ اُلو٢َٗ، هؿْ رؼٜلٛب ثبؽزواّ ٓٔزٌِبد 

( ٝ Les domainesاألٛب٢ُ، ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ "هطبع أٓالى اُلُٝخ " رؾذ ئٍْ "اُل٤ٖٓٝ" )

 ّ أها٢ٙ اُؾٌبّ اُؼضٔب٤ٗخ ٖٓ اُلا٣بد 1830ٍٝجزٔجو  08ٙٔذ ئ٤ُٚ ثٔٞعت ٓوٍّٞ 

اُجبّبٝاد ٝ اُجب٣بد ٝ ثؼ٘ اٌُواؿِخ اُن٣ٖ ًبٗذ هل أػبكرْٜ ٛوكا ئ٠ُ رو٤ًب
1

 

 ٝ ٣ؼزجو ًِٞى٣َ أًضو اُٚجبٛ اُلو٤٤َٖٗ رؾَٔب ٤َُبٍخ االٍزؼٔبه 

ٝ االٍز٤طبٕ األٝهٝث٢ ثبُغيائو، ألٗٚ ػبُ ثؼ٘ اُٞهذ ك٢ أٓو٣ٌب أُْب٤ُخ ٝ ّبٛل ٛ٘بى 

 ، ٝ االٍز٤طبٕ األٝهٝث٢، ٌٍَٕٞ ك٢ ػ٤ِٔبد االٍزؼٔبه –رغبهة ألٌِٗٞ 

ٝ رْٞٛ إٔ رِي اُزغبهة ٍز٘غؼ ك٢ اُغيائو ًنُي، ٝ رلزؼ ثنُي اُطو٣ن ُٜغوح أَُزؼٔو٣ٖ 

األٝهٝث٤٤ٖ ئ٠ُ اُغيائو ثٔقزِق اٍُٞبئَ، ٝ ٌُٖ االٍز٤طبٕ اُؾو ُْ ٣٘غؼ ثَجت ؽبُخ 

ُجالك ٝ أِٜٛب، اُؾوة اُوبئٔخ ك٢ ٓؼظْ أٗؾبء اُجالك، ٝ عَٜ أَُز٤ٖ٘ٛٞ األٝهٝث٤٤ٖ ثطج٤ؼخ ا

ٝ ثٔب رِٖؼ، ؽز٠ ئْٜٗ ظ٘ٞا إٔ ٛنٙ اُجالك ر٘زظ ٓؾب٤َٕ اُجالك االٍزٞائ٤خ اُؾبهح، ٝ 

إٔبثزْٜ اُلْٛخ ك٤ٔب ثؼل ػ٘لٓب اًزْلٞا أٜٗب ٖٓ ثِلإ اُجؾو أُزٍٜٞ، ٝ ئ٠ُ عبٗت ٛنا كإ 

ٞكح ئ٠ُ ٛإالء أَُز٤ٖ٘ٛٞ األٝائَ ًبٗٞا ّل٣ل١ اُغْغ، ؽو٤ٖ٣ٖ ػ٠ِ اإلصواء اَُو٣غ ٝ اُؼ

 كوَٗب ٝ أٝهٝثب ثؼل مُي.

 ٝ ُٜنا اَُجت ػِٔذ اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ ػ٠ِ رج٢٘ االٍزؼٔبه اُو٢ٍٔ 

ٝ اُزٍٞغ ك٤ٚ، ٝ كػٔٚ ثبإلٌٓب٤ٗبد اُالىٓخ، كأفند رٜغو ػ٠ِ ٗلوزٜب األٝهٝث٤٤ٖ ٖٓ كوَٗب 

ط٤ؼٞا إٔ ٝ أٝهٝثب ئ٠ُ اُغيائو ٝ رولّ ُْٜ األها٢ٙ ٝ أُؼٞٗبد أُبك٣خ ٝ اُل٤٘خ ؽز٠ ٣َز

٣وٞٓٞا ثأػٔبُْٜ اُلالؽ٤خ ٝ ٣زأهِٔٞا ثطج٤ؼخ اُجالك ٝ ٣ضجزٞا ٝ ٣َزووٝا ك٢ أٓالًْٜ ٝ ٓياهػْٜ 

اُز٢ رْ االٍز٤الء ػ٤ِٜب
2
. 

                                      
٤ٓب٢ٍ: ٓوبهثبد ك٢ ربه٣ـ اُغيائو ئثوا٤ْٛ 1

 
.122، ٓ. 2007. كاه ٛٞٓخ. اُغيائو 1960 – 1830

 

 
،2007ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ  ،1954 – 1830ٍزؼٔبه١ ٝ اُؾوًخ ا٤ُ٘ٛٞخ اُغيائو٣خ ال٣ؾ٠٤ ثٞػي٣ي: ٤ٍبٍخ اُزَِٜ ا 2

 .ٓ
 8. 
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 ٝ ٌٛنا ثؼل اؽزالٍ اُغيائو اُؼبٕٔخ، ٝ ثَوػخ ثلأد رزلكن ػ٠ِ اُغيائو 

ٔؼٔوٕٝ األٝائَ هل ، ًبٕ ا1837ُٝ ٍٍٜٞ ٓز٤غخ أكٞاط ٖٓ أُٜبعو٣ٖ األٝهٝث٤٤ٖ كٔ٘ن ٍ٘خ 

ٛنٙ اٍَُٜٞ اُقٖت 4/3ٍز٤الء ػ٠ِ ك٢ ٍٍٜٞ ٓز٤غخ، ثَ رْ اال اٌٛزبه 7000اٍزـِٞا 
1 

  4 0281جىٌلٍت  22هرسىم 

ٕله ٛنا أُوٍّٞ ُزؾٌْ اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ هجٚزٜب االٍزؼٔبه٣خ ػ٠ِ اُجالك ٝ 

رٚل٢ ٛبثغ اُْوػ٤خ ػ٠ِ ٓقططبرٜب االٍزؼٔبه٣خ كول ٗٔ ػ٠ِ ئُؾبم اُغيائو عيءا ٖٓ 

 اُزواة اُلو٢َٗ ٣ل٣وٛب ؽبًْ ػبّ ٣زجغ هأٍب ُٞى٣و اُؾوث٤خ ك٢ ثبه٣ٌ، 

 ُٔل٤ٗخ ٝ اُؼٌَو٣خ.ٝ ٣َبػلٙ ٓغٌِ اٍزْبه١ ٖٓ ًجبه اُْق٤ٖبد ا

ْٗدددٜ كددد٢ رطج٤دددن ٤ٍبٍدددخ  1836ٝ  1835ٝ ػ٘دددلٓب ػددد٤ٖ ًِٞى٣دددَ ؽبًٔدددب ػبٓدددب ٍددد٘ز٢ 

االٍددز٤طبٕ اُؾددو ٝ اُوٍدد٢ٔ، ٕٝددْٔ ػِدد٠ رؾ٣ٞددَ ٍددَٜ ٓز٤غددخ ٝ هددواٙ اُؼٔوا٤ٗددخ ئُدد٠ ٝٛددٖ 

ؽو٤و٢ ُِٜٔبعو٣ٖ األٝهٝث٤٤ٖ اُٞاكل٣ٖ ٖٓ كوَٗب ٝ أٝهٝثب ٝ ؽٚود أكٞاط ػل٣دلح ٓدْٜ٘ ٓدٖ 

٤ُدب، ٝ ٓبُطدخ، ٝ عديه اُج٤ِدبه، ٝ ٣ٍَٞدوا، ٝ ثدبه٣ٌ، ٝ ٓوٍد٤ِ٤ب، أؿِدجْٜ ٓدٖ ئٍدجب٤ٗب، ٝ ئ٣طب

اُٖددؼب٤ُي، ٝ أُ٘ؾددوك٤ٖ، ٝ م١ٝ اَُددٞاثن، ٝ ٍدد٤طوٝا ػِدد٠ ٓؼظددْ األهاٙدد٢ ٝ أُجددب٢ٗ، ٝ 

اُووٟ ٝ اُـبثبد اَُبؽ٤ِخ ثٌَْ ك١ٞٙٞ ال ٓض٤َ ُٚ ثؼل إٔ ٛدوكٝا ٜٓ٘دب ٍدٌبٜٗب ٝ أهؿٔدْٞٛ 

 ٝ ثٖو ًِٞى٣َ، ٝ أٓضبُٚ، ٖٓ ٙجبٛ االؽزالٍ اُلو٢َٗ.ػ٠ِ اُ٘يٝػ ٝ اُٜغوح رؾذ ٍٔغ 

ٝ هل ّغغ ًِٞى٣َ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٝ رؾٌٔ ُٜب، ٝ أْٗأ هو٣خ ثٞكبه٣ي ؿوة ٓل٣٘خ اُغيائو 

ٝ أفن ٣ٞىع األها٢ٙ، ٝ ا٥الد ٝ اُؾ٤ٞاٗبد ٓغبٗب ػ٠ِ أَُز٤ٖ٘ٛٞ األٝهٝث٤٤ٖ اُغلك 

  .زضٔبهٛب ٝ اٍزـالُٜباٍ رْغ٤ؼب ُْٜ ػ٠ِ االٍزوواه ٝ اُجوبء ك٢ أها٤ْٜٙ ٝ

ُْ ٣يك ػلك أُٜبعو٣ٖ  1839ٝ ٓغ مُي ُْ رٖبكف ٛنٙ ا٤َُبٍخ ٗغبؽب ًج٤وا ُـب٣خ ػبّ 

أُق ّقٔ 25األٝهٝث٤٤ٖ ػ٠ِ 
2

 

  4 0210أفرٌل  02قرار 

ُْ ٣ٌٖ األٝهٝث٤ٕٞ اُن٣ٖ عبؤٝا الٍز٤طبٕ اُغيائو، ٣زٔزؼٕٞ ثوؤًٝ أٓٞاٍ رٌْٜٔ٘ ٖٓ 

اُزقٖٔ ك٢ اُزغبهح أٝ اُٖ٘بػخ ثَ ًبٗذ اُلالؽخ ٢ٛ اُْ٘بٛ اُٞؽ٤ل اُن١ ثلا ُْٜ ٌٓٔ٘ب 

                                      
1 Djilali Sari: La dépossession des fellahs, S. N. E. D, Alger, sans date, p. 10.   
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ؽ٤ٖ رؾِٖٞا ػ٠ِ األها٢ٙ ٓغبٗب ثؼل ٛوك أِٜٛب اٌَُبٕ األ٤٤ِٕٖ ٜٓ٘ب. ًبٗذ األٛلاف 

اُ٘بً ُِٜغوح ٢ٛ اُوؿجخ ك٢ إٔ ٣ٖجؾٞا ٓالى أهاٗ ٖٓ ؿ٤و إٔ ٣ٌِلْٜ األٍب٤ٍخ اُز٢ رلكغ 

مُي ككغ كٌِ ٝاؽل. ثؼجبهح أفوٟ ًبٕ اُلاكغ ُِٜغوح ٛٞ اُوؿجخ ك٢ رؾو٤ن صوٝاد ًج٤وح ئٓب 

ػٖ ٛو٣ن اٍزـالٍ أُياهع أٝ أُٚبهثخ اُؼوبه٣خ
(2)

ػ٠ِ ؽَبة األٛب٢ُ ٌُٖ اُغيائو ُْ  

ئمٕ ٣ٌٖٔ رغو٣ل اُغيائو٤٣ٖ ٖٓ أٓالًْٜ؟ كأة رٌٖ أهٙب ّبؿوح أٝ فب٤ُخ، ك٤ٌق 

أَُزٕٞٛ٘ٞ ػ٠ِ اػزجبه أَُأُخ ث٤َطخ ٓب كاّ ُْٕٜٝٞ ئ٠ُ اُغيائو هل ريآٖ ٓغ اُقواة 

اُن١ ٗغْ ػٖ اُؾوة ٝ رلٛٞه األٝٙبع األ٤٘ٓخ ُلزوح ٣ِٞٛخ ٝ ٓغ اُٜغوح أٌُضلخ. ُول أكد 

 ع٤ٔغ رِي اُؼٞآَ ئ٠ُ ئفالء ػلح ٓ٘بٛن ٖٓ ٌٍبٜٗب.

ٕ اُغ٘واٍ ث٤غٞ اُن١ هوه اٍزؼٔبه اُغيائو ثبُج٘له٤خ ٝ أُؾواس، هل إٔله ٛنا اُوواه ًب

اُن١ ًبٕ ٣ٜلف ئ٠ُ  ر٤ٌٖٔ اُٚجبٛ ٝ اُغ٘ٞك ٖٓ ٖٓبكهح أها٢ٙ اُلالؽ٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ 

 ػ٠ِ أٍبً إٔ ٛإالء أهله ػ٠ِ ؽٔب٣خ رِي األها٢ٙ ئكا ٓب رؼوٙذ ُِقطو.

ػ ثبُزل٤َٖ ّوٝٛ االٍزلبكح ٖٓ األها٢ٙ ٝ هل رٖٚٔ اُوواه فَٔخ ػْو ٓبكح رْو

اُيهاػ٤خ ك٢ اُغيائو، ٝ ًنُي ا٤ٌُل٤خ اُز٢ ٣زْ ثٜب ئْٗبء ٓواًي عل٣لح ُالٍز٤طبٕ. ٝ ٛٞ 

هواه ٣٘ٔ ػ٠ِ ٗظبّ االٓزالى ػٖ ٛو٣ن االٓز٤بى
(1)

. ٝهل رْ ئْٗبء ثٔٞعجٚ ٍجؼخ هوٟ 

ً ثٚ ٖٓ أػلك ال ثٗٔٞمع٤خ ُالٍز٤طبٕ ػ٠ِ أها٢ٙ األٛب٢ُ اُضبئو٣ٖ، ٝ رْ اٍزولاّ 

 أُٜبعو٣ٖ األُٔبٕ، ٝ اإل٣طب٤٤ُٖ، ٝ اإلٍجبٕ.

ٝ ُٔي٣ل ٖٓ اُزؾل٤ياد رْ رٞى٣غ ْٓ٘ٞهاد ك٢ ًبَٓ اُوطو اُلو٢َٗ رؾلي ػ٠ِ اُٜغوح 

ٌٛزبها، ىائل  12ئ٠ُ  4ٝ االٍز٤طبٕ ك٢ اُغيائو ٝ رؼل اُٞاكل٣ٖ ثأهاٗ ىهاػ٤خ ٖٓ 

ٓوًيا اٍز٤طب٤ٗب  17رأٌٍ ٗز٤غخ ٛنٙ اُٞػٞك  اُووٝٗ أُب٤ُخ الهز٘بء اُؼزبك اُلالؽ٢. ٝ هل

1844أفوٟ ٍ٘خ  17ٝ  1843ٍ٘خ  14ٝ  1842ٍ٘خ 
(2)

. 

ؽَت  –ٝ هل اػزجو أُؼٔوٕٝ إٔ األها٢ٙ ّبؿوح ٝ ؿ٤و ٓؾوٝصخ، ك٢ٜ ثبُزب٢ُ 

"٤ٌِٓخ ث ٜٓغٞهح ٓزٞكوح ُالٍز٤طبٕ. ٝ اػزٔل أُْوع االٍزؼٔبه١ ػ٠ِ ٓب ٠َٔ٣  –ىػْٜٔ 

 مُي أٓوا ٓو٤ٚب ٝ رجو٣و ْٓوٝع االٍز٤طبٕ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: االؽزالٍ". ثَ اػزجو

                                      
)2( 

. ٗوِٚ ئ٠ُ 131، ٓ. 2007اُغيائو  –. اُغيء األٍٝ. كاه اُوائل ٌُِزبة 1919 – ٣1871ٕٞ إَُِٔٔٞ ٝ كوَٗب وّبهٍ هٝث٤و أعوٕٝ: اُغيائ -

ٝ أ. ثٌب١. اُؼوث٤خ ّ. ؽبط َٓؼٞك
 

(1)
 -  M. P. de Menerville : Dictionnaire de la législation algérienne, 1

er
 V, 3

ème
 édition, Paris, 1877, pp. 226 – 228.

 

(2)
 
  -  Le Département d’Oran et son conseil général, 1830 – 1930, p. 204.                    
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 ٖٓبكهح أها٢ٙ األٝهبف اإلٍال٤ٓخ. .1

 ٖٓبكهح أها٢ٙ أُقيٕ أٝ اُلُٝخ اُزو٤ًخ اُواؽِخ. .2

ٝٙغ اُؾواٍخ اُوٚبئ٤خ ٝ اإلكاه٣خ ػ٠ِ أها٢ٙ اُلبه٣ٖ أٝ اُٜبهث٤ٖ ٖٓ اُوجبئَ ٖٓ  .3

 ثطِ االٍزؼٔبه.

 رٞى٣ؼٜب ثٞاٍطخ هٞا٤ٖٗ ٝ ٓوا٤ٍْ.رلز٤ذ أها٢ٙ األػواُ ٝ  .4

هو٣خ اٍز٤طب٤ٗخ ٝ ثِؾ ػلك أُٜبعو٣ٖ  35رْ ئْٗبء  1845 – 1842ٔب ث٤ٖ أػٞاّ ٤ٝ ك

أٍب٤ُت عل٣لح الٗزياع ٤ٌِٓبد األٛب٢ُ، ؽ٤ش رْ  1844، ٝ اثزٌو ػبّ 46.180األٝهٝث٤٤ٖ 

هو٣خ اٍز٤طب٤ٗخ ثٔز٤غخ ٝ اَُبؽَ 27االٍز٤الء ثٔٞعجٜب ػ٠ِ 
(1)

. 

  ً4 0211هارش  22هرسىم وزاري هؤرخ ف 

( ٓغِخ ػٌَو٣خ Négrierٕله ٛنا أُوٍّٞ، ػ٘لٓب أه٠ٍ اُغ٘واٍ "ٗوو٢٣" )

ثبُؾوُٝ ثٔوبٛؼخ هَ٘ط٤٘خ ُزأ٤ٖٓ ٛوم أُٞإالد ٓغ اُجؾو. ٝ ث٘بء ػ٠ِ ِٛت ٖٓ 

٣ؼط٢ ُٔوًي اُؾوُٝ  1844ٓبهً  22"اُلٝم كٝٓبٍ" ٕله ٓوٍّٞ ٝىاه١ ٓإهؿ ك٢ 

. ًٔب رْ رأ٤ٌٍ اٌٛزبه 1600ث مُي ثزق٤ٖٔ ئه٤ِْ فٖت ٓ٘ٚ روله َٓبؽزٚ  ٝعٞكا كؼ٤ِب ٝ

٤ٙؼبد كالؽ٤خ ثٚٞاؽ٢ ٓل٣٘خ ٤ٌٌٍلح ٤ٛئذ ُِٔؼٔو٣ٖ، ٖٓ مُي ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ: ٤ٙؼخ 

ػ٠ِ عٜخ اُٜ٘و األ٣َو ثٞاك اُٖلٖبف   (Valée( ٝ هو٣خ "كب٢ُ" )Brincard"ثواٌٗبه" )

خ اُٜ٘و األ٤ٖٔ٣ػ٠ِ ٗبؽ  (Damrémondٝ ًنا هو٣خ "كآو٣ٕٔٞ" )
(2)

. 

ُول ٍؼل أُؼٔوٕٝ ثبؽزالٍ "ثِل ُْ ٣ٌٖ ٣ٞعل ك٤ٚ ٍٟٞ أٓالى ػ٤ٓٞٔخ ك٢ ٓز٘بٍٝ ٖٓ 

ػ هبئال: "ؽ٤ضٔب ٣Berthezèneطِجٜب"، ؽَت اػزوبكْٛ، ثَ ئٕ اُغ٘واٍ "ثوريإ" ) (، ٕوَّ

٘ب اُلو٤٤َٖٗ رؾُٞ٘ب ك٢ ٛنٙ اُْٞاٛئ اُغ٘ٞث٤خ ُِٔزٍٜٞ، كاٗ٘ب ٗغل األٝهٝث٤٤ٖ ٛ٘ب ٝ ٓٞا٤٘ٛ

ثٖلخ أفٔ ٓز٤ٌَٖٔ ثبكػبء اُؾن ك٢ أٓالى األٛب٢ُ
(1)

. 

 

 

 

                                      
(1)

 . ٣10ؾ٠٤ ثٞػي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  - 
)2(

 -  L. CH. – Féraud : Histoire des villes de la province de Constantine. Constantine 1870, p. 107 – 108, voir 

aussi, Recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830 – 1854), p. 276.
 

(1)
ّبهٍ - 

 
.132عغ ٗلَٚ، ٓ. هٝثبه أع٤وٕٝ: أُو
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 4 0211جىلٍت  81هرسىم  -

، ٕله ٓوٍّٞ ُِؾبًْ اُؼبّ، ٣٘ٔ ػ٠ِ ئْٗبء ُغ٘خ الهزواػ 1844ع٤ِ٣ٞخ ػبّ  30ك٢ 

صالصخ ٓواًي إل٣ٞاء أُؼٔو٣ٖ ثٚٞاؽ٢ ٓل٣٘خ هَ٘ط٤٘خ. ٛنٙ اُِغ٘خ رزٌٕٞ ٖٓ أُٜ٘ل٤ٍٖ 

اُٚبثٜ "ٕبك١" ٗبئت هئ٤ٌ أٌُزت اُؼوث٢ ثوَ٘ط٤٘خ ُلهاٍخ األها٢ٙ "هاٌٗبه" ٝ 

أُؾبم٣خ ُِ٘وبٛ اُزب٤ُخ:
(2)

 

 ٝاك ثؼوٞة ٝ ثٞٓوىٝم .1

 ٝاك هبري ػ٠ِ ثؼل أهثؼخ أ٤ٓبٍ ٖٓ ٓل٣٘خ ثبر٘خ .2

 ٝاك ؽغو ػ٠ِ ثؼل أهثؼخ أ٤ٓبٍ ٖٓ اُطو٣ن أُإك١ ئ٠ُ ٓل٣٘خ ٤ٌٌٍلح. .3

، ئال أٜٗب االٍزؼٔبهُلٟ  1845غ اُو٢ٍٔ ػبّ ٝ ئما ًبٗذ كٌوح االٍز٤طبٕ هل أفند اُطبث

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼ٤ِٔخ هل ٍجوذ ٛنا اُزبه٣ـ، ؽ٤ش ثلأد ٛغوح أُؼٔو٣ٖ ٓ٘ن ثلا٣خ االؽزالٍ، ئم 

هَْ أُْوع اُلو٢َٗ اُوطو اُغيائو١ ثؼل ٕلٝه هواه رأ٤ًل ئُؾبم اُغيائو ثلوَٗب ك٢ 

 ، ئ٠ُ صالس ٓ٘بٛن: 1845كو٣َ أّٜو 

ٓل٤ٗخ رقٚغ ُإلكاهح أُل٤ٗخ ٝ رَْٔ أُلٕ, ٝ اُووٟ اَُبؽ٤ِخ اُز٢ ٣ٌضو ك٤ٜب  ٓ٘طوخ .1

 األٝهٝث٢.

ٓيكٝعخ ٣وَ ك٤ٜب اُؼٖ٘و األٝهٝث٢، ٣قٚغ ك٤ٜب األٝهٝث٤ٕٞ ُِؾٌْ أُل٢ٗ، ٝ  ٓ٘طوخ .2

 األٛب٢ُ ُِؾٌْ اُؼٌَو١.

 ٓ٘طوخ ػٌَو٣خ ٣٘ؼلّ ك٤ٜب اُؼٖ٘و األٝهٝث٢، ٝ رَْٔ اُٜٚبة اُؼ٤ِب  .3

 ك٤قٚغ ك٤ٜب األٛب٢ُ ُِؾٌْ اُؼٌَو١. ٝ اُٖؾواء،

ّ ُزؾ٤ٚو ٓوًي 1846أٝد  04ًٔب رأٍَذ ُغ٘خ أفوٟ ثٔوز٠ٚ ٓوٍّٞ ٓإهؿ ك٢ 

اٍزوجبٍ ُِٔؼٔو٣ٖ ثأها٢ٙ اإل٣لٝؽ )كائوح ػ٘بثخ(. ٝ ًبٗذ ٛنٙ اُِغ٘خ رْٚ: "الثٞه١" 

(Laborieٓ ،)ٜ٘،لً ك٢ اُطوهبد ٝ اُغَٞه، هئ٤َب ( "كٝهٞه" ٝDe Gore)   ٗو٤جب ك٢

هئ٤ٌ ٌٓزت ػ٘بثخ (Roseُٜ٘لٍخ ٝ "هٝى" )ا
(1)

.  

(، أؽل ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ، أؽل أػٚبء اُِغ٘خ Roseًٔب ًبٕ اُٚبثٜ "هٝى" )

 ٍجزٔجو ٖٓ ٗلٌ اَُ٘خ،  25أُإٍَخ ثٔوز٠ٚ ٓوٍّٞ ُِؾبًْ اُؼبّ ثزبه٣ـ 

                                      
(2)

 - Bulletin officiel des actes du Gouvernement, T. 6., 1846, (N° 231), voir pp. 186 – 187. 
 

)1)  
- Idem, (N° 231), pp. 187 – 188. 
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 ػ٠ِ ؽبكخ اُطو٣ن اُواثٜ ٓب ث٤ٖ ػ٘بثخ  اص٘بٕٝ مُي ُلهاٍخ ٓواًي اٍز٤طب٤ٗخ: 

آفوإ ػ٠ِ ؽب٤ّخ اُطو٣ن ٓب ث٤ٖ ػ٘بثخ ٝ رجَخ ٝ ٓوًي آفو ٓب ث٤ٖ ػ٘بثخ ٝ  اص٘بٕٝ هبُٔخ ٝ 

اُوبُخ ٝ آفو هو٣ت ٖٓ اُنهػبٕ
(2)

.  

  ً02114أكتىبر  10الورسىم التشرٌع 

ٖٓ اُلَٖ اُواثغ ػ٠ِ أُٖبكهح ٖٓ أعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ  79ئ٠ُ  24ٖٗذ أُٞاك ٖٓ 

اُزؾ٤ٖ٘بد ٝ أَُزٞٛ٘بد اُؼٌَو٣خ، كٕٝ أ١ رؼ٣ٞ٘  ًاهبٓخ أُلٕ ٝ اُووٟ  أٝ ث٘بء

 ٍذ ثِل٣بد ًبِٓخ اُٖالؽ٤بد. 1848عبٗل٢  31ُِلالؽ٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ ًٔب ْٗأد ك٢ 

  02114ًىفوبر  10هرسىم 

ٛنا أُوٍّٞ أصجذ "ّوػ٤خ" ٓب رٌِٔٚ أُؼٔوٕٝ ٝ ٕبكم ػ٠ِ اُؼوٞك اُؼوبه٣خ اَُبثوخ، 

ٝ هوه إٔ َٓأُخ أَُبً أٝ اُزٖوف ك٢ أٓالى األؽجبً كٌوح ُْ ٣ؼل ُٜب رأص٤و ػ٠ِ 

أُٔز٤ٌِٖ األٝهٝث٤٤ٖ، ٝ أػِٖ ثإٔ اُو٣غ اُؼوبه١ اُن١ ٌَّ صٖٔ اُج٤غ هبثَ ُالّزواء صب٤ٗخ 

ول١ ػ٘ٚ، ٝ مًو ثإٔ اُٖلوبد اُؼوبه٣خ ث٤ٖ األٛب٢ُ ٝ األٝهٝث٤ٖ ٍزٌٕٞ ثلكغ اُزؼ٣ٞ٘ اُ٘

ٓؾَ هػب٣خ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ َٓزوجال، أ١ إٔ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ٤ٌٍٕٞ ٛٞ أُوعغ أُزؾٌْ 

ك٢ ػ٤ِٔبد اٗزوبٍ األها٢ٙ ث٤ٖ األٝهٝث٤٤ٖ ٝ اُغيائو٤٣ٖ، ثٜنا اٌَُْ ٤ٍٖٚٔ ٛنا 

ُلو٤٤َٖٗأُوٍّٞ اُؾوٞم اُؼوبه٣خ ُِؾبئي٣ٖ ا
(1)

. 

ٙو٣جخ فبٕخ ػ٠ِ األها٢ٙ  1844ٝ ُزلؼ٤َ أُْوٝع االٍز٤طب٢ٗ، كول أهو ٓوٍّٞ 

"ؿ٤و أَُزـِخ" أٝ "أُِٜٔخ"، ؽَت ىػْ أُؾزَ ًٔب أهّو ئٌٓب٤ٗخ اٗزياػٜب ٖٓ إٔؾبثٜب
(2)

. 

  02184جىٌلٍت  80هرسىم 

ٍ ٤ُِٜئبد اُؼٌَو٣خ ؽن االػزلاء ػ٠ِ أها٢ٙ ا ّٞ ألٛب٢ُ، ٛنا أُوٍّٞ اُؾ٢ٌٓٞ ف

ًٔوٍّٞ ؽوث٢، ٝ مُي ثٖٔبكهح أها٢ٙ أُغبٛل٣ٖ اُضبئو٣ٖ ػ٠ِ أُؾزَ اُـبٕت. ٝ هل 

ذ ٓبكرٚ اُؼبّوح ػ٠ِ ٖٓبكهح أها٢ٙ ًَ ٖٓ اهزوف أػٔبال ػلائ٤خ ٙل اُلو٤٤َٖٗ أٝ  ّٖ ٗ

ٙل اُوجبئَ اُقبٙؼخ، أٝ هلّ َٓبػلاد ٓجبّوح أٝ ؿ٤و ٓجبّوح ُِٔغبٛل٣ٖ أٝ ًبٗذ ُْٜ 

 ػالهبد ٓؼْٜ.

                                      
)2)

 - Idem., p. 238. 
(1) -  

Addi Lahouari : De l’Algérie près coloniale à l’Algérie coloniale, Alger, E. N. A. L 1985, p.52,               
(2)  - Arthur Girauld : Principe de la colonisation et de la législation coloniale, Paris 1924, p. 356. 
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بٕ أُوٍّٞ ٣ٜلف ئ٠ُ ًَت هجبئَ أُقيٕ ٝ أُز٘لنح ئ٠ُ اُزؾبُق ٝ اُزؼبٕٝ ٓغ ٝ ً

أُؾزَ. ٝ هل رٌِْذ ثٔوز٠ٚ ٛنا أُوٍّٞ اُ٘ٞاح األ٠ُٝ ُالهطبػ٤خ أٝ اُجوعٞاى٣خ اُؼوبه٣خ 

فالٍ كزوح االؽزالٍ
(3)

. 

  4 0210جىٌلٍت  20هرسىم 

ؼوبه٣خ اُو٣ل٤خ ثزؾل٣ل ٛنا أُوٍّٞ هوه ئعواءاد رَزٜلف رؾو٤ن ػوٞك ا٤ٌُِٔخ اُ

َٓبؽبرٜب ثٔٞعت هواهاد رٖلهٛب ٝىاهح اُؾوث٤خ. ًٔب هّوه إٔ ًَ األها٢ٙ اُز٢ ٤ٌُ ُٜب 

ٍ٘لاد ٤ٌِٓخ، كاٜٗب رزؾٍٞ ئ٠ُ ٤ٌِٓخ اُلُٝخ، ٝ ٌٓ ٛنا أُوٍّٞ أها٢ٙ اُجٞه الكزواٗ 

أٜٗب ثلٕٝ ٓبُي، أ١ إٔ ػلّ ىهاػخ األها٢ٙ ٤ٌٍٕٞ ٍججب ٖٓ األٍجبة االٍزؼٔبه٣خ 

اُالّوػ٤خ ُٖٔبكهح رِي األها٢ٙ ٝ عؼِٜب رؾذ رٖوف "اُلٝٓبٕ"، ًٔب ٗٔ ػ٠ِ رؾل٣ل 

ا٤ٌُِٔبد األه٤ٙخ ك٢ آعبٍ ٓؼ٤٘خ، ٝ ٓب ُْ ٣زْ رؾل٣لٛب هجَ ا٥عبٍ أُؾلكح، كاٜٗب رقٚغ 

ُؼوٞثخ اُؾغي ػ٠ِ اػزجبهٛب ّبؿوح ٝ ؿ٤و َٓزـِخ
(1)

. ٝمُي ثٔوز٠ٚ ّو٣ؼخ االؽزالٍ ٝ 

 زلاء ٝ االٍز٤الء. هٞا٤ٖٗ ٝ ٓوا٤ٍْ االػ

ٌٛزبه ثٔٞعت ٛنا أُوٍّٞ ك٢ أها٢ٙ أُز٤غخ،  78.000ٝ هل رْ ٖٓبكهح ؽٞا٢ُ: 

 اٌٛزبه 168.000أٍوح عيائو٣خ ٖٓ أها٤ٜٙب. ًٔب رْ ٖٓبكهح:  2.000َٓذ رغو٣ل ؽٞا٢ُ 

 37.000ٌٛزبها ُوطبع اُلُٝخ، ٝ  95.000ك٢ ٓ٘طوخ اُغيائو اُؼبٕٔخ ٝؽلٛب، ػبك ٜٓ٘ب: 

ُؼ أُؼٔو٣ٌٖٛزبها ُٖب
(2)

. 

ّ ئ٠ُ 1844ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اُلٝه اُن١ ُؼجٚ ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ ثٔوز٠ٚ ٓوا٤ٍْ 

ّ هل أكٟ ئ٠ُ اٍزوواه اٌُض٤و ٖٓ األٝهٝث٤٤ٖ ثبُٚٞاؽ٢ اُوو٣جخ ٖٓ أُلٕ. ٝ 1846ؿب٣خ ػبّ 

هطؼخ  259ٝ ٤ٌٌٍلح، كوٜ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ  هَ٘ط٤٘خَٗزط٤غ إٔ ٗؼل ثبَُ٘جخ ُٔل٣٘ز٢: 

كوٌٗب. ًٔب ًبٕ ٛ٘بى عيء  1742000أه٤ٙخ ُالٍزـالٍ اُقبٓ، ؽ٤ش ًبٗذ رٔضَ ه٤ٔخ 

ٌٛزبها  282ٌٛزبها ٝ  688ًج٤و ٖٓ األها٢ٙ هل فٖٔ ُِٔوٝط اُطج٤ؼ٤خ ٜٓ٘ب 

ُِؾجٞة
(3)

. 

                                      
(3)

ػجل اُِط٤ق ثٖ أّٜ٘ٞ: - 
 

.52رٌٕٞ اُزقِق ك٢ اُغيائو، روعٔخ ٗقجخ ٖٓ األٍبرنح اُغيائو٤٣ٖ، ُ. ٝ. د. )ثلٕٝ ربه٣ـ(، ٓ. 
 

)1  (
 - M . P. de Ménerville : Op. cit., p. 57. 

 .27عبد اللطيف بن أشنهو: املرجع نفسه، ص.  -( 2)

(3)  
- A. Nouschi : Enquête sur le niveau de vie des populations rurales Constantinoises de la conquête jusqu’à 

1919, Paris 1961, p. 191.  
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ُول ًبٕ ّوٙ أُؼٔو٣ٖ ُألها٢ٙ ًج٤وا ٝ ُْ ٣ٌٖ ْٜٛٔ ٍٟٞ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓي٣ل ٖٓ 

ًنُي ٣ٜزٕٔٞ ئال ثِٖٔؾزْٜ اُؼبعِخ ؿ٤و ٓجبُـ٤ٖ ثٌَْٔ رِي األها٢ٙ اُقٖجخ. "ُْ ٣ٌٞٗٞا 

األٛب٢ُ ٝ ئٗٔب ؽو٤ٖ٣ٖ ػ٠ِ أُطبُجخ ثبٗزْبه اُ٘ظبّ أُل٢ٗ ثلافَ اُجالك أ٣ٖ ر٘ؾٖو 

اُوجبئَ"
(1)

 أُغوكح ٖٓ ٓٔزٌِبرٜب ٝ أُٚطٜلح ك٢ ػوو كاهٛب. 

٢ٙ ًبإل٣غبه ٝ هل ُغأد اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ ئ٠ُ أٍب٤ُت ػل٣لح ُٜ٘ت أُي٣ل ٖٓ األها

أٝ اُج٤غ اُٖٞه١ )ا٢ٌُِْ(، ؽ٤ش ٣وٍٞ أؽلْٛ: "ػ٘لٓب ًبٕ األٛب٢ُ ٣وكٕٚٞ ث٤غ أها٤ْٜٙ 

ً٘ب ٗطـبهكْٛ كاما هبٝٓٞا ثبَُالػ، كإ مف٤وح اُغ٘ٞك ًبٗذ أهٟٞ ٖٓ األٝهام اُوب٤ٗٞٗخ، ٝ 

ٛ٘ب ٛٞ ؽن اُـيٝ.."
(2)

. 

  ّ، ًبٕ هل رْ رأ٤ٌٍ هو٣خ "ٍبٗذ ّبهٍ"1847أكو٣َ ػبّ  6ٝ ك٢ 

(St. Charles)   ٓل٣٘خ ٤ٌٌٍلح ػ٠ِ ٛو٣ن هَ٘ط٤٘خ.  17ػ٠ِ ثؼل ٖٓ ًِْ 

ٌٛزبها، اٗزيػذ ٖٓ أها٢ٙ هج٤ِخ ث٢٘  1400ٝ هل فٖٖذ ُٜنٙ اُوو٣خ ٍبؽخ روله ثؾٞا٢ُ 

فَٔخ ػْو ػبئِخ ٣ٍَٞو٣خ. ًٔب هلّ ئ٤ُٜب ٓؼٔوٕٝ علك  –آٗناى  -ٜٓبٗخ، ؽ٤ش اٍزوود ثٜب 

ُٔ٘ؼ ٛإالء أُؼٔو٣ٖ ر٘بىالد ًج٤وح ٝ مُي ك٢ ٝاك١ ؽ٤ش ّوع ك٢ اُؼَٔ  –ك٤ٔب ثؼل  –

اُٖلٖبف. كٌبٕ االٍز٤طبٕ ك٢ ريا٣ل َٓزٔو
(3)

. 

أٍوح اٗزيػذ ٜٓ٘ب أها٤ٜٙب ٝ أ٤ٕجذ ثبٗؾطبٛ  2000كٔضال ك٢ ٍٍٜٞ أُز٤غخ ؽٞا٢ُ 

، ٝ ٙٔذ ئ٠ُ ِٖٓؾخ االٍزؼٔبهاٌٛزبه 30000ًج٤و، ؽ٤ش ٍِت ٜٓ٘ب ؽٞا٢ُ 
(4)

  

 حىل االستٍطاى4  0211تعلٍوت الحاكن العام  -

ّ ٕلهد رؼ٤ِٔبد ػٖ اُؾبًْ اُؼبّ ًبُزب٢ُ: "ئٕ اٍز٤طبٕ األٛب٢ُ 1847أًزٞثو  30ك٢ 

ٛٞ اُزغوثخ اُز٤ٜٔل٣خ اُز٢ ال ٣ٌٖٔ االٍزـ٘بء ػٜ٘ب ثبَُ٘جخ ُالٍزؼٔبه األٝهٝث٢"
(1)

 ُْ ٝ .

ج٢، ؽ٤ش روًٞا أها٤ْٜٙ ٣ؼوف األٛب٢ُ ٖٓ االٍز٤طبٕ، ؽَت ٢ّٞٗ: "ٍٟٞ ٓظٜوٙ اَُِ

هؿجخ ْٜٓ٘ أٝ ًوٛب ٝ كٕٝ إٔ ٣أفنٝا اُزؼ٣ٞٚبد ػٖ مُي"
(2)

ٝ اُؾو٤وخ إٔ األٛب٢ُ ٓب  

 روًٞا أها٤ْٜٙ هؿجخ ْٜٓ٘ ثَ أفوعٞا ٜٓ٘ب ثـ٤و ٝعٚ ؽن.

                                      
(1) 

- R. Germain : La politique indigène de Bugeaud, Paris 1955, Paris 1961, p. 191. 
(2 )

 .124، ٓ. 2007، كاه ٛٞٓخ، اُغيائو 1962 – 1830ئثوا٤ْٛ ٤ٓب٢ٍ: ٓوبهثبد ك٢ ربه٣ـ اُغيائو  –
(3) -  L. CH-Feraud, Histoire des villes de la province de Constantine.. op. cit., p. 112. 
(4) 

– H. Ismard: Réorganisation de la propriété rurale en Algérie. Alger 1943.  
(1)  

-
   

A. Nouschi, op. cit., p. 268.
 

(2)
 - Idem., p. 268. 
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( ٝ ثغل٣خ ئ٠ُ االْٗـبٍ ثز٤٤ْل Herbillonٛنا ٝ هل اٖٗوف اُغ٘واٍ "ٛوث٤ٕٞ" )

ٗٞكٔجو  16( ثزبه٣ـ Robervilleْئذ هو٣خ "هٝثورل٤َ" )اُووٟ اُلالؽ٤خ ُِٔؼٔو٣ٖ، كول أٗ

ًْ ٖٓ اُؾوُٝ(،  7ًِْ ع٘ٞة ٓل٣٘خ ٤ٌٌٍلح ثٔوط ا٤ُْـ )ػ٠ِ ثؼل  24ػ٠ِ ثؼل  1847

ّ. أٓب َٓبؽخ رِي اُوو٣خ كول 1848ٓؼٔوا ك٢ األ٣بّ األف٤وح ٖٓ ػبّ  400ؽ٤ش هلّ ؽٞا٢ُ 

ٌٛزبها أفند ٖٓ هج٤ِخ ربث٘خ 2500ث: هلهد 
(3)

. 

(، ؽٞا٢ُ Gastonvilleفوٟ أْٗئذ ك٢ ٗلٌ اُلزوح، ٝ ٢ٛ هو٣خ: "هبٍطٞٗل٤َ" )هو٣خ أ

ًِْ ٖٓ ٤ٌٌٍلح ػ٠ِ ٛو٣ن هَ٘ط٤٘خ. ٛنٙ  24ٌٛزبه ثٚٞاؽ٢ اُٖلٖبف ػ٠ِ ثؼل  300

اُوو٣خ أْٗئذ كٞم أها٢ٙ هج٤ِخ ث٢٘ ٜٓبٗخ ك٢ أٌُبٕ ا٠َُٔٔ ػ٘ل األٛب٢ُ ثل٣و ػ٢ِ، ؽ٤ش 

 ي اُوو٣خ.ٓؼٔوا ُالٍزوواه ثزِ 600هلّ ؽٞا٢ُ 

  ً4 0212هارش  22هرسىم هؤرخ ف 

ٓبهً  28( ثٔوز٠ٚ ٓوٍّٞ ٓإهؿ ك٢ Jemmapesًنُي أه٤ٔذ هو٣خ "عبٓجبى" )

ًِْ ٖٓ ٤ٌٌٍلح ثبٌُٔبٕ ا٠َُٔٔ "ك٘لاى" اُن١ رؼل أها٤ٙٚ ٖٓ أفٖت 41ّ ػ٠ِ ثؼل 1848

األها٢ٙ اُغيائو٣خ
(4)

. 

٣ٚغ اُوجبئَ رؾذ ٙجبٛ ّ 1847ٝ ئما ًبٕ األٓو ا٢ٌُِٔ أُإهؿ ك٢ كبرؼ ٍجزٔجو 

أٌُبرت اُؼوث٤خ، كٕٝ ر٤٤ٔي ٓب ث٤ٖ هطبع ٓل٢ٗ أٝ ػٌَو١
(1)

، كإ ٤ٍبٍخ االٍز٤طبٕ ٝ ٓب 

رورت ػٜ٘ب ٖٓ ٛغواد أ٤ِٛخ ٗز٤غخ رغو٣لْٛ ٖٓ أها٤ْٜٙ، هل أكوىد ٌْٓال هئ٤َ٤ب ثبَُ٘جخ 

١، أ٣ٖ ُٚجبٛ رِي أٌُبرت اُؼوث٤خ ٝ ٛٞ: اُزو٤ِٔ ٖٓ األها٢ٙ اُزبثؼخ ُِوطبع اُؼٌَو

 ػٖ٘و اُٖواع ث٤ٖ أُؼٔو٣ٖ ٝ ٛإالء اُٚجبٛ. –ك٤ٔب ثؼل  –٤ٍظٜو 

 ًبٕ هِن األٛب٢ُ ٣زيا٣ل ٗز٤غخ رٞاكل األٝهٝث٤٤ٖ ػ٠ِ اُوطو اُغيائو١ ثب٥الف. 

ّ، ؽ٤ش أهجَ اٌُض٤و 1848ٝ هل ػٌٌ ُ٘ب ٕٞهح ٛنا اُوِن اُْل٣ل، ٌٓزت اُوبُخ ك٢ ٜٗب٣خ ػبّ 

خ ٗٞا٣ب اَُِطخ اُلو٤َٗخ رغبٙ ٓٞٙٞع أُؼٔو٣ٖٖٓ اٌَُبٕ ػ٠ِ ٛنا أٌُزت ُٔؼوك
(2)

: "كٔ٘ن 

ثلا رنٓو ػبّ ُلٟ اُؼوة .. مُي إٔ األّـبٍ اُزؾ٤ٚو٣خ  –أٙبف روو٣و ػ٘بثخ  –ٓلح 

                                      
(3) 

 - L. CH-Feraud, op. cit., p. 119. 
(4)

 - Idem, pp. 120 – 121. 
(1) - IKK6, Rapport du 27 septembre 1847 (N° 45).

 

(2) - F80 495, cercle de la Calle, Rapport de la 1
er

 quinzaine de décembre 1848. 
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أُزؼِوخ ثبُٔؼِٞٓبد أَُزوبح ؽٍٞ األها٢ٙ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؼط٠ ُِٔؼٔو٣ٖ، ثلأد ريػظ 

ُز٤ٜئخ األها٢ٙ، ثبإلٙبكخ ئ٠ُ األٛب٢ُ، ٝ ًنا رق٤ٖٔ هٞاكَ ٖٓ األؽٔوح ٝ اُجـبٍ 

اُز٣ٞياد اُْبهخ ٝ األثؾبس األفوٟ اُغل٣لح ػٖ األها٢ٙ ُٔؼٔو٣ٖ آفو٣ٖ ك٢ ٛو٣ن 

أُغ٢ء ..."
(3)

. 

ًٔب أّبه روو٣و ٌٓزت ٤ٌٌٍلح ئ٠ُ االٍز٤بء اُؼبّ اُن١ ئٗزبة اُوجبئَ أُوؽِخ ٖٓ 

أها٤ٜٙب
(4)

ؽ٤ش ٍبهع ٙجبٛ رِي  . ًنُي ػْ ٗلٌ اُزنٓو ٝ االٍز٤بء أٛب٢ُ كائو هَ٘ط٤٘خ،

اُلائوح ئ٠ُ رٜلئخ اُقٞاٛو ٝاػل٣ٖ اُوجبئَ أُطوٝكح ٖٓ أها٤ٜٙب ؽٔب٣خ ٖٓبُؾٜب ٝ ٓ٘ؾٜب 

أهاٗ أفوٟ
(1)

ىائلخ ًبٗذ رَزٜلف هثؼ اُٞهذ ٝ  اكئال ٝػٞ –ك٢ اُؾو٤وخ  –. ٝٓب ٢ٛ 

 آزٖبٓ اُـٚت.

أٝد  16ثزبه٣ـ ٛنا ك٢ اُٞهذ اُن١ إٔله ك٤ٚ اُؾبًْ اُؼبّ اُغ٘واٍ "ًبك٤٘بى" هواها 

 ٣٘ٔ ػ٠ِ ئْٗبء ثِل٣بد ًبِٓخ اُٖالؽ٤بد ك٢ اُوطو اُغيائو١. 1848

  02124سبتوبر  03هرسىم 

٤ِٕٓٞ كوٗي ُٞىاهح  ٣50و٢ٚ ٛنا أُوٍّٞ ك٢ ٓبكرٚ األ٠ُٝ ثٔ٘ؼ اػزٔبك ٓب٢ُ هلهٙ 

( اُقبٕخ ثاْٗبء 1851 - 1848اُؾوث٤خ ُز٤ٌٜٔ٘ب ٖٓ رـط٤خ رٌب٤ُق اَُ٘ٞاد األهثؼخ )

أَُزؼٔواد اُلالؽ٤خ ك٢ ٓ٘بٛن اُغيائو ٝ ًنُي ُِقلٓبد ماد أُ٘لؼخ اُؼبٓخ ٝ أٌُوٍخ 

ك ػلك إٌُُٞٞ أَُزل٤ل٣ٖ  أٍبٍب ُٚٔبٕ االىكٛبه ٝ اُوكب٤ٛخ ٌُُِٕٞٞ. ٝ ٖٓ عٜخ أفوٟ ُؽلِّ

، ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ أَُزؼٔواد اُيهاػ٤خ 1848أُق َٓزل٤ل فالٍ ٍ٘خ  12ث ٖٓ ٛنا أُوٍّٞ 

٤ٖٗت ٓٞا٤ٖ٘ٛ كو٤٤َٖٗ أهثبة أٍو أٝ ػياةأُٔ٘ٞؽخ ٖٓ 
(2)

. 

ٝ ٖٗذ أُبكح اُضبُضخ ٖٓ ٛنا أُوٍّٞ ػ٠ِ إٔ إٌُُٞٞ أُياهػ٤ٖ أٝ اُواؿج٤ٖ ك٢ 

اُزؾٍٞ ئ٠ُ ٓياهػ٤ٖ ٤ٍزِوٕٞ ٖٓ اُلُٝخ هطؼب أه٤ٙخ ىهاػ٤خ ثٌَْ ٓغب٢ٗ رزواٝػ 

 ب ٌٛزبه ُِؼبئِخ اُٞاؽلح، ثٔب ٣زٞاكن ٓغ أكواكٛ 10ئ٠ُ  02َٓبؽزٜب ٖٓ 

                                      
(3)

 - F80 497, cercle de Bône, Rapport de la 1
er

 quinzaine de janvier 1849, voir aussi A.M.G., H 229. Mémoires 

divers 1845 – 1882.  
(4)

 - F80 510, cercle de Philippeville, Rapport de la 1
er

 quinzaine de novembre 1848.  
(1)

 - F80 510, cercle de Constantine, Rapport de la 1
er

 quinzaine de novembre 1848. 
(2)

 - Maxime RASTEIL. Le calvaire des colons de 48, Paris 1930, p 168.          
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 ٝ ٝظبئلْٜ، ٝ ٛج٤ؼخ األها٢ٙ أُٔ٘ٞؽخ، ٝ أَُبػلاد أُب٤ُخ اُٚوٝه٣خ إلهبٓزْٜ 

 ٝ اٍزوواهْٛ.

أٓب أُبكح اُواثؼخ كول ٖٗذ ػ٠ِ إٔ أَُبػلاد اُقبٕخ ثبٍزٖالػ األها٢ٙ ٜٓٔب 

ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب، كال ٣ٌٖٔ ثؾبٍ ٖٓ األؽٞاٍ إٔ رزغبٝى صالس ٍ٘ٞاد، ٝ ثؼل اٗوٚبء ٛنٙ أُلح 

جب٢ٗ أُ٘غيح ٌُُِٕٞٞ، ٝ األها٢ٙ أُٔ٘ٞؽخ ُْٜ رٖجؼ ٌِٓب ّوػ٤ب ُْٜ ّو٣طخ كإ أُ

 االٓزضبٍ ُِٔوا٤ٍْ ٝ ُِوواهاد أُ٘ظٔخ ٤ٌُِِٔخ ك٢ اُغيائو.

ٖٓ ماد أُوٍّٞ هل هوهد ٗيع ا٤ٌُِٔبد ٝ اُؾ٤بىاد األه٤ٙخ  05ٝ ئٕ ًبٗذ أُبكح 

ُٔؾلك ثضالس ٍ٘ٞاد، ئال ك٢ أُٔ٘ٞؽخ ٖٓ إٔؾبثٜب ٓب ُْ ٣َزـِٞٛب ك٢ اُظوف اُيٓب٢ٗ ا

ِٛجذ ٖٓ إٌُُٞٞ أَُزل٤ل٣ٖ ثبُزٞعٚ  10اُؾبالد أُجوهح ثبُظوٝف اُوبٛوح، كإ أُبكح 

كٞها ٝ ك٢ أهوة ا٥عبٍ ئ٠ُ اُغيائو
(1)

. 

  02124سبتوبر  21قرار 

 1848ٍجزٔجو  27إٔله اُغ٘واٍ "الٓٞه٤َ٣به" ٝى٣و اُؾوث٤خ اُلو٤َٗخ هواها ك٢ ٣ّٞ 

ٖلزْٜ ٓياهػ٤ٖ أٝ ػٔبال ثٔ٘ٚ ّوٝٛ هجٍٞ أُٞا٤ٖ٘ٛ اُواؿج٤ٖ ك٢ اُٜغوح ئ٠ُ اُغيائو ٙ

ك٤٤ٖ٘، ٝ رٞهغ َٓجوب ػلّ أَُبػ ثبُٜغوح ئ٠ُ اُغيائو ُألّقبٓ اُؼياة، أٝ أُزيٝع٤ٖ 

ٖٓٔ رغبٝى ػٔوْٛ اَُز٤ٖ ٍ٘خ، ٝ هبٍ ثِٜغخ ٕبهٓخ: "ا٢ُْء اُٞؽ٤ل اُن١ ٣غؼِ٘ب ٗأَٓ ك٢ 

ٖ رضج٤ذ أهلآ٘ب ك٢ اُغيائو ٛٞ ر٤ٖٛٞ ٓؼٔو٣ٖ ٤َٓؾ٤٤ٖ ٣زؼبٕٛٞ اُزٌٖٔ ماد ٣ّٞ ٓ

اُيهاػخ ك٢ ٛنٙ اُجالك" ئ٠ُ إٔ هبٍ: "٣٘جـ٢ إٔ ٗجنٍ ع٤ٔغ أَُبػ٢ ُزوؿ٤ت أًجو ػلك 

ٌٖٓٔ ٖٓ أُؼٔو٣ٖ ثبُٔغ٢ء كٞها ئ٠ُ اُغيائو، ٝ رْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ اُجوبء ك٤ٜب ثبهزطبػْٜ 

كٞه ُْٕٜٝٞ ئ٤ُٜب" ىاهػ٤ٚأها٢ٙ 
(2)

 . 

٘وَ إٌُُٞٞ ٝ ػبئالرْٜ، ٝ أٓزؼزْٜ، ٝ أصبصْٜ ٖٓ ٓوواد ثٙؼذ اُزور٤جبد اُقبٕخ ٝ ٝ

ٌٍ٘بْٛ ئ٠ُ ؿب٣خ أٓبًٖ ئهبٓزْٜ ك٢ اُغيائو، ػ٠ِ إٔ ٣واكن هبكِخ إٌُُٞٞ ك٢ هؽِزٜب ئ٠ُ 

                                      
(1) 

– Idem, p. 169. 
 

)2(
 - Maxime Rasteil. Op. cit, p. 171.       
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اُغيائو ٓٞكل فبٓ، ٝ ٓٞظق ٓل٢ٗ أٝ ػٌَو١ ٜٓٔزٚ ٙٔبٕ أٖٓ ٝ ٍالٓخ أُٜبعو٣ٖ 

أص٘بء اَُلو ثؾوا صْ ثوا
(3)

. 

  4 0213فٍفري  21هٌشىر الحاكن العام بتارٌد 

 عبء ك٢ ٛنا أُْ٘ٞه كػٞح ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ ئ٠ُ ثنٍ أُي٣ل ٖٓ أَُبػ٢

ٝ اُغٜٞك هٖل ئهبٓخ "ػالهبد ع٤لح ث٤ٖ أُؼٔو٣ٖ ٝ األٛب٢ُ
(1)

. ٝ ٌُٖ أ٣خ ػالهبد "ع٤لح" ٝ 

 ٣ؾٌْ ٛنا أَُزؼٔو!..أها٢ٙ أَُزٚؼل٤ٖ ر٘يع ْٜٓ٘ ػ٘ٞح ٝ هٜوا؟!.. أال ٍبء ٓب 

ك٤ِ٤ت، ىاك  –ٝ اُل٤َُ ػ٠ِ مُي إٔ اُغٜٔٞه٣خ اُضبُضخ ثؼل ٍوٞٛ ػوُ أُِي ٣ٌُٞ

٢ أُق أٝهٝث٢ زاٛزٔبٜٓب ثأٓو اُزٜغ٤و ٝ االٍز٤طبٕ األٝهٝث٢، ٝٝٙؼذ فطخ ُزٜغ٤و ٓبئ

ئ٠ُ اُغيائو ك٢ ظوف ػْو ٍ٘ٞاد فبٕخ  أُْبؿج٤ٖ ٝم١ٝ اَُٞاثن، ٝ اػزٔل ٓغٌِ 

٤ِٕٓٞ كوٗي ُز٘ل٤ن أُوؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ اُقطخ ػ٠ِ أَٓ ئٌٍبد إٔٞاد  ٢َٗ50 اُ٘ٞاة اُلو

اُؼٔبٍ اُن٣ٖ كِْذ اُؾٌٞٓخ ك٢ ئ٣غبك ػَٔ ُْٜ، هؿْ ٝػٞك اُيػ٤ْ االّزوا٢ً ٣ٌُٞ ثالٕ 

Louis Blanc   ك٢ االًضبه ٖٓ أُٖبٗغ األ٤ِٛخ الٍز٤ؼبة أًجو ػلك ْٜٓ٘. ٝ ّوػذ ك٢

أُق ّقٔ  20أُق ّقٔ ٖٓ ٖٙٔ  15ٜب ؽٞا٢ُ ػ٤ِٔخ اُزٜغ٤و ؽ٤ش ٖٓ ثبه٣ٌ ٗلَ

ك٢ ٓ٘طوخ ٝٛوإ  9ك٢ ٓ٘طوخ اُغيائو ٝ  12هو٣خ اٍز٤طب٤ٗخ ٜٓ٘ب  42ٜٓبعو، ٝ ٝٛ٘زْٜ ك٢ 

ك٢ ٓوبٛؼخ هَ٘ط٤٘خ. ٝأهبٓذ ٝؽلح عٔو٤ًخ ث٤ٖ اُغيائو ٝ كوَٗب ُقلٓخ اهزٖبكْٛ 8ٝ 
(2)

  . 

َ ٝ ٓب ًبٕ أُؼٔوٕٝ ًنُي ُول ّٜل أؽل ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ ػ٠ِ ٗلَٚ ك٤ٔب ًبٕ ٣لؼ

٣لؼِٕٞ. ئٗٚ "كوك٣٘بٗل ٤ٛو٤ٗٞذ" اُن١ ًزت ثبُؾوف اُٞاؽل ّٜبكرٚ اُزب٤ُخ: "ُول رج٘ذ اَُِطخ 

اُغٔبػ٢( .. ؽ٤٘ٔب ال ٣ٌزْق أُزٜٕٔٞ، كإ اُوج٤ِخ ٓجلأ أَُإ٤ُٝخ اُغٔبػ٤خ )أ١ اُؼوبة 

ا اإلعواء ً٘ب هل أه٤ٙ٘ب رزؾَٔ ػوٞثخ اُـوآخ اُغٔبػ٤خ أٝ ؿ٤وٛب ٖٓ ػوٞثخ أفوٟ .. ٝ ثٜن

ًض٤وا ٖٓ األٝهٝث٤٤ٖ اٍزغبثخ ٌُْب٣ْٜٝ .. ٝ ئما ُْ َٗزغت ئ٤ُْٜ، كإ مُي ٣ؼ٢٘ ثبَُ٘جخ ئ٤ُْٜ 

أٗ٘ب ال ٗو٣ل كػْ ٖٓبُؾْٜ"
(1)

 . رِي ٢ٛ اُؼالهبد "اُط٤جخ" اُز٢ ٣َٜٔٞٗب ٛإالء..

                                      
(3)

،  ٓ. 2008، ٓطجؼخ فبٕخ ٝىاهح أُغبٛل٣ٖ، اُغيائو 1(، ط 1962 - 1830ثٖ كاٛخ ػلح االٍز٤طبٕ ٝ اُٖواع ؽٍٞ ٤ٌِٓخ األهٗ ) – 

326.
 

 
(1)

 - 30 KK 45, Philippeville, le 17 mars 1849 (N° 24). 
(2)

 .٣13ؾ٠٤ ثٞػي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  - 
(1) -  

F. Hugonnet : Souvenirs d’un chef de Bureau arabe, Paris 1858, pp. 155 – 156. 
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خ ثٌَْ ّ ًبٕ رٌبصو اُٜغواد األٝهٝث1850٤ّ، ئ٠ُ ؿب٣خ ػبّ 1845ٝ ٌٛنا ٓ٘ن ٍ٘خ 

ِٓؾٞظ ٝ ًنا ث٘بء أَُزؼٔواد اُلالؽ٤خ ثبُوطو اُغيائو١ ػبٓخ. ًٔب ًبٕ ٍوٞٛ ػوُ 

ّ ثلوَٗب، هل ىاك ٖٓ رِي اُٜغواد. ٝ كؼال كول ٍغَ ٛنا اُزٌبصو ٓ٘ن ٤ِ1848ت ػبّ ك٣ٌُٞ 

ٓؼٔوا 27382ّ ئ٠ُ 1850ك٣َٔجو ٍ٘خ  31ّ ئ٠ُ ؿب٣خ 1846ك٣َٔجو ػبّ  31
(2)

٤ُٖجؼ  

1856ّك٣َٔجو ٖٓ ػبّ  ٢31 ك 33979ٛنا اُوهْ 
(3)

. 

  4 0281هشروع قاًىى 

ًبٗذ أها٢ٙ األٛب٢ُ رٖبكه ثلػٟٞ أٜٗب ٜٓغٞهح أٝ ٓزوًٝخ ثٞها، كبػزٔل ٗلٌ  ُول

ٖٓ ٛوف أُغٌِ االٍزْبه١ ُٔل٣٘خ  1850اُزجو٣و ك٢ ْٓوٝع اُوبٕٗٞ أُوزوػ ٍ٘خ 

َّٔ ػ٠ِ إٔ األهٗ ِٓي ُِلُٝخ. ٝ اُؾن إٔ اُوبٕٗٞ اُؼوبه١ األٍٝ ُغيائو  اُغيائو، ئم ٗ

ٌٛزبه ٖٓ ئعٔب٢ُ أَُبؽخ  94797ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ  هل ٌٖٓ أٓالى اُلُٝخ 1846 – 1844

 ٌٛزبها.  168.203ث: اُز٢ ٣ٌِٜٔب ك٢ ٓ٘طوخ اُغيائو، ٝ أُولهح 

ٌٛزبه ٖٓ ٛوف اُِغ٘خ  اُز٢ ًبٗذ رلػ٠ ثِغ٘خ  78.000ٝ هل رْ رو٤ِٔ اُوهْ األٍٝ ئ٠ُ 

اُج٤غ ٝ اُزو٤َْ
(4)

. 

ٝ ر٤٤ْل اُووٟ اُلالؽ٤خ، ٝ ًبٕ ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ ٣ْغؼٕٞ اُٜغواد األٝهٝث٤خ 

ّ. ٝ هل ُغأ اُؾبًْ اُؼبّ 1859ّ ٝ 1853هو٣خ ٝ مُي ٓب ث٤ٖ ٍ٘ز٢  56ؽ٤ش رأٍَذ ؽٞا٢ُ 

"هٗلٕ" ئ٠ُ أُطبُجخ ٖٓ األٛب٢ُ "روى األها٢ٙ اُز٢ ال ٣ؾزبعٜٞٗب ئ٠ُ اُلٝٓبٕ  –آٗناى  –

اُغٔبػ٤خ ُألها٢ٙ  )أٓالى اُلُٝخ( ٝ ثبُٔوبثَ كإ اُلُٝخ رؼزوف ُْٜ ثؾن ا٤ٌُِٔخ اُلوك٣خ أٝ

اُز٢ روؿت روًٜب ُْٜ"
(1)

. ٌُٖٝ أ١ ؽن ك٢ ا٤ٌُِٔخ ٣زٌِْ ػ٘ٚ ٛنا اُؾبًْ االٍزؼٔبه١ ٝ 

 ٛنا اُؾن ٝ عوك األٛب٢ُ ٖٓ أها٤ْٜٙ!. ػ٠ِ أ١ أهٗ ٣ؼزوف ثٜب ٝ هل ٍِت

ٝ ٗز٤غخ ُٜنا اَُِت ٝ ٛنا اُٜ٘ت، ًبٗذ هجبئَ ًض٤وح رضٞه ٝ روبّٝ ٖٓ أعَ ٤ٍبكرٜب ٝ 

 ٔؾبكظخ ػ٠ِ أهٜٙب.ًوآزٜب ٝ اُ

ًٔب ًبٕ ُٜنا االٍز٤طبٕ اُغ٢ٜٔ٘ ٗزبئظ أفوٟ ٝ ف٤ٔخ ػ٠ِ اُوجبئَ، فبٕخ ٜٓ٘ب اُٜغوح 

ٗؾٞ اُوطو اُز٢َٗٞ، ؽ٤ش ٛبعود ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ػبئِخ ٖٓ ث٢٘ ٜٓبٗخ ٗز٤غخ اُطوك. ٝ ُْ 

                                      
(2) - 

A. Nouschi, op. cit., p. 190. 
(3) - Idem., p. 238. 

(4) 
  .134أع٤وٕٝ: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  -

(1)
 - CH.R. Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporaine, Série. Que sais-je? P. 27. 
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ثَ ًبٕ ئ٠ُ عبٗجٜب ًنُي اُؾوائن ُِـبثبد ٤ًٍِٞخ  –رٌٖ اُضٞهاد أٝ اُٜغواد كوٜ 

ؽزغبطُال
(2)

. 

  4 0280أفرٌل  20قاًىى 

ٕله ٛنا اُوبٕٗٞ ك٢ ٛنا اُزبه٣ـ ٤ُو٢ٚ ثز٘ظ٤ْ ػ٤ِٔبد ر٤ِٔي األها٢ٙ ُألٝهٝث٤٤ٖ، ٝ 

ٌٛزبه إٔ ٣ْبهى ثٔجِؾ ٓب٢ُ ك٢  150ئ٠ُ  ٣20ْزوٛ ك٤ٖٔ رٔ٘ؼ ُٚ هطؼخ أهٗ ٖٓ 

اٍزٖالؽٜب، ٝ ال رٖجؼ ٌِٓب ُٚ ئال ثؼل ٢ٚٓ صالس ٍ٘ٞاد ػ٠ِ اٍزوواهٙ ثٜب
(3)

. 

 ًٔب إٔ ٛنا اُوبٕٗٞ ال ٣غجو إٌُُٞٞ َٓجوب ثزجو٣و ٓٞاهكْٛ أٝ أ٤ِٛزْٜ 

أٝ ع٤َ٘زْٜ ثٜلف ر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ االٍزلبكح ٖٓ هوٝٗ كالؽ٤خ ال ٣ِزيٕٓٞ ك٤ٜب ثبهرجبٛبد أٝ 

ٍجن ٝ إٔ كزؼ ُْٜ اُجبة ٝاٍؼب ُز٣َٞن  1851 ك٤لو١ 04ئعواءاد هب٤ٗٞٗخ، كإ هبٕٗٞ 

ٓ٘زغبرْٜ اُيهاػ٤خ ثبرغبٙ كوَٗب ٝ ؿ٤وٛب، األٓو اُن١ كَؼ أُغبٍ أٓبّ ر٤ٍٞغ األها٢ٙ 

 اُيهاػ٤خ.

 42، كول رْ ئْٗبء 1851 – 1848ٝثٔوز٠ٚ أُ٘ؼ أُغب٢ٗ ُألها٢ٙ اُيهاػ٤خ ك٤ٔب ث٤ٖ 

اٌَُْ ثِؾ ػلك اٌَُبٕ األٝهٝث٤٤ٖ ٓؼٔو. ٝ ثٜنا  20.000ٓوًيا اٍز٤طب٤ٗب عل٣لا ُـ: 

أُق 33ّقٖب ْٜٓ٘  151.000
 

ٓؼٔو ه٣ل٢
(1)

. 

، صْ ارغٜذ ؽٌٞٓخ 1861، صْ ؽز٠ ٍ٘خ 1861ٝ ظَ ٛنا اُوبٕٗٞ ٓؼٔٞال ثٚ ؽز٠ ٍ٘خ 

اإلٓجواٛٞه ٗبث٤ِٕٞ اُضبُش ئ٠ُ رْغ٤غ االٍز٤طبٕ اُوأٍٔب٢ُ اُٞاٍغ ػٖ ٛو٣ن اُْوًبد 

ٍز٤طب٤ٗخ ًض٤وح، ألػلاك ًج٤وح ٖٓ أُٜبعو٣ٖ اُوأٍٔب٤ُخ اُز٢ ٝػلد ثاْٗبء هوٟ ا

 األٝهٝث٤٤ٖ اُز٢ رز٠ُٞ ٢ٛ رٜغ٤وْٛ ٖٓ أٝهٝثب ٓوبثَ ؽُٖٜٞب ػ٠ِ أها٢ٙ 

ٝ أٓالى ػوبه٣خ ٝاٍؼخ
(2)

. 

أُق ٌٛزبه ك٢ فالٍ ػْو ٍ٘ٞاد،  50ّوًخ هأٍٔب٤ُخ ٓزٍٞطخ ػ٠ِ  51ًٔب ؽِٖذ 

اهرلغ ػلكْٛ ك٢ األه٣بف  أُق ٌٛزبه، ٝ 250ٝ ؽَٖ أُٜبعوٕٝ األٝهٝث٤ٕٞ ػ٠ِ ؽٞا٢ُ 

 أُق ّقٔ.  189ٝ أُ٘بٛن اُلاف٤ِخ ئ٠ُ 

                                      
(2) 

- A. Nouschi, op. cit., p. 147. 
(3) - 

 .16 – ٣15ؾ٠٤ ثٞػي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  
(1 )

-
 

 .327ثٖ كاٛخ ػلح: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  
(2)

 - 
16 – ٣15ؾ٠٤ ثٞػي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  

.
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أُق ٌٛزبه ك٢ أؽٞاى ٍط٤ق، ػبّ  25ٝ ؽِٖذ ّوًخ ع٤٘لٞاه ا٣ََُٞو٣خ ػ٠ِ 

َٓزٞٛ٘ب أٝهٝث٤ب، صْ  956ٌٛزبه فالٍ ػْو ٍ٘ٞاد ٝ ّٛغود ئ٤ُٜب  281ٝ ػ٠ِ  1858

  رواعؼذ ػَ أػٔبُٜب، ٝ رقِذ ػٖ رؼٜلارٜب ٝ ٛوكد أَُز٤ٖ٘ٛٞ

ٝ ػٞٙزْٜ ثَٔزقل٤ٖٓ ٝ َٓزأعو٣ٖ ٖٓ األٛب٢ُ ُوفٔ أعٞهْٛ، ٝ ٍُٜٞخ ا٤َُطوح 

 ػ٤ِْٜ، ٝ ًضوح أهثبؽٜب، ٝ كٞائلٛب ٖٓ مُي ٝ ؽِٖذ اُْوًخ اُؼبٓخ ُِٜغوح 

 .1865أُق ٌٛزبه ػبّ  25ٝ ٓوطغ اُؾل٣ل ػ٠ِ 

 أُق ٌٛزبه ثا٣غبه كوٗي ٝاؽل 100ػ٠ِ  1865ٝ ؽِٖذ اُْوًخ اُؼبٓخ اُغيائو٣خ ػبّ 

أُلب( ك٢ ٓوبٛؼخ هَ٘ط٤٘خ، ٝ ػ٘لٓب أكَِذ ؽُٞذ أٓالًٜب ئ٠ُ اُْوًخ  80ٌُِٜزبه ٝ أؿِجٜب )

 أُق ٌٛزبه  70اُغيائو٣خ اُز٢ ر٘بىُذ اُلُٝخ ٓغبٗب ػ٠ِ 

أُق ٌٛزبه أفوٟ ٖٓ أعٞك األها٢ٙ ك٢ ٓ٘طوخ ٝاك١  170ػ٠ِ  1867ٝ ؽِٖذ ػبّ 

٤ِٕٓٞ كوٗي 100زؼٔبه٣خ، ٝ ٓجِـٚ ىٗبر٢ رأ٤ٓ٘ب ُِووٗ أُب٢ُ اُن١ هلٓزٚ َُِِطبد االٍ
(1)

. 

أُق ٌٛزبه ٖٓ أها٢ٙ اُـبثبد  160ٝ ؽِٖذ عٔؼ٤خ اُـبثبد، ٝ ٢ٛ ّوًخ، ػ٠ِ 

ػبٓب، ؿ٤و أٜٗب ثبػذ آز٤بىٛب ٛنا ئ٠ُ صالص٤ٖ َٓزٞٛ٘ب أٝهٝث٤ب، ٝ ثٔوز٠ٚ  90ُزَزـِٜب ٓلح 

و أُق ٌٛزبه ٝ ٤ٍط 600ٛنٙ ا٤َُبٍخ ٤ٍطود اُْوًبد اُوأٍٔب٤ُخ ػ٠ِ ؽٞا٢ُ 

أَُزٕٞٛ٘ٞ ػ٠ِ ؽٞا٢ُ ٖٗق ٤ِٕٓٞ ٌٛزبه أفوٟ. ٝ ٤ٍطود اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ ػ٠ِ 

أُق ٌٛزبه ٖٓ أها٢ٙ اُـبثبد ٝ ًبٕ أُلوٝٗ إٔ رؼَٔ اُْوًبد ػ٠ِ  200ؽٞا٢ُ 

اٍزـالٍ األها٢ٙ، ٝ رٜغ٤و اُؼ٘بٕو األٝهٝث٤خ ُز٤ٜٛٞ٘ب ثبُغيائو. ٝ ٌُٜ٘ب ُْ روْ ثنُي، ٝ 

عٞه ٓ٘قلٚخ ٝ ثأػلاك ًج٤وح، ُزٞك٤و أُي٣ل ٖٓ األهثبػ ٝ ُْ كِٚذ اٍزقلاّ األٛب٢ُ ثأ

 رَزؼَٔ ئال ٍجغ األها٢ٙ اُز٢ ؽِٖذ ػ٤ِٜب.

ٝ ٢ٌُ رََٜ ؽ٤بح أَُز٤ٖ٘ٛٞ األٝهٝث٤٤ٖ، ٝ رنَُ ٖٓبػجْٜ االهزٖبك٣خ، رْ ئُـبء 

، ٝ أْٗئ ث٘ي اُغيائو ك٢ أٝد ٖٓ ٗلٌ 1851اُؾٞاعي اُغٔو٤ًخ ث٤ٖ اُغيائو ٝ كوَٗب ػبّ 

، ٝ 1850، ٝ ٗغؾذ ىهاػخ اُوطٖ ٓ٘ن ػبّ 1852ّ، ٝ ثٞهٕخ اُغيائو ك٢ ئثو٣َ اُؼب

ىهاػبد: اُزجؾ ٝ اٌُوّٝ، ٝ اُجطبٛب، ٝ اُ٘جبربد اُؼطو٣خ، ٝ رْ اُزٍٞغ ك٢ ىهاػخ اُؤؼ 

                                      
(1 )

-
 

.16أُوعغ ٗلَٚ، ٓ. 
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اُِٖت ًأْٛ ٓ٘زٞط ىهاػ٢ ُِجالك، ٝ اٛزٔذ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ثاْٗبء ّجٌخ ٖٓ اُطوم 

1857َٞه اٌُجوٟ، ٓ٘ن ٓطِغ اُق٤َٔ٘بد ٝ فبٕخ اثزلاء ٖٓ اُجو٣خ، ٝ اُؾل٣ل٣خ، ٝ اُغ
(2)

. 

ُول اٍزقلّ اُلو٤َٕٗٞ اُوبٕٗٞ اُن١ ٣لزوٗ ك٤ٚ إٔ ٣ؾ٢ٔ اُؾوٞم ٤ُؼزلٝا ػ٠ِ ؽوٞم 

األٛب٢ُ ك٢ ٍَِِخ ٖٓ اُزْو٣ؼبد اُغبئوح اُز٢ ُْ ٣ٌٖ اُٜلف ٜٓ٘ب ر٘ظ٤ْ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ًٔب 

ٖت األها٢ٙ ُزٞى٣ؼٜب ػ٠ِ أَُز٤ٖ٘ٛٞ اُلو٤٤َٖٗ ٣وٍٞ اُلو٤َٕٗٞ، ثَ االٍز٤الء ػ٠ِ أف

ٝ اُن٣ٖ ٣زيا٣لٕٝ ك٢ أػلاك ٓٚطوكح ؽ٤ش اُغلٍٝ اُزب٢ُ:
(1)

  

 

 الوجوىع أطفال ًساء رجال السٌىاث

1830 _ _ _ 600 

1832 _ _ _ 4858 

1833 4596 1545 1671 7812 

1840 12028 9159 8017 27204 

1850 51007 37212 37529 125748 

1855 55255 43035 57317 155607 

 

أٓب اُغلٍٝ اُزب٢ُ ك٤ج٤ٖ رٞى٣غ ٛإالء أَُز٤ٖ٘ٛٞ ػ٠ِ أُوبٛؼبد اُضالس ُٔلح صٔب٢ٗ 

ػْوح ٍ٘خ األ٠ُٝ:
(2)

  

 هقاطعت قسٌطٌٍت هقاطعت وهراى هقاطعت الجسائر السٌىاث

1837 9825 3909 3015 

1838 12008 4699 3317 

1839 14434 5219 3470 

1844 53140 11427 10833 

1845 66945 16540 11827 

                                      
(2 )– 

.17 – 16أُوعغ ٗلَٚ، ٓ. 
 

(1)
 .٤ٓ125ب٢ٍ ئثوا٤ْٛ: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  - 

(2  )
-

  
.126ٗلَٚ: ٓ. أُوعغ 
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1846 75075 22586 11507 

1849 57610 35246 19551 

1853 62440 41464 20288 

1854 67309 45016 31062 

1855 71288 51393 32926 

 

 ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: 1855ٝ ًبٗذ ع٤َ٘بد أَُز٤ٖ٘ٛٞ ك٢ اُغيائو ٍ٘خ 

 86.969 ..............................كوَٕٗٞ

 42.569 ئٍجبٕ................................

 9.082 ئ٣طب٤ُٕٞ..............................

 6.536 ٓبُط٤ٕٞ..............................

 6.040 أُٔبٕ.................................

 2.105 ٣ٍَٞو٣ٕٞ............................

 444 ثِغ٤ٌ٤ٕٞ ٝ ٛٞالٗل٣ٕٞ................

 434 ئ٤ٌِٗي ٝ ئ٣والٗل٣ٕٞ....................

 290 ث٤ُٕٗٞٞٞ..............................

 285 ثورـب٤ُٕٞ.............................

 94 ئؿو٣ن................................

 869 أع٘بً ٓقزِلخ.........................

 

ٝ ٓٔب ال ّي ك٤ٚ إٔ ٛنٙ األههبّ رزؾلس ػٖ ٗلَٜب ٝ رج٤ٖ أػلاكْٛ ٝ أع٘بٍْٜ ك٢ 

 ٓ٘زٖق اُووٕ اُزبٍغ ػْو.
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ثو٤ذ ٛغوح األٝهٝث٤٤ٖ ئ٠ُ  االٓز٤بىادٝ ك٢ ػٜل اإلٓجواٛٞه٣خ اُضب٤ٗخ ٝ هؿْ ٤ٍبٍخ 

أُق َٗٔخ، ث٤ل أٗٚ  200ّ إٔجؼ ػلك األٝهٝث٤٤ٖ ٣جِؾ 1866ٍ٘خ  اُغيائو َٓزٔوح. ٝ ك٢

1856ٍّ٘خ  بأُل 160ًبٕ ٣جِؾ 
(1)

. 

ٝ ٌٛنا كزؼ أُؾزَ اُجبة ػ٠ِ ٖٓواػ٤ٚ ٌُُِٕٞٞ ٝ ثلأ ؽٖو األٛب٢ُ ثَ ؽْوْٛ ك٢ 

أٓبًٖ ػل٣لح ٝ أهاٗ ثٞه ٝ رج٤ٖ ثإٔ ٕلخ "اُؼوُ" رؼ٢٘ "ؽن اٗزلبع " كاٗٚ ٣ٌٖٔ ُ٘ظو٣خ 

اُؾْو( ثٖٔبكهح األها٢ٙ، ئم إٔ ؽَت اكػبء أُؾزَ إٔ ٤ٓيح اُؾٖو ٢ٛ إٔ اُؾٖو )أٝ 

٣قِق ك٢ ًَ ٌٓبٕ ٣طجن ك٤ٚ ٓب ٣ؾلس ك٢ ههؼخ ّطوٗظ ٖٓ رغبٝى أُوثؼبد اُز٢ ٤ٍْـِٜب 

 اُؼوة ٓغ َٓبؽبد ٓؾوهح ٓؼلح إلهبٓخ اٌَُبٕ األٝهٝث٤٤ٖ.

اُؾْو اػزوبكا ْٜٓ٘ ثأٜٗب  ًبٕ اُٚجبٛ ك٢ أٌُبرت اُؼوث٤خ هل رٌلِٞا، ك٢ اُجلا٣خ، ثٜٔبّ

ٓغوك رلاث٤و رو٢ٓ ئ٠ُ ؽَٖ رور٤ت أٝٙبع اُ٘بً ك٢ األها٢ٙ. ٌُٖ ػ٘ل االٛالع ػ٠ِ 

ٛج٤ؼخ ٓب ًبٕ ٣ُ٘زظو ْٜٓ٘ صبهد صبئورْٜ، ٝ هل ًزت أؽلْٛ ٣وٍٞ: "ثٔٞعت ه٤ب٢ٓ ثٜٔب٢ٓ 

ذ ٓب ثبػزجبه١ هبئلا أػ٠ِ ك٢ كائوح ٤ٌٌٍلح ُٔلح ري٣ل ػٖ فٌٔ ٍ٘ٞاد، ٝ ؽ٤ش أ٢٘ٗ أ٤ٜٗ

ًُِلذ ثٚ ٖٓ ٜٓبّ اُؾْو ك٤ٜب كا٢٘ٗ ك٢ ٓٞهغ ثغؼ٢ِ٘ أػِْ ٖٓ اُغ٤ٔغ ثٔب عوٟ ٛ٘بى، ٝ 

٣ٌٖٔ إٔ أُقٔ ًَ ٛنا ك٢ ٛبر٤ٖ أٌُِز٤ٖ: "ٍوهخ ٝ ٜٗت".
(2)

ُول ًبٗذ ػ٤ِٔبد اُؾْو رزْ  

 ٖٓ ؿ٤و )ٕلٝه( أٝآو ٓؼ٤٘خ ٝ ال ٖٗٞٓ هب٤ٗٞٗخ، ٝ ًبٗذ اُزغبٝىاد ٓلظٞؽخ.

  02804جىاى  00قاًىى 

َّٔ ٛنا اُوبٕٗٞ ك٢ ٓبكرٚ اُؼبّوح ػ٠ِ إٔ "ا٤ٌُِٔخ ؽن ٕٓٚٔٞ ُِغ٤ٔغ كٕٝ ر٤٤ٔي ث٤ٖ  ٗ

أُالى األٛب٢ُ ٝ أُالى اُلو٤٤َٖٗ أٝ ؿ٤وْٛ". ٌُٖ اُؾو٤وخ ث٤٘ذ ؿ٤و مُي، كجٖلٝه ٛنا 

اُوبٕٗٞ إٔجؼ اُغيائو٣ٕٞ ال ٣زؾِٕٔٞ اُؼ٤ِ كافَ األه٣بف أُؾبم٣خ َُِٔبؽبد اُـبث٤خ 

ٝ  1883د أُززب٤ُخ ُإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ُْٜ ثبهرٌبة أُقبُلبد، كل٤ٔب ث٤ٖ ثَجت االرٜبٓب

 كػٞح هٚبئ٤خ رزْٜ ك٤ٜب اُغيائو٤٣ٖ ثبهرٌبة ٓقبُلبد. 96570ؽّوهد اإلكاهح  1890

                                      
(1 )

 .127أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  -
(2)

: "ُٞ هاكو٢٘ أُٝئي اُن٣ٖ Urbainئ٠ُ  Lapassetٗلٌ اٌُالّ ٝهك ك٢ هٍبُخ  1962ع٤ِ٣ٞخ  Frédéric Lacroix 1ئ٠ُ  Lapassetهٍبُخ  - 

٣ٖوٕٝ ػ٠ِ ئُٖبم اُؼ٤ت ثٌْ الٙطوٝا ػ٘ل ْٓبٛلح أٝالك ه٤ٖو ك٢ األٕ٘بّ ٝ ْٛ ٣َز٘يكٕٞ ٖٓ ٓٔزٌِبرْٜ ئ٠ُ ؽل اإلهؼبك ػٖ ٛو٣ن رٞى٣غ 

 M. Yacono  (Les bureauxٓغؾق ُألهٗ ئ٠ُ االػزواف ثإٔ اُؾْو ال ٣ؼزجو ٓغوك ٜٗت ثَ ٛٞ ٙوة ٖٓ اُغٕ٘ٞ اإلكاه١. ُول أصجذ 

arabes p. 184 139ٖٓ أها٤ْٜٙ. ػٖ أع٤وٕٝ، ٓ.  1/3( ثإٔ أٝالك ه٤ٖو هل كولٝا ؽٞا٢ُ.
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ود ُٚ ُغ٘خ روأٍٜب اُغ٘واٍ "ك١ الٓٞه٤ٍبه" أؽل  1851ٝ ُِؼِْ كإ هبٕٗٞ  ّٚ هل ؽ

 ك٢ عٜبد ٓؼ٤٘خ. ٓإ٣ل١ كٌوح روؽ٤َ اُغيائو٤٣ٖ ٝ ؽْلْٛ

أُق  200ٝ ثٔوز٠ٚ ٛنا اُوبٕٗٞ اُن١ ْٙ األها٢ٙ اُـبث٤خ ئ٠ُ أٓالى اُلُٝخ، كإ 

أُق ٌٛزبه ٖٓ أها٢ٙ اُوجبئَ أػِ٘ذ ربثؼخ ُِلُٝخ 60ٌٛزبه ٖٓ األها٢ٙ اُـبث٤خ ٝ 
(1)

. 

ل ٓغلكا كٌوح  َّ ٝ ثٜنا اإلػالٕ ػبكد ػ٤ِٔخ ؽو٣خ اثزالع األها٢ٙ ئ٠ُ اُٞاعٜخ ُزغ

ث: ٝ االٍز٤طبٕ ك٢ اُغيائو. ًٔب ٍِّؼ اُوبٕٗٞ اُـبث٢ اُو٤ٛت األػٞإ اُـبث٤٤ٖ  االٍزـالٍ

ٓبكح رٔ٘غ ع٤ٔؼٜب اُلالؽ٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ ٖٓ اُقلٓبد اُز٢ ًبٗذ اُـبثخ رولٜٓب ُْٜ، ٝ  225

ٌٖٓ اَُِطبد اُؼٌَو٣خ اُلو٤َٗخ ٖٓ كوٗ ػوٞثبد عٔبػ٤خ ػ٠ِ اُوجبئَ أُغبٝهح ُِـبثبد 

٤ُ٘وإ، ٝ مُي الػزجبه ئّؼبٍ اُ٘به ك٢ اُـبثخ ػٔال ػ٤ٖب٤ٗب، األٓو اُن١ اُز٢ رْزؼَ ك٤ٜب ا

ًض٤وا ٓب رَجت ك٢ هكٝك كؼَ ػ٤٘لخ ك٢ ٌَّ اٗزلبٙبد ٓؾ٤ِخ هبٓذ ثٜب اُوجبئَ أُغبٝهح 

ك٢ ّوم ثالك اُوجبئَ كافَ أُضِش  1858ُِـبثبد، ٝ اُز٢ ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ اٗزلبٙخ 

اُن١ ؽبٍٝ   (٤ٓGASTUِخ، ٙل ٛٞاث٤و اُغ٘واٍ "ؿبٍزٞ" )أُؾٖٞه ث٤ٖ ع٤غَ، اُوَ ٝ 

اُزلفَ ُلوٗ ػوٞثبد عٔبػ٤خ ػ٠ِ اُوجبئَ ئصو اُؾوائن اُز٢ ْٗجذ ك٢ اُـبثبد
(2)

. 

 149.793ثػٖ َٓبؽبد ؿبث٤خ روله  –ث٢٤َ٤ِ٤  –ىك ػ٠ِ مُي، كول ر٘بىٍ أُبه٣ْبٍ 

ؿبثخ ٓٞال١ ئٍٔبػ٤َ  1851عٞإ  16ٓؼٔو ًٔب ٌٓ هبٕٗٞ  34ُ ٌٛزبه ك٢ ئه٤ِْ هَ٘ط٤٘خ 

األ٤ٓو٣خ اُٞاهؼخ ك٢ أها٢ٙ هج٤ِخ اُـواثخ ثجِل٣خ "ٍبٕ ٤ٍُٞبٕ" )ىٛبٗخ ؽب٤ُب( ٝ اُز٢ هلهد 

ٌٛزبه، ٓغ اُؼِْ إٔ ؽلٝك ٛنٙ اُـبثخ هل صُجّزذ ٓجٌوا ٝ مُي فالٍ  12.000ث َٓبؽزٜب آٗناى 

أٝد  13هح ثزبه٣ـ ٛجوب ُألٝآو اُٞاهكح ك٢ اُجوه٤خ اُٞىاه٣خ اُٖبك 1847 – 1846ػب٢ٓ 

رقِذ  1855ٕٞكم ػ٠ِ ْٓوٝع ر٤ٜئزٜب، ٝ ك٢ ػبّ  1848ٓب١  10، ٝ ك٢ 1848

ٌٛزبه ُٖبُؼ هج٤ِخ اُـواثخ ثلػٟٞ إٔ أٛب٢ُ هج٤ِخ اُـواثخ هل  800اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ ػٖ 

، ًٔب اهزطؼذ 1850ٍجزٔجو  14اٍزووٝا ك٤ٜب ثطو٣وخ ّوػ٤خ ٝكن هواه ٝىاه١ ٓإهؿ ك٢ 

                                      
(1

.329: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ. 
 

  .330ثٖ كاٛخ ػلح: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ.  -( 2)
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ٌٛزبه ٖٓ ؿبثخ ٓٞال١ ئٍٔبػ٤َ إلْٗبء ٓوًي١ أهى٣ٞ ٝ أُبُؼ  2.800َٓبؽخ 

االٍز٤طب٤٤ٖٗ
(1)

. 

ّٔبٍ  –ؿبثخ ث٢٘ ف٤ٌ٘ ثغجبٍ ث٢٘ ّووإ  1851عٞإ  16ُ ًٔب ٌٓ اُوبٕٗٞ اُـبث٢ 

ٌٛزبه، ئال إٔ هج٤ِخ ث٤ٖ ف٤ٌ٘ اؽزغذ ػ٠ِ هواه  3.698اُز٢ رـط٠ َٓبؽزٜب  –ٓؼٌَو 

عٔبػ٤ب، رْ ّواؤٛب ٝ كن ػول ٌٓزٞة ٖٓ ثب١ ٓؼٌَو ػبّ أُٖبكهح الػزجبه اُـبثخ ٌِٓب 

 لاير. 2.500ثٔجِؾ  1801

ٝ ٗظوا ُٔب رٌِْٚ األها٢ٙ اُـبث٤خ ُوج٤ِخ ث٢٘ ف٤ٌ٘ ٖٓ فطو ػ٠ِ أٖٓ اُلو٤٤َٖٗ ك٢ 

 2.040ُِغيائو هل اهزوػ ئفٚبع  –اُلو٢َٗ  –ٙٞاؽ٢ ٓل٣٘خ ٓؼٌَو كإ اُؾبًْ اُؼبّ 

1851عٞإ  16ٌٛزبه ٖٓ أها٢ٙ اُـبثخ ُوبٕٗٞ 
(2)

. 

 02804جىاى  03قاًىى  -

ٗٔ ك٢ ٓٞاكٙ اُضٔب٤ٗخ ػْوح ٖٓ اُلَٖ اُواثغ ػ٠ِ أُٖبكهح ألعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ، 

 .1844رٔبٓب ًٔب ٛٞ ٓوٍّٞ أٍٝ أًزٞثو 

 146ٝ ث٘بء ػ٠ِ ٓب اكػزٚ كوَٗب ثبُٖٔبكهح ٖٓ أعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ، هبٓذ ثاْٗبء 

 الٍزوجبٍ إٌُُٞٞ اُٞاكل٣ٖ. 1860 – 1836ٓوًيا اٍز٤طب٤ٗب ك٤ٔب ث٤ٖ 

 02804جىٌلٍت  02قاًىى  -

صالس  1851ع٤ِ٣ٞخ  18ٖٓ اُلَٖ اُضبُش ُوبٕٗٞ  17ؽز٠  07ٝٙؼذ أُٞاك ٖٓ 

 هٞاػل:

إٔ ا٤ٌُِٔبد اُؼوبه٣خ ُألٛب٢ُ ٝ ُألٝهٝث٤٤ٖ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء ٢ٛ هبثِخ ُِقوم  أولها4

(، ٝ اػزوكذ ٛنٙ اُوبػلح ثبُؾبُخ اُز٢ ٝعلد ػ٤ِٜب األها٢ٙ ؿلاح االؽزالٍ، أٝ 10)أُبكح: 

ثؼل اُزأًل ٖٓ أٜٗب ٤ٌِٓخ ٣زٔزغ ثٜب اُقٞآ، أٝ ٢ٛ ِٓي عٔبػ٢ ُِوجبئَ أٝ ُجطٕٞ اُوج٤ِخ 

وح اُلَٖ ث٤ٖ أها٢ٙ أُِي ٝ أها٢ٙ 11كح: اُزبثؼخ ُٜب )أُب ّٓ (، ٝ ثٜنا اٌَُْ ظٜو ألٍٝ 

                                      
1) )

 -  G.G.A, Dpt d’Oran. Arrondissement d’Oran, C.M de ST lucien, Forêt domaniale de Mouley Ismaem 

(archives de la direction des forêts-Mascara). 
             

(2) - M.P de MENERVILLE . Op. cit.. p 232.         .
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، ٝ ثبُلؼَ 1846ٝ  1844اُؼوُ، ئالّ إٔ ٛنا أُجلأ اػزجو هلؽب أٝ اؽزغبعب ٙل ٓو٢ٍٓٞ 

ا ُؼ٤ِٔخ اُزضجذ ٖٓ ػوٞك ا٤ٌُِٔخ 1851ّ هبٕٗٞ  22كإ أُبكح  هل ٝٙؼذ ؽّلًّ
(1)

. 

ا٢ٙ اُزبثؼخ ُِوج٤ِخ ؿ٤و هبثَ ُِزؾٍٞ ُٖبُؼ ئٕ ؽن اُزِٔي ٝ اُزٔزغ ثبأله ثاًٍها4

 ( ئال ُٖبُؼ اُلُٝخ، 02، اُلووح 14األّقبٓ األعبٗت ػٖ اُوج٤ِخ )أُبكح 

ٝ ٛنٙ أُبكح عبءد ُزٔ٘غ األٝهٝث٤٤ٖ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أهٗ فبهط اُ٘طبم اُن١ ؽلكرٚ 

ٖٓ ٓوٍّٞ  19اَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ ٌُُِٕٞٞ، ٝ هل ٍجن ُٜنا اإلعواء إٔ ؽلكرٚ أُبكح 

1844. 

ٝ اُلاػ٢ ئ٠ُ ئٕلاه ٛنٙ أُبكح اُوب٤ٗٞٗخ ٛٞ ٙٔبٕ أٖٓ إٌُُٞٞ ؽز٠ ال ٣ـبٓوٝا 

 ثأٗلَْٜ كافَ اُوجبئَ، ٝ ثبُزب٢ُ ٣ؼوهِٕٞ اُْ٘بٛبد اُؼٌَو٣خ ٙل اُوجبئَ أُزٔوكح 

ٖٓ  17ٝ اُضبئوح، ال٤ٍٔب ك٢ أُ٘بٛن اُؼٌَو٣خ، ألٕ أُ٘بٛن أُل٤ٗخ هل ٙٔ٘ذ ك٤ٜب أُبكح 

 اُؾن ُألٝهٝث٤٤ٖ ك٢ ّواء أها٢ٙ اُؾجًٞ. 1851بٕٗٞ ه

ئٕ ػ٤ِٔبد أُزبعوح ثبألٓالى اُؼوبه٣خ ك٤ٔب ث٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ ٍززْ ٝكن ئعواءاد ثالثها4 

(16ئٍال٤ٓخ، ٝ ٝكن اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ك٢ ع٤ٔغ اُؾبالد األفوٟ )أُبكح: 
(1)

. 

ع٤ٔغ اُؼوبهاد اُز٢ ًبٗذ رلػ٠ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ أٓالًب ربثؼخ ُِلُٝخ  04ٝ اػزجود أُبكح 

1845أًزٞثو  31ٛنا ٛجوب ُوواه ، و ثأٓالى األؽواُ ٝ اُـبثبد
(2)

. 

َٗٔخ  40.103ٝ فالٍ ٛنٙ اَُ٘خ ثِؾ ػلك اُنًٞه األٝهٝث٤٤ٖ أُٜبعو٣ٖ ئ٠ُ اُغيائو، 

َٗٔخ 29.142ٍ٘خ كؼلكْٛ  15ٖٓ اإلٗبس، أٓب اُن٣ٖ روَ أػٔبهْٛ ػٖ  230212ٓوبثَ 
(3)

. 

ٝ ٢ٛ اُز٢ عوٟ ك٤ٜب رطج٤ن ٗظبّ  1851ئ٠ُ  1840ح كاٗٚ فالٍ اُلزوح ٖٓ ٝ ُإلّبه

ٝ اُلػْ اُو٢ٍٔ هل رٌٔ٘ذ  (Système de concession gratuiteأُغب٢ٗ ) االٓز٤بى

 ٓؼٔوا. 44.045اُؾٌٞٓخ ٖٓ رضج٤ذ 

ٝ ثٔضَ ٛنا اُزْو٣غ ؽووذ كوَٗب ثؼلا ٤ٍب٤ٍب، ئم ثزؾط٤ٜٔب ُِج٤٘خ االهزٖبك٣خ ُِٔغزٔغ 

ائو١ رٌٕٞ هل ٍلد اُطو٣ن ك٢ ٝعٚ اُطجوخ اُزو٤ِل٣خ ا٤َُٔطوحاُغي
(4)

. 

                                      
(1)

 -  Arthur GIROULT : Op, cit p. 355.  .ٓ ،333ػٖ ثٖ كاٛخ ػلح.               
(1)

.334ثٖ كاٛخ ػلح، ٓ.  - 
 

(2)
.335أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  - 

  

(3)  
-  Jules DUVAL . L’Algérie et les colonies françaises, Paris 1877, p. 34. 

(4)
 .335ثٖ كاٛخ ػلح، ٓ.  - 
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ٝ ٌٛنا ًبٕ االٍز٤طبٕ ثزأ٤٣ل ٝ كػْ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼٌَو١ ػٖ ٛو٣ن ٓإٍَخ أٌُبرت 

 ّ.1860اُؼوث٤خ هل ثِؾ أٝعٚ ئ٠ُ ؿب٣خ ػبّ 

ٝ ُْ رزوى أُقططبد االٍز٤طب٤ٗخ ثبُوطو اُغيائو١ ٍٟٞ أُ٘بٛن اُغج٤ِخ ُجالك اُوجبئَ 

ٖٓ ٓٔزٌِبرٜب ٝ  %50ئ٠ُ  40ٝ األٝهاً. أٓب ك٢ ٓ٘طوخ هبُٔخ ٓضال كول كولد صالس هجبئَ ٖٓ 

ك٢ ؽ٤ٖ رؾٍٞ اٌَُبٕ اُؾٚو ئ٠ُ ثلٝ. ٝ إٔجؼ   %85هج٤ِخ أفوٟ أفن ٖٓ أها٤ٜٙب 

"رؾذ  – (Lapassetًٔب ػجو ػٖ مُي أؽل ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ "الثب٤ٍذ" ) –األٛب٢ُ 

 –ٍزٔو اٌُض٤و ْٜٓ٘ ك٢ اُٜغوح ٗؾٞ األها٢ٙ اُز٤َٗٞخ. ٝ ُْ ٣جل هؽٔخ اُجإً اُو٤ٛت" ٝ ا

أُؼٔوٕٝ ػلّ اًزواصْٜ اُزبّ ُجإً األٛب٢ُ، ثَ ًبٗٞا كٞم مُي ٣ؾزغٕٞ ٙل ػلّ  –كوٜ 

ًلب٣خ اإلعواءاد
(1)

 أُبٗؾخ ُْٜ ؽوٞم االٍز٤طبٕ ٝ االٓز٤بىاد األفوٟ. 

ٝ ُول ػجو أُؼٔوٕٝ ػٖ أثْغ ٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو ؽت اُناد ٝ اَُطٞ ػ٠ِ ؽوٞم اُ٘بً 

ّ ثغو٣لح 1861ع٤ِ٣ٞخ ػبّ  12ثبَُِت ٝ اُٜ٘ت ٝ ثٌَ اٍُٞبئَ اُغْؼخ ٝ اُالئَٗب٤ٗخ ثزبه٣ـ 

"اَُب٣جًٞ": "ؽَت اػزوبكٗب ٗؾٖ، كال ٣ٞعل ثاكو٣و٤ب ٍٟٞ ِٖٓؾخ ٝاؽلح ٓؾزوٓخ ٢ٛ 

ٝال ٣ٞعل ٍٟٞ ؽن ٝاؽل عل١ ٛٞ ؽو٘ب..." ِٖٓؾخ أُؼٔو، ٢ٛ ِٖٓؾز٘ب
(2)

.  

أفوٟ فط٤وح ك٢ أٍٝبٛ اُوجبئَ ٝ ؽز٠  اٙطواثبدٝ ًبٕ ُٜنا اَُِٞى اُظبُْ إٔ أؽلس 

أٌُبرت اُؼوث٤خ اُز٢ هل ٍبٗلد ٝ أ٣لد االٍز٤طبٕ، ألٕ ٙجبٜٛب ًبٗٞا ٣وٕٝ ك٢ رِي ا٤َُبٍخ 

اُو١ٞ" ٖبهد ٓ٘ن مُي اُؾ٤ٖ "ٙل اُٜ٘تك٤ٍِٝخ ُزؼي٣ي االؽزالٍ، 
(3) 

ٝ ٙل أُؼٔو٣ٖ 

 75000اُن٣ٖ ٣َؼٕٞ ئ٠ُ آزالى أًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ أها٢ٙ اُوجبئَ، ؽ٤ش رْ اٗزوبٍ ؽٞا٢ُ 

ئ٠ُ  –ًٔب أّبه ئ٠ُ مُي ٌٓزت هَ٘ط٤٘خ  – 1857ٌٛزبها ثْوم اُجالك ك٢ أٝافو ػبّ 

اُٞالئ٢أُٖبُؼ أُل٤ٗخ ٝ اٗزوَ ئصوٛب األٛب٢ُ اُوب٤ٖ٘ٛ ثٜب رؾذ أٝآو أٌُزت اُؼوث٢ 
(4)

. 

ٛنا ثبإلٙبكخ ئ٠ُ إٔ أُؼٔو٣ٖ ًبٗٞا ٣َؼٕٞ ُز٤ٌَو اُؾبعي اُن١ ٣وق ػبئوب ٙل رولْٜٓ 

ك٢ اإله٤ِْ اُؼٌَو١ ثٜلف اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أٓالى ػوبه٣خ ك٤َؾخ ٝ رؾو٤ن أهثبػ ًج٤وح، ؽ٤ش 

                                      
(1)

 - CH. A. Julien, Histoire de l’Algérie Contemporaine,  (1871 - 1821) , Paris 1964, pp. 405 – 406. 
(2)

 - Idem., p. 406. 
(3)

 - Idem., P. 406. 
(4)

 
 
- F80 508, Constantine, le 07 novembre 1856. 
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رؾُٞذ األهٗ اُغيائو٣خ ئ٠ُ ٢ّء ػوبه١ أٝ رغبه١ أًضو ٓٔب ًبٗذ ػ٤ِٚ ماد ه٤ٔخ 

 اٍزوال٤ُخ.

ٌٛنا ٝ ٗز٤غخ الرَبع األهب٤ُْ أُل٤ٗخ ك٢ ًبَٓ أٗؾبء اُجالك، ثلأ ٣ْؼو ٙجبٛ أٌُبرت  ٝ

اُؼوث٤خ ٝ اُ٘ظبّ اُؼٌَو١ ثٌَْ ػبّ إٔ ٤ٍبكرْٜ ػ٠ِ األٛب٢ُ ٝ ًنا ػ٠ِ ٓإٍَبد اُوطو، 

أفند ر٤َو ٗؾٞ اُزال٢ّ ٝ اُيٝاٍ أٓبّ ٓطبُت أُؼٔو٣ٖ ثبُؾو٣خ ك٢ ؽٌْ اُجالك. ٝ ٖٓ ٛ٘ب 

 ع ٝ رجلأ أُغبثٜبد ا٤َُب٤ٍخ ث٤ٖ اُطوك٤ٖ، ؽ٤ش هاػ ٙؾ٤زٜب اُغيائو٣ٕٞ.٣جلأ اُٖوا

ّ، ًبٗذ األهب٤ُْ أُل٤ٗخ ريكاك ارَبػب، ؽ٤ش اٗزوَ ػلك ًج٤و ٖٓ األٛب٢ُ 1853ٝ ٓ٘ن ٍ٘خ 

٘ظبّ ثرؾذ ٍِظخ اُوٚبئ٤خ أُل٤ٗخ، ٝ ٝعل اُغيائو١ ٗلَٚ ٓو٤لا ثبُزْو٣غ اُلو٢َٗ، ثَ 

ٖٓ أعَ رؾو٤ن ا٤َُبكح االٍزؼٔبه٣خ هٚبئ٢ ٣طجن هبػلح "اُـبُت"
(1)

األٓو اُن١ أكٟ ئ٠ُ  

رؾط٤ْ ؽ٤بح اُلوك اُغيائو١ رؾط٤ٔب ػوبئل٣ب ٝ اهزٖبك٣ب ٝ صوبك٤ب، أ١ رؾط٤ْ ٓٞهٝصٚ 

اُؾٚبه١، ٝ هل اٍزقلٓذ ًَ اٍُٞبئَ ٖٓ أعَ عؼَ "اُغيائو كو٤َٗخ، كل٢ أًزٞثو ػبّ 

٣و٢ٚ ثاػبكح ر٤٤ٌق اُوٚبء اإلٍال٢ٓ ؽز٠ ٣ز٠َ٘  ئٓجواٛٞه١ّ ٕله ٓوٍّٞ 1854

ئفٚبع اُغيائو٤٣ٖ رله٣غ٤ب ُِوبٕٗٞ اُ٘بث٢ٗٞ٤ِ
(2)

. 

ّ، ٕله ٓوٍّٞ آفو ٣إًل ػ٠ِ ئفٚبع اُوٚبء اإلٍال٢ٓ ئ٠ُ 1859ك٣َٔجو  31ٝ ك٢ 

ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٝعٞة ئفٚبع اُوٚب٣ب  3ذ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ أُبكح ههْ ٖاُزْو٣غ اُلو٢َٗ كول ٗ

هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُلو٤َٗخ. ًٔب ٕبهد اُوٚب٣ب ٝ األؽٌبّ اُٖبكهح ػٖ اُوٚبح  اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ

اُغيائو٤٣ٖ رزوعْ ئ٠ُ اُِـخ اُلو٤َٗخ
(1).

ثَ أًضو ٖٓ ٛنا كول ٛجن ػ٠ِ اُغيائو٤٣ٖ هبٕٗٞ 

 "ُِ٘" ٝ اُؼوٞثبد اُغٔبػ٤خ ٝ ؿ٤وٛب.

بهً ٖٓ ػبّ ثبىك٣بك أُؼٔو٣ٖ. كل٢ فالٍ ّٜو ٓ ارَبػبًبٗذ األهب٤ُْ أُل٤ٗخ ريكاك 

هبئل هَٔخ ٍط٤ق، هل ُلذ اٗزجبٙ ٍِطبرٚ اُؼ٤ِب  (Maissiat، ًبٕ اُغ٘واٍ "٤َٓبد" )1855

ؽٍٞ رغو٣ل األٛب٢ُ ٖٓ أها٤ْٜٙ: "ٛ٘بى ػْبئو ثزٔبٜٓب ٖٓ هجبئَ هل عوكد رٔبٓب ٖٓ 

أها٤ٜٙب". ًٔب ًبٗذ ٛ٘بى هؿجخ ّل٣لح ُِٜغوح ٗؾٞ رٌٞٗ ٖٓ ٛوف األٛب٢ُ. ٝ هل اٍزِٔذ 

ٌٛزبها، ًبٕ ٖٓ أُلوٝٗ إٔ رأفنٛب. ٝ  20.000ٌٛزبها ٖٓ  ٣َٞ10.000َو٣خ اُْوًخ اُ

                                      
(1)

 – Annie-Rey Gold zeiguer, Op.cit.. voir pp. 31 – 38. 
(2)  - M.L. Menerville. Dictionnaire de la législation Algérienne. 1

er
 volum 1830 – 1860 Paris. 1877. pp. 411 - 

413 
(1)

 – Idem. 
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ػ٘لٓب ٣َزٞعت ر٤َِْ ٓب رجو٠ أفنٙ ٖٓ ٛوف رِي اُْوًخ، كإ اٌَُبٕ األٛب٢ُ اُجبهٕٞ 

ٍٞف ٣ـبكهٕٝ أٝٛبْٜٗ
(2)

. 

ّ ئ٠ُ 1856أًزٞثو  31ٝ ًبٕ هئ٤ٌ ٌٓزت ٍط٤ق هل أّبه ك٢ روو٣و ُٚ ثزبه٣ـ 

 –ك٢ إٓ ٝاؽل  –اُقط٤و اُن١ ٗغْ ٗز٤غخ اٗزياع أها٢ٙ اُوجبئَ ٜٓ٘ب، ٝ أ٠ٕٝ  االٙطواة

ئ٠ُ ر٤ٜٛٞ٘ب ك٢ ٌٓبٕ ال ٣ق٠ْ ك٤ٚ ٛوكْٛ
(3)

. 

  4 0282أفرٌل  22هٌشىر الحاكن العام بتارٌد 

ّ أًل ك٤ٚ ػ٠ِ رطج٤ن 1858أكو٣َ  22إٔله اُؾبًْ اُؼبّ "هٗلٕ" ْٓ٘ٞها ٓإهفب ك٢ 

ك٢ هٍبُخ ُٚ ئ٠ُ اُغ٘واٍ  (Zoepffelهَ٘ط٤٘خ "ىٝثل٤َ" ) االٍز٤طبٕ، ك٢ ؽ٤ٖ ٕوػ ٝا٢ُ

هبئل اُ٘بؽ٤خ ٓب ٢ِ٣: "٣ٞعل كٞم االٍز٤طبٕ اُؼبكٍ ُِؼوة، ِٖٓؾخ ماد ٗظبّ أًضو ٍٔٞا، 

٢ٛ ِٖٓؾخ االٍزؼٔبه األٝهٝث٢"
(4)

. ٝ َٛ ك٢ رغو٣ل اُوجبئَ أها٤ٜٙب ٝ ٛوكٛب ٜٓ٘ب ػلٍ 

 ؼٔبه١.ٝ ؽلبظ ػ٠ِ ٝعٞكٛب؟!... مُي ٛٞ أُ٘طن االٍز

 ٝ ٓٔب ٣إًل مُي، إٔ أَُزؼٔو ُْ ٣وك إٔ ٣زوى أ١ ٢ّء ُألٛب٢ُ ٖٓ أها٤ْٜٙ 

ٝ ٓٔزٌِبرْٜ، كول أٓو اُٞا٢ُ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ر٘ل٤ن ٤ٍبٍخ االٍز٤طبٕ "ثأفن ٓب روى اُوجبئَ ٖٓ 

 ٗزوًٜب ئ٤ُْٜ ..". –ًٔب ٣وٍٞ  –األها٢ٙ ٓإهزب ث٤ٖ أ٣ل٣ْٜ، ٝ اُن١ ثلؼَ هٞح األ٤ّبء عؼِز٘ب 

أٗٚ إلّ ثٔؼبهٙخ أٌُبرت اُؼوث٤خ اُز٢ ث٤٘ذ "ْٓبًَ" االٍز٤طبٕ. كبٌُٔزت ؿ٤و 

"اُزؾلع اٌُج٤و علا " ك٢ اُلهاٍخ ٝ ًنا ث ًبٕ هل أ٠ٕٝ  –ٓضال  –اُؼوث٢ ثٔل٣٘خ هبُٔخ 

"االؽز٤بٛ اٌُج٤و" ك٢ اُزطج٤ن، ئم "٣٘جـ٢ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه اُؾبٙو ٝ أَُزوجَ ٝ ٓواػبح 

ٍزؼٔبه ٝ َٓزوجِٚ"اُؾبُخ اُواٛ٘خ ُال
(1)

. ٗلٌ أُٞهق ًنُي، ًبٕ ثبَُ٘جخ ٌُٔزت ٤ٌٌٍلح: 

"ئٕ ػ٤ِٔخ االٍز٤طبٕ ٢ٛ ػ٤ِٔخ أًضو ٤ُٞٗخ ٖٓ أ٣خ ػ٤ِٔخ أفوٟ ٣ٌٖٔ اُْوٝع ك٤ٜب، ك٢ٜ 

٤َُذ ٓ٘ظٔخ، ثَ رإك١ ئ٠ُ ئفالء اُجالك ٖٓ اٌَُبٕ ُزغؼَ ٜٓ٘ب ٕؾواء ئ٠ُ األثل"
(2)

.  ٝ

ّ اُن١ 1857أًزٞثو  5روو٣و رلز٤ِ أٌُبرت اُؼوث٤خ ثزبه٣ـ  ٗلٌ االْٗـبالد اُز٢ أّبه ئ٤ُٜب

                                      
(2)  

-  A. Nouschi, op. cit., p. 252. 
(3)

 -  A. O. M., K. Rapports mensuels, subdivision de Sétif 1854 – 70, Rapport du 31 octobre 1856. 
(4)

 -  A. Nouschi, op. cit., p. 272. 
(1)  

-  F80 506, Rapport du 31 décembre 1856. 
(2) - A.O.M.K, Inspection générale, Rapports du décembre 1851 – 59, Rapport du 5 octobre 1857. 
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ث٤ٖ ؽبُخ "اُقٞف اُز٢ ؽِذ ثبُؼوة ٗز٤غخ اُـيٝ ٝ االٍز٤الء ػ٠ِ أها٤ْٜٙ ٖٓ ٛوف 

األٝهٝث٤٤ٖ"
(3)

. 

أٓب ٌٓزت ٓل٣٘خ ثغب٣خ، كول ًبٕ أًضو كهخ ك٢ ٓؼبهٙزٚ، ؽ٤ش ث٤ٖ "اٍزؾبُخ االٍز٤طبٕ" 

ثٞػو٣و٣ظ هل ٛوػ "أُْبًَ اُغل٣لح اُز٢ اػزوٙذ ك٢ كائورٚ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٌٓزت ثوط 

االٍز٤طبٕ، ألٕ أٝالك ٓووإ ٝ ٛبّْ ٣ٌِٕٔٞ ٝؽلْٛ أًجو عيء ٖٓ األها٢ٙ اُٖبُؾخ 

ُِيهاػخ"
(4)

. 
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ٍخ ٗز٤غخ ُٔطبُت أُؼٔو٣ٖ ثٔي٣ل ٖٓ األها٢ٙ ٝ ٙـطٜب اٌُج٤و ػ٠ِ ا٤َُب

ّ ثٜلف رؾو٤ن 1858عٞإ ٍ٘خ  24اإلٓجواٛٞه٣خ رأٍَذ ٝىاهح اُوطو اُغيائو١ ك٢ 

ٖٓبُؼ أُؼٔو٣ٖ. ئم رْ ئُـبء ٖٓ٘ت اُؾبًْ اُؼبّ، ٌُٖ ٛنٙ اُٞىاهح ُْ رَزٔو ٍٟٞ ػب٤ٖٓ، 

ّ ٤ُقِلٚ اٌُٞٗذ "ك١ ّبٍِٞة ُٞثبد" 1859ٓبهً  7ؽ٤ش هلّ األ٤ٓو ٗبث٤ِٕٞ اٍزوبُزٚ ك٢ 

(Le compte de Chasseloup Laubat)  "ثؼل كزوح ه٤ٖوح، هبّ ك٤ٜب "ه٢ٛٝ

(Rouher)  ٕٞثب٤ُ٘بثخ ًٞى٣و ُِلالؽخ ٝ اُزغبهح. ٝ ًبٕ "ّبٍِٞة" ٣قزِق ػٖ األ٤ٓو ٗبث٤ِ

ثؼ٘ ا٢ُْء كول اُزيّ ثب٤َُبٍخ االٍزؼٔبه٣خ اُوأٍٔب٤ُخ اُز٢ رزغبٝة ٓغ أكٌبه اإلٓجواٛٞه 

 حؽبد" األ٤ٓو ٗبث٤ِٕٞ ًبٗذ َٓزٞؽبٕ "ئٕالٗبث٤ِٕٞ اُضبُش، ٝ ُْ ٣ؼبهٗ االٍز٤طبٕ، ئال أ

ٖٓ ػلاٝرٚ "ُ٘ظبّ ا٤َُق" ؽ٤ش رج٠٘ كٌوح أُؼٔو٣ٖ أُزؼِوخ ثب٤ٌُِٔخ اُلوك٣خ
(1 )

مُي إٔ 

ك٢ ؽٌٞٓخ َٓزوِخ ثبُوطو اُغيائو١ ؽَت  –هجَ ًَ ٢ّء  –أُؼٔو٣ٖ ًبٗٞا ٣وؿجٕٞ 

ػٌَو١" ُٖٔبُؾْٜ رؾذ ٕٝب٣خ رِي  ٓياعْٜ، أ١ ًبٗٞا ٣وكٕٚٞ ثْلح ًَ "ئٍزجلاك

 أُإٍَخ.

ٝ ك٢ فالٍ اَُ٘ز٤ٖ اُِز٤ٖ اٍزٔود فالُٜٔب ٝىاهح اُوطو اُغيائو١، رْ أُٞاكوخ ػ٠ِ 

ثٔوبٛؼخ اُْوم ٜٓ٘ب:  اٍز٤طب٤ٗخهو٣خ  17هطؼخ أه٤ٙخ رلفَ ك٢ ئٛبه اُٜجبد ٝ  4600

ًِْ  34ٝ  19ثؼل ػ٠ِ   (Gastu(، ٝ "هبٍز٢" )Galiéniٓوًي ٤ْ٘ٛو اَُؼ٤ل، "ؿب٢٘٤ُ" )

                                      
(3)

 -  Idem., Rapport du 7 octobre 1857. 
(4)

 -  Idem., Rapport du 9 octobre 1857. 
(1)

  - CH. A. Julien, op. cit., pp. 415 – 416. 
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 ك٢ أُْبٍ اُـوث٢ ُٔل٣٘خ هبُٔخ، ٝ "ٓبكع٤جخ" ثٔووثخ ٖٓ اُقوٝة، 

ػ٠ِ  (Duvivierًِْ ك٢ اُغ٘ٞة اُْوه٢ ٖٓ هو٣خ "مك٤ل٢٤" ) 9ٝ ٓغبى اُٖلب ػ٠ِ ثؼل 

ػ٠ِ   (Lamblècheًِْ ك٢ أُْبٍ اُـوث٢ ٖٓ ٓل٣٘خ ٍٞم اٛواً، ٝ "الٓجالُ" ) 32ثؼل 

ًِْ ك٢  28ٝ  ٤16٘خ، اُقوٝة ٝ أٝالك هؽٕٔٞ ػ٠ِ ثؼل ًِْ ّوم ٓل٣٘خ هَ٘ط 12ثؼل 

اُغ٘ٞة اُْوه٢
(1)

  . 

أؽل ٓواكو٢ اإلٓجواٛٞه ٝ ٓواٍَ ثبٍزٔواه اُؼو٤ل   (Fleuryًبٕ اُغ٘واٍ "كِٞه١" )

هل ٗغؼ ك٢ عِت اٛزٔبّ اإلٓجواٛٞه ٗبث٤ِٕٞ اُضبُش ؽٍٞ ٌَْٓ األٛب٢ُ، ؽ٤ش  –"الثب٤ٍذ" 

ّ ئُـبء اُٞىاهح 1860ٍجزٔجو  19ُغيائو اُؼبٕٔخ ك٢ ثؼل اُقطبة اُن١ أُوبٙ ثب –هوه 

ثبُوطو اُغيائو١. ؽ٤ش أًل ٛنا اُغ٘واٍ ُِؼو٤ل "الثب٤ٍذ" ػ٠ِ َٓبٛٔزٚ اُلؼبُخ ك٢ رؾو٤ن 

رِي اُ٘ز٤غخ
(2)

 24أ١ ثؼل ئُـبء رِي اُٞىاهح ثٔوز٠ٚ ٓوٍّٞ ٓإهؿ ك٢  –. ٝ ٓ٘ن مُي اُٞهذ 

٤خ ٣ٜبعٕٔٞ ثْلح أُؼٔو٣ٖ ٝ كٌورْٜ إٔجؼ ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث –ّ 1860ٗٞكٔجو ػبّ 

 االٍز٤طب٤ٗخ ألٕ "ٗلٞمْٛ" ثلأ ٤َ٣و ٗؾٞ اُزال٢ّ ٗز٤غخ اًزَبػ أُؼٔو٣ٖ ٝ ثوٞح اُجالك.

ٝ ٌٛنا ثبد ٙجبٛ أٌُبرت ٤ٚ٣وٕٞ مهػب ثبُٔؼٔو٣ٖ ًٔب إٔجؼ أُؼٔوٕٝ ٤ٚ٣وٕٞ 

ٓبطًنُي ثٜإالء اُٚجبٛ ٝ ٣ؾزغٕٞ ٙل "رغبٝىارْٜ" ٓطبُج٤ٖ ثزؾو٤ن ٤ٍبٍخ اإلك
(3)

. 

ًٔب ظٜو ٙجبٛ أٌُبرت ثٔظٜو "أُلاكغ" اُيائق أٝ "أُؾب٢ٓ" أُؾزبٍ ػ٠ِ ٖٓبُؼ 

األٛب٢ُ ثٜلف رجو٣و أ٤ٔٛخ ٝعٞكْٛ ٝ ٙوٝهح ر٤٤َوْٛ ُِجالك، ؽ٤ش ًزت أؽلْٛ ٝ ٛٞ 

(: "إٔ األٛب٢ُ ال ٣ٌِٕٔٞ ال عوائل ٝ ال ٤ٛئخ اٗزقبث٤خ. ُول ً٘ب ٗؾٖ Villotاُ٘و٤ت "ك٤٤ٞ" )

ُٔزطِجبرْٜ ٝ ًنا ُٔب ٣ٌبثلٝٗٚ ٖٓ آالّ ... ٝ مُي ٛٞ ٍو األؽوبك أُزظبكوح رغبٙ أُزوع٤ٖٔ 

أٌُبرت اُؼوث٤خ، أٝ ثبألؽوٟ رغبٙ اإلكاهح اُؼٌَو٣خ"
(4)

. 

أٓب "الثب٢ٍ" كول ؽَٔ ٤ٍبٍخ االٍز٤طبٕ ٓب ٗغْ ػٜ٘ب ٖٓ رؾط٤ْ ُألٛب٢ُ "اُجإٍبء" 

٤طبٕ هل ثلا "ًٜ٘ت" ثبَُ٘جخ ٌَُبٕ ًبَٓ اُن٣ٖ روٜووٝا أٓبّ ٤َٓوح االٍزؼٔبه. مُي إٔ االٍز

                                      
(1)

 -  CH. A. Julien, op. cit.. p. 417. 
(2)

 -  CH. – R. Ageron, op. cit.. p. 40. 
(3)  

 -  CH. A. Julien, op. cit.. p. 404. 
(4)

 -  CH.- R. Agéron, op. cit.. p. 20. 
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اُوطو اُغيائو١ اُن٣ٖ إٔجؾذ ؽ٤برْٜ ٜٓلكح ثَججٚ ؽ٤ش إٔجؾٞا ٣وبٝٓٞٗٚ ثْلح
(1)

، ك٢ 

ؽ٤ٖ أٝٙؼ هبئل كائوح ٤ٌٌٍلح: "إٔ االٍزؼٔبه هل ٗيع ٖٓ اُؼوة األها٢ٙ اُـ٤٘خ ٝ 

الىٓخ، كَٞف اُقٖجخ، ثَ ٤ٍي٣ل ٖٓ اٗزياع أهاٗ أفوٟ، ٝ ئما ُْ رزقن االؽز٤بٛبد اُ

٣غ٤ت ػٖ مُي اؽزغبعبد اُجبهٝك"
(2)

. 

فٔبٍب هل ؿبكهٝا اإله٤ِْ اُن١ ٣ٞعل ثٚ أُؼٔوٕٝ  42ٛنا ٝ هل الؽع ٌٓزت ٍط٤ق إٔ 

ٗز٤غخ ػلّ رغبٝثْٜ ٓغ إٔؾبة االٓز٤بىاد ٝ مُي ك٢ ئّبهح ئ٠ُ رغبٝىاد "إٌُُٞٞ" ك٢ 

اُن١ اهرو٠ ئ٠ُ  – (Lacretelleؽ٤ٖ ًْق أؽل ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ ٝ ٛٞ "الًوٝربٍ" )

: "إٔ االٍزؼٔبه ًبٕ هل ئٗزيع ٖٓ األٛب٢ُ أؽَٖ أها٤ْٜٙ"، ثَ "عوكْٛ ُنح -هرجخ ع٘واٍ 

اُزٔزغ ثبُؾ٤بح ٝ ًنا اُلفٍٞ ئ٠ُ ٍبؽبد ا٤ُٔبٙ. ُنُي ُْ ٣وله اُؼوة ػ٠ِ أُوبٝٓخ ٙل 

اُغلبف"
(3)

. 

ِ٘ظبّ اُؼبّ، ؽ٤ش ُول ثلا أُؼٔو "ًؼٖ٘و ُْٓٞ" ك٢ أػ٤ٖ ٙجبٛ أٌُبرت اُؼوث٤خ، ُ

ٕبه ٛإالء اُٚجبٛ ٣وٞكٕٝ ٓؼبهٙخ ّل٣لح ٝ ٛغٔخ ًج٤وح ٙل االٍز٤طبٕ ُٔب أؽلصٚ ك٢ 

ٗظوْٛ "ٖٓ هِن ٝ ئىػبط ك٢ أٍٝبٛ اُوجبئَ"
(4)

. ٝ ًبٕ اُ٘ظبّ اُؼٌَو١ ٓٔضال ك٢ ٓإٍَخ 

 أٌُبرت اُؼوث٤خ ًبٕ ؽو٣ٖب ػ٠ِ هاؽخ األٛب٢ُ.

٠ ٖٓ هكوبئٚ ا٥فو٣ٖ ٖٓ هؤٍبء أٌُبرت ٝ هل ظٜو "كوك٣٘بٗل ٤ٛو٤ٗٞذ" ثٔظٜو األمً

رلزوو ئٍ  –ك٢ ٗظوٙ  –اُؼوث٤خ، ؽ٤٘ٔب ٝعٚ ئٕجغ اإلرٜبّ ئ٠ُ رِي أٌُبرت اُز٢ ثلد 

"ا٤ٌُبٍخ" ٝ "اُنًبء" ٝ مُي ٖٓ فالٍ "ػلائٜب ُزطٞه االٍزؼٔبه". ٛنا اُؼلاء "اُ٘بعْ ك٢ 

٣زؼبٕٛٞ ًَ أٗٞاع ثؼ٘ اُؾبالد اُقبٕخ "ثَجت أُؾبٝالد ا٤ُبئَخ ُِٔؼٔو٣ٖ اُن٣ٖ 

اُومائَ ..."، ٓؼِال ك٢ ماد اُٞهذ ٕالؽ٤بد أٌُزت اُؼوث٢ اُن١ ٤ٌُ ُٚ "ؽن اُل٤زٞ" ك٤ٔب 

هاءٙ ٝ ٣ولّ ٓؼِٞٓبد ئ٠ُ اَُِطخ اُؼ٤ِبآ –كوٜ  –٣زؼِن ثبالٍزؼٔبه. ٝ ئٗٔب ٣جل١ 
(1)

. 

                                      
(1)

 -  A. Nouschi, op. cit., voir pp. 274 – 277. 
(2)

 - F80 517, Sétif, Rapport du mois de septembre 1857. 
(3) -  J. Duval et A.  Warnier, Burau arabes et colons. Paris 1869, voir pp. 107, 108, 164.  -  
(4)  -  X. Yacono, Les bureaux arabes et l’évolution des genres de vie des indigènes dans l’ouest du tell Algérois, 

Paris, 1953, pp. 167 – 168.  
(1)

 -  F. Hugonnet, op. cit., pp. 252 – 253. 
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كٕٝ ٛنا ٝ هل ٍغِذ ئكاهح اُْإٕٝ اُؼوث٤خ ثوَ٘ط٤٘خ إٔ ػ٤ِٔبد االٍز٤طبٕ، ًبٗذ رزْ 

رؼ٣ٞٚبد أٝ ٙٔبٗبد ثبَُ٘جخ ُؾوٞم األٛب٢ُ، ٝ ٌُٖ اإلٕواه اُْل٣ل ػ٠ِ رضج٤ذ 

األٝهٝث٤٤ٖ ثبألها٢ٙ، هل أكٟ ئ٠ُ "ر٘ظ٤ْ" اُطوك اُل١ٞٙٞ ُِوجبئَ
(2)

 . 

                                      
(2)  - A. Nouschi, op. cit., p. 270. 
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 ىثاىفصو اىثا

 84;3إىى  3:85اىَراسٌٍ و اىقرارات و اىقىاٍِّ ٍِ 
 

 Sénatusاىَرسووووووووىً ايٍأرااووووووووىري أو اىقوووووووورار اىَ ووووووووٍ ً   -أوال 

consulte)  3:85أفرٌو  44بحارٌخ< 

إوبماطااا رت رياااار   صااامر وم ااا م  م،1863لماااا تاسااا   ااا   

( Sénatus consulteت س اااااااا   ي   –أفم ااااااااا يال اااااااا  ا     22

الااالت لااام  حاااا واااا ى اااا العاااحا  ااا ن و  ا اااا   ار اااا،   لحاااا واااا 

 ااا  اليم. ااا .   تااااي ى اااا المنااام ي تااااي  مواااا إلااا  إسعاااا  الم ح

اال يااااماق ل  باحااااا رو   لااااا ىاااا   و ح اااا  ز م هاااالا المم اااا م  اااا

إذا لاااام   ناااام ه ااااا   ،ال طعاااا  اةرااااا   اليااااا  واااا  ى   لااااا

 ع  ناااام ومح ااا  ة اااال م أأااامن. تماااا أ نااام  م  ااازا .   اااا رال  اااب  

ل ااااااع   الم ح ااااا  القزاحم ااااا  ال م مااااا : أرا   را  ااااا  نما  ااااا  

 أرااااااا العاااامض(   أرااااااا الباااا ر أ   أواااا   الب اااام ام( تاساااا  

 اام أ  ااا   لااا أسلااا يو ااا ال باحااا اليااا للااا ىااو اليمياا  الي   اامت   

 بغا أي    ع ر ا وخي ف الم ا  م ..الماحمي     

( فاااا   م ااامس لمق ااا  Allard   ل ااام  وااامر الق اااما  يأالر.ي

 ب  ااا   اااام ىعااامها وااااا  16 ااااا  1863واااار   9العااا  ت ريااااار   
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  اليااااا   ساااا  و اااااىيلا اةرااااا   وااااا  1863إلاااا   1857 اااا   

هحيار 282.024هحيار إل   387.357
  1)

. 

نااا   ىااا ا ىاااا    ل ااام تااام  ال ااااس ي ا وبماطااا رت  ا عاااا و

ى اا   اةهااالا فااا أرااااا العاامض إلاا  وااا اصااط      اا   اس س ااا 

اااا إلااا    ااا    ااام ووااام. ر   ى ااا ل الم ح ااا  القما  ااا (   ىااا ا أن 

و عاااااا.     ااااا  ياةراااااااا القما  ااااا ي رااااا ا أ ناااااا  ال ب  ااااا  أ  

. الم ااااااي ط  ي رمااااااا أ اااااام س راااااااط      را  الاااااام احم.    اااااام ساااااام 

 اح ااااا فااااا  –ى اااام   ملاااام  –يالعاااا      الزرا  اااا  اليااااا  م ااااا 

 نااا  الي اااممي،   الوقااا  اة ا ااا   الياااا  ااام ولا و    ااام هم هاااا أي 

أ نااااا  ال ب  اااا   يميعاااا ي، . ي   اااامهم، روااااو اوااااي   اةرااااااا 

يالملم اااا ي وااااا طاااامق ىاحز لااااا الميخ اااا ا   لااااا اال ااااي      اااا  

اةر  روق  وييم   أسلا ولم  
 1)

. 

ا ااايممار يلا  واااا واااا أاااا فاااا أي أااا  ع اةر  وسااامر  ااام  

   م اااا ال اااا  رلاااا هااالا  عااا . إلااا   اااار   ال باحاااا القزاحم ااا  الياااا 

ىاف ااا    ااا    ال ااامها القما  ااا    لحاااا إذا صاااا.ق الغمر ااا ي أي 

 ر: نم ا أسي لم أوام أ ااع و ح    يم ز 

 عااام. العااامتا  ف لاااا،   هااالا ىيااا  فاااا اةراااااا الم اااما   (1

 يو اي، را ف لا رسي  أأص. 

                                      
)1 )

  .140أن م ي، الممن  سي  : هاوش ص.  -
 1 )

-
 

 .142 – 141الممن  سي  ، ص. 
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 القما ا.  راال يغ   (2

رم ينااااا ام اااااام ق الو اااااا  البم  ااااا    ومار ااااا  ال ااااا ط   (3

. فاااهي هاااغال  الغااامر  ا الااال ا ف ااام ا الااالاتم  الياااا ال ب  ااا ي.»

تاسااااا   ااااامرطلم رياااااار خلم الزرا اااااا  ااااا با.ر ي ىااااااال   

رهصمار إل  ا أار  إل لا رمسط   الع     ي
 2) 

  واااا و طاااو الغمااا   الااالت  حي اااف هااالا اال ي اااا. رقما  ااا  

،  اااام 1863الم ح اااا  فااااهين ال اااااس ي ا وبماطاااا رت، السااااا.ر  اااا   

أسعاااص  سااا  يا .   اااا   عااا ا   ااا  اليم  اااز رااا ا الوااااالم،    ااام  حااا ي 

وبالغاااا فاااا الم ااا  راااال  م إلااا  اة اااااع الياااا تاسااا     ااا  الم ح ااا  

    أرا  وعااااايمت  القزاحم ااااا   ااااااليا: أرا  وعااااايمت  ل زرا ااااا

ل م اااا   أراااااا و اااا. فبال  اااب  لكراااااا المعااايمت  ل زرا ااا  

 أ  يأراااااااااااا العااااااااامض الو    ااااااااا ي   ل مما اااااااااا المعااااااااايمت  

أ  ياةواااا   الب م اااا ي ف اااام  اااام اليساااام   رلااااا   اااا  أسلااااا يأواااا   

ل  باحااااا اليااااا تاساااا    يياااا  رلااااا رسااااي      م اااا  .احماااا ي    قاااام أي 

اةراااااا المم اااما  يوخااازيي   ااا  ع رااا ا وخي اااف الااام ا  م. أواااا

أت الياااااا  ااااام الي اااااا     لاااااا لياحااااام  و اااااي ط ام   اااااحم    تااااالا 

اةراااااااا الم اااااما  يالعاااااز ي،   اةراااااااا الياااااا تااااااي البا اااااام 

ااام  رلاااا     طع سلاااا لساااال  أاااماولم أ  ل احااام   باحاااا و مرااا  ف ااام ص 

                                      
 2 )

-
 

.143الممن  سي  ، ص. 
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أ نااااااا،   تاااااالا أرااااااااا يو ح اااااا  نما  اااااا ي ل  باحااااااا.   ااااااي    

مق    لااا رصسلااا و ااا لي ااا فااا وعااز   ااا اةرااااا اليااا  اام اليعاا

وااااا وقماااا ع  3/5 م  ااااام ال اااااس ي ا وبماطاااا رت الاااالت  عااااما 

ال باحاااا.   فاااا اةأ ااام  ااام اليسااام     ااا  أي اةراااااا المعااايمت  

  المعا  (   ق   قمم ر علا إل   ار    ح  ا الم ح   اليم.  .

فاااا اااام ق و اااا   اااا ا يبااام اال اااي طاي سي ااا   ااام ىااامم واااا 

 ع ااامس واااا نواااا  ةي  حااا  ا الم ح ااا  اليم. ااا ، الياااا  تاااا واااا تااااي

سسااا     ااا   ااامار م ال ااااس ي ا وبماطااا رت را يباااارس هااامفا أ ااام ، 

 ااام أ تاااا   ي ااالس إلااا  لقااااي تااااي للاااا وط اااو الوم ااا  فاااا ذلاااا   

 ال قاي ها المحا م العمر  .

  لحاااا اليطب اااو نااامن رعاااحا  ي اااا ا  ماواااا وااا  ر   ال ااااس ي 

الم اااااا  سااااالتم راااااصي اليع  ماااااام  ااااام  ا وبماطااااا رت.    اااااا  اااااب ا

سسااااا  صاااااماى    ااااا  أي ال ااااااس ي ا وبماطااااا رت   طباااااو   ااااا  

أراااااا يالمخااازيي   أراااااا يالعاااز ي   ااام أي وساااال  أوااا   

الم لااا   ااابو أي   ن يلاااا فاااا  اااق  لا فمفنااا  اليخ اااا   لاااا ىيااا  

  إي أ ر ماااا    اااا   باااا   ال قاااا  ، رعاااام إراااامام صااااي   أ  صاااام ر 

سااام ال باحاااا   إ اااا.   م  ااام أ ااااا لا، ىحااام واااا العمالااا ، إلااا  ى

   اااااام ر  اااااا  ال ياااااااحت اليااااااا أفناااااا  إل لااااااا  طب  ااااااام ال اااااااس ي 

ا وبماطاااا رت أي الم اااايي م اة ا ااااا وااااا ال اااااس ي هااااا وساااا و  
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أواا   الم لاا . ط باا  إىاامن اليع  مااام السااا.ر   ااا الواااتم العااام 

أي  عيااااااامق لكهاااااااالا فاااااااا و ااااااااطو  1865واااااااار   1رياااااااار   

يناااااز  وااااا اةرااااااا اليااااا  عاااااغ  سلاي. يالعااااز ي رااااالوو فااااا 

. 1870 حي ااا  راااللا لق ااا  .  ااا  ر ق ااا  يالعاااز ي إلااا   ا ااا   ااا   

   ااام أناااع  الم ى اااام الااا ار.  ف لاااا إلااا  وخي اااف اليوااا  مام 

سي قااا  الساااي ام الياااا  مااا  رااا ا الم ااايي م ا   وساااال  الم لااا 
 1)

 .

  ريناااااا و اصااااا    وسااااا ا ى ااااا ل الم لااااا  الميم بااااا  للاااااا  اااااا 

 الم ح ااااااا  المخ لااااااا  و اااااااا:   اااااااا  الااااااا ارر وخي اااااااف أ اااااااااع 

أ  ر ااابم الوقاااز أ  الواااب  أ  الغاراااام ف ااام  مح ااا  أوااا   الم لااا  

وااااا الوساااا     اااا  وااااا  مراااا   ااااا و  اااا ي هحيااااار.   وااااا نم اااا  

هحياااااار الخاااااااع  ليواااااص ال ااااااس ي ا وبماطااااا رت  6.888.381

هحياااااار ااااااما أوااااا   الم لااااا ،    1.0003.072ف ااااام  ااااام إ.را  

 ملم ،   يلا، إل  ى الا ال سف.ر غ  س ب    ي ل ال

وااا  ذلاااا ت ااا  فاااهي  اااما   تياراااام الم اااي ط  ا  عطاااا اسطبا اااا 

وغاااا ما  ماواااا.   الوقااا  الياااا    ااايم  رلاااا، فاااا تاااا وااام ، هاااا أي 

،   ااا  1862.  ااامبم 31أوااا   الم لااا  تاسااا   يااا فم، إلااا   ا ااا  

هحيااااااااار، رااااااااا ذهاااااااام يرااااااااار ضي   892.616وااااااااا وقم  اااااااا  

Baroche اليسااام   أواااام وق ااا  العااا  ت  إلااا  ىااام الي ااامع فاااا

                                      
)1 

 -  A.O.M. F80 1836. 
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هحياااااار  ااااام أسسااااايلا  900.000ر رصيي  اااااا الم ااااااى  الم ااااامر  

الم لااا  ل  اااي طاي . ي و اااا عي
 1)

، فاااا ىااا ا صااام  الوااااتم العاااام 

، رصساا  رعاام الي ااا    ااا 1866 اا    ،Mac Mahonيوحماااه يي

هحيااااار لسااااال  العاااامت  يالقزاحم اااا ي لاااام  بااااو  اااا ن  100.000

يناهز  ل  ي طاييهحيار وا أرا   124.000
 2)

. 

تماااااا  ااااالتم وحمااااااه ي أي أوااااا   الم لااااا  اىيي ااااا  روااااا الا 

هحيااااارا  اااام  170.000هحيااااار رعاااام أي    اااا  ىاااا الا  200.000

أاااااق أسااا   ااام، ريناااا  طب اااو ال ااااس ي ا وبماطااا رت، ا ااايمناع 

واااامأمام أواااا   الم لاااا  وااااا نم اااام.   أي اةرااااااا الميوسااااا 

طااا رت أ   اااا طم اااو اااام    لاااا ر ا اااط   طب اااو ال ااااس ي ا وبما

اةرااااااا اليااااا لاااام  عاااام للااااا والااااا وااااا أرااااااا ال باحااااا   ااااخم 

ل  ي طاي
 3)

. 

  الو   ااااااا  أي ال ااااااامار المعااااااا خا تااااااااي   ااااااايلمق فمس ااااااا  

 اةرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا القزاحم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

  إأناااا لا ل   اااام النااام با.   وااا  أي المعمااام ا، راااالم م واااا 

                                      
 1 )

 Enهحيار،   226.000  ن  1872رصس  لم  ي فم فا      Warnierصم   1872فا      -

commission le 3 mars 1782 – A.N. C 2803 .145(.  ا أن م ي،ص.
 

 2 )
 م        1866.  مبم  31 إل  1862.  مبم  31رصس  وا  1867فا      Mac Mahonأ ا   -

هحيار  110.000( ل عمت  القزاحم  ، تما أي 100.000هحيار فا أحا ا ييا.ام فم.       38.213

أنمم ل  باحا وا  فا  هماي(  م  378.000 رمم    القزاحم(  م  م الي ا     لا أ  ر ع   ل م ي ط  ا؟(، 

 فا    ط   (  م أنمم ل  باحا فا أحا  ز     ال  بم  هلا  377000ر ع  ل م ي ط  ا.  28.000 ما 

 .145الح م نا.ا(.  ا أن م ي، ص. 
 3 )

-
 

. 146 – 145أن م ي، ص. 
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رمساااا.ر  أراااااا  1851أسلااام ا ااا ا  ويي ااا ي راوي اااا ام  ااااس ي 

ةهااااالا رعااااي  الطاااامل، إال أسلاااام  ااااار ا ااااام ال اااامار المعاااا خا، ا

 فطمااااصسلم سااااار   ي ال الااااا، رااااا ىياااازهم   اااا  وز اااام وااااا ال  اااام 

  االااااااطلا. لكهاااااالا، وخاطباااااا إ ااااااهم: ي  بغاااااا طااااام. ال اااااحاي 

العااام  إلااا  الساااوما ،  الوحااام   ااا لم رااا ي  المسااا م الااالت لواااو 

 رل  . أوم حا العمال  .

  ا وبماطااا ر    ااامارس، ف ااام ناااا     بااام  الي اااا ا رااا ا أ ااا ا

فااااا المااااا.  اة لاااا  وااااا ال اااامار   اااا  يالم ح ااااام اةرااااا   اليااااا 

رواااا    ال باحااااا فااااا القزاحاااام،   اليااااا ا اااا ا  يميعاااا ي رلااااا رعااااحا 

 .احم       مت ولما تاس  السي   عيبم و ح   و بي   اس سا.

 تماااا ساااص هااالا ال ااامار رواااو الم ح ااا  ل قزاحااام  ا،   إوحاس ااا 

ح ااااا  فم. ااااا  ل عااااام ي إال أي اليطب اااااو الم اااااماسا تااااااي إىااااامار يو 

 حااا  ذلاااا، ف ااام صااااىم  طب  ااا   م  اااام وساااا.ر  تب ااام  و لاااا 

هحيااااار فااااا .احاااام  و اااايغاسم    108  اااا   ااااب ا الم ااااا   اااام ىقااااز 

أتباااام  م  اااا  ىقااااز أاااالم لا . احاااام  هااااماي    اااا مت ر عبااااا    

ل:  ااااع م    وع ااااحم، تمااااا  مفاااا  .احاااام    م اااااي أتباااام وسااااا.ر  

 ار   صم ر ال مار 1863 ، أ        ب   24
 1)

. 

                                      
(1)

 -  Mahfoud Kaddache et Djilali Sari: l’Algérie dans l’histoire, O.P.U. Alger, 

1989, p. 49. 
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(   اا  رفاا  06  سااص أ نااا هاالا ال اامار فااا وا. اا  ال ا. اا   

الونااااام الااااالت تااااااي ونااااام را  اااااا الساااااي ام الع ار ااااا  رااااا ا 

 16واااااا  ااااااس ي  14القزاحااااام  ا   اة ر ر ااااا ا رم ينااااا  الماااااا.  

، اةواام الاالت أااق  المعماام ا   اا   قم اام ت  اام وااا 1851ناا اي 

ااااا لا الزرا  اااا    .فعلااااا ل لقم .تمااااا  اااام  هاااالا ال باحااااا وااااا أرا

 ال ااااااااااااامار ر اااااااااااااا  ال ااااااااااااام   ااااااااااااا  أراااااااااااااااا البا  اااااااااااااا 

  وسااااااا.ر  اةرااااااااا يل سااااااال  العااااااام اال اااااايعمارتي تعااااااو 

 الطمل   إسعا  الممي     مها.

  ولماااا  حاااا واااا أوااام فاااهي  طب اااو هااالا ال ااامار  ااام أ.ن إلااا  

،  يح ااااا  ىاااام  ال ب  اااا  رهسعااااا  الم ح اااا  الخاصاااا  رصرااااااا العاااامض

،  حاااا ي 1851ناااا اي  16وااااا  اااااس ي  03   02فبهلغاحاااا  ل ي اااام  ا 

 اام أ اامن إوحاس اا  إنااما  صااي ام  قار اا  .اأااا نم اا  ال باحااا، ى ااا 

  نااام أراااااا الم اااا،   هااالا رمقااام.  خ ااا ص اةوااا   العاوااا    

الب م اااا ،   اااا  أي  ينااااا  طب  اااا  الياااامر قا إلاااا  إ الاااا  الع بااااام 

ااا اةهالااليا  عم ا أت سعاط ا يعمارت فا أر
 1)

.    

  را ااااااي  ا  أرااااااااا الم ااااااا اليااااااا ر  اااااا  أااااااار  أ مااااااا  

 ت س ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ي  –يال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا    

واااا ال باحاااا، ف ااام  ااام اليصت ااام   ااا   ااامم  3/5  الياااا تاسااا   مااا  

                                      
(1)

 -  M.P. De Ménerville: Op. cit., 2
eme

 V. p. 15. 
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اليساااامق فااااا اةرااااااا القما  اااا  إلاااا   ا اااا   ص اااا   الم ح اااا  

اليم. ااا ،    ااام راااما اال اااي طاي فاااا   اااا ال ااام ق، و ااا  را واااا تاااا 

ا أ ااا مم ولمااا  ال  اااام ري ي ااال هااالا المم ااا م إلااا  لقااااي نوالااا ، ى  مااا

وح ساااا  وااااا المحا اااام العمر اااا .   اااام أي  ص اااا   الم ح اااا  اليم. اااا ، 

ا ناااا   و   لااااا وااااا السااااع ر  رمحاااااي، رااااا راااامم رم اراااا  هاااامق 

ط را ت ال  محا ال ص   إل   طب    فا الم ماي
 2)

. 

    ااااااا   نااااااا   –ل ااااااام تااااااااي  سااااااا ر ا .ار  اال ااااااايعمار   

ىااااا   و اااااا ع اال اااااي طاي ال  –حا ااااام العمر ااااا  الخسااااا ص الم

 عااام  أي  حااا ي  ااا ن أطااا   سوااا   ص ااا   الم ح ااا  اليم. ااا .   ااام 

أي هااالا اليسااا ر لااام  حاااا  ااااا  المح ااا ، فلاااا  ع اااا  و  اااو ذلاااا 

ه ااااا  -ر اااام    ااااا طم ااااو الماااام ر رممى اااا  الم ح اااا  القما  اااا ؟ 

تااااللا لاااام   اااايط    ااااا المحا اااام   ا .ار  اال اااايعمار   أي  اااا ق  

  ر  س م    ااو   محا  ب  لا فا هلا الم مايفا ر
 3)

. 

 (Chany  هحااالا  محاااا ال ااا   أي الوااااتم العاااام يأااااسزتي  

تااااي، ى ااام يأن ااام يي: يأو  ااااي ل يحااام  الياااا تاسااا    اااا.ت رلاااا 

 –العمر ااااااا ،   هاااااااا: و اصااااااا    ماااااااا يال ااااااا  ا     المحا ااااااام

ت س ااا   ي ويعاااب ا رالم ح ااا  اليم. ااا  رمع ااا  الم ح ااا  يالعاح  ااا ي
 4)

 .

                                      
(2)

 -  CH.-R. Agéron, les Algériens musulmans.. op. cit., p. 74. 
(3)

 -  X. Yacono, op. cit., p. 155. 
4) )

 -  CH.-R. Agéron, op. cit., pp. 84 – 85. 
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المعاامع واااا هااالا المم ااا م هااا   ا يمىااا الو   اا  أي اللااامق الااالت   

 و  ااااااااا اةر  القزاحم اااااااا  إلاااااااا  وااااااااا.   قار اااااااا 
 1)

  اااااااااا  .

القزاحم اااااا ي سي قاااااا  هاااااالا السااااااماع الموياااااامم راااااا ا المعماااااام ا 

 الع حم  ا  مفع ي ال ما فا تا أا .

ل اااام تاساااا  أطماااااع المعماااام ا راااا  ىاااام .، فااااا ىاااا ا تاساااا  

م االىييااااا ل ي ااالا رال اااط   فاااا إ.ار  أاااغ ي المحا ااام العمر ااا   م ااا

الااااب .، لااااللا راااامأم   ااااف رالممصااااا. لي ااااا اةطماااااع اليااااا تاساااا  

 يعااااار  واااا  وااااا  طماااا  إل اااا . ل اااام تياااام يالرا اااااي   اااا  : يإي 

اللااا   الياااا  عم ااا  رااا ا المعمااام ا   اةهاااالا،  ااا ص ا ال ااا م الااالت 

 ماااك ف لاااا رالق اااا
 2)

ح : ، فاااا ىااا ا تيااام الق اااما  يالتم  اااا ي  اااا

ال لاااااحا سي قاااا   االس ااااما يإي العمرااااا   اااا م أاااا  ا فعاااا  ا سواااا  

اىيحات  راة ر را.ي
 3)

.   

   محااااا أي س اااايخ ص ال ياااااحت اليال اااا  وااااا ا نااااما ام اليطب   اااا  

 (:1863أفم ا  22ل  مار المع خا  

 محاااا ا الح لاااا ي وااااا  قم اااام اةهااااالا وااااا أراااااا لم را اااام  .1

    .الم ح   اليم.   لمسا.ر  اةرااا القما

                                      
(1)

 -  J. Duval et A. Warnier, Bureaux Arabes et Colons, op. cit., p. 147. 
(2)

 -  CH. –R. Agéron, op. cit., p. 35. 
(3)

 - Idem., voir la marge de la p. 370. 
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2.
وحااا هاالا ال اامار وااا إنااما ام  طب   اا  فااا الم ااماي، ى ااا  

 راهحيااااا 172.179 اااام ا اااايغ   الم اااااىام اليال اااا  فااااا  را اااا : 

 اراهحياااااااااا 20.000(، ما أناااااااااا راهحيااااااااااا 3.535(، رااااااااااا ىب 

را  أأااااقار هحيااااا 3.000 ر ااااي  (،  راهحيااااا 21.132(، وااااا تم 

هحياااااااارا  أأاااااااقارا  1.694هحياااااااارا   ط اااااااا(،  2.500 بااااااا (، 

 225.000 تياسااااااا(، أت وااااااا وقماااااا ع:  هحيااااااارا 300و ماااااام (، 

هحيارا.
 4) 

  وااااا راااا ا ال باحااااا اليااااا أنااااع  ل نااااما ام اليطب   اااا   .3

 اااام  1892 اااابيمبم  30ل  اااامار المعاااا خا اليااااا ا اااايممم ىياااا  

 7.703605. ارا،   و ااااااااااا :  754 ب  ااااااااااا     416أااااااااااام   

 1.601.647هحياااار فاااا الياااا    5.906.488هحياااار واااا ر  لاااا: 

هحيار فا السوما  195.470ر راللنا  الع ا،   هحيا
 1)

. 

 (>3:87اىقرار اىَ ٍ ً  ثاٍّا 

فاااي  المقاااا  ل م ااا م ا القزاحااام  ا ل وسااا     ااا  الم اط ااا  

اليمس ااا    اااا طم اااو اليقااا     لحاااا أااامط اليخ اااا  اااا أىااا اللم 

العخسااا   أت  اااا . ااا لم.   هااا  فاااا الو   ااا   ااامار ال وع ااا  لااا ، 

                                      
(4)

 – Jules Duval: Réflexion sur la politique de l’empereur en Algérie, Paris 1866, p. 

121.   
 .  356را .اه   م ، ص.  – (1 
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وسااااما     وعاااااي الح لاااا ي فااااا وطااااالبلم رااااا فااااي  البااااا    اااا  

 ال ووم .  لكرااا..

  وااااا   ىاااا  فااااا هاااالس ال اااام ق أي الااااب . ااااامريلا وقا اااا  

ألاااااف أاااااخص،   .فعااااا   500أ .م رو اااااا   1867ويز ااااا   ااااا   

راااالقزاحم  ا إلااا  رهاااا ومي حاااا لم الزرا  ااا    تماحلاااا ل ح لااا ي   

اليوااا   إلااا  أناااما   عم ااا ي فاااا أرااااا لم ال اااار  ، اةوااام الااالت 

ا  ااا  فاااا  ااا غ   ال ووالااا  إلااا  الم ااااهم  فاااا سعاااا  رم ل يار اااا  ر

القزاحم
 2)

. 

   محاااااا أي سااااالتم ه اااااا رعاااااا اةو  ااااا  أ  رعاااااا ال مااااااذ  

ل مارام و   اةرااا
 3)

: 

اىجسائر ٍْطقة قسْطٍْة
 6) 

 

 األٍأرااىرٌة اىفرّسٍة

 قرار ٍْح األرض

سوا
 5)

 . وع م فمس ا.  الا القزاحم العام.

                                      
 2)

 .358.اه   م ، ص.  را -   
 3)

(، القزاحم. م.  . : 1962 - 1830 بم الوم م     : سس ص     احو فا  ار   القزاحم المعاصم   – 

 .158 – 155، ص. 1984
 4)

 و ط   أ   ال  . -  
  الا ال ال   – (5 
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 5،   1845 ن    ااااا  21س اااااما إلااااا  اة اوااااام المغرأااااا  رااااا  

.   إلااااا  المم ااااا م المحا اااااا 1847نااااا اي   أ    ااااابيمبم  ااااا   

.   ر ااااا    اااا  رأت وق اااا  1851أفم ااااا  26ريااااار   
 1 )

الوح واااا  

 .1865وات  2ريار   

 س مر

واااا   طب ااام   اااحمت Cestiوااا   ال ااا م    ااايا؟  – 1الماااا.  

المرناااا  اة لاااا  ري  ااااو ال ي ااااف اةن بااااا ال اااااسا، الواوااااا ل  ااااام 

طا ربا  اااا ،  طاااا  أر  ىح و اااا ،  ااااعيلا   ااااع    العاااامق   ال ااااا

  ااااع ي هحيااااارا، ا  ياااااي    ماااااس ي نرا،   أم اااا ي  اااا ي ارا،   اااا  

رااااصر  المعاااالر  .احاااام  را  اااا  الع ااااحم  (. تمااااا هاااا  وباااا ا فااااا 

 اليسم م الممفو..

 اااا  مم الم اااايي م إلاااا  الم لاااا  إ ااااما.ا  اااا   ا   .احمااااا،  – 2المااااا.  

 و ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامارس   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع  

      ااااع ي  اااا ي ما،  اااامف  و ااااب ا تااااا     ااااع ي فمسحااااا،   أم اااا

   ااا  أأااالم إلااا   اااارا صااا م ل اةوااا   الع ار ااا  اليارعااا  لبا  ااا ، 

 .1859  ذلا رم ا وا ن      

م  يوسااا   اا  ا  ااما. رطم  اا  القباام. أوااا فااا ىالاا   اامم  اا  

الي ااام م فااا ع ا إ.ار اااا  اااا  ااا  ط الواااو.   هااالا طب اااا  ناااما ام 

                                      
 1 )

  .اال يعار  وق   الوح و ،   وق   ال ال   أ  ال ق   –
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تمااااا  محااااا أااااما  ا  ااااما. . 1847ناااا اي  11اةواااام المااااغرت راااا  

الماااالت ر طب ااااا ل نااااما ام الميع  اااا  راليسااااا ال اااااسا وااااا اةواااام 

 .1844المغرت رص   أتي رم 

تماااااا  ااااام بد رالم ااااايي م تاااااا اة باااااا    الناااااماحم الياااااا  ااااام 

  يم  فا     الىو     الم ح   الع ار   رالقزاحم.

  ااا  الم ااايي م واااا نلااا  أأااامن  عااا  م و اااز  واااا وااا ا.  - 3الماااا.  

احااا  رااااةر  المع  ااا  رغااام  ا ااايعمال  اااا ع ،   واااا إلااا  ذلاااا ر 

واااااا أر  ااااا  أأااااامن   ااااا ا  العماااااا    ىيااااا  المعااااامام الزرا  ااااا  

ال  واااااا  ال ااااااي مار اةر  المم  ىاااااا .   وااااااا ال اناااااام إسلااااااا 

اةأاااغا  فاااا وااام   ااا ي ا،   ا اااي مار نم ااا  اةراااااا المم  ىااا  

. هاالا   فااا أنااا أ ساااس  اا ر  اا  ام، راام ا وااا  ااار   هاالا ال اامار

 عيباااام اةر  الميم تاااا  راااامارت طب ع اااا  تصسلااااا أر  وزر  اااا ، 

  ااا  أي    ااا ،     ااا  أي ال  ز ااام و ااااىيلا  اااا سساااف ال طعااا  

 الح   .

أاااقم   25    ااا  الم ااايي م، فاااا سيااا  اةناااا  ااام   – 4الماااا.  

 ار ااا  أ  و مااام  ذام ال اااال العاااالا رال  اااب  ل لحياااار ال اىااام،   ااا  

وقمااااا ع اةراااااااا المم  ىااااا   أي  ب ااااا  ىم ااااا      علاااااا   ااااا 

 أااع  لم بي .
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    ااايخ ص الم ااايي م واااا اليزاواااام الماااا.  ا ال ال ااا     – 5الماااا.  

المارعاا ، إذا  ااام فاااا  ناا ي ال ااا   اة لاا  رب اااا  و ااز  ا اااي مارت 

   صمق وا وعمل  واح  فمسا ل لحيار ال اىم.

 قاااااام   ااااااا  الم اااااايي م صااااااا اس    اااااا ام الااااااامت    – 6المااااااا.  

 ماااام رم ح ياااا  صاااا اس  ن اااام ،    اااام  أطمافلااااا  اليساااام ف اليااااا

أ      اااف  رصأاااقار را ااا   أ  رغ مهاااا.   واااا  انبااا  أ ناااا  طل ااام

الياااااا  –  ااااام الساااااالو  ل م ىااااا  أ  الطيااااا   –المقاااااارت الماح ااااا  

 عاااااو أ   وااااام الم ح ااااا  المم  ىااااا ،  ف اااااا ل  ااااا اس ا   الي   ماااااام 

 المعم   رلا فا فمس ا،   الخاص  رللا الم ا ع.

  الم اااااايي م ال  يمياااااا  رالم ااااااار    المقااااااارت الماح اااااا   – 7المااااااا.  

الم ناااااا .  فااااااا الم ح اااااا  الماااااالت ر  إال رسااااااي  و ييعااااااا،   طب ااااااا 

 ل ي   مام المي فم  أ  اليا  يمأا     س ام الم اس رالقزاحم.

   ااااا يخ   ل م لااااا ، لمااااام   عااااام  ااااا  ام،   رغ ااااام  – 8الماااااا.  

م،    عااااا  ا  اااااا اةراااااااا ال  وااااا  لعاااااو ال ااااابا   الطم اااااا

إ اوااااا  ال  ااااا ام أ    مهاااااا واااااا المعاااااار   ذام ال يااااا  العاااااام.   

 ااااااايويي  الم لااااااا  ل ي ااااااالا رم ح ااااااا  اليواااااااف الي  ااااااا ،   ال طااااااا  

  ال  اااااا ض البااااااار  ،   تاااااالا اليما  ااااااا   ر ا اهااااااا    الي  ي اااااااح  ،

 اة  م ، اليا  م   نم رال طع  اةرا   المم  ى .



110 

 

ع ااااار المم اااا       يوسااااا الم اااايي م   اااا  و ح اااا  ال – 9المااااا.  

  ااام ا ااايحما  العااام ط الموااام.     ااا ح ي فاااا إوحاسااا  رعااام ذلاااا 

رهاااا أ   و  اااا ناااز  واااا الع اااار أ  ت ااا  راااالب   أ  اليبااامع. لحاااا 

طالمااا أساا  لاام  اايخ ص وااا العاامط المبطااا فااهي المويي اا ا رالع ااار 

  خنااااع ي ولمااااا  عااااا ب ا ل ليزاوااااام اليااااا  ياااام    اااا لم. أوااااا 

، 2ت    لاااااا إناااااما ام الماااااا.  االأيساصاااااام المه  ااااا  ف ي ااااام

 وا ال اس ي الممسا. 125

فااااااا ىالاااااا  االأيساصااااااام المه  اااااا  أ  اليو  ااااااا  – 10المااااااا.  

 الع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارت القزحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

أ  الح ااااا   رااااصت أااااحا تاااااي،  حاااا ي وااااا  اناااام المييمااااا ا   

الم تااا ا ولماااا  ياااارع ا اأي اااار المااا طا واااا  اااا  اةوااا   فاااا 

راااا و الاااا الا سطااااال .احاااام  اأيساااااص الموحماااا ،   ااااا.    اااا  إ

راال ياااال الواصاااا رااا ا الطااامف ا، ر ا اااط    ااام أاااار  الموحمااا  

 فا أنا وم   أم    عم   وا.

  فاااا  نااا ي العااالم ال ىاااو ل لا ااا  اةناااا، ليطب اااو  – 11الماااا.  

  راااااةىمن إذا  ر. ط اااام وااااا الم اااايي م ا أ  وااااا ذ ت  العاااام ط

  الو ااا ل،  ااا عمم   ااا  اليو  اااو فاااا الوالااا  المال ااا  ل ع اااار   إلااا

   ااا م المساااار ف الواصااا   ى ااام اةأاااحا  ال اس س ااا  الياااا  ااا لا 

 .1851أفم ا  26وم  م 
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فاااا ىالااا  ا اااي يا  نم ااا  العااام ط أ   نااا . الم ااايي م  – 12الماااا.  

،  ع اااا  اااا  خ ااا ص الع اااار 5فاااا الوالااا  الياااا  ااا ص    لاااا الماااا.  

 وا العمط ال ا  .

أوااا إذا لاام   ياال تااا العاام ط فااهي اةواام  اا ب  ف اا  إوااا  – 13المااا.  

ريمم اااام اةنااااا أ  إ اااا اط الوااااو تاااااو  أ  نزح ااااا، طب ااااا لك اواااام 

نااااا اي   أ    5،   1845المغرأااااا  ر اىااااام    عااااام ا ن    ااااا  

 .1849 بيمبم 

فاااا ىالااا   ااا  ط الواااو،  ااا ع . الع اااار المم ااا   إلااا   – 14الماااا.  

تااااا اة بااااا ، لحااااا إذا أ.أااااا الم اااايي م الم لاااا  ىااااما أالسااااا وااااا 

 و ااا  ام وي ااام ، و سااا ص    لاااا فاااا وونااام ا ليو  اااو،  ااا عمم 

 ااااا طم ااااو ا .ار  إلاااا  طاااام  الع ااااار فااااا وزا اااام   م و اااا .   

 ط اااااام وااااااا المي اف اااااا ا ا ااااااي لار ا وحاس ااااااام الحاف اااااا  اليااااااا 

  ي ا مهم     اال يقار  ل عم ط الميم ا .

  المساااااار ف، إلااااا     ااااا ع .  ماااااا المزا ااااام  ، رعااااام طااااام

الم ااايي م أ  إلااا  واااا اسي اااا إل ااا  الواااو.    ااا يوما الااا ما المااالت ر 

تافاا  الو ااا ل ال ا قااا   اااا  مااا الم ااايي م.    ساااب  الع اااار رعااامها، 

 رم ي وقا  ل م ا   ، ىما وا تا ال   . ريعا المزا م .
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  فاااا ىالااا   ااامم   ااامم أت وزا ااام،  ااا ع . الع اااار إلااا   – 15الماااا.  

عياااا  وااااا تااااا اة بااااا  السااااا.ر   ااااا الم اااايي م الم لاااا  ىااااما، و

 المقم. وا الوو.

  إذا لااام  يااا   الم ااايي م  م  اااا ال طعااا  المم  ىااا  فاااا  – 16الماااا.  

وااام     ااا  أأااالم، رااام ا واااا  اااار    ب  غااا  رلااالا ال ااامار، فاااهي ى ااا  

 فا اال ييا.    ن   رم ي وقا  ل  زاع.

1856وات  29تيم فا  القزاحم   م 
 1)

 

 ٌ اىجسائر اىعاًمحاا، سفرّ رٍ ٍ

 اىحىقٍع راّدوُ

 ىيَصادقة

 األٍٍِ اىعاً ىيحنىٍة

 اىحىقٍع غٍر ٍقروء

 

 

 

 

 

 

                                      
 1) 

- 
ا

 158س    ا  بم الوم م     ، ص  A.O.M. 30 L 26لمسمر: 
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اىىالٌة اىعاىة ىيجسائر
 3) 

 اىفرّسٍٍِ إٍأرااىرّابيٍىُ بفضو هللا، و ايدارة اىىاٍْة، 

 ال  م     تا الواام ا   الغاحب ا

 1845ن       21س ما لكوم ريار    -

  اااا    م اااام وااااا    مسااااا، تا اااام الم لاااا  رالااااماحم     ر ااااا  -

 الع حم  

   رم ين  ا يماىام ال الا العام ل قزاحم -

   س مر وا   ا:  مرسا م 

 1الما.  

عاااااا  راااااماحم  را  ااااا ،  ال ااااا    ااااا ط   ،     ااااام المغ  ااااا  سأ

ر يااااا،   الاااالت  60ال ااااق    لكوب ااااز، ومتااااز  ااااح ا وااااا ىاااا الا 

   وما ا م الوب ز.

 2الما.  

نر،    9هحيااااارا،    4610 اااام  ع اااا ا أر  ف ى اااا  و اااااىيلا 

   ي ارا، لمحز ال حاي هلا طب ا ل م م الممفو لللا ال مار.11

  3الما.  

 يااااا ل     مسااااااا، تا ااااام الم لاااااا  ل اااااماحم  العمر اااااا .    الااااااا 

 القزاحم العام، تا فا وا  ع      ي ل هلا ال مار.

 3:84جىاُ  36ٌىً 

 اىحىقٍع ّابيٍىُ

 ، ٍ ٍر فرّسا، وزٌر، ماجب اىدوىةٍأرااىرايعِ 

 باىدائرة اىحربٍة

 

                                      
 . 159 ا  بم الوم م     ،  المسمر سي  ، ص.  – (1 
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 شهادة جسيٌٍ أراضً الٍأٍس إىى ٍصيحة االسحٍطاُ

 عااالم  الاااا  ال ااا    ااا ط    رصسااا   ااام  ااام   ااا  م، واااا وسااا و  

اةوااااا   إلااااا  وسااااا و  اال اااااي طاي، رو ااااام المونااااام الماااااغرت 

ال ا اااا   ، أرااااااا الوب ااااز1862ساااا فمبم  5أتياااا رم    30ريااااار   

 رماحم  را    الع حم     المب    تاآل ا:

اىسووووووجو  رقووووووٌ

 اىثابث

اأٍعوووووووة 

 اىعقار
 ٍىقعه أصيه

اىسووووووووووووعة 

 اىحقٍقٍة

اىحوووووووووووووووودود و 

 اىْىاحً

ن ااااااااااااار  2

 الوب ااااااز 

  

أراااااا 

 ف ى  

 ااااااااااااااااامض 

أراااااااااااااااا 

ل  باحااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااا م  

لمسااااااااااا و  

 اةو  

.احاااااااااااااام  

را  ااااااااااااااا  

 الع حم  

4.733 

 10س. 

 نر. 

50  

   ي ار

  وااااامها أاااااماال 

  أااااااااااااااااااااام ا 

أرااااااا را  اااا  

  وااااا ساااا اىا 

أأااااااااااااااااااااااامن 

أرااااااااااااااااااااااا 

  م أ 

 

 3:84أفرٌو  8قسْطٍْة 

 .اىىاىً

 

                                      
.
 .160 ا  بم الوم م      ص.  A.O.M. IL 209المسمر:  
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االوبماط ر اليا  بام     ا  سار  ا ال الا  ب ا ى       ر ال  لعا 

  ال   حاامهم رعااا الو اا ل  لحااا فااا فااا ال اااهم   عطااف   اا  االهااالا 

 أراا لم   إرا. لم.ال ا   هلس ال  ا    معا فا اف ارهم    قم مهم وا 

ٍووووووِ رسوووووواىة ّووووووابيٍىُ اىثاىووووووث إىووووووى سووووووعادة اىَرٌ وووووواه، دو  

 3:83فٍفري  8ٍاالمىف، و واىً اىجسائر اىعاً بحارٌخ 

ي...   لااا    اااا أي العااام  ال ى ااا ل للااام فاااا و اااا أرااااا لم،   أي 

 اااا طاسلم ف مااااا وناااا  وااااا الزواااااي هاااا  والااااا اةرااااااا   إس ااااا 

س اااا   ت ااااف  محااااا ل م لاااا  ي   ر  ااااا و اااا  و حلااااا رمقاااام. أواااام الياااا

   ا اااايعما  رعااااا   ا اااام  م ماااا     اه اااا  أ ا اااالا تب اااام اليمس اااا

اليااام  أي ذلاااا وواااا ،   لااا  تااااي  سااام الم لااا  إسقاااا  هااالا اةوااام 

المحاااام س  ناااام    لااااا أي  طاااام. العاااام  ت لاااام وااااا أ طاااااسلم   

 عااام.هم فاااا الساااوما  تماااا   ااا  لكن اااا  المي ىعااا ا واااا رااا . 

رعاااا أوااام ال ساااارن فاااا ال ااام ي  العااامال   ىااا ا .أ لاااا أوم حاااا

الماااااا  ، أاااام. هم وااااا الااااب . المعماااا ر  إلاااا  الميااااا     ال يااااار 

 لحااااااااااااا ذلااااااااااااا واااااااااااالو م   اااااااااااامسا   وخااااااااااااالف ل س اااااااااااااس   

    ااام ومحاااا فاااا  واس اااا. ف ط ااام اآلي ال  ااااحا  صااا   أااااطم 

العااام    إوالااا    ااا رلم إل  اااا ةسلااام نااا      ااايلم الع اااا   اللمااا  

ار  فااا رعااا أواا ر الي ىاا .    اام   م ااا الع  ااا   العااقا     الملاا

نااااما ي  1851أي  اااااس ي وااااا  اااا اس ا أاااام  ا وااااغرت فااااا  اااا   
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إ ااامار ى ااا ل العااام  فاااا أو تلااام   ى ااا ل االسييااااع الياااا تاسااا  

للاااام  واااااي اليااااي ، لحااااا هاااالس الو اااا ل ف لااااا اأاااايباس ل  اااا  الع ا اااا  

ري   اااامها،   اآلي   اااازم     ااااا الخاااام   وااااا هاااالا الوااااا  المعااااحا 

 ااام ف اا    اااا ال ب ااام.   سباامأ راااال  م فااا أ طااااي اة اااماض الاالت  و

  ىااام .ها  ااام س  ااام تاااا  طاااا أ  ااااوا رااا ا الااام احم ىيااا   محاااا 

ل م لاااا  ف مااااا رعاااام  يم اااام اةواااا      ع   لااااا ةصااااوارلا أخسااااا 

أخسااااا  ااااالح  ف اااا  طم ااااو الياااا      االىي اااااط،  اااام   اااام إ اااامار 

سااامق ف لاااا العاام  فاااا أو تلااام إ اامارا وط  اااا  ارياااا   االا للااام الي

تمااااا  عااااا  ي فيح اااام ى   اااال المعاااااو م ر اااا لم   راااا ا ال سااااارن   

 ز اااام   وااااا   وااااا إي أااااا  ا   ذلااااا أسياااا  وااااا ال لاااام فااااا  ااااصل ف 

 مماس ااااا  اااام   احاااامسا     اااا   العاااام    إصاااا   ل ي  اااالم ر باااا   

إي رااااا . القزاحااااام و ااااااىيلا  ا اااااع  ناااااما   الموسااااا الم الياااااا 

 محاااا ا اااايخمانلا و لااااا ت  اااام . ف  س اااااي ف لااااا وااااا  حيااااا ىانياااا  

   قاااام رلااااا و اااامىا لعم اااا    وواااا  لملار اااا    اااا   اااامر طب عياااا  

  ىانا ااا . أواااا العااام  ف لااام  مر ااا  الخ اااا   اةسعاااام وااا    ا ااامس 

 .   أواااا ال ساااارن المم اااز ا االأااايغا  رماااا  ااالا واااا أوااام الوما ااا

  ا الغارااااام اط فااااا العمااااا ف لاااام ن اااام الم اااااف  وااااراااااليلم   ال عاااا

المعاااااا.ي    غااااا  م الم ااااااس   الغااااامراي   ىيااااام ال  ااااا ام   اةأااااال 

راة ااااابا  القم ااااام  الم يو ااااا   فاااااا إصااااا   الي ىااااا    إسعاااااا  
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، الوما ااا  أ  وسااااىب  للااااالمسااااس    المعاواااا المالااا    ااا   م اااا 

  ص. ااامالعاوااا       ف لاااا ال  ااام   العماااا فاااا المسااا و   أواااا الم لااا

ال يااا   ريع ااا م الع ااا م    ح  ااام أ ااام العباااا. رهىااامار تاااا واااا  يع اااو 

رااا يعلم واااا فاااي  الطااامل     ااام ذلاااا.    عط اااا ال ااا اس ا ال اه ااا  

الميعااارل  اليااا فاحاام لا   اام ااااهم  ف قاا   ل  ااا  ت لاام اليساامق 

ا و اف ااااا   اااااعا الحاواااااا فاااااا وعااااااو  لم،     ااااا  الم لااااا  أ نااااا

القما ااااام اليااااا  ع اااامها أصااااوا  اةواااا ا  ر ساااام اسيعااااار ف احاااام 

الوما ااااا      زولاااااا و ااااال اآلي االوي ااااااع واااااا اليااااامر م اليقاااااار    

صااماق وااا للاااا إر ي االا فااا  عم اام الاااب . ره اواا  ال اامن القم ااام    

ن اااام ال ااااحاي إل لااااا وااااا  را  البواااام  خ ااااص رااااللا وااااا ىاناااا  

ا أسعماااا    اااا لم ر طاااا  أر    ال  اااام فااااا ىااااا  الم ااااات ا الاااال 

لاا   للاام ىمفاا   ح ااب ي رلااا وعاأاالم.   ومااا ذتمسااا  يلاام  ااا ووب ااا 

لاااا الطم اااو الياااا فاااا أاااصي القزاحااام     اااا   و سااامساالممأاااا  

   بااا  ا ااام   ل س ااا   ع اااا   زوااا    ااا   ااا  تلا ةي   اااا الاااب . ال

 مر ااا    أه لاااا   ااا   وم حااا واااص ن لااابعا أوااام ن  ااا ا راااا هاااا 

   وااااا  ااااااا . لي اااااا الم سااااا ر ، ةساااااا    االيمس ااااا ااااا ا  وااااا  

وعا .... اليمس   ا إوبماط رالعم     إوبماط ر
 1)

 ي.

 

                                      
 – 161 ا  بم الوم م      ص.  A.P 4 235المسمر: اةرأ ف ال ط ا اليمس ا ربار ز ر م  – (1 

162.  
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 ٍقحطف ٍِ رساىة ّابيٍىُ اىثاىث اىطىٌية إىى ٍامَاهىُ

 3:87 – 28 – 42بحارٌخ 

 أه ا 20580.000 وينا القزاحم: 

 فمس  112.000  أ ر را 200.000  

 أن با   80.000  وا الق ش  76.000  

فلاااااا ى   ااااال وم حااااا   مر ااااا ،   فاااااا ذام ال  ااااا  و اااااي ط   

أ ر ر ااا ،   وع ااااحم فمس اااا،   لااااللا   ينااااا اةوااام ال  اااام فااااا 

الم ااصل  وااا أ نللااا ال   اا . إي  لمحاا  العاام  هااا ال ا اام  اليااا ال 

  ااااا    لاااااا ل  اااااي طاي،   إي اليباااااا ا فاااااا الااااام ا   العاااااا.ام ال 

ي  اناااااام  عاااااحا ىاااااانزا و  عاااااا فااااااا  نااااا  اليلمحااااا ، فع   اااااا إذ

ا اااايماليلم رممار اااا   مالاااا   اااام ع    و سااااي  إ ا هاااام.   العمااااا 

  ااا  إ اااعا.هم أت ااام،     م ااا  اليمر ااا    وحاااارم اةأااا ل لااام لم.   

هاااا تاسااا  المقلااا .ام الوح و ااا  ال اااار   ت لاااا فاااا هااالس اال قااااس؟ 

واااااا الم ااااام   ل س ااااااي أي  عاااااا فاااااا هااااالا، ذلاااااا أي المساااااال  

تاسااا  و ااا م  واااا العاصااام ،   المخي يااا  واااا أناااا  ااام  م اىي ل اااا 

  أي أسااا اع ا .ارام الياااا  عا بااا   ااام  1861هااالا إلااا   ا ااا   ااا   

 مااا تااا ساا ع و لااا فااا وقالاا  الخاااص وااا   اام اهيمااام راليساا ر 

 العاوا ل م صل .
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    ااام ال اااحاي العااام  إلااا   باحاااا،   ااا  رأ ااالا  ااااح م ذام 

 ااااا سياااا ذ، لح  ااااا أف  اااا اها   نم.ساهااااا وااااا ا يبارا لااااا، تمااااا ىا ل

 يح اااااا ال باحاااااا،   ا أااااا   رال ناااااا  ا  ااااا وا، واااااا   ااااام أي 

 حاا ي لاام  ا  اا   سم واا  للاالا العااعم الاالت أو اا   احلااا وااا   اام 

.ل ااا، رعاام أي  عمااا  وغ  ااا   للااز     ياا  لاام   اا م و لااا  اا ن 

 نل      عسب  الم  ا.

ل ااااام طااااام. ال اااااحاي واااااا أرااااااا لم    ه اااااا    ااااااحو  بااااا ا 

عم يلا وسااا و  اةوااا   ا قاااااهلم(.   الطم  ااا  ال  ااام   الياااا ا ااااي

ااااطم ا إلاا  اتيااما  اةرااااا المويقااز  اليااا هااا و ااا للاام و اال 

 لااام  اااو و تماااا أ عااام ا واااا ال ااال  ، فاليقاااص ا إلااا  القباااا  ى اااا 

و عااايلم إ.ار  الغاراااام ا ااايغ   هااالس اةوااااتا الياااا ا خااال ها ف ماااا 

   ف وماع لم اأ لم.

الم لاااا . تاااااي أوااااا أرااااااا العااااز     هااااا نااااز  وااااا و ح اااا  

العااام    ااا  الااام ام   ااايصنم سلا، فيحيااامن رالمزا ااام .   أي س ساااا 

فاااا اةراااااا   ااام اةهاااالا  ااا غ.ت إلااا  وزا ااامام وباااال  ف لاااا  ااام 

 ي  ااااالم،    حااااا ي سي قيلاااااا إف اااااار اةر  ر ااااابم إرهاااااا لم للاااااا 

 لم انل  اىي انا لم(.

  أواااا الناااام ب  اليااااا  عاااما اةرااااااا   اةسعااااام   اةأااااقار 

فلاااااا اةأااااامن   ااااام  ااااا  م ، إذ الميااااام   أي  حااااا ي  الم مااااام 
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  ار ااااا  ف اااااد،   فاااااا اةراااااااا الممس ااااا    ااااا   قاااااا   ل عااااامع 

را ااايخ ص ر ااا م ر م ااا      ااا  واااا اةهاااالا ال ااااط  ا الخ اااام، فاااا 

 ال    اللت ال  ع .    لم رصت سي .

  هااالس اة باااا  نم علاااا  يط ااام واااا أت ااام يلم  ااا ي ام رر  ااا  

  الحاوااااا، أاصاااا  أي تااااا الم ح ااااام  اااام  ااااغ.ت رلاااام إلاااا  ا فاااا 

العمر اااا  و   ااااا  راااااالمه ي، الياااااا  ي ااااا م وااااا لم  ااااا م أي  يص ااااا  

 الم ح   الخاص ..

... رعااااااصي   عاااااا د اال ااااااي طاي  اااااام  طب ااااااو إنااااااما  ا، همااااااا 

و اااااااا  لااااااا م أ ناااااااا.  يم اااااااا اة   فاااااااا  ص ااااااا   المماتاااااااز 

االصاااط ا    رماااا  يط بااا  واااا   ااااحا   واااا   اااي نب  واااا الع ا ااا  

ى اااا وع عااايلم    م لااام، لييااام   ااا ر  ااا  ام   ااا   راااالح ل ي واااا

 اااا   راة اااا، فاااا ىااا ا تااااي اةوااام   يناااا  وم ااام .احااام  وع  ااا  

ىاااااا   تااااااا  اىاااااام  وااااااا الع اصاااااام الاااااا  ر تمحاااااااي ليممتااااااز 

اال اااي طاي،   و اااا  أوم حاااا الياااا   اااال  اااا.  فاااا هااالا المنااامار 

  اام و  اا  ةي وااا تاااي  خ ااص الح لاا ي   اام  صاا للم إلاا  العااالم 

القم ااام هااا  اةنااا ر العال ااا  ل  ااام العاو ااا ،     ااا رهم ر ااام     ااا  

أااااغا واااامرار رالحيا اااا    اااام  للاااام رااااالي ف م    محاااا لم وااااا  م ااااا 

 اةر .
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أواااا ا ناااما  ال ااااسا فحااااي وااا   ال طااا  اةراااا   رالمقااااي،   

هاااالا وااااا أااااصس  أي  واااامر سياااااحت وناااام ، تم ااااا م     اااا  أ ااااو 

ال  مااا  اةراااا  ،    ونااااررام ال طاحاااا  ويلاااا،     ااا  اسوطااااط

راااللا   واااو أطااام وو اااو واااا   ااام  عااا  ا واااا ى اااا الي  ااا  

 .اال ي طاسا

                                      
.
 .164 – 163    ، ص.  ا  بم الوم م  A.M.G. H 179المسمر:  
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صنىك ٍْح اىقطع األرضٍة 
 1) 

 اىَهْة اىيقب االسٌ اىَساحة اىََْىحة و ىيسراعة ىيأسحْة اىَدٌْة داخو اىَناُ اىسْة

    ش      آ    هـ         

 16   39   20  ي ي ي ي الوب ز 63
François 

Joseph 
AMMAN ف  ،  انم 

 Basile ARRIPE 18    54   15  ي ي ي ي ي ي
 ااااارا النااااماحم 

  را   (

 ر ا  jean ASSIER 23   26   71 ي ي ي ي ي ي

 ر ا  Jean Pierre ASSIER 25   72   65 ي ي ي ي ي ي

 ف   Atoine BAC 25   79   94 ي ي ي ي ي ي

 ف   Jean Pierre BAC 29   97   23 ي ي ي ي ي ي

 ف   Pierre BAC 25   26   31 ي ي ي ي ي ي

 Abraham 17   52   43 ي ي ي ي ي ي
BENSIMO

N 
  انم ف  

 Raphael 16   50   17 ي ي ي ي ي ي
BENSIMO

N 
 ف  

 9   73   10 ي ي ي ي ي ي
Barthelem

y 
BERGER   أبا    ف 

                                      
 وا ام لم أه ا  اىم ه  و ع . ارا  و  . 122ر    م. الم يي م ا وا ا ل ط  اةرا   المم  ى  رب م   سا س ل   1863أ        – (1 
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 Augustin 27  47   36  ي ي ي ي ي ي
BERTRAN

D 
 صاس 

 27   82   92 ي ي ي ي ي ي
Née 

Samaha 

Announ 

M
me

 veuve 

BESSA- 

NCENEZ 
   م ولت ر

 Antoine 6   59   40 ي ي ي ي ي ي
BESTAGN

E 
 ف  

 ف   Emanuel BIGO 18   68   96   ي ي ي ي ي ي

 Dominique BOFFA 15   60   31 ي ي ي ي ي ي
صاااااس  ال مو اااام   

 ف  

 ف   Pierre BOREL 30   88   81   أرااا .ار    ي  ي

  انم   ف   Fortunato BORG 24   98   24   ل زرا   ل ب ي   المم    .اأا  ي ي

 19   71   82   ل زرا   ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
Marie 

Indou 
BOISSET 

طب اااااااام أاااااااااص 

 راال ي حام

 ف   François  BONET 30   84   83   أرااا .ار    ي ي

 Pierre 20   84   82     ل زرا   ل ب ي    المم     .اأا  ي  ي
BOUHABE

U 
 سقار

   م ولت ر Gaspard BRETON 00   11   54   المم    .اأا ي ي

  00   23   58   المم    .اأا  ي ي

Mme veuve 

BRUNI et 

Héritiers 
 ذام إ ما.ام
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 00   26   63   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
Pierre et 

Gesta 
CARAUT  ساىيا ىقار 

 18   04   45   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
Jean 

Batise 
CERRUTO نزار 

 ىقار  ساى  Joseph CORNEY 23   88   80   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي

 Louis BERARD 00   25   27   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
والاااااااااا،   اااااااااحا 

 الب نا   ا 

 26   54   36   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
Jean 

Antoine 
DOME 

صااااااس   مراااااام، 

 ىما.، ف  

 Louis 00   35  32   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
DUMOULI

N 

صااااااااااس  أباااااااااز، 

   طا را   

   طا  ط ف Michel DUPUIS 23   50   30   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي

 29   05   96   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
Née Marie 

Gaumet 

M
me

 

GOYON 
   طا رع ا  مار

 ىار  رال قا André GIRAUD 29   07   12   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي

 ف   Joseph GRANJON 16   44   77   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي

 ىار  رال قا Dominique GONSON 01   44   40   أر   طع   ي  ي

 Etienne GUIZARD 15   91   61   ل زرا    ل ب ي   المم     .اأا  ي ي
اااااااااارد صااااااااف 

 وي ا م، ف  
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  3:87ٍرسىً ٍارش ثاىثا< 

ت س ااا   ي  ااام  اوااا   –تاسااا  ال قااااي المح يااا  ريطب اااو يال ااا ا     1865أااا    اااام 

 ريااام     قم ااا  تاااا أوااا   ال ب  ااا   ااا ا  تاسااا   مأاااا أ  و حاااا.   ناااا  وم ااا م –ف اااد  –

فصسعاااص واااا   ااام  يراااالوو الع اااارت القم ااامي،   لحاااا لااا   وع ااا  ذلاااا  1865واااار   22

يالوااااو الياااام.تي المع ااااا   اااا .     اااا  الاااام م وااااا ر ااااال  يال اااا  ا   ي فااااهي الم ح اااا  

اليم. ااا  لااام  غ ااا  فاااا ىااا ا يأي الم ح ااا  المعاااا   ا  ااا و  ي  ااام ر  ااا  روحااام يإرا.  

الم ح ااا    فاااا  غ  ااام أااام ط ا سياااا .  المحا ااام العمر ااا ي الياااا تاسااا   عاااحا فاااا  يح اااا

ذلااااا أي  مر اااا  الو  اسااااام ال   اااايط   أي   اااايمم أوااااام    اااا م أر  العاااامض.   ى اااام 

المحا ااااام العمر ااااا  فاااااهي    ااااا م المقيمااااا  العمراااااا   ااااا  أاااااحا  ااااااح م ذام ال صاااااا   

اةر   ، ال  ق م  قزح  الم ح  
 1)

. 

ق ال ااا ط  الممتز ااا    تااااي الوااااتم العاااام  ااام ا يعااا م ىااا     اااا ال  طااا  واااا طااام

م أي  م  اااام يال ااا ا   ي   بغاااا أي  عيااامق رالم ح ااا  1866رباااار  ، ى اااا  ااامر  ااا   

المعاااا   وااا  ا أاااار  إلااا  أ اااما  المعااايمت ا فاااا الم اااا الع اااارت.   ااام أي المعمااام ا 

تااااس ا  ااام  اااااو ا رلقااا م وناااا. وغي ماااا ا فمصااا  اسع اااا. وق اااا  الم لااا  فاااا أاااالم أ م 

واااا اةر  لحاااا وعااايم  فاااا الم اااا الع اااارت   إ طاحااا   م ليوم ااام القاااز  المعااااع1867

 ااما  واام. الوساا  ال  ااب   لو اا . را ااااف  إلاا  ذلااا، فااهي المخاايص رلاالا القااز   سااب  ا

لااا  ىم ااا  اليسااامق ف ااا .    ااام  مااا  اليقمرااا  رال  اااب  ل اااي   عااام واااا الااام ا  م  وياااا 

هحياااار فيم ااام   لاااا وعااااتا ااااخم  50.000ر: و ااااى  أراااا     ااامر 
 2)

وااا      ل ااام .

 ب    فا ال طم القزاحمت 124 رهلا ال ما
 3)

. 

سااااص   اااا  أي  ب  اااا   1866أفم ااااا  25السااااا.ر ريااااار    ا وبماطاااا رتال اااامار  -

الوااااا   فااااا إ  اااا م  اااا مت ر عبااااا  اليااااا  مي ااااا أرااااااا ف ى اااا  و اااااىيلا   اااامر راااا  

هحياااااارا  4.846  ااااا  وساااااا.ر لا رو اااااا لااااام  يااااام  ل  ب  ااااا   ااااا ن  هحياااااارا 18.306

   ااام أي    ااام الومر ااا  المار عاااا  يراساااميي ذتااام أي ال ب  ااا  للاااا أت ااام أراااااا و ح ااا .

                                      
(1) -  CH. –R. Agéron, pp. 74 – 76. 

(2) -  Idem., p. 76. 
 3)
 - Voir, M.P. de Menerville: Op. cit. p. 224. 
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    أي الم اااااى  اةتباااام  اااام  ماااا  هحيااااارا 45.000وااااا ذلااااا، ى ااااا  اااام ر وااااا  م ااااا راااا  

وسا.ر لا
 1)

   

 م، تااااااي الوااااااتم العاااااام  ااااام أ طااااا  أااااام ىا1869  أااااا   أااااالم واااااار   اااااام 

إلاااا  أي هاااالا القلاااام تاااااي راااام ي فاحاااام . ذلااااا أي ال ياااااحت  ا   يساااا  م  ااااا ذلااااا وعاااا م

 وغ ي . سياحتي صا إل لا تاس  الم  

  إذا تاااااي اللاااامق وااااا يال اااا  ا   ي لاااا    ص اااا   الم ح اااا  العاح  اااا    إسمااااا  ص اااا   

الم ح ااا  اليم. ااا ، إذ   بغاااا ال صااا   إلااا   و  اااو ىم ااا  اليسااامق فاااا اةر . ةي هااالس 

ا   المعارااااا  اليااااا  يحاااا ي وااااا القملاااا ر  ا، ال  م اااا  هااااا سي اااالا س م اااا  المعماااام 

وااااا أ لاااا  ي  اااام   1869ى ااااا  اااااع  وساااامرا  عاااام ع ا اريااااما  وااااا أاااالم وااااار  

 815وااااا المااااا.  ر اااام  –فااااا أ اااام    اااا   –ةهااااالا ال طاااام القزاحاااامت أي   اااايي م ا 

ل  ااااس ي المااامساي. ى اااا ال  ب ااا  أىااام فاااا العاااا  المعااااع. أواااا يالرا ااااي   يإرراااايي ف ااام 

أي  طب ااااو   ااااا المااااا.   ع ااااا سلا اااا  الم ح اااا  العمر اااا  لعاااامم  قمراااا   1863أ   ااااا  ااااام 

اةهاااالا   سي قااا  ل  ااام   ذام الطاااار  المرااا ت الياااا   ااامولا ال لااا .   المعمااام ي، يإذ 

واااا أناااا رناااع  .راهااام   تااا   واااا الااام  و تااااي الااابعا واااا اةهاااالا  ااام نااام. واااا 

أو ت ي
 2)

  . 

إ ااااما  ا إررااااايي     اااا  و ا ااااا  ل اااام تاااااي سااااار   ي ال الااااا  عاااا   ت  ااااما   اااا  ي

ال ااام ق تاااا  ق ااام فاااا ال ا ااا  فحم ااا  ال  ا ااا   اللا.فااا  إلااا   حااا  ا يوم حااا   مر ااا ي 

 مواااا إلااا   و  اااو  اااا ي ا أ ا ااا ي ا هماااا:    ااا م الاااب . إلااا    ااام ا: ال  ااام اة    عاااما 

المقيمااا  القزاحاااامت الي   ااامت   الي  اااا م ال ااااسا  عااااما المعمااام ا   ا يبااااار سي ااا  تااااللا 

 ماطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا را ل عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام . إوب

    لحا فحم   هلس لم  حا   ن فحم  أ ال  ، لم  ي   فا  ق  مها فا ال ا  .

هااالا فاااا ال  ااا  الااالت تاسااا  ف ااا  وعاراااا  ياةر اااي ماط   اةه  ااا ي أاصااا  و لاااا 

أ ااام  الم ماساااا ل   ا ااا  اال ااايعمار   الياااا واااا اسيحااا    اااع  ل ي  ااا ص اليااامر قا واااا 

اوي ا ا لااااا، ى ااااا اسيلاااا    ااااا المعارااااا  العاااام م  ل اااا ر    ااااا اة اااام  اليار خ اااا   ااااام 

                                      
 1)
 – M.P. De Ménérville: Dictionnaire de la législation Algérienne 2.V. 1860 – 1866 Alger. Paris 1877, p. 240.   

)2  (
 -  Idem., pp. 76 – 77. 
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ال لااااام إلاااا  المحا اااام العمر اااا    اااا  م، وغي ماااا  اليمصاااا  ف اااا  المعماااام ا لي ن اااا  ا1871

   عق علا     اسمالع   ا ال  ر .

 <رابعا اىصراع اىسٍاسً بٍِ اىَعَرٌِ و اىَناجب اىعربٍة 

ل اااام  ااااص  ذام سااااار   ي ال الااااا، يوحماااااه يي: يإأاااامى ا لااااا لماااااذا المعماااام ي 

 حمهااا ي إلااا  هااالا الوااام المحا ااام العمر ااا ؟. فحاسااا  إنارااا  وحمااااه ي: وااا الت، إي ال ااابم 

م الاااالت  قعااااا رنااااا  بالاااالت  قعااااا المعماااام ا  حمهاااا ي المحا اااام العمر اااا ، و ااااا ال اااا

 حمه ي القمار  ..ي ماليلم 
 1)

   . 

ل ااام تاسااا  اليلمااا  الم نلااا  إلااا  المحا ااام العمر ااا  واااا طااامق المعمااام ا هاااا  اااصأ م   

اال ااي طاي  اامر ق ا   تاالا  ص اا   الم ح اا  اليم. اا . تمااا ا اا ا  عيباام ي اااباط   م  ااام

ا ااام  و ااا ي ر ااا ط   ا اااع  السااا ى ام فاااا إ.ار  الاااب . ال  خنااا  إلااا  أ ااا    اااا المح

وما ب 
 2)

  . 

  إذا تاساااااا  اليحاااااام  المح  اااااا   ل معماااااام ا رال  ااااااب   .ار  اةهااااااالا  اااااايخ ص فااااااا 

الح ماااااام اليال ااااا : ا .واااااا ، ال ااااااس ي العاااااام، ال  اااااام المااااامسا، ى اااااا  يلااااام واااااا ذلاااااا 

م   ر نااااا   اااااام   وطاااااالبيلم وواتاااااا  وعاراااااايلم ل محا ااااام العمر ااااا    ا .ار  الع اااااح

ا .ار  اليمس اااا   ريمس ااااا سي اااالا
 1)

 مناااا  إلاااا   –فااااا الو   اااا   –، فااااهي ناااا هم السااااماع 

ووا لااا  ال  اااام المااامسا اال اااي  ار رال ااا ط    إرعاااا. ال  اااام الع اااحمت  اااا ىحااام ال طااام 

 القزاحمت.

 تاسااا  القمل ر ااا  ال اس ااا   ااام اليييااا  ر نااا  أااااص إلااا  المعمااام ا، ى اااا   ااام لم

را .واااااا  اليااااامر قا لمغ  ااااا  ال طااااام القزاحااااامت وااااا  وغ  اااااام فمس اااااا.    ااااام تااااااي 

رالعماااا   ااا  إسلاااا  ال  اااام اال اااي  احا الااالت تااااي، تماااا  –نسااالا   –المعمااام ي  طاااالب ي 

   ل ي: ي م فم     لم   ذلا  ا طم و ا .ار  الع حم  
 2)

. 

                                      
(1)

 - CH.-R. Ageron, op. cit.., p. 20. 
(2)

 - A.M.G., H230. Memoires divers 1845 – 1882. 
(1)

 - CH.-R. Agéron, op. cit.., p. 129. 
(2)

 - Idem., p. 37 
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م تاساااااا   ااااام نااااااا م رمقم  ااااا  وااااااا 1848    ااااا  أ اااااا  ىاااااا  فااااااهي نمل ر ااااا  

 ا ناااما ام الياااا ا ااايممم رعااامها   هاااا:    ااا م ال طااام القزاحااامت إلااا  إ  ااا م   اااحمت 

  إ  ااا م وااامسا،   أسعاااصم تاااللا  ااا ر  ال اااام  خنااا  ل   اااام الممتااازت ريمس اااا، تمااااا 

ررطااااا  ال ناااااا    تااااالا اليحااااا  ا العاااااعبا   العاااااغ ي المال ااااا  راااااال  ارام اليمس ااااا     

نعااااا ال اااا ط  الع ااااحم    ارعاااا  طمىاااا  تااااللا و ااااصل  إ الاااا  و ساااام الواااااتم العااااام   

ل  ااا ط  الممس ااا . تاااا هااالا تااااي وعم فاااا أ  اااا  القمل ر ااا  ال اس ااا ،   لحاااا العاااا  القااام م 

  ااااا  نعاااااا  –فاااااا سيااااا  ال  ااااا   –رمعمفيااااا  أي هااااالس القمل ر ااااا  تاسااااا   ااااام  حيااااا  

يا سم ق  ااا ي أ  يال  ا ااا  اةه  ااا ي أااامطا أاصاااا   اااما.  ااااس ي أااااص راةهاااالا واااا 

 ااا  ا .واااا   إذي  لااام  حاااا  ااا ن  ف اااد  لساااال  اليمس ااا  ا   ىااامهم ى اااا ال ناااا . ف  ا

أ  الميق   ا رالق     اليمس   
 3)

. 

الذ ااا    هق واااام أااام م  واااا طااامق  ل ااام تاسااا  المحا ااام العمر ااا  وواااد إسي اااا.ام

 –فاااا ال ا ااا   –المعمااام ا   وم  ااا لم، ى اااا واااا أااا     اااا المحا ااام تااااي الم ااايلمق 

ال  ام الع حمت رالقزاحم اللت  ما سار   ي ال الا      م  خ     حم   
 4)

. 

( رحااا   وحيااام   م ااااي، الااالت أاااغا Doineau  تاسااا  و اااصل  الناااارد ي. اسااا ي  

رحااا   وحيااام   ارااا ،  ااام هااازم الااامأت العاااام الاااماأ ا   الااامأت اليمس اااا  1856 باااا  اااام 

رعااحا  ااام. ل اام إ لاام را ي ااا  ن ااا ر ااا  باام ا أاا   أاالم  اابيمبم وااا سياا  العااام
 1)

   .

تاسااا    اااا القم مااا  الياااا ا لااام رلاااا هااالا الناااارد  ااام  طااا رم روااام ، ى اااا أصااابو  

 اااماسا ى    اااا ل ساااماع واااا رااا ا الع سااام المااامسا   الع سااام الع اااحمت ل  ااا طم  الااام  ن و

  ااا  الم ااايعمم 
 2)

. ل ااام هاااانم المعمااام ي رعااام  وغ  ااا  المحا ااام العمر ااا  و ااايغ  ا   اااا 

الوا. ااا  لساااالولم، فسااااى ا راااص    صااا  لم ويلمااا ا   اااا المغ  ااا : يل ااام  اااق  ا ىا. ااا  

 ل يلا إلاااا   طاااااع الطاااامل وااااا  اااام ع    عاااا  راااا ا   م اااااي    هااااماي. ال  عاااا . و ااااغ

اةهاااااالا   ال إلااااا  وقم  ااااا  اةأااااامار اة ر ر ااااا ا،   إسماااااا  منااااا  إلااااا  أىااااام ااااااباط 

                                      
(3)

 - Idem., pp. 37 – 38. 
(4)

 – Albert Ringel : Les Bureaux arabes de Bugeaud et les cercles militaires de Galliéni, Paris 1903, pp. 83 – 84.  
(1)

 - X.Yacono, op. cit., p. 21. 
(2)

  - A.Rey. Goldzeiguer: Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III (1861 - 1870), SNED, 

Alger 1877, pp. 32 – 33. 
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المحا ااام العمر ااا    هااا  ال   ااام . اسااا  الااالت تااااي  م ااام و ااا  ذهاااا  أىااام رح اااا  اةهاااالا 

إلاا   هااماي ةي ذهاراا  إلاا  ه ااا ، تاااي   اايط   رعااح اس ااامس أي  ااغ م   اا    اامم . اساا  

م  . اسااا  لااا   وااام ما رمنالااا  الااال ا  خناااع ي ة اوااامس   ذلاااا ل طااا  فاااا ر بيااا . فخااا

الطم اااااو أواااااام اآل اااااا، ى اااااا اسيلااااا  الم انلااااا  را ي اااااا  اآل اااااا   ويمنمااااا    أىااااام 

الميا اااا ا واااا ذ ت ال ااامع  العال ااا  راااالقزاحم العاصااام ، تااااي   نااام وعلااام فاااا العمرااا . 

ر بيااا  واااا الااام م تناااارد   إذا تااااي المقااامم الو   اااا   ااايوو ا  ااامام، فهسااا  لااام  قااام فاااا 

فا المحا م العمر   وا   م  ل  ذلا الم م رم انل  المأت العام روم   ..ي
 3)

. 

  أواااام هااالس القم مااا  ال حاااما  أى اااا ال   ااام ي. اسااا ي   ااا  وق ااا  ال ناااا  رااا هماي، 

م،   لحاااا لااام   يااال هااالا الوحااام، إذ ى اااا 1857ى اااا ىحااام    ااا  را  ااامام فاااا أااالم أ م 

م.   تاسااا  هااالس القم مااا   ااام هااازم وغ  ااا  المحا ااام 1859فمبم را  ياااا  فاااا أااالم سااا 

العمر اااا ، ى ااااا يأهم اااا  أااااغ ي اةهااااالاي.   اااام أي هاااالس القم ماااا  لاااام  حااااا يإال أ واااا  

 ارم ي
 1)

 ، تما  لتم ي ات س ي.

   يناااا  أي و ااااصل  ي. اساااا ي لاااام  حااااا  اااا ن اليمصاااا  ال اااااسو  رال  ااااب  ل معماااام ا 

 –وااا  لم فاااا ذلاااا و اااا المعمااام ا  –ا تااااس ا لحعاااف ى   ااا  ااااباط المحا ااام العمر ااا  الااال 

  القم اااا   –إذي  –ال  يم اااا ي راااا ا  اااام هم   صاااام  لم وااااا اةهااااالا، فالعااااما    اىاااام  

  ااا   ااامم الم اااا ا  فاااا الييااا ا فاااا ال ياااا   اليااامو م    رع المااا م   الم ااام   الي اااا. 

فااااا اةر . فحاساااا  رااااللا فناااا و  المحا اااام العمر اااا  و ا ااااب   ااااع م  ل معماااام ا تااااا 

خاااال ا وااااا نالم   .وااااا    .واااا ع القزاحاااام  ا ىقاااا  ل اااامفاع  ااااا وسااااالولم    سلااااا   ي

ىحااام الع اااحم  ا ل اااب .، ى اااا اسيلااا    اااا الينااا و  ريمأااا ا   ار  ال طااام القزاحااامت 

 روز اسيسار ال  ام الممسا    و  و   ا   ا .وا .

  ذلااااا رهسعااااا    ااااا  1858  ا ي اااام المعماااام ي أسلاااام ررواااا ا المعمتاااا  فااااا  اااا   

   ار  الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اةو ااام ساااار   ي ن ااام م، ى اااا  –تماااا ر  اااا ذلاااا  –  إلغاااا  و سااام الوااااتم العاااام، إذ  ااا ا 

                                      
(3)

 - J. Duval et A. Warnier, Bureaux arabes et colons op. cit., pp. 141 – 142. 
1) )

 - X. Yacono, op. cit., p. 21. 
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 أ  ااااااا رقاااااا    ااااااام  ااااااا   ا اااااا  ا .وااااااا   اااااااح : يإس ااااااا أوااااااام ن  اااااا     ااااااحم   .. 

    بغااااا ال نااااا     لااااا ر ا ااااط  ا .وااااا  .. فيااااا اة ااااال م الع ااااحم  ،  مااااار  رح ااااا  

ا   يناااا و اااا اليخي اااف و ااا   ااام ال ناااا     ااا . إي العااام ،  وااا   ااا ط  الق اااماالم  اااص  م

همف ا   ينا و ا  ط  م العما اليم.ت ..ي
 2)

. 

تماااا تااااي اةو ااام ساااار   ي   ااايلمق  عمااا م ال  اااام المااامسا   ااا  نم ااا   اااحاي ال طااام 

القزاحاااااامت،   تاااااالا ال ومتز اااااا  ا .ار اااااا    الممتز اااااا  ال  ا اااااا      يح ااااااا الب  ااااااام 

ذلاااا  اااا طم اااو  ص ااا   الم ح ااا  اليم. ااا     وطااا م  اااص  م الي   م ااا  ل مقيمااا  العمراااا.   

ال  ا.   اة  ام     مهم ..
 1)

. 

م(   الااالت تااااي 1883 –م Lucet)  1816أ  اااا  ذلاااا، تااااي الموااااوا يل  اااامي  

تا باااا رمواف ااا  القمل ر ااا  ال اس ااا    وواو اااا يري لااا  ي  ااام أالااام وعاراااا     يااا  اااام 

    تموااااام   تسااااويا رقم اااام  يالم ااااي اي سااااار   ي ال الااااا.   لمااااا اسي ااااا إلاااا    اااا ط

 L’indépendant)  م، رااامأ  عاااار  تاااللا رعااام  س اااام المحا ااام 1859و ااال رما ااا   اااام

ال ااااطو الم اااما  –فاااا ال  ااا  سي ااا   –العمر ااا    ا .ار  ا وبماط ر ااا ، ى اااا أصاااب  

 ااابيمبم  06را ااام المعمااام ا، ل م  اااا فاااا ال لا ااا  إلااا  و سااام  الاااا  ال ااا    ااا ط    فاااا 

م1870
 2)

. 

م ىمراااا . اح ااا  اااام 1859و ااال  اااام  ل ااام تاسااا  نم ااام  يالم اااي اي ال  ااا ط      عاااا

ال  ااااااام الع ااااااحمت، إذ تاااااااي   ناااااام تااااااللا   اااااا  رأ    ااااااا القم اااااام  يالوبااااااارمي 

 Lambert)   يواااااااار ي  Marle)   و اااااااا  و  لماااااااا يأسااااااامر   يAndrieux )

وعارااااا   ارعاااا  رقم اااام  يالقزاحاااامي يالبم اااامي   يالخباااامي. فحاساااا  الم ااااي ا تسااااو ي  

 ااااا تااااا العما  ااااا ا .ار اااا   –  ر اااا    –ل معماااام ا رالم اطعاااا  ال  ااااط    ،  اااام أ   اااا  

اليا  عيم   ب ا اال يغ   اال يعمارت، وطالب  رالوم   المط    ل معمم ا
 3)

. 

                                      
(2)

 - CH.-R. Agéron, op. cit.., p. 38. 
(1)

 - Idem., pp. 38 – 39. 
(2)

 - Correspondance du Dr. A. Vital avec J. Urbain, voir la marge de la p. 75. 
(3)

 - A. R. Goldzeiguer, op. cit., pp. 66 – 67. 
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تاااااي المعماااام ي  اااام ي فااااا ال  ااااام ا وبماطاااا رت   إ.ار اااا  الع ااااحم    ااااا  ل اااام

طم اااو المحا ااام العمر ااا ، الع بااا  المح  ااا   السيعاااارهم فاااا الاااب .   اواااي تلم وز اااما واااا 

اةرااااااا.   لعااااا الم ااااا  البااااار  هاااا : وعارااااا  يالرا اااا  ي رااااماحم   ااااح حم  ل اااا الا 

 اااااي طايأىااااام اةسساااااار الميوم ااااا ا ل  (Zoepffelي  رياااااا ي  
 4)

. لحاااااا لااااام  حاااااا 

المحا ااام العمر ااا  تاااللا فاااا هااالس المعاراااا  ال   ااا  لعم  اااام اال اااي طاي واااا أناااا صاااال  

اةهاااالا، ر ااامر واااا تاسااا  واااا أناااا ا ااايممار   ال  اااام الع اااحمت فاااا الاااب .   ا و اااا  

 رزواولا.

 بوااااا   رومااااا   ااااا تااااا اةرااااااا  –نساااالا   –  إذا تاساااا  إ.ار  أواااا   الم لاااا  

أي  طالاام ف لااا رو اا ل الم لاا ي، فااهي ياال اايعمار تاااي  ي طاام فااا تااا وحاااي اليااا  محااا 

م، ر  ااا  الي اااار م 1860 بااام  لااا  و ا ااابا، . ي إ بااااع   ا ااام  اريااا    ووااام. ي.   فاااا  اااام 

ي  ااا  اسيعاااار الموااامار اليمس اااا رااا ا الي ىااا ا، إذ تااااي الي ىااا ي  يمتااا ي الو ااا   الياااا 

 يماااا ي   ااا لم  حاااال ف     ااا .   واااا نلااا     ي اااا رااا ا أ ااامت اة ر ر ااا ا، ى اااا تااااس ا

أأااامن لااام  حاااا المعمااام ي  بااام ي اهيماواااا تب اااما لزرا ااا  اةراااااا الم ااايي م ا و لاااا، 

 اااا ا  ر اااال    ااااط ف أ  ر اااال     اراااا    هاااالس ال وباااااال  أصاااابو  ال ا اااام  رال  ااااب  

لكفاااما. تماااا هاااا رال  اااب  ل عااامتام الحب ااام ، فالعااامت  ال    ااام  ، تاسااا   ااام راااا   

أن ر ل حما  رال  ب  لكرااا الموسا    لا ..ي ر ا 
 1)

. 

   ي ااااا   يأ. س أاااااي: ت ااااف أي ذلااااا المعاااالم ال    اااام أى ااااا. الي ىاااا ا   ر باااايلم 

أأ ااااما فااااا   اااا    و ااااصل  الم ح اااا ؟ .   هحاااالا، فهساااا  ت مااااا تاساااا   ااااغنم ا .ار   طعاااا  

ل ي قااا  هاااا: أراااا  ، تااااي المعااايم ي رالمزا ااام    ااامفع ي   ااا  يو اااي  ام أااااذ ي ..   ا

أي اةرااااااا الخسااااب   اااام ر  اااا  راااا را ةي العاااام ط الميم ااااا    اااا  الي ىاااا ا تاساااا  

صااااعب  ل غا اااا  ..   تاساااا  المحا اااام العمر اااا    ال اااا طام المو  اااا   اااام ر  اااا  ال  ااااو الاااالت 

اسياااا  الي ىااا ا ر ااابم هااالس الوالااا ، يإال أي صااا  لم لااام  حاااا و ااام  ا أراااما فاااا ال  ااا  

                                      
(4)

 - Correspondance du Dr. A. Vital avec J. Urbain, voir la marge de la p. 175. 
(1)

 - A. Nouschi, op. cit., pp. 287 – 288. 
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يلاااا  اال ااااي طاي   ال طاااام القزاحاااامت  عاااا . وباأاااام  الاااالت تاساااا  ف اااا  القزاحاااام فااااا و 

ل  ار  هلا ال طم  و    ا.  اةو م ن م م المواوا الم ما ل معمم اي
 2)

. 

ل ااام تااااي اةو ااام  م ااام أي   ااايمم يوسااا و  العاح ااا   اااا وسااا و  ال ب  ااا     عااا  ا 

الم ح اااا  المعااااا     القما  اااا  رالم ح اااا  الخاصاااا ي
 1)

. إسمااااا ل ااااا تااااللا وعارااااا  وااااا 

ا نااااما ام الميخاااال  فااااا أااااصي  –فااااا الو   اااا   –ط المحا اااام العمر اااا .   لاااام  حااااا ااااابا

ا .واااا  ال  ا اااا أ  ا .ارت   ااايلمق ال وسااا و  العاح ااا    ال ال ب  ااا  ساه اااا  اااا اليااام. 

القزاحااامت. هااالس ا ناااما ام الياااا س اااييلا ا وبماط ر ااا  رعااا .  ال  اااام الع اااحمت  اااام 

 م.1860

اةو اام سااار   ي ن اام م، تاااي أااغ لم العااا ا البوااا أوااا رال  ااب  ل معماام ا فااا  لاام 

 اااا وز ااام واااا اةراااااا. لااالا  اااا و ا ريعال ااا  تب ااام    ااا ق المحا ااام العمر ااا  اااامهم، 

ى ا طالم رعنلم ره اليلا رالمم 
 2)

. 

فاااا  (J. Duval  تااالا ي. ياااا ي   (A.Warnier  أصاااب  الااامتي ر ي ارسااااي  

ا الم ااام  ا الم ااام   ا لااامن المعمااام ا، سلا ااا   لااام الااا  ار  راااال طم القزاحااامت ال ااااط  

 ى ا تاسا    .اي ىم   صواف    ع ا  ام المحا م العمر     ال  ام الع حمت.

 Leتاسااااا  اسي اااااا.ام ي ارساااااا   ي. ياااااا ي اااااام ووااااامر نم ااااام  يالم اااااي ري  

Constitutionnel)  م أي   اااا 1847أااام م  ال لقااا . هااالس القم ااام  الياااا ر  ااا  و ااال  اااام

م اةهاااالا رااالتا    إأااا ص   رقااامار  ى اااا ال   ااايط   أىااام نأااام المحا ااام يتاسااا   وحااا

أي  خ يلاااااي     ااااا   ي ارساااااي   ي. يااااا ي  ااااا  اااابم ي ناااااح  ال ااااحاي اةهااااالا إلاااا  

.رنااا  أي الق اااما  يالتم  اااا ي صاااار  عاااا فاااا اس مااااالم، إذا واااا ا ااايممم   اااا الوالااا  

ىالااا  الو  اساااام لمااام   ااا ي ا. تماااا   اااا ال أ ناااا  اااا  ااابم  وااا   طب ااا  اةهاااالا يإلااا  

ى م وا أ ر. ذلا يالتم  ا ي ى  ما را   تا وا  م ح  –المي ىع  
 1)

 ؟ ..

                                      
(2)

 - Idem., p. 288. 
(1)

 - A. R. Goldzeiguer, op. cit., p. 415. 
(2) 

 - CH.-R. Agéron, op. cit.., pp. 39 – 40. 
(1)  -  J. Duval et A.Warnier, op. cit., p. 103. 
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ل اااام تاسااااا  إنارااااا  ي ارس ااااااي   ي. ياااااا ي أي يواااااا رااااا ا المحا ااااام العمر ااااا  ال ااااااتم  

لو اااا ل الخما اااا ا
 2)

فااااا     اااا  اةرااااااا وااااا أنااااا   ااااا.  سساااا م اةر ااااي ماط    

 ل يار ااا ،   نااام راليصت ااام   اااا اليحااام  الميع  ااا  العمر ااا ،   واااا رااا ا المطاااالب ا رو ااا ل البم

. وااا  –راةرااااا اليااا  ااما. أأاالها وااا نلاا    ال  ااما.  متلااا وااا نلاا  أأاامن. فل ااا  

الساااماع واااا رااا ا اال ااايعمار   المم حااا  العمر ااا  ..ي. ل ااام راااام القزاحم ااا ي فاااا أنااام  –

 هلا السماع و ا ع و ا ن .

العاااام م  ل محا اااام العمر اااا : يإي  ص اااا      اصااااا ي ارس اااااي   ي. يااااا ي اسي ا.ا لمااااا 

الم ح اااا  اليم. اااا  ال  محااااا أي  ماااا  رالناااام ر   اااا ن اةرااااااا الزرا  اااا      ينااااا 

إسلاااا  تاااا أاااا  وعااااع ريوم ااام اةراااااا المخيسااا  رالعااااح م الياااا  مي حلاااا ..   واااا 

أااا     اااا ال  م ااا ، فاااهي اةراااااا الزرا  ااا  هاااا الياااا  ااا ق    ااام .. رال  اااب  لي اااا 

ل  ااا  ه اااا  أ ااا  واااا.  فاااا ال ااا  ا    ت س ااا      تااالا فاااا  ااااس ي ا .ار   ااا ص ال  م ااا  

  اااا  أي اةرااااااا الزرا  اااا  هااااا  ىاااامها اليااااا  خناااا  ل ي  اااا م فااااا أ ااااال م العاااامض، 

فباااالعح  واااا ال ااالا     اااا أي س ااايخم  سس صاااا .الااا  أواااام يال ااا  امي وق ااا  الوح وااا  

  إذا تاسااا  ال  م ااا  الياااا سواااا  رلااامق    ااا    ا ااام  الم ح ااا  اليم. ااا  أت ااام واااا  وم ااامها.

سواررلاااا  ااام  م ااا    ااا  إراااما   ص ااا   الم ح ااا  اليم. ااا  فاااا أراااااا العااامض، فاااهي   اااا 

الم ح ااا  ال  محاااا للاااا أي  يقاااا   و  ااا س ا واااا اللحياااارام. أواااا المقم  ااا  الحب ااام  واااا 

ت س ااا     م ااام فاااا  غ  مهاااا  –اةراااااا ف ااام ر  ااا    ااا  الوالااا  الياااا تااااي ال ااا  ا    

إلااا  ىااام ال اااا  ، فاااهي اال ااايط  ام الياااا  اوااا  رهنماحلاااا لقااااي الي ي ااال ل  ااا ا    .. ي  

ت س    ، ر    أي أرااا الم ا أت م وا أرااا العمض ..ي –
 1)

. 

  هحااالا تااااي ي ارس ااااي   ي. ياااا ي   المعمااام ي رعاااحا  اااام  ااام اىيقااا ا اااام   اااا 

 اااا  تمااااا   اااا م   يااااا يال اااا  ا    ت س اااا   ي فااااا وقم –ى اااام رأ لاااام  –ال  م اااا  اليااااا 

 رهلغاح  فا نزح ا  .

                                      
 ة اخلماسني، إمنا كانت نتيجة سلوك عناصر اإلدارة األهلية جتاههم". أنظر: لقد انتقد كذلك مدير الشركة السويسرية إدارة املكاتب العربية، مدعيا أن "هجر   - (2 

                                                              F80 442. Constantine, le 07 novembre 1857.    
(1)

 - J. Duval et A. Warnier, op., pp. 157 – 159. 
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فاااااا س ااااام ي ارس ااااااي    –إي س م ااااا  المحا ااااام العمر ااااا  واااااا أااااا   يال ااااا  ا   ي 

ي. يااا ي  ب اااا اةرااااا القزاحم ااا ي فااا ىالااا  راا ر  م ااا  للااا
 2)

.   فاااا هاالا إأاااار  إلااا  

 المطالب  ري ا الم ا ي طاس   نم م .

 اااا م  الااااب . ..  اااامفا  هااااا –أاااااافا  –يإي المحا اااام العمر اااا  فااااا ال  اااا  الااااماها 

اةر  ل خما ااا ا الااال ا هااام  ىااامهم    وااا ي رزر لاااا   ل معمااام ا الااال ا هااام  ىااامهم   

 ااااا طم ااااو اة ااااال م ا صاااا ى     ا ااااي مار رح   اةواااا ا  الناااام ر  ،   اااايط ع ي 

أي  و ل ا   ا اةرااا إل  تا وا   يط   أي   يق  ..ي
 3)

. 

المحا ااام العمر ااا   اااا  اااصأ مهم   ي ااال تماااا  اااق  اسي اااا.ا نأااام  غاأااالاي ف ااا  ااااباط 

ت س ااا   ي الياااا  ااا ص   ااا   ص ااا   الم ح ااا    ااا   –واااا يال ااا  ا     15الماااا.  ر ااام 

أ اااا    اااارت  قعاااا و لاااا تماااا.   قار ااا    ذلاااا ي اااا طم اااو اسي اااا  الم ح ااا  لي اااق ا 

  ااااا.  وااااماأ ا الناااام ب ،  عاااا . ذلااااا ة اااابا  وخي ياااا :  صن ااااا   اااام وواااام. ليص اااا   

  ااا  أوااا    –  رقم ااا   - ااا    ااام اةهاااالا، فاااا ىااا ا ويارعااا   طب  لاااا النااام ب  الع ار

اة ر ر ااااا ا، المواف ااااا    ااااا  ال اااااا  الاااااماها لمااااام  ط   ااااا  واااااا الااااازوا.   رح مااااا  

وخيسااام ، فاااهي اليي ااا مام المعطاااا  واااا طااامق نم ااام  يالم اااي ري  غتااام العياااا  الم نااا  

ف ماااا  خاااص  15ا.  واااا طمف اااا ل محا ااام العمر ااا    ااا  أسلاااا لااام   يااازم رماااا ناااا  فاااا المااا

ال الم اليقارتي
 1)

. 

  ااا   نم ااام  يالم اااي ري .فا اااا  اااا المحا ااام العمر ااا : يإي هااالس المغ  ااا ، تاسااا  

  ااام  ااامو  أاااموام ن   ااا  ل م ااايعمم ، ى اااا  م ااا  رماااا لااام لا واااا ذتاااا    واااا ىماااا  

  رمااا لاام لا وااا صاابم   ى   اا    اا  اسساالار العااعب ا،   إذا تاساا   هاالس المغ  اا (  اام 

  إىاطااا  اةهاااالا روما يلاااا ال   ااا  اااام  قاااا  ام    اااط  رح اااا  ال باحاااا،  م ااا    ااا

فاااهي ر ا يلاااا رال  اااب  ل مساااال  العااام    ل معمااام ا اة ر ر ااا ا لااام  حاااا     ااا ي
 2)

. تاااللا 

تااااي  ااامن تاااا طااامق   تاااللا تااااي  زتاااا سي ااا    ي ااا ،   لحاااا الع سااام الو   اااا   هااا  

                                      
(2)

 - Idem., pp. 160 – 161. 
(3)

 - Idem ., pp. 160 – 161. 
(1)

 - Idem., p. 54. 
(2) - Idem., p. 54.  
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  المناااطلم فاااا   ااام .ارس صااااىم الواااو المغيسااام أت القزاحااامت المطااام . واااا أراااا

الم اااا    العخساااا     الم ااااز ع الو اااا ل   الل  اااا ، ال أىاااام  ااااماف   ااااا ا ااااي  ل    ال 

آلأاااام   اااا ر ي     ييناااا ي ااااام هاااالا أىاااام  زت اااا ، إال رنالاااا  الاااال ا تاااااس ا وااااا ىاااا ا 

 أطب ط اال يعمارت.اة

تمااااا هااااانم رعاااام  المعماااام ي المحا اااام العمر اااا    ال  ااااام الع ااااحمت فااااا تي اااام للاااام 

  ااا اي يالعااام    المحا ااام العمر ااا ي الااالت هااا   باااار   اااا س ااام الذع و نااا  لي اااا   وااا 

المحا اام   المطالباا  راالهارلا. ل اام نااا  ف اا  وااا   ااا: يوااا .اواا  المحا اام العمر اا  ال  اازا  

ري ال اامها ال ااا      إنما ا لاااا الغ ااام  ا.لااا ،  م اااا  وااام الاااب .    نااا   ااامها   ااا  تاواااا 

 ا  ااا ن و اصااا   ومار ااا  ال  ااام   قااااس العااام ي. ال ااام ال ااا ط ، فهس اااا ال   اااع
 3)

. أال 

 ااا  واااا  وحااام هااغال   ومار ااا  ال  ااام   قاااس ال  ااام  أ  وعالقااا  ال  اام   ال لااام راااال  م 

   ال لم.   وا ذسم هلا الععم اللت اا صارما     االاطلا. اال يعمارت؟  ..

الناااباط      اصاااا هااالا اللقااا م واااا أااا   هااالا الحي ااام: يهاااا رأ ااايم و اااا هاااغال 

رم بااا  وااا  م أ   وح يااا ا ر اااااحف: المما بااا ، إ اااما.  –فاااا وع ملااام  –العااابا  الااال ا 

الناااام ب ، وما باااا  ال باحااااا،  اااا ط  فاااام  الغااااماحم، ال نااااا ، إلاااا  ..ي ي.. إساااا  رحاااا   

المحياااام العمرااااا الاااالت  ياااامنم أااااح ن اةهااااالا ااااامس أ  ااااام و ااااا م  . فماااااذا  محااااا 

وم ووزي ل غا   ياسي ارس وا و ا هغال  النباط؟ إس  أ
 1)

. 

م ىااام  الساااما  ي ارس ااااي   ي. ياااا ي، ى  ماااا أ   اااا صاااماى  رفنااالما     ااام صاااع 

المط ااااو لوح واااا    ااااحم  : ي.. إس ااااا ل اااا ا رواناااا  إلاااا  الوما اااا  وااااا طاااامق ىح واااا  

  حم   ..     بغا أي  ح ي ل  يعمار   طي  الو     ي
 2)

.   

الع ااااحمت، راىااااا  عمااااااي   صاااايا   ليبم اااام ا اااايغ ا  ال  ااااام الماااامسا  ااااا ال  ااااام 

لم اطعااا    ااا ط      و اط لاااا المعز لااا  الياااا ال  خنااا  إلااا  المما بااا  الع اااحمت: يفياااا 

و اطعاااا    اااا ط    اليااااا  سااااا و اااااىيلا و اااااى  الم اااااطعي ا اةأ اااام  ا،   تاااالا سياااا  

 العا  رال  ب  ل حاسلا،  عحا   م ا طب ع  ا رو ا  قعا المرا    ل  :

                                      
(3)

 - Les Arabes et Bureaux arabes, Paris 1864. p. 14. 
(1)

 - Idem., p. 7. 
(2)

 - J. Duval et A. Warnier, op. cit., p. 131.  
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 يفا العما        ط   ال اىا، ه ا  و ط   نب    و ا    ل بوم. 

يفااااا ال  ااااد  اااالا تب اااام  مياااام وااااا الواااام . الي س اااا   ىياااا  الب باااااي أ  اةراااا ا  

 ت م وا العمل إل  الغم . 350الوم م       ط   

يفاااا الق ااا  ، رااا ا الياااا   الساااوما    نااام  ااالا نأااام نب اااا، أت ااام ا  اااا ا فاااا 

 .العمل و    ا ال  د

 ي  فا أ س  الق   ، ه ا  السوما  اليا  ميم ر اىا لا.

 تاااااا الم ط ااااا  القب  ااااا  وغطاااااا  راةأاااااقار،  –  م باااااا  –يفبال  اااااب  ل  ااااااىا، فاااااهي 

هحياااارا واااا أأاااقار الي ااا ا  123.000    نااام ااااما هااالس اةأاااقار واااا   ااامر رم ااااى  

رقا ااا   تاساا    ااايغا وااا طااامق الم لااا ، أت  ااا رعااام و ااافام  اااا الوااام . الي س اا   إلااا 

 تاساااا    ناااام ه ااااا  وغ  ااااام وعز لاااا    ااااد اةهااااالا رع اااام   ااااا الوما اااا  الع ااااحم  ، 

   البااا وااا تاااي   ناام اااما   ااا المغ  ااام ل  اايغ   الاابعا وااا اليمس اا  ا: واام م، 

رح ا  العما ، ىما  وا أنا  عغ ا و ام وا العما  اةهالاي
 1)

. 

حلااااا اةأااااخاص وااااا اآل  اااا  ي   ااام تاساااا    ااااا المغ  ااااام المح  اااا   ل  ااايغ    مي 

 De  ي.ت ر أاااااا ي   (De Montebelloأ اااااماحهم: يال ااااا ماي: ي. و يباااااال ي  

Bouchage  فااااا .احاااام   الماااا . يأاااامت  ير اااامي )Bure  ي ااااارتي ،)Gary ير اااااي ،)

 Besson  أمت  يرار اي   )Berthon.رماحم  ا  م و )  

 ل باحااااا:  ااااي  ي  فااااا ال اااالا رال  ااااد، فهس ااااا سقاااام وغ  ااااام وعز لاااا    ااااد تااااا ا

   ااااي ي ااااا ع  اليااااا   اااامر   ميلااااا وااااا ى ااااا الب ااااا    تاااالا اآلالم الي ى اااا  وااااا راااا ا 

فمسحاااا ل نااا ع  ال اىااام ، يإ  ااااي   أررعااا ي واااا المطااااىا  250.000فمسحاااا    10.000

فمسحاااااا    ساااااا ىيااااا   100.000ر: ل وبااااا  ، فل اااااا  و لاااااا واااااا تاسااااا    ميلاااااا   ااااامر 

  ماااا    اااا  طاااا   الطم ااااو ذام الموطااااام فمسحااااا، يأررعاااا   عاااام ف اااام ا و 200.000

 المح     ل  حاي.  

ي  واااا رااا ا المغ  اااام البع ااام   اااا الممتاااز المح  ااا  ،   نااام ربحار ااا    ااا  الوااام . 

(،     اااااا  Rosarioالي س اااااا   طاى ساااااا  ل وباااااا   لساااااااىبلا ال اااااا م: ير  ار اااااا ي  

                                      
(1)

 - Idem., p. 133. 
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 (  Debardاااااياق  ا. و ااااح اس ،   ناااام طاى سياااااي ل  ماااا   اىاااام  ل  اااا م: ي. راااااري  

ت ااااام  43(،     ااااا   ا. أاااااارق   ااااا  رعااااام Chassaingاةأااااامن ل  ااااا م: يأا ااااااسوي  

ر: ت اااام ن اااا   وم  اااا   الماااا ،   ناااام طاى ساااا    اااامر   ميلااااا  58أااااما   اااا ا الب نااااا    

(، ي  فاااااا  ااااا ا اليحااااام ي   نااااام Rochefortفمسحاااااا ل  ااااا م: ير أاااااي رمي   90.000

ت اااام   اااا   40مأاااا   (، ي  رعاااا ا فا اااا       ااااا تRouvierااااا ع  ل  اااا م: ير ف اااااي  

 (، Zamit et Grec  اااا ط   (   ناااام طاى سياااااي ل  اااا م ا: ي او اااا ي   ي ااااما ي  

ي  فااااا و يسااااف الطم ااااو الاااامارد وااااا راااا ا واااام  يا را  اااا      اااا ط      ناااام ااااا عياي 

 (.Boutinelli(   ير      اي  Bourbierل   م ا: ير رر اي  

ر: اى سااا    ااامر   ميلاااا ت ااام  اااا   ااا ط   ،   نااام ط 40ي    ااا   ا.  ااا اي   ااا  رعااام 

 Jouanonlo etفمسحاااا  م حلاااا تاااا واااا ال ااا م ا: ين اس لااا ي   رف احااا ي   150.000

Compagnie)   ت ااام،   نااام طاى سااا   50ر:   رمل ااام  الياااا  بعااام  اااا   ااا ط      را  ااا

Mل  ااا م  أرو ااا  ي. روااا تي  
me

 Veuve Dormoy ي   رعااا ا و ااا     ااا  رعااام ،)

ت ااااااام واااااااا ن ااااااا    اااااااط ف،   نااااااام طاى سااااااا   اااااااا غ  ل  ااااااا م: يو يااااااااف يي  22

 Mutafone ت ااااام  ااااام   22   17(، ي    ااااا   ا. وااااام     رالم سااااا ر    ااااا  رعااااام

راااام  رااااا  م م ت،   نااااام ت  ااااام وااااا اة ر ر ااااا ا، ي    ااااا  طااااا      ااااا   اة را  ال 

 اااا ال   نااام ه اااا  تاااللا   نااام  ااا ن وغ  ااا    اااحم    اىااام  هاااا وغ  ااا  را  ااا  ى

 ااا ن طم اااو  اىااام  ااامرد   ااا ط    رب اااحم   اااا طم اااو را  ااا .   ه اااا فاااهي المغ  اااام 

 الممس   أ ا ر   ا   لا فا ال لا اة  د   فا الم ط   القب    المياأم  ل  اىا.

يأوااااا فااااا ن اااا   ال   اااا   اة را اااا     فااااا ال اىااااام السااااوما   ،   ناااام ه ااااا  

س ااام  واااا  500أ ر ر ااا ا    اااد  10   ، تااااي   نااام أ ناااا وعمااام ي: يفياااا  اىااا  و ااا

أن ب اااا   اااد وم  ااا  إ ااا و  .  25فمس ااا ا    78اةهاااالا، ي  فاااا ر  اااعا. ، تااااي   نااام 

 وعمما. 200ت م  ا ال اىا، تاي   نم  317ي  فا  اىام الز باي،     رعم 

 –  م باااااا  –ي  هحااااالا فاااااهي  ااااام. المعمااااام ا المي اااااا م ا رم اطعااااا    ااااا ط    تااااااي 

ت  م. المعمم ا الميقمع ا فا ال ل   اةأمن ..ي  ا 
 1)

. 

                                      
)1 

 - J. Duval et A. Warnier. Op. cit. pp. 133 – 135. 
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  اااا اسيعاااار ال نااا . اال اااايعمارت  االطااا عل ااام  سااامسا واااا   اااق ا هااالا العااام  

   إلاااا  أت ىاااام تاااااي   اااايغا  اااام ام الااااب .     اااا طم   اااا  المماتااااز الو   اااا  ل ااااب . 

ا أسااا  لااام فاااا الم اطعااا ، ى اااا  يبااا ا ل ااا اال ااايما  ق    اةراااااا الغ  ااا    س ااااط الم ااااس 

 باااو اال اااي طاي أت أاااا  لكهاااالا ف ااام نااام.هم تاااا واااا  م حااا ي، راااا طاااار.هم فاااا تاااا 

 وحاي.

  إذا تااااااي ي ارس ااااااي   ي.  ياااااا ي  بو ااااااي واااااا أااااا   هااااالا العااااام  الياااااار خا 

ل  ااااي طاي   اال اااايعمار رعااااحا  ااااام  ااااا أ.لاااا     اااا   غتاااام أي ال وباااامر ل ناااا .  اااا ط  

ال فاحااام  واااا  راحلاااا، فهسلماااا  ااام ذهباااا أرعااام واااا   اااحم   ل اااب .، ةي الوما ااا  الع اااحم  ، 

ذلاااا إلااا  ووا لااا   ب ااااي  نااا .    ااا  ي عاااا يي   يأأااا  ي  رااا ا المعمااام ا   اةهاااالا
 2)

.  

 –فاااا ال ا ااا   –  لحاااا   ااا  أت أ اااا  تااااي  احماااا هااالا اليعاااا ي   هااالس اةأااا   ؟ ال سقااام 

  ااا  الم يسااام  ااا ن أ ا اااا  اىاااما، أ     ااا   اىااام : هاااا أ اااا  ال ااا م   الم ااا .    

   اااا  الم لاااازم   وااااا  يم اااام  ااااا   ااااا الع  اااا  وااااا ا اااام  ااااااطلا.    يااااا    عاااال م 

    عم م ..

تااااي .فااااع ي ارس ااااي   ي. ياااا ي  اااا وساااال  المعمااام ا .فا اااا    اااا و ااايم يا، ل ااام 

ناااا.ال المحا ااام العمر ااا    ااا  أ اااا  المطالبااا  رمز ااام واااا اةراااااا ليااا ط ا المعمااام ا 

ةراااااا الياااا  ااا  ص ل معمااام ا،   لحاااا المعمااام ا هااام الااال ا فحيباااا   ااا الي: يل  ااا  ا

   س ي اةراااي
 3)

. 

 

فياااااا س مهماااااا، المعمااااام ي ال  مي حااااا ي اةراااااااا الحاف ااااا ،   إي إىساااااا  ال اااااحاي 

م رال  ب  ل معمم ا  م ر ا وا   ا1866ل    
1
: 

 اىدوائر
اىَعَوووووورو

ُ 

هنحووووووا

 ر

عوووودد اىَعَوووورٌِ باىْسووووأة ىنووووو ٍائووووة 

 هنحار

 6.553 91.580 60.018القزاحااااااااااااااااااااااااام 

                                      
)2 

 - Idem  pp. 128 – 131.  
)3 

 - J. Duval et A. Warnier.. p. 161. 
1 Idem 
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 العاصم 

 3.311 66.153 22.003 ر  م 

 3.380 13.922 4.706 و  اس 

 46.514  هماي
104.82

0 
4.437 

 50896 19.023 11.217 و يغاسم

 5.971 5.761 3.440 وع حم

 9.524 5.966 5.672   م اي

 1.670 85.437 14.352    ط   

 3.744 42.909 16.068   ار 

 2.210 14.914 3.297  الم 

 5.523 28.152 15.538  ح حم 

 1.542 29.188 4.501  ط ف

 المقم ع
207.32

6 

507.83

0 

 

 

ل عاااامت  ال    اااام   اليااااا  اهحيااااارا  ارعاااا 20.229تمااااا   ناااام فااااا .احاااام   ااااط ف، 

 أه  ا. 2.648أ ر ر ا و ارا  369م  نم  1865.  مبم  31تاس  إل   ا   

  رال  ااااب  لااااماحم ا:   اااا ط       الماااا ، فااااهي  اااام. ال ااااحاي اة ر ر اااا ا تاااااي أت اااام 

ر   اااا واااا ال اااحاي اةصااا   ا. ي  هااالس الز اااا.  ال  اااب  ي  منااا  إلااا  الم ح اااام اة ر ر ااا  

ال ا قااااا   اااااا النااااا عام ال م مااااا  ل با  اااااا الياااااا يتاسااااا  وعاااااغ ل  واااااا طااااامق رعاااااا 

اة ااا ا. القااام.  ااا   أي  يمت هاااا  الم ااايصنم ا واااا اةهاااالا الااال ا فنااا  ا الب اااا  وااا 
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لااابعا الملاااانم اي
 1)

. تاااللا  يوااا   المالاااا الو   اااا إلااا   بااام   الغاااا ت إلااا   ااا م، ةي 

 الم طو اال يعمارت         من اةأ ا  هحلا ..

ل ااام تاسااا  أو  ااا  ا وبماطااا ر ساااار   ي ال الاااا الياااا  بااام   لاااا واااا أااا   أ  الااا  تماااا 

عماام ا أ م ااا    وز.هاام ا..ي. إي   ااا اةو  اا   ااام   ااا: يإس ااا أر اام ن ااما فااا نعاااا الم

فاااا رعاااا الااام احم ي  ذلاااا ر ا اااط  االر بااااط  –ى ااام ي ارس ااااي   ي. ياااا ي  – و  ااا  

الطب عاااا رااا ا أ اااا.ت اةهاااالا   رح   أوااا ا  اة ر ر ااا ا   ذتااااحلمي
 2)

.   لحاااا   بغاااا 

م   غااا م   ااا  ى اااا   ف ااام   راااغ  وز اااما واااا ال اااما    اال .هاااار لي ااا  ويعم ااا    و ااايعم 

 أها المار الل ا ا  ا ط ا  فيم  اال يعمار  غمو ي    مفع ي ال ما  ال ا.

ل اام أااح     ااا.  اللقاام  اة ر ر اا ، وعااح  تب ااما، اةواام .فاا  رعناالم إلاا  الييح اام 

فااا البواااا  اااا أوااااتا أأاامن   ر اااماي أأااامن   ااام القزاحاام. يإسااا  رااام  أي  لااايم المحيااام 

  ااااا ال اااااع   تاااااي  اااامن أي المعماااام ا  م حاااا ي  ال  ا ااااا ل عااااغ ي العمر اااا  رمرا اااا 

أراااااا ت  ااام ي، أااااافا ي ارس ااااا   ي. ياااا ي ال ااالاي تاساااا  بو ااااي  اااا إوحاس ااا     ااا   

أو   المعمم ا
 3)

. 

 31م،  ااااار   الاااا ر يال اااا  ا    ت س اااا  ي إلاااا   ا اااا  1863  هحاااالا و اااام  ااااام 

ر ااا ا فاااا تاواااا م فاااهي اةراااااا الياااا اسي  ااا  واااا اةهاااالا إلااا  اة ر 1867.  ااامبم 

نرا  5هحيااااارا    7.621و اااااى  أرااااا   ر غاااا :  535أسوااااا  اة ااااال م الع ااااحم  ،  م ااااا 

 اااا ي ما 80فمسحااااا    492.017 اااا ي ارا، ى ااااا  اااامرم   ماااا  االأاااايما  رمب اااا   73  
 1)

 .

  لحااا وااا الم اايي م وااا هاالا الب اا ؟ . ي أااا إساا  اال اايعمار الاالت  ب اا     عاامت ل ىاامس 

 . ي و ا ع فا ذلا.

 ذلااااا اااااا المعماااام ي أ ااااما  ل وبماط ر اااا  ال اس اااا    ل احاااامها سااااار   ي ال الااااا   واااا 

  ل  اواااا  الع ااااحمت   تاااالا ل   ا اااا  اةه  اااا  لنااااباط المحا اااام العمر اااا    ىياااا  ت ماااا  

يوم حااا   مر ااا ي لااام  ح سااا ا  م بااا ي  اااما لا راااالمم . ل ااام صااام  أىااامهم   هااا  الموااااف  

                                      
)1 

 - J. Duval et A. Warnier. Op. cit.. p. 163. 
)2 

 - Idem.. p. 163. 
(3)

 - Idem.. pp. 164 – 165. 
(1)

 - Idem.. p. 167. 
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المم حاااا  العمر اااا  هااااا ال نااااا    اااا   (  اااااح : إي ا وبماط ر اااا   Bouzetير   اااا ي  

اال يعماري
 2)

. 

إي هااااالا ا  ااااا ي تااااااي صااااام وا ل غا ااااا      خاااااص ن اااااما واااااا  خاااااي ت فاااااا سيااااا   

المعماااام ا أ  ااااا  ا وبماط ر اااا  ال اس اااا ، ى ااااا تاااااس ا  عارااااا سلا رعاااام     ح اااا ي للااااا 

 اااما   ال و  اااا للاااا   تااالا لكهاااالا.   لحاااا هاااا نمعااا    اااا العاااما   المعااايمت   قااااهلم 

أت راااا ا الع ااااحم  ا   القزاحاااام  ا اةهااااالا. الو   اااا ، فااااهي س م اااا   اااام   اااام   هاااا  

صااام  ا ال أ اااا  للاااا ه اااا فاااا و طاااو اال ااايعمار رعاااحا  اااام، راااا ااااا القزاحم ااا ي واااا 

 ر ا المطم     ال  ماي.

  فاااا سيااا  ال ااا ال صااام  تاااا واااا ي ارس ااااي   ي. ياااا ي: يإس اااا سقااام أسي ااا ا فاااا 

.. إس ااااا سم اااام   ااااا   وااااا أرا.س أ ااااماحسا   اااا  إر احاااا  و ااااماي ويعاااام رالمحا اااام العمر اااا 

 اوناااا.. ى اااا سع اااا نلاااارا: وعمفااا  واااا إذا تااااي الم ااايعمم  ااا و   راااصرا .. فميااا  

 حااا ي لااا  ذلاااا؟   إذا تااااي المعمااام ي راااال طم القزاحااامت   ااايط ع ي الييح ااام فاااا الااالها  

 لط اااام أرا  وااااا ر ااااماي أأاااامن ال   ناااام رلااااا وحا اااام  مر اااا . إذي فالم ااااا ع ناااامت

ل غا     تللا أط مي
 1)

. 

أي الوح وااا  القزاحم ااا ، لااام  حاااا ر ااام  –فاااا س مهماااا  –يإي الخ صااا  الم اااا     

أ ل ا الل ا  ب ا اليقمر  أسلم نم م ا رنماي   ا.  ا     اةهالاي
 2)

. 

وع اااا  ذلااااا أي ا .ار  الع ااااحم   لاااام   اااايط  وااااا نلاااا  إأناااااع اةهااااالا ت  اااا   

ا نلااااا  أأااااامن أواااااام  زا ااااام أطمااااااع المعمااااام ا    را. لاااااا اليع اااااي   أ  ال  ااااا ق وااااا

 طم ىا لم الحب م  ل  ص   إل  ال  ط        م أغ سلم رصسي لم. 

اةهاااالا  م اااقم  الو   ااا  أسااا  فاااا  لااام ا وبماط ر ااا  ال اس ااا ، لااام  عااامق  م  اااام   

 365.000واااا أرااااا لم   وساااا.ر لا اس طا اااا أ     ياااا، ف ااام أ ااام الي ىااا ي ىااا الا 

أ   الععم   اة ل  ل وبماط ر   249.000و لا ف د:  هحيارا
 3)

. 

                                      
(2)

 - CH.-R. Agéron. Op. cit.. p. 37. 
(1)

 - J. Duval et A. Warnier. Op. cit.. pp. 145 – 146. 
(2)

 - Idem.. p. 143. 
)
 – D. Sori: La dépassession des fellah S.N.E.D ALGER 1975, p 15.

3( 
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 <ًّخاٍسا اىْحائج اىَأاشرة ىثىرة اىَقرا 

  ااام ، ف ااام تاسااا  الع  راااام الياااا ال  عااام1871ت المباأااام  ل ااا ر  الم ماساااا حاياااأواااا ال 

اااامر  ت  اااما واااا اةأاااخاص، ى اااا .فعااا  القمااااه م القزاحم ااا   ماوااا  ىمر ااا   ا ااا   

اااااخم  ىاااا الا
 4)

.   ااااا.    اااا  ذلااااا وسااااا.ر  سساااااف  اااااذهبحااااا فمس 64.739.075: 

و  اااا ي هحيااااار وااااا اةرااااااا،  رعاااام ا يعاااالا. أىماااام الم ماسااااا،  اااام  وم اااام الغماواااا  

الومر اااا  الميم ااااا    اااا  الم ااااماس  ا   ال باحااااا الم اااااسم  للااااا فااااا ال اااا ر  راااا :  عاااام  

، 1871ا ياااام  فااااا سلا اااا   (Lacroix  لحااااا الق ااااما  يالتاااام اي   ،حاااااو  اااا ا فمس

 ااام  وم ااام  1872وناااا ف.   فاااا رما ااا   ااا    2,5و  ااا ي، أي رز اااا.  س اااب   25 ماوااا  

و  اا ي فمسااا. أوااا ال  ااب   35و  اا ي.   لحااا فااا أاالم ناا اي  اام رفعاا  إلاا   30المب اا  راا : 

لمسااا.ر  اةرااااا ف اام تاساا  أاا   هاالس اليياام  اال اايعمار   ره باا . لااللا سقاام  ساااحم 

 ياامنم ىالاا  البااغ  اليااا تاااي  ع عاالا    واا ي وياامنم إلاا  ال غاا  اليمس اا  فااا العااعم الم

ال حاي سي ق  ااطلا. اال يعمار   ا يحبار الغزا    ص ل  وقموا اال ي طاي
 1)

. 

   قمااا  المغرأااا ي   ااا  اال ياااماق راااصي ال مااا  الااالت أ  ااام اسييااااا  الم ماساااا  ااام 

ا أااالا.ا لم: يتااااي ال مااا    ااا  ط    ااا  نم ااا  اةهاااالا رااام ي أت  ويااا .   هااالس رعااا  ااام

( ي ...( راااا هااا  L . Rinnره باااا  قاااا   فاااا س ااام الح  ااام ا و ااامار القااامم المم حااام  

أأااااااااب  رعم  اااااااا  اسي ااااااااام و اااااااا  إلاااااااا  وعا باااااااا   ي ا اااااااام واااااااا  وااااااااا ار حاااااااام وااااااااا 

                                      
(4)

 – Idem., pp. 29 – 30. 
 1  )

  س  ا فا اللاوش وعيطيام وا هلس ال ساحم ال باح   ، الميمنم  ل غ  اليمس   : –

«  1871 fut l’année de notre ruine, 

«  Elle nous brise les reins, 

«  O Ma bouche, ne cesse de chanter ? 

«  Quelle fut la cause du conflit ? 

   فا  س م  أأمن س مأ ىال  اةهالا سي ق  اليع ف اال يعمارت   اال ي طاسا   فم  النماحم الباهن .

«  L’impôt s’abattit sur nous à coups répétés, 

«  Soixante écus par tête à chaque fois, 

«   Apporte les ou débrouille toi!  

«  Les gens ont vendu leur arbres à fruits, 

«  Et même leurs vêtements, 

«  C’est pour eux une époque terrible. 

 المسمر:

  Revue Africaine, 1899, pp.19, 149. 
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ناااماحمي
 2)

 .COLONEL ROBIN ي.   أت إنااامام أتبااام واااا  اااز  أوااا  فاااا   ااام)

 ..  !.ارها

ف ااام تااااي  ااامف  فاااا ا قااااس إراااا.  القزاحااام  ا:  أواااا الااامأت الملااا ما لااامن الم اااي ط  ا،

يإي إ طااااا هم  القزاحااااام  ا الم اااا م ا( اةواسااااا   عيباااام نم مااااا ،   إي ال اااااس ي ال ى ااااام 

الااالت   بغاااا أي   انااا  رااا    اااا الو  اساااام الم اااع ر  هااا   ااااس ي لااا ش
(3ي 

.   واااا  حااا ي 

هم     اااا الو  اساااام الم اااع ر    ااام أ ل اااا الااال ا هقمااا ا   ااا   اااحاي نو ااا ا فاااا ر ااام

أراااالم، لااام  ااالهب ا إلااا  فمس اااا ل وي ااا ا أ    لبااا ا أ    ااام  ا أ    ي ااا ا    ي ااام ا .. واااا 

هاااا الناااو   هااا  الو ااا اي الم اااع ر، أم المقااامم الموياااا  !ال اااالم   واااا المعيااامن    ااا ؟

 .. ! أال  ا  وا  وحم ي !الغا ت؟

 و  اااا ي هحيااااار،  05ار يعاااا  ىساااا    اةرااااااا المغيسااااب  إلاااا   1871  فااااا  اااا   

هحيااااار،    غاااام م  446.000مسااااا.ر  لاااا  ر  ر اااا   ال ماااا  الع ااااحمت   ال ناااااحا أ ساااااس 

و  ااا ي فمساااا ذهباااا 11ال ااا ار رمب ااا   ااامرس 
 1)

،   رلااالا العاااحا  حااا ي إ.ار  االىاااي    ااام 

 م  اااا،  1845أتيااا رم  31واااا وم ااا م  10طب ااا  ا ناااما ام الياااا سسااا     لاااا الماااا.  

ال ااااااا رمسااااا.ر  نم اااا  أواااا   ال اااااحم ا  1871وااااار   31  اليااااا  مملااااا وم اااا م 

 ام االىي   ولما تاس  صي  هلا االوي  .

  ب  ااااا  رييح حلااااااا  372 نااااا    ااااا   1870   ااااالتم تاااااللا أي فمس اااااا فاااااا  اااااا   

. ارا، رو ااااا لاااام  بااااو  .ار  االىااااي     اااام  667  ريعاااام م أفما.هااااا    اااا   علم   اااا  

 1.450.000  ىااااا الا   ب  ااااا  . ي  عااااام م أ   يح اااااا، 19 ااااا ن  1934ى ااااا    اااااام 

هحياااااارا . ي و ااااا 
 2)

 1870هحياااااار الياااااا  ااااام و اااااولا  ااااا    6.833.81.   واااااا رااااا ا 

 اما أرااا العمض. %25و لا اما أرااا الم ا،    %40ي   ص  

 ي ف اااام ر اااا  اةواااام إلاااا  ىاااام وسااااا.ر  أ. ام     اااام طااااا  الوقااااز ينم اااا  الممي حااااام

فااااا ى ااااا لم ال  و اااا ، رااااب .  العمااااا   اة اسااااا المي ااااااع  اليااااا   اااايعم لا الي ىاااا ي

                                      
 .50ي ص. 1أن م ي،  . – (2)

 3)
(   ه   ا  وا فمن   ا رال ال ام الميوم  اةو م ح  ،   ص ال اس ي     إوحاس   Carles Lynch( س ب  إل   Lynch  1837 اس ي ل ش  – 

 .50( اليمنم ، أن م ي، ص. Lynchageا  مام رغ م وواتم  وعم   ،   رمقم. إنماع الواام ا     ذلا.   و   نا م ت م   
(1)

 – Tayeb CHENTOUF. Le monde contemporain, Alger, O.P.U. 1983, p23. 
(2)

 – Pierre GOINARD. Algerie: L’œuvre Français, Paris 1984, p. 152.  
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. وااااا أو تاااا ، ىااااو االىيياااااا  ال باحااااا،  اااام صاااامرم اليع  مااااام رااااصي   ياااام ، لمااااا   قاااام 

ا ي رمومار     ر ل يمحا وا   خ م نلمس تخم 
 3)

. 

 تاي الوقز القما ا أى ا إنما  تي ا ري ف م فمص  يطم. ال حاي اةهالاي.

اةرااااااااا الماااااا  زو    اااااا  السااااااع م الم ااااااماسا، اسساااااام اهيمااااااام المويااااااا   اااااا  

 خس سااالا ل  اااي طاي وماااا .فعلاااا،  فاااو ذلاااا، إلااا   وم ااام وقاااا   ماراااا   ااام ا يوقاااا  

اال يطااااعي. وحاااا هااالا اليوم ااام اليماراااا واااا  ز  ااام اال اااي طاي،   ااا  اليااا ر، رالم ااااىام 

اةت اام  ااصه   لااللا،   فااا ااام ق و ااا   ااا  ناام رعااا اةهااالا أسي االم وقباام ا   اا  

أت   عاا  ا فااا  1874ياا ل وااا   اا لم   لاام   ااقا إلاا   ا اا   اا    ومااا أ بااا  ا يطاااع  

صالولم
 1)

. 

أوا الو ص   ال لاح   لعم  ام الوقز، فلا تما   ا
 2)

: 

وااااامار مهحياااااار  واااااا أراااااااا ل  301.516ا يطا اااااام  مار ااااا : ىقاااااز نماااااا ا / (1

 رالخس ص( 

 هحيار  وا أرا  ر    (. 309.614 (2

    م  اةأقار(. هحيار  وا أرا  ل ومر 54.614ىقز ا ما /  (3

   لتم أن م ي أي
 3)

: 

يال  اااام رعم  ااا     ااا م ليحاااال ف الوااام    ااا  المقم  اااام ال ااااحم    الم ااامر  ااام.ها رااا : 

  م باااااا، فهس اااااا   وساااااا، رعااااام نمااااا  وقماااااا الغماوااااا  وااااا  وقماااااا  أاااااخص 800.000

فمسااااي، أت واااا   اااار   64.739.075ا يطا اااام الوقاااز،   ااا  وب ااا  إنماااالا و ااامر رااا : 

 فمسحاااااا  ذهب اااااا( ل يااااام. ال اىااااام،   راااااال  م إلااااا  وقماااااا ال ااااام   الع ار ااااا  الم ااااامر   80

الااااال ا واااااا رأ اااااما  اةهاااااالا  %70,40ق، فاااااهي هااااالا  م اااااا س اااااب   91.948.450رااااا  

سيااالم   ااا لم  م  اااام الوقاااز 
 4)

.   رال  اااب  لمقمااا ع ال اااحاي الم ااا م ا فاااا القزاحااام، 

                                      
 3) 

 .58(،  ا أن م ي، ص.in A.G.G. 2 H. 81،  1873أفم ا  12اةوم السا.ر فا  –
 1)

 .60أن م ي، ص.  – 
 2)

 .63سي  ، ص.  الممن  – 
 3)

 .65 – 64الممن  سي  ، ص.  – 
 4)

 83.06  رال  ب  ل  احم ا وعم   –، أت وا  م   الموق   ا %68.75ق، أت س ب   63.212.251، إل  أر ام  خي ف     : Rhinn  صا  – 

  .65ق ل عخص ال اىم،  ا أن م ي ص. 
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 محاااااا   ااااام م ت يااااا  االسييااااااا  راااااصرر  وااااامام   سساااااف، المب ااااا  ا نماااااالا يل غماوااااا  

 العمر  ي، و  الع م أي هلس اة با  الخار   و  ط        ا أ ل ا ال حاي ف دي.

 اااام الوقاااز صااامو  الناااباط ا .ار ااا ا رساااي  يإي الم اااالم ال انمااا   اااا   ي ااال  م 

ااام   أاصاا ،    ااام الىااا  الح  ااام وااا لم أي اةهاااالا المساا ي ا فاااا أاسااا  تباااار الق اااا    ا 

  اا لم الوقااز، نااما  ذلااا، هاام فااا ال ا اا  وااا أت اام ال ااا  ف ااما،     ناام أو تلاام، فااا 

م، أ  ااام اةى ااااي، فاااا و ااااطو ال   اااي ط لا اة ر ر ااا ي، فااامأص للااام فاااا رما ااا  اةوااا

اليمياا  رلااا، و ارااا .فاا   حااال ف  ه ااام .   ى ااا تاااي وااا الم اايو ا  ااصن م   اااا   و اصاا 

اةواااا   رااااالمزا.، إذ ال  قاااامح أىاااام فااااا ال ب  اااا    اااا  المزا اااام ، فااااهي وسااااال  أواااا   

الم لااا ، رعااام أي أ  يلاااا الو اااا،  ااام اسيلااا  رب علاااا للااام ى ااام المباااال  الياااا     لاااا الي ااام م 

،هااام   اا  العمااا م، فاااا ىالااا  إفااا   فاااهي  لز ماااا  الي   ااام  االم ااما.   ى اااا أي أ ل اااا ا

   ريمح  لم وا المبال  النم ر  يي باح لم  م  ح
 1)

  . 

  

3:93اىحىسع االسحٍطاًّ باىهنحار إثر ثىرة 
 4)

. 

 اىَجَىع قسْطٍْة وهراُ اىجسائر اىسْة

 81673 52813 5221 هحيارا   23539 1872

 59976 28153 10763 ي      21060 1873

 62264 39531 16695 ي        6038 1874

 50553 22655 12031 ي      15867 1875

 

 

 >3:93ٍارش  53ٍرسىً 

لااام  حاااا فحااام  ىقاااز أوااا   ال باحاااا ال ااااحم  رااااةوم القم ااام، ف ااام ساااص    لاااا اةوااام  

، وواااااف  القمل ر اااا ، Alexis Lambert   ب اهااااا  1845أتياااا رم  31السااااا.ر فااااا 

 ، الااااالت ساااااص   ااااا  ىقاااااز الممي حاااااام القما  ااااا  1871واااااار   31رم نااااام وم ااااا م 

                                      
 1)

 .65الممن  سي  ، ص.  – 
(2)

 – D. Sari: Op. cit., p. 39. 
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نااا اي، إلااا   ب اااا ا ياااما   ااا ص  21  الخاصااا ، ى اااا   صاااا المق ااا  الااا ط ا، فاااا 

 Loraine    Alsaceهحياااااااار لياحااااااام   اااااااحاي و ط ياااااااا  100.000  ااااااا   خسااااااا ص 

 الما ب ا فا المى ا إل  القزاحم   ا  او  ف لا.

ن    ااا   27فحااام  الطااام. فاااا   م ااام لااا   ااا م  De Gueydonي  ب ااا  ي.ت  ا ااامي  

 ،  ااااح : ي  يم اااا ال  ااا    اةت ااام فعال ااا  فاااا طااام. ال ب  ااا  ال ااااحم  واااا أرااااا لا 1871

   يح حلاااا  ماوااااي   ذلاااا ريعاااي   تاااا أ نااااحلا فاااا اةراااااا الياااا روااا    الم لااا  فاااا 

و اطعام ال  ر
 1)

   

  قاّىُ فارًّ(   3:95 جىٌيٍة 48قاّىُ 

(Warnierر ااااا    اااا    م اااام   اااامم راااا  يفااااارساي  
 2)

وم ااااا القزاحاااام فااااا القمع اااا   

المينااااما اليم  بااااام ال اااااا    1873ن    اااا   26العاواااا   اااام اليساااا      اااا   اااااس ي 

ريوم اااام الم ح ااااام القما  اااا    أفااااما. الععاااا م ،   إسعااااا  الم ح اااا  اليم. اااا ،   هاااالا  بعااااا 

. ا  08ليسااا ال اااسا وااا هاالا ال اااس ي فااا واا ا.س ال ااي   عاام  المااا.   نااما  وااز.   ىاام 

(24ىي  
 3)

. 

 لااامق هااالا ال ااااس ي أ ا اااا إلااا  ال ناااا    ااا  الم ح ااا  القما  ااا  ل  باحاااا   اة اااماض، 

رو ااا لااام  عااام ه اااا  وااا    لاااكر   واا  صاااي  أ   ااا م و ح ااا  العااامض أ  الم اااا،   إسماااا 

وحمااا  ل ناااما ام الياااا ناااا  رلاااا ال ااامار  وااا     اااار  ي ال   ااام،    عيبااام هااالا ال ااااس ي

( راااه مار الم ح ااا  اليم. ااا  ل قزاحااام  ا،    اااا طم اااو هااالا 1863أفم اااا  22المعااا خا  

.ا   وااام  أأااامن فم  ااا  المناااارر ا،   ذلاااا  ال ااااس ي  ااا    الي ىااا ي القزاحم ااا ي وقااام 

رعااااام أي  وسااااا  ا   ااااا   ااااا مام و ح ااااا  واااااا  باااااا إ.ار  المساااااال  الع ار ااااا ، فباااااا  ا 

م ا أسي لم وبعم اق لم ل أراا
 4)

. 

                                      
 1)

 .53أن م ي، ص.  – 
 2) 

ساحم  م ا الح ل ي القزاحم  ا فا البملماي اليمس ا،   ه  اللت ر ا      ا يماى   م اليس         اس ي  (Warnier) المتي ر يفارساي  

 .362 و  ا الم ح   القما    فا القزاحم إل  و ح   أاص .  ا را .اه   م ، ص. 
(3)

 – Arthur GIRAULT. Op. cit., p 362.   .362 ا را .اه   م ، ص.  
(4)

. 362 ا را .اه   م  ص.     
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تااااي  لااامق إلااا  ىسااام اةهاااالا   ت ااام تاااا و ح ااا   1873راأيساااار فاااهي  ااااس ي 

،  ااام وااا   1863وعاااا      يح اااا  ىااام  ال ب  ااا . أت أي أهاااماق ال ااااس ي تماااا هااا   ااااس ي

 ال  ط  ال اس س   لعما  اةرااا اليا  مي حلا ال باحا نما  ا، رعم  قزحيلا.

   4::3ٍارش  45قاّىُ 

صااااا م البملمااااااي اليمس اااااا   ااااا   ااااااس ي   م اااااا   ا ااااام  1882واااااار   23فاااااا 

الم ح ااااا  اليم. ااااا    الخاصااااا ،     ناااااا رهسعاااااا  الوالااااا  الممس ااااا ،    ااااا ص   ااااا  وااااا   

   .(des noms patonymiquesاةأخاص أل ارا   ت  ام  اح     

 ااااام  .ار  االىاااااي   اليمس اااااا فاااااا القزاحااااام أي و وااااا   1892 ااااابيمبم  30  فاااااا 

 نزاحااااامت  أت ىااااا الا سساااااف ال اااااحاي القزاحااااام  ا(،  2.145.413 اراااااا  اح  ااااا  لااااا  أل

  أأنااااا  اةأاااااخاص المم  ىااااا  للااااام أل اراااااا لعم  ااااا  اليسااااام   رالم ال ااااام   ال ف اااااام   

الااااز ا    الطاااا ل،     ااااق لا لاااامن ا .ار  را اااايخمام هاااالس اةل ااااا 
 1)

،   فااااا ساااا فمبم 

 الممس   لي يمم فا اة ال م الع حم  . ط   م    و   اةل ا  نم   اة ال م 

  إي تاساااا  أهم اااا  .را ااااي ا للاااالا ال اااااس ي  حمااااا فااااا ت ساااا   اااال ا  م  اااا  ا يسااااا  

اةرااااااا إلاااا  ىاااام  صااااف أىاااام الحيااااا  اليمس اااا  ا لاااا  رال اااا   ذ  الواااام ا، إذ تاااااي 

اللاااامق اة ا ااااا و اااا  هاااا   قم اااام القزاحاااام  ا ال   اااام
 2)

وااااا  اااااس ي  17، فااااهي المااااا.  

ااا  واااا  باااا   ااا  أي  عااايما تاااا  الخااااص 1873 رالم ح ااا  اليم. ااا   ااام  ااابو للاااا   أي سس 

   م و ح       ل م  اح ا   وو راال م العخسا اللت  عمق ر  صاىم الم ح  .

رعاااام أي ا ااااي م   اااا   1887   1873أ.أااااا هاااالا ال اااااس ي إصاااا ىام   اااا   اااااس سا 

و اامرا للااا   ( COLINوعاام ع  اام إسقااا س فااا القزاحاام وااا  بااا لق اا  تاااي يتاا اليي  

 ااام  ب ااا  أ ناااا  الغمفااا  هااالا المعااام ع   اااا    ااا    م ااام يرااا رت مت .ت ر ا ااا ر اي 

 Pourquery De BOISSERIN فبما اااام  16(،    واااا   المعاااام ع إلاااا   اااااس ي

،   ف ما   ا أهم و وو 1897
 1)

: 

                                      
(1) – Paul Leory BEAULIEU. مl’Algérie et la Tunisie, 2

 éme
 édition Paris 1897 p 111. 

(2) – Charles- Robert AGERON. Les Algériens Musulmans et la France (1871 - 1919) T. 01. Paris P.U.F 1968. 

p. 180. (cité pau URBAIN dans « Le journal des débats » du 25/03/1882).
 

(1)
 – ESOUBLON et LEFEBURE: Code de L’Algérie annoté: 1896 – 1907, Alge. 1898 pp 61 – 67. 
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لاااايوي  لاااا .ار  ال ناااااح   صاااا ى ا لا ف مااااا  1897وااااا  اااااس ي  13  نااااا م المااااا.  

 حااام اليااا  اام  ساا  يلا اااما العاامض وااا  بااا ال اا طام اال اايعمار  ، فااهي  يع ااو رالممي

 وخطاااد اليقزحااا  ال  ساااب  سافااالا إال إذا تااااي وطار اااا ل  ااامار الساااا.ر  اااا الوااااتم العاااام 

   ااااام ا  ااااا ي   ااااا  فاااااا القم ااااام  الم ااااام   ل قزاحااااام،     ااااامها  ساااااب  ال زا اااااام 

 Contestations) م ال نااااح  .   هحااالا  حااا ي اليع  ااا  الم ح ااا  واااا صااا ى ام المواااات

 اااام ناااام . و ااااال  اليم  ااااز راااا ا أرااااااا الم ااااا   أرااااااا العاااامض اليااااا  1897 اااااس ي 

 .1887   1873أهم   فا  اس سا 

    ااال   السي اااا  اةراااااا واااا أ ااامت القزاحااام  ا إلااا  الح لااا ي اة ر ر ااا ا فاااهي 

اي،  ااايم س  لاااا سسااا    ااا  أي  وااا   اةراااااا المااا  ع  ن   ل  اااي ط 12إلااا   05المااا ا. واااا 

إل  اة ر ر  ا  ا طم و   ر    ام
1
: 

 الب   رص عار  اري .● 

 الب   رالمزا., ● 

 الي ا   المقاسا● 

ااا  رعاااحا  ااااا  رماااا  21   حم  اااا ل  اااي طاي فاااهي الماااا.   واااا هااالا ال ااااس ي  ااام سس 

ال   باااا وقااااال ل عاااا   ااا  أي  ااام بد الح لااا ي راةراااااا الياااا و وااا  للااام   أي    مااا ا 

،   و عااايلم واااا ر علاااا أ   صن مهاااا  تماحلاااا( لي ىااا ا نزاحااام  ا إال رعااام اس ناااا  وااام  رلاااا

 عم    ام وا  ار   الوس      لا
2
. 

واااا ذام ال ااااس ي ف ااام سسااا    ااا  أسااا  فاااا و اراااا الخاااموام الخاصااا   32أواااا الماااا.  

الياااا   ااامو سلا  .ار  االىاااي   فاااهي اةهاااالا    ااايي م ي وقاساااا واااا أراااااا ال  يعااامن 

هحياااار   ذلاااا واااا . ي أااامط ا  اوااا  ف لاااا أ  ف ااا  لع ااام اال اااييا. ،   ااا   200و ااااىيلا 

 أي  يم الوس       هلس االوي ا  رم اف   الواتم العام   وق   الوح و .

                                      
 383،397بن داهة عدة، ص  1
 .397املرجع نفسه، ص  2
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تمااااا تاساااا   اااا طام االىااااي     ااااع  ليو  ااااا القما ااااام ال ل . اااا  إلاااا  أاااام و  

م فاااا اسيااازاع اةراااااا واااا ا اااي طاس   فمس ااا  ،   تااااي ال لااا .   اااا م ي   اااا ال ااا طا

 ال ط   ا.

م أ وااا  ذام ن اااار  م  ااا    ااا  العاااعم القزاحااامت، واااا رااا ا 1867تاسااا  وقا ااا   اااام 

ى ااااا اااااعف ا سيااااا  الي ىااااا فااااا تاوااااا الااااب . أاصاااا  فااااا   ااااا.   1870   1869

الم ماساااااا.    ااااامم   ماااااا  اة ااااام القزاحم ااااا  الم  ااااام ، و اااااا مام ل م حااااا ر ا، واااااا 

وخز سااااا لم وااااا الوباااا  
 2)

،   ااااااطم ال ااااا    واااا لم الم ماسااااا، إلاااا  اال يااااما  وااااا 

ال ما ااااام  ال لااااا . رالي احااااام المر  ااااا  ل قااااام  الموياااااان ا،    ااااام  نااااام الواااااا رال  اااااب  

لم ااااطعيا  هاااماي،   القزاحااام رالوسااا     ااا   ااام  واااا العااامت  العاوااا  القزاحم ااا    

مس اااا   هااااا أاااامت  فمس اااا   ذام أ اااالم  ل . اااا ،  ر ااااا الي اااا  ف،     ااااام ال اااا طام الي

را اااي ما. الوبااا     البااال ر واااا الخاااار ،   لحاااا لااام   اااييم و ااااطو   ااا ط    واااا هااالا 

الواااا ر ااابم  ممتاااز اة ر ر ااا ا فاااا الم ط ااا  ال  اااط    الغمر ااا ،   تااااي  عاااما. ال لااا . 

ألف س م  3015فا    ط    أت م وا 
 1)

. 

 9.691     عااااام ي  ل . اااااا  مي حااااا ي  اااااأواااااا  ااااام. ال لااااا . واااااالحا اةراااااااا  ماس

اهحيار
 2)

. 

 875هحياااارا، أت أي لحاااا فااام. وااا لم واااا  مرااا   اااا  350أت أي لحاااا  لااا .ت ىااا الا 

 520ويااام،   أصاااب  تاااا فااام. واااا واااالحا اةراااااا فاااا   ااا ط     م اااا  3500فاااماي أت 

هحياااار،  أااا     اااا الييااام   52.000ويااام ومرااا ،    صاااا ا نماااالا  5200فاااماسا، أت 

هحيااااار أت أي و ح اااا  اة ر ر اااا ا  13.900تاساااا  و ح اااا  اةر  المم  ىاااا  لك ر ر اااا ا 

ويما 139.000فماسا أت وا   ا ت  34.75
 3)

. 

 اااا  أ   وعااام ع ليو  اااو  ق ااا   نماااا ا للااام،   ا نااا  رعااام  1843  و ااال  اااام 

ذلااااا أي وساااا و  فمس ااااا ررااااد  لاااا . القزاحاااام رلااااا    واااا   لم إلاااا  فمس اااا  ا   ا ياااام  

                                      
 2) 

 .102وا  1975 . ر  اح يا الم ماسا   الوما.( القزاحم  1871  ر    وا    ز زي –
 1) 

  .28، ص. 2009، .ار الحيا  العمرا القزاحم 1962 – 1919ى ا إ ما  ا: اال ي طاي ال ل .ت فا القزاحم  أىمم  م   –
(2) 

– Claude Martin, des Israelites Algériens, 1830. 1902, Paris, 1936, p.350. 

.37 ا أىمم  م   , ص.   
 

(3)
 – Idem., p. 351.  .37 ا أىمم  م   ص.   
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رسااا ر  نما  ااا ، ةي ال لااا . تااااي  ق   ااالم  1858المق ااا  العاااام لمم  ااا    ااا ط     اااام 

للم  ص  م .اأ  
 4) 

وااااالتم  إلااااا  وق ااااا  العااااا  ت اليمس اااااا فاااااا  1864   نااااا   لااااا . القزاحااااام  اااااام 

القزاحاااام فااااا سياااا  الم ااااا ع، ىياااا   وساااا  ا   اااا  ىااااو االسيخااااا    العناااا    فااااا 

صاااامر  اااامار وااااا  1865  ل اااا   14المقااااال  العاواااا ،   لاااام  طااااا اةواااام ت  ااااما فيااااا 

  الق  ااا   اليمس ااا   ل  لااا .   الم ااا م ا وعاااا رسااا ر  أخسااا   المق ااا  ساااص   ااا  فاااي

وااا  اىييااااالم راااصى اللم العخسااا  ،   اتي اااب  ال لااا . رعاااا الو ااا ل الممس ااا ،   أأااالم 

المقاااال  العاوااا  راااالقزاحم  طالااام تاااا  ااا   ارياااما  واااا هااالا الياااار   ريو  اااو الق  ااا   

 القما    للم.

 اااو هااالا اللااامق و ااال  لااام و ح ااا     ااام ىماااا الموااااوا ال لااا .ت لياااا   ااا   ا  ااا   و 

لااا    ف   ااام،     اااو صااا    ر لااا . القزاحااام أااا    لااام ا وبماط ر ااا ،    اااام روااا الا 

 ااااب   عاااام  رى اااا  إلاااا  القزاحاااام ل  سااااا  رز ماااااحلم،   اال يااااال وعلاااام   اااا  ا طااااار 

الاااالت  اااايم ف اااا  وعاااام ع اليق اااا  ،   سعااااد فااااا الاااامفاع  ااااا اليحاااام  .اأااااا المق اااا  

 اااا  الي م ااام الااالت  ااامم إلااا  ىح وااا  إ م اااا أ ل ياااا   وغ م ااا  اليعااام عا   أاااار  فاااا 

  العخسااا ام أو اااا  الح سااا  ل هااا ي   نااا   فاااافم   طاااالب ا رالبااا    ااام.ا واااا ال ااا ا 

ف   ف را
 1)

. 

  لحاااا الوااااتم العاااام وحمااااه ي تااااي وعارااااا ل يحااام  أ فاااا واااا أي    ااام القزاحااام  ا 

. ل ي ااامو ا فاااما.ن إلااا  ال ااا طام   ا يااام  أي  يااام  اةوااام لكأاااخاص المع  ااا ا واااا ال لااا 

المخيس  فا الم اطو اليا   ح  ي رلا رمطالبلم رس ر   ا.     ر  ط 
 2)

. 

 ااا ا تم م اااا  ىااااار  اةأيااااام  1870 ااابيمبم فااااا فمس ااااا  4  رعااام   ااااام نمل ر اااا  

فااااا و م ر اااا  راااا ر.    ت ااااف رعااااغ ي القزاحاااام ف اصااااا و ااااا    رهلوااااا  ىياااا  أ  اااا  

أتيااا رم واااا سيااا  العاااام ال ااامار المعااال ر  24مر  ااا م ىح وااا   ااا ر ر نااا   اليق ااا     صااا

                                      
(4)

 – Aymard. R, L’œuvre Français. Paris 1892, p 105.  .37 ا أىمم  م  ، ص.   
 .38أىمم  م  ، ص.  – (1 
ري   م أ ااع القزاحم لسال    ا   فمس ا اال يعمار  .   ه  فمس ا وا  ياالعم  فا فمس ا،    م تاي وح أ  . لف تم م   ه     م  - (2 

 :ل مز م وا اليياص ا أس م .أص    ل .  

 Claude Martin, op, cit, p. 44.  .38 ا أىمم  م  ، ص. 
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الاااالت   نااااا ريق اااا    لاااا . القزاحاااام رساااا ر  نما  اااا    إنبار اااا    ر ا ااااطي   ساااازع 

ال لاااا . راااالليلم ال م ماااا    لب اااا ا لبااااا  اة ر ر اااا ا ال عاااا م رعاااام أي  طبعاااا ا رااااصأ  لم   

   ااااا.ا لم   رحااااا و اااااهم الو ااااا  اةأاااامن  بااااا ذلااااا(   وااااا ى ااااا ى لاااام أي تم م اااا

لااا فمس ااا نساالا  ل و ااو للاام وااا . اااس را اايغا ال اام ق السااعب    الم يعساا   اليااا  ماام 

  أتبم ى م فا ى ا  (
 3)

. 

   اااام أ.ن  ق اااا    لاااا . القزاحاااام إلاااا   و  ااااا رعناااالم إلاااا  أي أصاااابو ا  نااااا  

 ااام   ي راااال ال  ليمس اااا،   تااااي هاااغال  ال نااااا  هااام ال  ااا    الياااا ا ااايخمويلا  اااا طام 

 اح ااا  الم ماساااا ةرااااا لا فبااام  ال لااا . رالي احااام المر  ااا  الباه ااا االىاااي   فاااا  ااا م 
 1)

 ،

 فا      أألم. %200  اليا ر غ  

  ا ااايممار الااام ا أ.ن إلااا   صااا   المااام ا إلااا  أي  ااامف  فاااا  ااااو ا فاحااام   ااامرها 

لساااال  ال لااا .   ر ااا تلم الياااا أف  ااا    احاااا الم ماساااا واااا الماااا    أف ااام لا  2400%

 ااا  الق  ااا   اليمس ااا   تمحافاااص  للااام   ااا   عاااا سلم الم مااام وااا  اةر ،    ااام ىساااا  

 اا طام االىااي  ، وااا أنااا اىااي   فمس اااا و اااطو ال باحااا اليااا   ااح لا  اح اا  الم ماساااا 

   اااااح م أأاااامن.    واااا   رعاااام ذلااااا ال لاااا . إلاااا   نااااا    اااا ب ي اةهااااالا اةرااااااا 

لسال  فمس ا
 2)

 . 

 ااااق   اللقاااام   1886يااااا  اااا     أصااابو  القزاحاااام أراااااا لمخي ااااف الق  اااا ام، ف

اة ر ر   إل  القزاحم اةر ام اليال  :
 3)

  

 س م . 220.000اليمس   ي   ●

إ طاااااالا،  44.133إ اااااباسا،  142.000س ااااام  واااااا ر ااااا لم  217.000اةناسااااام ● 

واااااااا وخي اااااااف الب اااااااماي اة ر ر ااااااا   ألماس اااااااا،  15.000واااااااالطا،   ىااااااا الا  15.333

 رم طاس ا ...(.    ما، ر ق حا، ال  ساي، ر اسما، 

 س م . 43.000ال ل . ● 

                                      
(3) – Claude Martin, des Israélites Algériens, Op. cit. p. 351.    .39ص.   ا أىمم  م  ،
(1)

 – Burunet M. J. La question Algérienne. Paris 1892, p 152.   
 2)

  .300ر  ز ز، ومن   ارو ص.  – 
 .41را .اه   م ، ص.  - (3 
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   م ااازم القلااا  الغمر ااا  واااا القزاحااام رالي انااام اة ر راااا الح  اااف أ فاااا ل قلاااام 

 102.453اةأاااامن ى ااااا تاااااي الع ساااام ا  ااااباسا  لاااا ما   اااا  الع ساااام اليمس ااااا راااا  

،   فااااا ىاااا ا تاااااي  اااام. ا  ااااباي  ياااا ل  اااام. اليمس اااا  ا راااا  ر 78.880س اااام  و ارااااا 

ي    ااا مت ر عباااا ،   رمااام  ا فاااا المومم ااا ،   راااصرر  وااامام فاااا تاااا وااامام فاااا  هاااما

واااا  ااا و   ر اااا صااااق   ر  ااايم، فاااهي اليمس ااا  ا تااااس ا  عاااح  ي  الب ااا  فاااا تاااا واااا 

   م اي   و يغاسم   وع حم.

أواااا ا  طاااال  ي ف ااام  ممتاااز ا فاااا القلااا  العااام    واااا القزاحااام، تماااا أسااا  واااا ااااما 

تمااااا تاااااي ه ااااا  وعاااام ع لياااا ط ا صاااا    ا فااااا ، ا مالساااام  يهااااغال  الملااااانم ا  ناااام 

القزاحم
 1)

. 

 26  لياااامن   الع ساااام اة ر رااااا أصاااامرم إ.ار  االىااااي   اليمس ااااا  اس سااااا فااااا 

 ماااا   ل م لاااا . ا اةناساااام فااااا القزاحاااام الق  اااا   اليمس اااا   أاااام ط  أي  1899ناااا اي 

هاالا  حاا ي نراااحهم   ط اا ي القزاحاام،    اام  اامر  اام. الاال ا اأيااار ا اليقاا   رعاام صاام ر 

لاااااام  يقااااااا   سماااااا هم  1921 – 1911أااااااخص،   ف مااااااا رااااااا  170.000ال اااااااس ي راااااا  

س م  ر بم     ا سقا  30.000
 2)

. 

   العق اااام أي الملااااانم ا إلاااا  القزاحاااام وااااا ف ااااما    وقموااااا   وعاااام.ت فمس ااااا

  أ ر رااااا، فبعاااام أي  ااااز  ا وماتااااز اىااااي للم فااااا القزاحاااام     اااا م ا و ال اااام اةواااا ر 

ا   أااام. هم، رااا أراااا. ا الح  اام وااا لم فااا وقاااا ر  ىعاا  .  أااالم .ا اا ا   ااا  القزاحاام  

أااااااهم واااااا الموياااااا   هااااا  الحا ااااام اليمس اااااا الي مت سااااا  . فاااااا .ت  ااااااس  أ مااااا ر 

 VICOMTE DE St Aymour  اااا  ا فاااماط فاااا ال  اااام الااالت تااااي  عاس اااا   )

اةهاااالا واااا  باااا الح لااا ي، ى اااا   ااا  ، يااااا اة ر ر ااا ي    ااام ي إلااا  اةهاااالا س ااام  

ار    عيباااام سلم  اااا ل  رعاااام   ال  ساااا   إال ل  اااايغ  ي،    غتاااام يأي العااااياحم   اىي اااا

المعاااااو م اليمس اااا   المل  اااا  ل مقيماااا  القزاحاااامت  اااام أ ااااارم العااااما     البغنااااا  راااا ا 

الي يااا ا   نلااا  إلااا  سيااااحت أط ااام  فاااا الع  ااا  ر  لماااا...ي    نااا ف  ااااح  يأي المااا اي ا 

                                      
(1) – C.A.O.M. G.G.A. Carton F 80/1804. (charte – partie conclue a Cork pour le transport d’émigrants Irlandais 

en Algérie, 23/10/1863), (projet d’immigration chinoise).  .42 ا را هاس   م ، ص.  
  .42را .اه   م ، ص.  – (2 
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م اااا  رعاااام    إسساااااق س اااا ا  اناااابلم فا اااايبم ا الاااال ا تاااااي   اااا لم ىما اااا  وسااااال  الق

رم اصااااابلم    ع اااااي اي   ذهااااام إلااااا  ىااااام  صاااااف الم ااااااف اليمس اااااا رااااا  يوم راااااايي 

 Satrape  ااااا  ىحاااااام رااااا . فاااااار   – ااااام ما  –(   هاااااا   ااااام   تاسااااا   ط اااااو   ااااا  

الم ااايبم ا،    حعاااف فاااا و الااا   اااا أاااع ر المااا اي ا اليمس ااا  ا رااااليي ل   راااال ي ذ،   

الع اااف، إذ تااااس ا ال  ااام ي فاحااام   منااا  واااا اةهاااالا  ااا ن الناااماحم    ااامى بلم ريحااام  

أ ما  ال خم ،    م رارت  العمال    رنا  ال  ا    سمفا لم...
 1)

. 

 >9::3أفرٌو  44قاّىُ 

اأااااايلم هااااالا ال ااااااس ي را ااااام ي ااااااس ي اليمس ااااا ي ساااااص   ااااا  أي  حااااا ي اةراااااااا  

ووم  اااا  يسااامق ف ااا  ا .ار  القما  ااا  فاااا وي اااا   المويحااام ا رعااام أي تاسااا  يوقااااال 

، ةي   اااا  : يل اااام ني أ اي Bourlier ىاااامهاي     ااااا أناااا ا  ىياااازم ال احاااام الم اااامر، 

رالي  ا فا تا وحايي لك ر راال ما  
 2)

. 

هاااام، رطب عاااا  الوااااا ، اة ر ر اااا ي    Warnierتاااااي الم اااايي م ي ى ااااا وااااا  اااااس ي 

واااا الوسااا     ااا   1890إلااا  سلا ااا   ااا    1877الم اااي ط  ي الااال ا  مح ااا ا واااا  ااا   

 هحيار. 377.877

ل اااام  اااام ال  ااااام يرمبااااا.رامي  م اااام   ساااام ا اااايمرا  ال ااااا  إلاااا   فااااا العاااا اع(  ااااا 

طم اااو الب ااا  راااالمزا. العااااح ، فيحااامر و اااام المااامام   اااا   طم ااا    أ اااال م ال قااا   

أر اااااا أىااااام  1886ر ااااام ت ااااام  االىيقاناااااام.   فاااااا  ااااا    1891إل ااااا  رعااااام  ااااا   

المواااااف  ا المو  اااا ا فااااا الغاااام  الاااا هماسا إلاااا   اوااااا  مالاااا   هااااماي   م ااااما  ااااا 

،  سااااف ف اااا    ااااا 1887الم اااا ع  اااام  نلاااا  وباأاااام  إلااا  الواااااتم العااااام فااااا واااار  

هي اةهاااااالا اة اااااال م و ااااايعم  هااااالس العباااااارام: يفااااا ر   ااااا  م الع ااااا . ل ب  ااااا  واااااا فااااا

 يعماااااا ي إلااااا  اليقم ااااام   االريااااازا  واااااا طااااامق وويحااااام ا ال  وااااامنلم ى اااااا    ال 

ا اااايو ا   ااااا طاااام. أصااااوا  اةر  وااااا أراااااا لم و ااااي لم ا لااااللا  اااا مام . اااا ي 

 عااا . أى اساااا إلااا   ااام   ااا  ام أ ااا ، إذ  حياااا ا اااي ق رعاااا ال طااا  ال  م ااا  واااا ف ااا  

                                      
(1) – Le Vicomte de Caix de Saint – Aymour. « Français – Espagnols, Indigènes et Italiens », in Historia spécial, 

juin 1987, n° 486 H.S. Paris 1987, pp 98 – 99. 

 .      46 – 45 ا را .اه   م  ، ص. 
 2)

 .177أن م ي، ص.  – 
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 douro)   ااا  م أاااا  واااا ال ااا   اليا ااام   لمااام     ااا  أأااالم أ  %50رياحااام   ساااا إلااا  

رص مااااي أ ال ااا   يوااا   تاااا هااالس العم  اااام اليافلااا  فاااا وااام.  سااا م  إلااا  رأ اااما  تب ااام. 

تاااي  ااما ا ا نااما ام رعاام ذلااا وعم فااا: إونااا ى رالم اف اا    اا  الياازام فمواتماا ى فااصومى 

 راااالوقز...   اااا هاااا الطم  ااا  الميبعااا . ل ااام صاااار اةوااام وعم فاااا: إي  ااا م   ااا  م الع ااا .

هااا   ااا م أااام   المااا    ا ل   اااام روم ااا  الوقااازي... أاااااق صااااىم الي م ااام راااصي نم ااا  

أىحااااام الوقااااز   م بااااا تاساااا   ساااامر   ار ااااا   أي السااااي ام تاساااا   و اااام  البااااا لياحاااام  

المم ا ر ما رخ 
 1)

. 

اليااااااا  مأ اااااالا المواااااااوا  Orléanvilleل اااااام  صااااااا اةواااااام يرعسااااااار ي ووحماااااا  

Fourrier أاااااا   ر م اااااا  المم  اااااا ، إلاااااا  ىاااااام   اااااام م   ااااااب  ام لكهااااااالا رخساااااا ص ،

المسااار ف ال ناااح   ل اامفعلم إلاا  وز اام وااا اال يااما  ومااا تاااي   اااهم فااا اليمم اام الاا  

 ي اها آلنا    م م المب عام.و

، المعاااام ق رافي ااااارس إلاااا  الواااازم،  اااام Tirmanيإ ا    ااااا اليساااامفام فااااهي الواااااتم 

ا  الممنااا  واااا الموااااتم وعمفيااا  هااا  وب ااا  اليااامه ر الااالت اتييااا  رخ صااا  ويا.هاااا: يالعااا

 ااام   واااو رااااةوا العمااا وا واااا اليماااا  رعاااا المب عاااام الع   ااا  ة اااما  المناااارر    

اليااااا  ينااااا إلاااا  اأااااي   ومي حااااام اةهااااالاي
 2)

،    ااااام فااااا سياااا  ال  اااا  رطمصساااا  

 ص الااا  ار  ىااا ا أ  اااا أي ال ااااس ي الااالت   سااا م    ااا   ااام أ.ر  فاااا الو اااباي، رخسااا

ال  اااام    اليمااااا  الب اااا  الع  ااااا، إنااااما ام  اااام ع      اااام وح ياااا  ت  ااااماي    اااايح ي 

 اااار   الميعااا   ل  ااا  ام الخمااا  الياااا  اااي ا  ص ااا   الم ح ااا .   ااام أي  طب اااو ا ناااما  

ل  ااااس ي المااامسا ااااا  اااار ا   اااموا  حااا ي الع اااار   ااام  827الم سااا ص    ااا  فاااا الماااا.  

يي ىا لم اص   االأي  ام ارا ل   م  المما   وما  م  البا  و
 1)

. 

 يلاااا    ماااا  أر اااا  وااااا ا ىساااااح ام اليااااا أ  ماااا  فااااا و ااااا ع الب اااا ع ال ناااااح   

 1870  المااازا.ام الم يم اااا    الوقااا   اليااااا   عااا  القزاحاااام فاااا اليياااام  المميااام  وااااا 

                                      
 1 )

 .189 – 188أن م ي، ص.  –
 2)

 – A. N. F. 80 1881 et 1837.   مأا ىاف  اةأيام لمن ال  ار  العاو  لمم    القزاحم، لحا العم  ام  م ا يممم فا .احم Orléanville   إل

 ى م سعم   السوافا  Gérente(.   مها تعف ال  ا  ر  Fourrierريع  و ولام أ   الب م   المواوا   Jules Cambon.   ام 1894 ا   

Marchal   رصي ووحم )Orléanville        ىال  وا ر   المزا.، ص .رم  102   ام  10 م  مف  فا وم   1880اليا  م إسعاحها فا ن

س  أىاط رالحيماي ةط   وم  ومح     ا اة ما  . صم   اوا العمال ، يرص12.000هحيار وا اةرااا وا أه لا البال   م.هم  14.000ف لا 

 .191اليا    ا لك ف تاس  وعل ر  ف ل ال ز م.ي س    ا أن م ي، هاوش ص. 
 1 )

 .191أن م ي، ص.  –
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.  محااا  ااما   اةر ااام وااا ا اايخ ص وااا   ااا:  بااا العاام ع فااا   ي اال  اااس ي 1890إلاا  

 326، تااااااي المعااااام  ال ااااا  ت هااااا  1874 – 1870الييااااام  الخما ااااا   ، أت أ  اااااا  1873

ل وقااااز، أوااااا فااااا اليياااام  الخما اااا    166ل ماااازا.    118رال  ااااب  ل مب عااااام ال ناااااح     

ااامع فاااا  طب اااو ال ااااس ي  رعااام   371( ف ااام  صااا   اةر اااام إلااا  1876الم ال ااا ، ى اااا أ 

الميما ىاااا  وااااا  ىقااااز. فااااا اليياااام  188اليمااااا  الماااازا.    150ىالاااا  ر اااا   ناااااحا   

رال  ااااااب  ل ب اااااا   604صااااااارم المعاااااامالم ال اااااا       اااااا  الياااااا الا  1884إلاااااا   1880

ل وقااااز.   أأ ااااما ر اااا  ال  ااااام ذر  اااا  أ  ااااا   320الليمااااا  الماااازا.    241ال ناااااحا،   

ل مب عاااااام  1087إذ ر غااااا  اة م اااااام  1889إلااااا   1885اليياااام  الخما ااااا   المميااااام  واااااا 

ل وقااااز 666  الليمااااا  الماااازا.  343ال ناااااح     
 2)

. ل ياااالت م فااااهي الم ااااصل  ه ااااا  يع ااااو 

وااا  :  1889رمقااام. وعااامالم، أواااا اةر اااام ال  ا ااا   فم  ااام  أت ااام، رو اااا  اااق    ااا   

. 1871فاااااا  ااااا    82   186ىالااااا  ىقاااااز، و اراااااا  777ىالااااا  ر ااااا   نااااااحا،    1155

   1871 ااااا    68و اراااااا  1890فاااااا  360   1886ىالااااا  اليماااااا  المااااازا.  ااااا    396

125     1875. 

فااااا ونااااا ي  اةر ااااام ال اااا     ل مب عااااام ال ناااااح      1873يل اااام   اااابم  اااااس ي 

اليما ااااام الماااازا. راااا  ر واااامام ر  مااااا  يااااز الوقااااز إلاااا  أرراااا  واااامام،   رااااللا  محااااا 

هحياااار 378.000 ااا     ااا   14اال اااي طاي الخااااص واااا الوسااا   فاااا اااامق 
 1)

واااا  

اااام واااا  1891 ااا    Tirmanأنااا . أراااااا ال ااال  ،   ولماااا ر غااا    مااا  اىيقاناااام 

ا يبااامس ي عم ماااا لااابعا الوااااالم المغ اااي   وساااا.رام(ي ف ااام اااااطم فاااا اةأ ااام إلااا  

اال ياااماق أواااام وق ااا  العااا  ت
 2)

م ل ااابش اةهاااالا: ي محاااا لاااا  ، راااصي ال ااااس ي  ااام  اااخ 

ال ااا   رصسااا  ال   نااام اآلي، فاااا الم طاااو الياااا أااالمم  طب  ااا ،  ااا ن  ااام. ووااام . واااا 

                                      
 2)

 ىقز. 441اليما  وزا.،  321ر  ،  1022صارم الم ن  أت م اويما.ا   اسو ارا:  1894إل   1890فا فيم   – 
 1)

وا  955.000هحيار ذ،    م ل    وطالم الم ي ط  ا   ب    ا ع :  577.000ريقزح   1890إل   1871 ام اال ي طاي الم ما فا فيم   – 

و   ي هحيار وغه   ل ومر(. وما نعا  م. الم ي ط  ا ال م   ا  8,7و   ي هحيار و لا  13.6اةرااا الحاح   فا اليا ا .ارت   اللت  عم( 

 .192(.  ا أن م ي، هاوش ، ص. 1890     198.985 – 1892     100.549 ينا ف  
 2)

 – Sénatm: J. O. Débats 16 février 1892.  .192 ا أن م ي، ص. 
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 المواف ااا    ااا  أو تلااام ر  ماااا صاااار الح  ااام وااا لم أما ااا ا  اةهاااالا الااال ا  مح ااا ا واااا

   ماال فا أرا  تاس ا  م ح سلا وا  باي
 3)

  . 

لااام  حاااا فاااا . افعااا     ا ا ااا  أااا  ا نأااام   ااام  1887يالوسااا    إذي، هاااا أي  ااااس ي 

ال  سااا   ف لاااا رساااماى   1904 ااااس ي ل غالااام،   ذلاااا هااا  واااا ا يااامق رااا  أ ناااا  ااا   

ىااا ا ع ياال اااي طايي فاااا اليم    اااام المال ااا  مي  ااا ل  رحا ااا  فاااأىااام الموااااو ا فاااا   م اااا

هااا   ااااس ي ل م اااي ط  ا ي وماااا نعاااا ت وااا   بااام   ااام   اااي  ف  1873 اااا : يإي  ااااس ي 

المغرتي
 4)

  . 

  راليعاااا ف ااام  محاااا الم اااي ط  ي واااا االسييااااع  راااللا ال ااااس ي( رح ي ااا  أ  ااا . فاااهل  

طبو ال اس ي    : 1892 ا   أتي رم 
 5) 

 . ار فا  ما  القزاحم 79

 . ار فا  مال     ط     111

 . ار فا  مال   هماي  102

 وساااا   الب اااام ام  1884أفم ااااا  07هاااالا    طب  ااااا ل  اااااس ي اليمس ااااا السااااا.ر فااااا 

تاو اااا  الساااا ى ام فااااا القزاحاااام   اااا  اال ااااي    الاااالا ا فااااا إ.ار  أااااغ سلا المال اااا ، 

،   س اااما ل  ااا  واااماأ  لا    اااع  هااالس -فمس اااا  –أااااسلا أاااصي الب ااام ام فاااا الااا طا اةم 

الب اااام ام   اااا  ى ااااا  أرااااااا الي ىاااا ا القزاحاااام  ا المقااااا ر  للاااااي   ا ااااييا. وااااا 

الناااماحم العمر ااا  الميم اااا    ااا  القزاحااام  ا الااال ا لااام   ااامم للااام أموااا   ااالتم و اراااا 

اة.ا  الناااام با، تمااااا لاااام  ماااا   للاااام فمصاااا  الأي ااااار وااااا   اااا    اااا لم فااااا المقااااال  

م يخبااا  الياااا لااام  يعااام ف لاااا  ااام. وم  ااا لم فاااا نم ااا  الوااااالم  اااي  سااا ا   ع ااا لم الب م ااا  ال

إ.ار  االىي  ،    ومو ي وا ىو اليمأ  تمح ا  ل ب م ام
 1)

. 

،  اااام 1884أفم ااااا  07،   وم اااا م 1868وااااات  20  ر ااااا    اااا   اااامار صاااامر فااااا 

الااااالت  ااااا ص فاااااا أىحاوااااا    ااااا  إ ااااا ا. و اااااغ ل   رحا ااااا   1919فبما ااااام  06وم ااااا م 

                                      
 3 )

  رهنما   و  و، فيب ا رصي  م.ا  يما  1889وواف   هماي      Dunaigreرعم أي اىيار ل ح ي   اليا العم   يخ  ي رلا  ا أراا لم، أوم  - 

 . 192وا اةهالا لم  ع . ا  م ح ي أراا.  ا أن م ي، هاوش ص.  40.000إل   35ر ا 
 4)

 .193 - 192أن م ي، ص. – 
 5)
 – A. F. G. 10 H 63.  .193 ا أن م ي ص.  

 1)
 .56 – 55 ا .اه   م ، ص.  – 
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 ااام ام تاو ااا  السااا ى ام إلااا  وعمااام ا فمس ااا  ا،    اااا  ساحااام أااااص   ااا  رأ  الب

تااااا ومتااااز ا ااااي طاسا  حاااا ي فمس اااا ا،  ياااا ل  ولااااام اااااارد الوالاااا  الممس اااا ،   اااااارد 

العاااامط  ال ناااااح   فااااا ني  اىاااام،    يح ااااف رنااااماي   ي اااال ال اااا اس ا   الي   مااااام، فااااهي 

وااا أصااا فمس ااا،   لاام   ناام  نم اا  رح ااا    ساا ا  الب اام ام تاو اا  الساا ى ام تاااس ا

واااا ر ااا لم وط  اااا   ال نزاحااامت  اىااام،   ىيااا  الب ااام ام المخي طااا  تااااي   نااام  اااا رأ  

تااا و لاااا ساحااام أااااص واااا أصاااا فمس اااا تمااا  ااام    ااا  ذلاااا ال  ااااحو الم ااام   لوح وااا  

االىي   الخاص  رال  احم اال م   لمح ا    س ا  الب م ام تاو   الس ى ام
 2)

. 

م ي فاااا هااالس المقاااال  الب م ااا  واااا  حياااا للااام ال ااا طم     سااا ي   ااام  نااام المعمااا

 وسالولم    من  الحي  لسالولم،   هحلا أصب  القزاحم  ي  و  رىميلم. 

  ت  ااااما وااااا تاساااا  المماتااااز اال ااااي طاس   اليارعاااا  ل ب اااام ام المخي طاااا   يواااا   إلاااا  

تاااالممافو  ر ااام ام تاو ااا  السااا ى ام،   ذلاااا فاااا ىالااا    فمهاااا   ااا  العااام ط المط  رااا 

ا .ار ااا  ال  وااا  ل ب م ااا ،   العااام. الحاااافا واااا ال اااحاي اة ر ر ااا ا رماااا   ااام  رهسعااااا  

وق ااا  ر ااامت،   المسااامر المال ااا  الحاف ااا  لي ااا  م المساااال  الب م ااا  النااام ر  ، تماااا تااااي 

اليمت ز فا هلس العم ط     ام ر   فم  اةوا ل م ي ط  ا اة ر ر  ا
 1)

. 

 واااا    اااام. تب اااام وااااا المماتااااز اال ااااي طاس   إلاااا   1919 – 1871  فااااا وااااا راااا ا 

ر ااام ام تاو ااا  السااا ى ام   اااام إل لاااا  ااام. واااا الااام ا  م، في ااابب  هااالس ال  ا ااا  فاااا 

 عااااحم المااا اط  ا القزاحااام  ا الااال ا  اراااا ا رعااام   و  اااا المماتاااز اال اااي طاس   إلااا  

   عط ااااا   1945 – 1919هااااالا الم  اااااف نمااااامم العم  ااااا  ف ماااااا رااااا ا  مر ااااام ام،   أواااااا

راااااا ا لعم  ااااا  إلواااااال اس اااااب ا.   ااااابم  خااااا ق اة ر ر ااااا ا الااااال ا أصااااابو ا واااااا المع

الاااام ا  م رالب اااام ام الحاو اااا  الساااا ى ام أعاااا   رح اااايلم   اااا  رأ  الب اااام ام القم اااام  

ل يااااااحت وق  اااااا ر ااااام ا  الب يااااا  و ااااا م ، هااااالا إلااااا  ناسااااام   اواااااا أأااااامن واااااا ر  لاااااا ا

الم مغماف ااا  ل واااام  العالم ااا  اة لاااا    االىي اناااام العاااام م  ل قزاحااام  ا ااااام  م  ااااام 

سااازع اةراااااا   وساااا.ر لا ةناااا    ااا   المماتاااز اال اااي طاس      و   لاااا إلااا  ر ااام ام 

 تاو   الس ى ام.

                                      
 2)

 .56المم.ع سي  ، ص.  – 
 1)

 .59الممن  سي  ، ص.  – 
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ر م ااا  تاو ااا  السااا ى ام، تاسااا   153أسعااا    1895إلااا  1870  أااا   المااام  واااا 

 طاس     ألو اااا  رلااااا . ا  اااام اااااماسا ل ياااا ا ي المااااالاأصاااا  وماتااااز ا ااااي
 2)

، و لااااا فااااا 

ومتااازا  وااا   إلااا  ر م ااا  تاو ااا  السااا ى ام 90القلااا  الغمر ااا  واااا الاااب . 
 1)

تماااا أأااا م  

 إل    ار ا.

ليمس ااا واااا  را   و  اااا المماتاااز اال ااي طاس   إلااا  ر ااام ام تاو ااا   هااامقلاام  حاااا واااا 

ل سااااموا  فااااا الاااا طا اةم فمس ااااا، إال أي  الساااا ى ام  اااا ن  ل  اااا  القزاحاااام   إ ااااما.ها

هااالس ال  ا ااا  لااام  اااغم  مارهاااا، رو اااا  حلاااا نم ااا  ال ا ااا    الوحاااام اليمس ااا  ي الااال ا 

ا .وا  ما ل ا     ال  ط  فا القزاحم ريعا وعم ع 
 2)

. 

 26;3سأحَأر  35قاّىُ 

  اااا   1904 – 1890اسسااااب  وقلاااا .ام االىااااي   اليمس ااااا ل قزاحاااام ف مااااا راااا ا 

رحاااا  ااا      ااازم   ااا  فمس ااا  اةراااااا القزاحم ااا     و   اااا للااالا الغااام  ناااا  العماااا 

لاااا محا الح لاااا ي وااااا اال ااااي  ار راااااةر    اوي تلااااا رااااالطمل  1904 اااااس ي  اااابيمبم 

العم   
 3)

. 

  يناااااما هااااالا ال ااااااس ي ى   اااااام اسي اااااا  اةراااااااا العم و ااااا  المع  ااااا  ل  اااااي طاي 

طعااا  أر   العااام ط ال انااام   افمهاااا فاااا الم ااايي م واااا  
 4)

، ال  اااا طم اااو االوي اااا  

  ال  اااا طم اااو الي اااا   للااام الواااو  ىااامهم فاااا الوسااا     ااا  و ااااىام أراااا    مااا   

للااام وقاساااا أ  رماااا  عا.للاااا واااا ال  مااا 
 

  ااا  ى اااا  القزاحااام  ا ريقم ااامهم أرااااا لم   

  سي يلم را را ي ساللم    ي  مهم    عم مهم.

 اااااا  ا وبماط ر ااااا  ال اس ااااا ،   إ اااااام   هحااااالا وااااا  رما اااااا  القمل ر ااااا  ال ال ااااا    سلا

، أصااااابو  ا .ار  اال ااااايعمار     ااااايو ذ 1871المساااااا.رام الناااااخم  سي قااااا   ااااا ر  

  اااا  أرااااااا هاح اااا  ذام و اااااىام  ا ااااع  رعاااام  قم اااام اةهااااالا و لااااا    عاااام مهم أ  

                                      
 2)
 – Claude COLLOT. Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830 – 1962, Alger: O.P.U, 1987. 

P. 118.  .61 ا را .اه   م ، ص     .   
1) )

 – C.A.O.M. G.G.A. Carton, IM/60.   .61 ا را .اه   م ، ص. Voir aussi: Le département d’Oran et son conseil 

général (list des centres crées ou agrandis de 1871 à 1895 dans le dpt d’Oran) Oran 1830, pp 230 – 235. 
 2) 

 61را .اه   م ، ص.  -
3) )

 – ADDI Lahouari. Op. cit, pp. 57 – 77.  .386 ا را .اه   م . ص  
(4) 

– Jean Marie MIGNON. La colonisation française et les Algériens Musulmans dans le département d’Oran de 

1900 à 1914 – Thèse – faculté des lettres et sciences humains d’Aix – en Provence. France, 169 – 1970, p 

.386 ا را .اه   م ، ص.   .88  
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هحياااارا    ااا   250.000واااا  ز ااام  اااا  1875   1872سيااا لم أ   اااي لم، إذ رااا ا  ااا يا 

 م اااا     740 اااام ر ااااا   1900   1874أس ااااا سقاااام وااااا راااا ا  اااا يا   اااا  المعماااام ا. تمااااا 

. أوااااا اةرااااااا %65 م اااا ، أت رمعاااام   972وقم  ااااام ف ى اااا  ا ااااي طاس   وااااا راااا ا 

 697196(  ااااام  صااااا   إلااااا : 1900 - 1871الياااااا و وااااا  ل معمااااام ا أااااا   الييااااام   

 .%42هحيارا أت رمعم   1.648.677هحيارا وا 

ل اام ا  اا  اال ااي طاي الم ااما رعااحا لااا   اابو لاا  و اا   فااا ال اا  ام اة لاا ، ى ااا 

واااااا الم ااااااىام الياااااا  عااااا . إلااااا  أوااااا   واااااا   ااااام    %65وعا  ااااا  ىااااا الا   مااااا 

 643.510هحيااااااااارا وااااااااا  421.726(، أت وااااااااا و اااااااااىي  Donainesراااااااا يالم وايي  

 .1895   1871هحيارا أ     يا 

  القم   اليالا  ب ا ذلا
 2)

: 

، 1895إلاااااا   1875    ااااا  أراااااااا اال ااااايعمار أ  اال ااااااي طاي الم اااااما أااااا   

 .راللحيار

 

ٍجَىعات ٍساحات 

 االسحعَار اىرسًَ

 باىهنحار

ٍَحينات 

 اىأاٌيل

 هنحار

 اىغابات

 هنحار

 اىَصادرات

 هنحار

ٍجَىعات األراضً 

 اىحابعة ىيدوٍاُ

 هنحار

 97870 83096 774 14000 151348 القزاحم

 38344 135 4053 34156 143755  هماي

 285512 151144 6358 128010 348407    ط   

 721726 234375 11185 176166 643510 المقم ع

 

أ   هاااالس الم اااااىام اةرااااا   اليااااا   اااام  و ااااا تاساااا   ارعاااا  إلاااا  أواااا   ال  ااااف

أي ناااز ا و لاااا  عااا . رطم  ااا    ااام وباأااام  إلااا  الي ىااا ا،  .   ااام1872الوبااا   ل ااا   

أت اةراااااا الياااا  ااام اال اااي       لاااا  ااااا طم اااو اليقاااار المناااارر ا  ااااو ا رب علااااا 

لااا .ار  اال ااايعمار  .   هحااالا و ااال و يساااف ال ااامي اليا ااا   عااام، فاااهي أرااااا الم اااا 

                                      
(2) 

– D. Sari: Op. cit., p. 56 - 57 
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لمنااااارر ا واااااا   المي اااام  رال  اااااب  ل  اااايعمار  اااام سيااااالم.   لاااام  عاااام ل يقاااااار ا الملماااا 

  يمى ساااا . الومتاااا  فعاااا  ،   لحااااا ا .ار  اال اااايعمار   لاااام   اااايط      ااااف اويااااما.   

ا  ااااع اال اااي طاي. ةناااا ذلاااا ا قلااا  سوااا  الي ىااا ا الااال ا ال  زالااا ي  مي حااا ي واااا ر اااا 

وا اةرااا المي م ،   اليا   نم فا و ا   ويم ز 
 1)

. 

وعاااار  نم ااام  ل وسااا     ااا  وز ااام ه اااا، أ اااا لااام  ي ااا  اليقاااار، اسط  ااا  ا .ار  فاااا 

 وااااا اةرااااااا.   وااااا نم اااام تمااااا  رأ  ااااا  راااامأم  ساااامر وما اااا م الوقاااام   اال ااااي    

  المساااا.رام، إذ تااااي فاااا تاااا ومتاااز،  ااايم وساااا.ر  ىااا الا ألاااف هحياااار   ااا  ى اااا  

، و اااا  ذلاااا: 4000هحياااار، راااا  3000الي ىااا ا   أت ااام أهم ااا ،  ااايم وساااا.ر  أت ااام واااا 

رم مرااا  واااا    ااازاي،    ااا مت ى ااا ا رم مرااا  واااا   اااارم. رال  اااب  لك لااا   مااا   رىا  ااا 

1905واااااار   16هحياااااار  ااااا م  3484وساااااا.ر  
 2)

هحياااااارا رال  اااااب  ل  ااااااسا  1158 :  .

سااااا فمبم  17أت  ااااا م ى ااااا ا، رعاااااا رناااااع  أااااال ر واااااا هااااالا الياااااار  ، أت رياااااار   

1905
 3)

ا وااا  رحاااا واااا . تاااا ذلاااا تااااي  ااايم   ااا  ى اااا  المقم  اااام الم ي ااا  الياااا  

   مها، هقمام   ىم م اال يعمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(1)

 – D. Sari: Op. cit., p. 57.  
(2)

 – Bulletin officiel, 1905, p. 496, cité par D. Sari: op. cit., pp 57  - 60. 
(3) 

– Bulletin officiel, 1905, p. 170, cité par D. Sari: Op. Cit., pp. 57 – 60. 
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  القما   اليال    ب ا  ط ر اال ي طاي الم ما
 4)

: 

 

 اىَدة
 اىَرامس اىَسححدثة 

 أو اىَحسعة
 اىَساحة باىهنحار

حرمة جساٌد َّى 

 األوروبٍٍِ

1841 - 1850 126 115000 65437 

1851 - 1860 85 250000 103322 

1861 - 1870 21 116000 129898 

1871 – 1880 264 401099 195418 

1881 - 1890 107 176000 267672 

1891 - 1900 103 120097 364257 

1901 - 1920 199 200000 633149 

1921 - 1933 67 270481 733296 

 ;94 3.86:899  

 

1895إل   1871الي     القل ت ل  ي طاي الم ما وا 
 1)

   

 هحيار 151384 القزاحم

 //   143755  هماي

 //   348407    ط   

 حياره  6433546 

 

 

 

 

 

          

                                      
(4 

– Annuaire statistique de l’Algérie, 1933, cité par D. Sari: Op.cit., pp. 58 – 59. 
(1 )

 – Peyerimohoff: Enquête sur la colonisation officielle, Alger 1906. Cité par D. Sari: Op. cit., p. 58. 
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ا  اع وحا م المعمم ا     ى ا  اةهالا
 1)

. 

 

ااااااهم  اال ااااي طاي اال اااايعمارت تاساااا  للااااا ن ارهااااا العم  اااا  رال  ااااب     هحاااالا فااااهي

   .لكهالا     نم   الم ي  ام اال يسا.     االنيما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(1) –

 
D. Sari: Op. cit.. p. 53
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 >48;3أوت  26 قاّىُ

  العما  ااااا هاااالا ال اااااس ي ل واااامر اةر  وااااا نم اااا  ال  اااا .   االنااااما ام  نااااا  

القزاحااام  ا. هااالا ال ااااس ي  رااااااالح لااا ي   ااا  المز ااام واااا أالياااا  وااا   . ي ىسااا   

الااالت  ااااع  المعااامع اليمس اااا . ي أ.سااا   يح ااام أ  ا يباااار لسااااىم اةر  الياااا  لااام 

 ف لا   سعص ف لا.

رعااام أي  ااام  عااام ا  ااااس ي  1901أتيااا رم  8  ااايمم هااالا ال ااااس ي  عااام ع  واااا  ااامار 

أتياااا رم  اااا ل  أومهااااا رحاااا   ووحماااا   8، ى ااااا  عااااح   لق اااا  لم يناااا   اااامارا 1897

وااااا. ، أاصاااا  وااااا  111لعاصاااام . هاااالس ال ق اااا  صااااا.     اااا  المعاااام ع  : القزاحاااام ا

  يع و ر ا  ي  م ل ي ق اي. 

  وا.   قم م اةهالا وا أراا لم  36  تاي اللمق وا هلا المعم ع اللت اأيسم ال  

هحيار  2.346.667أصب  هلا ال اس ي  ارت الميع   وو  ا ل ح ل ي و اىام أا ع     مرم ر : 

1950هحيار  ام  2.726.700وا ال ص   ال   1930أ       
1
  . 

القبا    رعا اللنا    ال ها.      هحلا لم  عم ل قزاحم  ا وا أراا لم   ن االليقا  ال 

و  ذلا ا   اآلل  الع حم   اال يعمار    طار.هم وا وحاي ال  وحاي في يا وا   يا    ب م وا 

  ب م     يا وا   يا ...

 

                                      
1
 CH – Robert Agéron : Opcit, T2, pp 772-774. 
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 م انرابعــــــصـــــــانف

 انًؤسساث انعقارٌت االستعًارٌت ودورها فً تطىٌر االستٍطاٌ األوروبً فً انجسائر

لعبتتتتتؤسسلت التتتتتة سسلععةارتتتتترسسماتتتتتفعتةاررس ااسسيطانرتتتتتةس تتتتت س  تتتتت رطسسماتتتتتف  ة س

م،سامسرتكتتتيس تتت ساسرتتتمسسأليتتتطس  تتت س تتتة ط س19سألااابتتت س تتت سسلالنسيتتتطسمساتتت تةس تتت  سسلعتتتط س

سألااابتتت س تتت سسلالنسيتتتطس  تتتتةس ر عتتتةسلمسبساساتتترس تتتاطسسلت التتتة سبلتتتب سسا بة  تتتةسسماتتتف  ة س

سل ث تتتاسبةلتعتتتطايسسماتتتف  ةز س تتت سسلالنسيتتتط،سارتتتسس عتتتس  س ب عتتترسا زتتت سيس تتتاطسسلت التتتة ،س

التتتتتتةساتتتتتة سيتتتتتيسسلوتتتتتع سسلف تتتتتطكسلتالت   تتتتتةس ةز تتتتتةساتتتتت طانسسلكتتتتت مس  تتتتت س اثع تتتتتةس تتتتت رس

سا فعطضس  س اطسسلساسارسلل :سماف  ة سسألاااب ساسلتعطايسسلفطزل ،سا   هس

*سلت التتتتتة سسلععةارتتتتترسسلضة تتتتترسبتتتتتةلعطضسسأل  تتتتت :سسلت التتتتتة سسأل   تتتتترسل  ف تتتتتة س

ساسلت الة سسلناس  رسل  ف ة .

*سلت التتتتتة سسلععةارتتتتترسسلضة تتتتترسبتتتتتةلعطاضسسلت ا تتتتترسل ك لتتتتت  :س تتتتت ة راسسلعتتتتتطضس

سسلععةايساسلفعةضسرة 

لتطساتتتتنسسماتتتتف  ة سا   تتتتطسسزضتتتتف س تتتتاطسسلساساتتتترسبعتتتتطضس تتتتطسي سااتتتتسسا سا  تتتتكة س

سسألاااب س  سسلالنسيط.

اربتتتتتسسلفعتتتتطضسللتتتت س لتتتتءسرالتتتتساسب تتتتةسسبفتتتتسسىس لتتتت   سسل تتتت ىسبوتتتت ا سيتتتت ان س  تتتت س

ا ةاتتترسسماتتتف  ة سسألااابتتت س تتت سسلالنسيتتتط،سثتتت سلبتتتطسيس  تتت سسلعتتت سز يساسلفعتتتطرعة سسلععةارتتترس

  تتت سم،سأل س لتتتءسا لتتتة سزةس19سلفتتت س  تتتسا  ةسسا سا سسماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رس تتت  سسلعتتتط س

س   سل اطسسلت الة سسمافعتةارر

 

س
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 االستٍطاٌ األوروبً فً انجسائر و أهى انتشرٌعاث انعقارٌت. - أوالس

م،س تتتتتتتسرتتتتتة    س1830بعتتتتتسيةس  كتتتتت سسلفطزلتتتتت   سرب تتتتتف  س  تتتتت سسلالنسيتتتتتطس تتتتتةمس

سلعلتتتتكطر  س  تتتت س عتتتتال مسسماتتتتف  ة سسألااابتتتت س تتتت سسلالنسيتتتتط،سلتتتتتةسر  تتتت يس   تتتتهسيتتتتيس

  سيتتتتتسسابتتتتتطوس تتتتت عك سبوتتتتت ا سلرالةب تتتتترس  تتتتت سسلتعتتتتتطايسسماتتتتتفعتةايسسلفطزلتتتتت س تتتتت س

 عتتتترس ت  تتتترسسلالنسيتتتتط،سأل سسم تتتتف  سسلعلتتتتكطيسل النسيتتتتطسل  تتتتسطسمسرتتتت ييسبوتتتت ا سي 

سم تتتف  .ساسرتتتسس ب تتت س تتتاطسسلع ة تتترساتتتتسسلعتتتة  سسلفطزلتتت   سسلتتتاريسبة تتتطاسس  تتترسسل كتتت س تتت س

سلالنسيتتتطسماتتت تةس تتت  سسلع تتتسسسألا سيتتتيسسماتتتفعتةا،ساس تتت س  تتتسسسلعلتتتكطر يس اسسل  تتتةمس

-1830سلعلتتتتكطيسسلتتتتايس كتتتت سسلالنسيتتتتطس تتتت  سسألابعتتتت يساتتتت رسسألالتتتت سيتتتتيسسم تتتتف  س 

 س تتت اسا تتت لهسللتتت سيسر تتترسسلالنسيتتتطسClauzel  يرتتتت س (.س عتتتسسااتتتهسسلال تتتطس س ا1870

مسزتتتتسسىسسللتتتت سسألاااب تتتت يسرتتتتس    س  تتتتهسللتتتت سضتتتتطاا سسل التتتتط سللتتتت س09/08/1835 تتتت :

سلالنسيتتتتطساسسماتتتتفعطساس   تتتتةسيتتتتيس اتتتتتسلزالتتتتةنسسلتعتتتتطايسسماتتتتفعتةايسسلفطزلتتتت ،س  تتتت س

س تتتة ب  سرتتتةي سل تتت س رالتتت س  س ع تتتت سس  سسلعتتت  سسلعلتتتكطررسسلفتتت س  تتتؤسليط تتت سيتتتةس تتت سلم

ااتتتت  رسثةز رتتتتر،س لتتتتءس زتتتتهسمسرتكتتتتيس  س رتتتتطبسسلعتتتتطاكس تتتت س تتتتاطسسألاضسلمسب ساتتتت رس

سل الط سسألاااب رس ع  س
(1)
س.

اسربتتتتساس  سسلال تتتتطس س ا  يرتتتتت ساتتتتة سيتتتتيس ابتتتتطسيعتتتتالع سسماتتتتف  ة سسألااابتتتت س

 تت سسلالنسيتتط،سلتتالءساتتة سر تتىساس تتطسس  تت سيلتت ال هسسلتبة تتطريس تت س طزلتتةسيتتيس اتتتس تت   طس

النسيطسلفعتتتال مس تتت مىسسلك لتتت  س  تتت سسمزفعتتتة سللتتت سسلالنسيتتتط،سبتتتتسسل تتتطالسسلت يتتتترسبتتتةل

 استتتطسيتتتيس لتتتءس زتتتهساتتتة سر وتتتىسيلتتت ال سبتتت  طسب تتتطاا س تتت   طساتتتتسااتتتةيتسسلطس تتترس

ل تتتت مىسلبفتتتتسسىسسيتتتتيس ت  تتتترسزع  تتتت سيتتتتيسسلفتتتتطسهسسلفطزلتتتت ساسا تتتت مسللتتتت سساتتتتفعطسا  س

سلعتتطس  رسسبتتةلالنسيط،ساسيتتيسي تتة طس لتتءس زتتهساتتة سرتتس  سللتت سضتتطاا سسلفض تت س تتيسسللتتفي

سلفتتتت ساةزتتتتؤس لتتتتفرتس تتتت سزعتتتتتس تتتت مىسسلت تتتتةاطريسللتتتت سسلالنسيتتتتطساسضتتتتطاا س ع ر تتتت ةس

                                                           
(1)
  .11،سصس1999،س ر س سسلت ب  ة سسلالةيع ر،سسلالنسيط،س1930-1830انجسائر بٍٍ فرَسا و انًستىطٍٍُ  ةلىس بة :سس
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ببتتت س طس تتت  طسسلطس تتترساسسل رتتتؤسلكتتتتسيتتتيسرطلتتت س تتت سسل التتتط سللتتت سسلالنسيتتتطساسسماتتتفعطساس

ب ة
(2)
س.

سلتتتتايسسرفتتتتط سساتتتتتهس تتتت سسلفتتتتةار سس- سBugeaudاسلتتتت سركتتتتيسسلال تتتتطس س ب التتتت  س 

سلالنسيتتتتتطر يساسسلتعةايتتتتترسسلفتتتتت س ةضتتتتت  ةسضتتتتتسسسماتتتتتفعتةايسب طابتتتتتهسسلعساسز تتتتترسضتتتتتسس

رضف تتتت س تتتتيسسل كتتتتةمسسلعتتتتةي  سسلتتتتاريسس-سلفطزلتتتت  يساسماتتتت تةسيعةايتتتترسسألي تتتتطس بتتتتسسسلعتتتتة ا

 كتتتت سسسلالنسيتتتطس تتت سز تتتط   سللتتت سس تتتف  سسلالنسيتتتطسبتتتةلفطا نس  تتت س  وتتتطسسماتتتف  ة س

ل سسألزتتهساتتة سرتتطوس  س ت  تترسسلرتتناساتتفك  س ع تتتر،ساسلتتيس  عتتاسسل تتسسسأل زتت سيتتيس  تتسس  ة

سزففتتتتت س   تتتتتةس  وتتتتتطسسماتتتتتف  ة 
(1)

.ساس فتتتتت سرف عتتتتتاس تتتتتاسسسلرتتتتتطض،ساتتتتتة سمبتتتتتسس  تتتتت س

سلتلتتت ال يسسلفطزلتتتت  يس  سرتتت  طاسسل تتتت س تتتتطا سسماتتتفعطساسبتتتتةلالنسيط.ساسلعتتتتس بتتتتطيس تتتتاطس

سلعتتتطا سرفتستتتتس تتت س نارتتتس  سبةألاسضتتت سسلناس  تتترسسلضوتتتبر.ساسرتتتسس س تتتمسسلال تتتطس سب التتت س

م،ساس ة تتتتت سسل تتتتت سهس05/01/1840 تتتتتيس تتتتتاطسسلطلرتتتتترس يتتتتتةمسسلبطلتتتتتتة سسلفطزلتتتتت س تتتتت :

سلفطزلتتت  يسرتتتةي س سلز تتت سلتتت س اتتتسسااتتت  رس   تتتتسيتتتيسيوتتتة ا سسألاسضتتت سسلناس  تتتر 
(2)
.س

مسبأزتتتتهس سرالتتتت سساتتتتكة سسلك لتتتت  س04/05/1840اتتتتتةس   تتتتيس تتتت سي ةاتتتتبرس  تتتتطوسبفتتتتةار :

سل س تتتتتسريسللتتتتت سسلالنسيتتتتتطس تتتتت سسلت تتتتتة اس س سسألاسضتتتتت سسلضوتتتتتبرساسلت تتتتتةطسسلتتتتت   ط ساس

سل  طس يس   ةب ةساسيةلك  ةسسل ع ع  ي سسلوةل ر،ساس لءسبوطل
(3)
س.

اسل سرف طجسسلال طس سب ال سييسا  س اطسسألاسض سييس   ةب ةسسل ع ع  يساسسلعط   يس يس

سلف   يسسلالنسيطر يساس ت  ك ةسل  س  مىسسلك ل  سسلرطبةى،س عسساة سر  سسلتل ال يس

                                                           
(2)
،س ساسسل   رسسلعطب ر،سب طا ،سلب ة ،سانجسء انثانث: انعصىر انحذٌثت و هجىو االستعًار،سانكبٍرانًغرب ا  سر  :سس

  .133،سصس1981

(1)
يال رسسلاساط ،سو" 1962-1830"انتحىل االقتصادي و االجتًاعً، و انسٍاسً نهرٌف انجسائري سسل ة طسبيس طلسهللا:س

  .141،سصس1995،س ةمس02سلالنسيط،سسلعس س

(2)
سأل ةلر،سيال رسثعة  رس وسا ةسايسا سسلفع   سسأل   ساسسلع ا سسلسر  ر،سسلالنسيط،سس:" انهجرة و األرض"   ش تةاسبس

 .121،سصس1972،سسلل رسسلسةز رس11سلعس س

(3)
 
Charles-Henri Favrod :

س
La révolution Algérienne, Paris, France, 1959, pp 10,11.
   س
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سل س سريس اطسسألاسض سسسلفطزل  يس   س لءساسرع  سل  س رال س  سز ييس   سسلتلف    ي

سلضوبرساس  س وبىس ي ا  سسلعضو ر 
(4)
س.

 كتتاسسل  سرفبتت يسل تتةس  سسلتلتت ال يسسلفطزلتت  يس ت تتت سساتتتسيتتةس تت سااتتع  سيتتيس اتتتتس

 عتتتتال مس  عتتتتتسسلتلتتتتف    يسسألاااب تتتت يسللتتتت سسلالنسيتتتتطسألز تتتت ساتتتتةز سسرتتتتساا  سا تتتتسسس  س

  تتتتت س تتتتتاطسسلتتتتتب  سسسم تتتتتف  سسلعلتتتتتكطيسا تتتتتسطسمسرتتتتت ييسسللتتتتت  ط سسلفطزلتتتتت رسسلفع  تتتتتر

سلتفطسي تتتتترسسأل تتتتتطسلساسسلعةاتتتتتعرسسلتلتتتتتة ر،سلتتتتتالءس  تتتتتساطسبتتتتتةم ف  سسلتتتتتتسز سسلتتتتتايس

ر وتتتطلسللتتت س عتتتال مس تتت مىسسلرطبتتتةىس  تتت سسلف عتتتتسللتتت سسلالنسيتتتطسب تتتسلس تكتتت يس طزلتتتةس

بعتتتطرةس تتت سسلالنسيتتتط،ساس تتت سسل رتتتؤسزفلتتتهسر تتتطسسلعتتتع سسلالنسيتتتطيسسافتة  تتتة،ساس تتتسي ططس

  تتتةارة،سا تتت سسلت تتتترسسلتطانرتتترسسلفتتت س ت تتتؤس طزلتتتةس  تتت سسرفوتتتة رة،ساس ااربتتتهسثعة  تتتةساس

س  ع ع ةس  س اطسسلالنسيط.

اسيتتتيس اتتتتس لتتت  تس ت  تتترسسزفعتتتة سسألاسضتتت سسلناس  تتترسللتتت سسلك لتتت  ،ساي ةالتتترس اس        

سلطيتتتتة س تتتت س  تتتت  س  تتتت ةهسسألاضسسل ع ع تتتت يس يسسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر ي،ساسي ةالتتتترس

تتتأزف  س  تت سيلتتفعب   س تت سسلالنسيتتط،س  تتتسا سلر تتة   سبتتأ س اسضتت   س بعتت سي كتتةسل تتت ساس 

سسلفعطرعة سسلععةاررسزااطسي  ة: سا سا سسمافعتةاررس طاةزرسييسسلع سز يساس

 و:12/04/1841قرار 

يتتت ىس تتتاسسسلعتتتطساساتتتتسيتتت س يس طزلتتت سسل تتتاس تتت سسل وتتت  س  تتت سر عتتترس اضتتت رس

 كفتتتةاس،سبةاضتتتة رسللتتت سيلتتتكيسي يتتت ،ساس لتتتءسل سس تتت  ط س  تتتهسس12 وتتتتسيلتتتة ف ةسللتتت س

س1200ات تتترسيتتتيسسلعتتتطا سسلت ضتتت   رسلبطي تتتةسسيف اتتتهسلتب تتت سيتتتةل سرفتتتطسانسيتتتةسبتتت يس

 تتتتتس س ةيتتتتتتسيتتتتتيس طزكتتتتتةس طزلتتتتت ة.ساسرتتتتتسس  وس تتتتتاسسسلعتتتتتطساسللتتتتت س عتتتتتة طسس15000للتتتتت س

مس تتتتس اسللتتتت سسلالنسيتتتتطسي تتتتةىس1843سلت تتتتةاطريسسألاااب تتتت يس  تتتت سسلالنسيتتتتط.س فتتتت س تتتتةمس

                                                           
 س(4)

،سصس1916طاترسزض رسا ب،سي ةبمسل سا سسلع ا سسلعةيرساسسلف ا هسسلتع  ي،سيوط،س،س ثىرة انجسائرآم ساة ةاي:س

 .29،س28صس
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ي تتتةاطسس طزلتتت ة،س يتتتةسسلبع تتترس ففعتتتكتسيتتتيسسأللتتتتة ،سس12006ي تتتةاطسسيتتتيسب تتت   سس14137

اسسألرطل سر ي،ساسسلل رلطر ي
(1)
س.

 و:01/11/1844يرسىو 

ضتتتتمسسلفطزلتتتت   سيتتتت ىس تتتتاسسسلتطاتتتت مسي ك تتتترساتتتتتسسألاسضتتتت ساسسلععتتتتةاس سسلفتتتت سا

رتتتس  س    تتتةسربتتتتس تتتاسسسلفتتتةار 
(
2

)
.ساس تتتاسسرع تتت س  س تتتاسسسلتطاتتت مس ضتتتف سسلعتتتط  رس  تتت س

اتتتتسسألاسضتتت ساسسلععتتتةاس سسلفتتت سسلفوتتتب ةسسلفطزلتتت   سيتتتيس  تتت ةب ةسسلالنسيتتتطر يس  تتتتةس

مس تتتةار سسم تتتف  سسلفطزلتتت سل النسيتتتط،ساس1830اس تتتساسزةس تتت  سسلففتتتط سسلتتفتتتس سيتتتةسبتتت يس

س اسسسلتطا م.مس ةار س سااس1844 ةمس

 و:31/10/1845يرسىو 

زصس اسسسلتطا مس  سية  هسسلعة ط س   س زهس مسر باس  سسلتلفعبتسلاطسىسسلتوة ا سلمس

س   سسلت ع م ساسسلععةاس سسلف سرع مس   ةب ةسبـ:

 .تة س ساسز رسضسسسلفطزل  يس اسسلعبةيتسسلضةضعرساسسلت سل رسلفطزلة   

 اسل طسيبة ط ،س اسرع ي  سبة وةم سيعه. عسر سيلة س سل عساسبو ا سيبة ط س  

 طكسسألاسض سسلف سرعر  ز ةساسملف ةكسبةلعسا.ساسرك  س ةااةسألاضهساسي ف عةس 

بةلعساساتسييسرفر  س يسي نلهسلتس س فالةايسث ثرس   طساةي رساسيففةل رساس ا سل  سييس

سلل  رسسلفطزل ر
(1)
. 

                                                           
(1)

،سسلالنسيط،س1،سي ع اس سسل بط،سسل بعرس1962-1954انًستىطُىٌ األوروبٍىٌ و انثىرة انجسائرٌت  ل  رس تةي س:سس 

 .23،سصس2007

(
2

)
 Addi Lahouari : De L’Algérie prés colonial à L’Algérie coloniale, ENAL, Alger, 

Algérie, 1985, p 52. 

(1)
تكىٌ انتخهف فً انجسئر، يحاونت نذراست حذود انتًٍُت انرأسًانٍت فً انجسائر بٍٍ عايً  بسسسل    سبيس     :س

  .52،سصس1979،س طاترسزضبرسييسسألاة ا ،سسلعطارسسل    رسل  عطساسسلف يرم،سسلالنسيط،سو1962و و 1830
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رفبتتتت يسل تتتتةس  سسا سا سسماتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتت رسس ضتتتتا سيتتتتيس تتتتاسسسلتطاتتتت مسا اتتتت  رسساسب تتتتاس

يتتتيسااتتتةيتسسل تتتر ساسسلفط  تتت سضتتتسسسأل تتتضةصسسلتتتاريسرستتت اا سضتتتس ةساسرفض تتتسر  س تتت س

 تت سسلتعةايتتترسسل    تتتر.سارتتتسسزعتتتؤس تتتاسسسلتطاتتت مس تتت مىسسلتعتتتةاي يسبةأل تتتسسىساس تتت س يتتتطس

سلعتتتطساس سسلفطزلتتت رسسأل تتتطوساتتتةى س ب عتتت سأل س تتتاسسسلتطاتتت مسار تتتططسيتتتيسسلتطساتتت  ساس

لفبتتتتتطاس ت  تتتتترسسلرتتتتتناساساتتتتت  سسألاسضتتتتت سيتتتتتيس  تتتتت ةب ةسا ت  ك تتتتتةسل تتتتت مىسسلرطبتتتتتةىس

سسألاااب  يسبر طسااهس ا.

س:19/09/1848يرسىو 

زوتتتتؤسسلتتتتتة  سسلسةلستتتترسيتتتتيس تتتتاسسسلتطاتتتت مس  تتتت س  سسلتلتتتتف    يسسلتتتتاريسرطايتتتت  س

سماتتتفعتةاررس فتستتتتسيتةااتتترسسل عتتتة سسلناس تتت ساتتت ف ع  سيلتتتة س سيتتتيس تتتطلسسللتتت  ة س

 كفةاس س10  سر عرس اض رس ةل رسل ناس رس وتسيلة ف ةسلل س
(2)
س.

 و:19/06/1851قاَىٌ 

  تتتتتسس تتتتتاسسسلعتتتتتةز  سيتتتتتيسربتتتتتتسلال تتتتترس ك ي تتتتترس طزلتتتتت رس ط اتتتتت ةسسلال تتتتتطس س  يس

مي ااتتتت ةا ساس تتتت س  تتتتسس  تتتتع ا سسا سا سسلعلتتتتكطررسسلفطزلتتتت ر،سا  تتتتسسسلتتتتتسس ع يس تتتتيس

 يسا عتتتس  س تتت سا تتتة سيع  يتتترسب تتتسلس لتتت  تس ت  تتترسز طرتتترس ط  تتتتسسللتتتكة سسلالنسيتتتطر

يتتتتطسربف  .ساسزتتتتصس تتتتاسسسلعتتتتةز  س  تتتت س  سسألاسضتتتت سسلرةب تتتترس عتتتتكتساتتتتنىسسيتتتتيس يتتتت كس

 لتتت س كفتتتةاسيتتتيسسألاسضتتت سسلرةب تتترساسس200سلتتتسا سسلفطزلتتت رساس ط تتت س تتتيس لتتتءس  س تتت سل س

 لتتتتت س كفتتتتتةاسيتتتتتيس اسضتتتتتت سسلعبةيتتتتتت،س  تتتتتب ؤس ةبعتتتتتترسلتوتتتتتةلىس يتتتتت كسسلسالتتتتتترسس60

سلفطزل ر
(1)
سسلتلف سثرسبعسسسم ف  .س

 

 

                                                           
(2)

 Maxime Rasteil : Le Calvaire des colons de 48, Paris, France, 1930, p 169. 

(1)
،سسلالنىسسألا ،سو1962-و1830االستٍطاٌ و انصراع حىل يهكٍت األرض إباٌ االحتالل انفرَسً نهجسائر بيس س رس س :سس

 .329،سصس2007 بعرس ة رسل يسا سسلتالة سري،سسلالنسيط،س
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 و:1851جىٌهٍت  18قاَىٌ 

سزصس اسسسلعةز  س   سث ثرسر س سس اةا رس    سسلت ك رسسلععةاررس  سسلالنسيط.ساس  :

  سسألي كسسلععةاررسسلت ا   س  تؤس وتطلس  ت ةب ةسات سىساتةز سسانسيتطر يس .1

رتكيسل ل  ة سسلعت ي رسسلفطزل رس  س وة ا ةسي   .ساس اسسيةسزوؤس   هسسلتتة  سس اس اااب ي

سلعة ط سييس اسسسلعةز  .ساسرسسي نسسلتعطيسسلفطزل ساسألا سيط سبتعف ت س  كتةمس تاسسسلعتةز  س

بتت يس اسضتت سسلت تتءساس اسضتت سسلعتتطش،ساس تتاسسبتعف تت س  كتتةمسسلتتتة  سسل ة رتترس عتتطسيتتيس تتاسس

 سسألي كسسلععةاررس  سسلالنسيطسلتسس سسم تف  س ت س ت ساسرتمسسأليتطسسلعةز  سسلف سزوؤس   س 

  تستسي ك رساتة  رسل عبةيتسسلالنسيطررس اسسلب   سسلفةبعرسل ة.

مسرالتت يسبتتأيس تتة سيتتيسسأل تت س س   رتتتسسأليتت كسسلععةارتترسسلفةبعتترسل عب  تترسللتت س .2

سلسالتر.ساسل تاسسس  ضةصسلطبةىساس اةز س   ة.ساسيمس لءس ةزهسرال يس   رتس تاطسسأليت كسللت 

 تتة سسلتعتتطيسسلفطزلتت ساتتة سر تتسلسيتتيسااسىس تتاسسسلعتتةز  سي تتمسسلتلتتف    يسسألاااب تت يسيتتيس

 سل و  س   س ي كس عةاررس ةاجسسل  ةكسسلايس  س طسا  ة سسم ف  سسلفطزل .

 ض تتمسلاتتطسىس سب تتمسسلععتتةاسللتت س  كتتةمسسلعتتةز  سسلتتتسز سسلفطزلتت ،ساس تت س س س .3

سلفوتتط ة سسلعةز ز تترسسأل تتطو.ساسيتتمس لتتءسرالتت يسل النسيتتطر يسسسلعتتةز  سسلتتايس ض تتمسلتتهساتتةيط

ل  ة  ةسلل س  كةمسسلعطرعرسساا ي ر
(1)
. 

 :Senatus Consulte 22/04/1863انقرار انًشٍخً 

  تتتتتتسا سسللتتتتتت  ة سسماتتتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتتتت رس تتتتتتاسسسلعتتتتتتةز  س تتتتتت س تتتتتتتس كتتتتتت س

سلالنسيتتتتطر يسأل سسميبطس  ارتتتترسسلفطزلتتتت رسسلسةز تتتترسسلفتتتت س  عة فتتتتؤ سبعتتتت سسلعتتتت ىسيتتتتمس

ي  ت تتتتةسزتتتتةب    سسلسةلتتتت ساتتتتة سرتتتتط  س بتتتتةا س تتتت  ط سي  س تتتتةس  ز تتتت سللتتتتؤسليبطس تتتت اس

سلفطزلتتت  يس  لتتت ،سبتتتتس زتتتةسليبطس تتت اسسلعتتتطهس ر تتتة 
(2)
اس تتت سي ةالتتترسي تتتهسللتتت س اللتتت سسس

مساس ا تتتت سبةبعتتتتةىسي ك تتتترس1863 تتتتاطسسلل ةاتتتترس  تتتت س اضسسل سرتتتتم،سيساسسلالنسيتتتتطس تتتتةمس

                                                           
(
1

)
 .334،س333بيس س رس س :سسلتطامسزفله،سصسصسس

(
2

)
 Ernest Mercier : Histoire de Constanstine, Marle, Constantine, 1903, p 604. 



172 

 

يسألاسضتتت سب تتتسس  تتت ةب ةسسلالنسيتتتطر 
(3)

.ساسيتتتيس تتتاسسسلت   تتتا،س تتتةا سسلتعتتتطيسسلفطزلتتت س

  سر ساتتت س ت  تتتة سزتتتةب    سسلسةلتتت ،س  تتت سزوتتتؤسسلتتتتة  سسألالتتت سيتتتيس تتتاسسسلعتتتةز  س  تتت س

 زتتتهس  تتت ساتتتتسسل تتتةم س تتتة سسلعبةيتتتتسسلالنسيطرتتترسسلفتتت س  تتت يس  تتت سسألاسضتتت سبعتتتكتس سيتتت ساس

 Les tribus de L’Algérie sont » ع  تتسيس تت ا سلل  تتةسي ك تترس تتاطسسألاسضتت  س

déclarées propriétaires des territoires dont elles ont la 

jouissance permanante et traditionnelle, à quelque titre que se 

soit »
(4)

سسس

اسب تتتتةىس  تتتت س لتتتتء،س عتتتتسس تتتت س  سرتتتتسس اسضتتتت سسلعبةيتتتتتسسلالنسيطرتتتترساس  يرع تتتتةس  تتتت س

 تتت  سسلت ك تتترسسلفط رتتترسبتتت يس  تتتطس سسلتتتساساسسل س تتتس.ساسل سسسلتتتساسارط،ساس تتت سسل رتتتؤسزفلتتتهسل

اتتتة س تتتاسسسلعتتتةز  س تتت س تتتة ططسرتتتطامسسلت ة  تتترس  تتت سسلت التتترسسلالتة  تتترسسز  رتتتةسيتتتيس

سلت ك تتترسسلتعتتتة ر،س تتتة سبة  تتتهسرطيتتت سللتتت س س فطس تتتهسبةلت ك تتترسسلالتة  تتترساسسيكةز تتترسساتتتفتطسا

   يتتترسسلععةارتتترسسمافتة  تتترس النيتتترساس فف تتتؤسي ك تتترسسلعبةيتتتت،سيتتتتةس  وسللتتت س  تتت  سزالتتت سسلت

سلفتتتتت ساةزتتتتتؤسل تتتتتسوس اتتتتت سسلتالفتتتتتتمسسلفع  تتتتتسيسسلالنسيتتتتتطيسيتتتتتيسي   تتتتتاس  سسلفتتتتت سي س

رف تتتةر س تتت ساتتتتسسأل تتت س سيتتتمس تتتة ط سسلت ك تتترسسلفط رتتترسسمافتتتتة  
(1)

اسرتتتسسيتتت س تتتاسسس 

اتتتتةا ةسس1037066 كفتتتتةا،سرلتتتتك هسس667رب  تتتترسي ي تتتترس  تتتت سس372سلعتتتتةز  س
(2)
اس تتتت س.س

ماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رسسلعتتتتتسبتتتبع س  كتتتةمس تتتاسسسلعتتتةز  سمساتتتتس سسللتتت  ة سس1870 تتتةمس

اسما تةسسلفعطس سسألال سييسسلتة  سسلسةز رسي هس
(3)
س.

                                                           
(
3

)
 M.Pauyanne : La propriété des fonds provinciaux. Droit Français : La propriété foncière 

en Algérie. Thèse de Doctorat, Librairie de jurisprudence ancienne et modèrne, Paris, France, 

1895, p 193. 

(
4

)
  Djlali Sari : La dépossession des Fellahs, S.N.E.D, Algérie, 1978, p 29. 

(
1

)
(، دراست 1937-1831هجرة انجسائرٌٍٍ و انطرابهسٍت و انًغاربت انجىاوَت إنى تىَس ) بسسسلكطر سسلتةاطي:سس

،سسلعطارستاالستعًار و انهجرة و تشكم انجانٍاث انًغاربٍت بتىَس و خصىصٍاث االجتاعٍت و انقاَىٍَ نٍتإلشكاتارٌخٍت 

 .80،س79،سصسصس2010،س  ز ،س1سلف زل رسل  عطساس  ت رس    سسلطا ،سسل بعرس

(
2

)
 .60 بسسسل    سبيس     :سسلتطامسسللةبا،سصسس

(
3

)
 Mohamed Elyes Mesli : Les Origines de la crise agricole en Algérie. Du Coûtonnement 

de 1846 à La Nationalisation de 1962, Editions Dahlab, Alger, S.D, P 53. 
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اسي تتتتةسركتتتيسيتتتيس يتتتط،س تتتة س تتتاسسسلعتتتةز  سسلتعتتت ض سمسرتكتتتيس وتتت هس تتتيس سيتتتط س

سلعتتتت سز يساسسلفعتتتتطرعة سسلععةارتتتترسسلفطزلتتتت رسسأل تتتتطوسسلفتتتت س عتتتتفطكس تتتت سزع تتتترسيطانرتتتترس

سلعتتتط  رس  تتت س ت  تتتة سسملفوتتتةهساسسلفالتتتةايس سسلفتتت سبة تتتط  ةساس تتتس ساس تتت سلضتتتفةىس

ل سا سسم تتتتتتف  سسلفطزلتتتتتت سضتتتتتتسسسأليتتتتتت كسسلععةارتتتتتترسسلفتتتتتت ساتتتتتتة سر  ي تتتتتتةسسللتتتتتتكة س

سلالنسيتتتطر ي.ساسلتتت سركتتتيس تتتاسسسلعتتتةز  سآ تتتطس عتتتطرمس تتتةل ساضتتتعفهسل سا سسم تتتف  سسلفطزلتتت س

زرس  تتتتطوسيتتتتيسم،س عتتتتسس  فتتتتهس طاتتتتة19ضتتتتسسسأليتتتت كسسلععةارتتتترسل النسيتتتتطر يس تتتت  سسلعتتتتط س

م،ساسرتتتتتتتتتتةز  س1873 س تتتتتتتتتتةمسWarnierسلعتتتتتتتتتت سز يسسأل تتتتتتتتتتطوساعتتتتتتتتتتةز  س  تتتتتتتتتتةاز  س 

م،ساسا  تتتتتتةسرتتتتتت سز يس16/02/1897م،ساسرتتتتتتةز  س22/04/1887مساسرتتتتتتةز  س23/03/1882

  تتتتسلسللتتتت س تتتتسلساس تتتتسساس تتتت ساتتتت  ساسز تتتت سسألاسضتتتت ساسسلععتتتتةاس سسلالنسيطرتتتترسيتتتتيس

س يساسسلك ل  .   ةب ةسسأل    يساس ت  ك ةسلل س  مىسسلرطبةىسسلفطزل 

 ثاٍَا: انًؤسساث انعقارٌت انخاصت بانقرض األههً:

 زعتتتتأ سسا سا سسماتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتت رس تتتتس سي التتتتة س عةارتتتترس  تتتتسلسبةألاتتتتةبس

للتتتت س عتتتتسر سرتتتتطاضس    تتتترسللتتتت سسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر يس،سا ةالتتتتؤسلر تتتتة   سبتتتتأ س تتتتاطس

 سا  لتت يس تتطالسسلت التتة س عتتتتس  تت س  ع تتاس ي  تت س تت سسلنرتتة  سيتتيسلزفتتةا  سسلف  تت

 ت  تتتت ،سا اضتتتتة   سسمافتة  تتتتر،سارتتتتسس تتتتت ؤس تتتتاطسسلت التتتتة سزتتتت   يس اةاتتتت  يس تتتتتة:س

سسلت الة سسأل   رسل  ف ة ،ساسلت الة سسلناس  رسل  ف ة .

 انًؤسساث األههٍت نالحتٍاط. -1

ي  تتتطاسسم تتتف  سسلفطزلتتت س تتت سسلالنسيتتتطس  سسللتتتب سسلتطاتتتنيسسلتتتايس  تتتمسسس  تتت 

ىس تتتاطسسلت التتتة سسأل   تتترسرفتستتتتس تتت سي ةالتتترس تةرتتترسسلف  تتت يسبلتتت  ة سب   تتت سللتتت سلزعتتتة

سلالنسيتتتطر يسيتتتيس التتتةايس سبعتتت سسلك لتتت  سسلتتتاريسساتتتفر  سسيطازتتترسسلفعتتتطرعة ساسسلعتتت سز يس

سلععةارتتتترساساس تتتت سسرتةااتتتت  سيتةااتتتتة سل تتتتطس تتتتط  رساةلطبتتتتةساسسلت تتتتةابرسز تتتت س لتتتتءس

ب عتتتت  .ساس  تتت س لتتتتةهسسلالنسيتتتتطر يس  تتتت ةهسسألاضسسلتتتاريساتتتتةز سسضتتتت  رسلالعتتتتع  ساس

رتتتسسساتتتفرتس تتت مىسسلك لتتت  سسللتتت  يسسلعالتتتةلسسلفتتت س وتتتفؤسبتتتةلالنسيطر يس تتت  سسل وتتت س
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19سلستتتتتةز سيتتتتتيسسلعتتتتتط س
(1)
  تتتتت ساتتتتتةى س  تتتتت سل  سسمرفوتتتتتة ررساسسمافتة  تتتتترسبلتتتتتب سس

سل كبتتتتة سسل ب ع تتتترساسسمرفوتتتتة ررسسلفتتتت سضتتتتطبؤسب   تتتت س تتتت  س  تتتتءسسلففتتتتط ساسسلتفتس تتتترس

 اةاتتتتتةس تتتتت س التتتتت مسسلالتتتتتطس ساسسلالفتتتتتةلساسسلتالة تتتتترساسسأليتتتتتطسضساسسألاب تتتتتر،س   س تتتتتاطس

يتتتيس تتتةمسسألاب تتترساسسأليتتتطسضسللتتت س تتت كسسحملسيتتتيسسألااسن.س ضتتت  سيتتتس س تتت طريس عتتت س

مس  تتتتتءسي تتتتتةىسيتتتتتةيف يساس تلتتتتت  س لتتتتت سضتتتتت  ر،سسأليتتتتتطسسلتتتتتايس  تتتتتمسبةللتتتتت  ة س1867

سمافعتةاررسلل س فطسسلض سكسلس يسسلت   
(2)
س.

ا تتتت سل تتتتةسي تتتتتسسسلوتتتتةلىسسلع فتتتتطيسسلتالة تتتترسسلفتتتت س وتتتتفؤسبلتتتتكة سرلتتتت    رس

رتتتةي :   سسلفعتتتطسىس ا تتت سسيتتتةسمسر تتتتس ا تتتهساةلتة تتت ر،ساسابتتتتةس اتتتتسسل تتتةبسبع تتت  سبع تتتة،س

  سسلفعتتتطسىس تتتةز سسيتتتيسسا فتتتةيسسألاتتتعةا،ساسسلبتتت بساساتتتالءسسألل  تتتةىسسلتتتاريس  عتتتط   ساتتتتةس

 سلتالة تتترسسللتتت  سى ،ساس  تتتؤس رتتتةا  سيتتتيسسلتضتتتنا ،ساس  فتتتؤسسل   سزتتتة سلفعتتتسس سسلع تتت س

 ر ة 
(3)
س.

اسب لتتتت سل  تتتتةىس سسلفطزلتتتت  يس سيتتتتتة،س تتتتة سل سا سب   تتتت س  طاتتتتؤساس تتتتطسسيتتتتيس

سلالنسيطرتتتت  سلثتتتتطسسلالةي تتتترسسلكبتتتتطوسسلفتتتت سسسألاضتتتتةيسسلتنارتتتترسسلفتتتت سيتتتتطسب تتتتةسسللتتتتكة 

ضتتتتتطبف  ،س عت تتتتت سس  تتتتت سلاتتتتتعةلسسلف  تتتتت يسسلفعتتتتتطسىسسلتلتتتتت  ر يساسيتتتتتسا  سبتتتتتبع س

سلعتتتطاض.ساس تس تتتؤس ا سي ةالتتترس طزلتتت رس تتت س تتتاسسسلتالتتتة س تتت سلزعتتتةىسي التتترسل عتتتطضس

م.ساساةزتتؤس تتاطسسلت التترسيستتةمسرعفتتسيسبتتهس تت سسألااتتة س1869سأل  تت سبتسر تترسي  ةزتترساتت رس

مسسلتتتايسزتتتصس  تتتت س14/04/1893سلفطزلتتت ر،س  تتت س ب تتتؤسلتتتالءس تتتساسرتتتةز  سسلل ةاتتت رس

لزعتتتتةىسي التتتتة س س سي فعتتتترس ةيتتتترس لتتتتت سبتتتتـس سلعتتتتطاة سسأل   تتتترسل  ف تتتتة  .ساساتتتتة س

 تتتسلس تتتاطسسلت التتتة س تتت س عتتتسر سرتتتسسسلعتتت  سل النسيتتتطر يسسلفعتتتطسىساس نارتتتس  سبعتتتطاضس

 تتت ،ساس نارتتتس  سيةل تتترسب تتتسلس  تتت رطسي وتتت ل  سسلناس تتت ،ساس  لتتت يس  سىس ت  تتت سسلف 

بتضف تتتتت سااتتتتتةيتسسازفتتتتتةج،ساسيلتتتتتة س   س تتتتت س ت  تتتتترسسا يتتتتتةجس تتتتت سي   يتتتتترسسل تتتتتتة س

                                                           
(1)
 .270بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسس

(2)
،سصس1986ر،سب طا ،سلب ة ،س ساسسل فةي ،سسل بعرسسلسةز و انجسائرٌت، 1871يحًذ انًقراًَ و ثىرة بلةمسسلعل  :سس

100. 

(3)
سٍٍُ انقحط و انًسغٍت ببهذ قسُطٍُت، تحقٍق و تقذٌى بىَار، انشركت انىطٍُت نهُشر و ي تسسسلوةلىسسلع فطي:سس

 .س98،سصس1974،سسلالنسيط،سانتىزٌع
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سمافتتتتتة  سسلفطزلتتتت .ساسلتتتت سرفتتتت ا سسلتلتتتت ال  سسلفطزلتتتت   سبتتتتةلالنسيطس  فتتتترسيتتتتيس تتتتاسس

 سسلتتتايساتتتة سJules Cambonسلعتتتةز  ساس  تتت سا اتتت  س تتتةات  سسلعتتتةمس اتتت  ساتتتةيب   س 

يتتتتيس زوتتتتةاس تتتتاطسسلفكتتتتط س
(1)

يس زوتتتتةاس ع تتتت  سسلالنسيتتتتطر يس ع  تتتتتةس طزلتتتت ةس،ساتتتتتةساتتتتة سيتتتت

 تتط ةس  تت س  تتطس تت س  تتسطس تتاسسسل تت يسيتتيسسلفع تت  
(2)

.ساس  تت س تتاسسسألاتتةب،س تتة س تتسلس

 تتتتاطسسلعتتتتطاة س تتتت س عتتتتسر سرتتتتسسسلعتتتت  ساسلاتتتتعةلسسلتتتتتنسا  يسسلالنسيتتتتطر يساسيلتتتتة س   س

سبعطاضسا  ررسلف  رطس   ف  .

طس بتتتطس ااتتتةىسسلتتت  ي،س فتتت ساسسزفعتتتطس تتتاسسسل تتت يسيتتتيسسلت التتتة سبعتتتكتسم تتتؤسل زفبتتتة

س66سلرتتتتتطهسسلالنسيتتتتتطيسيتتتتتس ساس عتتتتتؤسسللتتتتت  ة سسماتتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتتت رس  تتتتت سلزعتتتتتةىس

سمسزااطسي  ة:1929-1894ي الرس عةاررس   سسلففط سسلتتفس سيةسب يس

 .عةاز رس اة طا سسلتضف  ر  

 .عةاز رس  طزس  سسلتضف  ر  

 .عةاز رس يعلكط س سلتضف  ر  

 م.07/12/1894،ساسرسس  سلزعةل  س  س عةاز رس اع س  سسلتضف  ر 

 مس05/08/1898 عةاز رس  اب     ساةي رسسلو   ة ،ساس زع ؤس  س
(3)
. 

اسسللتتت س سسلتتتايسرستتت اس تتت س تتتاسسسللتتت ةك،س تتتتس عتتت س تتتاطسسلت التتتة س ت تتتؤس  تتت س  ب تتترس

  بتتتة ساسس ف ةاتتتة سسلف  تتت يساسسلتتتتنسا  يسسلالنسيتتتطر يدساس تتتتس ععتتتؤسسأل تتتسسلسسلفتتت س

س زع ؤسألا  ةد

 س  سر تتتتتترسسلعتتتتتطاضسسلفتتتتت سCh.R.Ageronرتتتتتااطسسلتتتتتت ا"سسلفطزلتتتتت س  ا تتتتتطا  س 

 طزكتتتتتةس طزلتتتت ةس تتتتتةمسس1.330.426رتتتتسيف ةس تتتتاطسسلت التتتتتة سللتتتت سسلف  تتتتت يسرتتتتسا سبتتتتـس

 طزكتتتتتةس طزلتتتتت ةس تتتتت سس937.000م.سب  تتتتتتةسس فف تتتتتؤس تتتتت س تتتتت ة رع ةسسلضة تتتتترسبتتتتتـس1897

                                                           
(1)
 .271بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسس

(2)
 ساسسلرطهسساا ي ،سسل بعرسسألال ،س، 1962-1830يت و انتحرٌر خالصت تارٌخ انجسائر: انًقاو ب سسلعةا ساعسسهللا:سس

 .99،سصس2007ب طا ،سلب ة ،س

(3)
  .272بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسس
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يلتتتتتف وس تتتتت ة رع ةسسلضة تتتتتر.ساسر  تتتتتتس  س تتتتتاطسسلعتتتتتطاة سسلفتتتتت ساةزتتتتتؤس  عتتتتت س  تتتتت س

سلب تتتتسرة سسلتضف  تتتتر،سلتتتت س تتتتءسل تتتتةسسلعتتتتسا سسلتةل تتتترسسلكة  تتتترس  تتتت سل سا ساس لتتتت  طس تتتت از ةس

سلتةل تتتر،ساتتتتةس  سسلب تتت كسسلفطزلتتت رسلتتت س كتتتيس عتتتسمسل تتتةسسلتتتس  سسلتتتتةل سسلكتتتة  .ساس تتت سيعةبتتتتس

 لتتتتتء،س تتتتتة س تتتتتاطسسلب تتتتت كساةزتتتتتؤس لتتتتتةايسللتتتتت س ت رتتتتتتسسلت التتتتتة ساتتتتتة س كتتتتتطسس  تتتتت س

اسسلفالتتتتةاساس  تتتت ةهسسل تتتتطلساسز تتتت   ،سضتتتت سسلتتتتتنسا  يس ا ساتتتت س  سيتتتتيسسلوتتتت ةيس

للتتت س لتتتءس  سيلتتتألرسسزفلتتتةهس تتت مىسسلتتتتنسا  يسسلالنسيتتتطر يسللتتت س تتتاطسسلت التتتة ساةزتتتؤس

يلتتتألرسس ف ةارتتترسمسللنسي تتتر،ساسي  تتتف  س تتتاطسسلت التتتة ساتتتالءسسل تتتاس تتت س  تتتمس رلتتتة   س

زعسسس مس   ة
(1)
س.

زلتتت رسبةلب تتتسرة س تتتاس،ساسرتتتسسم تتتتسسلتطسربتتت  ساسسللتتتة طا س  تتت س تتت ا سسلالبةرتتترسسلفط

سلتضف  تتتترسسلفتتتت س  عتتتت س   تتتتةس تتتتاطسسلعتتتتطاة س  س تتتتاطسسأل  تتتتط ساةزتتتتؤس تتتتفت صسيتتتتيس  سىس

سلفنسية  تتتةسسل تتتطرب رسسلتفطاضتتترس  تتت ساة   تتتةس يتتتةمسسلال تتتة سسلع تتتةي رسسلتضفوتتتر،ساتتتتةس

 ز تتتةس ت تتتؤس  تتت سلروتتتةىس تتتطر رس ةيتتترسيتتتيسسلتتتتنسا  يسسلالنسيتتتطر يسيتتتيسسماتتتففة  سيتتتيس

  سلمس  تتتت سسلعتتتتطاضس س سسلع تتتتترسسلتةل تتتترسسلوتتتتر ط ساس تتتتسية  ةسألز تتتتةساةزتتتتؤس  س تتتتاسلتتتت

سلعوتتتت ط سسلتتتتتسو.س يتتتتةسسلعتتتتطاضسسلتف اتتتت رساسسل  ر تتتترسسلتتتتتسوس عتتتتسس تتتتطمسي  تتتتةسسلفتتتت نس

سلالنسيتتتطيسسلتتتايسلتتت سرف وتتتتس    تتتةسلمس تتت سسلع  تتتتسسل تتتة اس  تتت ساضتتتعؤس يةيتتتهس طاتتتةزرس

يتتتتيسسلعتتتتطا سسلفعال نرتتتترس عتتتتتتس  تتتت س تتتت هسيتتتتيسسل وتتتت  س  تتتت س تتتتاريسسل تتتت   يسيتتتتيس

طاضسسلع
(2)

س،ساس ت ية،س ةزهسرتكيسلرالةيس اطسسلعطا س  سسل عة سسح  ر:

  سرك  سسلف نسسلالنسيطيسيةلكةسلع عرس اض رس س س ةبمس    سمس كف هسل تة س -

   عهساس  شس ةي فه.

  سرك  سيع تةسلرةيرس سيترساسيلفتط س  سسلساساسسلت فل سلل ه،ساس  سرع مسبس مس -

  طرعرس سيترساسي ف تر.سل طسي سسلتفطاضرس   ساة  هسب

                                                           
(1)
 Charles-Robert Ageron : les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, Tomeس

second, Editions Bouchène, France, 2005, p 862.س 

(2)
 .س274بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسس
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  سر فنمسبس مس رلة سس فطساهسل عطارسسأل   رسل  ف ة سبو ا س ة رر،ساسرسبؤس لءس -

 لتس سث ثرسا  س س   سسألرت.

 ك  سا ط هس ت س ،ساسل سرفعطضسلعع بة ساةلبرسل طرفه،ساسل سرفعطضساالءسلل سس   -

  كةمسر ةي رسبلب س  عة سسرفط  ةسيعة ررسلفطزلة،ساسل سرع سب عة س  ةي ،ساسل سروساس  هس

 ا  اةسرضتسبةل  ةمسسلعةم.

 ت ىسسألال ررس  سسماففة  سييس سية س اطسسلعطاة سلل سرسيةىسسلت ةاب يساسرسيةىس -

سلعلكطر ي
(1)
 سلت ضط  يس  سسلال شسسلفطزل .س

 كتتتتتاسسل  سرفبتتتتت يسل تتتتتةس  سسا سا سسماتتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتتت رساضتتتتتعؤس تتتتتطا ةس عال نرتتتتترس

 يتتتةمسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيس فتتت سمسرلتتتفف سسيتتتيس تتتسية س تتتاطسسلعتتتطاة .ساسر  تتتتساتتتالءس  س

 تتتتاطسسلعتتتتطا س ضتتتتسمسبةألاتتتتةبسسلتعتتتتطايسسماتتتتفعتةايسسلفطزلتتتت ،ساس عتتتتتتس  تتتت س  ض تتتترس

لتتتتت تسسمافتتتتتتة  سل تالفتتتتتتمسسلالنسيتتتتتطي.س تتتتتةلف نسسلتتتتتايسرلتتتتتفف سسيتتتتتيس تتتتتسية س تتتتتاطسسل 

سلعتتتتتطاة سرالتتتتت س  سركتتتتت  سيةلكتتتتتةسلع عتتتتترس اضتتتتت ر،ساس تتتتتاسسرع تتتتت سلابتتتتتةاسسلف  تتتتت يس

سلالنسيتتتطر يس  تتت سل تتت  سسلت ك تتترسسلفط رتتترس س تتتتس اسضتتت   سسلفتتت ساتتتةز سسرت ك ز تتتةسي ك تتترس

 س تتت مىسسلك لتتت  سسلرطبتتتةى.ساتة  تتتر،ساس لتتتءسرلتتت تس تتتسارال ةسسزفعتتتة سي ك تتترسسألاسضتتت سللتتت

اتتتةس  س تتط سسملفتتنسمسبتتس مس رلتتة سسم تتفطسكسلتتتس سث ثتترساتت  س سيففةل تترس  تت سسألرتتتسيتتيس

 اتتتتتسسل وتتتت  س  تتتت س تتتتسية س تتتتاطسسلعتتتتطاة سرعتتتتسس تتتت ساسرتتتتمسسأليتتتتطس تتتتط ةسرةاتتتت ةسأل س

سلفتتتت نسسلالنسيتتتتطيسلتتتت  س تتتت سيعتتتتسااطس تتتت ساتتتتتسسل تتتتةم س  ع عتتتته.ساسمسر فتتتتةجس تتتتط س

 ع  تتاساس عع تت ساس تتتطسأل سسلتتايسرعتت طساتت فهس تت سااتتهس التتتةايس   سس سللتت ط سسل ت تتس  سللتت 

روتت ف زهس تت س ةزتترسسلعتتساساسر تتطمسبةلفتتةل سيتتيس تتسية س تتاطسسلعتتطاة ،اس يتتةسسلتتايسرتتطايس

للتتت سسلس تتترساسسمافلتتت مساسر تتتةاهس تتت س تتتف    ساسا تتتسس تتت سا   تتت  س فتتتت ىسلتتتهسسألال رتتترس

ساسسماففة  سييس سية س اطسسلعطاة !

اتتت رسل تتتاطسسلعتتتطاة ،س عتتتسساتتتةى ساتتتتعف ةس تتت س ااتتتة سسلف  تتت يساسبفعتتتتسسلعتتتطا سسلعة

 س  سسلتلتتتتتت ت يسCh.R.Ageronسلالنسيتتتتتتطر ي.س اتتتتتتطسسلتتتتتتت ا"سسلفطزلتتتتتت س  ا تتتتتتطا  س 

                                                           
(1)
 .383:سسلتطامسسللةبا،سصسسبيس س رس س س
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سلالنسيتتتطر يساتتتةز سساس تتتطيسسميفعتتتةضسيتتتيس تتتاطسسلعتتتطاة ،ساساتتتةز سسر  تتتطا سلل  تتتةسز تتتط س

 عفوتتطسلتت  سساتت ب رسألز تتةسلتت س كتتيسي ا تترسلضسيتترس تتت مسسلف  تت ي،سبتتتس  س تتسية  ةساةزتتؤ

لمس  تتت سسألثطرتتتةىس عتتتسساس تتت س  تتترسر   تتتر.ساس تتتاسسيتتتةس اس تتتهس تتت ة  سايتتت  سا تتتسسسلعبةيتتتتسسللتتت سس

آرتتتتؤسي تتتتسيسسلتتتتايسرتتتتة سبتتتتأ س سلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر يسسألثطرتتتتةىس تتتت سسلتتتتاريسساتتتتففة اسسيتتتتيس

 تتتسية س تتتاطسسلت التتتر،سأل سسماتتتفالةبرسل  بتتتة سسلعتتتطاضساةزتتتؤسيط ب تتترس اةاتتتةسبةل ةلتتترس

اس اتتتتسس لتتتتءسسلع تتتتة سسلفطزلتتتت  يسسلتتتتاريسسزفتتتتسب سسل ف ع تتتتاس تتتت س تتتتاسسسسلتة رتتتترسل ةلب  تتتتة .

سلت ضتتتت ي،س  تتتت س اتتتتطاسس  سسلتتتتت كسسلتتتتاريسرعتتتتسي  سضتتتتتةزة سر رتتتترسيتتتتيس اتتتتتس لتتتتسرسس

سلعتتتتتطاضساةزتتتتتؤسيط ب تتتتترس اةاتتتتتةسبةل ةلتتتتترسسلتة رتتتتترسل ةلب  تتتتتة .ساس اتتتتتسس لتتتتتءسسلع تتتتتة س

تتتت كسسلتتتاريسسلفطزلتتت  يسسلتتتاريسسزفتتتسب سسل ف ع تتتاس تتت س تتتاسسسلت ضتتت ي،س  تتت س اتتتطاسس  سسل

رعتتسي  سضتتتةزة سر رتترسيتتيس اتتتس لتتسرسسسلعتتطاضس تت سسلتتاريسرلتتفف سا سيتتيس تتسية س تتاطس

سلعطاة ،سب  تةسر طمسي  ةسسلف   يسسلفعطسىساسسلضتةا يساسسلتنسا  يسسلورةا
(1)
س.

اسر تتتت  س  ا تتتتطا  س  س تتتتاطسسلعتتتتطاة سس تتتتف ط سبفالةايس  تتتتةس تتتت سبعتتتت سسأل  تتتتة س

سيتتتتتطر يسسلتتتتتطسلب يس تتتتت سسل وتتتتت  س  تتتتت س تتتتتاطس ث تتتتتةىسيعةلالف تتتتتةسلت فتتتتتة سسلف  تتتتت يسسلالن

سلعتتتطاض.ساس يتتتةمس تتتاطسسلفالتتتةايس ساتتتة سسلفتتت نسسلالنسيتتتطيسرتتتس مسرلتتت ةس ةيتتتةسيتتتيسيب تتت س

يتتتيسر تفتتتهسسااتةل تتترس تتت س تتتكتس بععتتت ش سللتتت سس٪21سلعتتتطضسروتتتتس   ةزتتتةسللتتت س تتت سل س

سلكة تتت س اسسلض اتتترس اسسلعةرتتتسسيعةبتتتتس لتتتال  هس تتت سرةيتتتترسسلتلتتتفف سريسيتتتيس تتتاطسسلعتتتطاض
(2)
اسس

سسرع تتت س  سسلف  تتت يس سلت  تتت   ي ساتتتةز سسرف ة لتتت  سيتتتيس اتتتتسسل وتتت  س  تتت س تتتاطس تتتا

سسلعطاض.

 كتتتاسسزتتتطوس  سسلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يساتتتةز سسرع عتتت  سيأاتتتة س ع ع تتترساتتتطسىسسل تتتر  ة س

سلفتتت ساةزتتتؤس تتتتةابس  تتت   سلتتت  س عتتت سيتتتيسربتتتتسسلفطزلتتت  يسسلرتتتنس ،ساسلزتتتتةس ر تتتةسيتتتيسربتتتتس

ع تتت سيعةبتتتتسيكةاتتت سية رتتترس نر تتتر،ساسرتتتسس  تتتتف  س  تتت سز  سسلالنسيتتتطر يسسلتتتاريس عتتتةاز سسي

 زتتتةز ف  ساسيوتتتةل   سسل تتت عرس تتتيسالرتتترسسلعتتتساسسل ع عتتت سسلتتتايسرفتتتطبصسب تتت ساسبتتت     ساس

                                                           
(1)

 Charles-Robert Ageron : op.cit, p 863.  

(2)
 Ibid, p 863 
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بتتتتة  سز  سسلالنسيتتتتطر يسسلتتتتاريساتتتت ع  سسلرتتتتنس ،س فعتتتتةاز سسيع تتتت ساسيك تتتت   ،ساسرتتتتسي سسل تتتت س

س سية ساب ط س  ساتسسلتالةم .

ط تتتةس تتت سسلفتتت س  عتتتؤسبتتتةلف نسسلالنسيتتتطيسللتتت ساسسل سرتتتمس  سسلع سيتتتتسسلفتتت س اطزة تتتةساسل 

ا تت سسلفعةيتتتسيتتمس تتاطسسلت التتة سسلععةارتتر،ساسيتتمسيتتطااسسل رتتؤس أاتتسسل تتاسسسلفتت نسبتتتةس

مسرتتتتتسيسيالتتتتتةمسل عتتتتتءس  س تتتتتاطسسلعتتتتتطاة سيتتتتتةس تتتتت سلمس  س سلفتتتتتس تسسا سا سسماتتتتتفعتةاررس

يسا عتتتةسسلفطزلتتت رس تتت سسمرفوتتتة سسلفع  تتتسيسسلالنسيتتتطيسسلتتتايساتتتة سرتةااتتتهسسلفتتت نسسلالنسيتتتط

أل طس تتتهسا ة س تتتهسسلضة تتتر،ساتتتتةس بتتت يسلتتتهس ر تتتةس  س تتتاطسسلعتتتطاة س تستتتتسل تتتسوسآل تتتة س

سلطرةبتتترساسسلفعتتتطلس  تتت سيتتتسس  تسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيس فتتت سمسرتتتفت صسيتتتيس  تتتمسسل تتتطسي س

اسسلترتتتةامسسلفتتت ساةزتتتؤس سعتتتتساة  تتته،سثتتت س  سسلف سيتتتسسسللتتت  ررسسلعةل تتترسسلفتتت ساةزتتتؤسيط ب تتترس

اتتت س تتت سلز تتتةكسيتتتسس  تس تتتاسسسلفتتت نسسلتتتايس فتتتطضس   تتتهسب تتتاطسسلعتتتطاضس لتتتة  سبعتتتكتس اة

 ع بتتتة س   تتتط س وتتتتس   ةزتتتةسللتتت سيوتتتة ا س ي اتتتهسسلناس  تتترساساتتتتسيتتتةسي كتتتؤسرتتتسسطس تتت س

 ةلتتتترس تتتتسمسرسا تتتتهس  تتتت س لتتتتسرسسر تتتتترس تتتتاطسسلعتتتتطاضساس  سيتتتتس ةسسللتتتت  ررس تتتت سآاةل تتتتةس

 تتتتاطسسلت تتتتس  ،سلكتتتت س عتتتتسمسلعتتتتترساتتتتةيررسل تتتت مىسسلك لتتتت  سسلرطبتتتتةىسسلتتتتاريس عتتتتة طاسس  تتتت س

سلالنسيتتطساسا  تت سالبتترس تت ساضتتمس رتتة ر  س  تت س تتاطسسألاسضتت سسلضوتتبرساساتت ب ةساسز ب تتةس

ييس   ةب ةسسلالنسيطر يسسل ع ع  ي
(1)
س.

  تتتءس تتت سلاتتتفطس  ال رسسلتلتتتفعتطسسلفطزلتتت س تتت س تتتاسسسلتالتتتة س عتتتسس زعتتتأس تتتاطسسلت التتتة س

بتتتةلالنسيط.س تتتاسسسل كتتت سسلتتتايسلتتتيسسسلععةارتتتر،ساساعتتتتسي  تتتةسآل تتترس سب تتتؤسسل كتتت سسلك ل ز تتتةل 

رلتتتتفعطسلمسل سسس  تتتتسطسسم تتتتف  سسلتتتتتسز سسلتتتتايسراللتتتتسطسسماتتتتف  ة .سلتتتتالءس تتتتة سسل تتتتسلس

سلتطاتتتتنيسيتتتتيسااسىسلزعتتتتةىس تتتتاطسسلت التتتتة س تتتت س لتتتت سسلتالتتتتة س يتتتتةمس تتتت مىسسلك لتتتت  س

سلرطبتتتتتةىسلكتتتتت سرف كتتتتتت سس تتتتت سسألاضسسلالنسيطرتتتتتر،ساسبةلفتتتتتةل س تتتتت سيفة تتتتتتسسمرفوتتتتتة س

 تتتسلس تتتاطسسلت التتتة سسلععةارتتترس تتت س سيتتترسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيساسسسلالنسيتتتطي.ساسلتتت سركتتتي

يلتتة س هس  تت س ض تت سسألاضتتةيسسلتنارتترسسلفتت س وتتفؤسبتتهساتتتةساتتة سرتتس  سي  تتطاس  تتءس

سلل ةاتتترسسماتتتفعتةارر،سألزتتتهسل سساتتتة سرفتتت  طسلتتتسر  س  وتتتطس لتتتيسسل  تتترس تتت سسلفعةيتتتتسيتتتمس

                                                           
(1)

،سصس1985سلت الرسسل    رسل كفةه،سسلالنسيط،سسانقطاع انتقهٍذي فً انسراعت بانجسائر،ي تسسب عةا س ليسب    :سس 

240. 
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سل سرتتتمسسلفتتتةارض س تتتاسسسلت ضتتت يسلتتتتةسس بعتتت سسا ةاتتترساتتتةيط س ةلتتتؤسسلفتتت نسسلالنسيتتتطي،ساس

رسبتتتتؤس  ساتتتت  يسسلع تتتت ساسسلتلتتتتربرسسلفتتتت سيتتتتط سب تتتتةسسلالنسيتتتتطس تتتت  سسلتتتت صسسلستتتتةز سيتتتتيس

م،سلتتتت س كتتتتيس اتتتتبةب ةسسلتطانرتتتترسيط ب تتتترسبتتتتةلك سااسسل ب ع تتتترسل  تتتتس ة،ساسلزتتتتتةس16سلعتتتتط س

اةزتتتتؤسيط ب تتتترس اةاتتتتةسبةلل ةاتتتترسسماتتتتفعتةاررسسلتال فتتتتر،ساسلمسبتتتتتة سسزفلتتتتطس  سارتتتتمساس

ب ع تتتترساتتتتة سضتتتت   ساتتتتسسساسمسركتتتتة سرتتتتااطس  تتتت سسلك لتتتت  ساس تتتتأث طس تتتتاطسسلتتتتت سااسسل 

س ي ا  ،ساساة سبةلتعةبتساةاث ةس   سسلتالفتمسسلالنسيطيسبكة رس  ة هساس طسي ه.س

 S.A.Pانًؤسساث انسراعٍت نإلحتٍاط -2

بةز طس تتتتتة ساب تتتتتط ،سالتتتتت س  فتتتتتطمسسS.I.P ت تتتتتن سسلعتتتتتطاة سسأل   تتتتترسل  ف تتتتتة س

سأل تتتتسسلسسلفتتتت س زعتتتت ؤسألا  تتتتةسألز تتتتةساةزتتتتؤس لتتتت طسا تتتتاسلاس  سسلت فتتتتتسسلفطزلتتتت ،سايتتتتيس

 تتت اس تتتاسسسمز تتتطسلس ز تتتةساةزتتتؤس  تتتنمسسلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يس تتت سسلت تتتة اسسلرطب تتترسيتتتيس

سلالنسيتتتطس  تتت سب تتتمسلزفتتتةا  سيتتتيسسلع تتت سللتتت سسلفعةاز تتتة سسلتضووتتترسازفتتتةجسسلضتتتت اس تتت س

ؤس،سااتتتت سيسب عبتتتتةب،سااس يسبتتتتطرش،سااةزتتتتؤس تف تتتتمس ر تتتتةس تتتتيس نارتتتتسس تتتت يس ت  تتتت 

سلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يسبع تتتبة سسأل تتتالةاسسلتستتتتط سب التتترس تتتسمسافةرتتترسي تتتةطسسلت  عتتترسللتتتع س

سأل الةاسسلف س  ب ةسسلف    سسلالنسيطر  .
(
1

)
 

ابلتتتتتتب س تتتتتتاطسسمز طس تتتتتتة س،سابعتتتتتتس ةسسلكب تتتتتتطس تتتتتتيس  ع تتتتتتاسآيتتتتتتة سسلف  تتتتتت يس

سلالنسيتتتطر يس تتت س  لتتت يس تتتطا   سسلتة رتتترساس تتت سل  سسمافتة  تتتر،س عتتتسس الط تتتةسسلف  تتت  س

سلالنسيطرتتتتت  س،ساا  تتتتت سسسلفعةيتتتتتتسيع تتتتتة،سل تتتتتطس  سسللتتتتت  ة سسماتتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتتت رس

سا س تتتيسا ر تتت سسلت تتتة  س ةالتتتؤساعة   تتتةسسلفعتتتطهسيتتت   س   تتتةس ف تتتىس تتت سسر تتتة   سبةلعتتت

ل تتتاطسسلت التتتة ،سا   تتتهس كتتتطسي  طا تتتةس تتت سسلفض تتت س   تتتةسا ع ر تتت ةسبت التتتة س  تتتطوس

 ط تتتتؤسبتتتتـسااسلت التتتتة سسلناس  تتتترسل  ف تتتتة ااسا لتتتتءسا عتتتتةسلعتتتتةز  س تتتتةصس تتتتة اسرتتتت مس

س19/07/1933
(
2

)
.سايتتتتتتيس اتتتتتتتس بطرتتتتتتطس تتتتتتاطسسلض تتتتتت  سس  تتتتتتؤسسا سا سسماتتتتتتفعتةاررس

 تتت سيف تتتةا سسلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يسسلوتتترةاسسلتتتاريسسلفطزلتتت رس  س تتتاطسسلت التتتة ساضتتتعؤس

                                                           
(
1

)
زع س يسبيس س رس س سسلتطامس compagne 1939-1940سAOM : carton 1H105 : Paysannat indigène س

 .281سللةباسصس

(
2

)
 .241 ليسب    سسلتطامسسللةباسصسسس
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اتتتتةز سسر سا تتتت  س تتتتع بة سي ضتتتت   رس فتستتتتتسبةألاتتتتةبس تتتت سسل ب عتتتترسسلعةز ز تتتترسسلتععتتتتس س

سلفتتت س فت تتتنسب تتتةسي ك تتتة   سسلناس  تتتر،سااتتتالءسسل تتتطكسسلبسسي تتترسسلفتتت ساتتتةز سسرتةااتتت  سب تتتةس

 سرتتتتتس س ت  تتتتت سسلناس تتتتت .سارتتتتتسس ربتتتتتتس    تتتتتةسسلف  تتتتت  سسلالنسيتتتتتطر يسارتتتتتسي سس  بتتتتتة س

ل  وتتت  س  تتت سرتتتطاضسيتتتيس تتتاطسسلت التتتة ساسلع تتتؤس تتتاطسسل  بتتتة سساتتتفالةبرسابتتتطوسيتتتيس

ي  تت  سس54ربتتتس تتاطسسلت التتة س  تت سي  تتؤسسلف  تت يس تتس سرتتطاضسا تت ؤسر تف تتةسللتت س

مسي  تتتت  س طزتتتتءس2029مسلفوتتتتتسللتتتت س1953مسساسا فعتتتتؤس تتتتةمس1938 طزتتتتءس طزلتتتت س تتتتةمس

اة  تتترسالتتت س تتتطكس  تتت سيلتتتف وس طزلتتت ساالتتت س لتتتءس تتتة س تتتاطسسلتبتتتةل سسلتةل تتترسبع تتتؤسل تتتطس

 تتتت نسسلعتتتس سسلكب تتتطسيتتتيسسلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يسسلت ضتتتط  يس تتت س تتتاطسسلت التتتة ساسلتتتايس

سي ضط س  س  ءسسألث ةىس.س600.000ا تسلل س

ايتتتيس اتتتتسا تتتسساتتتتسزعتتتة ة س تتتاطسسلت التتتة س تتتيساستتت ساسلف تتت  اس   تتتةس فتتت س

 تتتتسا سسا سا س وتتتطلسسز ط تتتةس تتتتيسسلفكفتتتتسبةلع تتتةرةسسل ع عتتتترسل ف  تتت يسسلالنسيتتتطر يس 

سماتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتت رسرةز زتتتتةسرع تتتت سبة تتتتسساس   تتتتة س ط  تتتترسيفضووتتتترس عتتتتتتس  تتتت س

 secteurs تتتتتتس   س تتتتتتتاطسسلت التتتتتتتة س عتتتتتتتطلسبع ة تتتتتتة سسلف لتتتتتتت  ة سسلطرف تتتتتتترس 

d’améliorations rurales S.A.Rس تتتتتتتطيسسلعتتتتتتتتتسب تتتتتتتةسااتتتتتتتت ةسرتتتتتتت مسسسس 

سلالنسيتتتطر يسألز تتت سل تتتطس ز تتتةسلتتت س  تتتاسلاتتتفالةبرساساتتتعرسيتتتيسلتتتس سسلف  تتت يسس18/04/1946

  ااتتت سسيطسي  تتتتةسا  تتتسس  ةسسل ع عتتتترسسلفتتتت س  وتتتطلسللتتتت س سيتتتترسسارفوتتتة سسلفطزلتتتت سيتتتتيس

 تتتت  س  ا تتتتهسزعتتتتة سسلفتتتت نسسلالنسيتتتتطيساللنسيتتتتهسبناس تتتترسزتتتت يسيعتتتت يسيتتتتيسسلت وتتتت  س

سلناس تتتت سلسا   تتتتهسلتتتت سرعبتتتتتسسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر يس  تتتت سسمزضتتتتطس س   تتتتةسبةلعتتتتكتسسلتتتتايس

سلفطزل رس   فهسسا سا سسمافعتةاررس
 1)

س.س

ااةزتتتؤسسا سا سسماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رس  تتتىس سيتتتتةس  تتت س  سسل تتتسلسسلتطاتتتنيسيتتتيس

ااسىسلزعتتتةىس تتتاطسسلت التتتة س تتت سسأل تتتاسب تتتسسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيسا  ا  تتتهس  ا  تتتةساتتت  تةس

ا تت   ةس فتت سرتتف س تت سسأل  تتةىسسلفتت سرتكتتيس  سرط كب تتةسبلتتب سر تترسافةيفتترسا بط تتهسألزتتهس

 تتتة س    تتترساسرتتتس سالطربتتترس  تتتهس.سا  تتت س تتتاسسسألاتتتةبسرتتتة ساتتت لسرعتتتسمس  تتت س  ب تتتاس ع 

سلفطزلتتتتت   س  س تتتتتاطسسلت التتتتتة س عتتتتتكتسل تتتتتةاسسرفوتتتتتة رةساسافتة  تتتتتةسر تتتتت ىسسلفتتتتت نس

                                                           
 1)

 .289،290س،سصبيس س رس س سسلتطامسسللةباسصسس
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سلالنسيتتتتطيسلتتةااتتتترسسل عتتتتة سسلف  تتتت سيتتتتيسسل ة  تتتترسسلفع  تتتترسساسل فلتتتت رسل تتتتطس ز تتتت ساتتتتةز سس

 سبسسرتتترسرف التتت  س  فتتترسيتتتيس  ب عتتتة س تتتاطسسلفالطبتتترسلتتتالءساتتتةز سسرضعتتت  سيتتتيس عتتت  ةس تتت

سأليتتتتطس بعتتتتةسألاتتتتبةهس ب ع تتتترسا  تتتتطوسبعتتتتطررساية رتتتترس تتتتف ضصس تتتت سر تتتترسسا تتتتةاسسلف تتتت س

سلتفتستتتتس تتت سسأل تتتضةصسسلتتتت    يسسلتتتاريسرعتتتط   س    تتتةسار تتترسسلتتت ساتتتةيتسسلتتك تتترسيتتتيس

اتتتطساس ساآم س    تتترس  تتتطوسا   سزتتتة سسلالتتتطس ر تتتةسبةاضتتتة رسللتتت سسلع سيتتتتسسل ب ع تتترس

 كتتت  س التتتطس ستتتطس يتتتةمسزالتتتةنس تتتاطسسلفالطبتتتر.سايتتتيساةلالفتتتةلس كتتتتس تتتاطسسلع سيتتتتسرتكتتتيس  س

 اتتتتتتس التتتتتةايس تتتتتاطسسلوتتتتتع بة سلرفتتتتتطنسسلفطزلتتتتت   س عتتتتتطسسلف  تتتتت يسسلالنسيتتتتتطر يس تتتتت س

 اسضتتت س ةبعتتترسل سالتتترسا تتت سسل رتتتؤسزفلتتتهساضتتتع  س  تتتؤس وتتتطلسسلعتتتطاة سسلناس  تتترس

ل  ف تتتة ساب تتتاطسسل طرعتتترسرفالتتتتمسسلف  تتت يسسلالنسيتتتطر يسارعتتتمسسمزلتتتالةمسب تتت   سارتتت عك س

سسلوع سسسمافتة  سار ساس  ةييس ع ع سب    سرضسمسسلتو  رسسلعةيرس. لءس   س

ارتتتتتسسس  تتتتت سسلفطزلتتتتتت   س  سسلعتتتتتتتسب تتتتتاطسسلت التتتتتتة س سر ة تتتتتة سسلف لتتتتتت  ة س

سلطرف تتر(س عتتاسزفتتةيتسلرالةب تترس تت سبعتت سا تتة سسلتت  يسيستتتسسلت التترسسلفتت س تت سسلعتتتتسب تتةس

 تتتتترسأل تتتتتالةاس تتتتت سب سرتتتتترسسلتلتتتتت  رسسلتضف  تتتتترس  تتتتت سبف تتتتت  ةس  اتتتتتعؤسسلتلتتتتتة رسسلناس 

س24000 كفتتتتةاسبتتتتـس1500مسللتتتت س1945 تتتتالط س تتتتةمسس1600 كفتتتتةاسبتتتتـ100سلنرفتتتت  سيتتتتيس

م.1946 الط س ةمس
 1)

س

اسللتتت س سسلتتتايسر تتتطنس تتت س تتتاسسسللتتت ةكس تتت سا تتت ساتتتة سي رتتت سسلك لتتت  سيتتتيس تتتاطس

 .سااطسىس سسلالسرس دسايةس  سيبطاس س اسسسلت ر د

لتتتت  س تتت سسلالنسيتتتتطساربتتتتسسااةبتتترس تتتتيس تتتاسسسلفلتتتتةل سرتكتتتيسسلعتتتت  س  س تتتأث طسسلك س

اتتتة سرفنسرتتتسسبةاتتتفتطساساب تتتطسا تتتة  سيتتتةساةزتتتؤسيتتت سرف  سي ة  تتترسل ل ةاتتترسسلفطزلتتت  يس تتت س

سلالنسيتتتتطس  تتتت سسزفوتتتتب سس تتتت سسلتعلتتتتكطسسلتعتتتتة يسلهاةاتتتت رسسلفطزلتتتت رسا  تتتت سا اتتتت  س

                                                           

 
 1)

س Gouvernement Général de L’Algérie : Assemblée Financière de l’Algérie : session 

ordinaire de Novembre, décembre1946, Tome II : comptes rendus des délibérations, Alger, 

1947, PP49, 50. 
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سايبطس تتتت اسسلفطزلتتتت سزتتتتةب    سسلسةلتتتت .
(
1

)
   تتتتتةس بتتتتسوسال فتتتتهس تتتت س ت  تتتتءسسألاسضتتتت سس

سااتتتطسىسيتتتيس تتتأزهس  سركتتت  س تتتةي س ا س طا تتتنسسماتتتفعتةاسل النسيتتتطر يسارتتتةل سسبتتتة س تتتاسس

  سسلالنسيط
(
2

)
س

ارتتتتسس  وسضتتتتر   س  تتتت سسميبطس تتتت اسسلفطزلتتتت سللتتتت سل  ةزتتتتهس  تتتت سسل تتتتنا س  تتتتسس

مس(سلك تتتتهساتتتتط ة س1860مس1858البتتتتف  س  بتتتتاس الطبتتتترسسل  تتتتةمسسلتتتتتسز س تتتت  سسلففتتتتط س س

 تتتطوس يس  تتت سيتتتةس طساتتتمس   تتتةسا تتتة سللتتت سسل  تتتةمسسلعلتتتكطيسسلتتتايس تتتتطس عتتتطساتتت  س س 

م1870لةررساع  هس ةمس
(
3

)
سسس

اسل سرتتتتتتمس  س تتتتتتطس   سسسلتطرتتتتتتطسيتتتتتتمسسل  تتتتتتةمسسلعلتتتتتتكطيسسزف تتتتتت سبةزفوتتتتتتةا  سس

ا  كت تت س تت سييتتةمس يتت اسسلالنسيتتطسا تتاسسبعتتسسسلع تتةىس  تت سثتت ا سسلتعطسزتت سسلفتت سسزتتسلعؤس

مس1871 ةمس
(
4

)
سس

ا  تتت سلثتتتطس لتتتءسساتتتفالةبؤسسل ك يتتترسسلفطزلتتت رسلكتتتتس ت  تتتة سسلتعتتتتطريس ت  تتتف  س

ستتت  سز ةب تتتةس تتت سيال تتت سسل تتت سهسسلفطزلتتت سا رةيتتتؤسيالتتتةل سلر  ت تتترسايال لتتتةسسافعتتتةارةس ت

 ةيةس  سسلالنسيطسرفطا س  ا ة   سارعبطس يسيوةل   س يةمسسل ك يرسسلفطزل رس
(
1

)
سس

                                                           
(
1

)
م(سا  سسبيس "سزةب    سسألا س رتسي و ساي  سسلالت  اررس1873-م1808  س ةا سل ر سزةب    سب زةبط س س

مساييسسأل تة سسلف س1870مسلل س ةمس1852بطس  اس طزلةسييس ةمسمسث سلي1852مسلل سلةررس ةمس1848سلفطزل رسييس ةمس

مسا  سسل طهسسلف ساع س   ةس ا طسسلثطسسزكلةاسسلال  شسسلفطزل ر.س   س1870س ف طسب ةسل  زهسسل طهس   سااا ةس ةمس

س اطسسلعضو رسر  طس:

Petit dictionnaire Français : (dictionnaire des noms propres), Librairie Larouse, Paris, France 

1978, P728. 

(
2

)
 ,André Nouschi : Correspondance du docteur A vital avec Ismail urbain 1845-1847, Paris س

France, 1959 PP155,156. 

(
3

)
سم(س ساسسلع  م1962-ك.مسس814 ةلىس طا ب:سسلتضفوطس  س ةار سسلالنسيطسييس  سسسلف   ع  يسلل س طاجسسلفطزل  يس س

 .196،سص2002ل  عطساسلف يرمس،سي بعرسسلع ةه،سبة  ر،س

(
4

)
 Charles André Julien : histoire de L’Algérie contemporaine : la conquête et les débuts de س

la colonisation (1827-1871) , Edition Gasbah Alger, Algérie, 2005, P498. 

(
1

)
 E.Rouard Decard : La respresentation des indigènes musulmans dans les conseils de س

l’Algérie , Paris, France, 1900 PP 11,12 
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ا  تتتت س تتتتاسسسألاتتتتةبسرتكتتتتيسسلعتتتت  س  س تتتت مىسسلك لتتتت  ساتتتتةز سسر تتتت يا س  تتتت سس

آل تتة سرةز ز تترس تكتت   سيتتيس  ع تتاسالبتتة   سا تت س تتاسسسلت  تت اسثتتةااسسضتتسسسلعتتةز  سسلت عتتأس

ل عتتتطاة سسلناس  تتترسل  ف تتتة ساا  تتت سس  ب عتتتهسا تتتةاب طسبكتتتتسسل اتتتةيتساسللتتتبتسألز تتت س

سلعتتت سز يسسلضة تتترسسأل تتتطوسسلت  تتتترسز تتتطاسسلل تتتهس  تتت س زتتتهسرتتتةز  سمسرضف تتت ساس تتتطسس تتتيس

ل فعةاز تتتتة سسلناس  تتتترسا تتتت ة راسسلعتتتتطضسسلناس تتتت سسلفعتتتتةاز سارتتتتسساتتتتتىس تتتتاسسسلعتتتتةز  س

ل ت التتتة سسلناس  تتترسب تتتاسسلت ك تتترسسلععةارتتتر،س عتتتك تسس  تتتة س سيتتتمسي التتتة سياس  تتترس

  تتتطوسل  ف تتتة سا عتتتسر سرتتتطاضس  ر تتترسسلتتتتسوسالرتتتسسيس ي سل تتتةس تتت سسلب تتت كس،ساتتتتةسزتتتصس

 ةس  تت سسساتتف سساسيال لتتةسل سارتتةسل ت التترسرعتت مسبةزفضتتةهساي لتتةسل تتةسبعتتتسيةسرتتةز  س أا لتت

اتتتة س تتترتس تتتاسسسلت وتتت س تتت س تتتتسرتتتةز  سسلت التتتة سسأل   تتترسل  ف تتتة سرض تتتمسحل تتتة س

رةز ز تتتترس  تتتتطوس اةاتتتت ةسسلفعتتتت يسسلتبة تتتتطسيتتتتيسسللتتتت  رسسلفطزلتتتت رس تتتتة برسسلعتتتتطساسا تتتت س

ة تتت س تتت سسلفتتتطايساسألرلتتتةمسسأليتتتطسسلتتتايس تتتفىسسلتالتتتة سلتتتبع سسلع ة تتتطسسأل   تتترسلعتتترتسي 

سلفةبعتتتترسل تتتتاطسسلت التتتتة ساسي س س تتتتس سسلتلتتتت ال يسسلالنسيتتتتطر يس   تتتتةسا  تتتتب  سسرعتتتتك   س

 ل ب رسيمسيطااسسل رؤس
(
2

)
س

س

س 

                                                           
(
2

)
 243-241ي تسسب عةا س لي:سسلتطامسسللةباس،سصسصسس
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س:سسثانثا: انًؤسساث انعقارٌت انخاصت بانقروض انًىجهت نهكىنىٌ

 صُادٌق انقرض انعقاري وانتعاضذٌاث:

اسسساتتتتف  ةز ةسياس  تتتتةسبةألاتتتتةب،سرعتتتتسسسماتتتتفعتةاسسلفطزلتتتت س تتتت سسلالنسيتتتتطسساتتتتفعتة

ااةزتتتتتؤسي التتتتتة هس  تتتتتؤسسم تتتتتطسلسسلتبة تتتتتطسل لتتتتت  رسسلفطزلتتتتت رسسلفتتتتت سرةيتتتتتؤسبفت ر تتتتتهس

ا    تتتتتهسا عتتتتةسلطلرف تتتتةسا  ا ة  تتتتةسسلتضف فتتتتر،سالتتتت سركتتتتيس تتتتاسسسماتتتتفعتةاسرعفتتتتتسس  تتتت س

 تتتتطاة ساي التتتتة سساتتتتفر ل رساب تتتتط س ت تتتتءسالابس يتتتت س ساة  تتتترسل اتتتتفستةاسا ت رتتتتتس

 تتتتأ سسماتتتتفعتةاسسازال  تتتتنيسسلتتتتايسثبتتتتؤس رسسيتتتتهس تتتت سيلتتتتفعتطس هسسلتعتتتتةارم،ساتتتتتةس تتتت س

سحاتت  ررس تتيس طرتتاس تتاطسسلعتتطاة .سر تتةلسللتت س تتاسسا تتهس  سسلت تتةاطريسسألااب تت يس تت س

سلالنسيتتتطساتتتةز سسر فتتتت  سللتتت س  زتتت سسل بعتتتة سسمافتة  تتترساسمرفوتتتة ررس تتت س ااابتتتة،سبتتتتس  س

وتتتؤسيتتت   ،سا  تتت س تتتاسس ك يتتتة   س  تتتسيةسرةيتتتؤسبف التتتطر  سللتتت سسلالنسيتتتطساةزتتتؤسرتتتسس ض 

سألاتتتتةبس تتتتةز  ساتتتتةز سس تتتت س ةاتتتترسيةاتتتترسللتتتت سا ةرتتتترساس تتتتطسلسسل ك يتتتترسسلفطزلتتتت رس تتتت س

سلالنسيط.
 1)

سسس

التتت سر تتتف سسلفطزلتتت   ساس تتتطسسب تتتاسسسلالةزتتت س تتت سبسسرتتترسسم تتتف  س،س  تتت س  سالابس

سألي س سسلف س س عؤس   سسلالنسيطس  سبسسررسسم ف  ساةزؤسضع فر
 2)

س

سلت تتتةاطريساسا تتت سس تتتع بة ساس تتتط س س س تتتةبمسيتتتةل سا  تتت س تتتاسسسألاتتتةبس تتتة س

 تتتت سيتتتت     سسلالسرتتتتسسسلالنسيتتتتطسسلتتتتاريس تتتتةاطاسسلل تتتته،سايتتتتيس اتتتتتس لتتتت  تسساتتتتفعطسا  س

بتتتتةلالنسيطسسزف التتتتؤسسا سا سسلفطزلتتتت رس تتتتس س تتتتسسب طس  عتتتتاس تتتتاسسسلرتتتتطضسااتتتتة س بطي تتتتةس

سلزعةىس  ة راسسلعطضسسلععةايساسلفعةضسرة سسلععةارر.

ةايسسلتتتتةل سسلضتتتةصسبتتتةلالنسيطسبتعف تتت سيطاتتت مسارتتتسس تتتساسرتتتةز  سسلعتتتطضسسلععتتت

م.1865م،سا أالؤسسلعطارسسلالنسيطررس ةمس1860اةزف سس11
 1)

س

                                                           
 1)

 بسسسلط تة سايسر ،س الةا سسلالنسيطسسلضةاا رس:س ة اس سسلالنسيطس  تةسب يسسل طب يسسلعةلت ف ي،سسلعطارسسل    رسل  عطسسس

 .22صس1982لف يرم،سسلالنسيطس،ساس

 
 2)
Laujoulet T : le commerce en Algérie, Essai sur le peuplement utile de l’Afrique Française, 

Challemel, Paris, France, 1860, P178.س 
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ل تتتطس ز تتتةسلتتتت س بة تتتطسي ةي تتتتةسبوتتت ا س ت  تتترسلمس تتتت س فتتتط سم عتتتترسل تتتاسسسلفتتتتةار س

مس1877  تتتت ساتتتتتىسل تتتتةسبةل عتتتتة س تتتتةمس
 2)

،سا تتتت سسللتتتت رسسلفتتتت س أالتتتتؤس   تتتتتةسي التتتتفةس

 زلتتت ،سا تتتتةسي التتتفة س عةارفتتتة س طزلتتت فة س س س تتتةبمسسلعتتتطضسسلععتتتةايسسلالنسيتتتطيسسلف

يةل س ع ية سبكتسسلعت  ة سسلتةل رسسلتفع عرسبةلعطضسااةيطسسل عة ة سسلب ك ر.
 3)

س

 تتتساسرتتتةز  س تتت سبت ابتتتهسلزعتتتةىسي التتترس عةارتتترس  تتتطوسس1880سافتتت بطسس30ا تتت س

 س س تتتتةبمسيتتتتةل س ط تتتتؤسبتتتتـسااي التتتترسسلعتتتتطضسسلتتتتتةل ساسلناس تتتت سل النسيتتتتطااس ط اتتتت ةس

ااا تتتتؤس تتتتاطسس« M.Christophle »رطسسلعتتتتطضسسلتتتتتةل سسلفطزلتتتت ساام.اطرلتتتتف  تااسيتتتتس

سلت التتتترسزتتتتسسىسسللتتتت سسلتلتتتتة ت يسروتتتتسسسلت س عتتتترس  تتتت سا اتتتتتة س تتتتاطسسلعتتتتطارسسلت اتتتتهس

 اةاتتتتتةسلفتتتتتس   سسل عتتتتتة ة سسلناس  تتتتترساسلفالةارتتتتترس تتتتت س تتتتتكتسرتتتتتطاضس تتتتتت ىس وتتتتتطرةس

س30 بسيةل تتتةسللتتت سل ف  تتت يساسلفالتتتةا،سا كتتتاسس  تتت سسلتلتتتة ت يس تتتاطسسلض تتت  ساا تتتتسا

اتتت  ،سارتتتسا سر تتتترسسللتتت  سس60.000مسي ي تتترس  تتت س1907ي  تتت  س طزتتتءس طزلتتت س تتتةمس

 طزتتتءس طزلتتت ،سايتتتمسيتتتطااسسل رتتتؤسسا فتتتمسا تتت س ةسسلتتتتةل ساا تتتتسللتتت سس500سل س تتتسسبتتتـس

سم.1908ي    س طزءس طزل س ةمسس40

التتتتتةساتتتتة سسلرتتتتطضسيتتتتيسلزعتتتتةىس تتتتاطسسلت التتتترسسلتةل تتتترس تتتت س عتتتتسر سرتتتتسسسلعتتتت  سس

ل تلتتتتتف    يسسل س تتتتتسريسللتتتتت سسلالنسيتتتتتط،س عتتتتتسسسزوتتتتتطلسس فتةي تتتتتةسسلتطاتتتتتنيسللتتتتت س عتتتتتسر س

رتتتطاضسيةل تتترسل تتتاطسسلف تتتر،سا كتتتاسسساتتتففة اسسيتتتيسرتتتطاضس  ر تتترسسلتتتتسوس فتتتطسانسيتتتةسبتتت يس

 تتترساسمرفوتتتة رر،س يتتتةساتتت ر،سا ف  تتتةس تتت سيضف تتت سيعتتتةارع  سسمافتة س30اتتت  س ساس10

س05,5%زلتتتبرس  سيتتتسس تتتاطسسلعتتتطاضس،س  تتت س كتتتيسيط فعتتترساتتتسسسبتتتتساةزتتتؤس فتتتطسانسيتتتةسبتتت يس

ا تتت سسأليتتتطسسلتتتايساع  تتت سرعب تتت  س    تتتةسبعتتتكتساب تتتطس06%للتتت س
 1)

،سبةاضتتتة رسللتتت س لتتتءسس

 زعتتتتتأسسلفطزلتتتتت   س تتتتتس سي التتتتتة سيةل تتتتترس  تتتتتطوسي ا تتتتترسل اتتتتتفستةاسسلععتتتتتةايسلفةيتتتتتس س

                                                                                                                                                                                     
 1)

س  Arthur Girault : principe de colonisation et de législation colonial, Paris, France, 1924, P P 

417, 418  

 2)
 .23 بسسسلط تة سايسر :سسلتطامسسللةباس،سصس

 3)
س  Emest Picard : la mannaie et le crédit en Algérie (1830-1930)-J. Corbonel, Alger, 1930, 

P192. 

 1)
 .246،س245بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسصسس
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لال  رتتتترسل عتتتتطضسسلناس تتتت سسلفتتتت س أالتتتتؤسبتعف تتتت سرتتتتةز  سسلتعتتتتتطريسيستتتتتسسلوتتتت ة راسس

،ساسلعتتتتطارسسلفعةاز تتتترسسلناس  تتتتر،ساي التتتتة سسلعتتتتطضسسلتضف فتتتترسيستتتتت:س1901ا ر  تتتترسس08

س« Banque de thibaut »ااسلعتتتطضسسل  تتت ز ااسايكة تتت سسل لتتت سسلت   تتترساب تتتءس  بتتت س

 تتتس سسم1913اسلعتتتطارسسلعةيتتتر،ساسلت التتتة سسلفطزلتتت رسسلالسرتتتس سل عتتتطضسسلفتتت س ف تتتؤس تتتةمس

م،سبةاضتتتتة رس1919ااتتتتةم سل تتتتةسبتتتتةلالنسيطس،ساسلب تتتتءسسلوتتتت ة  سا طرع تتتتةسسلعتتتتتةل رس تتتتةمس

للتتت سسلعتتتطارسسلتةارلتتت   ر،سااةزتتتؤس تتتاطسسلت التتتة سسلتةل تتترس عتتتسمسرطاضتتتةسل ك لتتت  سسلتتتاريس

رتةااتتتت  سسلف  تتتترساسلفالتتتتةا ،سبتتتتةلت سيس سيتتتتمس لتتتتءساةزتتتتؤس عتتتتةاكس تتتت س تتتتس سيعتتتتةارمس

سزفةا ر
 2)

 

لفطزلتتت   س تتت  ساسرتتتس س ضتتتصس تتتاطسسلعتتتطاضس فتتت سايتتتمسيتتتطااسسل رتتتؤس   تتتتسس

مس طضتتتتؤسسلب تتتت كسسلضة تتتترسسلفطزلتتتت رسرطاضتتتتةسيط  زتتتترس  تتتت سسلك لتتتت  ،س1880 تتتتةمس

ا رتتسمس تتتس ساب تتتطسيتت   س  تتت سسلفعةيتتتتسيع تتةسا ف  تتتةس تتت سيتةااتترسسلناس تتترسسلتسسارتتترس س س

سل تتتتةبمسسلفالتتتتةايساتتتتةلفب ،سسلع تتتتيساسلكتتتتطام،ساب تتتتاطسسلك ف تتتترس تك تتتتؤسسلب تتتت كسيتتتتيس تتتتطضس

سلوتتتتةايرس  تتتت س  يرتتتتمسسمزفتتتتةجسسلناس تتتت ساسم تتتتطسلس  تتتت س ت  تتتتة سسلالتتتتتمسسارةبف تتتتة

اسلفضتتتتنريساسل عتتتتتساسلب تتتتمس تتتت سسألاتتتت سكسسلفطزلتتتت ر،ساسي س  س تتتتاطسسحل تتتترسسلعةز ز تتتترسرتتتت  س

م.1892 ة تتتترسبعتتتتسس تتتتسااسرتتتتةز  سسم  تتتتة سسلالتطاتتتت سيتتتتمس طزلتتتتةس تتتتةمس
 1)

اسل سرتتتتمس  سس

طساةزتتتؤس عتتتالمس ت  تتترس  اتتت مسسلب تتت كسسلفطزلتتت رسا ة تتترسسلعتتتطضسسل  تتت ز ،ساب تتتءسسلالنسيتتت

مسرتتتساس تتتس سسلت التتتة سسلفط  تتترسل عتتتطضسسل  تتت ز س1886زعتتتة  ةس تتت سسلالنسيتتتط،س فتتت س تتتةمس

اب تتتتءسسلالنسيتتتتطسبلتتتتبمسي التتتتة س تتتت سزة  تتتترسسلالنسيتتتتط،سسألابعتتتتةىس،سب  ةارتتتتء،سسأل تتتت ةم،س

سلع  عتتتتتر،س التتتتت  ،سسلتسرتتتتتر،س  تتتتتنيسايا،ساثتةز تتتتترس تتتتت سزة  تتتتترسا تتتتتطس ،س  تلتتتتتة ،س تتتتت يس

رتتتت ،سيعلتتتتكط،سرتتتتسرت،ساتتتت سيسب عبتتتتةب،ساتتتت ا،سا   تتتتطسسث ثتتتترس ت  تتتت ؤ،سل  تتتتنس ،س اي

ي التتتتة س ط  تتتترسبةل ة  تتتترسسلعتتتتطر ر:سرةلتتتتترس،ساتتتتك كس ،سااتتتت كس  تتتتطسب،ساسا فتتتتمس تتتتس س

مسا تتتتس تتتس  ةسس1894سلت التتتة سسلتةل تتترس تتت سسلالنسيتتتطسبعتتتكتسم تتتؤسل زفبتتتةط،س فتتت س تتتةمس

                                                           
 2)

س Réné Gallissot : L’économie de l’Afrique du Nord, collection que sais- je ?) N° 965, PUF, 

Paris, France, 1969, P46. 

 1)
س Abdellah Laroui : l’histoire du Maghreb, Tome 2, Editions Maspero, Paris, France, 1976, 

P105س 
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ط ،سي التتترس،سا تتتاسسبعتتتسس  سرةيتتتؤسبفتتتفىس تتتطايس  تتتطوسل تتتةس تتت ساتتتتسيتتتيسسلبتتت رس24للتتت س

سلتتسر  ،سسلطاربتتر،س تت يسسلب  تتةى،سي  تترساا التتت،سسيتتةسا ةي تتةسسلتتتةل س  ضف تت سيتتيسب تتءسللتت س

آ تتتطسايتتتيسا تتترسللتتت س  تتتطو،س ع تتت ساتتتب تسسلتستتتة سب رتتتؤسر تتتترسسألا تتتس سسلتةل تتترسلب تتتءس

ي  تتتتت  س طزتتتتتءسس14,9م،سب  تتتتتتةسا تتتتت ؤسللتتتتت س1893ي  تتتتت  س طزلتتتتت س تتتتتةمسس5,8يعلتتتتتكطس

 طزكتتتةس طزلتتت ةس تتت سب تتتءسس185000ايس طزلتتت س تتت سب تتتءساتتت سيسب عبتتتةب،س تتت س تتت يسلتتت س فالتتتة

ي  ر.
 2)

سسس

ااةزتتتتتؤساتتتتتتسسلعتتتتتطاضسسلتةل تتتتترسسلفتتتتت سساتتتتتففة سي  تتتتتةسسلتلتتتتتف     سسألاااب تتتتت  س

ي ا تتتترسل اتتتتفستةاس تتتت سيالتتتتة سسأليتتتت كسسلععةارتتتترساسلف  تتتترسسلطرف تتتترساساتتتتففة  سبعتتتت س

سلف تتتة سيتتتيس تتت مىسسلتلتتتف    يسيتتتيسسيف تتتةيس سب ك تتترسي  تتتةسسيف تتتةيس سب ك تتترسبف سيتتتسسي لتتتط س

ايتتت س تتتاسسسميف تتتةيس ةيفتتترس ة تتترسيتتت   س تتتت ؤسسلعلتتتكطر  سسلتتتاريسس1% عتتتساسبتتتـسسسلفتتت 

    تتتت سس  تتتت سسلتعتتتتةشس،سايع تتتت ب سسل تتتتطه،سا اسيتتتتتسسلعف تتتت ساسلتفعتتتت  ريسسلتتتتاريس  كتتتت سس

سا سس13م(،سل تتتتتتتطس  سيطاتتتتتتت مس1918-مس1914 تتتتتتت  سسل تتتتتتتطهسسلعةلت تتتتتتترسسألالتتتتتتت س س

تلتتتتة سس سمسسلتتتتايسزتتتتصس  تتتت س لتتتتءسس تتتتفط س  تتتت   س    تتتت س  تتتتءسسلعتتتتطاضساسل1921

سلتةل تتتتترس تتتتت سيعتتتتتةارمس    تتتتترسبتتتتتةلطر سسلالنسيتتتتتطيس اسسلت تتتتتة اسسلال  ب تتتتتر،اتةس لتتتتتني  س

بةلفع تتتتسسافةب تتتتةس يتتتتةمسسلال تتتتة سسا سارتتتترسسلتضفوتتتترسبةاتتتتفر  سسلت ك تتتتة سسلناس  تتتترسسلفتتتت س

 ت ىسل  س  ؤسل طس   سسلتبة ط.
 1)

سسسس

اب تتتتتاسسسألاتتتتت  هس تكتتتتتيسسلتلتتتتتف     سيتتتتتيسسل وتتتتت  س  تتتتت سيلتتتتتة ة سياس  تتتتترس

ب ساتتت رس تتتاطسسلت التتتة سسلتةل تتتر،سا ة تتترسب تتتءسسلالنسيتتتط،ساسلعتتتطارسسلالنسيطرتتتر،ساساتتتعرس

اسلعتتتتتطضسسلععتتتتتةايساسلف  تتتتت سسسلالنسيتتتتتطي،ساسلعتتتتتطضسسل  تتتتت ز ،ساي التتتتتة سسلعتتتتتطضس

س3000اسلوتتتت ة راسسلف   تتتتر،سا تك تتتت سسيتتتتيس  اتتتت مس اسضتتتت   سسلتناا تتتترسبتتتتةلكطامسللتتتت س

فلتتتت    ،سلمس ز تتتت سلتتتت س كفتتتتةاساالتتتت سسلف ف تتتتنس سسلفتتتت س عتتتتسي ةس تتتتاطسسلب تتتت كسايضف تتتت سسل

رطضتت سس  تت س طرعتتترس ت  تتةس،ساسبتتساسسسيفعةضتتتةس تتسرسسسي  تتة،سارتتتةل سس  س تتاطسسلب تت كس بتتتةل سس

                                                           
 2)

س  Paul -Leroy Beaulieu : L’Algérie et la Tunisie, 2eme édition, Paris, France, 1898, P230. 

 1)
س Robert Estoublon et Adolphe lefebure : code de l’Algérie annoté, suppléments, années 

1921, 1922, Alger 1929, P133. 
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 تتت سيتتت ىس تتتاطسسلعتتتطاضس،سا  س تتتاطسسلتبةلرتتترسيتتتيس تتتةز ةس  س تتت  يسللتتت سسلت تتتةاررس تتت س

سلتالتتة سسلف  تت سابةألاتتةبس تت سسزفتتةجسسلكتتطامس،سر تتةلسللتت س تتاسسس فطسضتت  ساتتالءس  تت س

سلفتتت س فطضتت ةس تتتاطسسلب تتت كس  تت سسلعتتتطاضسسلتت   تتترسل تت ساسلفتتت سرتتتةل سس   تتتةسزلتتبرسسلفةيتتتس س

اأرو س عسرط. 3%  بأز ةسيط فعرسا   ءساة    س  ةلب سسبفضف   ةسلل سزلبر
(
2

)
 

ااتتتتتة سسلتلتتتتتف     سسلتلتتتتتفف سا سيتتتتتيس تتتتتاطسسلعتتتتتطاضسرفض  تتتتت  ساس تتتتتطسسيتتتتتيس

سلعطسر تتتتتسسلتةل تتتترساسا سارتتتترسسلفتتتت سرتكتتتتيس  س عفطضتتتت  س ث تتتتةىس  ف تتتتاسيعتتتتةارع  ،سلتتتتالءس

 ط تتت سس  تتت سلزعتتتةىسي التتتة سااتتتت رس لتتت طس  تتت س تتتال تساتتتتسسلوتتتعةهسسلفتتت سر فتتتتتس  س

ضسا تتتأي يس عةاز تتتة س عتتت ع  ،سا كتتتاسس تتتةلب سسبةزعتتتةىس عةضتتتسرة سازعةبتتتة سا تتت ة راسرتتتط

 تتتتت ا،سايضتتتتةي سل  بتتتت هسا تتتتطاة سسلعفتتتتة سسلف  تتتت ،سا تتتت سي التتتتة س لتتتت طس  تتتت س

ي ةابتتتتترسسلتعتتتتتك  سسلتععتتتتتس سسلفتتتتت س عفطضتتتتت  س ث تتتتتةىسيبة تتتتتط سيعتتتتتةارع  ،ساساتتتتتفالةبؤس

سللتتت  ة سسماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رسلت تتتةلب  س  تتت سسلفتتت ا،س تتتف سسزعتتتةىس تتتاطسسلت التتتة س تتت س

 ةس تتتف سسزعتتتةىس تلتتترساث ثتتت يسزعةبتتتر،ساتتتتةس زعتتتأاسس تتتس سي تتتة ا،س فتتت سزة  تتترسا تتتطس سل  تتتس

 ر تتتةس تتتس س تتتطاة سل ت تتتةطس تتت ساتتتفرسا تلتتت يسيطاتتتنسسساتتتف  ةز ةسا  تتتسس عتتتطس تتت سارةس

ا  رتتتتةسل عتتتتطضسسلف  تتتت س تتتت سا تتتتطس س،ساتتتت سيسب عبتتتتةب،سيعلتتتتكط،سيلتتتتفرةز ،س  تلتتتتة ،س

 تتتت سي اتتت ،س طزتتتس ،سل  تتتنس ،س تتت يس ت  تتت ؤ،ساتتتع س ،س  تتتةا ،سااةزتتتؤسل تتتاطسسلوتتت ة راس

طايسي   تتترس،ساةلوتتت ساكسسلال تتت يسل عتتتطضسسلف  تتت سبتعلتتتكطسسلتتتايساتتتة سر تتت س تتتس س تتت

سث ثرس عطس  سارةسي   ة.

سلفعةضتتتتسررسسلناس  تتتترسرعتتتتساسبععتتتتط سسل فأي  تتتتة ااتتتتة س تتتتس سسلوتتتت ة راسسلال  رتتتترس

مس تتت ساتتت سيسب عبتتتةب،سيعلتتتكط،سيلتتتفرةز ،سا تتتطس ،سل  تتتنس ،س1930 تتت ة راسللتتت سلةرتتترس

ا  تلتتتتة ،سسيتتتتةس عةاز تتتتة سسلضتتتتت اسسلفتتتت ساتتتتع س ،ساتتتتة سا تتتت ،س تتتت يس ت  تتتت ؤ،س  تتتتةا ،س

م،س عتتتسسرتتتساس تتتس  ةسب س تتتسساث ثتتت يس1929-مس1919 زعتتت ؤس تتت  سسلففتتتط سسلتتفتتتس سيتتتةسبتتت يس

 عةاز تتتتر،ساللتتتت ساةزتتتت س لتتتتءسااتتتتس سزعةبتتتتة س    تتتترس ة تتتترسبةلتلتتتتف    يس تتتتسس مس تتتتيس

م،سااتتتاسسيضتتتةي سل  بتتت هس تتت س1904 عتتت ر  سسلتة رتتترساسلتع  رتتترس زعتتت ؤسسبفتتتسسىسسيتتتيس تتتةمس

                                                           
(
2

)
س  Audré Nouschi : «  Le sens de certains chiffres , croissance urbaine et vie politique en 

Algérie » in Etudes Maghrébines, PUF , Paris France, 1964, PP 234,235. 
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يطساتتتتنسساتتتتف  ةز رسيتتتتمس عةاز تتتتة سسلعفتتتتتة سسلف  تتتت سسلفتتتت سرتتتتساس تتتتس  ةسبلتتتتتبعرس عتتتتط س

مساب تتتتاطس1927-1922ا عتتتتطريس عةاز تتتترس تتتت سلزعتتتتةل ةس تتتت  سسلففتتتتط سسلتتفتتتتس سيتتتتةسبتتتت يس

سلك ف تتتترسسزفععتتتتؤس طاتتتترسسماتتتتف  ة سسألااابتتتت س تتتت سسلالنسيتتتتط،ساسي س  س ت  تتتترسز تتتتب  س

ألاسضتتتت سسلالنسيتتتتطر يسا وتتتتة س سبعتتتتكتسم تتتتؤسل زفبتتتتةطس،
 1)

 تتتت سسزفع تتتتؤسسلتلتتتتة ة س س

مسللتتتتتت س1850 كفتتتتتتةاس تتتتتةمسس115000سلناس  تتتتترسسلفتتتتت ساةزتتتتتتؤسب تتتتت ي سسلك لتتتتتت  سيتتتتتيس

م1940 تتتتةمسس3045000
 2))

،سارتتتتسس تتتتتؤسسلتوتتتتة ا ساسزفعتتتتة سسألاسضتتتت سللتتتت سسلك لتتتتت  س

بعتتتكتساب تتتطسيتتتمسز ةرتتترسسلعتتتط سسلفةاتتتمس عتتتط،سابسسرتتترسسلعتتتط سسلععتتتطري.سايتتتةسس سسزتتتسلعؤس

فتتتت ساتتتت  طسسلك لتتتت  س  تتتت س اتتتت  سسألاسضتتتت سمس 1914سل تتتتطهسسلعتتتتةلت يسسألالتتتت س تتتتةمس

سلناس  تتتر،سا تتت سيعةبتتتتس لتتتءس ةزتتتهس تتت س تتتط سسلالنسيتتتطر يسللتتت سسألاسضتتت سسلفع تتتط ،سبةاتتتفس ةىس

بعتتت سسلف تتتة سسأل   تتترسسلت    تتتر،سسلفتتت ساع تتتؤسزفلتتت ةس تتت س سيتتترسسا سا سسماتتتفعتةاررس

سلفطزلتتت رسا  ةلفتتتؤسيتتتمسسلتلتتتفعتطسضتتتسس تتتعب ةسايك فتتتهسااتتتة س هس  تتت س سب تتتؤسااتتت  طس تتت س

لالنسيط.س
 3)

س

ال سساةزتتتتؤسسللتتتت  ة سسماتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتت رسرتتتتسسا فتتتتؤسسلك لتتتت  سبةاتتتتفر  س تتتتاطسس

سألاسضتتت س بعتتتتةسأللتتتطسضسسلتففتتتتاس    تتتتةسيتتتمس  تتتتءسسلت التتتتة سسلععةارتتتر،س تتتتة سسلك لتتتت  س

اتتتتة سل تتتت سسم تتتتطسلس  تتتت س تتتتاطسسلعت  تتتترس عتتتت ،سأل سسأل تتتترة سسلعتتتتةررسسلتفع عتتتترسبف  تتتت طس

اةزتتتتتؤسيتتتتتيسي تتتتتةمسسلالنسيتتتتتطر يسسلتتتتتاريس تتتتت سسألاضساسافوتتتتت   ةسا طر تتتتتةسا لتتتتت رف ةس

 تتت   ف  سل تتتاسسسلرتتتطض،سااةزتتتؤسسل تتتطالسسلفتتت سرعتتتفرتس   تتتةس تتت مىسسلالنسيتتتطر يس تتتعبرس

ل رةرتتتر،ساركفتتت سل فتتتسل تس  تتت س لتتتءس  سسألا تتتطسسلالنسيتتتطيساتتتة سي نيتتتةسبةلعتتتتتس تتت س تتتاطس

سألاسضتتتت سلتتتتتس ساتتتتبمساتتتتة ة س تتتت س وتتتتتسسلعتتتتفةى،ساث ثتتتترس عتتتتط ساتتتتة رس تتتت س وتتتتتس

ز  تتتططسسألااابتتت سرعتتتتتساتتتة ة سسلعتتتتتسسلت تتتس  س تتت سسلفعتتتطرمسسسلوتتت  ،س تتت س تتت يساتتتة 

سلفطزلتتت ،سا تتت س رتتتتسبكس تتتطسيتتتيسسللتتتة ة سسلفتتت سرلتتتفر  ةسسلالنسيتتتطي،سايتتتيسي تتتة طسسل  تتت س

                                                           
 1)

 .254س-252بيس س رس س :سسلتطامسسللةبا،سصسصسس

 2)
س  Réne Gallissot : op.cit, P65. 

 3)
س  Mahfoud Kaddache, Djilali Sari : L’Algérie dans l’histoire 5 : - la résistance politique 

(1900-1954) -Bouleversements socio- économiques, Entreprise National du livre, Alger, 

Algérie, 1989s P147. 
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 طزكتتتتةس طزلتتتت ة،سس0.75اسلالتتتت اسسأل تتتتطوس  سسألاتتتتط سسل  ي تتتترسل النسيتتتتطيساةزتتتتؤس عتتتتساسبتتتتـ

سلعتتتتتتتس طزكتتتتتةس طزلتتتتت ةسا تتتتتاسس تتتتت سس2.25ب  تتتتتتةس اتتتتتط سسألااابتتتتت ساةزتتتتتؤس وتتتتتتسللتتتتت س

سلتضوتتتتتصسلالت تتتتتمسسلع تتتتتبة سسلضة تتتتترسبناس تتتتترسسلكتتتتتطام،سسيتتتتتةس ت  تتتتترسسلال تتتتت س كةزتتتتتؤس

 طزتتتتءسبةل لتتتتبرسل النسيتتتتطيس تتتت س تتتت يس اتتتتط سس1.25 طزتتتتءسللتتتت سس1 اط  تتتتةس فتتتتطسانسبتتتت يس

 طزءس طزل .س03سألاااب ساةزؤس وتسلل س
 1)

سسسسس

مس تتتتط ؤس ي التتتترسسلعتتتتطضسسلف  تتتت سسلفعةضتتتتسي س تتتت س عتتتتسر سس1901ا تتتت س تتتتةمس

يعةبتتتتس  سيتتتسسي ضف تتترس،ساب رتتتؤسر تتتترس تتتاطسسلعتتتطاضس عتتتط سي رتتت يسرتتتطاضسل ك لتتت  س

،سازف التتترسلتتتالءس نسرتتتسس تتتس س 02%مسب لتتتبرس ةيتتتس س عتتتساسبتتتـس1926 طزتتتءس طزلتتت س تتتةمس

سلفعةاز تتتتة سسلف   تتتتر،سا  تتتتمسبتتتتةلك ل  سللتتتت سسلف تتتتةييساسلفعةضتتتتسس استتتتطس أزعتتتتأاسس تتتتس س

رتتتتتتسسلتتتتتت س س عةاز تتتتتة سازفتتتتتةجسسلنرتتتتت  ،ساب تتتتتمسسلض تتتتتةاساسلفتتتتتت ا،ساسل ت تتتتت ة سا   

سلناس  ر
 2)

س

 فتتتت سا تتتترس  ةبتتتترسيتتتتس سبةلعتتتتطكسسلالنسيتتتتطيس اتتتت سسلك لتتتت  س،س عةضتتتتسررسسلفبتتتت س

« Tabacoop »سلفتتت ساةزتتتؤس ابتتتطس عةضتتتسررسيفضووتتترس تتت سسلناس تتترسسلوتتت ة  رس  تتت سس

اةزتتتؤس لتتت  طس  تتت س لتتت  طسياس تتترسسلفبتتت سا  ا  تتتهسا عب فتتتهساسلتفتتتةاط سبتتتهس س تتتتسسلع تتتطس

  وسسزفعتتتةاس تتتاطسسلناس تتترسبعتتتكتسم تتتؤسل زفبتتتةطسسسلالنسيتتتطيسا ةااتتته،سا تتت سسأليتتتطسسلتتتاي

 تتتت ساتتتت   س  ةبتتتترسارةلتتتتترساسل تتتتةال،ساللتتتت ساأسزتتتت س لتتتتءس زعتتتتأسسلك لتتتت  ساا عةضتتتتسررس

م،سا بعتتتتتةسلتتتتتالءسسزفعتتتتتط سياس تتتتترسسل تتتتتتة  س1922 تتتتتةمسس« Tomacoop »سل تتتتتتة  ااس

  تتت ساتتتتسسلتلتتتة ة سسللتتت   رسسلت اتتت   س  تتت سضتتتفف سز تتتطساتتت ب ب،ساتتتتةس زعتتتأاسس ر تتتةس

مسسلفتتت ساةزتتتتؤس لتتت طسياس تتتترسسلع تتتتيس1925 تتتتةمسس« coto coop »لع تتتتي س  عةضتتتسررسس

ا عب فتتتتهساسلتفتتتتةاط سبتتتته،سارتتتتسس طاتتتتن س تتتتاطسسلناس تتتترسبوتتتتفرسيطانرتتتترس تتتت سسلت تتتتة اس

سلتفة تتتتتترسلب  تتتتتط س تتتتتطسي ساسللتتتتت   سسلتتفتتتتتس س  تتتتت سضتتتتتفةلساس يسب زةي اتتتتترساسلتتتتت س يس

                                                           
 1)

 بسسسل    سبيسس    :س ك  سسلفض  س  سسلالنسيط،سي ةالرسلساسارس سا سسلف ت رسسلط اتةل رس  سسلالنسيطسب يس ةي سس

 .س136-س134،سصسصس1979،سسلعطارسسل    رسل  عطساسلف يرمس،سسلالنسيطس1830-1962

 2)
 ,Jean Despois : L’Afrique Blanche, Tome I : L’Afrique du nord, 3eme édition, Parisسس

France, 1964, P367. 
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ابتتتتتطس س« caves coopératives »سلكب تتتتتط،سااةزتتتتتؤس عةضتتتتتسرة سااا تتتتت لسسلضتتتتتت اااس

سلت التتتتة سسلتفضووتتتترس تتتت سسلكتتتتطامساسلضتتتتت ا،س  تتتت سب تتتت س تتتتس  ةسثتةز تتتترس عةضتتتتسرة س

م،سارتتتتتتتتسا س ةرتتتتتتتترس ضنر  تتتتتتتتةسسماتةل تتتتتتتترسبتتتتتتتتـس1932مساس1921 أالتتتتتتتتؤسيتتتتتتتتةسبتتتتتتتت يس

 كفتتتتةا،سا تتتت سات تتتترساب تتتتط سأل سياس تتتترسسلكتتتتطامس تتتت سي  عتتتترس  ةبتتتترساةزتتتتؤس164.000

 بسااس يس كفتتتةاس  فعتتتطسبت تتتة س ساس يساتتت بس9.800 ر تتت سيلتتتة رس ةاتتتعرس وتتتتسللتتت س

ب زةي ار.
 1)

س

ا تتتتتااطسسلتوتتتتتة اس  سسلف  تتتتت يسسألاااب تتتتت يسسلت فلتتتتتب يسللتتتتت س تتتتت ة راسسلعتتتتتطضس

مسللتتتت س1938سلف  تتتت سسلفعةضتتتتسيس نسرتتتتسس تتتتس   ساتتتت رسبعتتتتسس  تتتتطوس  تتتت سا تتتتتس تتتتةمس

ي  تتتت  سس716يعتتتتةااة،سارتتتتسسساتتتتففة اسسيتتتتيسرتتتتطاضسروتتتت ط سسلتتتتتسوسرتتتتسا سبتتتتـسس33.882

ي  تتتت  س طزتتتتءس طزلتتتت ،ساتتتتتةسس05 طزتتتتءس طزلتتتت ،سارتتتتطاضسيف اتتتت رسسلتتتتتسوسرتتتتسا سبتتتتـ

يعتتتتتةااةسابفعتتتتتتس تتتتتاطسسلنرتتتتتة  سسا فعتتتتتؤسس51.116مسللتتتتت س1953ا تتتتتتس تتتتتس   س تتتتتةمس

ي  تتتةاس طزتتتءس طزلتتت ،ساتتتتةسس42بتتتةلت سيس سيتتتمس لتتتءسر تتتترسسلعتتتطاضسسلعوتتت ط سسلتتتتسوسللتتت س

ي  تتتتت  س طزتتتتتءس طزلتتتتت ،سب  تتتتتتةسا تتتتت ؤسسلعتتتتتطاضسس620رتتتتتسا سرتتتتتطاضسسلفال  تتتتتنسبتتتتتـس

لتتت ،س تتت س تتت يسرتتتسا سسلعتتتطاضسسل  ر تتترسي  تتت  س طزتتتءس طزس323سلتف اتتت رسسلتتتتسوسللتتت س

ي    س طزءس طزل .سس420سلتسوسهس
 1)

س

سللتتتت  ة سساسل سرتتتتمس  س عتتتتسر س تتتتاطسسلعتتتتطاضساتتتتة سرتتتتس تس تتتت سل تتتتةاسلاتتتتفطس  ال ر

سماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رسسلطسي تتترسللتتت س عتتتال مس تتت مىسسلف  تتت يسسألاااب تتت يس  تتت سساتتتفر  س

 تتتتاطسسألاسضتتتت ،سااتتتتتة سسلتلتتتت ال  سسلفطزلتتتتت   سر  تتتت  س ك يتتتتتة   سبةلفعةيتتتتتسبط تتتتتاس

ال  زتتتتترسيتتتتتمس تتتتت مىسسلتفتتتتت    يس  تتتتتسيةساتتتتتةز سسرتتتتتتطا سبففتتتتتطس س تتتتتعبرساةألييتتتتتة س

                                                           
 1)

 ةار س أا  سر  س  طي،س بة رس ساسسل سو،س  يسي   ر،سسلالنسيط،سس-لل س  ةبرسس-ب زرسس-اع سس  تةز ،سييس  ب  سسس

 .181،سص2002

 1)
 .260،س259بيس س رس س سسلتطامسسللةباسصسصسس
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مسبت تتت ساتتتتتس1929فطزلتتت رس اسيط تتتةس تتتةمسسمرفوتتتة رر،سازف التتترسلتتتالءس   تتتؤسسللتتتت  رسسل

 ر  سسلتنسا  يسسألاااب  يس  سسلالنسيطسسلاريسس  طااسساطسىس اطسسأليير.
 2)

 

ااتتتة س تتتاسسسااتتتطسىسرتتتسس تتتالمس  تتت ةهسالابسسأليتتت س سا ة تتترسسلفطزلتتت رسسلفتتت س ل عتتتؤس

 يةي تتتتةسسألبتتتت سهس تتتت س ااابتتتتةسسلعتتتتطر رسبعتتتتسسسل تتتتطهسسلعةلت تتتترسسألالتتتت سللتتتت سسلف اتتتتهسز تتتت س

 سسلفطزلتتتت رسا ة تتتترسسلالنسيتتتتطسسسلفتتتت س فتتتت  طس  تتتت سي تتتتة"سي يتتتت سل اتتتتفستةاسسلتلتتتتفعتطس

سلف   .
 3)

 

ااتتتتة سسلتلتتتتف     سسألاااب تتتت  سرتتتتسس زعتتتتأاسس   تتتترس ط تتتتؤسبتتتتـ ي  تطسينسا تتتت س

سلالنسيتتتتتط ،سارتتتتتسس ةلبتتتتتؤس تتتتتاطسسل   تتتتترسبةزعتتتتتةىسي التتتتترسيوتتتتتط  رسيطانرتتتتترسل  فتتتتتتة س

 سسلتلتتتتة س سيتتتتيس تتتتاطسسلناس تتتت س كتتتت  س  تتتتؤسسا تتتتطسلسسلتبة تتتتطسلضنر تتتترسسلسالتتتترسلفف عتتتت

سلضنر تتتتترسا تتتتت ساكسسل  سيتتتتتمساسأليةزتتتتتة س،سا تتتتت ة راسسم  تتتتتةا،س ةاتتتتتفالةبؤسسللتتتتت  ة س

سلفطزلتتت رسل تتتاسسسل  تتت سلمس ز تتتةس زعتتتأ سز تتتةمسسلفعةضتتتسرة سسلناس  تتترسسلفتتت س  تتت سينسا تتت س

سلت  عتتتترسسل س تتتتس سبتتتتس سز تتتتةمسسلتوتتتتطلسسلتطاتتتتني،سا تتتت س تتتتاسسسا تتتتةاس تتتت سلزعتتتتةىس ساس

ترسارلتتتت    ر،سارتتتتسسضتتتتتؤسسلتتتتسساس س تتتتتسيب ة تتتتةس التعتتتتة سسلف  تتتترس تتتت سسلالنسيتتتتطسسلعة تتتت

ابتتتتطوس س س تتتتةبمس   تتتت سيتتتتيسب   تتتتةس التعتتتتةسي   تتتترسا  تتتتطوس س س تتتتةبمسيتتتتةل سيستتتتتتس

اا  سرطسل تتتترسسلوتتتت ة راسسلال  رتتتترسل النسيتتتتط سا سلوتتتت ساكسسلتتتتتةل سسلف  تتتت  ،سا  تتتت ساكس

سلعطض سلل ساةز س  ة راسسلفأي  ة سسلفعةضسررساسلو  سسلف   رساسلفعةاز ة 
 1)

سسس

 يتتةسسلسةز تترس عتتسسضتتتؤس تت سسأل تتطوس س تتتسيب ة تتةساتتتسسلت التتة سسلفتت سل تتةس تتت رس

بةلف  تتتتر،سيستتتتتسسلتوتتتتةلىسسا سارتتتترسسلف   تتتتر،سايكفتتتت سسلب  تتتتطي،سارة تتتترسل ت ةضتتتتطس س

                                                           
 2)

س  Jean Garniage et autres , Histoire du 20 siècle ,L’Afrique au 20eme siècle,  serey, Paris, 

1966 P 142. 

 3)
س  Réne Gallissot : op.cit, P45. 

 1)
س  Gouvernement Général de l’Algérie : Commissariat du centenaireس .Le centenaire de 

l’Algérie, Tome I, Alger, 1931, P213. 
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اسمافتة تتتتتة سسلعةيتتتتترس،سا التتتتتط سلعتتتتتطضسسأل تتتتت م،سايضتتتتتةبطسلف   تتتتتتسسلفطبتتتتترساسلتتتتتت س س

سلسبةل رسسلضوبر.
 2)

س

 Maison du »عتتتتسس تتتت سسزعتتتتةىساا ساسسلك لتتتت  ااس يتتتتةس تتتت سسلرتتتتطهسسلالنسيتتتتطيس 

colon »تتت سيتتتسر ف سا تتتطس سايعلتتتكط،سااةزتتتؤس بة تتتطسزفتتت سي تتتةمس ساسسلف  تتترسسلفتتت س تتت سس 

سزعتتتتتةل ةس تتتتت سسلالنسيتتتتتطسارلتتتتت    رسااةزتتتتتؤس ساسسلك لتتتتت  س تتتتت سا تتتتتطس س  تتتتت سسلتكة تتتتت س

اسلتضتتتتتةبطساسلرتتتتتطلسسلف   تتتتتر،ساس  ة رتتتتتة سسل عةبتتتتتة سسلف   تتتتتر،ساسلوتتتتت ة راسسلال  رتتتتتر،س

س1500كة تتتتتت سسلفتتتتتتأي يساسلتف تتتتتت سسلف  تتتتتت س،سارة تتتتتترسل ت ةضتتتتتتطس س لتتتتتتف   سلتتتتتتـساي

م،ساس ف تتتت ؤس1932 تتتتضص،سسيتتتتةس ساسسلك لتتتت  س تتتت سيعلتتتتكطس عتتتتسسس فف تتتتؤسااتتتتت ةس تتتتةمس

سلت التتتتة سسماتتتتفر ل رساسل عةب تتتترساسلتةل تتتترسسلفتتتت س التتتتؤسل تةرتتتترسيوتتتتةلىسسلتلتتتتف    ي،س

  تتتتتترس تتتتتت سا   تتتتتتتسسلتلتتتتتتف     ساتتتتتتالءس تتتتتت سيعلتتتتتتكطسللتتتتتت سلزعتتتتتتةىسسل عةبتتتتتترسسلف 

،سسلفتتتت ساتعتتتتؤسسلتلتتتتف    يسسلتف ساتتتتسريس  تتتت سيلتتتتف وس سيتتتتط سيعلتتتتكط،س20/12/1895

سارسسضتؤس اطسسل عةبرسسلت الة ساسلالتع ة سسح  ر:

ساتع رسسلفعةاز ة سسلف   رسل ة  رسيعلكط.س-1

س عةاز رسسل ب هساسلض ةاسسلالة رسل ة  رسيعلكط.س-2

سسلعطارسسلتسز رسلفعةاز ة سسلت ة يسبتعلكط.س-3

س بكرس عةاز ة سيعة طسسلع  ،سااةزؤس   س عطسيعة طسي ي رساتةسر  :س-4

 كف لفط.س10.000 عةاز رس  يسل كة س،سارسا سساف عةب ةس  

 س كف لفط.س12.200 عةاز رس ايبة س  ة  (س،سارسا سساف عةب ةس

 س كف لفط.س54.000 عةاز رسيةاارس،سارسا سساف عةب ةس

  س كف لفط.س22.000ةس عةاز رس  ةهسيعلكطس،سارسا سساف عةب

 س كف لفط.س39.000 عةاز رسيعلكطس،سارسا سساف عةب ةس

 س كف لفط.س5.000 عةاز رساس يسسلفةل رس،سارسا سساف عةب ةس

 س كف لفط.س45.000 عةاز رسبةل كةاس  ر   (س،سارسا سساف عةب ةس

                                                           
 2)

س  AOM : 1466, Rapport sur l’analyse des terres (1901-1906) 
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 س كف لفط.س12.000 عةاز رساة س زسايس  و بر(س،سارسا سساف عةب ةس

 س كف لفط.س22.000طر (س،سارسا سساف عةب ةس عةاز رس  ةا  تس ل

 س كف لفط.س9.200 عةاز رس  نيس،سارسا سساف عةب ةس

س عةاز رسسلضت اس س سسلال   سسلط  عرسبتعلكط.س-5

 عةاز تتتتترسسلعتتتتتطسىساسلب تتتتتمسل ة  تتتتترسيعلتتتتتكطسلفنارتتتتتسسسلتتتتتتنسا  يسبكتتتتتتسيلتتتتتف نية سس-6

سسمافر  سسلناس  .

سسلس ثر: عةاز رسسأل رة سسلناس  رس س سسلفطايسس-7

 .عةاز رسسأل رة سسلكبطوساسل طسثرسسلعت عرسبتةاار  

 )عةاز رسسأل رة سسلف   رسبـ   ز   س    رر  

  اسلسابسبت ت ا.س عةاز رسسل وة س 

س300 عةاز تتتترسسلنرفتتتت  ساسلتطب تتتتة سبفر  تتتت ،سا تتتت س س سرتتتتسا س ضتتتتنريس وتتتتتسللتتتت سس-8

س كف لفطسييسسلنر  .

مس تتت س1920سلوتتت ساكسسلال تتت يسل عتتتطضسسلف  تتت سسلفعتتتةاز سلتعلتتتكطسسلتتتايس زعتتتأس تتتةمسس-9

يعلتتتكط،سا ر  تتت ساا  رتتتر،سا  وتتتطلسي تفتتتهسسلتطانرتتترسللتتت سليتتتسس سسلك لتتت  ساسلف  تتت يس

بعتتتتطاضسب تتتتسلس تك تتتت   سيتتتتيسلزالتتتتةيس  تتتترةل  سسلناس  تتتترسا ال  تتتتنسضتتتت عة   سبةلتعتتتتسس س

سسلف   ر.

سررسسلتعتتتتتطالسبةاتتتتت س يعلتتتتتكطسل فأي  تتتتتة  سسلوتتتتت ساكسسلال تتتتت يسل فأي  تتتتتة سسلفعةضتتتتت-10

م،سا تتتتتف ضصسا  ففتتتتتهس تتتتت س تتتتتأي يسسلتتتتتتنسا  يسضتتتتتسس06/12/1918سلتتتتتايس زعتتتتتأس تتتتت س

سسأل  ةاس،ساي ىسيعة   .

زعةبتتتتتترسسلضتتتتتتت اس س سسلالتتتتتت   سسلعةل تتتتتترسبتعلتتتتتتكط،سسلتتتتتتايسرعتتتتتتساسسزفةا تتتتتتةسسللتتتتتت  يس-11

اس كفتتت لفط،سا عتتتتتس  تتت س وتتتسرطسسزفةا تتتةسللتتت س طزلتتتةساسلضتتتةاجسبةاتتت س  تتتت س400.000

سيعلكط .

 تتتطارسسلضسيتتترسسلف   تتترسسلعةيتتترسل ك طبتتتةىسب ة  تتتترسيعلتتتكط،سسلفتتت س تتت س أا لتتت ةس تتتت سس-12

م،سا تتتتتت س ت تتتتتتءس تتتتتتبكرس فكتتتتتت  سيتتتتتتيسسلض تتتتتت  سسلك طبةي تتتتتترس س سسلف تتتتتتةاس06/04/1928

سسلت ضف .
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مسسلتتتتايسر تتتتسلس1951يطاتتتتنسسلساساتتتتة سسلفع  تتتترسسلف   تتتترسلتعلتتتتكطسسلتتتتايس زعتتتتأس تتتتةمس-13

للتتتت سي سا تتتترسسلتعتتتتك  سسمرفوتتتتة رر،سار تتتتف سبةزالتتتتةيسسلتعتتتتةارمسسلعت  تتتتر،س ة تتتترس  تتتتءس

سلتفع عرسبةمزالطس ة ،سا ت  رس السرسسسلكطامسب  ةهسيعلكطسا طلسسلت ةط.س
 1)

س

سلالسرتتتتتس سسلتفع عتتتتترسبتتتتتةألاضسسال سساتتتتتة سسلفطزلتتتتت   سرع لتتتتت  سبتتتتتأ س تتتتتاطسسلفتتتتتسسب ط

ا  يرع تتتتةس  تتتت سسلك لتتتت  سايلتتتتة س   س  تتتت سلطساتتتتف ةساساتتتتفر ل ة،ساةزتتتتؤساتتتتببةس تتتت س

سزفعة تتتت ةس ف تتتت ا سياس تتتترسسلكتتتتطامس،س تتتتة س لتتتتءساتتتتة س  تتتت س لتتتتةهسسمرفوتتتتة سسلت  تتتت س

سلفع  تتتتسي،سأل س تتتتاطسسلفالطبتتتترس   س للتتتت س طا تتتتنس  وتتتت سسألاضسسلف   تتتترسبتتتت يس رتتتتة يس

يتتتيسلاتتتتةل س تتتاطسسألاضسس81.30%سسرلتتت  طا س  تتت سز تتت س تتت مىسسلك لتتت  سسلتتتاريساتتتةز 

يتتتيسيالتتتت يسس4%سلناس  تتتر،سا تتت سرعتتتك   سزلتتتبرسضتتت   رساتتتسسس تتت سسلالنسيتتتطسمس فالتتتةايس

اتتكة سسلالنسيتتتط
،سا تت ساتتتالءسرتس تت  سسلبطا سيرتتترسسلععةارتتر(2)

سلكبتتتطوس تتت سسلالنسيتتطسسلفتتت س  كتتت ساتتت  ط  ةسس

سل بتتت ه،سا تتتاطس كفتتتةاسيضووتتترسلناس تتترسسل تتت سي ،ساسلكتتتطامساس100  تتت س استتتطسيتتتيس

سلبطا سيرتتترساةزتتتؤس لتتتفضسمسبف تتتتسسأليتتت س سسلفتتت س  وتتت ؤس    تتتةس تتت سل تتتةاسسلعتتتطاضس

اسلتلتتتتة سس سسلتعسيتتتترسل تتتتةسيتتتتيسربتتتتتسسللتتتت  ة سسماتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتت ر
س

ااتتتتةيتسياس  تتتترس

 سرستتتر،ساتتتتةس ز تتتةساةزتتتؤس   تتت سسلتك  تتترس  تتت سز تتتةكساساتتتم،سارتتتسس  وسزت  تتتةسا   ا تتتةس

لفتتتةل سسي س سزف   تتتةساسيفتتتسسللتتت سسلالةزتتت سسلل ةاتتت سللتتت س  كت تتتةس تتت سيفة تتتتسسمرفوتتتة سابة

  تتتتت سا فتتتتتؤسي التتتتتة سسلسالتتتتترس تتتتت س تتتتتسيف ةسااتتتتتة س  ةس  تتتتت سلزالتتتتتةيسيعتتتتتةارع ةس

سلكبطو.
(
3

)
سسس

اسل سرتتتمس  سسلفطزلتتت  يسي تتتاس  س  كتتتت سسرب تتتف  س  تتت سسلالنسيتتتطس ت تتت سس  تتت س تتتسمس

بتتتةألاض،سب  ف تتتةسسمرفوتتتة ررساسمافتة  تتترسيتتتيس تتت  سيبة تتتط   سل تتتاطسسلفتتتسسب طسسلضة تتترس

  تتت ساتتت  سس طاتتتةزرسيتتتيسسلعتتت سز يساسلفعتتتطرعة س  عتتتاس تتتاسسسلرتتتطض،س ة تتترس  تتتءسسلفتتت س

-مس1830 تتتسا س عتتت سسل تتت س اسسلكبتتتطوسسلفتتت س تتتن سسلالنسيتتتطس تتت  سسللتتت  س سسح  تتتر:س

                                                           
 1)

 .266-262بيس س رس س سسلتطامسسللةباسصسس

(2)
 .Mahfoud Keddache, Djilali Sari : op.cit, P214 س

(
3

)
 .293سلتطامسسللةباسصس بسسسل    سبيس     :سسس
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س1848 س1865-م س1871-م س1887-م1881-م1874-م1873-م س1819س-م1890م س-م

م.1945
(
1

)
 سسسسسس

ةاررسسلفطزلتتتتت رسآل تتتتترساسرتتتتتس سلفت رتتتتتتسمس زعتتتتتأ سسا سا سسماتتتتتفعت1909ا تتتتت س تتتتتةمس

سمرفوتتتة سسماتتتفعتةاي،سا فتستتتتس تتتاطسسحل تتترس تتت سلزعتتتةىس  تتت ساكسسم فتتتتة  س لتتتفف سسي تتتهس

سلفعةاز تتتة سسلف   تتترسيتتتيسسلعتتتطاضسسلفتتت سرعتتتسي ةس تتتاسسسلوتتت ساكساسلفتتت سروتتتتسيتتتسس ةسللتتت س

،سر تتتتةلسللتتتت س تتتتاسسسلعتتتتطاضس02% تلتتتترسا عتتتتطا ساتتتت رسب لتتتتبرس ةيتتتتس س وتتتتتسللتتتت س

مس تتتت س1923  تتتترسل ك لتتتت  سب تتتتسلس  لتتتت يسيتف كتتتتة   سسلطرف تتتتر،سا تتتت س تتتتةمسسلفط رتتتترسسلتت 

لزعتتتةىس تتت ساكسسأليتتت س سسلفتتت ساضتتتعؤس و وتتتةسلضسيتتترسسلناس تتتر،سابتتتةلت سيس سيتتتمس لتتتءس

  سلزعةىس سلو ساكسسلععةايسل فل   س   سسلتسوسسل  رت 
(
2

)
سسسس

 كتتتتاسسل  سزتتتتطوسيتتتتيس تتتت  سيتتتتةس عتتتتسمس  سسلوتتتت ة راسسلال  رتتتترسل عتتتتطضسسلف  تتتت ،س

راسسلال  رتتتتترسل فأي  تتتتتة سسلفعةضتتتتتسررسرتتتتتسس زعتتتتت ؤس و وتتتتتةسلرتتتتتطضسسلف ت تتتتترساسلوتتتتت ة 

سمرفوتتتتتة ررسسل تتتتتطااررسل تلتتتتتف    ي،سايلتتتتتة س   س  تتتتت س تتتتتتسيعتتتتتةا   سسمرفوتتتتتة ررس

اسمافتة  تتتر،سااةزتتتؤس تتتاطسسلت التتتة سسلناس  تتترسسلتفضووتتترسرتتتسسا بتتتؤسل تتت س    تتتةس

 اسضتتتت   سساب تتتتط سا  سيتتتتسس  تتتت س لتتتتةهسسللتتتتكة سسأل تتتت   يسسلالنسيتتتتطر يسسلتتتتاريسسلفوتتتتبؤ

  تتتتةسا تتتساسزة،ساسلتتتاريسلتتت س عتتتط  سسللتتت  ة سسماتتتفعتةاررسسلفطزلتتت رس  زتتت سس فتتتتةم،سبتتتتس

 استتطسيتتيس لتتءس ز تت س  تتب  سس تت ساضتتع رسيتتسر  يسلفطزلتتةساي التتة  ةسسلفتت س رةية  تتةس  تت س

 اضتتت  ،سااتتتالءسلطبتتتةىس تتت سا تتت   ،سايتتتتةسيس س تتت سبتتت بسايعةزتتتة سسلفتتت نسسلالنسيتتتطيس

تط فعتتترسسلف سيتتتسسيتتتتةسرتتتسسمسرلتتتتىسبفلتتتسرس ةس تتت سآاةل تتتةس  ب تتتاس طزلتتتةسلل ةاتتترسسلعتتتطاضسسل

سلت تتتس  سا تتت سسأليتتتطسسلتتتايسسرالبتتتطسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيس  تتت سب تتتمس اضتتتهسلسسي  تتته،سايتتتيس تتت س

سررة ا ةس اسربع سيلفر س   ةسييسربتسسلسسييسزفله.

ال تتتت س تتتتيسسلب تتتتة س  سسلفتتتت نسسلالنسيتتتتطيسلتتتت سربتتتتاسيكفتتتت لسسألرتتتتسيس يتتتتةمس تتتتاطس

 تتتت  سيتتتمسسلك لتتت  سسلتتتاريسسزفن تتت سس اضتتته،ساسضتتت طسللتتت سسسلف تتت اس ،س تتتس تس تتت س تتتطسي

                                                           
(
1

)
 Abdelattif Benachenhou, Régimes des terres et structures agraires au Maghreb, éditions س

populaire de l(armée, Alger, Algérie, 1970, P55  

(
2

)
 132-131سلتطامسسللةباسصسصس بسسسل    سبيس     :سس
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ب ع تتتتتةسبلتتتتتب سسلفعتتتتتطرعة سسلفطزلتتتتت رسسلتفع عتتتتترسبتتتتتةألاضساساتتتتتفر ل ة،ساي  تتتتتةسسلعتتتتت سز يس

اسلفعتتتطرعة سسلتفع عتتترسبتتتةلعطضسسأل  تتت ،س تتتتةس تتت سي تتتة طس تتتاسسسلوتتتطسيدساا تتت س ةالتتتؤس

سسا سا سسمافعتةاررسسلفطزل رسس ف سيهد.

ف  س  تتتتت سسلالنسيتتتتتط،س تتتتتالع سسسلتعتتتتتتطريس  تتتتت س  تتتتتسيةس  كتتتتت سسلفطزلتتتتت   سرب تتتتتسس

سلفوتتتتةهس اسضتتتت سسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر يسيتتتتتةس  وسللتتتت س تتتتسااس تتتتطس ة سايعتتتتك  س

بتتتت يسسل تتتتط  يس  تتتت سيلتتتتف وساةيتتتتتسسلفتتتتطسهسسلالنسيتتتتطي،سا تتتت سي ةالتتتترسي  تتتتةسا فتتتت سىس

سل ضتتتمس  تتتسا سسا سا سسلفطزلتتت رس تتتيس طرتتتاسسل مرتتترسسلعةيتتترسل النسيتتتطسي عتتت اسسااتتتهس

مسرف تتتتتساس تتتتتيس عتتتتت تس20/05/1856ة سسلعلتتتتتكطررسسلس ثتتتتترس تتتتت سللتتتتت سالاتتتتتةىسسلع ة تتتتت

سلع رتتتتتة سبتتتتت يسسلالنسيتتتتتطر يساسألااب تتتتت يسزف التتتتترسلف اتتتتتمس ت  تتتتترسسم تتتتتف  ،سارتتتتتة سبتتتتتأ س

سلطرةبتتتترسسلفتتتت ساتتتتة سرتةااتتتت ةسسلف  تتتت  س  تتتت سي س تتتت   سا اسضتتتت   ساةزتتتتؤسر   تتتتر،ساس س

 تتتة سسلفط تتتة سس فتتتتةي  سبتتتةألاضسسلفتتت سرلتتتفر  ز ةساتتتة س ر تتتةسر تتت  ،سألز تتت ساب تتت سس  تتت س 

اسلف عتتتتتس  تتتت س  س عةل تتتتس  سسلط  رتتتترساةزتتتتؤس عف تتتت س لتتتتء،سيتتتتتةس  تتتتمسبتتتتةألااب  يسللتتتت س

سماتتتفعطساسبتتتةلعطهسيتتت   ،سل تتتطس ز تتت س تتتايطاسسيتتت   ساا  تتت سسسم فكتتتةكسب تتت ،سايتتتتةسيس س

 تتتت س تتتتأيمسسلع رتتتترسب   تتتتتةس  سسلك لتتتت  سسألاااب تتتت يسبتتتتةلر سس تتتت سسماتتتتفستةاسبةألاسضتتتت س

ةس لتتتب س تت س  تتتاساضتتع رس ف تتتةر سيتتمسسلتوتتتةلىسسلل ةاتتت رسسلف   تترسسلفتتت سي  تتؤسل تتت سيتتت

لفطزلتتتة،سا تتت سسأليتتتطسسلتتتايسرلتتتفس  سيعةلالتتترس  ارتتترسل تتتاطسسلتعتتتك رسسلفتتت سرتتتسس فلتتتب س تتت س

يفة  ساس ط سل فطزل  يسبةلالنسيط.س
 1)

سسسسس

ار تتت  س تتتاسسسلت عتتت اس  سسل اتتت  رسسل   تتتس سسلفتتت س عفتتتتسسل ضتتتمس تتتسسل تتتاطسسلتعتتتك رس

لف  تتت ي،سلتتتاسس ةزتتتهسيتتتيسسلتتت يمسساتتتفعتة سسلعتتتتمسايعةربتتترس تتت سساتتتفعتة سسلعتتت  سيتتتمس تتت مىسس

اتتتتسيتتتيسرفلتتتب س تتت س ت  تتتة س ضطرتتت سا تتتسي طسيتف كتتتة سسلك لتتت  ،سا بة تتتطس تتتاطسسلت تتتترس

سلتكة تتتت سسلعطب تتتترساالاتتتتةىسسلعبةيتتتتتسااتتتتتسسلتلتتتت ال يسسأل   تتتت ي،ساتتتتتةس    تتتتؤسسألاسيتتتتطس

ا سسلفطزلتتتت رسللتتتت سلن تتتتتةىسسلعبةيتتتتتسسلتفعتتتتةاز يسيتتتتمسل سا سسم تتتتف  سل  ع تتتت سسزوتتتتةيىسسا س

سلف  تتتت يساسلتتتتتطب يسسلالنسيتتتتطر يسلكتتتت سرف رفتتتت سس تتتتيسيتةااتتتترسسلط تتتت س تتتت سسألاسضتتتت س

                                                           
 1)
 M.P de Menerville : Dictionnaire de la législation algérienne, Volume 1, 1830-1860, Paris, 

Alger, 1877, P74. 



199 

 

سلتضووتتتترسل ك لتتتت  ،س فتتتت سال ساةزتتتتؤسل تتتتطسيلتتتتفر رسال تتتتطسيناا تتتترسابتتتتةلت سيس سيتتتتمس

 لتتتتءس تتتتااسسلفطزلتتتت   سسلك لتتتت  سا   تتتت   س اسيتتتتطس طيتتتت سللتتتت س تتتت رف  س تتتتيس ت  تتتتة س

اسمبفتتتنسيسسلفتتت سرتةااتتت ز ةسضتتتسسسلالنسيتتتطر يسسملفوتتتةه
(
2

)
.سايتتتيس اتتتتساضتتتمس تتتسسل تتتاسس

مس تتتتةا سلرالتتتتة س  تتتت  س15/03/1858سلوتتتتطسيس  تتتتسا سسا سا سسلفطزلتتتت رسي عتتتت اسس تتتت س

ل تتتاسسسلوتتتطسيس  تتت ساتتتةىس  تتتهس:س سلعتتتسسالتتتس س  تتتتة سسلع تتت سسلتط كبتتترس تتت سسألارتتتةلسي تتتاس

سلتالفتعتتت يسسلالنسيتتتطيسساتتتع  سسلالنسيتتتطس تتت سرب تتترسسلفطزلتتت  يس  تتتسسي تتتة طسسلوتتتطسيسبتتت ي

اسألااابتتتت س،ساس فبتتتتط سيوتتتتساسر تتتتاساسضتتتت طسهسرع تتتتاسزعتتتتة سسا سا سسلفطزلتتتت رسسلفتتتت س

رال س    ةسسلفكفتسبةلع ةىس   سي ة طسسلع  ساسلفوسيسل ةسبع  سا نم 
(
3

)
س.

ا تتتتتت س تتتتتتاسسسلت  تتتتتت اس رتتتتتتطسسل تتتتتتةا سسلعتتتتتتةمسسلفطزلتتتتتت سل النسيتتتتتتطسسلال تتتتتتطس س اسزتتتتتتسا  س

« Randon »تتتتسلسللتتتت سسلتتتتف ك س تتتت س تتتتاسسسل ضتتتتم،س  تتتت س تتتتس س ط  بتتتتة سالاتتتتطسىس س س 

م،س23/12/1857مس،سا20/05/1856  تتتتساسي عتتتت اسس اتتتتطس  تتتتهسبتتتتتةساا س تتتت سي عتتتت ايس

ثتتت س رتتتطس ط  بتتتة س تتت صس  تتت سي تتتمسسلعبةيتتتتسا وتتتةيتسسلعبةيتتتتسسلتالتتتةاا سلتطساتتتنسسااتتتف  ة س

سألااابتتتتت سيتتتتتيس تتتتتطكسر عتتتتتةز  س ط تتتتت س ا س طساتتتتترسايطسربتتتتتر،سا تتتتتس س تتتتتاسسسلت عتتتتت اس

سسلط  ساتةسر  :س طا سيتةاارسي  ر

 ل سر عتتتة سسلتة تتت رس التتت س  س  اتتتتس طساتتتف ةسلعتتتضصسبتتتةل سرفالتتتةايس تتتتططسثتةز تتترس

  عط سا ر.

 مسرالتتت يسبتتتأيس تتتة سيتتتيسسأل تتت س س  سرفتتت كس تتتس سسلع  تتتمسسلتتتايسر طاتتتهس تتتضصس

 اس سس تل  سبعط س اسات س اسيةيف س ةط.

 ط تتتتة سرف تتتتتتسسلط تتتتة سسلتتتتتأا اريسيلتتتت ال رسسلتضةلفتتتتة سسلتط كبتتتتر،س يتتتتةسل سساتتتتة سسل

 ييسل طسسلتأا اريس ة سيل ال رس اطسسلتضةلفة س  ع س   س ة اسسلت ك.

 مرالتتتت يسبتتتتأيس تتتتة سيتتتتيسسأل تتتت س س  سرفتتتت كس تتتتس سسلع  تتتتمسسلتتتتايسر طاتتتتهس تتتتضصس

 اس سس تل  سبعط س اات س اسيةيف س ة 

                                                           
(
2

)
 IDEM. 

(
3

)
س–  IBIDسP 75. 
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 رف تتتتتسسلط تتتة سسلتتتتأا اريسيلتتت ال رسسلتضةلفتتتة سسلتط كبتتترسلس يتتتةسل سساتتتة سسلط تتتة س

  سيل ال رس اطسسلتضةلفة س  ع س   س ة اسسلت ك.ييسل طسسلتأا اريس ة

 ر فتتتنمسيتتت كسر عتتتة سسل   سزتتتة سب ضتتتمس   سزتتتة   س س تتتتسياسيتتت سيلتتت الرسلتتت  سلس

 يتتةسسلتتت كسسلتتاريس فلتتب س   سزتتة   سل تتطسسلتطسربتترس تت سل تتسساس ضتتطساسبتتتنسايسسلك لتت  س

رفعطضتتتتت  سللتتتتت س ع بتتتتتة سل سارتتتتترسلساسر نيتتتتت  سبتتتتتس مسلطسيتتتتترسل لتتتتت  رسسلفطزلتتتتت رسساس

 ع ض  س لةيطس ة  سسلتنا رسسلتف طا س.ر

 ر فتتتنمسيتتت كسر عتتتتة سسل   سزتتتة سب ضتتتتمس   سزتتتة   س س تتتتسياسيتتتت سيلتتت الرسلتتتت  ،س

 يتتةسسلتتت كسسلتتاريس فلتتب س   سزتتة   سل تتطسسلتطسربتترس تت سل تتسساس ضتتطساسبتتتنسايسسلك لتت  س

رفعطضتتت  سللتتت س ع بتتتة سل سارتتتر،سار نيتتت  سبتتتس مسلطسيتتترسل لتتت  رسسلفطزلتتت رسارع ضتتت  س

  سسلتنا رسسلتف طا . لةيطس ة 

 عتتتتت مسسللتتتتت  ة سسلت   تتتتترسلساسالاتتتتتةىسسلب تتتتتسرة ساسسلت تتتتتة   يسسلتتتتتتسز  يسبة ضتتتتتة سس 

رتتتتتطساس س  تتتتتتيس يتتتتتيساساتتتتت يرس اسضتتتتت سسألاااب تتتتت يسسلعتتتتتة   يسبتطساتتتتتنسسااتتتتتف ة س

سألااابتتت سلساسلابتتتةاسسلتتتت كسسلالنسيتتتطر يس  تتت ساضتتتمسر عتتتةز  سلس  تتتؤسارةبتتترس تتتتةابس

 ططسلال رس ع   ةسسلل  رسسلت   رس. ع  هسيوةلىسسلب سررسلساس  س س ا

 تتت سيتتت كسسل   سزتتتة سسالفتتتنسمسبتتتةلط  س  تتت س اسضسسلب سرتتترسسلفتتت سر فتتتت  سلل  تتتةس  

  ع سلساسر فني  سبس مسسلتب  سسلايس  س طسلال رسيضفورسل طس  سسألا ط.

 تتتت س ةلتتتترسزعتتتت هس تتتت لسبتتتت يسسلتعتتتتتطريساسسلالنسيتتتتطر يس تتتت  سيلتتتتةيتسسألاضسلس 

 تتتطسبسسل عتتتت  سلساسرتتت س سسأليتتتيسسلعتتتت مسبفب  تتتت سسا سا سرفتتت ل سسلتتتساكسسااتتتفعتةايسلساس

 ساافعتةاررس ا س ت تسلس   سر طاا س عةارطس   س اسسسلض ل.

 ا ساتتتتتتتت س ةسبف سرتتتتتتتتسسسلفع ر تتتتتتتتة سلساس تتتتتتتتطضسسسماتتتتتتتتفعتةارر فكفتتتتتتتتتسسا سا س 

سلرطسيتتتتة سسل ةاتتتتترس تتتتيسسألضتتتتطساسسلفتتتت سل عتتتتؤسبةلت ك تتتتة سسألاضتتتت رسسلفتتتت س عطضتتتتؤس

أيس تتتتة سيتتتتيسسأل تتتت س سل ف  تتتت يسي ةرعتتتتف ةس تتتت سسلعتتتتاسسلتفع تتتتاسلساسمسبالتتتت يسبتتتتسل زف تتتتةك

 بع ترساسيب  سسلفع ر ة س.
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سلفطزلتتت رساةزتتتؤسيتتتيس تتت  سر سز   تتتةسسلتفع عتتترسسسماتتتفعتةارراسب تتتاسسرفبتتت يسل تتتةس  سسا سا س

بتتتةألاضس   تتتطسيطازتتترس تتت سسلفعةيتتتتسيتتتمسسلك لتتت  سلساسبةلتعةبتتتتساةزتتتؤس لتتتفضسمسسلعتتت  س تتت س

  ب تتتتتاسسلعتتتتتةز  سسلتتتتتايساتتتتتة ساتتتتتةيطسسيتتتتتمس  تتتتت ةهسسألاضسسل ع ع تتتتت يساس تتتتت سسلف  تتتتت يس

س.سسمافعتةاررسلالنسيطر يسلساس اسسييس اتسسلل  رس

اتتتتةز س سيتتتتتةسبفوتتتتسا سبعتتتت  سل تتتتاطسسلل ةاتتتترسسلضطرتتتتةىسلسسل تتتتطس  سسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر ي

يفضتتتتاريس تتتت س لتتتتءسسلعسرتتتتسسيتتتتيسسألاتتتتةل  سي  تتتتةس اتتتت  هسلضتتتتطسمسسل تتتتةاس تتتت سسلرةبتتتتة سساس

سألاسضتتت سسلفتتت س لفوتتتبؤسيتتتيسربتتتتسسلك لتتت  سلساساتتتة سسل تتتسلسيتتتيسااسىس لتتتءس تتت سي تتتمس

سسلك ل  ساسسا سا سساسافعتةاررسييسسااف سةاسب اطسسألاسض س.

مس ضتتتطمسسلف  تتت  سسل تتتةاس تتتت سيلتتتة ة سلةب تتترساساتتتعرسيتتتيسسلع تتتتطسس1863 فتتت س تتتةمس

 كفتتتتتتةاس تتتتتت سيعة عتتتتتترسس22.س000 كفتتتتتتةاسي  تتتتتتةسس:سس42.س100سلالنسيتتتتتتطيسرتتتتتتسا سبتتتتتتـس:س

رلتتت    رسا تتتس ةسلساس  تتت سلثتتتطس لتتتءسل تتتفتسسلك لتتت  سبعتتتس سلتتتسوسسللتتت  ة سسااتتتفعتةاررس

ةيتتتتسسلفتتت سسلفطزلتتت رساس ةلب  تتتةسبف تتتتتسيلتتت ال ف ةسلساس تتتطضس ع بتتتة ساتة  تتترس  تتت سسلعب

رةيتتتؤسب تتتاطسسأل تتتتة سلسل تتتطس  سسا سا سسلفطزلتتت رس تتتط ؤسسل  تتتطس تتتيسي تتتةب  س تتت سبسسرتتترس

سأليتتتطسلسلمس  س تتتاطسسل طسيتتتاسسلتتت س ف رتتت سلساسلتتت سيع تتتةسس فالةاتتتة سسلك لتتت  سلس ةضتتت ط س

مسبتتتتت ىسسألاسضتتتت سسلفتتتت س  تتتتؤسس1867/سس08/س07 تتتت سسأل  تتتتطسللتتتت سل تتتتسساسيطاتتتت مس تتتت س

يالةز تتتترسلساساتتتت ؤسرتتتت سز يس  تتتتطوس لتتتت تس ت  تتتترسس    تتتتةسسل  تتتتطس سللتتتت سسلك لتتتت  سبوتتتت ا 

سزفعتتتة سسألاسضتتت سسلرةب تتترسسلفتتت س  وتتتتس    تتتةسسلك لتتت  سللتتت سي ك تتتف  سلساسرتتتسس تتتت ؤس تتتاطس

سلعتتت سز يسسألاسضتتت سسلرةب تتترسسلفتتت سلتتت س تلتتت ةسسل طسيتتتاسلس  تتت س  وتتتتسسلك لتتت  س  تتت سث تتت س

بتتتت يسسيلتتتتة ف ةسلس يتتتتةسسلس ستتتت يسسح تتتتطريس   وتتتت   س    تتتتةسيعةبتتتتتس اتتتتعةاسي  تتتتس س فتتتتطسان

  طزءس طزل سل  كفةاسسل س سسلسيمس ل    ساب ط س  سسلفلسرسس.س235اسس225

« De Gueydon»التتتةسا تتتس  سرع تتسا  س     -
(1)

للتت سي وتت سسل تتةا سسلعتتةمس تت سس

م،س تتتتتساتتتتسيتتتةس تتت سااتتتعهسيتتتيس اتتتتس تتتس   ساتتت  رسسلك لتتت  ،س تتتأيطس1871سلالنسيتتتطس تتتةمس

                                                           
(1)

م،س يس   سر ةمسث ا سسلتعطسز سسلف ساسا  ةسبع  ،سا  سسلس ا سسلف ساة س09/04/1871  يس  سرع سا  س ةاتةسر مسس– 

سم.17/06/1873ييسب يس ابةب ةسلي رة سزف  سسل  ةمسسلتسز سسلتس  سييسربتسسلتلف    ي،سلزف ؤسي ةيهسر مس

سسسسل ةا سب  ط:   س ا
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سلتتتتايسزتتتتصسس21/06/1871سبةزعتتتتةىس عتتتتطا سيطاتتتتنسسلاتتتتف  ةز ةسا لتتتتءسبتعف تتتت سرتتتتةز  

 كفتتتتتةاسيتتتتتيسسألاسضتتتتت سس100.000  تتتتت سيتتتتت ىسسلت تتتتتةاطريسيتتتتتيسسأللتتتتتنسبساسل تتتتت اريس

سلف   تتتر،ساب تتتةىس  تتت سسرفتتتطسنسيتتتيس تتتاسسسل تتتةا سسلعتتتةمس  تتتساسايتتت  سسلالت  ارتتترسسلفطزلتتت رس

مسرتتتتت صس  تتتتت س ت  تتتتتءسسألاسضتتتتت سل تلتتتتتف    ي،س16/10/1871يطاتتتتت يةسايةاتتتتت ةس تتتتت س

ةيتتترس   تتتةساساتتتفر ل ةسساتتتفر مس ع  تتتةسلتتتتس س لتتتمسا  فعتتتتسي ك تتتهس تتتاطسسألاسضتتت سل تتت سبةار

اتتتت  س ساةي تتتتر،سابتتتتةلت سيس سيتتتتمس لتتتتءس تتتتنيس  سرع تتتتسا  سلاتتتتطسىس سسلعتتتتتمسضتتتتسسسلعبةيتتتتتس

سلتفلتتتببرس تتت سلضتتتطسمسسل تتتةاس تتت سسألاسضتتت سسلفتتت سللفوتتتب ةسسلك لتتت  ،س  تتت س يتتتطسبفلتتت   س

 كتتتةهس ع بتتترسسلرطسيتتترسسلالتة  تتترس  تتت سيط كبتتت س تتتاطسسلتضةلفتتتة سالاتتتفس ةىسسلتف تتتت يسبةا

 تتتاطسسلالتتتطسي سبتتتةلتس  س يتتتةمسسلت تتتةا سسلط   تتترسلتعتتتةربف  ،سيتتتمسضتتتطاا سيبة تتتط سسلطرةبتتترس

سلوةايرس   ساتس  طاة سسلالنسيطر ي
(
2

)
 .سس

االتتت س لتتتءساس تتتتسسلف  تتت  سسلالنسيطرتتت  سي تتتةرعف  سل ك لتتت  ،س  تتت سلتتت سس 

مس وتتتتتس سسل  تتتتتطس س تتتتت سل س1873رف رفتتتتت سس تتتتتيسلضتتتتتطسمس تتتتتاطسسل  تتتتتطس ،س فتتتتت س تتتتت  س

يتتتتيسسلستتتتطا سسلرةب تتتتر،سا  تتتت سلثتتتتطس لتتتتءسرةيتتتتؤسسللتتتت  ة سسااتتتتفعتةاررسس كفتتتتةاسس75.313

سلفطزلتتتت رسبف ب تتتتاس ةلتتتترسسل وتتتتةاس تتتت سسلت تتتتة اسسلتف تتتتطا س تتتت سسلع تتتتةيسسلعلتتتت     ،س

ايعة عتتتترسسلالنسيتتتتطسسلعة تتتتتر،سا تتتت ؤسسلوتتتت ة رسسلفطزلتتتت رسسلفتتتت ساةزتتتتؤس تتتتس  سسل  تتتتةمس

 طسيتتتا،سا ةالتتتؤسسلتتتتسز ساسلتلتتتف    يس ت تتترسل  ي تتترساب تتتط سضتتتسسسلتفلتتتبب يس تتت س تتتاطسسل

يتتتيس  ل تتتةسسل تتتر س  تتت س تتت ةيسسلعتتتطساسسلل ةاتتت س تتت سسلالنسيتتتط،سازف التتترسلتتتالءساا تتتؤس

  تتتت سللتتتت س تتتتس س  تتتتضةصسبةا كتتتتةهس تتتتاطسسلالتتتتطسي ،سا كتتتت س  تتتت سسلتتتتبع سيتتتت   سبةا تتتتسسمس

مس17/07/1874اسللتتتتتاليسسلت بتتتتتسساسأل تتتتترة سسلعتتتتتةرر،سا  تتتتتسا سل سا سسم تتتتتف  س تتتتت س

                                                                                                                                                                                     

- Histoire de l’Algérie : «Liste chronologique des maréchaux de France et personnages qui ont 

été investis »,in   س  

  Revue Africaine N°=31, Année 1887, pp433, 434. س 

 (2)– M.P de Menerville :سDictionnaire de la législation Algérienne, volume2,3 1860-1872, 

Paris, Alger, 1877, p99. 
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ط تتتت س تتتت سسألاسضتتتت سسلرةب تتتترسسلفتتتت س عطضتتتتؤسرةز زتتتتةسرت تتتتمسسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر يسيتتتتيسسل

ل  طسياسلتس س عطسا  س ساةي ر
(1)
. 

اي تتتتةسركتتتيسيتتتيس يتتتطس تتتة سيلتتتة رسسلرةبتتتة سسلفتتت س عطضتتتؤسل  تتتطكساةزتتتؤسسس

 كفتتتتةاسس300.000اساتتتتعرساتتتتسس،سرتتتتسا ةسسلتلتتتت ال  سسللتتتتةي  سسلفطزلتتتت   سبأيرتتتتسسيتتتتيس

 تتتتتةمسس كفتتتتتةاس   فتتتتتؤس55.000مسي  تتتتتةس1880-م1860 تتتتت  سسلففتتتتتط سسلتتفتتتتتس سيتتتتتةسبتتتتت يس

س17.762م،سا1878 كفتتتتتتتتةاس تتتتتتتتةمسس8.156م،س1877 كفتتتتتتتتةاس تتتتتتتتةمسس40.000م،سا1876

 كفتتتتتتتتةاس تتتتتتتتةمسس169.057م،ساس1880 كفتتتتتتتتةاس تتتتتتتتةمسس20.880م،س1879 كفتتتتتتتتةاس تتتتتتتتةمس

م،سا تتتت  سسللتتتت رسسأل  تتتتط سرتتتتسا سسلتوتتتتةلىسسلفطزلتتتت رسسلتضفوتتتترسر تتتتترسسلضلتتتتةيطس1881

طاضتتتتترس  تتتتتت س طزتتتتتءس طزلتتتتت ،سب  تتتتتتةسر تتتتتترسسلرطسيتتتتتة سسلتفس9.042.000سلرةب تتتتترسبتتتتتـس

مس نسرتتتس سي اتتترسسل طسيتتتاس1893 طزتتتءس طزلتتت :سا تتت  س تتتةمسس10.000سلالنسيتتتطر يسبتتتـس

 كفتتتتةا،س يسيتتتتةسرعتتتتة  سث تتتت سس525.250بعتتتتكتسم تتتتؤسل زفبتتتتةط،س  تتتت سسلف تتتتتؤسسل  تتتتطس س

سلتلتتة رسسلرةب تترسل النسيتتط،سارتتسس لتتببؤس تتاطسسلت اتترسيتتيسسل طسيتتاس تت س لتتةا سيةل تترس عتتساس

مسزعتتت س طرتتتاسآ تتتطساب تتتطس لتتتب س تتت س1896ةمس طزتتتءس طزلتتت ،سا تتت س تتتس33.131.156بتتتـس

 طزءس طزل س2.266.043 لةا سرسا سبـس
(
1

)
. 

اسز  رتتتتةسيتتتتتةساتتتتباس اتتتتططسزض تتتتصسللتتتت سسلعتتتت  س  سسلت التتتتة سسلععةارتتتترسسس

سلضة تتتتترسبتتتتتةلعطاضسسلت ا تتتتترسل ك لتتتتت  ساسلتفتس تتتتترس تتتتت س تتتتت ة راسسلعتتتتتطضسسلععتتتتتةايس

ا    تتتتةسا  سيتتتتسسابتتتتطوس  تتتت س لتتتتةهسساسلفعةضتتتتسرة سرتتتتسسا بتتتتؤسل ك لتتتت  سسيف تتتتةيس 

سللتتتتكة سسلالنسيتتتتطر يس،سا تتتت س  تتتت ةهسسألاضسسل ع ع تتتت يسسلتتتتاريسسلفوتتتتبؤسيتتتت   س تتتتاطس

سألاضس تتتتأ    سس تتتتطاهسسماتتتتف نسلساسلفتتتتسي طسسلتلتتتتفتطسارفوتتتتة سسلك لتتتت  سسلناس تتتت س

يتتتتيس تتتت  سا  تتتت  سل تتتتاطسسلل ةاتتتترسسلضطرتتتتةىسايعةايف تتتتةسبتضف تتتت سسللتتتتبتسي  تتتتةس اتتتت  هس

سل تتتطكسسلتتتايسساتتتف سلسسألاسضتتت سسلرةب تتترسسلفتتت ساتتت  طس    تتتةسسلك لتتت  ،سااتتتالءسسلتتتتنسايس

 تتت مىسسلرطبتتتةىس  تتت سسلفض تتت س تتتيسسلفةبعتتترسل تتت س كتتتة س تتتاسسسألاتتت  هسرطيتتت سللتتت سسابتتتةاس

سسألاسض سسلناس  رسسلف سساف ل سس    ةس  تةسا ساسزة.سسسس

                                                           
(1)

 – Charles-Roberts Ageron :سOp.cit, pp 110-112 

(
1

)
 – Paul –Leroy Beaulieu ; op.cit, P119. 
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بعتتتتسس طضتتتت ةسلتتتتبع سسلت التتتتة سسلععةارتتتترسسلفتتتت سساتتتتف سثف ةسسا سا سسماتتتتفعتةاررس

سلفطزلتتتت رس تتتت سسلالنسيتتتتطسلفةيتتتتس سسلك لتتتت  ساسلف  تتتت يسسلالنسيتتتتطر ي،سزض تتتتصسللتتتت سسلعتتتت  س  س

سلت التتتتتة س تتتتت س عتتتتتسر سسلتتتتتس  ساسلضتتتتتسية سسسل تتتتتسلسسلتطاتتتتتنيسيتتتتتيسااسىسلزعتتتتتةىس تتتتتاط

سل تتتطااررسل تتت مىسسلتلتتتف    يسسلرطبتتتةىسب تتتسلس سب تتتؤس رتتتسسي  س تتت سسلالنسيتتتط،ساي ةالتتترس

سا سا سسماتتتتتفعتةاررسسلفطزلتتتتت رس ع تتتتت يسسلع رتتتتترسبتتتتت يسسل تتتتتة ط سسماتتتتتف  ةز رسسألاااب تتتتتر،س

 سا ت  تتتتءسسألاضسسلالنسيطرتتتترسل تتتت ،سا تتتتاسسبعتتتتسسسزفنس  تتتتةسيتتتتيس  تتتت ةب ةسسل ع ع تتتت ي،سا تتتت

سلف  تتت  سسلالنسيطرتتت  سسلتتتاريس ابتتتطاسس  تتت سسلفض تتت س تتتيس اضتتت  سسلفتتت سسا ب تتت سسب تتتةس بتتتطس

سلفتتةار ،سا لتتءس تتيس طرتتاسي التتة سسلعتتطضسسأل  تت سسلفتت سلتت سركتتيس تتس  ةسسلتطاتتنيس تت س

 سيتتترسسلفتتت نسسلالنسيتتتطيساتتتتةسرتتتس  سسلفطزلتتت   ،سالزتتتتةسسلفوتتتةهس اضتتتهسااع تتتهس   تتتةس

س ل  .سسس ا طس،سرفعةض س اطسس نر سلسوس  مىسسلك

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 الخامس الفصل

 (ت والمستىطىىن)الصراع على السلطتاإلدارة العسكري

 اإلدارة  االستعماريت الخاصت باألهالي المسلميه:-أوال

لممممن مهممممب ط امممم  لممممي ف  للممممٌ   لصر عممممي هممممي  لل   ممممر م   ممممر   ممممو  لا مممم    

 ل   ٌدًممممم  م لا اي ممممم  همممممي لٌممممم ك،  للنمممممنك  مممممن   لا ممممم     ملهمممممن ن  ممممم  ن  ط ممممم رًب 

إك  ،  ألهمممم لي  لاعمممم اٌب هممممي  لانمممم ف   ل ممممي    مممم  م  مممم  ل ممممن  طممممب لإلشممممر ى   ممممو 

 (.Bugeaud ن   لاه مب  ل ربٌ    ل ي مل  أسع    ل  ي   للنر   بٌلن)

   ب ممممم  شممممم م   ألهممممم لي 0281هاي شمممممر، ب مممممد   ممممم ن  طدًنممممم   لل   مممممر سمممممن  

باه ممممب  ل   ممممد  أل  ممممو ل  ممممن أ  لصر عممممٌ   لمممممى أعممممي  ً امممم  ل ممممب    ل مممم  ن  ل مممم    

لنً ٌمممم   22ل اا  هممم أ  لصر عممممٌ  همممي  لل   ممممر بانلممممب  لارسمممن   لا هممممي  ل ممم ك  ًممممن  

   لممممى لمممن  لل   مممر لصر عممم . مٌمممر أ   ل ممم  ن  ل ممم   لمممن مهمممب لممم      لرميممم  م  0281

 ل  ٌمم   ب مممم  لا امم   هه ممل ب مممم  لا امم   لممم   ل ممرب   لمممى  مم   باي بمم   ممن      ل ممد ،

 l’intendant ٌممممم لمممم    لا  اممممد  ل عممممهرى كم ٌممممي) إلك  ،  لصر عممممٌ  لممممده  ل ي  مممم   

denniée)   لممممى طمممدن م ممم م   لعمممه    لاعممم اٌب لادًنممم   لل   مممر  ب ل مممد   لمممده كى 

(  ه مممٌب  امممد   بمممب أطمممٌب  لعمممه   مهمممن أ مممد  يممم    ل لممم   De Bourmontبن طمممن )

  (Clauzelهممي طدًنمم  هممي همممم  لا امم   ملهممب  ل   ممد  ل مم   ل  ممن أ  لصر عممٌ    ن ًمم  )

  م  مممم  ط  طممممم  إلممممو ل  ممممد سمممممرً   لممممد    لعمممممٌد 0280هٌصممممرى  02أ  ممممو ط  طمممم  ًمممممن  

(   لممممممى  ممممم   ًل ممممم   ممممم  شمممممي   مممممب ل ممممم  مم  لٌمممممد مط   مممممد أ Mendiriطنمممممدًرى)

 لل   ممرًٌب  ملممن ً يممم هممي طن ممي  إ  ألمم  طممب  ن مم  أشمم ر   ٌممم ممم ك   لل   ممر    ممد  

 أله لي.)إلو هر ع   ب د ه ٌ   إهر ف  هي  س  د    ل نل لد 
1
) 

(  لممممى   مممل  للنمممر     ن ًممم  همممي طن مممب Barthèzène للنمممر   بممم  مٌ ) أطممم 

 commandant en chef de l’armée ل   ممممد  أل  ممممو ل لممممٌ   ألهرً ممممي )
                                                           
1 - Charles –André Julien, histoire de l’Algérie contemporaine, la conquête et les de la 
colonisation (1827-1871), éditions Casbah, 2004, pp.330-331 
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d’Afrique( ،مشمممم   هممممممم  لا اممممم   مممممن  ه مممممر  )0280كًعممممماير  10 –هٌصمممممرى  21  )

 مممممو لمممممي    ههممممم   ًمممممره أ ممممم  ًلمممممب  ل   طممممم  طممممم   ل ي  ممممم  بن سممممم    ربمممممي لممممم ك   

 ٍمممم  ط مممي  لمممدًب  0280لنً ٌممم   21مإ  ممم     لمممإل  ك،  لصر عمممٌ   مل مممم   مممٌب ًمممن  

 ل ممم ٌر بمممب أطيممم      لممممى ًن امممي إلمممو أم ك سمممٌدى طيممم     ل مممي معمممهب طن  ممم   ل  ٌ ممم   

)مهمممي     ممم  طر ب ٌممم  
2
 ٌمممم   صممم  بمممنك  ،  لان  ممم   لا   ممم  طمممب ط ٌلممم   طمممب  ممممن  (

 ل ي  ممم    ل مممي لمممن م  ممم  ب مممد ل عممم      سممم  ا  ً    م ٌمممٌب  لخمممٌني م ل ٌممم ك  مطن ل ممم 

مممممر  لممم   رًممم   ل ر ممم   م م ممم ا طممم  ًمممر م طن سمممي    لممم   ط ا ممم  بنلممم ن  مل مممم  ليممم  

 ٍممم  أ  ً مم  ًممدم هممي ًممد  مم  طممب   ًا مم   ل ممن، هممي ًدًمم   طممب ألمم   صمم   ألطممب  ملهنمم  

ً ممممي  للنممممر   إلممممو  ل   ممممد  أل  ممممو ل لممممٌ   ألهر 0281أ  ممممنبر  01لممممد   سمممم   ل   ًممممن  

مالممممم  ب مممممد  ( Barthèzène   لممممممى   مممممل  للنمممممر   بممممم  مٌ ) (Rovigo مهٌ مممممن)

 لد ليٌ    ل نهٌ .  (Rovigo لامب    ل ي   مهي    للنر    مهٌ ن)

  مممممممنلو طن ممممممي  ب لنٌ بمممممم  0288لممممممن    10مب ممممممد ط مممممم ك ،  مهٌ ممممممن لان ممممممي  

(  لممممى لممم   ب  سمممٌخ   طه مممب  ممم ي ب لخممم م   ل ربٌممم    Avisard لا  ًخممم   أهٌممم   )

  مممل   ب إلشمممر ى   مممو  ل نلممم أ طممم   ل ي  ممم  ب طممم   م لممم ن    ٌمممم  ممم   ً ممم م    مممٌخ 

همممم   لاه مممب لممم ب ٌب   نمممٌب م ن ممم  ط مممرلاٌب  لممممًب  ممم  ن  طه صمممٌب ب  مممدًن  مممر  ًمممنطي 

 La سمممٌٌر) مممن   لا ممم    ل مممي أ ل مهممم   ملمممد  لممم    بر  سممم  همممم   لاه مممب  لن ٌمممب لان

Morcière)   لممممى  ممم   ًخممم   طن مممي  همممي  لصٌ ممم   ليممم  ي ل ممم م ى  مهمممن هٌ ممم  لدًمممد 

ل طمممممم  سمممممم   أ    مممممم ن  ب هنًنمممممم  طممممممب  ن عممممممر ط  ٌمممممم  م مممممم  إشممممممر ى لممممممي ف 

هر عمممممٌٌب.م    همممممم   ل ممممم ب  ً مممممرى  ل ربٌممممم   مل مممممم   سممممم     طر ليممممم   لا مممممرلاٌب 

ٌب   امممم   مممم   لمممم ك     ممممو  لا   ممممٌب باه يمممم   م لمممممًب  مممم  ن  طعممممٌ ٌٌب ط مممم كًب ل اعمممم ا

 ل ن عمممم  طمممم   بسمممم    ل ي  مممم   طمممم  طهنمممم  طممممب ل مممم  طه يمممم  باي بمممم  هٌ مممم   سمممم  نط أ 

)مك  ًمممممم   أسعمممممم   ل هنطمممممم  طممممممب  نل مممممم  سٌ سمممممم  أه ٌمممممم  أ يممممممر ا مممممم   مه   ٌمممممم .

                                                           
2 - Yacono Xavier : les bureaux arabes et l’évolution des genres de vie indigènes dans l’ouest du 
tell Algérien( Dahra, Chélif ,Oursenis , Sersou), éditions Larose, Paris : 1953, p.10 . 
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1
)    

مٌمممر أ   لعٌ سممم    لصر عمممٌ   ل  عممم  ب ألهممم لي  لاعممم اٌب مي مممن أ بخمممه  م لممم  

 لمممى  مم   ًممره أ مم   هممن  ألهمم لي بنلمم ن   ًمم ن  إ  (  Bugeau  ممو ًممد  للنممر   بٌلممن)

بن سمممم   هٌ مممم  طممممب  لا    ممممٌب  هيمممم ك  أ مممم ك ب ممممم إك  ،  لخمممم م   أله ٌمممم  بانلممممب 

   لامممم ك،  ألملممممو طنممممم   مهممممي  ل ممممي سمممممي  أ  لمممم    ل مممم  ن  ل ممممم   0210أمأ  00لممممر   

) 0281طمممم     10بنل    مممم  بانلممممب لممممر   أعممممد م ًممممن   (Valée لهن مممم  همممم لي)
2

  )

طمممدًر هممممم  ل ٌ ممم  بعممم      مممو   ل ٌممم ك   لخمممٌني م ل هممم    م لاص مممٌب  ممٌمممرهن    م مك

م   مممم  ط ا مممم  هممممي  بمممم   نلمممم أ طمممم   ل ي  مممم   ل  لمممم   ل عمممم     لصر عممممٌ  م ل ممممي لممممن 

م  ممم  ب مممد  ملاممم   لا  نطممم أ  لا   صممم    لص  مممد،  ل ممم  ن  ل ممم    ملص  مممد، ط   مممل  بسممم   

   طب هم   ل ر  . لا  ل   مهن ط        ٌ   لا ك،  لي لي

 Eugène) ملممممد شمممم   طن ممممب طممممدًر  لخمممم م   أله ٌمممم    لر  ممممد أملممممٌب كمطمممم  

Daumas  لممممممى  ممممم   ط    ممممم  همممممي  لخممممم م   أله ٌممممم   ً مممممرى  ل  ممممم   ل ربٌممممم   )

م ل مم ك أ م ل   لٌممد  لل   رًمم     عمم  أ مم  شمم   طن ممب لن مم  لممده  ألطٌممر  يممد  ل مم ك   

    لخمممم م   أله ٌمممم  هممممي  ا لمممم  (   امممم  أشممممرى   ممممو ط مممم 0283-0281 ممممن  ه ممممر، )

)مهر    ن  ه ر،  ل  ٌ   ط   ألطٌر  يد  ل  ك .
3
)  

( Bugeaudم لن لممممم  أ   معممممم    أل  لمممممي  ل  لممممم   لن ممممم ن    ٌلممممم  م يٌممممم  بٌلمممممن)

لعٌ سممم     ممم ن   لخممم ط   همممر  إ ممم ك،  لنلمممر همممي  اممم  هممممم  ل ٌ ممم  مفرً ممم  منلٌا ممم   

   ٌمممم م نلممم    0211هٌصمممرى  10 مهمممن طممم  ممممن طمممب  مممن  طرسمممن  م   ى عمممد  ًمممن 

إك  ،  لخممم م   ل ربٌممم  همممي  لل   مممر  إلمممو إك  ، طر  ًممم  م ممم   لعممم     لاي شمممر، ل  ممم  ن 

 ل ممم    م  صممم  بار ممم ،  لن ممم     لارسممم   إلٌ ممم  طمممب  إلك  ممممٌب  ل ممم ب  ٌب ل ممم   م ل  مممٌب ممممن 

                                                           
1 - julien(ch. A),op.cit, p. 332 .  
2 -gouvernement général de l’Algérie, recueil des actes du gouvernement (1830-
1854),imprimerie du gouvernement, Alger : 1856.,p. 166 .  
3 -Ibid, p.334. 
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إ خممممم   ا  همممممي  اممممم ل ي مهمممممر   ملعمممممن ٌن   مأ شمممممص  م ممممم   لن ممممم    مإ مممممد ك  ل  ممممم  ًر 

 لانل   لن ًر  ل ربٌ .)
1
) 

باي بمممم  شمممم  ك، طممممٌنك  لاه مممممب  ل ربٌمممم    ٌممممم  0210هٌصممممرى  10مً ممممد طرسممممن  

أ امم  ط لممن إلممر   أ إك  ًممم  مل مم  ٌ  أ  مم   ل مم   ل ي  ممم   أله ٌمم   ملممد لممره م مممدً  

أعممممد م  ل مممم  ن  ل مممم      (circulaireهمممم   ل ممممر    م  عمممم  مدلٌ ممم  بانلممممب طنخممممن )

)0201طممم     20( ًمممن  Mac Mahon لا  شممم   طممم   طممم هن )
2
ملمممد  مكأ  ممم   (

(   بممممنك  ، شمممم م  أه ٌمممم   ملمممم  م مممم  division militaire) ط  ف مممم   عممممهرً 

 لعممم     لاي شمممر، ل لنمممر    ل  مممد  لا  ف ممم   مً يممم  همممم   لاه مممب طلان ممم  طمممب  لاه ممممب 

 subdivision ل ربٌممممم  طمممممب  لد لممممم   ألملمممممو  همممممي ط مممممر أ  ممممم  شممممم ي   عمممممهرً )

militaire  )  م مممم   لعمممم     لاي شممممر، ل لنممممر    ل  ممممد  لخمممم ي   م مممممل  طه مممممب  ربٌمممم

طمممب  لد لممم   لي  ٌممم   همممي  ممم     ممم  أ مممره طمممب  لن ممم ف   ل مممي لممم    للمممٌ  ب   نل ممم   ط مممو 

 ل  ممممم   ل  لممممم  إلٌ ممممم    ٌمممممم ًخمممممرى   ٌ ممممم  لمممممي ف ط ٌنمممممٌب طمممممب فمممممرى  ل ٌممممم ك، 

) ل عهرً .
3
)   

لممم ب   211ه يممم   ًخممم     سمممي ٌب ط 0211 لاه ممممب  ل ربٌممم  سمممن   ملمممد ب ممم   مممدك

(
4

(  ملمممد شمممه   ممم  طه ممممب  ربمممي طمممب  ممممدك ط مممدمك طمممب  لاممممن صٌب  ممممن    مممد ب ن طممممب 

) ط   مممل ل   ممم أ  للمممٌ 
5

(   ٌمممم ً مممن لممم ب  ً مممن  با ممم     مممٌخ  لاه مممب  ًعممم  دم 

لممم ب    ل مممر    ب إللممم ه  إلمممو   ممممب هر عمممي م نلممم  طمممب  ألهممم لي  مط مممرلن مبمممن ب  

يٌممممب لان ل مممم  طنلمممم أ  ألمب مممم  م ألطممممر     أل مممم  بهمممم  طه ممممب ف0201مهممممي سممممن  

 ل  م ممم   ل مممي  ل   ممم   لل   مممر  م  عممم   ا لممم  لعمممن ٌن   مممن   لص مممر،  لاا مممد، طممم  بمممٌب 

                                                           
1 -Arrêté relatif à l’organisation des directions et des bureaux des affaires arabes, in :, op.cit , 
p.269. 
2 -Encyclopédie berbère, éditions électronique sur internet «  les bureaux arabes », p.02  
3 -Julien (Ch. A), op.cit, p.335. 
4 - Collo Claude, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale(1838- 1962), 
OPU,Alger,1987,p. 39. 
5 Julien (Ch. A), op.cit, p.335. 



207 
 

   ٌممممم لممممن ًهممممب ً ن لممممد هممممي  ا لمممم  لعممممن ٌن     مممم     ممممو  لممممرمن طممممب 0201م 0200

فيٌيمممم   عممممهرً    مممممنهي أ ممممدهن هممممي  01 معمممم   طعمممم      مم ممممد كه   لعممممه  ي  لهيٌممممر إ  

بعهر، بص    دمه  ألطر    ن  طا  س   ل ا  ) طن   
1
) 

مل مممد    ممم   لاه ممممب  ل ربٌممم  م ا ممم  بعممم   أ م سممم   لمممد  همممي إك  م ممم  ل هممم لي 

 لاعممم اٌب  هصمممي  لالممم    إلك  ى   مممل   مممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي بار ليممم  سممم ن   بسممم   

ب  ل ي  ممممم    م ل مممممر ن م ٌٌمممممن ن أم  ممممم ل ن   اممممم  أ  طمممممب سممممم   م  معمممممنً   لن   ممممم أ بمممممٌ

  ل ي     مًخرى   و  ألش     ل  ط   مًعنى مل ٌ   لا هٌ أ.

همممي  مهمممي  لالممم    ل  ممم  ي  ً  يمممر لممم   همممي  ممم   لاعممم     لاد ٌممم   طممم   مممد 

 Les conseils de ل  ممم ً   للن  ٌممم   هن  ممم  م مممد طمممب     ممم ي طلممم لخ  ل مممرب)

guerres  مً امممم  ط  طٌمممم  طع خمممم    ل  ممممرى  إلسممممنطي هممممي  لن   مممم أ  ل ممممي م ممممد  )

بممٌب طعمم اٌب مطعمم نفنٌب أم مبٌممٌب. ملمم  سمم      ط مم  هممي إعممد   أ همم   هممي  ل دًممد طممب 

 لالمممم  أ  طممممب كم  أ  ًعمممم ند إلممممو لن  ممممد ل  ن ٌمممم  ط ممممدك،  مإ امممم  ه مممم  إلممممو  أل ممممر ى 

  ل ا  ٌممم   لعممم  د، همممي  لي مممد مإلمممو  من  ل ممم  ن   لصر عمممي  ب ٌمممم ًعممم  ٌ  أ  ً مممد  

سممم    -همممي همممم   لالممم   –ب ل  نً ممم أ.مل  أً ممم   أ ه طممم  ب لعممملب أم  ل ر طممم   لا لٌممم  أم

 طر لي   ا   ل   ،  لاع اٌب مطع  دً ن

مهمممي  لالممم    لاممم لي   مممل   مممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي ب  دًمممد  إلمممم م أ  ل مممي ًلمممب  

  ممممو  مممم  ليٌ مممم  كه  مممم  لص  ممممد،  ل  ًنمممم   ل انطٌمممم   لصر عممممٌ   مطر ليمممم  أسممممن    ألهمممم لي. 

ٌاممم   ل مممر  ب  لاصرملممم    مممو  ألهممم لي أم مًعممم  ٌ  همممي همممم   لالممم   أ  ف مممب  هممم  ل

م صٌ ممم   أم ف مممب إ صممم   أ لمممرًيٌ   مإعمممد    ممم   لن ممم     لا    ممم  ب مممم   لانلمممن   

ملاممم  ً مممٌب طن مممد م  مممٌ   ل مممر  ب  هن ممم  همممن  لممممى ًممم طر  بسممم    ل ي  ممم  بلي ً  ممم  

لص  مممممد،  ل  ًنممممم   ل انطٌممممم   لصر عمممممٌ   مً   مممممد طمممممب أ   لايممممم ل   لا  ممممم     ط ممممم   مأ  

                                                           
1 - Délégation du gouvernement général de l’Algérie, correspondances du docteur Vital (1845-
1874),lettre du 06/08/ 1867, imprimerie imbert, Alger : 1958., p.31. 
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 مممم    عمممم ٌ    مأ مممم  لممممد مممممن طمممم    سمممم ا   أ  لا  اممممد،   ممممن ًرسمممم   مممم  المممم  إلممممو  لن

 ل  ًن . )
1
) 

مب إللممم ه  إلمممو الممم    ممم   ً ممم      مممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي ب ل دًمممد طمممب  لا ممم   

 ل عممهرً  م ألطنٌمم   طن مم   لعمم ر   ممو  صمم  أطممب  ل رلمم أ م لانمم ف   ل ممي مممد   لمماب 

 عمممممهرً   أله ٌممممم   لا   ممممم  بممممم ل ن أ      عممممم  بخمممممه   ممممم    مط   مممممل  ل خمممممهٌنأ  ل

(  ممنلٌا مممممم  ملٌ كم مممممم   ممممممن  les Goumiers) لصر عممممممٌ   طيمممممم  هممممممر   ل نطٌمممممم 

 ل مممرب )
2

(   اممم  أ  هممممم  ل خمممهٌنأ  ممم   ل ممم  كم   ط اممم  ماهمممٌب  لصر عمممٌٌب طمممب بعممم  

 سٌ رم ن   و    أ      لل   ر.

لا ممم ل   ل  بممم أ  ً مممد   مممم   لا  نطممم أ  لا    ممم  ب مممم   ألطمممر ل ل مممم أ  مب لنعمممي 

 لا   مممم   مً ممممن  ب ل ممممد بٌر  ل ممممرم ً   ل ممممي معمممما  أل ممممن    ل  بمممم أ ب ل ٌمممم   بلممممن أ 

 سمممم  ن ٌ   ممممممنهٌر  ل ا ًمممم   ممممن  ط مممم ط ن ك  مممم   أل  لممممي  ل ربٌمممم . م ألطممممر  صعمممم  

أ ط   صممم   مًي   ممم   مممب  ممم  ب لنعمممي  لا ممم ل  أطمممن   لدملممم    ٌمممم ًمممنهر ل ممم  ط  نطممم 

شمممي  ًلممممب أ  ًممممد   لمممماب أطممممن   لدملممم   م مممممل  ممممم لٌر  ألطممممن   ل  طمممم .)
3

( مهممممي 

طلممم    ألشممم     ل انطٌممم   ً  مممرن  لاه مممب  ل ربمممي  أل اممم    ل مممي طمممب  لاصٌمممد  ل ٌممم   ب ممم  

همممي  أل  لمممي  ل ربٌممم   مًممم طر ب  اممم    لعممم ر،  مًن ممم   ألهممم لي  مًنصمممم  ألشممم   . أطممم  

سممم ٌ     ه مممن طه مممل بد  سممم   ممم   ل  يممم أ  ل مممي ً مممدط    لاعممم نفنن  طمممب همممي طلممم     

ألمممم   ل  ممممن    ممممو أ  لممممي  مًنلمممم  م مممم  ًر لممممد ن همممممم  ل  يمممم أ  مًعمممم ر   ممممو 

 ل نلمم أ  ل ممي مممرب  بممٌب  لاعمم نفنٌب م ألهمم لي مًعمم ا  إلممو  لخممه مى  لا دطمم  طممب ليمم  

 ل رهٌب)
4
  ) 

                                                           
1 - Hugonnet Ferdinand, souvenirs d’un chef de bureau arabe, Michel Lévy  frères, librairies –
éditeurs, Paris: 1858, p p.09-10. 
2 - Collot Claude, les institutions  de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), éditions 

OPU, Alger : 1987,t, p.31. 
3 - Hugonnet Ferdinand, op.cit, p.11. 
4 -ibid, p.12. 
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أم طممر  ل ٌمم ك،  ل  ٌمم  مأ  ًرسمم  ل مم  مهممي  مم  المم     ممو   ممٌخ  لاه ممب  ل ربممي أ  ًنصممم 

 مممم  ل مممم   مممم   لن مممم     لا  نبمممم . م  ٌمممم  أ  ً ممممد  إلممممو  لا مممم  ن  ل عممممهرً  أم  لاد ٌمممم  

 لا  نطمممم أ  ممممن  أًمممم  لرًامممم  م  ممممرى لمممماب ك  ممممر،      عمممم   م  ٌمممم   لي ممممم  ممممب 

 لالمممر  مإل ممم    ل ممميس   ٌممم  ممعممم ٌا  ل  د لممم  طممم  م مًمممده  ب نعممم   ل   ٌممم  طممم   لاممم  ن 

ًاهب ل ا ها  أ  مع ند إلٌ  هي  ها   طب ط  ٌ أ   ع  ب للرًا .) مبه  ط 
1
) 

م لمممر  ألهاٌممم   لا ممم    ل مممي   مممو  لاه ممممب  ل ربٌممم    لممم ن  ب ممم   ب   ي  هممم  

( لنلممم    ل همممن  ل عمممهرى همممي  لل   مممر l’institution de base لا سعممم   ل   دًممم  )

عمممٌٌب. ه مممد م مممد   ل ممم ب   لاعممم  ار،  ه مممد أسمممندأ إك  م ممم  إلمممو أ عمممب  ل مممي ف  لصر 

 لممممى شممم   طن مممب   مممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي ب ل  لممم   مممن  شممم ر  -(Hugonnetإً مممن ي )

  هممي طم ر ممم   مممب  لا امم   ل ممي   مممل  صعمم  بن ل  همم  لاممم   ممٌب هممي طن مممي   0212أمأ 

هممي  للممٌ   لصر عممي ه مم    ن مم )  (lieutenant) م مم   طلممرك طممن  
2

(4  ل ممد ملمم   

م  ٌ ممممم  مهمممممن أ  أ مممممن  سمممممٌد  لاربمسمممممي) لنصعمممممي طي شمممممر، همممممده  أ كأ
3

( لمممممٌخ ه ممممم  

بن سممم    ل مممن،  ملهمممب أً ممم  بن سممم    ل د لممم  م لرأهممم   م لص   ٌممم  م لن  هممم ... .مل   ٌ  

( أ  أف مممم    ممممو  ل  مممم  Hugonnetإً ممممن ي )ً ممممن   ل مممم ب   –هممممم   ل ممممر 4    ممممي 

ن هممممي (  م لممم ه ن ب  لممم  ن   مممن إ  ممم  هles montagnards ل خمممن  ل ممم     للي ٌمممٌب)

 لصرعمممم   لان سممممي   مبخممممه    نممممي  لممممدلٌ    ممممو شممممل        مممم   هٌ مممم   مأ ٌممممر   مهممممي 

 لل عممم   ل  نٌممم   ل مممي أل مممرن      كهممم   أبمممٌب ل مممن أ نمممي أ مممرى  ممم   ل ص عمممٌ   ل  عممم  

ب ممم ك م ن   ممم   ل مممن  ًن  ل مممي  ممم   هٌ ممم  شمممرى م ر طممم  م يرًممم   م ممم   ل ي  ممم  همممي   مممر  

  .)م   سن ب  لا   أ  لعه    لر ٌعٌ
4
) 

ملمممد    ممم  م ٌصممم     سممم   لاه مممب  ل ربمممي باي بممم   للعمممر  لممممى  يمممر طنممم   ل دًمممد 

طممممب  ل ممممي ف إلممممو أ  ممممو  لار مممممب هممممي  ل ٌمممم ك،  ل  طمممم  ل لممممٌ   لصر عممممي  ه  ممممو سمممميٌ  

                                                           
1 - Hugonnet Ferdinand, op.cit,p.10. 
2 - ibid,,p.03. 

 يعين بذلك القبائل اليت تدخل ضمن دائرة اختصاص املكتب العريب الذي كان يرأسو.  -  3
4-Hugonnet Ferdinand, op.cit, p.04. 
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(   مشممم ي   commandant de divisionل  مممد ط  ف ممم  ) 22 لايممم    همممن  طمممب بمممٌب 

(subdivision( ،مك  ممممر  )cercle)  لمممم ب   سمممم طٌ  لممممدطن  طممممب  لاه مممممب  01   لممممد

ه مممم  لممممدطن  طممممب عممممصنى  للممممٌ   مطممممب بممممٌب  أل ٌممممرًب  لممممد أ   12 ل ربٌمممم   ط  بمممم  

  ص ن م رًي  ش  ن  م   ل طا     م رًي  ل     ل  ع  ب لاه مب  ل ربٌ .)
1
) 

مل مممد م مممن أ سٌ سممم   لاه ممممب  ل ربٌممم  ب  مممن  سٌ سممم     ممم ن   مهمممن طممم  ل ممم  

   ٌب أس سممممٌ ٌب طممممرأ ب امممم   لاه مممممب  ل ربٌمممم   مهممممي4  لامممم   ٌب ًاٌمممم م  بممممٌب طممممر

طر  ممم   لاه ممممب  ل ربٌممم   ل   اممم   ل مممي ل طممم  بار ليممم   ل ي  ممم  مإك  ،  لمممينك  مممن   لص مممر، 

. أطمممم   لار  مممم   لي  ٌمممم   ه ممممي طر  مممم   لاه مممممب  ل ربٌمممم  0202م 0212 لاا ممممد، طمممم  بممممٌب 

أ طي شممممر، ب ممممد    ٌممممم   ممممر0211إلممممو م ًمممم   0202 إلك  ًمممم   ل ممممي  ط ممممدأ طممممب  مممم   

  س ها   مل   ل ٌ     إلك  ً   لصر عٌ  هي طن     ل ي   .

مأللمممم  م  ٌمممم  أهممممد ه     سمممم  دط   لاه مممممب  ل ربٌمممم  طمممم  ًعمممماي   بمممم لا      

مهممممن ل مممم    عممممهرى   مممم   ط اممممن  بمممم   ممممن   ل  ممممد  ل يامممم  ي  مً خممممه  طممممب أبنمممم   

سممممم  ا  ً   طمممممب  مممممن   ل ممممم  نأ  أله ٌممممم   لهيٌمممممر،  لممممممًب ً نطمممممن  ب دطممممم   إلك  ،   

 لاخممم     همممي  لال مممنك  ل ربمممي  لصر عمممي لمممد  ر ممم أ  لا  مطممم   لل   رًممم   لاعممم     

م لاعممم  د،   مممو إ  مممم    ل ي  ممم   ليمممم  ر،  مطر لي  ممم   م صممم   ألطممممب  ط  بممم   ط ٌمممم   أ 

ط ٌنمممم    ن صمممم   ن طممممب  ل ممممر  ب  م لعمممما ن ل ممممن ب سمممم  ن   أل  لممممي  ل ممممي أعممممي   

 م ب   ل دمل .

   لصراع بيه المكاتب العربيت والمستىطىيه األوروبييها -ثاويا 

إ   يممممر،    همممم    بسمممم    لاه مممممب  ل ربٌمممم  ب ألهمممم لي  لمممممًب ًخممممرهن    ممممو إك  م ممممن  

ل  ممم  ن ً  يمممرم  أ صعممم ن أمعمممٌ     مممٌ ن إلك ممم ل ن إلمممو  ل  ممم  ،  م ل ممم   هممممم  ه مممد 

 ممم  ن    ً ي مممن  أى م مممن  إ  الممم   لممممى ً مممرب  ألهممم لي طمممب  ل ٌممم ،  ل ربٌممم   طمممب  مممن  

                                                           
1 - Jules Duval, Auguste Warnier, Jules Duval, Auguste Warnier, bureaux arabes et colons, 
réponses au constitutionnel pour faire suite aux lettres à M. Rouher, Challamel, librairie – 
éditeur, Paris : 1869, p.43. 
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(  ههمممم  ن  ًرًممممدم  l’assimilationكطمممم   )م ممممن  هر عممممي  ه ممممد  مممم  ن  طممممب أ  مممم    إل

أ  ًل  مممممن  طمممممب  لصمممممنن  أله مممممي طيممممم   لاممممم      لصر عمممممي  مهمممممي  ليد ًممممم    عمممممرم  

  سمممممممم ٌ     م   يممممممممرمم  مممممممم طن طعمممممممم  د  لن مممممممم ن   ملي ممممممممن  بعٌ سمممممممم    ممممممممر 

طمممب ألممم   0210(  ل مممي  مي ممم  طنمممم  ممم   politique de cantonnement أل  لمممي)

هن مممن   نامممنا  ً  ممممه بممم   ملهمممن ن م  مممن   مممب همممم   لمممنهن إًلممم ك طهممم   ل اعممم نفنٌب  لٌ

بعمممر    م شممم هن   طمممب  نممم ك ملممم    ل ممم كطٌب  للمممدك  م   يمممرم  أ  مممن طيممم   سمممي   مل مممم  

ل  مممن  طمممب أ صعممم ن ط ممم طٌب ل هممم لي همممي طن ل ممم  طعممم  ي  لاعممم نفنٌب ل عمممٌ ر،   مممو 

ٌممممد،  صعمممم  هممممي  لي  (Peltigeasأ  لممممي  ل ي  مممم   ه ممممد   ممممب  لن ٌممممب  لخمممم ب ب ل نلمممم )

   مممن عممم ب لنسممم ٌ     إ ممم    ًممم طب ب مممم    سممم ٌ      مأ مممد أ ممم  لمممٌخ طمممب  ل مممد  

ملرًممممد  لخمممم ب  ل ربممممي طممممب أ  لممممٌ   ل ممممي كأب   ممممو  سمممم  نل   طنممممم  أل طنمممم   ل مممم بر، 

 ....مهي     لن    أ     ً ل ك  ا  ط   ل رب 

ألنمممم  (    ممممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي هممممي ممممنخ ه مممد Lappassetأطممم   لن ٌمممب  ب سمممي)

 إلطير فمممن   ممم ب ٌن   لي لمممم ب مممرم ، م  ًممم   لعممم     ل عمممهرً   ب مممد أ   مممر    ٌممم  

) أللممممر    لن ملمممم   ممممب  ل نسمممم    سمممم ٌ   ي)
1

  مل ممممم     يممممر  لاعمممم نفنن  أ   لممممده   

(  أى  لنلمم   régime de sabre ممب أ  لممي  ألهمم لي   هممن كهمم    ممب  لمم    لعممٌل )

(  مأ  أم   مممم  0211-0281  ه ممممر،) ل عممممهرى  لمممممى  مممم  ل  امممم  هممممي  لل   ممممر  ممممن

طممد ي ً مم لين  بمم   هممن  ل مم  هممي    مم     أل  لممي طممب  ألهمم لي  لاعمم اٌب  مل ممم     مم  

 لاه ممممممب  ل ربٌممممم  ب لنعمممممي  ل مممممن باي بممممم   لمممممن    ألسمممممنك  لممممممى  م امممممنم بهممممم   ل ٌمممممنب 

م لانب مممم أ  مطممممب بممممٌب   م  طمممم أ  ل ممممي مل نهمممم  ل مممم  أ  مممم  م اممممد إلممممو إب مممم    ل ممممرب 

اممممممن  ن طممممممب  ل  ممممممد  هممممممي  امممممم   أل  لممممممي  لل   رًمممممم  م لعممممممٌ ر،   ٌ مممممم  طعمممممم  ر، ل

) م س  نل  .
2
) 

م  ًيمممدم أ  كهممم    بسممم    لاه ممممب  ل ربٌممم   مممب  ألهممم لي  ممم   بمممدم ه  إ عممم  ٌ   

   ممم  همممي م ًممم   لعمممن   مإ اممم   ممم    - اممم  سمممنره همممي طنلممم    ممم  –ها ممم طنم ن  ل مممن

                                                           
1 - Julien (Ch.A), op.cit, p.336. 

2 -Idem. 
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  مممل   سممم ٌ    ط نممم م   مممل   ل مممر  هٌاممم  ًل مممر طمممب ألممم      صممم   بعممم    ن  أل 

 لنلممم    لامممد ي  مهمممن طممم  ً رممممب  نممم     ًممم  ط  نطممم  ل  همممن  ل عمممهرى  مهمممن طممم   مممد  

 لاه مممممب  ل ربٌمممم  ًاي ممممن    .ه ألهمممم لي ب لنعممممي  ألم ممممب  بسمممم  0211ه ممممن ب ممممد  مممم   

لاممم هٌر بد  ٌممم   م خمممه  طمممب أشممم  ي  مممم بٌب م ييممم    م نٌصمممٌب  طممم  ًعممم نلب  ها مممن 

بممم ل ن،  إلمممو م ًممم   ل ٌممم   ب مممد بٌر  ل ا  ٌممم  م ل  ممم كً  معممما  ل مممن بممم ل رم   ل مممد ًلي 

طمممب بربمممرً  ن  ألعممم ٌ   ه لاه ممممب  ل ربٌممم    ٌ ممم  أ  مص ممم  ل مممن  ل ٌمممر  مهمممي همممي همممم  

همممي   لممم  إلمممو م ممم م  ن  ملٌعممم  ط ممم ر، ل  مممم بمممرأً ن  بممم  ممص ممم  الممم   ألطمممر لٌعممم  

 ماممممم   مممممن ن إ  م  مممممب  ألطمممممر. م لن لممممم  أ   ن مممممرً   لاعممممم نفنٌب  ملممممم م  ألهممممم لي 

 لاعممم اٌب م    ممم  هن ل مممن م م ممم ط ن ب ليربرًممم     مممو بخممم       ً ممم هي طممم  ل لممم   مممن ن 

)(le capitaine Richard لن ٌمممب  ًخممم  )
1
 لص مممم )  م يمممر  نممم  همممي ط(

2
(  هممم أله ي 

ب لنعممممي  لمممم   مممم  ب ط   ممممل مملممممٌ      ٌمممم  أ  ً اممممد    لمممممى أ سمممم  إلٌمممم  طرشممممدًب 

لٌدًٌب )
3
) 

 lesإ   طمممممن   إلك  ،  ل عمممممهرً  سمممممن   م  ممممم   ألطمممممر باعممممم نلي  لمممممدم  ر)

cercles( أم  لخمممممممم ب  )les subdivisions( أم   ممممممممو  ل امممممممم  أ  )les 

provinces)  ،لعمممممٌد إً مممممن ي   عمممممب شممممم  ك (Hugonnet)-  لممممممى شممممم   طن مممممب 

لممممن ًهن ممممن    ممممو ل ممممب  لمممم   -0212  ممممٌخ  لاه ممممب  ل ربممممي ب ل  لمممم   ممممن  شمممم ر أمأ 

                                                           
، خترج من الضباط املتعددة التقنيات، وأصبح مالزما :8=8الفرنسية عام  (Toulonمن أشهر رؤساء املكاتب العربية، ولد يف مدينة تولون) -  1

، مث أرسل إىل اجلزائر، فكلف بالشؤون العربية يف جباية، حيث يقي فيها أقل من سنة، ولكنو برىن عن قدراتو =8=8(عام lieutenantأوال)
(، األخضرية حاليا، توىل مسؤولية مصلحة الشؤون العربية يف ىذه املنطقة إىل Orléonvilleالعسكرية املتميزة، وملا بنا الفرنسيون مدينة أورليونفيل)

 ، ويعترب واحدا من أملع رؤساء املكاتب العربية وأكثرىم كفاءة.1:=8غاية مغادرتو اجلزائر عام 
 .Xavier Yacono, op.cit, pp.137_144حول تفاصيل أوسع عن ىذه الشخصية اليت تركت العديد من املؤلفات، ينظر?

2 - ses ouvrages sont : -Du gouvernement des arabes et de l’institution qui doit exercer, Alger : 
1848(définit le rôle des bureaux arabes). 
-de l’esprit de la législation musulmane, Alger : 1849. 
-de la civilisation du peuple arabe, Alger, 1850. 
- les mystères du peuple arabe, Paris ;1860. 
3 - Julien (Ch.A), op.cit, p.337. 
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م  مممد هٌاممم  ً   ممم  بامممن لص ن طمممب  لاعممم نفنٌب   همممنا   ممم   طمممب بٌمممن ن طمممب  أه)
1

( 4  بممم   

ًلمممب  لنلمممر إلمممٌ ن بان  مممو -طممم   مممد   أهمممر ك  للمممٌ  – لعمممه    لاعمممٌ ٌٌب همممي  لل   مممر 

 (des concessions    ًرًمممد أ  ًعممما   نطممم   مممب أ  لمممي  ط ٌممم   )     ممم    م ممم 

ل ممممر   ممممو  ل هممممخ طممممب المممم   مممم      أم مممممر  ٌس لنسمممم  ن  لص  ممممد، أم مبممممي...  هممممن 

ً ٌمم   بًمم  أه ممي أط طمم    ٌممم عممرن أ مم    ًرًممد أ  مهممن  لمم  عمم   بمم ى طعمم ن  إ مم    

ًن لممممممممر أى  ٌممممممممر طممممممممب ل مممممممم    ل ممممممممر   لا اممممممممدًٌب  مًلممممممممب فممممممممركهن إلممممممممو 

 ل ممم ر  ......مًلب طمممن   لينك) لل   مممر( إلمممو ب مممس  ل ممم  نأ  لاعمممٌ ٌ  ط اممم     ممم  

   ٌ  أم ألا  ٌ    لا ن أ    مهن  طب  أله لي .  ط ل ٌ  أم إً  لٌ  أم إسي

إ   لعممم   أ  لن سممم    ل مممي  ممم   ً ا ممم  ب ممم   بسممم    لاه ممممب  ل ربٌممم  همممي إك  م مممن 

ل هممم لي  ل  ممم  طممممب هممم     ل ممممي ف أشممم  ي ط هيممممرم   مط ليمممرم   مط   ممممين    

  ممم  (   ًنلمممد طممم  ًا  Hugonnetها سعممم   لاه ممممب  ل ربٌممم    اممم  ً مممن   لعمممٌد إً مممن ي )

هممممي  لا لممممي...ًاهب أ    مممم    سمممم     لاه مممممب  ل ربٌمممم  هممممي ب ممممس  أل ٌمممم   بعمممم    

ب شممم م أ  لخمممر   إ  ل اه مممب  ل ربمممي سممم    م سممم     مممو  لاعممم اٌب  أل ممم  إلمممو ل  مممب 

 مم  طمم  ًاهممب أ  ًص  مم   لي شمم   هن مم  هممي  لل   ممر ًر لممب  مم  طمم  ً   مم  ب لممدًب  إلسممنطي  

 ممم  ن ه  سمممي.  مل اه مممب  ل ربمممي أً ممم  سممم     ب رًممم  أ يمممر طاممم  ًاهمممب أ  ًص  ممم    ٌصممم 

  سممممم ل ب  لهممممم   ل  لٌممممم أ  لهممممم   ل  يممممم أ  لهممممم  طيممممم ك  أ  ل ن مممممر  ل ممممم  ى همممممي 

 أل  لمممي  لا   ممم   مهممممم م مممده  ط اممم  لممم ا   مم ليممم  طممم  مهمممن  عممم ي . إ   لاه مممب 

 ل ربمممي ًايممم  عممم    لمممرب  بمممٌب  ل ن مممر  ألم مبمممي  لممممى     همممي  لل   مممر طنمممم  ممم   

لي  لمًب  ارم  هم   لي د س ب   مط   لن  ً ارم    مل .)م أله  0281
2
) 

ل ممممد  مممم     ممممٌخ  لاه ممممب  ل ربممممي ً  ممممرى    مٌمممم  طممممب ف مممم ،  لخممممر    ٌممممم 

 همممر   لر مممب   مممو  لعمممه    لاعممم اٌب  لممممى   مممل بمممنك  م ن بخمممه    ً  مممن .  م   ممم 

ملمممم م  أ  بسمممم    لاه مممممب  ل ربٌمممم     مممم   يٌممممر، هممممي  مممم   ألهمممم لي  لاعمممم اٌب   ٌلمممم  

 لعممم     لا   ممم   ل مممي  ممم  ن  ً ا  مممن  ب ممم   مطمممب هممممم  ل لممم م  أ للمممن  لمممي ف  لاه ممممب 

                                                           
1 - Hugonnet, op.cit,p.51. 

2 Hugonnet, op.cit,p.1:. 
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 ل ربٌممممم  إلمممممو  سممممم  ا    ل  مممممي  ممممم هن أك ، ل  همممممن  هصمممممي  ك ه   مممممن   مممممو    ل لممممم أ 

 leلن ٌمممب  ًخممم  )طلان ممم  طمممب  ألهممم لي أممممن  ل  مممدًن شمممهنه لمممر ٌخ  لاه مممب  ل ربمممي   

capitaine Richard(   لممم   شممممن  )le Chaouch لن ٌممممب بل مممب طلان مممم  طممممب  )

 ل مممر م أ طمممب  لا ممم    مم   ممم    مممو  خمممر، طمممب  لصرسممم    ألشمممد    مف مممب  ًخممم   

طممممن ن لممممرب همممممم   ل  مممم ب  بهمممم  شممممد،   ه ممممد لممممربن    ممممن لممممربن   م مممم    ل مممم ب  

سٌ  ب إا    لن ً ن لرن أم ل   أ د  ن  همم  ل ا ٌ )
1
) 

  ممممو سمممميٌ   لايمممم   طمممم  ل ممممد    مممم   ل  مممممًب بمممم ل ر م أ سٌ سمممم  طان لمممم   مهممممم  

إلممو   ممٌخ  لاه ممب  ل ربممي  م نلمم   (le gaid ممد  لنهممد أمممو ًخممهن م عممل  ل  ًممد)

أ  ًن مممل  لال مممنطٌب   س خممم ف م مممي   مك ممم  إلمممو بٌ ممم    لاممم   أطممم   لخممم م  لٌنلمممي 

ه ممد  صممم  ألم طممر  ل ممي م   همم   ه ممد لٌممد أ  مم    لنهممد بمم ألمن   ملمم   ب ن ًمم   ممدك ط ممٌب 

(  م  بممممدأ  ل امممم   أل يممممر لامممم  ...   Mekhrazenisلا    ٌمممم )طممممب  ل ممممر م أ   ممممو  

( مانممم  طن ممم  ب مممم   ل  ممممًب  circulaires)  ٌمممم أ ممم    مممو  لمممرمن طمممب أ   لانخمممن  أ

إ   (  peine correctionnelleلممممرب  لا  اممممٌب ب ل  مممم      نبمممم  لن ٌمممم  ) ممانمممم 

أ مممم    أ ممممد طممممب  ل ممممي ف أ مممممه  ب ممممٌب     يمممم  )
2
أليمممم   لصٌنٌمممم  )  مل ممممم  ً  يممممر  لعممممٌد(

Albert Lavigne أ  إ  مممم   همممممم  للمممم هر،   ًمممم ن بن سمممم    ل   ٌامممم أ  مإ امممم  طممممب )

 مممممن   ل  ٌٌمممممر  له مممممي ل نلممممم    بنلممممم  منلمممممٌن لممممم  ن ي ل ا ممممم ل   إلك  ًممممم   مل ممممم   

ل   ي.)
3
) 

     مممممم    ٌلمممممم   أل  مممممم    ل ممممممي   مهي مممممم  0201مً   ممممممد  لا لممممممل أ     ص لمممممم  

 لامم مكًب بعمم    ط   مم    ه ممد مممن  همم    ممن  ليممن ، طممب ليمم   ل مم  نأ  لارمي مم    أم  مم 

بصر عممم   م ل مممي لمممدط  ل ممم   مممدط أ ط اممم   م ل مممي م ليممم  طممم  ل م ممم  إلمممو ل  مممب لننك ممم   

                                                           
1 -- Julien (Ch.A), op.cit, p.337. 
2 -ibid, p.338. 
3 - Albert lavigne, questions algériennes, le régime du sabre, librairie internationale, Paris ; 
1871, p.44. 
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إا   لاممم ا  لممم   هممم     لخمممٌني بمممن ن   ل مممرب  لا دسممم  يأل ممم   ًنلمممد هنممم  م عمممل همممي 

 س  ا    لع    )
1
) 

( لنلمممم  Le baron Jérôme Davidلٌممممرم  ك هٌممممد)م  مممم   ممممب  ليمممم  م  

   ممممد     ٌلمممم  0201ط  فيمممم   لعمممم   أ  ل عممممهرً  4  أ مممم ن م  اممممن  أ     ص لمممم   مممم   

 ممد   ممم   لاعمم نفنٌب طممب  ل نممم   ل   ممد  ممب  ل ممد  ملمم م  للنممنب  ملهممن ن ً نلممن  لهممن 

ك بممم   ن لٌعمممن  همممي   لممم  إلمممٌهن طمممب ألممم   اممم ً  ن لمممد  ل مممرب  مأ  مممن سمممٌ هص ن  ب مممر

 لا ٌمممرًب  مأ همممن إا  ممممد   ن  ه  همممن مرًمممدم   امممنأ طمممب ألممم  لنمممنك ن  أل  ممم  م مممن  

 طلد  للٌ  

م لن لمممم  أ   للاٌمممم  هممممي  لل   ممممر   مممم  ن    ممممو   ممممن بمممم لل ن م  سمممم يد ك  لمممممى 

سممم      لاه ممممب  ل ربٌممم    مممو  ألهممم لي  لاعممم اٌب  ملهمممب ل مممٌ    مممٌخ  لاه مممب  ل ربمممي 

(  مطمممممم   ل رهمممممم  طممممممب طلمممممم  ، هممممممي  مممممم  أم ك Doineauب  اعمممممم     لن ٌممممممب كم  ممممممن)

( هممممي  ل ممممي أ  مممم  إشمممم     ل مممممم  لاا  سمممم أ les ouled Mahouineط ممممنًب)

ب إل مممد    (cour d’assises ل  عمممصٌ   ٌمممم  هاممم    ٌممم  ط هاممم   للن ًممم أ بمممنهر  )

  ب مممممد أ  ألمممممرأ ب  ممممم    طمممممم ب طمممممب  مممممن   ل   ًممممم  م لن مممممنك 0200أمأ  28ًمممممن  

  ا    لعممم     م ل  مممرًس   مممو لرًاممم  ل ممم  مإ  ممم   م ل  دًمممد أ  م ل  عمممل همممي  سممم

 ألم طمممر ب ل ر ه ممم   همممي  ممم  لمممم  بنمممي سمممنن  ط امممد بمممب  يمممد    مط رلاممم   اممم كى بمممب 

شمممن   أطممم   لا  امممٌب  ٍ مممرًب أ ن  ممم   ه مممد ألمممرأ  لا هاممم   ممممل  أ  مممن طعممم نلن   مممب 

    ل مممر ى لرًاممم  ل ممم  طممم  سمممي   إلعمممر   م ل رعمممد  مك مممن مطعممم  د،  لصممم   ٌب  مسممم 

سممممنن أ طمممم   ألشمممم     10  ممممٌ ن   نبمممم أ م ممممر من بممممٌب  لعمممملب طمممم  بممممٌب  لعمممملب لاممممد، 

 لخمم ل   م لعمملب  لا بممد طمم   ألشمم     لخمم ل   مإ   مم   لممد  سمم ص ك طممب  ل صممن  ب ممد  مم طٌب 

ه    هي  ٌب  صص   أل ه    ل  ع  ب لا  اٌب  ٍ رًب )
2
) 

                                                           
1 - Albert lavigne,op.cit, p. 44 . 

 حول املوضوع ينظر? -  2
Internet , 1207, l’affaire Doineau, les témoins, les plaidoiries, le verdict, la cassation, les grâces , 

version 01du 23 janvier 2007. pp. 01-16. 
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ب ممممم  أل هممم    م   يمممر أ ممم  همممن  لاعممم  دى بممم ل هن طمممب  مممن   أطممم   للمممٌ   ه مممد همممنل 

(  مأ ممم  ط  نممم  Doineauإك  ممم  م ل همممن   مممو أ مممد  ن عمممرم  لا ايممم  همممي  لن ٌمممب كم  مممن)

إلمممو ل مممر ل لممم  بممم     أ مممد طمممب  ن عمممرهن طعممم ن   مممب لرًاممم   أم أى  اممم  شممم  ب  

 ملهب ل  ، مهر    ه ن  هم   ل   طب مٌر  لا ين .

 لا   اممم  إلمممو بممم  ًخ  ه مممد ا مممر  لهن ممم  أم    كم هٌممم   ملمممد ممممركك عمممده هممممم 

( أ  4  ط هامممم  مهممممر   لممممد le comte Horace de Viel Castel  سمممم ٌ )

( ب إل ممممد    مطعمممم  دً  مأ ن  مممم  Doineauأعممممد أ  ها مممم   ل ممممد  هممممن   ممممو كم  ٌممممن )

ب لعممملب طممم   ألشممم     لخممم ل  لامممد، ألممم  طممم  ً ممم    ن ممم  أ  ممم  فنً ممم   إ  لمممي ف  للمممٌ  

      مممو  ل د لمممم   لاد ٌممم    مألممم ى ً ممممن 4  ل مممد سممما   أ ممممد  أل يمممر مك  مممم  سممم   ن

مم  ممممر  طممممب بٌممممن ن .......ًممممركك  ل  مممم ب  ألمممممي4 إ   لممممر ٌخ م لن ٌمممم   إلطير فممممن ى 

هممممي مهممممر       مممم  م ممممر  ن طخمممم  ر  ل  ممممنط   ل ممممي م عممممن هممممي  لل   ممممر  لعمممم    

ب أ   ل ممممخ لمممم ب    ل عممممهرً  م لعمممم     لاد ٌمممم ......ًلب أ   خمممم ر ب ل  ممممب    ًلمممم

ط اٌمم   هممي ط  ممد  لالممرطٌب    ًلممب أ   يمم  هممي شمم  ك،  ل ممرب  إ   ممن  همم     لنمم   

هنممممممم  ًلمممممممب أ    ً عمممممممب لممممممم   عممممممم ب  أطممممممم  ب لنعمممممممي  ل ن مممممممنك  ل مممممممي ملممممممم    

( ل  يمممم  ل عمممم ب ط مممم      لخ  ممممٌ  طممممب  ممممن   سمممم  ن   ل ممممرب  Doineauكم  ٌممممن)

 لمممممًب     ممممن   لل   ممممر  م لمممممًب ك ه ممممن  ه  ٌنمممم  أ    اممممس أ ٌننمممم   ن مممم   إ   ل عممممهرًٌب 

(  ل مممد les lois ordinaires  ن ممم  بمممدط   ن   ًاهمممب ط ممم  ا  ن بممم ل ن  ٌب  ل  كًممم  )

 ل  ن   طٌ  ب لرع ي   ا  ً     ملهن ن هي   ل   رب .

 le comte Horace de Vielمألممم ى  لهن ممم  أم    كم هٌممم     سممم   )

Castelهممممر  يٌممممر طممممب  ل ممممي ف  طيمممم  لممممن طمممم   ي كم (  لمممم  ن4  ههممممم   لعممممن   ل مممم  ًص

(  إ  مممممن   ًرًمممممدم  م اممممم   م  ا مممممره Le marquis Toulongeonفنلن لممممم  )

(  بمهنٌممممم  Doineauلرًاممممم  ل ممممم   ل رهممممم  بمممممد  بممممم  ك  مملصمممممن  إلمممممو ل  مممممب كم  ٌمممممن)

    Toulangeon ل   طب بٌب أهر ك  ل ٌ    لن  د،  ل د بٌن  ل نلن ل  )
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( لمممم  ن4   إ  ط ممممد ي  ك   ممممي ب  مممم    le comte Castelما ممممر  لهن مممم    سمممم   )

ًص انمممممممي  مأ ممممممم  طنمممممممده  ل   ًممممممم  بممممممم  ني    مممممممرأ ل  مممممممب  ل د لممممممم   لاد ٌممممممم  لمممممممد 

 conseil de(  مأ ممم   ممم   ًلمممب أ  ً ممم   أطممم   طل مممخ  مممرب )Doineauكم  ٌمممن)

guerre  إا   مممم     طصممممر طممممب ط   ا مممم   أل مممم  هنمممم  ه مممم   ًاهممممب ه امممم   مم ممممدًرم  مأ  )

  ط مممممان    إ   لره  ممممم أ أعمممممي   طص ن ممممم   ٍ   همممممنصخ  ألشممممم  ي بر  مممممم  سممممم هن

(   ًلمممب أ  ً ممم  ن  همممن أ صعممم ن طمممب ً  مممدم  ب  ممم  Doineau لممممًب ًمممد ن  أ  كم  ٌمممن)

لب ًنصم هٌ   هن  إل د   .)
1

 ط   د  ه ن. (  مهن

مطممممب  لاصٌممممد  ل يمممم    للمممم    ٍمممممي طممممب  لا   امممم )
2

( لٌ يممممٌب أ    ممممٌخ  لاه ممممب 

  بعمم    ط   مم    ممو طربمسممٌ  طممب  ل ممرب  ه ممن م مم  مفمم ،  ل ممنى  ل ربممي  مم   ً ا مم

 طب ب خ  ًنصمم  طب كم  طن لخ  أم مركك أم طرم  ملن      إ ه   أ م ن برً  .

  لر ٌخ4 ل د ل  ن ب  هن     ن ألم طر  لن ٌب  لمى أطر ن ب    بب  يد  ...ي

طمممم  ًرًممممد    نمممم  ب    )لممممم   لمممم ب  لممممن   لخممممرى(4 ًعمممم  ٌ   لن ٌممممب أ  ًص مممم   مممم  

 ط  ن ن  ب مم  لصهر،  مل م  هن ن    ٌ   ك  ا .

 مأً  4

  لر ٌخ4 لا ا  لن من لخن   لن ٌبي ) ن   ألطر ب  مه ب لرًا   ل   (

 ب  ٌر)ل ًد(4 طن لخ   لع    ي  با  لب أل ي  ل ٌ    ٌ .

  لر ٌخ4 إا  سا   لن ٌب بن د   أش  يي

ل ٌممم   ب ممم   عمممب   امممي  إ نمممي أم مممد   مممب   مممن   ا ٌممم  إ مممد   ممممن   02ب  ٌمممر4لم    مممن 

 مأس  ٌ  أ  أا ر     ألسا  .

                                                           
1 - Internet , 1207, l’affaire Doineau, les témoins, les plaidoiries, le verdict, la cassation, les 
grâces , version 01du 23 janvier 2007. pp. 15- 16. 
2 -Yacono Xavier, op.cit, pp.87-88. 
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مم ممممد   ل نلمممم   ممممب  لن ٌممممب لمممم  ن4  إ نممممي   أ  اممممي إلممممو أسممممر،  يٌممممر،  ه  مممم  طلممممرك 

 نلمممم    لن ٌممممب هممممن سمممم    ن   إ نممممي أه مممم   مممم  طمممم  ًمممم طر ي بمممم   مأ مممم ى أ  أ  ممممي 

(  لاممم  سممم ل   لمممر ٌخ Pillard Endurciأم طمممرم . أطممم   لاممم  ن  لي لمممم بمممٌن  أم دًرسمممي)

 امممم  إا   مممم   ً خممممو طممممب  لن ٌممممب  ه ممممد أل بمممم  لمممم  ن4    ممممن طممممب كم  شمممم   أل   لن ٌممممب 

 ًع  ٌ  أ  ًيدك ي طي  اب ب  .

م لن لمممم  أ   لنل  مممم   ل ممممي م ممممد  ب مممم   لامممم  ن أطمممم    لا هامممم   مب ممممس  لخمممم نك 

ي م ممم    لممممًب مه امممن   مممب  ا ٌممم أ  ل  ممم   ممم    سممم     ل ممم  ن      ممم  شمممي   ممم كى ممممن 

(  لمممى  مم      يمم  Henri Didierهممم   إللممر    مم    ممٌنٌمم   ه ممد  م ممد  هنممرى كًدًمم )

(  م   يممممم  همممممي procureur général d’Algerل ا ممممم طي  ل ممممم   بادًنممممم   لل   مممممر)

(  م لمممممممممى   ًخمممممممم  هممممممممي 0202-0212 لال عممممممممٌب  لنٌمممممممم بٌٌب ل لا ن ًمممممممم   لي  ٌمممممممم )

 ن  طمممرأ،  لمممن  مفصممم   لمممره طنلمممن ٌ     همممم ر أ     اممم   أم  خمممر أشممم  ي  طمممن

)ل   ن.)
1
   

(  لممممى ك هممم  همممي هممممم  ل  مممٌ   مممب Hules Favresلٌممم  هممم هر ) أطممم   لا ممم طي

(  ه ممممد أم ك ل ممممر م ممممرً  أ  لامممم  ن Doineauأ ممممد  لا  اممممٌب  طممممب أ ممممن   كم  ممممن )

ط امممد بمممب  ل ممم   ملمممد لمممدم   ملمممد أطمممر ن  لمممم  أم ك  ًممم ن  لممممى لممم   هٌ ممم 4    ًنلمممد إ  

  ممن هممن  لن ٌممب  إ مم  هممن  لمممى أطممر بمم ل ر ى لرًامم   ل  مم   م  ممب أ    مم  إلمم  م  ممد مكم

 ألم طممر م لعممٌل هممي  ل بنمم   لممن  عمم     هممس م مم   ألم طممرل هممي هممم   ل مم لن   مم  م  ممد 

ًممممد ه   ممممب  صعمممم     ممممو لممممد   سمممم        مهممممي  ل مممم لن  ٍ ر) مممم لن  لخمممم  ك،(  أطمممم      

)ل   . سٌ ل    م  د  ل  ٌ   مسٌهخل هم   أل ٌر طب
2
) 

ه ممممد لمممم   بار ه مممم  لممممد  لنلمممم    ل عممممهرى   ٌممممم بممممٌب أ   للممممر  ن م       مممم أ 

 لا  رهمممم  مايمممم  طن لمممم  ط ي مممم   مأ  ممممو طر ه  مممم  ب نلمممم 4 إا   مممم   ًلممممب ط   امممم   مممم  

                                                           
1 -Julien, op .cit, p.340. 

2 - Internet , 1207, l’affaire Doineau, op.cit, p. 13. 
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 لاه مممممب  ل ربٌمممم  طممممب  ممممن   لاه ممممب  ل ربممممي ب  اعمممم    هٌلممممب  ل  لٌمممم  إل    مممم   أم 

)إك    إعن  أ لم ً    ٌ  .
1
)   

مل مممد ملممم م  عمممده هممممم  لا   اممم   ل مممدمك  لصر عمممٌ    ٌمممم أ ممم  أ  ه اممم   إ مممده 

 ل ممم ل  لي لٌهٌممم   ل مممي  م اممم   ل ٌممم ك،  ل عمممهرً   لصر عمممٌ  همممي  لل   مممر ب لعمممٌ ر،   مممو 

 لل   مممر بن سمممم    ل ممممن،  لن خممممٌ   مبن سمممم    للرًاممم   مٌممممر      مممم ك أ ل امممم   للممممٌ  

  أم    ل ممم  طمممب  مممن   للمممد   لممممى  لصر عمممي  سمممن   م ممم   ل مممي لمممرأ ك  ممم   لا هاممم 

أ رمممم   ل  ممم  م  مممد  طمممب أبمممر  أ  ممم    ل ٌممم ك،  ل عمممهرً  همممي  لل   مممر  مهمممن  للنمممر   

(  ً يمممر  مممب م مممي   طاممم     يمممرم  ا ممم    لاممم  لمممد  للمممٌ   لصر عمممي Bedeauبٌمممدم)

هممممي  لل   ممممر بان سممممي  همممممم  لا   امممم   مطامممم  م ك هممممي  سمممم ل   لنلمممم )
2

(4    ًلممممد شممممٌ   

ب  إل عممم  ٌ   همممم  أطمممر   شممم  هٌممم   ملهمممب  ل ربمممي   ً مممرى إ   ل مممن،  إ  أ يمممر  مممين طممم

 ل ٌن مممم  ب لنعممممي  لمممم  كلٌمممم    ممممو  ل مممم ل.....إ   للنممممدى ً ممممرب أل مممم  ًممممره أ  شممممص    

سمممم هن  ط  مممم  طممممر، أ يممممر م خممممٌ  طممممب لنممممم . مب لنعممممي  ل ا ٌمممم أ  ل  مممم   مممم    سمممم    

  ل   ن   هه  س    لنً  ل    ٌنب  .. 

( Cour de cassation ه ممم  ط هامممم   لمممن س) 0200أ  ممممنبر  12مهمممي 

(  ملهمممن ن  سممم ص كم  Doineauبيممم  ًخ ف مممن   لا  امممٌب  م  مممو  أسممم ن  لن ٌمممب كم  ٌمممن)

هٌاممم  ب مممد طمممب م صمممٌس  ل  نبممم  طمممب  مممن   صمممن أعمممد م  إلطير فمممن   ممم ب ٌن   لي لمممم  

 مهن ط  ًد    و  صنا  لا سع   ل عهرً  هي  لل   ر  ل ي ملص  إلو ل  ي .

ر أ   لاه مممممب  ل ربٌمممم   مإ  بممممدأ ب   مممم      ممممرأ هممممي همممممم  لا ر مممم  لممممد مٌمممم

  ممنط   طممب  ممن    ممن  أ ممد ألامم  ل كم مم   ممب  ل صممن  إ  أ  مم   عممرأ أ نلٌمم   هصممي 

بان سممممي   ه  مممم ن ل عمممم   لال ممممخ  ل مممم   ل ا لمممم   لل   ممممر  عممممرن  لممممر ٌخ  0203سممممن  

( ه مممم  )Vault(  لعممممٌد هممممن )cour d’appel ألم  لا هامممم    سمممم  ن ى )
3

(4 إ    ممممن 

مل مممر  ل مممي ف ل هممم لي  لممممًب ً هامممن  ن ًعممم هن همممي إ ممم  ،  ل نلممم   م ل مممي ًممم ن ب مممد الممم  

                                                           
1 - Julien, op .cit, p.340 
2 - Internet , 1207, l’affaire Doineau, op.cit, p.15. 
3 -Julien, op.cit, p.340. 
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ب ا  ممم  بن سممم    لعمممنن . مإا   ممم    إلطير فمممن   ممم ب ٌن   لي لمممم لمممد  همممس  لنممم م   نمممد 

 ميممم   لا سعممم   ل عمممهرً   ه مممن ً  لمممب همممم   ل  لمممي  هممممل  أل ممم   ممم   ًمممد   أ  طممم  م ك 

ر ٌخ  ألم  لا هاممم    سممم  ن ى بادًنممم   لل   مممر  همممن م يٌمممر  مممب لن  ممم    مممو لعممم    لممم

  لرأى  ل   .

مل ممممد شممممب  لاعمممم نفنن   ا مممم  شرسمممم  لممممد  إلك  ،  ل عممممهرً  هممممي أم  ممممر   ممممد 

(  م  عمممم   لنمممم ف   لرسمممماي  ب سمممما ن   له  كًنمممم   0211-0202 إلطير فن ًمممم   لي  ٌمممم )

 le régime de)  لعمممٌل(   ٌمممم أ   لممم   le cardinal Lavigeri هٌلمممرى) 

sabre  مهمممن  لنلممم    ل عمممهرى   اممم   ممم   ً  ممم    ٌممم   لاعممم نفنن  طعممم ن  ب لنعمممي  )

ل ممممن  ممممب  لهممممن     ل ممممي لممممرب   لممممينك  م ممممدكم    ممممدى ل لممممنط ن  لاه مممممب  ل ربٌمممم  

   و مل   ل  ني.

ش  ممم  طمممب  21ملمممد  ه ممم   لمممرأى  ل ممم     مممو ملممم   لالممم  ،  ل مممي   ن لممم ٌ    

طمممب ليممم   لنا طخممم   0203 ممم  ن  لممماب ل ه ممم   ل  مممن   مممن  شممم ر طممم ى   ألهممم لي  لاعممم اٌب

 لممممًب  ممم   ً مممنكهن  ل ٌممم ك  لامممد اٌب طمممب ليممم  لمممي ف  لاه ممممب  ل ربٌممم  همممي طن  ممم  م ك 

لمممرب  ل مممدمك  ل ن عمممٌ   مب مممد الممم  ما مممس هممم     (l’oued Mahouineط مممنًب)

) ل مممي ف طمممب  لاعممم ملٌ   مممب هممممم  لالممم  ،  م ا مممن   ل ٌممم ك طعممم ملٌ   .
1
أطممم   ل ٌممم ك  (

 لممممًب لمممره سممملن ن  ه مممد ماهنمممن  طمممب  لصمممر   طمممب ط يعممم ن   اممم  ممممن سممملب  ل   مممد  أل  مممو 

(  مهممممي  لاعمممم ن   ألم   ممممب همممممم cercle de tébessaلممممد  ر، ميعمممم   ل عممممهرً )

(   ٌمممم ك هممم   مممب بمممر  ، Jules Favres لالممم  ،   مك هممم   نممم   لا ممم طي لٌممم  هممم هر)

 عممممهرى  لاعمممم ملٌ   له ط مممم   ممممب همممممم  لالمممم  ، طن  مممم  طممممب  ل  امممم   م امممم   لنلمممم    ل

  لارم  .

ملمممد  سممم ص ك  ممم   لا  امممن  طمممب  ليمممر  ،  أل   للمممرمى  ل مممي ماممم  ب ممم   ل   ٌ ممم أ 

(  أ 4  هعممممم ك Doudetأ ممممم  أ   مممممو  ل ممممم ل  ل هنطٌممممم   ل مممممم    مممممب  لعمممممٌد كمكى)

  م لل   مممممرى (Doineau) مم صمممممب  لخمممممر  لمممممد لمممممرب مسمممممر   لل   مممممرى كم  مممممن

                                                           
1 - le Figaro du 31 mai 1869 
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  همممم اًب    نممممٌب هممممن طن لممممٌب  مممم ط ٌب ل اه مممممب  ل ربٌمممم  .)(Bazaineبمممم  ًب)
1

(  مل ممممم  

هممممممممن   إللممممممممر   أ  لن   ٌمممممممم   ل ممممممممي لممممممممرب   لاه مممممممممب  ل ربٌمممممممم  بايمممممممم ك ، طممممممممب 

 لد من  ل ننً  ب           ب لنعي  ل اع نفنٌب  ألم مبٌٌب.  (Crémieux رًاٌن)

ألهممم لي ل مممد أ ممم  أ  لاه ممممب  ل ربٌممم   لاعممم نفنٌب لمممده  كم  أ  مهعمممب ل مممنب  

 لاعممم اٌب  أل  لممم كم ن لمممن ً صمممرم  ل مممي ف  لاه ممممب  ل ربٌممم   إله  ممم أ  ل مممي  ممم  ن   رلممم  

ل ممممن طممممب لممممي  ن ب سمممم ار  . أطمممم   لصن ممممن   ليعمممم    ههمممم  ن  ًره ممممن  أى مصمممم هن طمممم  

 لاعمممٌ ٌٌب  مم رلمممن  لإل مممر م طمممب ليممم  لمممي ف  لاه ممممب  ل ربٌممم  طمممب كم  أ  ً  ممم ن  

)لمممم  ن 0202 مممم    (Pélissierٌ )ل ممممن  مل ممممم  عممممرن  للنممممر   بٌ ٌعممممٌ
2
4   ًنلممممد (

 ربمممي ًا ممم   ٌاممم  م    ممم    ً  سمممل  ٌناممم  ًنلمممر ل ا لمممي  م  ً  ممم   ٌناممم  ًرًمممد أ  

ً مممرأ  لاعممم  ي   م ممم   ألممم  أسمممص  همممي ل لممم    مممن    أل نممم  م مممد  م ب  ممم  همممي  ل ا ممم  

ب نلمم   بمم أل    ل ممي ملممد ممر ممر  هٌ مم   م ل ممي كهممب هٌ مم  ألممد كم .م  ن  للنممر    دًيمم 

أ   لعمممه    لاعممم اٌب4  ًي  مممدم   م ل  مممب طا مممن  باخممم  ر  ل  مممد م     ممم   لمممد  ممم  طممم  

هممن هر عمممي .مهمم  ل  ٌ مم   يمممر  ن مم  أم    مممٌن أه ممي م مممد  هممي  لال مممخ  ل مم   ل ا لممم  

) لل   ر   ٌم عرن ل  ن4 إ   رً هن    رًده  .
3
) 

بممممٌب هر عممم  مبرمسممممٌ   مبان سممممي  ط  ك ممممم  ل ل   ممممر   0211م خمممٌ   ممممرب  مممم   

 Mac مممممنك   ل  ممممم  ن  ل ممممم   طممممم   طممممم هن ) (Delignyأف ممممم   للنمممممر   كلٌنٌممممم )

Mahon م ممممًر  ل ماممم   مهمممن  ل يٌمممر ب لخممم م   لل   رًممم   ه ممم  4  طمممب  ل يمممر،  ل مممي  )

  لممم  ك  اممم  طمممب  ل ممم طر م  ممم     ٌ ممم    س    ممم  ب لنعمممي  لمممي أ   لال اممم   أله مممي همممي 

لممممد    مأ   مممم  ط سعمممم  م اممممد   ممممو ك ممممن  ل ن ممممر  أله ممممي معمممم ند   ممممو ل  ممممد، مٌممممر 

طع  ر، )
4
  ) 

                                                           
1 - Julien, op.cit, p. 340. 
2 - julien ,op.cit, p. 341. 
3 -idem. 
4 - idem. 
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مههممممم   م  ممممو  لممممرمن طممممب أ   لاه مممممب  ل ربٌمممم  لممممد ل يمممم  كم     سمممما  هممممي إ لمممم ن 

   ممم ن  مإ  ممم    ل ي  ممم  ل عممم     لصر عمممٌ   إ  أ  ممم  م رلممم      ممم ك أ شمممدًد، طمممب 

   لممممًب    لمممن  طمممب  نل ممم   لعممم     ل عمممهرً   ه ا نهممم  طعممم ملٌ  ليممم   لاعممم نفنٌب

طممممب  111.111 ل ممممي لممممرب   ا لمممم  لعممممن ٌن   مأكأ إلممممو هممممن   0201طل  مممم   مممم   

سممممه    )
1

(   امممم   م انهمممم  بمممم ل نكك ل  ممممرب  م رل مممم      مممم    أل  لممممي إلممممٌ ن  مط مممم ك ، 

   اممم    اممم   مل مممم  م نلممم  ط0210 لنلممم    لامممد ي مم مممرًس  ألهممم لي   مممو    ص لممم  

 .0218ط ى -   ص ل   لا ر  ي م لخٌن  ل د ك  ل ي لرأ  ن  ش ر ط   

 chevalier deأطمم   ل   ممد  لعمم ب  ل رطمم ،  لي  ًعممٌٌب  مهمم    لممن   لخممرى)-

la légion d’honneur( ه مممد هممم لن    لممم    لعمممٌل  )le régime du sabre  )

لا ر  ممممي م لخممممٌن  ل ممممد ك  ل ممممي مً نممممي بمممم   لنلمممم    ل عممممهرى  م مممم   ط مممم  ر  ب   ص لمممم   

  مشمممما   طنمممم ف  م سمممم   طممممب  لل   ممممر   ٌممممم ً صمممم  0210  ممممدل   هممممي شمممم ر طمممم    

 لاعمممم نفنن    ممممو أ  مممم  طمممم  طر، طممممب ليمممم   ل عممممهرًٌب ل ممممدطٌر  ل هممممن  لاممممد ي مإ مممم ك، 

 ل اممم  بممم ل هن  لامممد ي  مطاممم  ل لممم  همممي سمممٌ   هلنطممم    مممو  لنلممم    ل عمممهرى أ 4   لمممرأى 

منلمممد  لٌمممن   طي اممم     ممم  ك  اممم  م  سممم    سممم ٌ    مكطممم    لمممنفب   ل ممم     ً  ممم     مممن 

ه مممدك طمممب  ل ن عمممر  ل عمممهرً   مٌمممن ،   مممو سممم       ل دًاممم  ممعممم و  سممم   كم    م مممن  

ب      ي أ لد  ل هنط   لاد ٌ    و أط  أ  مر ه  ملد م  ا )
2
) 

ربٌممم  مل مممد أ ممم  أ  لعممم   أ  لن سممم    ل مممي  ممم   ً ا ممم  ب ممم   بسممم    لاه ممممب  ل  

لممممم  ن4  إ   0203(  لممممممى عمممممرن  ممممم   Jules Favre    ممممم ك  لا ممممم طي لٌممممم  هممممم هر)

 لاه مممممب  ل ربٌمممم   لامممم مك، بعمممم   أ ط   مممم   م لاعممممٌر، طممممب ليمممم  أشمممم  ي ً ا  ممممن  

 ب ط ٌ   أ       أً   ل ب   مً   د أ  ن مٌر ل ك ًب   و  ل ر ى أ     .

 Julesصممممم  )مطمممممب أبمممممر    مممممن   لاه ممممممب  ل ربٌممممم   لمممممد  لعمممممٌدًب لٌممممم  كً

Duval   طممممدًر   ل  مممم ك  لصر عممممي  م  ممممن مأطممممٌب  مممم   سمممم ب  هممممي  لال ممممخ  ل مممم  )

                                                           
 André Nouschi, correspondances du docteur vital avec Ismail Urbainلإلطالع على ىذا املوضوع، ينظر?  -  1

2 - Albert lavigne, questions algériennes, le régime du sabre, librairie internationale, Paris ;1871, 
p.06. 
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(  فيٌممممب  عممممهرى Auguste Warnierل ا لمممم  مهممممر    م لعممممٌد أممعمممم  م   ٌٌمممم )

ط    ممممد  م  ممممن لممممدًن بال ممممخ  ل هنطمممم  هممممي  لل   ممممر  م  ل مممممًب ًاممممين   لاصنلممممٌب 

ب نمممن  4   0201بممم  همممي لممم  صي  لرسممماٌٌب ل مممدك  يٌمممر طمممب  لاعممم نفنٌب   ٌمممم  خمممر     

 bureaux arabes et colons, réponses لاه مممب  ل ربٌمم  م لاعمم نفنن ..... )

au constitutionnel pour faire suite aux lettres à M. Rouher   )

مهمممممن همممممي  لن لممممم   كمك   مممممو طلان ممممم  طمممممب  لا ممممم  أ  ل مممممي  خمممممرأ همممممي عممممم ٌص  

ب  لاه مممب  ل ربٌمم   م ل  ممٌ    إلًل بٌمم  مممد ه   مم  (le constitutionnel لدسمم ن ى)

ب لعٌ سممم   أله ٌممم   م مممد  لمممد ،  لامممد ٌٌب   مممو  لمممإلك  ،  ل عمممهرً     عممم  هٌاممم  ً   ممم 

 01إك  ،  لل   ممممر  أل مممم     ًنلممممد طممممب بممممٌب  ل ن عممممر  لاد ٌمممم   لصر عممممٌ  هممممي  لل   ممممر 

أمأ  22أشمممم  ي ً رهممممن   ل  مممم   ل ربٌمممم   مهممممن ط  ممممس  لا مممم    ألم   ل مممم ك  ًممممن  

0202. 

م   يمممر  له ميممم   طنمممم  ليد ًممم  أ   ممم  ط ممم   طمممب  لا ممم  أ  ل خمممر،  لانخمممن ، همممي 

( ميمممدأ طيممم  ك مممن  طن مممب لمممي ف  لاه ممممب le constitutionnelعممم ٌص   لدسممم ن ى)

(  طمممم   يٌممممر طممممب  ليمممم  مك fantasia ل ربٌمممم  إلممممو أ ممممد  لممممدم مًر  هممممي شممممه  هن   ًمممم )

لمممم ل  لمممم    ممممنط ن  لمممممًب   م ل يمممم    لمممممى ً  مممم ًر إلممممو أ ممممٌب  لنمممم    مأ ممممدم 

ً  امممدم  إسممم ر مٌلٌ   لا ممم طٌب  لممممًب ًمممد ه ن   مممب  ل  ممم ً   ل  سمممر،   ٌمممم ً لمممرم  

لممممنهر  لانلممممن   مًن اعممممن  هممممي  ل ص عممممٌ   ل  طخممممٌ   مً  نممممن  أ صعمممم ن طن  ممممرًب  

)إا  ماهنمممن  طمممب إل ممم   ب مممس  ل امممن    مممو م ممم   ل ص عمممٌ .
1
مأ مممد  أ    ممممب ط ممم  أ    (

أ مممم  ً مممم  طنلمممم   لخمممم   ل ممممص   ل ممممي   ا  مممم   مهممممي  لاصممممن   لدسمممم ن ى  ً عممممب 

 لرسممممماي ب سمممممن  مممممدك  يٌمممممر طمممممب  لامممممن   لل   مممممرًٌب )طعممممم نفنٌب(  ملمممممد  من  همممممي 

  لال  أ  ل ي   ن  هٌ   .

مأ ممد  أ  امم  أ سممن  سمم ل  إلممو م ًممر  لدملمم   أ  نمم  طممب  نل مم   سمم  د كها  ل  ممدًن  لممدلٌ  

رسممماٌ   ل مممي ً ن    ممم   مألممم ه  4  م  مممو ملمممن  لاممم كى طمممب  مممن  ل  مممدًن  ل صنً ممم أ  ل

                                                           
1 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, p.07. 
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 ه رلمممن  أ نممم     ا ممم  هممممم  ل صنً ممم أ  همممن لمممد   ب  نممم  طن فنمممن  هر عمممٌن   مطمممن  

همممممي  لل   مممممر  مب ل ممممم لي ه مممممدًن   ل ممممم  طيممممم   ممممم   ل ممممم  هٌٌب همممممي ط  للممممم   لاعممممم    

 لل   رً   طي      ٍ رًب  سن   أ     لدًن  مصنً   أ   .)
1
) 

     مممو إ  ف  اممم  ب لاعممم ل   لل   رًممم   لمممدط  سمممٌرم ا   لم مٌممم  هٌاممم  مل  مممدًن  ليرهممم

ً   مممممم  ب لا مممممم    ل ممممممي سممممممي  أ  شمممممم نه  هممممممي  لل   ر.هي لنعممممممي  ل ممممممد  ن  م   ٌمممممم  

(Warnier   مممم )ٌممممم  مممم   ً امممم  طمممم   ل ممممن أ  ل ممممي     مممم   ا لمممم  مهممممر     0281   

المم     ممب لا مم ه     ٌممم  ممٌب ب ممد 0281م سمم ار إلممو م ًمم  إبممر   ط  هممد،  ل  هنمم   مم   

( لمممده  ألطٌمممر  يمممد adjoint au commissaire du gouvernement ل هنطممم  ) 

  مهمممن طممم  ًل ممم  طنممم   اٌمممد  ممم  أم  ممم   لممممًب 0283 ل ممم ك  إلمممو م ًممم   ل  ٌ ممم   ممم   

  خممممممم  ن  ب لخممممممم م   ل ربٌممممممم .  مممممممن شممممممم   طن مممممممب   مممممممن همممممممي  ل لنممممممم   ل  اٌممممممم  

شممم    0210  مهمممي سمممن  (commission scientifique de l’Algérieل ل   مممر)

(  همممممي  ل ا ممممم   ل مممممي أطمممممر ب ممممم   للنمممممر   Joinvilleطن مممممب    مممممب ل طٌمممممر لن  صٌممممم )

طعمممم نفب هممممي  ا لممممم   0211لممممد  لا ممممرب. مأعمممممي  هممممي سممممن   (Bugeauبٌلممممن)

شممممم      مممممو  ل مممممن لي طن مممممب طمممممدًر  لخممممم م   0213م 0212لعمممممن ٌن   مهمممممي سمممممن ي 

مهممي  لص ممر،  لاا ممد، طمم  بممٌب   لاد ٌمم  هممي  ا لمم  مهممر   م  ممن طل ممخ  ل هنطمم   ل  طمم  

أعممممي  طممممب لدًممممد طعمممم نفن    ٌممممم أسممممخ هممممي  ا لمممم   لل   ممممر  0200م 0201 مممم طي 

سممممن   21(  هممممي  لالاممممن  l’établissement de Kandouriط سعمممم   نممممدم ى)

إل طممممم  مك  سممممم أ م يمممممر،  ا ٌممممم   طمممممب كم   عممممم ب سمممممصرًب  مممممن   لاعممممم  ار، طنمممممم 

  0202م 0201ر  مممممن  سمممممن ي أشمممم  10   ٌممممم أ   لر  ممممم   أل ٌممممر،  سممممم ارأ 0200

 croix de امممم  سممممي  أ    مممم    ممممو مسمممم     عمممم ٌب همممم    لممممن   لخممممرى )

chevalier de la légion d’honneur  ل ممي لمم   ب مم  لممده  ب ممد  لا امم  0283( سممن 

 croix ألطٌمممممر  يمممممد  ل ممممم ك    مممممن   ممممم    مممممو مسممممم    لممممم ب  لمممممن   لخمممممرى  )

d’officier de la légion d’honneur  مممن    رهممم   ل هنطممم     0211( سمممن 

 ل  طممم   لاد ٌممم  همممي  لل   مممر ب مممد الممم  ب ل مممدط أ  ل مممي لمممدط   ل نلمممنك  لصر عمممي ل ل   مممر  

                                                           
1 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, p.09. 
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 سممممنط   0212أهرًمممم   10ملده  مممم   ممممب  لنلمممم    لاممممد ي هٌ مممم   مل ممممم  أعممممد أ ًممممن  

 – les cinqأف  ممممم  بانليممممم   سمممممن م   ٌممممم    مممممو لرًممممم   لمممممن نأ  ل امممممخ)

palmiers()
1

أ مممم  هممممي  طممممب ل ممممر    رهمممم   ل هنطمممم   مهممممن  لممممر   ًيممممٌب بنلممممنن (  

)ب د  أ  لد  ن  م   ي هي طل    لخ م   لل   رً .
2
) 

(  ه مممد شممم   همممي  لص مممر،  لاا مممد، طممم  بمممٌب Jules Duvalأطممم   لعمممٌد لٌممم  كًصممم  )

طعمممممم  د ط سممممممخ مطممممممدًر إ ممممممده أهممممممن  لا سعمممممم أ  ل    ٌمممممم  هممممممي  0201م  0211

( l’union agricole d’Afrique لل   ممممر  مهممممي     م مممم ك  ل    ممممي إلهرً ٌمممم  )

  مهمممي 0200همممي سممم   طن  ممم  سمممٌ   ب ا لممم  مهمممر    ملممم   بر  ممم  إلمممو  لل   مممر  ممم   

 Echoأعممممي    ممممٌخ م رًممممر لرًممممد، إًهممممن كم     عممممده مهممممر   ) 0202سممممن  

d’Oran  مممٌب   مممن  همممي  ل لنممم   لا سعممم  طمممب ليممم   ل هنطممم  طمممب  0201(  مهمممي سمممن 

 0200 ل اممم  أ  لمممين   مهمممي سمممن  ألممم  طنممم   لان ممم   ل  عممم  بممم ل  ب  هعممم هر  مممن  

بن مممممد ك كلٌممممم  منلمممممٌ ي م  ن مممممي  (Daumas  مممممل طمممممب ليممممم   للنمممممر   كمطممممم  )

 Catalogue explicatif et raisonné des produitsل ان لممم أ  لصن ٌممم  )

algériens)   0202بان سمممي   لا مممر   ل ممم لاي بيممم  ًخ. مهمممي  لص مممر،  لاا مممد، طممم  بمممٌب 

شممم   طن مممب   مممن مأطمممٌب سمممر  لال مممخ  ل ممم   ل ا لممم  مهمممر    م ممم   ط مممر    0200م

شممممم   طن مممممب ط مممممر   ل ٌ ممممم   ل  عممممم   0201ل  دًمممممد طمممممب  لاٌ   ٌممممم أ  مهمممممي سمممممن  

  أسممممممممممخ عمممممممممم ٌص   إلل  مممممممممم كى 0200ب لان لمممممممممم أ  لل   رًمممممممممم   مهممممممممممي سممممممممممن  

(  مشمممم   طن ممممب طممممدًر م رًرهمممم    ٌممممم  l’économiste français لصر عممممي)

    مممم  همممممم  ل مممم ٌص  ب لاعمممم     لا    مممم  ب  سمممم ٌ       عمممم   لاعمممم     لل   رًمممم . 

 croix de  ممم    مممو مسممم    عممم ٌب هممم    لمممن   لخمممرى ) 0208مهمممي سمممن  

chevalier de la légion d’honneur )   ٌب   يممم  م   مممن  همممي للنممم   لصر عممم

                                                           
 Gouvernement général de l’Algérie, Etat actuel de l’Algérie, de 31 décembre au 01erينظر?  --1

octobre 1880, imp. Administrative, Alger, 1880, p.32. 
2 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, p.81. 
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   ملهممممب   ٌلمممم   ل ممممدط أ  ل ممممي لممممدط   كم  منلممممل هٌامممم  ً   مممم  ب لخمممم م  لا ممممر  لنممممد

 لل   رً . )
1
) 

ملمممد  ممم لت  له ميممم   همممي  ليد ًممم  طعممم ل   مركًمممد  ل عمممهرًٌب لصهمممر، أ  مممن همممن م مممدهن 

 لمممممًب ً رهممممن   ل  مممم   ل ربٌمممم   مهممممن طمممم  ًيممممر  ملممممنك  ل هنطمممم   ل عممممهرً  م لاه مممممب 

   لا    ممم  بمممٌب  ل ن مممر  لامممد ي م ل ن مممر  ل ربٌممم   ههرسممم  لممم    طمممب طممم لص ن لاعممم ل 4

 ل عمممهرى هٌاممم  ً   ممم  با رهممم   ل  ممم   ل ربٌممم     ٌمممم  رلممم   مممس طن لخممم  ماممم  بمممٌب 

   ٌمممم  ك 0202لنً ٌممم   00م ًمممر  لدملممم  م لنمممن ب همممي ط مممر  لال مممخ  ل خمممرً ي  ًمممن  

 لممممن ًر   ممممو  ألعممممن أ  ل ممممي م  لمممم  ط  ليمممم  بنل مممم    لمممم    ل هممممن  ل عممممهرى  مط مممم  

 ربٌممم   ه   4 طممم ا ي مرًمممدم   ل  ٌٌمممر    ٌمممد  لممموا    م أ ب ممم  ممعممم ن  لممم ب   لاه ممممب  ل

 لمممممًب هممممن   ممممو  أ   لاه مممممب  ل ربٌمممم   طممممب  لمممممًب   مممم  طهمممم   ني همممم  ملممممدم  بممممٌب 

  ل ن ر  لاد ي طب ً رى  ل     ل ربٌ ي

 هرك   ٌ  ب س  لنن ب4    ن  ًنلدم . 

  لن ًر4 م نلن  ًنلدم ي

(4   مممن ًنلمممدم   أف مممب طمممنهن  ل مممم   سممم ا ر لهمممن Lanjuinais لن  مممب لنلمممنًني)

أسممما   هر عمممٌٌب همممي  لل   مممر ً رهمممن   ل  ممم   ل ربٌممم   أسممم  ٌ  أ  أا مممر لهمممن  مممدك  طمممن ن  

 خممممر، إ  أ كمممممن  إ نممممي أ ممممرى طممممين ً امممم  طع خمممم    هممممي ط هامممم    سمممم  ن ى بادًنمممم  

(  لممممممم   بد  سممممممم أ ط ا ممممممم  ل  ممممممم  Letourneux لل   مممممممر  ًعممممممماو  لعمممممممٌد لٌ ن  مممممممن)

ربٌ ......مأ مممد  ب مممد الممم  أ  م ًمممر  لدملممم  لمممد ملممم  همممي  ل  ممم   ٌناممم  ا مممر أ ممم  ًنلمممد  ل 

أشممم  ي همممي  لعممم    لامممد ي ً رهمممن   ل  ممم   ل ربٌممم   م ل  ٌ ممم  ب لنعمممي  ل هممم ميٌب  01ه ممم  

همممي أ   ل مممدك ًي ممم   خمممر، ل ى شممم س  م ممم م  ميرًمممر الممم  طمممب  مممن   لي مممم  مممب 

  لمًب ً رهن   ل     ل ربٌ  هي4

                                                           
1 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, p.11. 
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ا  امممٌب  طممم   لن ممم  ت  لا   ممم    ٌ ممم  طنمممم إ خممم   ط سعممم أ  ل   مممٌن  ل ممم   همممي بمممٌب  ل-0

  لل   ر.

طمممب بمممٌب طمممن صي ط   مممل  ل ٌ ممم أ  إلك  ًممم   لاد ٌممم   أًمممب شمممل   ك  اممم  ك  سممم   ل  ممم  -2

  ل ربٌ .

طممممب بممممٌب  لاعمممم نفنٌب  ل ممممي معمممم ار هممممي    مممم نف ب لعممممه    لاعمممم اٌب   ٌممممم أ   -8

 بخه  م س . ل   ٌن  لاخ ر  بٌن ا  ط ي  

بٌب أ      ل ٌ ك،  ل عهرً  م لاه مب  ل ربٌ    و مهن   لا      طاهن .) -1
1
) 

4  ممممن   ل لممممت  ل ممممي سمممم ل    له ميمممم   ل يرًممممر ملممممنك  ممممدك  مممم ى طممممب  لصر عممممٌٌب 2-1

 لامممد ٌٌب  لممممًب ً رهمممن   ل  ممم   ل ربٌممم   مب ل ممم لي سمممد  لصمممر    لممممى م ر ممم   ا ٌممم  إل ممم   

  لاه مب  ل ربٌ     إلك  ،  ل عهرً   م  ع 

مهممممي   طممممم ر، بعممممٌ    ممممن   إللممممر   أ  لاعمممم  ل   طممممب ألمممم    سمممم ل ب  لا  لممممب 

 simple note sur les mesures à prendre pour répondre لل   ممر )

aux vœux de l’Algérie  ليمم  سمم نف  لمم    هممن 0211لمم  صي  21(  ممر أ ًممن  

 Paul)  لعممممٌد بممممن  هٌ ٌمممم   إلطير فممممن   مممم ب ٌن   لي لممممم ب شمممم ر ط ممممدمك أ  ف لممممب

Viguier(  م لعممممممٌد، سمممممم    طمممممم  )Saint Mayaur ب سممممممن  ممممممدك ط  يممممممر طممممممب )

 لاعمممم نفنٌب  بمممم ل   ي  للممممم ى م لص  ممممي  ممممب  لاا همممم   ل ربٌمممم   م ممممب  مممم  منلٌامممم أ 

 ل هممممن  ل ممممي م خممممه  طن مممم     امممم  أ  ههممممر،   لاا همممم   ل ربٌمممم   هممممي ههممممر،  إلطير فممممن  

 مممم  سٌ سمممم    لل   رًمممم   م   مممم   لاه مممممب  ل ربٌمممم   مممم ب ٌن   لي لممممم  لمممممى لعممممد طممممب  نل

باي بممم   ألك ،  ل نصٌمًممم  ل ممممم  لعٌ سممم   مل مممم     ممم  طعممم  ده  طمممب ليممم   لاعممم نفنٌب أ يمممر 

 مم   سمم يٌ  ب لنعممي  لممرم ك  - عممب  لاممم ر، –طممب أى شممي  ل ممر. هممدم   لاه مممب  ل ربٌمم  

                                                           
1 - Jules Duval, Auguste Warnier, op.cit, pp.15-40. 
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هنممممم  سممممم ه     سممممم ٌ     ه مممممد لمممممره  م عمممممٌن  لمممممينك إلمممممو طن   مممممٌب  م ممممم   ً ممممم  4  

  س ٌ     مهن    أه   )
1
) 

)مأ ممممد  له ميمممم   أ 
2
4   لاه مممممب  ل ربٌمممم  لممممد شممممه   إك  ، ك  مممم  إك  ،  أطمممم   لاه ممممب (

 لعٌ سمممي  ل ممم ي ب لخممم م   ل ربٌممم   ه مممد م مممن  إلمممو  هنطممم  ك  ممم   هنطممم   مأ ممم  

 لمممن  ممم   ل ن عمممر  ل  ٌ ٌممم  لدملممم  إسمممنطٌ  لمممن مهمممب طنلمممنك، لي ممم    ٌمممم ألممم   همممن  

ر عمممٌ ....ب د    ربٌممم    م  ممم  ألًممم   ل بممم   مط رمطممم  طمممب  ممم   ل ممما   أ أ   ه

 ل ممي ماٌمم   إلك  ،  لصر عممٌ  ممل مم  طن مم  شمممٌ    ٌممر   مهممن بمممل  ً مم    ألهمم لي  مممب 

  ل    ،  ل دًي  .... .

م  مممن أعممم  ب  لامممم ر، أ     لاعممم نفب همممن أ عمممب عمممدً   م ألك ،  لن ٌمممد، ل  مممد  

  أله لي 

 لا  لممممب  لممممين    ممممو عممممن    ل ممممر    م   يرمهمممم  ط  لممممب  لل   ممممر   م رلممممن 

 مهي هي  لن ل  ط  لب  لاع نفنٌب م دهن  مهمم  لا  لب هي4

 ممممد   م مممم ا أًمممم  إلممممر   أ  سممممن   أ   مممم  كسمممم ن ً  أم منلٌاٌمممم  بعممممٌ   إ  ب ممممد -0

   س ا   إلٌ  .

 سمممم    ممممدك مأ ممممدم  أ   لل   ممممر      لمممم  م   لمممم  بن سمممم   طل لعمممم    ل  طمممم  مبن

 يٌمممر طمممب  ل مممر  س  لانل ممم  إلمممو طل مممخ  لخمممٌني  مبن سممم   ش  مممٌ م   معممم ص    

طممم   مممد  أم  ممم   لا مممرمهٌب ب   عممم ب ن إلمممو  لاه ممممب  ل ربٌممم     مممب هٌانممم   لاه ممممب 

  ل ربٌ    و  لعٌ س   لل   رً .

مطممممب ألمممم  أ  مهممممن    امممم   لل   ممممر طعممممان    ًلممممب أ  ماممممن   له امممم  لااي ٌ مممم  -2

 لممممًب لمممره     ممم ب ن طمممب ليممم   لامممن فنٌب  مهمممي م  مممب     ممم ب أ  ممم    لخمممر ٌٌب  

لهممممم   ا لممممم  همممممي  ل ٌ ممممم   -  مممممو  أللممممم  –هر عمممممٌٌب طمممممب طل لعممممم    ل  طممممم   م   يممممم  
                                                           

1 - MM du pré de saint- Maur, Paul Viguier, simple note sur les mesures à prendre pour 
répondre aux vœux de l’Algérie, 27 janvier 1870, p. 04. 

2 - ibid, p. 10. 
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 ل خممرً ٌ . مهممي مممره أ  مايٌمم   لل   ممر بممين   ممن ب ه مم   أطممر  مٌممر لير لممي  هممنا  

ه    لل   ممممر  ب ممممٌب     يمممم    ل ايٌمممم    ممممو أسمممم    ل  ممممد ك  لعممممه  ي   لممممد أ  سمممم

ًاي مممن  م  مممد طمممب  ن ممم   خمممر لممم    طمممب م مممد ك سمممه   هر عممم   مل مممم  همممن  مايمممٌ  ن 

    ب. 221   ب طب طلان   22 ل  ك  هن 

م  لمممب  لل   مممر بممم     ًهمممن  ل ممم  أى  لممم   كسممم ن ى إ   لنلممم    لدسممم ن ى  لعممم  د -8

أ   ل مممي ممممنس   مممو  0202طمممب كسممم ن   21همممي هر عممم   مل مممم  ًلمممب إل ممم    لاممم ك، 

( كسمممم ن  sénatus consultطل ممممخ  لخممممٌني ً ممممن  بن سمممم   سممممن مٌخ  ن عممممٌ  )

 لاع  ار أ م لل   ر.)
1
) 

مل مممد ماهمممب  لاعممم نفنن  طمممب  ل  مممن    مممو إل ممم   ط مممد    ملهنممم  سمممرً  ل اه ممممب 

 ل ربٌمممم  بص مممم   ل  ٌٌممممر  لدسمممم ن ى  لصر عممممي    ممممب  ل ممممرب  ليرمسممممٌ   لصر عممممٌ   ه ممممد 

   سممم  دى م  مممٌن  لاه ممممب  ل ربٌممم   مط  ممم  0211عمممد  طرسمممن   مممن  شممم ر كًعممماير 

سٌ سمممم     ل   ٌدًمممم   لا  كًمممم  ل نفنٌمممم   لصر عممممٌ    عممممب م يٌممممر  لاعمممم نفنٌب  مب ممممد المممم  

عمممد  طرسمممن  ل مممر همممي  لنلممم   صع مممو  ًمممرب   أل  لمممي  ل عمممهرً   لا ي ٌممم  همممي  ل ا لممم  

بان ف   ل هن  لاد ي)
2
) 

مممممب  ل ربٌمممم   لعممممٌد ملممممد  ممممدك  لي  ممممم  لصر عممممي  لا   ممممس هممممي طنلممممن   لاه 

طلان مممم  طممممب  ألسممممي ب  ل ممممي أكأ هممممي    ًمممم   (Yacono Xavierًمممم  ن ن    هٌٌممممر)

 ألطممممر إلممممو هخمممم   لاه مممممب  ل ربٌمممم  هممممي م  ٌمممم  أهممممد ه    ما ممممر طن مممم  كم    سمممم ٌ    

 ألم مبممممممي   ٌممممممم أ ممممممد أ   لاخممممممرهٌب   ممممممو  لاه مممممممب  ل ربٌمممممم   مممممم  ن  ً  يممممممرم  أ  

مى  مممم  ن  ً نطممممن  بمممم   هي لنعممممي  ل عممممٌد  لاعمممم نفب ًايمممم    يمممم  هممممي ملمممم   ل امممم   لمممم

(  هن مممم  إا   مممم    ل ممممرب لممممد منلصممممن   ممممب مممممر   ألشممممل   مم  ممممده  Lapassetلي سممممي)

ب لر  ًمممم   همممم   فامممم   لاعمممم نفنٌب هممممي  أل  لممممي  مممم   شممممدًد  ل   ًمممم  إلممممو ك لمممم  أ  

                                                           
1 - MM du pré de saint- Maur, Paul Viguier, op.cit , pp .08-10. 

2 - Collot Claude , op.cit, p.41. 
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أليمممرم   ل هنطممم    مممو  ل   مممي  مممب م ممم   لعٌ سممم )
1

(  مهمممن طممم  ً نممم هو طممم   ل مممر  طمممب 

مممممب  ل ربٌمممم   م لمممممى  بسمممم     ب نلمممم )م سممممٌخ  لاه 
2

(4 ًني ممممي   ممممو  لاه مممممب  ل ربٌمممم  

  ه اممم   ب  سممم  د ك ل  مممرب  ه  ٌ ممم  أ  معممم اٌ   ل مممرب  مأ  م مممن  بمممنك  م ن  ممامممن  ن 

 ل مممدم  م لر  ممم    مًممم ن الممم  همممي  لمممر  للنمممر   بٌلمممن طمممب  مممن   بممم   ل ي  ممم  بممم أل   

 لاعممم نفنٌب  أ   سممم  ر    ألهممم لي   ه مممد    ممم   خمممٌ   مم عمممٌب  مممرمى  سممم  نل ن ل ممم  

  لاع اٌب مم عب فرً    س  نل ن ل    سٌ ن  كم  سٌ رم ن   ٌ  .

  أعممممي    إلك  ، 0211ملهممممب ب ممممد  ل ممممرب  ليرمسممممٌ   لصر عممممٌ   ل ممممي  ممممد   سممممن  

 ل عمممهرً  أ يمممر طرم ممم   طممم  لن    ممم  ب   ممم  هخممم   همممي إك  م ممم  ل هممم لي  لاعممم اٌب  مل مممم  

 لاممممر أ  ممممب ههممممر، أ  منممممم   لاعمممم نفنٌب م ممممدم هممممي أمسمممم ف  يممممرأ هممممي  ل دًممممد طممممب 

  ل ي    طب ش    أ  ًيٌب ل ه لي مصن  مه   ٌ   لنس     ل    ٌ   لصر عٌ .

 اوهيار اإلمبراطىريت الثاويت، أو اوتصار المستىطىيه  -ثالثا 

  ممممو  لممممرمن طممممب أ    ممممد  إلطير فممممن   مممم ب ٌن   لي لممممم لممممد شمممم د   كهمممم    هممممي  ر مممم  

  سمممم ٌ     ألم مبممممي هممممي  لل   ممممر  لاعمممم  ار،   ٌممممم سمممم رأ طممممن  ك  لدملمممم  ل دطمممم  

 لاعمممم نفنٌب  إ  أ  مينمممممي  إلطير فمممممن  لصهمممممر، 4   لاا هممممم   ل ربٌممممم   م   يممممم    صعممممم    

مك اممم  لمممإلك  ،  ل عمممهرً   ل مممي  إطير فمممن   ل  مممرب  طي اممم  أ ممم  إطير فمممن   ل صر عمممٌٌب 

  ن   ل  ممممم كً  م لعٌ سمممممٌ    مممممو  لل   مممممر     يرهممممم   لاعممممم نفنن      ممممم  أطممممم    هٌانممممم

م رلممممم  ل ٌممممم    لان فنممممم    مممممو  لاعممممم اٌب  لل   مممممرًٌب طمممممب  مممممن  لممممم  ن  سمممممن مٌخ 

  ل مممممم   لاعمممممم نفنٌب ً  نممممممن   ممممممد   ن 0200لنً ٌمممممم   01 ن عممممممٌ    ل مممممم ك  ًممممممن  

(  هممممم   يرم  des républicainsلإلطير فن ًممممم   ه   ممممم  م  أ  ًهن مممممن  لا مممممن ًٌب)

لي ليمممم  باي بمممم   لا مممم م ًب  لخممممر ٌٌب هممممي  لل   ممممر  مأه  ممممن  هممممي طممممب ليمممم   للا ن ًمممم   

                                                           
1 - Yacono Xavier, op.cit, p.373. 
2 -ibid, p. 97 . 
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إلنممم    ل هنطممم  بصهمممر،   لل   مممر  لصر عمممٌ    ل مممي ًلمممب أ  م  ممم  ل مممن  ٌب  للا ن ًممم   

ملٌخ إلو إك  ،  عهرً  ط   فص  ط   ل رب )
1

 (  أى م يٌ  سٌ س   إلكط  .

   لممممده    هنطمممممب ممممد    ٌمممم    لمممم    هممممن  إلطير فممممن   مممم ب ٌن   لي لممممم  ل طمممم  

 لمممنفني  ل مممي مخمممه   همممي هر عممم  بمممنلر   أ لمممد  لممم    ل همممن  ل عمممهرى   ٌمممم  أعمممد  

كًعمممماير  21( Crémieuxم ًممممر  ل ممممد  هممممي  هنطمممم   لممممده    لاممممد ي   لعممممٌد  رًاٌممممن )

لممممر       مممم   باي بمممم  إك  مممم  طعممممي   ل ربسمممم    لاه مممممب  ل ربٌمممم   م ميمممم  هممممي   0211

لا مم  لممنى هٌ ٌممب   ٌممم م مماب لمممدم   لمم   س طممب هممم   لنلمم    لاممن م  طنممم   ممر  

  سممم   همممم   ل مممر   منلمممٌ   ل  مممدى طنممم   مهمممن   إ مممد    ل  ٌ ممم  طممم  همممم   ل نلمممٌن   

مطممممم   لعٌ سممممم   ل   ٌدًممممم  م لا  كًممممم  ل نفنٌممممم   ل مممممي ً مممممدى همممممم   ل نلمممممٌن  إلك  ى إلمممممو 

إك ط  ممم   ملممم  لمممي ف  لخممم م   أله ٌممم  همممي لصمممس   م ممم    مهمممدك با ممم لي  ن  مممب أًممم  

د م مممد    ٌمممم م ك همممي  لاممم ك،  ل  طعممم  طنممم  أ 4   ممم   ر ممم    مممٌ   لمممد    ص لممم  لممم

إ  لممم   -ملنبممم  -م ب ممم  ل  همممن  ل عمممهرى  ً رممممب  ن ممم   (Cercleم مممد  همممي ك  مممر، )

(  مطعمممم  دً   هممممي  لاه ممممب  ل ربممممي l’officier administrateur ل مممم ب   لاممممدًر)

طل مممنك م ن (  ل  مممدًن منلمممٌ   مممن  le conseil de guerreأطممم   طل مممخ  ل مممرب )

 ل مممي بمممملنه  لانممم   مممدم   ليمممن ،  م إللمممر   أ  ل مممي  م مممممه  لانممم  منسممم     مًلمممب 

إ سمممم   إلممممر   أ  لا   امممم  إلممممو م ًممممر  لد   ٌمممم     ممممو ملممممن     مممم   لا   امممم  بيممممر  ، 

 لا  اٌب.)
2
) 

مل مممد أ ممم   همممم   ل مممر   سممم   لمممي ف  لخممم م   ل ربٌممم    لممممًب  يمممرم  طي شمممر،  مممب 

م   إللمممر    مأ هممم   ل  ليٌممم   ل لامممو همممم      لممم   ب  مممب    لممم ل ن  لخمممدًد   مممو هممم

معمممن  هممممم   سممم    أ   مممو   (Lallemand  سممم   ل . ملمممن ًن لمممر  للنمممر    لامممن  )

 ل   مممد  أل  مممو لمممد  ر،  0200ً ممم ت ب مممن،  لمممده م ًمممر  ل مممد     عممم  أ   صعممم   ممم    ممم   

                                                           
1 - yves Montenay, démographie politique, colonisation et population musulmane, intervention 
in : international conférence / conférence générale sur la population 27ème congrès de l’IUSSP/ 
UIESP Pusan(Corée), les 25- 31 /08/ 2013, p.03. 
2 -Rinn Louis, histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie, librairie  Adolphe Jourdin , 
Alger :1891, p.101. 
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منممدل  هٌ مم   ممن ،   (Cercleمٌمم ى م م  ه  ممد هممي    ل لمم   أ   إ  لمم   مم  ل  ممد ك  ممر، )

ًيٌمممر  ل  ممم   لخمممدًد  مأ ممم  سمممٌنلر  0211كًعممماير  21أطممم   طل مممخ  ل مممرب بانلمممب لمممر   

إلٌممم    مممو أ ممم  ًامممخ ب لخمممرى  ل عمممهرى  مأ    أ مممد طمممب لممم ك،  لمممدم  ر سمممٌرمب همممي 

  سممم ار   همممي طن مممي   م يممم  م ًمممر  ل مممد  إلمممو أ  م ممم   لان عمممب   ممممد   همممي م مممد ك 

م ا ممم  طمممب ط نمممو  م  ًاهمممب هرلممم     مممٌ ن  مًلمممب أ  ًهمممن   لا ممم    ل عمممهرً  بهممم  طممم  

هن لممممم   لممممم   امم  إ  ك، فٌيممممم  طمممممب ألممممم  طا  سممممم     م   ٌممممم  هن عممممم ب  بعممممميب 

 لاٌمممم  أ  ل ممممي م   ي مممم   مأ ممممد أ مممم  ًلممممد عمممم نب  هممممي إًلمممم ك  طممممب ً  ممممل  لا مممم ك ًب 

طمممممن ن.)
1

(طمممممب لدًمممممد Lallemand  مممممب  للنمممممر    لامممممن  ) 0210لممممم  صي  10(مهمممممي 

د معممميب  ل مممر    مممن   لاه ممممب  ل ربٌممم  طنلممم  طمممب   سممم    أ  ل مممي أب مممم  مممب ل  ن4 ل ممم

ملص مممم  بن سمممم    سمممم ل   أل مممم  ً  طنممممي  لمممم   ل ممممن  يممممر،.)
2
 ل مممم ب  لممممنى أطمممم    (

(  طع خممم    ل هنطممم   ل  طممم   م لممممى سمممي  أ  شممم   طن مممب   مممٌخ Louis Rinn ًمممب)

  يممممر طممممب ل  يمممم   لا مممم     لار  ًمممم  ل خمممم م   أله ٌمممم  لممممده  ل هنطمممم   ل  طمممم   ه ممممد  

أ )
3

(4  همممم   ل مممر    لاممم  ت  إلمممو ل  مممب لمممر   أ أ مممره ل ممم   صمممخ  ل نلممم  لمممد سمممر   

ممٌممممر،   لمممم ر ب  مم ٌٌممممر أ  لاعمممم ملٌ   مأ ٌممممر     مممم   لصنلممممو هممممي  مممم  طهمممم   

 مهٌ أ مرب   ل  ٌ   . 

مل مممممد شمممممب  لاعممممم نفنن   امممممنأ عممممم صٌ  شرسممممم    خمممممٌ     ص لممممم   لا ر  مممممي 

 ل مممم  ن  ل مممم   طمممم    م مممم   المممم  طممممب  ألسممممي ب  ل ممممي ل  مممم م لخممممٌن مأ ن   مممم  مب ممممده   

 –( همممممي شممممم  ك،   ل ممممممي أكلمممممو ب ممممم  أطمممممم   للنممممم     ممممممدم  Mac Mahonطممممم هن )

ب  ممممد   ممممب  0211(  ممممن  شمممم ر لمممم  صي commission randon- Béhicبنًمممم )

   خممممم   طخممممم  ر  لعممممم    ل اٌممممم  همممممي أمسممممم ف  لاعممممم اٌب  معمممممرن أ    ألطمممممب  ل ممممم   

خمممم   م مممم   لاخمممم  ر إلممممو سممممييٌب   ٌعممممٌٌب4 أمل امممم  هممممي ط ممممر  ل  ممممدهن    م عممممب    

 أًممم   م  مممس  صمممنا   اممم    ألهممم لي  ممم  ًمممن  أ يمممر  هممم  ير مطممم  ًنلمممر  نممم  طمممب لمممٌ   

                                                           
1 - Rinn Louis,op.cit ,p.102. 
2 - ibid, marge02, pp. 101-102. 
3 -ibid, p.103. 
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لنط ٌمممم   أ  أطمممم   لعمممميب  ليمممم  ي هٌ ايمممم  هممممي  ممممن   ل نلمممم أ بممممٌب  ألم مبٌممممٌب   ك كأ 

 ل ممرب ل سممٌ  مممدهن    ًنطمم  ب ممد ًممن .  إ   ألسمم لٌب  لان  لمم  طممب ليمم   ألم مبٌممٌب ملمم م 

م  لاممم   م  عممم  همممي  لار  ممم   ل  مممرً   لهيمممره. إ  مممن ًخممم  ن  ه ٌممم   ل مممد م، ل ممم    

  مممم     مإ   ل مممم  ه  ط لممممٌ  هممممي  انم مممم  لممممد  ل ممممرب  ه ممممي م ممممن هن هممممي أ ممممٌب 

 لاعممم نفنٌب همممي أبخممم   ل مممن   لااهنممم   ممرلممم   طمممب م    الممم  همممن م رًممم   أل  ممم ك 

لممممى عممممرن هٌممم  ط  امممم هن  لمممم  ن4  إا  م لهر هٌممم     ممممد   ممم  هممممم  همممي ا أ  لنلمممم   

 لممممممي  ل ممممممرب ب لرلممممممني لعمممممم    هر عمممممم   هعممممممنى ً اهنممممممن  طممممممب  يممممممم هٌانمممممم  

 لاع نفنٌب .)
1
) 

ل مممممد  ممممم    ل مممممرب ً خمممممن   م    لممممم    ل همممممن  ل عمممممهرى م  مممممن     ل ٌانممممم  

  سممم ٌ   ٌ    ه    مممن  ب  اممم   ن  ل   ٌمممدًٌب مبممم  لا  ن  ل رهٌممم  م   ممم  شمممدًد   همممي  مممٌب 

  عمممم  أ 0202أ   ل  ٌٌممممر أ  ل ممممي أك  مممم    ممممو  ل نلممممٌن  إلك  ى هممممي  لل   ممممر  مممم   

أم ممممي ن أ  لممممدطن   سمممم   ل  ن أم  م مممدك ط مممم ل    امممم     ألهممم لي  لهيمممم     ههمممم    ك ه ممم 

ف يمممن   ل لمممر، إلمممو أ    إلسمممن . مب إللممم ه  إلمممو الممم  أه ممم   لان لخممم أ  ل مممي لمممرأ 

إلمممو  خمممل  ل  ممم    مممب طر طمممي  لاعممم نفنٌب  0211أطممم    ل ٌ ممم   ل خمممرً ٌ  همممي طممم    

 le) م ممب  ل   ممب  لخممدًد هممي مخممهٌ    ل ايٌمم   لنٌمم بي  ه ممد  مم    مم  طممب  لهن مم  لنهمم  

conte le Hon( م لهن مم   ٌر مممرى )le conte Kératry( ملممن  همم هر   )Jules 

Favre أبمممر  طمممب ممممد  ن  أ نممم   م ممم   لان لخممم أ كه  ممم   مممب سٌ سممم    سممم ٌ     مطمممب )

بمممٌب  لا  لمممب  ل مممي أ ممم  أ ط ممم مى  ل مممرب  ط  مممب  ممم ي   ب لن مممد،  ل ر بٌممم    با نمممو 

لا هٌممم   لصركًممم    يمممدً  إل ممم   طنممم ف   ل همممن  ل عمممهرى  ممخممملٌ    سممم ٌ    مم سمممٌخ  

ل ا هٌمممم   ل ي ٌمممم   مطممممن    ط ٌمممم   أ لاممممب ً  ممممب  ل لنممممٌخ  مط   بمممم  م ممممدك  ل ملمممم أ  

مب ممممص  أ مممممن منسممممٌ  م يٌممممم   ل خمممممرً   لصر عممممي لٌخممممما   لاعمممم اٌب أً ممممم .)
2

(  مهمممممم  

 لا  مممممب  أل ٌمممممر ً نمممممي ب لنعمممممي  ل هممممم لي  لاعممممم اٌب  لل   مممممرًٌب إا  لعمممممد همممممي أ   

                                                           
(، ترمجة  م. حاج مسعود، أ. بكلي، اجلزء األول، دار الرائد للكتاب، <8<8-8>=8شارل روبًن آجرون? اجلزائريون املسلمون وفرنسا) - 1

 .:8،  ص >711اجلزائر?
 .;8-:8، ص ص 18(، ج <8<8-8>=8شارل روبًن آجرون? اجلزائريون املسلمون وفرنسا) - 2
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 ممممد ك  مممب  إلسمممن   مهمممن  ألطمممر  لن ٌمممد  لممممى ً  مممو إلا  ممم   لن لممم    إ مممر ه ن   مممو   

بممممم لرهس همممممي أمسممممم ف ن  مًعممممم نى همممممي الممممم  أشمممممد  لا ًمممممدًب لمممممإلك  ،   سممممم  ا  ً  

 م لا   لٌب ل  .

مههممممم   هممممن   لنلمممم    لاممممد ي  مممم   طرهنلمممم  طممممب  ل عممممهرًٌب  لصر عممممٌٌب  م  ممممو 

أل  الممم  ً نمممي همممي  أسممم ن  ل ممم  ن  ل ممم   طممم  ا ن   م ممممل  طمممب ليممم    اممم    ألهممم لي  

 لمممرهن هٌانممم   لاعممم نفنٌب  ملمممٌ    ط ٌممم   م ن   اممم   ممم   طرهنلممم  طمممب ليممم   ألهممم لي 

 ل مممم كًٌب  أل  المممم  ً نممممي لممممٌ   كًممممن ن مأ لمممم ن  مل ممممم    مممم    مممم   م ممممنً   لنممممن ب 

ب إللاممم     مممو   إ مممن   لممم    ل همممن  لامممد ي همممي  لل   مممر همممي  212 لصر عمممٌٌب م مممدكهن 

صر عمممممٌٌب باي بممممم      ممممم   ل ممممم ب  لاعممممم نفنٌب  أم ب  ممممم  أ مممممٌب  لمممممنفنٌٌب م ل عمممممهر  ل

 لل   مممرًٌب  همممن     ممم     ل امممد ٌٌب   هعممم     يٌمممر طمممب  ل مممي ف  لعممم طٌب إلمممو م مممدًن 

 سممم   ل  ن بعممميب الممم   بمممد   طمممب  ل ممم  ن  ل ممم   طممم   طممم هن    اممم   ممم    لي شممم م  ط امممد 

 لا ر  ي طب بٌب   ا    أله لي  لمًب  مم   ممم.)
1
  ) 

اعمممم نفنن  ًا  ممممن    امممم    ألهمممم لي  مًهنممممن  ل ممممن  صممممخ  لهر هٌمممم  ل ممممد  مممم    ل

 ل ممممي ًهنن  مممم  ل ممممي ف  لاه مممممب  ل ربٌمممم   م   ممممو   لعمممم     ن  مممم ب ٌن   لي لممممم   ملمممممل  

  لعيب أً   مارك  لاع نفنن   ألم مبٌن    و س     ل عهر ب د ه ًا  

 للممممٌ   إلطير فممممن ى  مهمممم لان  هممممي  صممممخ  لنلمممم    امممم    ألهمممم لي.)
2

ل ممممم  (  م

 ممم   طمممب بمممٌب  ألسمممي ب  لر ٌعمممٌ    مممد      ص لممم   لا ر  مممي م لخمممٌن  ل مممد ك  مممن   بٌممم  

0210(
3

( إ ممممممن   ل هممممممن  لاممممممد ي هممممممي  لل   ممممممر   لمممممممى ً نممممممي إ همممممم    لاعمممممم نفنٌب 

                                                           
 .;8، مرجع سابق، ص.آجرون - 1
 .78املرجع نفسو، ص  - 2
باسم جلنة التحقيق  7>=8الذي أجنز عام la sicotiièreتقرير السيددي لسيكوتيًن) لإلطالع على وقائع ىذه االنتفاضة ونتائجها، ينظر مثال - 3

الرمسية، وعددا كبًنا من قصاصات جرائد، تعد اآلن  حول أعمال حكومة الدفاع الوطين الفرنسية ، وتشمل ىذه الدراسة املعمقة  كثًنا من الوثائق
ية مفقودة ، كما حتتوي العديد من املالحق اليت تضم ستة عشر شهادة أدلت هبا كبار الشخصيات الفرنسية اليت كانت تشرف على الشؤون اجلزائر 

 (.8خالل فرتة الثورة)
ىلية يف احلكومة العامة،  ونائب رئيس اجلمعية التارخيية للجزائر اليت كانت (، رئيس مصلحة الشؤون األLouis Rinnكما أجنز الضابط لويس رين)

 Histoire de l’insurrection de 1871 enيف اجلزائر ) 8>=8تصدر اجمللة األفريقية دراسة ال يستغىن عنها  بعنوان?ّ"تاريخ عصيان 
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لعممممٌ رم ن   ممممو  لل   ممممر  ً مممم ى إلممممٌ ن ً ممممنك  لل   ممممر  لمممممى  سمممم ص كم  طممممب  ا ٌمممم  

   لصر عمممي   لٌ مممنكى  لدً  ممم   لعمممٌد ملنمممٌخ لاممم  ي بانلمممب طرسمممن  أعمممد م م ًمممر  ل مممد

 .0211 رًاٌن هي أ  نبر 

طمممب  ل ٌممم ك    10  م هممم  0210طممم ى  22م طاممم  ً ممم   همممم   ل   ٌممم  أ ممم  همممي ًمممن   

(  Bouvalet) طمممب لممم ك،    ص لممم   لا ر  مممي م لخمممٌن  ل مممد ك   مممو ط  ب ممم   ل  ٌمممد بنهممم لي

ٌمممن   لممممى مهمممن  لهمممن ه مممر ن  باممم  ً مممي 4  همممي  لٌمممن   لممممى ًعمممنك  لنلممم   بٌمممنهن  همممي  ل

 هنطممم  لنًممم   ملمممٌ   سمممنهن   ألم  ممم   لممممًب ً مممنكم  إلمممٌهن  مسمممنل ب ط نممم   ل ي  ممم  

 ل ي معا ن   أل   س هن  لن  ط د لٌ   مسٌهن  شرهن  ط     .)
1
) 

مًعممم   س طمممب م ممم  ًر لمممي ف  لاه ممممب  ل ربٌممم  أ   ل ي  ممم   ليممم  ر،    ممم  طن م ممم  

ن   ممممي  أللمممم    م ل ممممن ًب  ل  ممممٌب أسمممم نلو ل اعمممم نفنٌب م لا مممم لرًب  لن هممممدًب طممممب ط

طمممم  هر عمممم   هاممممب المممم  طممممين م ممممرً   لن ٌممممب  0211  ٌ امممم   ليرمسممممٌن    ممممب  ممممرب 

(ْ    مممٌخ أ مممد  لاه ممممب  ل ربٌممم  با  ف ممم  لعمممن ٌن     لممممى أ مممد أطممم   للنممم  Villotهٌ مممن)

أ 4      ص لممم     ممم     طممم   أل   للاٌممم   0210 ل   ٌممم   مممن  أ مممد      ص لممم   ممم   

ن  ط  ن مممٌب بممم   هر عممم  لمممد     مممو أطرهممم   مبممم   ط مممٌرهن  ٍ  عممم   طرهن ممم  بممم هن    ممم  

 ألم مبٌمممٌب  لانلمممنكًب همممي  لل   مممر .)
2

إلمممو  ( Bouzet( ماهمممب  لا ممم ه  بمممن ى)

 ل مممن  بممم    ألهممم لي  ممم  ن  ط  ن مممٌب بممم   ط مممٌرهن طعممم ر سممم ص 4 إا  مل مممن  بمممٌب أًمممدى 

شممم   رهن مأ مممر ه ن  مل ممم  أعمممد    لاعممم نفنٌب  هممممل  ط نممم م ه مممد   أ  لمممٌ ن مم  ٌممم 

م يٌمممر  مممب الممم   همممن  ل مممن    لممممى ك   بمممٌب أ مممد  لاعممم نفنٌب مأ مممد  ل مممرب  ه مممد لممم   

 لاعمم نفب ل  ربممي4 طمم  هممن  لمم    ل هممن  لاممد يي ه لمم ب  ل ربممي4  ألطممر بعممٌ  لممد   أ ممم  

أط مممم   ٍ   خممممر، ط   ًممممم مسممممنى ً مممم ك م  طنممممي  ا  ٌمممم  مسممممنى لممممب ًي ممممو لممممي إ  

                                                                                                                                                                                     

Algérie 8<=8(الذي نشره عام( و أجنز  قائد احلامية العسكرية ,le chef d’escadron de chyeron  اليت واجهت  حصار الثوار )
 ( Bordj Bou –Arreridj pendant l’insurrection de 1871)8>=8ملدينة برج، دراسة  بعنوان?" بوعريريج خالل" عصيان 

 
1 -Louis Rinn, op.cit, p.403. 

 .;7آجرون، مرجع سابق، ص. - 2
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ألصممممي  أ  طممممب  ل ممممنن  مسممممنى ًعمممم نلن    ٌ مممم  مً ر ممممن  لممممي  خممممر،   نمممم    مأط مممم  

ه  .)
1

  ) 

ممٌمممرهن  هٌيممم    0210ل مممد  ممم    ل اممم   لممممى م ل ممم  بممم   إلك  ،  ل عمممهرً   مممن   

ملممممم م  همممممي  لمممممر  لهيٌمممممرًب ط مممممد    للمممممر   لارمهمممممب   عمممممب شممممم  ك،  ل ممممم ب  لمممممنى 

ط  ليممم  من سمممب طممم  (  بممم  همممن  ألمممرب إلمممو  ا ٌممم      ممم   طنممم  إلمممو Louis Rinn ًمممب)

(  مطممم  الممم  لمممن منلمممن  إلك  ، Robin ل مممرى طمممب لمممر  ن    عمممب شممم  ك،  ل  ٌمممد  مبممم  )

 ل عمممهرً  طمممب شر سممم   ل ا ممم   ل ممم صٌ   ل مممي شمممن    لاعممم نفنن  لمممده    ٌمممم م مممد   

م مممم   ل مممم ل  امممم  أعمممم    ب عمممماٌ     لرًمممم   ل اممممرك م ل  ممممٌ     م ل ممممي لممممن ً ممممركك 

 0211كًعمممماير  10سمممما   مهممممن  لمممممى   ممممب ًممممن   له  كًنمممم    هٌلممممرى هممممي  ب  مممم  ب 

لممم  ن)
2

(4  إ    مممد    ممم ن  لمممد ملمممو  م  أك    مممو الممم  طمممب  ل مممدم   لعممم  د م لمممرمن 

 لنفنٌممم   ل مممي ً   مممو ب ممم   ل مممرب همممي هممممم  ألملممم أ  ل رلممم   ل مممي  امممر ب ممم   همممي م  ٌ ممم  

ٌممم      مممو  ل  مممٌ   ل مممي  سممم  ناأ   مممو   ه اممم   ل مممم   مم ايممم  همممي ملنمممد   همممر   ل نط

م ل ن عممم  ل ممم   ب مممن همممي أممممن   ل مممرب لمممد برمسمممٌ   مهمممن طممم  ل ممم   ممممل  عممم ٌص  

( لن ف ممم  ب سمممن  لاعممم نفنٌب همممي ل ممم  ل لاممم  مه مممب ل   ممم )Sybousse)  لعمممٌين 
3

  4)

  بد  أ  ًصهر  ل رب هي  ل ارك  ً دطن  لن  أم كهن لٌ  م ن  لاب عصنهن  .

 أ  ل مممي  مممد    مبممم ك  مل مممم   لعممميب   مممم ب  لاعممم نفنن  همممي شممم     لممم ر ب

طل مممممخ ب دًممممم  لعمممممن ٌن    مممممن مي  ممممم  طلممممم لخ ط لمممممن ب مممممدً أ  لا  ف ممممم  إلمممممو  ل ندًمممممد   

ب    ص لمم أ  لاص   مم   ل ممي لممٌخ ل مم  طيممر  سممنه طعمم  د،  لا مم م أ  لر طٌمم  إلممو إ ٌمم   

 لممم    ل همممن  ل عمممهرى . مهمممي  ممم      ص لممم  أعمممرأ  ل ممم  ه   لر كًه لٌممم  همممي  لخمممر  

هممم     مممد      بممم     يرم ممم  طلمممرك طنممم م ،  هه يممم  عممم ٌص   لاعممم     ل عمممن ٌني   مممو إ 

(l’indépendant)  (    ل مممي    ممم  م مممد  همممي لعمممن ٌن   ط عممم 
4

(4  طممم   لا  مممنك طمممب 

                                                           
 .;7املرجع نفسو، ص. - 1
 ,<8نفسو، ص املرجع - 2

3 - la Sybousse du 10décembre 1870 . 
4 - l’indépendant du 03 juin 1871. 
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م    همممم    سمممم  ر  ي إلن  نمممم  ب ممممرم ، ب ممم    لاه مممممب  ل ربٌمممم  م لعمممم     ل عممممهرً . 

 .همم  ل  ل     ص ن لا ا  لن م د   ألم طر بنل   د لن  ص ل   هصي

ل مممد   مممده   إلطير فمممن   ممم ب ٌن   لي لمممم طمممب طن لمممل  لاعممم نفنٌب  لانم ممم  همممي 

 ل مممد م، ل مممي ف  لاه ممممب  ل ربٌممم   هعممم    ل ممم  ن  ل ممم   ط  اممم هن  ا أ ًمممن  لممم  ن)
1

  4)

هممممرك ط  امممم هن  لمممم  ن4  ًمممم  لامممم ا  ًا مممم   لاعمممم نفنن   لل   رًممممن   لاه مممممب  ل ربٌمممم ي 

سممممٌدى إ مممم   صممممخ  لعمممميب  لمممممى ًل مممم   لا ممممرب ًا مممم   للار ممممي م ل ممممٌ ك  لا مممم لل 

 ل  ن  ٌب ًا    لنن فٌر .

مً   مممممد للمممممرم  أ  ط ممممم  م ر هٌممممم   لاعممممم نفنٌب ل اه ممممممب  ل ربٌممممم    م مممممنك 

لهن  ممم  مايممم   لعممم    م ل مممن،  ل عمممهرً   مإ اممم  عممم  أ  ممممل  لمممدً ن طنمممم   مممي   صعممم   

 ممممب  لاعمممم اٌب م امممم ً  ن طممممب   ممممب  لاعمممم نفنٌب  مطنممممم أ  لص مممم     يمممم م  لعمممم    ل مممممك 

 لار  ًممم  همممي هر عممم  إلمممو ط يممم  م مممٌٌ   ل نممم     مممو  ألهممم لي م خمممرهن همممي طنممم ف  

لنلممم 4  ٌم أ   ألهممم لي   ًا همممن  لر  مممد   (Villotط مممدمك،   م  ممم   مممب  لن ٌمممب هٌ مممن)

 مممب   لممم م ن مط   ممم م ن )....( الممم  م   ن بممم  طن  يمممٌب  ه مممد أعمممي ن  لعممم    ممم ل ن   يمممر 

سمممر م  ًمممد  ل  مممد م لهر هٌممم  لمممد  لاه ممممب  ل ربٌممم  أم بممم أل ره لمممد  لعممم     ل عمممهرً  

).....( عممم ٌ  أ نممم  أم  طمممب سممم و لص ممم  أم  ممم   لممممًب ًعممم   ن  اهمممب هر عممم  مكط  هممم  

 لعمممم ٌ  مًممممده ن    هممممي ا أ  لنلمممم  إلممممو     مممم   سٌ سمممم  طن ه مممم  ل ي رً  مممم  مل   لٌممممده  

 اخ ن ، هي  ل  لن. ل

ل ممممد أه مممم   لاعمممم نفنن  طممممب  ممممن   ا مممم  ك   ٌمممم  طر مممم ، هممممي م نًمممم  ط   امممم  

  اممم      ص لممم   لا ر  مممي م لخمممٌن  ل مممد ك أطممم   ط هاممم   للن ًممم أ ب عمممن ٌن   مممن   لص مممر، 

)0218طمممممم ى  00طمممممم    م 01 لاا ممممممد، طمممممم  بممممممٌب 
2

( إلممممممو ط   امممممم  سٌ سممممممٌ  ل نلمممممم   

                                                           
 .98آجرون، ص  -  1
كان من املفروض أن جتري ىذه احملاكمات أمام جمالس احلرب ألن  أبرز أحداث االنتفاضة جرت يف مناطق احلكم العسكري، إال أن ضغط   - 2

املختصة حتوهلا إىل حمكمة اجلنايات بقسنطينة، وواضح أن املقصود من وراء ذلك ىو استغالل جلسات احملكمة  املستوطنٌن، جعل اجلهات الفرنسية
 .إلجراء حماكمة سياسية للنظام العسكري، املسئول يف نظر املستوطنٌن عن كل الكوارث اليت حاقت باجلزائر ومنها ىذه االنتفاضة
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  ممممو  0218أهرًمممم   21( ًممممن  l’Akhbar ل عممممهرى  ه ممممد  أف  مممم  عمممم ٌص   أل يمممم  )

 ل ع أ ط ها   للن ً أ ب عن ٌن    ط   ا   لاه مب  ل ربٌ  .

مإا     مممم   اممممنأ  لاعمممم نفنٌب لممممد  لاه مممممب  ل ربٌمممم  لممممد بممممدأأ طيهممممر   طنممممم 

أم  مممر  اعمممٌن أ  ل مممر   ل  سممم   خمممر  همممن   مممدم   م ي ه  ممم  ب  ممم   مممد  مٌمممر طعمممين  

 مممممو سممممميٌ   لايممممم       ل  مممممر    ممممم ب (   ٌمممممم م ك  0218-0211 مممممن  ه مممممر، )

 l’Avenirطنلمممممم  إلممممممو  لاه مممممممب  ل ربٌمممممم  هممممممي عمممممم ٌص  طعمممممم  ي   لل   ممممممر )

Algérienne( ل مممممي    ممممم  م مممممد  همممممي مهمممممر    لممممم   هٌممممم   )
1

(4 ... أً  ممممم   لاه ممممممب 

 ل ربٌممم   ًممم  ط رلمممي  ل مممرب   مممو  ل  مممٌ   أملممم  إلمممٌهن همممم   لهمممن   مأم اهمممن ب ٌ  ممم  

 عمممممهن مطه  مممممد ن . م لعممممميب  عمممممب  لن  مممممب م   مممممي  لمممممنفب بعممممميب طممممم  أ ه طمممممب كس 

(Warnier)   لنممم ف   لرسممماي ب سمممن  لاعممم نفنٌب ًهامممب همممي  كأب مممن   مممو     ممم   سٌ سممم 

ط ممممم ك، ل ا ممممم     لنفنٌممممم    مأل  مممممن ًاي مممممن   ممممممل    إك  ، معممممم و لمممممد  لا ممممم ل  

(   ل مممممممي    ممممممم  م مممممممد  l’indépendant لصر عمممممممٌ  . م  يممممممم  عممممممم ٌص   لاعممممممم    )

ب عممممن ٌن  أ )
2
4   لاه مممممب  ل ربٌمممم  لممممد م  لصمممم  طمممم   ل  امممم    ألهمممم لي ل ممممده    ب ممممر  (

شمممر ٌ  ممٌمممر شمممر ٌ   مممب  ط ٌممم   م ن م صمممناهن مطعممم يار م ن  همممن همممن هر عمممٌن   م  

 هن  رب  مإ ا  مخهٌ   سٌ سٌ  .

( مأ مممد Bouzetأطممم  ط ممم ه   للا ن ًممم   مأسممم  ا  لص عمممص   لخممم ٌر  لعمممٌد بمممن ى )

(  ه مممد  ممم   ً  يمممر لمممي ف  لاه ممممب  ل ربٌمممم    le Tempsط مممر ى عممم ٌص   ل طممم  )

أ مممد   فيٌ ٌمممٌب ل اعممم نفنٌب   ملممم    مممن ن)
3

(4  إ  شممم   هن أ  ً  ممم    سممم ٌ     ٌمممر 

 لن  طب  م   هٌان ن  .

أهرًمممممم   20(  ًممممممن  l’indépendantمطممممممب ل   مممممم    يمممممم  عمممممم ٌص   لاعمممممم    )

ط  فيممممم   لاعممممم نفنٌب  ه  لممممم ) 0210
4

م لعمممممم ...ل د (4  أً ممممم   لاعممممم نفنن   لخمممممره   

                                                           
1 -l’Avenir  algérienne du 10 novembre 1870. 
2 -l’Indépendant du 25 mars 1871. 

 .99آجرون، مرجع سابق، ص -  3
4 - l’Indépendant op.cit. 
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م ممم مل ن   مممو  لعمممصٌن   لا دسممم   ه لمممرأمن   مممو  لا  ليممم  بنل ممم    لاه ممممب  ل ربٌممم  م يمممرمن 

 ممممب    ل لمممم مهن لممممد م ممممره أ  مممم ب  ل عممممهر  همممم هي اى     ص لمممم  مممممرك   مممممو 

 أه  لهن. 

همممممي عممممم ٌص    (Ferdinand Cambonم  مممممب  لعمممممٌد هركًن  مممممد  ايممممم   )

  ه ممم  4  ل مممد معممم   ل مممد 0210لمممن    00ًمممن   (  ل ممم ك ، ب  لاممم Mahouna لا م ممم )

إلممممو ك لمممم  م مممم لل  ل ممممٌ ك طمممم   ل رًممممد،  ل ممممد كأبمممم   لعمممم     ل عممممهرً    ممممو    ًمممم  

     ص ل أ  ا  ًر و  ل ٌ ك  ل رًد،.

م ممممن  ط   امممم    امممم       ص لمممم    عمممم  أطمممم   ط هامممم   للن ًمممم أ ب عممممن ٌن   

 ممممده    ممممب  لا  اممممٌب   ممممر أبممممر   لا مممم طٌب  للا ممممن ًٌب  لا مممم كًب ل  هممممن  ل عممممهرى ل

مل صنٌمممد شممم  ك أ  لخممم نك طمممب  ل ممم ك،  ل عمممهرًٌب  لممممًب أشمممرهن  ب رً ممم  أم أ مممره   مممو 

لاممم      ص لممم   ه ممم طن  ب  مًممم  ب مممس ملممم        ص لممم  ب رً ممم  ط رلممم   ه م اممم  هٌ ممم  

( م لن ٌمممممممب Bonvaletم ل  ٌمممممممد بن صممممممم لي)  (Augeraud لمممممممده    للنمممممممر   أملٌمممممممرم )

( بممم   ن بممم ك م  إلمممو  ل ممم   م ل نهٌممم  بمممٌب  ل مممن أ  لا  كًممم  همممي بمممنك Olivierأملٌصٌممم  )

 ل ي  ممم  مهمممي طل  ممم   م  مممٌر    مممد       ص لممم   مب مممر   ل اهمممٌب ل نلممم    ل عمممهرى  

( همممم    م ممم     ٌناممم  أكلمممو بخممم  كم  أطممم    لا هاممم  Warnierم مممر   لمممد  ن  م   ٌٌممم  )

(. مممممممنلو Bouzetد بمممممن ى )  م ممممممل   ألطمممممر ب لنعمممممي    لعممممم0218ٌطممممم     22ًمممممن  

 لن  مممب  ل ممم   بنصعممم  ط  لاممم   لنلممم    ل عمممهرى  مممن  طر ه  مممم   مهمممن طممم  أ ممم    سممم نه   

(  لممممى  ممم    مممن   ليمممن ، ل  مممد    طممم  ل   ممم    ل عمممهرى Augeroud للنمممر   أملٌمممرم )

بعمممم ٌل   ٌممممم  ممممدك  ممممن  شمممم  كم  ب   طمممم   لممممده   م لنٌ بمممم   ل  طمممم   ل مممممًب شممممهه  هممممي 

  عممد ل   لمم  ٌن  ليممن ،  ط اممد  لا ر  ممي م ممد       لمم  لمم   ه  ممد أ مم  إ نعمم  طممب  ممن

ملنمممب إ  ممم    ألطمممر ب    ممم    لا ر  مممي  نهممم  طمممب أ  منمممدل  طي شمممر،    ص لممم  شممم ط  .مٌر 

أ   لا ممم طي  ل ممم     لن  مممب  ل ممم     ك   ٌممم  بممم    لنٌ بممم   ل  طممم  لمممن مصهمممر أبمممد  همممي  م  طممم   

م  فممممب  للنممممر   لمممم  ن)
1

ٌممممرم  إ نممممي أ مممم ت   ممممو  يمممم   مهن....ه   هممممن  (4  لعممممٌد أمل

                                                           
1 - le Radical du samedi 22 avril 1873,3ème année, n°275. 
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 لمممن   ،  ل  طممم  ل ممم   لمممر،  مممن     ل  مممٌ    م   مممل  مممب  لمممرمهن  مهمممي م   مممد أ  ل ممم  

  ل   هي إ ن    .

طمممم     21( أطمممم    لا هامممم  ب مممم  ًن Forcioliلهممممب طر ه مممم   ألسمممم  ا هن سممممٌنلي)

 21( ًممممن  Villot  ممممٌخ  لاه ممممب  ل ربممممي ب عممممن ٌن    لن ٌممممب هٌ ممممن)    مشمممم  ك،0218

أ  مممص   ل مممي ف   (De la Sicotière  مم رًمممر كى  سمممٌهنمٌٌر )0218أهرًممم  

 لا  امممٌب  طعممم دل  بممم    ممم   لانممم ف   ل مممي في ممم  هٌ ممم   لعٌ سممم   ل   ٌدًممم   ل   اممم    مممو 

مممم لٌت  لمممرمن  ل  ممميٌ  بمممٌب   أ مممنى  ل ي  ممم     اممم  همممي  للنمممنب  ل عمممن ٌني طمممين  لمممد 

بٌمممن ن  ه ممم ص  شمممن   ن  طاممم  طهمممب  لا امممركًب ب ٌممم ك،  كه ممم  أمي  نممم  إلمممو  ل  ممم  ب هٌاممم 

 لخممممرًل بنشنشمممم  طممممب   سمممم ٌن    ممممو م ممممرأ م لص مممم  ب  طٌ  مممم . أطمممم  هممممي مٌممممر م مممم  

 لانمممم ف    ٌممممم ملمممم   ل ممممي ف أطمممم    ألطممممر  لن لمممم   أى     ي مممم     مممميٌ   ل ممممصنى 

 ل ي ٌممم    لاعممم  د، ل مممن   ل مممرب  ه مممن ًهمممب ب لٌمممد  ٌ ممم  سمممنه ط  ملممم  ملنمممب منسمممٌ  

 ممم   ل  ٌ  ...لمممد  لعممم     لصر عمممٌ   ل مممي    ممم  طص  مممر، إلمممو  لعمممنن ل مممم  ... مل مممم   ل

ًاهمممب    يممم   سممم ي  ل مممي ف إلمممو  لا ممم ل   بمممٌب  أل مممنى طنممم م ،  سممم      مممم  ٌر 

  د       ص ل  بين   أس بٌ   ملهن   لٌع  ب ً      م رً     و     ص ل .)
1
) 

(  مهممممن ط مممم   طممممب لعممممن ٌن  أ   ممممر  Serorمل ممممد ب مممم   ل ممممد ب ألسمممم  ا سممممٌرم  )

م ٌ ممم   عمممي   لان  ممم  سمممي   ًممم    بمممب  لخمممٌن  ل مممد ك ب نمممن     طمممم ر أ طممم  ن   هممم لن 

هٌ مم   لاه ممممب  ل ربٌممم   ل مممي سممما ه   لنمممنك ط يمممد  لمممرب همممي  ل  مممن   ل دًيممم    م مممري 

 له مب  رع  شدًد    و  د   ل  ر  ل    ه     لل   رً  .)
2
  ) 

 مممممي  مممممد   بمممممٌب  ل ممممم ك،  ل عمممممهرًٌب م ل ممممم ك،  لامممممد ٌٌب  مأ مممممد أ 4  ل نهممممم أ  ل

م ل مممد م،  لا  نممم  م ل صٌممم  بٌن اممم   لمممد أكأ إلممممو لمممٌ    ل مممرب  م  مممب أطن  مممن مل مممم  

مسمممملب أشمممم  ي طممممب هممممم   ل ممممر   كم  أ  ًعمممم   ن  المممم   م مممم ت  ممممب  ل ممممد م،  ل ممممي 

 م مممد    ن ممم  أ   لخممم س  لممممى لمممن ًا ممم  همممي  ٌ مممم  بندلٌممم   م لممممى لٌعممم  لممم   ٌاممم  

                                                           
 .>9آجرون، مرجع سابق، ص  - 1

 .=9املرجع نفسو، ص  - 2
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ملمممٌخ لممم  أب أم  ملممم   ملمممد  صعممم  ط  اممم  ب ن ًممم   ألسممم    م ا  ممم   مإ  ممم   أم طمممر 

ألش  ي ل رًب ب ا     ط  أ  هم   لخ س لن ًعي  ل  أ  ط ه    و هر،.)
1
) 

لمممد ألممم ب  مممب  0218أهرًممم   11مب نلٌممم  طمممب ط  طٌممم       لخمممٌن   ًممم   مممن  ل عممم  

ن  ل  لي4 ) لع     ٍمي  لمى فر     ٌ    ٌخ  لل ع    و  لن 
2
) 

 طب هن  لاع نلٌب  ب  لين ،ي -إا  – 4هي  أً  

  4 طب مل    لرى هن4  لاه مب  ل ربٌ  م ل ٌ ك مب س لي ف  لاه مب  ل ربٌ .

مل ممممد أ مممم  أ  م  طمممم أ  لا مممم طٌب م لنٌ بمممم   ل  طمممم  لممممإلك  ،  ل عممممهرً  ب لاعمممم ملٌ  

(  لمممممى De Gueydon ممممب     ص لمممم   سمممم ٌ    ل مممم  ن  ل مممم     ألطٌممممر   كى م ًممممدم )

   يمممر أ ممم    ف  ممم  طمممب بمممم  طعممم  ي لمممده  لنٌ بممم   ل  طممم  أم  ٌ بممم  لعمممن ٌن   أل  ممممن   

ً  مم لن  هممي  مم  مليمم  إلممو أ مم  ل ممن  ل عممهر م ل ممرب   م رعمم    ممو  ممد     ممر   

سممميٌ   ل د لممم  من عممم   ط   اممم   لاه ممممب  ل ربٌممم   مف ليممم  هٌ ممم   لمممده   ب ير ممم    اممم   

 ل ًب  مممب  لنعمممن  إلمممو  للنممم ،  ل  ٌ ٌمممٌب  لممممًب لمممن ً ن  مممن      ص لممم    طممم  كطنممم   ممم

هي        عص   لخ نك.)
3
) 

(  لن ٌمممد  لممممى لمممن ً مممن ب لمممرًن  إلك  ، Jules Favreم ممم    لا ممم طي لٌممم  هممم هر )

 ل عممممهرً   أل  ا ي مممم   لن ٌممممد هممممي  أًمممم  أ  مممم  لممممن ميمممم ك  ب    مممم    لا ر  ممممي  ممممنلر   

م  لامممم   مم  يممممرم  ممممدم  لنسمممم ٌ     م صلممممي  مهممممن طمممم  ل مممم  عمممم  ه   لاعمممم نفنٌب

مطن ه   ل اع نفنٌب  مأ   منهر بمل  ل ن   م   لع ب  .)
4
) 

م نعممممم   ل مممممن  همممممي همممممم   لعمممممٌ   أ   لاعممممم نفنٌب  بص ممممم   صمممممناهن  لاممممم لي  

م لعٌ سمممي  م انم مممن  لد   ٌممم   أه  مممن  همممي  ل مممرم  طن  مممرًب طمممب  لا ر ممم   لعٌ سمممٌ  

                                                           
1 - mémoire d’un accusé, SI  Aziz  ben Mohamed Amaziane ben cheikh el hadded à ses juges et 
à ses défenseurs, traduit par  Ernest Mercier, imprimerie Marl, Constantine, 1873,   p04 
2 - l’ indépendant, mercredi, 02 avril 1873,14èmeannée, n°1712. 

 
 .=9آجرون، مرجع سابق، ص  - 3

4 - le Radical du 29 avril 1873. 
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إفممم    ل مممر     مممو  لعممم    همممي  لل   مممر   لخرسممم   ل مممي   لمممنه  لمممد  ل عمممهر  همممي

 لاعممم  ار،  م لممممى  سممم ار   مممنك  طمممب  ل طممم  . مطممم  إ   ل مممرب  ل مممر   ل  سممم   خمممر طمممب 

   ً ممم    مممو ممممد   لاعممم نفنن  سممم ك،  لل   مممر بمممن طنممم     ب مممد ل مممد أ هامممن  سمممٌ رم ن 

  ممممو كم لٌممممب  إلك  ، م  ل  مممم ك  مطنممممم المممم   لنلمممم  لممممن ً ممممد با ممممدم   ل هنطمممم أ  ل ممممي 

  لي    و  لع    هي هر ع  عن  سٌ س  ل   رً  طب كم  إ  كم ن.م 

 



243 

 

 سبدسنانفصم ا

 نظبهرة االسخيطبٌ اآلثبر االقخصبديت

 

جقدددددت السدددددال تجمدددددحفك تهادددددصاريةـك  اةيةظدددددي ته ص دددددي ـك غ 

حفددددح  لحددددال  تج زتئددددلؾ ش ػصددددعي تجصيددددلـافك تحددددؽ تجر صردددد  

ذبدددت ـس بدددلـبفس عريذدددي تحدددؽ ظددد ت تجر صرددد  ظردددي: حلـدددك تجص دددل  

حلـددددددك تجص ددددددل  غ  اددددددؿ تحةي غ حلـددددددك تجرادددددديذ  . غ جةددددددس

تجرادددددديذ   ةيجصمددددددبك جحرمددددددصارلـس غ تهاددددددصارية   ذددددددي ةيجصمددددددبك 

جح زتئددددلـفس  اقددددت بدددديز تجصعددددا  غ تجر ددددي ة  غ تهاددددصف   تحددددؽ 

تحةي غ تجررصحةددددددددي . ظدددددددد ت تجصتدددددددديخ تج  حددددددددؿ غ ته ص ددددددددي ؾ 

ة دددػة  تيذدددك تجددد ؾ شقحصدددط الشمدددي أجدددؽ تج زتئدددل  دددت  حدددت  ع ففدددلت 

ل" غ بدددد ت اددددؿ "ت ذةيشفددددك اددددؿ بددددث  ددددؿ  "حصددددؽ اددددؿ شردددد  تجص ةفدددد

تجصقصفدددك جحصةفدددي تحظحدددؿ"
(1)

. غ جةدددس ظدددث ـرةدددس تجةددد خ تدددس ع ففدددل 

حقفقدددددؿ ادددددؿ تج  حدددددك تج زتئلـدددددك عةدددددال تجػصددددديـك تهادددددصاريةـك 

 جحرةيعا تجالةفك؟

تجةقفقدددددؿ تجددددد ؾ بيشدددددال عمددددداؽ تجرةيعدددددا تجالةفدددددك  أز تجصدددددي فل

جص مددددفتض ةددددفس تج  حدددددفس تج زتئددددلـفس ظددددػ حرحعدددددد تحددددؽ تجقصيتدددددك 

ةيجرزةغتددددددددي  تج ددددددددصيتفك تهاددددددددصاريةـك غ عقددددددددػـ  عقيجفددددددددتظد 

                                      
(1) 

 – A. Rey-Goldzeiguer. Op. cit. p.. 25. 
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تج  حفدددك. ارددد   بددديز تظصرددديذعد ةصيدددل لةتتدددك تجقفدددس غ تجدددت يز غ 

 بفلظري: "أز تج  حك ظؿ  غجؽ ذ يجح تجتغجك.

غ تحةي   شعددددي  غجددددؽ ذ دددديجح ت شمدددديشفك ةددددث ـصب ددددؿ تجقددددػت 

ت الـقفددددك )تجقفددددل تج زتئددددلؾ( ع مددددح تجر دددديت جحزةتتددددك تجةددددل   

حشعدددددي عةتدددددؽ ةعددددد ت تهذصفددددديل )  دددددػةك تحةي(  ا ددددد  تدددددس 

 دددددلغت  عحدددددا تحةي غ ذدددددي عةصدددددزض ذدددددس  فدددددلت .. أ ز  اعدددددتاصي 

تحاددددرؽ ظددددػ تاددددص  جعي تددددس  لـددددي تجاددددل .. غ  جددددا ةصاحددددفرعد 

  حفددددك. غ حذددددث ظدددد ت تج ددددلي  ـصب ددددؿ أشيددددي  تاددددص تتخ غادددديئحصي تج

سددددفاك شرػ ذفددددك ذددددس  ددددل  بددددث ذةصددددا تلةددددؿ.. حصددددؽ ع ددددبح 

ذتةاك ا حفك جصارفد  لق تج  حك"
(2)

 . 

اسخغالل انيذ انؼبيهت انجزائريتA –أوال 
 

 جدددا ذدددي بددديز ـعدددت  أجفدددط سدددبي  عحدددا تجر امدددك  ظدددػ: عحقدددفس 

ةـك  غ تج  حددددفس تج زتئددددلـفس  ددددلق غ غادددديئث تج  حددددك تهاددددصاري

جةدددددس  دددددلـفك  ز ـةدددددػز تجردددددل غ  ج ددددديجح ظددددد ت تهادددددصارية   ؾ 

ةأـدددي ؾ بفدددل  ـي ـدددط غ اددددؿ  ةي بفدددل  ةسدددط  غ ـمدددص فت جػحددددتض: 

"ظصدديم ذزةغتددي  ذتـددت   ددت عددد ع لـبعددي غ عقصفددي  ذتـددت  بدديز  ددت 

عدددد بددد جا ذةيغجصعدددي  جةدددس تجصصددديئ  ةقفدددال سددد فحك أز جدددد شقدددث ه ذاصدددؽ 

اظ تحدددؽ عقيجفدددتظي تج  حفدددك. جعدددي ادددؿ شتدددل تجفبقدددك تجصدددؿ بيشدددال عةدددي

                                      
(1) – CH. Richard. Du gouvernement arabe. Op. cit. voir Pp. 64 – 65.
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غ ددددت حمددددا حمددددي  ببفددددل ج تصرددددي ت  تجصددددؿ    ددددال جحرةيعددددا 

تجالةفددددك ذددددس  ذددددث تجػصددددػت ةصحددددا تجرقيغجددددك أجددددؽ ظددددتاعي  بفددددل  ز 

ظصددديم عػسدددفةي    دددلؼ ـصب دددؿ ت  ه  ةعدددي   بدددث بدددث  دددؿ   ظدددػ 

 ز تجةفدددددي  تج  حفدددددك عيدددددةث بددددد  ذصةددددديذ   أ   ز بدددددث تصيصدددددلظي 

 ددلؼ  دددد أز تهتصقدددي  ةتذةيشفددك ع ففدددل حفدددي  ذصلتببددك تجػتحدددت  عحدددػ تح

تج ددد ل تجالةدددؿ  حز ظددد ت تج ددد ل  دددت  ادددط جدددط ذصدددزت تحدددؽ تجدددصر  

تج لشمؿ  ظػ سل  ذس تجفػةيئفك
(1)

  ؾ تج فيت. 

 ذدددي شدددػر تجرزةغتدددي  تجصدددؿ عدددد تجاردددث تحدددؽ ذةيغجدددك شيدددلظي 

ةددددددفس تج  حددددددفس تج زتئددددددلـفس  ذددددددس ذ ددددددث تجقفددددددس  ـقددددددػت " . 

خ(  1852 –خ 1846ػت  تح فدددددل  )ظفقػشفدددددال": "ادددددؿ ظددددد ض تجمدددددص

بدددديز تجقفددددس ذػسددددػر تجمدددديتك. جقددددت ترحصددددي اددددؿ بددددث ذةدددديز تحددددؽ 

برددددي ظددددػ تجيددددأز اددددؿ  –لةتتددددك تجقفددددس. غ اددددؿ ظدددد ت تجرػسددددػر 

ادددددتز تهظصرددددديخ تجيدددددتـت بددددديز ذدددددس  ذدددددث  –تجرػتسدددددف  تح دددددلؼ 

تجة دددػت تحدددؽ شصف دددك ةددديظل  حفدددح   ددد  بدددث  دددؿ  ذدددس  ذدددث 

غ  دددت عدددد تادددص تتخ تجفدددت  عةقفددي  جدددا   شصددديي شبدددي  ذفدددت ذددس تجقفدددس 

تجايذحدددك ةيج ةصدددك )ةدددتتئل  تجقيجدددك( بردددي عدددد ت صفدددية تجةقدددث تجر  ددد  

جةث تجةيذفي .."
(2)

   

                                      
(1) – A. Nouschi. Op. cit. pp. 300 – 301. 
(2) – F. Hugonnet ; Op. cit., p. 142. 
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حمددددددا "ظفقػشفددددددال" اددددددؿ  تئلعددددددط ج دددددديز  –غ  ددددددت عأامددددددال 

ت  ددد ر تدددس عحدددا تجصبيعدددي  " شصددديي ذفدددت غ ظيئدددث"  "غ ه ـ فدددل 

 ةبدددددددديت  حددددددددت تجرقيةشددددددددك ذددددددددي ةددددددددفس ذ دددددددديةـي ظدددددددد ت تجارددددددددث 

غسددددد  ادددددؿ تجةمدددددبيز ادددددعػجك ع  دددددف  تجفدددددت  غ ذت ػهعدددددط   غ

تجايذحددددك تجة فددددل تجاددددت   غ عقلـبددددي ذ يشفددددك  ةي سددددياك أجددددؽ   ددددفي  

  لؼ ظيذك"
(1)

. 

غ  دددت بددديز تجص ةفدددل ـص دددط ج ادددث ظددد ت تجصدددػر ذدددس تجرزةغتدددي  

عصبصدددديض تدددديئ   تج  حددددفس  أ  ـقددددػت " . ظفقػشفددددال": " ع ددددػة  ز 

 ض تجزةتتدددك تحظدددد ظدددػ تجػصدددػت ج ادددث تددديئ   تج  حدددفس عصبصدددؽ ظددد

تج تـدددددت  غ تجصأبدددددت ادددددؿ ظددددد ت تهع ددددديض  أ ت بيشدددددال عحدددددا تجزةتتدددددك 

)تجقفدددس( عػ ددد  ة تـدددك اصيدددةث ذدددز ت ذدددس تجرصصػذدددي  تجاي ـدددك ذدددس 

ترث تجمةيز تج  حفس تج زتئلـفس..."
(2)

. 

غ أ ت بيشدددددال تجرزةغتدددددي  عةتدددددؽ ةيظصرددددديخ تجرمدددددصارل  اددددد ز 

تج  حدددفس  تجرمدددص فت ذصعدددي تجػحفدددت ظدددػ ش مدددط. غ ذدددي تجص ةفدددل ادددؿ  دددأز

تج زتئدددلـفس أه ذدددس  ذدددث تادددص تتخ شتددديخ تجمددد ل   ؾ شتددديخ تج دددفير 

 )ترث ذس بفل ذقيةث(.

غ ادددؿ ظددد ت ت  دددية  صددددتة ذلادددػخ أذبلت دددػةؾ ذددد ة  اددددؿ 

خ ـعددددت  أجددددؽ عيدددد ف  لتةتددددك تجقفددددس ةدددديجقفل 1853 بصددددػةل  16

                                      
(1) – Idem.. p. 142. 
(2) – Idem.. p. 143 ;
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تج زتئدددددددلؾ.. تدددددددس  لـدددددددي "ت دددددددصلتم تجاص دددددددل تحظحدددددددؿ"  ؾ 

ج دددديجح تحغةغةفددددفس" جقددددت ش ددددح  ةياددددص تتخ تجفددددت تجايذحددددك تحظحفددددك

( ةئددددددفط تجرةصددددددا تجالةددددددؿ Mesrineتجردددددد لخ تحغت ذمددددددلـس )

ادددؿ شتدددل  –ةددتتئل   يجردددك" اددؿ شيدددل لةتتدددك تجقفددس ةتتئلعدددط  اةدديز 

ذددددتـلت ةيجيددددل  تجةبفددددل"  حفددددح "بدددديز ـلذددددؽ  –اددددحفيعط تجاحفددددي 

بددد جا ذدددس ةلادددي  تجرةيعدددا تجالةفدددك" عةقفدددي  جدددا ادددؿ  غتئدددلظد
(3)

 .

مددددحفك تهاددددصاريةـك شةددددػ ا حددددك صددددصيتفك عحددددا ظددددؿ  رػحددددي  تج

 عمص فا غ تجر يجح تهاصاريةـك.

ذص دددبي شةددػ عةػـدددث لةتتدددك تجةصدددك ةدددتتئل   بدديز بددد جا تهظصرددديخ

ةمدددةل  أجدددؽ لةتتدددك صدددصيتفك. بردددي بددديز تجمددداؿ ـص دددط شةدددػ شيدددل 

لةتتددك تجددت يز ةةيذددث تجقفددل
(4)

. غ عددد  ـ ددي أ  دديت لةتتددك تجاصددا 

ذددس  ددل  تجرةيعددا تجالةفددك  بفددل عحددا تجزةتتددك جددد عاددل  عفددػةت 

خ1870ببفدددددددددددددددددددددددددددددددددددلت أه ةادددددددددددددددددددددددددددددددددددت تددددددددددددددددددددددددددددددددددديخ 
(

                                      
(3) – M. Garbé et J. Duval. Archives algériennes. T. 2. Année 1855. Pp. 80 – 83. 

(4) – G. Voisin. L’Algérie pour les Algériens.. op. cit.. pp. 108 – 109.   
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1)
. 

ـدددتغة ةدددفس سدددبي  تجرةيعدددا ظددد ت غ  دددت بددديز تجةدددػتة غ تجةدددتـح 

تجالةفدددك لتردددي ذدددصعد جحقفددديخ "ةصفدددػـل تجقفدددل تج زتئدددلؾ" غ عةمدددفس 

غسدددافك تجمدددةيز تحظددديجؿ ةيجصدددث غ  جدددا تدددس  لـدددي عيدددففت تجربددديشؿ 

غ تجق ددددددي  تحددددددؽ  دددددديظل  تج ددددددفد
(2)

 ز  تيـددددددك شقددددددث  . غ تجػت دددددد 

تجة دددية  أجدددؽ تج زتئدددل  بيشدددال ذدددس ذدددزتتد الشمدددي تجةي ةدددك  تجصدددؿ 

  حال علغي جعي ذص  ةتتـك تهحص ت.

ـقددددددػت " . ظفقػشفددددددال"  "أشصددددددؿ  تصقددددددت اددددددؿ عقددددددتخ تجمددددددةيز 

تحظددديجؿ. غ جمدددال ادددؿ تجةقفقدددك ذدددس ةدددفس ظددد ه  تجددد ـس ـ ةدددلغز  ز 

جدددؽ تجقددتة تجرةصدددػخ ـقص ددؿ ذصدددي  ز شفددل  ادددةيز تجقفددل تج زتئدددلؾ أ

تج دددةلت   ذ دددث تجفددديشةفط تجددد ـس  دددل غت تجعصدددػ    دددد شةصدددث غحدددتشي 

ت  حدددفد تجقدددتـد جػهـدددك تج زتئدددل. ابيجصمدددبك جدددؿ تجاةدددط  ادددتز تج ددد ل 

ةيجصدددددث )تج زتئدددددلؾ(.. ـيدددددةث ت دددددػت ذمددددديتتت غ ذ فدددددتت جح يـدددددك غ 

سدددلغةـي جةدددث ذ امدددك ذتـدددك ذدددس تجصيحفدددك تح دددلؼ جحبةدددل تحةدددف  

ض تجددددددب   اددددددفصحقؽ  ل صددددددي تجرصػادددددد . أشصددددددؿ  ةؼ..  ز ادددددد ل ظدددددد 

تج  حفدددك.. غ ـقصدددل  ذصدددي ـػذدددي ةادددت ن دددل  بحردددي ت صلةصدددي بددد جا شةدددس 

                                      
(1)  - CH. – R Agéron. Les Algériens musulmans.. op. cit.. p. 378. 
(2)  - 

F. Hugonnet. Op. cit.. voir pp. 119 – 123.  
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ذصددددط
(3)

أه ت ةاددددي  غ ت ةدددددي    –اددددؿ تجةقفقدددددك  –. غ جةددددس جدددددد ـةددددس 

 ةيةث تيخ  اةفي ـصزت تجرمصارل تس بلغةض غ ببلـيئط؟! 

غـ ددددفي ةئددددفط ذةصددددا تجقيجددددك: "ذصدددد  ة دددداك اددددصفس.. اددددتز 

عصردددي شػتدددي ذدددي ةيجرمددديئث تج  حفدددك. غ  دددت عدددد تجص ةفدددل تجاددديخ   صدددبح ذ

تجصدد بفل ةر دديت: تش حصددلت تجصددؿ ظددؿ  ب ددل عقددتذي ذصددي اددؿ ظدد ض تجصيحفددك 

غ جةدددددس بصدددددي  دددددت اددددد حصي بددددد جا  ز تجرحةفدددددك تجةبفدددددل  ادددددؿ تجقفدددددل 

تج زتئددددلؾ جفمددددال لةتتصصددددي هذاددددك ذ ددددث ذددددي ظددددػ تجةدددديت ة لشمددددي  

  ةةفدددددح ـمدددددرح ةيادددددص تتخ تقه  غ تجػاددددديئث تجقحفحدددددك تجصدددددؿ ذدددددل

 تج  ية. ج  حفصيتجاي    ه ـمرح ةعي 

"أز تج رفدددد  ـاصددددل  ةرزتـددددي ع زئددددك تحةتسددددؿ  جدددد جا اددددصةس 

ةدددددأز ظددددد ت تجريدددددةث ـرةدددددس  ز ـيدددددةث  –أ ز  –ذ دددددفلـس جحقدددددػت 

تيئقدددي  ذددديخ تجصقدددتخ تج  حدددؿ  غ ـاصقدددت ذدددس  ددد ت  جدددا   ز تج ددد ل 

تحغةغةددددؿ اددددفةػز " لـبددددي" ذ قددددث تجةيظددددث  شصف ددددك عصددددياط  غج ددددا 

ص ددددلاػز اددددؿ تجقددددػؼ تجرفةيشفةفددددك.. غ ذعرددددي ـةددددس ايجةددددث تجدددد ـس ـ

ـصػ دددد    ددددػت عةددددػـلت  تيذحددددك تحددددؽ حيجصصددددي تج  حفددددك.. غ أ ت  غ 

ذدددس  ددد ت عحددددا تجصتدددل   ه ذ دددديت جحصا فدددث اددددؿ أحدددتت  تجص زئددددك 

)ج ةتسدددؿ( تحدددؽ شرددد  ذدددي ظدددػ ذػذدددػ  ادددؿ الشمدددي  ادددؿ تجػ دددال 

                                      
(3)

 – Idem. Pp. 119 – 120. 
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تدد ي  تجدد ؾ جددد عدد ظا افددط تجةةػذددك تج لشمددفك ةافددتت اددؿ تجبةددح تددس

 جص زئك تجرحةفك ش معي".

 دددد ـددد غت ظددد ت تج دددية  حقددديئي جفافدددؿ نةت   تعفدددك عبدددتؾ ظددد ض 

تجصتدددل  تهادددص  جفك: "أشصدددؿ  اعدددد ذفدددتت  ز تج ددد ل ةيجصدددث جدددد ـتعدددل 

ذتعدددل تجةي دددت ةردددي  دددتة جحراردددلـس غ جدددد ـةدددس ةتببدددي ادددؿ  ز ـةددد غ 

 حددد غظد  ةيادددص صي  ةاددد  تجقدددلؼ تجصدددؿ تل ظدددل  ادددػت  ادددؿ ذصف دددك 

 ؿ تجرتز تجصؿ ـصتل أجفعي تج ل  تحظحؿ ةافػز ذعصرك.. غ ة ػتح

ةدددددددديج  حفس  –ترػذددددددددي  –"أز تج دددددددد ل ةيجصددددددددث جددددددددد ـحصددددددددي 

تحغةغةفددددفس.. غ  ز ظدددد ت تجبلةددددلؾ تجدددد ؾ شلبددددا اددددؿ حرحددددط بددددؿ 

ـةددد غ حددد غشي جدددفط جدددط ةادددت شتدددل.. غ جدددد ـدددل ذفحقدددي ا حدددي  غةغةفدددي 

ردددلـس ذصدددط ذصددد  ذدددت   ػـحدددك.. بردددي  ز عاي دددا تجرا – لـبدددي  –تادددصقل 

اددؿ بدددث ذةددديز غ تجقدددي ذفس ةدددتتػؼ تادددص  ت بدددث  ةتسدددؿ تجدددب    دددد 

ت ص ددددي ظد ةيددددةث  غ ةددددخ ل غ  ددددتغخ ن ددددلـس  جددددد ـةددددت   ؾ ع ففددددل 

ببفل اؿ تحةتسؿ تجرةففك"
(2)

. 

غ  ددت ادد ث جصددي بدد جا ظدد ت تج ددية  ذ حتيعددط غ  ددعي تعط حددػت 

 ب ددددل تجقبيئددددث تجلتا ددددك حاةددددية تجرمددددصارل تج  حفددددك غ بفلظددددي  غ 

يشدددال ةاددد  تجقبيئدددث عمدددص فا حغتذدددل ةئدددفط تجرةصدددا تجالةدددؿ أ ت ب

تجرص ددددا ذتـددددتت   تة   تئلعددددط  اقددددت ـددددأذل ظدددد ت تجامددددةلؾ ذدددد   

                                      
(2)

 – F Hugonnet. Op. pp. 151 – 152. 
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ةيجقبيئددددث تجصيةاددددك جددددط ةزةتتددددك  ةتسددددفعي غ ت صصددددي   فددددلتز ذددددس  ذددددث 

تجةدددل . غ جةدددس حفصردددي ـ ح دددط ن دددل ـدددأذلظد ةاةدددط ظددد ت عريذدددي أ  

ط  غ  شددط ةذددث عبددفس جعددد  شددط "ةذددث ن ددل ـ صحددي عريذددي تددس  ادد ا

ادددفي  افبدددت  ـمددد ل ذدددس  فدددلتشعد غ ذةددديةـ عد جفصصعدددؿ أجدددؽ حرحعدددد 

تحددؽ ذبفاعدددي. غ ظةددد ت ـدددلبد ادددةيز تجدددتتئل  تحدددؽ ةفددد  ذدددي ت دددصلغت غ 

ت دددصلت  ةادددت  جدددا ذدددي ةددديتػض.. اةفدددي ـرةدددس ج ظددديجؿ  ز ـ  ددداػت 

حغتذل ذصصي  ك؟"
(1)

. 

ـص ددددح  ز تج  حددددفس تج زتئددددلـفس بدددديشػت ذ قحددددفس ةةددددث غادددديئث 

ي غ تهسددددفعي   ا دددد  تددددس تجفددددلق تج  حفددددك تجرصصي  ددددك تجصامدددد

تجصدددؿ عرحدددؿ تحدددفعد  حردددي غ  عدددلت تدددس  لـدددي تجصامدددي ادددؿ تادددص تتخ 

 تجمحفك تهاصاريةـك.

جددددد ـبددددي تحددددؽ  (Randonغ ذرددددي ـ بددددت  جددددا  ز "ةشددددتز" )

تجمفيادددك تحظحفدددك أه ج تذدددك ذ ددديجح تهحدددص ت غ تهادددصارية. بددديز 

ةدددا "تجزذيجدددك تج دددبيـةفك" ظددد ت تجةددديبد تجاددديخ  دددت  حدددت  ذدددي ـمدددرؽ
(2)

 

عدددددد ع ردددددفاعد ادددددؿ  دددددلؼ تمدددددةلـك. غ عصيدددددةث ذدددددس الاددددديز ذدددددس 

"تجفبقدددك تحةادددصقلت فك جحاددددل " ذصةدددال جعدددد  فدددد   ةسدددفك عقددددتة 

ظةصددديةت جةدددث تيئحدددك لـدددي   تحدددؽ ذدددصةعد نه  ا حفدددك  12ةةدددػتجؿ 

                                      
(1) 

– Idem. Pp. 148- 149. 
(2)

 –افري ةات  –جقت غس  "ةشتز" اؿ بث  مرك "لذحك" اؿ  ةث تجقفير  بيز  ت عد تجصصيلت تصعي جحرارلـس   -

 ذس تذث عأافط ذلتبز ذتـت  اةيشفك  غةغةفك.  شتل:

L. De Baudicou. Histoire dele colonisation del’Algérie. Paris 1860. P. 549.             
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ذددددس  –ةاددددت  جددددا  –هاددددص  ت عحددددا تحةتسددددؿ. بفددددل  شعددددد ذصاددددػت 

ت ةرلت بددددددك عةلبددددددي  تجقبيئددددددث لةتتددددددك عحددددددا تحةتسددددددؿ غ بح ددددددػ

تجرصرل   غ ذميتت  تجمحفك تحؽ ذبيـك تج لتئا
(3)

. 

غ تحدددؽ تجدددلبد ذدددس تج يئدددت  تجصدددؿ بددديز ـاحقعدددي "ةشدددتز" ذدددس ظددد ض 

بددديز ذدددس شصددديئ  ذ دددي ة   تجص لةدددك  اقدددت ةدددي   ةيج يدددث تجددد ةـ  غ

تحةتسدددؿ ظددددػ أذبددددية تجقبيئددددث تحدددؽ أصدددد ل تحةتسددددؿ تجبددددػة "غ 

ذل تج  ل تج  فل اؿ  تئل  ذعصرفك"
(4)

.
  

غ ةدددددددي  تج دددددددل  تج زتئدددددددلؾ ه ـمدددددددصفف   ز ـقدددددددػخ ةزةتتدددددددك 

تحةي ذدددس ذتـدددت  غز  ز ـيدددصلؾ تدددس  لـدددي تجقدددلي تجةبدددػ  

ةيجصمدددددبك  %40ذدددددس  غةغةدددددؿ  غ ـعدددددػ ؾ ةر ردددددػر ـ دددددث أجدددددؽ 

ادددددؿ تجمدددددصك. غ أ ت بددددديز تجرة دددددػت  %240ـس   ؾ ةرقدددددتتة جيدددددعل

 %30أجدددؽ  20ذدددس  – حفيشدددي  –تجزةتتدددؿ ذفدددتت  عدددص    تحاددداية 

خ ذدددي ـحدددؿ: 1868ادددؿ تجفدددػخ تجػتحدددت.. غ  دددت بصدددا "ةشدددتز" ادددؿ تددديخ 

"ـصب ددددؿ  ز ـق ددددؿ تحددددؽ تجلةددددي  غ  ز تجيدددداا تجالةددددؿ ـرددددػ "  

بفل  ز تجلةي  ت   بال تاصرلتة غذػ ض
(1)

. 

شيدددي  تجرةيعدددا تجالةفدددك  حفدددح  يذدددال ةة دددل  "غ  دددت ع ددديتي

تقةددددية غ ةصددددي  تجمددددتغ  غ ذةيغجددددك  ددددي تجفددددلق غ عفددددػـل لةتتددددك 

                                      
(3)

 – CH. André Julien. Op .cit.. p. 409. 
(4)
 – Idem. P. 409. 

(1)
 – Idem.. pp. 409 – 410. 
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تجةصفدددك غ تجددد ة  ةي سدددياك أجدددؽ لةتتدددك تجقردددح غ تجيدددافل غ عيددد ف  

 تاددددص  ت تجةددددتتئي غ بددددلر تح دددد ية غ بددددلغخ تجاصددددا غ تجددددت يز. 

غ بيشدددال عحدددا تجرةيعدددا ع ةدددل ادددؿ أذةيشفدددك ذادددث لةتتدددك تجمدددةل غ 

صدددك تجقفدددس عصةفدددي ذددد  ذصدددي  تجقفدددل تج زتئدددلؾ. بردددي تظصردددال  ي

 ـ ددددي ةصلةفددددك تجددددتغتذس. غ جةددددس ـبددددتغ  ز تجيددددلغ  تج فددددل  ددددية  ه 

عمدددرح..  جدددا  ز ظدددد تج ددد ل أشردددي بددديز ـصر دددث ادددؿ تجرةياتدددك تحدددؽ 

 ةتسدددفط غ تذدددص م تجةبدددػ  جةدددؿ عمدددرح جدددط ةيجبقدددي   ادددؿ حدددفس بددديز 

 بحبفك تحظيجؿ ـايشػز ذس تج ػر"
(2)

. 

تحظددديجؿ ـاددديشػز ذدددس  دددػتظل تدددت  شصف دددك  –ااددد   –يز جقدددت بددد

ظددددد ت تهادددددصارية تج ي دددددد غ تجقدددددية  تحدددددؽ ةلغر تجصدددددير  بيشدددددال 

 ددديظل  تجر يتدددك غتجردددلي غ تشصيدددية تحغة دددك تجصدددؿ ذدددي اص دددال ع صدددا 

ةر ددددددي  تقه  ذددددددس تجمددددددةيز  غ جةددددددس ذددددددي ت ااحددددددال تجمددددددحفي  

تهاددددصاريةـك غ تجتغجددددك تج لشمددددفك ع دددديض  دددداا ترحددددال تحددددؽ عددددتذفل 

 ث ذقػذيعط غ ذةيغجك ذةػض ذس تجػذػ ؟!..ب

اددددؿ ظدددد ت  –بيجبددددي  –جقددددت بدددديز  غة تجرةيعددددا تجالةفددددك ـقص ددددل 

تجر دددديت تحددددؽ ةادددد  عقيةـلظددددي أجددددؽ تجمددددحفي  تجاحفددددي جػصددددي ذددددي 

ـ دددلؾ غذدددي ـةدددت   غز ذةيغجدددك ذصعدددي  غ ذدددس ادددحفيععي تجصقحفدددث ذدددس 

ذايشددددي  تحظددددديجؿ  غ تجاردددددث تحدددددؽ عةمدددددفس  غسددددديتعد. ا دددددؿ تددددديخ 

                                      
(2)

 – CH. André Julien. Op. cit.. p. 410. 
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حيجددددددك  –اقدددددد   –ذةصددددددا ةػادددددداي   عقلـدددددلض ذبفصددددددي خ ةاددددد  1856

تج  دددي  تجصدددؿ  صددديةال تجرصفقدددك غ ظددد م تجة فدددل ذدددس ذػت دددؿ غ أةدددث 

 بفحك  غه  شيـث
(1)

. 

ايدددددث  –ذددددد    –بردددددي  غسدددددح عقلـدددددل ذةصدددددا  تئدددددل  ة يـدددددك 

تجرزةغتدددددي  تج دددددصيتفك بددددديجقفس شصف دددددك تج  دددددي   ذبفصدددددي ة ت   

تجرة ددددػت تجزةتتددددؿ ةيددددةث تدددديخ
(2)

يةـل . غ  غسددددةال  ـ ددددي عقدددد

ذةيعددددا   ددددلؼ ايددددث عحددددا تجرزةغتددددي  اددددػت  ةددددتتئل  تصيةددددك  غ 

ذف ددددددث  غ بفلظرددددددي
(3)

  غ ذددددددس ذعددددددك   ددددددلؼ   ةم تهاددددددصارية 

تجزـصددددػز غ  لةتتددددكتحغةغةددددؿ تج يئددددت  تجصددددؿ ـرةددددس  ز ـ صفعددددي ذددددس 

اددددؿ تجمددددصػت  تحغجددددؽ ذددددس  –أشصدددديي تجزـددددػ .  جددددا  ز تجرارددددلـس 

تجر   دددك جدددط   دددت تظصردددػت ةتشصددديي تجزـدددال غ تج دددصيتك  –تهحدددص ت 

جرددددي بيشددددال عددددتةض تحددددؽ تجرمددددصارل ذددددس اػتئددددت ذرددددك. اقددددت صددددية  

ذفةصدددك  24خ عةصدددػؼ تحدددؽ 1853ذقي ادددك  مدددصففصك جػحدددتظي تددديخ 

ةات اصك غتحت  اق  32لـال جف بح ظ ت تجات  
(4)

. 

اددؿ تجػ ددال تجدد ؾ بيشددال افددط "أ تة  تجتغجددك عبةددح تددس بدددث  ظدد ت

تحةتسددددؿ تجصددددؿ ـرةددددس  ز عفيجددددا افعددددي ةةقددددػق تجتغجددددك". غ بدددديز 

تهادددددصارية ـصػ دددددت ادددددؿ بدددددث ذةددددديز  غز تعبدددددير  ػتتدددددت  يةصدددددك غ 

                                      
(1)
 – F80 505. Cercle de Bou-Saâda. Année 1856. 

(2)
 – F80 505. Cercle de Bougi. Mois de mars 1856. 

(3)
 – F80 457. Raport du 27 novembre 1851: voir aussi F443. 1

er 
janvier 1854. 

(4)
 – Clément Duvermois. L’Algérie ce qu’elle est ce qu’elle doit être.. op. cit.. p. 73. 
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ذةدددت    ةدددث تح فدددل ذدددس  جدددا  ز ظددد ت تهادددص  ت تجرص ددديغل جةدددث ت 

ج  حدددفس جةدددتغ    دددت ذادددث تحةي تدددي لت  ةي سدددياك أجدددؽ أظرددديت ت

خ ةفصدددال تجصقددديةـل سدددخجك ش ددديل 1860 ةتسدددفعد.. غ ظةددد ت ا دددؿ ادددصك 

تشصيدددية تجرةدددلت  تج لشمدددؿ ةدددفس تج  حدددفس  غ تصدددتذي ه ـدددصد  دددل ظد 

ـصلبددػز تجةقددػت تجصددؿ تشصقحددال ةددفس  ـددتؾ  – ش مددعد  –اددتز تج  حددفس 

تحغةغةفددددفس  غ اددددػق عحددددا تجةقددددػت بدددديشػت ـمددددصففاػز  ز ـارحددددػت 

حددددفعد تجرارددددلـس عةدددديجفي  قفحددددك ب رياددددفس حفددددح بدددديز ـ ددددلي ت

ذتت
(1)

. 

 ز تجرةيعدددا تجالةفدددك  دددت  غ  دددال  –بردددي ة ـصدددي  –ظددد ت ةي سدددياك 

بددددث ذبددددي ةت  تج  حددددفس تجدددد ـس بدددديشػت ـلـددددتغز لةتتددددك تح دددد ية 

تجر ردددل  غ  جدددا ذدددس  ذدددث ذادددث  ببدددل  دددتة ذرةدددس ذدددس تهحصفددددي  

حةتسدددددؿ تهادددددصارية. أز تجصصف دددددك تحب دددددل غسدددددػحي ظدددددؿ تجةفدددددي  

جح ددد ل تجصدددؿ جدددد عص فدددل ذصددد  تهحدددص ت ذدددي تدددتت  – ايادددي  –تجلـ فدددك 

اددؿ شقفددك غتحدددت  غ ظددؿ:  شدددط بدديز  دددت تسددفل أجدددؽ أظردديت  ةتسدددفط 

تج  بك"
(2)

 . غ ذي ت ةقؿ جط ةات  ز  ل  ذس تقل  تةض؟!.

برددددي  ز تهع دددديت ةيه ص ددددي  تج لشمددددؿ ز تجصددددػر تجحفبفلتجددددؿ غ 

 –ذصعدددي  تجل ادددريجؿ  بددديز  دددت علعدددا تصدددط  اددداية ذلع ادددك جدددد ـمدددص ت

حفددددح تشصقددددث ذددددس ت ص ددددي   ؾ شردددد  ذص ددددصح  –تج دددد ل تج زتئددددلؾ 

                                      
(1)

 – A. Nouschi. Op. cit. p. 287. 
(2)

 – Idem.. p. 301. 
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ةددتغز  ز ـعفددأ ذي ـددي أجددؽ ظدد ت تهشصقدديت.. ظدد ت اددؿ تجػ ددال تجدد ؾ بدديز 

افددددط  ددددت تحددددص ظ ةت دددديةض تهذصردددديتؿ تجقددددتـد  غ ظددددؿ تجقبفحددددك ةةددددث 

خ  بددديز  دددت تظصدددز عريادددا تجقبفحدددك 1863عريادددةعي.. غ جةدددس ذصددد  تددديخ 

بػشمددددحال" تحددددؽ -اددددفك "تجمددددفصيعفطغ ت صددددث عػتغشعددددي ةيلتاددددك ةػت

بياددددددك تجرمددددددصػـي  ته ص ددددددي ـك غ تهذصريتفددددددك
(3)

. غ بدددددد ت شصف ددددددك 

تجرلتادددفد تح دددلؼ غ تجقدددػتشفس غ تجقدددلتةت  تجصدددؿ جدددد عبدددي جحقبيئدددث  ؾ 

  ؿ   ةث   ال تحؽ بث ذي تصتظد.

 

 

 

 ححطيى انبُيت االقخصبديت نهًجخًغ انجزائريA -ثبَيب 

جقدددددددت عةفردددددددال شصف دددددددك تهادددددددصففيز تجبصفدددددددك ته ص دددددددي ـك غ 

تهذصريتفدددك جحر صرددد  تج زتئدددلؾ  غ  صدددبح ادددفت تحةي تبدددتت ادددؿ 

  ةسط غ  رياي تصت تج يلؾ تجت فث تجرةصث.

 

 

                                      
(3)

 – Idem.. pp. 300 – 301. 
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غ جاددددث تج ددددتغت تجصدددديجؿ ـبددددفس  غسددددير تج زتئددددلـفس تج  حددددفس 

1901  ت اصك 
(1)

: 

 

َسبء  –رجبل  يالكىٌ

 أوالد –

1.768.000 

انًئىيت انُسبت 

 يٍ انًزارػيٍ

54,7% 

 انيذ انؼبيهت

620.899 

انُسبت انًئىيت 

بيٍ انسكبٌ 

 انؼبيهيٍ

54,7% 

 %3,3 37.455 %3,3 107.499 ذزتةتػز

 %30,98 350.775 %30,98 998.935  رياػز

 %11,02 151.108 %11,02 356.128 تريت

 %100 1.116.187 %100 3.230.56 تجر رػر

  

  حفددددح 1901تج رياددددفس شمددددبك تيجفددددك تدددديخ جقددددت ةح ددددال شمددددبك 

غ ظددددؿ ذ  ددددل  ففددددل تددددس عةددددػت تجرحةفددددك  (%30,98غصددددحال )

تحفعدددي تجةػجدددػز  مدددصةػ ـتجايذدددك جح زتئدددلـفس أجدددؽ ذحةفدددي   يصدددك 

( ظدددددؿ %11,02بردددددي  ز شمدددددبك تجارددددديت تجدددددتتئرفس  غ تجرػادددددرففس )

تح ددددددلؼ شصف ددددددك جصرددددددػ تجقددددددلغي تجلةػـددددددك غ ج ددددددػ  تج  حددددددفس 

فددددددي   غ تصددددددت ت ددددددزظد تددددددس تاددددددصل ت  تج زتئددددددلـفس أجددددددؽ تجلظص

 تجقددددددددددددددددلغي ذي ـددددددددددددددددي ـصصدددددددددددددددديلجػز تددددددددددددددددس  ةتسددددددددددددددددفعد 

                                      
(1)
 – CH. – R. Agéron: Les Algériens musulmans et la France, P. U. F. T. 2, p. 266. 



253 

 

غ ـصةػجدددػز أجدددؽ ترددديت لةتتفدددفس بدددي حفس  غ تج لـدددا ادددؿ تحذدددل 

ادددتز  صدددةي  تجرصيصدددا ت  تةـدددك غ تجردددػ  فس ةردددي ادددفعد تجق دددي  غ 

تجرارددددلغز غ ةذدددديت تجددددتـس تجلاددددرففس ذيةاددددػت ةةةددددد ذصيصددددبعد 

ك ادددؿ  ذددديبس أ ددديذصعد  غ شيدددي  تجلظصفدددك  غ ت دددصلغت  ةتسدددؿ ا حفددد

1897اددددؿ  تئددددل  ذريةاددددك صدددد حفيععد ذصدددد ةتفس ةقدددديشػز 
(1 )

أجددددؽ 

تجدددد ؾ ـددددص  تحددددؽ ذصدددد  ذ ددددث  1906ذددددػتز  15 ز صددددتة  دددديشػز 

 ظ ض تجرريةاي  تحؽ تجرػ  فس تجرةحففس.

غ تحذ حدددددك تدددددس ظددددد ض تجةددددديه  ب فدددددل  ذدددددس ةحتـدددددك بي دددددلغ 

 تجر صحفك ) تئل  ذامةل(  شمػق ةا  تحذ حك:

ا تجرص ددددل  ت  تةؾ جبحتـددددك بي ددددلغ تجر صحفددددك " ددددلت  شيئدددد

( جدددد    Jean Pierre VAENTIN"ذدددديز ةفددددية ايجصصدددديز" )

 فددد   ةسدددفك لةتتفدددك عقدددتة ذمددديحصعي ت ذريجفدددك ةصمددد  ظةصددديةت  

ذدددس  ريشفددددك   ددد يإ  ـصصرددددػز أجددددؽ تددديئ   ةددددػتحؿ  ةػ ددددصصػ   

الشا 400 حف ؿ   ظيريز ةربحغ أذريجؿ  تةض 
(2)

. 

( ذددددتـل ذتةاددددك Pierre RAOUL" ددددلت  ةفددددية ةتغغت" )

تةصتتئفدددددك ةرلبدددددز تجبدددددلي تهادددددصففيشؿ ) دددددريت ذامدددددةل( جقفاصدددددؿ 

ظةصددديةت  ادددؿ ذةددديز  06 ةي لةتتفدددك ةرمددديحك أذريجفدددك عقدددتة ةدددا

                                      
)1) 

-
  

. تس ةس 231تبت تجحففي ةس   صعػ. عةػز تجص حي اؿ تج زتئل  تج زتئ: ش. غ. ز.  . ) .  (  إ. 

 .21 تظك تت : تجرلذ  ش مط. إ. 
2) ) 

– Etude de M
r
 PARADIS Victor Notaire à Paltkao. (Oran), enregistré à Mascara le 

03/01/1914, F11, C02, 2V.  .22تس ةس  تظك تت   إ.   
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الشةدددي ذدددس تجردددتتػ ذلذدددؿ تقرددديز  50ـدددتتؽ تجبعيجفدددث ةربحدددغ  دددتةض 

غجت ةس تفي غجت  تغة ا ل ةتغتة تجفريلشفك
(3)

. 

 (TORDJMAN Jules) »علذرددددديز ذدددددػت«" دددددلت  

 05ذػ ددددي أ تةؾ )ذةياددددا(  جقفدددد   ةسددددفك لةتتفددددك ذمدددديحصعي 

ظةصدديةت  ذددس تجرددتتػ ترددية  حدديي  دد   ةددتغتة تجةمياددصك تجصددية  

الشا 3.000جبحتـك اافت  تجر صحفك ةربحغ  تةض 
(4)

. 

جدددد  –عددديذل  (BOS Eugène)  »ةدددػإ  غ ذدددفس«" دددلت  

ةسددي   –ـ  ددح تجاقددت تجصددػ فقؿ تددس  بفاددك تجص ددية  تجصددؿ ـريةاددعي 

ظةصدددية  7,25ا حفدددك عدددتتؽ  دددػـل  ػذفدددث ةدددتغتة تجبدددلي ذمددديحصعي 

الشدددا ذدددس ةادددير ـرفصدددك ةصدددال تجقيـدددت ذ  دددؿ ذةردددت  1.000ةربحدددغ 

غجت ذ ف ؽ
(1)

. 

جقددددت تاددددص ث تجرمددددصػ صػز ب فددددلت ش ددددػ ظد غ اددددحفصعد جيددددلت  

تحةتسدددؿ تج  حفدددك ذدددس تج زتئدددلـفس ةأاددداية عدددص    ةددد    حصدددؽ 

جددددد ـمددددت غت ذبيج عددددي تجصددددؿ   ةةدددد  ذددددلت  تددددس اددددالظي تجةقفقددددؿ  غ

بيشال ع ا اؿ صصي ـي ت ـتتر أه ةات  ريشؿ اصػت 
(2)

. 

                                      
( (3  

- Ibid, enregistré à Mascara le 06/02/1914 – F19 – C19 – V. 153 bis. 
(4) 

 - Etude de Mr PARADIS Victor Notaire à Palikao. (Oran) enregistré à Mascara le 

27/03/1914 – F61 – C07 – V. 153.  22ةس  تظك تت    إ.  تس  
(1) 

– Ibid, enregistré à Mascara le 23/01/1914 – F11 – C08 – V. 158.,    تس ةس  تظك تت

.22إ.   
(2)

 .23عس  تظك تت   إ.  – 
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غ شصف ددددددك جحر ددددددي ة  غ تجة ددددددز  غ عةلـددددددل ترحفددددددك عمددددددػـي 

 –تحةتسددددددددؿ  أسددددددددياك أجددددددددؽ تجةددددددددػتة  تجفبفافددددددددك )تج  ددددددددي  

تج ددددلت ..( غ عاددددت  تج ددددلتئا تجصددددؿ ةح ددددال  رمددددك  –تج ف دددديشي  

 زتئدددددلؾ   تة  تيدددددل  شػتدددددي ذدددددس تج دددددلـبك ـ  ـعدددددي تج ددددد ل تج

تهحدددص ت  تشصعدددؽ تحذدددل ةددديج زتئلـفس تجرلعبفدددك حفددديععد ةددديحةي 

أجدددؽ تجصةدددػت أجدددؽ  ذدددلت  غ  ريادددفس  حفدددح ةح دددال شمدددبك تحذدددلت  

ذدددددس ذ ردددددػر ادددددةيز  %42,2تجاددددديذحفس ادددددؿ ذدددددزتةر تجةػجدددددػز 

 1914ادددصك  %45,7جصلع ددد  ظددد ض تجصمدددبك أجدددؽ  1905تجلـدددي ادددصك 

1950اؿ تيخ  %46  د أجؽ
(3)

. 

بيشددددددددال تجرحةفددددددددي  تجاقيةـددددددددك عيدددددددد ث  1930ك غ اددددددددؿ اددددددددص

تددددديذ   71.340تددددديذ  لةتتفدددددي اتادددددعد  تئردددددػز  ؾ  428.032

لةتتفددددي
(4)

  ةددددث تحذددددل   ظددددؽ ذددددس  جددددا  اقددددت عةددددػت تجة فددددل ذددددس 

تج  حددددفس تج زتئددددلـفس تجدددد ـس اقددددتغت  ةتسددددفعد شصف ددددك تج ددددلتئا غ 

تجلاددددػخ تجصددددؿ   قحددددال بدددديظحعد أجددددؽ تجصمددددػت غ تجصيددددل  غ عالسددددػت 

ردددي  عدددل   بقدددي  ذتـدددت  ادددؿ تجر صرددد  تجلـ دددؿ ذر حدددك جحعددد م  ب

ةيدددددةث   ددددد  ادددددؿ ا دددددك  دددددبط ةلغجفصيةـدددددك  غ ترددددديت لةتتفدددددفس 

 ذدددلت   غ ع فدددل ظفةحدددؿ  ـ مدددتض  دددية  تج صيئفدددك تجزةتتفدددك: غذددددػ  

                                      
(3) 

 .23ش مط  إ.  - 
(4)

 ADDI Lahouari: De L’Algérie près coloniale à L’Algérie coloniale, Alger: E. N. 

A. L. 1985, p. 125. 
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 فدددير تجراردددلـس تجرصدددػال تحدددؽ  حدددت  تجص عفدددزت  غ ذرفددد  غاددديئث 

ئث تجدددتتد غ تجرمددديشت   )تحةتسدددؿ تج  دددبك  تجبددد غة تج فدددت   تجػادددي

تجصقصفدددددك  تجفدددددت تجايذحدددددك تجل ف دددددك( غ ـصادددددي ؽ أشصيذدددددي ة ادددددريجفي 

ذػذعدددددي ةيدددددةث  ايادددددؿ جحص دددددتـل تج ددددديةذؿ  غ ة يشبدددددط  فدددددير 

ا حدددؿ عقحفدددتؾ ـصةدددػز ذدددس صددد ية تج  حدددفس  غ تج  حدددفس تج قدددلت  

تجراتذفس  غ ا ك  حفحك ذس ببية تج  حفس تحبصفي 
(1)

. 

ذ ردددػر  غ عيدددفل ةاددد  ت ح ددديئفي  تجرصدددػال   شدددط ذدددس ةدددفس

تجمددددةيز تجدددد بػة تجقددددي ةـس تحددددؽ تجارددددث تج  حددددؿ غ تجبدددديجغ تددددت ظد 

تيذددددث  500.000ـػذددددت  1955   ددددي  دددد ت تدددديخ  1.060.000

تيذدددددث  ذفدددددل ادددددؿ ذدددددزتةر تجةػجدددددػز   ؾ  100.000ذػادددددرؿ  غ 

ذدددددس تج  دددددي  تجبلغجفصيةـدددددك غ  دددددبط تجبلغجفصيةـدددددك   %56,6حدددددػتجؿ 

 ددددث ذددددزتةر صدددد فل ـافيددددػز ةر ددددي ة   210.000أجددددؽ ذيشددددا 

 ددددديةي تجصيدددددي  تج  حدددددؿ  ادددددؿ  لـدددددي تجصةدددددػت أجدددددؽ صددددد ػ  

 2.000.000تجبلغجفصيةـددددي تجزةتتفددددك  غ ـ ددددي  أجددددؽ ظدددد ت تجاددددت  

تيذ  315.000تي ث تس تجارث  ذقيةث 
(2)

. 

 انفقر و األوبئت و انًجبػبثA –ثبنثب 

                                      
(1)

  07تجات     أشميشفيذ ف ؽ ذلسؿ. "تجر صر  تجلـ ؿ: ذس تهاصق جفك أجؽ تجصبافك  ذايجد غ  هه "  – 

 .24. تس ةس  تظك تت   إ. 17  إ. III  ذ حت 1999 الـث  –ذيش ؿ 
(2)

 .25ش مط. تس ةس  تظك تت   إ.  – 
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ذدددددس شصددددديئ   ددددديظل  تهادددددصففيز ع لـدددددت تحظددددديجؿ ذدددددس  بددددديز

 ةتسددددفعد غ أحدددد ت ذةحعددددد بددددزت  ذددددس  ذصددددير  غةغةفددددك ذ صح ددددك  

 ب ددددلظد ذددددس  ةت ت   ددددػتذعد غ ذددددس تجر ددددلذفس. برددددي علعددددا تحددددؽ 

ظددد ض تجتددديظل  تهادددصاريةـك ت ذلتذفدددك   ز عدددلم تجصدددير  ةتسدددفعد 

  عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلت غ  حردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 دددلغي ذدددس  ةسدددط  غ   فيشدددي  حز تج دددل  تج زتئدددلؾ ـ فدددل ةدددفس تج

 عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددحفرعي جحةػجددددددددددددددددددددددددددددددددددددػز  غ ـقصددددددددددددددددددددددددددددددددددددث 

غ ادددؿ  حمدددس تححدددػتت ـقافدددؽ جدددط ذقيةدددث ةفددد   ةسدددط  ةتظدددد ة مدددك 

 ذاتغ  .

جقدددددت تادددددصرل  تجرمددددديحي  تجزةتتفدددددك جح  حدددددفس تج زتئدددددلـفس 

عدددددز ت  تشةري ددددددي ـ اددددددث  ددددددػتشفس تجرحةفددددددك غ ع زئددددددك تحةتسددددددؿ غ 

تجر دددددي ة  حذدددددث تجرص ادددددك تجايذدددددك  ابيجرقيةدددددث بيشدددددال ذمددددديحي  

فدددير تج  حدددؿ جحراردددلـس عدددز ت  تعمددديتي  ل  تحدددؽ  جدددا تجصػلـددد  تجق

بفدددل تجادددي ت جحرادددتت  تج  حفدددك ا دددؿ حدددفس بددديز ةةدددػل  تجةػجدددػز 

تةت اددددصك  18.940   جددددد ـمددددص فت تج  حددددػز تج زتئلـددددػز 1954ذددددل 

تة  بردددي  ز اقدددتتز تجرلتتدددؿ ةدددت حفرؿ  500ادددػؼ ذدددس  دددتذي   ذدددل 

قدديت تددت  تحةقددية ذددس تجصددث غ تجع ددي  تجاحفددي   ؼ ظددػ تق ددل أجددؽ تشص

 1887ذحفدددددػز ة ر تددددديخ  7,5أجدددددؽ  1865ذحفدددددػز ة ر ادددددصك  08

   ذددددي تددددت  1900ذحفددددػز ة ر تدددديخ  6,3جفصددددزت ظدددد ت تجددددل د أجددددؽ 
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 1887ة ر ادددددصك  1.071.000ةلغر تحبصددددديخ اقدددددت تشصقدددددث ذدددددس 

1900ة ر ادددددددصك  846.000أجدددددددؽ 
(1)

  ةةفدددددددح  صدددددددبح ش دددددددفا 

ي ددفصفس  دد ت ذصػادد  تج ددل  ذددس تجرػت ددؿ اددؿ تجقفددير تج زتئددلؾ ذ

1954ذي فك   ت تيخ  1,8 د  1911تيخ 
(2)

. 

غ أز بدددديز تجرمددددصارل تج لشمددددؿ ـددددل   اددددبي  اقددددل تج زتئددددلـفس 

 اياددددي أجددددؽ تاصقددددية تحةتسددددؿ تج  حفددددك تج زتئلـددددك أجددددؽ تجرددددػت  

تجا ددددػـك  غ  حددددك تجرددددل غ  تجعةصدددديةؾ  غ ب ددددل  تددددت  تج  حددددفس  غ 

جرػتجفدددت  ادددتز تجػت ددد  تادددص تتخ تجػاددديئث تجصقحفتـدددك  غ تةع دددير شمدددبك ت

ـ بدددال  ز تج قدددل تجددد ؾ  صدددي  تجر صرددد  تج زتئدددلؾ ـدددل   أجدددؽ تػتذدددث 

ذصعددي تاددصرلتة تجةػجددػز اددؿ تةددص ر تجرزـددت ذددس تحةتسددؿ تج  حفددك 

تج  دددددبك غ عقحددددد  تحةتسدددددؿ تجزةتتفدددددك غ تجلتػـدددددك غ تش  ددددديي 

 ذدددديخ ع دددديتي تددددت  ذددددس تجمددددةيز اددددؿ  %20أشصدددديي تجةبددددػ  ةددددا 

 تج يشا تج زتئلؾ.

جحمفيادددك تج لشمدددفك تجصدددؿ علبدددال ة دددريععي غ عػ فاعدددي  جقدددت بددديز

ادددؿ بدددث ذ ددديه  تجةفدددي  تق دددية تحدددؽ تجةيجدددك ته ص دددي ـك تجزةتتفدددك 

غ تحدددددؽ  دددددلغ  تج  حدددددفس تجراي دددددفك  غ  ز تجةية دددددك تجصدددددؿ  غ   

 1868 – 1867شمدددددددرك ذدددددددس تحظددددددديجؿ ادددددددصك  500.000ةةفدددددددي  

                                      
(1)

 – ADDI Lahouari. L’histoire du Maghreb, Paris 1976, p. 124. 

 
(2)

 . 14 -13ةس  تظك تت   إ.  – 
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غ ادددال ادددؿ تحةتسدددؿ تج  دددبك غ  ةتسدددؿ تجيدددرث تجقتـردددك  بدددث  ز 

1863رمعي ت ذلت ت  تجصفبفقفك تجقيشػز ع
(3)

. 

غ ذدددد   ز تحصفددددي ؿ تجرارددددلـس ذددددس تجةبددددػ  جددددد ـددددصق  ذصددددط 

 ددددؿ   جددددد ـ فددددل ةبدددديت  حددددت ذددددس تجلاددددرففس  غ ذددددس تج ددددػتإ  ز 

ـب ت ـت تجرميتت  جح يئافس
(1)

  . 

جقددددت تلاددددال تجددددب   اددددؿ تجاعددددت تهاددددصاريةؾ تددددت  ذ يتددددي  غ 

يجؿ. غ ذدددس  ظدددد ظددد ض  ةدددػ  حدددي   علبدددال ن يةظدددي تجمدددف ك تحدددؽ تحظددد

تق دددددية تجصدددددؿ  ح صعدددددي شيدددددل تحغة دددددك تج صيبدددددك ةفدددددصعد بددددديجةػجفلت غ 

 تجصف ددددفط غ بفلظددددي  غ سددددفير تج ددددلغت  تجرددددت ل  غ ةفدددد  تجاقدددديةت  

غ تحةتسدددددؿ عةدددددال تج ددددد ػ  تجر صح دددددك  غ ذصعدددددي تجدددددتـػز تجصدددددؿ 

علتبردددال تحددددفعد ذددددس تج ددددلتئا تجاقيةـدددك بفددددل ذتاػتددددك  غ اػتئددددت 

شػت ـح  دددػز أجدددؽ   ددد ظي ذدددس تجبصدددػم غ تجقدددلغي تجلةػـدددك تجصدددؿ بدددي

تجرلتةفس تجفعػ  غ بفلظد"
(2)

. 

بردددددي تلادددددال تجدددددب   تج دددددلت  غ تبصمددددديحط تجزةتتدددددك  حفدددددح 

ذعدددت   ةدددا "تشعفدددية  ددديذث" شصف دددك ذدددي  عح صدددط تج دددلت   تجقبيئدددثصدددية  

ذدددس لةتتصعدددي
(3)

  غ تادددصرل  عحدددا تحلذدددك ته ص دددي ـك. ا دددؿ تددديخ 

                                      
(3)

  1983ذ ف ؽ تح ل . تج زتئل: تحذك غ تجر صر   علذرك  / حص ؿ ةس تفمؽ  تج زتئلز خ. غ. م    – 

  15إ. 
(1)

 .15تجرلذ  تجميةي  إ.  – 
(2)

 .50 – 47  15صيجح تجاصصلؾ  ذ يتي   مصففصك .. ش ط تجر تة  إ. .  – 
(3)

 – A. Nouschi. Op. cit.. voir pp. 198 – 199. 
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خ  ةادددد  ذةصددددا  مددددصففصك عقلـددددلض ذبفصددددي  ز تجزةتتددددك تيشددددال 1846

تجة فددل تدددػ   تبصمدديل تج دددلت  جعدددي. ظدد ت ادددؿ تجػ دددال تجدد ؾ بحدددي افدددط 

سدددبي  تجرةيعدددا ةرلتذادددك  دددػتئد تجةدددل  جصأادددفط تج دددلـبك
(4)

 

حصدددؽ غ جدددػ بيشدددال حيجدددك تحظددديجؿ ةر دددث ظددد ض تجرأادددي  ذدددس تجر يتدددك غ 

 تج قل غ تجرايشي .

ألذددددك حددددي    جددددا  ز ناددددك تج ددددلت  خ  ة1847برددددي ححددددال اددددصك 

تجصدددؿ بددديز ـفحدددي تحفعدددي "ةـدددح تج دددةلت "  ةي سدددياك أجدددؽ تج  دددي  

 غ تجقةددددددددددددد  تجيدددددددددددددتـت  دددددددددددددت   ؼ أجدددددددددددددؽ ظددددددددددددد م تجصدددددددددددددير 

غ تجرػت دددؿ
(5)

.  جدددا ذدددي اددد حصط جصدددي عقددديةـل ذةيعدددا تجرقي ادددك ذح صدددك 

تشصبدديض تجمددحفي  تجاحفددي حددػت تجةيجددك تج ددابك تجصددؿ بدديز ـػذددت تحفعددي 

صتددددل ذصددددؿ تجرةيصددددفث تجزةتتفددددك. ذرددددي ذاددددث تجمددددةيز حفددددح ه ـص

تحظدديجؿ ـافيددػز اددؿ  حددي غ ظحدد "  اددؿ حددفس   ددية  تجصقدديةـل أجددؽ 

بيذحدددك  غ ظدددػ  ذدددل ـبدددفس أجدددؽ  ؾ  –عقلـبدددي  –تادددص  إ تج دددلـبك 

حددددت ه أشمدددديشفك جعدددد ت تهاددددصارية تجقددددية  تحددددؽ ةلغر تجصددددير ةقددددػ  

 تجةتـت غ تجصية.

عي  اقت  عت  افعي خ ةأا ث ذس ايةقص1848غ جد عةس ب جا اصك 

غ تاصرلتة عأ فل تجقة  تحؽ  تجرقي اك تشصيية تج قل ةيةث ةظفا

                                                                                       
A. O. M. F80 493. Cercle de Constantine. Rapport de la 2

eme
 quinzaine de juin 

1846. 
(4)

 – F80 510. Rapport fait au ministre de la guerre le 2 septembre 1847.  
(5)

 -  F80 510. Rapport fait au ministre de la guerre le 7 juillet 1848. 
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خ1848تجرصفقك اؿ تيخ 
(1)

  غ  ت صي اال عحا تحلذي  ته ص ي ـك  

ظ ل  تحغةغةففس أجؽ تجب   ةيةث تيخ  اةيز ظرعد تجػحفت ظػ ع لـت 

 –ك تحظيجؿ ذس  ةتسفعد ةر صحي تجػايئث غ تاص  جعي حز "تج  ح

عات  غجؽ ذ يجح تجتغجك" –بري  يت "ش. ةـيية" 
(2)

 تهاصاريةـك.  

ةي سدددياك أجدددؽ  جدددا بددديز سدددبي  تجرةيعدددا تجالةفدددك غ تجقدددػت  

تهادددصاريةـك ةيدددةث تددديخ ـارحدددػز تحدددؽ أ  دددير تحظددديجؿ ةر صحدددي 

تجػاددددديئث ذصعدددددي أسدددددلتخ تجصدددددية ادددددؿ تجقدددددلؼ غ أشدددددزتت تج لتذدددددي  

تجري ـدددددك
)3)

غ تجاقػةدددددي  تج ريتفدددددك غ ح دددددز تحذصادددددك غ تحذددددد م  

تج ل ـدددك غ تج ريتفدددك حفدددح تادددصرل  ظددد ض تجاقػةدددك تح فدددل  بدددتذلت  

حلةددددؿ ةظفددددا..  جددددا  ز تحةتسددددؿ تجرة ددددػل  بيشددددال عاددددػ  أجددددؽ 

 ذ م تجتغجك
(4)

. 

غ ظةددد ت بيشدددال أ تة   ذددد م تجتغجدددك عبةدددح ةلببدددك  دددتـت  تدددس 

ق تجتغجدددك. غ تح فدددل تحةتسدددؿ تجصدددؿ ـرةدددس  ز عفيجدددا افعدددي ةةقدددػ

ذدددس  جدددا  ز تادددص  ت تحةتسدددؿ ذدددس  دددل  تجراردددلـس   دددت ذادددث 

ذصعدددي تقفردددك ه عصدددص   دددف ي  ذردددي   ؼ ةددديج  حفس أجدددؽ تجع دددل  ةافدددتت 

تصعدددي  ةادددت  ز تشصقحدددال ةفدددت تحغةغةفدددفس حفدددح عةدددػت تجدددبا  ذدددس 

                                      
(1)

 – F80 510 Rapport du 23 février 1849. 
(2)

 – CH. – Rchard ; Du gouvernement arabe.. Op. cit.. pp. 64 – 65.  
(3) 

– A. Nouschi. Op. cit.. p. 171. 
(4)

 – A. Rey. Goldzeiguer. Op. cit.. p. 38. 
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ظددد ه  تج  حدددفس أجدددؽ  ريادددفس ادددؿ حقدددػجعد غ  دددث تجراردددل ـ دددلي 

تتحفعد عةيجفي  قفحك ذت
(5)

. 

ظددد ت ادددؿ تجػ دددال تجددد ؾ ع ددديت ال افدددط شيدددي  تجرةيعدددا تجالةفدددك 

اددددؿ ح ددددل تقةددددية غ ةصددددي  تجمددددتغ  غ أ يذددددك  ددددلق تجرػتصدددد   غ 

 تجارددددددددث تحددددددددؽ لةتتددددددددك تجةصفددددددددك غتجدددددددد ة  غ بددددددددلغخ تجاصددددددددا 

غ تجدددت يز غ بفلظدددي  ادددؿ حدددفس بددديز تحظددديجؿ ـ ددديةتػز تجر يتدددك 

لؾ غ ـافيدددػز ادددؿ  تئدددل  ذعصرفدددك أ  بددديز تج ددد ل تج زتئدددلؾ ـيدددص

اددددؿ  %240اددددؿ تجيددددعلـس غ  %40تجةبددددػ  ذددددس تجرارددددل ةزـددددي   

ععددددت  ةيجق ددددي   –نشدددد تم  –تجمددددصك.  جددددا  ز  دددديظل  تجلةددددي صددددل  

تحؽ تجر صر  تج زتئلؾ
(1)

.   

خ أجدددددؽ بيـدددددك 1845 لذدددددك تجر يتدددددك ذدددددس تددددديخ  غ تادددددصرل 

خ  حفدددح بيشدددال ادددصػتععي تمدددفل  غ ادددف ك جح يـدددك  دددث   جعدددي 1850

تج زتئلـدددددػز ـاددددديشػز ذدددددس تجبددددد ر غ تجةلذددددديز ةي سدددددياك أجدددددؽ 

تشصيية تحغة ك
(2)

. 

غ  ددددت هحددددظ تجاصصددددلؾ شصف ددددك جصحددددا تجةيجددددك تجصددددؿ تشصعددددؽ أجفعددددي 

فل تجةيذددددك تحظدددديجؿ  سددددفير  ذدددد م تجصددددير غ تقدددديةتععد عةددددال عددددأ 

أجددؽ تجصقددػ  ةرددي بدديشػت ـقددتذػز تحددفعد ذددس أةددلتخ تقددػ  ةةػـددك عةددال 

                                      
(5)

 – A. Nouschi. Op. cit.. pp. 287 – 288. 
(1)

 – CH. A. Julien. Op. cit.. p. 410. 
 .A. Nouschi. Op. cit.. p. 287 – 230   شتل ب جا53 – 51صيجح تجاصصلؾ ش ط تجر تة  إ.  - ) 2)
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 –  صدددي  ظددد ض تحلذدددك  – ادددري  ذ صح دددك.  جدددا  ز تجفعدددػ   دددت تادددصػجػت 

اقدددت  ػـدددك.ةتحدددؽ ب فدددل ذدددس  ذددد م تجرمدددحرفس ةرقص دددؽ تقدددػ ظد تجل

 100نه  الشدددا ةدددا  10بددديز تجفعدددػ ؾ ـيدددصلؾ تجدددتتة تجصدددؿ عمددديغؾ 

 – 1847خ تجقدددددددػ   ددددددد   ادددددددصػت  )ادددددددلشةس غ تادددددددصرل تشادددددددتت

(  حفدددح اددداؽ ةاددد  تجص دددية تج لشمدددففس أجدددؽ ذحدددا تجةبدددػ  1850

ذددددس ذ صحددددي تج عددددي  غ عػلـاعددددي تحددددؽ تجرةصدددديذفس ةقمددددصففصك غ 

شػتحفعددي ةػتاددفك عددد بل بدديز ـػلتعدددي تجرةصددا تجالةدددؿ تحددؽ ظددد ه  

تجرةصيذفس
(3)

. 

 11غ أجددددؽ ذيشددددا تحلذددددي  ته ص ددددي ـك صددددتة ذلاددددػخ اددددؿ 

خ بقدددديشػز ع دددديةؾ ـددددص  تحددددؽ اددددصح تحةددددػت  1851ذدددديش ؿ تدددديخ 

 ذددديخ ع دددتـل تجرصصػذدددي  تج  حفدددك تج زتئلـدددك بددديجةبػ  غ بفلظدددي 

أجدددددؽ الشمدددددي
(1)

ادددددؿ حدددددفس "بددددديز تحظددددديجؿ عةدددددال أ تة  تجرةيعدددددا  

تجالةفدددك ـرػعدددػز ذػتدددي غ اقدددلت"
(2)

شصف دددك عدددتاي تجراردددلـس ةيدددةث  

 ةظفا.

غ تاددددصرل  عحددددا تحلذددددي  ع ددددل  ةقددددػ  تحظدددديجؿ ةي سددددياك 

ؽ تجرريةاددددي  تهاددددصاريةـك تجصامدددد فك تجر صح ددددك ذددددس ذ ددددي ة  أجدددد

                                      
 .53 – 51 ط تجر تة   شتل إ. ش (3)

(1)
 – A. Nouschi. Op. cit.. pp. 232 – 233. 

(2)
 – J. Duval et A. Warnier. Op. cit.. p. 38.
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تحةتسدددؿ أجدددؽ ادددلي تج دددلتئد غ تج دددلتئا تجبيظ دددك أجدددؽ تجصدددتذفل 

 تجييذث جحاص ل تحظيجؿ اؿ بث ذقػذيعط تجري ـك غ تجلغحفك..

خ حدددث تج  دددي  ذدددس ذتـدددت ةيجرقي ادددك 1856غ جردددي بيشدددال ادددصك 

تج  ددددي  غ   ؾ أجددددؽ ظدددد م تجرػت ددددؿ ةيددددةث ببفددددل غ تاددددصرل ظدددد ت 

خ1186أجدددددؽ بيـدددددك تددددديخ 
(3)

خ حدددددت  تشقددددد   1863. غ ذصددددد  تددددديخ 

 –ذدددد ةؾ ا حددددؿ اددددؿ تجقفددددل تج زتئددددلؾ ةرقص ددددؽ "تجمددددفصيعفط 

 الـددددث غ  22"  ؾ تجرلاددددػخ ت ذبلت ددددػةؾ تجردددد ة  اددددؿ بػشمددددفال

تجددد ؾ حفدددد تجقبيئدددث ادددؿ ذرصحةيععدددي تجصدددؿ   ددد   ذصعدددي تصدددػ  غ  عدددلت  

أسددياك أجددؽ  جددا اقددت تلاددال ذقي اددك  مددصففصك ذ حعددي اددؿ  جددا ذ ددث 

بيذددث تجقفددل  لذددك   ددلؼ ت ص ددي ـك حددي   تاددصرل  ذددي ةددفس اددصصؽ 

 خ حفددددددح اددددددففل  ذددددددس ذتـددددددت تجر يتددددددك غ تددددددد1870 – 1866

تجبدددد ر  اقددددت بيشددددال عحددددا تجمددددصػت  ذددددس  ححددددا حفددددي  تحظدددديجؿ غ 

 تمدددددلظي تحدددددؽ ت  ددددد ق  غ أز جدددددد عةدددددس حفددددديععد  دددددػتت اصدددددل  

تهادددددصارية ةيجةفدددددي  تجمدددددافت   غ تجرز ظدددددل   جقدددددت تيشدددددال تجقبيئدددددث 

تج زتئلـددددك ذايشددددي   ياددددفك ذددددتت ذددددلت  عحددددا تحلذددددي  أجددددؽ حددددت  ز 

تجبا  ذصعي شبش تجقبػة غ  بث ذ ح تجرػعؽ
(4)

. 

                                      
(3)
 – A. Rey. Goldzeiguer. Op. cit.. p. 25. Voir aussi. A. Nouschi. Op. cit.. pp. 291 – 

295.  
(4) 

– Ch. A. Julien. Op. cit.. pp. 439 – 440. 
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خ غ ذدددي ع ظدددي ذدددس تحلذدددي  1867ظةددد ت   دددال ذ يتدددك تددديخ غ 

  تقه  ذدددس تحادددل تج زتئلـدددك. غ تشصيدددل ادددؿ تددديذؿ تتحدددؽ تيدددية

خ تج دددددددلت  ةيدددددددةث ببفدددددددل ذردددددددي لت  ذدددددددس ةددددددد ر 1870 – 1869

تحغة ددك تج صيبدددك غ صددية ذدددس تج دداا عقدددتـل   شصيدددلتتحظدديجؿ. برددي 

  تجرػعؽ غ تج ةيـي. تت 

اددؿ تجددب    دديئ : غ  ددت ه غ ـ ددي جصددي صدديجح تجاصصددلؾ ذددي غ دد  

ـ  دددؽ ذدددي ذدددلؼ ذدددس تجةدددلغ  غ تجرةدددس تحفصدددي ادددأ ػت  ز ادددؿ ادددصك 

خ غ ادددؿ تجمدددصصفس تجحصدددفس ةادددتظي  ـ دددي 1866تجرػتاقدددك جمدددصك  1283

 رمدددددك غ  رددددديشفس  85 ةةددددد  غ  رددددديشفس غ ادددددصك  84 تصدددددؿ ادددددصك 

 خ.1868تجرفيةقك جمصك 

"غ اددددال ذ يتددددك تتفرددددك  غ  ةدددد  اددددؿ تجمددددصفس تجدددد    ةبحددددت 

 ك غ ايئل غ صعي غ  تترعي ةأاي تجمصك تجػافؽ. مصففص

 Aسببهــــــــــــــب 

"تج يئةدددك غ تج دددلت  غ بفلظردددي حمدددبري ـدددأعؿ ع  دددفث  جدددا  غ 

ه ـيددددا  حددددت اددددؿ  شعددددي ذ يتددددك  ددددتـت    ددددل  تجصددددير افعددددي تحددددؽ 

تجعددد م تحذدددفس  غ تجدددب   تجاتدددفد ةةفدددح  شدددط جدددد ـمدددر  ادددؿ تجزذددديز 

ةبعددددي ذددددس تجصددددير تجةبددددية تجمدددديةي ةر حعددددي  دددد   غ  ز بددددث ذددددس   

تجرمدددصفس ادددؿ تحتردددية  غ  ةؼ ذدددي  دددت ح دددث افعدددي ج دددا ي  تيذدددك 

تج حددي  ةددث غ أجددؽ تجة فددل ذددس  ػتصددعد  ـ ددي ةي ـددك غ حيسددل  ذددس 
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تجصيددددصفال غ تج صددددي  غ  بحعددددد جحةيددددفش غ شةددددػض  ـقددددػت: ذددددي ظددددؿ أه 

ذ يتدددك ادددػ ت  جدددد شدددل ادددؿ تجزذددديز تجمددديجي   دددبح غ  ا دددح ذصعدددي  غ 

 ز.جفط تج بل بيجافي

"ادددتز تج دددث تجة فدددل ذدددس  غج دددا تجر ددديةفس صددديةغت ـقصددديعػز ذدددي 

ه ـبددديل ت صفيعدددط  اصدددلتظد ـز حردددػز تحدددؽ تجػصدددػت أجدددؽ ظدددل غ  خ غ 

ذفصدددك غ بفدددل  جدددا ذدددس تحذدددػة تجرةلذدددك  دددلتي  تجرمدددصق ة  ةددديجصتل 

جإلشمدددديز تقدددد  غ  باددددي  جةددددػز تجددددص ط ه عمددددصفف  ذيدددديظت   جددددا 

 دددت  دددرث بدددث أشمددديز  ا ددد  تدددس  بحدددط  غ تجةددديت ادددتز سدددلظي ادددي ل

برددددي ه ـ  ددددؽ  ادددديج صؿ ذددددصعد  اقلعددددط  غ صددددفل   حػتجددددط سددددفقك 

حلذدددك ذدددتت  غ تج دددا ي   دددت  ظحةدددصعد ادددؿ حفدددصعد غ  ذدددلععد عدددتذفلت 

بدددأشعد جدددد ـةػشدددػت ةددديحذط  غ ذدددي عدددلم تجزذددديز ذدددس ةادددتظد أ   تم 

أه ذلتادددد  ـددديةظد  يجفدددك  يغـدددك غ  جدددا ظدددػ تجدددب   تجاتدددفد غ ب دددؿ 

تجر يتددددك اددددػ ت  غ تترددددؽ  ز تاددددرعي ه   دددديظتت تحددددؽ بددددػز عحددددا

لتت اددؿ تج حددي ادديةـي أجددؽ ـػذصددي ظدد ت جددد ـصقفدد   تددصعد غ  حددػتجعد 

جدددد عاصدددتت ذصددد  ححدددال ةعدددد أجدددؽ تقز  غ تجةدددي ذددد  ذدددس  فدددث افعدددي 

اددػ ت  ذتحرددك جددفط افعددي ةحرددك جح حددي  غ صددح  جددا ذصددط ةيتصبددية 

  تجريددديظت  ادددؿ تحذدددػة تجيدددتـت  تجػت ادددك ةي شمددديز ادددؿ ظددد ت تجزذددديز

حز تجيدددل أ ت عأذحصددددط ع دددت افددددط  غصددددياي ذص ل دددك  غ ظيعددددط تجر يتددددك 

تجصددددؿ ححددددال ةصددددي تجمددددصك تجردددد بػة  غ ذددددي ةاددددتظي  ددددت  عددددال ةددددأشػتر 
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ذصلت ادددددك حيغـدددددك ج رفددددد  تجيدددددلغة غ تردددددال اددددديئل تجردددددأبػه  غ 

تجريددلغةي  ة دد   لتئددت اددؿ  اددايةظي بحعددي اةيشددال اددبي اددؿ أعدد   

ج دددي ل ذدددس  ذحعدددي  غ ذددديت ت شمددديز تحفدددط حصدددؽ صدددفلعط ادددؿ تج قدددل ت

 ت زعدددط تدددس عة دددفث  دددػ  ش مدددط غ ادددفأعؿ تجةددد خ تدددس ع  دددفث 

  جا اؿ ذةحط".

 Aفأقىل أونهب انجبئحت" 

اتشعدددي  دددت  امدددت  تجدددزةر  غ  تدددتذال ح دددي ض ةدددلت غ  دددافلت  –  

غ تجصبيعدددي  ةأادددلظي ةةفدددح جدددد ـبدددي جح  حدددفس  ذددد  اددديئل تجردددزتةر

 ذفر  افعي تجبصك. 

 تجلظرك ل غ بصد  غ ةعيئد  ت  عح صعيغ عيجفعي تجرػت ؿ  ذس ةق –  

خ  غ اببعي ذس 1867 -ظا 1284تجػت اك اؿ تجمصك تج يشفك  غ ظؿ اصك 

 ذث تشقفير ذي ـت ل جعي اؿ ذ في عحا تجمصك ذس تحي غ عبس غ 

 ل  جصقصي  ذصط اؿ ا ث تجيصي   حصؽ جد ـبي ذصعي أه تجقحفث ذتت   ذ  

ؿ عحا تجمصك ساف ك  ـ ي جري افعي ذس تجةح ك غ تجريقك ا ز تجةلت ك 

حبػ  تجزةتتك غ تجرػت ؿ اؿ عحا  غذػ تحؽ تج  حفس  ذ  تتخ 

 تجمصصفس تجحصفس  بحعي حمبري عقتخ  بلض نش ي.

"ا بدددددددال تقز غ عدددددددلذح ةةمدددددددا ذدددددددي ادددددددفل   ز تج يئةدددددددك 

تشاددددتتخ  سددددلةتزغ تج ددددلت   ددددت شيددددأ ذصعرددددي  تجرزةددددػة ؟ تجردددد بػة 

  تجرػت ددددؿ ةةفددددح جددددد ـبددددي جحصددددير أ   تم  ددددؿ  تجددددزةر غ ذددددػ
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تصدددت تجةيذدددك أه ذدددس  ادددحرط عاددديجؽ   ذصدددطـصاددديذحػز ةدددط   غ ـمدددصصتغز 

 . جطغ  جا شي ة  حفث  غ تجصي ة ه حةد 

"غ  يذمددددددي  دددددد ت بدددددد   تحادددددداية  اددددددؿ تجمددددددصفس تجدددددد    

غ تح ددددددػت  تجرفبػ ددددددك غ بفددددددل  تجرصقتذددددددك اددددددؿ ادددددديئل تجةبددددددػ 

أـدددتؾ تجصدددير غ ص ددد   غ  دددث تجبفددد  غ تجرفبػ دددك  ذددد  تدددتخ تجدددتةتظد ة

تجيددددلت  أ   تم غ بفددددي ـػذددددت  جددددا  غ ةرددددي ـةددددػز غ ـصددددص  ذدددد   ز 

تجبفددد  ه ـدددأعؿ أه ذدددس ذة دددػه  تجةمدددا بردددي ه ـ  دددؽ  حفدددح  ز 

تجةمدددا  دددل  تحفدددط تجادددتخ غ تج صدددي  بردددي عقدددتخ  لت   تجر دددفبك تحدددؽ 

 ظحدددط ةأسددداي  غ  شدددػتر ذصصػتدددك ه ـة دددفعي تج ةدددل غ ه ـ بدددال جعدددي 

اقددددث  غ نت ةعددددد  جددددا جحمددددفبك غ تج صددددي  ه ذةيجددددك  غ ةةرددددي  بددددث تج

 ةا  تجصير ةا ي غ ص  .

تج فلـددددددك غ  عاف يععددددددي  غ تج لشمددددددفك"غ جددددددػه ا ددددددث تجتغجددددددك 

أحمددديز غهععدددي تحدددؽ ب فدددل ذددددس تج حدددي ةمدددحي تجةبدددػ  غ شةػظددددي 

ج دددير تجصدددير ةدددأذراعد  تغ ـةدددث ةعدددد ذ دددث ذدددي حدددث ةبحدددت عدددػشط غ 

ـةةدددؽ تدددس تجر يتدددك تجصدددؿ  صددديةصعد  ه ذةيجدددك اتشدددط وطُهاااب  ظحعدددي

غ ص دددد  ذددددي ـ ددددفي تج ددددتة ذصددددط غ ه ـرةددددس جدددد غؾ ببددددت حصددددفس  ز 
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ـمدددر  ذدددي ذدددلؼ افعدددي  أ  ذدددي غ ددد  تصدددتشي ةيجصمدددبك أجدددفعد ـةدددػز تيدددي 

جعد غ هللا  تحد.."
(1) 

 –غ جددددد عػتذددددط الشمددددي تجصفددددػة تجةيصددددث اددددؿ تددددت  تجمددددةيز 

شمددددرك  2.307.000غ تجدددد ؾ تشصقددددث ذددددس  تج زتئددددلـفس –تجرمددددحرفس 

1953شمدددددرك تددددديخ  9.000.000أجدددددؽ  1858ادددددصك 
(2)

ةياص ددددد ل  

تحةتسددددؿ تجزةتتفددددك غ عػاددددفاعي  لةتعددددي حبػةددددي جمددددت  حيذفددددي  

تجمددددةيز تجراي ددددفك
(3)

  غ جددددد ع اددددث  ددددف ي  ذدددديخ تجصصددددي   تجرمددددصرل 

جرصػاددد  ش دددفا تج دددل  تج زتئدددلؾ ذدددس تجةبدددػ  غ تجددد ؾ تشصقدددث ذدددس 

 صفدددددية جح دددددل   4,9أجدددددؽ  1870تجػتحدددددت ادددددصك   صفدددددية جح دددددل  5,9

أجدددؽ  ز ـ دددث  1936 صفدددية ادددؿ  2,8جف دددبح  1911تجػتحدددت ادددصك 

  غ ةعددد ت تجيدددةث ـةدددػز 1950 صفدددية جح دددل  تجػتحدددت ادددصك  02أجدددؽ 

أجدددؽ  1934ذحفدددػز  صفدددية ادددصك  18أشصددديي تجةبدددػ   دددت تشصقدددث ذدددس 

  اددددؿ حددددفس عزتـددددت تددددت  تجمددددةيز 1954ذحفددددػز  صفددددية اددددصك  20

( ةدددد    ذ ـددددفس 1954 - 1934 ت ظدددد ض تج صددددل  )تج زتئددددلـفس  دددد

 شمرك. 

                                      
(1) 

ػ صفك جحصيل غ تجصػلـ   صيجح تجاصصلؾ: ذ يتي   مصففصك  عةقفي غ عقتـد: ةتةح ةػشية  تجيلبك تج - 

 .58 – 54  إ. 1954تج زتئل  
(2) 

 ( 1953 - 1858عفػة تت  اةيز تج زتئل ) - 
 :>@8 ?;@8 =:@8 =9@8 =@?8 =<?8 ?>?8 انسُت

ػذد 

 انجزائريٍ

90:2>0222 90;=90222 :0>?80222 <08<20?22 =09280822 >0=>@0822 @09220222 

ػذد 

 األوروبييٍ

8?20:22 :;;0>22 <>?0<22 ?::0;22 @;=0222 @0990:22 802220222 

تس ةس  تظك تت    .Pierre Montagnon. La guerre d’Algérie, Paris 1984, p 51تجرلذ :  

 .11تجرلذ  ش مط  إ. 
(3)

 – Idem., p 122. 
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غ ذدددددػتلت  جصصدددددي   ذصػاددددد  ش دددددفا تج دددددل  تج زتئدددددلؾ ذدددددس 

تجةبدددددػ  غ عقحددددد  تجرمددددديحي  تجزةتتفدددددك ادددددؿ  فدددددير تجرمدددددحرفس 

ظةصدددددية ادددددصك  23.000تجزةتتدددددؿ  ادددددتز ذمددددديحي  تجةدددددلغخ ذدددددس 

1954ظةصددددددية تدددددديخ  45.000أجددددددؽ  1880
(1)

ظدددددد ت ا دددددد  تددددددس  

ةصحعددددي تجةر ددددفي  غ   دددد ية تجزـصددددػز غ تجرمدددديحي  تجصددددؿ بيشددددال ع

 تجصبغ.

غ تج دددددتغت تقعدددددؿ ـاففصدددددي صدددددػة  عي ف دددددفك تدددددس تجصفدددددػة 

تجمددلـ  تجدد ؾ حددت  اددؿ ذمدديحي   فددير تجرارددلـس تجزةتتددؿ تحددؽ 

 حمي   فير تج  حفس تج زتئلـفس.

 1890 1880 1870 1850 انسُت 

 1.635.000 1.245.000 765.000 115.000 انًسبحت ببنهكخبر

 

 1954 1940 1920 1900 انسُت

 3.028.000 3.045.000 2.581.000 1.912.000 انًسبحت ببنهكخبر

 

Aانًرجغ 

Benjamin STORA. Histoire de l’Algérie 

Coloniale 1830 – 1954, Alger. E.N.A.L, 1996,p 

48.   

                                      
(1) 
 - Idem. P 123.  .12تس ةس  تظك تت   إ    .  
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 Albert »غ  دددددعي   تجةيعدددددا تج لشمدددددؿ " جبدددددل  بددددديذؿ" 

CAMUS »  15غ  05تجدددد ؾ ادددديي اددددؿ ةدددد   تجقبيئددددث افرددددي ةددددفس 

عةيدددي تدددس تجة فدددل ذدددس تجيدددعي ت  تدددس تج قدددل تجددد ؾ  1939ذدددػتز 

حدددث ةددديجر صر  تج زتئدددلؾ أةددديز تهحدددص ت تج لشمدددؿ  ارددد  تتصدددزتلض 

ةيجة ددددية  تج لشمددددفك اددددؿ تج زتئددددل أه  شددددط   جددددؽ ةيددددعي عط  دددديئ : 

تحددددؽ تح ددددث ذددددس تجيدددداا تج زتئددددلؾ  %50" تصقددددت ذيلذددددي ةددددأز 

ـقصيعػز ذس تجةييئش غ ذ غة تجصبيعي 
(1)

. 

غ  بفادددددددؿ  ز عةدددددددت  تجر يتدددددددي  ادددددددؿ غاددددددد  تجر صرددددددد  

تج زتئدددددلؾ  ذددددديخ أامددددديل تجر ددددديت جصػاددددد  ذمددددديحي  تجةدددددلغخ  غ 

أظرددديت لةتتدددك تجةبدددػ   غ عزتـدددت تدددت  تجمدددةيز  غ سددداي ذصػاددد  

تجردددددل غ  تجعةصددددديةؾ جحةبدددددػ  ادددددؿ تجقفدددددير تج  حدددددؿ تج زتئدددددلؾ 

جحرارددددلـس برددددي ـػسددددةط تج ددددتغت  ذقيةشددددك ذدددد  تجقفددددير تج  حددددؿ

 تجصيجؿ:

 

 

 

                                      
(1)

 – Hamid- AIT AMAR « La question agraire aujourd’hui » in Insaniyt n° 07 – 

1999, p 34. 
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إَخبجيااااات انهكخااااابر بااااايٍ انقطااااابػيٍ انفالحيااااايٍ انجزائاااااري و 

 (;>@89األوروبي )

  يخىسظ انًردود انهكخبري اإلَخبج

 انقطبع انفالحي نهًؼًيريٍ انقطبع انفالحي انجزائري 

  صفية  8,7  صفية  3,38 قًح صهب

  صفية  7,58  صفية 4,22 قًح نيٍ

  صفية 30حصؽ  27   صفية 08حصؽ  07  شؼير

 

 تجر تة:  ش ز تج تغت ةصي  تحؽ تجراحػذي  تجػتة   اؿ:

Manquené (J) L’Oranie et ses richesses 

agricoles, Oran 1930. P 180. 18تس ةس  تظك تت   إ 

اصتددددلت جرددددي علبصددددط تجر يتددددي  ذددددس ن ددددية اددددف ك اددددؿ ش ددددػر 

تج زتئدددددلـفس اتشعدددددي ةقفدددددال تيجقدددددك ادددددؿ تح ظددددديز  ـمصيدددددعتغز ةعدددددي 

بةدددددػت   عيةـ فدددددك عص دددددل  ةعدددددي ةاددددد  تجمدددددصػت  بقدددددػجعد "تددددديخ 

(  غ "تدددددديخ تج ددددددلت " 1868 - 1867تجقةدددددد "  غ "تدددددديخ تجيددددددل" )

(1860(  )1930 ) 

(1942غ "تيخ ذلـةيز"  غ "تيخ تجبػز" )
(1)

 . 

 

                                      
(1) 

 .19ةس  تظك تت   إ.  - 
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غ ـ  ددددددث عقلـددددددل تاددددددصاريةؾ تجةيجددددددك ته ص ددددددي ـك جحمددددددةيز 

 تج زتئلـفس بيجصيجؿ:

"ادددتجؽ تجر ذدددح تجصامددد فك ظددد ض  ـ دددي  تذصفددديل تج دددلت    صدددي  

  غ ظدددػ تهذصفددديل تجددد ؾ بيشدددال ح دددفحصط تجدددتذية تجةيذدددث 1866ادددصك 

 جةث تجرزةغتي  ةري افعي تج ػتبط 

غ تج  ددل تجصددؿ ـ ددت افعددي تجرمددصقلغز ذددس تجمددةيز   صددي  ذػاددد 

 تج لـي ذل غ ت جافيعد.

"غ تدددد غ  تحددددؽ  جددددا  صددددفبال تقةددددية  غ تجرصددددية  غ تجر دددديةؾ 

ةصمدددرد ة اددددث ا ددد   تج ددددلت   ذردددي  اددددعد ادددؿ عقػـددددك تجةددددػجفلت غ 

تجصف ددددفط جددددتؼ تجمددددةيز ةيددددةث ذ فددددي  اددددؿ تجػ ددددال تجدددد ؾ بدددديشػت 

 ذػسػتي جيصؽ تقاي .

عدددددددص   فاددددددديز تجرػت دددددددؿ تح دددددددلؼ ةمدددددددبا تجرفددددددديض "غ جدددددددد 

تجرمدددرػذك  غ تشادددتتخ تجةددد  تبدددل تجرمددديحي  تجعيئحدددك تجصدددؿ حلذعدددي 

تج  ددددي  ذددددس  ؾ شبددددي   غ تحفددددط اقددددت  ةفددددت   فادددديز ةةيذحعددددي اددددؿ 

شقدددددي  ب فدددددل  غ ادددددؿ ب دددددػز  رددددديز غ  ةةادددددفس اددددديتك  حصدددددؽ  ز 

تشةدددتة ادددال تحبصددديخ ادددؿ ةاددد  تحذددديبس أجدددؽ الشدددا غتحدددت  ظددد ت 

ذتـصددك تجرتـددك   ذددي اددؿ تج صددػ  اقددت  ددث اددالظي تددس  تصددت ذيددية 

تج لشدددددا تجػتحدددددت  غ دددددت عدددددد جح ل دددددك تجامدددددةلـك تجصيةادددددك ج بدددددػت  

  لت ظي ة رمفس اصصفري جحل ر تجػتحت.
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"عحدددا ظدددؿ ذايشدددي  تج ددد ل تجددد ؾ  دددتخ سدددلـبصط حشدددػتر تحغة دددك  

غ جةددس ذددي حدديت تج رددير ةاددتذي عددد  جددا تجددصق  اددؿ تجةددل   غ ةددي  

ادددديج  ل تجدددد ؾ بدددديز ـةددددل  ةرةددددلت فس  دددد ت ذددددس بفددددل  دددد ث؟ "

تجمدددصػت  تجرصػاددددفك  صددددبح ه ـةددددل  اددددػؼ ةػتحددددت  غ ذمددددص تذي 

 رياددددي غتحددددتت ةددددتت ت صددددفس ادددديةقي  برددددي  ز تددددت ت ه ةددددأر ةددددط ذددددس 

تجر بددددفس تج دددد ية  ددددت ةي ددددلغت تجةددددل  ةأش مددددعد  غ ظةدددد ت ةقفددددال 

ذرددديظفل تجلذددديت غ تجصمدددي  غ تح  ددديت ذدددس بفدددل ذدددػتة  جحدددللق. غ 

   ةعددي ذلتبددز تجصمددػت  غ تحددؽ تجددلبد ذددس تجصػادد  اددؿ ذددي   جددص

تجريددديةـ   ت  تجص ددد  تجاددديخ  ادددتز ظددد ض جدددد عةدددس  دددت  تدددت  أه ادددؿ 

شفددديق ذدددت ذةدددتغ   ددديةي ذصفقدددك تجصارفدددل  جدددد ـمدددص ت ذصعدددي ادددػؼ 

ذددز   حفددث ذددس تجمددةيز  اددؿ حددفس ةقددؿ تج ددز  تحببددل ذددس تجرمدديبفس 

 غز  ؾ تشص ير
(1)

. 

 @=?8يبي  ;8

ـػتصدددث تج دددلت  أع ادددط ادددؿ تجرقي ادددك  أه  شدددط جدددد ـصصيدددل أجدددؽ 

حدددت تقز أجدددؽ ادددؿ تجصيحفدددك تجػت ادددك بدددل  تجفلـدددي تجػتصدددحك ةدددفس 

افحفددددا افددددث غ ةمددددةل . غ اددددفالاةد تج ددددتغت   شدددديض ةأاددددري  تجقبيئددددث 

تجصدددؿ بزتظدددي تج دددلت  ةةمدددا تجرصدددي ي غ ةيجرمددديحي  تجصدددؿ ع ففعدددي 

                                      
(1) 

تس تبت تجةرفت لغلغ: ش ػإ غ غ يئي اؿ عيةـخ تج زتئل تجرايصل    .H. 230, A.M.Gتجر تة:  - 

 .113إ.   2007   ـػتز تجرفبػتي  تج يذافك  تج زتئل 1900 – 1830
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تة  ذمدددددددديحصعي حيدددددددػ ض تجة ف ددددددددك  غ ةيج مدددددددديئل تجةيصدددددددحك ذقدددددددد

 ةيجرةلت  )تجزغـ ك( غ ب جا ةيجقبيئث تجرعت  .

 –جهت قسُطيُت  -

انًساااااابحبث انخااااااي  أسًبء انقببئم

يغطيهااااااااب انجاااااااازاد 

 يقذرة ببنهكخبراث

انخسااااااااااااااااااااااااااابئر 

انحبصاااااهت يقاااااذرة 

بااااااااااااااااااااااابنًحراد 

 )انزويجت(

 انقببئم انًهذدة

  غه  ببي  21/2 50.000  غه  تبت تجصػة

 تجملتغـك 6 10.000 غت ؾ ةػص ل

 –جهت ببحُت  -

  30 5.600 ته  ل حح يغؾ

 ع عط 10 1.000  غه   حفح

 حلتبصك ذلـصك 3 50 حلتبصك تجرا ة

 لغؼ 6 3.000  غه  ا يجك

 6 10.000  غه  ةػتػز
 غه  اؿ تحؿ 

 عيحري 

 ةصؿ ذاياك 15 20.000  غه  احفيز

  26 40.000  غه  ا خ

 غه  تحؿ ةس 

 صيةػة
20.000   

  3 10.000 تبتؾ  غه 
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 –جهت سطيف  -

أسًبء انقببئم 

 انًجخبحت

انًسبحبث انخي 

يغطيهب انجزاد 

 يقذرة ببنهكخبراث

انخسبئر انحبصهت يقذرة 

 ببنًحراد )انزويجت(

 انقببئم انًهذدة

  15 4.000  ترية تجتعل 

  15 6.000  ترية تجقبحك

  ظريك 20 9.000 ةـ ك تجتعل 

  23 10.000 ةـ كتجقبحك

  2 4.000 تجاحرك

  21/2 650  غه  ذػصحؿ

  3 5.000 تفس عيبلغ 

  188 2/1 208.900 تجر رػر

 

 208.900غ ـبحدددددغ أ ز ذ ردددددػر تجرمددددديحي  أجدددددؽ ظددددد ت تجفدددددػخ 

ذةلت ددددي غ ش ددددي   188ظةصدددديةت  برددددي عبحددددغ تج مددددية  ذمدددديحك 

 ظ ت غـبتغ  ز اقط تج لت   ت عد عقلـبي.

 

 A1انًصاااذر KK 51 A.O.M.   ػاااٍ ػباااذ انحًياااذ  و و

 0 =88 – >88ص0 
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 @=?8جىاٌ  ;

أسًبء انقببئم 

 انًجخبحت

انًسبحبث انخي 

يغطيهب انجزاد 

 يقذرة ببنهكخبراث

انخسبئر انحبصهت 

يقذرة ببنًحراد 

 )انزويجت(

 انقببئم انًهذدة

  غه ببي   150 90.000  غه  تبت تجصػة

  ذفل

 ذػـك  التغـك 5 90.000 ع برك

  ةي ذحفيل 15 5.000 ةػ ص لتغه  

 ذف ث غ تجقث 4 10.000 الذفػ 

   254 ذفحك

 –جهت ببحُت  -

 ع عط  حلتبصك 180 16.000 ته  ل حح يغؾ

 ذلذك  لغؼ 65 8.000  غه   حفح

 غه  اددددددؿ تحددددددؿ  8 1.500 حلتبصك تجرا ة

 عيحريشال

 ةصؿ ذاياك 16 15.000  غه  ةػتػز

ةيعصدددددددددددددددددددك  ةي  7 5.000  غه  ا يجك

 تجرتشفك

  6 20.000  غه  تبتؾ

  15 20.000  غه  احفيز

  70 50.000  غه  ا خ
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 –جهت سطيف  -

دائرة سطيف 

Aانؼسكريت 

   

  22 4.000  ترية تجتعل 

  19 10.000  ترية تجقبحك

اؿ تج عك تجيريجفك   30 11.000 ةـ ك تجتعل 

تج لةفك ج عك 

  مصففصك

تج عك تجيريجفك  30 12.000 ةـ ك تجقبحك

تج لةفك ج عك 

  مصففصك

  5 3.000 تجاحرك

  2/21   غه  ذػصحؿ

  4  تفس عيبػة 

 

دائرة بجبيت 

 :انؼسكريت

   

  8 3.000 تفي 

  3 5.000 ذايسفت

  2 8.000  غه   حػ 

   دائرة بىسؼبدة 
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 :انؼسكريت

   5.000  غه  التي

   1.000  غه  ترػة

  667 2/1 275.825 تجر رػر

 A1انًصذر KK 51 A.O.M.  00?88 – <88ػٍ ػبذ انحًيذ  و و  ص 

  1868غ  غت ذدددديش ؿ  1867اددددؿ تج صددددل  ذددددي ةددددفس  غت ذػـحفددددك

 صدددددددفبال  ةتسدددددددؿ تجرقي ادددددددك تجصدددددددؿ ـبحدددددددغ ذ ردددددددػر ادددددددةيشعي 

  34.271شمددددددددددرك  ةػافددددددددددي  ةدددددددددديجةػجفلت ةح ددددددددددال  1.200.000

 عصػلتعي تج عي  تجرةصح ك بري ـحؿ:

Aشمرك. 150.399ةات  اةيشعي تجبيجغ  جهت ػُببت 

 %4,5غاي    ؾ ةصمبك  6.881 صيةعي 

Aشمرك 399.287ةات  اةيشعي تجبيجغ  جهت قسُطيُت 

 %2,5غاي    ؾ ةصمبك  9.663 صيةعي   

Aشمرك 411.137ةات  اةيشعي ةيجبيجغ  جهت سطيف 

 %2,0غاي    ؾ ةصمبك  8.057 صيةعي   

  شمرك 240.539ذعك ةيعصك : ةات  اةيشعي تجبيجغ 

 %4,0غاي    ؾ ةصمبك  9.670 صيةعي   

 انهجرةA  -رابؼب 
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بددديز ذدددس شصددديئ  تهادددصففيز ظ دددل  تحظددديجؿ  ارددد   عدددد عقمدددفد 

 تئدددل  تصيةدددك
(1)

أجدددؽ  فدددي   تجمدددعػت تجصدددؿ اص دددبح بحعدددي "جحةػجدددػز"  

 بفحدددك اددديئل  شةدددػ  14ادددػؼ   غ تجراردددلـس  حفدددح جدددد عدددزت عقصفصعدددي

 بفحددددك ةقفددددي   ت ـددددتغ    21تجع ددددل  غ تجرفددددية   ذددددس  ةتسددددفعي غ 

 جددا  ز ذةصددا تصيةددك بدديز ـارددث تحددؽ أ ددلتي تجقبيئددث تجرصرددل   ذددس 

 20 ةتسددفعي غعيددلـتظي  ااحددؽ اددبفث تجر دديت اددؿ عقلـددل جددط ةصدديةـخ 

   بدددددل  ز تجل ي ردددددك غ ظدددددؿ أحدددددتؼ تيددددديئل ةصدددددؿ 1853ذددددديش ؿ 

تحدددؽ تجرمدددصارل غ ةتا دددك بدددث   دددػر جدددط غ  صددديجح  حدددال  ددديئل 

 شددددددط "ه ـلذددددددؽ ذصعددددددي  ددددددؿ  غ تحا ددددددث  ل ظددددددي بحفددددددك ذددددددس 

 ةسصي"
)2(

 حما عابفل ظ ت تجرةصا.

ذدددددس  دددددل   1845جقدددددت  دددددتة  ذمددددديحك  تئدددددل  تصيةدددددك تددددديخ 

ظةصددددية  ذصعددددي حددددػتجؽ:  275.038ةددددا:  سددددبي  تجرةيعددددا تجالةفددددك

ظةصددددددديةت ذبحفدددددددك  حفدددددددح  71.390ظةصددددددديةت ادددددددعحفك غ  183.684

 بػ دددي.  1.169 فردددك غ  3.134صيدددل ادددؿ بيذدددث ت  حدددفد حدددػتجفؽ: ـص

غ ـرةدددس تجقدددػت  ز  تئدددل  تصيةدددك بيشدددال عصقمدددد أجدددؽ  مدددرفس ةئفمدددففس 

ظرددددي: اددددعػت ذتـصددددك تصيةددددك غ ذبدددديت أـددددتغ  غ ـةددددت تجددددتتئل  ذددددس 

تجيدددددريت تجبةدددددل تحةدددددف  غ ذدددددس تجيدددددلق  تئدددددل  تجقيجدددددك غ  بفحدددددك 

                                      
(1) 

– A.O.M. 10H13. Historique de subdivision de Bône année 1852. Bône, le 20 

janvier 1853. 
(2) 

– Idem. 
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لةت ل   غ ذددددس  تجةصيشيددددك  غ ذددددس تج صددددػ   تئددددل   يجرددددك غ  بفحددددك

تج ل   تئل  اةفةت 
(3)

. 

غ اادددد   جقددددت ظدددديذل  عحددددا تجقبفحددددك أجددددؽ عددددػشط  اددددؿ حددددفس  ز 

 –تجقبيئدددث تح دددلؼ بيشدددال عر دددث  يظلـدددي   دددػتي بفدددل حقفقدددؿ  ؾ 

جحقعددل   ز عبددتؾ ذددي ه ع  ددؿ  شتددلتع ددفل  –اددؿ ةادد  تجتددلغ  

غ تجددددددبفش غ تجصقصفددددددث تج ردددددديتؿ  حفددددددح  تحددددددس تجصقفددددددا  غتشددددددػ 

(Doineau ) - ادددؿ ش دددط تجيدددعل غ تجاددديخ  –ةئدددفط ذةصدددا تصيةدددك

 ز ادددحػم ةلادددي  تحظددديجؿ ةيجمدددعػت  صدددية "ذفدددتت". ادددؿ حدددفس  ز 

ةا   فػ  ت ـتغ   ت   علغت اػ  تجصفك"
(1)

. 

غ ذعرددددي ـةددددس ذددددس  ذددددل اددددتز ذةدددديغه  ذةصددددا تصيةددددك   تة  

تجقبيئددددث ذبي ددددل   بيشددددال اي ددددحك اددددؿ  ب ددددل  غ يععددددي  اددددؿ حددددفس ةددددت  

غ صدددية ظدددد تجقبيئدددث ظدددػ  ايئقدددكؿ ـمدددفل ةمدددلتك تعمدددير ت  حدددفد تجردددتش

ل ذدددس  الت ظدددي أجدددؽ ظددد ت فدددتجص ةفدددل ادددؿ ذ دددفلظد ةادددت  ز  ظدددا تجة 

تجرةصدددددا جرالادددددك شػتـددددددي تجمدددددحفك تهاددددددصاريةـك ع ددددديض ذػسددددددػر 

تهاصففيز
(2)

. 

 نصبنح االسخيطبAٌ انثروة انحيىاَيت حسخير –خبيسب 

                                      
(3) 

– A.O.M. 10H13, Rapport géneral sur le cercle de Bône et de l’Edough en 1845. 
(1) 

– F80 501. Cercle de Bône. Rapport du mois de janvier 1853. 
(2)

 – F80 495. Cercle de la Calle. Rapport de 1
ere 

quinzaine de décembre 1848.  
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بددددديز تظصرددددديخ سدددددبي  تجرةيعدددددا تجالةفدددددك ةددددديج ػة  تجةفػتشفدددددك 

تظصريذدددددي ببفدددددلت  غ بددددديز ادددددافعد جصمددددد فل عحدددددا تج دددددػة  تجعيذدددددك 

جر دددددديجح تهاددددددصففيز غ تهاددددددصارية ةيددددددةث تدددددديخ ةاددددددت اددددددففل  

ذدددس  ددد ت  –تجراردددلـس تحدددؽ تحةتسدددؿ  اعدددث ـرةدددس جصدددي تجةيدددي 

أجدددؽ  ؾ حدددت  بددديز ظددد ت تهظصرددديخ غ ظددد ت تجمددداؿ؟   –ةاددد  تجصقددديةـل 

رعدددديخ ه  دددا  ز ذ امددددك تجرةيعدددا تجالةفددددك تجصددددؿ بيشدددال ع ددددفح  ة

غ  قفحددك أجددؽ  ةذددك  شعددي ذاحصعددي عص دديغل أ ددية صدد  حفصعددي   ببفددل 

 دددت  ظبدددال أجدددؽ  ةادددت ذدددس  جدددا  حفدددح تع دددط ع ةفلظدددي شةدددػ عػذفدددط 

تجمفيادددك تج  حفدددك ادددؿ تجدددب   عػذفعدددي ـ دددتخ تجر ددديجح تهادددصاريةـك 

 غ تهاصففيشفك..

يجصمددددبك ج ظدددديجؿ  أه ةغ أ ت بيشددددال ع ددددية  تجةبددددػ    ددددث ايئددددت  

اددددؿ  فددددي   تجرقلتشددددؿ ةرتذيشددددك  ددددت حققددددال ةادددد   – ذدددد   – شعددددي 

تجصصددديئ  ادددؿ تجةدددل  غ تجدددزةر ةيدددةث جدددد ـيدددعت جدددط شتفدددل حفدددح عدددد 

أصددد ل تحةتسدددؿ غ علبدددال  فادددك  ةسدددفك جحرلتدددؽ  ظددد ت تحذدددل 

بددديز  دددت   دددية  حدددي تجرةيعدددا تجالةفدددك تجصدددؿ بيشدددال ع يدددؽ  ز عدددلؼ 

علةفدددددك تجرػت دددددؿ عصلتذددددد   ارددددد   ذةصدددددا ةدددددلي ةدددددػتلـلـ   دددددت 

  ببدددلؼ جحرلتدددؽ"  ددد  ذمددديحي
(3)

 حبعدددي غ  دددال  ذدددس  ذدددث 

 تجةيذك.

                                      
(3) 

– A.O.M. Série K. Cercle de Bordj. Rapport du 23 janvier 1856. 
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ظدددد ت غ  ددددت ج صددددال ذ امددددك تجرةيعددددا تجالةفددددك اددددحفيععي تجاحفددددي 

حددددػت تج فددددل تجدددد ؾ بدددديز ـعددددت  تج ددددػة  تجةفػتشفددددك شصف ددددك  دددديظل  

تهادددصففيز غ تج  دددي  غ تحغة دددك  حفدددح  تدددال أجدددؽ ةددد ت تج عدددت ذدددس 

 ذدددددث تجة دددددي  تحدددددؽ عحدددددا تج دددددلغ  غ  جدددددا ةصزغـدددددت تحظددددديجؿ ةدددددا: 

غ ت صدددفب   جةريـصعدددي ذدددس تج دددػر غ تجبدددل  جاحدددي""ت
(1)

  دددت   

 تهاص ي   ذصعي.

 ظرفدددددك تج دددددلغ  تجةفػتشفدددددك  ادددددتز عقددددديةـل تجرةيعدددددا  غ جرالادددددك

 غشددال أح ددديئفي   ددديخ ةػسددداعي سددبي  عحدددا تجرةيعدددا ةادددت ترحفدددي  

تجص صددفش غ ت ح ددي  اددؿ تجقبيئددث ذددس  ذددث عقددتـل تج ددلـبك اددؿ بددث 

تيخ تحؽ عحا تجةفػتشي  تجصؿ بيشال بيجصيجؿ
(2)

: 

 خ1855 خ1854 خ1853 خ1852 انُىع

 ة اي  76.178 ة اي  57.551 أحصُت
76.077  

 ة اي
 ة اي  84.399

 74.703 76.880 73.150 58.203 بغبل

 426.715 416.714 367.657 309.969 بقر

 2.534.469 2.166.446 2.378.960 1.817.848 غُى

 1.064.138 1.377.141 869.501 709.046 يبػز

                                      
(1)

 – F80 560. Cercle d’Ain Beida. Mois de janvier 1857. 
(2) 

 - A.O.M. 10H60. Tableau statistique de la population arabe soumise à 

l’administration militaire.
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خ  ةادددد  ذةصددددا ةيعصددددك عقلـددددلض 1857 – 1856غ  دددد ت اددددصصؿ 

تج ي حدددك ادددؿ عحدددا تج دددلغ  شصف دددك عمدددي   تج حدددػي  ذبفصدددي افدددط تج مددديئل

ةيجرصفقدددك  ذردددي علعدددا تصدددط ظددد م تجة فدددل ذدددس ذػت دددؿ تحظددديجؿ
(3)

 .

غ  ددت  تفدددؽ ذ ددديه تددس ح دددد عحدددا تج مددديئل اددؿ  بفحدددك ترددديذل  ذدددس 

خ اةيشال بيجصيجؿ1856  ت أح يئفي  تيخ 
(4)

: 

 

 انخسبئر انُىع

 ظحةال 89.638 164.890بصد غ ذيتز 

     6.357 39.234         تجبقل 

 05 3.100     تحح صك 

 

ةئدددفط ذةصددددا  يجرددددك   (Mesrine ذدددي تج ددددية  "ذمدددلـس" )

ـاردددث جةردددث تجقبيئدددث تحدددؽ ع عدددد  ظرفدددك  –ذدددس ذعصدددط  –اقدددت بددديز 

ت ذددددلت ت  تجرص دددد   ذددددس  ددددل  تجةدددديبد تجادددديخ غ تجرصاحقددددك ةبصددددي  

 بدددددددػت  ببفدددددددل  )  دددددددت حريـدددددددك تجرػت دددددددؿ( غ بددددددد ت عزغـدددددددتظي 

ةدددديجاحي"
(1)

غ ه  ددددا  ز ظدددد ت تجةددددلإ تجيددددتـت ذددددس  بددددث سددددبي   .

                                      
(3) 

– F80 506. Cercle de Batna. Résumé de l’année 1857. 
(4) 

– F80 506. Cercle de Batna. Rapport du mois de février 1857. 
(1)

 – F80 506. Cercle de Guelma. Rapport du mois de mars 1857. 
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تجرةيعدددا تجالةفدددك ةيجصمدددبك جصحدددا تج دددلغ  تجةفػتشفدددك جبدددفس أجدددؽ  ؾ حدددت 

بددديز تجرمدددصارل ـاحدددي تحفعدددي نذددديه ببفدددل  ادددؿ عفدددػـل ت ص دددي ض غ 

ااددد   اقدددت عأامدددال ادددؿ ةاددد  تجدددتغتئل ذ دددث عحدددا تحبدددػت   شددد بل 

بػ دددي  400عدددد ةعدددي ةصدددي  تحدددؽ ادددبفث تجر ددديت:  تئدددل  ةيعصدددك "تجصدددؿ 

 ـػت  تجةفػتشي "
(2)
0 

ـصددددك يجقددددت بدددديز ظدددد ه  تج ددددبي  ـ ػةددددػز  شةددددي  تجرقي اددددك جرا

تجرلتتدددؿ غ ذدددي ـصصيدددل افعدددي ذدددس  بصددديخ غ  شاددديخ. اقدددت اددد ث عقلـدددل 

ةصدددي  تحدددؽ عاحفردددي  ذدددس  –ذةصدددا ةيعصدددك  ز  حدددت سدددبي ط  دددت  ددديخ 

 صفدددديةت ذددددس  6000ةيهع دددديت ةيجقبيئددددث ج ردددد  حددددػتجؿ  –اددددحفيعط 

تجاحي حفح غساال عةال ع ل  تجقيئت تحتحؽ جحتتئل 
(3)

. 

بردددي اددد حال جصدددي عحدددا تجصقددديةـل ذدددي عرحةدددط تجرقي ادددك ذدددس  دددلغ  

خ1864حفػتشفك تيخ 
(4)

: 

 

 و;=?8سُت  انُىع

 151.414 انخيىل

 140.576 انبغبل

 44.399 األحًرة

                                      
(2)

 -  F80 506. Cercle de Batna. Rapport du 2
eme

 trismestre 1857. 
3) )

 – F80 506. Cercle de Batna. Rapport du 2
eme

 trismestre 1857. 
(4)

 – T.E.F. Statestique générale de l’Algérie. 1864 – 1872.  
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 370.374 انبقر

 2.827.184 انغُى

 1.382.700 انًبػز

اددد حال جصدددي بددد جا عحدددا تجصقددديةـل عفدددػة ذدددصط تج دددصد تجددد ؾ  غ  دددت

 بيز بيجصيجؿ:

 خ1872 خ1871 خ1870 خ1869 خ1868 انسُت

 5.772.227 4.869.060 4.754.617 4.146389 4.064.373 انغُى 

 

 ذدددي عقددديةـل  مدددرك ادددففي اقدددت  اي عصدددي ةتح ددديئفي  عبدددفس ذدددس 

ذصعددي تجمفياددك   جعددي علتذاددي اددؿ عحددا تج ددلغ  شصف ددك جاػتذددث ب فددل  

تهادددصاريةـك ش مدددعي تجصدددؿ جدددد عمددديتت تجقبيئدددث تحدددؽ تهادددصقلتة شصف دددك 

تج دددديةت  تجصددددؿ عيددددصعي غ ذصعددددي بدددد جا تجاػتذددددث تح ددددلؼ تجفبفافددددك 

 بيج  ي  غ تحغة ك غ بفلظري.

غ ظ ض ت ح يئفي  بيشال بيجصيجؿ
(1)

: 

 شمبك تجصق  خ1869 خ1868 خ1867تيخ  انُىع

 %18 ة اي     656 ة اي     588 ة اي     796 إبم

 %48 9.159 10.253 17.469 بقر

 %69 93.240 114.386 297.704 غُى

 %53 43.343 55.338 90.997 يبػز

                                      
(1)   

-A.O.M.K. Rapports mensuels. Subdivision de Sétif 1854 – 1870.
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غ ذعرددددي ـةددددس ذددددس  ذددددل اددددتز تجقبيئددددث بيشددددال ع ددددفلظي عحددددا  

تجرةيعددددا غ تجمددددحفي  تهاددددصاريةـك تيذددددك ج اددددص يةك ةرددددي عةصدددديي 

 ذددددددددددس  ددددددددددلغ  حفػتشفددددددددددك  ظدددددددددد ت ا دددددددددد  تددددددددددس تجصامدددددددددد ي  

غ ت ذددددلت ت  تح ددددلؼ تجتيجرددددك  تجصددددؿ بيشددددال ع ددددلي تحددددؽ عحددددا 

تجقبيئددث ذ ددث: "ةفدد  ذددي عرحددا جيددلت  تج فددلتز جحةددل    ددد عدد ذل ذددل  

  يشفدددددددددك ةبفددددددددد  ذددددددددددي ت دددددددددصل  غ  ددددددددددلت  ذةيشعدددددددددي  فددددددددددػه.. 

غ ظةدد ت اددتز تجرصي ددفل تجصددؿ ع ددتةظي تجمددحفك تجاحفددي  بيشددال عةصددػؾ 

ز تج ةدددل  تحدددؽ ذزئفدددي  تتـردددك تج دددتغؼ.. غ ذردددي ـ حدددظ ة ددد    

تجمددديئت  جحمدددحفك ظدددؿ  شعدددي عافدددؿ ش مدددعي تجةدددي  ذعردددي حدددت .."
(1)

 .

" .  –غظددددػ  –عحددددا ظددددؿ  ددددعي    حددددت سددددبي  تجرةيعددددا تجالةفددددك 

 تس غت   ذي ـ لؾ ذس  حد غ تسفعي . –ظفقػشفال" 

 انضرائبA  –سبدسب 

ـةصدددي تجرةصدددث ةمدددحا تحظددديجؿ ذدددس  ةتسدددفعد غ ذدددل ظد ذصعدددي  

لظد ادددؿ  تذدددك تجةػجدددػز غ ادددػق  جدددا  ةدددث غ ش دددفعد غ  دددصحعد  ةدددث اددد  

ةرػذدددا تحذدددل تجرحةدددؿ ةصددديةـخ  تجبيظتدددكادددلي تحدددفعد تج دددلتئا 

 . غ ظؿ  شػتر:2 تجري   1845 - 1- 17

 تجةةل )بلت   ةتسؿ تجازت(, – 1

 تجايل )سلـبك تجةبػ (. – 2

                                      
(1) 

– F. Hugonnet op. cit.. pp. 148 – 150. 
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 تجزبي  )سلـبك تحشايخ(. – 3

تحغادددك )سدددلـبك بيشدددال عدددتااعي  بيئدددث تج دددةلت    ج فدددال  – 4

 (.1858حػتجؿ 

غ ه غذددددددػ  جحزذددددددك سددددددرس ظدددددد ض تجر رػتددددددك ةدددددديجلبد ذددددددس 

غذػ ظدددي ادددؿ عحدددا تج صدددل   غ ةددديح   ادددؿ غهـدددك  مدددصففصك غ تصدددت 

 ةاددددددددددد  تجقبيئدددددددددددث ادددددددددددؿ ذصدددددددددددػ  تجرقي ادددددددددددي  تح دددددددددددلؼ. 

ادددط  يةصدددك  غ تجصدددؿ عص فدددل ذدددس غ ظددد ض تج دددلـبك تجصدددؿ ه عػذدددت جعدددي  

 بفحددك أجددؽ   ددلؼ عددتا  اددؿ تجػ ددال تجةيسددل ةأ ددةيت  دد  : تجحزذددك 

 غ جزذك تجص فث. Lezma des feuxتجقية   تجحزذك تجبفصفك  

غ ذددددس تجرصياددددا أسددددياك  أجددددؽ بددددث ظدددد ض تج ددددلتئا تجالةفددددك  

سدددلـبك تجدددل ر تج يصدددك ةيجقبيئدددث تجةبدددلؼ تجرالغادددك بددد جا ةيادددد 

ال ةقدددلتة ذدددس ت جريةـيددديت "ةتشدددتغز" ةصددديةـخ تجحزذدددك  غ تجصدددؿ السددد

 .1858ذػتز  19

غتج ددددتغت تقعددددؿ ـقددددتخ جصددددي ةفيشددددي ةر صحددددي تج ددددلتئا تجالةفددددك 

تجصدددددؿ ـ  ددددد  جعدددددي تجرمدددددحرػز غ ت ادددددلتئفحفػز بفدددددل تجرص صمدددددفس 

ةيج صمدددفك تج لشمدددفك ةيحةتسدددؿ تجرتشفدددك غ تجامدددةلـك ادددؿ تجػهـدددي  

 تج   .

 

 



289 

 

 

 

 

 واليت قسُطيُت انجزائر واليت واليت وهراٌ األراض

 

 

 

 تجرتشفك

 تجزبي 

 تجايل

" 

" 

" 

" 

" 

 تجزبي 

 تجايل

" 

جزذك تجقبيئث 

 تجةبلؼ

"       "      " 

"       "      " 

"       "      " 

 تجزبي 

 تجايل

 تجةةل

 تجةةل

 تجحزذك تج يةك

 تجحزذك تجبفصفك

 جزذك تجص فث

 تجزبي  

 تجايل

" 

 تجحزذك تج يةصك

 تجحزذك تج يةصك

 تجزبي 

 تجايل

" 

 تجحزذك تج يةصك

 جزذك تجص فث

 تجزبي 

 تجايل

 تجةةل

 تجحزذك تج يةصك

 جزذك تجص فث

 

 AانًصااذرS X 117 . A. O. M.  :تددس تبددت تجةرفددت لغلغ

 – 1830ش ددددددػإ غ غ دددددديئي اددددددؿ عدددددديةـخ تج زتئددددددل تجرايصددددددل  
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. إ. 2007   ـددددددػتز تجرفبػتددددددي  تج يذافددددددك  تج زتئددددددل  1900

125 – 126. 

غ ةدددديجلبد ذددددس تحغة ددددك غ تجر يتددددي  تجصددددؿ بيشددددال عددددأعؿ تحددددؽ 

تجمدددةيز اصة دددتظد بردددي عة دددت تجةبدددػ   ادددتز ت  تة  تج لشمدددفك جدددد 

ع ددػق بددث  ةيظ ددطعةصددل  جدد جةس ةددث  حددال ع ددلي تحددفعد سددلتئا 

أذةيشفددددديععد. اقدددددت بصبدددددال ذلـدددددت  "تح بدددددية تج زتئلـدددددك" ادددددؿ ظددددد ت 

ز ذددددػت 15تج  ددددػإ حددددػت ذبيـددددك تج ددددلـبك ةيددددلق تجددددب   اددددؿ 

"جدددفط ظصددديم  ؾ  دددؿ  ـدددتت  هجدددك  ي ادددك  خ  ذدددي ـحدددؿ:1845تددديخ 

تحدددؽ عقدددتخ اددددففلعصي  ادددػؼ تةع ددددير تج دددلـبك ت  حفرفددددك تجصدددؿ جددددد 

عيددددعت  ؾ عفددددػة ةيجرقي اددددك"
(1)

 –  حفددددح  ددددتة  عحددددا تج ددددلـبك 

الشةي 2.122.802ةا:  –نش تم 
(2)

. 

ظددد ت ةي سدددياك أجدددؽ تج دددلتئا تجةلةفدددك تح دددلؼ تجصدددؿ بيشدددال 

جؿ  غ بفلظدددي ذدددس تجصةددديجفي تهادددصاريةـك تجصدددؿ ع دددلي تحدددؽ تحظدددي

بيشدددال تجمدددبا ادددؿ ةددد ر تجر صرددد  تج زتئدددلؾ تجيدددتـت  غ أ ت بيشدددال 

تجقبيئدددددث عاددددديشؿ ذدددددس "سددددد   تج دددددلـبك" اقدددددت بددددديز تجراردددددلغز 

ـصص اػز ةعي ذس  ذث عةمفس  لغ  حفيععد
(3)

. 

                                      
(1)

 – Le moniteur Algérien du 15 juin 1845. 
(2)

 – CHR. Agéron. Les Algériens musulmans.. op. cit.. p. 251. 
(3)

 – A.Nouschi.op. cit. voir pp. 179 – 180 – 197.  
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بيشدددال سدددلـبك "تجايدددػة" )سدددلـبك حدددػت تجةبدددػ (  ظدددؿ  جقدددت

ففصك اددؿ بفددي  تجزبددي . ـ ددي  أجددؽ تجرارددػت ةعددي اددؿ ذقي اددك  مددص

"تجايددددػة" سددددلـبك "تجةةددددل" )سددددلـبك حددددػت بددددلت  تحةتسددددؿ(  

تجصددددؿ بيشددددال عددددتا  شقددددتت
(4)

 10الشةددددي جةددددث  20  حفددددح عقددددتة ةددددا 

ظةصددديةت  ذزةغتدددك غ عمدددرؽ "تج بدددت " بػحدددت  لةتتفدددك  ادددؿ حدددفس 

ـفحدددددي تحفعدددددي ةرقي ادددددك تج زتئدددددل: "لغـ دددددك".  ذدددددي ادددددؿ غظدددددلتز 

اصمدددرؽ "تجمدددقك"
(5)

صدددل  تجدددزةر  بددديز بدددث  يئدددت  بفحدددك  ـقدددػخ . غادددؿ ا

تحةتسدددؿ تجرزةغتدددك   دددد ـلادددث ةعددد ت تجصقدددػـد أجدددؽ ةئدددفط تجرةصدددا 

تجالةددددؿ غ ةصددددي ت تحددددؽ عحددددا تجصقػـرددددي  ةيجصمددددبك جةددددث  بفحددددك  اددددتز 

تجرةصدددا ةادددت تجصقدددػـد تجيددديذث جتتئلعدددط  غذدددس  ددد ت  جدددا ـدددصد عقفدددفد 

تج ددددلـبك. برددددي بدددديز ةئددددفط تجرةصددددا تجاددددلؾ ـمددددصفف   ز ـ ددددلي 

جا ذبيج دددي  ب دددل ذدددس تجصدددؿ ـصب دددؿ  ز عةدددػز  حفدددح ـأ ددد  تج دددلق بددد 

جص مدددط
(1)

  غ جصةددديغت  ز شافدددؿ ذ ددديه تدددس بف فدددك عأادددفط تج دددلـبك 

ذدددس  دددل  تجرةصدددا تجالةدددؿ. غ جصأ ددد  بردددػ ي  تئدددل  تجقيجدددك غادددي 

خ1846تج تغت تجرات ج جا   ت تيخ 
(2)

: 

 

                                      
(4)

 – CH-A Julien, op. cit.. p. 229. 
(5)

 – J. Flamm. Etude sur la decentralisation de l’administration génerale, Bône 1881. 

p. 34. 
(1)

 – Clément Duvernois. Op. cit.. pp. 165 – 167: voir aussi F. Hugonnet. Op. cit.. pp. 

247 – 248. 
(2)

 – F80 493. Cercle de la Calle. Rapport de la 1
ere 

quinzaine d’août 1846. 
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 حصت انضريبت انقببئم
انقيًت 

 انًسخخهصت
 حبريخ انجببيت

انقيًت انُقذيت 

 انًخبقيت

   انقيًت انُقذيت جبذة انقيًت انُقذيت جبذة 

 // ذػـحفك 27 7.755 141   7.755 141  غه  ةةلؾ

 // ذػـحفك 26   7.260 132   7.260 132  ايةصك

   220  غ  02   5.830 106   6.050 110 ةصؿ ترية

  2.035 ذػـحفك 29   1.815 33   3.850 70  غه   ـي 

  1.155 ذػـحفك 27   1.210 22   2.365 43 اب 

   3.410    23.870 434   27.280 496 تجر رػر

 

اددددددػت  ذددددددس تجةةددددددل  غ  10/1جقدددددت بدددددديز تجقيسددددددؿ ـصقيسدددددؽ 

الشةدددددي ذقيةدددددث بدددددث  2تجايدددددػة.  ذدددددي تجيدددددفػ  افة دددددحػز تحدددددؽ 

ذبددددت 
(1)

. غ تجةقفقددددك  ز ظدددد ت تجصقفددددفد  ـبددددتغ  يظلـددددي ظددددػ تجقيتددددت  

                                      
(1) 

– 20KK 31. Rapport du 16 mars 1849 (N°50). 
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غ جةدددس ا ددد  تدددس  جدددا اقدددت بيشدددال تجص ددديغلت  ه عة دددؽ تجرصبادددك  

نه   8أجددددؽ  7غ ه عاددددت. اددددت ت بدددديز ذددددس تجر ددددلغي تاددددص  إ 

 جدددي الشدددا ـصقيادددرعي  40أجدددؽ  –ادددؿ تجػت ددد   –الشدددا  اقدددت ع دددث 

سدددبي  تجرةيعدددا ذددد  ةلادددي  تحظددديجؿ غ ظةددد ت بددديز ـمدددصفف  ةئدددفط 

يئرددك تجرةصددا تجالةددؿ  ز ـةرددث ةئددفط  غ  يئددت تجقبيئددث تحددؽ أتددتت   

غادددي تجػت ددد  تجددد ؾ ـصب دددؿ  ز ع بدددؽ ةدددط تج دددلـبك ةةفدددح عقدددتخ أجدددؽ 

تج زـصدددك   دددث ذدددس  فرصعدددي تجةقفقفدددك ارددد    بددديز ةتذةيشدددط  ؾ ةئدددفط 

: ذةددددلت   اددددؿ حددددفس ـ بددددال اددددؿ 500تجرةصددددا  ز ـ دددد   يئرددددك ةددددا 

: غ ـةص ظ ةيجبي ؿ450تحصث 
(2)

. 

غ ه دددددا  ز ذمدددددأجك تج دددددلـبك ذدددددي تش ةدددددال ذبيـصعدددددي عفدددددلل 

ةيجصمدددددبك ج دددددبي  تجرةيعدددددا تجالةفدددددك ذدددددس ذعدددددك  ذيددددديبث تػـ دددددك

ةاددددد  تجة فدددددل ذدددددس تجقبيئدددددث  ااعدددددي شصف دددددك ةا دددددعي جح  دددددػر 

ج ادددصارية  غ ذدددس ذعدددك   دددلؼ تجةيجدددك ته ص دددي ـك غ تهذصريتفدددك 

خ  بدددديز 1850ج ظدددديجؿ تجصددددؿ بيشددددال ذصددددتظػة  جح يـددددك  اردددد   تدددديخ 

ظددد ه  تج دددبي   دددت غذدددتغت صددداػةي  ب فدددل  ذدددس  ذدددث تادددص  إ 

ك ةمددددددبا تبصمدددددديل  دددددديظل  تج ددددددلت  جحرقي اددددددكظدددددد ض تج ددددددلـب
(3)

 . 

غ ذددد   جدددا جدددد عصدددل   تجمدددحفي  تهادددصاريةـك ادددؿ ادددلي تج دددلتئا 

                                      
(2)

 – F. Hugonnet. Op. cit.. p. 243. 
(3) 

– F80 510. Cercle de Guelma et de Constantine. Rapport fait au ministre de la 

guerre. Le 07/07/1848. 
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تحددددؽ تحظدددديجؿ غ تاص  صددددعي  ةدددديجلبد ذددددس ع لـددددتظد بدددد جا ذددددس 

 ةتسدددفعد غ أشيدددي  ةعدددي ذمدددصارلت   ارددد   ادددؿ ش دددط تجاددديخ  تشصدددزر 

 ظةصدددية ةدددتتئل   يجردددك 10.000ذدددس تجقبيئدددث  حمدددس  ةتسدددفعد حدددػتجؿ 

غحتظي
(4)

. 

لـددددي   تحددددؽ  جددددا تاص ح ددددال ذصعددددي تج ددددلـبك تصددددػ  غ  عددددلت  

الشةدددي  غ تجةةدددد ةدددا:  51.817.5حفدددح  دددتة  ةيجصمدددبك جحايدددػة ةدددا 

الشةي 59.265
(1)

. 

جقدددددت  دددددث تحظددددديجؿ ادددددي ففس غ ذصددددد ذلـس ةمدددددبا تهةع دددددير 

تجرصزتـددددت جح ددددلـبك
(2)

 ددددتة   فرددددك  –ذدددد    – 1854  ا ددددؿ تدددديخ 

بي  تجرةيعددددا تجالةفددددك اددددؿ تج ددددلـبك تجرمص ح ددددك ذددددس  ددددل  سدددد

بيذث تجرقي اك ةا
(3)

: 

 الشةي 1.102.823 انؼشىر

 الشةي 0.899.810 انحكر

 الشةي 1.684.369 انهزيت

 الشةي 3.687.002 انًجًىع

 

                                      
(4)

 – 20KK32. Rapport du 21 juin 1850 (N° 95). 
(1)

 – A. Nouschi. Op.cit.. voir la marge de la p. 226. 
(2)

 – F80 517. Constantine, le 18 août 1858. Voir aussi, F80 517. 1855 – 1856. Et 

KK2. Sétif. Le 03 – 02 – 1845. 
(3)

 – Clément Duvernois. Op. cit.. pp 150 – 151. 
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خ اقدددت  دددتة  بددد جا ةيجصمدددبك جحرقي ادددك ةدددا 1855 ذدددي ادددؿ تددديخ 

الشةدددددددي ذمص ح دددددددك ذدددددددس  12.750الشةدددددددي  لتئدددددددت  3.650.724

تح دددديجفد تجرتشفددددك
(4)

الشةددددي   3.663.747   ؾ ذددددي  فرددددك ذ رػتددددط: 

  ؾ ة يةق  حفث تس تجمصك تجصؿ ابقصعي.

غ  دددت  الشةدددي 3.800.000خ  اقدددت تةع ادددال أجدددؽ 1856 ذدددي تددديخ 

 غسددددح سددددبي  تجرةيعددددا تجالةفددددك ةيجرقي اددددك   ز ظدددد ت تهةع ددددير ه 

ـاةددددط ذفحقددددي  غ ه ـابددددل حقفقددددك تددددس شرددددي   ددددلغت  تحظدددديجؿ ةددددث 

ـاففصي اةل  بفل صةفةك تس تجػت  
(5)

. 

جقددددت اقددددت تحظدددديجؿ أ ددددل تحددددص ت ذتـصددددك  مددددصففصك تجة فددددل ذددددس 

جعد  ذ بعدددد تجاقيةـدددك غ  ةتسدددفعد غ  ذدددػتجعد  ادددؿ حدددفس بددديز تشصقدددي

عةدددال ت  تة  تج لشمدددفك   دددت تش دددل تصدددط تجة فدددل ذدددس تجص ففدددلت  تجصدددؿ 

بددديز جعددددي  قحعددددي تحددددؽ ذمددددصػؼ ذافيددددصعد غ حفدددديععد تجفػذفددددك ةيددددةث 

غذعدددددك تجصتددددل تجصددددؿ عدددددلؼ  ز  –غ ةمددددلتك  –تدددديخ  غ تشص ددددل  

"سدد   تج ددلـبك"  بدديز سدداف ي ةيجقفددير أجددؽ  ددلغت  تجددب   اةدديز 

خ   ددددت  تحددددس 1839يخ  غ  تدددد 26" دددديجبػ" اددددؿ عقلـددددل جددددط ةصدددديةـخ 

" ز تج دددلتئا بيشدددال  حفحدددك ذدددتت ةددديجصتل أجدددؽ بصدددي  ت  حدددفد  أ  جدددد 

ذددددس تجرددددت ػه . غ بدددديز  %2عةددددس عددددتة تحددددؽ تجبدددديؾ  ب ددددل ذددددس 

                                      
(4)

 – CH-R. Agéron. Op. cit.. p. 251. 
(5)

 – A.O.M.. 8H2. Constantine. Le 27 novembre 1856. Rapport d’inspection 

générale des bureaux arabes de la province de constantine.. 
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"ةف دددػ" غ "ةفدددتغ"  دددت بددد ـي ش دددط تج ةدددل   حفدددح هحدددظ "ةف دددػ"  ز 

ذ ردددػر تج دددلتئا تجرتاػتدددك ذدددس  دددل  تحظددديجؿ   دددت تشصقحدددال ذدددس 

ذ ـددددفس الشددددا تدددديخ  5أجددددؽ  خ1840ش ددددي ذحفددددػز الشددددا اددددصك 

1846
(1)

. 

جقدددت بيشدددال ذفزتشفدددك تج زـصدددك تهادددصاريةـك عمدددصرت ذػتة ظدددي ذدددس 

"ش. ةـيدددية "  ز تج دددلـبك  ذبيـدددك تج دددلـبك ذدددس تحظددديجؿ. ـددد بل

تجصدددؿ بيشدددال تجرةيعدددا تجالةفدددك عمص ح دددعي ذدددس تجقبيئدددث  عيدددةث  حدددح 

ذدددي ـصب ددددؿ  ز ـةدددػز ةيجصمددددبك ج دددلغت  تحةي  "بفددددل  شعدددي بيشددددال 

يظدددث تج قدددلت  تجددد ـس بددديشػت ـصةرحدددػز تج دددز  تحببدددل ذصعددديع قدددث ب
(2)

  

غ جاددددث  ببددددل ذ دددديت تددددس ذايشددددي  تحظدددديجؿ ذددددس  حددددد تهاددددصارية غ 

 عدددلض  غ ظدددؿ تجلاددديجك تجر عػجدددك
(3)

تجصدددؿ تشصقدددت افعدددي ةاددد  تحظددديجؿ  

 ذػة تج بي  غ  حرعد غ بحػظد اؿ الي تج لتئا تحفعد.

تجرةصدددا تجالةدددؿ ظدددػ تجػحفدددت تجددد ؾ ـيدددل  تحدددؽ ذبيـدددك  بددديز

تج دددلـبك غ ـبةدددح تدددس تجردددي    غ تجافصدددك تجاقيةـدددك  غ بفلظدددي تجصدددؿ 

ـرةدددس  ز ـ دددلي تحفعدددي تج دددلـبك. غ ظدددػ غحدددتض بددد جا تجددد ؾ بددديز 

ـفيجدددا ةزـدددي   تج دددلـبك  غ ع  ف دددعي  غ ت ت دددي  ذصعدددي  حفدددح بددديز 

 ـات بث تجػ يئي تجرصاحقك ةع ت تجرػسػر.

                                      
(1)

 – A. Nouschi. Op. cit.. voir pp. 179 – 180. 
(2) 

– CH-Richard. Du gouvernement arabe.. op. cit.. p. 51. 
(3)

  شتل ظ ض تجلايجك تجر عػجك تجعػـك غ تجصؿ عصيل حغت ذل  )تجرحةي(. – 
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صدددددتذي عةدددددفس ذبيـصعدددددي  ـافدددددؿ  غتذدددددلض أجدددددؽ ةلادددددي  ظددددد ت غت

تحظددديجؿ هاص  صددددعي  ةي سدددياك أجددددؽ  جدددا بدددديز ـمدددعل تحددددؽ  ز 

عةددػز تجربدديجغ تجرمص ح ددك ذددس  ادد  تج ددلـبك بيذحددك بفددل ذصقػصددك 

غ  بقددددي جحػ دددديئي تجراددددت  جدددد جا  أ  بدددديز ـلاددددث ةصحددددا تجربدددديجغ أجددددؽ 

تج زـصك تجايذك. بري بيز ـصة ث ة ريز عمػـك تج لتئد
(1)

. 

جقدددددت بيشدددددال تج دددددلـبك تجر لغسدددددك تحدددددؽ تحظددددديجؿ  يادددددفك غ 

ذددديئل    يصدددك ةيجصمدددبك جحفبقدددي  تج قفدددل . بردددي  شعدددي ترحدددال تحدددؽ 

عةففد تج  حفس
(2)

. 

خ   صدددددتة تجةددددديبد تجاددددديخ ذلادددددػذي 1858غ جردددددي بيشدددددال ادددددصك 

ـ ددددلي تاددددص  إ تجزبددددي  حفددددح السددددال تحددددؽ تجرػت ددددؿ  غ  ددددت 

تحددددت  غ تصددددز  حددددت    ػتتددددت ظدددد ض تج ددددلـبك بيجصدددديجؿ:  ددددلغ  غ

غتحددت  ذددس ذ رددػر ذيئددك. ت ددث غتحددت ذددس    ددفس  ذرددث غتحددت ذددس 

غ جصةػـحعدددددي أجدددددؽ سدددددلـبك شقتـدددددك اقدددددت حدددددت   بيجصددددديجؿ:   ةةادددددفس.

 0.10الشةدددددي  تج دددددلغ   0.05ةيجصمدددددبك جحاصدددددز  عمدددددص ح   فردددددك 

الشةددددي  ةيجصمددددبك جح رددددث 4ةيجصمددددبك تجا ددددث  غ  2.50الشةددددي  
(3)

  غ 

 ػز.بيز تجرمص فت ذس ظ ت بحط تجةػج

                                      
(1)

 – F. Hugonnet. Du gouvernement arabe.. op. cit.. p ;51. 
(2)

 – CH. – A. Julien. Op. cit.. p. 227. 
(3)

 – F80 1762. 
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أز ظ ت تجصتيخ تج بيئؿ تج تـت  بيز  ت   ية تسفلتةي  غ ة غ  

ل فااث ةتا ك ج اص يةك جع ت تجاا  تج تـت  اقت تتصلسال ةقػ  تجة 

ذس تجقبيئث تحفط  ةث  يغذصط ذقيغذك تصف ك  ار    بفحك  غه  تففك غ 

ةا  تجقبيئث تح لؼ تجصيةاك جقفي    بحؿ ةػت  لظػة ةا ال  ا  

ةا "غايئط"  عد تبصفيت تجيفخ  غه  تففط  ةػذمفخ تج ؾ تل  تجزبي  غ

غ "أ  صط" ج لشمي. غ بيز ةئفط ذةصا اةفةت   ت  جقؽ تجقب  

تحؽ تح  يإ تجريةػم افعد
(4)

    غز أ بي  عػة عد تج احؿ.

 ذددي اددؿ  مددرك اددففي اقددت تشصقددت  تجرةيعددا تجالةفددك ظدد ت تجصتدديخ 

تجةدددديبد تجادددديخ "ةشددددتز تج ددددلـبؿ تج تـددددت  بفددددل  ز  جددددا جددددد ـرصدددد  

(Randon)  ذس ع بفال اال تج لـبك اؿ  عل ذػتز ذس ش ط تجاديخ "

الشةدي جةدث  دد   "جفمدال جدط اددػؼ  15ةيجقبيئدث تجةبدلؼ  حفدح حددت  

 ددددلغت   حفحددددك
(1)

 . غ جةددددس ذددددي ت ـ عددددد ذددددس  دددد ت "ةايظفددددك شمددددبفك" 

 ز  ه شػذددت ظصدديم  ؾ شدد  عػسددفةؿ جدد جا. أه -غ "ةايظفددك  حفحددك"؟ 

تجر بدددت ذدددس  ددد ت ظددد ت بحدددط  ز ه ةايظفدددك تحدددؽ ت  ددد ق ادددؿ  دددث 

تهاددصةبية غ جصلذرددك  جددا ذددس  دد ت ةادد  تحذ حددك  ش ددت اددؿ تدديخ 

الشةي  غ  بث ادصك  19.71خ  بث  فرك اؿ تجرقي اك عتا  ذاتت 1850

 الشةي جحرةلت  تجػتحت. 30عد تاص  إ تجةةل ةقفرك  1858

                                      
(4)

 – F80 1762. Note du général Martimrey slur l’usure. Juillet 1860. 
(1)

 – Idem. 
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 10حدددا تجقفردددك ذدددي ةدددفس غ ةادددت ظددد ض تجمدددصك  صدددية  عصدددلتغل ع

الشةدددي 20أجدددؽ 
(2)

الشةدددي  25 ذدددي تجايدددػة اقدددت عدددد تاص  صدددط ةقفردددك  

الشةدددي ادددؿ  35جحرةدددلت  تجػتحدددت ادددؿ  ةي تجادددلش غ بددد ت تجرحدددا غ 

ذدددي ةدددفس  –أ ز  – ةي تجادددلش تجرا دددي  ذدددس تجزبدددي   اعدددؿ عصدددلتغل 

ادددباك غ  رمدددك غ تيدددلـس الشةدددي ذدددس أشصددديي تجرةدددلم تجػتحدددت.  ذدددي 

برددي ظددؿ اددؿ تجمدديةي بمددال حقفقددؿ ج  ددصلتم. غ  تجحزذددك اقددت ةقفددال

خ  بددديز تج ددد ل تج زتئدددلؾ ةدددي  حفد تجامدددةلؾ ـدددتا  1859ادددؿ تددديخ 

ذي ـحؿ
(3)

: 

الشةدددددي جحرةدددددلت  تجػتحدددددت ةيجصمدددددبك حةي  20تجةةدددددل ةقفردددددك  -

 تجالش.

الشةدددي جحرةدددلت  تجػتحدددت ةيجصمدددبك حةتسدددؿ  25تجايدددػة ةقفردددك  -

 تجالش غ ب ت تجرحا.

 ئث ةي سياك تجمصصفري  ت سيافك.تجزبي  اؿ أ حفد تجقبي -

 ذدددي ادددؿ ت  حدددفد تجردددتشؿ  اقدددت بددديز تج ددد ل ـدددتا  ةي سدددياك أجدددؽ 

الشةدددددي جحرةدددددلت  تجػتحدددددت  تجزبدددددي  غ ادددددال  25تجايدددددػة ةقفردددددك 

 تجةلت  غ تجصةيجفي تجبحتـك.

بفدددل  ز تجصصف دددك تجصدددؿ ه ذدددلت  افعدددي غ ه ذدددتتت افعدددي تهةع دددير 

خ  بيشددددال تج ددددلتئا 1859تجرةقددددي جح ددددلتئا تجالةفددددك ا ددددؿ اددددصك 

                                      
(2)

 – Idem. 
(3)

 – A. Nouschi. Op. cit.. p. 291 – 293. 
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غ بددديز تةع يتعدددي بددد جا ذددد ظ   %21مدددبك صتجالةفدددك  دددت تةع ادددال ة

ةيجقفدددير أجدددؽ ذدددي  دددب   %73خ  حفدددح صدددية  عر دددث 1859تددديخ 

خ  ظدددد ت تحددددؽ تجددددلبد ذددددس تش  دددديي تجرة ددددػت 1852اددددؿ تدددديخ 

 – 1858تجزةتتددددؿ غ تج  ددددي  تجدددد ؾ حددددث ةيجرقي اددددك ةددددفس اددددصصؿ 

تةع ددد  تجايدددػة حشدددط   أه  ز تج دددلـبك  حدددال  قفحدددك ذدددتت بردددي 1859

ذص دددث ةيعمدددير تجرمددديحي  تجرزةغتدددك  غ جةدددس تجردددل غ   غ ت شصددديي 

ه ـميغـط
(1)

.   

 غ ذعردددي ـةدددس ذدددس  ذدددل  ادددتز تج دددلـبك بيشدددال عصدددأ ل ةيحغسدددير

ته ص دددددي ـك غ تهذصريتفدددددك تجايذدددددك ادددددؿ تجدددددب    ا ددددد  تجمدددددصفصي   

حفددددح تلاددددال تجددددب   تجر يتددددي  غ تجةددددػتة  غ تحغة ددددك غ ظدددد م 

ذدددددس تجرةيصدددددفث تجزةتتفددددك غ عصددددديذؿ تج  دددددا تجيدددددابؿ غ تجة فددددل 

 – 1864تشددددددتهر تج ددددددػةت   يصددددددك  ددددددػة   غه  اددددددفتؾ تجيددددددفخ 

خ  بيشددددددال تج ددددددلتئد تجةلةفددددددك تجر لغسددددددك تحددددددؽ تحظدددددديجؿ 1865

الشةددددي 29.197  1866عا فزـددددك حفددددح ةح ددددال ذدددد   تدددديخ 
(2)

  اددددؿ 

حددددفس  ز تج ددددلتئا علتذاددددال شػتددددي ذددددي ةمددددبا عحددددا تحغسددددير غ 

تدددددس تجدددددتا . ارددددد   تج دددددلـبك تجرمص ح دددددك تددددديخ تجا دددددز تجةبفدددددل 

الشةدددددي صدددددية  ادددددؿ ادددددصك  6.695.092.65ةدددددا  خ  دددددتة 1866

                                      
(1)

 – Idem.. voir p.294 – 295. Et les pages suivantes. 
(2)

 – J. Dufal et A. Warnier. Bureaux arabes et colons. Paris. 1869. Voir la marge de 

la  p. 68. 
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خ غ أجددددددؽ 1863الشةددددددي جص ددددددبح تدددددديخ  5.642.131.25خ  1867

 الشةي. 2.711.363.68خ عقتة ةا 1869بيـك  غ  

أز ظددد ض تج دددلـبك جدددد عةدددس ادددػؼ غادددفحك بددد جا ذدددس تجػاددديئث 

صية غ ه ـمص فت ذصعي تحظيجؿ ادػؼ تهاصاريةـك  ع بؿ ةقػ  تجةتـت غ تج

تجب ر غ تجتذية  غ تجرمدص فت تجػحفدت ذصعدي ظدػ تجرةصدث غ تجةػجدػز. غجدد 

عةددس  يئرددك  غ ذ امددك تحددؽ  ػتتددت  يةصددك  ةددث بيشددال  يسدداك حظددػت  

تهاصارية  حفح تبل تصعي تحظديجؿ ادؿ ذدػ  عد تجصديجؿ: ".. غ ـاحدد هللا 

خ(  غ ادػق  جدا ه  حدت 1852بد اص لسػز ذس سلـبك تجايخ تجرقبث )

ـمصفف   ز ـرصاةد تس  جا"
(1)

خ  ادتز عدأ فل 1871. غ ظة ت أ دل  دػة  

تجرةيعددا تجالةفددك  ددت ت ص ددؽ  حفددح تع دد   أذددلت ت   غجفددك اددؿ ذمددأجك 

"تج ددلتئا تجالةفددك"  ةاددت عيددةفث ج صددك  يصددك جتةتاددك ظدد ض تجرمددأجك 

عمددصعت  أج ددي  بددث ذيددلغر سددلـبؿ تقدديةؾ  غةغةددؿ غ لـددي   ةادد  

ؽ تج دددلتئا تجالةفدددك   جدددا ظدددػ ت  دددية تجصددديةـ ؿ تجددد ؾ ادددلي تحددد

تجر صردد  تج زتئددلؾ  ددػتت اصددل  تهحددص ت غ اددففل  تجةػجددػز تحددؽ 

 غتجفا تجب   غ بث تج لغت   أ  بيز تج زتئلؾ ـردػ  غ ـقصدث ةبدلغ   

  خ  ه ـةددددددددلم تجرمددددددددصارل  غ ذددددددددي ـمددددددددرؽ ةدددددددديجرارل ادددددددديبصي. 

غ عحا ظؿ تجة ية  تجصدؿ ذحبعدي جحصدير . ح دية  عمدرػ تحدؽ     عدي 

تج ددلـبك تجصددؿ بيشددال ع قددث بيظددث  . عحددا سدد يذكغ تحشادديخ تجػحددػش

                                      
(1)

  شتل تجرحةي.ةايجك ذ عػجك ذػتةي جحربيل. – 
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تحظيجؿ  حشعد بيشػت ذحصزذفس  ـ ي ةتا  بلت   ةتي تجازت تجصؿ بديز 

ـمصػجؿ تحفعي تجرارلغز.  جا  ز تعمير تح يجفد تجرتشفدك غ تةع دير  ردس 

بلت  تحةتسؿ تجصيةاك أجؽ "تجتغذيز"  غ تحذ م تجاقيةـدك تجصدؿ صدية 

ع لـددت  ظحعددي ذددس حقددػ عد افعددي   تهاددصارية ـرصحةعددي ةدديجقػ  غ تجفددل  غ

ةةفح عةػجػت ذس ذ بفس أجؽ  ذلت  غ  ريافس  ظ ت تجػسد  بحدط بديز 

 ت تقت ب جا  لغ  حفدي  تجبدتغ ته ص دي ـك غ تهذصريتفدك ادؿ تجصدث  غ 

   ؽ تحؽ ب فل ذس تجقبيئث غ  ل  ذس ةقؿ ذصعد تحؽ  فت تجةفي .

   أ ت ظدددد ت  غز عاددددتت  تج ددددلتئد تجر لغسددددك تحددددؽ تجقبيئددددث. اردددد

خ ةدددا: 1850ةذاصدددي أجدددؽ ادددصػت  ذ دددال اقدددت  دددتة  تج دددلتئد تددديخ 

الشةددددددي 162.184.50
(2)

  غ  بددددددث ظدددددد ت تجصدددددديةـخ بدددددد جا ش ددددددت  ز 

خ تحة يخ تجصيجفك1843تجةر   تجامةلـك  ت ا حال تيخ 
(3)

 : 

 ةتتئل   مصففصك الشةي  351231

 ةتتئل  تصيةك الشةي 279245

 ةتتئل  اةفةت  الشةي 94545

 ةتتئل  يجرك الشةي  9200

 اؿ حرحك ست تجقث الشةي 9567

 اؿ حرحك ست  بفحك تجزةت ل  الشةي 9200

                                      
2) )

 – A. Nouschi. Op. cit.. p. 226. 
3) )

 – Idem ; p. 171 – 173. 
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 اؿ حرحك ست تجةصيشيك الشةي 84285

ظدددد ت ةي سددددياك أجددددؽ تجلاددددػخ تح ددددلؼ تجرقصلحددددك ذددددس  ددددل  

سدددبي  عحدددا تجر امدددك تحدددؽ تجمدددحفي  تجاحفدددي  حفدددح ةدددت  "ب ةدددل  

ةعدددت  أشيدددي  تجفدددلق غ  ذفدددت " حشعدددي عقص دددؿ  اددد  ذبددديجغ ذةدددت  

تج مددددػة غ بفلظددددي ذددددس تجرلتاددددي  ةددددث  ز ذبدددديجغ ةادددد  تجلاددددػخ 

ادددددؿ ةاددددد   –تجرقبػسددددك  بيشدددددال اددددؿ شتدددددل "ظفقػشفدددددال" عمددددرح 

ةبصدددددي  حيشدددددك صدددد فل " –تححفدددديز 
(1)

    دددددت  ز ـصصيدددددؿ تجةػجدددددػز 

غتج دددددبي  تحدددددؽ حمدددددي  تجبفدددددػز تج يئادددددك, غ أ ت بددددديز تج دددددية  

" ذدددددس  ش دددددية ت  تة  تجربي دددددل  ج ظددددديجؿ غ جدددددد ـةدددددس "ظفقػشفدددددال

بدددددد جا ـةرحعددددددد ذددددددي ـايشفددددددط تجر صردددددد  تج زتئددددددلؾ عةددددددال شفددددددل 

تهاددددصارية  أجددددؽ  شددددط جددددد ـ ددددي "ع دددديغلت  تجمددددحفك" غ "تجتحددددد 

تجرص يدددؿ "غ بددد ت" تج دددػة "اعدددػ ـقدددػت: "أز ةذددديت تجقبيئدددث تجبتغـدددك 

ـد تحدددؽ تجصيةادددك جدددتتئل  )تجقيجدددك(  بددديشػت  دددت عادددػ غت  ذصددد  عددديةـخ  دددت

تجةلـددك تج ل ـددك.. بدديز ـقددتخ تجعددتتـي أجددؽ سددبي  تجرةيعددا  اددؿ حددفس 

بيشال تجقبيئث عتا  تج رس.."
(2)

. 

                                      
(1)

 – F. Hugonnet. Op. cit.. p. 137 – 138. 
(2)

 – F. Hugonnet. Op. cit.. p. 70 – 71. 
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غجقدددت ةحدددغ تجتحدددد  غذدددط حفصردددي بددديز ـ بدددل تج ريادددفس تحدددؽ  اددد  

الشةدددي جحرةدددلم. ظددد ت ةي سدددياك أجدددؽ  شدددط جدددد ـةدددس جدددط تجةدددي  12.50

اؿ  ز ـقػخ ةتـػت  بلـا تس تيئحصط  غ ـمصقبحط اؿ  ةسط
(3)

. 

جدددددد عدددددص ح ت  تة  تهادددددصاريةـك ادددددؿ ادددددلي تج دددددلـبك تحدددددؽ 

تحغةغةفدددفس  جدددد ش دددت ةدددتت ذدددس ةاددد  شمدددبك تج دددلتئا ذدددلت  تتـدددت  

دددث  تبدددي  تجص قدددي   حلصدددي تحدددؽ عدددػافل ذدددػتة   يةصدددك جحارددد   غ عةر 

تج تـت 
(1)

. 

عقددددلة اددددلي ذبحددددغ ببفددددل ذددددس تجمددددصصفري   1873اددددؿ اددددصك 

حةك  ددد غز تجرحةفدددك تجر دددياك تحدددؽ تج دددلتئا تجالةفدددك جصرػـدددث ذ ددد

جفةدددددددت  ذبح عدددددددي  1874ذػـحفدددددددك  13تحظحفدددددددك. صدددددددتة ذلادددددددػخ 

ةمدددددصصفرفس ت صدددددفس جةدددددث الشدددددا ذدددددس تج دددددلـبك تحصدددددحفك  ةيجصمدددددبك 

جر صحددددي تج ددددلتئا تجالةفددددك  غتيددددل اددددصصفري  جحزذددددك تجقبيئحفددددك. 

ذػـحفدددك  27حدددفس عبدددفس  ز  جدددا جدددفط بيافدددي عقدددلة  ةرػذدددا ذلادددػخ 

  4صدددتت  ذدددس تجمدددصك تجرػتجفدددك )  ذ ددديت ك تحة ددديخ تجرددد بػة  تة1875

اصصفري( 20غ 
(2)

. 

 %10عدددد ةاددد  شمدددبك تجايدددػة ةصمدددبك  1874غ تةصدددتت  ذدددس ادددصك 

غ  جدددا ةزـدددي   ذزتافدددك جمدددال  صفدددية تجقردددح غ تجيدددافل تجحددد ـس تشدددصق  

                                      
(3)

  - F80 517. Sétif. Rapport du mois de septembre 1857. 
(1)

صية تجربحغ تحاياؿ ذس تج لـبك تجالةفك ةات  لل تجصي  تجر  ػإ جحقي    1873تةصتت  ذس اصك  – 

 1868ذس  6/10( غ ش  ط تق ل جحػهـي  )ذقيةث 10/5تج يذاففس بيز ـ ا ش  ط اؿ  زـصك تجتغجك )

 .475  ظيذش  إ. 1(  تس  ذفلغز ي.1872أجؽ 
(2)

 .475تجرلذ  ش مط  إ.  – 
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الشدددا.  11أجدددؽ  10الشدددا غ ذدددس  22الشةدددي أجدددؽ  20ةيجصصدددية : ذدددس 

لشدددا  غ ا 200,الشدددا أجدددؽ  0,15بردددي ةاددد  ذبحدددغ لبدددي  تج دددصد ذدددس 

الشدددددا.  ذدددددي ادددددؿ تجبحدددددتـي   0,25أجدددددؽ  0,20لبدددددي  تجرادددددز ذدددددس 

تجرةصرحدددددددك تجػ ددددددديئي  حفدددددددح جدددددددد ـ دددددددلي  اددددددد  تجمدددددددصصفري  

ت سدددديافك
(3)

  اقددددت السددددال تحددددؽ ذمدددديبس تحظدددديجؿ ةاددددػخ تحددددؽ 

ذددديش ؿ  5ت ـ دددية غ تحدددؽ تجردددص م تجةددد  . غ حفدددح تتصدددل   دددلتة 

عدددد أت دددي  ةدددأز "ظددد ض تجلادددػخ جدددد ـصقبحعدددي تحظددديجؿ أه ذدددلبرفس" اقدددت 

تجبحدددتـي  تجر صحفدددك ذصعدددي  غ صدددتة  دددلتة ذدددس  دددل  تجةددديبد تجاددديخ  

  "ة ددد  جحراصفدددفس ة دددلـبك تج دددتذي  " 1877ذددديش ؿ  4ةصددديةـخ 

  ت  ش دددددي  ـددددديخ تج دددددتذي 
(4)

تجرقدددددلة جعدددددد شقدددددتت  غ   ت  ش ددددد عي  

ترددد . غ ه حيذددددك أجددددؽ ةدددد ت ذ عددددػ  ببفددددل   ةتم تجرق ددددػ  ذددددس 

لـبك تج دددددتذي    قدددددث عحدددددا "تجةلـدددددك" تجررصػحدددددك أ  صدددددية  سددددد

تج ددددلتئا تجبحتـددددك غ  ددددةحال تجر ددددتة تحاياددددؿ جرددددػتة  تجبحددددتـي  

ذددديةر  15تجرةصرحدددك تجػ ددديئي  غ  دددلة ذ حدددط تجةةػذدددك  ةصددديةـخ 

                                      
(3)

.1858اف لـؿ 26جػلتةؾ تجر ة  ةا تجقلتة ت – 
 

(4)
تج ؾ ة   ةمس  تذي  تفصفك  ت  بت تحؽ  شط ه ـرةس   تلظي شقتت. غذ   1865 الـث  29ذ   ز  لتة  – 

الشا  9أجؽ  6الشا ةيجصمبك جح يت  غ ذس  8أجؽ  6 جا اتز تحااية تجر لغسك بيشال  قفحك ذتت: ذس 

 1.50الشا غ تجةرفل  4.50)غ ت الي تحفعي تج لخ ةياد تجزبي ( الشا   تج فلتز  6ةيجصمبك جح فث تجب يت 

الشا. جقت عقلة    ك  ـيخ  تذك ةياد تجرميجا تجػهئفك غ ـػذي غتحتت جحرميجا تجقلغـك.  د عقلة هحقي تجمريل 

 . 1889ابصربل  17ةيجصمتـت تجةحؿ شقتت ةرػذا  لتة 
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   ز ـيددددلر اددددؿ  ددددب  تجمددددصصفري  ت سدددديافك تحددددؽ تجحزذددددك 1877

تجقبيئحفك ت غ  تحؽ تج لـبك تحايافك
(1)

. 

بك تحظحفدددك  جقدددت عدددد عةقفدددي لـدددي   سددد رك ادددؿ ذصتػذدددك تج دددلـ

 1877اقددددت ع دددديت ال تجربدددديجغ تج ددددلـبفك تجر لغسددددك  ا ددددؿ اددددصك 

أجددددددددؽ  1972الشددددددددا  جصق ددددددددز ةاددددددددت اددددددددصك  9.732.745ةح ددددددددال 

 .1876الشا اؿ اصك  16.929.400الشا   د  14.245.224

ظةددد ت بددديز تهادددصارية ـ ادددث غ ظةددد ت بددديز ـ دددي ة ت شمددديز غ 

ـصدددلم  ـدددك ل غ تجة دددل  احدددد ـبدددي غ جدددد  تجةفدددػتز غ تحةي غ تجيددد

 غافحك  غ حفحك جرزـت ذس تهاصق ت غ تذص يإ  خ تحظيجؿ.

 1أجدددؽ ذيشدددا عحدددا تج دددلـبك بددديز تجرمدددحرػز ـدددتااػز ذدددي ـحدددؿ: 

 2.300.000تجمددددصصفري  تجر ددددياك )ذاددددتت ذ رػتعددددي تجمددددصػـا  –

تجلاددددددػخ  – 3(. 800.000تجمددددددصصفري  تهاددددددص صيئفك ) – 2الشةددددددي(. 

ج دددددلـبك تجصدددددؿ عدددددتتؽ ذ ـدددددفس(. ـ دددددي  أجدددددؽ  جدددددا ت 5تجبحتـدددددك )

تج دددلـبك تج لشمدددفك
 (2 )

تجربي دددل  غ بفدددل تجربي دددل   )ةيجصمدددبك جمدددصك 

الشددددا جددددل   ةفدددد   45.000ذدددد   شدددد بل تجربدددديجغ تقعفددددك:  1881

                                      
(1)

 .476تجرلذ  ش مط  إ.  – 
(2) 

جقت عد تجص ةفل ةيج زتئل اؿ اس سلـبك ج ةػت  غ تجصػتا  بفل  شط  ت عد تجصلتي تس  جا  "شتلت جح اػةك  –

 .478. تس  ذفلغز  إ.  F801707( !تجصؿ جقفصعي ترحفك أح ي  تج صةي  تجرػذػ   اؿ  غة تحظيجؿ" )



307 

 

ذقيةددددددث  679.770سددددددلـبك تجةلاددددددك تحظحفددددددك   138.321تجصبددددددغ  

حقػق تجتذغ غ تجصم فث(
(3)

. 

  ادددؿ أحدددتؼ La vigie Algérienneجقدددت  ح دددال صدددةف ك 

عددي  أجددؽ ذددي ـحددؿ: "جددس شةددػز ذبدديج فس أ   حصددي أشددط جددػ  بددي ظدد ت ذقيهع

تحادددحػ  تهادددص زتلؾ  تحدددؽ ةحدددت  غةغةدددؿ غ جدددػ بددديز ذدددس  بصدددؽ 

تجبحددددتتز  اددددتز ذددددلغة اددددصػت   حفحددددك ـة ددددؿ  حدددد ت تجبدددد ر تجصدددديخ 

افط
(1)

. 

جقدددت بيشدددال تج دددلتئا تجر لغسدددك تحدددؽ تحظددديجؿ ه عص ددددػة غ 

تحدددؽ تجرحةفدددك تجاقيةـدددك ه ـدددتةبعي تقدددث  ذددد  : تجلادددػخ تجر لغسدددك 

تحظحفك ع ػق ذي ظػ ذارػت ةط اؿ الشمي     ذلت  
(2)

. 

جقدددددت بددددديز تجةػجدددددػز ـ صردددددػز ادددددؿ حدددددفس  ز تحظددددديجؿ بددددديشػت 

ـ لذددددػز. غ جددددد ـةددددس تجرمددددصػ صػز اددددؿ تددددز تحلذددددك تجزةتتفددددك  

ذمددصاتـس جصةرددث عةدديجفي ذددي ـاصبلغشددط شصف ددك جمددػ  تجصصتددفد تجرددديجؿ 

 اؿ تج زتئل.

                                      
(3) 

تحؽ تجصػتجؿ:  1889ح ال اصك عةػز ظ ض تحة يخ  ت ة Burdeauحما تج تغت تجرحةي تجر بػة ذس  ل   –

الشا جحتذغ غ تجصم فث. تس  ذفلغز  إ.  1.168.169جحةل   غ  85.435جل   ةف  تجصبغ   69.795

478. 
(1) 

– Vigie Algérienne  ذيةر عةال تصػتز "صل ك أش تة". تس  ذفلغز  إ,  23تجرقيت تج ي ة ـػخ

479. 
(2) 

 .480. تس  ذفلغز  إ. 1884ذيش ؿ  21تج ي ة  ـػخ   Le Tempsبري  ظبال أجفط  –
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غ  1874صاحقددددددك ةيج ددددددلتئا تجالةفددددددك ةددددددفس ت ح دددددديئفي  تجر

. )تحغسددددير تجمددددصػـك ذة ددددل ذحمددددي  تجر حددددط تحتحددددؽ  1890

(1894ت ح يئفي  تجايذك جمصك 
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 .انحصت انخي سبهًج بهب انضرائب انؼربيت في يخخهف انخزائٍ انؼبديت

 ذفزتشفك تجتغجك

 ذفزتشفك تجػهـي 

  مصففصك غظلتز تج زتئل

1882   15,68% 

1883   17,20% 

1884   17,23% 

1885   18,42% 

1886   19,12% 

70,04% 

62,94% 

69,26% 

59,62% 

56,55% 

65,39% 

68,18% 

67,22% 

63,78% 

62,03% 

82% 

81,51% 

80,77% 

73,82% 

64,76% 

 

                                      
(3) 

 .484 ذفلغز  إ.  –
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بيشدددددال ت  تة  تهادددددصاريةـك عمددددداؽ أجدددددؽ تدددددتخ "عةرفدددددث  جقدددددت

تجرمددصػ صفس ذددي ه  ي ددك جعددد ةددط ذددس تج ددلتئا  شتددلت جرددي ـقص ددفط 

عمددددعفث تاددددصففيشعد".  ذددددي تجعددددت  ذددددي أ قدددديت بيظددددث تحظدددديجؿ "ظددددػ 

تجراي بك غ تجصة ـل"
(1)

. 

ذحفدددػز الشدددا  غ ظدددؿ ذ ردددث تج دددلتئا  22ظةددد ت ش دددت حدددػتجؿ 

  1870 – 1860اددددصػت   اددددؿ )تجمددددصػـك( تجصددددؿ بيشددددال عة ددددث

 40.800.000ذحفددددددػز ب ددددددلـبك تلةفددددددك  19]حددددددث ذةحعددددددي أ ز  

 – 1885الشددددددا عر ددددددث ذ رددددددث تج ددددددلتئا تجر صح ددددددك جمددددددصػت  

. %50. جقدددددت تل ت  تجادددددا  تج دددددلـبؿ  ةيجصمدددددبك جح دددددل   ةدددددا1890

بفددل  ز تج فددل ةحدددغ شقفددك تحغي ادددؿ تجمددصػت  تح فدددل  اددؿ تجػ دددال 

رلت بددددك تهتصرددددي  تجردددديجؿ تجدددد ؾ بيشددددال تجةةػذددددك تج لشمددددفك عقددددػخ ة

تجددد ؾ عتاادددط جح زتئدددل  حفدددح تز تجبحدددت تحخ جدددد ـادددت  دددي ةت  غ ةتببدددي 

ادددؿ تجصمدددتـت  اقدددت غذدددتغت ذدددس تجفبفادددؿ عةرفدددث تحظددديجؿ ذزـدددتت ذدددس 

تجتا 
(2)

. 

 ظبهرة انرببA   - سببؼب

ـحدددؿ: "جقدددت بددديز  ذدددي  ادددؿ عقلـدددل تج صدددلتت "ذيةعفرددديةؾ" ذدددي

غ بيشددددال  ."تج ددددلـبكتجالةددددؿ ـقصددددلي جيددددلت  تجةبددددػ  غ عمددددتـت 

ذمددددأجك تجقددددلغي  ددددت   دددد   جددددتؼ تج  حددددفس ذتعددددلت ذأادددديغـي  غ 

                                      
(1)

 .484تجرلذ  ش مط  إ.  – 
(2)

 .490تجرلذ  ش مط  صز  – 
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 صددددبةال  دددديظل  تجلةددددي تجتدددديظل  تجرمددددففل  غ "تجر لةددددك ةيجصمددددبك 

جحمددددددةيز تحظدددددديجؿ". غبدددددديز ـمددددددص فت ذددددددس ظدددددد ت تجلةددددددي تجفعددددددػ  غ 

تجراردددلغز. جقدددت عفدددػة تجلةدددي شصف دددك تهحدددص ت تج لشمدددؿ  جددد ت ذدددي  

تجصدددؿ بيشدددال ذػذدددػ  ". "أز عحدددا  ة صدددك جص ففدددل بدددث  دددلغ  تجةفدددي 

تجيددددلغ  جددددد عةددددس ذ حرددددي ظددددؿ تحفددددط تقز  بددددث ذ ف صددددي.. أز تج دددد ل 

تح دددث ـمدددلت بددديز ـ دددت ةذددديه ادددؿ تجقبفحدددك  بصفدددي  ذدددس تجددد ـس جعدددد 

ذرحدددػ   ةددديجةبػ   حفدددح بددديشػت ـ صةػشعدددي جردددصح  – غذدددي  –ذفددديذفل 

 دددلغي  غز اػتئدددت.. غتجفدددػخ  ادددتز تحصفي دددي  تجةبدددػ  عػذدددت  ةدددتت 

يذفل تجاصيصدددل تج صفدددك. غ ةي ص دددية ادددتز تج فدددل  دددت لت   غ ادددؿ ذفددد

 –اددؿ شتددل تجاددل   –ه ـرةددس  ةددت أـ ددي  تجادد ي جددط.  جددا  ز تجلةددي 

ذ ددددث تج رددددل  تجةلـعددددك.. غ  ز ذمدددد غجفك ذددددي نت أجفددددط تحظدددديجؿ ذددددس 

ة ر غ اقل ذت    أشري عصةرحعي تجمحفك تج لشمفك
(1)

.   

اتددديظل  تجلةدددي  دددت ادددففل  غةح دددال    دددؽ ذدددي ـرةدددس تجص دددػة 

ذددددس حفددددح تاددددص  ت ةيدددد  جةددددث  ددددلغت  غ ددددتةت  تجقبيئددددث  ةددددث  ز 

 ددددت صددددل ػت سددددت ذمدددديغئ  – ش مددددعد  –سدددبي  تجرةيعددددا تجالةفددددك 

 ظدددد ض تجتدددديظل  تج ففددددل  تجصددددؿ ةيعددددال ععددددت  تجر صردددد  تجقمددددصففصؿ 

أؾ غ تج زتئدددلؾ تيذدددك: " جدددا  ز ته صدددلتي بددديز ـدددصد تجصاعدددت ةدددط ةددد

                                      
(1)

 – F801762. Note du général Martimry sur l’usure. Juillet 1860. 
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ادددال ذدددس  اددداية تجدددلةح ذدددس  ذدددث عحبفدددك حيذدددك تسدددفلتةـك.. بدددتا  

تج لـبك  غ ذس  ذث  لت  تجقػ  تجفػذؿ"
(2)

. 

جقددددت بيددددي تج ددددية  "هةياددددفال"  فددددػة  تجقددددلغي تجلةػـددددك. 

خ ش دددط تجص دددػ  1865بردددي  ةدددتؼ ت ذبلت دددػة "شددديةحفػز" ادددؿ تددديخ 

ذددددس عفػةظددددي.  ذددددي تج صددددلتت "هبيةغعدددديت" اقددددت  دددديت: "ـصب ددددؿ  ز 

تحددددؽ تجلةددددي غ أه اددددتز تجيدددداا تجالةددددؿ افق ددددؽ تحفددددط. غ  ـق ددددؽ

جةد ته صفية!"
(3)

. 

 ذدددددي تجدددددتبصػة "غتةشفدددددؿ" غ " ـ ددددديت" اقدددددت اددددد   جصدددددي: " غة 

تجرةيعددددا تجالةفددددك اددددؿ عػذفددددط افياددددك ته ص ددددي  تج لشمددددؿ "اددددؿ 

 سػ  ذ رػر تجػتة ت  غ تج ي ةت :

  

 الشةي 335.300.000 خ1848خ أجؽ 1843ذس تيخ 

 الشةي 395.600.000 خ1854أجؽ  خ1849ذس تيخ 

 الشةي 426.600.000 خ1860خ أجؽ 1855ذس تيخ 

 الشةي 363.200.000 خ1866خ أجؽ 1861ذس تيخ 

 

حقريااار قبئاااذ دائااارة حبسااات انؼساااكريت إناااس قبئاااذ انُبحيااات0 حبسااات 

 حىل يىضىع انرببA @<?8جىيهيت  =8في 

                                      
(2)

 – CH. –R. Agéron. Les Algériens musulmans.. Op. cit.. p. 370. 
(3)

 – Idem.. p. 371. 
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 حضرة انهىاء 

ذدددس تجيدددعل تج ددديةؾ ةاددد   14جقدددت  ةادددحصد أجدددؿ ذددد  ةلـدددت ـدددػخ 

تج دددددي ة  تدددددس تجػهـدددددك تجايذدددددك  غ تجصدددددؿ  تجرح دددددػ ي  ت ت ذفدددددك

عاحددؿ جحردد  تددس عيددةفث ج صددك ذةح ددك ةددتذلت  عةقفقددي حددػت تشص يسددك 

 تحغةتر.

جردددس تجرةصردددث ـدددي ح دددل  تجحدددػت   ة ددد صةد ت دددػت ادددؿ  "غ أشدددط

ظددد ض تجح صدددك  ز عفحدددا ذدددصةد ذاحػذدددي  تردددي ـ دددلؾ ادددؿ تجصدددػتحؿ 

تجامدددةلـك تج يسدددداك جقفدددي عةد. غ جدددد جا  تصقدددت  شددددط ذدددس غتذبددددؿ  ز 

  حت ةد تس ظ ض تجرمأجك.

عيدددفل تج لتئدددت تج يصدددك ةدددي  حفد أجدددؽ عزتـدددت تجلةدددي  تجددد ؾ ةتل 

امدددةلـك   ع ادددث ذصدددط  حدددت تحادددبي  سدددةفصط  ظددديجؿ شيحفدددك ةيعصدددك تج

 تجصدددددددددددؿ   ددددددددددداحال تج دددددددددددػة . غ جةدددددددددددس ه  تتدددددددددددؿ جحصأبفدددددددددددت  

غ ذدددس بفدددل ةةدددح ادددؿ تجقدددتة تج يةدددال ذدددس ظددد ض ت  ددديةت   تحدددؽ  ز 

تجلةدددي ـيدددةث ادددؿ تجػ دددال تجدددلتظس  لحدددك تذصريتفدددك  غ  فدددلت ذدددتـي 

تحدددؽ ذمدددصقبث تجرمدددصارل . غ ةيج ادددث اةفدددي جصدددي  ز ه شصػ ددد  ب دددا 

جقصددػ  غ  حددي  ةددط تجددتذية ـددػخ عصصعددؿ ترحفددك  دداا ةةيذحددط ت ددصت ـددط ت

 ع لـتض ذس ةل ط؟
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"ا ددددؿ تجمددددصك تجريسددددفك  جرددددي ةح صصددددؿ تجر دددديتا تجصيذرددددك تددددس 

تجصايذددددث ةيجردددديت ةددددفس تحظدددديجؿ غ تحغةغةفددددفس  ترحددددال تحددددؽ ذردددد  

 ذاحػذي  تس ذػ ي بث  ل  ع يض تجفل  تق ل.

"ظددد ت غ  ز تجقدددػتئد تجصدددؿ  ةادددح ةعدددي أجدددفةد بيشدددال  دددت غسددداال 

  غ ظدددؿ عقلـبدددي ه عر دددث حصدددؽ تجايدددل 1878 دددث ادددؿ ادددصك تحدددؽ ت

ذردددي تادددصتتشصط تجادددل . غ ـةدددػز أذدددلت  عةقفدددي ظدددػ تجمدددبفث تجػحفدددت 

أجددددؽ ذالاددددك تجةقفقددددك  ةدددديجلبد ذددددس  ز  غجددددؽ شصيئ ددددط عةددددػز ذ فددددل  

 جحصير  غ ذي  ب ل ظ ه  ذرس ـصاي ػز عحا تج صاك تجر  حك.

 تجامةلـك:غ ظي ظؿ  اري  تجرلتةفس تجلئفمففس اؿ تجتتئل  

 ةيبلؾ

 ةغلتةـػ

 بيذبػز

 ةحافش ة جفرؿ

 ةحقياد تةس تجةيي

 ذةرت ةس غشفط

جردددت     دددك   دددعل ة يئدددت   %10 ذدددي تجرددديت اةيشدددال شمدددبك  لسدددط 

  غ ظدددددؿ شمدددددبك ـرةدددددس %50سدددددرصفك  ذردددددي ـيدددددةث ادددددصػـي شمدددددبك 

 غص عي ذس بفل  ػ  ةيجلةػـك. 
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"غ ظدددددد ه  تجرددددددتتشفس جفمددددددػت  غؾ ةلغر  ذددددددػتت  غ جةددددددصعد 

ز تحدددؽ ذدددي ظدددد ادددؿ حيذدددك أجفدددط ذدددس  ةصدددت  ذدددس ذر ددددث ـة دددحػ

 .%10 لبك  لي ذزتئلـك ببلؼ ةرتـصك عبمك  ةصمبك 

" غ ددددت تع دددد   ظدددد ض تجرادددديذ    اددددػت  ةصةي لظددددي  غ ةخذيجعددددي  

اةمدددا  ةددددث غ ةيجصمددددبك  سفجحرددددتتش دددة  ذلةةددددي جح يـدددك  ه ةيجصمددددبك 

جحر ددددل  ش مددددط   جددددا  ز ظدددد ت تح فددددل  ددددت تش ددددل  اددددؿ  ددددل  

س ذعصدددك تجص دددية  تجصدددؿ بددديز ـصاي يظدددي جردددت  ادددصػت    دددعل غتحدددت تددد

 جحص ل  ذل  غتحت  أجؽ ذريةاك تجلةي.

ػذدددي  تجصدددؿ  غة ععدددي شي  دددك ب فدددلت  اعدددؿ ح"غ جددد س بيشدددال تجرا

بيافددددك حز عةيددددي جةددددد تددددس  فددددػة  تجػسدددد  تجدددد ؾ لت ض تشاددددتتخ 

بخةدددددك  غ  ز  1879غ  1878تجزةتتفدددددك  ددددد ت ادددددصصؿ  تجرةيصدددددفث

 أجؽ  اػ .تج لة اؿ ع ي د ذس اؿ  

"غ تجالةدددؿ ةةةدددد  حدددك ت ص دددي ض غ  حدددك عةمدددبط جاػت دددا  غ تدددتخ 

تبصلت دددط ةيج دددت ـدددلؼ ادددؿ تهادددصتتشك تجمددد ذك غ ادددؿ  ذحعدددي تجةدددتغ  

 ذدددتت  دددػـ  ه ـصق دددؿ  اعدددػ ه ـصدددل   غ تجةيجدددك ظددد ض  ادددؿ  بدددػت 

 تجالغي تجر حمك تجصؿ ـقصلحعي تحفط ذمص حػض.

 ذدددي تجدددل  تجافصدددؿ غ  شدددي ظصدددي جدددد  عادددلي ج فدددل تجدددتا  تجصقدددتؾ  

ا  دددددفةك  شةدددددؽ. غ ـة دددددؿ جصػسدددددفةعي  ز   بدددددلبد ةةدددددي   غ ددددد  

  تددديخ تج ي دددك   جدددا  ز  ةةادددك   ددد يإ ذدددس  غه  1867 ددد ت تددديخ 
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ادددفتؾ ـةفددددؽ تادددصح ػت ذبح ددددي ة   ريئدددك الشددددا ذدددس  دددد   ـمددددةس 

 بدددز تج ي  غذدددػ ظد ةصدددػشط ةة دددي تدددس تجيددد ث غصدددذتـصدددك عبمدددك  غ   

جقرددح غ تجيددافل تجدد ؾ ـ فددؿ تاددصػجؽ ذددتـصعد تحددؽ ذة ددػجعد ذددس ت

ظةصددددية  غ تصددددت عقددددتخ تح دددد يإ  18غ  15ذمدددديحك عصددددلتغل ةددددفس 

تحةةاددددك ج ددددب  تجةمددددي  ذدددد  تجددددتتئس تجردددد بػة  صددددلاعد  دددديئ : 

"جددفط جددؿ جددتـةد  ـددس بفددل تجربحددغ تجدد ؾ   دد عرػض  اددل غض ذددس بفددل 

 ايئت ".

"غ ظددد ت ـاصدددؿ  ز تج يئدددت  تجر صدددي  ـصدددلتغل  دددتةظي ةدددفس  ةةادددك غ 

الشدددا. غ ظددد ت  300الشدددا ذقيةدددث تجربحدددغ تجرادددية غ ظدددػ   رمدددك نه 

تجةدددي   صدددةفح حز تجردددتـػشفس جدددد ـقب دددػت أجدددؽ تجفدددػخ  ـدددصعد ةيدددةث 

  ادددؿ  ذدددصعد غ ـلذددد  تبصيدددي  ظددد ت  150عددديخ جبقدددي  ذبحدددغ  ػتذدددط 

تجةددي   أجددؽ تجمددفت تج صددلتت هعدددػة  ؾ ايةشففددط ش مددط   صددي  ذدددلغةض 

 .1878ةصبمك اصك 

 صعد ةصقتـد تجقلغي؟"غ ظث ـقػخ تجقفي  ذس ذع

"تج ددددػت  ه.  جددددا  شددددط ذددددس تجرصادددد ة تحددددؽ    ددددك ذددددصعد عقددددتـد 

عمدددبفقي   شتدددلت ج قدددلظد  أذدددي ت  صددديز تق دددلتز تحغادددلت حتدددي ذدددس 

تج دددلغ   اردددي  ةادددتظري تدددس ظددد ت تج دددصي ذدددس تجر ددديةةفس  ةددديجصتل 

أجدددؽ حمددددس  حقعرددددي  غ ةيتصبددددية ذددددي تلاددددي ةددددط ذددددس علادددد . برددددي  ز 
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ةددددديجرل   غة تجػادددددف  ةدددددفس ةتيـددددديظد غ ظددددد ه  ذرفادددددي ه ـددددد  غز 

 تجرلتةفس.

"غ تج  صدددك  ز  دددل تجلةدددي ـلذددد  عددديةـخ  عدددػةض ادددؿ تجدددتتئل  

تجامةلـك أجؽ ة   اصفس اقد   غ بحصدط ـةدػز  ةصدي  تحدؽ تجدتهئث تجصدؿ 

 بلععي جةد   تة تةع د  ةمدلتك  غ ادبي  ز تشصيدل تشصيدية تجةد تخ ةدفس 

ص دددل تجفدددػخ تحدددؽ تجصعددديخ تجمدددةيز تحظددديجؿ. غ أ ت بددديز تجرلتةدددؿ  دددت ت 

تجرة ػت ذس تجةبػ  غتجرػت ؿ اتز ةييتك تهذص ديإ تجصدؿ تدل  

ةعددي اددصبحغ  غذعددي ةر ددل   ز عصأاددط تجرحةفددك تجالةفددك تج يصددك  غ جددس 

ـبقؽ اؿ تج زتئل حفص   اػؼ ببية ذ بدؿ تحةي ذدس ذعدك  غ ادةيز 

 تدددددددددددل  ادددددددددددؿ حيجدددددددددددك تادددددددددددصل يق ذدددددددددددس ذعدددددددددددك   دددددددددددلؼ. 

تجصير  غـيال ةط  جمػ  تجةظ  تحظديجؿ غ ظ ت ظػ تجرخت تج ؾ ـلتض بث 

  ـ ي.

"غ ادددؿ أذةددديشةد ـدددي ح دددل  تجحدددػت    ز عصص ادددػت بصدددي ـبدددتغ جةدددد 

ذددددس ةادددديجصؿ ظدددد ض غ أز بيشددددال اددددلـك اعددددؿ بيعرددددك  غ أشددددؿ تحددددؽ 

تادددصاتت   أ ت عةدددصد تحذدددل عزغـدددتبد ةراحػذدددي   ب دددل  دددرػه غ   دددك 

ةػتاددددفك عةقفددددي ذددددتؾ  بفددددل  شصددددؿ  بددددلة تجقددددػت تجدددد ؾ عيددددلاال 

س  دددأشط  ز ةددد بلض جةدددد  تددد ض ةدددأز أذدددلت  ةةدددح ذدددس ظددد ت تجقبفدددث ذددد

ـ فدددددل ب دددددا ب فدددددل ذدددددس تح ددددد يإ  تجددددد ـس غ أز شدددددت غت ةيجلةدددددي 

ت شفددددددك اعددددددد ه ـة ددددددػز تددددددس تع ددددددي ض بػاددددددفحك جحاددددددفش  ارددددددس 
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تج دددلغةؾ أ ز  غ حصدددؽ عةدددػز ادددفس ذدددأذس ذدددس ب دددبعد  أصدددتتة 

  ذل ةتذلت  عةقفي  يذث تحؽ ذمصػؼ تح يجفد تج   ك. 

ترفددي ذددي  بصددط جةددد ذددس  تجحددػت تزغ ع  ددحػت ةقبددػت  ـددي ح ددل  

 تهحصلتخ.

 اإليضبء 

 قبئذ دائرة حبست انؼسكريت 

 

غجاددث ظددد ت تجيددال تجرحةدددػز ـصددلذد ذػ دددي تجمددةيز ذدددس تجلةدددي غ 

عددد ذلظد ذصدددط   دددت تجصددد ذل غ تع ددديظعد ةيجدددتتي  أجدددؽ هللا تدددز غ ذدددث 

بددددؿ ـ ددددا ة دددديةعد ذصددددط  شصف ددددك تاددددصةبية تهاددددصتذية غ تحددددػض اددددؿ 

 ةفي  تجصيجفك:تحةي ةتغز حي. غ ذي ذي  اؿ ظ ض تجق فت   تح

 طاـي  ذس غ س تجييخ بف صي ة  يااااا تجل ااـي ة  ت ث ةط ذس ـ 

 ـاففط ذصػ  تجص ل جفط عةرفط ي اااااـعتؾ تبت تجازـز ـأذلض جحلب

 طازت   ؽ   ت  حقفاااااة  ش ي صاؿ تجتـس ح حصي غ تجةلـد جفصي ب

 طااااعصبفل  تج زؼ بث ـػخ اب  ػت ااااي شتااػت شمي غت اؿ تهةصصتتفص

 ـل ت ذي ةفس ـتـا بث  ؿ  جفط ي ااػت ظ ت تقاااأ ت ذيم تجحػاؿ عق

 ي ااااااااااس تشاااااااااظ ت تجػ  ل ااااااااااااااعي  ته تجااااااااااذي ةق

أجددددؽ  ز ـصرصددددؽ تجصددددير تجع ددددل  غ تج ددددلتة ةاددددت  ز بلظددددػت تجبقددددي    

 عةال شفل تج زت  تجف ي :
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 ذس ته لت احفيز  حصؽ ـ ؿ ذػه تجصػ 

 ي ااااغ ـػذس تجؿ ـ  اااااااـ ةصي ذس  ت تج ح

Aانًصذر 

F. GOURGEOT. – 170. Les sept plaies 

d’Algérie. Alger , 1891, pp. 168.  تددس تبددت تجةرفددت

  .  127لغلغ  إ. 

 

 انغرائى انحربيتA – ثبيُب

 دددددت عصيغجصيظدددددي ادددددؿ تجةدددددتـح تدددددس علاددددديشك تجصيدددددلـاي   بصدددددي

ذدددس تجراحػذدددي  اقدددت شيدددفل أجدددؽ عقلـدددل  تهادددصففيشفك  غ جةدددس جرزـدددت

ةصصددديئ  ع ددد فك تجة دددل تجر دددلغ  تقدددا  دددػة   1878ذ  دددث ادددصك 

. عحا تج ػة  تجصؿ ـصح    راعي اؿ تحة يخ تحعفك1871
(1)

: 

ذدددددي ةدددددفس  بفحدددددك غ  غتة  غ تجددددد ؾ ـر دددددث ذدددددي  313" دددددية تدددددت  

ـرصحةدددددػز  ددددديةي تج دددددةلت    761.030ذ رػتدددددط ذدددددس تجمدددددةيز 

ظةصددددديةت  غ جعدددددد  دددددلغ  تقيةـدددددك عقدددددتة ةدددددا  2.589.608ذمددددديحك 

الشةدددددي. غ دددددت  اادددددػت ذدددددس شيحفدددددك سدددددلـبك حدددددل   91.948.450

الشةددددي  غ ش حددددػ ذددددس شيحفددددك   ددددلؼ جحتغجددددك  36.582.298ذبح عددددي 

                                      
(1)

 – Louis RINN. Ancien chef du service central des affaires indigène, conseiller du 

gouvernement. Régime pénal de l’indigénat en Algérie, le Séquestre et la 

responsabilité collective. Alger. 1890.P. 45. 
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 446.406بدددس ذمددديحك عبحدددغ  ةادددت حددد   تجصاػـ دددي  تجررصػحدددك  

الشةدددددي  بردددددي  18.693.093غ تجصدددددؿ ع دددددث  فرصعدددددي أجدددددؽظةصددددديةت. 

الشةددددددددي. غةتـ دددددددديل اددددددددتز  7.933.860أجددددددددؽ تج زـصددددددددك   ااددددددددػت

ةيجصمددددبك  1871  ظددددػ تجربحددددغ تجدددد ؾ عةح صددددط  ددددػة   63.212.252

ذحفػشدددي  أ  ـ دددا تح ددد  ةادددفس  63ج ظددديجؿ   ؾ ةةمدددي  ةددد  بمدددػة 

تهتصبدددددددية تح ددددددددفي  تجةياددددددددت . غ بددددددد جا ةادددددددد  تجصاددددددددتـ   غ 

   تجصؿ عرال غ تجصؿ جد عصصط بحفك". تهاقي ي

 

كشااااف بًباااابنة انغراياااات انحربياااات انخااااي سااااخذفؼهب األػاااارا  

 0@<?8انخي شبركج في اَخفبضت األوراس سُت 

 

قببئم األػرا  

 و انذواوير

انًبهة األسبسي 

 نهضرائب

 يالحظبث انغرايت انحربيت

 دائرة ببحُت انؼسكريت

 52.744,50 5.274,45 جةيجةك
ذلت   10

 تج لـبك

 غه  ذػاؽ ةس 

 تبت هللا
1.645 11.515 

ذلت   07

 تج لـبك

 ش ط تجيؿ  9011.197, 1.599,70 ةصؿ ةػ احفريز

 "     " 15.652,70 2.236,10  غه  تفيك
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 "     " 58.480,80 8.354,40 تجزحيح ك

 "     " 12.911 3.227,75  غه  ةتةح

 "     " 14.101,60 3.525,40  غه  ة ل

 "     " 14.397 3.599,25 عي لـبال

 "     " 16.565,20 4.141,30 تجةتت  

 

 

 

 دائرة بسكرة انؼسكريت

ذددددددل  تج ددددددلـبك  20 17.600 380  غه   ياد

 صصي  يإ

 ش ط تجيؿ  9.300 465  ظث ذية هللا

 "   " 14.400 720 عةػ 

 ذلت  تج لـبك 10 7.750 775 تجرلت اك

 ش ط تجيؿ  12.800 1280  غه  احفريز ةػ حرز 

 "   " 10.605 1515  غه  تبت تجلحرس

 "   " 6.700 970  غه  ايجد ةس تبير

 "   " 2.380 340  غه  ااتـك

 "   " 16.800 2400 ةصؿ ذحةيز

تذلتحصدددددددددك  غه  ادددددددددفتؾ 

 ذةرت

3300 23.100 "   " 
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 ذلت  تج لـبك 4 5.640 2160 تجيلاك

 تج لـبك ذلعيز 2.850 1425 تجماي شك

 "   " 1.000 500 تجزبية 

 "   " 1.480  740  غه  تبت تجللتق

  135.495 ػرتجر رااااا 

 

 

 

 دائرة خُشهت انؼسكريت

 ذلت  تج لـبك  10 8.112 811,20 عيغلـيشال  لاك

 ذلعيز تج لـبك 4.000 2.000 ذ  ػ

  12.100 تجر رااااااػر 

 

 يجًم انغرائى انحربيت

   207.565,70  تئل  ةيعصك

   135.495      تئل  ةمةل 

   121.112      تئل   صيحك

   70, 355.172 تجر راااااااااااااااااااااػر

 

 2<?8جىنيت  89قسُطيُت في 
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 انهىاء قبئذ فرقت قسُطيُت    

 انخىقيغ               

 قىر جًىل                  
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 انًجًىع ػذد انحرائق
انضرائب 

 انجًبػيت

انحجر 

 انجًبػي

انحجر 

 انفردي

ػىائذ انقًح 

 انجًبػي

حقييى نهخسبئر انخي 

 حذثج

انًسبحت انًحروقت 

 )ببنهكخبراث(
 سُىاث

120 22 22 _ _ 156.318 441.884 55.172 1876 

134 31 27 4 _ 494.668 1.807.061 40.538 1877 

164 12 12 _ _ 86.466 617.324 8.156 1878 

218 34 34 _ _ 54.087 625.987 17.663 1879 

137 7 7 _ _ 1.177 353.845 20.881 1880 

244 100 53 46 1 3.966.191 9.042.440 169.056 1881 

130 2 2 _ _ 282 188.751 4.018 1882 

148 2 2 _ _ 5.584 101.339 2.464 1883 

147 1 1 _ _ 269 205.185 3.231 1884 

285 15 15 _ _ 63.236 674.487 51.569 1885 

288 10 10 _ _ 3.809 270.325 14.042 1886 

395 13 13 _ _ 13.775 1.560.920 2.290 1887 

311 1 1 _ _ 1.284 176.833 14.788 1888 

 تجر رػر      1 50 199 249 2721

 عيرث تحؽ تج يةي   غ تححلتش  تجة ي  غ تجة ي  ةيجرصفقك تج يةفك  –  

    عقففري  غساال تحؽ تجارػخ ةصي  تحؽ ذتغت تجةميةي  تجلارفك جح يةي  - 

________________ 

 A200جػـط ةـس  تج تة تجميةي. تس لغلغ  إ. انًصذر. 
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 سابعم انــــــــــانفص

 تــــــــــــيـــماعــــــــتــــار االجــــــاآلث

 

 األوضاع االجتماعيت و انخسائر انبشريت: -أوال 

االصخّاع١ت ّٛكة ِعبلة عٓ اٌغاٌت االلخْاؿ٠ت ٔخ١ضت ظاا٘لة االىاخ١ناْ. ٚ  وأج اٌغاٌت

أكإاا١ُٙ ىااٜٛ كّااـ اٌؾيااا ل ٌااُ ٠ىاآ ؿٚك اٌيااٍناث اٌعيااىل٠ت ٔخ١ضاات حضل٠ااـ ا ٘اااٌٟ ِاآ 

ٔياااّت  ىاِاااً  9434 اا :  1849اٌبَاال٠ت ع١اااذ لااـكث اٌٖاااغا٠ا ٔخ١ضاات ٚ اااا  اٌىاا١ٌٛلا عااااَ 

اٌّماٗعت،  ً ا ؽنل ِٓ فٌه أْ ٘قا اٌٛ ا  لـ أؿٜ إٌاٝ حشٍاٟ لبا اً  خّاِٙاا
(1)

. ـفاٟ  عأ 

ٔيّت 80ِا  ١ٓ ِـ٠ٕخٟ ىن١ؿ ٚ  ضا٠ت وأج حفمـ ١ِٛ٠ا عٛاٌٟ  –ِزش  –اٌمبا ً اٌمإٗت 
(2.)

 

ىاابك ٘اقا اٌخااك٠ؼ ع١ااذ  اـأ أخَااكٖ  َااىً ـخاان ِٕااق  لاـ اٌٛ اا ٚ اٌغم١مات أْ أخَااك ٘ااقا 

االعخشي ٔخ١ضت ِا عً  اٌبشؿ ِٓ ؿِااك ٚ ؽالاو ٚ اىاخؽشي اٌّعّال٠ٓ ٌىاً رالٚاث اٌابشؿ. ٚ 

 ٌمـ ىضً ٌٕا اٌّؤكػ "ٍٟٔٛ" ِٓ ؽشي حماك٠ل ٕباٗ اٌّىاحب اإلعْا ١اث اٌخا١ٌت: 

ِياٍّا ِآ اٌياىاْ  19.429َ  اٌّماٗعات عاٛاٌٟ 1846ؿ٠ياّبل  31اٌياىاْ ـاٟ  واْ عـ

ٔيااّت ِاآ  12.271ِاآ اٌبااـٚ. ٚ وأااج ِـ٠ٕاات لياإن١ٕت ٚعااـ٘ا حَااًّ :  13.256اٌّم١ّاا١ٓ ٚ 

وااْ عاـؿ ىاىاْ  1849ؿ٠ياّبل عااَ  31ِٓ ىاىاْ اٌّـ٠ٕات. ٚ ـاٟ  %63اٌّم١ّ١ٓ أٞ  ّعـي 

ؿ٠ياّبل  31ٔيّت. ٚ ـاٟ  4.014ـٍُ ٠نؿ عـؿُ٘ عٓ  ٔيّت. أِا اٌبـٚ 20.805اٌّـْ ٠مـك   : 

ِيااٍّا، ـااٟ عاا١ٓ وأااج اٌّااـْ حَااًّ عٍااٝ  16.835َ واااْ عااـؿ ىااىاْ اٌبااـٚ لااـ  ٍااػ 1851

 ِيٍّا. 22.538

 

 

 

 

                                      
(1)

 – A. Nouschi. Op.cit.. voir pp. 210 – 214. 
(2) 

– Idem.. pp. 217 – 219. 
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ٚ ٠ّىٓ حيض١ً علوت اٌّٛا١ٌـ ٚ اٌٛـ١اث  ميٕن١ٕت واٌخاٌٟ
(1)

: 

 انوفياث انموانيذ

 انمجموع أطفال وساء رجال انمجموع إواث ركور انسىت

1847َ 299 302 601 349 295 563 1207 

1848َ 365 312 677 319 267 649 1235 

1849َ 430 381 811 606 478 773 1857 

1850َ _ _ 773 402 311 673 1386 

1851َ _ _ 1119 338 308 733 1379 

 

 اٌّشعظت أْ عـؿ اٌٛـ١اث واْ أوزل  ىز١ل ِآ عاـؿ اٌّٛا١ٌاـ. ٌماـ وااْ ِضّاٛ   ٚ اٌضـ٠ل

 ِٛا١ٌااااااااااااـ  %6,64َ 1851اٌّٛا١ٌااااااااااااـ ٚ اٌٛـ١اااااااااااااث  مياااااااااااإن١ٕت ٚعااااااااااااـ٘ا عاااااااااااااَ 

َ وااْ ِضّاٛ  اٌياىاْ لاـ 1845ٚـ١اث. ٚ  ٕا  عٍٝ اإلعْا ١اث اٌخٟ صلث عاَ  7,87%ٚ 

َ لاـ  ٍاػ حعاـاؿ ىاىأٗ ١1851ٕٟ عااَ  ٍػ ا١ٌٍّْٛ ٔياّت ـاٟ اٌّماٗعات. ٚ لاـ وااْ اٌخاً اٌميإن

ىاااوٕا. ٚ لااـ واااْ حٖاااني اٌيااىاْ ؽااشي اٌياإٛاث اٌْااعبت ِلحفعااا، ـّاازش ؿا االة  920.679

. أِاا ؿا الة اٌماٌات ـىأاج  ا : %4,31َ 1849 – 1845عٕا ت  ٍؽج ٔيبت ٔمِ ىىأٙا ِا  ١ٓ 

1852َ – 1849ِا  ٓ ى١خٟ  %2,55أِا ؿا لة ليٕن١ٕت ـبٍؽج  3,86%
(2)

. 

ِٕٙاا ٌاـٜ اٌىز١ال ِآ  ا١ٌّاؤٚه٘اقا ٚ لاـ أواـث ٍاٙاؿاث ٕاباٗ اٌّىاحاب اٌعل ١ات اٌغاٌات 

اٌمبا ً إف ٌُ حؾً أىلة ِٓ ٕغا٠ا. وّا عُ اٌلعب ـٟ اٌبشؿ ٚ وز١لا ِا ـل إٌاه ِآ ا ٚ ةات 

حاكو١ٓ ِلٕاُ٘ ِٓ ٚكا ُٙ  ـْٚ ٔضـة
(3)

. 

ىاخعّاك٠ت عآ ٗل٠اك ٚ اىخّلث ا ٚ ةات حٖالو  ماٛة ا ٘ااٌٟ وّاا اىاخّلث اٌماٛاث اال

 ٚىاااااا ٍٙا اٌخٕف١ق٠ااااات وّؤىيااااات اٌّىاحاااااب اٌعل ١ااااات ٚ ؼ١ل٘اااااا حااااانك  اٌلعاااااب ٚ اٌّاااااٛث 

 ٚ اٌـِاك ـٟ أٚىاٗ اٌمبا ً اٌّعق ت.

                                      
(1)

 – A. Nouschi. Op. cit.. 219 – 222. 
(2)

 – Idem. 221 – 222. 
(3)

 – Idem. 217. 
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ٌماـ ظٍاج اٌغاٌات اٌْاغ١ت ٚ االصخّاع١ات ٌ ٘ااٌٟ ىا١ةت ٌٍؽا٠ات ع١اذ حىالك أخَااك ِاالٓ 

اٌضنا ل٠اْٛ ِآ أعاـاَ َ. ٚ عاأٝ 1867َ ٚ اٍخـ ؽنالٖ عااَ 1866اٌى١ٌٛلا ٚ اٌخ١ف١و عاَ 

ٚىا ً اٌٛلا٠ات اٌْاغ١ت ٌاـ٠ُٙ ِعأااة وب١الة، ـىاأٛا ٠ّٛحاْٛ صّاعااث صّاعااث ـاٟ اٌمالٜ ٚ 

َ. 1867اٌّـْ ٚ اٌنللاث، ٚ لاـ ىاضٍٕا اإلعْاا ١اث  إٌيابت ٌٍٛـ١ااث  اٌّماٗعات ؽاشي عااَ 

واٌخاٌٟ
(1)

: 

 ٔيّت 1985 ىبخّبل 30إٌٝ  25ِٓ 

 ٔيّت 1167 أوخٛ ل 8ِٓ أٚي إٌٝ 

 ٔيّت 867 أوخٛ ل 15إٌٝ  9ِٓ 

 ٔيّت 544 أوخٛ ل 22إٌٝ  16ِٓ 

 ٔيّت 453 أوخٛ ل 29إٌٝ  23ِٓ 

 ٔيّت 518 إٌٝ ... ٔٛـّبل 30ِٓ 

 ٔيّت 183 ......... 12إٌٝ  6ِٓ 

 ٔيّت 250 ٔٛـّبل 19إٌٝ  13ِٓ 

 ٔيّت 69 ٔٛـّبل 26إٌٝ  20ِٓ 

 ٔيّت 98 ؿ٠يّبل 3إٌٝ  27ِٓ 

 ٔيّت 39 ؿ٠يّبل 10إٌٝ  4 ِٓ

ٌمااـ وأااج ا ٚ ةاات إٌااٝ صأااب اٌّضاعاات حغْااـ ا٢الؾ ِاآ ا ٘اااٌٟ ٚ ٌااُ حغاالن ِؤىياات 

 اٌّىاحاااااااب اٌعل ١ااااااات ٚ ال اٌياااااااٍناث االىاااااااخعّاك٠ت ىااااااااوٕا  اااااااً ماؿث ا ٘ااااااااٌٟ ـمااااااالا 

َ، وز١اال ِاآ 1869 – 1867ِااا  ا١ٓ ىاإخٟ  ٚ كعباا ٚ إِعأااا ـااٟ االىخةْااي ٚ اإل اااؿة. ـّاازش

أىالة، ع١اذ أخمٍاج اٌمب١ٍات  364اٌعَا ل ؿِلث ِلة ٚاعـة ـأٚالؿ ٠غ١ٝ  ٓ ٗاٌب لـ ؽيلٚا 

 %67,6،  ٕياابت 5.886أٞ ـمااـاْ عااٛاٌٟ  4.325ٔيااّت إٌااٝ  10.211ِاآ ِضّااٛ  ىااىأٙا 

ٔياّت،  8.339  عـِا واْ 3.968عٍٝ ا لً. وقٌه ص١لأُٙ اٌعشٚٔت ـمـ ّاك عـؿُ٘ عٛاٌٟ 

. أِاااا ـاااٟ أعٍاااٝ اٌياااٙٛي %52,6ٔياااّت  ّعاااـي  4.371أٞ ؽيااااكة  َااال٠ت حماااـك  غاااٛاٌٟ 

                                      
(1)

 – A. Nouschi. Op. cit.. p. 348. 
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 عااـ أْ واااْ  12.785ياانا٠ف١ت، ـمااـ أٚالؿ عبااـ إٌااٛك ْٔااؿ عااـؿُ٘، ع١ااذ أّاابظ عااـؿُ٘ ٌا

ٔيااّت. ٚ ـااٟ اٌّضّااٛ ، ٠ّىاآ اٌمااٛي أْ ِماٗعاات لياإن١ٕت لااـ ـمااـث عااٛاٌٟ ؽّااو  25.031

 ٚ ةاات ٚ ا ِاالآ ٚ اٌفماال ٚ اٌّضاعاات، ؽاّاات اٌؾّاىااْٛ،ىااىأٙا، ع١ااذ ف٘ااب ٕااغ١ت ا 

إٌيا ، ا١ٌَٛػ، ا ٗفاي ٚ اٌفملا   َىً عاَ
(1)

. 

ٚ ٌعً اإلعْا ١اث اٌّفٍْت حب١ٓ إٌٝ أٞ عـ وأج اٌغاٌت اٌيىا١ٔت ٌٍّماٗعات ـاٟ حٖااني 

ِيخّل عيب اٌـٚا ل اٌخا١ٌت
(2)

: 

 و انعذد انمفقود6611إني سىت  و6611انذوائر مه سىت : 

 61.824ٔيّت  92.679 ٔيّت 154.503ليٕن١ٕت 

 3.693   –   25.963 ١ٍ١ِ29.656ت    

 18.485   –   42.698 61.183ع١ٓ اٌب١ٖا  

 18.314   –   23.297 41.611حبيت   

 22.519 – 122.048 147.567ىن١ؿ 

 1.485 – 28.666 30.151حال١نٛٔج 

 8.412 – 79.458 87.870 ضا٠ت 

 13.977 – 83.386 97.363 ٛعل٠ل٠ش  لس 

 22.427 – 85.802 108.229 احٕت 

 6.644 – 30.148 36.792لاٌّت 

 ٚ ٘ىااااقا ٠ّىاااآ اٌمااااٛي أْ ِؤىياااات اٌّىاحااااب اٌعل ١اااات أِاااااَ عاٌاااات ا ٘اااااٌٟ االلخْاااااؿ٠ت     

حالوخُٙ أٚ االصخّاع١ت اٌي١ةت ٌٍؽا٠ت إٌٝ ؿكصت اٌخـ١ِل اٌَاًِ، ٌاُ حماُ  اأؿٔٝ ؿٚك إٔياأٟ،  اً 

٠ّٛحْٛ صٛعا ٚ ِلٕا ٚ علِأا ِٓ واً ٍاٟ ،  اً أوزال ِآ فٌاه وأاج حياعٝ ٌٍعّاً عٍاٝ 

إؽٖاااعُٙ  ىااً اٌٛىااا ً اٌض١ّٕٙاات ٌٍّناٌااب االىااخعّاك٠ت ٚ ٌٍخّىاا١ٓ االعااخشي ٚ حنا٠ااـ أعااـاؿ 

 اٌىٌْٛٛ ٚ حضل٠ـ ا ٘اٌٟ ِٓ أكا١ُٕٙ.

                                      
(1)

 – A.O.M. Série K. Rapport mensuels 1867 – 69. Cercle de Tébessa. Rappprt du 2 novembre 1869. Voir aussi 

A. M. G.. H N° 239 bis. Mémoires sur la misère de 1867 – 68 ; 30 avril 1870. 
(2)

 – A. Nouschi. Op. cit.. p. 369. 
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ٚ  1867 خاااك٠ؼ ـاااحظ أٚث  Dew Impfferوّااا ٚكؿ ـااٟ حمل٠اال ٌٍضٕااٛاي ؿٞ ١ٕ٠ٚف١اال 

عـؿ اٌٛـ١اث ـٟ اٌيٕٛاث اٌياا مت. ٚ ٌإفو اٌفخالة  10.614، لـ حضاٚم  ٕغٛ 1868ـاحظ ِاٞ 

ـئٔٗ ِٓ اٌخعقك اٌخغىُ  ٛصٗ عاَ ـٟ اإلعْا ١اث اٌخٟ صعٍاج وماعاـة ٌٙاقا اٌغيااو. ٌىآ ـاٟ 

أٚك١ٌٕاـ١اً  ٍاػ اإلِىاْ إعنا  أكلاَ ٟ٘ ؼا٠ات ـاٟ اٌـلات  إٌيابت ٌابعٔ إٌّااٗك. ـفاٟ لياّت 

. %16ٔيّت، أٞ ِا ٔيبخٗ  80.000ِٓ ِضّٛ  اٌيىاْ اٌباٌػ  12.851ِضّٛ  اٌٛـ١اث كلُ 

، ٚ ـاٟ ِلوان حإو اٌخاا   1868ٚ ـااحظ ٍاٙل صاٛاْ  1867أٚث  15ٚ فٌه ـٟ ـخلة ِاا  ا١ٓ 

، أٞ 6.004ِآ ِضّاٛ  اٌياىاْ اٌبااٌػ  2.315ٌٍميُ اٌّـٟٔ ٌٕفو إٌاع١ت،  ٍػ عاـؿ اٌٛـ١ااث 

. ٚ فٌه ـٟ ٔفو اٌفخلة اٌّقوٛكة%38  ٕيبت
(1)

. 

ٚ ٠قول ا ىخاف ص١شٌٟ ّاكٞ أْ اٌؾيا ل اٌبَل٠ت ٔخ١ضت إٔٚا  ا ٘اٌٟ اٌخاٟ لٌاج إٌاٝ 

 1871ٚ  1866اٌفماال ٚ اٌغلِاااْ ٚ ا ِاالآ  عااـ ِْاااؿكة أكإاا١ٙا لااـ  ٍؽااج  اا١ٓ ىاإخٟ 

١ٍِْٛ ٔيّت 
(1)

اٌضنا ال١٠ٓ  َاخٝ ٚ ٘اٛ كلاُ ك١٘اب ٠اـي عٍاٝ ِغاٌٚات اٌّغخاً إ ااؿة اٌياىاْ  

 اٌنلق ٚ اٌٛىا ً اٌض١ّٕٙت.

أِا ع١ٍْت اٌٛـ١اث ـٟ ِماٗعات اٌضنا ال اٌعاّاّت، ـائْ اإلعْاا ١اث ـاٟ ِلاوان ِخ١ضات 

واٌخاٌٟ
(2)

: 

 

 انمراكز

 

 انمجموع 6616                6611

 %انىسبت انعذد %انىسبت انعذد %انىسبت  انعذد

 ِلما٠ت

 أٚالؿ اٌعشق

 عضٛٗ

 أٚالؿ عا٠ٌ

 ى١ـٞ ِٛىٝ

 أعّل اٌع١ٓ

  ١ٍـة

264 

165 

114 

32 

44 

37 

342 

7,1 

10,3 

3,6 

9,3 

3,6 

? 

_ 

93 

59 

110 

16 

35 

12 

210 

2,5 

3,8 

2,8 

4,6 

2,8 

? 

_ 

 

357 

224 

224 

48 

79 

49 

552 

9,1 

14,6 

5,6 

14 

64 

? 

_ 

 4,41 535 8,2 998 اٌّضّٛ 
153

3 
12,61 

                                      
(1)

 – A.O.M. 1KK 51. 
(1)

 – Djilali Sari le désastre démographique de 1867 – 1868 en Agérie ENA G – 
Alger

2010
. 
P. 11,18 ،

 

(2)
 – Djilali Sari: Op. cit.. p. 18. 
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ـٟ ِـ٠ٕت  ١ٍـة ٚ ٕٛاع١ٙا ـمـ لـكث اٌٛـ١اث واٌخاٌٟ أِا
(1)

: 

 ٚـاة 162عٛاٌٟ:        1866ـٟ ىٕت    

 ٚـاة 480//  :          1867//  //    

    //   //1868         ://600 // 

    //   //1869         ://193 // 

    //   //1871         ://265 // 

 ٚـاة 1700             اٌّضّٛ             

 

 أِااااا عٍااااٝ اٌياااااعً ـمااااـ لااااـكث اٌٛـ١اااااث ـااااٟ مكاٌااااـة ٚ ح١بااااامة ٚ حاـَااااْٛ ٚ ؿك٠اااالة 

ٚـاة 690  :  1868ٚ  1867ٚ اٌَلالت ٚ ِغاٌّت  ١ٓ ىٕخٟ 
(2)

. 

واٌخاٌٟ 1871ٚ  1866أِا ـٟ اٌم١ٍعت ـىأج  ١ٓ ىٕخٟ 
(3)

: 

 ٚـاة 107        1866ـٟ ىٕت    

    //  //1867         274 // 

    //   //1868        224  // 

    //   //1869        066 // 

    //   //1871        108 // 

 ٚـاة 879                 انمجموع 

 

 9734،  غااٛاٌٟ: 1868 – 1867 اا١ٓ ىاإخٟ  اٌٛـ١اااثأِااا ـااٟ  ااشؿ اٌمبا ااً ـمااـ لااـكث 

ٚـاة
(1)

. 

1871ٚ  1866ـٟ اٌّـ٠ت ـمـ ٍّٚج ِا  ١ٓ ىٕخٟ  أِا
(2)

 

                                      
(1)

 – Idem., p. 20. 
(2) 

– Idem., p.  30.
 

(3)
 – Idem., p. 33 

(1)
 – Idem., p. 48 – 49. 

(2)
 – Idem., p. 54. 



334 

 

 ٚـاة   157 لـكث   : 1866

1867   ://   // 437    // 

1868    ://  // 459    // 

1869    ://  // 196    // 

1870    ://  // 153    // 

1871    ://  // 224    // 

 //  1626 نمجموع ا

 

صزاات ِاآ  2000صّاا  عااٛاٌٟ  1868)اٌَااٍؿ( رااُ ـااٟ ىاإت ٚ ٠ااقول ـااٟ ا ّاإاَ، عا١ٌااا 

اٌَاااااٛاك 
(3)

 . ٌماااااـ وأاااااج ا ٚ ةااااات ٚ اٌّضاعااااات ٚ اٌفمااااال ٚ ا ِااااالآ اٌفخاوااااات ٚ اٌظٍاااااُ 

ٚ اٌمٙل االىخعّاكٞ ٚ اىاخ١ش  اٌىٌٛاْٛ عٍاٝ أّاغاو ا كٓ ٚ اٌاٛٗٓ اٌعٛاِاً اٌل ١يا١ت، 

  ً إ اؿة اٌضنا ل١٠ٓ. ؽاّت اعخشي ا كٓ ِْـك كمق ا ٘اٌٟ. واْ اٌعاًِ ا لٜٛ ٌمخً

ٚ عٍٝ أ٠ت عاي ـمـ لاـكث اٌٛـ١ااث ـاٟ حٍاه اٌيإٛاث ـاٟ ِماٗعات اٌضنا ال اٌعاّاّت و: 

ٚـاة 199.000
(4)

. 

أِااا ـااٟ ِماٗعاات ٚ٘االاْ ـاائْ ؿا االة ٚ٘االاْ ٚعااـ٘ا وأااج لااـ ؽياالث ـااٟ اٌفخاالة ِااا  اا١ٓ 

ث ٚـاااة. أِااا ـااٟ ىاا١ـٞ  ٍعباااه ـمااـ لااـك 8000ْٔااؿ حعااـاؿ٘ا أٞ عااٛاٌٟ  1867ٚ  1866

ٚـاة. أِا حٍّياْ ـماـ وأاج ـاٟ  603  :  1868ٚ  1867اٌؾيا ل اٌبَل٠ت ِٓ ا ٘اٌٟ ِا  ١ٓ 

، ٚ 1107: 1867. أِااا ـااٟ ِيااخؽأُ عاااَ 1868ـااٟ ىاإت  2503ٚـاااة ٚ  1475: 1867ىاإت 

، ٚ ـااٟ ىاإت 1034 اا :  1867ٚـاااة، أِااا ـااٟ ِعيااىل، ـمااـ لااـكث عاااَ  2006: 1868عاااَ 

3310ـ١اث اٌّضٌٙٛت ـٟ ٘قٖ اٌّـ٠ٕت ـمـ ٍّٚج إٌٝ ٚـاة، أِا اٌٛ 1803و:  1868
(1)

. 

ٕغ١ت أٞ  ّعاـي  820.000ٚحمـك اٌٛـ١اث  إٌيبت ٌٍّماٗعاث اٌزشد ـٟ حٍه اٌفخلة و: 

، ٚ ٌىٓ ٘قٖ اإلعْا ١اث ـٟ اٌغم١مت ال حمً عٓ ١ٍِْٛ ٕغ١ت32,3%
(2)

. 

                                      
(3)

 – Idem., p. 64. 
(4)

 – Idem., p. 89. 
(1)

 – Idem., voir pp. 104 – 127. 
(2)

 – Idem., p. 130. 
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، إٌااٝ 1891، ـااٟ ىاإت 483.465ـااٟ عاا١ٓ واااْ عااـؿ اٌىٌٛااْٛ ٠خنا٠ااـ ـمااـ أخمااً ِاآ 

ِٓ اٌن٠اؿة  %20، أٞ  ّعـي 1901، ـٟ ىٕت 583.844، رُ إٌٝ 1896، ـٟ ىٕت 529.717

ؽااشي عَاال ىاإٛاث. إْ إٌّااٛ اٌيااىأٟ ا ٚكٚ ااٟ االىااخ١نأٟ  فٖااً اٌااٛالؿاث،  عااـ ىاإت 

، واااْ أعٍااٝ ِاآ إٌّااٛ اٌّاالحب٘  اااٌٙضلة. ـّٕااق حٍااه اٌياإت أّاابظ عااـؿ ا ٚكٚ ١اا١ٓ 1896

عااـؿ اٌّٙاااصل٠ٓ اٌضااـؿ اٌٛاـااـ٠ٓ ِاآ ـلٔيااا ٚ ؼ١ل٘ااا. ـٍمااـ أّاابظ  اٌٌّٛاٛؿ٠ٓ  اااٌضنا ل ٠فااٛق

اٌَعب ا ٚكٚ ٟ ـٟ اٌضنا ل لاؿكا،  ّفلؿٖ، عٍاٝ ِٛاّاٍت ّٔاٖٛ اٌاـ٠ّؽلاـٟ عخاٝ ـاٟ عاٌات 

ِخٙىّااا  ّااا اؿعاااٖ "عاانو  Leoroy Geaulieuأفْاااي اٌّيااخٕٛٗت عاآ اٌبٍااـ ا َ. وخااب 

"ـمااي: ٠ٕبؽاٟ حغم١اك ٚعاـة ى١اىا١ت حاـَٚ  اٌّيخ١ٕٗٛٓ "اٌضنا ل١٠ٓ" فٚٞ اٌخٛصٗ االٔفْااٌٟ

عـة للْٚ  ١ٓ إـل٠م١ا اٌَّا١ٌت ٚ ـلٔيا ٌىٟ ٠خّىٓ اٌضٕو ا ٚكٚ ٟ ِٓ اىخ١ناْ ٘اقا اٌضان  

ِٓ اٌعاٌُ  ْفت ٔٙا ١ت"
(1)

. 

واأٛا ٠عخبالْٚ أْ ٚح١الة اٌّياخٕٛٗاث وأاج حيا١ل  اٌٛال  أْ اٌّيخ١ٕٗٛٓ "اٌضنا ال١٠ٓ"

ْ ا ٚكٚ ١١ٓ اٌنكاع١١ٓ أٞ ىىاْ اٌل٠ؿ، ٠خنا٠اـ أ٠ٖاا إف  ؾنٝ  ن١ةت. ٚ ٌُ ٠نٓ عـؿ اٌيىا

ِاآ ِضّااٛ  اٌيااىاْ ا ٚكٚ ١اا١ٓ رااُ  %38أٞ ٔياابت  1881ـااٟ ىاإت  146.657 ٍااػ عااـؿُ٘ 

 ٍاااػ عاااـؿ اٌياااىاْ  1900. ٚ ـاااٟ ىااإت %41أٞ  ٕيااابت  20.541 1893 ٍؽاااج ـاااٟ ىااإت 

189.164 لبً أْ ٠ُْغظ عـؿ اٌيىاْ اٌنكاع١١ٓ    209.546ا ٚكٚ ١١ٓ اٌل٠ف١١ٓ 
(1)

. 

ؼ١ل أْ اٌٙاصو ا ِٕٟ واْ ٠ؤكق اٌّيخ١ٕٗٛٓ، ٚ وأٛا ٠ناٌبْٛ  خنب١ك ِبـأ اٌّياؤ١ٌٚت 

 اٌضّاع١ت ع١ٓ ِعالبت اٌّي١ٍّٓ.

ٚ أّبظ اٌّياخْٕٛٗٛ ٠غٕاْٛ ٌٍعاٛؿة إٌاٝ عٙاـ ٔظااَ اٌغىاُ اٌعياىلٞ "اٌاقٞ وااْ ٠خ١ّان 

ىاآ حٛىاا١  ّااشع١اث  اٌْاالاِت ـااٟ اٌخعاِااً ِاا  اٌعاالو  ئؿؽاااي اٌلعااب ـااٟ لٍااٛ ُٙ. أال ٠ّ

اٌّضاااٌو اٌخأؿ٠ب١اات ٚ اٌّغااااوُ اٌعيااىل٠ت ٌخَاااًّ ِٕاااٗك اٌغىااُ اٌّاااـٟٔ  واااْ اٌّياااخْٕٛٗٛ  

ِمخٕع١ٓ " ٖلٚكة إعنا  ا ٘اٌٟ ؿكٚىا ٍِّٛىت ٚ فٌه  ّعالبت ِؾاٌفااحُٙ  نل٠مات ـٛك٠ات ٚ 

 ـع١ٍااااااااات   ااااااااااـْٚ حاااااااااالؿؿ ٚ ال ِٕالَاااااااااات". ٚ ٠ّىاااااااااآ حٍؾاااااااااا١ِ ٍااااااااااخٝ ا ىااااااااااا١ٌب 

قٌه.: ٌضاْ اٌخأؿ٠ب ـٟ إٌّاٗك اٌّـ١ٔات، ِغااوُ اٌالؿ  اٌيال٠عت اٌخٕف١اق، ٚ ا١ٌٙةاث اٌّمخلعت ٌ

                                      
(1) 

 .959أص١لْٚ، ُ.   -
(1 )

 . 962أص١لْٚ، ُ.  –
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 اا١ٌٛو ىاالٞ، ِاإظ ٌٍّؾباال٠ٓ، حعن٠اان ٔظاااَ اٌيااضْٛ.. إٌؽااا  أعىاااَ اٌعفااٛ اٌل اىااٟ ٚ عظاال 

اٌخـؽشث ٚ االٌخّاىاث ِٓ ٗل اٌبلٌّا١١ٔٓ اٌفلٔي١١ٓ
(2)

. 

إصّا١ٌات عآ االعخاـا اث ٚ  ٚ ِّٙا ٠ىٓ ـئْ اإلؿاكة االىاخعّاك٠ت وأاج حماـَ ؿا ّاا أكلاِاا

إصلا  حم١١ُ إصّاٌٟ ٌٕيبت اإلصلاَ ٌـٜ ِؾخٍاؿ أّإاؾ اٌياىاْ، ـؾٍْاج إٌاٝ ٔخ١ضات ِفاؿ٘اا 

أْ ٔيبت اإلصلاَ ٕع١فت ـٟ ّفٛؾ اٌيىاْ اٌّي١ٍّٓ: "٠َىً ا ٘اٌٟ، ـٟ ِٕنمات اٌخاً ٔيابت 

ُ". ٚ ِاآ االعخااـا اث ٕااـ ا ٍااؾا 4/3ِاآ ِضّااٛ  اٌيااىاْ ٚ ٌىاإُٙ ال ٠ّزٍااْٛ ٔياابت  5/4

، أْ ٔيبت اإلصلاَ ٌاـٜ اٌّيا١ٍّٓ 1897، ـٟ ىٕت Durieu de Leyritzالعظ اٌٛو١ً اٌعاَ  

ىاإٛاث( وأااج إٔااعؿ  ىز١اال ِاآ ٔياابت اإلصاالاَ ٌااـٜ  5ِغىااَٛ عٍاا١ُٙ ؽااشي   71.042)

ِغىَٛ ع١ٍُٙ ـٟ ٔفو اٌفخلة( 31.090ا ٚكٚ ١١ٓ )
(1)

. 

ٍااما ُ٘ ٠عخباال ىاابب اىااخّلاك  ٌىاآ اإلؿاكة االىااخعّاك٠ت وأااج حاالٜ أْ  ااؤه ا ٘اااٌٟ ٚ

. ٚ ٌاُ ٠ٕخباٗ اٌيىاْ ا ٘ااٌٟعاٌت أعـاَ ا ِٓ ٚ أْ حٍه إٌٛع١ت حنؿاؿ ؽنٛكة وٍّا ماؿ عـؿ 

ٚلاج ِخاأؽل إٌاٝ أْ "اٌضفااؾ ٠خيابب ـاٟ ٍا١ٛ  عاٌات أعاـاَ  اٌي١اى١ْٛ ـاٟ اٌضنا ال إال ـاٟ

ا ِآ ٚ أْ ٘نااٛي ا ِناااك ٠خياابب ـااٟ اىااخخباو ا ِآ"، ٚ ٌااُ ٠ٕخبااٗ إٌاااه إٌااٝ أْ إٌّاااٗك 

اٌخٟ ٠ٍّه ـ١ٙا ا ٘اٌٟ  عأ اٌّلاعاٟ حضعٍاٗ ٠عا١ٌ ع١ااة ِنّةٕات  فٖاً لنعااْ ِاٍا١خٗ، ٚ 

ٗك اٌضٕٛ ١ت ٚ عخٝ ـٟ اٌبٍـ٠اث اٌّؾخٍفات. فٌه ٘ٛ ىب أؾفآ عاالث أعـاَ ا ِٓ ـٟ إٌّا

ٙاااااااااااااااااااااااا االىاااااااااااااااااااااااخ١ناْ   ّ  أِاااااااااااااااااااااااا ـاااااااااااااااااااااااٟ إٌّااااااااااااااااااااااااٗك اٌخاااااااااااااااااااااااٟ ع

 ٚ ـماااـ ا ٘ااااٌٟ ِاااا واااأٛا ٠ٍّىٛٔاااٗ ِااآ أكآ ٚ لنعااااْ ـااائْ ٚٗاااأة اٌباااؤه وأاااج ٍاااـ٠ـة  

ٚ ِعٙا عاٌت أعـاَ ا ِٓ"
(2)

. 

 تفكيك وحذة انقبيهت:  -ثاويا 

ٕٟ اٌنكاع١ت اٌخٟ حغاٛي ِشوٛ٘اا ٚصـ اٌّعّلْٚ أٔفيُٙ ٠ّخٍىْٛ أؽْب ٚ أصٛؿ ا كا

اٌغم١م١ااْٛ ٗااٛ  حْاالـاث اٌىٌٛااْٛ، ٚ ٘ىااقا ىاااّ٘ج ٘ااقٖ اٌمااٛا١ٔٓ اٌضااا لة ـااٟ ا١ٙٔاااك ٔظاااَ 

اٌمبا ااً، ـٍااُ حعااـ ٌٍمب١ٍاات ٚظا فٙااا اٌيااا مت، ٚ  اٌخاااٌٟ لٌااج ع١ٍّاات اٌخٕياا١ك  اا١ٓ ا ٍااىاي اٌزشراات 

 –يا١ل ٚـمٙاا )عٕاؿ اٌياشط ٌٍعٕؿ اٌخٟ وأج اٌّؤىيت االىاخعّاك٠ت اٌفلٔيا١ت ـاٟ اٌضنا ال ح

                                      
(2)

 .966أص١لْٚ ، ّن  – 
(1)

 .968اٌلص  ٔفيٗ، ُ.  – 
(2)

 .970اٌّلص  ٔفيٗ، ُ.  – 
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عٕااؿ االلخْاااؿ( إٌااٝ إـماااك اٌّضخّاا  اٌضنا االٞ ٚ حفى١ىااٗ ٚ إْ واااْ اٌعٕااؿ  –عٕااؿ اٌمااٛا١ٔٓ 

اٌعيىلٞ ٠خْـك عٕؿ اٌمٛا١ٕٔٓ ـىشّ٘اا ٠عّاشْ ٌؾـِات االلخْااؿ
(1)

،  ٚ االىاخ١ناْ )أٞ أْ 

١ٔٓ ِاا ٚصاـ اٌعيىلٞ ٚ اٌَّل  وشّ٘ا ـٟ ؽـِت االلخْاؿ( ـٍٛال عٕؿ اٌيشط ٚ عٕؿ اٌمٛا

٠ؾٖعْٛ ٌٕظاَ الخْاؿٞ كأىّاٌٟ ِغىُ،  1870ِعّل أٔفيُٙ ؽشال عاَ  250.000عٛاٌٟ 

(، ٚ ؽنااٛٗ اٌيااىه اٌغـ٠ـ٠اات ٚ ٠1852يااخف١ـْٚ ِاآ ؽااـِاث اٌبٕااٛن، ٚ ِاآ ِـعااٗ اٌخضاااكة )

(، ٚ ٌّاا 1851اٌبل٠ـ، ٚ ٠خضٛي ٌْاٌظ اٌيٛق اٌفلٔي١ت )احغاؿ صّلوٟ صن ٟ ِ  ـلٔياا ـاٟ 

اٌضنا االٞ حغااج إٌفااٛف ٚ اٌؾياااكة اٌخااٟ ٠يااببٙا عااـَ اىااخملاك ا ىااعاك ـااٟ  أّاابظ االلخْاااؿ

اٌيٛق، ٚ حٕالِ اإلٔخاس
(2)

. 

ـبخفى١ااه اٌمب١ٍاات حىااْٛ ـلٔيااا لااـ عممااج  عااـا ى١اىاا١ا عاآ ٗل٠ااك ىااـ٘ا ٌٍنل٠ااك ـااٟ ٚصااٗ 

 أٞ حغااااٛي ىااااٍنت اٌضّاعاااات ـااااٟ إٌظاااال إٌااااٝ إٌّامعاااااث  –اٌنبماااات اٌمـ٠ّاااات اٌّياااا١نلة 

ٚ  عـا اصخّاع١ا، إف  نٚاي اٌّْااٌظ اٌَّاخلوت )ا كٓ(  –ث االعخشي ٚ حي٠ٛخٙا ؼٍٝ ىٍنا

ي   ٛ اٌخٟ وأج حضّ  أـلاؿ اٌمب١ٍت ماٌاج اٌالٚا ٘  ا١ٓ ٘اقٖ ا ؽ١الة ٚ حفىىاج أٚاّال٘ا، ٚ حغا

اٌّاٌىْٛ ٌ كإٟ إٌٝ عب١ـ ٚ ألٕاْ عٕـ اٌّشو١ٓ اٌضـؿ
(3)

. 

اٗعااث اٌضنا ل٠ات اٌزشرات، ٚ ؿٚاكا ـاٟ اٌّم 656( أَٔا  1863ـخٕف١قا ٌٍملاك اٌَّا١ؾٟ )

 16فٌه عٍٝ عياو حفى١ه اٌمبا ً، ٚ ِٓ ا ِزٍات عٍاٝ فٌاه حفى١اه لب١ٍات عىلِات اٌؽلا ات إٌاٝ 

(  عـِا وأج حضّعٙا ِٓ لبً رشرت ألياَ و١لٞ )اٌماٛا١ٌن، اٌملاك ات، Fractions 16ـ١ٍْت )

لل ٛىت(
(4)

لياّج أكإا١ٙا  ّمخٖاٝ .  ٚ لب١ٍت اٌفلالت ؿا ت اٌّعيىل ؾ )إل١ٍُ ٚ٘الاْ( اٌخاٟ 

إٌٝ ؿٚاك٠ٓ ٠ضّ  وً ِّٕٙا عٍاٝ رشرات  1866صٛاْ  16اٌّلىَٛ اإلِبلاٗٛكٞ اٌْاؿك ـٟ 

ـْااا ً
(1)

. وّااا أْ ِياااعت ا كإااٟ اٌضّاع١اات اٌخااٟ وأااج  غااٛمة ٘ااقٖ اٌمب١ٍاات ٚ اٌّمااـكة  اا  

                                      
(1) 

– Abdellah LAROUI ; L’histoire du Maghreb T II paris: 1976, p. 72.  
(2) 

 .29 – 28 ٓ ؿا٘ت عـة ، ُ.  - 
(3)

 – Jean Paul SARTRE. «Le colonialisme est un système », in comité d’action des intellectuels contre la  

poursuite de la guerre en Afriqu du nord, guerre d’Algérie et colonisation, Paris  XIII 1956, p. 63.  عٓ  ٓ ؿا٘ت

 .    29عـة، ُ, 
(4)

 – M.P de MENERVILLE. Op. cit.. p. 255 – 248.  .ُ ،30عٓ  ٓ ؿا٘ت عـة        .  
(1) 

 ىاوٕا  1.509ؿٚاك اٌفلالت ٚ ٠خىْٛ ِٓ رشرت ـْا ً: اٌن٘اؿ١ٌت، اٌفلالت اٌفلالت، اٌفلالت اٌخغاحتْ حضّ   - 

 ٘ىخاك لنا  عاَ )أكإٟ اٌـٌٚت(. 04٘ىخاك ِما ل، ٚ  04ىخاك أكإٟ ٍِه، ٚ ٘ 8533٘ىخاك أكإٟ صّاع١ت، ٚ  78ٚ  غٛمحٙا 

 ٔيّت  876ؿٚاك عنبت صش ت ٚ ٠خأٌؿ ِٓ ـْا ً رشد: عنبت صش ت، ٘بلة، ٍاكو اٌل ظ، حضّ   -

أِشن عاِت،  ّضّٛ  ٘ىخاك  32٘ىخاك ِما ل، ٚ  05٘ىخاك أكإٟ ٍِه، ٚ  2808٘ىخاك أكإٟ صّاع١ت،  988ٚ عـؿث أكا١ٕٙا وّا ٠ٍٟ: 

 .30( عٓ  ٓ ؿا٘ت عـة، ُ.  .Idem, pp. 248 – 249٘ىخاك ) 3.256
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 948ىاااوٕا ليااّج إٌااٝ ٍِى١اااث ـلؿ٠اات عااً ٜ 2.385٘ىخاااك ٚ حٖاآّ اٌعاا١ٌ ٌاا :  12.556

   ٍؾْا،

ٚ  خفى١ىٙا ٌٍمبٍت حىْٛ ـلٔيا لـ عنّج اٌب١ٕات االصخّاع١ات ٌٍَاعب اٌضنا الٞ، ٚ ٕال ج 

 ٚعـحٗ.

( اٌاقٞ أ ااط ٌٍضنا ال١٠ٓ  ١ا  1863ٚ لـ ٚصـ االىخعّاك اٌفلٔياٟ ـاٟ اٌمالاك اٌَّا١ؾٟ )

ِّخٍىاحُٙ ا ىٍٛو إٌّٙضٟ ٌخفى١ه اٌعا ٍت اٌضنا ل٠ت اٌّيٍّت اٌّغاـظت، ٚ أـمـ٘ا ٍؾْا١خٙا، 

عاؿاحٙااا ٚ حما١ٌااـ٘ا اٌّيااخّـة ِاآ كٚط اٌااـ٠ٓ اإلىااشِٟ ٚ ِاآ اٌخاالاد اٌغٖاااكٞ  ٚ ٕاالو

اٌضنا لٞ اٌعل٠ك
(2)

. 

ٚ عااآ اٌااالـٔ اٌمااااٗ  ٌٙاااقا اٌماااأْٛ لاِاااج لب١ٍااات أٚالؿ ٍٚااااً ِااآ ؽَٕاااٍت إعاااـٜ 

ٚ أع١أٙاااا ِعااال ١ٓ عااآ أىااافُٙ اٌع١ّاااك ٚ  َِاااا٠ؾٙالبا اااً اإللٍااا١ُ اٌميااإن١ٕٟ، ع١اااذ ٔااااؿٜ 

اىاااخ١ا ُٙ اٌَاااـ٠ـ ٌْاااـٚك ٘اااقا اٌماااأْٛ  ٔٙاااُ حٛلعاااٛا ِيااابما اٌّؾااااٗل اٌخاااٟ ىاااخٕضُ عٕاااٗ ٚ 

أوااـٚا  مااٛة عاآ ِااٛلفُٙ ِٕااٗ عٍااٝ ٌياااْ أعااـ َِااا٠ؾُٙ  اااٌمٛي "ـااش اٌٙاانا ُ اٌخااٟ أٌغمٙااا 

اٌؽلاِاااث  ٕااا صاا١ٌ االعااخشي اٌفلٔيااٟ ـااٟ ىااًٙ ىااب١ؾت ع١ااذ لخااً ّااؽاك كصإٌااا، ٚ ال 

 ْ اٌضااالاط حَااافٝ ٚ  –اٌغل ١ااات اٌخاااٟ ـلٕاااخٙا ـلٔياااا ع١ٍٕاااا حيااااٚٞ ٍااا١ةا ـاااٟ ٔظلٔاااا 

ِماكٔااات  ئَٔاااا  اٌٍّى١ااات اٌفلؿ٠ااات ٚ اٌياااّاط ٌ ٍاااؾاُ  ب١ااا  عماااٛلُٙ اٌغْااال٠ت  –حعااااٌش 

ٕااآّ اٌٍّى١ااات ا كٕااا١ت اٌضّاع١ااات، ـٙاااقا أِااال ؼ١ااال ِمباااٛي  ٔاااٗ ٠مٖاااٟ عٍاااٝ اٌمب١ٍااات ٚ 

 عااـ عَاال٠ٓ ىاإت ِاآ ّااـٚك ٘ااقا اٌماالاك ٌااُ ٠بااك أراال ٌمب١ٍاات ٠ن٠ٍٙااا... ٚ أكؿؾ لااا ش أٔااٗ 

أٚالؿ كٍااااااا٠ٌ"
(1)

، ٚ ال ك٠ااااااب ـااااااٟ أْ ٔفااااااو االعخماااااااؿ واااااااْ ٠يااااااٛؿ ص١ّاااااا  ا ٘اااااااٌٟ 

 اٌضنا ل١٠ٓ.

ٚ ١ٌيااج اٌؽا٠اات ِاآ ٘ااقٖ اٌخىٕٙاااث ىااٜٛ إظٙاااك ِعاكٕاات اٌفشعاا١ٓ اٌضنا اال١٠ٓ اٌَااـ٠ـة 

 ٌخفى١ه ـلٔيا ٌٍمبا ً ٚ حضل٠ـ٘ا ِٓ أكا١ٕٙا.

( أؽنال ىاشط ٚصاٗ ٌٖالو 1863ا ا ىااه ٠ّىآ اعخبااك اٌمالاك اٌَّا١ؾٟ )ٚ عٍٝ ٘ق

اٌب١ٕت االصخّاع١ات ٌٍَاعب اٌضنا الٞ ٚ ألاٜٛ أؿاة ٕٚاعج  ا١ٓ أ٠اـٞ اٌىٌٛاْٛ  ٔاٗ أـياظ ٌٙاُ 

                                      
(2)

  .31 ٓ ؿا٘ت عـة، ُ.  – 
(1)

 .32 ٓ ؿا٘ت عـة، ُ.  – 
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اٌّضاي ٌٍغْٛي عٍاٝ اٌّن٠اـ ِآ ا كإاٟ ٚ اٌخاٟ عآ ٗل٠مٙاا ى١ىيابْٛ اٌماٛة ٚ إٌفاٛف ٚ 

ت ا كإٟ"ا ِٓ ٚ إٌضاط، ـٟ إٗاك "ظا٘لة ـلٔي
(2)

  . 

لاـ حاُ حيا١ٍنٗ  ٠1871ضّ  اٌّؤكؽاْٛ عٍاٝ االعخالاؾ  اأْ اٌمّا  اٌاقٞ أعماب أخفإات 

عٍٝ صّٛ  ا ٘اٌٟ  ـْٚ أٞ حغفظ. ٚ واْ اٌىٌْٛٛ ٠اــعْٛ ٌاقٌه  اـْٚ ٘اٛاؿة: " وااْ اٌمّا  

 ك١٘بااااااااااااا حضاااااااااااااٚم ـااااااااااااٟ ٔظاااااااااااال اٌىز١اااااااااااال، ِمااااااااااااـاك اٌضاااااااااااالَ اٌّلحىااااااااااااب". 

(L. Rhinn ااً ٘ااٛ أٍابٗ  ع١ٍّاات  )...(" ) ٓأخماااَ ِٕااٗ إٌااٝ ِعالبات حخٕاىااب ِاا  ِااا اكحىااب ِاا

، ِاآ صٙخااٗ لااـ ٍااـؿ اٌٍٙضاات ـااٟ De la Sicotière( ٚ واااْ Colonel Robinصاالا ُ". )

حمل٠لٖ عٍٝ "ِٓ ١ٌو ٌٗ اىخعـاؿ ٌملا ة أخفإاث أِت ِيخعبـة إال ِٓ اٌنا٠ٚت اٌخٟ حياّظ ٌاٗ 

او"، رااُ حباا١ٓ أْ "َِاااعل  خبل٠اال اٌاابنٌ اٌّيااٍ٘ ع١ٍٙااا، عااٛٓ أْ ٠عخباالٖ ىااببا ِاآ ا ىااب

اٌؽٖب اٌَّلٚ  حضاٖ اٌعلو لـ اِخنصج ـٟ  عٔ ا ع١اْ  َّااعل أؽالٜ )ِٕٙاا(: اٌخعاٛؿ 

عٍٝ اعخماك اٌغ١اة اٌبَل٠ت ٚ إّٕاك اٌىلا١٘ت  ١ٓ صٕو ٚ لؽل ٚ حفَٟ اٌضَ  اٌقٞ ال ٠َافٟ 

ؼ١ٍٍُٗ"
(3)

. 

ؿـا  كعاٝ اٌغالو  ، ٘ا1871ٛإْ اٌلأٞ اٌيا ـ ـٟ أٚىاٗ اٌّيخ١ٕٗٛٓ، إرل أـال  رٛكة 

ـٟ احضاٖ اإل اؿة، ٚ وأج اٌْغاـت ـٟ ١ٍٗعات ِآ ٔااؿٚا  ٙاقا اٌخٛصاٗ عا١ٓ لاِاج،، ـاٛك ٍاٙل 

أـل٠ً،  غٍّت ٕـ اٌخياِظ اٌّعٙٛؿ: "إْ إعنا ُ٘ ا ِاْ ٠عخبل صل٠ّت، ٚ إْ اٌماأْٛ اٌٛع١اـ 

اٌقٞ ٠ٕبؽٟ أْ ٔٛاصٗ  ٗ حٍاه اٌغ١ٛأااث اٌّياعٛكة ٘اٛ لاأْٛ ٌإٌ"
(1)

 (Indépendant 29 

ِاٞ، اٌخّٙت إٌٝ اٌض١ٌ  ـعٜٛ حزالٍاٗ ٚ حغفظاٗ إما   La Zeramna، 30أـل٠ً(. ٚ ٚصٙج 

اٌـِا  اٌعل ١ت" إٌٝ ؿكصت ال ٠ُمبً ـاٟ ا١ٌاَٛ ىاٜٛ ؽّياْٛ ِخّالؿ عاٛٓ أْ ٠مخاً ١ٍِاْٛ، ٚ 

ِٓ ٕ٘ا صا ث اٌـعٛة إٌٝ َٔل "اٌقعل اٌّؾٍاِ" "٠ضاب أْ ٠بيا٘ اٌاقعل صٕاع١اٗ ـاٟ أصاٛا  

ااؼ ـااٟ فاواالة ا ٚواااك اٌخااٟ حااأٚ ٞ اٌمخٍاات ٚ ِٛلااـٞ ا١ٌٕاالاْ، ٚ ٠ضااب حْااع١ـ اٌمّاا  عخااٝ ٠لى 

 صٛاْ(. La Seybouse ،17اٌمبا ً، َِا٘ـ كعب ؿا ُ ٌّٖاْ ا ِٓ ٌٍّٙاصل٠ٓ. ")

                                      
(2)

 .33اٌّلص  ٔفيٗ، ُ.  – 
(3)  

 . 50، ُ. 1(, عٓ أص١لْٚ: س, 4  .ُ ٚ185، ُ.)De la Sicotiereحمل٠ل  -
(1)

( ٚ ٘ٛ لآ ِٓ ـلص١ٕ١ا، )اٌٛال٠اث اٌّخغـة ا ِل٠ى١ت(. ٠ِٕ اٌمأْٛ عٍٝ Charles Lynch(: ٔيبت إٌٝ )1837) Lynchلأْٛ ٌٌٕ  – 

( )اٌخلصّت(. عٓ أص١لْٚ، ُ. Lynchageإِىا١ٔت اإلعـاَ  ؽ١ل ِغاوّت َِلٚعت، ٚ  ّضلؿ إصّا  اٌغإل٠ٓ عٍٝ في. ٚ ِٕٗ صا ث وٍّت )

50. 
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ٚ  ـث االٔخفإت ـلّات ىاأغت الىاخعاؿة ٍِى١ات ا كٓ ٚ أخٙااس ى١اىات لّا  ّٔٛفص١ات 

صاااٛاْ(.  L’Algérie française 27إما  االٔخفإااات ٚ حَاااى١ً اٌيااااعاث االىاااخ١نا١ٔت" )

ِاٞ( ـمـ ف٘باج إٌاٝ أ عاـ اٌغاـٚؿ لا ٍات: "ِاا ٔناٌاب  21) L’Algérie Françaiseّغ١فت 

 ااٗ ... ٘ااٛ اٌغَاال ٚ اإل عاااؿ، ٚ ٌااُ ٠عااـ ٕ٘ااا ِضاااي ٌىااشَ عاآ عاآ اإلؿِاااس ٚ ال عاآ اٌٍّّىاات 

ٌٍْاـٜ، ٗاٌباج  اٌعل ١ت  ً ٟ٘ ا١ٌّٕٙت اٌفلٔي١ت  ىً ِا حغٍّٗ ِٓ ِٖا١ِٓ اٌمٛة". ٚ ولصا 

صااٛاْ( " خنب١ااك حااـا ١ل اإل عاااؿ اٌخااٟ ّاااكث ا٢ْ ٕاالٚكة  8) l’Est Algérienّااغ١فت 

ٍِغت، ٚ ٠ضب ٔن  اٌيشط عٓ ص١ّا  اٌمبا اً، اٌخاٟ رباج حٛكٗٙاا ـاٟ ـاٟ اٌخّالؿ، أٚ اٌخاٟ ٌاُ 

حباااؿك إٌااٝ حمااـ٠ُ اٌّياااعـة ٌفلٔيااا رااُ إ عاُؿ٘ااا إٌااٝ ا كإااٟ اٌْااغلا٠ٚت  ااـْٚ ٍاافمت ٚ ال 

صٛاْ( ِٓ صٙخٙا، ـٟ ٌغظااث عٍاُ  29) l’Echo d’Oranٚ  عـ أْ صاٌج ّغ١فت  كعّت".

 اىااخخباو صنا اال ِؾٍْاات ِاآ أٌٚةااه "اٌيااىاْ اٌّخٛعَاا١ٓ" أخٙااج إٌااٝ اٌمااٛي: "٠ضااب أْ 

ٔضعٍٙاُ، عٍاٝ ا لاً، عااصن٠ٓ عآ اإلىاا ة ٚ أْ ٔضعٍٙاُ ٕاعفا  ٚ ـمالا  ٚ ٔمٍاِ أعااـاؿُ٘ 

ٌىٟ ال ٠ىٛٔٛا ؽنلا ؿا ّا ع١ٍٕا"
(1)

. 

واااْ اٌخفى١اال إٌااٝ ـاالٓ ؼلاِاات عل ١اات حفااٛق  زّاااْ أٚ  عَاال أٚ ارٕااٝ عَاال ِاالة ِبٍااػ 

اٌؽلاِت اٌي٠ٕٛت،  من  إٌظل عٓ عضن أِشن اٌمبا ً اٌّخّلؿة
(2)

. 

 مستوى انمعيشت:تذهور  –ثانثا 

علـج اٌضنا ل أمِاث الخْاؿ٠ت عاؿة أ لم٘ا "اٌمغ٘ اٌَـ٠ـ" أٚاؽل اٌزشر١ٕاث ِٓ  ـا٠ت 

اٌبشؿ ٔخ١ضت ظا٘لة االىخ١ناْ، ع١ذ حلحب عٕٗ اكحفاا  ـاٟ أىاعاك اٌغباٛو "ٕٚا١ا  اعخشي 

أِشن إٌااه ٚ عمااكاحُٙ حغاج حاأر١ل اٌغاصات ٌٍٕماٛؿ  ّاا واأٛا ٠ماـِْٛ ع١ٍاٗ ِآ إ الاَ عماٛؿ 

ك ٠ٛت حغج أىّا  ِؾخٍفت"
(3)

 ِ  اٌّيخ١ٕٗٛٓ اٌؽناة ِٓ ِؾخٍؿ ا صٕاه. 

َ 1846 – 1845أىااعاك اٌغبااٛو ؽااشي ىاإخٟ ٚ لااـ ىااضً ٕااباٗ اٌّماٗعاات اكحفاعااا ـااٟ 

ٔخ١ضاات ىااٛ  اٌّغْااٛي اٌنكاعااٟ ٚ ؼاانٚ اٌضاالاؿ. ـّاازش اٌّغْااٛي اٌنكاعااٟ ٌمب١ٍاات أٚالؿ 

ِغبااٛو  اٌياام١ٕت، واااْ لااـ أحااٝ ع١ٍااٗ اٌضاالاؿ ِاالة ٚاعااـة. وااقٌه ٔفااو اٌضاالاؿ أّاااو ِٕنماات 

                                      
(1)

  .51أص١لْٚ، ُ.  – 
(2)

 .52أص١لْٚ، ُ.  – 
(3)

 .50 – 47ٚ  16 – 15، أٔظل ُ. 1974ّاٌظ اٌعٕخلٞ، ِضاعاث ليٕن١ٕت. حغم١ك كا ظ  ٛٔاك، اٌضنا ل  – 
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ِـصأاااااااات ٚلبا ااااااااً اٌخااااااااً اٌياااااااااعٍٟ
(4)

  24، ـمااااااااـ  ٍااااااااػ ىااااااااعل اٌمّااااااااظ ِااااااااا  اااااااا١ٓ 

ىا ٌٍٙىخ١ٌٛخل اٌٛاعـ ـٟ ِـ٠ٕخٟ ىان١ؿ ٚ ىاى١ىـة. ٚ وااْ ىاعل اٌَاع١ل ٠خالاٚط ِاا ـلٔ 25ٚ 

ـلٔىا ٌٍٙىخ١ٌٛخل اٌٛاعـ 15ـلٔىا ٚ  10 ١ٓ 
(5)

. 

َ 1846عاااَ  Roseوّااا ىااضً حمل٠اال ِىخااب عٕا اات ِاآ إِٖااا  ك ١يااٗ اٌٖااا ٘ "كٚم" 

و١ّاث ٚ أىعاك اٌبٖا   اٌخا١ٌت
(1)

: 

 انسعر بانفروك انكميت انىوع

 ٌٍٙىخ١ٌٛخل 18 ٘ىخً 450 اٌمّظ

 ٌٍٙىخ١ٌٛخل 6.90 ٘ىخً 114 اٌَع١ل

 ٌٍٛاعـ 0.75 ٚعـة 500 اٌب١ٔ

 وٍػ 3/100 وٍػ 2.000 اٌغنب

 وٍػ 5.50/100 وٍػ 2.000 ـغُ اٌغنب

 وٍػ 32/100 وٍػ 500 اٌـؽاْ

 ٌٍلأه اٌٛاعـ 80 كأىا  200  مل ٚ عضٛي

 ٌٍلأه اٌٛاعـ 12 كأىا 400 ؽلـاْ

 ٌٍلأه اٌٛاعـ 300 كأىا 15 أعْٕت

 ٌٍمٕناك اٌٛاعـ 1.50 لٕناكا 90 حبٓ

 

 َ 1845٘اااااقا ٚ لاااااـ أٍااااااك "كٚم" إٌاااااٝ ـااااااكق و١ّااااااث اٌغباااااٛو ِاااااا  ااااا١ٓ ىااااإخٟ 

٘ىخاا١ٌٛخل. أِااا ـااٟ اٌياإت اٌخااٟ  115.991َ، ع١ااذ ىااضً ؽااشي اٌياإت ا ٌٚااٝ و١ّاات 1846ٚ 

٘ىخاا١ٌٛخل 4.009٘ىخاا١ٌٛخل أٞ  فاااكق  120.000أعمبخٙااا ـمااـ اكحفعااج إٌااٝ 
(2)

. ٚ ـااٟ ٍااٙل 

ـلٔىاا، عٕٛاا عآ  16.25َ، واْ لـ  ١ا  اٌمٕنااك اٌٛاعاـ ِآ اٌمّاظ  عٕا ات  ا  1845ٔٛـّبل 

، ـااٟ عاا١ٓ أْ %14,34َ، ع١ااذ لااـكث اٌن٠اااؿة  غااٛاٌٟ 1844ـلٔىااا ـااٟ ٔٙا٠اات عاااَ  14.25

                                      
(4)

 – A.M.G.H. N° 115. Rapport du 20Août 1846. 
(5)

 – A. Nouschi. Op. cit.. pp. 200 – 201. 
(1)

 – F80 493. Cercle de Bône. Rapport de la 2
ème

 quainzaine de décembre 1846. 
(2)

 – F80 493. Cercle de Bône. Rapport de la 2
ème

 quainzaine de décembre 1846. 
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حفيا١ل  ماا   ـلٔىاا. ٚ إْ 11.50ـلٔىا عٕٛا عٓ  11.42اٌَع١ل لـ  مٟ  ٕفو اٌيعل اٌمـ٠ُ: 

ىعل اٌَع١ل  ٕفو اٌزّٓ ٠لص  إٌٝ ىابب إِىا١ٔات إٔخاصاٗ ـاٟ إٌّااٗك اٌضب١ٍات،  اإلٕااـت إٌاٝ 

َ، وااْ ِٙاـؿا  َاىً أوبال ِآ 1846أٔٗ ٌُ ٠خعلٓ وقٌه إٌاٝ ؼانٚ اٌضالاؿ. ٚ ٌىآ ـاٟ عااَ 

عـؿ اٌضلاؿ –َ، ع١ذ حٖاعؿ  َىً ِٙٛي 1845ىٕت 
(1)

. 

 ١ت اٌغاٌات اٌيا١ةت اٌخاٟ أٌّاج  ااٌبشؿ حغاج ١ٔال ٚ ٘ىقا ىضٍج حماك٠ل ٕباٗ اٌّىاحب اٌعل

 االىااااااااخعّاك ٚ ٔخ١ضاااااااات ظااااااااا٘لة االىااااااااخ١ناْ. إف ـٖااااااااش عاااااااآ ِ ىاااااااا١ٗ ٚ صلا ّااااااااٗ 

َ ِآ 1847َ إٌاٝ ؼا٠ات 1845ٚ حض٠ٛ  ٚ حَل٠ـ اٌياىاْ ا ٘ااٌٟ، وأاج لاـ ظٙالث ىإٛاث 

ٕخٟ أىااٛأ اٌياإٛاث. ٚ ظٍااج ا ىااعاك ـااٟ اكحفااا  وب١اال ىااٛا   اٌياااعً أٚ ـااٟ اٌااـاؽً. ـبّااـ٠

  24ىااااااااااى١ىـة ٚ ىاااااااااان١ؿ ِاااااااااازش  مااااااااااٟ ىااااااااااعل اٌمّااااااااااظ ِق ااااااااااق ا ِااااااااااا  اااااااااا١ٓ 

ـلٔىااا ٌٍٙىخاا١ٌٛخل اٌٛاعااـ. أِااا اٌَااع١ل ـىاااْ ىااعل اٌٙىخاا١ٌٛخل اٌٛاعااـ ِٕااٗ ـااٟ ىاان١ؿ  25ٚ 

ـلٔىا ـٟ ِـ٠ٕت ىى١ىـة 15ـلٔىا ٚ  12ـلٔىا ٚ ِا  ١ٓ  ٠10ياٚٞ 
(2)

. 

ـلٔىاا  40َ، ـماـ حٖااعؿ ىاعل اٌمّاظ ع١اذ ّٚاً إٌاٝ 1847عااَ  أِا ـٟ ٍٙل ص١ٍ٠ٛات

ـلٔىاااااااا ٌٍٙىخااااااا١ٌٛخل اٌٛاعاااااااـ 25ٌٍٙىخااااااا١ٌٛخل اٌٛاعاااااااـ. أِاااااااا اٌَاااااااع١ل ـماااااااـ  ٍاااااااػ
(3)

 . 

ٚ ٘ٛ ِا ٠فيال أْ حٍاه اٌيإت لاـ  اـث  اأٌٛاْ عاحّات حّزٍاج ـاٟ اٌمغا٘ اٌَاـ٠ـ ٚ ؼانٚ اٌضالاؿ 

 وقٌه ٌٍّماٗعت.

٘اااٌٟ، ع١ااذ ظٍااج ـ١ٙااا أىااعاك اٌغبااٛو ـااٟ َ، لاىاا١ت  إٌياابت ٌ 1848أ٠ٖااا وأااج ىاإت 

ـلٔىاا 16.85ـلٔىاا ٌٍٙىخا١ٌٛخل ٚ اٌَاع١ل  37.35اكحفا ، ـبٍػ رّآ اٌمّاظ 
(1)

، ٚ  غٍاٛي عااَ 

َ، العظج اٌخماك٠ل أؾفإا ـٟ أىعاك اٌغبٛو ٔخ١ضت اٌّغْٛي اٌنكاعاٟ اٌض١اـ، ـماـ 1849

ٛاْـلٔىا ـٟ ٍٙل ص 7.50ـلٔىا ٚ اٌَع١ل   :  15.62 ٍػ اٌمّظ   :  
(2)

. وّاا ىاضٍج اٌخمااك٠ل 

ـلٔىاا ٌٍٙىخا١ٌٛخل اٌٛاعاـ  7.85َ،  ٍػ ـٟ ٍٙل صٛاْ  ميّت ىن١ؿ 1850أؾفإا لؽل عاَ 

ـلٔىا ٌٍٙىخ١ٌٛخل اٌٛاعـ ِٓ اٌَع١ل 3.25ـلٔىا ٌٍْا  اٌٛاعـ ٚ   12.50ِٓ اٌمّظ ٚ 
(3)

. 

                                      
(1) – A. Nouschi. Op. cit.. pp. 199 – 200. 
(2) – A. Nouschi. Op. cet.. p. 201. 
(3) – Idem.. pp. 201 – 202.  
(1) – Idem.. P.204. 
(2) – Idem.. P. 207. 
(3) – 40KK7. Rapport du 3 fevrier 1850 (20). 
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ش  ٚ ٘ىقا ظٍاج ِؤىيات اٌّىاحاب اٌعل ١ات حلالاب اكحفاا  ٚ أؾفاآ ا ىاعاك لْاـ اٗا

ىااٍناحٙا اٌع١ٍااا عاآ اٌغاٌاات االلخْاااؿ٠ت ٚ أعىاىاااحٙا عٍااٝ ا ٕٚااا  اٌـاؽ١ٍاات. ـمااـ ىااضٍج ٌٕااا 

َ، حبا١ٓ اكحفاعٙاا ِالة أؽالٜ ٔخ١ضات ىاٛ  1857وقٌه صٍّات أؽالٜ ِآ ا ىاعاك ؽاشي ىإت 

اٌّغْٛي اٌنكاعٟ ٚ وقا اٌي١اىت االلخْااؿ٠ت االىاخعّاك٠ت اٌٙاؿـات إٌاٝ حض٠ٛا  ٚ حفم١ال ٘اقٖ 

 ن.ا ِت لٔقا

ـلٔىاا ٌٍٙىخا١ٌٛخل اٌٛاعاـ ِاآ  26ـلٔىاا  إٌاٝ  17.50ـماـ وأاج ا ىاعاك حخالاٚط ِاا  ا١ٓ 

ـلٔىا ٌٍٙىخ١ٌٛخل اٌٛاعـ، أِا اٌبمل ـىاْ رّآ اٌالأه  12.50ـلٔىا إٌٝ  7.50اٌمّظ، ٚ ِا  ١ٓ 

 200ـلٔىااا، أِااا اٌااـؽاْ ـمااـ  ٍااػ رّاآ اٌمٕناااك  20ـلٔىاااْ ٚ اٌؾاالٚؾ إٌااٝ  ٠150ْااً إٌااٝ 

ـلٔىا 80ـلٔىا ٌٍْا  اٌٛاعـ إٌٝ  ١40ٓ ظٍج حخلاٚط أرّاْ اٌخّٛك ِا  ١ٓ ـلٔىا، ـٟ ع
(4)

. 

ٚ ظٍااج حماااك٠ل حٍااه اٌّىاحااب حخااا    غااقك ٚ ع١ناات وااً اٌخنااٛكاث ٚ وااً ِااا ٠ضاالٞ ـااٟ 

اٌبشؿ. ٌقٌه واْ ا٘خّاِٙا اٌـل١ك  ا ىعاك ٚ ِلالبت ا ىٛاق ِٓ أصً إؽنااك اٌياٍناث اٌع١ٍاا 

لـ حىْٛ ٚؽ١ّت ٚ كؿٚؿ ـعً ٍـ٠ـة، ٚ ِّٙا ٠ىٓ ِآ  –ك ّا  –لب ٌخشلٟ ا عٛاي اٌي١ةت عٛا

أِال، ـاائْ أىااعاك اٌغباٛو اىااخّلث ـااٟ االكحفاا 
(1)

. ٠عااٛؿ فٌااه إٌاٝ إٔٚااا  ا ٘اااٌٟ اٌماىاا١ت 

 ٌٍؽا٠اااااااااااااات ِاااااااااااااآ صاااااااااااااالا  ِااااااااااااااا ـلٕااااااااااااااٗ االىااااااااااااااخعّاك  مااااااااااااااٛة اٌغـ٠ااااااااااااااـ 

ٕاا١ُٙ ٚ إٌاااك  احؾااافٖ إصاالا اث لاىاا١ت اىااخٙــج أٚي ِااا اىااخٙــج حضل٠ااـ اٌيااىاْ ِاآ أكا

اٌؾْبت ٚ ِغاّلحُٙ ـاٟ اٌضبااي ٚ اٌٛ٘ااؿ. ٚ ٘اٟ إٔٚاا  حعىاو ٌٕاا واقٌه ِياخٜٛ ِع١َات 

 اٌيىاْ اٌخٟ ظٍج ظا٘لة اٌّضاعت ٚ اٌفمل ٚ اٌّلٓ ٚ ا ٚ ةت ٟ٘ اٌّي١نلة.

 حانت انبؤس انشذيذ وتيجت فقذان األرض:       -رابعا 

اٌع١ّك ٟ٘ ٔخ١ضات ـماـاْ أكٓ عاٌت اٌبؤه ٚ ا ٌُ اٌَـ٠ـ ٚ اٌضلط  ٚ ١ٖ٠ؿ أص١لْٚ أْ

ا صااـاؿ
(2)

: "إْ اٌغضاان اٌّٖاالٚو عٍااٝ اٌل ااٛ  اٌمب١ٍاات، واااْ  اااٌنب ، أٍااـ ٚلعااا ـااٟ ٔفااٛه 

اٌخٟ عاً ع١ٍٙا أصـاؿٖ ٚ اٌخٟ ٠ٛؿُّ أْ ٠ــٓ ـ١ٙا، ) آ  اٌيىاْ. إْ اٌمبا ٍٟ  غاصٗ إٌٝ ا كٓ

ّخاعااب إٌفياا١ت عااـة، عٍااٟ اٌَاال٠ؿ(، ٚ ِاآ ِٕااا ال ٠فٙااُ ٘ااقٖ اٌَّاااعل  ٚ وز١االا ِااا حاانؿاؿ اٌ

                                      
(4) – F80 506. Rapport des bureaux arabes de la province de Constantine. année1857. 
(1) – F80 517. Constantine. Le 18 août 1858. 
 .69 – ١66لْٚ، اٌّلص  ٔفيٗ، ُ. أص- (2)
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عٕااـِا ٠فاالٓ اٌٍضااٛ  إٌااٝ لااٛة اٌيااشط، ِاآ أصااً إكؼاااَ اٌّخَاابز١ٓ  عخباااث أوااٛاؽُٙ عٍااٝ 

 اٌّؽاؿكة. عٕـ ق ٠ٕبعذ ّٛث اٌَاعل اٌمبا ٍٟ، إىّاع١ً أم٠ى١ٛ:

 "ف٘ب إٌاه، ٚ عٍّٛا أِخعخُٙ.

 أِا ا كٓ، ـمـ عً ـ١ٙا اإلىباْ.

 ٚ اٌّاٌن١ْٛ ٚ ا عٛاْ اٌّخيٍنْٛ.

 ١ٌخُ عٍٝ اٌّما ل ٚ عٍٝ ا كإٟ اٌبٍـ٠ت. ٌمـ اىخٛ

 ٚ ٌُ ٔعـ ٔضـ ِىأا ٌل ٘ عّاك!

ٍُانب  ٕاٛاٖ  "ؼ١ل أْ عب اٌاٛٗٓ ٠ُع١اـ اٌّبعاـ٠ٓ إٌاٝ ا كٓ اٌخاٟ ٍاٙـث ِا١شؿُ٘. ٌماـ 

ْ  اأكآ 1876ِآ ـاخُ حع٠ٖٛاُٙ ىإت  اٍه )أٚ ٌغَُ( ِٓ  شؿ "ِضأت"، ٚ ٍالؿث لب١ٍخاٗ

٘ا  ٛكا ٚ عاؿٚا ١ٍةا ـ١َةا إٌاٝ  ٍاـُ٘ ا ّاٍٟ ١ٌَاخؽٍٛا ص١ـة ـٟ  شؿ اٌغٖٕت، ٚ ٌىُٕٙ حلوٛ

وؾّاىاا١ٓ ـااٟ ِّخٍىاااحُٙ اٌمـ٠ّاات. اِخنصااج ٌااـٜ اٌّيااخ١ٕٗٛٓ َِاااعل اٌلٕااا  عااٛؿة حٍااه ا١ٌااـ 

اٌعاٍِاات، اٌخااٟ حيااؾل ٔفيااٙا ٗٛاع١اات، ِاا  َِاااعل اٌفاان   ٛصااٛؿ اٌّضاالؿ٠ٓ ِاآ أِشوٙااُ ـااٟ 

ناي ع١ت ـٟ ٔفٛىاُٙ. عاـد ٔفاو ا ِال ٚىنُٙ ٚ ُ٘ ٠عٍّْٛ أْ َِاعل اٌعـاٚة اٌْاِخت ال ح

 ٘اٌٟ اٌـٚا٠ٚل اٌىا ٕت ـٟ ىاٙٛي ؿا الة ص١ضاً، ـبعاـ أْ حاُ حضل٠اـُ٘ َ ٍِى١ات ا كٓ ٌخغاً 

، ربخاٛا ـاٟ أكآ ّاؾل٠ت ِغاف٠ات Strasbourg   ٚDuquesneِغٍُٙ ِلاوان االىاخ١ناْ 

وفشعا١ٓ ـاٟ حٍاه ٌبٍـ٠ت ـش ِناٌت  ؼ١ل أُٔٙ ـٍٖٛا اٌعٛؿة،  عـ  ٖ  ىٕٛاث ِٓ فٌه، ٌٍعًّ 

ا كإٟ اٌياع١ٍت اٌض١اـة، ٚ وأاج ٠ِٛاا ِاا ٍِى١ات ٌٙاُ. ِآ  ا١ٓ ٘اؤال  ا ٘ااٌٟ، ٚ صاـ ٚاٌاـ 

 كصً ٠ـعٝ ـلعاث عباه، ٚ فوَّل ٘قا ا ؽ١ل  ىً ِلاكة  قٌه، ـٟ ِؤٌفٗ: ١ًٌ االىخعّاك. 

"إْ ا ٘ااااٌٟ اٌاااق٠ٓ حخعااالٓ أكإااا١ُٙ ٌٍّْااااؿكة، أٞ ص١ّااا  اٌياااىاْ اٌّخٛاصاااـ٠ٓ ـاااٟ 

االلخنا ، ال ٠فمـْٚ ا كٓ ـغياب  اً وااْ عٍا١ُٙ أْ ٠خؾٍاٛا أ٠ٖاا عآ لنعاأُٙ ٚ  أكإٟ

أْ ٠ٕخظلٚا ِـؿا حـَٚ أع١أا ىٕٛاث عـ٠ـة لباً أْ ٠غْاٍٛا عٍاٝ اٌخعا٠ٛٔ ٔماـا أٚ حعا١ٓ ٌٙاُ 

أكٓ ـٟ ِىاْ ِا. وأج اإلؿاكة حمَٛ  خٍه اٌخع١١ٕاث  َىً ّٛكٞ عٍٝ اٌاٛكق، ٚ وز١الا ِاا 

١ا،  ٔٙااا حخعاااكٓ ِاا  عمااٛق ِىخياابت أٚ ِاا  ِاااٌى١ٓ حااُ حضاااٍُ٘ٙ. أِااا ٠خعااقك حغم١مٙااا ١ِااـأ

اٌخع٠ٖٛاث ٔمـا ـئْ ِلا اة اٌّخْلـ١ٓ ـٟ حٍه اٌّباٌػ )وٛؿا ا  ٌّاـؿ ِعخبالة( ٠عالٓ ل١ّخٙاا 

 ٌٍخ وً أٚ ١ٌٍٖا  لبً ّـٚك اٌّؾاٌْت ِٓ ٗلؾ ّٕـٚق اإل٠ـاعاث ٚ اٌل٘ٓ.
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ضااٛمة، ٚ اٌخااٟ ـاالٓ حيااـ٠ـٖ عٍااٝ "ٚ أِااا ـاااكق االىااخلصا ، اٌّخعٍااك  ا كإااٟ اٌّغ

اٌض١ّ ، ـمـ واْ فٌه ـٟ ٔظل اٌمبا ً اٌّع١ٕت، أِلا ؼ١ل ِفٙاَٛ، ٚ ع١اذ أْ حٍاه اٌّبااٌػ حياـؿ 

 عـ اٌفلاغ ِٓ ؿـ  ؼلاِاث اٌغالو، ـٙاٟ حباـٚ ـاٟ ٔظال اٌّاٛظف١ٓ، ِضغفات "ٚ ال إٔياا١ٔت". 

خاانإِخ١ٓ ٚ ّ٘ااا: اٌب١اا  ٚ ٌمااـ أصباال ا ٘اااٌٟ،   ياابب حيااـؿ حٍااه اٌّباااٌػ عٍااٝ اٌم١اااَ  ع١ٍّخاا١ٓ ِ

االلخلآ
(1)

. 

ٚ وز١لا ِا واْ اٌم١ُا ؿ ٠خٌْٛٛ حٍه اٌب١ٛ   ٕفيٗ  ْفت ل١ٌت
(2)

، ِّا ِإغُٙ ـلّاا ٌشعخىااك 

ٚ اٌّنا٠ـة. ٠ٛصـ ِٓ اٌـٚا٠ٚل ِٓ  ا  أؼٕاِٗ
(3)

كنٚه  8إٌاٝ  6ِآ  ٚ أكا١ٕٗ  ازّٓ  ؾاو. 

ـلٔاه، ِٚآ اٌٛىانا  ِآ  ال  ـاٟ حيا٠ٛك حٍاه  10ـلٔاه، ٚ اٌز١الاْ  ا   6أٚ  5ِٓ اٌؽُٕ  ا  

. ٚ 1873ٚ  1872كأه إٌٝ ـلٔيا  ا١ٓ ىإخٟ  1.200.000اٌمنعاْ إٌٝ ـلٔيا، ـخُ حْـ٠ل 

ا ِل اٌقٞ أؿٜ إٌٝ اىخٕناؾ ا ـلاؿ ٚ اٌّضّٛعاث ٠خّزً ـاٟ اٌمالٚٓ اٌل ٠ٛات اٌّضغفات. ٚ 

 أْ "ا ٘اٌٟ ٌُ ٠عٛؿٚا ٠عٍّاْٛ ىاٜٛ ِآ أصاً حياـ٠ـ اٌٖالا ب ٚ  Villotـ ّلط إٌم١ب ٌم

اٌعّاااٛالث"
(4)

. ٚلااا  اٌغاااـ٠ذ ـاااٟ ٍاااأْ حّىااا١ٓ ىاااىاْ  اااشؿ اٌمبا اااً ِااآ اىاااخلصا  ـاااٛاكق 

ِغضٛماحُٙ  خيؾ١ل أ٠اَ ٌٍعًّ ٠يّظ ِضّٛعٙا  فخظ ٗل٠ك ى١اكة ـاٟ واً أٔغاا   اشؿ اٌمبا اً 

ٚ  اٌااقٞ الخلعخااٗ اٌضّاعاااث ٚ ىااأـحٗ اإلؿاكة اٌّغ١ٍاات ٌااُ ٠ااخُ اٌىباالٜ، ؼ١اال أْ فٌااه اٌَّاال

حيض١ٍٗ. ٚ عٕـ٘ا، ٍٗب ىىاْ  شؿ اٌمبا ً اٌخلؽ١ِ ٌُٙ  اٌٙضلة ٔغٛ حٛٔو
(1)

ٚ ٌىآ كـأ  

 اٌخلؽ١ِ ٌُٙ  قٌه.

"ٌاااُ حىااآ لبا اااً صلصااالة، حناٌاااب ٚعاااـ٘ا  ااااٌٙضلة ٚ ِؽااااؿكة اٌبٍاااـ،  اااً وااااْ ا ِااال 

 اااٗ ٕاااباٗ اٌّىاحاااب اٌعل ١ااات، "حعخبااال ِؤٍااالا عاِاااا أؽنااال، ع١اااذ أْ اٌٙضااالة، وّاااا حٕباااأ 

٠ٕااااقك  خفى١ااااه ا ٚاّاااال اٌّؤىياااات ٌخٛاصااااـ ا ٘اااااٌٟ وَااااعب"
(2)

. ٚ  اٌفعااااً، ـمااااـ اِخااااـث 

                                      
(1)

أٚل١ت عٍٝ اٌلأه ـٟ وً ِلة / "٘احٙا أٚ ؿ ل  60اِت ع١ٍٕا ٕل اث ِخخا عت / أٍعاك اٌمبا ً اٌخٟ حَٙـ عٍٝ فٌه عـ٠ـة. ِزش: حٜٙٛ اٌؽل – 

 كاىه" /  ا  إٌاه أٍضاكُ٘ /  ٚ عخٝ ر١ا ُٙ / ٚ ا كٓ اٌؾْبت  زّٓ  ؾو.
(2) 

 ٕ٘ان ل١ْـة أؽلٜ ٚكؿ ـ١ٙا: "ٔنعج اٌغىِٛت اٌّلعٝ عٓ ا ؼٕاَ / ٚ ٍل  اٌما ـ ـٟ حلع١ٍٙا ٌٍب١ . - 
(3)

  عٔ "اٌضّاعاث" )ٚىاٗت اٌم١اؿ(، ـئْ اٌٍضاْ حٖلو اٌغضل عٍٝ  ٕا٠اث ٚ أصٕت ا ع١اْ.عٕـِا حلـٔ  – 
(4)

 .68ٚ إٔاؾ اٌَاعلاٌمبا ٍٟ: "ٌمـ حغٌٕٛا ص١ّعا إٌٝ ِخي١ٌٛٓ، ٚ ّاك اٌؽٕٟ ـ١ٕا ـم١لا". عٓ أص١لْٚ، ُ.   – 
(1) 

ـلٔه،  3.500.000االىخلصا ،  عـ حيـ٠ـ ؼلاِت علو  م١ّت ـلٔىا، اٌقٞ ٠ّزً ـاكق  2.500.000أْ ِبٍػ   Fort Nationalٚصـث إؿاكة  –

ْ، ٠عخبل ال "إٔيا١ٔا". ٌمٟ َِلٚعٙا اٌّخّزً ـٟ حيؾ١ل أ٠اَ ٌٍعًّ، حلع١ب اٌغىِٛت ـٟ  ـا٠ت ا ِل، رُ كـٔ العخباكاث ١ِـا١ٔت. عٓ أص١لٚ

 .ُ68 . 
(2)

، امؿاؿ عـؿ "اٌّٙاصل٠ٓ"  ىز١ل إٌٝ اٌّؽلو، حٛٔو، ٚ ىٛك٠ا. ٚ ـٟ عٙـ 1870إٌٝ كؿ ـعً ٗب١عٟ، ٚ ـٟ ىٕت  1830" ِٕق  اٌٙضلة"حغٌٛج  – 

ة ِضّٛعاث ث عـلاالٔخفإت، ـاإلِبلاٗٛك٠ت اٌزا١ٔت ٚلعج عـة ِباؿكاث ٌٍٙضلة، أٚ ِغاٌٚت اٌٙضلة ِٓ ٗلؾ  عٔ اٌمبا ً أٚ صن  ِٕٙا إ اْ 

. عٓ أص١لْٚ، ُ. 1876الؿ ؽ١ٍفت، ٚ أٚالؿ ِيعٛؿ ٌٍٙضلة ؼٍٝ حٛٔو، ٘ل ا ِٓ اٌمّ  اٌّيٍ٘ ع١ٙا، ٚ ٌُ حعـ إال  عـ  ـ٠ٚت ِٓ إٌّاَِت، أٚ

68. 
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اٌغلوااات ٌخَاااًّ وز١ااالا ِااآ اٌمبا اااً ـاااٟ اٌَااالق اٌميااإن١ٕٟ ٚ ـاااٟ ٍِغمااات ِياااخؽأُ ٚ ؿا ااالة 

عّاااٟ ِٛىاااٝ
(3)

١ّااات أ٘ 1875ٚ  1874. اوخياااج اٌٙضااالة اٌيااال٠ت ٔغاااٛ حاااٛٔو، ـاااٟ ىااإت 

، ٚ ٌّضٍاااو اٌااإٟٛٗ اٌاااقٞ أؽنااال  اااقٌه Chanzyوب١ااالة ِّاااا أرااااك ع١ااالة اٌغااااوُ اٌعااااَ 

، Warnier".  اااااٌلؼُ ِاااآ ِغاااااٚالث إٌا ااااب اٌضنا ل٠ااااتِاااآ ٗاااالؾ  عاااأ اٌْااااغؿ "

اٌلا١ِاات إٌااٝ اإللٕااا   أٔٙااا علواااث ٍااعب١ت ٗب١ع١اات صااـا )"وّااا حٕخمااً عااا شث  اا١ٓ ـلٔيااا 

لّااات إّاااـاك اعخضااااس ٍاااـ٠ـ اٌٍٙضااات ٕاااـ ٚ  ٍض١ىاااا"!( ـااائْ اٌّضٍاااو اٌااإٟٛٗ ٌاااُ ٠فاااٛث ـ

"أىااااا١ٌب اإل عاااااؿ ٚ اإلفالي اٌخااااٟ ٠ع١َااااٙا اٌضاااإو اٌعل ااااٟ ٚ اٌخااااٟ حضٍااااج أرٕااااا  ع١ٍّااااا 

، عاااـؿ اٌضنا ااال١٠ٓ اٌّياااخمل٠ٓ ـاااٟ حاااٛٔو 1876ـاااٟ ىااإت  Roustanاٌغضااان". ٌماااـ لاااـك 

 لبا ٍٟ(. 7.000ٍؾِ )ِٓ  ١ُٕٙ  16.600 غٛاٌٟ 

ت إٌاااااٝ اٌخأو١ااااااـ، حفىااااااه اٌب١ٕاااااات "ٕ٘اااااان وخا اااااااث أؽاااااالٜ حؤواااااـ، إْ ؿعااااااج اٌغاصاااااا

االصخّاع١ااات ا ١ٍ٘ااات ٔخ١ضااات اٌغضااان. ـماااـ ّااالط ىاااٟ  ااآ عٍاااٟ اٌَااال٠ؿ أٔاااٗ لاااـ ـااان  ِااآ 

ا ىااااااا١ٌب اٌّخبعاااااات ٚ ِاااااآ َِاااااااعل اٌغمااااااـ ٚ االٔخماااااااَ اٌّخأصضاااااات"، ٚ كأٜ اٌضٕاااااالاي 

Lapasset ٚ ٓاااـٚكٖ أٔاااٗ "ىااا١أحٟ ٠اااَٛ حُياااـ ـ١اااٗ اٌٙاااٛة اٌخاااٟ أَٔاااةج  ااا١ٓ اٌّياااخ١ٕٗٛ  ،

". ٚ حْاااااعـث ِاااآ لّااااُ  ااااشؿ اٌمبا ااااً ٔؽّاااات صاااانْ ِضٌٙٛاااات ٠مااااٛي ا ٘اااااٌٟ  اٌضزااااذ

 ّاعبٙا: 

 "ٌمـ ُمك  اٌغمـ ـٟ اٌـٚا٠ٚل )رٛفاك(.

 إٕٔا ٔــٕٗ، ٚ ٌىٓ ٠بمٝ ِٕٗ اٌىز١ل 

 وّزً اٌؽٍت اٌٛـ١لة ـٟ عمً ِغلٚد."

 

 

 

 

 

 

                                      
(3)

 -   A.G.G. 15 H 1 68ىىأٙا أرٕا  اٌّضاعت(". عٓ أص١لْٚ، ُ.  ¾")ال ٕٔيٝ أْ ؿا لة عّٟ ِٛىٝ لـ ـمـث  عـ. 
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 ثاٍِاىفظو اى

 األهيُح ردود اىفؼو

 

ٌمؾ أػـت فؽٚؽ اٌفعً األ١ٍ٘ة  ٌسهةج١ن ْ ٚ ِِة ؽفر أفآة١ُٙ ٚ 

االطةةجسي كٌةةىً رةة َ فؽٚؽا ِؼجٍفةة  ٚ ِجف ٚثةة  ِةةٓ ط١ةةخ اٌجِةةع١ؾ ٚ 

 اٌجنٛف اٌج ف٠ؼٟ ٌألطؾاح.

ثب١ ْ ثٍه اٌقؽٚؽ اٌفع١ٍ  ِٓ أسً اٌبمة   ٚ اٌجّوةه كة فّ  ٚ ٠ّىٓ

 األسؾاؽ ٚ ِم ِٚ  اٌغلار ِٓ ػسي ِ  ٠ٍٟ:

 :االدرجاجاخ و اىشناوٌ و اإلضزاتاخ –أوال 

ِةةٓ ػةةسي اٌبظةةخ ٚ اٌجٕم١ةةي  ةةٟ أفًةة١س " وةةن" كفقٔوةة   رذقٔةة  

رٍةةٝ ٚد١مةة  ٘ ِةة  ِشٌٙٛةة  اٌِّةةؾف
(1)

  ثبةة١ٓ ٌٕةة  ِٛلةةس األ٘ةة ٌٟ ِةةٓ 

 ٚ ظ ٘قر االهجعّ ف كٌىً ر َ.االهج١ن ْ 

ٌمؾ اثّٙت ثٍه اٌقه ٌ  سق٠ؾر اٌّبٌةق كة : "ثٔة١ٍٍٙ  ٌٍٕة م" ٚ كة : 

"أو ؿ٠بٙة " اٌجةةٟ رٍّةت رٍةةٝ ثٌة٠ٛي أ ىةة ف اٌشلاسةق١٠ٓ  ِجوةة سٍ   ةةٟ 

ًىً اهجفٙ َ ثٛك١ؼٟ ٚ ثمق٠عٟ ٌسهجعّ ف: " ٔىُ أػبةقثُ إٌة م كةـٌه 

.  ّ    سؾر )وـا(  ػبة ف ك ِق اٌبٍؾاْ ٚ اٌمقٜ ٚ األٕٚ ْ ٚ رٍٝ أ١ٍُ٘ٙ.

إٌ م كـٌه ِٓ ط١ٓ أػةـثُ اٌبةق )أٞ ِٕةـ أْ اهةج١ٌٛجُ رٍةٝ اٌةٕٛٓ( ٚ 

                                      
(1)

 – A.O.M. 1H6.  

َ. 1849أ ق٠ً  15٘  اٌّٛا ك ٌ   1265سّ ؽٜ األٚي  22سٛاب ٌشق٠ؾر اٌّبٌق كج ف٠غ  فه ٌ  ِشٌٙٛ  . -

 ٘ـٖ اٌقه ٌ  ثقسّت ِٓ ٕقف ٓب ٕ اٌّى ثي  ٌٝ اٌٍغ  اٌفقٔو١  أٔظق اٌٍّظك اٌقه ٌ .
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ٌُ ٠بك ٌىةُ ِٕة كو ٚ لٍةجُ وةـٌه ِٕعةت اٌشٕةؾ رةٓ اٌّؼ ٌنة  )وةـا(  ةٟ 

أِٛفٔ  )أٞ اٌجؾػً  ٟ أِٛفٔ ( ٚ اطجقاَ ٌؾ٠ فٔ  )وةـا( كةً أٔةه أػةـت 

ك٠ ؽر اٌبق ٚ ِ   ١ةٗ ٚ  اٌبق ِٓ ٠مؾف أْ ٠ؼ ٌفه أِقا أؽت أْ ثفعٍٗ!.. ٚ

ِةة  ٍِىةةت أ٠ةةؾ٠ُٙ وٍٙةةُ ٌةةه ٚ  ْ أفؽت ٔةةلرُٙ ِةةٓ اٌٍّةةه أٚ لةةجٍُٙ  ةةس 

 ٚ ثع ٌٝ.."؟!.. ٠ّٕعه أطؾ  ال هللا هبظ ٔٗ

اٌقهةة ٌ  كٙةةـٖ اٌٍٙشةة  اٌذةة سقر ٚ ٘ةةـٖ اٌع ٕفةة  اٌوةة ػن   ٚ ثّٔةةٟ

رٍٝ ِ  ٠مجق ٗ اٌعؾٚ ِٓ ِّ فهة ت ظ ٌّة  ٌجىٌةس ٌٍجة ف٠غ ٚ ٌألس١ة ي 

 ٌٝ أٞ طؾ و ْ ٘ـا اٌّوجعّق ٠وجٌٟٛ رٍٝ األفآٟ ٚ ٠ذبت رِٕةقا 

أسٕب١   ٚ ٠ّعٓ  ٟ اٌمٙق ٚ اٌظٍُ ٚ كفو اٌّٛت ٚ اٌؾِ ف. دةُ ١ٌجوة  ي 

ٍّةةةة١ٓ االهةةةةجعّ ف ِوةةةةل١ٌٚ  ِ هةةةةٟ وةةةةً أُةةةةظ ب ٘ةةةةـٖ اٌقهةةةة ٌ  ِظ

اٌشلاسق١٠ٓ: "ِٓ ٠مةؾف أْ ٠ؼ ٌفةه أِةقا أفؽت أْ ثفعٍةٗ؟!  ْ اٌةبسؽ ٚ 

ِ   ١ٙ  ٍِه ٌه.."  ى ْ ٘ـا اٌٌعٛف رٍٝ س ٔي وب١ق ِٓ اٌٛرٟ ط١ةخ 

٠ب١ٓ ٌٕ : اهج١م ظ اٌٌعٛف إٌٕٟٛ أٞ: وُ و ْ ٘ةـا اٌٌةعي ٠جٍّّةً ِةٓ 

 ٌىٌْٛٛ..ٚ اٌمٔ   رٍٝ ا أسً اٌجظق٠ق ٚ االٔعج ق

وّةة  وٌةةفت اٌقهةة ٌ  رةةٓ ِب ٌغةة  االهةةجعّ ف  ةةٟ  ةةقّ أٌةةقاسي 

اٌب ٘ظةة  رٍةةٝ األ٘ةة ٌٟ ٚ  دمةة ي وةة ٍُ٘ٙ كٙةة  ِةةٓ  ١ةةق ٚسةةٗ طةةك كةةً 

 ٔةةةظت ُةةةقاط  ٚرةةةٛؽٖ اٌىةةة ؿب: ".. ِةةةقافا ثىجبةةةٛا لةةةٛاك٠ٖ )أٞ 

وةةٛا ١ٖ أٞ ِٕ ًةة١ق( ٌجٌةةٍٛى )وةةـا( )ٌجٌةةٛى( رمةةٛي إٌةة م ٠ٙةةُ ٚ 

أٚ أوذةةق ٚ ٌةةُ ثِةةض ِةةُٕٙ ٚاطةةؾر  ثشعٍٙةةُ  ةةٟ اٌظ١نةة ْ ٔظةةٛ اٌّةة سج١ٓ
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 عٍّٛا أْ ؿٌه وٍٗ وـب ١ٌن ٘ٛ كِةظ١ض ٚ ال ٠ِٕةجٛا ا٢ْ  ٌةٝ وةسَ 

ثؼقسٖٛ ٚ ال طؾ٠خ ثظؾدٖٛ.. ٚ لٍت أْ اٌفقا١ِٔٛ )اٌفقٔوة١ن( ٠ظىةُ 

 ك ٌعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾي ٚ ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـا ٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ن ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛ اٌظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك.. 

ٚ  ْ أفؽت ؿٌه ً فو ٔفوه كٕفوه ٚ أظق ؿٌه ً٘ ٘ةٛ ُةظ١ض أَ ال 

ٙةُ اٌةـ٠ٓ )وةـا( ثنّعةٛا إٌة م كةٗ ٚ ال ٠ِٕةت ٘ ؿا )وةـا( كعةْ وسِ

 ٌٝ وسِه )وـا( هٜٛ إٌ م ١ٌن ٌٗ رمً"
(1)

. 

أٔةةٗ ِّٙةة  طةة ٚي اٌىٌٛةةْٛ ٚ  –ِّةة  ال ًةةه  ١ةةٗ  –ٚ ٘ىةةـا ٠جٔةةض 

االهةةةجعّ ف طّةةةً اٌشلاسةةةق١٠ٓ رٍةةةٝ لٕ رةةة  لبةةةٛي االطةةةجسي اٌفقٔوةةةٟ 

اؽ كةٟ ك ٌشلاسق ٚ اٌجو١ٍُ ك ألِق اٌٛالع   ال أْ اٌٙٛر و ٔت ثجوع ٚ ثةلؽ

اٌشٕوةةةةٟ. ٚ ِةةةة  سق٠ةةةةؾر "اٌّبٌةةةةق"  ال ٚهةةةة١ٍ  ِةةةةٓ كةةةة١ٓ اٌٛهةةةة سً 

االهجعّ ف٠  اٌّؼجٍف  ٌج١ًٍٔ اٌقأٞ اٌع َ اٌشلاسقٞ  كً ٚ لؾ ثبة١ٓ ٌٕة  

ِٓ ػسي ٘ـٖ اٌقهة ٌ  اٌّشٌٙٛة  ا٠ٌٛٙة   ٔٔةز ٘ةـا اٌةقأٞ اٌةـٞ وة ْ 

 ٠ّٙؾ الهج١م ظ اٌٌعٛف إٌٕٟٛ.

قؽ اٌىٌٛةةْٛ ٚ ٌعةةً أكةةقك ِذةة ي رةةٓ ؿٌةةه الهةةجقس و األفّ ٚ ٕةة

اٌغةةلار ٘ةةٛ ثٍّّةةً ٘ةةـا اٌٌةةعي  دةةق هةةمٕٛ إٌظةة َ اٌٍّىةةٟ كفقٔوةة  رةة َ 

َ ط١خ ثقن أعى ه ت ٚآظ  رٍٝ اٌٛٓع كى ًِ أٔظ   اٌبسؽ 1848

اٌشلاسق٠ةةة    ةةة ٌذٛفر اٌجةةةٟ أةةةؾٌعت ٓةةةؾ ٔظةةة َ اٌٍّةةةه "ٌةةة٠ٛن  ١ٍ١ةةةي 

(Louis Philippe ٌإلٕ طةة  كةةٗ و ٔةةت لةةؾ ثشةة ٚكت دد ف٘ةة  طةةؾٚؽ )

                                      
(1)

 أٔظق ٔفن اٌقه ٌ . – 
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عىن رٍٝ اٌةقأٞ اٌعة َ اٌشلاسةقٞ اٌةـٞ ٚسةؾ اٌفقُة   قٔو  ٔفوٙ  ٌجٕ

ه ٔظ  ٌىوق اٌنٛق. ٕ٘  ثٔ رس ؽٚف ٘لال  أٌب ٕ ِٓ أسةً ثٙؾسة  

 –فس١ن ِىجةي ِؾ٠ٕة  هةن١س  (Robert)اٌؼٛإق.   ٌٕم١ي "فٚك ف" 

لؾ أرٍٓ "أٔةٗ ِٕةـ ُٚةٛي ػبةق اٌذةٛفر )رٍةٝ إٌظة َ اٌٍّىةٟ(   –ِذس 

ثّةةقؽ هةةى ْ ِؾ٠ٕةة  ِوةة١ٍ  رٍةةٝ ل سةةؾُ٘"
(1)

. أ٠ٔةة  و ٔةةت ؽاسةةقر ِؾ٠ٕةة  

هى١ىؾر ِوقط  ٌسٓنقاك ت ٚ اٌمسلً ٔج١ش  ِ  ٠شقٞ  ٟ  قٔو  ِةٓ 

أطةةؾاح  ط١ةةخ وجةةي فسةة١ن ِىجةةي ٘ةةـٖ اٌّؾ٠ٕةة : " ْ إٌةة م اٌةةـ٠ٓ ٘ةةُ 

أرةةؾا  ٌٕةة   ٠ع١ٌةةْٛ  ةةٟ األهةةٛاق أْ اٌظةةقب األ١ٍ٘ةة  لةةؾ أنٍمةةت  ةةٟ 

قٔوة   قٔوة   ٚ أْ األٔش١ٍةل هةٛف ٌةٓ ٠جة ػقٚا  ةٟ اٌجةؾػً ٌّظ فكة   

 ةةةٟ اٌشلاسةةةق.. ٚ أػ١ةةةقا  ةةةأْ اٌةةةؾار١ٕٓ أٚ اٌّظقٓةةة١ٓ رٍةةةٝ اٌذةةةٛفر  

٠عٍٕةةةةْٛ أْ االٔنسلةةةة  هةةةةجبؾأ ك ٌمٔةةةة   رٍةةةةٝ اٌّعّةةةةق٠ٓ ٚ أٌةةةةب ٕ 

اٌفقٔوةة١١ٓ اٌةةـ٠ٓ ٠مِٛةةْٛ كةةؾٚف٠ ت  ةةٟ األفآةةٟ اٌّلفٚرةة "
(2)

ِةةٓ  

 أسً اإلطِ   اٌشب سٟ.

أِةةةةة  فسةةةةة١ن ِىجةةةةةي ِؾ٠ٕةةةةة  ل ٌّةةةةة   اٌّةةةةةسكَ األٚي "أٚفام" 

(Aurès  )  مةةؾ هةةشً  ةةٟ ثمق٠ةةق ٌةةٗ كّٕ هةةب  ِةة  ٠شةةقٞ  ةةٟ  قٔوةة  ِةة 

٠ٍٟ: " ْ اٌظىُ اٌشّٙٛفٞ اٌشؾ٠ؾ كفقٔو   اٌـٞ ػٍةس إٌظة َ اٌٍّىةٟ  

ٌُ ٠وةجٛري األ٘ة ٌٟ  ىةقر اٌٌةٌّٟٛ   م ِةت اٌعٕ ُةق اٌٌّة  ب  اٌجةٟ 

ثجّقوةةل ك ٌلٚا٠ةة  ػ ُةة  ك هةةجغسي األطةةؾاح ِةةٓ أسةةً ثظق٠فٙةة  ٌةةؾ ع 

                                      
(1)

 – F80 495. Cercle de Sétif. Rapport de 1
ere

 quinzaine, mai 1848. 
(2)

 – F80 495. Cercle de Philippeville. Rapport de 1
ere 

 quinzaine d’avril 1848. 
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 ت"إٌ م  ٌٝ اٌفٛٓٝ ٚ االٓنقاك
(3)

ألْ ٘ةـا إٌظة َ اٌشؾ٠ةؾ هة١ل٠ؾ  

 ِٓ اٌجّى١ٓ ٌٍىٌْٛٛ.         

ٚ اٌٛالع أْ ِ  طؾح  ٟ  قٔو  ٌُ ٠ىٓ هٜٛ ِبقفا أٚ  قُة  ِةٓ 

أسً اٌذٛفر رٍٝ اٌعؾٚ ٚ اٌجظق٠ْ رٍٝ "اٌظقب اٌّمؾهة   وّة  ثةـوق 

ثم ف٠ق ٘لال  أٌب ٕ   مؾ ظٙق اٌّش ٘ؾ كٛهةبع كةؾاسقر هةى١ىؾر ٠ةؾرٛ 

ق  ٌةةةٝ اٌجّةةةقؽ رٍةةةٝ االهةةةجعّ فلب١ٍةةة  كٕةةةٟ  هةةةظ 
(1)

 ةةةٟ طةةة١ٓ ل ِةةةت  

( ٌّع ٠ٕة  ط ٌة  Sérokaاٌوٍن ت اٌع١ٍة  كأفهة ي أٌة كٖ "هة١قٚو " )

اٌجفى١ق اٌع َ ٌمب سً اٌل٠ب ْ. ٘ـا أٌ كٖ اٌؼب١ةق ك ٌٌةلْٚ األ١ٍ٘ة  وة ْ 

لةؾ الطةو ٚسةٛؽ  ١ٍة ْ وب١ةق  ةٟ أٚهة ٕ األ٘ة ٌٟ اهةجعؾاؽا ٌٍشٙة ؽ
(2)

 

جةةً ِعجةةةؾ رٍةةٝ األفّ ٚ اٌةةةٕفن ٚ ٌٍمٔةة   رٍةةٝ اٌىٌٛةةةْٛ ٚ وةةً ِظ

 اٌعقّ ٚ اٌّمؾه ت.

وّ  أْ رٕ ُق ٌٔن  كؾأت ثجظةقن ِة  كة١ٓ اٌِةظقا  ٚ اٌشلاسةق 

اٌع ُّ  ثظّةً أػبة فا هة١ع  رّة  ٠شةقٞ  ةٟ  قٔوة  طةٛي ػس  ثٙة  ٚ 

ٔلار ثٙ  اٌّؾ١ٔة  ٌِة١ع  كة١ٓ إٌة م أْ اٌفقٔوة١١ٓ هة١قطٍْٛ ال ِظ ٌة  

ِٓ اٌبسؽ"
(3)

األ ك ٚ أْ أٌس ؽالٌ  ثةؾي ر١ٍٙة   . ٚ أْ اٌذٛفر ثٍٛص  ٟ 

                                      
(3)

 – F80 495. Cercle de Guelma. Rapport de 2
eme

 quinzaine ? mars et de la 1
ere

 

quinzaine d’avril 1849. 
(1)

 – L. CH. – Féraud. Histoire des villes de la province de Constantine. Philippeville. 

Alger. Jourdan 1875. Pp . 112 – 113. 
(2)

 – A.O.M. 1H6. Biskra. Le 10 Août 1849. 
(3)

 – Commandant Séroka ; « Le Sud Constantinois de 1830 à 1855 ». Revue 

Africaine 1912. Pp. 503 – 504. 



352 

 

كً  ْ ثٙؾ٠ؾات ٚسٙت ٌبغْ اٌٌة١ٛع"
(4)

. ٚ وة ْ ؿٌةه وٍةٗ ٠ٌة١ق  ٌةٝ 

اهجعؾاؽات طذ١ذ  كؾأت ثظٙق إلرسْ اٌذٛفر رٍةٝ اٌّوةجعّق ك ٌل٠بة ْ. 

ٚ  عس   مؾ ث وةؾ ؿٌةه كةأرسْ كٛك٠ة ْ فطّةٗ هللا دٛفثةٗ اٌّعقٚ ة   ةٟ 

 َ.1848اٌج ف٠غ  أال ٟٚ٘ دٛفر اٌلر ٌٕ  ر َ 

ٚ ٘ةةٛ أطةةؾ ٓةةب ٕ اٌٌةةلْٚ  (De Neveu)أِةة  إٌم١ةةي "ؽٔفةةٛ" 

اٌعقك١  ك ٌّم ٕع .  مؾ ك١ٓ ِٓ سٙجةٗ أْ "اٌظ ٌة  ك ٌل٠بة ْ كةؾأت ثوةٛ  

رةةل لٛثٕةة   ةةٟ  –وّةة  لةة ي  -كةةً أْ اٌؼنةةق كةةؾأ ٠جلا٠ةةؾ ٕ٘ةة ن. ٌمةةؾ  مةةؾٔ  

أْ  أر١ٓ فس ي األ٘ ٌٟ ٔج١شة  ِة  ٠قسٛٔةٗ ِةٓ أػبة ف  ةٟ االثشة ٖ. وّة 

اٌّؼ١ٍِٓ ٌٕ  ِٓ فؤه   األ٘ة ٌٟ  لةؾ أشةـكٛا ٚ ثة دقٚا ك ثشة ٖ اٌةقأٞ 

اٌع َ
)1(

 إٌّ ْ٘ ٌفقٔو . 

وـٌه ٚ  ٟ ؽاسقر ِؾ٠ٕ  ك ثٕ    أْ اٌظ ٌ  كٙة  ٌةُ ثىةٓ ٌجؼجٍةس رةٓ 

ثٍةةه اٌجةةٟ هةة ؽت كةةؾاسقر كوةةىقر   مةةؾ هةةشً ٌٕةة  فسةة١ن ِىجبٙةة  إٌم١ةةي 

ٌوةٍن  اٌعوةىق٠  ِةع "ِ ف١ِٟ" ِ  ٠ٍٟ: "ٌمؾ ث كع األ٘ ٌٟ ُةقار ت ا

اٌوةةٍن  اٌّؾ١ٔةة .. ٚ ٌةةُ ٠ىةةٓ ٘ةةةلال  ٠شٍٙةةْٛ ِةة  ثع١ٌةةٗ كةة ف٠ن ِةةةٓ 

أطؾاح. ٌمؾ اػج فٚا اٌفقُ  إٌّ هةب  ٌّة  و ٔةت لٛاثٕة  كّٕنمة  اٌمب سةً 

ٌجٕؾٌع دٛفر اٌلر ٌٕ  ٚ ٌجٕجٌق كوقر    سم  لٟ إٌّنم .."
(2)

.   

                                      
(4)

 – Idem.. p 504. 
(1)

 – A.O.M. 1H6. Biskra. Le 10 Août 1849. 
(2)

 – A.O.M. 2H25. Cercle de Batna. Notice Additionnelle au Rapport de la 2
eme

 
quinzaine de juillet 1849. 
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ٓ ِّةة  ٠ةةؾي ؽالٌةة  ل ٕعةة  رٍةةٝ أْ أةةؾالو دةةٛفر كٛك٠ةة ْ ٌةةُ ثىةةٓ ِةة

ط١خ اػج١ ف اٌلِ ْ رٌٛاس١ . ٚ ك ٌق ُ ِٓ أْ اٌظ وُ اٌع َ "ً فْٚ" 

(Charon)  لؾ أُؾف األِق ٌٔب ٕ اٌّى ثي اٌعقك١ة  ِةٓ أسةً ثةؾافن

اٌٛٓع ٚ ثٛل١س وً ِٓ ٠ظقّ إٌ م رٍٝ اٌفقٔو١١ٓ ٚ ؿٌه كجىذ١ةس 

ؽٚف اٌّقالب  ٚ اٌؾٚف٠ ت كة١ٓ أٚهة ٕ اٌمب سةً
(3)

   ةأْ اٌظ ٌة  ِة   جعةت 

ا ٚ كؾت ِع٠ٕٛ ت اٌىٌْٛٛ أٌب ٕ ثٕٙ ف ٔج١ش  ِ  أط ٕ كٙة  ثلؽاؽ ثعمؾ

ِٓ ػٛف ٚ أىوة ف ألٔةٗ ٌةُ ٠ىةٓ ِةٓ اٌوةًٙ رٍة١ُٙ  ٠مة ف اٌجنةٛفات 

اٌوةةق٠ع  اٌجةةٟ ثقسّةةت  ١ّةة  كعةةؾ  ٌةةٝ دةةٛفات ِجج ١ٌةة   ٘ةةلت اٌى١ةة ْ 

االهجعّ فٞ ٚ ك ت اٌّعّقْٚ ال ٠ ٍِْٛ وذ١قا  ١ّ  ك٠ٕجٗ ٌُٙ هةٍن ثُٙ 

  ةةةةةةةةةٟ  ةةةةةةةةةجض ا٢ِةةةةةةةةة ي اٌى ؿكةةةةةةةةة  اٌعوةةةةةةةةةىق٠  ٚ  ةةةةةةةةةقفت كٙةةةةةةةةةُ 

 ٚ اٌٛرٛؽ اٌلاسف .

 اىَطاىثح تئرجاع أٍالك اىىقف -ثاُّا 

هةبجّبق  08ٌمؾ ٔجز رٓ اٌمقاف اٌِ ؽف رٓ طىِٛة  االطةجسي  ةٟ 

اٌم ٟٓ كِّ ؽفر أِسن اٌب ٠ٍه  ٚ أفآٟ اٌّٛظف١ٓ األثةقان  1830

اٌـ٠ٓ   ؽفٚا اٌشلاسق  ٚوـٌه أِسن اٌظبةٛم فؽٚؽ  عةًو ٚ ؿٌةه رةٓ 

ك ثمةةؾ٠ُ اٌشلاسةةق١٠ٓ ٌّةةـوقات اطجشةة ر  ٌةةٝ اٌمِٕةةً اإلٔش١ٍةةلٞ ٕق٠ةة

ك رجب فٖ ٚو١س رٓ أِسن اٌغ سب١ٓ اٌّجقٚو 
(1)

. 

                                      
(3)

 – Commandant Séroka. Op. cit.. p. 504: voir aussi P. Azan. Op. cit.. p 441. 
(1)

 – Gabriel ESQUER. Correspondance du duc de Rovigo. Alger 1944, p 280.  

 .                                                                                                            69رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.  
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ٚ لةةؾ لةةؾَ اٌمِٕةةً اإلٔش١ٍةةلٞ اطجش سةة ت اٌشلاسةةق١٠ٓ  ٌةةٝ اٌوةة١ؾ 

( ِةةؾ٠ق األِةةسن اٌع ِةة  "اٌةةؾ١ِٚٓ" لةة سس GERARDI"س١ةةقافؽٞ" )

 –٠مِؾ كٙة  األطبة م  – ٗ "٠شي ر١ٍىُ اهجع ؽر أِسن ِى  ٚ اٌّؾ٠ٕ  

ٚ وةةـا األفآةةٟ اٌِّةة ؽفر  ٌةةٝ أُةةظ كٙ "
(2)

. ٚ ٘ةةـا ِجٕةة لْ ثّ ِةة  

 .1830س١ٍ٠ٛ   5ٌعٙؾ كٛفِْٛ  ٟ 

ٚ ٠ّىةةٓ اٌمةةٛي أْ اهةةج١س   قٔوةة  رٍةةٝ أِةةسن اٌب ٠ٍةةه ٚ أِةةسن 

ِةٓ اهةجؼؾاِٙ  ٌجوة١ًٙ  األطب م ٚ اٌّجغ١ب١ٓ لؾ ِىٓ طىِٛ  االطةجسي

 ِٓ ه سق أٔظ   أٚفٚك . اهج١ن ْ اٌّٙ سق٠ٓ  ٌٝ اٌشلاسق

وّ  ٕ ٌي هى ْ ِؾ٠ٕ  اٌشلاسق اٌظ وُ اٌع َ كقثلاْ  فس و أِسن 

   ال أٔةةٗ ٌةةُ 1830اٌٛلةةس اٌجةةٟ اهةةجٌٛٝ ر١ٍٙةة  اٌشٕةةقاي وٍٛك٠ةةً رةة َ 

٠وجشي ٌُٙ
(3)

. 

ٚ طجةةٝ أفآةةٟ اٌب ٠ٍةةه اٌجةةٟ اهةةجؼؾِٙ  األ١ِةةق ربةةؾ اٌمةة ؽف  ةةٟ 

 ف٠  اٌفقٔوةة١  ُةة ؽفثٙ  اٌوةةٍن ت االهةةجعّ –لةةقب ث١ةة فت  –ث لةةؾِت 

 رٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ ارجبةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف أٔٙةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أفآةةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ ِؼل١ٔةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ٚ أؽػٍجٙ  ٓةّٓ أفآةٟ أِةسن اٌغة سب١ٓ اٌّجقٚوة    ٌةٝ س ٔةي دسدة  

وٕةةةةت ثظةةةةت  –لةةةةقب هةةةةع١ؾر  –لنةةةةع أفٓةةةة١  كمب١ٍةةةة   أٚالؽ رةةةةٛف 

ثِق ٗ
(4)

. 

                                      
(2)

 – Idem., 
(3)

  06  اٌعؾؽ اٌِّ ؽف(" ِشٍ  1871-1830أطّؾ طوٟ اٌو١ٍّ ٟٔ. "ٔلو اٌٍّى١  اٌعم ف٠  ٌٍشلاسق١٠ٓ ) – 

 . 116  ٍ. 2002/ ِ فم  1423ِظقَ 
(4) – A.O.M. G.G.A Carton 1 N/04 (séquestre: Alger le 12/05/1966).  
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"ٚ ِةةع أْ هةةٍن ت االطةةجسي اٌفقٔوةةٟ لةةؾ ٚٓةةعت ٔفوةةٙ  ط فهةة  

  ِنة ٌب١ٓ ك هةجقؽاؽ٘   رٍٝ أِسن اٌشلاسةق١٠ٓ  ٌةٝ طة١ٓ رةٛؽثُٙ  ١ٌٙة

 mainِٔةت رٍةٝ رةؾَ ف ةع اٌظشةق ) 1866ِة ٞ  12 ال أْ كقل١ة  

levée  رٍٝ ٘ـٖ اٌّّجٍىة ت  ٚ ثوة  ٌت  ١ّة  ٠شةي ارجب ف٘ة  أِسوة  )

ث كع  ٌٍب ٠ٍه أٚ أِسوة  ػ ُة   ٚ ٌٍعٍةُ  ةأْ ٘ةـٖ األفآةٟ اهةجؼؾِٙ  

  األ١ِةق ربةؾ اٌمة ؽف  ةٟ أ ةقاّ اسجّ ر١ة  ٚ روةىق٠   ط١ةخ ألة َ كٙة

 ِشّع  هى١ٕ  )اٌلِ ٌ ( ٚ ِؼ١ّ  روىق٠ .

"ِٕظةةت ِِةةٍظ  األِةةسن اٌع ِةة  كّعوةةىق  األفآةةٟ اٌجةةٟ وةة ْ 

٠وجٌٟٛ ر١ٍٙ  األ١ِق ربةؾ اٌمة ؽف  ةٟ لب١ٍة  أٚالؽ رةٛف  ٌةٝ ِظّةؾ كةٓ 

كقسةةٟ   ال أْ أطةةؾ أ٘ةة ٌٟ أٚالؽ رةةٛف ٕ ٌةةي كظمةةٗ  ةةٟ ٍِى١ةة  ٘ةةـٖ 

 ُةة  سقؽثةٗ ِٕةةٗ األفآةٟ اٌجةٟ ٠عجمةةؾ أٔٙة  ِؼل١ٔةة  رٍةٝ أٔٙةة  ٍِىة  ػ

هٍن ت االهجعّ ف  ٚ أٔٗ ٠ٕجظق أْ ثشقٞ ر١ٍٙ  اإلسةقا ات اٌجنب١م١ة  

ٌٍمةةقاف اٌٌّةة١ؼٟ طجةةٝ ٠عةةّٛ كةةؾٌٙ  أفٓةة  أػةةقٜ  أٚ ٠جٍمةةٝ ِم كٍٙةة  

ِبٍغةة  ِ ١ٌةة  ثظةةؾؽٖ اٌوةةٍن ت اٌقهةة١ّ . فؽت هةةٍن ت االهةةجعّ ف رٍةةٝ 

٘ـا اٌجٌىٟ كة ْ ِِةٍظ  األِةسن اٌع ِة  لةؾ هةٍّت ٌّظّةؾ كةٓ كقسةٟ 

ػنةة  الرجم ؽ٘ةة  أٔٙةة  أفٓةة  ِؼل١ٔةة  ٌةة١ن ِةةٓ طةةك أطةةؾ اٌّن ٌبةة  ٘ةةـٖ 

كٙ 
(1)

. 

                                                                                       
 .73رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ. 

(1) 
 - Idem.,  .ٍ  74 – 73رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  .  
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"ٚ  ٟ  ل١ٍُ ه١ؾٞ كٍعب م اُنؾَ اٌٌّقٚو االهج١ن ٟٔ اٌفقٔوٟ 

كّع فٓ  ًةؾ٠ؾر ِةٓ لبةً اٌفسطة١ٓ.  ّةذس  ْ لب١ٍة  اٌظة كر اٌجةٟ ثبٍة  

٘ىجةة فا ٌةةُ ثبةةك ِٕٙةة   قٔوةة  ٌٙةةـٖ  18.306ِوةة ط  أفآةة١ٙ  اٌفسط١ةة  

٘ىج فا كِفجٙ  أفآٟ ٍِه  أِ  ك لٟ اٌّوة ط ت  4.846اٌمب١ٍ  هٜٛ 

 مةةؾ ثعقٓةةت ٌٍظشةةل ٚ اٌِّةة ؽفر كٕةة   رٍةةٝ اٌمةةقاف اإلِبقإةةٛفٞ 

  كظ١ةةةةخ أُةةةةبض ِجٛهةةةةٖ اٌّوةةةة ط  1866أكق٠ةةةةً  25اٌِةةةة ؽف  ةةةةٟ 

األفٓةةة١  ٌٌٍةةةؼَ اٌٛاطةةةؾ ِةةةٓ أكٕةةة   ٘ةةةـٖ اٌمب١ٍةةة  ال ٠جعةةةؾٜ أفكةةةع 

٘ىجةة فات".
(2)

ُ ٠وةةّع اٌّظجةةً . ٘ةةـٖ اٌمب١ٍةة   كةة ٌق ُ ِةةٓ اطجش س ثٙةة  ٌةة

ٔؾا اثٙ  ٚ اهجغ د ثٙ   كً و ْ ٠ُِ أؿ١ٔٗ ٚ ال ٠ىجقح ٌظ ٌٙة  أٚ كلهةٙ  

 أٚ  مق٘   كً و ْ ٠ّعٓ  ٟ ثفم١ق٘  ٚ ثٙش١ق٘  ٚ ثمج١ٍٙ .

ٚ ِةةٓ األِذٍةة  وةةـٌه اٌمب سةةً اٌجةةٟ ف عةةت اطجش س ثٙةة  كمةةٛر كوةةبي 

ِِ ؽفر أفا١ٓٙ   لب١ٍ  رىقِ  اٌغقاك  اٌٛالع   ٟ لوُ ِوجغ ُٔ رٍٝ 

٘ىجة ف  1.200ف ف ٚاؽٞ ٠ًٍ ٚ اٌجٟ الجنعت ِٕٙ  ِوة ط  ثمةؾف كة  ٓ

ِٓ أسٛؽ أفا١ٓٙ  إلٌٔ   ِقول ٠ًٍ االهةج١ن ٟٔ  ف عةت دّ ١ٔة  لب سةً 

اطجش سةةةةةةةةةةةةة ت ػ ُةةةةةةةةةةةةة   ٍةةةةةةةةةةةةةٝ هةةةةةةةةةةةةةٍن ت االطةةةةةةةةةةةةةجسي
(1)

   

ٚ ٌىٓ كس سؾٜٚ  ٚ ظٍت هٍن ت االطجسي ثّعةٓ  ةٟ االهةج١س  رٍةٝ 

 ِّجٍى ت األ٘ ٌٟ.

                                      
(2)

  .74كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.   – 
(1)

 .77كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.   – 
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ش سةة ت ل٠ٛةة  ِةةٓ ٕةةقف اٌفسطةة١ٓ ف عةةت اطج 1873ػةةسي رةة َ 

اٌشلاسق١٠ٓ  ٌٝ هٍن ت االطةجسي ٠ظجشةْٛ  ١ٙة  رٍةٝ ثظ٠ٛةً أِسوٙةُ 

اٌؼ ُ   ٍةٝ أِةسن ر١ِّٛة  )كٍؾ٠ة (. ٚ ارجبةقت األفآةٟ اٌفسط١ة  

اٌّجقٚو  ٌٍقاط  اٌو٠ٕٛ  ً  قر ٚ أؽفسجٙ  ّٓٓ األفآةٟ اٌشةقؽا  

ٌٚ ٚ اٌظ٠ِٛ   ١ق اٌّلفٚر   ٚ ُّجٙ   ٌٝ لن و أِسن اٌؾ
(2)

. 

ثمةؾَ هةى ْ لق٠ة  كِةٛفٞ اٌةـ٠ٓ ٕةقؽٚا  1873س١ٍ٠ٛة   31ٚ  ٟ 

ِٓ أفا١ُٓٙ كّةـوقر اطجشة ر  ٌةٝ اٌظة وُ اٌعة َ ٌٍشلاسةق ٠نٍبةْٛ ِٕةٗ 

إٌظةق  ةةٟ طة ٌجُٙ اٌّ هةة٠ٛ  كظ١ةةخ ٌةُ ثبةةك ٌٙةُ اٌوةةٍن ت االهةةجعّ ف٠  

هٜٛ كعْ أًش ف اٌج١ٓ ٚ كعةْ اٌبوة ث١ٓ  ٚ ٠ٕ ًةؾٚٔٗ اٌجةؾػً طجةٝ 

   ٛق ِ  ثبمٝ ٌٙةُ ِةٓ هة ط ت أفٓة١   ٚ أكٍغةٖٛ ك ٔةٗ ٠وّض ٌُٙ ك ٌبم 

٠عةةل رٍةة١ُٙ ِغةة ؽفر أفآةة١ُٙ اٌجةةٟ ٌٚةةؾٚا  ١ٙةة   وّةة  ثمةةؾَ هةةى ْ لق٠ةة  

٘ىجةة ف ثّةةت  2.570ثةة ٚفر ِنةة ٌب١ٓ كٌةةقا  ِوةة ط  أفٓةة١  ثمةةؾف كةة  

ِِ ؽفثٙ 
(3)

   ال أْ هةٍن ت االهةجعّ ف ٚلفةت رمبة  وعةٛؽا  ةٟ هةب١ً 

اٌّةـوقات االطجش س١ة  ٌّةة   طةً ِِة سي اٌفسطة١ٓ  ٚ أػٔةةعت س١ّةع

( ٚ ٠ٛفؽ األهج ؿ ٠ةٓ La loi communeو ٔت ثو١ّٗ ك ٌم ْٔٛ اٌع َ )

ؽا٘ةة  سةةؾٚال ك هةةّ   كعةةْ األًةةؼ ٍ ٚ اٌمب سةةً اٌجةةٟ ٚسٙةةت فهةة سً 

                                      
(2)

 – Charles-Robert AGERON. Les Algériens musulmans et la France T1, Paris – 

P.V. F. 1968, p 07. 
(3)

 – A.O.M. 2H 81.   .ٍ  83رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  .  
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ثنٍي ِٕٗ ًةقا  األفآةٟ اٌجةٟ  1873 ٌٝ اٌظ وُ اٌع َ ٌٍشلاسق هٕ  

 ثُ إلؽافر االطجسي أْ ُ ؽفثٙ  ُِٕٙ:

اىشخخخخخخخخخخخخخ ض  

اىخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ وار  

 قثُيحاى

اىَظادح 

اىَطاىخخخة 

 تها

 اىَزجغ قزار اىَظادرج ذارَخ االدرجاج

ظح
د
ال
ىَ
ا

 

 5.349 ؽٚاف كِٛفٞ

 ٘ىج ف

08/01/1873   

خ 
خـا
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
خخخخ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ثـ
طي

ـح
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ض
ى
زف
ٍ

 

سّ رةةة  لق٠ةةة  

 ث ٚفر

2.570 

 ٘ىج ف

12/01/1873 27/06/1871 Bull off 

n° 368 

 1.301 ٓٛاطٟ ؽٌن

 ٘ىج ف

12/01/1873 14/09/1871 Bull off 

n°375 

  Bull off 12/08/1871   أٚالؽ ه١ّق

n° 371 

اٌظةةةة ر أطّةةةةؾ 

 ِؼٟ اٌؾ٠ٓ

 03/08/1873   

  Bull off 27/06/1871 1873/؟/08  كٍع١ؾ كٛفام

n° 368 

 

 .84رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.    A.O.M. 2H81 اىَظ ر7
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 ْ رةةةؾَ فؽ هةةةٍن ت االطةةةجسي اٌفقٔوةةةٟ رٍةةةٝ ًةةةى ٜٚ ٘ةةةلال  

اٌفسط١ٓ ٠عجبق ٔف١  ٌوة١ ؽثُٙ ر١ٍٙة  ٚ رٍةٝ اِةجسوُٙ  ٠ ٘ة   ٚ ٠بةؾٚ أْ 

اإلؽافر االهجعّ ف٠  كٙـا األهٍٛب أٔٙ  ثش ٍ٘ت ِى ثب ت األ٘ ٌٟ طةٛي 

وةةةٟ  ةةةٟ ٍِى١ةةة  األفآةةةٟ الرجب ف٘ةةة  ٌٔةةة ٕ  ِع ؽ٠ةةة  ٌٍظٔةةةٛف اٌفقٔ

 اٌشلاسق  كشي اٌجِؾٞ ٌٗ.

"ٚ  ْ وةة ْ ٌٍوةةٍن ت االهةةجعّ ف٠  ِٛالةةس هةةٍب١  ط١ةة ي ِن ٌةةي 

األ٘ةةةة ٌٟ   عٍةةةةٝ اٌعىةةةةن ِةةةةٓ ؿٌةةةةه   ةةةةأْ اٌعةةةةقاسْ ٚ اٌّةةةةـوقات 

االطجش س١ةة  اٌجةةٟ وةة ْ اٌىٌٛةةْٛ ٠ق عٛٔٙةة   ٌةةٝ  ؽافر االطةةجسي و ٔةةت 

ٓ ثظظٝ ك الهجش ك  اٌوق٠ع   ٚ ِٓ األِذٍ  رٍٝ ؿٌه أٔٗ رٍٝ اٌق ُ ِ

ارجةةقاّ اٌّجِةةقف اإلؽافٞ ٌبٍؾ٠ةةة  ِعوةةىق اٌّؼجٍنةةة  رٍةةٝ ٍٕةةةي 

اٌىٌٛةةةْٛ اٌمةةة ١ٕٕٓ كّقوةةةل ِ ٚهةةة  االهةةةج١ن ٟٔ اللجنةةة و سةةةل  ِةةةٓ 

األفآةةٟ اٌج كعةة  ألِةةسن اٌبٍؾ٠ةة  ألٌٔةة   كوةة ث١ٓ ثٍظةةك ك ٌّؾفهةة  ٚ 

(presbytèreك ٌّعبةةةةؾ )
(1)

 ال أْ اٌظةةةة وُ اٌعةةةة َ ٌٍشلاسةةةةق فؽ رٍةةةةٝ  

١ٔةة  ِةةٓ اٌىٌٛةةْٛ ك ٌقٓةةٝ ٚ اٌمبةةٛي  اٌعق٠ٔةة  اٌجةةٟ ٚلةةع ر١ٍٙةة  دّ 

 ٌشعُٙ ؿٌه رٍٝ كٕ   و١ٕو 
(2)

. 

  ٚ اٌّةةة ؽر اٌذ ١ٔةةة  ِةةةٓ 1858س١ٍ٠ٛةةة   11"ٚ كّمجٔةةةٝ ِقهةةةَٛ 

ُةةة ؽفت  قٔوةةة  أفآةةةٟ  سط١ةةة  وةةة ْ  1859هةةةبجّبق  08ِقهةةةَٛ 

                                      
(1)

 – A.O.M. G.G.A Carton 2M/13 (réclamation en date du 21/07/1890).  

 .90 – 89رٓ كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ. 
(2)

 – Idem., (Pétition des habitants réclamans la construction d’une église à Mascara 

en date du 24/04/1893).   .ٍ  90رٓ كٓ ؽا٘  رؾر   .  
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٠ّجٍىٙ  ِ س  ٚ هجْٛ  سط  سلاسق٠  ٌجٛه١ع ِقول ِ ٚهة  االهةج١ن ٟٔ 

ثٍب١  ٌق ب  اٌىٌْٛٛ" 1876اٌـٞ كؾأت أرّ ي ثٛهع١ٗ  ٟ 
 (3)

. 

ٚ ِّٙ  و ٔت اٌظشز ٚ اٌـفاسع اٌجٟ ظٍت ثوجٕؾ  ١ٌٙة   قٔوة  ١ٍٕة  

( ٌجبق٠ةق ارجةؾا اثٙ  1830- 1900هبع١ٓ هٕ  ِٓ اطجسٌٙة  ٌٍشلاسةق )

رٍةةٝ األ٘ةة ٌٟ   أٔٙةة  ال ثبقسٙةة  رٍةةٝ ِةة  الجق جةةٗ ِةةٓ ظٍةةُ ٚ رةةؾٚاْ ٚ 

ا جِ ب  ٟ طك اٌشلاسق١٠ٓ
(4)

. 

ٚ ال اٌّةةـوقات االطجش س١ةة  اٌجةةٟ ثمةةؾَ كٙةة   وّةة  ٌةةُ ثىةةٓ اٌعةةقاسْ

اٌفسطْٛ اٌشلاسق٠ْٛ  ٌٝ اٌبقٌّ ْ اٌفقٔوةٟ ٚ  ٌةٝ هةٍن ت االطةجسي 

ٚ اٌجٟ أؽت  ٌٝ ثٌى١ً ٌشٕ  ثظم١ك كقٌّ ١ٔة   1894 – 1892 ١ّ  ك١ٓ 

  كعةؾ ُٚةٛي ثمة ف٠ق ثٕةـف (Jules FERRY)٠قأهٙ  "سٛي  ١ةقٞ" 

اٌعقاسْ أٚ اٌّةـوقات أٞ أدةق ك ٌؼنق رٓ اٌظ ٌ  اٌع ِ   ٌُ ثىٓ ثٍه 

رٍٝ هٍن  االطجسي
(1)

. 

ٚ ٘ىةـا أُةةبض اٌفةسص اٌشلاسةةقٞ ِوةجعؾا ٌىةةً ًةٟ  كعةةؾ أْ سةةقؽ 

ِةةٓ وةةً ًةةٟ  ٠ّجٍىةةٗ   ٍةةُ ٠ٕةةؾَ أٚ ١٠ةة م رٍةةٝ أٞ ًةةٟ  كعةةؾ أْ  مةةؾ 

األفّ ٚ األً٘ ٚ وً ِ  ٠ٍّه  ٚ ُ ف كة١ٓ ػ١ة ف٠ٓ:  ِة  اٌشٙة ؽ  ةٟ 

سي  ٚ  ِةةة  ط١ةةة ر اٌةةةـي ٚ هةةةب١ً هللا  ٚ االٔعجةةة ق ِةةةٓ ٕغ١ةةة ْ االطةةةج

                                      
(3)

 – Idem., (Supplément au courrier de Mostaganem expropriation terrain nécessaire 

à la création du centre de colonisation à Mascara du 18/06/1876). – voir aussi 

Moubacher du mardi 19/09/1876.    
(4)

 .90كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.  – 
(1)

  اٌشلاسق: ى. ٚ. ْ. ت. 03  ٕ. 02  ر. 1930 -1900ا١ٌٕٕٛ  اٌشلاسق٠  أكٛ اٌم هُ هعؾ هللا  اٌظقو   – 

1983 .ٍ  80. 
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 1904هةبجّبق  13االهجى ٔ  ٚ اٌعبٛؽ٠ة . ػ ُة  كعةؾ ُةؾٚف ِقهةَٛ 

اٌةةـٞ أكمةةٝ رٍةةٝ االِج١ةة ك اٌّشةة ٟٔ ٌٍىٌٛةةْٛ ٌٍظِةةٛي رٍةةٝ ِل٠ةةؾ ِةةٓ 

 األفآٟ رٍٝ طو ب األ٘ ٌٟ.

ٚ  ٟ اٌشٕٛب اٌشلاسقٞ رة فّ اٌوةى ْ كٌةؾر  لةؾاَ  قٔوة  رٍةٝ 

ٌٛاطةةةة ت ٚ  ل ِةةةة  طفةةةةق ا٢كةةةة ف  ٚ ِظ ٌٚةةةة  كوةةةةٖ هةةةة١نقثٙ  رٍةةةةٝ ا

اٌّوةةجٕٕٛ ت اٌعوةةىق٠   ٚ ػ١ةةق ًةة ٘ؾ رٍةةٝ ؿٌةةه ِةةـوقر االطجشةة ر 

اٌشّ ر١  اٌجٟ كعخ كٙة  ك ًة  ث١ّ١ّةْٛ ٚ اٌمةقافر  ٌةٝ اٌم سةؾ اٌعوةىقٞ 

اٌفقٔوٟ اٌّم١ُ ك ١ٌّٕع   ٚ اٌجةٟ ثظّةً أهةّ   ٚ  ِٔة  ات أطةؾ رٌةق 

ٍٝ ل سؾا اسجّعت وٍّجُٙ رٍٝ اٌّع فٓ  اٌٌؾ٠ؾر الهج١س  اٌفقٔو١١ٓ ر

أفآةةٟ ث١ّٕنةة١ٖ  ٚ ؽػةةٌُٛٙ اٌمِةةق ِةةٓ  ١ةةق اهةةجعـاْ اٌوةةى ْ أٚ 

اٌم١ةة ؽ  ٚ كٍةةٛ ُٙ كوةة ث١ٓ إٌؼ١ةةً  ٚ ٓةةّٕٛا فهةة ٌجُٙ ػبةةقا ِفةة ؽٖ أْ 

ل١ ؽر ثؾوٍت  ٚ ر١ٓ ُ ٌض  ٚ ه ٌٟ   ١ةق فآة١ٓ ثّ ِة  كع١ٍّة  طفةق 

اٌفقٔو١١ٓ ٢ك ف  ٟ أفا١ُٓٙ اٌٛالع  ك "ثبٍؼٛكر"  ٚ أْ اٌٙشةَٛ اٌةـٞ 

ظ ١ِةة  اٌعوةةىق٠  اٌفقٔوةة١  "كةة ألطّق" وةة ْ ِةةٓ ُةةٕع ثعقٓةةت ٌةةٗ اٌ

دّ ١ٔ  رٌق فسً ِٓ اٌّّٙ فر أُظ ب ا١ٌٌغ هة١ؾٞ كٛرّ ِة   ٚ أٔٙةُ 

ِعقٚ ْٛ ك هّ سُٙ
(1)

. 

                                      
(1)

 – C.A.O.M. G.G.A. Carton 22H/56 (en date du 29 – 07 - 1896). 
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ٚ  ٟ ٔفن اٌو١ ق ٚسٗ دّ ١ٔ  رٌةق ل سةؾا ِةٓ اٌشٕةٛب اٌشلاسةقٞ 

ظجشةةْٛ  ١ٙةة  رٍةةٝ اٌٛسةةٛؽ ٠ 1896أٚت  19فهةة ٌ  سّ ر١ةة  كجةة ف٠غ 

أفا١ُٓٙ اٌعوىقٞ اٌفقٔوٟ  ٛق
(2)

.   

ػ ُة  ٚ أْ ٘ةـٖ االطج١ سة ت ثلإِةت  –ٚ أِ َ ػنةٛفر اٌّٛلةس 

( أهقو اٌشٕةقاي "كٛاثة فؽ" 1904 - 1881ِع دٛفر ا١ٌٌغ كٛرّ ِ  )

(BOITARD  ٌ ل سؾ اٌموُ اٌعوىقٞ ٌإلل١ٍُ اٌةٛ٘قأٟ كةأكقاق فهة )

 ٌٝ اٌظ وُ اٌع َ ٌٍشلاسق ٠ىٌس ٌٗ  ١ٙ  رٓ ِؼ ٚ ةٗ ِةٓ أجٌة ف ١ٌٙةي 

١ٌغ كٛرّ ِ  ك ٌّٕ ٕك اٌشٕٛك١  ٌٍشلاسقدٛفر اٌ
(3)

. 

ٚ ٌإلًةة فر  ةةأْ اٌقهةة ٌ  اٌجةةٟ كعةةخ كٙةة  اٌشٕةةقاي "كٛاثةة فؽ"  ٌةةٝ 

اٌظةة وُ اٌعةة َ ٌٍشلاسةةق ٠ؼبةةقٖ  ١ٙةة  كؼنةةٛفر اٌّٛلةةس إٌةة سُ رةةٓ طفةةق 

ا٢كةة ف  ٚ اٌجةةٟ ٠عةةقّ  ١ٙةة  ر١ٍةةٗ ٌِةةقٚر  كأٌٔةة   هةةبع  ٔمةة ٕ ِ س١ةة  

ثبٍؼةةةٛكر و ٔةةةت ثظّةةةً رسِةةة  رٍةةةٝ اٌنق٠ةةةك اٌةةةقاكٖ كةةة١ٓ ا١ٌّٕعةةة  ٚ 

(Confidentiel"هقٞ" )
(4)

. 

ِٚ  ٠ّىٓ اهجؼسُٗ ِٓ ٘ـا االطجش ر اٌشّة رٟ ٌوةى ْ اٌشٕةٛب 

اٌشلاسةةةقٞ أْ اٌّةةة   وةةة ْ أطةةةؾ أ٘ةةةُ أهةةةب ب ُةةةقارُٙ ِةةةع االطةةةجسي 

ثوة رؾ رٍةٝ  اهةجقاث١ش١ اٌفقٔوٟ  ٚ ؿٌه ٌّ  لؾ ٠ٕشق رٕٗ ِٓ ِى هي 

                                      
(2)

 – Ibid. 
(3)  
 - C.A.O.M. G.G.A. Carton 22 H/56. 

(4)
 – Ibid. (12/04/1896). 
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اٌشلاسق٠ةةة   ٌةةةٝ سٕةةة   ثظم١ةةةك أطةةةسَ اٌىٌٛةةةْٛ  ةةةٟ ثظ٠ٛةةةً اٌِةةةظقا 

 ػٔقا .

ٌمؾ ظٍت اٌّـوقات االطجش س١ة  ػةسي اٌمةقْ اٌج هةع رٌةق ثٌةىً 

ٚاطةةؾر ِةةٓ كةة١ٓ أ٘ةةُ اٌٛهةة سً اٌم ١ٔٛٔةة  اٌىف١ٍةة  كجظم١ةةك ٘ةةؾف اٌفسطةة١ٓ 

اٌشلاسق١٠ٓ  ٟ اهجع ؽر أفا١ُٓٙ  ٚ أؽار ٔ سع  ٌٍجعب١ةق رةٓ ِةٛلفُٙ ٚ 

 ٔةةُٙ إلل ِةة  اوجةةقادُٙ كّوةة ٌ  اٌجعةةؾٞ رٍةةٝ طمةةٛلُٙ ٚ اِجٙ ٔٙةة   وق

اٌٌّةةة ف٠ع االهةةةج١ن ١ٔ   ةةةٛق أفآةةة١ُٙ  أٚ  هةةةم ٕ طمٙةةةُ  ١ٙةةة  كعةةةؾ 

 ثقط١ٍُٙ ِٕٙ   أٚ  وقاُ٘ٙ رٍٝ اٌمبٛي ك ٌجع٠ْٛ اٌّ ٌٟ ٚ اٌع١ٕٟ.

ٚ ِٓ ك١ٓ اٌّـوقات اٌجٟ ثذ١ق ف ةْ اٌفسطة١ٓ ٌو١ هة  اٌجعة٠ْٛ 

ٚاٌجةةٟ ٠شةةؾف كٕةة  اٌجٛلةةس رٕةةؾ٘   دب ثةة  ٌٙةةـٖ اٌظم١مةة   أفكعةة  فهةة سً 

كعةةخ كٙةة  أُةةظ كٙ   ٌةةٝ اٌجِةةقف اإلؽافٞ ٌبٍؾ٠ةة  و ًةةقٚ  اطجش س١ةة 

اٌّؼجٍنةةة  ٚ ّٔوةةةٕٛ  ٠عجقٓةةةْٛ  ١ٙةةة  كٌةةةؾر رٍةةةٝ لةةةقاف ِِةةة ؽفر 

أفا١ُٓٙ ٚ ثع٠ٛٔةُٙ  ٠ ٘ة  ك فآةٟ أػةقٜ
(1)

   ٌةٝ س ٔةي رق٠ٔة   

أػةةقٜ ف عٙةة  ثوةةع   سطةة١ٓ ِةةٓ ؽٚاف طش سةة  )ِعوةةىق(  ٌةةٝ اٌظةة وُ 

 ٠ ٘ة   ؽافر االطةجسي اٌع َ ٠بؾْٚ  ١ٙ  ف ُٔٙ ٌألفآٟ اٌجةٟ ِٕظةجُٙ 

كؾ٠س رٓ أفا١ُٓٙ
(2)

. 

ٚ ظٍةةةت اٌعةةةقاسْ االطجش س١ةةة  طةةةٛي ٍِى١ةةة  األفّ ثةةةقؽ ِةةةٓ 

اٌفسطةة١ٓ اٌشلاسةةق١٠ٓ ثب رةة  رٍةةٝ هةةٍن ت االطةةجسي اٌفقٔوةةٟ ػةةسي 

                                      
(1)

 –.A.O.M. G.G.A Carton 2/M/40 (réclamation de divers indigènes le: 01/10/1897). 
(2)

 - A.O.M. G.G.A Carton 2/M/07 (en date du 02/05/1899). 
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  ٚ ثّذً ِظٙقا كة فكا ٌجٌةىٟ اٌفسطة١ٓ 1962ٚ  1900اٌفجقر ِ  ك١ٓ 

  ِةةةةةٓ هةةةةةٛ  طةةةةة ٌُٙ  ٚ ِلًةةةةةقا ٌجبٕةةةةة١ُٙ اٌةةةةةؾ  و رةةةةةٓ أفآةةةةة١ُٙ

ٚ ِنةة ٌبجُٙ ٌظمةةٛلُٙ ك ٔفوةةُٙ وّةة  هةة١ظٙق ِةةٓ ػةةسي إٌّةة ؿر اٌجةةٟ 

هجعقّ الطم   ِذً اٌعق٠ٔة  االطجش س١ة  اٌجةٟ ثمةؾَ كٙة  اٌّةؾرٛ كةٓ 

ٔغّ م أطّةؾ كةٓ ِظّةؾ ِةٓ رٕةٟ ثًّٛةٕت  ٌةٝ اٌظة وُ اٌعة َ ٌٍشلاسةق 

٠ن ٌي  ١ٙ  ك فّ سّؾٖ اٌةٌٟٛ اٌِة ٌض هة١ؾٞ ِظّةؾ كةٓ ٔغّة م ؽ ة١ٓ 

 ١ٌةة (  ةةقب ٚ٘ةةقاْ  ٚ اٌّمةةؾفر ِوةة طجٙ  كةة  "ف٠ٛهةة ٌؾٚ" )اٌّةة ٌض ط

ٚ اٌجةةٟ اهةةجٌٛٝ ر١ٍٙةة  أطةةؾ  –ط١ةةخ ٠ٛسةةؾ ٓةةق٠ظٗ  –٘ىجةة فا  32,5

اٌىٌٛةةةْٛ  ٚ لةةةؾ ثٔةةةّٕت اٌعق٠ٔةةة  ِعٍِٛةةة ت كؼِةةةٍٛ اٌجظم١ةةةك 

  ٚ ثف ُة١ً ؽل١مة  1875اٌشلسٟ اٌةـٞ ػٔةعت ٌةٗ ٘ةـٖ األفّ هةٕ  

 ك هةةةةّ   اٌٛفدةةةة  ِةةةةٓ ؿف٠ةةةة  ٚ أطفةةةة ؽ هةةةة١ؾٞ ِظّةةةةؾ كةةةةٓ ٔغّةةةة م  

كنٍي االٌجّ م ِٓ اٌظ وُ اٌعة َ ٌٍشلاسةق  ةجض ثظم١ةك ٠ِٕةس  ٚ ثٕجٟٙ

اٌٛفد  ٚ ٠ّٕظُٙ طمٛلُٙ  ٟ اإلفح
(1

   

 ؾٚ اٌظم١مةةةةة  أْ اٌٌةةةةةى ٜٚ ٚ االطجش سةةةةة ت ال ثعةةةةةؾ ٚ ال ثظِةةةةة

ثمق٠بةةة   –ِّةةة  ٠بةةة١ٓ أْ اٌفسطةةة١ٓ اٌشلاسةةةق١٠ٓ ٌةةةُ ٠عةةةؾ ٌٙةةةُ أٞ ٚسةةةٛؽ 

أٚ اٌٛ٘ةةةةة ؽ   أِةةةةة  اٌوةةةةةٙٛي ٚ  رٍةةةةةٝ أفآةةةةة١ُٙ هةةةةةٜٛ اٌشبةةةةة ي –

اٌؼِةةةب    ةةةس ِىةةة ْ  ١ٙةةة   ال ٌٍىٌٛةةةْٛ  ٚ ثٍةةةه ٘ةةةٟ ًةةةق٠ع   اٌظمةةةٛي

                                      
(1)

 –C.A.O.M. G.G.A. Carton 3N/01 (Le 17 juin 1931). .112كٓ ؽا٘  رؾر  ٍ.    
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اٌغ ٌةةةي ٚ فهةةة ٌ  اٌغةةةلار ٌظّةةةً "اٌظٔةةة فر" اٌّلرِٛةةة   ٌةةةٝ أ٘ةةةً 

 ٌٙ  ِٓ طٔ فر اٌغ ب. اٌبسؽ. ٚ ٠ 

 25ٚ ِٓ ك١ٓ اٌٌى ٜٚ  ٔـوق ؽٚاف ٚاؽ ِق٠ة ي كة ألٚفام كجة ف٠غ 

ِٛسٙةةة   ٌةةةٝ طةةة وُ إٌّنمةةة   ؽْٚ ؿوةةةق ِةةةٓ ٘ةةةٛ ٘ةةةـا  1900ِةةة فم 

 س    ١ٙ .اٌظ وُ؟. 

 52شنىي اىظناُ ٍِ ٍظادرج أراضُهٌ فٍ 

 0611ٍارص طْح 

 "اٌظّؾ هلل ٚطؾٖ.

 "٘ ثٗ ؽك فر.

"اسجّعٕ  ثظت فس ه  ١ًؼٕ  اًٌٛٓ ٠ٓ كوقٞ كةٓ اٌّوةعٛؽ  ٔؼةٓ 

ِٓ ًٙق ِة فم هةٕ   25أرٔ   سّ ر  ؽٚاف ٚاؽ ِق٠ ي اسجّعٕ  ٠َٛ 

 ٔة١  رٍٝ اطو ب أِق ه١ؾٞ اٌظ وُ كسؽ أٚفام ١ٌٕظقٚا  ٟ  1900

اٌةةبسؽ اٌجةةٟ ٘ةةٟ  ةةٟ ٚاؽ ِق٠ةة ي ٚ ٘ةةٟ ر١ٕةةت ِةةٓ اٌؾٌٚةة   ةةسر هةة١ؾٞ 

ِعِٕق اٌـٞ ه١ىْٛ طؾد  ه١ؾٞ اٌظ وُ أٚفام ٠نٍي ِٕة  أْ ثوةٍّٛا 

دف. كعةؾ ث ٍِٕة   ةٟ األِةق  45ألن ف ٚ  1350 ٌٝ اٌفسر اٌّـوٛف رؾؽ 

اٌـٞ رقّ ٌٕ  ه١ؾ اٌظ وُ ٚسؾٔ   ١ٗ ظقافا وذ١قا ألْ  ةٟ ؽٚافٔة  ٌةُ 

أفآٟ اٌظقح وذ١قا. ٚ رؾؽ إٌفٛم ِٓ هى ْ اٌةؾٚاف اوذ١ةق ثىٓ  ١ٗ 

 ٟ اٌجقاب اٌةـٞ رٕةؾٔ  ٚ إٌِةس ِةٓ اٌةبسؽ ؽٚاف ِق٠ة ي ثّوةىٛا كٙة  

طى َ اٌغ١ي  ٚ ِٔس اٌب لٟ ثق٠ؾ اٌؾٌٚ  ثٕلرةٖٛ ٌٍفةسص ٚ ال ٠بمةٝ ٌٕة  
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ً ٞ  ٚ ٌى١ٓ ٔظةٓ ٕة سع١ٓ  ٌةٝ اٌؾٌٚة  ٚ طى ِٙة   ٚ ط١ةخ اٌؾٌٚة  ٌٙة  

٘جنة فات  1350ٌّـوٛف إٔة  هةٍّٕ  ٚ أرن١ٕة  رةؾؽا ف ب   ٟ اٌفسر ا

دف ٌٍفةةسر اٌةةـٞ هةة١ظؾح  ةةٟ هةة١ؾٞ ِعِٕةةق كٌةةقٕ ٔنٍةةي ِةةٓ  45ٚ 

ه١ؾٞ اٌٛاٌٟ اٌع َ أْ ٠عنٟ ٌٕ  اٌعٛاّ أٚال  ةٟ  ة١و إٍةٛؽٞ ٚ ٘ةٟ 

كةةسؽ اٌةةؾ١ِٚٓ اٌى سٕةة   ةةٟ ٚاؽ ِق٠ةة ٌٓ ٠عنةةٟ ٌٕةة  رةةؾر أفآةةٟ اٌّعةةؾر 

ٟ و ٔةت أٚال كِة ْ كة١ٓ ٠ةؾٔ  ٚ ٌٍظقح اٌجٟ  ٟ اٌغ١ي اٌشبً ؽٚافٔ  اٌج

ٔلرت ٚ ؽػٍٛ٘   ٟ فهُ   كت كٛ لاٌةت  ٔق٠ةؾ ٔؼةـٚا اٌعةٛاّ  ةٟ 

كةةسؽ اٌةةؾ١ِٚٓ اٌةةـٞ  ةةٟ  ةةُ اٌنةةٛب. ٔنٍةةي ِةةٓ اٌؾٌٚةة  أْ ثٕظةةق  ١ٌٕةة  

ك ٌقٓ   ٚ ال ثجقوٕ  ٘ ١ٍِٓ. ٚ اٌوسَ ِٓ اٌشّ ر  اٌظ ٓق٠ٓ ٌٍؾك فر 

:ُ٘ٚ 

هةعؾ٠ؾ أطّةؾ  "طّٛى رّ ف كةٓ كٍم هةُ  لةقاؽاٞ ِعّةق كةٓ و وة  

كٓ ِظّؾ. كٛرى وق أطّؾ كٓ ربؾ هللا  لةؾٚاف ِظّةؾ ٠ةٓ ِبة فن  كٚكٚ 

٠ظ١ٝ كٓ ِظّؾ. ٠ٚٙ ؿا رق ت ه١ ؽثه اٌع ١ٌ  ٚ اٌوسَ. ِّٓ وجي رةٓ 

اؿٔةةٗ اكةةٕىُ ٚ ػةةؾ٠ُ ؽٌٚةةجىُ اًٌٛةةٓ كةةٓ كوةةقٞ ٠ةةٓ اٌّوةةعٛؽ ًةة١غ ؽٚاف 

ٚاؽٞ ِق٠ ي
 (1)

. 

 

 

 

                                      
(1) 

 .167كٚكٚ  ٍ.   رٓ ربؾ اٌظ١ّؾ .L 73 A.O.M 30اٌِّؾف:  –
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غ وةةةةةةـٌه ًةةةةةةىٜٛ ٚ اطجشةةةةةة ر ِةةةةةةٓ ؽٚاف أٚالؽ ِٛهةةةةةةٝ كجةةةةةة ف٠

11/09/1902. 

 

 دائزج ػُِ اىقظز اىََرشجح

 ػَاىح قظْطُْح

 قظَح تاذْح

 دوار أوالد ٍىطً

 ػاً أىف و ذظَائح و اثْاُ

رٍٝ اٌو ر  اٌٛاطؾر كعةؾ اٌةلٚاي أْ سّ رة  ؽٚاف أٚالؽ ِٛهةٝ  "

اِعمةةؾت كّظةةً أعم ؽ٘ةة  اٌّع١ةةَٛ )وةةـا( ثظةةت ف٠ هةة  اٌوةة١ؾ ٠ةةٓ طوةةٓ 

 أطّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾ كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓ اٌّوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعٛؽ ًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١غ اٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾٚاف 

ٚ ؿٌةةه طوةةبّ  أِةةق اٌِةة ؽف ِةةٓ اٌوةة١ؾ اٌظةة وُ كجةة ف٠غ اٌؼةة ِن ًةةٙق 

 .1902هبن ِبق هٕ  

"وبقا اٌظ ٓق٠ٓ  ُِٕٙ ١ًبْٛ كًٛق٠ٖ  كٍٙٛي ٔةلاف  كةٓ كةلٚص 

هةةةع١ؾ  ٌِةةةٕٓ ِظّةةةؾ اٌِةةة ٌض  ّٔقطٌٛةةةت رٍةةةٟ  كةةةٓ ف٠ٕةةة  األرٍةةةٝ  

 كٛسٛفاف أطّؾ  كٓ ر ٠ٌ  ِظّؾ  كٌّ ٕ رّ ف  ًّٟٔٛ ِظّؾ.

 "وبقا اٌغ سب١ٓ.. ..

"ٌّ  أْ رؾؽ اٌىبقا اٌّشجّع١ٓ وف  اٌىةسَ رٍةٝ ِة  هة١ لع طِةٌٛٗ 

ثىٍُ اٌقا٠ن ك ٔجف ص اٌشّع١  ٌبؾٜ اٌىسَ  ٟ ً ْ رٛاّ ثقاب ه١ؾٞ 
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ِعِٕق اٌّوٍّْٛ  ١ٗ أه أِقثٕ  ك ٌظٔٛف ٌةؾ٠ه ٌّة  طٔةقٔ  رق جٕة  

ٚاْ اٌو١ؾ اٌٛاٌٟ اٌع َ أفاؽ ٠ع ٕٚٓ  ِٓ ثةقاب  ١ةق ثةقاب اٌّعةقٚف 

 ٟ ًة ْ اٌجةقاب اٌةـٞ هةٍّٕ   ١ةٗ  ٌةٝ اٌؾٌٚة  ٔظةؾدٙ    ُ اٌنٛب ٚ ؿٌه

 ١سر ه١ؾٞ ِعِٕق ارٍُ ه١ؾٔ  أْ ٘ـا اٌؼبق أًةك ر١ٍٕة  ٚ ًةمت ِٕةٗ 

ػٛإقٔ  أٌُ ثعٍُ ه١ؾٔ  ٚ أٗ ٌه ٔظٛ اٌع ١ِٓ ٚ أٔةت ٕ ٌةي ِٕة  ثوة١ٍُ 

ثقاكٕةة  اٌىةة ٠ٓ هةة١ؾٞ ِعِٕةةق ٚاِجٕعٕةة   ةةٟ ؿٌةةه. ٚ رٕةةؾ ا٢ػةةق أةةه ٚ 

ىٓ ٌٕ  ثقاب  ُ اٌنةٛب رٛٓة  رةٓ ثقاكٕة  ٌّة  رؾثٕ  ٚ رٙؾثٕ  ٚأه ثّ

فأ٠ٕ  ُؾق رٙؾن ٚٚدك وسِه أسبٕ ن ك الٔع َ  ٚ ا١ٌَٛ و١ةس ٠ِةؾف 

ػسف ؿٌه. ارًّ ه١ؾٔ  أْ رؾَ ٚرةؾن ٚ رٙةؾن ٌٕة   ةٓ ِة  ثمةؾَ إٔة  

فاسع١ٓ رةٓ ثوة١ٍّٕ  أٚي ِةقر ٌجةقاب هة١ؾٞ ِعِٕةق. ارٍةُ أةٗ اط١ة . 

ثةقاب  ةُ اٌنةٛب رةّٛ ٌجقاكٕة  ِٕه ٌمبٌٕٛ  كجوٍُ ٘ ؿا اٌجةقاب ٚلبٍٕة  

ِٓ وٛٔٗ ٍِجوم  ٌّ  كمٟ ٌٕ  ِٓ اٌجقاب ك ٌؾٚاف ٚ وّ  فأ٠ٕ  ٚ أْ ثةقاب 

 ١ُ اٌنٛب ٠ِةٍض ٌٍظقادة  ٚ وّة  أْ كم١ةت رٙةؾن األٚي ٠عٕةٟ ثّى١ٕةٗ 

ٌٕ  ثقاب  ُ اٌنٛب  كعؾَ ثٌج١ت ًٍّٕ  ٚ أِ   ؿا رٛٓجٕ  كجةقاب  ١ةق 

 ثةةةةةةةةقاب  ةةةةةةةةُ اٌنةةةةةةةةٛب ِٔةةةةةةةة١ق اٌةةةةةةةةبعْ ِٕةةةةةةةة   ةةةةةةةةٟ ٔ ط١ةةةةةةةة  

اٌبعْ ِٕ  ا٢ػق ِٓ ا٢ْ.  ؿ اٌؾٌٚ  ٌُ ثمبً ِٕ  رٛآٙ  ٌٕ  كجةقاب  ٚ

 ُ اٌنٛب إٔ  ٌُ ثمبٍٛا ٔجوة١ٍُ ثةقاب هة١ؾٞ ِعِٕةق   ؿ ٘ةٛ ٌةُ ُةؾف 

  عً ػو١ن لقب اٌؾٌٚ  اٌجٟ ٌٔٙؾٚا ٌٙ  ك ٌعؾي ٚ االُ ف )وـا(.
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ٚ اٌوةةسَ ِةةٓ اكةةٕىُ كةةٓ طوةةٓ أطّةةؾ كةةٓ اٌّوةةعٛؽ ًةة١غ ؽٚاف أٚالؽ 

 ِٛهٝ"

  1902هبن ِبق  11ٟ           
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 ٟ ط١ٓ ثّٕض األفآةٟ ِش ٔة  ٌٍّعّةق٠ٓ ٚ كىةً اٌٛهة سً. ٚ ٌعةً 

 ٘ـٖ اٌّـوقر  ثب١ٓ ؿٌه.

 وسارج اىذزتُح

 قظٌ شؤوُ اىجشائز

ِةةـوقر طةةٛي اٌمنةةع اٌلفار١ةة  إٌّّٛطةة  ِش ٔةة   ٚ ث هةة١ن اٌمةةقٜ 

 اٌشلاسق. ٟ 

كِةةةةفجُٙ "رٍةةةةٝ األًةةةةؼ ٍ اٌةةةةقا ب١ٓ  ةةةةٟ االل ِةةةة  كةةةة ٌشلاسق  

ِعّةةةةق٠ٓ ِوةةةةجف١ؾ٠ٓ ٓةةةةّٓ اٌّقاوةةةةل اٌوةةةةى١ٕ  ٚ اٌمةةةةقٜ اٌفسط١ةةةة  

اٌجةةةٟ ثٌةةة١ؾ٘  اٌظىِٛةةة   ثٛس١ةةةةٗ ٍٕبةةة ثُٙ ِب ًةةةقر  أٚ رةةةٓ ٕق٠ةةةةك 

 اٌٛالر  ٚ ٘ـا أ ًٔ   ٌٝ ٚكافر اٌظقك١ .

"ٚ ٠شي أْ ٠ق ك اٌنٍي كٌٙ ؽات أ١ٍُ   ثبقك رٍٝ اٌؼِةٍٛ 

ٚ  ػٍةةةك ُةةة طي اٌنٍةةةي ٚ ِٕٙجةةةٗ ٚ هةةةٕٗ  ٚ رّةةةق أٚالؽٖ ٚ رةةةؾؽُ٘ 

 طِ  ف١ُؾٖ اٌّ ٌٟ اٌـٞ ٠جٛ ق ر١ٍٗ رٕؾ طٌٍٛٗ ك ٌشلاسق.

"ٚ ِةةع أْ طِةة  األفُةةؾر  ١ةةق ِظةةؾؽ  ةةأْ اٌّبٍةة  اٌّمةةؾف ٌع سٍةة  

ف  طة١ٓ ط١ كثٙة  ٌمنعة   1500ٚ  1200 ١ق وب١قر لةؾ ٠جةقاٚص كة١ٓ 

أفّ  ٚ ر١ٍةةٗ  ةةأْ اٌّبٍةة  اٌّةة ٌٟ ٠شةةي أْ ٠جٕ هةةي ِةةع طشةةُ اٌع سٍةة  

 ٝ أْ ٠ظً أٚي ِٛهُ ٌٍظِ ؽ.كظ١خ ٠ىف١ٙ  ٚ ٠غنٟ ٔفم ثٙ   ٌ

"ٚ  ةةٟ ُةةٛفر لبةةٛي اٌنٍبةة ت اٌجةةٟ هةةجظٛي  ٌةةٝ ِةةؾ٠ق اٌؾاػ١ٍةة  

ك ٌشلاسق ٠مَٛ ٘ـا األػ١ق كؾِز اٌّمب١ٌٛٓ ّٓٓ اٌّوجف١ؾ٠ٓ ك ٌمق٠ة   ٚ 
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ثؼِةة١َ لنةةع أفٓةة١  ٌٙةةُ. ٚ كعةةؾ ؿٌةةه ٠عنةةٟ اٌّوةةجف١ؾ رةةٓ ٕق٠ةةك 

ٚ اٌموُ اٌؼ ٍ ك ٌٛكافر اٌظقك١  فػِة  هةفق  ثّىٕةٗ ٘ةٛ ٚ ر سٍجةٗ  

وً ِٓ ٠ٌ فوٗ  ٟ ٌِقٚرٗ ِٓ اإلكظ ف  ٌٝ اٌشلاسق ِٓ ١ٌْٛ أٚ ِةٓ 

ِقهةةة١ٍ١  ِش ٔةةة . ٚ ٕ٘ةةة  ِٕٔةةةض اٌّعّةةةق٠ٓ لبةةةً ثةةةٛس١ُٙٙ  ٌةةةٝ أطةةةؾ 

ا١ٌّٕةة  ٠ٓ إلكظةة ف رٍةةٝ أْ ٠ظِةةٍٛا رٍةةٝ اٌقػِةة  اٌّةةـوٛفر ِوةةبم ْ 

ثف ؽ٠  ألٞ ث ػ١ق  ٟ اٌوفق أٚ ؽ ع ٌٕفم ثٗ رٍٝ اٌظو ب اٌؼ ٍ ٚ رٕةؾ 

ّقر ٠ظِةةً اٌّوةةجف١ؾ  ةةٟ اٌظةة١ٓ  ٚ كعٕ ٠ةة  ِةةٓ اٌُٛةةٛي  ٌةةٝ اٌّوةةجع

ِةؾ٠ق اٌؾاػ١ٍةة  رٍةٝ لنعةة  أفّ ٌٍبٕة    ةةٟ اٌمق٠ة  اٌجةةٟ هةجظؾؽ ٌةةٗ  ٚ 

 لنع  أػقٜ ٌٍظقح.

 ةةة ألٌٚٝ ثىةةةْٛ ٚاهةةةع  ثىفةةةٟ ٌبٕةةة   ؽاف  ٚ  ل ِةةة  اُةةةنبست ٚ 

أِ  اٌذ ١ٔ  ٚ ٘ةٟ اٌّؼِِة  ٌٍظةقح  ّوة طجٙ  كة١ٓ  ثؼ١َِ ه ط .

فؽ اٌّعّةق  ٚ رةؾؽ أ ةقاؽ ر سٍجةٗ. ٘ىج فا  ٚ ؿٌةه كظوةي ِةٛا 21ٚ  4

ٌىةةٓ ٕ٘ةة ن ط ٌةة  اهةةجذٕ س١   ةةٟ ُةة ٌض اٌىٌٛةةْٛ  ؿٚٞ  ِى ١ٔةة ت رّةةً 

سو١ّ   ثؼةٛي ٌٙةُ اٌظِةٛي رٍةٝ لنةع أٚهةع ِوة ط  كّٛسةي لةقاف 

 ػ ٍ  ٚ لؾ ٠مجٟٔ اٌّٛا م  اٌٛكاف٠ .

"ٚ هةة١شؾ اٌّوةةجف١ؾ ٍِشةة  ِللجةة  ثظةةت أك١ٕةة  ػٌةةب١  سةة ٘لر ثم١ّٙةة  

ٌوةةى ْ اٌشةةؾؽ ِةةٓ ِوةة وُٕٙ ٚ هةة١ظظٝ كةة ٌعْٛ اإلؽافر  ف٠ذّةة  ٠ةةجّىٓ ا

أوذق إلل ِ  ِوةىٕٗ اٌةؾاسُ ِةٓ ثجبة١ٓ ِظؾٚؽ٠ة   ِى ١ٔجةٗ اٌّ ١ٌة   ٚ ؿٌةه 

 ف. 600 ٌٝ  3رٓ ٕق٠ك  هع  ٗ كّٛاؽ اٌبٕ   ثجقاٚص ل١ّجٙ  ِٓ 
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ٕق٠ةةك اإلر ٔةة  اٌّللجةة  "أِةة  رةةٓ طةةقح أفآةة١ٗ  وةةجمؾَ ٌةةٗ رةةٓ 

وّ  هٕٛٓع  ٟ ِجٕ ٌٚٗ كـٚف ٚ دالت كفار١   ٟ ًةىً  ؽٚاب ٌٍظقح

ثبقو ِش ٟٔ ث فر  ٚ  ةٟ ًةىً اهةجقؽاؽ ثة فر أػةقٜ  ٚ ٌةٗ أْ ٠ٌة فن 

أػ١قا  ٟ ثٛك٠ع اٌغقم ٚ اٌبـف اٌٛافؽر ِٓ ِؼجٍس ٌِ ثً اٌّوجعّقر 

ٚ كّشقؽ اهجمقافٖ ك ٌمنع  اٌّؼِِ  ٌٗ  ٠جوٍُ رمؾا ِللجة  ك ٌٍّى١ة   

 ي اهج١ف ؤ٘  ٚ اٌؼ ُ  ك ٌبٕ   ٚ اٌظقح.ِوشٍ  ر١ٍٗ اٌٌقٕٚ اٌٛاس

"ٚ رٕةةؾ اهةةجش ك  اٌّعّةةق ٌٌٍةةقٚؽ ٚ ث ؽ٠جةةٗ ٌٍٛاسبةة ت إٌِّةةٍٛ 

٠جظةةٛي اٌعمةةؾ  –ر١ٍٙةة   ةةٟ اٌعمةةؾ اٌّللةةت كّمجٔةةٝ ِظٔةةق ارجةةقاف 

اٌّللت  ٌٝ رمؾ ٔٙ سٟ  ٚ ثِةبض اٌٍّى١ة  كّٛسبةٗ د كجة  ٚ ال ثمبةً كة ٞ 

ِةةٓ  544 ؽر طةة ي اهةةجبؾاي ِ ٌىٙةة   ٚ ؿٌةةه  ةةٟ طةةؾٚؽ ٚ ِٔةةٍٛ اٌّةة

 اٌم ْٔٛ اٌّؾٟٔ.

"أِةة  رةةٓ اٌمنةةع اٌلفار١ةة  )اٌق٠ف١ةة ( اٌؾاػٍةة   ةةٟ ؽاسةةقر اٌمق٠ةة   

اٌشةة فٞ كٕ ؤ٘ةة    جّةةٕض ٘ةةٟ األػةةقٜ ِش ٔةة   ٌىةةٓ ثِةةبض كعةةؾ ِةةقٚف 

 ػّن هٕٛات ر١ٍٙ  ِظً فهَٛ ػف١ف .

"٘ةةةـا  ٚ  ْ األفآةةةٟ كش١ّةةةع أُةةةٕ  ٙ   اٌجةةةٟ ٌألٚفٚك١ةةة١ٓ  أٚ 

عف ر  ٌٝ ٠ِٕٛ  ٘ـا ِةٓ وةً أٌةقاسي اٌّوجغٍ  ِٓ ٕق ُٙ ك ٌشلاسق  ِ

اٌعم ف٠   وّ  أْ اٌمقٜ ِٛسٛؽر  ٟ أِ وٓ ُظ١  ِعقٚ ة   ٚ ِجةٛ قر 

رٍٝ ا١ٌّ ٖ  ٚ ثظة١ٖ كٙة  أهةٛاف ؽ  ر١ة   ٚ ثظ١ّٙة  ِعوةىقات ٚ  ةقق 

ِةةٓ اٌةةؾفن  ك٠ةة ؽر  رٍةةٝ وةةْٛ اٌوةةى ْ ِوةةٍظ١ٓ ٚ ِٕظّةة١ٓ  ةةٟ ١٘عةة  
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ق األفآةةٟ ١ٍ١ٌِةة١   ٚ ٔٙةة ن وٕةة سن ٚ ِٕةة كق ٚ ِةةؾافم ِٛكرةة  ربةة

االهةةج١ن ١ٔ  ٚ ؿٌةةه كظوةةي اطج١ سةة ت اٌوةةى ْ  ك إلٓةة     ٌةةٝ ِةة  ٘ةةٟ 

ر١ٍةةٗ ِقاوةةل االهةةج١ن ْ ِةةٓ اثِةة ي كبعٔةةٙ  ٚ كغ١ق٘ةة  ِةةٓ اٌّةةؾْ 

كٛاهن  اٌنقق اٌجٟ ثّٔٓ ُٚٛي اٌّٛاؽ  ٚ ثِق٠س اٌّظ ١ًُ  ٚ 

ّٓ ٔ ت اٌّب ؽالت ٚ االثِة الت ِةٓ ًةجٝ األُةٕ ف. ٚ ثٛسةؾ أ٠ٔة  

ات ِجم فكةةة   ةةةٟ اٌمةةةقٜ االهةةةج١ن ١ٔ  رٍةةةٝ ؽٚف٠ةةة ت ٕب١ةةة  رٍةةةٝ  جةةةق

اػجسف أٔٛارٙ "
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(1)

 .153 – 149  رٓ ربؾ اٌظ١ّؾ كٚكٚ  ٍو   H228 228اٌِّؾف: أف١ًس ٚكافر اٌظقك١   – 
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 اىثــــــــــــــىراخ7   -ا  ىثثا

 20وةة ْ وٍةةٛكاي أٚي س١ٕةةقاي ٠عةة١ٓ ط وّةة  ر ِةة  ٌٍشلاسةةق  ةةٟ  

أجٙز ه١ ه  اٌجق ١ي ٚ اٌجق١٘ي ِةع األ٘ة ٌٟ    لؾ  َ  1830أ ونن 

ثّذً اٌّقطٍ  األٌٚٝ ِةٓ "ٚ ثِقف ػسي  جقر طىّٗ ٚ و ْ اٌشلاسق 

اِةةجسن ا١ٌٕ كةة   ط١ةةخ ٠ٕبغةةٟ أْ ثظةةً اٌوةةٍن  اٌفقٔوةة١  ِظةةً اٌوةةٍن  

اٌجقو١ةةةة "
 (1)

. ٚ ٚٓةةةةع أهةةةةن اإلهةةةةج١ن ْ ٚ لةةةة َ كجوةةةة١ٍُ األفآةةةةٟ 

ا جِي ِلفر  ثمع رٕؾ ٚاؽٞ اٌظقاى )طٛى اٌةؾاٞ(  ٌٍّعّق٠ٓ.وّ 

طةٛاٌٟ أٌةس ٘ىجةة ف هةّ ٘  "اٌّلفرة  إٌّٛؿس١ةة  اإل ق٠م١ة "  ٚ ٔج١شةة  

ر١ٍٙة  ِةٓ  ٌـٌه أُبظت ِقه١ٍ١  كاػةقر ك ٌجشة فر ٚ األِةٛاي اٌّجؾ مة 

اٌشلاسةق
(2)

ٚ و ٔةت إّٔ رةٗ ِذةً  %02ٚ ُٚةٍت اإلهةج١قاؽات  ٌةٝ  .

سةةةةق  ٚ ؿان ٔٙةةةةي األٚلةةةة ف إّٔةةةة و هةةةةٍفٗ. ٘ةةةةـا ٔٙةةةةي ػل٠ٕةةةة  اٌشلا

اإلهس١ِ   وّ  ٚكو األفآٟ اٌّغجِب  رٍٝ اٌفقق اٌعوىق٠  )أفكةع 

 ٘ىجةةةةةةةة فات ٌىةةةةةةةةً  قلةةةةةةةةة ( ٌىةةةةةةةةٟ ثمةةةةةةةةةَٛ كلفارةةةةةةةة  اٌؼٔةةةةةةةةةق 

ٚ ثقك١ةة  اٌّٛاًةةٟ كعةةؾ أْ ٓةة لٛا ؿفرةة  كٛسةةٛؽُ٘ ٚ ؿالةةٛا اٌشةةٛو ٚ 

اٌظقِ ْ ِٓ سقا  ِم ٕع  اٌشلاسق١٠ٓ ٌُٙ
(3)

. 

: ؽػٍةةةةت اٌظٍّةةةة  اىشخخخخؼثُحٍ َْخخخخح اىثيُخخخخ ج و اىَقاوٍخخخخح  ادخخخخراله

َ 1830ٔةٛ ّبق  18اٌعوىق٠  كم١ ؽر أٌ كٖ "كٛا١٠ٗ" ِؾ٠ٕ  اٌب١ٍؾر  ٟ 

                                      
 )

.29  ٍ. 1997ِظّٛؽ رٍٝ ر ِق: ث ف٠غ اٌّغقب اٌعقكٟ اٌّع ُق  ؽٌِك 
1( 

  ٍ 1997  ؽاف اٌّغقب اإلهسِٟ 1962كٛطٛى: اٌج ف٠غ اٌو١ هٟ ٌٍشلاسق ِٓ اٌبؾا٠  ٚ  ٌٝ   ٠   رّ ف (

103.
2
 ( 
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اٌةةـٞ اطجةةً ِوةةشؾ اٌب١ٍةةؾر ٚ سعٍةةٗ ِوجٌةةفٝ روةةىق٠   ٚ رةة ح س١ٌةةٗ 

 وةة ؽا  ةةٟ األفّ ٠مجةةً ٚ ٠فوةةه اٌةةؾِ   ٚ ٠نةة فؽ األ٘ةة ٌٟ أٌةةعف   

  وة ْ ٚ  ةٟ ٕق٠مةٗ  ٌةٝ ِؾ٠ٕة  اٌّؾ٠ة  الطجسٌٙة  ؽاػةً   كة ت اٌشبة ي.

اٌّش ٘ةةؾْٚ اٌشلاسق٠ةةْٛ لةةؾ ارجقٓةةٛا طٍّجةةٗ  ةةٟ ِٔةة١ك ِٛكا٠ةة   

  ٚ 80لج١س  ٚ سةقص  27 ؾافت ِعقو  ط ١ِ   همٖ ِٓ سٕٛؽ اٌغلار 

ٔةةٛ ّبق  ط١ةةخ ِٔةةي ر١ٍٙةة  ر١ّةةً ِٛا١ٌةة   22ثةةُ اطةةجسي اٌّؾ٠ٕةة  ٠ةةَٛ 

ٌفقٔو  وب ٞ سؾ٠ؾ ٌٙة  ٚ ٘ةٛ ِِةنفٝ كةٓ اٌظة ر رّةق
(3  )

اٌةـٞ ٘ة سُ 

 ٌجٟ ثقوٙ  اٌفقٔو١ْٛ.اٌّش ٘ؾْٚ ط ١ِجٗ ا

دالف ًةةؼَ ٚ وةة ْ ل سةةؾُ٘ ٘ةةٛ  8وةة ْ رةةؾؽ اٌّش ٘ةةؾ٠ٓ لةةؾ كٍةة  

َ  1830اٌّش ٘ؾ اٌظوة١ٓ كةٓ كرّةَٛ. ٘ةـا اٌم سةؾ اٌةـٞ كةقك ِٕةـ رة َ 

هةٕ ( لةؾ اهةجش ب  70وم سؾ ٌمب١ٍ   ١ٍو   و ْ ك ٌق ُ ِٓ هٕٗ )طةٛاٌٟ 

نفٝ ٌٕؾا  اٌشٙ ؽ  ٟ هب١ً هللا كعؾ همٕٛ اٌع ُّ  ٚ ِٕ ؽار اٌبة ٞ ِِة

 كِٛقكاق ك ٞ اٌج١نقٞ ٌٍشٙ ؽ ٓؾ اٌغلار.

و ٔت ٘ـٖ اٌّم ِٚ  ًؾ٠ؾر ٚ ل٠ٛة  ٚ ٌةٛال اٌّؾ ع١ة  اٌجةٟ اهةجؼؾِٙ  

ِش ٘ؾ  أِة   800اٌعؾٚ ألك١ؾت اٌظ ١ِ  رٓ دػق٘ . ٌمؾ اهجٌٙؾ طٛاٌٟ 

 اٌشٕةةةةةؾ اٌفقٔوةةةةةٟ  مةةةةةؾ هةةةةةمٖ ِٕةةةةةٗ ثوةةةةةع  رٌةةةةةق ِةةةةةُٕٙ ٓةةةةة كن ْ 

                                      
 .39 - 38ٍ. ،  2991اجلزائر. ن.ٚ.َ 1اٌظقو  ا١ٌٕٕٛ   رأكٛ اٌم هُ هعؾ هللا:  -( 3)
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األٕفة ي ٚ إٌوة    ٚ سقص ػّو  ٚ ػّوْٛ كعؾ أْ أةجمُ وٍةٛكاي  ِةٓ

ٚ ا١ٌٌٛع
(4 )

 ٚ ٌُ ٠ٙجؾٚا  ٌٝ هب١ً. اٌـ٠ٓ ٌُ ٠وجن١عٛا ط١ٍ 

 

: ٘ةةةـا اٌقسةةةً اٌّش ٘ةةةؾ ِفجةةةٟ إتخخخِ اىؼْخخخاتٍ و اىرظخخخ ٌ ى دخخخراله

اٌشلاسةةق ٚ اٌةةـٞ هةةبمت اإلًةة فر  ١ٌةةٗ  ةةٟ اٌظةةؾ٠خ رةةٓ األثةةقان  وةة ْ 

فسس ِؼٍِ  ألِجٗ  األِق اٌـٞ سعً ِٕٗ ِٛٓٛو ًبٗ ٚ ِقالبة  ِةٓ 

اإلهةجعّ ف٠  اٌجةٟ أط وةت ٌةٗ ِةلاِقر  لةقف  دق٘ة  اٌش١ٕةقاي اٌوٍن ت 

"وٍةةٛكاي" هةةشٓ اٌّفجةةٟ دةةُ ٔف١ةةٗ  ٌةةٝ اإلهةةىٕؾف٠ . ٌمةةؾ ثِةةؾٜ اكةةٓ 

اٌعٕةةة كٟ ٌٙةةةـا اٌشٕةةةقاي اٌةةةـٞ أسبةةةقٖ رٍةةةٝ ثوةةة١ٍّٗ كعةةةْ اٌّوةةة سؾ 

ك ٌع ُّ  ٌشعٍٙ  ِوجٌف١ ت ٌٍش١ي اٌفقٔوٟ ِجّٙ   ٠ ٖ كجؾك١ق ِةلاِقر 

ٚ  رةة ؽر اٌظىةةُ اإلهةةسِٟٓةةؾ اٌٛسةةٛؽ اٌفقٔوةةٟ كةة ٌشلاسق 
(1)

ٌمةةؾ وةة ْ  

ِٛلةةةس اكةةةٓ اٌعٕةةة كٟ ٔج١شةةة  ِِةةة ؽفر وٍةةةٛكاي ٌألِةةةسن ٚ األٚلةةة ف 

ٚ ُةة فِ  ثشةة ٖ اٌعةةؾٚ ط١ةةخ ف ةةْ ٌةةٗ أٞ  اإلهةةس١ِ  ِٛلفةة  ًةةش ر 

 ثٕ كي.

اٌعوىقٞ  ٟ اٌمٔ   رٍةٝ اٌّم ِٚة  اٌٌةعب١  لةؾ  و ْ  ًٌ وٍٛكاي

أؽٜ  ٌةةٝ اهةةجؾر سٗ ِةةٓ ٕةةقف طىِٛجةةٗ كعةةؾ ِوةة ِٚجٗ كةة ٞ ثةةٛٔن ِةةٓ 

أسةةً اطةةجسي لوةةٕن١ٕ   ةة لجقص ر١ٍةةٗ أْ ٠عةة١ٓ ك ٠ةة  أطةةؾ أًةةم سٗ رٍةةٝ 

                                      
(4)

 P. Azan. : l’armée d’Afrique, de 1830 à 1852,Paris   pp. 35 - 36. 

.86 - 85أتى اىقاطٌ طؼ  هللا. اىَزجغ اىظاتق، ص.  -  
1
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ٚ٘قاْ ٚ دػق ٠ع١ٓ ك ٠  رٍٝ لوٕن١ٕ   ٚ كـٌه ٠جع ْٚ ِعٗ ك ٞ ثةٛٔن 

 قق اٌبسؽ أٚ  ١ق٘ .رٍٝ اٌجؼٍَ ِٓ أ٠  ِم ِٚ  سلاسق٠   ٟ ً

َ 1830ؽ٠وةّبق  15ٚ ارجمؾ اٌشٕقاي كّمجٔٝ ِقهَٛ ِلفع  ةٟ 

أٔٗ ٠وجن١ع رلي اٌب ٞ أطّؾ لوةٕن١ٕ    ى ٔةت ِظ ٌٚة    ًةٍ  ف ٔةت 

فهةةة١ّ  وٌّةةةقٚو ِةةةٓ ٕةةةقف اٌظىِٛ اٌفقٔوةةة١ 
(3)

  ٚ أجٙةةةت ثٍةةةه 

 ٚ رؾَ اٌؾ٠بٍِٛ ه١ . اٌّظ ٌٚ  كعلٌٗ ٚ اثٙ ِٗ ك ٌـاث١ 

 اهجّقاف اٌّم ِٚ  اٌٌعب١ :اٌشٕقاي "كقثلاْ" ٚ 

َ ط١ةخ هة فو 1831 بقا٠ةق  20ػٍس "كقثةلاْ" "وٍةٛكاي" ٠ةَٛ 

ِب ًةةقر  ٌةةٝ ٔشةةؾر كةة ٞ اٌّؾ٠ةة  ِِةةنفٝ كةةٓ اٌظةة ر رّةةق اٌةةـٞ ثقوةةٗ 

"وٍٛكاي" ِظ ُقا ِٓ ٕقف اٌّم ١ِٚٓ اٌشلاسةق١٠ٓ اٌةـ٠ٓ آةنقٚا 

ٚ ٘ة سّٛا اٌّلفرة  إٌّٛؿس١ة  كم١ة ؽر  اٌغلار رٍٝ  ػةس  ِؾ٠ٕة  اٌّؾ٠ة 

ٓ كرَّٛ.وّ   ًٌ "ك١قثةلاْ"  ةٟ اطةجسي ِؾ٠ٕة  رٕ كة  اٌجةٟ أفهةً اك

 ١ٌٙ  طٍّة  كم١ة ؽر أٌة كن١ٓ "١٘ةؾاف" ٚ إٌم١ةي "ك١مةٛت"  ةٟ هةبجّبق 

َ ط١ةةخ ٌم١ةة  ِِةةقرّٙ  ٚ ١ِٕةةت سٕٛؽّ٘ةة  كؼوةة سقر   ؽطةة   ةةٟ 1831

األفٚاص ٚ اٌعج ؽ
(1)

   سقا  اٌّم ِٚ  اٌٌؾ٠ؾر اٌجٟ ل ؽ٘  هى ْ اٌّؾ٠ٕ .

الهةةةجمن ب اٌشلاسةةةق١٠ٓ ٌٍمٔةةة١  اٌفقٔوةةة١  وةةة ْ  ٚ وّظ ٌٚةةة  ِٕةةةٗ

"كقثلاْ" لؾ ٚلع اػج١ فٖ رٍٝ اٌو١ؾ: ِظٟ اٌةؾ٠ٓ اٌِةغ١ق كةٓ ِبة فن 

اٌةةـٞ ٠ٕظةةؾف ِةةٓ ر سٍةة  ِقاكنةة  ك ٌم١ٍعةة  ٚ أهةةٕؾ  ١ٌةةٗ ٚ ظ١فةة  "د ةة  

                                      
  .88، ص. 0643أتى اىقاطٌ طؼ  هللا7 إتِ اىؼْاتٍ رائ  اىرج َ  اإلطالٍٍ، اىجشائز  - (3)
)1(  - P.Azan. : op. cit. pp.62 - 63.   
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ٚ اٌجٛهةةٖ كةة١ٓ األ٘ةة ٌٟ ٚ اٌىٌٛةةْٛ  اٌعةةقب" ٌٍّظ  ظةة  رٍةةٝ األِةةٓ

 اٌغلار.

 ف ٚ ٌىةٓ و ٔةت إٌج١شة  رىةن ٚ ظٓ "كقثلاْ" أٔةٗ أطوةٓ اإلػج١ة

ِةة  وةة ْ ٠ظةةٓ  ؿٌةةه أْ ِظةةٟ اٌةةؾ٠ٓ لةةؾ كةة ت هةة ػن  رٍةةٝ اإلهةةجعّ ف 

اٌفقٔوٟ ٚ كؾت اٌمن١ع  ك١ٕٗ ٚ ك١ٓ اٌم١ ؽر اٌفقٔو١ 
 . 

ٚ كوبي ِ  ٚلع ِٓ  ًٌ ٚ ٘ةلاسُ ٌمةٛات "كقثةلاْ"  ةٟ اٌوة١نقر 

ٚ اٌجٛ ةً  ةةٟ اٌةةبسؽ ٚ ك٠ةة ؽر ّٔةةٛ اٌّم ِٚةة  ٓةةؾ اٌّظجةةً  اثّٙةةٗ ل ؽثةةٗ 

اٌٌؼ١ِ  ٚ رشلٖ رٓ طّ ٠  اٌٛسٛؽ اإلهجعّ فٞ   جُ رلٌةٗ  كٔعس

ٚ اهجؼس ٗ ك ٌؾٚق "ؽٚفٚ ١مٛ" اٌـٞ طً ك ٌشلاسق  ٟ أٚاػق ؽ٠وةّبق 

َ. ٚ و ْ ٘ـا اٌؾٚق ال ٠ؼجٍس  ٟ ه١ هجٗ اإلسقا١ِ  رٓ ه١ ه  1831

"وٍٛكاي" ط١خ ل َ ك إلهج١س  رٍٝ اٌّلهو ت اٌؾ١ٕ٠ة  ٚثظ٠ٛةً سة ِع 

 . ..د١ٌٛى١  ٚأجٙىت اٌّمؾه ت ٚاألرقاّوجٌ ٚر  ٌٝ و١ٕو  و 

ِشلفر لب١ٍ  اٌعٛ ١ : ٌمؾ الجةقف ٘ةـا اٌوةف ص "ؽٚفٚ ١مةٛ" ِـكظة  

ف١٘ب  ٌمب١ٍ  اٌعٛ ١  اٌجٟ أك١ؾت رٓ دػق  قؽ  ١ٙ  أدٕ   ِٔٛٙة  ِةٓ ١ٌٍة  

َ كجّٙةة  لجةةً ِبعةةٛدٟ  قطةة ت كةةٓ هةةع١ؾ  ٌةةٝ 1832اٌؼةة ِن أ ق٠ةةً 

" ٚ اٌةـٞ وة ْ ِع فٓة  ًةؾ٠ؾا ٌٍظة ر أطّةؾ كة ٞ لوةٕن١ٕ . "ؽٚفٚ ١مٛ

 ٚ أرؾَ ٘ٛ ا٢ػق. وّ  لبْ رٍٝ ١ًغ اٌمب١ٍ 

 دةق ٘ةـٖ اٌّـكظة  ؽرة  اٌظة ر اٌوةعؾٞ ٚ اٌظة ر ِظّةؾ كةٓ كرّةَٛ 

ٌٍشٙةة ؽ. ٚ اهةةجن و اٌظةة ر اٌوةةعؾٞ اٌةةـٞ وةة ْ ٠ٕظةةؾف ِةةٓ ر سٍةة  ؽ١ٕ٠ةة  
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 ١ٌةةٗ اٌظةة ر أُةةٍٙ  ِةةٓ ٔةةٛاطٟ اٌشلاسةةق ٚ اٌب١بةة ْ ٚ كش ٠ةة   أْ ٠شٍةةي 

ِظّؾ اٌؾ٠ٓ  ٌٝ ُةس اٌّش ٘ةؾ٠ٓ. ٚ أٚي ِعقوة  ػ ٓةٙ  اٌّش ٘ةؾْٚ 

سٕةؾ٠  ِقثللة   57ٟ٘ ِعقو  كا٠ٚة  اٌجةٛفٞ لةقب اٌعٛ ١ة   لجةً  ١ٙة  

ِةةٓ اٌٍف١ةةس األسٕبةةٟ ٚ ٌةةُ ٠ةةٕز ِةةٓ اٌفقلةة  وٍٙةة  هةةٜٛ أٌّةة ٟٔ ارجٕةةك 

 اإلهسَ ٚ هّ ٖ إٌ م أطّؾ.

َ ٚ ٘ةةٛ 1832ق دةةُ وةة ْ اسجّةة و اٌم١ةة ؽر اٌشؾ٠ةةؾر  ةةٟ ًةةٙق هةةبجّب

اإلسجّ و اٌج ف٠ؼٟ اٌـٞ ٚلع  ٟ "هٛق رٍٟ" ك ٌمقب ِةٓ كٛ  ف٠ةه ٚ 

اٌـٞ أؽٜ  ٌٝ سّع اٌىٍّ  ٚ ثى٠ٛٓ لةٛر وب١ةقر ِةٓ اٌّش ٘ةؾ٠ٓ أنٍمةت 

ٓؾ اٌعؾٚ كم١ ؽر اكٓ كرَّٛ أ٠ٔ   ٚ ػقست اٌمٛات اٌفقٔو١  ٌجفق٠ةك 

ٕٙة  ٚ ٘ـا اٌجشّع إٌٕٟٛ  ٚ ٌىٓ اٌّش ٘ؾ٠ٓ ِٔةبٛا ٌٙة  و١ّٕة   مجٍةٛا ِ

أُ كٙ  اٌـرق ٚ اٌؼٛف ٚ اٌفٛٓٝ ٌٛال ٔشؾر أر ؽت  ١ٌٙة  أٔف هةٙ   ٚ 

ٚ اهةجّقت إٌّ ًٚة ت كة١ٓ  َ.1832ؿٌه  ٟ ا١ٌةَٛ اٌذة ٟٔ ِةٓ أوجةٛكق 

َ ٚ وةة ْ 1834 -َ 1833اٌّش ٘ةةؾ٠ٓ ٚ لةةٛات اٌعةةؾٚ  ةةٟ ِج١شةة  ػةةسي 

اٌعؾٚ لؾ ثعٍُ اهةجعّ ي اٌٙشةَٛ اٌؼة ٕس  ٚ ظةً ػةسي ؿٌةه ِظ ُةقا 

ٌةةُ ٠مةةُ كغةةلٚات سؾ٠ةةؾر  ال رٍةةٝ اٌّةةؾْ اٌبظق٠ةة . أدٕةة     ةةٟ اٌع ُةةّ  ٚ

ؿٌه و ٔت ث ثٟ أػب ف اإلٔجِ فات اٌجةٟ طممٙة  األ١ِةق ربةؾ اٌمة ؽف
 

 ٌةٝ 

 اٌّش ٘ؾ٠ٓ  جل٠ؾُ٘ طّ ه  ٚثٔظ١   ٟ هب١ً هللا رل ٚ سً.

 ثىرج االٍُز ػث  اىقادر ػيً اىَذرو واىنىىىُ 7
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اٌشلاسق٠ةة  ٚ هةةعٝ األ١ِةةق  ٌةةٝ كعةةخ اٌةةقٚص ا١ٌٕٕٛةة   ةةٟ األِةة  

ثظةةق٠ْ إٌةة م رٍةةٝ اٌشٙةة ؽ كؼنةة ب ثجةةقؽؽ  ١ةةٗ ِذةةً ٘ةةـٖ اٌىٍّةة ت: 

ؽ٠ٕىُ  كسؽوُ  أفٓىُ  ٔو ؤوُ  ... ً فر  ٌٝ ٘ـا اٌّظجةً اٌعةؾٚ رٍةٝ 

أٔٗ ٠ق٠ؾ أْ ٠غً األرٕ ق ٚ أْ ٠عجؾٞ رٍٝ اٌٌقف. ٌمةؾ ثشة ٚك ػن كةٗ 

كٕةةٟ  ةةسْ  ٚ كٕةةٟ  ةةسْ   ٌةةٝ اٌٌةةعي   ٌةةٝ اٌّةةٛا١ٕٕٓ ط١ذّةة  وةة ٔٛا ٚ 

ّٙةة  وةة ْ أجّةة ؤُ٘ .. ٚ فكّةة  ٌةةُ ثعةةقف اٌشلاسةةق ل سةةؾا ِةةٓ أكٕ سٙةة  ِ

اهةةةجعًّ ٘ةةةـا اٌؼنةةة ب ِةةةٓ لبةةةً
(4)

. ٚ ثجفةةةك ِعظةةةُ فٚا٠ةةة ت اٌمةةة ؽر 

اٌفقٔو١١ٓ اٌـ٠ٓ رق ٖٛ أٔٗ ٠عًّ رٍةٝ كعةخ "ل١ِٛة  رقك١ة "  ةٟ رٙةؾ 

أبع ح اٌم١ِٛ ت  ٟ أفٚك    ى ْ اٌم ؽر اٌفقٔو١ْٛ ٠ؼٌْٛ أجٌ ف ٘ةـٖ 

قًةةً": "ثمةةؾَ ربةةؾ اٌمةة ؽف  ٌةةٝ كٕةةٟ ٕٕٚةةٗ كفىةةقر اٌفىةةقر  ٠مةةٛي "ثٌ

كوةة١ن  ٚ رظ١ّةة   ةةٟ ٔفةةن اٌٛلةةت  ٚ ٘ةةٟ  ىةةقر ل١ِٛةة  رقك١ةة  .. وةة ْ 

٠عجمؾ أْ ٕ٘ ن  ِٓ ك١ٓ ِع ت اٌمب سةً اٌجةٟ ثمنةٓ اٌشلاسةق كعةْ رٍةٝ 

األلً هجٛلو  ١ٗ اٌفىقر اٌم١ِٛ  فؽ  عً  ٠ش كٟ"
(5)

. 

فّ  ٚ ٌمؾ ًُٚ ػن كٗ أرّ ق اٌٌعي ٚ طقن ٔةؾاؤٖ ٓة١ّق األ

ّ٘ل ُٛثُٗ أفو ْ إٌٛٓ  أؿا كق٠ض ا١ٌٕٕٛة  ثنةٛٞ اٌّوة   ت ٚ ثشجة ك 

ٚ اٌنةةقق اٌِةةٛ ١  ٚ اإلل١ّ١ٍةة  ٌجِةةبض ًةةعٍ  ٚاطةةؾر  اٌظةةؾٚؽ اٌمب١ٍةة 

ثظقق ٚسٗ اٌعؾٚ اٌؾػ١ً
 

 

                                      
ػث  اىقادر، شزح و ذؼيُق اى مرىر اىجشائزٌ، األٍُز ٍذَ  تِ ػث  اىقادر7 ذذفح اىشائز فٍ ذارَخ اىجشائز و األٍُز  - (4)

 .014 - 28، ص 0631ٍَ وح دقٍ، تُزوخ 

   01 6ص. ، 5111د،ً ج، اىجشائز ،طؼ  هللا، دُاج االٍُز ػث  اىقادر ، ذذقُق وذزجَح اتى اىقاطٌذشزشو7  - (5)
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و ْ اٌشٙ ؽ ٠ؾ ع إٌة م ٌٍجٔةظ١  كة ٌٕفن ٚ اٌّة ي ٚ األٚالؽ ٚ وةً 

ق ٌِةة رق وذ١ةةقر األِةةسن ِةةٓ أسةةً ثظق٠ةةق اٌةةبسؽ   جش ٚكةةت ِةةع األ١ِةة

ِج سش  ك إل٠ّ ْ طب   ٟ األفّ ٚ  ٟ إٌٛٓ ٚ  ٟ ؽٌٚ  األ١ِةق  ٘ةـا 

ا١ٌٌٛؾ اٌشؾ٠ؾ اٌةـٞ ط فكةٗ أرةؾا  اٌةؾاػً ٚ اٌؼة فر ِةٓ اٌّظجةً ٚ ِةٓ 

ثبعٗ ِٓ اٌؼٛٔ  ٚاٌّ ه١ٔٛ  ا١ٔٛ١ٌِٙ  ٚ اٌى١ٕو  اٌجةٟ ارجبقثةٗ طقوة  

ا ٚ ارجبةةقت "رٍّٙةة  ؿٌةةه اهةةجّقاف سٙةة ؽ  هةةسِٟ ٚ ٔٙٔةة  ٌإلهةةسَ

ٌٍِةة١ٍب١  اٌجةةٟ ػ ٓةةت  ةةٟ اٌٌةةةقق ٚ اٌغةةقب طقٚكةة  ٓةة ف٠  ٓةةةؾ 

اإلهةةةسَ ٚاٌّوةةة١ٍّٓ  كّةةة   ١ٙةةة  األٔةةةؾٌن ٚ ٚ٘ةةةقاْ. ٚ ثةةة ِقت ر١ٍٙةةة  

اٌّ ه١ٔٛ  ػُِٛ   ٟ اٌؾٚاسق اٌّظ١ن  ك ٌظىِٛ  اٌفقٔوة١  ٚ ط ًة١  

اٌٍّه ٚ لنع ْ اٌجقاسّ  ٚ اٌّوجٌقل١ٓ اٌةـ٠ٓ ثٛا ةؾٚا رٍةٝ اٌشلاسةق  

ؽٌٚ  رقك١   هٍف١   ًق٠ف   ٌٛ أجِقت ٌى ٔت  ألْ ؽٌٚ  األ١ِق و ٔت

ػنةةقا رظ١ّةة  رٍةةٝ ِؼننةة ت اٌّ هةة١ٔٛ  اٌِةة١ٔٛ١ٙ   ةةٟ اٌٌةةقق  ٚ 

ٌى ٔةةت أٚي ؽٌٚةة  ثٛطةةؾ اٌعةةقب رٍةةٝ وٍّةة  اٌشٙةة ؽ وّةة  ٚطةةؾثُٙ ر١ٍٙةة  

كِٓ اٌقهٛي ٍُٝ هللا ر١ٍٗ ٚ هٍُ ٚ كِٓ اٌؼٍف   اٌقاًؾ٠ٓ"
(2)

. 

 (0514 - 0512ثىرج ٍذَ  تِ ػث  هللا )تىٍؼشج 

وةةة ْ كةةةِٛعلر ٠ٌةةة ٘ؾ ِةةة  طةةةً كةةة ٌبسؽ ِةةةٓ ظٍةةةُ ٚ سةةةٛف ٚ لٙةةةق 

ٌٍشلاسق١٠ٓ رٍٝ أ٠ؾٞ اٌغلار كم١  ة  ؽر  اٌوةف ص ك١شةٛ. ٌمةؾ ٌٔةق اٌّظجةً 

 اٌقرةةةةةةي ٚ اٌمجةةةةةةً ٚ اٌفوةةةةةة ؽ  ةةةةةةٟ األفّ كظةةةةةةقق أفكاق إٌةةةةةة م 

                                      
 .541، ص. 0طؼ  هللا7 اىذزمح اىىطُْح ج - (2)

 .41طىرج اإلطزاء7  - (3)
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ٚ طٌؾُ٘ ومن١ةع اٌغةُٕ  ةٟ ِظجٌةؾات ٚ ِِة ؽفر ِّجٍىة ثُٙ ٚ أجٙة ن 

 طقِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ك١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛثُٙ ٚ أرقآةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُٙ: "

ٚ  ٟ ٘ةـٖ اٌٍظظة  اٌجةٟ كةؾأ  ١ٙة  وةً ًةٟ  ٓةؾ اٌشٙة ؽ  فثفةع ُةٛت 

 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِٛعلر ر ١ٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٠عٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓ أْ ال ٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م  

ٚ ٠ٍةةٛص كوةة١س اٌشٙةة ؽ  ةةٟ األ ةةك   ١ذبةةت اٌظةة سق  ٚ ٠ق٘ةةي اٌشةة سق  ٚ 

٠ٌٕةٖ اٌؼةة سق.  ةةأؿا ِعظةُ اٌشلاسةةق  ةةٟ دةةٛفر ر فِة  ٓةةؾ اٌةةـ٠ٓ ظٕةةٛا 

أُٔٙ لٔٛا رٍٝ اٌّم ِٚ  ٚ ٔ ِٛا ِوجقط١ٓ"
(1)

. 

(  ٟ ٔةٛاطٟ رؾ٠ةؾر ِةٓ 1847 - 1845ِعلر ٠ٕجمً ػسي )و ْ كٛ

اٌشلاسق: اٌظٙقر  ٚ اٌٌٍس  ٚ ١ٍجة   ٚ اٌٌٛٔةق٠ن  ٚ سبة ي اٌةؾ٠قر  ٚ 

اٌِظقا    ٌغ. ٚ و ْ ٠ظٙةق ٚ ٠ؼجفةٟ كوةقر   ٚ وة ْ اٌعةؾٚ ٠نة فؽٖ 

 ةٟ سٙة  ِة   ةأؿا كةةٗ ٠ظٙةق  شة ر  ةٟ سٙةة  أػةقٜ. ٚ لةؾ اٌجمةٝ كةة أل١ِق 

ًؼ١ِ 
(5)

سقسقر ط١خ اًجقو  ِع أطّؾ اٌن١ي كةٓ . ٚ اثشٙ  ِع   ٌٝ 

هةة ٌُ ػ١ٍفةة  ربةةؾ اٌمةة ؽف  ةةٟ ِم ِٚةة  اٌفقٔوةة١١ٓ ػةةسي ًةةٙق ؽ٠وةةّبق 

1845
(1)

ٚ اٌظةة ٘ق أّٔٙةة  ٌةةُ ٠جفمةة    ةة ٌجظك كبٕةةٟ هٕ هةةٓ  ةةٟ ِٕنمةة   

اٌظؾٚؽ اٌّغقك١  ٚ هةعٝ  ٌةٝ ؽ عٙةُ ٌٍشٙة ؽ. ٔ ُةقٖ اكةٓ سٍةٛي كرة١ُ 

كّٕنمة    سبة ي ؽ٠ةقر  ١ٍج  ٚ أجٌقت دٛفثٗ  ٟ ِٕنم  اٌظٙقر وٍٙة   ٚ

هةةٛف اٌغةةلالْ  ٚ اِجةةؾت  ٌةةٝ أٚالؽ ٔ ٠ةةً ٚ أٚالؽ سةةسي. ٌمةةؾ أكرةةز 

                                      
 .562اىَزجغ ّفظه، ص.  - (1)

 .563أتى اىقاطٌ طؼ  هللا، ص.  - (5)
(1) – P. Azan : Op. cit., p. 219. 
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ٚسةةٛؽٖ ٕ٘ةة ن وذ١ةةقا ٓةةب ظ اٌّى ثةةي اٌعقك١ةة .  ىةة ْ ِظةةً طقاهةة  ٚ 

ِقالبةة  ًةةؾ٠ؾر ِةةٓ ٕةةق ُٙ  ط١ةةخ ل ِةةت اٌوةةٍن ت اإلهةةجعّ ف٠  كٌةةٓ 

1847 – 1846طّست ِجج ١ٌ  رً لب١ٍ  أٚالؽ ٔ ٠ً ِة  كة١ٓ 
(2 )

وةُ ٘ةل 

 لر افو ْ لٛارؾ االهج١ن ْ.كِٛع

 ( 0550 - 0531ثىرج  أوالد  طُ ٌ  اىشُخ)

 هجمق أٚالؽ ه١ؾٞ اٌٌة١غ  ةٟ ٚاطة  ثة ٔى١قت اٌّعقٚ ة  ك هةُ األكة١ْ 

ه١ؾٞ ا١ٌٌغ ك ٌشٕٛب اٌٛ٘قأٟ ِٕـ ِنٍع اٌمقْ اٌو ؽم رٌةق  ٔوةب  

  ٌٝ سؾُ٘ ه١ؾٞ ا١ٌٌغ.

ٌٍشٙة ؽ: " ْ هللا  ٚ سٗ هٟ ه١ٍّ ْ أطؾ ل ؽر اٌذٛفر ٔؾا  ٌٍمب سً ٠ؾرٛ٘ 

٠ةةؾرٛوُ ٌٍشٙةة ؽ ٚكأِىةة ٔىُ ؿٌةةه.  ْ ٘ةةؾ ٕ  ٘ةةٛ ِٔةةقر اٌةةؾ٠ٓ ..  ْ هللا 

ه١ِٕةةقٔ " 
(1)

  " رٍّةةٛا أٔةةٗ ٠ٕجظقٔةة  ٚاسةةي ٘ةةٛ  ط١ةة   هةةٕ  اٌقهةةٛي 

ٍُٝ هللا ر١ٍٗ ٚ هٍُ اٌجٟ أ ٍت كوبي ٚسةٛؽ اٌىة  ق..  ْ اٌوة ر  اٌجةٟ 

وٕةةت أٔجظق٘ةة  إلرةةسْ اٌشٙةة ؽ لةةؾ ط ٔةةت"
(2)

. وّةة  وٍةةس و ثبةةٗ هةةٟ 

اٌف١ًٔ كجظق٠ق فه ٌ  ثظقّ رٍةٝ اٌشٙة ؽ  ةٟ هةب١ً هللا: "اٌظّةؾ هلل 

.. ٚ اٌِسر ٚ اٌوسَ رٍٝ ٔبٟ اٌٙؾٜ. ِٓ ربؾ فكٗ ه١ٍّ ْ كةٓ اٌٌة١ٙؾ 

طّةةلر كةةٓ أكةةٟ كىةةق فطّّٙةة  هللا  ٌةةٝ وةةً ِمةة ؽ٠ُ اٌنق٠مةة  اٌقًةة١ؾر  

  كعةؾ ٘ةـا ِٕةٟ ١ًٚٛع اٌمب سً .. اٌوسَ ر١ٍىُ ٚ فطّ  هللا ٚكقو ثٗ. أِ

                                      
(2) – F80 494. Cercle de Batna, de Constantine, de Sétif. Rapports de la 1er quinzaine de 

janvier 1847. 

  أّظز ذقزَز اىَنرة اىؼزتٍ دىه ذذزماخ تىٍؼشج. - 

(1) -A.M.G. H128 . 5 Avril 1864. 

(2) - A.M.G. H128 (Mai 1864). 
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 ١ٌىُ ك ثف ق سّ رجٕ  كأرسْ اٌشٙ ؽ  ٟ هةب١ً هللا رٍةٝ هةٕ  فهةٛي هللا 

ٍُٝ هللا ر١ٍةٗ ٚ هةٍُ ٓةؾ اٌىفة ف اٌف هةم١ٓ اٌفقٔوة ١٠ٚٓ .. وٛٔةٛا ِةٓ 

اٌمَٛ اٌـ٠ٓ ٚرؾُ٘ هللا )أال ػٛف ر١ٍُٙ ٚ ال ُ٘ ٠ظلٔةْٛ(.. اٌشٙة ؽ دةُ 

ِةٓ ًةٙق  22َ اٌشٙ ؽ .. وجةي كة ِق ػةؾ٠ُ اٌةؾ٠ٓ هة١ٍّ ْ كةٓ طّةلر ٠ةٛ

"1280ًعب ْ ر َ 
(3)

. 

و ْ اٚالؽ ِِٛٓ لؾ ٘ سّٛا اٌّقول االٚفٚكٟ اٌـٞ ثُ كٕة  ٖ  ةٟ ٚهةٖ 

افا١ُٓٙ اٌؼِب  
1

 

 دةةق ؿٌةةه ثّةةت ِب ٠عةة  هةةٟ ِظّةةؾ ٌٚةةؾ طّةةلر ًةةم١ك هةةٟ هةة١ٍّ ْ 

 ٛسؾ  ٟ ر١ّٗ هٟ اٌلك١ق  ٚ هةٟ األرٍةٝ هةٕؾا ٌةٗ. وة ْ هةٟ األرٍةٝ 

اٌوةسص.  ٔٔةُ  ٌةٝ اٌذةٛفر ٠ظخ إٌة م رٍةٝ اٌشٙة ؽ ٚ سٍةي اٌّةلْ ٚ 

ا٢ ةة  إٌع١ّةةٟ ٌٚةةؾ سؾ٠ةةؾ رٍةةٝ فأم رةةؾؽ وب١ةةق ِةةٓ أثب رةةٗ  ةةٟ لِةةق 

اٌٌةسٌ  كةؾاسقر كٛ ة ف. وة ْ إٌع١ّةٟ لةؾ ٘ة سُ ِعوةىقا  قٔوة١  ٚ لجةةً 

 رؾؽا ِٓ سٕٛؽ اٌعؾٚ ٚ اٌِب ٠ظ١  ٚاٌىٌْٛٛ .

 إّ الع اىثىرج تفيُرح تجثاه اىىّشزَض7 

دٛفر أٚالؽ هة١ؾٞ اٌٌة١غ سٕةٛب اٌشلاسةق اٌع ُةّ   ٚ  ةٟ   ِجؾت

اٌغةةقب اٌةةٛ٘قأٟ  ةةٟ طةةّٛ اٌٌةةٍس كم١ةة ؽر هةةٟ األكفق ك ٌظةة ر ِةةٓ 

أ ق٠ةً كؼٕمة   27اٌنق٠م  اٌم ؽف٠ . ػ ّ ِعقو  ط ١ِ  ِع اٌعؾٚ ٠ةَٛ 

اٌعةة كف  لجةةً  ١ٙةة  ثوةةع  ٓةةب ٕ ٚ دّ ١ٔةة  ٚ هةةج١ٓ سٕةةؾ٠   ٚ اهجٌةةٙؾ 

                                      
 .011 – 018َذٍ تىػشَش، ص.  - (3)

 1
 DJILALI Sari :op-cit.,p.194. 
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ٟ األكفق ِةةٓ ثظنةة١ُ ِعوةةىق طةةٛاٌٟ أفكعّ سةة  ِش ٘ةةؾ. ٚ ثّىةةٓ هةة

اٌقط٠ٛةة  اٌفقٔوةةٟ ٚ اهةةجّق  ةةٟ سٙةة ؽٖ ٠ٙةةل أفوةة ْ اٌّظجةةً  ٌةةٝ أْ 

ِ ٞ 20اهجٌٙؾ ٠َٛ 
(1)

. 

 ِجةةؾ ١ٌٙةةي اٌذةةٛفر  ٌةةٝ اٌعؾ٠ةةؾ ِةةٓ اٌشٙةة ت    هةةجٕفق اٌعةةؾٚ وةةً 

لٛاثٗ  ٚ اهجٌٙؾ ل سؾ اٌذٛفر ِظّؾ ٌٚؾ طّلر  ٟ ِعقو  سٕةٛب  ةقب 

ٓ رّةق رٌةق٠ٓ ر ِة   رة 1865 ١فقٞ  22األك١ْ ه١ؾٞ ا١ٌٌغ ٠َٛ 

 ؼٍفٗ أػٖٛ هٟ أطّؾ ٌٚؾ طّلف  ٟ ل١ ؽر اٌذٛفر ٚ رّقٖ ال ٠ل٠ؾ رٍةٝ 

 دٕةةٟ رٌةةق ر ِةة . ٚ ٌةةـٌه فرةة ٖ رّةةٗ هةةٟ األرٍةةٝ اٌةةـٞ أُةةبض اٌعمةةً 

اٌّؾكق ٌٍذةٛفر.  ٌجظةك كة ٌذٛفر كةٓ ٔ ُةق كةٓ ًةٙقر  ةٟ ًةٙق ِة فم  

 ػ ّ ِعُٙ رؾر ِع فن ٓؾ اٌعؾٚ

 (0540و ٍيُاّح )شزشاه  ثىرج ٍاىل اىثزماٍّ تَْطقح

 ثفةةك اٌّش ٘ةةؾْٚ رٍةةٝ ثع١ةة١ٓ ِ ٌةةه اٌبقوةة ٟٔ ل سةةؾا رٍةة١ُٙ ٌٚمبةةٖٛ 

 "د   اٌّش ٘ؾ٠ٓ"  ٚ ٚكرٛا أٔفوُٙ  ٌٝ دسح  قق:

 قلةة  كٕةةٟ ِٕ ُةةق اٌٌةةقال  كم١ةة ؽر رٍةةٝ كةةٓ أطّةةؾ وقسةةٛر  - 1

 ُؾ٠ك سّ ر  اٌبقو ٟٔ. و ْ ِٓ أوبق اٌّظق١ٓٓ رٍٝ اٌشٙ ؽ.

  قل  كٕٟ ِٕ ُق اٌغقاك  كم١ ؽر أطّؾ أٚ ؽاؽٞ. - 2

  قل  كقس ه  اٌبقو ٟٔ ٔفوٗ. - 3

 اٌع١ٍّ ت اٌجٟ ٔفـ٘  اٌّش ٘ؾْٚ:  -

                                      
(1) - Un ancien officier de l’Armée du Rhin : Le général Lapasset (1817 - 1864), T. 1, p. 12 

– 15. 
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ٚ لجةً  1871س١ٍ٠ٛة   17ٚ  16طقق ٔلي طّة َ ف٠غة  ١ٌٍجةٟ  - 1

 رؾؽ ِٓ اٌظقام األٚفك١١ٓ.

طِ ف اٌبقو ٟٔ ٌّؾ٠ٕة  ًقًة ي ٚ أجٌة ف اٌذةٛفر ٌجٌةًّ وةً  - 2

 ِٓ طشٕٛ  ٌٝ ٔٛاطٟ اٌع ُّ .إٌّنم  

 س١ٍ٠ٛ . 16ثظن١ُ اٌشوق اٌـٞ ٠ًُٛ  ٌٝ ك٠ٚغ ١ٌٍ   - 3

وٍةُ ِةٓ  35طقق ِعًّ ٌعِق اٌل٠جْٛ كٛاؽ ِةسص رٍةٝ كعةؾ  - 4

 ًقً ي.

س١ٍ٠ٛةة  ٚ لجةةً  23اٌٙشةةَٛ رٍةةٝ لق٠ةة  ك١ٕةة ْ االهةةج١ن ١ٔ  ٠ةةَٛ  - 5

 س١ٍ٠ٛ . 26رؾؽ ِٓ األٚفك١١ٓ ٚ طقق ِؼلْ  ٌٍظبٛب 

  رٍةةٝ ًقًةة ي ٚ طةةقق كعةةْ ِةةلافو اٌىٌٛةةْٛ ٚ لنةةع اٌّةة  - 6

اٌٙشَٛ رٍٝ ل  ٍ  روىق٠  لقب لق٠  ك٠ةٛٞ. وّة  سةقت  ِعقوة   ةٟ 

ٚ سةقص رةؾؽ  31ِلفر  كقأىٛف "  ٟ سبً إٌٌٛر  ٚ لجً ِٓ اٌعةؾٚ 

 وب١ق ِٓ األفٚك١١ٓ.

ٚ ٔج١ش  ٌـٌه سٙلت  قٔو  لٛات ٓةؼّ  كةقا ٚ كظةقا ِةٓ ١ٍِ ٔة  

ه اٌبقوةة ٟٔ ًةة١ٙؾا  ةةٟ ِعىةةقر لةةقب ٚ اٌع ُةةّ  ٚ كش ٠ةة   ٚ هةةمٖ ِ ٌةة

ِعةقٚف  كٚف٠غ رٍٝ اٌنق٠ك اٌمؾ٠ُ اٌّةلؽٞ  ٌةٝ ًقًة ي. ٚ وّة  ٘ةٛ

رةٓ اٌعةؾٚ اٌّظجةً  ًةةقو كعةؾ ؿٌةه  ةةٟ اٌمجةً ٚ اٌجةؾ١ِق ٚ اٌجؼق٠ةةي ٚ 

 ِِ ؽفر أِسن ٚ أفآٟ اٌّش ٘ؾ٠ٓ.
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(0540ثىرج اىَقزاٍّ اىجشائزٌ )
(1) 

 ػىاٍو اّ الػها

 :اىؼاٍو اىظُاطٍ واإلدارٌ  -1

: ِٕةةةةؾ رةةةة َ اىرقيخخخخُض ٍخخخخِ طخخخخيطح واٍرُخخخخاساخ اىَقزاّخخخخٍ -أوال 

َ  كؾأ اٌجمٍة١َ ِةٓ هةٍن  ِظّةؾ اٌّمقأةٟ  ط١ةخ أجلرةت ِٕةٗ 1853

ُةةسط١ ت الجةةقاص اٌٌةة١ٛع أٚ اٌم١ةة ؽ ٌجِةةبض ِةةٓ اػجِةة ٍ ٓةةب ٕ 

اٌّى ثي اٌعقك١ .  مؾ ك١ٓ ل سؾ لوّ  هن١س  أٌ كٖ "١ِوة ت" أ١ّ٘ة  

اٌعوةىقٞ كعةؾ أْ أطةؾح ثغ١١ةقا ٘ـا اإلسقا  رٍٝ اٌِع١ؾ اٌو١ هةٟ  ٚ

سةةـف٠   ةةٟ ثٕظةة١ُ لب١ٍةة  كٕةةٟ ٘ ًةةُ كجع١ةة١ٓ هةةج  رٌةةق ًةة١ؼ  رٍةةٝ ثٍةةه 

ثع١ٍّةة ت إٌظةة َ  اٌمب١ٍةة  كٕةة   رٍةةٝ الجةةقاص " ؽافسٕةةت "  اؿ " ٚ ةةك

ػؾِ ت ٌةُ ٠ىةٓ ِةٓ اٌّّىةٓ  اٌفقٔوٟ ٠ّىٓ اٌظِٛي رٍٝ ِعٍِٛ ت ٚ

ٙ ٠ة  ثّجذةً ؿٌه كشعً ثٍه اٌمب١ٍ   ٟ إٌ اٌظِٛي ر١ٍٙ  ِٓ اٌّمقأٟ ٚ

ٌىً األٚاِق"
(1)

 اإلهجعّ ف٠ . 

وّ  اثُٙ إٌم١ةي " أس١ةقٚؽ " أهةقر أٚالؽ ِمةقاْ رٍةٝ أٔٙة  ثعقلةً   

ثنٛف ظة ٘قر االهةج١ن ْ ٚ اإلؽافر اإلهةجعّ ف٠ 
(2)

. وّة  الطةو ِىجةي 

اٌبةةةقر أْ اٌب ًةةة    ِظّةةةؾ اٌّمقأةةةٟ "فسةةةً ػن١ةةةق"
(3)

  ٚ ٠ٕبغةةةٟ أْ 

ج١ ك اٌةـٞ ٚفدةٗ رةٓ ٚاٌةؾٖ: ٠ظوي ٌٗ أٌس طو ب.  جُ ثشق٠ؾٖ ِٓ االِ

                                      
 75112 أّظز مراب إدارج اىَناذة اىؼزَثح ) خالطح ثىرج أطزج اىَقزاٍّ(، جاٍؼح ػْاتح  طاىخ فزمىص - (1)

(1) - F80 501. Cercle de Bou-Saada. Rapport du mois d’octobre 1853. 

(2) - 40kk9. Rapport du 5 novembre 1853 (N° 180). 
(3) - 40kk8. 18 février 1853 (N°28). 
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اٌظِةةٛي رٍةةٝ دٍةةخ أٌةةق٠ب   ٚ ثؼِةة١َ فاثةةي هةةٕٛٞ ٌةةٗ ٠مةةؾف كةة  

 قٔىةةة   ِّةةة  سعةةةً ِٕةةةٗ ِشةةةقؽ ِٛظةةةس ال ٠جّجةةةع كظق٠ةةة   10.000

اٌجِقف
(4)

. ٚ ٘ىـا كؾأت ٚٓع١  أٚالؽ ِمقاْ ثجعمؾ ٚ ثجة كَ  ػ ُة  

كعةةؾ أجمةة ي أٌةة كٖ " ؽافسٕةةت "  ٌةةٝ اٌبةة٠ٛقر  ٚثع١ةة١ٓ ِى ٔةةٗ اٌّمةةؾَ 

َ اٌةةـٞ ٌةةُ ٠جةةقن ٚهةة١ٍ  اال ٚطةة فب كٙةة  ثٍةةه 1855ِةة ف١ِٟ" رةة َ "

َ أسبةق ِظّةؾ اٌّمقأةٟ رٍةٝ ؽ ةع اٌلوة ر 1858 ١فةقٞ 6األهقر.  فٟ 

ٌجٍه اٌؼل٠ٕ  ٚ اٌجٟ ٌُ ثىٓ ِفقٚٓ  ر١ٍٙ  ه كم 
(5)

. 

ٚ ٌةةُ ٠مةةس "ِةة ف١ِٟ" رٕةةؾ ٘ةةـا اٌظةةؾ  ؿ ٕ ٌةةي اٌب ًةة    كجظ٠ٛةةً 

 ْ كةة ٚاِقٖ  ٌةٝ ػل٠ٕةة  ٓةقاسي اٌّؼ ٌفة ت اٌجةةٟ ٠وجؼٍِةٙ  ِةةٓ اٌوةى

اٌؾٌٚ   ٚ و ْ   لؾ ارج ؽ اإلطجف ظ كٙ  ألهقثٗ  ٚ ٘ٛ  سقا  ٠ٙؾف  ٌةٝ 

 ٓع     ٗ ِ ؽ٠ 
(1)

. 

أ ق٠ةةً ِةةٓ ٔفةةن اٌوةةٕ  ثٍمةةٝ أٌةة كٖ " ِةة ف١ِٟ " األِةةق   4ٚ  ةةٟ 

ِٓ اٌوٍن  اٌع١ٍ  إلػٔ و لب١ٍ  ٘ ًُ ٌٍٔق٠ب  ٚ  ٔٙة   ُٚة ٠  ِظّةؾ 

 ٕنمةةةة    ٍةةةةُ ثعةةةةؾ ٌةةةةٗ أ٠ةةةة  هةةةةٍن  اٌّمقأةةةةٟ رٍةةةةٝ ل١ةةةة ؽر اٌمب سةةةةً ك ٌّ

أٚ  ًةةقاف ر١ٍٙ ةة     ةةٟ ط١ ةة ٓ أٚوٍةةت ثٍةةه اٌّّٙةة   ٌةةٝ ِىجةة ي كةةقر 

كةةٛرق٠ق٠ز
(2)

. وّةة  ثةةُ أ٠ٔةة  ث هةة١ن ٍِظةةك ٌّىجةةي كةةٛرق٠ق٠ز كبةةقر 

                                      
(4) - A.O.M. 6H 28 . 

(5) - 40kk9. Rapport du 3 novembre 1854 (N° 183). Voir Aussi 40 kk 60. Rapport du 21 
décembre 1854 (N° 180). 

1
 (2) - L. Rinn. Op. cit.. p. 34. 

2
 (3) - L. Rinn. Op. cit.. 10-12. 
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ل سؾ لب١ٍة  كٕةٟ ربة م  -ث كِ ٌت اٌـٞ ١ًؾٖ ٌؼٔق كٓ أطّؾ اٌّمقأٟ  

ٚ ؿٌه لِؾ اإلرؾاؽ إلكع ؽٖ ٘ٛ ا٢ػق رٓ اٌوٍن  –
(3)

. 

 ْ اٌب ًةة    ِظّةةؾ لةةؾ ارجبةةق ث هةة١ن ٍِظةةك "كج كِ ٌةةت" ٚ وةةـا وةة

اإلسةةقا ات األػةةقٜ اٌّشظفةة  اٌجةةٟ اثؼةةـت ثشةة ٖ ثٍةةه اٌع سٍةة   كّذ كةة  

ثظـ٠ق ٌٗ ٚ أل ةقاؽ أهةقثٗ ِةٓ ٕةقف اٌوةٍن  اٌفقٔوة١ 
(4)

ٚ وة ْ الكةؾ  

ِٓ فؽ اٌفعً  ط١خ أكمٝ رٍٝ أرٛأٗ ٚ ِو رؾ٠ٗ ػ فر  ٕة ف اٌوةٍن  

ٌّوجعّق ٚ ٍِِظجٗاٌفقٔو١  ٠عٍّْٛ ٓؾ ا
(5)

. 

ٌةةةُ ٠ىةةةٓ  ةةةٟ اٌظم١مةةة  ِةةةٓ اٌوةةةًٙ  ةةةٟ ثٍةةةه اٌظةةةقٚف اٌجةةةٟ ثعةةةز 

ك ٌذٛفات ٓؾ اٌّظجً أْ ٠شقأ أٌب ٕ اٌفقٔو١ْٛ رٍةٝ اٌةجؼٍَ ِةقر 

ٚاطؾر ِٓ أهقر اٌّمقأٟ  ٚ ٌىٓ ظً ٘لال  ٠ّ فهْٛ ه١ ه  أٌةغٖ 

ٚأٌّ ٠م  رٍٝ ثٍ  ه األهقر   مؾ ثب١ٓ ٌٍٔ كٖ "ِ ف١ِٟ" رؾَ ُةؾق 

رّةةة   األ٘ةةة ٌٟ ٌفقٔوةةة ٚال  ك
(6)

. ٌٚعٍةةةٗ ٠ٌةةة١ق  ةةةٟ ؿٌةةةه  ٌةةةٝ ِظّةةةؾ 

اٌّمقأٟ ػ ُ   اٌـٞ  مؾ اٌّوجعّق دمجٗ ثش ٘ٗ
(7)

. 

َ فس١وة  ٌّىجةي 1860( رة َ  Payenٌّٚ  رة١ٓ إٌم١ةي " ك١ة ْ" )

 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقر كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛرق٠ق٠ز  ػٍفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ٌ  "ِ ف١ِٟ" ٚسؾ ِظّؾ اٌّمقأٟ ٔفوٗ ػ ٓع  ٌألٚاِق اٌّب ًقر ٌٙةـا 

 اٌوٍن  أٌ كٖ اٌـٜ أرنت ٌٗ

                                      
3
 (4) - 40kk 11. Rapport du 4 Avril 1858. (N° 116). Voir aussi Rinn. Op. cit. p. 35. 

4
 (5) - 40 kk 61. Rapport du 31 juillet 1857 (N096).  

5
 (6) - L. Rinn. Op. cit.. p.34 

6
 (7) - 40kk61. Rapport du 30 juillet 1857 (N° 94). 

7
 (8) - L. Rinn : op. cit. p 36. 
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اٌع١ٍ  ثع١ٍّ  ؽل١مة  " ٌٍوةٙق رٍةٝ اهةجم ِ  ٚ اهةجّقاف  ؽافر اٌّمقأةٟ  

"....
(1)

. 

ٚ لؾ ٔشُ رٓ ثع١١ٓ " ك١ ْ" ٌِىٍ  ٔفو١  ٌّظّؾ اٌّمقأٟ اٌـٞ ٌةُ 

٠ىٓ ٠قاٖ  مٖ ألً ؽفسة  ِةٓ أهةس ٗ ِةٓ ط١ةخ ِقوةلٖ اٌعوةىقٞ  كةً 

ألرّة ي أػـ ٘ـا أٌ كٖ اٌِغ١ق ٠ن ٌبةٗ كجمةؾ٠ُ اإل٠ٔة ط ت رةٓ وةً ا

َ 1861اٌجةةٟ ٠ّ فهةةٙ . وّةة   قٓةةت ر١ٍةةٗ اٌوةةٍن  اإلهةةجعّ ف٠  رةة َ 

اٌجم١ٍَ ِٓ رؾؽ  قه ٔٗ اٌظٌُ ٚ اٌِب ٠ظ١ 
(2)

  وّ  أْ ظٙٛف اثوة و 

أفآٟ اٌّعّق٠ٓ  ٚ  ٌٔ   ِقاول كٍؾ٠  سؾ٠ؾر  سعةً ِةٓ كمة   ٘ةلال  

 اٌقؤه   ِلرش  ك ٌٕوب  ألِٔ ف إٌظ َ اٌّؾٟٔ.

لٚي اٌوةةةظ١ك رةةةٓ ِى ٔجةةةٗ ٚل١ّةةة  ٌمةةةؾ ثظّةةةً اٌّمقأةةةٟ ٘ةةةـا إٌةةة

ًؼ١ِجٗ  ٟ ل١ ؽثٗ  ط١خ ثظٛي  ٌٝ ِشقؽ ِوجٌ ف كٍةؾٞ: " ْ فسةس 

دق٠  ِٓ ِذً اٌّمقأٟ.. ال ٠ّىٓ أْ ٠جظٛي ٚ لؾ و ْ هة١ؾا ِةٓ األهة١ ؽ 

لبً اإلهجعّ ف  ٌٝ ِشقؽ ِوجٌ ف كٍؾٞ"
(3)

. ٌمؾ و ْ ؿٌه ِظلٔ  ٌٍغ ٠  

 ك ٌٕوب  ٌٗ.

َ ٚ   ج١ة ي أطةؾ   1864اٌٌة١غ رة َ ٚ ٌّ  أؾٌعت دٛفر أٚالؽ ه١ؾٞ 

اٌّّذٍةةةةة١ٓ اٌبةةةةة فك٠ٓ ٌّلهوةةةةة  اٌّى ث ةةةةة ي اٌعقك١ةةةةة  ٚ ٘ةةةةةٛ اٌعم١ةةةةةؾ  

(  اثٙةةُ اٌب ًةة    ِظّةةؾ اٌّمقأةةٟ كةة ٌجٛإل Beauprêtre"كةةٛكقاثق")

                                      
(1) - A.O.M. 6H28 le 22 février 1867. 

(2) - L. Rinn op. cit.. p 36. 

(3) - A. Rambaud : L’insurrection Algérienne de 1871 Paris pp 13 – 15.  
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ِع أٚالؽ ِ ٟٓ كؾػٌُٛٙ اٌذٛفر  ف ُ أٔٗ أرٍٓ  ةٟ هةبجّبق ِةٓ ٔفةن 

ؽ ِ ٓةةٟ ٚ اٌوةةٕ  أٔةةٗ هةة١بمٝ ر سٍجةةٗ ٚ وةةً اٌؼ ٓةةع١ٓ ٌم١ ؽثةةٗ وةة ٚال

اٌظٕٔ  ٚ ٚٔٛ   كع١ؾ٠ٓ رٓ اٌذٛفر
(4)

. 

ٌمؾ و ْ ٓب ٕ اٌم١ة ؽر اٌعوةىق٠  ٚكؼ ُة  ٓةب ٕ اٌبةقر ٠قالبةْٛ 

ثظقو ت اٌّمقأٟ  ك ٌق ُ أُٔٙ و ٔٛا ٠عٍّْٛ أْ "اٌعقب س١ّع  و ٔةت 

رٕؾُ٘ لٕ ر  فاهؼ   ٟ ّٓ سقُ٘ أٔٗ ر سس أَ أسةس هة١غ ؽف اٌّظجةً 

اٌبٍؾ"
(5)

. 

هة١ؾٞ اٌٌةة١غ أطةؾ اٌعٛاِةً اٌجةٟ ؽ عةت  ٌةةٝ  ٌمةؾ و ٔةت دةٛفر أٚالؽ

ثمةةةؾ٠ُ اهةةةجم ٌجٗ ٔج١شةةة  اٌٛٓةةةع اٌوةةةٟ  اٌةةةـٞ دي  ١ٌةةةٗ  ٌىةةةٓ إٌم١ةةةي 

"فٚهج ْ" اٌّفجي اإلؽافٞ اٌشؾ٠ؾ ٌعّ ٌ  لوةٕن١ٕ   لةؾ أكٍغةٗ كٛاهةن  

َ كةة ْ ٠شةةؾؽ  ١ٌةةٗ اهةةجم ٌجٗ وج ك١ةة  ٚ 1871ِةة فم  12"أ١ٌٚفةةٟ" ٠ةةَٛ 

ٌٍٕظ َ اٌّؾٟٔ  ٟ اٌعّ ٌة   كِٛفر فه١ّ  ك رجب فٖ اٌّولٚي ٚ اٌّّذً 

ٚ ٠ظً كعؾ ثمؾ٠ُ اهجم ٌجٗ ِوةلٚال رٍةٝ وةً ِة  ٠ظةؾح  ةٟ ِٕنمجةٗ  ةٟ 

أجظ ف اٌقؽ رٓ ٍٕبٗ    رجبق اٌّمقأٟ ٘ـا اٌجِقف كّذ ك  ثظةؾ ٌةٗ ٚ 

 ٘ ٔ  ك ٌغ  ٌٌؼِٗ   لؾَ رٍٝ اٌذٛفر
(1)

. 

ه١ هة  " ةقق ثوةؾ": ٘ةـٖ اٌو١ هة  اإلهةجعّ ف٠  اٌجةٟ  ةـت  -د ١ٔ 

فٚص اٌفجٕ  ك١ٓ األ٘ ٌٟ أؽت  ةٟ إٌٙ ٠ة   ٌةٝ  ٓةقاَ ٔة ف كٌىً ف١٘ي 

                                      
(4) - Déposition de A Warnier. P 126. 

(5) - A.O.M. 6H28 Rapport adressé par le chef du bureau arabe de Bordj bou-Arréridj 
au( commandant de ce cercle. Le 22 février 1867. 

(1) - A.M.G. H208 (Gl. Daumas). 
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اٌذةةٛفر ٓةةؾ اٌعةةؾٚ. ٌمةةؾ طِةةً اكةةٓ رٍةةٟ اٌٌةةق٠س
(2)

رٍةةٝ ِِٕةةي  

َ ٚ أُبظت هٍنجٗ ثّجؾ رٍٝ 1869هبجّبق  24"ك ً   " ًسٕٛ  ٟ 

هى ْ ُؾٚق ٚ ثؼٔع  ٌٗ ر سٍة  اٌٌة١غ اٌظةؾاؽ ِةٓ إٌ ط١ة  اإلؽاف٠ة   

ط١خ أؽٜ  ٌٝ اٌِقاو ك١ٓ اٌع سٍج١ٓ
(3)

. ٘ـا اٌجع١١ٓ اٌشؾ٠ؾ لؾ ٔشُ رٕٗ 

 هجم ٌ  هٟ رل٠ل اٌظؾاؽ وم سؾ رٍٝ رًّٛ  ٚ ث ل١نٛٔت
(4)

. 

و ْ هةٟ رل٠ةل لةؾ اثٙةُ اكةٓ رٍةٟ اٌٌةق٠س ك ٔةٗ وة ْ ٓةؾ إٌظة َ 

اٌّؾٟٔ ٚ أْ اٌوٍن  اٌفقٔو١  لؾ ِٕظت دمجٙ   ٌٝ "اٌّؼةقك١ٓ ٚاٌعِة ر 

ب ٕ اٌّى ثي ٚا١ٌٙٛؽ ِٓ اٌفقٔو١١ٓ". وّ  طًّ ِول١ٌٚ  اٌذٛفر  ٌٝ ٓ

اٌعقك١  ٚ أرٛأٙ  و كٓ اٌٌق٠س
(5)

. 

ٚ ٠جٔةةةض أْ اٌؼِةةةِٛ  اٌظةةة ؽر كةةة١ٓ ر سٍةةة  اٌظةةةؾاؽ ٚ اكةةةٓ رٍةةةٟ 

اٌٌق٠س  ٌٙ  ث د١ق رٍٝ األطؾاح ٚ أْ هةٍٛن اكةٓ رٍةٟ اٌٌةق٠س ثشة ٖ 

٘ـٖ اٌع سٍة  وة ْ أطةؾ األهةب ب  ١ةق اٌّب ًةقر اٌجةٟ ؽ عجٙة   ٌةٝ اٌذةٛفر 

 َ.1871ر َ 

 جرَاػ7ٍاىؼاٍو اإلقرظادٌ واإل -2

ٌمةةةؾ وةةة ْ اٌشلاسق٠ةةةْٛ كوةةةبي طةةة ٌجُٙ اإللجِةةة ؽ٠  ٚ اإلسجّ ر١ةةة  

اٌّلف٠  ٌٍغ ٠  ١ِٙع١ٓ ٌٍذٛفر. ٌمةؾ أوةؾ ؿٌةه اٌظة وُ اٌعة َ "ِ وّة ْ٘ٛ" 

َ ط١ةةخ لةة ي:" ْ اٌشلاسةةق ػ ٓةةع  كةة ٌمٛر 1869 ةةٟ ًةةٙق سةةٛاْ رةة َ 

                                      
(2) - L.Rinn. op. cit. p. 184. 150. 

 أطزج اتِ ػيٍ اىشزَف، ماّد ضادثح ّفىذ ٍْذ ػه  األذزاك. و ػْ ٍا غشا اىجْزاه "تُجى" دىع وادٌ اىظادو  - (3)
 ً، اطرظيٌ اتِ اىشزَف ىه و ذؼه  تئخضاع مو اىظناُ اىَجاورَِ ىشاوذه.0514و وادٌ اىظىٍاً ػاً 

(4) - F.L Bidault la vérité sur l’Algérie. Bougie 1871. Voir pp 53-65. 

(5) - L. Rinn : op. cit voir pp 197 -199. 
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ٌٚىٓ هى ٔٙ  ٌُ ٠وجوٍّٛا ٚأٞ ط ؽح ثمجق ٗ  قٔو  ٓؾُ٘  ه١ؾ ع كُٙ 

ر" ٌٝ اٌذٛف
(6)

. 

و ٔةةت اٌمب سةةً اٌشلاسق٠ةة  لةةؾ ر ٔةةت ٠ٚةةست االهةةجعّ ف ٚ ِةة  أشةةق 

رٕٗ   ِةٓ أكِة ت أؽت  ٌةٝ طةؾ ِةٛت إٌة م كة ٢الف ٔج١شة  األٚكعة  ٚ 

اٌّش ر ت  مؾ و ٔٛا ٠ومنْٛ سّ ر ت سّ ر ت  ٟ اٌمةقٜ ٚاٌنقلة ت 

ٚ ٌُ ٠ىٓ االهجعّ ف ٠ظقن ه وٕ  هٜٛ اٌل٠ة ؽر  ةٟ ثمجة١ٍُٙ ٚ ثةؾ١ِقُ٘ 

 اسجّ ر١   ٌٝ ؽفس  ٔبي اٌمبٛف ٚ أوً سذخ اٌّٛثٝ.الجِ ؽ٠  ٚ 

َ ثقاسةع اإلٔجة ر اٌفسطةٟ كٌةىً 1870َ  ٌٝ   ٠  1867ِٕـ هٕ  

وب١ةةةق  فةةةٟ ل١ةةة ؽر اٌّمقأةةةٟ اٌجةةةٟ ٘ سّٙةةة  اٌشةةةقاؽ ِجٍفةةة  ِظ ُةةةٍٙ  

اٌلفار١ةة   آةةنقثٗ ٌسلجةةقاّ ِةةٓ اٌوّ هةةقر ا١ٌٙةةٛؽ ك فكةة ص ك ٘ظةة  

ّ ١ٍِٛٔةة   قٔىةة   ٚ ٌةةُ ٌّوةة رؾر اٌفسطةة١ٓ ٚ اٌّظجةة س١ٓ  ط١ةةخ الجةةق

٠وجنع أْ ٠وؾؽ اٌفسطْٛ ؽ٠ُٛٔٙ ٌٍّمقأٟ    فثفعةت كةـٌه األفكة ص ٚ 

آةةةنق اٌّمقأةةةٟ أْ ٠ب١ةةةةع كعةةةْ أِسوةةةٗ
(1)

  ط١ةةةةخ ف عةةةت ٓةةةةؾٖ 

اٌٌى ٜٚ  كٍغت ِِ ف٠س اٌجم ٟٓ  ١ٙ   ٌٝ دّ ّٔ س   قٔةه.   فثفعةت 

كةةـٌه ؽ٠ٛٔةةٗ
(2)

. ٚ ٘ىةةـا  ًةةجؾ ر١ٍةةٗ اٌىةةقب ٚ رظةةُ ر١ٍةةٗ اٌؼنةةي   ٍةةُ 

ىٓ ٌٗ ٚه١ٍ  أػقٜ هٜٛ اٌظقبث
(3)

. 

 اىؼاٍو اى ٍَْ أو ذجُْض اىُهىد7 -3

                                      
(6) - A.M.G. H 238 .  

(1) – A. Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de 

la conquête jusqu’à 1919. Voir. pp 319- 320. 

(2) – Idem. pp 246 – 247. 319 – 320.. 
(3) – L. Rinn. op. cit. pp 50 – 51 et 84. 
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و ْ همٕٛ االِبقإٛف٠   اٌذ ١ٔة  كم١ة ؽر ٔة ك١ٍْٛ اٌذ ٌةخ  ٚ  رةسْ 

َ  ٚ ثع١ةة١ٓ "وق١ّ٠ةةةٛ" 1870اٌشّٙٛف٠ةة  اٌذ ٌذةة   ةةةٟ اٌقاكةةع هةةةبجّبق 

 24ا١ٌٙةةٛؽٞ ِىٍفةة  كٌةةلْٚ اٌشلاسةةق  ط١ةةخ ثقثةةي رٕةةٗ ُةةؾٚف لةةقاف 

اٌوٕ  ٠مٟٔ كجشٕة١ن ٠ٙةٛؽ اٌشلاسةق كِةٛفر سّ ر١ة  أوجٛكق ِٓ ٔفن 

ٚ  سب ف٠ 
(4)

. 

٘ةةةـا اٌمةةةقاف ٚ ٘ةةةـا اٌجع١ةةة١ٓ ١ٌٍٙةةةٛؽٞ "وق١ّ٠ةةةٛ" أدةةة ف  ٔةةةي 

اٌّمقأٟ    ٟ اٌٛلةت اٌةـٞ هةظي  ١ةٗ "كٛٔفة ٌٟ" وةً ُةسط١جٗ
(5)

 ٚ  

ارجبق كعْ أٌب ٕ ٘ـا اٌمقاف: "ػن  ه١ هٟ  ة ؽص ثوةبي  ةٟ دةٛفر 

اٌشلاسق١٠ٓ"
(6)

ٓؾ اٌجِق  ت اٌظّم   ٌظىِٛ  اٌقاكةع   اٌجٟ أؾٌعت "

هبجّبق"
(7)

 اٌجٟ هجشعً ِٓ ا١ٌٙٛؽ لٔ ر رٍٝ اٌشلاسق١٠ٓ. ٚ  

ٌمةةةؾ ف ةةةْ اٌشلاسق٠ةةةْٛ اإلِٔةةة١ و ١ٌٍٙةةةٛؽٞ "وق١ّ٠ةةةٛ" ٚ كةةةؾأ 

كعُٔٙ ٠قؽؽ  ٟ اٌّم ٟ٘ ٚ  ١ق٘ " أْ  قٔو  لؾ أجٙٝ أِق٘ .. ِة  ؽاَ 

ا ِٛرةةةؾ ٠ظىّٙةةة  ٠ٙةةةٛؽٞ.. ٚ أْ هللا لةةةؾ أرّةةةٝ لٍةةةٛب اٌفقٔوةةة١١ٓ ٚ٘ةةةـ

فط١ٍُٙ ٚ ٘ٛ أجِ ف ٌإلهسَ"
(1)

 ةٟ و١ة ْ  - عةس –  ٚ ٌمؾ كؾأت ثّٕٛ 

اٌمب سةةةةً "ٔلرةةةة  االهةةةةجمسي"  ط١ةةةةخ و ٔةةةةت ِوةةةةجعؾر "ٌٍذةةةةٛفر ك هةةةةُ 

                                      
(4) – F80- 1862. 1862. Voir aussi. AB Cahen. Notice historique sur les israélites de 

l’Algérie Bordeaux 1878 pp 14.15. 
(5) – L. Rinn op. cit. voir pp 127 – 129. 

(6) – Un ancien officier de l’armée d’Afrique. L’Algérie devant l’assemblé Nationale 
cause des insurrections Algériennes. Versailles 1871 pp 1- 10. 

(7) – Leblanc de Prebois : Situation de l’Algérie depuis le 4 Septembre 1870, Alger 1875 
pp 1-13. 

(1) - L. Rinn. Op cit.. voir pp 97-99 et 119 – 120. 
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اٌؾ٠ٓ"
(2)

  ٚ وة ْ اٌّمقأةٟ ٠ٌة١ع كة١ٓ إٌة م أْ إٌظة َ اٌّةؾٟٔ هة١غ١ق 

ٌُٙ لٛا١ُٕٔٙ اإلهس١ِ   ٟ األطٛاي اٌٌؼ١ِ 
(3)

. 

َ:  ؿا وة ْ اٌعةقب  1870س ٔفٟ  3س  ٟ ٌمؾ ُقص"ِىّ ْ٘ٛ" ل س

ال ٠ق ٔةةةةْٛ طىِٛةةةة   قٔوةةةة    ةةةةأُٔٙ ال ٠مبٍةةةةْٛ هةةةة١ ؽر اٌّعّةةةةق٠ٓ 

ر١ٍُٙ"
(4)

. وّة  أرٍةٓ ؿات ٠ةَٛ "الك هةٟ":"أْ اٌٙةٛر اٌجةٟ ثعّمةت كة١ٓ 

اٌّعّق٠ٓ ٚ األ٘ ٌٟ ه١ ثٟ ا١ٌَٛ اٌـٞ ثّأل  ١ٙ  ك ٌشذخ
(5)

. 

ٚ ٘ىـا و ٔت اٌظ ٌة  ثةلؽاؽ هةٛ ا رٍةٝ هةٛ   ٚ كة ت اٌشلاسق٠ةْٛ 

ٔج١شةة  اٌِةةقاو اٌّظجةةؾَ كةة١ٓ إٌظةة ١ِٓ: اٌعوةةىقٞ ٚ اٌّةةؾٟٔ  ٚ ٔج١شةة  

وـٌه اإلطجسي اٌغ ًُ ػ ٓع١ٓ ٌىً أٔٛاو اٌظٍُ ٚ اٌمٙةق. ٚ وة ْ الكةؾ 

كوةةبي ثٍةةه اٌعٛاِةةً  أْ ثٕةةؾٌع دةةٛفر اٌّمقأةةٟ ٚ اٌظةةؾاؽ  ط١ةةخ وجبةةت 

َ ِةةةة  ٠ٍةةةةٟ: "أ٠ٙةةةة  1871أ ق٠ةةةةً  24" كجةةةة ف٠غ سق٠ةةةةؾر "اٌّوةةةةجمبً

اٌّعّةةقْٚ.. وٕةةجُ ثق٠ةةؾْٚ أْ ثٔةةعٛا أ٠ةةؾ٠ىُ رٍةةٝ أفآةةٟ اٌعةةقى... 

 و ٔت سٛاك  ٌإلهجعّ ف. - ؿْ– ٍجش١بىُ رٓ ؿٌه اٌذٛفر".   ٌذٛفر 

ٌمةةةؾ وةةة ْ ٌلا٠ٚةةة  ُةةةؾٚق أِٔةةة ف  ةةةٟ ِعظةةةُ اٌمب سةةةً اٌىبةةةقٜ ٚ 

ٌّظجةً  اٌِغقٜ. ٌمؾ ػ ّ هةٟ رل٠ةل ٚأثب رةٗ ِعة فن وذ١ةقر ٓةؾ ا

 ػ ُ   ٟ دٛفر اٌّمقأٟ.

                                      
(2) - AMG H238. 

(3) - E.Thuillier, le royaume arabe devant le jury de Constantine Paris 1873- pp 24 – 

27. 

(4) - F80. 1704. 
(5) - CH.R. Agéron :  les Algériens Musulmans Et la France (1871 - 1919). Paris 1968. P 

35. 
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 إّطالقح اىثىرج7 -

ػن  اٌذٛفر: ٌُ ثىٓ ٌٍّمقأٟ أ٠  اهةجقاث١ش١  روةىق٠    مةؾ  -أٚال

َ كّؾس ٔة  ِعٍٕة  1871ِة فم  14اسجّع كىً أكٕ   رِّٛجٗ ِو   ٠َٛ 

ٌٙةةةةُ أْ اٌٛلةةةةت لةةةةؾ طةةةة ْ ٌجفش١ةةةةق اٌذةةةةٛفر ٓةةةةؾ "طىِٛةةةة  ا١ٌٙةةةةٛؽ 

"  أٞ اٌّعّق٠ٓ  ٚ لقف أْ ٠لطس كوةج  أالف فسةً رٍةٝ ٚاٌّقو ٔج١ 

ِ فم   ٟ ط١ٓ ٠جشٗ أػٖٛ كةِٛلفاق  ٌةٝ 14ِؾ٠ٕ  اٌبقر ُب ص  ٠َٛ 

ٚٔٛ   ٚ هٛف اٌغلالْ  أِ  اكٓ رّٗ اٌظ ر كٛك٠ؾ  ١ؾرّٗ ِٓ اٌؼٍس  

ٚ وٍةةس ُةةٙقٖ اٌوةةع١ؾ كةةٓ ؽاٚؽ كّٕنمةة  اٌظٔةةٕ  ٚ كٛهةةع ؽر ٚ أٚالؽ 

ٔ ٠ً ك ٌشٍف 
(1)

. 

األطةةؾاح: ٌمةةؾ لنةةع ِظّةةؾ اٌّمقأةةٟ وةةً رسل ثةةٗ ِةةع أكةةقك  -د ١ٔةة 

اٌوٍن ت اإلهجعّ ف٠  وّة  لنةع ػةٖ اٌٙة ثس اٌةـٞ وة ْ ٠ةقكٖ ِؾس ٔة  

ك ٌبقر  ٚ ِع ؿٌه   ْ اإلهجعؾاؽات اٌجٟ اثؼـ٘  ٌةُ ثىةٓ و  ١ة  كة ٌق ُ 

ِٓ ِظ ُقثٗ ٌّؾ٠ٕ  اٌبقر ِؾر أفكع  أ٠ َ ٌُ ٠جؼـ  ١ٙ  اٌمةقاف اٌظ هةُ 

ً أرنةةٝ  قُةة  ٌٍمةةٛات اإلهةةجعّ ف٠  طجةةٝ ٌّٙ سّةة  ثٍةةه اٌّؾ٠ٕةة  كةة

ؽػٍةت اٌّؾ٠ٕة  كم١ة ؽر اٌش١ٕةةقاي "ه٠ٛوةٟ"  اٌةـٞ اهةجن و أْ ٠ظ ُةةق 

لٛات اٌّمقأٟ ِٓ اٌؼٍس ك ٔجم ٌٗ  ٌٝ ه ل١  اٌقط  ًّ ي ِؾس ٔة  اٌجةٟ 

                                      
(1) - Robin, l’insurrection de la grande Kabylie en 1871, Paris 1901. Pp 102 – 106. 
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ٌةةُ ثىةةٓ ِظِةةٕ  ِةةٓ ٕةةقف اٌّمقأةةٟ   مةة َ كةةأطقاق وةةً ِٕ كٌٙةة  كةةً 

ول ٌم١ ؽثٗثّقول  ٟ لِق اٌب ً    ٔفوٗ اٌـٞ اثؼـٖ وّق
(2)

. 

أدٕ   ؿٌه  و ْ ِش ٘ؾٚ اٌذٛفر ٠ظ ُةقْٚ ِؾ٠ٕة  هةن١س ِةٓ وةً 

إٌةةٛاطٟ  ٚ كةة ِق ِةةٓ هةةٍن ثٗ اٌع١ٍةة  هةة فو اٌش١ٕةةقاي "ه٠ٛوةةٟ"  ٌةةٝ 

اٌّؾ٠ٕ  كعةؾ أْ ٔوةس لِةق اٌّمقأةٟ ١ٌظةٛي وةـٌه ؽْٚ ؽػٌٛةٗ ِؾ٠ٕة  

 هن١س ٚ ٌجظً ِظ ٚالت اٌّمقأٟ ال ثؼقر رٓ  ٕ ف إٌّ ًٚ ت.

اٌّمقأةةٟ طِةة ف ِؾ٠ٕةة  اٌبةة٠ٛقر ٚ ؽػٌٛٙةة  ٌىٕةةٗ  دةةق ؿٌةةه طةة ٚي 

 ًٌ.  ّٔ  ػة ّ ِعقوة  ٕىٛوة  كةـفاو اٌّةِٛٓ ِةع لةٛات اٌعةؾٚ  ةٟ 

َ ط١ةةخ اهجٌةةٙؾ كعةةْ دةةٛافٖ ٚ سةةقص ٚ لجةةً كعةةْ 1871أ ق٠ةةً  28

 األٚفك١١ٓ.

ِة ٞ   سةة ت لةٛات اٌعم١ةةؾ "ثقٍِٚةٟ" لةةٛات  5ٚ  ةٟ ُةب١ظ  ٠ةةَٛ 

اهجّقت طجةٝ ِٕجِةس  اٌّمقأٟ. كؾأت إٌّ ًٚ ت ك١ٓ اٌنق ١ ٓ اٌجٟ

إٌٙ ف ط١خ ل َ اٌّمقأٟ ٌِسر اٌظٙق ِةع كعةْ ف م سةٗ  ػةسي ؿٌةه 

وةة ْ سٕ ةة ٛؽ اٌةةلٚاف "٠جقُةةؾٚٔٗ  قِةة ٖ أطةةؾُ٘ كةة فكع فُ ُةة ت
(3)

 

كعةؾ٘  ثٛلفةت إٌّ ًٚة ت  أفؽثٗ ١ًٙؾا  وّ  همٖ ِعٗ دسد  ِٓ ف م سةٗ

 ثّ ِ  ٌجظًّ سذ  اٌّمقأٟ ٚ ٌجؾ ٓ  ٟ لٍع  كٕٟ رب م.

ػجفٝ اٌّمقأٟ كعؾ ػّو١ٓ ٠ِٛ  ِٓ رّق دٛفثٗ  مؾ  ٌةً ٚ ٘ىـا ا

 ةةٟ اطةةجسي اٌبةةقر ٚ هةةن١س ٚاٌبةة٠ٛقر ٚ هةةٛف اٌغةةلالْ ٚ  مةةؾ لِةةقٖ 

                                      
(2) - C. Taupiac, Débat de l’affaire Trinquand. 1er conseil de guerre de Constantine. Paris 

1871. pp. 7 – 8. 
(3) - L. Rinn. Op. cit. pp. 204 – 208. 
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كّؾس ٔ  ٚ وً دد دٗ ٚ أِسوٗ. وّة   ٌةً  ةٟ ثعبعة  األهةق اٌىبةقٜ ِذةً 

أهقر اكٓ ل ٔ  ٚ ُؾ٠مٗ اكٓ رٍٟ اٌٌق٠س ٚ ٌىٕٗ ٔشض  ٟ سٍي اٌٌة١غ 

أٚالؽ ربةةؾ اٌوةةسَ ٚ أٚالؽ ربةةؾ هللا ٚ أٚالؽ اٌظةةؾاؽ  ١ٌةةٗ ٚ كٕةةٟ رِّٛجةةٗ 

 كٍمٕؾٚك.

كعؾ اهجٌٙ ؽ اٌّمقأٟ اٌجظك كِٛلفاق كّعوىق اٌٌة١غ اٌظةؾاؽ  ةٟ 

لق٠ةة  ث١ةةلٞ اٌشّعةة  لةةقب كش ٠ةة 
(1)

. ٌىةةٓ أهةةقر اٌظةةؾاؽ ِةة  ٌبذةةت أْ 

َ ٚ ًعق كِٛلفاق كؼنٛفر 1871اهجوٍّت  ٟ كؾا٠  س١ٍ٠ٛ  ِٓ ر َ 

اؽ أهةقثٗ  ة فا ِةٓ اٌعةؾٚ اٌةـٞ اٌٛٓع   ٔوظي  ٌٝ اٌِظقا  ِةع أ ةق

َ. ٚ ٘ىةـا ٠وةؾي اٌوةج ف 1872سة ٔفٟ  20ثجبع  ٌٍُٛٙ ط١خ ارجمٍٗ  ٟ 

 رٓ دٛفر اٌّمقأٟ ٚ ٌىٓ ٌُ ٠وؾي رٓ ِو١قر اٌّم ِٚ .

 (0566 - 0550ثىرج  ٍذَ  تِ  اىؼزتٍ )تىػَاٍح( )

 أطثاب اىثىرج7 -

ٚ ثةةةـِق اٌمب سةةةً اٌِةةةظقا٠ٚ   ػ ُةةة  لب سةةةً أ ٍةةةٛ ٚ   هةةةج١   - 1

اٌبةة١ْ اٌجةةٟ ِٕعةةت ِةةٓ اٌجٕمةةً كّٛاًةة١ٙ   ٌةةٝ اٌشٕةةٛب ػةةسي ِٛهةةُ 

 -َ 1880َ( ٚ )1880 -َ 1879اٌجقطةةة ي ٚ ؿٌةةةه  ةةةٟ  ِةةةً ًةةةج   )

 ٌةةٝ ٘ةةسن ِٛاًةة١ٙ  ٔج١شةة  اٌبةةقٚؽر اٌٌةةؾ٠ؾر كجٍةةه  َ( ِّةة  أؽ1881ٜ

إٌّنم 
(2)

. 

                                      
(1) - Robin. Op. cit. pp. 343 – 376. Voir aussi. Rinn. Op. cit.. pp. 634 – 646. 

(2) -  H.M.P. De la Martinière et M. Lacroix : Dcuments pour servir à l’étude de Nord-
Ouest Africain. T. II, lille, 1896, p.772 

. و مذىل إتزاهٌُ ٍُاطٍ، ص. 515تىػشوس، ص. أّظز مذىل7 َذٍ                                                      
032. 
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ٕجٌةقر  ةٟ اٌِةظقا   وة ْ ٌٙة  اٌؾرٛر اٌوٕٛه١  اٌجٟ و ٔةت ِ - 2

 ث د١ق رٍٝ دٛفر كٛرّ ِ .

ؽرٛر سّة ي اٌةؾ٠ٓ األ غة ٟٔ ٚ اٌوةٍن ْ ربةؾ اٌظ١ّةؾ اٌعذّة ٟٔ  - 3

 ٌٝ ٚطؾر اٌّو١ٍّٓ ٚ فأب اٌِةؾٚو ٚ فٍ اٌِةفٛف وة ْ ٌٙة  ثة د١ق 

رٍٝ دٛفر كٛرّ ِ 
(1)

. 

ٚ  1881ٚ دٛفر اٌّٙةؾٞ اٌوةٛؽأٟ هةٕ   1881اطجسي ثٛٔن  -4

. وةً ثٍةةه األطةؾاح وة ْ ٌٙةة  1882 ةةٟ ِِةق رة َ  دةٛفر رقاكةٟ ك ًة 

 ث د١ق٘  رٍٝ كٛرّ ِ .

أِ  اٌوبي اٌّب ًةق الٔةؾالو دةٛفر كٛرّ ِة   ىة ْ ٔج١شة  ِمجةً   -5

ٔ سةةي فسةة١ن اٌّىجةةي اٌعقكةةٟ ٌّؾ٠ٕةة  اٌبةة١ْ  أٌةة كٖ "ٚ أب١قٚٔةةق" 

(weinbrenner)    َِٛةع أفكعة  ُةب ٠ظ١  ِةٓ  1881أ ق٠ةً  ٠22ة

ٌٔ ٕ كٛرّ ِ  ٌؾٜ اٌشقإِ  كٛاؽ اٌظشً   طقاهجٗ ط١ّٕ  ط ٚي  ٠م ف

ٚ ّ٘ : اٌن١ي كٓ اٌشقِ ٟٔ" ِٚقكٚق اٌوقٚفٞ
(2)

  . 

 اّطالقح اىثىرج7 -

ٌمؾ رب  كٛرّ ِ  لب سً سٕٛب  ل١ٍُ ٚ٘قاْ ٚاطجً هع١ؾر ٚ  قٔؾر 

ٚ ث١ٙقت ٚ ِٕنم  سبً رّٛف. ٚ اٌجظك كٗ ل ؽر ك فكْٚ ِٓ أِٔ ف 

                                      
 .14، ص. 0650, اىجشء األوه. اىجشائز 0615 – 0550ػث  اىذَُ  سوسو7 ثىرج تىػَاٍح  – (1)

(2) - E.Graulle : Insurrection de Bou-Amama. Août 1881.(Paris, 1905), p. 21 – 24, 
voir aussi, P. Wachi : L’insurrection de Bou – Amama , R.T. 1904, p/ 336 – 337/ 
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ا٢   لؾٚف كٓ اٌِظقاٚٞ ُِٕٚٙ  1864أٚالؽ ه١ؾ ا١ٌٌغ ِٕـ دٛفثُٙ 

ْ س١ٌ  ٓؼّ  ٚ أُبض ٠ٙؾؽ اٌٛسٛؽ اٌفقٔوٟ ّٛ كر١ُ اٌظقاف  ٚ و
(3)

. 

اٌفقٔو١ْٛ كةٗ  اثُٙاٌعم١ؾ " سثقك" ٚ  قلجٗ اٌعوىق٠ :  ا ج١ ي  -

اٌجٛافق أٌ ٌع١ٓ ِع طقوة  كٛرّ ِة  ٚ ِةع اٌنق٠مة  "اٌوٕٛهة١ ". ٚ 

 وةةةةة ْ " سثةةةةةقك" ٠جشوةةةةةن رٍةةةةةٝ إٌّنمةةةةة  ٚ أٍ٘ٙةةةةة  ك هةةةةةُ اٌبظةةةةةخ 

أٚلع اٌعؾٚ ِـكظ   ٟ األ٘ة ٌٟ ٚ لّعة   اال ج١ ي.  دق ٘ـا االهجىٌ فٚ 

ٚاهع   ٚ ٘ٛ ٠مٛي: " ٔٗ ه١عنٟ اٌشلاسق١٠ٓ ؽفه  ٌٓ ٠ٕوٖٛ"
(4)

. 

(. 1881أ ق٠ةةً  27ِعقوةة  هف١وةة١ف  سٕةةٛب رةة١ٓ اٌِةةفقا  )   -

لجٍٝ ِٓ اٌعؾٚ 5أهفقت رٍٝ أٙلاَ اٌش١ي اٌفقٔوٟ ٚ ػٍفت 
(5)

. 

( ًةةةةةةّ ي 1881ِةةةةةة ٞ  19ه )ِعقوةةةةةة  اٌٌةةةةةةسٌ  ٚ ا٠ٌٍّٛةةةةةة   -

كُّٛغْٛ ٚ سٕٛب رة١ٓ ث كٔة   ػوةق  ١ٙة  اٌفقٔوة١ْٛ هةج١ٓ لجة١س ٚ 

اد١ٕٓ ٚ رٌق٠ٓ سق٠ظ   ٚ اهجٌٙؾ طٛاٌٟ ِ سجٟ
(1)

. 

 11ثظنةةة١ُ ِظنةةة  ٚ ٌِٕةةة ت اٌٌةةةقو  اٌفقٔوةةة١  ٌٍظٍفةةة   ٠ةةةَٛ  -

 سٛاْ.

ثؼق٠ةةي ِقاوةةل اٌّعّةةق٠ٓ ٚ ا ج١ةة ي رةةؾؽ ِةةٓ سٕةةٛؽ اٌعةةؾٚ ٚ  -

 ُةة  اٌةةـ٠ٓ وةة ٔٛا ٠وةةجغٍْٛ اٌظٍفةة  . ٚ أرٛأةةٗ  ةةٟ اٌٙٔةة ب اٌع١ٍةة  ػ

                                      
 .501أتى اىقاطٌ طؼ  هللا، ص.  –(3)
 .500اىَزجغ ّفظه، ص.  –( 4)

(5) - Graulle : Op. cit., p. 35 – 41. 

 .516َذٍ تىػشَش، ص.  - (1)
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فسس ٚ ػو فر لؾفت كظٛاٌٟ ١ٍِٟٛٔ  287افثفع رؾؽ لجٍٝ اٌعؾٚ  ٌٝ 

 قٔه لؾ٠ُ
(2)

. 

كؾأت دٛفر كٛرّ ِ  ثٙؾؽ اٌٌةّ ي كعةؾ أْ اوجوةظت اٌشٕةٛب  ٚ  -

آنق اٌعؾٚ  ٌٝ اٌجعش١ً كأرة ؽر سةل  ِةٓ لٛاثةٗ ِةٓ ثةٛٔن  ٚ سّٙةل 

 ج ي كٛرّ ِ .وج سبٗ اٌعوىق٠   كىً ِ  ثظج سٗ ٌم

( ٔةةةجز رٕٙةةة  لجةةةً 1882أ ق٠ةةةً  2ِٙ سّةةة  ل  ٍةةة  روةةةىق٠  ) -

ٚ "ِ هةةْٛ"  (Barbierٓةة كن١ٓ ِةةٓ ٓةةب ٕ اٌعةةؾٚ ّ٘ةة : "كةة فك١ٟ" )

(Massone)  سةةقص اٌىذ١ةةق ِةةٓ سٕةةٛؽ اٌم  ٍةة   ةةٟ هةةفض سبةةً رٕجةةق ٚ

لقب اٌٌّق٠ 
(3)

. 

ٚ٘ىـا و ٔةت فؽٚؽ اٌفعةً رٍةٝ ظة ٘قر االهةج١ن ْ ٚاالهةجعّ ف  -

اٌةبسؽ ِةٓ كةقادٓ ٚفسةن اٌىٌٛةْٛ . ثٍةه اٌذةٛفات كٌىً رة َ ٌجن١ٙةق 

اٌجةةةٟ أجٙةةةت ٌجظمةةةك دةةةٛفر ٔةةةٛ ّبق اٌّب فوةةة  دِ ٌٙةةة   ٚثع١ةةةؾ ٌألِةةة  

 اٌشلاسق٠  رلثٙ  ٚوقاِجٙ  ٚاهجمسٌٙ  .

 06127ٍاٌ  5ٍجاسر 

دد ف٘ةةةةة  اٌع١ّمةةةةة  رٍةةةةةٝ  1945ِةةةةة ٞ  8ٌمةةةةةؾ وةةةةة ْ ٌّشةةةةة كف  

ٚٓةةةع اٌىٌٛةةةْٛ  ط١ةةةخ ثٌةةة١ق ثمةةة ف٠ق وذ١ةةةقر  ٌةةةٝ  ٌةةةٝ لٍةةةك ٘ةةةلال  

رٍةةٝ ِوةةجمبٍُٙ كعةةؾ ٘ةةـٖ األطةةؾاح   ّةةذس  ةةٟ ثمق٠ةةق هةةقٞ  رذقٔةة  

كةةةقٚ ٕن" أفهةةةً كةةةٗ اٌظةةة وُ اٌعةةة َ  -أْٚ  –ر١ٍةةةٗ ك فًةةة١س " وةةةن 

                                      
 .048و إتزاهٌُ ٍُاطٍ، ص. 251 َذٍ تىػشَش، ص.  -(2)

 .521ّفظه، ص.  اىَزجغ - (3)
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طةةةٛي اٌةةةقأٞ اٌعةةة َ  1945س١ٍ٠ٛةةة   07 ٌةةةٝ ٚك ٠ةةةق اٌؾاػ١ٍةةة  كجةةة ف٠غ 

األٍ٘ةةةةةةةةةةةةةةٟ ٚ األٚفٚكةةةةةةةةةةةةةةٟ  سةةةةةةةةةةةةةة    ١ةةةةةةةةةةةةةةٗ ِةةةةةةةةةةةةةة  ٠ٍةةةةةةةةةةةةةةٟ

1
: 

"اٌةةةةةقأٞ اٌعةةةةة َ األٍ٘ةةةةةٟ ِجةةةةةـِق ٌٍغ ٠ةةةةة   لٍةةةةةك رةةةةة َ طةةةةةٛي 

اٌّوةةةجمبً. وذ١ةةةق ِةةةٓ إٌةةة م ٠ؼٌةةةْٛ ثّةةةقؽا دػةةةق ٠مةةةع  أِةةة  ك ٌٕوةةةب  

ٌألٚفٚك١ةةةة١ٓ  ىذ١ةةةةق ِةةةةُٕٙ أُةةةةبض ٠ق ةةةةي  ةةةةٟ ِغةةةة ؽفر اٌشلاسةةةةق 

ٛف ِةةةٓ أٞ ثظةةةقن ٌأل٘ةةة ٌٟ. ٌمةةةؾ لةةة ي كعٔةةةُٙ ٔق٠ةةةؾ أْ ٔج١شةةة  اٌؼةةة

ّٔةةةةةٛت  ةةةةةٟ  قٔوةةةةة .  ْ ط ٌةةةةة  اٌظمةةةةةؾ ٚ اٌىقا١٘ةةةةة  كةةةةة١ٓ اٌشٕوةةةةة١ٓ 

٠ّىةةةةٓ  كاٌجٙةةةة   ١ةةةةق أْ ٚهةةةة١ٍ  اٌمّةةةةع ك ثةةةةت  أُةةةةبظت ًةةةةؾ٠ؾر. ٚال

 ٓقٚف٠  ِٚبقفر ٚ  ع ٌ   ٟ ط ٌ  أٞ أجف ٓ ".

 ط١ةةةخ ِٙةةةؾت  ِةةة ٞ كٕٙ ٠ةةة  اٌىٌٛةةةْٛ 8ٌمةةةؾ رشٍةةةت ِشةةة كف 

اٌجةةةةةٟ ٌةةةةةُ ٠بةةةةةك رٍةةةةةٝ الٔةةةةةؾالرٙ  اال هةةةةةٕٛات  ٌٍذةةةةةٛفر اٌشلاسق٠ةةةةة 

ِعةةةةةةؾٚؽر ٌجنةةةةةةٛٞ وجةةةةةة ب " اٌشلاسةةةةةةق  قٔوةةةةةة١ " ٚ ثمبةةةةةةق أطةةةةةةسَ 

 اٌّعّق٠ٓ  ٌٝ األكؾ.

 

 

                                      
1
 A.O.M 1CM 55 N° 1282 / CDP Secret le7 juillet 1945. 
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 ردود فؼو اىثـــىرج اىجشائزَح7

أجٙشةةةةةت اٌذةةةةةٛفر اٌشلاسق٠ةةةةة  ه١ هةةةةة  ؿات ددةةةةة ف ٚػ١ّةةةةة  ٚ  

ر١ّمةةة  رٍةةةٝ اهةةةجمقاف ٚ اكؽ٘ةةة ف ٚ ِوةةةجمبً اٌّعّةةةق٠ٓ  ةةةٟ اٌةةةبسؽ  

أِةةةً  ةةةٟ اٌبمةةة    ةةةٟ اٌشلاسةةةق  كعةةةؾ أْ ٘ةةةلت  ط١ةةةخ ٌةةةُ ٠عةةةؾ ٌٙةةةُ

اٌذةةةةةٛفر أفوةةةةة ْ ٕغ١ةةةةة ُٔٙ ٚ اهةةةةةجغسٌُٙ أُةةةةةظ ب األفّ اٌةةةةةـ٠ٓ 

وةةة ٔٛا أهةةة١ ؽا    ُةةةبظٛا كعةةةؾ االطةةةجسي رب١ةةةؾا  ةةةٟ ٕٚةةةُٕٙ  ٠ُوةةة لْٛ 

 ك ٌمٛر ٚ ٠وؼقْٚ ك ١ٌٔ و ؽْٚ ِم كً.

٘ةةةةـٖ اٌو١ هةةةة   ثشوةةةةؾت  ةةةةٟ ه١ هةةةة  "األفّ اٌّظقٚلةةةة "  

جةةةةةٝ لجةةةةةً اٌةةةةةـ٠ٓ لجٍةةةةةٛا ٚ ٚ ِوةةةةةجٕٕٛ ت  ٚط ِةةةةةلافوأٞ طةةةةةقق 

رةةةةـكٛا  ٚ لةةةةؾ  اٌىذ١ةةةةق ِةةةةٓ ِقاوةةةةل االهةةةةج١ن ْ ِقاوةةةةل ثعةةةةـ٠ي ٚ 

ثمج١ةةةً  ٌةةةـٌه ثبٕةةةٝ اٌّش ٘ةةةؾ٠ٓ أهةةةٍٛب اٌمِةةة ٍ: اٌةةةٕفن كةةة ٌٕفن ٚ 

 اٌع١ٓ ك ٌع١ٓ ٚ اٌوٓ ك ٌوٓ ٚ اٌشقٚص لِ ٍ.

 فةةةةٟ ِةةةةؾر دسدةةةة  أرةةةةٛاَ ِةةةةٓ رّةةةةق اٌذةةةةٛفر  أٞ ِةةةةٓ  ةةةة ثض  

اٌّش ٘ةةةةؾ٠ٓ ِةةةةٓ ثّىةةةةٓ  1957اٌةةةةٝ  ةةةة ثض ٔةةةةٛ ّبق  1954ٔةةةةٛ ّبق 

رّةةةةةةٛؽ  50.746ِلفرةةةةةة  اهةةةةةةج١ن ١ٔ   ٚ لنةةةةةةع  6.353ثؼق٠ةةةةةةي 
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ِةةةةةةةةةٓ األٔعةةةةةةةةة َ ٚ  587.700ث١ٍ١غقا ةةةةةةةةةٟ  ٚ  ثةةةةةةةةةسف  طةةةةةةةةةٛاٌٟ 

اٌّٛاًٟ
1
 . 

ٚ ٘ىةةةـا اهةةةجّقت ر١ٍّةةة ت طةةةقق ِةةةلافو اٌّوةةةج١ٕٕٛٓ ِٕةةةـ  

 19أنسلةةةةٗ اٌذةةةةٛفر اٌشلاسق٠ةةةة   ٍةةةةٝ   ٠ةةةة  ثٛل١ةةةةس اٌمجةةةة ي  ةةةةٟ 

ب ٚ أؽار فؽو    ى ٔةةةةت ٘ةةةةـٖ اٌع١ٍّةةةة ت ٚهةةةة١ٍ  طةةةةق1962ِةةةة فم 

ٌٍىٌٛةةْٛ  ط١ةةخ لجٍةةت اٌذةةٛفر اٌىذ١ةةق ِةةُٕٙ  ػ ُةة  اٌّعجةةؾ٠ٓ اٌةةةـ٠ٓ 

ٌةةةُ ٠ىجفةةةٛا كجشق٠ةةةؾ اٌفسطةةة١ٓ ِةةةٓ أفآةةة١ُٙ  كةةةً لجٍةةةٛا اٌىذ١ةةةق ِةةةُٕٙ 

 ٚ ٔىٍٛا كُٙ  ٟ ِقاولُ٘ االهج١ن ١ٔ .

 

 

 

 

                                      
1
 Philippe Bourdel : le livre noir de la guerre d’Algérie, Français et Algériens, 

1954 – 1962, France 2002, p, 184. 
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 جــــــائــــحـــة و النــــــــاجمــــالخ

 الخاجمة -أوال 

 ٗخضح لٌا هوا سبق عرضَ:

 أى القْاً٘ي الوٌظوت لالسخ٘طاى قد هرث بورحلخ٘ي ُاهخ٘ي  -1

  1871إلٔ غاٗت  1881األّلٔ: هي 

 .1996إلٔ غاٗت  1871الثاً٘ت: هي 

القوووْاً٘ي الوٌظووووت لالسوووخ٘طاى ةاًوووج ًاباوووت هوووي أُووودا  ال ٘اسوووت ا سوووخاوا ٗت  أى -9

ّالخوووٖ ةاًوووج هأوووبات بجفروووا  الخئوووا و ا سوووخ٘طاً٘ت األّ ّب٘وووت فوووٖ الاوووالن   ،فوووٖ الئرا ووور

 الئدٗد ّاسخرال٘ت ّجٌْو إفرٗق٘ا.

ةاًوووج القوووْاً٘ي ا سوووخاوا ٗت  حِووود  إلووؤ حِووودٗن البٌ٘وووت ا قخ وووا ٗت ّا جخواع٘وووت   -8

 ف٘ت لألُالٖ الو لو٘ي ّالخٖ بٌ٘ج علٔ الأرٗات اإلساله٘ت هٌذ قرّى .                            ّالثقا

ٖ ُوووووووذٍ الخأووووووورٗااث خطووووووور القوووووووْاً٘ي ا سوووووووخاوا ٗت علووووووؤ اإل وووووووال  ُوووووووأى إ -4

ب وووبال ا ًاراسووواث ، ا سوووخ٘طاً٘ت الخوووٖ ل عوووج الووووْث ّ الووودها  فوووٖ الوئخوووو  الئرا ووورٕ

 لٔ ال راى الو لو٘ي.الخط٘رة الخٖ ظِرث عٌد الخطب٘ق ع

علووؤ  اغلوووال القوووْاً٘ي  ا سوووخاوا ٗت ٗخضوووح أى ُوووذٍ القوووْاً٘ي ةاًوووج  باووود ا وووال   -5

ةال ل ووولت هرحبطوووت ٗباضوووِا الوووباك ّهرولوووت ةوووذلي لباضوووِا . هٌوووذ بداٗوووت ا حوووخال  إلووؤ 

 ًِاٗت الحرو الاالو٘ت األّلٔ. 

ةاًووووج هووووي جاًووووال أخوووور حِوووود  إلوووؤ ح خ٘ووووج  لالسووووخ٘طاى،ى القووووْاً٘ي الوٌظوووووت إ -6

القبا وووول ّالوئخووووو  الئرا وووورٕ ّالقضووووام علوووؤ  ّن الوقاّهووووت. ّحئ ٘وووو  هٌوووواب  ال وووووْ  

 لدٓ ال راى األُالٖ .

ّحأووووئ٘   األ ض،ةوووووا أى جو٘وووو  القووووْاً٘ي ةاًووووج حِوووود  إلوووؤ ال وووو٘طرة علوووؤ   -6

 ا سخ٘طاى ّحٌظ٘وَ ّحثب٘خَ فٖ األ اضٖ الخ بت.
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ظِووووْ  هئخووووو  أّ ّبووووٖ جدٗوووود ّ خ٘وووول غرٗووووال فووووٖ عا احووووَ ًّظوووون ح٘احووووَ ّأخالقووووَ  -8

ّسوولْة٘احَ سوواُن الوووٖ حوود با٘وود فوووٖ ح ر٘ووي البٌ٘ووت ا جخواع٘وووت للوئخووو  الئرا وورٕ، فضوووال 

. فاًخأووووورث عوووووا اث ال ووووورر البطالةةةةةة والالةةةةة  والبةةةةة شعوووووي ح أوووووٖ فالفوووووٖ الخخلووووو : 

ن ّشووووْ٘  الخ  وووو  األخالقووووٖ ّاإل هوووواى ّالر،ٗلووووت، الأووووٖم الووووذٕ أ ٓ إلوووؤ اًِ٘ووووا  القوووو٘

 ّالخ ري ا جخواعٖ.

ححطووووو٘ن هراًوووووت ًّ وووووْ، الاوووووا الث الئرا رٗوووووت الرب٘ووووو رة، الخوووووٖ ةاًوووووج حوثووووول ق٘وووووا اث  -9

 هرٗخووووَ الواٌْٗووووتت بوووول ا جخواع٘ووووت ّاإل ا ٗووووت ّال ٘اسوووو٘ت. ًووووخ   للوئخووووو  الئرا وووورٕ ّ

ي إلوؤ عووي ةوول ،لووي حووور  فووٖ ّحوودة الوئخووو  ّح روو رَ فضووال عووي حأوور  أفوورا ٍ. أ ٓ ،لوو

  فووووٖ الووووودى الربوووورٓت حلووووي الو ل وووو ت هووووي الخئووووا  البرجوازيةةةةة الاسائريةةةةة ضوووووْ    

ّالقضووواة ّالوثق ٘ووو ي، ّالْجِووو ام ّاألع٘ووواى.. لخجخوووذ الئال٘وووت األّ ّب٘وووت الئدٗووودة ّظوووا  ِن 

ّهرووواًخِن ا جخواع٘وووت. ّحخ ووور  حئووواٍ الئرا ووورٗ٘ي األ ووول٘٘ي باووودُا برووول أًوووْا  ال وووْم 

قخ وووا ٕ، ّبرث٘ووور هوووي هظووواُر الق وووْة ّاإلق وووام فوووٖ الح٘ووواة فوووٖ الو٘وووداى ا جخوووواعٖ ّا 

 ا  ا ٗت ّال ٘اس٘ت. 

حطوووون ا سووووخ٘طاى اٗضوووووا الورا عووووْى ّال الحوووو ْى هوووووي خووووال  اًخوووورا  الولر٘وووووت   - 01 

الر اع٘وووت ّ ال الح٘وووت هوووي أ وووحابِا، ّ أ غووووْا علووؤ ب٘ووو  هوووا بقوووٖ هٌِوووا بجٗووودِٗن عبووور 

هوووا   الِ٘وووْ ت لخوووٌخ ك الولر٘وووت الر اع٘وووتإ ُاقِووو ن بالضووورا ال ّال،راهووواث، ّ بووو ا سووو ِام 

  م. 1918ّعام  1888ب٘ي عاهٖ 

إلووؤ جاًوووال ُوووذٍ ال ٘اسوووت ا سوووخ٘طاً٘ت ا سوووخاوا ٗت القاسووو٘ت، فقووود حاووورض األُوووالٖ  - 00

، 1868، 1867ْام: إلووؤ ًربووواث ّه ووواعال قاسووو٘ت أخطرُوووا ةووواى ج وووا  ّهئاعووواث أعووو 

م. ًئووووووون عوووووووي ،لوووووووي ح أوووووووٖ األهوووووووراض ّاألّب وووووووت ةوووووووالرْل٘را، 1991، 1897، 1898

ّالخ٘ ووووْف.. فقوووودّا  علوووؤ أفرُووووا ةوووول شووووٖم بوووول ححووووْ  اغلووووبِن إلوووؤ خواسوووو٘ي   بوووواث 

ُّووووْ اٙهوووور الووووذٕ اضووووطر هاووووَ   ع٘ي ّعوووووا  هْسووووو٘٘ي با سووووخ ئا .الواشوووو٘تز ّهوووورا

احئِوووج الرث٘ووورّى إلووؤ الِئ ووو رة خوووا     البلووود، ّ ةاًوووج أةبووور هْجووواث الوِووواجرٗي قووود 
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إلوؤ فرً ووا ّحوون اسووخ،اللِا ٌُووا  للاووول    فووٖ األعوووا  الأوواقت فووٖ الو وواً ، ّشووق أً ووا  

 الطرقاث ّبٌام الئ ْ .. ّغ٘ رُا 

أ ٓ  ووودّ  باوووك القْاً٘ووو ي ا سوووخ٘طاً٘ت ّحطب٘قووو ِا إلووؤ حووودًٖ فوووٖ حرب٘وووت الواشووو٘ت  -01 

  ـاشخمةةةب وووبال ا سوووخ٘الم علووؤ األ اضوووٖ ال وووالحت للرعوووٖ، ّأ وووبح ال ووو الن هئووور   

 أّ أج٘ر فٖ هرا   لو خْ ٌ٘ي باد أى ةاى ُْ  احال األ ض ّالث رّة. 

اخخ وووووام الو س ووووواث القبل٘وووووت الخقل٘دٗووووو ت الخوووووٖ ةاًوووووج ح ووووواعد ال الح٘ووووو ي، ًخ٘ئوووووت  - 02 

لو ووووا  ة اإل ا ة ال رً وووو٘ت أ اضووووٖ الحبووووْف  أهووووال  األّقوووو ا  الدٌٗ٘ووووتز، ّإل،ووووام  ّ  

د ال الحووو٘ي ّال قووو رام ّعوووابرٕ ال وووب٘ل.. الرّاٗوووا ب ووو خِا ه س ووواث حقل٘دٗوووت ةاًوووج ح ووواع

أ ٓ ةووو ل ،لوووي إلووؤ حووودُْ  عوووا ة خووورى الحبوووْو الخوووٖ ةث٘ووو را هوووا سووواعدث ال الح٘ووو ي فوووٖ 

 الوْاسن غ٘ ر الوٌخئت.

م، 1868  عوووووامسةةةةةسناجوش لو  ةةةةةولثإى فوووووخح بووووواو الخئٌووووو٘  ب ووووودّ  قووووواًْى   - 03

ح٘ووووو بوْجبووووَ أ ووووبح للئرا وووورٕ الو وووولن الحووووق فووووٖ  لووووال الحقووووْ  ال رً وووو٘ ت ب ووووِْلتت 

  ُوووذٍ لووون حرلةةةة الةةةر  شووور  أى ٗلخووورم بوووالخرّ  عوووي أحروووام الأووور  اإلسوووالهٖ. لروووي  

ة، ّ ةوووواى عوووود  الووووذٗي أقبلووووْا علوووؤ الخوخوووو   حلووووق هووووي الأوووواال الئرا وووورٕ إٔ إقبووووا  بووووالور 

ا   ٗبوووالحقْ  ا حالوووت قووودهج  431الْاقووو  أى هوووي أ ووول   روووا  ٗوووذةر.ل رً ووو٘ت ضووو ٘ل جووود 

حالوووت هٌوووذ عوووام  165لطلوووال الخئٌووو٘  بوقخضووؤ قووواًْى سوووٌ٘احْف ةًْ وووْلج، سوووئل قبوووْ  

 هئٌ ا.  07011م 1881مت ّبذلي لن ٗخئاّل عد  الوئٌ ٘ي حخٔ عام 1868

 ب ووبال الواشوو٘تال  الرث٘وور هووي ُوو إلوؤ ّحطب٘قِووا الوراسوو٘ن ُووذٍ  وودّ  أ ٓ لقوود -15

 ًأوا  علؤ الْضو  ُوذا اًارو ، للرعوٖ  والحت ةاًوج الخوٖ األ اضوٖ علؤ ا سوخ٘الم

 الواشو٘ت قطاواى حو رةت األح٘واى أغلوال فوٖ حْق و ج بو ل ا قخ وا ٕ، ّحارقلوج القبا ول

 الخئووا ٕ الٌأووا  علوؤ حجف٘وو رُا لووذلي ّةوواى .الأوووا  إلوؤ الئٌووْو هوو ي لوْسووو٘تا

 غوو ذام علوؤ الوخرحبووت اٙفوو ا  إلوؤ إضووافت الواشوو٘ت. ّحئووا ة حرب٘ووت علوؤ الوخرحووال

 .الوْا ٌ٘ي
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 الولر٘ وو ت، فج ووبحج حق وو٘ن إلوؤ اإلًخووا  لْسووا ل الق وورٕ الخحووْ  ُوو ذا أ ٓ -05

 هئوور  حوود ٗئ٘ا ال ووالن أ ووبح بح٘ووو هٌخأوورةت ّالوضووا بت ّالأوورام الب٘وو  عول٘وو اث

 ..األ ض ةاى هال ي أى باد الو خْ ٌ٘ي هرا   فٖ اأج٘ر أّ ،خواف

 هووي ةب٘وور عوود  ُئوورة إلوؤ ةذلوو ي ا سووخاوا ٗت ا قخ ووا ٗت ال ٘اسووت ُووذٍ أ ث -06

 ُوذٍ  فضوْا الوذٗي الئدٗود، أّ الْضو  هو  الخر٘و  هوي ٗخورٌوْا لون الوذٗي الوْا ٌ٘و ي

 أّ الووودى إلوؤ  اخل٘ووت الِئوورة ُووذٍ ّةاًووج  هقاّهخِووا. علوؤ قووا  ٗي ّغ٘وور ال ٘اسووت

 الو،وورو، إلوؤ ّخا ج٘ووت ا سووخاوا ٕ ال،ربووٖ الخووجف٘ر عووي البا٘وودة الئوور ام الوٌووا ق

 .أخ رٓ ّ ّب٘ت أ ّ ّ  ّفرً ا

 علؤ ّالوضووا ب٘ي الوووراب٘ي  هووي عوو د ا اجخووذبج ّاإلجووراماث الوراسوو٘ن ُووذٍ إى -07

 ٗقوودهًِْا الخووٖ القوورّض فووٖ أٗضووا بوول فح ووال ّالأوورام الب٘وو  فووٖ     األ ض،

 ب وبال  عوآّ إقاهوت أّ األ ض. علؤ الرسوْم أّ لدفو   الضورا ال، األ ض أل وحاو

الوووالر٘ي  هووي ٗخقاضووًِْا فا وودة هقابوول اإلقووراض غ٘وورٍ. ُووذا أّ الحئوور أّ الو ووا  ة

 191 إلؤ ح ول ح٘وو األح٘واى هوي ةث٘ور فو ٖ هرح اوت ً وبخِا ّةاًوج ًقودا، أّ عٌ٘وا

 .بالوا ت

 ح واعد ةاًوج الخوٖ الخقل٘دٗوت القبل٘وت الو س واث اخخ و ام إلؤ ال ٘اسوت ُوذٍ أ ث -ـة 08

 اإل ا ة لخولوو ي ًخ٘ئووت الوثووا  سووب٘ل ّعلوؤ.  سوو٘ ا الوح ووْ  ال الحوو٘ي  حوو٘ي ٗرووْى

 ح وواعد ةاًووج حقل٘دٗووت ه س وواث ب وو خِا الرّاٗووا الحبووْف. إل،ووام أل ض ا سووخاوا ٗت

لل الحو٘ي  حقو دم إقطاع٘وت ةاًوج شوبَ الرّاٗوا حلوي أى إلؤ ًأو٘ر أى ٗئوال ال الحو٘ي، لروي

 .الق ا ن ا قخ ا ٕ الْض  هي أٗضا ب لطخِا، ّلخ خ ٘د لخحخ ع اإلعاًاث

غ٘وور  الوْاسوون ال الحوو٘ي فووٖ ح وواعد ةاًووج الحبووْو الخووٖ خوورى عووا ة حوودُْ ث -11

 فون ّهوي إقطواعٖ اقخ وا ٕ ّضو  فوٖ ال والن ٗئٌِ٘وا فْا ود الاوا ة لخلوي ّةواىالوٌخئوت. 

 ال و الن لح٘واة الو خقو رة الوا٘أو٘ت الضوواًاث حوا  إٔ علؤ فِ٘ووا   حخوْفر  أسووالٖ

 ّأسرحَ. 
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ا سوووخ٘طاى ّ ا حووووخال  بأوووورل عوووام ةاًووووج لِوووووا ظوووواُرة ّ علووؤ أٗووووت حوووا ، فوووو ى 

 آفا ُوا الاو٘قت علٔ األ ض ّ الحْ٘اى ّ هخخل  ح٘اة الوئخو  الئرا رٕ.

 النحائج –ثا سا  

 اإل اازات المحققة

 أّ : اًئال الوأرّ  فٖ شرل ةخاو ححج عٌْاى :

  الخأرٗااث الوٌظوت لالسخ٘طاى ا سخاوا ٕ ّ أفا ُا علٔ الوئخو  الئرا رٕ 

 فاً٘ا: إًئال ف ل ٗد ف ةوق٘اف فٖ برًاه   ٘لت حا ٗ   .م. .

 ُذا ال  ل  ب  فٖ ةخاو هٌأْ اث جاهات قالوت. 

 إلعدا  هذةراث حْ  ظاُرة ا سخ٘طاى. الواسخرفالثا: حْجَ٘ فْ  هي  لبت 

ححضوووو٘ر  سووووالت  ةخووووْ اٍ هووووي  وووور  احوووود أعضووووام فرقووووت الوأوووورّ  األسووووخا، :  اباووووا: 

  الح فرةْف. الدةخْ  ححج إشرا  األسخا، اشٖ  ّابحٖالا٘

  .1871-1887عٌْاى  الرسالت :   اإل ا ة ا سخاوا ٗت فٖ الئرا ر 
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 قــانمالح
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 االحرجاجاخ و انشكاوي

 اووثزوفاوض - أوىر أرشيف

A.O.M.1H6 

 

 10وثيقح رقم 

 

٘ا   األٚي خّابظٜ 22 ٠صبؼزاث هاؽّجاٌ اٌدؽ٠اعح خاٛاة األ٘ابٌٟ ؾِاؽ ِآ ِدٌٙٛاخ ؼقابٌخ

 اٌٍؽاخ إٌاٝ اٌعؽث١اخ اٌّىبرات َاجبِ ؾِاؽ ِآ خّاذرؽ خٌبقااٌؽ ،٘اػَٖ 1849ـؽ٠اًأ15اٌّٛاـماً

 .ك١خٔاٌفؽ

 عٍّااذ اٌزاٟ "أوبغ٠جٙااب" " ٚثاا ٌٍٕابـٙب رُاا١ٍٍة" اٌّجهاؽ خؽ٠ااعح اٌؽقابٌخ رٍااه ارّٙااذ ٌماع

يٍااخ: لب ٌالقاازعّبؼمؽ٠عااٟ ر ٚ ط١ٟرااٛث ِٟٙبزفاقاا ىًناا ـااٟ ِزكاابيٍخ ىاابؼ اٌدؿايااؽ١٠ٓـأ ػثااخثغ عٍااٝ

 ِآ ثاػٌه إٌابـ إضجابؼ( واػا)  ـب٠اعح ب.....ـّا ٚاألِٚابْ ؽٜٚاٌما ٌجٍاعاْا أِؽثا إٌابـ رُؽجاأض ىاُ"أٔ

 واػٌه لٍازُ ٚ ِٕابؾ  ٌىاُ ٠جاك ٌٚاُ اٌاِٛٓ( عٍاٝ اقاز١ٌٛزُ أْ ِٕاػ) ٞأ( ػاوا)ؽجااٌ ُرأضاػ زا١ٓ

 ثااً( وااػا) أظ٠بؼٔااب ٚاززااؽاَ( أِٛؼٔااب ـااٟ اٌزااعضً أٞ) أِٛؼٔااب ـااٟ( وااػا) ِطبٌطااخ عاآ ٕااعداٌ ِٕعااذ

 ٍِىاذ ِاب ٚ ـ١اٗ ِاب ٚ ؽجااٌ ،ٚؾ٠بظحرفعٍاٗ أْ أؼظد أِاؽا ٠طبٌفاه ٠ماعؼاْ ِآ اٌجاؽ أضاػد أاه

ٚ  قاجسبٔٗ هللا إال ازاع ٠ّٕعاه ـاال لازٍُٙ أٚ اٌٍّاه ِآ ٔاؿعُٙ أؼظد اْ ٚ  ٌاه( واػا) وٍٙاُ ٠ُٙأ٠اع

 رعبٌٝ.
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 مزاكش االطريطان انري كان يعذب فيها انجشائزيىن 

 واليح ططيف : 

 ِؽوؿ رعب١ٔٚخ اٌّعّؽ ـبٔكب ثجئؽ اٌعؽل

 ِؽوؿ اًٌؽاؾ إٌٛايؽ زب١ٌب ثبٌجالؼخ 

 ١َعخ وَٛ ثجئؽ اٌعؽلِؽوؿ اٌسبقٟ 

 ِؽوؿ ثؽج اٌعٛؼالجخ ١َعخ ر١ىٛال ثبٌجالؼخ 

 

 انكىتاويح :  5دوار رقم 

 خٛؼِبْ ؼ٠ؿٞ 

 ِؽوؿ ث١ُبء ثؽج 

 ِؽوؿ ١َعخ ظ٠جالٔٛ

 ِؽوؿ ١َعخ ثطبٞ ثسّبَ اٌكطٕخ 

 ِؽوؿ ١َعخ لؽٚقٟ ثسّبَ اٌكطٕخ 

 ِؽوؿ ثبَ ٌعجٛي ِؽوؿ عبَ 

 ِؽوؿ ١َعخ وكبْ ثطب٠خ 

 ث١ج١ؽ ثطب٠خ ِؽوؿ وْٛ ظاؼ 

 ِؽوؿ ١َعخ وؽاظٚ ِطسٕخ ع١هٛؼ ثطب٠خ 

 

 جميهح مزكش:

 ِؽوؿ ثؽزّْٛ 

 ِؽوؿ ع١ٓ اٌكٍطبْ 

 ِؽوؿ ن١جٛة 
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 ِؽوؿ اٚالظ ٠عمٛة 

 ِؽوؿ ظؼا  ثٓ عط١خ 

 ثزبنٛظح –ِؽوؿ ع١ٓ اٌكٍطبْ 

 ثزبنٛظح   –ِؽوؿ خالٚح         

 ثزبنٛظح  –ِؽوؿ ر١بْ ظٚثبْ    

 

 مزاكش جيش انعذو انفزوظي:

 َ  5511ِؽوؿ عّٛنخ ضبو ثزعػ٠ت اٌّٛا١ِٕٓ أٔهأ ـٟ قٕخ 

 َ 5591ِؽوؿ ث١ٕخ اٌط١ٓ لؽ٠خ ٌعٛاِؽ ضبو ثزعػ٠ت اٌّٛا١ِٕٓ ٚاٌمزً اٌدّبعٟ أٔهأ قٕخ 

  5591ِؽوؿ عمبة ثأٚالظ لب٠ع أٔهأ قٕخ 

 ِؽوؿ قٛق اٌدّعخ أٔهأ ٌّؽالجخ اٌّٛا١ِٕٓ ٚرعػ٠جُٙ 

  5519 ضبو ثبٌزعػ٠ت ٚاٌمزً اٌدّبعٟ أٔهأ قٕخ ِؽوؿ ٌٛؾ٠ٓ ِهزخ ثؽثبـ

  5519ِؽوؿ ر١ؿ ٌجهبؼ ضبو ثبٌزعػ٠ت ٚاٌمزً اٌدّبعٟ أٔهأ قٕخ 

  5515ِؽوؿ ِهزخ لؽلٛؼ ِبٔزبٔٛ ضبو ثّؽالجخ اٌثٛاؼ أهأ قٕخ 

  5511ضبو ثبٌطبيؽاد اٌعّٛظ٠خ أٔهأ قٕخ  –ِؽوؿ ؼأـ رم١طٛٔذ 

 ِؽوؿ ثٕٟ عؿ٠ؿ 

 ِؽوؿ نعجخ اٌؿلبؼ

 وبؾ اٌؽُ  ِؽوؿ

 ِؽوؿ ظؼ  ثٌٛسبذ ع١ٓ اٌكجذ 

 ِؽوؿ ع١ٓ قطر ع١ٓ اٌكجذ 

 ِؽوؿ ِٛؼأخ ِعب٠ٚخ 

 ِؽوؿ وؽَ عٍٟ قؽج اٌؽٛي 
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 ِؽوؿ ٌمٛاؼظ

 ِؽوؿ اٌٛاظٞ اٌجبؼظ 

 ِؽوؿ ر١ّؽ٠دذ

 ِؽوؿ خٕدٓ

 

 واليح قظىطيىح 

 انمزاكش انعظكزيح ومزاكش انشزطح نهعذو:

 كىؽ٠خ .اٌمًجخ ِٚعؽٚـخ ثكدٕٙب اٌىج١ؽ ٚاٌّسىّخ اٌع

 لًؽ اٌجبٞ 

 ظاؼ اٌطٍجخ ٌٍمجعبد اٌسّؽ ٚاٌكٛظ ٌالـ١ؿ االخٕجٟ 

 

 محافظاخ ومزاكش انشزطح 

 اٌّسبـظخ االٌٚٝ ثدبٔت ِؽوؿ اٌهؽِخ 

 ِؽوؿ ـٕعق اٌؿ٠ذ ٌٍزعػ٠ت 

 ِؽوؿ ثدبٔت اٌٛال٠خ 

 

 وقاط انحارطح انعظكزيح نثاترح وانمرىقهح 

 ِؽوؿ ؼاـ اٌمٕطؽح ق١عٞ ؼانع 

 ؼزجخ اٌدّبي زّبَ ثٓ ل١ٍعخ ٌٍجسث ٚاٌزعػ٠ت 

 اٌكٛق اٌمع٠ُ قطسخ ِؽوؿ ٌٍّؽالجخ 

 زّبَ اؼثع١ٓ نؽ٠ؿ إٌؿي اٌىج١ؽ ؼز١خ اٌدّبي االلبِخ اٌُجبِ 

 



422 
 

 ضثاط انشؤون االههيح ) انصاص ( مىها 

 ِؽوؿ ثٛنالؼُ ثبٌطؽ٠ك اٌدع٠ع 

 

 مزكش انعذو ووقاط حزاطح نهىاحيح انثانثح قظىطيىح 

 اٌٙؽ٠خ 

 اٚالظ ؼزّْٛ

 اٚالظ ٔبيؽ ٌطؽٚة

 ٚاظٞ ز١ّّٟ ) ِطبؼ قبثمب(

 ِؿؼعخ ثٛظٞ

 ِؿؼعخ ؼ٠دبِٟ ع١ٓ اٌجبٞ 

 ظؼا  إٌبلخ ِؿؼعخ ًٌّبٌٟ اٌجعؽا٠ٚخ 

 لطبؼ اٌع١م ع١ٓ اٌجبٞ 

 ِؿؼعخ وؽ٠ؽ 

 ِؿؼعخ ِٛقىخ ٌٍمؽٚٞ 

 ِؿؼعخ ١ٌِٛؽ 

 ِؿؼعخ ٌٛ 

 ِؿؼعخ قزٟ 

 ِؿؼعخ خ١ؽٞ 

 ِؿؼعخ اقزٟ ِبق١ٓ 

 ِؿؼعخ ث١ًٛ 

 ثىٕخ اٌعضٍخ ) ِؽوؿ اٌعدؿح زب١ٌب( 

 ِؿؼعخ و١ٔٛؽ 
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 وقاظ انحزاطح 

 ِؿؼعخ رٛؼي

 ِؿؼعخ ثٛٔفخ 

 ِؿؼعخ اًٌؽاٚٞ

 ِؽوؿ ثٛٔٛاؼح 

 ِؽوؿ اٌىسبٌهخ 

 ِؿؼعخ ثٛزدؽح 

 ِؿؼعخ ظٌٚٛ يبي

 ِؽوؿ ق١ٙؽ٠ف اٌىج١ؽ ، الززٛايٗ أؼثع ثىٕبد 

 ضؿاْ اٌّبء ًٌبو

 ِؽوؿ ِطؿْ اٌسجٛة 

 ِسطخ اٌكىخ اٌسع٠ع٠خ 

 وؿ ي١ؽثٕخ ِؽ

 ِؽوؿ ِهزخ اٌدجبٔخ 

 

 دائزج مزكش انعذو ووقاط انحزاطح سيغىد يىطف حانيا 

 اٌععؽح اٌؽخب١ّ٠خ 

 ق١عٞ ٌطُؽ 

 ِؽوؿ ع١ٓ اٌىب٠ٍخ : اٌّطزى ـٟ اٌهؤْٚ اال١ٍ٘خ ) ًٌبو( 

 ِؽوؿ ؼاثر اٌعكىؽٞ اٌه١ٙؽ 

 لًؽ إٌعدخ 

 ِؽوؿ لٕطؽح اٌسع٠ع 
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 ِؽوؿ ثٓ ز١ّعاْ

 ِؽوؿ القٟ 

 ِؽوؿ قطب٠ر

 ِؽوؿ اٌؿ٠ٚز١ٕخ 

 ِؽوؿ ِؿؼعخ ؾ٠ٍخ 

 ِؽوؿ ثٛضٍؿ

 ِؽوؿ ِؿؼعخ ـٛغ

 ِؽوؿ ؾ٠بظ

 ِؽوؿ ع١ٓ اٌىؽِخ 

 ِؽوؿ ا١ٌٍّّٕخ 

 ِؽوؿ اٌع١ٓ اٌىج١ؽح

 

 وقاط انحزاطح

 ِؿؼعخ اٌٛخٗ

 ٔمؿ اٌكىخ اٌسع٠ع٠خ اٌععؽح

 ا١ٌّٕبء

 قؽؽاِٛٔب

 ؼِٚب ٔبوكٛ 

 لٕطؽح اٌسع٠ع

 لًؽ إٌعدخ 

 ِهزخ اٌّبؼح اٌكٛقبٟٔ 

 ـطٟ ِؿؼعخ خب
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 ِؿؼعخ ؼ٠ف

 ِؿؼعخ ٔىٍٟ

 ِؿؼعخ يٟٛٔ

 ِؿؼعخ ثجٛي

 نعجخ اٌّعثٛذ 

 اٌكىخ اٌسع٠ع٠خ ع١ٓ اٌهٛن 

 ِسطخ اٌمطبؼ اٌمٕطؽح اٌىسٍخ 

 ِؿؼعخ ث١ىٖٛ

 ِؿؼعخ ـبؼٌخ 

 ِؿؼعخ رؽ٠فٛ 

 ِؿؼعخ ثٓ ن١ىٛ 

 ِؿؼعخ ـٛؼ 

 اٌّبٌسخ ٚاظٞ اٌجمؽاد.

 

 مزاكش انرعذية جيجم قانمح :

 واليح : جيـــجم

 انميهيح قظمح : 

 مزكش انرعذية

 اٌّؽوؿ اٌىج١ؽ ٌٍزعػ٠ت      اٌّكزهفٝ زب١ٌب

 ِؽوؿ اٌعٚؾ٠بَ ثجؽٚ        اٌكٕبِؽ

 ؼؽثٟ يبٌر    -4-ِؽوؿ   

 ـٟ يبٌر ثدبٔت زٟ ٌعالِخ     -1-ِؽوؿ   
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 ِؽوؿ أضؽ    ثبٌكٛق اٌعِّٟٛ قبثمب

 

 مزكش انرعذية تانعىصز:

 اٌعٚؾ٠بَ ث١ؽٚ ثبٌعًٕؽ

 اٌّسبؼلخ اٌعًٕؽِؽوؿ اٌزعػ٠ت 

 ِؽوؿ اٌزعػ٠ت ثبٚالظ عٛاِ اٌعًٕؽ :

 مزكش انرعذية تقظمح تىراوي تههادف:

 ِؽوؿ اٌزعػ٠ت ثمكّخ ثٛؼاٚٞ ثٍٙبظؾ:

 ِؽوؿ اٌزعػ٠ت ثبًٌّعبء ظٚاؼثٕٟ اـزر 

 

 قظمد خيزي واد عجىل:

  19/5595ِؽوؿ اٌزعػ٠ت ثأ٠عَ ثٕٟ ثٍعجع 

 اٌعًٕؽ ِؽوؿ اٌعًٕؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت 

 اٌّسبؼلخ اٌعًٕؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 ق١عٞ ِعؽٚؾ ـ/ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت 

 اًٌّعخ ظٚاؼ ٌّك١ع ـ/ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت 

 ثٍسّبَ ـ/ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 اٌعؼظاؼح ِبٔىٟ ـ/ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 اٌُ اٌعًٕؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 اٚالظ ِكعٛظح اٌعًٕؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 ؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت قالَ اٌعًٕ

 ثٛعّبؼح اٌعًٕؽ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت



427 
 

 ق١عٞ اٌؿؼٚق ق١عٞ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت 

 ٌّؽٚج ق١عٞ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 ثٛاٌمؽٚظ ق١عٞ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 االؼثعبء ق١عٞ ِعؽٚؾ ثٗ ِؽوؿ ٌٍزعػ٠ت

 انجٛا١ٍ١ٌّخ 

 قٛق االث١ٕٓ ا١ٍ١ٌّخ 

 اٌّؽبٌٛح ا١ٍ١ٌّخ 

 ١ٍ١خ ثِٛعع اٌّ

 ظاؼ ع١بل ا١ٍ١ٌّخ 

 ٚال اٌعؽثٟ ا١ٍ١ٌّخ 

 ٌعؽاثخ ا١ٍ١ٌّخ 

 اٌّؽ٠دخ ا١ٍ١ٌّخ 

 اٌّؽالع ا١ٍ١ٌّخ 

 15/91ِىبرت اٌزعػ٠ت ٌٍععٚ ٚا١ٍ١ٌّخ         ِىبرت اٌزعػ٠ت ٌٍععٚ ٚثعايؽح اٌطب١٘ؽ 

 لط١ٕخ                                                    األ١ِؽ عجع اٌمبظؼ

 اٌطب١٘ؽ                                                         ثٛٔعدخ

 اٌعًٕؽ                                                        اٌهمفخ 

 اٌّسبؼلخ                                                       خ١ّبؼ

 ِعؽٚؾ                                                ق١عٞ عجع اٌعؿ٠ؿ ق١عٞ

 اًٌّعخ                                                        ثؽج اٌطب٘ؽ

 ثٌٛسّبَ                                                        اٌهسٕخ 

 ثٛظ٠بْ                   اٌعؼظاؼح ثٕٟ ـزر                          
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 ا٠عَ                                                      أٚالظ عكىؽ 

 أٚالظ ِكعٛظح                                          ِؽاظح ظايؽح رىكبٔخ

 ثٌّٛؽٚج                                               رٕمالقذ ظايؽح رىكبٔخ

 ٚاظ خٕدٓ ظايؽح رىكبٔخ                                      ق١عٞ ؼؾٚق   

 

 واليح قانمح :

 انزقم انرظهظهي اطم انمزكش انمكان انثهذيح مالحظح

 01 اٌدٕعاؼِخ لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ

 02 اٌهؽِخ اٌّع١ٔخ لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ

 03 اٌثىٕخ اٌعكىؽ٠خ لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ

 04 اٌهؽِخ اٌهؽع١خ لبٌّخ لبٌّخ لبٌّخظايؽح 

 لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ
نؽِخ اٌّعٍِٛبد 

 اٌعبِخ
05 

 لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ
اٌّعٙع اٌفالزٟ 

 اٌطبو
06 

 لبٌّخ لبٌّخ ظايؽح لبٌّخ
ثؽخبي اٌُّال د 

 ٌٍزعػ٠ت
07 

 07 ِؽوؿ عكىؽٞ ثٍط١ؽ ثٍط١ؽ ظايؽح لبٌّخ

 08 ِؽوؿ عكىؽٞ زدؽ إٌّمٛة ثٍط١ؽ ظايؽح لبٌّخ

 09 اٌدٕعؼاِخ ع١ٓ اٌعؽثٟ ع١ٓ اٌعؽثٟ ع١ٓ اٌعؽثٟ

 ع١ٓ اٌعؽثٟ ع١ٓ اٌعؽثٟ
١َعخ عٍٟ 

 اٌهؽ٠ؿ
 10 ِؽوؿ عكىؽٞ

 11 اٌدٕعاؼِخ ٌطؿاؼح ٌطؿاؼح ٌطؿاؼح

 12 ِؽوؿ عكىؽٞ ثٛزهبٔخ ٌطؿاؼح ٌطؿاؼح



429 
 

 13 اٌدٕعاؼِخ ثِٛٙؽح ازّع ثِٛٙؽح ازّع ثِٛٙؽح ازّع

 14 ِؽوؿ عكىؽٞ ثالظ وفبؼ ازّع ثِٛٙؽح ثِٛٙؽح ازّع

 15 ِؽوؿ عكىؽٞ ١َعخ أعؼ٠ب ثِٛٙؽح ازّع ثِٛٙؽح ازّع

 16 اٌدٕعؼاِخ ١ٍ٘ٛث١ٌٛف ١ٍ٘ٛث١ٌٛف ١ٍ٘ٛث١ٌٛف

 17 ِؽوؿ عكىؽٞ ١َعخ اللٟ ١ٍ٘ٛث١ٌٛف ١ٍ٘ٛث١ٌٛف

 18 ِؽوؿ عكىؽٞ ٌفدٛج ١ٍ٘ٛث١ٌٛف ١ٍ٘ٛث١ٌٛف

 ثٛعبرٟ ِسّٛظ
ثٛعبرٟ 

 ِسّٛظ

ثٛعبرٟ 

 ِسّٛظ
 19 ِؽوؿعكىؽٞ

 20 اٌدٕعؼاِخ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ

 21 ِؽوؿ عكىؽٞ ١َعخ قععاْ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ

 22 ِؽوؿ عكىؽٞ ثٓ خؽاذ ثٓ خؽاذ ثٓ خؽاذ

 زّبَ ِكط١ِٛٓ
زّبَ 

 ِكط١ِٛٓ

زّبَ 

 ِكط١ِٛٓ
 23 ِؽوؿ عكىؽٞ

 24 اٌدٕعؼاِخ ثٛنمٛؾ ثٛنمٛؾ ثٛنمٛؾ

 25 ِؽوؿ عكىؽٞ ثٛنمٛؾ ثٛنمٛؾ ثٛنمٛؾ

 26 ِؽوؿ عكىؽٞ ِدبؾ اًٌفبء ِدبؾ اًٌفبء ِدبؾ اًٌفبء

 27 ِؽوؿ عكىؽٞ ِِٕٛخ ٚاظ ـؽاؼخ ٚاظ اـؽاؼخ

 28 ِؽوؿ عكىؽٞ ـؽاؼخ ٚاظ ـؽاؼخ ٚاظ اـؽاؼخ

 29 ِؽوؿ عكىؽٞ زّبَ إٌجبيً زّبَ إٌجبيً زّبَ إٌجبيً

 30 عكىؽٞ ِؽوؿ ٚاظٞ اٌهسُ ٚاظٞ اٌهسُ ٚاظٞ اٌهسُ

 31 ِؽوؿ عكىؽٞ إٌهّب٠خ إٌهّب٠خ إٌهّب٠خ

 32 ِؽوؿ عكىؽٞ اٌعٍّخ اٌعٍّخ اٌعٍّخ

 33 ِؽوؿ عكىؽٞ ربٍِٛوخ ربٍِٛوخ ربٍِٛوخ

 34 ِؽوؿ عكىؽٞ ع١ٓ اؼوٛ ع١ٓ اؼوٛ ع١ٓ اؼوٛ
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 35 ِؽوؿ عكىؽٞ ثبٌطخ ثبٌطخ ثبٌطخ

 36 ِؽوؿ عكىؽٞ ضّبقخ ضّبقخ ضّبقخ

 37 ِؽوؿ عكىؽٞ لزٍخ اٌؽِٛي اٌؽِٛيلزٍخ  لزٍخ اٌؽِٛي

 38 ِؽوؿ عكىؽٞ ِهزخ ؾ٠زٟٛٔ ِهزخ ؾ٠زٟٛٔ ِهزخ ؾ٠زٟٛٔ

 39 ِؽوؿ عكىؽٞ ثٍسفبؾ ثٍسفبؾ ثٍسفبؾ

 40 ِؽوؿ عكىؽٞ قالٚح قالٚح قالٚح

 

 خعٚي ث١بٟٔ ٠َٛر ععظ اٌّسزهعاد:

 رقم ذظهظهي اطم انمحرشذ انثهذيح انذائزج مالحظح

 15 عٍٟ نؽ٠ؿ ١َعخ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 10 ع١ٓ قٍطبْ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 10 ع١ٓ ـؽاـ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 14 ثطٍخ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 11 ع١ٓ قٛؾ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 19 قجعخ ع١ْٛ ع١ٓ اٌعؽثٟ لبٌّخ 

 10 ثٛٔؽ٠خ ٌطؿاؼح لبٌّخ 

 10 ١َعخ ثٛظثٛؾ ٌطؿاؼح لبٌّخ 

 10 ثٛزهبٔخ ٌطؿاؼح لبٌّخ 

 15 ازدؽ إٌّمٛة ثٍط١ؽ لبٌّخ 

 51 ١َعخ لٛقٝ ثٍط١ؽ لبٌّخ 

 55 ١َعخ ِك١ٛظ ثٍط١ؽ لبٌّخ 

 50 ١َعخ عدبثٟ ثٍط١ؽ لبٌّخ 
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 50 ١َعخ ظ٠ّبن ثٍط١ؽ لبٌّخ 

 54 ثالظ ؼفبؼ ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 51 ١َعخ ١ٌٙٛظ٠خ ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 59 ١َعخ ظ٠جٛا ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 50 ١َعخ أعؼ٠ب ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 50 ١َعخ يٛؼٞ ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 55 ١َعخ ظ٠زٍٛا ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 01 ١َعخ ظ٠زٍٛ ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 05 ١َعخ إٌبظٛؼ ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 00 ِهزخ ٌطؿاؼح ثِٛٙؽح ازّع لبٌّخ 

 00 زّبَ ثؽاظ  ١ٍ١٘ٛث١ٌٛف لبٌّخ 

 04 زّبَ ٚالظ عٍٟ ١ٍ١٘ٛث١ٌٛف لبٌّخ 

 01 ١َعخ ثٛخْٛ ١ٍ١٘ٛث١ٌٛف لبٌّخ 

 09 ١َعخ قعٛظٞ ٌفدٛج لبٌّخ 

 00 ثٓ ِبثٛل ٌفدٛج لبٌّخ 

 00 زّبَ اٌّكط١ِٛٓ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 05 ِدبؾ عّبؼ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 01 ِدبؾ عّبؼ ع١ٓ ازكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 05 ٌجكبثكخ ع١ٓ زكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 00 ١َعخ قععاْ ع١ٓ زكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 00 ١َعخ ن١بضخ ع١ٓ زكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 04 ع١ٓ عّبؼح ع١ٓ زكب١ٕ٠خ لبٌّخ 
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 01 ثٓ خؽاذ ع١ٓ زكب١ٕ٠خ لبٌّخ 

 09 زبج ِجبؼن لبٌّخ لبٌّخ 

 00 ثٛنمٛؾ ثٛنمٛؾ ثهمٛؾ 

 00 ـح ضؽثبل ثٛنمٛؾ ثهمٛؾ 

 05 ثٛؼ٠بنٟ ثٛنمٛؾ ثهمٛؾ 

 41 ِدبؾ اًٌفبء ِدبؾ اًٌفبء ثهمٛؾ 

 45 اٌّىبقخ اًٌفبء ِدبؾ ثهمٛؾ 

 40 ١َعخ ِؽنٌٟٛ ثٛنمٛؾ ثهمٛؾ 

 40 ِِٕٛخ ٚاظ ـؽاؼخ ثهمٛؾ 

 44 ثٛوّٛؾح ٚاظ ـؽاؼخ ثهمٛؾ 

 41 ـؽاؼخ ٚاظ ـؽاؼخ ثهمٛؾ 

 49 ثٛظؽٚح ٚاظ ـؽاؼخ ثهمٛؾ 

 40 ِؿؼعخ ثؽا١ّ٘خ ٚاظ ـؽاؼخ ثهمٛؾ 

 40 ق١عٞ ع١كٝ ع١ٓ ثٓ ث١ُبء ثهمٛؾ 

 45 خ١ًّ ق١عٞ ع١ٓ ثٓ ث١ُبء ثهمٛؾ 

 11 إٌهّب٠خ إٌهّب٠خ ثهمٛؾ 

 15 اٌم١مجخ إٌهّب٠خ ثهمٛؾ 

 10 ق١عٞ عّبؼ إٌهّب٠خ ثهمٛؾ 

 10 ٌعٛا٠ع -ٌمؽٚؼ ٚاظٞ اٌهسُ ثهمٛؾ 

 14 ِمعع ا١ٌّٛظ ٚاظٞ اٌهسُ ثهمٛؾ 

 11 ع١ٓ َؽاقخ زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 19 اٌجكجبقخ زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 
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 10 ثٛزهبٔخ زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 10 ١َعخ ـب٠ؿٞ زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 15 ع١ٓ اٌكٛظح زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 91 ع١ٓ يٕعي زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 95 اٌجٍطَٛ زّبَ إٌجبيً ثهمٛؾ 

 

 واليح جيجم :

 انمحرشذاخ                                                            انمحرشذاخ

 تذائزج انميهح                                            تذائزج انطاهيز  

 انمحرشذاخ انمحرشذاخ

 قطيىح

 تزج

 اوالد امثارك

 انشرقاء

 انميهيح

 دار انظيف

 ص. معزوف

 نمحارقح

 تىي تهعيذ

 تىي مظهم

 انىشمح

 اوالد عزتي

 ـبٚـ

 اال١ِؽ عجع اٌمبظؼ

 انٛاِ

 اٚخبٔخ

 ضٌٛخ

 اٌمٕبؼ

 االؼثعبء

 ثٛظ٠بْ

 اٌعؿ٠ؿـ. عجع 

 ثؽج اٌطٙؽ
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 .   انقاوىن انمشيخي

ْ عاااؽٌ اٌمااابْٔٛ وااابِال لاااع ٠اااؤظٞ ثٕاااب إٌاااٝ ِعؽـاااخ  نااابٍِخ ٌططٛؼراااٗ ٚأعىبقااابرٗ إ

 عٍٝ األ٘بٌٟ اٌدؿايؽ١٠ٓ . 

ٚؼظ ٘اااػا اٌمااابْٔٛ ـاااٟ اٌدؽ٠اااعح اٌؽقااا١ّخ، اٌزاااٟ ٠ًاااعؼ٘ب اٌسااابوُ اٌعااابَ ـاااٟ اٌدؿاياااؽ 

عٍاااٝ ا١ٌكااابؼ ِٚاااب وزااات ثبٌعؽث١اااخ . ثٍؽزااا١ٓ ّ٘اااب اٌعؽث١اااخ عٍاااٝ ا١ٌّااا١ٓ ٚاٌفؽٔكااا١خ 1863قااإخ 

 ٕٔمٍٗ وّب خبء ـٟ اٌدؽ٠عح ظْٚ ر٠ًٛت أٚ رًس١ر أٚ رع١ٍك  :

 ٘ػا لبْٔٛ قٍطبٟٔ

 ٠17طاااى و١ف١اااخ إخاااؽاء اٌمااابْٔٛ اٌهاااؽعٟ اٌاااػٞ لاااؽؼٖ خّبعاااخ ِهااا١طخ اٌعٌٚاااخ ـاااٟ 

ـااااٟ رثج١ااااذ ٍِى١ااااخ األِااااالن اٌزااااٟ ٠كاااازمؽ ثٙااااب اعااااؽال اٌااااجالظ اٌدؿايؽ٠ااااخ  1863اـؽ٠ااااً 

 ِٓ خبٔت قعبظح اٌكٍطبْ عؿ ًٔؽٖ . ٚيعٚؼ ٘ػا اٌمبْٔٛ

ٔساااآ ٔااااابث١ٍْٛ قاااااٍطبْ اٌفؽأكااااا١٠ٛٓ ثفُااااً هللا ٚإؼاظح األِاااااخ اٌفؽأكااااا٠ٛخ اٌكاااااالَ "

عٍاااٝ اٌّٛخاااٛظ٠ٓ ـاااٟ اٌسااابي ٚا٢ر١ااا١ٓ ـاااٟ االقااازمجبي ثعاااع اِالعٕاااب عٍاااٝ وزااابة عؽَاااٗ 

ع١ٍٕاااب ٚؾ٠ؽٔاااب وبرااات اٌكاااؽ ـاااٟ األِاااٛؼ اٌسؽث١اااخ ٔظؽٔاااب ـاااٟ اٌمااابْٔٛ اٌهاااؽعٟ اٌّاااؤؼش ـاااٟ 

ٚـاااٟ رمؽ٠اااؽ األِاااالن ثااابٌجالظ اٌدؿايؽ٠اااخ ثاااُ رإٍِٔاااب ـاااٟ ُِاااّْٛ اٌّكاااَٛ  1851اْ خاااٛ 16

ـاااٟ رثج١اااذ ٍِى١اااخ األِاااالن  1863أـؽ٠اااً  22اًٌااابظؼ ِااآ خّبعاااخ ِهااا١طخ اٌعٌٚاااخ ثزااابؼ٠ص 

اٌزاااٟ ٠كااازمؽ ع١ٍٙاااب اعاااؽال اٌاااجالظ اٌدؿايؽ٠اااخ ٚٔظؽٔاااب ضًٛياااب ـاااٟ اٌفًاااً اٌثبٌاااث ِٕاااٗ 

 ٚ٘ػا ًٔٗ .

٠ًاااعؼ لااابْٔٛ ِااآ ظ٠اااٛاْ ِهاااٛؼح اٌعٌٚاااخ ٠زعااا١ٓ ـ١اااٗ واااً ِاااب ٠زعٍاااك ثااابألِٛؼ اٌزاااٟ "

غوؽ٘اااب ٚ٘اااٟ أٚال و١ف١اااخ اٌعّاااً ـاااٟ رسع٠اااع اؼٌ واااً عاااؽل ثب١ٔاااب و١ف١اااخ اٌعّاااً ـاااٟ رمكااا١ُ 

اؼٌ واااً عاااؽل ثااا١ٓ اٌاااعٚا٠ٚؽ اٌزاااٟ ٠هااازًّ ع١ٍٙاااب اٌعاااؽل اٌّاااػوٛؼ ٚو١ف١اااخ اٌعّاااً زااا١ٓ 

ؽِٚ غٌااااه وٍااااٗ  ثبٌثااااب و١ف١ااااخ اٌعّااااً ٠ؽ٠ااااع اٌااااعٚا٠ٚؽ ٔمااااً أِالوٙااااُ إٌااااٝ ؼ١ااااؽُ٘ ٚغوااااؽ ناااا

ثبٌهااااؽِٚ اٌالؾِااااخ ـااااٟ رمؽ٠ااااؽ ٍِااااه األلكاااابَ أل٘ااااً اٌااااعٚا٠ٚؽ ٚأنطبيااااٙب ـااااٟ زكاااات 

زمااٛلُٙ اٌّزمااعح ٚٔظااؽا إٌااٝ عٛا٠اااع اٌااِٛٓ ٚو١ف١ااخ إيااعاؼ عماااٛظ اٌز١ٍّااه ٌٙااُ ِاآ ظٚا٠ٚااآ 

اٌعٌٚاااخ . أزٙاااٝ اٌااإى ثاااُ قاااّعٕب أعُااابء ظ٠اااٛاْ ِهاااٛؼح ظٌٚزٕاااب اٌكاااع١عح ـاااٟ ِاااب ِاااؽ غواااؽٖ 

 ب ثئخؽاء اٌمبْٔٛ اٌػٞ ٔٛؼظٖ ٕ٘ب ِفًال ٚ٘ٛ .ٚأِؽٔ
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 اٌجبة األٚي

 ٚـ١ٗ ِمعِبد ٠ٕزظُ ثٙب األِؽ 

 انفصم األول

ق١ًاااعؼ عٕاااب عٍاااٝ أٚاِاااؽ قاااٍطب١ٔخ ِٛاـماااخ ٌّاااب ق١عؽَاااٗ ع١ٍٕاااب اٌمٛـؽٔاااٛؼ خٕاااؽاي "

ٚاٌااااٟ ٍِّىااااخ اٌدؿايااااؽ ٌٚااااؽأٞ ٚؾ٠ؽٔااااب اٌّىٍااااؿ ثزااااعث١ؽ أِااااٛؼ اٌسااااؽة رزُاااآّ غوااااؽ 

اٌعٌٚاااخ ـاااٟ رسع٠اااع أؼاَااا١ٙب ٚرمكااا١ّٙب وّاااب ٘اااٛ ِماااؽؼ ـاااٟ  االعاااؽال اٌزاااٟ ٠هاااؽ  ٚواااالء

ٚرٕطجاااااع رٍاااااه   1863اـؽ٠اااااً  22اٌفًاااااً اٌثااااابٟٔ ِااااآ اٌمااااابْٔٛ اٌهاااااؽعٟ اٌّاااااؤؼش ـاااااٟ 

األٚاِاااؽ ٚرزاااعؼج ـاااٟ اًٌاااس١فخ اٌّكاااّبح ثٌٛزااابْ اٚـ١كااا١بي ظوٛـؽّٔااابْ ٚياااس١فخ األضجااابؼ 

ىج١ااااؽح اٌّااااععٛ ثبٌّجهااااؽ ٚرًٍااااك أ٠ُااااب ٔكااااص ِٕٙااااب عٍااااٝ اٌس١طاااابٔفٟ لٛاعااااع اٌعّااااالد اٌ

ٚاًٌااااؽ١ؽح اٌعجااااؽ عٕٙااااب ثكٛثع٠ف١كاااا١ْٛ ٚقاااا١ٛوً ٠ٍٚااااؿَ إعالٔٙااااب ـااااٟ أقااااٛاق االعااااؽال 

اٌزاااٟ ٠داااؽٞ ـ١ٙاااب اٌعّاااً اٌّاااػوٛؼ ٚانااازٙبؼ٘ب ـاااٟ ثالظ٘اااُ ثاااُ ٠ًاااعؼ ِااآ ٚواااالء اٌعٌٚاااخ 

اٌماابي١ّٓ ثااأِٛؼ رٍااه إٌااٛازٟ وزاابة ِعجااؽ عٕااٗ ثجؽٚقااٟ ـؽثاابي ٚ٘ااٛ ث١اابْ يااٛؼح اٌكاادً 

ٛعاااٗ ١ٌىاااْٛ غٌاااه زداااخ عٍاااٝ إٌااابـ ٚإٔاااػاؼا ٌٙاااُ ٠ٚزُااآّ غواااؽ نااابْ اقناااٙبؼ ٚرسم١اااك ٚل

ثااابٌٕظؽ ـاااٟ أدااابؾ زماااٛلُٙ اٌّزعٍماااخ ثبألؼاَاااٟ اٌّكاااّبح أِاااالن اٌجب٠ٍاااه ٚثااابألِالن اٌزاااٟ 

 ٠ؿعُ أؼثبثٙب أُٔٙ ِكزمْٛ ثٙب ِطٍمب 

   انفصم انثاوي

ـاااٟ رسع٠ااااع االعااااؽال ٚرمكاااا١ُ أؼاَاااا١ٙب ثااا١ٓ اٌااااعٚا٠ٚؽ ٠ٍااااؿَ اقاااازىّبٌٙب ـااااٟ أظٔااااٝ "

ٚوااااالء اٌعٌٚااااخ اٌّىٍفاااا١ٓ ثااااػٌه اٌهااااأْ ٠طزاااابؼُ٘ اٌمٛـؽٔااااٛؼ  ٚلااااذ ثٛاقااااطخ خّبعااااخ ِاااآ

خٕاااؽاي ٚاٌاااٟ ٍِّىاااخ اٌدؿاياااؽ ٚرهااازًّ خّااابعزُٙ ٚعٍاااٝ اٌدٕاااؽاي ِااآ خٕاااؽاالد ظثؽ٠مااابظ اٚ 

 ل١ًٍٔٛ اٚ ٔبيت ل١ًٍٔٛ 

 

 

   انفصم انخامض 

أْ وااً خّبعااخ ٌٙااب ـًااً إٌّبؾعاابد اٌزااٟ ٠ّىاآ ٚلٛعٙااب ثكااجت أِااؽ اٌزسع٠ااع ٚإِااب "

َاااٟ اٌجب٠ٍاااه ٚزماااٛق إٌااابـ ـاااٟ اٌعمااابؼاد اٌزاااٟ ٠ًااامٍْٛ ثٍّىٙاااب زماااٛق اٌاااع١ِٚٓ ـاااٟ أؼا
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ِطٍماااب ثااابٌٕظؽ ـ١ٙاااب ٌٍّسىّااابد ال ٌٍدّبعاااخ ٚأزىااابَ اٌدّبعاااخ ِم١اااعح ثؽا٠اااب وثاااؽ أياااسبثٙب 

ٚاْ ٚلعاااذ ِكااابٚاح ـاااٟ ا٢ؼاء ـااابٌزؽخ١ر ٌاااؽأٞ ؼيااا١ف اٌدّبعاااخ ثاااُ ٠اااؽظْٚ األزىااابَ إٌاااٝ 

اٌزاااٟ رساااذ زىاااُ اٌدٕاااؽاي  اقزسكااابْ خٕاااؽاي اٌعّبٌاااخ أْ وبٔاااذ رٍاااه األؼاَاااٟ ـاااٟ اٌاااجالظ

 اٌّػوٛؼ ا ٚاٌٝ اٌجؽ٠فٟ اْ وبٔذ ـٟ اٌجالظ اٌّعجؽ عٕٙب ثك١ف١ً 

   انفصم انظادص 

أْ اٌدّبعاااخ رمااا١ُ أًٔااابة ِااآ اٌسداااؽ اٚ ؼ١اااؽٖ ـاااٟ اٌّٛاَااا١ع اٌزاااٟ زاااعظٚ٘ب ؼ١اااؽ "

ظااب٘ؽح أٚ أثبؼ٘ااب ـااٟ ٚخااٗ األؼٌ ؼ١ااؽ ثبل١ااخ ثااُ ٠ًاافْٛ أِااؽ اٌزسع٠ااع ـااٟ وزاابة ِكااّٟ 

 ـ١ٗ ٚوالء االعؽال ضّ أ٠ع٠ُٙ  ثؽ ٚقٟ ـؽثبي ٠ُٚع

   انفصم انظاتع   

اْ واااً خّبعاااخ رىزااات عٍّٙاااب ٍِطًاااب ـاااٟ نااابْ رسع٠اااع واااً عاااؽل ٚرٍساااك ثاااٗ وزااابة "

يااافخ اٌعّااااً ـاااٟ رع١اااا١ٓ اٌساااعٚظ ٍِٚسماااابد غٌاااه اٌىزاااابة اٌّمعِاااخ اٌااااػوؽ ٚٔاااى األزىاااابَ 

ٔااذ اًٌاابظؼح ِٕٙااب ٚوزاابة ياافخ اٌزسع٠ااع ثااُ رجعااث ثاابٌد١ّع إٌااٝ ٔظااؽ خٕااؽاي اٌعّبٌااخ اْ وب

األؼاَااٟ اٌّسااعظح ـاااٟ اٌااجالظ اٌزااٟ رساااذ زىّااٗ ا ٚاٌاااٝ ٔظااؽ اٌجؽ٠فااٟ إْ وبٔاااذ ـااٟ اٌاااجالظ 

اٌّعجاااؽ عٕٙاااب ثكااا١فٟ ٌٛاِاااب اٌدٕاااؽاي أٚ اٌجؽ٠فاااٟ ثاااػوؽ ؼأ٠اااٗ ـاااٟ األِاااؽ ٠ٚجعاااث ثاااٗ إٌاااٝ 

( إٌااااٝ اٌزسع٠ااااع ال ٠ثجااااذ ِطٍمااااب إال 9اٌمفؽٔااااٛؼخٕؽاي ٚاٌااااٟ ٍِّىااااخ اٌدؿايااااؽ ١ٌثجااااذ ....  )

 ( خٕؽاي ٌّٚب ٠ؽاٖ ٚؾ٠ؽ اٌسؽة  10ٍت اٌمفؽٔٛؼ  )ثًعٚؼ أِؽ قٍطبٟٔ... ثط

 

 اٌجبة اٌثبٌث   

 ـٟ و١ف١خ رمك١ُ أؼاَٟ االعؽال ث١ٓ اٌعٚا٠ٚؽ   

   انفصم انثامه   

 

اْ اٌدّبعاااخ ٌّاااب ٠ٕزٙاااٟ ناااؽٍٙب ـاااٟ رسع٠اااع أؼاَاااٟ عاااؽل ِااآ االعاااؽال ٔاااٛازٟ "

اٌزاااً ٚاٌاااجالظ اٌّعّاااٛؼح رهاااؽ  ِااآ قااابعزٙب ـاااٟ رمكااا١ُ رٍاااه األؼاَاااٟ ثااا١ٓ اٌاااعٚا٠ٚؽ اٌزاااٟ 

 ٠هًّ ع١ٍٙب اٌعؽل اٌّػوٛؼ ٚـٟ رسع٠ع األلكبَ اٌّع١ٕخ ٌزٍه اٌعٚا٠ٚؽ   

   انفصم انراطع   
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أْ اٌدّبعاااابد ع١ٍٙااااب اٌعّااااً ثبٌهااااؽِٚ اٌّمااااؽؼح ـااااٟ اٌفًااااً اٌؽاثااااع ٚاٌفًااااً اٌطاااابِف 

ٚاٌفًااً اٌكاابظـ ِاآ اٌجاابة اٌثاابٟٔ ِاآ ٘ااػا اٌماابْٔٛ ثااُ رهااؽ  وااً خّبعااخ ِٕٙااب ـااٟ رسع٠ااع  

ألكااابَ اٌاااعٚا٠ٚؽ ثسُاااؽح ٚواااالء اٌعاااؽل ٚٚواااالء االعاااؽال اٌزاااٟ ٌٙاااب ًِاااٍسخ ـاااٟ غٌاااه 

ب  ثٙاااب ا٘اااً ثعاااٍ اٌاااعٚا٠ٚؽ ثّمزُاااٝ ٌىااآ أؼاَاااٟ اٌّكااابؼذ اٌزاااٟ ٠زهااابؼن ـاااٟ االٔزفااا

عٛا٠ااااع إٌبز١ااااخ ٠دااااٛؾ إثمبا٘ااااب عٍااااٝ زبٌٙااااب ثعااااع رسع٠ااااع٘ب ٚال رٕمكااااُ ٚغا وبٔااااذ اٌعٌٚااااخ 

ٔمًاااذ ِااآ اؼٌ ظٚاؼ أٚ ظٚا٠اااؽ ثأضاااػ لطعاااخ ِااآ رٍاااه اؼٌ ثمًاااع اًٌّاااٍسخ اٌعبِاااخ أٚ 

إلبِاااخ ثعاااٍ أ٘اااً اٌسؽاثاااخ ـ١اااٗ  ـ١داااٛؾ اٌزعااا٠ٍٛ عٕٙاااب ٌٍاااعٚاؼ اٚ ٌٍاااعٚا٠ؽ ثمطعاااخ أضاااؽٜ 

 ٌ اٌعؽل رىْٛ ِٕبقجخ ٌّب لع أضػرٗ اٌعٌٚخ  ِٓ اؼ

   انفصم انعاشز 

أْ أؼثاااابة اٌعماااابؼاد اٌزااااٟ ٠كاااازمٍْٛ ثٍّىٙااااب ِطٍمااااب ٚ٘ااااٟ ـااااٟ ٚقااااّ  أؼاَااااٟ  "

اٌعاااؽل أٚ اٌاااعٚاؼ ٠ٍاااؿَ عٍااا١ُٙ ؼـاااع ث١ااابْ زماااٛلُٙ إٌاااٝ ؼي١كاااب ًٌٍّاااٍسخ اٌّاااػوٛؼح ٚغٌاااه 

ٚي ِاآ ٘ااػا اٌماابْٔٛ ـااٟ ِااعح نااٙؽ٠ٓ ِاآ ٠ااَٛ االناازٙبؼ ٚاقعااالْ ... غوااؽٖ ـااٟ اٌفًااً األ

ٚإال ـجبِزٕااابعُٙ رُااا١ع زماااٛلُٙ ٌٚاااػٌه ٠دااات عٍاااٝ ِزاااٌٟٛ ضعِاااخ اٌاااع١ِٚٓ ؼـاااع ٍِجاااٗ إٌاااٝ 

اٌدّبعاااخ ـاااٟ اٌّاااعح اٌّاااػوٛؼح وٍّاااب ظٙاااؽ ٌاااٗ اْ ثعاااٍ اٌعمااابؼاد اٌزاااٟ ـاااٟ ٚقاااّ أؼاَاااٟ 

اٌعاااؽل أٚ اٌاااعٚاؼ ٍِاااه ِااآ أِاااالن اٌجاااب١ٍ٠ىٛاْ  رطٍاااؿ ؼة اٌعمااابؼ أٚ عداااؿ عااآ اٌماااعَٚ 

جاااٗ اٌاااٝ ؼيااا١ف اٌدّبعاااخ عٍاااٝ ٠اااع نااا١ص اٌاااعٚاؼ ثاااُ ٠ىزااات أياااسبة ـ١داااٛؾ ٌاااٗ اٌجعاااث ثطٍ

اٌدّبعاااخ رمؽ٠اااؽا ٠زُااآّ غواااؽ اٌعمااابؼاد اٌّكااازمٍخ ثٍّىٙاااب ٚغواااؽ األِاااالن اٌزاااٟ  ..نااازٙب 

اٌجب٠ٍاااه ٌٕفكاااٗ ٚزاااعٚظ٘ب ٚأقاااّبيٙب ٚأقاااّبء أؼثبثٙاااب ِٚاااب ٠سزداااْٛ ـاااٟ ثاااُ ٠ٍسماااْٛ ثبٌاااعـزؽ 

ٝ ؼأٞ اٌعااا١ٓ اْ ظٙاااؽ ٌٙاااُ ِمااابظ٠ؽ ِكااابزخ رٍاااه اٌعمااابؼاد ٚرٍاااه األِاااالن أٚ ياااٛؼ٘ب عٍااا

 اٌسبخخ ثػٌه  

    انفصم انحادي عشز

إغا وبٔاااذ االعاااؽال ٚاٌاااعٚا٠ؽ اٌزاااٟ ٌٙاااب ًِاااٍسخ ـاااٟ ٘اااػا األِاااؽ راااٛلفُٙ اٌدّبعاااخ "

ثاااال راااأض١ؽ عٍاااٝ ظعااابٚٞ إٌااابـ أٚ اٌاااع١ِٚٓ ٚاْ ظٙاااؽ ٌٙاااُ ... رٍاااه اٌاااععبٚٞ ـ١داااٛؾ ٌٙاااُ 

ٔاااػاؼُ٘ ثاااأِؽ اٌزعاااؽٌ ٌٙاااب عٍاااٝ اٌطؽ٠اااك اٌهاااؽعٟ ـاااٟ غٌاااه ـاااٟ ِاااعح ناااٙؽ ِااآ ٠اااَٛ إ
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اٌاااععبٚٞ ٚإال رًااا١ؽ األِاااالن ٚاٌعمااابؼاد إٌّااابؾ  ع١ٍٙاااب ٍِىاااب ٌّااآ ظعب٘اااب ٚإغا أؼاظ ازاااع 

اٌزعاااؽٌ عٍاااٝ اٌاااععبٚٞ ـ١ٍؿِاااٗ ؼـاااع ٍِجاااٗ إٌاااٝ اٌّسىّاااخ اٌزاااٟ ٌٙاااب إٌظاااؽ ـاااٟ األِاااؽ 

٠ٚدااات ع١ٍاااٗ رماااع٠ُ ٍِجاااٗ إٌاااٝ ِدٍاااف اٌسىاااُ ـاااٟ ِاااعح ناااٙؽ ِااآ ٚلٛـاااٗ عٍاااٝ اٌاااععبٚٞ 

 لٗ اٌّػوٛؼح ٚاْ رطٍؿ َبعذ زمٛ

    انفصم انثاوي عشز 

إغا ٚلااع اٌزٕاابؾ  ـااٟ ناابْ عماابؼ ِكاازمً ثٍّىااٗ أٚ ـااٟ ناابْ ٍِااه ِاآ أِااالن اٌجب١ٌااه "

ـ١دااات عٍااااٝ اٌطًااا١ّٓ ؼـااااع أِؽّ٘ااااب إٌاااٝ اٌّسىّااااخ اٌزاااٟ ٌٙااااب إٌظااااؽ ـاااٟ غٌااااه ٠ٚدااااٛؾ 

اٌؽخاااٛ  ِااآ زىّٙاااب ٚؼـاااع اٌاااععٜٛ إٌاااٝ اٌّسىّاااخ اٌكاااٍطب١ٔخ اٌّكاااّبح واااٛؼ ٠ّج١ؽ٠ااابي اٌزاااٟ 

 اٌطٍت اٌهؽعٟ ـال ٠ٕمطع ثٗ عًّ اٌدّبعخ اٌّىٍفخ ثأِؽ اٌزسع٠ع   ٟ٘ ثبٌدؿايؽ ٚإِب

 

  انفصم انثانث عشز

أْ أعّاااابي اٌدّبعاااابد ـااااٟ رسع٠ااااع ظٚا٠ااااؽ االعااااؽال ٚـًااااً اٌااااععبٚٞ ٚاٌزسم١ااااك "

ثااابِؽ األِاااالن اٌّكااازمٍخ ثٍّىٙاااب ِٚاااالن اٌجب١ٌاااه ٠دااات غواااؽ واااً غٌاااه ٍِطًاااب ـاااٟ وزااابة 

ِطططااااابد ِكاااااّبح ثؽٚقاااااٟ ـؽثااااابي ٠ٍٚسماااااْٛ ثاااااٗ اٌىٛاؼاااااػ اٌّطًًاااااخ ثئعّااااابٌُٙ ِااااآ 

ٚرًاااا٠ٛؽاد ٚٔكااااص زىااااُ ِٚااااب ٠زعٍااااك ثااااػٌه ٠ٚجعااااث ثبٌىااااً إٌااااٝ خٕااااؽاي اٌع٠فكاااا١ْٛ اٚ 

اٌجؽ٠فااااٟ عٍااااٝ زكاااات  و١ف١ااااخ زىااااُ اٌااااجالظ ـ١ىزاااات ؼأ٠ااااٗ ـ١ااااٗ ٠ٚجعااااث ثااااٗ اٌااااٝ اٌمٛـؽٔااااٛؼ 

خٕااؽاي ٚاٌاااٟ ٍِّىاااخ اٌدؿاياااؽ ١ٌثجاااذ ياااسخ األعّاابي ٚأِاااب اقزسكااابٔٙب ٚإلؽاؼ٘اااب ـاااال ٠ىاااْٛ 

 ١ٔخ ٠طٍت إيعاؼ٘ب اٌمٛـؽٔٛؼ خٕؽاي ٠ٚٛاـك ع١ٍٗ ٚؾ٠ؽ اٌسؽة  إال ثأٚاِؽ قٍطب

 

    انفصم انزاتع عشز 

أْ اٌّىٍفااا١ٓ ثزاااعث١ؽ نااابْ اٌزكاااد١ً ـاااٟ ظـااابرؽ اٌعٌٚاااخ ٠كااادٍْٛ ٔكاااطخ ِااآ األٚاِاااؽ "

اٌّااػوٛؼح ـااٟ ظـزااؽ ِطاازى ٌااػٌه ٠ٚكاادٍٛٔٙب أ٠ُااب ـااٟ ظـزااؽ أضااؽ ثااعاؼ اٌؽ٘اابْ اٌعمبؼ٠اااخ 

 ٕخ ثمبععح رٍه اٌعّبٌخ ٚوً غٌه ِٓ ؼ١ؽ أخؽح اٌّعجؽ عٕٙب  ث١ؽٚ ظ٠جٛث١ك اٌىبي
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    انفصم انخامض عشز 

أْ وزااابة ظ٠اااٛاْ أٔاااٛا  اٌّدااابثٟ ٠ىزجاااْٛ ُِاااّْٛ رٍاااه األٚاِاااؽ ٚرٍاااه األزىااابَ أٞ "

اٌااااعـزؽ اٌعماااابؼٞ ٠ااااػوؽْٚ اٚال أِااااالن اٌجب٠ٍااااه ٚثب١ٔااااب األِااااالن اٌّكاااازمٍخ ثٍّىٙااااب ٚثبٌثااااب 

 ؼاَٟ اٌّهزؽوخ اٌسؽاثخ  األِالن اٌّطزًخ ثبٌّٕفعخ اٌعبِخ ٚؼاثعب األ

 

 اٌجبة اٌؽاثع   

 ـٟ و١ف١خ اٌعًّ ز١ٓ ٠ؽ٠ع أً٘ اٌعٚاؼ ٔمً ٍِىُٙ إٌٝ ؼ١ؽُ٘  

 

 اٌمكُ األٚي   

 

 ـٟ نبْ األؼاَٟ اٌعبِخ االٔزفب  ث١ٓ أً٘ اٌعٚاؼ 

   انفصم انظادص عشز 

 

أْ اٌاااعٚا٠ؽ اٌزاااٟ لاااع رماااؽؼ أِاااؽ أؼاَااا١ٙب عٍاااٝ زكااات ِاااب رماااعَ غواااؽٖ ٠ؽرااات خٕاااؽاي "

اٌع٠ف١كاا١ْٛ  ٚ اٌجؽ٠فااٟ ـااٟ وااً ٚازااع ِٕٙااب خّبعااخ ِاآ أ٘ااً غٌااه اٌااعٚاؼ ٠ٍٚااؿَ اقزسكااابْ 

أياااسبة رٍاااه اٌدّبعاااخ زااا١ٓ ٠طٍااات إٌااابـ اقغْ ـاااٟ ٔماااً اٌىاااً اٚ اٌاااجعٍ ِااآ أؼاَاااٟ 

اٌاااعٚاؼ اٌعبِاااخ إٌّفعاااخ اٌاااٝ اٌاااعٚاح ٚؼ١ؽ٘اااب ثطاااؽٞ ق اٌّعبَٚاااخ اٚ اٌج١اااع ٚرٍاااه اٌج١اااٛ  

  رىْٛ ثبٌزؽاَٟ أٚ عال١ٔخ ثبٌّؿا٠عح 

 

  انفصم انظاتع عشز 

أْ اٌّعبَٚااابد ال ٠ااازُ عماااع٘ب إال ثااائغْ اٌعٌٚاااخ  ٚألخاااً غٌاااه رجعاااث خّبعاااخ ٚواااالء "

اٌااااعٚاؼ ثىٛاؼااااػُ٘ ـااااٟ ناااابْ ٍِاااات اقغْ إٌااااٝ اٌدٕااااؽاي أٚ اٌجؽ٠فااااٟ ٚاْ ظٙااااؽ ٌااااٗ ٠ااااأِؽ 

ثبٌجساااث عااآ ِٛاـماااخ اقغْ ثاااُ أْ اٌّزعب٘اااع٠ٓ ٠طزااابؼ واااً ٚازاااع ِّٕٙاااب ؼخاااال ثًااا١ؽا ثاااػٌه 

١ّااخ رٍااه األِااالن وااً ِٕٙااب ثّااب ظٙااؽ ٌااٗ عٍااٝ زااعح ثااُ ٠ىزجاابْ ؼأ٠ّٙااب ـااٟ ٠ٚماا١ُ اٌااؽخالْ ل

وزاااابة ِكااااّٝ ثؽٚقااااٟ ـ١ؽثاااابي ٠ٚؤوااااعاْ يااااسزٗ ثطااااّ ٠ااااع٠ّٙب ثااااُ أْ اٌىٛاؼااااػ ـااااٟ ٘ااااػا 
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اٌهاااأْ ٠جعاااث ثٙاااب إٌاااٝ اٌدٕاااؽاي أٚ اٌجؽ٠فاااٟ ِاااع ٚؼلاااخ رزُااآّ ِهااابٚؼح خّبعاااخ ٚواااالء 

وؽْٚ ـ١ٙاااب ِاااب ٠زُااإّٗ اٌاااعٚاؼ ٚغواااؽ رؽاَاااٟ اٌّزعبلاااع٠ٓ ٠ٍٚسماااْٛ ثاااػٌه ٚؼلاااخ أضاااؽٜ ٠اااػ

اٌاااعـزؽ اٌعمااابؼٞ ِااآ أزاااٛاي رٍاااه األِاااالن ِاااع ِمااابظ٠ؽ ِكااابززٙب ثاااُ ٌٍدٕاااؽاي اٚ اٌجؽ٠فاااٟ 

إُِاااابء اٌّعبؼَااااخ  ٚرمؽ٠ااااؽ نااااؽِٚٙب ٌٚااااٗ اقغْ ـااااٟ وزبثااااخ عمااااع٘ب ٚاْ وبٔااااذ ل١ّااااخ 

األِاااالن ٌٍزعااا٠ٍٛ ثٙاااب الاااً ِااآ ضّكاااخ أالؾ ـؽٔاااه ـ١ىاااْٛ اقزسكااابْ اٌعماااع ٌٍمٛـؽٔاااٛؼ 

 ّخ أوثؽ ِٓ غٌه اٌّجٍػ ـال رزُ ... إال ثئُِبء قعبظح اٌكٍطبْ  خٕؽاي ٚاْ وبٔذ اٌم١

   انفصم انثامه عشز 

أْ اٌج١اااٛ  ثبٌزؽاَاااٟ أِاااؽ اٌجساااث ـ١ٙاااب ٚاقغْ ٌٙاااب ِم١اااعح ثبٌهاااؽِٚ اٌّاااػوٛؼح ـاااٟ "

 اٌفًً اٌكبثك  

  انفصم انراطع عشز 

ٚال : أْ أزمااابي األؼاَاااٟ إٌاااٝ اٌؽ١اااؽ ثج١اااع اٌّؿا٠اااعح ِم١اااع ثبٌهاااؽِٚ األراااٟ غوؽ٘اااب أ"

اٌجعاااث ثطٍااات اقغْ ـاااٟ االٔزمااابي إٌاااٝ اٌدٕاااؽاي أٚ اٌجؽ٠فاااٟ ـااابْ ظٙاااؽ ٌاااٗ ٠اااأغْ ـاااٟ اٌجساااث 

 عٓ ِٛاـمخ غٌه .

ثب١ٔااب : أْ اٌسىااُ اٌفؽٔكاابٚٞ اٌااػٞ غٌااه اٌااعٚاؼ ـااٟ ٔبز١زااٗ ٠طزاابؼ ؼخااال ضج١ااؽا ١ٌماا١ُ ل١ّااخ 

ػٞ ٠ُاااجّ غٌااه اٌعمااابؼ ٠ٚعااا١ٓ اٌّجٍاااػ اٌاااػٞ ٠فزااازر ثااٗ اٌج١اااع ثبٌّؿا٠اااعح  .ثبٌثاااب : أْ اٌىزااابة اٌااا

ـ١ااٗ عّااً غٌااه اٌطج١ااؽ ٠طٍااع ع١ٍااٗ خّبعااخ ٚوااالء اٌااعٚاؼ ١ٌااػوؽٚا ؼأ٠ٙااُ ـااٟ نااؽِٚ اٌج١ااع 

 ٚـٟ اٌّجٍػ اٌػٞ ٠فزر ثٗ اٌّؿا٠عح .

ؼاثعاااب :  أْ اٌىزااابة اٌاااػٞ ٠زُااآّ غواااؽ اٌهاااؽِٚ األؾِاااخ عٍاااٝ اٌّهااازؽٞ ٠جعاااث ثاااٗ إٌاااٝ  

ؼ ٚٔكاااطخ اٌدٕاااؽاي أٚ اٌجؽ٠فاااٟ ِٚعاااٗ وزااابة عّاااً اٌطج١اااؽ ٚٔكاااطخ ِهااابٚؼح ٚواااالء اٌاااعٚا

ِّاااب ٠زُااإّٗ اٌاااعـزؽ اٌعمااابؼٞ ـاااٟ نااابْ اٌعمااابؼ اٌّاااػوٛؼ ٠ٍٚسماااْٛ ثاااػٌه ياااٛؼح زاااعٚظ 

 اٌعمبؼ ثُ أْ ظٙؽ اٌدٕؽاي أٚ اٌجؽ٠فٟ اٌّٛاـمخ ـٟ غٌه ٠عطٝ اقغْ ـٟ اٌج١ع .

ضبِكااب: ٠ٍااؿَ لجااً عااؽٌ اٌعماابؼ ٌٍج١ااع إعااالْ غٌااه ثااأٚؼاق ٠ااػوؽ ـ١ٙااب ٠ااَٛ اٌج١ااع ٚاٌّىاابْ 

 األؾِخ اٌّمعَ اٌػوؽ ثًٛؼح اٌعمبؼ . اٌػٞ ٠َٛع ـ١ٗ وزبة األِٛؼ
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قبظقاااب : أْ اٌج١اااع ٠ىاااْٛ ثسُاااؽح ِااآ ٌٙاااُ ًِاااٍسخ ـاااٟ غٌاااه ٚثسُاااؽح ٚواليٙاااُ ٚرساااذ  

ٔظااااؽ ٚو١ااااً ٠ع١ٕااااٗ اٌعٌٚااااخ  قاااابثعب أْ اٌج١ااااع ال ٠ثجااااذ ٚال ٠ٕدااااؿ إال ثبقزسكاااابْ اٌمٛـؽٔااااٛؼ 

 خٕؽاي ٚاٌٟ ٍِّىخ اٌدؿايؽ  

اٌّهااازؽٞ ِجٍؽاااٗ ًٌااإعٚق أٔاااٛا   أْ اٌاااثّٓ اٌّجاااب  ثاااٗ اٌعمااابؼ ٠اااعـع  انفصلللم انعشلللزون 

 ِدبثٟ رٍه إٌبز١خ ٌمجُخ اٌعٚاؼ  

   انفصم انحادي وانعشزون 

أْ عمااااٛظ اٌّعبَٚاااابد ٚاٌج١ااااٛ  ثبٌزؽاَااااٟ أٚ ثطؽ٠ااااك اٌّؿا٠ااااعح ٠ٍااااؿَ ركااااد١ٍٙب ٚٔكااااطٙب 

ـااااٟ ظاؼ اٌااااؽ٘ٓ اٌعماااابؼٞ اٌّعجااااؽ عٕٙااااب ث١ؽٚظ٠جٛث١ااااك اٌىب٠ٕااااخ ثمبعااااعح اٌعّبٌااااخ اٌزااااٟ ـ١ٙااااب 

 اٌعمبؼ  

   ىي وانعشزونانفصم انث 

إْ اٌعٌٚاااخ إغا ظعزٙاااب اًٌّاااٍسخ اٌعبِاااخ إٌاااٝ اضاااػ اؼٌ ِااآ أؼاَاااٟ اٌاااعٚاؼ ـع١ٍٙاااب "

 1851ِااآ خاااٛاْ 16اٌعّاااً ثبٌهاااؽِٚ اٌّساااعظح ـاااٟ اٌمااابْٔٛ اٌهاااؽعٟ اٌّاااؤؼش ـاااٟ ٠اااَٛ  

ـااٟ أداابؾ زمٛلٙااب ٚرعاا٠ٍٛ ضكاابؼح اٌااعٚاؼ ثااُ رااعـع ِجٍااػ اٌعااٍ ًٌاإعٚق أٔااٛا  ِداابثٟ 

 رٍه إٌبز١خ ١ٌمجُٗ اٌعٚاؼ 

 اٌمكُ اٌثبٟٔ ـٟ اٌجبة اٌؽاثع  

 ـٟ األؼاَٟ اٌّطزًخ ثبٌسؽاثخ   

   انفصم انثانث وانعشزون 

أْ األؼاَااااٟ اٌّطزًااااخ ثبٌسؽاثااااخ اٌزااااٟ ٌٍااااعٚاؼ أٚ ٌااااجعٍ أٍ٘ااااٗ ال ٠دااااٛؾ أزمبٌٙااااب "

إٌااٝ ِااب ٌااُ ٠ىّااً رثج١ااذ ٍِى١ااخ األِااالن اٌهطًاا١خ عٍااٝ زكاات اٌهااؽِٚ اٌّع١ٕااخ ـااٟ اٌجاابة 

 اٌطبِف ِٓ ٘ػا اٌمبْٔٛ  

   انفصم انزاتع وانعشزون 

أاااٗ ثعاااع أفًااابي إٌّبؾعااابد عٍاااٝ ِٛخااات اٌهاااؽِٚ اٌّع١ٕاااخ ـاااٟ اٌفًاااً اٌسااابظٞ "

عهاااؽ ِااآ ٘اااػا اٌمااابْٔٛ ٚاالعزاااؽاؾ ثسماااٛق اٌاااعٚاؼ ـاااٟ ٍِاااه اٌعمااابؼاد اٌّع١ٕاااخ ـ١ٙاااب ثأٔٙاااب 

أِاااااالن ِكااااازمٍخ ثٙاااااب اٚ أِاااااالن ٌٍجب١ٌاااااه ٠ٍاااااؿَ  رٍساااااك اٌعمااااابؼاد اٌّاااااػوٛؼح األؼاَاااااٟ 

عبِااااخ أٚ ثبألؼاَااااٟ  اٌّع١ٕااااخ ٌاللزكاااابَ ثاااا١ٓ ثاااا١ٓ اٌااااعٚاؼ ٚغٌااااه اٌّطًًااااخ ثبٌّٕفعااااخ اٌ
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ثبعزجاااابؼ أٔااااٛا  اٌعماااابؼاد ٚإغا ٚلااااع أفًاااابي إٌّبؾعااااخ ثعااااع رمكاااا١ُ األؼاَااااٟ ثاااا١ٓ أ٘ااااً 

اٌااااعٚاؼ ـ١دااااٛؾ أزماااابي ٍِااااه رٍااااه اٌعماااابؼاد إٌااااٝ اٌؽ١ااااؽ اٚ الزكاااابِٙب ثاااا١ٓ إٌاااابـ زكاااات 

 اٌهؽِٚ اٌّػوٛؼح ـٟ اٌجبة اٌطبِف ٚ٘ٛ 

 اٌجبة اٌطبِف  

 ٟ رثج١ذ ٍِى١خ األِالن اٌهط١ًخ ٚإيعاؼ عمٛظ٘ب ـ 

    انفصم انخامض وانعشزون

إياااااعاؼ أِاااااؽ قاااااٍطبٟٔ ٠عااااا١ٓ ـ١اااااٗ اٌاااااعٚاؼ اٌاااااػٞ ٠ٍاااااؿَ رثج١اااااذ ٍِى١اااااخ االِاااااالن "

اٌهطًااا١خ ـ١ااااٗ ـ١هاااؽ  ٚوااااالء اٌعٌٚاااخ ِاااآ اٌدّبعااااخ اٌىج١اااؽح ٚاًٌااااؽ١ؽح غٌاااه ثااااال رااااٛاْ 

رمكاااّبْ األِاااالن ثااا١ٓ أ٘ااابٌٟ ٚاٌدّبعزااابْ رزعماااعاْ ثّمزُاااٝ اٌفًاااً اٌثااابٟٔ ِااآ اٌمااابْٔٛ ٚ

 غٌه اٌعٚاؼ أٚ ؼخبٌٙب  زكت زمٛلُٙ اٌّزمعِخ ٚعٛا٠ع اٌِٛٓ  

  انفصم انظادص وانعشزون 

أيااااسبة اٌدّبعاااابد ٠ٕزمٍااااْٛ إٌااااٝ أِٚاااابْ اٌااااعٚا٠ٚؽ ثعااااع اٌٛلااااٛؾ عٍااااٝ األضجاااابؼ "

اًٌاااابظؼح ِاااآ اٌدّبعاااابد اًٌااااؽ١ؽح ٚخّبعاااابد ٚوااااالء اٌااااعٚا٠ؽ ... يااااٛؼح اٌعّااااً ـااااٟ 

ف١اااخ رٛؾ٠عٙاااب عٍاااٝ أ٘اااً اٌاااعٚا٠ؽ ٚأنطبياااٙب ٚغٌاااه ثبعزجااابؼ زماااٛلُٙ لكاااّخ األِٚااابْ ٚو١

 اٌّزمعِخ ٚاٌعؽؾ اٌدبؼٞ  

   انفصم انظاتع وانعشزون

وزااابة و١ف١اااخ اٌعّاااً اٌاااػٞ ٠ؽرجاااٗ اٌدّبعاااخ ـاااٟ نااابْ االلزكااابَ ٠اااػوؽ أقاااّبء أ٘ااابٌٟ "

اٌاااعٚاؼ ٚأنطبياااٗ اٌاااػ٠ٓ ٠مًاااع ر١ٍّاااه األلكااابَ ٌٙاااُ ِٚكااابزخ رٍاااه األلكااابَ ٚرع١١ٕٙاااب ثاااُ 

ػٌه اٌىزاابة إٌااٝ ٚوااالء  اٌااعٚاؼ ١ٌجمااٝ عٕااعُ٘ ِااعح نااٙؽ ززااٝ ٠مااؿ ع١ٍااٗ وااً ِاآ ٠جعااث ثاا

ٌاااٗ ًِاااٍسخ ـاااٟ غٌاااه ٠ٚماااٛي ؼأ٠اااٗ ـ١اااٗ ٚاٌىزااابة اٌّاااػوٛؼ ٠اااٛظ  ٔكاااطخ ِٕاااٗ ثمبعاااعح رٍاااه 

 إٌبز١خ ٠ٚعٍْٕٛ ُِّٛٔٙب ـٟ األقٛاق  

اْ اٌدّبعااابد ٌٙاااُ ـًاااً اٌاااععبٚٞ اٌٛالعاااخ ـاااٟ نااابْ ؼقاااُ   انفصلللم انثلللامه وانعشلللزون 

 ١خ االلزكبَ  وزبة و١ف
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    انفصم انراطع وانعشزون 

إغا رًاااابٌر اٌطًااااّبْ أٚ أفًااااٍذ لُاااا١زّٙب ثسىااااُ يااااعؼ ِاااآ اٌدّبعااااخ ـ١ٍااااؿَ "

رع١اا١ٓ زاااعٚظ خ١ّاااع األلكااابَ ثأًٔااابة  ِااآ اٌسدااؽ أٚ ؼ١اااؽٖ ٚإِاااب ٔفماااخ األًٔااابة َٚٚاااعٙب 

ـ١اااعـعٙب ِااآ ٌٙاااُ ًِاااٍسخ غٌاااه ثاااُ أْ اٌدّبعاااخ رٍطاااى خ١ّاااع أعّبٌٙاااب ـاااٟ وزااابة ٠َٚٛاااع 

اٌاااعٚاؼ ضاااّ أ٠اااع٠ُٙ ـ١اااٗ ثاااُ ٠ٍساااك ثٙاااػا اٌىزااابة ياااٛؼ زاااعٚظ األلكااابَ ٚاٌٛؼلااابد ٚواااالء  

اٌزاااٟ قاااطؽد ـ١ٙاااب أناااىبي رٍاااه األلكااابَ عٍاااٝ ؼأٞ اٌعااا١ٓ ِاااع ٔكاااص األزىااابَ اًٌااابظؼح ِااآ 

اٌدّبعاااخ ٠ٚجعثاااْٛ ثبٌىاااً إٌاااٝ خٕاااؽاي اراااً ظ٠ف١كااا١ْٛ أٚ اٌجاااؽ ٠فاااٟ  ١ٌاااػوؽ ؼأ٠اااٗ ـ١اااٗ ثاااُ 

ي  ٚإِاااب ٍِى١اااخ األِاااالن اٌهطًااا١خ ثاااال ٠جعاااث ثاااٗ إٌاااٝ اٌمٛـؽٔاااٛؼ خٕاااؽاي ١ًٌاااسر األعّاااب

رثج١اااذ إال ثًاااعٚؼ اقُِااابء ـاااٟ ياااٛؼح أِاااؽ قاااٍطبٟٔ ِٛاـاااك ٌطٍااات اٌمٛـؽٔاااٛؼ خٕاااؽاي 

 ٌٚؽأٞ ٚؾ٠ؽ اٌسؽة  

    انفصم انثالثىن 

أْ ِزاااااٌٟٛ أٔاااااٛا  اٌّدااااابثٟ ع١ٍاااااٗ اٌزأِاااااً ـاااااٟ رٍاااااه األٚاِاااااؽ اٌكاااااٍطب١ٔخ َٚاااااجّ "

واااً ٍِاااه ِااآ رٍاااه األِاااالن  ُِاااّٛٔٙب ـاااٟ ظـزاااؽ عمااابؼٞ ِاااع ث١ااابْ اٌعاااعظ اٌاااػٞ ٠زعااا١ٓ ثاااٗ

 ٚغوؽ ِٛاَع األِالن ٚأقّبء اٌّبٌى١ٓ ٌٙب  

   انفصم انحادي وانثالثىن 

أْ زداااح رٍاااه األِاااالن ٠عٕاااٟ عمٛظ٘اااب ٠ٕهااا١ٙب وزااابة اٌعٌٚاااخ ثبعزجااابؼ ِاااب ٠اااعي ع١ٍاااٗ "

اٌااعـزؽ اٌعماابؼٞ ٚثًااٛؼح رع١ٕٙااب اٌعٌٚااخ ثااُ ٠ّىٕااْٛ  ِٕٙااب أؼثاابة األِااالن ٚعٍااٝ األؼثاابة 

اخااااؽ ركااااد١ٍٙب  ـااااٟ اٌااااعـزؽ اٌّعااااع ٌااااػٌه ٠عـعٛٔااااٗ ًٌاااإعٚق ظاؼ اٌؽ٘اااابْ اٌّعجااااؽ عٕٙااااب 

ّبٌاااااخ ٚاخاااااؽ اٌزكاااااد١ً ِجٍؽاااااٗ ل١ٍاااااً ٚال ٠طزٍاااااؿ ثج١ؽٚظ٠جٛث١اااااك اٌىب٠ٕاااااخ ثمبعاااااعح رٍاااااه اٌع

 ثبضزالؾ أثّبْ اٌعمبؼاد  

   انفصم انثاوي وانثالثىن 

أْ األِاااالن اٌزاااٟ ثجزاااذ ٍِى١زٙاااب اٌهطًااا١خ عٍاااٝ زكااات اٌهاااؽِٚ اٌّماااعَ غوؽ٘اااب ال "

٠دااٛؾ ٔمٍٙااب إٌااٝ اٌؽ١ااؽ ززااٝ ٠ًااعؼ عمااع ٍِى١زٙااب ٚإغا ٚلااع إٌمااً لجااً غٌااه ـ١دااٛؾ ٌّاآ ٌااٗ 

ًِاااٍسخ ـاااٟ ٘اااػا اٌهاااأْ ٌٚٛو١اااً اٌعٌٚاااخ ٍِااات إثطااابي عماااع االٔزمااابي ٚاْ وااابْ وبرااات اٌعماااع 

عاإُٙ ثٕااِٟٛ ؼاٚ ِّاآ ٌااٗ ٚظ١فااخ نااؽع١خ ـ١عبلاات ِٛثمااب ِاآ اٌعااعٚي اٌفؽٔكااب١٠ٚٓ اٌّعجااؽ 
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ثبٌزعط١ااااً ِااااعح  ٚ ثاااابٌعؿي ثسكاااات خؽ٠ّزااااٗ ٚاْ ظٙااااؽ ٌٍّسىّااااخ رعبـ١ااااٗ ِااااع غٌااااه عمٛثااااخ 

 ِب١ٌخ رع٠ُٛب عٓ ضكبؼح ِٓ يعؼ عٕٗ اٌهىٜٛ  

 اٌجبة اٌكبظـ  رؽر١جبد ع١ِّٛخ   

    انفصم انثانث وانثالثىن 

ٚاٌااااعٚا٠ؽ ٚزفااااؽ اٌسفااااب٠ؽ  أْ ٔفماااابد إلبِااااخ األًٔاااابة  ثسااااعٚظ أؼاَااااٟ االعااااؽال"

ٚؼ١اااؽ غٌاااه رٍاااؿَ االعاااؽال ٚاٌاااعٚا٠ؽ اٌّاااػوٛؼح ثاااعـعٙب ٚواااػٌه رٍاااؿَ ظـاااع ٔفمااابد األزىااابَ 

اٌٛالعاااخ ـاااٟ أفًااابي ظعب٠ٚٙاااب اٌّعااا١ٓ خٕكاااٙب ـاااٟ اٌفًاااً اٌثااابٟٔ عهاااؽ ِااآ ٘اااػا اٌمااابْٔٛ 

ـ١اااعـع واااً ؼخاااً ِااآ اٌعاااؽل اٚ اٌاااعٚاؼ خاااؿءا ِٕٙاااب ِٕبقاااجب ٌّجٍاااػ ِاااب ٠عـعاااٗ ِااآ اٌّطبٌااات 

 ٠ًٚعؼ ِٓ اٌعٌٚخ لبْٔٛ ٠زع١ٓ ـ١ٗ اٌهؽِٚ ـٟ لجٍ رٍه إٌفمبد    اٌّطؿ١ٔخ

    انفصم انخامض وانثالثىن 

أْ وااااً ظٚاؼ قاااابوٓ ثمااااؽة ِؽ٠ااااك ِاااآ اٌطااااؽق اٌّاااابؼح ِاااآ ثٍااااع إٌااااٝ ثٍااااع ٠طزاااابؼ "

ٚواااالء اٌعٌٚاااخ خاااؿءا ِااآ أؼَاااٗ اٌّطًًاااخ ثبٌّٕفعاااخ اٌعبِاااخ ٠ٚع١ٕٛٔاااٗ ٌٕاااؿٚي اٌّسااابي 

 ٚاٌعكبوؽ اٌزٟ رّؽ ثزٍه إٌبز١خ  

   انفصم انظادص وانثالثىن   

أْ ٘ااااػا اٌماااابْٔٛ ٚخ١ّااااع األٚاِااااؽ اٌّؽرجااااخ قخؽايااااٗ رٍااااؿَ رؽخّٕااااٗ ثبٌٍؽااااخ اٌعؽث١ااااخ "

 ِٚجعٗ ثبًٌس١فخ اٌّكّبح ثٌٛزبْ اٚـ١ك١ً ٚاًٌس١فخ اٌّكّبح اٌّجهؽ

   انفصم انظاتع وانثالثىن 

ػا أْ ٚؾ٠ؽٔااااب اٌّىٍااااؿ ثااااأِٛؼ اٌسااااؽة ٚاٌمٛـؽٔااااٛؼ    خٕااااؽاي لااااع وٍفّٙااااب ثزٕف١ااااػ ٘اااا"

 اٌمبْٔٛ وً ِّٕٙب ـ١ّب ٠زعٍك ثٗ  

ٚع١ٍاااٗ عالِزٕاااب ٔااابث١ٍْٛ أْ ٚؾ٠اااؽ  1863ِااآ ِااابٞ قااإخ   23وزااات ـاااٟ ثااابؼ٠ف ثزااابؼ٠ص   

( 11ؼأاااااااااااااااعْٚ ) اٌساااااااااااااااؽة ناااااااااااااااب٘ع ثااااااااااااااابْ ٘اااااااااااااااػٖ عالِاااااااااااااااخ اٌكاااااااااااااااٍطبْ 
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