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ت فرنسا بعدما متكناالستعمار الفرنسي ،فاملناطق اليت ركز عليها يعترب اجلنوب اجلزائري من أهم    
بسط نفوذها حنو الصحراء، حيث اصدر  إىل ا على مشال اجلزائر حتمستمن تثبيت سيطر

يقضي بتوسيع االحتالل حنو اجلنوب اجلزائري وبناء املراكز  قانونام 1844 الربملان الفرنسي يف سنة
أقصى اجلنوب اجلزائري مكلفا  إىلشرين وصلت القوات االستعمارية ومبطلع القرن العالعسكرية، 

مبالغ ضخمة لتغطية نفقات العمليات العسكرية، وبغية وضع حد  الفرنسية هذا التوسع اخلزينة
عند  م1901ديسمرب  23جلسة يف لإلسراف واملبالغة يف هذه املصاريف، طرح الربملان الفرنسي 

خصصة لتغطية نفقات العمليات العسكرية باجلنوب اجلزائري اليت مناقشة االعتمادات املالية امل
مسألة تنظيم املناطق اجلنوبية وضرورة مراقبة املصاريف العسكرية يف بنود غالبا ما كانت مكلفة، 

جمموعة من القوانني  يسهل ضبطها ومراقبتها، لذا عملت السلطات االستعمارية على سن
إدارية  حمدثة تقسيماتو ، يف هذه املناطقالتحكم و السيطرة  أجل املراسيم التنظيمية منواستصدار 

ختتلف عن التنظيم اإلداري املوجود بشمال مبالمح خاصة  جديدة وتنصيب إدارة حملية تتميز
م 1902ديسمرب  24قانون  اجلزائر، وهكذا مت وضع تنظيم إداري للصحراء اجلزائرية مبوجب

 30الذي أعطى استقاللية ذاتية إدارية ومالية عن الشمال ووضع ميزانية خاصة هلا مبوجب مرسوم 
م اللذين وضحا التنظيم اإلداري والعسكري ألقاليم 1905أوت  14م ومرسوم 1903ديسمرب 

، رغم أا ناجلزائرسكااجلنوب، وكيفية تغذية ميزانيتها من عوائد هذه األقاليم املفروضة على 
ضعيفة وغري كافية مما نتج عنه إعادة تنظيمها وتوسيع حدود هذه األقاليم مشاال وزيادة فرض 

  . م االقتصادية ومستوى معيشتهماقدر  اضعفتالضرائب والغرامات الفردية واجلماعية اليت 
عسكري صارم ، بل  السلطات االستعمارية بعزل الصحراء اجلزائرية وتسيريها بنظام كتفومل ت   

تفكيك البنية و قاليم هذه األعلى  اإحكام سيطر أجلمن  والبشرية املادية اكل إمكانيا  توظف
الفرنسية واملعمرين،  اإلدارةوصناعية وجتارية جديدة ختدم مصاحل بتطبيق سياسة زراعية  االقتصادية

لتامني تواجدهم  تن االمتيازاومنح الفرنسيني واألوروبيني األراضي وتشجيعهم ومنحهم العديد م
ذه األقاليم، كتقدمي القروض وحفر اآلبار االرتوازية، وحتكمها يف التجارة الداخلية واخلارجية اليت  

  أساس التواصل احلضاري بني اجلزائر تعترباليت للسكان  يف تراجع التجارة التقليديةكانت سببا 
.هلا ااورةاإلفريقية والدول  
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وهذا التدهور االقتصادي الذي انعكس سلبا على مستوى معيشة السكان السيما يف السنوات    
اليت يكون فيها املردود الزراعي سيئ بسبب السنوات العجاف اليت مست أقاليم اجلنوب اجلزائري 

م وغزو اجلراد هلا وانتشار 1945 – 1920 -1917 - 1906- 1905خالل سنوات 
بيع قطعام بأقل األمثان للمحتكرين الرأمساليني الفرنسيني الذين  إىل كانالس، مما دفع األمراض

يشرتون املاشية بأمثان خبسة ويبيعوا بأسعار مرتفعة يف فرنسا والدول األوروبية، وجعل الصحراء 
 إىلاجلزائرية مستعمرة لتنقل منها املنتجات اليت ال ميكن إنتاجها يف أوروبا خاصة التمور، باإلضافة 

استخراج الفحم واملعادن الضرورية، وتأسيس الشركات االحتكارية ملختلف املنتوجات كاحللفاء 
  .والقطن والتبغ

  :دواعي ودوافع اختيار الموضوع
الصحراء  «املوسوم بـ هناك مجلة من األسباب والدوافع اليت حفزتين للبحث يف هذا املوضوع    

منها الذاتية  » م1947-1902الجنوب الجزائري الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم 
  : واملوضوعية وميكننا إجيازها فيما يلي

   :الموضوعيةاألسباب  -أ
اليت تناولت هذا املوضوع بالدراسة يف الفرتة الزمنية الدراسات األكادميية اجلزائرية املتخصصة  قلة -

احلقائق يف حتليلها للسياسة الكتابات الفرنسية اليت أخفت العديد من املذكورة، رغم وجود 
االقتصادية واالجتماعية اليت مارسها االستعمار الفرنسي باجلنوب اجلزائري واليت اعتربت أن 

  . االستعمار عمال مشروعا ساعد كثريا على تطوير املنطقة وسكاا
 حماولة الوقوف على أهم التحوالت اليت مست الصحراء اجلزائرية خاصة يف اجلانب اإلداري -

واملايل واالقتصادي واالجتماعي، الن االستعمار ال يكتفي بتفكيك البنية االجتماعية واالقتصادية 
إعادة بناء وتكوين اقتصاد وجمتمع مغاير متاما ملا سبق وفق  إىلفحسب ألي جمتمع، بل يعمد 

  .   منظوره ومصاحله
  .عريف مسكان أقاليم اجلنوب اجلزائري والتجبانب مهم من تاريخ  التعريف -
حماولة وضع صورة تارخيية وأكادميية لوضعية الصحراء اجلزائرية خالل الفرتة االستعمارية وألوضاع  -

  .السكان املختلفة

   :الذاتيةاألسباب  -ب
خاصة واجلنوب اجلزائريوجود رغبة شخصية يف دراسة تاريخ اجلزائر عامة  -
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  .الصحراء اجلزائريةسكان ل يف التنظيم اإلداري واالقتصادي واالجتماعي حماولة البحث -
التشجيع الذي تلقيته من بعض األساتذة واألصدقاء على ضرورة القيام ذا العمل اجلاد  -

  .إن شاء اهللاعلى اجلميع والعلمي الذي يعود بالنفع 
  :أهمية الموضوع

الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري يكتسي موضوع     

العديد من الدراسات  أمهية بالغة لعدة اعتبارات وخلفيات جند يف مقّدمتها أن م1947 – 1902
اخلوض يف جانب دراسة ال يف هذه لذا سنحاول ،يف هذه األقاليم املقاومة املسلحة للسكانتناولت 

خضعت له  يتسم باجلانب اإلداري وكيفية تسيري هذه املناطق حتت احلكم العسكري الذيآخر 
واملراسيم اليت انبثقت عنه  م1902 ديسمرب24استصدر قانون  بعد ية خاصةاجلزائر الصحراء 

ووضعه حتت احلكم العسكري، كما تكمن أمهية هذا املوضوع يف كونه جزًءا من تاريخ اجلزائر 
  . الذي جيب دراسته من قبل أبناء هذا الوطن واالجتماعي اديالسياسي واالقتص

  :إشكالية البحث
م تغريا جذريا يف الصحراء اجلزائرية الذي أعاد تنظيمها 1902ديسمرب  24أحدث قانون    

إداريا واقتصاديا واجتماعيا وسعي اإلدارة االستعمارية استغالل كل اإلمكانيات املادية والبشرية 
تتمثل ، لذا  وبأقل التكاليف، وإجياد بىن اقتصادية جديدة تعتمد على الطرق العلمية ذه األقاليم

  :التساؤل التايل إشكالية البحث يف

ما هي أوضاع الصحراء الجزائرية تحت نظام أقاليم الجنوب الجزائري وفي ظل اآلليات 

  ؟  اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية التي استحدثها هذا النظام

  : وتندرج حتت هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية أمهها
  ما هي اإلجراءات اليت اعتمدا االدارة االستعمارية إلخضاع سكان أقاليم اجلنوب؟  - 

  ملاذا أقدمت احلكومة االستعمارية على استحداث أقاليم اجلنوب اجلزائري مطلع القرن العشرين؟  -
   االستعماري؟م العسكري االنظكيف كان الوضع اإلداري هلذه األقاليم يف ظل   -
  هل متكنت احلكومة الفرنسية من التحكم يف النفقات العسكرية اليت مت من اجلها إنشاء أقاليم اجلنوب؟ - 
يف حتسني أوضاعهم؟ وهل كان صرفها يف جماالت ختدم  السكانهل سامهت السياسة الضريبية املفروضة على  - 

مصاحلهم؟ 
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أي مدى  إىلو  هل سامهت االدارة الفرنسية يف تطوير النشاط الزراعي بأقاليم اجلنوب خالل الفرتة املدروسة؟ - 
  ة؟تأثرت الزراعة التقليدية بالتقنيات الفرنسية احلديث

 املفروض االقتصادي النظام من جزء العمالة سكان على املفروض الضرييب النظام أن هل -
  عليهم؟ تأثريه مدى وما اجلزائريني، على

أي مدى تكيف اتمع  إىلكيف تعاملت السلطات االستعمارية مع املنظومة الرتبوية احمللية ؟ و   -
  مع املؤسسات التعليمية والثقافية الغربية يف ظل تراجع دور املؤسسات التقليدية؟

  ؟  بأقاليم اجلنوب التعليمية سياستها وراء تشجيع من لتحقيقها فرنسا سعت اليت األهداف هي ما -
  االجتماعية؟ما هي انعكاسات هذه السياسة االستعمارية على أوضاع سكان اجلنوب وخاصة  -

  :حدود البحث

أما اال اجلغرايف فهو  ،م1947 إىلم 1902من تنحصر هذه الدراسة يف إطار زماين حمدد    
ببداية استصدار االستعمار الفرنسي قانون جديد  ، ويرجع سبب اختيار هذه الفرتةالصحراء اجلزائرية

 إىلهيكلة الصحراء اجلزائرية وتنظيمها إداريا وإخضاعها  ةم نص على إعاد1902ديسمرب  24يف 
احلكم العسكري بدال من احلكم املدين املفروض يف الشمال، حاملة امسا جديدا أطلق عليه أقاليم 

احلكم  نياخلمسمادته صدر دستور اجلزائر، الذي ألغى يف م 1947يف سنة و اجلنوب اجلزائري، 
  .ىل الشمالالعسكري عن اراضي اجلنوب وضمها إ

  :ج البحثمنه

اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج التارخيي خاصة فيما يتعلق باجلوانب التارخيية اليت تتناول    
إلبراز الظواهر لية التحليل آو آلية الوصف  عدة آليات من بينها قضية االحتالل، كما اعتمدت على

استقرائها وحتليلها من خالل اإلحصائيات املتوفرة واملعطيات االقتصادية واالجتماعية، مث حماولة 
باستخدام اجلداول والرسومات البيانية واألعمدة، مع حماولة إسقاط هذه املعطيات والبيانات من 

  .خالل تطورها أو تراجعها على خمتلف امليادين

  :خطة البحث

فصول وخامتة  لإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع اعتمدت على خطة تتكون من مقدمة ومخسة   
  .تضمنت نتائج الدراسة وقائمة من املالحق
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ما بين  العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري -التنظيم اإلداري : تناولت يف الفصل األول   

ودوافع االستعمار الفرنسي يف إنشاء وحدة إدارة باجلنوب اجلزائري منفصلة   م1947 – 1902
عن الشمال، وأسباب إنشاء األقاليم اجلنوبية والتنظيمات اإلدارية اليت استحدثتها السلطات 

السياسة  إىلأربعة أقاليم ووضع ميزانية خاصة ا وكيفية تسيريها، إضافة  إىلاالستعمارية وتقسيمها 
 إىلاليت وظفتها مبا خيدم مصاحلها وجعل هذه األقاليم ثكنة عسكرية خيضع من بداخلها  القضائية

  .القوانني العسكرية الصارمة

 تناولت فيه الذيو  التنظيم المالي ألقاليم الجنوب الجزائري فقد عنونته بـ أما الفصل الثاين   
ممتلكات  من بني أدوات القهر وب اليت تعتربالسياسة الضريبية املنتهجة من قبل السلطة الفرنسية 

أهم أنواع الضرائب واليت تنقسم  إىلوكيفية تغذية ميزانية هذه األقاليم، كما تطرقت وتفقريهم  السكان
 مباشرة، وتنقسم السكانقسمني من الضرائب، ضرائب أوروبية وضرائب عربية تفرض على  إىل

يدية واليت كانت جتىب يف  خمتلف البالد نوعني، ضرائب تقل إىلالضرائب املفروضة على السكان 
وأضيفت هلا ضرائب تكميلية يطلق عليها اسم السنتيمات اإلضافية، وضرائب  خالل العهد العثماين

من الضرائب العربية رغم انه مت  السكانغري مباشرة تفرض على السلع واخلدمات، ومل تعف فرنسا 
الشمالية والوضعية الصعبة اليت يعيشوا وعزلة  م باملناطق1918ديسمرب  01إلغائها مبوجب مرسوم 

  منطقتهم وطبيعتها القاسية

تطرقت  الذي األمني ألقاليم الجنوب الجزائري - التنظيم الدفاعيالثالث املوسوم بـ أما الفصل    
تشكيالت اجليش الفرنسي يف أقاليم اجلنوب اجلزائري، من تشكيالت عسكرية نظامية  إىلفيه 

وتشكيالت شبه عسكرية متثلت يف كتائب املهارى الصحراوية اليت تعمل كلها على توفري األمن 
 على التجنيد فرض عملية إىلإضافة  السكانللمعمرين ذه األقاليم وتأمني احلدود ومراقبة حتركات 

  .وحماولة استمالة أعيان ووجهاء وشيوخ الزوايا  االستعمارية السلطة قبل اجلنوب من يف رينياجلزائ

األوضاع االقتصادية ألقاليم الجنوب الجزائري في ظل  وعاجلت يف الفصل الرابع املوسوم بـ   

نشاط سكان األقاليم اجلنوبية  إىلتطرقت فيه  الذي م1947- 1902ما بين  الحكم العسكري
يف جمال زراعة احلبوب وامتهان حرفة الرعي والتبادل التجاري، وكيف استغلت اإلدارة الفرنسية 
االنتشار الكبري لقطعان املاشية كاألغنام واملاعز واجلمال واخليول، خاصة لدى قبائل البدو اليت  

فية استغالل التجارة العابرة للصحراء كي  إىلكانت جتوب اهلضاب والسهول الكربى، كما تطرقت 
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تطور اإلنتاج الزراعي املتنوع خاصة  إىلباعتبارها جسر يربط الصحراء مبختلف الدول ااورة، وكذا 
  .اليت أصبحت تنمو حبسب حاجيات االستعمار الفرنسي التمور وتربية املاشية

اعية لسكان الصحراء في ظل الوضعية االجتمودرست يف الفصل اخلامس واألخري املعنون بـ    

الذي تناولت فيه الوضعية االجتماعية وعدد  النظام العسكري في أقاليم الجنوب الجزائري
جمال الصحة مربزا مدى حرص اإلدارة االستعمارية على  إىلالسكان لسنوات خمتلفة، كما تطرقت 

وتطعيمهم  السكانى عالج بناء املراكز الصحية يف اغلب املدن والقرى وجعله جمانيا وإشرافها عل
ما أجنزته اإلدارة  إىلاملستمر ضد األوبئة املختلفة، أما بالنسبة للسياسة التعليمية فقد تطرقت 

هايل على تعلم اللغة الفرنسية والتعامل ا ها لألتشجيعمن دور التعليم الرتبوي واملهين و  االستعمارية
  . وميش اللغة العربية والتعليم العريب والتضييق عليه يف اجلزائر، باعتبارها اللغة الرمسية

  :الدراسات السابقة

تعددت الدراسات األكادميية السابقة اخلاصة بدراسة األوضاع السياسية واالقتصادية    
  :منها يةاجلزائر  للصحراءواالجتماعية خالل فرتة االحتالل الفرنسي 

مسألة تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي وانعكاساتها  :عبد القادر بلجة :ولىاالالدراسة 

وراه يف التاريخ احلديث أطروحة لنيل شهادة دكتوهي ، م1945-1907على المجتمع الجزائري 
التجنيد اإلجباري ألبناء اجلزائر يف اجليش الفرنسي وكيفية  إىلتطرق فيها الباحث حيث واملعاصر، 

 الثالثمنها يف الفصل  استفدت، واليت توسعات الداخلية واخلارجيةاستغالهلم واالعتماد عليهم يف ال
والتجنيد االجباري ألبناء  قاليم اجلنوب اجلزائريأعسكرية بشبه خاصة اجلانب اخلاص بالفرق 

  .اجلنوب اجلزائري

المشروع االستيطاني الفرنسي بإقليم عين الصفراء العسكري : محزة بن قيطون :الدراسة الثانية

 م2015 – 2014، 01خترج لنيل شهادة املاجستري، جامعة وهران رسالة ، م1914 – 1882
وهي ، التنظيم االداري االستعماري العسكري يف اقليم عني الصفراء حيث تطرق فيها الباحث إىل
   .دراسة تقتصر على اقليم واحد

  :المصادر والمراجع أهم

اعتمدت على جمموعة من املصادر واملراجع اليت هلا عالقة باملوضوع سواء كانت أساسية أو    
  :ثانوية وهي
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األرشيف الوالئي لوالية بشار الذي حيتوي على رصيد إال انه ال يضم تصنيفا وجردا وما يزال  :أوال
يف والية بشار دون أي عبارة أرش إىلاإلشارة يف ثنايا البحث  إىليف طور اإلعداد وهو ما دفعنا 

  .  أرقام أو رموز أخرى وقد حتصلت منه على بعض الوثائق وان كانت قليلة

) Gallica(التقارير الرمسية للحكومة العامة باجلزائر واليت ميكن حتميلها من موقع قاليكا : نياثا
 إىلعلى صفحات االنرتنت واليت اعتمدت عليها كثريا يف دراسة املوضوع بداية من الفصل األول 

  .الفصل األخري

  :املؤلفات العامة للكتب باللغتني العربية واألجنبية مثل: اثالث

  :باللغة العربية -أ

- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي -

حيث  م1934 -1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية  كذلك كتابهو ، )1912
بداية االهتمام الفرنسي بالصحراء اجلزائرية  إىلاعتمدت عليهما يف الفصل األول عندما تطرقت 

  .ويف دراسة احلدود اجلزائرية املغربية

 1844ري ورقلة أنموذجا الجنوب الشرقي الجزائري خالل العهد االستعما: رضوان شافو -

الذي يعترب مرجع مهم واستفدت منه يف معاجلة الواقع االقتصادي واالجتماعي رغم . م1962 –
  . غاية االستقالل إىلانه خمتص بدراسة منطقة ورقلة من بداية االحتالل 

. م1962-1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار : حممد برشان -
وهذا املرجع يعترب مرجعا مهما يف طرح الواقع االجتماعي القبلي رغم انه خمتص بدراسة منطقة 

  . بشار التابعة إلقليم عني الصفراء، كما أفادين يف الصناعة التعدينية

  :باللغة األجنبية -ب
- Anonyme, Historique De La Compagnie Saharienne De La 

Saoura De 1914 à 1920, Imprimerie Administration Militaire A, 
Mauguin Blida, s.d  

- Anonyme, Historique de la compagnie saharienne du 

Tidikelt. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1920. 
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  :صعوبات البحث

  :واجهتين مجلة من الصعوبات أذكر منها   
  .بدعوى عدم تصنيفهاو على الوثائق األرشيفية  لالطالعختوف مسؤويل األرشيف  -
   .ونالفرنسي قارنة ما كتبهندرة الكتابات احمللية اليت تسمح لنا مب -
  .شح املادة العلمية خارج التقارير الفرنسية اليت تم مبوضوع الدراسة -

  ذي مد يل يد ال محمد بن دارةيف األخري أتقدم جبزيل الشكر والتقدير واالحرتام لألستاذ الدكتور 
.العون والزمين يف حترير األطروحة
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  استحداث أقاليم الجنوب الجزائري : المبحث األول   

 الجزائري الجنوب ألقاليم العسكري - اإلداري التنظيم:  الثاني المبحث

  حدود أقاليم الجنوب الجزائري : المبحث الثالث 

  .بأقاليم الجنوب الجزائري النظام القضائي: الرابعالمبحث 

العسكري ألقاليم  - التنظيم اإلداري  :األول الفصل

  م1947 – 1902ما بين  الجنوب الجزائري
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  استحداث أقاليم الجنوب الجزائري : المبحث األول 

  الصحراء الجزائرية في اإلستراتيجية االستعمارية الفرنسية: المطلب األول 
مجيع  ويفاليت أوىل هلا االستعمار الفرنسي اهتماما كبريا  من أهم املناطق الصحراء اجلزائرية تعترب   

فبعد جناحهم يف السيطرة على املناطق الساحلية والتلية  النواحي السياسية والعسكرية واالقتصادية،
بقيادة األمري عبد القادر ويف الشرق بقيادة احلاج أمحد باي  الغرب رغم وجود مقاومة شعبية عنيفة يف

امتدت مقاومتهما إىل املناطق الداخلية، وتلقيهم الدعم املباشر من القبائل املتواجد بشمال  ناللذا
    .منطقة الوسط وبالد القبائل ذات املسالك الصعبة بقيادة اللة فاطمة نسومرويف  ،الصحراء اجلزائرية

أدركت فرنسا أن احتالل اجلنوب اجلزائري هو ضمان وأمام هذا الدعم الذي تلقته املقاومة الشعبية    

 Friedrich( جيرهارد رولفيقول الرحالة األملاين ، ويف هذا الصدد 1وشاملالحتالل كامل 

Gerhard Rohlfs(  مدى فعالية ومشاركة أهل وعاين  م1864سنة  2إقليم تواتالذي زار
اية وادي الساورة، فمن هناك  إىلحدودهم  قبل كل شيء على الفرنسيني نقل «:  اجلنوب للشمال

على هذه احلدود الطبيعية، ولن  يستولواكل املصاعب وكل الفوضى ما دام الفرنسيون مل   تبدأبالضبط 
، وهذا ما يؤكد على أن االستعمار الفرنسي  »يكون هناك أي هدوء دائم يف جنوب مقاطعة وهران 

  .3اجلنوب اجلزائري للشمالسكان كان يعاين من دعم 

                                                           

م واندالع ثورة أوالد سيدي الشيخ 1849مثل ثورة الزعاطشة  الشمال، إىلامتدت العديد من املقاومات الشعبية من اجلنوب  1
 1852م ومقاومة سكان األغواط وورقلة وتوقرت من سنة 1851بالغرب اجلزائري وثورة سكان واد سوف بالشرق مطلع سنة 

واملستوطنني  نيوأمن الفرنسي رهذه الثورات دد استقرا ، وأصبحتاليت جرت يف الشمال ثم وتأثر اجلنوب باألحدا1854 إىل
  :ينظر. باملناطق الشمالية، مما دفع االستعمار الفرنسي ملواجهتها وإمخادها

  - 329م، ص ص 1992، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1،ج الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد اهللا -
361. 

2
هي  أساسيةثالث مناطق  وهي تتشكل منتعد من بني أهم املناطق الصحراوية، و  تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر: توات 

بسبب  ، ازدادت أمهيتها التجارية بعد تراجع الطريق الصحراوي الغريب الذي يربط بني مراكش وغاناوتيدكلتتنجورارين وتوات 
زارها الكثري من الرحالة واملؤرخني مثل الرحالة املغريب ابن بطوطة واحلسن الوزان والعياشي  ،سقوط مملكة غانا وقيام مملكة مايل

  :نظر ي .م1902 – 1899ل توات بني سنيت احتالمت  ،)Malfan Antonio(مالفانيت أنطونيو  اجلنوي والتاجر
- 08م، ص ص 2016ريب، اجلزائر، ، دار الكتاب العمقاالت وأبحاث حول تاريخ وتراث منطقة توات: مبارك جعفري -

10.   

، منشورات املتحف الوطين )1912-1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي - 3
  .77-76م، ص ص 1996للمجاهد،
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نتيجة إصرار قادته العسكريون املؤيدون  بدأ التوسع العسكري الفرنسي حنو اجلنوب اجلزائري    
الذين عملوا على استمالة بعض شيوخ الصحراء حملاصرة هذه املقاومات والقضاء  1ل الشامللالحتال

يقضي بتوسيع االحتالل حنو اجلنوب  قانوناأصدر الربملان الفرنسي  م1844يف سنة ، و 2عليها
لية اجلزائري وبناء املراكز العسكرية يف املدن اليت تتحكم يف املبادالت التجارية بني املناطق الشما

واجلنوبية مثل سبدو وسعيدة وتيارت وثنية احلد وبوغار، كما مت يف نفس السنة احتالل مدينة بسكرة 
، وبزحف القوات الفرنسية 3اليت تعترب بوابة الصحراء وإحدى املراكز التجارية باجلنوب الشرقي للجزائر

  .هلم بدأت مدن اجلنوب تسقط حتت قبضة الفرنسيني مستغلني كل الوسائل املتاحة
املعلومات القيمة اليت كتبها الرحالة األوربيون  ت السلطة االستعمارية يف بداية االحتالل علىعتمدا   

ء من اجل وإرساهلا البعثات االستكشافية ، 4عن اجلنوب اجلزائري ومعرفتهم بأحوال الصحرا
، اخلاصة باملنطقة والرتكيبة السكانية الطبيعية واجلغرافية املسالكاكتشاف و  االستطالع والدراسة

                                                           

شمال  مواقف سكان الجنوب الجزائري من مشروع السياسة االستعمارية الفرنسية فصل الصحراء عن: حممد الزين  1

  . 183م، ص 2016، جملة روافد للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، العدد األول، ديسمرب البالد
وجدت فرنسا املساعدة من بعض الشيوخ أثناء توسعها يف اجلنوب اجلزائري مثل بوعزيز بن قانة الذي عينته شيخ العرب على   2

ورقلة مقابل  إىلالذي عينته خليفة على مناطق واسعة من الصحراء متتد من البيض  بوبكر م، وسي محزة1839الزيبان يف جانفي 
  :نظري. م1853مساعدته هلم ودخوهلم ورقلة سنة 

، دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع، 1916 - 1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : عمرياوي وآخرون أمحيدة -
  .37عني مليلة، اجلزائر، ص 

، املصادر، جملة سداسية يصدرها 1919التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الهوقار : أمحد مريوش -
 .115م، ص 2005، السداسي األول 11،العدد 1954املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

،منشورات املتحف الوطين للمجاهد، املؤسسة الوطنية الحديث والمعاصر قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر: مجال قنان 3
 .  140، ص 1994لالتصال والنشر واإلشهار، الرويبة، اجلزائر، 

 اإلفريقيةم باسم اجلمعية 1788العديد من اجلمعيات الكشفية األوروبية بدءا باجلمعية االجنليزية اليت تأسست سنة  تأأنش 4

)Africain Association (، ليزداد عدد هذه م، 1828م، مث مجعية برلني سنة 1821سنة  واجلمعية اجلغرافية يف باريس
، وقد أدت هذه اجلمعيات دورا مهما يف كشف أسرا إفريقيا الداخلية، كما أا مجعت معلومات عن الصحراء ومل تأت اجلمعيات

  :  ينظر. ألوراساو األغواط  إىلاملمتدة من مدينة اجلزائر م حىت متكنت أوروبا من التعرف على املنطقة 1835سنة 
، جملة قراءات إفريقية، املنتدى الكشوف الجغرافية األوروبية إلفريقيا وتأثيراتها المعاصرة: أمحد عبد الدامي حممد حسني -

  . 18 - 17م، ص ص 2016، 29اإلسالمي، الرياض، العدد 
  .37 -30، ص ص السابقالمرجع : عمرياوي وآخرون أمحيدة -

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1934 -1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي-
 .437 - 395م، ص ص 2012
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حاولوا اخرتاق الصحراء، حيث عربها من األوائل الذين  )René Caillié( روني كاييهويعترب 
الرباط فطنجة،  إىلفاس مث  إىلوتافياللت  تواتمدينة متبكتو مث عاد عن طريق  إىل 1من السنغال

  .2ا يف غزو اجلنوب اجلزائريوذه الرحلة يكون قد قدم لفرنسا معلومات قيمة ساعد

 البيقام الضابط  فمثال الرحالت االستكشافية حنو الصحراء، االحتالل الفرنسيوهكذا دعم    

)Lapie(  أفازاكو، نطقة اجلنوبيةتضاريس امل يطة عامة للجزائر تربزخر بوضع )Avezac( ي الذ
م دراسة جغرافية عن الصحراء موضحا فيها أهم املعامل الرئيسة خاصة 1836قدم يف شهر فيفري 

م أسست جلنة علمية فرنسية مكونة من مدنيني وعسكريني منهم 1837الطرق واملواصالت، ويف سنة

كتابا هاما بعنوان البحث يف اجلغرافيا والتجارة يف جنوب إفريقيا،   الذي ألف )Carette( تكاري

كان هدف هذه اللجنة و  الذي ألف كتابا بعنوان الصحراء اجلزائرية )Daumas( دوماس والضابط
م قدمت اجلمعية اجلغرافية بباريس مبلغا 1855يف سنة ، و 3دراسة إمكانات اجلزائر وكيفية استثمارها

أو باالجتاه املعاكس بشرط أن مير  السنغال إىل اجلزائربقيمة ستة آالف فرنك للذي يقوم برحلة من 
وحيدد اجتاهها وأمهيتها  لقفاريأيت مبعلومات دقيقة وجديدة حول القوافل اليت تعرب هذا او  متبكتومبدينة 

م 1864-1862، وبني سنيت 4ا من اجل معرفة النشاط التجاري يف الصحراءومواعيد سفرها، وهذ

                                                           

ويف سنة م، مع رواج جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي من إفريقيا حنو أمريكا، 1637بدأ االحتالل الفرنسي للسنغال منذ سنة  1
م أعلنت احلكومة تطوير التجارة يف 1848م توسع نشاطها العسكري، وبعد اعتالء نابليون الثالث عرش فرنسا سنة 1816

حاكما على  )Lewis Faidehrb(لويس فيدهرب  م عني اجلنرال1854السنغال ومد نفوذها حنو ر السنغال، ويف سنة 
نفوذها  عملت على مدم 1880السنغال الذي عمل على بناء احلصون وحتقق أطماع االستعمار الفرنسي باملنطقة، وبعد سنة 

 : ينظر. حبرية تشاد إىلصحراء اجلزائر من 
 312م، ص ص 1982يوسف نصر وجت رياض صليب، دار املعارف، القاهرة،  :، ترتاريخ غرب إفريقيا: فيج جي دي -
- 313   .  
، 25، جملة دراسات افريقية، العدد مقومات الثقافة السنغالية دراسة تطبيقية اإلسالم واالستعمار: الناصر عبد اهللا ابوكروق -

 .167م، ص 2001يونيو / ه 1422السنة السادسة عشر، ربيع األول 
، ص ص املرجع السابق، )1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي - 2

47-48.  
3 Augustine Bernard & Lacroix (N), Histoire de la Pénétration Saharienne 

1830 -1906, Editions Jacques Gandini Alger, 1900, pp 03-15.  
، جملة عصور، جامعة الجزائريةدور الرحالة والمستكشفين في حركة التوسع الفرنسي في الصحراء : عبد القادر بوباية  4

 .172ه،  ص 1425 – 1424/ م 2004جوان  – 2003، السنة الثالثة، ديسمرب 5- 4وهران، العدد 
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برحلة من  )Friedrich Gerhard Rohlfs( جيرهارد رولفقام املستكشف األملاين 
توات مرورا بوادي الساورة  إىلباجلنوب الشرقي املغريب وزار القنادسة وبشار وفقيق مث انتقل  تتافيالل

، إال أن 1ليبيا عرب الصحراء اجلزائرية إىلتيدكلت وجنح يف اخرتاق الصحراء من املغرب األقصى  إىلمث 
هجمات سكان الصحراء من حني  إىلهذه الرحالت االستكشافية والبعثات العسكرية كانت تتعرض 

  .2آلخر
رسلهم املخاطر اليت كانت تواجه هؤالء املستكفني فقد ظلت احلكومة الفرنسية ت رغم هذه   

باستمرار، ليشهد عقد التسعينات من القرن التاسع عشر سلسلة من البعثات واحلمالت العسكرية 

 كولو  وبعثة وتيدكلتقورارة وتوات  إىل بارتو شاتوليوباجول خمتلف أرجاء الصحراء مثل محلة  إىل

ديوسكي وقراميل و مونيم وبعثة 1891أكتوبر  31أين قتل هو ورجاله يف  املنيعةجنوب  إىل

)Dy bowski( ميزون و)Mizon( مستر و)Maistre( قام، كما 3مشال السودان إىل 
العديد من الفرنسيني بزيارة اجلنوب الشرقي وتسجيل انطباعام ودراسام، مثل دراسة الكولونيل 

 Victor( فكتور الرجووكتب الشؤون العربية لدى احلاكم العام م مدير )Dumas( دوماس

Largeau( كات.أو )E. Cat(  م بزيارة 1892أستاذ اجلغرافيا يف كلية األدب باجلزائر سنة
ورصد حدودها وتضاريسها ومناظرها ومواردها وبناياا واألوضاع االجتماعية  واد سوفمنطقة 

تمكن هذه البعثات اليت تزامنت مع االحتالل العسكري ألراضي اجلنوب اجلزائري ، لت4واالقتصادية

                                                           

بوادي الساورة وبالد كرزاز ) م1604- ه1013ت (زاوية سيدي احمد بن موسى الساوري : عبد اهللا محادي اإلدريسي  1

 .157-155جلزائر، ص ص دار بوسعادة للنشر والتوزيع، اتاريخا ومناقب، 
  فالتريسمن بني أشهر اهلجومات اليت قام ا سكان الصحراء على البعثات االستكشافية الفرنسية هي حادثة مقتل العقيد   2
)Flatters( متبكتو  إىلاألعلى للمشاة باألغواط، الذي كلف بدراسة إنشاء مشروع السكة احلديدية ميتد من اجلزائر  القائد

 :  ينظر. راهلوقام مبنطقة 1881فرباير  16وارق يف تورجال بعثته التسعة على يد ال

، رمضان 72، جملة األصالة، اجلزائر، العدد من خالل ما كتبوه رالهوقاالفرنسيين بالتوارق ومنطقة  هتماماتا: حيىي بوعزيز -
  . 53م، ص 1979أوت  -ه1399

علي اعزازي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيني : ، ترالتركي الفرنسي في الصحراء الكبرىالصراع : عبد الرمحان تشاجيي -
 . 91-90م، ص ص 1982ضد الغزو االيطايل، 

 .325، ص م2009، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، ثورات القرن التاسع عشر والعشرين :حيىي بوعزيز 3
  :ينظر.  للمزيد حول رحالت وكتابات الفرنسيني عن منطقة واد سوف وما جاورها 4
، مطبعة املزوار، زاد الصحراء الجزائرية في انطباعات المستكشفين الفرنسيين األوائل ودراساتهم: عبد القادر ميهي - 

 .م2015سوف، اجلزائر، 
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 الصحراء اجلزائريةمن تقدمي عدة تقارير تضمنت دراسة املكان والسكان، ومجع خمتلف املعلومات عن 
   .1لتعجل من عملية الغزو العسكري للجنوب اجلزائري 

وسوقا  الساحلوحىت تبلغ فرنسا حتقيق أهدفها االقتصادية وجعل الصحراء مسلكا لدول     
بني خمتلف  اليت كانت تربط الطرق التجارية الصحراويةاستهالكية ملنتوجاا، قامت باستغالل 

 Bugeaud(3(بيجو، حيث يذكر اجلنرال 2غرب إفريقياشرق و  إماراتبااورة للجزائر و  اإلمارات

 «: قال فيهوزير احلربية والذي  )Soult( سولت املاريشال إىل يف إحدى تقاريره اليت أرسلها
، ومن 4»ربطها بإفريقيا الداخلية و  وبسيطرتنا على هذه املناطق تنفتح لنا آفاق واسعة الزدهار جتارتنا

أن  واعتبارخالل هذا التقرير يتضح أن مضمونه اقتصادي اسرتاتيجي منذ بداية االحتالل الفرنسي 
وجعلها قاعدة عسكرية، وميكن أن نستشف ذلك  موردا هاما للمواد اخلام خاصة املعادنالصحراء 

 5لويس فيليبامللك  إىلم 1845سنة  )Soult(الماريشال سولت من خالل التقرير الذي رفعه 

                                                           

، دار احملابر م1962 – 1844تعماري ورقلة أنموذجا الجنوب الشرقي الجزائري خالل العهد االس: رضوان شافو - 1
 .19للنشر و التوزيع، قسنطينة، ص 

من الطرق اليت كانت تربط اجلزائر بدول غرب إفريقيا نذكر طريق اجلزائر متبكتو وطريق وهران متبكتو وطريق قسنطينة متبكتو  2
  : ينظر. بكتووطريق ورقلة تادمكة غاو وطريق بسكرة متبكتو وجين وطريقي توات مت

  .72 – 69،  ص ص المرجع السابق: مبارك جعفري -

  .77م، ص 1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية: حيىي بوعزيز  -

-  Edouard Blanc, Les Routes De L’Afrique Septentrionale Au Soudan, 
Société de Géographie, Paris, 1890, pp 13 – 15. 

م بليموج، شارك يف احلروب النابليونية، 1784هو توماس بيجو من نبالء فرنسا يلقب بالدوق ابلي ولد سنة : اجلنرال بيجو 3
 1837م إلمخاد املقاومات الشعبة،كان من دعاة احلرب الشاملة ضد األمري عبد القادر، وقع سنة  1836قدم للجزائر سنة 

م  1847غاية سنة إىل1840عني حاكم عاما على اجلزائر يف ديسمرب 1841فيفري 22ومعاهدة تافنة مع األمري عبد القادر، يف 
  :                 ينظر. م1849عرف بسياسة األرض احملروقة واستخدام العنف والقهر واإلبادة والتدمري، تويف بفرنسا بسبب مرض الكولريا سنة 

  . 218 – 216ص ص  املرجع السابق، ،1،ج الحركة الوطنية الجزائرية: عد اهللاأبو القاسم س -

م، ص 1980، دار البعث للطباعة والنشر،قسنطينة، اجلزائر، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: حيىي بوعزيز -
 .  28-27ص 

4 E.Mangin, « Notes sur l’histoire de Laghouat » in RA, N° 38, Année 1894, 
Alger, p 87. 

ملك فرنسا من سنة االبن األكرب للويس فيليب جوزيف دورليان امللقب بفيليب املساواة،  )1850 - 1773 :(لويس فيليب 5
العليا للمستعمرات، خدم مصاحل  اإلدارةم، استحدث منصب احلاكم العام املكلف بالقيادة العامة و 1848 إىل 1830
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 «: والذي حدد فيه الغايتني اإلسرتاتيجية والتجارية من توسيع االحتالل حنو اجلنوب حيث قال فيه
املناطق الواقعة بعد التالل صنفا ثالثا من اجلهات  جيب أن تؤلف الصحراء اجلزائرية أو بعبارة أخرى
اجليوش إال عرضا لقمع الفوضى أو إلعداد  تطؤهااإلدارية، ففي هذه اجلهات ال أثر للمعمرين وال 

، ليزاد طموح االستعمار الفرنسي أكثر فأكثر 1»ظروف مالئمة إلقامة العالقات التجارية أو توسيعها 

كان يرى انه البد من ضرورة   الذي Jules Ferry (2( جول فيرييف عهد املهندس االستعماري 
  .3اإلفريقية ستعمراامبربط الصحراء اجلزائرية 

كما أن إصرار فرنسا على احتالل اجلنوب اجلزائري هو خوفها من منافسة الدول األوروبية هلا    
، وصدور تقارير بعض الدول العظمى اليت 4م1885-1884بعد توقيع معاهدة برلني الثانية 

                                                                                                                                                                                     

بريطانيا  اشتهر  إىلم فر 1848فيفري  24 يف م وقيام اجلمهورية الثانية1848سقط حكمه ملا قامت ثورة  البورجوازية التجارية،
   : ينظر .بالنفاق واجلنب

  .208م، ص 2006، اجلزائر، ANEP، تق وتع وتح حممد العريب الزبريي،منشورات المرآة: محدان بن عثمان خوجة -

 -  537، ص ص م2000، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، مصر، 5، جالسياسيةالموسوعة : عبد الوهاب الكاليل –
538.  

تر رابح اسطنبويل ومنصف عاشور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، الجزائر بين الماضي والحاضر: أندري برنيان وآخرون 1
 .385 - 384ص ص  م،1984

ولد يف سان ديي بفرنسا من ): Jules François Camille Ferry ( )1832-1893(جول فرانسوا كاميل فريي  2
م درس يف ثانوية األلزاس مث 1814 – 1779عائلة بورجوازية، كان والده فرانسوا جوزيف فريي رئيس بلدية سان ديي بني سنيت 

مهوريني املعارضني التحق بصفوف اجل ،الت وأصبح حمررا يف جريدة الوقتم، كتب يف العديد من ا1854أصبح حماميا سنة 
يف اجلزائر، وقدم تقريرا بعنوان حكومة  السكانترأس اللجنة الربملانية للتحقيق يف فضائح املستوطنني املتزايد على لإلمرباطورية، 

د واحلأوكلت له مهمة تطبيق سياسة معتدلة يف اجلزائر كما اجلزائر أكد فيه فضائح املعمرين ومستنكرا فيه سياسة اإلدماج اإلداري،  
  : ينظر . م1893مارس  17، تويف يفمن أطماع املعمرين األوروبيني

ص ص ، املرجع السابق، )1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي  -
133 - 134.  

- Louis Ferry, Un Malfaiteur Public Jules Ferry, Librairie Internationale 
Achille le Rog, Paris, 1886, pp 11-15.  

من خالل وثائق  1918 - 1850مقاومة الجزائريين لسياسة التوسع االستعماري بالجنوب الشرقي للجزائر : حممد بليل 3

 .5م، ص2017، جملة روافد للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، العدد الثاين، أرشيفية
قدت به عشر جلسات حيث ع ،م1885نوفمرب  26و  م1884نوفمرب 15بني املمتدة ما عقد مؤمتر برلني الثاين يف الفرتة  4

حىت تتمكن من ربط مستعمراا يف اإلفريقية درست قضية شروط االحتالل، ومبوجبه بسطت فرنسا سيطرا على غرب القارة 
  : ينظر. الدول األوروبية اري الدائر بني ظل التنافس االستعميف الكونغو إىلحبرية تشاد وصوال  إىلمشال القارة من اجلزائر 
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تعجيل احتالهلا  إىل، وأمام هذا اإلجراء سعت فرسا 1تعترب أن الصحراء اجلزائرية من البلدان اخلالية
الشامل للصحراء اجلزائرية بكل الوسائل وإبعاد خطر أملانيا واسبانيا عن مشال املغرب األقصى 

للممتلكات ا مع بريطانيا دف رسم احلدود تسوية خالفا، ومل يبق لفرنسا إال 2والصحراء الغربية
أوت  05االستعمارية وحتديد مناطق نفوذمها يف إفريقيا، لذا عقدت فرنسا مع بريطانيا معاهدة يف 

 وشرق حىت يتم تسوية اخلالف الدائر بينهما يف السيطرة على املناطق الواقعة غرب 3م1890
املعاهدة وضع خط حدودي بينهما ميتد من اجلنوب اجلزائري  ، ومت مبوجب هذه4القارة اإلفريقية
  .5أعايل جمرى النيجر وحبرية تشاد حىت بارو إىلعرب الصحراء 

منتصف من بدأت القوات الفرنسية باحتالل اجلنوب اجلزائري بداية ولتحقيق هذه األهداف    
 أقصى اجلنوب إىلمطلع القرن العشرين وصلت القوات الفرنسية  غاية إىلالقرن التاسع عشر و 

، فقامت بتعيني القادة على القبائل الرحل 6وسيطرا على اغلب أراضيه وإخضاعه اجلزائري

                                                                                                                                                                                     

ض، ، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الريا2،طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم وشوقي اجلمل  -
  .153 - 147م، ص ص 2002 –ه 1422

، العلم واإلميان للنشر االستقالل - راالستعما –الكشوف  -تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر : فرغلي علي تسن هريدي  -
 .122- 113م، ص ص 2008والتوزيع، اإلسكندرية، 

، جملة احلقوق           م1962 – 1956جوانب من السياسة االستعمارية الفرنسية بالصحراء الجزائرية : بوسليم صاحل 1
 .546، ص 25، جامعة غرداية، الد الثاين، العدد اإلنسانيةوالعلوم 

د مؤمتر قع مما دفع باملغرب األقصى إىليف مطلع القرن العشرين اشد التنافس بني فرنسا وأملانيا واسبانيا على املغرب األقصى،  2
وبريطانيا وأملانيا والنمسا والواليات املتحدة األمريكية واسبانيا فرنسا حبضور  م1906جانفي  16يف باسبانيا دويل باجلزيرة اخلضراء

  .الذي كرس شرعية النفوذ الفرنسي على املنطقة تسوية اخلالف باحلل الدبلوماسيعنه  واملغرب، ونتج
، الة اجلامعة، جامعة الزاوية، ليبيا، الد األول، م1937-1912الحركة الوطنية المغربية : فادية عبد العزيز القطعاين -

  . 44 – 43م، ص ص 2014العدد السادس عشر،
، )فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية( ارة الفرنسية في الصحراء حتى االستقاللاإلد: عبد ايد شيخي -

 .219ت، ص .منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب، األبيار، اجلزائر، د
 .77، صاملرجع السابق، )1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي 3
، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس المسلمون واالستعمار األوروبي إلفريقيا: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم 4

   .26م، ص 1998الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
، دار 2، تر عماد حامت،طلقرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرينتاريخ ليبيا من منتصف ا: نيكوالي إبليتش بروشني 5

 .  378م، ص 2001الكتاب اجلديد املتحدة، جانفي 
  .37، ص المرجع السابق: عمرياوي وآخرون أمحيدة   6
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ومجاعات القصور الذين أصبحوا موظفني عند السلطة الفرنسية، كما اهتمت باجناز العديد من 
اء احلصون واملراكز العسكرية يف خمتلف املناطق اجلنوبية وبناملشاريع كوضع احلاميات العسكرية 

بعدما تبني أن حاميات البيض واألغواط وغرداية غري قادرة على محايتها وإيصال خط السكة 
  .1النواب الفرنسي عني الصفراء بعد أن حتصلت على مساعدات مالية من جملس إىلاحلديدية 

ينة االستعمار الفرنسي أموال ضخمة وخسائر يف وأمام هذا النشاط العسكري الذي كلف خز    
متويل هذه احلمالت  واكولون اجلزائر رفض  كما أناألرواح ومدة زمنية فاقت نصف قرن من الزمان،  

م، معتربين ذلك انه 1900العسكرية من ميزانية اجلزائر اليت أصبحت مستقلة عن باريس منذ سنة 
يف احتالل اجلنوب اجلزائري ا قد ضيعت نصف قرنمن صالحيات احلكومة الفرنسية بباريس، وأ 

توسيع نفوذها يف يف  كريةوالقوة العس املقدرة باملالين كان األجدر ا استثمار األموال الضخمةو 
، ليخلف هذا املوقف أزمة بني السلطة السياسية والقيادة العسكرية مناطق حيوية كاملغرب األقصى

  .   2يف باريس

    :م1902ديسمبر  24أهداف قانون : المطلب الثاني 

ديسمرب  23جلسة يف  ألول مرة يف الربملان الفرنسيطرحت مسألة تنظيم املناطق اجلنوبية    
عند مناقشة االعتمادات املالية املخصصة لتغطية نفقات العمليات العسكرية باجلنوب  م1901

اجلزائري اليت غالبا ما كانت مكلفة، وعلى اثر ذلك ارتفعت عدة أصوات تنادي بإنشاء وحدة إدارية 
تخلصة من خاصة تتمتع مبيزانية منفصلة عن ميزانية اجلزائر يتم متويلها عن طريق املسامهات احمللية املس

على قرار يدعوا فيه  صوت جملس النوابهذه األقاليم، وبعد مشاورات بني أعضاء احلكومة الفرنسية 
الطلب أودعت  اوبناءا على هذ ،3مالياجنوب اجلزائر إداريا و  ينظمشروع دراسة م إىلاحلكومة 

                                                           

  . 105، ص املرجع السابق،)1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  :إبراهيم مياسي  1
، جوان 09، جملة اخللدونية، جامعة تيارت، العدد التنظيم اإلداري االستعماري في الجنوب الجزائري :حممد برشان  2

  .  180ص  م،2016
3   Léon Lehureaux (Cap), Les Français au Sahara, préface de M. Aug. 

Bernard, Alger, Ed. les Territoires du Sud, Imp, Romeu & Clé 14, Rue Bab-el-
Oued, Alger, p 103. 
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 نوب اجلزائريم مشروع قانون يتعلق بتنظيم أقاليم اجل1902مارس  21 احلكومة الفرنسية بتاريخ
  .1وإنشاء ميزانية مستقلة خاصة ذه املناطق

مت عرض املشروع على الربملان الفرنسي ملناقشته واملصادقة عليه إال انه قام بتعديل بعض البنود     
 :  وميكن إمجاهلا فيما يليباجلزائر اليت أخافت خاصة املستوطنني 

  .أمامهم غلق أبواب اجلنوبو حماصرة حركة االستيطان األورويب اخلوف من  -
املناطق  إىلختوف املستوطنني من هذا التنظيم اجلديد الذي خيضع للحكم العسكري أن ميتد  -

 . به ل النظام املدينيز يالشمالية و 
حرمان اخلزينة العامة للعماالت من املداخيل املعتربة اليت جتبيها برسم الضرائب العربية             -

 .املباشرة خاصة من اهلضاب العلياوالضرائب غري 
م نفقات  1900ديسمرب  19زائر اليت أصبحت مستقلة منذ التخوف من حتمل خزينة اجل -

  .القوات العسكرية املتمركزة يف اجلنوب
استجابت احلكومة ملطالب املستوطنني وحتصلوا على ضمانات خبصوص حركة االستيطان والتزمت    

احلدود الشمالية هلذه األقاليم حنو اجلنوب إذا ما دعت ضرورة االستيطان االستعمارية بدفع  اإلدارة
القانون الذي اقره الربملان يف شهر مارس بدون  مشروععلى  صادق جملس الشيوخذلك، وهكذا  إىل

إنشاء األقاليم و والذي مبوجبه مت تنظيم ، 2م1902ديسمرب  24يف  تعديل، وأصبح ساري املفعول
عن الشمال  انفصلتواليت  ،3مستقلة هلذه املناطقووضع ميزانية خاصة و  باجلنوب اجلزائري العسكرية

شاريع حسب امليف تنفيذ ميزانية أقاليم اجلنوب مستقلة صبح تو م 1902ديسمرب  31ابتداء من 
م صدر 1903ديسمرب  30بتاريخ و  ،4واملواد احملددة لصالحيات احلاكم العام للجزائر النصوص

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Premier Partie, Ce qu'ils sont - Pourquoi ils Ont Été Créés Alger, 
Imprimerie Algérienne, de L’année 1930, p 324.   

  .149 -  148 ص ، صالسابقالمرجع  :مجال قنان 2
3  Bulletin official de G.G.A, T XLVIe, Quarante-sixième Année 1906, 
Imprimerie Orientale  Pierre Fontana 3 Rue Pélissier  ,1907, p 46.  

م على منح احلاكم العام السلطة التشريعية يف احلاالت غري العادية 1834جويلية  22نصت املادة اخلامسة من أمرية  4
على  -واملستعجلة وانه ميارس مجيع األحكام ومشاريع األوامر اليت يسهر على إعدادها، ويتم تعيينه من قبل جملس الوزراء بناء 

جانبه جملس  إىلم أصبح يقرتح تعيينه من قبل وزير الداخلية و 1870اية االحتالل،وبعد سنة اقرتاح من وزير احلرب الفرنسي يف بد
حكومي يساعده يف تسيري شؤون املستعمرة والذي يتكون من جلنة استشارية مكلفة بتقدمي اآلراء للحكومة العامة يف املسائل 
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م صدر 1905أوت  14، ويف 1س ميزانية األقاليم اجلنوبية اليت انفصلت عن ميزانية اجلزائرمرسوم أس
صالحيات احلاكم العام باجلزائر الذي يديرها وينظم وضع هذه األقاليم حتت ختصص و مرسوم آخر 
 24وهكذا فان قانون  ،2على اقرتاح وزيري احلربية والداخلية  بناءوله حق التعيني  تسيري إدارا

أيها السادة  « :برتلوم يعود العتبارات مالية صرفة حيث يقول مقرر مشروع القانون 1902ديسمرب 
، ومنه 3»  قد أفصح الربملان عن رغبته يف أن يرى نفقات احتالل اجلنوب مقصورة على ما هو ضروري

 إىلسباب سياسية وإمنا مراده يتضح أن فصل اجلنوب اجلزائري إداريا وماليا عن الشمال مل يكن أل
اعتبارات مالية صرفة، وأصبحت أقاليم اجلنوب من الناحية القانونية هلا إدارا وهلا ميزانيتها وهلا 
أمالكها، وحيق هلا أن تعقد الصفقات العمومية وان متنح امتيازات السكك احلديدية وترتبط مع 

  .4جلزائر مباشرة كما ترتبط معها يف بعض اإلداراتاجلزائر يف كوا خاضعة لسلطة الوايل العام يف ا

  :1902ديسمبر  24قراءة في نص قانون : المطلب الثالث 

وضع ميزانية م هو تنظيم أقاليم اجلنوب اجلزائري و 1902ديسمرب  24من قانون  كان اهلدف   
 ،احلد األدىن إىلختفيض نفقات االحتالل العسكري باجلنوب وتقليلها  من اجل مستقلة وخاصة به

واإليرادات احمللية، كما املوازنة بني النفقات و ضبطها و  حىت يسهل مراقبتهاوتقييمها وترتيبها يف بنود 
بتوسيع  الدفاع عن هذه األقاليمو  مكن هذا القانون احلاكم العام من صالحيات التسيري اإلداري

                                                                                                                                                                                     

تدخل يف إطار ميزانية وزارة احلرب اليت تقدم للربملان الفرنسي،   اإلدارية،كما أعطيت له صالحيات واسعة منها إعداد امليزانية اليت
كما انه يتكفل جبمع الضرائب وفرضها ومعاقبة من ال يدفعها وخيتص بقضايا العدالة وإشرافه على أعمال رجال القضاء ويعترب 

  : ينظر. املسؤول األول عن فرض األمن واالستقرار وتسيري الشؤون العسكرية
، دار سنجاق الدين م1914-1881تشريعات االستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائريين :حممد بليل -

  . 35-34م، ص ص 2013للكتاب، اجلزائر، 
ص   ،م1997، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية : عمار بوحوش -

123 . 
1  Léon Lehureaux (Cap), Op.cit, p 106.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du sud de 

L'Algérie, présenté par M. Jonnart, Imprimeur Administrative Victor Heintz, 
Alger, Année 1906, p 06.  

 .299م، ص 2005دار الرائد، اجلزائر،  ،2علي خش، ط:، تر1962- 1960الثورة الجزائرية والقانون: حممد جباوي 3
سلسلة الملتقيات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية : فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية 4

 . 220م، ص 2009، دار القصبة للنشر، 1954وثورة أول نوفمبر 



  الفصل األول==================    م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

21 

 

ري يف هذه األقاليم غري سلطته لتجنب تطور وزيادة النفقات، وله حق معارضة أي نشاط عسك
باعتماد أساليب حكيمة يف إدارة  التكيف مع أوضاع البالدو مرخص به مسبقا من قبل احلكومة، 

  . 1هذه األقاليم
توضيحية حتدد احلدود اجلغرافية للصحراء والتسيري اإلداري وكان املشرع قد وضع ستة مواد    

مت حتديد احلدود الشمالية هلذه ، حيث اجلديدوضع اخلطوط العريضة هلذا التنظيم والتنظيم املايل و 
واليت تتكون من دائرة مغنية وملحق العريشة وملحق سعيدة ودائرة تيارت وملحق آفلو ودائرة  األقاليم

اليت كانت  2بوغار وملحق الشاللة وملحق سيدي عيسى ودائرة بوسعادة وملحق بريكة ومركز تكوت
إال أا ليست دقيقة وواضحة ، 3دائرة بسكرة يف العهد االستعماري ودائرة خنشلة ودائرة تبسة تتبع

فهناك بعض املناطق الشاسعة من اهلضاب العليا  وتتقيد باحلدود اجلغرافية الطبيعية للصحراء، املعامل
ائرة تيارت ودائرة العريشة اليت تقع جنوب والية تلمسان ود ةمت إدراجها ضمن هذه األقاليم مثل ملحق

توسيع جمال متويل ميزانية هذه األقاليم ألا أكثر املناطق دخال  وتبسة، وكان اهلدف من ضمها ه
  .4اليت ال ميكنها متويل ميزانية هذه األقاليم لوحدها من املناطق الصحراوية غىنللضريبة وأكثر 

ومنح السكك احلديدية واجناز املشاريع  وحق االمتالكاملدنية  الةمت منح هذه األقاليم احلكما انه     
العامة واالقرتاض، وميثل احلاكم العام للجزائر األقاليم اجلنوبية يف أعمال احلياة املدنية وال يستطيع اخذ 

القانون،  إىلالقروض أو منح السكك احلديدية أو غريها من األشغال العامة الكربى دون الرجوع 
انية ألقاليم اجلنوب اجلزائري مستقلة عن ميزانية اجلزائر، م مت إنشاء ميز 1903جانفي 01ويف 

، 5ويتم حتديد املبلغ كل عام مبوجب قانون املالية معونة سنوية ثابتة من امليزانية الفرنسيةومنحت 
                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, L’œuvre Accomplie 1er Janvier 1903- 31 Décembre 
1929, P&G ,Soubiron, 12 Rue Duinont-d’urville, Alger, Année 1930, p 01. 

  .  تكوت هي إحدى البلديات التابعة لوالية باتنة حاليا  2
3 G.G.A, Les Territoires des Sud du l'Algérie, Premier Partie, Année 1930, 
Op.cit , p 326.  
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie , L’œuvre Accomplie du 1er Janvier 1903 au 31 
Décembre 1921, Imprimeur- Libraire-éditeur, Alger, Année 1922, p 12.  
5 G.G.A, Les Territoires des Sud du l'Algérie, Premier Partie, Année 1930, 
Op.cit, p .327   
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ومالحق، دوائر  إىلتقسيم األقاليم اجلنوبية  مبوجبه مت م1905ديسمرب  12مرسوم  وعندما صدر
م فان ممارسة العدالة اإلدارية 1908مارس  05وم 1906جويلية  14اسيم املؤرخة يف مبوجب املر و 

    .1حمافظة اجلزائروالتقاضي يف أقاليم اجلنوب اجلزائري من اختصاص جمالس 
أوت  14مرسوم األقاليم مبوجب كما مت حتديد مهام وصالحيات احلاكم العام للجزائر ذه     

وطبيعة اإلنفاق وكيفية خصم  ي والعسكري ألقاليم اجلنوب اجلزائريم املوضح للتنظيم اإلدار 1905
إال أن تطبيقه  الدخل من ميزانية اجلزائر وميزانياا اإلدارية ليتم إرفاقها يف ميزانية األقاليم اجلنوبية،

ديسمرب  24نص قانون  من ، وتطبيقا للمادة السادسة2م1920أوت  05غاية  إىلالفعلي تأخر 
إنشاء الذي مبوجبه مت  م1903افريل  15 مرسوم صدرت جمموعة من املراسيم أمههافقد  1902

منصب مستشار احلكومة املسؤول عن القضايا املتعلقة بأقاليم اجلنوب وكذلك مراقبة مجيع اخلدمات 
إنشاء صندوق احتياطي خاص بأقاليم اجلنوب ب يقرمرسوم صدر   م1905افريل  21ويف، اإلدارية 
ونظرا لعدم استكمال اهليكل والتنظيم اإلداري هلذه األقاليم فان امليزانية مل تبدأ العمل إال يف ، اجلزائري
  .3م1906جانفي  01بداية 

ومبوجب هذه القوانني أصبحت أقاليم اجلنوب اجلزائري حتت حكم شبيه مبا وجد يف الشمال قبل    
 4هلية حيلون حمل املكاتب العربيةم حيث صار القادة العسكريون املكلفون بالشؤون األ1870سنة 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimerie Administrative Victor 
Heintz, Alger, Année 1908, p 03.  

 .182املرجع السابق، ص التنظيم اإلداري االستعماري في الجنوب الجزائري، : حممد برشان  - 2
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 03-05.    
هي مهزة وصل بني االستعمار الفرنسي واجلزائريني وأهدافها األساسية تتمثل يف متكني االستعمار من إخضاع : املكاتب العربية 4

  :ينظر .السكانالقبائل ومراقبة حتركام واستخالص الضرائب وتويل مهمة القضاء والفصل يف خصومات 
بعية، ، طبع باملؤسسة الوطنية للفنون املط1900 – 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : عبد احلميد زوزو -

 .177م، ص 2009اجلزائر، 
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معموال ا يف الرمسي بتطبيق مجيع القوانني والتشريعات العقارية اليت كان  نويوسعون حركة االستيطا
  . 1الشمال واستغالل خريات الصحراء

   1902ديسمبر  24النصوص المكملة والمعدلة لنص قانون : المطلب الرابع 

بني الوزارات الثالث احلربية والداخلية واملالية يف كيفية تنظيم  وقع االختالف يف وجهات النظر   
وتسيري ميزانية أقاليم اجلنوب، ووضع قوانني واضحة متكن من مراقبتها وتنظيمها وحتديد صالحية كل 

بإزالة  وزارة، ومت االتفاق على وضع ميزانية خاصة لألقاليم اجلنوبية وإعطاء للربملان الفرنسي ضمانات 
، ليصدر 2خاصة يف جمال النفقات العسكرية باجلنوب اجلزائري يوب اليت تشوب هذه امليزانيةكل الع

جانفي 01م مرسوم ينص على التنظيم املايل ألقاليم اجلنوب ومت تطبيقه يف1903ديسمرب  30يف 
، وكانت هذه امليزانية تصدر مبرسوم من قبل احلاكم العام للجزائر بعد استطالع رأي جملس 3م1904

حيث يضم القسم األول قسمني،  إىل، وتنقسم ميزانية أقاليم اجلنوب 4احلكومة يف مدينة اجلزائر
النفقات املدنية اليت يتم إعدادها من قبل احلاكم العام مبرسوم بعد استشارة جملس احلكومة وتشمل 

وارد احمللية يف اجلنوب وان تصرف املأقاليم مجيع اإليرادات والنفقات يف هذه األقاليم حتت ميزانية 
وزارة احلرب، وكان يقدم  إىلفكانت ختضع يف البداية  النفقات العسكريةأما  االحتياجات املدنية،

وزارة احلربية  إىلالضباط املفوضون تقريرا مفصال كل ثالثة أشهر عن النفقات العسكرية ويرسل 
الحتالل العسكري تبقى م فان تكاليف ا1903ديسمرب  30ومبوجب قانون  ،5احلاكم العامبواسطة 

  . 6على عاتق احلكومة الفرنسية بباريس
  :م اكتمل التنظيم العام ألقاليم اجلنوب اجلزائري  ومن أهم هذه النصوص 1907ويف سنة 

                                                           

،مذكرة خترج لنيل  م1914 – 1882المشروع االستيطاني الفرنسي بإقليم عين الصفراء العسكري : محزة بن قيطون  1
 2014، 01جامعة وهران دادة حممد، قسم التاريخ واآلثار، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية،اشراف  شهادة املاجستري،

 .56م، ص 2015 –
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 03-05.  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 06.  
  . 303ص المرجع السابق،: حممد جباوي 4

5  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 06.  
   .181املرجع السابق، ص  التنظيم اإلداري االستعماري في الجنوب الجزائري، :حممد برشان 6
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وهي  أقاليم ةأربع إىلها قسمم الذي حدد أقاليم اجلنوب اجلزائري و 1902ديسمرب  24قانون  -1 
اإلقليم العسكري لعني الصفراء، واإلقليم العسكري لغرداية، واإلقليم العسكري لتوقرت، واإلقليم 

  . العسكري للواحات، وختصيص ميزانية مستقلة له
يكلف بتسيري أقاليم اجلنوب  1منصب مستشار م مت مبوجبه إنشاء1903أفريل  15مرسوم  -2
  .هلذه األقاليم اقبة مجيع اخلدمات اإلداريةوكذلك مر  امسؤول عن القضايا املتعلقة و 
 03 إىلجانفي  19م والذي مت تنفيذه من 1903ديسمرب  30التعديل اإلداري الصادر يف  -3

  .     م املتعلق بالنظام املايل والتحضري مليزانية أقاليم اجلنوب وتنفيذها1904مارس 
  .خاص بأقاليم اجلنوب اجلزائري إنشاء صندوق احتياطيب م الذي يقر1905أفريل  21مرسوم  -4
 2م ضبط التنظيم اإلداري والعسكري هلذه األقاليم1905أوت  14التعديل اإلداري الصادر يف  -5

  .   م الذي ضبط تقسيم الدوائر االنتخابية اإلدارية1905ديسمرب  12ومرسوم 
مبقاطعة  نوبيةم املتعلقان بإحلاق األقاليم اجل1908مارس  05م و1906جويلية  14مرسومي  -6

  .3ممارسة العدالة اإلدارية والتقاضيفيما خيص  اجلزائر

  إلغاء نظام أقاليم الجنوب الجزائري: المطلب الخامس 

وقيام اجلمهورية الفرنسية الرابعة، أقدم االستعمار الفرنسي على  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية   
ماي  08األحزاب الذين امتهم فرنسا بتدبري حوادث ارتكاب جمازر يف اجلزائر، واعتقال قادة 

، ويف السنة املوالية أصدرت قانون العفو الشامل والكلي يف حق اجلرائم واجلنح املرتكبة يف 4م1945
  .5اجلزائر، والسماح لقادة احلركة الوطنية إعادة تأسيس األحزاب وبأمساء أخرى

يق مطالبها أصدرت السلطات الفرنسية قانونا خاصا  وأمام ضغط احلركة الوطنية وإصرارها على حتق  

 بولورئيس حكومته  أوريول فانسانم ووقعه رئيس اجلمهورية الفرنسي 1947سبتمرب 20يف 

                                                           

 .احلاكم العام إشرافيعني هذا املستشار مبوجب مرسوم ويكون حتت  1
2  Bulletin Officiel du Gouvernement General de L'Algérie, Quarante-
sixième, Année 1908, Imprimerie Orientale Pierre Fontana, Alger, p 46. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, 
Année 1910, p 03. 

 .942-938، املرجع السابق، ص ص  2، ج1951-1939تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : حمفوظ قداش 4
 .1000نفسه، ص   5
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، إال أن هذا القانون مل يأت جبديد فيما عدا إحداث جملس جزائري متساوية األعضاء تتألف رمادي
هيئتني انتخابيتني واحدة خاصة باملعمرين وخنبة من املسلمني وهيأة  إىلعضوا ينقسمون  120من 

 السكاننائبا وبذلك يتساوى مثانية أصوات من  60وتنتخب كل هيئة منهما  السكانثانية خاصة ب
ألغت النظام العسكري اليت  50املادة ، واهم ما تضمن هذا الدستور 1بصوت واحد من املعمرين

فصلت الدين اإلسالمي عن الدولة الفرنسية اليت  56يم اجلنوب واملادة الذي كان يسيطر على أقال
فجعلت اللغة العربية لغة  57وأما املادة  ،املتعلق بفصل الدين عن الدولة م1905مبقتضى قانون 
م إدماج أقاليم 1947سبتمرب 20من النظام العضوي لـ  50، ومبوجب املادة 2رمسية يف اجلزائر

الثالث، فإقليم عني الصفراء يدمج يف والية وهران وإقليم غرداية يف والية اجلزائر اجلنوب يف العماالت 
وإقليم توقرت والواحات يف والية قسنطينة، لكن مل تطبق هذه املادة يف جمملها وأدجمت ميزانية أراضي 

 إىل م وان اإلدارة ستمارس من قبل الضباط1948اجلنوب يف ميزانية اجلزائر ابتداء من أول جانفي 
  .3م1957غاية 

  العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري - التنظيم اإلداري: المبحث الثاني 

   العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري - التقسيم اإلداري: المطلب األول 
م، وهي اإلقليم 1902ديسمرب  24قانون وجب مب أقاليم ةأربع إىلاجلنوب اجلزائري  قسم   

العسكري لعني الصفراء ومركزه اإلداري عني الصفراء، واإلقليم العسكري لغرداية ومركزه اإلداري 
األغواط، واإلقليم العسكري لتوقرت ومركزه اإلداري توقرت، واإلقليم العسكري للواحات ومركزه 

املرسوم  د شكلني خمتلفني يف التسيري اإلداري حسباإلداري اجلديهذا التقسيم  وأخذاإلداري ورقلة، 
الشكل الثاين دوائر وملحقات ومراكز و  إىلاألول قسم  شكلفال ،م1905ديسمرب  12الصادر يف 

مرتادفتني واحد عسكرية  ، مما يوحي بوجود إدارتنيبلديات أهلية إىلأخرى و  بلديات خمتلطة إىلقسم 
واألخرى مدنية، إال أن كلتا اإلدارتني يف الواقع هي إدارة واحدة عسكرية ختضع لتسيري ضباط 

                                                           

حممد محداوي وإبراهيم : تر ،اندالع حرب التحرير إلى 1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة  :شارل روبري اجرون - 1
 .969 - 965م، ص ص 2013اجلزائر،  الد الثاين، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، ،صحراوي

 .193-192م، ص ص 2005أبو بكر رحال، املؤسسة الوطنية لالتصال، اجلزائر، : ، تررليل االستعما: فرحات عباس 2
  . 307-306، ص ص المرجع السابق: حممد جباوي - 3

  .77ص  ،نفسه: فرحات عباس -  
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عاصمة تدير  كل إقليمدوائر وبلديات ومالحق وحدد ل إىل تسم، وهذه األقاليم ق1الشؤون األهلية
م احملدد 1905أوت  14سامي يتم تعينه حسب مرسوم كم ضابط ح إىلكل إقليم ضع  خيو  ،شؤونه

إال أن هذا  ،2بناًء على اقرتاح وزيري احلربية والداخليةر احلاكم العام باجلزائلصالحيات واختصاصات 
  :وهي كالتايل دة تعديالت خالل السنوات القادمةع إىلالتقسيم كان أوليا وسيخضع 

 : إىلوعاصمته املؤقتة األغواط و بدوره ينقسم : إقليم غرداية -أ

  .وبلدية غردايةدائرة غرداية  -
  :إىلواليت تنقسم دائرة اجللفة  -
  .مركز اجللفةفة املختلطة و بلدية اجلل -1
  .بلدية اجللفة األهلية وهي تتكون من قبائل و قصور دائرة اجللفة -2
  : إىلدائرة األغواط واليت تنقسم  -
   .تتكون من مدينة وواحات األغواطبلدية األغواط املختلطة و  -1
  .قصور دائرة األغواطبلدية األغواط األهلية وتتكون من قبائل و  -2

 :  إىلبدوره ينقسم و  3وعاصمته عني الصفراء:  عين الصفراءإقليم  - ب

  ).رأس العني( وتضم بلدية مشرية املختلطة ومركز برقون دائرة مشرية -1
  .الشيخمركز األبيض سيدي املختلطة و  البيضوتضم بلدية  البيضدائرة  -2
  : تضم دائرة كولومب بشار و  -3
  .)Talzaza( مركز تلزازةحق بين عباس ومركز تاغيت و ملبلدية كولومب بشار األهلية و  -
تضم قسمني بلدية عني الصفراء املختلطة وهي تدار من قبل رئيس ملحقة عني الصفراء وبدورها  -

  .قسم بين ونيفمها قسم عني الصفراء و 

                                                           

، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ ختصص )1952/1962(السياسة الفرنسية في الصحراء ما بين : حممد بن دارة 1
  .09 م،  ص1998/1999معهد التاريخ، اجلزائر، اشراف مجال قنان،  تاريخ الثورة،

، دار احلابر للنشر م1962 – 1844الجنوب الشرقي الجزائري خالل العهد االستعماري ورقلة أنموذجا : رضوان شافو  2

 .284 – 283ص ص  ،اجلزائروالتوزيع، 
 19م بعد قيام انتفاضة بوعمامة، وبقرار 1882مارس  20مبوجب قرار ) املشرية والبيض( أنشأت ملحقات عني الصفراء  3

  :ينظر. م ثبتت رمسيا كملحقات بدل دوائر1904جانفي 

 .182، ص المرجع السابق: حممد برشان -
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ملحق       دية الواحات الصحراوية األهلية و اليت تضم بلأدرار و  عاصمتهو : إقليم الواحات -جـ
م مت نقل عاصمة الواحات 1914، ويف سنة )تيميمون( مركز قورارة و  لتملحق تيدكو ) أدرار( اتتو 

، 1من اجل تسهيل مهمة قائد تلك املنطقة من ممارسة قيادته أثناء احلرب ورقلة إىلمن عني صاحل 
م مقرا للقيادة العامة 1919 – 1917ومراقبة احلدود اجلزائرية الطرابلسية، مث أصبحت مابني سنيت 

  .Laperrine (2(البيرينموعة الصحراء اجلزائرية والتونسية والسودانية بقيادة 

  :  إىلوعاصمته بسكرة واليت تضم دائرة توقرت وتنقسم : إقليم توقرت -د
  .واد سوفوملحقة بلدية توقرت األهلية  -
  .3بلدية بسكرة األهلية وتضم ملحقة بسكرة ومركز أوالد جالل -

  هيكل اإلدارة العسكرية بأقاليم الجنوب الجزائري: المطلب الثاني 
العام   نظامالدوء و اهلاحملافظة على و  هو املسؤول األول للدفاع عن هذه األقاليم يعترب احلاكم العام   

الفيلق  اإلدارة، وله السلطة على أراضي الشمال واجلنوب، ويساعده عسكريا قائديف اجلزائر وتسيري 
وعلى كل إقليم حاكم عسكري أو ضابط سامي يدير الشؤون  ،4التاسع عشر املتمركز يف اجلزائر
م وتربطه عالقة مباشرة باحلاكم العام 1905أوت  14مرسوم  مبوجبالعسكرية واإلدارية يتم تعيينه 

                                                           

1   voir :   
- G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du sud de 

L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, 
Année 1919, p 05.  
- Bulletin officiel du Ministère de la guerre, année 1915, Paris, Henri 
Charles-Lavauzelle, 1915,  p 643. 

توسيع السلطة االستعمارية الفرنسية  إىلقائدا أعلى للواحات الصحراوية نظرا خلربته يف هذا امليدان وساعيا  عني الضابط البريين  2

الذي   دوفوكويف اجلنوب اجلزائري، وقد متركز يف منطقة عني صاحل وجعلها قاعدة عسكرية ، وعمل على استقدام األب الروحي 
  : ينظر  .السكان، ونشر املسيحية كان متواجد يف بين عباس حىت يساعده يف استمالة

  .495املرجع السابق، ص  ، 1934 – 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -

  .200م، ص 1989، مطابع اديتار، كالريي ايطاليا 2، طعرب الصحراء الكبرى التوارق: حممد سعيد القشاط  -

  .201، ص المرجع السابق: رضوان شافو -
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 06. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 07.  
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تنظيم صدور قانون وتزامن  ،1احلربية والداخليةالذي له صالحيات التعيني بناًء على اقرتاح وزيري 

 )Laperrine( البيرين الضابطو  2)Jonnart( جونار أقاليم اجلنوب مع تعيني احلاكم العام

على وطبق نظرا خلربته يف اجلمع بني التسيري اإلداري والعسكري، الصحراوية  قائد أعلى للواحات

 اإلدارةوما مييز هذه  ،L’indigènat(3( أهايل اإلقليم القوانني العسكرية وقانون اإلندجينيا
ن العسكرية أل إىلاجلديدة ازدواجيتها بوجود إدارة مدنية وعسكرية يف نفس الوقت وان كانت اقرب 

، وهؤالء الضابط مارسوا مهام اليت عوضت املكاتب العربية 4بعتني لضباط الشؤون األهليةاتاإلدارتني 
وهذه السياسة أخرى مثل إصدار القرارات املختلفة اليت تسيري هذه األقاليم ورئاسة اللجان البلدية 

 الطغيانو  اليت اتبعتها فرنسا يف تسيري أقاليم اجلنوب منذ البداية مميتة ببطء مستعملة يف ذلك اإلرهاب
خيضع كل من عسكرية كبرية اء عبارة عن ثكنة وأصبحت الصحر  ،وصوره القهر جبميع أشكالهو 

، كما انه كان معرتفا 5تصريحذن و صارمة، فكل حركة ختضع إلالرية عسكالقوانني ال إىلبداخلها 
إقامة وحدة سياسية  إىلأن األحكام القانونية مل ترم أا جزء ال يتجزأ من اجلزائر و بأراضي اجلنوب 

                                                           

  .200، ص المرجع السابق: رضوان شافو  1
أكتوبر  03حاكما عاما على اجلزائر و تقلد املنصب ثالث مرات، فالعهدة األوىل تبدأ من  ) Jonnart (عني جونار   2

الثالثة  واليت تعترب العهدة األطول، أما م، 1911فيفري  28 إىل 1903م والعهدة الثانية من ماي 1900جوان  إىل 1900
م وهي آخر عهدة له يف اجلزائر، وتزامن حكمه مع اتساع ثورة الشيخ بوعمامة يف 1919جويلية  إىل 1918جانفي  30من 

مكة بسبب  إىلوارق يف أقصى اجلنوب، كما انه اصدر قرار ينص على منع اجلزائريني من احلج تاجلنوب الغريب للجزائر ومقاومة ال
  : ينظر . وجود الطاعون والكولريا يف الشرق األدىن

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 25.  

  .106، املرجع السابق، ص 2،ج الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد اهللا -

م، 2017، العدد الثاين، الد العاشر،  أوروك، جملة )1908 - 1881( مراحل ثورة الشيخ بوعمامة: نبيل شالل علوان -
 241ص 

بالنسبة لالستعمار الفرنسي هم السكان األصليون، وهو جمموعة من النصوص  السكان: ) L’indigénat(اإلندجينيا  3
م ومت التمهيد له 1871القانونية االستثنائية  واإلجراءات القمعية الشديدة اليت فرضت على الشعب اجلزائري بعد فشل ثورة 

  :  ينظر . م 1944به حىت سنة م القاضي مبنح الوالة صالحيات عقابية استثنائية، ومت معموال 1874اوت 29مبرسوم 
 . 233 -231املرجع السابق ، ص ص ، 1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر : بشري بالح -
 . 185، ص المرجع السابق: حممد الزين 4
   .151، ص المرجع السابق: مجال قنان 5
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ومة الفرنسية يف جتزئة األرض اجلزائرية ومل تكن رغبة احلك منفصلة عن اجلزائر وهذا ما يؤكد وحدة
  .1إمنا متثل وحدة إدارية متميزة تتمتع بالشخصية املدنية وهلا ميزانية خاصة اجلزائر و 

 ،بأقل التكاليف والتميز بالفاعلية ويتميز اهليكل اإلداري ألقاليم اجلنوب اجلزائري بالبساطة وتسري   

م على احلكومة 1892سنة  )Jules Cambon ( جول كامبونفقد أشار الوايل العام 
يف احلقيقة من العبث وضع هذه املناطق  «:الفرنسية كيفية تسيري الصحراء اجلزائرية وإدارا بقوله 

اخلالية من األوربيني حتت إدارة مماثلة إلدارة املكاتب العربية، ومن األسهل واأليسر عدم السعي يف 
املعينني من قبلنا  السكانومراقبة رؤساء  إدارا أصال، إذ يكفي تعيني ضابط سام مقيم ذه املناطق

   .2»السكان، وإنشاء مصلحة الربيد الدائم واملنتظموفرض الضرائب املتواضعة، وجتنيد 

  الجزائري عن ميزانية الجزائرميزانية أقاليم الجنوب استقاللية : المطلب الثالث 
ديسمرب  24تكرست االستقاللية املالية ألقاليم اجلنوب تشريعيا يف الفقرة الثالثة من قانون    

م، وكان اهلدف من ذلك هو االستجابة 1904جانفي  01م إال أا مل تطبق إال يف 1902
 ملتطلبات احتياجات االستعمار، ونظرا لشساعة هذه األقاليم وكذلك الحتياجاته األساسية مبا يتعلق

متكني اإلدارة الفرنسية من حتسني احلياة املعيشية للمعمرين من خالل حتسني  إىلبشق الطرق، إضافة 
موارد الري وإنشاء شبكة لالتصاالت وكل اخلدمات العمومية الغري مؤهلة يف هذه األقاليم، وجاءت 

ري م لتكمل كل التنظيمات املتعلقة بتحضري وس1905أوت  14م و1903ديسمرب  30مراسيم 
ميزانية أقاليم اجلنوب اليت حتضر من طرف احلاكم العام بعد التأشري عليها من طرف جملس احلكومة، 

 إىلم قسمت اإلدارة الفرنسية ميزانية اجلزائر 1904ومن اجل التحضري ألول ميزانية خاصة يف سنة 
ئية لكل موسم خاصة ميزانية الشمال وأقاليم اجلنوب، إال أن هذا التقسيم مل يراع الظروف االستثنا

املوارد املالية اليت تتمتع ا أقاليم اجلنوب، ولكن مع سي واالقتصادي للقبائل، ومل يراع اجلانب السيا
مرور الوقت بدأت تتضح معامل التسيري يف أقاليم اجلنوب خاصة األمور املالية وكيفية تقسيمها من 

م الذي 1944جويلية  08مرسوم م صدر 1944ويف سنة  ،3مدفوعات ومداخيل وكذلك األعباء
م 1903ديسمرب  30محل بعض التعديالت اليت نصت على إلغاء الفقرة الثالثة من مرسوم 

                                                           

 . 301 – 299، ص ص المرجع السابق: حممد جباوي 1
  .07 ،  صالمرجع السابق: حممد بن دارة 2

3 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 571-572. 
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واستبداهلا بالفصل بني ميزانية اجلزائر وميزانية أقاليم اجلنوب فيما يتعلق باملقبوضات والنفقات بالنسبة 
م اجلنوب يف النفقات اإلدارية بالنسبة ألصحاب القروض املتعاقدين ذه األقاليم ومسامهة أقالي

للمصاحل البلدية ، حيث نص اإلجراء األول على توسيع القروض مبوجب التعديل املؤرخ يف سنة 
م جتديد 1944م، كما محل إصالح سنة 1902افريل  07م واملصرح به من قبل قانون 1903

املتعلقة مبمارسة  ض الضرائبومت حتديد كيفية جباية بعمعمق ويف نفس الوقت خفف بعض الضرائب 
احملددة مبوجب قانون و  الصحافة وبعض املراسيم املطبقة بأقاليم اجلنوب لتكون مشاة لشمال اجلزائر

  :يم واليت تنص على ما يل1900ديسمرب  19
  .ة حقوق التسجيل والطابع لصاحل ميزانية أقاليم اجلنوبباييتم ج -أ 

غري املباشرة والضرائب على رؤوس األموال لصاحل امليزانية  يتم حتصيل حقوق اجلمركة والضرائب - ب
  .اخلاصة باجلزائر، وختصص جل هذه امليزانية ألقاليم اجلنوب اجلزائري

ومن اجل حتديد مسامهة السكان يف عائدات ميزانية أقاليم اجلنوب استلزم معرفة نسبة كل شرحية    
عدد السكان يف  %12.50اجتماعية، حيث بلغت نسبة السكان املسلمني الفرنسيني واألجانب 

يف بلديات  % 02.50 يف البلديات املختلطة و %05.00البلديات ذات نشاط الكبري، و
  .% 02.50م مت حتديد هذه النسبة املقدرة بـ 1936حصاء السكان يف سنة ، وبعد إالسكان

م لتعفي كل السنتيمات اإلضافية املتعلقة بأقاليم اجلنوب 1944وصدرت الفقرة الثالثة من مرسوم 
م 1891جويلية  20واملنضوية حتت الضريبة الرئيسية وخاصة املتعلقة بالفقرة اخلامسة من قانون 

بالزراعة بعض الضرائب املتعلقة  إىلم، باإلضافة 1907مارس  12والفقرة الثانية املتعلقة مبرسوم 
وتربية احليوانات وزراعة النخيل، ومن جانب آخر مل يتم إجراء أي تغيري يف النفقات العسكرية منذ 

غدامس  - ربط ميزانية فزان م حيث يتم دعمها من طرف ميزانية باريس، كما انه مت1930سنة 
  . 1م1943سبتمرب  01مبيزانية أقاليم اجلنوب مبوجب قرار وزاري مؤرخ يف 

  حدود أقاليم الجنوب الجزائري : لثالث المبحث ا
املقاطعات اليت تكون التجمع  م الذي أسس أقاليم اجلنوب1902رب ديسم 24مل حيص قانون    

املقاطعات املنفصلة اجلديد وإمنا صرح يف احد بنوده بان املقاطعات العسكرية تقع يف جنوب بعض 

                                                           

1 G. G. A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, par ordre de M. Yves, Imprimeur Officielle, Alger, 
Année 1947, pp 466 - 468. 
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مالية ألقاليم اجلنوب اجلزائري بدقة، ألا يف هذا التعريف مل يقم برسم احلدود الشو  ،عن اجلزائر
نه ال إتونس مثبتة جزئيا، أما يف أعايل الصحراء اجلزائرية فرب و املاضي كانت حدود اجلزائر مع املغ

اتفاقيات وعقد مؤمترات عدة م مت إبرام 1902ذ سنة يوجد أي خط فاصل يوضح احلدود، ومن
مع األقطار ااورة الواقعة حتت االحتالل واحلماية  اجلنوب اجلزائري مسحت بتحديد حدود

  .1الفرنسية

  حدود أقاليم الجنوب الجزائري الشمالية: المطلب األول 

م 1902ديسمرب  24انون اجلنوب يف املادة األوىل من قحتديد اخلط الفاصل بني الشمال و  مت   
ئرة تيارت العسكرية وملحق دادة و لعسكرية وملحق العريش وسعيدائرة مغنية اينطلق من جنوب الذي 
بوسعادة العسكرية وملحق بريكة  دائرةبوغار العسكرية وملحق الشاللة وسيدي عيسى و دائرة آفلو و 

الشمالية لتصبح احلدود  تبسة العسكريتنيالتابع لدائرة بسكرة العسكرية ودائرة خنشلة و  مركز تكوتو 
 اإلدارةكما أن   ،2ألقاليم اجلنوب اجلزائري العسكريتنتمي  املدن والقرىوكل هاته ،  ألقاليم اجلنوب

 إىلاالستعمارية التزمت بدفع احلدود الشمالية لألقاليم اجلنوب جنوبا إذا ما دعت ضرورة االستيطان 
   .3ذلك

    حدود أقاليم الجنوب الجزائري الغربية:  نيالمطلب الثا 
بعدما متكنت الدولة العثمانية من إحلاق اغلب أقطار املغرب العريب ماعدا املغرب األقصى، نشبت   

احلدود الشمالية  منازعات بني اجلانبني العثماين واملغريب حول حدود جماالت سيادة كل منهما خاصة
القرن  عن طريق ختطيط بعض احلدود خاللالغربية للجزائر، وقد مت حسم بعض هذه املنازعات 

                                                           

  .189، ص 01 للملحق ينظر 1
2  voir :   

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, exposé de Leur Situation Publié par ordre de M. Steeg , Première 
Partie , ce qu'ils sont - pourquoi ils ont été créés, Imprimeur- Libraire-éditeur, 
Alger, Année 1922, p 12. 
- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 449. 
   .148ص المرجع السابق، : مجال قنان  3
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م واجهتها مقاومة عنيفة بزعامة األمري عبد 1830، وملا احتلت فرنسا اجلزائر سنة 1السادس عشر
داخل أراضيه،  إىلاحلدود الغربية مع املغرب أو  إىلالقادر يف الغرب اجلزائري الذي كان أحيانا يلتجأ 

يت ازم فيها ونتج عنها بني فرنسا واملغرب ال 2م1844أوت  14مما تسبب يف قيام معركة إيسلي يف 
مثانية  متضمنةم بني املغرب وفرنسا 1844سبتمرب 10 إبرام اتفاقية عرفت باسم معاهدة طنجة يف

لألهداف اإلسرتاتيجية الفرنسية، فقد محل الشرط اخلامس على أن حتديد احلدود ما  مرعاةً  شروط
  . 3السلطة العثمانية يف اجلزائر بني أمالك فرنسا واملغرب تبقى ثابتة حسب ما كانت عليه يف عهد 

الذي كان غري راض بعدم إشراكه يف معاهدة طنجة وضغطه  )Bugeaud(بيجوصرح اجلنرال    
توقيع معاهدة طنجة  أنيف الربملان الفرنسي على احلكومة الفرنسية إعادة النظر يف مسالة احلدود، و 

 جيب التفاوضجاءت لوضع اية سريعة للحرب لذا ميكن اعتبارها اتفاقية أولية وان شرطها اخلامس 
ما بعد إجراء معاينات وأحباث على  إىل، وتأجيل ترسيم احلدود باتفاقية خاصة 4فيه من جديد

  . 5امليدان

 ليون روشواملرتجم ) De La Rue( دو الروااجتمع الطرفان الفرنسي بقيادة اجلنرال    

)Léon Roch(6 ريورات  والعقيد)Rouret( عامل  جعيشحميدة البقيادة سي  واملغريب
                                                           

، أفريقيا الشرق، منازعات الحدود في العالم العربي مقاربة سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية: حممد رضوان 1
 .42 – 41م، ص ص 1999بريوت ، لبنان، 

لعون من بني أسباب قيام معركة إيسلي هو طلب فرنسا من املغرب تسليم أو طرد األمري عبد القادر من أراضيها وعدم تقدمي ا 2
م بني القوات الفرنسية  بقيادة اجلنرال بيجو والقوات املغربية بقيادة حممد بن عبد الرمحان 1844أوت  14له، وقعت املعركة يف 

  : ينظرللمزيد . واليت انتهت زمية اجليش املغريب

  .225-  222ص ص م، 1983، الدار العربية للكتاب، تونس، حياة األمير عبد القادر رائد الكفاح: ي تشرشلنر ه -

منشورات خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية، جامعة معسكر،  ،األمير عبد القادر عبقرية في الزمان والمكان:ودان بوغفالة -
 .  309-308م، ص 2014 اجلزائر،مكتبة الرشاد للطبع والنشر،

 .   341-340السابق، ص ص ، املرجع 1934 -1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي  3
 .40م، ص2013، ديسمرب 22، جملة كان التارخيية، العدد جذور النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب: حممد مزيان  4
 .340، املرجع السابق ص 1934 -1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي 5
  1809سبتمرب  27بفرنسا يف  )Grenoble (ولد ليون روش يف مدينة غرونوبل : )Léon Roch( ليون روش 6

م، ودخل معهد احلقوق، اهتم بالعمل الفالحي باجلزائر، استقر مبنطقة إبراهيم رايس 1828حتصل علة شهادة البكالوريا سنة 
ب مالزم يف فرقة اخليالة، اصطحبه املارشال  اجلزائريني وبعض األتراك وتعلم اللغة العربية لالتصال معهم، تقلد منص السكانوسط 

ا ولزمه يف  هأعلن إسالمه أمامو م 1839- 1837التحق جبيش األمري عبد القادر م،1836كلوزيل يف محلته على املدية سنة 
فرنسا  إىليون ، بعد جتدد احلرب بني فرنسا واألمري عاد لصبح أحد كتابه اخلاصني املقربنيحروبه الداخلية وتنقالته واجتماعاته وأ
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 عبدكاتب األوامر السلطانية وممثال شخصيا عن السلطان   أحمد خضر السالويوجدة والسيد 

واملغريب لالتفاق اجتمع فيها الطرفان الفرنسي م واليت 1845مارس  18 يف مدينة مغنية يوم الرحمان
  . 1حول الشروع يف حتديد دقيق وواضح  لرسم احلدود بني الدولتني

وتضمنت معاهدة اللة مغنية سبعة بنود، وما يهم قضية ترسيم احلدود فقد نص البند األول  على     
إبقاء احلدود بني اجلزائر الفرنسية واملغرب مثلما اتفق عليه يف املاضي بني األتراك واملغرب سابقا، وال 

ارة، وتبقى كما كانت قبل يتعدى احد حدود اآلخر، وال حيق ألحد البناء يف احلدود، وال متيز باحلج
  .الفرنسيني على اجلزائر ءاستيال

حتديد مفّصل للحدود اإلقليمية والسياسية واجلغرافية والعمل على  إىلأما البند الثالث فقد تطرق    
  .اعرتاف املغرب األقصى بسلطة فرنسا على اجلزائرو توضيحها مبعامل طبيعية متعارف عليها 

ث أقسام بني فرنسا واملغرب مبوجب اتفاقية اللة مغنية، فالقسم األول ثال إىللقد قسمت احلدود    
ثنية الساسي الواقعة على  إىلحدد بتدقيق ويبدأ من مصب وادي كيس يف البحر األبيض املتوسط 

جنوبا وهذا القسم مل  2فقيق إىلاجلنوب، والقسم الثاين ميتد من ثنية الساسي  إىلكلم   150بعد 

                                                                                                                                                                                     

م،كان له دور كبري يف إبرام اتفاقية اللة مغنية 1847 إىل 1845املغرب من سنة  إىلتونس مث إىل حامال أسرار األمري مث انتقل 
  :ينظر. بني فرنسا و املغرب

 .م1990، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، م1847–1832همة ليون روش في الجزائر والمغرب م: يوسف مناصرية -
 مارتمبريوالرائد  )De La Rue(وادو الر عملت فرنسا على انتقاء مفاوضيها بدقة، فالوفد الفرنسي يتكون من اجلنرال  1

اللذان اعتمدا على الوثائق العثمانية يف رسم احلدود، واملرتجم ليون روش الذي له خربة سنوات حمفوفة باملخاطر ومهارات التفاوض 
  : ينظر. مع املسلمني 

جملة دراسات وأحباث، جامعة زيان  ،)المغرب األقصى وتونس نموذجا(التطور التاريخي للحدود الجزائرية برابح الشيخ،  -

 .  26م،  ص 2017، جوان  27عاشور باجللفة، العدد 

   .40املرجع السابق، ص  ،1956-1942النشاط السياسي وبدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء  :حممد مزيان  -

- Marinière ( MH. DE LA  ) & Lacroix ( N), Documents Pour Servir A L’étude 

Du Nord Ouest Africain, T1,Gouvernement Général De L’Algérie, Service 
Des affaires Indigènes,  p 522. 

بأقصى غرب جبال عمور، به واحات كثرية، ومثانية قصور   2كلم  900إقليم واسع ميتد على مساحة تقارب : فجيج أو فقيق 2
من أمهها قصر زناقة اجلنويب الذي يعترب مبثابة عاصمة لفقيق، كان تابع ململكة تلمسان يف العهد الزياين وبعد محلة املنصور ملك 

  :ينظر .ها مللكه، اكتسبت مكانة صناعية وجتارية هامةالسعديني على صحراء السودان ضم

  .  386املرجع السابق ص ، 1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -
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إمنا نص فيه على القبائل والقرى اليت ذكرت على أا تابعة لسلطة الفرنسيني تعني حدوده بدقة و 
حنو الصحراء ومل يتم حتديد حدوده حبجة انه  قيقباجلزائر، وأما القسم الثالث فانه يقع جنوب ف

: قائال  )Lyautey ( الجنرال ليوتيصرح حيث ، 2ال حترثمنطقة  ومل تثبت العتبارها ،1صحراء
عدم وجود حدود إقليمية مقامة  إىلم املتفق عليها بني املغرب وفرنسا تشري 1845إن معاهدة ...  «

وأية حماولة لرسم احلدود ستكون عدمية  ،»بني البلدين ما دامت األراضي يف اجلنوب غري مزروعة 
وقد   هي مل جتزأو  ،والتزود باملاء اإلقامة ا وجعلها مراعيو أا تستخدم لتنقل القبائل و الفائدة 

 املغرب والتابعة منها للجزائر إىلالقصور وعددت التابعة منها و  اكتفت املعاهدة بتوزيع القبائل
  .3الفرنسية

اعتربت فرنسا أن اتفاقية اللة مغنية اتفاقية سالم بينها وبني املغرب، ولعل ما يؤكد ذلك الرسالة    

وزير احلرب عشية توقيع املعاهدة اليت قال  إىل) De La Rue( دو الروااليت أرسلها اجلنرال 
النتيجة املتحصل عليها إثر توقيع االتفاقية جد مهمة، وأتوقع أن تكون أكثر من ذلك  إن « :فيها

تسمح لنا إقامة حدودنا الغربية مثلما كانت أيام  عندما تقوم بنشر مضامينها، فهي يف الواقع مل
  .4»باختصار فاتفاقية اللة مغنية فهي معاهدة سالم...األتراك، ولكنها اآلن أكثر دقة ووضوح

ظلت مسألة احلدود بني اجلزائر واملغرب تثري كثريا من املشاكل خاصة أن القسم الثاين والثالث من    
اتفاقية اللة مغنية اكتنفا كثريا من الغموض، وان األحداث اليت وقعت على احلدود كانت تطرح يف  

األوضاع السياسية كثري من األحيان فكرة مراجعة اتفاقية اللة مغنية وإعادة صياغتها لتتماشى مع 

 شانزيكلف العقيد حيث   م،1866جوان  18اجلديدة يف املنطقة، وأول لقاء مجع بني الطرفني يف 

)Chanzy(   قائد دائرة سبدو بالعمل مع ممثل املغرب مبسح طبوغرايف للحدود من رأس عصفور

                                                                                                                                                                                     

اشراف  دكتوراه، أطروحة ،م1912- 1830/ ه 1330-1246العالقات الجزائرية المغربية : عز الدين بن سيفي -
 . 128م، ص 2018جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،  بودواية مبخوت، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية،

، الدار البيضاء، 2، عهد العلويني 10، ج اليوم إلىالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور : عبد اهلادي التازي  1
  .16م، ص 1989

2 Lyautey Pierre, vers Le Maroc, Lettre Du Sud Oranais 1903-1906, Librairie 
Armand Colin, Paris, 1937,p 06. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, première partie, Année 1922, Op.cit, p 13. 
  .41، ص المرجع السابق :حممد مزيان 4
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أن مسالة احلدود ظلت تطرح  ، إال1عنق املشاميش من اجل تسهيل مهمة وضع املعامل اجلغرافية إىل
 إىلم تعرضت املنطقة للجفاف فاضطرت بعض قبائل املغرب 1866مشاكلها، ففي شهر أوت 

النزول قرب سهول مغنية وطلبت من قائد سبدو الرتخيص هلا بنصب خيامها يف األراضي اجلزائرية 

كرهينة لتتدهور   ي أحمدموالمابني واد مويلح والعريشة، إال أن القائد رفض طلبهم واحتجز القائد 
م حرث املغاربة ما يقارب 1871 -1870، وخالل موسم احلرث لسنيت 2العالقات بني الطرفني

هكتار داخل أراضي قبائل بين واسني، الذين احتجوا لدى السلطات الفرنسية املقيمة يف  2000

  ).Dastugue ( داستوكتلمسان بقيادة اجلنرال 
ومما زاد األمور تعقيدا بني الطرفني هو قضية مجع الضرائب وإقدام عامل وجدة على استخالصها    

من بعض القبائل اجلزائرية، الذي اعتربته فرنسا خرقا واضحا التفاقية اللة مغنية وهو ما عجل لوضع 
ة استمر طيلة الفرتة ، إال أن خطر اعتداء القبائل املغربية على األراضي اجلزائري3حد هلذه التجاوزات

  .م1881 إىلم 1877املمتدة من 

بنظريه  تارنووالنقيب  سانت جوليانلتقى وفد فرنسي بقيادة الرائد إم 1896مارس  31ويف   
  .املغريب قائد  عمالة وجدة حيث بدأ العمل على حتديد احلدود بدقة

 إىلاحملافظ األعلى للحدود تقريرا  )Lyautey ( ليوتيقدم اجلنرال  1908ديسمرب  07ويف   
االتفاقيات املربمة بني الفرنسيني يف اجلزائر،  إىلاحلكومة الفرنسية حيتوي على برنامج شامل يستند 

وعشية  4م وكان أهم ما جاء فيه هو استحداث شرطة احلدود،1909والذي شرع يف تطبيقه يف سنة 
التعامل بني الطرفني يسري وفق االتفاق السابق  م بقي1912فرض احلماية الفرنسية على املغرب سنة 

  .5بني اجلزائر الفرنسية والدولة اجلديدة حتت سلطة احلماية
مل تعني حدود موريتانيا إىلالصحراوية الواقعة جنوب فقيق اليت متتد من فقيق  املناطق بقيت   

حدودها وقبائلها بدقة بني اجلزائر الفرنسية واملغرب األقصى حبجة أا صحراء ومراعي لرعايا 
خاصة بعدما تعاظم نفوذ بعض الدول األوروبية  وضاع املتدهورةاألشعرت فرنسا خبطورة  الدولتني،

                                                           

   .153، ص المرجع السابق: عز الدين بن سيفي 1
 .348ص املرجع السابق، ، 1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي 2
 .153، ص  المرجع السابق: عز الدين بن سيفي 3
 . 156 – 155، ص ص  نفسه 4
 .27 – 26، ص ص المرجع السابق: برابح الشيخ  5
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نفوذها حنو توسيع ا هدف السيطرة على هذه املناطق و ، كما أن فرنسا كان هل1القوية باملغرب
، واعرتاف املغرب بشرعية الوجود الفرنسي يف 2تيدكلتو واحات توات وقورارة  احتاللالصحراء و 

واد ري و ، لتبقى احلدود من احلمادة اليت تفصل بني واد ق3زوزفانة وواد الساورةو  واحات إقليم توات
  . 4غاية موريتانيا غري حمددة إىلالزيز 

  حدود أقاليم الجنوب الجزائري الشرقية:  لثالمطلب الثا
  :مع تونس  -1

سي على وضعها تعترب احلدود التونسية جزءا من ظاهرة احلدود املغاربية اليت عمل االستعمار الفرن   
، وعندما احتلت فرنسا تونس سنة 5تثبيتها خالل فرتة تواجده الطويل باملنطقةوساهم يف نشأا و 

منع يف اجلزائر و  قاومةاجلزائر من اجل حماصرة املبني تونس و  ودهام عملت على تأمني حد1881
جنوبا  7غدامس إىل، ومتتد احلدود من احلدود اجلنوبية لبلدية تبسة 6لذخائر إليهماوصول األسلحة و 

 الثاين غري حمددةو  قسمني فاجلزء األول حدوده معلومة إىلتنقسم احلدود كلم، و   450مبسافة 
  .مرمسهو 

  :   الجزء األول
مان، ومت االعرتاف باحلدود خالل سلسلة من و بئر الر  إىلميتد اجلزء األول من شط غرسة    

مت التصديق على االتفاق الذي مت التوصل احتالل تونس و  التحقيقات امليدانية اليت أجريت يف أعقاب
اخلط  م1901أكتوبر  30اعتبارا من إليه بني اجلزائر و احملمية تونس بقرار من وزير الشؤون اخلارجية 

                                                           

 . 374ص املرجع السابق، ، 1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي 1
 .50 – 46، ص ص المرجع السابق: حممد رضوان 2
 .375ص  املرجع السابق ،، 1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية ، إبراهيم مياسي 3

4  G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, première partie, Année 1922, Op.cit, pp 16 - 15 .  
  .61، ص المرجع السابق: حممد رضوان  5
 .80م، ص 1991، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، والسودان الغربي إفريقيا دراسات في المغرب العربي: زيادة نقوال  6
تقع يف الزاوية الغربية من بالد ليبيا وتتصل باألراضي التونسية واجلزائرية ومتتاز برتبتها اجليدة ومياهها اجلوفية وترتفع عن : غدامس 7

كلم من مدينة طرابلس، و حيدها شرقا مدينة درج وغربا احلدود اجلزائرية   600مرت وتقع على بعد  300سطح البحر حبوايل 
  : نظري. ومشاال احلدود التونسية

، جامعة بنغازي،   م1911 – 1828الحياة االجتماعية في غدامس أثناء العهد العثماني الثاني : صاحل ارويدة صاحل حممد -
 . 01كلية اآلداب و العلوم ، املرج ، قسم التاريخ ، ص 
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الشيخ علي  وبئر كركويب وبئر بئر رتيمياملختار هو تقليدي ومييزه نقاط املياه لبئر العمري وهزوي و 
  .بئر الرومانو 

  :الجزء الثاني

أما اجلزء الثاين من احلدود مل يتم حتديده بعد بشكل واضح وان احلدود اليت سيتم حتديدها تقع    
ودخلة  املاء ومتتد من بئر الرومانني وللجزائريني احلق يف الرعي و رق العرق وللتونسيبالكامل يف ش

  . 1املوازية لغدامس على احلدود الطرابلسية اجلنوبية تنتهي عند النقطةاملنقع ودخلة القلتة و 

  ):طرابلس( مع ليبيا  -2

املشرتكة مع اجلزائر بدأت تفرض  حدودهابالرغم من أن ليبيا مل تكن مستعمرة فرنسية إال أن    
ية يف اجلزائر وقطع طرق نفسها خاصة بعد احتالهلا لتونس وكذلك من اجل محاية حدودها الفرنس

بني غريب اخلط الواصل  إىل، لذا عملت فرنسا على مد سلطتها 2تدعيم املقاومة اجلزائريةمتوين و 
مبوجب و ، 3يف أقصى اجلنوب تجان ىلإاملناطق الواقعة جنويب هذه الواحة وصوال و غدامس وغات 

وقد  مت حتديد احلدود بني اجلزائر وليبياريطانيا بو بني فرنسا  اليت عقدت م1898جوان  14 اتفاقية
  . 4إال أن الدولة العثمانية مل تعرتف ا، ايطاليا هلذه االتفاقية انضمت

  حدود أقاليم الجنوب الجزائري الجنوبية: المطلب الرابع 
ميل وهو  300م قامت فرنسا بتعيني احلدود بني اجلزائر وموريتانيا واليت يبلغ طوهلا 1905يف سنة    

كلم، وهي تشمل منطقة تندوف، وقد امتد خط احلدود بشكل مستقيم، يلتقي يف 461ما يعادل 
يف  .5بانيا ويف رأسه اجلنويب مع حدود مايلسرأسه الشمايل مع حدود الصحراء اليت كانت تابعة إل

حني جند أن حد النيجر الشمايل يؤلف احلد اجلنويب للجزائر، ويف الواقع أن احلدود اجلنوبية للجزائر 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, première partie, Année 1922, Op.cit, pp 16 - 17.     
  .59، ص المرجع السابق :حممد رضوان  2
، مكتبة اإلسكندرية توزيع الدار 2خليفة حممد التليسي، ط: ، تر وتق 1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة : إتوري روسي  3

 .476 – 457م، ص ص 1991 -هـ 1411العربية، 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, première partie, Année 1922, Op.cit, pp 17 - 18.   
  .204-203، ص ص المرجع السابق: إهلام حممد علي ذهين 5
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جوان  07م عن طريق تسوية جرت على مستوى الوزراء بتاريخ 1902ثبتت بعد صدور قانون 
  . 1م تؤكد هذه التسوية وتضعها موضع العمل1911م وقد جاءت اتفاقية نيامي لعام 1905

  .بأقاليم الجنوب الجزائري النظام القضائي: الثالثبحث الم

  النظام القضائي : المطلب األول 
يتميز التنظيم العام للقضاء بأقاليم اجلنوب اجلزائري ببعض اخلصوصيات عن مشال اجلزائر وهذا    

قة، إال أن راجع كون طريقة احتالل املناطق اجلنوبية ختتلف عن املناطق الشمالية وكذلك لطبيعة املنط
اإلدارة الفرنسية تعمل على سن قوانني موحدة وتذليل كل االختالفات بني الشمال واجلنوب، وينقسم 

  :قسمني مها إىلالقضاء بأقاليم اجلنوب 
القضاء الفرنسي سواء كان مدين أو قمعي فانه خيضع لألوروبيني أو للرعايا اليهود بغرداية ويعود  -

  .م املتعلق باإلجراءات القمعية لألوروبيني1860مارس  15مرسوم تطبيقه بعد إصدار 
القضاء اإلسالمي الذي يتعلق بقضايا املسلمني يف اال املدين والذي جتسده احملاكم القمعية  -

  .2املطبقة يف مؤسسات خاصة
 07م و1908أكتوبر  17مت تعديل هذه القرارات من خالل املرسومني املؤرخني يف كل من    

م اللذين أنشأ حماكم عسكرية يف أقاليم اجلنوب يف حالة السلم، فاألوىل مت إنشاؤها 1910جانفي 
لقضايا يف أدرار بتوات ويف عني صاحل بتيدكلت والثانية يف تيميمون بقورارة ، حيث يتم النظر يف كل ا

العسكرية يف حالة السلم اته احملاكم، ومبوجب هذه املراسيم مت ربط إدارة احملاكم العسكرية بباتنة 
وملحقة ورقلة ومركز املنيعة بالبليدة، واجلدول التايل يوضح حماكم الصلح سواء كانت مدنية أو 

إنشاء هذه احملاكم مع تاريخ عسكرية املتواجدة يف أقاليم اجلنوب مع ذكر املراسيم اليت مبوجبها مت 
 .3إنشائها واملقاطعات التابعة هلا

م الذي أحدث بعض التغيريات على 1919افريل  06وبعد احلرب العاملية األوىل صدر مرسوم   
النظام القضائي بأقاليم اجلنوب، حيث مت إغالق حمكمة الصلح ببين ونيف وربطها قضائيا مبركز قضاء 

 10مت إحلاق مركز بين ونيف الذي مت إنشاؤه مبقتضى األمر املؤرخ يف  الصلح بكولومب بشار، كما

                                                           

 .302- 301، ص ص المرجع السابق: حممد جباوي 1
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, p 405.  
   .190، ص 02ينظر للملحق  3
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م، ومن جانب 1926ديسمرب  31م مبحكمة الصلح بعني الصفراء مبوجب مرسوم 1923جويلية 
م،  1928ماي  23آخر مت إحلاق مركز املنيعة بصفة مؤقتة بالدائرة القضائية بالبليدة مبوجب مرسوم 

دتني ختتصان بقضاء الصلح املدين إحدامها يف توقرت واألخرى بعني كما مت إنشاء حمكمتني جدي
مت غلق حمكمة الصلح باجللفة وإحلاقها  كماالصفراء واليت ستفصل يف كل القضايا اجلنائية لألهايل،  

  .1مبحكمة الصلح باألغواط واليت ستفصل أيضا يف القضايا العقابية اجلنائية لألهايل 

  :فرنسيالقضاء ال: المطلب الثاني
ختضع القضايا من الدرجة األوىل حملاكم الصلح واليت يبلغ عددها بأقاليم اجلنوب أربعة عشر    

عشر الباقية هم حماكم  واإلثنيتحمكمة منها حمكمتني للصلح مدنيتني بكل من اجللفة واألغواط، 
  .الصلح العسكرية املتواجدة بأقصى مناطق اجلنوب

القضايا املدنية أو العقابية املتعلقة باألوروبيني تتم عرب تشكيل جلان مدنية ويف بداية االحتالل كانت   
وتودع لدى القيادات العسكرية بعني املكان، وهذا التنظيم القضائي أنشئ مبوجب الفقرة الثالثة من 

م، وذا التقليد 1875أوت  10م واليت مت العدول عنها مبوجب مرسوم 1838أكتوبر  31برقية 
حماكم الصلح ومتخض عنه حمكمتني بكل من اجللفة واألغواط، ومبوجب الفقرة السادسة من  مت إنشاء

هذا املرسوم يستطيع الضابط باقرتاح من وكيل اجلمهورية وبأمر من احلاكم العام أن يتقلد القضايا 
  .املتعلقة باال العسكري والصلح

رئيس امللحقة أو  إىلاألعلى للدائرة أو  احلاكم العام أو للقائد إىلوختضع وظيفة قاضي الصلح    
املركز، وميتد جمال حكمه على كل املناطق اخلاضعة حلاكم اإلقليم، كما يقوم بعض الضباط بتويل حل 

ويتم فض النزاعات بتدخل رؤساء  السكانوأحيانا يعينون من ينوم من  السكانالنزاعات املتعلقة ب
 ملحقة بشار وقع نزاع على األراضي الواقعة بني قبيلة الزفرانة القبائل أو مبا يعرف باجلماعة فمثال يف

وقبيلة العريب أوالد حممد التابعة مللحقة بشار وحكمت اجلماعة لصاحل  األقصى املغرب إىلاليت تنتمي 
قبيلة  هذه األخرية وقام القائد العسكري مللحقة بشار باملوافقة على هذا القرار الذي حكم فيه لصاحل

، أما قضايا الصلح البسيطة فيتم معاجلتها من طرف 2م1938ديسمرب  20يف أوالد حممد العريب 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 476. 
  .191ص  ،03ينظر للملحق رقم  2
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م مت 1928، وبعد سنة 1النواب الضباط أو يف حالة التعذر من طرف أي عسكري من أي درجة
م الذي وسع صالحيات القاضي باحملاكم املدنية بكل من اجللفة 1928فيفري  15إصدار مرسوم 

حيام مثل صالحيات قضاة الشمال، وتراوحت الغرامات املالية يف هذه واألغواط لتصبح صال
مخسة آالف فرنك بالنسبة للقضايا املدنية املتعلقة حبركات األشخاص  إىلاحملاكم من ألف فرنك 

واملخالفات التجارية، كما تكمن صالحيام الفصل يف كل املخالفات اجلنائية باملناطق اخلاضع هلم 
تعلقة بقانون الصيد واملخالفات احملررة من طرف الشرطة واملخالفات اليت ال تتجاوز واملخالفات امل

ستة أشهر سجنا أو مخسمائة فرنك كغرامة والتجاوزات املتعلقة بالغابات واليت ال تتجاوز غرامتها مائة 
 .2م1850ماي  14ومخسون فرنك احملددة مبوجب مرسوم 

بيني أو اليهود يف أقاليم اجلنوب فتتم يف احملاكم  اجلنائية يف كل أما اجلرائم املرتكبة من طرف األورو   
من حمكمة وهران اليت تفصل يف كل القضايا املرتكبة يف إقليم عني الصفراء وحمكمة اجلزائر اليت تفصل 
يف القضايا املرتكبة يف إقليم غرداية وحمكمة قسنطينة اليت تفصل يف القضايا املرتكبة يف إقليم الواحات 

 .3وتوقرت

  القضاء اإلسالمي : المطلب الثالث
بعدما أحكمت فرنسا قبضتها على أقاليم اجلنوب استخدمت القضاء اإلسالمي الذي يعترب ركيزة    

، حيث السكانأساسية يف الشريعة اإلسالمية ووضعته ضمن خمططاا االستعمارية والسيطرة على 
يف القضايا اليت  من صالحياته وجعلت أحكامه غري ملزمة وحدتألغت منصب القاضي املسلم 

، وهؤالء القضاة مل يكونوا خاضعني للشروط املطلوب توفرها لتعيني فرنك 200تفوق قيمتها 
يتقاضون مرتبام من اخلزينة بل حيصلون على نسب من حقوق الطابع الضرييب  والالقاضي، 

زيادة تكاليف اليت تتكبدها القضايا  إىلوالذي يؤدي املفروض على القضايا املعروضة على احملكمة 
م مت حتديد كيفيات إجراء املسابقات 1933ديسمرب  07، وبعد صدور أمر 4املطروحة على أصحاا

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 471- 472. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 374 – 378.  
3 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 473- 474. 
  .152، ص المرجع السابق: مجال قنان 4
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للعمل يف هذه احملاكم اإلسالمية وكذلك الربنامج املتبع للدراسة وإعطاء فرصة للشباب املسلمني 
  . 1سلك القضاء إىلالولوج 

ن املصادر التشريعية للقضاء اإلسالمي فتتبع يف الغالب املذهب املالكي ما عدى يف منطقة أما ع   
ميزاب اليت تتبع املذهب اإلباضي لذلك مت فصلها يف حماكم خاصة ا، ويف حالة النزاع بني إباضي 

  :2ومالكي فان املشتكي هو الذي حيدد احملكمة، وتتوزع احملاكم املالكية اإلسالمية حسب اآليت
إقليم عني الصفراء وتتواجد به حمكمة البيض ومشرية وعني الصفراء وأوالد سيدي الشيخ والشاللة  -

  .والدراقة واحملكمة امللحقة بكولومب بشار
  .إقليم غرداية وتواجد به حمكمة اجللفة وزنينة ومسعد واألغواط واألرباع وغرداية -
وسيدي عقبة وأوالد جالل وتوقرت وجامعة والواد  إقليم توقرت وتتواجد به حمكمة طولقة ومتليلي -

  .ننييوقمار وكو 
رة اإقليم الواحات وتتواجد به حمكمة ورقلة واحملاكم اإلباضية بكل من غرداية وبين يزقن وبونو  -

  .ولعطوف وبريان ومليكة وقورارة
اكم العام، أما جمالس القضاء اليت تتكون من القاضي وثالث أعضاء آخرين يعينون من طرف احل   

ويفصل هذا الس يف قضايا  وهؤالء األعضاء الثالثة إما قضاة أو مفتني أو من علماء الدائرة،
فرنك، ويف حالة عدم االتفاق بني أعضاء  2.000 إىلفرنك  200احلكومة اليت ترتاوح غرامتها من 

يف كل من البيض  هذا الس على القضية فانه يعني قاضي كفء للفصل يف القضية، وهم يتواجدون
سبتمرب  20ومشرية واألغواط وغرداية وتوقرت وبسكرة واجللفة اليت مت فتحها مبقتضى األمر املؤرخ يف 

  .   3م1905
 ءم مت إغالق العديد من احملاكم املالكية بسبب عدم وجود األشخاص األكفا1930وبعد سنة    

ليلي التابعة مللحقة بسكرة واليت مت ربطها مبحكمة طولقة، وحمكمة تويتعلق األمر بكل من حمكمة م
حمكمتني من و الزنينة التابعة مللحقة اجللفة ليتم تقسيم املناطق التابعة هلا بني حماكم مسعد واجللفة، 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 381.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, p 412.  
3 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 476-479.  
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ولنفس  حمكمة كوينني التابعة إلقليم توقرت، إىلإقليم عني الصفراء بالشاللة والدراقة، باإلضافة 
مت غلق احملاكم اإلباضية يف كل من بونوارة ومليكة ليتم ربط األوىل مبحكمة بين يزقن والثانية السبب 

حمكمة رئيسية لتصبح احملاكم  إىلمبحكمة غرداية، كما مت حتويل احملكمة املالكية بكولومب بشار 
  :املالكية بأقاليم اجلنوب كما يلي

د سيدي الشيخ التابعة للبيض ومشرية وعني ف وأوالطريإقليم عني الصفراء الذي يضم حمكمة  -
  .الصفراء التابعتني لكولومب بشار

  .إقليم غرداية الذي يضم حمكمة اجللفة ومسعد  واألغواط واألرباع وغرداية -
  .إقليم توقرت الذي يضم حمكمة طولقة وسيدي عقبة وأوالد جالل وتوقرت وجامعة والواد وقمار -
ف فتخضع و مة ورقلة، أما غرداية وبين يزقن وبريان وقورارة والعطإقليم الواحات الذي يضم حمك -

  .للمحاكم اإلباضية
م مت إعادة تنظيم القضاء 1944نوفمرب  23من مرسوم  واخلمسونومبقتضى الفقرة الثالثة   

م، كما نصت 1870جانفي  08اإلسالمي باجلزائر وإلغاء كل التنظيمات احملددة مبوجب مرسوم 
منطقة ميزاب من نفس املرسوم على توسيع القضاء اإلسالمي بأقاليم اجلنوب ليشمل الفقرة السابعة 

  .1م1889أفريل  17القانونية املذكورة يف مرسوم  األوامروليعدل كل 
أما األحكام االستثنائية فيشرف على تنفيذها هيئات قضائية استثنائية هي االس احلربية وجلان    

الطاعة والصالحيات الردعية، أما بالنسبة للقضايا اجلنائية من خمالفات وجرائم فال يتم الفصل فيها يف 
ني أو اليهود بل يتم حماكمتهم أو من األوروبي السكاناحملاكم املدنية اإلسالمية سواء كان مرتكبها من 

  . 2يف حماكم الشمال

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 379 - 383. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 414-418. 
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  النظام الضريبي والجمركي بأقاليم الجنوب الجزائري:  الثاني المبحث

  بأقاليم الجنوب الجزائري»البلديات«التسيير المالي لـ : المبحث الثالث 

  

  
 

 الجنوب ألقاليم المالي التنظيم :الثاني الفصل

  الجزائري



  الفصل الثاني== ===============   م1947 - 1902لنظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  الصحراء الجزائرية تحت ا
   

44 

 

  ميزانية أقاليم الجنوب الجزائري: المبحث األول 
  مصادر ميزانية أقاليم الجنوب الجزائري موارد و : المطلب األول 

 إىلبعدما متكنت سلطات االحتالل الفرنسي من إخضاع معظم أقاليم اجلنوب اجلزائري جلأت    
، حيث متحورت هذه الضرائب يف  أفقرمو  السكانفرض الضرائب والغرامات اليت أثقلت كاهل 

ل الضريبة على املمتلكات مث إىلباإلضافة  2والزكاة واحلكور 1الضرائب العربية حول العشور واللزمة
 سنتيم 12الضريبة على كراء املمتلكات وضريبة امللكية وضريبة على تربية الكالب اليت حددت بـ 

، ومبا أن األوروبيني ال يدفعون الضرائب العربية فقد مت  3 م1907مارس  12مرسوم مبوجب 
م شهد 1929إخضاعهم لضرائب أخرى مثل الضريبة على الزراعة واحليوانات والنخيل، ومنذ سنة 

النظام الضرييب انتعاشا لسببني مها زيادة التعريفات الضريبية ومن جانب آخر تأسيس نظام ضرييب 
ة يف جمال زراعة النخيل اخلاضعة لضريبة اللزمة وذلك بإضافة رسوم املؤسسات العامل إىلجديد موجه 

م، وكذلك على الشركات التجارية والصناعية من خالل 1941ديسمرب  31عليها مبوجب مرسوم 
إنشاء ضرائب جديدة مثل الرسم على املؤسسات الصناعية والتجارية يف إقليم عني الصفراء مبوجب 

ديسمرب  31على الفوائد الصناعة والتجارية مبوجب مرسوم م، وضريبة 1942ماي  13مرسوم 
تكييف التعديالت االستثنائية املأخوذة خالل فرتة احلرب يف الشمال  إىل ةم، باإلضاف1943

م، والضرائب على 1941فيفري  15اجلزائري، وضريبة على األجور ورواتب املوظفني مبوجب مرسوم 
  .م1941فري في 15مبوجب مرسوم  رفاحلو  احلرة املهن

                                                           

ضريبة تفرض يف منطقة القبائل على كل من بلغ سن محل السالح وكذالك تفرض يف اجلنوب على إنتاج النخيل، وهي : اللزمة 1
  :ينظر. م1858جوان  18ضريبة جديدة استحدثتها اإلدارة الفرنسية بقرار من املارشال راندون بتاريخ 

، طبع باملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، 1900 – 1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : زوزو عبد احلميد -
    .125م، ص 2009اجلزائر، 

  ينظر. كان يدفع عادة نقدا  ألراضي العزلهو كراء سنوي : احلكور 2

، أطروحة دكتوراه يف التاريخ دراسة مقارنة) م1856- 1792/ه1282-1206(الضرائب في الجزائر : توفيق دمحاين -
احلديث واملعاصر، اشراف عمار بن خروف، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة، 

  .171م، ص 2007/2008اجلزائر، 
3  Bulletin official de G.G.A, T XLVIIe, Quarante-sixième, Année 1907, 
Imprimerie Orientale  Pierre Fontana, Rue Pélissier,1908, p 381. 
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ومن جانب آخر كانت هناك تعديالت مهمة طبقت بالتنسيق مع مشال اجلزائر من أجل إصالح    
م الذي 1944جويلية  08التمويل احمللي وإخضاعه لتمويل أقاليم اجلنوب وبلدياته مبوجب مرسوم 

أقاليم اجلنوب نص على توسيع كل اإلجراءات والتعديالت الضريبية املطبقة يف أقاليم الشمال لتشمل 
م املتعلقة بإصالح النظام املايل احمللي واليت 1943خاصة النصوص اليت مت اإلشارة إليها يف سنة 

  :نصت باألساس على اإلعفاءات التالية
 20من قانون  16ات اإلضافية املطبقة مبوجب الفقرات يمإعفاء ميزانية أقاليم اجلنوب من السنت -أ

م بعنوان املسامهات العربية من عشور 1907مارس  12ة من مرسوم م والفقرة الثاني1891جويلية 
وزكاة وحكور ولزمة وكذلك الضرائب على الزراعة واحليوانات والنخيل بالنسبة لألوروبيني مبوجب 

  .الفقرة الثالثة من نفس القانون
مبوجب الفقرة  من الضرائب النسبية املطبقة على األرباحإعفاء الشركات العاملة يف جمال املناجم  - ب

  .السادسة عشر
إعفاء اإلتاوات الثابتة على املناجم فيما يتعلق باألرباح اخلاصة مبيزانية أقاليم اجلنوب مبوجب  -جـ 

ات اإلضافية البلدية والضرائب البلدية يمالفقرة السادسة، وكذلك اإلعفاء من األعباء املتعلقة بالسنت
  .اإلجبارية مبوجب الفقرة السابعة

ويف امل فإن النظام الضرييب املطبق يف أقاليم اجلنوب بدا شيئا فشيئا يقرتب من النظام الضرييب    
الصارم يف مشال اجلزائر وكل أصناف الواردات يف اجلنوب ختضع لنفس النظام الضرييب املطبق يف 

رائب العربية، ولذلك الشمال ماعدا التعديالت الضريبية اخلاصة باملنتوجات الفالحية واليت ختضع للض
م من أجل دراسة 1945ديسمرب  27قام الس االستشاري للحكومة الفرنسية بعقد مؤمتر يف 

م من 1947الظروف ومستجدات النظام الضرييب بأقاليم اجلنوب وقام بالتحضري ملرسوم سيصدر يف 
  .1خالل دراسة كل املوارد املالية ألقاليم اجلنوب

ضرائب تتعلق باملسامهات املباشرة اليت توفرها  إىل بلديات أقاليم اجلنوب اجلزائري ختضعكما أن     
البلدية،  تعلى املنتوجا ضافيةاإلسنتيمات الرسوم متمثلة يف  إىلالبلدية ومن جانب آخر ختضع 

ة يف سنة لتعرف زيادة معترب  م1939سنة مليون فرنك يف  03.5 الضرائبفمثال بلغت قيمة هذه 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 401 - 404.  
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صة الضريبة على اخلدمات واليت تتوافق مع الضريبة زيادة نسبة الضريبة القاعدية خا م بسبب1945
رائب املطبقة على هذه املواد ومنوزيادة قيمة املواد اخلاضعة للضريبة من خالل زيادة الض، يف الشمال

أعوان هذه املصلحة الذين يسهرون على  دخلحتسني ختصيص عالوات تساهم يف جانب آخر 
  .1جبايتها

 إىلينقسم الذي الدعم العمومي املمارس بأقاليم اجلنوب كما هو احلال بأقاليم الشمال ويعترب    
، ومبا أن انه يشمل قسمني ومها الرعاية الصحية والنظافة العمومية واليت تقوم ا هيئات خاصة

حسب فانه تقرر أن يتم عرب هيئات متخصصة كل  على حد سواء السكانالسكان األوروبيني و 
فتم ختصيص  السكانفمثال يف أقاليم اجلنوب واليت غالبية سكاا من  ،الجتماعية اليت متثلهاالشرحية ا

والوقاية واليت تتمثل أعماهلا يف الدعم وتعميم الرعاية الصحية ومكتب  السكانمؤسسات إغاثة هلا 

كما أنه يتم ختصص ميزانيته من ميزانية البلدية  و  ،2ودور األيتام تاألعمال اخلريية اإلسالمية والتعاونيا

م قدرت 1905ختصيص ميزانية احتياطية لدعم البلديات يف السنوات العجاف، فمثال يف سنة 
للتضامن  1600فرنك خصصت للحبوب و 10.700فرنك، منها  26.700امليزانية بـ 
  . االجتماعي

ومصادر ميزانية أقاليم اجلنوب اجلزائري جند مصلحة تساهم يف موارد  ومن بني املصاحل االقتصادية اليت   
 أيناجلنوب  أقاليمتطورا يف  ، وشهدت هذه املصلحة3فرع 29الربيد واالتصاالت اليت تؤطر عن طريق 

من جهة ومن جهة أخرى من أجل ربط املراكز العسكرية وتسهيل  تزايد عدد املشرتكني يف هذه اخلدمة
املصلحة سكان املنطقة من خالل استعمال اهلاتف الذي ينقل الكالم  االتصال بينهم، وكذلك ختدم هذه

ومن أجل حتسني هذه ، 4بكل سرعة وأمانة، واستعمال اهلاتف يعترب مصدر اقتصادي ووسيلة أمنية

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 415 - 416. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, p 137. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 57 - 61. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Cinquième Partie, Programme d'action Economique pour une période 
de dix années à partir de 1930, Année 1950, p 30. 
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اخلدمة مت زيادة الرسم على الفوائد املتعلقة بكراء اإلقامة وزيادة عدد عمال هذه املكاتب، وبغية الوصول 
ما تطمح إليه وزارة احلرب مت االستعانة بأعوان مدنيني وعسكريني يف بعض املكاتب لتفادي العجز،  إىل

  :  جند ملصلحة الربيد واالتصال م والتابعة1905ما مت اجنازه يف سنة أهم ومن 
 استحداث وظيفة مستلم يف املنيعة التابعة لورقلة -1
 .ة  يف قورارة دائرة غردايةاستحداث وظيفة موزع ومستلم تابع للملحقة العسكري -2
 .ني  يف عني الصفراء التابعة ملصلحة الربيدتاستحداث وظيفتني مدني -3
 إىلقباضة متعددة اخلدمات، باإلضافة  إىلحتويل مكتب االتصاالت يف بين ونيف  -4

استحداث وظيفة مستلم واستحداث ثالث وظائف متعلقة بالقبض والتوزيع 
 .واالستعالمات

مستلم املسامهات املختلفة  إىلة يف أدرار واليت أوكلت مهام تسيريها إنشاء قباضة بريدي -5
 .هلذه املنطقة

إنشاء مكتب بريدي لالستالم والقبض التابع للملحقة العسكرية بكولومب بشار والذي  -6
 .مكتب استالم بسيط إىلم 1906جانفي  08مت حتويله يف 

 كل من تاملهالت إنشاء ملحقة مكتب بريدي يف متاسني ملختلف املستلمات يف -7
 .وكارديش وبلدة عمور مبلحقة توقرت

حتويل وتوسيع لبعض املصاحل احمللية مبكتب األغواط لتصبح أكثر مالئمة واستجابة  -8
 .للخدمة

يف مكتب عني الصفراء ومكتب  )Hugues(هيوق تثبيت أجهزة سريعة تعمل بنظام  -9
 .بين ونيف

حتسني  أجلمراجعة كلية للخطوط الكهربائية لكل املكاتب الربيدية ألقاليم اجلنوب من  -10
 .أداء األجهزة لتصبح أكثر سرعة

 .1به تنشاء خط كهربائي بني بسكرة وسيدي عقبة، وفتح مكتب اتصاالإ -11
دد صنفني، حيث ميثل الصنف األول املكاتب الربيدية ذات النشاط املتع إىلوتنقسم مكاتب الربيد 

الذي يتم فيه كل العمليات الربيدية بدون استثناء وتتم إدارا من قبل أعوان خمتصني يف استالم كل 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 61-63. 
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عمليات الدفع والتسليم، والصنف الثاين ميثل املكاتب الربيدية ذات النشاط احملدود املتمثل يف إجراء 
  .1اتصاالت اخلاصة بالبلديات واملراكز العسكرية

ميادين صرف وإنفاق ميزانية أقاليم الجنوب الجزائري في المجال : نيالمطلب الثا

   :المدني
مستمر مما حتم على احلكومة الفرنسية إجياد مصادر لتعويض  شهدت نفقات أقاليم اجلنوب تزايد   

هذه النفقات ببناء اقتصاد يتم من خالله خلق ثروة دائمة وقادرة على تلبية احتياجات أقاليم 
ختفيض األعباء اإلدارية من أجل حتسني الوضعية االقتصادية واملادية لسكان أقاليم اجلنوب، وكذلك 

اجلنوب، وجتسدت هذه السياسة يف منح قروض للسكان األوروبيني يف هذه األقاليم واستثمارها يف 
امليدان الزراعي واستخراج الثروات الباطنية، ومن جانب آخر مت تكييف النفقات وما يتوافق مع 

  . 2السكانات السكان متطلب
وقامت اإلدارة الفرنسية بالعديد من أعمال التهيئة يف اغلب مدن أقاليم اجلنوب ففي مدينة عني    

الصفراء مت اجناز قنوات لتحويل مياه واد بريج وواد مويلح من أجل احلفاظ على املدينة يف حالة 
ارع باجناز األرصفة وحوافها مببلغ فرنك، وكذلك مت يئة الشو  4.606 إىلالفيضان ووصلت تكلفته 

فرنك، وهذه األعمال كانت بعد حدوث   13.405خمصص من ميزانية أقاليم اجلنوب والذي قدر بـ 
، ويف بين ونيف مت توسيع شبكة صرف املياه الصحية وتوزيع املياه 3م1904أكتوبر  21كارثة 

احتياطي للحوض املائي فرنك، كما مت بناء جدار  5.104 إىلووصلت تكلفة هذه األشغال 
فرنك، وبناء حواف األرصفة وشق قنوات صرف املياه ووضع املزاريب  2.446وقدرت تكلفته بـ 

فرنك، أما يف البيض فتم  15.960 إىلحول البناءات التجارية واألماكن العمومية، ووصلت قيمتها 
يمة مسامهة ميزانية فرنك حيث وصلت ق 2.500 إىلبناء حواف األرصفة والقنوات ووصلت قيمتها 

ء مدرسة حتضريية مع شقة فرنك هلذه املشاريع، ويف مشرية مت إنشا 12.500 إىلأقاليم اجلنوب 
  .فرنك مسامهة ميزانية أقاليم اجلنوب 15.480فرنك منها  18.100وبلغت تكلفتها  للمعلمني

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 419. 
2 Ibid, pp 587-588. 

  :ينظر. فيضان ضرب مدينة عني الصفراء خملفا العديد من اخلسائر املادية والبشرية م1904أكتوبر  21وقع بتاريخ  3

  .48، ص المرجع السابق: محزة بن قيطون   -
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 إىلأما يف اجللفة فقد مت إنشاء قنوات الصرف الصحي بشارع ميزاب، والذي وصلت قيمته    
فرنك كمسامهة من ميزانية أقاليم اجلنوب، واجناز قنوات املياه  6.500فرنك منها  17.500

فرنك مسامهة من ميزانية أقاليم  89.030فرنك منها  113.298الشروب اليت بلغت تكلفتها 
 3.500 إىللدية األهلية بغرداية مت إصالح سقف املدرسة القدمية ووصلت قيمتها اجلنوب، ويف الب

 1.400فرنك منها  2.800فرنك كلها بدعم من ميزانية اجلنوب، ويف بريان مت إنشاء نزل بتكلفة 
ويف األغواط مت إنشاء جسر بواد مزي يف املدخل الشمايل، ويف  فرنك كمسامهة من ميزانية اجلنوب،

 10.000فرنك منها  19.000األهلية ببسكرة مت اجناز شقة ملعلم بسيدي عقبة مببلغ البلدية 
فرنك من مسامهة ميزانية أقاليم اجلنوب، أما بالنسبة ألعمال التهيئة فشملت يئة مكتب وشقة موزع 

فرنك مسامهة صندوق اجلنوب، ويف سنة  2.500فرنك منها  5.000الربيد بأوالد جالل مببلغ 
فرنك ووصلت قيمة إصالح املباين التابعة ملكتب  3.106 إىللت قيمة األشغال م وص1907
فرنك مسامهة من ميزانية اجلنوب، ويف  7.948فرنك منها  17.948 إىلببسكرة  السكانشؤون 
فرنك  23.000 إىلبتوقرت وصلت قيمة األشغال املتعلقة بإنشاء مدرسة يف قمار  السكانبلدية 
ن ميزانية أقاليم اجلنوب ومت تشييد سجن جديد يف توقرت باقتطاع من كمسامهة م  14.950منها 

 8.000فرنك، كما مت إنشاء منزل للضيوف بتوقرت مببلغ  3.000 إىلميزانية البلدية وصلت قيمته 
  .فرنك كلها من ميزانية البلدية

م 1917سنة  أما يف جمال النفقات على تطوير الزراعة بأقاليم اجلنوب فقد شهدت ارتفاعا بعد   
م استفادة ميزانية أقاليم اجلنوب من 1918بسبب إنشاء تعاونية ملراقبة واستغالل احللفاء، وبعد سنة 

مسامهات وإعانات املالية لبنك اجلزائر والذي جاء من أجل دعم الزراعة وخلق حمطات زراعية، وبعد 
أزمة  إىلاليم اجلنوب وتعرض أق م زادت هذه النفقات بسبب زيادة رواتب املوظفني،1920سنة 

يف جين  غري عادي تأخر إىلم، حيث تعرضت غابات النخيل 1921-1920اقتصادية ملوسم 
  .1احملصول قدر بشهر لتعرضه لألمطار والربد يف فصل الربيع، مما نتج عنه كارثة يف منطقة الزيبان

                                                           

1  G,G,A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, pp 45- 50.   
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أخرى، إال أا  إىلأما يف جمال النفقات املتعلقة باجناز األشغال العمومية فكانت ختتلف من سنة    
م بسبب إنشاء خطوط السكة احلديدية يف  1928سنة  إىلم 1914شهدت ارتفاعا ما بني سنة 

  . 1كلم  769كل من توقرت وغرداية وعني الصفراء واليت بلغ طوهلا حوايل 
  2م1927بعض قيم املصاريف املدنية يف ميزانية أقاليم اجلنوب لسنة  واجلدل التايل يوضح

النفقات   أشغال املياه  القطاع
االجتماعية 

  واملدرسية

شؤون 
  املعمرين

النفقات 
  اإلدارية

قطاعات 
  أخرى

  40 %  25 %  %  10 17 % 08 % %النسبة 

من خالل معطيات اجلدول نالحظ التوجه املايل للسلطة االستعمارية بأقاليم اجلنوب وأن جل هذه    
النفقات موجهة للقطاع املدين الذي يهتم مبصاحل املعمرين واملصاحل اإلدارية وأشغال املياه، وهو ما 

د أن الضرائب يبني مدى اهتمام اإلدارة الفرنسية باألهداف اإلسرتاتيجية والتجارية، يف حني جن
واليت تشكل اجلزء األكرب من ميزانية أقاليم  السكاناملختلفة وبكل أنواعها املفروضة قد أرهقت كاهل 

  .اجلنوب

ميادين صرف وإنفاق ميزانية أقاليم الجنوب الجزائري في المجال : المطلب الرابع

  :العسكري
ديسمرب  24عضوي املقرر يف حددت النفقات العسكرية مبوجب الفقرة اخلامسة من القانون ال  

م املتعلق بأقاليم اجلنوب اجلزائري، املخصص من امليزانية العامة للحكومة، ويتم ضبطها كل 1902

بيرتلوت سنة عن طريق قانون املالية من خالل تقرير تعده غرفة النواب، ويف كلمة للسيد 

)Berthelot (تقوم احلكومة بعد دراسة معمقة النشغاالت أقاليم اجلنوب  « :الذي قال
وباملوافقة مع جلنة امليزانية وبعد حتديد اإليرادات والنفقات احمللية واملوازنة بينهما بسن كل ما يتعلق 

  .»بالنفقات العسكرية وأعباؤها من امليزانية العامة للحكومة الفرنسية 
حدد التنظيم اإلداري والعسكري ألقاليم اجلنوب، الذي  م1905أوت  14وملا صدر مرسوم   

املتواجد بأقاليم اجلنوب وكيفية ختصيص  القطاع العسكريحيث حددت مادته العاشرة طرق متويل 
                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p311. 
   .400، ص السابقالمرجع : أندري برنيان وآخرون 2
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ميزانية له من احلكومة، وهي جمموعة من النفقات يتم اقتطاعها من امليزانية العامة، كما يتم توزيعها 
قبل وزارة احلرب وباقرتاح من احلاكم العام الذي يقوم مبراقبة على خمتلف املؤسسات العسكرية من 

، 1م1904أوت  31النفقات العسكرية، كما يراقب النفقات املدنية مبوجب قرار وزاري الصادر يف 
  .ويف حالة الطوارئ يتم فتح فصل خاص يف ميزانية أقاليم اجلنوب لتمويل أي حترك عسكري

بسبب زيادة النشاط العسكري  النفقات العسكرية ارتفعتم 1909-م 1907فما بني سنيت   
لتأمني بعض مناطق أقاليم اجلنوب من هجمات املغاربة، ومن جانب آخر تامني الطرق، وبعد سنة 

مقاومة التوارق  شدةم ازدادت النفقات العسكرية أكثر بسبب زيادة 1919سنة  إىلم حىت 1914
، 2لسنوسينيلمن اهلجمات احملتملة الشرقية ومن أجل تامني احلدود  ،يف منطقة آرجر بأقصى اجلنوب

وكذلك نتيجة ارتفاع تكاليف املعدات العسكرية احلديثة مثل اهلواتف الالسلكية والسيارات 
  .3والطائرات

م إال أن 1920-1919وبالرغم من أن اهلدوء النسيب الذي ساد يف الصحراء ما بني سنيت    
باستعمال  غرب الصحراء اجلزائرية ووسطهابقيت مرتفعة بسبب جتارب متشيط التكاليف العسكرية 

السيارة والطائرة، وأحيانا النفقات العسكرية ال تقتطع من امليزانية اخلاصة للجيش ولكن تدعم مباشرة 
من ميزانية احلرب سواء عن طريق قروض من القيادة العليا للقوات الربية والبحرية لشمال إفريقيا أو 

، ويف احلاالت اخلاصة يتم دعم اجليش مباشرة من امليزانية العامة الفرنسية روض خاصة تدفعها الدولةق
  .وصارمة لتصريف هذه النفقاتللدولة، ويف حالة السلم يتم إتباع طرق مضبوطة 

م مت حتقيق العديد من املكتسبات بالتعاون مع إدارة أقاليم اجلنوب واملصاحل 1923ومنذ سنة  
ن إالتابعة لقيادة الفيلق التاسع عشر املسؤول األول عن التنظيم العسكري، ومن جانب آخر ف اخلاصة

أقصى حد،  إىلالنفقات العسكرية اليت تكفلت ا إدارة أقاليم اجلنوب من شاا أن ختفض النفقات 
األقاليم، وأيضا من أجل يئة وتقريب العتاد من مناطق التدخل، حيث مت إنشاء مراكز عسكرية ذه 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 598-599. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp, p 583.  
3

  :ينظر. اهلوقارو حبمالت استطالعية يف كل من عني صاحل وتوات  1920-1918قامت القوات اجلوية الفرنسية بني سنيت   

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 103 - 104.  
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 إىلوهي عبارة عن ثكنات للفرق الصحراوية، وبالرغم من انه يتم إخضاع كل النفقات العسكرية 
فحص دقيق ويف غالب األحيان تتخذ إجراءات صارمة للحد من النفقات العسكرية، إال أا ارتفعت 

ة سابقا مليون فرنك وهو رقم مل تصله النفقات العسكري 24أكثر من  إىللتصل  1929يف سنة 
م، وتنقسم هذه النفقات 1913لكونه أكثر خبمس مرات ونصف من النفقات العسكرية لسنة 

قسمني، حيث يضم القسم األول نفقات األشخاص واليت تشمل  إىلالعسكرية بأقاليم اجلنوب 
نفقات الضباط ومصلحة الشؤون األهلية والعالوات املختلفة لضباط مصلحة الشؤون األهلية 

العالوات املختلفة لضباط الفرق الصحراوية، كما أا  إىلط الفرق الصحراوية، إضافة ونفقات ضبا
ت إضافية نتيجة حضور فرقة من الفيلق التاسع عشر ألقاليم اجلنوب، والقسم الثاين الذي نفقاتشمل 

وتكاليف تنقل الفرق  ل بكافة أشكاله يف أقاليم اجلنوبيضم نفقات التجهيزات ونفقات النق
واملعدات والذخرية املتعلقة باملدفعية وعالوات املنح والتجارب املتنقلة يف  األسلحةالصحراوية وصيانة 

الصحراء كاستخدام السيارات والطائرات وصيانة وإصالح كل اخلطوط العسكرية، ونفقات توفري املياه 
عالج أفراد اجليش الفرنسي والفرق الصحراوية وإصالح املنابع واآلبار اخلاصة بالثكنات العسكرية و 

 إىلواألعوان املدنيني ونفقات األلبسة وبناء وترميم احلصون واألبراج العسكرية ويئة املطارات، إضافة 
نفقات خمتلفة كتكلفة استبدال مواد االتصاالت واملواد املكتبية وتنقل ضباط اهلندسة، وشراء اخليول 

  .1والبغال واألعالف

  النظام الضريبي والجمركي بأقاليم الجنوب الجزائري: حث الثانيالمب

  التشريع الضريبي الخاص بأقاليم الجنوب الجزائري: المطلب األول
كل التغيريات التشريعية بالنسبة للمسامهات املباشرة اليت جيرى   إىلختضع أقاليم اجلنوب اجلزائري 

  : ومن أهم هذه التشريعات جند ه األقاليم،العمل ا يف مشال اجلزائر واليت مت تطبقها ذ
  .2م الذي حيدد الضريبة السنوية على التجار واحلرفيني1906افريل  19قانون  - 
  . 1م املتعلق بالضرائب اخلاصة مبلكية الفضة واوهرات1911جانفي  05مرسوم  -

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp, PP 607 - 612. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 138-139. 
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ثالث مرات يف حالة التهرب  إىلم املتعلق مبضاعفة الضريبة من مرتني 1911جوان  10مرسوم  -
  .     السكانالضرييب للسكان 

  . 2فرنك كتسعرية للطابع 0.30م الذي ضبط 1911ديسمرب  13مرسوم  -
من قيمة الكراء للسكان احملليني  %12م الذي نص على حتديد نسبة 1916مارس  14مرسوم  -

  . %10بعدما كانت 
والشارف وعني اإلبل ويف البلدية املختلطة باجللفة إنشاء مراكز ضريبية يف كل من مسعد والزنينة  -

ماي  03مبوجب قرارا احلاكم العام املؤرخ يف  واملراكز املختلطة يف كل من بين ونيف وكولومب بشار
  .م1916

  .متعلق بإخراج بطاقات اهلوية م1917افريل  02مرسوم  -
  . جمم الذي ضاعف الضريبة على استغالل املنا1918نوفمرب  13مرسوم  -
  .م املتعلق فرض ضريبة على استرياد القهوة والسكر1918نوفمرب  15قرار  -
  .3م الذي ألغى الضريبة على تربية الكالب1918ديسمرب  06مرسوم  -
م الذي ألغى الضريبة املفروضة على املنتوجات األصلية اليت تنتجها أقاليم 1923مارس  18قانون  -

  .اجلنوب
م اليت حددت 1921ديسمرب  02فيفري و  24م و 1920فيفري  13املراسيم املؤرخة يف  -

التعريفات اجلبائية للزكاة بالنسبة لكل من األغنام واملاعز ومراجعة خمتلف قيمة اللزمات يف أقاليم 
ثالث سنوات مبوجب مرسوم  إىلاجلنوب، حيث مت حتديد النخيل اخلاضع للزمة بسنتني، ومت رفعه 

  .م1922ديسمرب  20
مت إصدار العديد من املراسيم هلذا الغرض ومن بينها   السكانملعاقبة التهرب الضرييب خاصة عند  -

م الذي حدد عقوبات يف حالة عدم ضبط تصرحيات امللكية أو التالعب 1915ماي  27مرسوم 
مضاعفة الضريبة عليها،  صرح ا سيتماملغري  ن العناصر إباملواد اخلاضعة للضريبة ويف هذا اإلطار ف

                                                                                                                                                                                     

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 121. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 139. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, pp 117-123. 
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ثالث مرات  مبوجب  إىلأما يف حالة التالعب أو الغش يف اال الضرييب سيتم مضاعفة الضريبة 
  . 1م يف فقرته الثانية1921ديسمرب  06مرسوم 

  :بأقاليم الجنوب الجزائري المطبقة أنواع الضرائب : المطلب الثاني
 اجلزائر من بني وسائل القهر وبقبل السلطة الفرنسية بتعترب السياسة الضريبية املنتهجة من    

دفع الضرائب اليت  إىلزو أخضعت فرنسا سكان اجلزائر ممتلكات اجلزائريني وتفقريهم، فمنذ بداية الغ
قسمني من  إىلم، واليت تنقسم 1900تعترب أهم مورد للميزانية الفرنسية مث اجلزائرية منذ سنة 

م 1845نقدا منذ سنة  تدفع مباشرة السكانضرائب عربية تفرض على ضرائب أوروبية و : الضرائب
 إىلالضرائب املفروضة على السكان  ، وتنقسم 2م1845جانفي  17مبوجب األمر امللكي بتاريخ 

كالزكاة والعشور  نوعني، ضرائب تقليدية واليت كانت جتىب يف  خمتلف البالد خالل العهد العثماين
م يطلق عليها اسم السنتيمات 1871هلا ضرائب تكميلية بعد سنة  وأضيفت واحلكور واللزمة

العقارات املبنية وضريبة الفائدة وضريبة  اإلضافية، وضرائب غري مباشرة تفرض على السلع واخلدمات
، ونفس الضرائب املطبقة يف الشمال مت تطبيقها على 3على تربية الكالب وضريبة على اإلجيار وغريهم

 01من الضرائب العربية رغم انه مت إلغائها مبوجب مرسوم  السكانومل تعف فرنسا  ،4أقاليم اجلنوب
م باملناطق الشمالية والوضعية الصعبة اليت يعيشوا وعزلة منطقتهم وطبيعتها 1918ديسمرب 

  . 5القاسية
ة كانت الضرائب الفرنسية متنوعة وغري ثابتة وهي ختضع لألوضاع والظروف الطارئة ومل تكن مدروس 

وفق مقدور الفرد اجلزائري املايل، ومن أجل التحكم يف جبايتها أنشأت احلكومة الفرنسية العديد من 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 493 - 494. 
  . 125، ص المرجع السابق: عبد احلميد زوزو  2

- A.Bochard, Les Impôts Arabes En Algérie, Librairie Guillaumin Et Ce, 
Editeurs, Paris, 1893, p 09. 

  .130 – 129، ص ص المرجع السابق: مجال قنان 3
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit,p 490.  
الرباهني للنشر والتوزيع،  دار أم ،)1962- 1903(الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار: برشان حممد 5

 .292ص  ،م2016
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، وفيما يلي نستعرض هذه الضرائب على النحو 1البلديات لغرض االستفادة من الضرائب وحتصيلها
  :التايل

  :الضرائب اإلسالمية :أوال

  : الزكاة -1
وعرفت بضريبة النصاب أو التحديد، وكان االستعمار  2املواشيهي فريضة شرعية خاصة بقطعان    

الفرنسي يستخلصها من السكان، ويقوم احلاكم العام بتحديدها كل سنة وحسب القيمة التجارية 
فرنك  02سنتيم للماعز وبـ  05سنتيم لألغنام وبـ 10م حددت بـ 1861للمواشي، ففي سنة 

م فقد حددت قيمة الضريبية على 1942أما يف سنة  ،3فرنك للجمل 04سنتيم لألبقار وبـ  50و
فرنك للرأس  02.5فرنك للرأس وعلى الغنم بـ  06فرنك على الرأس، وعلى البقر بـ  05اجلمال بـ 

يبني تطبيق ضريبة الزكاة والقيمة املستخلصة يف  واملنحىن البياين التايل،4فرنك 01.5وعلى املاعز بـ 
  :5م1945سنة  إىل 1905أقاليم اجلنوب من سنة 

  
  
  
  

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 401.    
  .257، 1،جالمرجع السابق: بشري بالح 2

3  Achikke Fillias, Etat Actuel De L’Algérie Géographie Physique Et 

Politique De L’Algérie, pierre hachette, Sarrazin, paris, 1861, p 82. 
4 Journal Officiel, De L’Etat Français, Lois st Décrets, N° L, jeudi 1er janvier 
1942, p 20.   
5   -  voir :  
- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 205 – 206. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 414.  



  الفصل الثاني======== ==========

 انه يتم تطبيق ضريبة الزكاة على األغنام واملاعز إال إذا بلغت 
املنحنيات أشهر فما فوق أما بالنسبة للجمال والثريان ففوق السنة، ومن ناحية أخرى فان 

توي على أي إشارة تتعلق باخليول والبغال واحلمري لعدم خضوعها لضريبة الزكاة، كما 
م زادت قيمة استخالص ضريبة الزكاة نتيجة 
حني جند أن اغلب هذه الثروة احليوانية تتواجد باجللفة واألغواط وبسكرة 
والبيض ومشرية وان البدو هم من ميلكون أكثر القطعان، وانه يوجد بعض املناطق من أقاليم اجلنوب 

  .1اجلزائري ال ختضع هلذه الضريبة كقورارة وتوات وتيدكلت وميزاب وإمنا ختضع لضريبة اللزمة
        زيادة عدد األغنام 03املنحنيات البيانية يف امللحق رقم 

م مل يكن جيدا بسبب 1915- 1914
موت العديد من  إىلم والذي أدى 

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, 
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نالحظ انه يتم تطبيق ضريبة الزكاة على األغنام واملاعز إال إذا بلغت املنحنيات البيانية 
أشهر فما فوق أما بالنسبة للجمال والثريان ففوق السنة، ومن ناحية أخرى فان 

توي على أي إشارة تتعلق باخليول والبغال واحلمري لعدم خضوعها لضريبة الزكاة، كما 
م زادت قيمة استخالص ضريبة الزكاة نتيجة 1918 إىل 1913 انه يف الفرتة املمتدة من 

حني جند أن اغلب هذه الثروة احليوانية تتواجد باجللفة واألغواط وبسكرة  احلرب العاملية األوىل، يف
والبيض ومشرية وان البدو هم من ميلكون أكثر القطعان، وانه يوجد بعض املناطق من أقاليم اجلنوب 

اجلزائري ال ختضع هلذه الضريبة كقورارة وتوات وتيدكلت وميزاب وإمنا ختضع لضريبة اللزمة
املنحنيات البيانية يف امللحق رقم هذه من خالل قراءة 

1914م ولكن يف موسم 1914رأس بالنسبة لسنة 
م والذي أدى 1915م وكذلك الربد القارص يف شتاء 1914

                                         

Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

 Année 1930, Op.cit, pp 201-206. 

رأس 150000

الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املنحنيات البيانية من خالل    
أشهر فما فوق أما بالنسبة للجمال والثريان ففوق السنة، ومن ناحية أخرى فان  06سن 

توي على أي إشارة تتعلق باخليول والبغال واحلمري لعدم خضوعها لضريبة الزكاة، كما حتال  البيانية
نالحظ انه يف الفرتة املمتدة من 

احلرب العاملية األوىل، يف
والبيض ومشرية وان البدو هم من ميلكون أكثر القطعان، وانه يوجد بعض املناطق من أقاليم اجلنوب 

اجلزائري ال ختضع هلذه الضريبة كقورارة وتوات وتيدكلت وميزاب وإ
من خالل قراءة كما نالحظ    
رأس بالنسبة لسنة  726.30بـ 

1914جفاف خريف 

                                                          

Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 
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 رؤوس األغنام يف البيض ومشرية واجللفة ويف ملحقة بسكرة ومركز أوالد جالل، حيث أكدت
رأس من األغنام، كما عرف عددها تناقصا بسبب  88.203اإلحصائيات على نفوق ما يربوا عن 

اخلارج، ومطالبة الوزارة احلربية من اإلدارة اجلزائرية متوينها باللحوم، حيث وصل االحتياج  إىلتصديرها 
املاعز  ألف رأس، ومن جانب آخر استوردت السلطات االجنليزية 50 إىلاألسبوعي من األغنام 

م، كما 1915رأس سنة  501.748بعدما كان  474.614 إىلاجلزائري ليصل عدد رؤوس املاعز 
رأس بسبب اجلفاف، وكذلك اإلعياء الذي عانت منه  10.903 إىلليصل  تناقص عدد اجلمال

يف موسم نظرا الستعماهلا يف القوافل التجارية ونقل املؤونة العسكرية أثناء احلرب العاملية األوىل، أما 
م وهو ما نتج 1915م عرفت الوضعية حتسنا بسبب تساقط األمطار يف خريف 1915-1916

  .1عنه وفرة املراعي املشجعة لرتبية األغنام واملواشي بشكل عام

  :العشور -2
م لتشمل باقي 1886بعد سنة  بادئ األمر، مث توسعت وهي أيضا فريضة شرعية خاصة باحلبوب   

زراعية إذا كانت األرض ال وكانت قيمتها النظرية ُعشر احملاصيل ال، 2والثماراحملاصيل من اخلضار 
، إال 3إذا كانت األرض تسقى وجبايتها تتم يف فصل الصيف) 01/20(العشر  نصف نسبةتسقى و 

احلقيقي، للقياس  دون املطابقة "العشر"أن املقياس الذي كانت ختضع له حافظ على االسم فقط 
ة عن وهي عبار ، 4املعتمدة يف تقديرها هي وحدة احملراث واجلبدة أو السكة ن الطرق والوحداتأل

فرنك للهكتار  20عشرين هكتار وبقيمة  إىلمساحة أرض ميكن حرثها وتقدر يف املتوسط من مثانية 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, présenté par CH. LUTAUD, 
Imprimeur Libraire Editeur, Alger, Année 1916, pp 51-54. 

  .257، ص 1،جالمرجع السابق: بشري بالح 2
 .223ص المرجع السابق، : رضوان شافو 3
تيارت، سعيدة، ) 1870 -1844المكاتب العربية ودورها في المد االستعماري بالغرب الجزائري : فاطنة حباش  4

اشراف بن نعمية عبد ايد، قسم التاريخ ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، جيريفيل، البيض، نموذجا
 .195ص  م،2014-2013/ه1435-1434جامعة وهران، وعلم اآلثار، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، 
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، وكان يعفى منها يف بعض األحيان املسلمون املزارعون يف األرض 1وحيدد قيمتها احلاكم العامالواحد 
  .2ألحد املستوطنني التابعة
م وهذا بسب زيادة األراضي املستصلحة واملزروعة 1913عرفت نسبة العشور زيادة كبري يف سنة     

، واجلدول التايل يبني 3من جهة ومن جهة أخرى املردودية اجليدة حملصول هذه السنة بسبب األمطار
  :4لسنواتمقارنة بني بعض قيمة العشور املستخلصة يف أقاليم اجلنوب لبعض ا

  1945  1944  1939  1927  1921  1905  السنة

  58.867  124.975  268.240  99.447  66.437  75.384  قيمة العشور بالفرنك

   :زمة الل  -3
، ومل يشرع 5عليها اضريبة حملية فرضها العثمانيون، وملا خضعت اجلزائر لالحتالل الفرنسي ابقو هي    

م بقرار من املاريشال 1858جوان  18 –ه 1274ذي القعدة  07يف تطبيقها إال بدءاً من تاريخ 

وكانت إما على شكل ضريبة ثابتة وشاملة وهي مبثابة حق والء القبائل البعيدة أو يف شكل ، 6راندون

يدفعها كل شاب قادر على محل  وكان، )Capitation(ة ضريبة فردية وتعرف أيضا باجلزي
السالح،كما أا كانت تفرض على حق الرعي فإذا مت ضرا على املاشية فتؤخذ مكان الزكاة وإذا 
مست غابات النخيل فتؤخذ مكان العشور ، ويف اجلنوب أبقت اإلدارة الفرنسية فرضها على بعض 

أخرى، وكانت توجد أربعة أصناف  إىل القبائل، وهي ضريبة ال توجد هلا أسس ثابتة وتتغري من قبيلة
للزمة وهي لزمة القبائل الكربى وهي عبارة عن ضريبة رأس وتؤدي من قبل كل البالغني وعلى حسب 

م، ويف سنة 1894م مث سنة 1886أخرى فتم تعديلها سنة  إىلثروته، وكانت تتغري قيمتها من مدة 

                                                           

1 Achikke Fillias, Etat Actuel De L’Algérie, Op.cit, P 83.  
وطين دراسات ، أشغال امللتقى الم19أضواء على النظام الضريبي االستعماري في الجزائر خالل القرن : توفيق دمحاين 2

وزيع، اجلزائر، األستاذ موسى لقبال وطالبته األستاذة املرحومة سامية سليماين، دار هومة للطباعة والنشر والت تارخيية ختليدا لروح
  .300م، ص 2010

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, présenté par CH. LUTAUD, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, 

Année 1914, p 125.  
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 408.   
  . 258، 1،جالمرجع السابق: بشري بالح 5
 . 125، ص المرجع السابقعبد احلميد زوزو،  6
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ليم اجلنوب وخاصة يف إقليم عني الصفراء م رغم اجلفاف احلاد واألمراض الذي تبعته يف أقا1909
فقد أبقت احلكومة الفرنسية على ضريبة اللزمة، كما  م1909 – 1908وإقليم توقرت خالل شتاء 

، أما 1بسبب زيادة غرس النخيل  عرفت جباية اللزمة تصاعدا يف كل من دائرة توقرت وملحقة بسكرة
فرنك وهذه الزيادة بسبب ضبط  122.330.8م فقيمة اللزمة عرفت زيادة قدرت بـ 1912يف سنة 

 السكان، كما مت تقسيم البالغني من 2فرنك 149.512.98عدد خنيل بين ميزاب واليت قدرت بـ 
، ومت تطبيقها يف كل من ملحقيت عني الصفراء والبيض 3سبعة أقسام وحسب ثراء كل واحد منهم إىل

  . 4م1921ديسمرب  02مبوجب مرسوم 
ألول مرة للزمة واليت كان ) الُفحالُ (م مت إخضاع ذكور النخيل 1926يسمرب د 23ومبوجب قرار    

فرنك لكل ُفحال من النخيل ، أما يف  0.10يعفى منها، حيث قدرت اللزمة مبوجب هذا القرار بـ 
   .5فرنك 0.5بشار والبلدية األهلية بتيميمون فحددت بـ  بمركز بين ونيف وكولوم

 0.50م أصبحت قيمة تعريفة اللزمة ترتاوح ما بني 1946نوفمرب  18م ومبوجب 1946ويف سنة   
فرنك  01.30 إىلفرنك  01.50فرنك بالنسبة ألقاليم عني الصفراء وغرداية، و 01.50فرنك و 

  .فرنك 05 إىلفرنك  01.50بالنسبة مللحقة ورقلة، ويف أقاليم توقرت فاللزمة ترتاوح من 

  : ابتةاللزمة الث
مني حدود صحراء اجلزائر الغربية من هجمات القبائل املغربية أقدمت اإلدارة الفرنسية على أبعد ت   

فرض اللزمة الثابتة وهي مبثابة ضريبة حق والء القبيلة للسلطة الفرنسية وكانت تفرض على البدو 
وم بتوزيع حاصل اللزمة والرحل الذين ال يدفعون العشور والزكاة ويف مقابل ذلك كانت القبيلة تق

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 113. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, présenté par Ch. Lutaud, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, Année 

1913, pp 137-138. 
  .305- 304، ص ص المرجع السابق: توفيق دمحاين 3
  .111- 110، ص ص المرجع السابق: حممد برشان 4

5 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit,, p 506. 
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 ، وكانت تفرض على قبائل رقيبات والقواسم بإقليم عني الصفراء وقبائل بين ميزاب1املفروضة عليهم
نوفمرب  29وتيدكلت مبوجب قرار مؤرخ يف  والدومينياء وأوالد بلقيز أوالد جرير ويف قورارة وتوات

واملفروضة على هذه القبائل  م صدر مرسوم حدد قيمة اللزمة الثابتة1941م، ويف سنة 1935
  : م وهي كما يلي1941أوت  16مبوجب قرار مؤرخ يف 

  .فرنك 600.000اللزمة الثابتة لقبائل بين ميزاب قدرت بـ  - 1
  :سنتيم يف كل من 200الثابتة مع السنتيمات اإلضافية املقدرة بـ  ةاللزم -2
  .ألف فرنك 60الدومينياء أوالد بلقيز وأوالد جرير  -
  .ألف فرنك 110قورارة  -
  .ألف فرنك 60توات  -
  .2ألف فرنك 40تيدكلت  -

  :الحكور  -4  

  ، وكانت تفرض يف العهد 3بأراضي العرش والعزلثابتة كانت يف األصل تتعلق  احلكور ضريبة عقارية   
العثماين على مقاطعة قسنطينة فقط عوضا عن الغرامة، ويف العهد االستعماري مت ضبطها مبوجب مرسوم 

م، ويعترب احلكور مبثابة إيراد عقاري ورسم مايل يسدد 1863افريل  22 -ه1279ذي احلجة  04
يلية للعشور اليت مقابل األراضي اليت صادرا فرنسا من القبائل الثائرة واملتمردة، وهو يفرض كضريبة تكم

تفرض على أراضي العرش والعزل، وككراء يؤديه الفالحون عليها، وحددت نسبتها بعشرين فرنك 

                                                           

 359، ص ص املرجع السابق ،دراسة مقارنة) م1856-1792/ه1282-1206(الضرائب في الجزائر : توفيق دمحاين 1
– 360. 

2 Voir: 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 408 - 414. 

- Journal Officiel, De L’Etat Français, Op.cit, p 20.    
إعطاؤها للموظفني أو لقبائل موالية يف مقابل دفع هي أراضي يتم مصادرا من القبائل الثائرة على السلطة ويتم : أراضي العزل 3

  :ينظر. حماصيل عينية 

محاولة لدراسة دور التنمية الرأسمالية في الجزائر ما بين عامي ( تكون التخلف في الجزائر: عبد اللطيف بن أشنهو -

  .27، ص )ت. د(اجلزائر، عبد السالم شحاذة، الشركة الوطنية للنشر، : خنبة من األساتذة، مر : ، تر ) 1830-1962
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وتقدر بـ  م عرفت ضريبة احلكور زيادة كبرية وهي جتمع بنفس آلية الزكاة1913سنة  ، وىف1للجابدة
  . 2فرنك 205.406

  :الفرنسيةالضرائب : ثانيا
  :قسمني مها الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة إىلتنقسم هذه الضرائب اإلضافية وهي    

   :الضرائب المباشرة -1

تفرض هذه الضرائب على األشخاص املاديني واملعنويني وتقتطع مباشرة كضريبة املهن وضريبة العقارات    
وحقوق اجلمارك والضرائب البلدية كالضرائب على الكالب وإقامة األسواق وعلى املباين وغريها، وهي 

م كل منها وفق لعدد فئتني مها ضرائب التوزيع واليت يعرف مقدارها مقدما وخيتلف إسها إىلتنقسم 
، 3اخلاضعني للضريبة ، والضرائب املفروضة على احلصص اليت خيتلف حتصيلها وفقا الزدهار البلديات

  :وفيما يلي نستعرض بعض هذه الضرائب

  :غير تجارية المهنعلى ضرائب ال -أ

وجب مرسوم اجلزائر يف فرضها ليتم ضبط شكلها ائيا مب إىلشرع االستعمار الفرنسي منذ دخوله     
م والذي نص على أن كل شخص يقطن يف املدن اجلزائرية أو بلدياا وكل الذين 1847جانفي  31

م  مت دراسة 1941جانفي  01، وبعد 4ميارسون التجارة والصناعة أو أي مهنة خاضعون هلذه الضريبة
م يف 1941فيفري  15 هذه الضرائب الغري جتارية بأقاليم اجلنوب ليتم تطبيقها مبوجب مرسوم املؤرخ يف

م الذي نص على الكيفيات 1941مارس  15فقرته اخلامسة والسادسة ومبوجب األمر الصادر يف 
القانونية لتطبيق هذه اإلجراءات اليت طبقت بنفس املعايري املأخوذ ا يف الضريبة على العالج واألجور 

                                                           

. هــي عبــارة عــن مســاحة أرض زراعيــة ميكــن أن يقــوم حبراثتهــا ثــوران وهــي تعــادل عــادة مثــاين إىل عشــر هكتــار: اجلابــدة أو الزوجيــة 1
  :ينظر

، دار البصـائر اجلديـدة للنشـر 3ط م،1830-1792المـالي للجزائـر خـالل العهـد العثمـاني  النظام: ناصر الدين سعيدوين -
  . 84م،  ص 2012والتوزيع، اجلزائر، 

  .303ص  املرجع السابق، ،دراسة مقارنة) م1856-1792/ه1282- 1206(الضرائب في الجزائر  :توفيق دمحاين 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p 125. 
3 Paul Vialatte, des impôts directs en Algérie et principalement dans la 

province de Constantine, imprimerie de L. Marle, Constantine, Algérie, 1879, 
p 19. 

  .307، ص السابقاملرجع ، دراسة مقارنة) م1856-1792/ه1282- 1206(الضرائب في الجزائر : توفيق دمحاين 4
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يم اجلنوب املعدل واملتمم يف سنة م املطبق بأقال1944ديسمرب  31أي يف الفقرة السابعة من مرسوم 
من القانون العام للضرائب املباشرة، لتصل النسبة احلقيقية  137 إىل 120م مبوجب الفقرة 1945

م لتصل 1945سنة  %10م و1944سنة  % 08 إىلللسنتيمات املضافة هلذا النوع من الضرائب 
  .1 %13 إىلم 1946سنة 

  :ضريبة المكس -ب

املكس هو شكل من أشكال الضرائب املستحدثة واليت كانت تفرض على كل املنتجات اليت    
 املوضع ساحةمب يقدرو  مكسا، وطنها يف السوق الواقع ةيالبلد إىل يدفع أناألسواق، و  إىلتدخل 

 يف ويقبضه ،سوق من األسواق كل يف يفرض األداء هذا وكان السوق، يف حمصوله يشغله الذي
 اكرتى قد كان رجل طريق عن املكس يستخلص أو ،للبلدية ذلك يدفعون وهم مكاسون، السوق
 باملزاد السوق كراء كان يتمو  لنفسه، املذكور األداء يقبض مث ة،يللبلد يدفعه معني بثمن السوق
 شروط قائمة يف املذكور الثمن دفع وقتدد وحي غريه، يعطيه مما أكثر مثنا فيه طيعي ملن وتكريه العلين،
  .2الكراء

ضريبة إيصال قناة الصرف كما أنه توجد ضرائب أخرى مثل الضرائب على امتالك الكالب، و     
 املهنوكل اخلدمات املتعلقة مبمارسة  وامتالك العقارات واألبنية الصحي وضريبة كراء احملالت

البلدية االستفادة من القروض، وضرائب حقوق اجلمارك والضرائب والضرائب املفروضة على 
  . 3األخرى

  :الضرائب غير المباشرة -2

واملستوطنني واليت متس بعض املواد والنشاطات واخلدمات  السكانتفرض هذه الضرائب على    
وحقوق الطوابع الربيدية والتسجيالت والرخص املختلفة وحقوق الصيد والسكك احلديدية واحلركة 

تجار بأقاليم اجلنوب بتسجيل أنفسهم والتصريح التجارية والصناعية والزراعية، مما فرض على ال
شخص آخر  إىلانتقال ملكية النخيل من شخص  علىفرض الضرائب  إىلبفوائدهم، إضافة 

، كما استحدثت ضرائب أخرى مثل الضريبة املناجم وضرائب على شركات التدوين والعالجوضرائب 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 412. 
 .365 – 364ص ص  ،نفسه: توفيق دمحاين 2
  .259، ص المرجع السابق: بشري بالح 3
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جويلية  08وملا صدر مرسوم  ،التبغعلى النقل باستعمال السيارات وحق ترويج اخلمور وزراعة 
م املعدل للنظام املايل بأقاليم اجلنوب أعطى صبغة موحدة لتوزيع حقوق اجلمركة والضرائب 1944

بني الشمال واجلنوب، ومبوجبه مت إعفاء األوروبيني بأقاليم اجلنوب من السنتيمات اإلضافية من الفقرة 
واجلدل التايل يوضح . 1لزراعات واحليوانات والنخيلم واملتعلقة با1919جانفي  01الثالثة ملرسوم 

  :2م1927 سنةو  1904بعض أنواع الضرائب ومداخيلها يف سنة 

  السنة       
  موارد الضرائب

1904  1927  

  فرنك 62.301  فرنك 31.743  الضريبة على املباين

  فرنك 76.783  فرنك 19.227  الضريبة على املهن

  فرنك 106.759  فرنك 4.971  ضرائب أخرى

من خالل اجلدول نالحظ الزيادة املرتفعة يف دخل الضرائب وتنوعها ومدى ثقل األعباء املالية 
بأقاليم اجلنوب، وتشدد اإلدارة الفرنسية يف استخالص الضرائب السنوية  السكاناملفروضة على 

ية، ومعاقبة واحملددة يف وقتها، رغم قساوة املناخ والكوارث الطبيعية وتدهور األوضاع االقتصاد
املمتنعني أو غري القادرين على أدائها بتأميم أراضيهم وبيعها أو تسخريهم للعمل لدى املستوطنني أو 

  .سجنهم

  :النظام الجمركي ألقاليم الجنوب الجزائري: المطلب الثالث
 الفرنسيكانت الصحراء اجلزائرية تعرف االستقاللية يف تعامالا التجارية ومبادالا قبل االحتالل    

وذلك بتطبيق مبدأ أن االقتصاد أوىل من السياسة، وعندما مت غزوها وجدت نفسها يف نوع من 
االنضباط والتنظيم وفرض رقابة على اغلب النشاطات التجارية باجلنوب اجلزائري خاصة التعامل مع 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 409 - 410. 
  .153، ص المرجع السابق: مجال قنان 2
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بح يدير هذه احلدود األقطار ااورة واحلدودية مثل مايل والنيجر وليبيا وتونس واملغرب األقصى، وأص
  . 1اليت تضايق وباستمرار حركة جتارة القوافل) اجلمارك(شرطة حدودية 

ونظرا لشساعة هذه األقاليم وارتفاع تكلفة النقل، سعت اإلدارة الفرنسية إلجياد حلول تضبط من    
جياد حلول خالهلا الرسومات اجلمركية املطبقة يف اجلنوب اجلزائري، وبدى من الضروري اإلسراع يف إ

من خالل تثبيت حواجز مجركية ملراقبة القوافل اجلزائرية املغربية والتونسية وإخضاعها للجمركة، ويف 
أقصى اجلنوب اجلزائري الذي يعرف عدم االستقرار استلزم تزويده حبواجز أمنية ومجركية وهذا لتأمينه 

مت توسيع مكاتب اجلمارك ليكون من جهة ومراقبة التبادالت التجارية ومجركتها، ويف هذا اإلطار 
  .لديها فروع يف أقاليم اجلنوب

وبالرغم من كل هذه اإلجراءات فان اجلباية اجلمركية تبقى مرتفعة يف الشمال بسبب وجود    
التصدير  ئاملنتوجات الفالحية واألراضي اخلصبة وقرب املنتوجات من مناطق التصدير ووجود موان

  . موانئ التصدير إىلوالطرق املعبدة اليت تسهل نقل املنتوجات من مناطق اإلنتاج 
ولتشجيع املبادالت التجارية بأقاليم اجلنوب قامت اإلدارة الفرنسية بإعفاء بعض الرسوم اجلمركية    

الزيوت أنواع الواحات مثل القهوة والشاي والسكر وبعض  إىلعلى بعض املواد املستوردة املوجهة 
م الذي بتطبيقه فتح اال لسكان الواحات بإحضار منتوجام 1896ديسمرب  17مبوجب مرسوم 

للشمال ونشط احلركة التجارية ومت توسيع هذا القانون ليشمل كل البلدان الصحراوية الواقعة حتت 
تصادي الذي م ليؤكد هذا التوجه االق1907سبتمرب  05احلكم الفرنسي، وبعد ذلك جاء مرسوم 

ربط اجلنوب بالشمال فاحتا اال النفتاح املنتوجات الصحراوية على السوق التجارية  إىليسعى 
مارس  18بالشمال، ومن شأن هذا اإلجراء أن يشجع السكان البقاء ذه األقاليم، وبتطبيق قانون 

اليم اجلنوب، أصبحت م الذي ألغى الضريبة املفروضة على املنتوجات األصلية اليت تنتجها أق1923
  .    هلا حرية أكثر يف التجارة

كما قامت اإلدارة الفرنسية باختاذ العديد من اإلجراءات مبا يتوافق مع االحتياجات املتجددة     
لسكان اجلنوب مثل إنشاء خط السكة احلديدية الرابط بني بسكرة وتوقرت الذي سهل نقل التمور، 

                                                           

وتأثيرها على العالقات مع  1947 - 1918األوضاع االقتصادية واالجتماعية في منطقة وادي سوف : عثمان زقب 1

اشراف يوسف مناصرية، قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  احلديث واملعاصر،، رسالة ماجستري يف التاريخ تونس وليبيا
 . 25 – 24م، ص ص 2006 – 2005جامعة احلاج خلضر باتنة، ، 
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يف احلدود املغربية يف كل بين ونيف وكولومب بشار اليت   يدةم مت فتح مكاتب جد1921ويف بداية 
  .1تعمل على مراقبة كل املبادالت التجارية

وتتوزع اخلدمات اجلمركية يف أقاليم اجلنوب على مخس مكاتب رئيسية، حيث تكمن مهمة مكتب    
ت الصحراوية، أما عني الصفراء وغرداية وتوقرت يف معاينة السلع املصدرة للمغرب األقصى أو الواحا

مكتب واد سوف وبسكرة فهم خمصصني ملراقبة تصدير واسترياد املنتوجات من طرابلس وتونس 
ن  إ، ويف هذه الظروف ف2والسلع القادمة من التل اجلزائري ومن بالد السودان ومراقبة الطرق التجارية

املنتوجات اخلاضعة  م عرفت1904، ففي سنة 3كل املواد مبختلف أصنافها ختضع للحقوق اجلمركية
فرنك،  331.414.533 إىلم 1927فرنك لتصل يف سنة  246.500للجمركة منوا كبريا قدر بـ 

فرنك، وهذه الزيادة هي نتيجة إخضاع كل املواد املستورة أو  331.168.033أي بزيادة قدرت بـ 
  .4املصدر هلذه األقاليم للجمركة

وان يتقاضون نفس الرواتب كزمالئهم يف الشمال، حيث ويؤطر النظام اإلداري ملصلحة اجلمارك أع   
  :وحدتني مها إىلعون وهم ينقسمون  32 إىلم 1945ووصل عدد أعوان اجلمارك سنة 

  :الوحدة األوىل وتتكون من -1
  .قابض بكولومب بشار وآخر مبلحقة بسكرة -
   .رقيبني أوليني بعني الصفراء وواد سوف -
  .رقيب بعني الصفراء -
  .من اخليالة بواد سوفاثنان  -
  .تسعة خيالة منتدبني منهم ستة بعني الصفراء و ثالثة بواد سوف -
  .قائد منتدب بواد سوف -

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 543 – 549. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 40 - 41. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 439 - 440. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Ibid, pp 582 - 583. 
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  :الوحدة الثانية وهي تتكون من -2
  . رقيبني أوليني بواد سوف وبسكرة -
  .ثالث رقباء  واحد بكولومب بشار واثنان ببسكرة -
  .قائد منتدب بتوقرت -
  .كرةأربعة خيالة ببس -
  .1مخس خيالة منتدبني ببسكرة -

  :البضائع -أ

واليت   شهدت أقاليم اجلنوب اجلزائري حركة جتارية واسعة مشلت العديد من البضائع االستهالكية   
جمموع دخل  كانت ختضع للرقابة اجلمركية وحتصيل الضرائب على هذه السلع، واملنحىن التايل يوضح

   .2م1944م 1922اجلمارك على البضائع اخلاضعة للجمركة بأقاليم اجلنوب ما بني سنيت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 440 - 441. 
2 Voir: 
- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 551. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Ibid, p 441. 
 

منحنى بياني يمثل مجموع دخل الجمارك على البضائع الخاضعة للجمركة بأقاليم الجنوب ما بين 
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أن املبالغ احملصل عليها من قبل مصاحل اجلمارك يف ازدياد  نستنتجاملنحىن البياين املوضح من خالل    
م وهذا راجع إلخضاع كل املواد املتواجدة بأقاليم اجلنوب 1944غاية  إىلم 1922وتطور منذ سنة 

للجمركة ، وزيادة احلواجز اجلمركية يف احلدود الصحراوية اجلزائرية مع تونس مما انعكس على السكان 
 السكانن إدارة االحتالل مل تكن تراعي أي اهتمام ملا يعيشه أواالسترياد، و  سلبا يف عملية التصدير

  .السكانواهتمام اإلدارة الفرنسية بتحصيل الضرائب وفرض القيود على . من ظروف صعبة وقاسية

      :ائبجباية الضر  -ب

وقادم   السكانعندما متكن االحتالل الفرنسي من إخضاع املناطق الصحراوية قام بتعيني رؤساء    
كممثلني هلم يف اإلدارة الفرنسية ومنحتهم ألقاب باشاغا وآغا والقائد وشيخ العرب وأوكلت هلم 

من جمموع الضرائب املستخلصة، كما  %10نسبة ب احتفاظهممقابل مهمة اجلباية وحتصيل الضرائب 

أم يعاقبون بدفع ، إال 1منحتهم حق االستفادة من أعمال السخرة يف أراضيهم ونقل منتوجام

، 2غرامات مالية يف حالة تأخرهم عن استخالص الضرائب خاصة إذا كان هذا التأخر غري مربر
م ففي سنة 1944 – 1931لتعرف جباية الضرائب تطورا كبريا بأقاليم اجلنوب خاصة ما بني سنيت 

فرنك أي  125928764 إىلم 1944فرنك لتصل سنة  18111517.14م قدرت بـ 1931
    :ما يلي  إىلفرنك وهذا راجع  117.817.246.86بزيادة قدرت بـ 

  .زيادة القيمة النقدية للضرائب بسبب اوي قيمة الفرنك -
  . التنمية والغناء الذي شهدته هذه األقاليم مما زاد يف املواد اخلاضعة للضريبة -
    .3املعمول به يف مشال اجلزائرالتطبيق الصارم واملتزايد للنظام الضرييب  -

  بأقاليم الجنوب الجزائري  »البلديات«التسيير المالي لـ : المبحث الثالث 

  أقاليم الجنوب الجزائري  اتتنظيم بلدي: المطلب األول 

أربعة أقاليم وكل إقليم حيتوي على بلديات خمتلطة وأخرى أهلية،  إىلتنقسم أقاليم اجلنوب اجلزائري    
م 1868ماي  20البلدي هلذه األقاليم وفقا ألوامر احلاكم العام املؤرخة يف  مويتم حتديد التنظي

م املتممة واملعدلة فيما يتعلق بتحديد الطابع اإلداري والتمويين يف البلديات 1874نوفمرب  13و
                                                           

 .71، ص المرجع السابق: عبد اللطيف بن أشنهو 1
  .296املرجع السابق، ص  ،)1962- 1903(الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار: حممد برشان 2

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 471. 
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م، ومبوجب 1887افريل  12م يف فقرته السابعة و 1884افريل  07راسيم املختلطة من طرف م
م أصبح نظام سري البلديات خاضعا بصفة مباشرة للحاكم 1905أوت  14الفقرة األوىل من مرسوم 

  .1العام وينوبه ممثلني من القيادات العسكرية
كم العام وهذا بعد دراسته بقرارات احلا  السكانويتم إنشاء وتنظيم البلديات املختلطة وبلديات    

أكتوبر  14من طرف جملس احلكومة بباريس، وتتشكل اللجان الدائمة للبلديات مبوجب مرسوم 
م والذي رخص للحاكم العام بتعيني 1905أوت  14م املعدل للفقرة الثانية من مرسوم 1932

الف مكونات قيادة عسكرية تتويل تسيري الشؤون اإلدارية للبلديات وخيتلف عددها حسب اخت
إقليمها حسب عدد سكاا مساحتها، ويف البلديات األهلية يرأس اللجان البلدية قائد امللحقة الذي 

، وتتكون اهليئة 2يقوم باملهام اإلدارية للبلدية ويف حالة غيابه أو التعذر يعوضه الضابط األول يف كتيبته
ء كان قائد ملحقة أو نائبه األول أو رؤساء اإلدارية للبلديات من العنصر األول وهو دائما أورويب سوا

 السكانسنوات، والعنصر الثاين من  06املراكز العسكرية ويتم تعيينهم من طرف احلاكم العام ملدة 
وميثلهم نواب يسمون باجلماعة أو بالقياد سواء كان من القياد يف خمتلف القبائل أو بعض القياد 

  . سنوات 06يم ملدة املعينني من طرف القيادة العليا لإلقل
أما بالنسبة لرتكيبة اللجان البلدية يف البلديات املختلطة بأقاليم اجلنوب هي نفس الرتكيبة يف مشال    

اجلزائر، ويرأس هذه اللجان القائد األعلى ويف حالة غيابه يرتأسها قائد امللحقة أو الضابط األول 
باختالف أمهية وحضور السكان األوروبيني يف فيها، وخيتلف عدد أعضاء الفرنسيني يف هذه اللجان 

، 3سنوات من طرف املواطنني املسجلني يف القوائم االنتخابية 06هذه البلديات، ويتم انتخام ملدة 
  .سنوات من طرف احلاكم العام 06واألعضاء اآلخرين هم قادة القبائل املعينني ملدة 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit,, p 456.  
2 Voir:  

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit,, p 615.  

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 456. 
م مسح هلم 1919فيفري  06املسلمون باألقاليم اجلنوبية من املشاركة يف االنتخابات على الرغم من أن مرسوم  السكانمنع  3

  :ينظر. م1947غاية  إىلاملشاركة يف االنتخابات احمللية، وهذه الوضعية استمرت 

 .292رجع السابق، ص امل ،)1962-1903(الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار :حممد برشان -
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ابات اإلدارية للبلديات املختلطة واألهلية تضبط من أما اجلانب التمويين فان كل امليزانيات واحلس   
م، حيث يقوم مستشار 1905أوت  14طرف احلاكم العام، مبوجب الفقرة األخرية من قانون 

جانفي  20احلكومة بتقييم التسيري احلسايب ألقاليم اجلنوب ويدعوا كل املسامهني املذكورين يف مرسوم 
جويلية  21جلزائر وكذلك كل العناصر احلكومية احملددة مبرسوم م املعنيني بواردات البلدية يف ا1858
  .السعي حنو تطوير أداء البلديات إىلم 1921

جانفي  01يقدم القائمة االمسية للبلديات املتواجدة بأقاليم اجلنوب حسب قانون  04 وامللحق رقم 
ديسمرب  31بلديات لألهايل وقانون  07خمتلطة وبلديات  05م الذي نص على وجود 1904
  1بلديات لألهايل بأقاليم اجلنوب 07بلديات خمتلطة و 07 إىلم الذي رفع عدد البلديات 1928

  مصادر تمويل البلديات: المطلب الثاني
  :الخزينة -أ

تقسيم أعاد هيكلتها من  إىلم 1902ديسمرب  24خضعت الصحراء اجلزائرية بعد صدور قانون   
 ووضع هلا ميزانية خاصة منفصلة عن ميزانية اجلزائر واليت تغذيها مداخيل هذه األقاليم رغم جديد،
تها، ويتم جتميع هذه املدفوعات أوال يف اخلزينة العمومية للجزائر مث تقوم بتوزيعها على خزائن حمدودي

  :كل من 

  .تكفل بتمويل إقليم عني الصفراء والبيض وأدرارخزينة عني الصفراء والواحات وهي ت: أوال

   .غرداية وهي تتكلف بتمويل كل من األغواط واجللفة وغرداية وملحقة ورقلةخزينة : ثانيا

  .2وتوقرت خزينة توقرت وهي تتكفل بتمويل كل من بسكرة وباتنة: ثالثا

    :المساهمات المباشرة -ب

وهي جمموعة من القوانني واإلجراءات التنظيمية اليت حتدد خمتلف الصيغ الضريبية وكيفية تطبيقها    
م 1903ديسمرب  30يف خمتلف املناطق وهي يف جمملها ختضع لسلطة احلاكم العام احملددة مبرسوم 

املنطقة وال  ، ويقوم بتأطري هذه املسامهات مفتشون أو مراقبون ال ينتمون ألهل3منذ هذا التاريخ

                                                           

 .192، ص 04ينظر للملحق رقم  1
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 35. 
3 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 490.  
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، وهذه املسامهات تتوزع على املمتلكات واملنشآت والتجار واحلرفيني اليت ينظمها 1ألقاليم اجلنوب
افريل  17م وقانون 1905جويلية  19أفريل و  19م وقانون 1906سبتمرب  04مرسوم 
ب البلدية م، وعلى الضرائب العربية اليت تتمثل يف الزكاة والعشور واحلكور واللزمة والضرائ1906

  .3م1906سبتمرب  40و م1902نوفمرب  16واليت تنظمها مراسيم  2والضرائب العسكرية

  :تنظيم مصلحة المساهمات المباشرة -ـج 

م، حيث 1930مل حيمل التنظيم العام ملصلحة املسامهات املباشرة أي تعديالت منذ سنة    
استمرت خمتلف الضرائب العربية والرسومات املشاة بنفس اإلجراءات املعمول ا سابقا واملؤطرة 

اص مبختلف األعوان اإلداريني من مفتشني مراقبني ومراقبني خاصني، ويؤطر املناطق املعزولة أشخ
 06 إىلينتمون للقطاع العسكري، ويف امل ختضع املسامهات املباشرة وخاصة الضرائب العربية 

مفتشني عامني وهم مفتشو املسامهات املباشرة ومفتشني لشمال اجلزائر ومراقبني من بسكرة واملدية 
  .وسعيدة الذين يؤمنون خمتلف الضرائب خاصة بأقاليم اجلنوب

ألقاليم اجلنوب وزيادة عدد املؤسسات األوروبية كاالستثمار يف زراعة النخيل ومع النمو السكاين    
ومناجم الفحم والسكك احلديدية مما زاد يف الضرائب، وبالتايل حتتم على اإلدارة الفرنسية ضرورة 

م ووحدة أخرى يف كولومب بشار سنة 1942إنشاء وحدة جديدة يف ملحقة واد سوف يف سنة 
  .4ام باإلحصاءم من أجل القي1945

  :المساهمات المختلفة -د

تتمثل هذه املسامهات يف ثالث مديريات رئيسية وهي مديرية وهران وتضم كل من إقليم عني    
الصفراء وإقليم الواحات ويؤطرها ثالث قابضني يتوزعون على كل من عني الصفراء والبيض وأدرار، 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp138 - 143. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 36-37.  
3 Ibid, p 144. 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 399 - 400. 
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ث قابضني يف كل من اجللفة واألغواط وغرداية، ومديرية اجلزائر اليت تضم إقليم غرداية يؤطره ثال
  .1ومديرية قسنطينة تضم إقليم توقرت الذي يشرف على تأطريه قابضني يف كل من بسكرة وتوقرت

اإلطار اإلداري  إىلالذي يضاف  السكانم مت إنشاء إقليم ورقلة اخلاص ب1908جانفي 01ويف    
، 2م1907أفريل  10اإلقليم مبوجب مرسوم  الفرنسي لتجميع املسامهات وحددت طريقة عمل هذا

م مت إنشاء مركز قباضة اجلنوب بأدرار مبوجب قرار حكومي وهذا اإلجراء جنم 1910جوان  16ويف 
  . 3بأدرار السكانبلدية  إىلعنه حتويل الشركة الصحراوية بتوات وقورارة 

  :مما يلي م أصبحت تتكون مكاتب خمتلف القباضات ألقاليم اجلنوب1930وبعد سنة   
  :من مديرية اجلزائر وهي تتكون -1
لإلغاثة االنسانية ومكتب  السكانقباضة اجللفة واليت تضم البلدية املختلطة باجللفة ومجعية  -أ 

 .لزراعيةواملدرسة ااألعمال اخلريية اإلسالمية 
لإلغاثة االنسانية ونقابة  السكانقباضة األغواط واليت تضم البلدية املختلطة باألغواط ومجعية  - ب

 .السقي بواد مزي ومكتب األعمال اخلريية اإلسالمية
 السكانبغرداية ومجعية اإلغاثة االنسانية لغرداية ومجعية  السكانقباضة غرداية واليت تضم بلدية  -جـ

 .نيعةلإلغاثة االنسانية بامل
  :مديرية قسنطينة واليت تتكون من  -2
البلدية املختلطة ببسكرة والبلدية املختلطة بأوالد جالل واملكتب  قباضة بسكرة واليت تضم -أ

املختلط لإلغاثة االنسانية ببسكرة ومكتب األعمال اخلريية ببسكرة ومجعية اإلغاثة االنسانية بأوالد 
 .جالل ونقابة السقي بطولقة

مجعية اإلغاثة و  واد سوفب السكانقباضة توقرت واليت تضم البلدية املختلطة بتوقرت وبلدية  - ب
ومكتب األعمال اخلريية اإلسالمية بتوقرت ومكتب  واد سوفاالنسانية بتوقرت ومجعية اإلغاثة ب

 .تاألعمال اخلريية اإلسالمية بالواد ونقابة مرير ونقابة تاملح
                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 36.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 143. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 114. 
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 .لإلغاثة االنسانية بورقلة السكانبورقلة ومجعية  السكانقباضة ورقلة واليت تضم بلدية  -جـ
لإلغاثة  السكاناهلوقار ومكتب مجعية -بتيدكلت السكانقباضة عني صاحل واليت تضم بلدية  -د

 .االنسانية بتيدكلت
  :      مديرية وهران واليت تتكون من -3
قباضة عني الصفراء واليت تضم البلديات املختلطة يف كل من عني الصفراء ومشرية وكولومب بشار  -أ

بالساورة ومكتب األعمال اخلريية اإلسالمية بعني الصفراء ومكتب األعمال  السكانباإلضافة لبلدية 
لإلغاثة االنسانية  السكاناخلريية اإلسالمية بكولومب بشار ومكتب األعمال اخلريية مبشرية ومجعيات 

 .يف كل من عني الصفراء ومشرية وبين عباس وكولومب بشار
بالبيض ومكتب األعمال اخلريية اإلسالمية بالبيض قباضة البيض واليت تضم البلدية املختلطة  - ب

 .لإلغاثة االنسانية بالبيض السكانومكتب 
-لإلغاثة االنسانية بتوات السكانقورارة ومجعية -قباضة أدرار واليت تضم بلدية األهلي بتوات -جـ

  .1قورارة

  :الوضعية المالية للبلديات بعد التنظيمات اإلدارية:  ثالثالمطلب ال
م ارتفاعا يف 1927غاية سنة  إىلم 1904شهدت بلديات أقاليم اجلنوب ابتداء من سنة    

مجع الضرائب  وزيادة بلديات جديدة مما ساهم يفإيرادات البلديات بسبب زيادة التقسيمات اإلدارية 
فرنك سنة  1.426.266.76العربية والفرنسية على حد سواء، حيث بلغت إيرادات للبلديات 

فرنك ، بسبب الزيادة يف التعريفات  3.264.970.83 إىلم 1920لتصل يف سنة م، 1904
اجلبائية وزيادة الضرائب العربية كالزكاة بالنسبة لكل من األغنام واملاعز، ومراجعة خمتلف قيمة اللزمات 
 املفروضة على بين ميزاب وتوقرت وبسكرة وتوقرت وقورارة والبيض وعني الصفراء يف أقاليم اجلنوب،

فرنك، وهي نسبة  6.471.457.82 إىلاإليرادات لتصل ارتفعت قيمة فقد م 1927أما يف سنة 
بسبب زيادة الضرائب املفروضة على السكان . م1920تفوق بأكثر من ثالثة ماليني مقارنة بسنة 
ها فرض ضريبة على ُفحال النخيل اليت كان معفى من إىلدون مراعاة األعباء اليت يتحملوا، إضافة 

   .م1926قبل 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 417 -  419.  
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م سواء كانت عادية أو استثنائية ال تتجاوز 1904وكانت قيمة النفقات سنة   
فرنك أي بزيادة فاقت  8.818.882.05 إىلم 1920فرنك، لتبلغ سنة  1.861.192.90
فرنك أي مبلغ كلي قدر  2.289.525.70م بـ 1927فرنك، لتزداد يف سنة  6.957.689.15

م 1921الزيادة هي نتيجة ارتفاع النفقات العادية يف سنة فرنك، و  9.247.214.85بـ 
 السكانم، وهذه الوضعية تتكرر يف كل سنة بالبلدية املختلطة بكولومب بشار وبلدية 1927و

جر من أجل جعل امليزانية قادرة على ر بورقلة ووحدة تيدكلت ومناطق آ السكانبتيميمون وبلدية 
وتأمني احلدود ونفقات التسيري التابعة للميزانية العامة ألقاليم جماة النفقات اإلدارية والعسكرية 

  .اجلنوب
أزمة مالية خاصة مبناطق اهلضاب العليا يف شتاء  إىلم تعرضت بعض البلديات 1920ويف سنة    

م الذي حتم على اإلدارة الفرنسية ضرورة زيادة النفقات من أجل إجياد عمل 1920-1921
معاشات املسنني من النساء واألشخاص العاجزين عن العمل ومن جهة  لألهايل البطالني وتامني

أخرى يرجع ارتفاع نفقات البلدية لألعباء الثقيلة اليت تتحملها اإلدارة الفرنسية بعد مراجعة أجور 
العمال، ومل تكف إضافة بعض السنتيمات على قيمة الضرائب العربية يف معاجلة العجز املوجود يف 

اجلنوب والذي حتم على اغلب البلديات االستعانة مبنح من اخلزينة العامة للدولة، وهذا  ميزانية أقاليم
اهلوقار بسبب النفقات  - العجز عرفته كل البلديات وخاصة كولومب بشار تيميمون وتيدكلت

العسكرية املتزايدة لتامني هذه املناطق خاصة منطقة اهلوقار اليت كانت تعرف مقاومة التوارق 
وغرداية الذين متتعوا بوضعية مالية جيدة،  سوف دواني، أما بلديات البيض ومشرية وتوقرت و للفرنسي

  وشهدت البلدية املختلطة بعني الصفراء انتعاشا اقتصاديا بسبب استغالل ورشات احللفاء على 
.1إقليمها

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 630 - 632 . 
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  األمني ألقاليم الجنوب الجزائري - التنظيم الدفاعي - : المبحث األول 

  األمني ألقاليم الجنوب الجزائري - المفهوم الدفاعي: المطلب األول 
أدركت فرنسا أن احتالل اجلنوب اجلزائري يضمن هلا احتالل اجلزائر وذلك الن املقاومات الشعبية    

وهذا ما صرح  ،قاومنيالشمال من فرتة ألخرى جتد يف اجلنوب وواحاته معقال للماليت كانت تندلع يف 
مدى فعالية عاين  الذي )Friedrich Gerhard Rohlfs( جريهارد رولف به الرحالة األملاين

إفشال صد هذا التوغل بكل الوسائل املتاحة و  حماولني، 1اجلنوب للشمال سكان ودعم ومشاركة
إال أا مل  أهدافها إىلوالوقوف دون الوصول  االستعمارية  واالستكشافيةالبعثات االستطالعية 

صده، بسبب جتنيد فرنسا احلمالت العسكرية خاصة بعد مقتل فالتريس وبعثته سنة  عتستط
خدمة التوسع االستعماري حنو اجلنوب والصحراء الكربى، والضابط  إىلم اليت كانت دف 1881

م، 1889يف سنة  )Camille Douls( كاميل دولم والضابط 1886يف  )Palat( بـال
ونظرا لكل ذلك اهتم الفرنسيون بإنشاء مراكز عسكرية أمامية يف الصحراء املقاومة وأمام هذه 

للتصدي للمقاومة واهلجمات من قبل السكان وإعادة تنظيم صفوفهم من اجل التوسع جنو 

 إىلستؤول الصحراء  « : )Jules Cambon ( كامبونجول  ول ، ويف هذا الصدد يق2اجلنوب
سلطة سوى سلطتنا يف منطقة توات وعني صاحل أو غريمها من املناطق،  إىلغلبتنا ولن نركن ولو بالقوة 

وسيتحقق هذا االحتالل دون أن نأخذ بعني االعتبار تلك ...  على اقتناع السكانفليكن 
   .3» االحتجاجات اليت قد يدفع إليها عملنا

استطاعت حركة التوسع االستعماري أن تتخذ يف اجلنوب اجلزائري قواعد ويف مطلق القرن العشرين    
عسكرية وهو الواقع الذي فرض على االحتالل الفرنسي إجياد صيغة إدارية جديدة متكنه تسيري 

م الذي تضمن فصل املناطق اجلنوبية عن 1902ديسمرب  24وتأكد هذا مبوجب قانون  ،اجلنوب
هو املسؤول األول  يعترب احلاكم العامو  ،وإنشاء وحدة إدارية جديدة ختضع للحكم العسكري الشمال

 مني احلدودأأمنها أمام كل اهلجمات الداخلية أو اخلارجية وت احملافظ علىو  للدفاع عن هذه األقاليم
الفيلق التاسع عشر املتمركز يف  ة، ويساعده عسكريا قائدياإلدار  الشؤون نظام وتسيريالدوء و واهل

                                                           

-76، ص ص املرجع السابق ،)1912- 1881(في الجنوب الغربي الجزائري توسع االستعمار الفرنسي : إبراهيم مياسي 1
77. 

  .84، املرجع السابق، ص مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية: حيىي بوعزيز  2
3
   .392، ص المرجع السابق: أندري برنيان وآخرون 
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 ،2م1905أوت  14سامي يتم تعينه حسب مرسوم كم ضابط ح إىلكل إقليم  وإخضاع ،1اجلزائر

من  « :)A.Bernard(برنارد أوغسطين وهذا التنظيم ميتاز بالبساطة حيث يقول يف هذا الصدد
املؤكد أن الصحراء ال تستحق التضحية بالكثري من الرجال وال بالكثري من األموال، فهي ذات أمهية 

ولقد بينت التجربة أن جهدا حمدودا يكفي للقيام بعمل الشرطة وهذا  ...ضئيلة إن مل تكن منعدمة 
  . 3»هو األساس

  : تأسيس التشكيالت العسكرية : المطلب الثاني 
مضاعفة عدد قواا العسكرية واالعتماد على اللفيف  إىلنذ بداية احتالهلا للجزائر سعت فرنسا م   

األجنيب من األوروبيني وأبناء املستعمرة، وكانت هذه القوات دائمة احلضور يف مجيع اللقاءات اليت 
ئل ملراقبتها أجراها الساسة أثناء زيارم ألقاليم اجلنوب اجلزائري، وتواجدهم الدائم داخل القرى والقبا

وإضعافها كلما سنحت الفرصة، ومبجرد أن يتم احتالل مناطق جديدة تعمل السلطات االستعمارية 
سالك الصحراوية وقبائلها، املعلى جتنيد أهلها يف صفوفها لتدعيم قوام وبشكل مكثف ملعرفتهم 

اليت تعرض هلا اجلنود وجتنيب أبناء فرنسا اندين يف صفوف اجليش الفرنسي اخلسائر يف األرواح 
ونفقات االحتالل اليت كلفت اخلزينة مبالغ باهظة، واخنفاض معدل الوالدات يف  الفرنسينيوالقادة 

فرنسا اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين واشتداد التنافس بني الدول األوروبية وظهور 
النقص يف صفوف اجليش  همعويضطرحت مسالة جتنيد اجلزائريني وتلذا التحالفات العسكرية، 

ونتيجة هذه األسباب جلأت  ،4م1905الفرنسي الذي عرف تناقصا ملحوظا خاصة بعد سنة 
تأسيس الفرق العسكرية من اندين اجلزائريني وإقحامهم يف حروا الداخلية  إىلاحلكومة الفرنسية 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 07.  
  .284 – 283ص ص  ،المرجع السابق: رضوان شافو  2
  .150 – 149، ص ص المرجع السابق: مجال قنان 3
  :نظري  4

- Sébe Achille, La Conscription Des Indigènes D’Algérie, Emile Larose, 
Paris, 1912, p 08. 

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 322.    
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ان الصحراء خاصة عندما مت لة جتنيد سكأ، ومع مطلع القرن العشرين أصبحت تطرح مس1واخلارجية
فصل أقاليم اجلنوب اجلزائري عن الشمال واستقالله املايل وتعيني ضباط عسكريني من قبل احلاكم 

 :من الفرق العسكرية األهلية بأقاليم اجلنوب اجلزائريوتتكون  العام باجلزائر،

 :)Goumiers( فرق القوم -1
جتنيدهم بشكل رئيسي من املناطق الصحراوية يف  ويتم هم فرق عسكرية أهلية مكونة من الفرسان   

، 2صفوف اجليش الفرنسي الذي يوفر هلم السالح واخليول واملالبس واملواد الغذائية وكل ما حيتاجونه
ومجع املعلومات الضرورية والتفتيش والتحقيق يف احلوادث  السكانويف املقابل يتم تكليفهم مبراقبة 

ن املناطق ااورة، وقد حرصت فرنسا على تكرميهم لتضمن وفائهم واستقبال الوافدين القادمني م
وهم يتواجدون يف اهلضاب العليا  ،3وإحداث التنافس بينهم ومنحهم األومسة العسكرية والرتقيات

جمموعة  «: بأا  )Béquer( بيكرو )Simon( سيمون واملناطق الصحراوية، وقد عرفها كل من
مسخرون للخدمة العسكرية حتت قيادة شيخ القبيلة الذي بدوره  من الرجال حيملون السالح وهم

خيضع لسلطة اآلغا أو اخلليفة أو ضابط فرنسي، والقوم ال يتقاضون راتبا شهريا وإمنا يتلقون 
  .4»  مساعدات غذائية وعسكرية مقابل خدمام

 :)Makhzen(فرق المخزن  -2
ودائمة التحرك يف املناطق الصحراوية  يعد املخزن قوة إضافية منظمة عسكريا ومستعدة ألي تدخل   

الستقرارها ا، وهي فرق تشكلت منذ العهد العثماين تضم جمموعة من الفرسان لبعض القبائل اليت  
ناء ضريبيت الزكاة ببعض االمتيازات كإعفائهم من الضرائب كالغرامة واملعونة واللزمة باستث حتظىكانت 

                                                           

، م1945-1907مسألة تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع الجزائري  :عبد القادر بلجة 1
اشراف حممد جمواد، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية  واملعاصر،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف التاريخ احلديث 

 .11م، ص 2016-2015جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس،واإلجتماعية، 
2 Sébe Achille, Op.cit, p15. 

، م1954- 1882/ه1374- 1300بداية الثورة التحريرية  إلىمجتمع واد سوف من االحتالل الفرنسي : علي غنابزية 3
جامعة  اشراف عمر بن خروف، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، رسالة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر،

 .98-97م، ص ص 2009-2008/ه1429-1428اجلزائر، 
 .16ص ، نفسه: عبد القادر بلجة 4
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، ويف املقابل أوكلت هلا مهمة مجع الضرائب 1والعشور اللتني يتوجب دفعهما من قبل مجيع املسلمني
وإقرار األمن، ومت إعادة إنشاء هذه الفرق يف فرتة االستعمار الفرنسي مبوجب القرار احلكومي الصادر 

م 1872ديسمرب  11بقة، ويف ، كما منحهم نفس االمتيازات السا2م1843سبتمرب  16بتاريخ 
فرق املخزن مثل فرق القوم خيضعون لضابط عسكري وال  صدر مرسوم نصت املادة الرابعة منه أن

حيملون السالح إال بأمر منه، إال أن السلطات االستعمارية قلصت من تعدادهم مطلع القرن 
هذه القوة يف أقصى اجلنوب العشرين يف أقاليم اجلنوب خاصة يف املناطق الشمالية منه، وأبقت على 

  . 3يف دائرة غرداية ملساعدة القيادخاصة اجلزائري 

   السكانتجنيد : المطلب الثالث

  : التجنيد اإلجباري في الجزائري - أ
إن مسألة جتنيد اجلزائريني يف صفوف اجليش الفرنسي هو مشروع استعماري قدمي، كان حمل    

 موليار م ظهر مشروع اجلنرال1845نقاشات داخل أوساط احلكومة الفرنسية، ففي سنة 

)Molliere ( سبتمرب  27، ويف 4ألف رجل جزائري 200الذي طالب فيه احلكومة بتجنيد

بأمر من ) Philibert Vaillant( فليبار فيان الفرنسيم أعلن وزير احلرب 1855
ألف رجل، إال أن املشروع فشل نتيجة  70اإلمرباطور عن مشروع تشكيل جيش من اجلزائريني قدره 

 استرازيم اقرتح اجلنرال املفتش 1857، ويف سنة 5صعوبة جتنيدهم لغياب قوائم احلالة املدنية

)Esterhazy(  عدد حمدد من القناصة، ومع مرور الوقت وتغري األوضاع إلزام كل قبيلة بتقدمي
اجليش الفرنسي عن طريق  إىليسمح للجزائريني االنضمام  6م1866أفريل  21صدر مرسوم يف 

 – 1872فرنك، أما يف الفرتة املمتدة بني سنيت  400االخنراط ملدة أربع سنوات ومبنحة تقدر بـ 

                                                           

، دار البصائر، اجلزائر، 2، طورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: ناصر الدين سعيدوين 1
 .216 -206م، ص ص 2009

 .15ص المرجع السابق، : عبد القادر بلجة  2
3 Sébe Achille, La Conscription Des Indigènes D’Algérie, Op.cit, p19. 
4  Passole (Cap), L’Algérie Et L’Assimilation Des Indigènes Musulmans, 
Etude Sur La L’Utilisation Des Ressources Militaire De L’Algérie, Editeur 
Militaire, Paris, 1903,p 05.   

  .31، ص نفسه :عبد القادر بلجة 5
6 Passole (Cap), Op.cit, p 22. 
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كيل قوات دائمة، ولكن مت رفض هذا املشروع بسبب م اقرتح البعض جتنيد اجلزائريني وتش1882

 )Passols( باسولم قام النقيب 1903، ويف سنة 1حق املواطنة السكانالتخوف من منح 
حول مسألة التجنيد اإلجباري للجزائريني مقرتحا فرض اخلدمة العسكرية على كل شاب  بدراسة

اجلزائريني قادرين  السكانفعند بلوغ هذا السن يصبح  «: جزائري بلغ سن الثامن عشر حيث قال
على حتمل أعباء اخلدمة العسكرية، كما أن منوهم اجلسماين أسرع من منو الفرنسيني، إال أم 
يشيخون بسرعة وبالتحديد عند سن األربعني، ومل يعد هلم قوة، وعليه البد من جتنيدهم قبل سن 

يد اليت اقرتحها فإا ال تكون أقل من ثالث سنوات، ويف سنة بالنسبة ملدة التجن أما 2»  األربعني

مقرر امليزانية احلربية فكرة التجنيد اإلجباري للجزائريني  )Messimy( ميسيميم طرح 1908
وزير احلرب موضحا فيها  إىل، وبعث برسالة 3مثل ما هو معمول به يف تونس، ويف العديد من الدول
ألف رجل وأصبح  215م ما يقارب 1889تراجع تعداد اجليش الفرنسي، فبعدما كان عدده سنة 

رجل وذلك  20.100م ليصبح 1915ألف رجل وسيقل العدد سنة  210م 1908يف سنة 
  .4بسبب اخنفاض املواليد بفرنسا

م 1909أكتوبر  19وجب مرسوم أمام هذه الوضعية طرحت فكرة إحصاء الشباب اجلزائري مب   
جانفي  01الذي طلب بإجراء إحصاء الشباب اجلزائري غري انسني والبالغ الثامنة عشر يف 

منشورا )   Jonnart (جونارم يف اإلقليم املدين، وعلى اثر هذا املرسوم بعث احلاكم العام 1910
م دون إثارة 1891املولودين سنة رؤساء البلديات واملتصرفني خبصوص إحصاء الشباب اجلزائري  إىل

وزير  إىلرسالة )  Bailloud (بييوم أرسل اجلنرال 1911نوفمرب  25احتجاجات السكان، ويف 
احلرب خبصوص تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية على اجلزائريني لتغطية العجز داخل الفرق 

، 5ة قررت احلكومة جتنيد اجلزائرينيالعسكرية، ونتيجة الضرورة امللحة، ويف خضم توتر العالقات الدولي

                                                           

 .32-31، ص ص المرجع السابق :عبد القادر بلجة 1
2 Passole (Cap), Op.cit, pp 53-54.   
3 Sébe Achille, La Conscription Des Indigènes D’Algérie, Op.cit, pp 11-12. 
4 Ibid, p 29.   

  .43-39، ص ص نفسه: عبد القادر بلجة 5
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م الذي عدل شروط االنضمام للجيش الفرنسي ونسبة العالوات، 1912جانفي  31ليصدر مرسوم 
  .1مت توقيع قانون التجنيد اإلجباري  م1912فرباير  03ويف 

                   :التجنيد اإلجباري في أقاليم الجنوب الجزائري -ب
م أصدرت احلكومة االستعمارية مرسوما ينص على إحصاء الشباب اجلزائري 1914فرباير  01يف    

الذي بلغ سن التاسعة عشر واملقيمني يف بلديات الشمال منذ سنة من اجل إخضاعهم للخدمة 
عني اجلزائري املقيمني باألقاليم الشمالية خاض من أبناء أقاليم اجلنوبالعسكرية، ومبوجبه أصبح الكثري 

  .2لقرار التجنيد اإلجباري
القياد حبكم قرم من  إىلم جلأت فرنسا 1914وعندما اندلعت احلرب العاملية األوىل سنة    

السكان واملسؤولني عن القبائل وأكثرهم معاينة ملشاكلهم، ومعلومام الدقيقة عن عدد الشبان 
ت االستعمارية عملية اختيار ادين املوجودين بالدواوير ومعرفة أسرهم، وهو ما سهل على السلطا

لتكون العملية مبثابة متهيد لفرض اخلدمة العسكرية على شباب املناطق الصحراوية، كما عملت فرنسا 
رجال الطرق الصوفية طالبة منهم الدعم املعنوي ودعوة أتباعها مبواالا وجتنيدهم بعض على استمالة 

، أو للذين أصدروا فتاوى حترم على أبناء املسلمني 3انيةيف صفوفها وعدم االستماع للدعاية العثم
التجنيد مع الفرنسيني الكفرة وأا خروج من امللة احملمدية وولوج صريح يف الكفر وخاصة عندما 
حيمل املسلم السالح ضد أخاه املسلم أو ليدافع عن بالد الكفر ضد بالد أخرى ليس له معها عداوة 

  .4شخصية

                                                           

للطباعة والنشر ، شركة األمة 2أحممد بن البار، ج: ، تر1939 - 1919تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : حمفوظ قداش 1
 .34م، ص2001والتوزيع، اجلزائر، 

 .72، ص المرجع السابق: عبد القادر بلجة 2
عرفت اجلزائر خالل احلرب العاملية األوىل انتشار دعاية أملانية عثمانية كان اهلدف منها هو مساعدة شعوب مشال إفريقيا من  3

دف األول من الدعاية هو إثارة املشاكل والفوضى وحتريض الشعوب من اجل طرد االستعمار الفرنسي الكافر ونيل احلرية، وكان اهل
انتصر العثمانيون  إذااجل إضعاف فرنسا يف احلرب، أما بالنسبة للجزائر فقد كانت هذه احلرب فرصة هلم للخالص من فرنسا 

  :نظري. واألملان عليها وعلى احللفاء

في رفض التجنيد اإلجباري بالجزائر والدعاية الفرنسية المضادة خالل دور الدعاية العثمانية األلمانية : باحلاج ناصر -

م، ص ص 2008، جامعة غرداية، 03، جملة الواحات والبحوث والدراسات، العدد 1918-1914الحرب العالمية األولى 
01-02 . 

 .473، ص م2009،دار الواحة للكتاب، اجلزائر، عام من المقاومة 100منطقة الزاب  :حممد العريب حرز اهللا 4
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كانت الطريقة التجانية يف كل من عني ماضي التابعة لدائر األغواط ومتاسني التابعة لدائرة توقرت     
دعم فرنسا والتجنيد يف صفوفها، ومن بني شيوخ الطرق الصوفية اللذين  إىلمن أوىل الطرق الداعية 

محمد بن محمد نية على جتنيد الشباب اجلزائري باألقاليم اجلنوبية جند شيخ الطريقة التجا اعملو 

أنصار الطريقة يف مجيع البلدان بدعم فرنسا يف  إىل نداءوجه  الذي 1احمد التجانيابن  البشير
فكيف ال نكون متمسكني بأذيال رايتها املثلثة اليت هي عنوان ...« :حرا ضد أملانيا وحلفائها فقال

 علي بن أحمدوجه  بعني ماضيو 2 »ن عدوها إمنا هو عدو لنا إعن احلرية واألخوة واملساواة، ف

أتباعه حيثهم فيه على ذم األتراك، وتذكريهم مبا فعلوا يف اجلزائر من ارتكاب  إىلنداء  3التجاني
وجيب علينا معاشر  «  :، وجيب معاونة فرنسا فقالالسكانالفواحش والضرر بالدين وعادات 

كما   ،»  أملانيا وحليفتها النمسا وحليفتها تركيااملسلمني أن نعينها بنفوسنا وأموالنا وأوالدنا على عدوا 

سائر أتباعه  إىلشيخ الزاوية التجانية بقمار  محمد الصغير التماسينيجنل  محمد العروسيوجه 
نداء االقتداء به ليفوزوا يف الدارين وببذل اجلهد يف الدفاع عن مصاحل فرنسا واإلشادة مبا قدمته من 

 « :أتباعه قال فيه إىلنداء  فوجه 5عمر بن علي بن عثمان، أما مفيت زاوية طولقة 4خريات للجزائر

ليكن يف علمكم أن دولة أملانيا أشهرت احلرب ظلما وعدوانا على دولتنا اجلمهورية 
                                                           

م بعني ماضي، امسه هو العباس أمحد بن حممد التجاين احلسيين، لقب بالتجاين نسبة للقبيلة اليت 1737ولد سنة : امحد التجاين 1
تنتمي هلا والدته وأخواله بنو توجني، نشأ يف أسرة مشبعة بالعلم والتصوف، حفظ القرآن، اهتم بدراسة العلوم الشرعية واألدبية، 

للعديد من املدن من اجلزائر وموريتانيا والسودان وتونس ومصر واملغرب، أدى فريضة احلج،  وسافرتبة التدريس واإلفتاء، بلغ مر 
م، وكانت زاوية التجاين تتمتع بنفوذ كبري عند 1815/ه123م، وتويف ا سنة  1778-1777أسس طريقته بفاس بني سنيت 

   :ينظر.  باب الثراء والتجار، واعتربها االستعمار أقوى دعامة لهاألوساط االستعمارية واألكثر رواجا لدى أر 

  .113-32م، ص ص 2009، دار الكتب العلمية، بريوت، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه: مفتاح عبد الباقي -

ية للنشر والتوزيع، ، دار اخللدونم1962-1830التعليم اإلسالمي في الجزائر في ظل االحتالل الفرنسي  :نصرية زمريلني -
 .115م، ص 2013-ه1435اجلزائر، 

 .243م، ص1998، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 4،ج1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد اهللا  2
  :ينظر . م من زوجته أوريلي الفرنسية1897هو ابن أمحد املتويف سنة : علي بن أمحد التجاين 3

 .243، صنفسه: أبو القاسم سعد اهللا -
  .244 -243ص ص ، نفسه: أبو القاسم سعد اهللا  4
عمر بن علي بن عثمان أكرب أبناء الشيخ علي بن عمر مؤسس الزاوية العثمانية بطولقة، توىل رئاسة الزاوية العثمانية بني سنيت  5

  :ينظر .م1921 -1898
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ص عمر شيخ زاوية طولقة الرحمانيةتاريخ الشيخ علي بن : سليمان الصيد  -

44 – 45. 
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ولذلك جيب علينا حنن معاشر املسلمني أن نقاتل يف صف دولتنا ونكون معها يدا واحدة ...الفرنسية
عامال، لتصبح  51جيش ولل متطوع 244باقتياد  محمد الشيخ علي طاألغوا كما قام قايد ،»

، ويف ملحقة عني الصفراء مت جتنيد عدد كبري 1القبيلة هي املسؤولة على تطبيق اخلدمة العسكرية
  .2للمشاركة يف احلرب العاملية األوىل

 فرتة احلرب العاملية األوىل أدركت فرنسا أمهية جتنيد سكان اجلنوب اجلزائري يف اجليش الفرنسي خال   
حلماية مصاحلها باجلزائر وحدودها الغربية والشرقية خاصة، حتسبا ملواجهة القوات الرتكية يف احلدود 

مستغلة بذلك كل إمكانيات املنطقة، وعملت احلكومة الفرنسية على تطبيق اخلدمة العسكرية  3الليبية
خالل احلرب العاملية األوىل، لكن احلكومة رأت أن اإلجبارية على شباب أقاليم اجلنوب اجلزائري 

كانت تعسكر ا مثل انتفاضة جانت اليت  املقاومة ذه األقاليم  عالظروف غري مناسبة بسبب اندال
 إىلباإلضافة  4م1916مارس  24 إىل 06حامية فرنسية بعد حصار دام مثانية عشر يوم من 

الذي أحلق عدة هزائم باجليش الفرنسي وبدعم من  5الشيخ آمود اندالع مقاومة التوارق بقيادة
  .جانبه إىلالطريقة السنوسية اليت كانت متده بالسالح وجتاهد 

                                                           

 .72، ص المرجع السابق: عبد القادر بلجة  1
 ،دار احملابر للنشر والتوزيع،م1956- 1942النشاط السياسي وبدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء : حممد برشان 2

 .61م، ص 2013 اجلزائر،
انسحبت القوات االيطالية من غات الليبية الواقعة قرب احلدود التونسية من ناحية اجلنوب الغريب ومن غدامس الليبية القريبة من  3

احلدود اجلزائرية اثر هجمات القوات السنوسية بقيادة حممد بن عبد اهللا السنوسي، وطلبها من فرنسا الدعم واملساعدة، فعملت 
والقوم واملهاريست من عاصمة الواحات ورقلة  تيدكلتعلى تعزيز املنطقة بفرقة عسكرية مكونة من اموعات املتنقلة لفرق فرنسا 
  :ينظر . جندي 300قوام  إىللتصل هذه القوات  واد سوفومركز 

 -  G.G.A , Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, pp 06-07. 
  .73، ص المرجع السابق: عبد القادر بلجة 4
قادمة من الساقية احلمراء،  تجانقبيلة أمينان اليت استوطنت منطقة  إىلم ينتسب 1858من مواليد : الشيخ آمود بن املختار 5

مدينة متنراست وعني صاحل، أعلن اجلهاد ضد االستعمار الفرنسي يف املنطقة، أحلق  إىلقام بعدة رحالت علمية منها رحلته 
م ومعركة 1909 تجانباجليش الفرنسي عدة هزائم يف اجلزء الشرقي من الصحراء اجلزائرية، ومن أهم املعارك اليت خاضها معركة 

  :ينظر. م1916عني صاحل ومتنراست وعني إميجن سنة 

 .208املرجع السابق، ص  ،1989-1830لجزائر المعاصر تاريخ ا :بشري بالح -
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للخدمة العسكرية يف صفوف اجليش  امل يستجيبو  أن سكان اجلنوبوهذه الثورات تدل على   
الدولة العثمانية  م1914سنة  ب، فقد دعم سكان ميزا1يف حرم العثمانيني ادو أي أمأو  ،الفرنسي

الذي قدم للمنطقة يف جوان  2سليمان باشا البارونيجبمع أموال معتربة أرسلوها عن طريق 

وقد  ،4طفيشأمحمد بن يوسف من اجل تشييع جنازة األستاذ  3، وترك أثرا عميقا عندهمم1914
ولكن ليس ...كانت باقي مناطق اجلنوب تدين بوالئها لنا بشكل واضح « :علق احلاكم العام قائال

اليت صريها امليزابيون بؤرا للعناصر الثائرة واخلطرية، ومصدرا لألخبار السيئة فقط، غرداية هذا هو حال 
فرغم عدم قدرم على مواجهتنا مباشرة بالسالح إال أم يشكلون خطرا غري مباشر علينا لذلك 

، كما قام 5»  رقابة وقيود صارمة وقاسية جدا جتاه هذه العناصر املعادية لنا ذه املنطقة البد من فرض
سكان واد سوف بانتفاضة ضد التجنيد الذي فرضته فرنسا على السكان بالقوة للعمل يف املصانع 

نوفمرب  15يلة الفرنسية اية احلرب العاملية األوىل، وملا بدأ القياد يف عملية التجنيد انتفض السكان ل
اجلهاد  « »  ال منوت لفرنسا منوت هنا «م من بلدة عميش وهم يرددون الشعارات من بينها 1918

                                                           

بلغ ببعض املتحمسني املناصرين للدولة العثمانية برتويج انتصارات ومهية ويبشرون بازام فرنسا ويرفعون من شان أملانيا وقوا ال  1
  :ينظر. حبا فيها وإمنا كرها لالستعمار الفرنسي

 .492، ص المرجع السابق :حممد العريب حرز اهللا  -
جامع الزيتونة  إىلولد بليبيا وتعلم ا على يد أبيه الشيخ عبد اهللا الباروين، مث انتقل ): م1940-1870(سليمان باشا الباروين  2

مدينة ميزاب  إىلم انتقل 1893م ليواصل دراسته جبامع األزهر ويف سنة 1892م، مث انتقل مصر سنة 1887بتونس سنة 
م، عني نائبا يف جملس املبعوثان 1911، واجه االستعمار االيطايل يف طرابلس أطفيشلى يد الشيخ حممد ليدرس العلوم الشرعية ع

عني يف جملس األعيان العثماين، حضر تشييع جنازة شيخه أحممد بن  1914عن والية طرابلس ويف سنة ) الربملان العثماين( 
  :ينظر.  رابلسية، مث عني رئيس وزراء دولة عمانم أسس اجلمهورية الط1918م، ويف سنة 1914سنة  أطفيشيوسف 

-، مجعية الرتاث، القرارة2، ج2، ط)قسم المغرب اإلسالمي(معجم أعالم اإلباضية : حممد بن موسى بابا عمي وآخرون -
 .207-206م، ص ص 1999-ه1420غرداية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 08. 
تعلم ا وحفظ القرآن الكرمي وتعلم على يد أخيه  يزقن بين إىلم بغرداية، انتقل 1821ولد سنة : أطفيشحممد بن يوسف  4

  :ينظر. األكرب إبراهيم الذي كان يدرس باملشرق، فتح دار للتعليم، رفض االستعمار على أساس أن األمة اجلزائرية أمة إسالمية

اهلامشي التجاين، ، رسالة ماجستري، اشراف محمد بن يوسف أطفبش ومنهجيته في تفسير التَـْيسير: حممد عكي علواين  -
 .59-54م،  ص ص 1991-1990/ ه1411املعهد العايل ألصول الدين، اجلزائر، 

5 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 08.   
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ومعتربين أن هذا التجنيد جتنيدا إجباريا ألبنائهم جلبهات القتال، ونتيجة هذه  »  يف سبيل اهللا
تضمن دئة االحتجاجات شرعت السلطات االستعمارية بإطالق سراح الشباب اند حىت 

  .  1السكان
اإلجباري يف األقاليم  انقسم العسكريون بني مؤيد ومعارض لقرار التجنيدوأمام هذه األوضاع    

 18يف )  Beraux( بيرواجلنوبية ولعل ما يؤكد ذلك الربقية اليت بعث ا قائد فيلق عني الصفراء 
حمذرا فيها من خطورة إقدام السلطات الفرنسية على فرض التجنيد اإلجباري على  م1918جانفي 

عن  الشيخ بيوضشباب األقاليم اجلنوبية، وألنه يف الغالب ما يتم بالقوة جتنيدهم، وهذا ما رواه 
 وفرضوا هذا على املزابيني فاخذوا كثريا منهم هلذه اخلدمة مث «: التجنيد الذي تعرض له الشباب بقوله

،  2»  م فاخذوا من شباب القرارة عدد كبري وكنت ممن أخذوه1919هجموا هجمتهم الكربى يف عام 
كما مت جتنيد العديد من ملحقة عني الصفراء للمشاركة يف احلرب العاملية األوىل ضمن التجنيد 

ه م أصدرت السلطات االستعمارية قرار تنص املادة األوىل من1926نوفمرب  08، ويف 3اإلجباري
  . 4إلغاء عملية التجنيد اإلجباري يف أقاليم اجلنوب اجلزائري

    أهم المراكز والحصون العسكرية بأقاليم الجنوب: المطلب الرابع 
خاصة  األبراج العسكريةالثكنات و بناء جنازات العديد من احلصون و العسكرية يف ا اإلدارةواصلت    

يف املناطق اإلسرتاتيجية اليت تتحكم يف عبور القوافل التجارية الفرنسية واجلزائرية منها وتتمكن يف 
توفري األمن للمعمرين، والقضاء على مقاومة السكان املتواصلة، وبداية التوسع حنو اجلنوب باستمرار، 

  :   ومن أهم هذه احلصون جند

كلم شرق   140م يف حاسي بلحريان على بعد 1894سنة  مت بناءه: ) Lallemand(برج الملان -
 والوادي وورقلة وغدامس وبلغت تكلفته ما يقارب نيستوقرت ومتا ورقلة على مفرتق الطرق بني

                                                           

  .41-39 ،ص صالمرجع السابق: علي غنابزية 1
 .            74، ص المرجع السابق :عبد القادر بلجة 2
  : ينظر .اصفراء للدفاع عن فرنسفردا من ملحقة عني ال 18قام الباشاغا بن ميلود اخلالدي خالل احلرب العاملية الثانية بإرسال  3
ص ، املرجع السابق، ص 1956-1942النشاط السياسي وبدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء : حممد برشان -

61 - 62. 
 .213، ص المرجع السابق: رضوان شافو 4
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فرنك 1500م أعيد ترميمه مببلغ قدره 1931ألف فرنك وحيتوي علة غرفتني، ويف سنة 1800

 .احلاكم العام باجلزائر  إىل )Carbillet(العقيد كاربيالت بطلب تقدم به 

 )CH. LUTAUD(شارل لوتو نسبة للحاكم العام باجلزائر : ) LUTAUD(برج لوتو -

  . م1917ومت بناؤه يف ديسمرب ) 1915-1916(

 12.870 م ووصل مبلغ اجنازه ما يقارب1909مت بناؤه سنة  :) POLIGNAC(برج بولنياك -
مارس  21ويف  مكاتب،العسكريني ومستوصف و يضم سكنات خاصة بالضباط فرنك، و  ألف

وحاصرت  تمدينة جان إبراهيم بكّدةبقيادة م هامجت جمموعة من املقاومني القوات احمللية 1916
وقتل منهم عبد  1حيىي بن أمحد واحلبيب بن بوافرة برج بولنياك مما اجرب الكتيبة على الفرار مبساعدة

 لربج فالتريسر عساكره وف تاهللا بن كوجيين وعبد النيب بن سرير وحممد بن الشيخ وأربعة من املهرس

)FLATTERR( 2.  
مهرست من  800بعد هذه األحداث أقدمت السلطات االستعمارية على تشكيل قوة قوامها    

 220مت تعزيزها بـ  تجان إىلريقها فرق القوم من غرداية وورقلة، ويف ط إىلوورقلة إضافة  تتديكل
  .   3م1916ماي  12السرتجاعها يف  تنمهرست وبدأ هجومها على مدينة جا

  :م منها1893ويف املنيعة وضواحيها شرعت فرنسا يف تشييد احلصون واملراكز العسكرية بداية سنة 

املنيعة كلم جنوب   135يف حاسي شبابة على بعد  يقع :)Fort Miribel(حصن مربيال  -
، وهو يعترب حصن اسرتاتيجي حبيث يسيطر على العديد من 4على طريق عني صاحل عرب تادمايت

املناطق احلساسة والطرق اهلامة اللتقاء القوافل القادمة من اجلهة الشرقية أو الغربية من الصحراء، 
تيميمون عن طريق  ومنطقة الشبابة تربط بني الطريق الرابط بني عني صاحل واينغر واملنيعة وورقلة

                                                           

حيىي بن أمحد واحلبيب بن بوافرة بالوسام العسكري نتيجة ختليص الفرقة العسكرية الفرنسية من احلصار مت تكرمي اجلنديان   1
  :ينظر. ومساعدا على الفرار 

- Anonyme, Historique de la compagnie saharienne du Tidikelt. Paris, 
Henri Charles-Lavauzelle, 1920, pp 10-11. 

  . 297 – 296، ص ص المرجع السابق: رضوان شافو 2
3 Ibid ,p 10. 

 107، املرجع السابق، ص )1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي 4
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وازقر  تحاسي حلمر وتسابيت وأدرار وعني بلبال، كما انه يربط زاوية سيدي موسى وإليزي وجان
   . 1ومركز سيدي عبد احلاكم ومركز القطّار

كلم جنوب 165يقع يف حاسي العمار على بعد : )Fort Mac-Mahon(حصن ماكمهون  -
  . 2غرب املنيعة يف وادي ميقيدان على طريق قورارة

بناء  )Delebacque( ديلباكنظرا للموقع االسرتاتيجي للمنطقة قرر اجلنرال : مركز عني الصفراء -
مارس  20م عقب اندالع املقاومة باملنطقة مث أصبح دائرة عسكرية بقرار 1881احلصن اية سنة 

يعي ال م، واختري هذا املوقع إلحاطة املرتفعات اجلبلية من كل مكان وهي تعترب حصن طب1882
كثرة التكاليف، كما انه يغطي كامل املسالك باجلنوب الغريب ومركز عبور بني الشمال   إىلحيتاج 

     . 3واجلنوب
مارس  11مت تأسيسه بعدما احتلت القوات الفرنسية املنطقة يف : بشار باملركز العسكري بكولوم -

القادمني من املغرب  مينع مروره املراكز حاجزا أمنيا ، وبين عباس وقورارة وتشكل هذ4م1904
  .5األقصى

  6م1908مركز تغاوهاوت الذي مت إنشاؤه سنة  -

 فرق المهارى الصحراوية: المبحث الثاني 

مصاحلة أوالد سيدي الشيخ واستقرار  يف )Thomassin( توماسين بعدما جنح اجلنرال   
على إعطاء سكان الصحراء اجلزائرية نوعا من االستقالل  ةاألوضاع، عملت السلطات االستعماري

الذايت يتماشي مع نظام املكاتب العربية ضمن احلكم العسكري حىت تعتمد عليهم يف السيطرة على 

                                                           

 ،2ط ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار إبان احتالل االستعمار، إلىلفت األنظار  :غيتاوي موالي التهامي  1
 .111 – 110ص ص  ،.م2013دار الكتاب العلمية، بريوت، لبنان، 

 . 107، املرجع السابق، ص )1912- 1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي 2
 .47، ص المرجع السابق: محزة بن قيطون 3
 .131- 61، ص ص المرجع السابق: وآخرون أمحيدةعمرياوي  4

5  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 81. 
   :ينظر. كلم شرقا  100هي منطقة استقر ا السكان قبل متنراست احلالية وتبعد عنها حبوايل : تغاوهاوت 6
، جملة االجتهاد )لمحة تاريخية(نظم ومميزات العمل الخيري والتكافل االجتماعي في مجتمع أهقار : كديدة حممد مبارك  -

 . 499 – 492م، ص ص 2018، 04للدراسات القانونية واالقتصادية، املركز اجلامعي تامنغست، الد السابع، العدد 
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الصحراء، وتكون منهم قوة منظمة متتاز بسرعة احلركة ومعرفة مسالك الصحراء وجمهزة باألسلحة 
، لذا تطلب تشكيل فرق 1ات الفرنسية لتتوسع ا يف الصحراءاحلديثة، وأداة فعالة بأيدي القو 

عسكرية أهلية، هلا اخلربة مبسالك الصحراء وال تكلف اخلزينة الفرنسية مبالغ مالية عالية، وعلى هذا 
م يقر بإنشاء قوات 1894ديسمرب  05األساس قامت السلطات االستعمارية بسن قانون بتاريخ 

مها  رقتنيالشهر صدر مرسوم آخر ينظم هذه القوات املكونة من ف صحراوية، ويف التاسع من نفس
اجلنوبية للمغرب بسبب اهتمام  احلدودفرقة القناصة الصحراوية وفرقة الصباحيية كلفتا حبماية ومراقبة 

 2 الدول األوربية  ذه املنطقة اليت هلا أمهية اقتصادية وما توفره من إمكانيات يف اال التجاري
تعزيز تواجد الفرنسيني باملنطقة، ويف املقابل  إىلالطرق املؤدية للواحات ومصادر املاء، إضافة وتأمني 

فان هذه القوات الصحراوية تعتمد على التواجد العسكري الفرنسي باملنطقة حىت تتلقى الدعم املادي 
م صدر 1902يل أفر  01، ويف 3واحلصول على املؤونة نتيجة صعوبة املناخ واملسافة البعيدة بينهما

، حيث قام 4يف كل من عني صاحل وتوات وتيدكلت مرسوم آخر يقر بتكوين ثالث فرق عسكرية

بإنشاء هذه القوات اليت بدأت جتوب الصحراء اجلزائرية ويف  Laperrine (5 ( البيرينالعقيد 
مجيع االجتاهات وتلتقي بالتوارق وتؤاخيهم وتتعاون معهم بالطرق السلمية حتت راية احلكم 

  .الصحراوية  فرق، وقد أسست السلطات االستعمارية جمموعة من ال6الفرنسي
  
  

                                                           

  .455املرجع السابق ، ص  ، 1934 – 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي 1
  : نظري 2

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 47. 

، مكتبة دار األمان، الرباط، 1912-1830التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحوالت : عمر أفا  -
   .421م، ص 2006-ه1427

3 Harry Alis , « la chute de l'empire de Rabah», Bulletin Du Comite De 
L’Afrique Française, Année 1898 , Paris,  p 200. 
4  Frisch (R.J), Oasis Sahariennes Occupation Organisation, Librairie 
Militaire R  Ghapelot Et Ce, Imprimeurs Editeurs, Paris,1902, p 05.  

  .495، املرجع السابق، ص 1934 -1837للصحراء الجزائرية االحتالل الفرنسي : إبراهيم مياسي 5
 .212- 211، ص ص المرجع السابق: رضوان شافو 6
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  تيديكلتـفرقة المهاري الصحراوية ل: المطلب األول 

م الذي نص على تكوين فرق عسكرية أهلية بتيدكلت، 1902افريل  01أت وفق مرسوم أنش   
اليت عوضت كتيبة القناصة الصحراوية وفرق الصباحيية وتكليفها بضمان دميومة السيطرة االستعمارية، 

بعد، ومسامهتها يف  اومحاية مصاحله من ديد وهجمات التوارق وسكان الصحراء الذين مل خيضعو 
كيلومرت، إال إن مهمتها كانت   1000تعزيز األمن وتنفيذ العمليات العسكرية على مسافة تتجاوز 

 البيرين حمفوفة باألخطار وتستدعي نشاط دائم، وهي ختضع إلدارة قائد سرية اخليالة

)Laperrine(،  وعندما اندلعت احلرب العاملية األوىل كانت هذه الفرقة يف حالة تأهب
جانب قوات القوم  إىلمني احلدود الليبية اخلاضعة لالحتالل االيطايل أدت هلا مهمة تواستعداد، وأسن

  .لورقلة وواد سوف
م وانتهت بإحباط عملية 1915ومن  املعارك اليت خاضتها كانت يف منطقة واد موالي حران سنة    

 11قدرت بـ  واسرتجاع كمية معتربة من الذخرية 03منهم وتوقيف  11قام ا حمهولون ومت قتل 

 جيروم مت تكرمي قائدها 1917فيفري  10بندقية ومائة مجل وخسرت الفرقة شخص واحد، ويف 

)Girod (كل العسكريني الذين شاركوا يف هذه العملية ومنحوا وسام   معA.O.F .  
فرد، وتقلص نطاق  272 إىل 433م تناقص عدد هذه الفرقة من 1916جانفي  01ويف    

منطقة جانت بعدما تشكلت فرقة بورقلة،  إىلرقابتها على كل املناطق اجلزائرية الطرابلسية حىت 
 .1ومتحور نشاطها يف باقي اجلنوب

  بني عباسـفرقة المهاري الصحراوية ل: المطلب الثاني 

م مرسوم نص على تشكيل فرقة 1904أفريل  22أصدرت السلطات االستعمارية بتاريخ    
جندي  26ضباط فرنسيني و  10وتضم هذه الفرقة  2عسكرية أهلية يف بين عباس واجلنوب الوهراين

                                                           

1 Anonyme, Historique de la compagnie saharienne du Tidikelt,Ibid , pp 
03-08. 

هو مصطلح درجه املؤرخون الفرنسيون على تسمية منطقة اجلنوب الغريب اجلزائري مبصطلح اجلنوب الوهراين : اجلنوب الوهراين 2
  : ينظر. وهو مصطلح سياسي أطلق على املناطق الواقعة جنوب مدينة سعيدة واليت مل تكن خاضعة للسلطة االستعمارية

، دار املخابر للنشر )1956- 1942(عمل الثوري بملحقة عين الصفراء النشاط السياسي وبدايات ال: حممد برشان -
 .53، ص م2013والتوزيع، اجلزائر، 
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جندي جزائري، ونصت املادة السابعة منه على جتنيد أبناء املناطق الصحراوية  168فرنسي و 
  .1ا يف هذه الفرق من اجل االستفادة من الطاقات البشرية اجلزائريةواهلضاب العلي

  فرقة المهاري الصحراوية للساورة: المطلب الثالث 

م وأسندت هلا 1904افريل  22رسوم املؤرخ يف مبوجب امل 2الصحراوية بالساورة أنشأت الفرقة   

عة لقوات إقليم عني الصفراء ، وهي تابحة الساورةغريب وخاصة واكل اجلنوب امل  مسؤولية مراقبة

رئيس مكتب الشؤون األهلية مللحقة بين عباس واليت سيكون هلا  )Martin( مارتين وختضع للقائد
  .دورا يف مقاومة الثورات باجلنوب الغريب للجزائر خاصة يف منطقة تافياللت والذراع 

واقعيت يف وخالل احلرب العاملية األوىل مل تعرف منطقة الساورة نشاط عسكري كبري ماعدا    
م، وبعد تصاعد األحداث يف منطقة جانت 1909م ويف توناسني سنة 1908احلامليدة سنة 

أوكلت هلا مهمة محاية ورقابة كل املناطق اليت كانت حتت إدارة الكتيبة الصحراوية لتوات وقورارة، 
م أصبح التنظيم العسكري هلذه 1917بح من الضروري تامني منطقة تيميمون وأدرار، ويف سنة وأص

  :3الكتيبة يضم أربعة فرق هم 

 : المهاريست  -1

سيزار املفرزة األوىل وهي اموعة املتنقلة يف العرق الكبري لقورارة حتت قيادة مالزم ثاين  -أ

)César (.  

املفرزة الثانية وهي تضم اموعة املتنقلة ملنطقة توات حتت قيادة املالزم الثاين  -ب  

 ) Wolfer(ولفر

  )Bedel( بيديلاملفرزة الثالثة وهي تضم اموعة املتنقلة لتبلبالة حتت قيادة املالزم الثاين  -جـ  

                                                           

 .71، ص المرجع السابق :عبد القادر بلجة 1
هي صحراء واسعة حيدها من الشمال جنوب املغرب األقصى ومن اجلنوب احلدود املوريتانية تتخللها محادة كبرية : الساورة  2

ذات مسالك  اجني وصحراء رملية تسمى باإلقيديجرداء تسمى حبمادة الذراع والدورة وسلسلة جبلية منحوتة تسمى ببيت الطو 
احلدود اجلنوبية  إىلجنوبا جند السهوب وجرف كبري يسمى احلنك الذي ميتد  صعبة ومناخ حار جاف قاسي وكلما اجتهنا

  :ينظر. املوريتانية، ويتواجد السكان ا يف واحات بن عباس وبعض الرعاة
- Anonyme, Historique De La Compagnie Saharienne De La Saoura De 

1914 à 1920, Imprimerie Administration Militaire A, Mauguin Blida, s.d  , p 03 
3 Ibid, p 09. 
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بين عباس واملفرزة وهي فرقة تتكون من مفرزتني مها املفرزة األوىل مبركز : فرقة الخيالة -2
  الثانية مبركز إيقلي

وهي تتكون من وحدتني مها الوحدة األوىل مبركز بتبلبالة والوحدة الثانية : فرقة المشاة -3
 .مبركز أدرار بتوات

وتتكون من فرقتني مها الوحدة األوىل مبركز تبلبالة والوحدة الثانية مبركز : فرقة المخزن -4
   .تيميمون بقورارة

مفرزتني من اخليالة  إىلبتقيلص كتيبة الساورة ) Augiéras( أوجيراقام القائد  م1919ويف سنة 
  . 1فرد 400 إىلوفرقة من املدفعية وفرقة من املخزن وأصبح عدد أفراد هذه الفرقة 

   ورقلة وتوقرتـفرقة المهاري الصحراوية ل: المطلب الرابع 

  :ورقلةـل فرقة المهاري -أ

 ) Meynier (منييم خالل فرتة حكم العقيد 1914سبتمرب  05يف صدر مرسوم وزاري    
هم قائد الكتيبة  تتكون من أربعة ضباط ينص على إنشاء فرقة صحراوية بورقلة ،2م1913-1917

ضابط مساعد منهم  11ورئيس امللحقة وقائد اموعة املتنقلة ومالزم األول للمفرزة وطبيب رئيسي و
، وبدأ عملها السكانفرنسي والباقي من  11جندي منهم  172و السكانمن  02فرنسيني و 09

م واغلب عناصرها كانوا ينشطون يف منطقة تديكلت، وتنقسم 1916الفعلي يف الفاتح من فيفري 
  :مفرزتني مها إىلهذه الشركة 

ومتركزت يف حصن بولنياك وهذه املفرزة ) Parent ( بارونكانت ختضع لقيادة   :جرر مفرزة آ -1
عوضت مكان الشركة الصحراوية بتيدكلت اليت كانت مسؤولة عن محاية املنطقة الشمالية لتاسيلي 

  .  م1908ومراقبة املسالك وتامني احلدود الرابطة بني حصن فالتريس وجانت يف سنة 

قائد اموعة املتنقلة ومركزها  )Levasseur( لوفاسورختضع لقيادة كانت   :ورقلةمفرزة  -2
  .   وهي تنشط يف مراعي حصن الليموند بورقلة

                                                           

1 Anonyme, Historique De La Compagnie Saharienne De La Saoura De 

1914 à 1920, Op.cit , pp 04- .16   
2 Anonyme, Historique De La Compagnie Saharienne D’Ouargla. Paris, 
Henri Charles-Lavauzelle, 1920, p 03.  
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يف  دف التصدي هلجمات توارق اهلوقار الذين اسرتجعوا جانت ورقلةبمت إنشاء الكتيبة الصحراوية و 
جانب تأمني احلدود اجلنوبية الشرقية مع طرابلس ومحاية خمتلف املراكز العسكرية  إىل، م1916مارس 

  .جر وتوسيع النفوذ الفرنسي بأقصى اجلنوبر الفرنسية يف العرق الشرقي ومنطقة آ
مهاريست نتيجة  64قائد لواء و 02و السكانتضاعف عددها بإضافة ضابط مساعد من    

أوت 10م، ويف 1917أفريل  16األحداث الواقعة يف جنوب تونس وبقرار وزاري مؤرخ يف 
مهاريست وخلق  64زيادة أفرادها بضم ثالثة قادة لواء و م صدر قرار وزاري آخر ينص على1917

  .1من املشاة 03وإزالة  السكانمنصبني للضباط مساعدين من 
ففي افريل ، مساعدة اجليش الفرنسي يف تغلغله بأقصى اجلنوب اجلزائريعملت على الكتائب هذه    

السرتجاعها من ت متوجها حنو جانمن ورقلة  ) Pommier ( ييبومم انطلق العقيد 1916

 ( بينم حاول الرائد 1919يف أفريل و  م،1916عليها يف مارس  اأيدي التوارق الذين استولو 

Bayn (  عني صاحل على منت دراجتني  إىلمع احد احلرفيني يف املكانيك أن يسافرا من ورقلة
كلم بسبب تعطل الدراجتني والرمال، 100ناريتني، إال إما توقفا يف الطريق مشال املنيعة على بعد 

   .2كتائب املهارى اليت كانت تتبع آثارهم  ىوبعد يومني من االنتظار أنقذما مفرزة إحد

  :توقرتـل فرقة المهاري -ب

وجنوب تونس توجب على  ليبيانتيجة األحداث اليت جرت منذ بداية احلرب العاملية األوىل يف    
فرنسا ضرورة إنشاء قوة عسكرية تدافع عن تواجدمها ذه املناطق، فتم إنشاء كتيبة صحراوية بتوقرت 

توقرت م، وتتكون هذه الكتيبة من القائد األعلى لدائرة 1916مارس  10يف صدر  مبوجب مرسوم

وثالث  واد سوف ةقائد ملحق )Perdriaux( دريوبير  والكابنت )Deluol( ديلولالقائد 

 )Mieg( ميقرئيس مكتب الشؤون األهلية لتوقرت واملالزم  )Darres( داريرؤساء هم القائد 

 فلونسو )Pillon( بيلون صف يوضابط )Cousset( كوسيت واد سوفوقائد ملحقة 

)Flons(  تيمسيتوطبيب مساعد )Timsit (عمداء فرنسيني  06ضباط مساعدين و 08و
 146جندي فرنسي و 16و السكانعمداء من  07و السكانضباط مساعدين من  04و

مهاري ووحدة مدفعية  356حصان و 19و السكانفرسان من  10و السكانمهاريست من 

                                                           

1 Anonyme, Historique De La Compagnie Saharienne D’Ouargla, Op.cit , 
p 04.   

  .212، ص المرجع السابق: رضوان شافو  2
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والعناصر املشكلة هلذه الوحدة كانوا تابعني  )Goumiers(من القوم  150ووحدة رشاش و

ت النواة اليت تنشط يف جنوب دكلت باستثناء العناصر األوروبية، وهذه القوات شكليلكتيبة توات وت
 ومنع أي اتصال مع البدو املخيمني باجلنوب حدود غرداية وتأمني الرقابة على إىلو  تونس

  .1السنوسيني

                                                           

1
 HAILLOT(lieutenant), Historique De La Compagnie Saharienne 

Touggourt, Le N° 190, 31 Mai 1919, pp 03-09. 
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  بأقاليم الجنوب الجزائريالنشاط الفالحي : المبحث األول 

  السياسة الفالحية لإلدارة االستعمارية بأقاليم الجنوب الجزائري: المطلب األول 
مليون هكتار إال أن املساحة الصاحلة منها للزراعة قليلة جدا  200تبلغ مساحة األقاليم اجلنوبية    

ألف  70قسمني، األول منها حيتل ما يقارب مساحة  إىلألف هكتار مقسمة  120وهي ال تفوق 
ل هكتار ويف الغالب ما يزرع نصف هاته املساحة من احلبوب والنصف اآلخر يرتك بدون استغال

، وما 1ألف هكتار يستغل اغلبها لزراعة النخيل وبعض األشجار املثمرة 50والقسم الثاين مبساحة 
مليمرت وينخفض يف  200مييز هذه األقاليم هو اجلفاف وقلة التساقط الذي يفوق يف بعض املناطق 

 103 إىلمليمرت وغرداية  170 إىلمليمرت، فمثال تصل يف بسكرة نسبة التساقط  71إىلبعضها 
كما أن هناك بعض األراضي اليت   ،2مليمرت 71 إىلمليمرت ويف املنيعة  91 إىلمليمرت ويف ورقلة 

يعتمد مالكوها على نظام السقي وهذه األراضي تتواجد يف دوائر مشرية واجللفة والبيض وبعض 
يت يتجمع املناطق التابعة مللحقة األغواط وبالقرب من واحات أو حتت النخيل أو يف املنخفضات ال

  .فيها املاء
مليون هكتار يف املناطق املرتفعة متمثلة يف  200مليون هكتار من أصل  20كما انه يوجد     

مساحات كبرية تغطيها اهلضاب العليا والسالسل اجلبلية، وهذه املناطق تنمو فيها أنواع خاصة من 
مال، أما النباتات كالقطف واحللفاء اليت تعترب مصدرا لتغذية قطعان املواشي كاألغنام واملاعز واجل

  .  3ألف هكتار والباقي عبارة عن صحراء جرداء 130الغابات فتشغل مساحة 
 وبعضالبقوليات و  معاشية مثل القمح والشعري زراعة إىلاجلنوب تنقسم الزراعة يف أقاليم و    

أربع يف يتجسد  نهإاليم اجلنوبية فق، أما غىن األالقطنو  التبغو كالنخيل   وزراعة جتاريةاألشجار املثمرة 
  .فئات مرتبة على درجة األمهية االقتصادية

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 203-204. 
2  L’ ABBE(G) Dervin, L’afrique Du Nord ,l’Algérie son Agriculture son 
Commerce son Industrie sa Colonisation son Avenir, S.D,  p 18. 
3 G.G.A : Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 85. 
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كاألغنام واملاعز واجلمال واألبقار واألحصنة والبغال واحلمري هي األكثر استغالال ة املواشي  فرتبي   
واخلضروات  والشعري والقمح وتضاف إليها بعض األشجار املثمرة لدى السكان، مث تأيت التمور

يضاف إليه بعض املزروعات كالبطاطا ناحية االستهالكية الوالتبغ، ومن ) الصفصفة(ربسم وال
  . والفاصوليا واستغالل احللفاء

  أدوات تحقيق هاته السياسة : المطلب الثاني 
  :تحسينات زراعة الحبوب بأقاليم الجنوب -  1
أو الرحل ال ميلكون املعلومات الكافية ملزاولة مهنة الزراعة وال يزرعون  1غالبا ما كان سكان القصور   

إال ما يؤمن قوم، ويف سنوات القحط يضطر العديد منهم لبيع أراضيهم لألغنياء، أما القبائل 
تامني حياة قطعام، كما أن األعراف املتوارثة  أجلمن  اخلصبةالبدوية فهي دائما تبحث عن املراعي 

ن ملكية األراضي ختضع لنظام العرش الذي مينع امللكية الفردية وبالتايل عدم أتقر ب سكاناللدى 
تساقط األمطار غري كايف  ألنوجود حافز الستغالل هذه األراضي، كما أن املناخ ال يسمح بذلك 

بتعميم  الفرنسية اإلدارةوعشوائي، وبالرغم من هذه الظروف الغري حمفزة لألهايل بأقاليم اجلنوب قامت 
احلصول على مردود مرضي بشكل عام، ويف هذا اإلطار راسل احلاكم العام  أجلالطرق الضرورية من 

توظيف اإلمكانيات املادية  أجلم القادة املكلفون بإدارة األقاليم اجلنوبية من 1913للجزائر سنة 
عوي وختصيص مبالغ مالية الزراعي والر  اإلنتاجلتحسني املمارسة الفالحية لألهايل وتطوير  يةوالبشري 

شجار ألمشاتل ل إنشاء أجلعلى تشجيع ومضاعفة اجلهود من  اإلدارةهلذا الغرض، لذا عملت 
على  عملتحيث  ،على حتسني أدوات الزراعة السكانتشجيع  إىلاملثمرة كالزيتون واخلروب إضافة 

نظيم املسابقات الزراعية وأوكلت للهيئة املكلفة بدراسة وت ،السكانحماريث متطورة لفائدة  توزيع
لألهايل على تلقينهم املبادئ األساسية للزراعة والتحسينات الضرورية املتبعة اليت ختضع للمنطقة 
واملناخ، كما مشلت هذه التحسينات اختيار نوعية البذور واستعمال السماد على حساب نوعية 

                                                           

مجع مفرد قصر باملعىن املتداول يف اجلنوب اجلزائري، وهو عبارة عن جممع سكين تتجمع املساكن بداخله يف شكل : القصور 1
 05تراكمي متماسك حماط بأسوار منيعة وهي عبارة عن سلسلة متصلة من اجلدران العالية ذات ارتفاعات خمتلفة ترتاوح ما بني 

ويبىن غالبا يف األماكن املرتفعة ويكون قريبا من مصادر املياه واملنابع،  سنتمرت، 80 إىل 40مرت ومسكها يرتاوح ما بني  07 إىل
والضرورة الدفاعية كان هلا تأثري يف توجيه هندسة البناء يف القصور، كما أن الظروف املناخية القاسية يف املنطقة فرضت، يسري 

يعية والتنفيذية ووظيفة التحكيم بني السكان وعادة ما ينحدر اغلب سكان شؤونه اجلماعة أو جتماعت اليت تعترب مثل اهليئة التشر 
  :  ينظر. القصر من أصل واحد

 .23، املرجع السابق، ص 1956-1942النشاط السياسي وبدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء : حممد برشان -
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مرة وكيفية تقليمها واالحتفاظ املنتجة، والعناية باألشجار املث تاألرض واالحتفاظ باحليوانا
حتسني مردودية األراضي الزراعية وزيادة عدد رؤوس  أجلبالسالالت اجليدة لتوسيع زراعتها، من 

يف خمتلف بلديات اجلنوب وحتفيزها وتوزيع املهام  اإلدارةاملواشي، ومت تطبيق هذا الربنامج من قبل 
ختصيص بعض املبالغ املالية  على السكاننيني من وشركائها املع اإلدارةومتابعة تنفيذها، كما عملت 

، وهذه املسابقة تتمثل يف عالوات نقدية خمصصة لتنظيم مسابقات للفالحني وتكرمي املتفوقني منهم
الزراعية تنظم كل ثالث سنوات أو اقل حسب امليزانية املتوفرة، ومن املشاكل اليت اعرتضت اإلدارة 

االصطناعي الذي يعترب عنصرا ضروريا يف زيادة إنتاج مردودية الفرنسية هي مسألة توفري السماد 
  .1األراضي

ويف إطار حتسني الزراعة مت إدراج التكوين الزراعي يف املدارس من أجل تعليم املبادئ األساسية    
للزراعة وإمتامها بدروس تطبيقية يف كيفية تلقيم وتطعيم األشجار املثمرة خاصة الزيتون، إال أن الفالح 

نها هو تشجيع مل يستفد من هذه اخلدمات واالمتيازات وإمنا كان اهلدف م السكانالبسيط من 
االستيطان األورويب باعتبار اإلدارة الفرنسية أن منوذج املستوطنات هو مثاال حمفزا لألهايل من أجل 

 السكانتطوير زراعتهم وبالتايل شجعت على إنشاء مستوطنات جديدة بأقاليم اجلنوب، وبقي 
املناطق الشمالية ألقاليم يف  ميارسون الزراعة البعلية اليت تعتمد على الطرق البدائية وتساقط األمطار

 إىلواليت حتتاج اجلنوب، أما يف اجلنوب فبقيت حمصورة يف الواحات رغم وجود أراضي صاحلة للزراعة 

مل يُتخذ أي جمهود لتوسيع املناطق  «:بقوله) Ceard( سيردوهو ما عرب عنه الدكتور  االستصالح
وهذه املشكلة تبدو بدون حل، ال من  م خارج حدود النخيل،1931وقتنا احلاضر  إىلالزراعية 

التحسينات املبذولة فيقول  نأ، أما بش2»الناحية التارخيية، وال من حيث املعطيات العلمية احلديثة 

بشكل و الفرنسة  أجلكل هذه اهودات من إن   « :)ch. Lutaud( توشارل لياحلاكم العام 

، وهذا ما يدل على أن الدعم الفرنسي لتنمية الفالحة باجلنوب اجلزائري مل يكن 3» اليني وعقجيتدر 
وإمنا توطني االستعمار ذه األقاليم، وكذلك بالنسبة لتكاليف املسابقة  السكانيقصد به دعم 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, pp 62 – 69. 
  .226ص  ،املرجع السابقم، 1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان 2

3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 67.    
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هلا وهي واملبالغ املالية والعالوات اليت متنح للفائزين كانت تدفع من ميزانية البلدية أو الدائرية املنظمة 
   .السكانجتىب من املسامهات املباشرة وغري املباشرة اليت تثقل كاهل 

قنطار  25-15ترتاوح مابني بأقاليم اجلنوب احلبوب  ةمردوديورغم كل هذه التحسينات إال أن    
غ 280كلغ مبعدل   100للهكتار الواحد، والفرد يستهلك يف احلد األدىن خالل السنة الواحدة 

ألف طن والباقي  15ألف طن وينتجون  50ألف شخص يعادل  500الك الكلي لـ لليوم واالسته
   .1ألف طن يتم استرياده من مشال اجلزائر 35أي 

  :تطوير الفرنسيين لزراعة النخيل بأقاليم الجنوب  -2

عملت اإلدارة الفرنسية على تطورت زراعة النخيل بشكل متواصل ومستمر من خالل إنشاء    
بساتني جديدة وحفر آبار ارتوازية يف منطقة توقرت والواحات، فعلى سبيل املثال كان عدد النخيل يف 

خنلة، كما  1.712.000 إىلم 1927ألف ليصل يف سنة  399يقدر بـ  1913توقرت سنة 
ط طولقة يف انتعاش وترية التصدير، ومسامهة األوربيني يف تطوير زراعة النخيل بشكل  ساهم فتح خ

ألف خنلة منها  50كبري يف منطقة واد ريغ، وإنشاء بستانني جديدين بلغ مبجموع عدد النخيل ما 
وفوغالة وترتبعان على مساحة  لألف خنلة منتجة، ويتوزعان يف منطقة توقرت ومترنا وأورال 26

كلم   100بئر ارتوازي، وكذلك يف منطقة أورير اليت تبعد مبسافة  15هكتار وتسقى من  1400
جنوب بسكرة، وهذه املستثمرة ملك للشركة الزراعية والصناعية للجنوب اجلزائري اليت أسسها 

وتتكون هذه املستثمرة من ) M.Georges Rolland( ندالو جورج ر املهندس الفالحي 
ألف خنلة، ونظرا لنجاح هذه التجربة مت توسيعها يف كل من منطقة العياطة وسيدي حيىي ويف عني 

 إىلألف واملنتجة منها وصلت  50 إىلصرونة بالقرب من جامعة وعدد النخيل يف هذه املناطق وصل 
 1927، ويف سنة 2يبئر ارتواز  17هكتار وتسقى من  1500ألف، وترتبع على مساحة  31

مرت من أجل حتسني السقي يف هذه املناطق، كما  185بئر وبعمق  20 إىلوصل عدد هذه اآلبار 
قامت اإلدارة الفرنسية بإدراج املضخات الكهربائية، وتزويدهم باألدوية اة األمراض وكذلك بسن 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, , Année 1916, Op.cit, p .25  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 198 - 199.   
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هايل فعملوا على توسيع واحام القوانني املناسبة لتطوير السالالت واحلفاظ عليها، أما بالنسبة لأل
  . 1وإنشاء واحات جديدة كلما أتيحت هلم اإلمكانيات

وبالرغم من زيادة غرس أشجار النخيل إال أن اإلدارة الفرنسية واجهت مشكلة زيادة مردودية    
 ةبعني بن النوي ببسكر بإنشاء حمطتني جتريبيتني بكل من العرفيان بدائرة توقرت و  التمور، لذا قامت

وإجراء العديد من التجارب من خالل  إلنتاج شتالت اجلبار املخصصة لدقلة نور واألنواع األخرى
 ختصيب األرضية والسقي وجتفيف بعض املناطق اليت تعاين من صعود املياه اجلوفية، وتلقيح التمور

  .2 وتوسيع املساحات املستغلة للنخيل خاصة اليت تنتج دقلة نور

  :الغاباتحماية  -3
تتواجد الغابات بأقاليم اجلنوب يف منطقتني رئيسيتني مها دائرة اجللفة وملحقة بسكرة، وهذه    

ألف هكتار يف ملحقة عني الصفراء  20منها  هكتار 105.250الغابات تغطي مساحة تقدر بـ 
، 3م1875ديسمرب  22والبيض، وهي ختضع للسلطة العسكرية مبوجب قرار حكومي مؤرخ يف 

الغابات املتواجدة مبلحقة اجللفة ذات أمهية بالغة بالنسبة للسكان األوروبيني وكذلك وتعترب هذه 
نقطة عبور بالنسبة ألقاليم اجلنوب، وهذا ما شجع اإلدارة الفرنسية على االستثمار فيها باعتبارها 

لباء قسمني مها غابة سن الباء الغريب وغابة سن ا إىلموردا رئيسيا للخشب، وتنقسم هذه الغابات 
والبلوط  10/06الشرقي وأهم أنواع األشجار اليت تتواجد ا الصنوبر احلليب الذي يغطي مساحة 

، ويتكون 4 10/02وشجر العرعار الذي يغطي مساحة  10/02األخضر الذي يغطي مساحة 
  :التأطري اإلداري ملصلحة املياه والغابات من 

  .احلارس العام رئيس املصلحة -
  .حارس رئيسي -
  .ربع عمداءأ -

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 227-228.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 203 - 204.  
3 Ibid, pp 287- 293.  
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 95- 96.  
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  .حارس فرنسي 13 -
  .1السكانحراس من  06 -

م مت إنشاء هيئة للعناية بالغابات من أجل إحصاء مشاكل 1908مارس  11ومبوجب قرار    
ألف  40م حيث حددت 1909وشؤون الغابات يف دائرة اجللفة وواصلت هذه اهليئة أشغاهلا لسنة 

-1910هكتار قابلة للتشجري وبينت حدود غابة اجللفة، وهذه األشغال مت استكماهلا بني سنيت 
  .م1911

ومن أجل تسهيل حراسة الغابات قامت السلطات الفرنسية بإنشاء منازل غابية يف منطقة حبرارة    
يف جبل الصحاري القبلي ويف عني القوتية بغابة سن الباء الغربية ويف غابة عني حواص، وتعترب هذه 

يف سنة ، و 2املنازل نقاط شق الطرق داخل الغابات وكذلك مرصد للتنبؤ بأي أخطار حلماية الغابة
  . 3مخسة والسادس مل يكتمل بسبب احلرب العاملية األوىل إىلم وصل عدد املنازل 1919

 1.351 إىلعرفت جتارة اخلشب انتعاشا ملموسا يف سوق اجللفة واألغواط حيث وصلت    
م إنشاء أول 1911، ليتم يف سنة 4فرنك، إال أا ال تزال تعاين من بعض املشاكل خاصة النقل

بسن الباء الغريب ويربط بني املنزل الغريب للقوتية والطريق الرابط بني الشارف واجللفة،  طريق معبد
وهذا الطريق يسمح بتسهيل استغالل اخلشب يف هذه املنطقة، كما مت حتسني الطريق الرابط بني 

 7.650 إىلعني حواص واجللفة، لتعرف هذه السنة انتعاشا يف استغالل اخلشب ووصلت قيمتها 
، وهذه الزيادة هي بسبب استعمال اخلشب للتسخني وكذلك يف صنع بعض املنشآت اإلدارية فرنك

يف بلدية اجللفة والثكنة العسكرية بتعظميت، كما قامت اإلدارة بقطع ثالثة آالف شجرة جببل 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 287.   
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 73- 74. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 88. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Ibid, p 74.    
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 – 1921، ليصل عددها بني سنيت 1الصحاري القبلي من أجل استغالهلا كأعمدة لالتصال
  . ألف 18 إىلم 1923

م أعطى ذلك دفعا لتجارة األخشاب 1921اجللفة يف خريف  إىلوبوصول السكة احلديدية    
مرت  3232 إىلم 1928م لتصل سنة 1918مرت مكعب سنة  2000حيث ارتفعت مبيعاته من 

مرت يربط بني املنزل الغايب بعني  8750مكعب، كما أقدمت اإلدارة الفرنسية على شق طريق بطول 
املعبد الرابط بني اجللفة وعني مسعود الذي يعرف باسم طريق البغل، وإنشاء طرق حواص والطريق 

م، ليصل إمجايل مبيعات غابات 1928كلم سنة   35 إىلفرعية داخل الغابات اليت وصل طوهلا 
 .2فرنك 2.276.823 إىلم 1928 -1919اجللفة ما بني 

هكتار واليت ختضع حملافظة الغابات مبوجب  1639أما غابة بسكرة فهي ترتبع على مساحة    
 902قسمني مها قسمة واد جدي مبساحة تقدر بـ  إىلم وهي تنقسم 1911جانفي  01قانون 

هكتار، وتقوم حبراسة هذه الغابة السلطات  737آر وقسم واد بسكرة الذي يقدر بـ  50هكتار و 
بواسطة كوخ  السكانمن خالل شقة صغرية يف منطقة برج السعادة وكذلك االستعانة باالستعمارية 

  .3يوجد يف واحة النبكة

  :قانون الغابات -4
م الذي نص على كيفية استغالل اخلشب وكذلك قواعد 1907مت تطبيق قانون الغابات سنة    

بقطع  84رعي وخاصة بال 436جتاوزا منها  759م 1907ممارسة الرعي، ومت إحصاء سنة 
لتغيري  05إلشعال النار املمنوعة و  04حرائق و  06بالزراعة يف الغابات و  89األشجار و 

حالة سواء قضائيا أو  532للبناء يف مساحات ممنوعة، وتابعت اإلدارة الفرنسية  01األماكن و

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 92- 93. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 289 - 290.  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Ibid, p 95.  
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ائق اليت فرنك، ويف نفس السنة مت إحصاء مخس حر  5376 إىلبالتغرمي نقدا اليت وصلت قيمتها 
         .1فرنك 2137آر مسببة خسائر قدرت بـ  50هكتار و  23أتت على مساحة 

  :التشجيرتنظيم حمالت  -5
من أجل زيادة مساحة الغابات وتعويض النقص قامت اإلدارة الفرنسية بتخصيص ميزانية حملية    

 إىلفرنك كميزانية خمصصة ألقاليم اجلنوب باإلضافة  22.789للتشجري من خالل ختصيص مبلغ 
م مت إنشاء مشتلة األغواط اليت متول أقاليم اجلنوب 1907، ويف سنة 2فرنك كمنحة دعم 9.900

البالتان شجرية صفصاف وألف من شجرة  2000انية آالف فسيلة أشجار، منها بـ مث

)Platane ( التاكواتوثالثة آالف شجرة من التمر اهلندي وألف شجرة من )Takouat( ،
واستعملت هذه األشجار لتزيني شوارع مدينة األغواط ووزعت على البلديات واملقاطعات ااورة 

فرنك من أجل تشجيع التشجري يف هذه املنطقة،  2.112ختصيص مبلغ هلا، ويف ومشتلة ورقلة مت 
ويف ملحقة اجللفة حققت حماوالت تشجري شجرة اخلروب جناحا كبريا مما جعل اإلدارة الفرنسية 
توسع عملية غرسه وحفرت اآلبار االرتوازية لسقيه يف سنوات اجلفاف، وكذلك كللت حماوالت 

بنجاح معترب أين مت غرسه جنوب األغواط بالقرب من شبكة ميزاب، ومن  الداياسغرس شجر 
خالل هذه التجارب تبني أن شجرة العناب والفستق مها أهم األشجار اليت تنجح يف أقاليم اجلنوب 

عناية كبرية من خالل حتضري األرضية والسقي  إىلوجتين فوائد كبرية، لكن هذا األخري حيتاج 
  . 3املنتظم

تواصلت عملية التشجري بغرس املزيد من أشجار الصنوبر احلليب ألكثر من هكتارين يف سن الباء    
أعطت ملنظم، ويف غابة سن الباء الغريب الشرقي، إال انه مل يكتمل هذا النجاح بسبب الرعي غري ا

 ساكسوال، ومت غرس نبات مستورد من تركستان يسمى شعبيا 4حماوالت زرع البلوط األخضر

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 96- 97. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 56. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Ibid, pp 97- 98.    
4  G,G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 74- 75. 
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)Saxaoul(  أمتار وجذوره ال  05 إىليف واد سوف الذي أعطى نتائج جيدة، ويصل ارتفاعه
مرت، إال انه يغطي مساحات كبرية بسبب طوله ويعترب حاجزا طبيعيا  0.8متتد طويال وال تتجاور 

أمام زحف الرمال،وخشبه جد مفيد نظرا الستعماله يف التسخني وأوراقه مصدر غذاء بالنسبة 
وجناح هذه الشجرة يف واد سوف جعل اإلدارة الفرنسية تفكر يف توسيع غرسها مبحاذاة للجمال، 

  .2هكتار 107250 إىلم 1929، ووصلت عملية التشجري سنة 1العرق ويف أقصى اجلنوب

    :تطوير الزراعات الصناعية -  6
  : التبغ -أ

ميثل التبغ الزراعة األساسية الثانية يف اجلنوب اجلزائري خاصة يف منطقة واد سوف الذي يعترب من    
من اإلنتاج %  90أجود أنواع التبغ لغناه مبادة النيكوتني، ومركز إنتاجه هو منطقة قمار واليت تنتج 

بدأت تتوسع زراعته يف باقي ، و 3الكلي ملنطقة واد سوف، وكان يباع اجلزء الكبري منه للشركة التونسية
أقاليم اجلنوب خاصة يف منطقة توات اليت أصبح منتوجها يصدر للصحراء والسودان وقدر منتوجها 

 1050التونسية بدأت ختفض يف طلبها من التبغ من قنطار، إال أن الشركة  288م بـ 1911سنة 
أا ستوقف شراء التبغ يف سنة قنطار ،كما أعلمت إدارة هذه الشركة احلاكم العام  450 إىلقنطار 

م، ومن هنا دقت اإلدارة الفرنسية ناقوس اخلطر كون أن اغلب املزارعني سيتوقفون عن العمل 1914
  .نظرا لنقص الطلب على منتوجام

هذه الوضعية حتمت على السلطات احمللية مضاعفة جهودها من أجل تشجيع املنتجني على    
جياد طرق بديلة عن الشركة التونسية، ومن جانب آخر قامت هيئة االستمرار يف العمل وحماولة إ

فرنك من أجل تعويض الفالحني على ما حلقهم  13.350اإلغاثة بالواد بتوزيع مبلغ من املال قدره 
، وقد وافقت الغرفة السكانمن خسائر، ومن جانب آخر عملت اإلدارة على إجياد زبائن من 

 إىل %10بعض التبغ كتجربة أولية وأبدت نيتها يف اقتناء ما بني التجارية البلجيكية على اقتناء 
قنطار من أجل صناعة السجائر،  200من تبغ واد سوف، واحتفظت احلكومة الفرنسية  بـ  13%

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 96- 98.  
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 288- 289.  
3 Ibid, p 240.  
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فرنك، وبفضل تعدد املشرتين استطاعت  65.369قنطار بسعر  450واشرتت الشركة التونسية 
ة حادة، إال أن زراعة التبغ تواجه مشاكل أخرى مثل البق اإلدارة الفرنسية اجتناب أزمة اقتصادي

  .1وهجوم احلشرات وأخطرها اجلراد
ويف غرداية وبين عباس واألغواط اليت أعطى فيها منتوجا جيدا ووفريا، ومت بيعه يف عني املكان يف كل   

ملناطق تضرر من دائرة غرداية إال أن نوعيته كانت اقل جودة من منتوج تبغ األغواطـ، ويف بعض ا
  . بسبب نقص الدبال، أما يف منطقة الساورة فقد كان اإلنتاج قليال ووجه لالستهالك احمللي

 تامرتم يف منطقة توات وخاصة يف مقاطعيت 1912كما جيدر الذكر أن التجارب املقامة سنة 

) Herzégovine(هرزوفيقين وزاوية كنته اللتان تزرع فيها العديد من أنواع التبغ مثل 

حيث كان إنتاجهم  )Vierginie jaune(وفيرجين األصفر )Maryland( دالنوماري
ألف فرنك  11قنطار يف تيدكلت بقيمة  274مرت، ومت بيع  1.2 إىلجيدا ووصل طول النبتة 
  . 2السودان إىلوتصدير الباقي من املنتوج 

 1500 إىلحو مزارع يف واد سوف ينتجون  1300نه يوجد إم ف1909وحسب إحصائيات سنة    
 704أصبح عددهم   1915قنطار تصدر للشركة التونسية، ويف سنة  1100قنطار من التبغ منها 

فرنك للقنطار، وهذا الرتاجع يف الكمية هو  200 إىل 90قنطار بقيمة من  541مزارع ينتجون 
من  مابني ، لتبقى املساحات املزروعة يف منطقة واد سوف ترتاوح3نتيجة توقف طلب الشركة التونسية

  . 4قنطار 800 إىل 600هكتار وبإنتاج يرتاوح مابني  40 إىل 35

  :القطن -ب 

 إىليعترب القطن يف منطقة توات هو أحد املنتوجات اليت تشتهر ا املنطقة حيث يصل إنتاجه    

 يكولوكسنم  قام املالزم 1911ويف خريف  قنطار، 03قنطار يف اهلكتار ويصدر منه  11

                                                           

1 G.G.A : Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 86 - 87. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 80. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 83.  
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 240. 
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)Nicloux  (  بإجراء جتارب لزراعة أنواع من القطن االستوائي وجتارب أخرى مت إجراؤها على
م 1896م ، ومن جانب آخر قامت شركة بسكرة وواد ريغ بني سنيت 1912نطاق واسع يف ربيع 

جيدة كمًا ونوعا،   م بتجارب زراعة القطن يف منطقة الزيبان وواد ريغ اليت أعطت نتائج1909 إىل
وع يف منطقة الزيبان الذي أعطى نتائج حسنة مما توجب على اإلدارة الفرنسية كما مت زراعة اخلر 

  .1زيت الريسنيدعمها بكل الوسائل املمكنة لكوا احد الزراعات الصناعية اليت تعطي 

  :الحلفاء -جـ 

اهتمت السلطات االستعمارية باحملاصيل الصناعية خاصة نبات احللفاء الذي ينتشر على    
سفوح األطلس  إىلة بشمال أقاليم اجلنوب وهي متتد من جنوب سعيدة مساحات شاسع

، وبعد احتالل هذه املناطق قامت 2الصحراوي، ومن جنوب سبدو وفرندة وتيارت واألغواط واجللفة
السلطات االستعمارية مبصادرة مجيع املساحات الغنية باحللفاء وصنفتها ضمن األراضي الغابية 

 إىلم الذي اخضع مناطق احللفاء 1875ديسمرب  22احلاكم العام يف مبوجب القرار الصادر من 
  .3إدارة مصلحة املياه والغابات

وتستعمل احللفاء يف صناعة احلبال والسالت إال أن أهم صناعة تستعمل فيها هي صناعة الورق     
وجمموع إنتاجها سنويا يف  ليبياوالبلدان اليت تنتج هذه الصناعة هي اسبانيا واملغرب األقصى واجلزائر و 

ألف طن، بينما يرتاوح إنتاج اجلزائر منها  250 إىلألف طن  230هذه البلدان يرتاوح ما بني 
ألف طن سنويا، وهذه الكمية تقريبا نصف إنتاج البلدان سالفة الذكر، لذا عملت  114حبوايل 

روع السكة احلديدية الذي من اإلدارة الفرنسية على زيادة الطاقة اإلنتاجية للجزائر من خالل مش
شأنه تسهيل نقل كميات كبرية من احللفاء املوجه للتصدير، ويرتاوح سعر القنطار من مناطق جتميعه 

فرنك للقنطار  06 إىل 05مابني  ءفرنك للقنطار ويرتراوح سعرها يف املينا 02.5 إىل 02مابني 
 1300000ا احللفاء بأقاليم اجلنوب بـ وهذه الزيادة هي تكلفة النقل، وتقدر املساحة اليت تغطيه

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 87 - 88. 
  .88 – 87ص ص  المرجع السابق،: محزة بن قيطون 2

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 124.      
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ألف هكتار يف إقليم غرداية ، لكن املنطقة الوحيدة املستغلة هي  300هكتار بعني الصفراء، و
  .1منطقة عني الصفراء نظرا لقرا من خط السكة احلديدية

م الذي حدد 1904أوت  20وكانت عملية استغالل وبيع احللفاء منظما بقانون مؤرخ يف    
احللفاء وكل العمليات املرافقة للشراء والبيع واليت تتم يف فرتة أربعة أشهر، وتبدأ يف منطقة  حصد

جوان، واملناطق اليت يتم فيها قطف احللفاء هي مناطق  30اية  إىلاهلضاب العلياء من أول مارس 
  .السهوب واملنخفضات

ة وترتك منطقتان للمواسم ثالث مناطق حبيث تستغل واحد إىلواألراضي املستهدفة تقسم    
األخرى، وهذا التقسيم مت تطبيقه يف أقاليم اجلنوب يف املناطق اليت تزخر باحللفاء ويتعلق األمر بكل 

م مت منع 1912أفريل  11م و1908ماي  14من مشرية والبيض، ومبوجب القرارات املؤرخة يف 
  .كلم حول مشرية والبيض  10كلم حول بوقطب و   20قطف احللفاء مبحاذاة السكة احلديدية بـ 

 01غاية  إىلجويلية  01باملناطق اليت يتم فيها حصد احللفاء بدءا من  كما مت إنشاء ورشات    
املوانئ بالشمال، ويكون حصاد منتوج احللفاء عن طريق اليد أو  إىلمارس وذلك لتسهيل نقلها 

تخصصني وبتصريح من قبل احلاكم باستعمال اآللة امليكانيكية اليت ختضع للرقابة من طرف أعوان م
م مت إصدار جمموعة من التعديالت على استغالل احللفاء 1916أكتوبر  17، ومبوجب أمر 2العام

  :وأهم التعديالت جاء فيها
  .   تعزيز دور الرقابة يف جمال استغالل احللفاء -1
  .منح حق استغالل احللفاء عن طريق املزاد  -2
  .املناطق اليت تتعرض للجفافمنع استغالل احللفاء يف  -3
تأمني استغالل عقالين ومنهجي لنبات احللفاء،  إىلم 1916أكتوبر  17ويف امل يهدف قرار    

  وقد قامت اإلدارة الفرنسية بإسناد مهمة املراقبة ألعوان الغابات احملليني يف الدوائر احملاذية للغابات
حداث هيئة للتفتيش تابعة ملصلحة املياه والغابات وكذلك الذين مت تسميتهم مبراقيب احللفاء، كما مت إ

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, pp 29-30.    
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 300. 
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مصلحة الغابات بالعاصمة، ويف كل سنة تقدم هذه اهليئة تقريرا مفصال عن سري استغالل احللفاء 
  .للحاكم العام، وهذا التقرير يشمل كمية احللفاء املنتجة واملناطق املمنوعة

ناطق اليت تتواجد ا احللفاء وبعيدة عن م من أجل تأمني امل1917فيفري  14وجاء مرسوم    
الغابات ليحدد ثالث مراقبني الستغالل احللفاء، اثنان منهما تابعا للدائرة البيض والثالث لدائرة 
مشرية، وهؤالء املراقبني ميارسان مهامهم حتت سلطة القيادة العسكرية لألقاليم احمللية، أما يف ملحقة 

ة فيتم تأمينها بشكل مباشر من طرف السلطات العسكرية احمللية نظرا اجللفة اليت تعترب منطقة غابي
  . لقلة عدد املناطق املستغلة ا

 200 إىلم 1914طن سنة  10400ويف سنوات احلرب العاملية األوىل تراجع إنتاج احللفاء من    
 ، ولكن بعد مرور سنوات احلرب مت بعث هذا النشاط شيئا فشيئا من1م1918طن فقط سنة 

خالل زيادة عدد الورشات املتخصصة يف حصاد احللفاء، ومن جهة أخرى تعترب عملية جين احللفاء 
  .   2عمال مرحبا بالنسبة لألهايل يف فرتة الشتاء

ونظرا للمشاكل اليت اعرتضت اإلدارة الفرنسية يف استغالل احللفاء كعدم توفر الطرق املوصلة   
 22ا بطريقة عقالنية، واستجابة هلذه االنشغاالت جاء قرار ملناطق القطف وكيفية تنظيم استغالهل

تتشكل من مستشار حكومي ومدير أقاليم اجلنوب  م الذي نص على إنشاء هيئة تقنية1920ماي 
ونائبه ومدير الفالحة والتجارة ومدير الغابات واثنان من مفتشي الغابات ومفتش فالحي، وهذه 

، وبتعاوا مع السلطات احمللية 3علقة بكيفية استغالل احللفاءاهليئة كلفت بدراسة كل املشاكل املت
   .عملت على جرد كل مناطق احللفاء وتنظيمها إداريا وإنشاء بطاقة إحصائية لبؤر استغالهلا

أفريل  15م مت تكليف السلطات احمللية بإدارة هذه املناطق، ويف 1921ويف الفاتح من جانفي  
ستغالل وبيع احللفاء بالنسبة للمناطق التابعة للبلديات م مت حتديد كيفيات شروط ا1921

منحس ، ويتم بيعها يف ثالث مناطق رئيسية هي اجلزائر بشارع إيسلي ويف وهران عند 4والتعاونيات

                                                           

1  G,G,A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, pp 92- 95. 
2 G,G,A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 302. 
3 Ibid, p 295.   
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 257-258. 
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)Manhès(  بشارع سيقوين ويف باريس بالقرب من مكتب احلاكم العام للجزائر بشارع
  .1األهرامات

وظيفتان أساسيتان مها حتديد بؤر إلنشاء مشاتل  اءوير زراعة احللفوهلذه اهليئة اليت كلفت بتط   
  :للحلفاء وتوسيع مساحاا وهي تتوزع على املناطق التالية

  .هكتار 971000البيض بـ  -
  .هكتار 190000جممع عني بوسيف وسيدي عيسى وبوسعادة بـ  -
  .هكتار 153000اجللفة بـ  -
  .2هكتار 102500جبل الناظور بـ  -

  منجزات هذه السياسية في المجال الفالحي : المطلب الثالث 

  :   الجزائري  وبالزراعات المعاشية في أقاليم الجن -1

  :زراعة الحبوب - أ
يعتمد سكان أقاليم اجلنوب يف غذائهم اليومي على القمح والشعري إال أن زراعتهما غري متطورة    

  :وال تليب حاجام اليومية ألسباب متعددة وخمتلفة منها
  .اغلب السكان ميتهنون حرفة الرعي متبعني الكأل أين وجد وال يستقرون يف مكان واحد أن -1
  .الذي خيدش األرض 3ث الرومان القدمييعد سوى حمرا ي الاستعمال احملراث البسيط الذ -2
  .4املكونات العضوية الضرورية إىلنوعية الرتبة اليت تفتقر  -3

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 297.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Ibid, pp 260-261. 
زودة بسكة حديدية يف طرفه مكون من قطعتني قصريتني جممعتني و هو عبارة عن حمراث خشيب بسيط م: احملراث الروماين القدمي 3

  : ينظر. األسفل تالمس األرض دون تعمقه يف الرتبة ويربط يف عنق احليوان الذي جيره

  .  324، املرجع السابق، ص ليةالملتقيات الوطنية والدو  مع تاريخ الجزائر في: حيىي بوعزيز  -

-Arthur De Claparéde, En Algérie, librairie fischbacher 55 rue de seine, paris, 
1896, p 29. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p 23. 
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اغلب أراضي أقاليم اجلنوب املزروعة عادة ما يبدأ احلرث فيها يف فصل اخلريف ويأيت احلصاد  -4
تساقط األمطار اليت تتناقص أو تكاد ومبا أا تعتمد على  أواخر شهر افريل أو بداية شهر ماي،

تكون منعدمة خالل فصل الربيع وبداية فصل الصيف فان هذه احملاصيل يصيبها اجلفاف بفعل الرياح 
  .  1احمللية احلارة القادمة من اجلنوب الشرقي

 . 2املستوطنني على اغلب األراضي اخلصبة والصاحلة للزراعة سيطرة -5
  .3على زراعة احلبوبسيطرة الشركات الفرنسية  -6
  : إىلاضطراب التساقط الذي تتميز به أقاليم اجلنوب والذي ينقسم  -7
أن حيث  غرداية وعني الصفراء خاصة يف ملحقيت اجللفة والبيض أراضيمن اجلزء الشمايل  -أ 

الذي ميكن فيه زراعة  تساقط األمطار السنوي الزال ملموسا ومنتظما يف فصلي اخلريف والشتاء
 .الشعريو  القمح
يف تكون الشعري م ونادر فان زراعة القمح و منطقة السهوب حيث تساقط املطر غري منتظ - ب 

 .ملنخفضةا املناطق
املناطق الصحراوية اليت يكون فيها التساقط نادرا حيث ال ميكن زراعة احلبوب إال داخل أو  - جـ 

  . 4الري وفق نظام الفقارة أو حفر اآلبار االرتوازية نظام قرب الواحات اليت تعتمد على
وغري كاف وال يليب  اذه الظروف فقد كان مردود زراعة احلبوب يف أقاليم اجلنوب ضعيفهل ةونتيج   

ورضوخ السكان  صيل، مما نتج عنه ارتفاع األسعارشراء هذه احملا إىل ونؤ يلج اوكانو  حاجام

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 73.  
. صدرت العديد من املراسيم والقوانني اليت تبيح للمستوطنني ملكية األراضي واستغالل الطاقات البشرية املتوفرة بأرخص األمثان 2

  :           ينظر
 .173 – 152، ص ص المرجع السابق: عمار بوحوش -

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 154. 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 206 – 207.  
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جمرد  إىللالستعمار الفرنسي والعمل لدى املستوطنني مقابل اجر زهيد، وحتول الفالح املالك لألرض 
  .    1مخاس

سكان اجلنوب على زراعتها جند أن الشعري هو األكثر زراعة واحتالله  ومن بني احلبوب اليت يقوم   
، كما أم يقومون 2ميعتمدون عليه يف معيشتهم ومعيشة حيوانا السكاناكرب املساحات، ألن 

حبصاده أول مرة وهو باللون األخضر الطري مث يرتك لينمو مرة ثانية وحيصد كعلف لتحسني تغذية 
حيوانام، كما أن اغلب األراضي اليت يتم زراعتها واستغالهلا توجد يف مشال األقاليم اجلنوبية للبيض 

  . 3ومشرية واجللفة واألغواط

 :إنتاج الحبوب -ب

كز زراعة احلبوب باألقاليم اجلنوبية على ضفاف األودية ويف املناطق املنخفضة أو بالقرب من تتمر    

، فاجلزء الشمايل ألقاليم غرداية وعني الصفراء وخاصة ملحقات اجللفة والبيض )Daïas(4 الضاية
السهبية حيث التساقط يكون بكميات معتربة فان القمح والشعري يزرعون بشكل مستمر، أما املناطق 

أين التساقط غري منتظم وقليل فانه ال ميكن زراعة احلبوب ما عدا يف املناطق املنخفضة أو الضاية اليت 
يف فان زراعة احلبوب ال تصلح إال تتجمع فيها املياه، أما يف املناطق الصحراوية أين التساقط غري كا

حق رقم لاملرتفاع منسوب املياه، و بالسقي ويتم زراعة احلبوب يف الواحات خالل فصل الشتاء نظرا ال
  .5م1928 إىل 1905من سنة احلبوب يبني إنتاج  05

                                                           

1
العمل لفائدة الدولة أو للعمل عند مالك األرض مقابل مخس اإلنتاج بعد أن توفر له  هو نظام ميكن الفالح من: اخلماس 

  :ينظر. األرض واحملراث واحليوان والبذور وكل ما يتعلق باألرض
 .  87ابق، ص ، املرجع السم1830 – 1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : ناصر الدين سعيدوين -

2 G,G,A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p   .237  
3 G,G,A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 55.  
املعرب الذي تدخل و هي ارض منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار خالل فصل اخلريف والشتاء متلؤها السيول املنحدرة، : الضاية 4

مسعد مدينة تتواجد جنوب  أو البطم األطلسي، ينموا بداخلها وعلى حوافها أشجار السدرة والضرو ،معه السيول يسمى بالفارعة
 .واألغواط وبريان

   .193، ص 05ينظر للملحق رقم  5
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فإننا جند أن األقاليم اجلنوبية قد  05املوضح يف امللحق رقم  وإذا ما قمنا بتحليل معطيات اجلدول   
 إىلزمة اقتصادية حادة متثلت يف اجلفاف الذي أدى ألم 1905-1904سم تعرضت خالل مو 

وهذه األزمة نتجت عنها أزمة مالية أعاقت التبادالت التجارية احمللية،  ،إتالف اغلب مزارع احلبوب
التغلب على  أجلاالستعمارية تكييف ميزانية أقاليم اجلنوب مع التدهور احلاصل من  اإلدارةمما دفع ب

، وإعادة تنظيم القوافل تبعات األزمة الزراعية واالقتصادية للواحات الصحراوية وتامني املؤونة هلم
أما يف موسم  ،1الواحات الصحراوية إىلالتجارية التقليدية الكربى القادمة من اجلنوب الوهراين 

م فكانت نسبة احملاصيل املقدمة من قبل التعاونية الفالحية غري مرضية، بالرغم من 1906-1907
نت تقدر املساحة املزروعة بـ م فقد كا1906انه مت استصالح أراضي زراعية جديدة، أما يف سنة 

م قدرت بـ 1907هكتار، إال أن مردودية سنة  29435 إىلم 1907هكتار لتصل سنة  24250
قنطار، وهذا  172027م واملقدرة بـ 1906قنطار وهي نسبة اقل مقارنة مبردودية سنة  89305

اجلراد هلا خملفا خسائر  اجلفاف الذي استمر طيلة الربيع يف العديد من مناطق اجلنوب وغزو إىلراجع 
  .    2املناطق املزروعة يف اغلب الواحاتمعتربة يف 

م ومل تتجاوز 1908م فكانت اقل من سنة 1909أما املساحات اليت مت استغالهلا يف سنة    
بسبب أن األراضي اليت مت استغالهلا من  م1908هكتار سنة  27454هكتار مقابل  25208

 السكانكانت عدمية اجلدوى وعدم انتظام وكفاية التساقط، ومن جهة أخرى اضطرار   السكانطرف 
الستعمال احلبوب املخصصة للزراعة يف االستهالك اليومي ولتغذية حيوانام، وأمام هذه األوضاع 

   .3استرياد احلبوب من املناطق التلية إىل السكانيضطر 

 بوغديول امبرتوب هي تلك اليت قام ا السيد ومن بني التجارب املشجعة يف أقاليم اجلن   

)Bourdiol Humbert (  ميكاليسيف منطقة  )Mékalis (  يف دائرة مشرية اليت متت
على بعض أنواع احلبوب مثل الشعري واخلرطال والقمح الصلب واللني وبعض البقوليات مثل الفاصوليا 

لخضار مثل البطاطا والشمندر والذرة  والبازالء والعدس أعطت نتائج جد مرضية أما بالنسبة ل
                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 27 - 28.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 85. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 62. 
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والزراعات املخصصة ألعالف املاشية كانت ضعيفة، رغم حمدودية هذه التجربة فإا قد أعطت آفاق 
مستقبلية للزراعات باجلنوب، وبسبب تدين مستوى منتوج احملاصيل الزراعة يذكر رئيس ملحقة 

الزراعة خارج الواحات تواجه عدة  «:الصعوبات اليت تواجه الزراعة يف هذه املناطق قائال  تتيدكل
صعوبات حىت يف املناطق األكثر مالئمة بعد كل موسم حصاد فإنه يعاد استصالح األراضي بشكل 

مبزج الرمل بالسماد أو إزاحة الكثبان الرملية للحصول على نوعية  السكانمستمر، حيث يقوم 
ومن  ، »مة للزراعة، وان هذه األراضي املستصلحة جيب سقيها من مياه الفقارة أو اآلبار االرتوازيةمالئ

جهة أخرى الزوابع الرملية اليت دد البساتني املسقية ألا متلئ السدود بالرمال خاصة الرياح الشرقية، 
النخيل حلماية املصادر  إقامة حواجز بسيطة من جريد إىلوأمام هذه الوضعية فإن السكان يلجؤون 

املائية ومزارعهم، وذه الطريقة استطاع القصوريون أن جينوا مرتني يف السنة األوىل يف الشتاء القمح 
واخلضار املختلفة مثل الشمندر والقرنبيط واجلزر والربسيم وبالرغم  البشنة والشعري والثانية يف الصيف

1ا جمديةمن أن هذه الطرق الزراعية التقليدية إال أ.       
م قامت السلطات الفرنسية بإنشاء سد يف ملحقة بسكرة وشبكة 1913-1912أما يف موسم     

للسقي مبنطقة فم اخلرزة اليت مسحت باستغالل مياه واد البيوض ببسكرة وسقي مساحة واسعة من 
ة الواحات بني منطقة تودا وسيدي عقبة وسرييانة، كما مت اجناز سد يف واد احلاجية بدائرة اجللفة سن

أهايل العبازيز، ولكن  إىلم من أجل سقي األراضي الزراعية لسهول التوازي الذين ينتمون 1912
 38.317املردودية بشكل عام كانت ضعيفة بالرغم من عملية استصالح األراضي اليت بلغت 

  .    2هكتار بسبب اجلفاف خالل فصل الربيع والرياح القوية اليت أتت على احملصول
لتوسيع أراضيهم  السكانبينت أن هناك جمهودات مبذولة من طرف  1914حملصلة سنة والنتائج ا   

هكتار، وكانت مردودية احلبوب كانت أكثر من السنة الفارطة  41629 إىلالزراعية حيث وصلت 
إال أن معدل املردودية بقي ضعيفا بسبب تعرض زراعة القمح خلسائر كبرية يف اجللفة نتيجة الصقيع 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 70- 73. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 70. 
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بسكرة نتيجة الرياح القوية اليت أتلفته، أما بالنسبة لزراعة الشعري فقط جنحت بشكل عام املتأخر، و 
  .  1ري وزوزفانة ذات الرتبة اخلصبةقففي ملحقة بين عباس متت زراعة الشعري يف ضفاف واد 

فقد تعرض للجفاف الذي أعاق الزراعة خاصة يف األراضي غري املسقية  1915أما موسم حصاد    
األراضي املسقية فإا قد أعطت نتائج مرضية ومردودية اإلنتاج كان اقل بكثري من املواسم  ما عدا

املاضي، كما أن غزو اجلراد اثر على إنتاج احلبوب خاصة القمح وبشكل اخص يف دائرة البيض اليت 
دكلت وقورارة وتوات فقد أعطت نتائج مرضية بسبب يتعرضت خلسائر فادحة، أما يف منطقة ت

  .2املناطق ااورة إىلقي مما جعل اإلدارة تصدر كميات منها الس
م فكانت حصيلة احلصاد سيئة مما دفع اإلدارة 1928 -1917 -1916أما يف املواسم     

وتوزيع األمسدة  تكثيف زراعة احلبوب يف املناطق املالئمة للزراعة يف أقاليم اجلنوب إىلالفرنسية 
املؤسسات املتخصصة يف امليدان الفالحي من بينها الشركة الزراعية  وإقامةوأدوات الزراعة املناسبة 

)   Secteur D’amélioration Rural(ببسكرة والشركة الزراعية باجللفة ومؤسسة 

كحفر اآلبار وتوفري الوقاية للمواشي والزراعة من األمراض   لرتقية الفالحة م1947يف ماي  بالعبادلة
   .3تعمال الطرق العلمية احلديثة وتشجيع الفالحني على اس

  :الزراعات المعاشية المتنوعة -2

  :زراعة الخضر - أ
أخذت زراعة اخلضر يف أقاليم اجلنوب حيزا من اهتمام السلطات االستعمارية خاصة اخلضار ذات    

الواسع واليت تزرع يف بساتني الواحات قرب النخيل وحول القرى من قبل سكان القصور  كاالستهال

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p 62. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, pp 67- 68. 
  : ينظر 3

- G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 58. 

  .227السابق، ص ، املرجع م1962-1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار : حممد برشان -
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، وأكثر 1السكان غري املرحتلني الذين يعتنون ا بشكل دائم بفضل مياه السقي اليت ميتلكوا أو
اخلضر اليت اهتمت ا السلطات البطاطا اليت تنجح بشكل جيد يف اهلضاب العليا خاصة يف ملحقة 

رى مثل عني الصفراء واجللفة ويف واد ريغ، أما يف الواحات فيتم زراعة أنواع من اخلضروات األخ
  . 2الفلفل واخليار واجلزر والشمندر والبصل والكوسة والفاصوليا

م قامت اإلدارة الفرنسية ممثلة بالسلطات احمللية بإدراج أنواع جديدة من 1909ويف سنة    
هكتار بكمية قدرت بـ  503اخلضروات وتوسيع زراعة البطاطا بأقاليم اجلنوب، حيث مت استغالل 

 إىل 1922التايل يبني توزيع زراعة اخلضروات يف أقاليم اجلنوب من سنة  ، واجلدول3قنطار14289
  :  4م1928سنة 

  كمية احملاصيل بالقنطار  مساحة املناطق املزروعة باهلكتار  األقاليم

  غرداية -
  توقرت -

  عني الصفراء -
  الواحات -

5600  
1400  
400  
100  

66000  
1300  
4400  
600  

  84000  7500  ااميع

من خالل اجلدول نستنتج أن املساحة املخصصة للزراعة اخلضروات بأقاليم اجلنوب اجلزائري    
ألف قنطار مبردودية  84هكتار منتجة  7500 إىلم 1909هكتار سنة  503 إىلارتفعت من 

م، كما يالحظ كذلك أن إقليم غرداية مت استغالله أكثر من األقاليم 1928قنطار للهكتار سنة  11
  .يف زراعة اخلضروات بسبب توفر املياه واألراضي اخلصبة وتواجد العنصر األورويب به األخرى

ونظرا لوجود مناطق صاحلة للزراعة مبنطقة األغواط اليت تضم بعض اهلكتارات اخلصبة واليت جعلت    
كما مت ألف فرنك،   600اإلدارة الفرنسية تفكر يف إنشاء حمطة زراعية إلنتاج اخلضر والفواكه بتكلفة 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p    .82  
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p .239  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 68. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p . 239   
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التفكري يف إنشاء حمطة ببسكرة اليت تتمتع بظروف مالئمة للزراعة خاصة قرب الواحات، إال أا 
استعمال  إىلتواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق باملياه ومت انتهاج انتقاء أحسن السالالت باإلضافة 

ألراضي احمللية من البساتني أما فيما يتعلق بالعقار الفالحي فقد مت شراء ا .الطرق احلديثة يف الزراعة

  .1التابعة لباشاغات الزيبان وكذلك آغا املقارين وبستان قايد متاسني

  :  األشجار المثمرة -ب
يوجد عدة أنواع من األشجار املثمرة اليت يتم غرسها يف الواحات مثل الربتقال والليمون والرمان    

منطقة الزيبان ألنه يعطي مردودية جيدة وأيضا يف ، أما الزيتون فانه يغرس خاصة يف 2والتوت والتني
منطقة بوعيش ملحقة بين ونيف اليت ا عدد كبري، مما شجع اإلدارة االستعمارية على إنشاء معصرة 

بإنشاء املشاتل يف العديد من البلديات  كما قامت ،3فرنك 1200للزيتون اليت قدرت قيمتها بـ 
اجلنوب فبالرغم من أن املثمرة، أما يف املناطق الشمالية ألقاليم لتزويد املستثمرين بفسيالت األشجار 

 السكان، إال أا تتميز بغرس املشمش الذي ميتاز بكونه منعش وطري مما حفز ا العديد من األنواع
 م1909ونظرا ألمهيته االقتصادية أقدمت السلطات االستعمارية سنة  ،4على زراعته يف نطاق واسع

  .5على تصديره

  :زراعة األعالف  - جـ
خاصة شعبة األغنام وهي تعترب  تكمن فائدة هذه الزراعة يف تأمينها لألغذية املوجهة للثروة احليوانية   

  :  ثالث فئات إىلأحد اهتمامات اإلدارة الفرنسية، وهذه املراعي تنقسم 

                                                           

1G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Cinquième Partie, Année 1950, Op.cit, pp 217- 218. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p .26  
3 - G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 98. 
4 - G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 92. 
5 - G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Ibid, p 68. 
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األمطار املستمر وهي وهي مراعي دائمة االخضرار وتتميز بغابات كثيفة وبتساقط : الفئة األولى
مناطق مفتوحة للرعي، ومن أجل احلفاظ عليها توجب على اإلدارة الفرنسية محايتها ومراقبتها حىت 

  .تبقى كمخزون احتياطي

والنباتات الربية وهي مناطق تتميز برطوبة ) Dess(الديس وهي مراعي من فئة  :الفئة الثانية
نخفضات وعلى ضفاف األودية وبالقرب من وتوجد بشكل حصري يف امل (sous-sol)األرضية 

منابع املياه، ومتتاز بكوا دائمة االخضرار وتعترب املصادر الوحيدة للقطعان عندما يكون اجلفاف 
حادا ويعوضها أيضا عن نقص املياه الشروب، ولكن هذا النوع من املراعي ال يوجد إال يف مناطق 

الفرنسية توسيع هذه املناطق وقامت بإنشاء مراعي قليلة وغري كافية ومن مث حتتم على اإلدارة 
  .اصطناعية يف الصحراء باالستعانة بنظام املشاتل املؤقتة

وهي األكثر استعماال وانتشارا  )Achebs( بالعشباملراعي املؤقتة واليت تسمى  :الفئة الثالثة
لرتبية قطعان األغنام، وتنموا بفعل تساقط األمطار، وتعترب الصحراء من أحسن املناطق اليت ينموا ا 
العشب املناسب لرتبية األغنام ، ومن أجل جعل العشب متوفرا يف الصحراء ومقاوما للظروف الطبيعة 

 قلوريس قاياناعشاب من اسرتاليا وتركستان مثل قامت السلطات االستعمارية جبلب أنواع من األ

)Chloris Gayana (1النتائج املرغوبة وضعه يف مشاتل خاصة ولكنه مل يعط ومت.  
عملت السلطات االستعمارية على استغالل األراضي الزراعية بأقاليم اجلنوب اجلزائري لزراعة كما     

األعالف املوجه لرتبية املواشي فقامت بغرس خمتلف النباتات املوجه هلذا الغرض خاصة الربسيم نظرا 
املنخفضات  ألمهيته يف تطوير فصيلة األغنام، وكان يزرع يف املناطق اليت حتتوي على الرطوبة مثل

وبالقرب من الواحات وعلى ضفاف األودية وهذه الزراعة شكلت املصدر الرئيسي لغذاء القطعان 
على إنشاء املراعي االصطناعية  اإلدارةخاصة يف سنوات اجلفاف، ويف املناطق املسقية شرعت 

ة التجارب يف للربسيم والفصة خاصة بإقليم عني الصفراء، ولكن هذه اجلهود مل تكن كافية نظرا لقل
  .2هذا اال

  

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 88 - 89. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 27. 
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  :النخيل - د
يف أقاليم اجلنوب اعتناء بالنخيل كوا املصدر الرئيسي  السكانيعترب سكان الواحات من أكثر     

 احلار،لثروم، ولقدرا الكبرية على مقاومة الظروف الطبيعية يف اجلنوب، ودورها يف تلطيف املناخ 

 Parlatoria( فيروس القرمزي هجماتراض مثل ويف بعض األحيان يتعرض النخيل لألم

victrix (وهذا الفريوس يتكاثر يف الواحات الكبرية أو اليت تعاين من الذي خيلف خسائر فادحة ،
النقص يف السقي، ومن أجل احلد من خطورته قامت اإلدارة الفرنسية بإحصاء املناطق املتضررة 

وبالتايل حتم عليها القيام باإلجراءات املناسبة  ووجدت أن هذا الفريوس أصاب اغلب مناطق النخيل
مرض البيوض األكثر خطورة على النخيل والتمور الذي انطلق من وادي درعه ، و 1للقضاء عليه

م، وكانت أول واحة يصيبها هذا املرض هي واحة بين ونيف سنة 1870باملغرب األقصى سنة 
م مث تاغيت سنة 1908عباس سنة م مث واحة بين 1900م مث تبعتها واحة بشار سنة 1898
  .2م1923

م بتوسيع املساحة املستغلة للنخيل بأقاليم اجلنوب 1906قامت اإلدارة االستعمارية يف سنة    
خاصة يف واد ريغ بفضل االستغالل األمثل للمصادر املائية واالعتماد على اآلبار االرتوازية، فبينما  

م 1907خنلة أصبح عدده يف سنة  4.645.824م ما يقارب 1906كان عدد النخيل يف سنة 
خنلة، وهذه األرقام يف احلقيقة تقريبية إال أا  82.718أي بزيادة تقدر بـ  4.728.542ما يقارب 

م قامت السلطات االستعمارية بتوسيع املساحة 1909، أما يف سنة 3يف الواقع أكثر من ذلك
ى توفر مصادر املياه، ومن مث قامت اإلدارة املستغلة للنخيل وال يوجد عائق أمام هذا التوسع سو 

   .4الفرنسية حبفر اآلبار االرتوازية

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 90. 
 . 242املرجع السابق، ص  م،1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار : حممد برشان 2

3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 90. 
م يف عني صاحل وقدرة املياه 155 إىلم 98آبار ارتوازية بعمق يرتاوح ما بني  06من بني اآلبار اليت مت حفرها هي حفر  4

 جوليد، كما منح احلاكم العام احد ضباط الربية الصحراوية املتقاعد /لرت 18480 إىلاملستخرجة من جمموع اآلبار تصل 

)Joly (  ينظر. هكتار من احلبوب 500آالف خنلة و  10آالف هكتار، وقام بزراعة  10م مساحة تفوق 1907سنة:  
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خنلة،  1.443.991م مت بغرس واحتني جديدتني من النخيل واليت بلغ عددها 1911أما يف سنة   
وهذه الزيادة هي نتيجة زيادة أعداد اآلبار االرتوازية وكذلك حتسني أدوات السقي، ومن جهة أخرى 

اء خط لسكة حديدية يربط بني توقرت وواد ريغ لتسهيل تصدير التمور، كما قام املعمرون مت إنش
  . 1خنلة 9191 إىلم 1911األوربيون بغرس أعداد كبري ة من النخيل اليت وصل عددها سنة 

م إنتاج أجود أنواع اجلبار من فصيلة دقلة نور 1912كما أن السلطات الفرنسية شرعت يف سنة     
فرنك وهذا االرتفاع يف  07 إىل 05واليت يرتاوح سعرها من  السكاناليت تتواجد بشكل قليل عند 

ها يف  األسعار راجع جلودا وافت التجار عليها وكذلك إلقبال العديد من األمريكيني على غرس
، إال أا البلد وجيدر بالذكر أن اجلزائر ليست البلد الوحيد اليت تنتج التمور، 2وأريزونا اكاليفورني

النضج الكامل بسبب مناخها املتميز، ونتيجة التصدير املفرط  إىلالوحيد الذي تصل فيه دقلة نور 
  .الواليات املتحدة األمريكية إىلللجبار املخصص لدقلة نور 

التفريق بني خمتلف السالالت   السكانجل جين حمصول التمور فانه يتوجب على العمال من ومن أ   
أما دقلة نور فتصدر حنو فرنسا يف كالغرس والدقلة البيضاء واخلنتيشي الذي يوجه عامة لألهايل، 

 كلغ ا  05 إىل 03س يرتاوح وزا من كلغ ليعاد تعليبها يف مرسيليا داخل أكيا  33صناديق بوزن 
  وفرنسا % 20أملانيا بنسبة و  %30لربيطانيا بنسبة  خارج فرنسا إىل، مث يتم تصديرها غ400علب 

  .%15والواليات األخرى   %05واجلزائر  % 15والنمسا  %  15
وبسبب احلرب العاملية األوىل تضرر التصدير بشكل كبري ألن اغلب األسواق الرئيسية أغلقت،    

عاىن السماسرة واملصدرين من السيولة النقدية ألن اغلب البنوك كانت مغلقة  ومن جهة أخرى فقد
وكذلك نقص يف أدوات التعليب ووسائل النقل اليت شكلت خطرا كبريا على التصدير خاصة حنو 
بريطانيا اليت تعترب أول زبون للصادرات الفرنسية من التمور وللتصدي هلذه الوضعية املزرية قام احلاكم 

التعاون مع مديرية أقاليم اجلنوب بتكليف هيئة جتارية تتكون من مفتش وعون جتاري من خط العام ب

                                                                                                                                                                                     

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 313. 

  .116، ص المرجع السابق: محزة بن قيطون -
1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 76 - 78. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 219. 
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ألجل حتفيز املشرتين من مرسيليا  السكانبسكرة وتوقرت وُمَصِدْر ومنتج أورويب واثنني من املفوضني 
اإلجراء  وليون وباريس وبوردو بغية حتسني الوسائل للتصدير األمثل حنو األسواق األوروبية، وهذا

اجنلرتا من خالل طريق جديد ينطلق من مرسيليا مث  إىلتكلل بنجاح كبري حيث مت تصدير التمور 
لندن واالنطالق يكون من يوم السبت ليصلوا الثالثاء ليال أو األربعاء، ويف  إىلليون مث بوردو وصوال 

م بدأت جتارة التمور تنتعش شيئا فشيئا خاصة بني شهري فيفري ومارس ليصل سعر 1915جانفي 
فرنك للقنطار، واألنواع األخرى من التمور   50فرنك وبسكرة  40دقلة نور يف توقرت 

ضاء اليت شهدت ارتفاعا يف األسعار الذي تزامن مع إنشاء تعاونية والدقلة البي )Ghars(كالغرس
  .1م1915جديدة يف أكتوبر 

م بتأخر غري عادي قدر بشهر بسبب تعرضه لألمطار والربد يف فصل 1918ومتيز حمصول سنة    
الربيع مما نتج عنه كارثة يف منطقة الزيبان ما عدا يف منطقة واد ريغ وأقصى اجلنوب، حيث كانت 

وهذه  )molles( مولاألمطار خفيفة مما شجع على تصدير نوع التمر الناعم الذي يسمى بـ 
اخلسائر جعلت التمور تصل مستويات قياسية، ليصل القنطار الواحد من دقلة نور خالل شهر 

فرنك، مما  130 إىلفرنك واألنواع األخرى  110 إىل) Ghars(فرنك والغرس 325 إىلأكتوبر 
  .كبرية للفالحني واملستثمرين الفرنسيني واألوروبينينتج عنه أرباح  

 16مرسوم مؤرخ يف  صدارستبااحلفاظ على التمور املوجهة لالستهالل قام احلاكم العام  أجلومن    
 10م ينص على منع تقطري التمور ومت تعديل هذا القانون مبنشور وزاري مؤرخ يف 1918افريل 
م الذي رخص تقطري التمور الغري صاحلة لالستهالك، ومت متديده مبرسوم آخر مؤرخ يف 1919مارس 

  .2م1919أوت  31غاية  إىلم الذي حيدد مدة هذه الرخصة 1919جوان  20
 150م حيث تراوح سعر دقلة نور للقنطار ما بني 1925ت التمور ارتفاعا يف األسعار سنة شهد   
 120 إىل 90فرنك والدقلة البيضة من  100 إىل 80من ) Ghars(فرنك والغرس 400 إىل

قنطار، كما ارتفعت كمية الصادرات لتصل  1.271.560حوايل  إىلفرنك للقنطار ووصل احملصول 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, pp 73- 77. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, pp 45- 50. 
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مليون فرنك، وهذا ما يدل علة اهتمام  30 إىل 28بقيمة ترتاوح ما بني ألف قنطار  210 إىل
  . السلطات االستعمارية االستثمار يف التمور بأقاليم اجلنوب

ألف  400م كان اإلنتاج مرضيا على العموم مع ارتفاع الكمية حبوايل مليون و1927أما يف سنة    
قنطار وكانت مردودية النخيل جد اجيابية فيما يتعلق بالتمور العادية خاصة التمور اجلافة، وعلى 

 )Boufaroua( بوفروةالنقيض فان دقلة نور مل تكن بتلك اجلودة حيث أصيبت مبرض يسمى 
وهو عبارة عن سوس طفيلي يصيب احملاصيل ويتسبب يف خسائر كبرية، ووصلت قيمة الصادرات 

  .1فرنك 24.632.700 إىلهلذا املوسم 

  :زراعة نخيل دقلة نور في منطقة الزيبان -3

يتم إنشاء الواحات يف منطقة بسكرة بسبب وجود املصادر املائية يف املنخفضات املتامخة لألطلس    
الغرب بني سلسلتني من الكثبان تقريبا  إىلالقسنطيين، وهذه الواحات متتد من الشرق الصحراوي 

متوازية وحتد حبوض ملحي وغري صاحل للزراعة، ومركز الواحة من الشمال هو الزاب الظهري ومنطقة 
لواد  اليسرىورالل على الضفة أكلم غرب بسكرة ويف اجلنوب الزاب القبلي وهي منطقة   36طولقة 
  . ألف خنلة 350كلم على بسكرة، وعدد النخيل اإلمجايل يف بسكرة   32على بعد جدي 

وشتمة اللتان تشكالن املصدر  ةومن جهة أخرى توجد الواحات ااورة هلا يف كل من سيدي عقب   
الرئيسي واحلقيقي لزراعة خنيل التمور، إال انه ال ميكن زيادة إنشاء واحات جديدة يف هاتني املنطقتني 

  .2نظرا ألا مغروسة ومستغلة سابقا
ومن بني أكثر سالالت التمور رواجا وشهرة يف منطقة الزيبان واليت تتميز بنوعية جد ممتازة هي    

ر املوجهة للتصدير، وهذا النوع حيظى بعناية خاصة من سقي وتسميد بانتظام وكذلك ظروف دقلة نو 
طبيعية خاصة، ففي منطقة طولقة تنتج أجود أنواع دقلة نور اليت تفوق نظرياا يف واد ريغ وواد 

ل ويصسوف، واألرضية اليت تنتج عليها دقلة نور هي أرضية مسيكة وصاحلة جلميع أنواع املزروعات، 
 120 إىل 100فرنك، وترتاوح قيمة اجلبار من  12 إىل 05قيمة دقلة نور يف احلاالت العادية من 

فرنك بعد خصم قيمة السماد  20 إىل 10فرنك، وعائد الشجرة الواحدة من دقلة نور تقدر من 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 221 – 225. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p 76 . 
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جلبار ، كما أن امن إمجايل احملصول 12/1 إىل 8/1والسقي والعامل اليومي الذي يتلقى أجره ما بني 
يبدأ يف اإلنتاج بعد مثانية سنوات من العناية بسقيه وتسميده وتقليب الرتبة من حوله وبالنسبة لألنواع 

فإا اقل جودة، ومن جانب آخر قام املعمرون بغرس العديد من أنواع دقلة نور اليت فاقت  ىاألخر 
  . 1السكانبشكل كبري إنتاج 

   المجال تربية المواشي وتنمية الثروة الحيوانية منجزات هذه السياسية في: المطلب الرابع 

  :الثروة الحيوانية  -1
بأنواعه املختلفة الضأن واملاعز واجلمال واخليول والبغال  الفالحي النشاطتعترب جانب آخر من    

واحلمري، فرتبية األغنام تزدهر يف املناطق الرعوية باهلضاب العليا ويف السهوب وأما املاعز فريىب يف 
املناطق اجلبلية الوعرة ويف اهلضاب العليا غري اخلصبة ألا تتحمل املناخ اجلاف وتوفر اللحوم 

واجللود واحلليب واجلنب، وترىب اخليول والبغال واحلمري يف املناطق الشمالية ألقاليم  والشحوم والشعر
اجلنوب واجلمال يف اهلضاب العليا والواحات الصحراوية لكوا تتحمل العطش وتستغل يف التنقل 

   .  واحلرث ويستفاد منها يف احلوم والوبر واجللود واحلليب
منها  2.810.000حوايل  إىلوة احليوانية بأقاليم اجلنوب م بلغ عدد الثر 1929ويف مارس     

من  45.000من اجلمال و 140.000من املاعز و 680.000من األغنام و 1.930.000
مليون فرنك،  500من األبقار وبلغت قيمة هذه املواشي حوايل  25.000اخليول والبغال واحلمري و

مليون فرنك، ومن خالل هذه  160والنقل ما تقارب وعائداا السنوية من اللحوم والصوف واجللود 
األرقام نالحظ أن عدد األغنام هو أكثر من ضعف املواشي األخرى جمتمعة، وتبلغ قيمة قطعان 

مليون فرنك وهي متثل املصدر  100 إىلمليون فرنك وعائداا السنوية حو  300األغنام حوايل 
ضاب العليا واألطلس الصحراوي اليت تتمتع مبصادر تعيش يف اهلو  االقتصادي األول ذه األقاليم،

   .2نسمة 540.000، ويقتات منها حوايل ونبات احللفاء السطحية واجلوفية املياه

ومن أجل االستفادة من الثروة احليوانية بأقاليم اجلنوب عملت اإلدارة الفرنسية على إنشاء    
 كفاءم املهنية وتنظيم خمتلف املسابقات التعاونيات دف تأطري املربيني ومساعدم على حتسني

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p .77  
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Cinquième Partie, Année 1950, Op.cit, pp 171- 172. 
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النتقاء األفضل وخلق جو التنافس، وهلذا الغرض مت إنشاء تعاونية باألغواط اليت ضمت مربيني من 
األرباع وهذه التجربة أعطت نتائج مشجعة ليتم تعميمها يف باقي أقاليم اجلنوب يف ملحقات اجللفة 

ه املبادرة عمليات أخرى مثل حفر اآلبار االرتوازية والبيض ومشرية وعني الصفراء، وتبعت هذ
  .1واستصالح بعض نقاط املياه

  :التشجيع على الثروة الحيوانية -2

  :تربية األغنام  -أ

من املاعز، ويتم تربيتها  1/4من األغنام و  3/4تشكل القطعان يف أقاليم اجلنوب اجلزائري من    
 01حسب إحصاء ، ووصل عددها 2يف أربع مناطق كربى هي مشرية وعني الصفراء واجللفة وغرداية

 ها يف السنة املاضية يقدر بـ بعد ما كان عدد 1.657.458 إىل م1909جانفي 
عدم توفر م و 1908رتاجع هو نتيجة لنفوق عدد كبري من األغنام يف سنة ال هذاو  1.884.528

اغلب مناطق تربية املواشي وخاصة يف أقاليم عني الصفراء  مساجلفاف احلاد الذي وموجة املراعي 
أهم األسباب اليت خلفت اليت تعترب من األوبئة مثل احلمى القالعية واألمراض املعدية و  ،قرتو وت

، كما 3ومشرية واجللفة وملحقة عني الصفراء البيضقطعان خاصة يف دائرة الالعديد من نفوق 
م 1909شهدت األسواق الفرنسية واألوروبية تطور ارتفاع صادرات األغنام خصوصا بعد سنة 

بيع جزء من القطعان بأسعار خبسة لسد  السكانبسبب نقص املراعي واجتياح اجلراد،  مما دفع ب
راء احلبوب اليت ارتفع سعرها، واجلدول التايل يوضح حركة شراء املواشي باجلزائر حاجيام من ش
  :واألقاليم اجلنوبية

  
  1915  1914  1913  1912  1911  1910  السنوات

عدد 
  املاشية

1.231.132  951.138  768.660  1.118.447  689.144  1.890.507  

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 215 - 216.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 71. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 39-41. 
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كما مسحت السلطات االستعمارية للمتعمدية االجنليزية باقتحام أسواق األقاليم اجلنوبية لشراء املاعز 
لتوفري حاجيات اجليوش من اللحوم وقامت بشراء أعداد كبرية وبأسعار خبسة، وهو ما  السكانمن 

  .1م1915رأس سنة  474.614 إىل 501.787نتج عنه اخنفاض أعداد املواشي من 
املتواجد يف كولومب بشار واألغواط وغرداية  السكانبكل من بلديات  اهليئات تكليفمت    

والبحث عن أجنع الطرق لتحسني  السكاناليت تعىن بالشؤون البيطرية قصد توجيه املربيني  وبسكرة
اجناز ك  القطعان بسبب اإلجراءات اإلداريةهذه  حتسن مردودوبالفعل  ،لقطعام يةاإلنتاجالقدرة 

ن إعادة حفر عدد كبري مو  ،صهاريج قرب مراعي القطعانعدد كبري من الط املاء من خالل توفري نقا
يف كل  جديدتني حمطتني وإنشاء ،األغواط وغردايةو ومشرية  اآلبار يف كل من عني الصفراء والبيض

وكان الغرض هو  ،من املاعز 55نعجة و 114و خروف 28من تتكون وهي  من اجللفة ومشرية
   .2حتسني نوعية اللحوم  والصوف

م فقد عانت املواشي من اجلفاف احلاد يف فصول 1916-1915 – 1914أما يف سنوات    
اخلريف وكذلك من الربد القارص يف فصول الشتاء مما تسبب يف نفوق الكثري منها، ومن أجل 

اعدات متثلت يف توفري بعض تقدمي مسالتخفيف من حدة هذه اخلسائر  عملت اإلدارة الفرنسية على 
م حتسنت وضعية تربية املواشي بسبب 1929 -م 1921، لكن بني سنيت 3م1918األعالف سنة 

  . 4اطل األمطار اليت أعطت مراعي وفرية مما عاد بالفائدة على املربني

  : تربية الخيول -ب

عملت اإلدارة الفرنسية على تشجيع تربية اخليول وخصصت هلا نفقات خاصة من ميزانية أقاليم   
فرنك يف  2.700 إىلم وتنقسم 1908فرنك سنة  20.180اجلنوب، وبلغت قيمة هذه النفقات 

فرنك  5.540فرنك يف ملحقة األغواط و 4380فرنك يف دائرة البيض و  4.900دائرة مشرية و 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, pp 52 -  53 . 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, pp 44-45. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 71. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 210- 212. 
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فرنك يف  300فرنك يف ملحقة بسكرة  و 2.100فرنك يف دائرة توقرت و  350لفة ويف دائرة اجل
، كما قامت أيضا مبنح عالوات للفائزين يف مسابقات اخليول، إال أن عددها بدأ 1ملحقة ورقلة
كون تربيتها تكلف الكثري من املال وال تستعمل يف احلياة اليومية مما جعلهم   السكانيتناقص عند 

2ا بالبغال اليت تكلف نصف تكلفة احلصانيستبدلو.  

  :تربية المهاري -جـ 

وورقلة ومركز املنيعة، ولتشجيع  واد سوفمتارس تربية املهاري يف دوائر توقرت وغرداية وملحقات    
فرنك على سبيل قروض  4735 إىلتربية املهاري منحت السلطات الفرنسية إعانات واليت وصلت 

فرنك يف  760فرنك يف ملحة توقرت و 750 إىلاملنح تنقسم  م، وهذه1907لألهايل سنة 
فرنك يف املنيعة،  575فرنك يف ورقلة و 1.800فرنك يف ملحقة غرداية و  850ملحقة الواد و 

ويف منطقة توات وتيدكلت وقورارة مت إنشاء مراكز لرتبية اجلمال املوجهة للكراء عند احلاجة، ووصل 
ألف مجل، كما أقدمت اإلدارة الفرنسية على إنشاء مركز منوذجي حيتوي  إىلعددها يف تيدكلت 

فرنك  2.880ناقة كعينة ألحسن السالالت يف املنطقة لتشجيع املربني، وختصيص مبلغ  16على 
 إىلم قامت السلطات الفرنسية برفع منح تربية املهاري لتصل 1915، ويف سنة 3هلذا الغرض

فرنك  200بية املهاري عملت على تكرمي أحسن املربيني مبنحة ، ولتشجيع على تر 4فرنك 6.800
  .5مريب يف ملحقة بسكرة 70واليت شارك فيها 

  
  

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 82.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 62. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp83-84. 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 65. 
5 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, P 76. 
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    :بأقاليم الجنوبتحسينات تربية المواشي  -3
من بني أهم التحسينات اليت اختذا اإلدارة الفرنسية هو إنشاء مزارع منوذجية بغرض االستغالل    

ة بأقاليم اجلنوب خاصة تربية األغنام، وتعترب حمطات التجارب بكل من األمثل للموارد الطبيعي
تعظميت التابعة مللحقة األغواط وعني بن النوي التابعة مللحقة بسكرة والعرفيان التابعة مللحقة توقرت 
جتسيدا للسياسة الفرنسة، حيث عملت اإلدارة الفرنسية على استحداث طرق تتعلق برتبية األغنام 

ع الظروف اخلاصة ذه املناطق،  ففي منطقة تعظميت مت حفر آبار من أجل توفري مصادر تتماشى م
املياه من احملطة واليت تستغل يف أوقات اجلفاف، وإتباع الطرق االنتقائية الختيار أحسن السالالت 

يها، من خالل جلب الكباش ذات النوعية اجليدة واستبعاد الكباش اليت ال تتمتع بالصفات املرغوب ف
وبفضل هذه اإلجراءات مت احلصول على قطعان تتميز بالعديد من الصفات املرغوب فيها من زيادة 

  .1الوزن والطول
خروف  41م ويتكون من 1907ديسمرب  31تشكل أول قطيع لألغنام يف بلدية اجللفة يف    
نعجة، وثاين قطيع يف مشرية بطلب من السلطات احمللية من أجل حتسني  93محل و  53و

اح هذا إلجن، و )Mérinos( نوسيمير الصوف ومت االستعانة بإثنان وثالثون كبشا من ساللة 
  . 2فرنك 3.112بلغ قدره م اإلدارة تاملشروع خصص

ونظرا للنجاح الذي حققته حمطة تعظميت عملت اإلدارة الفرنسية على توسيع هذه السياسة من    
ة ثانية لرتبية األغنام باجلنوب الوهراين كوا تتميز بظروف طبيعية مالئمة لرتبية إنشاء حمط خالل

اإلدارة الفرنسية بإجراء جتارب قصد  األغنام خاصة يف كل من البيض ومشرية وعني الصفراء، وقامت
احلصول على أحسن السالالت من خالل اعتمادها على طرق خمتلفة كاالنتقاء واإلخصاء 

ألف فرنك، ويتم إدارا من  700واالستبقاء على أحسنها وبلغت تكلفة إنشاء هذه احملطة حوايل 
لطات احمللية ويف بعض األحيان طرف احلاكم العام عن طريق مصلحة تربية احليوانات وبواسطة الس

، كما شرعت يف دراسة مشروع آخر ثالث بإنشاء حمطة لرتبية األغنام السكانبالتنسيق مع قيادات 
متتع منطقة  إىليف أوالد جالل نظرا لنجاح التجارب يف كل من تعظميت واجلنوب الوهراين باإلضافة 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Cinquième Partie, Année 1950, Op.cit, pp 178 - 182. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 81. 
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 700الصوف وبلغت تكلفة هذه احملطة حوايل أوالد جالل بساللة ممتازة من ناحية الوزن ونوعية 
ألف فرنك خصصت من ميزانية أقاليم اجلنوب ومت اختاذ نفس اإلجراءات التحسينية املتبعة يف كل 

  .1من تعظميت وأوالد جالل

  :لمواشيل مكافحة األمراض المهددة -4

 اإلدارةولكن  ،م1907موسم سنة  أصيبت املواشي مبرض اجلدري مبلحقة األغواط خالل    
رأس من األغنام خاصة  186.740الفرنسية تكفلت ا سريعا حىت ال تنتشر وقامت بتلقيح 

ر  وباء البونزيق إىلم تعرضت قطعان املواشي 1911، ويف سنة 2املوجهة للتصدي

)strongylose boun'zigh ( سبب يف هزال العديد من القطعان اليت ال يستفاد ت يالذ
من ذحبها، وهذا املرض ليس لديه عالج بيطري بل يعاجل طبيعيا عند نزول املطر، وكذلك تعرضت 

وهذا املرض لديه عالج طبيعي  )Tiaf( الطرافأمراض أخرى مثل وباء  إىلقطعان أقاليم اجلنوب 

حيث أكد أن أعراض اإلصابة ) Larrieu( الريوباألعشاب وهي جتربة قام ا الطبيب البيطري 
ذا املرض تبدأ باضطرابات هضمية وانه مرض معدي، وجيب إبعاد املواشي املصابة، ومت تأكيد هذا 

ت عنوان اخلروف يف يف دراسته حت )Boquet(كات بو  الطبيب البيطري العالج من طرف
م مت إدراج التلقيح ضد األمراض املعدية مثل 1913، ومنذ األول من جانفي 3الصحراء القسنطينية

، أما يف املناطق التلية فقد ظهر مرض احلمى 4م1914اجلدري كمشروع قانون ليصادق عليه يف 
- 1914يف املوسم الرعوي  ، وتعرضت األغنام 5القالعية وقامت اإلدارة الفرنسية مبتابعته وحماصرته

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Cinquième Partie, Année 1950, Op.cit, pp 210 - 212.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Ibid, p 82.   
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 54-55. 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 59. 
5 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 59. 



  الفصل الرابع==================    م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

126 

 

اجلفاف  إىلرأس، إضافة  24300الذي أتى على  )Reuch( الروشمرض  إىلم 1915

  .1وهجوم اجلراد على اغلب املراعي

  النشاط الحرفي والصناعي بأقاليم الجنوب الجزائري: المبحث الثاني 

ليم الجنوب الخطوط العامة للسياسة االستعمارية في مجال الصناعة بأقا: المطلب األول 

  الجزائري

  :الصناعة التقليدية - 

تعترب الصناعة اليدوية التقليدية من املوارد اليت توفر دخال لبعض العائالت وتتم داخل البيوت أو    
خارجها أو داخل الدكاكني، ويوجد يف أقاليم اجلنوب العديد من الصناعات التقليدية اليت يقوم ا 

واليت تتميز بكوا تصنع من مواد حملية وأصلية، ومن بني هذه الصناعات جند  السكانالسكان 

املشهورتان مبنطقة جبال  (Djerbi) الجربيو (Smyrne)السميرن صناعة الزرايب مثل زربية 
الذي تشتهر به اغلب أقاليم  3واألفرشة والقفطان والقشابية والربنوس ، كذلك جند احلويل2عمور

                                                           

     :ينظر. من أعراض هذا املرض هو أن تصاب املاشية باحلمى الباردة 1
- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Ibid, p 60.    
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 174 - 175.           
هو لباس تقليدي فضفاض شائع يف اجلزائر خاص بالرجال، وهو عبارة عن ثوب مصنوع من الصوف أو : الربنوس أو الربنوص 3

الوبر يوضع على األكتاف وله غطاء على الرأس، كان العثمانيون إذا ولو موظفا ساميا أعطوه الربنوس رمزا للسلطة على الرعية، 
ني الذين كانوا يقدمونه كهدية لبعض شيوخ القبائل أو شيوخ الطرق الصوفية وغريهم من ليبقى معمال ذه الصفة عند الفرنسي

األتباع للسلطة االستعمارية، كما عرفت العديد من املناطق اجلنوبية بصناعة وبيعه يف األسواق األسبوعية والتشهري به يف اجلرائد  
  : كجريدة األمة بالطريقة التالية

دي غاية لصاحبه عدون بن احلاج إبراهيم التاجر يف مسعد حكم اجللفة مبناسبة دخول اخلريف مسع) أشعل(حمل ابرانس «  

من أرقى طراز ومستعدون إلرساهلا يف أسرع وقت ملن يطلبها ) شعلأ(وهجوم الشتاء بقساوة برده فإننا جلبنا كمية وافرة من ابرانس 

 Addoun Ben Hadj Brahim(تهاز هذه الفرصة قبل الفوات نابخميطة أو غري خميطة فبادروا 

Commerçant à Messaâd( « .ينظر  :  

م، ج روفيقو 1926نوفمرب  03ه املوافق لـ 1355شعبان  17، الثالثاء 70، العدد جريدة األمة: إبراهيم بن احلاج عيسى -
  . 02اجلزائر، ص 

  .281 - 280، ص ص المرجع السابق: رضوان شافو -
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 1والِقَرْب والركوة والعمورة والُقَللاجلنوب، وهناك العديد من الصناعات احلرفية مثل صناعة الدالء 
وغريها من األوعية اليت تصنع من اجللود والرتبة الطينية، وكذلك انتشار حمالت احلدادة والنجارة 

، كما جند احلايك الذي 2والسبائك واحللي وصناعة الفخار والدباغة واخلياطة والطرز وصناعة األحذية
وصناعة الزرايب يف منطقة قمار، ويف كوينني واورماس تشتهر به منطقة واد سوف خاصة يف منطقة  

 البروو) Maitrat(ميترات هذا اإلطار وحتت إشراف اإلدارة الفرنسية قام القائدان 

)(Labrue بإنشاء معهد للتكوين يف هذه الصناعات.   

  :الصناعات العائلة  -

  :صناعة الحايك -أ

يتميز سكان قرية كوينني بصناعة احلايك الذي يتم صناعته من الصوف والقطن، كما تتم عملية    
حياكته وخياطته ذه املنطقة وتتداول العديد من الروايات الشعبية على أن بدأ صناعة احلايك يف 

لزواج من امرأة مبنطقة نفطة سنة عندما قام رجل من منطقة كوينني با 130قبل  إىلهذه املنطقة تعود 
التونسية، وهي املنطقة األصلية للحايك، فقبل دخول االستعمار كانت صناعته حكرا على ستة 

 السكانعائالت ولكن بعد تشجيع اإلدارة الفرنسية له، مت توسيع هذه الصناعة شيئا فشيئا على بقية 
سنة مت توسيعه  30كوينني وبعد   حريف يف قرية 400 إىلسنة  20ليصل عدد احلرفيني بعد حوايل 

 150 إىلملنطقة اورماس إال أا اقل أمهية من ناحية اجلودة وعدد احلرفيني الذين وصل عددهم 
حريف، وبعد إدخال احلرير يف صناعة احلايك تراجعت صناعته من الصوف بشكل كبري ، واحلايك 

سنتيمرت مع عصابات من  25 األكثر اتقانا هو الذي يصنع بعصابات من احلرير ويبلغ مسكها
مدة  إىلسنتيمرت، وعملية نسجه تقوم به امرأتان وتستمر  03 إىل 02الصوف يرتاوح مسكها من 

                                                           

اإلبل تستعمل حلمل املاء وحفظه وتربيده يف فصل الصيف، أما الركوة جلد ة وهي مصنوعة من جلد املاعز أو بَ رْ القرب مفردها قِ  1
  :ينظر. فهي علبة مصنوعة من جلد املاعز، أما العمورة فهي دلو مفتوح الفم مقام على عود مستدير

   . 97، ص  نفسه: رضوان شافو -
جللود يف اغلب أقاليم اجلنوب ومن بني املناطق اليت اشتهرت بصناعة الدباغة جند أولف بأدرار وبرج باجي تنتشر عملية دباغة ا 2

   :ينظر. ببشار )Manouga(منوقة خمتار ومنطقة 

  . 141 – 134، ص ص 1، ج المرجع السابق: حممد الصاحل حوتية -

 313املرجع السابق، ص ص م ،1962-1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان -
– 314. 
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مثانية أيام أما املرأة الواحدة فتبقى حوايل مثانية عشر يوما، ويتمرن الفتيات الصغار على الصوف بدءا 
  .سنوات 10سنوات ويقمن بالنسيج يف السن  05 إىل 04من 
قطعة يف األسبوع، ويكثر الطلب على  250وينتج سكان منطقة كوينني واورماس ما يقارب الـ    

احلايك يف فصل الربيع ويباع يف السوق األسبوعي كل يوم اثنني ويشرتى من طرف جتار قسنطينة 
 يف ثالث احلايك احلريري إال جوباتنة وغرداية وتوقرت واجللفة وعني البيضاء وتونس، وال ينس زائرواجل

مناطق وهي القنطرة بالقرب من بسكرة وكوينني بالواد ونفطة بتونس وتبلغ قيمة املبادالت املتعلقة به بـ 
   .1ألف فرنك 200

ويعترب الصوف واحلرير مها املواد األساسية لصناعة احلايك ويتم شراؤمها يف كل من منطقة كوينني    
رماس يأيت من تونس، وحيتكر جتارته أربع أو مخس جتار والواد، وكل الصوف املستعمل يف كوينني واو 

أثرياء، وكل احلرير املستعمل يف صناعة احلايك هو من اللون األبيض وهو على أربعة أنواع وسعره 
يرتفع وينخفض بثالث أضعاف يف نفس السنة، ومبا أن سعر املواد األولية للحايك مرتفعة فان 

فرنك وأصبح بعدها بسعر  80حلايك من النوع األول بقيمة الطلب علية بدأ يتناقص، فكان سعر ا
  :هو ما يلي السكانفرنك، وأسباب هذا الرتاجع حسب  30

واصحبوا يفضلون الشاش وال يتواجد إال يف  السكاناحلايك هو لباس فاخر وشيئا فشيئا تركه  -1
 .املدن

لة اليت ال تكلف جهدا واقل منافسة احلايك التونسي وحىت الفرنسي نظرا لكوما يصنعان باآل -2
 . مثنا
  . يرتك صناعتها السكانسعر احلايك املتذبذب وأقل مردودا مما جعل الكثري من  -3

وللخروج من هذه املشاكل قامت اإلدارة الفرنسية ببعض اإلجراءات اليت تتمثل يف إجياد وسائط    
إلنعاش هذه الصناعة، إال أا مل تكن ناجعة كون لباس احلايك باهظ الثمن ويفوق القدرة الشرائية 

يث نسقت مع لألهايل، ولتفادي اندثار هذه الصناعة أصبح دور اإلدارة الفرنسية هو فقط وسيط حب
  .2الغرفة التجارية بليون إلجياد أسواق خارجية تروج للمنتوج

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 56 - 57.  
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 58 - 60.  
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   :صناعة الزربية -ب

حتظى صناعة الزرايب يف واد سوف أهيمه كبرية واليت تتميز بنوعية وألوان خاصة، ومن أجل    
من  الصناعة عملت اإلدارة الفرنسية على تعميمها يف منطقة واد سوف وباقرتاح هاالستفادة من هذ

السلطات احمللية قام احلاكم العام بإنشاء ورشات لتعليم وصناعة الزربية يف منطقة قمار ومت ختصيص 
  .   1أالف فرنك هلذا املشروع 04قرض قدره 

باقاليم جهود اإلدارة االستعمارية في مجال إنعاش الصناعة التقليدية : المطلب الثاني 

  :الجنوب
يتمتع اجلنوب اجلزائري بتوفر كميات هائلة من الصوف واجللود إال أا ال تستغل بالشكل    

املطلوب، وهذا ما حفز اإلدارة الفرنسية على فتح معامل لتشجيع احلرفيني على اإلنتاج يف كل من 
على استغالل إمكانيات اجلنوب من أجل تدعيم و البيض ومشرية وعني الصفراء وكولومب بشار، 

االقتصاد االستعماري من خالل استغالل ورشات احللفاء والنخيل يف صناعة احلبال والزرايب 
صناعة األفرشة والقفطان إال أن هذه األخرية مل تعط نتائج مشجعة، ويف  إىلواألغطية، باإلضافة 

م قدمت املنظمة احلرفية بأقاليم اجلنوب إحصائيات فتح الورشات وهي  1944ديسمرب  31
  :كالتايل

 :إقليم عين الصفراء -1

مت افتتاح معملني لألخوات البيض لنسج الصوف وصناعة احلايك والربنوس واألحذية والسرتات    
 500 إىلحو  إىلورشات تعليم صناعة الزرايب، وتصل طاقة إستعاب هذان املعمالن  إىلباإلضافة 

قنطار من الصوف، كما مت افتتاح  يف ملحقة مشرية معمل حريف للغزل والنسيج وحياكة الصوف 
قنطار، كما مت افتتاح ورشتني، ومت افتتاح معمل مىن  80وصناعة األحذية والربنوس بطاقة إستعاب 

ر من قنطا 50إستعاب  طرف لألخوات البيض للحياكة والغزل والنسج مبلحقة عني الصفراء بقدرة
 بالصوف يف السنة، إضافة مت افتتاح مركز للصناعات احلرفية لغزل والنسيج واحلياكة مبركز كولوم

قنطار من الصوف، وافتتح مركز للدباغة اجللود يف العبادلة، وافتتاح مركز  70إستعاب  بشار بقدرة
- س وتواتقنطار يف السنة يف كل من بين عبا 250للصناعات احلرفية للنساء بطاقة إستعاب 

 . قورارة
                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 60.  
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  :إقليم غرداية -2

مت افتتاح معمل الستغالل احلفاء واألعمال املتعلقة ا يف ملحقة اجللفة وإنشاء معمل لألخوات    
معمل لصناعة الزرايب واألغطية واحلايك، ويف  إىلالبيض يف األغواط وآخر يف عني ماضي باإلضافة 

نحاس والثاين للنجارة، كما افتتح معمل لصناعة الزرايب ملحقة غرداية افتتح مصنعني األول لصناعة ال
واملالبس الصوفية بغرداية، أما يف مركز املنيعة فتم افتتاح معمل للغزل والنسيج من قبل األخوات 

  .البيض

  :إقليم توقرت -3

 تلقى الصناعة احلرفية رواجا كبريا لدى سكانه ففي إقليم توقرت مت افتتاح العديد من الورشات    
التحويلية للصوف وصناعة احلايك، أما يف ملحقة أوالد جالل فتنتشر صناعة اخلزف وتشتهر 
ملحقة بسكرة خاصة يف سيدي عقبة وزريبة الواد بصناعة النسيج والصناعات اجلريدية، وقامت 

  .األخوات البيض بإنشاء معمل للتكوين يف جمال احلرف اليدوية

 :بورقلة السكانمعامل  -4
يف هذا اإلقليم مت افتتاح يف ملحقة ورقلة معمل لصناعة الزرايب واألغطية وورشة للغزل، إما يف    

جر فتم تشييد مركز حريف يف جمال دباغة اجللود يف كل من جانيت وغات بطاقة إستعاب ر ملحقة آ
األحذية عامل، وبالنسبة مللحقة عني صاحل فقامت اإلدارة الفرنسية بفتح مركز حريف لصناعة  40

  . 1مبنطقة أولف السكانعامل يف جمال صناعة أحذية  20عامل، وتوظف  40بطاقة إستعاب 

  جهود اإلدارة االستعمارية في مجال تنمية الصناعات االستخراجية: المطلب الثالث 

االهتمام الفرنسي بالصحراء اجلزائرية خاصة بعد اكتشاف الثروات الطبيعية املتنوعة، وحىت  ازداد   
ضمن استغالهلا كثفت عمليات االستكشاف والتنقيب من أجل االستفادة منها وإحلاق االقتصاد ت

صرح به  ومبا أنه ال ميكن فتح مصانع حتويلية يف اجلزائر حسب ما اجلزائري باالقتصاد الفرنسي،

ميكن لفرنسا أن تنشأ صناعة ثقيلة وحتويلية دقيقة  ال « :)Erik Labonne( إيريك البون
اقتصادية أو إستخراجية بإفريقيا لذلك يلزمها الرتكيز بإمكانياا يف بعض املناطق بإفريقيا، اليت تزخر 

مث جاء تركيز فرنسا على استخراج املواد  ومن ،»حبقول منجمية وطاقوية ذات أمهية إسرتاتيجية 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 221- 224. 
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، وتشجيع عمليات البحث واالستكشاف حيث مت 1تصنع يف فرنسااألولية وتصديرها خاما ل
يف و  م،1888نوفمرب  17اكتشاف نتوءات من خامات النحاس يف تقرير مصلحة املناجم بتاريخ 

الواقع على بعد مثانية كيلومرتات من  البيوضمت منح إذن للبحث عن الفحم يف جبل  م1903 سنة
، 2جمتمعة يف احلجر الرملي التصريح طبقات رقيقة من الفحمحب وجد صاو  ،لبيضاجلنوب الغريب ل

 استغالله يف منتصف بدايةاكتشاف الفحم احلجري مبنطقة القنادسة و  متم 1907ماي  16يف و 
حتت إدارة شركة السكك احلديدية اليت أصبح هلا حق امللكية واالستغالل مبقتضى  3م1917سنة 

غاية اكتشاف النفط كبديل  إىل، ليظل مصدر الطاقة منذ اكتشافه 4م1922ديسمرب  11مرسوم 
 -  1918بني سنيت  الفحم احلجري يبني كمية اإلنتاج املسجلة منالتايل بياين النحىن وامل ،له

  :5م1947
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .247املرجع السابق، ص  م،1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان 1
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, pp 326 - 327. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 138. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 376. 
     :  ينظر 5

املرجع السابق ، ص ص  م،1962-1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان  -
251 – 253.   

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Ibid, p 380. 
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 1918بني سنيت  الفحم احلجري يبني كمية اإلنتاج املسجلة منالذي بياين النحىن املومن خالل   
نالحظ أن كمية اإلنتاج واالستغالل تضاعفت، ومن بني املشاكل اليت كانت تواجه  م1947 -

املسافة املشرفة على استغالل الفحم احلجري مبنطقة القنادسة هو ارتفاع تكلفة النقل وبعد  الشركة
كلم ونقص اليد العاملة ورداءة نوعية الفحم املستخرج حيث يرتب يف الدرجة   800اليت تقدر بـ 

توفري أكرب عدد ممكن من  إىل، ومن أجل الزيادة يف وترية اإلنتاج جلأت شركة املناجم 1اخلامسة
املغربية وكذلك األيدي العاملة سواء كانت متخصصة أو بسيطة من القبائل احمللية أو من القبائل 

وااليطاليني الفارين من األوضاع غري املستقرة يف بلدام ومل تسمح هلم الظروف  ينياإلسبان
  . 2باالستقرار يف مشال اجلزائر

ونتيجة احتياجات الصناعة الفرنسية للمواد اخلام فقد عملت على توسيع دائرة البحث عن املواد    
البحثية ) عقد امتياز(يوضح الرتخيصات  06امللحق رقم و نوبية األولية لتشمل العديد من األقاليم اجل

  .3م1921 - 1920 - 1919اليت كانت سارية خالل سنوات  
  

                                                           

  .252، ص  املرجع السابق م،1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :برشانحممد  1
 .256 -255ص  ، ص نفسه 2
  .194 ، ص06ينظر للملحق رقم  3

  م1947 - 1918بين سنتي  الفحم الحجري منحنى بياني يبين كمية اإلنتاج المسجلة من
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  النشاط التجاري بأقاليم الجنوب الجزائري: المبحث الثالث 

دعم النشاط التجاري عمارية من وراء بعث و أهداف السياسة الفرنسية االست: المطلب األول 

  الجنوب الجزائريبأقاليم 

عرفت الصحراء حركة جتارية واسعة بني مدا الداخلية ومع البلدان ااورة هلا وارتبطت       

 هكاردوغدامس وغات واملغرب وتونس، فالكاتب  تادمكة غاوباألسواق املهمة يف متبكتو و 

)Hacquard (ا  « :صف متبكتو بقولهيمنتهى القوافل التجارية اآلتية من الشمال احململة  إ

يتوجب على  «:أمهية ورقلة التجارية بقوله إىل Feraud) (فيرو، فيما أشار 1»بامللح والتمر والتبغ
  . 2»مني حركة التجارة يف هاته املناطقأاإلدارة االستعمارية ضرورة السيطرة على ورقلة حىت يتم ت

وعندما متكن االستعمار الفرنسي من بسط سيطرته على الصحراء اجلزائرية عمل على تشييد    
التجارية ا من اجل التبادل يف كل من البيض واألغواط وبسكرة وعني  3املراكز وإقامة األسواق

ائع الصفراء وبين ونيف وبشار وتوات اليت تعترب مهزة وصل بني جتارة السودان الغريب ومعربا لبض

موغادور جزيرة و املغرب، وعني صاحل اليت تقع على مسافة متساوية بني اجلزائر مشاال ومتبكتو جنوبا 

)Mogador(4 شرقا وهي ملتقى الطرق الصحراوية اليت تربط مشال القارة  طرابلسو  غربا
وهذه املراكز تعترب حمطة انطالق واستقبال  ،5بالسودان فضال على أا مركز ممتاز لتمويل التوارق

                                                           

 .145،ص 1، جالمرجع السابق :حممد الصاحل حوتية 1
2 Daumas (Col) : Le Sahara Algérien (études, géographiques, statistiques et 

historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie ) , 
Paris, 1845, P 11. 

كان بناء أول سوق أسبوعي يف مركز بين ونيف بعد أن دعمته السلطات االستعمارية بكل الوسائل املادية واألمنية من اجل أن   3
يكون أهم سوق جتاري يف منطقة اجلنوب الوهراين خاصة انه يقع يف نقطة حدودية مع املغرب األقصى، ومما زاد يف نشاط حركته 

جلنوب، وما مييز ام وساعد على توسيع التجارة الفرنسية حنو 1903بين ونيف يف مارس  إىلية التجارية هو وصول السكة احلديد
العامة  عا وضاأل ملناقشةهذه األسواق التجارية بكوا متثل ملتقى تتجمع فيه أفراد القبائل القادمة من كل صوب، وفضاء رحبا 

  :ينظر. واخلاصة يف البالد

 . 274املرجع السابق، ص  م،1962-1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان -
  .كيلومرت  1.5ـ باملغربية  الصويرة ُد عنتَبعُ . وتُعتُرب أكرب جزيرة يف املنطقة الصويرة ، تنتمي جلزرمغربّية جزيرة هي :موغادور 4
  : ينظر 5

  .110، املرجع السابق، ص )1912-1881(توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي -

 .278 - 274، ص ص نفسه :برشانحممد  -
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القوافل، لتشهد هذه األقاليم حركة جتارية من جديد حتت رقابة اإلدارة الفرنسية بعدما ركدت ملدة 
  .زمنية طويلة نتيجة املقاومة وعدم االستقرار األمين

صاعد مستمر ومنذ إنشاء أقاليم اجلنوب كانت حركة التجارة سواء الداخلية أو خارجية يف ت   
، إال أن التجارة ذه األقاليم غري مكتفية ذاتيا 1بسبب استئناف النجارة بني تيدكلت والسودان

  :وجتارته تتمحور فيما يلي 
بالنسبة للواردات فتتمثل يف املواد االستهالكية كالقمح والشعري والقهوة والسكر والشاي واملواد  -أ 

 .عةاملصنعة كون املنطقة غري مؤهلة للصنا
الصادرات وتتمثل يف املنتجات الفالحية مثل التمور واحللفاء أو الثروة احليوانية مثل األغنام  - ب

  . واإلبل
مع الشمال اجلزائري وقد تتوسع للمغرب األقصى وتونس كونه  تتم يف األغلبوهذه املبادالت    

الطريق الرئيسي للمبادالت مع فرنسا والدول اخلارجية، وتلعب أيضا حركة القوافل يف إنعاش التجارة 
التالية بيانية العمدة واأل رة وتيدكلت وحنو إفريقيا الوسطى،ذه األقاليم وخاصة يف منطقة توات وقورا

  :2م1927سنة  إىلم 1910بادالت التجارية ألقاليم اجلنوب من سنة توضح قيمة امل
  

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 81. 
2 voir: 
- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p99. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p92. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, Année 1916, Op.cit, p 99. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p96. 

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p  388  
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تقريبية وأقل من الواقع ألنه ال يوجد إال حاجز قيمها  ومن خالل حتليل األعمدة البيانية اليت تعترب   
، كما أن التجارة متارس بشكل حر بني املنطقتني 1مجركي واحد بني أقاليم اجلنوب واجلزائر العاصمة

الشمالية واجلنوبية، والكثري من املبادالت التجارية تتم خارج سيطرة اإلدارة االستعمارية بسبب أن 
الرقابة تتم فقط على مستوى الدوائر الكربى املشكلة ألقاليم اجلنوب، كما أن قيمة املنتوجات ختتلف 

   .من منطقة ألخرى نظرا لتباعد املناطق عن بعضها البعض
 جلنوب بقيت تقريبا ثابتة حىت سنةالقول أن احلركة التجارية منذ إنشاء أقاليم اوبشكل عام ميكن    

مليون فرنك  32مليون فرنك منها  63ال تتجاوز  م1906حيث كانت قيمتها سنة  ،م1914
 52م إال يف حدود 1907مليون صادرات، ومل تصل قيمة هذه املبادالت يف سنة  31واردات و 

لذي نتج عنه تناقص يف عدد اخلرفان املوجه للتصدير، ويف سنة مليون فرنك بسبب اجلفاف ا
مليون فرنك وهي متكافئة من حيث الواردات  61 إىلم ازدهرت احلركة التجارية لتصل 1909

م 1913 إىل 1910املتمثلة يف احلبوب والصادرات املتمثلة يف التمور والصوف واحللفاء ومن موسم 
وهذه الزيادة  2مليون 69 إىلبادالت التجارية اليت وصلت نالحظ تصاعد طفيف ومتقطع حلجم امل

بسبب خلق عالقات جتارية مع قبائل اجلنوب الوهراين وتافياللت وكذلك حتسن القدرة الشرائية 
  . ألهايل املناطق اجلنوبية

مليون فرنك بسبب  54مل تتجاوز و م كانت قيمة املبادالت التجارية منخفضة 1914أما يف سنة    
ع احلرب العاملية األوىل وتوقف النقل البحري الرابط بني اجلزائر وفرنسا يف األشهر األوىل، ومن اندال

بيع منتوجام من التمور واألغنام بسبب تناقص الطلب عليها،  السكانجانب آخر مل يستطيع 
 السكانوكذلك تناقص املنح احلكومية على اغلب االستثمارات الفالحية النشغاهلا باحلرب، وخوف 

  .من كساد املنتوجات مما جعلهم يتخلصون من منتوجام بأقل األمثان اليت وجهت لالستهالك احمللي

                                                           

مجركية أمام التبادل التجاري عرب الصحراء نقاط مراقبة م مرسوما يقضي بوضع 1843أصدرت السلطات االستعمارية يف سنة  1
م مت إلغاء املرسوم 1853اجلزائرية والدول ااورة من اجل محاية املنتوجات الفرنسية اليت تسوق يف اإلقليم الشمايل، ويف سنة 

م مت 1896العالقات التجارية، ويف سنة هذه من اجل إعادة إحياء  األقصى الوبة من تونس واملغرباملتعلق مبنع استرياد املواد 
  :ينظر. الصحراء  إىلإلغاء التعريفة اجلمركية املفروضة على الواردات املتوجهة 

 272ابق، ص ص املرجع الس م،1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان -
- 280.   

2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 385- 387. 
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م واخنفضت بشكل خفيف سنة 1920م و1919وبشكل عام فاحلركة التجارية قد ارتفعت سنة    
 إىلم 1922م حبيث وصلت سنة 1926م و1922م وتواصلت يف التزايد ما بني 1921

فرنك ويف سنة  439.862.000 إىلوصلت  1926فرنك ويف سنة  181.267.000
  .م عرفت تراجعا طفيفا يف قيمة املبادالت التجارية1927

  أهم سلعها طبيعة هذه التجارة و : لب الثاني المط

خاصة بني قبائل  قبل االحتالل الفرنسي كانت الواحات هي املقر األساسي للتبادالت التجارية   
ى اليت تأيت حمملة باحلبوب واملاشية واملنتجات اليت كانت تصنع والقوافل جنوب املغرب األقص

القادمة من النيجر والسودان حمملة بالقطن وبعض الترب واملعادن الثمينة األخرى وكذلك العبيد الذين 
هذه املبادالت تكون عملتها هي املقايضة بالتمور، ولكن يف أغلب يتم بيعهم يف عني املكان، و 

حيان يتم التبادل نقدا بالفضة اليت تسمى قوراري واليت وصل قيمة التبادل ا حوايل ما بعض األ
ألف فرنك، وعندما خضعت الصحراء اجلزائرية لالستعمار الفرنسي أصبح ال يتعامل  170يقارب 

، ويف 1بسبب رفض السلطات االستعمارية الفرنسية التعامل ا وتعويضها بالفرنك السكانا 
ومنذ ذلك  ،2العبوديةر انقرضت عند القبائل املغربية والسودانية بعد معاهدة القضاء على جانب آخ

الوقت تناقص وتالشى التعامل ذه النقود مما فتح جمال للمضاربة والتهريب من جانب التجار 
  .بأقاليم اجلنوب اجلزائري

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 86 – .87  
 يف الرق تعارض عديدة حركات ظهرت حيث الفرنسية، الثورة غاية إىلو  عشر الثامن القرن أواخر الرق يف إلغاء بوادر ظهرت 2

االسرتقاق،  حترم قوانني سن إىل حكوماا إقناع حماولة بريطانيا يف الرقيق جتارة على القضاء مجعية منهم وأمريكا بريطانيا من كل
 م تشكلت أول مجعية لتحرير الرق والعمل على مقاومة جتارته1783مت حترمي الرق يف بريطانيا، ويف سنة م 1772ففي سنة 

م من أجل إلغاء جتارية الرق، لتصدر يف سنة 1788، أما يف فرنسا فقد تأسست مجعية أصدقاء السود سنة يف غرب إفريقيا خاصة
. م1850ألوروبية على سن قوانني إلغاء الرق، ليتم ائيا يف سنة م إلغاء الرق يف مستعمراا، وهكذا عملت الدول ا1794

  : ينظر
 – 197م، ص ص 1999، املكتب اجلامعي احلديث األزاريطة، اإلسكندرية، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: جالل حيىي -

207.  

 .90 – 69م،  ص ص 1965-ه1384،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، استعمار إفريقية:زاهر رياض  -
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ديسمرب  24وتنظيمها إداريا مبوجب قانون  االستقرار النسيب إىلما خضعت الصحراء اجلزائرية وبعد   
جتاوزت قيمة  1930ففي سنة  رغم ضعفها، السكانم عرفت جتارة التمور نشاطا بني 1902

  . 1مليون فرنك 70التجارة اخلارجية للتمور 

  التجارة داخل اإلقليم :المطلب الثالث 

  ): تيدكلت - قورارة  -توات (التجارة بين القبائل الكبرى للواحات الصحراوية  -أ

يرجع تاريخ حركة هذه القوافل للعصور الوسطى للقبائل العربية الكربى، وتعترب التجارة العابرة    
 إىلللصحراء عنصرا مهما يف بقاء العنصر البشري يف هذه املناطق وهي متتد من السودان جنوبا 

ال، وقدميا كانت جتارة العبيد العنصر األساسي هلذه القوافل إال أا اختفت كليا بعد املعاهدات الشم
سكان الواحات فالدولية، ويتم التبادل حاليا بني القصوريون وسكان الواحات وكذلك البدو الرحل، 

املختلفة واجلنب بتأمني اخلضروات والتمور بينما يقوم البدو الرحل بتأمني اللحوم يقومون والقصور 
، وتعترب النخلة واجلمل العنصران األساسيان لغىن 2والزبدة ويؤمن سكان املناطق التلية احلبوب املختلفة

احملطات  إىلأداة أساسية للتنقل بني الواحات وكذلك لنقل التمور  مبثابةأقاليم اجلنوب، فاجلمل 
صدر الرئيسي لعيش سكان اجلنوب وعملة اهلضاب العليا ووهران، أما النخيل فهو امل إىلالقريبة و 

التمور يف قورارة وتوات وتقارب الستني نوع وحتفظ جافة أو  أنواع منعدة التبادل التجاري، ويوجد 
  .معلبة يف جلود األنعام

كما أن أقاليم اجلنوب تتمتع مبصادر أخرى مثل التبغ واحلنة واخلضر اجلافة واملنتوجات املصنعة       
رباس والعجابات،أما الواردات فتتمثل يف الزيوت واحلبوب اليت يقوم ا سكان القصور كالدوكايل واجل

وكذلك الصوف الذي يعترب عنصر رئيسي يف بعض الصناعات احمللية مثل صناعة الدوكايل والربنوس، 
ستوردة وتربية األغنام واخلرفان وهي أهم مصدر اللحوم احلمراء اففة أو الطرية واملواد الغذائية امل

بعض املواد املصنعة مثل القطن وأدوات التنظيف والكربيت والصابون  إىلوكذلك التوابل إضافة 
والفضة، وقبل االحتالل الفرنسي كانت توجد عملة حملية قدمية ذات أصول مغربية يتعامل ا 

دالت، ويف السكان احملليون فقط، أما بالنسبة لتجارم مع سكان الشمال فقد كانت تتم عرب املبا

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 217. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 391-392. 
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عهد االستعمار الفرنسي أوجدت اإلدارة املعامالت النقدية واملقايضة، وحجم املبادالت التجارية فهو 
فر ثروام، وانه من و سنة ولكنه بطريقة غري نظامية حسب ثراء الرحالة وت 30يف تصاعد مستمر منذ 

الصعب إعطاء أرقام مضبوطة على احلركة التجارية قبل االستعمار الفرنسي ولكن بعد احتالل 
  .م1900 إىل 1875وخضوع مناطق اجلنوب الوهراين مت إعطاء بعض القيم التقريبية منذ سنة 

 منتظمة م كانت القوافل التجارية غري1901 إىل 1899ومنذ احتالل الواحات أي من سنة    
بسبب عدم أمن الطرق وقلة اجلمال اليت تنقل السلع واملواد، ولكن بعد تأمني الطرق أصبح بإمكان 
القوافل أن يسلكوا طريق الواحات بسالم، ويف السنوات األوىل لالحتالل الفرنسي مل تكن القوافل 

لكن بعد تسليح تسري حبرية وتتشكل من جمموعات منظمة من قبل القوم أو من سكان الصحراء، و 
بث السيطرة الفرنسية على العرق الغريب الذي كان  إىلالقوافل وتأمينهم  ودعمهم باألسلحة، إضافة 

  .إنشاء املراكز العسكرية يف منطقة زوزفانة وبين عباس والساورةو القبائل بعض مصدر إزعاج 
 إىلالتنقل إال أن وصوهلا  وبالرغم من اإلجراءات األمنية اليت جعلت القوافل تتزايد أعدادها وحرية

أقصى اجلنوب ملنطقة توات وقورارة يتطلب أيضا أن تكون اجلمال يف صحة جيدة وهذا خيضع 
لألحوال اجلوية من تساقط لألمطار وهبوب الرياح حبيث أن يف بعض السنوات ينفق الكثري منها 

مل يف منطقة البيض م وصلت مردودية اجل1928بسبب اجلفاف أو سوء األحوال اجلوية، ويف سنة 
  .   1فرنك 70 إىلفرنك ومشرية  102 إىلفرنك وعني الصفراء  140 إىل

  :توات وقورارة معالحركة التجارية  -ب

عرفت احلركة التجارية بني أهايل اهلضاب العليا وسكان توات وقورارة ركودا ملحوظا خالل موسم    
مجل  15.087م حيث تناقص عدد اجلمال املشكلة لقوافل اجلنوب الوهراين من 1911-1912

مجل، وهذا التناقص سببه بيع العديد من مجال النقل بالقطاع الوهراين لرجال األعمال  12.031 إىل
  . وجدةو غاربة بالدار البيضاء امل

ألف فرنك  نقدا، ووصلت  200فرنك منها  350.715 إىلوبلغ إمجال الصادرات يف الواحات    
ألف فرنك وبلغت تكلفة جتهيز القوافل من التغذية للعمال واحليوانات  331 إىلقيمة الصادرات 

 02 بزيادةفرنك للجمل أي  33ألف فرنك، وعندما حنصي أرباح القافلة جندها  70 إىلواإلقامة 
  :املالحظات التاليةمثال م 1912 -1911موسم قد أعطى م، و 1911فرنك بالنسبة لسنة 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 392 - 395. 
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هلذه القوافل خاصة فيما يتعلق باملبادالت املرخصة من طرف السلطات  احلركة التجاريةتطور  - 1
  .ض السلع كالدسم والصوف والبطاطااحمللية اليت مشلت بع

  .املعامالت التجارية سهلاالستعانة مبيزان ثنائي املؤشر كوحدة لقياس وزن السلع الذي  - 2
تطور الوضع األمين خاصة يف أودية زوزفانة وواد الناموس اللذان أمنا من طرف جمموعات من  - 3

  .اليت تعمل حتت سلطة اإلدارة احمللية السكان
هلذه النتائج احملفزة فان السلطات الفرنسية تطمح أن تكون املواسم القادمة أفضل من خالل ونظرا    

  . 1توسيع املبادالت التجارية مع واحات اجلنوب الوهراين واهلضاب العليا
م حققت القوافل أرباحا كبرية بسبب اإلقبال الكبري من قبل البدو الرحل على 1911ويف سنة     

فرنك للقنطار وهو  85 إىلك لندرا مما جعل أسعارها ترتفع، ووصل سعر التمور شراء التمور، وكذل
فرنك للجمل بالنسبة مللحقة البيض  22 إىل 21ضعف السنة املاضية، وتراوحت قيمة األرباح من 

  .2فرنك للجمل بالنسبة مللحقة مشرية 08 إىل 07ومن 
م فكانت املبادالت مرتفعة مقارنة بالسنة املاضية من حيث زيادة قيمة 1913أما بالنسبة لسنة    

الواردات وتنوع املواد املعروضة، وهو نفس الشيء بالنسبة للصادرات اليت عرفت ارتفاعا مقارنة 
ريا، وقد باملوسم املاضي وهذا راجع لزيادة عدد رؤوس املواشي وكذلك لكون حمصول التمور كان وف

  . 3تراجعت كمية احللفاء املعروضة للبيع

  : رج اإلقليم االتجارة مع خ: المطلب الرابع 

  :الحركة التجارية بين قوافل الجنوب الوهراني وواحات قورارة وتوات والساورة -أ

شهدت هذه القوافل حركة جتارية مزدهرة قبل جميء الفرنسيني وذلك من خالل املعلومات اليت     
قدمتها اجلمعية الفرنسية لرتقية العلوم يف املؤمتر املنعقد بوهران خبصوص حركة القوافل باجلنوب الوهراين 

حيث قدر عدد م والذي أكد على أن التجارة كانت نشيطة ما بني وهران وقورارة، 1888يف مارس 
مجل حمملة بالسلع والبضائع املتنوعة واليت  14.194إبل القافلة املتجهة حنو قورارة تقدر مبا يقارب 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 100 - 102. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, pp 94 - 95. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, pp 102-103. 
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فرنك، وعند رجوعها تكون حمملة بالسلع الصحراوية خاصة  42.724.970حنو  إىلتصل قيمتها 
فرنك،  97.588.250التمور واأللبسة التقليدية واألفرشة وغريها واليت تقدر قيمتها ما يقارب 

فرنك، وهذا ما دفع باملشرفني على هذه  53.858.280وتقدر قيمة األرباح الصافية حبوايل 
، وعندما 1اجلمعية التفكري يف استغالل هذه التجارة والسيطرة عليها لصاحل فرنسا واملستوطنني

احلركة التجارية م أعيد تنشيط هذه 1902خضعت الصحراء لالستعمار ومت تنظيمها إداريا بعد سنة 
  .ومبراقبة السلطات االستعمارية

وكانت تنشط القبائل الكربى القاطنة باجلنوب الوهراين يف شهري نوفمرب وديسمرب من كل سنة،    
 إىلوتكون أول انطالقة هلا يف منتصف نوفمرب وتنطلق من البيوض مبنطقة سيدي الشيخ ووصوال 

واملاعز واجلمال احململة بالسلع املوجة للتبادل كالقمح  قورارة، أما سلعها فهي تتكون من األغنام
والشعري والصوف والزبدة والسكر والصابون وسبائك الفضة، وبسبب الطابع السلمي هلذه القبائل 
فإا حتصلت على تصريح التجول بكل حرية من طرف اإلدارة الفرنسية، ويف طريق عودا يتم 

  .احراستها من أجل احلفاظ على دميومته
م وصلت معلومات لإلدارة الفرنسية تفيد أن هذه القبائل تعرضت 1907يف اية شهر نوفمرب    

لبعض قطاع الطرق، ومن أجل اجتناب هذه احلوادث مت إعطاء األوامر لكل املسامهني يف هذه 
ديسمرب  10 إىل 09القبائل حلضور االجتماع الذي عقد مبنطقة البيض ومت حتديد تارخيه ما بني 

لتحديد اإلجراءات األمنية الواجب اختاذها، ومن بني هذه اإلجراءات مت تكوين فرق من الدفاع 
الذايت وعريفني يقومان بتمشيط طرق التجارة بطريقة دائمة ويعلمان اإلدارة الفرنسية يف حالة أي 

ست شك، وهذه الفرق ختضع لفرق املخزن يف منطقة البيوض، كما مت تكليف فرق القوم واملهاري
الصحراوية لتيميمون والقصور لتغطية حراسة هذه القوافل اليت متر مبناطقهم، ويف منطقة بين ونيف 

بشار وتاغيت وبين عباس مت ختصيص فرق متنقلة هلم لتأمني جتارة قبائلهم، كما زودت  بوكولوم

                                                           

   .112، ص المرجع السابق: محزة بن قيطون 1



  الفصل الرابع==================    م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

142 

 

م قام 1912، ويف سنة 18741اإلدارة الفرنسية أهايل واد سوقر وواد زوزفانة بأسلحة من طراز 
  .2 74مكتب الشؤون األهلية بتزويدهم ببنادق من طراز 

من  11.145من املاعز و  410خروف و  2.240م من 1907وكانت تتكون القافلة سنة    
اجلمال حممل بالسلع مثل القمح والشعري وقرارات الصوف والزبدة واجلنب اجلاف والقهوة والسكر 

 80ألف فرنك وحيملون معهم  400 إىلالغذائية تصل  والشاي والصابون وقيمتها الكلية للمواد
ألف فرنك نقدا، والصعوبة الوحيدة اليت كانت تواجه هذه القوافل هو نقص نقاط املاء يف الطريق 

مت حتديد بعض مناطق املياه  السكانخاصة يف منطقة احلمادة، ولكن باالستعانة خبربات بعض 
   .انات خاصة اجلمال اليت تستعمل يف التنقلوبعض مناطق الكأل يف العرق لتغذية احليو 

واحات قورارة وهو التاريخ الذي يصادف موسم جين  إىلم تصل القوافل 1907ديسمرب  20يف    
التمور حيث يتم مقايضته مبختلف السلع احململة من قبل هذه القوافل، وتصل قيمة هذه املبادالت 

 إىل 30أخرى ويف الرجوع تنطلق القوافل من ألف فرنك بأشياء  13ألف فرنك و  250حوايل  إىل
أول فيفري سالكة نفس طريق الذهاب، وأحيانا تواجهها العواصف الرملية  إىلجانفي حىت  31

وبعض األمطار املومسية اليت تسبب يف إحلاق الضرر باحليوانات خاصة اجلمال اليت تنفق بسبب 
ا ما عدا نفوق بعض احليوانات اليت يرجح التعب، ويف هذا املوسم حققت هذه القافلة جناحا كبري 

  .زيادة احلمولة إىلسبب نفوقها 
م متجهة حنو واحات 1907ونظرا لنجاح هذه القوافل مت إنشاء قوافل أخرى ألول مرة سنة    

مجل، ومتر بكل من بين عباس وعني الصفراء وتتميز هذه الرحلة بالسهولة   600الساورة وتتشكل من 
الواد كون أن طريقها فيه العديد من نقاط املياه واملراعي، وهذه الرحلة أحدثت تطورا اقتصاديا يف 

  . 3الرابط ما بني زوزفانة والساورة
  
 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 74 - 75. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 93. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 74 - 76 . 



  الفصل الرابع==================    م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

143 

 

   :التجارة العابرة للصحراء -ب

منذ  بعد اهلدوء النسيب الذي عم الصحراء اجلزائرية بدأت حركة التجارة بني تيدكلت والسودان     
م 1907م واستمرت نتيجة املشاريع التنموية اليت قامت ا السلطات الفرنسية يف سنة 1907سنة 

، ونظرا حليوية هذه املشاريع فان 1آالف فرنك من ميزانية أقاليم اجلنوب 10 إىلمتها ووصلت قي
التجارة انتعشت ما بني تيدكلت ومنطقة أدرار ومتبكتو، واملستفيدين من هذه املشاريع هم جتار التبغ 

  .        2شحوماملواد األخرى مثل زيت النعام وال إىلوالتمور يف توات وكذلك جتار املواشي واإلبل إضافة 

  : التجارة مع أقصى الجنوب المغربي -جـ 

عرفت املناطق الصحراوية حركة جتارية قدمية كانت تربط بينها وبني اجلنوب املغريب فالطريق       
متبكتو من أشهر شبكات  إىلغاو مث  إىلالذي يربط بني سجلماسة وتوات وقورارة حنو عني صاحل مث 

، ويعترب موقع توات املمر الطبيعي لتجارة السودان الغريب 3الطرق املعروفة منذ القرن السادس عشر
، وملا خضعت هذه املناطق 4ولبضائع املغرب وحلقة وصل بني اجلنوب املغريب وغرب إفريقيا

، 5توات للشمال بدل املغربلالستعمار الفرنسي عمل هذا األخري على التحكم فيها وإخضاع جتارة 
ومت لفت االنتباه هلذه التجارة من قبل اإلدارة الفرنسية يف السنوات األخرية بشكل حصري مع  

م يف تقريره 1913كولومب بشار، فحسب ما صرح به القائد األعلى لدائرة كولومب بشار سنة 
بشار تأيت من تافياللت  بأن السلع املستوردة من املغرب عن طريق كولوم إىلالسنوي الذي خلص 

خروف  10.904بقرة و 260ومن منطقة قوير ومنطقة عني شري، وهذه البضاعة تتكون من 
قنطار من شعر املاعز  212قنطار من الفياليل و 234قنطار من الصوف و 198جلد و 8.844و

رنك، ألف ف 465 إىلقنطار من احلنة وكمية قليلة من القمح ووصلت قيمة هذه املنتوجات   33و 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 80. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 81. 
  .302 -  297، ص ص المرجع السابق: عمر أفا  3
 .142 – 141، ص ص 1، جالمرجع السابقحممد الصاحل حوتية،  4
 .17ص  ،)1945-1900(الفرنسية عبر الصحراء الجزائرية ودورها في تراجع التجارة التقليديةالتجارة غاشي مسرية،  5
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قنطار وهي اإلحصائيات املقدمة من طرف اجلمارك  32.112 إىلأما الصادرات فقد وصلت 
  . 1مبساعدة حمطة بشار

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1914, Op.cit, p 103. 
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   السكان: المبحث األول 

  التركيبة االجتماعية لسكان أقاليم الجنوب الجزائري : المطلب األول 
اليت تتميز خبصائص اجتماعية متثل فيه القبيلة املؤسسة  1القبائل العديد منتضم الصحراء اجلزائرية    

املنظمة حلياة أفرادها ومدى عالقتهم ببعضهم البعض أو عالقتهم بغريهم، ومتكنت من صياغة 
ما يتعلق م، جمموعة من األعراف يف خمتلف جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكل 

، وتتبع 2ولكل قبيلة يف الصحراء حميطها اخلاص الذي تعيش فيه وهلا جماهلا احليوي الذي تدافع عنه
أساس التنظيم االجتماعي، ويقصد ا جمموعة من  تعترباليت عند سكان البدو نظام اجلماعة  القبيلة

سة القبيلة، وختتص اجلماعة تتوىل رئاو األشخاص كبار السن يعرفون بإخالصهم وأمالكهم ودينهم 
جبميع املسائل ذات املصلحة العامة، كما انه ليس هلا توقيت خاص تعقد فيه االجتماعات وتقعد  

، وهي تبث يف مجيع املسائل املرتبطة ا كتقسيم األراضي الفالحية وتنظيم الري كلما جد جديد
وتشكيل القوافل التجارية واختيار  والبث يف مسائل الزواج والطالق واملرياث والفصل يف النزاعات

عناصرها، والبث يف مسائل احلرب والتحالف، أما سكان القصور والواحات فيتميزون بنمط السكن 
 3طبقات وبشكل هرمي يضم األشراف واملرابطون والعوام واحلراطني إىلوالرتاتب االجتماعي وانقسامه 

وجييد  سب، ويتوىل أمرهم أحد كبار القصروالعبيد، وختتلف هذه الطبقات من حيث الوظيفة والن

                                                           

  :ينظر. العرب والرببر واحلراطني والعبيدمنهم تضم الصحراء العديد من القبائل واألعراق  1
- Baquey (Lieutenant): La Pénétration Saharienne Résumé Historique  

1899-1905, Paris,  pp 11 – 13.  

- Soleillet Paul : L’Afrique occidental (Algérie, Mzab, Tidikelt), Avignon 
Imprimerie De  F, Seguin Ainé, 1877, pp 69 – 97.  

، 02، عدد 09، جملة آفاق علمية، جملد النظام القبلي في الجنوب الجزائري قبيلة ذوي منيع أنموذجا: مزوزي مومن 2
 .215 - 210م، جامعة بشار، اجلزائر، ص ص 2017

3
م االجتماعية كانت أقل من مكانة الطبقة األشراف واملرابطني فان فرص يقصد ا أنصاف األحرار، ومبا أن مكانته :الحراطين 

. العمل والنشاط كانت حمدودة أمامهم، وكانوا يزاولون مهنة بيع اللحوم ودبغ اجللود وبناء املنازل والزراعة وبعض احلرف اليدوية
  : ينظر

، أطروحة م19في الجنوب الجزائري خالل القرن السياسة الفرنسية ودور المستكشفين في التوغل  :عبد القادر مرجاين -
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، اشراف حممد جماود، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية 

  . 298 – 297م، ص ص 2020- 2019/ ه1441-1440واإلجتماعية، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، 
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النصح واملصاحلة ويف أغلب األحيان ال يتم انتخام بل يفرضون أنفسهم، كما انه يعرف الفرد بنسبه 
  .1منطقة أو مكان إىلاخلاص داخل هذا التجمع ويف بعض احلاالت ينتسب 

فكيك هذه الروابط والبىن وعندما خضعت الصحراء اجلزائرية للسلطة االستعمارية عملت على ت   
االجتماعية من خالل النفي والتهجري والتجهيل وبث النعرات العرقية والفتنة بني القبائل وتنشيط 

مبنحهم القروض وأخصب األراضي املنتجة وتوفري األمن هلم، مما  نياملستوطناحلركة التبشريية وتشجيع 
وحتطم العائالت الكربى اليت كانت متثل القيادة الروحية واملادية  ةنتج عنه تغري يف الروابط االجتماعي

  .2واإلدارية واالجتماعية والسياسية وأصبح كل جمتمع يعمل على فرض ثقافته وعاداته وتقاليده
كما عرف املستوى املعيشي لألهايل حالة من الفقر والبؤس والبساطة يف أوسع نطاق باتمع،     

لقمعية املتبعة من طرف اإلدارة الفرنسية ونوام من القياد وحتكمهم يف السكان وذلك جراء السياسة ا
العوامل املناخية  إىلويف ممتلكام وخاصة األرض اليت متثل املورد األساسي ملعيشتهم، إضافة 

، كما أن املستوى املعيشي يتباين بني سكان البدو 3الصحراوية اجلافة واحلارة وكذلك انتشار األمراض
وسكان القصور والواحات لتباين النشاط االقتصادي الذي ميارسونه، فسكان البدو يعتمدون على 
تربية املواشي متبعني الكأل وزراعة احلبوب املرتبطة بالتساقط الذي ينعكس سلبا على الوضعية املعيشية 

م اليت مست بشكل 1947- 1945وبني سنيت  4م1905خاصة يف سنوات اجلفاف مثل سنة 
يعتمدون على الفالحة كمصدر أساسي ملعيشتهم ولضمان فر سكان البدو، أما سكان القصور مباش

                                                           

  : نظري 1

 - 74، املرجع السابق، ص ص )1962- 1903(الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار: حممد برشان -
78.  

 .364 – 361ص ص  ،2ج ،المرجع السابق: حممد الصاحل حوتية -
  :ينظر 2
 .97، ص املرجع السابق، تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل روبري اجرون -

، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1954 - 1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية : حيىي بوعزيز -
 .35م، ص 2007اجلزائر،

 .329 – 328، ص ص المرجع السابق: رضوان شافو 3
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 46. 
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ختزين املنتوجات الزراعية خاصة التمور والقمح  إىل القصور استمرارية ووفرة الغذاء يلجأ سكان
  .1والشعري وبعض املنتوجات اليت يتم جتفيفها كاللحوم

  التطور العددي للسكان : المطلب الثاني 
  :السكان البدو -1

ألف نسمة والذين ميثلون تقريبا نصف  540م 1921بلغ عدد السكان البدو حسب إحصاء    
ثالث أصناف متثل املناطق اليت يقطنون فيها، فالصنف  إىلسكان أقاليم اجلنوب وينقسمون بدورهم 

قضون فصل األول ينحدرون من منطقة اهلضاب العليا والصنف الثاين من البدو الرحل الذين ي
الشتاء يف الصحراء والصيف يف مشال اجلزائر والصنف الثالث هم البدو الذين يقطنون الصحراء 
بشكل دائم وال جيتازون مراعي العرق أو احلمادة، ويعتمد البدو الرحل يف عيشهم على قطعام 

تها، وتعترب املراعي سواء كانت األغنام أو اإلبل، واليت تؤمن هلم مردودا مهما سواء ببيعها أو مبقايض
  .2آخر حبثا عن الكأل إىلأهم مصدر لضمان بقاء مواشيهم ولذلك يتنقلون من مكان 

  :حضرسكان الال -2
واألوروبيني واليهود يف املدن وقرى اهلضاب العليا والقصور  السكانيتشكل السكان احلضر من    

والواحات، وتعترب األرض مصدر معيشتهم فهم يقومون بزراعة احلبوب والزراعات التجارية واملعاشية 
، وقد متكن االستعمار الفرنسي من دراسة 3وكذلك زراعة النخيل، وحيدد التساقط جناح بساتينهم

عرب وبربر ومها خمتلفان عن بعضهم  إىلاملدن والقرى بأم ينقسمون  الرتكيبة السكانية لسكان
والوطن الذي  البعض من خالل األصول والنمط املعيشي والقاسم املشرتك بينهما هو عنصر الدين

                                                           

 .202، املرجع السابق، ص )1962- 1903(الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار: حممد برشان 1
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 108. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 110 -111. 
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، واجلدول التايل يبني إحصاء عدد سكان أقاليم اجلنوب املسلمني واألوروبيني مابني 1يدافعون عنه
  :2م1936 -1906سنيت 

  1936  1926  1921  1911  1906  السنوات/  تعداد السكان   

عدد السكان املدنيني حسب 
دون حساب (  إحصاء البلديات

  )اجلند والبدو الرحل
  :األوروبيني -
  :املسلمني -
   اموع -

  
  
  

5333  
431744  
437077  

  
  
  

5533  
481062  
486585  

  
  
  

4828  
537842  
542670  

  
  
  

4675  
531631  
536305  

  
  
  

8159  
629360  
637519  

عدد السكان العسكريني الثابتة 
  واملتحركة

  :األوروبيني -
  :املسلمني -
  :اموع-

  
  

5643  
3371  
9014  

  
  

3441  
4280  
7721  

  
  

1783  
3956  
5739  

  
  

2582  
2597  
5179  

  
  

2251  
2881  
5132  

دون ( عدد الكلي للسكانال
  :)حساب اجلند والبدو الرحل

  :األوروبيني -
  :املسلمني -
  :اموع -

  
  

10976  
435115  
446091  

  
  

8974  
485332  
494306  

  
  

6611  
541798  
548409  

  
  

7257  
534228  
541485  

  
  

10410  
632241  
642651  

م 1911  -1906العنصر األورويب كان ثابتا ما بني سنيت عدد من خالل اجلدول نالحظ أن   
وهذا بسبب حتسن احلياة االقتصادية واإلصالحات اإلدارية اليت خدمت  نسمة 5333حبوايل 

نسمة بسبب  4675 إىلم ليصل 1926-1921مصاحلهم، لينخفض عددهم ما بني سنيت 
حرص اإلدارة  إىل،  إضافة 3به رهماملغرب األقصى واستقرا إىلهجرم من إقليم عني الصفراء 

 4حصر األنعام من اجل الغرامة والضرائب اإلجبارية الفرنسية على إحصاء السكان كان القصد منه
                                                           

1 Paul Bourde, A Travers L'Algérie "Souvenir de L'excursion Parlementaire 

Septembre- Octobre 1879", G. Charpentier éditeur, Paris, 1880, pp 158 - 159. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 186 - 189. 
3 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 636.     
 .456، ص المرجع السابق :حممد العريب حرز اهللا 4
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نسمة موزعني  922009م فقد بلغ عدد سكان اجلنوب 1945نوفمرب  30أما بالنسبة إلحصاء 
  :حسب األقاليم على ما يلي

  .328902إقليم توقرت  -
  .286587إقليم عني الصفراء  -
  .247847إقليم غرداية   -
  .586731إقليم الواحات  -

  الرعاية الصحية للسكان بأقاليم الجنوب الجزائريو  الصحة: الثاني المبحث 

  البنية التحتية بأقاليم الجنوب الجزائري : المطلب األول 

  :عمال الصحة -1
يقوم األطباء العسكريون بأقاليم اجلنوب بالعديد من الواجبات وهم يعتربون إحدى ركائز التواجد    

، ومن وجهة النظر 2وحتسني ظروفهم االجتماعية السكانثقة االستعماري باملنطقة من خالل كسب 
اإلدارية يتمتع األطباء نوعا ما باالستقاللية حيث ال توجد مصاحل حملية متارس سلطة مباشرة على 
الطبيب ما عدا بعض الصالحيات لقائد الدائرة اليت ينشطون فيها، ولكن هذه الوضعية جعلت 

، مما جعل السكانع بعض األطباء يتمردون على اإلدارة الفرنسية ويف بعض األحيان يتعاطفون م
اإلدارة تفكر يف سن قوانني تضبط صالحيات األطباء، ويف هذا اإلطار مت إعداد مشروع قانون من 
طرف احلاكم العام لوضع هيئة تقوم مبمارسة السلطة الفعلية على الطبيب، وبعد مشاورات عديدة 

لشمال إفريقيا مت التوصل  بني احلكومة ووزارة احلرب واملفتشية العامة للصحة ومدير مصلحة الصحة
إنشاء مديرية الصحة بأقاليم اجلنوب باعتبارها اهليئة الوصية لكل ما يتعلق باخلدمات الطبية  إىل

 01م والذي دخل حيز التطبيق بعد 1918فيفري  15ألقاليم اجلنوب مبوجب مرسوم مؤرخ يف 
ة الصحية للعسكريني ولألهايل، م ليخضع األطباء هلذه اهليئة اليت تقوم بتوفري الرعاي1918افريل 

وكذلك تقوم بإرسال مفتشني ملراقبة أعمال األطباء ولدراسة كل االنشغاالت املتعلقة بالنظافة وحماربة 
األوبئة وتفحص مشاريع البناء والرعاية الصحية وتزويد األطباء باملخابر واألجهزة الضرورية، كما 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 107. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 139.   
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طبيب على رأس كل مركز يقوم بالرعاية الصحية م بتعني 1918قامت اإلدارة الفرنسية يف سنة 
لألهايل وتقدمي العالج ااين هلم وفحص تالميذ املدارس وزيارة األماكن العمومية وإجراء دورات 
التلقيح ومراقبة اللحوم، ويف بعض املراكز اليت حتوي أكثر من طبيب يقوم احدهم مبهام مدنية 

ء األقدم ويف حالة تساويهم تقوم مديرية الصحة بتعني واآلخر برعاية العسكريني، ويرأس األطبا
احدهم إلدارة املركز، ليبقى عدد األطباء املعينني من قبل وزارة احلرب بأقاليم اجلنوب منذ إنشاء 

  .مديرية الصحة غري كايف وال يليب احتياجات سكان اجلنوب
م  بسبب احلرب 1919قبل سنة  تناقص عدد العاملني بالقطاع الصحي بأقاليم اجلنوبو     

العاملية األوىل خاصة على مستوى العمليات أزمة حقيقية، ليزداد تناقص عدد األطباء خالل األشهر 
م مما حتم على اإلدارة الفرنسية ضرورة االستعانة بأطباء احتياطيني وطلبة 1920األوىل لسنة 

التعليمة الوزارية املؤرخة م وخاصة بعد إصدار 1921الطب، ولكن الوضعية مل تتحسن إال بعد سنة 
، 1ضرورة أن يبقى األطباء بأقاليم اجلنوب مدة اقلها سنتني إىلم املوجهة 1921مارس  02يف 

وهذا التنظيم اجلديد شكل قفزة نوعية يف تطوير اخلدمات الطبية بأقاليم اجلنوب، ليتم تدعيم هذا 

  .2بفرنسا )Val-de Grace(التنظيم بأطباء متطوعني من املدرسة التطبيقية 
وبغية جعل مهمة الطبيب مثمرة قامت اإلدارة الفرنسية بالتعاون مع مفتشية األطباء العسكريني    

م حيتم على الطبيب العامل بأقاليم 1920أفريل  19بأقاليم اجلنوب باستصدار قرار وزاري يف 
من خالله تقييم اجلنوب ضرورة اجتياز تربص تطبيقي مبعهد باستور بالعاصمة مث تربص آخر يتم 

قدرات الطبيب التكيف مع الظروف احمللية ذه األقاليم، باإلضافة للخربة املهنية واملؤهالت العلمية 
يف مصر لالطالع على آخر التطورات  الربيطانينيللطبيب، كما يتم إجراء تربص مع األطباء 

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 140- 143.   
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 191  .  
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ب مقدرة بسنتني إال أن اغلب ، وبالرغم من أن إقامة الطبيب بأقاليم اجلنو 1احلاصلة يف ميدان الطب
  .2ستة سنوات إىلاألطباء ميكثون ملدة ترتاوح ما بني أربع 

، ووصل السكانم تدعم الطاقم الطيب بأعوان طبيني رئيسيني من األوروبيني و 1944وبعد سنة    
سرير مدعمة  80 إىل 10طبيب، وترتاوح قدرات املستشفيات ما بني  25 إىلعدد األطباء 

  .باألدوات التقنية واملخابر وكل املواد الضرورية
مت توظيف املمرضني األوروبيني الرئيسيني يف كل من كولومب بشار ومشرية والبيض واجللفة يف    

حني مت توظيف القابالت واملمرضات املختصني يف جمال التوليد يف كل من كولومب بشار والقنادسة 
غواط وغرداية وورقلة وتوقرت وواد سوف، ومت توظيف األخوات البيض مبكان والبيض واجللفة واأل

إقامتهم يف كل من توقرت واجللفة واألغواط وواد سوف وأدرار، أما ببسكرة وورقلة واملنيعة وغرداية 
  .3السكانوالبيض وعني الصفراء فتم تأطريهم من قبل املمرضني واملمرضات 

  :المستشفيات العسكرية -2
تتواجد هذه املستشفيات على مستوى عواصم اغلب الوحدات اإلدارية وهي تقوم نت كا   

واألجانب، ولتشجيع األطباء العسكريني  السكانباستقبال املرضى املدنيني والعسكريني الفرنسيني و 
فرنك لكل تلقيح ناجح، فمثال بلغت  0.25املقيمني عملت اإلدارة على منحهم عالوة قدرت بـ 

  .4عملية ناجحة 12187فرنك لـ  3046.75م ما يقارب 1905قيمة هذه العالوات سنة 
  
  

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 144 - 147. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 144-145.  
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 192 - 195. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 60. 
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  :1اخلاصة باألوربينياملستشفيات بأقاليم اجلنوب  هذه طاقة إستعابو 
  عدد األسرة  املؤسسة االستشفائية  عدد األسرة  املؤسسة االستشفائية

  42  كولومب بشار -  39  ةلفاجل -

  73  بسكرة -  108  ألغواطا -

  08  توقرت -  21   غرداية -

  20  ورقلة -  130  عني الصفراء -

  25  املنيعة -  74  مشرية -

      50  البيض -

  :السكانمستشفيات  -3
املؤسسة التبشريية  إىلم بغرداية وهو ينتمي 1896سنة  السكانمت إنشاء مستشفى خاص ب   

لآلباء البيض بإفريقيا مبوجب عقد بني هذه املؤسسة واحلاكم العام ووزارة احلرب، وتستقبل هذه 
فرنك لألهايل،  01.6واألوروبيني والعسكريني، وحيدد مثن الفحص الطيب بـ  السكاناملؤسسة 

م ميزانية أقاليم اجلنوب بدعم هذه املؤسسات، أما تكلفة الوصل يف املؤسسات املدعمة من وتقو 
الذين مت  فرنك للمريض، فمثال وصل عدد املرضى 0.25طرف البلديات فتكلفت الوصل تقدر بـ 

سنة  1.117م و1925سنة  1.108و مريض 5560 إىلم 1905سنة  السكانمن  عالجهم
، ويوجد بأقاليم اجلنوب صنفني من 2م 1928سنة  1492و 1927سنة  1.366م و1926

فالصنف األول باملراكز املهمة وهذا النوع يتمتع بالعديد من التجهيزات التقنية  ،هذه املستشفيات
، أما يف املراكز الثانوية م1918مركز سنة  16توفر األطباء، وبلغ عدد هذه املراكز  إىلباإلضافة 

فتتواجد ا قاعات بسيطة لالستشارات الطبية أين يتم فيها العالج األويل وبعض األدوية البسيطة، 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 22. 
2 Voir:  
- G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 58. 

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 176-177. 
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وبلغ عددها أربع قاعات يف املراكز العسكرية لكل من القنادسة وبين عباس وقصر العبادلة 
  . 1وبسكرة

  :السكانمستوصفات  -4
واجللفة وبين ونيف وكولومب بشار وتاغيت  البيضتتواجد هذه املستوصفات على مستوى كل من   

  :2 واجلدول التايل يبني سنة التأسيس وقيمة التكلفة ،وأدرار وتيميمون وعني صاحل
  التكلفة بالفرنك  لتأسيسسنة ا  املستوصف

  //  قبل إنشاء أقاليم اجلنوب  البيض -

  //  1904  اجللفة -

  4400  1905  ونيفبين  -

  2250  1905  كولومب بشار-

  500  1905  تاغيت -

  وتيميمون وعني صاحل رأدرا 6000  1905  عني صاحلو  تيميمونو  أدرار -

  13000  يف طريق االجناز  األغواط -

  //  يف طريق االجناز  أوالد جالل -

عملية اجناز م، ومن جانب آخر كانت 1907ليتم فتح مستوصف يف األبيض سيدي الشيخ سنة 
وتوقرت وعني الصفراء واليت  واد سوفمستوصفات أخرى ال يزال مستمرا يف كل من أوالد جالل و 

مستوصف،  14 إىلم 1909، ليصل عددها سنة 3م1908من املنتظر أن تفتح رمسيا مطلع سنة 
 بناء مستوصف من طرف مجعية املبشرين األفارقة سنة أما يف غرداية فقد رفض السكان السماح

واستمروا يف إتباع الطريق التقليدية اليت يقوم ا الطُلبة وهي ختتلف متاما عن الطب  4م1911

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 145. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, pp 58-59. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 36. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 25. 
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خاصة  السكانم مت إدخال العديد من التحسينات ألهم مستوصفات 1912، ويف سنة 1احلديث
بتوقرت اليت مت تزويدها بقاعات للعالج، وواد سوف اليت ُزودت بقاعة عمليات اليت قدرت تكلفتها 

م مت إضافة مستوصفات يف كل من سيدي خالد والقنادسة 1918، ويف سنة 2فرنك  840بـ 
مستوصف، كما مت ترميم بعض املستوصفات املهرتئة يف كل  18 إىلليصل عدد هذه املستوصفات 

ميزانية أقاليم اجلنوب، وتتمثل مهام قبل هذه املؤسسات من  ، وكان يتم متويل3من األغواط وتوقرت
االستشارات الطبية اليومية ويساعده  إىلعالج املرضى باإلضافة ب هذه املستوصفات الطبيب يف

الذين يشرتط عليهم ضرورة التكلم والكتابة باللغة الفرنسية وكذلك  السكانأعوان من األوروبيني و 
  .4م1926جويلية  02أن يكونوا متزوجني وهذا مبوجب قرار احلاكم العام املؤرخ يف 

  :األوروبيينمستوصفات  -5
م بعد 1921أكتوبر  25مت إنشاء هذه املستوصفات مبوجب قرار من احلاكم العام املؤرخ يف    

يف كل أقاليم اجلنوب، ومتثلت مهام هذه  )Typhus(س التيفو االنتشار احلاد لوباء 
ة املستوصفات يف جماة األوبئة واألمراض الفتاكة حيث مت تسخري كل الوسائل املادية والبشري

لضمان السري احلسن هلذه املؤسسات، ويتم تدعيمها بإطار طيب متكون من أطباء عسكريني 
وكانت تتواجد هذه املؤسسات يف كل من كولومب بشار ومشرية والبيض  ومدنيني وشبه أطباء،

  .5وتوقرت واجللفة واألغواط 
  
  

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 21 - 23. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 26. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 144 -146. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 147.   
5 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 145 - 146.   
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  :المستوصفات المتنقلة -6
أعطت جتربة إنشاء مستوصف متنقل مبشرية نتائج مشجعة خاصة أا مكيفة مع احتياجات    

م، وبلغ عدد الفحوصات الطبية 1907البدو الرحل، وشرعت هذه العملية رمسيا يف شهر جويلية 
ويف سنة  1فرنك 2600تلقيح، وبلغت نفقات هذا املستوصف  1372 إىل، إضافة 2150ا 

ويتكون  2فحص 164189 إىلحوصات اليت مت إجراؤها يف هذه العيادة م بلغ عدد الف1921
 طاقهما من طبيب ومساعد واثنان من جنود املخزن وإحدى عشر مجل ينقلون العتاد املتمثل يف

  . 3اخليم واملواد الطبية اليت حتمل يف علب معدنية ، كما يقوم القادة بتوفري الغذاء هلم

  :مؤسسات الرعاية الصحية -7
  :مستوصف موزعني كاآليت 23بلغ عدد املستوصفات اهزة بأقاليم اجلنوب    
مستوصفات يف كل من مشرية والبيض وعني الصفراء وبين ونيف  10يضم إقليم عني الصفراء  -1

  .وكولومب بشار والقنادسة وبين عباس وتيميمون أدرار وتندوف
  .واألغواط وغرداية واملنيعةمستوصفات يف كل من اجللفة  04يضم إقليم غرداية  -2
  .مستوصفات يف كل من بسكرة والواد وأوالد جالل وتوقرت 04يضم إقليم توقرت  -3
  .وعني صاحل ومتنراست وجانت وغات ورقلةمستوصفات يف كل من  05يضم إقليم الواحات  -4

  :مركز موزعني على ما يلي 111وبلغ عدد املراكز الصحية الثانوية      
يف عني الصفراء  07يف البيض و 09يف مشرية و 03مركز منهم  47إقليم عني الصفراء يضم  -1
  .يف تندوف 03يف أدرار و  07يف تيميمون و  09يف بين عباس و  06بكولومب بشار و 03و
يف  02يف غرداية و 03يف األغواط و 04يف اجللفة و 04مركز منهم  13يضم إقليم غرداية  -2

  .املنيعة

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 37-38. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 149.  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 37. 
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يف توقرت  10يف أوالد جالل و 02يف بسكرة و  12مركز منهم  33توقرت  يضم إقليم -3
  .واد سوفيف  09و
يف عني صاحل واثنان يف متنراست  09يف ورقلة و 05مركز منهم  18يضم إقليم الواحات  -4
  .  1يف غات 02و

  خدمات الرعاية الصحية المقدمة للسكان : المطلب الثاني 

  :والتلقيحالنظافة العمومية  -1
عملت اإلدارة االستعمارية على جماة األوبئة واألمراض بأقاليم اجلنوب اجلزائري مطلع القرن  

العشرين، حيث لوحظ تالشي وباء اجلدري شيئا فشيئا بفضل تعميم اللقاح خاصة بني أطفال 
ما يف ، أ2م القاضي بإجبارية التلقيح والذي طبق تدرجييا1907ماي  27مبوجب مرسوم  السكان

السعال و )Rougeole( الحصبةم فقد عرفت أقاليم اجلنوب انتشار األوبئة مثل 1909سنة 

اليت خلفت املئات من الضحايا   )Typhoïde( التيفويدو )Coqueluche( الديكي
غرداية م سجلت العديد من حاالت التيفويد خاصة يف 1911، ويف سنة 3طفال  60منهم 

حالة وفاة  14إصابة و 87وملحقة بسكرة وتعظميت اليت سجل ا  واد سوفوملحقة  واألغواط

ونظرا النتشار وباء الكولريا يف كل من  ،)Mouchez(موشيز من بينهم مدير املؤسسة العقابية 
تونس وطرابلس مت اختاذ إجراءات خاصة متثلت يف تشديد احلراسة احلدودية يف هاته املناطق،كما مت 

البكترييا يف واد سوف من اجل التصدي لألوبئة املنتشرة بأقاليم اجلنوب  إنشاء خمرب للبحث يف علم
  . 4ولكوا مركز التقاء القوافل التجارية القادمة من كل االجتاهات

م انتشر وباء األنفلونزا خملفا العديد من الضحايا 1919وخالل األشهر الستة األوىل من سنة    
الوفيات يف أوالد جالل ومل  خاصة يف مالحق ورقلة وتوقرت وواد سوف وكولومب بشار والعديد من

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 192 - 193. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 39.  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 27- 28. 
4  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, pp 30-31.  
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د من وقورارة وتيدكلت أصاب مرض اجلدري العدي اتاملرض إال يف شهر جويلية، ويف منطقة تو  ينته
م انتشار العديد من األوبئة كحمى التيفويد اليت 1921السكان خالل فصل الربيع، وعرفت سنة 

حصدت عشرات الضحايا مبنطقة األغواط واجللفة واهلضاب العليا ومشرية وغرداية والبيض وقورارة، 
الذي  فقد كانوا يعانون من مرض اجلدري السكانوبسبب احلالة اجلسدية املزرية ألغلب السكان 

  .انتشر يف البيض وتيوت واجللفة ومسعد واألغواط وتعظميت وعني ماضي
م بإصدار أوامر 1921جويلية  15ولتفادي النتائج الكارثية هلذه األمراض قام احلاكم العام يف    

صارمة تتعلق بالتكفل باألوبئة وركز على دور رؤساء القبائل يف مكافحة هذه األمراض خاصة يف 
م اصدر 1921أكتوبر  25لألهايل، ويف  معيدة عن املراكز اإلدارية وبتوفري اللقاح الالز املناطق الب

التعديالت اليت حددت اهليكل اإلداري واملادي للتصدي لألوبئة اليت جتسدت يف إنشاء 
على انتشار األوبئة مما ، إال أن هذه اإلجراءات مل تقض 1مستوصفات لألهايل وكذلك طريقة عملها

  2م1930رة الفرنسية تضاعف عملية التلقيح خاصة بعد سنة جعل اإلدا

  :الصحة المدرسية -2

تؤمن اإلدارة الفرنسية الصحة املدرسية بأقاليم اجلنوب من خالل الزيارات الدورية هليئات التفتيش    
الصحي املدرسي، ويف الغالب تقوم هذه اهليئات بإجراء ثالث زيارات سنوية خالل املوسم الدراسي 

ون األوىل منها خالل الدخول املدرسي واألخريني خالل السنة الدراسية، أين يتم إخضاع تك

 الرمد الحبيبيالتالميذ لفحوصات للتأكد من سالمتهم من األمراض واألوبئة مثل 

)Trachome(  الجدرياليت تصيب العيون والتلقيح ضد األوبئة مثل )Variole(  ويف ،
كل مؤسسة يوجد فيها دفرت مدون فيه الزيارات السابقة لألطباء وتقاريرهم حول الوضعية الصحية 
للتالميذ وكلما قدم طبيب للمؤسسة يقوم مبلء كل املعلومات الصحية للتالميذ، أما يف أوساط 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 154 - 158. 
2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 201. 
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ون، واجلدول فيتم وضع إجراءات وقائية وعالجية لبعض األمراض االلتهابية مثل التهاب العي السكان
  :1م1945-1942التايل يبني عدد احلاالت اليت مت عالجها يف األوساط املدرسية ما بني سنيت 

  1945  1944  1943  1942  السنوات
  6539  6197  6216  6463  عدد احلاالت

   :للصحة الدعم العمومي -3

واألوروبيني من خالل ختصيص  السكانتقوم اإلدارة الفرنسية على مستوى كل البلديات بدعم    
ميزانية سنوية، كما أا ختصص سندا ماليا إضافيا من ميزانية أقاليم اجلنوب يف حالة وقوع أزمة 

  :أربعة أقسام وهي إىلمصاحل الدعم العمومي  وتنقسم، 2اقتصادية
بعواصم  مصلحة الفحوصات اانية اليت يقوم ا األطباء العسكريني يف العيادات املتواجدة -1

  .الوحدات اإلدارية واليت حتوي اكرب عدد من السكان
واليت أنشأت يف كل املراكز املهمة وتدار حتت إشراف األطباء  السكانمصلحة مستوصفات  -2

  .العسكريني
مصلحة التلقيحات واألوبئة واليت تعمل يف حالة انتشار األوبئة مثل اجلدري وتقوم بالتلقيحات  -3

  .املناسبة
   .ة مكافحة وباء املالريامصلح -4
  . 3وكبار السن واملقعدين والطفولة املسعفة وذوي االحتياجات اخلاصة السكانمصلحة دعم  -5

  البحوث العلمية: المطلب الثالث
متثلت هذه البحوث يف إنشاء املخابر للبحث يف األوبئة املنتشرة يف أقاليم اجلنوب مثل التيفويد    

إنشاء مراكز للمنظار الستعماله يف عالج أالم املفاصل والكسور،   إىل واملالريا واجلدري، إضافة
كما مت إنشاء خمابر للفحوصات الدورية يف مخس مستشفيات عسكرية، ولزيادة قدرات الطبيب 

بأقاليم  السكانالعلمية يف جمال التوثيق الطيب والعلمي مت إنشاء مكاتب بلدية بكل مستوصفات 
                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 207.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 57.   
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 16. 
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 الرغم وعلى، 1مصلحة الصحة باختيار الكتب اليت توضع يف هذه املكاتباجلنوب، ويقوم مدير 
 وإحضار والعيادات املستشفيات بناء من الصحي اجلانب يفية فرنساإلدارة ال وفرته ما كل من

 من القاسية الظروف بسبب مستمر تزايد يف كان اجلنوب أقاليم يف املرضى عدد أن إال األطباء
 الدور ، رغمباملستلزمات الطبية املستشفيات جتهيز وعدم املستمرة احلروب أو معدية وأمراض جماعة
هم والقضاء على العديد من األمراض املعدية اليت كانت مهام أداء يف األطباء لعبه الذي الكبري

الذي يصيب العيون واجلدري  )Trachome(منتشرة ذه األقاليم مثل الرمد احلبييب 
)Variole(  احلصبة و)Rougeole ( والسعال الديكي)Coqueluche ( والتيفويد
)Typhoïde(.  

نظرا لتواجد الربك  كانت منتشرة بأقاليم اجلنوب هو وباء املالريااليت  ومن أكثر األوبئة    
ارتفاع درجة احلرارة خاصة يف فصل الصيف وزيادة   إىلإضافة  ،واملستنقعات اليت حتوي املياه الراكدة

، إال انه كانت توجد بعض 2كثافة التبخر، وهذه الظروف شكلت البيئة املناسبة لتطور هذا الوباء
املناطق اليت مل يصبها هذا الوباء بسبب طبيعتها الصحراوية اجلافة مثل مشرية وغرداية وبعض 

ف املناخية ببعض القرى من اهلضاب العليا مثل اجللفة مناطق واد سوف، كما انه ال تسمح الظرو 
  .3والبيض بانتشار هذا الوباء نظرا الخنفاض درجات احلرارة

واة هذا املرض اخلطري قامت اإلدارة الفرنسية بالعديد من اخلطوات يف العديد من القرى    

، وبعد السكانعلى ) Quinine(الكونين خاصة يف واد ريغ وقامت بالتوزيع ااين ملادة 

مت إحصاء  بؤر املرض، كما مت ) Laveran(الفيران اهودات املبذولة من طرف األستاذ 
بعوضة املالريا بالقرب من بين ونيف يف واد ملياس، كما  إىلاكتشاف سبب انتشاره والذي يعود 

البؤر وقتل  فرنك لبلدية عني الصفراء من اجل التصدي هلذه 1.600منحنت اإلدارة الفرنسية 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 152. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 41. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 201. 
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، وهذا الوباء يتفاقم كثريا يف دائرة توقرت وملحقة ورقلة ومراكز كل 1حشرة إىلالريقات قبل أن تتطور 
  :من املنيعة وتوات، وقصد جماة هذا املرض قامت اإلدارة الفرنسية باخلطوات التالية

  .العالج الوقائي واحملدد باألدوية املخصصة كالكونني الذي يوزع جمانا -
  .تدمري مناطق تكاثر البعوض -
  .عزل احلاالت املصابة مع توفري الرعاية الصحية هلا -
إبعاد السكان عن مناطق تكاثر بعوضة املالريا مثل األودية والسواقي ومناطق الغدير والربك  -

   .2املائية
  .جتفيف بعض السواقي والقنوات املائية -
يف القرى ااورة لواد ريغ مثل برام وموقار وبن جرين إعادة تنظيم النسيج العمراين وجعله نظيفا  -

     . 3وبليدة عمور

  مكافحة البؤس: المبحث الثالث 

  مكافحة البطالةو  التشغيل: المطلب األول 
وذلك  ،بالوضع االقتصادي للسكان وتطويرهباجلنوب اجلزائري االهتمام ة اإلدارة الفرنسي حاولت   

حتسني  توفري مناصب عمل ومنح األسر مداخيل قارة متكنهم منو أهلية  إنشاء مشاغل من خالل
ومن بني هذه احتياجات السكان،  مل تلبو إال أا بقيت حمدودة وغري كافية  مستواهم املعيشي

  : املشاغل اليت مت تأسيسها بأقاليم اجلنوب اجلزائري جند

  :بغرداية السكان شاغلم -1

ينتمي اغلبهم  السكانم الذي يستوعب أربعني فتاة من 1893مت إنشاء هذا املعمل يف سنة    
حرف  السكانمقاطعة عرب املذابيح، ويدير هذا املعمل األخوات البيض اللوايت يقمن بتعليم  إىل

اخلياطة والتطريز وخمتلف أعمال النسيج، كما تقمن بزيارة املتخرجات من هذه املعامل إلعطائهم 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Ibid, pp 41-42.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 29. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1912, Op.cit, p 36. 
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النصائح الضرورية لتحسني مستواهم ولالطالع على خمتلف انشغاالم، وقد قدم هذا املعمل عدة 
م من خالل تأمني دخل حمرتم 1921-1920خدمات للعامالت األهليات خاصة يف موسم 

 .1وبنام السكانالت اليت تعاين من الفقر، ولقي هذا املشروع جتاوبا كبريا لدى نساء للعائ

  :باألغواط السكان شغلم -2

م  وكان يدار من قبل األخوات البيض وهو موجه 1900مت إنشاء هذا املشغل يف سنة    
استقطبت م مت إجراء تعديالت من خالل إدخال ورشات للحياكة اليت 1904للخياطة، ويف سنة 

حد كبري كونه يعود بالفائدة  إىل، وهذا التحول جعله مفيدا السكانعدد كبري من نساء وبنات 
على العامالت به، وينتج هذا املعمل األقمشة والستائر والسجاد وغريها من األشياء املطلوبة من 

  .السياح

ذات تأثري كبري على استقطاب الزبائن نظرا جلمال  )Smyrne(السميرن وتعترب زربية    

املنحدرة من  )Djerbi( الجربيزربية  إىلرسوماا وانتظام زخارفها وتنوع ألواا، باإلضافة 
أربعة آالف  إىلل عمور واملستعملة بكثرة عند سكان األغواط، ووصلت تكاليف هذا املعمل اجب

  . فرنك

  :بورقلة السكان مشغل -3

كانت الظروف املعيشية مبنطقة ورقلة جد صعبة بسبب الفقر والبطالة وطبيعة املناخ احلار، مما     
حىت تتمتعن هؤالء النساء مبجانية  السكاندفع باألخوات البيض يفكرن يف إنشاء معمل للنساء 

بتقدمي الدعم جزائرية -الدواء والعالج وحتسني ظروفهن املعيشية واملادية، كما تقوم اجلمعية الفرنكو
املادي هلذا املعمل، وخالل احلرب العاملية األوىل أغلق هذا املعمل ليعاد فتحه بعد انتهاء احلرب، 

، حيث يتلقني دروسا تطبيقية يف اخلياطة 150 إىلووصل عدد النساء والبنات العامالت به 
لصوف ودفع فرنك من ا 4000م اشرتى هذا املعمل 1921والنسيج وصناعة الزرايب، ويف سنة 

مما  السكانفرنك كأجر للعامالت به، وبعد جناح هذا املعمل استقطب الكثري من نساء  3050
فرنك هلذا الغرض،   25000جعله مكتظا، مما دفع باإلدارة الفرنسية بتوسيعه وخصصت مبلغ 

فرنك سنويا كدعم لتحسني عملية صيانة آالت اخلياطة  2000كما قامت بتخصيص مبلغ 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 173 - 174. 



  الفصل الخامس============= =====   م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

163 

 

بورقلة  السكانوكل هذه املبالغ من ميزانية أقاليم اجلنوب، ومن جانب آخر قامت بلدية واحلياكة، 
  .1السكانبتقدمي مساعدات طبية منحت لألخوات البيض قصد السماح هلن بعالج نساء 

  :مكاتب األعمال الخيرية: المطلب الثاني  
م 1903قامت السلطات الفرنسية بإنشاء مكتب لألعمال اخلريية اإلسالمية يف األغواط سنة    

فرنك بعنوان الدعم العادي  1.185م دعمته مببلغ 1907، ففي سنة 2وعملت على تدعيمه
وبعد األزمة ، 3غري متجدد يفرنك كدعم استثنائ 300 إىل، إضافة السكانوالدائم للسكان 
إنشاء مكاتب أخرى يف كل من بسكرة مبوجب باإلدارة الفرنسية  م  قامت1920االقتصادية لسنة 

م 1921أفريل  19م، ويف عني الصفراء ومشرية واجللفة مبوجب مرسوم 1920ديسمرب  10مرسوم 
جوان  10م ويف كولومب بشار وتوقرت مبوجب مرسوم 1921ماي  18ويف البيض مبوجب مرسوم 

فرنك على  8.702.10خلريية اإلسالمية باألغواط بتوزيع م، كما قام مكتب األعمال ا1921
  .4السكان

   دور األيتام: المطلب الثالث 
م 1921بدأت جتربة دور األيتام بأقاليم اجلنوب بإنشاء أول مؤسسة لأليتام باملنيعة يف أكتوبر    

جزائرية املمولة من ميزانية أقاليم اجلنوب ويتمثل دورها يف استقبال األيتام -من طرف اجلمعية الفرنكو
لذا قامت وزارة احلرب اهلجناء أو العرب القاطنني بأقاليم اجلنوب واملتخلى عنهم نفسيا وبدنيا، 

 إىلبتخصيص مبىن يقع يف برج املنيعة الذي حيتوي على بستان، ويقوم اآلباء البيض الذين ينتمون 
جزائرية بتسيري األطفال الذكور، بينما تقوم األخوات البيض باإلشراف على -اجلمعية الفرنكو

وهذا يعود ملكوثهم  السكانبأحوال  البنات، ومت اختيار اآلباء واألخوات البيض نظرا ملعرفتهم اجليدة
اضافة إىل املهام املسندة هلم واملتمثلة يف نشر املسيحية بني السكان  لفرتة زمنية طويلة ذه املنطقة

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 174 - 176. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1906, Op.cit, p 57.  
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 38. 
4 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp  170 -171. 
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طفل، وبلغت تكاليف  22 إىلم 1922، ووصل عدد األيتام سنة وكسر اللحمة وروح املقاومة
  :ليفرنك موزعة على ما ي 52.650.77إنشاء هذه املؤسسة 

  .فرنك 15.806تكلفة تسيري األيتام الذكور  -
  .فرنك 19.292.77تكلفة تسيري األيتام البنات  -
  .فرنك 17.552تكلفة شراء األغراض الضرورية لألطفال  -

م،  1922-1921ومت تغطية هذه النفقات مبختلف املنح املقدمة من ميزانية أقاليم اجلنوب ملوسم 
ألف  28فرنك يوميا لكل طفل واليت بلغت  02جزائرية إعانة بـ -الفرنكوكما قدمت اجلمعية 

  . 1يتيم 40فرنك ملدة سنة  ومبعدل 

  التعليم بأقاليم الجنوب الجزائري : المبحث الرابع 

  الجنوب  بأقاليم ناألوروبييالتعليم الفرنسي الخاص بالفرنسيين و : المطلب األول 
أن اللغة العربية هي إحدى ابرز مقومات الشخصية اجلزائرية وان بقاء هذه اللغة  أدركت فرنسا   

 ،يعين بقاء الشخصية الوطنية للجزائريني واليت تتناقض مع حضارم وتعرقل أهدافهم ومشاريعهم
هلذا عملوا على القضاء عليها بكل الوسائل وشىت الطرق ولتفكيك اتمع اجلزائري وفصله عن 

سهل دجمه وبذلك رأى الفرنسيون أن تعليم اللغة الفرنسية ومتكينها هو السبيل السهل لي ،ماضيه
  .2للسيطرة عليهم

ومن اجل ضرب اللغة العربية قامت السلطات االستعمارية بتشديد اخلناق عليها وإصدار    
مرب ديس 09العديد من القوانني واملراسيم من بينها مرسوم تنظيم التعليم اخلاص واملهين يف 

م اليت شددت اخلناق على 1907سبتمرب  27م وقانون 1892أكتوبر  18م ومرسوم 1887

ريني  فالندانالتعليم العريب احلر واشرتاط افتتاح املدارس اخلاصة، ومرسوم وزير الداخلية حلكومة 

)Flandin Regnier (م القاضي بسجن كل من يقاوم السيادة 1935ابريل  05 يف
الفرنسية يف املستعمرات ويقف ضد تطبيق القوانني واملراسيم والتنظيمات وتنفيذ أوامر السلطات ما 

سنتني واهم مقاصده إجهاض التعليم اإلصالحي، ومرسوم وزير الداخلية الفرنسي  إىلبني شهرين 

م الذي اعترب أن اللغة العربية 1938مارس  08 يف )Chautemps( ونتشو رئيس الوزراء 
                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 171-173. 
 .78، ص المرجع السابق :عاليل حممود 2
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لغة أجنبية يف اجلزائر ومنع تعليمها، ونشط الفرنسيون مبوازاة ذلك يف تعميم تعليم اللغة الفرنسية 
  .1وفرضها يف كافة امليادين كالتعليم واإلدارة واالقتصاد والنشر واإلعالم والقضاء

ولكي تتمكن السلطات االستعمارية من فرض سيطرا قامت ببناء املدارس وفتحها أمام     
اجلزائريني يف خمتلف املدن والقرى بأقاليم اجلنوب اجلزائري وإعداد معلمني فرنسيني وجزائريني 

  .  يسهرون على خدمة التعليم الفرنسي

  :التعليم االبتدائي الخاص باألوروبيين -1
م كانت 1903جانفي  01قاليم اجلنوب مدارس ابتدائية خاصة باألوروبيني ففي بأ وجدي    

مدارس ابتدائية عمومية وهي مدرسة الذكور بعني الصفراء واليت تضم قسما واحدا  06هناك 
وأربعة مدارس للبنات بكل من عني الصفراء بقسم واحد والبيض بقسم واحد واجللفة بقسمني 

تلطة بقسم واحد مبشرية، ومدرسة خاصة للبنات باألغواط بقسم واألغواط بقسمني، ومدرسة خم
م إضافة قسم ملدرسة البنات بعني الصفراء واستبدال املدرسة املختلطة 1903واحد ليتم بعد سنة 

م مت افتتاح مدرسة 1904مبشرية مبدرستني خاصتني إحدامها للبنات واألخرى للذكور، ويف سنة 
م مت افتتاح قسمني مبدرسة الذكور بعني 1905مني، ويف سنة للبنات ببين ونيف اليت تضم قس

م مت افتتاح 1907م مت افتتاح مدرسة خمتلطة بكولومب بشار، ويف سنة 1906الصفراء، ويف سنة 
مدارس  09 إىلليصل عدد املدارس االبتدائية لألوروبيني  2قسمني مبدرسة البنات بالبيض

للذكور وستة مدارس لإلناث، وعدد األقسام األوروبيني مدرسة خمتلطة ومدرستني  لألوروبيني منها
م حتسن عن 1907قسم لإلناث وقسم خمتلط، وشهد موسم  11للذكور و 03قسم منها  15

وقسم يف مدرسة  املوسم الفارط بزيادة مدرستني مها مدرسة خمتلطة لألوروبيني يف كولومب بشار
م فقد 1909، أما يف سنة 3اإلضافية بواد سوفالبنات التابعة لألوروبيني بالبيض، وقسم للدروس 

أوروبية منها مدرستني للذكور وستة مدارس لإلناث  10 إىلعدد املدارس االبتدائية  وصل

                                                           

، عامل املعرفة م1940-1925/ه1359- 1345الثقافة الفرنسية مواقف الحركة اإلصالحية الجزائرية من : بشري بالح 1
 .115 -114م، ص ص 2013-ه1434للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 403 - 404. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 125 - 126. 



  الفصل الخامس============= =====   م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

166 

 

إحدى للذكور و  ستة عشر قسم منها ثالثة أقسام إىلومدرستان خمتلطتان ووصل عدد األقسام 
  .1خمتلطان عشر قسم لإلناث وقسمان

م فهي مدرسة خمتلطة ذات قسم واحد ببوقطب 1909مت إنشاؤها يف سنة  أما عن املدارس اليت   
دائرة البيض وأربعة مدارس بكل من تيميمون وبريزينة وبومسغون والشاللة كل واحدة بقسم، ويف 

م مت استبدال املدرسة املختلطة بكولومب بشار مبدرسة للذكور ومدرسة للبنات بطاقة 1911سنة 
م مت استبدال املدرسة اخلاصة باألغواط مبدرسة للبنات بطاقة 1914قسم لكل مدرسة، ويف سنة 

واليهود، ويف أكتوبر  السكانثالثة أقسام، كما مت اشرتاط إتقان اللغة الفرنسية بالنسبة للبنات 
م مت افتتاح مدرسة بالقرية األوروبية بالقنادسة لتدريس أطفال عمال منجم الفحم، ويف سنة 1921
م مت افتتاح أول 1927املدرسة األوروبية للذكور مبدرسة لألهايل، ويف سنة م مت استبدال 1925

م 1928مدرسة حتضريية يف عني الصفراء واليت تعترب أول مدرسة بأقاليم اجلنوب، ليتم يف سنة 
جانفي  01، ليصل عدد املدارس األوروبية بعد 2إضافة قسمني يف املدرستني بكولومب بشار

قسم، واجلدول التايل ميثل عدد األقسام اليت مت فتحها بعد سنة  12مدرسة بـ  12 إىلم 1930
  :3م1929

  األقسام اليت مت إضافتها  املنطقة  السنوات

  .قسم سنة أوىل خمتلط -  توقرت -  1930

  .قسم سنة ثانية خمتلط -  توقرت -  1933

  .قسم حتضريي -  اجللفة -  1938

 بشار اجلديد -  1942
  القنادسة -

                         .قسمني خمتلطني -
  .قسم سنة ثانية خمتلط -

  .قسم سنة ثالثة خمتلط -  القنادسة -  1943

  .قسم سنة رابعة خمتلط -  القنادسة -  1944

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 98. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 403 - 406. 
3 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 209. 
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كما مت فتح مدرستني جديدتني بطاقة إستعاب قسمني لكل منهما يف كل من توقرت وبشار اجلديد،   
بينما  مت توسيع مدرسة البنات باجللفة واملدرسة املختلطة بالقنادسة بإضافة قسم لألوىل وثالثة أقسام 

مدرسة خمتلطة للبنات األوروبيني والفرنسيني املسلمني،  إىلللثانية ومت حتويل مدرسة البنات باألغواط 
 ،قسم 27مدرسة بطاقة إستعاب  13 إىلم وصل عدد املدارس األوروبية 1946أكتوبر  01وبعد 

م 1903-1902تطور طاقة إستعاب املدارس األوروبية من موسم  توضحالتالية بيانية العمدة واأل
  :1م1946-1945غاية موسم  إىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1 Voir :  
- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 403 - 406. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 212. 
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نالحظ هيمنة العنصر األنثوي بالرغم أن عدد األطفال الذكور  عمدة البيانيةومن خالل هذه األ   
م الذين سيلتحقون باملدرسة يف موسم 1922غاية  إىلم 1916أكثر من اإلناث، فمواليد 

فقط، وال يتواجد يف  730أما عدد اإلناث فيقدر بـ  846م بلغ عدد الذكور 1928-1929
، وهذا بسبب عزوف أغلب األطفال  396 إىلذكر أما البنات فوصل عددهن  171املدارس سوى 

فيفضلن الدراسة عن املكوث بالبيت،  الذكور عن الدراسة وتفضيلهم األعمال اليدوية، أما البنات 
م نظرا الستقرار العنصر األورويب 1942كما انه يالحظ زيادة كبرية لعدد التالميذ خاصة بعد سنة 

  . 1املعيشية هموحتسن ظروف
 % 42م وبنسبة 1922سنة  % 36أما من اجلانب العرقي فقد احتل اليهود الصدارة بنسبة    

سنة  % 25م و 1922سنة   % 33األصليني بنسبة  الفرنسيونم مث يأيت 1928سنة 
م، أما يف 1928سنة  %  23م و بنسبة 1922سنة  % 12بنسبة  السكانم، مث 1928

م، 1928سنة   % 07م و بنسبة 1922سنة  % 19املرتبة األخرية تعود لألجانب بنسبة 
جتنسهم باجلنسية الفرنسية، أما تزايد نسبة أطفال  إىلويعود تناقص عدد األجانب املتمدرسني 

  . 2فتعود لقبوهلم من طرف املدارس األوروبية السكان
أما عن نوعية التعليم فقد أعطى نتائج مرضية ففي كل سنة يتحصل عدد معترب على شهادة    

لية خاصة التعليم االبتدائي ومبعدالت جيدة، ويتلقى الذكور منهم دروسا مكيفة مع الظروف احمل
  .3الدروس الفالحية

  

  

                                                           

1 Voir :  
- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 403 - 406. 

 - G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 212. 
2 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Ibid, p 407. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 127. 



  الفصل الخامس============= =====   م1947 - 1902الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب الجزائري  
   

170 

 

   :المدارس األوروبيةفي نتائج التعليم  -2

كانت نتائج املدارس األوروبية اجيابية ومرضية بفضل جدية املعلمني واملعلمات الذين سامهوا يف     
تطوير التعليم حيث أن اغلب التالميذ استطاعوا أن يطوروا معلومام يف الفرنسية والعلوم، كما 

التكوين اكسبهم التعليم االنضباط والنظافة،، وبسبب العزلة فانه ال يستفيد املعلمون من 
  . البيداغوجي والزيارات التفتيشية

    السكانالتعليم الفرنسي الخاص ب: المطلب الثاني 
يعد التعليم االبتدائي القاعدة األساسية لتكوين النشء وتوجيهه حسب السياسة التعليمية    

فتح  إىل االستعمارية اإلدارةاملعتمدة ويعترب املنطلق احلقيقي يف حتقيق سياسة الدمج، لذا جلأت 
ومل تكن مدن الصحراء اجلزائرية يف منأى عن املراسيم والنصوص  ،السكانأبناء  ماملدارس أما

م مت فتح أول 1856القانونية اليت أصدرا سلطة االحتالل يف جمال الرتبية والتعليم، ففي سنة 
مدرسة يف مدينة األغواط وكانت يف سنواا األوىل مقتصرة على أبناء املعمرين واليهود لتفتح أبواا 

قة خاصة العائالت الكربى املوالية لالستعمار كما مت فتح مدارس فرنسية أخرى يف  أبناء املنط إىل

 أنشأت أخوات اإلحسانم 1859م وابتداء من سنة 1863سنة  طكل من عني ماضي واألغوا

) les sœurs de la charité ( كانت يف البداية تستقطب األيتام   طمدرسة باألغوا
األغواط ومت إنشاء مدرسة خاصة  إىلمراكزهم التبشريية م نقل اآلباء البيض 1868ومنذ سنة 

م وتوقرت 1873وعممت يف ورقلة سنة  )les sœurs blanches(باألخوات البيض 
ويف بسكرة مت فتح أول مدرسة رمسية  1م1890مث البيض سنة  1880م واملنيعة سنة 1878سنة 

م الذي يسمح بفتح مدارس لتعليم 1883م وذلك بعد صدور مرسوم 1883ابتداء من أكتوبر 
احلكم العسكري ازداد االهتمام بتوسيع حركة  إىلوعندما خضعت أقاليم اجلنوب  السكانأبناء 

م 1903اتح من جانفي يف الف السكانعدد املدارس اخلاصة ب حيث وصل، السكانالتعليم وسط 
مدرسة ابتدائية عمومية ومدرستني خاصتني بقسم لكل واحد منهما يف كل من غرداية  29 إىل

واملنيعة، ومن بني هذه املدارس توجد ثالث مدارس بطاقة إستعاب بأربعة أقسام لكل مدرسة وهي 
يف كل من البيض تتواجد يف غرداية واألغواط وتوقرت وثالث مدارس بطاقة إستعاب ثالثة أقسام 

من ، ومدرسة يف بريان بقسمني، كما يوجد أربع مدارس للبدو الرحل يف كل واد سوفواجللفة و 

                                                           

 78-77، ص ص المرجع السابق :عاليل حممود 1
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، 2وأوالد سيدي الشيخ وأوالد زياد الشراقة وأوالد األعور بطاقة قسم لكل مدرسة 1الدراقة الشراقة
ن هذا العدد مدرسة عمومية، إال أ 45 إىل السكانم وصل عدد مدارس 1916ويف بداية سنة 

مدرسة ألنه مت  غلق مدرسة كوردان بشكل ائي بسبب  44 إىلم 1918تناقص ليصل سنة 
مدرسة  47 إىل السكانم وصل عدد مدارس 1928أكتوبر  01، ويف 3عدم وجود التالميذ

  : 4قسم موزعة كالتايل 97بطاقة إستعاب 
  األقسام  املدارس  األقاليم

  اموع  اإلناث  الذكور  اموع  اإلناث  الذكور

  عني الصفراء -
  غرداية -
  توقرت -

  الواحات الصحراوية -

11  
19  
11  
03  

//  
02  
//  
01  

11  
21  
11  
04  

22  
38  
26  
04  

01  
03  
//  
01  

23  
41  
26  
05  

  95  05  90  47  03  44  اموع

- 1902املتمدرسني من املوسم الدراسي  السكانتوضح عدد تالميذ التالية بيانية ال عمدةواأل
  .5م1946-1945غاية  إىلم 1903

  
  
  

                                                           

  .األمحر التابعة لوالية البيض حاليابلدية الكاف  :الشراقة الدراقة 1

2 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, pp 357 – 358. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1919, Op.cit, p 103. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 410. 
5 Voir :  
- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Ibid, p 361. 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 217. 
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أن يف التسعة عشر السنة األوىل ازداد عدد التالميذ  هذه األعمدة البيانية نالحظومن خالل    
تلميذ، ويف  154تلميذ يف السنة، ويف السنوات العشر األوىل ازداد عدد التالميذ مبعد  62مبعدل 

 إىلتلميذ، مما أدى  119م ازداد معدل التالميذ مبعدل 1914-1913املومسني الدراسيني 
ي نظرا لظروف احلرب العاملية األوىل، أما يف موسم اكتظاظ األقسام بسبب عدم فتح أقسام جديد

  .1تلميذ 64معدل  إىلم فوصلت زيادة عدد التالميذ 1917-1918
م موزعني على املدارس األوروبية 1907معلم بأقاليم اجلنوب يف سنة  74وكان يتواجد   

معلمة  11ومعلمني فرنسيني  04واألهلية، فبالنسبة للمدارس األوروبية فإا تؤطر من طرف 
 06و  السكانمعلم من  23معلم فرنسي و  30فتؤطر من قبل  السكانفرنسية أما مدارس 
معلم أورويب  60معلم منهم  84 إىلم وصل عدد املعلمني 1909، ويف سنة 2معلمات فرنسيات

 السكانمن  22معلم فرنسي و  58 إىل، ويف أول أكتوبر وصل عددهم 3السكانمن  24و 
صنفني،  إىلويضاف إليهم ثالثة أعوان واثنان من املعلمني اجلنود، وينقسم املعلمون الفرنسيون 

ومتحمسني من اجل  ،4فاألول هم املعلمون القدامى الذين يتمتعون باخلربة البيداغوجية والطبيعية
والصنف الثاين هم من الشباب الذين يتميزون حبب  5السكاناالستكشاف والتجسس على 

 السكانكتشاف وروح املغامرة والذين غالبا ما يصطدمون بطبيعية أقاليم اجلنوب، أما املعلمون اال 
فينحدرون من املدن أو القادمني من منطقة التل خاصة من منطقة القبائل واغلبهم مبتدئني يف 

  .6جمال التعليم

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, p 362. 
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 126. 
3  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 99. 
4 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, p 412. 
 .358، املرجع السابق، ص 3، ج1954-  1830تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد اهللا 5

6 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Ibid, p 12. 
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نسية اليت تعتمد على إظهار أما الطرق التعليمية املتبعة فتتم بالطرق املباشرة لتعليم اللغة الفر    
، وهذا ما جعل املعلمون 1األشياء احلسية وما يوافقها بالفرنسية واألفعال تدرس موازاة مع احلركات

يواجهون صعوبات يف تلقني النطق، وإثراء الرصيد املعريف للطالب مبفردات جديدة وكيفية 
نسية، وقد حظيت هذه املناهج بقبول تعليم القيم األخالقية باللغة الفر  إىلاستعماهلا، باإلضافة 

 إىلفعل سبيل املثال يف منطقة قمار وصل عدد التالميذ . وأعطت نتائج جيدة السكانلدى 
تلميذ أين الحظ املفتشون أن التالميذ أصبحوا حيسنون القراءة والكتابة ويقومون بالعمليات  115

هذا ما جعل اإلدارة الفرنسية تفكر يف احلسابية كاجلمع والطرح لألرقام الثنائية بطريق مشجعة، و 
إنشاء مدارس جديدة استجابة لرغبات األولياء والسلطات احمللية، كما مت فتح دروس للكبار يف 
اغلب مدارس اجلنوب، واغلب هؤالء من فئة التجار وطالب الكتاتيب وبعض اليهود وبعض 

شخص وقد متكنوا  72 إىلحاخامام وهم يدرسون يف املساء، ووصل عددهم يف منطقة قمار 
،كما مت 2من تعلم عدد كبري من الكلمات الفرنسية وشكلوا بعض اجلمل القصرية وتعلم احلساب

والبطيخ  فاألعمال اليدوية والتعليم الفالحي كغرس اخلضار مثل الطماطم واخلرش السكانتلقني 
عمال املتعلقة بالتشجري مثل األمحر والقرنبيط واخليار والبطيخ والبصل والشمندر والفواكه وكل األ

البستنة وتقليم األشجار، ويف ملحقة البيض مت تنظيم تظاهرة حتت إشراف قائد املنطقة أين مت 
غرس أكثر من أربعة أالف شجرة مثمرة من الرمان واخلوخ واملشمش والربقوق والتفاح والنخيل 

تلقى البنات الصغار قدم من أشجار العنب، ويف ملحقة اجللفة ي 1500واإلجاص والتني و
ومشل هذا التعليم األعمال  السكانحتسني وضعية املرأة داخل  إىلتعليما يهدف باألساس  السكان

  .املنزلية وما يتعلق ا من اخلياطة واحلياكة
م مت توسيع تعليم اللغة الفرنسية يف كل من عني صاحل وأدرار 1908-1907أما يف موسم    

وهو ما سيحتم على اإلدارة الفرنسية فتح مدارس جديدة، ومن  السكانليشمل عدد كبري من 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, p 127.  
2 Voir :  
 - G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Ibid, p 128. 

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Année 1950, Op.cit, P 157. 
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جانب آخر قامت اإلدارة الفرنسية بإنشاء أقسام لتعلم اللغة الفرنسية وأساسيات احلساب وكذلك 
   .1كالزراعة والبناء واحلدادةورشات لتعليم املهن اليدوية  

  :المدارس األهلية فينتائج التعليم  -1
قامت اإلدارة الفرنسية بالعديد من اخلطوات بغرض تسهيل وتكييف الربامج املدرسية للظروف    

احمللية بأقاليم اجلنوب، وبالتعاون مع السلطات احمللية أقدمت اإلدارة العسكرية بفتح مدارس أهلية 
ية عن أن خاصة يف كل من ميزاب اليت تعاين من ظاهرة التسرب املدرسي، وكشفت التقارير املدرس

أن اغلب هؤالء  بسبب أغلب التالميذ ينقطعون عن الدراسة ما بني سنتني أو ثالث سنوات
  .2األطفال ينحدرون من عائالت فقرية اليت تبعد عنها املدارس مبسافات كبرية

م 1903بأقاليم الجنوب من سنة  السكانمدارس الفتتاح الكرولونوجي  عرض -2

   :م1928إلى
وحتويل مدرسة البدو الرحل  وات بالبيضرسة بطاقة قسم واحد بالربمدمت إنشاء : م1903 -

سة مبنطقة عني بسبب أا ال حتوي إال تلميذين، كما مت إنشاء مدر  البيضقسم  إىلبالدراقة الشراقة 
للذكور، ومدرسة بكوردان باألغواط بطاقة قسم للذكور، ومدرسة يف أوالد  الصفراء بقسم واحد

  .ومدرسة يف سيدي عقبة ببسكرة بقسمني للذكور جالل بقسمني للذكور
  .لحقة عني الصفراء بطاقة قسم واحد للذكورمبمت إنشاء مدرسة ببين ونيف : م1904 -
  .مت استحداث قسم للذكور ملحق باملدرسة األوروبية مبشرية: م1905 -
للذكور بالغاسول مت افتتاح مدرسة ابتدائية للذكور بأربعة أقسام وكذلك مت افتتاح قسم : م1906 -

بعد حتويل مدرسة البدو الرحل بأوالد سيدي الشيخ اليت ال تضم إال بعض التالميذ، كما مت افتتاح 
بعد حتويل مدرسة البدو الرحل بأوالد زياد الشراقة  للذكور يف البيوض سيدي الشيخ بالبيض قسم

يف عني م، و 1905-1904-1903اليت أغلقت بسبب عدم وجود التالميذ خالل سنوات 
الصفراء مت افتتاح قسم للذكور ملحق باملدرسة األوروبية، ويف توقرت افتتحت مدرسة حملو األمية 

   .بطاقة مخسة أقسام، ويف عني ماضي افتتح قسم لإلناث

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1908, Op.cit, pp 129 - 130.  
2  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, p 101. 
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مت افتتاح قسم للذكور بعني اإلبل التابعة للجلفة بعد حتويل مدرسة البدو الرحل ألوالد : م1907 -
د التالميذ، كما افتتحت مدرسة بقسم واحد للذكور مبليكة التابعة لغرداية األعور بسبب عدم وجو 

  .التابعة لتوقرت بأربع أقسام للذكور حملو األمية واد سوفوكذلك مت افتتاح مدرسة ب
مت افتتاح مدرسة بقسمني للذكور يف تيميمون ومدرسة بغرداية بطاقة مخس أقسام : م1908 -

  .ة لتوقرت بطاقة قسمني للذكور ومدرسة للبنات بورقلة بقسم واحدللذكور ومدرسة يف قمار التابع
افتتحت مدرسة للذكور ببومسغون التابعة للبيض بقسم واحد للذكور، كما مت افتتاح : م1909 -

مدرسة بربيزينة بقسم واحد للذكور ومدرسة بقسم واحد بالشاللة ومدرسة بقسم واحد لذكور 
  .بتبسبست التابعة لتوقرتجبامعة ومدرسة بقسم واحد للذكور 

مت افتتاح مدرسة بعني ماضي التابعة لألغواط بطاقة قسمني للذكور ومدرسة بنقوسة : م1910 -
  .التابعة لورقلة بقسم واحد للذكور ومدرسة بالرويسات بقسم واحد للذكور 

سة مت افتتاح أول مدرسة مبسعد التابعة اجللفة بطاقة قسمني، كما مت افتتاح مدر : م1911 -
  .بأورالل ببسكرة بقسم واحد للذكور

مت افتتاح قسم للبنات باجللفة كملحق ملدرسة البنات األوروبية، ويف سيدي خالد : م1912 -
  . ببسكرة مت افتتاح مدرسة للذكور بقسم واحد

  .افتتحت مدرسة حملو األمية بأوالد جالل بطاقة ثالث أقسام: م1913 -
  .باألغواط بطاقة مخس أقساممت افتتاح مدرسة : م1915 -
  .مت افتتاح مدرسة بغرداية بطاقة ستة أقسام: م1917 -
  .مت افتتاح مدرسة بقمار التابعة لتوقرت بطاقة ثالث أقسام للذكور: م1919 -
مت افتتاح مدرسة بطاقة ستة أقسام باألغواط للدروس ملكملة للتعليم العام، ومدرسة : م1921 -

  . 1ام للذكورباجللفة بطاقة أربعة أقس
  .قسم جديد 15مت افتتاح ثالث مدارس و : م1922 -
مت افتتاح مدرسة بطاقة ثالثة أقسام مبشرية وقسم ملحق للذكور بكولومب بشار وقسم : م1925 -

  .ملحق لإلناث

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, Deuxième Partie, Année 1922, Op.cit, PP 359 – 360.  
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مت افتتاح القسم اخلامس باجللفة والقسم السابع والثامن ألبناء العمال بغرداية والقسم : م1926 -
امعة والقسم اخلامس والسادس بالبيض، كما مت افتتاح مدرسة باملنيعة بقسم واحد للذكور الثاين جب

  .وافتتح القسم الثالث للتعليم العام بقمار التابعة لواد سوف
  .مت افتتاح القسم السادس بتوقرت: م1927 -
 .ليم العاممت افتتاح القسم الثاين بورقلة ويف البيض مت إضافة الدروس املكملة للتع: م1928 -

سنة  بالرغم من قرار إغالق ثالث مدارس التابعة للبدو الرحل بكل من الدويس باجللفة واملخرق   
م، إال أن عدد 1910م وقسم بأوالد خناثة باجللفة سنة 1918م وكوردان باألغواط سنة 1910

مومية مدرسة ابتدائية ع 47 إىلم 1928هذه املدارس واألقسام تضاعف ليصل يف أول أكتوبر 
مثانية أقسام ليصل  إىلالتابعة لألهايل ومدرسة خاصة بغرداية، وختتلف طاقة هذه املدارس من قسم 

  .  1للبنات 05قسم منها  95 إىلعدد األقسام 

  :)مدارس اآلباء البيض(التعليم الخاص -3

تأسيس املدارس اخلاصة اليت يشرف علي تأطريها اآلباء البيض  إىلجلأ االستعمار الفرنسي    
، حيث كان التعليم اخلاص بأقاليم اجلنوب السكاندف القضاء على اللغة العربية وفرنسة 

م منها ثالث مدارس للذكور ومدرستني لإلناث، 1930منحصرا يف مخس مدارس قبل سنة 
عدد التالميذ إال أن  رغم تزايدم 1946ان تلميذة، ويف جو  57تلميذ و  213وبطاقة إستعاب 

ويف املنيعة وصل  325 إىلعدد املدارس بقي كما هو، ففي غرداية فاق عدد التالميذ الذكور 
 إىلم ويف امل وصل عدد التالميذ الذكور 122 إىلويف عني الصفراء وصل  107 إىلعددهم 

 165 إىلعدد البنات فوصل  م، أما1930وهي أكثر من ضعف العدد الذي كان يف سنة  554
ماعدا مدرسة البنات  السكانيف املنيعة، واغلب تالميذ املدارس اخلاصة من  66باألغواط و

باألغواط اليت تدرس فيها الفتيات املسيحيات، أما مدرسة املنيعة فيدرس ا أيتام انسني، ويقوم 
وتتوىل األخوات  السكانوبيني و اآلباء البيض بإدارة مدارس الذكور ويساعدهم أعوان من األور 

البيض إدارة مدارس البنات، ويتابع التالميذ الذكور بعني الصفراء دروس تعليمية تتمثل يف تلقني 
تعليم رفيع املستوى لتطوير مهارات التالميذ مصحوبة  إىلاملبادئ األولية للقراءة والكتابة باإلضافة 

نظرية وتطبيقية لنجارة اخلشب واحلدادة، وحتضريهم  بتعليم مهين متمثال يف إعطاء التالميذ دروسا

                                                           

1 G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, PP 409 - 410.  
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واغلب تالميذ هذه  (Voiron)فوارن  و (Dellys)دليس لدخول املدارس املهنية بكل من 
م نظم الذكور املنحدرين من منطقة اجلنوب الوهراين 1925، ويف سنة املدارس هم من األوروبيني

  . دروس مهنية يف جمال صناعة السكك احلديدية
كما قام اآلباء البيض بفتح مركز للتكوين احلريف والزراعي من اجل التكوين يف جمال زراعة     

النخيل واألشجار املثمرة واخلضار لتحسني الزراعة مبنطقة ورقلة وإدخال التدابري الالزمة لنجاح 
لى اآلبار الزراعة ا، وإدراج نظام النافورة كطريقة بسيطة وفعالة لسقي احلدائق اليت تعتمد ع

تلقني التالميذ طرق  إىلاالرتوازية، وتزويدهم باملهارات األساسية جلين احملاصيل الزراعية، باإلضافة 
  . 1االستغالل العقالين للموارد الفالحية وكيفية تربية احليوانات خاصة اإلبل واملاعز

حماصرة اللغة العربية  إىلومن خالل ما سبق جند أن اإلدارة الفرنسية سعت منذ الوهلة األوىل    
واإلدارة  السكانوشجعت نشر اللغة الفرنسية وفسحت هلا اال حىت تصبح لغة التعامل بني 

الفرنسية وبث األفكار الفرنسية داخل اتمع وحماولة تغريبه وخلق جيل جديد يؤمن باحلضارة 
احلرف  السكاناالستعمارية،كما شجعت فرنسا اآلباء البيض بفتح املدارس وتدريس وتعليم أبناء 

اومة يف والتخفيف من وطأة كره الفرنسيني وقتل روح اجلهاد واملق السكانواملهن لكسب ود 
  .النفوس

    السكانالتعليم العربي الخاص ب: المطلب الثالث 
عرب أقاليم  اليت تتوزع الكتاتيب القرآنيةو  واملساجد اإلسالمي يتم يف الزوايا التعليم العريبكان    

ي، الغنية برتاثها العلمي والديين وعلمائها ومؤلفيها وبآثارها ومكتباا، وقد اشتهرت اجلنوب اجلزائر 
هذه الزوايا بتعليم مبادئ اللغة والفقه وتفسري األحاديث وحتفيظ القرآن الذي كان أساس التعليم 
يف اتمع وقاعدته األساسية، وكانت تتواجد هذه الزوايا يف كل من عني ماضي ومتاسني وقمار 

نشر وعميش والقنادسة واهلامل وطولقة والرويسات والبيض واشتهر بعضها بتأليف ونسخ الكتب و 
 يظ القرآن الكرمي باعتبارهفوتعتمد هذه الدور على حت 2غردايةالعلم يف كل من متنطيط وتوات و 

                                                           

1 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, pp 219- 220. 
 214م، ص ص 1998، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 3، ج1954-  1830تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد اهللا 2
- 215 
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مهمة تعليم األطفال الذين  ، وكانت تسند1مفتاح املعرفة وهو املادة األساسية الوحيدة امللقنة عادة
حمدودة  ةمعرف يذو  2بالطُلبةمدرسي القرآن املعروفني  إىلسنة  13 إىل 10ترتاوح أعمارهم ما بني 

وتتم بطرق تقليدية وبسيطة ، حيث جيلسون  على حتفيظ القرآن لألطفالواقتصر تعليمهم  ،أولية
على األرض والقليل منهم من كان ميتلك احلصائر وعندما حيفظ الصيب القرآن بعد امتحانه يقام له 

، وأغلب التالميذ 3ساحتفال ويشرتى له مالبس جديدة ويطاف به يف البلدة إلشهاره بني النا
  .4يتخرجون منها وهم حفظة للقرآن وفصحاء اللسان

اهللا يف منازهلم  إىلزوايا وإمنا اختذوا التعليم وسيلة تقرم  اكما أنه ُوجد مدرسون مل يؤسسو    
يف  ومساجدهم مثل ما فعل الشيخ حممد علي بن شبرية وأخوه أمحد والشيخ حممد بن عبد القادر

يف اجللفة والكثري منهم  شحممد بن يوسف أطفيش يف ميزاب والشريف بن األحرابوسعادة والشيخ 
، وعندما خضعت األقاليم اجلنوبية للحكم 5وتوقرت واألغواط واد سوفيف كل من بسكرة و 

فتح أي العسكري ازداد تشديد اخلناق على املدارس القرآنية وأصبح حيضر على كل جزائري 
وعندما متنح  ،م1904 اإلدارة مبوجب قانونيص خاص من مدرسة أو كتاب قرآين إال برتخ

الرخصة لطالبها يشرتط عليه وجوب استبعاد تاريخ اجلزائر وجغرافيتها من املناهج الدراسية وإال 
  .6ق املدرسة أو الكتابغلسحب الرخصة و  إىلتعرض 

خاصة بأقصى اجلنوب إال أن املدارس  عرفت أقاليم اجلنوب تزايد كبريا يف فتح املدارس القرآنية   
تعليم اللغة العربية  إىلاهزة تتواجد باملناطق احلضرية، ويتم يف هذه املدارس تلقني القرآن إضافة 

مدرسة بطاقة إستعاب  11 إىلوتعاليم الدين اإلسالمي، فمثال كان عددها يف إقليم غرداية يصل 
  7م1944ارس وعدد املعلمني بأقاليم اجلنوب يف سنة تلميذ، واجلدول التايل ميثل عدد املد 1025

                                                           

 .115، املرجع السابق، ص م1962- 1903الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في منطقة بشار  :حممد برشان 1
  : ينظر. تنطق بضم الطاء وتشديدها وتسكني الالم، وهم املعلمون أو املتعلمون عموماً : لبةالطُ  2
 .24، املرجع السابق، ص 3، ج1954-  1830تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد اهللا -
  .170، ص المرجع السابق: عثمان زقب  3
 .    117حممد برشان ص . 303م، ص 1931، املطبعة العربية، اجلزائر، تاريخ الجزائر: امحد توفيق املدين 4
 .215 - 214، ص نفسه: أبو القاسم سعد اهللا 5

م، ص ص 2010اجلزائر، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، سياسة فرنسا التعليمية في : عبد القادر حلوش 6
154 -155. 

7 G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, p 220.  
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  عدد التالميذ  عدد املدرسني  عدد املدارس  اإلقليم

  عني الصفراء
  غرداية

333  
64  

344  
89  

4871  
2077  

  7319  297  282  توقرت

يفوق بكثري  هذا اجلدول يتنب ان عدد التالميذ امللتحقني باملدارس التعليمية العربية احلرةمن خالل    
عدد التالميذ امللتحقني باملدارس الفرنسية وهذا ما يعكس مدى ارتباط السكان بتارخيهم وحضارم 
العربية السالمية وتشبثهم بالوطن، كما نالحظ كذلك ان عدد املدارس بأقاليم اجلنوب اجلزائري 

كانت تعاين منه من قبل   رغم بساطة التعليم وقلة اإلمكانيات والتضييق اليتمنتشرة على نطاق واسع 
واحملافظة على  مدى وقوفها ضد فرنسة اتمع اجلزائريوهذا ما يفسر االدارة الفرنسية وحماصرا،  

  .اهلوية والشخصية اجلزائرية

  التعليم المهني بأقاليم الجنوب الجزائري : المطلب الرابع 

  :الذكور -1
قرت اليت يتعلمون فيها صناعة األثاث واألغطية يتلقى هؤالء دروسا مهنية تطبيقية يف كل من تو    

واألبواب والنوافذ واحلدادة والتلحيم، أما يف غرداية فغالبية املتعلمني فيها من اليهود الذين يهتمون 
  .بتجارة الذهب وكيفية عمل السبائك

  :البنات  -2
مت إنشاء مدرستني مهنيتني للبنات يف كل من ورقلة وعني ماضي للتكوين يف جمال الصناعة    

التحويلية ملادة الصوف، ففي عني ماضي تقوم الفتيات بنسج الربنوس املطلوب يف كل البالد 
ذو أمهية نني يواحلايك الذي يعترب رمز املرأة يف أقاليم اجلنوب، أما يف ورقلة فيعترب احلايك مبنطقة كو 

  . 1بالغة نظرا لسعره املرتفع ورواج استعماله، لذلك قامت اإلدارة الفرنسية بإدراجه يف التكوين املهين

  :التعليم الزراعي -3

أعطى هذا النوع من التعليم نتائج مشجعة بأقاليم اجلنوب وهذا ما تظهره تقارير احلكومة العامة    
وجود مدارس يف كل من البيض وعني الصفراء وتيوت وبين ونيف، فمثال يتلقى  إىلاليت أشارت 

املتعلمون يف ملحقة البيض املبادئ األساسية للزراعة من غرس وعناية باألشجار املثمرة والغابية، 

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp  102 -103. 
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وقام املعلمون رفقة هؤالء املتعلمون بإنشاء مشتلة لألشجار املثمرة والغابية، أما يف عني الصفراء 
الذين ميلكون بساتني ما عدا اثنان منهم، أين تلقوا كيفية  السكانمتعلم من  35م املدرسة فتض

  غرس األشجار املثمرة واخلضر، أما يف تيوت فيعترب التعليم الزراعي جد مهم هلم نظرا العتمادهم 
.1على منتوجات بساتينهم

                                                           

1  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1913, Op.cit, p 128. 
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م سنت 1902، فمنذ سنة تنظيم إداري عسكري صارم إىلأقاليم اجلنوب اجلزائري  خضعت    
أربعة أقاليم،  إىلالسلطات االستعمارية الفرنسية جمموعة من القوانني تنظم اجلنوب اجلزائري وتقسمه 

هي إقليم عني الصفراء وإقليم الواحات وإقليم غرداية وإقليم توقرت وعلى رأس كل إقليم جعلت قائد 
ميزانية خاصة هلذه األقاليم منفصلة عن ميزانية الشمال تغذيها  عسكري معني مبرسوم، كما وضعت

كامل صالحيات التصرف يف   ومنحت للقادة العسكريون والضباط السامونالضرائب احمللية املختلفة، 
هذه األقاليم، حيث كان قادة الدوائر وامللحقات السلطة التشريعية والعسكرية يف آن واحد وهلم حرية 

يف اختاذ التدابري واإلجراءات اليت يراها قائد اإلقليم مناسبة، وهذا التنظيم الذي اتبعته التسيري املطلق 
السلطة االستعمارية كان خيدم مصاحلها بالدرجة األوىل ومصاحل املستوطنني من اجل تثبيت سلطتها 

  . وتوفري املناخ املالئم للعنصر األورويب دف تشجيعهم على االستيطان
الصحراء اجلزائرية حتت النظام  لدراسة العلمية اليت متحورت حول موضوعومن خالل هذه ا

مجلة من النتائج ميكن  إىلخلصت  م1947 – 1902العسكري ألقاليم اجلنوب اجلزائري 
  :عرضها كما يلي

م كشف اهلدف الذي محل الربملان الفرنسي على إنشاء وحدة 1902ديسمرب  24إن قانون  -1
اعتبارات مالية صرفة، وانه مل يكن اهلدف منه هو فصل  إىلجلنوب واليت تعود إدارية دعيت بأقاليم ا

إقامة وحدة  إىلرة عن اهليئة االستعمارية مل ترم اجلنوب عن الشمال، وان األحكام القانونية الصاد
م نص على أن الصحراء جزء ال يتجزأ من 1884سياسية منفصلة عن اجلزائر، وجند أن قانون 

احلاكم العام على اجلزائر هو املسؤول األول واملباشر عن تسيري هذه األقاليم وكذلك اجلزائر، وأن 
الضرائب والرسوم اليت كانت جتىب يف أقاليم اجلنوب شاا شان الضرائب املفروضة يف كامل القطر 

 ا يف مشال اجلزائر واليت مت تطبقها ا ختضع لكل القوانني اليت جيرى العملذه األقاليم اجلزائري، وأ
كما م،  1913جويلية  27م و 1907مارس  06بداية من املراسيم اخلاصة بالضرائب املؤرخة يف 

م إدماج أقاليم اجلنوب يف 1947سبتمرب 20من النظام العضوي لـ  50أنه مت مبوجب املادة 
زائر وإقليم الثالث، فإقليم عني الصفراء يدمج يف والية وهران وإقليم غرداية يف والية اجل العماالت

ج ميزانية أراضي اجلنوب يف ميزانية اجلزائر ابتداء من أول ا دمإتوقرت والواحات يف والية قسنطينة، و 
  .م1957غاية  إىلمتارس من قبل الضباط فتبقى  تسيري اإلدارة أمام 1948جانفي 

تعدد وتنوع الضرائب املفروضة على السكان مبجيء االستعمار الفرنسي واستقرار مؤسساته  -2
اإلدارية بأقاليم اجلنوب، حيث عملت السلطات االستعمارية على إجراء عدة تعديالت على املنظومة 
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دفعها  الضريبية باستمرار وحسب الظروف، وأقرت العديد من القوانني املتعلقة ا واملنظمة لطريقة
جانفي  17بتاريخ  الصادر مبوجب األمر امللكي نقداوإلزام السكان تسديد الضرائب املفروضة عليهم 

الضرييب مقصورا على تقدميها بشكل بضائع أو منتوجات أو ما تكسبه  ومل يعد التحصيل م1845
من منتوجات  من حيوانات،  وهذا ما جعلهم يبيعون مواشيهم بأقل األمثان أو أراضيهم وكل ميلكون

أو غريها لتسديد تلك الضرائب املفروضة عليهم لتصبح الضرائب اخطر الوسائل القمعية اليت وظفتها 
اإلدارة االستعمارية يف هذه األقاليم، ألن اإلدارة االستعمارية كانت يف الواقع تدرك أن القمع 

ري ومعاقبتهم، وإمنا كان العسكري ليس هو الوسيلة الوحيدة يف يدها إلخضاع سكان اجلنوب اجلزائ
منذ  السكانجزءا فقط من السياسة االستعمارية اليت استخدمتها السلطات الفرنسية يف مواجهة 

  .والقضاء على روح املقاومة السكانإلفقار  الصحراء إىلبداية مد نفوذها 
بل  يف ب الثروات املوجودة ذه األقاليم كالفحم، االستعمار الفرنسي بأقاليم اجلنوب مل يكتف-3

 مبجموعة من الضرائب اليت تعرف باسم الضرائب العربية الغري عادلة واملرتفعة السكانأثقل كاهل 
اليت كان من املفروض أن تغذيها امليزانية الفرنسية  باستمرار لتغطية نفقاته العسكرية ذه األقاليم

م الذي نص على أن تكاليف االحتالل العسكري تبقى على 1903ديسمرب  30مبوجب قانون 
م الذي مت مبوجبه 1918ديسمرب  01وبالرغم من صدور مرسوم  ،عاتق احلكومة الفرنسية بباريس

  .إال انه بقي العمل ا يف أقاليم اجلنوب ،باملناطق الشمالية الضرائب العربية إلغاء
 إىل ان ذه األقاليم فالضرائب املفروضة تنقسمعدم العدالة يف فرض الضرائب على السك -4

قسمني األول منهما يتعلق بالضرائب اليت يؤديها املسلمون دون غريهم واملتمثلة يف الضرائب العربية 
 يشتمل على الضرائب اليت كان يدفعها املسلمون واملستوطنون لثاينواالزكاة والعشور واحلكور واللزمة 

بني سكان  يدل على التمييز وهذا ما اكرب مساهم يف اخلزينة واألقل استفادة منها، السكانليصبح 
، والتشدد الضرييب االستعماري الذي تأكد منذ السنوات األوىل واألوروبيني السكاناجلنوب أي بني 

عدم إمهال الفرنسيني ألي صنف من األشياء القابلة للضرائب وتواصل ارتفاعها كل سنة دون و 
كان يعاين منها واألزمات املالية اليت   وسنوات اجلفاف املستوى املعيشي والكوارث الطبيعية مراعاة

  .السكان
 بإنشاء العديد من املشاريع، السلطات الفرنسيةقامت  لتوسع االستعماريإلعطاء دفع جديد ل -5
حلديدية بالسكك اربط اجلنوب بالشمال و وداخل الغابات شق الطرق الربية بني املدن والقرى ك

لتسهل نقل اإلنتاج الفالحي والصناعي للموانئ واستغالل الثروة احليوانية املتنوعة والغابية واملعدنية، 
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بتطور الزراعات التجارية للتمور والتبغ واحللفاء  السكانعلى  جيايباوكان هلذه البىن التحتية تأثري 
قطاعان بأقاليم اجلنوب األول والقطن اليت يسيطر عليها املستوطنون، وكنتيجة لذلك تعايش 

،  السكانخاص ب حديث ذو طابع جتاري يسيطر عليه األوروبيون والثاين تقليدي ذو طابع معيشي
كما ال ننفي اهودات اليت بذلتها اإلدارة الفرنسية يف حتسني الزراعة ذه األقاليم بإنشاء احملطات 

بدائرة اجللفة والعفيان بتوقرت وبن النوي  النموذجية للزراعة وتربية املواشي يف كل من تعظميت
ببسكرة، وإدخال زراعات جديدة كالبطاطا واألعالف والعديد من أنواع األشجار اليت تتأقلم مع 
طبيعة املناخ السائد ذه األقاليم، وإدخال تقنيات جديدة لتطوير اإلنتاج كمعاينة الرتبة وحتسني 

زيع احملاريث على الفالحني وفتح املدارس للتعليم الزراعي السالالت وتوسيع املساحات الزراعية وتو 
   .وتربية املواشي وكيفية االستغالل األمثل هلا وحتديد املواسم الزراعية بطريقة أكثر علمية

إن احلياة االقتصادية ألي جمتمع تتمثل يف عملية التكامل بني النشاطات الرئيسية املمارسة من  -6
قبل السكان كالزراعة والرعي والصناعة والتجارة وإذا كانت األنشطة الثالثة األوىل مزدهرة فان 

عناصر  عليه باعتباره من أهم الفرنسيونالنشاط التجاري مالزما هلذه النشاطات، لذا سيطر 
االتصال بني خمتلف املناطق املستعمرة ومسامهتها يف نقل املعلومات واألموال وجعلها سوقا 

  . استهالكية واسعة لفائض اإلنتاج بفرنسا
ابسط الوسائل الوقائية  إىلكان سكان الصحراء اجلزائرية يعانون من وضع صحي متدهورا يفتقد   -7

إن مل نقل ينعدم يف الكثري من القرى واعتماده على الطرق التقليدية يف العالج، إال انه مع جميء 
واملستوصفات القارة واملتنقلة اليت  االستعمار الفرنسي قامت اإلدارة االستعمارية ببناء املراكز الصحية

التطعيم والتلقيح املتكررة للسكان ضد األمراض  يسريها األطباء العسكريون الذين يقومون حبمالت
وغريهم، وال ميكن إمهال الدور الذي قامت به  مثل التيفوس واجلدري واملالريا واحلصبةاملعدية واألوبئة 

اإلدارة االستعمارية يف اال الصحي واهودات اليت بذلتها يف جمال البحث والدراسة عن أسباب 
احللول للقضاء عليها واستقطاب األطباء، ورغم هذه اجلهود إال أن سوء  األمراض وأعراضها وإجياد

يف  السكانقلة ثقة  إىلالتغذية وتدين املستوى املعيشي للسكان مل يقيهم من براثن األمراض، إضافة 
عن التعاطي  السكانعزوف  إىلالطبيب الفرنسي الذي اعتربوه جاسوسا يف الكثري من األحيان أدى 

 . تلقيحمع محالت ال

إن إقامة  «: دومالال يقل خطورة على الغزو العسكري حيث يقول الدوق  لفكريا إن الغزو -8
هلذا اختذ الفرنسيون التعليم   ،»مدرسة بني اجلزائريني أحسن وأفضل من كتيبة عسكرية لفرض األمن 



  خاتمة==================    م1947 - 1902الجزائري  الصحراء الجزائرية تحت النظام العسكري ألقاليم الجنوب 
   

186 

 

سياسة تعليمية  ورسمكوسيلة لتحقيق أهدافهم والقضاء على املقومات احلضارية للجزائريني، 
تعليم اللغة الفرنسية وتدريب الشباب على األعمال اليدوية  إىلموجهة خلدمة االستعمار دف 

وحرصها على عدم نشوء خنبة وطنية  إلجياد جيل يقدم اخلدمات األولية لإلدارة واملصانع الفرنسية،
ناء األوروبيني واليهود وأبناء دد تواجدها ذه األقاليم، إال أا مارست التمييز العنصري بني أب

، وهذا ما دفع بالعديد من شيوخ الزوايا واملصلحني واملعلمني يف تبين مواصلة التعليم العريب السكان
اإلسالمي وفتح املدارس القرآنية والكتاتيب واملساجد والبيوت اخلاصة للحفاظ على لغتهم وهويتهم 

ة اليت كانوا يتعرضون هلا كتقدمي رخص التعليم وفتح الدينية، على الرغم من املضايقات االستعماري
  .   املدارس والتدريس يف املساجد والرقابة املستمرة والنفي

الفرنسي بتوسيع  ليم اجلنوب مبا خيدم مصاحل االستعماراإعادة تنظيم القطاع القضائي بأق -9
القضاء  إىلإخضاع املسلمني و تقليص صالحيات القاضي املسلم و  صالحيات القاضي الفرنسي

   .الفرنسي يف املسائل اجلزائية باعتبارها متس اجلانب األمين والنظام العام
تفكك النظام القبلي الذي كان قائما على دور األسر الكبرية يف تسيري احلياة العامة  -10

اعات واخنفاض والتكافل بني أفرادها، كما ساءت احلالة االجتماعية للسكان بانتشار األوبئة وا
  .القدرة الشرائية نتيجة ضعف املداخيل

تطوير  إىلللسياسة اإلدارية املنتهجة بأقاليم اجلنوب يالحظ ظاهريا اجيابياا اهلادفة املتتبع  إن -11
ة فضاعاالقتصاد وترقية احلياة االجتماعية، بينما املتأمل يف الواقع املعاش ذه األقاليم يكتشف 

من خالل تفقريهم وقهرهم ومدى اهتمام اإلدارة باجلانب  السكاندارة جتاه واستبداد هذه اإل
  .لصاحلهم أكثر من اجلوانب األخرىالعسكري واالقتصادي 

  :بها التي نخرجومن بين التوصيات    

أقاليم اليت قام ا االستعمار الفرنسي يف الناجحة مواصلة البحث يف املشاريع االقتصادية ضرورة  -
  .وتطوير زراعة النخيل االشجاراحلوانات و كتحسني سالالت   اجلزائرياجلنوب 

تواجد على اليت ت يف الدراسات التارخيية يةاألرشيفالوثائق متكني الباحثني والدارسني من استغالل  -
  . عامة أو خاصةكانت سواء   مستوى املؤسسات

بأقاليم اجلنوب  االستعمار الفرنسياليت قام ا والتجارب الزراعية استغالل الدراسات امليدانية  -
دعم العنصر  اجلوفية التنقيب على املياهوجتفيف املستنقعات و االراضي باستصالح وخاصة ما يتعلق 

  .البشري ذه األقاليم
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تفعيل احلركة التجارية بني املناطق ااورة ألقاليم اجلنوب اجلزائري بشق الطرق ومد خطوط السكة  -
  .اصبحت ضرورية لتسهيل احلركية السكانية والتجاريةاحلديدية اليت 

احلفاظ على ما بقي من املنشآت العمرانية اليت خلفها االستعمار الفرنسي واالستفادة منها قدر  -
  .االمكان

خالل فرتة االستعمار واالجتماعي اليت تم باجلانب االقتصادي والدولية عقد امللتقيات الوطنية  -
  .جلنوب اجلزائريألقاليم ا الفرنسي

ال يعدو حبثنا هذا أن يكون حماولة متواضعة ونأمل يف األساتذة املناقشني أن يصوبوا  ويف األخري  
   .اخلطأ ويصححوا الغلط ألننا ال نزعم أننا قد حققنا املراد كله من الدراسة أو تطرقنا لكل حيثياا
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 01 :رقمالملحق 

- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de

L'Algérie de 1930 à 1946, Année 1947, Op.cit, P 449. 
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 02: الملحق رقم 

المحاكم  طبعتها تاريخ إنشاؤها مقر محاكم الصلح

العسكرية 

 الخاضعة لها

 المدنية صلحمحاكم ال

  )إقليم غرداية(اجللفة -
 )إقليم غرداية( األغواط -

 م1875أوت  10 -
 م1875أوت  10 -

   .دائرة اجللفة -
 .ملحقة األغواط -

 .البليدة -
 .البليدة -

 العسكرية صلحمحاكم ال

 إقليم غرداية

 ةغرداي -
 أدرار -
 عني الصفراء -
 كولومب بشار  -

 )بين ونيف(جنان الدار -

 .البيض -
 .مشرية -
 .تيميمون -

 م1883جانفي  27 -
  م1908أكتوبر  17 -
 م1883جانفي  27 -
  م1904جوان  28 -

 م1901أكتوبر  02 -

  م1875أوت  10 -
 م1883جانفي 27 -
 م1910جانفي 07-

  .دائرة غرداية إقليم عني الصفراء -
  .مركز أدرار -
  .ملحقة عني الصفراء مبركز هجرات أمغيل -
دائرة كولومب بشار بالضبط ملحقة بين  -

  .وايقلي وتاغيتعباس ومراكز كل من بن زيرق 
مراكز كل من جنان الدار ودبفاريي مبلحقة  -

مبلحقة عني ( بين ونيف وهجرات أمغيل
  ).الصفراء

  .دائرة البيض -
  .دائرة مشرية -
  .ملحقة قورارة -

 .البليدة -
 .معسكر -
 .معسكر -
 .معسكر -

 .معسكر -

 .معسكر -
 .معسكر -
 .معسكر -

 إقليم توقرت

 .الواد -
 .توقرت -

 م1887جويلية  30 -
 م1887جويلية  30 -

 .ملحقة الواد -
 .دائرة توقرت -

 .باتنة -
 .باتنة -

 إقليم الواحات

 .املنيعة -
 ورقلة -
 .عني صاحل -

 م1894جانفي  20 -
  م1888مارس  08 -
 م1908أكتوبر  17 -

  .مركز املنيعة -
  . ملحقة ورقلة -
 .ملحقة تيدكلت ومركز متاسني -

 .باتنة -
 .باتنة -
 .باتنة -

G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

L'Algérie, Année 1910, Op.cit, pp 96-97. 
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03: الملحق رقم 

- Archives De La Wilaya De 
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04الملحق رقم   
البلديات املتواجدة   األقاليم

 01إىل غاية 
  م1904جانفي 

 البلديات املتواجد إىل
جانفي  01غاية 
  م1921

 م1904جانفي  01التعديالت اإلدارية املتعلقة بالبلديات منذ 

عني 
 الصفراء

البلديات 

  :المختلطة

 )1(عني الصفراء -
  البيض -
  مشرية  -

  : السكانبلدية 

  بشار بكولوم  -

 :البلديات المختلطة

عني الصفراء  -
  )2(بشار بكولوم  -
  البيض -
  مشرية  -

  : السكانبلدية 

  )3(الساورة -
  )4(قورارة -توات -

البلديات املختلطة لعني الصفراء ومشرية اليت كانت تشكل وحدة ) 1(
م أو املنشاة من طرف القرار 1904جانفي  01إدارية واحدة قبل 

م الذي ربط 1919جانفي  08م، وقرار 1904جانفي  19املؤرخ يف 
ار، وهذا املركز مت ربطه مركز بين ونيف بالبلدية املختلة لكولومب بش

 20م والذي حدده قرار 1921جانفي  01بعني الصفراء بعد قانون 
  .م1923جويلية 

جانفي  08أشأت مبوجب قانون التنظيم البلدي املؤرخ يف) 2(
  .م1919

  م  1929فيفري  04أنشأت بالقرار املؤرخ يف ) 3(
م، وهذه البلدية 1909نوفمرب  20أنشأت بالقرار املؤرخ يف ) 4(

بتيميمون وأخريا محلت  السكانمث بلدية  السكانمحلت اسم بلدية 
ديسمرب  08قورارة مبوجب قرار -بتوات السكاناسم بلديات 

  .م1928
م  الذي دمج البلديات املختلطة 192أوت  29القرار املؤرخ يف ) 5(

  .بغرداية السكانمع بلدية باجللفة أو األغواط 
م الذي ربط مركز املنيعة بغرداية بعد 1927أوت  09قرار ) 6(

  .انفصاله من البلدية املختلطة بورقلة
القدمية  السكانم الذي حل بلدية 1923جانفي  03قرار ) 7(

بتوقرت واليت كانت تتكون من دائرة توقرت وملحقة واد سوف لتنبثق 
  . تلطةوبلدية خم السكانعنه بلدية 

م الذي نص على انفصال ملحقة 1923جانفي  03نفس قرار ) 8(
  .بواد سوف السكانبتوقرت وتشكيل بلدية  السكانالواد من بلدية 

  .م1907ديسمرب  03أنشأت مبوجب قرار ) 9(
م الذي نص على ضم 1923ديسمرب  03أنشأت مبوجب قرار ) 10(

  بورقلة السكانمالحق كل من تيدكلت واهلوقار لبلدية 

البلديات   غرداية

  :المختلطة

  )5(اجللفة  -
  )5(األغواط  -

 :السكانبلديات 

  )5(اجللفة  -
  )5(األغواط  -
  غرداية -

 :البلديات المختلطة
  اجللفة  -
  األغواط  -

  :السكانبلديات 

  )6(غرداية  -

 :السكانبلديات   توقرت

  بسكرة -
  توقرت -

 :البلديات المختلطة
  ) 7(توقرت  -

  :السكانبلديات 

  بسكرة -
  )8(واد سوف  -

 :السكانبلديات   الواحات

الواحات  -
  الصحراوية

 :السكانبلديات 

 )9(ورقلة  -
-تيدكلت-

 )10(اهلوقار

- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 616 - 618. 
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05الملحق رقم   

 املردودية  القنطار  اهلكتار

1904-1905 
1905-1906 
1906-1907 
1907-1908 
1908-1909 
1909-1910 
1910-1911 
1911-1912 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1915-1916 
1916-1917 
1917-1918 
1918-1919 
1919-1920 
1920-1921 
1921-1922 
1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
 سنة 22متوسط 

67.505 
24.250 
24.435 
27.454 
25.208 
28.905 
38.695 
38.317 
41.629 
26.907 
27.803 
32.029 
33.130 
39.489 
57.416 
47.826 
27.727 
50.840 
30.692 
34.951 
32.340 
37.140 
20.563 
33.362 
39.000 

32.438 
172.027 
87.305 

109.573 
109.567 
166.614 
198.716 
120.087 
137.621 
72.782 
96.992 
86.719 

108.813 
275.089 
347.523 
90.835 

177.350 
92.466 

267.105 
102.311 
146.556 
99.523 
88.531 

165.371 
154.000 

0.4 
07.0 
03.6 
03.9 
04.0 
05.7 
05.8 
03.1 
03.3 
02.7 
03.4 
02.7 
03.2 
07.0 
05.1 
01.9 
06.1 
01.8 
08.7 

02.92 
04.53 
02.68 
04.3 
04.9 
03.9 

G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires des Sud du 

l'Algérie, Deuxième Partie, Année 1930, Op.cit, pp 236 - 237. 
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06الملحق رقم   
البلدية التي تحتوي على   اسم رخصة البحث  تعيين المادة

  المواد

التاريخ

 نهاية الترخيص  بداية الترخيص

  1920ماي15  1918ماي15  عني الصفراء  عني البيضاء  النحاس

 1920جويلية 01  1918جويلية 01  عني الصفراء  مالبد  //

  1921ماي22  1919ماي22  كولومب بشار  حاسي الشارف  //

  1917مارس04  كولومب بشار  واد كوفان  الرصاص
  1920مارس29

  1919مارس04
 1922مارس29

 1921أكتوبر29  1919أكتوبر29  عني الصفراء  جبل ملياس  //

 1919أوت10  1917أوت10  البيض  عني الرمت  الفحم= الوقود 

 1919أوت08  1917أوت08  //  جبل البيوض  //

 1919أوت08  1917أوت08  //  عني الدفلة  //

 1919أوت06  1917أوت06  //  واد بيوض  //

 1922مارس29  1920مارس29  عني الصفراء  تلولة  //

 1918أفريل17  كولومب بشار  قنادسة  //
 1920أفريل17

 1920أفريل17
 1922أفريل17

 1921جانفي21  1919جانفي21  كولومب بشار  السبع أم  //

 1921مارس24  1919مارس24  مشرية  الكربيتة  الكربيت

 1921أفريل25  1919أفريل25  مشرية  الكربيتة  //

G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du Sud de 

L'Algérie, deuxième partie, Année 1922, Op.cit, p 330. 
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  11: اللة فاطمة نسومر
   33-32-15-11:األمري عبد القادر 

  11: احلاج أمحد باي
  79-14-11: جريهارد رولف

  11: الزعاطشة
-160-147-90-43-11: أوالد سيدي الشيخ

178 -181  
  12: روين كاييه

  12: بوعزيز بن قانة
  12 :سي محزة

  Lapie(  :13( الضابط اليب
  Avezac :(13(أفازاك 

  Carette :(13(كاريت 
  Daumas( :13( الضابط دوماس

  13: ابن بطوطة
  13: احلسن الوزان

  13: العياشي
  Malfan Antonio( :13(أنطونيو مالفانيت 
  14: باجول وشاتويل

  14: بارت
  14: كولو
  14: موين

  14: قراميل
   Dy bowski:(14(ديوسكي 

  Mizon( :14(ميزون 
  Maistre:(14(مسرت 

  Dumas( :14(الكولونيل دوماس 
   Victor Largeau( :14(فكتور الرجو 

   E. Cat:(14( كات.أ
  Flatters( :14-79-89-94( العقيد فالتريس 

 139-95- 92-91-86-77- 53-28-14:التوارق
  Bugeaud( :15-32-33(اجلنرال بيجو

  Soult( :15-16(املاريشال سولت 

     16: امللك لويس فيليب
  Jules Ferry ( :16( جول فريي

  16: للويس فيليب جوزيف دورليان
  16: جوزيف فريي

  20: برتلو
  25: فانسان أوريول

  25: بول رمادي
  Laperrine  :(27-28-91-92(البريين
  -27: دوفوكو
  Jonnart :(28(جونار 

  28: الشيخ بوعمامة
 Jules Cambon :(29-79 (جول كامبون 

  32: حممد بن عبد الرمحان
  De La Rue:(33-35(دو الروا 

   Léon Roch :(33(ليون روش 
  Rouret :(33(العقيد ريورات  
  33: محيدة الشجعي 

  33: أمحد خضر السالوي
  33: السلطان عبد الرمحان

  33: إبراهيم رايس
  33: املارشال كلوزيل
  33: والرائد مارمتربي
  Lyautey :(34-36 (اجلنرال ليويت 

  34: منصور السعدي
  Chanzy :(35(كلف العقيد شانزي 

  35: موالي أمحد
  35: قبائل بين واسني
  Dastugue :(35 (اجلنرال داستوك 

  36: الرائد سانت جوليان
  36: النقيب تارنو
  41: قبيلة الزفرانة

  41: قبيلة العريب أوالد حممد
  60-46: املارشال راندون
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  Berthelot :(52(بريتلوت 
  -88-87-76-62-61:ميزاب بين

  62: قبائل رقيبات
  62: قبائل القواسم 

  62: قبائل الدومينياء
  62: أوالد بلقيز
  62: أوالد جرير

  Palat( :79( بـال
  Camille Douls :(79(كاميل دول 

  A.Bernard :(80(أوغسطني برنارد
  Simon :(81(سيمون 

  Béquer :(81(بيكر 
  Molliere :(82(موليار 
  Philibert Vaillant :(82(فيان فليبار 

  Esterhazy :(82( اسرتازي
  Passols :(83( النقيب باسول

  Messimy :(83(ميسيمي 
  Jonnart   :(83 (جونار

  Bailloud  :(83 (اجلنرال بييو
  85: حممد بن حممد البشري ابن امحد التجاين

  85: علي بن أمحد التجاين
 85: التماسيينحممد العروسي جنل حممد الصغري 

  85: عمر بن علي بن عثمان
  85: علي بن عمر

  86: حممد الشيخ علي
  86: الشيخ آمود

  86: حممد بن عبد اهللا السنوسي
  86: قبيلة أمينان

  87: سليمان باشا الباروين
  185-87: حممد بن يوسف أطفيش

  87: عبد اهللا الباروين
  Beraux  :(88(بريو 

  88: الشيخ بيوض

  Lallemand ( :88(الملان
  88: الباشاغا بن ميلود اخلالدي

  Carbillet :(89(العقيد كاربيالت 
  CH. LUTAUD :(89(شارل لوتو 

  POLIGNAC ( :89-94(بولنياك
  89: إبراهيم بكّدة
  89: حيىي بن أمحد

  89: احلبيب بن بوافرة
  89: عبد اهللا بن كوجيين
  89: عبد النيب بن سرير

  89: حممد بن الشيخ

  Fort Miribel( :89(مربيال 

 Fort Mac-Mahon( :90(ماكمهون 
  Delebacque :(90(اجلنرال ديلباك 

   Thomassin :(90(اجلنرال توماسني 
  Girod( :92(جريو 

  Martin( :93(مارتني 
  César (. :93(سيزار 

  Wolfer ( :93(ولفر
  Bedel :(93(بيديل 
  Augiéras :(94(أوجريا 

  Meynier  :(94 (منيي
  Parent :(94 (بارون 

  Levasseur :(94(لوفاسور 
  94: الليموند
  Pommier  :(95 (بوميي 

  Bayn  :(95 (بني 
  Deluol :(95( ديلول

  Perdriaux :(95(بريدريو 
  Darres :(95(داري 
  Mieg :(95(ميق 

  Cousset :(95(كوسيت 
  Pillon :(95(بيلون 
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  Flons :(95(فلونس 
  Timsit :(95(تيمسيت 

  Ceard :(100(سريد 
  100: شارل ليتو

  M.Georges Rolland :(101(جورج روالند 
  Nicloux   :(107(نيكولوكس 

  Manhès :(110(منحس 
 Bourdiol Humbert  :(115( بوغديول امربت 

  116: العبازيز
  Joly  :(121( جويل

  126: األرباع
  Larrieu :(130(الريو 

  Boquet :(130(بوكات 
  Maitrat :(132(ميرتات 
  Labrue :132)(البرو 

  132: عدون بن احلاج إبراهيم
  Erik Labonne :(136(إيريك البون 

  Hacquard :(138(هكارد 
  Feraud):139(فريو

  Mouchez :(164(موشيز 
  Laveran( :167(الفريان 

  Flandin Regnier :(171(فالندان ريين 
  Chautemps :(172(شوتون 

  181-178: الدراقة الشراقة
  181-178: أوالد زياد الشراقة

  182-178: أوالد األعور
  183: أوالد خناثة

  185: الشيخ حممد علي بن شبرية
  185: الشيخ شبرية أمحد

  185: الشيخ حممد بن عبد القادر
  185: الشريف بن األحراش
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-24-22- 19 -18-16- 15-12-11:اجلزائر
25-27-28-29- 30-31-32-34 -35-36-
37-38-42-44-46 -47-54-56-60-63-
70-71-74-75-79 -80-84-85-86-93-

108 -110-122 -126-131-133-136-
137 -142-154 -171- 172  
-32-31- 29-24-18-17- 14-12-11: فرنسا
33-34-35-36-37 -38-46-56-60-62-
79-80-81-83-84 -85-86-87-88-89-
95-100-122-123-133-136-140-

142 -143-147 -157-170- 171  
  179-11: بالد القبائل

-62-59- 39-36-27-14- 13-12-11: توات
72-75-76-79-91 -93-94-96-106-

107 -117-128 -135-139-140-144-
145 -146-149 -165-168-184  

-145-107-94-93-36-14-11: وادي الساورة
146 -148 
  146-144-110-75-42-25-11: وهران

  11: الزعاطشة
-74-68- 67-43-40-28- 14-11: واد سوف

75-77-86-87-88 -92-95-106-107-
124 -128-132 -133-134-158- 160-
161 -162-163 -164-165-167- 172-
177 -182-183 -185  

-41-40- 39-27-26-18- 14-11: األغواط
43-49-51-58-72 -73-74-75-85-86-
98-103-105-107-108-113-118-

126 -127-128 -129-130-135-139-
158 -159-160 -161-162- 163-165-
169 -170-172 -173-174- 177-171-
185  

-49-44- 43-40-39-27- 26-12-11: ورقلة
61-72-73-74-75 -77-86-88-89-92-
94-95-98-105-128-135-139-158-

159 -163-165 -168-169- 170-177-
182 -183-184 -187  
-43-42- 40-28-26-25- 24-11: توقرت

49-51-52-61-67 -68-72-73-74-75-
76-77-85-88-94 -95-101 -102-122 -

123 -126-128 -129-132-135-156-
158 -159-160 -161-162- 163-164-
165 -168-170 -173-177- 178-181-
182 -183-185 -186-187  
  108-35-12: سبدو
  108-92-74-31-21- 12: سعيدة
   31-21-12: تيارت

   12: ثنية احلد
   31-21-12: بوغار

-58-51- 43-31-28-27- 21-12: بسكرة
59-61-67-68-72 -73-74-75-76-98-

101 -102-104 -108-116-117-119-
123 -124-127 -128-129-133-135-
139 -158-159 -160-163- 164-170-
177 -181-185  
  -124-123-119-108- 51-12: الزيبان
-61-59- 50-43-40-27- 18-12: البيض

72-73-74-76-77 -98-102 -109-110 -
112 -113-117 -126-127-128-129-
134 -136-138 -139-145-146-147-
158 -159-160 -161-162- 163-165-
167 -170-172 -173-177- 180-181-
182 -183-184 -188  

  12: األوراس
  13: السنغال
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  149-139-138-14-13: متبكتو
  149-142-93-12: تافياللت

  85-12: فاس
  12: الرباط
  33-32-12: طنجة

  13: تنجورارين
-62-59- 40-39-36-27- 14-13: تيدكلت

72-75-77-86-89 -91-92-94-96-107-
116 -117-128 -139-140-144-149-
165  

  13: مراكش
  13: غانا
  66- 38-13: مايل

 -160-158-138-137-136-14:القنادسة
162 -163-173 -174-184  

-55-49- 43-41-40-27- 14: كولومب بشار
61-67-68-72-74 -75-76-77-90-121-

127 -134-135 -138-139- 147-149-
150 -158-159 -160-161- 162-163-
165 -170-172 -173-182-  
  36-34-14: فقيق

-34-33- 32-31-18-17- 14: املغرب األقصى
35-36-41-66-67 -85-90-91-93-108-

121 -138-139 -140-142-143-149-
155  

-108-95-92-87-86-66-38-37-14: ليبيا
139  
-59-49- 44-43-40-39- 36-27-14: قورارة
62-72-75-76-90 -93-94-117-128-

135 -140-144 -145-146-147- 148-
149 -165  

-98-90- 89-75-72-49- 40-39-14: املنيعة
128 -135-158 -159-163-168- 170-
177 -183  

-107-106-85-67-34-27-14: السودان
139 -143-144 -149-149  
  77-75-72-14: اهلوقار
  15: تافنة

-127-123-122-59-38-17-16:بريطانيا
143 -157  

  16: سان ديي
  16: األلزاس

  17: برلني
  122-86- 85-84-17: أملانيا

  137-108-38-17: اسبانيا
  17: الصحراء الغربية

  143-66- 38-17: النيجر
  17: حبرية تشاد

  17: بارو
  17: الكونغو

  17: اجلزيرة اخلضراء
  122-85-17: النمسا

  143- 122-17: الواليات املتحدة األمريكية
- 43-42-40-39-26-25-24-18: غرداية

44-49-51-52-61 -37-72-73-74- 75 -
77-87-89-96-98 -107-113-118-

127 -128-133 -135-155-159- 160-
161 -163-165 -167-168-177- 178-
182 -183-184 -186-187  

-43-42- 40-27-25-24- 18: عني الصفراء
49-52-61-62-67 -68-72-73-74-75-
76-86-88-90-93 -102-109 -112-

118 -120-126 -127-129-134 -135-
138 -139-145 -148-155-156 -159-
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160 -161-162 -167-170-172 -173-
178 -181-183 -186-188  
   123-111-70-31-18: باريس
  35- 33-31-21: مغنية

   35-31-21: عريشةال
  31-21: آفلو

  182-173-43-31-21: الشاللة
  31-21: سيدي عيسى

  185-111-31-21: بوسعادة
   31-21: بريكة

  31-21: تكوت
  31-21: خنشلة

  37- 31-21: تبسة
  34- 21: تلمسان

  133-73-39-21: باتنة
 -67-66- 44-43-42-27- 25: إقليم الواحات

72-73-74-100-125-156-162-163 -
177   

  133-130-75-74-62-42-25: قسنطينة
-59-58- 55-51-43-41- 40-39-26: اجللفة
72-73-74-75-98 -102-103-104-

105 -108-110 -111-112-113-116-
118 -126-127 -128-129-133-135-
158 -159-160 -161-162-163- 165-
167 -170-172 -173-174-177- 180-
182 -183-185  
-76-75- 72-59-50-43- 40-27: مشرية

77-98-109-110-113-115 -126-127 -
128 -129-134 -138-145-146- 158-
159 -162-163 -165-167-170- 172-
181  
  27): رأس العني( برقون

  -181-43-27: األبيض سيدي الشيخ

-107-94-93-92-90-76-40-27: بين عباس
121 -135-145 -147-148-160- 163  
  161-160-147-121-40-27: تاغيت
  Talzaza :(27(تلزازة 

-72-67- 61-55-50-49- 40-27: ونيف بين
119 -121-139 -147-160-161- 163-
167 -181-188  
-90-76- 75-74-73-49- 40-39-27: أدرار
93-94-132-149-158-160 -161 -163-

180  
-93-89- 77-72-61-40- 39-27: تيميمون

94-147-160-161-163-173-182  
-91-89- 86-79-75-40- 39-27: عني صاحل

95-135-139-149-160-161- 163-
164 -180  

  139- 38-37-27: طرابلس
-86-83- 69-67-66-37- 33-31-27: تونس
87-95-96-122-132-133-138-140-

142  
-135-130-75-59-51-43-28: أوالد جالل

160 -161-163 -164-165-181- 182  
  31: فزان

  138-88-86-38-37-31: غدامس
-85-84- 60-38-34-33- 32: الدولة العثمانية

86-87  
  32: العريباملغرب 
  32: إيسلي
  145-36-35-33: وجدة

  Grenoble :(33 (غرونوبل 
  35 -34:اللة مغنية

  34: وادي كيس
  34: البحر األبيض املتوسط

  34: ثنية الساسي
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  169-131-34: جبال عمور
  34: قصر زناقة اجلنويب

  35: رأس عصفور
  35: عنق املشاميش

  35: واد مويلح
  93- 85-38-36: موريتانيا
  148-146-145- 117-36 :زوزفانة
  117-36: واد قري

  36: واد الزيز
  37: شط غرسة
  37: بئر الرومان
  37: بئر العمري

  37: هزوي
  37: بئر رتيمي
  37: بئر كركويب

  37: الشيخ علي بئر
  37: ودخلة املنقع
  37: دخلة القلتة
  37: مدينة درج

  164-163-138-86-38: غات
  163 -95-94-93-92-89-86-38: جانت
  137- 92-87-86-38: ايطاليا
  163-38: تندوف
  39: البليدة

  40: هجرات أمغيل
  40: جنان الدار 

  40: دبفاريي
  184-119-88-49-40: متاسني
  185-181-87-59- 51-44-42: ميزاب
  43: الدراقة

  55-43: زنينة
  182- 165-132- 113-55-43: مسعد
  184-124-101-85-75-43: طولقة

  43: متليلي
  181-135-124-116-43: سيدي عقبة

  183-182-101-43: جامعة
- 180-134- 132-106-85-51-43: قمار

182 -183-184  
  187-133-132-43: كوينني

  87-44-43: بين يزقن
  43: بونوارة

  44-43: العطوف
  177-113-51-44-43:بريان

  182-43:مليكة
  43: طريف

  -34: سيدي عقبة
  49: تاملهالت
  49: كارديش

  168-49: بلدة عمور
  50: واد بريج

  50: واد مويلح
  75-51: واد مزي

  135- 95-94-53: آرجر
  103-55: الشارف

  182-55: عني اإلبل
  -74: املدية

  75: تاملحت
-182 -181-177-165-135-85: عني ماضي

184 -187  
  85: بنو توجني

  157-122-87-85: مصر
  86: الساقية احلمراء

  164-163-90-86: متنراست
  86: عني إميجن

  87: عميشبلدة 
  87: عمان
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  88: القرارة
  88: حاسي بلحريان

  89: حاسي شبابة
  89: تادمايت

  89: واينغر
  90: حاسي حلمر

  90: تسابيت
  90: عني بلبال

  90: زاوية سيدي موسى
  90: إليزي 
  90: وازقر

  90: سيدي عبد احلاكم
  90: القطّار

  90: حاسي العمار
   90: وادي ميقيدان

  90: تغاوهاوت
  92: حرانواد موالي 

-139-130-129-115-92: اجلنوب الوهراين
142 -145-146 -147-184  
  93: الذراع

  93: احلامليدة
  93: توناسني

   93: الدورة
  93: ببيت الطواجني

  93: اإلقيدي
  93: احلنك
  94: تبلبالة
  94: إيقلي

  94: تاسيلي
-124-123-122-118-108-101: واد ريغ

168  
  101: مترنا

  182-124-101: أورالل

  101: فوغالة
  101: أورير

  101: العياطة
  101: سيدي حيىي
  101: عني صرونة

  129-102: العرفيان
  129-102: عني بن النوي

  105- 103-102: سن الباء الغريب
  105-102: سن الباء الشرقي

  103: حبرارة
  104-103: جبل الصحاري القبلي

  103: عني القوتية
  104-103: عني حواص

  165-130-129-103: تعظميت
  104: عني مسعود

  124-104: واد جدي
  104: واد بسكرة

  104: برج السعادة
  104: واحة النبكة

  105: شبكة ميزاب
  120-105: تركستان
  106: بلجيكا
  107: تامرت
  107: كنته
  108: فرندة

  173-109: بوقطب
  111: شارع إيسلي

  111: شارع سيقوين
  111: شارع األهرامات

   111: عني بوسيف
   111: سيدي عيسى
  111: جبل الناظور

  Mékalis  :(115(  ميكاليس
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  116: فم اخلرزة
  116: واد البيوض

  116: تودا
  116: سرييانة

  116: واد احلاجية
  160-117: العبادلة
  119: املقارين
  119: بوعيش
  122-120: اسرتاليا

  121: وادي درعه
  122: كاليفورنيا

  122: أريزونا
  123-122: مرسيليا

  133-123: ليون
  123: بوردو
  123: لندن

  124: الزاب الظهري
  124: الزاب القبلي

  124: شتمة
  133- 132: اورماس

  133-132: نفطة
  135-132: أولف

  132: وبرج باجي خمتار
  Manouga :(132(منوقة 

  138-133: عني البيضاء
  133: القنطرة
  136: إفريقيا

  138-136: جبل البيوض
  138: مالبد

  138: الشارفحاسي 
  138: واد كوفان

  138: جبل ملياس
  138: عني الرمت

  138: تلولة
  138: أم السبع
  138: الكربيتة
  138: تادمكة

  149-138: غاو
  Mogador :(139(جزيرة موغادور 

  139: الصويرة جزر
  140: إفريقيا الوسطى
  145: الدار البيضاء
  146: وواد الناموس

  181-147: البيوض
  148: واد سوقر

  148: واد زوزفانة
  154-148: احلمادة

  149: سجلماسة
  149: قوير

  149: عني شري
  154: العرق

  182-162: سيدي خالد
  188-165: تيوت

  167: واد ملياس
  168: برام

  168: موقار
  168: جرينبن 

  168: املذابيح
  182-173: بريزينة

  182-173: بومسغون
  174-173: بشار اجلديدة

  183-181: كوردان
  181: الربوات
  181: الغاسول

  182: تبسبست
  182: نقوسة
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  184-182: الرويسات
  183: الدويس
  183: املخرق
  184: عميش
  184: اهلامل

  184: متنطيط
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  :المصادر: أوال

حكومة العامة لل مديرية أقاليم الجنوب الجزائري التابعة تقارير :وثائق مطبوعة -1

  :بالجزائر
1- G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du sud 

de L'Algérie, présenté par M. Jonnart, Imprimeur Administrative 
Victor Heintz, Alger, Année 1906. 

2- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimeur 
Administrative Victor Heintz, Alger, Année 1908.  

3- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimeur Libraire 
Editeur, Alger, Année 1910. 

4- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, présenté par CH. LUTAUD, Imprimeur Libraire 
Editeur, Alger, Année 1913. 

5- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, présenté par CH. LUTAUD, Imprimeur Libraire 
Editeur, Alger, Année 1914. 

6- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie Pendant Les Années 1914 et 1915, présenté par CH. 
LUTAUD, Imprimeur Libraire Editeur, Alger, Année 1916. 

 -7  G.G.A, Expose de la Situation Générale des Territoires du sud 

de L'Algérie, présenté par M.JONNART, Imprimeur Libraire 
Editeur, Alger, Année 1919.  

8- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, exposé de Leur Situation Publié par ordre de M. 
Steeg , Première Partie , ce qu'ils sont - pourquoi ils ont été créés, 
Imprimeur- Libraire-éditeur, Alger, Année 1922.
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9- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie, Deuxième Partie , L’œuvre Accomplie du 1er 
Janvier 1903 au 31 Décembre 1921, Ancienne Maison Bastide-Jourdan, 
Jules Carbonel, Imprimeur- Libraire-éditeur, Alger, Année 1922. 

10- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires 

des Sud du l'Algérie, Deuxième Partie, L’œuvre Accomplie 1er 
Janvier 1903- 31 Décembre 1929, P&G ,Soubiron, 12 Rue Duinont-
d’urville, Alger, Année 1930. 

11- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires 

des Sud du l'Algérie, Premier Partie, Ce qu'ils sont - Pourquoi ils 
Ont Été Créés Alger, Imprimerie Algérienne, de L’année 1930. 

12- G.G.A, Expose de la Situation Générale  des  Territoires du 

Sud de L'Algérie de 1930 à 1946, par ordre de M. Yves, Imprimeur 
Officielle, Alger, Année 1947. 

13- G.G.A, Commissariat Général Centenaire, Les Territoires 

des Sud du l'Algérie, Cinquième Partie, Programme d'action 
Economique pour une période de dix années à partir de 1930, Année 
1950. 

  :أرشيف والية بشار -2

  : المراجع -3

  :المراجع باللغة العربية  -  أ
،دار 2، طجمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العالقة بينهما: أبو حلية نور الدين - 1

   .م2016-ه1437األنوار للنشر والتوزيع، 

، تر عيسى عصفور، منشورات عويدات، بريوت، تاريخ الجزائر المعاصر: اجريون شارل روبري - 2
 .م1982لبنان، 

، إلى اندالع حرب التحرير 1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة : اجرون شارل روبري - 3
حممد محداوي وإبراهيم صحراوي، الد الثاين، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، : تر

 .م2013
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، مكتبة 1912-1830التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحوالت : أفا عمر - 4
 .م2006- ه1427دار األمان، الرباط، 

، دار الزهراء 2،طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: إبراهيم عبد اهللا عبد الرزاق وشوقي اجلمل - 5
  .م2002 –ه 1422للنشر والتوزيع، الرياض، 

كتب   ، عامل املعرفة، سلسلةالمسلمون واالستعمار األوروبي إلفريقيا: إبراهيم عبد اهللا عبد الرزاق - 6
 .م1998ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

) م1604-ه1013ت (زاوية سيدي احمد بن موسى الساوري : اإلدريسي عبد اهللا محادي - 7

 .دار بوسعادة للنشر والتوزيع، اجلزائربوادي الساورة وبالد كرزاز تاريخا ومناقب، 

، 2، ج2، ط)قسم المغرب اإلسالمي(معجم أعالم اإلباضية : ونبابا عمي حممد بن موسى وآخر  - 8
  .م1999- ه1420غرداية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، - مجعية الرتاث، القرارة

، دار الرائد، اجلزائر، 2علي خش، ط:، تر1962-1960الثورة الجزائرية والقانون: جباوي حممد - 9
 .م2005

، دار الغرب اإلسالمي، 1962البداية و لغاية التاريخ السياسي للجزائر من : بوحوش عمار -10
  .م1997بريوت ، 

، دار البعث للطباعة ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: بوعزيز حيىي -11
  .م1980والنشر،قسنطينة، اجلزائر، 

  .2009، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، ثورات القرن التاسع عشر والعشرين :بوعزيز حيىي  -12
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 .م2005أبو بكر رحال، املؤسسة الوطنية لالتصال، اجلزائر، : ، ترليل االستعمار: عباس فرحات -46

، دار 1916 -1844الصحراء الجزائرية السياسة الفرنسية في : عمرياوي أمحيدة وآخرون -47
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، دار هومة للطباعة تاريخ الشيخ علي بن عمر شيخ زاوية طولقة الرحمانية: سليمان  )ال(صيد -51
  .والنشر والتوزيع، اجلزائر
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20- Passole (Cap), L’Algérie Et L’Assimilation Des Indigènes 
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Parlementaire Septembre- Octobre 1879", G. Charpentier éditeur, 
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مسألة تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع  :بلجة عبد القادر - 1
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 .ه1425 – 1424/ م 2004
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 .م2017العدد الثاين، 
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  :الملخص

النظام العسكري االستعماري املطبق باجلنوب اجلزائري، دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على 
فبعدما متكنت فرنسا من احتالل املناطق الشمالية للجزائر وجهت أنظارها حنو اجلنوب من أجل 
السيطرة عليه، معتمدة يف ذلك على جمموعة من الطرق واألساليب ومستغلة كل اإلمكانيات املادية 

مالية مبالغ  الفرنسية اخلزينةا التوسع حنو اجلنوب اجلزائري كلف والعسكرية املتاحة هلا، إال أن هذ
سراف واملبالغة يف هذه املصاريف، هلذا اإلوضع حد  من أجلت العسكرية، و النفقالتغطية  ضخمة

وضرورة مراقبة  الصحراء اجلزائريةمسألة تنظيم  م1901ديسمرب  23جلسة يف طرح الربملان الفرنسي 
، ومطالبة احلكومة إعداد مشروع ينظم هذه بنود يسهل ضبطها ومراقبتهاالعسكرية يف  النفقات

  .املناطق إداريا وماليا
إدارية جديدة وتنصيب إدارة  تقسيمات استحداث ذا عملت السلطات االستعمارية علىهلونتيجة    

بشمال ختضع للحكم العسكري الذي خيتلف عن التنظيم اإلداري املوجود مبالمح خاصة  حملية تتميز
م الذي أعطى استقاللية ذاتية إدارية ومالية عن الشمال 1902ديسمرب  24قانون  اجلزائر، مبوجب

، وكيفية م1905أوت  14م ومرسوم 1903ديسمرب  30ووضع ميزانية خاصة هلا مبوجب مرسوم 
 لسكانااليت أثقلت كاهل  السكانواجلماعية على والغرامات الفردية  تغذية ميزانيتها بفرض الضرائب

  . ودمرت قدرم االقتصادية ومستوى معيشتهم
وقد كان هلذه االدارة املستحدثة العديد من االنعكاسات واآلثار اليت مست اتمع اجلزائري،    

حيث حدث تغري يف الرتكيبة والبنية االجتماعية للسكان وتراجع االقتصاد وحركة القوافل التجارية حنو 
كما أن التعليم أصبح مقتصرا على فئة دون أخرى خاصة بعد حماصرة التعليم   األقطار ااورة للجزائر،

  .  العريب والتضييق عليه

  :الكلمات المفتاحية

  اجلزائر؛ أقاليم اجلنوب؛ الصحراء اجلزائرية؛ االستعمار الفرنسي؛ اإلدارة الفرنسية

Abstract 

This study aims to shed light on the colonial military system that 
were applied in the Algerian South. After the colonization of 
Algeria, the French made huge efforts to colonize the southern 
part of Algeria depending on set of measures including the use
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 of all available materials. The latter cost the French huge 
money which urged the French parliament in its assembly held 
at December 23rd 1901 to reorganize the Algerian Sahara and 
the importance to control the military expenses throughout 
ratifying laws to facilitate its application and demanding the 
government to prepare a project that organizes these regions 
financially and administratively. 
As a result, the French authority worked to create new 
administrative divisions and establishing local administration 
that is characterized by particular vision under the control of the 
military authority that are different from the administrative 
organization of December 24th 1902 which provided financial 
and administrative liberty from the north and made special 
budget by the decrees of  December 30th 1903 and August 14th 

1905 and studying the different ways to enriching its budget 
throughout imposing various taxes and fines which were heavy 
burden on the native inhabitants.        
This new administrative measures affected negatively the 
Algerian society in all spheres of life especially in economy and 
education.   
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