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القوافل التجارية  مسالكعلى  الواقعة اجلزائريةالصحراوية  توات إحدى احلواضرتعترب 
منها  واليت اختذت حنو اجلنوب أو من الشرق حنو الغرب،شمال ال والقادمة من للصحراء ةالعابر 

فقد  عمق الصحراءاالسرتاتيجي الضارب يف  هذا املوقعوحبكم حمطة جتارية عرب قرون متتابعة، 
لتسيري  ا  خاص ا  اجتماعي ا  اختذت لنفسها نظام استقرت هبا مجاعات متنوعة من مشال القارة وجنوهبا

نطقة إ ى حاضرة ونتيجة لالستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي فقد حتولت امل، قصور الواحات
من  رصيد وثائقي هامد عن ذلك مما تولَّ ، م21/ه21يف القرن  علمية بلغت أوجَّ ازدهارها

حاضرة توات منذ القرن  شهدهتاالناتج عن احلركة العلمية اليت  املخطوطات والنوازل الفقهية
، مشلت جوانب عديدة حول املنطقةكادميية دراسات أ وضع استغله الباحثون يف ،بدءا   م21/ه9

 .املوروث احلضاري لتوات علىبتسليط الضوء  واهتمت
من تتابع هجمات القبائل  م29م لتوات خالل القرن املتأز   الداخليالوضع  يف ظلو 

واحة أراضي فرنسا تأزما باحتالل  الةاحل تبني قصوره، ازداد "حيمد وسفيان"البدوية، وبروز فتنة 
الشرعية املكلفة بالفصل يف القضايا املدنية القضائية  املنظومة تكوينو  ،م12مطلع القرن توات يف 
من العائالت العلمية اليت امتهن فقهاؤها  قضاهتا تنصيب مع ،املالكيوفق املذهب للسكان 

، ونظرا لطبيعة احملكمة يف متنطيط والبكرية يف كوسام كالعائلة البلبالية  االحتاللمرحلة القضاء قبل 
 نشاط فقد نتج عن ،االختصاصالشرعية الواقعة حتت السلطة اإلدارية لالحتالل وحتديد جماالت 

يف  موضوعية ميكن االعتماد عليها سجالت وعقود شرعية تضمنت مادة خربية هذه املؤسسات
يف ظل شح الوثائق والدراسات املتعلقة  املعاصرةعن تاريخ املنطقة خالل املرحلة  ضوعيةمبو  الكتابة
 .الفرتةهبذه 

تستقطب  أصبحت املوضوعات االجتماعية واالقتصادية يف الوقت الراهنأن  ال شكو         
من تأثري واضح على  املواضيع هلذهيف الدراسات التارخيية، ملا  اجلزائريني العديد من الباحثني

، خاصة وحنن نشهد يف الوقت الراهن انتشار مثل يف حياة اجملتمعات اجلوانب السياسية والعسكرية
 الرصيد اليت تعتمد يف مادهتا العلمية على يف خمتلف اجلامعات اجلزائرية األكادميية األعمالهذه 

قصد  ،الزواج والطالق واحلبوس والبيع والشراء واهلبةو  الرتكات عقود منالشرعية  للمحاكم يوثائقال
حتتوي مادة خربية اليت  ،ودة إ ى مثل هذه الوثائق األصليةدراسات اجتماعية واقتصادية بالعإجناز 
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إال أن يف املشرق  الذهبية فرتهتا عرفتوإذا كانت الدراسات يف هذا النوع قد  ،ذات مصداقية
 وناصر الدين سعيدوين،، القاسم سعد اهلل املؤسسون أيضا كأيب هارواد  املدرسة اجلزائرية كان هلا 

 وأحباث وضع دراساتفاطمة الزهراء قشي، مث تبعهم مجلة من الباحثني اهتموا بو ، عائشة غطاسو 
 .من السجالت انطالقا

فكرة استغالهلا يف وضع دراسة  ين، جاءتبتوات ومع توفر سجالت احملكمة الشرعية
من املرحلة اهلامة  هذه دراسةعن غلب الباحثني أ، يف ظل عزوف هباادية خاصة اجتماعية واقتص

ومست  ،املستعمر تزامنت مع حلولكربى   ومتغريات وجود حتوالت شهدتاليت و  ،املنطقةتاريخ 
تساهم  علمية، لذلك ارتأيت أن أضع دراسة االجتماعية اوتقاليده اوأعرافه هااقتصاديف  املنطقة

 تنطلق أساسا  منيف إبراز تاريخ توات االجتماعي واالقتصادي خالل املرحلة االستعمارية 
الحياة االجتماعية واالقتصادية " :حتت عنوان وختتص بدراسة هذه املتغريات الشرعية السجالت

، "من خالل سجالت المحكمة الشرعية (م0091-0011)بتوات إبان االحتالل الفرنسي 
دراسة التاريخ احمللي ل الذي كنت باشرته يف املاجستري وجاء موضوع األطروحة استكماال للبحث

  .م1222-2022بوضع دراسة حول الزاوية البكرية ودورها الثقايف واالجتماعي بتوات 
لألوضاع االجتماعية واالقتصادية بإقليم توات خالل  دراسة األطروحة يتضمن موضوع

وهي مرحلة هامة يف تاريخ توات بصفة خاصة  م2991 -2922ة االستعمار الفرنسي مرحل
وانعكاساهتا على فرتة ما  حتالل الفرنسياليت صاحبت اال التحوالتواجلزائر بصفة عامة، نتيجة 

 من احلواضر حاضرة والتحليل ف بالدراسةوهو موضوع حيوي وهام يستهد ،بعد االستقالل
مسار على  نظرا  ملوقعها يف املنظور الفرنسي والعسكرية بأمهيتها اإلسرتاتيجية عرفتاليت  صحراويةال

 إحداث على دول اجلوار، و قد أدت كل هذه العوامل بطبيعة احلال إ ى االتجارية وإطاللته الطرق
 .دراسة أكادميية متخصصة وضع منا تطلب ممايف خمتلف جوانب احلياة  تغريات

موضوع األطروحة  دراسةحصرت اإلطار الزمين لفقد  إطار البحث الزماني والمكانيأما 
سنة  توات نطقة، وهي فرتة  تبدأ من االحتالل الفرنسي ملم0091-0011يف الفرتة املمتدة من 

شعبية وضم توات إ ى التنظيم اإلداري اخلاص بالصحراء، والذي القاومات فشل املبعد  0011
، م0091، إ ى غاية االستقالل واسرتجاع السيادة الوطنية سنة "أقاليم اجلنوب اجلزائري"ـيعرف ب
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أكثر املراحل التارخيية حتوال يف كل مظاهر احلياة  هذه املرحلة من تاريخ توات هي والشك أن
العالقات البشرية مبنطقة توات بصفة خاصة واجلزائر بصفة عامة، حيث اإلنسانية وحىت يف القيم و 

مقدرات املنطقة  اتسمت بتحوالت اجتماعية واقتصادية بارزة بفعل اهليمنة االستعمارية على
قيم وعادات اجتماعية وتفاعالت اقتصادية  هذه السياسة ، مما تولد عنوتسخريها ملصاحله العليا

املكانية للبحث فتشمل توات يف حدودها  أما احلدود .د االستقاللمميزة برزت بشكل واضح بع
عن النظرة الشمولية للمصطلح عند بعض الباحثني  التارخيية املمتدة من تسابيت إ ى رقان، عوضا  

وجاءت سجالت  ،(قورارة، توات، تيدكلت)إقليما ميتد على املناطق الثالث  اليت جتعل من توات
احملكمة الشرعية اخلاصة مبحكمة توات لتؤكد اختصاصها وسلطتها على منطقة توات دون سواها 

 .من املناطق األخرى
 حلاضرةاالجتماعية واالقتصادية  املميزات واخلصائص إبرازفهو  الدراسة مندف أما اله

 ،الدينيةواملرجعية  اجلزائريالرتاب يف احلفاظ على وحدة ودورها  توات إبان االحتالل الفرنسي
بالدور  ، مع التعريفالثورة التحريريةو  يف املقاومة الشعبية -كباقي مناطق الوطن– وإسهامها

تراث يف ظل متسك اجملتمع بأعرافه وتقاليده، وذلك بتسليط الضوء على  نطقة تواتاحلضاري مل
مع  قتصاديةا عالقاتب زائري، واملرتبطاجملسد للتنوع العرقي والثقايف اجل ياملادي والالماد املنطقة

 .دول اجلوار
دفعتين إ ى اليت  موضوعيةوالذاتية الدوافع الجمموعة من تراكم الدراسة  أهدافويعضد 

 : منها نذكر ع االجتماعي واالقتصاديو هذا املوضاختيار البحث و 
واإلسهام يف نشره الرغبة الذاتية يف اإلملام بتاريخ وتراث املنطقة االجتماعي واالقتصادي  -

 .والروايات الشفهية والوثائق الرمسية حبلة جديدة من خالل الرجوع إ ى املصادر املخطوطة
 للمسريةقايف استكماال االجتماعي واالقتصادي والث تاريخ تواتيف  نبشالالبحث و مواصلة  -

سجالت احملكمة عتماد على املصادر الوثائقية املتمثلة يف اليت انطلقت فيها من املاجستري باال
 .ه يف ظل االحتالل الفرنسيالشرعية يف إعداد دراسة متخصصة حول جمتمع توات واقتصاد
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قلة الدراسات االجتماعية واالقتصادية اخلاصة بتوات خالل املرحلة االستعمارية، يف ظل  -
 ، وهو ما يعترب حتد  وعزوف شبه كلي عن اجملاالت األخرى وجود اهتمام باجلوانب السياسية

 .يف التاريخ احمللي فضلت مواجهته اضح أمام أي باحث  و 

بالعودة  خاصة باملنطقة،أكادميية دراسات  إجناز يف ،أمهية سجالت احملكمة الشرعية برازإ -
  .اليت تقدم مادة خربية موضوعية هذه الوثائق األصليةمثل إ ى 

االجتماعي  يساهم يف التعريف بتاريخ منطقة توات أكادمييدعم املكتبة الوطنية ببحث  -
 .قاومة الشعبية والثورة التحريريةإسهامها يف امل واالقتصادي، ويربز

توجيهات أساتذيت لدراسة التاريخ احمللي، والذي يعترب جزءا  من التاريخ الوطين يستدعي  -
 ،الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف ذاألستا: يناألستاذبالذكر  وأخص  منا البحث والدراسة، 

 .(رمحة اهلل عليهما) القاسم سعد اهلل اتاذ الدكتور أبواألس

 .ألطروحة الدكتوراه البكر حمورا   هلذه األسباب وغريها فضلت اختيار هذا املوضوع         
تأثري  يف ظلوضاع االجتماعية واالقتصادية هذه الرسالة يف استقراء األ إشكاليةتتمثل 

االستعمار الفرنسي على اخلصوصية االجتماعية واالقتصادية ملنطقة توات، ولتوضيح إشكالية هذا 
  :البحث أكثر ميكن طرح التساؤالت اجلزئية اآلتية

ما موقف و أبعاد وظروف احتالل توات والواحات الصحراوية؟  ما: يف اخللفية التارخيية -
مار؟ وما هي اآلليات التنظيمية اإلدارية اليت استحدثتها الزعامات التقليدية والفقهاء من االستع

 فرنسا باملنطقة؟
ما هي الفئات املكونة للمجتمع؟ وما دور اجلماعة التواتية يف تسيري : يف اجلانب االجتماعي  -

كيف و احلياة داخل القصور؟ وما نوع القيادات اليت وظفتها فرنسا يف تسيري العروش والقصور؟ 
يف ظل األعراف  تتكون األسرة التواتية كيف ؟يف ظل االحتالل الصحيةاملنظومة  تتطور 

النزاع ومستويات ما طبيعة و ؟ وهل كان للمرأة دورة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية؟ والتقاليد
املظاهر االحتفالية  أهمما هي  ما هي أبرز صور التكافل االجتماعي؟ ؟واالجتماعياالسري 

 والعادات اجلنائزية؟
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يف ظل اهليمنة الفرنسية على  لنشاط الزراعي والصناعيما شكل ا: يف احلياة االقتصادية -
 نوعهل استمرت الفقارة كمورد وحيد للسقي؟ وما هي أهم احملاصيل الزراعي؟ وما و  املنطقة؟

 ؟ وهل كان إلدارةهي أهم الصناعات التقليدية باملنطقة ام املعامالت املنتهجة يف اجملال الزراعي؟
ما نوع العمالت و  امللحقة دور يف تنميتها؟ وهل استمرت التجارة اخلارجية لتوات بعد االحتالل؟

يب الفرنسي على سكان توات؟ مما تشكل النظام الضريو  النقدية واملكاييل املستعملة داخل توات؟
 نعكاسات السياسة الضريبية على املنطقة؟ وما أبرز ا

 يف رصد المنهج التاريخي استخدمنا لدراسةاخلاصة با ةاإلجابة عن اإلشكالي أجل ومن
طات املعلمية يف أهم احمل بالوقوف عند ،اليت عرفتها توات قبل وبعد االحتالل األحداث التارخيية

االحتالل اليت طبعت الفرتة وكيف أثر  الظواهر االجتماعية واالقتصادية حتليلمع تاريخ املنطقة، 
كما استعنت مبنهج حتليل املضمون وهو منهج من مناهج الدراسات الوصفية ،  على توات الفرنسي

يف دراسة الظواهر اإلنسانية، لكون املادة األساسية للبحث هي سجالت احملكمة الشرعية وهي 
سجالت رمسية، وهذا املنهج هو الذي مكننا من التغلب على ما يعرتض الوثائق األرشيفية من 

   .مثالية وتزوير
وصفها مث ب ،االجتماعية واالقتصادية احلياة مسارات تتبعيف  األسلوب الوصفيوظفت و 

اهد مستنبطة من الوثائق ، وتدعيم كل ذلك بشو متغريات ما طرأ عليها مناستقرائها وحتليلها مربزا 
-0091من  النموذجية عينة الدراسةيف اختيار  أداة اإلحصاء، واعتمدت أيضا على األصلية
يف اجملمعة حصائية املعلومات اإل مث صب املتتابعة واملنظمة زمنيا، لتوفر املادة اخلربية نظرا 0011

جوانب واستقراء  هاتتيح لنا فرصة حتليل بعضها إ ى أشكال بيانية، ، مع حتويلإحصائية ولاجد
    .يف النهاية إ ى نتائج وتفسريات علمية لو والوص ةاهر الظ

مدخل ى اإلشكالية املقدمة والتساؤالت اجلزئية قسمت هذه الدراسة إ ى للإلجابة ع
وفق  ضافة إ ى خامتة ومالحق وفهارسعلى جمموعة من الفصول، باإل ي كل منهماحيتو  نيوباب

 :النمط اآليت
وقسمته إ ى فصلني " توات المجال الجغرافي والخلفية التاريخية" جاء حتت عنوان: المدخل-

 اجلغرافية ، وذلك بالتطرق إ ى حدودهاتواتاجملال اجلغرايف ملنطقة لدراسة  األولالفصل  تخصص
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على حتديد املوقع بعد ذلك عرجت و نقدها،  مثيف هذا اجلانب  والتفسريات أهم اآلراءمع تقدمي 
 ،لة للعروشيف اجملموعات القصورية املشك   لت  ، مث فص  والتضاريسية الفلكي واخلصائص املناخية

احلالة السياسية لتوات قبل االحتالل وبداية ظهور البعثات االستكشافية  ويف اجلزئية الثانية تناولت  
، بعد فشل املقاومات الشعبية، (ارةتيدكلت، توات، قور ) وصوال إ ى احتالل الواحات الصحراوية

وإفشال مشروع  ائرز يف فك اخلناق عن مشال اجليف الثورة التحريرية و جيايب إومشاركة املنطقة بدور 
فأفردته للتنظيم اإلداري املنتهج يف  الفصل الثانيأما . بعد تأسيس اجلبهة اجلنوبية التقسيم وذلك

 التنظيم القضائيوأشفعته ب أقاليم اجلنوب بصفة عامة وتوات بصفة خاصة طيلة فرتة االحتالل،
مع التعريف بأشهر  االسالمي املؤسس يف توات واختصاصات العدالة اإلسالمية واهليئة املكونة هلا

 .قضاة هذه املرحلة
إ ى ثالثة  وقسمناه" 0091-0011 ية بتواتلحياة االجتماعا"ومسناه بعنوان: الباب األول -

بتحديد أصوهلا وحجمها  على الفئات املكونة للمجتمع التوايت الفصل األولحتدثنا يف  فصول،
خنيل، ويف اجلزئية الثانية تطرقنا ر الثروة يف الواحات من املاء و السكاين ومدى سيطرهتا على مصاد

 لنظام اجلماعة التواتية من حيث التأسيس واملهام، واجلزئية الثالثة تناولنا فيها املستوى املعيشي
عرفتها توات  السكان، واألمراض واألوبئة اليتعرض لتكلفة املعيشة وغذاء للسكان بالت والصحي

 . واألوبئة شأهتا فرنسا للحد من انتقال األمراضنواملنظومة الصحية احلديثة اليت أ
بنائها مع تقدير نسبة  سرة التواتية بتحديد طريقة ومراحلفخصصناه لأل الفصل الثانيأما 

من  اجلزائريني يف اجليش الفرنسي اجملندين التطرق إ ى التعدد الزوجي وزواج أسرة، مثاألفراد يف كل 
قوق اليت احل حقوق املرأة ومكانتها االجتماعية واالقتصادية، إضافة إ ى عر جنا إ ىالتواتيات، كما 

، وطرق نقل امللكية بني أفراد األسرة  التواتية اليتيم من قبل اجلماعةأحيط هبا الطفل القاصر و 
 أبرزنا بعضيف ختام الفصل و  بة ومميزاهتا اخلاصة يف توات،هلكالرتكات أو احلبوس أو الصدقة أو ا

 .من حيث طبيعتها ومستوياهتا وبالتحديد بني الزوجني بني أفراد األسرة ات الناشئةالنزاع
سلطنا الضوء فيه على املراسيم االحتفالية يف توات خاصة ما تعلق  الفصل الثالثويف 

اليت تشرتك فيها كل القصور والطقوس املصاحبة لكل موسم احتفايل،  (الوعدات) منها بالزيارات
به حافظ القرآن من تكرمي مادي ومعنوي، إضافة إ ى تسليط الضوء على بعض العادات  ص  وما خي  
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وتوقفنا عند صور التكافل والتعاون االجتماعي  ،وظاهرة التربك باألضرحة والقسم عندها اجلنائزية
وطة يف السجالت وألوانه االحتالل مع اإلشارة إ ى مناذج فعل اخلري املبس السائدة يف توات قبل

مجلة من النزاعات االجتماعية القائمة بني األخوة واألقارب بذكر وأخريا ختمنا الفصل  املتعددة،
 .أو بني فئات متعددة داخل القصر وخارجه

 ،جاء يف ثالثة فصولو  ،0091-0011للحياة االقتصادية بتوات  خصصناه: الباب الثاني-
لنشاط الفالحي وركزنا فيه أوال  على الفقارة باعتبارها مصدر احلياة يف ا الفصل األول تناولنا يف

نشأهتا وتصنيفاهتا على  ي من حيثتارخيالو  الصحراء ومصدر الثروة، بالتعرض للجانب املفاهيمي
الفقارة، مث أشرنا إ ى النشاط يف اء املوطريقة اكتساب حصة من  ،آلية التوزيع أساس امليل أو

الزراعي املمارس يف الواحات وتوزيع امللكية الزراعية وأشجار النخيل بني الفئات االجتماعية، وأهم 
لحم والصوف والتنقل ومحل الزراعية وتربية املواشي والدواجن لتأمني ال املنتوجات املعيشية والتجارية

 واملستندة إ ى ااملتعارف عليه الت يف اجملال الزراعياألثقال، وختاما تطرقنا إ ى أنظمة املعام
 .املغارسةنظام اخلراصة، واخلماسة، و ك  نصوص فقهية على املذهب املالكي

فكان حول الصناعة التقليدية والتجارة، تطرقنا فيه بداية  إ ى املواد  الفصل الثانيأما 
الواحات على النشاط احلريف رغم قلتها، مث عرفنا  األولية املعدنية والفالحية احمللية اليت جتود هبا

، ويف اجلزئية الثانية تناولنا املمارسة عرب قصور توات واملهن بأهم الصناعات احلرفية التقليدية
النشاط التجاري الداخلي واخلارجي الذي توقف مع بداية االحتالل للمنطقة مث تشجيع التجارة 

مة من الشمال ومنح حتفيز مادي للتجارة مع السودان، كما أشرنا اخلارجية مع القبائل البدوية القاد
يف هذه النقطة إ ى أهم الطرق التجارية والسلع واملواد املتبادلة بني توات وبقية املناطق األخرى، 

، مع ويف التجارة الداخلية عرفنا بأهم األسواق الداخلية والسلع املتبادلة مع واحيت قورارة وتيدكلت
هم املعامالت التجارية املمارسة يف املنطقة كاملقايضة، والشركة، بيع املزايدة والتدليل، التعريف بأ

والوكيل التجاري، ويف اجلزئية الثالثة عرفنا بأهم العمالت واملكاييل واألوزان املستخدمة بتوات، وما 
 .مت استحداثه يف هذا اجلانب من طرف االستعمار خاصة يف باب العمالت

، حيث خصصناه يف حول السياسة الضريبية والنزاعات االقتصادية الثالثالفصل وجاء 
املنطقة مبا يتناسب مع اجلانب الضرييب إ ى التعريف بأهم الضرائب الفرنسية اليت طبقتها فرنسا يف 
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ورسوم الزيارات واملواسم ( املكس)قتصادي للواحات كضريبة البزرة والكريف والطكسالنشاط اال
، مث بينا مدى االنعكاسات اخلطرية للسياسة الضريبية على أحوال السكان (ةاخلطي)والغرامات

ويف اجلزئية اخلتامية تطرقنا إ ى أهم النزاعات االقتصادية خاصة منها ما تعلق بنزاعات . املعيشية
من حيث الدوافع واالنعكاسات، ونزاعات اخلراصة والنزاع حول األرض  الفقارة اجلماعية والفردية

  .واملغارسة والنخيل، والنزاعات التجارية واملالية البيضاء
وأهنيت دراسيت هلذه املوضوع خبامتة جاءت على شكل حوصلة ألهم النتائج املتوصل إليها 

ذيل هذا البحث  ، كما غذ يت  مع شفعها مبجموعة من التوصيات خالل مراحل البحث املختلفة
 .مبجموعة من املالحق والفهارس

غلب أتبني يل بأن  فقد عليه يف هذا اجملالمن خالل ما اطلعت و  السابقةالدراسات أما 
مرحلة  البحث يفأي  ،السياسي شقال الفرنسي عاجلتإبان االحتالل توات ب اخلاصة الدراسات

أما الدراسات االجتماعية  ،يةقاومة الشعبية والثورة التحرير وامل للمنطقةاالستعمار الفرنسي 
واالقتصادية فعلى حد معرفيت فهي غري موجودة، ومن أهم الدراسات التارخيية السياسية جند رسالة 

لثوري يف إقليم توات ما بني النضال السياسي وا" :ماجستري للطالب الصايف خثري حتت عنوان
الفرنسي لتوات مث  وهي دراسة عاجل من خالهلا الطالب مرحلة االحتالل ،"2991و 2919

مرحلة الثورة املسلحة، كما أشار صاحب الدراسة يف جزئية منها إ ى األوضاع االجتماعية 
على  ع جمموعة من الباحثنيويف نفس السياق وض .واالقتصادية لتوات خالل الثورة التحريرية

أحاطوا فيه  "2991-2919الثورة التحريرية يف أقاليم توات " :رأسهم توايت دمحان كتاب
 دراسة مرحلة االحتالل الفرنسي للمنطقة والثورة التحريرية، جلانب السياسي واإلداري من خاللبا

 "لفت األنظار إ ى ما وقع من هنب وختريب ودمار بوالية أدرار إبان احتالل االستعمار"وكتاب 
 فرنسي لوالية أدرار، الحتالل الا عاجل فيه صاحبهغيتاوي موالي التهامي وهو كتاب  ملؤلفه الشيخ

مراحل االحتالل وأهم املعارك يف منطقة العرق، ويف األخري  بنيَّ مث توات عر ف يف البداية ب حيث
لذكر  الرحلة العلية إ ى منطقة توات"كتاب و  ،عدد بعض اجلرائم اليت قام هبا املستعمر يف توات

ملؤلفه الشيخ حممد باي  "اتبعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعادات وما يربط توات من اجله
 تضمن دراسة ثقافية واجتماعية وتارخيية إلقليم توات يف جزئني، وهو كتاب موسوعي ،بلعامل

 .بصفة عامة
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ننا اعتمدنا بالدرجة اإلجابة على التساؤالت املدرجة فإاملعتمدة يف  األساسية المصادرأما 
مبلحقة توات،  سجالت المحكمة الشرعيةاألو ى على املادة املصدرية األصلية املتمثلة يف 

واملتضمنة ملعامالت متنوعة ختص الرتكات والزواج والطالق والبيع والشراء والنزاعات والوكالة، 
ضع صورة رقمية له من والسجالت اليت وظفتها يف البحث هي حبوزة أحفاد القضاة، منها ما مت و 

صعوبة مع  كالسجالت التابعة خلزانة متنطيط، لكن  اإلماراتية،" مجعة املاجد"طرف مؤسسة 
استغالل النسخة اإللكرتونية بسب رداءة الصورة، فقد قمت بإعادة تصوير السجالت وهو ما 

ضي بتمنطيط، وختص ، وكانت البداية مع السجالت اليت حبوزة عائلة أوالد القاا  مثينا  أخذ مين وقت
وما وجدته من عقود منفردة متناثرة خبزانة كوسام خمزنة ضمن ، 0091-0091املرحلة الزمنية 

ة وختص يف أغلبها منفردة وغري منظمة وتصب يف جمالت متعدد 01ملفات بالستيكية عددها 
نسي ، غري أن بعضها خيص مرحلة ما قبل االحتالل الفر 0091إ ى  0011 من الزمنية املرحلة

لكن عقود خزانة كوسام ال تغطي بشكل كامل السنوات األو ى من دخول االستعمار  للمنطقة،
ثبت بأن العدد الت متنطيط ووثائق خزانة كوسام وبعد اإلطالع عليها والظاهر أن سج. الفرنسي

احلقيقي للسجالت أكثر مما هو متوفر، لذلك كان لزاما عليَّ البحث يف أماكن أخرى رمسية غري 
اخلزائن، حيث اتصلت مبحكمة أدرار وأرشيف والية أدرار واألرشيف الوطين قصد العثور على 

 .سجالت أخرى ميكن أن تدعم ما بني أيدينا من سجالت لكن دون جدوى تذكر
وبالنظر إ ى طبيعة املهمة املوكلة للقاضي املسلم يف املرحلة االستعمارية، فإن السجالت 

تثري جوانب اجتماعية واقتصادية خمتلفة حبكم فحوى الوثائق اليت وما تضمنته من عقود جاءت ل
تضمنت تسجيل عقود الرتكات واهلبة والتحبيس والوصايا والتصيري، وعقود البيع والشراء والطالق 
والزواج والوكالة، وعقود املنازعات، غري أن املالحظة اهلامة من حيث املقارنة بني كمية الوثائق من  

ولالستفادة منها قمت  .عدد عقود الزواج والطالق باملقارنة مع العقود األخرىكل صنف هو قلة 
بقراءهتا مث بعد ذلك وضعتها ضمن جداول عامة ختص حمتوى عقود كل سجل، مث جداول خاصة 

، قيمة لة، املناصب القيادية، مثن السلعتكلفة القسمة، الضرائب، العم) حمددة حسب املواضيع
 ...(.األوزان واملكاييل الرتكة،
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واحلق أن السجالت اليت عثرنا عليها كانت تعاين من متزق أوراق بعضها وغياب الغالف 
على السجالت من  ينطبقاخلارجي يف أغلبها، مع وجود أكثر من سجل يف ملف واحد وهذا 

تدون فيه  لكل نوع من العقود ، وقد عمد القضاة إ ى ختصيص سجل خاص0099-0011
لكن مل حيرتم هذا يف أغلب األحوال، حيث وجدنا ضمن سجالت الرتكات واألحباس  ،العقود

، اللذين تضمنا بيع أرض 01،09ملنازعات وبيع وشراء مثل العقدين  ا  عقود 0099-0099
بعد نزاع، ومن املالحظات أيضا يف نفس السجل غياب الرتقيم  ا  تضمن صلح 099وماء، والعقد 

العقد   ى غايةإ 0091ديسمرب  11د الذي حيمل تاريخ اء من العقابتداخلاص بالعقود وذلك 
 مثلخري يف تاريخ العقود تقدمي وتأومن املالحظات أيضا وجود  ،0099جانفي  00املؤرخ يف 
فيفري والذي بعده  10يف  90والذي قبله العقد 0099فيفري 11املؤرخ بتاريخ  91العقد رقم

 121مث العقد  0091 جانفي 02بتاريخ  122من العقد رقم ، وأيضا 0099مارس0 يف
، وهذه املالحظات 0091 جانفي 9إ ى تاريخ  120جانفي مث الرجوع يف العقد  01بتاريخ 

 .عامة على كل السجالت
، تعود إ ى املرحلة املدروسة وقصد سد الثغرات يف املادة العلمية استخدمنا وثائق أرشيفية

مواضيع متنوعة بني قيادة ملحقة توات وقياد عرش تيمي من  يف روتقاري وهي ختص مراسالت
جهة وما بني القياد وشيوخ مجاعات القصور من جهة ثانية، عثرنا عليها خبزانة بن الوليد على 
اعتبار أن مالكها املؤسس كان يشغل منصب خوجة قايد عرش تيمي، وتالمس هاته املستندات 

، وقد وجدنا املادة 0091-0099وإدارية للفرتة الزمنية من  جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية
املتحصل عليها ضمن ملفات غري مرتبة زمنيا أو موضوعيا، مسح يل بأخذ صورة رقمية لبعض منها 

والرصيد الوثائقي األرشيفي الثاين الذي اعتمدته عبارة عن . وثيقة 911على مرحلتني مبا يقارب 
قايد عرش تسابيت وأخرى باسم قايد عرش فنوغيل احتوت  مراسالت وإحصائيات مسجلة باسم

على معلومات خمتلفة، واحلق أن هذه الوثائق رغم ما يعرتيها من تشويه عضوي فإهنا مثلت يل كنزا 
تارخييا استفدت منه كثريا يف تسليط الضوء على جوانب مغمورة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية 

 .ملوجودة بالسجالتال تغطيها املادة املعرفية ا
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ملؤلفه الشيخ  مخطوط الديوانومن خمطوطات املنطقة اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا 
الذي عاش وترىب عند أخواله بزاوية ( م0010/ه0990ت)البكري بن عبد الرمحن بن الطيب 

يتضمن  املتكون من أربعة أجزاء،" الديوان"سيد البكري، وخلف لنا املؤلف كتابه الضخم املسمى 
وثائق متنوعة يف اللغة والفقه والتاريخ والطب الشعيب، ونتيجة ملعاصرة الشيخ البكري مرحلة 
االحتالل الفرنسي للمنطقة فقد زودتنا املخطوطة مبعلومات دقيقة عن حالة توات االجتماعية 

ملتعلق واالقتصادية قبل االحتالل الفرنسي، وأيضا غطت لنا معلوماته الدقيقة اجلانب الصحي ا
ومن املخطوطات اليت اعتنت بتاريخ توات قبل . باألمراض واألدوية التقليدية وكيفية حتضريها

حممد بن عبد الكرمي ملؤلفه ، "درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم" خمطوط: جنداالحتالل 
يتضمن دراسة عامة  خبزانة أوالد القاضي بتمنطيط، (:م0011/هـ0929ت) بن عبد احلق البكري

 باملعلومات التارخيية حول غين، وهو خمطوط ملنطقة تواتلتاريخ املغرب اإلسالمي ودراسة خاصة 
االستغناء عنه يف  للباحث نشأة توات والقبائل اليت استوطنت املنطقة، وهو خمطوط ال ميكن

 "يخ توات ومتنطيطتقييد حول تار " آخر بعنوان خمطوطوأيضا لنفس املؤلف  .الدراسات التواتية
يسلط من خالله صاحبه الضوء على تاريخ صفحة،  09وهو خمطوط صغري احلجم يتكون من 

د الدولة املوحدية إ ى غاية توات من عهل ةالسياسي احلالة كما ميدنا مبعلومات قيمة عن،  متنطيط
ال أنه مل ورغم أن املؤلف عاش مرحلة االحتالل الفرنسي إ، االحتالل الفرنسي لتيدكلت وتوات

اجم للعلماء جاءت يف يسجل لنا وضعية توات يف ظل االحتالل، إال من خالل ما ورد من تر 
 ومن الكتب احملققة". جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين"ثنايا خمطوط 

ملؤلفه الشيخ  "نسيم النفحات من أخبار توات ومن هبا من الصاحلني والعلماء الثقات"تابك
ويتضمن هذا املخطوط معلومات قيمة  (م2909/ه2999ت) موالي أمحد الطاهري اإلدريسي

يف إفشال مشروع فصل ومسامهة صاحبه عن توات يف اجلوانب اجلغرافية والثقافية والسياسية، 
 .الصحراء

 ومن الكتب املصدرية األجنبية اهلامة الكتاب الذي ألفه الضابط الفرنسي مارتان
 Martin  الصحراويةالواحات "  بعنوان 0011والذي صدر سنة "Oasis Sahariennes  ضمنه

معلومات تارخيية وجغرافية واقتصادية وبشرية هامة عن توات، والشيء االجيايب يف الكتاب هو 
املالزم تلك األرقام واإلحصائيات الفرنسية الرمسية اليت ضمنها ملؤلفه، ومن الكتب األخرى كتاب 
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، 0092الصادر عن معهد باستور سنة " le Touatتوات "حتت عنوان  Devorsديفورس  الطيب
حيث مكث ديفورس سنتني بتوات أجنز خالهلما دراسة علمية جغرافية وصحية، استفدت منها يف 

خاصة ما تعلق منها باألمراض واألوبئة  تغطية اجلوانب الصحية بتوات خالل املرحلة االستعمارية،
واستعنت أيضا . املنتشرة والعمليات الوقائية اليت باشرهتا السلطات االستعمارية يف هذا اجلانب

أقاليم األراضي "والصادرة عن قيادة  0091-0019بالتقارير والنشريات الرمسية السنوية من 
علومات اليت متس خمتلف اجملاالت داخل أقاليم ، برعاية احلاكم العام، ورغم عمومية امل"الصحراوية

اجلنوب العسكري إال  أننا استفدنا منها يف جانب التنظيم اإلداري والقضائي بتوات، وميكن القول 
أنه بالرغم من املعلومات واإلحصائيات الدقيقة اليت متدنا هبا مثل هذه األعمال إال أن األخذ منها 

 .نة يراد هلا خدمة السياسة االستعماريةمعلومات مبطَّ يكون حبذر وذلك ملا حتتويه من 

الوثائق لبحث يف سجالت احملاكم الشرعية و يتطلب ااألطروحة موضوع  نظرا  لكونو 
 :أبرزها الصعوبات والعقباتين مجلة من تصادففقد  ،زائناخلوخمطوطات األرشيفية 

سجالت احملكمة الشرعية املتواجدة لدى بعض العائالت  نسخة من ل علىو صصعوبة احل -
مع  والوثائق مبا يزعزع عالقاهتم االجتماعية علوماتتوظيف امل مارست القضاء، لتخوفهم مناليت 

 .األسر اليت ميكن أن متسها الدراسة
وذلك بسب عدم وضوح اخلط املدونة به، أو نتيجة  السجالت والعقودتعذر قراءة بعض  -

وفهم مدلول  الستنباط املعلومات منها وهو ما يتطلب جهدا ووقتا مضاعفا   عل الزمنالتآكل بف
 .مفرداهتا

واألكثر من  باستعماله العلمي، -حاليا- ال تسمحف والية أدرار يف وضعية وجود أرشي -
االتصال باملشرفني ومناقشتهم واستعمال  منا تطلب متاح بصفة آلية للباحثني، مما ذلك فهو غري

ختص  الوالئي من وثائق شيفاألر ما ميتلكه على  -فقط-شخصية  قصد االطالع  وساطات
 .املرحلة االستعمارية

الوثائقية من  جلمع املادةيف اخلزائن  عرب تراب توات حبثا وتنقيباعناء ومشقة السفر  جتشم  -
اعية، مراسالت وأحكام وعقود، يضاف إ ى ذلك االلتزامات واألعباء املهنية والعائلية واالجتم

 .واستحواذها على وقت ال بأس به يف يوميايت العادية
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كل ما يف وسعي من جهد وطاقة لإلملام بأطراف املوضوع   تبذلقد ومع ذلك كله ف
 .مع استنباط النتائج املتوخاة منه ،ودراسته وحتليله ومناقشته

بقدر ما أكون قد أسهمت  عي أنين أملمت جبميع جوانب البحث،ويف األخري ال أدَّ 
، وأن تكون بادرة بشكل عام يف وضع دراسة أرجو من اهلل أن أكون قد أصبت يف معظم جوانبها

سجالت احملكمة الشرعية يف وضع دراسات علمية أكادميية متيط اللثام عن جوانب حنو االهتمام ب
قدم بالشكر اجلزيل إ ى جلنة أن أت يف هذا املقام مغمورة يف تاريخ توات والصحراء، كما ال يفوتين

حتما  ستساهم املناقشة اليت جتشمت عناء قراءة هذه الدراسة وعلى مالحظاهتم وتوجيهاهتم، اليت 
 .األطروحة داخليف استكمال جوانب النقص 
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وية الصحراالواحات ب ااهتمامه تزايد األفريةي طنقةة الساحلبعد احتالل الفرنسا مل
ة مطنه يف ربط مستعمراته اإلفريةية بالبحر ورغب اقتصادية وأمطنية،و  سياسية لدواع  ، وذلك اجلزائرية

قرت  الةار  من امااها ل ى نطنواها، والسيقر  عل  اجار  ختاملتوسط عن طريق خط سكة حديد 
وعل  اعتبار ما مثلته الصحراء بصفة عامة  الغريب وساحل البحر املتوسط، الةوافل بني السودان

ة اسقرتاتيجية مطنذ األزمطنة الغابر  للدول اليت مرت عل  امال بالد وتوات بصفة خاصة من أمهي
مطنذ هناية  لتأمني قوافلها التجارية، فةد سعت فرنسا وحماولة بسط يدها عل  طريق توات املغرب
، قصد استكمال خمققاهتا االستعمارية، مع تواتم ل ى حماولة بسط نفوذها عل  واحة 71الةرن 

كان لزاما عليطنا قبل الشروع يف ثطنايا البحث يف   لذلك. ع عشر وبداية العشرينهناية الةرن التاس
تسليط الضوء عل  اجملال اجلغرايف ملوضع الدراسة، نظرا تارخيية واالنتماعية واالقتصادية و مساراته ال
يتسع مع البعض ويضيق مع  ا  ابية يف التحديد املكاين لتوات، فأصبح املصقلح مقاطيلونود ضب

 .آخرين حسب مطنقلةاهتم الفكرية أو السياسية

 المجال الجغرافي والخصائص الطبيعية: أوالا 
 :المجال الجغرافي -0

ن املطنقةة برمتها أ الدراسات واألحباث اليت تطناولت الصحراء ومن ضمطنها توات أثبتت
شهدت تعمريا مطنذ العصور احلجرية الةدمية، دلت عليه الرسوم الصخرية واألدوات احلجري اليت 

كمفهوم نغرايف ملطنقةة حمدد  ضمن الصحراء " توات"، وقد برز مصقلح 1عثر عليها باملطنقةة
، غري أنه تربز معطنا 3السعديعبد الرمحن و  2الكربى يف كتابات الرحالة واملؤرخني كابن بقوطة

حيث تعددت الروايات  صعوبات واضحة يف حماولة حتديد ماهية املصقلح اللغوية واالصقالحية،
يف أصل الكلمة ومعطناها، بني روايات حملية وأخرى ملؤرخني غربيني، كما أقدم بعضهم عل  

                                      
 ،عدار السبيل للطنشر والتوزي ،ه21والسودان الغريب خالل الةرن  العالقات الثةافية بني توات: مبارك نعفري: للمزيد انظر 1

 .07ص ،اجلزائر ،العاصمة اجلزائر
: تق وتح ،4مج ،(حتفة الطنظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار )  رحلة ابن بقوطة(:  حممد بن عبد اهلل)  ابن بقوطة 2

 .100ص ،2990،الرباط ،مقبعة املعارف اجلديد  ،عبد ااهادي التازي
 .0ص ،2992 ،باريس ،طبعة هوداس ،تاريخ السودان: عبد الرمحن بن عبد اهلل السعدي 3
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، 1ل اللغوي لالسم يف حني ذهب البعض اآلخر ل ى تفسري التسمية تفسريا  تارخييا  البحث يف األص
نتةل أيضا  ل ى وضبط مصدرها، فإن هذا االختالف ا ومثلما اختُلف يف حتديد مفهوم التسمية
 : التحديد اجلغرايف الذي يأخذ ااجاهني، مها

 اماال ل ى متتد من مةاطعة تسابيت يرى أصحاب هذا الةول أن توات: االتجاه األول -أ 
م، واليت 2366-2367، ويدعم هذا االاجاه الّسرج املغريب يف رحلته احلجية2نطنوبا   ـانڤمةاطعة ر
، ويف طريق "من البالد املذكور مبدشر يعرف ببين أركان أول مطنزلة  مث نزلطنا لبالد توات: "ناء فيها

، مث ناء بعده 4"أسفل بالد توات وسلكطنا طريق تيدكلت: "قائال 3العود  مر السرّاج عل  تيدكلت
مث ارحتلطنا مطنها ودخلطنا "الم فيما نصه م ليؤكد هذا الك2336-2332يف رحلته ما بني  العياشي

وعل  حد قواهما فإن احلدود الشمالية لتوات تبتدئ . 5"وهي قرى تسابيت ل ى أول عمالة توات
أسفل  طريق تيدكلت"، ويف ذكر طنقةة تواتعن م 6ورار ڤ، ليفصال بذلك مطنقةة من قرى تسابيت

                                      
أطروحة  ،م20/29خالل الةرنني  الةضاء يف مطنقةة توات: عبد الرمحن بعثمان: يطنظر ،عل  أهم الروايات ونةدها لالطالع 1

 ،2نامعة وهران  ،كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية  ،لشراف الدكتور حممد بن معمر، يف التاريخ واحلضار  اإلسالمية دكتوراه
ه ل ى هناية 21وات من بداية الةرن الدراسات اللغوية بت: الصديق حاج أمحد .24-43ص ص ،1722/1723 ،اجلزائر
-1779 ،اجلزائر ،نامعة اجلزائر ،كلية اآلداب واللغات  ،لشراف الدكتور القاهر مشري،أطروحة دكتوراه ،ه24الةرن 

 .17-29ص ص ،1779
 (.1)و( 2)انظر خرطة توات يف امللحةني رقم 2
 ويعرفها البعض بتيدكلت الغربية متييزا اها عن الشرقية اليت هي عني صاحل، تعين باألمازيغية كف اليد أو اليد املفتوحة تيدكلت 3

ص  ،[د ت]: [د ن]،ية انتماعيةدراسة تارخيية ثةاف ،صفحات مشرقة تاريخ مطنقةة أولف: عبد اجمليد قدي: انظر. وضواحيها
 .12-17ص

أنس الساري والسارب من أققار املغارب ل ى مطنته  اآلمال واملآرب سيد األعانم واألعارب : الةيسي السراج حممد بن أمحد 4
 ،فاس ،ة والتعليم األصليوزار  الدولة املكلفة بالشؤون الثةافي،حممد الفاسي: تح وتق ،م2366-2367/ه2747-2741
 .266 ،19ص ص ،2939 ،املغرب

 ،سعيد الفاضلي وسليمان الةرشي : تح وتق ،2ج ،م 2336- 2332 ،( رحلة العياشي) ماء املوائد : سامل العياشي وأب 5
 .09ص ، 1773 ،إلمارات العربية املتحد ا ،أبو ظيب ،دار السويدي للطنشر

 :Quatre siècles Martin A.G.P :انظر. كلمة أمازيغية تعين التجمعات أو املعسكرات  أو تيطنكورارين قورار  6

d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 1904 ،2au Maroc de 1894 à 191 ،Félix Alcan ،
paris ،1923 ،pp1- 2.  
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 توات فيبني بأن الواحات الثالث تأكيد عل  أهنما مطنقةتان متمايزتان، أما ابن خلدون" توات
مث متطنقيت، مث واركالن،  1[بود ]مث  مث توات "مستةلة عن بعضها، بةولهوتديكلت أوطان  ورار ڤو

معرض حديثه عن الرببر وما شيدوه من قالع يف ، ويةول أيضا 2"ت، مث تيكورارين شرقا  مث تسابي
 الصحراء والةفر من البالد، وما شيدوا من احلصون واآلطام وتةدم ذكر ما كان اهم يف" :وحصون

ويظهر هطنا أن ابن  3"، واجورارين وفيجيج ومصاب وواركلواألمصار من سجلماسة وقصور توات
وبود ، غري أنه يعضد ذكر مطنقةة  قيطواحلواضر التابعة اها مثل متطن ال يفر  بني توات خلدون
، ويهمطنا هطنا من كالمه أنه وصف هذه املطناطق بأهنا أوطان مستةلة عن كورارينبذكر تي توات
 . بعضها
 عل  رأسهم حممد بن عمر اجلعفري البوداوي ويدعم هذه الرأي مجاعة من مؤرخي توات     
، مةاطعة تسابيت ـريڤـاڤفـيبدأ باحلديث عن  ري تواتـڤاـڤيف لحصائه لفـ( م2922/ه2619ت)

 فعطندما يأيت عل  ذكر مهام قايد متطنقيط ، أما ابن بابا حيد 4، وأخريا متطنقيطمث تيمي، مث بود 
، يف  ى تيدكلتل من تسابيت 5(الزمام) ـريڤـاڤلفـيشري ل ى أن من بيطنها مهامه مسك سجالت ا

تسابيت ل ى ووظيفتها من  توات ـريڤـاڤفـوكان بيد من ذكر من الرؤساء ديوان القلب وعد  : "قوله
من أهل  ، وهو الطنصف األسفل، أما الطنصف األعل  فأمره وعدته هو ألهل تيميمونتيدكلت

، أما ما هو متداول شعبيا من توظيف االسم واستخدامه للداللة عل  املطنقةة احملصور  بني 6"ورار ڤ
                                      

 .كلم  17مبسافة  وهي جمموعة قصور تةع ل ى غرب أدرار ،"نود "وردت يف منت الكتاب باسم  1
ومن عاصرهم من ذوي السلقان كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر : عبد الرمحان ابن خلدون 2

 .09ص  ،1777 ،لبطنان ،بريوت ،دار الفكر ،3ج ،سهيل زكار: مر ،خليل شحا : تح ،األكرب
 .263-262ص ص  ،املصدر نفسه 3
كلمة للطنشر دار ال ،موالي عبد اهلل مساعيلي: در وتح ،نةل الروا  عن من أبدع قصور توات: حممد بن عمر احلبيب البوداوي 4

 .09-01ص ص ،1722 ،اجلزائر ،للطنشر والتوزيع
الزمام عبار  عن سجل خاص يسجل فيه لمام الةصر أو العدل نصيب كل فرد من مياه الفةار  لما مجلة واحد   أو  5

رئيس مجعية فةار  بور )عبد الرمحن بن حممد الربكة صديةي. بتفصيلها حسب كل ساقية من السواقي املتفرعة عن األصل
 .اجلزائر ،أدرار ،باعمور ،صباحا 22:77 ،12/0/1729يوم  ،(حول الفةار )شهاد  شفوية(: القالب حممد بةصر باعمور

ديوان  ،فرج حممود فرج: تح ،طنقيطالةول البسيط يف أخبار مت(: ابن بابا حيد )بن احلاج عبد الرحيم  حممد القيب 6
 .14ص  ،2900 ،اجلزائر ،املقبوعات اجلامعية واملؤسسة الوططنية للكتاب
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" تاء"ل ى  تسابيت" تاء"، أي من "من التاء ل ى التاء توات: "بةواهم( هتطنت) ـانڤرو  بني تسابيت
 . 1هتطنت

(Deporter) ديبورتر الباحثني الفرنسيني يشري كل من        
يما يف دراسته 3(Martin)ومارتان2

 ى ل ى التةسيم احلاصل مع االحتالل الفرنسي للواحات الصحراوية عرب تصطنيفها ل املتعلةتني بتوات
العليا وتضم   ل ى مطنقةتني مها توات وتوات وتيدكلت، وقسمت توات ورار ڤثالثة مطناطق كربى هي 

: وتضم( احلطنة توات)، وتوات السفل  وتامست وفطنوغيل وتيمي ومتطنقيط وبوفادي بود : كل من
كانت أول أمرها يف التطنظيم   والواضح أن مةاطعة تسابيت .ـانڤرو  ، وأنزمجري وسايلزاوية كطنته
، وتذكر أين مت لحلاقها مبلحةة توات 2946ل ى غاية سطنة  ورار ڤــإلداري لتوات تابعة لالفرنسي ا
تةع  عطند احتالاها لعني صاحل بأن الواحات الثالثة مطناطق مستةلة، وأن توات "فالموند"مهمة 

  وعاصمتها ر راـو ڤتةع  وتسة  بواد مسعود، وامال توات وعاصمتها متطنقيط غرب تيدكلت
 .    4"تابعة اها روتـڤ، وأوتيميمون

االستةقاب املغريب يف معرض حديثه عن مرحلة  "الفشتايل"ونفس األمر جنده عطند 
ن سياسيا، ان مطنفصلتامطنقةت ورار ڤو توات الذهيب من أن   باملطنقةة، والغزو املغريب يف زمن املطنصور

واستفتاحها بالسيف عطنو ، هذا الةقر  ذكر استيالء العساكر عل  ققري توات: "وذلك يف قوله
ول ى ققر  ا  وهو أوسع وططنا وأفسح جماال وأقرب للسودان اتصاال ونوار  رع ل ى ققر تواتاملف

 قاعد  قصورها، وند  تيميمون واعتمدوا متطنقيط فزحفوا مطنها ل ى توات:"، وقوله أيضا"تيكورارين
الذهيب عل   ، وتوضح بعض املراسالت املغربية مطنذ محلة املطنصور5"وقريعتها يف العصبة والرياسة

                                      
 .23ص ،املرنع السابق: عبد الرمحن بعثمان 1

2
 Victor Benjamin Deporter: La Question du Touat, Sahara Algérien, Gourara-

Touat- Tidikelt, Imp Fontana, Alger, 1891, pp31-35. 
3
Martin.A.G.P : Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-Tidikelt, Edition de l’imprimerie 

algérienne Alger, 1908, pp6-36.   
4
 Gustave Regelsperger: (Mouvement Géographique), Revue de géographie, Institut 

Géographique de Paris, Vingt -Troisieme Année, Tome XLVI, Janvier – Juin 1900, 

p132.  
والشؤون  مقبوعات وزار  األوقاف ،عبد الكرمي كرمي :در وتح ،مطناهل الصفا يف مآثر مواليطنا الشرفا: عبد العزيز الفشتايل 5

 .00-03 ،06ص ص  ،د س، اإلسالمية والثةافة
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 الفصل بني املطناطق، وهو ما تعكسه رسالة املطنصور املطنقةة توات وحماولة السيقر  عل و  ورار ڤ
 تونه برسالة حتذيرية ل ى قايد متطنقيط ورار ڤبعد لخضاع م 2296الذهيب عن طريق قائده سطنة 

وتوات،  ومجلة لخوانه ومجاعة أهل متطنقيط الشيخ عمر بن حممد:"ناء يف أواها ومجاعته وأهل توات
فإن : "ورد فيها ما نصه 2994أوت  19، ويف وثيةة ملكية مؤرخة بتاريخ 1"حفظهم اهلل ورعاهم

الفرنسيني كان كتب حلضر  سيدنا رمحه اهلل وهو قدسه اهلل بتافياللت يف شأن ما صدر من املخزن 
 .2"من التصرف يف كورار  وتيدكلت وتوات

ل ى فةار   اماال   الكربى متتد من تبلكوز  اجاه أن تواتيرى أصحاب هذا اال: االتجاه الثاني -ب 
احملاذية لواد  الوسق ، تيدكلت ، تواتورار ڤ، وتشمل املطناطق الثالثة يف اجلطنوب الشرقي الزوى

: بةوله( م2922ت)البكري مسعود، ويدعم هذا االاجاه الةاضي واملؤرخ حممد بن عبد الكرمي
أهل فخر  قبلة توات ورؤساء هذه الواسقة أهل سياسة وقو  نأش وذكاء، ورؤساء تيدكلت"

الشيخ حممد العامل  يعضد، و 3"تيميمون ورار ڤوقاعد   ،ورار ڤوكثرهتا يف  وخيالء، وقو  توات
 .4تشمل املطناطق الثالثةلمتتد  يف خمقوطه الدر  البهية رأي الةاضي البكري من أن توات يبكراو 

فحات يف كتابه نسيم الطن( م2909ت)ويسري يف ااجاه أوسع الشيخ موالي أمحد القاهري
والعرب،  ل ى فةار  الزوى ببشار واالقصايب تبدأ اماال من تبلكوز بأهنا  عطندما يعني حدود توات

به الشيخ  ، ونفس املطنح  أخذ5من اجلهة اجلطنوبية اتاليت اعتربها بوابة تو " وااّلن"وصوال ل ى قرية 
ل ى  شر  عني صاحل متتد من فةار  الزوى يف مؤلفه الرحلة العلية من أن توات باي بلعاملحممد 

                                      
 .629-629ص ص ،2903 ،الرباط ،املقبعة امللكية ،اجملموعة األو ى ،الوثائق: املغربية لكيةمديرية الوثائق امل 1
 ،حلسن حافظي علوي ،مرانعة وتطنةيح ،2976 -2977الشرقية  واحات التخوم وحدود املغرب: حممد بن الصغري 2

 .164ص ،221الوثيةة رقم  ،املغرب،مطنشورات املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب
 ،خزانة أوالد الةاضي ،د ر ،خمقوط ،بعد اإلسالم در  األقالم يف أخبار املغرب: بن عبد الكرمي البكري حممد بن عبد احلق 3

 . 22ص ،اجلزائر ،أدرار ،متطنقيط
 .264ص ،اجلزائر ،املطنيعة ،خزانة حممد العامل ،د ر ،خمقوط ،الدر  البهية يف الشجر  البكرية: حممد العامل بكراوي 4
موالي عبد : تح ،ومن اها من الصاحلني والعلماء الثةات نسيم الطنفحات من أخبار توات: موالي أمحد القاهري اإلدريسي 5

 .20ص  ،1727 ،د ن، اهلل القاهري
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، غري أنه يذكر (حاليا)التابعة لوالية متطنراست مطنقةة عني صاحل ، وهو اهذا يضم ل ى تواتتبلكوز 
 .1األصلية مث اتسع االسم ليشمل املطناطق اجملاور  هي عاصمة توات أن تيمي –قبل هذا -

 :نقد وتحليل -
والةصور التابعة، مدى  يتضح من خالل تقرقطنا ل ى االاجاهني الرئيسني يف حتديد حدود توات     

 ذوي لب منب الرأي الثاين وهم يف الغا  الكبري  بيطنهما، والظاهر أن أصحاتباعد الرأيني وااهو 
أمنا يريدون برأيهم مواكبة الواقع السياسي عل  األرض، وهذا ما ملسطناه عطند  لدراسات املتأخر ،ا

، الذي عاصر االحتالل الفرنسي والتطنظيم (م2922ت) الكرمي البكريالةاضي حممد بن عبد 
 ، وضم كل من تواتوعاصمته أدرار" احاتلقليم الو "حتت مسم   2972اإلداري للمطنقةة سطنة 

، وأيضا يف الكتابات اليت تلت االستةالل فهي يف احلةيةة تعبري عن واقع 2ورار ڤوتيدكلت و
تعرب عن واقع تارخيي  ضمت املطناطق الثالثة، وهذه اآلراء ال التطنظيم اإلداري باعتبار والية أدرار

 .يعقرتف خبصوصية كل مطنقةة من الطناحية الثةافية واالقتصادية
متتد ل ى أبعد من أما الدراسات املغربية احلديثة اليت تطناولت املطنقةة ونعلت حدودها         

نطنوبا، كالتةييد امللكي وتوات وتيدكلت، من واحة فيةيق اماال ل ى تاودين  ورار ڤ الواحات الثالث
، وحممد  4(توات يف مشروع التوسع الفرنسي)ودراسيت أمحد العماري 3م2931 الصادر سطنة املغريب

                                      
من  لذكر بعض األعالم واآلثار واملخقوطات والعادات وما يربط توات الرحلة العلية ل ى مطنقةة توات: حممد باي بلعامل 1

 .29ص ،1722 ،اجلزائر ،املعرفة الدولية للطنشر والتوزيع ،2ج ،اجلهات
 .49ص التطنظيم اإلداري لتواتانظر  2
هو عدم ونود مؤشرات ضمن الوثائق  ،وقصورها كية خبصوص حدود تواتما يالحظ عل  التةييد املتضمن رسائل مل 3

بل تعرب صراحة عل  واحدات  ،اها وحد  لدارية واحد  ،كانت تتكون من ثالثة مطناطق  املطنشور  تثبت صراحة بأن توات
وأيضا لدخال بعض الواحات " تيدكلت وباقي كافة قصور أهل تواتخدامطنا أهل كورار  و " 0مثلما ناء يف الوثيةة ،مستةلة

تةييد ما اشتمل عليه لقليم : للمزيد انظر ،3و 2والغطنامنة يف الوثيةة رقم ،2يف الوثيةة رقم كواحة كرزاز  البعيد  ضمن توات
 ،املغرب ،الرباط ،املقبعة امللكية ،عبد الوهاب بن مطنصور: اعتطناء ،من األيالة السعيد  من الةصور ووثائق أخرى توات

 .23-3ص ص ،2931
مطنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،2971-2927يف مشروع التوسع الفرنسي باملغرب  توات:  أمحد العماري 4

 .22ص ،2999 ،املغرب ،بفاس
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، وأظطنها نانبت الصواب، حول توات 1(توات مسامهة يف دراسة جمتمع الواحات وتارخيها)أعفيف
صدر تارخيي يثبت هذه املةولة، وأعتةد أن رسم احلدود اهذا الشساعة، حماولة لعدم ونود أي م

 .لفرض نظريتهم الشمولية حول امتداد السلقة املغربية يف عموم املطناطق الصحراوية السائبة
، ـانڤرل ى  متتد من تسابيت وعليه رنحطنا يف دراستطنا هذه الرأي الةائل بأن توات         

العتبارات موضوعية، ناءت ضمن ثطنايا الكتابات املصدرية اليت سةطنها، واليت اعتربت املطناطق 
الثالثة وحدات مستةلة عن بعضها، حبيث يوند لكل مطنقةة قضاهتا وفةهاؤها وقيادها، وهذا ما 

يف أصول  (2040ت)اجلطنتوريعبد الرمحن بن لبراهيم يه وى، مطنها رسالة الفةابيطنته الطنوزال والفت
ونرار  ببيع قضاهتا أصول  فلما عمت البلوى يف بالد توات: "ما نصه اهاااهاربني، ناء يف ثطناي

ويف  .2"لوال أن مّن اهلل عليه بالعصمة وشككه يف ذلك متالؤ قضا  اإلقليمني... ااهاربني يف املغارم
تلميح ل ى ونود ققرين، وذلك ( م2002/ه2299ت) الشيخ عبد الرمحن بن عمر التطنالين فهرسة
لليه الرياسة يف  وانتهت" وأيضا  " واجورارين نيدها عاطل من العلوم فوند بالد توات : "يف قوله

 . 3"واجورارين عي تواتالفتوى والتدريس يف صة
هي نزء من الصحراء الكربى، تةع يف اجلطنوب  توات :الموقع الفلكي والخصائص الطبيعية -1

7، بني دائريت عرض الغريب من اجلزائر
7ل ى  1362

7وخقي طول ، درنة اماال   1962
درنة  766

7شرقا  و 
أما ، ،وبالتايل فإن خط غريطنيتش ودائر  مدار السرطان يتةاطعان بإقليم توات4غربا   762

 ورار ڤمع كل من  يف  اجملال الضيق احملاذي لواد مسعود، حيث ترسم توات طبيعيا فتطنحصر توات
، وتشكل العرو  معظم احلدود 5وسقه يدكلت هالل يتحلق حول هضبة تادميت تأخذ تواتوت

                                      
مطنشورات كلية اآلداب  ،07سلسة رسائل وأطروحات رقم ،مسامهة يف دراسة جمتمع الواحات وتارخيها توات: حممد أعفيف 1

 .13-12ص ص  ،1724 ،الرباط ،معة حممد اخلامسوالعلوم اإلنسانية نا
 .2ص ،أدرار ،خزانة كوسام ،د ر ،خمقوط ،بيع الةضا  أصول ااهاربني يف املغارم: عبد الرمحن بن أبراهيم اجلطنتوري 2
  ،مذكر  لطنيل شهاد  مانستري يف التاريخ احلديث ،ن بعثمانعبد الرمح: در وتح ،فهرسة التوايت  :عبد الرمحن بن عمر التطنالين 3

 ،90ص ص ،1779/1779 ،اجلزائر ،نامعة بشار ،كلية اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية، حممد بن معمر/د.لشراف أ
213. 

 .www.google.com/intl/ar/earth، 26/9/1729، املوقع الفلكي لتوات :Google Earth غوغل لريرث 4
 .13ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 5
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القبيعية للمطنقةة، ففي  الشمال الغريب العر  الغريب الكبري، ومن الغرب عر  شاش، ومن اجلطنوب 
 .  1دمايتومن الشر  والشمال الشرقي هضبة تصحراء تطنزروفت، وهضبة مويدر 

عما هو سائد يف باقي املطناطق الصحراوية حيث يسود املطناخ  تلف مطناخ تواتال خي
الصحراوي الذي يتميز باجلو اجلاف، واحلرار  العالية صيفا واخنفاضها شتاء، واملدى احلراري 

 ى حدوث اليومي املرتفع مع ندر  التساقط لال يف حاالت نادر  تسةط أمقار غزير  فجائية تؤدي ل
فيضانات وظهور أودية آنية سرعان ما ختتفي، ونتيجة لةلة التساقط فإن الغقاء الطنبايت قليل، 
والذي يتشكل أساسا  من الطنباتات املتآلفة مع اجلفا  وارتفاع احلرار ، واليت تتواند يف مطنخفضات 

، فصل الصيف يف للتغلب عل  التبخر وذلك األشواك ألودية والواحات، وأغلبها تتميز بكثر ا
فإن  من قصر بود  ، أما واد مسعود الذي يعترب امتداد  لواد الساور 2ومطنها أشجار الطنخيل والدرين

 2777ما بني  قعة عل  حافة واد مسعوداملساحة الوا عرضويقرتاوح  ه ال تصل لليه لال نادرا،مياه
 .3مقرت2777و
عل  حافة واد مسعود يف شكل سلسلة مقرتابقة  توات ترتسم قصور: القصور والحواضر -3

كلم، أخذت قبل االحتالل الفرنسي منط املةاطعات اليت تضم جمموعة 177عل  مسافة تةدر بـ 
 حيمد"من الةصور متحد  حول شيخ يعرف بـ الةايد، ومتيزت أيضا باصقفافها ضمن فرقيت 

 م، ضمت فرقة حيمد29الل الةرن خ وأعراشه ني قصور تواتيف نزاع وخالف دائم ب 4"وسفيان

                                      
 .61ص، املرنع السابق:مبارك نعفري 1
ص  ،2999 ،اجلزائر ،عني مليلة ،دار ااهدى ،حممد ااهادي لعرو : مر ،والعامل أطلس اجلزائر: حممد ااهادي لعرو  2

 .29-21ص
 .19ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 3
الرسول  اليت وقعت بني ربباحل تشبيها مسيت بيحمد وسفيانو ، بتواتم 29هي فتطنة ظهرت يف الطنصف الثاين من الةرن  4

أهل  أنفكتب العامل للسلقان  "م ويف هذا يةول صاحب در  األقال ،صل  اهلل عليه وسلم مع أيب سفيان قبل لسالمه
 عبد بن حممد :للمزيد انظر". بني أمحد صل  اهلل عليه وسلم وأيب سفيان ةالصحراء اشتد احلرب بيطنهم مثل احلرب الواقع

 .276 ص ،سابقال صدرامل ،األقالم در  :الكرمي البكري
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، ، فطنوغيل، بوفاديبود )قصور تضم، أما فرقة سفيان ف(، زاوية كطنته، أنزمجريتامست)قصور
 .1(، تيميمتطنقيط

كلم 47من الطناحية الشمالية، تبعد عن واد مسعود بـ هي أو ى قصور توات: 2تسابيت عرش -أ 
وهي قرى  مث ارحتلطنا مطنها ودخلطنا ل ى أول عمالة توات:"يف رحلته بةوله ، ذكرها العياشيشرقا  

، ، ملعيز، بريطنكان5عليان الرأس)قصور هي 27، وتضم 4وملعيز ، قاعد  قصورها بريطنكان3"تسابيت
، اشتهرت املطنقةة باملبادالت التجارية، واحملاصيل الزراعية كالتمور (، لةرار ، اسبع، ااهبلةلعياد
 .6بواحلبو 

يف رحلته  ، وصفها ابن بقوطة7تةع عطند التةاء واد مسعود  بواد الرمل: بودة عرش -ب 
العليا  وتطنةسم ل ى بود  8"من أكربى قرى وأرضها رمال وسباخ ومترها كثري ليس بقيب":بأهنا

، وبود  (، أوالد يعيشبين وازل، ، بن دراعو، لعماريني، خبلة، لغمار الةصيبة)وعاصمتها بن دراعو
، تطنتج املطنقةة كميات (، الزاوية، غرم عليزاوية سيدي حيد ، املطنصور)لسفل  وعاصمتها املطنصورا

 ، كما تطنتج  كميات هامة من احلطناء والتبغ،(تطنةور، تةربوش)هامة من التمور ذات الطنوعية اجليد  
 .9وصطناعة الفحم، مع تربية األغطنام عل  حواف واد مسعود

                                      
 . 209ص ،السابقاملرنع : حممد أعفيف 1
 .39ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل. ملكان املعزول عن القريقا: كلمة بربرية تعين بالعربية  2
 .09ص ،املصدر السابق: العياشي 3

4 Deporter: op.cit, p28.  
 .عريان الرأس:حالياوتكتب تطنقق  5
دار الغرب  ،1ط ،حممد حجي وحممد األخضر: تر ،1ج ،ف لفريةياوص(: ليون اإلفريةي ) احلسن ابن حممد الوزان  6

 .266ص ،2996 ،لبطنان ،بريوت ،اإلسالمي
7
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p13.   

 .109ص، املرنع السابق: ابن بقوطة 8
9
Deporter: op.cit, p31.  
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، نتيجة لثةلها السكاين وقوهتا التجارية، تبعد عن عاصمة توات 2تعد تيمي :1تيمي عرش  -ج 
، ، أوالد علي، أوالد أوشنأوالد أنةال):وتتكون من ،كلم، قاعد  قصورها أدغاغ47واد مسعود بـ

، ، كوسام، بوزان، مهدية، أوالد بوحفص، املطنصورية، تردالت، أوالد لبراهيم، أوالد أمحدأدغاغ
، ، تسفاوت، تيمليحة، زاوية سيد البكري، بين تامرت، باعبد اهلل، أوالد عيس أوالد عروسة

، تطنتج كميات معترب  من التمور 4(الةايد 3، قصبة، مراقن، وايطنة، ميمون، ملوكةدمي، أوق، بربعتطنالن
 5.التمور واحلطناء، والتبغ

ويبعد  ،كلم تفصل بيطنهما سبخة تيمي  21، عل  بعد تةع نطنوب تيمي: 6تمنطيط عرش -د 
وآخرها من نانب " :بةوله متطنقيط كلم غربا ، وصفها ابن خلدون62عطنها واد مسعود بطنحو 

 طنقيت، وهو بلد مستبحر يف العمران، وهو حمط ركاب التجار املقرتددين من املغرباملشر  يسم  مت
التمطنقيط اسم ملديطنة يف لقليم : "فيةول عطنها ، أما ابن بابا حيد "اهذا العهد ل ى مايل من السودان

، عبار  عن جممع سكاين و 7"وهي اها قاعد  انتمع فيها العلم واإلمار  والديانة والرياسة ،توات

                                      
يف بداية األمر قبل أن يتسع ليشمل املطناطق  هي املطنقةة اليت كان يقلق عليها اسم توات ناء يف التةييد املغريب أن تيمي 1

 .0ص ،املصدر السابق ،التةييد املغريب ،اجملاور 
 .39 ،السابقاملرنع : حممد باي بلعامل. اجلبهة: كلمة زناتية تعين بالعربية  2
فالةصبة  ،عبار  عن قلعة حييقها سور، تشيد بقريةة دفاعية لتستعمل كمأوى للسكان عطند نشوب حرب أو غزو : الةصبة 3

املؤسسة  ، ومتثل لقامة الةبائل أو العائالت املهمةوميكن أن حيتوي الةصر عل  أكثر من قصبة الةصرلذا هي اجلزء األهم يف 
تتألف الةصبة من سور خارني بأركانه األربع أبراج للمراقبة واحلراسة يف أوقات اخلقر، وحييقها ارية من الطناحية املعمو للةصر، 

خطند  عميق يسم  أحفري، وحتتوي الةصبة عل  مدخل واحد يغلق يف الليل،وال ختلوا  الةصبة من مسجد للصال  وتعليم 
هـ 3من الةرن)مية يف مطنقةة توات، متطنقيط منوذناالعمار  الديطنية اإلسال: حممد بن سويسي: للمزيد انظر .الةرآن
عبد العزيز حممود .لشراف د ، مذكر  مانستري يف اآلثار اإلسالمية،، دراسة تارخيية،عمرانية ومعمارية(م29-م 21/هـ26ا ى

 انظر ايضا صور  لةصبة لعياد وبوعلي يف امللحةني .69-60، ص ص 1770/1779عة اجلزائر، معهد اآلثار، نام لعرج،
 (.72)ورقم( 1)رقم

 .اجلزائر ،أدرار ،د ر ،خزانة بن الوليد ،2921سطنة  لحصائيات حول قصور تيمي:بن الوليد عبد الةادر 4
 .0ص ،املصدر السابق ،التةييد املغريب 5
ابن : انظر. مبعىن حانب العني ،العني: وتعين "تيط "و ،الطنهاية: وتعين" أمتا " ربري مركب من مةقعني مها لفظ ب: متطنقيط 6

 .22ص ،املصدر السابق: بابا حيد 
 .24-26 ،املصدر نفسه 7
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نسمة، 9777سو  اجاري للبضائع الةادمة من الشمال ل ى اجلطنوب والعكس، يبلغ عدد سكاهنا 
املامون، بلحاج، تطنتج كميات معترب  من التمور  بن موس ، أوالد احلاج أوالد علي: أهم قصورها
 .1والتبغ واحلطناء

 2، نسبة ل ى الةصر"بوفادي"وتسم  يف الغالب  تةع نطنوب متطنقيط: أوالد الحاج عرش  -ه 
، ، توكي، نومطناسأبطنكور)كلم شرقا ، من أهم قصورها67، وتبعد عن واد مسعود بـ3الكبري بوفادي

 .4بكتوميارس اجار املطنقةة التجار  مع مت، و ة، اها سو  نشيق(، بوفادينومطناس
كلم، قاعد  67، وتبعد عن واد مسعود بـع ل ى نطنوب أوالد احلاجتة: 5فنوغيل عرش -و 

، ، املطنصور، ودغة، بطنهمي، عزي، العلوشية، أعباين6تسفاوت)، ومن أهم قصورها قصورها املطنصور
، مكر ، قصبة أوالد موالي حلسن، برشيد، قصبة أوال موالي بوفارس، قصيبة األحرار، املطنصور

، وتعتمد يف لقتصادها عل  التمور، كما تطنتج اخلشب 7(زاوية سيدي عبد الةادر، سيدي يوسف
 .8والفحم من واد مسعود

لواد مسعود، حيث تفصل بيطنهما مسافة  يف خط  مواز   تةع نطنوب فطنوغيل: 9تامست عرش -ز 
، ، اجلديدفل ، بوحييا الس، بوحييا العلياباعمور)، وجممل قصوره هي كلم، قاعد  قصوره حلمر17

                                      
1Deporter: op.cit, p33.  

عشائرية ذات األصل الواحد، اجمع بيطنها مصاحل اقتصادية عبار  عن فضاء نغرايف مشقرتك، يضم جمموعات : الةصر 2
ويشتمل الةصر عل  قصبة واحد  أو أكثر، و عل  مرافق أخرى ضرورية مثل السو  والرحبة حتيط به وانتماعية وأمطنية، 

  .60ص نع السابق،املر : حممد بن سويسي: للمزيد انظر. الواحة اليت تضم البساتني ويف حميقها واحة الطنخيل واملةرب  والضريـح
3
Martin: Oasis Sahariennes,  op.cit, p14.  

4 Deporter: op.cit, p33. 
املرنع : حممد باي بلعامل(. الذراع)أغيل ،(آثار)فطنو ،وتتشكل من مةقعني ،آثار الذراع: كلمة زناتية تعين باللغة العربية  5

 .07ص ،2ج ،ابقالس
 .أثطناء االحتالل الفرنسي بعرش تيمي حلق قصر تسفاوتأُ  6
 .27ص ،املصدر السابق ،تةييد ما اشتملت عليه اقليم توات 7

8 Deporter: op.cit, p33. 
 .07ص ،املرنع السابق: مد باي بلعاملحم. الطنار: كلمة زناتية تعين باللغة العربية  9
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، تطنتج كميات معترب  من 1(، أدرور، أغيل، تيقاف، متاسخت، ليكيس، حلمر، متالتعطنقر
 .2حمقة اجارية هامة للةوافل املتجهة حنو تيدكلت التمور، ويعترب قصر تيقاف

 السفل ، متثل زاوية كطنته تعترب بوابة توات (:أوالد السي حمو بلحاج) 3زاوية كنته عرش  -ح 
، ، أوالد احلاج، البيض، زانلو، غرميانوتيوريرين، مكيد)قاعد  قصورها ، ومن أمهها قصور

، زاوية الشيخ حممد بن عبد ، بوعلي، أدمر، تازولت، تاخفيفت، املطناصري، زاوية كطنتهتربكانت
 .4لتمور، الةمح والشعري واحلطناء، تطنتج كميات هامة من ا(، أدمر، احملفوظالشرفاء ، تيقاوينالكرمي
 .4واحلطناء

نتيجة للكميات ااهائلة اليت تطنتجها من احلطناء، قاعد  " احلطناء توات"تدع  بـ : أنزجمير عرش  -ط 
، تطنتج  5(، احملفوظ، تيلولني ، تيقاوينتيدماين، أنزمجري) ، ومن أهم قصورها قصورها أنزمجري

 .6كميات معترب  من التمور واحلطناء والةمح والشعري
 كلم، قاعدته  24عطنها بـمسافة  وتبعد أنزمجري من جمموعة طنوبل ى اجلتةع : 7سالي عرش  -ي 

، ، قصبة الطنجار(أبا بلة)، قصبة الةايدقصبة اجلطنة ، برما املطنصور: )، وأهم الةصور هيحملارز  قصر
، قصبة أوالد ، قصبة سيدي الشريف، العلوشية، الةصر اجلديد، حملارز قصبة أوالد موالي علي

، زاوية ، املستور، أوال باحو، بريش، تيطنور، أتزيرية، أوالد موالي العريبحدموالي عبد الوا
 .9، تطنتج املطنقةة احلطناء والتمور والةمح والشعري8(احلشف

                                      
 .27ص ،املصدر السابق ،تةييد ما اشتمل عليه لقليم توات 1

2 Deporter: op.cit, p34. 
وعرف املكان  ،م2292/ه999الرقاد الكطنيت سطنة الكطنتية عل  يد الشيخ أمحد بن الشيخ حممد املعروف ب تأسست الزاوية 3

 .29-29ص ص ،املرنع السابق :مبارك نعفري: انظر. بالزاوية الرقادية الكطنتية
4 Deporter: op.cit, p34. 
5 Martin: Oasis Sahariennes,  op.cit, p16. 
6
 Deporter: op.cit, p35. 

 .34ص ،2ج ،املرنع السابق ،باي بلعاملحممد . عال  الراحلة: كلمة أمازيغية تعين بالعربية  7
 .34ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 8

9 Deporter: op.cit, p335 
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من الطناحية اجلطنوبية، وتةع عل  الضفة اليسرى من واد  تعترب هناية توات: 1ـانڤر عرش  -ك 
والتوار ، وتعترب  وافل التجارية حنو بالد السودانمسعود، اها مركز  اجاري هام تطنقلق مطنه الة

قاعد  اجملموعة ملا متثله من وزن سكاين وسو  اجاري هام للمطنقةة، ومن أهم  تيمادنني
، ول ى نانب (، آيت املسعودتعرابت الطنفيس، ،، تطنالف، توريرت، تيمادننيـاينڤرزاوية ال)قصوره

 .2ممارسة التجار  تطنتج املطنقةة الةمح والشعري والتمور، وتربية األغطنام

    توات لمنطقةاالحتالل الفرنسي  :ثانيا
مطناطق الثورات الشعبية اليت  عن "، تيدكلتورار ڤ، توات"نظرا  لبعد الواحات الصحراوية 

ذا آمطنا ميكن االحتالل الفرنسي للجزائر، فةد كانت املطنقةة متثل لبعض الثائرين مالاندلعت عشية 
أن حيتمي اها، وخزانا  للمةاومني ميكن االستعانة به، وكان ممن جلأ ل ى املطنقةة خليفة األمري عبد 

استعملها أوالد سيد الشيخ يف ثورهتم ضد االستعمار ، كما حممد بن عبد اهلل الةادر عل  تلمسان
ساهم العديد من التواتيني يف ثور  الشيخ و ، 3م7112-7122بني كةاعد  خلفية ي  الفرنس

بعد الضغط املغريب عليه،  ـروت ڤأوب م، وجلأ بطنفسه ل ى واحة دلدول7121-7117 بوعمامة
، حيث أسس هطناك زاوية لبث اها ل ى غاية سطنة لدولق بااجاه واحة ديانسحب من فيةف

71124. 
 م00البعثات االستكشافية في نهاية القرن  الواقع السياسي لتوات وظهور -0
ل ى احلالة  ال بد من اإلشار  املطنقةة حتاللقبل التقر  ال :الحالة السياسية لمنطقة توات - أ

م، قصد التعرف عل  الظروف اإلقليمية اليت صاحبت 71توات يف أواخر الةرن السياسية ل
وما ناورها من الصةع الصحراوي قبيل  تثبت املصادر التارخيية احمللية أن توات لذاالحتالل، 

                                      
تني "كانت متتقيه امللكة   ويطنسب املكان الذي مات فيه اجلمل الذي ،اجلمل الكبري الراقد: كلمة أمازيغية تعين بالعربية 1

 .02ص ،املرنع السابق: انظر حممد باي بلعامل". هيطنان
2 Deporter: op.cit, p36. 

حلماية  مطنشورات مجعية موالي سليمان بن علي ،2931-2923 الثور  التحريرية يف أقاليم توات: دمحان توايت وآخرون 3
 .27-9ص ص  ،د س ،اجلزائر ،أدرار ،مآثر الثور  التحريرية

مطنشورات املتحف الوطين  ،29721-2992الفرنسي يف اجلطنوب الغريب اجلزائري  االستعمارتوسع : براهيم مياسيل 4
 .274ص ،2993 ،اجلزائر ،للمجاهد
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من  يهاال توند اها سلقة متكطنها من لدار  املطنقةة، وحتماالحتالل الفرنسي كانت مطنقةة سائبة، 
أو خارنية كهجمات  ،"حيمد وسفيان"كمشكلة    داخليا   ااملشاكل اليت كانت تعصف اه

ساءت األحوال األمطنية  ، حيثالذين اشتدت وطأهتم عل  املطنقةة (الةبائل البدوية)األعراب
صاحب التةييد يف  ويذكر، للمطنقةة وكادت أن تتحول هذه الفتطنة ل ى حرب أهلية باملفهوم الراهن

يف حيز اإلمهال عطند نل األمراء، حىت مرج  [توات] ولذلك كانت":قولهما  ومتطنقيط توات تاريخ
م هامجت قبائل من 7122/هـ7071، ففي سطنة 1"أمرها وأصبحت صيدا  للةبائل ميلك باألسبةية

عل   2حيمد وذوي مطنيعفئة م نزل نيش 7121/هـ7002، ويف من تيمي بين تامر األعراب قصر
 هانمفةقعوا مجيع الطنخيل كما  م عل  قصر بريطنكان7122/هـ7022، كما نزلوا يف سطنة متطنقيط

م أغار األعراب عل  زاوية 7121/هـ7012، ويف سطنة عيزومل املقارفةقصري نيش سفيان عل  
خذوا ما ميكن محله أف البكرية وانتةلوا مطنها ل ى الزاوية نفسا  مطنهم عبيد وموال   00خذوا أو  3تطنالن

 .4مطنها من أموال وطعام
 بني املغرب ا  دبلوماسي ا  اهذا الوضع املقرتدي فةد شهدت الصحراء اجلزائرية صراع ونتيجة  

بيطنهما سطنة بعد توقيع معاهد  اللة مغطنية  وفرنسا يف هناية الةرن التاسع عشر امليالدي، خاصة
بسط سيقرهتا عل  ، حيث باشرت السلقات املغربية حماولة 5يف أعةاب معركة لسلي 7122

                                      
 ،متطنقيط ،خزانة أوالد الةاضي ،د ر ،خمقوط ،ومتطنقيط تةييد حول تاريخ توات: البكري عبد الكرمي بن عبد احلق حممد بن 1

 .3ص ،زائراجل ،أدرار
مومن : انظر. مع ااهجر  الثانية للةبائل العربية م23قدموا ل ى املطنقةة يف الةرن  املعةل عربذوي مطنيع قبيلة عربية من  2

، 1، ع9، املركز اجلامعي متطنراست، مججملة آفا  علميةالطنظام الةبلي يف اجلطنوب اجلزائري قبيلة ذوي مطنيع أمنوذنا، : مزوري
 .122-124، ص ص1720

" . رز  اهلل الواسع والطنور الساطع"ومساها  ،م2349/هـ2729عل  يد الشيخ أمحد بن يوسف سطنة  تأسست زاوية تطنالن 3
 .66ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل: انظر

 .9-0ص ص ،املصدر السابق ،التةييد: حممد بن عبد الكرمي 4
م بني 2944نشبت معركة لسلي  ،واملغرب عل  احلدود الشمالية الغربية للجزائر نتيجة للصراع بني فرنسا: معركة لسلي  5

مث  ،ا األخري ل ى التوقيع عل  معاهد  الصلح يف ططنجة من أنل ليةاف احلربفاضقر هذ ،انتهت اهزمية املغرب ،القرفني
من خالل  مع فرنسا عالقة املغرب: عمر بوزيان: انظر. م29/6/2942التفاوض يف مغطنية بني القرفني لرسم احلدود بتاريخ 

 .99-99ص ص ،1772 ،املغرب ،الدار البيضاء ،عة الطنجاح اجلديد مقب ،2ج ،االتفاقيات املربمة بيطنهما
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وسفيان، من املطنقةة من خالل لرسال بعض الظهائر ل ى العائالت الشريفة والةياد من فرقيت حيمد 
، لكن 1يف الصحراء تها عل  املطنقةة، بعدما شعر السالطني بأطماع فرنساأنل أن تُثبت اها سلق

احملتلة والسلقة املغربية، واليت  د  اللة مغطنية اليت رمست احلدود بني اجلزائرل ى معاه ادواستطن فرنسا
أو مطناطق أخرى،  ةيق وال تعقرتف حبةو  مغربية عل  تواتيتثبت حةا واحدا للمغرب هو مطنقةة ف

، حتذر 7117أكتوبر 02يوم " Ribot"قد ونهت لنذارا  شديد اللهجة عرب وزير خارنيتها ريبو 
  .2فرنسية ا  أرض يف نظرها من املساس بتوات ألهنا تعد املغرب فيه
 البعثات االستكشافية - ب

وتطنفيذ خققها املمطنهجة عرضت احلكومة الفرنسية  االحتاليل هامن أنل اجسيد مشروع
الف فرنك فرنسي ملن يةوم آ 2ائز  مالية قدرهاـ نم 7122سطنة ممثلة يف اجلمعية اجلغرافية بباريس 

مرورا  بتمبكتو، مع رصد كل املعلومات املتحصل عليها  ل ى السطنغال برحلة استكشافية من اجلزائر
بة أمام مد ، غري أن ثور  أوالد سيد الشيخ اليت استمرت مد  طويلة وقفت عة3من خالل الرحلة

اليت وضعت نصب أعيطنها فكر  ربط مستعمراهتا يف  يف اجلطنوب اجلزائري، لكن فرنسا توسع فرنسا
أفريةيا الغربية ببعضها البعض عن طريق خط سكة حديد عابر للصحراء بدأت بإرسال بعثات 

لالزمة قصد اجسيد املشروع عل  أرض الواقع، ففي سطنة علمية ل ى املطنقةة من أنل وضع اخلقط ا
الذي وضع دراسات  (Dubonchel)أوكلت املشروع ل ى كبري املهطندسني دوبونشيل م 7111

أولية قدمت ل ى رئيس اجلمهورية الفرنسية، مث أوكلت مهمة تطنفيذ املشروع عل  األرض الواقع  ل ى 
م، اليت تكلفت بوضع مسار 7111ل فالتر سطنة ثالث بعثات علمية، كان آخرها بعثة الكولوني

، وبعد الطنةد الذي لةيته هذه البعثة عل  تةريرها األويل غري 4ل ى ااهةار للخط ميتد من ورقلة
بااجاه بالد التوار ، م 7112مربديس2يوم  املكتمل، قرر فالتر اجهيز محلة ثانية، انقلةت من ورقلة

                                      
ديوان املقبوعات اجلامعية واملؤسسة الوططنية  ،لقليم توات خالل الةرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني: فرج حممود فرج 1

 .9ص ،2900 اجلزائر،، للكتاب
 .270ص ،املرنع السابق: مياسيلبراهيم  2
 .27ص ،نفسهاملرنع  3
 271-272ص ص ،2991 ،اجلزائر ،املؤسسة الوططنية للكتاب ،الصحراء الكربى وشواطئها: العريب لمساعيل 4
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ويف مكان يسم  بئر الغرامة مت الةضاء عل  معظم بعثة فالتر بعد سحبهم لليه من طرف التوار  
 .1م7112فرباير  72بتاريخ 

عل   7112مطنذ  يف بطناء احلصون ومتهيدا الحتالل املطنقةة، شرعت احلكومة الفرنسية 
مطنها حصن  ، استعدادا الحتالل املطناطق اجلطنوبيةورارين انقالقا من املطنيعةوتيك طريةي عني صاحل

 عل  طريق عني صاحل نطنوب املطنيعة كلم722يف حاسي الشبابة عل  بعد  "Miribel" مريبال
كلم، 722، عل  بعد يف حاسي العمار "Mac-Mahon" وحصن مكماهون" تدمايت"عرب 

 .2ورارينيف واد مةيدن عل  طريق تيك نطنوب غرب املطنيعة
ر  عل  كسب بعض شيوخ الق وبغرض التمكن من حسم عملية االحتالل، عملت فرنسا

الصوفية ل ى نانبها وتوظيفهم يف متهيد القريق أمام احتالاها للصحراء، بتوظيف سلقتهم الروحية 
م يف تسهيل عملية احتالل 7112ية مطنذ سطنة عل  أتباعهم، فةد ساهم شيوخ القريةة الشيخ

من  قدور بن محز  استةبل مةدم القريةة باملطنيعةويف هذا اإلطار ، مام احلمالت الفرنسيةأ الصحراء
 م قصد هتيئة القريق أمامهم الحتالل عني صاحل7110سطنة  طرف احلاكم العام نول كامبون

 .3وتوات
فةد أرسل  ذه املرحلة،لتجانية عن السيا  العام للقر  الصوفية يف ه تشذ القريةة امل

وعني صاحل يطنصحهم بتةدمي  الرسائل ل ى أتباعه يف توات( احلفيد)أمحد التيجاينها شيخ
، واستعملت السلقات الفرنسية الطنفوذ الصويف للزاوية الوزانية املغربية 4املساعدات للجيش الفرنسي

 م يف حماولة السيقر  عل  توات7112احلماية الةطنصلية  ي عبد السالم الوزاينبعد قبول موال
وتوات  ورار ڤحّضر له احلاكم العام نول كامبو رحلة ل ى  ، فبعد زيار  هذا األخري ل ى اجلزائرسلميا  

،  5م وظفت من أنل متهيد قبول السكان للفرنسيني7117ماي  72فرباير ل ى  72دامت من 

                                      
 .270-271ص ص . نفسه رنعامل 1
 .420ص ،رنع السابقامل: لبراهيم مياسي 2
 . 273ص ،2999 ،لبطنان ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،4ج ،الثةايف تاريخ اجلزائر: أبو الةاسم سعد اهلل 3
 .123ص ،4ج ،املرنع نفسه 4
 .109 ،104ص ص  ،املرنع السابق: حممد أعفيف 5
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م 7111سطنة  ل ى تيدكلت بعثة فالموند حممد القيب كما رافق مةدم القريةة الةادرية يف ورقلة
 . 1مصقحبا  معه جمموعة من الفرسان حلماية الةافلة

ت لصاحله، فةد كان ورار ڤ( فتوى)توظيف نازلة نول كامبوناحلاكم العام كما استقاع 
يستفتيهم حول لمكانية لقامة حد شيوخ املطنقةة ل ى علماء مكة الطنازلة عبار  عن فتوى أرسلها أ

املسلمني حتت حكم الكفار لذا تغلب عليهم ومسح اهم بإقامة شعائرهم الديطنية، مع أهنم ال 
يستقيعون مغادر  أوطاهنم بسب الضعف ومشةة القريق، وقد مت توظيف الطنازلة من طرف احلاكم 

م 7112نوان  00ليةوم مبراسلة نفس الشيوخ بتاريخ   Jules Cambonالعام نول كامبو 
يستفتيهم حول شرعية لقامة املسلمني يف ديارهم، لذا مسحت اهم السلقات الفرنسية بإقامة 

وكان رد شيوخ احلرمني عل   شرع لقامة املسلم حتت سلقة كافر؟شعائرهم الديطنية، فهل يبيح ال
كان و  ،ونوب لقامة املستضعفني، لذا مسحت اهم السلقات الفرنسية بتأدية شعائرهم الديطنية

هو احلصول عل  السلم يف  من هذه الفتوى اليت سع  لليها احلاكم العام نول كامبون الغرض
املطناطق اجلطنوبية الشاسعة، بكسب والء العائالت الديطنية والصوفية املتطنفذ ، والسيقر  عل  املطناطق 

  .2وسيع االحتالل يف مطناطق لفريةيا الغربيةالصحراوية بأقل اخلسائر املمكطنة، قصد التفرغ ل ى ت
 رد عل  مؤلّفني حملمد بن مصقف  اخلونة وقد كان للشيخ البكري بن عبد الرمحن

والثاين " داناألذهان يف احلث عل  التحرز وحفظ األبتطنوير ":األول حتت عطنوان 3(7172ت)
والذي جمد صاحبه نول كامبو وسياسته، فرد عليه " االكقرتاث يف حةو  اإلناث"حتت مسم  

                                      
 .49ص ،4ج، املرنع السابق :سعد اهللأبو الةاسم  1
املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة  ،جملة املصادر،(طنوب الغريبسياسة التوسع الفرنسي يف اجل): حممد األمني بلغيث 2

 .269-264ص ص  ،1777 ،اجلزائر،66العدد  ،2924الوططنية وثور  اول نوفمرب 
يف  ،2932سطنة  هو حممد بن مصقف  بن بكري بن اخلونة امللةب باملضربة واملشهور بالشيخ كمال ولد يف مديطنة اجلزائر 3

من  وحمررا يف نريد  املبشر 2993سطنة  يف اإلدار  الفرنسية ا  مث أصبح موظف،عني حزابا يف املسجد األعظم 2997سطنة 
 ،نبذ  ونيز  يف معرفة الدين والفةه ،تطنوير األذهان يف احلث عل  التحرز وحفظ األبدان ،االكقرتاث حبةو  اإلناث: مؤلفاته

للمزيد  ،ودفن يف مةرب  احلامة باجلزائر العاصمة 2922تويف سطنة  ،مة الرباهني العظام عل  نفي التعصب الديين يف األسالملقا
مطنشورات مخسيطنية نامعة  ،2922-2932أعمال حممد بن املصقف  بن اخلونة : حممد بن املصقف  بن اخلونة: انظر
 .22-9ص ص  ،1726 ،العاصمة اجلزائر ،مطنشورات ثالة ،1721 -2931اجلزائر
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واقفا عطند  -هحسب تعبري –الشيخ بتأليف عاب عل  املؤلف تودده ل ى الدولة الكافر  العدو  
 .1االحتالل  الفرنسي عل  اجلزائر املفاسد اليت نّرها

قد أرسلت بعثات استكشافية علمية لدراسة  طنفيذ احتالل املطنقةة، كانت فرنساقبل تو 
 :هامن أشهر وتيدكلت،  ورار ڤالوضع السكاين واالنتماعي واالقتصادي واجلغرايف  لتوات و

يف زي " تافياللت" األقص  الذي انقلق من املغرب: Gerhard Rohlfs بعثة جيرار رولف -
، مث عني شخص مسلم بعدما َخنت نفسه، مصقحبا  برفةتة ثالثة من األهايل، حيث قصد توات

الليبية، اليت  بالتونه ل ى غدامس ، ونتيجة لطنةص املوارد املالية عدل عن التونه ل ى متبكتوصاحل
 .2م7122أكتوبر  02سبتمرب ل ى غاية  71يوما، من  22بةي اها ملد  

ريب عرب طريق الغ م متجها ل ى السودان7112سطنة   انقلق من املطنيعة: talaP بعثة باالت -
، وكان حني ذك متطنكرا يف لباس سكان املطنقةة، لال أنه عدل من مساره لظروف أمطنية، عني صاحل
، وهطناك تفقن وبالضبط قرية تعطنقاس ورار ڤم تونه ل ى مطنقةة 7112ديسمرب  70وبتاريخ 

، أين التة  بالشيخ بعدها تونه ل ى مطنقةة دلدول -نتيجة ركاكة لغته العربية-طنسيته السكان جل
مت اغتياله من قبل أحد أفراد عائلة  ، ويف طريق عودته مر  ثانية ل ى مطنقةة عني صاحل3بوعمامة

 .4م7112فرباير  07بأولف يوم "  أوالد زنان"
لذ  Palaأراد هذا األخري مواصلة محلة مواططنه باال : Camille Doulé بعثة كاميل ضولي

انتحل شخصية شيخ صويف شريف األصل يطنتسب ل ى أسر  وازانية مغربية، مرتديا نالبة مغربية 
مت التعرف عليه من خالل صبية اجسسوا عليه يف  انـڤروسبحة معلةة برقبته، وعطند وصوله ل ى 

تكهطنات، وعطند انتشر اخلرب بني العوام لكن بةيت جمرد واكتشفوا بأنه غري خمتون، فبيت اخلالء 

                                      
 .622-622ص صخزانة كوسام، أدرار، اجلزائر،  ،4ج ،الديوان :التطنالين البكري بن عبد الرمحن 1
 .92-99ص ص ،املرنع السابق: العريب لمساعيل 2
 (الثاين عشر والتاسع عشر امليالدي)خالل الةرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجر  واألزواد  توات: حممد الصاحل حوتية 3

 .462ص ،1770 ،اجلزائر ،دار الكتاب العريب ،1ج ،دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية
 .42ص املرنع السابق،: عبد اجمليد قدي 4
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يف القريق بعدما رفض الةيام للصال   7111سطنة  مع قافلة للتوا ، مت قتله تونهه حنو قرى أقبلي
 .1مبسدس كان حيمله معه خفية، يف مكان يسم  ليليغن وحاول مهامجتهم

األستاذ باملدرسة العليا للعلوم  ندكانت مهمة فالمو  :G.B.Flamand حملة أفالموند -
من حيث الطنبات  وروعر  أمج ومودير تايدمتطنحصر يف استكشاف مطنقةة ت باجلزائر العاصمة

والسودان الغريب، وأيضا رصد احليا  الروحية والصوفية املتوغلة  واملياه وحركة التجار  بني توات
 01وم ي من ورقلة "Pein"بةياد  الطنةيب بان  باملطنقةة، لنقلةت احلملة اجملهز  بفيلق عسكري

ديسمرب من نفس السطنة، لكن احلملة  28اليت وصلتها بتاريخ  ،بااجاه عني صاحل 7111نوفمرب 
والةرى  االستكشافية حتولت ل ى عسكرية بعدما وندت مةاومة من طرف سكان عني صاحل

 . 2اها اجملاور 
بعثة عسكرية يف زي  كانت يف حةيةتها  ا أن محلة فالموندوتثبت املؤشرات املشار لليه

، مث وضعت حتت تصرفها "بان"عسكرية بةياد  الطنةيب  للبعثة بأن ترافةها فرقة علمي، حيث مسح
فرقة عسكرية أخرى تتمركز غري بعيد  عطنها مكونة من الصباحية بةياد  الطنةيب نرمان، كلها 

  .بأن هذه البعثة يف حةيةتها هي محلة عسكرية الحتالل الواحات الصحراويةمؤشرات توحي 

 في الواحات الصحراوية لالحتالل الفرنسي المقاومة الشعبية -0
 :المقاومة الشعبية في تيدكلت - أ

، حيطنها  ل ى مطنقةة عني صاحل بوصول بعثة فالموند علم سكان عني صاحل: 3معركة الفقيقيرة 
م من 7111ديسمرب 01وانتةلوا صبيحة يوم  4اجمع السكان حول الشيخ احلاج املهدي بانود 

                                      
 ،املرنع السابق: باي بلعاملحممد : انظر. كلم نطنوبا62وأقبلني تبعد عن هذه األخري  مبسافة  أولفمطنقةة مابني : ليليغن 1
 .192-194ص ص  ،1ج

2
 Gustave: op.cit, p130.   

حممد باي : انظر، ىوتةع غرب فةار  الزو  ،كلم من الشمال  17طنه ب تبعد ع هي قرية من قرى عني صاحل: الفةيةري  3
  .9ص ،1ج ،املرنع السابق :بلعامل

د الةادر ابا نود  شيخ القريةة عل  كان والده احلاج عب، اها مريدون يف تيدكلت، يطنتمي ابا نود  ل ى عائلة ديطنية سطنوسية 4
 .Martin: Oasis Sahariennes: op.cit, p200. ارتباط بالزاوية االم يف واحة اجلغبوب
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، حيث بلغ عدد   شر  عني صاحلمبطنقةة الفةيةري  صوب مكان تواند بعثة فالموند عني صاحل
 1رنل، وقد تدعمت فرقة الطنةيب بان بفرقة من الصباحية بةياد  الطنةيب نرمان7022اجملاهدين 

حيث نشبت معركة الفةيةري  بالةرب من أقسقن، بدأت املعركة بعدما تةدم اجملاهدون حنو بعثة 
بطء وهو ما نعل الفرنسيني يظطنون أهنم يريدون التفاوض، لكن استعجال أحد املةاومني ب فالموند

، 2من السكان يف لطال  الطنار من بارودته بعدما رأى الفرنسيني أدى ل ى التعجيل بانقال  املعركة
ا نود ، كما أسفرت املوانهة هنائيا ومتركز الةوات يف قصبة أب اليت انتهت بسةوط مديطنة عني صاحل

 .3أسري 22نرحيا و722شهيدا و 22عن 
 بعد اهنزام السكان يف معركة الفةيةري  اجمع اجملاهدون الذين قدموا من ليطنغر: 4معركة الدغامشة

بةياد  موالي عبد اهلل  م يف قرية الدغامشة7122نانفي 2مر  ثانية بتاريخ  وسايل وأولف
نطندي، وحدثت املوانهة اليت أسفرت عن اهنزام اجملاهدين وسةوط 7222بتعداد بلغ  5ـاينڤرال

هجمات الثوار عل  الةصر الكبري بعد سةوط عني  ، لكن6نتيجة الغدر والعمالة مديطنة عني صاحل
بومةارتن  بإرسال الرائد" الفاريار"مل تتوقف، وهو ما دفع احلاكم العام للجزائر  عني صاحل

"Boumgartin" من رنال  722نطندي و722ل  رأس فرقة عسكرية مكونة من ع

                                      
1
 Gustave: op.cit, p130.  

 .432ص  ،املرنع السابق: براهيم مياسيل 2
 .9ص ،1ج، املرنع السابق: حممد باي بلعامل  3
 . 9ص ،املرنع نفسه: انظر. كلم  4وتبعد عطنها بـ  ،صغري  تةع نطنوب مديطنة عني صاحل قرية : لدغامشةا 4
ولد ، الشرفاء ل ى أوالد السي محو بلحاجـاين يطنتسب ڤهو موالي عبد اهلل بن موالي العباس الر :ـاينڤرموالي عبد اهلل ال 5

بعد ، وهطناك تضلع يف خمتلف العلوم مث ارحتل ل ى قرية أوالد لبراهيم، وفيها أخذ العلوم األو ى، ـانڤم يف زاوية نده بر2966
قاد ، أسس دار املكاحلية لصطناعة البارود ولصالح البطناد ، بدأ يف توعية الطناس وحثهم عل  اجلهاد 2992 عودته من متبكتو

مبارك : للمزيد أنظر. م بعني صاحل4/2/2977واستشهد يف ، ضد االحتالل الفرنسي فرقة الرماية يف معارك تيدكلت
ودورهم يف مةاومة االستعمار الفرنسي بتوات الشهيد موالي  اهلل بن موالي  األشراف أوالد السي محو بلحاج: "نعفري

مجعية الدراسات واألحباث التارخيية ، 1722أعالم وآثار كتاب الطندو  األو ى أوالد السي محو بلحاج، "ـاين منوذنا  ڤالعباس الر
 .294-296ص ص، 1723، دار الكلمة للطنشر، ألوالد السي محو بلحاجوالثةافية 

 27-9ص ص ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 6
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ويف رسالة بعث اها الشيخ  ،1ومساند  بعثة فالمون احلللسيقر  الطنهائية عل  عني ص (املرتزقة)ومڤالـ
م يصف له فيها 7122ل ى والده يف مطنتصف شهر يطناير  2حممد بن بوزيان بن احلاج البكري

ن سألتم ول"بةوله  ن استشهد فيها واملشاركني باملعركة من مطنقةة تيميوم جمريات معركة الدغامشة
اهلل، ورنع مطنه ساملا واحلمد هلل، ومعه من  معطنه فإنه صعد لعني صاحل مع اجملاهدين للروم دمره

صاحب  يدي حممد عبداهللعشر  رنال تفكروا مطنهم الربكة احلاج حممد بن س أهل البالد تيمي
ومجيع ...وبلةاسم بن عبد الرمحن جمروح مهدى مات رمحة اهلل عليه والبخاري ابن الةايد جمروح

وكتب ...ثالثة وسبعني رنال، واجملروحني مائة وعشرين رنال وستني رنال مربوطة  عدد امليتة
االحتالل ضريبة عل  كل أسري  وقد نعل ،"بتاريخ أواسط رمضان سطنة سبعة عشر وثالمثائة وألف

ن وقائد اجليش مت ختفيض الغرامة ، وبعد املفاوضات بني السكاعل  كل واحد ودور  702تةدر بـ 
 .3لكل واحد ودور  02 مةابل الفرنسي يعملون يف اجليش ا  خادم 22ل  تةدمي  ى األهايل غل

 مدادات من قصور تواتاإلوصول  لثراجمع سكان املطنقةة  بعد معركة الدغامشة :ينغرإمعركة 
، لذ خقب فيهم قاضي اجلماعة الشيخ حبة قصبة الةايداليت أرسلت جماهدين اجمعوا أول أمرهم بر 

 وكانت وصلت ،5يطنغرن ل ى ل، مث انقلق اجملاهدو 4خقبة محاسية أحممد بن أمحد احلبيب البلبايل
 احلاج أحممد يقلب فيها عزي زعيم ليطنغر ش الفرنسي ل ىلة من قائد اجليذلك رساقبل 

بومةارتن  الرائد كلف  6االستسالم، لكطنه رفض طلب الفرنسيني وفضل املةاومة عل  االستسالم
"Boumgartin "وسقرتلمالزمه ك Claustreفارس ( 722)رأس مائة عل   غريطن، بالسري ل ى ل

بعد موانهات دامية بني القرفني، بعد ذلك تونه  غرطنيحيث سةقت ل م،7122 يطناير 07يوم 
                                      

 .227ص، املرنع السابق: براهيم مياسيل 1
من الرسالة بيد احلاج  نسخة، م2977يطناير /ه2620رمضان  ،رسالة من معركة ليطنغر: حممد بن بوزيان بن احلاج البكري 2

 .درارأ ،غوزي ،عبد اهلل بكراوي
 .املصدر نفسه 3
 ،1ع  ،جمموعة الةروط ،جملة الطنخلة ،( غرليطناملةاومة الشعبية ضد االحتالل الفرنسي لتوات معارك : )عبد الةادر نيكلو  4

 .3ص ،1773سبتمرب 
حممد باي : انظر. ومعطناها بالعربية الشعبة أو املكان املطنخفض، كلم غربا37تبعد هطنا ب  قرية من قرى عني صاحل :ليطنغر 5

 . 06ص، املرنع السابق: بلعامل
 .0ص ،رنع السابقامل: عبد الةادر نيكلو 6
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من أنل  ،يطنغرل ى ل وميڤ722نطندي فرنسي و722 ةقو  عسكرية بلغت مائ عل  رأس بومةارتن
ية طلبت من احلملة العسكرية التوقف والرنوع ل ى عني تثبيت االحتالل، لكن األوامر العسكر 

 .1وتوات كلتلةيام بدراسة مستفيضة الحتالل تيد وذلك من أنل ا صاحل
من  نطندي7222الذي كان عل  رأس أكثر من  "Eu"" أو"العةيد  الةائد الفرنسيتونه 
وبعد حصار  ،بعدما علم بتجمع اجملاهدين هطناك حتت قياد  الباشا لدريس ل ى ليطنغر عني صاحل

القرتانع  ل ى هماضقر  حنو اجملاهدين ممافة ينريان كثمارس بتونيه  71املطنقةة بدأت املوانهة يوم 
الطنهار من  آخرقو  اجليش الفرنسي مكطنته يف  أن، غري محدأ أوالدوقصبة  حادقة أوالدحنو قصبة 

مارس 71يف مساء يوم  غريطنبذلك متكن العدو من دخول واحة ل، و االستيالء عل  املطنقةة
شهيد، وأما 222ل ى  222بني  املعركة ما خلفت هذهوقد ، وأسر الباشا لدريس م7122

 . 2ةنريح حسب اإلحصائيات الفرنسي 22قتيال و 77الفرنسيون فكانت خسائرهم 
عجلت باندالع  من توات اليت وصلت ل ى ليطنغرو  التابعة لفرقة حيمد يبدو أن اإلمدادات

ومتطنقيط حول هذه  بعدما توقفت، وناء يف تةييد تاريخ توات ونهة مر  ثانية يف ليطنغرامل
وحيمد وسار مع سيدي حممد  مجع نيشا من تيمي 3الةايد لدريس ما عامل تيميأو : "اإلمدادات

، ووقعت بيطنهم وبني حىت وصلوا تيدكلت قايد تيمي خو عبد الرمحنأ حممدأاج سامل بن احل
السامل بن احلاج أحممد وشرذمة من  وحممد لدريسالفرنسيني حروب، قبض فيها باليد عل  الةايد 

 .4"اروا حىت عفت عليهم الدولة فأطلةو حيمد فأس
مارس  02تالل مديطنة تيط يوم تونهت الةوات الفرنسية ل ى اح بعد سةوط ليطنغر

بعد يومني من  أقبلي ونهت الةوات الفرنسية حنو مطنقةةمةاومة، مث تم ودخلتها دون 7122

                                      
  .221ص، املرنع السابق: مياسي لبراهيم  1
 Martin: Oasis Sahariennes       .24-22ص ص، 1ج، املرنع السابق: حممد باي بلعامل :للمزيد انظر - 2

          op.cit p157 
من طرف السلقان املغريب ليكون قايد عل  صف حيمد سطنة  فرضه عل  سكان تواتمت  :الكوري الشرادي لدريس 3

 .127ص، املرنع السابق، حممد أعفيف: انظر، 2993
 .9-0ص ص ،املصدر السابق ،التةييد: البكري  حممد بن عبد الكرمي 4
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ل ى التكتل حتت قياد   وقد سع  سكان أولف .حيث سةقت هي األخرى بيده ،احتالل تيط
ارية تداركت املوقف بإلةاء ، لال أن السلقات االستعمدحة احلاج أمحد شيخ قبيلة أوالد زنان
جماهدا كانوا ل ى نانب احلاج 22ومة ولعدامه، كما نلدت حنو من الةبض عل  زعيم املةا

أاهمت معارك وقد . 2م7122مارس  01يوم هي أيضا دون مةاومة  ، واهذا سةقت أولف1أمحد
العديد من الشعراء وحركت فيهم  لبقولية اليت رمسها سكان املطنقةةوالصور ا مطنقةة تيدكلت

 3الفالين بن احلاج أمحد محز فهذا الشيخ املشاعر من حب الوطن واجلهاد يف سبيل اهلل، 
يف قصيد  ناء يف الفرنسي تعمار بعد مةاومتهم لالس مدح أهل ليطنغر (م7171/ه7222ت)

 :4أبيات مطنها
 حزتـم مجيــعا  اعز الفخر والسؤددا      ر يا أنـصار دين ااهدىيا أهل ليطنـغ 

 كـذا مواليــكم يا ناصـرين ااهـدى      أســرهـمــــــربـكم  بـــــــــــــكم وعو ــــــــمرابـق
 الشيخ احلاج حممد عبد الرمحن يف مدح مةاومة أهل ليطنغر طوكان ممن سار عل  نفس اخل

 :6بةصيد  ناء يف أبيات مطنها 5(7177ت)بن حممد السكويت
 سـما وصيـتكم يـعـلو ويـطنتشر       غر للسـماء  جمـدكميا أهـل ليـطنـ
 ا  خـقرـــــجـطنة لــهــــــــاإللـه ب  ىل       وسـكمـــــم  نــفــــــــعــتــــــــم بهلل دركـ

                                      
 .40ص  ،املرنع السابق: يد قديعبد اجمل 1
 . 226ص ، املرنع السابق: ابراهيم مياسي 2
وعن بعض املشائخ  ، أخذ العلم عن والده، م بةرية ساهل بأقبلي2946ولد سطنة  :مالك الةبالوي بن احلاج أمحد محز  بن 3

تصدى للتدريس ، له باع طويل يف احلديث والةراءات والتفسري، كمحمود الشطنجيقي والشيخ عبد الكرمي بن التةي التطنالين
. والعديد من الةصائد الشعرية، يف صحة الصال  يف الغار له مطناظرات مع علماء كوسام، لإلفتاء والةضاء يف ناحية اقبلي

 . 102-122ص ص، 2ج، املرنع السابق: حممد باي بلعامل: أنظر
 .132ص، املرنع نفسه  4
أخذ العلم ، بةرية ساهل من أقبلي، م2939/ه2192ولد سطنة ، "املالخياف"من قبيلة  :السكويت احلاج حممد عبد الرمحن 5

تويف يف يطنبع أثطناء عودته من ، له العديد من الةصائد الشعرية، الةبالوي بن احلاج أمحد وعن الشيخ محز ، عن مشايخ قريته
 .94-91ص ص ، املرنع السابق: عبد اجمليد قدي: انظر. احلج

 .املرنع نفسه 6
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 :وتوات ورارةـڤاحتالل منطقتي  - ب
تونهت أنظاره بعد ( وأولف عني صاحل) بعدما أخضع اجليش الفرنسي مطنقةة تديكلت

وتوات من لنل استكمال لخضاع املطنقةة برمتها، حيث وّنهت  ورار ڤ يتذلك ل ى لخضاع مطنقة
من  ا  مكون ،"Menestral"بةياد  العةيد ميطنسقرتال  من املطنيعية السلقات الفرنسية نيشا  

م، وااجهت احلملة أول األمر ل ى 7122أفريل 01يوم  ورار ڤضاع نطندي ومدفعني، إلخ122
، ويف قصر 1نطندي 222تعدادها  بعدما دعمت بةوات لضافية من البيض( زاوية الدباغ)تيطنركوك
، وانتهت الذي حتصن فيه اجملاهدون بةياد  زعيم احملارز  الةايد عبد الكرمي( زاوية الدباغ)فاتيس
قد تأثرت  ورار ڤأن احلملة عل   ، ويبدو2م7122ماي  02نهة بإخضاع املطنقةة برمتها يوم ااملو 

من أعمال بقش بالسكان، فةد دخلت الةوات االستعمارية عاصمة املطنقةة  كلتمبا وقع يف تيد 
م دون مةاومة تذكر، ويربر هذه السهولة يف االحتالل ما أبرزه 7122ماي  70يوم  تيميمون

ائة وألف ظهرت شر  وثالمثمث يف سطنة سبع ع":ما نصهفيومتطنقيط  صاحب التةييد يف تاريخ توات
عل  كافة الصحراء فانتمع رؤساء ...بتدكلت أططنااهاالدولة الفرنسية يف أعايل الصحراء وضربت 

تفرس بعةله  وندوا اهم تريا ، مث أن عامل تيميمون ما حصل اهم وفا  والبتمي وتشاوروا ف توات
 .3"نسية وأّّن له ذلكوال يةدر عل  مةابلة الدولة الفر أن ال طاقة له 

تونهت الةوات الفرنسية إلخضاع  قصور اجلهة اجلطنوبية من أنل  بعد احتالل تيميمون
إخضاع ، اليت سةقت الواحد  تلو األخرى، لكن الةوات الفرنسية املطنتشية بمتهيد القريق ل ى توات

اليت استبسل سكاهنا يف موانهة الةوات  4وندت يف طريةها عةبة قصر املقارفة تيميمون
االستعمارية ملد  تةارب أربعة شهور، يف البداية وظفت السلقات االستعمارية العامل الديين 

ن اإلسالمي، حيث أرسلت كتابا ل ى شيخ قصر ملعرفتها مبدى متسك ساكطنة الصحراء بالدي

                                      
   .Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, 349 وأيضا. 224ص، املرنع السابق: ابراهيم مياسي 1
سبتمرب  ،0ادرارن ع  ،جمموعة الةروط ،جملة الطنخلة ،(اجملااهة املسلحة يف املةاومة الشعبية بأقص  اجلطنوب: )حممد ميزوري 2

 .11ص ،1722
 .0ص ،املصدر السابق، التةييد: بن عبد احلق البكري حممد بن عبد الكرمي 3
 .كلم07بطنحو  ل ى نطنوب تيميمون تةع املقارفة :املقارفة 4
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التعصب في الدين إقامة البراهين العظام على نفي "الشيخ عبد الكبري بن حممد بعطنوان  املقارفة
ملؤلفه مصقف  بن خونة اجلزائري، يبني من خالله ماجيب عل  املسلمني من  1"في االسالم

 .2لقان من الفرنسينيالقاعة والوالء لذوي الس
اجه اها ا، و 71223ماي Menestral"، 27"مت اجهيز فرقة بةياد  العةيد ميطنسقرتال  

من اجلهة  لكن عطندما حاول لخضاع املقارفة، والزوا إلخضاع الةصور احمليقة باملقارفة مثل دلدول
م فشل يف ذلك 7122أوت  01بتاريخ ( املهارية)ء وقبائل عربيةالشرقية مبعاونة بعض العمال

، بعدها طلب قائد اجليش 4بعدما تكبد خسائر فادحة يف األرواح والعتاد وترانع ل ى قصر دلدول
يف مدفعية  ، متثلتلمدادات عسكرية من ملحةة تيميمون" "Valconattiفالكونيت  الفرنسي

 .نطنديا 22و
بني  7122سبتمرب2اندلعت املوانهات مر  ثانية يف بعدما وصلت اإلمدادات العسكرية 

ار  ـڤةد عمد املستعمر عل  سد مياه الفـالقرفني مستعيطنا كل طرف مبا حتت يديه من نةاط قو ، ف
طنقةة فةد وصلتهم لمدادات من قبائل وضرب حصارا حواها، أما سكان امل عن قصر املقارفة
 ، واستقاع اجملاهدون بأسلحتهم اخلفيفة5رنال  قدموا ملطناصر  لخواهنم 22الغطنامنة قدرت بـ

من كان يف دحر اجليش الفرنسي وذلك بعدما أخرنوا متكطنوا من  ومبساعد  هذه الةبائل البدوية
و  الرملية بدل التحصن يف الةصبة وحتويل املوانهة ا ى العر  الةصر من السكان وتركه فارغا  

وبالتايل لفشال دور املدفعية كطنةقة قو  يف يد العدو، وهو ما مكن املةاومني من دحر العدو مر  
يف املر  األخري  استفاد من دروسه  اجليش الفرنسي، لكن العدوأخرى بعدما قتل احد ضباط 

 مخرب حتقيم الةصبة واستيالئه يه لطنشرجبيش كبري العدد والعتاد مث ونه مبعوث السابةة، حيث ناء

                                      
 .22-9ص ص  ،املرنع السابق: بن املصقف  بن اخلونة حممد 1
 عدد، 1ج ،22ع  ،اجلزائر أدرار ،جملة الةبس ،(عة عل  تاريخ معارك املقارفةاألضواء الساط: )القيب بن عبد الكبري 2

 .227ص  ،2997مارس  17-26خاص بامللتة  الثةايف القرتبوي الثاين بادرار 
3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p166.   

 .221ص ،املرنع السابق: لقيب بن عبد الكبريا 4
 .220ص: رنع نفسهامل 5
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عليها وتةقيع مجيع أشجار الطنخيل، وأنه يريد السالم ويقلب من املةاومني اجللوس ل ى طاولة 
 :1املفاوضات وتوقيع معاهد  صلح بيطنهما حةطنا للدماء، كان شرطها كاآليت

 .يف الدين اإلسالمي ألهل البلد عدم تدخل فرنسا -7
 .م لعقاء ضريبة أو أتوات أو غريهادع -0
 .عدم تسخريهم مع اجليش الفرنسي -2
 .أن ال يةدموا خدمة لفرنسا ولو كانت صغري  جمانا -2

، فةد خص وعل  مطنوال املدح واالعتزاز الذي خص به شعراء املطنقةة معارك تيدكلت
 :3بةصيد  ناء يف مقلعها معركة املقارفة 2التطنالين الشيخ البكري بن عبد الرمحن

 رضوانـــــــــــــــــــــجطنة الــه بــــهلل در عصابيت باعوا  الطنفس     من اإلل
 بر قد أتوا األبقال والشجعان والسواهل والرب      أهل املقارفة

مدى املأز  الكبري الذي وقع فيه املستعمر الفرنسي رغم امتالكه  وتظهر معركة املقارفة        
أحدث الوسائل احلربية وتسخريه لعمالء حمليني، لكن استفاد  سكان املطنقةة من عامل البيئة 

 -يف الطنهاية-لهم يفرضون ومتسك املةاومني بأرضهم وديطنهم، نع( العرو  والواحات)الصحراوية
 . شروطهم عل  املستعمر الفرنسي

                                      
 .229ص ،نفسه 1
م هو ابن الشيخ عبد الرمحن 2944/هـ 2137عطند أخواله سطنة  بالزاوية البكريةولد : التطنالين الشيخ البكري بن عبد الرمحن 2

تعلم عل  يد والده مث عطند خاله  ،بن عومر بن معروف بن يوسف التطنالين يب بن أمحد بن أحممد بن حممد القيببن الق
ةل مث انت ،حيث درس عطنده ملد  سطنتني ،يف تلك الفقرت  الذي كان يعد أفةه شيوخ العائلة البكرية ،الشيخ احلسن بن سعيد

اله الشيخ احلسن بن خ بعد وفا  الزاوية البكريةللتدريس ب بعدها ل ى بلد  كايل بتيميمون نلس الشيخ البكري بن عبد الرمحن
مجعت يف ديوان من أربعة  ،متطنوعا  وضخما  من الكتابات املتعدد  األغراض تراثا   سعيد خلف الشيخ البكري بن عبد الرمحن

تةييد بيد احلاج : للمزيد انظر ،م2912/هـ2669سطنة  بن القيب بالزاوية البكرية تويف الشيخ البكري بن عبد الرمحن ،أنزاء
شفاء الةلب العليل بتحةيق )مطنظومة أوصاف اخليل: البكري بن عبد الرمحن التطنالين .اجلزائر ،ادرار ،غوزي ،ويعبد اهلل بكرا

ص ، 1773: اجلزائر ،دار الكتاب العريب ،حممد سامل بن عبد الكرمي: تح ،(شرح مطنظومة البكري عل  أوصاف اخليل
   .62-61ص

 .217ص املصدر السابق،: القيب بن عبد الكبري 3
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، وتوقيع معاهد  الصلح، تونهت أنظار اجليش الفرنسي حنو توات بعد سةوط املقارفة       
ة لسقرتاتيجية قوامها احتالل مطنقةة وضعت احلكومة الفرنسي وللعمل عل  لجناح احلملة حنو توات

، واآلخر يتحرك من اجلطنوب من تيدكلت بقابورين أحدمها قادم من الشمال من تيميمون توات
الذي كان عل  رأس القابور  "Serviere"اجلطنرال سريفيار  ة احلملة عل  تواتهوتكفل اهم

  زااباملو  م، ليطنقلق مطنها ل ى توات7127يطناير  02، والذي حل بتيميمون يوم الةادم من املطنيعة
خلقة نطندي، ونظرا اهذا الوضع العسكري وا222بتعداد  مع الةو  اليت حتركت من تيدكلت

يوم  تيمي احملكمة من قبل قياد  اجليش فإن اجليش الفرنسي متكن من الدخول ل ى عاصمة توات
بتأسيس املركز العسكري  اجلطنرال سريفيار بعد احتالله تيمي ، وقام1م7127فيفري 72

 مستعمال هذا املركز مطنقلةا له حنو احتالل كال من متطنقيطعسكري، 022به ( أدرار)بأدغاغ
 . 2وبود 

سي، الرضوخ لالحتالل الفرن 3حممد عبد الةادر بن احلاج عبد الةادر رفض قايد عرش بود 
فتونه ل ى السلقات املغربية من أنل جندته ومساعدته بةوات، لكطنه مل جيد ما كان يأمله وخابت 

عل  مساعدته مبةابل  ا  آماله، مما دفعه ل ى التونه ل ى قبائل بدوية من الغطنامنة وعةد معهم اتفاق
نظرا  الوصول جبيشه ل ى توات مادي، ومل يستقع الةايد حممد عبد الةادر بن احلاج عبد الةادر

حيث ألتحم اجليشان يف  "بان"بةياد  الطنةيب  ملصادفته لفرقة استقالعية اجوب مطنقةة شروين
سائر بشرية ومادية م  تكبد خالاها العدو خ7127فرباير  02يوم  موقع عمري  بالةرب من شروين

وكذلك :"، ويذكر صاحب التةييد هذا األمر بةوله4ا  عسكري22نطندي كما نرح 02مةتل : مطنها
، وطالبوا أن يدفع له قصد السلقان املو ى عبد العزيز الةايد حممد عبد الةادر بن احلاج عبد الةادر

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes op.cit, p173.  

 ،1ع  ،اجلزائر جمموعة الةروط ادرار ،جملة الطنخلة ،(تةاوم اجلطنرال سريفيار وقواته اإلحتاللية مطنقةة توات: )املهدي تيقايف 2
 .27ص  ،1773سبتمرب 

أقرته عل  مطنصبه السابق لال أنه مل يستمر به كثريا حيث  ،هذا الةايد بعدما استسلم للةوات الفرنسية أنتذكر الروايات   3
 ،خمقوط، الدر  البهية يف الشجر  البكرية: حممد العامل بكراوي: انظر. ه2629حمرم  2دس له السم ومات من التأثر به يوم 

 .237ص ،ادرار ،متطنقيط ،اخلزانة البكرية ،د ر
 .16ص  ،رنع السابقامل: مد ميزوريحم  4
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 فاكقرتى نيشا من الربابر وقصد به توات...فرقة يةابل اها الفرنسيني فلم حيصل عل  طائل، فرنع
ووقعت بيطنهم حروب، مث ملا يئس سار بطنفسه ل ى  1"عمري " يسم ن مبوضع و فتعرضهم الفرنسي

 . 2"ةبله وأمطنهالدولة الفرنساوية ف...
 ، بل اندلعت املةاومة يف مطنقةة شروينتيمي  تتوقف املةاومة باحتالل عاصمة تواتمل

ع ، وشاءت الصدف أن يةوطلمني بةياد  قاضي أوالد سعيد واحلاج أمحد مرابط قصر تسفاوت
الةادم من احلدود اجلزائرية  حممد عبد الةادر بن احلاج عبد الةادر التطنسيق بيطنهما مع قايد بود 

رنل،  222ملةاومة االستعمار، فتم تكوين نيش من  املغربية عل  رأس نيش من الةبائل البدوية
 ى لرسال فرقة ، األمر الذي دفع بسرفيار ل3ملا هامجت احلامية العسكرية بتيميمون وظفوا

استقالعية بةياد  الطنةيب بان نشبت عل  لثرها معركة عمري  السابةة الذكر، واليت تكبد العدو 
وصواها اجددت  ، ومبجردفيها خسائر نسيمة دفعته ل ى طلب اإلمدادات العسكرية من تيميمون

مارس، ليتحرك  2يوم  م أسفرت يف الطنهاية عن سةوط شروين7127مارس  2املوانهات يوم 
كلم وسط عرو  من   22مبسافة  اليت تبعد عن شروين بعدها مباشر  اجليش الفرنسي حنو طلمني

 .4مارس اندلعت موانهة غري متكافئة انتهت بسةوط قصور طلمني 1ها يوم الرمال، بعدما وصل
يف هذا الشأن مستطند  ل ى جمموعة من  نشقت الدبلوماسية املغربية بعد احتالل توات       

يف عهد السلقان موالي  تطنفذ امل الظهائر املغربية اليت أرسلتها ل ى العائالت الشريفة واملرابقية
، من أنل ادعاء حةها يف الواحات، وتُبني من 5سطنة 12، بعد انةقاع دام أكثر من احلسن

م 7122مغطنية خالاها أيضا بأن اها سلقة عل  املطنقةة وبالتايل فهي أرض مغربية، وأن اتفاقية اللة 
السلب واإلغار  والفنت ن املطنقةة كانت سائبة عرضة للطنهب و واحلةيةة أ .ال تشمل هذه املطناطق

 .ل ى حرب أهلية كادت أن تعصف باملطنقةة  اليت " حيمد وسفيان"فتطنة الداخلية ك

                                      
 .وشروين بني دلدول مطنقةة تةع امال توات: اعمري  1
 0ص، املصدر السابق ،التةييد: حممد بن عبد الكرمي 2
 .27ص ،املرنع السابق :املهدي تيقايف 3
 .16ص، رنع السابقامل: حممد ميزوري 4
 .296ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف  5
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ة ال تثبت سلقة هذه العائالت عل  املطنقةة، والشغل يلال عملية تشريف 1وما الظهائر 
هو تأمني طريةها التجاري الذي يربقها  الوحيد الذي كان يهم السلقات املغربية من هذه املطناطق

وضريبة  2بإفريةيا نطنوب الصحراء، ونباية الضرائب املختلفة مطنها، كضريبة ضيفة املخزن والسخر 
اليت  ،وما ل ى ذلك لشعري اليت تةدم لعلف خيل املخزناملاء والزكا  وأعشار الةمح  وأعشار ا

من يساعدهم ال من يأخذ  أمس احلانة ل ى ة، كان سكاهنا يفأثةلت كاهل مطنقةة صحراوية قاحل
مطنهم، ونتيجة للضرائب اجملحفة اليت تعرض اها سكان املطنقةة أدت اهم ل ى التمرد عل  اجلبا  

ترسل حامية عسكرية جلباية األموال كانت الذين كانوا يسيئون معاملة السكان، وعطند االمتطناع  
انةقعت  تعد هطناك فائد  مادية من تواتم، وعطندما  افتةر سكاهنا ومل 7121مثلما حدث سطنة 

بصور  واضحة كل اجلبا  واألمطناء املمثلني للسلقان املغريب ل ى غاية ظهور الدولة الفرنسية بأعا ى 
م بني احلكومتني الفرنسية واملغربية، لطارا 7127نويلية  02وميثل الربوتكول املوقع يف  .3الصحراء

بني الدولتني حول مطنقةة احلدود الشمالية واجلطنوبية، كما تطنص شروطه بشكل ضحا للتعاون او 
 .4تعد نزءا من القرتاب الفرنسي واضح أن توات
  قصيد (م7107/هـ7221ت) بن عبد الرمحن البكري كتب الشيخ سةوط تواتبعد 

  :5ناء فيها ،فرنسالهجاء و  رثاء وتوسل ل ى اهلل تعا ى
 ـاد  َت ونازفـوا  بفـسيف تـوا اروا    ا الكفِر َنـرنـسربِّ لّن ف  

                                      
يقلبون  ،لشريفةا العائالتبتوات ناءت بعد طلب من  أمورهم إلدار  األشرافاء عل  ائر اليت تضمطنت تعيني نةبههذه الظ 1

هذا القلب  ويأيت ،نسبهم وتعفيهم من الضرائب والكلف املخزنية أساسفيها احلصول عل  امتيازات خاصة متطنح اهم عل  
 .169ص، املرنع نفسه :أعفيفللمزيد انظر حممد . م2991بعدما لوحظ حترك مغريب باملطنقةة بداية من سطنة 

تدفعها ف أما ضريبة السخر ، مبعوث السلقان لةصورهم الةصور عطند زيار  ضريبة املخزن تدفع :املخزن والسخر  ضريبة 2
 127 ص، املرنع نفسه. لسلقان عطند التواصل بيطنهماممثل ا ل ىاجلماعة التواتية 

 .172 -171ص  ص ،نفسه 3
أمحد : تر ،2921-2992اجملتمع واملةاومة يف اجلطنوب الشرقي املغريب املوانهة املغربية لألمربيالية الفرنسية : دان.روس ل 4

 : انظر أيضا   .179ص  ،1773 ،الرباط، مقبعة املعارف اجلديد  ،عبد األحد السبيت: مر ،بوحسن
Gouvrement Géneral de l'Algérie, Commissariat Général de Centraine, les 

Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, p50. 
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          ـاطـروا بعطنـــــــاد  ــــــوَأضـلُّوا وخ      الـــــواـــــــونَخّتلوا قّتلوا وصـالوا   
 دا أحدا بال أضداد   ـــــــــــواح       ـــاــــــــة توحد ربـــــــــــوفوا أمــــــــــــخ 
مسامهة نثرية سجل  له اهذه الةصيد  بل كانت ومل يكتف الشيخ البكري بن عبد الرمحن       

فةد اجدد عل  هذا :"راب بةولهاخلدخول االستعمار ل ى املطنقةة وما حل  اها من ا من خالاه
عليه لعطنة اهلل بالعدد  نييبل اآلن وهو هتافت طاغية الفرنسالتوايت، ما كان خياف عليه مطنه ق املطنقةة

الذي هو والُعدد واألزل والذل، والةتل واألسر، بعام سبعة عشر وثالمثائة وألف، يف طرفه اجلطنويب، 
مث يذكر الشيخ أسباب نزول املصيبة ..." مث يف طرفه الشمايل يف هذا العام الثامن عشر عني صاحل

وما نزلت العةوبة اهذا اإلقليم لال بعد شهاد  خياره عليه :"...املتمثلة يف احتالل املطنقةة بةوله
عن مطنكر، ومن تصدى لألمر  اومل يطنهو ...والربا واحلرام بطنهاية املطنكر والظلم والفسق واجملون والرشا

باملعروف والطنهي عن املطنكر مسوه مسخر  ورموه باحلمق والبله واجلطنون ورمبا اغتالوه يف شبكة كيدهم 
وقد رضيطنا بةضاء اهلل يف هذه احلادثة إلخوانطنا  ...ومكرهم وحيلهم، دأب الشا  مع الذياب

 .1"به اهم، وهو الوالية الكفرانية باملةضياع األموال، وما رضيطنا املسلمني من الةتل واألسر وضي
بني املؤرخني والباحثني يف حتديد  ا  واضح ا  هطناك اختالف يف ختام هذا الفصل ميكن الةول أن        

اجملال اجلغرايف لتوات، عل  مطنوال عدم ونود لمجاع حول ماهية التسمية، حيث تطنوعت اآلراء 
تداد القبيعي لتوات، وحدود استخدام االسم بطناء عل  مطنقلةات كل رواية، واختلفت حول االم
عل  املطنقةة املمتد   رنحطنا الرأي الذي يتبىن لطال  اسم توات -املةدمة–ومع نةد االاجاهات 

يف مطناخها وسقحها ال ختتلف  وتارخيية، كما أن تواتالعتبارات موضوعية  ـانڤرل ى  من تسابيت
 عل  املطناطق الصحراوية األخرى يف قلة التساقط والغقاء الطنبايت، وهو ما يعكس صور  بيئة

مبعةيات طبيعية دفعت السكان ل ى تشكيل اجمعات قصورية يف املسار املوازي لواد  صحراوية
 .مسعود
" حيمد وسفيان"م حالة من انعدام األمن نتيجة لظهور فتطنة 71خالل  توات وقد شهدت       

بني جمموعات قصوره، هذه الظاهر  سامهت يف بروز عداو  شيقانية بني السكان، حتولت مع 
يف آخر  الوقت ل ى تطنظيم غارات وهجومات عل  بعضهما البعض، فأصبحت اهذه الصور  توات

                                      
 .619-328ص ،4ج ،نفسهاملصدر  1
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، ومع اجذر هذا "اليحمدية أو السفيانية"هذا الةرن تشهد اصقفافا  عل  أساس االنتماء للفرقة 
،  الةبائل البدوية من الغطنامنة وذوي مطنيعالصراع الفئوي تسلط عل  السكان عدو خارني متثل يف

 .العلمية واالقتصادية سامهوا يف ترانع مكانة توات
ونظرا لألمهية اليت لكتستها الواحات الصحراوية بطنسبة لفرنسا، فةد شهدت املطنقةة توافد        

يف احتالل  العديد من املغامرين األنانب الذين سامهوا يف وضع دراسات متطنوعة، وظفتها فرنسا
م التفوا حول الزعامات املطنقةة، ورغم غياب كيان سياسي يلتف حوله سكان املطنقةة، لال أهن

احمللية من شيوخ القر  الصوفية والةياد من حيمد وسفيان، وقدموا تضحيات نسمية ومادية، رغم 
قلة العدد والعتاد، ومل يستسلموا للتهديدات والفتاوى املفربكة اليت نشرهتا الةوات الفرنسية يف 

، وخاض يف معارك تيدكلت أوساط السكان للعب عل  الوتر الديين، فةد شارك سكان توات
قايد بود مبعاونة الغطنامنة معركة طاحطنة ضد الةوات الفرنسية يف معركة غري متكافئة، توضح مدى 

 .االستماتة من أنل الدفاع عن الوطن
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عملت اإلدار  الفرنسية بعد احتالاها للمطناطق الصحراوية عل  تطنظيمها لداريا من خالل 
الفرنسية،  الةياد ، مبا يتطناسب مع تقلعات يةوضع آليات تضمن اها تسيري األقاليم الصحراو 

شكل التطنظيم يف نوع من القرتدد  هطناك كومة الفرنسية، فةد كانحلونتيجة لتباعد الرؤى داخل ا
هل يتم : ت اليت مت طرحها يف نانبنيااإلداري املطناسب اهذه األراضي الصحراوية، ومتحورت اخليار 

، قسطنقيطنة، اجلزائر) امال اجلزائرمتديد عماالت يتم  لحلا  املطناطق الصحراوية مباشر  بفرنسا؟ أو
 ضي اجلطنوب؟اعل  أر ( وهران

نظام األقاليم الصحراوية ولحلاقها لداريا باحلاكم العام املدين عل  ختيار الاوقوع ومع 
ة وتوات بصفة خاصة لعاد  تطنظيم ، شهدت هذه املطناطق بصفة عام29وعسكريا بةياد  الفيلق

لداري وقضائي، مع احملافظة عل  بعض السلط التةليدية كالةياد وشيوخ اجلماعات والةضاء 
ومع اكتشاف البقرتول  .ملحةة تواتجبعلهم حتت سلقة حاكم مع احلد من صالحياهتم،  الشرعي

إعاد  صياغة ب  الفرنسية ر دااإل االقتصادية اها، قامتاجلزائرية واتضاح االمهية  والغاز يف الصحراء
رد الثور  التحريرية عرب خالياها أن اإلطار الةانوين للصحراء مبا يتطناسب مع املتغريات اجلديد ، غري 

ساهم يف تةويض املشاريع االستعمارية، خاصة مطنها مشروع فصل  الصحراءاملدنية املشكلة يف 
 .الصحراء عن الشمال

 0012-0011 بتوات والقضائي التنظيم اإلداري: أوالا 
 :التنظيم اإلداري -0

مت وضع هيكل تطنظيم لألراضي احملتلة حديثا  قبل هناية عملية لخضاع الواحات الصحراوية 
يتضمن لنشاء لدار  ملحةة الشؤون األهلية  ،، وذلك يف انتظار لصدار الةرار الطنهائي2977سطنة 

تابعة للجزائر العاصمة، ومطنقةيت زوزفانة والساور  تابعتان للطناحية الوهرانية،   بالطنسبة ملطنقةة توات
 من طرف ضابط للشؤون األهلية ويف ليةلي، ُتسرّي  كما نص عل   لنشاء ملحةات يف عني صاحل

ب، أما خبصوص األهايل يساعده نائب برتبة نةيب أو مالزم، ومقرتنم، وخونة، وكات برتبة نةيب،
، ويالحظ عل  هذا الةرار الذي صدر يف 1من طرف رئيس امللحةة شؤوهنمفيتم تعيني قياد إلدار  

                                      
 .224-226ص ص ،املرنع السابق: لبراهيم مياسي 1
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لنشاء  مع، و بإدارته مباشر عهد احلاكم العام للجزائر الفريار لحلا  املطنقةة املستعمر  حديثا 
من األهايل للمشاركة يف  تعيني قيادو ن للشؤون األهلية، ان تابعاضابق ملحةتني عل  رأسهما
 . تسيري حيا  السكان

مستوى  عملت اإلدار  االستعمارية عل  احملافظة عل  السلقة التةليدية املتواند  عل 
واليت يرأسها  ،بفكر  نظام اجلماعة التواتية املشكلة من األعيان اةبواهاألعراش والةصور، وذلك ب

حتت ، ولة عن تطنفيذ قرارات السلقة الفرنسية، وتكون هذه اجلماعة مسؤ "الكبري"شيخ يلةب بـ
، كما يتمتع بامتيازات معطنوية يف تسيريه تكون له الكلمة العلياو  العرشالذي يقرتأس  "الةايد"سلقة 

 .1مع حاكم امللحةة املباشر ومادية، وميطنح له برنوس أمحر وخامت دائري، وله احلق يف التواصل
 :م0011 تقياد ملحقة تواأسماء (: 10)جدول رقمال

 (اجملموعة)املطنقةة  الةياد (اجملموعة)املطنقةة  الةياد
 أسبع حممد بن أمحد مراقن - جمموعة بود  حممد عبد الةادر بن بلةاسم

 متطنقيط  سامل بن احلاج حممد وتسفاوت تطنالن–جمموعة تيمي بن احلاج حممد حممد عبد الرمحن
 جمموعة فطنوغيل بريك بن سيد أمحد أعباين - نومطناس -بوفادي أبّ  عالّ عبد اهلل
  زاوية كطنته أوالد السي محو بلحاج موالي أحممد بن حممد تيقاف – جمموعة تامست العابد بن حممد

 سايل ميموالي أمحد بن موالي عبد الكر  أنزمجري حممد ملني بن املكي
   ـانڤر موالي احلسان بن موالي عبد الةادر

Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p193. 

ليفصل هنائيا يف التطنظيم اإلداري ألقاليم اجلطنوب بعد  2971ديسمرب 14ناء قرار 
كيفية التةليل   ، حول(الداخلية واحلربية واملالية)مشاورات متت داخل احلكومة الفرنسية بني وزارات 

من الطنفةات العسكرية يف املطناطق اجلطنوبية، وانتهت تلك املشاورات باققرتاح تةدمت به جلطنة امليزانية 
يف الربملان خبصوص التطنظيم اإلداري واملايل ملطناطق اجلطنوب اجلزائري، األمر الذي دفع باحلكومة 

، الذي نص عل   استحداث 2971ديسمرب14ذ اهذا االققرتاح ولصدار قانون الفرنسية ل ى األخ
 : 2ما يلي ويهدف ل ىله تطنظيمه اإلداري اخلاص واستةالله املايل، "  أقاليم اجلطنوب اجلزائري"نظام  

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p193. 
2
  G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p1. 
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 .تةليل نفةات االحتالل العسكري ل ى أقص  حد ممكن -

 .املوازنة بني الطنفةات واإلمكانات احمللية للمطناطق احملتلة -

 .ب مع طبيعة البلد احملتللدار  املطناطق احملتلة بقريةة تتطناس -

مطنح احلاكم العام صالحيات لدارية وعسكرية للحد من زياد  الطنفةات والرنوع ل ى  -
 .احلكومة الفرنسية بشأن أي عمل عسكري مستةبلي

أوت  14مل يدخل حيز التقبيق الفعلي لال بعد صدور قرار  غري أن هذا التطنظيم اجلديد        
وذلك نتيجة للمخاوف اليت أبداها وزير احلربية  اجاه التطنظيم اإلداري املستحدث يف  ،2972

اجلطنوب، وتكمن خماوفه يف الصالحيات الواسعة اإلدارية والعسكرية واملالية اليت مطنحت للحاكم 
 .  1العام باجلزائر

ة أقاليم ناء الةرار األخري يف مادته اخلامسة يطنص عل  تةسيم مطناطق اجلطنوب ل ى أربع
، لقليم (عاصمته األغواط)، لقليم غرداية(عاصمته عني الصفراء)لقليم عني الصفراء: هي

، وعل  رأس كل لقليم قائد عسكري (عاصمته أدرار)ولقليم الواحات، (عاصمته بسكر )توقرت
مهمته تسيري األمور العسكرية واإلدارية لإلقليم حتت سلقة احلاكم العام، أما خبصوص اجلانب 

 . 292العسكري فإن قائد اإلقليم ملزم مبرانعة الةياد  العامة العسكرية للفيلق 
 2972ديسمرب21ستحدثة فةد صدر مرسوم بتاريخ ألقاليم األربعة املأما فيما خيص ا

وفق ما خيدم اإلدار  الفرنسية، وناءت املراسيم من  مل عل  تطنظيمها وهيكلتها من نديديع
 – لتطنظيم األقاليم اجلطنوبية بصفة عامة، ولذا أخذنا توات 2972ديسمرب21أوت ل ى غاية 24

لقليم "قد مت وضعها ضمن  1905فإن التطنظيم اإلداري اها بعد احتالاها ل ى غاية  -ةحبكم الدراس
 ة، وملحةتوات ةملحة :من ثالثة مالحق هي األقليم، ويتكون هذا وعاصمته أدرار "الواحات
 :3دول اآليت، وفق اجلعني صاحل ةوملحة تيميمون

                                      
1
 Ibid, pp20-21. 

2
 Exposé de la Situation Générale des Territoires du Sud de l'Algérie, Présenté par 

M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1905, Imp, administrative victor 

heintz, Alger:1906, pp6-9 
3
G.G.A, les Territoires du Sud de  l'Algérie, 1903-1929, op.cit,  pp38-39. 
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 0011التنظيم اإلداري لتوات التابعة إلقليم الواحات (: 12)جدول رقم ال
 الوحد  اإلدارية املركز (مةره)امللحق الدائر  وعاصمته اإلقليماسم 

 (ادرار) توات- /       (أدرار)لقليم الواحات 
 (عني صاحل)تيدكلت-

بلدية أهايل الواحات  (ورار ڤ) تيميمون-
 الصحراوية

هو ما انعكس عل  ليعيد توزيع الدوائر والبلديات بني األقاليم و  2970ديسمرب  6مث ناء مرسوم 
 :وذلك حسب اجلدول اليت أصبحت تابعة إلقليم عني الصفراء توات

 1التنظيم اإلداري إلقليم عين الصفراء(: 13)الجدول رقم
   اإلداريةالوحد املركز (مةره)امللحق الدائر  اسم اإلقليم وعاصمته

 (عاصمته عني الصفراء) لقليم عني الصفراء

 البلدية املختلقة نريفيل سيد الشيخ بيضال / نريفيل -
 البلدية املختلقة املشرية راس العني / املشرية

 بلدية االهايل كولومب تاغيت- بين عباس كولومب بشار
 كرزاز-

 ة االهايل ادراربلدي ورار ڤ توات
 البلدية املختلقة عني الصفراء / عني الصفراء /

 / بين ونيف
-  E.S.G.T.S.A, Année 1907, op.cit, p9.   

من الطناحية اإلسقرتاتيجية واالقتصادية ووضعها  ه أدرارونتيجة لتغري الطنظر  الفرنسية اجا
، وبالتايل يف البداية ضمن خانة املطناطق اليت ال تكتسي تلك األمهية العظم  اليت أعقيت اها

لقليم وتيميمون، فبعد نةل مةر عاصمة  حصل تغيري كلي يف التطنظيم اإلداري لكل من أدرار
تلك األمهية، مما دفع  ألدرارمل تعد  الصفراءل ى لقليم عني  توات وضم ن أدرارالواحات م

سبتمرب  16باحلكومة الفرنسية ل ى لحداث تغيري يف مةر الةياد  حسب املرسوم املؤرخ بتاريخ 
، باعتبار أن املوقع اجلغرايف لتيميمون له أمهية اسقرتاتيجيه ليكون ل ى تيميمون ارمن أدر  2979

                                      
 (.6)انظر خريقة األقاليم الصحراوية، امللحق رقم 1
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مع  مةرا للةياد ، وعليه فةد مت عل  لثر هذا املرسوم حتويل العاصمة اإلدارية أيضا ل ى تيميمون
   :1وفق اجلدول اآليت وصطندو  املسامهات مةرات كل من الربيد

  0010لتوات وتيميمون سنة  التنظيم الجديد(: 10)جدول رقم ال
 الوحد  اإلدارية املركز (مةره)امللحق الدائر  اسم اإلقليم وعاصمته

عاصمته ) لقليم عني الصفراء
 (عني الصفراء

 البلدية املختلقة نريفيل سيد الشيخ البيض / نريفيل -
 البلدية املختلقة املشرية راس العني / املشرية

كولومب 
 بشار

 البلدية األهلية كولومب تاغيت- بين عباس
 كرزاز-

 البلدية األهلية تيميمون توات ورار ڤ
 البلدية املختلقة عني الصفراء / عني الصفراء /

 / بين ونيف

أوت 2فةد ناء مرسوم  ، حتافظ السلقات االستعمارية عل  تطنظيم واحد للمطناطق اجلطنوبيةمل      
ية كلها بتشريعات تطنظيم  2919نانفي 22ومرسوم  2910ماي  16ومرسوم  2917

عاصمته ) لقليم عني الصفراء :أقاليم مطنها ةخلصت يف الطنهاية ل ى تةسيم املطناطق اجلطنوبية ل ى أربع
بلدية )  ، ملحق املشرية(ةاملختلق بلدية نريفيل) ملحق نريفيل: ضم ما يلييو ( عني الصفراء

بلدية كولومب )، دائر  كولومب ويتبع اها مركز يب ونيف ، ملحق عني الصفراء(املختلقة املشرية
وملحق  ورار ڤ–( األهلية بلدية تيميمون) م ملحق تواتوتض ، دائر  الصحراء الغربية(املختلقة
 :2وفق اجلدول اآليت (األهلية بلدية الساور )ويتبعه مركز بين عباس الساور 

 .0020-0021من  تنظيم اإلداري ألقليم عين الصفراءال(: 11)جدول رقم ال
 الوحد  اإلدارية وحد  التعليمات وعاصمته اإلقليماسم 

 املركز (مةره)امللحق الدائر 
 لقليم عني الصفراء

 (عاصمته عني الصفراء)
 البلدية املختلقة نريفيل / (البيض)  ريفيلن /
 البلدية املختلقة املشرية / املشرية /
 البلدية املختلقة عني الصفراء بين ونيف عني الصفراء /

 البلدية املختلقة كولومب / / كولومب
الصحراء 
 الغربية

 بلدية االهايل تيميمون / ورار ڤ-توات
 بلدية االهايل الساور  بين عباس الساور 

                                      
1 E.S.G.T.S.A, Année 1909, Imp, libraire éditeur, Alger:1910, p4. 
2
 G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p39. 
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بةوانني هامة ختص الوضعية الةانونية ألراضي  2940سبتمرب 17 ناء دستور اجلزائر        
سكري عن أراضي اجلطنوب، وضمها ل ى عل  لزالة نظام احلكم الع 27اجلطنوب حيث نصت املاد  

استقلعت احلكومة الفرنسية رأي  واليات الشمال، وتطنفيذا حملتوى ما ناء به الدستور اجلديد
، اليت أيدت االققرتاحات يف البداية مث ترانعت عن ذلك يف 2927اجلميعة اجلزائرية يف فرباير 
م، وناءت بعد ذلك عد  اققرتاحات تدعو احلكومة 4/3/2921انتماعها املطنعةد بتاريخ 

 2922الفرنسية بتحويل الصحراء الفرنسية ل ى لقليم يتمتع باستةالل ذايت، ومطنها اققرتاح سطنة 
، وقد ظلت "الوالية الصحراوية"يفضي ل ى حتويل أراضي الصحراء ل ى والية نزائرية حتت مسم  

ب اجلزائري وتعقرتض عل  كل اققرتاح يرمي ل ى املساس اجلمعية اجلزائرية تطناضل من أنل وحد  القرتا
 .1بوحد  مستعمر  اجلزائر

ماكس "برئاسة  2920نوان27الصادر يف  لةرارالنشاء وزار  خاصة بالصحراء وفق  مت
مت مبونبه لعاد  تةسيم  2920اوت 0أعةبه لصدار مرسوم بتاريخ  ،Max Lejeune"لونون 

مث  عمالة الواحات وعاصمتها األغواط: رف بأقاليم اجلطنوب اجلزائري ل ى عمالتني مهاما كان يع
 29292ديسمرب  21، مث ناء الةرار املؤرخ يف عاصمتها كولومب بشار ، وعمالة الساور ورقلة
فةد قسمت ل ى مخس  عل  تةسيم دوائر العمالتني ل ى بلديات، وفيما خيص عمالة الساور يطنص 

، لدول، د، شروينـروت ڤأو: ببلديتها ورار ڤدائر  : ل ى دائرتني مها، دوائر لدارية، وقمسمت أدرار
: ل ى جمموعة من البلديات هي وقسمت دائر  توات وتطنركوك، احلاج قلمان، تاغوزي، تيميمون

، ، تسابيت، تيمي، تامستسبع، متطنقيطا، ، سايلـانڤر، ، أنزمجري، فطنوغيل، بوفادي، بود أدرار
 .زاوية كطنتة

 مطنقةة من الةبائل البدوية املطنتشر  يف كونت فرنسا(:شرطة الصحراء) اتمهارية تو تكوين  -
كتيبة املهارى الصحراوية، وظفت هذه الكتائب أول األمر يف قمع الثورات الشعبية   ااهضاب العليا

                                      
دراسات  ،فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية ،"لفصل الصحراء اجلزائرية سياسة فرنسا"سامية خامس وآخرون  1

املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة  ،سلسلة امللتةيات ،وحبوث امللتة  الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر
 .41-47ص ص ،1779 ،اجلزائر ،دار الةصبة للطنشر ،2924الوططنية وثور  اول نوفمرب 

2 J.O.R.F, du 29 décembre 1958, p11990. 
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يف القر  التجارية اليت كانت مصدر رز  هاته  املطندلعة يف اجلطنوب اجلزائري، فبعد حتكم فرنسا
الةبائل، سهل عليها مهمة دجمهم يف اجليش الفرنسي، كما أن ظروف املعيشة املتدهور  باملطنقةة 

 :، وكانت مهمتها تتمثل أساسا يف1دفعت بعض الشباب ل ى التجطند يف صفوفها
 .العسكرية الحتالل اجلطنوب مترد اجاه احلملة ع سكان الصحراء وقمع أي حماولةلخضا  -

 .2الةضاء عل  نشاط الثور  يف املطناطق الصحراوية -

يف عهد  Laperrineبريين م من طرف الرائد ال2971سطنة  مت لنشاء مهارية توات        
درار، احلاكم العام نونار، ومت تةسيم هذه الكتيبة ل ى مخس فر ، األو ى مطنها للةياد ، ومةرها بأ

 عل  منت نيرابعة واخلامسة فةد كانتا حممولت، والثالثة بتيميمون، أما الفرقتان الـانڤروالثانية مبطنقةة 
، ومت مبطنقةة حاسي صاكة ص اهذه الفر  اجمع سطنويص  ، وخيُ   Dodgeشاحطنات من نوع دودج

ملعرفتها مبسالك الصحراء وأوالد سيد الشيخ  3ر  من قبائل الشعانبةاختيار معظم عطناصر هذه الف
،ونتيجة ( واحة دلدول) ، وانتةااها معه ل ى مطنقةة تواتخلربهتا يف محل السالح مع الشيخ بوعمامة

وظفت عديد املرات لةمع الثورات أثطناء الثور  التحريرية املطندلعة  خلرب  هذه الكتيبة العسكرية فةد
 .4خارج توات

 :0012-0011التنظيم القضائي  -2

كان لتوات يف اجلانب الةضائي قبل االحتالل مؤسساته وتةاليده اخلاصة، خاصة يف 
، كما اختصت عائالت بعيطنها يف  وكوساموملوكة املراكز اليت اختصت بالةضاء كتمطنقيط وتطنالن 
تم مبوافةة اجلماعة تبايل، وكانت عملية تعيني الةاضي ممارسة الةضاء كالبيت البكري والتطنالين والبل

                                      
 .13ص ،املرنع السابق: توايت دمحان وآخرون 1
  ،عبد اجمليد بن نعمية. لشراف د ،مذكر  مانستري ،2931-2924اجليش الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية : حممد برمكي 2

 .69ص  ،1727-1779 ،اجلزائر ،نامعة وهران ،كلية العلوم االنسانية واحلضار  اإلسالمية
م، استةرت اجلماعة 24طنقةة مع ااهجر  األخري للةبائل ااهاللية يف أواخر الةرن من الةبائل العربية قدموا ل ى امل: الشعانبة 3

املرنع : لمساعيل العريب: انظر. األو ى مطنهم يف مطنقةة متليلي، مث من هطناك تفرقت بقون مطنها ل ى أصةاع أخرى من اجلزائر
 .236السابق، ص 

 .66ص  ،املرنع السابق: توايت دمحان وآخرون 4
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الة، ة والرأي والعدمن أهل املعرفة والدراي ،التواتية اليت ختتار من تتوفر فيه شروط تولية خقة الةضاء
بتوثيق عةود البيع ونةل امللكيات  توي،ل ى نانب لصدار األحكام الةضائية والف هوتتمثل مهام

 حممدأ، وكان عل  رأس الةضاء بتوات قبل االحتالل الفرنسي حممد بن 1واإلمامة والتدريس
عل  احملكمة الشرعية  2977بعد احتالل املطنقةة سطنة  ونصبته فرنسا 2من كوسام احلبيب البلبايل

 . 3من عرش تيمي كوسامةصر  اليت كان مركزها ب
ومة الةضائية اها وفق التشريعات الفرنسية، حيث قسمت تأسست املطنظ بعد احتالل توات

–الفرنسية )للجزائر بونود نهازين للعدالة  العدالة عل  شاكلة ما وند يف الةسم الشمايل
نتيجة لشساعة األراضي  2907نانفي 9، ما عدا بعض التعديالت اليت أقرها مرسوم (اإلسالمية

 .4عدها عن احملاكم الفرنسيةالصحراوية وبُ 
 اختصت العدالة الفرنسية بالةضايا اخلاصة باألوروبيني واليهود وذلك مطنذ: لقضاء الفرنسيا - أ

مت تطنصيب العدالة الفرنسية يف  2971، وبعد لنشاء أقاليم اجلطنوب سطنة 2937مرسوم  صدور
ورغم  ،قاضيا من بيطنهم قاضيان مدنيان للصلح والبةية قضا  صلح عسكريون 24هذه األقاليم بـ

أنشأت هذه احملاكم يف عواصم األقاليم  لال أن فرنسا ،ر األوريب باملطناطق الصحراويةقلة العطنص
أما يف  2979أكتوبر20كمة الصلح العسكرية بأدرار يف واملالحق واملراكز، ومت تأسييس حم

  يف كل من ملحق ومركز أدراروذلك بعد التغيري الذي مت 2927يطناير0فكان يف  تيميمون
 .5وتيميمون

أما جلان التأديب يف األقاليم اجلطنوبية العسكرية واليت تطنظر يف األعمال العدائية واملؤامرات 
وتتكون  ،2939يطناير4و املرفق حسب الةرار املؤرخ يف يف جمال الدائر  أ الفرنسية ضد السلقة

                                      
 .161-113 ،290ص ص ،املرنع السابقالةضاء، : ن بعثمانعبد الرمح 1
 .220ص ،املرنع السابق: أمحد العماري 2
 بكوسام خزانة سيدي عبد اهلل البلبايل ،بيد القيب شاري تةييد حول قرية كوسام 3
أعمال امللتة  الوطين حول الةضاء لبان  ،"التطنظيم الةضائي لبان االحتالل الفرنسي بني املبدأ العام والتميز: "رحرشيد فا 4

 .26-21ص ص  ،1770 ،اجلزائر ،مطنشورات وزار  اجملاهدين ،1772مارس  20-23قسطنقيطنة  ،الثور  التحريرية

5 G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p 475. 
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ل  أو رئيس املرفق وقاض من حمكمة الصلح، ومتتد صالحيات هذه اللجان اللجان من الةائد األع
ل ى املسلمني غري املتجطنسني، أما العةوبات الةصوى اليت تفرضها تكون يف حدود شهرين وغرامة 

فرنك، وتعد أحكامها غري نافذ  لال بعد موافةة احلاكم العام، كما أن هطناك 177تتجاوز مالية ال 
 ،طنحت للةاد  العسكريني ورؤساء املالحق لتطنفيذ بعض العةوبات البسيقةصالحيات تأديبية م

واجلطنحة اليت تةل  احملالة من طرف الشرطة أو سوء السلوك يف اخلدمة اإلدارية أو العسكرية واألذى
 .1فرنك27غرامتها عن 

ؤرخ يف العدالة اإلسالمية يف األقاليم اجلطنوبية وفق املرسوم امل مت تطنظيم: القضاء اإلسالمي - ب
يف الذي نص عل  أن الةاضي يف احملاكم الشرعية خيتص بالةضايا اإلسالمية  ،2907يطناير 9

ليحد من صالحيات الةاضي يف األمور املتعلةة  2999أبريل20حني ناء املرسوم املؤرخ يف 
الةوانني املطنظمة للعدالة اإلسالمية عل  أن الةاضي  تضمطنتو ، 2باألحوال الشخصية واملرياث

عيطنة، وخيضع اهذه العدالة ولمنا حددت له جماالت م ،لم ليس مؤهال للفصل يف كل الةضايااملس
غري املتمتعني باجلطنسية الفرنسية، وعليه فان الةضايا األخرى اليت  ن يف اجلزائرو ن املةيمو املسلم

 .3ليست من اختصاص الةاضي املسلم حتال عل  العدالة الفرنسية
الشخصية واملطنةوالت ل ى تص الةاضي الشرعي يف الةضايا املدنية املتعلةة باألحوال خي
فرنك، وللمتخاصمني احلق يف نلب قضاياهم أمام اجمللس االستشاري اإلسالمي 177حدود 

من بني مفتيني  ،املكون من الةاضي الذي أصدر احلكم و ثالثة آخرين يعيطنهم احلاكم العام
تعد غري ملزمة لذا كان ال يتعلق فئر  اختصاص احملكمة، أما أحكام اجمللس وقضا  أو علماء من دا

وتغلق الةضية، أما لذا كان رأي  ا  فإن احلكم يعد هنائي فرنك177لدولة وقيمته دون مبسألة ا
لغي حكم الةاضي أو أن الطنزاع يتجاوز املبلغ احملدد فإنه ميكن اهما القعن لدى احملكمة اجمللس يُ 
ميكن للوايل العام الفرنسي أن ، و 4ميكن لألهايل التةاضي أمام قضا  الصلح الفرنسيني ا، كماحمللية

                                      
1
 Ibid, pp482-484. 

2
 Ibid, p476. 

 ،1772، اجلزائر ،مؤسسة نسيو للطنشر والتوزيع ،2ج ،من األصول ل ى اليوم العدالة يف اجلزائر: سعيد بن عبد اهلل 3
 .126ص

4
 G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p477.  
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يطنشأ حماكم شرعية عبار  عن ملحةات يرأسها باش عدل يطنوب عن الةاضي يف سائر أعماله، 
 .1حبيث تكون احملكمة امللحةة تابعة للمحكمة اليت اها الةاضي

كمة الشرعية بطناء عل  اققرتاح قائد اإلقليم بعد يتم تعني قضا  احمل: هيئة المحكمة الشرعية -
ل الطناس امشاور  رؤساء احملكمة الفرنسية وجيب أن تكون لديهم شهاد  الكفاء ، ومعرفة بأحو 
حمكمة  املدنية والتجارية وقضايا الدولة، وحتدد دائر  كل حمكمة من طرف احلاكم العام، وتضم كلُّ 

 .2(كتاب)، عدول(نيطناوبم)أو أكثر، وباش عدول ا  واحد ضيا  قا
، ما عدا حيكم الةاضي الشرعي يف مجيع الةضايا باملذهب املالكي املطنتشر  عرب ربوع اجلزائر

بين ميزاب فإهنم لديهم حمكمتهم وفق املذهب اإلباضي، وتكون نلسات احملكمة علطنية، وبقلب 
د تاريخ احملاكمة مع مراسلة املدع  عليه، ويف يودعه أحد أطراف الةضية، والةاضي يةوم بتحدي

مت لنشاء  ويف لقليم عني الصفراء، حالة غياب املدع  عليه اجرى احملاكمة وتعد قراراهتا نافذ 
وأوالد سيد الشيخ  وعني الصفراء رية، تضم املش(البيض)حمكمة نريفيل: احملاكم املالكية وهي

 والشاللة، ودرقة، وحمكمة ملحق كولومب، أما حمكمة االستئطناف بالطنسبة إلقليم عني الصفراء
 .3فهي مبحكمة معسكر

 في إقليم عين الصفراء تنظيم العدالة اإلسالمية(: 11)الجدول رقم
 عدول باش عدل الةضا  حمكمة امللحق عدد احملاكم الرئيسية السطنة

2923-2920-2929 9 2 9 9 9 
G.G.A, Direction des Territoires du Sud, Années 1916, 1917, 1918, p189. 

سطنوات  27عدول الذين يثبتون  يتم التعيني يف مطنصب الةاضي من بني الباش: القاضي -
سطنوات يف مطنصب باش عدل، ويكون حمرزا عل  الشهاد  العليا من  2خدمة يف احملكمة، مطنها 

املدرسة الثعالبية، أو شهاد  استحةا  مطنصب قاض، غري أنه يف أراضي اجلطنوب يتمتع الةاضي 

                                      
ل ى يومطنا هذا ونغرافيتها القبيعية والسياسية وعطناصر سكاهنا ومدهنا ونظاماهتا  اريخ اجلزائرت كتاب اجلزائر: أمحد توفيق املدين 1

 .647ص ،2962 ،اجلزائر ،املقبعة العربية، تها االقتصادية والعلمية واالنتماعيةوقوانيطنها وجمالسها وحال

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1903- 1922, p410. 

3
G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p479.  
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لةاضي الصلح بأن يتدخل بسلقات أوسع تشمل كل املسائل املدنية املتعلةة باملسلمني، وال حيق 
تويل مطنصب الةضاء يف الشمال ال تسري يف أراضي اجلطنوب، يها، كما أن الشروط املقلوبة يف ف

 ملدرسة الثعالبية، بل يكفي حصولهحبيث ال يشقرتط يف الةاضي احلصول عل  اإلناز  العلمية من ا
ثة قضا ، ويتمتع الةضا  يف عل  الشهاد  االبتدائية، أو انتياز امتحان أمام جلطنة مكونة من ثال
ي الصلح يف املسائل املدنية ضاجلطنوب بسلقات واسعة حبيث يةوم خبقة الةضاء الشرعي وخقة قا

 .1سبة للمسلمنيطنبال
ين برسالة ل ى فةهاء ري شروط تويل مطنصب الةضاء بتوات بعث الضابط الب وفيما خيص

م، يؤنبهم فيها عل  عدم لرسال جمموعة من 2972أوت 6خ وتيدكلت مؤرخة بتاري ورار ڤو توات
يف  تالميذهم للدراسة يف املدرسة الشرعية بتلمسان، كما يعلمهم بالتدابري اليت قامت اها فرنسا

من  1و 2من توات 9و ورار ڤفةيها من  22 اختارتجمال الةضاء بعد دخواها املطنقةة بأن 
للفصل يف الطنوازل الشرعية، وأن هذا العمل لن يتكرر مر  ثانية لال بشرط حصول القالب  تيدكلت

 3دولة الفرنسيةقابع البمن تويل مطنصب الةضاء  اها يتمكن عل  لناز  من مدرسة تلمسان
يتلة  أي راتب ثابت من احلكومة الفرنسية، ولمنا يكون راتبه من  شرعيالةاضي المل يكن 

، غري أن أمحد توفيق املدين يذكر بأن 4الرسوم املفروضة عل  املتةاضيني أو من قسمة القرتكات
، لكن ما يظهر من 5فرنك22277اجلطنوب له مرتب سطنوي قدره  الةاضي الشرعي يف حماكم

كمة كانت اها حةو  مادية حتصلها من الةضايا اليت تصل خالل السجالت يثبت بأن هيئة احمل
صار اجملموع مائة وثالثة عشر فرنك :"ناء فيها هالك، لليها، وكمثال عل  ذلك ما ورد يف تركة

                                      
 .640-643 ،669ص ص  ،املصدر السابق :أمحد توفيق املدين 1
أحممد بن أمحد احلبيب : م وهم2977/ه2629ناء يف تةييد خبزانة كوسام أمساء بعض الفةهاء الذي تولوا الةضاء سطنة  2

تةييد حول قضا  توات، خزانة  . بن حممد البلبايل، املختار بن مصقف  الرقادي، امبارك بن حممد املامون، محز  بن احلاج أمحد
 .كوسام، أدرار، اجلزائر

انظر نص املراسلة .أدرار ،بود  ،ـاينڤخزانة الر، 6/9/2972، د ر، وقورار  وتيدكلت رسالة ل ى فةهاء توات: البرين العةيد 3
 (.26)يف امللحق رقم

4 G.G.A, Direction des Territoires du Sud, Deuxiéme partie, 1903-1922, op.cit, 
p411. 

 .640ص ،املصدر السابق: أمحد توفيق املدين 5
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حبق "وتذكر هذه الرسوم  يف عةود أخرى ، 1"مطنها عشر  فرنك حق اجمللس ومصروف الرساالت
، ويف 2"حبق املستحةني سم املعروف عطند أهل تواتخرج من ذلك ألنر  الة"، كةوله"املستحةني

موضع آخر مت التفصيل  يف تلك احلةو  املتعلةة باجمللس، واألساس الذي حتسب عليه، بأن 
ورد يف قسمة تركة األخوين  ، حتت مسم  أنر  الةسم، وهو ماولكل مائة دور  ودور 2نعلوا 

لكل مائة خترج عل  يد  ووأنر  الةسم حبساب مخسة دور "ما نصهفيعامر بن أمحد وأخيه التجين، 
 .    3"الوكالء من مجيع املةسوم املذكور

، هغيابيف حالة  الةاضي نفس مهام يساعد الةاضي يف مهامه وميكن أن يباشر: الباش عدل -
العمر فال يشقرتط فيه باحملاكم الشرعية باألراضي الصحراوية لال من بلغ من ( العدول)أما العدل

، ومن خالل استةرائطنا 4د اهكتابة، وتكون وظيفته هي أداء الشسطنة وله معرفة الةراء  وال11
يرنع  اولمنا لكل مطنقةة عداهُ  ،مل يكن واحد للسجالت الشرعية يتضح لطنا بأن العدل يف توات

ميسك سجالت كما  ،لضرور لليه يف تدوين العةود أو تةدمي الشهاد  يف احملكمة كلما اقتضت ا
 5ز متر اجلطنانوحني أوان التةومي للتمر قّوم املرب "ء يف الطنموذج التايل، وهذا ما نا(الزمام)ـريڤـاڤلفـا

بن علي  بطنةل عدل البلد السيد حممد بن أمحد محد بن موالي عليأوهو الشريف موالي 
فاعقرتف أنه زممها يف زمام ووضع الزمام عطند "بصفة الشاهد بةوله، ويف منوذج ثان ذكره 6"فةومه

ل مرتب معني، ولمنا يتةاضون أنورهم من و للباش عد ، ومل يكن7"الشاهد القالب حممد بن أمحد

                                      
 .9/21/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 1
 .2/4/2960 ،9ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .6/2969.../ ،66ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .640ص ،املصدر السابق : أمحد توفيق املدين 4
والعرب تسمي الطنخيل  ،ومطنه اجلطّناتُ  ،(البستان)اجلطن ُة : ناء يف خمتار الصحاح ،البستان الكبري الذي فيه خنلاجلطنان هو  5
  .49ص ،2993 بريوت،، مكتبة لبطنان ،خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر الرازي: انظر(. َنطّنةَ )
 .12/3/2946 ،20ع ،2922-2946 ،م،س 6
 .9/21/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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عريفة حمدد  من طرف السلقات االستعمارية ال يتم توزيعها بيطنهم وفق تو حةو  العةود والرسوم، 
 .1يسمح بتجاوزها

يأخذ الوكيل صفة احملامي يف احملكمة، وتتمثل مهمته يف الطنيابة عن اخلصوم يف رفع : 2الوكيل -
الدعاوى أو الدفاع لدى احملاكم الشرعية، واملدعي العمومي هو من يسمي الوكيل الذي جيب أن 

قل ومتحصل عل  الشهاد  االبتدائية من لحدى املدارس سطنة عل  األ12ل عمره عن ال ية
من املدارس  متخرنني الثالث، وميتاز حبسن السري ، وميكن للمدعي العام يف حالة عدم ونود

عل   مبونب ذلك للمتةدمني لشغل مطنصب الوكيل، يتحصلون ا  الشرعية الثالث أن جيرى امتحان
األمر يف األراضي الصحراوية فإن الوكيل جيب أن لناز  تسمح اهم مبمارسة مهطنة الوكيل، ونفس 

 .3يكون متحصال عل  الشهاد  االبتدائية، أو شهاد  من اللجطنة املمتحطنة واملكونة من ثالثة قضا 
كما   ،الذين حضروا نيابة عن املوكلني أمساء العديد من الوكالء عةود الةضاءوتضمطنت  .3قضا 

مع أّب القيب بن  الصطنفيل رمي بن سيد أمحدحضر لديطنا سيدي عبد الك" الطنموذج اآليتورد يف 
بشهاد   عبد الكرمي بن أمحد فأد ى، بالوكالة الثابتة سامل املكي البحامدي سيد أمحد الونةايل

 .4"سيدي عبد الرمحن بن حممد السامل البحامدي
ووندنا ضمن الوكالء نساء مت تكليفهن بالدفاع عن بعض املدعيات، وهذا ما وقفطنا عليه 

حضرت لديطنا فاطمة الزهراء بطنت سيدي حممد الشريف بالوكالة الثابتة عن :"التايليف الطنموذج 
، فقالبته مبا اشقرتى من يد عبد مع مولود بن عبد الرمحن التسفويت فاطمة بطنت أّب نانم احلانية

، وميكن أن يكون ضمن الوكالء أشخاص اهم خرب  يف جمال الدفاع واسقرتناع 5"بن حممد السالم
 وكلت فاطمة بطنت عبد الةادر بن حم احلةو ، يتم تكليفهم من طرف اجلماعة أو العائلة، فةد

وكالة تامة مفوضة نامعة أقامته يف ذلك مةام نفسها، وبدال "بن أمحد بن حممدالةايد عبد الةادر 

                                      
 642ص ،املصدر السابق: أمحد توفيق املدين 1
 (.12)انظر رسم توكيل يف امللحق رقم 2
  .644,640ص ص ،املصدر السابق: أمحد توفيق املدين 3
 .2/9/2922 ،61ع ،2922-2922 ،م،س 4
 .6/2/2942 ،221ع ،2922-2946 ،م،س 5
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 حممد الغامني ، كما مت توكيل1"مطنها، وعل  اإلقرار واإلنكار، واليمني أن ونب واإلبراء بعد الةبض
حضر لديطنا سيدي حممد بن عبد :"مطنها الطنموذج التايل ،يف قضايا متعدد  هعمومت أبطناءلدفاع عن ل

بالوكالة الثابتة عن ابن عمه سيدي حَممد فتحا بن عمر بن حَممد فتحا بن  الةادر بن العريب الغامني
بالوكالة  قام لديطنا السيد عبد الةدر بن أمحد العزاوي"، ويف حالة أخرى2"احلاج بن عمر الغامني

 .3"بطنت محادي بن سيدي أيب الةاسم أمباركةالثابتة عن ابطنة عمه السيد  عائشة 
كام الشرعية يتضح بأن الةضا  من خالل سجالت األح: مستندات األحكام القضائية -
باالعتماد  ،يستطندون يف أحكامهم ل ى الشرع اإلسالمي وفق املذهب املالكيكانوا توات  حكمة مب

لفةه املالكي كمختصر أوال عل  نصوص الةرآن مث السطنة احملمدية مث عل  أمهات الكتب يف ا
حتفة احلكام البن عاصم، ويتم لثبات نصوص الفةهاء من طرف الةاضي يف أحيان و اإلمام خليل 

معيطنة عطند الطنقق بأحكامهم يف مؤخر  العةد، ومن الطنصوص اليت يستطند لليها الةاضي األحاديث 
ال رسول اهلل صل  اهلل ولذلك اْسِتطناد من احلديث، ق:"الطنبوية، كما ناء يف نص العةد اآليت قوله

عمال "وكةوله يف نص حكم حبس 4"لن اهلل ملككم أياهم ولو شاء مللكهم أياكم: عليه وسلم
فكان "، وناء يف منوذج آخر5"ناظر يص مذهب أوصلشيخ خليل واتبع شرطه لن ناز كتخبةول ا
فكان مونب الفصل يف ذلك أن كل من له حياز  من مجيع هذه األرض فحيازته ثابتة له "آخر
 الةاضي، ويف حالة أخرى يثبت 6" بةول الشيخ خليل والشيخ بن عاصم يف حتفة احلكامعمال

حكمطنا برد مجيع املبيع املذكور :"حكمه وفق ملا ناء يف نصوص كتب أئمة املذهب املالكي، بةوله
رج أفعاله، وهي رواية اإلمام يف حتفة احلكام، ومعلن السفه رد ابن الف عمال بةول الشيخ بن عاصم

                                      
 .23/22/2966 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 1
 .62/2/2921 ،26ع ،2922-2922 ،م،س 2
 .16/27/2944 ،277ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .13/6/2942 ،274ع ،2922-2946 ،م،س 4
 .10/27/2921 ،02ع ،2922-2922 ،م،س 5
 .1/21/2921 ،92ع ،2922-2922 ،م،س 6
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ونص عل  ذلك غري واحد  األحكامابن الةاسم، ونةل الشيخ ابن سهل أن به الفتوى وتصدرت 
 .1"من أئمة املذهب

ويتم االستطناد يف بعض األحكام عل  نصوص الفتوى والطنوازل اليت أفىت فيها الفةهاء، فةد      
خذ نصيبها اث عل  أساس أهنا أمة جبوب أحكم الةاضي يف قضية مطنع زونة من حظها يف املري 

بكيت، وناء يف مألمحد بابا الت اجلزائري ل ى سؤال سعيد بن لبراهيم قدور  من مرياث زونها استطناد
بكيت يف نوابه مما استدل به الشيخ أمحد بابا التوالدليل عل  أخذ حظها من الثمن "نص احلكم

املسم  بكتب معراج الصعود ل ى جملوب  زائريللشيخ سيدي سعيد قدور  بن الشيخ لبراهيم اجل
من أن املسألة من باب الشك يف السبب، وذكر أن من أسباب امللكية الةهر واالستيالء،  2السود

وى اتضمطنته من الفتملا  4الغطنيةنوازل ، وكثريا ما يستطند الةضا  ل ى 3"والعلة لذا زالت زال معلواها
فما حرثه "، ومن مجلة ذلك من ناء يف ثطنايا العةود عن االستطناد ل ى نوازل الغطنية، ومطنهاحكامواأل

يف كتاب غطنية الشورى  وكذلك نصّ ":قوله وأيضا" فهو للمرياث لةوله يف نوازل الغطنية الزرع لزارعه
 ، ويستطند الةاضي يف أحكامه أيضا  5عل  أن جمرد األرسام العارية عن احلوز ال تثبت اها امللكية

عل  الُعرف املتبع يف األرضي الصحراوية فيما ال يتعارض مع نص  شرعي، ومن ذلك غراسة 

                                      
 .0/4/2942 ،221ع ،2922-2946 ،م،س 1

خاصة من البالد اليت تةرر لسالمها   ،عبيد اجمللوب من السودانال بيع ظاهر بيتعلق السؤال الذي بعثه سعيد بن لبراهيم  2
 :لسالويالطناصري ا: د انظرللمزي". معراج الصعود"محد بابا يف تةييده الذي مساهالشيخ أ وأنابه ،كبوربو وكانو وكاشطنه وغريها

الدار  ،دار الكتاب ،نعفر الطناصري وحممد الطناصري: تح،2ج ،األقص  االستةصا ألخبار دول املغرب: أمحد بن خالد الطناصري
 .262ص، 2924: املغرب ،البيضاء

 .13/6/2942 ،274ع  ،2922-2946 ،م،س 3

بن عبد الكرمي  حلقالةاضي عبد ا الشورى الذي أسسه من بني الطنتائج اليت ترتبت عن جملسعبار  عن فتاوى ونوازل كانت   4
لذ طالب اها قاضي اجلماعة من بعده الةاضي احلاج حممد بن عبد  ،"ديوان الشورى"وتعرف بـ (ه7072ت)الكرمي بن البكري
هذا األخري عكف عل  دراستها مث أضاف لليها ابطنه الةاضي عبد العزيز ما توصال لليه من أحكام ومجعها يف   ،الرمحن البلبايل
ورمز فيه للةاضي عبد احلق بالةاضي والشيخ عبد الرمحن بن  ،"السائل فيما وقع بتوات من املسائلغطنية املةتصد "كتاب مساه 

 بن عبد احلق حممد بن عبد الكرمي: انظر: انظر. أما البةية فذكرهم بأمسائهم األصلية ،عمر بالشيخ والبطنه الشيخ حممد باالبن
 .16ص ،اجلزائر ،أدرار ،متطنقيط ،خزانة أوالد الةاضي ،د ر ،نوهر  املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين: البكري

 11/4/2942 ،269ع. 29/4/2942 ،261ع ،2922-2946 ،م،س 5
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ن الةاضي يتبع فإمث بعد غرسها يظهر صاحب األرض،  ،عرف مالكهااألرض البور اليت ال يُ 
عل  حسب عرف أرضطنا  فهو موقف:"العرف املعمول به، وهذا ما وقفطنا عليه يف عد  أحكام مطنها

الشاسعة الصحراوية وهو من غرس وبطنا يف أرض يابسة حىت عمرت واخضرت فله نصف 
 .1"املغارسة
كما أن الةاضي يف بعض الةضايا كان يتطنةل ل ى عني املكان ملعايطنة املشكلة يف مكاهنا ولنراء       

الصادر  يف حةهما، خاصة لذا لألحكام  االمتثالحتةيق ميداين، أو من أنل للزام املتطنازعني عل  
اجلماعة  تعلق األمر بالعةارات وحدود ملكية األطراف، وهذا ما يكشفه الطنزاع الواقع بني

اريت الكأس وأوالد محز  مع موالي أحممد بن موالي الشريف بن سيد ـڤـاإلبراهيمية املالكة لف
، وعل  لثر الطنزاع قام ـارتنيڤلفـ، لذ ادعت اجلماعة أن هذا األخري أقام مانل وزرعا يف حرمي االعابد

د عبد الةادر بن أّب حمم حبضور قايد العرش بن عبد احلق البكري الةاضي حممد بن عبد الكرمي
بالتونه ل ى عني املكان قصد حتديد حرمي  بن حممد عبد الكرمي وخونة العرش حممد عبد اهلل

بعرش  ل ى قصر اجلديد وانتةل الةاضي حممد بن عبد الكرمي، 2باألرنام والعالمات  ـار ڤالفـ
بأمر احلاكم من أنل أن يشرف شخصيا عل  تةسيم أمالك قبيلة درمشاكة الغائبيني يف  تامست

فقالبطنا عل  حضور أهل عرش ... مطنا لعرش تامستقد"الصحراء، ومما ورد عن ذلك يف العةد قوله
 .3"2969ديسمرب22، فأت  من كل بلد شاهدها وكبريها ووقع االنتماع باجلديد يوم تامست

يستطند الةاضي يف حالة غياب احلجة والبيطنة الدامغة عل  أداء اليمني من القرفني أو من 
تطنازعني أو أحدمها زعني، وكان الةاضي يقلب من املوقد يقلب اليمني أحد املتطنا احد،طرف و 

أو  بتيمي أداء الةسم يف احملكمة أو يف ضريح مبجل كضريح الشيخ موالي سليمان بن علي
س السكان خالل هذه حبضور الشهود، وذلك ملا لبعض األضرحة من مكانة معترب  يف نفو  ـاينڤرال

شيئا من  بعد وفا  زونها بأهنا مل ختفِ  املرحلة، فةد حلفت يف احملكمة عائشة بطنت عبد اهلل

                                      
 .6/3/2922 ،427ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .9/2/2940 ،162ع،2922-2946 ،م،س 2
 .19/22/2942 ،261ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
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، 1"لله لال هو ما بدلت وال غريت شيئا من مال زوني سيدي حممد باهلل الذي ال: "أمواله، بةواها
لدى ضريح الويل  بقلب خصمه حممد الصاحل بن سيد أمحد وحلف أمحد بن قدور اخلطنفوسي
باهلل الذي ال لله لال هو علم الغيب والشهاد  وحق "، ونص الةسمالشيخ موالي سليمان بن علي

، حبضور نائب حممد الصاحل بن ..."الشيخ سيدي سليمان، أن ما شهد به الشاهد هذا الربكة
، 2حممد البلبايلأعن لذن الةاضي حممد بن  وحممد عبد الرمحن بن احلاج حممد الونةايل سيد أمحد

ومل يكن أداء اليمني باألمر ااهنّي بني الطناس، فةد يعتذر البعض عن أداء اليمني بعدما يقلب مطنه 
طولب عبد الةادر باليمني عل  لثبات "ذلك لما الستعظام األمر أو خلوف من عاقبة الكذب، فةد

 .3ا مض  لتعلق حق املشقرتي بهدعواه ونفي دعوى خصمه فاستعف  من اليمني عل  م
ال ، أن ومما نرى به العمل يف تدوين عةود البيع والشراء واملعاوضة وااهبة والزواج والق

له عدول يف كل من مطنقةة يثق فيهم ويف  ولمناكان يف العةد،   الةاضي ال يةبل شهاد  أي
 عترب عل  العةد يَ  ومبجرد تصديةهم شهادهتم، اهم دراية بأحوال الطناس وطبائعهم وأمالكهم،

ول حترير ا، لكن هطناك من العامة من حي4يف حكمه ايستطند لليه ةصحيحالوثيةة املةدمة الةاضي 
فةد أبقل ، عةده باستعمال شهود مغمورين يوثق اهم عةده، اجطنبا لعدم دفع مستحةات الشهود

عرش  عدلدون شهاد   لليه من قصر نومطناس عةد نيء به البكري الةاضي حممد بن عبد الكرمي
ل ى العدل املعروف  عوألزم صاحبه بالرنو  ،البختاوي شاهد املطنقةة اجلياليل بن عبد اهلل بوفادي

 .5لعةد حىت يصبح مةبوال  لدى احملكمة من أنل وضع امسه عل  ا
معيطنة يكون الةاضي عل  علم بفحوى الطنزاع وأطرافه وأسبابه، وقد يقلب مطنه  يف أحيان         

أطراف الطنزاع الفصل فيه، أو تةدمي رأيه األويل اجاه الطنزاع املقروح، لال أن الةاضي كان يةف موقفا 

                                      
 .12/27/2944، 99، ع2922-2946 ،م،س 1
 .21/9/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .19/4/2942 ،227ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .9/2/2922، 1، عس، ر،ل 4

 12يوم  ،مبطنزله بتمطنقيط ،(طريةة عمل الةاضي)مةابلة شفهية(: حفيد الةاضي)احلاج عبد الرمحن بن عبد الكرمي بكراوي 5
 .مساء17عل  الساعة  ،1729ابريل 
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يقلب من املتطنازعني احلضور ل ى اجمللس  ، عطندهاتهعائل داخل حياديا  خاصة لذا تعلق األمر بطنزاع
  واحلجج األدلةالشرعي بشكل رمسي، من أنل وضع الةضية يف مسارها الةانوين، ويةوم أوال جبمع 

عرب مراسلة الةايد  كما هو معمول به مع مجيع الةضايا وكأن الةاضي ال يعلم شيئا من الةضية،
عايطنة الةضية، ملبدورهم ل ى أطراف الطنزاع تونهون يحبيث العدول املشهورين يف املطنقةة،  وعن

، وهذه حالة 1وبعدها يتم تةدمي ما توصلوا لليه من معلومات ل ى الةاضي للفصل يف الةضية
بن حممد بن العالمة الشيخ عبد الكرمي  اخلالف الواقع بني حفد  األنل الشيخ حممد اجلزويل

، حيث تةدموا ل ى الةاضي حممد بن ، عل  أمر زاوية ندهم الشيخ حممد اجلزويلالبكري احلانب
التحبيس، فونده  وثيةةمر ل األثبات ما أونبه الشرع، فقلب مطنهم أو إل البكري عبد الكرمي

مطنها أن احلوز يكون بيد ابطنه الفةيه حممد  ا  فيه شروط احملبس ، واشقرتاط"صحيح املبىن واضح املعىن"
، "بيد من ظهرت جنابته وتةواه من أوالد صلبه خاصة"، وبعده يكون احلبس بن حممد اجلزويل

أن يعيطنوا  احملبس، طالب عل  شهاد  اجلماعات والعدول من متطنقيطوبعدما ثبت للةاضي شروط 
له من هو أحق حبياز  احلبس من أحفاد املبحس ممن تتوفر فيهم الشروط، فةامت لدى الةاضي 

ن قرارهم الفصل بأن ومجاعته بأهنم انتمعوا وتعرفوا عل  شروط احملبس، وكا شهاد  قايد متطنقيط
أصدر  الصاحل، واستطناد ل ى هاته الشهاد  الشيخ حممد عبد السالم بن حممد ارتضوا ملشيخة الزاوية

 .2ر زاوية ندههو متويل أم أن يكون الشخص املعني من طرف مجاعة متطنقيطب الةاضي حكمه
عل  مطنصب قضاء اجلماعة التواتية وفق ما كان يتم  أقرت فرنسا : قضاة المحكمة الشرعية -

به العمل قبل االحتالل، مع عمل بعض التغريات اجلزئية من تطنصيب جملس يتكون من فةيه يف 
ن صفة الةاضي، جيتمعون  مطنصب قاضي اجلماعة ويساعده فةيهان آخران برتبة باش عدل يأخذا

كل ثالثة أشهر أو شهرين حسب احلانة، بدعو  من حاكم امللحةة، وكان يف بداية األمر مةر 

                                      
 .املصدر نفسه 1
  .10/27/2921 ،02ع ،2922-2922 ،م،س 2
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احملكمة يف مسكن الةاضي بكوسام مث حتول ل ى مةر امللحةة بأدغاغ، وكان من تو ى خقة الةضاء 
 :1أول األمر

سطنة  تو ى خقة الةضاء :2(م2971/ه2629ت )د احلبيب البلبايلمحبن أأحممد الةاضي -
أقرته اإلدار  االستعمارية عل   ، وبعد احتالل توات3بتوات قبل االحتالل الفرنسي 2991

خلفه يف مطنصب  2971مطنصب الةضاء، متخذا من بيته مةرا جمللس لةضاء، وبعد وفاته سطنة 
، وسار فيه 4(م2922/ه2619ت) الةاضي عبد اهلل بن أمحد احلبيب البلبايل وهأخ الةضاء

أستاذي ومالذي ومطنته  " البكري بسري  حسطنة، قال عطنه تلميذه الةاضي حممد بن عبد الكرمي
ودادي ونور فؤادي وغاية مةصدي وعطنصر مدادي، شيخ الشيوخ بالديار الصحراوية، وحامل لواء 

يفزع لليه علماء الصحراء يف نل املشكالت وعطند ... األمة احملمدية، ققب الشورى وقاضي الورى
 " جتهوقوع احلوادث املهمات، اتفق العدو والصديق عل  براعته وصد  اه

 :كما رثاه بةصيد  ناء يف مقلعها
 اينــــــــــــرعا بالذي دهذوضةت  شجاين فرا  من أسىن فوأدي             
 ونار الشو  ضاءت بامتحان     ين ااهوى ملعان بر ــــــــظــــــــــــيالح         

                                      
كلية العلوم   ،حممد حوتية. لشراف د ،مذكر  مانستري ،خصائصها ،نوازاها ،املالكية أعالمها حاضر  توات: زهري قزان 1

 .94-96ص ص ،1722-1727،اجلزائر ،درارأ ،اإلسالميةاالنتماعية والعلوم 
اخذ العلم عن والده وعن الشيخ حممد عبد  ،م من أسر  مشهور  بالعلم والصالح2961/ ه2149سطنة  ولد بةصر ملوكة 2

للمزيد .  2971وظل به ا ى غاية وفاته سطنة  ،2991تو ى مطنصب الةضاء سطنة  ،تصدر للتدريس والفتوى ،العزيز البلبايل
 ،بين مسوس ،مطنشورات احلرب ، 1ط ، هـ24هـ ل ى الةرن 22ن الةرن م التاريخ الثةايف إلقليم توات: الصديق حاج امحد :انظر
دار هومه،  ،الشجر  املرنانية يف التعريف باألسر  البلبالية الركانية: أمحد بن حممد بن حسان .92ص  ،1722: اجلزائر

 .266، ص1727اجلزائر، 
 ،220ص ،املرنع السابق: أمحد العماري 3
تتلمذ عل  يد والده الشيخ أمحد  ،م2964/هـ2127هو الشيخ عبد اهلل بن الشيخ أمحد احلبيب ولد بكوسان سطنة  4

 البكري رميالكوالةاضي حممد بن عبد  وأخذ عطنه ابطنه الةاضي أبو زيد عبد الرمحن وابن أخيه الةاضي حممد بن أحممد ،احلبيب
تويف بكوسان سطنة " فؤادي وغاية مةصدي وعطنصر مداديأستاذي ومالذي ومطنته  ودادي ونور "الذي حاله بةوله

 . 10-13ص ص ،املصدر السابق، نوهر  املعاين: البكري بن عبد احلق حممد بن عبد الكرمي: انظر. م 2922/هـ2619
 .46ص ،1771، زائراجل ،دار هومه ،ققف الزهرات من أخبار علماء توات: عبد العزيز سيد أعمر
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 1الفانـــــــــاليب متحــــــــــــما يف قــــــــهورا      ـــــــارا ونـــــــــــــــــــَخفةت بذكره ن         
كان معه يف اجمللس كل من   الذي ويبدو أن الةاضي عبد اهلل بن أمحد احلبيب البلبايل

يف مرتبة باش  2والةاضي العريب بن احلاج أحممد التمطنقيقي البكري البلبايل احلاج بن نيالةاضي
قسموا "عدل، وملسطنا يف عةد وقفطنا عليه أمساء الةضا  الثالثة مع بعض يف عةد واحد، مبا نصُّه 

شيخطنا سيدي عبد اهلل بن : ذلك لنصافا بيطنهما، ملا وند من اإلذن الصادر من الةضا  الثالثة
سيد احلاج جنل املةدس باهلل سيدي البكري والةاضي سيد العريب بن  شيخطنا أمحد البلبايل والةاضي

قد ترك  مطنصبه بعد مرض أمل  به يف آخر عمره  ، ونظن أن الةاضي عبد اهلل البلبايل3"احلاج حممد
من طرف هذا األخري، وذلك  ونود عةود ممضية، وهو ما يثبته للةاضي احلاج بن البكري البلبايل

السقر األول من العةد ناء يف يثبت ذلك ما ، وقبل سطنة من وفا  الةاضي عبد اهلل البلبايل
عمالة وهران، لدى قاضيها  قسم عني الصفراء ملحةة توات باحملكمة الشرعية بريو أدغاغ":قوله

يوم االثطنني الرابع والعشرين من صفر اخلري ...وشهوده العالمة سيد احلاج بن الفةيه سيد البكري
يف هذا املطنصب ل ى غاية وفاته  احلاج ، وظل"(م2927مارس3)ألفعام مثانية وعشرين وثالمثائة و 

 .4م2921سطنة 
خلفه عل  رأس  5م2921/ه2667 سطنة بعد وفا  الةاضي احلاج بن البكري البلبايل       

، مبساعد  كل من حممد عبد 6بن أمحد البلبايل الةضاء باحملكمة الشرعية الةاضي حممد بن أحممد

                                      

 .10ص ،السابقاملصدر نوهر  املعاين، : عبد الكرمي البكريحممد بن  1
أخذ العلم عن الشيخ  ،م2926هو الشيخ العريب بن احلاج أحممد بن احلاج الصديق بن أيب مدين التمطنقيقي ولد سطنة   2

حول  تةييد. م2969تويف سطنة  ،وعن الشيخ حممد بن عبد الرمحن األنصاري ،أمحد املساوي التمطنقيقي امللةب بديدي العامل
 اجلزائر ،أدرار ،متطنقيط ،بيد احلاج احلسن بابا التمطنقيقي ترمجة الشيخ العريب بن احلاج أمحد التمطنقيقي،

 .19/9/2947 ،97ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .أدرار ،تيمي ،بكوسام خزانة سيدي عبد اهلل البلبايل ،بيد القيب شاري تةييد حول علماء كوسام 4
 .تةييد حول قضا  توات، خزانة بن الوليد، أدرار، اجلزائر 5

أخذ العلم عن والده  ،م2937/ه2100ولد بكوسام سطنة (: م2962/ ه2624ت)البلبايل الةاضي حممد بن أحممد 6
 م2962ل ى غاية وفاته سطنة  وظل به ،م2921سطنة  تةلد مطنصب الةضاء، وعن عمه الشيخ عبد اهلل بن أمحد احلبيب البلبايل
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الةاضي العريب بن احلاج  ةاستمراري، مع يف مطنصب باش عدل 1بن الةاضي عبد اهلل البلبايل الرمحن
أمساء ذكر  ،622عدد 2949فريلا 16أحممد التمطنقيقي يف مطنصبه، وقد ناء يف حكم مؤرخ بـ

حكما مسجال يف احملكمة الشرعية عل  يد الةضا  الثالثة سيدي حممد بن :"قضا  احملكمة بةوله
سيدي أحممد وسيدي العريب بن سيدي احلاج أحممد وسيدي عبد الرمحن بن الشيخ سيدي عبد 

كم مؤرخ وحب"، ووردت أمساؤهم يف نص آخر مضمطنه 2"2921أكتوبر 2اهلل مؤرخا بيوم 
مسجل بيد الةضا  الثالثة الشيخ العالمة الةاضي سيد حممد ابن الشيخ األكرب  2922اكتوبر6

ابن شيخيطنا العالمة الطنوراين الةاضي  سيد أحممد والشيخ الةاضي سيدي أيب زد حممد عبد الرمحن
الستغراب ل ملثريوا. 3"سيد العريب بن احلاج أحممدأيب الفتح سيدي عبد اهلل والشيخ الةاضي الربكة 

مطنصب رئاسة احملكمة الشرعية؟ حيث  التمطنقيقي الةاضي العريب بن أحممد هطنا هو ملاذا مل يتول  
هم أقل  قد توفوا، ومن أت  يف أماكطنهم نالحظ أن كل من كان معه يف مطنصب الةضاء أول األمر

أو نتيجة  ؟فهل يعزى ذلك ل ى تعفف الفةيه العريب من تو ى املطنصب ،مطنه خرب  يف جمال الةضاء
 !األسر  تلك داخل ا  األمر مستمر  ملكانة العائلة البلبالية يف هذا اجملال نعل

نتيجة  عشرينن التصف العةد الرابع من الةر تغريت تشكيلة هيئة جملس الةضاء يف مطن
، وقبله بسطنة تويف 2962سطنة  البلبايل لتزامن وفا  أعضائه، فةد تويف الةاضي حممد بن أحممد

، الذي خلفه ابن عمه (م2964/ه2626ت)بن عبد اهلل البلبايل الةاضي حممد عبد الرمحن
فالظاهر أنه ختل  عن مطنصبه مطنذ سطنة  محدأ احلاج ، أما الةاضي العريب بنالبلبايل سامل بن عبد اهلل

، وخلفه الةاضي 4سطنة 93م وعمره 2969ب العجز والكرب يف السن، فةد تويف سطنة بس 2964
 .البكري الةاضي حممد بن عبد الكرمي

                                      

وبعد وفاته تو ى التدريس مبجلسه وكان ممن تتلمذ عل   ،أخذ العلم عن والده ،م2936/ه2197سطنة  مولد بةصر كوسا 1
م وظل به 2922/ه2667تو ى مطنصب الةضاء سطنة  ،والشيخ أحممد بن أمحد الكوسامي ،الشيخ عبد الةادر البلبايل: يده

 .92ص ،سابقالرنع امل: حلاج أمحدالصديق ا: انظر ترمجته .م2964/ه2626ل ى غاية وفاته سطنة 
 .19/21/2921 ،96ع،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .16/4/2949 ،622ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .17/2/2949 ،610ع،2922-2946 ،م،س. استخلصت وفاته من سجالت احملكمة الشرعية 4
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هو  2962سطنة البلبايل بعد وفا  قاضي اجلماعة حممد بن أحممد ا  لكن ما مل يكن متوقع
 البكري أن يتو ى املطنصب فةيه آخر من خارج العائلة البلبالية وهو الةاضي حممد بن عبد الكرمي

حول حيثيات املوضوع  ياو بكر مر مع حفيده احلاج عبد الرمحن أل، ويف مطناقشتطنا لالتمطنقيقي
يتو ى  كان  دها منوكيفية انتةال املطنصب ل ى نده، وضع فرضية األعباء االنتماعية اليت يتكب

ىن وى والدعاوى يتم الوصول اها ل ى مةر سكاة، حبيث أن معظم الشكمطنصب قاضي اجلماع
ويوفر اهم القعام من مأكل  املتخاصمنيالةاضي، األمر الذي يدفع بالةاضي ل ى أن يطنفق عل  

حتتضن أصحاب الدعاوى، فةد تعفف الةاضي  ومشرب، ويف ظل عدم ونود زاوية يف كوسام
لونود زاوية نده  بله الةاضي حممد بن عبد الكرميعن تو ى هذا املطنصب، وق سامل بن عبد اهلل

، وتشكل بذلك 1، وأيضا لسعة علمه ومتكطنه من كل اجلوانب املعرفية واألخالقيةسيد البكري
عالم بن  ، وأيببلبايلسامل بن عبد اهلل الأما ةاضي حممد بن عبد الكري البكري، اجمللس من ال
 .2فكانا يف مطنصب باش عدل أحممد البلبايل

م، ابتدأ تعليمه 2996/هـ2677سطنة  بتمطنقيط 3بن عبد احلق ولد حممد بن عبد الكرمي         
مث انتةل به والده ل ى  حيث حفظ الةرآن الكرمي وبعض املتون الفةهية، األويل يف مسةط رأسه،

، حيث الزمه ملد  مثاين سطنوات ألخذ العلم عل  يد الشيخ عبد اهلل بن أمحد البلبايل مقصر كوسا
دعا له  ل  لناز  من شيخه فيما أخذه عطنه،بعدها عاغقرتف خالاها من خمتلف العلوم، مث حتصل 
اهلل، لئن كان  ةمَ ظَ وعَ "ت له مع بعض األعراب بةوله شيخه باخلري عطندما أنةذه من مشكلة وقع

افتتح جملسا   بعد رنوعه ل ى متطنقيطو ، "العلم يؤخذ من الرؤوس فإين أعقيه لك من رأسك ورنلك
، وذلك قبل توليه الةضاء، لكطنه أغلق جملسه ابن عمه الشيخ سيد أمحد ديدي علميا  ل ى نانب

                                      
 12يوم  ،مبطنزله بتمطنقيط ،(طريةة عمل الةاضي)مةابلة شفوية(: يد الةاضيحف)احلاج عبد الرمحن بن عبد الكرمي بكراوي 1

 .مساء17عل  الساعة  ،1729ابريل 
من سعاد  السيد الةبقان ففرنة حاكم ملحةة "ناء يف رسالة بعث اها حاكم امللحةة للباش عدل سامل بن عبد اهلل ما نصه 2

املراد مطنك أن تكون عل  الساعة اخلامسة صباحا أمام الةصبة : عدل، السالم عليكم وبعد توات ل ى السيد سامل الباش
 :الةبقان ففرنة حاكم ملحةة توات. "والسالم. لتذهب معي ل ى سايل لفصال أراضي فرفوي والقيب بن علي بن الوحسطنني

  .ار، اجلزائر، خزانة كوسام، أدر 2/27/2921، د ر، رسالة ل ى الباش عدل سامل بن عبد اهلل
 (.22)انظر صور  الةاضي يف امللحق رقم 3
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بإيعاز من الةاضي حممد بن  1م2962بعد توليه الةضاء، تويل مطنصب الةضاء يف شهر ديسمرب 
الةاضي املطنفذ والرنل : "مباحثات عديد  بةوله اتية بعدالذي أشار عل  اجلماعة التو  أحممد

بن عبد احلق  ف الةاضي حممد بن عبد الكرميخلّ ، "بن عبد احلق الكفء هو حممد بن عبد الكرمي
بعد  الم يف أخبار املغربدر  األق، ةية يف املطناقب البكريالكواكب الرب : هامطن العديد من املؤلفات

حاشية عل  شرح السيوطي عل  -نوهر  املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين، اإلسالم
 .2م2922أوت  24/هـ2604ذي احلجة  12يوم األحد  ألفية ابن مالك تويف بتمطنقيط

الةاضي ، تو ى مطنصب الةضاء أخوه 2922سطنة  بعد وفا  الةاضي حممد بن عبد الكرمي       
حسب عةود - ، بعدما كان بتونس( م2903/ه2693ت )عبد احلق بن عبد الكرمي البكري 

يشهد عل  العةود املسجلة ( شاهد)عدل ة بتونسميثل بالطنسبة للجالية التواتي -مسجلة هطناك
هطناك، وكان استةدامه بقلب من اجلماعة التواتية وبأمر من السلقات الفرنسية اليت أرسلت يف 

برأي  ا  ، وظل اهذا املطنصب حيكم مبا أنزل اهلل آخذوكان يوم ذاك بتونس بعد وفا  أخيه، طلبه
كل من الشيخ احلاج يف مطنصب باش عدل  لفةهاء والعلماء، وكان معه يف جملس الةضاء بأدرار ا

والشيخ احلاج احلسن بن حممد  3"ديدي"امللةب بـ بكراوي نومطناس بن حممد عبد الرمحن أمحد
 .4م2903استمر الةاضي اهذا املطنصب ل ى ما بعد االستةالل حىت سطنة  العريب وقد

                                      
 يأمر فيها الةاضي سامل بن عبد اهلل ،الةبقان نرزنسكي حاكم ملحةة تواتمراسلة بعث اها استخلصت هذا التاريخ من  1

ويأخذ عطنها كل األرسام والعةود اليت خلفها املرحوم  البلبايل بأن يتونه ل ى زونة املرحوم الةاضي حممد بن أحممد البلبايل
 ،416ع ،رسالة ل ى الةاضي سامل بن عبد اهلل: ينرزنسك الطنةيب .بن عبد احلق ويسلمها للةاضي حممد بن عبد الكرمي

 .خزانة كوسام ،62/21/2962
 .291-297ص ص ،املرنع السابق: عبد احلميد بكري 2
فظ عل  يد الةرأن الكرمي، مث انتةل ل ى م من أسر  علمية، ح2979أمحد ديدي البكري الطنومطناسي سطنة  احلاجولد الشيخ   3

املدرسة البكرية بتمطنقيط عطند شيخه وابن عمه سيد أمحد ديدي البكري رفةة ثلة من التالميذ أشهرهم احلاج حممد بلكبري، 
التحق مبجلس قضاء توات رفةة ابن عمه  2922رنعها بعدها ل ى نومطناس ونلس هطناك للتدريس واإلمامة، مث يف سطنة 

مةابلة شفهية، : احلاج الكبري بن سيد أمحد ديدي البكراوي. 2909عبد اجلق، وظل به ل ى أن وافته املطنية سطنة الةاضي 
 .مطنتصف الطنهار 21، 17/21/1729نومطناس، 

الةاضي  يهمطنصب الةضاء بعد وفا  أختو ى  ،من أسر  مشهود اها بالعلم والصالح ،م بتمطنقيط2999/ه2673ولد سطنة  4
 .296ص ،نفسه ،م2922/ه2604بن عبد الكرمي بن عبد احلق سطنة  حممد
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مرحلة االحتالل  طيلةطنصب الةضاء استمر مل العائلتني البلبالية والبكرية تةلدويبدو أن 
 حبكم املستوى العلمي لألسرتني، وأيضا بفضل انتمائهما ل ى حاضريت متطنقيط الفرنسي عل  توات

ن بةاء الةاضي يف مطنصبه ألقات الفرنسية احلاكمة، و ذات الثةل التارخيي والعلمي وتيمي مةر الس
زل من الةضا  الذين تربعوا عل  مطنصب قضاء مرهون لما بعجزه أو وفاته، حبيث ال يوند من عُ 

  .احملكمة الشرعية

 سيةالثورة التحريرية ومواجهة المشاريع الفرن: ثانيا 

م وذلك 17ل ى الثالثيطنات من الةرن  تعود البوادر األو ى للحركة الوططنية مبطنقةة توات
ستمرار االحتالل نتيجة بروز عوامل سامهت يف تبلور الوعي الوطين لدى السكان نتيجة ال

طرح حراء و ويف ظل نفي بعض الطنشقاء السياسني ل ى الص ،الفرنسي للمطنقةة بطنظامه العسكري
 يف األراضي ملقالب ختص تعويض احلكم العسكري باحلكم املدين اجلزائرية احلركة الوططنية

 انعكس كل ذلكمهت يف منو الوعي السياسي والثوري، سا، كل هذه الظروف الصحراوية
فتح و من خالل نشر أفكارها اها احتضان العائالت الكبري  واملتطنفذ  لألحزاب الوططنية، ودعمها ب

 . 1باملطنقةة تب اهامكا
، يف تكوين فئة من الشباب هام   الداخلية اليت تأسست باملطنقةة دور   كان للمدارس الةرآنية

الشيخ سيد وكانت البادر  األو ى من هذا الطنوع مع منو الوعي الوطين ، يف  ا  ت دورا  بارز باليت لع
نوا  لتأسيس  ، مثلت بذلك2967سطنة  بتمطنقيط داخلية مدرسةام الذي أق 2البكري أمحد ديدي

مطنها مدرسة تلميذه الشيخ احلاج حممد نذكر ن، أخرى من طرف تالمذته وفةهاء آخري مدارس
                                      

 .13 ،املرنع السابق: دمحان توايت وآخرون 1
بدأ  ،صالحالعلم و بال مشور نشأ يف بيت ،م2991/ هـ2199سطنة  بتمطنقيطالبكري ولد أمحد ديدي بن حممد العامل  2

مث انتةل ل ى قصر كوسان عطند  ،مث أخذ الفةه والطنحو عل  يد أخيه الةاضي البكري ،الب عبد الواحدتعليمه األول عل  يد الق
نال يف هنايتها لناز  يف صحيح البخاري قام بتأسيس مدرسة داخلية تةوم بإيواء القلبة وذلك  الشيخ عبد اهلل بن أمحد البلبايل

ليواء القلبة مد  مع هتتم بتةدمي العلم  اليت األو ى من نوعها يف لقليم توات الديطنية الداخلية م كانت هذه املدرسة2919سطنة 
ودورها االنتماعي والثةايف  البكرية الزاوية: عبد اهلل بابا: للمزيد انظر. م2922نويلية  17 تويف بتمطنقيط ،لقامتهم باملدرسة

كلية العلوم   ،عبد الكرمي بوصفصاف.لشرف د ،مذكر  مانستري ،م1777–2077/هـ2412-2221من بتوات 
 .224-226ص ص ،1721-1722 ،اجلزائر ،أدرار ،اجلامعة اإلفريةية أمحد دراية ،االنتماعية والعلوم اإلسالمية
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، وأسس الشيخ موالي 2942وقبلها كان قد أنشأ مدرسة بتيميمون سطنة  ،2949بلكبري بأدرار 
، وسامهت هذه املدارس املستحدثة بتوات 2944اإلدريسي مدرسته بسايل سطنة  أمحد القاهري

 .1حركة فكرية وتعيلمية، كان اها الدور الكبري يف تطنوير الوعي الوطين والثوري ظهور ل ى
من التواتيني بعد يف منو الوعي الوطين لدى فئة  للحرب العاملية الثانية األثر الكبريكان 

وحتويلهم ل ى املطناطق الشمالية، أين متكطنوا من معايشة  باب من املطنقةة يف فرقة املهاريةاجطنيد ش
الواقع السياسي ومالمسة نشاط احلركة الوططنية واإلطالع عل  ما جيري يف الساحة الوططنية، وأدى 

عل  شاكلة فرحات عباس وبن  نفي بعض الزعماء الوططنيني ل ى املطنقةة وانتةال بعضهم ل ى توات
الدين وشوشان حممد وحممد بن املختار واتصال شباب اهم األثر احلاسم يف منو الوعي الوطين، 
األمر الذي عجل بفتح مكاتب ألحزاب وططنية، مطنها حزب حركة االنتصار للحريات الدميةراطية 

مكتب بأدرار، ترأسه أول األمر  بةي عبد احلفيظ بتأسيس الذي أوعز ل ى ممثله اجلهوي ببشار
 . 2رفةة بعض املطناضلني الشباب د  احلاج عبد اهللخب

للحريات  أسو  حبركة االنتصار ورار ڤالتطنظيمات السياسية بفتح مكاتبها بتوات و قامت
 ورار ڤـمكتب حزب االنتصار للحريات الدميةراطية ب عبد العزيز ، فةد ترأس أقاسمالدميةراطية

وموالي  عبد الةادر بوحاد  كل من اليت مثلها وأدرار، ونفس األمر كان جلمعية العلماء متثيلها
 2949انتخابات ة يف مطناسبات سياسية، كشكيالت السياسية نشاطات علطنيذه الت، وكان اهزعرور

للحريات الدميةراطية خاصة بعد تزوير  الطنسبة ملطناضلي حزب حركة االنتصاروأخرى سرية ب
 .3االنتخابات والزج بعطناصر مطنهم يف السجن

بثور  التحريرية  التحا  توات تأخر : 0012-0011الثورة التحريرية ب إلتحاق توات -2
وتيدكلت ومطناطق  ورار ڤومل تكن الوحيد  يف هذا األمر، فةد تأخرت أيضا  2923ل ى سطنة 

                                      
 .10ص  ،املرنع السابق: دمحان توايت وآخرون 1
 .19-10ص ص ،املرنع نفسه 2
 67-19ص ص  ،نفسه 3
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، فحسب رواية اجملاهد أمحد عبد العزيز  1عديد  من الوطن، ألسباب تطنظيمية ولعالمية وتعبوية
ة من اجملاهدين من ل قياد  الطناحية االو ى املطنقةة الثامطنة الوالية اخلامسة جمموعكانت البداية بإرسا
للةيام بعملية التوعية والتعبئة، وكان  2923والسي محز  والسي عبد الوايف قبل  بيطنهم السي علي

، ونتيجة اهذه االتصاالت مت تأسيس جلطنة 2انقالقهم من نبل أكروز بااجاه قصور العر  الغريب
، باإلضافة ل ى بوحاد  عبد الرئيس أقاسم عبد العزيز: مكونة من التحرير مبطنقةة تيميمون نبهة
، مهمتها وبودواية بدواية ومحداوي محو وسلكة بومدين والبشري العامري وسطنيسطنة دربايل الةادر

، 3تطنحصر يف لنشاء مراكز للتموين وتفعيل االتصال مع الشخصيات الفاعلة يف املطناطق اجملاور 
 وأولف وعات يف تطنةالهتا الةوافل التجارية العابر  للمطنقةة من قصور تواتواستغلت هذه اجملم

املدعو " بلعيد أمحد"اليت نرت بني مبعوث نبهة التحرير ل ى املطنقةة  توعني صاحل، وأدت اللةاءا
ل تكوين نيش من املهارى، يتم والعطناصر الوططنية، ل ى ضبط اخلقو  األو ى من أن" سي فرحات"

واملخصص  4التحضري اهرواهم من اجليش الفرنسي لثر االنتماع السطنوي املطنظم حباسي صاكة
 .5لتةسيم املهارى عل  املطناطق

 ا  نطندي 17بدأت االتصاالت اليت متت تؤيت أكلها مع بعض املهارى اجلزائريني وعددهم 
طنهم الزاوي مول اجديد عةودهم مع اجليش الفرنسي، مقبل  ،2923اكتوبريف حاسي فرسيةة 
خل كتيبة املهارى، واستغل اوهو ما يدل عل  بداية التمرد د وبلعةون أمحيد  حممدالفرعة وااهاامي أ

 .6بالتطنسيق مع املهارى األخرين يف حاسي صاكة نيش التحرير هذا التمرد ليكلف هذه اجملموعة

                                      
بوعالم .لشراف د، مذكر  مانستري ،2931و 2923ما بني  الطنضال السياسي والثوري يف لقليم توات: الصايف ختري 1

 .03ص  ،1721-1722 ،اجلزائر ،نامعة بشار ،كلية اآلداب واللغات والعلوم االنتماعية واإلنسانية  ،بلةامسي
 .90ص  ،د س ،اجلزائر ،دار رحاب ،حممد معروف نلول: لشراف ،صحراؤنا يف موانهة االستعمار: أمحد عبد العزيز  2
 ،مطنشورات مجعية مشعل التاريخ ،2931-2924 السجل التارخيي لشهداء الثور  التحريرية لوالية ادرار: عمور  بلبشري 3

 .19-19ص ص ،1724 ،اجلزائر ،مديرية اجملاهدين لوالية ادرار
وهي نةقة مائية خالية من السكان اقام اها اجليش  ،كم امال شر  مديطنة تيميمون  97يةع عل  بعد  حاسي صاكة 4

 .66ص ،املرنع السابق: توايت دمحان وآخرون: انظر. الفرنسي حمتشدا عل  اثر انتفاضة حاسي صاكة
 .9ص ،1770أفريل  ،6ع ،أدرار ،جمموعة الةروط  ،جملة الطنخلة ،2ج ،"معارك العر : "د بن يعةوبعبد اجملي 5
 .9ص ،2ج ،نفسهاملرنع  6
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وذلك عشية تطنفيذ العملية الطنوعية األو ى  26/27/2920مت عةد لةاء حتضريي سري يوم 
والفضيل  وسليمان بن عبد اهلل وحممد بن دمحان( العقشان)امللةب بـ حبضور كل من حطناين علي

باعتبارهم مسؤويل أفواج يف فرقة املهارى، وأفض  اللةاء ل ى االتفا  عل   وحممد اغريس بشراير
، 1ائريني الذين سيطنسحبون من الكتيبة الفرنسيةحتديد وقت الةيام بالعملية، ومصري املهارى اجلز 

مع الطنةيب  حباسي صاكة من املهارى التابعني لكتيبة مهارى توات 36وكان اللةاء السطنوي حبضور 
زع اجملموعة احلاضر  عل  ، أين و 2920أكتوبر  24يوم  ناك صوايي قائد كتيبة مهارى توات

مساء نفس اليوم متجها يف خط العود  ل ى مةره  ثالثة مواقع، بعدها غادر صوايي حاسي صاكة
مع جمموعة االتصال اليت " العقشان" الرئيسي بأدرار، يف الغد بدأ اجملطندون يف فرقة املهارى برئاسة 

 ملية ااهجوم عل  اجلطنود الفرنسيني املتوندون يف موقع حاسي صاكةبةياد  ااهاامي أحممد بتطنفيذ ع
نطنود  9من املهارى، وقتل  36واالستيالء عل  املعدات واالسلحة، وانتهت العملية بفرار 

مطنظار، ومذياع  22وخرطوشة،  2777وبطندقية،  32ومجال 127فرنسيني، واالستيالء عل  
 .2اتصال

يف حتريك اآللة العسكرية الفرنسية اليت قامت بشن محلة  ت انتفاضة حاسي صاكةسامه
من نفس الشهر، اسُتعملت فيها القائرات احلربية  14أكتوبر ل ى  29عسكرية عل  املطنقةة من 

سكرية حبصيلة وحتقيم آبار املياه ، انتهت احلملة الع 3لضرب الفارين املتواندين حباسي أنديد
آبار، واعتةال  2من املهارى، وتدمري  11مجل، واستشهاد 221الةضاء عل  : أولية متثلت يف

 .4من املواططنني 27
تطنةلوا ل ى حاسي تاسلغة أين وندوا فرقة مكونة من  بعد فرار املهارى من حاسي صاكة        

فرحات يف استةبااهم من أنل تطنظيم هجوم عل  طاقم شركة من نيش التحرير بةياد   ا  نطندي 47
شخص، تعمل عل  التطنةيب  عن املواد القاقوية الباططنية، بعد رصد حركة  42بقرتولية مكونة من 

                                      
 .93ص ،املصدر السابق: محد عبد العزيزأ 1
 .9ص ،2ج ،املرنع السابق :عبد اجمليد بن يعةوب 2
 .272ص ،املصدر السابق: أمحد عبد العزيز 3
 .9ص ،2ج ،املرنع السابق :عبد اجمليد بن يعةوب 4
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بالةرب من حاسي تسلغة مت لعقاء  2920نوفمرب  3شاحطنات الشركة املطنةبة عن البقرتول يوم 
، وبعد مشادات باألسلحة مت الةضاء عل  أفراد األمر من قبل فرحات بااهجوم عل  الشاحطنات

وللةاء  بطندقية، ورشاش، ومسدس، 23يالء عل ، مع االست1الشركة وتدمري الشاحطنات العسكرية
 . 2الةبض عل  نطنديني فرنسيني، أما خسائر اجملاهدين فكانت استشهاد نطندي واحد

وس العاملني يف الشركات أدخلت هذه العملية الطنوعية جليش التحرير اخلوف يف نف        
البقرتولية، وبذلك ضربت االقتصاد الفرنسي يف الصميم، وبعد وصول أنباء مةتل كل طاقم الشركة 

عل  رأس  2920نوفمرب 26يف  البقرتولية ل ى آذان اجليش الفرنسي تطنةل العةيد بيجار ل ى تيميمون
كتيبة املهارى، باإلضافة ل ى طائرات حربية   رنل من 207ومظلي، 2777قوات مكونة من 

كلم   97للتفتيش والطنةل، وبعد رصد حركات اجملاهدين يف مطنقةة حاسي غمبو الواقعة عل  بعد 
مبهامجة اجملاهدين  12/22/2920، مت لعقاء األمر من طرف بيجار يف امال شر  تيميمون

، حيث مُحل اجلطنود املظليني عل  منت 3حممد بن ااهاامياملتواندون حباسي غمبو برئاسة 
القائرات، وأثطناء لنزااهم باملطنقةة احملدد  وندوا مةاومة شرسة، أدت ل ى مةتل العديد  مطنهم 

ة جماهدين من احملتجزين، أما البةي 27نطندي ولعدام  41وانتهت املعركة يف املساء بعد استشهاد 
 .4انسحبت لالختباء يف مطناطق معد  سلفا  

من أنل " Èclairالوميض "أدت معركة حاسي غمبو بالعةيد بيجار ل ى لطال  عملية        
 مالحةة اجملاهدين املتواندين بالعر  الكبري بعد املعركة األخري ، حيث اختذ من حاسي بوخاللة

مركزا له، الحتوائه عل  مدرج للقائرات أقامته  ال غرب تيميمونكلم ام217الواقع عل  بعد 
، واختذ بيجار من هذا 29205ديسمرب  6الشركات البقرتولية، حيث نةل لليه العتاد واجليش يوم 

املركز مكانا لتعذيب املدنيني واستطنقاقهم وتصفية املشتبه فيهم، وبعد وصول أنباء عن ونود 

                                      
 .9ص  ،2ج ،املرنع نفسه 1
 .272-274ص ص  ،املصدر السابق: محد عبد العزيزأ 2
 .270ص ،املصدر نفسه 3
 .22-27ص ص  ،2ج ،املرنع السابق :عبد اجمليد بن يعةوب 4
 .27ص  ،2ج ،املرنع نفسه 5
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، مت استطنفار كل كلم غرب بوخاللة277وعة من اجملاهدين مبطنقةة حاسي علي عل  بعد جمم
أطةم اجليش الفرنسي املتواندين يف الةاعد  ملالحةة اجملاهدين، وأثطناء عملية متشيط الواسعة مت 

 ى استشهاد ، أفضت ل2920ديسمرب  0نطندي يوم  12التالحم مع اجملاهدين البالغ عددهم 
سي جماهد، وأسر اثطنني من اجملاهدين، وانسحاب البةية حتت نطنح الظالم مع قائدهم  24

 .1فرحات حنو مطنقةة الساور 
شكلت لعاد  تطنظيم الثور  يف مطنقةة العر  الكبري بعد اسقرتاتيجيا بالطنسبة للثور  خاصة بعد        

ية مشروعها االنفصايل، واجسد لعاد  تطنظيم الثور  يف مطنقةة العر  بعدما وضعت احلكومة الفرنس
 التابعة للمطنقةة الثالثة من الوالية اخلامسة حتت قياد  حطناين علي 2بإنشاء الطناحية الثالثة الصحراوية

حىت تتكفل ، الذي سع  بدوره ل ى لعاد  تطنصيب اللجان املدنية، 2929وذلك يف بداية سطنة 
 .3بإمداد اجملاهدين باملؤونة وتةوم بدور االتصال والتعبئة

 بعد الحرب العالمية الثانيةالمشاريع الفرنسية االستعمارية في الصحراء  -2

 االهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية عودة  - أ

ع بعد احلرب العاملية الثانية، يف شكل مشاري ةالفرنسي بالصحراء اجلزائري معاد االهتما
سياسية واقتصادية، لالستفاد  من اإلمكانيات القبيعية والثروات القاقوية اليت تذخر اها الصحراء، 

املاسة من املواد األولية، وبتوظيف العمق الصحراوي  من أنل تعويض حانة مصانع فرنسا
فيذ املخققات العسكرية تلعبه الصحراء يف تطن أن وشساعته أعق  للعسكريني الدور الذي ميكن

املتمثلة يف لنشاء قاعد  للتجارب الطنووية تلتحق من خالاها بالطنادي الطنووي العاملي، ويعضد هذا ما 
متمتعة حاليا باألموال الضخمة اليت  جيب أن تظل فرنسا:"غول حول أمهية الصحراء بةولهذكره دي

ثماره ونةله، وأن تضمن بالطنسبة ل ى املستةبل أفضلية وظفتها إلستكشاف نفط الصحراء واست
خاصة فيما يتعلق بالتطنةيب عن مصادر بقرتولية حديثة واستثمارها وجيب أن تستمر كما كان 

                                      
 .3ص، 1779نوان ، 2-4ع ،1ج،املرنع السابق :عبد اجمليد بن يعةوب 1
 .123-121ص ص  ،املصدر السابق: أمحد عبد العزيز 2
 09ص، املرنع السابق: توايت دمحان وآخرون 3
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مةررا، سلسلة التجارب الذرية والفضائية اليت باشرنا اها يف الصحراء واليت تطنقوي عل  أمهية بالغة، 
، وهذا اخلقاب الديغو ى يوضح سياسة 1"العسكري والفين األمر الذي يةتضي استبةاء نهازنا

االحتفاظ بالصحراء مهما كلفها األمر، ول ى نانب األمهية التمسك و  املستةبلية املتمثلة يف فرنسا
للصحراء خاصة بعد لفرازات احلرب العاملية الثانية من  ةاالقتصادي برزت أيضا األمهية االسقرتاتيجي

حماولة االحتاد السوفيايت السيقر  عل  أوروبا الغربية، ذات االمتداد اجلغرايف الضيق، وهطنا برزت 
ميكن أن تلتجئ لليه يف حالة قيام حرب  اإلفريةي وعمةه الصحراوي كحصن ألوروباأمهية الشمال 

 .2الشيوعية عاملية ثالثة، عطندها تةوم أوروبا بتحويل مصانعها العسكرية لليه وقاعد  للهجوم عل 
يف لنشاء جمموعة من  لالستفاد  من اجلانب االقتصادي يف الصحراء شرعت فرنسا سعيا  

، ومكتب البحوث املطنجمية 2942املؤسسات االقتصادية، مطنها مكتب التطنةيب عن البقرتول 
، وشركة 3ستغالاهااملكلف بالبحث عن املوارد القبيعية يف الصحراء اجلزائرية وضمان ا 2949

من  ، وبعد عمليات التطنةيب املكثفة متكطنت فرنسا2922البحث واستغالل بقرتول الصحراء 
، والبقرتول حباسي مسعود يف نبل برغة قرب عني صاحل 2924خالل من اكتشاف الغاز سطنة 

مة بالسلقات االستعمارية ل ى مزيدا من التشبث ، وقد أدت هذه االكتشافات ااها2923سطنة 
 . 4بالصحراء بأي شكل من األشكال

                                      
فصل الصحراء يف السياسة  "يف فصل الصحراء من خالل مذكرات اجلطنرال ديغول لسقرتاتيجية فرنسا: "قويدر بشار 1
املركز الوطين  ،سلسلة امللتةيات ،دراسات وحبوث امللتة  الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر ،ستعمارية الفرنسيةاال

 .269ص  ،1779 ،اجلزائر ،دار الةصبة للطنشر ،2924للدراسات والبحث يف احلركة الوططنية وثور  أول نوفمرب 
اللسان  ،(267ص) ،4ج، 271ع، اخلفايا العسكرية لتشبث الفرنسيني بالصحراء أخقر من البقرتول: نريد  اجملاهد 2

 .3ص ،خاصة بوزار  اجملاهدين بعةط ،املركزي جلبهة التحرير الوطين
 .21ص ،(113ص) ،2ج ،22/21/2920 ،24ع ،مشاريع استعمارية يف اجلزائر: نريد  اجملاهد 3
دراسات  ،فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية، "صل الصحراء اجلزائريةلف سياسة فرنسا"سامية خامس وآخرون  4

لدراسات والبحث يف احلركة املركز الوطين ل، سلسلة امللتةيات، وحبوث امللتة  الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر
  .46-41ص ص، 1779، اجلزائر، دار الةصبة للطنشر، 2924الوططنية وثور  أول نوفمرب 
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تثميطنا اهذا االكتشافات ااهامة عمدت السلقات االستعمارية ل ى وضع تطنظيم اقتصادي       
 "املطنظمة املشقرتكة للمطناطق الصحراوية"عرف بـ 2920للصحراء يف نانفي

1
"OCRS هتدف

قتصادي والرقي االنتماعي يف األراضي الصحراوية التابعة للجمهورية املطنظمة ل ى التقوير اال
الفرنسية، وكان اهذه املطنظمة عد  مشاريع تطنموية يف جمال السكن والصحة والري وااهياكل الةاعدية 

، وكسبا لتعاطف الةوى العظم  معها يف مؤامرهتا االنفصالية عمدت 2واالتصاالت والفالحة
 ى فتح باب االستثمار يف جمال البقرتول للشركات األمريكية واالجنليزية السلقات االستعمارية ل

2929وااليقالية وااهولطندية من خالل سن قانون ميطنح تسهيالت ضخمة سطنة 
3. 

 للصحراء ا  خاص ا  لداري ا  استكماال حللةة االنفراد بالصحراء أقامت احلكومة الفرنسية تطنظيم         
وتعويضه " أقاليم اجلطنوب اجلزائري" ، مع للغاء تطنظيم2929سطنة باستحداث وزار  الصحراء

وعاصمتها كولومب  ، وعمالة الساور مث ورقلة عمالة الواحات وعاصمتها األغواط: بعمالتني مها
 2994بلدية خاصة حسب الطنظام الذي ناء به قانون  94 ى ، وقسمت هذه العمالت لبشار

وبذلك أصبحت السلقة السياسية عل  الصحراء بيد وزير مكلف بشؤون الصحراء، وأضح  
قانونية نديد  تتمثل يف احلصول عل  رخصة الدخول من  تالدخول للصحراء خيضع إلنراءا

يف  مات اإلدارية اليت بادرت اها فرنساويكمن الغرض الرئيسي من هذه التطنظي، 4اإلدار  الفرنسية
ظل املتغريات الداخلية والعاملية هو التمهيد مسبةا  لفصل الصحراء هنائيا عن الشمال، بعد حصول 

 . الشمال عل  االستةالل
 بعد احلرب العاملية الثانية وما خلفته من هو  كبري  بني :لتجارب النووية الفرنسية بتواتا - أ

الدول الكربى يف اجملال الطنووي، بامتالك الواليات املتحد  األمريكية اهذا السالح الفتاك سطنة 
                                      

 .21ص ،املصدر السابق ،مشاريع استعمارية: نريد  اجملاهد 1
 .29-29ص ص ،املرنع السابق: سامية خامس وآخرون:  انظر :للمزيد انظر عن هذه املشاريع االنتماعية واالقتصادية 2

، 2931-2944أمنوذنا  اجلطنوب الشرقي اجلزائري خالل العهد االستعماري ورقلة: رضوان شافو: يف مطنقةة ورقلة وأيضا
، اجلزائر، بوزريعة 1نامعة اجلزائر، نسانية واالنتماعيةكلية العلوم اإل، تلمساين بن يوسف. لشراف د، أطروحة دكتوراه

 .662-614ص  ،1722-1721
                                                                                                                                                                                             .                                                                            27ص  ،(633ص ،6ج) ،26/6/2932 ،92ع ،مؤامر  االستعمار عل  صحرائطنا: نريد  اجملاهد 3
 .49ص ،املرنع السابق: سامية خامس وآخرون 4
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، وندت 2921، وبريقانيا سطنة 2949، مث امتالكه من طرف االحتاد السوفيايت سطنة 2942
هتا من أنل نفسها يف موقف ال حتسد عليه يف هذا اجلانب لذلك سخرت كل لمكانا فرنسا

بعدما ونت نفسها يف موقف  كل طاقاهتا البشرية واملادية  الوصول ل ى الطنادي الطنووي بتوظيف
الذي نص  9/27/2942يف هذا اجلانب لصدار مرسوم  العانز، وكانت أول خقو  تبطنتها فرنسا

واليت توصلت عرب  Commissariat l'Energie Atomiqueعل  تأسيس حمافظة القاقة الطنووية 
 .1ل ى لمكانية صطنع الةطنبلة الذرية 2922برامج أحباثها سطنة 

ختيار املكان املطناسب ا اصقدمت مبشكلة من صطنع الةطنبلة الطنووية متكطنت فرنسابعدما        
من خالاها  قواعد عسكرية حتميوقع اختيارها عل  املطناطق اإلفريةية إلقامة لتفجريها، حيث 

للهجوم عل  املعسكر الشيوعي يف ظل توتر  ا  من ناحية اجلطنوب وتتخذ مطنها مطنقلةظهرها 
العالقات بني املعسكرين، وأيضا مكانا آمن إلقامة مصانعها احلربية، وأطلق عل  هذه املراكز اسم 

مطنقةة  : آلتيةواختري إلقامة هذه املراكز املطناطق ا( Z.O.I.A)مطناطق التطنظيم الصطناعي اإلفريةي 
وتونس، مطنقةة ثالثة  بني اجلزائر ة، مطنقةة الكويف ونبل العطنق عل  احلدود املشقرتككولومب بشار

ل الدو  ومن أنل التغقية عل  برناجمها الطنووي السري أومهت فرنسا، بغيطنيا، ومطنقةة رابعة مبدغشةر
تقوير الصطناعات "اإلفريةية بأهنا تعمل عل  اجسيد مشاريع صطناعية تطنموية باملطنقةة حتت عطنوان 

وتونس، مت حصر لقامة هذه التجارب يف الصحراء  ستةالل املغربيف ظل ا، و "يف البلدان اإلفريةية
قراها اجلغرايف من معدنية باإلضافة ل ى طاقوية و اسقرتاتيجي وموارد  ملا متتاز به من بُعداجلزائرية 
 .2فرنسا
بتاريخ  يف قاعد  كوملب ببشار" املركز العسكري للتجارب الصاروخية اخلاصة" تأسس مت       
، 3لفرنسا حانتها ملطناطق شاسعة تةيم عليها مثل هذه التجارب بعد أن لتضح 2940بريلأ14

                                      
 ،سلسلة الطندوات ،"التفجريات الطنووية الفرنسية باجلزائر وآثارها الباقية(:"مصلحة الدراسات)  شافية العبد الآلوي وسعاد 1

املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوططنية وثور  أول  ،دراسات وحبوث وشهادات التجارب الطنووية الفرنسية يف اجلزائر
 .20ص ،1727 ،ائراجلز  ،دار هومه ،2924نوفمرب 
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مطنقةة محودية  وبالضبط يف 2920إلنراء التجارب الطنووية يف نوان سطنة ـانڤر اختيار مطنقةة متو 
التخقيط له مسبةا مت لنشاء  مت وتطنفيذ ملا .تفجري الةطنبلةمن أنل  ـانڤرعن كلم 32اليت تبعد بـ

نوفية حلماية  ئمبقار ومكاتب وخماب جمهزا   ـانڤرباملركز الصحراوي للتجارب الطنووية العسكرية 
، باإلضافة ل ى فرنسي ما بني عامل ونطندي وتةين 3277األشخاص، وقد استةر باملركز أكثر من 

سقحية  ـانڤركانت التجارب املطنجز  يف مطنقةة .ن يف األعمال واخلدماتنزائري مسخري6277
م وضعت الةطنبلة يف أعاله، كما نهز الربج 273يرتفع عن األرض بـلذلك مت لنشاء برج معدين 

 عسكرية بكامريات تعمل عل  تسجيل خمتلف مراحل التفجري، ووضعت بالةرب مطنه آليات
 س اإلشعاعات ومدى التغري يف تركيبتها، واألخقر من كل هذا هو قيام فرنسالةيا ومعادن خمتلفة
ملعرفة مدى تأثري التفجري  ،جلزائريني لإلشعاعات الطنووية وحتويلهم ل ى فئران اجارببتعريض حيا  ا

موعد التفجري بعملية لحصائية للسكان والسكن  استبةت فرنسا ، حبيثالطنووي عل  اإلنسان
وضع قالدات عل  رقااهم لةياس شد  وأمرهتم يوم االنفجار باخلروج من املساكن و  ـانڤرمبطنقةة 

  .1اإلشعاعات الطنووية
مبطنقةة محودية  2937فيفري  26يوم " الريبوع األزر "نراء التفجري الطنووي املسم  بـمت ل        

مبركز الةياد  الذي يبعد املتواند  Ailleretبإيعاز من اجلطنرال للريي  -كما كان خمققا له-
ل ى 37فيفري بةو  26جري الةطنبلة يف وقت فجر يوم تفمت  ،كلم عن نةقة الصفر  22ب

نفس اليوم عةد اجلطنرال ديغول ويف نبعث مطنها ضوء باهر، كر  نارية اطن مشكلة بذلك  .ك07
جناز الةطنبلة الطنووية ل شارحا أطوارلصحفي بباريس معلطنا من خالله عن لجنازه الكبري، مؤمتره ا

اإلشعاعات بأهنا مل متس لال رقعة صغري  من  وطريةة التفجري ومقمئطنطنا الرأي العام خبصوص
      .2وأن السحابة ااجهت حنو مطناطق خالية من السكان ،الصحراء

الريبوع : وقد تال هذا التفجري ثالث تفجريات سقحية أخرى متتالية بطنفس املطنقةة وهي
خضر يوم ، مث الريبوع األ2932أبريل  10، مث الريبوع األمحر  يوم 2937أبريل  2األبيض يوم 

أقامت اجارب باططنية  سقحية فإن فرنسا ـانڤر، ولذا كانت التجارب مبطنقةة 2932أبريل  12
                                      

 .11-17ص ص، املرنع السابق: شافية العبد الآلوي وسعاد حداد 1
 .16ص ،نفسه 2
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 0/22/2932اجربة ما بني عسكرية وعلمية من  26بلغ عددها  مبطنقةة لين ليكر جببال ااهةار
خبصوص  ، ويبدو أن التقميطنات اليت قدمتها فرنسا23/1/2933ستةالل ل ى غاية ما بعد اال

االستهالك اإلعالمي، فةد  سوى كن يرن  من ورائهالتفجري عل  اإلنسان والبيئة، مل يتأثري ا
أمراض سرطانية خمتلفة، مع كثر  املصابني بداء العيون والعم ، ناهيك  رأعةب التفجريات انتشا

عن حاالت اإلنهاض ووفيات األطفال مع بروز ظاهر  التشوهات اخللةية، وشيوع العةم لدى 
الرنال والطنساء، ولذا كان هذا حال اإلنسان فإن للبيئة نصيبا أيضا من هذا فةد أتت اإلشعاعات 
عل  احليوانات واملزروعات الفالحية، وذلك بقرتانع مردوديتها وتلوث البيئة باإلشعاعات نتيجة 

 .1كديس العتاد املستخدم حتت القرتاب يف مطنقةة محودية ل ى اليومت
مل يكن صدفة، لذ يعرف اإلنسان العادي قبل  لشهر فيفري والظاهر أن اختيار فرنسا        

 ن لنراءاإلنسان املثةف أن هذا الفصل هو موسم الرياح والتةلبات املطناخية يف املطنقةة وبالتايل فإ
ذات يطنم عن نية مبيتة حنو فرضية نشر اإلشعاعات الطنامجة يف الب هذه التجارب يف هذا الوقت

هطنا حتت طائلة نرمية حرب حنو أناس مل يكن اهم  خمتلف املطناطق الصحراوية وهو ما جيعل فرنسا
ريات ل ى فئران خمربية لةياس ذنب سوى أهنم ُسخروا إلجناز هذا املركز مث ُحولوا بعد هناية التحض

 .ملقرتتبة عن التفجريخمتلف الطنتائج ا
 : هفي إفشال ودور الشيوخ والفقهاء بتوات مشروع فصل الصحراء - ب

أن تتشبث بالصحراء اجلزائرية بعدما اتضحت اها أمهيتها االقتصادية  حاولت فرنسا         
ه نريد  اجملاهد تعةيبا عل  تصريح رئيس احلكومة الفرنسية والعسكرية، ويعضد هذا ما ناءت ب

لالستعمار الفرنسي يتمثل  لن الشكل اجلديد:"صوص مستةبل الصحراء، بةواهاميشال ديربي خب
ويف التآمر واملطناورات لالحتفاظ بأهم  ،يف التمسك بأساس االستعمار وهو االستعمار االقتصادي

ومن هذا الةبيل متسك االستعمار الفرنسي باالحتفاظ ... رو  االقتصادية يف البالدمصادر الث
، فةد طلعت عليطنا احلكومة بالصحراء اجلزائرية بعد أن يئس من االحتفاظ ببةية اجلزائر

                                      
 .61 ،14ص ص ،نفسه 1
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  وتواصل اجلريد ،1"واليت ستبة  فرنسية ل ى األبد بطنغمة نديد  وهي الصحراء الفرنسية...الفرنسية
املطنقق الذي أقام عليه : "عية متسكها بالصحراء بةواهاعرض احلجج السياسية الفرنسية لتأكيد شر 

يستعملونه : يعتمد عل  نوعني من املةدمات، الطنوع األول الفرنسيون فصل الصحراء عن اجلزائر
يف حراها من أنل االحتفاظ  رب وراء فرنسامع زمالئهم الغربيني إلقطناعهم بضرور  اجطند الغ

آسيا لكن بةيت لفريةيا، الغرب خسر : "ن تلخيصه يف العبارات التاليةبالصحراء، وهذا الطنوع ميك
، بكل مثن بعبار  أد  هي مفتاح لفريةيا، فيجب أن حتتفظ اها فرنسا أو صحراء اجلزائر واجلزائر

فية تضامطنهم سيتحةق ضده بكي عمار مع األفارقة الذين يعرف نيدا  يستعمله االست: والطنوع الثاين
حق )ميكن الةدح يف عدالتها وهي قائمة عل  فكر  ال حركات التحرر...فعالة، طال الزمن أو قصر
ها، فال ميكن أن يقبق عليها لكن الصحراء أرض خالء ال سكان في( الشعوب يف تةرير مصريها

ك األفارقة يف استثمار حق تةرير املصري، عل  أن استغالل الفرنسيني للصحراء ال ميطنع تشري
 .2"ثرواهتا

قبل بروز أمهية الصحراء االقتصادية والعسكرية، كانت كل الةوانني الفرنسية تشري ل ى أن         
، والذي نص يف 2940، ومطنها الةانون اخلاص الصادر سطنة الصحراء نزء ال يتجزأ من اجلزائر

وبالتايل اها ممثلوها يف اجمللس اجلزائري، كما أن كتب  مواده عل  أن الصحراء نزء من اجلزائر
 .   3مل تكن تضع الصحراء خارج القرتاب اجلزائري 2940التاريخ واجلغرافيا الفرنسية قبل 

متبطنية خقة  2920مطنذ سطنة  تطنفذ خقتها لفصل الصحراء عن اجلزائر بدأت فرنسا    
، مما 4متكاملة من الطناحية العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية قصد االستفاد  من ثرواهتا القبيعية

يف املفاوضات بني الوفدين اجلزائري والفرنسي، وحىت  نعل من قضية الصحراء حجر الزاوية
من الضغط عل  الوفد اجلزائري بكل الوسائل املتاحة، عملت عل  حماولة استمالة  تتمكن فرنسا

شيوخ وفةهاء الصحراء من أنل الوقوف معها يف فكر  االنفصال، حيث اتصلت بالشيخ لبراهيم 

                                      
 .0، املصدر السابق صمؤامر  االستعمار: نريد  اجملاهد 1
 .0، املصدر السابق، صاخلفايا العسكرية: يد  اجملاهدنر  2
 .6ص،  (طبعة خاصة 30ص، 4ج)، 90ع، شعبطنا لن يطنةسم وارضطنا لن تتجزأ: نريد  اجملاهد 3
 6ص ،( طبعة خاصة276ص ،4ج) ،277ع ،حنن والصحراء والبالد اجملاور  لطنا :نريد  اجملاهد  4
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والشيخ  والشيخ أمخوخ باي يف متطنراست والشيخ أمحد التجاين يف األغواط يف بين ميزاب، بيوض
، وكل هذا من أنل لجياد سطند اها ميرر أفكارها بني سكان موالي أمحد القاهري يف توات

 .الصحراء
دمة قضيتها الشيخ محز  اإلدار  الفرنسية خلاليت وظفتها  اجلزائرية اتمن بني الشخصي

الذي كان له دور بارز يف القرتويج لفكر  االنفصال حتت  ،بوبكر رئيس اجمللس العمايل بورقلة
، فةد كلف هذا األخري باالتصال بالشخصيات الشعبية "اجلمهورية الصحراوية املستةلة" غقاء

طنقةة بين ميزاب وعني ماضي وورقلة، ولرغامها بكل الوسائل املطناسبة من أنل اهتا مباملؤثر  يف جمتمع
الةبول بفكر  االنفصال، لكن رغم االنتماعات املتكرر  اليت نظمها واليت كان أخرها يف أبريل 

شخصية جمتمعة قهرا حتت لدار  الشرطة الفرنسية، لكطنها  24من احلصول عل  موافةة  2932
، ويف مطنقةة التوار  مت االتصال بالشيخ 1ل األطروحة الفرنسية يف هذا اجلانبرفضت حماوالته لةبو 

وعرض عليه تطنصيبه سلقانا عل  التوار  يف دولة لسالمية، لكطنه رفض الفكر  مصرحا  الباي أمخوك
 .2"أنا نزائري يطنالين ما يطنال باقي اجلزائريني" بةوله 

  بالشيخ موالي أمحد القاهري عن طريق ابن قاضي متبكتو اتصلت فرنسا ويف مطنقةة توات  
يف ، من التحرك معهم من توات ـانڤرحممد حممود بن الشيخ، ومبرافةة الضابط ميكلو قائد مطنقةة 

يف  هذا اجلانب ملا له من مسعة محيد  وأيضا انتماؤه للبيت الشريف، وهو ما يسهل عمل فرنسا
يف خمقوطه  ن متت املوافةة، وفصول هذه العملية سردها الشيخ موالي أمحد القاهريهذا اجلانب ل

بني  فيه كيف ساهم شخصيا يف لفشال مشروع االنفصال الذي كان يروج نسيم الطنفحات، حيث 
واجلزائر، وذلك من خالل مرافةته  والسطنغال ومايل يف الصحراء من الطنيجر له قاضي متبكتو

مدعيا يف العلن أنه مع املشروع وسرا  يطنبه السكان واألعيان ل ى  شايخ يف تواتلالتصال بالةياد وامل
 .3خقور  هذه الفكر  وأن هذا الةاضي ما هو لال عميل وخائن للوطن

                                      
 .642-646ص ص، املرنع السابق: ضوان شافور  .17ص ،املرنع السابق: سامية خامس وآخرون 1
 ،املؤسسة الوططنية لالتصال واإلشهار ،أجماد وأجناد ااهةار :عبد السالم بوشارب . 227ص ، املرنع السابق: قويدر بشار 2

 .246ص 2992، اجلزائر ،رويبة

 .23-24ص ص املصدر السابق،: القاهري موالي أمحد 3
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ومما ناء يف طيات خمقوط نسيم الطنفحات حول أحداث هذه الواقعة التارخيية  
وعطندها حاول أن يفصل الصحراء عن الةقر  ،الفرنسيوضا  اخلطنا  عل  املستعمر :"قوله

يسريها الصحراويون  وأن تكون الصحراء مطنفصلة حتت راية فرنسا ،اجلزائري واملغرب ومايل
وخديعتهم املكشوفة فكلفوا اهذه املهمة الةبيحة الذميمة الشطنعاء  ،بأنفسهم بزعمهم الكاذب

وصار جيوب األققار الصحراوية ...واد ز بن الشيخ قاضي تطنبكت صاحب أ 1فتون حممد حممودامل
تطنبكتو  أهل فغذى كثريا من س عليهم باخلقب القطنانة املسمومةاهذا الغرض ويغري الطناس ويلبّ 

 كِ رَ صحراويني حىت أوقعهم يف هذه الشِّ وار  وكثريا من أهل احلل والعةد من القواد والز واحلوض وأ
ع له كثريا من أهل احلل والعةد عل  وثيةة كانت معه عل  طنصوبة اهم من حيث ال يعلمون فوقامل

فسبق   تواتوهكذا حىت وصل ل ى واملغرب ومايل أن الصحراء جيب أن تكون مطنفصلة عن اجلزائر
عليهم به من  أن أهل تلك الطناحية تدين لطنا وتابعة ألمرنا يف كل ما نشري هري مطنا ملا يعلم هو وغ

وعرض عليطنا هذه اخلقة بةوله لنين قدمت من تطنبكتو  ـانڤراألمور الصاحلة وملا ناءنا هو وحاكم 
لحة لطنا وفيه مصلحة للحكومة ومص ،ونواحيها الصحراوية لغرض مهم كلفتين به احلكومة الفرنسية

فما وسعين لال أن أذهب معه وكان يف ذهايب معه خري كثري ألين أعرف به يف ...حنن الصحراويون 
من أواها ل ى الظاهر ويف حضرته وأحذر مطنه الطناس يف الباطن ويف غيبته حىت فشلت عليه خقته 

 .2"آخرها
من دور بارز يف لفشال خقة احلكومة  ونظرا ملا قام به الشيخ موالي أمحد القاهري 

الفرنسية يف فصل الصحراء فةد متت مالحةة الشيخ من خالل للةاء الةبض عليه وتفتيش مدرسته 
أين تعرض ل ى اإلهانة، ليقلق سراحه بعد  ـانڤروكتب طلبته بسايل واقتيد بعدها ل ى مركز احلاكم ب

                                      
تسم  أسرته أهل السو ،  ،م2927سطنة تمبكتوب أمحد ولد بن سيد ببكر بن الةاضي سيد حممود بن الشيخهو حممد  1

ألة  حماضر  فيها، تعرض لإلعتةال سطنة و  2920زار اجلزائر سطنة ، الفرنسية إلدار ل والءه عرف عطنه، عمل قاضيا يف متبكتو
تاريخ الصحراء : حممد حممود األروين:انظر . م12/22/2906تويف يوم ، سراحه أطلقمث يف عهد الرئيس مود بوكيتا  2929

 ،بطنغازي ،دار الكتب الوططنية ،الدايل ااهادي املربوك: وتق در وتح، والسودان وبلد تطنبكت وشطنةيط وأروان يف مجيع البلدان
 .23-22ص ،1727 ،بيايل
 .23-24ص ص، املصدر نفسه: موالي أمحد القاهري 2
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ألداء  مع حجاج من توات ة تسرحيه بالتونه ل ى احلجازرصذلك حتت املراقبة، استغل الشيخ ف
 .1وبذلك أنةذ نفسه من مصري جمهول مطناسك احلج،

 ملف الصحراء في المفاوضات الجزائرية الفرنسية    -3
عل  صعيد املفاوضات الفرنسية اجلزائرية عرف ملف الصحراء مطناورات عديد  من قبل     

سية، قابلها موقف صلب وثابت من طرف احلكومة املؤقتة اجلزائرية، وتضامن شعيب احلكومة الفرن
لدعم الوفد  2932نويلية  2متثل يف تطنظيم مظاهرات شعبية ولضراب وطين امل كل الوطن يوم 

،كما سبةت هذا اإلضراب عد  2املفاوض حول وحد  القرتاب الوططنية وضد تةسيم اجلزائر
، 2932 ومظاهرات توقرت 2937يف سبتمرب  ظاهرات شعبية يف مدن نطنوبية كمظاهر  غردايةت

يف  ، ومظاهرات ورقلة"أحممد بن حيي" أين ثـَّبت املتظاهرون العلم الوطين فو  قبة ضريح الشيخ
ار دون االنتماع فيها املتظاهرون وزير الصحراء عل  العود  عرب املقاليت أرغم  2931فرباير 19

 .3بوبكر مع مجاعة محز 
 ال ميكن التفريط فيهما نةقتني وضع ديغول يف سياسته التفاوضية بشأن مستةبل اجلزائر   

االقتصادي و العسكري،  مستةبل فرنسا نالبقرتول، ألهنما ميثالقواعد التجارب الطنووية و آبار : مها
فبوسعطنا أن نبة  يف الصحراء مهما حصل، ولو اقتض  األمر أن نعلن استةالل : "يف قوله اوهذ

للسيقر  عل  أقاليمها  ما دام ونوده فيها مفيدا هذا الفراغ الشاسع، ولكي يبة  نيشطنا يف اجلزائر
 .4"وحدودها

                                      
 .23 ،املصدر نفسه 1
 .39ص، املرنع السابق: سامية خامس وآخرون 2
 ،"حماوالت فصل الصحراء"مةتقفات ،2931-2929حول تاريخ الثور  التحريرية : التةرير اجلهوي للوالية السادسة 3

دراسات وحبوث امللتة   ،فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية رج ضمنمد ،2990ابريل  20-23بوسعاد  
املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوططنية وثور  اول  ،سلسلة امللتةيات ،الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر

 .94-96ص ص  ،1779 ،اجلزائر ،دار الةصبة للطنشر ،2924نوفمرب 
 .247ص ،املرنع السابق: قويدر بشار 4
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بني القرفني، كانت قضية الصحراء  املفاوضات حول مستةبل اجلزائر القةومع انق     
، حيث كانت تشكل دائما حجر عثر  يف كل احملادثات واملفاوضات اليت أُعةبت باستةالل اجلزائر

أين ظهرت مشكلة الصحراء ل ى العلن  2932فيفري  17ةاء لوسارن بسويسر البداية مع ل
بتباعد ونهات الطنظر االمر الذي أدى ل ى فشل اللةاء بسب ادعاء الوفد الفرنسي املمثل يف كل 

الصحراء اجلزائرية هي من خلةتها "بةوله بان  George Pompidouمن نورج بومبيدو 
تظهر عل   لذن كذبوا عليطنا يف املدرسة ألن اجلزائر: روف قائالورد عليه بوحل" وستكون دائما اها

 2/6/2932، ويف اللةاء السري بني القرفني يف 1"اخلرائط مع الصحراء بلون واحد هو الوردي
تعمق اخلالف مع اإلصرار الفرنسي عل  طلب ااهدنة واإلبةاء عل  الصحراء حتت السياد  

لن الصحراء نزء من القرتاب اجلزائري " ناء الرد اجلزائري عل  لسان أمحد بومطنجل بةولهالفرنسية، و 
 .2"وال ميكطنطنا بأي حال من األحوال التفريط يف شرب واحد مطنها

حبضور الوفد اجلزائري  2932نوان  26-17انقلةت مفاوضات ليفيان األو ى من  
لوفد الفرنسي برئاسة لويس نوكس املكون من كرمي بلةاسم وسعد دحلب وأمحد فرنسيس، وا

Louis Joxe وكالعاد  ل ى نانب الةضايا اخلالفية األخرى برزت قضية الصحراء بقرح الوفد ،
الفرنسي فكر  حق تةرير املصري ملةاطعات الشمال دون الصحراء، عل  اعتبار أن مسالة الصحراء 

عطندما تصبح دولة  ع اجلزائرمتس عد  دول وبالتايل جيب التشاور معهم يف املستةبل وأيضا م
عل  لسان كرمي بلةاسم الذي رفض الفكر  من أساسها، مؤكدا بأنه ال  مستةلة، وكان الرد اجلزائر
-17، وعل  هامش حمادثات لوغرين من 3من ترااها الصحراوي 4/2ميكن الةبول جبزائر دون 

لن وقف الةتال ال ميكن "قائال ( الطناطق باسم الوفد اجلزائري)رضا مالك، صرح 19/0/2932
حبثه لذا مل تبحث قبل كل شيء وحد  القرتاب اجلزائري، فةد كان يف لمكانطنا الشروع يف مطناقشة 

                                      
فصل  "قضية الصحراء اجلزائرية يف املفاوضات اجلزائرية الفرنسية من خالل ثالث كتب": حممد الشريف سيدي موس  1

سلسلة  ،ة  الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائردراسات وحبوث امللت ،الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية
 ،1779 ،اجلزائر ،دار الةصبة للطنشر ،2924املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوططنية وثور  اول نوفمرب  ،امللتةيات

 .193ص
 .190-193ص ص ،املرنع نفسه 2
 .199-190صص  ،نفسه 3
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قضايا أخرى مسجلة يف ندول األعمال، لو كان لديطنا تأكيد أو حىت شعور بأن مسألة الصحراء 
لن ظروف املفاوضات وموقف الوفد ...ةدنا كل أمل يف هذا الباب سيعاد حبثها، ولكطنطنا ف

 .1"الفرنسي أنربتطنا عل  ققع هاته املفاوضات
يف ظل اعقرتاف الوفد الفرنسي مببدأ  2932نوفمرب 9انقلةت حمادثات بال الثانية يوم 

 29/1/2931-27، مث ناءت مفاوضات لريوس الفرنسية من 2السياد  اجلزائرية عل  الصحراء
ورضا مالك والوفد ( وزير اإلعالم)حيث تكون الوفد اجلزائري من كرمي بلةاسم أحممد يزيد 

الفرنسي برئاسة لويس نوكس، ومت يف اللةاء مطناقشة كل الطنةاط العالةة مبا فيها قضية الصحراء اليت 
ات متكن من خالاها الوفد الفرنسي من انتزاع بعض االمتيازات، مثل االستغالل املشقرتك للثرو 

وصحراء  القبيعية واملعدنية خاصة البقرتول والغاز، وبةاء الةاعد  العسكرية الطنووية مبطنقةة بشار
، مع لعقاء الشركات الفرنسية األولية يف استغالل البقرتول سطنوات حتت سلقة فرنسا 2مد   ـانڤر

املستةلة، ويف مفاوضات ليفيان  املستةبلية حنو اجلزائر ما يثبت لسقرتاتيجية فرنسا اجلزائري وهو
اليت كانت خمصصة للتوقيع عل  ما مت االتفا  حوله يف مفاوضات  2931مارس  29-0الثانية 

والفرنسي املمثلني يف كل من كرمي بلةاسم لريوس، انتهت بالتوقيع الطنهائي بني القرفني اجلزائري 
 .29/6/29313ولويس نوكس عل  نص االتفاقية يوم 

امال ونطنوب،  يأيت االعقرتاف الديغويل بعد كل حماوالته االنفصالية الرامية ل ى تفتيت اجلزائر 
الصحراء وخرياهتا، ولوال  بعدما نرب كل الوسائل االقتصادية والسياسية، من أنل احلصول عل 

، ووعي اجلهود املبذولة من طرف الوفد املفاوض ولصراره بأن الصحراء  نزء ال يتجزأ من اجلزائر
، لظفر ديغول بالصحراء، وملطنح السكان خبقور  املقالب الفرنسية الرامية ل ى تةسيم اجلزائر

 . 2929كما كان مةرر للشمال مطنذ االستةالل  
أملت جمموعة من الظروف الداخلية   :الجبهة الجنوبية ودورها السياسي والعسكري -4

 اها عل  مستوى واخلارنية عل  نبهة التحرير الوطين فكر  تأسيس قاعد  نطنوبية، تكون متطنفسا
                                      

 .27ص ،(211ص ،4ج) ،62/0/2932 ،272ع  ،ملاذا توقفت املفاوضات: نريد  اجملاهد 1
 .199ص  ،املرنع السابق: حممد الشريف سيدي موس  2
 .9ص ،(663ص ،4ج) ،17/6/2931 ،220ع  ،بيان وفد التفاوض: نريد  اجملاهد 3
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وعني صاحل  أدرار لواليات احلدودية اجلطنوبية، وتعمل أيضا عل  تطنشيط اخلاليا املدنية يفا
مل تصل  بأن هطناك أرض احباط املشاريع الفرنسية لفصل الصحراء وادعاءاهتل ، من أنلومتطنراست

لليها يد نيش التحرير الوطين، الستخدامها كورقة راحبة يف املفاوضات هتدف من خالاها ل ى 
، باإلضافة ل ى حبث 1  نبهة التحريرمن طرف قياد ا  كان مرفوض فرض فكر  التةسيم، وهو ما

جناز خقي موريس وشال، وهو ما لاجلبهة عن حلول نديد  لفك اخلطنا  عن الثور  خاصة بعد 
الحظته قياد  الثور  يف املطناطق اجلطنوبية املفتوحة واملهيأ  من أنل مترير األسلحة واستةبال الدعم 

انقالقا من "ار السطنوسياجلطنوبية يةول صدّ وعن ندوى لقامة اجلبهة  ،2املادي الةادم من اخلارج
احلدود اجلزائرية املالية، يصبح ممكطنا لنراء كل شكل من أشكال املهام املتعلةة لما بإيصال 
األسلحة عن طريق اجلطنوب، ولما بضرب الةوات الفرنسية املتواند  بالصحراء خصوصا بعد حماولة 

 .       3"دولة صحراويةخلق  نزائر الشمال، لهنم حياولونعزل هذه األخري  عن 
مت اختاذ قرار تأسيس الةاعد  اجلطنوبية،  2929يف دور  اجمللس الوطين للثور  هناية سطنة و         

للظروف واألسباب املذكور  آنفا، وبذلك عمدت اجلبهة ل ى لرسال بعثة استقالعية يف مقلع سطنة 
ت مع املفكرين ورنال السياسة األو ى مهمتها ربط االتصاال: مكونة من جمموعتني 29374

ومبساعد   -رئيس البعثة الدبلوماسية اجلزائرية بغانا -األفارقة حتت قياد  الدكتور فرانز فانون
 والثانية عرفت مبجموعة العمل مكونة من بن سبةا  ،5الضابط فرحات من اجلطنوب اجلزائري

                                      
املؤسسة الوططنية لالتصال  ،أجماد وأجناد لعبد السالم بوشارب مدونة يف كتاب ااهةار: شهاد  حممد الشريف مساعدية 1

 .266 ،2992 ،اجلزائر ،رويبة ،واإلشهار
دار السبيل للطنشر  ،يف الثور  اجلزائريةاجلبهة اجلطنوبية املالية الطنيجريية ودورها االسقرتاتيجي : عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظ 2

 .42ص، 1779 ،اجلزائر، والتوزيع
، عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظل ملحةة بكتاب اجلبهة اجلطنوبية املالية، (اجلبهة اخلاصة بالصحراء)شهاد  صدار السطنوسي 3

 .266ص ،املرنع نفسه
  .62ص  ،املصدر نفسه 4
 .264-266ص ص  ،املصدر السابق: د الشريف مساعديةشهاد  حمم 5
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، متثلت مهمتها يف وضع دراسة 1وسي العريب، وسي عليأمحد، وصدار السطنوسي، وأبو الفتح، 
 .2نغرافية وسياسية وعسكرية، تبني األمهية اإلسقرتاتيجية إلنشاء الةاعد  اجلطنوبية

بعد وصول التةرير املطنجز من قبل بعثة نبهة التحرير ل ى املطناطق اجلطنوبية، انفردت هيئة        
ختري عل  رأسها الطنةيب قياد  اجلبهة اجلطنوبية، حيث اواري بومدين بتعيني قياد  األركان برئاسة ه

وحممد الشريف  عبد اهلل بلهوشات: ، يساعده ضباط من الةاعد  الشرقية وهمةةعبد العزيز بوتفلي
واسُتةدم القبيب بشري معطناك من أملانيا  ،3والعيساين ومبرافةة قائد أمحد درايةوأمحد  مساعدية

يف امال مايل مةرا ملركز  او، واختذت الةياد  املستحدثة من غ4الشرقية للتكفل بالشؤون الصحية
، ويرنع 5ساليت وتني زواتني قواعد أماميةوت ، ومن كيدال"بالةاعد  اخللفية"الةياد  املعروفة 

الفضل يف تأسيس هذه الةواعد ل ى التسهيالت اليت قدمها الرئيس املايل موديبو كايتا لبعثة نبهة 
بعدما حقت البعثة بغاو املالية مت توزيع املسؤوليات بني أعضاء البعثة عل  الطنحو  التحرير الوطين

 :6اآليت
 .اية أمحد عضو قياد  مكلف باالتصاالت واألخباردر  -

 .عضو قياد  مكلف بالشؤون السياسية حممد الشريف مساعدية -

 .7قائدا سياسيا وعسكريا( عبد الةادر املايل)عبد العزيز بوتفليةة -

 .عضو قياد  مكلف بالشؤون العسكرية عبد اهلل بلهوشات -

                                      
 . 246ص  ،املصدر السابق :انظر شهاد  صدار السطنوسي 1
 .42ص  ،املرنع السابق: عبد اهلل مةاليت وحمفوظ رموم 2
 .264ص ،السابقاملصدر  :شهاد  حممد الشريف مساعدية 3
 .44ص ،املرنع السابق :عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظ 4
 .42-44ص  ،املرنع نفسه 5
عبد اهلل مةاليت ورموم ل ملحةة بكتاب اجلبهة اجلطنوبية املالية (:دور قاعد  اجلطنوب يف الثور  التحريرية)شهاد  زناين بكاي   6

 .27-49، 229ص ، املرنع السابق، حمفوظ
وخلفه عل  مستوى الةياد  عبد اهلل  ،أشهر قضاها يف احلدود 6بعد  ل ى مةر املغرب جملموعة عبد العزيز بوتفليةةرنع قائد ا 7
 ،املرنع نفسه، عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظل بية املاليةاجلبهة اجلطنو  ملحةة بكتاب :شهاد  بومجعة بوسعيد: انظر. هوشاتبل
 .206ص
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 .عيساين شوشاين مسؤول مصلحة التموين -

 .بشري نور الدين مسؤول مصلحة الصحة -
متثل يف  :األولف باشرت البعثة العمل عل  حمورين كي  يذكر حممد الشريف مساعدية        

صاالت بني املطنقةة وقياد  اجلبهة قصد اجطنيد الشباب بغرض تشكيل نيش التحرير تكثيف االت
متثل يف لقامة شبكة اتصاالت موزعة عرب كامل املطناطق اجلطنوبية من  :عل  مستوى احلدود، والثاين

أنل تأمني سرعة االتصال مع الةياد ، وأهم هذه اخلاليا املدنية املؤسسة عرب املطناطق احلدودية 
، ، تطندوف، بشار، متطنراست، تيميمون، أدرار، عني صاحل، أولفـانڤر: ية يف املدن التاليةالداخل

تعلم اخللية عن األخرى شيئا،  اخلاليا كانت صغري  ومطنعزلة حبيث ال:"فيةول أما عن هذه اخلاليا
ورمبا يكونون يف مديطنة واحد  وال يعلمون شيئا عن بعضهم، وهي طريةة لضمان السرية الكاملة، 

 247كانت حتتوي عل    خلية، وكتيبة يف أدرار 67مث أصبح  17وقد بلغ عدد اخلاليا حنو 
، أما اخلاليا اخلارنية فكانت أول 1"بعضهم بعضاشخصا، ومةسمة ل ى ثالثة أقسام اليعرف 
 وأقاسم محادي وعضوية كل من عبد الةادر دحاج خلية تأسست بةاو برئاسة رمحاين حلبيب

وعمار  وحممد الربكة وحممد مرابقي وديدي موالي عبد الكرمي وموالي عبد اهلل بن السيحمو
نيط اهذه اللجان اخلارنية مهمة لحصاء اجلالية اجلزائرية من أنل عملية التموين ، وأُ أقاسم

 :2والتجطنيد، ومت اهذه العملية تأسيس مراكز امال مايل هي
 برئاسة احلبيب رمحاين: اوغ -

 .وعبد الةادر مرموري فزافمحو ز : كيدال -

 .يشرف عليه أمحد ما خياف: أقلهوك -

 .يشرف عليه مرسلي القيب: أنافيس -

 وعبد الرمحن لزر  بةياد  زغييب عبد الةادر: يتتاسال -

 .يشرف عليه عبد الرمحن مةلي: متبكتو -

                                      
 .264ص  ،املصدر السابق :شهاد  حممد الشريف مساعدية 1
ص ص  ،املرنع السابق،  ورموم حمفوظعبد اهلل مةاليتل ملحةة بكتاب اجلبهة اجلطنوبية املالية :شهاد  عبد الةادر دحاج 2

290-297. 
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 . ومالي حممود اسة أقاسم حممدبرئ: نيامي -

شباب نيش التحرير من بسط يده عل  كامل القرتاب املكونة من كطنت هذه اخلاليا مت        
د يف املطناطق احلدودية بفضل املعلومات ااهامة املةدمة عن العدو وحتركاته، وقيامها بتجطني ياجلزائر 

 .  1الشباب من املتقوعني الذين يريدون االخنراط يف صفوف نبهة التحرير
حموريا يف عمل البعثة، يف ظل انتشار  عدا  أخذت فكر  اجطنيد الشباب يف نيش احلدود بُ         

املخابرات الفرنسية يف مايل والطنيجر، ما نعل الةياد  حتسب لكل خقو  ألف حساب حىت ال 
ةدام الشباب من اجلطنوب لتدريبهم كان يتم عن طريق محلهم يف فاستِ يكون مصريها الفشل، 
والطنيجر،  وأدرار وتيميمون واملتجهة ل ى مايل الةادمة من واحات بشار، الشاحطنات احململة بالتمور
 3لشحن والتفريغ، وعطند وصواهم يتم تدريبهم عسكريا وسياسيا ملد  عل  اعتبار أهنم عمال ل

 يف اجلانب أشهر، وبعدها يتم توزيعهم عل  قسمني، قسم خيتار من بني الشباب األكثر وعيا
من أنل الةيام بتكوين اخلاليا والتعبئة السياسية إليصال رسائل الثور  وفضح مؤامرات  السياسي

فيونه ل ى االنضمام ل ى كتائب  مال عن اجلطنوب، أما الةسم الثاينالعدو الرامية ل ى فصل الش
 . 2نيش التحرير، قصد املساعد  عل  لدخال األسلحة ل ى الداخل

عن طريق احلدود اجلطنوبية شكال سريا  وتأخذ عملية لدخال األسلحة الةادمة ل ى اجلزائر        
  ، ويف هذا الصدد يذكر حممد الشريف مساعديةا  و حبر برا أ ةلحمطنذ احلصول عل  شحطنات األس

كيف أهنم حتصلوا عل  باخر  كاملة من األسلحة يف غيطنيا ومت نةلها ل ى احلدود املالية اجلزائرية 
وذلك يف سرية تامة بني قياد  اجلبهة اجلطنوبية وبعض املسؤولني املاليني، وختصص اهذه األسلحة 

خمابئ جمهز  عل  مستوى احلدود اجلزائرية،  اليت تعرب الصحراء حتت عيون ومحاية نيش التحرير
ل ى الداخل لما عن طريق اجلمال واليت حتمل كميات قليلة لكطنها مضمونة فيما بعد تطنةل ل

املاء وذلك بعد  الوصول، أو عن طريق الشاحطنات بعد وضعها يف براميل الزيت واملازوت أو
شاحطنات حبجة استعمااها يف تفكيكها، أما الذخري  فتوضع يف أخشاب حتمل عل  مستوى ال

                                      
 .260ص ،املصدر السابق: شهاد  حممد الشريف مساعدية 1
 .263-262ص ص  ،املصدر نفسه 2



                                                                 توات اجملال اجلغرايف واخللفية التارخيية .......................................................... مدخل
 

12 
 

املطناطق الرملية، حيث اجوف من الداخل مث متأل بالذخري ، ومن أنل التمويه تقل  هذه 
 .1األخشاب باملازوت األسود بعد وضعها يف الرمال حىت تظهر وكأهنا قدمية

، من حيث ولضمان تأمني حانيات ضباط ونطنود نيش التحرير املتطنةلني عرب مطناطق توات      
متطنفذ  نةلهم وتزويدهم باملؤونة، فةد أسست اجلبهة مراكز عبور سرية  حتت رعاية عائالت كبري  

 لتأسيس اخلاليا املدنية يف أدرارمن العطناصر األو ى اليت أرسلت من اجلبهة كان و  ،يف مطنقةة توات
 ، ومتثلت2وعبد الةادر أقصاصي كابويا وعبد الكرمي ديدي وأقاسم محاديعبد الرمحن   :هم

وكطنت  عدت ل ى أدرار:"اليت ناء فيها عبد الرمحن كابويا اها حسب شهاد  وااليت كلف مهمتهم
ي املؤونة والسالح والبطنزين وأبعث شقرت ت وأمجع االشقرتاكات من العائالمسؤوال عن خاليا اجلبهة، أ

كل التعاون من اجار وسكان حيث هطناك مركز الثور ، كانت مهمة شاقة وندت   ل ى قاو ااه
 .3"توات
سامهت اجلبهة يف اجلانب السياسي بدور حاسم يف لفشال السياسة الفرنسية الرامية ل ى        

اء ونعلها مجهورية لسالمية، حيث أوكلت هذه املهمة ل ى أعيان الةبائل والفةهاء فصل الصحر 
ولذلك كان "يذكر مساعدية عن هذه املهمة والةياد الذين مت اجطنيدهم حملاربة هذه السياسة، و 

اعتمادنا الرئيسي مع أهل اجلطنوب هو احلجة واإلقطناع ألن من يةتطنع مطنهم ميوت يف سبيل الدفاع 
ألن ... أنطنا كطنا بعد اقطناع املواططنني نعرض عليه أداء اليمني بقريةة فردية...ئ اليت آمن اهاعن املباد

، وشكل 4"عمل عل  لقطناع عشريته وأصدقائههذا الشخص حيطنما يةتطنع لقتطناعا كامال سوف ي
، "قاو"تابعة ل ى قياد  اجلبهة اجلطنوبية يف ( قسمات)الء املطنضمني ل ى الثور  خاليا سياسية ؤ ه

 ولضمان عمل هذه الةسمات بشكل مستمر وسري عمدت اجلبهة ل ى لقامة مراكز عبور سرية
 :5مهمتها التموين واالسقرتاحة مطنها بتوات

                                      
 .نفسه 1
 .39ص ،املرنع السابق: عبد اهلل مةاليت وحمفوظ رموم 2
 .230ص  ،املرنع السابق، عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظل ملحةة بكتاب اجلبهة اجلطنوبية املالية :اد  كابويا عبد الرمحنشه 3
 .269ص  ،املصدر السابق: مساعديةالشريف شهاد   4
 92-97ص ص ،املرنع السابق :عبد اهلل مةاليت وحمفوظ رموم 5
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 .يشرف عليه احلاج الصاحل قدور لةصاصي: ـانڤرمركز  -

 .اج عبد السالم خليلييشرف عليه احل: مركز تيلولني -

 (مةر اجلطنود -مةر للةياد )حتت لشراف موالي املهدي السيحمو، وكان له فرعان: مركز سايل -

 .يشرف عليه متوكل حممد: مركز فطنوغيل -

 (.شيخ املدرسة الةرآنية)ديدي يشرف عليه الشيخ عبد الةادر بن سيد أمحد: مركز متطنقيط -

 . يشرف عليه كابويا عبد الرمحن: مركز أدرار -
أما اجلانب العسكري للجبهة اجلطنوبية فتمثل بداية من تأسيس مراكز عسكرية عل  طول        

 زواتني باإلضافة ل ى مركز الةياد  يف وتيساليت وتني احلدود اجلزائرية املالية ممثلة يف مركز كيدال
، وبفضل اجطنيد الشباب وتدريبه يف هذه املراكز فةد بسقت اجلبهة يدها عل  كل احلدود، قاو

األمر الذي سهل اها عملية هتريب السالح ل ى الداخل، وكان بإمكان هذه الةوات املتواند  عل  
الةيام  احلكومة املؤقتة قياد ، لوال رفض ـانڤرعسكرية الطنووي بلاحلدود أيضا من ضرب الةاعد  ا

ناء يف شهاد  حممد  بعمل عسكري واالكتفاء بالعمل السياسي املتعلق بفصل الصحراء، وهو ما
، ـانڤرولإلشار  فةد كطنا أمام قاعد  عسكرية ذرية كربى هي قاعد  "قوله  1الشريف مساعدية

وكان يف لمكانطنا ضرب هذه الةاعد  وهدمها ألنطنا كانت لديطنا مجيع املعلومات واملخققات 
اخلاصة اها، لال أن الةياد  مل توافق عل  العملية وكان لطنا هدف معني ال بد من لجنازه بأي شكل 

ود، ااهجوم عل  املركز ، ومن العمليات العسكرية اليت قامت اها نيش احلد"من األشكال
، وحسب شهاد  عيشاوي 3، وااهجوم عل  مركز تني زواتني2"برج لوبريور"احلدودي الفرنسي 

أن تتم عمليات عسكرية يةوم اها نيش  2931فإنه كان من املةرر يف شهر فيفري ( قروط)حممد

                                      
 .263ص ،املصدر السابق: حممد الشريف مساعدية شهاد  1
 .93ص، املرنع السابق: انظر عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظ ،عرف هذا الربج بعد االستةالل باسم الشهيد باني خمتار 2
 .نفسه 3
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و بن  وبلحاج ه التوار  عل  مركز تيمياوينعوماحلدود يف املطناطق احلدودية، حيث يهانم بلعمش 
 . 1، لكن دخول وقف الطنار حيز التطنفيذ أوقف هذه العملياتعل  برج باني خمتار سبةا 
 ية مع نيش التحرير ل ى اجلزائردخلت قياد  اجلبهة اجلطنوب بعد لعالن وقف لطال  الطنار       
( مركز تاهارت) محد دراية من أنل تسيري املرحلة االنتةالية، حيث انتةل دراية ل ى متطنراستبةياد  أ

شرف عل  لعاد  تطنظيم وحدات نيش ومن هطناك أ ةة،لالتصال مبسؤول الوالية السادسة باملطنق
، وعطند لعالن االستةالل شارك 2احلدود بعد اعقرتاف الوالية السادسة بطنفوذه عل  هذه املطنقةة
حبضور املسؤولني الفرنسيني وأعيان  نيش احلدود يف رفع العلم اجلزائري بساحة وسط متطنراست

الستةالل، وتكلف مساعدية عل  مراسيم االحتفال با لإلشراف درارأ ية ل ى، وتونه درا3التوار 
 .4باالحتفال عل  مستوى مديطنة تيميمون

ومما سبق ميكن الةول أن الواحات الصحراوية بعد احتالاها شهدت تعديالت يف التطنظيم          
يف البداية ضمن لقليم  اقتضته التقلعات الفرنسية، حبث مت وضع تواتاإلداري اها، وفق ما 

، ومع بروز أمهية الصحراء االقتصادية والعسكرية تزامطنا الواحات الصحراوية، مث لقليم عني الصفراء
ل ى أماكن إلنراء التجارب الطنووية، مت تغيري التطنظيم اإلداري  مع اكتشاف البقرتول، وحانة فرنسا
 ، ولنشاء عمالتني بكل من الساور "أقاليم اجلطنوب اجلزائري"الةدمي، بإلغاء ما كان يعرف بـ

والواحات تتبعان مباشر  للحكومة الفرنسية عن طريق وزار  الصحراء، فيما خيص لدار  الةصور 
تواتية فةد حافظت عل  السلقات التةليدية املتواند  عرب الةصور، واملشكلة من اجلماعة التواتية ال

والةايد، بوضعها يف شكل أعراش تضم جمموعة من الةصور حتت مسؤولية الةايد، بدال من 
 .29خالل الةرن الذي عرفته توات( حيمد وسفيان)التطنظيم الفئوي

                                      
، املرنع السابق،  مةاليت ورموم حمفوظعبد اهللل بكتاب اجلبهة اجلطنوبية املالية ملحةة (:قروط)شهاد  عيشاوي حممد 1

 .292ص
 .296ص ،املصدر نفسه 2
 .نفسه 3
 .91ص، املرنع السابق: عبد اهلل مةاليت ورموم حمفوظ 4
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د شكل الةضاء الشرعي نةقة حمورية يف السياسة الفرنسية بتوات، فرغم الةوانني وق       
يف هذا الباب لال أن الةضاء بتوات استمر بشكله السابق مع بعض  والشروط اليت أطلةتها فرنسا

لية البلبا)يف العائلتني 2937-2977التغريات البسيقة، لذ الحظطنا استمرار الةضاء من 
يف شكل متوارث، وأن الةضا  كان حيكمون مدى احليا  ل ى غاية الوفا  أو العجز، (والبكرية

معتمدين عل  املذهب املالكي يف أحكامهم، وعل  شهاد  العدول املوزعني حسب املطناطق 
واجلماعة التواتية يف بعض األحكام، وأن تقلب األمر يطنتةل الةاضي بطنفسه ملعايطنة الةضية أو 

 .حكم قضائي تثبيت
، بتأسيس اخلاليا السياسية 2923والواحات الصحراوية بثور  يف سطنة،  التحةت توات         

يف البداية مث املشاركة يف العمليات العسكرية يف مطناطق العر  الغريب، ومع بروز مشروع فصل 
بقوليا، من خالل عدم االنسيا   الصحراء عن الشمال، وقف األعيان واملشايخ والسكان موقفا

عل  القرتويج اها، ويدل هذا املوقف عل  الوعي الثوري  والداعية اليت عملت فرنسا توراء املؤامرا
واحلس الوطين الذي راهطنت عليه نبهة التحرير الوطين والوفد املفاوض يف التمسك مبقلب وحد  

 .    القرتاب الوطين
حول اجلبهة اجلطنوبية أن الةياد  كانت تفضل العمل  -املشار لليها–الشهاد   غلبشري أوت

السياسي املتعلق بإفشال مشروع فصل الصحراء واحلفاظ عل  وحد  القرتاب اجلزائري، والعمل 
عمل عسكري  يت املتمثل يف هتريب السالح لفك العزلة عن واليات الشمال، عل  أياللونيس

فد اجلزائري املفاوض حول املدنية والسياسية، مما يضعف موقف الو  يؤدي ل ى افتضاح اخلاليا
وتوعية  تالصحراء، وهي مهمة ثةيلة ألةيت عل  عاتق اجلبهة اجلطنوبية، يف الكشف عن املؤامرا

 .ملستةبل الصحراء السكان مبا حتضره فرنسا
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ديد من األنطناس توافد الع ،حبكم موقعها االسقرتاتيجي وسط الصحراء عرفت توات
، استةرت عل  حواف واد مسعود مشكلة عرب فقرتات متبايطنة البشرية من الشمال واجلطنوب

عن  اها تأمني مورد رز بقصورية، احتدت فيما بيطنها ملوانهة الظروف القبيعية واألمطنية،  مجاعات
ية بالتحصن ضمن طريق الزراعة والتجار  وموانهة األخقار األمطنية املتعلةة اهجمات الةبائل البدو 

مت لجياد هيئة اجلماعة املشكلة من  الةصبات، ومن أنل لدار  احليا  اليومية للسكان املتعدد الفئات
الةبائل والعشائر املؤسسة للةصر، يف صيغة توافةية دميةراطية يتم تعيني أو انتخاب كبري اجلماعة 

أعوان ذو كفاء  وخرب  يف جماالت  الذي يتكفل بتسيري احليا  الداخلية واخلارنية للةصر مبساعد 
  .خمتلفة

 ي فئات المجتمع التوات: أوالا 
باألرض الزراعية الضيةة املسةية مطنذ استةراره اجملتمع التوايت جمتمع واحايت ارتبط مصريه 

وهو ما نعل الفئات املشكلة له تتمايز من حيث ملكيتها للماء واألرض بالدرنة ةارات، مبياه الف
عن عوامل أخرى سامهت يف تشكيل فئات بارز ، عرفت مبكانتها املكتسبة عن  ناهيك ،األو ى

-ع التوايت أن يالحظ دارس للمجتم ل، وعليه ميكن لكأو العامل الديين طريق الطنسب الشريف
امللكية  :ونود تةسيم فئوي للمجتمع يةوم عل  بعدين مها -الفرنسي للمطنقةة قبل االحتالل

املطنتسبني آلل البيت  األشراففئة  ل ىاالنتساب  وأيضا ،يف مطنقةة صحراوية التارخيية للثرو  احمللية
 .متايز داخل العرش أو الةصر الواحد بيطنهم هم كذلكد الذين يونو  الطنبوي،

 يتجدد ذكرهافئات انتماعية  أربعبروز  ل ى أدتهذه الثطنائية يف تكوين اجملتمع التوايت 
والتةارير واملراسالت اليت متت بني قياد  اإلحصائيات خالل خالل املرحلة املدروسة من دائما

 يف ويأيت كل عرش أو قصر عل  أساس فئوي،حصاء سكان  لخبصوص  الفرنسية، واإلدار العروش 
هذه الفئات . مث العبيد ،مث احلراطني ،مث العامة ،املرابقونمث  ،أعل  هرم اجملتمع التوايت الشرفاء

عن ليد حتدد لكل فئة حةوقها ووانباهتا اجاه الفئة األخرى، و وتةا بأعرافاالنتماعية هي مةطنطنة 
بعض هذه الفئات مغلق متاما، كفئة الشرفاء :"يف دراسته للمجتمع التوايت فحممد أعفي هذا يةول

 كون مسالك االرتةاء لليها مطنعدمة،املرتبقة بشرط الطنسب الذي ال ميكن اجاوزه، وبذلك ت
حدود ضيةة عل  الفئة اليت تليها يف القرتاتب، كانفتاح فئة املرابقني عل  فئة  وبعضها مطنفتح يف
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يين وتوارثوا االمتياز العامة، حيث أن املرابقني هم يف األصل عامة متيزوا يف فقرت  تارخيية بدورهم الد
طنة، غري وضع احلرط ل ىفئة العبيد، لذ أن بعض العبيد ارتةوا وكذا انفتاح احلراطني عل   أبا عن ند،

به مستحيل ارتةاء احلرطاين أو العبد يف الواحة املعروف فيها ل ى فئة العامة أو الفئة اليت نه شِ أ
   .1"تفوقها تراتبا
ندول ، اعتمدنا عل  للمطنقةة االحتالل الفرنسي جميء لفئات اجملتمع التوايت مع ستةراء  او 
ومع  اجلماعة التواتية،بالتعاون مع  ،2973سطنة  سكان تواتل الفرنسية اإلدار  هوضعتلحصائي 

 .2تعداد كل فئة يف اجملتمع التوايت هامة عن مبعلوماتدقيةة لال أهنا متدنا  أن املعلومات ليست
 م0011تعداد فئات المجتمع التواتي سنة (: 10)الجدول رقم

 %الطنسبة  اجملموع لناث ذكور فئات السكان
 15.15 0227 7222 7221 الشرفاء
 12.27 0721 7222 7212 املرابقني
 26.34 2221 0701 0212 (األحرار)العامة 
 37.01 2212 2222 2722 اطنياحلر 

 9.20 7277 221 7720 العبيد
  09401 2129 0119 المجموع

 
 أعمدة بيانية توضح تعداد فئات المجتمع التواتي       

                                      
 .721ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 1

2 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp218-219.                                                   
     

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

 العبيد الحراطين (األحرار)العامة  المرابطين الشرفاء

 ذكور

 إناث



  2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ...............................................الباب األول
 

727 
 

0011سنة  يميعرش تتعداد فئات سكان (: 10)الجدول رقم
1 

 %الطنسبة  العدد فئات السكان
 13.38 102 الشرفاء
 19.33 7710 املرابقني
 21.10 7227 (األحرار)العامة 
 45.44 0127 احلراطني
 0.73 22 العبيد
  2712 اجملموع

عن  ،لبيت الطنبويل ى امتتعت هذه الفئة مبكانة مرموقة نظري انتسااها  (:األشراف)الشرفاء  -0
، وكانوا حمل تعظيم وتةدير يف معظم طريق السيد  فاطمة الزهراء بطنت الرسول صل  اهلل عليه وسلم

 األدارسة فاشر األ: هممطنعرب مراحل متعدد ،  قد وصلت هذه الفئة ل ى املطنقةةو  ،قصور توات
 الذين ميثلون غالبية هذه الفئة بتوات، العلويني ، والشرفاءدريسيةالذين قدموا بعد سةوط الدولة اإل

متثل عائلة أوالد كما ،  202/ه22 بداية من الةرن ل ى واحات توات هانروا من تافياللت وقد
 األكرباجلد  ل ىهذه األخري  وتطنتسب  ،تالفرع األكرب للشرفاء العلويني بتوا السي محو بلحاج
من  لليهاوالذي قدم  -دفني تافياللت–والي احلسان بن موالي علي الشريفموالي حممد بن م

 اعتةاد من باب قصور توات ل ىويعد استةدام الشرفاء . 3م2292/ه996تانرا سطنة  تافياللت
من يطنبع  -ند العلويني– الشريف احلسن بن قاسم للمخاطر والفنت، فةد مت استةدام الربكة ودفعا  

 .4اهذا الغرض تافياللت ل ى
داية االحتالل الفرنسي نسبة الشرفاء يف ب أناجلدول السابق نالحظ  ل ىا رنعطن ولذا
هذه الفئة الصغري  العدد تستحوذ أن ، لكن جند من جمموع سكان توات %22ثل للمطنقةة مت

                                      
انظر أيضا  .اجلزائر ،أدرار ،ابا عبد اهلل ،خزانة بن الوليد ،7122لحصائيات عرش تيمي(: خونة)عبد الةادر بن الوليد 1

 (.02)امللحق رقم
 .722ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 2
 ،املرنع السابق ،الطندو  األو ىكتاب  ،"تاريخ وحضار  التواند بتوات أوالد السي محو بلحاج: "د اهلل امساعيليموالي عب 3
 .72ص

 .722ص  ،املرنع السابق ،حممد أعفيف 4
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 أصلهانانب  ل ى، وهذا ما جيعل هذه الفئة من ملكية املاء ونفس الطنسبة من الطنخيل %63عل  
يف تستحوذ عل  ثرو  هامة يف الصحراء ترتكز عليها للمحافظة عل  مكانتها داخل الشر 

 .الةصور
ومكانتها، من خالل  الشرفاءلطنا نصوص عةود سجالت احملكمة الشرعية مطنزلة فئة وحتفظ 

و مطنزلتهم، وال أدل عل  ذلك تدل عل  مس لحاطة أمساء الشرفاء بةدر كبري من التعظيم والتبجيل،
شرف موالي عل  يد الفةيه األ":يف بعض عةوده مفردات التشريف كةوله الةاضي لمن استعما
ملا كثر اخلوض والطنزاع بني الشريف موالي عبد الرمحن بن :" أو قوله ،1"نلول يبن سيد لمساعيل

ومل يكن الشرفاء حمل تعظيم وبركة من قبل العامة فةط  .2"الةاطن ببوزان سيدي حممد الربباعي
 متثل ذلك ةالفرنسي اإلدار من طرف  قياد  طنهم مطناصبخالل هذه املرحلة، بل مت مطنح البعض م

يطنتمون ل ى  ا  أفراد يف مطنصب الةايد نـاڤرو  زاوية كطنته يعل  عرش، حيث عيطنت يف مطنصب الةايد
يف ظل توطن أعداد ال بأس اها يف املطنقةة املمتد  من عرش أوالد السي محو  ،عائالت شريفة

 الشرفاء أمساء بعض الةياد ، وهذا ما يستخلص من عةود تضمطنتـانڤرمطنقةة ل ى  بلحاج
، ويف نص 3"قايد زاوية كطنته عوا أمره لسيدي موالي القيب بن سيدي موالي حممدرف:"مطنها
، وحيدث أن 4"يف ذلك ملتويل أمر الطناحية موالي الشيخ بن موالي عبد الرمحن أمرهمورفعوا "آخر

ف، خاصة رنل ذو أصل شري يف قصر من قصور توات( كبري اجلماعة)ماعةاجليكون عل  رأس 
، كما ورد يف عةد سطنة لبعرش فطنوغي ف كةصر املطنصوراة فئة األشر يف الةصور اليت تتميز بغلب

لذ هو الرايس من  معه األشرف املبجل موالي عبد اهلل بن موالي عبد السالم فحضر" 2941
تطنم عن  أو مهطنة حرفة مكانت اه  الشرفاء ، وجند يف حاالت أخرى أن البعض5"اعة املطنصورمج

الشريف موالي أمحد  وا اها يف وسط جمتمعاهتم، وهذه مهطنةاشتهر  ،ألوزان واملكاييلباوخرب  معرفة 

                                      
 .70/70/7127 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
 . 71/2/7102، د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .72/72/7122 ،ع.د ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 4
 .1/1/7120 ،ع.د ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 5
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ات من التمر، طناناجل لذي ُعرف عطنه خربته يف تةييم غلة، امن عرش زاوية كطنته بن موالي علي
 مالك نيمن أنل فك نزاع ب يرينيف قصر تور  جلأ لليه الةاضي من أنل تةييم غلة نطنان حيث
 .1اصوخرّ 
أخذوا هذا االسم من الرباطات اليت أسست أول األمر يف الثغور ملوانهة  :المرابطون -2

فيما بعد ل ى أماكن للتعبد والتصوف،  تلك الرباطات ، مث حتولتيف امال بالد املغرب األعداء
باالحقرتام والتبجيل من هي أيضا متتعت هذه الفئة عرف فيما بعد باسم الزوايا، حيث وأصبحت ت

بني  كانتهاملبعضهم ل ى أسر وبيوتات علمية أو  انتماء ل ى طرف سكان املطنقةة، ويرنع ذلك
عض و بسب انتساب البأ ،و علميةوتةدم خدمات انتماعية لزوايا لتأسيسها ب ،سكان توات
وقد متتعت فئة املرابقني ، يف مطنزلة مةدم أو حفيد ملؤسس القريةة طريةة صوفية مطنهم ل ى

وظفتها يف خدمة  مبوارد اقتصادية هامة، هامتتعاملؤسسيني للزوايا االنتماعية مكان مميز  نظري 
 .ابسب ااهيبة والوقار اللذين متتعت اهم ،خصوماهتم  للسكان يفنعلها مالذ  جمتمعاهتا، مما

 نسمة،2796 بلغ أن عدد املرابقني بتوات 2973الفرنسي لسطنة  اإلحصاءيظهر 
نة مع اخلدمات االنتماعية والعلمية الواقعة وهو عدد ضئيل باملةار  ،من السكان %21بطنسبة 

تعكس مكانة هذه اليت حتفظ سجالت احملكمة العديد من املؤشرات و  ،عل  عاتق هذه الفئة
كالربكة أو بصفة مباشر  كاملرابط أو بصفة غري مباشر    لتعظيم والتبجيل،الفئة، بوصفها بعبارات ا

 س باهلل سيدي حممد اجلزويلحضر لديطنا حفد  األنل املةدّ :"كةوله  أو العالمة، األنلّ و املةدس أ
كان ، وقد  2"مة البحر الفهامة سيدي عبد الكرمي احلانبالعالّ  سيدي حممد بن الشيخ بن الربكة
و سبةت االستعمار أفئة املرابقني خالل املرحلة اليت  ل ىالةضا  والفةهاء بتوات يطنتمون معظم 

تو ى مطناصب لدى اإلدار  الفرنسية كمطنصب مطنهم من و  ،البلباليةو  أثطناءه خاصة من العائلة البكرية
قام لديطنا "، فيما نصهفطنوغيل زواية الشيخ عبد الةادر بن عومر شيخ الذي عل  اعتاله الةايد

                                      
 .07/2/7122 ،71ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/72/7120 ،17ع ،7122-7127 ،م،س 2
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الةائم بأمر زاوية  قايد عرش فطنوغيل بن الشيخ الطنوراين الربكة سيد الربكة الةايد سيدي نلول
 .1"سيدي عبد الةادر قدس اهلل روحه

ازية طنتميني ل ى القر  الصوفية خاصة مطنها القريةة الكرز ئالت املرابقني املوعن عا
األحفاد املستوططنني ترد أمساء  (م2374/ه2726ت)سها الشيح أمحد بن موس  الكرزازيومؤس
ثة املرابط األنل الربكة السيد ر العام بني و  واإلبراءوقع الةسم التام "يف عةود القرتكات ومطنها بتوات

الويل الصاحل الشيخ سيدي أمحد بن  آلمن  جنل املةدس باهلل السيد احلاج الكبري احلاج حممد
 كحالة خونة عرش تيمي  ،ويف مطنصب اخلونة جند بعض املرابقني ،2"نفعطنا اهلل بربكاته موس 
 .3حممد أبالةايد عبد الةادر بن  يف زمن حممد عبد الكرميبن  حممد عبد اهللاملرابط 

ئالت اع انتشار نالحظ ،2927سطنة  سكان عرش تيمي حصائياتويف حتليلطنا إل
املرابقني يف أغلب قصور العرش بطنسب متفاوتة، غري أنه ميكن املالحظة يف قصر زاوية سيد 

ونفس  ،تواند املرابقني أحفاد املؤسس مع احلراطني فةط -الذي يف أصله زاوية- البكري
الصويف الشيخ عبد الرمحن  ل ى نسبة)وقصر ميمون وزاوية تطنالن ،املالحظة عل  زاوية مهدية

لذا ما  %23، أما من حيث ملكية فئة املرابقني للماء والطنخيل فتبة  معةولة يف حدود (امليموين
اء انتماعية ، لكن ال نطنس  بأن أغلب املرابقني كانت اهم أعب%21بطنسبتهم املةدر  بـ  قورنت

مما يدفع شيوخ  ،اهذا الغرض صصختعل  الزوايا وهو ما جيعل معظم أمالكهم  متمثلة يف اإلشراف
 .يف أوقات احلانة للتكفل مبصاريف الزاوية 4االستدانةالزوايا ل ى 

                                      
 .77/7/7122 ،722ع ،7127-7122 ،م،س 1
 77/2/7120 ،ع.د ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 2
 .1/7/7121 ،027ع ،7127-7122 ،م،س 3
ن ب يرنع ل ى الديو تأن من بني أسباب بيع الك، وقفت يف دراسة أنريتها عل  وثيةة بيع كتب خزانة زاوية سيد البكري 4

وثائق بيع كتب خزائن املخقوطات وأمهيتها : عبد اهلل بابا: انظر. نظري مصاريف الزاوية 7112ة عل  األحفاد سطنة املقرتتب
ارف جملة املع" م7112/ه7222بتوات  التارخيية واالنتماعية واالقتصادية دراسة  لوثيةة بيع خمقوطات اخلزانة البكرية

 .221-222ص ص  ،0271 ،اجلزائر ،نامعة محة خلضر الوادي ،71ع،جملة دورية حمكمة ،للدراسات والبحوث التارخيية
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 وعربية توافدت عل  املطنقةة بربريةتم  معظم أفراد هذه الفئة ل ى أصول طني: 1 (األحرار)العامة -6
، ومن الةبائل الرببرية اليت األمازيغيةخاصة من قبيلة زناته  ا عرب فقرتات متفاوتة،واستةرت اه

، وبداية من الةرن 2بتمطنقيط" تيلوت"قبيلة ملتونة الصطنهانية اليت بطنت قصر  جنداستةرت باملطنقةة 
جمموعة كبري  من الةبائل الزناتية حيث استةروا أول األمر مبطنقةة  الرابع ااهجري توافد عل  توات

 طنوا الةصور اليت مطنها قصر وجأين حفروا اآلبار وابت ،مث انتشروا عل  حواف واد مسعود ،بود 
، وبعد سةوط حكم املغراويني يف سجلماسة وتورير وغرميانو س  وثربز ومكر ودب ومبو  ووذرار
اد من قبائل زناته لتستةر بتوات، ومن بني هذه يد املرابقني هانرت أعدعل  م 2722سطنة 

أما توافد الةبائل العربية عل   ،وأوالد خري اهلل وأوالد سليمان الةبائل قبيلة ذاكون وأوالد حسني
 ، وتعترب قبائل عرب املعةل أول من وصل لتوات، حيث اإلقليم فةد كان عل  فقرتات متباعد

: وأهم فروعهم يف اإلقليم ،ناوروا الةبائل الزناتية مث حتكموا اهم ووضعوا عليهم األتوات والضرائب
االستةقاب املغريب للمطنقةة   ، ويف مرحلة3وأوالد لعيش طلحة وأوالد واحملارز  واخلطنافسة أوالد حممد

كانت فئة العامة هي من تتحمل معظم الكلف املخزنية واجلباية الضربية يف ظل لعفاء فئة 
لفرنسي للمطنقةة، وعملت ، وباستةرار العطناصر اليت صاحبت االحتالل ا4األشراف واملرابقني مطنها

 ، أدى ل ى بروز فئة نديد ، خاصة من الشعانبة والغطنامنة يف عاصمة ملحةة تواتيف مهارية توات
 .يف عةود احملكمة بفالج تيمي تعرفمطنقةة نديد   أسست داخل اجملتمع التوايت
 %67فحني تبلغ ملكيتهم من املاء  %13 بطنسبة توات ا يةارب ربع سكانميثل العامة م

عرب مجاعات  ،وهي نسبة معةولة حبكم استةرارهم يف املطنقةة مطنذ نشأهتا ،%61ومن الطنخيل 
 قيادهي أن أغلب  واملالحظة األخرىختقيط معظم قصورها،  هانرت لليها وليس كأفراد، وأيضا  

ب تةلدهتا مثل مطنص اليت داريةواإلنتماعية الظائف االو  من هاته الفئة، ناهيك عن كانوا العروش
                                      

من األصول اليهودية اليت أسلمت وأصبحت  ا  يذكر مارتان يف كتابه الواحات الصحراوية بأن هذه اجملتمعات كانت تضم بعض1
لال أهنم يصرحون بأهنم من أصول بربرية أو  ،وقد تعرف عليهم من خالل الصفات اجلسمية للرنل العربي ،تعرف باملهانرية

 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p213 .   :انظر. عربية
 .72ص  املصدر السابق،(: ابن بابا حيد )بن احلاج عبد الرحيم  حممد القيب 2
 .720-727ص ص ،املصدر السابق ،در  األقالم: البكري حممد بن عبد الكرمي 3
 .722ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 4
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 وتارخيية، وهذا يدل عل  متتع هذه الفئة مبميزات مادية وقبلية ،اخلونة والعدل وكبري اجلماعة
 !!فةط سكان توات 2/4 رغم أهنا متثل ،ل  الفئات األخرىاها ع استأثرت

نسبة احلراطني بتوات حسب  متثلو  ،السودانبالد ل ى  هذه الفئة عود أصولت :لحراطينا -2
، داخل تواتوهي أكرب فئة انتماعية  ،من سكان املطنقةة% 21ما يةارب  7122لحصاء 

من  ها ل ى هاته الفئة الكبري يف أصلخاصة اها أو قصبات تعود  ا  قصور  متتلكال  اورغم ذلك فأهن
  .الطنسبةحيث 

نتيجة  ظهرت هذه الفئة بإقليم تواتوقد  1السودان مطنقةة ل ى احلراطني أغلب أصل يعود
للحصول عل   اإلسالميةمث حتريرهم وفق الشريعة ( الزنوج)ظاهر  اجار  الرقيق  :لعوامل عد  مطنها

التزاوج الذي مت نتيجة  كانوا  ويف حاالت نادر ، (اجلطنة)لثواب من اهلل، أو طمعا يف ثواب اآلخر  ا
كما ظهرت فئة مطنهم باإلقليم بعد سةوط مملكة سطنغاي ،  2من العبيد بني فئة األحرار واجلواري

ل ى بةايا رنع آخرون أصل هذه الفئة ، ويف سيا  آخر يُ 3وتدهور األوضاع األمطنية واالقتصادية اها
  .4األنطناس اإلفريةية الةدمية من اجليتول أو الطنوميديني أو اإلثيوبيني

أو نصف  ''ثاين''ل ى لفظ احلر -احلراثنيأو  –احلراطنياسم  اشتةا  ؤرخنييرنع بعض امل
وهذا ما ناء به صاحب االستةصا يف  ،بعد نعت الرببر والعرب باحلر األول ،ثاينالر احلحر ويعين 
وأعلم أنه وقع يف هذه األزمان لفظ :"أللفني من احلراطني بةوله ولحضارهاملو ى لمساعيل حديثه عن 
العتيق، وأصله احلر الثاين كأن احلر األصلي حر أول وهذا  ومعطناه يف عرف أهل املغرب ،احلرطاين

 أما، 5"ب من التخفيفل احلرطاين عل  ضر العتيق حر ثان مث كثر استعماله عل  األلسطنة فةي
                                      

1
 Karl Suter: «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du Sahara Algérien : 

le  « touat», extrait de revue de géographie alpine, Année 1952, p448. 
2
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p212.  

 .21ص ،سابقالرنع العالقات الثةافية، امل: مبارك نعفري 3
أعمال ندو  التواصل الثةايف واالنتماعي " احلضاري بني ضفيت الصحراءسجلماسة كمحقة للتواصل : "حلسن تاوشيخت 4

تطنظيم كلية اآلداب بتقوان وكلية الدعو  اإلسالمية  ،م7111/ه7201حمرم  ،بني األققار اإلفريةية عل  نانيب الصحراء
 .002ص ،7111 ،طرابلس ،مطنشورات كلية الدعو  اإلسالمية ،بقرابلس

  :وأيضا. 21ص ،1ج ،املصدر السابق: الطناصري أبو العباس أمحد بن خالد 5
  Abderrahmane Selka : "Notice sur le touat" ,Bulletin de la Société de     

géographie d'Alger ,Alger ,1922 ,p523.   
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احلرّاثني نسبة ل ى : بةوله أي ممارسة األعمال الزراعية  التسمية ل ى احلراثة اآلخر فرينع البعض
 ،للحراطني ا  قانوني ا  املفهومان بعديعقي  .1"اخلماس"األعمال املوكلة اهم ويقلق عليهم أيضا لفظ 

-كانت مشتةة من احلر  ولذاالواحات كانت التسمية مشتةة من احلرث فهو لقرار بعملهم يف   فإذ
 .2حبالتهم الةانونية داخل الواحات اليت هي بني العبودية واحلرية لقرار هو ثاين

ومهما يكن من أصل التسميات اليت أطلةت عل  هذه الفئة غري أن تواندها يف أغلب 
م ونود قصور الةصور يف ظل وقوع هذه الفئة يف وضعها االنتماعي بني فئة األحرار والعبيد وعد

طنا بطنا ل ى نفي الةول بتواند هذه الفئة يف املطنقةة قبل نشأهتا، يدفع ،تعود يف ملكيتها لفئة احلراطني
 .ألسباب اقتصادية وأمطنية مطنهم مجاعات هجر ب اجار  الرقيق مع بس هذه الفئة ولمنا تشكلت

 مد أعفيفحم حيددها يف اجملتمعات الةصورية، وضعية هاته الفئة االنتماعية عنو  
ويف نفس الوقت ليس شخصا يتمتع بكامل  ،أن احلرطاين ليس عبدا يباع ويشقرتى ويورث:"بةوله

حةو  احلرية أو املواططنة، وونوده يف الواحات مرتبط أساسا بالعمل الزراعي، حيرث األرض ويعتين 
املعىن الةدحي للحرطاين  فالبعض عطندما يروم التخفيف من...الطنخيل مةابل نصيب من اإلنتاجب

هذه الوضعية ، "طنا، أي مخاس زائد نون امللكيةمخاسطنا أو مخامس: كأن يةول)يطنعت تابعه باخلماس
أو  األشرافل ى لرتباط عائالت من احلراطني مع عائالت من  الفردية أدت يف حةيةة األمر

 .3املرابقني أو العامة ألنيال متعدد  يف جمال العمل الفالحي واملطنزيل
 طني املشكلة للمجتمع التوايت مثلتفإن نسبة احلرا 7122سطنة  حصائياتلبالرنوع ل ى  
حيث كانت نسبة احلراطني تكاد  ،7122سطنة  ، وهذا الرقم يتقور مع عرش تيمي%21نسبة 

 ،مهاباملةارنة مع حج ا  لال أن ملكيتها من املاء والطنخيل يبة  ضعيف %22تصل ل ى الطنصف 
امتالكها لوسائل العمل كاحلمري بطنسبة  ذلك نالحظ وعل  العكس من ،%72وذلك يف حدود 

من حيث العمل الشا  املطنوط  ،وهذا مؤشر واضح عل  تةسيم العمل داخل الواحات ،22%
 .ـريڤـاڤلفـا زراعة وحفرالاهذه الفئة ك

                                      
 .002ص ،املرنع السابق :حلسن تاوشيخت 1
 .722ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 2
 .721-722ص ص ،نفسهاملرنع  3
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ية حول هذه الفئة تكاد فإن العةود الشرع داخل الواحات،هذه الفئة  ونظرا لتدين ملكية 
 صفةل ى عدم استخدام  أيضا، ويعزى األمر القرتكات فيما خيص البيع والشراء أو تكون مطنعدمة

عل  أن تو ى احلراثني املذكورين مبا :"  مثل ر ةاضي لال يف حاالت نادمن طرف ال "احلرطاين"
مج ثالثة فةارات مع ويف عةد ثان خبصوص اتفا  د ،1"الطنخيل اشقرتى مطنهما سابةا من عبد اهلل

ومن احلراطني :"بةوله اها نصيب يف هذه الفةارات ذكر جمموعة من احلراطني باالسم بعضها ناء
 .2"وامبارك بن حممد أب احلاج وحممد بن أمحد القيب عبد الرمحن بن حممد حم ليلي

من امتالك الثرو  داخل  كثر  أفرادهارغم  غري أن املشكل املقروح هو عدم متكن هذه الفئة 
يف مةابل العمل    املتحصل عليهاالزهيد األنر نرنع هذه الظاهر  ل ى  ميكن أنو  !!الواحات
من شرفاء ومرابقني وعامة  ىفئات األخر متسك ال اليت ال تكفي لتملك الثرو ، وأيضا  الشا  و 

  .دون مشاركتها مع فئة احلراطني إلبةائهم يف موقع األنري مبصادر الثرو 
 حواضرمثلت اجار  الرقيق يف الةوافل التجارية بني مطنقةة لفريةيا نطنوب الصحراء و  :العبيد -2

 امطنقةة عبور وسوق الشمال أهم مورد اقتصادي مع انتشارها عل  مستوى العامل، وباعتبار توات
م حيث قدر عددهم 02فةد شهدت هي أيضا ونود نسبة كبري  مطنهم يف مقلع الةرن  هامة

من حجم  %1عبد بطنسبة  7277بـ يف واحات توات 7122الفرنسية  اإلحصائياتحسب 
من خالل  7122ت يف سطنة ، غري أن املالحظ هو ترانع هذه الطنسبة بشكل ملفالسكان

بتعداد  %2.12ور العرش وصلت ل ى د يف مجيع قصيجند أن نسبة العب لذ عرش تيمي لحصائيات
 .عبد 22

مطنعت املتانر  بالعبيد يف قصور  بعد احتالاها املطنقةة واجلدير بالذكر أن احلكومة الفرنسية
ل ى شيوخ فرنسية ال من السلقات ، وناءت مراسلةاالحتالل الفرنسي قبلئد  اليت كانت سا توات

 :3مطنها من هذه التجار ، ا  هامة هدفهاتضع شروط الةصور
                                      

 .71/2/7120 ،27ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .02/0/7122 ،772ع  ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 2
عاصمة ( رأدرا) أن حتريرها كان يف زمن ونود توات ،الذي يظهر لطنا من خالل الوثيةة اليت أرسلت ل ى مجيع قصور توات 3

ع  ،ـانڤرسالة ل ى كبري زاوية ر: الةبقان حاكم ملحةة توات. 7121-7122إلقليم الواحات الصحراوية أي ما بني سطنيت 
 . اجلزائر ،أدرار ،بود  ،ـاينڤرخزانة زاوية ال ،دون تاريخ ،712
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 .مطنع بيع وشراء العبيد، مع اعتبار العبد كالعامل الذي بيطنه وبني رب عمله اتفا  -
 .الفرنسية اإلدار  حترمي املتانر  بالعبيد يف الصحراء ويف كل املطناطق الواقعة حتت -
تسجيل كل املواليد اجلدد ومن حترر مطنهم و  يف كل الةصور مع أمساء مالكيهمد نرد أمساء العبي -

 .أو تويف
 .اإلقليم وذلك اجطنبا لعملية املتانر عدم نةل عبد من قصر ل ى قصر آخر لال مبوافةة حاكم  -
 .مغرّ سجن ويُ أي لخالل اهذه الشروط من القرفني سواء العبد أو مالكه فإنه ي -

أن هذه الفئة اختفت تةريبا يف هناية مرحلة االحتالل الفرنسي وارتة   اجدر اإلشار  هطنا
يف  معظمهم ل ى فئة احلراطني، أما عةود احملكمة الشرعية فتكاد تفتةر ل ى ذكر هذه الفئة لال

يف سجالت متت لعاد  نسخها  تركات أو أحباس قبل االحتالل الفرنسي، ل ىحاالت نادر  تعود 
وبعد فهذه "ناء يف حمتواها  7111ل ى سطنة مطنها ما ورد يف عمرى تعود  األحباس والقرتكات،

وقد نعل ...مسها مباركةة اليت بيده امَ وكذا يف األَ ...نسخة من أصل عةد عمرى دعت احلانة لليه
" غالم"فظ ل ى هاته الفئة يف عةود بل اإلشار ، كما وردت 1"بيع األمة لذا مل يظهر صالحها له

ملا صارت لعفو اهلل وسعت رمحته فاطمة بطنت بداري غالم سيد "قسمة تركة مثلما ورد يف عةد 
 بين بيك غالم سيد أمحدأوصت بالثلث لولدي أختها عائشة أ... أمحد بن سيد القالب

، متتلك ثرو  تذكر من نطنات وماء وديار تكن لعةد جند أن هذه املرأ  مل، وبدارستطنا ل2"املذكور
 .وأهنا كانت تعيش مع أختها لدى الشخص املذكور

 الجماعة التواتية نظام  :ثانيا
ب الفئات املشكلة من أغل ،"اجلماعة"ختضع الةصور يف تسيريها ل ى نظام عريف يعرف بـ        

داخل الةصر، مع األخذ يف احلسبان أن الةصور ختتلف من حيث التأسيس فهطناك قصور تتبع 
شريفة أو عربية أو بربرية ، وهطناك قصور كانت يف األصل زوايا ملرابقني، لال  ذات أصولمجاعات 

اليت تعد مؤسسة انتماعية " اجلماعة"أهنا كلها تتفق حول وحد  الطنظام داخل الةصر وهي 

                                      
 .2/77/7120 ،11ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .71/1/7127 ،720ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 2
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تضبط احليا  داخل جمتمعاهتا لةرون عد  يف  أنسياسية ختضع ألعراف وتةاليد خاصة، استقاعت 
-ظل غياب سلقة فعلية باملطنقةة، وتشكل جمموعة الةصور املتةاربة ما يعرف بالعرش الذي يرأسه 

    . الةايد املعني من طرف السلقات الفرنسية -يف املرحلة املدروسة
للةصر من ممثل لكل قبيلة أو عشري  شكل هيئة اجلماعة املسري  تت :الجماعة تكوين هيئة -7

بتشاور بني أعضائها، لكن  اقراراهتاجلماعة هيئة تشريعية وتطنفيذية، تتخذ وتعترب داخل الةصر، 
فئة احلراطني رغم حجمها الكبري داخل الةصور فإن مشاركتها يف املالحظ من خالل العةود أن 
ألسباب  اعة تكاد تكون معدومة لغياب متثيلهم يف هذا الطنظام العريفتدبري أمور الةصر داخل اجلم

الذي يكون حمل ، ويرأس اجلماعة شيخ يعرف بكبري اجلماعة أو كبري البلد، ذات أبعاد تارخيية
تضقلع اجلماعة مع رئيسها بضبط األمور داخل الةصر لمجاع من كل الةبائل املتطنفذ ، حيث 

ات مع حتملها مسؤولية فك اخلالفات الشخصية واجلماعية بضمان حةو  كل األفراد والفئ
واألسرية، وتتداول اجلماعة يف مجيع املستجدات االقتصادية واالنتماعية والديطنية والثةافية مثل 

، وملكية األرض واملاء، الفئات احملتانةوالطنزاعات العائلية، وحةو  واألوقاف، الزواج والقال ، )
ويساعد اجلماعة يف تسيري أمور الةصر كل من اإلمام والفةيه، والعدول ، توأحياء املواسم واملطناسبا

واملةيم واملربز، ومع االحتالل الفرنسي حافظت اجلماعة عل  مهامها، وأوكلت اها مهم أخرى 
   :االستعمارية، ومطنها مرتبقة باإلدار 

اجاهات واألبعاد دخل يف العديد من االتت اجلماعة جند يف هذا اجملال :المهام االجتماعية - أ
ر صّ حبةو  الفئات الضعيفة كالةُ  تعلق األمرما واجلماعات، خاصة لذا  األفراداملتعلةة حبةو  

حتت نظر  وكيل أمني يكون من خالل تعيني م،وبأمالكه م، لذ تعمل عل  التكفل اهواأليتام
خلف زونتني  ، الذيموالي الربكة بن موالي علي الكااه عة، وقد ناء يف عةد قسمة تركةاجلما

موالي حممد بن موالي  زاوية كطنته عرشر، فانتمعت اجلماعة حبضور قايد و ثالثة أبطناء قص
لك، وكان اتفاقهم عل  تعيني اوهطناك تفاوضوا عل  من يكون مةدما عل  يتام  ااه ،نلول
 واحد من األقارب واآلخر من خارج العائلة يةومان جبلب املطنفعة للةصر ويدفعان عطنهم نيشخص

ملاله تعمل اجلماعة عل   مبذرا   ا  سفيه من اجملتمع فردولذا كان  .1املضر  حىت يبلغوا سن الرشد
                                      

 .22/1/7127 ،مكرر 720ع  ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
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ا الصطنف جند حالة ومن هذ كه،حىت ال يبعثر أمال  مكاتبة الةاضي من أنل احلجر عل  السفيه،
 ا  مع اليتيم السفيه عبد الكرمي بن أب أمحد، الذي باع نزء عرش تسابيت ملعيزلدى مجاعة قصر 

الةاضي باحلجر  ل ى مقالبة قصر ملعيز من ممتلكاته بغري قيمتها احلةيةية، األمر الذي دفع مجاعة
كل بيع أدى فيه بطنفسه من غري مشور  وال "، ونص احلكم عل  أنعليه ورد كل ما مت بيعه سلفا

، ويف حالة مشااهة قامت مجاعة تاوريرت من عرش 1"من مجاعة بضبط وعدالة فهو فاسدلذن 
ف يف أمالكها بالبيع أو بالقلب من الةاضي احلجر عل  فتا  سفيهة ال حتسن التصر  ـانڤر

 . 2الشراء
آخر للجماعة يتمثل يف الوقوف عل  أمالك الغياب وضمان صريور  مطنفعتها،  ا  جند دور         

حممد واحلسن وعبد السالم والشيخ  :وهم عرش بوفادي ناء يف حالة أخو  غياب بةصر أبطنكور
للةيام  مبارك بن العريباأخوهم  بأن نعلت اجلماعة وارتضت أن يةوم عل  األمالك ،أبطناء العريب

، وقد تةف اجلماعة 3بأمور لخوانه الغياب وله ربع الغلة عل  حسب العرف املتبع يف املطنقةة
خالل سطنوات الغياب، خاصة حملاسبة من وكلتهم عل  أمالك الغياب وتةدير تلك الثرو  وتطناميها 

قد تويف وبيده أمالك  لذا تويف الوكيل ومل يرنع الغائب، فهذا حممد العرب بن أب حممد اإلبراهيمي
( عرش تيمي قصر أوالد لبراهيم)ة اإلبراهيمي، فةامت اجلماعالغائب احلاج العريب بن أب عبد اهلل

 2و ودور 72221فبلغت احملاسبة  حملاسبة ورثة الوكيل املتوىف وكل من يتصرف يف أمالك الغائب،
نعل فوقع االتفا  عل   ،، مث تشاورت اجلماعة مع الةاضي عل  ما جيب يف مال الغائبنيصرد

 .4شرعا، وهم قرابة الغائب واهم ربع الغلة حسب العرف ااألموال واألمالك يف يد من هو أو ى اه
يرنع الةاضي يف العديد من الةضايا قبل الفصل فيها ل ى طلب رأي ومشور  اجلماعة التواتية       

هل السداد أ"ويصفها دائما بةوله  قصد لصدار أحكام بطناء عل  تةرير خرب  من مجاعة يثق اها
ويرى الةاضي فيها بأهنا مجاعة تعمل عل  نلب اخلري ودفع  ،"أهل احلل والربط" و" والصالح

                                      
 .1/2/7122 ،772ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .71/2/7122 ،021ع  ،7127-7122 ،م،س 2
 .00/2/7122 ،2ع  ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
 .2/1/7120، د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 4
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لكون مجاعة بلدهم املكلفون جبلب املصاحل ودفع : "ةصر، وذلك ما نلمسه يف قولهالضرر عن ال
حالة تتم بيطنهما للمشاور  اليت  ، وكطنموذج1"يف األمور العامة دفعا  ونلبا  املضار، وهم أو ى بالطنظر 

تونهوا ل ى الةاضي ليستفتوه يف بيع نطنان مدعني باحتيانهم ل ى  بزاوية سيد البكري هالك ورثة
يصدر  قبل أن الغذاء والكسو ، فقلبهم لثبات االحتياج عن طريق مجاعة املرابقني بالزاوية البكرية

 .2تهمحكمه يف قضي
تعترب اجلماعة هي الضمان الوحيد ألوقاف املسجد من حيث رعايتها وتطنميتها، ونالحظ       

الذي كانت له أرض خالية ال يوند اها ماء وال اها أية مطنفعة  هذا يف حالة مسجد زاوية تطنالن
مد عبد الةادر بن حممد عبد رغب فيها حمو ، (البساتني)ت نااجلطنا أسفلتذكر للمسجد كوهنا تةع 

، كوهنا جماور  له فقلب من اجلماعة معاوضتها بةرياط ونصف ماء من فةار  الزاوية  اهلل
تلجأ  اكم  3قيمة قرياط ونصف من املاء ودور 022فاستحسطنت اجلماعة املعاوضة بعدما قومها بـ

ما حدث مع مجاعة قصر لعها مثااملسجد ل ى الةضاء السقرتن اجلماعة يف مسائل تتعلق بأوقاف
، لذ جلأت اجلماعة ل ى توكيل قايد العرش السقرتداد نطنان حبس متت معوضته عرش بود  بن دراعو

د، وبعد عرض املسألة عل  الةاضي رأى ونوب بقريةة مل تكن فيها مصلحة واضحة للمسج
 .   4ألنه تعرض ل ى الغنب يف املعاوضة ألمالكهاستعاد  املسجد 

من متلك  ـار ڤالفـر املتعلةة بو ل ى األم يف هذا اجملال ميتد دور اجلماعة :االقتصادية المهام - ب
 ،ورد الوحيد للماء يف الواحةباعتبارها امل ـار ڤالفـوغري ذلك من األمور املتعلةة ب ة،وصيانومحاية 

لدى اجلماعة فإن أي أمر يضر اها يدفع اهم  ـار ڤالفـومصدر معيشة السكان، ونظرا خلصوصية 
اليت وقفت يف  5يظهر معطنا يف حالة اجلماعة اإلبرامهية ل ى مطناكفة الشخص املعتدي، هذا احلرص

وأصبح  ،"الكأس"رمي فةار  يف ح" مانل" هثااستحد بعد ،ونه موالي أحممد بن موالي الشريف

                                      
 .01/1/7121 ،011ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/2/7122 ،711ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .00/2/7122 ،د ر، 7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
 .72/2/7122 ،707ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .نسبة ل ى قصر أوال لبراهيم الواقع يف الطناحية اجلطنوبية من عرش تيمي 5
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يتصرف يف ذلك بالزرع واحلرث، األمر الذي دفع باجلماعة ل ى لحضار الةاضي والةايد واخلونة 
، بتعيني حدود ـار ڤالفـووضع حد النتهاك حرمي  ،ل ى عني املكان للوقوف عل  تفاصيل الواقعة

 .1اور  اهارض اجملاألو  ـار ڤالفـواضحة تفصل بني حرمي حرميها ولقامة عالمات 
تةع عل  عاتق  ـار ڤالفـوعطندما تكون فةار  مشقرتكة بني جمموعة من الةصور، فإن محاية 

، األمر الذي يدفع ل ى وضع اتفاقية مجاعية ـار ڤالفـاجلماعات املشكلة للةصور املستفيد  من 
 7101ني يف سطنيت سجلامل ينعةدالتضمن حةو  كل األطراف، وكطنموذج اهذا ماورد يف 

انتمع أهل احلل والربط من مجاعات حيث ، رنج الكبري بعرش تيميڤول فةار  أح 7122و
عل  لصالح أعقااها  رنج الكبريڤصدر االتفا  بني أرباب فةار  أو ، الةصور حبضر  قائد العرش

حالة فةار  عبد  ، ويف2"مجيع غلة عواها املعول للخدمة"مةابل أن يصرفوا عليها باجلزء ملن خيدمها 
وضعت اجلماعة من يةوم عل  خدمتها  مطنذ أمد بعيد، املطنةقعة املاء الرحيم بةصر سيدي يوسف

بةصر  ، ونفس األمر يف شأن فةار  أبطنكور3مةابل قسمة املاء املتحصل عليه بعد هناية اخلدمة
اليت كانت مطنةقعة السيالن معدود  ضمن اخلراب، فةامت مجاعة أوالد أشبل  عرش بود  املطنصور

صرف مثطنها عل  املصاحل العامة للةصر، ، ويُ بن احلاج قاسم املتليلي ببيعها للمشقرتي احلاج أمحد
 . 4حالة سيالهنا من نديد يوضع ماؤها يف فةار  بك ويوسف من أنل مصلحة عمران البلد ويف

وطاملا أن اجلماعة هي السلقة الوحيد  داخل الةصر واملعقرتف اها يف عمليات البيع والشراء       
ا قد تدفع احلانة اجلماعة ل ى بيع نزء ممها، من ماء وأرض وديار وبساتني، لألمالك اليت حتت يد

، أو التكفل بزيار  شيخ طريةة صويف، كبطناء مسجد للةصر حتت يدها من أنل املصلحة العامة
فرنك صرفت عل  1222أرض بيضاء بثمن قدره  فةد باعت مجاعة تزول من عرش زاوية كطنته

حالة أخرى وقفطنا ، ويف 71215سطنة  -العةد يف اليت مل يأت عل  ذكرها-املصاحل العامة للةصر 

                                      
 .1/7/7122 ،027ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 .01/2/7101 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع. 22/2/7122 ،2ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .72/2/7122 ،211ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .01/1/7121 ،011ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .0/2/7121 ،222ع ،7127-7122 ،م،س 5
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عليها جلماعة شرفاء الةصر الةدمي أقدموا عل  وهب أرض بيضاء للشريف موالي الشيخ مبوالي 
لعلمية، ويف املةابل أهدى اهم قصد عمارهتا وهذا ملكانة هذه العائلة الروحية وا ـاينڤرعبد اهلل ال

 .1ة البلدحهم جلعلها يف مصلمثاقيل درا72
أما عن التعامل بني مجاعة الةصر والسلقات : العالقة بين الجماعة واإلدارة الفرنسية -ج

، أو يف (ضريبة البزر  والكريف)يظهر يف نوانب متعدد ، مطنها مجع الضرائب املختلفة فالفرنسية 
أين كانت  عرش تامست شكل شراكة اقتصادية مثلما حدث مع مجاعة قصر سيدي يوسف

باالتفا   ،مسامهة يف لحياء فةار  معقلة مةابل احلصول عل  نصيبه من املاء حلاكم ملحةة توات
ملا كانت فةار  عبد الرحيم بةصر السيد يوسف "، وناء يف عةد الشراكة ما نصهمع مجاعة الةصر

وشرعوا يف خدمتها وتالها مطنهم ...وقاموا مجاعة البالد أهل السداد والصالح...قعة األصلمطنة
 .2"ح بالطنصف وخدمها حىت نرى ماؤهاباخلدمة عل  ونه الرب السيد احلاكم ملحةة توات

ع ما بيان الةصر، بكسالضرائب املفروضة عل   تلجأ اجلماعة يف وقت احلانة ل ى تويل أمر
تةسيم تلك الضريبة عل  أفراد الةصر خاصة لذا كان معظم  عوض، بيضاء حتت يدها من أرض
عرش  حالة مجاعة املرابقني أهل قصر عزي وتلكالضريبة،  دون بهسدما يالسكان ال جيدون 

، ولذا  3تدفع لتسديد البزر  ودور 222بل مةا اإلبراهيمياليت باعت أرض بيضاء للشديدي  فطنوغيل
كانت هاته اجلماعة وندت ما تبيع وملن تبيع، فكيف يكون حال اجلماعات األخرى يف ظل 
غياب هاته االمتيازات؟ هطنا تلجأ اجلماعة مباشر  ل ى تةسيم الضريبة عل  أفراد اجملتمع كل يدفع 

، واليت بعد الضغط عليها عرش فطنوغيل رضوح مع مجاعة املطنصو و نصيبه من الضريبة، واألمر يربز ب
من قبل السلقات الفرنسية عن طريق الةايد، جلمع ضريبة الوظيف املخزين، قامت جبمع الضريبة، 

يد، وهو ما وضع اجلماعة يف موقف امتطنع عن التسد غري أن موالي العريب بن موالي الشريف
بيع حبة ماء ل ى برفضه تسديد ما عليه من ضريبة، عطندها جلأت  -بني املقرقة والسطندان-صعب 

                                      
 .02/1/7120 ،22ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .72/2/7122 ،211ع  ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 2
مع من طرف الةايد عن طريق ضريبة فرضتها السلقات االستعمارية عل  الفالحني تتمثل يف نصيب من الةمح جي: البزر  3

 .الثالثالفصل  الباب الثاين :انظرللمزيد حول الضرائب . للسلقات الفرنسيةمجاعات الةصور وتسلم 
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قيمة الضريبة املفروضة  من أنل تسديد ودور 022غري سدس من فةار  بن عيين ملك له بةيمة 
 .  1عليه
كون بأن ياعة التواتية، من نوعها خبصوص اجلم در نا سابةة هي :شيخ الجماعة بتونس -0

وبتصفحطنا ، اجلزائررض خارج أ (الشهود)وعدواها مجاعة اها شيخها وكاتبها للجالية التواتية بتونس
 ى ونود واضحة ل تاتتضمن لشار  اليتالعةود من عل  العديد  لسجالت احملكمة الشرعية وقفطنا

، ومن بني من جلالية التواتية عل  شاكلة اجلماعة بتواتمعقرتف اها عطند ا ةعرفي مجاعة كهيئة نظامية
احلاج عبد احلق  العدولعد  مبسا الزبريي تو ى مشخية هذه اجلماعة احلاج أمبارك بن عبد الرمحن

محد بن القالب حممد وعبد الةادر بن ا الربكة العزاوي وعبد اهلل بن حممد 2بن عبد الكرمي البكري
 فأغلبه يتعلق ببيع وشراء املاء واجلطنانات ، أما عن حمتوى ما كان يتم تسجيله يف تونسالربكة

مل يتم الكشف عطنها يف العةود، وعل  سبيل الطنماذج  أخرى أمورل ى  املتواند  بتوات، باإلضافة
بشهاد  األخ سيدي "ناء فيه  7122مؤرخ سطنة منوذج الوارد  يف العةود وجماالهتا نذكر مطنها 
وختم  ب حممد الربكةوالسيد عبد الةادر بن أمحد بن القال عبد احلق بن والدي سيدي عبد الكرمي

، ونفس احلالة مع عةد 3"شقرتاءمضمطنه ل بتونس شيخ توات بد الرمحنك بن عمبار السيد احلاج ا
 امبارك بن عبد الرمحن احلاج بتوقيع شيخ اجلماعة بتونس ـانڤرشراء وبيع بني شخصني من عرش 

 .وعبد اهلل بن حممد الربكة العزاوي وشهاد  احلاج عبد احلق بن عبد الكرمي البكري الزبريي
والسؤال الذي يقرح نفسه هطنا يف هذا املةام، هل كان اهذه اجلماعة أدوار انتماعية 

؟ وهل كانت هطناك مجاعة جلاليات أخرى؟ يبدو من واقتصادية أخرى بني اجلالية التواتية يف تونس
مبدى أمهيتها يف لدار   ا  هطناك لقرار  أن سيسه داخل اجلالية التواتيةخالل اعتماد هذا الطنظام وتأ

شؤون اجلالية املختلفة االنتماعية مطنها واالقتصادية، وبأهنا صور  مةتبسة لطنموذج اجلماعات 

                                      
 .72/2/7127 ،211ع  ،7127-7122 ،م،س 1
 ،البكري بعد وفا  أخيه الةاضي حممد بن عبد الكرمي 7122تو ى عبد احلق بن عبد الكرمي البكري الةضاء بتوات سطنة  2

 .للمزيد أنظر الفصل الثاين من املدخل
 .7122فيفري 77 ،21ع ،7127-7122 ،م،س 3
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 فهذا غري تونسلطنفس منوذج  يف مطناطق أخرى التواتية داخل الةصور، أما عن ونود مجاعة مشااهة
 .اهذا الطنظام الية تونساجلواضح يف عةود احملكمة الشرعية، وهو ما جيعلطنا نعتةد بانفراد 

تستطند اجلماعة التواتية يف لدار  شؤون الةصر االنتماعية  :أعوان الجماعة التواتية -2
كبري بداية بطنة، واالقتصادية ل ى جمموعة من األشخاص الذين اهم كفاءات وخربات يف جماالت معي

وهؤالء كلهم  ، واملةيم واملربز،(الشهود)والعدول ،(راتب املسجد)، واإلمام(اجلماعة شيخ)البلد
يتمتعون بةدر كبري من االحقرتام والتبجيل نظري مسعتهم احلسطنة، وأيضا  خربهتم وكفاءهتم من خالل 

 .معنييف جمال  خربهتم لملامهم بأمور الفةه خاصة يف جمال املعامالت، أو
م و تةدير من اجلميع، احقرت حمل ايكون  اجلماعة وكبري البلد، شيخهو : كبير الجماعة -أ 

للةصر بصفة تشاورية ما  ةيف الغالب من أحد الشيوخ املمثلني للعشائر املكون خيتار أو 1يطنتخب
يف غالب األحيان، ناء يف عةود احملكمة ما يثبت استمرار ونود هذا  بني أعضاء اجلماعة

لديطنا أعيان اجلماعة وهم سيدي حممد بن حضر و ": بةوله -خالل املرحلة املدروسة- املطنصب
وأيضا   ،2"وأخوه عبدين، والةايد العابد كبري البلد، وسيد املصقف  بن سيد أمحد  سيدي احلبيب

، لكن يبة  طرح اسم املرشح اهذا املطنصب خيضع لتأثري 3"عبد اهلل بّ بن أوكبري البلد سيد أمحد "
لعائالت املتطنفذ  داخل الةصر هي اليت تكون اها الكلمة الطنهائية يف حتديد اسم كبري البلد، يتخذ ا

هذا األخري قراراته بعد مشاور  أعضاء اجلماعة املمثلني ملختلف العشائر املكونة للةصر، وال خترج 
 .الةرارات عن الشرع اإلسالمي واألعراف التواتية، اليت تشهد عليها خمتلف العةود الشرعيةمعظم 

يالحظ بأن كبري البلد كان هو اآلخر يتعرض ل ى احملاسبة عل  ما حتت يده من أحباس 
وأمالك يسريها لفائد  مجاعة الةصر، فةد قام كل من عبد الرمحن بن القيب وحممد بن سامل وعبد 

أب أحممد بن  عرش زاوية كطنتهن أمحد يف احملكمة  مقالبني مبحاسبة كبري بلد زانلوا من الكرمي ب
لب الةاضي حبضور العارفني بتةييم ا، فق"جيب لثباته ونفي ما جيب نفيه ما بإثباتوذلك "حممد

بعد عملية احملاسبة و  لعقاء كل ذي حق حةه،من أنل تةييم املداخيل واملصاريف ، و األمالك، 

                                      
1 Deporter: op.cit, p32.  

 .02/1/7102 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .1/72/7120 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
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عليه اليت نرت حتت لشراف الةاضي متت تسوية كل احملاسبات مع املستغلني ألمالك اجلماعة، و 
 .1انةقعت املقالبات بني كبري البلد أب حممد ومجاعة بلده

تثبت بعض املراسالت بني الةياد والسلقات االستعمارية أن مطنصب كبري البلد أصبح 
حةة، بعد اققرتاحه من طرف اجلماعة والةايد، ففي مراسلة مؤرخة بتاريخ خيضع ملوافةة حاكم املل

حممد بن  أن كبري أوالد أوشن يعلم فيها الةياد محاوي عبد الةادر بن حممد ،72/7/7121
عطنده من  سبسب قلة املصروف ولي الةصر،عل  تسيري أمور  الصديق بن علي مل يعد قادرا  

حاكم امللحةة بأنه يةقرتح فيها ، ويف مراسلة أخرى من نفس الةايد يعلم يكفيه ملعاشهاألمالك ما 
، ومل يكتف لشغل مطنصب كبري بلد أوالد أوش بن أحممد بن احلاج حممد اسم هواري حبيي عليه

، واألمالك اليت األبطناءن الرسالة خمتلف املعلومات املتعلةة حبالته العائلية وعدد بذكر االسم بل ضمّ 
 .2ميتلكها وقيمتها املادية

، وهو حمل توقري وتةدير داخل "سيدي القالب"يعرف بشكل عام باسم  (:الطالب)مام اإل -ب 
يضقلع لدى اجلماعة مبهمة التعليم واإلمامة و له،  أسطندتيت الةصر، نتيجة للمهمة الطنبيلة ال

 ،واإلفتاء وكتابة العةود املختلفة، وميكن أن يكون األمام يف مستوى الفةيه داخل الةصر وخارنه
بامسه، ومطنها الطنموذج  ملوقعةلدى خمتلف املعامالت ا يعقي للعةود املمضا  بامسه مصداقية وبذلك
 ذكر مت ، ويف حالة ثانية3"لشيخ الةاضي سيد املامونلشيخ سيد العريب بن اوأمضاه الفةيه ا:"التايل

عبيد ربه تعا ى "، فيما نصهاسم راتب املسجد باعتباره كاتب العةد الذي استطند عليه الةاضي
ويف حاالت أخري يأخذ  ،4"احلبيب بن حممد بن حممد احلسان راتب وقته مبسجد فالج تيمي

العةود اليت تتم يف لطار املعامالت االنتماعية واالقتصادية،  يف( الشاهد)مام يف صفة العدلاأل
لب اليت أشتهر اها، كما ورد يف القابالصفة العةود  تلك ميضي، وجنده حىت تكون مةبولة شرعا

، والقالب امبارك بن الصاحل ثبت لديطنا بشهاد  العدلني اجلياليل بن حممد عبد اهلل"العةد التايل 

                                      
 .02/2/7122 ،727ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،72/7/7121، د ر، رسالة ل ى حاكم ملحةة توات: (قايد تيمي)محاوي عبد الةادر بن حممد 2
 .72/2/7122 ،702ع ،7127-7122 ،م،س 3
 .2/77/7127 ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 4
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( الزمام)ـار ڤالفـهي مسك سجل  القالب، ومن املهمات األساسية املوكلة ل ى 1"بن عبد اهلل
لكثر  األمالك  ضخمة نزاع تركةويف حالة ونود ، 2املسامهني فيهااملتضمن حصة كل واحد من 

لك القرتكة، وهو ما حدث ما أمالك وتعددها يستدع  الشهود من الةصور اجملاور  حلضور قسمة ت
، فأت  من كل فقالبطنا حضور أهل عرش تامست"، عرش تامست شاكة بةصر اجلديدقبيلة درم

 .3"7121ديسمرب 77ماع باجلديد يوم بلد شاهدها وكبريها ووقع االنت
لدى اجلماعة التواتية، نظري  هاما   ا  دور  يلعب املةيم واملربز: ألمالكل والمبرز قيم  م  ال -ج 

اخلدمات اجلليلة اليت يةدمها اها، وتتضح هذه األمهية يف املطنازعات االقتصادية اليت حتتاج ل ى خبري 
 بأمساء، وتعرف هذه الفئة 4يضع اجلماعة والةاضي يف الصور  احلةيةية لةيمة األشياء املتطنازع عليها

عاريف "عرفوا بالضباط األرضوقيمة  ـار ڤالفـتعدد  حسب نوعية املعاملة الةائمة فإذا تعلق األمر بم
بن القالب  والوقت وضابقيها الشهريين مبعرفة تكسري األرضني، وضبط الةوانني، السيد امحاد

، أما يف العةار واملطنتونات الزراعية فيعر  باسم 5"د املغيلي بن سيدي عبد الكرمي، والسيالقيب
وحني أوان التةومي للتمر قوم املربز متر اجلطنان وهو "ةيم األمالك ومةادير أمثاهنا املربز أو العارف ب

حم صاحل بن : فأحضرنا الةوامني وهم"ويف عةد آخر  ،6"محد بن موالي عليأموالي الشريف 
، 7"بقيب وسيدي حممد الشايب، والعيد ولد احلاج الشيين فأعادوا التةومي لكل حانة مع الديار

اليت حتت يده مسوا باحلسابني أما أذا تعلق األمر مبحاسبة وكيل عل  مداخيل ومصاريف األمالك 
ثبات ما جيب لثباته ونفي ما جيب نفيه فانتمعوا لديطنا حبضر لو مقالبني حماسبة الكبري املذكور "

ويستعان  ،8"القيب بن سيد أمحد الونةايل راري، وأبّ دني سيدي حممد بن أيب األنوار األاحلساب

                                      
 .00/2/7122 ،2ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
 .72/77/7122 ،212ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .01/77/7127 ،722ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
 .13/2/2922، 6ع س، ر،ل، 4
 .72/2/7121 ،021ع ،7127-7122 ،م،س 5
 .07/2/7122 ،71ع ،7127-7122 ،م،س 6
 .00/2/7171 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
 .02/2/7122 ،727ع  ،7127-7122 ،م،س 8
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ومن "ةرش زاوية كطنتبأوالد احلاج عباحلسابني يف تةسيم القرتكات، كما هو احلال يف قسمة تركة 
، واألشرف موالي اليزيد بن مولطنا امبارك العراف واحلسابني سيد املغيلي بن سيدي عبد الكرمي

تةومي عدل  ، فةوموا اجلميعوحممد بن عبد اهلل املصمودي واألنل السيد أمحد بن القالب القيب
 .1"من غري غنب وال شقط

ولذا تعلق األمر بتةدير قيمة مواد خاصة كالكتب واحللي فأن اجلماعة تستعني بأهل اخلرب  
يف هذا جملال، وحىت يف تةدير قيمة الكتب كان يراع  فيها من له دراية بةيمة الكتب املخقوطة، 

رمي بن معرفة بالكتب املقبوعة، وهذا ما وقفطنا عليه يف رسم قسمة تركة حممد عبد الكومن له 
بتةومي سيدي حممد بن موالي علي  وومجيع الكتب مبائة وعشر دور " احلاج حممد التمطنقيقي

، 2"لكتب خط اليد سيدي احلاج حممد للكتب املقبعة، وتةومي سيدي حممد الربكة بن الشريف
 ة،هالك امرأ ويف تةومي حلي الطنساء يستعان بالصانع املتخصص كما هو احلال مع تةييم حلي 

تةدير مثن احللي املصطنوع من الطنةر   أوالد أوش حيث طلب من الصانع املعلم القيب بن أمحد من
، ويف حالة أخرى تتعلق بةسمة تركة امرأ   متت االستعانة بامرأ  اها معرفة بتةدير 3بعد وزهنا

  .4حانيات الطنساء
ميةراطية بأسلوب تشاركي، يتسم بطنوع من الد وقتئذواحلق أن اجلماعة التواتية مارست أمورها     

العرفية املتفق عليها، يف ظل ونود أعوان لديهم خرب  باملكاييل واألوزان واملةاييس يسهرون عل  
 .، األمر الذي ساهم يف ضبط احليا  اليومية داخل الةصورقراراهتاتطنفيذ 

 لسكان توات صحيلواالمستوى المعيشي : ثالثاا 

بشكل عام يف غذائهم اليومي عل  ما اجود به  توات يعتمد سكان: المستوى المعيشي -0
ل ى  املواد الثانوية األخرى اليت تردالبيئة الواحاتية من مواد زراعية وفالحية، باإلضافة ل ى بعض 

بصفة عامة مع دخول االستعمار يونزها    الةوافل الصحراوية، وعن حالة تواتاملطنقةة عرب اجار 

                                      
 .70/70/7122 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
 .01/2/7121ع  ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 2
 .71/1/7127 ،720ع ،7127-7122 ،م،س 3
 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، القرت، االح ،س 4
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ويف مثل هذه األزمطنة اليت مسكت ":بةولهيف هاته الكلمات املعرب ،  بكري بن عبد الرمحنالشيخ ال
نباهتا وزهرها، والشتاء نتانها وذرها، والصْمِدُد مشكرها، والتجار   واألرضالسماء فيها ققرها 

مصار وخرير األهنار وزهو األشجار ورياض التوايت البعيد من األ اإلقليممتجرها، ويف مثل هذا 
األزهار وتغريد األطيار وقاموس اجلوار، وتيسري األوطان وأرضه عةيمة ومساؤه سةيمة، اجره كاسد، 

واحلمد هلل الذي أبدلطنا حنن معشر التواتيني من ضراو  ...ورأيه فاسد، ورحبه نامد، ومهه راكد
عن حال ، هي صور  معرب  1"ن من تلك البشاعةا بفضله بالدو زهرات الدنيا الةطناعة وأرضان

نفاف األرض  صعوبة العيش نتيجة تعرض الشيخ ل ى حيث، يف أرض توات وظروف املعيشة
اليت كانت تعتمد عل  التجار  اخلارنية يف حتةيق  وتصحرها وقلة لنتانها، كما يبني بأن توات

هي أيضا أصيبت بالكساد، ويرنع السبب يف ذلك ل ى الظروف املتعلةة بالتجار   توازن معيشي،
 .لألراضي الصحراء اجلزائرية الفرنسيحتالل الاخلارنية اليت ترانعت بشكل كبري مع ا

زمن االحتالل الفرنسي، نظرا  يف تواتتكلفة املعيشة معدل يصعب حتديد  :تكلفة المعيشة -أ 
كلفة املعيشة اعتمدنا عل  التةديرات   ة يف معيشة السكان، ومن أنل حسابات احلاصلللتغري 

وكيل  وضعهم حتت كفالة الذين مت ،اليت كان الةاضي حيددها لطنفةة األطفال الةصر أو اليتام 
 أيضا من خالل عةود القال  تكلفة املعيشة معدل ، وميكن معرفةيطنفق عليهم من غلة أمالكهم

أن تعرف  أيضا وميكن لطنا ،تكون يف الغالب هي األم والد بدفع الطنفةة للحاضطنة اليتيلزم ال حيث
يفرضها الةاضي عل  الزوج يف حالة القال   كان  عل  نفةة الشخص العاقل من خالل الطنفةة اليت
الزهر  بطنت  حضرت، حيث 7121سطنة  رنعيا   الرنعي، وذلك ما يكشفه لطنا عةد يتضمن طالقا  

ةها أن زونها طل، فأدلت بكالمها من عرش تيميو مقلةها عبد الةادر بن أمحد أمحد شاكية من 
، فةدر اها الةاضي نفةتها من العد  طالقا رنعيا،وطالبت عل  نفةتها يف ثالثة أشهر

نفةة الشخص تةدر متوسط ، وهو ما يبني لطنا بأن 2فرنك7222فرنك، لكل شهر 2222بـ
لكن يبة  السؤال املقروح عل  أي أساس مت احتساب نفةة هذه املرأ ؟ وهل  فرنك يف اليوم،22

 نفةة الشخص الغين مثل الفةري؟

                                      
 .021-021ص ص ،2ج ،املصدر السابق: التطنالين البكري بن عبد الرمحن 1
 .72/1/7121 ،02ع ،7120-7122 ،و ،ط ،س 2
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 1ة نفقة األطفال والرضعتكلف(: 10)الجدول رقم

 يف املرحلة الزمطنية بني من األطفال بطنفةة هذا الصطنفتعلةة امللعيطنة اهذه ادراستطنا  عل  بطناء  
 ودور 2بني  ما  طفل كانت حمصور تكلفة معيشة  نيتضح لطنا بأ ،7122ل ى غاية  7122

 يكشف الشاسع يف تكلفة املعيشةللشخص الواحد يف الشهر، وهذا الفار   شهريا ودور 722و
 يف تةديره لتكلفة املعيشة كان يطنظر ل ى الةاضي ف ،يف مستوى املعيشة بني األفرادالفار   مدى لطنا

دور شهريا كمثال  222تةدر ب 7127 سطنةأخذنا تكلفة طفلني فأنطنا لذافرد، مستوى معيشة ال
ن هطنا  ذلك غري ممكن ألن القفلني احملددي، نرى بأن العامة بتوات املعيشة ثابت يف حساب تكلفة

أيضا  ودور  2أخذنا تكلفة املعيشة بطناء عل  لذا و  ،تركة معترب  اهما وخلف اتانر  اكان والدمه
البحث عن معيار آخر ارتأيطنا  شاسعنكون قد نانبطنا الصواب، ومبا أن الفار  بني الطنموذنني 

نصيب كل طفل عل  أساس التكلفة  ابحس من خاللوذلك ة املعيشة، تكلف متوسطحلساب 
حيث قمطنا بداية مبعرفة تكلفة معيشة الفرد من  ،غالبية السكان من التمر والةمح باعتبارمها غذاء

 1تكلفة طفلة تبلغ من العمرإذا كانت ، فقيمتهما نةدال ى  بتحويل كميتهما التمر والةمح مث قمطنا
 ومثن محل قمح بكيل بوعلي ودور 01هو وغرار  قمح، وكان مثن قلبة متر  قلبة متر 70سطنني بـ

                                      
 .اجلدول من اجناز القالب بطناء عل  سجالت احملكمة الشرعية 1
 ،7127-7122 ،م،س: انظر ،دور 7222 (عرش زاوية كطنته)دور ومحل قمح بكيل بوعلي01قيمة قلبة متر هي  2
 .1/2/7127 ،212ع

 قيمة نفةة األبطناء العرش املرنع
  الكسو + شهريا  ودور  71 رضيع7 / 72/0/7122، 22، ع7127-7122س،م، 
 شهريا ودور 22 رضيع 7 / 71/7/7121 ،010، ع7127-7122س،م، 
 شهريا مع الكسو  ودور 22 (س0+س2)طفلني تيمي 2/7/7121، 011، ع7127-7122س،م، 
 فرنك مد  الرضاع2 (أشهر 2)رضيع  أسبع 02/2/7121، 021،ع 7127-7122س،م، 
 الكسو +شهريا  ودور 222 (سطنوات1-70)طفلني  ميفالج تي 01/0/7127، 212،ع7127-7122س،م، 
 2قلبة متر وغرار  قمح70 سطنوات 1 طفلة زاوية كطنته 1/2/7127، 212، ع7127-7122س،م، 
 حبوب فةار  عبد احلق2 +مانل  اعزى واحد طفل غرميانو 27/72/7122، 727، ع7127-7122س،م، 
 الكسو +شهريا  ودور 12 (سطنني2+ شهر71)طفلني  فطنوغيل 00/2/7122، 77، ع7122والقال ،  واجس، الز 
 شهريا ودور 702 (أشهر 2)رضيع  بوحييا تامست 1/1/7122، 21، ع7122والقال ،  واجس، الز 

 ، بدون عدد،7122-7122 ،س، االح، القرت، ش
72/2/7122 

 (أشهر 72يف  ودور 22)صلد لليوم والليلة72 رضيع /
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أما يف الشهر فيكون  ودور 7221يكون حاصل جمموع تكلفة الشخص يف السطنة هو ودور 7222
ميثل الةيمة احلةيةية لتكلفة  ههذا الرقم ميكن اعتبار ن شهريا، وعل  هذا األساس فإ ودور 700
 .التمر والةمح :من غذائه األساسي ، ألنطنا أخذناه بطناء عل  ما حيتانه الفرد يف تواتاملعيشة

مستوى معيشة السكان، باعتبار أن القرتكة ملعرفة  آخر ا  وتشكل قيمة القرتكات املوروثة مؤشر 
قيمة نةدية ميكن  حتسب نةدا، أي بتحويل أمالك ااهالك من طرف العارفني بالةيم واملوازيني ل ى

يعق  اها بعدا نةديا،  مطنها هي أيضا األمالك الوقفيةااهالك، وحىت  أساسها تةسيم تركة عل 
والطنخيل، واملواشي والديار، واحللي واألثاث،  ـريڤـاڤلفـلب القرتكات يف اجلطنانات ومياه اوتتمثل أغ

الرنوع ل ى ندول القرتكات وترتفع قيمة القرتكة عل أساس األمالك املمتلكة من طرف ااهالك، وب
، يتبني لطنا 71221-7122للمد  الزمطنية احملصور  من ( تركة22)لعيطنة اختريت بشكل عشوائي

تركات مطنها قيمة الفار  الواضح بني خملفات تركات األغطنياء وتركات الفةراء مطنها، فةد بلغت 
ميكن تصيطنف  جند تركات بلغت آالف األدوار، وعل  هذا األساسمئات األدوار يف حني 

عائالت فةري  ومتوسقة وغطنية، ومع أن امللكية اخلاصة باألرض واملاء هي احملدد   ل ىالعائالت 
، فيمكن الةول أن معظم العائالت الغطنية هي من الفئة األول والثانية أي من فئة 2ألغلب القرتكات

ها من فئة العامة، لكن األشراف واملرابقني والعامة، والفةري  من فئة احلراطني، واملتوسقة معظم
 3البلبايل هطناك بعض االستثطناءات اليت نلمحها من خالل اجلدول، كقرتكة الةاضي حممد بن أحممد

واه ومست ة، وهذه تعرب عل  أن الةاضي رغم مكانته االنتماعي4فةط ودور 022حدود  اليت بلغت
 ثالثة، نتيجة لضعف قيمة األمالك اليت خلفها بعدفئة الالفهو يطنتمي حسب التصطنيف ل ى  العلمي
 .وفاته

طنقةة بةيت عل  حااها والظاهر أن معيشة السكان خالل سطنوات االحتالل الفرنسية للم
 غذاء السكان قانوين تأخذ بغقاء بدليل أن سلقات االحتالل الفرنسي كانتأو ازدادت سواء، 

                                      
 (.22)امللحق رقمانظر ندول قيمة القرتكات  1
 (.02)امللحق رقم .املاء واجلطناناتمن  انتماعية حول ملكية كل فئة بداية هذا الفصلانظر  2
 .الفصل الثاين، انظر ترمجته يف املدخل 3
 .27/7/7122 ،7ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 4
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عل  شكل حبوب ومتر من  لحُتصّ ، وذلك بفرض ضرائب متطنوعة الةمح والشعري والتمر املتمثل يف
  وحىت تضمن استمرارية لنتاج الةصور من هذه املوادمتوين فرقها العسكرية يف الصحراء،  أنل

 .كانت تشجع عل  زراعة الةمح ومتطنع لنتاج الشمة يف الواحات
نادت به القبيعة من   يف غذاء السكان عل  ماكان االعتماد األكرب :غذاء السكان -ب 

 املخصص القعاماملخلفة نوعية وعل  ما مت تربيته من ماشية، وتكشف لطنا الوصايا  مواد زراعية
مخسة عشر دراعا من احملمود لكفطنه، وثالثة أقصاع : "ما نصه فةد ناء يف وصيةلسلكة ااهالك، 

ولعشاء الةرب قمح  ... للحم وزوج كيل من السمن من ا مح لسلكته األو ى واثطنا عشر كيلومن الة
، ويف وصية ثانية 1" من التمر وستة أزنان من الةمحكوز، وجلعل املار  عل  الةرب قصعتني

، وتتضح الصور  هطنا 2كوز من قمح، والسلكة قصعة من قمح  ملن حيفر الةرب صاحبها خصص
ونبة متر وطعام الكسكس  املتمثل أساسا يفغذاء السكان املكون  مكونات بالكامل حول

 .املصطنوع من الةمح واللحم
غذاء السكان من خالل نفةة القفل اليت كان الةاضي حيددها له  معرفة نوعيةوميكن أيضا        

حول نفةة بطنتهما  أثطناء كفالته، ومطنها فةد ناء يف حكم قضائي بني مقلةني من زاوية كطنته
قلبة متر وسقا وغرار   70حم بك ذات تسع سطنني أن فرض الةاضي عل  الوالد فيقومة بطنت 

التمر والةمح، وأهم  السكان كانت مادته األساسية هي، وبالتايل فالغذاء األساسي لغالبية 3قمح
واخلبز الرقيق ( فقريخبز ال)والكسر ( العيش)الكسكس: األطبا  اليت تةدم يف غذاء السكان هي

 والتطنةال، واللمبقن، وحلم الةديد 4(نورخبز أ)الةلة
هو الشاي، الذي يعد أمرا ضروريا يةدم بعد الونبات، ف أما أهم املشروبات املةدمة يف توات     

ة ، ونتيجويف جمالس األنس واملطناسبات، ويصل ل ى املطنقةة عرب اجار  الةوافل الةادمة من السودان

                                      
 .2/2/7127 ،722ع ،7122-7122 ،والقرت األح ،س 1
 .72/2/7120 ،د ر، 7122-7122 ،األح والقرت ،س 2
 .1/2/7127 ،212ع  ،7127-7122 ،م،س 3
 .022ص ،2ج ،املصدر السابق: التطنالين البكري بن عبد الرمحن 4
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للمكانة اليت خص اها التواتيون الشاي يف جمالسهم فةد وضع يف حةه شعرا ملدح عشبة الشاي 
 :1التطنالين يةول فيها للشيخ البكري بن عبد الرمحن أبياتمطنها 
 ظم  ومن كرمهوبعد فاألتاي من نعمه     سبحانه العُ            
 المفما عل  الشارب من مَ  ــــــــــمان لألنام     ه الرحأحلّ            
 واحلكما والعظما واألتةياء    ــــــــــــــــياء   فهو شراب األول           

خالل احلرب العاملية الثانية أزمة  عرفت اجلزائر :(0041 عام الغالء)األزمة االقتصادية  -ج 
 هاته األزمة مبعزل عن  تكن تواتملو ايل ل ى أكل احلشيش ونذور الطنبات،دفعت باألهخانةة 

شرائح اجملتمع التوايت، غري أن  واليت مست خمتلف، خالل املرحلة االستعمارية اليت ضربت اجلزائر
ال  ،ا عليه يف هذا اجلانب يعد قليالالتصريح باألزمة من خالل سجالت احملكمة الشرعية وما وقفطن

ه من أضرار نانبية، والتصريح بونود أزمة بتوات هو تميكطنطنا من معرفة كل تفاصيل األزمة وما خلف
متعلق مبربوكة بطنت احلاج عبد الرمحن   7122أبريل  71ما سجله الةاضي يف عةد مؤرخ بتاريخ

، حيث طالبت باإلنفا  عليه وعل  عرش بود  زونة الغائب أمحد بن عبد اهلل من بلد املطنصور
ونفس األمر مع حممد بن داد بن أيب مطنصور الذي  ،2عيااها يف هذه السطنة اليت عم فيها اجلوع

ر، لكن وحسب شكواه و مبطنتوج التم متعلةةطالبته احلكومة الفرنسية بدفع ما عليه من ضرائب 
من قبل املقر  ولصابتهقد غال غالء فاحشا بسبب قلته  7122يف هذه السطنة للةاضي فأن التمر 

 . 3واجلراد، وأيضا ال ميتلك من التمر قليله أو كثريه ولو لةوته مع زونته
خبصوص األزمة اليت عصفت بتوات أهنا كانت بسبب احلرب  ويذكر الشيخ حممد باي بلعامل      
املية الثانية، حيث ارتفعت األسعار مع اختفاء مواد وبضائع من السو ، كما انتاحت املطنقةة الع

سامهت يف الةضاء عل  حمصول التمر الذي يعد الغذاء الرئيسي  ،من اجلراد أسراب 7122سطنة 

                                      
 .722ص ،0ج ،املصدر نفسه 1
 .71/2/7122 ،722ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .72/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، القرت، االح ،س 3
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وهجر  البعض اآلخر ل ى مطنقةة لغالبية السكان، مما اضقر البعض مطنهم ل ى أكل احلشيش، 
  .1كلتتيد 

وغالء املعيشة وانتشار اجلراد  األسعارالذي متيز بارتفاع " عام الغالء"سلك السكان مع 
مسلكا غريبا، حيث حولوا اجلراد من بالء ل ى غذاء اهم عن طريق اجفيفه مث طحطنه ليصبح عل  

، "السفوف"كسر مثلما يأكلون التمر امل يأكلونهمث  ،"هطنس"عليه اسم  أطلةواشكل مسحو  
احلر  والغرمي والبسباس وأفران، وقديد الذر ، أما نبات ول ى نانب أكل اجلراد واحلشيش أكلوا 

ئالت امليسور  فكانت اها ونبة غداء واحد  يف األسبوع وذلك يوم اجلمعة، أما األيام األخرى االع
ر  ويوزعها عل  من بالعدد من قبل رب األس من املخزن فتكون الونبة عبار  عن مترات تسحب

أعداد كبري  مطنهم ل ى مطناطق  ل ى هجر  ، وقد دفعت األزمة وقلة املعيشة يف توات2تلزمه نفةتهم
 .أخرى حبثا عن تأمني لةمة العيش

كغريها من مطناطق الوطن هجر  واسعة حنو مطناطق أخرى   توات شهدت :الخارجيةالهجرة  -د 
مطنقةة  ، ولذا كانت تواتسكانالخصوصيتها يف هجر   خلية وخارنية، لال أن لكل مطنقةةدا

صحراوية يعتمد سكاهنا عل  الزراعة املسةية باملياه اجلوفية يف البساتني احملاذية للةصور، فإن هذه 
مع ارتفاع الضرائب  غري كافية ملعيشة السكان أضحتيف العديد من الةصور الزراعية األرض 
ل ى البحث عن مطناطق أخرى  -باخلصوص–بالعديد من الشباب  دفعت، وبالتايل الفرنسية

لكسب لةمة العيش، بااهجر  حنو املدن بفضل ما توفره من مطناصب عمل وبفضل الراتب احملصل 
كتيارت وسعيد  وتلمسان أو   عليه، وكانت قبلة أغلب التواتيني حنو املطناطق الشمالية من اجلزائر

 .حنو بلدان شةيةة كاملغرب وتونس
 االستعماريةمل تكن متاحة لكل السكان، فةد قطنطنت السلقات  وظاهر  اخلروج من توات

عملية اخلروج بعدما بسقت سيقرهتا الفعلية عل  السلقات احمللية من قياد وأعيان، فكان التسريح 
أول األمر يتم مبوافةة حاكم الرباط التوايت بعد أن يأخذ ضمانات من قايد  خارج تواتللسفر 

                                      
 .012ص ،0ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 1
 ،0221أفريل  ،2ع ،جملة الطنخلة ،"الءاحلديث يسألونك عن عام الغ ما مل يدون من تاريخ توات: "الصديق احلاج أمحد 2

 .07ص ،اجلزائر ،أدرار ،تصدر من جمموعة الةروط
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 من طرف حاكم عرش فطنوغيل ةايد، فةد  ورد يف أمر مونه لماعات اليت حتت سلقتهاجلالعرش و 
 لسفر ل ى بشاررخصة ابقلب  أحد أفراد عرشه تةدم شأنم ب77/2/7102بتاريخ  ملحةة توات

للمسم   وبعد فإنين مل نةدر نعقي التسريح ل ى بشار":ناء فيها -العالج عل  ما يبدوقصد -
، مث أمرت 1"دخل يف سبيقار صروف لذا، سوى لذا اجلماعة ضمطنت يف املحممد بن احلسان

من العمر ، وكانت اهم رغبة بالسفر ل ى خارج  سطنة 72السلقات االستعمارية كل الذين بلغوا 
، وكان أمر التسريح يتم بقلب 2أن ميتلكوا بقاقة هوية، تشتمل عل  صور  امسية للمعين توات

أخذ املوافةة املسبةة من الةايد أو رب العمل، وناء يف من املعين يتةدم به ل ى حاكم اإلقليم، بعد 
بن احلاج عبد العزيز مؤرخة بتاريخ  احلاج أمحد مراسلة أرسلها قايد الةياد مبطنقةة تسابيت

ة، نصت عل  لبياد وونالن وااهولع ل ى أعيان  قصور كل من محاد وملعيز ،27/2/7121
فعل  كل حال يلزمكم ختربون كافة الطناس يف قصوركم، ال يةدم أحد ل ى احملكمة السيد "اآليت

لزمه خقية مبةدار ومن قدم لليه ت الفسيان ألنل التسريح للخدمة اخلروج من ملحةة توات
، بعد أشهر 2ين أخذوا لذن بالسفر ملد  الذ ةاالستعماري، كما أمرت السلقات 3"مخسمائة فرنك

رنوعهم التونه مباشر  ل ى مركز الةياد  الفرنسية مبطنقةته من أنل التأكد من رنوعه ل ى بلدته، 
وكذلك من تاريخ يومطنا هذا مجيع من رفع التسريح ":نصها يف مراسلة أخرى لطنفس الةيادوناء هذا 

يف اليوم الذي رنع فيه  ةصره، ولذا كان أحد مل يأتخوله لأن يرنعه ل ى السيد الفسيان قبل د
 .5"همقبل دخواهم لديار  4تلزمه عةوبة، فال بد اهم أن يةدموا للربج

                                      
بيد حممد الصاحل  لقايد فطنوغيوثائق  ،77/2/7102 ،222ع ،رسالة ل ى قايد عرش فطنوغيل: الةبقان حاكم ملحةة توات 1

 .اجلزائر ،أدرار فطنوغيل ،(احلفيد)بن عومر
 ،عريان الراس ،وثائق بيد أمحد بن حسان ،02/77/7122 ،د ر ،رسالة ل ى قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة 2

 .اجلزائر ،أدرار ،تسابيت
وثائق بيد أمحد  ،70/72/7121 ،د ر ،يترسالة ل ى كرباء قصور تساب(: قايد عرش تسابيت)أمحد بن احلاج عبد العزيز 3

 . اجلزائر ،أدرار ،تسابيت ،الرأسعريان  ،بن حسان
 .عبار  عن مركز عسكري تابع مللحةة توات برج مت تأسيسه يف قصر بن طلحة 4
 .السابقاملصدر  ،رسالة ل ى كرباء قصور تسابيت(: قايد عرش تسابيت)أمحد بن احلاج عبد العزيز 5
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 املعيشة بتوات، العمل بعد تدين بغرض -يف معظمه-كان  والرانح أن اخلروج من توات
يشكل حتد أمام هذه الفئة، ورغم نةص  وبالتايل كان البحث عن مطناطق تتوفر اها مطناصب العمل

اإلحصائيات يف هذا اجلانب لال أن عةود احملكمة الشرعية تتضمن الكثري من احلاالت اليت 
تتضمن مؤشرات اها عالقة بالغياب لما من حيث الطنفةة أو األمالك أو البيع والشراء أو القال ،  

لفئة وبالتايل استخالص دوافع هذه كلها مؤشرات ميكن توظيفها ملعرفة مطناطق استةرار هذه ا
 .ااهجر 
كانت   اخلارنية يف حدود اجلزائرتشري معظم حاالت الغياب اليت وقفطنا عليها أن ااهجر        

ووهران  بااجاه املطناطق الشمالية والداخلية من الوطن، خاصة بااجاه املدن الغربية، ومطنها تلمسان
وحنو دول الساحل كجماعات،  ،كأفراد  فكانت بااجاه تونس ةوسعيد  وبشار، أما ااهجر  اخلارني

ونهة الغائب أو مكانه وتضعه يف خانة املفةودين، ل ى تشري السجالت  لكن يف بعض احلاالت ال
 .متويت املفةودورمبا يتم اللجوء ل ى 

 ة من قصر اجلديديقبيلة درمشاك ت عن ظاهر  الغياب هجر الل السجالاملالحظ من خ
من ، ويتضح أيضا 1حنو الصحراء وبةاء امرأ  درمشاكية وحيد  ترع  أمالك عائلتها عرش تامست
، يف رفئة الذكو  من %722بأهنا كانت بطنسبة تةارب الغياب عن فئة  (01)رقم خالل امللحق

، 7122قبل سطنة  من قصر بوفادي( خو ل أربعة)حني نالحظ أيضا  غياب جمموعة من اإلخو 
استةبلت العديد الكبري من التواتيني، ورمبا يرنع  واجلدول يوضح مبا ال يدع جمال للشك أن تونس
، لكن نوعية الطنظام االستعماري املقبق عل  تونس السبب يف ذلك ل ى توفر مطناصب العمل وأيضا
وقد أثار ونود  قاع االتصال بيطنها وبني عائالهتا،تبة  معظم احلاالت مبهمة الونهة، بسبب انة

عظمهم حفيظة السلقات االستعمارية، لكطنها بعد حترياهتا اعقرتفت بأن م اجلالية التواتية بتونس
 .2ل ى تواتيف آخر املقاف يعود 

                                      
 .19/22/2942 ،266ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1

2
 Devors6P: Le Touat, étude géographique et médicale, Institue Pasteur, d’Alger, 

tome XXV, n° 3-4, sept-déc1947, p242. 
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طلب  عن أسرته ملد  تؤدي باهنيارها، مما يسبب يفيربز اجلدول أيضا ظاهر  غياب الزوج 
، وميكن أن يطنعكس األمر كذلك عل  األم 1الزونة للقال  بدافع غياب رب األسر  وانعدام الطنفةة

بيع أمالك ابطنها أو  ذن يفالةاضي تقلب مطنه اإل ه فتلجأ ل ىأو الزونة اليت ال اجد ما تةتات ب
  .2كفل حبانياهتا األساسيةتزونها الغائب لت

  : وضاع الصحيةاأل: ثانيا
 ، سببا  يف قصور توات مع قلة الغذاء وعدم تطنوعه للسكان الظروف املعيشية الصعبة كانت

، فةد مبختلف األمراض ا  مهدد ذيةيصبح مع قلة التغ م اإلنسان، الذييف ضعف نس ا  مباشر 
متطنوعة مطنها  انتشار أمراض ل ى أشارت التةارير الفرنسية خبصوص الوضع الصحي للسكان،

 اليت برزت كبؤر مت التدخل ري،واجلد ،بحمرون والسلالاملالريا و و  ل والةوباءالعيون واملفاص أمراض
 .عليها للةضاء من طرف املصاحل القبية الفرنسية

 يف الغالب مع تةدم العمر ل ى بني السكان واليت تؤدي ا  األكثر انتشار  تعد أمراض العيون 
فمن خالل فحص أنري من طرف األطباء العيون بداء القرتاخوما،  التهابالعم ، نتيجة 

أي  خوما،بداء القرتا مصابطفل  071أكتشف أن طفل، 220لـ  يف عرش تامستالفرنسيني 
 ويعود سبب انتشار املرض ل ى ناهيك عن لصابة الفئات األخرى بطنفس املرض، ،%21.0بطنسبة 

، 3خمتلف الفئات تسبب يف انتشاره بنيمما  االعتطناء بطنظافة اجلسم،عدم و  قلة الطنظافة داخل املطنازل
األحواض  مياه أو كد  يف فصل الشتاء بالسبخاتا ومع تلوث مياه الفةارات واجمع املياه الر 

حشر   تةال العدوىنكان السبب يف ا  بةصور توات برزت عد  بؤر لوباء املالريا (املانل)الزراعية
 .4البعوض

ن ظهوره مع انتشاره يف امال وتزام 7127 يتم اإلبالغ عن مرض التيفوس بتوات قبل مل
أما البةية حالة، 22ت عليهم عالمات املرض، متاثل للشفاء ظهر  حالة 12، وبعد فحصاجلزائر

                                      
 .األول الباب األول الفصل :انظر حول انعكاسات ااهجر  عل  األسر  وتسببها يف القال ، للمزيد 1
 .71/2/2/7122 ،722ع ،م،س: والعةد ،72/2/7122 ،022ع ،ش، القرت ،االح ،س: انظر العةد 2

3
 Devors: op.cit, p255. 

4
 Ibid, pp259-258.    
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القبية يف املطنقةة أن السبب وراء ظهور مرض التيفوس  وترنع الدراسات وفا ،فكان مصريهم ال
ومع تعاملهم مع السكان  ،حيمل أفرادها املرض من بشار بتوات يعود ل ى قافلة اجارية قدمت

انتشار املرض أول األمر بني طلبة املدارس الةرآنية خاصة مدرسة الشيخ  كانو  رض،بتوات انتشر امل
 األمر الذي ،ل ى بيوهتم ، وقبل معرفة نوعية املرض مت لغال  املدرسة وتسريح القلبةاجليالين بأدرار

بني املصابني  %22حيث بلغ معدل الوفيات  ،بتوات ساهم بشكل واضح يف انتشار املرض
ل ى  7127من  ارهواستمر  يف انتشار املرض دور   لعود  العمال ل ى أوطاهنم كانا  كمباملرض،  
ها املصاحل القبية عرب قصور جماليت كانت ترب  لحمالت القبيةل وقبل هذا التاريخ ونتيجة، 71221
مرض  ورار ڤوتيدكلت و بتوات ما انتشرك ،71722 سطنة املالريا بةصر تيلولني افاكتش مت توات

 .3عدد هائل من السكان بسببه ومات 7171-7171بني  اجلدري

يف وسط  ا  شائع ا  تعترب ممارسة القب الشعيب أمر  :والتداوي باألعشاب الشعبيالطب  - أ
اجملتمعات الةصورية، فما أن يشعر اإلنسان باألمل لال واجده يبحث عن دواء بني أهل االختصاص 

، ويستخدم يف واها خرب  كافية يف عالج املرضي رفة، أو عطند عائالت اشتهرت يف هذا اجملالواملع
 هاحتضر  يتم اليت اليت توفرها البيئة الصحراوية واملعادناألعشاب  من القب مستخلصات هذا الطنوع

، وتةدم للمريض يف شكل سائل أو مرهم، بعد معرفة نوعية مرضه بني عضوي بوسائل بسيقة
عاجل من أهل الع ونفسي،

ُ
، وتتم مراسلته لم فذلك أدع  أن يشتهر يف تواتولذا كان الشخص امل

من مطناطق بعيد  قصد احلصول عل  وصفته القبية، وكان ممن اشتهر مع دخول االستعمار 
بن القيب، الذي سجل يف ديوانه بعض  الفرنسي لتوات هو الشيخ البكري بن عبد الرمحن

 األمراض وكيفية الوقاية مطنها أو عالنها
عل  ذكر أسباب وطريةة  (م7107/ه7221ت)الشيخ البكري بن عبد الرمحن عرّج

 من ئهأحد أصدقاوذلك يف رده عل  رسالة أرسلها ل ى  ،عالج أمراض املعد  وطر  الوقاية مطنها
من فضالت رديئة علةت يف البقن  يأيتبأن مرض املعد   يعلمهبعدما علم مبرضه،  مطنقةة تيدكلت

                                      
1 Ibid, p263. 
2
 E.S.G.T.S.A, Présenté par CL.Lutaud, Gouvernement général, Année 1913, Imp, 

libraire éditeur, Alger, 1914, pp28-29. 
 .012ص ،0ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 3
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جيعل لزالة تلك الفضالت يكون بتسخني املاء مث  ال خيرنها لال الةيء ألنه صابون البقن، وطريةة
سانه ويكون ذلك بعد األكل فأن جيعل أصبعه يف أقص  ل وبعدهافيه شيئا من امللح ويشربه، 

بأن  حذره الةيء يهيج للخروج وال يقرتك اإلخراج حىت ال يبة  من الةيء شيء، ولذا خرج الةيء 
من  لال عل  اجلوع وال يشرب لال عل  العقش وال يشبع شبعة كبري ، وأن يرفع يدهأكل ال ي

 .1شتهيهوهو الزال يالقعام 
ال يتالءم مع  ألهل تواتبالطنسبة  أن حلم البةر :شيخ البكرييةول الوعن اللحوم وأضرارها       
، وذلك ألنه بارد يابس رديء يطناسب أهل اإلقليم احلار الرطب من السودان ولمنااحلار   بيئتهم
ثوم والزجنبيل والفلفل ، ومن أراد لزالة ضرره فعليه أن يقبخه مع البالطنسبة اهموهو داء  وثةيل،

، وحلم ذكورها أفضل من لناثها، اإلبلاألمحر، وأما عن أفضل اللحوم فهو حلم الضأن واملعز مث 
وحلم صغارها أفضل من كبارها، وأما حلوم القري فأفضلها حلم الدناج وأفضل حلوم الدناج حلم 

 من األطعمة الضار  باجلسمو ولناثها قبل أن تبيض الدنانة، هاالفراخ مطنها وهي الصغار من ذكور 
تضر باملعد  ألهنا غذاء ثةيل  فأن من املداومة عليها( بز الفقرياخل)يعرف بالكسر  ما يف توات

  .   2ن انتمعت الكسر  وحلم البةر واملاء الثةيل انتمع الضرر باجلسمقيء ااهضم، فإب
، حيث املداومة عل  شرب الشاي كل يوم ةومن العادات املطنتشر  الضار  يف جمال األشرب

شخاص ذو اللون األ كما حذراجلمع بني شربتني يف اليوم أو الليلة،   حذر الشيخ البكري من
سمه من كان لون نميتص الرطوبة من اجلسم وبالتايل يةع الضرر، و  ألنه األصفر من تطناول الشاي

أن يشربه يف اليوم أو الليلة مرتني أو  أما الشيخ الكبري فال بأس أصفر فهذا دليل عل  رطوبته،
ثالثا ألنه بارد املزاج كثري الفضالت فاإلكثار مطنه يطنفعه وال يضره، خبالف الشباب وال سيما 

مطنه عن ثالثة كؤوس، وال  اإلنسان، ولذا كان ال بد من شربه فال يزيد وي اللون األصفرذالشباب 
ل  الريق لال أن بات صاحبه عل  طعام دسم أو عل  يتم شربه ع عل  مرتني بني اليوم والليلة، وال

 .3متر ولنب فال بأس بذلك

                                      
 .022ص ،2ج ،املصدر السابق: كري بن عبد الرمحنالب 1
 .022-022ص ص ،2ج ،نفسهاملصدر  2
 .022,010 ،ص ص ،2ج ،نفسه 3
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صحة اإلنسان، ل ى أمهية الصوم ل املذكور صديةه ونبه الشيخ البكري بن عبد الرمحن
بصيام يوم واحد ولذا مل يستقع فعليه  اخلميس أو كاالثطننيوطلب مطنه صيام يوم واحد يف األسبوع  

يف أسبوعني، ولذا مل يةدر فيوم واحد كل ثالثة أسابيع، ولذا مل تستقع فمر  واحد يف الشهر 
ساحمك يف ذلك ألن اجلوعة مر  تصحح البقن وبصحة البقن يصح اجلسد، أ وال" :وأخربه بةوله

ألن  د،سائر اجلس صفا سائر اجلسد، ولذا صفا تكدر بقن هو حوض البدن فإذا تكدرألن ال
  1"العرو  ل ى البقن وارد 

أن  :يةول الشيخ البكري بن عبد الرمحن ،وعن أمراض العيون وكيفية عالنها والوقاية مطنها
اْكَتِحُلوا بِاإِلمثِِْد فَِإن ُه جَيُْلو ﴿وسلم ناء يف قوله صل  اهلل عليهكما  ،"األمثد" أحسن دواء هو

 ، ملا له من فوائد متعدد ، حيثتأسف لةلته ببالد املغرب، لكطنه 2﴾َر، َويـُطْنِبُت الش ْعرالَبصَ 
 أثطناء األحيان غالبتعمل للقفل الرضيع، ويستعمل يف العني ويس أمراضيستعمل للتداوي به من 

صحة مونود ، ويشقرتط يراد حلفظ  وألنهن فيه ترطيب وتربيد مرضها أل أثطناءصحة العني ال 
 اإلمثد، وحدد أيضا شروط بإعدادمع نظافة الشخص الذي يةوم  وسائل،نظافة املكان وال إلعداده

 . 3عطند الطنوم يكون ستخدامه، كما نبه ل ى أن أحسن وقت الللحفظ ومد  استعماله
يستخدم معجون يتم حتضريه من مواد متعدد   وملعاجلة كسر العظام يف القب الشعيب

دقيق الةمح والبيض يتم خلقهما ووضعهما عل  مكان الكسر بعد لعادته ل ى مكانه : مطنها
مارس التواتيون العمليات اجلراحية البسيقة الستخراج األمراض من  وقدمع ربقه وتثبيته،  األصلي

  .4أنزمجريو  البقن وخياطة اجلروح بعد شق البقن خاصة يف زاوية سيد البكري
اجلبان الشجاعة وذلك عن طريق تصفية حبه  اإلنساننل اكتساب ويستعمل احلرمل من أ

 ولزالةوقليه مع احلليب، ويفقر سبعة مطنه عل  الريق قدر ملء الكف، فيعمل عل  تشجيع الةلب 

                                      
 .022ص ،2ج ،نفسه 1
عواد  تح بشار ،2ج،باب ما ناء يف االكتحال ،سطنن القرتمذي الكتاب اجلامع الكبري: القرتمذي حممد بن عيس  الضحاك 2

 .012ص  ،7111 ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،معروف
 .711-712ص ص  ،0ج ،املصدر السابق: التطنالين البكري بن عبد الرمحن 3
 .022ص ،0ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 4
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ويقيب  اإلبطمن  الكريهة الروائح لزالةلدقيق حبه دور يف  أناجلنب والوسواس والريح، كما 
 .1ائحتها ويشفي الةروحر 

ستخراج الدم توظف الومن القر  املستخدمة بكثر  يف عالج األمراض هي احلجامة، اليت 
لرأس واألسطنان ا، لعالج أمراض ونع الفاسد من اإلنسان، ويستحب لنراؤها يف األيام البيض
ومن شروطها أن ال تكون عل  شبع وال وانةقاع القمث وانتفاخ الةدمني والبواسري وحكة الظهر، 

وتةليل املشي، كما استخدم الكي بالطنار لعالج الكثري من  يف أول الشهر وعدم الطنوم يف الطنهار
 .2األمراض
الشيح، احللبة، :أما أهم األعشاب املستخدمة يف التداوي واملتواند  باملطنقةة فهي 

لكمأ ،العرعار، اليازير، الطنتل، الفيجل، الكمون،العريضة، الوزواز ، الكباد،غالشم، السطنا، ا
البسباس، حب الكتان، العك، السدر، الزعقرت، احلطناء، حب الرشاد، الرمث،احلبق، عسل الطنخل، 
ومن األعشاب املستورد ، الزنيطنة، بو فتاش، بوصوصوا، عر  السوس، الكست، فري، اإلمثد، 

          .3أحجار
الفرنسية باجلانب الصحي للسكان، وأسطندت  اإلدار اهتمت : حديثالطب الفرنسي ال - ب

لدار  اخلدمات الصحية يف املطناطق "تأسيس  حيث متاخلدمات الصحية ل ى األطباء العسكريني، 
وحاولت من خالل بعثاهتا القبية عرب  ،7171فرباير  72حسب مرسوم 7171سطنة " اجلطنوبية

ظيم فحوصات دورية لألطفال الةصور  معاجلة بعض األمراض املطنتشر  بني السكان، وأيضا تطن
الستةبال املرض  ومعاجلتهم، فةد مت تأسيس مستشف   واملرضعات، أما عل  مستوى ملحةة توات

حول الغرض املتوخ  من هاته  تيد بصحة السكان بعض التساؤالاويقرح االهتمام الفرنسي املتز 
 األوبئة الطنااجة عنوقاية الفرنسيني من  الرعاية؟ هل هو من أنل صحة السكان؟ أم من أنل

 السكان؟
                                      

 .001-002ص ص  ،0ج ،هنفس 1
  ،لشراف د حممد حوتية ،أطروحة دكتوراه ،م72/71احليا  االنتماعية واالقتصادية مبطنقةة األزواد خالل  : مبارك نعفري 2

 .722-722ص ص ،0272-0272 ،0نامعة اجلزائر ،كلية العلوم اإلنسانية واالنتماعية
 .022ص ،0ج ،ملرنع السابقا: حممد باي بلعامل 3
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، 71721ومت لعاد  ترميمه سطنة 7122سطنة ( أدرار) مت لنشاء مستشف  بعاصمة توات
االستشارات القبية اجملانية من طرف  حية املةدمة السكان األصلني تتمثل يفوكانت اخلدمات الص

ضد األوبئة مثل اجلدري واملالريا، وأمراض  الةيام حبمالت تقعيم للسكانكري، وأيضا طبيب عس
العيون، باإلضافة ل ى مساعد  العجز  واملسطنني، ومن أنل جناح اخلدمات الصحية املةدمة من 

أن يكون ملما  ، مطنهايف القبيب جيب توفرهاصفات االحتالل الفرنسي لألهايل، حدد  طرف
توفري طبيب  متللخدمات الصحية  ا  ، وضمان2واالنتماعية للوسط الذي يعمل به بالقبيعة البيئة

مسؤول عن صحة السكان األصليني من حيث الرعاية  ، يكونعل  األقل يف كل مستوصف
والتفتيش الصحي للمدارس وتةدمي اللةحات، مث امتدت اخلدمات الصحية لتشمل األمومة 

وهذا بغرض مكافحة  ،7101يطناير 1أصدره احلاكم العام والقفولة يف األقاليم اجلطنوبية بأمر 
ويبدو أن الرعاية الصحية اليت تكفلت اها اإلدار   معدل الطنمو السكاين املرتفع يف اجلطنوب،

غريبة المراض ألمراقبة دخول ا ، كانت من أنلاملراكز الصحية يف اجلطنوب الفرنسية من خالل
 .3ل ى امال لفريةيا ةادمة من دول السودانال

 0021-0021 الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى أدرار(: 01)الجدول رقم
موقع 

مستوصف 
 األهايل

عدد 
 ر األسِّ 

2912 2913 

عدد 
 األهايل

 املفحوصني

عدد أيام  عدد املرض  يف املستشف 
املكوث يف 
 املستشف 

هايل عدد األ
 املفحوصني

عدد أيام  دد املرض  يف املستشف ع
املكوث 

يف 
 أطفال نساء رنال   أطفال نساء رنال  املستشف 

 693 3 6 13 1294 994 12 6 67 6663 17 مركز توات 

    G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p176-177. 
وناء املطنقةة،  يةدم خدمات صحية لسكان( أدرار)ميكمة ل ى ونود مستشف  بتيعةود احملتشري 

ملا صار لعفو اهلل وسعة رمحته عبد الرمحن بن عبد اهلل من بلد " :يف عةد قسمة مقرتوك هالك

                                      
1
 G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p150. 

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1913, op.cit, pp15-18. 

3
  G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p168. 
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عةد يف  ، ويف نفس السيا  ناء ذكر ملستشف  تيمي1"يف مستشف  تيمي عرش تامست يقافت
صار لعفو اهلل وسعة رمحته أحممد بن علي بن احلاج مسعود  ملا"ورد فيه  72/2/7122مؤرخ 

ويبني العةدان أن  2"72/2/7121 ملتوىف مبستشف  تيميا الشعطنيب العسكري من كبانية توات
املستشف  كان يةدم خدمات يف اجملال الصحي للسكان احملليني والعسكريني من اجلزائريني، غري 

كان يبحث عن مستشفيات قريبة   أن البعض من املرض  ممن مل حيظ بالعالج يف مستشف  تيمي
العالج اليت ال بد من دفعها، وهو ما وقفطنا عليه يف  قصد العالج، لكن املشكلة تتعلق مبصاريف

يستشريه يف أمر مريض تةدم بقلب  ل ى قايد عرش فطنوغيل رسالة بعث اها حكم ملحةة توات
بعد فإنين مل نةدر و "قصد العالج ناء فيها   بشار للحصول عل  رخصة من أنل التونه ل ى

يف املصروف لذا  ، سوى لذا اجلماعة ضمطنتللمسم  حممد بن احلسان نعقي التسريح ل ى بشار
 .3"دخل يف سبيقار

ويتبني من خالل املراسالت بني السلقات االستعمارية والةياد يف اجلانب الصحي أن أهم 
ليت كانت تتحصل عل  رعاية طبية هي فئة األطفال واملرضعات، من خالل زيارات يةوم الفئات ا

اها طبيب املستشف  ل ى الةصور البعيد ، أما الةصور الةريبة فتطنتةل ل ى مةر املستشف ، وهذا ما 
من سعاد  السيد القبيب حاكم املستشف  بتيمي :"من خالل مجلة من املراسالت مطنها الحظطناه
نعلمك أن تبعث للمستشف  صبيحة : د عبد الةادر قايد الةياد بتيمي السالم عليك وبعدل ى السي

، ان، بربع، كوس، ويطنة، ملوكةهن من قصر ميمون، وأبطناءاملرضعات 7122نوفمرب2اخلميس اآليت 
تطنةل لليها طبيب املستشف ، فةد بعث حاكم برج بن ي، أما الةصور البعيد  ف4"، تطنالنأوقدمي
ل ى  7122أكتوبر  2خيربه حبضور طبيب املستشف  يوم األثطنني  ل ى قايد عرش تسابيت طلحة

                                      
 .02/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، القرت، االح ،س 2
بيد حممد  قايد فطنوغيلوثائق  ، ،77/2/7102 ،222ع ،رسالة ل ى قايد عرش فطنوغيل: الةبقان حاكم ملحةة توات3

 .اجلزائر ،أدرار فطنوغيل ،(احلفيد)الصاحل بن عومر
 . خزانة بن الوليدوثائق، ، 2/77/7122، د ر، (خبصوص املرضعات) رسالة ل ى قياد تيمي: رئيس مستشف  أدرار 4
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كي يفحصهم ا  يأمره بإحضار الصبيان ذكورا ولناث، كما بن طلحة بداية من قصروتكون ال املطنقةة
 .1من الةمح ا  ويدفع اهم نصيب

أما خبصوص األمراض املتابعة يف اجلانب الصحي فأغلبها تتعلق بأمراض العيون واألوبئة 
من طرف حاكم برج بن  مثل املالريا وحبمرون والسل، فةد ناء يف مراسلة لةايد عرش تسابيت

من أنل فحص املرضعات  خيربه بأن القبيب قادم ل ى تسابيت 7122نوان71بتاريخ  طلحة
، ويف رسالة أخرى بعث اها 2اها دواء العيطنني زنانة لوضع وأبطنائهن وجيب أن حيضرن معهن

ل ى كل قياد املطنقةة يعلمهم حبضور بعثة طبية من الشمال مكونة من جمموعة  اتحاكم ملحةة تو 
وسيكون تواندها يف شهر نانفي  من األطباء قصد معاجلة مرض السل املطنتشر يف قصور توات

طباء متخصصون يف أمراض ةط بل هطناك أأطباء عامون ف ، ومل يكن مبستشف  تيمي71223
االهتمام  ويدخل .4قب العيون الذي كان يتمتع بونود طبيب خمتص يف هذا اجلانبمعيطنة، ك

الفرنسي باجلانب الصحي بالسكان يدخل ضمن اإلسقرتااجية الفرنسية يف حماولة محاية نطنودها من 
 ف بالتضحيات اليت قدمتها فرنسااألمراض املعدية، مع تكوين نيل نديد من أبطناء الصحراء يعقرت 

 .يف هذا اجلانب
بةاء التةسيم الفئوي للمجتمع  الفصل هو ستطنا اهذااخالل در  ومما ميكن استخالصه من

ية مل تتدخل يف اإلدار  الفرنس أنو باألعراف والتةاليد،  هالرتباطخالل املرحلة االستعمارية التوايت 
ليدية، لكطنها بتدخلها يف املطناصب الةيادية للفئات املتطنفذ  التة من خالل نعل األمر ولمنا كرسته

استمرار هذه الفئة، مما ساهم بشكل كبري يف الةضاء عليها مع العبيد قوضت بذلك دعائم اجار  

                                      
وثائق بيد أمحد بن  ،2/72/7122، د ر ،(زيار  طبيب املستشف )رسالة ل ى قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة 1

 وثائق بن حسان.اجلزائر، أدرار، تسابيت، الراس عريان ،حسان
زيار  طبيب )ونالن ومحاد ولعياد وملعيز رسالة ل ى كبري ااهبلة: (قايد عرش تسابيت)بن احلاج عبد العزيز احلاج أمحد 2

 .بيد أمحد بن حسانوثائق ، 70/72/7121 ،د ر ،(املستشف 
 .وثائق خزانة بن الوليد،71/70/7122، 7ع، (بعثة طبية)رسالة ل ى كافة الةياد: حاكم ملحةة توات 3
 .وثائق خزانة بن الوليد،02/2/7122، 21ع ،(زيار  طبيب العيون) رسالة ل ى كافة الةياد: حاكم ملةة توات 4
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مع جمموعات أخرى يف امال عرش  خالل هذه الفقرت  برزت فئة الشعانبة كماهناية االحتالل،  
 . "الج تيميفِ "ما أصبح يعرف حاليا بـ لت، شكتيمي

تشرف اجلماعة التواتية عل  تسيري احليا  اليومية داخل الةصر، مبساعد  جمموعة من 
قد األعوان ذوي اخلرب  والكفاء ، وتتشكل ابتداء  من شيوخ الةبائل والعشائر املتواند  بالةصر، و 

، لكن حتت سلقة الةايد املعني بعد االحتالل الفرنسية يف نفس املهام التةليدية استمرت اجلماع
من طرف اإلدار  الفرنسية واملطنتمي لطنفس املطنقةة، وتضقلع هذه اجلماعة مبهام انتماعية تتعلق 
برعاية مصاحل الفئات الضعيفة وااهشة، واإلشراف عل  مراسيم الزواج، ولدار  األحباس اليت حتت 

رض الزراعية أو وملكية األ ـريڤـاڤلفـيف كل ما يتعلق با تتداولفيف اجلانب االقتصادي و يدها، 
 (.البور)البيضاء
أما يف اجلانب الصحي فةد عرفت املطنقةة انتشار عد  أمراض وأوبئة، قضت عل  الكثري  

من السكان، وقد حاولت السلقات االستعمارية التدخل يف هذا اجملال من خالل لنشاء 
 حبمالت طبية من أنل تةدمي االستشاراتفيات حتتوي عل  التجهيزات احلديثة، مع الةيام مستش

، لال أن ذلك مل ميطنع من ظهور عد  أوبئة فتاكة بني السكان من األدويةتوزيع مع انية اجملقبية ال
باب محاية املواططنني  لصاحل السكان هو من أن ما قامت به فرنساالذي يظهر لطنا حني آلخر، و 

 .تلميع صورهتا بني سكان الصحراءمطنها الفرنسيني، وحماولة 



 

  

 

 
 
 

البينية في  األسرة والعالقات االجتماعية: الفصل الثاني
 توات

 

 
 بناء األسرة: أوالا 
 المرأة والطفل: ثانياا 
 انتقال الملكية داخل األسرة :ثالثا
 هاالنزاعات األسرية طبيعتها ومستويات: رابعاا 
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يف  ثل قاعد  البطناء، وأن هذا البطناءااهرمي عل  األسر  اليت مت ئهيةوم اجملتمع يف بطنا
تطنتمي اهذا العامل  ، ومبا أن تواتشرعية معروفة األركان بواسقة عالقةاجملتمعات اإلسالمية يكون 

ص اخلقبة والزواج ضمن األحكام اإلسالمي املقرتامي فةد كان اها عاداهتا وتةاليدها فيما خي
الزواج،  عةد من اخلقبة ل ى هراحلاملكل   وتسيريتسهر اجلماعة التواتية عل  اإلشراف لذ الشرعية، 

اهذا  يف ظل عادات وتةاليد وأعراف متطنح من أنل ضمان تكوين أسر  عل  األسس السليمة،
 .من الةداسة ا  العةد نوع

فالزونة عليها  ،قيام كل طرف بوانباته بني الزوننيالرابقة املةدسة هذه  ويتحتم لضمان
أن تتكفل مبصاحل البيت وتربية األبطناء، والزوج مقالب برعاية مصاحل األسر  واإلنفا  عليها، لكن 

 ستوياهتا تفضي ل ى اهنيار الزواجقد تتخلل هذه العالقة خصومات ونزاعات ختتلف يف طبيعتها وم
د القال ، ويف هذا الفصل سطنحاول اإلنابة عل  تساؤالت وبروز الشةا  الذي يستمر حىت بع

ما هي مراسم الزواج وعاداته بتوات؟ مما تكون الصدا  ونهاز العروس؟ وهل كان اجملتمع : مطنها
 التوايت يتبىن خيار التعدد الزوني؟ فيما متثلت طبيعة الطنزاعات األسرية؟  

 أمرا  مةدسا ، وهو السبيل الوحيد لبطناء األسر  يعد الزواج يف اجملتمع التوايت: بناء األسرة: أوالا 
ولجناب األطفال عل  شاكلة باقي احلواضر اإلسالمية، وباعتبار الزواج اجملال الوحيد الذي يتم به 
هذا البطناء بني الرنل واملرأ ، فإن االستعداد اهذا املرحلة مير عرب خقوات شرعية وعرفية تضبط 

داخل الةصر الواحد أو يتعدى األمر ل ى الةصور اجملاور  يف أغلب طريةة لقامة رابقة بني أسرتني 
 . األحيان

 مراحل بناء األسرة -0
اطب للمخقوبة، فإن صورهتا تكاد من طرف اخل هي وعد بالزواج 1مبا أن اخِلقبة: الخطبة -أ 

تكون ضبابية فيما خيص مكوناهتا وعاداهتا، فلم تشر عةود احملكمة ل ى مكونات ومصاريف 
لكطنها دلت عل  ونود نوع من املصاريف وأيضا قضية االختيار القرفني أحدمها لألخر؟ اخلقبة، 

                                      
حممود : انظر. هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس اخلاطب الطنكاح من نهة املخقوبة(: بالكسر)املرأ  خقبة 1

 .69ص ،د س ،الةاهر  ،دار الفضيلة ،1ج ،معجم املصقلحات واأللفاظ الفةهية: عبد الرمحن عبد املطنعم
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وبالتايل فإن  ،أو ما يعرف بااهدية اليت يةدمها اخلاطب للخقيبة كحسن نية حنو زونته املستةبلية
 مث" التطنوير "عرف بـما يالوصول ل ى مرحلة الزواج مير مبرحلتني أساسيتني مها مرحلة التعيني أو 

 .الزواج عةد ل ىيف الطنهاية وصوال  ،اخلقبة
مل تكن اخلقبة جمرد كلمة ولمنا كانت اها عادهتا وأعرافها، تصل يف أوقات معيطنة ل ى طريق        

مسدود تطنتهي بفسخها، األمر الذي يقرتتب عطنه مطنازعات بني اخلاطب وعائلة املخقوبة، ورد يف 
خقب البطنه بطنت  ، أن األب محادي بن العريب7121ديسمرب 72 يف مؤرخ عةد بعرش بوفادي

اطب آخر أخيه، مث غاب االبن بعد ذلك ووصلت أخبار بأنه تويف يف غيبته، بعد فقرت  ناء خ
يف ، فةام عمها مبقالبتها مبصار (ابن عمها)حيا  اخلاطب األول  للفتا  وقبلت به، مث تأكدت

، تدل احلادثة أن مصاريف يف هذه احلالة كان 1دورو 22اخلقبة، واليت مت تةديرها بعد املراضا  بـ
داخل العائلة بني أبطناء العمومة لكن اخلالف وصل ل ى احملكمة، األمر الذي انعكس سلبا عل  

 .العالقة بني أفراد العائلة
 بإشراف ،لزونني يف رباط مةدسالزواج رابقة وميثا  غليظ جيمع بني ا :الزواج وأركانه -ب 

حبضور ممثلني عن مجاعات الةصور اجملاور  والضيوف، يتم  ،مجاعة البلد اليت حتدد وقت الزواج
وليس فةط  عل  نسختني العةد يف ونود ويّل كل من العريسني وحيرر يف ذلك عةد مكتوب

رر يف ا هو حمشفهيا، تتم صياغة العةد من طرف لمام مسجد الةصر أو من طرف الةاضي كم
د  عديل الةصر، كما يطنجز يف نسختني ضمانا  حلةو  الزونني سجالت الزواج والقال ، بشها

عل  الونه الشرعي، بعد حتديد قيمة الصدا  ونوعيته وليذانا  بتأسيس أسر  ومصاهر  بني عائلتني 
، وهطناك 2قيع العةد، ويف األخري حيدد أمساء الشهود وتاريخ تو "مبا وقع عليه االتفا "أو ذكر كلمة

العديد من العةود مل يتم حتريرها يف احملكمة، ولمنا تكفل اها فةهاء وأئمة الةصور، لكطنهم كانوا 
 .يوثةون تلك العةود كتابيا

مربوكة بن امبارك من قصر حالة  تدوين العةد وحصول الزونة عل  نسخة مطنه،يثبت  مماو
السقرتعاء املتضمن صحة الزونية بيطنها وبني زونها اليت حضرت احملكمة وبيدها رسم ا أوال لبراهيم

                                      
 .62/21/2949 ،620ع ،2922-2946،م،س 1
 (.11)ق رقميف امللحة العةد غانظر صي 2
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وحالة فاطمة الزهراء بطنت أب الثراوي احلانية اليت تةدمت ل ى الةاضي وبيدها  ،1بلخري بن بركة
أما العةود  .2رسم االسقرتعاء املتضمن صحة الزونية بيطنها وبني زونها محادي بن عبد الكرمي

هنا تكون يف معظمها بصيغة مشقرتكة تتضمن تاريخ ضمن احملمكة أو يعاد تسجيلها، فإ سجلةامل
 .العةد وشهاد  العدلني واسم الزوج وعمره واسم الزونة وعمرها واسم وليها وقيمة الصدا 

ة العةد احملرر بسجالت عةود الزواج بتوات، يف البداية يتم استفتاح العةد ومما يرد يف صيغ
تزوج عل  بركة اهلل تعا ى، وعل  مطنهج الشرع :"مث صفة وقوع الطنكاح بةوله" حلمد هللا"بكلمة 
، وعمرها وقت الزواج (بكر أو ثيب)، مث يذكر اسم الزوج وعمره، مث اسم الزونة وصفتها "العزيز

أهنا فيذكرها بصفتها أو مع كلمة البكر العذراء الدالة ب ا  أو بذكر صفة البلوغ، فإذا كانت املرأ  بكر 
تزوج عل  بركة اهلل تعا ى وعل  مطنهج الشرع العزيز السيد :"من عائلة حمقرتمة أو شريفة، كأن يةال

، ويف حالة ثانية 3"بالبكر العذراء املصونة السيد  مواليت بن موالي عبد الرمحن احلسان بن امبارك
بركة اهلل تعا ى وعل  مطنهج الشرع العزيز العيد بن القيب تزوج عل  :"ترد كلمة بكر لوحدها كمثال

تذكر  ا  ولذا كانت ثيب ،" الصحراوية بالبكر املسما  فاطمة بطنت ميلود العسكري بكبانية توات
بالثيب املسما  فاطمة  يطتزوج حممد بن علي بن حممد بن شر "  :أيضا هذه الصفة يف العةد ومطنها

، مع تسمية وكيل الزونة وحصول الةبول 4"من قصر بن دراعوا بطنت عبد السالم بن علي
ها شرعا لذ هي بكر اهلل من واليتأنكحه أياها والدها املذكور، مبا ملكه :"واإلجياب يف صيغة

، مث يسجل الةاضي قيمة الصدا  ونوعيته أو ذكر  5"وحصل اإلجياب والةبول من القرفني...عذراء
، ويف األخري حيدد أمساء الشهود وتاريخ توقيع العةد، وهطناك العديد "مبا وقع عليه االتفا "كلمة

الةصور، لكطنهم كانوا يوثةون  من العةود مل يتم حتريرها يف احملكمة، ولمنا تكفل اها فةهاء وأئمة
تلك العةود كتابيا، وتتسلم الزونة نسخة من العةد لتضمن اها حةوقها يف حالة غياب الزوج أو 

 .وفاته
                                      

 .62/9/2922 ،69ع ،2922-2922 ،م،س 1
 .2/22/2942 ،172ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/6/2922 ،0ع  ،2922 ،ط ،وز ، س 3
 .26/3/2922 ،12ع ،2922 ،طو، ز  ،س 4
 .9/1/2922 ،6ع ،2922 ،ط، وز ، س 5
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عن مرحلة تكون فيها  ا  انتماعي ا  يأيت ذكر ُعمر الزونني يف بعض العةود ليةدم لطنا مؤشر 
بالبلوغ الشرعي أو  وترتبط الةدر  هطنا لمااملرأ  بالغة وقادر  عل  حتمل مسؤولية البيت واألوالد، 

، ويف لطاللة عل  خمتلف العةود بسجالت التوايت بالزواج حسب العرفعمر معني يسمح للمرأ  
سطنة يف أغلب العةود، ويوند عةد واحد كان 72نالحظ أن أقل عمر بالطنسبة للزونة هو  الزواج

ي عطند السكان الرحل ومت تسجيله سطنة، ويتعلق بعةد مت يف الصحراء، أ72فيه عمر الفتا  
 .باحملكمة

 71بالطنسبة للفتا  بـ دخلت يف سن الزواج وحددتهوالظاهر أن السلقات االستعمارية ت
سطنة، وعليه ال ميكن أن يتم زواج حتت هذا السن لال مبوافةة القبيب، ويعضد ذلك ما ناء يف 

يب املستشف  بأن يضع له شهاد  طبية تثبت ناهزية بطنته يقلب فيها من طب مراسلة من مري تيمي
سطنة، وهو يرى بأهنا بلغت مبلغ الزواج لكن الةانون ميطنعه  71للزواج ألن عمرها مل يصل ل ى متام 

 .  1من تزوجيها
ه ال توند ل الصدا  يف تواتالزواج ال يصح العةد لال به، و من أركان  ا    ركطنالصدايعد 

سارية يف املطنقةة أو يكون عل  حسب العاد  الصور  حمدد  تشقرتك فيها مجيع الةصور، ولمنا 
 71ناء يف عةد طال  حرره الةاضي مؤرخ بتاريخ  .تساوى فيه كل فئات اجملتمعالةصر، وال ت

أن سيدي حممد بن املةدم سيد :"فيما نصه عل  ونود التمايز الذي املذكور يدل ما 7122افريل 
فةام ... استحمل يف ذمته الطنةر  للسيد  فاطمة يوم العةد فكلفطنهما بتعريف صدا  أمثااها ويلاجلز 

العدلني سيدي حممد املذكور والقالب الصاحل بن ...اد  ــــــــلطنا املةدم سيدي عبد الةادر بشه
د حممد املذكور وبعدما تةرر ذلك لديطنا ادع  ــــــُمعرفة لصدا  بطنت عمها أخت السي ااهاامي

وص وزوج حمابيس فلم يطنكره املةدم سيدي عبد الةادر ـــــــــسيدي حممد أنه دفع من عد  الطنةر  اخل
تسب مكونات هذا الصدا  أن املرأ  تطن تدل، و 3"ومتام احملابيس 2لوبةيت أربعة دباليج واخلالخ

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد،23/3/2937 ،66ع ،رسالة ل ى رئيس مستشف  أدرار: رئيس بلدية تيمي 1
اللهجة التواتية اجلزائرية : أمحد أبا الصايف نعفري: انظر. من األساور توضع يف الرنل وهي كلمة فصيحة: اخلالخل 2

 .609ص ،1724 ،اجلزائر ،مطنشورات احلضار  ،وعيون أشعارها، حكمها، أمثااها، بالغتها، معجمها
  .29/4/2942، 264ع  ،2922-2946 ،م،س 3
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استقاع العريس أن يوفر اها الطنةر  والفضة كصدا ، ويف  ، حيثل ى فئة رفعية يف اجملتمع التوايت
فإنه يلجأ ل ى االستعانة باملاشية   احللي املذكورحالة عدم مةدر  الزوج من توفري الصدا  من 

فأدلت :"صدا  من نوع آخر ناء فيه 7121رد يف عةد يرنع ل ى سطنة كصدا ، حيث و 
، مضمطنها أن اليوم الذي عةد أب حسن الطنكاح بن موالي نلول  العدل موالي محادي بشهاد

نصف ويف عةد آخر كان الصدا  يتمثل يف  ،1"ذكور  مكن اها نعجة يف صداقهاعل  امباركة امل
حني العةد عل   د الصاحلأن سيدي حممد بن سيدي حمم:"معز  لعدم ونود الدباليج، بةوله

ويف حالة  .3"عل  ونه الصدا  2 عوض الدباليجأعقاها نصف املعز  املعروفة له يف...زونته
حبة ماء من  72بفاطمة بطنت أمحد بصدا  قدره  ـانڤر أخرى تزوج عبد اهلل بن امبارك من عرش

 .4فةار  الساهلة
:" تضمن يف صيغته مكونات الصدا ، فيما نصه يف منوذج آخر لعةد زواج بعرش تيمي         

السيد  أم اخلري بطنت  تزوج عل  بركة اهلل وعل  مطنهج الشرع العزيز املسم  القاهر بن أمحد بالبكر
عل  الصدا  الواقع عليه االتفا  وهو خلخال دود وزوج أحديد فضة داخلة وخارنة ... حممد
لن "، وعوضا عن احللي أو املواشي ميكن أن يعرب عل  الصدا  بةيمة مالية حمدد  كأن جند5اهم

تزوج عل  بركة اهلل باملسمية مرمي ... عرش تامست من قصر باعمور املسم  سامل بن أّب سيدي
، واملالحظ 6"فرنك دراهم سكة تارخيه2222وقدر الصدا  عدد ... بطنت عبد اهلل بن عبد الرمحن

خيتلف حبسب فئة املرأ  وعادات املطنقةة اليت تطنتسب لليها، فلم يكن  تأن  الصدا  يف توا
 .يف نوعه أو قيمته ا  الصدا  موحد

                                      
 .29/21/2949، 646ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .609ص ،املرنع السابق: أمحد أبا الصايف نعفري: انظر. حلي من األسارو تضعه املرأ  يف ذراعها: الدباليج 2
 .23/2/2949، 149ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .2/2/7122 ،722ع ،7122-7127 ،م،س 4
 .3/2/2922،  2 ع ،2922 ،زو، ط، س 5
 .9/1/2922،  6 ع ،2922 ،زو، ط، س 6
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تتم مراسيم الزواج يف نو احتفايل يتميز بإقامة الوالئم وضرب الدفوف،  :جهاز العروس -ج 
ببطناء البيت مما اجود به البيئة مسبةا من طرف العريسني، بأن يةوم العريس  يتم التحضري لهحبيث 

، تةوم أيضا باملشاركة يف مواد الزيطنةو  مستحةاهتا من اللباس شرائها احمللية، أما العروس فإ ى نانب
ا يف اجهيز البيت مبا يلزم من األفرشة واألواين واملاشية، وخمتلف األمور الضرورية الوانب توفره

وس مع أدوات الزيطنة واللباس اخلاص باملرأ ، ومن ، يف يوم الدخلة يتم لحضار نهاز العر البيت
الزونة معها ل ى بيت األمثلة عن مكونات نهاز املرأ  ما ورد يف عةد طال  تتضمن ما أحضرته 

دبلجني، : عل  ما بةي لبطنته يف بيت زونها بعد الفرا  فقالب سيدي حممد عبد اهلل"الزونية 
حمابيس، ورحية، وسبتة عةيق، وأمشربة، ونعجة، ومعز  وزوج كيل مسطنا وأربعة كيل  وخوص، وأربع

واملالحظ يف مكونات هذا العةد هو اشتماله 1"فوال وعدس بالسمن والةقطنية يف مةابلة املهراس
أدوات الزيطنة، ومواد غذائية، وأثاث للمطنزل، واملاشية لالستعانة اها يف : عل  أربعة أصطناف مطنها

 .حانيات غذائية كاحلليب واللحمتلبية 
أحل اإلسالم للرنل الزواج بأكثر من امرأ  وحدد أقص  األمر بأربع  :تعدد الزوجات -0

  ﴿زونات وذلك يف حدود أحكام الشريعة اإلسالمية، كما ناء ذلك يف الةرآن الكرمي

                

         ﴾2
 بأن التعدد له واآلية تبني 

شروطه وضوابقه، واجملتمع التوايت نزء من اجملتمعات اإلسالمية مل يشذ يف هذه الةاعد ، لال أهنا 
مل تكن قاعد  عامة مستفحلة، ويبة  السؤال املقروح طاملا أن الزواج التعددي له أسبابه ودوافعه 

ج تعددي بتوات؟ وما مدى حسب اخلصائص واملميزات العامة لكل جمتمع، فما هي مربرات الزوا 
 انتشاره؟

تسمح لطنا القرتكات اخلاصة باآلباء يف هذا اجملال بالتعرف عل  ظاهر  التعدد يف ظل غياب 
وثائق رمسية ختص الظاهر ، فالقرتكات اليت هي يف األساس تضمن حةو  مجيع األطراف مبن فيهم 

د وفاته، لكن ال حتتفظ لطنا الزونة توضح لطنا باخلصوص عدد الزونات اليت يف عصمة ااهالك عطن
                                      

 .9/2/2940، 161ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .6اآلية ،سور  الطنساء 2
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 ،بأمساء الزونات املتوفيات أو املقلةات، وميكن للرنل أن يتزوج بأكثر من امرأ  وال يعترب متعدد
ألن كل واحد  مطنهن تزوج اها بعد وفا  أو تقليق األخرى، وعليه تبة  اإلحصائيات املةدمة هطنا 

ترك موالي القيب بن موالي :"أكثر قولهخلاصة بالواحد  أو غري دقيةة، وكأمثلة عن صيغ العةود ا
امللك  علي املكراوي احلسين زونته السيد  فاطمة الزهراء بطنت موالي الشريف بن موالي عبد

ملا تويف حممد بن احلاج علي :"يذكر فيهويف حالة زونتني أو أكثر  ،1"وأوالده الذكور األربعة
وعائشة بطنت  اج حممد الصديق التمطنقيقيةالتمطنقيقي وكان احمليط بأرثه زونتاه الزهراء بطنت احل

 .2"احلاج حممد التميمونية
وعن حالة شبهة انتفاء التعدد مع ونود أبطناء من غري الزونة الباقية عل  قيد احليا   

  ورثة الصائر ل ى عفو اهلل وسعة رمحته الربكة أب الصاحل بن عبد الغفار من عرش أنزمجريبني:"قوله
، ويف حالة ثالثة 3"واحلسن شةيةان من غريها د اهللوابطناه حممد عب وهم زونته رقية بطنت حممد

نات يتم ذكر الزونة وأبطنائها، وكمثال عل  ذلك حالة أب عالل بن امبارك بن بل  الربباعي زو 
الذي تويف عن ثالث زونات هن امباركة بطنت احلاج عبد الطنيب، واللة بطنت احلاج التهامي، والزهراء 

 .4بطنت بلةاسم
 اتعددويف حاالت عديد  تأيت الفريضة عل  ذكر أبطناء غري أشةاء، أي من زونات مت 

لكن ال ندري هطنا هل حدث اجلمع اهن؟ أو تزوج كل واحد  مطنهن بعد تقليق األخرى أو 
، من أن ااهالك العريب بن 7122مارس 77رح بتاريخ ؟، وكطنموذج اهذا ما ورد يف عةد مؤ وفاهتا

، 5ن فةطامعق  اهلل الشعطنيب خلف أبطناء من أربعة زجيات، وكانت حتت عصمته أثطناء وفاته زونت
 .كن اجلزم هطنا بأن املتوىف تعدد ل ى الثالثة أو ل ى األربعةوال مي

 

                                      
 .21/9/2960 ،29ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .9/21/2914 ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .12/9/2969 ،42ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .29/0/2941 ،د ر، 2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .22/6/2926 ،229ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
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 1ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات (:00)الجدول رقم

 اجملموع أربع زونات ثالث زونات زونتان زونة واحد  املرنع

 7122-7122س، األح والقرت،  -

 7122-7122س، االح، القرتكات، الشراء،  -

 7122-7121شراء، س، االح، القرتكات، ال -

 7122-7127س، االح، القرت، بيع، شراء،  -

 022 2 0 72 712 العدد

 722 2 2.11 1.11 17.72 %الطنسبة

 ( خالل الفترة المدروسة)دائرة نسيبة توضح ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات 

 
للمرحلة (  أسر )تركة  022يالحظ من خالل العيطنة املمثلة جملتمع الدراسة واملكونة من 

م، قمطنا بدراستها لتوفر سجالت القرتكات بشكل مطنظم يف هذه املد ، 7122-7122الزمطنية من 
تسمح بدراسة عيطنة ممثلة للمجتمع األصلي، من حيث دراسة ظاهر  التعدد من غيااها يف جمتمع 

الواضح بني أعل  نسبة وهي ، ما يلفت الطنظر من خالل اجلدول والرسم البياين هو الفر  توات
، أما األسر املشكلة من زونتني فتمثل %17.72املمثلة لألسر املكونة من زونة واحد  بـ 

وهو فر  شاسع يوضح بأن اإلقبال عل  زونة ثانية يكاد يكون مطنعدما، لال لداوع   1.11%
املتويف ببلد بوققب  احلاج حممد احلسن البلبايل خاصة مطنها طلب الذرية كحالة احلاج العريب بن 

                                      
 .اجلدول من اجناز القالب، اعتماد عل  سجالت احملكمة الشرعية 1

 زوجة واحدة
91% 

 زوجتان
8% 

 ثالث زوجات
1% 

 أربع زوجات
0% 
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من عرش  محد بن أيب نعامة بن احلاج عبد الةادرعمامة بن أ أبو، وحالة 1عن زونتني بدون عيال
، والدافع اآلخر يتعلق بالعائالت الكبري  املتطنفذ  واليت 2والذي تويف هو أيضا دون عةب ـانڤر

االنتماعية، وجند هذا الطنوع من التعدد  تعباء وااللتزامايةبل أفرادها عل  الزواج بالثانية نتيجة األ
الةايد  ، وعطندحممد عبد الةادر ابن الفةيه الشيخ حممد عبد الرمحن كبري زاوية تطنالنالثطنائي عطند  

املرابط احلاج حممد بن  وأيضا عطند ،3حممد عبد الةادر بن املةدس باهلل احلاج أيب الةاسم الشبلي
دد بثالثة فهو ، أما ما خيص التع4الكرزازي محد بن موس أ الشيخ سيد من آل احلاج الكبري

املتزوج بثالث نسو   يطنحصر يف حالتني فةط، وتوحي حالة أّب عالل بن امبارك بن بل الربباعىي
، بأن 5(، أقبلي، أولفتيمي) تويف عطنهن، وكل واحد  مطنهن تسكن يف مطنقةة بعيد  عن األخرى

ااهالك كانت له مصاحل كأمالك أو اجار  أو حرفة، تدفعه ل ى السفر واملكوث اهذه املواضع مد  
زونة مطنهن،  من الزمن لةضاء مصاحله، تكون هذه املد  كافية بأن يستةر ويكون له أبطناء مع كل

 .شبه معدوم يف توات أما التعدد بأربع فكان
رغم أن اإلسالم أباح التعدد ل ى أربع  ا  وخالصة الةول أن اجملتمع التوايت مل يكن جمتمع تعددي      

يف نص صريح، وأن من تزوج بثانية فهو لدافع انتماعي أو طلبا  للخلفة يف أغلب الزجيات، 
يرنع ذلك لعادات وتةاليد ؟ هل سؤال الذي يتمخض عن هذا ملاذا العزوف عن تعدد الزجياتوال

 انتماعية؟ أم يُعزى األمر للظروف املعيشية الصعبة؟   
عملت السلقات : زواج المجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي بالتواتيات -2

اجطنيد العديد من اجلزائريني يف اجليش الفرنسي خاصة فيما عرف بكتيبة املهارى  عل االستعمارية 
بائل البدوية املطنتشر  يف املطناطق الصحراوية الشمالية أو أقص  اجلطنوب الصحراوية املشكلة من الة

                                      
 .10/9/2942 ،219ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .13/2/2943 ،د ر، 2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .16/6/2943 ،د ر، 2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 3
 2/2/2943 ،د ر، 2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .29/0/2941 ،د ر، 2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
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، وأدى تواند هذه الكتائب 1الشرقي واها معرفة واسعة مبسالك الصحراء كالشعانبة والتوار 
 .وتشكيل فئة نديد  داخل اجملتمع التوايت ،تواتيةهذه الفئة ألسر بتوات، ل ى مصاهر  

زواج من هذا الطنوع يف احملكمة الشرعية، من خالل ذكر مهطنة مت توثيق العديد من عةود ال
، وهطناك من يشار ل ى "كبانية الصحراء"الشخص أو انتسابه ل ى اجليش الفرنسي بذكر مصقلح 

، وأغلب هذه العةود متت "Retraitéاملتةاعد "األنقرتييت ضعه الوظيفي من خالل لدراج كلمة و 
تزوج عل  بركة اهلل تعا ى وعل  مطنهج الشرع العزيز "مثلة عل  عةود هذا الطنوع وكأ بفالج تيمي

عل  فرائض  الصحراء بالبكر املسما  فاطمة بطنت ميلود العيد بن القيب العسكري بكبانية توات
ذكر أصل اجملطند يف بعض العةود كاحلالة  ويأيت ،2"له انكحها أيها والدها املذكوراهلل وسطنة رسو 

والذي تزوج بالثيب ( البيض) مةاطعة حريفيل حممد بن علي العسكري من عرش أوالد عيس 
طند قبل تسجيل عةد ، وحيدث أن يتوىف اجمل3الياقوت بطنت عبد الةادر ودخل اها بفالج تيمي

زوانه باحملكمة مما يتقلب لحضار شهود إلثبات الزواج من أنل احلصول عل  احلةو  املقرتتبة عن 
القالب قدور بن حممد والقالب القيب بن سامل بالتونه  هذا الطنكاح، فةد قام عديل بلد متطنقيط

قصد لثبات صحة الزونية بيطنه  قرتييت من عني الصفراءمجعة بن بلخري األن باأل ى احملكمة بعد وفا  
 ويف ونه آخر جند أن بعض اجملطندين تزونوا يف مطناطق صحراوية مث بعد ،4وبني فاطمة بطنت حممد

حممد بن بتحرير عةودهم وتسجيلها باحملكمة الشرعية، كحالة وهطناك قاموا استوططنوا بتوات  ذلك
األمني وذلك يف  الذي عةد الطنكاح عل  املسما  الطنيت بطنت أبّ  غواطير األنقرتييت االسيد األخض
 .5بفالج تيمي بشهاد  الشهود الةاططنني آنذاك7121 الصحراء سطنة

ني جمطند فرنسي وامرأ  تواتية مل يرد يف كما أطلعتطنا العةود عل  نوع آخر من الزواج مت ب
سجالت الزواج، لكطنطنا وقفطنا عل  حبس مسجل باحملكمة الشرعية يثبت من خالله صاحبه هذا 

عليها والدها الفرنسي بعض من أمالكه وخص والدهتا اليت  لزواج، وكان مثرته لجناب بطنت حّبسا
                                      

 .44-69ص ص ،املرنع السابق: حممد برمكي1
 .9/1/2922 ،6ع ،2922 ،زو، ط، س 2
 .13/4/2922 ،21ع ،2922 ،زو، ط، س 3
 .13/2/2922 ،23ع ،2922 ،زو، ط، س 4
 .2/3/2922 ،17ع ،2922 ،زو، ط، س 5
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دان  أشهدنا السيد جل"ا ورد يف العةد ، ومماها أبطناء من غريه عل  االستفاد  من احلبس طيلة حياهتا
 ببالد تيمي...كيدوين االفرنساوي أنه وقف عل  بطنته فاطمة مجيع ما عل  ملكه من اجلطنانات
، وتثبت هذه 1"ولوالدهتم مسعود  بطنت الكربان العيشة يف ذلك مع أوالدها مادامت بةيد احليا 

 .ج اجملطندين الفرنسيني من نساء تواتيات، ال تكشفه لطنا الوثائق املتوفر الزجية ونود نوع آخر من زوا 
نظرا لغياب لحصائيات خاصة بكل أسر  من حيث مكوناهتا الفئوية والعمرية : أفراد األسرة -2

فإن االعتماد يكون هطنا عل  عةود القرتكات لتسليط الضوء عل  األسر  يف هذا اجلانب، فأغلب 
مية من املعلومات حول أفراد األسر  الكاملة،كون تةسيم القرتكة يأيت بعد القرتكات املسجلة توفر ك

وفا  األب وهطنا يتم حصر كل املستفيدين من اإلرث، ورمبا تكون أسر بدون أبطناء خالية مطنهم 
وتكون أيضا بأبطناء بعدد غري حمدد، غري أن هذه العةود ال ميكن من خالاها معرفة وفيات األبطناء 

ذكور ) إلفراد األسر  كاجلطنس عامةعددهم وال نطنسهم، وتسجل العةود مالمح داخل األسر  ال 
، أو كالعمر بالغني سن الرشد أو ُقّصر، أو حىت نطنني يف بقن أمه، وكمثال عل  ذلك ما (ولناث

هن  ا  وخلف لناث ا  ور بن سيد الزرو  بأنه مل خيلف ذك ناء يف قسمة تركة سامل بن حممد عبد الرمحن
 .2فاطمة وأختيها الةاصرتني أم اخلري واخلادم
أسر  كاملة مأخوذ  من عةود القرتكات، حصرنا من  022ومن خالل العيطنة املمثلة يف 

 :خالاها عدد األفراد حبساب األبوين يف جمموع األسر ونطنسهم بطناء عل  اجلدول اآليت
 3ة وتوزيعهم حسب الجنسمتوسط األفراد داخل األسر (: 01)جدول رقمال

 اإلناثاألبطناء  الذكوراألبطناء  أسر  022 أفراد لـ جمموع
 %الطنسبة العدد %الطنسبة العدد املتوسط العدد

7212 2.22 201 21.20 227 20.21 
أسر ، يصبح بذلك جمموع األسر  02لذا استثطنيطنا األسر اليت مل تطنجب أبطناء وعددها 

، وعليه ميكن 2.72عل  متوسط أفراد األسر  الواحد  ليصبح ، األمر الذي يطنعكس 711بأبطناء 

                                      
 .1/0/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .13/6/2969 ،61ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .اجلدول من لجناز القالب، اعتماد  عل  سجالت احملكمة الشرعية 3
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أفراد، لكن هذا الرقم ميثل املتوسط جملموع األسر،  2الةول أن معدل األفراد يف األسر  الواحد  هو 
لكن ما هو الرقم األعل  واألدّن يف عدد األبطناء داخل األسر ؟ من خالل تتبعطنا لقرتكات األسر 

سر ، وأقله عدم ونود أبطناء فيما جمموعه ا  داخل األفرد 72د األعل  بلغ الكاملة الحظطنا أن العد
أسر ، أما من حيث نسبة الذكور ل ى اإلناث فاملالحظ ونود فار  بسيط بيطنهما بني الذكور  02

وتةريبا  جند نفس املالحظ يف املخقط البياين الطناتج عن  %20.21ل ى اإلناث  21.20%
والذي ميدنا أيضا بصور  عن نسبة اجلطنسني داخل اجملتمع  7122اإلحصائيات الفرنسية سطنة 

التوايت يف بداية االحتالل الفرنسي، واملالحظة البسيقة هطنا ونود فار  بسيط بيطنهما، لكن لصاحل 
، وهذا الفار  غري مؤثر من حيث تأكيد ونود نوع من التجانس بني اجلطنسني داخل 1الذكور

 . اجملتمع التوايت
 تتميز العمار  الصحراوية الةصورية بونود الةصبات اليت كانت حمل استةرار :مسكن األسرة -1

تتوضع و  تسكن خارنها، من اجملتمع األخرى وباقي الفئات الةبائل والعشائر املؤسسة للةصر
يغلب عليها الشكل املربع أو املستقيل واملزود  حيث  يف معظمها وسط الواحات،الةصبات 

كبري   واها باب واحد كوسيلة للدفاع( احفري)خطند  اها حييط ة للسور، كمابأبراج يف الزوايا األربع
ميثل املدخل الرئيسي، أما ماد  البطناء فأغلبها من املواد احمللية املتمثلة يف القني واحلجار  ونذوع 

ويطنقلق من املدخل الرئيسي للةصبة شارع يطنصف املساكن ل ى نصفني تطنسحب مطنهما  ،2الطنخيل
ةسم الةصبة ل ى جممعات سكطنية يكون يف أغلبها أربع وحدات يف كل وحد  أربع أزقة فرعية ت

 .3بيت يف الةصبة عل  أغلب األحوال 72بيوت مبجموع 
البيت ذي الصحن املكشوف والذي حتيط : أما بيوت الةصبات فهي تتميز بونود نوعني

تعمال الطنفعي  ويتكون من طابةني، حيث خيصص القابق األرضي لالس به جمموعة من الغرف
وذج الثاين هو البيت ماالستةبال، والطنو ه غرفة الطنوم يكاملقبخ وخمزن املؤونة واإلسقبل أما العلوي ف

                                      
  (.10)رقم لحقاملانظر  1
، مكتبة ار  التةليدية ملطنقةيت توات الوسق  والةورا  بني ضوابط الطنص الديين وحدود الواقعالعم: نور الدين بن عبد اهلل 2

 .116، 210، ص ص 1726الطنهضة املصرية، الةاهر ، 
 .201-207املرنع نفسه ص ص  3



  2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ...............................................الباب األول
 

722 
 

ذي الصحن املسةوف، وهو خيتلف عن الطنوع األول يف تغقية الصحن املركزي، ويتميزان معا 
 .1ا بأقواس دائرية مهمتها محل سةف املطنزلمبونود أعمد  ترتبط فيما بيطنه

ورحبة الزبل والسالليم :"عن مكونات مطنزل األسر  يكشف لطنا العةد التايل بعض اجلوانبو 
وقد جند ضمن املطنزل مسميات  2،"الذين مطنهم الصعود لفو  السقح املخصوص اهم رمسا غري هذ

الذي يقل عل  الزقا  واملصرية املخصصة للتخزين أو  خاصة تقلق عل  غرف معيطنة كالطنادر
فهو عبار  بعض األفرشة  ، أما عن أثاث املطنزل واجهيزاتهاملعيطنة للدراسة والتعبد للضيوف، واخللو 

والزرايب والوسائد، لضافة ل ى ققعة حبل مثبتت يف لحدى زوايا الغرف لتعليق املالبس واألغقية، 
ورغم قلة األثاث فإن سكان البيت يهتمون بتغيري القرتاب الطناعم الذي يكسو األرضية ضمانا 

  .3البيتلطنظافة 
 4زلمكونات أثاث المن(: 01)الجدول رقم

 المرأة والطفل: ثانيا
فهي متثل الزونة واألم يف  ،حديثا ةاملرأ  عطنصرا أساسيا يف األسر  املكون تعترب: مكانة المرأة -7

من لعداد القعام وتطنظيم  طنزلالةيام مبسؤولية امل بيتها الزونينفس الوقت، ويةع عل  عاتةها يف 

                                      
 .206-201نفسه، ص ص 1

 .13/9/2942، 210، ع2946-2963، األح والقرت، س 2

 .721سابق، صاملرنع ال: نور الدين بن عبد اهلل 3
 (.67)للمزيد حول أثاث املطنازل أنظر امللحق رقم  4

 الثمن األثاث الثمن األثاث متطنقيط املرنع
-7122، األح والقرت، س

 71/10/7122،د ر،7122
 ودور 2 مغرفة حديد ودور 2 تبوت متطنقيط

 ودور 2 طاو   ودور 72 برد قزدير
 ودور 72 قدر  محراء ودور 72 غالي 

 ودور 0 بال غر  ودور 02 صيطنية احناس اصفر
 ودور 222 محار ودور 7 ربعية 

 ودور 712 نحش فرنك2 زنبيل صغري
 ودور 722 معز  فرنك2 بقة شةمون

 ودور 22 معز  ثانية ودور 722 كساء
 ودور 22 كساء صوف ودور 22 كساء صوف بايل
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باإلضافة ل ى مشاركة الرنل يف أعماله الفالحية البيت وترتيبه، مع لجناب األطفال وتربيتهم، 
ء من علف وحشائش، لكن هذا مل ميطنعها من البسيقة كالةيام عل  تربية املواشي بتوفري الكال

أو جمال   تصدر املشهد االنتماعي واالقتصادي داخل اجملتمع الةصوري سواء يف العمل اخلريي
 .كسب الرز  بالعمل يف الزراعة أو الةيام بعمليات البيع والشراء 

 تسهامامل تكن املرأ  التواتية حبيسة مطنزاها وشؤونه بل كانت اها ل:الجانب االجتماعي - أ
رنل، خاصة ما تعلق مطنها بفعل اخلري والصدقة الخق   انتماعية خريية تضامطنية عل  نفس

ها املتعدد  األغراض، املؤسسة يف اختتص بزواي بتةدميها لألهل أو اجملتمع، فمن املعروف أن توات
، وقد (املخصصة لإلطعام)ألو ى معظمها من طرف العائالت الغطنية خاصة مطنها الزوايا التارخيية ا

يف تأسيس زوايا لطعام أو التصد  عليها، فهذه الشريفة اللة  قتحمت املرأ  هذا اجملال بإسهامهاا
كان اها دور يف التصد  بكل   ـانڤرعائشة بطنت موالي عبد ااهادي من قصر تطنورت عرش 

تكرمت :"املدروسة، وناء نص الوقف يتضمن ما يليأمالكها عل  زاويتها املؤسسة خالل الفقرت  
عائشة بطنت سيدي موالي عبد  الشريفة العفيفة الظريفة القاهر  الزكية أمة اهلل، السيد  الل  

ااهادي، أهنا تصدقت ووهبت مجيع ما عل  ملكها مما هو يسم  ماال  وله بال، فستذكره لن شاء 
ن وأرض عامر  أو غامر  للزاوية، أي لضيف اهلل، الذين مبا اشتمل ما ذكرنا من خنيل وفسال... اهلل

 ، 1"نرت عادهتم بتوات يأكلون ويشربون ويطنامون
وحبوائج من األثاث  اهجبطناهنا ومائ ويف نفس اجملال تصدقت امباركة بطنت بابا العصطنونية

وحبة ماء " أفةري علي"بطنخلة وأيضا تصدقت ملسجد الةصر  عل  األضياف الطنازلني بةصر أعباين
 عل  مسجد بين تامر ة، وتصدقت أمباركة بطنت حممد بن قدير اإلبراهيمي2من فةار  موالي علي

، وميكن أن 3بسقلتها السوداء وخنلة أاجازه لفقور رمضان وبةراطني ماء عل  مسجد أوالد لبراهيم

                                      
 .24/2/2926 ،272ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 . 2941/ 14/21 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .2942/ 79/27 ،239ع  ،2922-2946 ،م،س 3
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وزونته اخلطنته بطنت عبد  الزوج يرافق زونته يف عمل اخلري، فهذا القيب بن عبد الوهاب جند
 .1السالم قد حّبسا حصة من مائهما املشقرتك عل  معلم الصبيان

قي بعض العةبات تةوم بفعل اخلري مع زونها، مساعد  له عل  خت واجد املرأ  يف توات
من أمالكها وتسلمها للزوج اعقرتافا مطنها باملود  واإلحسان الذي جيمعهما،  ا  الصعبة، فتبيع نزء

 عبد اهلل بن احلاج عبد الوهاب التطنالنية تصدقت عل  زونها عبد الرمحن فهذه أم اخلري بطنت حممد
عقرتافا مطنها باملعروف واإلحسان الذي كان بيطنهما وأيضا من أنل ا بن عبد الةادر املراقين جبطنان،

 .2أن يستعني مبا يتحصل عل  مثطنه من بيعه يف أداء فريضة احلج
كة املرأ  يف احليا  االقتصادية خبصوص مشار تظهر عةود احملكمة : الجانب االقتصادي - ب

ايب املرأ  من خالل العمليات املالية العديد من الةضايا اليت تربز مبا ال يدع جماال للشك الدور اإلجي
والتملك واإلجيار وممارسة نشاط الفالحة وتربية املاشية،  والشراء واألنشقة االقتصادية كالبيع

فإن املرأ  كانت يف نشاطها ال ولقبيعة الطنشاط الفالحي الذي يغلب عل  الواحات الصحراوية 
اركة املرأ  يف البيع والشراء يتعلق يف معظمه مباء ، فالطناظر ل ى العةود جيد مشتشذ عن هاته الةاعد 

ناء يف عةد حبس فاطمة الزهراء بطنت  ومما يدل عل  ذلك ما ،أو البيوتات أو اجلطنان ـار ڤالفـ
السبخة :"ا مث قامت بعد ذلك بتحبيسها، يف قولهامبارك بن بل الربباعية من األمالك اليت اشقرتهت

ودار سكطنها اليت بةصبة سيد التاقي ...ائشة بطنت سيد الربكةاليت متلكتها بالشراء من السيد  ع
ونصف شجر  األثل الذي متلكته بالشراء من سيدي ...متلكتها بالشراء من بطنات سيدي حممد 

والطنخيل الكائطنني يف املانل الكبري  مع أرضهم متلكتهم ... حممد بن موالي موس  
 3"ي عبد الكرمي متلكتها بالشراءزقا  موالوسةيه مانل ماء من فةار  أعدو ودار ب...بالشراء

واملالحظ عل  هذا العةد من حيث األمالك املشقرتا  هو تطنوعها بني سخبة وبساتني وأشجار 
 .تعامل معهم بني رنال ونساءوديار وأيضا تطنوع األطراف امل

                                      
 .27/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .24/2/2924 ،694ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .0/2947/ 62 ،01ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
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أما ما خيص عملية البيع فةد وقفت عل  عةود عديد  حتدد األمالك املباعة بذكر 
أو بدوهنا، حيث باعت فاطمة الزهراء بطنت احطنيين مبوافةة زونها حبة ماء من فةار  متبد  باألسبا

فتيحة بطنت عبد الرمحن امليموين مبوافةة زونها  وباعت أيضا   ، ،1ودور 722موالي عبد الواحد بـ
كما اشقرتت الشريفة فاطمة ،  ودور 7222ط من فةار  الكأس بثمن قدره مخسة قراريط وربع الةريا

نصف حبة من فةار  الساهلة وربع احلبة  زونة موالي أمحد بن موالي عبد اهلل موالي أمحد بطنت
 .2من فةار  الفةيةر  من يد البائع اها موالي حممد بن موالي أمحد بن موالي علي

عل  املاء بل امتدت أيضا ل ى اجلطنانات فهذه السيد  اللة  والشراء ومل تةتصر عملية البيع
بطنت موالي عبد الرمحن بن موالي عبد اهلل باعت نصف اجلطنان الذي اشقرتته من زونها موالي 

 ، وحالة3ودور  7222حممد بن خليل بن خليل بثمن قدره  للمشقرتي سامل بن موالي حممد
فاطمة بطنت القيب البداوية اليت باعت سرحية جبطنانات تاير ألمحد بن عمر آل الشيخ بن عمر 

 .4ودور 2222بثمن قدره 
رمبا تكون احلانة هي الدافع األبرز يف دفع الزونة ل ى بيع أمالكها احملصل عليها باإلرث 

أن السيد  الكبري  بطنت احلاكم من  7122ورد يف عةد مؤرخ يف سطنة  قصد دفع الضرر، فةد
باعت نطنان زونها ااهالك بدعوى االحتياج اها وألبطنائها بأمر من الةاضي بعدما أثبتوا  عرش تيمي
من ، ويف صور  أخرى الحتياج أرملة غاب عطنها ابطنها وتركها بال مؤونة، ومل يبعث اها 5ما ادعوه

العرب بن حممد  غيبته ما متون اها نفسها حىت تضررت من ذلك، فاشتكت لةايد عرش بوفادي
ومجاعة الةصر الضرر احلاصل اها من هذا الغايب ومبشور  الةاضي الذي أمر ببيع نزء من أمالك 

فاطمة الزهراء بطنت سيدي ملا استحةت السيد  :" االبن قصد تسديد حانياهتا، ومما ناء يف العةد
اتفةوا عل  بيع ما تستكسي به وتعيش من خنيل ولدها ... بالكسو  واملعيشة ... حممد عبد الةادر

                                      
 .12/0/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، قرتال، االح ،س 1
 .2944 /1/ 19 ،29ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .2921/ 1/9 ،30ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .9/22/2921 ،02ع ،2922-2922 ،م،س 4
 .6/2926/ 19 ،290ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
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، كما باعت األختان عائشة 1"أبا الشيخ بن الطنسب املذكور الغائب ل ى اآلن يف بالد الظهر 
بسب احتيانهما الشديد ل ى امباركة ومامة بطنتا احلسن بن العباس ماء من فةار  أرملن الصغري 

 .2اللباس، فظهره اهما بيع املاء لعدم ونود من يعيلهما بسب غياب األخ وفةدان الوالدين
كانت املرأ  تبيع   -الذي حيتاج ل ى مصاريف كبري -وتلبية ملتقلبات حفل ختان األبطناء        

ة اهلل تعا ى الشريف سيدي اشقرتى عل  برك"أمالكها أو أمالك أبطنائها، ناء يف عةد بيع ما يلي 
من البائعة مطنه السيد  عائشة بطنت  موالي هاشم بن سيدي حممد بن سيدي هاشم األدغاغي

القرتك الذي هو ألوالدها الصغار  البداوية مجيع خنالت البور املسم  بور سيدي امبارك بن العريب
 .3"باعته ألنل ختاهنم حيث مل اجد ما تطنفق عليهم وال ما يلبسون ا  وحيث كانوا صغار 

األرض البيضاء والساحات، احملصل عليها  عويف نانب آخر وقفطنا عل  معامالت تتعلق ببي     
 نصف دار   حممد الشريفطمة الزهراء بطنت اعن طريق اإلرث من الزوج أو الوالدين، فةد باعت ف
، وباعت مربوكة بطنت حممد عبد 4ودور 22بـ نّرها اها اإلرث من والدها إليب فلجة بن احلاج حممد

بن الفةيه  نرها اها اإلرث من زونها املتوىف ألخيها حممد عبد الرمحن( ساحة)رحبة الةادر التطنالين
مها من خدجية بطنت حممد حملمد احلبيب كلتا ، كما باعت5ودور  7222حممد الةادر بثمن قدره 

، لكن مل يأت يف هذه 6م األرض البيضاء أسفل نطناهنا7172سطنة  بلد  تيلولني عرش أنزمجري
اء الوارد  واملالحظ عل  عةود البيع والشر ، العةود ما يربر هذا البيع وال ل ى أين ونه املبلغ املذكور

هنائي عن ، بيطنما غيااها شبه بأن هطناك طرفا واحدا استعملته املرأ  بكثر  وهو البيع يف السجالت
 .مليات الشراءع

جلزء ( الكراء)ممارسة معاملة اخلراصة  عل  ول ى نانب البيع والشراء أقدمت املرأ  التواتية
من أمالكها مبةابل عيين متمثل يف الةمح أو الشعري أو التمر، فةد خرصت الشريفة فاطمة بطنت 

                                      
 .2926 /2/،177ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .1/0/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .1/2926/ 22 ،279ع  ،2922-2922 ،ش ،القرت ،االح ،س 3
 .22/4/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 4
 .2926/ 0/ 23 ،173ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
 .10/27/2944 ،09ع ،2922-2946 ،م،س 6
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نصف حبة من فةار  الساهلة وربع احلبة من  ي عبد اهللزونة موالي أمحد بن موال موالي أمحد
زنن بكيل  71، ملد  سطنة مبةابل فةار  الفةيةر  ملوالي حممد بن موالي أمحد بن موالي علي

 بكراء أحدى عشر  حبة من فةار  بعثمان ملك ـاينڤرعمر بن مبارك ال ، وأقر موالي1سايل
 .2قصعة وثلث قصعة قمح71بةابل عيين قدره  لفاطمة بطنت نلول

رمت األحوال االنتماعية واالقتصادية الصعبة بظالاها عل  لباس  :3والزينة سالمرأة واللبا -0
املرأ  و  !ادر  لدى العائالت امليسور  فما بالك بالعائالت الفةري السكان الذي أضح  عملة ن

لشتاء يف ا تلبسها ،"تشظاظ"تسم   حملية الصطنعمن الصوف  واحد  اء متتلك عباحملظوظة 
تغقي به اجلزء األعل  لتضعه البطنت فو  العباء   من كتان احملمودي أو الرقيق والصيف مع حايك

 ، والصفة السائد ، أما احلذاء فال يتيسر للغالبيةغقي به مجيع نسمهاتاملتزونة  املرأ و  من نسمها
 4"الرحيية"أو نعال  "دمـڤهو" حذاء مطنهن من امتلكت، و (نعال بال)بةدمني حافيتني  سريال هي

 .كانت حمظوظة
 م املرأ ستخدت ، حيثالبسيقة املواد احمللية أغلبها منف أما أدوات الزيطنة لدى املرأ  التواتية 

يستخدمن مطنهن والبعض  يف تصفيف شعرها 5السمن ليدين مع الرنلني، كما تستخدمطناء لاحل
عبار  عن شعر " ـقيةڤالـ"هي تسرحية  يف األفراح والتسرحية املشهور زيت الربيطنيت الذي يتم اسقرتاده، 

يت أن تستدعي املشاطة ال للمرأ ، وميكن البياضةيُرّصع بممشوط يوضع للخلف ويعلق فيه بوسري و 
، ويف األيام العادية متشط البطنت شعرها 6خوص الفضة ومن فوقه البياضة تضع اها فو  شعرها

نصف لليمني )جلهة واحد  بشكل مائل، أما املرأ  املتزونة فكانت تةسم شعرها ل ى نصفني
كما   "اخلرب"التسرحية بـ هذه ، وهطناك من تفتل شعرها عل  أربعة ضفائر وتسم (ونصف لليسار

                                      
 .19/1/2944، 29ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .16/27/2914 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 (.21)ورقم( 22)انظر امللحق رقم 3
، مةر سكطنها بةصر (مالبس املرأ ) مةابلة شفهية(: ةسطن92)احلانة ماما عزاوي .نعال الرحيية تشبه يف شكلها البلغة املغربية 4

 .مساء 23، عل  الساعة 11/21/1729باعمور، 

 .املصدر نفسه. الطناراألغطنام بعد غليها عل   مستخرج حليبحيضر السمن من  5

 (.22)رقم امللحق، املرأ  انظر صور   6
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، 1تستخدم املسواكولتحمري الشفاه ن باستعمال املرود، املرأ  التواتية األمثد لتكحيل العيو تستعمل 
 .2واملسك بالبخور املعجون من ماد  املستكه وتتعقر املرأ 

الفضة، ويشمل احللي معدن وحلي املرأ  الصحراوية الذي تتزين به يف األفراح معظمه من 
فرنك 2222يف متطناول العائالت الغطنية لذ بلغ مثطنه  والذي كان خلخال الدوايديطنها واع منأ

ويوضع يف الرنلني، وحمزمة من احلديد، وسلسلة الشرك، والدباجل اليت توضع يف املعصمني، 
، ولتزيني الطنحر تستخدم سلسلة "صيصيا" ماسكة الشعر املسما واحملابيس، وفو  الرأس توضع 

 وع من ماد  الفضة مع حجابات الَصّدا، أو عةيقاملصطن "أسالف"جمة املصطنوعة من العةيق أو الدّ 
الغايل " مرنان املغرب"أسود خاص باملرأ  املتزونة، واملرأ  امليسور  ميكن اها أن تتزين بعةيق 

   .3الثمن
حيتاج القفل يف حاالت كثري   تفرضها الظروف عليه كوفا  الوالدين أو  : الطفل وحقوقه -2

انفصااهما ل ى محاية انتماعية تةع عل  عاتق اجلماعة التواتية، اليت تتدخل يف أغلب كالمها أو 
حبفظ ممتلكاته وصيانتها ومراقبة كل العمليات املالية   للقفل يةوم عل  رعايته،األحيان لتعني وكيال  

 .اليت تطنجر من هذه األمالك
لطنزاع بني املقلةني عل  أنر  ولذا كان احلديث عن أنر  رضاع القفل جيرنا ل ى احلديث عن ا

، فإن القفل قد 4زوننيالرضاع والطنفةة وحضانة األطفال والذي سقرنا أسقره يف املطنازعات بني ال
جيد نفسه بعد فةدان الوالدين وحيدا ال حيسن التصرف يف ممتلكاته وليس له من يةوم عل  أمره، 

ماعة أو الةاضي لصاحل القفل اليتيم وهطنا تتدخل اجلماعة التواتية عن طريق الةايد أو كبري اجل
بتعيني من يةوم عل  حضانته والةيام عل  ممتلكاته، وقد صورت لطنا السجالت عد  مناذج مطنها 

وحيث تويف الصائر ل ى عفو اهلل وسعة رمحته الشريف الطنظيف "ناء فيه  7127عةد حرر سطنة 
سطنة تارخيه، وترك ابطنه املسم  موالي علي بن  ااهبالوي سيدي موالي عبد اهلل بن موالي امبارك

                                      
 .املسواك عبار  عن قشور  الةرقاع 1

 .شفهية، املصدر السابق مةابلة: احلانة ماما عزاوي 2

 .املصدر نفسه 3
 .202الباب األول الفصل الثاين، ص انظر 4
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أن مجاعة الشرفاء أوالد موالي ... موالي عبد اهلل يف املهدي صغريا مهمال دون وصي يَرُب عطنه
هم موالي عبد الرمحن بن سيدي احطنيين عل  أن عيطنوا اتفةوا مع كبري ...  علي بن موالنا أيب وبكر
فموالي علي عل  املتاع واحملاكمة واملخاصمة طالبا أو مقلوبا، وموالي ... وكيلني لليتيم املذكور

ثانية  ، وناء يف حالة1"معه يف البلد عل  املتاع والغلة ونلب املطنافع ودفع املضار عبد الكرمي
مت احلجر ( سطنني 1سطنة وبطنت  70ابن عمره )للمتوىف الساسي بن العيد التوري أنه خلف  يتيمني 

بأمر من الةاضي، كما قرر اهما نفةة من أمالكهما  عليهما يف يد عمهما التانر بفالج تيمي
 .  2يف كل شهر والكسو  عل  حسب الشتاء والصيف ودور 222تةدر بـ 
رغم أنه يف بعض احلاالت جند أن ااهالك خيلف أبطناء كبار بإمكاهنم رعاية لخواهنم و 

الصغار، لال أنه يف حالة ونود لخو  غري أشةاء تتدخل اجلماعة للتوكيل عل  اليتامي قصد اجطنب 
اإلضرار مبصاحلهم من طرف األخو  الكبار، وهذا ما عثرت عليه يف قسمة تركة ااهالك موالي 

صغريين  ينم، حيث خلف زونتني وأربعة أبطناء، مطنهما ولد7127سطنة  ن موالي عليالربكة ب
شةيةني، فكان نظر اجلماعة اليت انتمعت حتت رئاسة قايد العرش حممد احلاج بن نلول أن و 

املضر  حىت يبلغا مبلغ الرشد يعيطنوا مةدما عل  أمالك اليتيمني جيلب اهما املطنفعة ويدفع عطنهما 
 . 3بعيدا عن سلقة األخو  الكبار
ظاهر   عدم قسمة األمالك بني األخوين، وهو ما جيعل األخ  انتشار ومن الشائع يف توات

يوكل أخاه عل  أوالده بعد الوفا ، لكن املشكلة تكمن يف وفا  األخوين بالتتابع، ومقالبة ذوي 
ةوقهم يف ظل ونود أبطناء يتام  صغار، األمر الذي يدفع بالةاضي أثطناء قسمة القرتكة ل ى احلةو  حب

ضمان حةو  الصغار بتوكل من يةوم عل  األمالك وأيضا حتديد نفةة األوالد أبطناء العم من 
وقدرنا لألوالد الةاصرين من الطنفةة بني "أمالكهم املوروثة من أبويهم ، ومما ناء يف هذا الباب 

، وقرر الةاضي أيضا يف موضع 4"يوم واللية لاير لكل نفس والكسو  عل  حسب الشتاء والصيفال

                                      
 .12/6/2922 ،472ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .19/1/2922 ،692ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .67/9/2942 ،مكرر 261ع  ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .13/6/2969 ،66ع  ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
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آخر نفةة القفل أمحد بن العريب بن معق  اهلل الشعطنيب وضعه يف حضانة نده ألمه حممد بن 
 .1شهريا مع كسوته حسب الشتاء والصيف ودور  22الةدور بن يعيش 

، فةد ناء يف ا حسب املتعارف عليه يف املطنقةةال حتسب دائما نةدا ولمنونفةة القفل 
حول نفةة بطنتهما فيقومة بطنت حم بك ذات تسع سطنني  حكم قضائي بني مقلةني من زاوية كطنته

، وعطندما حوسب الوالد عل  "قمح 3متر وسقا وغرار  2قلبة 70أن فرض الةاضي عل  الوالد 
، وهو ما بكيل بوعلي 4قلبة متر ومِحالن 21ات مل يتم دفعها كان اجملموع نفةة ابطنته ملد  أربع سطنو 

 .5م7127للةمح سطنة  ودور 0212للتمر، و ودور 7212يةابله من الطنةد 
   ﴿والظاهر أن القفل اليتيم كان يتمتع حبماية خاصة، انقالقا من قوله تعايل

       ﴾6 ومن هطنا كان الةاضي واجلماعة التواتية ميطنح ،
حضانة االبن ألمه، لكن مال اليتيم يضع عليه وكيال  خاصا، حىت يبلغ أشده ويكون قادرا عل  

م من أن الزهراء بطنت 7122يف عةد سطنة حسن التصرف يف ماله، ويعضد هذا الكالم ما ناء 
عبد السالم مطنحها الةاضي حضانة ابطنها حممد بن القيب الربناوي احلاني، وأقام عل  أمالكه 

، وحيث أن هذا األخري أطلق لألم حرية التصرف يف الغلة احملصلة وكيال هو أب سامل بن عبد اهلل
ما عدا عملية بيع األصول فإن الوكيل أبةاها حتت نظره ل ى غاية بلوغ الصيب من هذه األمالك، 

 . 7مرحلة الرشد

                                      
 .22/6/2926 ،229ع  ،2922-2922 ،ش، ،القرت ،االح ،س 1
 .616ص ،1ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل: انظر. من أدوات كيل التمر والزرع: قلبة 2
:  نعفريأمحد أبا الصايف: انظر. ما حيمل فيه فو  الدواب وغريه وهي يف الوقت نفسه من أدوات كيل الزرع وحنوه: غرار  3

 . 232ص ،املرنع السابق
املكاييل )الباب الثاين الفصل الثاينللمزيد انظر . ويعادل ما حيمله مجل ،يةصد به هطنا أدا  لكيل التمر والةمح: احلمل 4

 .(واألوزان
 .0/6/2922 ،697ع  ،2922-2946 ،م،س 5
 .221اآلية  ،سور  األنعام 6
 .17/3/2944 ،179ع  ،2922-2946 ،م،س 7
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ميكن يف حاالت أخرى أن يرى الةاضي أو حاكم اإلقليم بأن أم ليست اها األهلية للةيام 
عل  أمور الصيب، عطند ذلك يبحث عمن يةوم اهذا الوانب، فةد ورد يف لحدى احلاالت أن أم 

امت بتعطنيف بطنتها عطنفا شديدا ال يفعله من له ملكة عةل، وحيث أن الةاضي ختوف لزار قد ق
عل  الصبية مما ميكن أن تفعله مستةبال مع بطنتها، أمر بطنزع الوصاية من األم ونعلها حتت نظر 

ة وجيطنب املرنوحة، ويعاين يطنظر اها املصلحة الرانح"بن احلاج حممد  الوكيل الةايد حممد عبد اهلل
 .1"أمورها بكل ونه من الونوه، وقبل ذلك وحتمله

ويظهر من خالل هذه احلاالت أن هيئة اجلماعة مع الةاضي كانوا شديدي احلرص عل  
مصاحل القفل باعتباره غري قادر عل  معرفة الصواب من اخلقأ، وخاصة لذا كان القفل يتيما 

ته ومحاية أمالكه حىت من أخوته، كما الحظطنا عدم ونود عطندها يكون احلرص مضاعفا حبماي
عدم التساوي يف مستوى : اجانس يف قيمة ونوعية نفةة القفل، وذلك العتبارات عديد  مطنها

املعيشة وقيمة األمالك احملصل عليها، وأيضا التغري احلاصل يف احلالة االقتصادية العامة بتوات 
 .امليةنتيجة األزمة االقتصادية واحلرب الع

 انتقال الملكية داخل األسرة: ثالثاا 
تطنتةل امللكية بني أفراد األسر  التواتية وفق آليات متعدد ، ضمن ما يةتضيه الفةه 
اإلسالمي املالكي، واليت تسمح بانتةااها بني اآلباء واألبطناء واألحفاد، وميثل انتةال امللكية يف صور  

ظر  مستةبلية يعكسها انتةال امللكية ل ى أطراف دون أخرى اجسيدا  لعالقات انتماعية أسرية ون
آخرين، وقد تدفع الظروف بعض األسر ل ى انتهال طريةة معيطنة مطنها لتضمن اها بةاء امللكية 
داخل األسر  أو لدى أشخاص معيني وحرمان آخرين، أو بغرض عدم السماح خبروج امللكية من 

د  بتوات، وتأخذ عملية نةل امللكية بني أفراد داخل األسر ، وبذلك تعكس ثةافة انتماعية سائ
 .والصدقة، القرتكة، وااهبة، والتحبيس، والعمرى: األسر  سبل متعدد  أمهها

ة بني أفراد األسر  بعد وفا  أحد األفراد، تقبيةا لطنصوص الكتاب يكتطنتةل املل: التركات -7
ي ولن مل حيدث وطء أو ونود الطنكاح الشرع: والسطنة، اليت نعلت أسباب اإلرث ثالثة، أواها

الطنسب وهو الةرابة : بة سببها اإلنعام بالعتق عل  الرقيق، ثالثهاالوالء وهو عص: وثانيهماخلو ، 
                                      

 .16/2/2940، 149ع ، 2922-2946 ،م،س 1
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ولو حكما من موت املوروث : ول والفروع واحلواشي، وشروطه هياخلاصة املطنحصر  يف األص
د مانع من املوانع أن ال يون حيا يوم موت املورِثه، وأخريا ونود الوارث طرف الةاضي، مث

 .1الشرعية

بعد  مراحل قبل تسجيلها رمسيا يف سجالت احملكمة الشرعية،  2قرتكاتالمتر عملية قسمة 
عظمها ، وتبدأ العةود يف م3"تسجيل قسم"أو" فصل مقرتوك"أو " لتسجل حتت عطنوان  قسم تركة

اج امبارك بن حممد عبد ملا تويف احل"ثبات وفا  صاحب القرتكة بةوله مث ل" احلمد هلل وحده"بكلمة 
ملا صارت لعفو اهلل وسعة رمحته رقية بطنت أمحد "، ويف حالة امرأ  4"بن سيدي باعلي األشاين اهلل

أو من  ، مث حيدد مكان وفاته لذا كانت خارج توات5"بن كروم من قرية أوالد عمر عرش تامست
ملا تويف احلاج عبد احلاكم بن احلاج عبد الرمحن مبديطنة وهران بإثبات "اجملطندين يف اجليش الفرنسي، 

بالبةاع املةدسة وبالضبط يف مكة  ، وهطناك من تكون وفاته خارج اجلزائر6"موته بشهاد  الشهود
، أما بالطنسبة للمجطندين فيتم حتديد املكان 7لة ااهالك احلاج القيب بن حممد التطنالين، كحااملشرفة

 ملا صار لعفو اهلل وسعة رمحته أحممد بن علي الشعطنيب العسكري من كبانية توات"والزمان بدقة 
 .8"7121مارس 72 املتوىف مبستشف  تيمي

بعد تدوين العبارات الدالة عل  الوفا ، تأيت اخلقو  الثانية يف العةد واملتمثلة يف حتديد 
الورثة من حيث الصلة ونوع الةرابة مع ااهالك، ونطنسهم ذكور ولناث، وعمرهم لذا كانوا قاصرين، 

أيضا تواندهم يف البلد أم غائبني عطنه، واملتزونة مث أهليتهم لذا كانوا بالغني، أشةاء أو غري ذلك، و 

                                      
 ،دار الغرب اإلسالمي ،حممد املطنصف املطنستريي: تق ،لباب الفرائض شامل للفةه واحلساب والعمل: حممد الصاد  الشقي 1

 .29ص ،2999 ،لبطنان ،بريوت
 (.17)انظر عةد قسمة تركة، امللحق رقم 2

 .2946-2963 ،األح والقرت ،سمن  20و22و2و4: للمزيد انظر العةود 3
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 4
 .12/22/2969 ،49ع،2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
 .10/4/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 6
 .22/2/2926 ،99ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 7
 .27/6/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 8
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من البطنات يسجل اسم بعلها، أما الةاصرين والغياب فيتم تعيني وكيل من طرف مجاعة الةصر أو 
ال ورث له يف علم "الةاضي، وبعد حتديد األطراف املستفيد  من القرتكة يذكر يف العةد عبار  

ملا صار لعفو اهلل وسعة رمحته " يف العةد اآليت  ، وكطنموذج اهذا ما ناء"شهيديه سوى من ذكر
السيد علي بن حممد السعيد وكان احلائط بأرثه زونه السيد  مسعود  بطنت سيدي عبد الةادر بن 
أمحد، وأوالده مطنها ومن غريها السيد حممد وشةيةتيه السيد  فاطمة والسيد  امباركة، والذين مطنها 

ادر والسيد  مرمي والسيد  هيبة ال ورث له يف علم سيد أمحد وسيدي جبمع وسيدي عبد الة
شهيديه سوى من ذكر، فاتفق رأي الورثة عل  قسم مقرتوك موروثهم، فسيدي حممد نائبا عن 
نفسه، وشةيةتاه نائبا عطنهما ابن عمهما سيد أمحد بن البكاري، بالوكالة الثابتة له مطنهما والزونة 

 .1"بن اجليالين بوفق أمهم ورضاها وأبطناؤها نائبا عطنهم صهرهم سيدي بن عامر
بعد لحصاء األطراف املستفيد  من الفريضة، يأيت الدور عل  حتديد قيمة أمالك القرتكة نةدا ،     

قصد تةسيمها عل  الورثة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك بتعيني من يةوم بتحديد قيمة 
أهل اخلرب  يف هذا اجملال كما ناء يف املمتلكات من طرف الةاضي أو مجاعة الةصر اليت تعني 

وبعد انتماعهم عيطنوا لتةومي مقرتوكها عاريف قيم األمالك ومةادير أمثاهنا، أب "العةد اهذه الصيغة 
، مث يةوموا هؤالء بتةدير الةيمة املالية للديار واجلطنانات 2"عالل بن حممد وحممد بن امبارك

فةوم مجيع املقرتوك عةارا وأثاثا "وهو ما يثبته العةد التايل، وقتئذ والبهائم وغريها وفق مثطنهاواألثات 
ودواب، وحديدا، وثيابا، وحوائج اآلتاي وغري ذلك مما يسم  مال وله خقر وبال، بألف وسبع 

، وميكن أن تتم مرانعة قيمة األمالك من طرف عارف آخر، كما حدث 3"ومائة وعشرون دور 
خرج للتةومي العارف  "لطنومطناسي، ومما ناء يف العةديف قسمة ااهالك حممد الصديق بن السامل ا

بةيم األمالك امبارك بن احلاج عبد اهلل وطاف جبميع األمالك وقومه تةوميا شافيا للغليل، وبعد 

                                      
 .16/21/2922 ،11ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .32ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .12/9/2969 ،42ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
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ذلك رانع التةومي موالي التهامي بن سيدي حممد عارفا بةيم األمالك أيضا، وأسةط مطنه الغنب 
 .1"له تعديال شافيا للغليلبرنوعه الدراهم من حصة ل ى حصة وعد  

قبل لمتام عملية توزيع القرتكة خيصم مطنها عد  مصاريف، مطنها مصاريف أنر  الةسم، واليت         
ففرضطنا ملصروف الةسمة عل   :"يكون حسااها وفق ضوابط قانونية، تسجل يف العةد كأن يكتب

 ديسمرب1 خر مؤرخ بتاريخ، ويف عةد آ2"وكل من أخذ شيئا من اجملموع ثالثة صرد عل  كل دور 
دوار للمائة أنر  اخلدمة عل  حسب مخسة أ"نص يف طريةة حساب أخرى عل  لخراج  7122

فطناب أنر  الةسم "، وميكن أن يدرج يف العةد لمجايل األنر  وفق العبار  التالية 3"الةوانني اجلارية
حق "ر  ، أو تذكر مصاريف الةسم حتت عبا4"وومخسة وتسعون دور  ومخس مائة دور 

وبعد فةد صري :" ، ومن املصاريف أيضا تكاليف اجهيز امليت قبل دفطنه، كأن يةال5"املستحةني
ورثة سيدي حممد بن سيدي علي ومجاعة الةسم للحاج حممد بن عبد الةادر يف مةابلة ستمائة 

، ويف 6"وثالثني دور من أنل اجهيز ااهالك ومآرب أهل الةسم أربعة خنيل أسفل اجلطنان ودور 
ووقع التةومي والتعديل بعدما خرج للكفن :"عبارات أخرى يكون هطناك نوع من التفصيل كةوله

، ويُفصل من القرتكة أنر  8"وبقة مسن ومكحلة بوشفر ونص قرآن فوقاين 7وبرنوص حبل بور للّ 
 .9"ووخرج للةوامني مائة وعشرون دور "الةوام واملربز كةوله

                                      
 19/21/2921 ،93ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .24/3/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .9/21/2924 ،212ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،ح والقرتاأل ،س 4
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 5
 .17/0/2921 ،29ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 6
اخلاص يكون أبيض اللون ويستعمل يف املطناسبات كالزواج وختم الةرآن ولمامة  ،وهو خاص وعام ،يستعمله الرنل: الربنوس 7

: أمحد أبا الصايف نعفري: انظر. أما الطنوع اآلخر فيكون بألوان خمتلفة ويستعمل وقاء للربد ،يكون خفيفا املصلني وهذا الطنوع
 .609ص ،املرنع السابق

 .29/4/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 8
 .19/21/2921 ،92ع ،2922-2922 ،ش ،القرت ،االح ،س 9
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بعد لحصاء تركة : ة عل  ااهالك، وكمثال عل  ذلكيةتقع من القرتكة أيضا الديون املقرتتبو 
قتقع مطنها ألنل الدين الذي يف رقبة ااهالك ما قيمته ا عبد الرمحن بن ناصر التانر بفالج تيمي

، كما يؤخذ من القرتكة أنر  العامل أو األنري يف حالة استخدامه اهم، 1صلد 70و ودور 271
وسةط مطنها ألنر رعاية اإلبل : "ما مضمطنه 7122مارس 77يخ وناء يف عةد مؤرخ بتار 

، ومما 2"و، وسةط مطنها للدواء اهم ققران وزيت وكربيت مائة ومثانية ومخسون دور وأربعمائة دور 
يُفصل أيضا من القرتكة الوصايا اليت حددها ااهالك قبل وفاته كوصية بثلث والصدقة وااهبة، وهو ما 

وذلك بعد لخراج الوصايا واحلةو  واللوازم من حبس وهبة "لتايل مت لمجاله يف صيغة العةد ا
ناب الثلث من ذلك سبع :"بن فرحي قوله ، وناء يف تركة ااهالك داد حممد بن أمحد3"وصدقة
 .4"واربيع وومثانية ومثانون دور  ومائة دور 

ائية للقرتكة، قصد توزيعها عل  بعد لخراج حق املستحةني حيدد الةاضي الةيمة الطنه
مستحةيها من الورثة، بتعيني نصيب كل واحد نةدا وما يةابله عيطنا ونةدا من الديار واجلطنانات 

الذي أحائط  واملياه والبهائم، كحالة ورثة ااهالك احلاج عبد اهلل بن احلاج عبد الرمحن بن الصايف
زونته، وأبطنائه الستة، وبطناته الستة، الذين حددت أنصبتهم الشرعية من قيمة القرتكة : بإرثه كل من

و مطنه لثمن الزونة مثن الزونة مائتان دور وستة وسبعني دور :"و،كالتايلدور 0072الطنهائية املةدر  بـ
كل بطنت مائة اربيع وناب  و غري ومخسة عشر دور  وفرنك ومخسة صلد، وناب كل ولد مائتان دور و 

: وخيتم الةاضي معظم عةود القرتكات باجلملة اآلتية "بعة أدوار وزوج فرنك ومخسة صلديوس ودور 
قسموا ذلك قسمة تعديل ومراضا ، قسمة صحيحة بتلة، قائمة عل  أصواها حمفوظة بشروطها "

ر له شيئا عرفه وقبله مبطنافعها ومرافةها ومسالكها وكافة حةوقها الداخلة واخلارنة، وكل من صا
ورضيه، والتزمه وتطنزّلوا يف ذلك مطنزلة ذي املال يف ماله وذا امللك الصحيح يف ملكه عل  السطنة يف 
ذلك، واملرنع بالدرك لن طرأ مونبه، وتبارؤا لبراء كليا تاما عاما مسةقا جلميع احلجج والدعاوى 

                                      
 .27/6/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .22/6/2926 ،229ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .20/1/2926 ،222ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .12/0/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 4
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بدعوى يدعيها أو حجة يديل اها  وبـَيّـطَنات االسقرتعاءات ما تكررت وتطناهت فمن قام بعد ذلك
 .1"فحجته داحضة ودعواه لفك وزور وظلم وفجور، شهد عليهم بذلك من أشهدوه به

يبادر بعض اآلباء ل ى تةسيم تركتهم قبل وفاهتم اجطنبا ألي خالفات مستةبلة بني وقد 
اء الورثة، الورثة، ويتضمن العةد يف شكله العام اسم صاحب امللك، وهو املفصل ألمالكه، مث أمس

هذه قسمة عةدها الربكة سيدي حممد :"مث صيغة التةسيم لألمالك اليت حددها آنفا، ومن ذلك
عل  أوالده التسعة أصلح اهلل اجلميع وذلك يف األمالك اآليت ذكرها ونزءها  الربكة بن السيد احلاج

حاز األوالد من والدهم يف صحة بدنه مجيع األمالك املذكور  ...ءعل  ثالثة أنزاء لكل ثالثة نز 
، 2"أعاله بالقواف والزرب واحلرث وققع التمر والغرس ومجيع أنواع التصرفات اليت يصح اها احلوز

ويف حالة أخرى عني ااهالك حممد بن أب حسان حةو  األبطناء والبطنات لكطنه مل يقلق يدهم فيما 
يالحظ أن الورثة من األبطناء والبطنات أنتمعوا بعد الوفا  واطلعوا عل  ما عّيطنه لال بعد وفاته، و 

خصص لكل واحد مطنهم، ويبدو أن األبطناء أحسوا بطنوع من اإلنحاف يف حق أخواهتن، لذلك 
 .3أضفوا اهن نصيبا أخر من القرتكة متثل يف حصة أرض داخل نطنان حىت ال يبة  يف أنفسهن شيئا

لتحبيس صيغة أخرى لطنةل امللكية داخل األسر  ضمن ما يعد ا: 5(األهلي)4التحبيس -0
يعرف بالتحبيس املعةب، كما يعد عمال من أعمال الصدقة واإلحسان، وما مييز الوقف عن 
صيغة نةل امللكية بالقرتكة، هو أن صاحب امللكية هطنا خيتار من ذريته من يطنةل لليه املرياث كما 

يلجأ ل ى اختيار أشخاص من خارج األسر ، وبةدر ما يعرب خيتار القريةة اليت يطنةل اها لليهم، وقد 
                                      

 .12/4/2949 ،249ع ،2927-2940 ،ش ،القرت ،االح ،س 1
 .10/21/2940 ،93ع،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .20/1/2926 ،227ع ،2922-2922 ،ش، قرتال ،االح ،س 3
وكل ما ُحِبس بونه من الونوه  ،وأحباس ،ُحُبس: ومجعه ،َحَبس:فعله املاضي ،وهو لغة املطنع واإلمساك ،الوقف هو احلُُبس  4

فأن الوقف : أما التعريف الشرعي للحبس عطند األمام عياض ،والتحبيس نعل الشيء موقوف عل  التأبيد ،فهو حبيس
: وقال ابن عرفة ،أو عل  قوم معيطنني ،مؤبد الونه من ونوه اخلري ،وهو املال يوقف وحُيبس ،مبعىن واحد عطند املالكيةواحلبس 

حيي بن حممد : للمزيد حول املفهوم انظر: ولو تةديرا ،يف ملك معقيه ،الزما بةاؤه ،الوقف هو لعقاء مطنفعة شيء مد  ونوده
 .14-16ص ص ،1779 ،لبطنان ،بريوت ،دار ابن حزم ،عبد الةادر باني: تح ،أحكام الوقف: بن حيي احلقاب املالكي

 ،نفسهاملصدر . مث يكون بعدها وقفا عل  نهة خريية ،الوقف األهلي هو الذي يوقف ابتداء أو عل  أشخاص معيطنني 5
 .13ص
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احلبس هطنا عن طريةة لطنةل امللكية فهو يعرب أيضا عن ثةافة خاصة باجملتمع يف حدود العالقات 
 .1االنتماعية بني أفراد األسر ، اليت تتجل  يف صور  االستفاد  واحلرمان من احلبس

حظ انتشار التحبيس بشكل الفت خاصة يف صور  شاملة لسجالت احملكمة الشريعة نال
اُلمعةب مطنه بني أفراد العائالت التواتية وفق املذهب املالكي، حيث بلغ عددها يف الفقرت  

وكان يشمل الزوج والزونة واألبطناء واألحفاد، وال ، عةد حتبيس 712أكثر من  7122-7122
، "ال يباع وال يوهب"ة بد أن تتضمن صيغة عةد احلبس كلمة أوقفت أو تصدقت ويرفةها بكلم

الواقف، املوقوف : أربعة وهي( الوقف)فإن مل يةيدها اهذه العبار  كانت صدقة، أما أركان احلبس
 .2عليه، واملوقوف، والصيغة

هذا كتاب "أو عبار   3"كتاب حبس خملد ووقف مؤبد"أغلب عةود احلبس تبتدأ بكلمة 
ر اُلمحبس  واحملبس عليه واألمالك ، وبعد هذا يأيت ذك5"هذا عةد حبس"، أو كلمة4"عةد

هذا كتاب حبس مؤبد ووقف خملد عةده "احملبسة، واملرنع الطنهائي للحبس وشروطه، وكطنموذج اهذا
بن حممد السامل بن حممد بن القاهر، عل  أوالده الذكور دون اإلناث وهم  املكرم حممد عبد اهلل

من ذكر لن قدر اهلل تعا ى، فعليهم، مث عل  أوالدهم الذكور مث عل  أوالد وعل  من سيزيد له ...
أوالدهم الذكور ما تطناسلوا وامتدت فروعهم، طبةة بعد طبةة، وبقطنا بعد بقن، ال مدخل لألبطناء 
مع اآلباء، ومن مات عن عةب فعةبه مبطنزلته، ومن مات عن غري عةب رنع نصيبه ألخوانه 

ذكور، ولن انةقعوا عن آخرهم والعياذ باهلل رنع كله لبطنات صلبه، فإن الباقني، عل  الشرط امل
 . 6"انةرضن فلبطنات أبطنائه، فإن انةرضن رنع ملسجد بلده

                                      
كلية العلوم  ،فاطمة الزهراء قشي.لشراف د ،سالة دكتوراهر  ،خالل العهد العثماين األسر  يف مديطنة اجلزائر: خليفة محاش 1

 . 913-912ص ص ،م1773 ،قسطنقيطنة ،نامعة مطنتوري ،اإلنسانية واالنتماعية
 .12ص ،املصدر السابق: حيي بن حممد بن حيي احلقاب 2
 .17/27/2969 ،40ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .20/6/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 4
 .27/9/2922 ،1ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
 .16/2/2942 ،99ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 6
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يعقي للُموِقف خاصية مطنح أو استثطناء بعض األطراف  1انتةال امللكية عرب األحباسلن 
خارج األسر ، ومن صور  من ذريته االستفاد  من احلبس، مع مطنح االستفاد  ألشخاص آخرين من

احلرمان داخل األسر  التواتية كانت تقال البطنات، ويرنع هذا يف الغالب ل ى حماولة لبةاء األمالك 
من خارج العائلة، رغم أن بعض  باء لفكر  استفاد  آخرين مطنهاتةبل اآل داخل األسر  وعدم

نهن لذلك، ومن الطنماذج احلاالت كانت توصي باستفاد  البطنات من غلة احلبس يف حالة احتيا
هذا عةد حبس عةده املكرم سيدي حممد بن أب بن احلاج حممد انزنلويف "اليت تعرب العةد اآليت

عل  أوالده الذكور ومن سيوند له لن شاء اهلل من الذكور غري اإلناث وذلك فيما سيذكر من 
د األصل وكذلك ال ال مدخل للفرع مع ونو ...عليهم وعل  أوالدهم وأوالد أوالدهم...األمالك

، ويف بعض العةود ميطنح الواقف لبطناته حق االستفاد  من غلة احلبس 2"دخول للبطنات يف كل طبةة
مد  حياهتن أو بشرط احتيانهن للطنفة، لكن لذا استغطنت بزوج أو مال فتمطنع من احلبس وهذا 

احلمدية، اليت حبست  الطنوع جنده يف أغلب العةود املعةبة، كحالة فاطمة الزهراء بطنت احلاج الصاحل
وأما :"أمالكها عل  أوالدها وبطناهتا بالسواء، لكطنها استثطنت أبطناء البطنات من االستفاد  يف قواها

، ونفس األمر 3"البطنات فال شيء ألوالدهن ولن ماتت واحد  فرينع نصيبها إلخواهنا الذكور فةط
ولن قدر :"يف نانب البطناتمع حتبيس عبد الرمحن بن الفةيه حممد املدعو أب سيدي، فةد ورد 

اهلل بأنث  من نسله فلها املعيشة عل  قدر احلال واجلواب عل  قدر السؤال هذا لن احتانت، ولن 
 .4"استغطنت بزوج فال مدخل اها

احلبس مل تكن قاعد  الةاعد  يف حرمان البطنات هنائيا أو بشرط من االستفاد  من  وهذه
ن األحباس اهن وألوالدهن، ومن ذلك احلبس الذي م ا  من خيصص للبطنات نصيب عامة، فةد جند

أقامه حممد عبد الكرمي بن عبد احلق عل  بطناته األربع ومن سيزيد له من اإلناث يف نطنان ملك له، 
، هذا وقد يضع احملبس شرط 5يتةامسطنه بالتساوي، مث عل  أعةااهن مث أعةاب أعةااهن ما تطناسلن

                                      
 (.23)انظر عةد حتبيس خاص بالذكور من صلب احملبس يف امللحق رقم 1

 .17/22/2922 ،26ع،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .23/9/2969 ،60ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .17/2/2949 ،279ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 4
 .21/6/2947 ،22ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
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ملن غاب عن احلبس أكثر من ستة  وال حظ  " س، كةولهاالستةرار يف البلد لالستفاد  من احلب
، وميكن أن يلجأ احملبس ل ى التحبيس عل  1"أشهر، ليس له الغلة لال لذا خلف ابطنا بالغا ذكر

اإلناث يف غياب الذكور وذلك يف القبةة األو ى مث حترم البطنات بعد ذلك يف القبةة الثانية، وهذا 
راء بطنت احلاج العرب اليت حبست أمالكها عل  بطنتيها ما وقفطنا عليه يف عةد فاطمة الزه

املتزونتني، حبست ذلك عليهما مث عل  أعةااهما الذكور غري اإلناث، مث عل  أعةاب أعةااهم 
 . 2الذكور وهكذا يف كل طبةة

وعطندما ال يكون للزوج أبطناء ذكور من صلبه، يةومان بتحبيس ممتلكاته عل  البطنات من      
استفاد  العصبة من أمالكه، فةد حبس عبد اهلل بن أّب قدير احلفصي مجيع  صلبه، قصد مطنع

، "عل  أوالدهن وأوالد أوالدهن ما تطناسلوا وامتدت فروعهم" نطنانه املعروف عل  بطناته الثالث مث
 . 3فةمن حبيازته يف حيا  والدهن، بالةيام عليه وتةقيع اجلريد وحصد الزرع

بعض األبطناء عل  أساس التمييز بيطنهما يف الطنسب؟، لذ  وحيرم كذلك من األمالك احملبسة
دار سكطناها عل   حبست فاطمة بطنت موالي عبد الكرمي بن موالي حممد من عرش تامست

بطناهتا اللويت من زونها موالي حممد بن موالي علي بن موالي العريب وعل  أعةااهن، دون غريهن 
هطناك من ضع شروطا لإلستفاد  من احلبس مؤقتة زمطنيا بعدد من األنيال، ، و 4من بطناهتا األخريات

وهذا يف حالة موالي عبد اهلل بن موالي العريب ااهبالوي والذي حبس عل  أوالده الذكور، أما 
بطناته األربعة فوضع اهن شرط االستفاد  يف أعةااهن ل ى غاية ثالث طبةات يف الذكور واإلناث، مث 

 .5أوالده للذكور دون اإلناثيرنع ل ى أوالد 
وخبصوص الزونة واستفادهتا أو حرماهنا من احلبس، فالعةود من هذا الطنوع مل تأت عل  
ذكر ذلك، لال من حيث استفادهتا مد  حياهتا من غلة احلبس، وهذا ما جيعلطنا نعتةد بأن الزونة 

لتحبيس عل  أبطنائها وحرماهنا مطنه وترى ما قام به أهنا كانت راضية با من املتعارف عليه يف توات
                                      

 .19/3/2949 ،212ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .14/1/2942 ،277ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .27/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 3
 .10/2/2942 ،222ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .14/27/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 5
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الزوج عمال صائبا، لذلك جندها ال ترفض مثل هذا اإلنراء، ومن حاالت االستفاد  املؤقتة 
املرتبقة حبيا  الزونة ما عةده أمحد بن امبارك بن نسم من حتبيس أمالكه عل  أوالده الذكور، 

ا مد  حياته هو وزونته صفية بطنت احلاج عبد واستثىن من ذلك التحبيس ثلث الغلة يعيش اه
، ولذا كانت الزونة ُتستثىن من أحباس الزوج، أيضا  1الرمحن مد  حياهتما، فإن ماتا رنع كأصله

ستثين يف حاالت معيطنة الزوج من أحباسها، وهذه حالة أم زار بطنت حممد بن ديدي من الزونة تَ 
الكها اليت متلكتها من زونها املتوىف أب سامل بن العريب احلفصي يف ، حبست أمعرش فطنوغيل

زواية سيدي عبد الةادر عل  بطنتها رقية بطنت أب سامل وحرمت زونها الثاين سيد أمحد السباعي 
 .2من مجلة أحباسها

ومن الشروط األخرى اليت توضع يف االستفاد  من أحباس خزائن الكتب شرط األهلية 
تةرار يف البلد، فةد حبس حممد عبد الكرمي بن احلاج السامل التمطنقيقي كتبه عل  العلمية مع االس

وأن قدر اهلل ببةاء شيء من "ذريته من أبطنائه الذكور، وفق شروط ناءت يف نص العةد التايل
الكتب بعده فيعد من الثلث، ويبة  حبسا تاما مؤبدا هلل تعا ى ال يباع وال جيعل فيه مرياث أبدا، 

اهلل من فيه أهلية للكتب من ذريته يتو ى ذلك ويكون عطنده أمانة عل  ونه  وأن قدر
ولن مل يسكن ولد من صلبه الحظ له فيهم أبدا وأن تعدد أهل  وسكن بالد متطنقيط...االنتفاع

من ذرية األهلية للكتب فيتوالهم أحسطنهم قراء  وعهدا لتةوى اهلل ولن مل يكن من ذريته ذلك وال 
أخويه ال ققع اهلل رناءه فيتوالهم من فيه األهلية للكتب من أبطناء نده عبد امللك عل  الوصف 

 . 3املذكور من املةام بالبلد وغريه
من التربعات تتم اهما نةل امللكية التامة داخل  تعد ااهبة والصدقة نوعني :1والصدقة 4الهبة -1

اص اهما، ميكن الةول أن الصدقة هي تةرب ل ى اهلل األسر  بشكل هنائي، ومن خالل التعريف اخل

                                      
 .20/6/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .4/3/2940 ،96ع  ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .21/6/2969 ،19ع ،2946-2963 ،القرت، األح ، س 3
تك أو ملكتك أو أعقيتك أو هديتك فيةبل املوهب له ذلك ااهبة هي متليك عني بال عوض وتطنعةد باإلجياب والةبول كوهب 4

ولذا كانت  ،ويشقرتط لصحتها احلياز  ،والصيغة ،واملوهوب له ،الواهب واملوهوب ،وأركاهنا أربعة وهي ،بةوله رضيت أو قبلت
. دى عمر املوهوبأما العمرى فهي نوع من أنواع ااهبة وهي متليك مطنفعة شيء مملوك م ،ااهبة لونه اهلل تعا ى تعد صدقة
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عز ونل، أم ااهبة فهي تةرب ل ى الشخص املوهوب بشكل خاص، ولذا أضيف يف صيغة عةد  
، ومبا أن 2تفيد بأن صاحبها يريد اها ثواب اهلل وأنر اآلخر  وأصبحت بذلك صدقة" ااهبة"كلمة

ع استعمااهما بتوات، وبالرنوع ل ى عةود قيمة األمالك اليت يسمح بطنةلها غري حمدود فةد شا 
سجالت احملكمة الشرعية ميكن حصر الصيغ اخلاصة اهذين الطنوعني من املفردات التالية املبسوطة 

أهنا "، و"كتاب عمرى"، أو "أنه تربع"و" أنه تصد :"يف بداية العةود أو بداخلها، ومطنها
مث حيمل العةد اسم الواهب أو ، "أهنا أبرأت ووهبت وتصدقت"، أو"أهنا تصدقت"،و"وهبت

املتصد ، مث اسم املوهوب له أو املتصد  عليه، مث األمالك املعطنية بالتربع، كما حيمل العةد قبول 
أشهدتطنا :"وحياز  املتصد  عليه أو املوهوب له للملكية املطنةولة لليه، ومن أمثلة ذلك ما نصه

تصدقت عل  أبطناء أخويها سيد أمحد  السيد  فاطمة بن سيدي بن عبد اهلل امللةب بديدي أنه
تصدقت بذلك لونه اهلل العظيم وثوابه ...وسيدي عبد الرمحن جبميع نطنان السبخة

بعايطنة شهيديه حاز سيد أمحد بن سيدي بن عبداهلل مجيع ما هو مرسوم من ااهبة ...اجلسيم
 .3"ألوالده وأوالد أخيه

بني اآلباء واألبطناء وخاصة مطنهم الذكور، يف  تتم معظم ااهبات والصدقات يف توات
حماوالت من اآلباء من نةل امللكية لألوالد يف حياهتم، ويف حاالت معيطنة يكون الدافع مطنع العصبة 
من االستفاد  من األمالك خاصة لذا مل يكن للواهب أو املتصد  عةب ذكر أو ليس له عةب،  

واليت أعمرت عل  بطنتيها فاطمة الزهراء  رش تيميكحالة اللة أفقيم بطنت موالي علي من ع

                                                                                                                

حممد األمني بن حممد : تق ،ملخص األحكام الشرعية عل  املعتمد من مذاهب املالكية: حممد حممد بن عامر: للمزيد انظر
 .629-627ص ص  ،2993 ،ند  ،مكتبة املطنهاج ،6ط ،بيب

 ،ككل العةود باإلجياب والةبولوتطنعةد الصدقة   ،هي خروج املالك عن ماله ملصلحة الغري تةربا ل ى اهلل عز ونل: الصدقة  1
وتبقل الصدقة عل  غرار ااهبة مبوت  ،خالفا للهبة ،وال اراجاعها بعوض ،وتصبح بذلك الصدقة الزمة الجيوز الرنوع فيها

نظام التربعات يف الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية : حممد احلبيب التجكاين: للمزيد انظر: املتصد  قبل حياز  الصدقة عطنه
 .221-222ص ص ،2996 ،املغرب ،دار الطنشر املغربية ،إلحسان االختياريعن ا

 (.20)انظر منوذج عةد صدقة، امللحق رقم 2
 .23/3/2924 ،696ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
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، أما البطنات 1وشةيةتها الياقوت مجيع أمالكها، وعل  أبطنائهما وأبطناء أبطنائهما حىت يرث اهلل األرض
فحظهن يف هذا الطنوع كحال األنواع األخرى بأن يسمح اهن باملعيشة مد  حياهتن وبعد وفاهتن 

أقر لدى  "يف حالة ونود لخوان ذكور، وتكشف لطنا السجالت هذا التمييز ومطنه  يرنع ل ى أصله
كاتبه وأشهدنا عل  نفسه الربكة حممد بن املرحوم بكرم اهلل الربكة سيد أمحد أنه وهب عل  أبطنائه 

اري وختص ختص التصد  مبحل اج ، وحالة فريد  بفالج تيمي2"الذكور دون اإلناث مجيع نطناناته
عل  ابطنه سامل  م7122/ه7221 صد  يف عةد مؤرخ يف سطنةاحلالة كجيل بن سليمان الذي ت
  3"قاصدا بذلك ونه اهلل العظيم وثوابه اجلسيم"باحلانوت الذي هو نزء من داره، 

ظري حفظه يف مكافئة وتكرميا ألحد األبطناء ن جند أيضا الصدقة وااهبة تستخدمان يف توات 
لكتاب اهلل تعا ى، وهذه حالة أمحد بن حممد الذي تصد  عل  ابطنه حممد يوم ختم الةرآن الكرمي 

، وتصدقت أمه عليه أيضا يف نفس املطناسبة جبطنانه املستفاد من يد موالي علي بن موالي الكبري
، وقد جند يف استخدام هذا الطنوع حماولة لتوزيع 4فةار  أندلبطنصف اجلطنان وبسةيه مثطنني ماء من 

األمالك كما يراها األب عادلة من نهة، ومن نهة ثانية حماولة إلرضاء مجيع الورثة، ومن نهة 
تصد  وتةرب ل ى اهلل زلف  "ثالثة حماولة تكرمي حافظ الةرآن، وهذا ما وقفطنا يف نص العةد التايل 

عبد العزيز عل  زونه السيد  صفية بطنت  د حممد الربكة بن السيد احلاجورناء ثوابه األوىف السي
مجيع احلبل الذي ...كما تصد  عل  ولده سيد احلاج وبطناته...سيدي حممد مجيع السرحية

انل من فةار  احلاج استفاده بالشراء مطناصفة اجلميع بيطنه وبني البطنات، واهن أي البطنات عشر  مو 
عمر الكبري تصرف غلتهم فيما ال بد اهن مطنه من حوائج الطنساء من العةيق والةدحان وغري 

وثلث احلبل اجملاور ...وكما تصد  عل  ابطنيه السيد حممد والسيد عبد اهلل مجيع احلبل...ذلك
 ".5وذلك عل  ختم الةرآن العظيم وكالمه الةدمي...وأربع موانل...له

                                      
 .6/4/2947 ،31ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 9/9/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .27/9/2926 ،164ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .22/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .10/21/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 5



  2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ...............................................الباب األول
 

717 
 

أخرى كانت الصدقة تتم ملن هم خارج األسر ، ألسباب ال تتضمطنها عةود مثل  ويف حالة
هذا الطنوع، فةد تصدقت فاطمة بطنت احلاج عزوز من قبيلة أوالد أيب شطنتوف الشباين بثلث مااها، 

وأمهم  وذلك مبوافةة زونها حممد بن أب الصاحل، عل  أوالد املرابط عبد الكرمي بن سيد أمحد
 .1فاطمة بطنت أب سامل، ومتت حيازته بشهاد  عديل البلد

مبا أن ااهبة والصدقة كانتا تستخدمان لطنةل امللكية من نهة وحرمان أطراف أخرى من       
األقارب من استحةا  اإلرث، األمر الذي كان يدفع هذه الفئة ل ى البحث عن هفوات يف عةود 

كاد   ا  قصد لبقااها، وبالتايل احلصول عل  نصيب من املمتلكات يرونه حة ااهبات والصدقات
عل  أبطناء ابطنه سيد ، الذي وهب الثلث يضيع يف ااهبة، ومطنها حالة املصقف  بن أمحد بن املختار

بعد وفاته قامت والدته  فاطمة الزهراء  الباقيان عل  أبطنائه للذكر مثل حظ األنثيني، و أمحد والثلثني
بطنت باصي طالبة سدسها من ابطنها، بعدما قدمت للمحكمة شهاد  متضمطنة شهاد  الشهود بأنه 

، وبعدما ثبت للةاضي احلجة املةدمة وهي لقامته "وهو صحيح العةل مريض اجلسم"أشهدمها 
سيد أمحد املذكور، ولبقال  للهبة يف مرضه، حكم بثبوت ثلث مقرتوك سيد املصقف  ألبطناء ابطنه

 .2"لعدم استيفاء شروطهما ويةسم ذلك عل  فرائض اهلل"هبة الثلثني 
بن امبارك بن حممد التازويل عل  ابطنيه حممد  ويف نفس السيا  تصد  حممد عبد اهلل

وذلك مبوافةة البطنات م، 7122/ه7222واملربوك الذكور دون اإلناث، جبملة من األمالك سطنة 
تروم نةض الصدقة، بدعوى عدم  من صلبه، وبعد وفا  املتصد  قامت مربوكة بطنت حممد عبد اهلل

احلوز لألبطناء يف حيا  والدها، وبعدما وصلت الةضية ل ى احملكمة طلب الةاضي شهاد  العدول 
حممد األمني بن أمحد نةال عن العدلني أّب صمان بن  قامت لديطنا شهاد  العدل:"اليت ناء فيها

كان   امبارك وامبارك بن أحممد أمام املسجد شهادهتما هلل ال لغريه أن حممد بن حممد عبد اهلل
باسقا يده عل  ملك أبيه خدمة وتذكري أو حرث وحصد وبطناء وغريه من أنواع التصرفات وال عطند 

                                      
 .26/27/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .4/3/2946 ،0ع ،2922-2946 ،م،س 2



  2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ...............................................الباب األول
 

710 
 

، وبعدما تةرر للةاضي حوز الصدقة من طرف االبن يف حيا  والده، "تصرف غري الةوتاألب 
 .1حكم بصحة الصدقة املذكور 

واملعاوضة والبيع، فةد   2ونةصد هطنا بالوسائل كل من الوصية: وسائل أخرى لنقل الملكية -4
بني األبطناء  مع  كانت هي أيضا وسائل لطنةل امللكية بني الزونني، أو بني الزونني واألبطناء أو

بعضهم البعض، ولذا كانت الوصية ال اجوز شرعا للورثة وال ألكثر من الثلث فةد كان استعمااها 
يتم يف حدود تعدي الورثة من األبطناء ل ى األحفاد، لتستعمل أيضا ككل األنواع األخرى يف التمييز 

يف التوصية  يف تواتبني الذكور واإلناث يف جمملها، واستخدمت أيضا الوصية بشكل واضح 
ألبطناء األبطناء خاصة الذكور مطنهم، وهذه حالة املرحوم داد حممدبن أمحد بن فرحي الذي أوص  

، ويف حالة عدم ونود أبطناء للمالك يلجأ ل ى 3بثلث مجيع متخلفه ل ى أبطناء ولديه رمضان وأبومجعة
ن الورثة ويضعهم يف مةام أبطنائه، وهذه احلالة جندها التوصية عل  أبطناء لخوته باعتبارهم ليسوا م

الذي مل يعةب، وكان من ورثته  عطند ااهالك األشرف موالي حممد بن موالي سامل األزواوي
والزهراء وعائشة ورقية، أوص  بثلث ( مفةود)زونته وأخوته موالي أمحد وموالي عبد الةادر

، وهطنا يكون األخ مستفيدا مرتني، من ناحية العصبة، ومن 4متخلفه عل  أبطناء أخيه موالي أمحد
 .نهة استفاد  أبطنائه من الثلث

ومثلما كانت الوصية تتم داخل األسر ، فةد وقفطنا عل  وصية تطنعةد ملن هم خارج 
وكان احمليط بإرثه زونته  احلاج حممد القالب بن احلاج حممد احلسن البلبايلاألسر ، فةد أوص  

، لكطنطنا 5قالب، بثلث متخلفه ألبطناء احلاج حممد بن الوشةيه احلاج عثمان بن احلاج حممد احلسن
 ال نعلم هطنا من يكون احلاج حممد وملاذا خص أبطنائه بوصية ثلث؟ 

                                      
 .29/27/2942 ،293ع ،2922-2946 ،م،س 1
ولذلك فالوصية هطنا  ،أو نيابة عطنه بعده ،يلزم مبوته  ،وهي عةد يونب حةا يف ثلث عاقده ،الوصية عةد معةود التربع 2

األمر الذي يةرب ما  ،كوهنا تعد خالفة عن املالك بعد وفاته وليس نةل امللكية عطنه يف حياته  ،ختتلف عن باقي عةود التربع
 .260-264ص ص ،املرنع السابق: بيب التجكاينحممد احل: انظر ،بني الوصية واألرث

  .16/9/2921 ،33ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .17/27/2922 ،0ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 4
 .19/9/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
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يلجأ بعض املوص  اهم ل ى حماولة استثطناء أطراف أخرى من االستفاد  من الوصية 
ذي  72بالبحث عن هفوات أو ثغرات يستعملها كحجة أمام الةضاء، ففي وصية مؤرخة يف 

مع زونته عائشة  أوص  القالب حممد بن القالب علي 7120ديسمرب 00/ ه7227احلجة 
بالثلث من مجيع متخلفهما عل  أبطناء أبطنائهما الذكور دون اإلناث،  بطنت امبارك من عرش أنزمجري
أن  -بعد وفا  والده-د غري أشةاء، فةد ادع  علي بن القالب حممد وطاملا أن أبطناء القالب حمم

، وادع  "بدليل االشقرتاك يف الوثيةة بني والده ووالدته"الثلث خمصوص بإخوته األشةاء أبطناء أمه 
عبد الكرمي دخول اإلخو  غري األشةاء يف الثلث، وبعد نظر الةاضي يف الةضية كان الفصل بيطنهما 

ص بأوالد أوالدها واها التصرف يف ضوابقه مد  حياهتا، وثلث القالب حممد أن ثلث األم خمصو "
 .1"يشقرتك فيه أبطناء أبطنائه الذكور األشةاء وغريهم

آخر لطنةل امللكية داخل األسر ، وحتدث بتطنازل كل طرف عن نزء  شكال   2تعد املعاوضة
ن عن مجع أمالكهما املوزعة من ملكيته للقرف الثاين، بغرض املطنفعة املتبادلة، كأن يبحث القرفا

يف مطناطق متعدد  بعد قسمة القرتكة، وكمثال عل  ذلك التعاوض الذي مت بني موالي عبد اهلل بن 
ألوالد أوالده  مع أرباب الثلث الذي أوص  به أبوه موالي الربكة بن موالي عبد اهلل موالي الربكة

، بأن خرج موالي عبد اهلل ألخوته عن الذكور، نائبا عطنهم أخوه موالي حممد بن موالي الربكة
وحاز كل واحد ما صار له "نطنان مع سةيه وخرج أرباب الثلث أيضا عن نطنان مع سةيه، 

وكمثال ثان  نذكر حالة األخوين حممد وحممد عبد الةادر الصغري ابطنا ااهالك عبد الةادر ، 3"والتزمه
بن العرب يف دارين، وذلك حممد عن نصف دار احلبس ألخيه حممد عبد الةادر يف مةابلة نصف 
دار البعري هي ملك للثاين، فصارت دار البعري حملمد باملعاوضة، وصارت دار احلبس حملمد عبد 

، ويف حالة أخرى جند التعاوض يتم بني 4فرنك غبقة ألخيه حممد عبد الةادر2، وزاد حممد الةادر

                                      
 .16/3/2943 ،127ع ،2922-2946 ،م،س 1
طنازل كل واحد مطنهما عن شيء معني مبلكه مةابل حصوله عل  شيء معني ميلكه يتفق القرفان عل  أن يت أنهي  :املعاوضة 2

 ،2902 ،لبطنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،تةريب معجم مصقلحات الفةه املالكي: عبد اهلل معصر: انظر: القرف اآلخر
 .210ص

 .16/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 19/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
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بن حممد عبد الةادر التطنالين مع أخته مربوكة بطنت  األخت وأخيها، فةد تعاوض حممد عبد الرمحن
بل سلمته الدار اليت اها بزقا  الشيخ حممد عبد الةادر، بأن خرج اها عن ستة قراريط ماء، يف املةا

 .1سيدي حممد
يستخدم البيع لطنةل امللكية التامة داخل األسر ، وتتم بني خمتلف أفرادها، ألسباب مل 

، ومن مجلة البيوعات األسرية بني األب واألبطناء عطند حالة قجيل ا  تفصح عطنها السجالت لال نادر 
الذي باع ألبطنائه سامل وبلةاسم والقاهر وعبد الةادر، الرحبة العليا من  بن سليمان من فالج تيمي

فرنك يف عةد مؤرخ بتاريخ 702222بطنيانه جبميع أبوااها وأقفااها ومطنافعها بثمن قدره 
، وباع اهم أيضا نطنانه املسم  أخطنتور مع ثالثة موانل من فةار  أنرنج الكبري 01/70/7120

، وقام نفس البائع بالبيع ألبطنه عبد الةادر دار 72/2/7122تاريخ فرنك ب022222بثمن قدره 
ألف فرنك، واشقرتى عبد الةادر من أبيه أيضا نطنان كان قد اشقرتاه األب من ابطنه  22جماور  له بـ 

يه حممد عبد بن الفة ألف فرنك، ويف حالة أخرى عةد البيع حممد عبد الرمحن22أمحد بثمن قدره 
الةادر التطنالين مع أخته مربوكة بطنت الطنسب املذكور، بأن باعت األخري  ألخيها نصف رحبة 

 .2ودور 7222القلبة اليت نرها اها اإلرث من زونها بثمن قدره 
أيضا يستخدم يف نةل امللكية داخل األسر ، والتصيري، كما دلت عليه عةود  3كان التصيري       

نوع من البيع يتم مبونبه نةل امللكية من شخص ل ى آخر مةابل دين عليه، وقد  احملكمة الشرعية، 
كثر بني الزونني بالدرنة األو ى أكثر من األفراد اآلخرون داخل األسر ، ويف الغالب يكون 

، صري ـانڤرمن عرش  ، ومن أمثلة ذلك حالة حممد سامل بن أمحد4التصيري من الزوج حنو الزونة
لزونته العالية بطنت حممد احلبيب قاطورين من املانل الكبري ، صري اها هذا فيما ضيعه وأكله من 

لصغري، ل ى ابطنه ا ، ويف صور  أخرى نرى التصيري من الوالد أمحد بن عبد الةادر البوحامدي5مااها

                                      
 .23/0/2926 ،120ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .27/9/2926 ،166ع ،161ع ،162ع،167ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
حيث يكون لشخص عل  آخر دين فيدفع له املدين عوضا  ،هو لعقاء ملك يف دين يكون للمصرّي له عل  املصري: التصيري 3

 .46ص ،املرنع السابق: عبد اهلل بن معصر ،انظر. وهو من نوع البيوع ،ر أو دارعن ذلك الدين شيئا مثل عةا
 .929-929ص ص ،املرنع السابق: خليفة محاش 4
 .244/27/2944 ،94ع ،2922-2946 ،م،س 5
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وذلك بعد وفا  والدتة، وخلفت حلي وأثاث، تصرف الوالد يف األمالك، مث بعد ذلك أقر لدى 
وبذلك أشهد عل  نفسه أنه صري له ما  ألف دورو 21طنه يف مرياث أمه قدره العدول أن فرض اب

يطنوب من السبخة مع ماء معد للسةي من فةار  يوسف أغزيز، وأقر أيضا بأنه حاز الكل ألبطنه 
 .1لصغري كونه صغري حتت واليته حىت يبلغ سن الرشدا

وتفرض تكاليف اجهيز امليت عل  الورثة تصيري نزء من القرتكة لتسديد مصاريف التجهيز 
خاصة لذا أقام الورثة ما يعرف بةراء  الفاحتة واإلطعام  !واإلطعام اليت رمبا عجز الورثة عن سدادها
بعة أر "علي الذين صريوا للحاج حممد بن عبد الةادر  عل  روح امليت، وهذه حالة ورثة حممد بن

 ودور 222، يف مةابل "نلتني وتزرزايتني أعل  نطنان احلاج حممدخنيل أسفل اجلطنان مسعودية، ود
، وتشري التكلفة املرتفعة املقرتتبة عن اجهيز امليت بأنه من فئة غطنية، وهذا ما 2تكلفة اجهيز ااهالك

 . تدل بأن له أمالك خصص الورثة نزء مطنها لدفع هذه املصاريفأدى ل ى ارتفع التكلفة وأيضا 
 النزاعات األسرية طبيعتها ومستوياتها: رابعا  

دعا اإلسالم يف تشريعاته ل ى تكوين أسر  مستةر  وفق رباط مةدس هو الزواج، ونعل 
ا لكل من الزونني حةو  ووانبات ومود  ورمحة، لكن قد هتب رياح عل  األسر  فتهز أركاهن
تؤدي ل ى خصومات ونزاعات، واحلةيةة أن اخلالفات األسرية حالة طبيعية تعقرتي كل أسر ، نتيجة 
سوء فهم بني أطرافها، حول أمور تتعلق بتسيري األسر  معيطنة، حيث تكشف لطنا هذه الظاهر  

، كما ختتلف يف أطرافها جمموعة من املؤشرات (أسبااها)االنتماعية اليت ختتلف يف مطنقلةتها
 .   النتماعية املتعلةة بامللكية واحلالة االنتماعية واالقتصادية لألسر ا
يرتبط الرنل باملرأ  عن طريق الزواج، الذي يراد مطنه الدوام : الخالفات بين الزوجين -7

واالستمرار لتكوين أسر ، وال يكون ذلك لال يف ظل حةو  ووانبات تةع عل  عاتق كل مطنهما، 
حليا  الزونية عل  قواعد متيطنة يف نو من االنسجام والتةدير واحملبة، وباعتبارها فرض كي تةوم ا

، فةد حيصل الشةا  والتخاصم بني الزونني يؤدي ر أن االنسجام ال يدوم يف األسر وعل  اعتبا

                                      
 .10/1/2926 ،224ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .17/0/2921 ،29 ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
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يف الطنهاية ل ى القال  الذي يقرتتب عليه مجلة من احلةو  والونبات خاصة لذا كان بيطنهما أطفال 
 .1صغار

مع قيام  ،بغض األعمال ل ى اهلل ملا يتسبب فيه من تشتيت لألسر عد القال  أي: 2الطالق - أ
شاذ  يف هذا  العدوا  والبغضاء بني عائليت الزونني وتداعيات ذلك عل  األوالد، ومل تكن توات

مة املوضوع لال من حيث خصوصية املطنقةة واألسباب املؤدية ل ى ذلك، وحتفظ سجالت احملك
 .ة املسكوت عطنهالعديد من الةضايا املتعلةة اهذا املوضوع الذي يوضع ضمن خان

تتعرض املرأ  أثطناء الزواج وبعده ل ى صعوبات تدفعها ل ى طلب القال  عل  يد الةاضي حىت       
قبل البطناء اها، ومن الدوافع اليت تؤدي باملرأ  ل ى طلب القال  قبل البطناء اها غياب الزوج ملد  

، ورفعا للضرر الطناتج 3طويلة وانةقاع أخباره ناهيك عن عدم تسديد نفةتها ألهنا تعد يف عصمته
عن غياب الزوج كانت املرأ  تةف بطنفسها عطند الةاضي للمقالبة بالقال  ، فهذه البكر أمباركة 

العسكري بسبب  بطنت سامل  األدغاغية حضرت أمام الةاضي تقلب القال  من حممد بن أمحد
، ويف 4غيبته وتضررها من ناحية اإلنفا  بعدما عةد عليها ومل يدخل اها ملد  تزيد عن السطنتني

عل  فاطمة بطنت أّب أمحد مطنذ  حالة أخرى عةد أمحد بن القيب الطنكاح وهو يف غيبته بتونس
من  تها عل  والدها جلماعة البلد من عرش سايلمثانية أعوام ومل يدخل اها، فرفعت البطنت شكاي

انعدم الكسو  والطنفةة، فراسلت اجلماعة الزوج وأمهلت شهرين لما أن يقلق أو يةدم للبطناء اها، 

                                      
 .34,02ص ،1722 ،اجلزائر ،عني مليلة ،دار ااهدى ،امليسر يف أحكام الزواج والقال  عطند املالكية: يدمراد بن سع 1
لذا  ،وأصله طلةت املرأ  فهي طالق ،ويستعمل استعمال املصدر ،التقليق: وهو اسم مصدره ،احلل ورفع الةيد: القال  لغة 2

وهو رفع الطنكاح حاال  أو  ،لزالة الطنكاح الذي هو قيد معىن: وشرعا   ،أطلةت مبعىن سرحتطلةت و : بانت من زونها ويةال
وهو عل  مخسة  ،واألصل يف القال  أنه ملك  الزوج وحده وقد يةوم به غريه لنابة كالةاضي يف بعض األحوال ،مآال
-419ص ص ،1ج ،املرنع السابق ،عمحممود عبد الرمحن عبد املطن: انظر. وحرام ،ومستحب ،ومباح ،وكروه ،وانب"أقسام
462. 

 (.16)انظر رسم طال  بسب الغياب، امللحق رقم 3

 .2946 /0/ 2 ،10ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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لكطنه رفض اخليارين، فاستشاروا البطنت يف رأيها فقلبت القال  خوفا عل  نفسها من الفاحشة، 
 .1يق نفسها وال عد  عليهافأذن اها الةاضي بتقل

ونفس األمر تكرر مع البكر الزهراء بطنت عبد الةادر األدغاغية اليت عةد الطنكاح عليها 
الصاحل بن فرحي مطنذ سطنتني ومل يدخل، مث سافر الزوج دون أن يقرتك اها ما متون به نفسها ملد  

ذكور  بقلب القال  يف ستة أشهر، ونتيجة اهذا التضرر الطناتج من غياب الزوج قامت الزونة امل
، ويف منوذج آخر قد حتول ظروف احلرب بني للتةاء الزونني 2احملكمة بعدما أثبتت دوفعها لذلك

رغم املراسالت اليت تستمر بيطنهمان لكن طول املد  وانعدام الطنفةة واخلوف من الوقوع يف الفاحشة 
، وهذا ما وقفطنا عليه يف حالة مع صغر عمر الزونة، يؤدي بالةاضي ل ى الوقوف ل ى نانب الزونة

سطنني يف 72اليت غاب عطنها زونها عبد الةادر بن املربوك مد   فاطمة بطنت الربكة من قصر بربع
ناحية املربوك، ومل يبعث اها شيئا من الغربة، وأرسلت لليه برسالة تقالبه بالرنوع ل ى البلد وأن مل 

ةة، فرد عليها بأن احلكومة الفرنسية متطنعه من الدخول، وأن الربيد يستقع يرسل اها مصاريف الطنف
، ويف 3يرفض استةبال األموال مطنه، فأذنت اها احملكمة بتقليق نفسها نظرا لبيطنة الضرر الواضحة

( وعد )اختف  فيها الزوج علي بن احلاج أحممد بشكل غامض يوم زيار  حالة أخري بعرش تيمي
ومل يظهر عليه أثر بعد ذلك، وبعد انةضاء مد  أربع سطنوات  7171هدي بوشطنتوف سطنة امل

، وهي يف حانة ا  سألت الزونة فاطمة بطنت الربكة أن يطنظر الةاضي يف حااها لكون زونها مفةود
، ويف عةود أخرى 4ل ى الطنفةة، فأمرها بأن تعتد ملد  أربعة أشهر بعد نفاذ أربع سطنوات من الغياب

، لكن مل حتفظ لطنا يف كل ربوع مطنقةة تواتعن البيت ملد  طويلة تتكرر  اهر  غياب الزوججند ظ
السجالت مربرات الغياب وال أسبابه، والرانح أن الغياب كان يف معظم احلاالت بسبب العمل 

 .أو التجار 

                                      
 .62/3/2929 ،64ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 1
 .6/22/2944 ،271ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .62,23/9/2932ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 3
 .22/1/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 4
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دد  وال متساوية بني مجيع العةود ومد  الغياب اليت ميكن أن تقلب املرأ  القال  مل تكن حم       
، حيث وقفطنا عل  طلب للقال  بعد ستة أشهر من الغياب وطلب للقال  بعد 1من نفس الطنوع

سطنوات، ويف متوسقه بعد عامني من الغياب، لكن كل احلاالت تتفق عل  أن املرأ  كانت 72
  .تتضرر معطنويا وماديا من هذا الغياب

لوعي كمثل التضرر من زوج الغائب، ففي حالة الزهر  بطنت والتضرر من ُزوج  حاضر فاقد ا
اليت قدمت شكايتها للمحكمة عد  مرات من زونها الفاقد للعةل والذي  أمحد من عرش تيمي

ال ميكلك ما يطنفق به عليها، ويف كل مر  تشتكي كانت احملكمة تؤنلها ملد  معيطنة ريثما يسقرتنع 
ت الضرر احلاصل للزونة من فةدان ملكة العةل وقلة الطنفةة واخلوف من الوقوع عةله، وبعدما ثب

 .2يف الفاحشة، أذن اها الةاضي بتقليق نفسها، وأن تعتد ملد  ثالثة أشهر
لذا كان القال  يتم من نانب الرنل بصفته احلامل للعصمة الزونية،  :4والنشوز3الخ لغ - ب

ها مبا تةدمه أو تتطنازل عطنه من مال، وذلك بعد تفاقم فةد كانت املرأ  أيضا ختلع نفسها من زون
اخلصام وسوء املعاشر ، حبيث كانت تتطنازل عن صدقها أو نزء مطنه عل  حسب االتفا  املتوصل 

ما يلي  م عرش سايل0/21/7122مؤرخة بتاريخ  720لليه، فةد ناء يف عةد حيمل رقم 
كور  وانتةال ل ى درنة الشطنآن وطريق الطنشوز، ودخول احلكمني، بعدما دخل الزوج بفقيمة املذ "

وتفاقم األمور، وبعد مشاور  والدهتا املذكور  وأداء البطنت، اتفةطنا عل  مطناصفة اجلطنان املكتوب 
لفقيمة يف صداقها حني التزويج، وتراضيا عل  أن يكون نصف اجلطنان املذكور لفقيمة املذكور  

، وقد اجد الزونة جمرب  5"فةبل أب سيدي، وطلةها طالقا  خلعيا ونصفه ألب سيدي املذكور،
                                      

 (.19)امللحق رقمانظر للمزيد حول مد  الغياب،  1
 .21/21/2923 ،0ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 2
: هووشرعا ،وهو مشتق من خلع الثوب ألن كال من الزونني لباس لألخر ،الةلع واإلزالة والطنزع واإلبانة: يف اللغة هو: اخللغ 3

املرنع : حممود عبد الرمحن عبد املطنعم: انظر. وقيل هو القال  بعوض ،لزالة الزونية مبا تعقيه املرأ  من مال ليخلعها به
 .49-43ص ص ،1ج ،السابق

ويف االصقالح  ،ونشز بعلها عليها لذا ضراها ونفاها ،يةال نشزت املرأ  نشوزا لذا استعصت عل  بعلها وأبغضته: الطنشوز 4
ص  ،املرنع نفسه: انظر. وركها حةو  اهلل كالصال  والقهار  ،ج املرأ  عن طاعة زونها كمطنعه من التمتع بههو خرو 

 .429-429ص
 .1/0/2946 ،19ع  ،2922-2946 ،م،س 5
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عل  لرناع كل مال الصدا  واألموال احملصلة وقت الطنزاع للحصول عل  اخللع، وهو ما وندناه 
 .1لويزات وخلخال وزويج حدايد 72بطنت حممد اليت خلعت زونها بعد دفع  يف حالة الشيخة

مع زونها ل ى مرحلة الغضب اليت تكون من مساهتا  تلجأ الزونة بعد وصول اخلالف       
خرونها من بيت الزونية والتونه ل ى بيت أهلها معرب  بذلك عل  وضعية معيشية مل تعد حتتمل 
وبالتايل البد من تدخل األهل، ومن احلاالت اليت بني يديطنا حالة فاطمة بطنت حممد مع زونها 

، حيث كان هذا األخري يضر بزونته احلامل كما امتطنع عن امبارك بن كروم كالمها من عرش سايل
نفةتها يف مد  أربعة أشهر، األمر الذي دفع بالزونة ل ى املقالبة حبةوقها من زونها، وبعدما ثبت 

 ودور 02لدى الةاضي الضرر الذي حلق بالزونة، أمر الزوج بدفع مؤونة أربعة أشهر حبساب 
، لكن مل تبح لطنا الةضية 2بااللتحا  ببيتها مع للتزام الزوج بدفع الضرر عطنهاللشهر، وعل  الزونة 

 ما هو الضرر الذي حصل هطنا؟ 
من األمور اليت تؤدي ل ى نشوب اخلالف بني الزونني قضية سكن الزوج مع أهله يف و 

مسكن واحد وتدخل عائلة الزوج يف األمور اخلاصة بالزونني،وادعاء الزونة بعدم ونود 
مع  ستةاللية يف حياهتا، كشأن الطنزاع الذي وقع بني حممد بن عبد الرمحن من عرش تامستاال

زونته ابطنة عمه اخلادم، اليت ادعت عليه بالتضييق عليه يف العيش ولسكاهنا مع أهله والتصرف يف 
أهنما أبطناء عمومة، وبعد أمالكها، وقد وصل اخلالف بيطنهما ل ى الوقوف كليهما أمام الةاضي رغم 

استماع الةاضي للقرفني أقر بأحةية الزونة يف لدعاءاهتا، وألزم الزوج بتخصيص بيت خاص 
بزونته له باب وقفل، كما يسلم اها كل أمالكها تتصرف اها، من حيث خراصة نطناهنا وتعيني 

 .3روج من البيتمخاسا خادما يف ممتلكتها، باإلضافة ل ى شراء لزار اها تتسقرت به أثطناء اخل
رغم أن القال  يعد الفاصل بني الزونني الستحالة استمرار  : المنازعات بعد الطالق -ج

العيش معا، فإن اخلالفات بيطنهما كانت تستمر لتصل ل ى احملكمة الشرعية بعد اجاوزها مجاعة 

                                      
 .20/21/2920 ،29ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 1
 .29/4/2942 ،266ع ،2922-2946 ،م،س 2
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ل الصدا  الةصر وأهل الصلح، وهذه املطنازعات كانت يف أغلبها تدور حول متاع الزونة أو مؤن
 .أو مصاريف احلمل والطنفاس وأنر  اإلرضاع

يعد الصدا  ركطنا  من أركان الزواج يف اإلسالم، وعليه فإن الزوج يف بعض احلاالت ميكن أن      
جيزئ الصدا  ل ى مةدم ومؤخر، ويف حالة القال  جند الزونة تقالب حبةها املتبةي من مؤخر 

ل قيمة هذا األخري أو حماولة الزوج التهرب من دفعه، قد الصدا ، وعدم التفاهم بني املقلةني حو 
تلجأ املرأ  ل ى االستعانة بالةاضي من أنل لرغام الزوج عل  تسديد ما عليه اجاه مقلةته، ولديطنا 

و مقلةته  بني حممد بن حممد الصاحل 7121يف هذه احلالة عد  مناذج مطنها نزاع يعود ل ى سطنة 
ن بني مكونات صداقها نصف معز  يف عوض الدباليج، وبعد فاطمة بطنت البكري، حيث كان م

مت لثباته بشهاد  الشهود، وانته   ! القال  طالبت املقلةة بباقي الصدا  املتمثل يف نصف معز 
 .1الطنزاع عل  حتمل الزوج ما عليه من باقي الصدا 

سن بن حممد بن عبد الرمحن ، فةد استحمل الزوج أّب حويف منوذج آخر من عرش تيمي 
، وبعد القال  طالبته الزونة بثمن ودور  222يف صدا  زونته نعجة، باعها بعد الزواج بةيمة 

، كوهنا ودور 222الطنعجة كوهنا نزء من صداقها، وانته  الطنزاع عطند احملكمة بأن ألزمته بدفع 
 . 2لةاء فض الدعاوى األخرى من القرفني ودور  722تطنازلت عن 

بن حفيظ بن م تتعلق بالزونني موالي 7121سطنة لة أخرى مشااهة تعود ل ى ويف حا
، بأن طالبت موالي عبد الةادر ومقلةته فاطمة الزهراء بطنت موالي أمحد كالمها من عرش فطنوغيل

ة الطنزاع الزونة بباقي صداقها املتمثل يف خنلة ااجاز  واملتصرف فيها من طرف الزوج، وكانت نتيج
 . 3بأن اسقرتنعت املقلةة الطنخلة املذكور  والطنعجة اليت نلبتها معها يف نهازها

مل يكن الصدا  لوحده حمل نزاع بني الزونني بعد القال ، فةد :حضانة األطفالالنزاع على  -د
شكلت حضانة األوالد وأنر  الرضاع سببا آخر للطنزاع لعدم التزام الزونة أو الزوج بوانبه اجاه 
أبطنائه الصغار، وعليه كانت اخلصومات اهذا الشأن تصل احملكمة الشرعية للبث فيها، وهذا ما 

                                      
 .194,23/2/2949ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .29/21/2949 ،646ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .62/21/2949 ،632ع  ،2922-2946 ،م،س 3
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جنده يف حالة املقلةة عائشة امباركة بطنت موالي حممد اليت طالبت زونها موالي أمحد بن موالي 
، حممد بطنفةة ابطنيه حممد وفاطمة الزهراء يبلغان من العمر ثالث سطنوات وسطنة ونصف عل  التوايل

مع مالبس الشتاء  ودور 12وناء احلكم لصاحلها بأن ط لب من الزوج دفع أنر  شهرية تةدر بـ
، الي احلبيب بن موالي أمحدوجند نفس احلالة عطند عائشة امباركة بطنت محادي مع مو . 1والصيف

كل شهر مع   ودور 72واليت طالبته بالطنفةة عليها مع ابطنها مطنه مد  الرضاع، فُفرض عليه دفع 
، وحالة للهم بطنت موالي الشريف اليت ادعت بأن والد 2سو  املطناسبة للقفل حني يستحةهاالك

، فةابلها وكيل الزوج مبا دفعه له يف املد  املاضية 7122البطنت قد أخل بالطنفةة املفروضة عليه سطنة 
  ذراعا من الةماش للباس البطنت، 70دفعها يف احملكمة، كما دفع اها  ودور  21وبةيت يف ذمته 

 .3كما أسلم اها غلة نصف نطنانه، يف عوض مصاريف البطنت املستةبلية
ت ادعاء املقلةة بالغنب، كانت لحدى املقلةات حتضر ومن أنل استعقاف الةاضي ولثبا

هن وقت اجللسة الةضائية أو ترسلهم مع والدها، فةد قامت مسعود  بطنت حممود من معهن أبطناء
الدلدويل مقالبة هذا األخري بالطنفةة  من حممد بن أمحد (بطنت)ديها رضيعوبي قصر دلدول
 .4شهريا مع الكسو  وقت االحتياج ودور 22ن اها ذلك بأن فُرض عل  الزوج والكسو ، فكا

ويف حالة أخرى جند اللة مواليت بطنت السي حممد املقلةة من طرف زونها ااهالك موالي  
بل ل  ما كان بيد ااهالك من متاعها قيب بن موالي علي املكراوي عل  مقالبة الوكالء عالق

 ودور 22من تركة ااهالك متثلت يف قاطور يف نطنان بـ  ودور 22القال ، فاتفق الوكالء عل  لخراج 
 .5أدوار72وحبة ماء من فةار  بن عيين بـ

نني، خاصة بعد الفقام، لذ تشكل حضانة األبطناء الصغار صور  أخرى للطنزاع بني الزو 
عةود احملكمة بعض حاالت نزاع عل  حضانة األطفال مطنها حالة امباركة بطنت حممد عبد تسجل 

                                      
 .11/4/2922 ،22ع، 2922 ،ط ،ز ،س 1
 .16/27/2944 ،277ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .26/22/2922 ،42ع ،2922-2922 ،م،س 3
 .20/2/2949 ،100ع  ،م،س 4
 .21/9/2960 ،29ع ،2946-2963 ،القرت، األح، س 5
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أربع ) مع مقلةها حممد بن قدور الدلدويل، والذي نازعته مقلةته عل  حضانة بطنتيها الرمحن
شهريا مع   ودور 22اضي بأن فرض عل  الوالد دفع ، األمر الذي أقره الة(سطنتان -سطنوات

، ويف حالة أخرى مشااهة بني أمحد بن عبد اهلل العسكري 1كسوهتما حسب الشتاء والصيف
بطنت عمرها ثالث سطنوات وابن عمره سطنة  –ومقلةته العالية بطنت اخلليفة، حول حضانة طفلني 

كما التزمت األم بعدم الزواج حيث متسكت الزونة حبضانة ابطنيها رغم أهنا حامل،   -واحد 
 . 2مستةبال مادام أبطناؤها صغارا  

صور  الزونة من عرش  مولود نديد من طرف األب نذكررفض نسب  وخبصوص حاالت
بطنتها من زونها الغائب، فأحضر أخوه ل ى احملكمة رسالة من عطند أخيه االيت طلبت نفةة  تسابيت

ء من اذكور  ولدت البطنت لستة أشهر من دخوله اها، وبالتايل لن يدفع اها شيمضمطنها أن زونته امل
،    ﴾3﴿الطنفةة، فحكم الةاضي بثبوت الطنسب مصداقا لةوله تعا ى 

فإذا أسةقت للرضاع أربعة ،      ﴾4﴿ويف قوله أيضا 
للشهر  ودور  71وعشرون شهرا بةيت للحمل ستة أشهر، ففرض عل  الوالد نفةة بطنته املةدر  بـ 

 .5مع كسوهتا حسب الشتاء والصيف
يةصد هطنا باخلالفات العائلية اليت تةع يف املرتبة الثانية داخل العائلة  :الخالفات العائلية -0

أباء أو أبطناء أو لخو ، نتيجة خالفات اها  ونني وأفراد من العائلة كأن يكونوا أحد الز ما بني
بعاد تتعلق بامللكية الطنامجة عن املرياث أو عل  العائلة، وهي يف الغالب ذات أأسبااها وتداعياهتا 

 مهام احلبوس أو ااهبة، أو تةع بني األوصياء عل  اليتام  وأحد األخو  الذي حياول التدخل يف
 .وأمالك اليتامي بدعوى قرابته فيتطنازع مع الوصي عل  القرتكة بسب حرصه عل  مال اليتيم

                                      
 .0/2/2949 ،109ع  ،2922-2946 ،م،س 1
 .17/6/2922، 476ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .22اآلية ،سور  األحةاف 3
 .166اآلية ،سور  البةر  4
 .27/1/2944 ،46ع ،2922-2946 ،م،س 5
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تةع اخلالفات بني اآلباء وأحد الزونني يف الغالب بسب املرياث خاصة يف ظل عدم 
لجناب أبطناء من الزونني، ومن أمثلة ذلك الطنزاع احلاصل بني احلاج الربكة بن املهدي من عرش 

مع أرملة ابطنه فاطمة الزهراء بطنت عبد الرمحن حول دار سكىن الزونة، حيث ادع  األب أن  تيمي
الدار له وكان يسكطنها ابطنه وأقام عل  ذلك األشهاد من بلده وادعت الزونة أهنا لالبن، وبعد 

عليها الدار ليست ألحد مباحثة اجمللس وتتبع سبل امللكية يف بلد املتويف وند أن البةعة اليت بطنيت 
وأهنا مُتلك باخلدمة، وعليها أقر بونوب قسمة الدار بني والد ااهالك وتركته، وقد برز هذا الطنزاع 

، بعد ادعاء الزونة عل  (خالة الزونة)أول األمر بني األرملة وأم ااهالك أم رقية بطنت القيب
يدها حوائج الطنةر  وهم أربع خالتها بأهنا بعد وفا  زونها أب نانم، ناءت األم وأخذت من 

دباليج وانبايل وخوص، لكن اخلالة نفت الدعوى فتم لقرارمها من طرف قايد العرش أب حسن بن 
حممد السامل، فتشبثت كل واحد  مهما بدعواها، وعطندما مل جيد الشرع ما يستطند لليه أمر اخلالة 

اهذا قام األب مبحاولة مطنع الزونة  باحللف والةسم وبذلك برأت من التهمة املونهة لليها، وكطنتيجة
 . 1من احلصول عل  نصيب من سكن الزوج املتوىف

يف صور  أخرى للمطنازعات العائلية أفضت عطنها العالقات الشائكة والغري واضحة واليت 
بطنته يف موضوع الزواج لتلبية مآربه من صفةة الزواج، وهو ما تشم مطنها رائحة استغالل األب ال

التخلص من استغالاها للوصول ل ى أمالك زونها، وكطنموذج اهذه ( الزونة)ة البطنت يفضي ل ى حماول
، وكان الصور  عطندنا حالة عائشة بطنت حممد مع والدها حممد بن الوناس من عرش زاوية كطنته

اد  العدول، األخري قد زونها من أمحد بن أحممد القالب رغم علمه بأنه سفيه مطنذ نشأته؟ بشه
حبيث ال حيسن التصرف يف األموال، وبعد الزواج مت مطنحه حق التصرف يف أمالك زونها، لكن 
والد الزونة نصب نفسه مكان ابطنته فأصبح يبيع ويشقرتي لطنفسه دون مشاورهتا، األمر الذي دفع 

ستمراره، حكم بالزونة ل ى املقالبة مبحاسبة والدها، وبعدما تةرر وثبت لدى اجمللس سفه الزوج وا
 .2برد مجيع األمالك املباعة واسقرتناع الوالد لدرك املبيع وُيسلم األمالك املباعة للزونة

                                      
 .13/3/2946، 14ع،2922-2946 ،م،س 1
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حييلطنا عل  نزاع بني بطنت متزونة ووالدها عل  مرياث  7121ويف حكم آخر صادر سطنة 
ويعود الطنزاع ل ى ما بعد  -اينوالد  األو ى وزونة الث- فاطمة الزهراء بطنت نلول من عرش بوفادي

وفا  فاطمة الزهراء عطندما أقدم الزوج حممد بن املختار عل  بيع ربع نطنان نره له اإلرث مطنها، مث 
باع أخ البطنت حظه من اجلطنان والكل يف الشياع، فةامت البطنت أم احلانة بطنت حممد بن املختار 

وا عن ليطنوب ، ووكل الشرع مجاعة العلوشيةعل  املشقرتي عن طريق توكيل زونها احلبيب بن عبد اهلل
األمر بإعاد  تةسيم تركة ااهالكة من نديد ليحوز كل حةه  اإلخو  الغائبني، ومت حل اإلشكال

 .1وفق الشرع اإلسالمي

بيطنت عةود املطنازعات أن درنة اخلالفات مل تكن فةط بني اآلباء واألبطناء بل انتةلت لةد 
الدرنة الثانية يف سلسة الرحم أي ل ى األنداد، خاصة لذا تعلق األمر مبرياث أو وقف يشمل  ل ى 

كل هؤالء، ومن أمثلة ذلك حالة أمحد بن املصقف  بن أمحد مع ندته فاطمة الزهراء بطنت حممد 
حيث كان ابطنها املصقف  أوص  بالثلث يف أمالكه ألبطناء ابطنه أمحد واتصل به هذا األخري قبل 

نربم الصلح بيطنهما ها من غلة الثلث، وبعد املرانعة اد مستحةيه، مث قامت اجلد  تريد سدسونو 
 .2قلبات متر وسقا 2و زنطنا زرعا بكيل تامست02عل  أن يدفع اها 

بطناء عل  ما سبق ميكن الةول أن اجملتمع التوايت شكل لطنفسه عادات وتةاليد خاصة 
التعاليم اإلسالمية، حرصا مطنه عل  تكوين أسر  متماسكة، حيث تكون اخلقو  بالزواج، يف لطار 

األو ى متمثلة يف تعيني الفتا  أو ما يسم  بالتطنوير  مث اخلقبة مث الزواج الذي تشرف عليه مجاعة 
والذي هو -الةصر اليت يةوم فةيهها بعةد الةران بني القرفني بعد املوافةة عل  الصدا  ونوعيته 

مع تسجيل العةد يف نسختني تسلمان للزونني،  -الب حسب ما هو شائع يف املطنقةةيف الغ
واخلاص الذي بطناه الزوج، وذلك يف نو احتفايل  لتزف بعدها العروس مباشر  ل ى املسكن اجلديد

تمعا تعدديا، فلكلوري حمملة بكل املستلزمات الضرورية، والظاهر أن اجملتمع التوايت مل يكن جم

                                      
 .22/0/2969 ،12ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
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21/4/2942  
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ألسباب اقتصادية تتعلق بكلفة املعيشة املرتفعة، وأيضا ألعراف انتماعية ال تدعم هذا اخليار، لال 
واستةرار أغلبهم  أن هذه املرحلة شهدت زواج جلطنود نزائريني يف اجليش الفرنسي من فتيات توات

 .  يف عرش تيمي
انتماعية واقتصادية يف بيئتها الةصورية، ومل تذكر السجالت  ا  التواتية أدوار للمرأ  كان        

للمرأ  يف هذا اجملتمع الذكوري، وحتفظ لطنا العةود اجملاالت املختلفة اليت شاركت  ةاملالمح السوداوي
والتحبيس نانب الرنل سواء خاصة ما تعلق مطنها بفعل اخلري والصدقة أوتأسيس الزوايا  اها ل ى

وتربية والتملك واإلجيار  والشراء كالبيع  االقتصادي يا يف ممارسة الطنشاطلجياب ادور  عليها، كما لعبت
 .املاشية

بني أرضي زراعية ومياه، وعةارات سكطنية، تطنتةل بني أفراد األسر   تطنوعت امللكية يف توات
لية احلبس تربز بوضوح الستعمااها بشكل واسع، تعرب وفق آليات حمدد  ومتعارف عليها، لال أن آ

، يف حماولة مطنح األمالك لقرف وحرمان طرف بذلك عن ثةافة انتماعية أضحت سائد  يف توات
آخر، أو تفضل ملكية معيطنة بأفراد حمددين داخل األسر ن واستخدم نةل امللكية أيضا يف التعبري 

  .ن الكرمي من خالل ختصيص نزء من األمالك حلافظ كتاب اهللعن االحتفاء بالةرآ
عرفت األسر  التواتية جمموعة من الطنزاعات اختلفت يف طبيعتها ومستوياهتا، من اخلالفات       

الزونية املفضية ل ى القال  حىت قبل البطناء بسب ظاهر  غياب الزوج أو سوء املعاشر ، وصوال ل ى 
ال ونفةتهم بعد القال ، ويطنتةل الطنزاع يف املرتبة الثانية داخل األسر  ل ى الطنزاع حول حضانة األطف

األبطناء واألحفاد خاصة يف جمال القرتكة واستغالل أمالك األبطناء، أو حماولة حرمان فئة من القرتكة 
 .وهي مستحةة اها



 

 
 

 
 

صور من التفاعل االجتماعي داخل : الثالث الفصل
 0091-0011المجتمع التواتي 

 
 

 والعادات الجنائزية الدينيةالمناسبات : الا أو 
 التكافل والتعاون االجتماعي: ثانياا 
 عات االجتماعيةزانال: ثالثاا 

 
 



 2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ................................................الباب األول
 

711 
 

 االحتفالية قةوسالممارسة  يةخالل مرحلة االحتالل الفرنسي استمرار  عرفت توات
 صاحلنيال اهلل ألولياء تةديساو ةام ختليدا واملواسم الشعبية، اليت تديطنية الطناسبات امليف  املعهود 
من أمالكهم  عل  اختالف فئاهتم ، فبذل السكانبزهدهم وتةواهم - عطند العامة – عرفواالذين 

 الشخص ومكانته االنتماعية، فأضحت مرتبقة بةيمة ملطناسبات اليت أصبحتالستمرار هذه ا
له  ا  ثةافي ا  عطنها، وشكلت بذلك موروث زلأو التطنا من املعتةدات اليت ال ميكن التخلي ا  بذلك نزء

له  تمجيع أفراد اجملتمع، ومثلما تعامل اإلنسان التوايت مع أفراحه كان طةوسه الرمزية اليت حتقرتم من
فراده برزت نزاعات وضمن حركية اجملتمع اليومية بني أ .تتعلق بأقراحه وأحزانه وتةاليد أيضا عادات

بيعتها، كان جلماعة الةصر دور يف حل الطنزاعات البسيقة مطنها يف مستوياهتا وط وخالفات تبايطنت
توى الةصر، فيتم رفعها ل ى بأساليبه العرفية، أما الطنزاعات املتشعبة اليت ال اجد حال اها عل  مس

 .للبث فيها بشكل هنائي احملكمة

 المناسبات الدينية والعادات الجنائزية: أوالا 
 :المناسبات الدينية والمواسم -0

مطناسبات احتفالية ديطنية تشقرتك فيها معظم الةصور التواتية اها ممارساهتا  مطنقةة تواتتشهد 
، (ختم الةرآن مجاعيا)وطةوسها اخلاصة، من تةدمي ونبات القعام املتطنوعة والدمسة، وقراء  السلكة

 حسب عاد  كل قصر، أو يومني ا  يوم حبضور الضيوف من مشايخ وأعيان وأصدقاء، وتدوم الزيار 
لما تكون باحلساب الشمسي أو الةمري، لال أن معظم الزيارات اليت  ،وهي مطناسبة تةام سطنويا

ترتبط بذكرى وفا  األولياء مت حتديد وقتها بعد عملية نين احملصول الزراعي من قمح وشعري وذر ، 
االحتفال : ب الةمري مطنهاأما االحتفاالت الديطنية فهي ترتبط مبطناسبات معيطنة حمدد  ضمن احلسا

 .باملولد الطنبوي الشريف، وعاشوراء
يرتبط االحتفال باملولد الطنبوي بذكر مولد الرسول صل  اهلل عليه :المولد النبوي الشريف -أ 

يعم ربوع الةصور التواتية، تطنقلق االحتفاالت ألول، وعليه يكون احتفاال سطنويا ربيع ا70وسلم يف 
، من طلوع شهر وتريدالت ةة متي وبالضبط قصر أوالد لبراهيمالكربى يف مطناطق خاصة من مطنق

، ويف بعض العةود الشرعية يسمون شهر "السبوع"مطنه املعروف باسم  71ربيع األول ل ى غاية 
واملطناطق اجملاور  كتيميمون، وكمثال  تةديسا اهذا الشهر املعظم يف توات" الربيع الطنبوي"ربيع األول بـ
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أوائل ربيع الطنبوي عل  صاحبه أفضل الصال  وأزك  سالم عام لحدى وسبعني :" عل  ذلك قوله
 .1"وثالمثائة وألف

تطنقلق االحتفاالت من فاتح شهر ربيع األول عرب كافة الةصور ويف بعض اجلهات من  
م مبا يعرف ئد الوترية يف مدح الرسول صل  اهلل عليه وسلمطنتصف شهر صفر، بةراء  الةصا

، أما الطنسو  (ااهمزية)املدح البن مهيب والبغدادي والبوصريي يف قصائد ، لضافة ل ى"البشري"بـ
يف مدح الطنيب حممد صل  اهلل عليه وسلم، ويف ليلة الثاين  يةمن بضرب الدفوف املصحوبة بأغان  ف

تخلله مدائح ودروس ديطنية ل ى غاية طلوع كل قصر، تيةع حفل اهيج حسب عادات  عشر 
، 3ربيع األول 71و 70مطنه أي  2الفجر، أما االحتفاالت الكربى فتةام يومي املولد والسبوع

، وقصر زواية الشيخ حممد ، وقصر زاوية كطنتهوتريدالت حتتضطنها قصور بعيطنها كةصر أوالد لبراهيم
وأغرمامالل، تةام خالاها قراء  مدائح ديطنية مجاعيا والوقوف  املغيلي، وقصر بوعلي بن عبد الكرمي

 احلضر  وبرزانة وقرقابوللبارود و عل  بعض األضرحة لةراء  الفاحتة، كما تةام رقصات فلكلورية 
 :4للفر  املمثلة للةصور اجملاور ، ومن صيغ فرقة البارود اليت يتم ترديدها يف هذه املطناسبة

 صلو عليه بصال  البصريي والبغدادي    وبكا احلاليب يف مدحو حممد    
 :ومطنها أيضا
 الدنيا بطنور الشفيعزاد الرسول يف هنار اثطنني وعشر  يف الربيع     ضوات األرض والسما و    

                                      
 .21/1/2921 ،10ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
أن والد موالي الشريف  ،الصديق معتمدا عل  الروايات الشفوية ولد بتوات يذكر احلاج أمحدعن تأسيس احتفالية امل 2

( أو حادثة)رأى رؤيا ،البوعالوي البامحو حاني الذي كان مداوما عل  قراء  صحيح اإلمام البخاري مبجلس الشيخ الزنلوي
وهو ما دفع  ،م29/هـ21وكان هذا يف الةرن  ،مبولد الرسول صل  اهلل عليه وسلماهذا اجمللس دفعته ل ى لقامة احتفالية 

الصديق احلاج : للمزيد انظر.  الحتفالية املولدبزاوية كطنته هم املؤسسني الباحث ل ى اعتبار الشرفاء أوالد السي محو بلحاج
 ،اجلزائر ،نريد  اجلمهورية ،.."القةس وداللة الرمز..لية املولد الطنبوي بتوات عرش أوالد السي محو بلحاجاحتفا:"أمحد
 .24ص ،2/1/1729 ،3472ع
 .101ص ،1ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 3
 .690-693ص ص  ،املرنع السابق: د أبا الصايف نعفريأمح 4
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وبالضبط من ضريح  من قصر بوعلي تبدأ االحتفاالت الشعبية يف عرش زاوية زاوية كطنته
دالالهتا التارخيية  املغيلي، أين يتم تسليم راية الشيخ املغيلي، اليت اها الشيخ حممد بن عبد الكرمي

وهطناك حتضر رايات شرفاء أوالد  واالنتماعية، حيث تطنتةل الراية من الضريح ل ى قصر بوعلي
ليةاع، مث وزاوية كطنته حبلةة السكايت بدون  ، وبعد ذلك تةوم فرقة بارود بوعليالسي محو بلحاج
ل ى اجلهة الشرقية من الةصر، وهطناك تؤدى رقصة الصف مث حلةة برزانة ( احللق)تطنتةل كل الفر 

 .1اجلماعية، لتأخذ بعد ذلك ُكل فرقة حلةة بذاهتا
ولذا كانت هذه االحتفاالت الديطنية اهذه املكانة يف قلوب التواتيني، فةد وقفت عل  عةود 

ملولد الطنبوي واالحتفال به، قصد التكفل بالضيوف ومتقلبات خاصة با ا  حتمل يف طياهتا أوقاف
 عرش تامست االحتفال، ففي صور  واضحة  جند ااهالك  عبد الرمحن بن عبد اهلل من بلد تيقاف

مد الشيخ بن ، ونفس األمر يف وصية حم2يوقف عل  املولد الطنبوي حبة ماء من فةار  أنرم وغرم
، ناء يف وصيته بأنه مىت وافته املطنية فإنه تصد  عل  مساند البالد مبانلني من عيس  البعالوي

 .3يعدوش ونصف مانل عل  املولد الطنبوي
املولد الطنبوي، ويظهر  كانت حتتفل عل  طريةتها ب  واجلدير بالذكر أن كل قصور توات

حتفال باملولد بني الرنال والطنساء فالكل خيتص بعادات معيطنة ميز يف االكذلك نوع من الت
 .مطنه واملعروف بالسبوع 71يباشرها من طلوع شهر املولد ل ى غاية يوم 

اعتىن التواتيون بالةرآن الكرمي حفظا ودراسة، وهذا االعتطناء يكون أول األمر : ختم القرآن -ب 
، من خالل مظاهر احتفالية تصاحب القفل مطنذ (أقربيش)حتبيب القفل ل ى الةرآن والكتاتيب يف 

دخوله أقربيش أين يةام له حفل اهيج يرتدي خالله ثياب نديد  وتوضع له احلطناء املزيطنة ليد 
القفل، ويصحب القفل معه ل ى لةربيش يف يومه األول التمر واحلليب لتالميذ الكّتاب، أما 

ت الغطنية فتةدم ونبة طعام، وتةدم للمعلم هدية متمثلة يف صاع من التمر أو حبات بيض العائال
، وعطندما يستظهر التلميذ كتاب اهلل كتاب اهلل حفظا ، يكون التلميذ هطنا قد (أفستوح)تعرف بـ

                                      
 .24ص ،املرنع السابق ،احتفالية املولد الطنبوي:الصديق احلاج أمحد 1
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .26/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
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أهن  مرحلة التعليم يف أقربيش،حيطنها تةيم له عائلته احتفاال اهيجا يستدع  لليه الضيوف من 
ور اجملاور ، ويلبس التلميذ خالاها ثياب نديد  ويقاف به داخل الةصر، لتمطنح له العائالت الةص

 .1هدايا متطنوعة حسب االستقاعة
ن أو أحدمها تكرميا اهلل من طرف أسرته ميطنحه الوالدا لتلميذ احلافظ لكتابواحتفاء  با

نطنان وماء يتميز اها  خاصا يتمثل يف صدقة متمثلة يف لفراده جبزء خاص من أمالكه، يف شكل
ا حالة أمحد بن علي مع زونته عن لخوانه، ويف هذا السيا  تقالعطنا العةود بطنماذج متعدد ، مطنه

أشهد كاتبه أنه :"نصهما ا هن تصدقا عل  ابطنهما حممد بصدقة يوم ختم الةرآن، ناء فياللذي
موالي علي بن موالي تصد  عل  ابطنطنا حممد يوم ختم الةرآن الكرمي باجلطنان املستفاد من يد 

بل نصف اجلطنان املذكور، ونصفه تصدقت به أمه مع سةيه مثطنني ماء من فةار  أندل  الكبري
تكون سةيا له، صدقة عامة مبتلة ال رنوع فيها وال ندامة قصد بذلك ونه اهلل العظيم وونه 

الذي تربع عل  ابطنه حممد احلافظ لكتاب  عبد الةادر البحامدي، وحالة أمحد بن 2"الةرآن الكرمي
اهلل بطنصف مثن من املاء املعد للسةي من أصل فةار  يوسف أعزيز ومثن من أصل فةار  تةرفنت 

عل  ابطنه احلاج بعد  ، وتصد  علي بن اجلياليل البلحاني3وذلك نظري حفظه الةرآن يف الةصر
مع سةيه  حفظه الةرآن العظيم جبطنانه الذي اشقرتاه من األشرف موالي حممد بن موالي عبد اهلل

 .4ـريڤـاڤلفـمن املاء مثانية خراريب من أصل خلط ا
د عل  أبطنائه وصفا ملا تصد  به والده عليه يوم حفظه كتاب وتضمطنت هبة املربوك بن حمم

، ويف رسم عمرى عةدها القالب 5اهلل تعا ى، متثلت تلك الصدقة يف نطنان يعرف جبطنان املختار

                                      
 .243-246ص ص ،املرنع السابق ،القات الثةافيةالع: مبارك بن الصايف نعفري 1
 .22/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .10/1/2926 ،222ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .22/4/2924 ،633 ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 4
 .29/9/2942 ،212ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
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امبارك بن القالب عبد اهلل عل  أوالده، بيطنت بأنه تصد  عل  ابطنه أمحد يوم ختم الةرآن الكرمي 
 .1الت أزيزاببطنت خنلة اجاز  الكبري  مع خن

مطناسبة ديطنية حيتفل اها العامل اإلسالمي بالصيام ولخراج  يعد هذا اليوم: موسم عاشوراء -ج 
يا للصبيان، ويةام هذا املوسم يف االصدقات وتوزيع الزكا ، وتبادل الزيارات بني األقارب وتةدمي ااهد

وزانلو، بتةدمي رقصات  العاشر من شهر حمرم حيث تكون االحتفالية الكربى به يف قصور متطنقيط
فلكلورية وحضور الضيوف من خمتلف املطناطق حلضور طةوس املطناسبة املتميز ، وملا الذكرى يف 

األشاين نصف مانل من  الةلوب من أثر عظيم فةد خصص اها احلاج امبارك بن حممد عبد اهلل
، وتدل الصد  عل  ونود نوع معني من القعام 2صدقة لبكر  يوم عاشوراءفةار  أنرنج الكبري 

 .الذي يتم أعداده خصيصا مبطناسبة االحتفال بعاشوراء
يةيمه  وني عبار  عن احتفال أو طةسالزيار  يف مفهومها األنثربول: يـانڤرزيارة ال -د 

، ال خترج أخبار صالحهالصاحل املتواتر   الةصوريون يف وقت حمدد من السطنة لحياء لذكرى الويل
ة عن كوهنا عملية لتحيني حادثة مةدسة كذكرى موت الويل أو ظهور كراماته، وبالتايل فهي عملي

تةام فيها خمتلف القةوس الديطنية كةراء  الةرآن وبعض األذكار اسقرتناع لتلك الذكرى املةدسة، 
جسيد الفعلي للتدين الشعيب ، وتعد الزيار  الت3وطالء الضريح والرقص مبختلف القبوع الصحراوية

خل فيها االعتةاد بكرامات األولياء ومراسيم االحتفال وتةدمي ادتاملشتمل عل  ممارسات وعةائد ي
ااهبات والطنذور، وميثل يوم الزيار  فرصة للسكان من أنل زيار  الضريح للحصول عل  الربكة أو 

 .4تةدمي ااهبات يف ظل عدم توفر الفرصة طيلة السطنة

                                      
 .29/9/2969 ،69ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .22/2/2911 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
ـاين ڤزيار  الر–املةدس والةبيلة املمارسات االحتفالية لدى اجملتمعات الةصورية باجلطنوب الغريب اجلزائري : الصديق تياقة 3

، اجلزائر، نامعة وهران، يةلشراف د حجيج اجلطنيد، كلية العلوم االنتماع،  رسالة دكتوراه يف علم االنتماع -منوذنا
 .229ص ، 1726-1724

 .39,294ص ص ،املرنع نفسه 4
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 -يف الوقت احلايل- ـاينڤربزاوية الشيخ موالي عبد اهلل ال( الزيار )مراسيم االحتفالتطنقلق 
هذا املوعد احملدد عبار  عن تطنقلق قبل ( سلكة)ماي من كل سطنة، لكن هطناك والئم 7م صبيحة يو 
مت حتبيسها اهذا الغرض، ومن  ـاينڤرال تةام من أحباس لشرفاء أسر  الشيخ موالي عبد اهلل سالكي

وفةر   من أولف يني لفةر  زاوية حطنيونـانڤر يف هذا اليوم استةبال الشرفاء الـاينڤرالعادات زيار  ال
يف حماكا  للمالقا  اليت متت بني موالي  ،ـاينڤرةة السبقايا خارج قصر زاوية اليف مطنق قصر بود 

، من أنل التصاحل بعدما كانا متخاصمني، بعد 1والشيخ املربوك البوداوي ـاينڤرلك الد املعب
 .2الفاحتة عل  أرواحهم  يار  أضرحة الشرفاء بالزاوية مع قراءاملالقا  يتونه الوفد ل ى ز 

 حتتاج هذه املطناسبات اخلاصة ل ى مداخيل كبري  قصد التكفل بالضيوف الةادمني ل ى الزاوية
 للزيار ، وقصد تأمني نزء من هذه املصاريف مت ختصيص أحباس من طرف أنداد الشرفاء مطنها ما

صص للزيار  ومطنها ما هو خمصص للسالكي املةامة بالزاوية، وما يثبت ذلك ما وقفطنا عليه هو خم
 عل  عةد صلح عل  مع مجاعة الطنفيس ـاينڤربن موالي عبد اهلل ال من قيام الةايد موالي احلسن

الكبري ، فتم االتفا  عل  أن جمموع  خراصة املاء املخصص للزاوية والسالكي من فةار  الطنفيس
 .3حبة 21املاء التابع اهذا الغرض هو 

من املطناسبات األخرى اليت كانت موضع اهتمام العامة واخلاصة : زيارة شيوخ الطرق الصوفية -ه 
الصوفية املطنتشر  بتوات، حيث ختصص مثل هذه املطناسبات  بتوات، زيار  أحد شيوخ القر 

لاللتةاء باملريدين ومجع الزيارات ولعقاء األوراد، ومن بني القر  الصوفية املطنتشر  بتوات القريةة 
القيبية اليت كان حيظ  شيخها عطند الةدوم بكثري من االحتفال والتةدير الذي يقرتتب عليه أعباء 

 –، كانت زيار  الشيخ موالي التهامي 7122ةصر املستضيف، ففي سطنة مالية تتحملها مجاعة ال
واجد اجلماعة ، ورمبا كان ذلك بأمر من السلقات الفرنسية ل ى توات -ن املغربيةاشيخ زاوية وز 

                                      
 ،والشيخ عمر بن عبد الةادر التطنالين ،الونةايل درس عليد الشيخ حممد بن عبد اهلل: الشيخ حممد بن املربوك البوداوي 1

: انظر ترمجته. م2092له قصائد  كثري  يف مدح الرسول صل  اهلل عليه وسلم تويف  ،بن عمر التطنالينوالشيخ عبد الرمحن 
 . 171ص ،املرنع السابق ،العالقات الثةافية: الصايف نعفريمبارك بن 

 .191ص ،املرنع السابق ،الصديق تياقة 2
 .2/0/2940 ،103ع ،2922-2946 ،م،س 3
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نفسها يف مأز  لقامة وليمة يف مستوى شيخ القريةة، وكانت من أهم املوارد املالية  ةاملستضيف
أن أرباب  7122، ومما ناء يف عةد بيع سطنة ـار ڤالفـللجماعة تأيت من بيع األرض البور أو مياه 

 ودور 122فةار  مبوس  بتمي باعوا حملمد القيب بن الشديد مانال وأحد عشر قرياطا بثمن قدره 
 .1من أنل التكفل مبصاريف زيار  الشيخ موالي التهامي

 عل  عطندما أقدمت مجاعة الةصر عرش تامست ورونفس األمر جنده كذلك يف قصر باعم
، من أنل تسديد ضريبة الكريف والتكفل مبصاريف زيار  شيخ زاوية كرزازبيع أرض بيضاء ملك اها 

 الشيخ سيدي أحممد شيخ الزاويةوأردفوا اجلماعة املذكورين عليه زيار  املرابط األنل :"فيما نصه
ومع ...الكرزازية الكبري ، فاتفق رأي اجلماعة املذكورين عل  بيع الفضاء الذي هو قبلة قصبتهم 

  . 2"ووكل ذلك يف عد  أحدى وأربعني مائة دور ...ذلك عشر  حبات ماء غري سبع قراريط
 لالعن طريق االحت قد تسربت ل ى توات سيحيةأن ظاهر  االحتفال باألعياد امل ويبدو

مطناسبة رمسية حيتف  اها، وذلك بدعو  الةياد وأعواهنم ل ى  االحتفالالذي حاول نعل  ،الفرنسي
 حضور هذه املطناسبات وهتطنئة الفرنسيني بالعيد، فةد ناء يف رسالة بعث اها حاكم ملحةة توات

، ل ى كافة الةياد السالم من سعاد  السيد الكمانده حاكم ملحةة توات":، بةوله ى مجيع الةيادل
يطناير  لألعيان املسلمني يوم السبت فاتح [الشاي] مفأنين أقد مبطناسبة العام اجلديد: عليكم وبعد

، ويف نفس 3"ذلك اليوم والسالم الحةة، ويسرين أن حتضرو امل [أمام] عل  الساعة العاشر  صباحا
فحوى رسالة معايد   ، ومما ناءاملطناسبة كانت تبعث ل ى الةياد رسائل املعايد  مبطناسبة العام اجلديد

وبعد مبطناسبة رأس السطنة اجلديد  نتمىن لكم ولعائالتكم وسكان عروشكم ااهطناء والسرور، :"مطنها
ي ملصلحة اجلميع، وكل واحد ونقلب اهلل أن يعيطنطنا وأياكم يف حكم عروشكم، وأنكم ختدمون مع

 .4"جيعل جمهوده، ويتم ااهطناء لطنا ولكم يف البالد مجيعا والسالممطنا 

                                      
 .67/6/2926 ،204ع  ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 ،باعمورن فطنوغيل ،(شيخ مجاعة قصر باعمور)بيد احلاج العابد دحان بيع أرض بيضاء عل  يد مجاعة قصر باعمور، وثيةة 2

 .أدرار
  .وثائق خزانة بن الوليد ،19/21/2929 ،422ع ،اد مبطناسبة العام اجلديدهتطنئة ل ى الةي :حاكم ملحةة توات 3
 .وثائق خزانة بن الوليد ،62/21/2929 ،د ر ،هتطنئة مبطناسبة العام اجلديد: تواتحاكم ملحةة  4
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  :العادات الجنائزية -0
آخر عهده  لدنيا واآلخر ، وهو بالطنسبة لإلنسانا بني عامل يعد املوت املرحلة الفاصلة ما

نيا أما بالطنسبة ألهله فهو حدث مؤمل يدخل العائلة يف حالة من احلزن واخلوف، ومبا أن بالد
 ، فةد تضمن سجالت دو وأن أيامه معد يف الدنيا لن يدوماإلنسان املسلم يعرف بأن مصريه 

ختص قراء  الفاحتة أو السلكة وكيفية و  وفا  املوصي،بعد  هاذيتطنف متعدد ، يتم وصايااحملكمة 
وصية موالي أمحد بن موالي حممد بن  طنه، ومن الطنماذج اليت بني أيديطناطنازته وأين يتم دفاجهيز ن

هلل  بالوحدانية وامللك واأللوهيةقراره ، حبيث يبدأ وصيته بإموالي أمحد فيما خيص اجهيز نطنازته
به لرسوله حممد صل  اهلل عليه وسلم بالرسالة والتبليغ، مث يوصي بأنه مىت أمّل يشهد و  وحده،

اجهيزه وفق حادث املوت فأنه يوصي بالثلث من أمالكه ألوالد أبطنائه الذكور، كما أوص  بأن يتم 
مخسة عشر دراعا من احملمود لكفطنه، وثالثة أقصاع من الةمح لسلكته األو ى :"ما ورد يف الوصية

، وور وملن غسله زوج د وواثطنا عشر كيلوا من اللحم وزوج كيل من السمن، وحلجاب السؤال دور 
، ولعشاء الةرب قمح كوز، وجلعل املار  عل  الةرب قصعتني من ووملن يصبح عليه يف الثالثة أيام دور 

التمر وستة أزنان من الةمح، وملن يد  احلطنوط زوج افرنك وحممل املاء وملن أت  باألحجار 
ثل هذه ، وتوضح الوصية أهم العادات املتبعة يف م1"والباقي عل  العاد  اجلارية وور نصف د
طنوط احلب هاحملمود، مث تغسيل امليت وتكفيطنه مع دهطن ت، بداية من لعداد الكفن من نوعاملطناسبا

، مث حفر الةرب يف األرضيات الصلبة أو بطنائه يف األرضيات الرملية، وبعد املصطنوع من مواد معيطنة
املال ويف الغالب مبلغ من ( احلجاب)يةوم بتثبيه يف قربه  نمليف وصيته الصال  عليه ودفطنه خصص 

قراء  )، مث يأيت الدور عل  السلكةملن قام باحلفرعشاء الةرب ونبة يكون اإلمام هو احلجاب هطنا، 
وما يتم لعداده اها من القعام ومةدار اللحم املخصص للسكلة اليت ( الفاحتة عل  روح امليت

ده من قمح ومعه ققعة من طعام يتم لعدا -يف الوصية-ستدع  اها ساكطنة الةصر، واملكونة هطنايُ 
 .حلم فةط

                                      
 .6/6/2942 ،273ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
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بعد وفاته، حيث  هأيضا وصية ألهلة تتعلق بتجهيز  وترك حممد الشيخ بن عيس  البعالوي     
لكفطنه اثطنا عشر  ن خيصصولرسوله بالطنبوء  والرسالة، وأوصي بأ ضمطنها شهادته هلل بالوحدانية

وأوقية حلمالني املاء، وأوقية ملن يعد احلطنوط، ونفس املبلغ ملن حيضر احلجار ،  ،ذراعا من الكتان
 ،كما1وللغسال مثةال، ومن حيفر الةرب له كوز من قمح، والسلكة حدد لقعامها قصعة من قمح

كحالة اجهيز ااهالك حممد بن علي والذي مت   ةود تكلفة اجهيز امليت بصفة عامة،ورد يف بعض الع
، ويف اجهيز ااهالك أبا 2من تركته تكون يف مةابل ما مت لنفاقه عل  اجهيزه ودور 22 لخراج مبلغ

 .3وثالثة فرنك ودور 21سامل بن حممد األدغاغي مت لنفا  
لن االعتةاد بربكة األولياء الصاحلني يف حياهتم  :ادة التبرك باألضرحة والقسم  بأوليائهاع -

 معا بربكتهم، وحماولة استجالب هذهل ى متجيدهم وتعظيمهم ط وبعد مماهتم تدفع بسكان توات
الربكة لةضاء بعض حوائجهم أو لدفع بعض املصائب واملضار عطنهم، كما أن لألساطري اليت 

تأثري كبري عل  الذهطنية التواتية  اهذه األضرحة هاما  يف اتساع شعبيتهم، فأصبح نسجت حواهم دورا  
يث يقلب من الشخص املتهم حىت يطنفي التهمة عن نفسه بأن يؤدي خاصة عطند اخلصومات، ح

اليمني يف ضريح ويل مشهور باملطنقةة، ومن بني األضرحة اليت وردت يف عةود السجالت وكان يتم 
وقد  .، وضريح الشيخ موالي سليمان بن عليـاينڤراللجوء لليها للةسم عطندها ضريح الشيخ ال

بو عمامة بن أمحد مع أيب مجعة بن مطنازعة بني ا: ا اجملال نذكر مطنهاوردت عد  حاالت يف هذ
عل  خراصة ماء فةار ، فوقع اليمني من اخلراص أيب مجعة بأنه دفع مةابل  ـانڤرقدور من عرش 

 .4ـاينڤراملياه من الةمح بضريح الشيخ ال
مع ابن عمه موالي  ني موالي السعيد بن موالي عبد السالمويف حالة نزاع قائم ب 

وبعد ذلك طالبه باليمني فتربع به "ة عمتهما املتوفية ناء فيها عل  غل الشريف بن موالي لمساعيل

                                      
 .26/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .17/0/2921 ،29ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .13/6/2963 ،61ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .17/3/2946 ،23ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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لالعتةاد الراسخ  ، ونظرا  1"أبرأه من اليمني حبضر  العدول وملا قدما لضريح الشيخ سيدي سليمان
فةد يقلب من أحد املتطنازعني الةسم حبق الويل عطند  بةداسة الشيخ موالي سليمان بن علي

بقلب سيدي حممد الصاحل بن  حلف أمحد بن قدور اخلطنفوسي"رحيه، فةد ناء يف عةد ما يلي ض
سيدي أمحد بن احلاج حممد الصاحل لدى ضريح الشيخ سيدي سليمان بن علي قائال باهلل الذي 
ال لله لال هو  عامل الغيب والشهاد  وحق هذا الربكة الشيخ سيدي سليمان أن ما شهد به 

 .2"والدي لصحيحااهالك لورثة ... ةاليت بذم والشاهد من نصييب من أربعمائة دور 

 التكافل والتعاون االجتماعي : ثانياا 
حث اإلسالم عل  التكافل االنتماعي بني الطناس من خالل بذل املال يف أونه اخلري 

جمتمع متوازن ومتعاون عل  مستوى  لجياداملتعدد  قصد حتةيق غايات ومةاصد انتماعية، مطنها 
وبيطنها ورغب فيها باعتبارها الوسيلة ااهامة  سالم أبواب اإلنفا األسر  واجملتمع، وقد حدد اإل

ل اهلل، من أنل التةرب ل ى اهلل ينفا  املال وبذله يف سبا إلللتكافل والتضامن االنتماعي ومسار 
 . تعا ى ورناء ثوابه اجلزيل يف الدار اآلخر 

لصالح الطناس وأن يعيشوا حيا  آمطنة مقمئطنة، من  يوالغاية من التكافل االنتماعي ه
ضمان احلد األدّن من املعيشة للسكان، وتوفري املستلزمات الضرورية من أكل وشرب  خالل

امل والفةراء ولباس، ومحاية الفئات ااهشة داخل اجملتمع كرعاية األطفال ومحاية األيتام واألر 
الشريعة اإلسالمية عل  اإلنفا  يف ونوه الرب واخلري عرب وسائل متعدد   ضواحملتانني وذلك حب

اليت سامهت يف التعاون عل   ،األحباس والوصايا والصدقات وااهبات وغريها من أونه الربمطنها 
  .3الرب والتةوى واليت أقامها اإلسالم لألفراد من أنل حتةيق التكافل االنتماعي

يف حتةيق التكافل االنتماعي والتعاون بني فئات  هاما   نفا  اخلريي دورا  كان ألونه اإل
من خالل صوره املتعدد ، ومظاهره املختلفة واملتمثلة يف رعاية األطفال  اجملتمع داخل توات

                                      
 12/21/2949 ،622ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .  21/9/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 2
 .02-40ص ص ،س.د ،م.د ،دار السالم للقباعة والطنشر ،التكافل االنتماعي يف اإلسالم :عبد اهلل ناصح علوان 3



  2931-2977احليا  االنتماعية بتوات ...............................................الباب األول
 

711 
 

يف املرحلة  املساند والزوايا، وهذا األمر ليس بالغريب عل  تواتعل   حبيسوالفةراء واأليتام والت
اياها املطنتشر  عرب املطنقةة واملؤسسة يف معظمها من أنل تةدمي رفت بزو عُ  املدروسة، مادام أن توات

ل ى أن كل  باإلضافةالقعام واملبيت لعابري السبيل يف وسط صحراوي تطنعدم فيه املراكز اخلدماتية، 
 أعرافهاختصص أماكن الستةبال الضيوف حسب كانت ممثلة يف مجاعاهتا   قصور توات
التكافل  وظفت يف حتةيقما هي اآلليات اليت : السؤال الذي يقرح نفسه هطنا، و 1وتةاليدها

 االنتماعي بني األفراد واجلماعات؟ وما صوره املختلفة؟ 
يعد اإلحسان من اخلصال احلميد  يف اإلسالم اليت اجلب : ذوي القربىاإلحسان إلى  -7

 حتةيق الغاية من الزواج الذي ك مدعا  ل ىبني الزونني فذا املود  والتعاطف، وما أمجله لذا كان
يةوم عل  املود  والرمحة والسعاد  بني الزونني، وحتمل عةود احملكمة تسجيل لبعض مظاهر 

عبد اهلل بن  التكافل بيطنهما خاصة من الزونة يف ااجاه الزوج، فهذه السيد  أم اخلري بطنت حممد
قين جبميع انية قد تصدقت عل  زونها عبد الرمحن بن عبد الةادر املر احلاج عبد الوهاب التطنال

، نطناهنا وسةيه من املاء مخس موانل غري سدس من فةار  أنرنج الصغري بأوالد أوشن عرش تيمي
أبطناء  إحسانه لليها يف حياهتا، والةيام عل  تربية اليتام  منبمال الرب عوذلك نظري ما قام به من أ

زونها السابق، حيث نعلهم يف مطنزلة أبطنائه، وعطندما أراد زونها الذهاب ل ى املشر  ألداء فريضة 
وعاونته "احلج رأت هذه الزونة أن حتسن لزونها له كما أحسن لليها بأن تصدقت اهذه الصدقة

 .2"عل  حج بيت اهلل احلرام -أي اجلطنان-به
 يف موالي املهدي بن موالي أحممد املكيديومن صور اإلحسان بني الزونني حالة الشر 

الذي تصد  عل  زونته اللة فاطمة بطنت موالي احلسني بكل ما يف بيته من األفرشة واألثاث 
ا له ، وهذه الصدقة  تأيت نظري طاعته"قاصدا  بذلك ونه اهلل العظيم وثوابه اجلسيم"والبهائم، 

وقيامها عل  شؤون البيت الداخلية واخلارنية، وذلك لكون الزوج عانزا  يف مكانه، ويضيف الزوج 
نه ظلمها وتعدى عليها فاهلل أو خاصمها أو طلب مطنها حماسبة فإ أن من نازعها"يف وصيته 

                                      
  .47-60ص ص ،املرنع السابق ،البكرية الزاوية: عبد اهلل بابا: للمزيد انظر 1
 .24/2/2924 ،694ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
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، وقصد محاية الزونة من احملاسبات اليت تعةب وفا  1"خصيمه ويطنتةم مطنه يوم الوقوف بني يديه
الزوج، فةد أشهد الزوج موالي املهدي بن موالي أحممد بأنه أبرأ زونته يف مجيع التصرفات اليت  
كانت تتصرف فيها من أمالك الزوج، وال حماسبة عليها، وأن سبةت وفاته فال سبيل ألحد عليها 

 .2وهي مصدقة فكل ما تةوله
عل  أوالده الذكور واإلناث، بأن  ياو تيمال س عةده الشيخ أمحد بن حممدويف رسم حب

، وهذا العمل له أمهية  3أدخل يف مرنع احلبس بطنت أخيه وأنزاها مطنزل بطناته يف االستفاد  من احلبس
الوحيد  بعد كربى يف توطيد أواصر األخو  بني األخو  وبني أبطناء العمومة، وخوفا عل  غنب البطنت 

وفاته من طرف لخوهتا الذكور، جلأ حممد بن حممد عبد الةادر املراقين عل  تعني نصيب البطنت 
الوحيد  من تركته يف حياته بأن عني اها نصف أندل أوال د أونةال بتيمي املسم  باحلفر  مع 

ما يطنواها أنه عني وحةق يف نفسه "سةيه الطنصف من فةار  أندالون، وقال حممد يف رسم الوصية
 .4"بني لخواهنا من غري تعب وال مشةة

ومما يلفت الطنظر يف ظاهر  األحباس والصدقات بني ذوي الةرىب أي بني العم وأبطناء األخ 
أو بني األخت واإلخوان توظيفها يف حالة عدم ونود ورثة أبطناء يطنتةل لليهم املرياث، ومن الصور 

عل  أخويه  املرابط حممد بن علي بن بلةاسم لغمارييف هذا الباب الصدقة اليت قام اها  ةاملسجل
، كما أوص  5"قصد بذلك ونه اهلل العظيم وثوابه اجلسيم"سامل وبلةاسم من األنطنة والديار، 

، ويف صور  6بثلث أمالكه ألبطناء أخيه سامل وعبد الةادر حممد الصديق بن احلاج عبد اهلل التطنالين

                                      
 .20/6/2943 ،د ر،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .20/6/2943 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .12/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
 .17/27/2922 ،9ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 4
 .11/4/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 5
 .1/21/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 6
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أخرى أعمرت الشريفة اللة مرمي بطنت موالي عبد الكرمي الربباعية عل  أبطناء أختها اللة شريفة 
 .1الذكور مطنهم واإلناث مجيع أمالكها من نطنات وديار ومياه

 يدع  فرنسيبيس قام به ضابط حتومما استجد يف نانب األحباس بالبالد التواتية، هو 
عل  بطنته فاطمة ومن سيزيد له من األوالد وأيضا نعل استفاد  والدهتا مسعود  بطنت " كيدوين"

، وجبعل استفاد  الربائب 2الكربان مع أبطنائها من غريه مدى حياهتا، وبعد وفاهتا يرنع ل ى أصله
 .ننيهطنا من احلبس يعد عمل يدخل ضمن الكفالة األيتام واحملتا

قرتبيته باليتيم ب العطناية حث ديطنطنا احلطنيف عل : رعاية المحتاجين من األيتام والسفهاء -1
          ﴿ةوله تعا ىل ا  مصداق ورعاية ماله

﴾3،  هاليتيم عانز عن لدار  أمالكه اليت نرها له املرياث من والديه، فأنوطاملا أن القفل 
حبانة ماسة ل ى الرعاية اليت يكفلها له اجملتمع من خالل وضعه حتت كفالة املةربني مطنه، ووضع 

ويكون قادرا عل  حسن التصرف يف أمالكه،  ،أمواله يطنميها له حىت يبلغ مبلغ الرشد عل  وكيل
 .4يف هذا الباب وقد سةطنا عد  أمثلة

  ﴿"ن الةاضي يةوم باحلجر عليه مصداقا لةوله تعا ىأما لذا كان الصيب سفيها فإ

             ﴾5  ويعترب
السفيه غري مؤهل عةليا يف نلب املطنفعة ودفع املضر  عن ماله، وبالتايل يصبح مال السفيه وكأنه 
مال اجلماعة التواتية، اليت تعمل عل  تطنميته واإلنفا  عل  السفيه من ماله، وهذا ما وقفطنا عليه يف 

، الذي أنرى معامالت مالية ببيع تسابيتحالة اليتيم عبد الكرمي بن أب أمحد ملعيزي من عرش 
ر اصدالةاضي إلاجلماعة ل ى التونه ل ى نزء من أمالكه بغري مثطنها احلةيةي، األمر الذي دفع ب

للةاضي بأن اليتيم " ثبوتا شرعيا"حكم حبق عبد الكرمي يتم مبونبه التحجري عليه، وبعدما ثبت 
                                      

 .17/2/2949 ،227ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .1/0/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .221اآلية  ،سور  األنعام 3
 (.والقفل املرأ )الثاينفصل  الباب األولنظر للمزيد عن طفل وحةوقه ا 4
 .2اآلية ،سور  الطنساء 5
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مجيع ما مت بيعه من  ن التصرف وال حىت حساب الدراهم، حكم بردِّ عبد الكرمي سفيه ال حيس
، وختم الةاضي حكمه مستطندا "بدون مشور  من مجاعة بضبط وعدالة فهو فاسد"أمالك السفيه 
عامله من اليوم ومن  ﴾       ﴿ ل ى قوله تعا ى

، وهي حالة مجاعة قصر بوحامد اليت شهدت بأهنم 1ببيع أو شراء دون مشور  فةد ظلم نفسه
مبذر ملاله سالك مسلك  وأنه وقت تارخيه سفيه"، يعرفون عبد الكرمي بن حممد بن املكي

واحلسن بن عبد السالم مت احلجر  امل بن عبد الرمحن مد السوحبسب شهاد  العدلني حم، "السفهاء
 .2عل  السفيه حتت سلقة أخيه الشاذيل يةوم عل  أمالكه جبلب املطنفعة ودفع املضر 

عطندما قامت  شهاد  مجاعة الشرفاء ببلد  من عرش تسابيت ونفس األمر حصل ببلد ااهبلة
سفيه مبذر ملاله ليس بعارف "من أن موالي أمحد بن موالي حممد بن موالي احلسني  املذكور

لتطنمية األموال ونظر املصاحل مل يظهر له رشد فيما سبق حىت اآلن وتصرفاته غري حممولة عل  
موالي علي :  مبوافةة اجلماعة مهاني، وبعدما ثبت ذلك للمحكمة الشرعية عيطنت له وكيل"الرشد

امل وموالي أمحد بن موالي حممد بن موالي احلسني يةومان عل  التصرف يف أمالك بن موالي ااه
موالي أمحد جبلب املطنفعة ودفع املضر  ومبا أن موالي أمحد املذكور  قد وقع عليه احلجر وكان قد 

 نربم الصلح بني الوكيلنيبأموااهم اليت دفعوها، اتصرف بأمالكه بالبيع واآلن قام املشقرتون يقالبون 
وأهل املقالبات عل  تةسيم تلك األموال عل  غلة متر وزرع ثالث سطنوات، يأخذون كل سطنة 

 .3الثلث من غلة نطنانات عل  يد الوكيلني
ويف منوذج أخر تدخلت عائشة بطنت احلاج القيب للحجر عل  أخيها عبد الرمحن كونه 

أخته ونادت يف  سفيها ال حيسن التصرف يف أمالكه بشهاد عدول البلد، وبعد ذلك قامت
 مسجد اجلمعة حبضور املصلني بأهنا ستدفع مجيع ديون أخيها عبد الرمحن املطنتشر  من عريان الرأس

مع الذكور  ومل يكن األمر حاصال  . 4، كما ألزمت نفسها بالطنفةة عليه مع عيالهل ى بن طلحة

                                      
 .9/4/2942 ،222ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .22/0/2941، د ر، 7122-7122، األح والقرت، س 2
 .26/27/2942 ،202ع ،2922-2946 ،م،س .11/21/2949 ،643ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .2/27/2924، 249ع، 7122-7127 ،م،س 4
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ناث نصيبهن من احلجر عليهن من طرف الةاضي، واحلالة هذه عطند فاطمة فةط، فةد كان لإل
 من عرش زاوية كطنته حيث قامت شهاد  مجاعة قصر تورير ـانڤربطنت احلاج علي التوريري من 

، من أن هذه الفتا  ال حتسن التصرف يف عل  يد الةايد األشرف موالي حلسن بن موالي عبد اهلل
 يةومعبد الةادر ت حجر أخيها األمور املالية، وأهنا ال متتلك ملكة العةل، وعليه مت وضعها حت

 .1عليها وعل  أمالكها
قد يدخل الوكيل يف نزاع عل  أمالك السفيه املتصرف فيها، قصد اسقرتناعها بعدما حدث 

، 7122أوت  72فيها من املشقرتي، واحلالة هذه وقفطنا عليها يف عةد مؤرخ بتاريخ التصرف 
وكيل أخيه ل ى احملكمة الشرعية  عطندما تةدم حممد بن موالي عبد الةادر من عرش زاوية كطنته

حبتني ماء من فةاريت وغزر وتغزر، وأن هذا  بشكوى مفادها اشقرتاء موالي أمحد بن موالي امبارك
أن :"البيع من أخيه غري صحيح لكونه مل يثبت رشده، وأد ى أيضا بشهاد  مجاعة بلدهم ناء فيها

، وبعدما ثبت لدى الةاضي شهاد  مجاعة بلده "البائع املذكور مل يثبت رشده وال يصح تصرفه
 .2بإرناع درك املبيع من ذمة البائعحكم برد كل األمالك املباعة، و 

هذه الظاهر  بروز  حبثا عن العمل، فةد ولدت ونتيجة النتشار ظاهر  الغياب عن توات
مشكلة األمالك املهملة اليت حتتاج ل ى الرعاية والصيانة ل ى غاية حضور صاحب األمالك، وحىت 

ن أضرار عل  األمالك األخرى خاصة ما تعلق مطنها ال تقرتك أمالك الغياب للضياع ملا اها م
  أمالك باألرض الفالحية، كانت اجلماعة بعد مشاور  اجمللس تةوم بتعيني وكيل أو وكالء عل

 من عرش زاوية كطنته حالة الغائب عبد اهلل بن القالب الصاحل الغياب، ويف هذا السيا  نذكر
واملتواند بتلمسان، وبعد ما استشعرت اجلماعة ضياع أمالكه عيطنت مبوافةة الةاضي أمحادو بن 

وكلوه وكالة تامة عامة مفوضة شاملة ملعاين التوكيل، الةول قوله "وكيال عن األمالك  القالب القيب
ن متاع الغياب عليه بابا  من أبواب الوكالة، فإ لما فعل مض  وناز، ومل يغلةواوالفعل فعله، ك

أشرف عل  الضياع ومل جيدوا أحسن من الوكيل املذكور رشدا  ووقفا  فيه، وفصاحة لسان ملن يسع  

                                      
 .29/3/2943 ،170ع ،2922-2946 ،م،س 1
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حممد بعد وفا  وقايد العرش عبد الةادر بن  ، ويف نفس اجملال عيطنت مجاعة وايطنة1"فيه فسادا  
الغائب، اتفق رأي  ، والذي كانت بيده أمالك ابن عمه حممد القيبالوكيل احلاج الصاحل بن حبم

الغائب حي يةدم ل ى  اجلميع عل  تعيني العريب بن احلاج عبد اهلل وكيال عل  متاع حممد القيب
البلد، وعيطنوا عبد الرمحن بن الفةيه حممد السامل األشاين وكيال عل  متاع ااهالك احلاج الصاحل بن 

 .2، وأوصتهما اجلماعة عل  نلب املطنفعة ودفع املضر  وعليهما بتةوى اهلل يف السر والعالنيةحبم
اإلنسان يف حياته ل ى أزمات انتماعية واقتصادية ال يتعرض  :نيوقضاء الد ف  السل   -1

يستقيع موانهتها بإمكانياته املادية احملدود ، فتدفعه احلانة ل ى االستعانة بغريه من أنل 
االستدانة برهيطنة أو بغري رهيطنة ل ى أنل مسم ، قصد اجاوز تلك احملطنة، ويصطنف هذا ضمن 

دان، ن الواقع عل  عاتةهم بعد وفا  الـمُ لدائن ويقالب الورثة بالديالتكافل االنتماعي، وقد يتوىف ا
والةرض والسلف يبلغ مرتبة عالية يف أبواب اخلري ملا له من دور يف تفريج كربات الطناس، قال رسول 

 ."من فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عليه كربة من كربات يوم الةيامة"اهلل صل  اهلل عليه وسلم 
رسم : اليت سجلتها عةود احملكمة مطنها خمتلف من معامالت اإلقراض مناذجل ى  يلطنا العةودحتُ 
بشهاد  العدل املغيلي بن حممد الصاحل  7122 نوان/ه7220بأوائل مجادى الثانية  مؤرخ

سكة تارخيه سلف اجلود و ثبت بذمة ومال سيد أمحد بن امبارك بعيس  مائة وتسعون دور "مضمطنه
، 3"، صرب عليه بذلك صرب اجلود واإلحسانيب بن موالي لمساعيلواإلحسان لغرميه سيد احلب

وميكن أن ال يتم لثبات الدين بوثيةة شرعية ولمنا يكون اعقرتافا من الورثة بالدين، وهذه حالة 
وترك ديونا  يف رقبته غري مسجلة  7171تويف سطنة  الذي ترك ااهالك امليلود بن أمحد السبايسي

، 4ودور 011، اعقرتف اها أخوه بن عامر يف احملكمة ليتم اقتقاعها من القرتكة املةر  بـودور 12بةيمة 
عشرون "بن حممد بن مبارك التطنالين الذي أقرض املربوك  بن حممد بن أمحد ويف حالة حممد القيب

بشهاد  عديل " زنطنا قمحا  صافيا من سطنبله ل ى متام أبريل اآليت ال يربئ ذمته لال الدفع الوانب

                                      
 .17/2/2949 ،619ع ،2922-2946 ،م،س 1
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تسديد الدين فقالبه الةاضي بالدليل، فعجز عن تةدمي الدليل، فأونب البلد، لكن املربوك ادع  
ف اليمن فحلف كما جيب، فحكم الةاضي عل  املربوك تسديد بأن حيل الشرع عل  حممد القيب

ه الشيخ عن مجيع ما بةي بيطنهما من الديوان يوتطنازل املهدي بن املكي ألخ. 1الدين الذي برقبته
 .2حق بةي بيطنهما وال دعوى وال حجة قدميها وحديثها، ومعقرتفا بأنه ال

يضعها عطنده تكون قيمتها  وحىت يتأكد املةرض من ضمان حتصيل قرضه كان يقلب رهيطنة
تساوي قيمة الةرض املستفاد مطنه، فةد رهن موالي حممد بن موالي ااهامل سلقة حملمد بن احلاج 
علي ملعيزي يف عدد معلوم من التمر، ورهن القيب بن حممد الصديق العزاوي للحسن بن حممد 

ونفس احلالة مع موالي الصديق اإليكيسي برادا ومشقا يف مةابل عدد معلوم من التمر والزرع، 
الذي رهن برنوسه العتيق ملوالي سامل بن موالي حممد  من عرش فطنوغيل العريب بن موالي القيب

 . 3ل ى أنل معلوم ودور  722مةابل 
طنتةل ل ى الورثة الذين يفصلون يف الدين دان هناية للدين الذي عليه، بل يمُ وال تعترب وفا  الـ

األشانية اققرتضت من موالي  من مقرتوك ااهالك قبل قسمة القرتكة، فهذه فاطمة بطنت حممد عبد اهلل
لحدى عشر زنطنا من الةمح وتسعة أزنان من الشعري  أحممد بن موالي الشريف من عرش تيمي

، واآلن قد هلكت فأونب الشرع أن يباع من شهاد  العدل حممد السامل بن حممد بن القيبب
، ويف سيا  آخر تويف أحممد بن حممد 4عةارها ما يشقرتى به للغرمي العشرين زنطنا اليت هي من حةه

بأهنم "مائه، فأمرهم الةاضي بأداء اليمني يف املسجد املختار التدمايين ويف ذمته دين جملموعة من غر 
، ومن أنل دفع دين ااهالك مت تةومي أمالكه "ما اقتضوا شيئا وال أقالوه وال أحالوه عليه وال وهبوه

، وبعدها عرضها الةاضي للمزايد  فبلغت ودور 210من طرف كبري البلد فبلغت قيمتها 
 .  5ودور 00رثة ، مت تسديد دين الغرماء وبةي للو ودور 222

                                      
 .27/0/2943 ،110ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .26/2/2926 ،د ر ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .67/2/2940 ،142ع ،2922-2946 ،م،س 3
 .3/22/2944 ،92ع ،2922-2946 ،م،س 4
 .62/6/2947، 29ع، 7122-7122، األح والقرت، س 5
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وحضورهم  تواند الشرفاء بةصور توات إن  : التصدق والهبة على آل البيت والمرابطين -2
عل  املستوى االنتماعي يف قمة ااهرم القرتتييب للمجتمع التوايت يطنقلق من انتساب هذه الفئة ل ى 

فإن ، لذلك يف نفوس التواتينية اهذه الفئة ل ى املكانة املةدسة وااهام ، وأيضا  الشريف البيت الطنبوي
ليست مسألة تارخيية ولمنا يدخل تواندهم يف لطار استحضار  فئة األشراف بةصور توات انتشار

نوع من الربكة اليت حتل عل  الةصر املتواندين فيه، فالكثري من الةصور كانت تةوم بإحضار 
، ومن الطنماذج اليت ما معهوهنحبقرناء الربكة اليت يص ماهدايا اهوتةدمي ا م،ولسكاهن الشرفاء

 عل  حفظتها عةود احملكمة يف هذا الباب، ااهبة اليت أوهبتها فاطمة بطنت امبارك بن احلاج أمحد
واملتمثلة  موالي امبارك بن موالي عبد الرمحن األشرفني موالي عبد الرمحن وأخيه موالي أمحد ابطنا

وجبطنان  شر  حبة من فةار  واعبيب والغازي،نطناهنا املوروث اها من والدها مع سةيه مخس ع يف
آخر بةصر احملارز  مع سةيه مخس حبات من فةار  أدرمان وأربع حبات من فةار  أتكوزه وأوالد 

مبصاريفها  موس ، ووهبتهما أيضا دارها اليت تسكطنها مع نصف الدواب، والتزما اها مد  حياهتا
 .1وكسوهتا ونفةتها

ويف حالة أخرى جند فاطمة بطنت احلاج عزوز من قبيلة أوالد أيب شطنتوف الشيباين قد 
وأمهم فاطمة بطنت أب سامل  تصدقت بثلث مااها عل  أوالد املرابط عبد الكرمي بن سيد أمحد

الثلث املتصد  به عليهم والذي أخرنته اهم يف حياهتا بـ  وذلك مبوافةة زونها، وبلغت قيمة
ما الدافع وراء هذه : ، لكن السؤال الذي يقرح نفسه هطنا هو2والاير غري صلد ودور 7121

 الصدقة؟ هل طلبا للربكة؟ أو هو نذر من الطنذور، تعلق باإلجناب أو الزواج؟
صبة باإلنفا  اخلريي بتوات، من اجملاالت اخل :المساجد والزواياالتحبيس والتصدق على  -2

  نشأتعود ل ى التحبيس والتصد  عل  الزوايا واملساند، فلئن كانت الزوايا املطنتشر  باملطنقةة 
ابتغاء ونه اهلل العظيم، ومن  ت من طرف احملسطنني من بيطنهم نساء، فإن زوايا أخرى أسساملطنقةة

اها بتأسيس زاوية لطعام  له مهااملرأ  واقتحهو دخول ا يف هذا العمل اخلريِّ   األمور الفريد  واجلديد
لطنا عةد صدقة وهبة قامت اها الشريفة اللة عائشة بطنت  يكشفو دور الزوايا األخرى، نفس مهام و 

                                      
 .14/22/2921 ،94ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .26/27/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
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حسب  ـانڤراليت أقامتها يف قصر تطنورت من عرش  موالي عبد ااهادي من أمالكها عل  الزاوية
من ...يسم  ماال وله بال أهنا تصدقت ووهبت مجيع ما عل  ملكها مما هو"العاد  اجلارية بتوات 

خنيل وفسالن وأرض عامر  أو غامر  للزاوية أي لضيف اهلل الذين نرت عادهتم بتوات، يأكلون 
، 1"مات فيكون ذلك بيد أوالده ويشربون ويطنامون ويكون ذلك بيد علي بن سامل وأن عجز أو

نفس السيا  تصد  وتةرب ل ى اهلل احلاج حممد بن احلاج حلسن جبميع أمالكه املتواند  ويف 
أوت /ه7272وهذا يف شهر حمرم سطنة  عل  ضيوف زاوية أدغاغ عرش تيمي بةصر أوالد أنةال

أب سيدي وعمه بأمالكهما عل  زاوية األضياف التابعة وتصد  موالي أمحد بن ، 2م7110
اتفق األحفاد عل  تةسيم زاوية األضياف عل  سبعة أيام   7121لةصبة أب سيدي، ويف سطنة 

يف  حممد الشيخ بن عيس  البعالوي ، وتصد  أيضا3كل فرع له يوم يتكفل فيه بأضياف الةصبة
 .4خيرج من فةار  يعدوش ومن فةار  الفةيةر بلده أبطنلُّ حبمل قمح  زاويةيته عل  وص

بلحاج  أقامه الشيخ سيد البكري عرش تيمي 5ويف حالة أخرى لوثيةة حبوس زاوية غوزي
( م7122/هـ7221ت) البكريبن حممد الصاحل بن أيب زيان بن عبد الكرمي بن حممد بن سيد 

الربكة سيد  عةد" :يلي مما7101فرباير/هـ7222شعبان يفاملؤرخة  6ومما ورد يف وثيةة التحبيس
بن سيد احلاج حممد الصاحل بن الربكة سيدي أيب زيان جنل الربكة الويل الصاحل سيدي  البكري

األحياء مطنها  ـريڤـاڤلفـالطنخيل واألشجار والديار وا...لعالمة اجلامع الشيخ حممد البكريحممد بن ا
حبسا مؤبدا ووقفا خملدا ما تعاقبت السطنوات ...واألموات ومجيع ما ملكه اهلل أياي يف هذه املواطن

 ".أثرا بذلك رمحة العزيز الغفار وتقاولت األزمان وتداولت األمور مست
، كل نزء ا  عشر نزء عل  اثين العةد أن احملبس قسم أحباس الزاوية ومما ناء يف هذا

خمصص لغرض خريي معني، مطنها سبعة أنزاء يف سبل اهلل والضيف وفق نظام زاوية الشيخ سيد 
                                      

 .24/2/2926 ،272ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .19/6/2947 ،29ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .13/6/2940، 30ع، 7122-7121، ش، القرت، االح، س 3
 .26/2/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .تةع زاوية غوزي عل  احلدود اجلطنوبية لزاوية سيد البكري 5
 .، اجلزائرأدرار ،غوزي ،بيد احلاج عبد اهلل بكراوي، وثيةة وقف زاوية غوزي 6
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التاسع لتسديد الضرائب ، واجلزء أمحد بن يوسف التطنالين، واجلزء الثامن خلدمة مصاحل الزاوية
، أما اجلزء العاشر فخصص إلمام الصلوات، واجلزء احلادي عشر ملعلم الصبيان، املقرتتبة عل  الزاوية

 .واجلزء الثاين عشر لةراء  الفاحتة عل  روح احملبس سطنويا  
 هايها مما حذا بشيوخواجدر اإلشار  هطنا أن أغلب الزوايا خالل هذه املرحلة ترانعت مداخ

مي واليت يبت غري الوقفية، كما هو احلال مع زاوية سيد البكري هماالستدانة وبيع بعض ممتلكتل ى 
احلسن بن سعيد عل  بيع كتبه اخلاصة قصد تسديد الديون املقرتتبة عل   أقدم ورثة شيخها املتوىف  

من أوقافها، فشهدت ضائةة مالية  نتيجة األعباء االنتماعية، يف ظل ترانع مداخيل الزاوية الزاوية
 .1(التاسع عشر امليالدي)خانةة يف أواخر الةرن الثالث عشر ااهجري

وصيانتها والةيام عليها، فةد وقفطنا عل  العديد من الصدقات  2أما ما تعلق باملساند
ومن املساند  معني، رنعمت ختصيصها مب عام أوند بشكل افردت للمساليت أُ  والوصايا وااهبات

فةد ناء يف سجالت  -حاليا املةام وسط مديطنة أدرار-اليت أشارت لليها العةود، مسجد سةوان 
بةصر  ا  بن سةوان عن نفسه والذي كان مستوططن األحكام حسب شهاد  أداها حممد بن أمحد

، بأنه بعد احتالل املطنقةة من طرف االستعمار الفرنسي للمطنقةة طلب من عرش تيمي أدغاغ
طلبه، بغرض بطناء مسجد، وقد لىب احلاكم الفرنسي  بفالج تيمي حاكمها الفرنسي بةعة  

، حبيازهتا وبطناء املسجد اها من ماله اخلاص، وبعد املسجد حاليابتخصيص البةعة املةام عليها 
اكتمال البطناء أخرنه من مجلة أمالكه ونعله من مجلة أمالك املسلمني، وشهد أيضا بأنه تصد  

محد بن حممد بن ، وتصد  أ3مبا أنفةه من ماله يف ونه اهلل العظيم ونبيه الكرمي ورناء ثوابه اجلسيم
خنلة خصص مطنها مرانع معيطنة تستفيد  72التهامي التمطنقيقي عل  مسجد بلده بأوالد داود بـ

                                      
 .629ص، املرنع السابق ،وثائق بيع الكتب: عبد اهلل بابا 1
انظر املراسلة . يظهر من خالل املراسالت أن السلقات االستعمارية حاولت بسط سيقرهتا عل  أوقاف املساند بتوات 2

 (.9)امللحق رقمالفرنسية خبصوص أوقاف املساند يف 
 .19/0/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، لقرتا ،االح ،س 3
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خنلة، ولشهر رمضان خنلتني، وتصد  أيضا عل  مسجد أوالد 77مطنها وذلك بأن عني لألمام 
 .1الشيخ سيدي علي بن موس  بثالث خنالت مطنهن واحد  عيطنها ملؤذن املسجد

ات اليت ختتص بشخص معني داخل املسجد، كما هو احلال مع الفةيه وجند من الصدق
جد الشيخ سيد علي بن الذي أوص  ملؤذن مس بن موالي نلول عرش زاوية كطنته موالي لمساعيل
صص احلاج امبارك بن حممد عبد ، وخ2 يف فةار  علي بن مطنصور من مجلة أمالكه اهااحطنيين مُثطنني

ملؤذن  ا  ونصف مانل لضيف املسجد وقرياط دقته ملؤذن املسجد الكبري قراطنياألشاين يف ص اهلل
يف رسم حبس عةده مع زونته عل   ، واستثىن الربكة القيب بن عبد الوهاب3مسجد أوالد علي

أبطنائهما مثطنني من أمالكهما عل  املسجد ومعلم الصبيان، مثن ونصف للمسجد ونصف مثن ملعلم 
، ونعل امبارك بن عالل الغريف يف مرنع حبسه بأن يةسم عل  ستة أنزاء بني أمام 4الصبيان

 .5باملسجد مسجد تريدالت، ومعلم الصبيان، وشراء زيت وقود، ويف أي غرض آخر
كما كان للمرأ  هي أيضا حضور يف جمال الصدقات عل  املساند لذ تصدقت عائشة 

مع  األعمورية يف وصيتها بالثلث متصدقة به عل  مسجد أوالد لبراهيم امباركة بطنت حممد القيب
، وقد بلغ "قصدت بذلك ونه اهلل العظيم ورناء ثوابه اجلسيم" أبطناء سيد أمحد بن أب  عبد اهلل

ققعة تدماي بثالثني ألف فرنك وققعة :"ألف فرنك خرنت يف 21سدس املسجد من الصدقة 
أنطناين بعشر  آالف مع سةيهما من فةار  الكأس مانل غري ربع تسعة عشر ألف فرنك غري 

، ويف حالة أخرى تصدقت امرأ  6"الصاحل حملمد ودور 22مائتني وسقلة خبمسمائة فرنك ويرنع 
قد تصدقت بثلث مقرتوكها حلبس املسجد  ليس اها من يرثها كانت حتت رعاية عبد اهلل بن بايشي

صلد خرج كل ذلك 1فرنك و2و ودور 212الكبري ببوفادي بلغ ثلث املسجد من مقرتوكها 

                                      
 .9/6/2949 ،299ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .16/3/2949 ،39ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .22/2/2911، د ر، 2962-2977، ب،  ، ش، م، ع 3
 .27/3/2941 ،د ر  ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .2/22/2921 ،09ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
 .293,3/1/2949ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 6
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ولاير غري مخسة صلدي وبأربع حبوب وثالثة  و وثالثة وثالثني دور ثلث نطنان يف الشياع مبائتني"يف
، كما تصدقت امباركة 1"وغري مثانية صلد وبالدار بثمانني دور  وقراريط ونصف بثالثة ومثانني دور 

قور ، وخنلة أاجاز  لفبطنت حممد بطنت أب قدير التمريت بسقلتها السوداء عل  مسجد بين تامرت
  لأي فةار  شاء ولدها سيد امبارك ع ، وتصدقة بةراطني ماء منرمضان مبسجد بين تامرت

 .2"مسجد أوالد لبراهيم
ومن ااهبات املعيطنة للمساند هبة تةدم اها موالي أمحد بن موالي املهدي القرتداليت عرش 

متثلت يف نطنان ورثه من والده بطنخله وسةيه املتمثل يف سبعة قراريط من  ملسجد بلده تردالت تيمي
، وناء يف وصية بالثلث أوص  اها موالي أمحد بن موالي حممد بن موالي 3فةار  الشرفاء اجلديد 

لث مقرتوكه ملسجد بلده متثل ذلك يف أمحد أنه مىت حدث به حادث املوت فأنه يوصي جبزء من ث
مخس حبات ماء من من فةار  تطنبده موالي عبد الكرمي مع ست خنالت ااجازوات، ويف حالة 

أنه خيرج من "يف وصية بالثلث  العساوي عرش تيمي أخرى أوص  أب حممد بن حممد عبد اهلل
ة قراريط ماء لضيف املسجد يف يوم األربعاء زياد  عل  الربع السابق عطند أبيه ليوم ثلث متخلفه ست

 4"السبت وأربعة قراريط للمسجد وقراطني للوقيد والكل من فةار  أمراد
أن كل مسجد كانت له أحباس وأوقاف عبار  عن نطنانات  والغالب عل  قصور توات

مام ومعلم الصبيان واملؤذن، اإل وديار، كانت ختصص ملرانع حمدد  مطنهاوخنيل  ـريڤـاڤفـومياه 
وسةاية املاء للوضوء، ولفقار الصائم يف شهر رمضان، وال تكاد اجد نطنانات داخل الةصور لال 
واها  خنيل خمصصة ملسجد أو أقربيش الةصر، وكانت معظم هذه األمالك حتت يد اجلماعة هي 

ها ومحايتها، فةد وقفطنا عل  العديد من العةود اليت تةوم فيها اجلماعة الىت تةوم برعايتها وصيانت
عطند من أنل حتصيل غلة أمالك األوقاف أو اسقرتناع أحباس املسجد من عطند أطراف مستغلة 

ايد البشري بن القيب سطنة ممثلة يف الة عرش بود  اها، ومن أمثلة ذلك قيام مجاعة قصر بن دراعو

                                      
 .29/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .9/27/2942 ،239ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/3/2943 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 3
 .6/9/2969 ،11ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
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السقرتناع نطنان املسجد الذي مت معاوضته مع نطنان بةصر خبال ملك ألمحد بن علي،  7122
وبعد التحري من طرف الةاضي يف شروط املعاوضة الةائمة وأمهيتها للمسجد، تبني له بأن ال 

قرتناع اجلطنان  مصلحة للمسجد وال فائد  له من هذه املعاوضة، وعليه حكم بفسخ املعاوضة، واس
، وبعد ما صار لعفو اهلل ورمحته 1"حبسا مؤبدا ووقفا خملدا عل  حسب شروط أصله"كما كان 

، وكانت بيده أمالك املسجد عل  ونه األمانة من عرش زاوية كطنته موالي الربكة بن موالي علي
قيمة محل وست اقصاع  ودور 027مد  سبع سطنني، مت استخرانها من تركته وبلغت  يستغلها

 .2"وستة أزنان قمحا وشعريا

 النزاعات االجتماعية: ثالثاا 
تعكس الطنزاعات االنتماعية صور  واقعية للحيا  داخل الواحات، واليت من خالاها يتم 

وتعامالهتم اليت ال تكون رصد نوانب متعدد  من حيا  السكان، تتعلق بأمناط معيشتهم 
مطنسجمة يف كل األحوال، كما تربز لطنا الطنزاعات طبيعة األمالك ومستويات الطنزاع ودراناته ونوعية 
األطراف املشاركة فيه، ولذا كانت الطنزاعات البسيقة اليت يتم حلها عل  مستوى مجاعة الةصر ال 

عات اليت تضمطنتها السجالت ال الطنز ن التايل ال نعلم طبيعتها ومآاها، فإتصل ل ى احملكمة وبا
نطنا هطنا سري قد تطناولطناه يف فصل سابق، فإتتضمن كل تفاصيل الطنزاع وحيثياته، ومبا أن الطنزاع األ

 .  سطنتطناول الطنزاعات االنتماعية املرتبقة بطنزاعات اإلخو  واألقارب والعامة
ق اها من ثلث وحبس عات بني األخو  حول القرتكة وما تعلزاطنتشكل ال :خوةاإل بين النزاع -7

بالغنب يف الةسمة وحماولة طرف  تيف اخلالفات العائلية، نتيجة ادعاءا ا  هام ا  وهبة وعمرى نزء
لخفاء نزء من القرتكة، أو طول مد  الةسمة ألنيال فتصبح بذلك الةسمة مركبة ومعةد  يف آن 

 . خو  وخالفاهتمواحد، ويف هذا السيا  تربز قضايا القرتكات كسبب واضح ومؤثر يف صراع األ
ي وهم العريب والزهراء ومن أمثلة ذلك الطنزاع احلاصل بني لخو  حممد بن أيب األنوار األدرار 

سطنة، فأخرج اهم رسم تةسيم 70من مد  تزيد عن هم يف مقرتوك والدهم الذين طلبوا أخاواخلطنتة، 

                                      
 .26/4/2942 ،212ع ،2922-2946 ،م،س 1
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، "يء تصرف فيهوأنه من حاز ش" م ومراضتهم حبضور العدول والضباطالقرتكة والواقع مبوافةته
 أن هذههطنا  الةول، وميكن 1وى واإلعذاراتاوعليه حكم الةاضي بصحة العةد ورفض كل الدع

أمالكه اها أمهية  أصبحتبأن هذا األخري خو  تدل من طرف اإلعاد  تةسيم األمالك إلاولة احمل
  التةسيم إعادمقالبتهم بولال كيف نفسر  خو  نزعها مطنه حسدا من عطند أنفسهم،معيطنة أراد اإل

  .وّقع مبوافةتهم ورضاهممُ الـ
ويف نزاع ثان  بني األخوين الشيخ بن الشيخ بن املشلفق وأخته حد ، تطنازعا يف حةها من           

 مرياث والدها وصداقها املتمثل يف شياه، فأد ى الشيخ حبكم قضائي عن طريق حمكمة تيميمون
مضمطنه لزوم قبض الشيخ لصدا  أخته من أنل اجهيزها به،  012عدد 7121مؤرخ بسطنة 

ه قويدر ألختهم حد  ناقة محراء وجمموعة من الطنخيل، وحبكم آخر مضمطنه تصيري الشيخ وأخي
قراره من طرف ن أنل اجهيزها به، وتثبيت ما مت لفحكم الةاضي بثبوت قبض الشيخ للصدا  م
أقر الةاضي بعدم معرفته اهم وما وثةه مطنهم ضباط الةضاء يف املرياث، أما قدحها يف الشهود ف

أّب احطنيين مع أخيه أحممد بن بن ويف حالة ثانية تطنازع حممد . 2قد مض  ومت العمل به تيميمون
بطنائه أب احطنيين بعد وفا  شةيةهم أمحد بن أّب احطنيين عل  عقية هذا األخري ألخيه حممد وأ

فساد تلك العقيات بدعوى احلسد، وبعد تةصي أطراف الةضية ثبت أمحد يريد لوللزاوية، فةام 
ويف صور  أخرى تطنازع علي . 3لدى احملكمة بشهاد  العدول تلك ااهبة وحيازهتا من طرف األبطناء

عبد املو ى مع لخوانه عل  مكحلة لوالده يف املرياث باعها علي ل بن امبارك من بلد سيدي يوسف
، فأقر الشرع فسخ بيع اإلخو  ولقرار حظ علي بن امبارك يف البيع، ودور 222بن التهامي بـ 

وأصبح بذلك  ودور 122ها مطنهم بـ اخو  يف املكحلة، اليت اشقرت ا  لإلفأصبح بذلك عبد املو ى شريك
 .4ودور 122مثن جمموع البيع 
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حباس والوصية بالثلث وااهبة والصدقة، خو  هي األمور اليت اجلب املطنازعات بني اإلومن األ
خو  ل ى حماولة لبقااها أو تعديلها بدعوى حرماهنم من املرياث أو عدم فع البعض من اإلواليت تد

استيفاء احلبس للشروط الشرعية أو حول أحةية مرنع احلبس، أو عدم رضا أحدمها عل  الةسمة، 
ادر ابيّن مسعود بن امبارك حول حبس هذا ويف هذه احلالة عطندنا حالة األخوين حممد وعبد الة

األخري عليهما، لذ ادع  االبن الصغري بالغنب عل  أخيه، مث قام حممد وخري  أخاه عل  أن يأخذ 
أية قسمة شاء، فاختار عبد الةادر بالطنزول يف قسمة أخيه، فخرج له حممد عما كان حتت يده من 

 .1األمالك احملبسة
عمر بن موالي امبارك عل  أخيه الشةيق موالي عبد الةادر ويف حالة أخرى ادع  موالي 

بأنه باع له أمالك من حبس ندمها موالي احلس بن موالي عبد الةادر متمثلة يف نطنان وماء 
وكطنيف، ونفس األمر حصل مع أخوهم موالي عبد اهلل الذي باع هو أيضا حبس نده ألخيه 

طالب الةاضي بفسخ البيع ورد درك املبيع،  موالي عمر، وبتأمل رسم احلبس، وأرسام األشرية،
 .2"وُأسلم املبيع ألهل استحةا  احلبس فصار حمقرتما حبرمة األحباس"

قد يلجأ املستثىن من احلبس ل ى البحث عن حلول نانبية ليستفيد من تركة ااهالك يف 
خو  حالة عدم دخوله ضمن مرنع احلبس مع أحةيته يف االستفاد  من القرتكة، وهذه حالة األ

محادي وأمحد وخدجية أبطناء أّب عالل الربباعي مع حبس عمتهم فاطمة الزهراء، اليت حبست 
واستثطنت مطنه البةية، فقالبا محادي وأمحد " خدجية"أمالكها عل  أبطناء بطنت أخيها أب عالل 

باعتبارمها من العصبة عل  عةيق الذهب وغريه مما مل حُيصر يف مقرتوكة ااهالكة، فأدلت برسم 
أن فاطمة الزهراء بطنت امبارك الربباعية وهبت عل  خدجية بطنت أخيها عالل ما هو بيدها :"مطنهمض

من مجيع احلوائج نةر  فضة وسلك ودراهم كالعراش والذهب من اليوم الذي تزونت، وأسلمت اها 
، مث أن األخو  طلبوا من أختهم اليمني، فحلفت خدجية بعدم "ذلك لتحوزه وحازت ذلك مطنها

، 3أرسام أو دراهم، فأقر الةاضي بااهبة خلدجية وباحلبس ألبطنائها وأبرأها من مجيع الدعاويلخفاء 
                                      

 .0/2/7122، د ر، 7122-7122، األح والقرت، س 1
 .1/9/2922، 12ع، 7122-7127، م،س 2
 .22/2/7122، 02، 7122-7122، األح والقرت، س 3
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ويعد لقدام العمة ل ى ختصيص ااهبة خبدجية  كمكافأ  اها عل  الةيام بشؤوهنا ومتقلباهتا، يف الوقت 
 .الذي مت لمهااها من طرف األخوين، وبالتايل عةبتهما باستثطنائهما من احلبس وااهبة

ويف نفس املسع  حاولت خدونة بطنت حممد السامل زونة حممد بن عبد الرمحن من عرش 
فساد وصية بالثلث لعبد الةادر بن القيب عل  أبطناء أبطنائه، بدعوى أهنا نزء من الثلث ل انزمجري

لثلث حمبس عل  لعدم استفادهتا من هذه الوصية، وبعد املباحثات من طرف احملكمة ثبت بأن ا
رؤوس اآلباء ومن مات عن غري عةب رنع نصيبه ألبطناء لخوانه، وبالتايل فالدعوى الةائمة 

، ويف منوذج آخر لطنزاع حول عدم فهم نص وثيةة احلبس أدى ذلك ل ى تفاقم اخلاصم بني 1باطلة
بس فاطمة بطنت عبد العزيز مع أخيها عبد الرمحن بن عبد العزير التيماوي حول حظها من ح

أن بطنات األوالد من استغطنت مطنهن مبال أو زوج : "ندها، فةابلها أخاها برسم احلبس املتضمن
 .2، وعليه تةرر ونوب أتباع شرط احملبس وال شيء للمدعية"فال شيء اها

ولذا كان التطنازع يتم يف الغالب بني اإلخو  حول احلبس، فهطناك نزاعات أخرى بني 
حول حبس بطنات حممد السامل من  7122ل حالة مؤرخ بسطنة األخوات عل  األحباس أيضا، كمث

حممد السامل يف كون رفض عائشة  ختني عائشة وفاطمة الزهراء بطنتاندهن، ويكمن الطنزاع بني األ
ألختها من الدخول يف احلبس ألهنا استغطنت بزونها، فةابلها الشهود بوثيةة تقليق فاطمة الزهراء 

ن احلبس لضعف صحتها وبصرها، وبعد مقالعة رسم احلبس وأهنا أصبحت يف احتياج لطنصيبها م
حبس عل  أوالده الذكور ومن احتانت من :"من طرف احملكمة والذي تضمن العبار  التالية

 .3، وعليها مت احلكم لصاحل فاطمة الزهراء بأن تستفيد هي األخرى من موارد احلبس"اإلناث
الصاحل بن حممد السامل التيماوي مع  خو  يف شأن ااهبة عطندنا حالة حممدوحول نزاع اإل

أخته مامة بطنت حممد السامل يف شأن حةها من هبة والدها عليها وحق أختها ااهالكة مد  حياهتا 
 حسب شرط الواهب، فةابلها حممد السامل بأن حةها يف يدها وحظ أختها أبرأته فيه بشهاد 

الةايد عبد الةادر بن حممد بأن يرد  الصلح عل  يد الشهود، وبعدما طال اخلصام، ناشدمها مريدو
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اها حظ أختها يف اجلطنان وبعد وفاهتا يرنع ألصله، كما استحمل األخ أن يدفع ألخته محال من 
التمر كل سطنة، مطنه مخس قلبات خلط ومخس قلبات تلمس وقلبة تةربوش، ودفع اها دبلجني فضة 

ة بطنت أّب أمحد عل  أوالدها بعدما  وكذلك احلال أيضا يف ااهبة اليت وزعتها خدجي. 1يف األثاث
كربت يف العمر فرأت من البعض الرمحة والعقف ورأت من آخرين املةاطعة والطنفور، قامت بتوزيع 
متاعها يف حياهتا عل  أوالدها، فرفض البعض طريةة توزيع ااهبة واستدلوا بأنه يوند تعارض يف 

من نصيبه إلخوانه فةبال وتراضيا عل  الشهادات، وحىت يصقلحا تطنازل االبن أمحد عن حبة ماء 
 .2باقي ااهبة

، أراد ـانڤرخو  من عرش قليل الورود حول تعصيب هالك بني لويف نزاع فريد من نوعه 
عبد الرمحن بن حممد بن مطنصور حتييد لخوته مدعيا بأن أمحد بن عبد اهلل ليس شةيةا إلخوانه وأمه 

سة  فأمهم خادم، ومن هذا املطنقلق طالب عبد الرمحن بتعصيب ااهالك حر ، أما اإلخو  اخلم
وذلك بتةدمي األخ الشةيق فطنازعوه يف ذلك، فانربم الصلح بيطنهم عل  تةسيم كل ما ثبت 

 . 3للتعصيب نصفه لعبد الرمحن ونصفه حملمد بن أمحد ومن معه
ليت أدت ل ى تتشكل نزاعات األقارب من نفس األسباب ا: النزاعات بين األقارب -0

الطنزاعات األسرية، ويف مةدماهتا املرياث الذي يعد وسيلة لطنةل امللكية، ويثار الطنزاع هطنا يف الغالب 
عطندما حياول طرف االستئثار بالقرتكة أو حماولة لخفائها خاصة لذا مل خيلف ااهالك أبطناء من نسله، 

من أمثلة ذلك الطنزاع احلاصل هطنا يةوم الطنزاع بني العصبة حول من له أحةية تعصيب ااهالك؟ و 
حول حبس السيد  كبري  بطنت موالي أمحد بن الشريف عل  بطنتها خدجية بطنت موالي حممد، 

قرتك عةبا، فقالب عل  الصدقة عصبة البطنت احملبس يحيث حازت البطنت الصدقة مث توفيت ومل 
الصلح ل ى ريدو ل اندثار رسم الصدقة نداهم معليها ونازعهم فيها عصبة األم احملبسة، ويف ظ
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تشقريه نصفني بيطنهما، وبعدما حدث التصرف يف األمالك ظهر رسم الصدقة ل ى العلن وتبيطنت 
 .1شروطه بأن يكون مرنعه لعصبة األم احملبسة دون عصبة البطنت احملبس عليها

حول تعصيب هالك بني أبطناء الطنزاع الةائم  نورد صور لني و لييف حالة مشااهة ببلد تو 
اولة كل طرف لزاحة األخر عن طريق فرضية األخ الشةيق وغري الشةيق، وذلك بني العمومة، وحم

وأبطناء عمهم بن طالب عبد السالم عل  تعصيب ااهالك حممد بن  أحممد بن عبد السالم اجملدوب
املتوىف بعني صاحل، وبعد حماولة كل طرف االستئثار بقرتكة ااهالك،  بن عبد الكرمي اجملدوب أمحد

حكم الشرع بثبوت اختصاص أوالد القالب عمر وأوالد حممد الربكة بتعصيب ااهالك مستطندا يف 
، واهذا وقع الفصل يف تعصيب "وقد مع التساوي الشةيق مقلةا: "ذلك عل  قول الشيخ خليل

 .2ااهالك بن أبطناء العمومة
يدفع ل ى اخلالف بني أبطناء العمومة أمالك الغياب واليت تكون غري واضحة يف أحةية  ومما

من األو ى باستغالاها، مما يتسبب ذلك يف نشوب نزاعات حول تلك العةارات، وكأمثلة عن تلك 
يستفدن كن   ات حممد السامل بن الفةري، الالئيالطنزاعات حالة الطنزاع بني أمحد بن البلبايل مع بطن

بطناء عمهن الكائطنني باملغرب، فوقع الطنزاع بني أبطناء العمومة كل فريق يريد أن ألبس الغياب ح من
يكون حظ الغياب حتت يده، وبعد مقالعة اجمللس لرسم احلبس املمضي من طرف الةاضي عبد 

، وعلمه أيضا  بأن البطنات يعتمدن عل  هذا (م7112/ه7072ت)احلق بن عبد الكرمي البكري
شتهن، قرر بأن يؤخذ من احلبس قدر معيشة البطنات والباقي يكون بيد اجلماعة ل ى احلبس يف معي

 . 3غاية االتصال خبرب من الغياب حول كيفية لدار  احلبس
مع بطنت عمه الزهراء بطنت أمحد بن  حالة امبارك بن حممد بن القالب املكيهطناك و         

لقالب املكي، حول ادعاء امبارك عل  زوج الزهراء بأنه غرس له يف أرضه البيضاء، مستدال لدى ا
اجمللس الشرعي برسم مةامسة والده وعمه يف األرض البيضاء، وبشهاد  العارفني موالي حممد بن 

، وبعد مرانعة الةضية من طرف احملكمة والصلح صموديواحلاج بن عبد اهلل امل موالي زين الدين
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، وهذه 1، تةرر ثبوت األرض البيضاء المبارك بن حممد7122فيفري  02الواقع عليها بتاريخ 
د حبس حالة اخلادم بطنت احلاج أعمر اليت أرادت أن تتزوج وخافت من أبطناء عمها أن يةوموا اها بر 

أبطناء عمها للحضور  البلبايل الثلث الذي بيدها بعدما وقع الصلح، فراسل الةاضي حممد بن أحممد
لمضاء الصلح عل  "من أنل التشاور حول مآل احلبس يف حالة زواج اخلادم، فكان اتفاقهم 

 .2"يف األخو ، وخوف الشةا ، وحسما للطنزاعاإلطال  رغبة 
ولذا كانت هطناك نزاعات حتدث بني أبطناء العمومة، فإن هطناك نزاعات حتدث بني العم 

القرتكة يف الشياع بني األعمام وأبطناء  علق بالقرتكة واحلبس خاصة لذا بةيتوابطناء أخيه عل  أمور تت
بن حممد الصديق مع ابن أخيه املبخوت بن  األخ، ومن الطنماذج يف هذا الطنزاع حالة احلاج ابريك

حول زرع نطنان مشقرتك بيطنهما، حيث اشتك  ابن األخ عطند حاكم  عبد اهلل من عرش تامست
العم قد املشقرتك بيطنهما، وكان  بأن عمه مطنعه من غلة زرع نطنان عطنقر مكتب امللحةةيف  توات

اشتك  لدى مجاعة الةصر بأن ابن أخيه تعدى عل  غلة متر اجلطنان املشقرتك بيطنهما، وبعدما رفع 
وند بأهنما  7120نوفمرب  02الطنزاع ل ى احملكمة ومت التحةق يف اتفا  الطنزاع األول بيطنهما يوم 

سمون غلة ذلك بالكيل، فأونب الشرع عل  الشياع ية ابيطنهم اتفةا عل  لبةاء ما يف نطنان عطنقر
عليهما حساب كل ما أخذ من الزرع والتمر نةدا من القرفني واقتسامه بيطنهما مطناصفة، ومت بذلك 

 .3الفصل يف غلة السطنة املاضية
ويف حالة أخرى مشااهة حدث نزاع بني العم وبطنات أخيه عل  تعصيب أخيهن ااهالك 

، فةام الورثة وهن شريفة وفاطمة والاهم وست امللك الذي كان يف حجر عمه قبل لثبات رشده
واملوالت بطنات موالي أمحد بن أب سيدي باملقالبة مبحاسبة عمهم موالي عبد الرمحن بن أب 
سيدي عل  غلة أمالك أخيهم ااهالك دخوال وخرونا، فةام أهل الصلح وندبوهم ل ى الصلح 

لكل "للبطنات ما وقع عليه االتفا  وهوواإلصالح فاصقلحوا عل  أن يدفع موالي عبد الرمحن 
وثالثة فرنك ونصف، ولكل بطنت مخس  ووأربعة وأربعون دور  وبطنت من البطنات اخلمس مائة دور 
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قلبات متر وسقا ولكل بطنت سبع أزنان وامثن قمحا، ولكل بطنت أربع أزنان ومثن ونصف شعري 
وأما اإلبل اليت بيد ...بعري املشقرتيه موالي عبد الرمحنودراهم الفضة وقيمة ال...الكل بكيل سايل

 .1"وبه وقع الفصل واهلل تعا ى أعلم...الراعي يتحاسبون عليها بعد حضورها
ويف نزاع األخوال مع أبطناء أخواهتم فةد كان أيضا جمال الطنزاع يف ذلك هو املريات والقرتكة 

، لذ الطنزاع احلاصل يف عرش تامست وما تعلق اها من حبس أو صدقة أو هبة، ومن أمثلة ذلك
طالب عبد الرمحن بن محادي عل  حظ أمه مرمي وخالته عائشة من ندته عةيد  بطنت حممد من 

، وبعدما تةرر ذلك (سدس القرتكة)أخواله، وتبني أن خاله أمحد باع حظ أختيه يف الدار الذي ميثل 
ويف حالة أخرى بني عبد الرمحن . 2"ملذكور ورنوعه ألصلهبفسخ البيع يف السدس ا"للمجلس أمر 

، حيث ادع  ابن عبد الةادر بةلب كالمها من عرش سايل يه أمحد وسامل ابينأمحد مع خالن ب
أهنما َحَرما أمه من نزء من أمالك نده مل يتم  7122ماي  01يوم  األخت لدى حاكم توات

احتسااها يف الةسمة األو ى، وكذلك َحَرمها من حظها يف تركة أخيها ااهالك امبارك، وبعدما 
أحيلت الةضية من اإلدار  الفرنسية ل ى احملكمة الشرعية مت البحث يف تفاصليها وأقرت مبا 

ثبوت قسم مجيع ما بةي عل  ذمة ااهالك عبد الةادر بةلب، ما مل يشمله الةسم األول :"نصه
، ومل يتوقف الطنزاع عطند هذا احلد بل اجدد مر  أخرى "حظ ابطنه امبارك جيب قسمته بني ورثتهوكذا 

بني أمحد بن عبد الةادر بةلب وابن أخته عبد الرمحن عل  ماء ودار مت الفصل يف ذلك وفق 
 .3اخلصومات للشرع، وبذلك انتهت بيطنهما

 بن عبد الكرمي بن احملفوظ مث نزاع عبد الةادر بن امبارك أب سيدي مع ابن أخته أمحد
حول حظ والدته من نانب أمها وأخيها املصقف ، فأد ى اخلال برمسني يتضمطنان لبراء امباركة 
بطنت امبارك أخاها عبد الةادر فيما نره له اإلرث من تركة أخيها املصقف  وأيضا فيما نره اها 

، وما 4جلس الشرعي حكم بسةوط الدعوى بني القرفنياإلرث من والدهتا، فلما تةرر ذلك للم
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ميكن أن يستطنتج هطنا هو ونود نوع من االستغالل يةوم به اإلخو  اجاه أخواهتم للتطنازل عن حةهن 
يف مرياث الوالد  غالبا، بعدما تكون األخت قد حتصلت عل  نصيبها من مرياث الوالد، وحىت ال 

ن اإلخو  ل ى الضغط عل  األخوات باستعمال وسائل يعاد تةسيم تركة الوالد  يلجأ البعض م
خمتلف قصد التطنازل عن حةها ألخيها الذي يكون يف هذه احلالة قد استحوذ عل  تركة الوالد  

 .لوحده
قد يلجأ بعض األخوال ل ى الضغط عل  بطنات األخت من التطنازل عن حةها يف متاعها 

ا أرادت الزواج أبرأت خااها حممد عبد الكرمي عطند الزواج وكانت تلك حالة عائشة بطنت حممد عطندم
أهنا أبرأته "بن التهامي من مجيع غلة متاعها، فةابله الزوج حممد بن قدور بشاهد  العدول مضمطنها 

، واآلن هي حمتانة ملتاعها، فكان احلكم "يف الغلة مد  حياته، ولن استحةت به فال مانع اها مطنه
مث حالة موالي احلسني . 1رعي بداية من صدور احلكمبأن تأخذ غلة متاعها عل  الونه الش

عل  غلة والدته  من عرش تيمي املدنان املتطنازع مع خاله موالي الشريف بن موالي حممد بن أب
والدته، فةام وكيل موالي الشريف من صدقة أبيها بعدما كان صدر احلكم مسبةا بثبوت الصدقة ل

بتةدمي شهاد  مضمطنها وقوع اإلبراء من والد  موالي احلسني ألخويها، فتفاقم الطنزاع بني الفريةني، 
فرفع األمر للمحكمة اليت حكمت بثبوت الصدقة وأن يدفع موالي الشريف من تركة أخيه موالي 

وحيدث . 2وى املسجلة يف اآلخروتطنازل كل طرف عن الدعا ودور 722القيب ملوالي احلسني 
التطنازع بني األصهار حول احلبس، وهو ما وند يف الطنزاع الدائر بني سامل بن عبد الكرمي األشاين 
ولخوانه مع زوج أختهم ااهالكة قدور بن نلول، حيث ادع  األخري أن والد زونته قسم مقرتوكه 

الةسم لن كان مونود، فأنكر األبطناء يف حياته بني أوالده وبطناته، فقالبهم الةاضي بإبراز رسم 
حلف سامل وأخوته اليمني لدى ضريح الشيخ سيدي "ونود رسم للةسم، وللتعبري عل  صدقهم

سليمان بن علي، ما عطندهم رسم عل  قسمة والدهم، وال عطندهم فيه خرب، وال كانوا يةسمون مترا 
 .3، فكان احلكم بسةوط الدعوى"وال زرعا وال ديارا
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املةصود هطنا بالطنزاعات العامة اليت حتصل بني أطراف متعدد خارج  :عامةالنزاعات ال -1
خالفات  هانتيجة لظروف احليا  اليت حتتم لقامة عالقات خمتلفة تتولد عن بعض ،األسر  واألقارب

ل ى اجمللس  نةلهاال تتوفر اآلليات الالزمة حللها عل  مستوى الةصر أو العرش مما يستدعي 
ج يف ذلك الطنزاع الواقع حول أمانة بعث اها ااهالك ملوك بن أمحد من غيبته الشرعي، ومن الطنماذ 

يده من من األمني مبا حتت لب الورثة الرمحن بن احلاج عبد الةادر، فق علي يد عبد ألهله بزانلو
 ا  حيث دفع نزء ،ملالأمانة ااهالك يف احملكمة الشرعية، فقالع الورثة باملال املتصرف فيه بأذن رب ا

صلد، اتصل اها 72فرنك و2و ودور 72وما تبة  من املال هو  ءمطنه ألم ااهالك ونزء آخر للغرما
بن الصاحل واألمني  ويف نفس السيا  حصل نزاع بني وكيل يتام  أوالد حممد .1الورثة يف احملكمة
عل   بن الصاحل من حممد عبد اهللبن القالب أمحد، حيث طالب الوكيل أمحد  حممد عبد اهلل

أمانة ألبطناء ااهالك  مانة ااهالك حممد بن أب الصاحل، وأقر األمني بأنه استةدم معه من تونسأ
مطنه، وعطندما أحيل األمر ل ى اجمللس الشرعي ، واآلن ضاعت مطنه بال تفريط ودور 222تةدر بـ 

فثبتت عدالته، فوقع الصلح بني وكيل اليتام   من طرف مجاعة تيمي حبث يف عدالة حممد عبد اهلل
 . 2وحممد عبد اهلل عل  تسديد األخري لطنصف األمانة ولسةاط الطنصف اآلخر

يف  يف طبيعتها من حيث تطنازع مجاعة ااهبلة واليت تعد غريبة ات الشاذ  يف تواتومن الطنزاع
ووصل األمر ل ى  شأن من يكون لماما ملسجدهم؟ فريق مع اإلمام األول وفريق مع اإلمام الثاين،

 يف رسالة مؤرخة يف ،ةضيةالذي كلف الةاضي بالبحث عن خمرج شرعي لل حاكم امللحةة
ندبوا حبضور أعيان الةصور اجملاور  الذين  ، وعليه مت االنتماع جبماعة قصر ااهبلة02/1/7122

ي طرف، ن يؤيت بإمام ثالث ال يطنتمي ل ى أ، بأا  ونامع ا  ث يكون حيادياجلماعة ل ى اختاذ خيار ثال
 . 3د بن موالي الشريف يكون هو اإلمام اجلامع للقرفنيفاختاروا موالي علي بن موالي حمم

دان واليت تتعةد مبوته فتقرتتب عل  الورثة، مُ الـومن مسببات الطنزاع أيضا الديون املقرتتبة عل        
اء أخيه موالي عبد الزويين وكيل أبطن وهذه حالة الطنزاع احلاصل بني موالي سامل بن موالي حممد
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الةادر مع عبد الةادر بن أحممد بن موس ، وكان ملوالي عبد الةادر دين عل  ااهالك أخي أحممد 
، وبعدما مت فصل القرتكة اليت ودور 710مت تعليةه بذمة احملكمة ملد  تزيد عن سبع سطنوات يةدر بـ 

أمر الشرع اجلماعة بتةومي بني املدين ولخوانه طالب موالي عبد الةادر عل  دين أبطناء أخيه، ف
بعض من أمالك املدان من أنل تسديد الدين، الذي مت دفعه يف احملكمة من طرف عبد الةادر بن 

وقامت البتول بطنت أّب حضي عل  ورثة الةاضي . 1أحممد بن موس  ليد الوكيل موالي سامل
صلد من 72و ودور 00اب أنه بةي بذمة ااهالك ، حيث وند بعد تدقيق احلسحممد بن أحممد

األموال اليت بعثها أخوها، فتةرر عل  زونة الةاضي دفع ربع الدين، وثالثة أرباع األخرى عل  
 .2العصبة

مل تعلق ظاهر  الديون بالرنال فةط بل كان للمرأ  حظها يف هذا الباب، وذلك ما حدث 
وفاطمة بطنت حممد عبد  لشريف من عرش تيمييف الدين احلاصل بني موالي أحممد بن موالي ا

أزنان شعري، وقد هلكت املدانة وتعلق الدين بابطنها 1زنطنا قمحا و77األشانية واملةدر بـ  اهلل
س الغائب، وبعد لعذار االبن الغائب مد  تسعة أشهر من طرف احملكمة ومل حيضر، أمر اجملل

، ويف شكل آخر للطنزاع حول 3مجاعة البلد أن يباع من عةارها ما يشقرتى به للغرمي ديطنه املذكور
ها ااهالك مت رهطنها من طرف أخي سلقة ملك للشريفة رقية بطنت موالي ااهامل من عرش تسابيت

ملعيزي، واآلن قامت البطنت موالي حممد بن موالي ااهامل يف عدد معلوم من التمر حملمد بن علي 
تقلب سقلتها بدعوى أن ااهالك اعتدى عل  أمالكها، ومل تعلم بتصرفه بالسقلة لال بعد وفاته، 
وملا رفعت املطنازعة ل ى احملكمة ومت حبثها، تبني وقوع التعدي من األخ، فاصقلحا عل  أن يدفع 

 .4قبض املال املعنيقيمة التمر يف املةابل يرنع السقلة مىت  ودور 222وكيل البطنت 
مع موالي سامل بن موالي  ويف حالة أخري تطنازع كل من موالي العريب بن موالي القيب

العريب رهيطنة يف يد موالي سامل يف  عل  رهيطنة برنوس كان قد نعله موالي من عرش فطنوغيل حممد
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 2/77/7122، 12ع، 7127-7122، م،س 3
 .1/2/7122، 772ع، 7127-7122، م،س 4
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، واآلن قدما ل ى احملكمة ويف يديهما برنوس قدمي، مدعيا ودور 722مةابل حصوله عل  دين بـ 
موالي العريب بأن موالي سامل كان يلبس الربنوس يف الشتاء حىت أصبح اهذا الشكل، فقلب 

، عطندها حكم ودور 022ص  مثطنه هو الةاضي حتديد مثطنه عل  يد املربزين يف حالته األو ى فكان أق
يدفعها موالي  ودور 22تدفع يف الرهيطنة و ودور 722الةاضي بأن من هذا املبلغ املةدر للربنوس 

 . 1سامل ملوالي العريب مع تسليم موالي العريب الربنوس ملوالي سامل يصبح ملكا له
كه حتت تصرف يف الغالب حيجر عل  السفيه من قبل اجلماعة أو الةاضي ويتم وضع أمال 

وكيل جيلب اها املطنفعة ويدفع عطنها املضر ، ولذا حدث وتصرف السفيه يف األمالك بأي شكل من 
األشكال يؤدي ذلك ل ى وقوف اجلماعة والوكيل من أنل لبقال املعامالت اليت أقامها السفيه مع 

امل ااهبالوي وكيل غريه، وهطنا حتضر معطنا الطنزاعات اليت قامت بني الوكيل موالي علي بن موالي ااه
السفيه موالي أمحد بن موالي حممد مع جمموعة من األطراف بعدما ثبت عدم رشده وثبوت 

بأنه مستحق للحجر والضرب عل  يده وعدم :"تبذيره للمال، فصدور احلكم من طرف الةاضي
ن يقبل رشده قام الوكيل عل  املشقرت ، وبعدما تبني تصرفه يف أمالكه بالبيع "صالحيته للتصرف

ألمالك السفيه وهم موالي يوسف بن موالي حممد وموالي عبد الرمحن بن موالي احطنيين وأخته 
مامة بأن األمالك من مجلة احلبس وأن البائع حمجور عليه، لكن الطنزاع طال بني الوكيل واملشقرتين 

ا  عليه ل ى أن وصل ل ى درنة البغضاء فتم نداهم عل  يد أهل اخلري ل ى الصلح، الذي مت االتف
بيطنهما، واملتمثل يف فسخ البيع وأخذ أموااهم من غلة اجلطنانات، نصيب من التمر يف شهر أكتوبر 

 .  2ونصيب من الزرع يف شهر ماي املةبالن
من طرف الةائمني عليها تدخل اجلهات  عملية اسقرتناع أحباس الزاويةكانت تتقلب 

اسقرتناع األمالك لكوهنا أضحت ضمن تركات العائالت املشقرتية  الةضائية، بسب تشعب قضايا
لتلك األحباس، ومن الصور الواضحة يف هذا اجملال ما قام به الةائم  بأمر زاوية سيدي عبد الةادر 

، من اسقرتناع نطنان حبس اشقرتاه امبارك بن بن عومر الةايد نلول بن الربكة قايد عرش فطنوغيل
لتطنفيذ احلكم الصادر يف  7122نانفي  2بتاريخ  براهيم لداوعلي بأمر من حاكم ملحةة تواتل

                                      
 .22/7/7121 ،022ع، 7127-7122، م،س 1
 .11/21/2949، 643ع، 7127-7122، م،س 2
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، لذ الةضية، وتعود حيثيتها ل ى مقالبة الةايد احملكمة الشرعية بفسخ البيع احلاصل يف أمالك الزاوية
وبعدما تةرر ثبوت دخول اجلطنان ضمن أمالك  ك الزاويةقامت احملكمة أول األمر بتعريف أمال

حكم بفسخ البيع ونب رد اجلطنان ل ى يد الةائم عليها، مةابل حصول امبارك املذكور  الزاوية
رمة زاوية درك مثن اجلطنان اليت اتصل اها يف احملكمة وأصبح بذلك اجلطنان حمقرتما حب ودور 7222

الشيخ عبد اجلليل بن الربكة نطنان حبس للزاوية  ، كما رد ناظر نفس الزاوية1سيدي عبد الةادر
من يد العدل اجلزويل بن حممد التمطنقيقي بعدما كان اشقرتاه من والده الةايد الربكة بن سيد أمحد 

 .71222سطنة  قايد عرش فطنوغيل
مع حممد بن امبارك الطنفيسي بالوكالة عن والده  ـاينڤروقام نواب زاوية موالي عبد اهلل ال 

وعن أمحد بن حممد السامل حول ماء للزاوية والسالكي، بعدما كان قد وقع صلح بني مجاعة قصر 
والسالكي بأن تدفع اجلماعة للزاوية  عل  ماء الزاوية 7121يف أبريل  ةونواب الزاوي الطنفيس
حبة، وعطندما ثبت الصلح  71.2الكبري  ودفع أرباب األرسام  حبوب من فةار  الطنفيس72

يؤديها عطند وصوله لبلده، واهذا انةقع  ـانڤريل للةاضي أمر الوكيل بدفع قصعة قمح غري مثن بك
 .3بعد لبرام الصلح وتطنفيذ بطنوده ومجاعة قصر الطنفيس اخلصام والطنزاع هنائيا بني نواب الزاوية

د هي األخرى مل تكن يف وكما كان التعدي حيدث عل  أحباس الزوايا فإن أوقاف املسان
عن طريق وكيلها الةايد البشري بن  عرش بود  مطنأى عن ذلك، فةد قامت مجاعة قصر بن دراعو

القيب مدعية بأن أمحد بن علي قام مبعاوضة بني نطنان املسجد ونطنان آخر ملك له دون علم 
لس الشرعي ومت حبث الةضية من حيث كون املعاوضة فاسد  ألهنا اجلماعة، فلم ترفعا ل ى اجمل

ه الشيخ 7221قائمة عل  شاهد واحد، مث تبني بأن قاضي وقت املعاوضة املؤرخة بسطنة شعبان 
الةاضي أحممد مل يقلع عل  احلبس، ومن نهة أخرى رأى الةاضي بأن املعاوضة  حممد بن الشيخ

                                      
 .77/7/7122، 722ع ، 7127-7122، م،س 1
 .02/2/7122، 072ع، 7127-7122، م،س 2
 .0/0/2940، 103ع، 7127-7122، م،س 3
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تفيد املسجد بشئ وال ليس له مصلحة من املعاوضة، وعل  هذه الةرائن مت احلكم بفسخ  ال
 . 1املعاوضة ولرناع نطنان املسجد حبسا مؤبد ووقفا خملدا

ومن الطنزاعات اليت تعدت حدود الةصر واشقرتكت فيها عد  قصور الطنزاع احلاصل عل  
ست بعد العمران وانقمست معظم معاملها وكانت موضع ، اليت اندر أرض أقبور بعرش تيمي

، ووند يف غطنية الشورى مشاور  بني الشيخ عبد ذلك الوقتأحكام سابةة من طرف فةهاء قبل 
 الرمحن بن عمر وابطنه الشيخ حممد مع قاضي اجلماعة عبد احلق بن عبد الكرمي بن سيد البكري

وبعد فاألرض لن تةدمت فيها عمار  ونهل مالكها "طندرسة فأنابه بةولهحول أرض أقبور امل
وقد " فالةاضي يبيعها ويصرف مثطنها يف املصاحل العامة ولن مل تتةدم فيها عمار  فحكمها للسلقان

 وقعت يف األرض تصرفات أدت يف هذا الوقت ل ى نشوب مطنازعات حواها بني أوالد العياشي
وأطراف أخرى، وبعد رفع الةضية ل ى اجمللس قام ببحث الةضية  وأهل أوالد بوحفص أهل مهديةو 

علي يد العدول واحلكام والضباط والوكالء واملالكني، ويف األخري اصدر اجمللس احلكم وفق 
وعل  هذا فجميع ما مل ...مد  عشر سطنني حموزه ماض  أن مجيع احملوز من ذلك : "الةاعد  التالية

تثبت عليه حياز  املد  املذكور  وال حجة واضحة مثبتة للتملك ومرت لليه اليد من اجلانبني بالغرس 
والبطناء فهو موقف عل  حسب عرف أرضطنا الشاسعة الصحراوية، وهو من غرس وبىن يف أرض 

حيث  –الطنصف الباقي بعد نصف اخلدمة يابسة حىت عمرت واخضرت فله نصف املغارسة و 
، والظاهر أن 2تؤخذ قيمته وتصرف يف املصلحة العامة -مهال وقتئذكانت األرض يف حيز اإل

للبث فيها بصفة هنائية،  احلكم يف الةضية مل يرض بعض األطراف فتم حتويلها ل ى حمكمة بشار
يتضمن الفصل يف  7122مارس 1بتاريخ  لحةة تواتوكان احلكم الطنهائي الوارد ل ى حاكم م

 .3األرض البيضاء واملزروعة
خنلص يف هناية الفصل ل ى أن لتوات عادات وتةاليد خاصة يف طريةة االحتفال باملطناسبات 

( املواسم)الديطنية كاملولد الطنبوي الشريف وعاشوراء لرمزيتهما الديطنية والتارخيية، ولقامة الزيارات
                                      

 .72/2/7122، 707ع، 7127-7122، م،س 1
 .6/3/2922، 427ع، 7127-7122، م،س 2
 .وثائق خزانة بن الوليد، 9/6/2926، 01ع، رسالة ل ى قايد عرش تيمي: الةبقان ففرنا حاكم ملحةة توات 3
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لشيوخ لبعض الزهاد والصاحلني، واليت متثل صور  واضحة عل  انتشار التصوف يف احليا  من 
باملعتةدات  خالل تةديس األضرحة واملزارات، كما ارتبقت القةوس االحتفالية لسكان توات

ونظرا لتعلق السكان اهذه املواسم الفكرية اليت ال ميكن التطنازل عطنها مع توريثها لألبطناء واألحفاد، 
فةد حرصت قياد  امللحةة عل  وضع ضرائب خاصة اها يتم تسديدها للخزيطنة قبل انقال  

 .الزيار 
من أبرز السمات املرتبقة باملطنقةة مطنذ نشأهتا، فمع  ويعد التكافل االنتماعي يف توات

عي واإلصالحي املعهود، مت تأسيس زوايا أخرى خالل هذه استمرار الزوايا يف أداء دورها االنتما
ر ادو اها نفس مهام وألطعام  ابتأسيس زاوي ياخلري  اقتحام املرأ  للعملهطنا  الفقرت ، والشيء اجلديد

 والوصايا الصدقات وااهبات كما ال حظطنا لقبال السكان رناال ونساء  عل  تةدمي،  الزوايا األخرى
وكانت مشاركة اجلماعة التواتية يف التكافل  معني، مرنع تخصيصب عام أوند بشكل المسل

  .ومحاية ممتلكات الغيابوالفةراء  اليتام  رعاية األطفال االنتماعي من خالل
وقد شكلت الطنزاعات مظهرا آخر للحيا  اليومية داخل الةصور، واليت كانت نتيجة مباشر  

 واألقارب عات بني األخو زانقتصادية، اليت اختلفت يف مستوياهتا من للمعامالت االنتماعية واال
أمالك الغياب،   ل ى حماولة بسط اليد عل  حول القرتكة وما تعلق اها من ثلث وحبس وهبة وعمرى

كما برزت نزاعات أخرى مع أطراف أخرى خارج العائلة متثلت بواعثها يف حفظ األمانة والديون 
 الوكالء املعيطنون من طرف الةاضي واجلماعة عل  أمالك الزوايا واليتام  املتأخر ، والطنزاعات بني

 .وخصومهم املعتدين عل  أمالك هذه الفئة والسفهاء
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لذلك فإن لغقاء الطنبايت، اندر  من املطناطق الصحراوية املتميز  بةلة التساقط و  تعد توات
، ـار ڤالفـعتمد  يف سةيها عل  ماء الفالحي يف هذه املطناطق يكون ضمن الواحات امل الطنشاط

مهية واحلرص الشديد ظهر األالسةي والشرب، ومن هذا املطنقلق ت الذي يعد املصدر الوحيد يف
لةساو  املطناخ وقلة املياه فةد ، ونتيجة املطنقةةلفةار  مطنذ نشأ  التواتية ل اجلماعة ماأولته لذانال

 بالدرنة األو ى يرن  مطنهانعكس هذا عل  الطنشاط الزراعي واحليواين الذي كان لنتانا معاشيا 
ضمانا  لةوت السكان اليومي، وبعد االحتالل الفرنسي أظهرت من االكتفاء الذايت و  احتةيق نوع

 .  تمراريته يف الواحاتقياد  امللحةة اهتماما واضحا اهذا املورد من حيث ضمان اس
الطنخيل وزراعة الةمح والشعري واخلضر،  حرص السكان يف هذا اجملال عل  االهتمام بغراسة

عدم اجانس بني د و لون ونظرا   والفلفل احلار،( التبغ)شمةمع زراعة بعض احملاصيل التجارية كال
فةد ظهرت لكية املاء، امللكية الزراعية وحجم الفئات االنتماعية، وأيضا بني ملكية األرض وم

ومن ، سةر غاواخلماسة وامل اخلراصةك  املذهب املالكيقائمة عل  أنظمة تعاقد أو استغالل للمطنفعة 
، عهيتوز  كيفية ، وـار ڤالفـتعلةة بقر  امتالك نصيب من ماء املهطنا رأيطنا طرح جمموعة من األسئلة 

 .جمال اإلنتاج الزراعي بتوات أهم املعامالت التعاقدية يف ونوعية احملاصيل الزراعية، و

  ـارةڤالفـنظام السقي ب: أوالا 
لمطنقةة يف جمال نظام السةي ل وموردا مائيا وحيدا بتوات تراثا  حضاريا   ـار ڤالفـمثلت 

باملطنقةة ومكوناهتا مطنذ نشأهتا، فةد مثلت شريان احليا   -ـار ڤالفـ–التةليدي، حيث ارتبقت 
أدت ل ى استةرار جمموعات بشرية متطنوعة بربرية وعربية األطراف، و وسط الصحراء الكربى املقرتامية 

ونظرا ألمهية امتالك حصة من مياه  ،الواحات الةصورية يف بسط سلقتها عل  ـار ڤالفـمستغلة 
، عل  اعتبار ما ميثل ذلك من قيمة انتماعية وثرو  اقتصادية ملالكها، يف هذا اجملتمع ـار ڤالفـ

يف عةود سجالت احملكمة الشرعية بتوات من حيث امللكية  ـار ڤالفـضوع الواحايت، فةد شكل مو 
والبيع والشراء والصيانة والتحبيس والطنزاع بني املالك أهم أونه التةاضي لدى قضا  احملكمة لبان 

 .االحتالل الفرنسي للمطنقةة
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  :التسمية والنشأة -0
 :وي واالصقالحياللغ ايف شةيه ـار ڤالفـوردت عد  تعاريف ملصقلح  :التسمية - أ

: بالفتح  ـار ڤالفـر  و ةْ ر  والفَ ةْ والفِ " ما نصه ـار ڤالفـحول  ناء يف معجم لسان العرب: لغة -
ر ةْ فِ  :، واجلمعم الصلب من لدن الكاهل ل ى العجبار الظهر، وهو ما انتضد من عظاةَ واحد  فَـ 

"ار  ةَ وفِ 
تسمية أصل  الذي يرنع عمن أبدع قصور توات تعريف صاحب نةل الروا ويدعم هذا ال، 1

الذي يضم فةرات متصلة مع العمود الفةري للحيوان و  ـار ڤالفـل ى التشبيه احلاصل بني  ـار ڤالفـب
ويف نفس املعجم جند تفسريا   ،2شبهها يف اتصال اآلبار ببعضها البعضتُ  ـار ڤالفـوبذلك ف ،بعضها

 اآلبار اجملتمعة الثالثة فما: احلُْفر ، والفةري: حفرها، والُفْةر : افـََةر األرض وفـَة ره":آخر، يف قوله
، ويف حديث عبد اهلل بن أنهي آبار حتفر ويطنفذ بعضها ل ى بعض ومجعه : زادت، وقيل س يفـُُةر 

: مث مجعطنا املفاتيح فقرتكطناها يف َفِةري  من فـُُةر خيرب، أي يف بئر من آبارها، والَفِةريُ (: رضي اهلل عطنه)
ويعد هذا التخريج هو  ،3"خمرج املاء من الةطنا : م الةطنا  اليت اجري حتت األرض، وقيل الَفِةريُ ف

، "الَفَةر"فيطنسب التسمية ل ى اشتةاقها من كلمة  بلعامل باي حممد األقرب ل ى املدلول، أما الشيخ
وهطناك من ذهب ل ى . 4مبا أفىن ماله فيها ومل يأته املاءيةيم فةار  نديد  أو آبار ر  أن ألن من أراد

، وعلتهم يف "اجليم قاف"أصلها الُفّجار ، وقد قلب  ـار ڤالفـأن أصل الةاف هو اجليم، ومطنه أن 
 .5ذلك أن املاء تـََفّجر من األرض وسال

خ تعريف الشي، مطنها للفةار مطناسب  عد  تعاريف كلها حتاول وضع تعريفوردت  :اصطالحاا  -
، ويبدأ مستوى (الطنفاد)هي عبار  عن سلسلة من اآلبار يربط بيطنها نفق :"الذي قال فيه حممد باي

ع جمُّ اآلبار يف االحندار من أعل  ل ى أسفل، ويف هناية تسلسل اآلبار خترج عل  ونه األرض للتّ 

                                      
 .27ص ،م7112/ه7272 بريوت، ،، دار صادر2، ط2، مجلسان العرب: اإلفريةي املصري بن مطنظورحممد بن مكرم  1
 .10ص ،ابقاملصدر الس: حممد بن عمر احلبيب البوداوي:  للمزيد انظر 2
 .22-22ص ص ،2مج ،املرنع السابق: ابن مطنظور 3
 .772ص ،7ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 4
ية تصدر عن وال ،7ع ،جملة رسالة أدرار ،"الفةار  نظام السةي الصحراوي العجيب يف العامل: "أمحد أبا الصايف نعفري 5

 . 01ص ،0270 ،اجلزائر ،أدرار
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جمموعة من تتشكل من  ـار ڤالفـ'':، وعرفها الدكتور فرج حممود فرج بةوله1فيما يعرف بالةصرية
اآلبار اليت تبدأ من نةقة مرتفعة تتجمع اها املياه اجلوفية وتسري مياه هذه اآلبار يف جمرى ذي 

، ويطنتهي اجملرى ق االحندار التدرجيي اهذا اجملرىفوهات ملسافات بعيد  حيث تطنحدر ببطء عن طري
ل ى بساتني أصحاب ومطنه خترج الةطنوات حتمل املياه ( مانن)حبوض كبري تتجمع فيه املياه يسم 

عبار  عن :"بةوله ـار ڤالفـ، أما األستاذ حممد بن سويسي فيعرف 2، كل حسب نصيبهـار ڤالفـ
سلسلة من اآلبار تتصل ببعضها وتطنحدر مياهها من مستوى أرض عايل ل ى مستوى مطنخفض 

باططنية بني مخسة عشر ل ى عشرين مقرتا ومن خالل الةطنا  ال وتفصل بني البئر واألخرى مسافة ما
الذي خيرج مطنه عرب " الةسري"تتصل تلك اآلبار ببعضها وجيري املاء من خالاها حىت يصل ل ى 

 . 3"املانـن"فتحات متفاوتة ليصـل يف األخري ل ى حوض اإلستةبــال الفردي الذي هـو 
، ومطنه نةول أن ـار ڤالفـونرى أن التعاريف كلها اجمع عل  مصقلحات متشااهة تعرف اها 

عبار  عن جمموعة من اآلبار املقرتابقة مع بعضها عرب قطنوات باططنية تسمح مبرور املياه  ار ـڤالفـ
لبساتني بشكل وحتركها وفق نظرية االحندار، لتتجمع يف الطنهاية بالةسري الذي يوزع املياه عرب ا

 .كل حسب حصته( وغري متساو  )عادل 
مثلما كان حال االختالف حول  ـار ڤالفـاختلفت الروايات حول نشأ  : ـارةڤالفـنشأة  -1

ما يذكره يف مؤلفه ، لكن 4جنازها األول ل ى األقباطل البكري بن عبد الكرمي حممد يرنعتسميها، و 
يطناقض فرضية تأسيسها من طرف األقباط، حيث " إلسالمبعد ا در  األقالم يف أبار املغرب"اآلخر 
قد نف ماؤه مما  رينوندت واد  ل ى تواتالرببرية اليت قدمت من سجلماسة  أن الةبائل يذكر

ويوافةه الرأي يف ذلك صاحب نةل الروا   ،5وغرس الطنخيل عل  نوانبه ـريڤـاڤلفـحفر ا ل ىدفعها 
 ـريڤـاڤلفـوهم الذين اختذوا خدمة ا:"عطند احلديث عن الةبائل الزناتية بتوات اتعمن أبدع قصور تو 

بلغوا من ذلك مةصودهم، اصقلحوا عل   ، وحيثلليهارفة مل يسبةهم غريهم حب ،وابتداعها
                                      

 .12ص  ،7ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية: وانظر أيضا. 772ص ،7ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 1
 .22ص ،املرنع السابق: فرج حممود فرج 2
 .22ص ،املرنع السابق: سويسي حممد بن 3
 .7ص ،املصدر السابق، التةييد: بن عبد احلق حممد بن عبد الكرمي 4
 .727ص ،سابقالاملصدر  ،در  األقالم: بن عبد احلق حممد بن عبد الكرمي 5
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املهداوي ما  يف الرحلة العلية نةال عن الشيخ عمر بلعامل ، ويورد الشيخ باي1"ـريڤـاڤلفـتسميتها با
، ويضيف الشيخ باي تأكيده عل  رأي "ـريڤـاڤلفـأن اجلالية اليهودية هم الذين اختقوا ا":قوله

وهذا الةول أصح من سابةيه ألن التاريخ حيتاج ل ى دالئل تدعمه واملديطنة املطنور  ":املهداوي قوله
من املمكن أن يصحبوا معهم فكر  ف" الشراج"املعروفة بـ ـريڤـاڤلفـا اليهود توند اها اهاليت أجنال مطن

وعليه  ( السابع امليالدي)ر  لكن نالء اليهود من املديطنة كان يف الةرن األول للهج. 2"ـريڤـاڤلفـا
وهو ما جيعل هذه الفرضية  !!الصحراء قاحلة، ال ميكن االستةرار اها لال بونود املاء كانت

دا املديطنة لتوات، وبالتايل يبة  مستبعد ، لال لذا كانت هجرات لليهود من مطناطق أخرى ع
ل ى غاية  اها؟ وحنن هطنا نتحدث عن يهود املديطنة املستةرين ـار ڤالفـالتساؤل، من أين أحضروا فكر  

 .الةرن السابع امليالدي

طق متتاز مبطناخ معتدل كثري اكانت مطن  الصحراء ومن ضمطنها توات جيمع معظم الباحثني أنّ 
تشهد عل  ذلك الغابات املتحجر  والرسوم الصخرية، وشهدت املطنقةة بداية اجلفاف يف  األمقار

الةرن اخلامس قبل امليالد، وأن اإلنسان الزنايت الذي عاش بعد اإلنسان األول املطنةرض، بدأ رحلة 
مث البحث عن مصادر للماء، فتتبع السيول املطنحدر  من األماكن املرتفعة حنو املطنخفضة فصطنع قطنا  

بئرا، مث مبجموعة آبار شكل فةار ، وكانت بداياهتا األو ى من الةرن اخلامس قبل امليالد من طرف 
 . 3الةبائل الزناتية حسبما ناء يف نةل الروا  عمن أبدع قصور توات

أن املتفق عليه أهنا وندت مطنذ  لالبتأسيسها،  مومهما يكن من اختالف حول من قا
، وأن من قام بتأسيسها كان يسكن باملطنقةة اإلقليم التوايت لصعوبة وقساو  املطناخ الصحراوينشأ  

قبل اجلفاف، ودفعته احلانة املاسة ل ى البحث عن مصادر غري سقحية للماء، وتوصل بعد مد  
 .، وال نستبعد هطنا أن الفكر  أتت ل ى املطنقةة من مطناطق أخرىـار ڤالفـل ى التوصل ل ى نظام 

                                      
 . 10ص  ،در سابقاملص: حممد بن عمر البوداوي 1
 .771-772ص ص ،7ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 2
 ،تصدر عن جمموعة الةروط ،عدد اجرييب ،جملة الطنخلة ،"حملة عن نشأ  الفةار  وتقورها بتوات: "عبد اهلل بن القيب مساعيلي 3

 .02ص ،0222نويلية  ،اجلزائر ،أدرار
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طريةة استخراج املاء من باطن األرض  يصف ابن خلدون :ـارةڤالفـريقة استخراج مياه ط -6
 ويف هذه البالد الصحراوية غريبة يف استطنباط املياه اجلارية ال":، بةولهل ى سقحها مبطنقةة توات

صل و ي أنالبئر حتفر عميةة بعيد  املهوى وتقوي نوانبها ل ى  أن، وذلك توند يف تلول املغرب
ير  نرمها، مث تصعد الفعلة ويةذفون  أن ل ىحجار  صلد ، فتطنحت باملعاول والفؤوس  ل ىباحلفر 

فيطنبعث صاعدا فيعم البئر مث جيري عل  ونه  ،عليها زبر  من احلديد تكسر طبةها عل  املاء
تكون بداية و  .1"ارين وواركالن وريغر وتيك الغريبة مونود  يف قصور تواتوهذه ... األرض واديا
حبفر بئر يف مطنقةة مرتفعة عن مستوى الواحة، مث يربط البئر الذي حفر بالبئر  ـار ڤالفـتأسيس 

تسمح الةريب مطنه بةطنا  بقطنية عطند مستوى املاء، ويراع  يف ربط الةطنوات درنة امليالن اليت 
باحندار املياه، وتةام فو  اآلبار فوهات تستخدم للتهوية ويف الصيانة، تتجمع املياه يف الةطنوات 

، أين يتم توزيع املياه للمالك عرب (الةصرية)حنو الواحة ل ى أن تصل ل ى الةسري تتحرك بانسيابيةو 
، "كيال املاء"ف بـويةوم اهذه العملية خمتص يعر فتحات يف هناية الةسرية حتدد نصيب كل فرد، 

 . 2"الزمام"تدون احلصص يف سجل يعرف بـمث ، (لعد)يراقبه شاهد
، من ل ى نوعني عل  أساس امليل وطر  التوزيع تصطنف الفةارات يف توات :أنواع الفقارات -4

اك ذات ، وهطن(املسلةعة)هطناك الفةارات ذات امليل الكبري ومياهها نارية ندا تسم  "حيث امليل
العادية اليت ال هي  ـار ڤالفـ، وهطناك (املونتة)ندا وتسم   مليل املطنخفض ونريان مياهها بقيئا

، أما من حيت تةسيم مياهها فتطنةسم 3"باملرتفعة وال هي باملطنخفضة ومياهها غري نارية وال بقيئة
وقت، وذلك باستعمال هي اليت يتم توزيع مياهها بال :ل ى نوعني الوقتية واملشقية، فالوقتية مطنها

حركة الشمس من طلوع الشمس ل ى غرواها ومن غرواها ل ى طلوعها يف اليوم املوايل وتعرف اآللية 
أساس األصول وملكية   ، وعليه يتم يتم توزيع املياه عل  أساس زمين وليس عل"الطنوبة"بـ يف توات

                                      
 .11-11ص ص ،1ج ،املصدر السابق: ابن خلدون 1
 .22ص ،املرنع السابق: حممد بن سويسي 2
دراسة من خالل املصادر أمنوذنا  نظم السةي يف اجلطنوب الغريب اجلزائري نظام الفةار  يف مطنقةة توات: "عبد الرمحن بعثمان 3

-70احليا  االنتماعية واالقتصادية يف اجلطنوب الغريب اجلزائري خالل الةرنني  ،أعمال امللتة  الوطين الثاين ،"احمللية
 .020ص ،0270نانفي 02 ،اجلزائر ،املركز اجلامعي الوادي ،م من خالل املصادر احمللية71-71/هـ72
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والساعات يف التوزيع بدل االعتماد عل  الشمس،  األرض، ويف وقتطنا احلايل استعملت الدقائق
وهي الوحيد  حاليا بتوات يف هذا الطنظام، ومن  بتمطنقيط" هطنو"وتستخدم طريةة الطنوبة يف فةار  

مع سةيها نصف الثمن من سةي فةار  هطنو يوم نوبة حم ":نصه ذلك ما ناء يف العةود ما مناذج
واهم فةار  ":ما نصهعن نوابات فةار  هطنو " الةول البسيط"، وناء يف 1"ل ى العشاء بركة من املغرب

بفتح ااهاء وضم الطنون، تةسم مطناوبتها باأليام والليايل، ومسمية يف ذلك بأمساء ( يهطنوا)يةال اها 
مد، أيوسف، أتعايل، يةال فيها أتعتمان الصاحل، أتيوسف، أمتح...قبائلهم كل نوبة باسم قبيلة 

أيوسف مبوس ، أمتوس ، أحممد، أتببكر، أتعل ، هذه قبائلهم وعد  نواهم فيها عل  تسعة أيام، مث 
أما ، 2"زيد فيها ثالث نوب، لحداها خيلف، والثانية حم بركة، قيل عداها الةايد والثالثة تعمر

املاء مطنه بعد اجمعه يف الةسرية  فيتم توزيع املياه اها عن طريق املشط الذي يطنساب: املشقية مطنها
 .3حسب احلصص، وهذا الطنظام هو الغالب يف توات

يوند نوع آخر مل يذكر يف كتب املؤرخني لكطنه ورد يف سجالت احملكمة الشرعية يعرف 
ح اها جمرى تتوحد فيما بيطنها ويصب ـريڤـاڤلفـوهي عبار  عن جمموعة من ا: اخللط ـريڤـاڤفـهذا الطنوع ب

 2947نوان16يف عةد مؤرخ بتاريخ  ، ومطنه ما وردواحد، ويوند هذا الطنوع يف عرش زاوية كطنته
ونابه من املاء مائة مثن وأربعون مثطنا ومثن غري مخسة وربع من الةرياط وثلث من قرياط ":بةوله

خمتار وتسعدت وفةار  سيدي حلسن وفةار  أو تعل  زاوية كطنته ـريڤـاڤفـالةرياط زايد من خلط 
وسةي ذلك أربع أمثان ":ناء فيه ، ويف عةد ثان  4"وابطنكور والرقاقد  وأجنطنام ووغزر واملاحلة واملطناصري

قبلة  ـريڤـاڤـفخمتار والفرخ وعريف وموس  بن مالك وسدس من خلط  تربكانت ـريڤـاڤفـمن خلط 
 .5"أزفور وتوزر وهك وعبد اهلل أوالد احلاج

                                      
 .02/0/7127 ،722ع ،7122-7122 ،والقرتاألح  ،س 1
 .02ص املصدر السابق،: ابن بابا حيد  2
 ،الرباط ،دار أيب رقرا  للقباعة والطنشر ،دراسات صحراوية املاء واإلبل والتجار : حسن حافظي علوي: للمزيد انظر 3

 .022-020ص ص ،السابقاملرنع  السةي، نظام :عبد الرمحن بعثمان: وايضا . 12-12ص ص ،0272
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 4
 .1/1/7122 ،001ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 5
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أمهية بالغة لدى فئات اجملتمع، ملا  ـار ڤالفـتكتسي ملكية املاء يف  :ـارةڤالفـملكية الماء في  -1
ه األمهية كها االنتماعية واالقتصادية، ويعكس هذال اهذه الثرو  من أمهية بالغة يف حتديد مكانة مُ 

، باعتباره ـار ڤالفـمدى حرص اجلماعة التواتية عل  ضبط الطنظام اخلاص باستمرارية انسيابية املاء ب
لسةي والشرب، وتتقلب عملية استخراج املاء من حفر البئر املائي الوحيد للواحات يف ا املورد

م 21كلم وعمق 4 ة، فحفر فةار  بقوللاألول ل ى غاية وصوله ل ى اجلطنانات طاقة بشرية هائ
يوم عمل، 49777د  أريع سطنوات أي ما يةارب يوم يعملون مل47عامال ملد  47يتقلب 

 . 1ـار ڤالفـاحلانة ل ى حتديد مكان املاء وحساب ميل  ناهيك عن

واخلاصة مبلكية املاء حسب فئات اجملتمع  2973بالرنوع ل ى اإلحصائيات الفرنسية لسطنة 
، أي %63اء تقرتكز بشكل واضح لدى فئة الشرفاء بطنسبة تةارب التوايت، نالحظ أن ملكية امل

أكثر من الثلث، وهي نسبة كبري  بالطنظر ل ى حجم هذه الفئة، ولذا أضفطنا لليها نسبة امللكية 
ويرنع هذا ل ى متتعهما مبكانة انتماعية  %24اخلاصة باملرابقني تصبح الطنسبة العامة أكثر من 

وأيضا استفادهتما من اإلعفاءات الضريبة من السلط املتغلب عل   خاصة يف وسط اجملتمع التوايت،
كعائلة   ونود بعض العائالت الشريفة واملرابقية الغطنية أصالمع قبل املرحلة االستعمارية،  توات

وهي نسبة معةولة  %67ة العامة بطنسبة ، وتليهما من حيث امللكية فئأوالد السي محو باحلاج
باملةارنة مع حجمها العددي، وأسبةيتها يف االستةرار باملطنقةة، أما فئة احلراطني فإن نسبة ملكيتها 

وهي نسبة ال تعادل حجم هذه الفئة القبيعي داخل  %2262اهذه املاد  الثميطنة تصل ل ى 
ملاذا مل يتوصل : السؤال التايل قرح حممد أعفيف، ويـريڤـاڤلفـالةصور، وال اجلهد املبذول يف حفر ا

احلراطني ل ى ملكية األرض واملاء رغم أقدميتهم يف الواحات وعملهم طيلة قرون؟ ومتكن من حل 
اإلشكالية من خالل توصله ل ى أن شروط التعاقد غري املتكافئة تةف عائق أمام امتالك احلراطني 

صله من عمله ال يكفيه من يوفر قسط مطنه لشراء حبة ماء، وسا  الباحث لوسائل اإلنتاج، فما حي
... ففي الطنصف الثاين من الةرن العشرين":معروف ناء فيهلطنا مثاال يف هذا اجلانب نةال عن نادر 

                                      
 .722-722ص ص  ،املرنع السابق: حممد أعفيف 1



 2931-2977احليا  االقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاين

 

022 
 

سباب ، وتبني الظاهر  نانب من األ1"قض  حرطاين أربعني سطنة ليوفر مثن شراء حبتني من املاء
 .ـار ڤالفـمياه يف هامة اطني باكتساب ملكية اليت مل تسمح للحر 

يطنةسم ل ى قسمني ماء أصلي  ـار ڤالفـتبني عةود احملكمة الشرعية بأن ملكية املاء يف 
، 2الذي أنتهت لليه، وقيمة احلبة هطنا تةديرية ـار ڤالفـوهي أصل " حبة العظم"وتسم  حبته بـ

خرج األول للثاين عن ست ":2944في نان 29وكمثال عل  ذلك ما ورد يف عةد مؤرخ بتاريخ 
، ويف عةد 3"وحبات ماء من أصل فةار  تبطنو موالي عبد الواحد بثمن معلوم قدره ستمائة دور 

عل  أن خيدمه ويكون بيطنهما لنصافا كل ما أفاء اهلل فيه من الربح يكون الطنصف لعظم "ثان  
ية يكتسب عن طريق اشتغال غري املالك والطنوع الثاين من امللك ،4"والطنصف للربكة املذكور ـار ڤالفـ

وهي احلبة " حبة الزريق"من املاء تسم  حبته بـ أو رحبه وما يتم كسبه ،ـار ڤالفـاألصليني يف 
 .5احلةيةية وتةاس بكمية املاء اخلارج من ثةوب الشةفة ويعرب عطنها حببة الشةفة

عن طريق  ـار ڤالفـ تستخدم عد  أصطناف من التعاقد بني املالك ومن يريد كسب املاء يف
واملشقرتيني أو أو املعاوضة سواء بني املالك  6الشراء أو املعاوضة أو العمل، وتتم عملية البيع والشراء

واملشقرتيني، وكمثال عن احلالة األو ى املختصة مباء العظم، نذكر معاوضة  ـريڤـاڤلفـبني عمال ا
بأن خرج األول للثاين عن  مع موالي عبد الكرمي بن موالي احلسن موالي أمحد بن موالي علي

ستة حبات ماء من أصل فةار  تطنبو موالي عبد الواحد وخرج الثاين لألول عن قامتني أرض غامر  
بني املالك الذين  الطناتج عن العمل فيتم بيع بشكل عادي( حبة الزريق)، أما املاء7أسفل نطنانه

بن عبد  اشقرتى عل  بركة اهلل حممد القيب":يتواندون يف املرتبة الثانية، وناء يف عةد شراء ما يلي

                                      
 .721-722ص ص ،املرنع نفسه 1
 .022ص ،قاملرنع الساب ،نظام السةي: عبد الرمحن بعثمان 2
 .71/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
 .72/1/7122 ،د ر ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 4
 .022ص ،املرنع السابقنظام السةي، : عبد الرمحن بعثمان 5
 (.29)انظر عةد شراء املاء يف الفةار ، امللحق رقم 6

 .71/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 7
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الرمحن الشديد من البايع مطنه حممد بن عبد الرمحن املعروف بالغرباج مجيع مخسة عشر قرياط من 
 .1"وسة وعشرون مائة دور بثمن معلوم قدره مخ...فةار  الكأس

عملية تعاقدية تتم  يوه ،2"العقية"ويف شكل آخر من التعاقد  ُتكتسب ملكية املاء بطنظام 
لما بزياد  عمةها  ـار ڤالفـاالستثمار يف من اجلماعة يقلبون  ،(خدامة)عمال الو  ـار ڤالفـبني مالك 

عل  ما هي عليه، وتكون  ـار ڤالفـ  ماء ، والغاية هطنا زيادـار ڤالفـآبار نديد  تضاف ل ى  إجنازأو ب
عةد مت بني  حول هذا الطنظامج املوثةة افع وراء هذا التعاقد، ومن الطنماذ عملية كسب املاء هو الد

تفا  بعد قياس يد وأخيه حممد الربكة، حيث مت اإلوالعرب الشد أرباب فةار  حيي بعرش فطنوغيل
اهما لزياد  اخلدمة فيها ملد  ثالث سطنوات، وكلما أفاء اهلل من  ـار ڤالفـعل  لعقاء  أوال   ـار ڤالفـمياه 

، 3والطنصف للعاملني ألنل خدمتها ـار ڤالفـاملاء زياد  عن مياهها الةدمية يكون الطنصف ألرباب 
ياد  املاء يكون قد خسر استثماره واملشكلة هطنا تكمن لذا انةضت السطنوات ومل يستقع املةاول ز 

 .وأمواله
اتفا  أرباب فةار  أوالد حلسن "مضمطنه  ـانڤرعرش  ويف صيغة عقية أخرى بةصر تطنالف

عل  خدمتها متفرقة بيطنهم عل  ست سطنني، واتفةوا عل  العام األول للشرفاء ثلث الربح للخدمة 
متوالية خدمتها ألربااها ويكون الربح يف اخلمس  وخبمس سطنوات ألهل تطنالف... وثلثني للفةار 

، ويف عةد ثان خاص بفةار  يف عرش 4"املالكني ـار ڤالفـسطنني مطناصفة بني أهل اخلدمة وأرباب 
برسم عقية أرباب فةار  أوالد  وحبضر  ابطنه األكرب السيد عبد الكرمي التانر يف تيمي"ناء فيه  بود 

 .5"مسعود باخلدمة للحاج حممد بن احلاج قاسم حبساب نصف الربح عل  العاد  املعلومة

                                      
 .02/2/7122 ،727ع  ،،7122-7127 ،ش، القرت ،حاال ،س 1
 (.29)ـار ، امللحق رقمڤـانظر نص اتفا  حول عقية ف 2
 .72/1/7122 ،020ع،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .07/7/7122 ،220ع ،7127-7122 ،م،س 4
 .00/0/7122 ،21ع،7127-7122 ،م،س 5
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يوزع املاء عل  نطنانات الةصر كل حسب حصته  :ـارةڤالفـآليات توزيع وقياس ماء  -1
نظامان للتوزيع  وليس عل  أساس ملكيته من األرض، ويستخدم يف توات ـار ڤالفـا يوملكيته يف م

 :ومها
الة يف اللهجة التواتية)مصدر ناب وهي الفرصة والدُّوَلة : النوبة - أ ، وهطنا ناءت لتعرب عن (الد 

تةاسم املاء عل  حصص والتطناوب عل  ذلك من طلوع الشمس ل ى غرواها، ومن غرواها ل ى 
تسمياهتا، وتتوزع الطنوبة بني املستفيدين عل  طلوعها يف اليوم املوايل، واها أنزاء ختتلف مدهتا و 

يف  ابن بابا حيد  وذكرها، "هطنو"وبالضبط يف فةار   ، ويوند هذا الطنظام يف متطنقيط1أساس زمين
نوباهتا باأليام  ث عن قبيلة أوالد يعةوب وعن فةارهتم اليت قسمتدمؤلفه الةول البسيط، عطندما حت

ال يرقد وال يطنام يف "املشرف عل  التوزيع ( مخاسها)والليايل ل ى اثين عشر نوبة، وذكر أيضا بأن 
 . 2"ريح وال مقر وال برد وال غريه ولالّ َغّرم لرب اجلطنان نوبته

يوم، ويةسم زمن اليوم حسب 21ما يعادل  نوبة أي21ل ى  يةسم التوقيت يف فةار  هن
ساعة، ومن أمثلة ذلك نذكر ما ناء يف العةود عن تةسيم الطنوبة الواحد 14 مد  امللكية عل 

، 3"ل ى العشاء مع سةيها نصف الثمن من سةي فةار  هن يوم نوبة حم بركة من املغرب: "ومطنها
ويف  4"مع ما يطنوب ذلك من السةي هو ثلث نصف هنار تغجمت بطنت صاحل"ويف عةد آخر 

ربع هنار "، ويف آخر "وسةي ذلك ربع الثمن من سةي فةار  هن من نوبة أوالد موس "ثان   عةد
تغجمت بطنت صاحل عل  حساب اجزئتها بني أصحااها وهو ستة قراريط من اليوم يسة  اها يف 

وسةي اجلطنان املعروف بتطنوت ربع اليوم من سةي هن من نوف الليل ل ى "، وأيضا "نطنان هد
نوبة حم بركة، وسةي بر ا الشريف نصف يوم من تغجمت أغطنمن يوم أت علي طلوع الشمس يوم 

 .5"بن يوسف

                                      
 .12-12ص ص ،املرنع السابق: حسن حافظي علوي 1
 .01-02ص ص ،املصدر السابق: بابا حيد ابن  2
 .02/0/7127 ،722ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
 .70/2/7121 ،01ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 4
 .1/2/7122 ،712ع. 02/7/7122 ،722ع. 72/2/7122 ،027ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 5
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مجع املاء يف الشئ، يةال : يفيد املصقلح يف اللغة عد  معاين مطنها أن الَةْلد هو :الِقل د   - ب
لد ، أما الة1سةي السماء: احلظ من املاء، والِةْلدُ : قلدت أقلد قلدا أي مجعت ماء ل ى ماء، والِةْلدُ 

عطند فةهاء املالكية فاستعملوه مبعىن احلظ من املاء، ومبعىن أدا  الةسمة يف املاء، قال خليل بن 
فةد عرف  دا  للةسمة يف بالد املغرب، وملا كان الةلد كأ" قسم بِةْلدولن ملك أو ال"لسحا  

الةصرية وأوزنال، الشكفة تطناست، تقاست أو القاسة، أقسري أو : بتسميات خمتلفة مطنها
 .  2واحللقافة، السقل أو السقلة، أنفقر، فيالس، الةدس أو الكدس

بالشةفة أو احلالفة، وهي عبار  عن  ـار ڤالفـفتسم  آلة توزيع وقياس ماء  أما يف توات
والصغري  أو  ر أصبع رنل متوسطاةدمالكبري  مطنها  ،ققعة من حناس أو حديد اها ثةب كثري 

اط، وحجم الشةفة يكرب ويصغر عل  ري الدقيةة عل  مستويات خمتلفة ل ى أن تصل ل ى مثن الة
، ومن 3حسب املاء الوارد يف كل فةار ، فهي من أربعني سطنتيمقرتا  ل ى أكثر من مقرت أو مقرتين طوال  

ويعمم استعمااها يف كافة  تعرف بشةفة أقبلي: حيث الشكل توند نوعان من الشةفة مطنها الدائرية
، وناء ذكر اها يف عةد 5تستعمل بتوات وتعرف بالشةفة املصمودية: 4، واملستقيلةلقليم تيدكلت
وهطناك ، 6" حبة ونصف اآلن بالشةفة املصموديةفطناب كل نصف مخس ومخسني":للمحكمة بةوله

عل   فحيطنئذ عربت فةار  املومطنية حبالفة أنزمجري:"وناء ذكرها فيما نصه وهطناك أيضا شةفة أنزمجري
    .7"يد حممد السامل بن حممد الربكة

                                      
 .221-222ص ص  ،2ج ،السابقاملرنع : ابن مطنظور 1
 .12-12ص ص ،املرنع السابق: حسن حافظي علوي 2
نشأ  : "احلاج حممد خبتاوي: انظر أيضا. 02ص ،املرنع السابق ،حملة عن نشأ  الفةار : عبد اهلل بن القيب اإلمساعيلي 3

 .11ص ،7111أفريل  ،ارتصدر عن مديرية القرتبية أدر  ،72ع ،جملة الةبس ،"فةاقري توات
 .022 ،املرنع السابق ،نظم السةي: رمحن بعثمانعبد ال 4
حيث اختصت العائلة حبساب مياه الفةار  وتوزيعه يف  ،عرفت اهذا االسم نسبة ل ى عائلة مصمودي بعرش زاوية كطنته 5

 .املطنقةة
 .7/2/7121 ،1ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 6
 .72/2/7101 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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، تدون فيه "الزمام"يف سجل خاص يعرف بـ ـار ڤالفـتسجل حصص امللكية من ماء 
، وحيتفظ به اإلمام أو لدى العائالت األكثر ملكية بني األفراد سابات كيل املاء، وانتةال امللكيةح

الذي بدوره حيافظ عل  حةو  كل األطراف، ( الشاهد)للماء، يتم التدوين فيه من طرف العدل
واألرقام املمالت عليه تأتيه من قبل الكيال الذي ميسك شةفة الكيل ويةوم عل  فك ثةوب 

ة ويكون هذا األخري مضقلع عل  مجيع الشةفة املطنسد  بالقني لتصريف املاء حسب األنصب
، وذكروا يف العةود بأهنم املؤمتطنني عل  مصاحل كل الفئات الضعيف مطنهم 1العمليات احلسابية

الضابط ألمالك الةوي والضعيف ( الزمام)وعلةطناهم بشهاد  أرباب الديوان"والةوي وذلك بةوله 
فعل  يد الضابط وهم املعلم السيد ...والغياب والةصارى عل  يد قايد العرش والضباط والعدول

حممد السامل بن حممد الربكة واحلاج بن نلول واحلاج عبد اهلل بن املصقف  حوسب الديوان الذي 
 .2"خبط العدل سيد أمحد بن القالب املصقف 

عارف فمطنهم من يسميها باالسم املت تتغري التسميات اليت تقلق عل  حبة الشةفة يف توات
، أو ، أو اخلروبة يف عرش زاوية كطنتهيف عرش تيمي( املانن)عليه احلبة وهطناك من يسميها باملانل

ما  أنواع التسميات، حسب عرف كل نهة، وناء يف العةود عن العود يف عرش تسابيت
خوت بن السيد عبد احلق حبتني ونصف حبة ماء من فةار  اجلابية بم السيد املمن البائع مطنه:"يلي

والسةي سبع موانل ونصف وقرياط من فةار  مبسعود ":، وناء يف آخر3"عل  حسب أنزائها
ويف  4"املذكور  ـار ڤالفـللربكة سيدي حممد ولسيد أمحد سبع موانل وعشر قراريط ونصف من 

، ويف 5"خراريب ونصف اخلروبة من فةار  أيب غيول نيعشر مثطنا ومثان وله من املاء ستة"عةدُ ثان  
والغريب يف األمر أن حساب املاء وتةسيمه  ،6"وسةيه عود من فةار  أوالد الشيخ":مشابهعةد 

                                      
 ،حملة عن نشأ  الفةار :  عبد اهلل مساعيلي: وأيضا. 022-022ص ص  ،املرنع السابق ،نظم السةي: رمحن بعثمانعبد ال 1
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الزال يتم بقريةة تةليدية من خالل رسم الرموز اخلاصة باحلبة والةرياط عل  الرمل يف شكل 
، ونةل احلاج حممد خبتاوي عن بعض 1اط ترمز ل ى الةرياط وأنزائهخقوط ترمز ل ى احلبة والطنة

آلة  2947سطنة  ةاخلرباء، أنه أثطناء االحتالل الفرنسي للمطنقةة، أحضرت السلقات االستعماري
، ولمنا دورها ـار ڤالفـحساب كمية املاء، تشبه الصطندو ، لال أهنا ال توزع بشكل مةطنن عل  أرباب 

وناء لثباتا اها يف سجل احملكمة فيما  .2اء املتدفق يف اجملرى الكبري للفةار األساسي قياس نسبة امل
 .3"وقبل ذلك تكون املةاسة حبالفة البايلك املعلومة بيطنهم"نصه

يعد الةرياط هو الوحد  األساسية يف حساب حبة من املاء، وتتشكل األخري  من ستة 
ويةسم  ،قرياط الةرياط14= ط، والةرياطقريا 14= خقوط يف كل خط أربعة قواريط، أي أن احلبة

نصف الةرياط، ثلث الةرياط، ربع الةرياط، مخس الةرياط، : الةرياط يف حد ذاته ل ى ستة أنزاء هي
سدس الةرياط، مثن الةرياط، كما توند تةسيمات أصغر يطنقق اها وتسجل لصاحبها يف الزمام، 

ور سابةا من األنزاء، ألن الشةفة ال حتتوي لكن الكيال ال يعتد اها لال لذا بلغت ل ى ما هو مذك
قرياطني من الةرياط، قرياط من الةرياط، قرياط : مثل هذه التةسيمات، وهذه الوحدات الصغري  هي

 . 4ونصف من الةرياط، نصف الةرياط من الةرياط
يتم توزيع املاء يف السواقي حسب حصة كل واحد من املالك من طرف الكيال الذي 

بوضع الشةفة ( توزيع املاء)ك الشاهد الذي حيضر معه الزمام، وتبدأ عملية التكياليساعده يف ذل
يصل املاء يف اإلرتفاع ل ى غاية خط أعل  يف الشةفة الذي هو  ىتالطنحاسية يف هناية الةسرية، ح

 لسان امليزان، مث يبدأ الكيال يف فتح ثةوب الشةفة املغلةة بالقني، حيث يبدأ بفتح الثةوب الكبري 
الواحد  تلو األخرى، وعطند فتح كل الثةوب الكبري  واملاء الزال يف حالة تدفق، يطنتةل ل ى فتح 

، وهكذا ل ى أن يصل الكيال يف فتح الثةوب ل ى توازن املاء مع لسان (الةرياط)الثةوب املتوسقة
ناقصة ولن امليزان، ولذا بةي املاء بعد ذلك يسيل من غري فيض فتلك حبة ولن مل يرشح فإن احلبة 

                                      
 .771-771ص ص ،7ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 1
 .11ص ،ملرنع السابقا: احلاج حممد خبتاوي 2
 .02/1/7122 ،022ع ،7122-7127 ،م،س 3
 .02-02ص ص ،املرنع السابق ،حملة عن نشأ  الفةار : عبد اهلل بن القيب مساعيلي 4
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، ويكون تثيبت نصيب كل فرد من املاء يف الةسري بواسقة 1فاض فإن الثةب فيها أكثر من حبة
عملية الكيل،  من حيث احلجم تبعا ملا أسفرت عليهمشط من احَلجر تصطنع به ثةوب ختتلف 

أحواض  حتمل املاء ل ى اجلطنان، ويكون اجميعه قبل السةي به يف خيرج مطنها املاء ل ى الساقية اليت
 .من القني تعرف باملانن

كمورد مائي يف   ـار ڤالفـتفقطنت اإلدار  الفرنسية ل ى أمهية : في السياسة الفرنسية ـارةڤالفـ -0
اتيجي ملاد  املاء يف نظرا للبعد االسقرت و احملافظة عليه واستمراريته،  والصحراء البد منالواحات 
من خالل  ـار ڤالفـضمان تدفق املياه من دي اجاه ن اإلدار  الفرنسية مل تبق مكتوفة األيإف الصحراء

، فةد ناء يف ـار ڤالفـكمستثمر يف   امللحةةدخول حاكم ب وذلكامليت مطنها،  صيانتها ولعاد  بعث
عرش  أن فةار  عبد الرحيم بةصر سيدي يوسف، 699رقم حتت  2924ماي 19عةد مسجل 

، مث قامت مجاعة البالد وتفامهوا فيما م2944/ه2137كانت مطنةقعة املاء من تاريخ   تامست
باخلدمة عل  ونه الربح بالطنصف،  بيطنهم عل  خدمتها، وبعدها توالها مطنهم حاكم ملحةة توات

نرى ماؤها يف  ، املتمثلة يف سحب الرمال مطنها الصيانةب للةيام وبعد تسخري جمموعة من العمال
، وعشرين حبة حلاكم امللحةة، والذي ـار ڤالفـبأربعني حبة زريق، عشرين ألرباب  كمية قدرت

بن العابد بأربعني ألف فرنك، مث اشقرتاها من  حممد عبد اهلل باعها بدوره ل ى قايد عرش تامست
 .2الةايد أهل البالد

يف مراسلة حلاكم امللحةة كاتطنيول أبيار لكافة الةياد وقضا  احملكمة الشرعية يعلمهم فيها، و
و العمال،  ـار ڤالفـبأنه وضع جمموعة من الشروط تضبط عملية التعاقد يف لطار العقية، بني أرباب 

 2923طنة س للتعاقد ، وقد وضع الشروط األوليةـريڤـاڤلفـوتوقف األشغال با بسبب كثر  الشكاوى
 :3هيو ، 2920مث أضاف عليها نةاط أخرى سطنة 

 .سطنوات27-2والعامل واليت تكون من  ـار ڤالفـجيب أن يتضمن العةد مد  التعاقد بني أرباب  -

                                      
 .771ص ،7ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 1
 .01/2/7122 ،211ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 2
بتاريخ ، (مسألة خدمة الفةاقري)رسالة ل ى الةياد والةاضي الشرعي(: حكم ملحةة توات)الضابط كاتطنيول أبيار 3

 .وثائق خزانة بن الوليد71/1/7121
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أو غري  الطنصف، الثلث، الربع)د  التعاقد طريةة تةسيم الربح احملصل من املاء بعد انتهاء م -
 (.ذلك

 .فيها األشغال ملد  عام واحد تلذا توقف ار ـڤالفـيتم فسخ العةد من طرف أرباب  -

اليت هي اآلن يف اخلدمة ونب اجديد العةد بعد ثالث سطنوات ابتداء من تاريخ  ـريڤـاڤلفـا -
 .2920أكتوبر2

 .بصفتهم ضامطنني يف العمال، ويتم وضع أمسائهم يف العةد ـار ڤالفـتعيني أربعة وكالء من أرباب  -

احلطنة، فأنه بإمكان الةاضي  ذات حجار  مثل أرض توات ـار ڤفـاللذا كانت األرض اليت متر اها  -
 .متديد العةد بشرط وضع دراسة اها من قبل أهل االختصاص

 .بالطنسبة للعامل ثالثة أشهر ـار ڤالفـعدم اجاوز األشغال حبفر  -

عمل عليه أن يتونه أثطناء اخلدمة وقبل انتهاء األشغال لذا صادف العامل صعوبة ما أثطناء ال -
 ـار ڤالفـطنظر يف مشكلته، والذي بدوره يستشري أربعة رنال اهم معرفة بتلك لبقلب ل ى الةاضي ل

 .للسماح باملواصلة أو لهناء العةد

، ـار ڤالفـرنال املكلفون بمن الأربعة و  ـار ڤالفـن أمضاء العمال بضمتكل عةد جيب أن ي -
 .ولمضاء قايد العرش

فسخ العةد بعد عام واحد أو ل ى غاية انتهاء مد  العةد لذا متكن من زياد  ميكن للعامل أن ي -
 .ـار ڤالفـماء 

 .قايد العرش هو املكلف بتطنفيذ بطنود وشروط العةد -

مع باألموال،  ودعمهم ـريڤـاڤلفـالسلقات الفرنسية تونيه السكان ل ى خدمة ا باشرت
 خراصة املاء، وتونيه األموال احملصلة من املتمثلة يف بالعاد  السابةة حثهم عل  مواصلة العمل

املؤرخة بتاريخ ، ومما ناء يف الرسالة املونهة من حاكم امللحةة و ـريڤـاڤلفـاخلراصة ل ى صيانة ا
الذي حلت سطنة نديد   يف الوقت:" ل ى الفالحني حول هذه التونيهات قوله 2921سبتمرب1

مبين عل   م تعرفون بأن كل رز  تواترشادات تعتمدون عليها، أنتأنبهكم بإ للفالحة هطنا
وحىت ...عل  حالتها ـريڤـاڤلفـوال يشيد نطنان لال باملاء، وليكون املاء جيب أن تكون ا...الفالحة

والوانب عليك أن ترمي بصرك ل ى دفع ...اليوم كان البايلك يعونكم والزال عل  احلالة هذه
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نفسها وترنعوا ل ى  ـار ڤالفـبني يدي أمني يتكفل باخلدمة اليت تلزم اخلراصة عل  متامها وتقرتكها 
 .1"عاد  أسالفكم

 وقد خلدمة فةار  أدوي، ا  مشروع تيميعرش  أقامت السلقات الفرنسية يف قصر بربع
عامل أنر  كل 67عمال، وكانت الورشة مكونة من لمع رئيس ا تكفل باملشروع كبري قصر بربع

ساعات والعقلة يوم  9، مد  العمل اليومي ودور 47ورئيس الورشة أنرته  ودور  19واحد مطنهم 
والظاهر  .2تاريخ انقال  األشغال 2924سبتمرب2األربعاء اجلمعة، وحدد حاكم امللحةة تاريخ 

طرف االستعمار الفرنسي  ريع ممولة من أن هذا العقاء احلامتي الذي ظهر فجأ  عل  شكل مشا
من أنل توظيف  كسب والء سكان توات  نوايا مبقطنة دعائية ترنو من خالاها فرنسا كان وراءه

 . هذا الوالء يف أية مفاوضات مستةبلية متعلةة بالصحراء

 الزراعة وتربية الماشية : ثانياا 
بعد رحلة طويلة الذي يصلها ، اها الفةاراتمياه اط الزراعي بالواحات لتواند ارس الطنشميُ 

ة املعاشيتغلب الزراعة ، و خالاها ل ى التسرب والتبخر خاصة يف فصل الصيفعرض يت عرب السواقي
مطنها حتةيق نوع من االكتفاء الذايت  األول اليت يكون الغرضو ، عل  احملاصيل املطنتجة يف اجلطنات

أشجار الطنخيل وزراعة  غرس عل  همحرصيف هذا اجملال يكون السكان لذلك يومي، والةوت ال
، ويذكر والفلفل احلار( التبغ)رية كالشمةالةمح والشعري واخلضر، مع زراعة بعض احملاصيل التجا

قدمت من الرببرية اليت  أن الةبائل ،عن البعد التارخيي للطنخلة يف توات صاحب در  األقالم
وغرس الطنخيل  ـريڤـاڤلفـحفر ا ل ىقد نف ماؤه مما دفعها  رينوندت واد  ل ى تواتسجلماسة 
ولمنا  ،ليس من نانب الغذاء فةط أمهية بالغة يف حيا  السكان ومتثل الطنخلة ،3عل  نوانبه
 .املتعدد  األخرى يف احليا  اليومية التواتية تلالستخداما

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،7120سبتمرب 0 ،د ر ،(لشادات فالحية)رسالة الةياد (: حاكم ملحةة توات)الضابط ففرنة  1
 ،22/1/7122 ،012ع ،(مشروع صيانة فةار  أودي) رسالة ل ى قايد تيمي(: حاكم ملحةة توات)الضابط كاتطنيول أبيار 2

 . وثائق خزانة بن الوليد
 .727ص ،سابقالصدر امل ،قالمدر  األ: حممد بن عبد الكرمي 3
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ة بالواحات، فةد شكلت ملكية األرض يلضيق املساحة الزراع نظرا  : األرض والنخيل ملكية -2
ماد  خربية ألغلب عةود احملكمة الشرعية، وتعرف البساتني  -عل  شاكلة ملكية املاء-والطنخيل 

لتةسيم متساو  ، وكما كان املاء يف ملكيته غري خاضع اجلطناناتباجلطَّنات أو  الزراعية يف توات
ن األرض الزراعية هي أيضا فئات املشكلة للمجتمع التوايت، فإحسب حجم كل فئة من ال

شهدت نفس احلالة، وبالرنوع ل ى اجلدول اخلاص بامتالك أشجار الطنخيل يف الواحات حسب 
ها لألرض الزراعية ت، ميكن لطنا أن حندد أنصبة كل فئة يف ملكي1الفرنسية 2973لحصائيات 

، عل  اعتبار أن أشجار الطنخيل تتوزع عل  كافة امللكية الزراعية، فالشرفاء واملرابقون الذين ليوالطنخ
فئة  أن حني من الطنخيل واملساحة الزراعية، يف %27، ميتلكون أكثر من %10642ميثلون نسبة 

حجمها العامة اليت متثل ربع السكان متتلك ثلث الطنخيل واألرض الزراعية، وفئة احلراطني املةدر 
 يمن ملكية الطنخيل واألرض الزراعية، وهذه امللكية ال تكف %2469ال متتلك سوى  %60بـ

لسد حاناهتا اليومية، األمر الذي يدفع اها ل ى البحث عن مصادر أخرى للتعاقد مع الفئات اليت 
من  %9.1متتلك املاء واألرض الزراعية، أما فئة العبيد اليت شكلت مع بداية االحتالل ما نسبته 

 .معدومة تةريبا   حجم السكان فأن ملكيتها من الطنخيل واألرض
ثل مصدرا  أساسيا يف تكتسب الطنخلة أمهيتها لدى السكان من حيث كون حمصول التمر مي

يف التجار  مع الةوافل التجارية، أما الطنوعية الرديئة ونوى  ئض من املطنتوجا، ويستعمل الفغذائهم
أما نذوع الطنخل وسعفه فمطنه ما يستعمل يف سةف البيوت و ية، التمر فيستعمالن كعلف للماش

ل بعض يوأبوااها ومطنه ما يوظف كحقب للقبخ أو التدفئة يف الشتاء، كما يصطنع من سعف الطنخ
املطنزلية مثل القبق، والقبيةة والتدار ، ومن اللفيف ما يصطنع مطنه حصائر للمطنزل ودبش  األواين

 .الغبار والقني وغرار  توضع عل  ظهر احلمار لطنةل
 ،خنلة 4264972 حسب اإلحصائيات الفرنسيية 2973بتوات سطنة  بلغ عدد الطنخيل

يف األودية اجلافة واملطناطق الرطبة  مطنتشر ، وخنيل بور ـار ڤالفـتتوزع ما بني خنيل مسةي مبياه 
 . ولنتانها من التمر ضعيف

                                      
 (.02)انظر امللحق رقم الثرو  يف الواحاتامتالك للمزيد حول توزيع و  1

2 Martin: Oasis Sahariennes, op. cit, p305. 
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 0020-0021من  عدد أشجار النخيل بملحقة توات(: 00)الجدول رقم   
 2919 2910 2913 السطنوات

 442927 442912 442912 خنلة/تعداد الطنخيل
     G.G.A, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, p226. 

تعداد الطنخيل حول  2919 و 2973 الفرنسية لسطنة حصائياتاإلبني  ومن املالحظ ما
، وتؤكد أيضا أن اإلدرا  ما ل ى حدمما يعقي تأكيد أن هذا التعداد حةيةي  ،ربمتةا تبدو ند

ة السكان والضرائب والتجار  معيش ا من ترابط بنيالفرنسية كانت تويل أمهية خاصة بالطنخيل ملا اه
 .اخلارنية

يف غرس الفسائل اليت تطنمو يف نذع الطنخلة،  تتمثل بداية   مير غرس الطنخيل مبراحل عديد 
ل زراعتها عن طريق البذر، وذلك رانع ل ى أن عملية اإلنتاج الطنبايت عن طريق الفسائل أضمن بد

يف احملافظة عل  نود  ونوعية أشجار الطنخيل، بعد انتزاع الفسيلة من نذع الطنخلة األم تأخذ 
لتوضع يف املاء ملد  من الوقت، مث تأخذ بعد ذلك لتغرس يف األرض، ميكن للفالح من تلةيحها 

ووضعه عل  أشجار الطنخيل األنثوية األخرى، ( الدكار)أخذ الشماريخ من شجر الطنخيل الذكوريب
يف أوائل شهر و وذلك بداية من شهر فرباير وتستمر العملية ل ى بداية أبريل حسب حالة املطناخ، 

من الطنخلة حىت يسمح للبةية بالطنضج، وأيضا ( األعذا )نوان يةوم الفالح بةقع بعض العرانني
تخفيف من محولتها واستعمااها يف تغذية املاشية، وتبدأ عملية نين احملصول األويل يف شهر لل

يف شهر سبتمرب تطنقلق عملية و  ة الطنضج، مث تتبعها بةية األنواع،نويلية بالطنسبة لألنواع السريع
احلصاد الطنهائي للتمور لتستمر ل ى غاية شهر أكتوبر، مث يوضع احملصول عل  أسقح املطنازل 
ليتعرض ألشعة الشمس قصد اجفيفه، مما جيعلها يف مأمن من التخمر، يف فصل الشتاء تطنقلق 
عملية تطنظيف أشجار الطنخيل عن طريق ققع اجلريد اليابس ونزع اللفيف امللتصق بالكرناف، 

 .1الستعماله يف الصطناعات احمللية
" العارضة"ها اسم سطنوات يقلق علي 2-4بعد غرس الفسيلة يف األرض ملد  تقرتاوح ما بني 

نتيجة لعرضها احملصول مر  أو مرتني يف السطنة، ويف وقت احلصاد الثاين للعارضة يةوم الفالح بةقع 

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op. cit, pp191-293.  
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امللتصق جبذع الطنخلة، " الكرناف"سم وتسم  باملكرنفة، نسبة ل ى 47-67اجلريد مطنها يف حدود 
اد، لتأخذ بعدها اسم عمليات للحص 2-4سطنوات ما ميثل من 6تفظ الطنخلة اهذا االسم ملد  وحت
كلغ من التمر، وتدوم 22واليت تتميز بةو  لنتانها حيث ميكن لعرنون واحد أن حيمل " بكر "

سطنة، بعدها تظهر عالمات الضعف يف نذع 47-67وح ما بني ة والتسمية ملد  تقرتاهذه املرحل
واليت " بري ك"، عطندها يقلق عليها اسم %27الطنخلة وسيةاهنا، ويقرتانع لنتانها ل ى أقل من 

أو  27انع ل ى أن يصل ل ى حدود سطنة، مث يزداد لنتانها يف القرت 27-47يكون عمرها بني 
 أن يتم ققعها ، لتستمر عل  هذه احلالة ل ى"ارفةالش"كلغ يقلق عليها حيطنها اسم الطنخلة 2

 ر غري ثابت وخيتلف حسب عمر الطنخلة،لنتاج الطنخيل من التم. عها كماد  أوليةو واستعمال نذ
وأيضا حسب توفر املاء واألمسد ، فإذا كانت الطنخلة يف نطنان متوفر عل  مياه كثري  فيمكن أن 

كلغ من التمور، أما لذا كانت توند يف مطنقةة قلية املياه أو غري مزروعة   97-37متطنح الطنخلة من 
كلغ، أما لذا كانت 37خنلة لتوفري  47فأن احملصول يتطناقص بشكل واضح حيث ميكن أن جند 

 .1كلغ2عمر الطنخلة كبري فأن اإلنتاج ال حمالة يكون ضعيف يصل ل ى أقل من 
 2(0011إحصائيات )من التمور  كمية أنتاج واحة توات(:01)الجدول رقم

 الةطنقار/كمية االنتاج عدد الطنخيل املرحلة العمرية للطنخيل

 الغرسة
 7 40912 اجلطنات واألرضي الرطبة

 7 4609 (البور)جلافةاألرضي ا

 العارضة
 1026622 23939 اجلطنات واألرضي الرطبة

 7 6373 (البور)األرضي اجلافة

 املكرنفة
 23799693 33229 اجلطنات واألرضي الرطبة

 130601 2269 (البور)األرضي اجلافة

 البكر 
 10790667 91972 اجلطنات واألرضي الرطبة

 139692 2296 (البور)األرضي اجلافة

 الكبري 
 29121694 94127 اجلطنات واألرضي الرطبة

 612693 3044 (البور)األرضي اجلافة

 الشارفة
 6794606 36911 اجلطنات واألرضي الرطبة

 7 2397 (البور)األرضي اجلافة
 39277690 42649 اجملموع

                                      
1 Ibid, pp294, 296.   
2 Ibid, p305. 



 2931-2977احليا  االقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاين

 

022 
 

ن سجلت عةود احملكمة الشرعية العديد من  التعامالت اليت شكلت الطنخلة حمورها، وم
خالاها متكطنا من الوقوف عل  أمسائها وصفاهتا وأماكن تواندها، ناء يف عةد قسمة تركة هالك 

فطناب الربكة سيد أمحد من نطنان سيد :" ما نصه 2969أوت  17مؤرخ بتاريخ  من عرش بود 
عش واحد عل  أعمر تلمس فوقها، وأغم أسفلها، وأغم الفوقاين من لثطنني وثالثني أغمني يف 

، وأغم بولده فو  الضجلة، وأغم أسفلها، وتةربوش حتت الساقية، وأغم شارف جلهة أوالد يعيش
غراس أسفل غراس، وغراس أسفله، واوأقربوش حتت أغم بولده، وغرسة أحرثان فو   الضجلة،

الفوقاين، وتةربوش فوقها، ومتلح  الذي أسفله، وأحرثان السفالين، وتةربوش أسفل متلح، وتلمس
الفوقانية من الثالثة ومبخلوف الفوقاين، وتلمس حتت مبخلوف الصغري، وغرسة أغراس أسفلها، 
وعشر أغم فو  أغم الفوقاين عل  الةطنقر ، وأغم فو  الةطنقر ، والعش الذي فو  مبخلوف لسيد 

 .1"أمحد
 ا وذلك يف لطار تةسيم حبسويف عةد آخر تضمن توضيح ألماكن تواند الطنخيل وصفته

ونابه من الطنخيل أاجاز  الةصر الةدمي، ونصف مبخلوف قبلة عطنها وأربع أغماين يف بور ":ناء فيه
، وثالثة أغماين يف البور ونصف متةور ببطنتها ونصف تدمايت...كروم بن القيب واحد بولده  أبّ 

اجاز ، فو  تزرزايت، وأرنيلط بعش، وأغم قبلة عطنه وورقلة اخلايل فو  الساقية بأوالدهم وغرسة أ
 2"فوقه وأاجاز  الكبري  يف بور سيدي علي بعشها

العليا  توات :أساسيتني من الطناحية الزراعية ل ى مطنقةتني تطنةسم توات: المحاصيل الزراعية -1
 واليت متتاز بإنتاج التمور، وتوات السفل  املمتد  من زاوية كطنته ل ى تامست املمتد  من تسابيت

املطنتجة يف الواحات ل ى تتوزع احملاصيل الزراعية و  ،3واليت متتاز بزراعة احلبوب واحلطناء ـانڤرل ى 
متثل ماد  أساسية يف غذاء السكان ويستعمل  اليت التمورشية وأخرى اجارية، وأمهها حماصيل معي

الفائض مطنه يف التجار  مطنع الةوافل التجارية ويطنةسم بدوره حسب اجلود  ل ى ثالثة أصطناف 
 :حسب مارتان وهي

                                      
 .02/1/7121 ،20ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1
 .72/2/7120 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 2

3
 Devors: op.cit, p232.   
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تعرف لدى عرب )تلمسو -أحرطان -تطنهود -(صغري  وحلو )تطنةور: الصنف األول -
تةربوش، ويصطنف هذا الطنوع من التمور ضمن التمور الفاخر   -أدكلي -( الشمال باحلمري 

املتميز  جبودهتا، ميكن مطنها علية الةوم من األثرياء كما تةدم للضيف لما فشكلها الرطب 
 .أو اجلاف

يشكل نسبة كبري  من التمور، يونه نزء مطنه للةوت اليومي والفائض مطنه : الصنف الثاني -
 ... .، تطناصر، اجاز ، تطنمليحة، تزرزاي، أدهم( احلمري )تلمسو: للتصدير وهي

مور اليت تساققت قبل نضجها وتسم  وميثل الطنوعية الرديئة من الت: الصنف الثالث -
 .باحلشف، ويونه يف الغالب كعلف للماشية

 :أما عن كمية اإلنتاج من التمور من خمتلف األنواع يبيطنه اجلدول اآليت
 0020-0021من  نتاج من التمور بملحقة تواتكمية اإل(:  01)الجدول رقم

 2919 2910 2913 السطنوات
 442927 442912 442912 خنلة/تعداد الطنخيل
 247377 269293 242417 قطنقار/كمية التمور

     G.G.A, les Territoires du Sud de l Algérie, Année 1903-1929, op.cit, pp226, 228 

حظ من خالل اجلدول أن اإلنتاج خالل هذه السطنوات بةي ثابت تةريبا يف واحات واملال
كلغ للطنخلة الواحد ، وهذا املتوسط 61-62، ومعدل الطنخلة الواحد  من التمر ما بني توات

كلغ يف أحس 97كلغ ل ى 2من للطنخلة يعد رقم مةبول، خاصة لذا علمطنا أن لنتاج الطنخلة 
 .هأحوال

 0011تعداد أنواع أشجار النخيل السائدة بتوات (: 00)الجدول رقم
 طبيعة

 األرض 

ةور
نت

هود 
تطن

طان 
حر
أ

سو 
تلم

كلي 
أد

وش 
تةرب

صر 
تطنا

حة اجاز  
ملي
تطن

زاي 
تزر

قلية 
ور

بغل دقل 
ال

غم 
أ

 

 00020 0320 3111 0021 00313 3302 030000 00000 0220 1010 03000 0033 0321 0330 أرض مسةية

 031 001 000 0002 0002 / 00001 0010 0000 01 2010 2031 0110 0021 بةأرض رط

 111 003 110 012 0000 011 1010 010 0110 / 101 0103 102 001 أرض بور

 03203 0101 1100 3230 10001 3112 010003 21102 0110 1003 01000 03000 2030 0302 اجملموع

Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp302-303. 
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من خالل اجلدول يتضح لطنا التطنوع احلاصل يف أنواع الطنخيل ومن ورائه التمور، وأيضا 
ألف شجر  بتوات، كما  220استحوذ خنلة اجاز  عل  نسبة واضحة من االنتشار بطنسبة بلغت 

 أن أشجار الطنخيل بأنواعها املختلفة موزعة عرب أرضي مسةية مبياه الفةارات، ومطنها املتواند  يف
تتواند يف األراضي البور اجلافة الةريبة من  ىخر لرطبة مثل السباخ وعل  السواقي، وأاألرضي ا

الواحات ومتثل نسبة ضئيلة لكطنها ورغم ضعف مردوديتها لال أهنا كانت تدخل ضمن ملكيات 
 .األسر التواتية وتوزع يف القرتكات

الطنخلة ويةضي عليها، من األمراض اليت مست الطنخيل بتوات مرض البيوض الذي يصيب 
يقلب مطنه لحصاء  ل ى قياد عرش تيمي 2924سطنة  ةة تواتيف مراسلة من حاكم ملحناء و 

الطنخيل املصاب اهذا املرض، لكن الرسالة مل توضح الغرض من هذا القلب، هل من أنل 
وبعد املقلوب "ل  املطنتوج؟، وناء يف الرسالة الضريبة ع وختفيف مكافحة املرض؟ أو بغرض حصر

، ونذكر بأن 2924ها البيوض يف سطنة رب األوقات بعدد الطنخيل اليت ضيعمطنك أن تعرفين يف أق
البيوض خمتلف عل  ما يسم  اجلرب وأنه يعرف من نريد قلب الطنخلة، فإهنا تيبس ومتوت الطنخلة 

 .1"بسرعة والسالم
ة بصفة عامة داخل الواحات بني أشجار الطنخيل سواء املعيشية تتم الزراع :الزراعة المعاشية - أ

كيفا ونوعا، وذلك رانع   ا  متطنوع ا  الذي يشهد أنتان مطنها أو التسويةية، وخاصة يف فصل الشتاء
، وتةوم الزراعة يف الواحات عل  اجلهد العضلي يف لسةي الطنخيل واملزروعات توفر املاء الكايفل ى 

( الغبار)تسميد القرتبة يتم عن طريق السماد القبيعي حصد املطنتونات، و وزراعتها و  تةليب األرض
الذي يتم استخرانه سطنويا من الكطنيف املطنزيل أو من بةايا املاشية، أو من ُكطُنف موضوعة يف األزقة 
والشوارع العامة، وقد وقفطنا عل  الكثري من القرتكات اليت تضمطنت تةسيم العديد من الُكطُنف 

رحاض الذي فو  دار امبارك بن القالب نانم يف ويف امل" قسمة تركة ما نصهوأسعارها وناء يف
، ويف املرحاضني ودوار، ويف املرحاض الذي أسفل دار عائشة بطنت امبارك بزوج دور أالزقا  بثالثة 

ويف ...نوفها وفوقها بستة أدوار اللذين حذو مصرية موالي السعيد بن موالي عبد السالم
                                      

بن وثائق خزانة  ،72/7/7122 ،72ع ،(حول داء البيوض)رسالة ل ى قايد عرش تيمي: الضابط حاكم ملحةة توات 1
 .الوليد
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، ول ى "املرحاض الذي بفم درب الشرفاء بأربعة أدوار، ويف املرحاض الذي بفم احلويقة بزوج أدوار
نتيجة نفاذية القرتبة ل ى استخدام  أيضا   ن الفالح كان جمربا  العضوية فإ نانب تسميد القرتبة باألمسد 

اليت تعد وسيلة  ،، ويتقلب نةله عرب استخدام احلمريالغضار املتواند يف أماكن قريبة من الواحة
مالك  ها ل ى أشخاص آخرين للعمل اها لدىهامة جيب توفرها لدى كل فالح، ورمبا ميطنحها بدور 

أخذت يف ذلك اجلحش الرضيع " نص العةد اآليت أو لدى آخرين وهذا ما ناء يفاألرض 
... ولي التخفيفي بثمانية عشر دور ونصف احلمار الذي بيد موالي عبد الةادر بن موالي ع

  .1"ووأخذت محار  بن املغيلي بثالثني دور ...ووأخذت محار  حممد بن الشكامي بعشرين دور 

والذي ميثل توزيع الثرو  بني الفئات االنتماعية، وبالطنظر ل ى  (12)امللحق رقمبالرنوع ل ى 
اخلروج ببعض املالحظات، أن فئة  خانة ملكية احلمري لدى الفئات االنتماعية التواتية، ميكطنطنا

، %1169حني فئة العامة متتلك  من احلمري، يف %6762الشرفاء واملرابقني متتلكان ما نسبته 
وهذه األرقام ال تتطناسب مع ملكية األرض واملاء لدى هذه  %4360أما فئة احلراطني فتمتلك 

رابقون كانوا يلجأون ل ى فئة الفئات، وهو ما يدل أن الفئات األخرى خاصة فئيت الشرفاء وامل
 احلراطني من أنل الةيام بأعمال الزراعة من تسميد وتةليب وحصاد، نتيجة قلة امللكية الزراعية

 .ارتفاع حجمها العدديلدى فئة باملةارنة مع 
تم لشعري يف فصل الشتاء، ويف الصيف ييتم زراعة احلبوب بالطنسبة للةمح وا: زراعة الحبوب -

والذر ، وتستغل املساحات بني أشجار الطنخيل يف زراعة احلبوب وسةيها ( طنةالبش)زراعة الدخن
 املتجمعة يف أحواض طيطنية، ورغم أن اإلنتاج من احلبوب ذو نوعية نيد  يف توات ـار ڤالفـمبياه 
لشعري سطنة لال أنه ال يكفي حانيات السكان من هذه املاد ، ويبلغ اإلنتاج من الةمح وا ورار ڤو

، أما دراسة 2قطنقار9777كت يد قطنقار، وت16777 ورار ڤقطنقار، ويف 20777توات ب 2974
، وهو 3ا  قطنقار  2177ومن الشعري  ا  قطنقار  4777فإن معدل اإلنتاج من الةمح بلغ  2940سطنة 

لل يف اإلحصائيات تقرتنم لما ترانع اإلنتاج باملطنقةة أو ونود خ ،فر  شاسع بني الدراستني

                                      
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p306.    

3 Devors: op.cit, p232. 



 2931-2977احليا  االقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاين

 

021 
 

، ورغم هذه الكميات املعترب  من اإلنتاج لال أن املطنقةة برمتها تستورد 2974األولية املةدمة سطنة 
هذه املاد  احليوية من الشمال عن طريق عرب الشمال، ووصلت كمية الةمح والشعري املستورد 

 .1بالطنسبة للمطناطق الثالثة 2973قطنقار سطنة 2777

فأن السلقات  ،انيات السكانيةاجليسد ال ماديت الةمح والشعري ورغم أن اإلنتاج من 
، وكطنموذج عل  هذا "املعاونة"االستعمارية فرضت ضرائب عل  الفالحني يف هذا اجملال باسم 

وكان بذمة املرحوم سيدي عبد اهلل بن :"يف شأن هذه الضريبة بةوله 2946ماورد يف عةد سطنة 
ري ثلث قمحا وقلبتان غري ثلث شعريا ملخزن اشقرتاك سيدي احلاج عبد اهلل أربع قلبات غ

وقام احلكام اآلن وشددوا يف طلب الزرع ل ى أن ظهرت مطنهم العةوبة لبعض وال  األمر، ...املعاونة
، وحىت تتمكن السلقات من احملافظة عل  مردودية 2"وونب عل  كل واحد دفع ما بذمته

أم مركبة، وباملربوك، "اجليد من الةمح بأنواعه الواحات من الةمح، فةد عملت عل  مجع احملصول 
، مث أرسلت ل ى الفالحني يف موسم احلرث بأن لديها خمزون عايل اجلود  من الةمح "وحوية

 . 3بإمكاهنم استعماله يف احلرث، بشرط استبداله مبا يوافةه من الةمح العادي املتواند لديهم
البشطنة  وتتميز ربان من الزراعات الصيفية،يعت (:الدخن)والبشنة( السرغوم)التافسوتزراعة  -

وتديكلت قرابة  ورار ڤو تواتواحات ب 2974قدر احملصول مطنهما سطنة و  بزراعتها مرتني يف السطنة
، وهطناك 29405قطنقار سطنة 2777لوحدها من ماد  البشطنة  ، وبلغ لنتاج توات4قطنقار61777

تافسوت كغذاء يومي وأيضا كعلف للماشية، ومما ورد عن ذكر هذا األنواع يف العةود من يوظف ال
 .6"وأربعة أزنان شريفية تفسوت وشيء من الكبل والتافسوت: "يف رسم قسمة قوله

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p306.   

 .02/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 2
 .وثائق خزانة بن الوليد ،22/1/7122 ،ر د ،(احلرثقمح )رسالة ل ى كافة الةياد: الضابط حاكم ملحةة توات 3

4 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p307. 
5 Devors: op.cit, p232. 

 .01/7/7102 ،د ر ،7122-7122 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 6
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وحوز " تطنتج املطنقةة بعض اخلضر كالبصل الذي ناء ذكره يف العةود بةوله :الخضر والفواكه -
الشتاء فأنه تتم زراعة  فصل توفر املاء خاصة يف ، وعطند1"حرث البصل األمالك املردود  لليهم عطند

، ومن الفواكه البقيخ والعطنب والرمان 2اجلزر واللفت والعدس والفول السوداين، والةرع والفول
 .3والتني، لكن بكميات قليلة

 :الزراعات التسويقية - ب
، ـانڤرو  وزاوية كطنته وسايل ش أنزمجريو تزرع احلطناء بشكل واضح يف قصور واحات عر : الحناء -

لتميزها بإنتاج هذه املاد ، واملطنقةة برمتها تعرف بتوات احلطناء، " بلد احلطناء" ويقلق عل  أنزمجري
سم، 27-47من  ل شجريات يبلغ ارتفاعهامامني يف شكـڤاحلطناء عل  حواف قطنوات ري الـ وتزرع

غري أن املطنتوج يف الشتاء يكون أفضل من  ءويتم حصده مرتني يف السطنة يف فصل الصيف والشتا
قطنقار، توظف أورا  شجر  احلطناء يف 077-377اج املطنقةة من احلطناء من الصيف، وبلغ أنت

 أغراض الزيطنة وأغراض طبية عالنية، فبعد حصد أورا  الشجر  يتم اجفيفها عن طريق عرضها
حتت أشعة الشمس، مث طحطنها وحتويلها ل ى مسحو  ناعم، وبعد عجطنه باملاء يوضع عل  الشعر 

، أو وضعه هما بةقعة من الةماش لليلة واحد أو اليدين والرنلني إلكسااهما ألون زاهية بعد لف
 . 4عل  اجلروح والكدمات ملعاجلتها وهذا بالطنسبة لإلنسان واحليوان معا  

اليت تعترب سوقا رائجة  السفل ، خاصة زاوية كطنته يف توات كثيفبشكل  يزرع التبغ : التبغ -
اهذا املطنتوج، يتم زراعته مر  واحد  يف السطنة، يف البداية عل  شكل مشاتل، مث حيول ليزرع يف 

سم 47ما يصل يف طوله يف شهر نوان بعدو سم، 47-67الكمامني، بني شتلة وأخرى مسافة 
غرام، ويتم ختزيطنه ملد  أربعني يوما 977شكل حزمات صغري  تزن الواحد  يتم حصده ومجعه يف 

ساعة حي يتخلص من الرطوبة واألتربة 49مس يف خمازن ترابية، مث يسحب مطنها ويقرتك يف الش
ع الكيف العالةة به، بعدها يسحق مع سيةانه ونذوه ويتم تدخيطنه لما لوحده أو مبزنه م

بني جمموعة من األشخاص  ، الذي يتم تدخيطنه"السبسي"ـب باستعمال الغليون املعروف يف توات

                                      
 .02/70/7121 ،222ع ،7127-7122 ،م،س 1
 .21ص ،املرنع السابق: فرج حممود فرج 2

3
 Devors: op.cit, p233. 

4
 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p308.  
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تطناوله حتت اللسان فيما  ولمنامن فم ل ى فم، لكن الطنسو  ال يستعمل وال يةمن بتدخني التبغ، 
 .1سوا  السودانيونه ل ى التجار  مع أفالفائض من اإلنتاج أما يعرف بالشمة، 

بني السكان بشكل عادي، وتدل عةود احملكمة يتم كان التعامل اهذه املاد   بيعا وشراء 
ثبت بذمة ":عل  تداول ماد  الشمة يف املعامالت التجارية، وكطنموذج اهذا ما ورد يف العةد التايل

كيل امة لغرميه سيد احلبيب بن موالي محد بن عمطنا السيد امبارك بعيس  مخسون  ومال سيد أ
من القرتكة حتسب يف الةيمة اإلمجالية وتوزع عل  الورثة  التبغ تعترب نزء   ماد  ت، وقد كان2"لمساعيل

مثائة دورو وأخذت مائة دور من عدد التبغة، وأخذت ثال":وهذا ما وقفطنا عليه يف العةد التايل
 .3"من عد  التبغة ومائة دور  ...مترا  وزرعا   دس طعاما  فرنك وصرد غري س دورو و وثالثة وستني

نا يزرعان بشكل عل  ذكر ما ورد من زراعة التبغ وتدخيطنه مع الكيف أو العفيون اللذين كا
يف  الكيف والعفيونالسلقات االستعمارية مطنعت زراعة  فإنوتتم املتانر  اهما، عادي يف اجلطنانات

ل ى كافة الةياد يعلمهم  ، حيث ورد يف رسالة بعث اها حاكم ملحةة تواتورار ڤو تواحات توا
مبطنع املتانر  يف العفيون وفالحة الكيف وذلك عل  لثر للةاء الةبض عل  تانر وأربعة فالحني يف 

، ومت ليداعهم احلبس بغرض عرضهم عل  من طرف شرطة بشار ورار ڤملحةة  مطنقةة دلدول
 .4قاضي حمكمة معسكر من أنل لصدار احلكم عليهم وفق الةانون

، هو من الزراعات السطنوية، يزرع أول األمر "فلفلة القيور"يعرف حمليا باسم : الفلفل الحار -
سم، تعقي مثار يصل 47-67مابني  يف الكمامني، يصل يف ارتفاعهيف مشاتل مث حيمل ليزرع 

مث عطند الطنضج يصبح اللون أمحر فاتح، يتم تطناواها يف  ،سم بلون أخضر 2-1طول احلبة فيها بني 
 .5، والفائض من اإلنتاج يتم تصديره ل ى أسوا  الشمالاجلاف يف شكلها األخضر أو توات

                                      
1 Devors: op. cit, pp233-234.   

 . 02/72/7122 ،711ع ،7127-7122 ،م،س2
 .02/2/7122 ،21ع ،7122-7122 ،األح والقرت ،س 3
وثائق خزانة  .71/2/7122 ،21ع ،(مسألة فالحة الكيف والعفيون)رسالة ل ى الةياد: الكماندان حاكم ملحةة توات 4

 .بن الوليد
5
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p311.  
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دعم اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعية اإلنتاج من خالل لدخال  ةات الفرنسيحاولت السلق
نية حتت لشرافها، ومن بني املسامهات املةدمة يف هذا احتسيطنات حديثة ولقامة اجارب زراعية ميد

أوت  29حيث تشري رسالة مؤرخة بتاريخ  مسد  الصطناعية يف عملية الزراعة،اجلانب لدخال األ
مطنه  معترب  ، أن امللحةة أحضرت كميات"أنةري"د  األمسد  الصطناعية بشأن توزيع ما 2926

،  1كلغ/فرنك32وسيتم توزيعه بواسقة سيار  امللحةة عل  كافة قياد العروش املكلفني ببيعه بثمن 
نطنان "عرفت يف املراسالت باسم  بعرش تيمي كما أقامت نفس السلقات مزرعة للتجارب

وظفت فيهم سكان املطنقةة من خالل لنبار الةياد عل  لرسال الفالحني بدوااهم للعمل " البايلك
يقلب مطنه  ل ى قياد تيمي حاكم ملحةة توات رسالة بعث اها وناء ذلك يف ،يف هذه املزارع

اليت أقيمت يف نطنان  بني التجارب ومن، 2لرسال أربعة رنال مع اهائمهم للعمل يف مزرعة البايلك
يعمل عل  تسميم طائر الزرزور املطنتشر يف  اجربة زراعة نبات خاص البايلك وكشفتها لطنا الوثائق

 .3املطنقةة
الغقاء الطنبايت الطناتج عن ندر  قلة  بتوات ل ى يرنع غياب املراعي: تربية الماشية والرعي -6

ت والبيوت، عن ز تتم داخل اجلطنامثلة يف األغطنام واملاع، األمر الذي نعل تربية املاشية املتالتساقط
توفري مياه الشرب، وتعد والعلف اها يوميا مع  طريق حصرها يف أماكن خمصصة ولحضار األعشاب

املتميز  بالصغر وقلة الشعر، كما تستورد املطنقةة  "الدمان"الساللة املشهور  من األغطنام يف املطنقةة 
تعرف بالسيداون، ومن ااهضاب العليا تستورد سالالت أخرى  دانجمموعة من األغطنام من السو 

بواسقة عرب الشمال، أما املاعز فهو أيضا يتم تربيته يف احلظائر ولنتانه من احلليب قليل مبتوسط 
ض ، أما علف املاشية يكون من احلشائش املتوفر  يف اجلطنانات كور  اليةقني أو بع4لقرت يوميا2

عةود القرتكات رسم مؤرخ مما ورد عن املاشية يف ، و 5الربسيم والطنوى أو التمر اجلاف واحلشف
وثالثة فرنك ومثانية صرد بعد  وونعجتان بثمانية وعشرين دور ":ناء فيه 2942سبتمرب 29بتاريخ 

                                      
 .الوليدوثائق خزانة بن . 71/1/7122 ،د ر، (األمسد توزيع )رسالة ل ى الةياد : حاكم ملحةة توات 1
 .بن الوليدوثائق خزانة . 72/72/7122 ،د ر، (حبري  البايلك ل ىعمال  لرسال)رسالة ل ى قايد تيمي:اكم ملحةة تواتح 2
 .الوليد وثائق خزانة بن7122/ 0/0،  د ر ،(نبات زراعة اجريب)رسالة ل ى قايد تيمي:اكم ملحةة تواتح 3

4
Devors: op.cit, p234.  

5
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.  
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ان واربيع، ودنانت وونصف، ورابعة بثمانية عشر دور  ولسةاط الربع، ونعجة ثالثة بتسعة عشر دور 
 .1"وبستة أدوار، وخروف باثين عشر دور 

تحمله ملطناخ ل ارسة التجار اإلبل يف حياته اليومية للتطنةل ومم التوايتاستخدم اإلنسان 
وتضاريس الصحراء، وتشح عةود احملكمة الشرعية من حيث املعلومات عل  استخدام اإلبل يف 

مة مطنها وظفتها يف التجار  والتطنةل، احليا  اليومية، غري أن بعض العائالت كانت متتلك ثرو  ها
ها يف مطناطق تياليةوم برع افأن مالكها كان يضع عليها أنري  اتولةلة مطناطق الرعي داخل الواح

، ومن الطنماذج الدالة عل  امتالك اإلبل، ما ورد يف ورار ڤو بعيد  عن الةصور يف مطنقةة تديكلت
ودراهم الفضة وقيمة البعري :"من ذكر لإلبل ومطناطق رعيها بةوله سايل عةد نزاع بني ورثة من عرش

املشقرتيه موالي عبد الرمحن وقع اإلبراء بيطنهم فيما ذكر لبراء  قاطعا للحجج والدعاوى وأما اإلبل 
 أيضا الراعي املكلف باإلبلمما يةوم به ، و 2"اليت بيد الراعي يتحاسبون عليها بعد حضورها

معق  اهلل  صة اها، وقد كان ااهالك العريب بنباستعمال مواد طبية خا تقبيبها اإلشراف عل 
الشعطنيب ميتلك قبل وفاته جمموعة من األبل بيد الراعي الذي أسةقت أنرته من القرتكة بةيمة 

ة وزيت وكربيت بةيم، كما أسةقت من القرتكة األدوية اليت مطنحت لإلبل ما بني ققران ودور 477
 .3ودور 229

استعملت اإلدار  الفرنسية اإلبل كوسيلة نةل لدى شرطة الصحراء املعروفة باسم ولةد  
كهم الطنظام امتال  زائريني يف هذا، لذلك وندنا يف أغلب القرتكات اخلاصة باجملطندين من اجل"املهارية"

د العسكري من  بن حمم وكصار لعفو اهلل وسعة رمحته املرب ملا :"لإلبل، وكأمثلة عل  ذلك مطنها
ملا صار لعفو اهلل "، وناء يف عةد آخر4"وزوج بعري وراحلة... فاحنصر لرثه يف...كبانية الصحراء

                                      
 .71/1/7127 ،720ع ،7122-7122 ،القرت، األح، س 1
 .01/7/7121 ،022ع ،7127-7122 ،م،س 2
 .77/2/7122 ،771ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .02/1/7121 ،72ع ،7122-7122 ،القرت، األح، س 4
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وبعد أخذ أمحد الكبسي البعري ...وسعة رمحته أحممد بن علي الشعطنيب العسكري من كبانية توات
 .1"يده قبل املوتقرب املوت عل  يد الفسيان لكون مثن البعري خرج من 

يعد احلمار الوسيلة ااهامة واألكثر انتشار داخل الةصور التواتية وبني أغلب الفئات 
ملا ميتاز به من سرعة وقدر  عل  التحمل، فهو يضمن صريور  حركة الطنةل لألشخاص  ،االنتماعية

بعض  ، كما يستخدم يفتتصل ل ى عشرات الكيلومقرتا والبضائع بني خمتلف الةصور ملسافات
األعمال اخلاصة بالفالحة، لال أنه مع هذا كان يعاين من نةص التغذية من حيث الكمية 

، ونتيجة اهذه األمهية فةد كانت أسعار احلمري ختتلف من مطنقةة ألخرى يف السو  2والطنوعية
، أما يف زاوية 29463دور سطنة 297واجلحش  ودور 677التواتية، لذ بلغ سعر احلمار يف متطنقيط

، أما ما خيص األبةار واخليول 29474سطنة و دور 67-17فكان مثن احلمار ما بني  كطنته
هو مطنتشر بكثر ، ، أما الدناج احمللي فالسجالتيف  ا  فهي قليلة ندا وال جند اهها ذكر  5والبغال

  .6إلنسانبةايا ا ا  عل  األرض منيعيش عل  ما جيده من حبوب مبعثر  يتميز بصغر حجمه،

 أنظمة المعامالت الزراعية: ثالثاا 
نتيجة ألمهية املاء واألرض يف الواحات الزراعية الضيةة املساحة، يف ظل عدم اجانس بني 
امللكية الزراعية وحجم الفئات االنتماعية، وأيضا بني ملكية األرض وملكية املاء، األمر الذي 

صد االستغالل األمثل للمساحة الزراعية واملاء املتدفق دفع اجلماعة التواتية ل ى وضع قوانني عرفية ق
املاء والعامل، فةد مالك األرض و  صاحبلليها، من خالل أنظمة تعاقد أو استغالل للمطنفعة بني 

ميتلك الشخص األرض وال ميتلك املاء والعكس، وتشري عةود احملكمة الشرعية ل ى بعض األنظمة 
نظام اخلراصة، واخلماسة، : مطنها فةهية عل  املذهب املالكي نصوص املتعارف عليه واملستطند  ل ى

 .والغراسة
                                      

 .72/2/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، القرت، االح ،س 1
2
 Devors: op.cit, p234. Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.  

  .20/27/2946 ،د ر ،2946-2963 ،القرت، األح ، س 3
 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،القرت، األح ، س 4

5 Devors: op.cit, p234. 
6
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p377.   
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احلزر والتةدير، حيزر ما يف : معجم املصقلحات الفةيهية أن اخلَْرُص هويف ناء  :الخراصة -7
 ،1رؤوس الطنخل من الرطب، كم يصح مطنه مترا، وكذلك يف الكرم من العطنب، كم يصح مطنه زبيبا  

؟ بكسر اخلاء وفاعُل ذلك اخلاِرُص وكان الطنيب صّل  الّله م ِخْرُص خَنِْلكْرُص أَْرِضك وكيةال كم خِ 
عليه وسّلم يبَعث اخلُرّاَص عل  خِنيل َخْيرَب عطند ِلدراك مثَرِها فَيحزُِرونه ُرطَبا  كذا ومتْرا  كذا مث يْأخذهم 

قالحيا لطنظام ص، وقد وضع مربوك مةدم تعريفا امبَِكيلة ذلك من التمر الذي جِيب له وللمساكني
هي منط لنتاني تطنظم داخله عالقات هيدرولونية، يتم مبونبها التعاقد عل  :"اخلراصة ناء فيه

ختريص كمية من املياه اجلارية يف البستان بني مالك وخراص، يدفع مبونبها مةدار معلوم من 
التعريف  هذا عل  ، غري أن املالحظ 2"حاصل اإلنتاج خالل السطنة يتطناسب وعدد حبات املياه

 .نظام اخلراصة يف املياه، دون اجملاالت األخرى اليت اها نصيب هي األخرى من هذا الطنظام هاختزل
بني صاحب ملكية املاء  لتعاقد يف تواتأنظمة ا شيوعا يفيعد نظام اخلراصة األكثر 

أجبدياته عل  كراء ماء ، ويةوم هذا الطنظام يف من نهة وبني املخرص من نهة ثانيةواألرض 
للمخرص مةابل عدد معني من الزرع أو التمر أو الطنةد، وميكن أيضا أن يتم ختريص  ـار ڤالفـ

بعدد معلوم من السماد القبيعي، وعل  هذا ( ختريصها)األرض بطنفس املةابل، كما يتم كراء املطنازل
 .فإن اخلراصة يف معظمها تتعلق خبراصة املاء واألرض واملسكن

الدافع ل ى خراصة املاء يةوم عل  فكر  ونود األرض وقلة املاء مما يدفع مبن : ة الماءخراص - أ
اليت يسة  مطنها  ـار ڤالفـميتلك األرض البحث عن فائض من املاء لدى أشخاص آخرين يف نفس 

املاء مبةابل مادي نةدي أو عيين، ناء يف العةود ما يشري ل ى هذه اآللية  نصيب منقصد كراء 
بن احلاج عبد الةادر املهداوي وحممد بن  حممد عبد الرمحن مت بنييف عةد  هاعامل وشروطمن الت

احلاج حممد نص عل  أن األول خرص لوالد الثاين مانلني ماء من فةار  الغازي بتسعة أزنان 
ن عشر  قصعة وثلث قصعة مثا" حبة من فةار  بعثمان بـ77وخرص موالي عمر بن امبارك ،3قمحا

                                      
 .16ص ،قاملرنع الساب: حممود عبد الرمحن عبد املطنعم 1
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كون خراصة املاء نةدا مثلما تعاقدا عليه كل من بومجعة بن احلاج الربكة توميكن أن ، 1"قمحا
يف صفةة  مع موالي التهامي بن موالي هبة اهلل التوريريين الةاطن بتونس املكيدي الةاطن بتونس
، ومن فةار  أوالد املسعود الثمن غري ربع، ومن فةار   توريرين ـريڤـاڤفـف من واحد  مجيع حبة ونص

 واتقرياط ملد  ثالث سطن أغيل ـريڤـاڤفـكركاني الثمن غري قرياط ومن فةار  صرب نصف الثمن ومن 
 .2ودور 222ة للعام األول، والسطنة الثانية والثالث 2222بثمن قدره 

ألتربة واحلجار  يف مسلك ومبا أن املاء يتعرض ل ى الطنةصان نتيجة حلدوث تساققات ل
وهو ما يطنعكس ال حمالة عل  الـُمخرص للماء، األمر الذي يدفع ل ى عدم التزام املخرص  ـار ڤالفـ

حممد  ناء يف مطنازعة بني أبو عمامة بن أمحد مع ،العةد من دفع ما عليه من اإلجياربشروط 
، مقالبة األول الثاين مبا يف ذمته زرعا  من خراصة عرش سايل السامل بن قدور كالمها من توريرت

 ـار ڤالفـأزنن، وادع  الثاين الضرر نتيجة نةصان املاء يف  2.2قصعة و 72املاء واملةدر بـ محل و
سةاط السبع من قيمة اخلراصة، إبالضرر احلاصل للمخرص، أمر ب اضيوامليزاب، وملا تةرر للة

 .3قصعة وكوز قمح 77وبةي بذمة املخرص محل و
، ى كرائها أمرا شائعا يف تواتيعد ختريص اجلطنات أو باألحر : (الجنات)خراصة األرض - ب
ل ى  يدفعها، وهو ما ن الدافع ل ى ذلك هو عجز صاحب األمالك الكثري  من الةيام اهمكوي

فحني ميتلكون اليد العاملة،  من أرض أو ماء امللكية الزراعية لديهمالتعاقد مع أشخاص ال تتوفر 
والفئات األخرى من أشراف ومرابقني  من نهة يف الغالب بني فئة احلراطني الطنمط هذا يطنتشرو 

لكل قصر أعرافه يف هذا  ولمنا، وال يوند اتفا  عام حول قيمة اخلراصة من نهة ثانية وعامة
 رض وحبات املاء اجلارية باجلطنانللُمخرص األ :يف اآليتشروط العةد العريف  وتتمثلاجلانب، 
، وحيصل عل  مةابل ذلك قسمة من التمر والةمح والشعري، أما  اخلراص فعليه اإلنتاجووسائل 

يعية للزراعة، والعمل األمسد  القب ولحضار، واالعتطناء بالطنخيل، (حبوب احلرث)لحضار الزريعة
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وقسمة من التمر ( اخلضر والفواكه) أثطناء صيانتها، كما للخراص كل املطنتونات الشتوية ـار ڤالفـب
 .1والةمح والشعري

عبد الرمحن بن أمحد بن احلاج  هقبض ما نذكر تعدد اهذه اآللية يف قصور تواتاملطنماذج وال
ه من كلخليفة بن أحممد بن خليفة خراصة سطنة جلطنان اشقرتاه ومت بّ عبد الرمحن البوفادي من أ
قصعة تقافية ثلثها شعري والثلثان قمحا عل  حسب ما هو متعارف  22الصاحل بن نلول بةيمة 

نضج احملصول، فةد  وانأيتم التحاسب بن املتعاقدين وقت  ، ويف صور  أخرى كان2عليه يف البلد
التوريريين عل  غلة متر نطنان  غيلي مبحاسبة حممد بن أمحداين اإلأمحد بن حممد السامل اليم قام

والذي  السبخة الذي هو ملك األول، فتم استدعاء املربز الشريف موالي أمحد بن موالي علي
، ويكون 3لك للخراص عل  حسب عرف البلدقّوم متر اجلطنان ستة أقصاع وزنطنني، الثلث من ذ

ني اخلراص والـُمخرص عل  غلة الشتاء وهي الةمح والشعري وغلة الصيف وهي التمر، التحاسب ب
ول الذي هو بيد ففي نزاع بني عبد السالم بن احلبيب التربكاين وابين بك عل  خراصة نطنان األ

مة الشرعية، قرر الةاضي ونوب متام وبعد الطنظر يف الةضية من طرف الةاضي باحملك أوالد بك
ا بكيل أزنان وربع قمح 2قصعة و71العام يف اخلراصة، فثبت بيد أوالد بك من اخلراصة محل و

قصعة ألوالد بك من جمموع 70وربع شعريا وصيفية، ومن التمر زنان أ1قصعة و72، وزاوية كطنته
 .4متر اجلطنان

الدافع لليه يكمن ، و يف أغلب قصور تواتشر هذه الطنمط من التعاقد يطنت: خراصة المسكن - ج
من املراحيض التةليدية املتواند  لبستانهيف حماولة مالك األرض احلصول عل  السماد القبيعي 

ل ى  722 منيتحصل مبونب عةد الكراء  معيطنني، باملسكن الذي قام بكرائه ألشخاص
حسب املتعارف عليه يف هذا  "أزنن قمح"، أو دفع (السماد)طنة من الغبارغرار  يف الس022
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وحيث "، ونظرا لعدم اإلشهاد عل  األكرية يف مثل هذا الطنوع وقد استدل اهذا الةاضي بةوله1اجملال
ه ومل يثبت الشرع مل تثبت حجة طالبه بكراء املاء مع كراء الدار من تاريخ األرسام، فانتف  مطن

، واعترب 2"مل يةع عليه لشهاد ألن املعتاد عدم اإلشهاد عل  دفع األكرية يثح ...املقالبة
، وناء يف معرض حديثه الزنالوي يف نوازله هذا الطنوع من األنار  مبا عمت به البلوى يف توات

ان الدور بطنصف ومما رأيت الوالد يةع فيه كغريه، للحانة لليه، لسك"عن كراء الدور بأزبااها ما نصه
أزبااها، وهو من اإلنار  اجملهولة، ومل يةم جبواز مثله لال أهل الظاهر وبعض السلف، قياسا عل  
الةراض واملساقا ، وجيري مثله يف أنر  اخلماس من نفس الزرع، وهو مما عمت البلوى به شرقا  

 .3"وغربا  
وت يف القرتكات واليت تأيت ن اإلشار  ل ى مثل هذا الطنوع نستخلصها من قسمة البيإلذلك ف

، ناء يف (الزبل)عل  ذكر أمساء ساكطنيها، والذين يدفعون كراء البيت من خالل نزء من الغبار
ف أشخاص من طر  املؤنر  ذكر للبيوت عرش تامست درمشاكة بةصر اجلديدقبيلة لحصاء تركة 

والدار الساكطنة اها الزهراء ...والدار الساكطنة اها مربوكة بطنت عبد الرمحن":بةوله من خارج الةبيلة
والدار ...والدار الساكن اها علي بن أجبي...والدار الساكن اها أحممد بن حممد...بطنت نانم

والدار ...والدار الساكطنة فيها بطنت كطنب...والدار الساكن اها الفةري...الساكن اها فاتح بن كطنب
ويعين هذه الدور  .4والدار الساكن فيها أحممد بن حممد وعبد الةادر بن حممد...مرمي الساكطنة فيها

وميكن أن يؤنر . التابعة لةبيلة درمشاكة تستفيد مطنها عن طريق أخذ أزبااها مةابل الكراء املادي
ونب بذمة ومال سيدي عبد "الكطنيف اخلاص املطنجز يف األزقة والقرقات مبةابل معني، كأن يةال

يف ماله وذمته ستة أزنان قمحا بكيل بلد زنل لغرميته الصائمة بطنت أّب  رمي بن سيد أمحدالك
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الذي خرصته له يف أسفل فم قصر عمر، ترتب عل  األول للثانية من قبل خراصة الكطنيف 
 . 1"ربالد
اربة، ويُعّرف ي، نرى به العمل عطند املغهو نوع من التعاقد يف اجملال الزراع: شركة الخماسة -0

شركة خيرج فيها أحد املشاركني يف الزراعة مجيع ما حيتاج لليه من أرض وبذر ":عل  أنه عبار  عن
، ولآلخر الذي مس مثال  وآلة، واآلخر عمل يده فةط عل  أن يكون للعامل نزء من الزرع كاخلُ 

، ويرى الدكتور حممد نرادي 2"مع من الغلةأعق  األرض والبذر واآللة ما بةي من حمصول ما اج
كان نوع من االشقرتاك الةسري بني   يف حتةيةه لطنوازل الزنلوي أن هذا الطنظام املتعامل به يف توات

مالك األرض الذي تدفعه حانته ل ى خدمته أرضه ل ى البحث عن شريك يتو ى مطنه خدمة 
روف املعيشية الصعبة ل ى الةبول بالشروط اجملحفة املتمثلة يف قلة األرض، واخلماس الذي تدفعه الظ

أسلوب :" ، وعرف الباحث مربوك مةدم اخلماسة بةوله هي3(اخلمس)العائد من هذه الشراكة
لنتاني يتم التعاقد ضمطنه بني مخاس وخممِّس، عل  أساس تةاضي مخس اإلنتاج، نظري العمل 

 . 4"خالل فصول السطنة بالبستان
 الزنلوي يف نوازاله بفساد هذا الطنوع من الشركة ورأى أنه مما عمت به البلويحممد  أفىت

، وأفىت 5"وجيري مثله يف أنر  اخلماس من نفس الزرع، وهو مما عمت البلوى به شرقا  وغربا  ":بةوله
 املزمري يف حتلية الةرطاس، بأن لنار  اخلماميس عمل فاسد بتوات، وقد ُرخص  فيه فةط بّ أابن 

حول  الرقادي الكطنيتللضرور  وهذا يف لطار رده عل  سؤال تةدم به الشيخ عمر بن مصقف  
خيربنا بأن  ويالزنل من التعامل لال  أن، ورغم الفتوى بعدم نواز مثل هذا الطنوع 6مسألة اخلماس

ولذا قسم الوالد ما بني يديه من زكاته عل  ":زكا  بةولهحةه من ال والده كان لديه مخاس يعقيه
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املساكني يدفع لصبيان مخاسه مطنها يف مجلتهم، ومسعت من بعض من أثق خبربه أنه يدفع مطنها 
وكان يعقي مخاسه من حلم األضحية ما نرت العاد  "ويف مكان آخر ناء قوله  1"خلماس آخر
 امل جند اها ذكر اخلماسة د ل هذه العةود فأن بطنود عةد عل  مثونظرا لعدم األشها، 2"بإعقائه مطنه

وفرض له الربع من الغلة " يف السجالت، ما عدا ذكر لفظ اخلماس فةط، ومن أمثلة ذلك ما نصه
  .3"ملشةته، بعد اخلماس أو اخلراص لقلبه ذلك فةبل

شجر، من الغراس، وهو فسيل الطنخل وما يغرس من ال: املغارسة يف اللغة: شركة المغارسة -2
لعقاء شخص آلخر أرضا  ليغرس فيها شيئا : أما التعريف الفةهي لعةد املغارسة عطند املالكية فهو

من األشجار املثمر ، كالعطنب، والطنخل، والتني، والرومان وحنو ذلك عل  أن يكون بيطنهما عطند 
. 4ن األرضاإلمثار، فإذا أمهلها العامل قبل ذلك فال شيء له، ولن أمثر فيكون له نصيب مطنها وم

وتكون الشراكة هطنا يف نزء معلوم من األرض والشجر كالطنصف أو الثلث، كأن يةول املالك 
لغرس هذه األرض شجرا  أو خنال ، فإذا بلغت كذا وكذا فاألرض والشجر بيطنطنا نصفني ":للعامل
 .5"ناز

املالك األغطنياء وغريهم من  بني وقد مثلت شركة املغارسة نظاما مت التعامل به يف توات
س نصف األرض والطنخيل بعد غرسها ر االعرف يةضي بأن ميطنح املالك للغفئات اجملتمع، وكان 

وعطند بداية اإلمثار، وتكمن مهمة الغارس يف زراعة خمتلف الطنخيل املثمر  مع تعهدها بالسةي 
يطنا امبارك بن حممد بن قام لد":نصهكمة حول شروط املغارسة ما والرعاية، وناء يف عةود احمل

وأدى لديطنا أداء معتربا شرعيا أنه عةد املغارسة مع عبد الرمحن بن حممد اخلليفة يف  القالب املكي
وأطلق ... األرض البيضاء املعروفة ببور تفلطنك بيدي امبارك املذكور عل  سطنة مغارسات املسلمني 
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أن يغرس فيها ما شاء من الشجار املثمر ، فإذا بلغ حد اإلمثار يةتسمانه لنصافا ، الطنصف  له يده
 .1"المبارك والطنصف لعبد الرمحن

ومثلما تتم املغارسة بني شخصني ميكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، فةد عةد احلاج 
 وابطنه الصاحل شركة مغارسة يف نطنانه ببلد بطنهمي بن عبد اهلل عبد الكرمي بن العريب مع احملفوظ

، ونفس األمر يف األرض املغروسة ببلد أعبان 2عل  أساس نصف األرض والطنخيل عرش فطنوغيل
ا بني ورثة قدور بن حممد بن أيعيش وجمموعة من الذين مت مت مةامسته" الغابة"باسم واملعروفة 

نصيبهم يف اس املغارسة، وناء يف نص عةد تركة ااهالك حول املغارسني و التعاقد معهم عل  أس
كما ذكر، فطناب من   ووناب أهل املغارسة مائتان ومخسة وعشرون دور " :األرض والطنخيل ما يلي

، خرج ذلك يف ستة خنالت، وناب أخاه وذلك السيد سامل بن سيد أمحد مثانية وعشرون دور 
بن  رج ذلك يف ست خنيل، وناب عبد السالم بن حممد، خوسيدي حممد سبعة وعشرون دور 

ونصف، خرج ذلك يف ست عشر  خنيل، وناب البشري بن سيدي  ومعقرب ثالثة وسبعون دور 
، وخرج ذلك يف اربع خنيل وناب السيد عالل بن سامل ستة وأربعون دور  ومحادي تسعة عشر دور 
، خرج ذلك يف خنلتني، ويل، وناب السيد سامل بن سيد العرب تسعة دور خرج ذلك يف تسعة خن

ونصفن خرج ذلك يف مخس خنالت، هذا  ووناب ابن عمه سيد محاد بن حممد اثطنان وعشرون دور 
 . 3"متام املغارسة

وحيدث أن يةوم مزارع بغرس أشجار الطنخيل يف أرض ناره دون علمه بذلك، األمر الذي 
 زعة خاصة بعدما تكون الطنخيل قد وصلت مرحلة العقاء، وهو ما يدفعيؤدي ذلك ل ى املطنا

كة املغارسة حسب األعراف التواتية، ومن ذلك ما وقع بني بالةاضي ل ى وضع القرفني ضمن شر 
، حيث ادع  سيدي بن أحطنيين كالمها من عرش سايل موالي عبد اهلل بن موالي عمر مع أبّ 

سيدي بغرسه للطنخيل يف أرضه البيضاء أسفل نطنانه، وبعد لثبات البيطنة   عل  أبّ موالي عبد اهلل
وقبوله من طرف الةاضي، قرر بأن ما مت غرسه يف األرض البيضاء نصف املغارسة ألب سيدي من 

                                      
 .29/27/2942 ،296ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .11/0/2926 ،126ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .9/9/2947 ،00ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3



 2931-2977احليا  االقتصادية بتوات ................................................. الباب الثاين

 

020 
 

، 1"حسب العرف اجلاري باألرض الصحراوية"أنل خدمته، والطنصف الباقي ملوالي عبد اهلل 
الةايد حممد وأمحد بن حممد بن حم األكداليني، لذ طالب   حممد بن أمحدونفس احلالة وقعت بني

األول الةاضي مبا يونبه الشرع فيمن غرس أرض غريه، وكان رأي الةاضي بأن يتم التوافق بيطنهما 
لغارس موافةة مصلحة، وذلك بأن ما غرس يف األرض البيضاء الطنصف لصاحب األرض والطنصف ل

 .2ضي الصحراويةاحسب العوائد واألعراف يف األر 
وتاريخ دخواها ل ى  ـار ڤالفـمن خالل ما سبق ميكن الةول أن االختالف عل  تسمية 

مل تكن  ـار ڤالفـاملطنقةة يرنع ل ى تضارب الروايات التارخيية اهذا اخلصوص، لكن ما يرنح هطنا أن 
يسكن باملطنقةة قبل اجلفاف، ودفعته احلانة أصال ان وأن من قام بتأسيسها كحديثة العهد بتوات 

 ،ـار ڤالفـاملاسة ل ى البحث عن مصادر غري سقحية للماء، وتوصل بعد مد  ل ى التوصل ل ى نظام 
املسلةعة واملونتة  مطنها عل  أساس امليل وطر  التوزيع: ل ى أنواع واليت تطنةسم بدورها يف توات

وذلك  ،أما من حيت تةسيم مياهها فتطنةسم ل ى نوعني الوقتية واملشقية، فالوقتية والعادية،
باستعمال حركة الشمس من طلوع الشمس ل ى غرواها ومن غرواها ل ى طلوعها يف اليوم املوايل 

 ."الطنوبة"بـ وتعرف اآللية يف توات
اليت ة و شيغلب عليها منط الزارعة املعيمتارس الزراعة يف الواحات بني أشجار الطنخيل وت

، ويطنتج يف تلك املساحات الضيةة الةمح مطنها حتةيق نوع من االكتفاء الذايت األول يكون الغرض
، ويتم لعقاء والفلفل احلار مع زراعات اجارية كالتبغ واحلطناء والبشطنة والتافسوت والشعري واخلضر

باإلضافة ل ى  ،لسكانل أساسي غذاء ا متثله التمور منعل  اعتبار م األمهية الكربى لغراسة الطنخيل
العلف اها لحضار مع  فيما يعرف بامليشار ت والبيوتداخل اجلطناتربية املاشية تأمني اللحم عن 

املتميز  بالصغر " الدمان"توفري مياه الشرب، وتعد الساللة املشهور  من األغطنام يف املطنقةة يوميا و 
 فةد مت وضع آليات للتعاقد ـار ڤالفـمياه للمساحة الزراعية و  ل األمثلقصد االستغالو  وقلة الشعر،

حتكمها األعراف واألحكام الشرعية  ،املاء والعاملمالك األرض و  مالكملطنفعة بني ااستغالل و 
 .سةر اغوامل اخلراصة واخلماسة :مطنها

                                      
 .12/9/2927 ،639ع ،2922-2946 ،م،س 1
 .77/2/7122 ،72ع ،7127-7122 ،م،س 2
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تةليديا متوارثا داخل أسر يتميز الطنشاط احلريف بتوات خالل الفقرت  االستعمارية كونه نشاطا 
يعتمد يف مادته األولية عل  ما اجود به القبيعة من خامات معدنية وأخرى زراعية  حمدد ،
عن الصطناعة  ة، ناهيك عن املهار  اليدوية املكتسبة بالتةليد والتمرين، ويذكر ابن بابا حيد وحيواني

والطنجارون  ، واها احلدادون  متطنقيطاوقصورهم اآلن هي قاعد  أسو ": بةوله احلرفية بتمطنقيط
نشاطا  ، وتُعد احلرف يف توات1"والصباغون واجلزارون وغري ذلك والعقارون والداللون اخلرازون

مكمال للطنشاط الزراعي األساسي بالواحات، ومل خيتص الرنال فةط باحلرف بل أن املرأ  التواتية  
 .اعة أواين الزيطنةكان اها نصيبها من احلرف اليدوية املمارسة داخل البيوت من غزل ونسيج وصطن

جلأ التواتيون ل ى سد احتياناهتم من  الزراعي واحلريف اإلنتاجلةلة مردودية الواحات من 
الشمال، التكامل االقتصادي مع الةبائل البدوية يف  املواد الغذائية واملواد الصطناعية باللجوء ل ى

الحتالل الفرنسي كانت الطنشاط التجاري الةدمي مع لفريةيا نطنوب الصحراء، ويف ظل اوتواصل 
املستعمر مع الةبائل البدوية اليت   من طرفه، وفق ما تةتضيه عالقات هذه التجار  مراقبة ومسري 

 .له وال تتحرك لال بأوامره كانت بدورها خاضعة

 الصناعة التقليدية:أوالا 
 وأالطنباتية  وأها املعدنية مطنسواء تعد البيئة التواتية فةري  من حيث املواد اخلام  :المواد األولية -2

لية احملاحليوانية، وبالتايل انعكس ذلك عل  نوعية املصطنوعات وقيمتها السوقية، ومبا أن املواد األولية 
ل ى نانب األشجار اليت خام   مباداحلرفيني  يف أشجار الطنخيل اليت متد ةتمثلاملطنباتية ال خاصة مطنها

ولية ويتم بيعها أو حتويلها ل ى فحم، وخاصة تطنمو عل  حافة واد مسعود وتستخدم عل  حالتها األ
krounkaمطنها شجر  الكرنكا 

يف متويل عد  نشاطات  ، ويتم حتويل األخشاب احملصل عليها2
يف اجهيز  تستعمل  واحلصائر، ومواد أخرى اطبألطنزلية كااملواين األف و امطنها صطناعة األبواب والةف

 .والغرائر وغريهااحلمري ألداء وظيفتها يف محل األثةال كالدبش 

                                      
 .29ص ،املصدر السابق: د ابن بابا حي 1

2 Henri BISSUEL (Commandant): Le Sahara français, Conférence sur les questions 

sahariennes faite, les 21 et 31 mars 1891,  Alger, 1891, p31. 
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ونظرا أما املواد احليوانية املتمثلة يف اجللود فاستعملت كةرب للماء وصطنعت مطنها الطنعال، 
، ويطنسحب نفس األمر عل  عرب الشمال قوافل من استرياده يتم كانلرداء  صوف األغطنام وقلته  

لصخري املستخرج من ا لحالقعام املستخرج من السباخ، وامل املواد األولية املعدنية املستخرنة كملح
، وتكون عملية استخراج امللح بقريةة تةليدية عن 1والذي يشكل ثرو  هامة لسكاهنا مطنقةة أسبع

طريق التونه ل ى األرضي املاحلة يف املطنقةة ويتم مجع املاد  األولية املمزونة بالقرتبة مث التونه اها حنو 
أين يسكب املاء عل  اخلليط قصد فصل  ـار ڤالفـيت جيتمع اها مياه األحواض املةامة بالقني وال

وملح  2امللح عن األتربة للحصول يف الطنهاية عل  كمية معترب  من األمالح بعد اجفيفها وتطنةيتها
احلديد واليت كربيت   ومن املواد املطنتشر  يف أحناء توات .البارود والقني واجلري واجلبس لصطناعة مطنزلية

وتستخدم هذه املاد  يف صطنع حرب ال ميحي وعطند   (thomela) طملة اسم السكان يقلق عليها
مجيلة، كما توظف القملة يف معاجلة اجلروح السقحية  سوداء صبغة تعقي الرمان لضافتها ل ى حلاء
 .  3ومرض الزهري

مع بيئته احمللية، بتوظيف ما استقاع اإلنسان التوايت أن يتكيف  :أنواع الصناعات التقليدية -2
اجهيزات حيتاج لليها يف حياته، ومن أهم الصطناعات احلرفية و توفره من مواد خام لصطناعة وسائل 

 :بتوات نذكر

يف صطناعة الفخار،  يستخدم القني املستخرج من مطناطق عد  بتوات: الفخارية ةالصناع - أ
دون خلقه مد  من الزمن، يف اليوم  ويتم ذلك بعد تطنةيته من الشوائب مث بعد ذلك يبلل باملاء

لكسبه  4"التفون"املوايل يتم عجطنه من طرف الفخارنية حىت يصبح ليطنا، مث تضاف لليه ماد  

                                      
1
 Ibid, p28. 

2 André Vellard: Aux Oasis Sahariennes Gourara-Touat-Tidikelt, (février- juillet 

1903), Centre de Documentation Saharienne, Ghardaïa, Algérie, 2001, p27. 
3
BISSUEL: op.cit, p32  

والذي يةدم ل ى الرح  قصد احلصول عل  ماد  تضاف ل ى القني  ،التفون عبار  عن شةف صغري  من القني احملرو   4
 .269ص ،2ج ،املرنع السابق: حوتيةحممد . لصطناعة أواين صلبة
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أوين القبخ والشرب كالصحون  ، وباستخدام مهار  اليد مع أدوات بسيقة يتم تشكيل1صالبة
 .2الفخار األسود نسبة ل ى لون املصطنوعاتبصطناعة  ، وتشتهر متطنقيطوالزاليف ونرار

يةوم لتوفر املاد  األولية، حبيث  تطنتشر بشكل واسع يف قصور توات: الصناعات الخشبية - ب
عل   اعتمادب، و 3واملهاريس مع أعمدهتا (أفكر)ألبوابا قفالوأالطنجارون بصطناعة املهارس واملالعق 

كالةفاف،   أساسيةيتم حتويلها ل ى مصطنوعات واليت واجلريد  الطنخيل كالسعف والليف مكونات
وأهم مراكزه يف زاوية  (الغرار )حلمل األثةال  (لفدام)ألطبا  واحلبال والشباك املصطنوعة من الليفوا

السو  ، ونتيجة للفائض الذي حيةق يف صطناعة األطبا  فأن فائض 4واملطنصورية سيد البكري
 يف لنتاج الفحم وفطنوغيل  تساهم مطنقةة بودو  ،5يوظف يف التبادل التجاري مع مدن الشمال

 .6أشجار القلح والطنخيل غري املثمر باستخدام 
املهراس ومطنها صطناعة الرح  لقحن احلبوب من قمح وشعري، و : الصناعات الحجرية - ج
 .7وتيدماين العيون وأهم مراكزها متطنقيطقحن أدوية ل

يف صطنع الفؤوس واملطنانل و تتمثل مهطنته " املعلم"بـ  يف تواتاحلداد  يلةب: حرفة الحدادة - د
ويتةاض   ملستمر ، كما يعمل عل  صيانتها اواألقفال، وصطناعة البطناد  وبعض أدوات الزراعة

 ويستورد احلديد املستعمل من املغرب مةابل ذلك حصة متفق عليها من التمر واحلبوب،
 .8األقص 

                                      
 .نفسهاملرنع  1
دراسة وصفية حول اإلرث الثةايف : مزارية بالمة عائشة: وانظر أيضا. 136ص ،1ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 2

املدرسة الوططنية متعدد   ،1773نوان 3-ماي62 ،ع العاملي للبيئةملتة  معرضي مبطناسبة األسبو  ،والسياحي مبطنقةة أدرار
 .3ص ،اجلزائر ،التةطنيات

 .263ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية 3
 269-269ص ص ،املرنع نفسه 4
 .223ص  ،املرنع السابق: حممد أعفيف 5

6
Deporter: op.cit, pp31, 33.  

 .136ص ،1ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 7
 .31ص  ،املرنع السابق: وأيضا فرج حممود فرج. 223ص  ،املرنع السابق: حممد أعفيف 8
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تعتمد هذه احلرفة عل  ماد  اجللد احليواين حيث يتم دبغه باستعمال : ديةصناعة الجلال - ه
صطناعة سيدي عبد الةادر بن عومر،  امللح املمزوج بور  نبتة الصالح اليت تطنمو بةصر زاوية

، وحيضر اجللد 1األحذية واجليد الكتب والسيوف والعلبات لتخزين الثياب وقرب املاء والسروج
بوضعه يف املاء ملد  ثالثة أيام مث يستخرج يف املرحلة األو ى بطنزع الصوف من عل  ظهره، مث يرنع 

املاء، لتسكب عليه الدباغة احملضر  من شجر   مر  أخرى ل ى املاء ملد  مثانية أيام مث يسحب خارج
، ليصبح ناهزا بعد طلي اهذا املسحو  وعطندها يكون قد اكتس  لونا أمحر يدل عل  "تالية"

 .  2لالستخدامناهزيته 
احلياكة من حياكة الزرايب والربانس  أنواعيف مجيع  هذه الصطناعة تتجسد :الصناعة النسيجية - و

وتسفاوت   نسج مالبس ققطنية وصوفية خاصة يف مطنقةة فطنوغيل، واختصت الطنسو  يف والةلطنسو 
، وأهم صطناعاهتم يف هذا 3معتمدين يف مادته األولية عل  الصوف املستورد من البدو الرحل

 هااأنر ة حسب دراس–الثالث  ، وتشتهر مطناطق توات4اجلانب احلايك التوايت، والسلهام التوايت
م، 2X2602: البساط الدكايل ذو الثالث مةاسات وهي بإنتاج 2926سطنة  Gautierغوتيه 

6X262 ،2مX1بالطنوعية الرفيعة من حيث املتانة واأللوان، مث يليه  ، وامتاز دكايل زاوية الدباغم
ومراقن  املصطنوع مبطنقةة بود  مث يف املرتبة الثالثة دكايل توات ،من حيث الةيمة دكايل تيميمون

دكايل املطنسوج بتوات من شريقني باللون األمحر يليهما اليتكون شكل و ، ومتطنقيط وبوفادي
ةوشة طنباخلشونة وقلة الرسومات امل توات يتميز هذا الطنوع يفو شريقني باللون األصفر واألخضر، 

واعقرتضت صطناعة الطنسيج صعوبات تتعلق .5األمحر أو األبيض نيعل  شرائط الصوف ذي اللون
أساسا باملواد اخلام املتمثلة يف رداء  صوف األغطنام وقلته باإلضافة ل ى ضعف زراعة الةقن 

 .6عتماد عل  األسوا  اخلارنية لتلبية القلب يف هذا اجلانبباملطنقةة، األمر الذي دفعهم ل ى اال

                                      
 .32ص ،املرنع السابق: فرج حممود فرج 1
 .260-263ص ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية 2

3
Deporter: op.cit, p33.  

 .223ص  ،املرنع السابق: حممد أعفيف 4
5 Devors: op.cit, pp235-236. 

 .37ص ،املرنع السابق: فرج حممود فرج 6
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، ورغم الذو  الرفيع للسكان يف هذا بصطناعة احللي متطنقيط اشتهرت: ة الحليعانص - ز
من الفضة بالدرنة  احللي مصطنوعاجلانب لال أن صياغة احللي الزالت تةليدية وبسيقة، وأغلب 

صطناعة األساور واخللخال والةالدات والدبابيس للشعر قيمتها من  وأمههاحلديد، األول مث الربونز وا
، أدبلز 2أدبلز حلرش: ، وتصطنف األساور املصطنوعة بتوات ل ى ثالثة أصطناف هي1فرنك27-17

 وسايل وبوفادي وبريطنكان أما أسواقه الرئيسية قبل االحتالل فكانت يف تيمي ،3مللس، أنبل
 .4وتيمادنني وتيقاف

املتداول يف القرتكات  يف هذا اجملال جند بأن أغلب احللي السجالت عةودل ى  رنوعبال
 5أوردناه يف قيمة الصدا كان من الفضة املسما  يف املطنقةة بالطنةر  ، ومن أمثلة ذلك ما   والصدا 
ااهالكة فاطمة بطنت بداري،  منوذج تركة، وأيضا ما ناء يف بعض العةود، مطنها هومكونات 5الصدا 

، وقوم نفس 6محد الوشاينأبن  حيث قومت الطنةر  املتواند  يف أمالكها عل  يد الصائغ القيب
اج عبد اهلل من عليان الصائغ الطنةر  التابعة لقرتكة ااهالكة فاطمة بطنت حممد زونة الصايف بن احل

من الذهب لدى الطنسو ، ومن الطنماذج  ا  غري أن بعض العائالت الغطنية كانت متتلك حلي، 7الرأس
ما مت حتبيسه عل  والد  سيد أمحد بن حممد بن أيب فلجة من األثاث واحللي الذي كان من ضمطنه 

                                      
1
 Devors: op.cit, p235.  

وريات صغري  ويكثر مزين بأشكال هطندسية عل  شكل مستقيالت مزخرفة وك ،عل  شكل أنبوب مةعر ومةوس كاحللةة 2
: انظر. فيختلف عطنه يف الزخرفة واخليوط املزركشة باللون األسود( أدبلز مللس)أما الطنوع اآلخر مطنه  ،عليه القلب يف األسوا 

 .269ص  ،2ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية
ونتيجة ألرتفاع سعره فأن  ،طنتني بالفضةيف شكله املتميز بونود ققعتني مشدودتني ومزي ،"أدبلز"نوع من األساور خيتلف عن  3

 .املرنع نفسه. القلب عليه قليل
4 M.H. De La Martinière, N. Lacroix: Documents pour servir à l'étude du Nord 

Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de l'Algerie, Service des affaires 

indigènes, 1897, p248 
 (.19)ر امللحق رقمانظنوعية احللي املةدم يف الصدا  للمزيد حول  5
 .29/9/2942 ،261ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 6
 .14/4/2942 ،269ع ،2922-2946 ،م،س 7
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، خلخال اخللخال"واملطنتشر  يف املطنقةة  هذا اجملال مطنهاومن أهم املصطنوعات يف  1"دبليج الذهب"
 .2دود، اخلوص، احملابيس، الدباليج

وهي حرفة  ،يلةب صاحب احلرفة بتوات باسم املعلم مهما كانت احلرفة املمارسة: المهن -6
ضمن سجالت  املمارسة يف توات احلرف أمساءعطنا وتغيب  مكتسبة ومتوارثة داخل أسر معيطنة،

 التعريف احلريف يف السجالت واالقتصار عل  التعريف استخدام، نتيجة عدم احملكمة الشرعية
 .الةصوري املتعلق باالنتماء 

، وهذا للدور ااهام الذي يطناط به "املعلم"اسم  يقلق عل  احلداد يف قصور توات: الحدادة -أ 
اجدها متوارثة داخل العائلة الواحد ، واملاد  األولية من  تداخل الةصر، وحرفة احلداد  يف توا

لصطناعة السكاكني والفؤوس واملطنانل وغريها من األدوات املطنزلية  3احلديد يستوردوهنا من املغرب
، (ري الذي يطنفخ الطنارالك)اجليبات: ، وللحداد أدوات يستعملها يف أداء مهطنته أمههاوالفالحية

، املقرقة بأوزان خمتلفة، مثةب احلديد، مثةب (لشحذ السكني)، املرْبد(طاولة من احلديد)الزبر 
 .4اخلشب، املةقع، ملةط كبري، ملةط صغري

مبا أن احللي كانت مادته األساسية خالل هذه املرحلة من الفضة فأنه أطلق  :معلم الحلي -ب 
متييزا له باملاد  األساسية اليت يصطنعها، وكمثال عل  ذلك ما " ضةمعلم الف"عل  صاحب املطنهطنة بـ

حرفة صطناعة  ت، وانتشر 5"طلق سامل بن العريب معلم الفضة زونه:"ورد يف مستهل العةد التايل
اجلزائريني شارك فيه للحرفيني  أقامت معرضا   ، ويبدو أن فرنسااحللي بشكل أساسي يف متطنقيط
 .29606التمطنقيقي وذلك سطنة  احلريف املتميز حممد بن عبد الكرمي

                                      
 .2947/ 6/4 ،227ع ،2922-2946 ،م،س 1
، س. 11/4/2949 ،679ع ،2922-2946 ،م،س ،29/4/2942 ،264ع ،2922-2946 ،م،س: انظر 2
 .29/2/2922 ،2ع ،2922 ،ط، وز 
 .260ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية 3
 .194-196ص ص ،املرنع السابق ،احليا  االنتماعية واالقتصادية: مبارك نعفري 4
 .0/9/2929 ،14ع ،2931-2922 ،و ،ط ،س 5

6
 Devors: op.cit, p235.   
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رفة قليلة حعل  من ميارس حرفة اخلراز  عل  اجللد وهي  االسميقلق هذا  :الخراز -ج 
يراقبون حركة اجدهم حرفتهم  ومع ممارسة الضيةة، متارس من طرف أصحااها يف األزقة، االنتشار

املار ، وأغلب األوقات اليت جيلسون فيها حلرفتهم تكون بعد االنتهاء من أشغااهم داخل اجلطنانات، 
 .1بأنفسهم معتمدين يف مادهتم األولية عل  اجللود احمللية اليت يدبغوهنا

لية حملية تقلق عل  املرأ  املمارسة حلرفة الطنسيج، باستعمال أدوات بسيقة ومواد أو : النشابة -د 
ومستورد ، وخالل املرحلة االستعمارية نظمت مسابةة الصانع اجلزائري شاركت فيها لمرأتان من 

آالف فرنك مع شهاد  شرفية من   27، فازت لحداهن بوسام حناسي ولعانة مالية قدرها توات
 .  2كلية الصانع اجلزائري

تعىن بتتبع األثر يف أغلب الةصور وقّل ما اجد قصرا ال انتشرت مهطنة الةيافة اليت : القيافة -ه 
يوند به شخص أو جمموعة أشخاص متارس هذه املهطنة، ومل تكن هذه احلرفة مةتصر  عل  الرنال 
فةط بل كان للمرأ  نصيب يف هذه احلرفة، ومن الدوافع اليت نعلت هذه املهطنة اها أمهية داخل 

من ومحاية املمتلكات داخل الةصر وهو ما يدفع الةصر، هو غياب هيئة رمسية مكلفة باأل
باجلماعة التواتية ل ى األعتماد عل  نفسها يف محاية املمتلكات اخلاصة والعامة، وقد ساعدت 
طبيعة التضاريس املتمثلة يف العرو  الرملية وانبساط السقح يف بةاء األثر مما يسهل عملية اقتفائه 

، واختص أصحاب هذه احلرفة مبواصفات ميزهتم عن غريهم يف ظل قلة ارتداء الطنعال واألحذية 
من عامة الطناس كالورع والعلم والتةوى باإلضافة ل ى الذكاء  واملوهبة  يف هذا اجملال، وكان ممن برز 

أحفاد الويل الصاحل  وبالضبط يف قصر أوالد علي يف هذا اجملال وذاع صيتهم يف مطنقةة تيمي
موالي أحممد الشريف ونذكر مطنهم موالي عبد الرمحن بن موالي الشريف بن عابد الذي كان 

من دخل وخرج من  يتفةد آثار األقدام عطند بايب قصبة الةصر بعد صال  الفجر ليتعرف عل  كل
طنقةة، ويف قصر دراية ايضا مبعرفة أثر الدواب كاحلمري املستعملة بكثر  يف امل الةصر ليال، وله

والذي برع يف معرفة ( 2929ت) برز ب اهي ا خليفة بن حممد بن عبد اهلل من عرش تامست تيقاف

                                      
 .260-263ص ص ،2ج ،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،14/21/2924 ،424ع ،(مسابةة الصانع اجلزائري)رسالة ل ى الةياد : لحةة تواتقائد م 2
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، وله علم ومعرفة باملطناطق من خالل القرتبة ورار ڤىت ح كلتيد ل ى ت مسالك الصحراء من توات
له خرب  هامة يف جمال  2962من مواليد  برز عبد الكرمي بن قدور كمون وااهواء، ويف قصر تيلولني

ا الةايف يف هذه املهطنة واملشاكل والعداوات اليت اجلبها لصاحب ورغم املشةة اليت جيده. الةيافة
احلرفة فأن صاحبها مل يكن يتةاض  أنر عن عمله بل كانت هذه اخلدمة طواعية لونه اهلل 

 1.تعا ى
حريف  209مت لحصاء  2920-2924ما بني  ويف اإلحصائيات اخلاصة بعرش تيمي 

 ، ويف اجلانب الفرنسي(صانع األحذية)اخلياطة، والبطناء والطنجار ، الطنـ ع ال: ايف جماالت متعدد مطنه
ومن  ،عملت اإلدار  عل  تشجيع صطناعة حياكة الطنسيجية عن طريق توفري ماد  الصوف من نهة

يستةبل  درارأب يمركز سو  بيع املطنتونات خاصة مطنها الدكايل عن طريق تسهيل نهة ثانية 
ل ى لنتاج أنواع أخرى من األصطناف كالوسائد  رفينيباحل، وهو ما دفع ليا  املطنسونات املصطنوعة حم

 .2والسجاد وغريها

 :التجارة الداخلية والخارجية: ثانيا
طنوب، يف بروز ساهم املوقع االسقرتاتيجي لتوات الوسط بني حواضر الشمال و حواضر اجل

 متر عربه الةوافل العابر  للصحراء ياري هام وملتة  للةوافل التجارية وطريق رئيسكمركز اج  املطنقةة
نا للبضائع اليت يتم حتويلها لما بااجاه الشمال أو اجلطنوب، وقد دفع بالعديد من الدول اليت وخمز 

 السيقر  عل  هذه املطنقةة انقالقا من أمهيتها التجارية، ومل تكن فرنسا ةقامت يف الشمال ل ى حماول
لشاذ ، فةد أشار العديد من املستكشفني عل  احلكومة الفرنسية السيقر  عل  يف هذا األمر با

 .املطنقةة باعتبارها مهز  وصل بني امال الةار  ووسقها
حتت نظر السلقات  شمال وأيضا مع السودانوعرب ال ركة التجارية بني تواتاحلاستمرت 
، وتثبت عةود احملكمة الشرعية والوثائق األرشيفية ونود تعامالت اجارية من راقبتهااالستعمارية مب

                                      
جملة البحوث  ،"يف اجلطنوب الغريب اجلزائري الةيافة ودورها يف الطنظام الةصوري الواحايت مبطنقةة توات: "مبارك نعفري 1

 .644-669ص ص  ،1729نويلية  ،اجلزائر ،الوادي ،نامعة الشهيد محة خلضر ،1ع ،27مج ،والدراسات
2 Devors: op.cit, p236. 
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ل ى مواد استهالكية غذائية وصطناعية وحيوانية، وونود  ةقةل حانة سكان املطنهذا الطنوع، يف ظ
 يف وضع هنايةاخلارنية فةد سامهت  يف هذه التجار  فائض يف ماد  التمور، ومع حتكم فرنسا

 .اليت كانت رائجة قبل االحتالل لتجار  الرقيق مع السودان حتمية
 م29مع االحتالل الفرنسي للجزائر ووصوله يف الطنصف الثاين من الةرن : التجارة الخارجية -2

راكز اليت ل ى حدود الصحراء، تأثرت احلركة التجارية لتوات مع حتول الةوافل التجارية عن امل
حلةة التكامل بني منقي  تأضحت بيد الفرنسيني خاصة يف مطنقةة اجلطنوب الوهراين، وبذلك فةد

 سطنة احليا  للبدو الرحل وسكان الواحات، وازداد الوضع تأزما بعد االحتالل التام للمطناطق السهبية
ر يف هناية اجار  الةوافل التةليدية العابر  األثر املباش 2994سطنة  ، وكان الحتالل متبكتو2907
 . 1للصحراء

 حركة التجار  ل ى توقف 2972-2999الحتالل الفرنسي للمطنقةة ما بني تسبب ا
بسب انعدام األمن يف املسارات الصحراوية وأيضا استحواذ  مع املطناطق الشمالية خاصة اخلارنية

للصحراء، األمر  مشاريعه االستعماريةيف  امهاالستخد اجليش الفرنسي عل  أعداد معترب  من اإلبل
 وحداته بالصحراءلت االستعمار يتثبنعكس سلبا عل  حركة الةوافل، ومع هناية مرحلة الذي ا

حتت نظر ومراقبة  وعرب الشمال والسودان ي بني تواتعادت الةوافل ل ى نشاطها التجار 
 .تجاريةال السلقات الفرنسية اهذه احلركة

 نطنوب وهران، ونطنوب اجلزائر: التجار  اخلارنية لتوات مع ستة مطناطق هي متحورتولةد 
-الساور )الغربومن ، توار  ااهةارو ، (غات-غدامس)ومن الشر ، (ل ى قابس مطنقةة بسكر )

واملشرية  وكانت املعامالت التجارية الشمالية تتم مع بدو مطنقةة عني الصفراء .2(تافياللت
عل   يف فصل الشتاء التجارية أسوا  توات ، حيث كانت تةصد الةوافلواألبيض سيد الشيخ

مرتني أو ثالث مرات من كل عام حمملة باألغطنام واحلبوب والسمن والصوف واللحوم اجملففة 

                                      
 .217-229ص ص ،املرنع السابق: حممد أعفيف 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p216.  
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ودهون الضأن والتوابل، لتستبداها باملطنتونات التواتية من التمور اجلافة أو املضغوطة يف نلد املاعز، 
 .1واملطنسونات املتمثلة يف الدكايل بكل أنواعه( الشمة)واحلطناء والتبغ
 بني توات 2970نفت سطنة استأو  فةد توقفت مع احتالل املطنقةة جار  مع السودانأما الت

آالف  27يمتها الكلية ق تشجيعية وهذا بعدما قدمت السلقات االستعمارية مطنحة ،ومتبكتو
وهو ما أدى ، قصد بعث التجار  مع السودان وعني صاحل وأولف اجار من مطنقةة تواتفرنك ل ى 
يف وتديكلت  تصدير التبغ والتمر من توات بانقال  عملية ،مع املطناطق اجلطنوبية هابعث ل ى لعاد 

 .2ام وريش الطنعام والشحوم والتوابلاسترياد اإلبل واألغطننفس السطنة، مع 
كيلوغرام بةيمة   277-97يلة  التبغ روانا هاما يف أسوا  السوادن فحمولة مكونة من 

فرنك، ورغم ارتفاع سعره لال أنه 277-97بةيمة من  فرنك، تباع يف أسوا  السودان12-67
: هي تتفرع مخس طر  رئيسية بااجاه السودان ـانڤر، ومن 3يلة  طلبا متزايدا يف أسوا  السودان

، ورابع مث السودان ، وآخر حنو أقبليمث غدامس كلتيد حنو ت ، وطريق ثان  طريق مباشر حنو متبكتو
 .4ين مث متبكتووخامس بااجاه تود ل ى توار  ااهةار من أقبلي

، حراءولفريةيا نطنوب الص حواضر الشمالاليت كانت مستمر  بني  رقيقأما عن اجار  ال
 حصائيات التةريبية أن كل قافلة كانتب اإلجارية، فحسالةوافل الت واليت مثلت اجار  رائد  لدى

هذه الطنوع من  ألغت فرنسافةد و ،5عبد 2077ل ى 377حتمل معها يف كل رحلة ما يةدر من 
سالة بعث اها ر  يف لكالتجار  بشكل هنائي، كما نرمت كل من يةوم مبمارسة هذا الطنشاط، وذ

 لبالغ السلقاتوجيب  الطنشاط فيها مبطنع هذه الطنوع من يعلمهمل ى الةياد  حاكم ملحةة توات
 .6بكل شخص يةوم اهذه التجار 

                                      
1
 G.G.A, les Territoires du Sud de  l'Algérie, Année 1903-1929, op.cit, pp391-394. 

2
 E.S.G.T.S.A, Année 1909, op.cit, pp80-81.   

3 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p217. 
4
 Deporter: op.cit, p36.  

5  Ibid, p42. 
 (.فئات اجملتمع)انظر الباب األول الفصل األول 6
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يضا واملطناطق التلية فةد استمرت يف ظل املراقبة املستمر  وأ التجار  اخلارنية بني تواتأما 
لتحرك بعد أخذ كافة اليت أصبحت تعقي اإلذن للةوافل با حتت أوامر السلقات االستعمارية

املعلومات واالحصائيات املتعلةة بالةافلة من حيث العدد واجلطنس والفئة وقيمة البضائع ونوعها، 
واملشرية وبين ونيف  انقلةت قافلة اجارية من مطنقةة البيض 2927وبداية  2979ففي هناية سطنة 
من اإلبل، تونه  21443مابني رنل وامرأ ، و 6066وتوات بلغ تعدادها  ورار ڤبااجاه مطنقةة 

بل من اإل2977رنل، و 699فاستةبلت من الةافلة  ، أما تواتورار ڤالةسم األكرب مطنها ناحية 
غطنام والصوف احلبوب واأل: معها السلعة التالية 2927-2979نلبت قافلة شتاء . فةط

واللحوم اجملففة والزبد  والزيت ودهن الضأن والةهو  والشاي والسكر، بلغت قيمتها السوقية يف 
لت الةافلة معها فرنك، ويف طريق العود  ل ى موططنها األصلي مح467777ما قيمته  ورار ڤو توات
هكتولقرت، وكميات قلية من احلطناء، وبعض 12277كالتمور   مطنتونات زراعية ورار ڤو واتمن ت

 لسلعاملصطنوعات احلرفية كاألطبا  والسالل املصطنوعة من سعف الطنخيل، وبلغت الةيمة السوقية 
 .1فرنك093412ما قيمته  وعني الصفراء يف أسوا  البيض فلةاليت اصقحبتها الةا ورار ڤو توات

حةةت أرباح قياسية، بعد حساب التكلفة العامة  2927-2979قافلة سطنة ويبدو أن 
مجل، وحساب كل 21443مجل من  161للمصاريف واخلسائر يف عدد اجلمال الذي بلغ 

:  متوسقها يكون كالتايللتكلفة العامة، وبعملية بسيقة حلساب األرباح يفذلك ضمن ا
فرنك، هذه األرباح املعترب  دفعت بالسلقات 623412= 093412-467777

االستعمارية ل ى حماولة لجياد توازن يف األسوا  من خالل الدفع باالاجاه املعاكس للتجار  الداخلية 
حنو املطناطق التلية، لال أن قلة اإلبل املتواند  يف مطناطق  ورار ڤو من خالل تطنظيم قوافل من توات
 .2الواحات عرقل تطنفيذ هذا املخقط

من أن حمصول التمر يف  2921رغم حتذير السلقات الفرنسية للبدو الرحل يف خريف 
صلة من أرباح الةوافل التجارية السابةة دفع وتوات مطنخفض، لال أن اإلغراءات احمل ورار ڤواحات 

مجل، حتت حراسة السلقات الفرنسية لتأميطنها 29927بالبدو ل ى تطنظيم قافلة كبري  تتكون من  

                                      
1
E.S.G.T.S.A, Année 1909, op.cit, pp80-81.   

2
 Ibid, pp82-83.   
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يجة تمجل، ون 6164 وحنو توات مجل23303 ورار ڤحنو مطنقةة العر  الكبري، تونه مطنها يف 
الواحات فةد انعكس ذلك عل  أسوا  التل اليت بلغ فيها سعر يف  مردودية مطنتوج التمرلةلة 

فرنك وهو ضعف ما كان يستحةه يف السطنوات السابةة مطنذ عود  حركة الةوافل بعد 92الةطنقار 
 .29771سطنة 

وقوافل الشمال بطناء عل  ما ناء يف  تواتبني صادرات والردات ميكن حصر أهم الواو 
 اليت مت صرفها يفسلع ال أهمواليت تضمطنت  2977-2999 شتاءقافلة حول  نريد  املبشر

لكن الةافلة ، امال توات  صور تسابيتق وصوال ل ى ـروت ڤأوكاملقارفة و   املطناطق احملاذية لتوات
، ومن مجيع قصور توات ومل تتوغل يف رنعت ل ى موططنها بعدما علمت بطنبأ احتالل عني صاحل

خرفان الضأن، الصوف، السمن، اجلنب، الدقيق، الةمح، : نذكر ااه السلع اليت كانت حمملة
ا أم .الشعري، الفول، الشعري، الزيت، الشحم، الصابون، الةهو ، السكر، الةماش، الفلفل األكحل

اجاز ، وأالتمور املتمثلة يف نوع احلمري  وتطنهوت وتطناصر والدقلة : أهم ما مت محله من هذه املطناطق
 .2ف واألطبا  واحلياكاباإلضافة ل ى احلطناء والتوابل والةف

وتسابيت ( تيمادنني)ـانڤرومتطنقيط وأبطنكور و  اشتهرت مطنقةة تيمي :التجارة الداخلية -2
من  احتوتهوحوانيتها اليت سامهت بشكل واضح يف تطنشيط حركة التجار  الداخلية، مبا  هابأسواق

وحمالت اجارية دائمة يف  ا  سلعة حملية وأخرى مستورد ، كما أنشأت السلقات االستعمارية أسواق
السلع املستورد  األمر  تزايد القلب عل يف  ملطنقةةبا ساهم تواند الةوات الفرنسيةوقد ، أدرار
  .3تزايد احلركة التجارية بعاصمة توات أدي ل ىالذي 

وميكطنطنا معرفة أنواع السلع املتانر اها يف األسوا  الداخلية بطناء عل  عةود القرتكات اليت 
 بتيمي بلةاسم بن بعرب التميموين التانر حتصر لطنا سلع بعض احملالت التجارية، ومطنها منوذج تركة

سبعة كيل غري مائة غرام فول، وزوج كيل غري مائة ":والذي ناء يف حصر مكونات حانوته ما يلي
غرام حلم بةر، ومخسني غرام رحيان، ومخسني غرام امسكته، وأربع مائة غرام غري عشرين غرام 

                                      
1
 E.S.G.T.S.A, Année 1912, Imp, libraire éditeur, Alger:1913, pp93-94.  

 .2977، سطنة4119ع ،نريد  املبشرنةال عن . 00-07املرنع السابق، ص ص: فرج حممود فرج 2
3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p214.  
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وأربع مائة غرام أنور، وكانكي، وميزان، أتاي، وثالث قوابس زعفران، وأربعني غرام عود أبيض، 
 .  1"ونالبة، وبرنوص، وأعباية صوف

 2969سطنة  يف تيمي مشقرتكة ويف منوذج آخر لفصل تركة أخوين هالكني بيطنهما اجار 
يف احلانوت الذي كان عبار  عن مت فيها تسليط الضوء عل  قيمة السلع  ، لذعل  يد الةاضي

األخوين بن عامر بن أمحد وأخوه التجاين، وناء فصال القرتكة بعد هالك األخوين  كة بنيشر 
دول اآليت نوعية وردها يف اجلت اليت نومقالبة ذوي احلةو  بطنصيبهم من القرتكة، وتوضح تركة احلانو 

 .2969وقيمتها السوقية سطنة  لة يف تواتالبضائع املتداو 
 2م0030سنة  ع حانوت بفالج تيميسل(: 00)الجدول رقم

 قيمتها السلعة  قيمتها السلعة  قيمتها السلعة 
 فرنك3 قدر صغير وقديم ودور 00 صينية كبيرة سيحة فرنك011 شكارة صوف مغزول ومصبوغ

 ودور 0 طنجر ودور 21 كيل قمح11 ودور 1 صندوق بلون أخضر
 ودور 2 وسادة قديمة وفرنك ودور 1 كيل سمن2 ودور 0 صندوق ملون قديم

 فرنك0 طاس كبير  ودور 1 مزاود جلد 0 فرنك1 قرداش
 فرنك01 بهادالئل الخيرات بحج ودور 2 رقعتين  ودور 1 مشينة للطبخ

 فرنك0.1 زنبيل أتاي فرنك3 قسرطين فرنك0 رحى قديم
 فرنك1 أطباق من السعف 1 فرنك0 رحى  ودور 1 مكحلة قديمة

 ودور 1 قطعة وسط جديدة فرنك3 صحنين صغيرين من الفخار 2 فرنك0 زالفة فخار
 ودور 0 مخده نمر فرنك0.1 مغرف كبيرة صلد 01فرنك و0 ق لألكلمالعا 1

 فرنك1 كنك قديم  فرنك00 براد فردين ودور 0 غالي صغير
 ودور 0 قدر صغير وجديد ونصف ودور  3 ربيعة قديمة صلد02فرنك و3 كؤوس صمب1

 اليت ربقت مةاطعة توات التجارية التجار  الداخلية العالقاتوميكن أن نصطنف ضمن 
شكل  عل  7122سطنة  دكلتيحنو ت ثلت صادرات تواتكلت، ومتد يوت ورار ڤبكل من مةاطعيت 

فكانت  ورار ڤ، وأما الصادرات بااجاه املختلفة يف التمور تمثلتفحبوب وتبغ واحلطناء، أما الواردات 
 .3متور وحبوب وققن عل  شكل يف شكل تبغ وحطناء وخرفان، والواردات مطنها

                                      
 .26/3/2949 ،121ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .13/6/2969 ،66ع  ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2

3
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p215.  
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 طريق الةياد ل  التحكم فيها عنالتجار  الداخلية ع خبصوصعملت السلقات الفرنسية 
وضع بقاقات  معالةصور وعدد السكان داخل كل قصر،  التجار املتواندين عرب وذلك حبصر

 واة التجار  والتطنةل حبرية داخل تراب املةاطعة، أما لذا أرادهطنم تسمح اهم مبمارسة ماهخاصة 
من حاكم امللحةة، وناء يف مراسلة بعث اها حاكم امللحةة  رخصةأخذ  همفعلي توات اخلروج من

السالم عليكم وبعد املراد مطنكم أن :"الةياد حول لحصاء التجار ما يلي ل ى كافة7122سطنة 
 سم كل واحد مطنهما نتذكرو  ،تبعثوا يل يف أقرب وقت ممكن فريق التجار الذين هم بأعراشكم

واسم أبيه وأمه، والةصر الساكن فيه، وكما تبيطنوا أوالد كل تانر الذين يف أعمارهم أقل من مثانية 
 . 1"عشر سطنة، والسالم

ر فحسب بل أهنا عملت عل  تسيري التجار  جاكتف السلقات احلاكمة بإحصاء التومل ت
الةادمة  ةوافلالما تعلق مطنها بالتجار  مع  خاصةكثري  االستهالك، الوحتديد األسعار لبعض املواد 

 7122سطنة  ايد تيميل ى ق ةة تواتحمن اجلطنوب الوهراين، وناء يف رسالة بعث اها حاكم مل
بثمن ( احلمري )متر تلمسو كلغ من  11قطنقار و 72لرسالة لر احلامل نامه فيها بأن يسلم التيلز 
كلغ، كما /فرنك22ة كلغ، وأن الذين باعوا التمر للةافلة بإمكاهنم شراء الصوف بةيم/فرنك72

 . 2هاو اعوا التمر والكمية اليت دفعد أن يضع قائمة تتضمن أمساء الذين بياجيب عل  الة
يتضمن  بعاصمة امللحةة اثابت اسوق بعد احتالل توات أنشأت السلقات االستعمارية

 ملعيزو  مطنها سو  بريطنكانثانوية مطنتشر  عرب تراب املطنقةة  أسوا كما كانت هطناك   خمتلف السلع،
 أسبعبتسابيت املختصان يف اجار  التمور واألغطنام املعروفة باسم الدمان واملاعز واحلمري، أما مطنقةة 

 فهي خمتصة يف اجار  امللح الصخري املستخرج من تربتها، وتشتهر بود  الواقعة نطنوب تسابيت
مركز  للفحم واحلطناء والةقن والتبغ، ويف مةاطعة تيمي ولنتانهاها ذات الطنوعية الرفيعة بتمور 

امللحةة واليت اها سو  رئيسي تطنتج املطنقةة التمور والةطنب واحلطناء والةقن ومتطنقيط العاصمة الةدمية 
مارسة مب ومتيزت بوفاديلصطناعة احلرفية، لتوات فةد احتفظت ببعض الطنشاط التجاري خاصة ا

يف صطناعة واجار  بعض املطنسونات الةقطنية  مةاطعة فطنوغيل واختصت، بكتوالطنشاط التجاري مع مت
                                      

 .بن الوليد ،خ ،و،22/2/2924 ،د ر ،(لحصاء اجار الةصور) رسالة ل ى قياد توات: الضابط حاكم ملحةة توات 1
 .صدر نفسهامل 2
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 رتبط قصر تيقافوا ،وفريال اجنتنظرا لإلالةمح بتجار   واشتهرت تامست ،الفحم وبيعوالصوفية 
 قصور زاوية كطنته، وتشتهر 1خذ القر  الرئيسيةأبقريق مباشر دون  دكلتييف اجارته اخلارنية مع ت

بتجارهتا يف احلبوب خاصة الةمح والشعري اللذان يتم  ـانڤرو  وسايل( احلطناء توات)واجنزمري
 .2احلطناء يف ماد   ر املتانلنتانهما بوفر  وأيضا 

مبراكزها التجارية املمتد  من امال املطنقةة ل ى  عرفت توات: المعامالت التجاريةأنواع  -2
ن املعامالت التجارية الةائمة إف اها، لذلكنطنواها، واستمرت يف نشاطها بعد االحتالل الفرنسي 

 :واليت حنصرها فيما يليعن استمرار للمعامالت السابةة   عبار  تزمن االحتالل الفرنسي كان
وهي معاملة هي استبدال سلعة مكان سلعة أخرى،  يف تعريفها االصقالحي :3المقايضة - أ

التمر مبةابل  :هي بتوات مةايضة اليت كانت حمل استمرت طيلة مرحلة االحتالل، وأهم املطنتونات
لكن املعاملة تتم عل  أساس  ،احلبوب والصوف والزبد  واألغطنام، وعاد  يتم تةييم السلع نةدا

من نهة ومن نهة  تواتقصور ، وهذا الطنوع من املعاملة كان يتم بشكل عادي داخل 4املةايضة
وكان يتم عل  أساس املةايضة يف املطنتونات، خاصة يف  تثانية بني الةوافل التجارية وسكان توا

 :5املةايضة عل  الشكل اآليت تكان  7122جمال احلبوب والتمور، ففي سطنة 
 .رأس من األغطنام مةابل محل ونصف من التمر  -
 .كيل من التمر  2كيل من الةمح مةابل واحد   -
 .التمر كيل من  2من الفاصوليا مةابل  كيل واحد   -
 .كيل من التمر  2اجلبطنة مةابل  كيل منواحد   -
  .كيل من التمر  2الشعري مةابل  كيل منواحد   -

                                      
1
 Deporter: op.cit, p34.   

2
 Ibid, pp34-35.  

: حممود عبد الرمحن عبد املطنعم: انظر. كالمها من غري نةود  ،املةايضة شرعا هي مبادلة َعْرض بعرض أي مبادلة مال مبال 3
 .662ص ،6ج ،املرنع السابق

4 De La Martinière H.M. P, N.Lacroix: Documents pour servir à l'étude du Nord 

Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de l'Algerie, Service des affaires 

indigènes, 1897, p372.  
5 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p224. 
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أكيال، وكيل واحد  2-2كان كيل واحد من الةمح يعادله من التمر من  7172يف سطنة  
فرنك للةطنقار، غري أن بعض التجار من  22-22أكيال، بةيمة  2-0من الشعري يعادله من 

أصبحوا مييلون ل ى استعمال الطنةود يف اجارهتم بدل  -من االحتالل-سطنوات األخري املطنقةة يف ال
هي العملة املغربية،  يف أسوا  توات أما ما خيص العملة املتدوالة قبل االحتالل الفرنسي، 1املةايضة

 .2والفرنسية واالسبانية
، َشرِكه يف البيع، يشركه شركة: ني، يةالاالختالط أو خلط نصيب: يف اللغة هي: الَشرِكة - ب

واصقالحا  عطند . أي صرنا فيه شركاء: صرت شريكه، واشقرتكطنا وتشاركطنا يف كذا: وشركت فالنا  
بأهنا تةرر متمول بني مالكني فأكثر ملكا  فةط، وفسرها ابن : املاليكة حسب تعريف ابن عرفة

، واألعمال، والوضعية، والربح، فإن اختلفت أصل الشركة التساوي يف رؤوس املال: عبد الرب بةوله
مةادير رؤوس أموال الشريكني كان الربح والوضعية عل  قدر رأس مال كل واحد مطنهما، وتتفرع 

 .3الشركة عطند املالكية ل ى ستة أقسام
صيل تسع  ل ى حت تدلطنا عةود احملكمة الشرعية عل  ونود شركات اجارية بني اجار توات

 كة اليت أقامها موالي املهدي بن سيد حمّ ، وكطنموذج لذلك الشر هذه الشركات أرباح من خالل
، حيث دفع موالي املهدي مع موالي علي بن موالي أمحد الساهلي كالمها من عرش سايل

 حيث ،السودان يف بالدبه فرنك قصد تطنميته والتجار  702222قيمته  ا  مالي ا  ملوالي علي مبلغ
من  السلع اليت مت شراؤهال ى مديطنة زنذر وكامن وغريها من املدن السودانية ومن بني  باألموالااجه 

  .4( قماش الطنيلة)فرنك للبيصة 12بالد زنذر الشةة بثمن 
مها حممد بن عبد اجلبار وحممد و  كة اجارية بن تانرين من تواتويف منوذج آخر أقيمت شر 

كة مل يكتب اها الطنجاح بسب ، لكن هذه الشر "ريك"فرنسي امسه  بن املتوكل، وآخر أنطنيب
، وهو ما األسعاراخلسار  اليت تعرض اها التانر حممد بن عبد اجلبار بسب كساد السلعة وترانع 

                                      
1
 E.S.G.T.S.A, Année 1913, op.cit, pp106-107. 

2 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix, op.cit, p374. 
 .666-619ص ص ،1ج ،املرنع السابق: حممود عبد الرمحن عبد املطنعم 3
 .16/2/2940 ،169ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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وضمانا حلةو   .1احملكمة الشرعيةدفع بالتانرين اآلخرين ل ى املقالبة بأموااهما ورفع الةضية ل ى 
وبعد ":وكتابة العةد بشروطه، وهذا ما وقفطنا عليه يف العةد التايل اإلشهادأطراف الشركة كان يتم 

وقدور بن حممد  من قصر بلد  الطنفيس ملا كانت الشركة واقعة بني سيد أمحد باب بن حممد الربكة
من تلك البلد  مطنعةد  خبط القالب حممد الربكة بن قدور، فإن تلك الشركة املذكور  مطنةسمة عل  

واحدا لةدور بن حممد، وظهر اهم أن  أنزاء ألبطناء سيد أمحد باب ونزءُ ستة أنزاء، مطنها مخسة 
 .2"يةتسموا ما كان مطنعةدا عطندهم أوال بالشراكة

ي محادي بن موالي العباس مع علي بن حممد أب قدير املرقين، كة أخرى بني موالويف شر 
ملوالي  دعاء األخري بأنه دفع ماال  امل تةم عل  ونهها الصحيح لوصول القرفني ل ى الطنزاع بسب 

وقابله موالي محادي بأنه مل يأخذ املال عل   ،محادي عل  ونه الةراض وهو مقالب عل  فائدته
له عل  ونه األنر  لكونه كان يأخذ مطنه السلعة مث يبيعها عل  سبيل ونه الةراض ولمنا كان يبيع 

لليه، وبسب  انعل  ذلك لشهادا يرنع عالجي ان قراضا ملا أخذ مطنه السلعة وملاألنر ، ولن ك
حتةيةا  تتطنازالتةدمي وألزمومها ب بيطنهماالصلح و  أهل اخلريالشطنأن والطنزاع احلاصل بيطنهما تدخل 

 .3للصلح
ملا يعرف باملزايد  يف البيع من طرف  ا  تضمطنت عةود احملكمة صور : ة والتدليلبيع المزايد - ج

له دراية بةيمة السلع يف السو ، وتظهر تلك العةود  ا  الدالل الذي يكون يف غالب األحيان تانر 
من أنل حصول ذلك و  ،بأن اللجوء ل ى املزايد  يكون يف السلع اليت تدخل ضمن القرتكات

ومن الطنماذج  ،عرض تلك السلع للمزايد  عل  يد الدالل ، حيث يتممة اهاقيأعل  الةاضي عل  
، الذي كان احمليط يف هذا السيا  ما ورد يف تركة املهدي بن العمري العسكري يف كبانية توات

زل بإرثه زونته وأبطناؤه حممد والتجاين وفاطمة ومسعود ، ومن أنل حصر القرتكة نةدا مت عرض مطن
قيمة الدار اليت ببلد بن ":العةد ما يلي نص ااهالك وبعض األثاث للبيع عل  يد الدالل، وناء يف

، مث زيد عل  ذلك مثن واملبيعة بعد املزايد ، وأقص  قيمة هي اثطنان ومثانون دور  عرش بود  راعود
                                      

 .67/6/2926 ،243ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 20/71/2922 ،23ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
 .16/4/2949 ،621ع ،2922-2946 ،م،س 3
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 بن عيس  التانر بتيمي املبيع بعد التدليل عل  يديه وهو اثطنا بعض األثاث املونود عطند عاشور
، وملا كان ااهالك أحممد بن 1"وفرنك ونصف بعد لخراج فرنك ومخسة حق الدالل وعشر دور 

حممد املختار التدمايين عليه ديون لغرمائه، حصرت تركته من طرف املةومني من أرض وخنيل ودور 
يوما لقرتتفع قيمتها الطنهائية 72اضي القرتكة للزياد  يف قيمتها ، مث ترك الةودور 210بلغت قيمتها 

 .2بن أحممد علي بالشراء لتسديد ديون ااهالك ة، أخذها حممد الربكودور 212ل ى 
، والذي تويف سنياتركة التانر بلةاسم بن بعرب التميموين املكىن كوفح من قصر م عةد يفو 

انر اها يف املطنقةة، وطاملا أن التانر كانت عليه ديون فةد مت التدليل عل  بتيمي وخلف سلعته املت
ووقع التدليل فيما ذكر يف سو  : "، وناء يف العةد ما يليالسلع اليت كانت معه يف سو  تيمي

بن ااهاشم فبعد الطنهاية يف  عل  يد الدالل املسم  عبو بن أمحد الدلدوين وعبد الةادر تيمي
 .3"التدليل واالستةصاء يف الةيمة علي يد املذكروين

تتمثل مهمته يف الطنيابة عن صاحب املال يف املعامالت التجارية سواء : الوكيل التجاري  -د 
الدافع عل  ذلك هو معرفة الوكيل و بالبيع أو الشراء نظري مبلغ من املال يتم االتفا  عليه مسبةا، 

يف حال كساد  لليه التجار حانة  التجارية يف مطنقةته ونوعية السلع وأمثاهنا، وأيضا باألسوا
يةوم بقرتك بضاعته لدى الوكيل ليةوم ببيعها ولرسال األرباح احملصلة وأراد الرنوع ل ى موططنه السو  

ي ل ى صاحب التجار ، ونذكر يف هذا الباب ما قام به التانر موالي علي بن موالي أمحد الساهل
ل ل ى بالد صقصد التجار  وتطنمية مال الشركة، وعطندما و  والذي تونه ل ى السودان من عرش سايل

حمدد  من  ةليشقرتي له بضاع( مل يذكر امسه)ألف فرنك لوكيل هطناك  702غاو مطنح املال املةدر 
يف انتظار البضاعة  ، ورنع بعد ذلك موالي علي ل ى تواتكامن وزندر وغريها من مدن السودان

 .4اليت سريسلها الوكيل

 
                                      

 .27/6/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .62/6/2947 ،29ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .2/3/2949 ،121ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 3
 .16/2/2940 ،169ع  ،2922-2946 ،م،س 4
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 العمالت والمكاييل واألوزان: ثالثا

عرفت املعامالت التجارية بتوات قبل االحتالل الفرنسي للمطنقةة استخدام السكان : العملة -0
ةتني مها لما املةايضة الةائمة عل  تبادل سلعة بسلعة أخرى، حيث يف عملية البيع والشراء طري

تـَُةّوم السلع بالطنةود لكن التعامل يتم باملبادلة، واستمر التعامل باملةايضة ل ى آخر هذه املرحلة أين 
د اليت مت بالطنةو  كان يتم تبادل الةمح والصوف بالتمر، غري أن هذا ال يطنفي تعامل سكان توات

: البن بابا حيد ، بةوله ، حسب ما ناء يف الةول البسيط يف أخبار متطنقيطسكها يف متطنقيط
، ويف 1"أوالد داود بن عمر وكانوا أهل اماخة وأنفة وعز  ورياسة، بطنو احلمام وضربوا السكة"

بأن سكان تطنكورارين   ،(م2040/ه2237ت)اجلطنتورين عبد الرمحخمقوط معونة الغرمي ذكر 
دون سواها  ورار ڤكان يتم التعامل اها يف و " الفرافر"حناسية مغشوشة تسم  بـكانوا يتعاملون بطنةود 

فهم براء من  يف اجورارين وهم املبتلون اهذه الفرافر، وأما أهل توات:"من البالد التواتية، فيما نصه
، ومن العمالت اليت كانت 2"طيبة ةذلك، والفرافر دراهم مغشوشة بطنحاس واملوزونة اإلمساعيلي

املثةال، والدرهم، والفلس، والريال، واملوزونة، كما أن : متداولة بتوات قبل االحتالل الفرنسي هي
، وذلك رانع للعالقة التجارية التارخيية بيطنهما، العملة املغربية كانت األكثر روانا قي أسوا  توات

أما العملة الفرنسية فةد بدأت تدخل ل ى املطنقةة عن طريق الةوافل التجارية قادمة من الشمال، 
وأيضا من طرف اليد العاملة التواتية يف املطناطق الساحلية اليت تصقحب معها العملة عطند عودهتا 

 .3ل ى توات
سعت احلكومة الفرنسية قبل احتالاها للمطنقةة ل ى حماولة بسط عملتها اخلاصة يف الواحات 
الصحرواية عن طريق الةوافل التجارية الةادمة من الشمال متهيدا لسيقرهتا عل  املطنقةة، فحسب 

اها ولمنا تستخدم عمالت الدول مل تكن متتلك وحد  نةدية خاصة  دو المارتطنري فأن واحة توات
فرنك فرنسي لدى السكان 2حيث تسم  الةقعة الطنةدية اجملاور  وتضع اها قيمة خاصة اها، 

أوقية، 22فرنك تساوي 2 كلتيد أوقية، ويف ت62-23هذه الةقعة من  اوي يف تواتبدور، وتس
                                      

 .29ص ،املصدر السابق: ابن بابا حيد  1
 .72ص ،اجلزائر ادرار ،انزمجري ،الشيخ خمقوط خبزانة احلاج أمحد ،ونة الغرميشرح مع: اجلطنتوري عبد الرمحن بن لبراهيم 2

3
 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p 606 .  
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فرنك 3سبانية، وكانت قيمتها تبلغ ةدية لبومدفع وهو عملة ن ودور  واستخدم السكان يف توات
أوقية أو 3اوي أوقية، ومن العمالت املستعملة أيضا الريال ويس29فرنسي أي ما يةابلها 

أما  .فرنك762بونو أو  3موزونات أو 3ربيع تبلغ قيمتها فرنك وعملة أ1موزونة أو 14
فرنك ، وعليه فأن كل ثالث 7666موزونات ما يعادل 4عرف بالدرهم بةيمة أو ت( أونصه)األوقية

 . 1فرنك2أوقية تساوي 
احملاذية لتوات حسب باالت  ورار ڤالعمالت الفضية املتداولة يف واحة (:00)الجدول رقم

Palat  م2993-2992الذي زار املطنقةة ما بني: 
 فرنكقيمتها بال املطنشأ العملة
 7679 املغرب املوزونة
 7667 األقص  املغرب أوقية
 7627 فرنسي-مغريب أربيع

 72 فرنسي فرنك نزائري
 71 فرنسي لاير نزائري

 1627 عثماين أوا  
 6627 األقص  املغرب مثةال
 72 فرنسي سلقاين

                                                        De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p377. 

ويف اجار  السوادن استعمل التواتيون عملة خاصة تسم  بالودع وهو عبار  عن صدف أو 
عامالت ، استعملها التجار يف امل(Cauris)قواقع تستخرج من البحار احلار  تعرف بالكوري 

بني يتم صرف ما  ، حبيثاليومية ويف شراء وبيع السلع البسيقة وذلك الخنفاض قيمتها السوقية
 .2آالف مةابل مثةال واحد من الذهب4آالف ل ى 6

بعد االحتالل الفرنسي للمطنقةة ترانع التعامل بعمالت الدول اجملاور  تدرجييا ليحل حملها 
 لتجارية بتوات بأنزائه املتمثلة يف الدورو والريال والصلد، يف أغلب املعامالت االفرنك الفرنسي

والسطنتيم، وذلك يف عملية البيع والشراء وحصر قيمة القرتكات، وهذا ما وقفطنا عليه يف ( الصرد)
                                      

1
 Ibid, pp373-374.  

 .604ص ،املرنع السابق، احليا  االنتماعية واالقتصادية :مبارك نعفري 2
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مالت اليومية ما بني نةود فضية وأخرى ورقية امناذج عديد  تبني نوعية األموال املعتمد  يف املع
بن موالي نلول عن  د ورد يف عةد تركة ااهالك الفةيه موالي لمساعيل، فة"الكارطة"عرفت باسم 

وناء ملوالي عبد الةادر وأخيه سيدي حممد من دراهم الفضة مائتا "توزيع األموال الطنةدية ما يلي
شرون مائة ومثانية عشر صرد، ومن دراهم الكارطة أربع وع وبالتثطنية واثطنان وستون دور  ودور 
تفصيل ألنزاء الفرنك  ، ويف منوذج آخر لقرتكة ااهالك بن عامر بن أمحد من فالج تيمي1"ودور 

ألبطناء سيدي بن عامر مثانية عشر ألف ومخس مائة وواحد وأربعون :"مطنها السانتيم والريال بةوله
فةة بني اليوم والليلة ألاير لكل وقدرنا لألوالد الةاصرين من الطن...فرنك وزوج سطنتيم ونصف

، وناء ذكره يف قسمة تركة "أربيع"، ومن أنزاء الفرنك األخرى املستعملة أيضا ما يعرف بـ 2"نفس
 ووثالثة وتسعني دور  ووقوما أربع موانل غري قرياط ونصف بثالث مائة دور :"بأوالد بوحفص بةوله

 .3"واربيع
كعملة يتم   4نك مت استعمال املثةال الفضيول ى نانب استخدام العملة الفرنسية الفر 

ه واملوافق لشهر يطناير 2667، حيث ورد ذلك يف عةد مؤرخ بشهر حمرم التعامل اها يف توات
أن اللة مرمي بطنت سيدي بن عالل اإلبراهيمي اشقرتت من اللة مرمي بطنت احلاج : ناء فيه 2921

ورد فيه  2924/ه2666يف منوذج آخر لعةد مؤرخ بسطنة ، و 5مثةال 29عمر نطنان بثمن قدره 
وبعد ملا وقع احلكم مطنا عل  :"استعمال املثةال واملوزنة يف فصل نزاع بني متخاصمني، ونصه اآليت

كما . 6"سيدي حممد بن سيدي أمحد اإلبراهيمي بإعقاء أحدى عشر مثةاال غري مثان موزونات
                                      

 .16/3/2947 ،39ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1
 .13/6/2969 ،66ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 2
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3
م الذي قام به 2033لكن مطنذ اإلصالح الطنةدي سطنة  ،طنار معا عل  الةقعة الطنةدية الذهبيةأطلق املثةال والدي ويف املغرب 4

مت ضبط املصقلحني حيث أطلق الديطنار عل  الةقعة الذهبية واملثةال عل  الةقعة الفضية  ،السلقان املغريب حممد بن عبد اهلل
وهذا هو ما كان متعارف عليه يف  ،أوقية وكل أوقية تساوي أربع موزونات 27ي يساوي واملثةال الفض. من عشر  دراهم

مطنشورات كلية اآلداب  ،الطنةود املغربية يف الةرن الثامن عشر أنظمتها وأوزاهنا: عمر أفا: انظر. 29خالل الةرن  املغرب
 .207ص ،2996: املغرب ،بالرباط

 . 29/2/2921 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 5
 .23/21/2924 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 6
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مضي مد  طويلة من االحتالل الفرنسي للمطنقةة، وناء  استعمل األوا  يف التعامالت اليومية رغم
غري  وشاطت عطندها ستة دور :"بةوله حباضر  متطنقيط 2946ذلك يف قسمة تركة تعود ل ى سطنة 

 .1"مخسة أوا  ردهتا للغائب دراهم معايطنة عل  يد نائبه املذكور
 :كاآليت  يف توات عدنية والورقية مطنها، وصرفهاوعليه كان التعامل بالطنةود الفرنسية الفضية امل

، واحد (فرنك فرنسي لدى السكان بالدورو2عرفت ققعة نةدية من )فرنك 2= دوروواحد 
 .فرنك762=ربيع، واحد أ(صرد)صلد277=دورو، واحد فرنك1=لاير
وأوزان متعارف عليها  استخدم التواتيون يف حياهتم اليومية مكاييل: ينز او المالمكاييل و  -1

 ـار ڤالفـ، لكن تةديرها وحجمها خيتلف من مطنقةة ل ى أخرى، وقد كان لةياس مياه داخل توات
 : وتوزيعه مكاييله اخلاصة، وللمحاصيل الزراعية واملواد الثميطنة أيضا مكاييل وأوزان مطنها

بأن  ورار ڤكلت ويد وما ناورها من احلواضر كت يذكر مارتان عن مكاييل توات: المكاييل - أ
الةصور، وأن السكان يعتمدون بشكل واسع متطناسةة فهي ختتلف عرب الواحات و أحجامها غري 
  :هي وأهم املكاييل املستعملة يف توات. 2استخدام األوزان يف البيع والشراء لعل  املكاييل بد

 يعد هذا الكيل الوحد  الرئيسية يف املكاييل املتعارف عليها بتوات ويةدر: (أزجن)الزجن -
وخارنه، ومن أنزائه  ، وختتلف سعته داخل توات3قرتل162 كلغ وسعته1بـ وزنه

من قبل  :"وناء ذكر الزنن يف العةود بةوله ،4مسقمن9زنن بـ2، لذ يةدر (مسقمونة)املسقمن
 .5"و، لكل زنن مخسة وعشرين دور ستة ومخسني زنطنا  قمحا  بكيل متطنقيطكراء املاء وهي 

                                      
 .13/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 1

2
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22.  

3
 Ibid. 

 .07ص  ،املرنع السابق: مةدم مربوك 4
 .11/0/2926 ،126ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 5
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 ، وناء يف منوذج ما1كلغ26997يةدر حجمه بستة مسقومطنة ويرنح وزنه بـ : وزلوف -
وأقرّا معا  بأن يف ذمة الثاين لألول أحدى عشر قصعة غري وزلوف ":يدل عل  استخدامه فيما نصه

 .2"ة احلاضر خراصة السطن

  .3كلغ66937يةدر حمتواها بـ أزنن ونصف، ويبلغ وزهنا التةديري بـ  :الرابعة -

بةي بذمة حممد ":د ورد ذكره يف السجالت، مبا نصه، وق4أزنن 1يةدر كيله بـ  :الكوز -
السامل املذكور أليب عمامة املذكور محل واحد عشر  قصعة وكوز قمح ال يربئ ذمته لال الدفع 

  .5"الوانب
تستعمل يف تةدير كمية احملصول من التمر أو احلبوب ويةدر متوسط وزهنا : القصعة -
، ونلمس هذا فيما ، وحجمها خيتلف من مطنقةة ل ى أخرى داخل توات6زنن21أو   كلغ14

فوند غلة عبد الرمحن يف السطنة مخس ومخسون قصعة تقافية ثلثها شعري :"ناء به العةد التايل
  .7"والثلثان قمحا حسب تعريف أهل البلد

من املكاييل املستعملة يف حساب كمية اإلنتاج من احلبوب والتمر، ويةدر حمتواها  :ـلبةڤالـ -
، 8"ثبت بذمة الةايد مثان عشر  قلبة قمحا وثالثة ومثانون قلبةمترا  ":قصعات، ورد ذكرها بةوله 6بـ

 .9"متر وازنن ونصف متاوي زرعا دفع من ذلك قلبة ونصف" :ويف نص آخر ناء فيه

                                      
املرنع : مربوك مةدم: انظر ،قبضات من اليد دون استخدام اإلاهام  3يف توات تساوي  لكيل املواد الفالحية وحد  حسابية 1

                    .De La Martinière, Lacroix: op.cit, op.cit, p380أيضا و . 02-07ص ص ،السابق
  .12/3/2946 ،29ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .01-07ص ص ،املرنع السابق: مربوك مةدم  3
 .02ص املرنع نفسه، 4
 .17/3/2946 ،22ع ،2922-2946 ،م،س 5

6
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22. 

 .21/21/2949 ،642ع ،2922-2946 ،م،س 7
 .0/21/2964 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 8
 .29/4/2942 ،266ع ،2922-2946 ،م،س 9
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 ، وتستعمل الغرار  يف تةدير كمية اإلنتاج1زنن 63قصعات أو  6 تةدر يف تيمي :الغرارة -
دفع علي بن الزبري أليب :"وهذا ما نلمسه من خالل العةدين التاليني من احلبوب والتمر معا ،

ه وأقرا معا بأن يف ذمة الثاين لألول أحدى عشر قصعة عمامة من اخلراصة غرار  وبةيت غرار  بذمت
وبعد لسةاط السبع بةي ...محل وقصعة غري وزلوف: غري وزلوف خراصة السطنة احلاضر ، اجملموع

بذمة علي بن عبد الةادر الزبريي أليب عمامة بن أمحد تسع عشر  قصعة وستة أزنان ومثن قمح 
استغطنت بزوج أو مال فلها قصعتني زرعا وغرار  ومن :" وناء يف العةد اآلخر 2"بكيل بلدهم

 .3"مترا
يستخدم احلمل بشكل واسع يف تةدير كمية التمر، ويعادل ما حيمله مجل متوسط : الِحم ل -

احلجم، وقيمته غري ثابت عرب الةصور، فهطناك محل خاص بتيمي وآخر ببود  وتسابيت، ومحل 
أزنن، يف كل  01قصاع أو  3هو األكثر استخداما ويشمل عل   ط، ويعد محل متطنقيبتمطنقيط
قصعات يف  27وتسابيت فيةدر احلمل بـ  مسقمن، أما يف بود  9أزنن، بكل أزنن  21قصعة 

ة زنن، لكن يبدو أن قيمة أزنن تبة  ثابت 37أزنن، أي أن احلمل حيتوي عل   3كل قصعة 
 .4وتسابيت وكل من بود  بني تيمي

 :لوزن املواد الثميطنة وأمهها بشكل أساسي يف توات نيز وااستعملت امل:  ينز واالم - ب

نزء من الديطنار 14ن ثالث حبات شعري، وهو نزء من يتكون م: 5القيراط -
 .7غ، ومن الفضة فهو ميثل نصف موزونة762942فيبلغ أما وزنه ، 6(14/2)الذهيب

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p22. 

 .12/3/2946 ،29ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .22/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 3

4 De La Martinière, Lacroix: op.cit, p380 
 .ألولالثاين الفصل االباب : أنظر ،يستعمل مصقلح الةرياط أيضا يف حساب كميات مياه الفةار  5
 ،دار البشائر اإلسالمية ،سلقان بن هليل بن عيد املسمار: تح وتع: األكيال واألوزان الشرعية: علي املةريزيأمحد بن  6

 .34ص ،1770 ،بريوت
الطنةود :ملحق بكتاب ،عمر أفا: تح ،رسالة يف حتةيق السكك املغربية يف الةرون األخري : عمر بن عبد العزيز الكرسفي 7

 .221-222ص ص ،أنظمتها وأوزاهنا يف مطنقةة سوس املغربية يف الةرن الثامن عشر
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تستعمل األوقية يف وزن اجلمادات ووزن الذهب والفضة، وهي من أنزاء الرطل : األوقية -
، 1غ62673أوا  حسب العرف، أما األوقية الشرعية فيبلغ وزهنا  23-27فةد يكون الرطل من 

 .2غ10وزهنا  بلغ ويف توات
غرام، ويستخدم املثةال بشكل 4627 يعترب وحد  أساسية تساوي يف توات :3قالالمث -

ألنه يتكون من أربع " مثةال الصطنجة"ـ، ويعرف املثةال الوزين ب4واسع يف وزن مسحو  الذهب
حبة شعري 977فإن املثةال يزن  لذلك حبة شعري،177أوا  صطنجية، وتزن كل أوا  صطنجية 

، وهطناك املثةال القيب وهو خمالف للمثةال الطنةدي، ويصل وزنه 5غ62619يصل وزهنا واليت 
، وما توصل لليه مارتان هطنا يدل عل  أن املثةال الذي 6حبة شعري 12غ ويتكون من 4666

 . تعرف عليه بتوات هو املثةال القيب
ع يف الوزن، يستعمل الرطل كوحد  للوزن والكيل معا، غري أنه يستعمل بشكل واس: الرطل -

 أوقية، وقد وند يف املغرب 21غ، والرطل يتكون من 601639ويصل وزن الرطل عطند املالكية 
أنواع أخرى من الرطل مطنها الرطل العقاري لوزن الشاي والسكر والتوابل  29األقص  يف الةرن 

غ، والرطل 977-027 غ، والرطل البةايل لوزن الفواكه والسمن يساوي من277يساوي 
، أما الرطل بتوات فحسب مارتان 7غ2777اخلضاري لوزن البصل واللحم والصوف ويساوي 

ال الريال الفرنسي استعمب مت توحيد العمالتاألقص   يف املغربو  .8غ429 فبلغ مبةاطعة تيمي

                                      
 .240-243ص ص ،نفسهاملصدر  1

2  De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p379. 
ومها يعربان عن نفس الكمية  ،أما الديطنار فهو من أوزان الطنةد ،استعمل مصقلح املثةال عطند اجلمهور للتعبري عن وزن الشيء 3

 . 37ص ،املصدر السابق: أمحد بن علي املةريزي:انظر. اه بيطنهماوهطنا كان االشتب
4 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p19. 

 .93ص ،املرنع السابق: عمر أفا 5
 .204 ،93ص ص  ،املصدر السابق: عمر بن عبد العزيز الكرسفي 6
 .242-244ص ص ،املصدر نفسه 7

 
8 De La Martinière (H.M. P), N.Lacroix: op.cit, p379. 
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عطندما حددت األوزان  ،نتةال مباشر  ل ى نظام الكيلوعرامتوحيد األرطال وااليف مجيع املدن مع 
 .29241كتوبرأ 24ظام املقرتي األورويب بظهري عل  أساس الطن

 : وحدات قياس األطوال والمسافات -6
وحد  لةياس القول، حيسب عل  أساس املسافة ما بني املرفق ل ى غاية هناية  :الذراع - أ

 .2سم92-02مته، وتةدر الذراع عطند املالكية من األصبع األوسط، وذراع اإلنسان ميثل ربع قا
، وقد 3سم2607تةدر بقول الرنل املتوسط العادي وتصل يف أغلب األحيان ل ى : القامة - ب

مطنبها  ...بأن خرنوا له عن ثالثني قامة من بور الشريف يف املشاع:"نصه فيماوردت يف العةود 
 .4"للغبقة واد فيها لكل قامة دور لكل قامة، وز  وغل  مثن الةامات املذكورات ثالثة دور 

، 5أمتار 27يستخدم يف قياس املساحات اخلاصة باألراضي الزراعية، ويةدر طوله بـ: الحبل - ج
وكذلك احلبل الكاين قبلة عطنه حبل أوالد سيدي :"ا حنوهمب، وعطنه ناء يف السجالت 5أمتار
 .6"حممد
أيضا يف  ستخدمتيقلق هذا املصقلح عل  املساحة غري املغقا  يف املسكن، و  :الرحبة - د

وحدوده كما ذكرنا من خنلة ":ساتني، ومما ناء يف العةود قولهحتديد مساحات واسعة داخل الب
 .7"تلمس وخنلة أحرثان صارو بعد ثالثة أرحايب وثالثة قرضات من الرابعة

، وقد ورد (بستان)وحد  للتعبري عن مساحة من األرض الزراعية ضمن نطنان: السريحة - ه
 .8"السرحية اليت استفادها بالشراء من ولد السرثاف مجيع:"بةوله اذكره

                                      
 .722 ،املرنع السابق: عمر أفا 1
 . 33ص ،املرنع السابق: عبد اهلل معصر: وأيضا. 271ص ،1ج ،املرنع السابق: حممود عبد الرمحن عبد املطنعم 2
 .236ص ،2ج،املرنع السابق: حممد الصاحل حوتية 3
 .11/2/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
 .234ص ،2ج ،ملرنع السابقا: حممد الصاحل حوتية 5
 .67/2/2942 ،92ع ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 6
 .22/3/2941 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 7
 .10/21/2940 ،90ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 8
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مقرت وعرضها مقرتان يف غالب 4عبار  عن ققعة زراعية يصل طواها ل ى  (:الجمون)القمون - و
زرع مبحاصيل متطنوعة، وهي وحد  طريق املياه املخزنة يف املانن وي عنالةمون سة  ، ي1األحيان

لةقيعة املعروفة له بيده من سبخة احلبس مع مجيع ا:"قياسية، ذكرهتا السجالت يف الطنص اآليت
الةمامني امللحةون له من قسمة أخيه سيدي أمحد، حيد الةقيعة والةمامني من نهة الةبلة مسلك 

 2"القريق

من يد البائع :"تقلق عل  نزء من األرض املزروعة، وقد ورد ذكرها يف العةود بةوله: بصولة - ي
عل  ...العماري مجيع نصف بصولة الباقي له يف الشياع له السيد حممد بن سيدي موالي احلسن
   .3"ما اشتملت عليه أرضا وخنال وفسالنا  

، من مواد فالحية املواد األولية املتواند يف بيئته وخالصة الةول أن احلريف بتوات تكيف مع
ية واحلجرية، نجية والفخارية واملعدومعدنية خام سخرها يف لقامة صطناعات تةليدية كالصطناعة الطنسي

بالصطناعات احلديثة وليد  الثور  الصطناعية، وكانت   متأثر  مستعمال يف ذلك أدواته التةليدية غري
أغلب احلرف متارس يف أماكن ضيةة أو يف الشوارع، وصاحبها غري متفرغ ملهطنته ولمنا يزاواها بعد 

حةة يف لوقد تدخلت قياد  امل. ليس رئيسيا و لهناء لشغاله يف اجلطنان، باعتبارها عمال مكمال
الطنسيج لدى املرأ  التواتية من خالل تشجيعها ولقامة سو  اجاري الستةبال  تشجيع بعض حرف
 .األلبسة املصطنعة حمليا

استمرت احلركة التجارية لتوات مع املطناطق اجلطنوبية والشمالية وذلك بعد توقفها زمن تثبيت 
ومراقبة من طرف احلكومة الفرنسية، وال ميكن لتوات أن تكون مطنغلةة  االحتالل الفرنسي بتشجيع

عل  نفسها بسب احتيانها ل ى مواد أساسية يف احليا  ونفس األمر بالطنسبة للةبائل الرعوية يف 
 وعرب الشمال اليت حتتاج بدورها ل ى مواد زراعية لتحةيق نوع من التكامل املعيشي بني توات

عل  اجار   ا  قيود فةد شهدت حتوال نذريا بعد فرض فرنسا الشمال، أما التجار  مع السودان
 .العبيد اليت كانت تدر أرباحا طائلة، واقتصرت عل  تبادالت ملواد زراعية وحيوانية

                                      
 .610ص، 1ج ،املرنع السابق: حممد باي بلعامل 1
 72/7/7122 ،د ر ،7122-7122 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .00/1/7122 ،072ع ،7122-7127 ،ش، القرت ،االح ،س 3
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ر التعامل بطنفس العمالت املستخدمة أما ما تعلق بالعمالت واملكاييل واألوزان فةد استم
مطنها املغربية واألسبانية والفرنسية يف بداية احتالل املطنقةة مث بعد ذلك مت فرض عملة الفرنك يف 
البيع والشراء، لكن التغيري مل ميس املكاييل واألوزان فةد حافظت املطنقةة عل  استخدمها يف 

ستعمال األوزان مثل الةرياط والرطل واملثةال، تعامالهتا اليومية كالزنن والغرار  واحِلمل، وا
 .مون والسرحيةڤوللمسافات واملساحات استعمل الذراع والةامة والـ



 
 

 

 

 
 
 

والنزاعات  الفرنسية الضرائب: الفصل الثالث
 االقتصادية
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 النزاعات االقتصادية: ثانيا
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استكمال حلةة السيقر  عل  املطنقةة من خالل سّن نظام ضرييب يتوافق  ل ى سعت فرنسا
يف عموم القرتاب اجلزائري،  ما طبةته فرنسا غرار ، عل نشاط املطنقةة االقتصاديمع خصوصية 

يف سةي  ـار ڤلفـاتعتمد عل   ومبا أن توات ضريبية خاصة اها، ا  مستحدثة لكل مطنقةة رسوم
نظامها الضرييب يف هذا اجلانب، رغم  أشجار الطنخيل وزراعة الةمح والشعري، فةد طبةت فرنسا

علمها بعدم كفاية مطنتوج الةمح والشعري ملعيشة السكان، األمر الذي ساهم يف زياد  تفةري واجويع 
 ا  م لتسديد ما عليهم من ضرائب أو ااهجر  بعيدل ى بيع ممتلكاهتالسكان والدفع يف بعض األحيان 

 .عن توات
 ددكان اهما األثر البالغ يف معيشة السكان وعليهما حت   ونتيجة ألن األرض واملاء يف توات

اجملالني، ين عد  اعتبارات انتماعية واقتصادية، فإن أغلب املطنازعات االقتصادية مل خترج عن هذ
قوت يومهم وعر   مسامهة يف لضعاف قو  املالكني وسلبهم ،هاضرائب سطنت فرنساوعليهما أيضا 

مما تشكل الطنظام الضرييب الفرنسي : أخبس األمثان، والتساؤالت اليت تقرح نفسها هطنانبيطنهم ب
؟ وما طبيعة ودوافع عل  املطنقةة اسات السياسة الضريبيةهي أبرز لنعكوما  ؟عل  سكان توات

 عات االقتصادية؟زاطنال

 الضرائب الفرنسية: أوالا 
عل  حماولة حتديد نظام ضرييب يتوافق مع  قياد  امللحةةعملت  توات ابعد احتالاه

يف  ومتور، وتوصلوا حبوبنتاج الزراعي من االقتصادية، حيث درسوا نوعية اإل خصوصية توات
من الةمح لضعف اإلنتاج وعدم كفايته  ل ى عدم لمكانية فرض ضرائب عل  حمصول توات البداية

يف اإلنتاج فةد وضعت له  ا  الذي يشهد فائض 1رمن التم ملعيشة السكان، أما حمصول الطنخيل
ر الطنخيل املسجلة، عل  عل  أساس تعداد أشجا" اللزمة"رفت بـاحلكومة الفرنسية ضريبة ثابتة ع

بلغ  الواحات سطنتيم لكل خنلة مسجلة، ويذكر مارتان أن جمموع الضرائب عل  خنيل17اعتبار 
مرتفعة ندا ،  بأن هذه الضريبة -حسب رأيه–فرنك وهو يري  107777مةدار   2972سطنة 

، وبالتايل ال توند أموال نةدية لدى احاتيف ظل غياب لنتاج صطناعي أو حركة اجارية بالو 
                                      

بقلب من قياد  امللحةة حتسبا لفرض الضرائب  ةصر كوسامباحصاء خنيل  عل  كيفية للتعرف( 13)امللحق رقمانظر   1
 .عليها
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األمر الذي دفع احلكومة الفرنسية ل ى ختفيض الضرائب بعد التةارير السكان بأمكاهنم تسديدها، 
 الةائد البرين  ويذكراليت حملت ل ى لمكانية وقوع الواحات يف أزمة مالية بسب الضرائب،  السلبية

أمحد  ةولوي. 29721فرنك بعد سطنة 227777 اجلباية الضريبية ل ى تترانعأنه بعد ذلك 
التزال يف أرض اجلطنوب :"ما نصهتوفيق املدين عن أنواع الضرائب يف أراضي اجلطنوب العسكري 

العسكري توند الضرائب العربية املذكور  آنفا، وهي الزكا  والُعشر واألداء عل  الطنخيل، ومدخول 
، وال نظر جمللس الطنيابة املالية عليه، بل يدخل يف ميزانية هذه الضرائب ال يدخل يف ميزانية اجلزائر

ومن أهم الضرائب اليت حفظتها لطنا سجالت احملكمة الشرعية وكان اها  ،2"أراضي اجلطنوب اخلاصة
 :هي عل  سكان توات واضح انعكاس

عل  2929ضريبة اللزمة، مت لقرارها سطنة عرفت لدى احلكومة الفرنسية ب: ضريبة البزرة -0
وأخرى مبطنقةة اجلزائريني لكطنها كانت ختتلف حسب املطناطق، فهطناك اللزمة اخلاصة بطناحية قسطنقيطنة 

ضريبة اللزمة  2967قانون وحدد ، 3اللزمة عل  الطنخيلضريبة ، أما اجلطنوب فوضعت الةبائل
مت لقرارها عل  مجيع الةصور  وات، ويف ت4فرنك6ل ى  7692لبتداء من حسب نوعية التمور 

ملكية الطنخيل أو  عل  أساس ها لماتجببايوتكفل الةياد جبمعها مبساعد  شيوخ مجاعات الةصور، 
، ومما أو نةدا   5وتكون لما مترا  أو زرعا   وذلك حسب اتفا  مجاعة الةصر ـار ڤالفـحصة املياه يف 

واجلطنانان املذكوران للبزر  واحد خارج من احلبس وواحد :"ما يليورد عطنها يف ثطنايا السجالت 
، ويف منوذج 6"، وتكون غلتهما واقفة للبزر  خاصة ال غريها من املقالب احلكوميةخارج من الزاوية

ةة ل ى ، ويف مراسلة حاكم امللح7"بعد لسةاط البزر  ثالثة أزنان شعري وثالثة أزنان قمحا:"ثان  

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, pp382-385.  

 .190-193ص املرنع السابق، ص: أمحد توفيق املدين 2
مطنشورات املركز  ،2924-2967آثار السياسة االستعمارية واالستيقانية يف اجملتمع اجلزائري : محيد  عمرياوي وآخرون 3

 .23ص ،1770 ،اجلزائر ،2924الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوططنية وثور  أول نوفمرب 
 .116ص ،املرنع السابق: رضوان شافو 4
 (.24)انظر منوذج ضريبة البزر  عل  قصر ملوكة يف امللحق رقم 5
 .19/3/2949 ،232ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 6
 .10/22/2973 ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 7
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، واليت من ورد فيها حتديد قيمة هذه الضربية نةدا ، وبصفة لمجالية عل  عرش تيمي قايد تيمي
املفروض أن يةوم بتحصيلها الةايد من الةصور التابعة له عل  أساس ملكية املاء والطنخيل، ومما 

 ل ى قايد عرش تيمي سيد الكمانده حاكم ملحةة تواتمن طرف ال:"ناءت به الرسالة ما يلي
 2926فرنك بزر  عرشك لسطنة  441227السالم عليك وبعد فإين أخربك بأنك ملزوم بدفع 

أن :"يف قوله" الوظيف املخزين" ، ووردت هذه الضريبة يف السجالت بعبار  1"نوان املةبل 2يوم 
 ونب عليه نصيب من الوظيف املخزين ورواده مجاعة املطنصور ي العريب بن موالي الشريفموال

 2"يسلك ذلك من غري مشةة فأىب وامتطنع
0011إحصائيات ضريبة البزرة المفروضة على العروش (: 21)الجدول رقم

3  
  زاوية فطنوغيل متطنقيط أسبع ـانڤر أنزمجري تامست بوفادي بود  تيمي أمساء العروش

 كطنته
 تسابيت سايل

قيمة 
 فرنك/البزر 

210201 12001 31011 10001 11101 01021 01121 31001 31121 021021 01101 233331 

 1034990 اجملموع

 

                                      
 .خزانة بن الوليد ،67/4/2924 ،223ع ،رش تيميرسالة ل ى قايد ع: الةائد حاكم ملحةة توات 1
 .24/6/2922 ،699ع  ،2922-2946 ،م،س 2
 .وثيةة خبزانة بن الوليد ،(2923 تةييد بزر  عروش توات)رسالة ل ى الةياد : الةائد كاتطنيول أبيار 3

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

 1956أعمدة بيانية تمثل ضريبة البزرة على عروش توات 

 فرنك/قيمة البزرة



 2931-2977ت احليا  االقتصادية بتوا................................................ الباب الثاين

 

012 
 

 بة يف كل من عرش تيميمن خالل األعمد  البيانية نالحظ ارتفاع قيمة نباية الضري
ل ى ارتفاع احلجم السكاين والتوند الفرنسي  وتسابيت وزاوية كطنته، ويرنع هذا بالطنسبة لعرش تيمي

ا يتعلق أساس وتسابيت فارتفاعه بالعرش مما يفرض عل  الةايد نبايتها عن آخرها، أما زاوية كطنته
 .حبجم السكان

، ضمانا الستمرار املبادالت التجارية بني بدو الشمال وسكان توات (:المكس)الطكس -1
ر عل  التمن السلقات االستعمارية فرضت عل  مالك الطنخيل دفع حصة من غلة حمصول فإ

من حصواهم عل    ل ى تواتمبونبها استفاد  قوافل امال الةادمة  تضمنشكل ضريبة للزامية 
اجمع من طرف الةياد حبيث  ،ضعيف السطنوي كميات معترب  من التمر حىت ولن كان املطنتوج

، وناء يف رسالة بعث اها مسبةا   وتسلم للةوافل مةابل مبلغ مايل حتدده السلقات االستعمارية
ر احلامل للرسالة انتيلزمه فيها بأن يسلم ال 2943سطنة  يميل ى قايد ت حاكم ملحةة توات

كلغ، وأن الذين باعوا التمر للةافلة /فرنك27بثمن ( احلمري )كلغ من متر تلمسو  09قطنقار و23
قائمة أمساء  يسجلوا يفكلغ، كما جيب عل  الةياد أن /فرنك27كاهنم شراء الصوف بةيمة بإم

 . 1لتمر والكمية اليت دفعوهاالذين باعوا ا

عبار  عن عملية بيع وشراء لال  ورغم أن العملية اليت تتم بني قوافل الشمال وسكان توات
حتديد الثمن هو ما نعلطنا نعترب األمر ضريبة ملا اها من آثار سلبية مع  أن صيغة اإللزامية يف البيع
مناذج يف هذا الباب تعرب بشكل ققعي أن هذا التعامل قد وردت عد  عل  معيشة السكان، و 
بونوب دفوع التمر  ملحةة توات صدر األمر من حاكم بريو تيمي:"ضريبة فرنسية، ومطنها

معه عذر  للقكس عل  يد الةايد وكبري اجلماعة ألرباب قوافل عرب التل أمرا  الزما مل يةبل
ه للةايد بلزوم العةوبة ملن مل يدفع ما ونب عليه وبعث أرباب الةوافل ر، وقال له يف كتابمعتذ

ملا صدر األمر من حاكم ملحةة :"، ويف منوذج ثان  2"لةبضه من الطناس عل  يد الةايد والكبري
عل  يد الةايد والكبري  افل االعراب أمرا الزما  للةياد لكي يدفعوا متر القكس لةو  بريو تيمي توات

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،2/2/2943د ر،  ،(بيع التمر للةافلة التجارية)سالة ل ى قايد تيمير : حاكم ملحةة توات 1
 22/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 2
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بريو  ملا أمر حاكم ملحةة توات:"  أخرىر ، ويف صو 1"ومن مل يدفع ما عليه تونب عليه العةوبة
: بدفوع التمر للقكس عل  يد الةايد وكبري اجلماعة أمر الزم مل يةبل بعده عذر وقال تيمي

بعث أرباب قوافل التل ليةبضوه عل  يد  2944العةوبة تلزم من مل يدفع ويف شهر ديسمرب سطنة 
 .2"الةايد والكبري

فُرضت هذه الضريبة عل  الفئة الطنشيقة يف اجملتمع، أي األشخاص من سن : ضريبة الكرفي -6
حددت ، مع لعفاء قياد العروش وبعض الفئات ااهشة والضعيفة مطنها، و 3سطنة32ل ى 12أو  29

، 4فرنك سطنويا عل  كل شخص، واجمع من طرف الةياد 477ل ى  617قيمة الضريبةما بني 
وهذا ما وقفطنا عليه يف رسالة بعث اها حاكم امللحةة ل ى الةياد ناء فيها بأن توزيع الكريف عرب 
ها  الةصور ليس واحد، ولمنا هو خمتلف العتبارات تتعلق بتعداد كل قصر، أما ضريبة الكريف فيدفع

وبعض الفئات ااهشة مثل األطفال  سطنة ما عدا الةواد 37ل ى  29بني  كل الذين يقرتاوح أعمارهم
خبصوص لعفاء بعض تيمي د وناء يف رسالة ل ى قاي ،5واملكفوفني واجملانني واملرض  والعجز 

ل ى قايد  من سعاد  الكمانده كامرب تيار حاكم ملحةة توات":الفئات من ضريبة الكريف مانصه
ديسمرب 12مؤرخة بتاريخ  429مل ميتثلوا لرساليت عدد بعض من كبار عرش تيمي... تيمي

الذي ذكرت اهم فيها أن العميان واملهابيل والعادمني وكرباء السن أكثر من ستني سطنة،  2924
 .6"طناس ليس خيلصوا بزر  الكريفواألقل من مثانية عشر سطنة هذا ال

 وذلك من أثر الضرائب، يف التخفيف عل  السكان ا  بارزا  دور  جماعاتلل وقد كان
بتسديد هذه الضريبة نيابة عن سكان الةصر بقريةتها اخلاصة، وهذا ما توضحه الوثيةة 

                                      
 .16/2/2922 ،232ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 1
 .27/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .2920-2921 ضريبة الكريف عل  قصور عرش تيمي لحصائيات(: 62)رقم امللحق: انظر للمزيد 3
. فرنك عل  كل نفس617هي  2926يعلمه فيها بأن ضريبة سطنة  ل ى كبري ااهبلة يف رسالة بعث اها قايد عرش تسابيت 4

 ،د ر ،خبصوص ضريبة الكريف رسالة ل ى كبري ااهبلة(: قايد عرش تسابيت)بن احلاج عبد العزيز أمحد احلاج: انظر
 .اجلزائر ،أدرار ،تسابيت ،عريان الرأس ،وثائق بيد أمحد بن حسان ،12/27/2926

 .خزانة بن الوليد ،12/21/2924 د ر، ،(ضريبة الكريف)رسالة ل ى الةياد: الةائد حاكم ملحةة توات 5
 .16/21/2924 ،د ر ،(الكريف)رسالة ل ى قايد تيمي(: حاكم توات)كامرب تيار 6
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دراهم الكرف يف أهنم ملا انقلبوا ب...أشهد شاهدهم مجاعة الباعموريني أهل احلل والربط:"التالية
السطنة اجلارية لكثرته كما هو يعلم بكثرته الةاصي والبعيد فاتفق رأي اجلماعة عل  بيع الفضاء 

، ويتم حتصيل الضريبة من طرف امللحةة عرب ثالثة دفعات، وذلك يف 1"الذي هو قبلة قصبتهم
ة لكرباء الةصر شهر نويلية وسبتمرب وديسمرب، أما عن توزيعها عل  سكان الةصر فتم مطنح احلري

 .2يتصرفون فيها كما يرونه مطناسبا اهم
ومتثلت  2996أبريل  24ت التعاون واالحتياط بةانون أنشئت مجعيا: الجمعية الخيرية -4

وظيفتها يف لعانة األهايل الفالحني الفةراء عل  أعمااهم الفالحية، وتكون مداخيلها من 
الديون عل  الغرماء، ومن اإلعانات  أو شعري، ومن فوائد األعضاء عل  شكل قمحاشقرتاكات 

مجعية، يطنتسب أليها ما  177ه 2627سطنة  اليت متطنحها الدولة، وبلغ عدد اجلمعيات يف اجلزائر
نصيبا من هذا ااهيكل  ، وكان مللحةة توات3مليون فرنك 29، برأس مايل بلغ 277777جمموعه 

 قوانيطنهاجمربين عل  املشاركة فيه، ورغم أن اجلمعية حسب  أنفسهم لذي وند األهايلالتطنظيمي ا
طواعية، لال أنطنا وندنا يف بعض العةود صيغة اإللزام واجلرب، وهذا ما ناء به  فيها يكون االشقرتاك
ثلث وملا كان بذمة املرحوم سيدي عبد اهلل بن سيدي احلاج عبد اهلل أربع قلبات غري :"الطنص التايل

وقام احلكام اآلن وشددوا يف طلب الزرع ...قمحا وقلبتان غري ثلث شعريا ملخزن اشقرتاك املعاونة
، ويف رسالة بعث 4"ل ى أن ظهرت مطنهم العةوبة لبعض وال  األمر وونب كل واحد دفع ما بذمته

مع فائد  اها حاكم امللحةة يذكر فيها بأن عليه ديطنا  للجمعية اخلريية ونب عليه تسديده كامال 
السالم  ل ى قايد تيمي من سعاد  السيد الكمانده حاكم ملحةة توات":الدين، وهذا نص الرسالة

                                      
شيخ مجاعة قصر )بيد احلاج العابد دحان  ،لتسديد ضريبة الكريف وثيةة بيع أرض بيضاء من طرف مجاعة قصر باعمور 1

  .املصدر السابق، (باعمور
 .خزانة بن الوليد ،0/0/2949 ،149ع ،(موعد حتصيل الضريبة)رسالة ل ى الةياد: الةبقان حاكم ملحةة توات 2
 .139-130ص ص ،املرنع السابق: أمحد توفيق املدين 3
 .14/6/2946 ،د ر ،2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
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فرنك الذي الزلت مقلوبا  به من أنل االشقرتاك وفايد  29061عليك وبعد قد أفكرك يف عدد 
 .1"اجلمعية اخلريية

ل ى كافة الكرباء املذكورين "ناء فيها  طنقةة ل ى كرباء قصور تيميويف رسالة من حاكم امل
وكبري بزان وكبري كسام السالم عليكم وبعد فال بد لكم أن  أسفله مطنهم كبري ربعات وكبري ملوكة

يوم األربعاء اآليت وكل من تدفعوا ما كان بذمتكم من متر دار املعاونة الذي هو مسلف لكم، يف 
لبة مكيلة ال جمممة وأياكم أن تتأخرو عن ـڤـئدهتا والفاـلبة فليدفع لكم زوج صلد ڤم عليه قبضت

از  ـڤـ، وناءت الضريبة يف بعض العةود باسم ضريبة م2"لئال تلزمكم اخلقيئة ،اليوم املذكور لكم
بن بايشي لذي أعقوه ابطنا سيدي عبد اهلل ا ملا كان اجلطنان املعروف جبطنان املؤذن":السلفة، بةوله

لسلكة ابيهم بعد موته ويف الزمان الذي كان فيه عبد الرمحن ابن عبد اهلل املذكور قائدا وقد حصل 
 .3"يف مكاز  السلفة اليت نعلوها احلكام عل  يديه

من معيشة السكان اليومية،  نربا أن الةمح الذي يتم تسليفه أخذ هو ما يثري االستغراب
من أمالكه لتسديد ما عليه، مث يقالب الشخص املةقرتض من اجلمعية  ا  ورمبا باع شخص ما نزء

صلد، وعليه جيد اإلنسان نفسه وقد سلقت عليه 1ناعه مع فائد  ريبوية، تةدر بـ اخلريية بإر 
 .عةوبتني يف آن  واحد

( الوعد )الزيار تةام مبطناسبة  مل تسلم العادات االحتفالية اليت:رسوم الزيارات والمواسم -2
من  22/0/2912السطنوية هي أيضا من الضرائب الفرنسية املباشر ، ففي رسالة بتاريخ واملواسم 

 24يوم ( الزهوا)يقالبه فيها بإلزام الذين قاموا باالحتفالية  ل ى قايد فطنوغيل حاكم ملحةة توات
 ، كما ونهت رسالة يف نفس األمر ل ى قايد تيمي4عليهم من رسوم ضريبيةنويلية أن يسددوا ما 

                                      
وثائق خزانة بن  ،2924/ 6/2 ،229ع ،(االشقرتاك دفع مستحةات)رسالة ل ى قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 1

 .الوليد
 .خزانة ملوكة ،د ت ،د ر ،(متر دار املعاونة) رسالة ل ى كرباء قصور تيمي: مبحلةة توات( الفسيان)الضابط  2
 .29/3/2944 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 3
وثيةة بيد حممد الصاحل  ،22/0/2912 ،112ع ،(رسوم الزيار )رسالة ل ى قايد فطنوغيل(: حاكم ملحةة توات)نرانسكي 4

 .اجلزائر ،أدرار ،فطنوغيل ،(حفيد قايد عرش فطنوغيل)بن عومر



 2931-2977ت احليا  االقتصادية بتوا................................................ الباب الثاين

 

222 
 

من ذلك أرباب  وال يستثىن( الزهوا)يأمره فيها بأن يدفع رسوم ضريبية كل من يةدم عل  االحتفال
سوم يومني ، ويف نفس الرسالة خيربه بأن أحفاد الويل موالي علي الشريف قد دفعوا ر (الوعد )الزيار 
ثالثة أيام، وبالتايل تكون  وا باالحتفال ملد قام، لكطنهم (ارود وآخر من غري باروديوم بالب)فةط 

 . 1تدفع عانال ملكتب امللحةةو  ،فرنك لزوم االحتيال277رسوم اليوم الثالث مضاعفة أي 
ري هي وسيلة أخرى أقرهتا السلقات االستعمارية عل  الشعب اجلزائ (:الخطية)الغرامات -3

إلخضاعه، بذرائع خمتلفة كعصيان األوامر أو عدم دفع الضريبة، وناء يف رسالة من احلاكم ل ى 
تطنةله بواسقة  ، والسبب هول غرامة مالية من أحد سكان عرشهيحصيةوم بتبأن  قايد عرش تيمي

عاد  السيد الةبقان حاكم من س":ارات، ومما ورد يف األمرية قولهيف القريق اخلاص بالسي محاره
السالم عليك وبعد املراد مطنك أن تةبض عزما عانال عدد مخسة  ل ى قايد تيمي ملحةة توات

وتبعثها ل ى محو  عرش تيمي خقية من املسم  سامل بن فراني من قصر أوالد لبراهيم ودور 
، وقد تدفع الغرامة 2"أرنيلوس يف املكتب ألنه كان مع محاره يتمش  يف طريق السيار  والسالم

صاحبها ل ى بيع نزء من ممتلكاته لتسديد الغرامة، وهو ما وقفطنا عليه يف عةد الشراء 
الشديد من البائعني له أرباب فةار  األرض  نبن حممد عبد الرمح اشقرتى حممد القيب:"التايل

. 3"املذكور  من أنل الغرامة عل  حسب أنزائها ـار ڤالفـمجيع تسعة قراريط ماء من ...اجلديد 
وأما اخلقيئة اليت ربقها عليه الةايد واحلاكم "واعترب الةاضي اخلقية ضمن األمور السياسية بةوله

 .4"الزمة لذ ال مدخل لطنا يف ذلك ألهنا حكم سياسيفهي 
يف  -بشكل عام-سامهت السياسة الضريبية : انعكاسات السياسة الضريبية على األهالي -0

تأزم حالة األهايل اجلزائريني، واتساع طبةة الفةراء مع اجلي مظاهر البؤس واجلوع، وهو ما أشارت 
ية املكلفة بتةصي احلةائق وأيضا الصحف الفرنسية لليه معظم التةارير الفرنسية للجان الربملان

                                      
 .وثائق خزانة بن الوليد ،17/3/2949 ،د ر ،خبصوص رسوم الزيارات رسالة ل ى قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 1
 .وثائق خزانة بن الوليد ،...سبتمرب 11 ،(غرامة مالية)رسالة ل ى قايد تيمي: الةائد حاكم ملحةة توات 2
 .67/6/2921 ،239ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
 .71/0/7122 ،722ع ،7122-7127 ،م،س 4
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املفروضة عل   اخلمسة عشر، اليت أمجعت عل  أن جمموع الضرائب العربية الصادر  يف اجلزائر
 .1اجلزائريني ونظام الغرامات قد أدى ل ى حالة انتماعية مزرية لألهايل اجلزائريني

ادية وقلة املوارد بتوات فةد سامهت الضرائب والغرامات يف نظرا لضعف احلالة االقتصو
 األهايلتربز مع جلوء  تزداد وضوحازياد  تأزم األوضاع االقتصادية واالنتماعية للسكان، والصور  

ل ى بيع أمالكهم قصد تسديد الضرائب والغرامات املفروضة عليهم، ومن الطنماذج البارز  معطنا حالة 
الذي رفض دفع ما عليه من الضرائب  من عرش فطنوغيل ي الشريفموالي العريب بن موال

للحكومة الفرنسية لعدم ونود ما يسدد به الضرائب اليت عل  عاتةه، لكن السلقات االستعمارية 
الذي وند نفسه مع مجاعة  فطنوغيلرفضت املربرات وشددت يف طلب الضرائب من قايد عرش 

بيع حبة ماء غري سدس من فةار  بن عيين جمرى بصالح ملك ملوالي العريب ب ملزمون قصر املطنصور
 . 2اتصلت اها اجلماعة قصد دفعها فيما عليه من الضرائب ،رو دو 177بـ

أمحد بن أّب عبد  :ملياه يف فةار  باموس  مطنهماالك أقدمت جمموعة من مُ  ويف منوذج ثان  
اهلل والشيخ أمحد ومحاد بن حممد وأبطناء أب  محاد وحممد بن عبد الرمحن وسليمان بن أّب يوسف 

أّب عبد اهلل وحممد الرمحن بن  وحممد بن أمحد بن أّب عبد الرمحن ومحاد بن حممد عبد الرمحن
املذكور  حملمد القيب بن الشديد بثمن  ـار ڤالفـعل  بيع نصيب من ملكية املياه يف  لعرب،حممد ا
 . 3من أنل تسديد ضريبة البزر  اليت يتونب عليهم دفعها ودور  347قدره 

أكثر وضوحا وتربز احلالة  تبدو فيه الصور  2942يعود ل ى سطنة  ويف منوذج آخر
خاصة لذا  !!د ذاهتا ل ى املساعد  فما بالك بأن يؤخذ مطنهايف ح االنتماعية الةاهر  اليت حتتاج

هذه علمطنا أن حالة اجلزائريني عموما بعد احلرب العاملية الثانية كانت مأساوية، ويصف الةاضي 
وتكرر القلب مطنهما عل  السيد حممد بن دد بن سيدي أيب مطنصور ليدفع ما عليه :"بةوله الصور 

ا  ومل جيد مبا يةابل أمر احلكم ال قليل التمر بيده وال كثريه ولو من التمر، وعسر عليه احلال وض

                                      
جملة  ،"2977-2927الطنصف الثاين من الةرن التاسع عشر  خالل الضرائب والغرامات يف اجلزائر:"محادي بن موس  1

 .263ص ،63ع،22مج ،نامعة أدرار ،احلةيةة
 .24/6/2922 ،699ع ،2922-2946 ،م،س 2
 .17/6/2926 ،206ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 3
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لةوت نفسه ومن ونبت عليه نفةته ومها يف غاية املسبغة وقلة اللباس هو وزونته، وال يف التمر 
وأذن له ...العام غال غالء  فاشيا هذا كم الوانب عليه لكون التمر يفالذي يةابل به أمر احلُ 
، وبثمن معلوم قدر وهنايته عشر مائة دور ...ما يفاصل به التمر الوانب عليهالةاضي يف بيع قدر 

، ونفس األمر حدث مع سامل بن أيب مطنصور 1"صرفها يف احملل املذكور ولباسه مع أهله صوفا  
التمطنقيقي الذي عجز بدوره عن دفع ما عليه من متر القكس، وحتت ضغط ولحلاح الةايد وكبري 

لةاضي يف بيع نزء من احلبس الذي بني يديه ليسدد به الضريبة املقرتتبة عليه امن اجلماعة، استأذن 
، فباع ثالثة قراريط ماء من مثن "فأذن له الشرع بفصال ما ذكر من احلبس حمافظة عل  الطنفس"

 طلوع ل ىبن يوسف من الثمن الذي من الفجر  اليوم من سةي فةار  هن يوم نوبة أوالد علي
دفعها حلاكم نل شراء أربع قلبات وازنن متر من أنل أل ودور 627الشمس، بثمن قدره 

 ،2942باع املاء لتسديد الدين يف هذا العام الذي واملالحظ هطنا أن هذا الشخص  .2امللحةة
نع اتر بسب حالة نطنانه ستسوء أكثر ن أل من أمالكه؟العام املةبل  سيجد ما يبيعه يا ترى فهل

 .ملياه املستعملة يف السةينسبة ا
كانت األحباس هي املالذ األخري لتسديد متقلبات خمتلف الضرائب الفرنسية جملااهة لةد  و 

أن عبد الةادر بن أمحد بن العريب باع : األعباء املالية الضخمة، حيث وقفطنا يف الطنموذج التايل
" ا ناء يف حيثيات احلكملتسديد الضرائب املقرتتبة عليه، ومم -بإذن الةاضي-بكامله  ا  نطنان

وخاف عةوبة نفسه، ومل يكن له وال بيديه غري احلبس الذي من مجلته اجلطنان املسم  
 .3"فاستشار الشرع عل  بيعه لفصال ما ذكر فأذن له الشرع...مرضوش

الزاويا ل ى  أصحابلتسديد الضرائب الفرنسية بعض  األحباسدفعت ظاهر  بيع وقد 
 تسديد مستحةات احلكومة الفرنسية، مع سحب استغالل تلكتكفل بتبعيطنها  ا  ختصيص أمالك

عةد احلبس الذي أقامه حممد البكري بن عليها، فةد ناء يف  األبطناء واألحفاداألمالك من لشراف 
 هحباسأاحلاج حممد الصاحل البكري عل  أوالده الذكور واإلناث بأن خصص نطنانني من مجلة 

                                      
 .27/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .22/2/2942 ،د ر ،2943-2944 ،ش، القرت، االح ،س 2
 .املصدر نفسه 3
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واجلطنانان املذكوران للبزر  واحد خارج من احلبس وواحد ":بةوله، تكون غلتهما للمقالب احلكومية
بيد محد اهلل ...وتكون غلتهما واقفة للبزر  خاصة ال غريها من املقالب احلكومية خارج من الزاوية

ولن  وثني دور والبزر  حني التاريخ ثالثة وثال...يطنتفع اهما ويدفع بزرهتما وبزر  غريمها من األمالك 
 زرعا أو ومحد اهلل يدفع البزر  كيفما طلبتها الدولة مترا أو...زادت يزيد ولن نةصت تطنةص عليه 

 .1"دراهم
كثري  ل ى بيع مساحة من األرض التابعة للةصر   ا  يف أحيانقد تلجأ اجلماعة التواتية لن 

 بزر  خاصة يف ونود مشقرتضريبة ال باعتبارها صاحبة السلقة العليا يف هذا اجلانب قصد تسديد
ه ل ى بيع األرض البيضاء 2639سطنة  من عرش فطنوغيل لألرض، حيث أقدمت مجاعة قصر عزي

بثمن قدره  الشديدي األبراهيمي الواقعة قبلة قصرهم بسبب البزر  حملمد الربكة بن حممد عبد الرمحن
جمموعة من أمالكها التابعة اها  ، ويف منوذج ثان  باعت أيضا مجاعة قصر باعمور2ودور  377
لتسديد  حبات ماء من فةار  علي أم مسعود بةصر متالت27الفضاء الواقع قبلة قصبتهم و: مطنها

 . 3ودور 4277ضريبة الكريف املةدر  
ة حىت ولن كانوا صغارا ثمل تكن الضرائب الفرنسية تزول بوفا  أصحااها ولمنا تطنتةل ل ى الور 

ملخزن  خملفا وراءه ولد وبطنتني، ودينحيتانون ل ى من يعيلهم، فبعد وفا  عبد اهلل بن احلاج عبد اهلل 
ثلث شعري، مث يةدر بأربع قلبات غري ثلث قمح وقلبتان غري ( اجلمعية اخلريية) اشقرتاك املعاونة

وألنل تسديد الدين املذكور باع  فرنك1و ودور 97يمة الزرع والشعري نةدا فكانت حسبت ق
 .  4للورثة ودور 17و دورو للدين97رو، خرج مطنها دو 277الورثة عن طريق األوصياء نطنان املتوىف بـ

 النزاعات االقتصادية: ثانيا
تمع يف اجملال االقتصادي من بيع شكلت التعامالت اليومية داخل الةصور بني أفراد اجمل

وما ارتبط اها من معامالت، أبرز صور  ـار ڤالفـوشراء وخراصة ومعاوضة، خاصة ما تعلق مطنها ب

                                      
 19/3/2949 ،232ع ،2927-2940 ،ش، القرت، االح ،س 1
 .9/9/2926 ،119ع ،2922-2922 ،ش، القرت ،االح ،س 2
  .املصدر السابق، (شيخ مجاعة قصر باعمور)بيد احلاج العابد دحان  ،وثيةة بيع أرض بيضاء من طرف مجاعة قصر باعمور 3
 .14/6/2946 ،د ر، 2946-2963 ،األح والقرت ،س 4
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الطنزاعات املبسوطة يف سجالت احملكمة الشرعية خالل املرحلة االستعمارية، وذلك يف ظل تدهور 
ات يف ، وقد اختلفت هذه الطنزاعـار ڤلفـااملعيشة وتعدد الضرائب املفروضة عل  ملكية املياه يف 

هنائي، وبالتايل كمة الشرعية للفصل فيها يف شكل هنايتها ل ى احمل درناهتا وبواعثها، تصل يف
مطنقلةات املشكلة وما صاحبها من تقورات أوصلتها ل ى صيغتها الطنهائية،  صعب عليطنا معرفة

 :ف الطنزاعات كاآليتيطنتصالسجالت من أحكام قضائية ميكن وبطناء  عل  ما ناء يف 
عل  اعتبار ما ميثله املاء من قيمة هامة عل  املستويني االنتماعي : ـارةڤالفـنزاعات  -7

الطنزاعات  هذه املصدر الوحيد للماء، فةد شكلت ـار ڤالفـواالقتصادي داخل الواحات وباعتبار 
 :رازها وفق الطنةاط التاليةشاملة للخالفات االقتصادية، وعليه ميكن لبفردية صور   مجاعية كانت أو

 الواحد  أو بني ـار ڤالفـ( مالك)الطنزاعات بني أرباب يربز هذا الطنوع من: النزاعات الجماعية - أ
دث نتيجة حرص كل فريق عل  مصاحله الشخصية املتعلةة حي أرباب فةارتني متجاورتني، الذي

 واخنفاض واحد  عن األخرى ـارتنيڤلفـبشكل دائما، ويف حالة التةارب بني ا ـار ڤالفـبانسيابية مياه 
املتضرر   ـار ڤالفـيف مستوى العمق يؤثر بشكل مباشر عل  مياه األو ى، األمر الذي يدفع أرباب 

ومن أمثلة ذلك  .أنل الوصول ل ى حل يرضي القرفني ل ى رفع تظلمهم ل ى الةاضي الشرعي من
سطنة  من عرش أنزمجري بةصر تيلولنيلديطنا الطنزاع احلاصل بني أرباب فةاريت املذكوك واحلجاج 

م، ومبعث الطنزاع يعود ل ى حماولة مالك فةار  املذكوك املطنةقعة السيالن من لصالحها 2946
وصيانتها لتعود لليها احليا  وهو ما رفضه مالك فةار  احلجاج، وساقوا يف ذلك حججهم بأن 

أن :   املذكوك املذكور  تضر بفةار  احلجاج لكوهنا جماور  اها، فأناب األوالن مبا معطناهخدمة فةار "
، ومن احللول اليت مت "نفعكما ال يتةرر بضررنا وليست فةارتطنا حمدثة ولمنا هي جماور  لفةارتكم
ميتة  ـار ڤفـالاحلية  ـار ڤالفـطرحها إلجياد صيغة توافةية ما قدمه الةاضي للقرفني بأن يشقرتي أرباب 

كم كان احل  ، فلم يتفةوا عل  ذلك، وبعد اإلعذار"الواحد   ـار ڤالفـبثمن معلوم وتكونا يف حكم 
 . 1"شروع يف األشغال بشرط املعادلة مع فةار  احلجاجلبإعقاء الضوء ألرباب فةار  املذكوك ل

                                      
 .29/3/2946 ،24ع ،7127-7122 ،م،س 1
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حاالت أخرى يتم  امليتة، فإنه يف ـار ڤالفـولذا كان هذا الطنزاع حيصل قبل البدء يف خدمة 
امليتة، وتلك حالة أرباب فةار  ببكر  ـار ڤالفـلدعاء الضرر بعد حصول اإلصالحات ونريان مياه 

فادي، حول ادعاء و اليت كانت مطنةقعة السيالن مع أرباب فةار  لمساعيل واملتواندتان بةصر ب
كانت شهاد  الشهود  الثانية التضرر من األو ى بعد قيام مالكها بإصالحها ولطال  يطنابيعها، و 

أن بني فةار  ببكر وفةار  لمساعيل يف ذلك احملل عدد سبع وستني قامة ونصف مع أن : "كالتايل
، فكان فصل الةاضي بيطنهما يتمثل " عتيةتان متجاورتان من لدن األوائل املتةدمنيـارتنيڤلفـا
احملدثة يف عيطنيهما هي  يبة  عل  حاله كما تركه املتةدمون، واخلدمة ـارتنيڤلفـأن سرير ا:"يف

 .1"كل يستمقر رمحة اهلل وال حسد يف فضل اهلل...املقلوبة بالطنظر الوقيت
ولذا كان التطنازع يتم داخل الةصور بني الفةارات املتجاور ، فإنه يف حاالت أخرى يكون 

فإن  الواحد  العابر  ألكثر من قصر، وبسبب تعدد اجلماعات الةصورية ـار ڤالفـالتطنازع بني مالك 
التوصل ل ى صيغة ترضي األطراف املتطنازعة تتقلب تدخل السلقات الفرنسية، وهو ما حدث 
حول فةار  نرنج الكبري اليت تشقرتك يف ملكيتها جمموعة من الةصور، وتعرضها إلعقاب أدت ل ى 

حات كربى كوهنا متر مبركز امللحةة وأيضا سةيها ملسا  ـار ڤالفـترانع نسبة املياه اها، ونظرا  ألمهية 
، دفعت حباكم امللحةة الةبقان روجنرياس ل ى التدخل من أنل للزام كرباء مجاعات بعرش تيمي
ابراهيم وأوالد عيس   دعلي وأوالد أوشن وأوالد أمحد وأوال دأوال)ممثلة يف كرباء  قصور تيمي

وحبضور الةايد احلسن  البلبايل من االنتماع لدى الةاضي حممد بن أحممد وتردالت وفالج تيمي
ولجياد احللول املستعجلة اها،   ـار ڤالفـ، لدراسة مشاكل 2م2919ماي 10بن حممد السامل بتاريخ 

للبحث عن حلول  2946حاكم امللحةة يف شهر ماي كما وقع انتمع آخر حتت سلقة 
وأعقااها باجلزء  ـار ڤالفـعل  لصالح "، حيث اتفةوا أول األمرـار ڤالفـمستعجلة ملشكل ترانع ماء 

مث انتمعوا مر  ثانية بعد هناية األشغال " ملن خيدمها وخدموها يف العام املذكور عل  قدر االنتهاد
املذكور   ـار ڤالفـعل  أن خيدموا : "مرضية، فكان اتفاقهم مر  ثانيةاألو ى دون الوصول ل ى نتيجة 

يف هذه السطنة يصرفوا عليها مجيع غلة عواها املعول للخدمة، وحيث نظروا ببصريهتم أن الزرع 
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عدد ثالث  ـار ڤالفـاملذكور  وقع اتفاقهم عل  أن يستلفوا من مجلة  ـار ڤالفـاملذكور ال يفي بإصالح 
، وقد دفع الكرباء اجملتمعون "املذكور  ـار ڤالفـبأقص  مثن وتصد  قيمتها يف خدمة موانل تباع 

، ل ى بيع ثالثة موانل أخرى الستكمال 2946حبضور الةايد بعد هناية األشغال يف شهر نويلية 
ويف حالة أخرى يعكس لطنا الصلح املوقع بني أرباب ثالث فةارات، مدى . 1األشغال اها هنائيا

 .ستةرار لال جبعلهن يف جمرى واحداليت تتسبب فيها الفةارات املتجاور ، وال يكون االاخلالفات 
فةد اتفق أرباب فةار  املومطنية وأرباب فةار  متلت، وأرباب فةار  موالي أمحد بن موالي عبد 

 أن جيعلوا اهن مةسما واحدا وديوانا واحدا لرفع الضرر بيطنهن، وعود الطنفع اهن بالصلح"عل  الةادر
 .2"ونعلوا اهن مةسما واحدا وقلدا واحد...الواقع برضاهم

والدافع الثاين للطنزاعات اجلماعية هو عدم الةبول حبصيلة املياه املستحةة بعد لجناز آبار 
، وتلك حالة الطنزاع احلاصل بني أرباب فةار  حتلببابت وأرباب اآلبار ـار ڤالفـنديد  يف أعل  

بالعرب  الطنهائية ملياه  ـار ڤالفـل ى بعد هناية األشغال ومقالبة أرباب املستحدثة، وتعود نذور الصراع 
، فحكم ـار ڤالفـباحلالفة وحبضور اجلميع، لكن أرباب اآلبار ادعوا الغنب بعد ضبط زمام  ـار ڤالفـ

بسةوط دعوى الةائمني املذكورين ورضي الكل مبا حدده امليزان املذكور، الواقع عل  أعني "الةاضي
 .3"د وانةقعت احلجة به، فالوانب الرضا مبا قّسمه اهلل لهاألشها

والعمال املستحدثون آلبار نديد  ما حدث يف  ـار ڤالفـويف صور  ثانية للطنزاع بني أرباب 
كايات وى والشاحول فةار  أوالد حلسن، ونظرا لكثر  األطراف والدع ـانڤرعرش  قصر تطنالف

من أنل التوصل ل ى  ـانڤراملسؤول عن مةاطعة ( الفسيان)فةد أحااهم الةاضي ل ى الةايد والضابط
حلول ترضي مجيع األطراف، ورغم أهنم توصلوا ل ى حلول يف قضية اخلدمة وتوزيعها بني األطراف 

ة، وبعد دراسة الةضية من طرف الةاضي لال أهنم اختلفوا يف كيفية تةسيم املياه الطنااجة عن اخلدم
قرر بأن للشرفاء هذه السطنة ثلث الربح مع لسالم الثلثني للفةار ، أما يف اخلمس سطنني الةادمة يتم 
فيها تعني حصص املالك حسب قوانني البلد من أن الطنصف للعامل والطنصف اآلخر للفةار ، مع 
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بل يطنتةل الطنزاع ل ى  ـار ڤالفـكون فةط يف لطار والطنزاع اجلماعي ال ي. 1رفض مجيع الدعاوى الواهية
، بعدما وقعت بني ـانڤرعرش  السواقي أيضا، وهي حالة الطنزاع الدائر بني فريةني من قصر تعرابت

عطندما مل يستقع التوفيق بني ، و ـانڤربيطنهما مطنازعات ومرانعات عل  يد الفسيان حاكم رباط 
القرفني أمرهم بالتونه ل ى احملكمة الشرعية للبث يف الطنزاع، وتعود فصول الةضية عطندما طالب 

 :بني خصمني الطنزاع فوقع ت حبات ماء من جمرى ل ى جمرى آخرامبارك بن أمحد عل  لخراج س
يد مطنعه من الدخول يف جمراهم، وبعد الفريق األول يريد له أن خيرج ماءه من اجملرى والفريق الثاين ير 

 املشاحطنات وقع االتفا  عل  ونه املصلحة، وذلك أن يدخل الست حبات يف اجملرى اجلديد
 .2(موزع املاء)مةابل تعهده بتجديد اَلمةسم بيطنهم

 ـاريتڤلفـكة والطنموذج اآلخر للطنزاعات من هذا الطنوع ما نرى بني اجلماعة اإلبراهيمية املال
الكأس وأوالد محز  مع أّب القيب بن أمحد الونةايل وكيل موالي أحممد بن موالي الشريف بن 

: ، فرد الوكيلـارتنيڤلفـسيد العابد، لذ ادعت اجلماعة أن هذا األخري أقام مانل وزرعا يف حرمي ا
ا ضرر أو مطنفعة، فةابله أهلها بأن فةار  أوالد محز  كسرها أربااها يف فةار  الكأس وبالتايل مل يعد اه

، "هاابأن فةار  أوالد محز  ما مجعومها مع فةار  الكأس لال عل  ونه العارية وهم عل  نية ردها جملر "
د مع خونة العرش حممد حبضور قايد العرش عبد الةادر بن أّب حممو وعل  لثر الطنزاع قام الةاضي 

باألرنام  ـار ڤالفـبالتونه ل ى عني املكان قصد حتديد حرمي  بن حممد عبد الكرمي عبد اهلل
 .3والعالمات

 يتميز هذا الطنوع من الطنزاعات حبدوثه بني أفراد معيطنني من خمتلف الشرائح: النزاعات الفردية  - ب
، ومن صور الطنزاع اليت حفظتها السجالت ما ـار ڤالفـاالنتماعية، جيمع بيطنها عطنصر ملكية املاء يف 

اليت تعد من بني صور التعاقدات اليت يتم اإلشهاد عليها، ويف هذا السيا   4تعلق مطنها بالعقية
مع ابن عمه موالي الشريف بن  يربز الطنزاع احلاصل بني موالي السعيد بن موالي عبد السالم
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حول عقية فةار  أوتعل، وفحوى الطنزاع رانع ل ى مقالبة موالي السعيد عل  حظه  موالي لمساعيل
ر  أهنما مل يزاال خيدمان فةا"، فةابله موالي الشريف بشهاد  العدول والشريكنيـار ڤالفـيف 
وال يعلمان موالي السعيد دخل اهم أمرا من أمورها وال مد يده يف شيء من مصاريفها ... أوتعل

، وبعد "وأن موالي السعيد سلم حظه يف العقية البن عمه موالي الشريف...قليال وال كثريا
الشهاد  كان احلكم بعدم استحةا  موالي السعيد ملاء اخلدمة بسب عدم دخوله أول األمر يف 

بن  وعطندنا أيضا نزاع موالي حممد بن موالي الطنانم مع موالي احلسن. 1املذكور  ـار ڤالفـمة خد
بعد هناية عقية فةار  أنرارين وأن له حق با  من  ـار ڤالفـموالي الطنانم لذ ادع  األخري الغنب يف 

أن كل من له  ـار ڤالفـصاح عل  أرباب "العقية، ووند الةاضي بشهاد  العدول أن موالي الطنانم
، وبعد مقالعة زمام "املذكور  ودون احلبة أو الةرياط فيأخذه وذلك بعد كيلها ـار ڤالفـحبة يف 

تةرر أن كل من له حق قد أخذه، وأن هذا الزمام هو ميزان  ـار ڤالفـاملطنجز بعد خدمة  ـار ڤالفـ
 .2ـار ڤالفـالضامن حلةو  أرباب  ـار ڤالفـ

احلاج عبد اهلل بن املهدي مع بن موس  بن ااهاامي  ويف حالة أخرى حضر كبري وايطنة 
األول باألمثان الثالثة من فةار  أوالد يوسف اليت عّوضها لزونته  ا  االنزمجريي وزونته مرمي مقالب

عبد اهلل ل ى طلبه بشرط أن ها ملرمي كل عام، فأنابه احلاج ع كراءمطنذ سطنني وكانت بيد األول يدف
يأخذ ماؤه من أحدى الساقيتني اليت اها ماء احلاج عبد اهلل، لكطنه مل يةبل االققرتاح مقالبا مبانل 
من ساقية أخرى، فأخربه احلاج عبد اهلل بصعوبة تلبية طلبه ألن تلك الساقية ال ميكن حتويل املاء 

موافةة ثالثة قصور، وما دام مل حيدث الكيل فإنطنا  اها لال بكيل الةسرية الكبريية، وكيلها حيتاج ل ى
عل  شرططنا، فأىب قبول االققرتاح املةدم، عطندها ألزمه الةاضي بإثبات ونود ماء له يف الساقية اليت 
يريد نةل املاء اها فعجز عن ذلك، فكان احلكم عدم لزوم دفع احلاج عبد اهلل املاء للمشتك  لال 

 .3عاوضة أول األمرمن اجملرى الذي وقعت فيه امل

                                      
 .12/21/2949 ،624ع،7127-7122 ،م،س 1
 .7/1/7127 ،71ع ،7122-7127 ،م،س 2
 .22/2919.../ ،د ر ،2962-2977 ،ب ،  ،ش ،م ،ع 3



 2931-2977ت احليا  االقتصادية بتوا................................................ الباب الثاين

 

221 
 

ومن دوافع الطنزاع أيضا عملية نةل ملكية املاء بني األفراد عن طريق بيع املاء الذي سيطنتج 
عن جمهود اخلدمة قبل حتصيله أو انتهاء اخلدمة، مما يؤدي ل ى نشوب الطنزاع بني األطراف، وصور  

الذي كان يستثمر أمواله  د بن احلاج قاسم املتليليبني احلاج حمم هذا الطنزاع ظهرت يف قصر بوعلي
يف عقية فةار  أوالد مسعود، عل  أساس العاد  املعلومة يف الةقر التوايت وهو نصف الربح وكان 

بطناء مطنزلة مما حيصله من املاء جملموعة من املشقرتين، وبعد وفاته نزل األ ا  قد باع قبل وفاته نصيب
أبيهم، وشاوروا الةاضي يف عةود البيع اليت أقامها والدهم ببيع املاء من طالوع اخلدمة، وبعد 
مباحثة الةضية، وند اجمللس أن األمر فيه نوع من الربا ألن بيع املاء قبل حتصيله ال جيوز شرعا، 

 . 1وعليه أمر بفسخ البيع املذكور
كالمها من " أّب اجلن"د اهلل مع أمحد بن حممد امللةب ودار الطنزاع بني أمحد بن القالب عب

من ماء خلط فةاريت واعبيب والغازي وذلك يف ثالثة  ا  حول بيع األول للثاين مةدار  عرش سايل
عل  ونه اخلدمة، ومل يةع مطنه "عةود أبرمت بيطنهما، وعطندما طالبه باملاء املشقرتاه أخربه بأن املاء 

الزالت يف ذمة أمحد  ـار ڤالفـ، وضّمن قوله شهاد  مجاعة البلد، الذين شهدوا بأن "ل ى اليوملسالم 
بن القالب عبداهلل ومل يسلمها بعد، وزادوا عل  ذلك أن البائع ال ميتلك حصة من املاء يف فةار  

 ودور 641واعبيب أو الغازي، فلما ثبت األمر للمحكمة أمرت بفسخ البيع ورد دركه املةدر 
 .2للمشقرتي

تشكل خراصة املاء واجلطنانات منوذنا للمعامالت اليومية يف اجملال : 3نزاعات الخراصة -0
الفالحي واليت تتم بني املالك فيما بيطنهم أو بني املالك والفالحني، وقد تطنشأ نتيجة لذلك نزاعات 

روط العةد، مردها لما لقبيعة العةد أو عدم املةدر  عل  تسديد املستحةات أو لخالل طرف بش
ومن بني أصطناف الطنزاعات اليت أفرزهتا العةود يف هذا اجملال اليت حتدث يف خراصة املاء حالة حممد 
الربكة بن بابا مع سامل بن سيدي علي صاحل الذي طالبه األول خبراصة حبة ماء يف ذمته تةدر 
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مت فسخ بيع حبة املاء اليت كانت ، وذلك بعدما خبمسة قصاع ومخسة أزنان بكيل تطنالف
 .1بيطنهما

حيث طالب األول  ـانڤرويف حالة أبو عمامة بن أمحد مع حممد السامل كالمها من عرش 
وامليزاب، وبعدما  ـار ڤالفـالثاين مبا يف يديه من زرع اخلراصة، فةابله الثاين حبجة نةصان املاء يف 

صل أمر بإسةاط السبع من اخلراصة، ودفع الباقي مطنها واملةدر بـ تةرر للةاضي الضرر احلا
، واستدعت حالة موالي املهدي بن موالي عبد الكرمي مع موالي حممد بن 2قصعة وكوز قمح22

مارس  29موالي أمحد تدخل حاكم امللحةة يف الةضية اليت وونهها بدوره ل ى الةاضي بتاريخ 
 الةضية ونههما بدوره ل ى الةايد مع للزامية لحضار ، ونتيجة للتعةيدات احلاصلة يف2946

عدول البلد والزمامات حلصر عد  املاء املخصص للخراصة وقيمة كرائه، وبعد سطنة قدما ل ى 
بذمة موالي حممد بن موالي  الةاضي مبتوصل لليه الةايد مع العدول، وبطناء عليه قرر اجمللس أن  

املهدي بن موالي عبد الكرمي من باقي كراء أحدى  أزنن وربع قمحا يدفعها مبوالي22أمحد 
  .3عشر حبة وسدس من فةار  تطنبد موالي العريب

وكما أن التطنازع حيدث يف خراصة املاء فإنه أيضا يةع يف خراصة اجلطنانات، وهذه حالة 
لدى حاكم  حممد قايد اسبع بن احلاج حممد عبد اهلل أمحد بن احلسن السباعي الذي اشتك  من

الغائب واليت كانت أول األمر  امللحةة فيما أخذه الةايد من نطنانات عبد اهلل بن حممد عبد الرمحن
 بيد أمحد بن احلسن، فأحااهما احلاكم عل  احملكمة الشرعية، اليت حاسبت الةايد عل  غلة أمالك

 .4قلبة مترا96وقلبة قمحا 29الغائب، فثبت بذمته 
التوريريطنني لذ  ولديطنا نزاع آخر بني أمحد بن حممد السامل اليمين اإلغيلي مع حممد بن أمحد

طالب اإلغيلي التوريريين خبراصة نطنان السبخة بعد تةومي متره من طرف املربز ومل يعقه شيئا من 
غيلي التطنازل عن نصف عطند قاضي احملكمة الذي طلب من األ احسب عوائد البلد، فتطنازع التمر
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متر اخلراصة هذه السطنة واملةدر بثالثة أقصاع وازنن متر، عل  أن يدفع يف السطنوات املةبلة جممل 
وحالة محاد بن حممد الربكة األنزمجريي مع حممد بن موس  ه ومنوذج آخر ،1اخلراصة املتفق عليها

عن كل سطنة ملد   ودور 2377الذي أراد أن يغري يف شروط خراصة تادميت اليت توافةا عليها وهي 
ما نعل محادي يشتكي للمجلس الذي حكم بلزوم الكراء املشقرتط يف املد   ثالث سطنني، وهو

 عبد السالم بن احلبيب التربكاين مع ابيّن بك يف أخر تصور لطنا الطنزاع الةائم بني وحالة. 2احملدد 
وقع الطنزاع عليه يف فصل الربيع وعطندما مل يسددا ما عليهما من الزرع والتمر حيث خراصة نطنان، 

قام عبد السالم حبجز غلة الزرع إلرغامهما عل  الدفع، وملا وصل األمر درنة من اخلصام تدخل 
 . 3وكيلهما لدى الةاضي وحتاسبا هطناك عل  غلة اخلراصة العام اجلاري من قمح ومتر

ل ى فسخ العةد بني القرفني بسب عدم يؤدي عدم دفع اخلراصة من قبل املخرص  لنّ 
اإليفاء بشروط العةد املتفق عليه، ويكون فسخ العةد بيطنهما حبضور الشهود، وهذه حالة موالي 

، حيث عرش زاوية كطنته مع أيب مجعة بن سامل كالمها من بلد بوعلي احلبيب بن موالي لمساعيل
ادع  موالي احلبيب أنه خرص أليب مجعة نطنان بن عيين وطلب مطنه تسديد خراصة اجلطنان ويبة  
العةد عل  حاله، فامتطنع عن ذلك حبضور الشهود، األمر الذي دفع ل ى فسخ العةد وتسليم 

د بن علي الربماكي، أسةط مطنه ما أسةقته العاد  املعلومة من اجلطنان لصاحبه عل  يد العارف حمم
 سدس اخلراصة وبةي بذمة أيب مجعة ملوالي احلبيب قصعة ومثانية أزنان قمحا بكيل بوعلي

 .4يسددها يف مهلة شهر من تاريخ فسخ العةد
اخلراص مبستحةاته املقرتتبة  أن يتبادل طرفا الطنزاع األدوار فيقالبويف حاالت قليلة ميكن 

لطنزاع الدائر بني الةايد حممد احلسن ا للجطنان أثطناء  اخلراصة، ومثال ذلكمن الزيادات اليت أضافها 
بن حممد السامل مع عبد اهلل بن املربوك بن أبالل األدغاغي، لذ طالب األخري من الةايد مبصاريف 

وما صرفه عل  الدار خدمة  رصا جلطنان الزاويةادع  بأنه صرفها عل   بطناء امليشار عطندما كان خم
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، وطالبه الةايد باحملاسبة عل  مداخيل اجلطنان واخلراصة من التمر والزرع، وأثاثا وأبوابا وأقفاال
فرنك مثن 1777فتدخل مريدوا الصلح بيطنهما، عل  أن يدفع الةايد لعبد اهلل بن املربوك 

 .1ها فرضي القرفان بشروط الصلح ومت فسخ العةد بيطنهمااإلضافات اليت أقام
ومن احلاالت األكثر تعةيدا يف نزاع اخلراصة حالة أّب خليفة بن أحممد مع عبد الرمحن بن 

وقد ( الغائب)، حيث كان خليفة أمني عل  ملك الصاحل بن نلول أمحد كالمها من بوفادي
العاصمة  بن القالب القيب، وأثطناء غيبة صاحب اجلطنان يف اجلزائر خرص نطنان الغائب ألمحد

 باعه هطناك لعبد الرمحن بن أمحد حسب وثيةة عةد بيع ممضا  من طرف قاضي حمكمة اجلزائر
طالب األمني خبراصة اجلطنان مطنذ  ، وبعد عود  عبد الرمحن ل ى بوفادي2944نانفي  19بتاريخ 

تاريخ شرائه، فةابله أّب خليفة بأهنا لدى اخلراص وقد غاب، فأقام عبد الرمحن شهاد  الشهود بأن 
مثن اخلراصة، وعليه ثبت بأن أب خليفة تفاصل مع اخلراص وكتب  ودور 477اخلراص دفع مبلغ 

ضي من الضباط والعارفني حتديد غلة اجلطنان له اإلبراء دون علم عبد الرمحن، عطندها طلب الةا
املشقرتاه فوندوها تةدر خبمس ومخسني قصعة ثلثها شعري والثلثان قمحا تدفع من عطند أب خليفة 

 . 2للجطنان ل ى عبد الرمحن من تاريخ الشراء باعتباره املالك اجلديد
يتم التصرف فيه من طرف أحد مرانع الطنزاع األخرى ختريص ماء احلبس، لذ  ومن دوافع

احلبس دون الرنوع ل ى األطراف، مما يؤدي بعد وفا  املخرص قيام نزاع مع املرانع األخرى ألهنا 
ترى بأهنا مل تستفد من العةد املربم بني القرفني، وهذا ما حدث بني موالي أمحد بن موالي 

، رباب مرنع احلبس وأيب مجعة بن احلاج الربكة املكيدي كائن وقته بتونسبالطنيابة عن أ أمساعيل
ن أيب مجعة أكقرتى من موالي التهامي ابن هبة م فإ2944/ه2636وحسب نص الرسم املؤرخ 

مبكيد الثمن غري ربع ومن  ومن فةار  أوالد املسعود توريرين ـريڤـاڤفـاهلل مجيع حبة ونصف من خلط 
قرياط ملد  ثالثة  فةار  كركاني الثمن غري قرياط ومن فةار  صربا نصف الثمن ومن فةار  أغيل

وقام أهل احلبس لدى الةاضي بأرسام  ، لكن املخرص تويف بتونسودور 1177سطنوات بثمن قدره 
، وبعدما ثبت للةاضي أحةيتهم وتبني بأن موالي التهامي استحةت األحباس يقالبون حببسهم
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حياته ثلث  السطنة األو ى من ربع احلبس، فتمت احملاسبة بيطنهما عل  السطنة األو ى، أما السطنتني 
حق  ودور 933املتبةيتني من الكراء فيتبع اها ذمة ااهالك لن وندت عطنده تركة يةتقع مطنها مبلغ 

 .1اخلراصة
ختريص الكطنيف الذي له أمهية كربى يف تسميد األرض الزراعية،  لطنزاع أيضا  ومن بواعث ا

استفادته من والدهتا مع حممد بن  ا  وعطندنا منوذج نزاع بني الصائمة بطنت أب عمر اليت باعت كطنيف
امبارك الذي اشقرتى الكطنيف مطنها، لكطنها أبةت عل  استفادهتا من خراصتها وطالبت اها عبد 

، فقالب املشقرتى عل  خراصة الكطنيف أزنان قمحا بكيل بلد زانلو3واملةدر   الكرمي بن أمحد
من أمحد بن عبد الكرمي، وبعد التطنازع وظهور رسم الشراء قرر اجمللس بأن الصائمة مل يعد اها 

 .2تصريف يف الكطنيف بعد ثبوت بيعها له
يف الواحة أمهية عظم  فإن األرض  ـار ڤالفـمثلما ملياه  :مغارسة واألرض البيضاءنزاعات ال -2

املخصصة للزراعة ال تةل عطنها من حيث األمهية، وتزداد قيمة األرض كلما كان اها مورد ماء قريب 
ستقاعة املالك يف زراعتها ل ى نود األرض وغياب املاء أو عدم امطنها، ويتم اللجوء يف حالة و 

، ومن بواعث الطنزاع 3ج نظام املغارسة لزراعة األرض البور وفق نظام خاص قد أشرنا له سابةاانتها 
يف هذه الصيغة التعاقدية لقدام أحد السكان ل ى غرس األرض دون البحث أو التحري عن 
صاحبها، األمر الذي يؤدي بعد ظهور أصحااها ل ى الطنزاع مبقالبتهم باألرض مع ادعاء التعدي، 

عل  تلك الطنزاعات حالة عائشة بطنت أمبارك مع عبد الوايف بن حممد اإليكيسي، حيث  وكأمثلة
ادعت األو ى بأن الثاين غرس اها يف أرضها البور اليت ورثتها عن أبيها امبارك، مث طولب عبد الوايف 

سطنني، فلم يكن له من حجة لال ادعائه 27لن كانت له حجة بيطنة فيما غرسه من األرض يف مد  
ه دخل من نطناب زونة أخيه، فكان مطنته  احلكم بأن له نصف املغارسة املعلومة نظرا بأن

نزاع بني عبد الرمحن بن نانم مع عبد الرمحن بن  يف حالة أخرى فةد حدث. 4للمصلحة الرانحة
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املاء  ، حيث أن الثاين أنرى ساقية يف أرض األول من أنل ليصالأمحد الطنجار من عرش سايل
ل ى نطنانه وهو يعلم ملكية األرض لصاحبها، مث غرس عل  الساقية ملد  طويلة ومل يطنكر عليه 
أحد، واآلن تطنازعا عل  ملكية الغرس، هل هي ملالك األرض؟ أم لصاحب الساقية؟ فكان احلكم 

 . 1فيها أن الغرس يةسم بيطنهما نصفني حسب العرف اخلاص باألراضي الصحراوية
هطناك نزاعات أخرى ن بور فإالرض الطنزاع يةوم عل  أساس غرس األ يطنا أنّ ولن كطنا قد ب

مل يشملها تعريف ملكية لعدم  تةع بني اجلطنانات أو يف هنايتها ةوم عل  حماولة حياز  أرض بيضاءت
مع  ونود حدود ُمعرفة اها، وذلك ما حدث يف اخلالف الدائر بني الربكة بن نانم بن موس 

، وقد ادع  األول عل  الثاين يف كون األرض اليت باعها والده اهما حممد بن عبد السالم بن أحممد
اشقرتى عل  بركة اهلل تعا ى "كل األرض البيضاء، فةابله الثاين برسم الشراء املتضمن ما نصه  تليس

، "مجيع مااهما من األرض البيضاء يف نطنان ترزاليت...سيدي موس  من البائع له سيدي نانم بن
بعد ذلك طلب الةاضي من القرفني ميني الطنصاب، حيث أمرمها بالتونه لضريح الشيخ موالي 

ليمني، فحكمطنا سيدي حممد حلف وقبل مطنه ا"والةسم هطناك، وأقر الربكة بأن سليمان بن علي
بني  ، ونفس احلالة جندها عطند يف عرش تسابيت2"بثبوت مجيع األرض املذكور  لبين عبد السالم

موالي يوسف بن موالي حممد بن موالي عبد الرمحن مع موالي القيب بن موالي حممد بن 
د األرض من طرف الةياد موالي العريب حول األرض البيضاء اليت فو  سبختهم، وبعد حتدي

والضباط العارفني بقلب من الةاضي، تدخل أهل الصلح للتوفيق بني القرفني بتجزئة األرض 
 .3ذراعا ملوالي القيب مع لخوانه12ذراعا ملوالي يوسف و 20املتطنازع عليها بيطنهما نصفني 

نفس األرض وحتدث الطنزاعات أيضا نتيجة حملاولة حتايل البائع عل  املشقرتين وذلك ببيع 
لشخصني دون علمهما، وهذه حالة نزاع قدور بن امبارك أب سيدي مع الشريفة فاطمة الزهراء 
بطنت موالي حممد عل  أرض بيضاء اشقرتهتا الشريفة فاطمة الزهراء من زونها يف أوائل شهر 

، باإلضافة ل ى ستة حبوب ماء من فةار  آيت لبراهيم بثمن 2944نويلية /ه2636شعبان 
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ويف أواخر نفس الشهر من نفس العام باع الزوج قدور بن امبارك األرض بدون  ودور 1277قدره 
، وبعد رفع الشكوى للةاضي تبني أن ما اشقرتاه قدور من األرض يدخل يف ودور 0777ماء بـ 

بعضه ضمن ملكية الزونة، وطاملا أن عةد الزونة مةدم يف التاريخ مت احلكم لصاحلها حسب 
الرسم، وعل  الزوج لرناع ما أخذه من مثن األرض اليت مل تعد من نصيب احلدود املعرفة يف 

 . 1املشقرتي
شقرتك أن حتدث أخرى مجاعية ت وكما حتدث الطنزاعات الفردية عل  األرض البيضاء ميكن

عطندما وصلت اخلصومة ل ى  ،عرش أنزمجري فيها أطراف متعدد ، وذلك ما حدث بةصر تيلولني
، وأمحد بن حممد الصديق احملكمة بني الفريق الذي ميثله خليل بن خليل بن احلاج عبد الكرمي

 ا  اشقرتاء آبائهم أرض"هذا األخري  والفريق الثاين الذي يقرتأسه أّب القيب بن أمحد الونةايل، لذ ادع 
سطنة 177، مستدال  بأرسام عتا  مطنها ما هو يف مد  "مسما  غري مصحوبة حبوز وال تصرف

وأنروا فةارهتا يف مد   سطنة، مقالبا باألرض اليت عّمرها أبطناء احلاج الكرمي217ومطنها ما يزيد عن 
ن األرض البيضاء واليت هي اآلن سطنة، فةابلهم خليل بن خليل بشاهد  الشهود اليت تؤكد أ66

نطنانات يعرفوهنا ال أثر عمار  اها حىت أحياها احلائزون اها ومل يدعي عليهم أحد، كما أد ى برسوم 
مفاصلة يف األرض بني آباءهم يف األرض مطنها ما هو يف مد  سبعني سطنة ومطنها ما هو يف الةرن 

وبعد االستماع ل ى الفرقني من طرف  والطنصف، كما أن األرض تكررت اها القرتكات والتصرفات،
أن "يف حكمه عل  ما ناء يف غطنية الشورى ا  الةاضي حكم بثبوت األرض للحائزين اها، معتمد
فلو متكن :"، وأضاف الةاضي عل  ذلك بةوله"جمرد األرسام العارية عن احلوز ال تثبت اها امللكية

 . 2"دع  أقوام أمالك قوم آخرينالطناس من الةيام باألرسام العتا  العارية عن احلوز ال
تلجأ اجلماعة التواتية املسؤولة املباشر  عن أمالك الةصر، ل ى التصرف فيها بيعا وشراء 
قصد نلب املصلحة ودفع املفسد ، وكانت عملية بيع األرض البيضاء من بني أهم املوارد املالية 

صر لال أن هطناك من يرفض للجماعة، ورغم أن اجلماعة مشكلة من خمتلف العشائر داخل الة
وموالي القيب بني  من الةرارات املتعلةة ببيع األرضي، وهذه حالة الطنزاع بني مجاعة سايل ا  بعض
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، وألن اجلماعة رأت أن الرمال تغزو البلد من موالي علي، عل  األرض اليت جبانب قصر املطنصور
بتةوميها مث بيعها نلبا للمصلحة ودفعا للمضر ، وطاملا أن الةاضي قد  ناحية هذه األرض قاموا

أن مجيع ما حاز كل :"، فةد أعاد تأكيد حكمه الذي ناء فيه6/27/2960فصل فيها يف 
 .1"واحد مطنهم فحيازته صحيحة وما ملوالي القيب ووالده موالي علي لال ما هو حتت أيديهم

ضاء تتم يف الغالب داخل الةصر بني أفراده، فإهنا يف ولذا كانت الطنزاعات عل  األرض البي
حاالت أخرى تتم بني جمموعة من الةصور، خاصة لذا كانت األرض املغمور  اندثرت ومل يتبني 
، أصحااها احلةيةيون، وهذا ما حدث مع أرض أقبور املغمور  اليت تةع يف نطنوب عرش تيمي

، ومل يكن ومهدية وأوالد بوحفص املطنصورية: ت من قصور متجاور  هيحبيث تطنازعت عليها عائال
، ونتيجة 2غطنية خبصوص هذه األرضنوازل الالطنزاع وليد الساعة بل وندت أحكام مسجلة يف 

اليت فصلت بشكل هنائي يف األرض البيضاء  مة بشارللطنزاع املتعدد مت استئطناف احلكم يف حمك
ومجاعة تطنور عل  األرض البيضاء ببلد  ويف منوذج آخر للطنزاع حدث بني مجاعة تطنالف .3واملزروعة
بأرسام عتا  تداولتها األمالك  أد ى الفريةانقد والتصرف فيها بالعمران واحليازات، و " تطنالف

، فكان حكم اجمللس بأن كل من له حياز  من هذه األرض فحيازته ثابتة وما مل "وتعاقبتها األزمان
 .4(البايلك)تثبت حيازته فهو لبيت املال

يف املطنازعات االقتصادية، ملا متثله الطنخلة  ا  مهم شغلت نزاعات الطنخيل نزء  : نزاع النخيل -2
 دية، باعتبارها املورد الزراعي الوحيد الذي يشكل لنتانه عل  مستوى قصور تواتمن أمهية اقتصا

فائضا سطنويا عن احلانة احمللية، أين يتم توظيف الفائض مطنه كسلعة هامة يف التجار  اخلارنية مع 
متر وحقب حمل نزاع  قوافل بدو الشمال، واعتبارا اهذه األمهية فةد كانت الطنخلة وما تعلق اها من

بني أمحد بن أحممد مع أخته  صور  من صور الطنزاع الةائموشكاية لدى احملكمة الشرعية، وهذه 

                                      
 .7120/ 02/72 ،12ع ،7122-7127 ،م،س 1
 .6/3/2922 ،427ع ،7127-7122 ،م،س 2
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عل  مخس خنالت يف البور الفوقاين ادع  األخ بأهنا ال تدخل  الزهراء بطنت أمحد من عرش أنزمجري
مس خنالت من يد عمتها عائشة بثمن قدره ثالثة ضمن القرتكة، فةابلته الزهراء برسم شراء اخل

مثاقيل ونصف، وادع  حممد بن سامل الذي حضر أيضا ل ى احملكمة أن الزهراء من حةها الطنخيل 
 .1فةط وال حظ اها يف األرض، فكان احلكم الطنهائي بثبوت األرض للزهراء مع الطنخيل اخلمس

الذي   اقي باعثا آخر للطنزاع، وهي حالة اخلالفوتشكل خنيل البور املبعثر  يف األودية وعل  السو 
حول خنيل بور مت تشقريه بعد  بني العريب بن حممد مع أحممد بن حممد من عريان الراس كان

الصلح بيطنهما مث قاما متطنازعني عل  تشقري الطنخيل وادع  أحممد بونود صلح ثان يطناقض ما ناء 
ول خنيل البور، ولعدم مةدرته عل  لثبات دعواه، طلب الةاضي من العريب أداء يف الصلح احلايل ح

ت و ثبثان، وعليه ناء احلكم باليمني يف ضريح الشيخ موالي سليمان بأن ال علم له بونود صلح 
 .2ما ناء يف الصلح حول خنيل البور

د  بطنت أحممد د بن سامل وموحالة الطنزاع احلاصل بني الشيخ بن أحممد املطناصريي مع أمح
عل  خنلة تطندف بفسالهنا عل  جمرى بابا علي، اشقرتاها الشيخ من حممد بن امبارك بثمن قده 

، فةام فريق أمحد بن سامل يدعي بعدم ثبوت ملكية البائعني، وبعد الطنزاع والشطنآن مت ودور 07
زعني وتبة  يف توفيق بيطنهما عل  يد اجلماعة عل  تشقري الطنخلة املذكور  مع فسالهنا بني املتطنا

 .3الشياع الطنصف للشيخ والطنصف لفريق أمحد بن سامل
حيدث اخلالف والتعدي عل  غلة التمر، خاصة يف اجلطنانات  وبدل الطنزاع عل  الطنخيل فةد

املشقرتكة، وهو ما حدث بني احلاج بريك بن حممد الصديق مع ابن أخيه املبخوت بن عبد اهلل، 
األول مطنع الثاين من غلة الزرع والعكس أن الثاين مطنع  حيث اشتك  القرفان لدى اجمللس بأن

املشقرتك بيطنهما، فكان الفصل بيطنهما بعد مباحثة الةضية حبضور   األول من غلة متر نطنان عطنقر
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ت الةادمة وأغيل علي تةسيم الزرع والتمر بني القرفني هذه السطنة، ويف السطنوا كبري بلدي حلمر
 . 1تكون الغلة مطناصفة بيطنهما

يشكل هذا الطنوع من الطنزاعات نسبة ضئيلة يف عةود احملكمة : النزاعات التجارية والمالية -2
الشرعية مةارنة بالطنزاعات السابةة، عل  اعتبار انشغال فئة معيطنة مبمارسة الطنشاط التجاري وقلة 

ث الطنزاع يف هذا اجملال هي خسار  شركة التجار  التعامالت املالية مع انتشار املةايضة، ومن بواع
ومقالبة الشركاء حبةوقهم، وتلك كانت حالة حممد بن عبد اجلبار مع التانرين حممد بن املتوكل 
والفرنسي ريك، حيث خسر يف التجار  اليت كانت بيده ومل جيد ما يسدد به دين التانرين بعد 

مطنه حتت ضغط السلقات لال أن باع نصيبه من الشكاية به لدى السلقات احلاكمة، فلم يكن 
ونفس احلالة وندت يف  2أرض تروكام مع ما فيها من ماء وخنيل ليفدي اها نفسه من العةوبة

املعاملة اليت متت بني موالي محادي بن موالي العباس مع علي بن حممد أّب قدير ملراقين، لذ 
بأنه كان يأخذ مطنه السلع : دته، فةابله بةولهطالب األخري األول يف احملكمة الشرعية باملال وفائ

ويبيعها عل  ونه األنر ، ولو كان قراضا ملا أخذ السلعة، وحيث أهنما مل جيعال عل  عةدمها 
 .  3لشهاد ، ألزمهما باحملاسبة عل  يد احلاج حم اخلونة لفصل رأس مال الشركة املتطنازع عليه

 فإن الطنزاع ميكن أن حيدث بواسقة التجار التواتنيجار  مع املطناطق السودانية تتم ومبا أن الت
، وتلك حالة الطنزاع احلاصل بني موالي املهدي ويتم التحاكم يف األمر مبحكمة توات يف السودان

، لذ ادع  موالي بن موالي أمحد مع موالي علي بن موالي أمحد الساهلي كالمها من عرش سايل
فرنك قصد التجار  به وتطنميته يف بالد 212777قدره  ا  مالي ا  املهدي أنه مطنح موالي علي مبلغ

مكطنه ألحد العمالء احملليني من " غاو"، لال أن موالي علي صرح بأنه عطندما وصل ل ى السودان
، ونتيجة لسوء األحوال زندر وكامن ورنع بدوره ل ى تواتأنل التبضع له من املدن السودانية ك

السياسية هطناك من لقدام السلقات الفرنسية عل  مصادر  أموال التجار، سلم العميل ملوالي عبد 
فرنك أثطناء توانده بالسودان 272777مبلغ  -أخ موالي املهدي-الكرمي بن موالي أمحد 
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التجار ، فةام موالي علي يقالب حبةه من الربح بعد تضمني دعواه شهاد  يف  ا  باعتباره شريك
تثبت متانر  العميل باألموال، فةابله موالي املهدي بشهاد  مطنةولة من العميل يثبت فيها أن هذا 

فرنك لشراء السلع بالسودان 272777األخري مل يستعمل األموال اليت مطنحت له واملةدر  بـ 
لكرمي ومل يشقرتي اها شيئا، وبعدم ثبت ذلك للةاضي حكم بعدم ثبوت الربح سلمها ملوالي عبد ا

 .  1فرنك الباقية بيد موالي املهدي 17777فرنك، ولمنا يثبت له يف 272777ملوالي علي يف 
، وهو ما ساقته لطنا الةضية اسد  والديوناملعامالت املالية الف لن من بواعث الطنزاع األخرى

، حيث أقرض األول الثاين امل امللةب بوقلب مع أمحد بن قدور من سايلالدائر  بني حممد بن س
يف معاملة اجارية ريبوية، مل يةر اها الةاضي ورفضها باعتبارها خمالفة  ودور 277قدره  ا  مالي ا  مبلغ

لرمحن، ، ويف حالة أخرى تطنازعت عائشة بطنت احلاج القيب مع ابن أخيها حممد بن عبد ا2للشرع
يف نطنان اشقرتته من أخيها عبد الرمحن، وذلك بعدما قامت  3بعد مقالبة األخري اها باإلقالة

بالصياح يف نامع اجلمعة عل  أخيها الذي باع ملكه وكثرت عليه الديون بسبب فساد رأيه، مث 
ن سددت ديونه وأنفةت عليه، مث قام االبن يدعو ل ى اإلقالة يف البيع حسب الوعد املةدم م

 بني نزاع يف صور  أخرى حدثو . 4عائشة ألخيها فرفض الةاضي طلبه ألن الوعد ال يةض  به
حيث  مع أمحد بن أمبارك بوعيس  كالمها من عرش زاوية كطنته موالي احلبيب بن موالي لمساعيل

 كيل امة قبض مطنه ا  يتمثل يف مخسنيني يتضمن األول ديطنتةدم موالي احلبيب ل ى احملكمة برمس
، فادع  أمحد ودور 227بـيةدر  ا  مالي ا  ، ورسم ثان  يتضمن قرضورأس املال فةط واملةدر مبائة دور 

فأونب الشرع عل  الغرمي ميني "أنه دفع ما عليه من الدين، وادع  موالي احلبيب بةاء اجلميع 
صالح تشقري مجيع املقلوب ولسةاط اليمني فقرتاضيا عل  ذلك ، فطناشدمها مريدوا اإل"الطنصاب
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يتم  ودور 92كيل امة و   12وقباله، وبعد عةد الصلح بيطنهما بةي بذمة أمحد بن امبارك بعيس  
 .1دفعها يف اآلنال احملدد 

ومن بواعث الطنزاع املايل األخرى التفريط يف األمانة املالية من طرف األمني، ومقالبة ذوي 
حملمد  األمانة اليت مطنحها ااهالك حممد بن أّب الصاحل يف تونس :بأموااهم، وكطنموذج لذلك احلةو 

وصحبته أربع مائة  أت  من تونس"بأنه  عبد اهلل من أنل تسليمها ألوالده، وأقر حممد عبد اهلل
، وللتأكد من أقواله طالب "والد ااهالك املذكور وهرقت من بني يديه بال تفريط مطنهأمانة أل ودور 

الةاضي بشهاد  العدول واجلماعات يف شخص األمني، وبعدما ثبت لدى الةاضي عدالة وأمانة 
نصف األمانة ل ى  ، نطنح باحلكم ل ى الصلح بيطنهما، عل  أن يدفع حممد عبد اهللحممد عبد اهلل

 .2غاية متام شهر من احلكم
ويف ختام الفصل ميكن الةول أن السياسية الضريبية الفرنسية املطنتهجة بتوات متيزت بالتطنوع 

والطنخيل باعتبارمها عصب احليا  يف الواحات  ـريڤـاڤلفـوالشمولية، حيث مست الضرائب أول األمر ا
،  ـانڤرل ى  ، وفرضت ضرائب أخرى عل  كل الةوى الشغيلة يف اجملتمع التوايت من تسابيتالتواتية

كما ألزموا األهايل بدفع ُقوهتم من الةمح والتمور نربا ل ى اجلمعية التعاونية والةوافل التجارية 
من الرسوم اليت تدفع ل ى اخلزيطنة من طرف اجلماعة أو الشمالية، ومل ُتستثن العادات والتةاليد 

أحفاد الشيخ عطند كل موسم احتفايل، واألده  واألَمّر أن اإلدار  الفرنسية كانت عل  علم حبالة 
السكان املزرية وقلة املعيشة، لكطنها فضلت لثةال كاهل السكان بالضرائب والرسوم املتطنوعة مما 

من خالل جلوء السكان ل ى بيع ممتلكاهتم من ماء وأرض زراعية  ساهم يف زعزعة استةرار اجملتمع
ألن اجلطنات مل  قصد تسديد ما يةع عل  عاتةهم من ضرائب، وهطناك من فضل ااهجر  من توات

 . تعد تكفي لتأمني لةمة العيش وتسديد الضرائب يف وقت واحد
ني أفراد اجملتمع يف اجملال خاصة ما تعلق شكلت التعامالت اليومية داخل الةصور بولةد 

وما ارتبط اها من معامالت، أبرز صور الطنزاعات املبسوطة يف سجالت احملكمة  ـار ڤالفـمطنها ب
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يف ظل تدهور املعيشة وتعدد الضرائب املفروضة األهايل برزت ة خالل املرحلة االستعمارية، الشرعي
ا وبواعثها، ورغم دور اجلماعة التواتية يف حل الطنزاعات االقتصادية اليت اختلفت يف درناهت

االقتصادية من بيع وشراء وخراصة ومعاوضة ومغارسة، لال  اخلالفات البسيقة املتعلةة باملعامالت
أن سجالت املطنازعات تعج بالعديد من اخلالفات ذات القابع االقتصادي واليت أخذت فيها 

الفردية، وذلك ملا مثله املاء يف الواحة من أمهية خاصة حصة األسد من الطنزاعات اجلماعية و  ـار ڤالفـ
الواحد  أو بني أرباب فةارات متجاور ،  ـار ڤالفـوتربز هذه الطنزاعات بني أرباب  لدى مالكه،

وكانت أراضي البور والطنخيل . ل ى السواقي واجملاري املائية ـار ڤالفـويطنتةل اخلالف مع املاء من 
ا آخر للمطنازعات كما مل تةتصر أيضا الطنزاعات عل  قصر واحد ولمنا واملعامالت التجارية مسرح

 .  تعدته لتشمل خالفات وصراعات بني مجاعات قصورية متجاور 
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  0092-0011: بعد إمتام دراستنا االجتماعية واالقتصادية عن منطقة توات يف الفرتة
صواًل إىل مرحلة و م بدءاً، و 00وذلك بتسليط الضوء على اخللفية التارخيية للمنطقة أواخر القرن 

ما  إاحا  توات بالتنيي  اخلا  بانمناق  انجنوبية، وبعدالل الفرنسي للواحات الصحراوية، مثاالحت
فصَّلنا يف جوانب ااحياة االجتماعية واالقتصادية يف ظل االحتالل الفرنسي، بناًء على ما جادت 
به عقود احملكمة الشرعية والوثائ  األرشيفية، توصلنا يف النهاية بعد الدراسة والتحليل إىل مجلة من 

 :النتائج هي كاآليت
بعد رجحنا و اجملال انجغرايف لتوات،  اختالف واضح بني انمؤرخني والباحثني يف حتديد وجود -

جاءت يف سيا   رقان العتبارات موضوعية وتارخييةمن تسابيت إىل  توات متتدمنطقة  الدراسة أن
 .الدراسة

 التساقط قلة   من حيث   ،انمناق  الصحراوية األخرى عنتوات يف مناخها وسطحها ال ختتلف  -
ات قبيعية دفعت مبعيق صحراوية صورة بيئةلنا الغطاء النبايت، وهو ما يعكس ندرة و  انمطري

 .يف انمسار انموازي لواد مسعود حمصورة السكان إىل تشكيل جتمعات قصورية
حيمد "نتيجة ليهور فتنة  ،م حالة من انعدام األمن91يف النصف الثاين من القرنتوات  عرفت -

ت على بعضهما مااعتداءات وهج، حتولت مع الوقت إىل ابني جمموعات قصوره" وسفيان
البعض، فأصبحت هبذه الصورة توات يف آخر هذا القرن تشهد اصطفافًا على أساس االنتماء 

، ومع جتذر هذا الصراع الفئوي تسلط على السكان عدو خارجي "اليحمدية أو السفيانية"للفرقة 
كانة توات العلمية يف تراجع م مجيعاً  وي منيع ومحيان، سامهوا القبائل البدوية من الغناةمة وذمتثل يف

 .واالقتصادية
وفرنسا يف هناية القرن التاسع  بني انمغرب حلبًة لصراٍع دبلوماسي الواحات الصحراوية كانت -

هلذه ، واستناد إىل 9481عشر انميالدي، خاصة بعد توقيع معاهدة اللة مغنية بينهما سنة 
 ةالصحراوي الواحاتفرنسا اعتربت احملتلة والسلطة انمغربية،  انجزائرعاهدة ال ي رتمت ااحدود بني انم

  .من الرتاب الفرنسي يتجزأجزءاً ال  انجزائرية
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يف النصف الثاين انمغامرين و  البعثات العلمية توافد العديد منعرفت توات والواحات الصحراوية -
اجتماعية واقتصادية استخدمتها فرنسا  وحبوث يف وضع دراسات أسهموا بدوره  ،م91من القرن 

 .نطقةا انماحتالهل ما بعد يففي
ن شيوخ حول الزعامات احمللية م نطقةانم سكان التفَّ  اإلدارية يف ظل غياب القيادات السياسية -

ومات ومادية يف انمقا ، وقدموا تضحيات بشرية(حيمد وسفيانفرق ي  من)الطر  الصوفية والقياد 
ال ي نشرهتا  وجهةانم الدينية ومل يستسلموا للتهديدات والفتاوى الشعبية، رغ  قلة العدد والعتاد،

مبعاونة الغناةمة  ة، فقد شارك سكان توات يف معارك تيدكلت، وخاض قايد بودالقوات الفرنسية
أجل الدفاع  غري متكافئة، توضح مدى االستماتة من موقعةمعركة قاحنة ضد القوات الفرنسية يف 

   .عن الوقن
يف التنيي  اإلداري هلا، وف  ما  واضحة شهدت الواحات الصحراوية بعد احتالهلا تعديالت -

ث مت وضع توات يف البداية ضمن إقلي  الواحات الصحراوية، مث ياقتضته التطلعات الفرنسية، حب
 مت تغيري التنيي  اإلداري القدميإقلي  عني الصفراء، ومع بروز أمهية الصحراء االقتصادية والعسكرية 

، وإنشاء عمالتني بكل من الساورة والواحات "أقالي  انجنوب انجزائري"بإلغاء ما كان يعرف بـ
  .الفرنسية عن قري  وزارة الصحراء تتبعان مباشرة للحكومة

مستوى  متواجدة علىال ي كانت ىل احملافية على السلطة التقليدية إاإلدارة االستعمارية  سعت   -
، "الكبري"وال ي يرأسها شيخ يلقب بـ ،بفكرة نيام انجماعة التواتية اقبوهلاألعراش والقصور، وذلك ب

يتمتع الذي  "القايد"حتت سلطة ، وتكون هذه انجماعة مسؤولة عن تنفيذ قرارات السلطة الفرنسية
 .قةمع حاك  انملح انمباشر ااح  يف التواصل كما لهبامتيازات معنوية ومادية،  

حتت مسؤولية القايد،  للعرش االنتماءتشكيل جمموعات قصورية على أساس بعد االحتالل مت  -
 .91الذي عرفته توات خالل القرن( حيمد وسفيان) بدال من التنيي  الفئوي

عرفت توات كغريها من انمناق  الصحراوية مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، بعد ااحرب  - 
جراء بروز األمهية الكربى ال ي اكتسبتها الصحراء بعد اكتشاف البرتول واختيارها  العانمية الثانية،

 .مناسباً إلجراء التجارب النووية اً مكان
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وكانت البداية ، 9111 بالثورة كغريها من انمدن الصحراوية إىل غاية سنة تواتتأخر التحا   -
بعمليات عسكرية مبناق  العر   فيها كةمث انمشار قبل الثورة التحريرية بتأسيس اخلاليا السياسية 

 .الكبري الغريب
، من مشروع فصل الصحراء عن الشمال من األعيان وانمشايخ والسكان موقفا بطوليا اختذ -

التمسك و  ال ي عملت فرنسا على الرتويج هلا اياتعوالد تخالل عدم االنسيا  وراء انمؤامرا
 . مبطلب وحدة الرتاب الوقين

العمل السياسي انمتعل  بإفشال مشروع فصل  انجنوبية بأمر من ااحكومة انمؤقتة ت انجبهةتبنَّ  -
العمل اللوجيس ي انمتمثل يف هتريب السالح لفك فا  على وحدة الرتاب انجزائري، مث الصحراء وااح

 .افتضاح اخلاليا انمدنية والسياسية يت ّ  مع حتّري السرية حىت الالعزلة عن واليات الشمال، 
غ  القوانني والشروط ال ي ل القضاء الشرعي نقطة حمورية يف السياسة الفرنسية بتوات، فر كّ ش   -

ال ي  الساب  مع بعض التغريات فرنسا يف هذا الباب إال أن القضاء بتوات استمر بشكله سنتها
 .سالميالقضاء اإل تصا مست جماالت اخ

، وعلى شهادة انمذهب انمالكييف  الكتب على أمهاتالقضائية  استند القضاة يف أحكامه  -
 .انجماعة التواتية مبساعدة واجملموعات القصورية وذلك  حسب انمناق العدول انموزعني

حبك   مرحلة االحتالل الفرنسي على توات قيلة القضاء يف العائلتني البلبالية والبكرية استمر -
ببعدمها التارخيي  وتيمي بفضل انتمائهما إىل حاضريت متنطيط انمستوى العلمي لألسرتني، وأيضاً 

ن بقاء القاضي يف منصبه مرهون إما بعجزه أو وفاته، حبيث أ مع. وثقلهما السياسي واالقتصادي
  .زل من القضاة الذين تربعوا على منصب قضاء احملكمة الشرعيةال يوجد من ع  

ة الرتباقه باألعراف والتقاليد، بقاء التقسي  الفئوي للمجتمع التوايت خالل انمرحلة االستعماري -
يف انمناصب القيادية  حصرأن اإلدارة الفرنسية مل تتدخل يف األمر وإةما كرسته من خالل كما 

هذه  بقاء ارانمتنفذة التقليدية، لكنها بتدخلها يف جتارة العبيد قوضت بذلك دعائ  استمر  العائالت
مع هناية الفئة، مما ساه  بشكل كبري يف ضمور هذه الفئة ضمن التقسي  الفئوي للمجتمع 
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ت يف مشال عرش استقر كما برزت فئة الشعانبة خالل هذه الفرتة مع جمموعات أخرى   .االحتالل
 ". ِفالج تيمي"شكلت ما أصبح يعرف حاليا بـو  تيمي
ااحياة اليومية داخل القصر، مبساعدة جمموعة من األعوان  انجماعة التواتية على تسيري أشرفت -

ذوي اخلربة والكفاءة، وتتشكل ابتداًء من شيوخ القبائل والعشائر انمتواجدة بالقصر، وقد استمرت 
انجماعة يف نفس انمهام التقليدية بعد االحتالل الفرنسي، لكن حتت سلطة القايد انمعني من قرف 

  .ي لنفس انمنطقةة وانمنتماإلدارة الفرنسي
بأسلوب تشاركي، يتس  بنوع من الدميقراقية العرفية انمتف   مهامهامارست انجماعة التواتية  -

عليها، يف ظل وجود أعوان لديه  خربة بانمكاييل واألوزان وانمقاييس يسهرون على تنفيذ قراراهتا، 
 .األمر الذي ساه  يف ضبط ااحياة اليومية داخل القصور

مبهام اجتماعية تتعل  برعاية مصاحل الفئات الضعيفة واهلشة،  التواتية نجماعةا اضطلعت -
يف   تتداولواإلشراف على مراسي  الزواج، وإدارة األحباس ال ي حتت يدها، ويف انجانب االقتصادي 

 (.البور) رض الزراعية أو البيضاءوملكية األ كل ما يتعل  بالفقاقري
كان خالل سنوات االحتالل سوءًا بفعل فرض الضرائب على لسدادت ااحالة انمعيشة لاز  -

 .مترقمح وشعري و من  الزراعية السكان مقدِّرات
ت  تربيته يعية وعلى ما على ما جادت به الطبيعة من مواد زرا يف غذائه  اليومي السكان اعتمد -

 .من ماشية
 ئيةاانمواد الغذ سعاراع أارتفو  درةإىل ن ااحرب العانمية الثانية أثناء أدت األزمة ال ي ضربت توات -

 .الدفع بالبعض إىل اهلجرةو  إىل أكل ااحشيش وانجراد السكانمما اضطر 
نيرا  هجرة واسعة حنو مناق  أخرى داخلية وخارجية، خالل هذه انمرحلة شهدت توات -

اهلجرة حنو األمر الذي دفع بالعديد من الشباب إىل نمعيشة مع ارتفاع الضرائب الفرنسية، ا لضعف
حنو  ه انمدن بفضل ما توفره من مناصب عمل وبفضل الراتب احملصل عليه، وكانت قبلة أغلب

 .كانمغرب وتونس  جماورةكتيارت وسعيدة وتلمسان أو حنو بلدان   انمناق  الشمالية من انجزائر
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ذلك و  يف تصدُّع البناء األسري،قويلة  غياب الزوج عن أسرته نمدةاهلجرة و ظاهرة  سامهت -
هجرة الرجل من  نعكسوميكن أن ت طلب الزوجة للطال  بدافع غياب رب األسرة وانعدام النفقة،ب

بيع أمالك ابنها أو زوجها  الزوجة ال ي ال جتد ما تقتات به فتلجأ إىلعلى األم أو البيت بالسلب 
 .فل حباجياهتا األساسيةالغائب لتتك

هذا النوع  حيث يستخدم ،يف وسط اجملتمعات القصورية اً شائع اً ممارسة الطب الشعيب أمر كانت   -
بوسائل  هاري حتض يت  ال يو من الطب مستخلصات األعشاب وانمعادن ال ي توفرها البيئة الصحراوية 

 .بعد معرفة نوعية مرضه بني عضوي ونفسي وتقدم للمريض يف شكل سائل أو مره ، بسيطة
يف انجانب الصحي انتشار عدة أمراض وأوبئة، قضت على الكثري من السكان،  تواتعرفت  -

يف عاصمة  نشاء مستشفىوقد حاولت السلطات االستعمارية التدخل يف هذا اجملال من خالل إ
توزيع األدوية، إال أن ذلك مل مع   االستشارات الطبيةتقدميو  القيام حبمالت قبيةمن أجل  انملحقة

يف هذا أن ما قامت به فرنسا و مينع من ظهور عدة أوبئة فتاكة بني السكان من حني آلخر، 
  .ال ي تصيب السكان واألمراض انمعدية من األوبئة جنودهاهو من باب محاية  انجانب

 التعالي  اإلسالمية، وانمنسجمة مع اصة بالزواجاخل هوتقاليد هعادات علىاجملتمع التوايت حافظ  -
 مل يكن تعددياً اجملتمع التوايت تبني من الدراسة أن منه على تكوين أسرة متماسكة، و  حرصاً  وذلك

متاشياً ألسباب اقتصادية تتعل  بكلفة انمعيشة انمرتفعة، وأيضا  يرجع ذلكو  ،إال يف ظروف استثنائية
جديد  ظاهرة بروز اخليار، إال أن هذه انمرحلة شهدتال تدع  هذا ال ي جتماعية الامع األعراف 

نطقة مبواستقرار أغلبه   ،ياتمن فتيات توات زائريني يف انجيش الفرنسيانج اجملندينزواج ب تتعل 
  .  تيمي فالج

اجتماعية واقتصادية يف بيئتها  إسهامات مل تكن انمرأة التواتية حبيسة بيتها بل كانت هلا -
تأسيس الزوايا والتحبيس عليها،  يف قر  أبواب اخلري والصدقة بالرجل  اركتهاوذلك مبشالقصورية، 

 .كما لعبت دورا إجيابيا يف ممارسة النشاط االقتصادي كالبيع والشراء والتملك واإلجيار
وانمرأة باس السكان الذي أضحى عملة نادرة، بيالهلا على لألقت اليروف انمعيشية الصعبة  -

متتلك عباءة واحدة من الصوف حملية الصنع تلبسها يف الشتاء أن  بإمكاهناكان احمليوظة  
 (.بال نعال) حافيني قدمنيب ية، والصفة السائدة هي السرير للغالبأما ااحذاء فال يتيس ،والصيف
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، حيث استخدمت انمرأة ااحناء الصنع واإلنتاجلية حم يف زينتها مواد استعملت انمرأة التواتية -
تتزين به يف األفراح  ، أما ااحلي الذيالسمن يف تصفيف شعرها واستخدمت رجلني،وال لليدين

 .معيمه من معدن الفضةوانمناسبات ف
باعتباره غري قادر على معرفة الصواب من  القاصر على مصاحل الطفلحرصت انجماعة التواتية  -

 .ومحاية أمالكه يتهحبما اخلطأ، وخاصة إذا كان الطفل يتيما عندها يكون ااحر  مضاعفاً 
، وذلك العتبارات عديدة النوعيةقيمة و اليف  ةتجانسم ال ي حيددها القاضي نفقة الطفلمل تكن  -

عدم التساوي يف مستوى انمعيشة وقيمة األمالك احملصل عليها، وأيضا التغري ااحاصل يف : منها
 .نميةااحالة االقتصادية العامة بتوات نتيجة األزمة االقتصادية وااحرب العا

الرتكة، اهلبة، التحبيس، العمرى، ) متعددة األسرة وف  قر  بني أفراد انتقال انملكية لقد أّشر -
انتهاج  يعكس ، كماانمتينة العائلية العالقات إىل (والتصيري ،البيع، انمعاوضة، الوصيةالصدقة، 

ني نمعي أفرادبقاء انملكية داخل األسرة أو لدى  إىل حماولة ضمان يف توات ااحبس األهلي بكثرة
 .لكية من داخل األسرةأو بغرض عدم السماح خبروج انم ،الباقنيوحرمان 

عرفت األسرة التواتية جمموعة من النزاعات اختلفت يف قبيعتها ومستوياهتا، من اخلالفات  -
 إىل النزاع حول انمعاشرة، وصوالً بسب ظاهرة غياب الزوج أو سوء  ،الزوجية انمفضية إىل الطال 

كانت انمرأة أيضا ختلع نفسها من زوجها مبا تقدمه   كما ضانة األقفال بعد الطال ،حو  الصدا 
 .بعد تفاق  اخلصام وفشل حماوالت الصلح بينهماأو تتنازل عنه من مال، وذلك 

خاصة يف جمال الرتكة واستغالل ينتقل النزاع يف انمرتبة الثانية داخل األسرة إىل األبناء واألحفاد  - 
 .أمالك األبناء، أو حماولة حرمان فئة من الرتكة وهي مستحقة هلا

مانة والديون انمتأخرة، يف حفظ األ :برزت نزاعات أخرى مع أقراف خارج العائلة متثلت بواعثها -
اليتامى أمالك الزوايا و  ة على أحباس من قرف القاضي وانجماعبني الوكالء انمعينني والنزاع

 .انمعتدين على أمالك هذه الفئةمن خصومه  مع  والسفهاء
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عادات وتقاليد خاصة يف قريقة االحتفال بانمناسبات الدينية كانمولد النبوي بتوات  متّيزت -
الزهاد للشيوخ و ( انمواس ) الشريف وعاشوراء لرمزيتهما الدينية والتارخيية، وإقامة الزيارات

ن خالل تقديس م العامة واضحة على انتشار التصوف يف ااحياة داللة تدلُّ والصااحني، وال ي 
رسوم ، ونيرا لتعل  السكان هبذه انمواس  فقد حرصت قيادة انملحقة على وضع األضرحة وانمزارات

 .خاصة هبا يت  تسديدها للخزينة قبل انطال  الزيارة ضريبية
إىل متجيده   دفع بسكان تواتالصااحني يف حياهت  وبعد مماهت  إن االعتقاد بربكة األولياء  -

و لدفع بعض وتعييمه  قمعا بربكته ، وحماولة استجالب هذا الربكة لقضاء بعض حوائجه  أ
ذه األضرحة تأثري كبري على الذهنية التواتية خاصة عند هل ، فأصبحانمصائب وانمضار عنه 

طلب من الشخص انمته  حىت ينفي التهمة عن نفسه بأن يؤدي اليمني يف اخلصومات، حيث ي
 .ضريح ويل مشهور بانمنطقة

يف حتقي  التكافل االجتماعي والتعاون بني فئات اجملتمع  نفا  اخلريي دور هامكان ألوجه اإل -
ومياهره انمختلفة وانمتمثلة يف رعاية األقفال والفقراء  من خالل صوره انمتعددة، داخل توات
 .انمساجد والزواياعلى  حبيسواأليتام والت

أن انمتف  عليه أهنا وجدت منذ نشأة  إال ـارةڤـالف بتأسيس محول من قاالبارز ختالف الا رغ  -
وأن من قام بتأسيسها كان يسكن بانمنطقة قبل  ،انمناخ الصحراوي وقسوةاإلقلي  التوايت لصعوبة 

بعد مدة إىل  اهتدىو  انمياه  غري السطحية انجفاف، ودفعته ااحاجة انماسة إىل البحث عن مصادر
 .، وال نستبعد هنا أن الفكرة أتت إىل انمنطقة من مناق  أخرىـارةڤالفـنيام 

أما من  انمسلقعة وانمونتة والعادية، إىل على أساس انميل وقر  التوزيعتوات  يف ـارةڤالفـ تصنف -
فقاقري ب نوع ثالث يعرف إىل باإلضافةحيت تقسي  مياهها فتنقس  إىل نوعني الوقتية وانمشطية، 

 .اخللط
 ايا مبطنة دعائية ترجو من خالهلانو  يف خمتلف اجملاالتمولة انمشاريع من انم فرنسا دفهلكان   -

شأن يف أية مفاوضات مستقبلية متعلقة بستخدامه من أجل ا ،سكان تواتوتعاقف كسب والء 
 . انجزائرية الصحراء
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رغ   ـارةڤالفـ وماء الزراعية األرضمن  معتربة ملكية اكتساب على "ااحراقني"عدم قدرة فئة إن  -
  وال ي ،شروط التعاقد غري انمتكافئةإىل  باألساسيرجع  ه  يف الواحات وعمله  قيلة قرونأقدميت
من عمله ال يكفيه   الواحد هل  صِّ أمام امتالك ااحراقني لوسائل اإلنتاج، فما حي   اً تقف عائق كانت

 .ـارةڤالفـلتوفري قسط منه لشراء انماء يف 
ال ي يكون ة و شيغلب عليها ةمط الزارعة انمعية يف الواحات بني أشجار النخيل، ويمتارس الزراع -

على  ويت  إعطاء األمهية الكربى لغراسة النخيل، منها حتقي  نوع من االكتفاء الذايت األول الغرض
  .ت والبيوتداخل انجناتربية انماشية ضافة إىل إ ،لسكانل أساسي غذاء اعتبار ما متثله التمور من

من  والعامل من جهة انماءمالك األرض و  مالكنمنفعة بني ااستغالل و  مت وضع آليات للتعاقد -
وال ي تكون وف  جمموعة من  ،مياه الفقارةللمساحة الزراعية و  قصد االستغالل األمثل جهة ثانية

 .سةر اغوانم اخلراصة واخلماسةك األحكام الشرعيةاألعراف انمستندة إىل 
إىل  العليا انممتدة من تسابيت توات: من الناحية الزراعية إىل منطقتني أساسيتني تنقس  توات -

 متتاز بزراعة وال ي ـانڤإىل ر وال ي متتاز بإنتاج التمور، وتوات السفلى انممتدة من زاوية كنته تامست
حماصيل معيشية وأخرى  فتتوزع إىلاحملاصيل الزراعية انمنتجة يف الواحات  ااحبوب وااحناء، أما

 .جتارية
دع  اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعية اإلنتاج من خالل إدخال  ةحاولت السلطات الفرنسي -

ومن بني انمسامهات انمقدمة يف هذا  حتسينات حديثة وإقامة جتارب زراعية ميدانية حتت إشرافها،
 .تمدة الصناعية يف عملية الزراعةانجانب إدخال األ

بني صاحب ملكية انماء واألرض  لتعاقد يف تواتأنيمة ا شيوعا يفيعد نيام اخلراصة األكثر  -
ـارة ڤويقوم هذا النيام يف أجبدياته على كراء ماء الفـ من جهة وبني انمخر  من جهة ثانية،

للمخر  مقابل عدد معني من الزرع أو التمر أو النقد، وميكن أيضا أن يت  ختريص األرض بنفس 
بعدد معلوم من السماد الطبيعي، وعلى هذا فإن اخلراصة ( ختريصها) انمقابل، كما يت  كراء انمنازل
 .ء واألرض وانمسكنيف معيمها تتعل  خبراصة انما
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بني انمالك األغنياء وغريه  من فئات اجملتمع،  شركة انمغارسة نياما مت التعامل به يف توات تمثل -
س نصف األرض والنخيل بعد غرسها وعند بداية ر االعرف يقضي بأن مينح انمالك للغوكان 

 .يل انمثمرة مع تعهدها بالسقي والرعايةاإلمثار، وتكمن مهمة الغارس يف زراعة خمتلف النخ
، من مواد فالحية ومعدنية خام سخرها ة يف بيئتهااحريف بتوات مع انمواد األولية انمتواجدتكيف  -

ذلك  يف إقامة صناعات تقليدية كالصناعة النسيجية والفخارية وانمعدية وااحجرية، مستعمال يف
 .ااحديثة وليدة الثورة الصناعيةت بالصناعا أدواته التقليدية غري متأثر

بعد إهناء إشغاله يف  الصانع كانت أغلب ااحرف متارس يف أماكن ضيقة أو يف الشوارع، يزاوهلا - 
 . انجنان، باعتبارها عمال مكمال وليس رئيسيا

وبالتايل ااحيوانية،  وأالنباتية  وأانمعدنية منها سواء تعد البيئة التواتية فقرية من حيث انمواد اخلام  -
 .انعكس ذلك على نوعية انمصنوعات وقيمتها السوقية

صناعة النسيجية عن قري  توفري مادة الصوف من جهة العلى تشجيع  ةالفرنسيعملت اإلدارة  -
 الستقبال درارأب ةيمركز سو  خاصة منها الدكايل عن قري   انمنتجاتبيع تسهيل ومن جهة ثانية 

 .من قرف انمرأة التواتية انمنسوجات انمصنوعة حملياً 
استمرت ااحركة التجارية لتوات مع انمناق  انجنوبية والشمالية وذلك بعد توقفها زمن تثبيت  -

االحتالل الفرنسي بتشجيع ومراقبة من قرف ااحكومة الفرنسية، وال ميكن لتوات أن تكون منغلقة 
ونفس األمر بالنسبة للقبائل الرعوية  ،بسب احتياجها إىل مواد أساسية يف ااحياة جتارياً  على نفسها

، أما التجارة همايف الشمال ال ي حتتاج بدورها إىل مواد زراعية لتحقي  نوع من التكامل انمعيشي بين
السودان فقد شهدت حتوال جذريا بعد فرض فرنسا قيود على جتارة العبيد ال ي كانت تدر بالد مع 

 .زراعية وحيوانية أرباحا قائلة، واقتصرت على تبادالت نمواد
يتضمن خمتلف  بعاصمة انملحقة ةثابت اسوق بعد احتالل توات أنشأت السلطات االستعمارية -

 .ثانوية منتشرة عرب تراب انمنطقة أسوا كما كانت هناك   السلع،
نمعامالت السابقة ااستمرار  يف القائمة زمن االحتالل الفرنسيانمعامالت التجارية  أنيمة متثلت -

 .الوكيل التجاريو  بيع انمزايدة والتدليلوالشركة و  انمقايضة: تتمثل يفوال ي 
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اجملاورة تدرجييا ليحل حملها  األقالي بعد االحتالل الفرنسي للمنطقة تراجع التعامل بعمالت  -
 الريال والصلد، يف أغلب انمعامالت التجارية بتوات بأجزائه انمتمثلة يف الدورو و الفرنك الفرنسي

 .والسنتي ( الصرد)
مها يف تعامالهتا اليومية  االتغيري انمكاييل واألوزان فقد حافيت انمنطقة على استخدمل ميس  -

كالزجن والغرارة وااِحمل، واستعمال األوزان مثل القرياط والرقل وانمثقال، وللمسافات وانمساحات 
 .مون والسرحيةـڤاستعمل الذراع والقامة والـ

ة الضريبية الفرنسية انمنتهجة بتوات بالتنوع والشمولية، حيث مست الضرائب أول السياسمتيزت  -
األمر الفقاقري والنخيل باعتبارمها عصب ااحياة يف الواحات التواتية، وفرضت ضرائب أخرى على  

انجمعية إىل ق وهت   الضريبة من ، كما ألزموا األهايل بدفعلقوى الشغيلة يف اجملتمع التوايتكل ا
من الرسوم ال ي تدفع  االحتفالية العادات والتقاليد التعاونية والقوافل التجارية الشمالية، ومل ت ستثن  

 .موس  احتفايلإىل اخلزينة من قرف انجماعة أو أحفاد الشيخ عند كل 
حيث فرضت ضرائب على  االقتصادية، مت حتديد النيام الضرييب مبا يتواف  مع خصوصية توات -

وانجمعية اخلريية ( انمكس) Taxe الطكسرسوم الزيارات و و  ،البزرة والكريف منها ضريبة اإلنتاج
 .ورسوم انمواس  االحتفالية

إثقال كاهل السكان بالضرائب والرسوم انمتنوعة مما ساه  يف زعزعة  إىل اإلدارة الفرنسية عمدت -
استقرار اجملتمع من خالل نجوء السكان إىل بيع ممتلكاهت  من ماء وأرض زراعية قصد تسديد ما 

حماولة التخفيف عن  تلجأ انجماعة التواتية يف أحيان كثرية إىلف .يقع على عاتقه  من ضرائب
 .كل سكاننيابة عن   قصد تسديد الضرائبألرض التابعة للقصر بيع مساحة من اب السكان

األهايل ال ي  على تدهور انمعيشة وتعدد الضرائب انمفروضة يف ظل برزت النزاعات االقتصادية -
اختلفت يف درجاهتا وبواعثها، ورغ  دور انجماعة التواتية يف حل اخلالفات البسيطة انمتعلقة 

 وشراء وخراصة ومعاوضة ومغارسة، إال أن سجالت انمنازعات تعجّ  بانمعامالت االقتصادية من بيع
، وذلك نما حصة األسدمنها الفقارة أخذت بالعديد من اخلالفات ذات الطابع االقتصادي وال ي 

وتربز هذه النزاعات بني أرباب الفقارة الواحدة  .الكانم الواحة من أمهية خاصة لدى مثله انماء يف
 . إىل السواقي واجملاري انمائية متجاورة، وينتقل اخلالف مع انماء من الفقارةأو بني أرباب فقارات 
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عات كما مل تقتصر أيضا از انمعامالت التجارية مسرحا آخر للنكانت أراضي البور والنخيل و  -
 . على قصر واحد وإةما تعدته لتشمل خالفات وصراعات بني مجاعات قصورية متجاورة

ويف ختام هذه الدراسة ال ي اختذت من سجالت احملكمة الشرعية منطلقا هلا للبحث يف 
أن نقرتح االستعمار الفرنسي، ميكننا  فرتةجوانب ااحياة االجتماعية واالقتصادية لتوات خالل 

 :هي كاآليتالتوصيات  جمموعة من
خمابر البحث وقلبة الدراسات العليا سجالت احملكمة الشرعية منطلقا لتسليط  ضرورة تبين  -

الضوء على كل ما يتعل  بتوات خالل انمرحلة االستعمارية نما حتتويه هذه السجالت من معلومات 
 .تارخيية واجتماعية واقتصادية قيمة تغطي خمتلف جوانب ااحياة اليومية للسكان

نيرا لقيمتها  وإنقاذها انمصادر احمللية انمخطوقة إىل التحقي  وانجمعحاجة بعض التأكيد على   - 
 .لشيخ البكري بن عبد الرمحن التوايتل "ديوانال"خمطوقة مثل  العلمية والتارخيية

 السياسة الضريبية الفرنسية بتوات: مستقبالً  للدراسة والبحثحها اال ي ميكننا اقرت انمواضيع  منو  -
 -ة من خالل سجالت احملكمة الشرعية انمرأة التواتي – وانعكاساهتا االجتماعية واالقتصادية

  .القضاء الشرعي بتوات إبان االحتالل الفرنسي
ونأمل يف األخري أن تكون هذه الدراسة نافذة لدراسات جامعية أخرى تتناول جوانب مغمورة من 

 .على السجالت والوثائ  األرشيفيةدة يف األساس ومعتمِ  ،حياة اجملتمع التوايت



 

 

 
       

قــــــــالحـــالم   
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 (الجزء الشمالي) هاقصور و  توات خريطة (: 1)الملحق رقم

 
Devors: Le Touat, p226. (بتصرف)  
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 (الجزء الجنوبي)  هاقصور توات و خريطة (: 2)الملحق رقم

 
Devors: Le Touat , p227. (بتصرف)  
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 (إقليم عين الصفراء)موقع ملحقة توات (: 3)لملحق رقما

 
Devors: Le Touat, p225. (بتصرف)  
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1343-1331الصفحة األولى من سجل األحباس والتركات (: 4)الملحق رقم
1 

 
                                      

 .صورة من التقاط الطالبال 1
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1سجل الرسائل واالستدعاءاتصورة الصفحة األولى من (: 5)ملحق رقمال
 

 
  

                                      
 .الصورة من التقاط الباحث 1
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 1نماذج لعقود القضاة البلباليين ضمن الملفات البالستيكية(: 1)الملحق رقم

 
  

                                      
 .الصورة من التقاط الباحث 1
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 1بعض صفحات سجالت المحكمة الشرعيةنماذج لحالة  :(7)الملحق رقم

 
                                      

 .الصورة من التقاط الطالب 1
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 1مراسالت ملحقة توات بشأن األحباس الخاصة بالمساجد(: 8)الملحق رقم

 
                                      

 .ثحابلا طاقتلا نم ةر و صلا 1
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1(تسابيت)قصبة قصر لعياد  (:3)لملحق رقما
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 2قصبة قصر بوعلي عرش زاوية كنته(: 11)الملحق رقم
  

                                      
1 Devors: op.cit, p244. 
2 Ibid. 
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1313أة بتوات سنة لباس المر (: 11)الملحق رقم
1 

 
 2لباس الفتاة بتوات(:12)الملحق رقم

 
  

                                      
1 Ibid, p244. 

 Ibid, p248.امليسورة  من خالل لباس الفتاة يف الصورة يظهر أهنا تنتمي إىل إحدى العائالت  2
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 1إلى فقهاء توات وقورارة وتديكلت 1315رسالة من العقيد البرين سنة (: 13)الملحق رقم

                                      
 .، خزانة الرقاين، بودة، أدرار3/8/5091، د ر، رسالة إىل فقهاء توات وقورارة وتيدكلت: العقيد البرين 1
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 1قيمة ضريبة البزرة على سكان قصر ملوكة عرش تيمي (:14)الملحق رقم

  
 

                                      
 .(باللطاط اقلتا من ةر و صلا).وثيقة ضريبة بزرة قصر ملوكة، خزانة سيد احلاج البلبايل، ملوكة، أدرار، اجلزائر 1
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  1لكريم بن عبد الحق البكريالقاضي والمؤرخ الشيخ محمد بن عبد ا(:51)الملحق رقم
 (م1355/هـ1374ت)

     

                                      
 .أدرار، اجلزائر، متنطيط، (حفيد القاضي)صورة بيد احلاج عبد الرمحن بكراوي 1
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 1(وقف)رسم حبس(: 11)الملحق رقم
 5091ماي  55احلمد هلل وحده تسجيل رسم تاريخ يوم 

أشهد من سيضع امسه آخر رقمه الربكة السيد أمحد بن حممد أنه حبس مجيع ما على ملكه، 
د وعبد القادر وسامل وعبد الرمحن وملوك ومن على أبنائه الذكور دون اإلناث املوجودين منهم وهم حمم

معروف أو حمدود مع سقيه من املاء أربع عشرة حبة وعشرة قراريط وأربعة عشر قرياطا  مبا هو ،سيوجد
مع سقي اجلنان مع السقي املذكور لسلكة جده عبد القادر زايد على العدة، وذلك مبنافعه ومرافقه 

س ذلك عليهم وعلى أعقاهبم وأعقاب أعقاهبم ما تناسلوا حب   ،نهوكافة حقوقه الداخلة فيه واخلارجة ع
وال مدخل فيه لألبناء مع وجود اآلباء ومن مات منهم من غري عقب رجع نصيبه  ،وامتدت فروعهم

وال مدخل فيه  وإن انقرضوا عن آخرهم رجع زاوية لألضياف ،على الباقني منهم على الشرط املذكور
ن بقيت يف الدار من بنات الصلب تعيش فقط بال شرط وتلبس مدة  سوى م ألوالدهنلإلناث وال 

كوهنا يف دار والدها، ومن استغنت مبال وزوج فال شيء هلا وكذا من خرج من البالد ال قيام له يف الغلة 
واستثىن احملبس ثلث غلة احلبس مدة حياته لنفسه وإن مات رجع ذلك حبس على رؤوس  ،على إخوانه

بس حيازة ذلك لنفسه مدة صبوبية أوالده إىل أن يبلغوا فيووزوا ألنفسهم، حبسا وأسند احمل ،اآلباء
مؤبدا ووقفا خملدا ال يبدل عن حاله وال يغري عن سبيله ال يباع وال يوهب وال خيلص منه مديانا وال 

يه به مصلوة من بناء وغريه، شهد عل جناية  وال يؤخذ منه إال ما يوعد فيه مصاحل احلبس وما يسرتام
 ،من متابعة اخللق بذلك من أشهداه عارفه أمت املعرفة وأكملها يف صوة بدنه وكمال عقله وبرأت ذمته

، عبيد ربه عبد اهلل بن عبد الكرمي بن بتاريخ أوائل شهر اهلل رمضان عام أحدى وأربعني وثالمثائة وألف
ه اجملزن وتنسق وذلك زريقا على حممد لطف اهلل به آمني تنبيها وأحلق ملا بأعاله عدة املذكور من فقار 

حليمة وحبة ومخسة  ـارةڤفـعدد زريقها بني أرباهبا وزيد على مذكر أربع حبات ونصف ومثن من أصل 
احلاج املختار بتاريخ  ـارةڤفـأخصيان وحبة ومخسة عشر قرياطا من أصل  ـارةڤفـعشر قرياطا زريقا من 

حده أعلم بثبوت حيازته وقبول شهيديه باحملكمة الشرعية أعاله وكرر امسه عبد اهلل املذكور احلمد هلل و 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري، وعبيد ربه سالم بن عبد : تاريخ أعاله عبيد ربه تعاىل

  .اهلل البلبالي، وعبيد ربه تعالى أبو عالم بن محمد البلبالي
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 1رسم صدقة(: 17)الملحق
 .02عدد 5092ديسمرب 12يخ احلمد هلل وحده تسجيل رسم صدقة تار 

تصدق وتقرب إىل اهلل زلفى وجاء ثوابه األوىف السيد حممد الربكة بن السيد احلاج عبد العزيز على 
من ولد السرثاف ببقعة جنات  مجيع السرحية اليت استفادها بالشراء ،زوجه السيدة صفية بنت سيدي حممد

ن بن أب قدير املراق ي أعالها الكثيب وأسفالها احلدب البور اليت بني جنان أوالد أب أمحد وسيدي عبد الرمح
كما تصدق أيضا على ولده سيد احلاج وبناته السيدة   ،البور ـارةڤفـأرضا وخنال وفسالنا وسقيها ماجلني من 

الزهراء والسيدة مرمي والسيدة فاطمة والسيدة امباركة مجيع احلبل الذي استفاده بالشراء من أوالد بن دحان 
ليوة حيده قبلة أوالد سيد سعيد وغربا أوال أبا محد وأعاله وأسفله مثل جريانه، وسقيه أربع مواجل من بأرض مل

وهلن أي  ،احلجاج وكذا ما له من النخيل يف بور العمريني مناصفة اجلميع بينه وبني البنات املذكورات ـارةڤفـ
فيما ال بد منه من حوائج النساء من العقيق احلاج عمر الكبرية تصرف غلتهم  ـارةڤفـالبنات عشرة مواجل من 

وكما تصدق على ابنيه السيد حممد  ،والقدحان وغري ذلك، لكوهنن صغار وضعفهن وقلة من يقوم هلن بذلك
الذي استفاده بالشراء من أوالد سيدي موسى وثلث  والسيد عبد اهلل مجيع احلبل املعروف له ببقعة بن نافع

احلاج أعمر وذلك على  ـارةڤفـوالد بن عثمان أرضا وخنال وفسالنا وأربع مواجل من احلبل اجملاور له ملكه من أ
صدقة صويوة تامة بتتا مبتولة صرمها من ماله وأباهنا عن ملكه، قصد هبا  ختم القرآن العظيم وكالمه القدمي،

حيازته  البنه سيد احلاج وختلى عن اجلميع وأسند  ،وجه اهلل العظيم وثوابه اجلسيم واهلل ال يضيع أجر احملسنني
وبه شهد عليهم بذلك  من أشهداه وهم  ،حيوزه لنفسه وألخوانه ولوالدهتم بعد قبوله يف صوة بدنه ووفور عقله

عبيد ربه تعاىل حممد بن احلاج عبد  ،بأمته وبتاريخ أول احملرم احلرام فاتح سنة ستة وستني وثالث مائة وألف
احلمد هلل وحده ومبعاينته .  وعبد ربه تعاىل حممد بن احلاج حممد أمنه اهللالرمحن أمنه اهلل يوم الفزع األكرب

شهيديه حاز احلاج بن السيد حممد الربكة مجيع الصدقة اليت تصدق هبا والده عليه وعلى إخوانه وأمهم كما 
التصرفات  والغرس وقطع التمر واجلريد وطلق املواجل ومجيع حاز ذلك بالطواف ،وصفت أعاله حبكم وكالته له

اليت صح هبا احلوز حوزا تاما معتربا وبه شهد عليهما من أشهداه به ومها بأمته تاريخ أول احملرم فاتح السابع 
والستني وثالث مائة وألف، عبيد ربه تعاىل حممد بن احلاج عبد الرمحن أمنه اهلل آمني وعبيد ربه تعاىل حممد بن 

محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق علم بثبوته عبيد ربه تعاىل احلمد هلل وحده أ. احلاج حممد أمنه اهلل 
  .البكري
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 1ارةـڤـعطية فعقد  (:18)الملحق رقم
 119عدد 5013أوت  59احلمد هلل سجل عطية تاريخ 

املذكورة باخلدمة للعرب الشديد  ـارةڤفـحيي على إعطاء ال ـارةڤفـوبعد فقد اتفقوا أرباب 
وجد يف عدهتا يكون  وكلما أفاء اهلل فيها من الربح بعد إسقاط ما ،ةوأخيه حممد الربكة بعد العرب 

السيد محاد بن  ـارةڤفـوالنصف للخادمني ألجل خدمتها، خنص أرباب ال ـارةڤفـالنصف ألرباب ال
أب كروم والسيد حممد بن أب قادر وحممد الصاحل بن السيد أحممد وحممد الصاحل بن أب أمحد 

لسيد واح والسيد عبد السالم بن السيد مبارك وامبارك بن سامل بن وحممد بن بل ومحادي بن ا
احلبيب، ومباركة بنت احلبيب والسيد بلقاسم بن سيد مبارك والسيد حممد الربكة بن محادي بن 
السيد بلقاسم والسيد محادي بن سيد البكري والسيد امبارك محاد ومحاد بن حممد الصاحل والسيد 

املذكورة مدة ثالث سنوات  ـارةڤفـبارك، اتفقوا املذكورن على إعطاء البل بن محادي بن السيد ام
ذي القعدة احلرام  1عطية تامة، شهد عليهم بذلك من أشهدوه به يف األحوال اجلائزة تاريخ يوم 

سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة وألف، عبيد ربه تعاىل حممد الصديق بن حممد العزاوي لطف اهلل به 
 . حممد بن عبد الرمحن العزاوي لطف اهلل به آمني آمني وعبيد ربه

 
 2عقد شراء ماء(: 13)الملحق رقم

 .510عدد  5013مارس 39احلمد هلل وحده تسجيل رسم تاريخ 
اشرتى على بركة اهلل تعاىل حممد الطيب بن حممد عبد الرمحن الشديد من البائع منه احلاج 

اجلديدة على حسب اجزائها مبنافعه ومرافقه  ةـار ڤفـبن حممد احلسن مجيع ربع ماجل ماء من ال
بثمن معلوم قدره  ،اشرتاء صويوا جائزا دون شرط مفسد وال ثنيا وال خيار ،وكافة حقوقه الداخلة

وهنايته مخسة ألف فرنك سكة التاريخ مقبوضة بيد البائع قبضا وافيا معاينة، وبرأت ذمة املشرتي 
يف ماله وذا امللك الصويح يف ملكه على السنة من درك القبض وحل يف ذلك حمل ذي املال 

شهاد تاريخ يوم احلادي عشر من رمضان املعظم شهد عليهما ومها حبال متم اال ،واملرجع بالدرك
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عبيد ربه سامل بن أمحد البوصريي وعبيد ربه  ،املوافق أواخر مائة عام واحد وسبعني وثالمثائة وألف
ومقابلة على يد ناقلها بتاريخ أواخر ذي القعدة عام مماثلة  أمحد بن األمني انتهت النسخة

 .عبيد ربه عبد العزيز بن علي وعبيد ربه سامل بن أمحد البوصريي 5325
 

 1تسجيل قسمة تركة(: 21)الملحق رقم
 53عدد 5032جوان  39احلمد هلل وحده باحملكمة الشرعية يف تيمي ملوقة توات يوم 

 تسجيل قسم
 ي من عرش تيمي وكان احمليط بإرثه زوجتهحع بن فر محته جبملا صار لعفو اهلل وسعة ر 

مبخوته بنت الصديق وأخاه المه حممد بن بلخري أمهما مسعودة بنت سامل ال وارث له يف علم 
فقوم مرتوكه تقومي عدل من غري شطط فكان أقصى  ،شاهديه سوى الزوجة واألخ لألم املذكورين

غري مخسة صلد ألجرة  وخرج من ذلك ثالثة دور  د،و واربعة عشر صلما وجد تسعة ومخسون دور 
وافرنك غري صلد، ربعها  ووحترر للرتكة ستة ومخسون دور  والقسم حبساب مخسة صلد للدور 

وبقي  ،عة عشر صلدسوافرنك وت وعة دور سعة صلد وسدسها لألم تسوت وربعة عشر دور اللزوجة 
حممد بن امبارك  ناب عن الزوجة ،صلدوثالثة افرنك واحد عشر  ولبيت املال اثنان وثالثون دور 

اتصل جبميع ماهلا وأخذ األخ مجيع ماله وأخذ حممد عبد الرمحن بن احلاج حممد والطيب بن سيد 
وثالثة افرنك واحد عشر صلد ماكوال وحترر لبيت  ،ألجل توليهما التقومي والبيع وأمحد زوج دور 

وبينت  قطعوا مجيع احلجج والدعاوىوكل من أخذ شيئا رضيه والتزمه و  ،واملال ثالثون دور 
االسرتعاءات ما تكررت فمن قام بعد ذلك بدعوة يدعيها أوحجة يديل هبا فوجته داحضة 
ودعواه إفك وزور وظلم، قيد ذلك من حرره كما سطره يف األحوال اجلائزة تاريخ أعاله عبيد ربه 

 .تعاىل حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري
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 1رسم وكالة(: 21)الملحق رقم
 احلمد هلل وحده صلى اهلل على سيدنا حممد وآله

وكلت وأنابت السيدة فاطمة بنت سيدي عبد القادر بن حم وزوجة سيدي حممد الصاحل 
القايد سيدي عبد القادر بن سيد أمحد بن احلاج حممد، على أن  اخلوجة بريو تيمي، وكيلها ونائبها

ا من والدها املذكور من قليل األشياء وحقريه، مما يطلق عليه ينوب عنها يف قسمة ما جره اإلرث هل
اسم مال وله خاطر وبال أيا كان وعند من تعني، وكالة تامة مفوضة جامعة أقامته يف ذلك مقام 

وعلى أن يوكل غريه إن شاء وعلى اإلقرار واإلنكار واليمني أن وجب واإلبراء  ،نفسها وبدال منها
شهادا مبا فيه عنها وبوفق زوجها املذكور ورضاه ومها ذلك فهو ماض االقبض وكلما فعل يف بعد 

عبيد ربه تعاىل حممد بن . اثنني ومخسني وثالمثائة وألف 5311رجب الفرد عام 10بأمته بتاريخ 
 .عبد اهلل ابن الوليد التنالين أمنه اهلل وعبيد ربه عبد الرمحن بن حممد السالم التنالين أمنه اهلل آمني

 محمد العربي بن الحاج محمد           عبد الرحمن بن عبد اهلل البلبالي          أمحمد البلبالي محمد بن
 

  2بمحكمة تواترسم عقد زواج تسجيل (: 22)الملحق رقم 
      2عدد 5011مارس  11احلمد هلل وحده بتاريخ  

العذراء املصونة بالبكر ... تزوج على بركة اهلل تعاىل، وعلى منهج الشرع العزيز السيد 
حبضرة مجع غفري ... أنكوها أياها بإذهنا ورضاها وتفويضها لذلك أخوها شقيقيها ... السيدة 

على سنة أنكوة املسلمني، وعلى ما تراضيا عليه من الصداق، وحصل اإلجياب والقبول من 
طف اله به الطرفني، بذلك أدى شهادته بتاريخ أعاله عبيد ربه عبد الرمحن بن أمحد بن مبارك ل

محمد بن آمني وعبد ربه احلسن بن أمحد، صح به العرب بن أمحد قايد عرش بوفادي، أعلم به 
 .عبد الكريم بن عبد الحق البكري
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 1رسم طالق بسب غياب الزوج(: 23)الملحق رقم
عدد  5091نوفمرب1احلمد هلل وحده باحملكمة الشرعية يف تيمي ملوقة توات دائرة بشار يوم

155. 
اثراوي وبيدها رسم االسرتعاء املتضمن لدينا املسماة فاطمة الزهراء بنت أب  حضرت

والغيبة عنها وتركها دون نفقة وال  ،صوة الزوجية بينها وبني زوجها املسمى محادي بن عبد الكرمي
بشهادة عدل البلد اجلياليل بن  ،شيء متون به نفسها وال أنه بعث هلا شيئا فوصلها يف هذه املدة

عبد اهلل والسيد العريب بن حممد، فثبت االسرتعاء لدينا باحملكمة الشرعية، وبأثره األجل حممد 
وملا انصرم االجل ومل يقدم الزوج املذكور من غيبته املذكورة وسألت  ،الذي أجلناه مدة ثالثني يوما

شهدت به الزوجة املذكورة النظر هلا يف ذلك فاقتضى نظرنا إحالفها على ذلك مجيع ما تقدم مما 
فولفت على ذلك حبيث جيب كما جيب ميينا فيها باهلل الذي ال إله إال هو عامل  ،شهود الغيبة

وملا مت حلفها وكملت  ،الغيب والشهادة لقد غاب ع ي زوجي محادي املذكور اخل الوثيقة املرسومة
واحدة بعد وحكمنا بطالقها طلقة ، ميينها وثبت ذلك لدينا أذنا هلا يف تطليق نفسها فطلقتها

وأمرناها باالعتداد وإرجاء احلجة للغايب إذا قدم،  البناء ميلك هبا رجعتها إن قدم موسرا يف عدهتا
وكتب معلما بذلك أعاله عبيد ربه تعاىل حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري وعبيد ربه 

 .بلبايلحممد السامل بن عبد اهلل البلبايل وعبيد ربه تعاىل أبو عالم بن حممد ال
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1351سكان عرش تيمي حسب القصور والفئات  تركيبة(: 24)الملحق رقم
1 

 عدد سكان القصر العبيد احلراطني املرابطني الشرفاء العرب القصور
 343 5 513 9 / 53 قصبة القايد

 3333 53 989 191 552 191 ادغاغ
 333 3 150 1 1 35 أوالد أونقال
 334 59 132 519 591 11 أوالد أوشن 

 333 1 511 59 551 / أوالد علي
 333 5 510 / 19 39 أوال أمحد
 333 / 39 3 528 / تردالت 

 433 3 152 2 35 519 أوالد إبراهيم
 33 / 59 81 1 / أوالد عيسى

 333 9 29 59 / 19 أوالد عروسة 
 333 / 199 533 2 99 تسفاوت

 333 / 39 550 0 / مهدية
 333 1 51 1 9 511 أوالد بوحفص

 343 / 39 / / 555 منصورية
 333 / 99 19 5 138 ب ي تامر

 333 / 139 29 1 / الزاوية
 33 / 99 35 / / متليوة
 333 5 599 98 5 / تنالن
 334 / 599 19 29 539 واينة

 33 / 51 18 5 / ميمون
 333 5 519 519 / / ملوكة
 333 / 18 / 1 29 بوزان

 33 5 13 18 / / كوسام
 343 / 15 / 21 51 ربعب

 333 3 39 1 22 1 أوقدمي
 3333 43 3333 3333 333 3333 اجملموع
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 1توزيع وامتالك الثروة في توات حسب الفئة(: 25)الملحق رقم
 %احلمري %االغنام واملاعز %النخيل %(حبة)املاء فئات السكان

 22.9 29.3 36.3 33.3 افشر األ

 7.6 10.7 16.7 33.3 املرابطني

 22.8 21.6 32.2 33 (األحرار)لعامة ا

 46.7 38.4 14.8 33.3 اطنياحلر 

 // // // // العبيد

 
  2إحصاء نخيل قصر كوسام حسب النوع بطلب من اإلدارة الفرنسية(: 21)الملحق رقم

نوع 
 النخيل

 ورقلية مبخلوف أغم متقور أدكلي أحرطان تلمس جتازة

 59 19 31 99 11 39 519 5019 العدد
ع نو 

 النخيل
ضجلة  تنزان تقربوش متلح تندكانت تنصر تزرزيات

 احفري
 بوعريف

 59 9 1 55 19 59 59 19 العدد
نوع 

 النخيل
بنت 

 الضب
  تدمامت أعكش افقري علي البغل أمساط بوسكر

  8 8 5 1 3 3 3 العدد
 
 

 

                                      
1
Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p213.   

 .م، خزانة ملوكة، تيمي، أدرار، اجلزائروثيقة جرد النخيل حسب أنواعها لقصر كسا 2
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1311توزيع السكان بتوات حسب الجنس والفئة العمرية إحصائيات  (:27)الملحق رقم
1     

 الفئات العمرية 
 51أقل من  اجلنس

-53 سنة
58 

50-
18 

10-
91 

اكثر 
 91من 

 اجملموع

 0191 5129 5115 1105 5905 1193 ذكورال
 8181 5591 5903 1131 019 19901 اإلناث
 33433 3433 3344 4333 3333 3333 اجملموع

 

 
 
 

 5091نس أعمدة بيانية متثل الفئات العمرية بتوات حسب اجل       

 
 
 

                                      
1 Martin: Oasis Sahariennes, op.cit, p305. 
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 بتوات قيمة الصداق(: 82)الملحق رقم

رقم  السجل
 العقد

املنطقة أو  تاريخ العقد
 العرش

 حالة اسم الزوجة اسم الزوج
 الزوجة

قيمة الصداق 
 نقدا/ عينا

س، م، 
3343- 
3333 

افريل 33 334
3343 

فاطمة بنت  حممد بن اجلزويل تيمي
 عبد القادر

زوج + خوص بكر
اربع + حمابيس 

 خاللة+ دباليج
س، م، 
3343- 
3333 

افريل  33 333
3343 

إبراهيم بن  -
 إمبارك

مرمي بنت 
 البشري

+ اربع دباجل -
 حمابيس+ خاللة

س، م، 
3343- 
3333 

343 33 
ديسمرب 
3343 

عرش 
 تيمي

أب حسن بن 
حممد بن عبد 

 الرمحن

امباركة بنت 
 حممد عبد اهلل

 343)نعجة  -
 (ودور 

جانفي  33 3 س، ز، ط
3333 

فالج 
 تيمي

أم اخلري بنت  الطاهر بن أمحد
 حممد

زوج + خلخال دود بكر
 احديد فضة

فيفري  3 3 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تامست

سامل بن أب 
 سيدي بن أمحد

مرمي بنت عبد 
اهلل بن عبد 

 الرمحن

 فرنك 3333 -

افريل  33 33 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تيمي

حممد بن علي 
 العسكري

الياقوتة بنت 
 عبد القادر

دواد وازوج احديد  يبالث
 وخاللة

جوان  33 33 س، ز، ط
3333 

حممد بن علي  عرش بودة
 بن حممد

فاطمة بنت 
عبد السالم بن 

 علي

 فرنك 3333 الثيب

جوان 33 33 س، ز، ط
3333 

عرش 
 تيمي

مسعودة بنت  حممد ولد ابريكة
 فرحي

البكر 
 سنة 33

 ودور  333
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 واتنماذج بأسماء الغياب عن ت(: 82)الملحق رقم
 مالحظات مدة الغياب الوجهة العرش اسم الغائب التاريخ المصدر

المنصور  احمد بن عبد هللا 33/4/3343 333س،م، ع 

 بودة

متزوج وله ابنين ولم يرسل - / /

 أموال

محمد سالم بن  محمد بن  3/3/3343 334س،م، ع 

 سالم

لمعيز 

 تسابيت

متزوج بدون أوالد ولم  / /

 يرسل أموال

أمحمد بن محمد بن  33/3/3343 333س،م، ع 

 الطالب محمد

الجديد 

 تامست

 غير متزوج- / /

 أرسل أموال إلى والده-

اكثر من  / تمنطيط الحاج عبد هللا بن موسى 3/3/3343 334س،م 

 سنة 33

غير متزوج ولم يرسل 

 اموال

تيطاف  عبد القادر بن عبد الرحمن 33/3/3343 333س،م، ع

 تامست

/ / / 

غير متزوج ولم يرسل  / / بوفادي أحمد بن أب قراوي 33/4/3343 333س،م، ع

 أموال

أب سيدي بن الشيخ أمحمد  33/4/3343 333س،م، ع

 بن خليفة

ناحية  بوفادي

 الضهرة

تمويت المفقود الذي تجاوز  /

 سنة333عمره 

تمويت المفقود ألن عمره  / / تمنطيط الحاج عبد هللا بن موسى 33/3/3343 333س،م، ع

 سنة 333اوز تج

 غير متزوج  / / واينة تيمي ...محمد الطيب بن   33/3/3343 333س،م، ع

تازولت  أب سيدي بن محمد السالم 33/3/3344 43س،م، ع

 كنته/ز

 غير متزوج / /

غرميانو  امبارك بن الطالب محمد 33/33/3344 333س،م ع

 تامست

أكثر  تونس

 33من

 شهر

متزوج وله طفل صغير ولم 

 اليرسل امو

اوالد علي  الصالح بن فرحي 3/33/3344 333س،م، ع

 تيمي

 متزوج ولم يرسل أموال أشهر 3 /

 -تونس  تمنطيط الحاج عبد هللا بن موسى 33/4/3343 333س،م، ع

 المشرق

 غير متزوج /

س، االح، التر، 

 33، عبيع، ش

بوعلي  محمد بن احمد 33/3/3333

 كنته/ز

القاطن 

 بتلمسان

 غير متزوج /

االح، التر، س، 

 333، عبيع، ش

غير متزوج ولم يرسل ألمه  / بالظهرة بوفادي اب الشيخ بن اب الحاج 33/3/3333

 أموال

س،االح، التر، 

 3ع
أبناء العربي بن البشير  33/3/3333

محمد والحسن وعبد 

 السالم والشيخ

ابنكور 

 بوفادي

 ؟ / /

س،االح، التر، 

 333ع

 الجديد قبيلة درمشاكة 33/33/3343

 تامست

 / / الصحراء

اوائل  / تيمي احمد بن محمد العسكري 3/3/3343 33س،م، ع

شعبان 

3333 

 متزوج بدون أوالد

 متزوج بدون أوالد / / بوفادي محمد بن احمد 3/3/3344 33س،م، ع
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 متزوج بدون أوالد سنوات 3 / تمنطيط عبد الكريم بن عبد السالم 33/3/3343 333س،م، ع

زاجلو  ملوك بن أحمد 3/3/3344 34س،م، ع

 كنته/ز

أرسل أموال -غير متزوج - / /

إلى أمه وأختييه قبل وفاته 

 في غيبته

 متزوج بدون أوالد / / / حمادي بن عبد الكريم 3/33/3343 333س،م، ع

غرميانو  احمد بن بالل 33/3/3343 333س،م، ع

 تامست

 متزوج بون أوالد / /

عرش  د الشعنبيمحمد بن أمحم 33/3/3343 333س،م، ع

 تيمي

أكثر من  /

 سنتين

 متزوج بدون أوالد

 متزوج بدون أوالد / / فالج تيمي احمد بن صالح 33/33/3343 333س،م، ع

 متزوج بدون أوالد / / ع فنوغيل أمحمد بن موالي التهامي 33/33/3343 333س،م، ع

الحاج عبد هللا بن الحاج  33/3/3333 333س،م، ع 

 الصالح الباعموري

باعمور 

 تامست

 متزوج بدون أوالد / /

سليمان بن حمادي  33/33/3333 334س،م، ع

 التيميموني

 3أكثر من  / عرش بودة
 سنوات

 متزوج بدون أوالد

ابنل عرش  محمد بن مولود بن الطاهر  33/33/3333 333س،م، ع

 بودة

 متزوج بدون أوالد / /

رش بخال ع عبد هللا بن امبارك 33/34/3333 433س،م، ع

 بودة

أكثر من  /

 سنتين

 متزوج بدون أوالد

موالي الحسن بن موالي  33/33/3344 33س،م، 

 الشيخ

عرش 

 رقان

 متزوج  / تونس

 كان يرسل المال لزوجته-

س، االح، التر 

 333، عش

امبارك بن عبد الحق بن  34/3/3333

 محمد

 / / الظهرة تمنطيط

س، االح، التر، 

 334، عش

احمد بن  النجوسي بن 33/4/3334

 االنترشي 

بنواحي  فالج تيمي

 شياشان

توفي غرقا بنواحي شياشان  /

 عن زوجتين وأربعة أبناء

س، االح، التر، 

 333، عش

الخدمة  بوفادي محمد بن بيق 3/4/3334

 العسكرية

 غيرمتزوج /
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 أثاث المنازل بتواتبعض مكونات (: 31)الملحق رقم
 الثمن األثاث الثمن األثاث املرجع

، األح والرت، س
3333-3343 ،

 ، 333ع
33/3/3343 

 ادوار3 سروال  ودور 343 (اواق وثلث3)دبلجني
 فرنك33 غربال ودور 3 (أوقية3)هتليل

أواق 3)السالسل مع احللق
 (غري سدس

 فرنك33 مغرفة سوداء ودور 43

فرنك 3و دور 33 خلخال
 صرد3و

 ودور 3 مشربة صغرية

 فرنك3 الفة خضراءز  ونصف ودور 33 البياض مع درامهه
 فرنك4 زالفة ودور 3 اللسان 

 ادوار4 زالفة بديع ونصف ودور 33 ربيع والكساءة
 فرنك3 اطباق3 ونصف ودور 33 اإلزار

 صرد3فرنك و3 اطبيقات 3 فرنك3 زراجم احلرير وخرقة مزعفرة
 لاير3 شكوة  ودور 3 رقة الطون

 لاير3 خشاشة صرد33 مناجل3
 فرنك3 اطباص صغرية3 دوارا4 اإلزار البايل

 فرنك3 رحية ادوار33 كيل صوف3
 ونصف دور  افرو ثانية ودور 3 سطلة مرقعة

 فرنك ونصف3 قسر ودور 3 افرو
فرنك 3و ودور 33 نعجتان

 صرد 3
 ادوار3 اربيع ودجاجتان

 ودور 33 خروف  ونصف ودور 33 نعجة ثالثة
   ودور 33 نعجة رابعة
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 1352ئيات ضريبة الكرفي على قصور عرش تيمي من إحصا(: 31)الملحق رقم
1357إلى

1 
عدد أصحاب  اسم القصر

 الغرامة
1352 1354 1355 1357 

 125111 14111 72111 128111 312 أدغاغ
 12111 21111 31511 51111 125 أوالد أونقال
 71111 37111 37741 88111 171 أوالد أوشن
 11111 33711 31511 54811 137 أوالد علي

 41211 14111 18111 31211 78 أوالد أحمد
 18211 17111 11211 31411 71 تردالت

 41111 31111 33711 51111 141 أوالد إبراهيم
 21111 14111 13231 13211 48 المنصورية

 13251 14111 14111 21111 54 أوالد بوحفص
 3111 / 8811 13211 33 مهدية
 8111 3111 8141 11411 21 بوزان

 8111 7111 1111 7211 18 كوسام
 11111 11111 3181 11111 25 أوالد عروسة
 15111 12111 3511 11111 23 أوالد عيسى

 45111 25111 24111 32411 81 بني تامرت
 33111 23111 23171 32511 88 الزاوية

 1111 3751 3781 3211 8 تمليحة
 44411 33751 23111 41411 111 تسفاوت

 13111 12111 12131 18811 47 تنالن
 13111 15111 14111 21111 51 بربع

 13111 12111 11531 8111 21 أوقديم
 34111 23111 22111 38411 31 ملوكة

 11111 8111 7511 11111 25 ميمون
 38111 25111 21431 38411 31 واينة

 11111 3111 11111 11111 21 قصبة القايد
 717151 483211 431451 731311 1313 المجموع

 فرنك 411سنة  15-21سنة يدفع عن كل شخص ما بين  15-21الذين أعمارهم ما بين 

                                      
 .، خزانة بن الوليد، أدرار، اجلزائر5012-5011وثيقة ضريبة كريف عرش تيمي من  1
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 نماذج من نزاعات معاملة الخراصة (:32)الملحق رقم
 الخراص المخراص القضية التاريخ الرقم المرجع

ت 
عا

ز
نا
لم

 ا
ل
ج
س

33
43

-
33

33
 

 د السالم بن قدورمحم ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 ابي جمعة بن قدور ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

نزاع خراصة  3343جوان33 33
 جنان

بن محمد السالم بن  احمد
 اليمني

 محمد بن أحمد

 علي بن عبد القادر ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 احمد بن بريكة وعمامة بن احمداب نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

 امبارك بن محمد بن ايعيش ابوعمامة بن احمد نزاع خراصة ماء 3343جوان33 33

نزاع على قسمة  3343جوان 33 33
 جنان

 وفاطمة ومبروكة بنت الساسي بن عبد الجليل
 الخير

خراصة  نزاع 3343جوان33 33
 جنان

الصديق بن الطالب محمد  احمد بن محمد
 تكي

نزاع  خراصة  3344اكتوبر33 33
 ماء

 محمد بن اب ايعيش محمد بن موالي السعيد

خراصة نزاع  3344نوفمبر3 33
 جنان

عبد السالم بن الحبيب 
 التبركاني

 اوالد بج

نزاع خراصة ماء لمدة  3343افريل34 333

 س33
موالي امحمد بن موالي عبد 

 الكريم
 المهدي محمد بن

 محمد بن امبارك عائشة بنت سالم راصة ماءنزاع خ 3334اكتوبر3 334

333 33 

 3343اكتوبر

نزاع خراصة 
 جنان

 بوجمعة بن سالم الحبيب بن موالي اسماعيل

موالي الحبيب بن موالي  نزاع خراصة ماء 3343اكتوبر33 333
 اسماعيل

 احمد بن امبارك

نزاع خراصة  3343جويلية33 333
 الجنان

هللا بن المبروك بن  عبد محمد الحسن محمد السالم
 بالل

محمد عبد الرحمن بن سيد  عالل بن محمد الحمري نزاع خراصة ماء 3343جانفي33 333
 المكي االيكيسي

نزاع خراصة ماء  3343فيفري3 343
 ودار

موالي محمد بن موالي عبد 
 هللا

بن حمادي بن محمد العرب 
 الصديق

ديسمبر33 343

3343 

نزاع خراصة 
 جنان

عبد الرحمن بن احمد بن  بن امحمد بن خليفةاب خليفة 
 الحاج عبد الرحمن

سبتمبر33 333

3333 

 ابناء اب الصديق العربي بن حسن نزاع خراصة ماء

المطالبة خراصة  3344فيفري33 33
 ماء

موالي محمد بن موالي  فاطمة بنت موالي احمد
 احمد
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 قيمة بعض التركات(: 33)رقم الملحق
 قيمة الرتكة عدد أفراد األسرة وتشكيلتها اسم املتويف البلد ريخالتا العدد املرجع

 ولاير وودور 333 ا3+ذ3 حممد الربكة بن عبد القادر آل املغيلي زاوية الشيخ 3343ماي33 333 
 ودور 333 ا3+ذ3 مرمي بنت أب  حم/حممد بن أمحد / 3343سبتمرب33 333
 ولاير وستة صلد ودور 3333 زوجة لبلبايلاحلاج حممد الطالب ا ملوكة 3343سبتمرب 33 333
 ولاير 3333 زوجتني فقط احلاج العريب البلبايل ملوكة 3343سبتمرب33 333
 ولاير ودور 333 ورثته اخوته عبد الكرمي بن احلاج العباس تيطاف 3343سبتمرب33 333
 صرد3رنك وف3و ودور 343 امرأة بدون عيال وزوج فاطمة بنت بدار ملوكة 3343سبتمرب33 333
 وفرنك ودور 3333 ا3ذو3زوجتني و موالي الربكة بن موالي علي / 3343سبتمرب33 مكرر333
 فرنك3و 3333 ذ4+ا3+زوجتني حممد الصاحل بن حممد الربكة اوالد احلاج  3343ديسمرب33 333

 وافرنك ودور 3433 الزوج وال أوالد امباركة بنت بابا العصنونية بوفادي 3343جانفي34 
 ودور 3333 ا3+ذ3 احلاج حممد من آل الشيخ امحد بن موسى بودة العليا  3343ماي 33 د رقم 

 ومخسة صرد ودور 434 ا3+ذ3 عقيدة بنت حممد الغامنية بودة 3343ماي33 د ر
 صرد3+لاير3+دورو343 زوجة+ا4+ذ3 عبد القادر بن العرب  / 3343جوان33 د ر
 غري فرنك ودور 333 والدهتا+والدها+زوج+ا3 بنت حممد كروط فاطمة فالج تيمي 3343جويلية33 د ر
 صرد3+ فرنك3+ودور 3333 ال زوجة وال اوالد، له اخوة اب حممد بن عبد اهلل اوالد ابراهيم 3343اوت3 د ر
 صرد3+فرنك3+ودور 333 زوجة+ذ3 العايش بن امبارك بن ايب بكر فاملنصور  3343اوت33 د ر
 ودور 333 ذ فقط3 مد الصديق بن العربحم تامست 3343مارس33 د ر
 فرنك ونصف3+ودور 3333 زوجة+ا3+ذ3 عبد القادر بن احلاج علي ق االحرار  3343مارس33 د ر
 فرنك3+ ودور 3333 زوجة+ا3 احممد بن حممد بن احلاج عبد اهلل العصنوين بوفادي 3343مارس 34 د ر
 صلد3+فرنك3+ودور 433 زوجة+ذ3 عبد السالم بن اجلزويل متنطيط 3343مارس33 د ر
 ودور 3333 زوجة+ا3+ذ3 علي بن بلقاسم بودة 3343ابريل34 د ر
 ودور 3333 ا فقط3+ذ3 عبد اهللمربكة بنت حممد بن  متنطيط 3343اكتوبر33 د ر
 وثالثة فرنك ودور 333 زوجة وابناء اخيه مدأحمالقاضي حممد بن  كسام 3333جانفي33 3

ش 
رت، 

، ال
الح

س، ا
33

33
-

33
33

 
 فرنك333333 اخوات وبدون اوالد 3+اذ3+زوجة  سامل بن م هاشممد حممد بن حم  ازوا 3333اكتوبر3 3
 ودور 333333 ا3+ذ3+زوجة حممد بن حممد عبد القادر املراف ي مراقن  3333اكتوبر33 3

 ودور  33333 ا3+ذ3+زوجة محد بن حممد ديديأالفقيه سيد  متنطيط 3333ديسمرب33 33
 فرنك 434333 ا3+ذ3االبناء  حممد بن احلاج حممد مهدية 3333ارسم3 33
 ودور 33333 ا3+ذ3+ زوجة  العريب النومناسي عبد القادر بن  نومناس 3333مارس33 33
افرنك 3دور و 43333 ا3+ذ3= ابنائها نان مواليت بنت موالي العريب زاوية كنته 3333مارس33 33

 صلد4و
 ودور  4433 ا4+ ذ 3+ زوجة  محد بن احلاج امبارك بن احلاج التقيا تيطاف 3333جويلية33 34

عائشة بنت الشيخ بربوش احلاجية  بفادي 3333مارس33 333  ودور 3433 امها+ زوج 
موالي الشيخ بن موالي امبارك  بنهمي 3333اوت33 333 وفرنك  ودور  33333 العاصب+ بنات  3 

 ونصف
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 بموسى بعرش تيمي ـارةڤفـ من الماء فيث  (: 34)الملحق رقم
مثن  كمية املاء التاريخ احلقيقي العدد والتاريخ  املرجع

 ودور /املاجل
 ودور /الثمن

س، األح والرت، 
3333-
3343 

 19 39 ماجلني ماء  5091 2/8/5091د ر، 

س، االح، الرت، 
-3333، ش

3333 

 159 919 نصف ماجل 5098 39/3/5013، 521ع
جل ماء ما 5019 529439/3/5013ع

 قرياط51و
988 233 

 199 199 ماجل ماء 5015 521439/3/5013ع
 5999 199 ماجلني ماء 5011 522439/3/5013ع
 199 901 قراريط2ماجل و 5013 39/3/5013، 523ع

 

 
 

  يوضح تطور مثن ماجل من املاء يف فقارة مبوسى بتيمي منوىن بياين يوضح      
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1311بعرش تيمي مارس ( المقدم)اديم سماء المقا(: 35)الملحق رقم
1 

 موطن الطريقة الصوفية الطريقة الصوفية املقدم القصر
 كرزاز الكرزازية سليمان حلبيب بن صايف أدغاغ

 (املغرب)وزان  الطيبية صويدق أمحد بن بلقاسم
 كرزاز الكرزازية بن وليد برك بن عبد الرمحن أوالد أوشن

 بغداد ريةالقاد بن وليد وليد بن حممد
 كرزاز الكرزازية بلبايل حممد بن املبخوت ملوكة

 (املغرب)وزان  الطيبية طايفي بشري بن حممد
 كرزاز الكرزازية سيد أعمر علي بن عبد العزيز مهدية

 (املغرب)وزان  الطيبية عمر بن صاحل بن أحممد
 كرزاز الكرزازية مالكي عبد الرمحن بن سامل أوالد أونقال

 (املغرب)وزان  الطيبية هلل حممد بن أمحدعبد ا 
 كرزاز الكرزازية قردشي العرب بن علي أوالد براهيم

 (املغرب)وزان  الطيبية سنكيلوا عبد الرمحن بن أمحد 
 بغداد القادرية حسناوي سامل بن عبد الرمحن أوالد أمحد

 بغداد القادرية هيبة أمحد بن هيبة تردالت
 (املغرب)وزان  الطيبية ن مربوكمقدم  أمحد ب أوالد علي

 كرزاز الكرزازية واحدي حممد بن الطيب
 (املغرب)وزان  الطيبية ادرميوا سامل بن العرب ب ي تامرت

 (املغرب)وزان  الطيبية باقدر حسان بن عبد الرمحن أوالد بوحفص
 (املغرب)وزان  الطيبية عياشي حممد بن صاحل املنصورية

 كرزاز الكرزازية ن بن أمحدباليل عبد الرمح واينة
 (املغرب)وزان  الطيبية باليل عبد اهلل بن عبد السالم

 (املغرب)تافياللت  الصادقية حنني سامل بن بال
 (املغرب)وزان  الطيبية سركي حممد بن عبد الرمحن الزاوية

 (املغرب)وزان  الطيبية العايدي حممد بن حسان قصبة القايد
 (املغرب)وزان  الطيبية ن مباركسندر مربوك ب تنالن

 

                                      
 .عرش تيمي، خزانة بن الوليد، ادرار، اجلزائربملقادمي امساء ا تقييد 1



 

 

 
 

والمراجعالمصادر 
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -
 (سنن الترمذي)الحديث النبوي -
 رلمصادا: أولا  -
 الوثائق األرشيفية -1

 :سجالت المحكمة الشرعية -
 .، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائر6397-6376سجل األحباس والرتكات  -

خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، ، 6396-6399سجل األحباس والرتكات والشراء  -
 .اجلزائر

ن خزانة أوالد القاضني متنطيط، أدرار، 6399-6396سجل األحباس والرتكات والشراء  -
 .اجلزائر

، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، 6391-6393سجل األحباس والرتكات والشراء -
 .اجلزائر

 .القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائرسجل الرسائل واالستدعاءات، خزانة أوالد  -
 .، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائر6399سجل الطالق والزواج  -

 .، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائر6361-6399سجل الطالق والزواج والوكالة  -

 .ر، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائ6396-6397سجل املنازعات  -

 .، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار، اجلزائر6399-6396سجل املنازعات  -

 .، خزانة كوسام، أدرار، اجلزائر6379-6311عقود احملكمة الشرعية للقضاة البلباليني  -
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 :المراسالت  -

، د ر، قصور تسابيترسالة إىل كرباء (: قايد عرش تسابيت)أمحد بن احلاج عبد العزيز -
 . اجلزائر، أدرار، تسابيت، الرأسعريان ، وثائق بيد أمحد بن حسان، 21/21/2591

، 119ع، (رسوم الزيارة)رسالة إىل قايد فنوغيل(: حاكم ملحقة توات)جرزانسكي -
، أدرار، فنوغيل، (حفيد قايد عرش فنوغيل)وثيقة بيد حممد الصاحل بن عومر، 69/3/6319

 .اجلزائر
، 917ع، رسالة إىل القاضي سامل بن عبد اهلل(: حاكم ملحقة توات)جرزنسكي  -

 .خزانة كوسام، 76/61/6379
وجالن  ولعياد وملعيز إىل كبري اهلبلةرسالة : (قايد عرش تسابيت)بن احلاج عبد العزيز أمحداج احل -

 .وثائق بيد أمحد بن حسان، 21/21/2591 ،د ر، (زيارة طبيب املستشفى)ومحاد
، د ر، (املستشفىزيارة طبيب ) رسالة إىل قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة -
 .اجلزائر، أدرار، تسابيت، عريان الراس، وثائق بيد أمحد بن حسان، 3/21/2593
وثائق بيد أمحد ، 12/22/2592، د ر، رسالة إىل قايد عرش تسابيت: حاكم برج بن طلحة -

 .اجلزائر، أدرار، تسابيت، عريان الراس، بن حسان
خزانة ، 13/61/6393، 969ع، مبناسبة العام اجلديد هتنئة إىل القياد: حاكم ملحقة توات -

  .بن الوليد
، وثائق خزانة بن 25/1/2593، د ر، (األمسدةتوزيع )رسالة إىل القياد : حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
، 969ع، (مسابقة الصانع اجلزائري)رسالة إىل القياد : ملحقة توات حاكم -

  .خزانة بن الوليد، 19/61/6399
خزانة بن ، 16/61/6399د ر، ، (ضريبة الكريف)رسالة إىل القياد: حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
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، 91ع، (مسألة فالحة الكيف والعفيون)رسالة إىل القياد: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليدخزانة  .21/3/2599

خزانة ، 3/3/6393، 193ع، (موعد حتصيل الضريبة)رسالة إىل القياد: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليد

، 11/6/6393، د ر، خبصوص رسوم الزيارات رسالة إىل قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد

، 9/6/6396د ر، ، (بيع التمر للقافلة التجارية)رسالة إىل قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد

/ 7/9، 693ع، (دفع مستحقات االشرتاك)رسالة إىل قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .خزانة بن الوليد، 6399

وثائق خزانة بن ، ...سبتمرب 11، (غرامة مالية)رسالة إىل قايد تيمي: حاكم ملحقة توات -
 .الوليد

، 23/2/2599، 21ع، (حول داء البيوض)إىل قايد عرش تيمي رسالة: حاكم ملحقة توات -
 .بن الوليدخزانة 

 .خزانة بن الوليد، 71/9/6399، 696ع، رسالة إىل قايد عرش تيمي: حاكم ملحقة توات -
قايد وثائق ، 22/9/2512، 349ع، إىل قايد عرش فنوغيلرسالة : حاكم ملحقة توات -

 .اجلزائر، أدرار فنوغيل، (احلفيد)بيد حممد الصاحل بن عومر فنوغيل
 ،69/6/6399 ،د ر ،(إحصاء جتار القصور) رسالة إىل قياد توات: حاكم ملحقة توات -

 .بن الوليد خزانة
خزانة بن  ،21/21/2593، 2ع، (بعثة طبية)رسالة إىل كافة القياد: حاكم ملحقة توات -

 .الوليد
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خزانة بن  ،31/1/2594 ،د ر ،(احلرثقمح )رسالة إىل كافة القياد: حاكم ملحقة توات -
 .الوليد

، ـاينڤخزانة زاوية الر، دون تاريخ، 219ع ، ـانڤرسالة إىل كبري زاوية ر: حاكم ملحقة توات -
 .اجلزائر، أدرار، بودة

، د ر، (حبرية البايلك إىلعمال  إرسال)رسالة إىل قايد تيمي:اكم ملحقة تواتح -
 .بن الوليدوثائق خزانة  ،29/21/2599

وثائق 2592/ 1/1،  د ر ،(نبات زراعة جتريب)رسالة إىل قايد تيمي:اكم ملحقة تواتح -
 .الوليد خزانة بن

وثائق ،11/3/2599، 44ع، (زيارة طبيب العيون) رسالة إىل كافة القياد: حاكم ملقة توات -
 .خزانة بن الوليد

وثائق خزانة بن ،66/6/6361، 77ع، رسالة إىل رئيس مستشفى أدرار: رئيس بلدية تيمي -
 .الوليد

، 4/22/2594، د ر، (خبصوص املرضعات) رسالة إىل قياد تيمي: رئيس مستشفى أدرار -
 . خزانة بن الوليد

، د ت، د ر، (متر دار املعاونة) رسالة إىل كرباء قصور تيمي: تواتمبحلقة ( يانالفس)ضابط ال -
  .خزانة ملوكة

خبصوص ضريبة  اهلبلة رسالة إىل كبري(: قايد عرش تسابيت)بن احلاج  عبد العزيز احلاج أمحد -
، أدرار، تسابيت، عريان الرأس، وثائق بيد أمحد بن حسان، 19/61/6397، د ر، الكريف
 .اجلزائر

وثائق ، 2591سبتمرب 1، د ر، (إشادات فالحية)رسالة القياد (: حاكم ملحقة توات)ففرجة  -
 .خزانة بن الوليد

، 6/61/6391رسالة إىل الباش عدل سامل بن عبد اهلل، د ر، : ففرجة حاكم ملحقة توات -
 .خزانة كوسام،  أدرار، اجلزائر
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، 5/3/2593، 41ع، (أرض أقبور)قايد عرش تيميرسالة إىل : حاكم ملحقة توات ةففرج -
 .وثائق خزانة بن الوليد

، (مشروع صيانة فقارة أودي) رسالة إىل قايد تيمي(: حاكم ملحقة توات)كاتنيول أبيار  -
 .وثائق خزانة بن الوليد، 31/1/2594، 111ع
، (مسألة خدمة الفقاقري)رسالة إىل القياد والقاضي الشرعي(: حكم ملحقة توات)كاتنيول أبيار  -

 .وثائق خزانة بن الوليد25/4/2594بتاريخ 
 .وثيقة خبزانة بن الوليد، (6396 تقييد بزرة عروش توات)رسالة إىل القياد : كاتنيول أبيار  -
 .17/61/6399، د ر، (الكريف)رسالة إىل قايد تيمي(: حاكم توات)كامرب تيار -
، ـاينڤخزانة الر، 7/3/6319، د ر، وقورارة وتيدكلت رسالة إىل فقهاء توات(: عقيد)البرين  -

 .أدرار، بودة
م، 6311يناير /ه6763، رمضان رسالة من معركة إينغر: حممد بن بوزيان بن احلاج البكري -

 .درارأنسخة من الرسالة بيد احلاج عبد اهلل بكراوي، غوزي، 

 :والتقارير التقاييد  -
، بيد احلاج عبد اهلل بكراوي، غوزي، ادرار حول الشيخ البكري بن عبد الرمحن التنالين، تقييد -

  .اجلزائر

، تقييد حول ترمجة الشيخ العريب بن احلاج أمحد التمنطيطي، بيد احلاج احلسن بابا التمنطيطي -
 اجلزائر، أدرار ،متنطيط

، تيمي، بكوسام خزانة سيدي عبد اهلل البلبايل، بيد الطيب شاري تقييد حول علماء كوسام -
 .أدرار

شيخ مجاعة قصر )وثيقة بيع أرض بيضاء على يد مجاعة قصر باعمور، بيد احلاج العابد دحان -
 .أدرار،  باعمورن فنوغيل، (باعمور

 .، اجلزائرأدرار، غوزي، بيد احلاج عبد اهلل بكراوي، وثيقة وقف زاوية غوزي -
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 بكوسام خزانة سيدي عبد اهلل البلبايل، بيد الطيب شاري تقييد حول قرية كوسام -

 .تقييد حول قضاة توات، خزانة كوسام، أدرار، اجلزائر -

عبد : من األيالة السعيدة من القصور ووثائق أخرى، اعتناء تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات -
 .6361، الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، الرباط، املغرب

 .اجلزائر، أدرار، ابا عبد اهلل، خزانة بن الوليد، 2591عرش تيميب خاصة إحصائياتتقييد  -

 .6336الوثائق، اجملموعة األوىل، املطبعة امللكية، الرباط، : املغربية مديرية الوثائق امللكية -

 :المخطوطات -2
، ، متنطيط، اخلزانة البكريةد ر ، خمطوط،الدرة البهية يف الشجرة البكرية: بكراوي حممد العامل -

 .ادرار

، د ر، ومتنطيط، خمطوط تقييد حول تاريخ توات: عبد الكرمي بن عبد احلق مد بنالبكري حم -
 .، اجلزائر، أدرارخزانة أوالد القاضي، متنطيط

بعد اإلسالم، خمطوط،  درة األقالم يف أخبار املغرب: بن عبد الكرمي بكري حممد بن عبد احلقال -
 . ، اجلزائرار، أدر د ر، خزانة أوالد القاضي، متنطيط

جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف : بن عبد احلق بكري حممد بن عبد الكرميال -
 .اجلزائر، أدرار، متنطيط، القاضي خزانة أوالد، د ر، الثاين

 .، د ر، خزانة كوسام، أدرار، اجلزائر9الديوان، ج: التنالين البكري بن عبد الرمحن -
القضاة أصول اهلاربني يف املغارم، خمطوط، د ر، خزانة   بيع: نتوري عبد الرمحن بن أبراهيماجل -

 .، أدراركوسام

، الشيخ خزانة احلاج أمحدطوط، د ر، خم، شرح معونة الغرمي: عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري -
 .اجلزائر درارأ، انزمجري
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 :المصادر المطبوعة  -3
، تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنقيط وأروان يف مجيع البلدان: روين حممد حمموداأل -

 .1161 ،بيايل، بنغازي، دار الكتب الوطنية، اهلادي املربوك الدايل: دراسة وحتقيق
: تح، القول البسيط يف أخبار متنطيط: بابا حيدة حممد بن الطيب بن احلاج عبد الرحيم ابن  -

ديوان ، خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني تابع كتاب إقليم توات، فرج حممود فرج
 .2544، اجلزائر، ت اجلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاباملطبوعا

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب )  رحلة ابن بطوطة: حممد بن عبد اهلل بطوطةابن  -
 .6333عبد اهلادي التازي، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، : ، تق وتح9، مج(األسفار 

موالي عبد اهلل : ، در وتحنقل الرواة عن من أبدع قصور توات: بوداوي حممد بن عمر احلبيبال -
 .1169، والتوزيع، اجلزائرمساعيلي، دار الكلمة للنشر 

شفاء القلب العليل بتحقيق شرح )منظومة أوصاف اخليل: تنالين البكري بن عبد الرمحنال -
حممد سامل بن عبد الكرمي، دار الكتاب العريب، : ، تح(منظومة البكري على أوصاف اخليل

 . 1116اجلزائر، 
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن : خلدون عبد الرمحانابن  -

، دار الفكر، 6سهيل زكار، ج: خليل شحاة، مر: عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، تح
 .1111بريوت، لبنان، 

، 6369-6369أعمال حممد بن املصطفى بن اخلوجة : وجة حممد بن املصطفىبن اخل -
 .1167العاصمة،  ، منشورات ثالة، اجلزائر1161 -6361منشورات مخسينية جامعة اجلزائر

أنس الساري والسارب من أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال : القيسي سراج حممد بن أمحدال -
حممد : م، تح وتق6677-6671/ه6191-6191واملآرب سيد األعاجم واألعارب 

 .6363، الفاسي،وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم األصلي، فاس، املغرب
 .6336، طبعة هوداس، باريس، تاريخ السودان: بد الرمحن بن عبد اهللع سعديال -
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ومن هبا من الصاحلني  نسيم النفحات من أخبار توات: طاهري اإلدريسي موالي أمحدال -
 .1161موالي عبد اهلل الطاهري، بدون، : والعلماء الثقات، تح

، دار رحاب، حممد معروف جلول: إشراف، صحراؤنا يف مواجهة االستعمار: عبد العزيز أمحد -
 .، د ساجلزائر

سعيد : ، تح وتق6م، ج 6667- 6666، ( رحلة العياشي) ماء املوائد : سامل وبعياشي أال -
 . 1116الفاضلي وسليمان القرشي ، دار السويدي للنشر، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 

عبد الكرمي كرمي، مطبوعات  :الشرفا، در وتحمناهل الصفا يف مآثر موالينا : فشتايل عبد العزيزال -
 .د سوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة، 

عمر : تح، رسالة يف حتقيق السكك املغربية يف القرون األخرية: كرسفي عمر بن عبد العزيزال -
ملحق  ،النقود املغربية يف القرن الثامن عشر أنظمتها وأوزاهنا يف منطقة سوس:بكتاب ةملحق، أفا

 .6337بكتاب النقود املغربية يف القرن الثامن عشر، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، 
إىل يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية  اريخ اجلزائرت كتاب اجلزائر: دين أمحد توفيقامل -

، ظاماهتا وقوانينها وجمالسها وحالتها االقتصادية والعلمية واالجتماعيةوعناصر سكاهنا ومدهنا ون
 .6376، اجلزائر، املطبعة العربية

دراسة ، زهري قزان: در وتح، حتلية القرطاس على مسألة تضمني اخلماس: زمري حممد ابن أبامل -
 .غري منشورة

، سلطان بن هليل بن عيد املسمار: تح وتع: واألوزان الشرعيةاألكيال : قريزي أمحد بن عليامل -
  .1113، بريوت، دار البشائر اإلسالمية

جعفر : تح،9ج، األقصى االستقصا ألخبار دول املغرب: ناصري السالوي أمحد بن خالدال -
 .6399 املغرب، الدار البيضاء، دار الكتاب، الناصري وحممد الناصري

حممد حجي وحممد : ، تر1وصف إفريقيا، ج(: ليون اإلفريقي)ابن حممد وزان احلسنال -
 .6337، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1األخضر، ط
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 :الشهادات والمقابالت  -4

طريقة عمل )مقابلة شفوية(: حفيد القاضي)بكراوي احلاج عبد الرمحن بن عبد الكرمي  -
 .مساء 11على الساعة ، 1163ابريل  19يوم ، مبنزله بتمنطيط، (القاضي

 .اجلبهة اجلنوبية املالية لعبد اهلل مقاليت ورموم حمفوظ ملحقة بكتاب: شهادة بومجعة بوسعيد -
ملحقة بكتاب  ملحقة بكتاب(: دور قاعدة اجلنوب يف الثورة التحريرية)شهادة زناين بكاي  -

 .اجلبهة اجلنوبية املالية لعبد اهلل مقاليت ورموم حمفوظ
ملحقة بكتاب اجلبهة اجلنوبية املالية لعبد ، (اجلبهة اخلاصة بالصحراء)شهادة صدار السنوسي -

 .اهلل مقاليت ورموم حمفوظ
تاب اجلبهة اجلنوبية املالية لعبد اهلل مقاليت ملحقة بك ملحقة بكتاب: شهادة عبد القادر دحاج -

 .ورموم حمفوظ

ملحقة بكتاب اجلبهة اجلنوبية املالية لعبد اهلل  ملحقة بكتاب(: قروط)شهادة عيشاوي حممد -
 .مقاليت ورموم حمفوظ

ة املالية لعبد اهلل مقاليت ملحقة بكتاب اجلبهة اجلنوبي ملحقة بكتاب: شهادة كابويا عبد الرمحن -
 .ورموم حمفوظ

أجماد وأجناد لعبد  مدونة يف كتاب اهلقار اجلبهة اجلنوبية، :شهادة حممد الشريف مساعدية -
 .6339: اجلزائر، رويبة، املؤسسة الوطنية لالتصال واإلشهار، السالم بوشارب

(: الطالب حممد بقصر باعموررئيس مجعية فقارة بور )صديقي عبد الرمحن بن حممد الربكة  -
 .صباحا، باعمور، أدرار، اجلزائر 66:11، 19/3/1163، يوم (حول الفقارة)شفويةمقابلة 

بقصر باعمور، ، مقر سكنها (مالبس املرأة) يةمقابلة شفو (: سنة39)احلاجة ماما  عزاوي -
 .مساء 66، على الساعة 11/61/1163
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 المراجع باللغة العربية: ثانياا 
اجملتمع واملقاومة يف اجلنوب الشرقي املغريب املواجهة املغربية لألمربيالية الفرنسية : دان روس.إ -

 ،عبد األحد السبيت، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط: أمحد بوحسن، مر: ، تر6336-6361
1116. 

مسامهة يف دراسة جمتمع الواحات وتارخيها، سلسة رسائل وأطروحات  توات: أعفيف حممد -
 .1169، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس، الرباط، 31رقم

، منشورات كلية اآلداب بالرباط، وأوزاهناالنقود املغربية يف القرن الثامن عشر أنظمتها : أفا عمر -
 .6337 ،املغرب

نظام التربعات يف الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية عن اإلحسان : تجكاين حممد احلبيبال -
 .6337، املغرب، دار النشر املغربية، االختياري

، دار ابن حزم، عبد القادر باجي: تح، أحكام الوقف: املالكيطاب يحي بن حممد بن يحي احل -
 .1113، لبنان، بريوت

حممد املنصف : تق، لباب الفرائض شامل للفقه واحلساب والعمل: شطي حممد الصادقال -
 .6333، لبنان، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، املنستريي

 .6331 ،الوطنية للكتاب، اجلزائرالصحراء الكربى وشواطئها، املؤسسة : إمساعيل عريبال -
، منشورات كلية 6311-6391يف مشروع التوسع الفرنسي باملغرب  توات: عماري أمحد ال -

 .6333، اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، املغرب
لذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات  الرحلة العلية إىل منطقة توات: بلعامل حممد باي -

 .1166، ، املعرفة الدولية للنشر والتوزيع، اجلزائرجزأين من اجلهات، والعادات وما يربط توات
، 6361-6399 السجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية ادرار: بلبشري عمورة -

 .1169، اجلزائر، مديرية اجملاهدين لوالية ادرار، منشورات مجعية مشعل التاريخ
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، مراجعة وتنقيح، 6317 -6311الشرقية  لتخوم وحدود املغربواحات ا: بن الصغري حممد - 
 .د س، ،املغربحلسن حافظي علوي، منشورات املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب

دار هومه، ، البلبالية الركانية الشجرة املرجانية يف التعريف باألسرة: بن حسان أمحد بن حممد -
 .1161اجلزائر، 

، اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى، امليسر يف أحكام الزواج والطالق عند املالكية: بن سعيد مراد -
1169. 

حممد األمني : تق، ملخص األحكام الشرعية على املعتمد من مذاهب املالكية: بن عامر حممد -
 .6336، جدة، مكتبة املنهاج، 7ط، مد بيببن حم

، مؤسسة نسيو للنشر والتوزيع، 6ج، من األصول إىل اليوم العدالة يف اجلزائر: بن عبد اهلل عيد -
 .1116، اجلزائر

والقوراة بني ضوابط النص العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى : بن عبد اهلل نور الدين -
 .1167الديين وحدود الواقع، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 

، مطبعة النجاح 6من خالل االتفاقيات املربمة بينهما، ج مع فرنسا عالقة املغرب: بوزيان عمر -
 .1119، اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب

، اجلزائر، رويبة، املؤسسة الوطنية لالتصال واإلشهار، أجماد وأجناد اهلقار: بوشارب عبد السالم -
6339. 

، منشورات مجعية 6361-6396 الثورة التحريرية يف أقاليم توات: توايت دمحان وآخرون -
 .د س ،، اجلزائرحلماية مآثر الثورة التحريرية، أدرار موالي سليمان بن علي

وعيون ، حكمها، أمثاهلا، بالغتها، اللهجة التواتية اجلزائرية معجمها: جعفري أمحد أبا الصايف -
 .1169، اجلزائر، منشورات احلضارة، أشعارها

ه، دار السبيل 61والسودان الغريب خالل القرن  العالقات الثقافية بني توات: جعفري مبارك -
 .العاصمة، اجلزائر للنشر والتوزيع، اجلزائر
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،  1ط، هـ 69هـ إىل القرن 66من القرن  التاريخ الثقايف إلقليم توات: حاج أمحد الصديق -
 .1166، اجلزائر، بين مسوس، منشورات احلرب

الثاين ) الثاين عشر والثالث عشر للهجرة خالل القرننيواألزواد  توات: حوتية حممد الصاحل -
، دار الكتاب العريب، 1، جدراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية (عشر والتاسع عشر امليالدي

 .1113 ،اجلزائر
 ،، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان9الثقايف، ج تاريخ اجلزائر: سعد اهلل أبو القاسم -

6333. 
 .1111، اجلزائر، دار هومه، قطف الزهرات من أخبار علماء توات: سيد أعمر عبد العزيز -
، م.د، شردار السالم للطباعة والن، التكافل االجتماعي يف اإلسالم: علوان عبد اهلل ناصح -
 .س.د
، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، دراسات صحراوية املاء واإلبل والتجارة: علوي حسن حافظي -

 .1124، الرباط
 .6339، بريوت، دار الفكر، 3ج، شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل: عليش حممد -
-6371يف اجملتمع اجلزائري آثار السياسة االستعمارية واالستيطانية : عمرياوي محيدة وآخرون -

، 6399منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب ، 6399
 .1113، اجلزائر

لفت األنظار إىل ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار : غيتاوي موالي التهامي -
 .1167، منشورات العاملية للطباعة واخلدمات، احلراش، اجلزائر،إبان احتالل اإلستعمار

أعمال امللتقى ، "التنظيم القضائي إبان االحتالل الفرنسي بني املبدأ العام والتميز: "فارح رشيد -
منشورات وزارة ، 1119مارس  63-66قسنطينة ، الوطين حول القضاء إبان الثورة التحريرية

 .1113، اجلزائر، اجملاهدين
إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني، ديوان : فرج حممود فرج -

 .6333املطبوعات اجلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
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 د ن،افية اجتماعية، العريقة دراسة تارخيية ثق صفحات مشرقة من تاريخ أولف: قدي عبد اجمليد -
 .96، صد س

 .1113، اجلزائر، دار هومه، 9ج، األمناط اإلنتاجية التقليدية يف القصور التواتية: مربوك مقدم -
اجلبهة اجلنوبية املالية النيجريية ودورها االسرتاتيجي يف الثورة : مقاليت عبد اهلل ورموم حمفوظ -

 .1113: اجلزائر، السبيل للنشر والتوزيعدار ، اجلزائرية
، 63161-6336الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري  االستعمارتوسع : براهيمإ مياسي -

 .6336 ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر

 المنشورات باللغة األجنبية: ثالثاا 
- A.G.P Martin: Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-Tidikelt, Edition 

de l’imprimerie algérienne Alger, 1908. 

- A.G.P Martin: Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de 

1504 à 1904, au Maroc de 1894 à 1912, Félix Alcan, paris, 1923. 

- BISSUEL Henri (Commandant): Le Sahara français, Conférence 

sur les questions sahariennes faite, les 21 et 31 mars 1891,  Alger, 

1891. 

- Deporter Victor Benjamin: La Question du Touat , Sahara 

Algérien, Gourara-Touat-Tidikelt, Imp Fontana, Alger, 1891. 

- Devors.P: Le Touat, étude géographique et médicale, Institue 

Pasteur, d’Alger, tome XXV, n° 3-4, sept-déc1947. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1907, 

Imp, administrative victor heintz, Alger, 1908. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par CL.Lutaud, Gouvernement général, Année 1913, Imp, 

libraire éditeur, Alger, 1914. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1909, 

Imp, libraire éditeur, Alger, 1910. 
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- Exposé de la Situation Générale des Territoires du Sud de 

l'Algérie, Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 

1905, Imp, administrative victor heintz, Alger, 1906. 

- Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie, 

Présenté par M. C. Jonnart, Gouvernement général, Année 1909, 

Imp, libraire éditeur, Alger, 1910. 

- Gouvernent Général de l'Algérie, Direction des Territoires du Sud, 

Situation Générale, Pendant les Années 1916, 1917, 1918, rapport 

d'ensemble présenté, par M.Jonnart, Gouvernement général, Imp, 

libraaire éditerur, Alger, 1922. 

- Gouvernent Général de l'Algérie, Direction des Territoires du Sud, 

- Expose de leur Situation, Deuxiéme partie, louvre Accomplie, 

1903- 1922, Imp, libraaire éditerur, Alger, 1922. 

- Gouvrement Géneral de l'Algérie, Commissariat Général de 

Centraine, les Territoires du Sud de l'Algérie, Année 1903-1929. 

- Gustave Regelsperger: (Mouvement Géographique), Revue de 

géographie, Institut Géographique de Paris, Vingt -Troisieme 

Année, Tome XLVI, Janvier – Juin 1900. 

- Journal Officiel de la République Française du 29 décembre 1958. 

- M. H. De La Martinière, N. Lacroix: Documents pour servir à 

l'étude du Nord Ouest africain, T3, Gouvernement Générale de 

l'Algerie, Service des affaires indigènes, 1897. 

- Suter Karl : «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du 

Sahara Algérien : le  « touat», extrait de revue de géographie alpine, 

Année 1952. 

- Vellard André: Aux Oasis Sahariennes Gourara-Touat-Tidikelt, 

(février- juillet 1903), Centre de Documentation Saharienne, 

Ghardaïa, Algérie, 2001. 
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 الرسائل الجامعيةو  تار كذ ملا: رابعاا 
 هـ6916-6661من ودورها االجتماعي والثقايف بتوات  البكرية الزاوية: بابا عبد اهلل -
كلية العلوم االجتماعية ، عبد الكرمي بوصفصاف.إشرف د، مذكرة ماجستري، م1111–6311/

 .1161-1166، اجلزائر، أدرار، اجلامعة اإلفريقية أمحد دراية، والعلوم اإلسالمية
كلية ، مذكرة ماجيسرت، 6361-6399اجليش الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية : برمكي حممد -

 .1161-1113: اجلزائر، جامعة وهران، العلوم االنسابنية واالجتماعية
م، أطروحة دكتوراه، 63/63خالل القرنني  القضاء يف منطقة توات: بعثمان عبد الرمحن -

، ، اجلزائر6إشراف الدكتور حممد بن معمر، كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية، جامعة وهران 
1169/1166 . 

مذكرة لنيل ، دراسة وحتقيق فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنالين التوايت: بعثمان عبد الرمحن -
كلية اآلداب واللغات والعلوم حممد بن معمر،  /د.إشراف أ ستري يف التاريخ احلديث، شهادة ماج

 .1113/1113، ، اجلزائراإلنسانية، جامعة بشار
هـ 6من القرن)العمارة الدينية اإلسالمية يف منطقة توات، متنطيط منوذجا: بن سويسي حممد -

، دراسة تارخيية،عمرانية ومعمارية، مذكرة ماجستري يف اآلثار اإلسالمية، (م63-م 61/هـ67اىل
 .1113/1113ر، جامعة اجلزائر، عبد العزيز حممود لعرج، معهد اآلثا.إشراف د

املقدس والقبيلة املمارسات االحتفالية لدى اجملتمعات القصورية باجلنوب الغريب : تياقة الصديق -
إشراف د حجيج اجلنيد، كلية ،  رسالة دكتوراه يف علم االجتماع -ـاين منوذجاڤزيارة الر–اجلزائري 

 .1169-1167، اجلزائر، جامعة وهران، العلوم االجتماعية
، رسالة دكتوراه، العامل الزجالوي مد بن أحممدحملنوازل الزجلوي  حتقيق ودراسة: جرادي حممد -

جامعة األمري عبد ، د سعاد سطحي، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية.إشراف أ
 .1161/1166، قسنطينة، سالميةالقادر للعلوم اإل
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أطروحة ، م23/25احلياة االجتماعية واالقتصادية مبنطقة األزواد خالل ق: جعفري مبارك -
-1123، 1امعة اجلزائرج، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، د حممد حوتية إشراف، دكتوراه

1124. 
ه، 69ه إىل هناية القرن 61الدراسات اللغوية بتوات من بداية القرن : حاج أمحد الصديق -

، ، اجلزائرإشراف الدكتور الطاهر مشري، كلية اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه،
1113-1113. 

فاطمة .إشراف د، رسالة دكتوراه، خالل العهد العثماين األسرة يف مدينة اجلزائر: محاش خليفة -
 .م1116، قسنطينة، توريجامعة من، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الزهراء قشي

مذكرة ، 6361و 6396ما بني  لنضال السياسي والثوري يف إقليم تواتا: ختري الصايف -
، كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، بوعالم بلقامسي.إشراف د، ماجستري

 .1161-1166: اجلزائر، جامعة بشار

-6399أمنوذجا  اجلنوب الشرقي اجلزائري خالل العهد االستعماري ورقلة :شافو رضوان -
، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تلمساين بن يوسف. إشراف د، أطروحة دكتوراه، 6361

 .1161-1166، اجلزائر، بوزريعة 1جامعة اجلزائر
. إشراف د، مذكرة ماجستري، خصائصها، نوازهلا، املالكية أعالمها توات حاضرة: قزان زهري -

 .1161/1166، اجلزائر ،درارأ، اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية والعلوم   ،حممد حوتية

 الجرائد المجالت والملتقيات و : خامساا  -
تصدر عن ، جملة النخلة، "بتوات حملة عن نشأة الفقارة وتطورها: "الطيبمساعيلي عبد اهلل بن ا -

 .1119جويلية  عدد جترييب، ،اجلزائر، أدرار، جمموعة القروط
كتاب ، "تاريخ وحضارة التواجد بتوات أوالد السي محو بلحاج: "امساعيلي موالي عبد اهلل -

، مجعية الدراسات 1169أعالم وآثار كتاب الندوة األوىل أوالد السي محو بلحاج ،الندوة األوىل
 .1166، دار الكلمة للنشر، واألحباث التارخيية والثقافية ألوالد السي محو بلحاج
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وثائق بيع كتب خزائن املخطوطات وأمهيتها التارخيية واالجتماعية واالقتصادية : بابا عبد اهلل -
جملة املعارف للدراسات " م2113/ه2311بتوات  دراسة  لوثيقة بيع خمطوطات اخلزانة البكرية

 .1124، 21ع ،اجلزائر، اديجامعة محة خلضر الو ، جملة دورية حمكمة، والبحوث التارخيية
، 21ع، تصدر عن مديرية الرتبية أدرار، جملة القبس، "نشأة فقاقري توات: "خبتاوي احلاج حممد -

 .2545 ،أفريل
 الفقارة يف منطقة تواتنظم السقي يف اجلنوب الغريب اجلزائري نظام : "بعثمان عبد الرمحن -

احلياة االجتماعية ، أعمال امللتقى الوطين الثاين، "أمنوذجا دراسة من خالل املصادر احمللية
م من خالل املصادر 25-21/هـ23-21واالقتصادية يف اجلنوب الغريب اجلزائري خالل القرنني 

 .1121جانفي 19، اجلزائر، املركز اجلامعي الوادي، احمللية
،جملة املصادر، املركز الوطين "التوسع الفرنسي يف اجلنوب الغريبسياسة :"بلغيث حممد األمني -

 .1111 ،77،ع، اجلزائر6399للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب 
 جملة القبس، أدرار ،(املطارفةاألضواء الساطعة على تاريخ معارك : )بن عبد الكبري الطيب -

مارس  11-67 بادرار ، عدد خاص خاص بامللتقى الثقايف الرتبوي الثاين1، ج69، ع اجلزائر
6331. 

خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر  الضرائب والغرامات يف اجلزائر:"بن موسى محادي -
 .76ع،69مج، جامعة أدرار، جملة احلقيقة، "6391-6311

أفريل ، 7ع، أدرار، جمموعة القروط، جملة النخلة، 6ج ،"معارك العرق: "بن يعقوب عبد اجمليد -
1113. 

أعمال ندوة " لتواصل احلضاري بني ضفيت الصحراءسجلماسة كمحطة ل:"تاوشيخت حلسن -
حمرم ، التواصل الثقايف واالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصحراء

منشورات كلية ، تنظيم كلية اآلداب بتطوان وكلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس، م2551/ه2411
 .2555، طرابلس، وة اإلسالميةالدع
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 مقتطفات، 6361-6393حول تاريخ الثورة التحريرية : للوالية السادسة اجلهويتقرير ال -
مدرج ضمن فصل الصحراء يف ، 6333ابريل  63-66بوسعادة ، "حماوالت فصل الصحراء"

دراسات وحبوث امللتقى الوطين األول حول فصل الصحراء عن ، السياسة االستعمارية الفرنسية
املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب ، لة امللتقياتسلس، اجلزائر

 .1113: اجلزائر، دار القصبة للنشر، 6399
، جملة النخلة، جمموعة "نرال سريفيار وقواته اإلحتالليةتقاوم اجل منطقة توات": تيطايف املهدي -
 .1116، سبتمرب 1، ع اجلزائر ،قروط ادرارال
اللسان ، "اخلفايا العسكرية لتشبث الفرنسيني بالصحراء أخطر من البرتول": جريدة اجملاهد -

 (.671ص)611ع،9ج طبعة خاصة بوزارة اجملاهدين،، املركزي جلبهة التحرير الوطين

طبعة ، اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين ،"مشاريع استعمارية يف اجلزائر": جريدة اجملاهد -
 .6ج، 69/61/6393، (116ص) 69ع، خاصة بوزارة اجملاهدين

طبعة ، اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين ،"مؤامرة االستعمار على صحرائنا": جريدة اجملاهد -
 .،67/7/6366، 36ع ،(766ص، 7ج)صة بوزارة اجملاهدين، خا
طبعة ، اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين "حنن والصحراء والبالد اجملاورة لنا": جريدة اجملاهد -

 (.طبعة خاصة617ص)، 611،ع9ج، خاصة بوزارة اجملاهدين
، 611ع، لأخطر من البرتو اخلفايا العسكرية لتشبث الفرنسيني بالصحراء : جريدة اجملاهد -
 .(طبعة خاصة671ص، 9ج)
جملة رسالة ، "الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب يف العامل: "جعفري أمحد أبا الصايف -

 .1121، اجلزائر، تصدر عن والية أدرار، 2ع، أدرار
ودورهم يف مقاومة االستعمار الفرنسي  األشراف أوالد السي محو بلحاج: "مباركجعفري  -

، كتاب الندوة األوىل أوالد السي محو "ـاين منوذجا  ڤبتوات الشهيد موالي  اهلل بن موالي العباس الر
الدراسات واألحباث التارخيية والثقافية ألوالد السي محو  ، مجعية1169أعالم وآثار بلحاج
 .1166ر الكلمة للنشر، ، دابلحاج
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يف اجلنوب الغريب  القيافة ودورها يف النظام القصوري الواحايت مبنطقة توات: "جعفري مبارك -
، 1ع، 61مج، اجلزائر، الوادي، جامعة الشهيد محة خلضر ،تجملة البحوث والدراسا، "زائرياجل

 .1163جويلية 
الطقس ..احتفالية املولد النبوي بتوات عرش أوالد السي محو بلحاج:"الصديق أمحداج احل -

 .9/1/1163، 6919ع، اجلزائر، اجلمهوريةجريدة ، .."وداللة الرمز
جملة ، "نك عن عام الغالءاحلديث يسألو  ما مل يدون من تاريخ توات: "احلاج أمحد الصديق -

 .1114أفريل ، 3ع ،اجلزائر، أدرار، تصدر من جمموعة القروط، النخلة
فصل الصحراء يف السياسة ، "لفصل الصحراء اجلزائرية سياسة فرنسا"خامس سامية وآخرون  -

، دراسات وحبوث امللتقى الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر، االستعمارية الفرنسية
، 6399املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب ، سلسلة امللتقيات
  .1113، اجلزائر، دار القصبة للنشر

قضية الصحراء اجلزائرية يف املفاوضات اجلزائرية الفرنسية من : "سيدي موسى حممد الشريف -
دراسات وحبوث امللتقى ، حراء يف السياسة االستعمارية الفرنسيةفصل الص" خالل ثالث كتب

املركز الوطين للدراسات والبحث ، سلسلة امللتقيات، الوطين األول حول فصل الصحراء عن اجلزائر
 .1113: اجلزائر، دار القصبة للنشر، 6399يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب 

التفجريات النووية الفرنسية باجلزائر وآثارها " (:مصلحة الدراسات) وسعاد  شافيةعبد الآلوي ال -
املركز ، دراسات وحبوث وشهادات التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر، سلسلة الندوات، "الباقية

، اجلزائر، دار هومه، 6399ية وثورة أول نوفمرب الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطن
1161. 

فصل " يف فصل الصحراء من خالل مذكرات اجلنرال ديغول إسرتاتيجية فرنسا: "قويدر بشار -
دراسات وحبوث امللتقى الوطين األول حول فصل ، الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية

املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة ، سلسلة امللتقيات، الصحراء عن اجلزائر
 .1113: اجلزائر، دار القصبة للنشر، 6399رب أول نوفم
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ملتقى معرضي ، دراسة وصفية حول اإلرث الثقايف والسياحي مبنطقة أدرار: مزارية بالمة عائشة -
جوان 6-ماي76،اجلزائر، املدرسة الوطنية متعددة التقنيات، مبناسبة األسبوع العاملي للبيئة

1116.  
النظام القبلي يف اجلنوب اجلزائري قبيلة ذوي منيع أمنوذجا، جملة آفاق علمية، : مزوري مومن -

 .1163، 1، ع3نراست، مجاملركز اجلامعي مت

جمموعة ، جملة النخلة، "ية بأقصى اجلنوباجملاهبة املسلحة يف املقاومة الشعب": ميزوري حممد -
 .1166سبتمرب ، 3ع ،ادرار، وطالقر 
، جملة النخلة، ( غرإيناملقاومة الشعبية ضد االحتالل الفرنسي لتوات معارك : )نيكلو عبد القادر -

 .1116، سبتمرب 1عة القروط، ع جممو 
 المعاجم واألطاليس: سادساا  -
 .6336، مكتبة لبنان، خمتار الصحاح: الرازي حممد بن أيب بكر -
، دار الفضيلة، 1ج، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: عبد املنعم حممود عبد الرمحن -

 .د س، القاهرة
حممد اهلادي لعروق، دار اهلدى، عني مليلة، : والعامل، مر أطلس اجلزائر: لعروق حممد اهلادي -

 .6333، اجلزائر
، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية ،تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي: معصر عبد اهلل -

6336. 
 بريوت، ،، دار صادر3، ط9لسان العرب، مج: حممد بن مكرم اإلفريقي املصري منظوربن  -

 .م2553/ه2424
 الحوامل اللكترونية -: سابعاا 

، 67/3/1163، املوقع الفلكي لتوات: Google Earth غوغل إريرث -
www.google.com/intl/ar/earth. 
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 فهرس الجداول
 الصفحة العنوان الرقم
 01 م1011 قياد ملحقة تواتأمساء  1
 02 1010التنظيم اإلداري لتوات التابعة إلقليم الواحات  2
 02 التنظيم اإلداري إلقليم عني الصفراء 3
 03 1010لتوات وتيميمون سنة  التنظيم اجلديد 4
 03 1020-1021من  التنظيم اإلداري ألقليم عني الصفراء 0
 05 تنظيم العدالة اإلسالمية يف إقليم عني الصفراء 6
 111 م1016تعداد فئات اجملتمع التوايت سنة  7
 111 1001سنة  تعداد فئات سكان عرش تيمي 5
 121 األطفال والرضعتكلفة نفقة  0
 133 1026-1020 اخلدمات الصحية املقدمة يف مستشفى أدرار 11
 140 ظاهرة الزواج الوحدوي والتعددي بتوات 11

 145 متوسط األفراد داخل األسرة وتوزيعهم حسب اجلنس 12
 101 مكونات أثاث املنزل 13
 243 1025-1026من  عدد أشجار النخيل مبلحقة توات 14
 244 (1016إحصائيات )من التمور  كمية أنتاج واحة توات 10
 246 1025-1026من  كمية اإلنتاج من التمور مبلحقة توات 16
 246 1016تعداد أنواع أشجار النخيل السائدة بتوات  17
 276 م1030سنة  حانوت بفالج تيميسلع  15
 253 احملاذية لتوات ورارةڤالعمالت الفضية املتداولة يف واحة  10
 200 1006إحصائيات ضريبة البزرة املفروضة على العروش  21
 304 1001تركيبة سكان عرش تيمي حسب القصور والفئات  24امللحق
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 300 توزيع وامتالك الثروة يف توات حسب الفئة 20امللحق
 300 إحصاء خنيل قصر كوسام حسب النوع بطلب من اإلدارة الفرنسية 26امللحق
 306 توزيع السكان بتوات حسب اجلنس والفئة العمرية إحصائيات 27امللحق
 307 قيمة الصداق بتوات 25امللحق
 305 تواتمناذج بأمساء الغياب عن  20امللحق
 361 بعض مكونات أثاث املنازل بتوات 31امللحق
 361 1007إىل 1002إحصائيات ضريبة الكريف على قصور عرش تيمي من  31امللحق
 362 مناذج من نزاعات معاملة اخلراصة 32امللحق
 363 قيمة بعض الرتكات 33امللحق
ن املاء يف فـ 34امللحق  364 ـارة مبوسى بعرش تيميڤَثم
 360 1061بعرش تيمي مارس ( املقدم)امساء املقادمي  30امللحق
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 (أ)

 

 144 :أب الصاحل بن عبد الغفار
، 115، 61 :أّب الطيب بن سيد أمحد الونقايل

317 ،310. 
 116: أب أحممد بن حممد

 151 :أّب حسن بن حممد بن عبد الرمحن 
 312، 207: أّب خليفة بن أحممد 

 165 :سامل بن العريب احلفصيأب 
 105 :أب سامل بن عبد اهلل

 261 :سيدي بن أحنيين أبّ 
 .171( : العدل)أّب صمان بن امبارك

، 144 :أب عالل بن امبارك بن بلَّ الربباعي
146. 

 .161: أب عالل بن حممد
 .215 :العساوي أب حممد بن حممد عبد اهلل

 .147 :ن بلخري األنرتييتأبا مجعة ب
 .54 :إبراهيم بيوض

 .211، 115 :بن الطالب الطيب وامحاد
 .54 :أمحد التجاين
 .32 (:احلفيد)أمحد التيجاين
 .67، 06، 22 :أمحد العماري

 .01: أمحد القائد
 .63: بكيتمأمحد بابا الت

 .211 :أب احنيينأمحد بن 
 .311، 217، 116 :أمحد بن أّب عبد اهلل

 .214 :أمحد بن البلبايل
 

 
 

 .312، 110 :أمحد بن الطالب الطيب
 .310 :أمحد بن الطالب عبد اهلل

 .110 :أمحد بن الطالب
 .176 :أمحد بن الطيب

 .105 :أمحد بن العريب بن معطى اهلل الشعنيب
 .154 :أمحد بن املصطفى بن أمحد

 .201 :أمحد بن امبارك بعيسى
 .310 :أمحد بن أمبارك بوعيسى

 .316، 153، 42 :أمحد بن أحممد 
 .153 :أمحد بن أحممد الطالب

 .317 :أمحد بن سامل 
 .174  :أمحد بن عبد القادر البوحامدي

 .216 :عبد القادر بقلب أمحد بن
 .216 :أمحد بن عبد الكرمي بن احملفوظ

 .213، 152، 124 :أمحد بن عبد اهلل
، 221، 210، 101، 61 :أمحد بن علي

257 ،255. 
 .103 :أمحد بن عمر آل الشيخ بن عمر

 .106، 60 :أمحد بن قدور اخلنفوسي
 .310، 106، 60 :أمحد بن قدور

 .105 :بن حممد التيماوي أمحد
 .311 :أمحد بن حممد السامل اإلغيلي

 .311، 207، 221 :أمحد بن حممد السامل
 .310 :أمحد بن حممد الصديق
 .310 ":أّب اجلن"أمحد بن حممد امللقب 

 .216 :أمحد بن حممد بن التهامي التمنطيطي

 فهرس األعالم
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، 105، 171، 71، 67 :أمحد بن حممد
216 ،221 ،207 ،262 ،265 ،310 ،
311 ،210. 

 .146، 114 :أمحد بن موسى الكرزازي
 .216 :أمحد بن يوسف التنالين

 .57 :أمحد بومنجل
، 204، 61، 61، 00، 05 :أمحد توفيق املدين

205 ، 
 .00، 01 :أمحد دراية

 .77، 76، 70، 74 :عبد العزيزأمحد 
 .57 :أمحد فرنسيس
 .01 :أمحد ما خياف

 .54 :أمخوخ باي
 .03، 01 :أقاسم محادي

 .74، 73 :أقاسم عبد العزيز
 .02 :أقاسم حممد

 .51: (اجلنرال)إلريي 
 .153 :أم احلاجة بنت حممد بن املختار

 بن احلاج عبد عبد اهلل أم اخلري بنت حممد
 .107، 102 :الوهاب

 .107، 102 :أم اخلري بنت حممد
 .152 :أم رقية بنت الطيب

 .165 :أم زار بنت حممد بن ديدي
 .63 :مام ابن القاسماإل

 .214، 62: بن إسحاق خليلاإلمام 
 .62 :مام خليلاإل

 .317 :امبارك بن أمحد
 .161 :امبارك بن احلاج عبد اهلل

 .247 :ناجم امبارك بن الطالب
 .104، 111 :مبارك بن العريبا

 .171: (العدل)امبارك بن أحممد
 .217 :امبارك بن عالل الغريف

 .170 :امبارك بن كروم
 .115 :امبارك بن حممد أب احلاج

، 214 :امبارك بن حممد بن الطالب املكي
261. 

، 101، 161، 115، 00 :امبارك بن حممد
213 ،217 ، 

 .144 :عبد النيبامباركة بنت احلاج 
 .216 :امباركة بنت امبارك

 .101 :امباركة بنت بابا العصنونية
 .176 :امباركة بنت سامل  األدغاغية

 .101 :امباركة بنت حممد بن قدير
 .215: امباركة بنت حممد بنت أب قدير

 .317 :أحممد املناصريي
 .211 :أحممد بن أب احنيين

 .67، 37 :أحممد بن أمحد احلبيب البلبايل
 .214 :أحممد بن عبد السالم اجملدوب

 .204، 161 :أحممد بن علي الشعنيب العسكري
 .134 :أحممد بن علي بن احلاج مسعود الشعنيب

 .251، 213 :أحممد بن حممد املختار التدمايين
 .317 :أحممد بن حممد من عريان الراس

، 251، 205، 213، 42 :دأحممد بن حمم
317. 

 .56 :أحممد بن حيي
 55 :أحممد يزيد



 فهرس األعالم ............................................................................الفهارس

 

833 

 

 .205، 20 :األمري عبد القادر
 

 (ب)
، 231، 110، 26، 10 :ابن بابا حيدة

230 ،264 ،252. 
 35: الباشا إدريس

 253، 274، 114، 01، 54، 34: باالت
 .44، 36، 30: (النقيب)بان 
 271: خليفة بن حممد بن عبد اهلل بَّاهيَّا

 54: الباي أمخوك
، 25، 27، 26، 20، 22، 21: باي بلعامل

20 ،31 ،30 ،36 ،37 ،35 ،30 ،124 ،
120 ،120 ،131 ،132 ،105 ،155 ،
227 ،225 ،220 ،235 ،230 ،266 ،
201. 

 .210: البتول بنت أّب حضي
 37: البخاري ابن القايد
 73: خبدة احلاج عبد اهلل

 .221: (القايد)الربكة بن سيد أمحد 
 .314: الربكة بن ناجم بن موسى

 .74: البشري العامري
 .221، 215: (القايد)البشري بن الطيب 
 .261: البشري بن محادي

 .01: بشري معناك
 .01: بشري نور الدين

 .20، 17 :ابن بطوطة
 .105: البغدادي

 .73: بقي عبد احلفيظ

، 40، 42، 34، 33: البكري بن عبد الرمحن
46 ،110 ،121 ،123 ،124 ،120 ،

131 ،131. 
، 40، 42، 34، 33: البكري بن عبد الرمحن

46 ،110 ،121 ،123 ،124 ،120 ،
131 ،131. 

 .141: بلخري بن بركة
 .74: بلعقون أمحيدة

 .74: (سي فرحات)بلعيد أمحد 
 .251، 270: بلقاسم بن بعرب التميموين

 .37: بلقاسم بن عبد الرمحن
 .73: بن الدين

 .01: أمحد بن سبقاق
 .254، 276: بن عامر بن أمحد

 .161: بن عامر بن اجليالين
 .315: بن موسى بن اهلامشي االنزمجريي
 .206: بومجعة بن احلاج الربكة املكيدي

 .74: بوحادة عبد القادر
 .74: بودواية بدواية

 .155: البوصريي
 .00، 34، 20: بوعمامة
 .57: بوحلروف
 .37، 36: (الرائد) بومقارتن
 .76: (العقيد)بيجار 

 
 (ج)

 .70: (النقيب)جاك صوايي 
 .36، 30: (النقيب)جرمان 
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 .221: اجلزويل بن حممد التمنطيطي
 .221: (القايد)جلول بن الربكة 

 .114: جلول بن الشيخ الربكة
 .312 :أيب مجعة بن احلاج الربكة املكيدي

 311 :أيب مجعة بن سامل
 .100 :أيب مجعة بن قدور

 .57: جورج بومبيدو
 .33، 32: جول كامبو

 .00: (احلاكم العام)جونار 
 .34: جريار رولف

 .30: البختاوي اجلياليل بن عبد اهلل
 .120: اجليالين

 
 (ح)

 .210: احلاج ابريك بن حممد الصديق
 .113: بن احلاج قاسم املتليلي احلاج أمحد
 .71: بكراوي  بن حممد عبد الرمحن احلاج أمحد
 .30: دحة احلاج أمحد

 .44: احلاج أمحد مرابط
فاطمة الزهراء بنت عبد احلاج الربكة بن املهدي 

 .153: الرمحن
 .71: احلاج احلسن بن حممد العريب

 .212: احلاج الصاحل بن حبم
 .161: لتناليناحلاج الطيب بن حممد ا

: احلاج العريب بن  احلاج حممد احلسن البلبايل
140. 

 .111: احلاج العريب بن أب عبد اهلل
 .30: احلاج املهدي باجودة

 .110: الزبريي احلاج امبارك بن عبد الرمحن
، 101: األشاين احلاج امبارك بن حممد عبد اهلل

217. 
: بن باعلي األشاين احلاج امبارك بن حممد عبد اهلل

161. 
 .317: احلاج بريك بن حممد الصديق

 .65: احلاج بن البكري البلبايل
 .237، 107: احلاج بن جلول
 .214: اهلل املصمودياحلاج بن عبد 

 .315: احلاج حم اخلوجة
 .161: احلاج عبد احلاكم بن احلاج عبد الرمحن

 .71: ياو احلاج عبد الرمحن بكر 
 .261: احلاج عبد الكرمي بن العريب

: احلاج عبد اهلل بن احلاج عبد الرمحن بن الصايف
163. 

 .237: احلاج عبد اهلل بن املصطفى
 .315: احلاج عبد اهلل بن املهدي

 .172: احلاج عثمان بن احلاج حممد احلسن
احلاج حممد الطالب بن احلاج حممد احلسن 

 .172: البلبايل
 .235، 236: احلاج حممد خبتاوي
 .73، 72: احلاج حممد بلكبري

من آل الشيخ سيد  احلاج حممد بن احلاج الكبري
 .146: الكرزازي أمحد بن موسى

 .114: بن احلاج الكبري احلاج حممد
 382 :احلاج حممد بن احلاج قاسم املتليلي

310. 
 .210: احلاج حممد بن احلاج حلسن
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 .172: احلاج حممد بن الطالب
 .170، 162: احلاج حممد بن عبد القادر

 .30: بن حممد السكويت احلاج حممد عبد الرمحن
 .154: احلبيب بن عبد اهلل

 .117: احلبيب بن حممد بن حممد احلسان
 .201، 212: احلبيب بن موالي إمساعيل
، 201، 212: لاحلبيب بن موالي إمساعي

311 ،310. 
 .141: احلسان بن امبارك

 .310: (القايد)احلسن بن حممد السامل 
 .115: حم صاحل بن بطيب

 .311: محاد بن حممد الربكة األنزمجريي
 .311: أّب عبد اهلل محاد بن حممد عبد الرمحن

 .311، 311، 261: محاد بن حممد
 .130: محادي بن العريب

 .141: محادي بن عبد الكرمي
: محادي وأمحد وخدجية أبناء أّب عالل الربباعي

211. 
 .117: محاوي عبد القادر بن حممد

 .74: محداوي محو
 .30: الفالين القبالوي بن احلاج أمحد محزة

 .56، 54: محزة بوبكر
 .311: محو أرجيلوس

 .01: محو زفزاف
 .77، 70: حناين علي

 
 (خ)
 .210: اخلادم بنت احلاج أعمر

 .212: خدوجة بنت حممد السامل حممد
 .213: خدجية بنت أّب أمحد

 .104: خدجية بنت حممد حملمد احلبيب
 .213: موالي حممدخدجية بنت 
 .231، 26، 10 :ابن خلدون

 .310: خليل بن خليل بن احلاج عبد الكرمي
 .102: اخلنته بنت عبد السالم

 
 (د)

 .172: داد حممد بن أمحد بن فرحي
 .31: دوبونشيل

 .21: ديبورتر
 .01: ديدي موالي عبد الكرمي

 .55، 56، 51، 75، 77: ديغول
 
 (ر)

 .01: رمحاين حلبيب
 .55: رضا مالك

 .165: رقية بنت أب سامل
 .161: رقية بنت أمحد بن كروم

 .144: رقية بنت حممد
 .310: روجنرياس

 .315، 270: فرنسي الريك 
 .74: الزاوي مول الفرعة

 
 (ز)

 .01: زغييب عبد القادر
 .214: الزهراء بنت أمحد بن املكي
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 .317، 214: الزهراء بنت أمحد
 .144: الزهراء بنت احلاج حممد الصديق 

 .144: الزهراء بنت بلقاسم
 .105: الزهراء بنت عبد السالم
 .177: الزهراء بنت عبد القادر

 .205: الزهراء بنت ناجم
 

 (س)
 .61: سامل املكي البحامدي

 .142: سامل بن أّب سيدي
 .312: سامل بن أيب منصور التمنطيطي

 .260، 165: سامل بن العريب
 .261: سامل بن سيد أمحد

 .261: سامل بن سيد العرب
 .217: سامل بن عبد الكرمي األشاين

 .71، 71، 60: البلبايل سامل بن عبد اهلل
 .310: سامل بن علي صاحل

 .311: سامل بن فراجي
 .15: السراج 

 .57: سعد دحلب
 .63: اجلزائري إبراهيم قدورة سعيد بن

 .74: سلكة بومدين
 .311: سليمان بن أّب يوسف

 .70: سليمان بن عبد اهلل
 .74: سنيسنة دربايل

 .63: سهلابن 
 .01: سي العريب
 .74: السي محزة

 .74: عبد الوايفالسي 
 .74: السي علي
 .01: سي علي

 .77: سي فرحات
 .251: سيد أمحد باب بن حممد الربكة

 .217: سيد أمحد بن أبَّ عبد اهلل
 .161: سيد أمحد بن البكاري

 .237: سيد أمحد بن الطالب املصطفى
 .212: سيد أمحد بن امبارك بعيسى

 .160: أمحد بن عبداهللسيد 
 .265: سيد أمحد بن حممد بن أيب فلجة

 .72، 71: البكري سيد أمحد ديدي
: بلحاج بن حممد الصاحل بن أيب زيان سيد البكري

210. 
 .217: سيد علي بن احنيين

 .43: (اجلنرال)سريفيار 
 .71: السيوطي

 
 (ش)

 .114: الشديدي اإلبراهيمي
 .111: الشريف احلسن بن قاسم

: الشريف موالي املهدي بن موالي أحممد املكيدي
107. 

 .73: شوشان حممد
 .211: الشيخ بن الشيخ بن املشلفق

 .170: الشيخة بنت حممد
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 (ص)
 312، 207: الصاحل بن جلول
 .177: الصاحل بن فرحي

 .04: الصاحل قدور لقصاصي
 .313: الصائمة بنت أب عمر

 .01، 50: السنوسيصدار 
 .165: صفية بنت احلاج عبد الرمحن

 .171: صفية بنت سيدي حممد
 

 (ط)
 .121: الطالب الصاحل بن اهلامشي

 .147: الطالب الطيب بن سامل
، 101: الطالب امبارك بن الطالب عبد اهلل

101. 
 .147: الطالب قدور بن حممد
 .61: الطالب حممد بن أمحد

 .173: الطالب حممد بن الطالب علي
 .142: الطاهر بن أمحد

 .110، 265: محد الوشاينأالطيب بن 
 .217، 102: الطيب بن عبد الوهاب

 .213: الطيب بن حممد الصديق العزاوي
 

 (ع)
 .116:  (القايد) العابد

 .251: عاشور بن عيسى التاجر
 .62: عاصمابن 

 .174: العالية بنت حممد احلبيب
 .104: عائشة امباركة بنت احلسن بن العباس

: عائشة امباركة بنت محادي موالي احلبيب
151. 

: األعمورية عائشة امباركة بنت حممد الطيب
217. 

 151: عائشة امباركة بنت موالي حممد
 .102: عائشة بنت الربكة

 .310، 211: عائشة بنت احلاج الطيب
 .144: عائشة بنت احلاج حممد التميمونية

 .104: عائشة بنت امبارك بن العريب
 .313، 247، 173: عائشة بنت امبارك

 .64: عائشة بنت عبد اهلل
 .212: عائشة بنت حممد السامل

 .217، 153: عائشة بنت حممد
 .270 :الربعبد ابن 

 .221: عبد اجلليل بن الربكة
، 31، 21: عبد احلق بن عبد الكرمي البكري

71 ،110 ،214. 
 .222: عبد احلق بن عبد الكرمي بن سيد البكري

 .17: عبد الرمحن السعدي
 .252، 23: عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري

 .314، 313: عبد الرمحن بن أمحد النجار
عبد الرمحن بن أمحد بن احلاج عبد الرمحن 

 .207: البوفادي
، 312، 207، 216: عبد الرمحن بن أمحد

313 ،314. 
 .200، 215: عبد الرمحن بن احلاج عبد القادر

 .116، 42: عبد الرمحن بن الطيب
 .166: (أب سيدي)عبد الرمحن بن الفقيه حممد 
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: عبد الرمحن بن الفقيه حممد السامل األشاين
212. 

 .216: عبد الرمحن بن محادي
 .212: عبد الرمحن بن عبد العزير التيماوي
 .107، 102: عبد الرمحن بن عبد القادر املراقين

، 133، 60، 17: عبد الرمحن بن عبد اهلل
150. 

 .102، 23: عبد الرمحن بن عمر التنالين
 .222: عبد الرمحن بن عمر

 .261: عبد الرمحن بن حممد اخلليفة
 .61: عبد الرمحن بن حممد السامل البحامدي

 .115: عبد الرمحن بن حممد حم ليلي
 .313: عبد الرمحن بن ناجم

 .03: عبد الرمحن كابويا
 .01: عبد الرمحن لزرق
 .01: عبد الرمحن مقلي

 .311، 207: عبد السالم بن احلبيب التربكاين
 .261: بن معطرب السالم بن حممدعبد 

 .261، 66، 61: عبد السالم بن حممد
 .04: عبد السالم خليلي
 .01: عبد العزيز بوتفليقة

 .03: عبد القادر أقصاصي
 .317، 64: (القايد)د عبد القادر بن أّب حمم

 .317، 64: ددر بن أّب حممعبد القا
: عبد القادر بن أمحد بن الطالب حممد الربكة

110. 
 .312: عبد القادر بن أمحد بن العريب

، 161 121، 110، 61: عبد القادر بن أمحد
312. 

 .212: عبد القادر بن الطيب
 .177: عبد القادر بن املربوك
 .251: عبد القادر بن اهلاشم

 .216: عبد القادر بن امبارك أب سيدي
 .210: عبد القادر بن أحممد بن موسى
 .04: عبد القادر بن سيد أمحد ديدي

، 221، 221، 113: عبد القادر بن عومر
267. 

 .212: (القايد)عبد القادر بن حممد 
، 212، 117، 112: عبد القادر بن حممد

212 ،205. 
 .73: القادر بوحادةعبد 

 .01: عبد القادر دحاج
 .134: عبد القادر قايد القياد بتيمي

 .01: عبد القادر مرموري
 .41: عبد الكبري بن حممد

 .41: (القايد)عبد الكرمي 
 .66: البكري عبد الكرمي احلاجب

 .100: عبد الكرمي بن أب أمحد ملعيزي
 .100، 111: عبد الكرمي بن أب أمحد

 .313، 116، 61: عبد الكرمي بن أمحد
 .61: الصنفيل عبد الكرمي بن سيد أمحد

 .214، 171: عبد الكرمي بن سيد أمحد املرابط
 .205، 61: سيد أمحدعبد الكرمي بن 

 .271: عبد الكرمي بن قدور كمون
 .211: عبد الكرمي بن حممد بن املكي
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 .03: عبد الكرمي ديدي
 .01: عبد اهلل بلهوشات

 .72، 71: عبد اهلل بن أمحد البلبايل
 .205، 240: عبد اهلل بن احلاج عبد اهلل
 .313: عبد اهلل بن احلاج عبد اهلل

 .211: الصاحلعبد اهلل بن الطالب 
 .311: عبد اهلل بن املربوك بن أبالل األدغاغي

 .171، 142: عبد اهلل بن امبارك
 .227: عبد اهلل بن أنيس

 .200، 217: عبد اهلل بن بايشي
 .110: عبد اهلل بن حممد الربكة العزاوي

 .311: عبد اهلل بن حممد عبد الرمحن
 .313: عبد الوايف بن حممد اإليكيسي

 .251: عبو بن أمحد الدلدوين
 .234: العرب الشديد

 .103: العرب بن حممد
: (القاضي)العريب بن احلاج أحممد التمنطيطي 

65 ،60. 
 .212: العريب بن احلاج عبد اهلل

 .117: املامونالعريب بن الشيخ القاضي سيد 
 .317: العريب بن حممد

، 105، 144: العريب بن معطى اهلل الشعنيب
203. 
 .37: احلاج أحممد عزي

 .35: "أو"العقيد 
 .216: عقيدة بنت حممد

 .261: عالل بن سامل
 .71: عالم بن أحممد البلبايلأبو 

 .205: علي بن أجبي
 .101: علي بن اجلياليل البلحاجي

 .177: علي بن احلاج أحممد
 .257: علي بن الزبري

 .173: علي بن الطالب حممد
 .210: علي بن سامل

 .257: علي بن عبد القادر الزبريي
 .315: علي بن حممد أّب قدير ملراقين

 .161: علي بن حممد السعيد
 .01: عمار أقاسم

أيب عمامة بن أمحد بن أيب نعامة بن احلاج عبد 
 .146 :القادر

، 206، 100، 146 :أيب عمامة بن أمحد
311. 

 .257: أيب عمامة بن أمحد
 .220: عمر املهداوي
 .21: عمر بن حممد

 .200: عمر بن مصطفى الرقادي الكنيت
 .222، 20، 15: العياشي

 .147، 141: العيد بن الطيب العسكري
 .115: لشيينالعيد ولد احلاج ا

 .01: العيساين 
 .01: عيساين شوشاين
 .00، 04: (قروط)عيشاوي حممد

 
 (ف)

 .205: فاتح بن كنب
 .141: فاطمة الزهراء بنت أب الثراوي احلاجية
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 .103: فاطمة الزهراء بنت احنيين
 .167: فاطمة الزهراء بنت احلاج العرب

: الرسول صلى اهلل عليه وسلمفاطمة الزهراء بنت 
111. 

 .102: فاطمة الزهراء بنت امبارك بن بل
 .211: فاطمة الزهراء بنت امبارك
 .171: فاطمة الزهراء بنت باصي

 .104، 61: فاطمة الزهراء بنت حممد الشريف
 .103: فاطمة الزهراء بنت حممد عبد القادر

 .154، 104: فاطمة الزهراء بنت حممد
 .151: بنت موالي أمحد فاطمة الزهراء

 .144: فاطمة الزهراء بنت موالي الشريف
 .160: فاطمة بن سيدي بن عبد اهلل

 .176: فاطمة بنت أّب أمحد
 .214، 171: فاطمة بنت أب سامل

 .61: فاطمة بنت أّب ناجم احلاجية
 .142: فاطمة بنت أمحد
 .177: ةفاطمة بنت الربك

 .151: فاطمة بنت البكري
 .214، 171: فاطمة بنت احلاج عزوز
 .211: فاطمة بنت احلاج علي

 .103: فاطمة بنت الطيب البداوية
 .214: فاطمة بنت امبارك بن احلاج أمحد

 .265، 110: فاطمة بنت بداري
 .265: فاطمة بنت بن احلاج عبد اهلل

 .141: عبد السالم بن عليفاطمة بنت 
 .212: فاطمة بنت عبد العزيز

 .210، 213: فاطمة بنت حممد عبد اهلل

 .265، 210، 213، 170: فاطمة بنت حممد
 .167: فاطمة بنت موالي عبد الكرمي

 .147: فاطمة بنت ميلود
 .41: فالكونيت

 .01 :أبو الفتح 
 .103: الرمحنفتيحة بنت عبد 

 .50: فرانز فانون
، 201، 225، 31، 10: فرج حممود فرج

266 ،267 ،270. 
 .62 :فرجابن ال

 .73: فرحات عباس
 .21:  الفشتايل

 .70: الفضيل بشراير
 .36، 30، 33، 21: فالموند

 .104 :أيب فلجة بن احلاج حممد 
 .105، 123: فيطومة بنت حم بك

 
 (ق)

 .174: قجيل بن سليمان
 .314: قدور بن امبارك أب سيدي

 .217: قدور بن جلول
 .32: قدور بن محزة

 .261: قدور بن حممد بن أيعيش
 .251، 261، 147: قدور بن حممد

 
 (ك)

 .200، 241، 230: كاتنيول أبيار
 .34: كاميل ضويل
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 .103: احلاكمالكبرية بنت 
 .213: كبرية بنت موالي أمحد بن الشريف

 .55، 57: كرمي بلقاسم
 .37: وسرتلك

 .31: الكولونيل فالتر
 
 (ل)

 .00: (الرائد)بريينال
 .36: (احلاكم العام) الفاريار 

 .160: اللة أفطيم بنت موالي علي
 .144: اللة بنت احلاج التهامي

: عبد اهللاللة بنت موالي عبد الرمحن بن موالي 
103. 

 .210: اللة رقية بنت موالي اهلامل
، 101: اللة عائشة بنت موالي عبد اهلادي

214. 
، 101: اللة عائشة بنت موالي عبد اهلادي

214 ،210. 
 .314: اللة فاطمة الزهراء بنت موالي حممد 

زوجة موالي أمحد  اللة فاطمة بنت موالي أمحد
 .104، 103: بن موالي عبد اهلل

 .107: اللة فاطمة بنت موالي احلسني
 .100: اللة مرمي بنت موالي عبد الكرمي

 .151: اللة مواليت بنت السي حممد
 .145: جلدان كيدوين االفرنساوي

 .213: حلسن بن حممد الصديق اإليكيسي
 .55، 57: لويس جوكس

 

 (م)
، 255، 250، 240، 110، 21: مارتان
203. 

 .04: ماكس لوجون
 .71 :مالكابن 

 .212: مامة بنت حممد السامل
 .237: املبخوت بن عبد احلق
 .317، 210: املبخوت بن عبد اهلل

 .212: املربوك بن حممد بن مبارك
 .203، 212، 101: املربوك بن حممد

، 200، 205، 207، 200: مربوك مقدم
256. 

 .130: مربوكة بن امبارك
 .124: مربوكة بنت احلاج عبد الرمحن

 .205: مربوكة بنت عبد الرمحن
 .174، 104: مربوكة بنت حممد عبد القادر

 .171: مربوكة بنت حممد عبد اهلل
 .04: متوكل حممد

 .261: بن عبد اهلل احملفوظ
، 35، 32، 20، 24، 23، 22 :حممد أعفيف

44 ،40 ،00 ،111 ،111 ،110 ،117 ،
232 ،266 ،267 ،272. 

 .70: حممد اغريس
 .171(: العدل)حممد األمني بن أمحد
 .171: عبد العزيز حممد الربكة بن احلاج

 .110: حممد الربكة بن احلاج حممد
 .171، 164: احلاجحممد الربكة بن 

 .251: بن أحممد علي ةحممد الربك
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 .310: حممد الربكة بن بابا
: الشديدي حممد الربكة بن حممد عبد الرمحن

313. 
: حممد البكري بن احلاج حممد الصاحل البكري

312. 
 .113: حممد بن الربكة حممد اجلزويل
 .66: بن حممد حممد اجلزويل

 .107: (القايد)حممد احلاج بن جلول 
 .311: (القايد)حممد احلسن بن حممد السامل 
 .311: حممد الرمحن بن حممد العرب

 .200: الزجلويحممد 
 .214: حممد السامل بن الفقري

 .237، 236: حممد السامل بن حممد الربكة
 .115: حممد الشايب

، 02، 01، 01، 50: حممد الشريف مساعدية
04. 

، 100، 150: حممد الشيخ بن عيسى البعالوي
210. 

: حممد الصاحل بن أمحد بن احلاج حممد الصاحل
106. 

 .60: حممد الصاحل بن سيد أمحد
 .212: حممد الصاحل بن حممد السامل التيماوي

 .105: حممد الصديق بن احلاج عبد اهلل التنالين
 .161: حممد الصديق بن السامل النومناسي

 .311، 103: حممد الطيب بن الشديد
 .311، 103: حممد الطيب بن الشديد

، 233: بن عبد الرمحن الشديد الطيبحممد 
234. 

 .212: التنالين بن حممد بن أمحد حممد الطيب
 .21: حممد العامل بكراوي

 .111: حممد العرب بن أب حممد اإلبراهيمي
 .227، 124، 21: حممد باي بلعامل

 .211: حممد بن أّب احنيين
 .321، 215، 171: حممد بن أب الصاحل

 .166: حممد بن أب بن احلاج حممد انزجلويف
 .164: حممد بن أب حسان

 .210، 115: راريدحممد بن أيب األنوار األ
 .311، 207: التوريريين حممد بن أمحد
 .151: الدلدويل حممد بن أمحد

 .115: حممد بن أمحد الطيب
 .176: العسكري حممد بن أمحد

 .311: حممد بن أمحد بن أّب عبد الرمحن
 .216: بن سقوان حممد بن أمحد
 .214: بن عبد الكرمي اجملدوب حممد بن أمحد
 .61: بن علي حممد بن أمحد

 .147: حممد بن األخضر االغواطي
 .144: حممد بن احلاج علي التمنطيطي

 .213: حممد بن احلاج علي ملعيزي
 .200، 117: حممد بن احلاج حممد

 .116: حممد بن احلبيب
 .221: القاضي أحممد حممد بن الشيخ

 .215: بن الصاحل حممد
 .117: حممد بن الصديق بن علي

 .105: حممد بن الطيب الربجاوي احلاجي
 .111: العريب بنحممد 

 .105: حممد بن القدور بن يعيش
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 .315، 270: حممد بن املتوكل
 .154، 73: حممد بن املختار

 .141: حممد بن املقدم اجلزويل
 .76: حممد بن اهلامشي
 .153: حممد بن الوناس
 .317، 313، 221:  حممد بن امبارك

 .221: حممد بن امبارك النفيسي
 ،60 ،33 :(القاضي)حممد البلبايل أحممد بن 

67، 65 ،60 ،71 ،122 ،210، 210، 
310. 

، 210، 71، 71، 60: البلبايل حممد بن أحممد
310. 

 .37: حممد بن بوزيان بن احلاج البكري
 .103: حممد بن خليل بن خليل

 .70: حممد بن دمحان
 .311 ،132:حممد بن دد بن أيب منصور

 .310: حممد بن سامل امللقب بوقلب
 .310، 317، 116: حممد بن سامل

 .231، 225، 27، 26: حممد بن سويسي
 .254: حممد بن سيد أمحد اإلبراهيمي

 .171: حممد بن سيد أمحد
 .315، 270: حممد بن عبد اجلبار

 .234: حممد بن عبد الرمحن املعروف بالغرباج
، 151، 170، 65، 63: حممد بن عبد الرمحن

212 ،234. 
 .234: حممد بن عبد السالم بن أحممد
 .173: حممد بن عبد القادر بن العرب

 .170، 162، 62: حممد بن عبد القادر

، 66، 60، 22: البكري حممد بن عبد الكرمي
67 ،71 ،225. 

 .260: التمنطيطي حممد بن عبد الكرمي
 .155،150: املغيلي حممد بن عبد الكرمي
، 41: البكري بن عبد احلق حممد بن عبد الكرمي

63 ،64 ،67. 
 .110: حممد بن عبد اهلل املصمودي

 .147: حممد بن علي العسكري
 .105:  بن علي بن بلقاسم املرابطحممد 

 .141: حممد بن علي بن حممد بن شريط
 .210: حممد بن علي ملعيزي

، 161، 147، 141، 134: حممد بن علي
170 ،100 ،105 ،210 ،204 ،311. 

 .162: حممد بن علي
 .10: حممد بن عمر اجلعفري البوداوي

 .217، 152: حممد بن قدور
 .66: حممد بن حممد اجلزويل
 .142: حممد بن حممد الصاحل
 .151: حممد بن حممد الصاحل

 .105: حممد بن حممد عبد القادر املراقين
 .215، 171: حممد بن حممد عبد اهلل
 .37: حممد بن حممد عبداهلل

 .211: حممد بن مسعود بن امبارك
 .33: حممد بن مصطفى اخلوجة

 .311، 210: حممد بن موسى
 .201: العماري حممد بن موالي احلسن

 .211: حممد بن موالي عبد القادر
 .110: حممد بن موالي علي الشريف
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 .102: حممد بن موالي موسى
 .200: حممد جرادي

 .174: حممد سامل بن أمحد
 .35: حممدأحممد سامل بن احلاج 

: بن احلاج عبد القادر املهداوي حممد عبد الرمحن
200. 

 .60: حممد عبد الرمحن بن احلاج حممد الونقايل
 .104: بن الفقيه حممد القادر حممد عبد الرمحن
: بن القاضي عبد اهلل البلبايل حممد عبد الرمحن

60. 
: بن حممد عبد القادر التنالين حممد عبد الرمحن

174 
 .66: الصاحل حممد عبد السالم بن حممد

: حممد عبد القادر ابن الفقيه حممد عبد الرمحن
146. 

حممد عبد القادر بن احلاج أيب القاسم الشبلي 
 .146: (القايد)

: (القايد)حممد عبد القادر بن احلاج عبد القادر
43 ،44. 

 .112: حممد عبد القادر بن حممد عبد اهلل
 .217: تهاميحممد عبد الكرمي بن ال

: حممد عبد الكرمي بن احلاج السامل التمنطيطي
165. 

: حممد عبد الكرمي بن احلاج حممد التمنطيطي
110. 

 .166: حممد عبد الكرمي بن عبد احلق
 .100: (القايد)بن احلاج حممد  حممد عبد اهلل
 .215: بن الطالب أمحد حممد عبد اهلل

 .230: بن العابد حممد عبد اهلل
 .171: بن امبارك بن حممد التازويل حممد عبد اهلل
بن حممد السامل بن حممد بن  حممد عبد اهلل

 .160: الطاهر
: (اخلوجة)بن حممد عبد الكرمي  حممد عبد اهلل

64 ،317. 
، 114، 64: بن حممد عبد الكرمي حممد عبد اهلل

317. 
، 117، 112، 114، 64: حممد عبد اهلل

143 ،144 ،102 ،100 ،161 ،160 ،
171 ،101 ،107 ،213 ،217 ،215 ،
215 ،210 ،230 ،317 ،311 ،321. 

 .54: حممد حممود بن الشيخ
 .01: حممد مرابطي

 .317: مدة بنت أحممد
 .01: مرسلي الطيب

 .254: مرمي بنت احلاج عمر
 .254: مرمي بنت بن عالل اإلبراهيمي

 .161: مسعودة بنت عبد القادر بن أمحد
 .151: مسعودة بنت حممود

 .171: املصطفى بن أمحد بن املختار
 .116: سيد أمحداملصطفى بن 

 .110، 115: املغيلي بن عبد الكرمي
 .212: املغيلي بن حممد الصاحل

 .02: مالي حممود
 .215: ملوك بن أمحد

 .21، 21: الذهيب املنصور
 .155: ابن مهيب
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 .01: موديبو كايتا
 .141: مواليت بن موالي عبد الرمحن

 .50، 54، 73، 21: موالي أمحد الطاهري
 .50، 54، 73: موالي أمحد الطاهري

 .210، 210: موالي أمحد بن أب سيدي
 .210: موالي أمحد بن أب سيدي

 .312: موالي أمحد بن موالي أمساعيل
 .215: موالي أمحد بن موالي املهدي

امبارك بن موالي عبد  موالي أمحد بن موالي
 .214: الرمحن

 .211: موالي أمحد بن موالي امبارك
 .100، 103: موالي أمحد بن موالي عبد اهلل

، 112، 61: محد بن موالي عليأموالي 
113 ،115 ،103 ،100 ،233 ،207 

: موالي أمحد بن موالي حممد بن موالي أمحد
104 ،215. 

: موالي أمحد بن موالي حممد بن موالي احلسني
211. 

، 104، 151: موالي أمحد بن موالي حممد
211 ،215 ،221. 
 .116: (السلطان) إمساعيل موالي

، 217 ،133 :بن موالي جلول موالي إمساعيل
254. 

 .173: موالي الربكة بن موالي عبد اهلل
، 107، 111: موالي الربكة بن موالي علي

210. 
 .102: شيخ زاوية وازن املغربية –موالي التهامي 

 ،333 :موالي التهامي ابن موالي هبة اهلل
312. 

 .162: موالي التهامي بن حممد
 .310، 311: بن موالي إمساعيل موالي احلبيب

 .211: موالي احلس بن موالي عبد القادر
 .315: بن موالي الناجم موالي احلسن

 .217: موالي احلسني املدنان
، 100: موالي السعيد بن موالي عبد السالم

247 ،317. 
، 100: موالي الشريف بن موالي إمساعيل

317 ،315. 
 .217: الشريف بن موالي حممد بن أبموالي 

 .114: ـاينڤموالي الشيخ مبوالي عبد اهلل الر
 .112: موالي الشيخ بن موالي عبد الرمحن

 .112: موالي الطيب بن سيدي موالي حممد
، 151، 144: موالي الطيب بن موالي علي 

310 ،316. 
 .144: موالي الطيب بن موالي علي احلسين

: حممد بن موالي العريب موالي الطيب بن موالي
314. 

، 200، 114: موالي العريب بن موالي الشريف
311. 

 .221، 213: موالي العريب بن موالي الطيب
 .04: موالي املهدي السيحمو

 .270: موالي املهدي بن حم
 .315: موالي املهدي بن موالي أمحد

 .311: موالي عبد الكرميموالي املهدي بن 
 .110: امبارك يموالي اليزيد بن موال
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 .271: موالي أحممد الشريف
 :موالي أحممد بن موالي الشريف بن العابد

317. 
، 112، 64: موالي أحممد بن موالي الشريف

213 ،210 ،317. 
 .151: موالي بن حفيظ بن موالي عبد القادر

 .315، 251: موالي محادي بن موالي العباس
 .142: موالي محادي بن موالي جلول

 .73: موالي زعرور
، 213، 103: موالي سامل بن موالي حممد

210 ،221. 
 .210: موالي سامل بن موالي حممد

، 106، 64، 20: موالي سليمان بن علي
314. 

 .314، 106، 64: موالي سليمان بن علي
 .107،211: الرمحن بن احنيينموالي عبد 

 .112: موالي عبد الرمحن بن حممد الربباعي
: موالي عبد الرمحن بن موالي الشريف بن عابد

271. 
 .32: موالي عبد السالم الوزاين

 .43: (السلطان) عبد العزيزموالي  
 .245: موالي عبد القادر بن موالي علي
 .315: موالي عبد الكرمي بن موالي أمحد

 .233: عبد الكرمي بن موالي احلسنموالي 
، 102، 114، 36: ـاينڤموالي عبد اهلل الر

221. 
 .01: موالي عبد اهلل بن السيحمو

 .173: موالي عبد اهلل بن موالي الربكة

 .167: موالي عبد اهلل بن موالي العريب اهلبالوي
 .106: موالي عبد اهلل بن موالي امبارك

 .112: موالي عبد اهلل بن موالي عبد السالم
 .261: موالي عبد اهلل بن موالي عمر

 .311، 110، 111: موالي علي الشريف
، 270: موالي علي بن موالي أمحد الساهلي

251 ،315. 
 .101، 171: موالي علي بن موالي الكبري
 .221، 211: موالي علي بن موالي اهلامل

 .107: ي بن موالي عبد اهللموالي عل
: موالي علي بن موالي حممد بن موالي الشريف

215. 
 .200: موالي عمر بن امبارك

 .211: موالي عمر بن موالي امبارك
 .100: ـاينڤموالي عمر بن موالي مبارك الر
 .211: موالي حلسن بن موالي عبد اهلل

: موالي حممد بن موالي أمحد بن موالي علي
103 ،100. 

، 100، 103: الي حممد بن موالي أمحدمو 
104 ،215 ،311. 

 .173: موالي حممد بن موالي الربكة
موالي حممد بن موالي احلسان بن موالي علي 

 .111: الشريف
 موالي حممد بن موالي الناجم 
 .210، 213: موالي حممد بن موالي اهلامل
 .111: موالي حممد بن موالي جلول
 .214: الدينموالي حممد بن موالي زين 
 .172:  موالي حممد بن موالي سامل
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: موالي حممد بن موالي علي بن موالي العريب
167. 

 .104: موالي هاشم بن حممد بن هاشم 
موالي يوسف بن موالي حممد بن موالي عبد 

 .314: الرمحن
 .314، 221: موالي يوسف بن موالي حممد

 .61: مولود بن عبد الرمحن
 .52: ميشال ديربي

 .41، 41: (العقيد)مينسرتال 
 .212: امليلود بن أمحد السبايسي

 
 (ه)

 .70، 74: اهلامشي أحممد
 .01: هواري بومدين

 .117: هواري حبيب بن أحممد بن احلاج حممد
.147: الياقوت بنت عبد القادر
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 (ا)
 .270، 231، 113، 111، 27: أبنكور

 .272: األبيض سيد الشيخ
 .51، 75: االحتاد السوفيايت

 .25: أتزيرية
، 06، 02، 43، 41، 22، 10، 15: أدرار
71 ،73 ،74 ،50 ،01 ،02 ،03 ،00 ،

133 ،216 ،271 ،252. 
 .25: أدرور
، 176، 104، 65، 67، 43، 26: أدغاغ
177 ،100 ،210 ،216 ،311. 
 .25: أدمر

 .132، 50، 34: وادز أ
، 277، 260، 121، 04، 01، 20: اسبع

200 ،311. 
 ، 242، 101، 02، 01، 53، 31: آسيا

 .101، 01، 27: أعباين
 .155: أغرمامالل

 .147، 70، 04، 01: األغواط
، 312، 311، 207، 206، 25، 27: أغيل

315. 
 .33، 31: فريقيا الغربية

، 264، 115، 40: إفريقيا جنوب الصحراء
273. 
 .273، 264، 115، 40، 33، 31: إفريقيا
 .273، 236، 146، 30، 35، 30: أقبلي

 
 
 

 .36: أقسطن
 .21: االقصايب
 .01: أقلهوك
 .01: أنافيس
، 131، 04، 01، 25، 20، 21: أنزمجري
144 ،104 ،173 ،212 ،236 ،201 ،
252 ،200 ،314 ،315 ،311 ،310 ،
317. 
 .75: أوروبا

 .270، 04، 20، 21: ـروتڤأو
 .134، 26: أوقدمي

، 155، 101، 111، 36، 26: أوالد إبراهيم
217 ،215 ،311 ،310. 

 .310، 35، 26: أوالد أمحد
 .27: املامون أوالد احلاج
 .231، 115، 25، 27: أوالد احلاج

، 111، 01، 36، 25: أوالد السي محو بلحاج
112 ،155 ،150. 

 .210، 26: أوالد أنقال
 .310، 107، 117، 26: أوالد أوشن
 .25: أوالد باحو

 .316، 254، 222، 26: أوالد بوحفص
  . 33: : أوالد سيد الشيخ

 .26: أوالد عروسة
 .27: بن موسى أوالد علي

 فهرس األماكن والبلدان
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، 312، 271، 217، 27، 26: أوالد علي
310. 

 .310، 147، 26: أوالد عيسى
 .25: أوالد موالي العريب

 .27: أوالد موالي بوفارس
 .27: أوالد موالي حلسن

 .240، 20: أوالد يعيش
، 74، 41، 30، 36، 30، 34، 15: أولف
01 ،146 ،102 ،273. 

 .20: آيت املسعود
 .55، 57: إيفيان 
 .313، 213، 25: إيكيس
 .30: إيليغن
 .30، 35، 37، 36: إينغر

 
 (ب)

 .51، 31، 17: باريس
 .26: باعبد اهلل

، 103، 100، 142، 27، 10: باعمور
205 ،313. 

 .55: بال
 .20: خبلة
 .241، 177، 134، 26: بربع

 .00: برج باجي خمتار
 .04: برج لوبريور

 .27: برشيد
 .25: قصبة اجلنة برماة
 .25: بريش

 .51: بريطانيا
 .277، 265، 31، 20: برينكان
 .373، 31: بسكرة
، 74، 73، 04، 03، 02، 23، 21: بشار
75 ،70 ،51 ،54 ،56 ،55 ،01 ،02 ،

126 ،127 ،120 ،131 ،134 ،222 ،
201 ،316. 

 .315، 270، 116، 20: بالد السودان
، 111، 00، 01، 36، 25، 27: بلحاج
112 ،155 ،150 ،101 ،210. 
 .103، 110: مبوسى

، 221، 215، 141، 112، 20: بن دراعو
251. 
 .261، 27: بنهمي

 .215، 26: بين تامرت
 .03، 02: بين عباس
 .54، 05: بين ميزاب
 .20: بين وازل

 .274، 03، 02: بين ونيف
 .20: بودة السفلى

 .20: العليا بودة
، 113، 01، 44، 43، 20، 24، 21: بودة

102 ،215 ،221 ،234 ،240 ،266 ،
267 ،277 ،251 ،257. 
 .112، 26: بوزان

، 155، 105، 121، 25، 26: بوعلي
150 ،310 ،311. 
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، 60، 04، 01، 27، 20، 21: بوفادي
111 ،127 ،130 ،103 ،154 ،217 ،
207 ،267 ،265 ،277 ،200 ،310 ،
312. 

 .27: بوحييا السفلى
 .27: العليابوحييا 

 .03، 02: سيد الشيخ بيضال
، 131، 05، 03، 02، 41، 25: البيض
132 ،147 ،274. 

 
 (ت)

 .25: تاخفيفت
 .25: تازولت

 .01: تاساليت
 .04: تاغوزي
 .03، 02: تاغيت

 .272، 111، 34، 21: تافياللت
، 125، 127، 114، 64، 01: تامست
134 ،167 ،170 ،154 ،150 ،103 ،
210 ،230 ،240 ،205 ،271 ،275. 
 .22: تاودين

 ، 231، 25: تربكانت
 .21: تبلكوزة
 .252، 23، 10: جتورارين
 .252، 23، 10: جتورارين
 .240، 30، 32، 24: تدمايت
 .310، 215، 26: تردالت

، 46، 20، 23، 21، 10، 15: تسابيت
04 ،111 ،126 ،134 ،130 ،152 ،

100 ،211 ،210 ،237 ،240 ،270 ،
277 ،257 ،200 ،206 ،207 ،314 ،
321. 

 .01: تساليت
 .267، 01، 44، 27، 26: تسفاوت
 .317، 20: تعرابت
 .34: تعنطاس
، 127، 120، 70، 00، 20: تلمسان
211. 

 .25: متاسخت
 .313، 25: متالت
، 01، 50، 54، 36، 34، 31، 27: متبكتو
272 ،273 ،277. 

 .00، 54، 22: متنراست
، 31، 27، 26، 21، 21، 10: متنطيط 

35 ،41 ،43 ،00 ،66 ،71 ،71 ،72 ،
147 ،165 ،101 ،231 ،230 ،264 ،
266 ،267 ،265 ،270 ،277 ،252 ،
250 ،257. 

 .50: تنبكت
 .50: تنبكتو
 .01: تندوف
 .04: تنركوك

 .252: تنكورارين
 .316، 311، 316، 234، 20: تنالف
 .146 ،112، 114، 00، 01، 31: تنالن
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 .210، 101: تنورت
 .275، 201، 25:  توات احلناء

 .201، 240، 25، 21: توات السفلى
 .240، 21: العليا توات
 .140، 21: الوسطى توات
 معظم صفحات البحث: توات
 .211: تورير

 .206، 20: توريرت
 .56، 01: توقرت
 .27: توكي
، 176، 127، 116، 110، 71: تونس
215 ،206 ،312 ،321. 
 .133: تيارت

، 23، 22، 21، 21، 10، 15: تيدكلت
25 ،20 ،33 ،34 ،30 ،36 ،35 ،30 ،
41 ،42 ،43 ،47 ،02 ،00 ،73 ،120 ،

120 ،236 ،271 ،273 ،276 ،275 ،
252 ،250. 

، 23، 22، 21، 21، 10، 15: تيدكلت
33 ،36 ،35 ،30 ،41 ،43 ،00 ،73 ،

120 ،271 ،273 ،276 ،275 ،252 ،
250. 

 .266، 25: تيدماين
 .35: تيط

، 150، 134، 01، 44، 43، 25: تيطاف
265 ،271 ،275. 

 .25: الشرفاء تيطاوين
 .25: تيطاوين

 .32، 21، 10: تيكورارين
 .110: تيلوت
، 214، 104، 120، 04، 25: تيلولني
271 ،314 ،310. 

 .270، 265، 20: تيمادنني
 .26: تيمليحة
 .04: تيمياوين
، 42، 41، 41، 21، 21، 10: تيميمون

43 ،44 ،01 ،02 ،03 ،04 ،00 ،06 ،
73 ،74 ،76 ،01 ،02 ،00 ،155 ،

211 ،267. 
 .04، 01: تني زواتني

 .41: تينركوك
 .25: تينور

 .25: تيوريرين
 .110: ثربز

 (ج)
 .51: جبل العنق

 .205، 127، 115، 64، 25: اجلديد
 .38: جرارة

 .05، 03، 02: جريفيل
 .312، 30، 33، 17: اجلزائر العاصمة

 (ح)
 .04: احلاج قلمان

 .70: حاسي أجديد
 .32: حاسي الشبابة
 .32: حاسي العمار

 .76: حاسي بوخاللة
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 .70: حاسي تاسلغة
 .70، 74، 00: حاسي صاكة
 .77: حاسي علي
 .76: حاسي غمبو

 .75: حاسي مسعود
 .56: احلجاز

 .32: حصن مكماهون
 .52، 51: محودية

 
 (د)

 .110: دب
 .05: درقة

 .37، 36: الدغامشة
، 00، 04، 44، 41، 34، 20: دلدول
151 ،201.  

 
 (ر)

 .03، 02: راس العني
، 46، 36، 34، 20، 23 ،21، 15: ـانڤر

01 ،04 ،00 ،51 ،54 ،50 ،55 ،01 ،
04 ،112 ،115 ،111 ،110 ،142 ،

146 ،101 ،174 ،100 ،211 ،210 ،
213 ،221 ،234 ،240 ،201 ،273 ،
270 ،275 ،200 ،316 ،317 ،311 ،
321. 

 
 (ز)

 .313، 215، 101، 116، 25: زاجلو

 .107، 112، 72، 42، 31: البكرية الزاوية
 .25: زاوية احلشف
 .267، 41: زاوية الدباغ

 .102، 115، 20: ـاينڤزاوية الر
 .25: زاوية الشيخ حممد بن عبد الكرمي

 .221، 210، 102، 66، 25: زاوية الشيخ
 ، 146، 112، 114، 31: زاوية تنالن

، 131، 112، 114، 26: زاوية سيد البكري
210 ،216 ،266. 

 .20: ي حيدةزاوية سيد
، 221، 114، 27: زاوية سيدي عبد القادر

221 ،267. 
، 113، 112، 01، 25، 20، 21: زاوية كنته

111 ،113 ،116 ،121 ،123 ،105 ،
153 ،155 ،150 ،211 ،217 ،210 ،
231 ،236 ،237 ،240 ،201 ،204 ،
207 ،275 ،200 ،206 ،311 ،310. 
، 112، 114، 53، 30، 25، 20: الزاوية
102، 210 ،216 ،221 ،221 ،204 ،
313 ،311. 
 .270: زنذر
 .41: الزوا

 .40: زوزفانة
 

 (س)
، 176، 50، 73، 71، 36، 21: سايل

175 ،201 ،203 ،265 ،275 ،251 ،
310 ،310. 
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، 00، 70، 77، 04، 03، 40، 24: الساورة
272. 

 .241، 225، 116، 110، 10: سجلماسة
 .127، 120، 22: سعيدة

 .54، 31: السنغال
 .116: سنغاي

، 63، 30، 34، 20، 26، 17: السودان
50 ،116 ،123 ،131 ،133 ،201 ،

202 ،271 ،272 ،273 ،270 ،251 ،
201 ،315 ،310. 

 .57: سويسر
، 211، 114، 113، 27: سيدي يوسف

230. 
 .171: الشباين
 .32، 22، 28: : شروين
 .33: : الشاللة

 
 (ص)

 .03: لغربيةالصحراء ا
 (ط)

 .44: طلمني
 (ع)

 .313، 114: عزي
 .154، 25، 27: العلوشية

 .265، 20: عليان الرأس
 .44، 43: عمرية
 .317، 210، 25: عنطر

، 147، 65، 05، 03، 02: عني الصفراء
272 ،274. 

، 34، 32، 22، 21، 21، 15: عني صاحل
30 ،36 ،37 ،35 ،41 ،46 ،40 ،01 ،
02 ،74 ،75 ،50 ،01 ،214 ،273 ،

270. 
 .54: عني ماضي

 
 (غ)

 .50: غانا
 ، 315، 251، 01، 01: غاو

 .34: غدامس
 .56: غرداية

 .20: غرم علي
 .110: غرميانو

 .02، 51: غينيا
 (ف)

 .23: فاتيس
، 23، 23، 82، 32، 31، 31، 17: فرنسا
27 ،23 ،32 ،33 ،33 ،33 ،33 ،77 ،
73 ،73 ،33 ،31 ،33 ،38 ،32 ،33 ،
33 ،33 ،33 ،33 ،183 ،183 ،321 ،
333 ،371 ،373 ،378 ،333 ،338. 

 : فقارة الزوى
 .83:  الفقيقرية

، 183، 131، 117، 133: فالج تيمي
127 ،137 ،138 ،173 ،172 ،333 ،
373 ،332 ،833. 
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، 32، 32، 33، 37، 33، 33: فنوغيل
133 ،138 ،132 ،112 ،131 ،133 ،
182 ،133 ،133 ،138 ،338 ،333 ،
331 ،382 ،331 ،333 ،337 ،377 ،
333 ،333 ،831 ،838. 
 .13: فيجيج
 .81، 33، 33: فيقيق

 (ق)
 .373: قابس

 .38، 31: قاو
 .83: قصبة أبا جودة

 .33(: أبا بلة)القايدقصبة 
 .87: قصبة القايد
 . 33 :قصبة النجار

 .83: محدأ أوالدقصبة 
 .83: حادقة أوالدقصبة 

 .33: قصبة أوالد موالي عبد الواحد
 .33: قصبة أوالد موالي علي
 .33: قصبة سيدي الشريف

 .33: القصر اجلديد
 .833، 133، 133: قصر بوعلي

 .37: قصيبة األحرار
 .33: القصيبة
، 33، 31، 33، 13، 13: (ورارةڤ)قورارة 
38 ،33 ،83 ،88 ،82 ،23 ،33 ،38 ،
32 ،33 ،78 ،133 ،323 ،323 ،331 ،
338 ،371 ،372 ،373 ،373 ،333 ،
338 ،333. 

 
 (ك)

 .813، 331، 373: كامن
 .138، 38، 33، 33: كرزاز 
 .33، 31: كورارة

، 33، 33، 33، 83، 33، 38: كوسام  
37 ،33 ،33 ،73 ،71 ،338. 

 .33، 73، 32، 38، 33: كولومب بشار
 .33: الكويف
  .32، 31، 33: كيدال

 
 (ل)

 .22، 81، 83: اللة مغنية
 .813، 33، 37: حلمر

 .33: لعماريني
 .183، 133، 33، 33: لعياد

 .33:  لغمارة
 .33: لقرارة
 .332، 133، 23، 33: حملارزة

 .377، 183، 133، 111: ملعيز 
 .37: لوسارن
 .37: لوغرين
 .33: لريوس

 (م)
 .331: سنيام

 .33، 31، 33، 33، 33: مايل
 .331، 313، 33: احملفوظ

 .33: مدغشقر
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 .333: املدينة املنورة
 .337: مراقن

 .33: املستور
 .372، 373، 33، 38، 33: املشرية
 .13: مصاب
 ، 373، 28، 23، 21، 23، 83: املطارفة
 .331، 33: معسكر
، 82، 81، 83، 33، 33، 31، 17: املغرب
38 ،71 ،33 ،33 ،33 ،133 ،133 ،
333 ،381 ،383 ،383 ،333 ،338 ،
332 ،333 ، 
 .133، 88: مكة
 .133، 37: مكرة
 .33: مكيد

 .333، 332، 182، 37، 33، 33: ملوكة 
 .381، 33: املناصري
، 133، 33، 37، 33، 31، 33: املنصور
118 ،112 ،132 ،333 ،831 ،813. 

 .813، 333، 33: املنصورية
 .28، 82، 83، 31: املنيعة
 .813، 333، 132، 33: مهدية
 .182، 132، 33: ميمون

 (ن)
 .333، 331، 133، 33: النفيس
 .71، 33، 33، 37: نومناس
 .33: نيامي
 .33، 32: النيجر

 

 (ه)
، 313، 333، 183، 133، 33: اهلبلة
337 ، 
 .378، 373، 33، 32، 33، 81: اهلقار

 (و)
، 33، 33، 32، 38، 31، 33: واد مسعود

37 ،33 ،23 ،33 ،133 ،332. 
 .383، 13: واركالن

 .31: وااّلن
 .833، 333، 33 : واينة
 .133: وج

 .37: ودغة
 .133: وذرار
 .323، 33، 73، 83، 88، 81: ورقلة
 .133، 137، 13: وهران
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 .........................................اجملال اجلغرايف واخلصائص الطبيعية: أوالً  
 ...........................................االحتالل الفرنسي ملنطقة توات:  ثانياً 
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 54 .......م0091-0011التنظيم اإلداري والثورة التحريرية بتوات  : الفصل الثاني
 52 ..........................0091-0011 بتوات التنظيم اإلداري والقضائي:   أوالا 
 19 ..................................الثورة التحريرية ومواجهة املشاريع الفرنسية : ثانياً 

 21 ......................0091-0011 الحياة االجتماعية بتوات :الباب األول
 24 للمجتمع التواتي البنية االجتماعية والمستوى المعيشي والصحي: الفصل األول

 22 ......................................................التوايت فئات اجملتمع :أوالً 
 112 ......................................................نظام اجلماعة التواتية :ثانياً 
 112 ...................................لسكان توات املستوى املعيشي والصحي :ثالثاً 

 131 ............توات ألسرة والعالقات االجتماعية البينية فيا: الفصل الثاني

 134 ...............................................................بناء األسرة: أوالً 
 141 ..............................................................املرأة والطفل: ثانياً 
 142 ................................................انتقال امللكية داخل األسرة :ثالثاً 
 114 ........................................النزاعات األسرية طبيعتها ومستوياهتا: رابعاً 

 141 .......المجتمع التواتي صور من التفاعل االجتماعي داخل: الثالث الفصل

 141 .........................................والعادات اجلنائزية الدينية املناسبات: أوالً 
 121 ...............................................التكافل والتعاون االجتماعي: ثانياً 
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 912 ......................................................عات االجتماعيةاز نال: ثالثاً 
 995 ...............م0091-0011 الحياة االقتصادية بتوات: الباب الثاني

 994  .............................................الفالحيالنشاط : الفصل األول
 991 .......................................................نظام السقي بالفقارة: أوالً 
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من خالل  0091-0011الحياة االجتماعية واالقتصادية بتوات إبان االحتالل الفرنسي 
 ةسجالت المحكمة الشرعي

توات، احلياة االقتصادية، احلياة االجتماعية، سجالت احملكمة الشرعية،  :الكلمات المفتاحية
 .  الفقارة، القصور، اجلماعة التواتية، االحتالل الفرنسي، القضاء

 :الملخص
متيزت مبكانتها االقتصادية باجلنوب الغريب اجلزائري، توات من احلواضر الصحراوية 

ونتيجة ألمهيتها اإلسرتاجتية سعت فرنسا إىل وخبصائصها االجتماعية والثقافية، وإشعاعها العلمي، 
تغريات جوهرية مست خمتلف  مما أسهم يف بروز، م91هناية القرن مع  هيمنتها عليهابسط 

الضوء عليها من خالل سجالت  سلطنا قدو خاصة منها االجتماعية واالقتصادية،  اجلوانب
 ،عو والبي ،والطالق ،كالزواج  :خمتلفةمتضمنة معامالت أخرى،  يةووثائق أرشيفاحملكمة الشرعية، 

سبل مظاهر و و اجملتمع التوايت  مكوناتخمتلف  من خالهلا رصدنااليت و  ...الرتكةو  ،واهلبة ،والشراء
 بالفقارةرصدنا نظام الري املرتبط  يف اجلانب االقتصاديو الصحراوي،  القصوري يف الوسطحياته 

ة ااحلي" أطروحتنا املوسومة بـ يف ، كل هذا وذاك متت معاجلتهوالتجاري، يالزراعالنشاط كذلك و 
من خالل سجالت  9191-9111 االجتماعية واالقتصادية بتوات إبان االحتالل الفرنسي

 ."عيةاحملكمة الشر 
 

La vie sociale et économique à Touat  pendant l'occupation 

française de 1900-1962 à travers les archives du tribunal 

islamique.  

Mots-clés:  

Touat, la vie économique, la vie sociale, archives du tribunal 

islamique  les Fougaras, les Ksours, la communauté de Touat, 

l'occupation française, la justice. 

Résumé :  
Touat est parmi les territoires sahariens du sud ouest algérien. 

Elle se caractérise  par son statut économique, son rayonnement 

scientifique et ses caractéristiques sociales et culturelles. En raison 

de son importance stratégique, la tribunal islamique.France a 



cherché à établir son hégémonie vers  la fin du XIXe siècle, ce qui a 

contribué à l'émergence des changements substantiels qui ont touché 

plusieurs aspects, notamment sociaux et économiques. C’est ce que 

nous avons souligné à travers les archives du tribunal  islamique  et 

d'autres documents d'archive qui contiennent  différentes  

transactions telles que : mariage, divorce, publicité, achat, donation 

et héritage, etc à travers lesquelles, nous avons établi les différentes 

composantes de la communauté Touat ; ses aspects et son mode de 

vie au sein des Ksours du Sahara.  Sur le plan économique, nous 

avons identifié le système d'irrigation  associé  aux fougaras, ainsi 

que l'activité agricole et commerciale, qui ont été traités dans le 

cadre de notre thèse intitulée « La vie sociale et économique 

pendant  l'occupation française de 1900-1962 à travers les archives 

du tribunal islamique ». 

 

The Social and Economic Life in Twat during the French   

Occupation in  the Records of the Sharia Court (1900-1962) 
Keywords: Twat, Economic life, Social life, Records of the Sharia 

Court, Foggara, Ksour, Twati Community, French Occupation, 

Justice. 

Abstract: 

Twat is one of the urban centres in the south-west Sahara, in 

Algeria. It was known for its thriving scientific and economic 

position, and for its social and economic features. As a result of its 

strategic importance, France sought to put it under its domination by 

the end of the 19th century. The new situation gave birth to 

fundamental changes that affected various aspects, particularly the 

social and economic ones. This study sheds light on these changes 

through the official records in the legal court and other archival 

documents. These include various transactions and deals such as 

marriage, divorce, sale and purchase acts, donations, and heritage. 

Through the study we could determine the different components of 

the Twati community and the aspects of his life within the Saharan 

urban milieu. On the economic field, we examined the irrigation 

system based on the foggara in addition to the agricultural and 

commercial activities. All these issues have been dealt with in this 

thesis entitled "The Social and Economic Life in Twat during the 

French   Occupation in  the Records of the Sharia Court (1900-

1962)". 


