إنسانيات عدد

 ،4جانفي-افريل1998

الفضاء التاريخي

األرستقراطية التقليدية الوهرانية خالل القرن 91م
والرأسمالية اإلستعمارية  :إشكـاليـة اإلنذماج
االجتماعي

إبراهيم مهدي

*

مدخل

تفيد الدراسات اليت أعدت عن القبائل اجلزائرية والعروش الكبَتة منذ بداية عملية
االحتالل الفرنسي وحركة االستيطان األوروبية اليت صحبتو ،أن عدد القبائل ادلستوطنة -
1
و ادلوجودة  -داخل ربوع القطاع الوىراين يشتمل ما يقل عن  912قبيلة وأسرة واسعة

* مؤرخ -معهد التاريخ ،جامعة وىران
 1أنظر أرشيف ما وراء البحار بآكس أون بروفانس (الفرنسية)
أ :السلسلة الصغرى رقم "9ن" اخلاصة بفهرست ملفات السيناتوس  -كونسولت ادلتعلقة بالقبائل اجلزائرية
داخل القطاع الوىران ،جرد رقم 1029.

A : Sous-Serie 2N, Répertoire des dossiers du Sénatus-Consulte des tribus d'Algérie
(dans le département d'Oran), établi par BOYER, P. - inventaire n°1029.
ب  :سلسلة 1ىـ-ىـ  )1589( 67و 1ىـ-ىـ  -.)1581( 66إحصاء و معلومات عن قبائل معاطعة،

وىران .
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ذبمعت أغلبها يف شكل ارباد قبلي موسع و ىو ما يطلع عليو بالكونفيدرالية القبلية
(.)Confédération

و لقد استوطنت ىذه اإلربادات و الكونفيدراليات القبلية عرب الفًتة الًتكية -
بل و قبل  -و خالل القرن التاسع عشر مناطق عمالة وىران عرفت بأمسائها،
وذلك حسب خصوصياهتا العرقية واحلضارية والثقافية واالجتماعية حيث ادلعاش
و ادلنفعة .و من بينها قبائل "ترارة" و "وذلاصة" و "دواير و زمالة"" ،2و جعفرة"
4
و"حلشم" و "بنو عامر" و "لغسول" وأىل آنكاد و"أوالد سيدي الشيخ 3و ترايف
و قبائل محييان.5
أ .اإلطار التقليدي وتباثه
شلا ذبدر مالحظتو  -منهجيا  -عند دراسة ىذا التوزيع االقليمي ألىم القبائل
و العروش اجلزائرية ،أنو مصطحب من الناحية االجتماعية بتأطَت داخلي من
طرف أسر و عائالت برزت بقياداهتا وزعاماهتا ،إذ لعبت دورا قياديا داخلها ،إما
إجتماعيا ،إقتصاديا ،سياسيا ،أو دينيا ،سواء خالل فًتة األتراك ادلتأخرة وخالل
القرن التاسع عشر و حىت عقدي القرن العشرين األول و الثاين.
وادلعروف تارؼليا أيضا أن إربادات العروش والكونفيدراليات القبلية كان يشكل
من الناحية اإلدارية "آغويات" ووحدات ادارية ؼلضع فيها اآلغاوات ( )Aghaاىل
سلطة بايات ادلناطق اجلزائرية ،وىو التنظيم -الفعال -الذي حافظ عليو األمَت
عبد القادر بن زلي الدين يف مرحلة و الذي اتبعت تسطَته يف غالب األمر سلطة
 2لإلطالع عن أصل و سَتة "دواير و زمالة " و حركاهتم ،أنظر ادلؤلف الذي تركو أحد زعمائهم و ىو أمحد
ولد قادي باللغة العربية ،ربت عنوان "دواير و زمالة " -.وىران ،مطبعة ىانتز66 -.1551 ،ص .و ادلؤلف
مًتجم إىل اللغة الفرنسية ( )Douïars et Zmalasمن طرف نفس ادلطبعة و يف نفس السنة و ذلك يف 117
صفحة.
 3أنظر اصلاز برنار أوغستان ( )BERNARD Augustinحول "احلدود اجلزائرية-ادلغربية" ربت إشراف
احلاكم العام جونار -.باريس -.للمراجعة ،معهد اجلغرافية ،جامعة باريس ،رقم الًتتيب ()AB - 212
 4مثلو
 5ادلكتب العريب بتلمسان" ،معلومات مستقات عن جنوب إقليم تلمسان" ،تلمسان 16 -.أفريل -.1581
 91صفحة( ،أرشيف آكس).
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اإلحتالل الفرنسي .و جدير باالشارة ىنا أن بعض اإلربادات القبلية كانت تلعب
دور "ادلخزن" ( )Makhzenبكاملها يف صاحل السلطات "السياسية" ادلختلفة ،و
ظلودج ذلك نلقاه عند قبائل "دواير و زمالة" يف الغرب اجلزائري .إال أن ظاىرة
إستعمال "سلزن" القبيلة من طرف اإلحتالل الفرنسي طوال فًتة الثورات ادلسلحة
يف الريف اجلزائري ما بُت  1511و 1551سيعرف تطور ىذه البنية السياسية -
"العربية (أي ادلخزن)" .ىذا الذي سيخًتق و ػلاصر رلتمع القبائل اجلزائرية ،وىو
ما شكل طبقة سلزنية وطبقة "األجواد" ( )Djouadوقسما من األرستقراطية الدينية
( )Aristocratie Religieuseمن بعد.
فالبنسبة للقطاع الوىراين إشتهرت عائلة "بٍت شيحا" من عُت سبوشنت و ىي
العائلة اليت برزت مع بد اية القرن الثامن عشر و"بوعناين" من سعيدة و ىي من
أصل قريشي ،وأوالد قادي من وىران و فرندة الذين ينحدرون من أسرة مصطفى
بن امساعيل ،زعيم دواير و زمالة ،و عائلة" ،العريبـي" اليت ارتبطتا فيها دبنطقة مينا.
وىناك عائلة "صحراوي" خبَت الدين (منطقة مستغاًل) و "بنو احلاج جلول الذين
يعتربون أسيادا بالوراثة لدى قبائل "فليتة".6
كما أن األرشيف الوثائقي أصبح اليوم أقل صمت فيما يتعلق بسَتة ىذه
العائالت و األسر و األفراد الذين اضلدروا منها.7
فالبنسبة لعائلة "سيدي العريبـي" اليت تعترب أقدم وأىم عائلة يف عمالة وىران،
و اليت أدارت منطقيت مينا والشلف السفلى خالل فًتة األتراك و حىت عقد
االربعينات من القرن التاسع عشر ،صلدىا منطوية بنفس القيادة خالل العقدين
 6بَتك ،أغستان ( -.)BERQUE, Augustinمقاربة تارؼلية حول السيادة اإلقطاعية اجلزائرية ،رللة البحر
األبيض ادلتوسط -.9999 ،عدد (جانفي-فرباير) -.ص.ص  49-98وعدد ( 43مارس-أفريل) -.ص.ص
 .983-968كون الباحث إداريا سابقا يف مدينة فرندة (تيارت) ،و الحقا مديرا "دلصلحة الشؤون األىلية"
باحلكومة العامة فًتة الثالثينيات و بداية الربعينيات وفر لو فرصة إستغالل كثَت من ادللفات ادلنوطة هبذه
العائـالت.
 7إرجع إىل أرشيف ما وراء البحار بآكس أون بروفانس ،سلسلة 6ىـ (" -.)Série 7Hزعماء األىايل يف
القطاع الوىراين ( ")1217-9846و منها علبة 6ىـ  12و 6ىـ  91و 6ىـ  91و11ىـ .)1557 - 1542( 87
كما يقدم رصيد مديرية احملفوظات بوالية وىران مادة و ثائقية ال ؽلكن اإلستغناء عنها بالنسبة ذلذا ادلوضوع.
أنظر علب رقم  4469و  4464و .4178
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التاليُت؛ و يعُت خليفة على ادلنطقة" ،سي ابن عبد اللـو ولد سيدي العريبـي"
كضابط سامي وحامل وسام جوقة الشرف ابتداء من  .1578و تقلدت من بعد،
شخصيات أخرى من ىذه العائلة وظائف قيادة مثل "زلمد ولد بن عبد اللـو،
و"قدور بن و علي ولد بن عبد اللـو" و "شعبان ولد احلاج زلمد ولد سيدي
لعربـي" و "سي لكحل وعلي".8
و ىناك بشرق عمالة وىران دائما ،عائلة أوالد بومدين اليت تضاىي عائلة
"لعربـي" من ناحية تأثَتىا السياسي  -االجتماعي على القبائل ادلوجودة بنفس
ادلنطقة ،و كلتا القبيلتُت تربطهما قرابة ادلصاىرة .و ؽلثل "ابن على بومدين" زعامة
"أوالد بومدين" الذي تقلد آغوية األصنام يف الفًتة الًتكية ،و آغوية "الصباحية"
من بعد.
و اسندت قيادة ىذه اآلغوية اإلدارية اىل ابنو األكرب مصطفى وأخيو "احلبيب
بن على بومدين" .أما "سي أمحد ولد بن علي بومدين" ،فعُت قائدا " -قايد" -
على قبيلة "حملال" ؛ إذ أنو قتل يوم  4فرباير  1578إبان ثورة أوالد سيدي الشيخ
حيث رافق اجلنرال دولينييو ( )DELIGNYيف محلتو و عوض بإبن أخيو سي
زلمد ولد مصطفى.9
و يف جنوب القطاع الوىراين برزت أربع عائالت ذات النفوذ الكبَت ،و القيادة
داخل القبايل و األسر الواسعة؛ و ىي "أوالد قادي" و "أوالد صايف بن أمحد"
و" بنو ػلي" و أوالد سيدي الشيخ.
و تعترب عائلة أوالد قادى أىم بطن من أسرة "لبحايتية" وسط قبيلة دواير
ادلعروفة تارؼليا بالقبيلة ادلخزنية )Tribu - makhzen( ،اليت اضلدر منها إمساعيل
ولد قادي  -ادلشهور  -والذي توىف سنة  1574برتبة مالزم صباػلي .وتزعم
القبيلة من بعده أخوه سي أمحد ولد قادي الذي تقلد منصب باش  -آغا فرندة.
و ىو حامل وسام جوقة الشرف .أما ابنو األول "علي" ،فكان قائدا على قبيلة
شالق؛ و ابنو الثاين احلبيب ولد قادي" ،قايد" قبيلة حملاميد .أما ابن أخيو زلمد
 8أرشيف آكس ،علبة  11ىـ " -.87سَتة العائالت يف عمالة وىران" -.مؤرخة  98فرباير .1575

 9مثلو.
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بن امساعيل ولد قادي فكان آغا على قبيلة "حلشم شراقة" .و عرفت ىذه العائلة
كلها بثرائها الواسع يف ادلنطقة الوىرانية.10
و يف ادلنطقة اجلنوبية دائما عرفت عائلة أوالد صايف بن أمحد بكوهنا عائلة
دينية ذات تأثَت واسع وسط قبائل "حلرار" ،و ىي العائلة اليت تنحدر من أوالد
سيدي خلضر .ويعترب "سي صايف بن أمحد" زعيم عائلتو ربت آخر باي تركي يف
ادلنطقة .و بعد وفاتو عام  ،1511ورث ابنو احلاج صحراوي مرتبتو الدينية ،عهد
األمَت عبد القادر .وخالل ىذه الفًتة تقلد سي قدور ولد احلاج صحراوي من
طرف "األمَت" الزعامة الدينية وسط قبيلة "حلرار" اليت ناصرتو .كما عينو قائدا
على أوالد سيدي خالد .وينحدر من ساللة سي قدور "سي صحراوي بن
قدور".11
أما عائلة "بنوػلي" فتستوطن جبل عمور منذ القرن الثالث عشر ميالدي،
أصلها من أوالد ميمون و ىي شريفة النسب ؛ تزعم ىذه العائلة سنة 1511
جلول بن ػلي الذي آزر األمَت عبد القادر .تقلد جلول بن ػلي آغوية جبل
عمور حىت  1584رفقة أخيو "الدين" الذي تقلد منصب "خليفة" معو؛ و خلفو
يف منصبو بُت  1582و 1571حيث أدار مناطق العريشة و آفلو .ولقد قاد فرسان
ادلخزن يف منطقة جبل عمور رفقة ولديو طاىر بن الدين "قايد" أوالد ميمون و
"الوقال بن الدين"" ،قايد" أوالد يعقوب لغرابة.
أما عائلة أوالد سيدي الشيخ العريقة دبشيختها الدينة فقد حلت بالصحراء
اجلزائرية منتقلة من تونس مع زعيمها الروحي "سيد الشيخ" ()1718 - 1814
الذي أورثها إمسو و مؤسس أحدى الزوايا ادلهمة اليت لعبت دورىا يف اجلنوب
الوىراين يف العصر احلديث .ولقد تعاقب على رأس ىذه الزاوية كل من سي احلاج
بوحفص وسي احلاج عبد احلاكم و سيدي شيخ بن الدين و سي العريب موالي

 10أرشيف آكس ،نفس ادلصدر أعاله.
 11مثلو.
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العافرة و سي أبو بكر بن سيدي العريب وسيدي العريب بن أبو بكر و سي أبو
بكر بن سيدي العريب و أخَتا سي محزة بن سيدي أيب بكر.12
فمنذ  1581تألقت أمساء كل من سي محزة بن سيدي أيب بكر وابنو أيب بكر
و أخيو سي سليمان  -الزعيم الروحي و احلريب لثورة أوالد سيد الشيخ  -وسي
زلمد وأمحد (رابع أبناء سي محزة) .وجدير بالذكر أيضا أمساء أخرى مؤثرة من
عائلة سيدي الشيخ بعد  ،1576مثل "سي لعال بن أيب بكر" و "سي زوبَت بن
أيب بكر".13
و يف الناحية الغربية من عمالة وىران اشتهرت عائلة "أوالد زين بن داود" اليت
تأخذ شجرهتا من "أوالد علي" أحد بطون ارباد "بٍت عامر" القبلي .فبعد مبايعة
األمَت عبد القادر عام  1511من طرف بٍت عامر ،و خضوعهم للسلطة الفرنسية
إبتداء من 1549؛ برز على رأسهم "زين بن عودة" الذي عُت باش -آغا عليهم و
عُت كل من "شحط ولد زين بن عودة" وسي عبد القادر كآغا الحقا .و تقلد
ىذا األخَت وسام جوقة الشرف؛ شلا خول لو أن يكون نائبا يف اجمللس البلدي
دبدينة سيدي بلعباس و شلثال يف اجمللس العام لعمالة وىران .أما إبن سي عبد
القادر ،محو فكتب لو أن يكون قائدا على قبيلة " علي غوامل" ،و أخوه أمحد ولد
الزين قائدا على "أوالد علي لفاقة" ،ىذا األخَت الذي تأثر كثَتا دبظاىر احلضارة
الفرنسية فأحلق ولده بثانوية وىران سنة .141574
إمتاز أمحد ولد الزين بقدرتو على إدارة "قيادتو" رفقة أخيو العريب ولد الزين
احملنك.
وأخَتا ،و داخل عمالة وىران ،تعترب عائلة "لبحايثية" أىم فصيلة لدى قبيلة
"دواير" حيث احتلت مكانة مرموقة يف "ادلخزن" طيلة القرن التاسع عشر .15و
إبتداءا من مصطفى بن امساعيل زعيم ىذه العائلة وآغا يف "بايلك الغرب" يف
 12أ .آكس ،علبة  91ىـ -.مناطق اجلنوب -.زعماء األىايل و ادلسائل احلربية (.)1241 - 1579
 13مثلو.
 14أ .آكس ،علبة 6ىـ .)1568-1548( 12
15
أمحد ولد قادي -.نفس ادلصدر ،ص.ص  4-1و ص.ص .41-11
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الفًتة الًتكية ،فمنذ سنة  1518وبعد خضوع "دواير و زمالة" اىل قوات اإلحتالل
الفرنسي ،عُت مصطفى بن امساعيل على رأس سلزن وىران ،و من بعد جنراال يف
اجليش الفرنسي (.)1541-1516
و تعترب عائلة مصطفى بن امساعيل من أوسع العائالت عددا وىي ربتل بذلك
مراكز قيادية قوية يف الغرب اجلزائري .و أىم الشخصيات اليت تنحدر من ساللتو
ىي سي زلمد ولد مصطفى آغا القبائل الصحراوية  -أوال  -و آغا عُت
تيموشنت ،ومصطفى ولد مصطفى "قايد" ( )caïdبٍت زنطيس بدائرة مستغاًل ،و
زلمد بن احلضري رئيس (قائد) "قياد" قبائل فليتة ،و ادلوفق ولد البشَت ،قايد
دواير وىو ابن زلمد بلبشَت اآلغا السابق لدوايَت (ابن عم اجلنرال مصطفى) .و
ىناك زل مد بن امساعيل ولد قادي آغا "حلشم شراقة" ،و كان ثراء عائلة لبحايثية
يأيت من الرواتب و ادلكفآت اليت ػلصل عليها أفرادىا فتصل إىل  91.811فرنك
فرنسي سنويا 16بُت  1581و .1575
تلك ىي أىم األسر اليت شكلت األرستقراطية التقليدية احلربية و اإلدارية و
السياسية و الدينية يف اجملتمع الريفي بغرب اجلزائر؛ وىي األرستقراطية اليت أطرت
القبائل وكونفدراليات العروش والعائالت وعرفت ىذه العائالت القيادية و
ادلخزنية بالثراء و"اإلقطاعية" ( )Féodalisationو ملكية األراضي واحليازات
الواسعة طيلة القرن التاسع عشر؛ كما امتلكت بعضها عقارات عديدة يف بعض
ادلدن .ولقد استفاد األحفاد ادلنحدرون من ىذه العائالت ،مع هناية القرن التاسع
عشر و بداية القرن العشرين من مكانة ونفوذ أسالفهم.
فادلعروف تارؼليا بالنسبة للمجتمع اجلزائري الريفي خالل القرن التاسع عشر
أن ىذه "القيادات" التقليدية ( )caïdatsقد حافظت يف غالبيتها على مكانتها،
قبل أن تتأثر الحقا و ابتداءا من  ،1571حيث تطبيق زلتوى قرار السيناتوس -
كونسولت ( )Consulte - Sénatusادلتعلق بتجزئة "األراضي اجلماعية للقبائل و
العروش" و ذلك من أجل خلق  -فرص  -ادللكية الفردية لدى العائلة اجلزائرية
16

أ .آكس ،علبة 11ىـ .87
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الريفية  ،أوال ؛ وصوال إىل اذلدف ادلنوط هبذا القرار االقتصادي االجتماعي اجلرئ،
لتفكيك عرى العروش واإلربادات القبلية القوية ،تلك اليت صمدت ضد االحتالل
الفرنسي بثوراثها وانتفاضاهتا.17
إن حتمية التطور التارؼلي للمجتمع اجلزائري الذي خضع لتطبيقات القرارات
السياسية بُت  1571و 1561وخاصة بُت  1561و -1551الذي عرف زوال
احلكم العسكري يف اجلزائر و صلاح سياسة اجلمهوريُت  -أكدت تقلص دور
القيادات التقليدية (األجواد) كلما انتزعت مناطق من احلكم العسكري و إنظمت
إىل حوزة ادلناطق "ادلدنية" .و من ذا فقدان ىذه الفئة اإلستقراطية لكثَت من
اإلمتيازات ادلادية (كإطلفاظ الرواتب) و االقتصادية (كمدخول إستغالل األراضي
و فالحتها) و اإلدارية (مجع الضرائب) وادلعنوية يف مناسبات عديدة (شكاوي
الريفيُت من بطش وذباوزات "القياد" و اآلغاوات).
ذلك أن مناطق احلكم ادلدين (ادلبعثرة) اليت حوت مساحة  1.962.171ىكتار
عام  1561و جامعة لـ  421.111نسمة ،ارتفعت عام  1567إىل 4.911.111
ىكتار مع ذبمعات سكانية تصل  1.117.111نسمة .وبعد قرار
احلاكم العام ألبَت جريفي ( )Albert Grevyعام  1551اخلاص بإحلاق
األراضي اىل السلطة ادلدنية وضمها حلوايل  8.514.111ىكتار يف غضون عامُت
مع  297.111نسمة ،إرتفعت مساحة ىذه األراضي ادلدنية عام  1211إىل
 11.156.111ىكتار رفقة كثافة سكانية ،وصلت إىل  4.181.11؛ و يف سنة
 1211اصبحت األرقام ضخمة بـ  17.867.818ىكتار و 4.571.181نسمة.18
تقدم بعض الدراسات ادلعاصرة تقديرات ىامة عن ىذه "الطبقة ادلسيطرة" و
العائالت ،فهي تقدم  -أوربصل تقليديا على  -وظائف قيادية (آغا و باش-
آغا) خالل القرن التاسع عشر ( -مث "قايد" أو "معُت أىلي" خالل القرن
 17طالع أىم التحاليل ذلذه الثورات الريفية خالل القرن التاسع عشر ،لدى مصطفى لشرف -.اجلزائر أمة و
رلتمع ،خاصة القسم  1و  9و .6
18بَتك ،أوغستان ( -.)BERQUE Augustinزلاولة بيبليوغرافية نقدية عن الطرق االسالمية اجلزائرية-.
نشرة اجلمعية اجلغرافية واألثرية لعمالة وىران -.مطبعة فوك.1291 ،
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العشرين)؛ فاحتملت أن عددىا تباين من  4111اىل  8111عائلة عرب مناطق
اجلزائر كلها 19وىي العائالت اليت حافظت على سبثيلها مع بداية  1211سواء
داخل االدارة الفرنسية أو اجملالس التمثيلية ،من رللس عام ومفوضيات مالية و
بلدية ،أو وسط الربجوازية التقليدية الكبَتة ،أي باقًتاب ىذه العائالت من االدارة
أكثر فأكثر آنذاك.
و نظرا دلا لعبتو ىذه الطبقة من دور سياسي وإداري وعسكري جبانب -و يف
صاحل  -االدارة الفرنسية خالل القرن ادلاضي ،أكدت أحدى التعليمات الرمسية
سنة ( 1525أمضاىا ليـبُت  LEPINEيوم  4جوان) دبطالبة االداريُت الفرنسيُت
بتزويد "مصلحة الشؤون األىلية" لدى احلكومة العامة جبميع و أدق ادلعلومات
عن األعيان اجلزائريُت ( - )les notabilitésاحلاضرين ،الباقُت أو اجلدد  ،-و
ىذا ما اصلر عنو ربقيق  1211 - 1211ادلشهور عن ىذه الطبقة األرستقراطية
اجلزا ئرية؛ إدارية كانت ،سياسية ،دينية أو إقتصادية من مالك وذبار .وتعدت فًتة
ىذا التحقيق أحيانا سنة  ،1214إذ تتأخر بعضها حىت  1216و .1215
و بدراستنا و ربليلنا للملفات و البطاقات اليت توفرت لدينا ،20بالنسبة ذلذه
الفئات كلها (حوايل  861بطاقة) جعلنا طلرج ببعض االنطباعات العامة 21مثل
اندثار العائالت التقليدية الواسعة "حيث انعدمت الشروط الصحيحة يف احلياة
الريفية األىلية ،لتطور ونفوذ تلك االستقراطية" القدؽلة .إال أن بعض العائالت
الكبَتة  -واالنتهازية  -استطاعت ان ربافظ على نفوذىا وقوهتا ادلادية بتأقلمها
مع تغَت األوضاع و الظروف اإلقتصادية.
على مستوى إقليم تلمسان مثال ،و بالنسبة للفئة الثانية ،ادلعنية دائما ،و
ادلصنفة إداريا داخل األعيان والنبالء (أي األجواد والشرفاء) ،لوحظ تقلص دور
عائلة "أوالد ملوك" ادلشهورة بأدوارىا العديدة يف القرن ادلاضي (فًتة األتراك ،و
 19بَتك ،أوغستان -.مقاربة تارؼلية حول السيادة اإلقطاعية اجلزائرية -.نفس ادلرجع.
 20راجع اذلامش رقم  6طي ىذا الباب.
 21ىذه اإلنطباعات العامة اليت نشاطر هبا الرأي آجرون .ش .ر" - .اجلزائريون ادلسلمون وفرنسا" -.باريس،
 1115 ،1275صفحة ،ص.ص  .512 - 515وما نييو جيلبَت" -.اجلزائر الظاىرة" -.جنيف-.1251 ،
 621صفحة ،ص.ص .915-917
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عهد األمَت عبد القادر ،و اإلدارة الفرنسية من بعد ،بتصديها ،و زلاربتها قبائل
بٍت يزناسن بعمالة وجدة ،شرق ادلغرب) ،وىي العائلة اليت قدمت مخسة "قياد"
لإلدارة الفرنسية ،ثالثة منهم "لبٍت وسُت" وىم زلمد بن عبد الرمحن ولد الصامي
وزلمد ولد سليمان و ابن شاديل ولد زلمد ،و"قائدا" ألوالد منصور ،و آخر اىل
"دلعزيز"؛ إضافة إىل وظيفة موالي رمحون كخليفة على قبيلة "عطية" و"اليمٌت"،
كخوجة .و بتبعثر ثروة ىذه العائلة بُت أفرادىا ،إضافة اىل مشاكلها احمليطية ،و
خاصة فقداهنا لثروة األراضي ،فلث منها وظيف القيادة لصاحل عائلة أوالد قدور.
بينما نسجل بروز عائلة "بٍت رحال" على الساحة الندرومية .فبعد "بن رحال سي
محزة" آغا قبيلة "ترارة" ،ىناك ابنو األكرب رحال بومدين قاضي مدينة ندرومة و
أخوه سي زلمد بن رحال (ضابط سابق وقايد سابق).
وعلى مستوى دائرة تلمسان دائما حافظت بعض العائالت الشريفة على
دورىا الديٍت ادلنوط هبا تقليديا ،ونذكر منها على سبيل ادلثال  -مع بداية القرن
العشرين  -اذلامشي سلتار بن اذلامشي ،خوجا بأوالد زيري (الغزوات) و مالك
دلقهى؛ أو كمدرسُت "-درار"  -للقرآن الكرمي و اللغة العربية مثل بوفلجة سي
زلمد بن زلمد (دبسجد الشيخ سنوسي بتلمسان) والعامل ادلثقف بو عبد اللـو
موالي العريب بن زلمد بالقلعة (تلمسان) وصاحب عقارات كثَتة بتلمسان
ومشرية وراس ادلاء ،و دحنون بن علي ولد احلاج زلمد ،الذي ؽللك حوايل 81
ىكتار من "السابقة" وقطعان غنم ،و ىناك ادلثقف مرابط زلمد بن زلامد ،النائب
البلدي ( شلثل أوالد زيري ،بالغزوات) و ىو تاجر و صاحب عقارات ،قدرت
ثورتو بـ  8111فرنك فرنسي 22آنذاك.

 22أ .أكس ،علبة  17ىـ .19
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وبالنسبة لدائرة مستغاًل ىناك من زمورة "بٍت احلاج ولد جلول" من االشراف
الدينيُت الذين ينحدرون من سيدي زلمد بن عودة وسيدي ػلي وسيدي علي
راشد ،اليت تقلدت عدة آغويات مثل "بلعالية (ادلتوىف  )1525و قيادية ()caïdat
مثل بن أمحد ولد ػلي قائد دوار لعناترة و دوار بن عودة ،إذ استطاع أفرادىا ،مثل
جلول ولد بلقاسم ،و ابن امحد ولد بن ػلي ،وزلمد ولد احلاج منور أن يركزوا
مكانتهم كمزارعُت كبار تفاوتت ثرواهتم الفردية من  71اىل  1111ىكتار رفقة
"ثروات حيوانية معتربة".
وعلى مستوى غيليزان عرفت منطقة ادلطمر ( )Clinchantعائلة "لطرش"
الطرقية اليت تنحدر من سيدي عبد اللـو بن اخلطاب ،وىي العائلة اليت انفردت
بتوليها ثالث مناصب أعوان  -أىايل (أمحد ولد احلاج سنوسي و الشارف و
زلمد) -تقرير  -1211و أربعة مناصب "قايد" سنة  1214؛ يف حُت ظلت عائلة
ىٍت بوراس زلتفظة دبكانتها العلمية والدينية دبدينة مازونة مثل ادلفىت ىٍت بوراس
ولد احلاج زلمد ولد أمحد ولد سيدي ىٍت ،و ابن عمو ىٍت زلمد ولد أمحد
السيخ ولد عبد الرمحن ولد ىٍت .أما الطرقيُت  -الدينيُت  -من شيوخ الزوايا و "
ادلقدمُت" فال يزاولون يؤطرون الريف اجلزائري يف القطاع الوىراين ،تأطَتا متينا
بتكاثر مريديهم داخل اجملتمع.
و بالنسبة للقطاع الوىراين نال الفقر كال من بوراس ،قائد دوار عُت سبوشنت،
و عائلة أوالد الزاير بنفس ادلنطقة؛ و خاصة عائلة أوالد الزين ("أجواد" أوالد
علي) ،و ىم فرع رئيسي يف االرباد القبلي لبٍت عامر و ىي العائلة اليت اشتهرت
بثرائها و ملكيتها احليازات و األراضي الشاسعة و الثروات احليوانية ادلعتربة .كما
تشَت ربريات  1211االدارية اىل تآكل ثروة "القايد" رحو ،و ىو من األرستقراطية
العسكرية لدى "دواير" ،و إىل حالة البؤس اليت آلت اليو كل من عائلة بومدبن
(من حملال) و عائلة أوالد سيدي لعرييب بفقداهنما كل نفوذعلا داخل منطقة مينا
و الشلف ،أما يف اجلنوب ،فنجد سي محزة بوبكر ،آغا جبل عمور يعاين من
الصعوبات االقتصادية و الديون ادلًتتبة عليو مع هناية القرن التاسع عشر (-1528
 )1529و مستهل القرن العشرين.
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إال أن نتائج "ربقيق  " 1211 - 1211أكدت من جهة ثانية ثبات ذلك
اإلطار التقليدي دبحافظة العديد من العائالت على نفوذىا وقوهتا ادلادية و
مكانتها االجتماعية ،برقيها و ارتقائها اإلداري والوظيفي مع بداية  ،1211وىو
األمر الذي سيمكنها من تعزيز مكانتها االجتماعية واالقتصادية ،و أن تتطور
الحقا ،لتشكل قسما مهما يف الربجوازية اجلزائرية الريفية أو احلضرية؛ حيث
تستطيع بعضها أن تلعب دورا سياسيا مهما باحتالذلا وظائف إدارية ومراكز نيابية
سلتلفة سواء على ادلستوى البلدي أو اجمللس العام وادلفوظيات ادلالية خالل العقود
التارؼلية ادلقبلة.

ب .التطور االجتماعي البطيئ

نعتقد ،أن اجملتمع اجلزائري بدأ يعرف بروز وتطور طبقات برجوازية مع هناية
القرن التاسع و خالل العشريتُت األوليتُت من القرن العشرين؛ و ذلك على
مستوى الريف اجلزائري و ادلدن .وعندما نتتبع تاريخ اجلزائريُت االجتماعي -
االقتصادي ،صلد أن نواة ىذه الربجوازية أو "ما شاهبها" حسب تعريف أوغستان
بَتك ( 23)Augustin BERQUEبدأت تتبلور دلا استفادت ىي األخرى من
األحكام اإلدارية االستيطانية ،عندما تعزز ونـما اجلهاز التشريعي لنزع ملكية
األراضي من الفالحُت ،بعد قرار سيناتوس  -كونسولت ()Sénatus - Consulte
لعام  1571وقانون فارنيية ( )Warnierلعام  ،1561األمر الذي حتم متطلبات
تراكم رأس ادلال اليت ظلت بسرعة اعتبارا من  ،1551لسن قوانُت عقارية يهدف
من ورائها تسريع عملية انتزاع األراضي من الفالحُت مباشرة حىت يتم امتالكها من
قبل الربجوازية ،الكبَتة منها أو ادلتوسطة ،أوروبية كانت أم جزائرية .و من أجل

 23أنظر دراسات أوغستان بَتك ( )Augustin BERQUEرلموعة و معلق عليها من طرف ابنو جاك
بَتك ( )Jacques BERQUEو فاتان ج.ك ( )Jean Claude VATINضمن "كتابات عن اجلزائر"،
سلسلة االرشيف ادلغاريب ،ادلعهد الوطٍت لآلداب ،آكس اون بروفاس 111 -.1277 ،صفحة.
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ىذا اذلدف ،شكلت قوانُت  1556و  1526و أخَتا
صلبة موضوعة بُت أيدي الربجوازية لتحقيق غرضها.
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24

ترسانة قضائية

ب " .9.البرجوازية" الجزائـرية الريفية :
تألفت ىذه الربجوازية أساسا من ادلالكُت العقاريُت الكبار الذين ؽللكون من
 81ىكتار اىل  111ىكتار ،أو أزيد .و ىذه الطبقة العقارية تشكل جزءا من
الطبقة ادلسيطرة من وجهة النظر االقتصادية و ليس من وجهة النظر السياسية،
فهي مبعدة عن السلطة السياسية حبكم الواقع االستعماري ،و قد حصلت ىذه
الربجوازية على األرض ضمن ظروف متنوعة جدا ،باستثناء فئة صغَتة منها
استطاعت احلصول على األرض مقابل دورىا وخدماهتا للنظام االستعماري خالل
القرن التاسع عشر أو الذين احتكروا األراضي التابعة للبلديات الكاملة الصالحية
و ادلختلطة .و يف ىذا الطرح علينا أن نشَت إىل وجود برجوازية جزائرية وسطى أو
صغَتة سبلك بُت  11و 81أو حىت  111ىكتار؛ تستفيد ىي األخرى من قوة
العمل ادلتوفرة والزىيدة اليت ذبعلها تتطور باستمرار .25وىذه الطبقة
الربجوازية اجلديدة ( )terrienne Néo-bourgeoisieمن اجلزائريُت ىي اليت
استطاعت حبكم التقدم االقتصادي أن تتطور بسرعة من  1521إىل ،1219
باستعماذلا التقنيات و األساليب اإلنتاجية ادلرحبة من جهة ،كما أهنا فرضت
نفسها -تدرغليا  -من زليطها االقتصادي وأصبحت تناضل أكثر فأكثر يف
اجلمعيات اليت تشًتك فيها من أجل ربقيق و ضمان ادلساواة يف االعتماد (البنوك
و القروض).
وعقاريا فإن ىذه الربجوازية اجلزائرية استطاعت أن تشًتي  -تسًتجع -من
ادلعمرين األوربيُت عام  ،1217حوايل  6.974264ىكتارا من األراضي الريفية بقيمة
 24يفًتض قانون  9996أن ادلالك ىو من ؽللك الًتبة ،و الذين ال ؽللكون الًتبة ال يعتربون مالكُت و لو
كان ػلق ذلم ذلك .باالضافة اىل ذلك فإن قانون  9996يلغى حق الشفعة (أي حق األفضلية للشركاء يف
ادلشاع) يف كل عملية بيع يكون لالوريب عالقة هبا.
 25طالع بن اشنهو عبد اللطيف -.تكون التخلف يف اجلزائر ،زلاولة لدراسة حدود التنمية الرأمسالية يف
اجلزائر بُت عامي  9843و  -.9969اجلزائر -.9979 ،ص .993
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 1.7412298فرنكا ،و 191221ىكتارا من األراضي احلضرية (أي ادلدن) بقيمة
 511.751فرنكا .26و ىو ما يوحي لنا ربول -و ربفز ىذه الربجوازية التقليدية-
يف أسلوب و عمليات االستثمار اذباه ادلدن ،األمر الذي سيشكل يف ادلستقبل
قسما من برجوازية ادلدن احلضرية.27
كما أن ىناك فئات إجتماعية أخرى تدخل ضمن ىذه الطبقة الربجوازية و
ىي اليت استفادت من اإلدارة الفرنسية حبكم مناصب إدارية أو وظائف سبثيلية،
ومنهم "القياد" ( )Caïdsو أعوان  -األىايل " ( ،)Adjoints-Indigènesو
حراس  -الغابات ( ،)Gardes-champetresوغَتىم من "األعيان والنبالء"
الذين أشارت إليهم "ربقيقات ( "1211 -1211و فيما بعد )1215-1214
"كاخلوجة" و "ادلفيت" و "النائب" و بعض رجال الدين من مرابطُت و شيوخ
الزوايا.
جاء سربنا حول ثروة ىذه الفئة من الربجوازية اإلدارية والذي مس حوايل
 ،811بالرسم الوارد :

 26دراسات بَتك أوغستان -.كتابات عن اجلزائر -.ص  .03قارن بوردو ( ،)BURDEAUتقرير عن
ميزانية اجلزائر (لسنة  )9899و الوثائق الربدلانية ( لسنة .)9996
 27ابن شنهو (ع.أ) ،نفس ادلرجع ،ص  .999قارن "ريفبَت والك" ،مبحث يف الزراعة االستيطانية،
 ،9999ص 940؛ و آجرون (ش.ز) ،نفس ادلرجع أعاله ،اجلزء الثاين ،الكتاب الثاين ،تطور ملكية
االىايل ،صص .776-747
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النسبة

%

31,2
12
13,10
11
8
7
4,5
6,2

454
مصدر  :أرشيف آكس و زلفوظات والية وىران راجع اذلامش رقم  1و اذلامش رقم . 6

كان بروز ىذه الفئة من الربجوازية اجلزائرية التقليدية "متوقعا" كما أسلفنا،
نظرا للدور السياسي الذي قامت بو اذباه اإلدارة الفرنسية ،باستفادهتا من
األحكام التشريعية العقارية  -ىي األخرى  -للحصول على ملكية األراضي من
جهة ،و اعتبارا للمكانة االجتماعية والتارؼلية اليت سبيزت بو خالل القرن التاسع
عشر من جهة ثانية ،فأكدت "ربقيقات  "1211-1211و اليت استمرت حىت عام
 ، 1215ثبات نسبة كبَتة من تلك العائالت ذات الزعامة احلربية والدينية (سلزن و
أجواد) وأن تعزز مكانتها االجتماعية واالقتصادية باقًتاهبا من اإلدارة الفرنسية.28
و لنا مثال آخر يتعلق بالربجوازية اإلدارية اجلديدة اليت أثرت بسرعة مثل رحو
 28ىناك نسب أخرى بالنسبة لعمالة وىران مست  433نبيل (من بُت  )9333أفادت بـ 94,44( 73
 )%للشرػلة األوىل و  )% 93,44( 69للثانية  )% 90( 70للشرػلة الثالثة و )% 99,44( 49
للشرػلة الرابعة و  )% 93,66( 49للشرػلة اخلامسة و  )% 9( 99للشرػلة السادسة و 0,44( 96
 )%للشرػلة السابعة؛ أنظر توايت ىـ -.إقتصاد ،رلتمع و تثاقف ،قطاع وىران ادلستوطن- 9889 ،
 -.9947رسالة درجة ثالثة ،ج  -.9989 ،9ص.994 .
91

إنسانيات عدد

 ،4جانفي-افريل1998

حبيب ببلدية بوتليليس (ناطور وىو ولد قايد سابق) ،نائب بلدي منذ  1556و
معُت أىلي ؛ يصبح عضواً بالغرفة الزراعية بوىران سنة  ،1211ؽللك أربعة مزارع
تشغل بالطريقة العصرية األوربية  ،و 1411ىكتار ذا مدخول سنوي يصل
 91.111فرنك ؛ و ىناك قاد صغَت ،ناطور ىو اآلخر مث نائب بلدي حىت
 ،1212يصبح عضو دبجلس العمالة سنة 1211؛ تقدر ثروتو العقارية بـ
 181.111فرنك فرنسي .كما يلمح جدولنا إىل شرػلة أخرى من ىذه الربجوازية
اإلدارية و ىم األغنياء الرأمساليُت (ىم  ،11أي  )% 8248الذين استطاعوا أن
ػلولوا بعض ثرواهتم داخل ادلدن  -و ان يتمدنوا  -بشراء عقارات و مساكن
ومحامات و طاحونات ( .)moulinsكما استطاع بعضهم أن يستثمر يف ذبارة
احلبوب و القماش و اللحوم و البقالة .و الشرػلة األخَتة من ىذا السرب ،مشل 77
"نبيال" ال ؽللكون أرضا ،و ىم متقاعدون وإداريون ػلصلون على أجورىم
الشهرية و السنوية.
وجدير باإلشارة  :أن سربنا ىذا ،مل يشر  -بقصد  -إىل شرػلة أخرى مهمة
و واسعة ،تتكون من "النواب ادلنتخبُت" و "ادلساعدين" (( )assesseursحىت
عام  )1219على مستوى دوائر عمالة وىران ودبختلف اجملالس ،خالل ىذين
العقدين األولُت من القرن العشرين ،إذ آثرنا منهجيا  -إدراجها مع برجوازية ادلدن
ادلالكة ،كما سنراه ضمن احملور القادم.

جـ .برجوازية المدن

عند مقاربتنا دلوضوع " الربجوازية اجلزائرية" مع هناية القرن التاسع عشر و بداية
القرن العشرين ،غلب أن نقر  -منهجيا " -دبجازية" ىذا االستعمال أثناء التطرق
إىل اجملتمع اجلزائري احلديث قبيل احلرب العادلية األوىل .فحىت  1212ال تزال
التقارير الرمسية ودراسات "مصاحل" اإلدارية االستعمارية ادلختلفة تشَت إىل الطابع
الريفي ادلسيطر على شرائح اجملتمع اجلزائري ادلسلم رغم بروز وتطور نواة طبقة
حضرية مالكة يف ادلدن ادلتوسطة والكربى كوىران و العاصمة و قسنطينة وعنابة و
الفرنسية"
"فاذليسطوغرافية
وغَتىا.
ومستغاًل
تلمسان
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ادلبكرة ( )L'historiographie françaiseأو على األقل قسم من أدبياهتا لدى
اجلغرافيُت مثل أوغستان برنار والكروا ( N. Lacroixو  )A. Bernardوروين
ليسباس ( )R. Lespesوادلؤرخُت مثل غوتييو ( )E. F. Gautierومارسي ( G.
 )Marçaisواالقتصاديُت مثل دؽلونتيس ( )V. Demontesو االجتماعيُت مثل
لويس ماسنيون ( )L. Massignonو اؽليل ماسكوراي ( )E. Masquerayو
احلقوقُت مثل الرشي ( )E. Larcherوريكتانويل ( )Rectenwald .Gوغَتىم،
أشارت يف دراستها بتناوذلا ىذا ادلوضوع ،اىل فقدان اجملتمع اجلزائري إىل تلك
الطبقة الربجوازية بادلفهوم الغريب "ككيان متميز ،ذي قاعدة اقتصادية متينة"
داخل البنية االجتماعية ادلسلمة؛ بل جاء التلميح فقط اىل وجود طبقة وسطى
( .)couche moyenneفاإلداري ادلثقف  -أم ادلفكر  -أوغستان بَتك
29
( )Berque Augustinعرب يف زلاولتو الفريدة  -االوىل -عن الربجوازية اجلزائرية
بأهنا "طبقة وسيطة بُت النبالء ...وعامة الناس ،...ربوي الندر الباقُت من حرفيُت
وذبار الـ "مور" ( Mauresأي السكان األصليُت) لسنة  ...1511وىم األحفاد
الذين كونوا ثروهتم؛ و ىناك ادلثقفون و اإلداريون أو غَتىم ...وخاصة الريفيون
الوافدون إىل ادلدن و الذين تربجزوا؛ و ىذه الشرػلة األخَتة ىي اليت حضيت
طويال من تلك الرفاىية العامة ،داخل حبور مايل ،امتد حىت عام  1211رغم
تقلبات األوضاع".30
رغم ىذا التعريف "التوفيقي" ادلباشر و الشامل الذي يفي -أواليفي -دلعاجلة
ىذه الطبقة الوسطى من الشعب اجلزائري مع بداية العشرينات ،فإننا نرى أن ىذه
الطبقة الثرية داخل ادلدن  -وخارجها -استطاعت البقاء عندما حافظت
شرائحها على قاعدهتا ادلادية ادلنوطة باألرض .أي -و كما سنرى و بفحصنا
رصيد وثائق تلك العائالت الربجوازية احلضرية  -أن عامل الثروة وتراكم رأمسال
 29الربجوازية اجلزائرية أو البحث عن سيزار بروتو ،رللة ىيسببَتيس ،سنة .1245

La bourgeoisie algérienne ou la recherche de César BIROTTEAU, in Hesperis, 1948, 35,
1er - 2e trimestre, p.p. 1-29.

 30مثلو.
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ىذه الطبقة ظل مرتبطا بعالقتو بالعقار الزراعي الريفي ،بل و ىو أحد شروطو
ليحقق ظلوه الطبيعي و ببطئ ،قبيل احلرب العادلية األوىل ،ولينطلق فيما بعد.
فإضافة إىل اندفاع الثروة الريفية اذباه ادلدن -و سبدهنا -صلد بادلقابل شرػلتُت
أخرتُت من أغنياء ادلدن ،و ىم ادلثقفون من نواب ومساعدين ( )assesseursو
أستاذة  ،و اإلداريون من اخلوجا والعادل و الباش -عادل و ادلفيت و الوكيل و
غَتىم ،شلن يدخلون اجتماعيا ربت ظل ىذه " الربجوازية" ،أو " الربجوازية
الوسطى" كما نفضل .سيستند كلهم و بصفة أساسية على ركن "العقار الزراعي"،
و يستثمرون باستمرار خارج ادلدن؛ و ىو اجتهاد لعملية توفَت الفائض من
الرأمسال ،من الريف ،و نقلو إىل ادلدينة ،بقصد تراكمي و هبدف تنشيطو يف
رلاالت أ خرى ،إما عقاريا أو صناعيا أو يف استثمار "ربويل" أو يف اخلدمات .و
ىو ما ستفعلو بعض العائالت يف جزائر ما قبل احلرب و بعدىا؛ و عرب مدن
القطاع الوىراين.
و يف ىذا اإلطار جدير باإلشارة أيضا معرفة تطور النمو السكاين للعنصر
ادلسلم دبدن الغرب اجلزائري كتلمسان 31وندرومة 32ومعسكر و القلعة و مستغاًل
و مازونة 33و وىران 34مع هناية القرن التاسع عشر للتأكد من استعادة تلك ادلدن
لعمراهنا ،وذبديده مع بداية القرن العشرين ،حيث ستنشط شرائح تلك الربجوازية
 31أنظر ساري جياليل ( ،)SARI Djillaliمدن الغرب اجلزائري قبيل االستعمار ،اجلزائر ،ش.ن.ت1266 ،؛
و أيضا الفريد بال ( ،) Alfred BELسكان تلمسان ادلسلمُت ،رللة الدراسات االنثولوجية و السيولوجية،
عدد  ،1215طبعة باريس66 ،1215 ،ص؛ وريكار (ب) وبال (أ)" ،حرفة الصوف يف تلمسان" ،اجلزائر،
.1211
 32أنظر باسي روين ( ،)BASSET R.ندرومة و ترارة ،باريس ،طبعة لورو1211 ،؛ وخاصة االصلاز اجلامعي
لـ قراند  -كييوم (ح) ( ،)GRAND GUILLAUME G.ندرومة :تطور مدينة ،بريل ،طليدن ،أ.ج،
.1267
 33بالنسبة " للمونوغرافيات التارؼلية دلعسكر و القلعة و مستغاًل و مازونة ،طالع ساريل جياليل ،نفس ادلرجع
أعاله.
 34بالنسبة دلدينة وىران طالع ابن قادة صادق ،احليز العمراين والبنيات االجتماعية بوىران بُت  1629و
 ،1511شهادة الدراسات ادلعمقة ،جامعة وىران -.1255 ،قارن ليسبيس ر ،)Réné LESPES( .وىران :
دراسة جغرافية و تارؼلية حضرية ،اجلزائر العاصمة.1215 ،
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ادلتحضرة .فما بُت
بالشكل الوارد :
تلمسان  :من  11.264نسمة إىل 14.876
وىران  :من  11.911نسمة إىل 17.929
معسكر  :من  7.285نسمة إىل 2.221
35
مستغاًل  :من  8.814نسمة إىل 5.216
أصبحت بعض الفئات االجتماعية الثرية يف ادلدن قادرة على البقاء و التكيف
مع األوضاع االقتصادية اجلديدة مع بداية القرن ،رغم التدىور الذي أصاب
اقتصاد ادلدن اجلزائرية ،حيث حافظت ىذه الفئات على قاعدهتا العقارية التقليدية
و ىي ملكية األرض؛ إذ استطاعت أن تتحول إىل برجوازية ذبارية و أعمال يف
غالبية األمر بصورة أخف كربجوازية صناعية .ذلك شأن فئة من "الكراغلة"
( )Kouloùgliالتلمسانيُت  -مثال  -الذين أحيوا صنائعهم يف النسيج عموما
بصورة راقية و متطورة ،وىي فئة صاحبة رفاىية ( 4511نسمة سنة ،)1217
امتلكت  99مصنع يتم تشغيلها بواسطة حوايل تسعُت حائك؛ رغم معاناة ىذه
الصناعة اليت تتلقى منافسة أوربية شديدة يف ادليدان.
وىذه الفئة ىي اليت مثلت طلبة ادلثقفُت "ادلتفرنسُت" يف تلمسان ،و اىتمت
مبكرا بالتعليم األورويب ألبنائها؛ إذ حول قسم كبَت من "الكراغلة" نشاطو إىل
اال ستَتاد و التصدير؛ مستبقُت يف ذلك الفئة الثانية من سكان تلمسان و ىم
"احلضريون" (حلضر)  2671 -نسمة  -الذين اختصوا ىم أيضا يف صناعة
النسيج ( 91ورشة) ،والذباغة و غَتىا من احلرف والصنائع .و لكن مؤشر الثراء
ادلميز لدى الكراغلة كان لو دوره يف احتالل عدد الوظائف الكبَت داخل اإلدارة
والتعليم و ادلهن احلرة يف مدينة تلمسان ،مع  .1214فأمام أغلبية األعضاء اليت
يشكلها الكراغلة داخل رللس إدارة "نادي الشبان اجلزائريُت" مثال ،ىناك عضو
1557

و  .1217تطورت دؽلوغرافية بعض ادلدن الكبَتة

 35إحصاء اجلزائر العام (.)Statistique générale de l'Algérie
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واحد من "حلضر" 36فالربجوازية التلمسانية صلحت يف تكيفها مع الواقع بشكل
خاص عند الكراغلة.
وعلى مستوى تلمسان دائما ،صلد عائلة بن دؽلراد الواسعة مع زلافظتها على
أراضيها العقارية ،مستثمرة يف ذبارة اجلملة  -وزبرج أحد أبنائهم كمساعد-
طبيب  ،حدت حدوىا كل من عائلة خبشي و بوجاقجي.
أما صغَتىم بن دؽلراد العريب ( 91سنة) ،فقد أسس سنة  1219أىم شبكة
نقل ،با لشاحنات و احلافالت يف القطاع الوىراين منافسا بذلك الشركة الفرنسية
"ريفي" ( )Ruffieالكربى كما استطاعت عائلة "قارة سليمان" أن تكون على
رأس أحد أىم مؤسسة صناعية يف العمالة و شلارسة للتجارة .أما عائلة بن قلفاط
العريقة حرفيا فقد ربول نشاطها اىل الصناعة و ادلبادالت التجارية و ايل ذبارة
اجلملة يف التبغ وغَتىا ،كما استثمرت يف معاصر الزيوت.
أما يف مدينة ندرومة فاالقبال على الصناعة كان قليال من طرف الربجوازية
احمللية ،اذا استثنينا عائلة زرىوين اليت ملكت صناعة الساف النبايت و مطحنة
القمع و الشعَت ،لكن الندروميُت استمروا تقليديا يف التجارة.37
و داخل ىذا النشاط ادلرتبط بالتجارة و الصناعة على مستوى مدن القطاع
الوىراين ،صلد عائلة "بن كريتلي" العريقة و الغنية دبستغاًل بأمالكها العقارية ،تتوجو
اىل ذبارة اجلملة ،و استَتاد البضائع الكولونيالية ،و تشغيل مطحنة.
أما يف وىران فهناك عائلتا "ابن زلمد" و "بَ ِن سعدون" شلن ؽللكون ادلطاحن،
أما عائلة "ابن كلة" فقد زبصصت يف صناعة اجلواىر و التجارة ،مع عائلة عبد
القادر بن حرثي اليت احتكرت صناعة الرباميل .38تلك إذن ىي إحدى الشرائح
الربجوازية اذلامة يف اجملتمع اجلزائري مع بداية العقدين األولُت من القرن العشرين.
 36مينييو ج -.نفس ادلرجع السابق -.ص .911
 37مثل الندروميون  % 98سنة  1211و  % 9728سنة  1291كشرػلة تنشط يف التجارة ،انظر برونان ،أ
( ،) André PRENANTندرومة  :دراسة عمرانية ،دبلوم دراسات إختصاص ،باريس ،1287 ،ص ص-61
.67
38
حامد إمساعيل ( -.)Ismaël HAMETمسلمو مشال إفريقيا الفرنسيُت -.باريس117 -.1217 ،
صفحة ،ص.167 .
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أما الشرػلة األخرى من برجوازية ادلدن فتتمثل يف أوالئك ادلثقفُت من أساتذة
و نواب و إداريُت خاصة .ففي عام  1211يصبح طالب عبد السالم ،ابن أحد
قضاة تلمسان ،زلاميا .وىو عضو باجمللس اإلداري "لنادي الشبان اجلزائريُت عام
1219؛ أما ابن الصناعي زلمد خبشي ،فسيصبح مدرسا ورئيس النادي ادلذكور مع
زلمد بن إمساعيل و العريب فخار الذي سيباشر التدريس بوىران .أما أخو ىذا
األخَت وىو ابن علي فخار فسيحصل على شهادة ليسانس يف احلقوق و يعُت
أستاذا للغة العربية دبدرسة الغرفة التجارية دبدينة لييون الفرنسية .و يف تلمسان
دائما ىناك الغوثي ويس ككاتب زلامي مع مصطفى بن دادوش ابن ضابط
"تَتايور" وصاحب وسام شرف ،و ىناك زلمد بن يادي زلاسب .أما ندرومة فقد
زبرج منها عدد كبَت من اإلداريُت (عائلة رحال) وطبيب وىو الدكتور نقاش.
و بالنسبة ذلذه الشرػلة دائما يقدم إمساعيل حامد ( )Ismaelعرضا من
أصناف أوالئك ادلثقفُت اجلزائريُت عام  ،1217نشَت إىل بعضهم على مستوى
عمالة وىران ،مثل األستاذ صواحل زلمد بن معمر (فرندة) خريج مدرسة ادلعلمُت
بالعاصمة ،و ىو معيد دبدرسة اللغات الشرقية احلية بباريس ،و عبد الرمحن
(وىران)  -فهو عبد الرمحن زلمد  -تلميذ سابق بثانوية وىران ،متحصل على
شهادة الباكالوريا ،و ىو أستاذ بتلمسان .أما يف سلك القضاء فنجد منهم ابن
عودة (كاتب موثق) ،و عالل عبدي (وىران) موظف بالقنصلية لدى ادلغرب ،و
ىناك بلعيد كقابض بالربيد و ادلوصالت بوىران .39أما سلك الطب فشمل
الدكتور نقاش ابن قائد بندرومة (طبيب االستيطان بِيَالَّل) و الدكتور بوزيان عبد
القادر من وذلاصة (دائرة تلمسان) و الدكتور ابن ثامي بلقاسم ولد محيدة من
مستغاًل؛ مع الصيدليُت حفيظ بومدين من تلمسان و خزندار زلمد من سيدي
بلعباس.40
أما النواب ( ،)Elusو "ادلساعدون" من االعيان ادلعينُت داخل اجمللس العام
لعمالة وىران )assesseurs musulmans au conseil) général d'Oran
 39حامد امساعيل -.نفس ادلرجع -.ص.ص .939-938
 40مثلو.
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فيشكل ىم اآلخرون القسم اذلام من تلك الربجوازية "ادلتحضرة" ،داخل ادلدن
الكربى وادلتوسطة ،و ىي شرػلة متميزة من ناحية ثرائها و ملكيتها وظلط نشاطها
االجتماعي و السياسي.
فهؤالء "ادلساعدون" مثال ( )Les assesseursماىم يف نظرنا إال الصورة لتلك
الربجوازية التقليدية ،حبكم ملكيتهم العقارية يف الريف و مكانتهم االجتماعية
باحتالل مراكز آغوية و باش-آغوية وقيادية و قضائية و غَتىا؛ لكنهم يقطنون
ادلدن و يستملكون تدرغليا داخلها  -ربويل رؤوس أمواذلم  -و يسهل ذلك
لديهم ،نظرا حملاباهتم لإلدارة واقًتاهبم من السلطة للدور الذي يلعبونو يف صاحلها.
أما النواب ادلنتخبون يف ادلدن فهم "حضريون" بالطبع ،وتكثر نسب ادلثقفُت
منهم ،سواء عربيا أو فرنسيا أو ىم مزدوجي اللغة عادة يف مدن معسكر و
تلمسان و مستغاًل و ندرومة ومازونة .و يغلب لدى ىذه الشرػلة من السياسيُت
اجلزائريُت ،مع بداية القرن العشرين ،طابع التملك للعقارات خارج مدهنا ،حبيازة
االراضي الزراعية ،إما وراثيا او استثماريا ،و ىو ما يوحي بقاعدة ىذه الشرػلة من
النواب ادلادية من توفَت للرأمسال من الريف قصد استثماره باستمرار.
فنصادف يف سيدي بلعباس نواب مثل اللوت عبد الرمحن ( )1211و أسعد
قدور ( )1219و مامون زلمد ( )1219وحساين حاج زلمد و اسعد زلمد
( )1211و صابلي طيب ولد زمالش (بسفيزف  )1219مع بوىد أمحد ولد بالحة
ومعطلة قادة و مكيكة عبد القادر .و على مستوى دائرة وىران يوجد عودة -
معزوز أمحد و بوناب خلضر و ابن أمحد بلقاسم علي .أما بالنسبة لدائرة معسكر
فإن طابع ملكية االراضي الزراعية ىو سائد عند النواب ادلنتخبُت خالل ىذه
الفًتة ( )1215-1211مثل بن سفَت علي ولد قدور (مدرس).41
وصفة ادللكية ىذه نلقاىا بصورة مركزة  -و مطولة أيضا لدى النواب
التلمسانيُت ادلنتخبُت يف ىذه الفًتة من "كراغلة" و "حلضر" ،مثل قارا-سليمان
جياليل ولد زلمد (مع ثورة تقدر  911.111فرنك) فهو عضو يف اجمللس اإلداري
 41إرتكز اعتمدنا الوثائقي بالنسبة ذلذه الفئة االوىل على م.م.و.و( .والية وىران).
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لبنك اجلزائر و رئيس اجلمعية الدينية التلمسانية  ،1215و ىناك بن ددوش
مصطفى بن غويت ( )1219وبن قلفاط غويت ولد البشَت ( )1215-1214صاحب
ثروة تقدر بـ  181.111فرنك و بن عمر بن علي بن زلمد (ثروة ،111.111
 )1219عضو اجمللس اإلداري يف اجلمعية األىلية لالحتياط الزراعي ( )S.I.Pو
نائب رئيس اجلمعية الدينية ادلذكورة ،ومصطفاوي بومدين (" 7سكة" أرض،
مثقف بالعربية) ،و بن منصور زلمد ولد سيدي احلبيب (ثروة حيوانية زائد
 18111فرنك ،مثقف بالعربية) ،و بن رلاىد بكاي (1214-1214؛ " 4سكة"
أرض) ،و قناديل عمر ( 4سكة ،و مثقف بالعربية) ،و خاصة بن رحو أمحد بن
زلمد صغَت ( ،1219-1529صاحب عقارات كثَتة تقدر بـ  911.111فرنك و
ىو مزدوج الثقافة عربيا و فرنسيا) مع النائب سلكا بن علي بن زلمد (،1219
مالكا و صاحب عقارات كثَتة بتلمسان) ،وجباوي زلمد (.42)1219
و صحبة ىؤالء النواب التلمسانيُت ىناك فئة أخرى من نواب الدوائر مثل
سلتاري زلمد باحلاج سلتار من الغزوات وبن رحال زلمد بن زلمد من ندرومة
(وىو عضو باجمللس العام وىران حىت  )1215و لبالق بوشنتوف ولد زلمد مع
جلويل بوعلي ولد زلمد وحجاري ولد زلمد من حلناية .وىناك من "وذلاصة
شراقة"  -بلدية بٍت صاف  -كل من فقيو سي برحو ولد أمحد ،و سلتاري ولد
زلمد ،وبلعباس حسُت ولد زلمد ،مع عائلة كل من بلهامشي حاج أمحد ولد عبد
القادر ،وبن صايف ميلود ولد زلمد ( ،1529وىو مثقف) ،ومنقوري زلمد ولد
عبد القادر ،وسلتاري سلتار ولد زلمد (.43)1555
خالصة
وأخَتا فإن ىذه الربجوازية اجلزائرية "احلضرية" رغم نسبتها الصغَتة و صحبة
سكان ادلدن ،ىي اليت ستلعب دورىا خالل العقود التارؼلية ادلقبلة يف جزائر ما
 42إعتمدنا يكاد أن يكون كليا على أرشيف آكس ،علبة  17ىـ  ،)H3217( 19بالنسبة لنواب دائرة
تلمسان.
 43مثلو.
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قبل احلرب وفيما بعدىا؛ تستطيع أن تسًتجع سياسيا ما فقدتو القوى الريفية يف
السابق ،األمر الذي سيحفز على تغيَت العالقات اإلديولوجية ،السياسية
واالقتصادية ،داخل ما نسميو تبلور الوعي السياسي والديٍت والثقايف داخل اجملتمع
اجلزائري وتدشُت مرحلة حوار تارؼلي ،سبيزت بو احلركة الوطنية اجلزائرية خالل فًتة
ما بُت احلربُت العادليتُت ( 1212و.44)1212

 44يوجد مشروع عمل طموح من طرف بعض الباحثُت (صادق بن قادة ،إبراىيم مهديد وفؤاد صويف) يفي
بسَتة الشخصيات اجلزائرية يف القطاع الوىراين خالل القرن  12والقرن Biographie des ،91
 )personnalités de l’Oranie au XIXè et XX siècleيسَت مع بعض ادلضامُت ادلطروحة داخل ىذا
االصلاز.
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