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 متنّوعة مقاالت

بين دور  91أواخر القرن الـ العائلية ألالقاب صياغة 
 أنموذجا دوار احساسنة - املفوض واملوروث املحلي

 -(قسنطينة)

(1) توفيق بن زردة
* 

 مقدمة

لم لفضلءات ثقلفية لمع في الجزائر  -على غرار املدينية-الريفية  اجلاتاملت شكل

في مدلوات ب لتمدنل ،وثلت املحليةاملور التاجلرب امللضية مع تقلطعت فيهل ، واجتملعية

 الهويلتية بنيةالتركت بضاللهل على  ،فترات تلريخيةمحصلة تحلكي شكل مقلربلت 

خالل النصف ألاول من الاجتملعي  -الثقلفي ملمحهلاكتمل بللكلد  تيال ،لهذه املاجلات

على ، لتفرض منطق الغلبةالاستعملرية زحفت التشريعلت حتى القرن التلسع عشر، 

، القرن التلسع عشرالنصف الثلني من تدرياجيل منذ هذا امللمح، الذي أخذ يتآكل 

  (Sénatus-consulte) سينلتيس كونسلتمراسيم ال تاجسيدكلنت أولى بوادره، 

متبلينة السكلن مسلحلت إلى املاجلات الريفية،  فككتالتي  (3681أفريل  22)

شتلت  معت فيهج   ،(Douar commune)بلسم دوار كومين  عرفهل املشرعوالثروة، 

مواطنهل من  انتزاعهلالتي تم  (Sénatus-Consult, 1868, p. 04) العنلصر ألاهلية

 صطنعم  ثقلفي  -اجتملعيمشروع اندملج إلى  والانتقلل بهل ،ألاصلية
                                                           

(1) Université Lerbi Ben M’hidi, Département des Sciences Humaines, Oum El Bouaghi 

04 000, Algérie. 
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(Boukhobza. 1978, p. 24, 25).  من خالل مل استهدف في رأسملله الرمزي سرعلن ،

 28بعد تطبيق قلنون امللكية املحلية،  التقليدية هعلداتهزت فرض منظومة تسموية 

بموجب قلنون  ،الحللة املدنية نظلم ليعمم بعدهل ،(Warnierقانون ) 3681جويلية 

على غرار الريف  في الجزائر، يةالريفاملاجلات الدوار في  تحول لذلك ، 3662ملرس  21

تؤرخ مختلف املتنلقضلت، و  تاجمع، ذاكرة محليةو فضلء مرجعي  إلى ،القسنطيني

 .عديد املتغيراتل

الواقع على مشلرف ، دوار احسلسنة في هذه الورقة البحثية عينةلقد انتقينل 

 املنظومةآليلت صنلعة  في يبحث ،نطلق من خالله نبشل أكلديميلكي مدينة قسنطينة 

مع املنطق الساللي  هلت، ومستوى القطيعة التي أحدثالدالية لوحقوله ة،التلقيبي

من قلئمل ملل بقي  لاستهدافه ، وحجمألانوملستيكية التقليدية بنيةالو  املحلي، ومع

هذه التغيرات  جلتتبعنل  وقد .الدوارهذا داخل  جتملعياوالتفلف  ،أسري ك تملس

 بروز املوروث املحلي التقليدي في ألالقلبعن حجم  الكشفمن خالل الحلدثة، 

الخلفية انطالقل من الغير مقننة، اململرسلت البشرية  تسللومدى  العلئلية

 ألالقلب هذه في صنلعة لودورهفوض الحللة املدنية مل والثقلفية الاجتملعية

  .الرأسملل الرمزي أحد أوجه ك، تهلوصيلغ

أشغلل ل هذه الورقة البحثية على ألارصدة ألارشيفية التي انبثقت عن ننيبلقد    

 سجل الشجرات العلئليةفي  تمثلت، قلمة نظلم الحللة املدنية بدوار احسلسنةإ

(Registre des arbres généalogiques)والسجل ألام ، (Registre matrice) إلى ،

التي تم تحويلهل وهي ألارصدة نسخ من سجالت  الزواج، املواليد، والوفيلت، جلنب 

 ،التي كلن يتبعهل دوار احسلسنة( واية أم البواقي)من بلدية عين امليلة  3681سنة 

افتقدنل في املقلبل  .التي أصبح ملحقل بهل، (واية قسنطينة)بلدية عين عبيد  إلى

 احسلسنة،بدوار  قلمة الحللة املدنيةالتي أرخت ألطوار ا ،إلاداريةواملراسالت للوثلئق 

التي  ،(بلدية زيغود يوسف)بوثلئق دوار السفرجلة، كندي السمندو  لذلك استأنسنل

 أرشيف مل وراء البحلر بفرنسل  أمل، حة أرشيف واية قسنطينةبمصل عثرنل عليهل

ـــاملوج الاحصلئيلتض ـعلى بعفيه دنل ـــفلعتم ــ ـــ ـــــ ـــفي العلبودة ـ  ة رقمـــ

55/ 32(H FR ANOM, douar A).  
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 ألاصول والتأسيس: دوار احساسنة

جهوية لغللبية علصمة  ،شكلت مدينة قسنطينة خالل حكم ألاتراك للجزائر

لترتيبلت ماجللية تقلسمت الجغرافيل والثروة بمستويلت متبلينة، كلنت محصلة ريفية 

لتعمير الفضلءات الواقعة في بمختلف الجملعلت ، عندمل دفعوا أقدم عليهل البليلت

 ،أو عسكرية  بتقلليد زراعيةممتلكلت ترابية قصد تشكيل املدينة، هذه محيط 

 بمختلف وتؤمن املاجبىتمويل مخلزن السلطة بملدة الحبوب، من خاللهل تضمن 

الطرفية وهو مل حول هذه الفضلءات ،  (Babes, 1984, p. 334) على القبلئل صيغه

كلنت رعوية  –زراعية جملعلت جمع شتلت وإطلر ملدي  للمدينة، إلى قواعد خلفية

  .(Chellig, 2005, p. 145) ارتيلدهل نقلط اعتلدت عبر في الغللب مترحلة 

بثالث جملعلت هم ألاتراك دفع  ،النصف الثلني من القرن الثلمن عشرفخالل 

التي علشت بسهول  ،علمربني قبيلة ل احسلسنة، مراشدة، وبني مسلم ينسبون 

التي عبر السهول  ،شرقل قسنطينةضواحي مدينة للهجرة والاستقرار  ،سطيف

 اقترنت تسميتهلوهي الجملعلت التي ،  1(بومرزوق شرق وادي )يقطعهل وادي مهيريس 

، شرقل، مقلرنة بلملوطن الذي علشوا به وهل، نسبة للوجهة التي سلكعلمر الشراقةب

والقبلة، آليلت شلئعة وقتهل للتمييز  ،الظهرة ،تسميلت الشراقة، الغرابة حيث كلنت

 . (362، ص، 3666، قش ي) القبلئل  بين

، ملزيغيةأ –ذات هوية تلريخية  سهليةتالل  عبر ،علمر الشراقة علشت جملعلت

التي تعد من أغنى ألاراض ي و  (,p. 32) Féraud, 1865 "الصراوات"ـب محليل تعرف

 متر إلى أكثر من 877مل بين  علوهليتراوح و للسهول العليل القسنطينية، بالزراعية 

جملعلت هذه المن جعل ألاتراك  حيث .(Carte topographique, 1959) متر 3777

                                                           
من عيون بومرزوق بعين مليلة  ينبعيعد من أهم ألاودية التي زودت قسنطينة بلمليله عبر التلريخ،  1

جهة من الجنوب نحو الشملل الشرقي بطول   كم، عبر طبوغرافية منبسطة،31.5 ليأخذ ماجراه و 
، والحوض الجزئي بقبيلة (عين مليلة)تغذيه عدة روافد توزعت في الحوض الجزئي بقبيلة الزمول 

من مهيريس )، والحوض الجزئي ملاجلل قبيلة علمر الشراقة (من عين فكرون إلى سيقوس)السقنية 
 .(إلى الصفصلفة
 .20-19 .ص .(2775) ،صندراء بوستي
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ألف  23على مسلحة تاجلوزت في أراض ي السلطة البليلكية  2"غٌرامة"وكمزارعين 

روابط تاجلوزت مفهوم ال زراعية -كيلنلت اجتملعيةمل حولهل إلى وهو هكتلر، 

نفعية تشلركية، تحولت إلى وازع لديهل إلى بنلء عالقلت والعالقلت اللحمية،  الدموية

عشية إلى  الذي استمروهو الواقع ، الذي فرض عليهل للتأقلم مع الواقع امللدي

 للبوا الجنرال نيكوا قعلى يد  ،الاحتالل الفرنس ي تحت سلطةسقوط هذه الفضلءات 

(Galbois Nicolas)  1838 سبتمبر 27بتلريخ (De Reynaud, 1854, p. 299).  

صف الثلني من القرن التلسع عشر، على منذ النإلادارة الفرنسية  أقدمت

من أهمهل  ،قبيلة علمر الشراقةأراض ي على  العقلرية ماجموعة من القوانين تاجسيد

هذه  تحييز علىعمدت لجنته الثلنية عشر  الذي قلنون السينلتيس كونسلت

تركيبهل وفق  إعلدةثم الفضلءات السهلية الواقعة على أبواب مدينة قسنطينة، 

تغلل الاستعملر الرأسمللي الفالحي، ممثال في املؤسسة الجزائرية  أتلحت، آليلت

التي سيطرت على نصيب واسع من  ،(Société générale algérienne)العلمة 

 بموجب املرسوم الصلدر بتلريخو ، عرشالأرض  أمل، ماجلات القبيلة

 مسلحلت إلى أربعتفكيكهل تم  ،(Golzeiguer, 1977, p. 412) 3688جوان  38

دوار  .1 أواد نلصردوار . 2 ملراشدةدوار ا. 3 :جغرافية متفلوتة الثروة والسكلن هي

 الذيهذا ألاخير ، (Accardo. F, 1879, p. 15) احسلسنةدوار . 1علمر صراوية 

أواد سلطلن و أرض عرش أواد عبد النبي  جمعت بينبنية ترابية  اللجنة من هشكلت

حيث قدرت  ،سطيطيرةو البشبشية  تمثلت فيأراض ي بليلكية، ، إلى جلنب مهيريس

 ةهكتلر خصصت للفالح 1626، منهل آر 75هكتلر و 1186بـ  لدوارالاجمللية لسلحة امل

(166 /FR ANOM, 1KK). 

لهذه  الجملعلت الرئيسيةمن اسم أحد  تسمية مستوحلةللدوار اختلرت اللجنة 

على  علشوامن مزارعين  نسياجه الاجتملعي بعدمل ركبت، 3وهم احسلسنة ،قبيلةال

 كلنوا يتوزعون  وآخرونأواد عبد النبي وأواد سلطلن مهيريس،  هملأرض العرش، 

 تم توطينهمماجموعلت أخرى فبينمل والبشلبشة،  أوا شرقي همل ،ي بليلكيةعلى أرض 

                                                           
 .غٌرامة من الغرامة بمعنى يدفعون الضرائب لسلطة ألاتراك 2

3 Tableau de la situation des établissement français dans l’Algérie, 1840, p. 327. 
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 ،أراض ي ماجلورةمن  اللجنة أفرغتهم وهم أواد لشطر الذينحدود الدوار، داخل 

حسب لسكلن داخل حيز الدوار اجمللي الغ ليب، استولت عليهل مصلحة الدومين

 4طفل 658امرأة و 671رجل و 828منهم  ،نسمة 2168 هو 3688 سنة احصلئيلت

Cheraga, 1866)) العدد إلى هذا عن انخفلض  فأشرت 3662، أمل احصلئيلت سنة

 .(1882  إحصلءات) نسمة 3688

 موريس بوات مفوض للحالة املدنية

إلى ، 3662ملرس  21 الصلدر بتلريخ ،ن إقلمة الحللة املدنيةعند الاطالع على قلنو 

الذي اناجرت ، لقلنون لهذا ا كملةم   التي جلءتالتعليملت املراسيم و مختلف جلنب 

 ،هيكل إداري بتسلسل هرميل أسسقد املشرع أن  كتشفنعنه منظومة ألالقلب 

 ، وتاجسيدهل في أوسلط ألاهللي املسلمين على هذه العملية مهمة الاشراف أسندت له

علمل العمللة، الذي يعين بدوره العدل والحلكم العلم للجزائر، ثم وزير  معلى رأسه

وكيل الجمهورية أو نلئبه، ومفتش إلى جلنب ، أو نلئبههو  يمثلهل ،لجنة مركزية

التي  ،اللجلن املحليةناجد أيضل ، الهيكل إلاداري هذا ضمن و ، ألاهلليمصلحة ملكية 

نصلدف ، املستوى التنظيمي وفي هذا، البلديلتألاحواز و تكون علدة على مستوى 

 مهلمو  ،ملل له من دور ميداني" مفتلحية"أهم شخصية كللة املدنية، مفوض الح

عليهم  الذين سيطبق ،السلكنةاحتكلك مبلشر مع في منه أن يكون  تقتض يوظيفية 

التي  ،من اللجنة املركزيةعلم بإشراف  يؤدي مهلمه كلن حيثنظلم الحللة املدنية، 

عقدهل إلى جلنب املعلوملت املتبلدلة بين اللجلن املحلية،  تنقل بدورهلكلنت 

 املرسلةامليدانية طالع على محلضر ألاعملل لال جتملعلت دورية مرتين في الشهر، ا 

عن سير ألاشغلل، ألاول يوجه  ينمفصل ينبإرسلل تقرير حيث كلنت مطللبة وتقييمهل، 

، زمولي) لعلمل العمللة بلعتبلره املشرف ألاول على هذه العملية والثلني، لوزير العدل

 .(15 ،52 .، ص2771

ومنه نظلم  لتاجسيد نظلم الحللة املدنية في الجزائر  هذه الهرمية الوظيفيةإن 

رسم خطوطه املشرع بتركيب أطراف كلن قد تنلسق وظيفي تؤشر عن  ،ألالقلب
                                                           

4
 Procès-verbal, état par douar de la population des Ameurs, 3688.  
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 مفوضفي اعتقلدنل فيمل يبقى واختلفت مهلمهل،  تنظيمية تنوعت مستويلتهل -إدارية

 لقلموس التسموي اصيلغة في  حلقة جوهريةشخصية ملفتة و الحللة املدنية 

مدى من ورائهل يديولوجية، و والا ثقلفية ال تهخلفيلتسلل وذلك لأللقلب العلئلية، 

وحتى عالقلته الاجتملعية في الحروف العربية وترجمتهل للحروف الفرنسية،  تحكمه

يكون لهل تأثير في هذه العملية، وهو مل قد في اعتقلدنل كلهل عوامل  ،والشخصية

 .سنحلول تتبعه في هذه الدراسة

كمفوض أسندت له  (Maurice Boëte)لقد وقع الاختيلر على موريس بوات 

في سيرته الذاتية  شكلت وطبعلدنية بدوار احسلسنة، مهمه إقلمة نظلم الحللة امل

عن ، تحليليةمقلربلت  ل، كونت من خاللهوظيفية بيلنلتقلعدة  هذه الورقة البحثية،

 العينة التي اخترنلهلهذه الوجه العلم الذي تشكلت من خالله منظومة ألالقلب في 

 .القسنطينيالشرقي من الريف 

، وهو ابن جون لويس بوات 3655ديسمبر  26في  بقسنطينة ولد موريس بوات

(Jean Louis Boëte)  وملري موريي(Marie Mauriès) الخدمة العسكرية  أدى

، بعد الخدمة الفيلق الثللث للزواف برتبة رقيب، في 3688سبتمبر  73ابتداء من 

كلتب من ، ثم (3686)ل سكرتير ببلدية ميلة منهإدارية العسكرية تولى عدة وظلئف 

 3663ليتدرج مع الوقت ليصل إلى كلتب رئيس ي سنة  ،(3667)الصف الرابع 

(Cherouana, 2017, p. 218). 

يتداخل مع حيلته الشخصية ابتداء من سنة  أخذ املسلر املنهي ملوريس بوات

ابنة جلك بيلر  (Clémence Lesbros)زواجه من كليومنص ليسبرو  عند 3668

رئيس اللجنة املركزية املكلفة بإقلمة نظلم  (Jacques-Pierre Lesbros) ليسبرو

 دعمل قويل لبوات ،منحت هذه املصلهرةالحللة املدنية في مقلطعة قسنطينة، حيث 

(Boëte) في أكبر مدن  ،الحللة املدنيةنظلم لضفر بإقلمة لواسعل ، وفتحت له البلب

عدد  إلى جلنب ،مدينة قسنطينةالشرق الجزائري من حيث الكثلفة السكلنية، وهي 

دوارا  166بلدية، من أصل  28دوارا يتوزعون على  368بلغ عددهل كبير من الدواوير 

، بلدية، حيث وصل اجمللي مل قلم موريس بإحصلئه من سكلن 376ينتشرون على 

من نسمة بدوار احسلسنة، وهو مل جعل  3635نسمة، منهم  865.566تلقيبهم هو ثم 
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 87إلى  27مكلسبه امللدية تكون معتبرة، كون كل لقب منحه تراوح تقديره من 

  .(56 .ص، 2771زمولي، ) سنتيمل، وذلك بحسب الظروف والصعوبلت التي لقيهل

 انطالق ألاشغال وآجالها

في الريف  قلنون إقلمة الحللة املدنيةلد إلادارة الاستعملرية يقبل تاجس

من الحيز  ،من خالل القوانين العقلرية بهذا ألاخيرانتقلت  كلنت قد ،القسنطيني

على املفككة  الجغرافيل إلى ،وألاعراف املحلية القبلي الذي تحكمه مؤسسة املشيخة،

التي تحكمت في نوعهل ، للبلدية احقل ضمن حدود إداريةدماجهل ، تم ترابية مسلحلت

سهول شرق شهدت حيث  ،والسلكنة املحلية، نسبة تركيز الجلليلت ألاوروبية

 بشكل كبير هلليألا وزع ت أين البلدية املختلطةقسنطينة نمط 

Sautayra, 1883, p.157)). 

بللحيز إلاداري للبلدية  3665ابتداء من سنة  ألحق قدكلن دوار احسلسنة 

للجملعلت الريفية  ،من الفضلءات التلريخية التي تم تشكيلهل ،5امليلةاملختلطة عين 

الزمول، السقنية، البرانية، البحيرة الطويلة، التي علشت شرق وادي بومرزوق وهم 

 تنوعت ،محليةبثقلفلت دوارا  ينعشر  علىماجتمعين انقسموا ، حيث وعلمر الشراقة

  وروث ألاملزييي والعربيالتي جمعت بين امل ،الاجتملعيةبفعل التركيبة 

(Achille, 1909, p. 162) . 

 38ابتداء من تلريخ  ،بدوار احسلسنةتأسيس نظلم الحللة املدنية في انطلق 

تمثلت امليلة، حيز البلدية املختلطة عين  داخلتزامنل وفضلءات أخرى  3663جلنفي 

دوار أواد و أواد جحيش، دوار أواد قلسم،  دوار أواد عزيز، دواربلعقل،  :في دوار

من  22حيث ورد في جريدة املبشر أن الحلكم العلم للجزائر وبنلء على امللدة ، سالم

أصدر قرارا ورد  3661ملرس  31من مرسوم  72و 73وامللدة  ،3662ملرس  21قلنون 

                                                           
ـــة بسكــــرة شمل ماجللهل الاستعملري كل من  شيدت مستوطنة عين امليلة 5 ـــ على طريق قسنطينـــ

 .هكتلر 2738عزلة عين حدادة، وعزلة الفزقية وعزلة كرشة، والقراح، بمسلحة أكثر من 
FR ANOM, 15L/1, Territoire de colonisation d’Ain M’lila. 
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بهذه  ،الحللة املدنية لألهللي املسلمينإقلمة أشغلل مبلشرة  ضرورة، في بنده ألاول 

 .(Mobacher, 1891, p. 02) لدواوير التلبعة ملقلطعة قسنطينةا

شغلل استمرت إلى سنة هذه ألا أن  ،لنل ألارصدة ألارشيفية تفي املقلبل كشف

قرارا نشر في جريدة  ،عندمل أصدر الحلكم العلم للجزائر ،بدوار احسلسنة، 3662

رت تقريبل ــــي استمــلل، التــذه ألاشغـــة هــه عن نهليــنوفمبر أعلن في 36املبشر، بتلريخ 

التي  الفضلءات الريفية، هذهفي وهو مل يعكس تعقد العملية وتشعبهل،  ، 6نـسنتي

عرفت هذا  كلنت قدنظلم ألالقلب ألول مرة، بعكس فضلءات أخرى طبق عليهل 

  .3681جويلية  28في  (Loi Warnier)تاجسيد قلنون امللكية منذ  ،النظلم

 غيرات الحادثةوبداية التالتقليدي قاموس التسموي ال

 بعد ،قبل الخوض في منظومة ألالقلب التي ظهرت بدوار احسلسنةفي الواقع و 

الاشلرة إلى القلموس التسموي أنه من الضرورة  وجدتتاجسيد نظلم الحللة املدنية، 

قلئمل في هذه الفضلءات السهلية املاجلورة ملدينة قسنطينة، الذي كلن  ،التقليدي

بعد  وذلك بغية تتبع التغيرات الحلدثة التي أملت بهذا القلموسوفي الشرق الجزائري، 

 .3662ملرس  21تاجسيد قلنون 

يحمل من  ،تلريخيورصيد  اجتملعي تراثيعد الاسم  ممل ا شك فيه أن

الثقلفية ألية بلملحصالت  لمشحون لهويلتي اوتعبير ، لزمني اشلهداملدلوات مل ياجعله، 

تحوات داخلية، أو بفعل  نسقية متغيراتمن حين آلخر تطرأ وبقدر مل مرحلة، 

ي، للفعل التسمو  لأسلسي لمقومعندهل التصنيف ، بقدر مل يكون خلرجيةاجتيلحلت 

حيث تطرح بعد سريلن هذه املتغيرات،  ،مع امللض يمن حيث استمراريته أو قطيعته 

في الجزائر علمة وفي الريف معللم البنية الاسمية عن  ،تسلؤاتهذا الصدد في 

 ؟ خالل حكم ألاتراكوبللتحديد الفرنس ي قبل مرحلة الاحتالل  القسنطيني

فيهل منظومة ألاسملء  عللجنل ،دراسة منذ سنوات قليلةكنل قد نشرنل في الحقيقة 

من خالل أحد خالل النصف ألاول من القرن الثلمن عشر في بليلك قسنطينة 

خلصنل في هذه الورقة حيث ، (316-317. ، ص2738، بن زردة) الدفلتر إلادارية
                                                           

6
 Registre des arbres généalogiques, douar Ahssasnah, 1892. 
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، محمداسم  انتشلرا كلن إلى أن أكثر ألاسملء لاسم 2767التي علينل فيهل البحثية، 

محمد محمد بلقلسم،  :على غرارمع اسم آخر محمد أو أحمد  من املركبيليهل الاسم 

 بتعدد دااتهلشيوع أسملء النسبة  سجلنل ، أحمد زروق، إلى جلنب ذلكاملاجدوب

، رمضلن العنلبي، محمد مثل مصطفى الباجلوي ، املدينية والقبلية والجغرافية

هذا يضلف إلى  .الخ...بوزيلن الحنلش ي، عبلس ألاوراس ي، سعد النموش ي، القبليلي

 .مثل بوغرارة، بوقفة، بونوارةشيوع الكنية خالل حكم ألاتراك،  القلموس التسموي 

مثل فم النلقة، علي ، لو بشل محدودو  حلضرة جسديةالوصلف ألا  كلنت كمل 

، 2738، بن زردة)  بورقبةألاعمش، مقطوع اليد، مسعود ألابيض، بوحفص ألاحمر، 

  .(311 .ص

هو انتشلر ألاسملء التي تحول  ،وربمل أكثر مل أثلر ذهولنل في هذا البحث يومهل

عتملد خلصة بعد ا، 3662ملرس  21بعد تاجسيد قلنون الكثير منهل إلى ألقلب علئلية 

التي وهو تحويل اسم الجد إلى لقب، ومن هذه ألاسملء على أحد آلاليلت القلنون 

، جفلل، مروش، املسعي، القش ي، رحلل، طراد، سديرة، حملة، دربلل: رصدنلهل نذكر

يتم  ،خالل حكم ألاتراككلنت كل هذه ألاسملء في املقلبل  الخ،،هوشلت، شبلي، بلوم

وهي بذلك  .(اسم الابن وألاب والجد)التراثي املعروف وفق التسلسل تداولهل وجردهل 

 .، ص2738، بن زردة) الذي جلءت به إلادارة الفرنسيةتختلف عن النظلم التلقيبي 

315-318).  

لم نظ إقلمة، على عمد املشرعقد مرحلة الاحتالل الفرنس ي للجزائر فأمل بعد 

، 3616و 3616سنتي في شكل محلوات انطلقت في مرحلة مبكرة، الحللة املدنية 

بإشراف  ،إجبلرية تسجيل املواليدفيه ، يفرض 3616جويلية  27قرارا في  عندمل سن

فيه فألزم  ،3651أوت  76أمل في مرسوم ،  (Megnaoua, 1850, p. 15)قليد البالد

وهي املهمة  ،في الفضلءات املدنيةفيلت الفئلت التي تعيش تسجيل مواليد وو بضرورة 

 اجردون تلقوا سجالت خلصة يالقبلئل، حيث لشيوخ و ، التي أوكلت للمكلتب العربية

هل في نهلية كل شهر إلى السلطة الاستعملرية، بغية تقييد ليقدمو ، بلللغة العربية فيهل

 ومع توسع القبضة العسكرية على الجزائر، 7الوضعيلت الجديدة بلللغة الفرنسية
                                                           

7 Tableau de la situation des établissements français dans l’Algérie, 1840, p. 229. 
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نص على ، 3686ملي  27صدر قرار توسع معهل تطبيق نظلم الحللة املدنية، حيث 

بحمل سجالت يدون فيهل حلات امليالد، الزواج، ، ريفيةفي كل جملعة تكليف سكرتير 

  .(Ageron, 1968, p. 176-178) والوفيلت

على  لم يفرض بعد اللقب ،السللفة طبعل في كل هذه القرارات واملراسيم

، (ميالد، زواج، وفيلت)ات املدنية لالح حيث بقي ألامر يقتصر على تقييد ،الجزائريين

ن حتى ، الذي يشكل بداية التأسيس (3681)قلنون امللكية الفردية أو  فلرنيي قلنون  س 

ألزمت ملدته السلبعة عشر على  حيثالريفية،  الفضلءاتفي الفعلي للنظلم التلقيبي 

  ضرورة تدوين ألقلب علئلية في عقود امللكية

(Estoublon et Lefébure, 1896, p. 410)،  حتى يمكن تمييز املالك عن بعضهم

املشترك الذي  البعض، وذلك للتشلبه الكبير بين أسملئهم، بفعل الوعلء التسموي 

  .(Ageron, 1968, p. 178) كلنوا يأخذون منه أسملئهم

لقد كلنت صيلغة هذه امللدة في هذا القلنون، بمثلبة بداية التفكيك ملنظومة 

حيث أصبح املالك الاسم الثالثي التي كلنت قلئمة في الجزائر قبل مرحلة الاحتالل، 

الت إقلمة تراكيبهل، اكتشفتهل في سجيحملون ألقلبل مختلفة يتنوع مدلولهل وتتعدد 

، حيث اقترنت القوائم بمدينة قسنطينة حة الدومينامللكية على مستوى مصل

ومع ذلك فإن تطبيق هذا القلنون 8ألول مرة الطويلة ألسملء املالك بألقلب علئلية

على مراحل، ومع امليزانيلت الضخمة التي كلن يستنزفهل، أخر تاجسيده في بعض 

على غرار دوار احسلسنة أنموذج هذه  ،إلى بداية القرن العشرينلريفية االفضلءات 

 .الدراسة

ن بعدهل قلنون  إقلمة الحللة املدنية لألهللي "بعنوان  3662ملرس  21س 

، على السواء في الريف واملدينة ليعمم خلصية اللقب على كلمل الجزائريين" املسلمين

وردت فيه ثالثون ملدة وضع فيهل املشرع الضوابط العلمة التي يتم من خاللهل  حيث

أوت  38بتعليملت  القلنون  إلدارة الاحتالل منح ألالقلب للجزائريين، ليرفق احقل

بعنوان حت وصلية الحلكم العلم للجزائر، ، ت3666أفريل  27، وأخرى بتلريخ 3665

ملت التي جلءت لتفصل أكثر في مراحل منح وهي التعلي" الحللة املدنية لألهللي"
                                                           

8 Liste des propriétaires, douar Meracheda, 1891. 
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ألالقلب العلئلية على أرض الواقع، وكيفية التعلمل مع الحلات املختلفة، التي 

 ،(Gouvernement général de l’Algérie 1888) العمليةتصلدف القلئمين على هذه 

ملرس  21)حيث تلقى سلكنة دوار احسلسنة النظلم التلقيبي بموجب هذا القلنون 

في صنلعة ( قلنون امللكية كلف بتاجسيد) سقط دور املفتش العقلري ، لذلك (3662

  .س بواتالحللة املدنية موري برز دور مفوضو  ،ألالقلب

 هويات، دالالت ومآالت : ألالقاب

 جريتكنت قد أ، بدوار احسلسنة ويلت ألالقلب ودااتهلفي ه الخوضقبل 

على  ،دوار ودواوير ماجلوره لههذا الألالقلب في  غةصيالوجه العلم ل بينعلمة  مقلرنة

((Edouard Joffreجوفر لذي كلف فيه املحقق العقلري إدوارد ا دوار املراشدة غرار 
9
  

  10سيتراجوزاف الذي عين على رأسه املفوض ودوار علمر صراوية 

(Joseph Sutra)،  عن وجود سيلق خلص لكل العلمة هذه املقلرنة لنل كشفت حيث

بين هؤاء  وتفلوتهل ،الخلفية الثقلفية واللغوية عن حضور ضمنيل أشرت  دوار،

 .ملفوضين واملحققينا

 ،بدوار احسلسنةللسجالت ألام والشجرات العلئلية  إن املعلينة التي قمنل بهل

 في العملية التلقيبية ملفوض موريس بواتلقبل، كلن فيهل تدخل ا 221أمدتنل بقلئمة 

واضحل من خالل اعتملده على عدة طرق كلن أبرزهل تأنيث ألالقلب العلئلية، وهي 

  طريقة ظهرت أكثر في الدواوير التي عين عليهل موريس بوات

(Cherouena, 2017, p. 22)، عواشرية،  :نذكر من هذه ألالقلب بدوار احسلسنة

ملوحية، مسلوية، عميرية، عقليبية، غنمية، غربية، دراجية، ربليحية، مبلركية، 

لواملية، لعمليرية، لعالونية، سعيدية، سلحلية، زغدنية، زروقية، طواهرية، ثعلبنية، 

11 .ة، قسميةرزقية، حدية، حلبية، مسعودي
 

تقوم بوات على قلعدة عن اعتملد  ،القلموس التسموي لأللقلب لكمل كشف لن

ألالقلب شليب، على غرار  (Cornu, 1889, p. 20) على تحويل اسم الجد إلى لقب
                                                           

9 Propriété indigènes, liasse no 63. 
10 Registre des arbres généalogiques, douar Ameur Seraouia, 1892. 
11 Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna, 1892.  
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، حمالوي ، رسول، شرقيي، زغنون ، معروف، مشري، نحوي، قوميدة، طبوش شوفي

في أخرى على تغيير  (Boëte)، وحتى ا يحدث تشلبه في ألالقلب عمد بوات الخ...

د بلقلسم، ولقب حمدية نسبة للجد حمدي، لجمثل لقب قلسمي نسبة ل الوزن

لجد نسبة للجد العملري، وخلوفي نسبة للجد لخلف، ولقب مومني نسبة ل والعملرية

عينلت ثللثة شكل فيهل اللقب بإضلفة البنوة اسم الجد على غرار بن ومن، أمل م

  12.حسنة، بن لخلف، بن قرة

عكست التوافد املحدود  التركيز،كلنت ضعيفة ف النسبة القبلية أو الجغرافيةأمل 

رت انحص على هذا الدوار على ألاقل خالل النصف الثلني من القرن التلسع عشر،

، (ريغة بسطيف)، رييي (أواد دراج بلملسيلة)، دراجي (الغرازلة بسطيف)غرزولي  في

، غربي (شاللة)، شاللي (بلألوراسأواد شليح )، لشلح (أواد نليل بلملسيلة)نليلي 

ستقينله من اللقب نفسه على غرار لقب أمل بعضهل آلاخر فل، (الغرابة بسطيفعلمر )

التي كلنت منضوية تحت  ،يعود في أصله اسم أحد الجملعلت القبلية الذي ،فريتح

13سلطة كنفدرالية الحراكتة القبلية وقلعدتهل عين البيضلء
. 

على  والريفيخلصة علمة متوارثة في الوسط املديني  تبني النسب ظلهرة لقد كلن

التقليدية  القطيعة مع الهوية الاسمية دايةمل يثير الانتبله هو بلكن ، وجه العموم

، 3662ملرس  21فرض ألقلب علئلية خول فيهل قلنون القلئمة على البنوة، بعد 

 نظريل كبير ألاسرة أو الابن البكر أو العم ألاكبر، حق اختيلر اللقب من املوروث املحلي

(Gouvernement général de l’Algérie, 1881)  لكن في ظل وجود ألقلب علئلية

؟ خصوصل  الاختيلر التسلؤل عن نسبة حق تتعلرض مع القيم الاجتملعية يحيل إلى 

مشروعل استعملريل يهدف إلى تفكيك البنية  لاجر وراءهت تهذه العملية كلنوأن 

 .للفرق في الوسط الريفيب التي تعرفوتشتيت الحلقلت الاجتملعية  ،ألاسرية

ألقلب ببروز  ،من السجالت ألام وشجرة العلئالتأمدتنل القلئمة املستخرجة لقد 

، "ابن"أو " أبو"التي تقوم في الغللب مقلم الاسم ألاصلي، وتصلغ بلفظي  في شكل كنى

، 2778، حملش) ظلهرة ثقلفية محلية متاجذرة في ألاوسلط الاجتملعية الريفية وهي

                                                           
12 Ibid. 
13 Tableau de la situation des établissement français dans l’Algérie, 1840, p. 323. 
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التشريعلت الاستعملرية عندمل خولت ملفوض الحللة املدنية،  قننتهل، (222ص، 

هذا النوع من  توزعففي دوار احسلسنة  ."بو" "بن"ألفلظ بلدئة مثل  استعملل

الذي يستمع لكل كنية عن  "بوذينة" :نذكر منهبشكل معتبر  "بو"بصيغة ألالقلب 

، كنية "بوقزولة"، الصوفمن صلحب الحزام ألاحمر وهو  "بوعروج"الاقتراحلت، 

وهو  "بوغرارة" ،كنية عن اعوجلج الظهر "بوقوس"العصل الغليظة،  عن صلحب

، (Bencheneb, 2014, p. 83, 345, 387) شعر امللعزصلحب الكيس املصنوع من 

 .، بوكبشبوعتروس، بومعزة، وكنى أخرى مثل

بن "التي وردت في عينلت منهل " بن"الكنى بصيغة  انتشرت بدوار احسلسنة كمل

، كنية عن من يملرس "بن زرداب"، كنية عن صلحب الجسم الصغير، "طريفة

التي تدل على مملرسة الفالحة أو التاجلرة في هذا النوع من " بن زيتون "الحفر، و

هل، كنية عن الذي يقوم بقطع أرجل الثيران وغسلهل بعد ذبح" بن فنلزة"املنتوجلت، 

 .(Yermeche, 2005, p. 22-24) كنية عن الذي قبضة يده شديدة" بن كملش"

للماجتمعلت الثقلفية للبيئة حلصل هي تحصيل  ،ودااتهل املتنوعةهذه الكنى إن 

ألاقلليم  بلقيوحتى في  نطلق السهول العليل القسنطينية، الزراعية التي علشت في

 فيمل بنشلط زراعة الحبوب ورعي الحيوانلت،حيث اقترنت حيلتهل  في الجزائرالريفية 

ا الوسط، وليدة هذروتينية  أبنية ذهنيةنحو البسلطة والتعبير عن مفرداتهل  انسلقت

 آخذةأكثر تتعقد العالقلت ، حيث عن الفضلء املدينيفي جوانب كثيرة الذي يختلف 

، لذلك ناجد في التقليديةالحرفية و الصنلعلت  على يعتمد بشكل كبيربعدا منفعيل، 

صلنع سلك " بوقلمون "وهو صلنع القلنسوات، " بونلطيرو"هذا الوسط ألقلب 

 الحرفية وغيرهل من ألالقلبمحترف دبلغة الجلود، هو و " بودبلغ" السالسل، 

(Bencheneb, 2014, p. 82-83).       

، من خالل بي للهوية الاسمية بدوار احسلسنةيمكن مالحظة التشويه النسهذا و 

بولحية، فرطلس، مستوحلة من أوصلف جسدية، على غرار جلرحة منح ألقلب 

لحول، لرقط، لكحل،  كشراد، مصفلر، لعور،جعوط، أوصيف، جلدور، رقيق، 

، ولو أن توظيفهل علشت في هذه الفضلءات وطيور وأخرى ألسملء حيوانلت طبوش ي، 

من الصعب حيث  طير، عقلبيقنفود، ثعبلني، مثل كبش، ذيب، ثعبلن،  كلن محدودا
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في السجالت في املقلبل سقطت . معرفة مدى تقبل السكلن لهذا النوع من ألالقلب

كون السكلن يعيشون على الفالحة وا يوجد مل يميزهم، حيث ألقلب املهن والحرف، 

14في براح، بعلج، ناجلر لقلبانحصر هذا النوع من ألا
. 

وعند تشبع قلموس موريس بوات  أنيضل أ تبينلدينل إن الوثلئق املتوفرة 

لت، لجأ إلى والصفلت الجسدية، وأسملء الحيوانألالقلب بمعليير النسبة، والكنية، 

 جلعال من بعضهل، في تلك الفترة التي كلنت متداولة محليلاملنظومة ألانوملستيكية 

املستمد من اسم  ألاخذ من الوعلء التسموي في نفس الوقت ، متاجنبل ألقلبل علئلية

مل ، الكبيرالصحلبة وذلك بسبب تركزهل أسملء و ( صلى هللا عليه وسلم)النبي محمد 

ملرس  21أبعلد قلنون يتنلقض و تشلبه ألالقلب واقعل، وهو مل ظلهرة ياجعل من 

ولو بللقدر ألاسرية عبر تنويع ألالقلب العلئلية فصم الروابط سعى إلى الذي  ،3662

 .حرفية مفرغة املحتوى فلقدة الدالة ارموز  الذي ياجعل من بعضهل

نذكر علئلية، إلى ألقلب  هل مورس بواتولن ألاسملء الخلصة املحلية التي حمكلن 

ب في ألارض أو بمعنى الذي  "زغدود"، بأسنلنهبمعنى الذي يقرمش  "قروش" يسير َيد 

رضعوهو  "نكلع"وهو الذي يكسر ألاشيلء إلى قطع صغيرة،  "دقيش"ببطيء، 
 
 ،امل

وهو  "بوشوشة"، ل للحيوانلتوهو الذي يقدم علف "قروج" وهو تلجر امللشية، "جالب"

، من عقله قليل النضجعلى  تطلق" زفزاف"، الرجل املتميز بخصلة من الشعر

من زغداني وهو برنوس أسود  "زغدنية"، وهو صلحب الصوت املنخفض "زويش"

كد في العمل" هبلش"، بصوف كثيفة
 
وهو الذي يتحدث في مواضيع " دبش"، وهو امل

التي أسملء أخرى أمل ، (Bencheneb, 2014, p. 83, 342, 434, 1003) فلقدة القيمة

مثل رضوان من الرض ى، زهواني من معلومة الدالة  فوردتإلى ألقلب، بوات حولهل 

ة بين هذه ألالقلب غيلب الصلعند تصفحنل للشجرات العلئلية وجدنل حيث ، الزهو

15مل يحيل اقتبلسهل من قبل املفوض من الفضلء املحلي، ألابأو  الجداسم و 
. 

العلئلية هو كثرة الشجرات  ،أكثر مل أثلر ذهولنل ونحن نناجز في هذا البحثأمل 

الذي حل  ، والتشرد ألاسري الديمغرافية ربلكمل يعكس إلا دون وجود رجلل، لنسلء 

                                                           
14 Registre des arbres généalogiques, douar Ahssasna, 1892. 
15 Registre des arbres généalogiques, douar Ahssasna, 1892. 
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الشواهد التلريخية املتمثلة قف على مسببلته الحقيقة لغيلب دون أن نبهذا الدوار، 

 38 من سنألاعملر  من مختلفكثيرات وحتى البنلت نسلء ال تكلنقد فالوثلئق، في 

ورغم أن يشكلن شجرة علئلية مبتورة ألاوصلل ألاسرية، سنة،  87 إلى سنسنة 

في عنصر حق اختيلر اللقب  ، حددتةينإقلمة الحللة املدقلنون القلعدة العلمة من 

ألاسرة التي في حللة ذكرت أنه  ،من نفس القلنون الرابعة إا أن امللدة الذكور، 

نسلء، فإن اختيلر اللقب يعود إلى واحدة منهن، ا تتكون إا من و سيشملهل اللقب 

، فتركت حرية التصرف 3666أفريل  27في لحلكم العلم املؤرخة تعليمة ا فيمل

 وليس لديهن عقب ذكوريللمفوض بللنسبة للنسلء الكبيرات في السن 

(Gouvernement général de l’Algérie, 1888, p. 17).  

عن تعلمل املفوض مع عينة البنلت قلئمة الشجرات العلئلية كشفت لنل لقد 

على  توزيع اللقب بطريقة فردية ى هيألاول بطريقتينلكن ، ألقلبهنتأنيث بوالنسلء 

يبدو أنهل التي ابنة مبلرك بن دراجي،  (سنة 15) مبلركة مثل، واحدة تم احصلؤهلكل 

وعلى دون لهل لقب دراجية، موريس بوات  لكن اختلرت لقب دراجي عن جدهل،

لقب حمدية عن الجد تلقت بنت احمد بن حمدي، ( سنة 28)شلكلتهل فلطمة 

لقب قسمية عن ألاب  دون لهل، بنت بلقلسم بن بوغلبة( سنة 25)حمدي، وفلطمة 

 ، بنت علي بن العملري  (سنة 22) وحدةبلقلسم، 
 
ونفس الشيئ ، ت العملريةقبل

 بنت العيلدي حيث  (سنة 38)بللنسبة لقرمية 
 
  .الخ...العيلدية قبتل

اجموعة من ملاللقب نفس توزيع لعتمد فيهل املفوض على فأمل الطريقة الثلنية 

بنت طلهر بن طلهر، ( سنة 87)علجية ف، ، رغم غيلب صلة القرابة بينهنالنسلء

 بنت علي بن الحلج، وزهرة ( سنة 87)بنت املكي، ويمينة ( سنة 58)وزعرة 

وكل واحدة منهن شكلت شجرة علئلية، لقب عليوية، كلهن تلقين  بنت علي( سنة 27)

 15)بنت الطيب، ومسعودة ( سنة 11)بنت عملر، علئشة  (سنة 17)أمل حليمة 

 الذي كلن نفسه فيونفس ألامر للقب مبلركية ، تلقين لقب عملرية، بنت عملر( سنة

ولقب سهلية في الشجرات العلئلية ، 312إلى رقم  326الشجرات العلئلية من رقم 

إلى رقم  388ولقب سعيدية في الشجرات من رقم ، 385إلى رقم  387من رقم 

 .الخ...386
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تشريعلت  منعإن هذه الظلهرة في توزيع ألقلب متشلبهة في نفس الدوار رغم 

الفئة التي تعلمل معهل املفوض، طبيعة إلى مرده في اعتقلدنل ، لذلك الادارة الفرنسية

بفعل الوفلة بللنسبة مع الوقت  سيكون مآلهل الاندثلراملتشلبهة  لقلبهنكون أ

  .الصغيرات بسبب الزواج، أو ستضمر عند للكبيرات في السن

 ،النسلء فقط في شجرات لم نلمسهتشلبه ألالقلب في دوار احسلسنة لظلهرة إن 

لدور، عواق، جكلنت في ألقلب أعضلئهل رجلل،  فيبل وقفنل عليهل أيضل عند أسر 

ألاولى  سبعة، حيث تكررت ألالقلب اللشطر، بوربشزوغلمي، فرطلس، لحول، 

احتملل تحيل إلى  يدةهذه الحلات الفر ف .تكرر ثالث مرات لثلمنمرتين فيمل اللقب ا

 وفدت إليه التي تكون قداحسلسنة  دوارحدود خلرج أللقلب  تلقي بعض هذه ألاسر

من  671، وهو مل أدى إلى تشلبه ألالقلب، حيث ورد في الفقرة رقم في مرحلة متأخرة

ألاهلي الذي تلقى لقبل في ، أنه في حللة 3665أوت  38ألاوامر العلمة املؤرخة في 

  ، فيتم احصلؤه في املاجلل الذي تنقل إليهماجلات إدارية أخرى 

(Gouvernement général de l’Algérie, 1888, p. 10). 

أدى في النهلية إلى  بدوار احسلسنةإن اقرار قلنون الحللة املدنية في الواقع 

قطيعة في ، و احداث فوض ى اجتملعية، واربلك أسري في تشكيل الشجرات العلئلية

وردت في بعض تقلرير سوى اشلرات  هلنعرف عنالتي لم نعد ، القديمة بنية العوائل

التي تنسب إلى أواد مثل علئلة بوعطية املكلتب العربية، أو في املخططلت العقلرية، 

 387في دوار احسلسنة بماجموع شكل أفرادهل أكبر شجرة علئلية حيث  ،سلطلن

مستمد من اسم الجد اجتمعوا على اختيلر لقب  -فردا متوفون  26منهم -، فردا

ومن العوائل  16وألانوملستيكيالوجودي  تعبيرا عن امتدادهمأحمد بن بوعطية، 

 من أواد عبد النبيبن محمد شيبي  علئلة أيضلالقديمة 

Douar Ahssasna, l’arbre généalogique, n
o 

التي  بن دايرةعملر وعلئلة ، ((74

تعرف بللدواير قوة عسكرية منهم بليلت قسنطينة  تنسب ألواد شرقي الذين جعل

17قسنطينةمدينة ياجردونهل في حمالتهم ضد القبلئل الواقعة شرق 
.   

                                                           
16 Douar Ahssasna, l’arbre généalogique, n° 46. 
17 Procès-verbal, Historique des Ameurs Cheraga, 1864. 
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في املخططلت العقلرية ألاولى علئلة سيدي  أشير إليهلأيضل التي  من العوائل

من العوائل نشلزا في هذه مشكال هذا النوع هوية صوفية،  حملت، التي امبلرك

تربتهل الثقلفية التي كلنت التلريخية التي تنسب لقبيلة علمر الشراقة،  اتالفضلء

ة عن نشلط التصوف الذي لم لذلك كلنت بعيد، زراعية وتقلليد فالحيةبخلفية 

، عندمل أسس بلقلسم بوحجر أحد تالمذة أحمد في مرحلة متأخرة تعرفه إا 

 في بداية القرن التلسع عشرعلى حدود وادي تياجرارين، الحنصللية زاوية الالزواوي، 

هذه الفضلءات في مرحلة  الطرقيةحيث اجتلحت ،  (38 .، ص2738، بوحجر)

  التواجدالعلئالت بهوية صوفية نلدرة ، و القبلب غلئبةمتأخرة، لذلك كلنت 

(Cour, A. 1921, p. 91)،  كمل - علئلة سيدي امبلركو في علئلة مقدم، تمثلت

الزردة التي عن اقترانهم بطقوس كنية ، بن زردة لقبالذي حمل أحفلده ، -أسلفنل

لتي تحمل بدورهل اسم الواقع قرب العين ا ،وا يقيمونهل كل خريف عند مزار الجدكلن

 .18عين الزردة

أسملء الفرق التقليدية  ،تراجعت عن مشهد دوار احسلسنة إلى جلنب ذلك

والنسبة إليهل وهم أواد تواتي، أواد شرقي، أواد حميدة، أواد بلعيد، البشلبشة، 

العثلمنة، أواد بوخللفة، أواد سلطلن، وسجلنل الاستثنلء إا في أواد لشطر حيث 

أمل البقية فتشتتوا على عدة ألقلب،  .منهم لقب لشطر حملت أحد ألاسر املنحدرة

عرف عن نسبهم سوى مل احتفظت به الذاكرة املحلية على غرار ألالقلب  ولم يعد ي 

، وحتى جملعلت الصخلرة (بشلبشة)، درويش (أواد شرقي)، شوفي (عثلمنة)بوقوس 

ل وادي وزهلنة الذين وفدوا في النصف الثلني من القرن التلسع عشر، من سهو 

 تشتتوا إلى ماجموعة من ألالقلب شكلت قطيعة مع نسبهم ،(قلملة)الزنلتي 

(Achille, R. p. 172) . فيمل البعض آلاخر لم نعد نعرف عن أصولهم سوى أنهم

ون ملحمد  11غربلء عن دوار احسلسنة على غرار الشجرة رقم  بن  (سنة 18)عندمل د 

لقب ( سنوات 76)وابن أخيهم سالمة ( سنة 25)سالمة بن محمد مع اخته حليمة 

19براني
.  

                                                           
18 Procès-verbal, sources et puits, 1866. 
19 Douar Ahssasna, l’arbre généalogique, n° 74. 
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إلى في الوسط الريفي الحللة املدنية  ركلئز تثبيت في اطلر ألالقلب  لقد تحولت هذه

  ،ظلهرة هويلتية لصيقة بلألسملء الخلصة
 
انطالقل للمولودين الجدد، الليل س   ورثت

بدوار بعدا وجوديل أخذت هذه الظلهرة حيث ، 68-3726-3785-263من املواد رقم 

الدفتر في أواخر ف ،3662نوفمبر  36به في حتى قبل إعالن نهلية ألاشغلل احسلسنة 

ألصق بهل كلن قد وادة جديدة لدونت به حلات  الذي كلن مخصصل لإلحصلء، ألام

 32في  ظريفة التي ولدت الطفلةحملته علئالتهم على غرار  اللقب ألول مرة، بعدمل

حفصية التي الطفلة  أيضلو ، لهل املفوض لقب والدهل بن دايرة دون  ،3662أوت 

لطفل علي نفس الشيئ بللنسبة لو استقبلت لقب بوهجلجة،  3662أوت  36ولدت في 

عبرت هي عينلت . 20لقب مترفي 3662أوت  32وادته في  بعددون له املفوض الذي 

لألفراد على  ، ودفعهلالجزائري  في الوسط الريفي الحللة املدنيةنظلم تاجذر  بداية عن

  .التسموي الجديد للعلئالتمع هذا الواقع التعلمل 

  خاتمة

بمدلوات  التقليدية تشكل بنية لغوية منظومة ألاسملء الثالثية بعدمل كلنت

التي استطلعت  في املاجتمعلت الزراعية ،ترسخت وجودا ومملرسة ثقلفية وعقلئدية

الفرنسية خالل جلءت التشريعلت ، متشعبة وقويةعالقلت من خاللهل أن تبني 

قطيعة مع هذه  تحدثكظلهرة سللبة أ، النصف الثلني من القرن التلسع عشر

مبنية على تلقيبية خلرطة  أقر، الذي من خالل الدفع بنظلم الحللة املدنية ،ألاسملء

 عكست محلية مدلواتيحتضن رمزي  فضلءالذي تحول إلى ، الحيز املاجللي لكل دوار

عن دواوير في الكثير من ألاحيلن  تختلف، وخلفيتهل الثقلفية، تركيبته الاجتملعية

املتنوعة  هويلتيةال من الداات، وهو مل حول الفضلء الريفي إلى فسيفسلء أخرى 

  .واملتبلينة

عن تغيرات عبر فضلء الريف القسنطيني لقد كشفت لنل عينة دوار احسلسنة 

نسياجه ألاسري في  حلةحلو ، اجتملعيةهشلشة  هتاجتلحبعد أن حلدثة أملت به، 

وداات  بصيغ مختلفة،، تقلطعت فيهل ألالقلب شجرة علئلية 221على الذي تشتت 

                                                           
20 Registre matrice, douar Ahssasna, 1892. 
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 تتداخل عندمل ،واضحلكلن فيهل دور مفوض الحللة املدنية موريس بوات  متبلينة

 غللباعتملده ال في انعكست، مسلره املنهيمع  ، وخلفيلته الثقلفيةالشخصيةحيلته 

التي كلن أغلبهل بسيط املعنى سهل ، العلئليةألالقلب في صيلغة ق بسيطة طر  على

آلاخر قد  بعضهلوإن كلن ، ألالقلب املؤنثةالقبلية والنسبة الكنى و التأويل على غرار 

  .رموز حرفية مفرغة املحتوى فلقدة الدالة في شكلصلغه 

 مفككةمشوشة لالنتملء، ظلهرة سللبة ماجتمعة إلى لقد تحولت هذه ألالقلب 

 امشهدبعدمل صلرت  ، ومحدثة لشروخ وتصدعلت اجتملعية،للروابط الدموية

  امتاجذر 
 
السيلق  وعزلهل عنفي الوسط الريفي، طقل وتوثيقل هز العلدات التسموية ن

 .الساللي التقليدي املحلي

 بيبليوغرافيا

، رسللة مقدمة ألاسرة في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني .(2778) ،حملش خليفة
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، مذكرة ملجستير في التلريخ قسنطينة أنموذجا (9111-9781)أواخر القرن التاسع عشر 

  .الاجتملعي، جلمعة الاخوة منتوري قسنطينة

ن من تاريخ منطقة بني حميدا، (5192)من عالم الدوار إلى البلدة الريفية عملرة عالوة، 
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