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.1954-1863 الحقبة االستعمارية إبان   تحوالت المجتمع الريفي بالحضنة

  :الملخص

شكلت منطقة احلضنة كغريها من مناطق النجود باجلزائر جزءا من الفضاء القبلي الرعوي، حبيث عاشت فيه  

��řǔū¦�ǞǸƬĐƢƥ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƶƦǏ¢�ƢǷ�ƪ ǻȂǯÂ��°¦ȂŪ¦�Â¢�ƨƥ¦ǂǬǳ¦�ǲǔǨƥ�©ǂȀǐǻ¦�ǲƟƢƦǬǯ�Ʈ ȇƾū¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦��¾Ȑƻ

وانطالقا من . 1840بل االحتالل الفرنسي منذ والذي ظل متماسكا يف نسيجه التقليدي إىل غاية اخرتاقه من ق

�¶ƢŶ¢�Ŀ�¾ȂŢÂ�ŚƴēÂ�Ǯ ȈǰǨƫ�ƨǇƢȈǈǳ�ƨǓǂǟ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ�¾ȐƬƷȏ¦�ƾǓ�Ƣǿ°¦ǂǸƬǇ¦Â�ƨȇȂǬǳ¦�ƨǼǔū¦�ǲƟƢƦǫ�©ƢǷÂƢǬǷ

�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǴƦǬǳ¦�ƢēƢȈƷ على الرتحال إىل جمتمع مستقر جتاوز مرحلة العشرية والقبيلة لينسج نسيجا

 .بروز فئة املعمرين األوربيني من فرنسيني و يهودمع ديدا يف ظل تطور السياسات االستعمارية العديدة اجتماعيا ج

وما  .وكيف عملت فرنسا على تفكيكها احلضنة؟القبيلة اليت نتحدَّث عنها بالّنسبة ملنطقة  شكلولكن ما هو 

�ÀȂǻƢǫ�ǪȈƦǘƫ�ƨȇ¦ƾƥ�śƥ�ƨǼǔūƢƥ�ȆǴƦǬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ȏȂŢ�ǂǿƢǜǷ1863  ذلك ما حناول اإلجابة عليه  1954إىل

  .يف هذه الورقة البحثية

.احلضنة، القبيلة، االحتالل التحوالت: الكلمات المفتاحية

Le résumé :

La société hodnéenne précoloniale était complètement rurale, et caractérisée par une

structure hiérarchique ou l’unité supérieure de l’organisation sociale était la tribu. Les

fondements économiques de la société hodnéenne précoloniale consistaient en la pratique de

l’élevage et quelques cultures vivrières.

Au premier contact de la colonisation, le monde rural du Hodna, allait être l’objet d’une

grande transformation, une altération progressive se manifeste sur le plan de la vie collective,

suite a une politique de désagrégation des tribus par le biais du décret du 22/04/1863 du

Sénatus consulte, dont les tribus des Hodna étaient un champ d’exercice par des opérations

chirurgicales.

Mots clés : Hodna, tribu, mutation, colonisation.
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:مقدمة

�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƕǈƫ¦ حسب االستعماريةقبل الفرتة اجلزائري عامة ومبنطقة احلضنة على وجه اخلصوص ،

و وضع لنفسه تنظيما  ،مستقلة عن كل تدخل خارجياقتصادية متماسكة و  اجتماعيةالدراسات التارخيية، ببنية 

االحتالل الفرنسي قام باخرتاق  أن إال،بشكل مستقل االجتماعيةو  االقتصاديةيف احلياة  االستمراريةيكفل له 

ƪ ǈǷ�̈ƾȇƾǟ�©ȏȂŢ�Ƣđ�ª ƾƷ¦Â�ƨȈǼƦǳ¦�ǽǀŮ�ÄȂǫ الفرنسي منذ عمد االستعمار إذ . قواعد معيشته املادية واملعنوية

تفكيك البنية  ¤ȏÂƢŰ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǴǿȋ¦�®ƢǐƬǫȏ¦Â�ǞǸƬĐ¦�¼¦ŗƻ¦�ń©1830 احتالله للجزائر سنة

، للقبائل الثائرةاألراضي أو مصادرة اغتصاب مثل االجتماعية التقليدية للمجتمع اجلزائري عامة، بطريقة عنيفة 

والتهجري خارج الوطن، مث احملاوالت املتعددة لالستيعاب والوعرة،والطرد التعسفي للسكان إىل املناطق القاحلة 

�ǞǸƬĐ¦�Ãƾǳ� ¦ƾǠǳ¦�ǲȈǏƘƫ�ń¤�Ã®¢�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦�ȂǿÂ��ƨȈǴƄ¦�ƨǧƢǬưǴǳ�ÀƢȀƬǷ¦Â�°ƢǬƬƷƢƥ�Ƥ ƷƢǐƬŭ¦�ĿƢǬưǳ¦Â�řȇƾǳ¦

ورفض التعامل مع اإلدارة العصيان مة املسلحة مث املقاو و جتاه اإلدارة االستعمارية فرتة االحتالل والذي ترافق بالتمرد 

   .بالتايل خلق شبكة عالقات تنظيمية واجتماعية خارجة عن النسق الثقايف االستعماريو االستعمارية، 

االستعماري  قشكاليتها حول مسالة االخرتاإيف هذا اإلطار تندرج مسامهتنا التارخيية اليت تتمحور 

�Ǻǟ�ƨǼǔū¦�®ȐƦǳ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¾ȂŢ�Ŀ�̈ƾȇƾǟ�ǂǿƢǜǷ�±Âللمجتمع التقليدي باحلضنة والوسائل اليت أدت إىل بر 

وهذا جيرنا إىل  .1954-1863اعتمادا على استقراء الوثائق األرشيفية لفرتة االحتالل ما بني أطره التقليدية،

�řǔū¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�ÀƢǯ�Ǧ: طرح التساؤالت اآلتية Ȉǯ وما هي؟ �ƨǴȈƦǬǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�©¢ǂǗ�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�±ǂƥ¢

  ؟من جراء السياسة االستعمارية

  :المجتمع بالحضنة بين الموروث التقليدي وتسلط السياسة االستعمارية.1

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǂƴǧ�ǀǼǷ�̈ƾȇƾǟ�ǲƷ¦ǂŠ�ǂǷ�Ãǂƻȋ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǽŚǤǯ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�Ä¢

وإلعطاء صورة  .، ليصل إىل جمتمع الرعي والزراعة واالستقرارالرتحالجمتمعات القنص  ىلالطوطمي إ سيو األم

تقريبية عن ظاهرة التكوين االجتماعي مبنطقة احلضنة والذي يعد من بني الظواهر االجتماعية اليت رصدها العالمة 

عامل  كذلكو  االجتماع،سس لعلم أ، الذي يعد أول عامل )2003:202العرب، ابن خلدون،( نابن خلدو 

.خالل القرن العشرين االجتماع الفرنسي بورديو
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اخللية االقتصادية والثقافية واالجتماعية إىل جانب الفرق اليت تنتمي إليه سواء باألصل أو عادة ميثل العرش 

احلضنة يعترب العرش يف هذه احلالة مبنطقة  ،ويغلب منطق اجلماعة على الفرد ،املعاشرة واالحتماء أو باإلقامة

حقيقة ثقافية وعسكرية واقتصادية ملتحمة باإلحساس املشرتك باالنتماء للجد املشرتك أو ما عرب عنه ابن خلدون 

  ).التحالف الذي يتكون من عرش أو جمموعة عروش أو فرق(اليت تظهر يف إطار الصف  بالعصبية

فعندما . إىل غاية االستعمار الفرنسيا قبليباألخص  احلضنة واالجتماعي باجلزائر عامة استمرَّ التَّنظيم 

أكدت الكتابات التارخيية . ��č®ƢƷ�ƢȇƾȈǴǬƫ�ƢǸȈǜǼƫ�ƢǸǜǼǷ�ǞǸƬĐ¦�ÀƢǯ¦1840احتّلت فرنسا منطقة احلضنة منذ 

ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǼƥ�ǲǰǌƫ�ƪ ǴǛ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ÀȂǯ�ȄǴǟ سواء كانت ناطقة بالعربية أو قبل االحتالل ،

أو ثائرة عليها، هي يف أصلها قـََبلية، واستمرت كذلك إىل بدايات العثمانية سواء كانت خاضعة للسُّلطة الرببرية، و 

BOURDIEU,1953)القرن العشرين :45-56).ȂȈŪ¦� ƢǔǨǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ËÀ¢�ƢŠÂ - سياسي للمغرب

ǫ�ÅƢǸȈǜǼƫ�ƢǸċǜǼǷ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©Ƣȇ¦ƾƥ�ń¤�ċǲǛ�Ǿǻ¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰǸȈǧ¦č®ƢƷ�ÅƢȈǴƦ. فقد كان أكثر سّكان البالد عبارة

 تكرب بالتحالف وكانت القبيلة. عن جمموعات من القبائل، وكانت الوحدة االجتماعية يف الريف، تتمثل يف القبيلة

ƢđƢǈƷ�Ƥ ǈ ÉŹ�ƨȇǂǰǈǟÂ�ƨȈǇƢȈǇ�̈Ȃǫ�ƶƦǐƫÂ��ƢȀǴǷƢǰƥ�ƨǬǘǼǷ�ȆǘǤƫ�ŕƷ�ÂǄǤǳ¦�Â¢ . ومن هنا جاءت املقاومة

1860بوخنتاشومقاومة حممد 1840مقاومة احلسن بن عزوز سنة مثل  يف منطقة احلضنة عمارالعتيدة لالست

��1871�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ÅƢǔȇ¢�ÅƢǘƦƫǂǷ�©ƢǷÂƢǬŭ¦�ǽǀǿ�°¦ǂǸƬǇ¦�ÀƢǯÂومقاومة املقراين  1864ماضيومقاومة أوالد 

.التنظيم

لتنظيم القبلي من خالل لذي درس جيدا منطقة احلضنة وحلل ابيار بورديو ا عامل االجتماع الفرنسي

�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ افيدرالي اƢŢ¦�ƢĔȂǰƥ�ƨǼǔūƢƥ®الغربية، عرف القبيلةعملية اإلسقاط على عرش أوالد ماضي باحلضنة 

ŚǗƢǇȋ¦� ǾƬȈǐƼǋ�¾ȂƷ�ÀȂƴǈǼȇ� �½ŗǌǷ� ƾƷ¦Â� ËƾƳ� ǺǷ�ÀÂ°ƾƸǼȇ� ǶĔċ¢� Ƣǿ®¦ǂǧ¢� ǶǟǄȇ� �¼ǂǨǳ¦

(BOURDIEU,1980 إذ جيب أن نرتك جانبا . ًا من هذه الصورة املبسَّطةولكن الواقع يبدو أكثَر تعقيد.(64:

أمر القرابة الدموية، ذلك أّن القبيلة، يقول بورديو، هي يف حقيقتها جتمُّع سكاين متعّدد األصول، أما شجرة 

ينطبق على كل قبائل احلضنة مثل قبيلة أوالد دراج اليت  ال حبتجمرد حماولة بناء نظري  القبيلة فهيالنسب داخل 

وبناء على ما سبق حتليله، فإنه يبدو من . الكبريةفرقة السوامع منهاإليها إال باجلوار أو الصحبة  يال تنتماضم فرقت

ذلك أنه يف املناطق الّسهبية . املفيد ملوضوعنا أن نطرح جانبا أمر القرابة الدموية يف تعريف القبيلة اجلزائرية

-القبيلة ترجع إىل أصول خمتلفة، ويكون االسم الذي يطلق على القبيلةوالّصحراوية مثال جند العائالت اليت تكّون
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أنه من النادر  كما  .نفسه اسم فرقة من الفرق املكّونة هلا، والذي فرضته على العائالت والفرق األخرى هو -غالباً 

بعض العائالت ظهور مثل هذا النوع من القبيلة يف منطقة الّتل وال تظهر إال يف حاالت ظرفية، عندما تتحد 

أن هذا النوع من  هو -جمددا - لتحقيق أغراض معينة، كاالحتفاالت التعبدية واحلروب وما ينبغي أن نؤكد عليه 

ǠƥƢǗ�ȄǴǟ�ƢǜǧƢŰ�ǲǛ��ƢǼưŞ�̧ ȂǓȂǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®��ǲƬǳ¦�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�ǶȈǜǼƬǳ¦القبلي، على امتداد القرن  ه

داخل هذا اإلطار القبلي، الذي  اهلامة تتخذظّلت مجيع القرارات  وقد. التاسع عشر وإىل بداية القرن العشرين

. يعمل بدوره على محاية أفراده

تواجد  املشرتك باعتبارينتمون إىل اجلد ) احلضنة(تعترب أن سكان هذه املناطق  والشفوية الاملصادر املكتوبة 

من  جواد ومنهماألشراف والبعض إىل عدد من الفرق داخل العرش ختتلف يف االنتماء فمنها من ينتسب إىل األ

فعملت أوال على قتل وحرق كل شيء يف " فرق تسد " دعمت سلطة االستعمار سياسة . إىل املرابطنيينتسب 

هلذه املسألة أود التأكيد على مالحظة  بالنسبة. الطاعةاألهايل رفضوا الدخول يف  ألن احلضنة وجبال األطلس 

الثقايف وحاولوا ربط الفرنسية بالرببرية، وكأن الرببر أقلية وتبنوا الدفاع عن هذه  أن الفرنسيني ركزوا على العمق

.إليهبينما احلقيقة أن املغرب كله بربر إضافة إىل هجرات بين هالل وبين سليم الذين جاءوا كذلك  .األقلية

ȂưƷƢƥ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�À¢�» ÂǂǠŭ¦ ةالكولونيالي نوغرافياإلثا �ǶȀǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂƥŐǳ¦�©ƢǠǸƬĐ امليداين أو

CAMPS,1920)مبس التوثيقي أمثال كا GAUTIER,1961)يتأو غو  (320: إىل توليد  أدت   ،وغريمها(190:

لقد عمل  .ƨȇ°Ƣǔū¦�ƢēƢȈǏȂǐƻÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȀǼȇȂǰƫÂ�ǲƟƢƦǬǳ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�¾ȂƷكم هائل من املعلومات 

اخرتاق وحمو املوروث التقليدي للمجتمع يف احلضنة من خالل مجلة من السياسات اليت االستعمار الفرنسي على 

�ǾƬǷǂƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ ǧƾȀƬǇ¦ د اهليكل جو  . وذلك انطالقا من املشروع احلضاري الذي أرادت فرنسا حتقيقه

�ƨǬǘǼŠ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�À±¦ȂƫÂ�ƨǟƢǸŪ¦�ƨǘǴǇÂ�ȆǴƦǬǳ¦السياسة االستعمارية اليت   نفسه يف وضع خطري بسبب احلضنة

�ƾǷ�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨƦǬǟ�¾ȐƬƷȏ¦�ƾǼǟ�¦ÂŐƬǟ¦�Ǻȇǀǳ¦�ǲƷǂǳ¦�ÂƾƦǳ¦�½ǂŢÂ�ƨƦǫ¦ǂǷ��ƨȈǇƢǇ¢�ƨƳ°ƾƥÂ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�» ƾē�ƪ ǻƢǯ

الوصول إىل هذا اهلدف استعملت اإلدارة االستعمارية عدة طرق  أجل ومن السيطرة االستعمارية على املنطقة،

.االجتماعية القبلية وتثبيت البدو الرحل من اجل حتطيم البنية ووسائل،
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ويضرب . هداخل هذا اإلطار القبلي، الذي يعمل بدوره على محاية أفراد اهلامة تتخذوقد ظّلت مجيع القرارات 

هذا التنظيم تعّرض الخرتاقات االحتالل منذ بداية  أن إال.  بورديو عرش أوالد ماضي مبنطقة املسيلة مثاال لذلك

�ƨǼǈǳ�ȆƼȈǌŭ¦�ǆ ǴĐ¦�ÀȂǻƢǫ�ǪȈƦǘƫ1863  كما سنرى ذلك على منطقة احلضنة.

  :تحوالت القبيلة  في ظل االحتالل بمنطقة المسيلة.2

 قانون سينانوسأي بعد تكوين البلديات املختلطة بإقليمها، ،إداريا احلضنةسبق عملية تقسيم عروش منطقة 

املسيلة  عراشأو °�ƢǷȂǸǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǼƥ�Ŀ�ƨȈƷ¦ǂƳ�©ƢȈǴǸǟ�ǽاالذي أحدث ما ميكن اعتب 1863كونسيلت

وعمل قانون إنشاء  ه إىل وحدات  صغرية،أففكك روابط  العرش الواحد وجز  .(Sebhi,1980:105)ا خصوص

عمل  الواحد كماصة على إبعاد عالقات التضامن والتكامل اليت وجدت منذ قرون بني أفراد العرش اامللكية اخل

االحتالل على إبداع تسميات جديدة لعروش جديدة مرتبطة باملنطقة اجلغرافية أو الوحدة اإلدارية،أكثر من روابط  

 إىلبينهما، و دي إىل مزيد من التباعد األصل أو االنتماء،  كما عمل على إعادة ربط اجلماعات إداريا بصفة تؤ 

,ACMM) التنقل واحلركة B118)  البعيدة عن املوطن بسبب العالقة املباشرة لسلطة اإلدارة االستعمارية على

السكان، ولعل األمثلة كثرية اليت  تربز جوانب ومظاهر هذا التوجه االستعماري بداية بعرش أوالد دراج الذي أعيد 

.1867ق منذ تقسيمه إىل عدة فر 

  :وقد مرت السياسة االستعمارية باحلضنة مبحطات هامة نذكر منها

:تحطيم العرش أو القبيلة.أ

االحتالل لتحطيم العروش تدرجييا يف اجلزائر بداية  احقيقي اسالح 1863كونسيلت يعترب قانون سناتوس

أوالد دراج وأوالد ماضي مبنطقة احلضنة وسط  تطبيقه عرشتعرض على سبيل املثال يف اجلزائر يف بداية  حيث

حيث كان عرش  .1904و  1866عمليات جراحية حيث قسما إىل عشرات الفرق والدواوير بني  اجلزائر إىل

إىل و فرقة  33ظهور وأدى القانون إىل  1867منذ  كونسولت  وستانأوالد دراج أول عرش خضع لعمليات س

قسم  والكراغلة كماضر حلإىل دوارين ومسيلة قسمت إىل ا 1868كما قسمت مدينة املسيلة سنة   دوار 13

  .فرق 5إىل  1869عرش أوالد ماضي سنة 
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(56ACC,1869) كونسولت تقسيم عرش أوالد ماضي حسب قانون سيناتوس:01رقم جدول

  مساحة الدوار  الزراعيةاألراضي 1869عدد السكان   اسم الدوار

  هكتار 70.000  هكتار 9375  نسمة 1456  أوالد سيدي محلة 

  هكتار 20.837  هكتار 6644  نسمة 1520  واد الشالل 

  هكتار 19.123  هكتار 1806  نسمة 914  أوالد عبد احلق 

  هكتار 10.405  هكتار 1420  نسمة 732  الرببري

  هكتار 10.379  هكتار 2891  نسمة 846  أوالد معتوق 

�̧ȂǸĐ¦5468 1هكتار 130.744  هكتار 22136  نسمة

اندجمت فيه وقويت بامسه  اه فرقئورغم هذا التقسيم فقد استطاع عرش أوالد ماضي أن جيمع حتت غطا

«�ǄǠǳ¦Â̈�الذي كان يعين الكثري بالنسبة للعروش ǂǌǳ¦Â�ǺǷȋ¦�ÀƢǸǓÂ�̈®ƢȈǈǳ¦�řǠȇ�ȂȀǧ��̈°ÂƢĐ¦ لذلك جند فرقة

ȏÂ¢�³®�اأوالد سيدي محلة ورغم ارتباطها بشخصية وليها  ǂǠǳ� ȏÂÂ� ƢǸƬƷ¦�ǂưǯ¢�ǶĔ¢�ȏ¤�ƨǴŧ�ÄƾȈǇ�ŁƢǐǳ

ماضي الذي زاد  نفوذه وسيادته  على بلدية املسيلة املختلطة من خالل منح  فرنسا سلطة القيادة  ألعيانه على 

شرقا بريكة  ياملسيلة ووادلذي يتوزع جغرافيا بني وادي القصب أما عرش أوالد دراج ا.خمتلف دواوير املسيلة

ذهب بإقليم وزان الالعرش إىل دراج بن سيدي عثمان الذي جاء من الغرب من  الساقية احلمراء ووادي  وينسب

مع صديقه سيدي امحد بوشاللق وأمحد بن يوسف حيث استقروا باحلضنة يف القرن الثالث عشر" اجلبالة"

�ǶēȐƟƢǠƥ  إىل عدة  1869خيمة بعد أن أقاموا مبدينة مليانة فرتة من الزمن قصد التعلم فقد قسم منذ  12يف

  .استعمارية عرفت بالدواوير  إداريةفرق  مرتبطة بعدة مناطق 

56 .A.C.C : Archives de Cadastre de Constantine.
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 وانفصال فرقة السوامع عنه 1867تطبيق قانون سيناتوسكونسيلت دراج بعد يمثل تقسيم أوالد: 2جدول

(ACC,1867).

مساحة الدوار  عدد الجابدات  األراضي الزراعية .م1866السكان .ع  الدواراسم 

33617115  هكتار 6925  نسمة 1943  املطارفة

  هكتار

10316261  هكتار 7989  نسمة 660  أوالد وهلة 

  هكتار

1196010  هكتار 4397  نسمة 684  الرباكتية

  هكتار

1074899  هكتار 3500  نسمة 561  أوالد قسمية 

  هكتار

1783357  هكتار 2771  نسمة 619  سلمان 

  هكتار

472362  هكتار 1574  نسمة 704  مرابطني اجلرف

  هكتار

411867  هكتار 590  نسمة 274  ويتالن

  هكتار

301341  هكتار 733  نسمة 317  أهل الدير 

  هكتار

511035  هكتار 907  نسمة 603  أوالد دهيم 

  هكتار

�̧ȂǸĐ¦6371 883  هكتار 29338  نسمة

نظرا للمشاركة القوية لعرش السوامع يف خمتلف حمطات املقاومات احمللية ضد االحتالل فقد كان العرش 

:1863السوامع الكبرية إىل دواوير منذ قبيلةتقسيم  األول الذي استهدف يف تفكيك وحدته القبلية حبيث مت



ȄࡧȮȯ ɐɦȄ֗ࡧ ʎ Ɉ ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭࡧɰ Ȅɽ ȡ ȳɺȻࡧ ֗ࡧ ʎ ɲȆȝɦ2020

207

1054هـ ودوار بومحادو الذي ضم 20906نسمة وحددت له مساحة  1253دوار بئر العانات الذي ضم 

.هـ22794نسمة وحددت له مساحة 

تقرتح جتميع كل من أوالد دهيم ومرابطني اجلرف وأوالد  السناتوس كونسولت أنوقد حاولت جلنة 

 أوالد عدي الظهارة وكل من الطلبة أو ما تعرف بكدية ويتالن وأوالد عدي لقبالة إسم أهل الدير ضمنسلمان و 

وكل هذه التقسيمات اعتربت مرحلة حامسة حنو  هكتار 54.409ساحة العرش حسب القانون وحددت م

القانون الثاينWarnierكان قانون وارين   دلق. الغربيةتفكيك النسق االجتماعي  التقليدي لسكان احلضنة  

اليت حتولت إىل ملكيات خاصة فردية غري متساوية وغري عادلة لسكان ) العرش( امللكيات اجلماعيةلتفكيك 

عرقلة  احلالة إىلاحلضنة الغربية ألنه بظهور االختالف يف امللكية العقارية بدأت الفوارق االجتماعية تظهر وتؤدي 

وز طغيان وبر ذلك تقلص التضامن اجلماعي  من نتيجةن أالبدو والرحل وتقلص األرض املشاعة للكأل و  ةحرك

الربوية واملادية حميط املعامالت  واالندماج يفالسابق  كان يفأو العرش كما   على مصلحة اجلماعةالفردية  املصلحة

®ȂȀȈǳ¦Â�ÀȂȈƥ°Âȋ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦.

:نهاية التكامل بين أفراد العرش. ب

حمطة تارخيية يف ظهور احلركة االستيطانية ملناطق التل اجلزائرية ومن بعدها السفوح  1870كانت سنة 

رض احلضنة حيث حياصر بني االستيطان من جهة وبني الزيادة أوالسهوب وبدأت قصة جديدة للفالح يف 

ƦǏ¢Â�¦Śưǯ�ƪ البشرية للمنطقة ǐǴǬƫ�Ȇǋ¦Ȃŭ¦�ƢđȂš �ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǟƢǌŭ¦�ȆǓ¦°ȋƢǧ ح من الصعب تنقلها والنتيجة انه

ألف رأس بعدما كان  100ألف رأس إىل  200تقلصت املواشي من   1910أي  1870سنة بعد  40خالل 

تطور القتصاد الزراعي على حساب تربية املواشي من عوامل  تقلص املواشي سبب االستقرار باألرض والتحول 

الستقرار منو سريع للمباين أو األكواخ وتقلص عدد  ان لظاهرة حنو خدمة األرض بعد تقسيمها بني  األفراد  وكا

 إالواليت مل تكن موجودة قبل االحتالل الفرنسي  1936-1920حركة بناء أكواخ  بني   وتزايد اخليام  التقليدية

DESPOIS,1953) ديبوا رويذك .املسيلةيف نطاق ضيق مثل احلواضر القدمية كمدينة  انه  يف كتابه احلضنة (355:

تقريبا من احلضنة الغربية سبب التحول يف منط السكن وحىت يف املناطق الرعوية   اخليماختفت  1952يف سنة 

باملائة من جمموع  40تقلصت بشكل  كبري اخليم لتحل حملها املباين واألكواخ ومل تعد اخليم متثل إال نسبة 

الذي كانت فيه هي املسكن األساسي عند بداية يف الوقت  1911املساكن املوجودة باحلضنة الغربية يف سنة 
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االحتالل وقد تضاعفت عملية تكوين مباين األكواخ على حساب اخليم  عقب احلرب العاملية  الثانية لتصل نسبة 

لرحل اومن جهة ثانية يظهر حتول أخر يف إطار انتقال منط حياة العشابة  .باملائة من  جمموع  املساكن 19اخليم 

 بني  سفوح راء مرتبطني باألرض وكانت حركة االنتقال للبدو قبل االحتالل تتم باالنتقال وراء الكألإىل عمال إج

ل البدو الرحل إىل بدو رحل شتاء وصيفا ومنذ بداية  القرن العشرين بدأ التحول اهلام بانتقااحلضنة وأراضي التل 

زارعني يف إطار  نشاطات ثانوية كما أن التوسع الذي حصل يف  زراعة احلبوب على السفوح العليا عمال 

.توفر فرص العمل لكن يف املقابل  أدى إىل تقلص الثروة  احليوانية إىلللحضنة الغربية أدى يف البداية 

  :القطيعة مع مبادئ التنظيم االجتماعي للريف الجزائري .ج

لخصه يف تدهور منط اإلنتاج التقليدي من خالل سيطرة سوق ننطقة احلضنة مبمة البدو الرحل املتتبع لتاريخ أز 

  :ني زمنيتنيتالرأمسالية عليه ونستطيع القول أن  البدو  الرحل  مت  القضاء عليهم مبرحل

  إىل فائدة املستوطنني األوربيني  مريب املواشيمن جهة بعملية حتول وسائل اإلنتاج من أيدي البدو الرحل .1

يف إطار السوق وشروط مراحله  من جهة ثانية تأثري عملية التنمية والتطور احلاصل يف قطاع تربية املواشي.2

روح املادة على الروح  اإلنتاج سيطرةاملرتبطة بالنفوذ واملرتبات وخوصصة وسائل ( اجلديدة املسيطرة

  ).ر االنفرادية وهذا ميثل عامل التقدمي الذايت لعامل البدو الرحلالتضامنية املعنوية التقليدية بظهو 

حديدان  بعد  اهلجارس أوالدأوالد عبد اهللا  فرق كبرية هي اللوذاين،4إىل  1890سنة  وقسم عرش السوامع

:دراج الذي تكون فيه، وتكونت جمموعة فرق صغرية عن  فرقة السوامع وهي أوالدفصل عن العرش الكبري  أن

 أوالد عجايب أوالد رحال،جلعادرية، الزوارق، املرايش،قمرة،لعسالة، الدرابلية، الزراردة ،اخللوفية ،أوالدا
57

(ACMM, Boite وبعد أن كانت أراضي العرش مشاعة بني سكان أوالد دراج  بصفة عامة فقد .(127

بني هذا العرش األراضي اليت يفصلها حددت اإلدارة االستعمارية أراضي السوامع يف بومحادو بعد أن قسمت فيما 

,ACMM) األربعة الرئيسية الفرق عن واد بومحادو B.188)  يف حني فصلت منطقة  بئر العانات اليت يقطنها أوالد

غنامي وكونت هلا إدارة منفصلة وقسمتها إىل فرق صغرية باسم أوالد غنامي وكرست بذلك سياسة التفرقة بني هذه 

ومحادو باعتبار إن أوالد غنامي مل  حياربوا إىل جانب املقراين الذي وقفت جبانبه  بقية عناصر بالفرقة وفرقة سوامع

.السوامع خصوصا أوالد عبد اهللا

57. A.C.M.M : Archives de la Commune Mixte de M’sila.
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 االنسجاملتقسيم اجلديد للعرش استهدف املرحلة النهائية يف حتطيم البنية االجتماعية وإعاقة استمرار اإن هذا 

مبنطقة  املسيلة عملية التفكيك بتحويل ملكيات العروش  استكمل 1873قانون وراين  أن السكان كمابني 

�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳǀƥ�ǶǘƷÂ�ƨȇ®ǂǧ�©ƢȈǰǴǷ�ń¤��ƨȈǟƢǸŪ¦ ظهور هيكل غري متوازن للملكيات، وتكوين  فرزأالتقليدي و

عنها فوارق اجتماعية، ومن خالل ذلك بداية حرمان العامل  الريفي من منط تربية املواشي رفوارق عقارية ينج

كل البعد عن عقلية اإلنسان احمللي   ابعيد اجديد ابإقليم  منطقة املسيلة السهيب كما أفرزت هذه التحوالت واقع

.املبنية على التآزر والتضامن  واالنسجام

على النصيب األكرب ملياه وادي القصب،  باملسيلة واحتوائهت إنشاء مركز االستيطان األوريب اكما أدت عملي

حبيث امتلك املعمرون األراضي الواسعة للسهول الشمالية  1870التكامل االجتماعي منذ  ل¦Ǹǟ�°ƢȈĔإىل 

,ACMM) نفسه Warnierوأصبحت هلم عقود سلمت هلم من قبل وارين  B.127)،قصة تقهقر  بذلك وبدأت

والذي حتول إىل إنتاج الزراعات املعاشية الضعيفة املردود بعد أن حوصر  احلضنة،امللكية العقارية للفالح ملنطقة 

,SEBHI) بني ظاهريت االستعمار واالنفجار السكاين 1980:108).

هو تلك اإلجراءات القانونية اليت أعاقت حترك اإلنسان  احلضنةواجلديد يف السياسة االستعمارية مبنطقة 

قبل  منيف األراضي اليت كانت  امرور املواشي أو رعيه امللكيات ومنعيد بعد حتد واحليوان يف حميطه الطبيعي،

عرش، وانتقلت إىل الدومني أو الكومينال أو اخلواص، وهذه اإلجراءات أدت إىل حتويل مستوى اإلنسان  أراضي

العملية   وأدت. بصفة عامة من إنسان ميسور إىل مزارع صغري، ومرب صغري للمواشي قرب املناطق الفيضة القليلة

�ÂƾƦǴǳ�°¦ǂǬƬǇȏ¦�̈ǂǿƢǛ�ȂŶ�ƾǠƥ�ǾǋÂǂǠƥ�řǔū¦�ǞǸƬĐ¦�ŚǬǨƫ�ń¤�ǲǰǯفقد  بدأت العمليات األوىل  ألوفة،املري غ

9192حيث مت إحصاء  1911وارتفعت بني سنة  1885اإلدارة املدنية باملسيلة  انتصابلالستقرار منذ 

%19.5إال  1936يم اليت مل تعد متثل سنة خيمة لريتفع عدد املساكن على حساب اخل 5797مسكن مقابل 

¸ȂǸĐ¦�ǺǷ(SEBHI,180:105,111) ، قبل  احلضنةلسكان ريف منطقة  األساسيكانت هي املسكن   أنبعد

.االحتالل

الواحد د وحدات جديدة هي الدواوير املنبثقة عن العرش اإجيفرنسا من خالل هذه التقسيمات  استهدفتو 

كما أن   1863لت و كونسسناتوس  �ÀȂǻƢǫ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŉƾȀƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾǠƥ احتمي اجتعل منها واقع وأن
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�¼ǂǨǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǽ®¦ǂǧ¢Â�³ ǂǠǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǬǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦�ȄǴǟ�ȆŸ°ƾƬǳ¦� ƢǔǬǳ¦�Ȃǿ�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�» ƾǿ

.والعائالت

�Ƣđ�°¦Âƾǳ¦�ÀƢǯ��°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨاملشتهرة برتبية املواشي أكثر من الزراعة وبالتنقل واحلرك احلضنةفمنطقة 

�ǄĐ¦�³ اكولونيالي انتاج ǂǠǳ¦Â�¼ǂǨǳ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈǸƴƬǳوللسماح  ، ملنعها من مواصلة نشاطها الرعوي من جهة،أ

 األراضي اخلصبة اليت سوف يستقبل فيها أهل الدوار كعمال مومسني عندهم التوسع يفب للمعمرين اجلدد

(ACMM, B.225).

العمال الذين حتولوا إىل أجراء مل تعد هلم أراض بعد أن حتولت إىل الدومني  أو أمالك  الدولة إن هؤالء 

إن  .الفرنسية وأدى هذا التحول إىل تفقري األهايل الذين باعوا أمالكهم للمحتكرين اجلدد خصوصا اليهود منهم

هو ذلك الرتاجع الكبري   احلضنةالشيء الالفت للنظر يف هذا التحول االجتماعي واالقتصادي لسكان منطقة 

 حساب لىلروح اجلماعة وبروز الروح الفردية خصوصا بعد انقسام العائالت، وتزايد اهتمام الرجل بأفراد عائلته ع

.أفراد العرش الذي كان ينتمي إليه وحيميه يف ظل حتول السلطة إىل احملتل اجلديد

  :الحضنةتفكيك القبيلة وبروز الدوار بمنطقة .3

، ومن احلضنةمنطقة  إقليمحمطة تارخيية يف ظهور احلركة االستيطانية ملناطق التل اجلزائرية و  1870سنة كانت 

رض  املسيلة حيث حياصر بني االستيطان من جهة أوبدأت قصة جديدة للفالح يف  ،بعدها السفوح والسهوب

�ƢđȂš .من جهة أخرى وبني الزيادة البشرية �ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǟƢǌŭ¦�ȆǓ¦°ȋƢǧ املواشي تقلصت كثريا وأصبح من

 إىلألف رأس  200تقلصت املواشي من   1910أي  1870سنة بعد  40نه خالل أالصعب تنقلها والنتيجة 

املكننة الفرنسية على حساب  بإحداثويعترب تطور االقتصاد الزراعي ) (DESPOIS,1964:188 ألف رأس 100

تربية املواشي من عوامل  تقلص املواشي وحتول الرعاة  حنو خدمة األرض بعد تقسيمها بني األفراد  وكانت لظاهرة 

لقد تزايدت . األكواخ وتقلص عدد اخليام التقليدية للمباين أو النمو السريعنتائج سريعة يف عملية   استقرار الرحل

حيث يقدم اجلغرايف الفرنسي  احلضنةعلى حساب اخليم  يف منطقة  1952-1920بني   حركة بناء األكواخ 

بسبب التحول يف منط  1952اخليم  تقريبا  اختفت  من  منطقة املسيلة سنة   أنديبوا يف كتابه  املسيلة  

,A.C.C)السكن B.1937)،  لتحل حملها املباين اهلشة الشبيهة  اخليم بشكل كبري الرعوية تقلصتوحىت يف املناطق

يف  1911باملائة من جمموع املساكن املوجودة مبنطقة املسيلة يف سنة  40إال نسبة ومل تعد اخليم متثل  .باألكواخ
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,58B.O.G.A)الوقت الذي كانت فيه هي املسكن األساسي عند بداية االحتالل وقد تضاعفت . (1910:1205

باملائة  19لتصل نسبة اخليم  احلرب العاملية الثانية عشية اندالعاخليم لى حساب عملية تكوين مباين األكواخ ع

.1939ن سنة من جمموع املساك

جراء مرتبطني باألرض، أومن جهة ثانية يظهر حتول أخر يف إطار  انتقال منط حياة العشابة الرحل إىل عمال 

سفوح املسيلة وأراضي التل يف نواحي تتم باالنتقال وراء الكأل  بني وكانت حركة االنتقال للبدو قبل االحتالل 

اهلضاب العليا السطايفية والسهول القسنطينية شتاء وصيفا ومنذ بداية القرن العشرين بدأ التحول اهلام يف اختفاء 

و الرحل يف منطقة التل بانتقال البد أهايلمنطقة املسيلة و  أهايلالروابط والعالقات اليت و جدت منذ مدة بني 

التوسع الذي حصل يف  زراعة  أنكما ،نشاطات ثانوية  مستقرين، يف إطار إجراء أو نييعمال زراع إىلاملسيلة 

توفر فرص العمل  إىلحساب تربية املاشية و الرعي يف السفوح العليا للحضنة الغربية أدى يف البداية  احلبوب على

,A.C.C) ةاحليواني  لكن يف املقابل  أدى إىل تقلص  الثروة rap. An.1937).

يلخصه يف تدهور منط اإلنتاج التقليدي من خالل سيطرة   ضنةاملتتبع لتاريخ أزمة البدو الرحل يف منطقة احل

:القضاء عليهم مبرحلني زمنيتني  سوق الرأمسالية عليه ونستطيع القول أن البدو الرحل مت

بعملية حتول وسائل اإلنتاج من أيدي البدو الرحل مريب املواشي إىل فائدة املستوطنني األوربيني  ،من جهة.1

.                       بوسعادة وسيدي عيسى ، والتجار اليهود املتمركزين يف مراكز االستيطان باملسيلة 

يف إطار السوق ومراحل تطوره تربية املواشي قطاع تأثري عملية التنمية والتطور احلاصل يف  ،من جهة ثانية.2

سيطرة روح املادة على الروح التضامنية  إىل )املرتبطة بالنقود واملركبات وخوصصة وسائل اإلنتاج(اجلديدة 

  .املعنوية التقليدية وظهور االنفرادية وهذا ميثل عامل التهدمي الذايت لعامل البدو الرحل

احتالل قاربت نصف قرن، سامهت خالهلا عناصر  املسيلة فرتةسبقت عملية تكوين لإلدارة املدنية مبنطقة 

طقة الطبيعية واالجتماعية لتوظيفها يف سياستها املستقبلية اليت تصب االحتالل العسكرية يف استخالص حقائق املن

يف تشجيع املعمرين لالستيطان كمعمرين، بامتالك األراضي وتوفري اليد العاملة األهلية، اليت توقف نشاطها 

.(ADDI,1985:48) الرعوي بفعل سياسة التفكيك والتقسيم االجتماعي

58.B.O.G.A: Bulletin Officiel du Gouvernement d’Algérie.
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ترتاوح قطعة  24ن خصصت اإلدارة جمموع بعد أ 1912 ة قد مت إنشاؤه منذومركز االستيطان الفرنسي باملسيل

 قطع للمعمرين التسعة 9للبيع مث جتمعت القطع يف هكتار لكل واحدة  128و  62مساحتها ما بني 

(A.C.M.M, B.127)

�Â¢�ǞǧƢǼŭ¦Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¾®ƢƦƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ��¦ŚƦǯ�Ƣđ�ǖȈƄ¦�Ǧ ȇǂǳƢƥ�̈°ƢƴƬǳ¦�¶ƢƦƫ°¦�ÀƢǯ العالقات االجتماعية

،والسلعوبقيت املوطن الوحيد للتظاهرات الدينية وأحداثها، والسوق اهلام للمواشي واليت ظلت املدينة مركزا هلا،

 حتافظ كما ،ستمر هذا الدور بعد تكوين البلدية املختلطةمل يلكن ، العتيقة قبلة املصلني أيام اجلمعة ومساجدها

.إلقليمية يف ظل املعطيات اجلديدةفتها اووظي ،املدينة على انسجامها

بدأ يفقد أمهيته بالنسبة لألهايل منذ الشروع يف تطبيق قانون  إسالميإن مركز املسيلة كمركز حضاري 

حيث قسمت أراضي البلدة إىل أصناف ثالثة، علما إن مدينة 1886على عرش املسيلة  لتو كونس سناتوس

ارثة منذ قرون، وقد استهدفت السلطة االستعمارية األراضي اخلصبة املسيلة معظم أراضيها أمالك خاصة متو 

śǷÂƾǳ¦�ȆǓ¦°Ƙƥ�ŅƢǿȋ¦�ǒ لذلك ،األهايلاملسقية اليت كانت حبوزة  ȇȂǠƫÂ�Ƣē°®ƢǐǷ�ń¤�©ƾǸǟ  ذات النوعية

  .الرديئة

:الخاتمة

ƷƢǏ�ƢǷÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦�Ƥ Ǭǟ�ƨǼǔū¦�ƨǬǘǼŭ�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ȏȂŢ�ǾƳÂ¢�ǒ Ǡƥ�ǽǀǿ به من ممارسات

�®ƢǐƬǫȏ¦Â�śȈƥ°Âȋ¦�śǼǗȂƬǈŭ¦�ƨǷƾŬ�ƨǴȈǇÂ�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲǠš �À¢�©®¦°¢�ƨȇ°ƢǸǠƬǇ¦�©ƢǇƢȈǇÂ�ƨȈǘǴǈƫ

�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƢǗƢŶ¢�ƪ Ǵƻ®¢�ƢǸǯ�ƨǼǔūƢƥ�³ ǂǠǳ¦Â�ƨǴȈƦǬǳ¦�ǲǰȈǿ�Ŀ�ƨǬȈǸǟ�©ƢǸǐƥ�ƪ ǯǂƫ�ƢĔ¢�Ŀ�Ǯ ǋ�ȏÂ��ȆǈǻǂǨǳ¦

عمق من مأساة  رها منوذجا ثقافيا وفكريا جديدا على املنطقةخلقت بدو  العالقات االجتماعية واالقتصادية، واليت

  .السكان يف ظل سيطرة املعمرين اجلدد وامتالكهم أخصب األراضي املصادرة ومياه السقي وسدودها
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