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ارتبط إىل حد كبري  ،"التاريخ االجتماعي"يف اآلونة األخرية ظهر تقدم واضح يف نطاق االهتمام بـ

خاصة تلك املرتبطة بالصحة  ،وجهوا اهتمامام إىل الدالئل ذات الطبيعة الكمية ،بظهور جيل من الشباب

  . واإلسكان

 مزيد من التقارب بني التاريخ وعلم ومن أهم جماالت االهتمام يف هذا النطاق، والذي أدى إىل

يف معاجلة موضوع ) املؤرخون االقتصاديون(؛ فقد بدأ "تاريخ السكان"هو التقدم يف جمال  ،االجتماع

فقد  ،باألسرة) املؤرخني االجتماعيني(ومع تزايد اهتمام . كمتغري أساس يف التغري االقتصادي" السكان"

  ".  تأثري التصنيع على السكان"و" أمناط الزواج"و ،"صوبةاخل"أدى ذلك إىل االهتمام بقضايا مثل 

ومن ناحية أخرى، إذا ألقينا نظرة فاحصة وشاملة على الفكرة العامة املتداولة يف علم االجتماع، 

ملواجهة قضايا اتمع احلايل، فسوف نتوصل إىل أن هناك منظورين " مهنيا"الذي ينظر إليه باعتباره نظاما 

  األقل، وأن كال منهما خيتلف عن اآلخر يف تركيزه على قضية دون أخرى؛متميزين على 

، على أساس أن اتمع هو القضية الكربى أو املتغري "اإلنسان يف اتمع"يركز على : املنظور األول

  .املركزي

مدخل الفعل "أيضا، ولكن األول مصطلح " اإلنسان واتمع"يركز على : الثاين املنظور

  ". االجتماعي

وإذا حللنا هذين املدخلني أو املنظورين من الناحية املنطقية، فسوف نتبني أما يؤكدان أفكارا 

يركز " األول"متناقضة عن الطبيعة اإلنسانية وعن العالقة بني الفرد واتمع؛ ذلك ألن أحد هذين املدخلني 

ا يركز املدخل اآلخر على الدور الذي على الضغط أو القهر الذي ميارسه النسق االجتماعي على الفرد، بينم

  . يقوم به الفرد يف إقامة عامل له معىن

إن السبب يف هذا التناقض يكمن يف الظروف التارخيية اليت ظهر فيها علم االجتماع وأدت إىل منوه 

على هذا النحو الذي نشاهده اآلن، وما أثري أثناء ذلك من مشكالت متعارضة تتعلق بالنظام االجتماعي 

)Social Order ( الذي يواجه الضغط أو السيطرة الفردية اليت ينبغي مواجهتها، أو التفسري اآلخر الذي

، ومع ذلك )دوركامي(ميكن التوصل إليه من خالل طبيعة اتمع ذاا ككيان خارج الفرد، حسبما قال 

  .فاتمع يعتمد على اإلرادة من أجل دعم بنائه ومن أجل احلفاظ عليه
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تناقض بني املنظورين املشار إليهما يبدو أكثر وضوحا يف التغيري؛ من التركيز على اتمع يف إن ال

، إىل التركيز على اإلنسان يف مقابل اتمع، حسبما )دوركامي(تفاعله مع اإلنسان كما يظهر يف دراسات 

  ".التفاعل الرمزي"ه بدا يف كل الدراسات اليت جعلت من التفاعل نقطة انطالق، ومن بينها حبوث اجتا

يف شىت ااالت احلياتية؛ ) خملفات االحتالل(أن أحد أكرب معيقات التنمية هو أيضا وقد ثبت 

 .جمتمعيا، ودينيا، وعلميا، وصناعيا، وفالحيا، وجتاريا، وثقافيا، وفكريا، وسياسيا، وعسكريا، وغري ذلك

عباد، واملنتشرة يف البالد، إمنا يتم خارج إطار التبعية والتخلص من آثار االحتالل الشاملة، الباقية يف ذوات ال

  . لالحتالل

تقع يف " صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية"وبإسقاط تلك النظرة ميدانيا فإن دراستنا عن 

  . تلك اخلانة

 يونيو(، واستمر صدورها إىل غاية )1856أكتوبر (يف ) الة األفريقية(صدر العدد األول من 

ومل تتوقف عن ). اجلمعية التارخيية اجلزائرية(وقد نشرا . 104آخر جملد فيها هو الد رقم ). 1961

وكانت يف بدايتها متذبذبة الصدور، ). م1917إىل  1914(الصدور سوى يف احلرب العاملية األوىل من 

ن خالل البحث وقد علمت م. مث صارت نصف سنوية، مث فصلية، وصارت يف األخري على شكل حولية

  . باإلنترنت أا مطبوعة على شكل جملدات يف كل من فرنسا وإيطاليا، لكن طبعة إيطاليا أفخر وأغلى

فضلت استكشاف ما جاء من أيقونات أو صور فسيفسائية مفرقة من صورة اتمع اجلزائري يف 

أتاحته الدراسات السابقة والدراسة صياغة املشكلة البحثية بناء على ما ين ذلك من أمكنو. الة األفريقية

 االستطالعية واملقابالت من بيانات، حبيث جتيب عن تساؤل رئيس، مل يتناوله التراث العلمي من قبل، وهي

  . )م1962- 1856(صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية دراسة 

مع اجلزائري يف الة صورة ات"كانت تساؤالتنا عن إذ أردت من ذلك طرح أسئلة استكشافية 

  . متعددة" األفريقية

أردت أن أعرف ذا املصدر التارخيي املهم بشأن اتمع اجلزائري، بغض النظر عن موضوعيته 

وأردت باألساس أن أعرف مالمح اتمع اجلزائري يف هذه الة سواء يف بنيته أم يف وظائفه . وذاتيته

كيف قدمت : أردت باختصار أن أسأل. صيته يف جو احتاليل صرفوتفاعالته االجتماعية وتغرياته وخصو

  هذه األقالم صورة اتمع اجلزائري؟

بشأن صورة اتمع " الة األفريقية"ذاك ما حفزنا إىل امتحان داللة حمتويات مضمون خطاب 

  .اجلزائري

من خالل  تنطلق هذه الدراسة من فكرة أساس تتمثل يف استكشاف صورة اتمع اجلزائريو

البحث يف مضمون هذه الة التارخيية واالجتماعية واإلنسانية التخصص، اليت برزت يف مرحلة حساسة 

وحامسة من تاريخ اجلزائر احملتلة، وامتد صدور عرب قرن وسبع سنوات، وهي مرحلة ندرت فيها كتابات 

  . األفراد واجلماعات اجلزائرية عن ذاا وعن احملتل
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بق منطقي على النظرية، سواء يف الفلسفة أم يف العلوم األخرى، ألن صدق أي للمنهج دائما س

نظرية أو قبوهلا يرجع إىل صدق مقدماا املنطقية وقبولنا هلا، وألن هذا التصديق يرجع إىل سالمة االنتقال 

هذه النظرية؛  واملنهج يسبق النظرية أيضا سبقا زمنيا، لكنه قد يتأخر عن إقامة. من مقدماا إىل نتائجها

فبعض العلوم يسبق منهجها نظرياا يف الزمن، وقد يتأخر اإلدراك الواضح للمنهج يف بعضها اآلخر على 

  .1إقامة النظرية

واملداخل املنهجية ترتبط غالبا باملذهبيات اليت تشكل عادة أيديولوجية الباحث وتعمل على 

احملافظ، بينما يرتبط املدخل املاركسي باالجتاه توجيهها؛ حيث يرتبط املدخل الوظيفي مثال باالجتاه 

وال حيسن بنا هنا أن جنمع بني املذاهب إال مبا يتناسب مع روح املوضوع لتحقيق اهلدف . 2الراديكايل

  .البحثي

ونظرا لسبق املنهج على النظرية غالبا، ونظرا ألين أعاجل مسائل جمتمعية يف اجلزائر، البلد ذي 

اخلصوصيات املختلفة عما طرحه ونظر له فالسفة وعلماء اجتماع غربيون من منطلقات اعتقادية وفلسفية 

فهم ابن خلدون وفكرية وأيديولوجية مغايرة حلقيقة قيم جمتمعه، تبنيت منظورا خلدونيا حبكم عمق 

وحاولت أن اتبعت . للمجتمع اجلزائري آنذاك وقبله، وحبكم التفاعل احلقيقي هلذا العامل باتمع اجلزائري

أسلوب فهم جيمع بني وقائع التاريخ اليت تعكس خصوصية تاريخ بالدنا، ورؤية العلم احلديث، حىت ال أقع 

  . الغات املغيبة للوعي والعلم الصحيح، قدر املستطاعيف مطبة التقليد، ما أمكن، أو أنزلق إىل معرة املب

أبواب وفصول من خالل لإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها كان علي أن أتنقل يف البحث 

  . بحث، ابتداء بالفصل املنهجيمتناسقة احللقات ممسك بعضها ببعض مترقيا صعدا مع تطورات ال

لقسم األول منهما مكونا من ثالثة فصول؛ وقسمت البحث إىل قسمني نظري وميداين، وجعلت ا

  . اإلطار املنهجي واإلجرائي مدجما، مث الصورة الذهنية، وانتهاء بتاريخ اجلزائر يف املرحلة االحتاللية

يف الفصل اخلاص بالصورة الذهنية كان يل حديث عن كيفية تشكلها، والفاعلني فيها، وحتوالا، 

  . ينها، مبا يفتح الباب لصورة اتمع اجلزائري يف الة املذكورةوأهدافها ونتائجها ونظرياا ومياد

إىل هذه اجلهات، وانسياحا االحتالل الفرنسي  منذ دخولويف الفصل التارخيي حتدثت عن اجلزائر 

واهلدف من ذلك هو . هابعد تداعي اد العلمي فياجلزائر، معه يف خمتلف امتداداته يف اآلفاق يف حواضر 

  .م مع املرحلة اليت صدرت فيها الة األفريقية مث توقفت بتوقفهااالنسجا

أما القسم امليداين فقد عرفت فيه كميا وكيفيا مبجالني؛ أحدمها هو الة األفريقية حبد ذاا، والثاين 

  .هو صورة اتمع اجلزائري فيها
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طولة عند بعض ميل وقفات كانت و. من خالل التعريف بالة عرفت بالقائمني عليها، وبكتااو

معامل حيام العلمية يف رحالم ومدارسهم  تدرساالحتاللية الفرنسية، حيث شخصيات املدرسة 

  .باملطلوب م، مما أرجو معه أن أكون قد وفيتاومؤلفام وتالمذم وإشعاع

اليت كان عات وضوبالتعريف بكثري من املالتحليل الكيفي ملضمون الة األفريقية وقمت من خالل 

عرفت به معلومات مفيدة، ورمبا عرفت  موضوع، وأثبت عن كل زائريةساحة اجلالهلا أثر ملحوظ يف 

اعتمادا على بعض النصوص املنقولة عنها يف بعض املصادر وذلك ملا هلا من أمهية وما  سائل النادرةببعض امل

الل ذلك الكثري من خوناقشت يف  .يهاكان هلا من تأثري يف موضوعها عند اآلخذين ا واملعتمدين عل

  .اليت كنت أقف عليهاال والطروحات وقالعديد من األانتقدت القضايا، و

مجعت صور احلياة يف اتمع اجلزائري بكل صورها الدقيقة وأشكاله؛ فبدأت باحلياة البشرية يف 

مث باحلياة التعليمية والعلمية لنسوي، السكان وأعراقهم وقبائلهم ولغام، وأردفتها باحلياة األسرية واتمع ا

باحلياة  املهنية، مث باحلياة الثقافية، مثمث احلياة الدينية، مث احلياة احلضرية، مرورا باحلياة باحلياة االقتصادية و

السياسية، مث باحلياة القانونية، مث باحلياة اإلدارية، إىل أن وصلت إىل احلياة العسكرية واحلربية، وختمت 

  . ومنها جاءت التوصيات. ومجعت نتائج كمية عن كل ذلك يف نتائج الدراسة. اة الفكريةباحلي

وثقت سائر النقول اليت أوردا يف أما من ناحية طريقة الكتابة يف اجلانبني النظري وامليداين؛ فقد 

ه أم ال البحث بتسمية املصادر أو املراجع اليت استقيت منها، كما وضعت كالم غريي سواء مسيت صاحب

بني مزدوجتني ألشري عقبه باهلامش إىل القائل واملصدر الناقل مع ذكر اجلزء ورقم الصفحة إذا كان املصدر 

) مصور(، وأكتفي أحيانا بكتابة لفظ يف موقع إلكتروينأو املرجع مطبوعا أو رقم الورقة إذا كان مصورا 

اآلثار والشروح بعض اء البحث من ختريج وختففت يف أثن .شابكيةبني هاللني إذا كان مصورا عن خزانة 

  .اهلامش باختصاريف اللغوية إال عندما تستدعي احلاجة شيئا من ذلك فأعلق 

، ومفرعا امن مصادره مثابرا على استخراج املعطيات، يف حبثي حاولت أن ألتزم باحلدود الوصفية

  . ، وأن أدرس املوضوعات ال أن أخوض يف الذواتاإىل عناصره اهل

ألحكام على ما تكتبه هذه الة اليت ال شك أا معيارية إصدار اأال أدخل يف ت على وحرص

  . الب السياسة ومطالب العلمقمجعت بني متناقضات م

السياسية  ،ألن من شيم السلطات؛ املقامرةبل إىل إىل املغامرة صاحب العلم هذا ما حيوج إن 

وهكذا جيد صاحب . عماهلازاع مواقف مساندة منهم ألاإليقاع بالعلماء، النت ،والعسكرية على السواء

. العلم نفسه بني أداء ما بذمته من حقوق أو أن يقف موقف العقوق، إذا مل يكن هو نفسه شريكا يف اللعبة

ومن احلرج أن جيد الباحث العلمي نفسه بني موقفي تعاون وتغالب، وهنا قد يفقد التوازن فيميل إىل 

  . هذا حال املثقفني املسلمني املعاصرين لتلك األحداثكان مبا االنطواء واالنزواء، ور

حاولت أال رزايا، بل وجدت هلا فضائل ورذائل، فإين ووعلى الرغم من أين وجدت للمجلة مزايا 

  .تأثيمإىل إىل تعظيم وال أميل يف كتابيت 



 الـمـقـدمـة                                                                   ج

بأمسائه وإياه أسأل . ومن اهللا تعاىل أستمد الصواب، والتوفيق إىل ما يحظيين لديه جبزيل الثواب

، مسئولإنه أكرم . من الزيغ والزلل فهميمن اخلطأ واخلطل، و قلميأن يعصم احلسىن وصفاته العلَى 

  .وأعظم مأمول
 

  



  

جانب 

   نظرال

  



  
  

        

  
  
  

  
  

  

  اإلطار املنهجي 

     

  واإلجرائي للبحث        
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 املنهجي واإلجرائي يف إطار واحد، وفق ما جرت عليه العادة يف عدة نيدجمنا يف هذا الفصل اجلانب

ومما حفزنا أكثر هلذا الدمج هو تسهيل الرجوع إىل . جامعات أجنبية وعربية وجزائرية، منها جامعة اجلزائر
  .ب اإلجرائي من خالل ربطه باجلانب املنهجياجلان

أمهية الدراسة، وبينا  تناولنا يف هذا الفصل إشكالية البحث وتساؤالته،ففي اجلانب املنهجي 
ومن هنا حددنا جماالت البحث ، وحددنا . ووضحنا أهداف الدراسة، مث منهج البحث الذي اخترناه

   .املفاهيم
بعد ذلك أوضحنا كيفية . العينة ناطريقة انتقائنا املدونة واختياربينا أما يف اجلانب اإلجرائي فقد 

مجع البيانات نا املستخدمة يف أدواتوحددنا . مرحلة التنفيذ، منتقلني إىل الدراسة االستطالعيةقيامنا ب
 ه،تصميم، ومن ذلك سريورة البحث منذ البيانات وتفريغها ناأساليب وطرق ضبط، وكذلك وحتليلها

   .والصعوبات اليت واجهتنا فيه ،وسرد تقدمه
ونظرا للوفرة الكبرية اليت أوردناها من الدراسات املشاة فقد أخرناها إىل اية الفصل مع 

   .لدراسات املشاة يف موضوع الصورةا
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        : : : : الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    إشكاليةإشكاليةإشكاليةإشكالية ....1

من اليقيين أن مرحلة البحث عن إشكالية هي مرحلة فلسفية مبنية على نظر سابق يف بعض   
  .1انب العلمية واملعرفيةاجلو

أصدرا سلطات . حولية أكادميية ناطقة بالفرنسية) La Revue Africaine( )الة األفريقية(و
يف ) م1856إبريل  7(ولدت يوم  )اجلمعية(وهذه . 2 )اجلمعية التارخيية اجلزائرية(االحتالل من خالل 

الذي أصبح ) Maréchal RANDON() اندوناحلاكم العام؛ املارشال ر(اجلزائر العاصمة مببادرة من 
الرئيس الشريف (للجزائر هو بالقوة ) كل حاكم عام(كما أصبح من التقاليد أن ) الرئيس الشريف للجمعية(

الذي توىل عدة )BERBRUGGER( )أدريان بريبروجر(، أما الرئيس الفعلي األول للجمعية فهو )للجمعية
للمارشال ( )Maréchal CLAUZEL( م، كاتبا خاصا1835منذ  وظائف يف اإلدارة املدنية االستعمارية

وقد جاء يف قانوا أن اهلدف من . ، وحمافظا ملكتبة ومتحف اجلزائر، وعضوا يف اللجنة العلمية)كلوزيل
اجلزائر من العهد (إنشائها هو دراسة كل املعلومات املتصلة بتاريخ افريقية وال سيما املعلومات اليت م 

أستاذ حلقة )Louis BRESNIER( )لويس برينييه(ومن أعضاء اجلمعية ). اية العهد التركي اللويب إىل
، والثاين )مستشرقا(؛ وكان األول )Baron DE SLANE( )البارون ديسالن(اللغة العربية بالعاصمة و

ني املترمج(وقد انضم إليها فيما بعد عدد آخر من ). جريدة املبشر(ومشرفا على ) مترمجا عسكريا(
الذي توىل ) Colonel DENEVEUX( )العقيد دينوفو(و) مكارثي(واملدنيني منهم اجلغرايف ) العسكريني

 Colonel(، و)املتصرف املدين؛ روالن دي بوسيه(يف اإلدارة العامة، و) مكتب الشؤون العربية(

HANNOTEAU ()مسان، الذي كتب عن تاريخ تل) بارجيس(الذي كتب عن زواوة، و) العقيد هانوتو
) BUGEAUD( )بوجو(يف عهد ) الشؤون العربية(الذي توىل ) اجلنرال دوماس() Général DUMAS(و

  .كما عرفنا) املرأة العربية وخيول الصحراء(وهو مؤلف كتاب 
م، 1856ظهر عددها األول يف أكتوبر . كانت الة توزع جمانا على األعضاء العاملني واملراسلني  

ومن تارخيها . م1888ن، مث أصبحت جملة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر منذ مث أخذت تظهر كل شهري
ومتيزت . م1918سنة  294م، مث رجعت برقم 1918- 1914أا توقفت فترة احلرب العاملية األوىل 

إىل وفاته ) بريبروجر(وقد توالها . عهودها مبيزات رؤساء اجلمعية وميوهلم، وكذلك ميول كتاب اجلمعية
، )ويل(، و)أرنو(، و)ماسكري(، و)لويس رين(و) دي قرامون( توالها بعده آخرون مثل م، مث1869سنة 

  ). بيزان(و

، بل كانت تم مبوضوعات ختص الدول اإلفريقية اليت وحدها مل تكن موضوعاا ختص اجلزائر
املادة احتلتها فرنسا، فضال عن دول العامل عموما، ولكن املوضوعات اليت ختص اجلزائر زادت عن نصف 

اآلثار، مث التاريخ، مث اإلثنوغرافيا، مث : ميدانا هي) 20(مشلت ميادين الكتابة فيها أكثر من و .املنشورة

                                                 
1
  .128-124م، ص 1974، .ط. ، بريوت، جامعة بريوت العربية، دحممود زيدان، مناهج البحث الفلسفي. د 
 اخل...)اجليش األفريقي(و )اللجنة األفريقية(و )املطبعة األفريقية( ؛عندئذ، ومن مثة )اجلزائر(تعين  )فريقيةأ(كانت كلمة  2
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الفلكلور مع العادات والتقاليد واألساطري، مث الديانات واملعتقدات، مث القانون والتشريع، مث االقتصاد، مث 
لم األرصاد اجلوية، مث األدب واللغويات واللهجات، مث علم االجتماع، مث الدميوغرافيا، مث الزراعة، مث ع

التربية والتعليم، مث الفنون اجلميلة والثقافة، مث اهلندسة املعمارية واهلندسية املدنية، مث التراجم، مث اجلغرافيا، مث 
  . الرحالت، مث الفلك، مث التقارير، مث ملخصات الكتب، مث املنوعات

تمع اجلزائري مر عرب تارخيه الطويل مبراحل حامسة وواضحة، وكان له ولن خيتلف األقران يف أن ا
من رسم صورته أوىف إذ امتد إصدارها عرب  )الة األفريقية(وكان حظ . أثناء املرحلة االحتاللية واقع مييزه

 قرن وسبع سنوات، وال ميكن لعاقل أن ينتظر من كتب ونشريات وكتاب تلك الة ومؤلفيها أن ينظروا
  . إىل هذا اتمع نظرة متطابقة مع نظرة أهله

، سواء أكانت احتاللية أم )الة األفريقية(نظرة سابرة على ما خطت أقالم أن ألقيت وبعد 
صورة اتمع اجلزائري يف الة "فضول لدراسة  بنفسي، يف فترة االحتالل الفرنسي للجزائر، ثار جزائرية
   ".األفريقية

جتاه ما حييط ا من أحداث يف بيئتها املباشرة موقف ما لكل مؤسسة إعالمية أن من املقطوع به و
أو غري املباشرة، يتأثر مبجموعة كبرية من احملددات املتداخلة اليت تؤثر على شكل واجتاه التغطية 

ورا بسلسلة من لنوع من االنتقائية املتعمدة أو غري املتعمدة، مرلة املوضوعاتية، مبا يضمه ذلك من ممارسة ا
  .يف شكلها ومضموا النهائينيعالمية والبحثية اخلطوات واإلجراءات لتظهر املادة اإل

كان ال بد من رصد املتغريات املختلفة اليت تؤثر يف القائم باالتصال الفرنسي، واهتماماته وأولويات   
أساس أن القائم باالتصال يساهم  النشر اليت يتبناها وتصوراته عن اتمع اجلزائري، وحتليل كل ذلك، على

ة والوجدانية املختلفة لصورة اتمع اجلزائري، يف إطار هويته يبشكل رئيس يف تشكيل اجلوانب املعرف
االجتماعية وخلفيته الثقافية، مثلما تم الدراسة بالكيفية اليت تتفاعل ا أطر القائم باالتصال الفرنسي احملتل 

  .ترد يف التغطية البحثية بالة األفريقيةمع األطر البحثية حسبما 
وبعدما اطلعت على هيئة التحرير، من خالل استصحاب احلال يف حتريرهم الة، صار من البديهي 

 لألحداث، قد جند وصفا موضوعيا ؛ إذ يف تلك األجواء)كشف التحيز(لدي استبعاد البحث يف جمال 
ة اتمع لحمص تهغاي فادهنتوقع، يف الغالب، وجود احنياز  الوالظواهر التارخيية واالجتماعية، لكننا 

  ). جملة احتاللية(يف حمتوى ) التحيز االحتاليل(ورأيت أنه من حتصيل احلاصل أن أدرس  .اجلزائري

الة "(: مل تكن شاذة حينما قرأت ألحد املؤرخني اجلزائريني قولهتلك وجدت أن نظريت 
ة األخرى اليت صدرت أثناء االحتالل هي مجعيات هدفها منذ تكوينها كان خدمة واالت العلمي )اإلفريقية

ومقدس بني أعمال املستشرقني على إحكام السيطرة على اجلزائر  أساساإلدارة االستعمارية فهناك رابط 
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إذ  ،حىت عند الغربيني أنفسهم يف حبوث أكادميية منشورة يف فرنسا ذااهذه  مسلمتنابل وجدت  ."وأهلها
  . Patricia M. E. LORCIN(1) (باتريسيا لورسن(شهدت ا الباحثة 

تمع اجلزائريمن قة من هنا فضلت استكشاف ما جاء من أيقونات مفرلة  صورة ايف ا
صياغة املشكلة البحثية بناء على ما أتاحته الدراسات السابقة والدراسة ين ذلك من أمكنو. األفريقية

ابالت من بيانات، حبيث جتيب عن تساؤل رئيس، مل يتناوله التراث العلمي من قبل، االستطالعية واملق
  :وهي

  
  ؟)م1962-1856(اجلزائري يف الة األفريقية  اتمعما صورة 

  

  

  

        : : : : الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    ئلةئلةئلةئلةسسسسأأأأ ....2

وحتقيقا ألهداف الدراسة . متعددة" صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية"كانت تساؤالتنا عن 
   ).سؤاال 113(بلغن بقروعها اجلزئية هذا اجلهد البحثي لإلجابة على جمموعة من األسئلة،  سعى

  
  ؟"الة األفريقية"ما  :، لكنه ضروريسؤال غري مباشرثار هنا  - 2-1

  تفرعت عنه أسئلة ثانوية هي؛
  ؟هاومظهراألفريقية  الة حجمما 

  قية؟املستعملة يف الة األفري القوالب الفنيةما هي 
  ت الة األفريقة موضوعاا؟برزكيف أ

  .سؤاال من درجة ثالثة، ذكرا مفصلة يف االستمارة) 30(وقد تفرع عن هذه األسئلة الثانوية 
  

  

                                                 
1‘France's appropriation of Algeria's Roman past has traditionally been interpreted as a 

justification of its colonial activities in the area. However, the volume and variety of texts 
generated by the French on Rome's legacy suggest a more complex explanation. The French 
colonial academic literature traces the evolution of the France-Rome connection from the 
time of conquest to the post–Second World War period. It examines its differing guises 
under the military and civilian administrations and explicates its development from a body of 
knowledge that served as a referential guide to an ideology of regionalism and difference, 
which bound Algeria to France and effectively marginalized the Arabs and Berbers. The past 
"imagined" in this process became part of the foundational mythology of the colony and was 
thus incorporated into its "collective" memory’.  

Patricia M. E. LORCIN, Rome and France in Africa: Recovering Colonial Algeria's Latin Past, 
French Historical Studies, Duke University Press, Volume 25, Number 2, Spring 2002, pp. 
295-329 



  6                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

-1856(ما صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية : السؤال املباشر هوو - 2-2

  ؟)م1962

  تفرعت عنه أسئلة ثانوية هي؛
  ؟البشرية يف السكان وأعراقهم وقبائلهم ولغاماحلياة ما صورة 
  ؟احلياة األسرية واتمع النسوي ما صورة
  ؟احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري ما صورة
  ؟احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري ما صورة
  ؟احلياة احلضرية واملدن اجلزائرية ما صورة
  ؟نية يف اتمع اجلزائرياحلياة االقتصادية وامله ما صورة
  ؟احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري ما صورة

  ما صورة احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري؟
  ما صورة احلياة القانونية يف اتمع اجلزائري؟
  ما صورة احلياة اإلدارية يف اتمع اجلزائري؟

  ري؟ما صورة احلياة العسكرية واحلربية يف اتمع اجلزائ
  ما صورة احلياة الفكرية يف اتمع اجلزائري يف اتمع اجلزائري؟

  . سؤاال من درجة ثالثة، ذكرا مفصلة يف االستمارة) 86(وقد تفرع عن هذه األسئلة الثانوية 
  

  
        : : : : أهداف الدراسةأهداف الدراسةأهداف الدراسةأهداف الدراسة ....3

    :أهدافعدة تسعى الدراسة لتحقيق 

 ).م1962-1856( الة األفريقية التعرف على املوضوعات املثارة عن اتمع اجلزائري يف

التعرف على األشكال أو القوالب الفنية املصاحبة للقضايا املثارة عن اتمع اجلزائري يف الة  -  أ
  ).م1962-1856(األفريقية 

التعرف على أهداف املعاجلة األكادميية للموضوعات املثارة عن اتمع اجلزائري يف الة   -  ب
 ). م1962-1856(األفريقية 

 ).م1962- 1856(صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية مالمح التعرف على  -  ت

حتليل مسات هذه الصورة واجلوانب اليت تركز عليها، وتفسري مسات صورة اتمع اجلزائري  -  ث
 .كما تقدمها الة

 :يتفرع من اهلدف الرئيسي عدد من األهداف الفرعية أمهها -  ج

  .البحثية اليت يتم من خالهلا تقدمي اتمع اجلزائري يف الة األفريقية حتليل وتفسري األطر - 1- ج 
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الكشف عن مظاهر التباين يف اتمع اجلزائري، وانعكاسات ذلك على النظام البحثي  - 2- ج 
  .الذي تعكسه الة األفريقية

  
  
        ::::أهمية الدراسةأهمية الدراسةأهمية الدراسةأهمية الدراسة ....4

  :يف ضوء ما سبق ميكن بلورة أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية
أمهية التعرف على صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية، بسبب تزايد االهتمام بدراسات  –أ 

  .الصورة يف الوقت الراهن
ندرة الدراسات اجلزائرية اليت تناولت الدراسات األكادميية زمن االحتالل، إذ مل تعطَ الة  –ب 

لزمين الكبري الذي غطته هذه الة، على كافة املستويات األفريقية االهتمام الكايف على الرغم من اال ا
السياسية واالقتصادية والثقافية، باإلضافة إىل أمهية تفسري مضموا البحثي يف اإلطار الثقايف احمليط ا 

  .وتأثرياته على األداء البحثي واملضمون واجتاهاته، والسياسات العلمية والبيئة األكادميية
ة االجتاه احلديث يف دراسة الدول لصورها االجتماعية دف التعرف على ضرورة مواكب –ج 

  .مالحمها والعمل على تاليف اجلوانب السلبية ا
  
  

        ::::أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع ....5

  
  اخترت موضوعي هذا ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية؛

ن أسس علم فأما الذاتية فهي شغفي بالدراسات التارخيية ذات البعد االجتماعي كأساس ركني م
  .االجتماع

الة األفريقية مل توف حقها من الدراسة؛ إذ مل أجد فيها إال دراسة وأما املوضوعية؛ فهي أن 
واحدة سابقة، على الرغم من أا جملة أكادميية حتوي بضع مئات من الصفحات يف كل جزء من أجزائها 

حملتلة وخارجها، وجماالت اهتمامها موزعة عرب السنوية، فضال عن أن كتاا هم خنبة الباحثني يف اجلزائر ا
من (جاوز قرنا كامال عدة ختصصات علمية إنسانية واجتماعية، دون أن ننسى امتدادها الزماين الذي 

  . )م1962إىل  1856
تاريخ اجلزائر يف خمتلف (سلطت الضوء على عندما وجدا قد ) الة األفريقية(حتفزت لدراسة 

وتعد . اهتمت بنشر املخطوطات احمللية والعربية والوثائق األصلية، واوتة يف االهتمامدرجات متفب، )عصوره
خاصة و. "مكتبة تارخيية يف حد ذاا: ")Gustave MERCIER) (غوستاف مريسييه(ما يقول حسبجملداا 



  8                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

سانية عموما، زالت جماال بورا للبحث النقدي يف العلوم اإلن ال" الة اإلفريقية"ملا اكتشفت بعدها أن 
  .1إذ مل يستفد منها الباحثون اجلزائريون حق االستفادة ؛والتارخيية خصوصا

، وفق إطار منهجي يراعي )الة األفريقية(حتفزت لدراسة اجلانب االجتماعي واتمعي يف و
بطابع  وهاقد طبعا وكتارؤسائها بعض اخلصوصية التارخيية واالجتماعية للجزائر، عندما وجدت 

وهو من ) اميية يف علم االجتماعهبالنظرية الدورك(من املتأثرين ) دوتيه(رئيسها الالحق كان ف ؛ماهتماما
تنشر كتبا كاملة يف ) دوتيه(وكانت الة قبل . الكتاب الذين اهتموا بالعادات، والدين، واملرأة يف اجلزائر

الئه أن تتخصص الة يف الدراسات قرر مع زم) دوتيه(شكل فصول وحبوث مطولة، بصفة جمزأة، ولكن 
حبوث مذكرات (واملقاالت، أما البحوث املطولة يف شكل كتب فتنشر دفعة واحدة منفصلة حتت عنوان 

أي ال تتوقف ) بالنشاط العلمي من أقدم العصور إىل يومنا هذا(، كما أصبحت الة تم )اجلمعية التارخيية
تاريخ (ميدانا لدراسة  )دي قرامون) (DE GRAMMONT(قه سابجعلها و .2عند اية العهد التركي

األدب (أستاذا لكرسي ) فانيان) (FAGNAN(وكان الكاتب العام . الهتمامه هو ذا املوضوع) اجلزائر
) ويل(وساهم ). األدب العريب والتاريخ العريب(يف مدرسة اآلداب فجعل الة تم بالترمجة عن ) العريب

 Edmond(توىل الكتابة يف اجلمعية كل من ) بيزان(ويف عهد ). دراسات األثريةال(يف قسم ) غزال(و

DOUTTE) (يف ) الدراسات العربية والتارخيية(على التوايل، ومع ذلك فإن ) جورج إيفري(و) إدمون دوتيه
 George) (جورج إيفري(أما . أيضا) لآلثار(مل تضعف، ولكنها تركت مكانا بارزا ) الة األفريقية(

YVER (اذا متخصصا يف فقد كان أست)للجزائرالتاريخ االحتاليل  .(  

  
  

        ::::صعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحث ....6

قسنطينة، سطيف، عنابة، باتنة، بسكرة، (بعد حبث وتنقيب يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية 
لها ، ك3مكتبة بومبيدو، ومكتبة معهد العامل العريب، ومكتبة جامعة باريس (، واملكتبات الفرنسية )اجلزائر

، وبعد سؤال )بباريس، ومكتبة جامعة بوردو، ومكتبات جامعات ليون الثالثة، فضال عن املكتبات العامة
بعض الزمالء من األساتذة اجلامعيني التونسيني أيضا؛ مل أجد سوى دراسة واحدة على شكل رسالة 

وقد توقفت الدراسة . كتباتماجستري، تناولت الة األفريقية، مكتوبة بالفرنسية، لكن يف علم اقتصاد امل
علما أنين من جهيت مل أجد . م، وذكرت الباحثة أنه آخر ما صدر من الة1961عند الد الصادر سنة 

من خالل مكتبات ديوان املطبوعات اجلامعية يف مركزه بالعاصمة (يف اجلزائر  1962الد الصادر عام 

                                                 
يف عشرة جملدات، تعاجل موضوع  ،من موسوعة كاملة) إحالة 35(فهذا أحد املؤرخني اجلزائريني مل يشر إليها إال يف  1

سعد اهللا، تاريخ  القاسمأبو : انظر .مرة) 153(تاريخ اجلزائر الثقايف، بينما بلغت إحاالته على جريدة املبشر 
  .)املبشر، الة اإلفريقية(فهارس ، ال9ج ، )1998(، 1ايف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، طاجلزائر الثق

 .1924، اجلزائر، 1921-1882ن بفيا، الة اإلفريقية، مقدمة الد اخلاص بالفهارس لسنوات جا 2
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. فصورته هناك) مكتبة جامعة بوردو(بل وجدته يف  ، وال يف باريس،)ويف عدة واليات جزائرية أخرى
وتقول الباحثة أن كل األعداد وجدتها بأرشيف والية قسنطينة، لكين عندما قصدت اهليئة نفسها، مل 

ويف السنوات الثالث  .يسمح يل بإخراج أي عدد، مع أن التصوير غري متاح إال يف حدود ضيقة جدا
سية يف وضع بعض أعداد الة األفريقية مصورة يف بعض مواقع الشابكة األخرية بدأت بعض اهليئات الفرن

لتيسر على القراء ترتيلها واقتناءها، وكان الترتيل شيئا فشيئا، حىت صارت معظمها متاحة على شكل مصور 
  .ومضغوط، ساعة كتابة اللمسات األخرية يف هذه الرسالة

إضافات أن األمر ال يزيد على  يل إيلّوع، وقد خملوضاعلى إعداد بعد مجع جملدات الة أقبلت و
منه أبواب وشعب ما  يفلما بدأت أعاجل جوانب املوضوع تفتحت عل ،، ال يف اجلوهربسيطتغيري منوعة و

 حار فيهنت يحف ههامم ،هعدوب ،هوبإزائ ،قبلهو ،كانت يومئذ يف احلسبان، وبدا يل الدرب طويال عريضا
  .القَطا

اإلعداد والكتابة بضع سنني أتقدم بالدراسة والبحث صاعدا مع الزمن أريد أن ال وقطعت يف 
وأحتدث عن مستوى القراءة فيها من خالل  ،ج عليهايعرتدون وضوع تفوتين حقبة وال ناحية من نواحي امل

ومل  .آلفاقالعلمية املنطلقة منها، حىت اتسع يب اال، وتراحبت اجلوانب وابحوث الترمجة والتركيز على ال
أجد عندها بدا من إعادة النظر يف احلقبة التارخيية اليت يتناوهلا البحث، فعدت إىل أستاذي املشرف، فكانت 

  .املوافقة على ذلك حافزا جديدا على التركيز على اجلوانب املهمة من املوضوع وحماولة إيفائها ما تستحقه
، 1وفق ما يتطلبه البحث شتات املادةوأحسب أين بعملي هذا قد سددت بعض الفراغ، فجمعت أ

وكنت حريصا على أن أضع مواد البناء قبل الشروع يف العمل، فاقتضى مين ذلك  .ورمست املسار العام
وفهارس  التراجم والرحالتالتاريخ وبضعة أعوام، أمجع اجلذاذات وأسجل يف املذكرات، وأقرأ يف كتب 

ارخيية واألدبية وكتب الطبقات املختلفة ويف بعضها املطوالت اليت ، وأقوم جبوالت واسعة يف املكتبة التلةا
ست معه املواد األولية جاهزة على كثرا متقع يف جملدات، وأضم ذلك كله إىل ما جتمع عندي مما أ

  .ووفرا وتنوعها
مث أخذت أعيد النظر يف التصميم األويل الذي كنت وضعته للبحث غداة اقتراحه وتسجيله متبعا 

املنهج "، ومراوحا بينه من حني إىل آخر وبني "املنهج التارخيي"وفق بنائه وترتيب أبوابه وفصوله ومباحثه  يف
  .وذلك حسب ما متليه طبيعة البحث يف جوانب املوضوع" االستقرائي
  

  
        ::::البحثالبحثالبحثالبحثهج هج هج هج اااامنمنمنمن ....7

  :استخدم الباحث عدة مناهج للوصول إىل غايته، وهي

                                                 
1
- 44هـ، ص 1426=م2005، .ط. عبد الرمحن عمرية، أضواء على البحث واملصادر، بريوت، دار اجليل، د. د 

46.  
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  : المنهج الوصفي - 7-1

يستخدم "ألنه املنهج الوصفي ، ولذلك اختار الباحث ن نوع الدراسات الوصفيةهذه الدراسة مإن 
مفهوم البحث "ويرتبط . 1"خباصة اإلعالميةعموما يف البحوث السلوكية واالجتماعية ومنها البحوث 

 إىلوحتليلها وتفسريها بغرض الوصول  واآلراءوالظواهر واملواقف  األحداثالوصفي بدراسة واقع 
  .2"تطويره أواستكماله  أوحتديثه  أولتصحيح هذا الواقع  إمامفيدة، استنتاجات 

وقد استعنت مبجموعة من األدوات املكملة للمنهج الوصفي، وإن كانت هذه األدوات قد تعد 
  .هي األخرى مناهج حبد ذاا

  
  
  : "المسح"أداة  - 7-2

يرجع أوال إىل كثرة والواقع أن هذا االختالف . ضمن املناهج )املسح(من الباحثني من ال يعد 
التارخيي واملسحي، وثانيا، لكون : االجتهادات الناجتة عن القصور املالحظ يف كل من املنهجني التقليديني

املنحى، املنهاج أو (يف حد ذاته قد استعمل ليدل على عدة معاين خمتلفة السياقات وهي ) املنهج(مصطلح 
دف البحث، طريقة إجراء البحث، وسيلة مجع البيانات، اخلط، العمليات العقلية اليت تؤدي إىل حتقيق ه

بعضها ناتج عن ) أسلوب مجع البيانات، اجتاه الغرض من البحث أهو وصفي أم برهاين، مسلك البحث
  .3خطأ الترمجة من اللغات الغربية وبعضها اآلخر ناتج عن تقليد االختالف الواقع أيضا يف الكتابات الغربية

 أو األحداثجمموعة من  أوموقف  أواحلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة دراسة "تضمن املسح يو
  .أحد املناهج الرئيسة اليت تستخدم يف البحوث الوصفيةوهو . 4"األوضاعجمموعة من 

ومسح املرجعية النظرية اليت لة األفريقية، الباحث للحصول على املعلومات اخلاصة باه استخدم
  .تهعلمية والتارخيية ملوضوع دراستؤسس لفهم اخللفيات ال

  
  
  ): Content Analysis" (تحليل المضمون"أداة  - 7-3

                                                 
  110، ص 1986لو األمريكية، ، مناهج البحث االجتماعية واإلعالمية، القاهرة، مكتبة االجنعمرنوال حممد  1
  .223، ص1983احملتوى يف حبوث اإلعالم، جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع،  حتليلحممد عبد احلميد،  2
3
، ص .ت. ، د.ط. فضيل دليو، أسس البحث وتقنياته يف العلوم االجتماعية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، د. د 

41.  
 84، ص1962س البحث االجتماعي، القاهرة، دار الفكر العريب، مجال زكي والسيد يس، أس 4
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أي ‘ فهمت ما تضمنه كتابك’و. (...) كل شيء جعلته يف وِعاء فقد ضمنته إياه: (...) ضمن"
 .1(...)"أي يف طيه ‘ أنفَذته ضمن كتايب’و. ما اشتمل عليه وكان يف ضمنه

هو شكل للتعبري عن مضامني : "بقوله) Content) (Contenu(املضمون  )لور يرتو فيبليس(عرف 
 اليت البحثية األساليب أحد"بأنه ) BERELSON) (برييلسون(وعرفه  .2"اجتماعية وسياسية واقتصادية

) برييلسون(ويعرفه  .3"وكمياً منتظماً موضوعياً وصفاً الصريح أو الظاهري احملتوى وصف يف تستخدم
أسلوب يف البحث ميهد يف وصف املضمون الظاهر لوسائل االتصاالت وصفا موضوعيا، "إنه : أيضا بقوله

، )م1949(عام ) لسويل(ومن بني التعاريف األوىل لتحليل املضمون ما وضعه . 4"منتظما وكميا
، اليت تشدد على أمهية التحليل الكمي القابل للتحقق جتريبيا، وحتليل )م1949(عام ) الزارسفيلد(و

وقد جرى التشديد على هاتني . املضمون الظاهري، على أما من مميزات ومتطلبات هذا النوع من احملاولة
هو ): "ديكسون. ب. بول( هعرفو. الصفتني بشكل متكرر يف بعض التعاريف الالحقة لتحليل املضمون

 .6"متلقني معينني هو رسالة معينة تستهدف": )حممود مزيد( هعرفو .5"دفاع عن فكرة ما أو رفض هلا
هو املعىن الذي ): "سوزان القليين( تهعرفو .7"هو احملتوى الظاهر ملادة االتصال): "مصطفى محدي( هعرفو

                                                 
  .161م، ص 1985حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، بريوت، مكتبة لبنان، ط  1
ص م، 2000، القاهرة ،الس األعلى للثقافة ،ترمجة وجيه مسعان عبد املسيح، التلفزيون يف احلياة اليومية، لورنزو فيلبس 2

26 ،89  
 34نوال حممد عمر، مصدر سابق، ص  3
  : لإلطالع بتوسع، انظر على سبيل املثال 4

B. BERELSON, Content Analysis in Communication Research, New York, Free Press of Glencoe, 
1952. Bernard BERELSON, Content Analysis in Communications Research, University of 
California Press, Macmillan Pub, 1971, p. 125 
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 هواملضمون "، و1"سواء كانت تتناول مواضيع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية اإلعالميةتضمه املادة 
 أو الفكرية اخللفية الكتشاف أسلوب" بأنه لدخيلوا اجلزويل فهوعر .2"املعىن الذي خيلع على الرسالة

  .3"اإلعالمية الرسالة منها تنبع اليت العقائدية أو السياسية أو الثقافية

يقدم للمتلقي موضوعة ما بشكل رأي أحادي أو  إعالمينه نص إ" ):املضمون(الباحث يعرف و
  . "بآراء جمتمعة أو خمتلفة

؛ فمنهم من يرى أنه منهج قائم بذاته، )املضمون/ ل احملتوىحتلي(وقد اختلفت نظرة الباحثني بشأن 
ومنهم من اختذ فيه مناحي جديدة، وابتدع به عدة . ومنهم من يرى أنه أحد أدوات املنهج الوصفي

 املواد حتليل يف تستخدم اليت البحثية األساليب أحد" 5 )كربندورف كلوز( نظر يف وهو .4اجتاهات أبكار
 إعادة حالة يف ومطابقة ،)Valid( صحيحة واستنتاجات استدالالت إىل صلالتو دف اإلعالمية املواد

  Replicable("6( التحليل أو البحث

إن حتليل املضمون، كطريقة حبث، نشأ وتطور، تارخييا، استجابة لعدد متزايد من التساؤالت 
ا جديدة مع تبدل والتقوميات النقدية لوسائل االتصال، وهي تتغري كثريا على مدى السنني لظهور قضاي

) لزارسفيلد(، )LOSSWELL) (لُسويل(كان اهلداف األصلي حسبما وضعه الرواد األوائل و .7الظروف
)LAZARSFELD(و ،)بريلسون) (B. BERELSON ( هو مجع مسائل ميكن قياسها، وميكن التحقٌق منها

ملتخذة من صانعي السياسية موضوعيا، من نتاج الدعاية النازية، واستنتاج دالئل منها بشأن القرارات ا
والفرضية األساس . 8األملان، أو اليت كانوا يفكرون ا، حول الظروف املادية أو النفسية السائدة يف أملانيا

الكامنة وراء هذا النمط من حتليل املضمون، هي أن التكرار لرموز الفئات املختلفة يف نتاج الدعاية، 
  .ة ذلك النتاج، والذين ال يالحظان فورا يف ظاهر األمريكشف عن معلومات كثرية ختص منط وطبيع

                                                 
جملة كلية ، ماعية السائدة لدى الشباب املصريانعكاس مشاهدة القنوات الفضائية على االجتاهات االجت، سوزان القليين 1

  143ص م، 1997، جامعة املينيا ،اآلداب
  .52أمحد زكي بدوي، مرجع سابق، ص . د 2
 دار الرياض، االجتماعية، والعلوم التربية يف البحث طرق الدخيل، الرمحن عبد حممد اجلزويل، احلبيب عبد احلفيظ عبد 3

 .185 ص ،2000 للنشر، اخلرجيي
4 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Coédition: Paris, Dalloz, et Liban, Delta, 

Delta, 1996, pp. 575-578 
5 Rusty CAWLEY, How to add value to the media, Boston, Library of Science, 2001, p. 12  

 102مجال زكي والسيد يس، مصدر سابق، ص 6
7 J. HARTLEY, Understanding the News, London, Methuen, 1982, p. 25  
Roberto FRANZOSI, Content Analysis; SAGE Benchmarks in Social Research Methods series, 

Sage Publications, Four volumes, 2008, p. 68  
8 J.D. HALLORAN, ‘Mass Media and Race: A Research Approach’, in: Race as News, London, 

Vol. 188, 1989, p. 18 
Randy HODSON, Analyzing Documentary Accounts, London, Sage, 1999, p. 49  
D. C ANDERSON and W.W. SHARROCK, “Biasing the News: Technical Issues in Media 

Studies, Sociology, Vol. 13, N° 3, 1979, p. 48 
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على أن حتليل املضمون كفرع من فروع املنهجية، أو كأسلوب تطبيقي خاص، مل يقتصر على  
فقد شهد تارخيه حماوالت متواصلة من علماء االجتماع " منوذج التكرار"ذلك النموذج األصلي املسمى 

احلصول على بيانات موضوعيه، وموثوقة، وسليمة لغرض  لتحديد وصقل إجراءات التحليل، بقصد
إن األدبيات املذكورة آنفا تشري إىل حوار متطور بني التحليل املوضوعي والذايت، والظاهري  .التعميم
  .والباطين

أسلوب فين منتظم لتحليل مضمون : "أما الذين حنوا هذا املنحىن، فإن حتليل املضمون عندهم هو
اوهلا؛ إنه أداة املالحظة وحتليل مسلك وسائل االتصاالت الظاهري اخلاص بوسائل الرسالة وطريقة تن

، ألنه يشري إىل طريقة تناول الرسالة )برييلسون(وصيف أوسع من توصيف ومع أن هذا الت .1"منها
، )برييلسون وزمالءه(إن  .2الرئيس) برييلسون(كموضوع مناسب للتحليل، ولكنه يتبع أساسا خط 

الرئيسة هلذا األسلوب من البحث، وقالوا إن حتليل املضمون جيب أن " العلمية"فوا املتطلبات شخصوا وعر
على أن تعاريفهم ليست وافية وذلك . يكون موضوعيا، كميا ومنتظما، وذا يكونون قد قاموا ببداية قيمة

ي ملضمون وسائل الكم - ريألا مل تفصل بصورة كافية، بل اقتصرت يف تطبيقها على احملتوى الظاه
حتليل املضمون الذي وضعه ) ROSENGREN) (روزنغرن(، مثال، هاجم )اسكندينافيا(ففي . االتصال

مثلٌ على الفلسفة الوضعية الساذجة اليت تتميز بالتقديس األعمى "هجوما قويا على أساس أنه ) بريلسون(
يستند إىل حد ) برييلسون(ون الذي وضعه وحتليل املضم. 3"لألساليب التطبيقية الكمية وباالفتقار للنظرية

ما على ما استحوذ على رواد علماء االجتماع األوائل من استعارة منهجهم من منهج العلوم الطبيعية 
وعلى الرغم مما حيتويه هذا النموذج قيمة للحصول على الدقة . والفيزيائية، وذلك إلضفاء الشرعية عليه

فإنه ينبغي لنا عدم اتباعه إىل حد استبعاد مناذج :  من املضمون االتصايلوالضبط واملعرفة املنتظمة لنوع معني
  ). Latent Qualitative Content(حتليل بديلة تستكشف جوانب املضمون النوعية الكامنة 

هذه النماذج األخرية كانت موضوع النقاش الذي جرى يف االجتماع الدويل للباحثني املتخصصني 
حيث دان املشاركون باإلمجاع  -،"أكرب اجتماع من نوعه يعقد على اإلطالق" يف حتليل املضمون؛ وهو

الظاهري ملضمون وسائل االتصال ألنه ال يكفي لفهم مضمون وسائل االتصال  -تقريبا؛ املوقف الكمي
  . 4هذه، ودعوا إىل مدخل أكثر مرونة

بل أخذ يهتم بصورة  ظاهرية، - وهكذا مل يعد حتليل املضمون مقتصرا على إنتاج بيانات كمية
  . متزايدة بتحليل معاين الرسائل االتصالية الكامنة، فضال عن معانيها الظاهرية

                                                 
1 Pool DE SOLA, Trends in Content Analysis, Urbana III, University of Illinois Press, 1959, p. 98 
2 BERELSON, Ibidem, p.18. Kimberly A. NEUENDORF, The content analysis guidebook, 

Thousand Oaks, CA., Sage, 2001, p. 84 
3 R. W. BUDD, R. K. THORP.and L. DONOHEW, Content Analysis of communication, New 

York, Macmillan, 1967, p.2  
 املؤمتر السويدي األول عن حتليل املضمون وكذلك يف املؤمتر السكندنايف الذي تاله، جرى التشديد أيضا على اجلمع يف 4

 .اانظر الكتاب املخصص لتحليل املضمون يف سكندنافي. وبني األمناط األخرى األوسع نطاقا) بريلسون(بني مدخل 
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الكامنة مل يكن مستخدما قبل  -وهذا ال يعين بالطبع أن حتليل املضمون القائم على منوذج النوعية
م، وذلك حني قام 1959م هذا املؤمتر، بل يعين أنه، يف الواقع، يعود استخدام مثل هذا األسلوب إىل عا

جورج باستكشاف الفروق بني املداخل الكمية والكيفية منها مبنيا فائدا ومرونتها وإنتاجيتها يف عدد من 
) HOLSTI() هولسيت(وبعد ذلك بعشر سنني، قام . 1)حتليل الدعاية، وعلم النفس السريري: مثل(احلقول 

إمكانية قيام الباحث مبعاجلة السمات الكامنة يف مضمون ، وذلك بأن أدخل يف تعريفه )جورج(بتأكيد آراء 
أي أسلوب حبث يرمي للخروج باستدالالت عن " :وسائل االتصال، فصار حتليل املضمون بالنسبة له هو

ويف الفترة األخرية، وضع  .2"طريق تشخيص صفات حمددة للرسائل تشخيصا موضوعيا ومنتظما
سنا ودقيقا عن حتليل املضمون يضاهي هذا، إذ يقول عن تعريفا حم) KRIPPENDORFF) (كريبندورف(

الظاهرية وبني أولئك  - وميكن القول بوجه عام أن يف النقاش اجلاري بني املدرسة الكمية"  :حتليل املضمون
األمربيقية من جهة، / بني الوضعية الذين يطبقون النموذج األوسع يف التحليل، وهو يف األساس نقاش

األمربيقية يف العلوم /وعلى ما يبدو، فان التحليالت الوضعية. ين اجلدد من جهة أخرىواملنظٌرين الناقد
االجتماعية، هي حتليالت تالقي قبوال على نطاق واسع، وذلك ملا حيتله العلم الدقيق التجرييب من مكانة 

نه ال يساهم اثر حمدود أل -هو على املدى األبعد - على أن أثر مثل هذا البحث. عالية يف أذهان الناس
  ".جوهريا يف فهم أوسع، بل يقتصر على تعريف ظواهر قابلة للمالحظة السهلة والسريعة وتوكيدها فقط

إننا، من جهة، أمام نظرية ماركسية " :هذا النقاش على النحو اآليت) بريين سبستراب(ص ولقد خل     
ري ومل تكن نتائج ذلك مفهومة نقدية متطورة ومنهج حبث حيتويان على قدرة كبرية على الفهم والتغي

ومن جهة أخرى لدينا نظرية وضعية . بسهولة، بل وحىت اعتربت غري موثوقة وأتفه من أن تستدعي جوابا
وقد (وقد حازت نتائجها على احترام كبري ألنه . ومنهج حبث على صلة وثيقة باألسلوب االمربيقي الكامل

ينقدا املعرفة بشأن كميات كبرية من البيانات، وألن يكون هذا هو السبب الرئيس ميكنهما أن حيلال و
  .3"الطرق املتبعة تتفق مع املفهوم التقليدي للعلم

 -املاركسي"يلقي الضوء على املداخل املتعارضة، إال أن قوله عن البحث) سبستراب(ومع أن حتليل    
ظر لوفرة ما كتب استنادا إىل بأنه ينظر إليه كبحث غري موثوق وتافه ال ميكن تربيره، وذلك بالن" النقدي

انه مدخل استخدم أساليب حبث كمية وكيفية معا وأظهرت . هذا املدخل الواسع يف السنوات األخرية
على أننا يف الوقت عينه، ال . 4وضعها كثريون النتائج سالمته وشرعيته، كما يتضح من الكتابات اليت
  .5النتقاد وخال من النواقصجنادل بأن هذا التحليل للمضمون هو حتليل مصون من ا

                                                 
1 K. E. ROSENGREN, Op. Cit., P.12 
2 Robert Philipp.WEBER, Basic content analysis, Newbury Park, CA., Sage, 1990, P.54 

ول عن حتليل املضمون وكذلك يف املؤمتر السكندنايف الذي تاله، جرى التشديد أيضا على اجلمع يف املؤمتر السويدي األ 3
  :ألمناط األخرى األوسع نطاقا، انظر الكتاب املخصص لتحليل املضمون يف اسكندنافيابني مدخل برييلسون و بني ا

 ROSENGREN, Op. Cit., P.65 
 Pool DE SOLA, Op. Cit., P.68: انظر 4

5 HOLSTI, Op. Cit., P.14, 21  
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انه على كل حال، أسلوب حبث ميكن أن يقدم تفهما مفيدا وسليما لعملية االتصاالت عموما، 
والصحافة خصوصا، بشرط أن يستخدمه الباحث مستعينا بنظرية صرحية يف وسائل االتصاالت يكون 

نه منهج نافع يف التحليل، طاملا التزم للجوانب اإلحصائية والكمية من حتليل املضمون عالقة مباشرة ا، وا
) الدقة(و) التركيز(و) الشمولية(الباحث بالطلب األساسي للتصنيف خالل حبثه، وذلك الطلب هو؛ 

فضال عن ذلك فان الدعوة لالستخدام املرن للمداخل الكمية والكيفية ال تعين ضمنا أا تؤلف ) الكفاية(و
ينبغي أالٌ يفترض بأن الطرق الكيفية هي " :نا على النحو األيتأساليب حبث لتحليل املضمون تلخيصا حس

فالعالقة بينهما هي عالقة دائرية، . طرق عميقة النظر، والطرق الكمية جمرد طرق آلية لتدقيق الفرضيات
  ".تثري كل منهما األخرى

ن فحسب، دو) حتليل احملتوى الظاهري(وأقصد به . وقع اختياري على حتليل احملتوى كمنهجو
، إال من باب التعريج حبيث أُشم وال أَروم، نظرا ألن نتيجته حتصيل حاصل، ما 1)حتليل احملتوى املستتر(

مكشوفة وواضحة، وأن من أبرز مؤشراا أا صادرة عن هيئة استيطانية ) أيديولوجية الة(دامت 
  .وعسكرية احتاللية يف بلد وقع عليه االحتالل

من الد رقم (، مسحيا، عرب كل جملداا )الة األفريقية(قوائم حمتويات  أقصد به هنا ما جاء يفو
وأستعني، يف ). 106إىل  01من الد (م 1962م إىل غاية 1856، منذ عام )106إىل الد رقم  01

إن املنهج  .حتليل موضوعات تلك القوائم، ببعض ما جاء يف متون البحوث املنشورة ا، لتوضيح الصورة
صورة اتمع اجلزائري يف الة (لـ ته يف حتليليتخدماسلتحليلي الدائري بالذات هو املنهج الذي ا

   ).األفريقية
حتليل  طريقةاستخدم الباحث  ،ولغرض احلصول على نتائج حمددة ومكممة لتساؤالت البحث

   .الة املذكورةحتليل العينة املفحوصة من القائمة على  املضمون
ول الباحث التعرف على اتمع اجلزائري يف الة األفريقية والتعرف على أسلوب ومن هنا حا

املعاجلة والتناول، وذلك للوقوف على الصورة الذهنية اليت حتاول املادة البحثية تشكيلها لدى القارئ عن 
  .اتمع اجلزائري سلبا أو إجيابا

  
  
 :التاريخي أداة التحليل  - 7-4

، خاصة بعدما اطلعت على دراسات معاصرة جنحت يف جانبه االجتماعياعتمدت املنهج التارخيي 
الـة  "الـواردة يف  (وهلذا حاولت أن أنتقي من أحداث تاريخ اجلزائر  .2يف مجع التاريخ مع دراسة اتمع

                                                 
1
حراوي وآخرون، اجلزائر، بوزيد ص: تدريبات عملية، ترمجة: يف العلوم اإلنسانية العلميموريس أجنرس، منهجية البحث  

  .222-218 م، ص2004دار القصبة للنشر، 

2
  .م1985، .ط. ية للنشر والتوزيع، دواتمع يف عصر الراشدين، بريوت، األهل السياسةإبراهيم حركات،  
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، مـا يصـلح   )، منذ العهود الغابرة إىل سنة توقف الة عن الكتابة كآخر حلقة تارخيية للمدونة"األفريقية
ورمبا أكون قد غـريت، إىل  . لتحليل سوسيولوجي أكثر مشوال واستغراقا لبعض احلقائق االجتماعية" مادة"

أنـه   ،من الناحية اإلجرائية ،حد كبري أو قليل، مرتكزات التحليل اليت اعتمدت عليها، ومع ذلك وجدت
أن حنصل على طريقة يف التحليـل   بإبراز األطر املرجعية للحضارتني األمازيغية واإلسالمية يف اجلزائر، ميكن

  .السوسيولوجي العام عندما نتناول وقائع عرضها، تارخييا، اآلخر عنا بصيغ خمتلفة
بينت املنهجية التارخيية، املطبقة على اتمع مبختلف أنساقه، جـدارا العلميـة بـني خمتلـف     

التعسف يف األحكام وضعف مصداقية  ذلك أن الفصل بني اتمع وتارخييته كثريا ما يؤدي إىل. املنهجيات
هذه الوضعية املعرفية نكاد نقول بأا أصبحت من املسلمات، ألا تستند إىل نظرة حتليلية تكاملية . النتائج

وكثري مـن علمـاء االجتمـاع اعتمـدوا يف     . مترابطة تتجاوز التخصصات القائمة يف العلوم االجتماعية
 صياغة نظريام، وعقد مقارنام، باالستناد إىل األحداث التارخييـة،  تأسيسهم لعلم االجتماع، وبالتايل يف

  .1ابن خلدون، وكومت، وماركس، وفيرب، ودروكهامي: أمثال الرواد األوائل
مـا بقـي    2إن احلوار بني التاريخ وعلم االجتماع يبقى ضروريا ومفروضا على علماء الطـرفني 

ة املؤرخني أنتجت أصنافا خمتلفة من التاريخ ومدارس يف العصـر  ونظرا ألن عقلي. 3العلمان بصفهتما احلالية
  . ، وظهرت لديهم تفاسري متباينة4احلاضر

على تعامل التاريخ مع الزمان واملكان، وتفاعله مع األحداث وسري األعالم، نهج قد برهن هذا املل
ق للباطل، ومعاينته مناضـلة  وحفاظه على التجاذبات املستمرة بني الشرائع والسياسات، وشهوده مغالبة احل

إن هذه الثمرة وليدة علم ممتد، وفلسفة ال حتد، وفكـر  . العدل للجور، وحضوره مبارزة الصحيح للخاطئ
ـ   . مقدام ال يرتد مون خطـى  وعلى هذا األساس يأخذ دارسوه العربة، وينتفعـون بـاألمثوالت، ويترس

   .5االنتصارات، ويستشرفون آفاق املستقبل
هج التارخيي أنه مر مبراحل رواية اخلرب، بدءا بنشأة الروايـة وتطورهـا ومصـادرها    وقد أثبت املن

مثلما مر مبرحلـة نقـد   . ومراحلها وشروطها ومراتب حتملها وأدائها، فتميز بسماته وأصوله املعروفة اليوم
علـى يـد    التعديل، وعوامل ذلك وأسبابه، ونقد املضمون، ونقد املنتواخلرب ابتداء بأصول قواعد اجلرح 

  .، وتأصيل خطوات منهج املسلمني يف ذلك، ومتيز املدرسة األوربية عنها بعد ذلكاملدرسة العقلية

                                                 
1
ص  م،1990، .ط. االجتماعي يف الدولة العباسية، تونس، دار العارف للطباعة، د الصراع حممد جنيب أبو طالب،. د 

13.  
2 Madelaine GRAWITZ, Op. Cit., pp. 382-383. 

3
  .114م، ص 1981، 1علي منر ذياب، بريوت، دار احلداثة، ط : ل م دروبيشييفا، السوسيولوجيا والتاريخ، ترمجة 
  .68، 55، 24م، ص 1982، 2طريف اخلالدي، حبث يف مفهوم التاريخ ومنهجه، بريوت، دار الطليعة، ط . د 4
5
، 45، 33، 21، 11م، ص 1983، 2، الفكر التارخيي يف اإلسالم، بريوت، دار األندلس، ط شرارةيف عبد اللط 

59 ،69 ،85 ،95 ،101 ،107.  
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وقد اختط هذا املنهج لنفسه نظرية وتطبيقا يف نقد اخلرب سواء أكان دينيا أم تارخييا أم أدبيا أم غري 
  .ذلك

اضي اتمعات، يف فهـم  دارت مناقشات طويلة منذ مطلع القرن العشرين عن جدوى دراسات م
من نقد، أا أمهلت التـاريخ،   )يةزالبنائية الوظيفية البارسون(ولعل أهم ما وجه إىل . وحتليل اتمع املعاصر

  .فعجزت عن فهم التغيري أو أي شيء يتصل بدينامية اتمعات واحلياة االجتماعية
وذلك بالقياس إىل سنني مضت، حول  نفسهاوال أعتقد أن اجلدال مازال حمتدما حىت اليوم باحلدة 

أمهية حتليل التطور التارخيي العام، أو تطور تاريخ جمتمع معني، أو حىت ظاهرة من ظواهره؛ فقـد أصـبح   
دون  عومن أجل ذلك ال تستقيم أي دراسة يف علـم االجتمـا  ". اتمع ظاهرة تارخيية"مستقرا تقريبا أن 

دوا يظل الفهم ناقصا، والتحليل يصري فاقدا للشمولية من خالل تتبـع  االلتفات إىل أبعادها التارخيية اليت ب
وهو التناول الذي مييز علم االجتمـاع عـن غـريه مـن العلـوم      . تشابك العوامل املؤثرة يف أي موقف

  .االجتماعية
وال أحتاج هنا إىل القول بأن مدخل علم االجتماع املتميز بانفتاحه على التاريخ، وإدراكه العميق 

فعالية تعدد العوامل يف التفسري، جعله يقترب من الصدق يف تقدمي احلقيقة، بعيدة أكثر مـا ميكـن عـن    ل
  . التحيز، وجعله كذلك أكثر موضوعية وأعمق فهما للدينامية اليت تتميز ا جمتمعات اإلنسان

قط علـى  وهلذا وجد دارس علم االجتماع، بأنه عندما يدرس جمتمعا أو أحد ظواهره، باالعتماد ف
ما يسمى باملعطيات اإلمبرييقية، يتوصل إىل جمموعة اجتاهات أو أشباه حقائق مقطوعة الصـلة بالعوامـل   
احلقيقية، اليت أوجدا أو أنضجتها، خصوصا وأنه يعلم أن كل بناءات اتمع الوظيفية، وإن كانت نبـدو  

رب قرون مضت، يف هـذا اتمـع أو   على هيئة معينة اآلن، إال أا هي نفسها وجدت قبل ذلك ،ورمبا ع
  .جمتمعات أخرى يف كل أحناء العامل

ومن هنا أصبح البحث يف التاريخ والرجوع إليه واستشارته مسألة ضرورية ال يسـتقيم البحـث   
، ولكن السؤال اآلن كيف سريى علم االجتماع، خصوصا وأنه ال ميكن اللجـوء إليـه، حماكيـا    1بدوا

بالتفاصيل الدقيقة للوقائع، دون حماولة جدية إلعطاء تفسريات شاملة مترابطة على للمؤرخني الذين يهتمون 
  .طريقة علم االجتماع

وهناك بعض املنظرين يف علم االجتماع عندما يصنفون اجتاهاته املدرسـية أو مناذجـه النظريـة،    
  ".املدرسة التارخيية يف علم االجتماع"يعاجلون بشكل مستقل ما يطلق عليه 

، حىت أن هناك كتبا ظهـرت  "عالقة علم االجتماع بالتاريخ"الكتابات منذ عدة سنني يف  وتزداد
حتاول أن تربز أمهية الوثائق التارخييـة يف  " علم االجتماع التارخيي"أو " علم اجتماع التاريخ"حتمل عنوان 

راسات عديدة تصـدر  ويضاف إىل ذلك أن هناك د. فهم اتمع احلديث وإمكان التنبؤ مبساراته املستقبلية

                                                 
1
. ، د.ط. النقد التارخيي عند املسلمني واملنهج األوريب، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، د منهجعثمان مواين، . د 

  .209، 194، 173، 161، 149، 138، 123، 106، 97 ،86، 76، 64، 50، 34، 21، ص .ت
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لإلنسانية بوجه عام، أو تمع بذاتـه أو  " التاريخ االجتماعي"أو " التاريخ واتمع"اليوم وهي حتمل عنوان 
  . لفترة تارخيية بعينها

وقد دارت وال تزال تدور مناقشات عديدة حول رؤية علم االجتماع لوقائع التاريخ اليت البد من 
 والتحليل من ناحية، وليصبح تاريخ اتمع إطارا مرجعيا ضروريا لكل دراسـة،  االستعانة ا إلمتام التفسري

  .مهما كان توجهها النظري أو املنهجي
ومما الشك فيه أن الرأي السائد يف علم االجتماع، حىت اآلن، هو أن الباحث ينتقي من أحـداث  

فضال عن . يدا يف إدراك مسارات تغريهمن املوقف الراهن، أو مفسرا له، أو مف" عامال"التاريخ كل ما يراه 
الفعالـة يف مسـار   " العوامـل "أن دارس االجتماع ال يتوقف عند مراحل أو سري معينة، بل أنه يبحث يف 

  . التاريخ، بغض النظر عما سببته من تقدم أو ختلف
نذ هذا، والبد أن نذكر أن هناك دراسات عديدة قد ظهرت عن التاريخ العام لكل دولة تقريبا، م

ونشرت دراسات أخرى اهتمت بفترة دون غريها أو بأحداث رؤي أـا ذات  . العصور الغابرة حىت اآلن
وكُتبت دراسات عن شخصيات بعينها، كاحلكام والقادة والغزاة ورجال الـدين،  . أمهية حمورية فيما جرى

اللزام علية أن يتعامـل معهـا   إال أا مجيعا ال تفيد احمللل السوسيولوجي بطريقة مباشرة، ولذلك يصري من 
وليس هذا إغفـاال  . اتفاقا مع نظرة علم االجتماع ومنهجيته وأسلوبه يف اقتناء املعطيات التارخيية وامليدانية

حلقائق قد تكون مهمة، أو انتقاء عشوائيا، ولكنه من التصنيف املنهجي والتركيز على مبدأ تعدد العوامـل  
  .الالزم لسالمة التحليل

دولة تقريبا، إال أا حـىت اآلن  جمتمع أو اسات تارخيية اهتمت بالتاريخ االجتماعي لكل وهناك در
إن االهتمام بالتاريخ االجتماعي ميكنه أن يلتقي بعلوم اتمـع  . مل تستوف كل أبعاد التاريخ بطريقة شاملة

ومدخله املتميز يف الفهم، األخرى، إال أن االستعراض التحليلي للتاريخ ينبع أساسا من رؤية علم االجتماع 
  .والتفسري، والتحليل

 ،ما أو دولة ما، موضع التحليل السوسيولوجي، تمع عندما حناول أن نضع التاريخ االجتماعي
فإننا حنتاج إىل منظور أو أسلوب حتليلي ميكن أن يترجم كل ما أسفرت عنه التجربة التارخيية من مشكالت 

  . يث ميكن حتليله بالطريقة النظامية واملنهجيةوصوال إىل منوذج أو شكل جديد ح
  
  
  :"السيميائيالتحليل "أداة  - 7-5

ميائية منذ مخسينيات القرن املاضي، تياراً فكرياً أثرى الدراسات اإلنسانية يلقد شكلت الس
  . املعاصرة، وأمدها بأشكال جديدة، بغية فهم وتأويل النص يف مجيع أشكاله
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مبيالد علم جديد، ) فردناند دوسوسري(مل اللسانيات السويسري فمع بداية القرن املاضي بشر عا
، فاهلدف من 1"دراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية: "مهمته هي) السميولوجيا(أطلق عليه اسم 

  . هذا العلم كما هو واضح تزويدنا مبعرفة جديدة لفهمٍ أفضل عن احلياة اإلنسانية يف جانبها االجتماعي
برؤية جديدة يف التعاطي مع ) شارل سندرس يورس(ت نفسه خرج الفيلسوف األمريكي ويف الوق

  ).السميائية(الشأن اإلنساين، أطلق على هذه الرؤية اسم 
، أثر كبري يف الوعي املعريف وعلى العلوم يف )بورس(و) دوسوسري(وقد كان هلذين الرأيني رأي 

وقد سامهت هذه السميائية يف جتديد الوعي االجتماعي . جمملها، خاصة ما يتعلق منها بالعلوم اإلنسانية
  . وتطويره، من خالل إعادة النظر يف طريقة التعاطي مع قضايا املعىن

بغية " الة األفريقية"السيميائي؛ فقد استعان الباحث به يف حتليل أداة التحليل أما عملنا من خالل 
صورة اتمع "الطريقة اليت متثَّل ا باحثو الة الوقوف على فهم جديد لبعض النصوص وتأويالا، و

وثقافته السائدة، والقواعد اليت حكمت هذا اتمع وثقافته، والكشف عن عالمات داللية غري " اجلزائري
     .مرئية داخل الواقعة املباشرة، من خالل االلتقاط الضمين واملتواري خلف األحداث

بالتخطيط ) رئيس حترير/القائم باالتصال(هو أنه عندما يقوم داة ه األوسبب اختيارنا االستعانة ذ
، فإنه يكون قد وضع نصب عينيه أهدافاً ومقاصد خاصة )الة األفريقية(لنشريته املتمثلة يف جملة أكادميية 

يته يريد حتقيقها من خالل حمتوياا، وكتاا، وزماا، ومكاا، وتتبلور هذه املقاصد واألهداف حول رؤ
  . وقضيته العامة من خالل املوضوعات اليت تعاجلها الة

أو الناشر، قد ) رئيس التحرير/القائم باالتصال(إال أننا ال نعدم أهدافاً أخرى تكمن يف وعي هذا 
تتحقق يف أشياء أخرى؛ كاختيار غالف أو عنوان خاص للنشرية، أو مسميات الشخصيات، أو اختيار 

  .هلذه الة، هذا ما أردنا الوقوف عليه يف حبثنا زمان خاص، ومكان خمصوص
ومن هنا، يسعى هذا البحث إىل الوقوف على مسيائية الغالف، والعنوان، واملكان، وأين يلتقي 

، ودور هذه العناصر جمتمعة يف جتسيد "الة األفريقية"الغالف والعنوان مع النص العلمي والفكري، يف 
  . العلمي والفكري والسوسيولوجي اوعي الكاتب، وتشكيل الفضاء 

  
  
  

        : : : : ت البحثت البحثت البحثت البحثمجاالمجاالمجاالمجاال ....8

  :يتحدد جمال البحث على النحو اآليت
  
  

                                                 
  1م، ص 2003، الرباط، منشورات الزمان، )مفاهيمها وتطبيقاا( السميائيةسعيد بنكراد،  1
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 : 1ياتالمجال الموضوع - 8-1

  .صورة اتمع اجلزائري فيهأيقونات بالبحث عن  مضمون الة األفريقيةتتوىل هذه الدراسة حتليل 
  
 
 : نياالمجال الزم - 8-2

يف الة األفريقية من عام  ياجلزائرصورة اتمع تعلقة باملوضوعات املتركز الدراسة على حتليل 
  .م1962غاية  م إىل1856

  
 
 : المجال المكاني - 8-3

اجلزائر ومقرها يف مدينة م، 1962م إىل 1856الة األفريقية الصادرة من تركز الدراسة على 
ا، تتمثل يف؛ جمموع العاصمة الواقعة حتت االحتالل الفرنسي آنذاك، وذلك من خالل مدونة خمتارة منه

  .العناوين الواردة يف قوائم حمتويات كل جملدات الة
  

  

  

 ::::2222فاهيمفاهيمفاهيمفاهيمتحديد المتحديد المتحديد المتحديد الم ....9

        
 

 :الصورة الذهنية - 9-1

  

  : تعريف الصورة لغة - 1- 9-1

الصورة يف الشكل، واجلمع صور، «): ر. و.ص(، مادة )ابن منظور(لـ" لسان العرب"جاء يف 
  . التماثيل: يل، والتصاوير وقد صوره فتصور، وتصورت الشيء تومهت صورته، فتصور

على ظاهرها، وعلى معىن حقيقة الشيء ) لغتهم(الصورة ترد يف لسان العرب ): ابن األثري(قال «
  .)1( »صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة كذا وكذا أي صفته : وهيئته، وعلى معىن صفته، يقال

                                                 
ال تكون النسبة يف العربية إال للمفرد، لكن عندما يقع اللبس يف املعىن جتوز النسبة للجمع، مثلما هو الشأن يف هذه   1

  .احلال
2
ت العلمية صطلحاامل ،يف قراراته ،القاهريوقد استثىن جممع اللغة العربية  .مؤنث ساملمجع مع ا جاوز الثالثي جيكل م  

  .وهو احلال هنا. فيجوز مجعها مجع تكسري
  2/492ت، .، د.)ر.و.ص(ابن منظور، لسان العرب، بريوت، دار لسان العرب، مادة (1) 
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ق أن شاهدها وانفعل ا مث اختزا يف مرور الفكر بالصورة الطبيعية اليت سب«وأما التصور فهو
»خميلته مروره ا يتصفحها

)2( .  
وأما التصوير فهو إبراز الصورة إىل اخلارج بشكل فين، فالتصور إذا عقلي أما التصوير فهو شكلي 

 إن التصور هو العالقة بني الصورة والتصوير، وأداته الفكر فقط، وأما التصوير فأداته الفكر واللسان «
  .)3( »واللغة

فهو تصوير باللون، وتصوير «والتصوير يف القرآن الكرمي، ليس تصويرا شكليا بل هو تصوير شامل 
باحلركة وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون يف التمثيل، وكثريا ما يشترك الوصف 

  .)4( »راز صورة من الصورواحلوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق يف إب
  ":تاج العروس"وجاء يف 

الشكل، واهليئة، واحلقيقة، والصفة، ج صور، بضم ففتح، وصور، : الصورة، بالضم): ر-و- ص"(
لغة يف : والصور، بكسر الصاد: ويف الصحاح: قلت. كعنب، قال شيخنا وهو قليل، كذا ذكره بعضهم
  : للغة يصف اجلواريالصور، مجع صورة، وينشد هذا البيت على هذه ا

  وهن أحسن من صرياا صورا =أشبهن من بقر اخللصاء أعينهـا
رجل صري شري، أي : يقال: احلسن، قاله الفراء، قال: والصري، كالكيس. وصور، بضم فسكون"

وتستعمل الصورة مبعىن النوع والصفة، . تشكل: وقد صوره صورة حسنة، فتصور. حسن الصورة والشارة
أتاين الليلة ريب يف أحسن صورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها، وعلى معىن حقيقة الشيء : ومنه احلديث

صورة الفعل كذا وكذا، أي هيئته، وصورة األمر كذا، أي صفته فيكون : وهيئته، وعلى معىن صفته، يقال
اهللا عليه وسلم أتاين املراد مبا جاء يف احلديث أنه أتاه يف أحسن صفة، وجيوز أن يعود املعىن إىل النيب صلى 

ريب وأنا يف أحسن صورة، وجترى معاين الصورة كلها عليه، إن شئت ظاهرها أو هيئتها وصفتها، فأما 
  .انتهى. إطالق ظاهر الصورة على اهللا عز وجل فال، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

  : ريه، وذلك ضربانالصورة ما ينتقش به اإلنسان، ويتميز ا عن غ: وقال املصنف يف البصائر"
  . ضرب حمسوس يدركها اإلنسان وكثري من احليوانات، كصورة اإلنسان والفرس واحلمار"
معقول يدركه اخلاصة دون العامة، كالصورة اليت اختص اإلنسان ا من العقل والروية : والثاين"

  واملعاين اليت ميز ا، 

                                                 
م، 1988تصوير الفين عند سيد قطب، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، صالح عبد الفتاح اخلالدي، نظرية ال (2)

 74ص 
 1756م، ص 24/09/1934، تاريخ 64جملة الرسالة، السنة الثانية، الد الثاين، العدد (3) 
 33صالح عبد الفتاح اخلالدي، املرجع السابق، ص (4) 



  22                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

، :يف أي صورة ما شاء ركبك"، "كموصوركم فأحسن صور"وإىل الصورتني أشار تعاىل بقوله "
". إن اهللا خلق آدم على صورته: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم". هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء"

أراد ا ما خص اإلنسان به من اهليئة املدركة بالبصر والبصرية، وا فضله على كثري من خلقه، وإضافته إىل 
ى سبيل البعضية والتشبه، تعاىل اهللا عن ذلك، وذلك على سبيل التشريف، اهللا تعاىل على سبيل امللك ال عل

  ". [...]حرم اهللا، وناقة اهللا، وحنو ذلك، انتهى: كما قيل
املصور، وهو من أمساء اهللا احلسىن، وهو الذي صور مجيع املوجودات، : ومما يستدرك عليه"

  . يز ا على اختالفها وكثراورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة منفردة يتم
الوجه، ومنه حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة حمرمة واملراد املنع من اللطم على : والصورة"

تومهت : وتصورت الشيء. الوجه، واحلديث اآلخر كره أن تعلم الصورة أي جيعل يف الوجه كي أو مسة
بناه وصلب فيه : ، وبه فسر أبو على قول الشاعروصار مبعىن صور. التماثيل: والتصوير. صورته فتصور يل

  . 1"ومل أرها لغريه: قال ابن سيده=... وصارا
ويقال هذا األمر على . صفتها: الشكل، وصورة املسألة أو األمر: يقال يف اللغة العربية الصورة

يء بصفته أو املاهية اردة، فالصورة هي صورة الش:أي على ثالثة أنواع، والصور الذهنية: ثالث صور
  .ماهيته اردة وخياله يف األذهان أو العقل

  :يتبني )Image" (الصورة"من خالل التحديد اللغوي لكلمة 
ورمبا مرجع ذلك ألن ...) نوعفكرة، مفهوم، (كثرة املفاهيم الدالة على الصورة يف اللغة العربية  - 

معينا لعملية ميكن إدراجها حتت هذه عكس إطارا نظريا حمددا أو مفهوما فكريا ، ال ي"الصورة"لفظ 
  .املفاهيم، وإمنا هي ترمجات تقريبية ظاهرية ملفهومات غريبة

  .إن املعىن اللغوي يقوم على أساس إظهار املاهية وإبراز الصفات - 
 إىل )Image(تعود كلمة أما يف اللغات الغربية احلديثة، فإن أصلها يعود إىل أم هذه اللغات؛ إذ 

، وبذلك تدل كلمة )مياثل(أو ) حياكي(والذي يعين ) Imitar(املتصلة بالفعل ) Imago( أصل التيين هو
)image( 2.على احملاكاة أو التمثيل   

التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقدميه للحواس "بأنه " صورة"كلمة ) معجم وبستر(عرف 
  3"طف معينة حسية ارتبطت بعوا"، يف الوقت الذي يرى أنه يعين أيضا "بشكل مباشر

استرجاع "وقد عرفها آخر بالنظر إىل الطريقة اليت تتسم ا عملية التكوين ووظيفتها، وقال إا 
  ".ملا اختزنته الذاكرة أو ختيل ملا أدركته حواس السمع الرؤية أو املس أو الشم والتذوق

                                                 
  .3083، 3080، ص 11، ج )ر-و-ص(، مادة .ت. الزبيدي، تاج العروس، بريوت، دار صادر، د 1
 20، ص 1993، 2ط يف العامل الغريب، القاهرة، الزهراء لإلعالم العريب،العريب عبد القادر طاش، صورة  2
  4م، ص 1999، 1علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة، عامل الكتب، ط  3
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ثال اسم، كل ما يصور مثل الشكل والتم"بأا  "الصورة" )ياملعجم العريب األساس(وعرف 
  .1"والنوع، والصفة، وصورة الشيء هي خيالية يف الذهن أو العقل 

  
  :تعريف الصورة الذهنية اصطالحا - 2- 9-1

إذ تعددت التعريفات اليت وضعها الباحثون للصورة رمبا تكون التعريفات االصطالحية أكثر عمقا؛ 
ىل حل هلا، وأكثر ما خيتلفون حوله مشكلة مل يتوصل الباحثون إ" الصورة"اجلدل الذي أثارته لكن الذهنية، 

فاملفهوم "حمددا للصورة الذهنية  توصيفا؛ ألن تعريفها االصطالحي يقدم "الصورة الذهنية"يف املوضوع هو 
  . 2"النظرية ترغم شيوعه حيمل بداخله كثريا من املشكالت املنهجية واإلشكاال

حتديدا دقيقا، من الصعوبة مبكان؛ ألن " الصورة الذهنية"، املقصود ا "الصورة"إنَّ حتديد مفهوم 
ختصصات وتباينها، بتعدد ) الصورة(الفنون بطبيعتها تكره القيود، ولعل هذا هو السر يف تعدد مفاهيم 

  . ومنطلقام الفكرية والفلسفية م،اجتاهاالباحثني، و
، ولعل أقدم يف الدراسات الغربية بتعريفات متعددة قد تفوق احلصر" الصورة الذهنية"وحظيت 

تصور عقلي شائع بني "الذي يقول ) Webster Dictionary() معجم وبستر(تلك التعريفات هو تعريف 
  3".شخص معني أو شيء بعينه األفراد مجاعة معينة يشري إىل اجتاه هذه اجلماعة حنو

ميه التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقد"بأا  "الصورة الذهنية"أيضا ) معجم وبستر(وعرف 
أو هي حماكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة حنو شخصية معينة أو نظام ما . للحواس بشكل مباشر

وهى أيضا استرجاع ملا اختزنته الذاكرة أو ختيل ملا أدركته حواس الرؤية أو . أو فلسفة ما أو أي شيء آخر
  ".الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق
) Common American Dictionary() أمريكان ديكشنريكومن (وطبقا للمعجم األمريكي 

  4".حماكاة صناعية، أو عادة تقدمي الشكل اخلارجي ألي شيء وبشكل خاص لألفراد"فالصورة الذهنية هي 
يعين إعادة تقدمي ما " الصورة الذهنية"إىل أن مفهوم  )Lexicon) (ليكسكون(وذهبت موسوعة 
  .مت استقباله وختزينه يف العقل

                                                 
 756، ص 1988 ،وم، املعجم العريب األساسي، باريس، توزيع الروساملنظمة العربية للتربية والثقافية والعل 1
أمين منصور ندا، الصور الذهنية اإلعالمية والقرارات السياسية، الة املصرية لبحوث الرأي العام، جملة كلية اإلعالم،  2

  19م، ص 2001يونيه - ، الد الثاين، ابريل2جامعة القاهرة، ع 
النمطية لإلسالم والعرب يف مرآة اإلعالم الغريب، الرياض، شركة الدائرة لإلعالم احملدودة، ط  ةالصورعبد القادر طاش،  3

  20م، ص 1989، 1
دور اإلعالم يف تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب املصري عن العامل الثالث، رسالة ماجستري املغيث، أشرف أمحد عبد  4

 57، ص 1993غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 



  24                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

ت الدراسات اإلعالمية إىل أن التعريفات املعجمية غالبا ما تكون غري معربة بدقة عن طبيعة أشارو
باللفظ أكثر من املعىن، وهو ما ال يتناسب مع طبيعة الظواهر اإلعالمية، وال  الهتمامهاالظاهرة، وذلك 

  ).الصورة(سيما موضوع فيه كثري من االختالف هو 
فيقابله يف اللغة العربية ثالثة ألفاظ هي؛ ) Image(فريى أن مفهوم " معجم املفاهيم اإلعالمية"أما 

وقد تكون صورة لشيء يف ذهن إنسان، أي فكرته اليت كوا عن ذلك . فكرة ذهنية، وصورة، وانطباع
  1.الشخص وصورته اليت رمسها يف ذهنه، أي انطباعه عنه

ومعتقداته يف املاضي واحلاضر  جمموعة معارف الفرد"الصورة بأا ) HOLSTI) (هولسيت(عرف و
  .2"واملستقبل، اليت حيتفظ ا الفرد وفق نام معرب عن ذاته وعن العامل الذي يعيش فيه

الصورة من خالل تقدمي توصيفات هلا بناء على املكونات اليت  )W. WAGNER() واجنر(وعرف 
ناء مكثف تبدو فيه األفكار تركيب أو ب"على أا ؛ تتألف منها، وطبيعة العالقة بني هذه املكونات

والتفسريات املمكنة مؤلفة كال واحدا، وهذا التركيب أو البناء يسمح بإدراك وفهم العالقات املعقدة داخل 
 اذلك الكل يف وحدة واحدة، دون فل أو عزل أي عنصر من العناصر املؤلفة له وإال فقدت خاصيته

  . 3"الكلية
فالصورة بنية اجتماعية تنتج عن "اء على آلية تشكلها الصورة الذهنية بن )KURT() كارت(عرف 

التأثري التراكمي لعمليات االتصال الفعالة واملستمرة يف اتمع فهي تعد إحدى اخلربات املشتركة بني أفراد 
  ".اتمع الواحد

؛ أسباب تشكلهاو ،ااالصورة الذهنية على أساس مكون) Peter LIPMAN() بيتر ليبمان(وعرف 
 إالكل شخص يصنع بيئته من تصوراته ومن صنع خياله، بالرغم من أن الناس يعيشون يف عامل واحد، إن "
م يفكرون ويشعرون كما لو كانوا يف عوامل خمتلفة، ويكون الفرد صورا ذهنية نتيجة لتفاعلهم البيئة أ

ن تتشابه مع أميكن كل فرد ال  ات ختتلف الصورة الذهنية من شخص آلخر، ألن خربتايلاحلقيقية، وبال
خرين، ومن مث فإن كل فرد يشرح ويفسر خربته يف ضوء جتاربه وخرباته اليت يظل يكتسبها اآل دخربة األفرا

   4.بامتداد حياته
بأا  ،)W. and Kim Y) (كيم ي./و(و) Gudy KUNST() جودى كيونست(بينما يعرفها   

 .ند األفراد أو اجلماعات إزاء شخص معني أو نظام ماهي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية اليت تتكون ع"

                                                 
 285، ص 1989، 10كرم شليب، معجم املفاهيم اإلعالمية، القاهرة، دار الشروق، ط  1
غري  هم، رسالة دكتورا1978م، 1974م، 1972إسرائيل يف الصحافة املصرية أعوام  راجية أمحد قنديل، صورة 2

  30، ص م1981منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 
ة اآلخر بني الثبات والتغري، جملة العلوم االجتماعية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، السيد حافظ األسد، صور 3

  216، ص 1996، ربيع 1، ع 24الد 
 29صالح الدين حممد كامل، مرجع سابق، ص  4
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وترتبط هذه التجارب بعواطف  .وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة وغري املباشرة
  ."األفراد اجتاهام وعقائدهم

رة إما أن تكون شيئا ماديا من والتمثيل املرئي للواقع، فالص"بأا تعين  )TIM( )تيم(ويعرفها   
الصورة املرسومة أو الصورة الفوتوغرافية، أو تكون يف الذهن مثل االنطباع العام الذي مت خلقه جلذب انتباه 
اجلمهور أكثر من تقدميه للحقيقة نفسها أي أا تتضمن درجة اخلداع إىل حد معني، فالواقع نادرا ما 

  ."يتطابق مع الصورة
جمموعة معتقدات ثابتة يف األذهان عن "بأا ) Yoki FUJIOKA() فوجيوكايوكي (وعرفها 

  1"خصائص وصفات مجاعة معينة
متثيل عقلي لشيء يف غيبة املؤثرات "هي  "الصورة الذهنية"على أن ) علم النفس(واتفقت معاجم 

  ."احلسية، أي أا االنطباع الذي يبقى بعد إزاحة مثري خارجي، أي الرؤية بعني العقل
الناتج النهائي "هي على أا " الصورة الذهنية) "ماعيعلم النفس االجت(وعرفت معاجم 

وقد تتكون هذه االنطباعات من  .لالنطباعات الذاتية اليت تتكون يف أذهان األفراد إزاء فرد معني أو نظام ما
وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واجتاهام وعقائدهم بغض  .خالل التجارب املباشرة وغري املباشرة

فهي يف النهاية متثل دافعا صادقا بالنسبة  ،صحة املعلومات اليت تتضمنها خالصة هذه التجاربالنظر عن 
  ."ينظرون من خالله إىل ما حوهلم ويفهمونه على أساسها ،ألصحاا

عملية معرفية نفسية نسبية ذات أصول ثقافية تقوم على "ويرى آخرون أن الصورة الذهنية هي 
شركة، مؤسسة، فرد، مجاعة، (خلصائص ومسات موضوع ما  ،باشراملوغري  ،باشرإدراك األفراد االنتقائي امل

وما ينتج عن ذلك من توجهات  ،)سلبية أو اجيابية(وتكوين اجتاهات عاطفية حنوه  ،...)نظام جمتمع،
وقد تأخذ هذه املدركات واالجتاهات والتوجهات شكال  .يف إطار جمتمع معني، )باطنةأو  ظاهرة(سلوكية 

  .2"ا أو غري ثابت، دقيقا أو غري دقيقثابت
ونالحظ على التعاريف العربية ". الصورة"يف اللغة العربية، تعددت التعاريف املستخدمة للتعبري عن 

ومرادفاا أا ال تعكس إطارا نظريا حمددا، أو مفهوما فكريا معينا، لعملية إدراجها " الصورة"ملفهوم 
ظاهرية ملفهومات غربية؛ إذ حاول الباحثون ترمجة املفهوم الغريب كبنية  ةياملفاهيم، وإمنا هي ترمجات تقريب

  3.لغوية أكثر من اهتمام بترمجته كبنية موضوعية

                                                 
1Yoki FUJIOKA, « Television Portrayals And African-American Stereotypes; Examination Of 

Television Effects When Direct Contact Is Lacking “, In: Journalism & Mass 
Communication Quarterly, Vol.: 1, Spring, 1999, P.53  

  58-56السيد حافظ األسد، مرجع سابق، ص  2
ربية، رسالة أمين منصور ندا، صورة الوطن العريب كما تعكسها املواد اإلخبارية يف القنوات الفضائية العربية واألو 3

 43م، ص 2000دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، نوفمرب 
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ومن خالل تعريفات الباحثني تأكدت فكرة اعتماد كل تعريف من تعريفات الباحثني العرب على 
وظهر . ليت كان يقوم ا هؤالء الباحثون، مبا يتناسب وطبيعة الدراسة ا"الصورة"جزئية حمددة من مفهوم 

واضحا قصور التعريفات اللغوية واملعجمية عن تقدمي املضمون احلقيقي للمفهوم ألا ترمجات تعتمد على 
    .اللفظ يف حتديد التعريف

وعلى الرغم من  .متثل عقلي ملوضوع فئة معينة من املوضوعات" :بأا) حممد عاطف غيث(يعرفها 
واملقصود بذلك أنه  .لذهنية تقوم على اإلدراكات السابقة، فهي ال متثل انعكاسات بسيطةأن الصورة ا

حيدث يف بعض األحيان تركيز على جوانب معينة من هذه اإلدراكات واستبعاد أو نسيان جوانب أخرى، 
على الذهنية الصورة وإعادة تفسري جوانب ثالثة، عند تنظيم الصورة الذهنية، على أنه ليس ضروريا أن تقوم 
. تتأثر باخليالحيث اإلدراك املباشر للموضوع، وإمنا ميكن أن تعتمد على املصادر غري املباشرة للمعلومات، 

أو جامعة ألكثر من جانب من هذه  ،أو لفظية ،أو ملموسة ،أو مسموعة ،قد تكون مرئية اكما أ
ألا تشكل ، أمهية خاصة يف تركيبها فإن اللغة هلا ،وبغض النظر عن منوذج الصورة الذهنية .اجلوانب

  .1"وسائل تذكرهانفسه كما أا توفر يف الوقت  ،عليها تمااإلدراكات األصلية اليت ق
جمموعة األفكار واملعتقدات واملشاعر واألحاسيس "بأا هي ) كامل صالح الدين حممد(ويشري   

وهي تتبادر إىل الذهن عند  .كرة أو شخصاليت تتكون يف عقل ووجدان اجلماهري جتاه قضية أو منظمة أو ف
وتكون هذه الصورة مما يستقيه من  .ذكر امسها لتعطي فكرة معينة أو مفهوما عاما قد يكون طبيا أو سيئا

 .ه من معلومات ومعارف وخربات حول هذه القضايا أو األفكار أو املنظماتتوسائل اإلعالم وما اكتسب
وم وليلة إذ أن مادا تترسب يف العقول قطرة قطرة، ومن جمموعة هذه الصورة ال ميكن إن تتشكل بني ي

  .2"هذه القطرات على مر السنني يتم تكوين الصور الذهنية
عملية معرفية نفسية ذات أصول ثقافية، تقوم على إدراك األفراد االنتقائي "بأا ) أمين ندا( هاويعرف  

وتكوين ) شركة، مؤسسة، فرد، مجاعة، جمتمع(مسات موضوع ما على املباشر وغري املباشر خلصائص و
يف ) ظاهرة أو باطنة(وما ينتج عن ذلك من توجيهات سلوكية ) إجيابية أو سلبية(اجتاهات عاطفية حنوه 

إطار جمتمع معني قد تأخذ هذه املدركات واالجتاهات والتوجهات شكال ثابتا أو غري ثابت، دقيقا أو غري 
  ."دقيق

خمزون الفرد من خربات اكتسبها عرب مواقف إدراكية، مث ترميزها، "بأا  )ميشيل جملع( هاويعرف  
وميكن استعادا مرة أخرى يف وجود أو غياب املثري الفعلي، وإذا ما قام الفرد أو جمموعة من األفراد 

والعملية اليت ا  .عن فرد أو مجاعة وعممها فنحن إذن أمام صورة منطية عامةنفسها بتكوين الصورة 
وال شك يف أن  .ستقبل املثري، وما يتركه يف اجلهاز العصيب والنفسي من أثر، إمنا هي ما نطلق عليه انطباعن

  ."انطباعاتنا تؤثر يف املعاين اليت نعطيها للمثريات، أي يف إدراكنا

                                                 
  212-211، ص 2006حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  1
  30صالح الدين حممد كامل، مرجع سابق، ص  2



  27                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

وتأثر عوامل التشكيل بالعواطف ها من خالل العوامل اليت تسهم يف تشكيل) السيد عليوة( هاوعرف
هي النتاج النهائي لالنطباعات الذاتية، اليت تتكون عند األفراد واجلماعات، إزاء شخ "فقال اهات واالجت

معي ن أو نام أو شعب أو جنس بعينه أو منشأ ة أو مؤسسة أو منظمة أو مهنة معينة أو أي شيء آخر 
املباشر ة وغري  ميكن ن يكون له تثري على حياة اإلنسان، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب

املباشرة، وتربط هذه التجارب بعواطف األفراد واجتاهام، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة 
املعلومات اليت تتضمنها خالصة صدق التجارب، فهي متثل بالنسبة ألصحاا واقعا صادقا ينظر من خالله 

  .1"إىل ما حوهلم ويفهمونه أو يقدمون على ساسها
تشكلها، وآليات  ها،ومرحل ،انطالقا من أا عملية، أي هلا مكونتها) ر نداأمين منصو(عرفها و

األفراد االنتقائي املباشر وغري  كهي معرفية نفسية نسبية ذات أصول ثقافية تقوم على إدرا"ها فقال وعوامل
بية أو املباشر خلصائص ومسات موضوع ما، شركة، فرد، مجاعة، جمتمع، وتكوين اجتاهات عاطفية حنه، اجيا

سلبية، وما ينتج عن ذلك من توجهات سلوكية ظاهرة أو باطنه، يف إطار جمتمع معني، قد تأخذ هذه 
  .2"املدركات االجتاهات والتوجهات شكال ثابتا أو غري ثابت، دقيق أو غري دقيق

يف تعريفها للصورة الذهنية على آلية تشكيل الصورة وعوامل تكوا ) آمال كمال طه(وركزت   
متثل منتجا لكل ما اختزنه العقل وقام بتمثيله من "عوامل املؤثرة فيها أهم مساته فقد عرفت الصورة بأا وال

معلومات ومعارف وخربات ومعتقدات وآراء واجتاهات ومسات متصلة بفرد ومؤسسة أو دولة أو موضوع 
والثقايف واالجتماعي  الصورة ومسات الشخص مدرك الصورة وخرباته وجتاربه وثقافته والسياق السياسي

والتارخيي احمليط به، كما أن الصورة تتسم بالذاتية والبعد عن الواقع واالختالف عن احلقيقة، ولتركيز على 
  .3"يغض السمات دون غريها، كم تتسم بالثبات النسيب وحمدودية التغري

  :مما سبق ميكن القول أن التعريفات السالفة مجيعها تدور حول احملاور اآلتية
ديناميكية متفاعلة متر مبراحل متعددة تتأثر كل مرحلة مبا يسبقها وتؤثر فيما : أن الصورة عملية -

  .يلحق ا كما أا متطورة ومتغرية وتأخذ أشكاال عديدة وقوالب خمتلفة
وختضع ... ويعىن أا متر مبراحل العمليات املعرفية من إدراك وفهم وتذكر: أن هذه العملية معرفية -

 .ات والعوامل اليت ختضع هلا العمليات املعرفية أو تتأثر اللمتغري

  .مما يعىن كوا عمليات داخلية هلا أبعاد شعورية إىل جانب أبعادها املعرفية: إن هذه العملية نفسية -
  .أي أا متغرية من موضوع آلخر وليست هلا خصائص ثابتة:إن هذه العملية نسبية -
أي أن الصورة الذهنية ال تنشأ يف فراغ وإمنا :  إطار ثقايف معنيإن هذه العملية تتكون وتتطور يف -

 .تتأثر بكل الظروف احمليطة ا
                                                 

، ص 2001، 1، إيتراك للنشر والتوزيع، ط ةوف املنافسة، القاهرالسيد عليوة، تنمية مهارات العالقات العامة يف ظر 1
85 

 52أمين منصور ندا، صورة الوطن العريب، مرجع سابق، ص  2
  75آمال كمال طه، صورة العراق يف التغطية الصحفية العربية والغربية، مرجع سابق، ص  3
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مكون إدراكي ويعىن اجلانب املعلومايت للصورة، ومكون : أن هذه العملية هلا ثالث مكونات -
 حنو الظاهرة موضوع الصورة ، ومكون) ةسلبية أو اجيابي(العاطفية تعاطفي ويتضمن االجتاها

 . وما إىل غري ذلك... أو التعصب اسلوكي ويتضمن السلوكيات املباشرة مثل التحيز ضد مجاعة م

أي أن بعضها قد يكون ثابتا والبعض األخر غري : متغرية ةأن مسات هذه املكونات السابقة للصور -
ض ثابت، كما أن هذه املدركات واالجتاهات والسلوكيات املكونة للصورة قد تكون دقيقة يف بع

 . األحيان وأحيانا أخرى قد تكون مشوهة وخاطئة أي إا ال تأتى دائما على صورة واحدة

فالصورة تنبع من اتمع وتوجد فيه :أن هذه املكونات الثالثة للصورة تعمل يف إطار جمتمعي معني -
 .وختتلف تبع خلصائص ومسات كل جمتمع

مبين على اإلدراكات ) Mental Representation(أن الصورة الذهنية متثيل عقلي للواقع  - 
السابقة املباشرة وغري املباشرة وغري املباشرة، باإلضافة إىل اخليال الذي جيعلها تتمتع بقدرة كبرية على النحو 

  .الذايت بعيدا عن املؤثرات اخلارجية
الصورة الذهنية قد حتتوي على جوانب صادقة وجوانب أخرى غري صادقة، ولكنها متثل واقعا  - 

  .صادقا ألصحاا ينظرون من خالهلا إىل مات حوهلم، وكل صورة ا جزء صدق أو جزء من احلقيقة
الصورة الذهنية تتسم باجلزئية واختصار الواقع يف عدد حمدد من اخلصائص والسمات، لذا فهي  - 

  .ال متثل انعكاسا بسيطا للواقع
تصال العامة واملستمرة يف اتمع، لذلك الصورة الذهنية ناجتة عن التأثري التراكمي لعمليات اال - 

  .فهي تعد خربة مشتركة بني أفراد اتمع الواحد
اللغة هلا أمهية خاصة يف تركيب الصورة الذهنية، ألا تشكل اإلدراكات األساس اليت تقوم  - 

  .وسائل تذكرها هنفسالوقت عليها، كما أا توفر يف 
جانب معريف ميثل جمموعة املعارف اليت عن : جوانب أساسيةالصورة الذهنية حتتوي على ثالثة  - 

طريقها يتم إدراك موضوع الصورة، وآخر عاطفي ميثل احلب أو الكره ملضمون املوضوع، والثالث سلوكي 
  .ميثل ردود الفعل أو االستجابات حنو املوضوع

ديناميكية متفاعلة  هذه اجلوانب الثالثة متداخلة ومتكاملة، مما جيعل الصورة الذهنية ظاهرة - 
  .وليست جامدة استاتيكية، هلا مراحلها املتعددة، كما أا متطورة ومتغرية ونسبية

تتعدد أشكال الصور الذهنية بني مرئية أو مسموعة أو ملموسة أو لفظية أو جامعة ألكثر من  - 
  .شكل من هذه األشكال

 –مؤسسة  –جمتمع  –اعة مج –فرد  –أي شيء صاحل ألن يكون موضوعا للصورة الذهنية  - 
  .اخل.... أمة –دولة  –فكرة  –منظمة 

  .الصورة الذهنية ميكن التعرف عليها وقياسها - 
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وليس هناك خالف بني الباحثني يف أن مفهوم الصورة هو الشكل الذي يظهر به الشيء، 
) ة الذهنيةالصور(فمفهوم الصورة الذهنية إذن، هو شكل يف عقل اإلنسان على الرغم من أن املفهوم 

حديثة جدا حيث بدأ استخدامه منذ العقد الثاين من القرن العشرين يف جمال العالقات التجارية، وقد 
   1.يف كتابه عن تطورات صورة املنشأة" يل برستول " استخدمه الكاتب األمريكي 

  
  :يالتعريف اإلجرائ - 3- 9-1

يتفقون على أن الصورة جند أن الباحثني التعريفني اللغوي واالصطالحي، االطالع على بعد 
لذا فإن بإمكان الباحث أن يضع يف هذا . اخلاصة بالفرد تالذهنية عملية ذهنية ذاتية ال تتجزأ عن املؤثرا

  ".رسم العقل لشيء ما، وفق مؤثرات معينة"فهي . اإلطار تعريفا مبسطا للصورة الذهنية
" الة األفريقية"من جراء قراءة  تتشكل يف ذهن القارئتلك اليت بالصورة الذهنية إجرائيا أقصد و

  .)م1856-1962(
  
  
  :المجتمع - 9-2
  

  :التعريف اللغوي - 1- 9-2

مصدر مجعت : اجلمع): "هـ175-100(جاء يف كتاب العني خلليل بن أمحد الفراهيدي   
، )وليجمع حيث يجمع الناس(اسم جلماعة الناس؛ : واجلموع. اسم جلماعة الناس: واجلمع أيضا. الشيَء
  . 2"عدد كل شيء وكثرته: واجلَماعةُ. ضا اسم للناسوهو أي

  
        :التعريف االصطالحي - 2- 9-2

أشكال اتمعات ) DURKHEIM) (دوركهامي(وقد درس . 3ال يوجد تعريف موحد للمجتمع
التوافق ) Accord Social(أشكال  )F. TÖNNIES( )1887) (تونيز(وحلل . "تقسيم العمل"، ووأنواعها

أنواع  اكتشافإىل ) 1955) (G. GURVITCH) (غورفيتش(يف هذا اال قاد  والتدقيق. االجتماعي
) ت بارسونز) (T. PARSONS(وعند مراعاة املعايري والقيم، توصل . كثرية) Types Sociaux(اجتماعية 

 ىلعاد إ) جيدنز. أ) (A. GIDDENS(، لكن )Typologie Complexe(إىل تنميط مركب ) 1966(

                                                 
  3علي عجوة، مرجع سابق، ص  1
  154م، ص 205-هـ1426، 2لعني، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ط اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب ا 2
3
  .143-95م، ص 1989، .ط. ية، دار املعرفة اجلامعية، داالسكندرحممد عاطف غيث، علم االجتماع، . د 
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القبلية، (ووصل إىل وجود ثالثة أنواع من اتمعات ) Pricipes Structurels(لبنيوية التساؤل عن األسس ا
  .1)واملقسمة إىل طبقات، والطبقية

هو جمموعة من األفراد تفطن على بقعة جغرافية حمددة من الناحية السياسية، ): "هواوس(تعريف 
القيم واألحكام االجتماعية واألهداف املشتركة ومعترف ا، وهلا جمموعة من العادات والتقاليد واملقاييس و

  .2"املتبادلة اليت أساسها الدين واللغة والتاريخ والعنصر
وهذا التعريف للمجتمع، ليس هو التعريف الوحيد املمكن، فهناك تعريفات شىت، بعضها أكثر 

  . إجيازا وبعضها أكثر تفصيال
معقد التحديد، اتمع صطلح مأن ) Dr. C. George BOEREE) (جورج بوري. د(ويرى 

من؟ وماذا؟ ومىت؟ وأين؟ فالسؤال : ويقترح مجلة من األسئلة للوصول إىل مكوناته، وهذه األسئلة هي
 ،والثياب ،األشياء: فيشمل) ماذا(أما السؤال بـ. األفراد واألدوار والنعوت وغريها: يشمل) من(بـ

 ،واألوقات ،الربامج: فيشمل) مىت(أما السؤال بـ. هاوغري ،والتكنولوجيا ،واألشياء الطقسية ،واألدوات
. وغريها ،والتجهيزات ،والبنايات ات،املقر: فيشمل) أين(أما السؤال بـ. وغريها ،ودورات الزمن

 ،والتربية واإلنتاج،، واملنظمات، امليادين وااالت احلياتية املختلفةندرك أنه يشمل من هذه وباالستنتاج 
  . 3وضرورات احلياة اتمعية ،واآلخر ،واألمة ،والعائلة ،االعتقادوأنظمة  ،والترويح

والعالقات الدائمة اهلادفة، هو كيان مجاعي من البشر، بينهم شبكة من التفاعالت : "تعريفنا املختار
. تسمح باستمرار هذا الكيان وبقائه وجتدده يف الزمان واملكاناملستندة إىل قيم واضحة، املستقرة نسبيا، 

                                                 
1 Raymond BOUDON et Al, Dictionnaire de Sociologie, Paris, Larousse, 2005, p.218-219 

-226م، ص 1981، 1جم علم االجتماع، ترمجة إحسان حممد احلسن، بريوت، دار الطليعة، ط دينكن ميتشل، مع 2
228  

3‘What makes up a society? How do we describe one? It is a complicated affair, but here are some 
suggestions as to how to organize the process: Aspects: Who; the individuals, the roles, the 
qualifications…? What; the objects, clothing, tools, ritual objects, technology...? When; 
scheduling, timing, cycles...? Where; the locale, buildings, furnishings...? How; the 
activities, rituals, techniques...? Domains (or Why we do these things). Organization; order 
(kinship, systems, government, guilds, corporations). Power structures; enforcement (the 
military, police, defense, war). Production; subsistence (work, industry, agriculture, crafts, 
technology, cooking, cleaning, sewing, modern professions, applied science...). Education; 
learning (school, apprenticeship, research). Recreation; entertainment (play, sports, toys, 
games, art, music, musical instruments, stories, literature, theater...). Belief systems; stability 
(propitiation of the gods or spirits, satisfaction of superstitious tendencies, social 
manipulation, moral control, religion, magic, theoretical science...). Layers of society (the 
"concentric domains"): Family; the most intimate circle and its activities, including meals, 
sexuality and reproduction, child rearing, male/female and adult/child role differentiation... 
Community; a larger circle of people that we still think of as "us," and all that pertains to 
"us". The Others; the people beyond our community, whom we think of as "them," and how 
we relate to "them.". (There may be additional layers and sublayers, depending on the 
complexity of the society.). Prerequisites of any society: Biological creatures with needs, an 
ecosystem capable of sustaining them, Social relationships among those creatures, and 
Language or other symbolic communication abilities. Societies such as us humans have 
required the capacity for abstract thought and language’.  

Ref.: Dr. C. George Boeree, Getting a Picture of a Society, 2002. Available on 14/12/2006, at 
13:41, in the website: http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/societypicture.html 
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والثقافة اجلامعة، اإلقليم احملدد، والتكاثر البشري، : ويتميز باخلصائص اآلتية. ليس هو الشعب وال األمةو
  ". واالستقالل عما مياثله

  : جهأو أويشري علماء االجتماع إيل أن للحياة االجتماعية ثالثة مظاهر و  
املمتد تارة يف الزمان حىت  ل وتقوم على التقارب اجلسماين بني الناسوهي وجهها األ: اجلماعة - أ

  .تارة يكون عرضيا وغري منتظمأو يصبح دائما ومستمرا 
هي الوجه الثاين للحياة االجتماعية وهى سيادة تفرضها اجلماعة على الفرد وميكن أن : السلطة- ب

  .الشكل الغالب هواإلحياء بالرأي وأو تتخذ شكل الضغط 
فالفرد يذوب يف اجلماعة ويفقد صفاته ، الثالثوهي الوجه : واألحالم والعواطفاألفكار  - ت

  .1هاوعواطف أفكار اجلماعةه اخلاص بنفسجتاه الأفكاره وعواطفه يف ا موالذاتية ويكتسب صفات أخرى وتن
  
  :لمجتمع الجزائريالتعريف اإلجرائي ل - 3- 9-2

التجمع البشري الذي حاز صفات اتمع وفق معايري علماء ذا هاتمع اجلزائري؛ أقصد ب
العصور بصفة كل وذلك على امتداد . جتماع، وكان يعيش على هذه الرقعة املعروفة اليوم باسم اجلزائراال

؛ ألن الة املذكورة تناولت هذا اتمع يف خمتلف عصوره، دون أن دون استثناء عصر منها، مفتوحة
ا أوردته الة مفق وِوذلك . )م1962-1856(تكتفي بذكر أحواله يف الزمن الذي كانت تصدر فيه 

  .، وحدها، كمدونة للبحث، دون استثناء غريها من املصادر واملراجع أثناء عملية التحليلاملذكورة
 لة مل تذكرهالتسمية، بل كانت تقدمه على أنه جتمع بشري غري منظم، أو  هذونالحظ هنا أن ا

  .حدة والدولةأو أي صفة يوحي بالتفكك والتشتت والتخلف وغياب الو حدات إثنية،و
  
  
 :المجلة األفريقية - 9-3

 
 :للمجلة التعريف اللغوي - 1- 9-3

أا خمزن للبضائع أو لذخرية السالح ) Magazine(معىن كلمة : )Magazine) (Revue(الة "
  2..."تعين إعادة النظر فيما حيدث يف احلياة) Revue(وكلمة . ومعداا

  .وقد فصلنا التعريف ا يف الفصل امليداين
  

  :للمجلة االصطالحي التعريف - 2- 9-3
                                                 

  .153ص ، م1987، مكتبة االجنلواملصرية، أخالقياته، فنونه، قواعده، أسسه، ؛ تارخيهاإلعالنخليل صابات، . د 1
م، ص 1984=هـ1404، 1لشروق، ط حممد فريد حممود عزت، قاموس املصطلحات اإلعالمية، جدة، دار ا. د 2

203.  
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مطبوعة دورية تتضمن موضوعات خمتلفة، وبنوع : الة: "بقوله) أمحد زكي بدوي. د(عرفها 
اخل دف تسلية القارئ العادي، وتم الة بنشر الصور ...خاص مقاالت نقدية ووصفية وقصص وأشعار

  . 1"مللساء أو الغائرةوتستخدم يف العادة الطباعة ا. الفوتوغرافية والرسوم الكاريكاتورية
كلمة اصطالحية تعين أا دورية تتناول : الة: "بقوله) حممد فريد حممود عزت. د(وعرفها 

مطبوع دوري يتضمن موضوعات ومقاالت وهي . معارف ومعلومات متنوعة عن جانب أو جوانب احلياة
وقد . ا مؤسسة أو جهة معينةقد تكون جملة عامة، أو نشرة متخصصة تصدره. لعدد من الكتاب واحملررين

أو نصف ) ربع سنوية(كل شهرين، أو فصلية  أوتكون أسبوعية، أو نصف شهرية، أو شهرية، 
وتعد الة من الوسائل اإلعالمية والصحفية اهلامة ألا تأخذ من الكتاب عمقه، ومن  . (...)اخل...سنوية

نوع األنشطة اإلنسانية ومالحقتها لتسجيلها وحتليلها الصحيفة تنوع مادة التحرير فيها وجماراة هذه املادة لت
وتتعدد أنواع االت وختتلف من ناحية سياستها وهدفها من الصدور، واجلماهري اليت ...والتعليق عليها

  .2"ختاطبها، ونوعية املؤسسات اإلعالمية أو االقتصادية اليت تصدرها
  

  :)Revue Africaine(لـ التعريف اإلجرائي - 3- 9-3

 االحتاللية "اجلمعية التارخيية اجلزائرية" عناملطبوعة اليت صدرت بعاصمة اجلزائر احملتلة،  أقصد ا
الة "، حتت عنوان (BERBRUGGER)) يبربروج(على يد  م1856أفريل  07اليت تأسست يف 

معت على شكل أجزاء سنوية على شكل أعداد فصلية أو دورية، وجRevue Africaine( ،("األفريقية
سنة تأسيس   الة  العدد األول من ظهرو .م1962إىل غاية  1856، ابتداء من عام )جملدات(ة كامل

ومل تنقطع . )تاريخ استقالل اجلزائر( 1962حىت سنة  واستمرت بالصدور سنويا،) 1856(اجلمعية 
 ). 106(تني، ليبلغ جمموع أعدادها ستة بعد املائة يلعاملا سوى يف فتريت احلربني

مجيع يف ) على اخلصوص(من أهم املصادر التارخيية اليت اعتىن ا الفرنسيون " األفريقيةلة ا" تعدو
يف اتمع و ،املغاريب خاصةويف اتمع مناحي التراث والثقافة والتاريخ واالجتماع يف اتمع العريب عامة، 

 ،)BASSET( باصيهوقد كتب فيها كبار املستشرقني الفرنسيني ك. اجلزائري على وجه التخصيص

، )De SLANE) (دو سالن(و، )MERCIER) (مرسييه(و، )CHERBONNEAU) (شربونو(و
كما ساهم فيها ، وغريهم، )MOTYLANSKI) (موتيالنسكي(و، )FAGNAN) (فانيان(و، )بريبروجر(و

 .ذائع الصيت )حممد بن أيب شنب(أبرزهم  ، ومنخنبة من أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر

  
  

  
                                                 

، 1عريب، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ط - فرنسي-إنكليزي: أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات اإلعالم. د 1
  99م، ص 1985=هـ1405

  .203-202حممد فريد حممود عزت، مرجع سابق، ص . د 2
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        ::::))))العينةالعينةالعينةالعينة((((    المدونةالمدونةالمدونةالمدونةيار يار يار يار اختاختاختاخت ....10

إن أصل املدونات نشأ عند دارسي األدب، ألن النص األديب قابل ألن ميطط ويقرأ بطرق عدة،   
  .باعتماد التحليل والتأويل، باستخدام األسلوبية، والسيميولوجية، والسيميائية، والتحليل األديب والنقد

يف هذا اال ضيقه ألن اللغة خاضعة وانتقل أسلوب املدونات إىل اللغة، لكن دائرة التأويل   
  .لضوابط وقواعد ال ميكن ختطيها إال وفق معايري ضيقة

ومن ااالت اليت دخلها حتليل املدونات، اإلعالم، والعلوم السياسية، ألن املعاين هنا قابلة للتحليل   
  .التحليل املختلفةألن يف السياسة خبايا وخفايا كثرية، ميكن الكشف عنها من خالل أساليب ومناهج 

ودخل حتليل املدونات عامل النصوص األكادميية والعلمية والتقنية، ولكن البحث فيها بقي مستعصيا   
  ونادرا ألن النص العلمي يكثر فيه الثبات، 

فقد حاولت اختيار عينة منها، مع . وهذا ما عانيته يف حماولة اختيار مدونة من جملة أكادميية
ألا متثل لنا قيمة علمية وتارخيية ) كل جملد حيتوي عدة أعداد(الة دون استثناء  1التشبث بكل جملدات

  .تغطي مرحلة حساسة من تاريخ اتمع اجلزائري
حدد يف أغلب الدراسات على ثالث مراحل، كل واحدة مراعاة خلطوات اختيار العينة الذي يو

  :، فقد)نبرلسو(منها تتحدد مبوجب طبيعة املشكلة، وفق ما يراه 
  :لألسباب اآلتية) م1962- 1856" (الة األفريقية"اختار الباحث 

من االت اليت تقدم حبوثها األكادميية املتخصصة ) م1962-1856" (الة األفريقية"تعد  -  أ
 .مدعمة بلوحات خلفية وتفسريات وتوقعات مما جيعلها تفارق الشكل السائد العام التقليدي

من االت اليت يطلق عليها جمالت النخبة أو ) م1962-1856" (يةالة األفريق"تعد  -  ب
الصفوة وهو ما أراده الباحث حيث أن مثل هذه االت موجهة إىل املتخصصني يف العلوم 
اإلنسانية فضال عن صناع القرار السياسي والعسكري واالقتصادي الفرنسي يف اجلزائر بل والعامل 

 .أمجع

هلم دور  اآليتكبار الكتاب واملفكرين وب) م1962-1856" (قيةالة األفري"يف كتب ي -  ت
 .يف تشكيل الصورة الذهنية لدى اجلمهور الفرنسي أو الرأي العام الفرنسي

جملداا حيث قام الباحث باحلصر الشامل جلميع  ؛بطريقة عمديةهذه الة  توقد اختري -  ث
) جملدا 108(، وهي م1962غاية إىل م 1856من عام دة املمتدة يف امل تصدرالكاملة اليت 
وكل جملد منها حيوي عدة أعداد  .ألن عددين منها مزدوجني )106(إىل غاية ) 1(مرقمة من 

  .جيمعها عام واحد

                                                 
1
ن أا مل تكن جملدة، قائمة على غالف عادي، سواء يف ، على الرغم م)Tome(مسيتها جملدات تبعا للتسمية الفرنسية هلا  

فلو . وذلك أن كل جملد حيوي عدة أعداد. طبعتها األصلية أم يف طبعتها األخرية لدى ديوان املطبوعات اجلامعية
  .مسينا اموع عددا لوقع اللبس مع األعداد احملتواة فيه
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فال بد من اختيار مدونة منها كعينة عن جمموعة وثائقية يف الة األفريقية ما دامت الدراسة و
ومل يكن من املمكن  ، أثناء املرحلة االستطالعية؛العينة الختيار عدة حماوالتب هنا، قمتومن  .البحث

  :يف احلاالت اآلتيةجزئية نة عياستخراج 
ألن هذه الة : اختيار عدة جملدات من الة بطريقة حمددة علميا يف اختيار العيناتغري ممكن  - أ  

   .والتاريخ واألنثروبولوجيااآلثار  أكادميية وال تم بالواقع املعيش، بل يغلب عليها الطابع املتخصص يف علوم
ألا مل تكن تعتمد أسلوب االت : جمموع مقدمات أعداد الة أو جملدااغري ممكن اختيار  - ب

اإلعالمية، وال غريها، فليس يف أعدادها وال يف جملداا مقدمات، سوى مقدمتني؛ إحدامها غلب عليها 
  .ابع اإلداريالطابع التأسيس والثانية غلب عليها الط

ن األبواب الثابتة يف الة يغلب عليها طابع التوثيق، أل: جمموع باب ثابتغري ممكن اختيار  - ج
  .األكادميية يةثوما فضل عن ذلك استغرقته التدقيقات العلمية البح

ألن الباحثني املكثرين من النشر قد يكتبون يف : جمموع مقاالت كاتب واحدغري ممكن اختيار  -د
أما البقية فعدد مقاالم ال يكفي . ع واحد ليصري يف النهاية كتابا واحدا ينشر مفصوال عن الةموضو

  .ليكون ذا داللة كمية أو إحصائية
ال تنشر سوى البحوث ألن الة : عدة كتاب جمموعة من مقاالتغري ممكن اختيار  -هـ

وما خرج عن ذلك فإنه . ثار أو علم التاريخ القدمياألكادميية والعلمية الدقيقة اليت يغلب عليها طابع علم اآل
ر، بل يتحدث عن املاضي بوصفه نقطة علمية، ولو كانت مقاالت الة سياسية أو فكرية ضاحلاتناول ال ي

  .هلان األمر
من السهل اختيار مدونة سوسيولوجية من موضوعات جملة تم يف غالب أمرها إذن مل يكن   

من ذلك الزخم الذي " صورة للمجتمع اجلزائري"، بل كان من العسري استخراج باآلثار والتاريخ القدمي
  .يركز على املوضوعات األكادميية

االستكشاف، بدءا باجلانب الكيفي قبل  ةوأمام هذه املعضلة كان البد من االرتياد على طريق  
هكذا عمدت إىل الكمي، وكان البد من توسيع الدائرة املصدرية حىت ميكن استخراج شيء منه، و

  :االقتراب من املوضوع أكثر بالتدرج عرب عدة خطوات، كاآليت
جعلت يف هذه القائمة ": صورة اتمع اجلزائري"ـإعداد رؤوس موضوعات متعلقة ب -  أ

بعض التصورات األولية اليت ختدم املوضوع، فكانت بادئ الرأي هذه املوضوعات 
ألحبث  اموضوع) 106(وهي ؛ 1لةىل البحث عنها يف اإاليت حددا حىت أسعى 

  .اتعنها يف الد
                                                 

 ،العجوز ،الرجل ،املرأة ،الطفل: وهي.  استمارة متكاملةكانت رؤوس املوضوعات هذه مبدئية قبل أن أحوهلا إىل 1
 ،املشروبات ،املأكوالت ،السفر ،املرض ،املوت ،الطالق ،الزواج ،العقيقة ،األعراس ،اخلتان ،األفراح ،الوالدة
 ،مستوى املعيشة ،احلرف ،العمل ،الترحال ،اجلرية ،شبكة العالقات االجتماعية ،السكنات ،املركوبات ،األلبسة
 ،النبوة ،األبوة ،األسرة ،املصاهرة ،أماكن التجمع ،املناسبات الدينية واملواسم ،العيدان ،الدين ،التقاليد ،العادات
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هذا ما وقع عليه : )106إىل الد  01من الد رقم  توياتاحمل ائموقجمموع (اختيار  -  ب
صورة اتمع اجلزائري يف عناوين الة األفريقية عرب " ؛خالله ألستخرج مناختياري 

ها من معاين وصور قد ال تتاح العناوين يف جمموعهذه ، وذلك ملا حتمل "كل جملداا
   .بالة يف متون عدة موضوعات وأحباث

  :إذا أحصينا نسبة مساحة هذه العناوين بالنسبة موع مساحة النشر يف الة وجدناها كاآليت
  

  نسبة العينة= X 100جمموع صفحات قوائم احملتويات 
  جمموع عدد صفحات كل الدات على تقسم

  
  111  احملتويات جمموع صفحات قوائم

 47042  جمموع عدد صفحات كل الدات

  

  هكذا
  

111    X   100    =0,23  %  

47042 
  

  

  

        ::::أدوات جمع البيانات وتحليلهاأدوات جمع البيانات وتحليلهاأدوات جمع البيانات وتحليلهاأدوات جمع البيانات وتحليلها ....11

نظرا ألمهية موضوع الدراسة ومن اجل مزيد من ف. 1اعتمدت عدة أدوات يف مجع بيانات البحث
دم املصادر األولية والثانوية للحصول على ستخأن يمن لباحث لال بد كان التحديد للمشكلة البحثية 

  .)مونالدراسة االستطالعية، استمارة حتليل املض(الالزمة للبحث  املعلومات
  

                                                                                                                                                    

 ،النشاط العلمي ،املقروءات ،الفنون ،اآلداب ،األغاين ،األلعاب ،الترفيه ،زيارات األقارب ،اجلد واجلدة ،األخوة
 ،املرض ،املوت ،القتل ،املقاومة ،االحتالل ،احملكوم ،احلاكم ،النقابة ،لسلطةا ،املعارضة ،احلياة السياسية ،الثقافة

 ،األعراف ،املؤسسات ،احلياة الدينية ،الدشرة ،الريف ،القرية ،احلي ،املرتل ،العمارة ،املدينة ،املاضي ،السجن
 ،املآمت ،تربية األوالد ،القضاء ،فالعر ،القانون ،الشريعة ،تربية األوالد ،العسكريون ،املدنيون ،اهليئات ،القوانني

 ،املعتقدات ،اللغة العربية ،العنصرية ،اجلهوية ،القبائل ،األعراق ،الرببرية ،اللهجات ،الدارجة ،األمثال ،القيم
 ،الفرد ،احلاضر ،احلضارة ،التاريخ ،الدولة ،الشعب ،اجلمعيات ،األحزاب ،اجلماعات ،الدين ،الطوائف ،املذاهب
  .تمعا ،اجلماعة

1
  .220م، ص 1982، 2، دار العلم للماليني، ط ���وتفاخر عاقل، أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية، . د 



  36                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

  
  : الدراسة االستطالعية -1- 11

، ولذلك عند استكمايل لالقتراب من جمتمع البحث ومشكلة الدراسة استلزم 1كل حبث مير مبراحل
ا من خالهلا حتليل املضمون البحثي يف أعداد متفرقة بالعينة األمر علي إجراء دراسة استطالعية قمت 

املتاحة آنذاك دف اإلملام باهتماماا والتعرف على أبرز القضايا املثارة ا، ومدى اهتمام الة األفريقية 
ألفريقية تتمثل باتمع اجلزائري واجلزائريني، وروعي يف الدراسة االستطالعية اختيار مناذج خمتلفة من الة ا

  . يف أكرب عدد ممكن من اخلصائص
األفريقية على ما تقدمه من مضامني تتصل بصورة اتمع  للمجلةاقتصر الباحث يف دراسته 

  .اجلزائري سواء يف شكل حبوث أم أخبار أم تقارير أم غريها من األشكال أو الفنون
ة املواد اليت تناولت اتمع اجلزائري بعد أن حدد الباحث الفئات املستهدفة بالتحليل قام بقراء

على أساس جملد واحد يف اليوم، علما أن ) أشهر 4(بالة األفريقية لتحليلها كدراسة استطالعية ملدة 
  دف؛ 30/9/2006إىل  1/6/2006؛ يف املدة من )جملد 108(جمموع جملدات الة 

 الكشف عن اجلوانب املختلفة  �

 إمكانية التحليل  �

 ة اليت ميكن أن تتبع يف عملية التحليل الطريق �

 مدى صالحية فئات املوضوع لالستكمال  �

 مدى صالحية فئات املوضوع لتعديل بعضها غري املناسب أو غري املفهوم  �

استطالع طريقة التسجيل املناسبة يف استمارات التحليل املعدة لذلك حبيث تتميز بالدقة والوضوح  �
تعديل يف طريقة التسجيل ويف تقسيم الفئات حىت ميكن وضع  ألقرب ما ميكن ويف كل مرة حيدث

 . ما متت قراءاته من مواد حتت الفئة املناسبة له

بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية قام الباحث بتحليل مضمون مواد عينة البحث بالة   
    .األفريقية اليت تناولت اتمع اجلزائري

  
  
  :استمارة تحليل المضمون -2- 11

التساؤالت على بابني كبريين مها؛ الة األفريقية، مث مضموا املتعلق بصورة اتمع  قامت
  .اجلزائري

                                                 
1
، 2، اإلصدار 1معن خليل عمر، مناهج البحث يف علم االجتماع، األردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط . د 

  .303، ص 2004
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، )6(تركز استمارة التحليل اليت أعددناها على املعايري اآلتية اليت جعلناها على شكل فئات ست و
  :ولكن على اخلصوص جعلناها حتوي بابني

  
  : المجلة األفريقية كوعاء اتصالي باب -2-1- 11

ا كُتا، مث الفنية هاقوالبمث ومظهرها، ها التساؤالت املتعلقة حبجممشل أربعة حماور من التساؤالت؛ 
  :هكذا .املوضوع كيفية إبراز، مث كقائمني باالتصال

 ): الوعاء االتصايل(احلجم واملظهر  -  أ

، بيانات عامة عن الة األفريقية وإخراجها، تسيري الةوحدات؛ ) 4(وهي فئة تشمل 
 .حترير الة، احلجم العددي لصفحات الة

 ): الوعاء االتصايل(القوالب الفنية  -  ب

مقدمة الة، تقريرها األديب، : وحدة، هي أبواب الة األفريقية، كاآليت) 15(فئة حتوي 
ة ، النشرة الببليوغرافية، تنبيهات متفرقة، تعليقات هيئ)األخبار التارخيية(قسمها الرمسي، الوقائع 

التحرير، التصحيح، العالقة مع الصحف واالت، قائمة احملتويات، عروض القراءة، الوفيات، 
  .عرض النشريات، النشرة، املراسالت

 ):القائم باالتصال(الكُتاب  -  ت

كتاب الة األفريقية عموما، الكتاب الغربيون يف الة : وحدات، هي) 4(فئة حتوي 
لة  لة، األفريقية، الكتاب العرب يف ااجلزائريون الكاتبون يف ا.  

 :إبراز املوضوع -  ث

جماالت اهتمام الة وموضوعاا، خالصة معطيات بيانات : وحدات، هي) 4(فئة حتوي     
  .الة األفريقية، سيمياء عنوان الة األفريقية، سيمياء غالف الة األفريقية

  
 رة المجتمعصو(باب مضمون المجلة كرسالة اتصالية متمثلة في  -2-2- 11

  ): الجزائري

لريسم جواا فئات كربى من التساؤالت، عدة اليت سعت الة األفريقية يف تبليغها الرسالة  تمشل
  :صورة اتمع اجلزائري يف

يف السكان واألعراق واألنساب والقبائل والعائالت واللغات واللهجات والعادات (حياته البشرية 
  ). اللفظية

  . تمع النسويوحياته األسرية وا
  . وحياته العلمية والتعليمية

  ). ية، وطرقه الصوفيةهاملتعلقة بدياناته وطوائفه االعتقادية، ومذاهبه الفق(وحياته الدينية 
  ). املتعلقة بعاداته وتقاليده ولباسه ومأكله ومشربه ومسكنه وشعره(وحياته الثقافية 
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  . وحياته احلضرية والريفية
  ). املتعلقة بالزراعة والتجارة والصناعة واإلنتاج وااعات(واملهنية وحياته االقتصادية 

  . وحياته السياسية والقانونية
  . وحياته العسكرية واحلربية
  . وحياته الفكرية والصفوة

  .وقد فصلت كل ذلك يف االستمارة الواردة يف امللحقات  
  
  
  
  
 ::::مرحلة التنفيذمرحلة التنفيذمرحلة التنفيذمرحلة التنفيذ ....12

قام الباحث بتحليل مضمون مواد عينة البحث بالة بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية   
  :1األفريقية اليت تناولت اتمع اجلزائري، حيث قام الباحث بتنفيذ ما يأيت

  

  

  :تحديد فئات التحليل -1- 12

والفئات هي نقاط التجمع اليت . يعد حتديد الفئات وتصنيفها اخلطوة الرئيسة يف حتليل املضمون
تحدد فئات حتليل املضمون وفقا لطبيعة البحث حيث يصعب استخدام فئة و. يستخلص الباحث منها مادته

وثيقا مبشكلة البحث، ونوع  ارتباطاويرتبط حتديد هذه الفئات . موحدة لكل األحباث والدراسات
  .2املضمون

لذا حدد الباحث فئات التحليل مبا يتماشى مع أهداف البحث ومبا ميكن الباحث من اإلجابة على 
  :ويف إطار حتديد فئات التحليل استند الباحث إىل قواعد اختيار هذه الفئات، اليت منها. ثهتساؤالت حب

o قبل اختيار الفئة جيب الفهم اجليد للنص لضمان دقة التصنيف.  
o  أن تكون معامل الفئات واضحة حبيث ال يقبل أي جزء من النص التصنيف حتت أكثر من

 .فئة

                                                 
. من خالل حتكيمها" صدق استمارة حتليل املضمون"حتتاج بصفة ضرورية إىل فحص إن طبيعة املوضوع يف حد ذاته، ال  1

وعلى هذا مل يعرضها الباحث على جمموعة من األساتذة اخلرباء واملتخصصني يف جماالت علم اإلعالم خاصة، مث 
هري الذي علمي االجتماع والتاريخ، وذلك كمحكمني للتأكد من صالحياا للتطبيق وذلك بقياس الصدق الظا

يشري إىل ما يبدو أن األداة تقيسه ظاهريا، مث احملافظة على حد أدىن لإلبقاء على أي من فئات التحليل من خالل 
  .فحص نسبة اتفاق هؤالء احملكمني، فضال عن ندرة هؤالء املتخصصني

2
  .284-277موريس أجنرس، مرجع سابق، ص  
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o لفئات حىت ميكن أن تعطي النتائج املرجوة وحتقق جيب أن يرتبط النص موضوع التحليل با
 .صدق وثبات التحليل

o ايراعى يف الفئات كل مادة من مواد املضمون وفقا ملشكلة البحث وفرضيا. 

  
 

  :تحديد وحدات القياس -2- 12

  :وقد استخدم الباحث وحدات القياس اآلتية يف عملية حتليل املضمون
  
 :وحدة الفكرة -3- 12

وحدات حتليل املضمون وأكثرها إفادة فهي إحدى الدعامات تعد هذه الوحدة أكرب وأهم 
  .األساسية يف حتليل املضمون ألا تكشف القيم واآلراء واالجتاهات الرئيسية يف مادة االتصال

ولذا قام الباحث باختيارها حىت ميكن اإلجابة على تساؤالت البحث وهذه الوحدة هنا هي العنوان 
للتعبري عن مضمون حبثه، والعنوان، بال شك، يتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا  الذي خيتاره الباحث أو الة

وحىت ميكن استخدام هذه الوحدة بسهولة قام الباحث بتقسيمها إىل جمموعة من العناصر . موضوع التحليل
ناصر مع إعادة تركيبها مرة أخرى حىت ميكن حتقيق أكرب درجة ممكنة من الثبات يف عملية التحليل وهذه الع

  :هي
  .املوضوع الذي تركز عليه الفكرة �
 .اجلوانب اليت تناولتها الفكرة �

 .القيم املتضمنة يف الفكرة �

 .الطريقة أو األسلوب املتتبع يف عرض الفكرة �

 
  :وحدة التكرار -4- 12

وقد استخدم الباحث وحدة التكرار وذلك حبساب مرات التكرارات لكل فئة من فئات التحليل 
تمع اجلزائريقامت عينة البحث من الة باستخدامها عند الكتابة عن ا.  

  
  
  
 ::::أساليب وطرق ضبط البيانات وتفريغهاأساليب وطرق ضبط البيانات وتفريغهاأساليب وطرق ضبط البيانات وتفريغهاأساليب وطرق ضبط البيانات وتفريغها ....13

        
 

  :المقابالت الفردية المعمقة -1- 13
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كانت هذه املقابالت ضرورية، ال كأسلوب لضبط البيانات وكعنصر مساعد على استجالئها، 
أعداد الة األفريقية املطبوعة ورقيا،  وذلك عندما اعترضت الباحث مشكلة أوىل يف البداية عند حماولته مجع

إذ مل جيد كثريا من أعدادها يف املكتبات، ومل تكن آنذاك متاحة يف الشابكة، وكان جيهل عدد جملداا، 
وعندما اعترضته املشكلة الثانية يف اختالف ختصص الة عن علم . وسنة تأسيسها، وسنة توقفها

قبل كل شيء؛ تتعامل مع تاريخ اجلزائر باحترافية شديدة، وتورد أمساء  االجتماع؛ فهي جملة أثرية وتارخيية
خمتلفة ملدينة واحدة نظرا ألا هذه املدن كانت مدنا فينيقية ورومانية وبربرية قبل أن تطمر حتت مدن 

ق مع والصعوبة األخرى تكمن يف التعامل الدقي. معاصرة حتمل تسميات منحتها هلا اجلزائر املستقلة املعاصرة
  .التاريخ اجلزائري عرب مراحله املختلفة منذ فجر البشرية إىل غاية سنة توقف الة

  . فكان ال بد له من االقتراب واالحتكاك مبن هلم دراية ذه الة ومبحتوياا
اعتمد الباحث على عدد من املقابالت الفردية املتعمقة مع بعض الشخصيات اجلزائرية والفرنسية   

بشأن كيفية تصوير اتمع اجلزائري يف الة األفريقية، دف حتقيق مزيد من االقتراب واإلملام  املنتقاة
  . جبوانب املشكلة البحثية

إن النتائج اليت يسفر عنها استخدام حتليل احملتوى تكون أكثر جدوى وأبعد أثرا لو صاحب هذا 
ن البحث العلمي، ومن هذه األدوات املقابلة األسلوب استخدام بعض األساليب واألدوات األخرى يف ميدا

ودف املقابلة املتعمقة التركيز على صلب املوضوع على أساس أنه لب املشكلة بعد اتضاح املعامل . املتعمقة
، ودف تركيز االهتمام على خربم يف املوضوع، وعلى ما ميكن أن 1الرئيسة واألساس للحالة أو الظاهرة

  .2ة من آثاريترتب على تلك اخلرب
  :وقد قابل الباحث يف هذا اإلطار جمموعة من اخلرباء املهتمني مبوضوع الدراسة، نذكر منهم

  
  ): Jean Claude VATIN(جون كلود فاتان  -1-1- 13

، وقد "إزالة آثار االحتالل"الذين دعيا إىل فكرة " جزائر األنثروبولوجيني"هو أحد مؤلفي كتاب 
التقى . باجلزائر، وكان له عميق األثر يف األوساط األكادميية) وزارة ااهدين(ية ترمجت كتابه هذا إىل العرب

ودامت املقابلة قرابة . م2006مارس /به الباحث مرتني، يف قسمه جبامعة بوردو املركزية، بشهر آذار
زالة آثار وكان االقتراب منه مفيدا يف فهم نظرية إ. وذلك يف إطار منحة تربص قصري املدى بفرنسا. ساعة

  .االحتالل
  
  ): Pierre BIDART(بيار بيدار  -1-2- 13

                                                 
 201، ص 1999مكتبة مدبويل،  عقيل حسني عقيل، فلسفة مناهج البحث، القاهرة، 1
صالح مصطفى الفوال، مناهج البحث يف العلوم االجتماعية، سلسلة كتب علم االجتماع، القاهرة، مكتبة غريب،  2

 296 -295، ص 1982
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له اهتمام . باحث فرنسي وأستاذ سبعيين، جبامعة بوردو املركزية، ورئيس قسم األنثروبولوجيا ا
التقى به الباحث مبكتبه يف . كبري بالتاريخ والشأن اجلزائري، وشارك يف مؤمترات متخصصة كثرية ا

كانت االستفادة منه يف جمال اطالعه . وذلك يف إطار منحة تربص قصري املدى بفرنسا .اجلامعة املذكورة
  ".الة األفريقية"على شؤون 
  
  ): Benjamin STORA(بنيامين ستورا  -1-3- 13

تواعد معه الباحث . باحث يهودي معروف يف الشأن اجلزائري تارخيا وحاضرا، من أصول جزائرية
لكن يوم . م، وذلك يف إطار منحة تربص قصري املدى بفرنسا2006، عام يف جامعة السوربون بباريس

. املوعد وما تاله شهد إضرابات عنيفة للطلبة، غلقت بسببه السلطات املعنية كل املنافذ املؤدية للجامعة
 كان االقتراب منه مفيدا يف. وعلى الرغم من ذلك فقد متت املقابلة من خالل الربيد اإللكتروين عدة مرات

جمال االطالع على أساليب االحتالل، من خالل وجهة نظر مغايرة تساعد يف فهم كيفية نشوء صورة 
  .اتمع اجلزائري بعيون حملِّيه

  
  ): Lahouari ADDI(لهواري عدي ا -1-4- 13

التقى به الباحث يف جامعة ليون . باحث جزائري، وعامل اجتماع معروف يف اجلامعات الفرنسية
. ودامت املقابالت عدة ساعات، وتطرقت إىل جوانب عدة من املوضوع. م2007ات، عام مبكتبه عدة مر

وكانت االستفادة منه يف جمال التحليل السوسيولوجي . وذلك يف إطار منحة تربص قصري املدى بفرنسا
  .لتاريخ اجلزائر مبا له من سبق تأليفي يف هذا اال

  
  : محمد االزهر غربي. د. أ -1-5- 13

امللتقى الدويل السابع عن "التقى به الباحث يف .  التاريخ وأستاذ جبامعة منوبة التونسيةباحث يف
، ، عقدته مؤسسة ابن باديس"زائريةاإلجنازات التارخيية والفلسفية واألدبية املتعلقة بثورة التحرير اجل

ال اطالعه على وكانت االستفادة من األستاذ حممد غري مباشرة يف جم. م2006-2005بقسنطينة، عام 
  . موضوعات الة األفريقية املتعلقة بتونس، والدراسات اليت متت يف ذلك

  
  :مجموعة من أساتذة التاريخ بالجامعات الجزائرية -1-6- 13

عبد . د. أ(، )رابح لونيسي؛ جامعة اجلزائر. د. أ(؛ منهم ...)قسنطينة، اجلزائر، عنابة، سطيف(
ريمها؛ إذ حضر الباحث عدة ملتقيات تارخيية مع أهل االختصاص، وقدم ، وغ)القادر خليفي؛ جامعة وهران

أحد هذه البحوث خمصص للمجلة األفريقية، قدمه باجلامعة اإلسالمية بقسنطينة عام . حبوثا يف املوضوع
وكانت االستفادة منهم يف جمال تذليل صعوبات تتعلق بضبط مسائل ومعلومات تارخيية ال ميكن . م2007

  .حاطة ا إال على أيدي خمتصني، من خالل السؤال املباشر واجلواب املماثل لهاختصار اإل
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وأسفرت هذه املقابالت عن عدد من املؤشرات، أكد الكثري منها نتائج التراث العلمي والدراسة 
  : االستطالعية من أبرزها

مبا يدعم  ظهور حاجة فرنسا امللحة لتنفيذ برامج لبناء صورة متكاملة للمجتمع اجلزائري، •
  . مكونات معينة يف صورة اجلزائر على حساب غريها

ضخامة اجلهود الفرنسية يف جمال بناء صورة للمجتمع اجلزائري واملغرب العريب، لتعزيز  •
 .وجودها االحتاليل

حضور قوي للدعاية االحتاللية يف اإلعالم والوعي الفرنسي، مع نربة تعاطف أو تفهم  •
 .أحداث احلرب اجلزائرية الفرنسية لوجهة النظر الفرنسية جتاه

تأثري املالمح املرتبطة بالعرب واملسلمني على صورة اتمع اجلزائري، خاصة مع ما  •
أسفرت عنه نتائج االحتالل، واألزمات املتالحقة يف اجلزائر من تعزيز اجلوانب السلبية، 

 . وانب الصورة غري مواتيةباإلضافة إىل تأثري انتمائها لدول أفريقيا والعامل الثالث لتصبح ج

  

 

 :التحليل الكمي -2- 13

تلجأ إىل اإلحصاء الكمي؛ فهي تستعمل  إن كل العلوم االجتماعية، على خمتلف املستويات،
  . 1املعطيات اإلحصائية ليس فقط إلعطاء األمثلة، وإمنا أيضا للربهنة على نظرياا واستنتاجاا وضمان ثباا

أركز على هذا اجلانب، بل ركزت على التحليل الكيفي، على  ملستعنت بالتحليل الكمي لكين ا
ولذلك جاءت . أساس قناعيت أنه يف مثل هذه املوضوعات ال يكون ذا فائدة كبرية يف الكشف عن حمتويات

يف بعض األحيان، وخاصة يف احلواشي، منها باملعاجلة احلسابية  2معاجليت له أشبه بالفهرسة التحليلية
    .واإلحصائية
  
 : ائمة محتويات كل مجلدات المجلةق -2-1- 13

  .أجريت عليها حتليال كميا للموضوعات والكتاب، فضال عن حتليل اجلانب السيميائي
  

                                                 
1
، 2، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط والتنظيمالتاريخ والنظرية : عاطف عليب، اإلحصاء. د 

  .40، ص م1981
2
م، 1999=هـ1420، 1حممد رواس قلعه جي، طرق البحث يف الدراسات اإلسالمية، بريوت، دار النفائس، ط . د 

  .104-97ص 
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 : مقاالت العمق -2-2- 13
عليها حتليال كميا لكتاب الة املتميز الذين ميثلون قيادة التيار الفكري اليت حتملها الة  أجريت

رسالة اليت تدعو إليها الة وتبني فيها شخصيتها، وقد استعنت يف وإبراز املوضوعات األساس اليت توضح ال
ذلك بالتحليل السيميائي، وهذه هي املدونة اليت اعتمدا يف األخري، وهي مقاالت مستخرجة من كل 
جملدات الة، على أساس ست أو مخس مقاالت من كل جملد، إذ ختتار الة هذه املقاالت وتضعها يف 

  .ل للمجلةالغالف األو
  
  
 :التحليل الكيفي -2-3- 13

حاولنا التركيز عليه من خالل الرجوع إىل بسط املقاالت وحمتوياا الداخلية كخروج عن إطار 
  .هاعناوين
  

 : )106إلى  1من ( كل مجلدات المجلة -2-4- 13
استفدت منها يف التحليل الكيفي العام، وقد سهلت يل تنويع أجزاء األيقونات املشكلة للصورة 

  .العامة
  
 ): 13إلى  1من (مجلدات ال -2-5- 13

العقل املنظر واملطبق للفكرة اليت ) بربروغر(ترة صدور الة برئاسة مؤسسها فمتثل هذه الدات 
جراء حتليل كيفي خاص متعلق بشخصية الة يف كل إتسعى إليها هذه الة، وقد سهلت يل هذه األعداد 

 .ما يتعلق ا، مستعينا بالتحليل السيميولوجي

  اخلطوات اليت قمت ا يف التحليل الكيفي؛ ومن
  :استخراج فقرات من الد ختدم املوضوع . أ

الستسالم إىل املوضوعات األثرية والتارخيية ا، رافضا 1أخذت أقرأ موضوعات الة من هنا وهناك
دا اجلافة، حماوال استخراج كل فقرة من شأا أن ختدم املوضوع، ولو مل تكن ضمن القائمة اليت أعد

  .وكررت احملاولة عرب جملدات الة، جيئة وذهابا، إىل أن متكنت من نقل عدة فقرات مهمة. سلفا
  :مجع الفقرات ضمن موضوعات فرعية صغرية . ب

حاولت يف هذا أن أضم املتشابه، فأمجع الفقرات املتحدة املعىن يف وحدات صغرية، فكانت تشكل 
مكنين مجعها يف موضوعات ختدم القائمة اليت أعددا، موضوعات جزئية متفرقة، ولكن بطول اجلمع أ

  .وختدم املوضوع بوجه عام

                                                 
1 Jean-E. HUMBELET, Comment se Documenter, Coédition ; Paris, Fernand Nathan, Bruxelles, 

Éditions Labor, 1978, pp. 114. 
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  :وحتليلها الة يف املنشورة العربية والنصوص الفقرات مجع . ت

أورد بعض الباحثني نصوصا بالعربية، فرضت نفسها عليهم، فكانت حتمل معاين سيميائية عميقة 
وا أمساء . صائد شعبية مشبعة باللهجات احمللية وباملعاين التارخييةألا كانت أقرب إىل الطابع األديب، فيها ق

  .األماكن واألشخاص واألشياء، وهكذا جاء حتليلها خادما للموضوعات اجلزئية فضال عن املضمون العام

بعدها بدأت أركز على خطوات عملية تساعدين على التعمق يف احملتوى الشكلي كفاحتة لدخول 
  :ومنهااملضمون األعمق، 

 :اجلانب التوثيقي . ث

وقد مشل توثيق العنوان، البلد الذي نشرت فيه الة، املؤلفون، الناشر، املستوى العلمي، عدد 
  .األجزاء، عدد الصفحات

 : دراسة طريقة إخراج الة   . ج

وتضمن العناصر اآلتية؛ نوع الورق، اهلوامش، وجود مقدمة، وقائمة للمحتويات، صفحة الغالف، 
  .العناوين األساس والفرعية، تنظيم الفقرات، املراجع، اهلوامش، منط الكتابة وحجمها التجليد،
 :مجع ما أمكن مجعه . ح

  .من املوضوعات واحلقائق واملعلومات، والقيم، واملفاهيم املوجودة بالة
 : لغة الة يف ضوء بعض األبعاد . خ

     .نوع اللغة، سهولتها، بساطة تركيبها، وغريها
 :تطبيقاتاألنشطة وال . د

وأقصد ا؛ األنشطة والتطبيقات واملواقف اليت يهيئها القائمون على الة لقرائها، لتحقيق أهداف 
  . الة أكثر

 : الرسوم واألشكال التوضيحية . ذ

  .لتوضيح املعلومات واحلقائق وتعميمها ومدى وضوحها وارتباطها باملوضوع ومكاا املناسب
 : طرق عرض مادة الة  . ر

  .ية التدرج يف العرض، ومدى تأثر املؤلفني خبلفيام الثقافية واالحتالليةأي كيف
  
  
  :األسلوب اإلحصائي المستخدم -3- 13

مرات التكرار لكل فئة من فئات  نااليت تناولت اتمع اجلزائري حسببحثية أثناء قراءة املواد ال �
  .التحليل

  . مجع الباحث البيانات، مثلما مجع املواد البحثية اليت تناولت اتمع اجلزائري �
  .صنف البيانات بعد ذلك وجدوهلا يف جداول تفريغ لكل ما كتب ا �
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تنطبق عليهم الصفات األكادميية املطلوبة، ) مساعدين(مل يتمكن الباحث من توزيعها على حمللني  �
  . بة على تساؤالت البحثللوصول إىل نتائج املضمون واإلجا

وعاجلها إحصائيا حبساب مرات تكرار كل فئة ومن خالل استخدام  تحلل الباحث البيانا �
 .التكرار، والنسبة املئوية: املعادالت اإلحصائية اآلتية

  
  

 :بناء الجداول -4- 13

  

  : جداول الجانب النظري اإلحصائية -4-1- 13

  :استخرجت هذه اجلداول من الة، بعدة طرق
  
  : حثيةلترجمة البا - 4-1-1- 13

يف بعض األحيان ليس يل من عمل يف اجلدول سوى الترمجة، ما دام اجلدول يقدم جزءا من أيقونة 
  .الصورة العامة
 : دمج جدولين مع الترجمة - 4-1-2- 13

يف بعض األحيان قد أجد جدوال يف الدات األوىل من الة، مث أعثر على تكميل له يف أحد 
 جدول واحد، مع الترمجة، وإجراء شيء من تغيري الترتيب يف الدات األخرية، فأمجع بني اجلدولني يف

  .أعمدة وصفوف اجلدولني حىت يتم إدماجهما بشكل متناسق، وقد يكون ذلك عن كتابني
 : دمج عدة جداول - 4-1-3- 13

من شح بعض الكلمات املختصرة يف األصل، ولكن يف  ئايتم بالطريقة نفسها، وقد أضيف إليها شي
  ].- [إىل األصل بني معقوفتني هكذا  هذه احلالة أجعل ما أضفته

 : إنشاء جدول جديد من خالل أرقام مبثوثة في النص األصلي - 4-1-4- 13
يف بعض األحيان يعمد الكاتبون إىل تفريق أرقام وتواريخ يف ثنايا البحث عرب صفحات كثرية، 

را آنفا، أقوم عندها جبمع هذه التواريخ واإلحصاءات وأكون منها جدوال متناسقا، حسب الطرق اليت ذك
  .وقد يكون ذلك عن باحث واحد أو باحثني خمتلفني

  .ويف كل هذه احلاالت نأيت بتوثيق املصادر اليت أخذنا منها، حىت يتم الرجوع إهليا دون إشكال
وسبب جلوئي إىل هذه اجلداول هو اعتقادي أن كثريا منها نادر فيما ينشر عن اجلزائر، وخاصة   

  .باللغة العربية
ها أا تثبت بعض التحليالت النظرية اليت آيت ا يف املوضوعات اليت تطرقها تلك ومن فوائد  

بعض الباحثني، مث أورد بعده قصيدة شعبية متثل  أياجلداول، كموضوع الزواج املختلط عندما آيت فيه بر
  .وجهة النظر اجلزائرية، عند ذلك يكون اجلدول فاصال يف املعىن
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  : )جداول السيميائيةال( جداول الجانب الميداني -4-2- 13

  بلكشف املعاين الكامنة البد من اللجوء إىل إنشاء جداول لفظية، أو عارية، أو جقرية، ملية، أو ف
  :أو نصية، وهذا ما حاولت فعله هنا، بعدة أساليب

  

 : أسلوب العرض - 4-2-1- 13
 .يهدف فيه اجلدول إىل توحيد األلفاظ يف مجاعة واحدة حتمل معىن واضحا

  :أسلوب المقارنة - 4-2-2- 13
يكون اجلدول فيه مركبا حبيث تسهل فيه مقارنة األلفاظ أو الوحدات األخرى، الستخراج معاين 

  :ومن أنواع اجلداول اليت أنشاا يف هذا اال .كامنة يف النص األصلي
 : من النص األصلي )ألفاظ(إنشاء جدول  - 4-2-3- 13

ع تلك األلفاظ وفق قد أجد رابطا سيميائيا بني عدة ألفاظ يف نص أصلي معني، فأعمد إىل مج
الفكرة اليت عندي حىت أبرهن على مسألة وجود معىن خفي يف النص خيدم الفكرة اليت تشكل الصورة اليت 

 .أحبث عنها، وقد تكون هذه األلفاظ عربية أو بربرية أو فرنسية

 : من النص األصلي )جمل(إنشاء جدول  - 4-2-4- 13
بينا حسب ما شرحته سالفا يف البند وفق فكرة سيميائية أريد الربهنة عليها، ويكون اجلدول م

  .الذي قبله
 : فقرات )مقتبسات(من إنشاء جداول  - 4-2-5- 13

الحظت يف بعض املرات أن بعض البحوث حيوي فقرة مكتوبة بالعربية، ويف بعض األحيان توجد 
عدة فقرات مفرقة عرب صفحات الد، حبيث تكون كجزر صغرية داخل حبر من األسطر، ووجدت أن 

ة سيميولوجبة عامة مؤداها أن الثقافة االحتاللية املهيمنة مل تستطع القضاء على هذه اجلزر ذلك حيمل دالل
  .اليت تفرض وجودها بني احلني واآلخر، وعلى هذا فكرت يف دمج هذه الفقرات ضمن التحليل السيميائي
سرة ويف ضوء ما سبق، اتضحت احلاجة إىل إجراء هذا اجلهد البحثي للوصول إىل العوامل املف

، ومن هنا تبلور االقتراب من املشكلة "الة األفريقية"لألوضاع االجتماعية يف التغطية املوضوعاتية يف 
  البحثية للدراسة يف حماولة؛

التعرف الكمي على مالمح صورة اتمع اجلزائري ومكوناا يف الة البدء مبحاولة  -  أ
  .م1962إىل  1856األفريقية، وذلك من 

ري كيفي حياول أن يربز اجتاهات املضمون البحثي، اليت تشكل يف جمملها ربط ذلك بتفس -  ب
حمددات قد تكون ناجتة عن ذاتية ثقافية احتاللية الفرنسية، مع ما يرتبط ا من حمددات يف 
النظام السياسي واالقتصادي يف اتمع االحتاليل الفرنسي باجلزائر، وانعكاسات ذلك 

  . سة املهنية والقيم األكادمييةعلى البيئة العلمية واملمار
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 ::::تصميم البحث وسرد تقدمهتصميم البحث وسرد تقدمهتصميم البحث وسرد تقدمهتصميم البحث وسرد تقدمه ....14

        

  )General Analysis(التحليل العام  -1- 14

استكشايف بغرض إعطاء خلفية عامة لتغطية اتمع اجلزائري يف الة األفريقية، جرى حتليل 
،تمع اجلزائريواملوضوعات اليت  موعة قصدية من املوضوعات اليت تناولت اجلوانب االجتماعية يف ا

  .وقعت أا تتناول جوانب اجتماعية يف اتمع نفسه، وذلك دون أن أصنفها يف أبواب

تسجيل املواضيع واحملاور السائدة بيل إطارا مبدئيا لتكوين البيانات، مما مسح يل ح ذلك وقد أتا
)Prédominant ( اليتا متيتمع اجلزائري خالل امل ز الكتابة األكادميية عنأُفردت على حدة على أرحلة ا

سوى   يكن هديف منها، لذا فان هذه املرحلة من البحث ونسميها هنا بالتحليل العام، ملالتارخيية املقصودة
  .فيما بعد النظر يف ااالت االجتماعية احملددة على أساسها ينحتديد اخللفية العامة لكي ميكن

  

  

  )Focused Analysis(التحليل المركٌز  -2- 14

ز، وهو جيري لغرض التشخيص على وجه ل فهي مرحلة التحليل املركَّأما املرحلة الثانية من التحلي
. التحديد االت اجتماعية حىت جيري حتليلها بعمق عن طريق حتليل سنوي للمضمون حتليال مفصال

ااالت ويشمل ذلك فحص كل عدد من أعداد الدات املنتخبة خالل الفترة الزمنية املضروبة، و
  .االجتماعية الرئيسة يف هذا التحليل املركز

  

  

  

  

 : : : : ))))للمجتمعللمجتمعللمجتمعللمجتمع((((    النظريات المفسرةالنظريات المفسرةالنظريات المفسرةالنظريات المفسرة ....15

يرى العلماء أن التقدم العلمي ال ميكن أن يتم إال إذا أُجنز على مستوى نظري، بيد أن املعرفة 
إمنا تتحكم  العلمية ليست جمرد تراكم للمعارف، ذلك أن صياغة النظريات العلمية وتصوراا وتنظيماا
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يف كتابه الشهري (Thomas KUHN) فيها جمموعة من الفرضيات واملفاهيم اليت يسميها ،، توماس كوهني
  .1"الشكل التحليلي"بـ" بنية الثورات العلمية"عن 

إىل النظرية من حيث  (T.PARSONS)) تالكوت بارسونز(يشري عامل االجتماع األمريكي 
فالنظرية ال تصبح فقط ما نعرفه ولكنها تقول لنا أيضا ما نود معرفته، : "وظيفتها أيضا يف البحث العلمي

  .إذن النظرية هلا قدرة فسيحة على التعامل مع األشياء". أي أا متدنا باألسئلة اليت تبحث هلا عن اإلجابة

 إذن فإن النظرية السوسيولوجية هي كل حماولة فكرية تفسر جانبا من احلياة االجتماعية، فالنظرية
السوسيولوجية يف هذا اجلانب ميكن اعتبارها امتدادا ملا يسمى بالفكر االجتماعي الذي ترجع جذوره إىل 

وعندما نتساءل عن النظرية السوسيولوجية فالشيء الذي مييزها عن املفاهيم هو أا قادرة . املفكرين القدماء
ولكن هناك . ماعية أو ظاهرة من الظواهرعلى أن تتيح لنا نوعا من التفسري مللمح من مالمح احلياة االجت

رؤية خمتلفة، إذ يرى بعض الدارسني أن النظرية االجتماعية ليست سوى جمموعة من الفرضيات القادرة 
ومن هنا فالنظرية ليست إطارا نظريا يساعد على . على الصمود يف ساحة البحث االجتماعي امليداين

وفعليا  .حلياة االجتماعية، وبالتايل فهي جمرد فرضية معدةٌ لالختبارالتفسري إمنا ميكن تطبيقها على الساحة وا
مثة الكثري من النظريات املعاصرة يف علم االجتماع ليست أكثر من جمموعة أفكار غري متماسكة، أي أا 

  . ليست جمموعة منظمة من الفرضيات اليت ميكن اختبارها

عية بوصفها تفسريا ألحد مناحي احلياة االجتماعية أو ذا املعىن الذي يتحدث عن النظرية االجتما
وما النظريات . جمرد فرضية قابلة لالختبار ميدانيا، لن يكون أمامنا إال التسليم بغياب النظرية االجتماعية

  . الشائعة إال جمموعة من األفكار اليت مل تصل بعد إىل مستوى النظرية

عميم يستوحيه الباحث االجتماعي من حقائق معروفة أخريا فإذا كانت النظرية بوصفها حصيلة لت
متثل، بطريقة حامسة وكاملة قدر اإلمكان، جمموعة من القوانني والفرضيات املختربة جتريبيا فإن أحسن 

  . النظريات السوسيولوجية هي تلك اليت متدنا بأحسن أداة للتعامل مع واقع اجتماعي معني

  .بد من االعتماد على نظريات مفسرة ملفاصلهيف حماولة االقتراب من املوضوع ال و
  
 
 :النظريات الغربية المفسرة للمجتمع -1- 15

حاولت النظريات الغربية أن تقدم تفسريات شاملة عن اتمع، لكنها بقيت حبيسة الطرح الغريب، 
. ريكي، وال يرى جمتمعا إال وفق معيار اتمع األوريب واألماخلاصالذي ال يفهم الدين إال وفق منظوره 

                                                 
1 Thomas KUHN, La Structure des Révolutions Scientifiques, TR. FR., Paris, Flammarion, 1970, p. 78. 
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ومن األدلة على قصورها التنظريي والتفسريي عدم اتساقها مع أوضاع العامل اإلسالمي، وجتاهلها معاجلة 
  . موضوع االحتالل واتمعات احملتلة

وعلى هذا األساس اكتفينا باستعمال ما يصلح منها لتفسري نظرة الناظر الغريب ال املنظور إليه 
  .اجلزائري

  ومن هذه النظريات جند؛
  
 :الوضعيتان ان التقليديتانتالنظري -1-1- 15
) A. COMTE) (أوغست كومت(، و)م1825–1760) (S. SIMON) (سنت ساميون(ا مميثله

بعد شيوع الوضعية وتأسيس علم االجتماع ظهرت العديد من املدارس االجتماعية اليت  ).م1798–1857(
ت تفسريها وحتليلها، وقد عرفت هذه نشطت يف مجع املعلومات عن الظواهر اإلنسانية واالجتماعية وحاول

  . )املدارس االجتماعية ما بعد الوضعية(املدارس باسم 

  : 1المدرسة الفرنسية في علم االجتماع -1-2- 15

مارسيل (، وأتباعه مثل؛ )مÉmile DURKHEIM( )1858 -1917) (إميل دوركامي(يتزعمها 
 Lucien Lévi BRUHL(3) (ليفي بروهل(، و2)مMarcel MAUSS( )1872-1950) (موس

 Célestin( )يلغبو(، و)مDE SAUSSURE( )1857-1913) (دي سوسري(، و)م1857-1939(

BOUGLÉ) (1870 -1940فاكسبهالموريس (، و)م) (HALBWACHS( )1877-1945م( ،
. بل إا أرست الوضعية الصرحية) الوضعية الكونتية(وقد التزمت هذه املدرسة حبدود . وغريهم) كوهني(و

ومتيزت أحباثها . الل علم االجتماع والظواهر االجتماعية وقدمت دراسات ميدانية يف ذلكواعترفت باستق
  .وبذلت جهدا نظريا ضخما يف إقامة دعائم علم االجتماع وحتديد مناهجه وميادينه. بالدقة العلمية

  ): MICHELET) (ميشليه(و )برون(المدرسة الجغرافية  -1-3- 15

هلذا فقد فسرت كل . ة البيئة وظروفها العمرانية والطبيعيةترى هذه املدرسة أن ظواهر اتمع وليد
  .وقامت ذا الصدد بتطبيقات تعسفية. ما حيدث يف اتمع بالرجوع إىل الظواهر اجلغرافية

  : المدرسة النفسية االجتماعية -1-4- 15

الذي شق الطريق الوعر مبؤلفاته  )مGabriel TARDE(4 )1843 -1904) (جابرييل تارد( ميثلها
الذي أثرى الكتابة يف  )م1931-1841() غوستاف لوبونGustave LEBON(2 )(و، 1امليدان يف هذا

                                                 
1
  .175-157م، ص 1991، .ط. السيد حممد بدوي، مبادئ علم االجتماع، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د.د 
2
  .ابن بنت أخت مالينوفسكي، وتلميذه 

3 Stanislas DEPREZ, Lévy-BRUHL et la rationalisation du monde, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2010. 

4
 :انظر ترمجته يف 
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إميل (وهي املدرسة اليت خسرت خصومتها التارخيية مع  .4"روح االجتماع"، ومتيز بكتابه 3هذا اال
التايل فهي ملاذا؟ ألا ال تعترف باستقالل علم االجتماع، بل تلحقه بعلم النفس، وب. واتباعه) دوركامي

هذه املدسة تعد الظواهر االجتماعية وليدة اإلرادة . تفسر الظواهر االجتماعية مببادئ وأصول سيكولوجية
  .الفردية يف التقليد واحملاكاة

                                                                                                                                                    
 Jean MILET, Gabriel TARDE et la philosophie de l'Histoire, 1970. Pietro SEMERARO, Il sistema 

penale di Gabriel TARDE, Padova, Éd. Cedam, 1984. Dominique REYNIÉ, « Gabriel 
TARDE, théoricien de l'opinion », introduction à la réédition de L'Opinion et la foule, Paris, 
PUF, 1989, p. 7-28. Dominique REYNIÉ, « Le public ou la foule? L'opposition TARDE/ LE 
BON », Dictionnaire critique de la communication, sous la direction de L. Sfez, Tome II, pp. 
1680-1686, Paris, PUF., 1993. Maurizio LAZZARATO, Puissances de l'invention. La 
psychologie économique de Gabriel TARDE contre l'économie politique, 2002. Éric 
LETONTURIER, « Gabriel TARDE, sociologue de la communication et des réseaux », 
dans Cahiers internationaux de sociologie, Vol. CVIII, 2000, p. 79-2002. Pierre 
MONTEBELLO, L'autre métaphysique: essai sur la philosophie de la nature, RAVAISSON, 
TARDE, NIETZSCHE et BERGSON, Paris, Desclée de Brouwer, « Philosophie », 2003. 
Yves CITTON, «Esquisse d’une économie politique des affects: TARDE et SPINOZA» in 
Yves Citton & Frédéric Lordon, Spinoza et les sciences sociales: de la puissance de la 
multitude à l’économie des affects, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 47-123. Didier 
DEBAISE, «Une métaphysique des possessions: Puissance et sociétés chez Gabriel 
TARDE» in Revue de Métaphysique et de morale, Paris, Presses Universitaires de France, 
2008, Vol. 4, p. 447-460. 

1 Gabriel TARDE, Les Lois de l'imitation, 1890. Les Transformations du droit: Étude sociologique, 
1891. Monadologie et sociologie, 1893. La Logique sociale, 1895. Écrits de psychologie 
sociale, 1898. Les Lois sociales: Esquisse d’une sociologie, 1898. Psychologie économique, 
Paris, Félix Alcan, 1902. L'Opinion et la foule, 1901, réédité en 2006. Études De 
Psychologie Sociale, Paris, V. Giard et E. Brière, 1898.  

2
  :انظر ترمجته يف 

Serge MOSCOVICI, L'âge des foules, Éditions Complexe, 1991. Catherine ROUVIER, Les idées 
politiques de Gustave le Bon ou la mesure de l'irrationnel en politique, PUF collection 
politique d'aujourd'hui, 1986, disponible sur internet. Benoit MARPEAU, Gustave Le Bon: 
Parcours d'un intellectuel, CNRS Éditions, 2000. Vincent RUBIO, "La psychologie des 
foules de Gustave Le Bon. Un savoir d'arrière-plan", Sociétés, Revue des sciences humaines 
et sociales, 2008/2, n°100. Vincent RUBIO, "Le regard sociologique sur la foule à la fin du 
XIXe siècle", Mil Neuf Cent. Revue d’Histoire intellectuelle, n°28, pp.13-33. Korpa, Gustave 
Le Bon hier et aujourd'hui, Préface de Claude IMBERT, Éditions France-Empire, 2011. 

3
  :انظر أعماله يف 

Gustave LEBON, Lois psychologiques de l'évolution des peuples, 1894. Psychologie des Foules, 
1895. Psychologie du socialisme, 1898. Psychologie de l'éducation, 1902. Psychologie 
politique, 1910. Les Opinions et les croyances, 1911. La Révolution française et la 
psychologie des révolutions, 1912. Enseignements psychologiques de la guerre européenne, 
1915. Psychologie des temps nouveaux, 1920. Recherches anatomiques et mathématiques 
sur les variations de volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence, 1879. La 
civilisation des arabes et l’étude scientifique de l’histoire, Revue Scientifique,1er Décembre 
1883. La psychologie des femmes et les effets de leur éducation actuelle, Revue Scientifique, 
11 Octobre 1890. La psychologie des foules, Revue Scientifique, 6 & 20 avril 1895. Le 
spiritisme et la science, La Nature, N°1962, 31 décembre 1910. Programme d’expériences 
permettant de résoudre d’une façon définitive le problème de la baguette divinatoire, La 
Nature, N°2085, 10 Mai 1913. 

4
، .ط. زائر، موفم، دحممد السويدي، اجل: أمحد فتحي زغلول باشا، تقدمي: غوستاف لوبون، روح االجتماع، ترمجة 

  .م1988
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  : المدرسة االثنولوجية -1-5- 15

، 1)م1874- 1798() ميشليه( )Jules MICHELET(، و)TAIN) (تني(عرف منها يف األولني 
   . الظواهر االجتماعية بالرجوع إىل فكرة اجلنسريتفس بوتعىن. )MOMEN) (ممن(و

  : االجتماعية مدرسة األنثروبولوجيا -1-6- 15

 )FRAZER) (فريزر جورججيمس (مدرسة واسعة تزعمها الكثري من العلماء أمثال وهي 
- WESTERMARK Edward(2 )1862) (وسترماركإدوارد (الفنلندي ، و)م1854-1940(

) التماسك(من ) Gregariousness) (الغريزة املعشرية الفطرية(الناتج عن ) التماسك(الذي ميز  )م1939
، )MACLENAN) (ماكلينان(ومنهم . 3)امليل االجتماعي( )Social Instinct(الناتج عن 

 .William H( )ريفرزوليام (و  ،)مS. E. B. TYLOR( )1832 -1917) (تايلر(، و)LANG( )النج(و

R. RIVERS( )1864 -1922مسيث ب(، و4)م) (B. SMITH(و ،)غيلن) (GILLEN .( وقد اهتمت
هذه املدرسة بدراسة اتمعات البدائية، وأشكاهلا اليت ما تزال قائمة، سواء يف أمريكا، أم يف أستراليا، أم يف 

واتسموا بأم مجاعني مهرة للمعلومات،  فتعرف روادها على النظم االجتماعية األوىل،. أفريقيا، أم يف آسيا
وهذا النقص الذي وقعت فيه املدرسة األنثروبولوجية تداركته مدرسة .  أم أقل قدرة على التحليلغري
  .فيما بعد) دوركامي(

  ): Functionalism(النظرية الوظيفية  -1-7- 15

وهي جذور جندها لدى علماء . هلا جذور ابستيمية ومعرفية تسبق حتول الوظيفية إىل نظرية
، وحىت 5)مارسيل موس(، و)دوركهامي إميل(، و)أوجست كونت(، و)ونس سيم(االجتماع األوائل أمثال 

تكون جمرد مقاربة ولكنها قابلة  أنوهي يف وضعها هذا ال تعدو ). ماكس فيرب(، و)كارل ماركس(
بدء من العقود  و. إا نظرية جزئية وليست نظرية كلية يف علم االجتماع. لالرتقاء إىل مستوى النظرية

شرين أخذت الوظيفية باهليمنة على ساحة علم االجتماع خاصة بعد أن نشطت املدرسة للقرن الع األوىل
، )؟-Robert MERTON( )1910) (روبرت مريتون(االجنلو سكسونية اليت ضمت كال من 

 .T) (لكوت بارسونزوت(، و)مA. RADCLIFFE-BROWN( )1881-1955) (رادكليف براون(و

PARSONS( )1902 -1979مالينوفسكي برونيسالف(، و)م) (MALINOWSKI ()1884-
                                                 

1 Lucien FEBVRE, MICHELET 1798-1874, Genève-Paris, Editions des Trois Collines, collection 
«Les classiques de la liberté», 1946. 

2
  :يف دراسة احلضارة اإلسالمية من مؤلفاته 

Edward WESTERMARCK, Survivances païennes dans la civilisation mahométane, Traduit 
par Robert GODET, Paris, Payot, 1935. 

3
م، ص 1981عية، بريوت، دار النهضة العربية، دراسة تكاملية للنظرية االجتما: أمحد اخلشاب، التفكري االجتماعي. د 

489.  
4 Ian LANGHAM , The building of British social anthropology: W. H. R. Rivers and his 

Cambridge disciples in the development of kinship studies, London, Reidel, 1981. 
5 Marcel MAUSS, Œuvres, Paris, Editions de Minuit, 1969, 3 Vol. 
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إىل ) دوركامي(ومييل . 1يف اجناز أحباث استندت إىل النظرية الوظيفية أو ما عرف بالبنائية الوظيفية) م1942
فإذا مل يكن من الضروري عد كل وظيفة تعبريا عن . جعل مفهوم الوظيفة مفهوما نسبيا خاليا من احلتمية

 . 2ضا أن تكون لكل حاجة وظيفة يف اجلسمحاجة للجسم فليس من الضروري أي

  : )Structural Functionalism( النظرية البنيوية الوظيفية -1-8- 15

هي رؤية سوسيولوجية ترمي إىل حتليل ودراسة بىن اتمع من ناحية والوظائف اليت تقوم ا هذه 
ملوضوع النظرية  ونالت هذه النظرية النصيب األوفر من الكتابات اليت تصدت. البىن من ناحية أخرى

: منها ،أشكالعدة وهي ليست نظرية سوسيولوجية ذات لون واحد، بل ميكن الوقوف على . االجتماعية
االجتماعني والبىن االجتماعية اليت تظهر لتلبية   يقع التركيز على حاجات الفاعلني: الوظيفية الفردية: أوال

ين وبضعة أوالد ظهرت لتليب بعض احلاجات فاألسرة النووية اليت تتكون عادة من أبو. هذه احلاجات
الفردية كالتمتع باحلرية والعيش باالستقاللية والعمل والتربية اخلاصة يف مقابل ذلك مل تعد األسرة املمتدة 

: ثانيا. املكونة من األبوين واألبناء واألزواج والزوجات وأبنائهم؛ مل تعد قادرة على تلبية احلاجات الفردية
يقع التركيز فيها على آليات العالقات االجتماعية اليت تساعد يف التغلب على التوترات : قاتيةالوظيفية العال

رادكليف (وهذا النوع جنده موضوع اهتمام األنثروبولوجيني أمثال . اليت قد متر ا العالقات االجتماعية
ية من الشعائر، على التخفيف فالوظيفية العالقاتية تعمل، مثال، عرب شعرية طقس). مالينوفسكي(، و3)براون

يقع التركيز فيها على البىن واملؤسسات : الوظيفية االجتماعية: ثالثا. من التوترات يف إطار العالج النفسي
االجتماعية الكربى، وعلى عالقات بعضها ببعض، وتأثرياا املوجهة لسلوكات األفراد واتمعات، 

أو املستشفى أو اإلذاعة أو التلفاز أو األسرة أو املسجد أو  مؤسسات كاجلامعة كالوظيفية اليت تقوم ا
وظلت هي النظرية مهيمنة على ساحات علم االجتماع حىت . فاملسألة تتعلق باتمع ال باألفراد. املدرسة

ومع أا شهدت . 4أواخر الستينات من القرن العشرين، بل إا كانت أكثر النظريات انتشارا وهيمنة
ظا عن مكانتها منذ سبعينيات القرن العشرين بسبب ظهور نظريات أخرى كعلم االجتماع تراجعا ملحو

وينبغي االعتراف بان البنيوية الوظيفية . الديناميكي وعلم اجتماع التنظيمات واملنهجية والبنيوية التكوينية
ولكوا نظرية وال تعطي أمهية للفرد،  هي نظرية كبرية وليست نظرية صغرية، فهي تنطلق من اتمع

فقد قام عامل . ويف أواخر أيامها تعرضت النظرية ملوجة من النقد. جمتمعية فهي غري مستوحاة من الفرد
م بتحليل نقدي لعلم االجتماع الغريب من خالل نقده 1970سنة ) ألفن غولندر(االجتماع األمريكي 

                                                 
1 Bronislaw MALINOWSKI, A Scientific Theory of Culture, Chapel Hill, University of North 

Carolina Press, 1944, p. 42-56. 
عبد الباسط حممد عبد املعطي، . غريب حممد سيد أمحد ود. د: كولسون وريدل، مقدمة نقدية يف علم االجتماع، ترمجة 2

  .95-91م، ص 1987، .ط. د، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية
3A. RADCLIFF-BROWN, Structure and Function in Primitive Society, London, Cohen and West, 

1963, p. 35-46.  
4 Talcott PARSONS, The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology, In: 

Talcott PARSONS, Social Systems and The Evolution of Action Theory, New York, The 
Free Press, 1975. 
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) ويلربت مور(أما عامل االجتماع األمريكي . ايلومثة من نعتها بأا الطغيان االمربي. للبنيوية الوظيفية ذاا
م حني اعترف بان استعمال 1978الذي ارتبط امسه كثريا بالنظرية الوظيفية فقد مثَّل شاهدا من أهلها عام 

  .البنيوية الوظيفية أصبح حمرجا يف علم االجتماع املعاصر

  : Individualisme Méthodologique(1() الفردية المنهجية(نظرية  -1-9- 15

ختتصر هذه النظرية اإلشكالية التارخيية اليت ثبتت علم االجتماع أصال كعلم مستقل وهي إشكالية 
فالنظرية ظهرت يف أعقاب النقد الشامل الذي . الكلية االجتماعية والفرد ومسألة النظرية االجتماعية

ل املركزي الذي وكان السؤا. )كارل بوبر(النمساوي تعرضت له العلوم االجتماعية وقاده الفيلسوف 
هل هو يف دراسة الكليات واألنساق  ؛للعلم جتماع يتمحور على املوضوع األساستعرض له علم اال

 ،)دوركامي(ـيستوجب التذكري ب أم يف دراسة سلوكات األفراد واندماجها؟ وهو سؤال ،االجتماعية
) اهلولسيت(إىل الطرح وجلوئه  ،)ظاهرة االنتحار مثال(وصعوبة االنتقال من الفردي إىل اجلماعي 

)Holisme(و. ، أي رؤية كافة األسباب املوضوعية للظاهرة)إن تفسري ظاهرة : "هذه النظرية يقول) بارادامي
أا دائما نتيجة لألفعال الفردية، وأن هذه األفعال هي املواقف واآلراء يف احلسبان معينة يعين وجوب األخذ 

 l'individu est «l'atome( "لتحليلل يةنطقامل ذرةال"هو  لفرداومن مقوالت نظريته جند؛ . "والسلوكات

logique de l'analyse»(يةالتكوين اآلثار"، و" )effets de composition(الشاذةاآلثار "، و" )effets 

pervers(التكوين ظواهر"، و" )phénomènes de composition(و ،)choix "optimaux" (ات ياراخل
  .2"االجتماعية القوى) "forces sociales(، و)"choix "satisfaisants( "رضيةاملُ" اتيار، واخل"األمثل"

                                                 
1
رحل إىل ...). - م27/1/1934) (Raymond BOUDON) (رميون بودون(صاحبها عامل االجتماع الفرنسي  

انت ، وك)Paul LAZARSFELD) (بول الزارسفيلد(الواليات املتحدة األمريكية، وعمل حتت إشراف 
التحليل الرياضيايت "يف موضوع ) Jean STOETZEL) (جون شتوتزل(أطروحته للدكتوراه حتت إشراف 

، وكانت تكملتها يف فرنسا حتت )L’Analyse Mathématique Des Faits Sociaux" (للظواهر االجتماعية
 À quoi servent les" (ما نفع البنيات؟"عن البنيوية حتت عنوان ) Raymond ARON) (رميون آرون(إشراف 

structures?(.  م، وهم؛ أجرى قراءة نقدية لعلماء االجتماع الذين تأثر)توكفيل(، و)دوركهامي (
)TOCQUEVILLE(و ،)ماكس فيرب) (Max WEBER.(  

2 Raymond BOUDON, L’Inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973 (publication poche : 
Hachette, Pluriel, 1985. Effets pervers et Ordre social, Paris, PUF, 1977 (en poche : 
Quadrige, 1993). La Logique du social, Paris, Hachette, 1979 (en poche : Hachette, Pluriel, 
1983. Dictionnaire critique de la sociologie, (avec F. Bourricaud), Paris, PUF, 1982. La 
Place du désordre. Critique des théories du changement social, Paris, PUF, 1984 (en poche : 
Quadrige, 1991). L’Idéologie, ou l’Origine des idées reçues. Paris, Fayard, 1986 (en poche : 
Seuil/Points, 1992. L’Art de se persuader, des idées douteuses, fragiles ou fausses, Paris, 
Fayard, 1990 (en poche: Seuil/Points). Le Juste et le Vrai : études sur l'objectivité des 
valeurs et de la connaissance, Paris, Fayard, 1995. Le Sens des valeurs, PUF, 1999. Raison, 
bonnes raisons, PUF, 2003. L'Explication des normes sociales, coéd. avec P. Demeulenaere 
et R. Viale, Paris, PUF, 2001. avec Robert Leroux, "Y a-t-il encore une sociologie", Paris, 
Odile Jacob, 2003. Tocqueville aujourd'hui, Odile Jacob, 2005. Pourquoi les intellectuels 
n'aiment pas le libéralisme, Odile Jacob, 2004. 252 p. Renouveler la démocratie. Éloge du 
sens commun, Odile Jacob, 2006. Essais sur la théorie générale de la rationalité, PUF, 2007. 
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  : أخرىغربية نظريات  -1-10- 15

 Pierre( )بيري بورديو(نظريات : حىت ال نطيل؛ نذكر أننا جند يف هذا اال نظريات أخرى مثل

BOURDIEU ()1930 -ن أال(لـ) ديناميعلم االجتماع ال(نظرية و، )البنيوية ما بعد احلديثة(يف ) ؟
  .)باالندييه(املتفرعة عن نظرية ) ؟- Alain TOURAINE ()1925) (تورين

 

 :نظرية ابن خلدون المفسرة للمجتمع -2- 15
وذا جاءت . قدم ابن خلدون فهما لواقعه االجتماعي، دون فرض أحكام مسبقة على تفكريه

ونظرا ظرا ألنه أحد أفراد هذا اتمع، نظراته أقرب إىل تفسري اتمع اجلزائري من غريها من النظريات، ن
وألنه عرك أغواره وأجناده من أدىن العالقات . واقع اتمع املذكوروثقافته مع  1ألنه منسجم يف معتقداته

وغريها؛ إذ عمل بني شرائح اجتماعية،  وما ينبين عليها من أفعال وشبكة عالقاتإىل أعالها، االجتماعية 
ويدرس أمورهم االعتقادية  اية، خيالط العامة من الصاحلني وحميب الصالحإماما خطيبا ومفتيا يف جب

وعمل قاضيا ميتحن ارمني واملظلومني والضعفاء . وممارسام الدينية إىل جانب شعائرهم الصحيحة
ا ، ومستشارا لعدة أمراء، وسفريوعمل مستشارا لواليه جباية. ويدرس أفعاهلم ومقاالم وأحواهلم االجتماعية

وبذلك عرف عامل الصفوة والنظم والسياسة . 2ومفاوضا حربيا مع تيمورلنكبني ملوك املغرب واألندلس، 
، وبذلك عرف صفوة املثقفني وطالب العلم عاملا يدرس يف األزهراشتغل و. والدبلوماسية واحلرب والسالم

بني ناظريه يف إطاره املغاريب والعريب  وهكذا متثل اتمع اجلزائري، ببنيته الداخلية ووظائفه، .من عدة بلدان
، ومقدمته العامرة برؤية وكانت مثرة تلك النظرات تارخيه احلافل. واإلسالمي والعاملي على أوضح وجه

  .ثاقبة وبصرية نافذة يف جمال العمران البشري

 

        
 
        ::::))))صورة المجتمعصورة المجتمعصورة المجتمعصورة المجتمع((((ــــللللالنظريات المفسرة النظريات المفسرة النظريات المفسرة النظريات المفسرة  ----16

دعا من البحث يف علم االجتماع؛ فقد دعا إن دراسة صورة جمتمع ما من اتمعات، ليست ب
إىل علم االجتماع الصوري، على غرار ) م1858-1918( (G. SIMMEL)) جورج زميل(األملاين 

، هو اهتمامه بدراسة أشكال هذا العامل االجتماعي املؤسس رتبط باسمولعل أهم ما ي. املنطق الصوري

                                                                                                                                                    
La Rationalité, PUF, coll. "Que sais-je ?", 2009. La sociologie comme science, La 
Découverte, Repères, 2010.   

، 2مصطفى الشكعة، األسس اإلسالمية يف فكر ابن خلدون ونظرياته، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، ط . د 1
  104-73م، ص 1988- هـ1408

2
حممد الشريف بن دايل حسني، اجلزائر، املؤسسة الوطنية : عبد الغين مغريب، الفكر االجتماعي عند ابن خلدون، ترمجة. د 

  .18م، ص 1986للكتاب، 
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 علىة طالب علم االجتماع جيب أن يتركز ونادى بأن جمال دراس. الظاهرات االجتماعية وصورها
هو منوذج للتحليل ) زميل(وما دعا إليه  .1الترابطات االجتماعية باعتبارها صورا وأشكاال قاعدية للمجتمع

السوسيولوجي؛ حاول من خالل التمييز بني صور التفاعل االجتماعي، ومضمون هذا التفاعل، وبالتايل 
  . 2وذا تكون صور التفاعل، ويكون البناء األساسي للمجتمع .حتليل الصورة منفصلة عن املضمون

هو علم جمرد إىل حد كبري، وعام إىل أبعد  (Formal Sociology)وعلم االجتماع الصوري 
ومن األمثلة على التحليل الصوري يف علم االجتماع؛ دراسة مجاعة مكونة من شخصني . 3درجات العموم

حتليل الفن واللعب كصور : ومنها. اليت حتكم العالقة الثنائية أو الثالثية أو ثالثة أشخاص يف حدود املبادئ
علم االجتماع الصوري عن علم االجتماع العام وعلم االجتماع الفلسفي معا؛ ) زميل(وقد ميز . جمتمعية

  .4)علم اجتماع خالص(وهلذا كان يعده . حيث ميثل األول جوهر علم االجتماع كله
اء جل النظريات الطابع الشمويل يف التفسري، فإنه من املستحيل على أي منها وعلى الرغم من ادع

بعدا مشتركا مع احلالة اجلزائرية يف اجلانب ) زميل(ولذلك نرى يف نظرية . أن تفسر كل شيء بصفة شاملة
   .البشري، دون مشوهلا خصوصيات اتمع اجلزائري

  
  
  

 ::::اللاللاللاللواقع تحت االحتواقع تحت االحتواقع تحت االحتواقع تحت االحتالنظريات المفسرة للمجتمع الالنظريات المفسرة للمجتمع الالنظريات المفسرة للمجتمع الالنظريات المفسرة للمجتمع ال ----17

        
 
  :الحتاللات المقاومة آلثار انظريلممهدة لالكرة التحرر ف -1- 17

نادت ا احلركات التحررية السلمية والثورية واملسلحة؛ ألن هذه الفكرة تعين " التحرر"فكرة 
التحرر من االحتالل الذي كان ال زال آنذاك جامثا على كثري من الدول الضعيفة يف أفريقيا أساسا وآسيا 

  .تلك تعين التخلص من خملفاتهكذلك، بينما 

                                                 
عادل خمتار اهلواري، يف النظرية املعاصرة لعلم االجتماع، االسكندرية، دار املعرفة . ود املعطيعبد الباسط عبد . د 1

  .114م، ص 1986اجلامعية، 
2 Georg SIMMEL, 1892, Les Problèmes de la Philosophie de l’Histoire, TR. FR., Paris, Presses 

Universitaires de France, 1984, p. 47. 
  :انظر 3

G. SIMMEL, The Sociology of Georg SIMMEL, Tr. and edited by K.H. WOLFF, Glencoe, Free 
Press, III, 1950. 

  .419، ص 2006حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  4



  56                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

القضاء على خملفات "حيث دعا إىل ) هواري بومدين(يف خطب الرئيس اجلزائري جند هذه الفكرة 
حتمل مصطلح هذا املفهوم ) أمحد طالب اإلبراهيمي(، بينما جند أن أحد مؤلفات وزيره "االستعمار

)Décolonisation (1يف العنوان مباشرة .  
مطروحة على ألسنة بعض املفكرين والزعماء والساسة يف " لة آثار االحتاللإزا"وقد كانت فكرة 

؛ فقد نادى التيار اليساري والشيوعي يف )طالل أسد(الدول احلديثة االستقالل، قبل أن يظهر كتاب 
  ).إزالة آثار العدوان(املناضلني الفلسطينيني مبا مسوه بـ

 .نظريية يف السياق نفسه قام ا مفكرون آخرونوهذا ال يعين أيضا أنه مل تكن هناك حماوالت ت
، 2)إدوارد سعيد) (Edward SAID(فقد جاءت أفكار متفرقة من هذا املنحى يف كتابات املفكر الفلسطيين 

، يف املوضوع نفسه لكنها مل تبلغ الطرح )Michel FOUCAULT) (ميشيل فوكو(ويف كتابات الفرنسي 
   ).طالل أسد(التنظريي الذي جاء به 

  
  
  :)مالك بن نبي(نظرية  -2- 17

) لالستعمار/ القابلية لالحتالل(يف بعض حماضراته الصوتية على األقل، الذي كتب عن ظاهرة 
)Colonisabilité (مثلما كتب عما مساه بـ3يف سلسلة من مقاالته ،)L’Islam Militant( ) اإلسالم

  . 4)املقاوم
بينا فيما سبق أن : "، فيقول"واالستعمارشبكة العالقات االجتماعية "يتحدث مالك بن نيب عن 

 شبكة العالقات االجتماعية هي اليت تؤمن بقاء اتمع، وحتفظ له شخصيته، وإا هي اليت تنظم طاقته
وحنن ندرك جيدا النشاط االستعماري عندما يكون ...احليوية لتتيح له أن يؤدي نشاطه املشترك يف التاريخ

وال وسائله منذ اللحظة اليت يصبح فيها  ولكننا ال ندرك جمال هذا النشاط. المرئيا واضحا، كأنه لعبة أطف
قد تكفي لذعة إبرة يف مكان مناسب ليحل الشلل بشبكة العالقات االجتماعية يف ...دقيقا، كلعبة الشيطان

ولسنا نستطيع، بكل أسف، ...لشل اجلهاز العصيب يف كائن حي أيضا) ال شيء(بلد مستعمر، كما يكفي 
وبتأثري أوضاعنا العقلية، أن نفهم عمل االستعمار إال ريثما يثري ضجيجا، كضجيج الدبابة، واملدفع، 

أما حني يكون من تدبري فنان، أو من عمل قارض فإنه يغيب عن وعينا، لسبب واحد، هو أنه ال . والطائرة
عينيه، بل على ما يفكر فيه ال على ما يراه مثلك ب) الواقع(ولسوف تالحظ أن الرجل يطلق ...يثري ضجيجا

دون الرجوع ألي مقياس من التاريخ أو االجتماع، فتكوينه العقلي مينعه من أن يرى ما هو أمام عينيه 
بلحمه وعظمه، كما أن هذا التكوين هو الذي مينع املوظف الكبري يف اإلدارة من أن يدرك الفرق الضروري 

                                                 
1 Ahmed Taleb IBRAHIMI, De la Décolonisation à la Révolution Culturelle 1962-1972, Alger, 

SNED, 3ème Ed., 1981, 228 pgs. 
2 Edward Said, Orientalism, New York, Routledge and Kegan Paul, 1978 
3 Omar BENAISSA, Malek BENNABI et l’Avenir de la Société Islamique, Alger, El Dar El 

Othmania, 2010, p. 9  
4 Malek BENNABI, Le Problème des Idées, Alger, Ed. SEC, 1991, p. 97. 
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ننا ال نستطيع أن ندعي أن مجيع التقاليد املعادية للمجتمع واحلق أ...بني تفاهة املوظف وضرورات الوظيفة
من عمل االستعمار، على الرغم من أن أغلبها من صنعه، لكننا نقول بأن مجيع التقاليد ختدم عمله اهلدام، 

ومهما يكن من أمر الوسائل املستخدمة، فإن اهلدف املقصود . وتولد يف نشاطنا عجزا اجتماعيا سنويا هائال
 .1"ما، حتطيم العالقات االجتماعية، ونشر العفونة يف الطاقة احليوية، بقدر ما يبلغه جهد االستعمارهو دائ

  
  
 :)علم االجتماع الدينامي( نظرية -3- 17

إن املوضوع العام لعلم االجتماع الدينامي . )George BALANDIER) (جورج باالندييه(ميثلها 
وال ". كات االجتماعية وصريورة حتول اتمعاتدراسة التغريات والتبدالت االجتماعية واحلر"هو 

ريب أن التركيز على الصريورة االجتماعية إمنا يندرج يف أصول الفكر االجتماعي الذي يتخذ من 
كانت البدايات األوىل للتيار . الدينامية االجتماعية برمتها موضوعا للتفكري والبحث االجتماعي

) …-21/12/1920() جورج باالندييه(ماع الفرنسي الدينامي قد بدأت مع أعمال عامل االجت
كان من  .ن الدول األفريقية غداة االستقاللاليت تركزت على إزالة االحتالل، والتنمية، وتكو

" حياول تعريف سياسية احتاللية أخرى"خالل جتاربه يف املقاومة املسلحة واخلدمة اإلجبارية 
«Tenter De Définir Une Autre Politique Coloniale » .م غلبته موجة 1946 ومنذ عام

فارحتل إىل  )l'exotisme(األوربيني يف توقهم إىل البحث عن املوضوعات اخلارجية والغريبة 
 Section Française De(رع الفرنسي لألممية العمالية التحاقه بالفوبعد . السينغال

L'internationale Ouvrière ( ىل ة إالدعومن داخل أفريقيا  إلثنولوجيا، وتبىناصار باحثا يف
وكان جيري ). Cahiers de Sociologie(كراسات علم االجتماع "حتررها، من خالل كتاباته يف 

) ديغول(، ولكنه قاطع سياسة )بيار منديس فرانس) (Pierre Mendès France(حبوثه بإشراف 
 ).l'Union française) (ةاموعة الفرنسي(من ) سيكو توري(اليت يرأسها ) غينيا(عندما أخرج 

) Tiers Monde) (العامل الثالث(اخترع مفهوم ) Alfred Sauvy) (ألفريد سويف(وباالشتراك مع 
 qui(على أا دول تشبه الدول اليت كانت شريكة للثورة الفرنسية  ليقصد به الدول التابعة لفرنسا

ressemblaient un peu au tiers état de la Révolution Française( . برز ذلك جليا يف
املتعلقة بالسينغال والكونغو وأفريقيا السوداء ومبا ) م1968-1952(كتاباته املنشورة يف املرحلة 

وكان اهلدف يتمثل يف ضبط مدى التغريات اليت مرت ا  .2يسمى بالدول السائرة يف طريق النمو
                                                 

1
، .ط. عبد الصبور شاهني، بريوت، دار الفكر، د: شبكة العالقات االجتماعية، ترمجة: 1؛ ج تمعجممالك بن نيب، ميالد  

  .87-76م، ص 1989- هـ1406
2 George BALANDIER, Contribution à une Sociologie de la Dépendance, Cahiers Internationaux 

de Sociologie, 1952, XII, p.47-69. Particularisme et Evolution: les pêcheurs Lébou 
(Sénégal), (en coll. avec Pierre Mercier) St Louis du Sénégal, IFAN, 1952. Les villages 
gabonais, Brazzaville, Institut d'études centrafricaines,1952. L'anthropologie appliquée aux 
problèmes des pays sous-développés, Paris, Cours de droit, 1955, 376 p. Sociologie des 
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تمعات األفريقية قبل االستقالل السياسي وغداته، وتبيا ان خمتلف العالقات الداخلية وارتباطا
ومبا أا ذات أصول قبلية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فقد مرت مبرحلة حتول عميق . اخلارجية

تكمن يف النظر إىل اتمعات األفريقية ) باالندييه(إن قوة أطروحات . مرتبط باملرحلة االحتاللية
عي وليست جمتمعات باردة أو فراغية مثلما أشاعت بوصفها ذات خمزون هائل من الفعل االجتما

فاتمعات ليست . م19النظريات اإلثنولوجية اليت روجت طويال للقوى االحتاللية منذ بدايات ق
) باالندييه(هذه النظرة خلصها . كما تبدو على السطح أو يف الظاهر بل مبا هو كائن يف أعماقها

هل ميكن إزاء حدوث مثل : ا فالسؤال الذي طرح آنذاك هولذ". اتمع العميق"مبقولته الشهرية 
هذه التغريات اجلذرية الركون إىل النظريات القدمية يف تفسري التحوالت وانتقاهلا من حالة إىل 

هل ميكن مثال االعتماد على النظرية املاركسية يف التحول يف حني أن التغري وقع بفعل األداة . حالة
لركون فقط إىل النظرية املاركسية السيما وأن ظواهر التحول احلديثة قد االحتاللية؟ وكيف ميكن ا

جتاوزا بفعل التغريات اهلائلة اليت مست عالقات اإلنتاج جراء التطور التكنولوجي فضال عن 
عوامل أخرى كالتبعية، واملقاومة الثقافية، وعدم حتقق النبوءة املاركسية ذاا، القائلة حبتمية اجتاه 

الضروري حنو مناذج سياسية متماثلة؟ وهل ميكن التحصن بنظريات تقليدية ورؤى  التطور
ال شك أن استعمال املنهج و إثنولوجية ال ترى يف اتمعات القدمية إال جمتمعات باردة بال تاريخ؟

) باالندييه(الدينامي سيعين جتاوز الكثري من النظريات كليا أو جزئيا، واألهم من هذا أن أعمال 
بدء من العام ) باالندييه(عكف و. لت مقدمة ملا سيعرف بعد حني بعلم االجتماع املستمرشك

عما إذا كانت املالحظات العامة اليت أتيحت فيها  م على صياغة مسألة جديدة، يتساءل1965
هذا التساؤل  عن دراسة اتمعات األفريقية تصلح لتشكيل مدخل لدراسة اتمعات الصناعية؟

: لتوسع والشمولية باجتاه صياغة إشكالية أوسع وأمشل تتناول إمجايل الطرح الدينامينزع إىل ا
  .1وظهر ذلك يف مؤلفاته املتأخرةكيف حنلل الديناميات االجتماعية؟ 

                                                                                                                                                    
Brazzavilles noires, Paris, A. Colin, 1955. Sociologie actuelle de l'Afrique noire: Dynamique 
des changements sociaux en Afrique centrale, Paris, PUF, 1955. Le Tiers-Monde, Sous-
Développement Et Développement (Dir.), Paris, PUF-INED, 1957. Afrique ambigüe; 
l'ouvrage à lire pour comprendre la démarche de l'ethnologue, Paris, Plon, Réédité depuis 
en Presses Pocket, 1957. Les pays sous-développés: aspects et perspectives, Paris, cours de 
droit, 1959. Les pays en voie de développement: analyse sociologique et politique, Paris, 
cours de droit, 1961. La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècles, 
Paris, Hachette, 1965. Anthropologie politique, Paris, PUF: un des fondamentaux de 
l'anthropologie politique, 1967. Dictionnaire des civilisations africaines (Dir.), Paris, 
Fernand Hazan, 1968. 

1 George BALANDIER, Sociologie des mutations (Dir.), Paris, Anthropos, 1970. Sens et 
puissance: les dynamiques sociales, Paris, PUF, 1971. Georges Gurvitch: sa vie, son œuvre, 
Paris, PUF, 1972. Anthropo-logiques, Paris, PUF, 1974, repris ensuite et augmenté en Livre 
de poche «Biblio-essais»: cet ouvrage montre bien les construction sociales des inégalités à 
partir des différences de sexe, d'âge et d'activité sociale ou de groupe familial. Histoire 
d'Autres, Paris, Stock, 1977. Le pouvoir sur scène, Paris, Fayard, 1980, éd. augmentée en 
1992, puis en 2006. Autour de Georges Balandier, Paris, Fondation d'Hautvillers, 1981. Le 
détour: pouvoir et modernité, Paris, Fayard, 1985. Le désordre: éloge du mouvement, Paris, 
Fayard, 1988. Le dédale: pour en finir avec le XXe siècle, Paris, Fayard, 1994. Une 
anthropologie des moments critiques, Paris, EHESS, 1996. Conjugaisons, Paris, Fayard, 



  59                                               ثـجرائي للبحاإلطار املنهجي واإل: 1 ف

  
  
 )محمد نقيب العطاس(لـ) مرحلة ما بعد االحتالل(نظرية  -4- 17

قد بدأت على يد ) The Postcolonial Theory) (مرحلة ما بعد االحتالل(كانت معامل نظرية   
؛ بن علي بن 1السيد حممد نقيب العطاس) (Sayed Mohammad Naguib AL ATTAS(املفكر املاليزي 

 ). م5/9/1931) (عبد اهللا بن حمسن بن حممد

وهي نظرية نقدية لكل ما تركه االحتالل يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة واتمع، يف 
فكرة مرحلة (إىل تضمني ) العطاس(ودعا . 3شرح بعض تفاصيلها دارسون غربيونوقد . 2النظرية والتطبيق
إسالمية (وأى فكرته من الناحية اإلبستيمولوجية بالدعوة إىل . 4يف الكتب املدرسية) ما بعد االحتالل

  . 5)املعرفة
) Syed Hussein ALATAS) (السيد حسني العطاس(وظهرت بعض تفاصيل نظريته يف مؤلفات 

  . 6"أسطورة الساكن األصلي الكسول"داء بكتابه املوسوم ابت
يف  7ممن تأثروا بنظريته أيضا فأثراها) Hairudin HARUN) (خري الدين هارون(وجند وطنيهما 

   .2املركزة على خطاب مرحلة ما بعد االحتالل يف ماليزيا 1مؤلفاته وحبوثه امليدانية املتوالية

                                                                                                                                                    
1997. Avec Leonardo Cremonini en connivence, Milan, Electa, 2000. Le Grand Système, 
Paris, Fayard, 2001. Civilisés, dit-on, Paris, PUF, 2003. Civilisation et Puissance, Paris, 
L'Aube, 2005. Fenêtres sur un nouvel âge (2006-2007), Paris, Fayard, 2008. Le dépaysement 
contemporain: l'immédiat et l'essentiel, Paris, PUF, 2009.  

1 Sayed Mohammad Naguib AL ATTAS, The Origin of Malay Syair, DBP., 1968, p. 5. 
2
 :ميكن تلخيص جممل فكره النقدي يف هذه الفقرة 

Indeed, the Malaysian post-colonial S&T Policy has been under scrutiny from many quarters. 
Some of them have alleged that the policy has shortcomings, and the latter has largely been 
described as: (i) Un-encompassing: The root problem here is that the policy is allegedly 
concerned more with advancing Malaysian economic competitiveness. Other societal and 
cultural objectives--when considered at all--are more often secondary concerns. (ii) 
Unfriendly: The proposed policies tend to neglect the different social and political effects of 
technology policies and designs on different target groups. Absolutely, no provision was 
detected to accommodate the indigenous and traditional science and technology either 
immediate or in future. (iii) Undemocratic: Most of the drafted policies fail to provide 
enough opportunities for the many affected groups and marginalized sectors of the society to 
play a role in either shaping the policies themselves or a say in the subsequent technological 
developments. 

3Patrick WILLIAMS and Laura CHRISMAN, Colonial Discourse and the Postcolonial Theory: A 
Reader, New York, Columbia University Press, 1994 

4 Seyyed M. Naquib ALATTAS, "Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the 
Definition and Aims of Education", In: S.N. ALATTAS, Aims and Objectives of Islamic 
Education, Jeddah, Hodder and Stoughton/King Abdul Aziz University, 1978, pp.19-47. 

5
املبادئ العامة وخطة العمل واإلجنازات، واشنطن، منشورات املعهد : املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، إسالمية املعرفة 

  .م1986-هـ1406، .ط. نفسه، د
6
 Syed Hussein ALATAS, The Myth of the Lazy Native, London, Cass, 1977 

7
  :وقد خلص الباحث فكرته بقوله 
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  ). Anwar Ibrahim( 3)أنور إبراهيم(يدانية على يد ودخلت نظريته عامل السياسة امل
وأخذت بعد ذلك أبعادا قيمية؛ متعلقة بقيم آسيا ضمن القيم العاملية، ومتعلقة باتمع املدين، 

  .Osman BAKAR(4) (عثمان بكر(واحلوار احلضاري، وغريها، على يد 
من خالل نظرة ) Taib Osman MOHD( 5)طيب عثمان حممد(وأخذت أبعادا دولية على يد 

  .6وغريمها) Chandra MUZAFFAR) (شاندرا مظفّر(وعلى يد . ماليزيا االجتماعية والسياسية الدولية
حماضر (وأمثرت هذه النظرية ميدانيا يف مؤلفات وفكر وتطبيقات رابع رؤساء وزراء ماليزيا املفكر 

سلطات املاليزية يف البداية كتابه وقد منعت ال. 8م1981ابتداء من عام ) Mahathir Mohamad( 7)حممد

                                                                                                                                                    
‘A number of themes emerge from the Malaysian experience. They are fundamentally issues of 

post-colonialism discourse in a post-colonial society manifesting in the debates about the 
relevance of indigenous knowledge, the search for alternative science or appropriate 
technology, and the role of a democratically driven civil science policy’. Hairudin HARUN, 
“Colonial Strategy and the Kuala Lumpur Institute of Medical Research’, In: Departmental 
Seminar, No.1, 1989, Faculty of Science, University of Malaya. 

1
 Hairudin HARUN, “Colonialism and Medicine in Malaysia”, In: Encylopaedia of the History of 

Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures, Dordrecht, Kluwer Academic 
Press, Helaine Selin Ed., 1997, 211-215. Hairudin HARUN, “Colonialism and Science in the 
Malay World”, In: Encylopaedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-
Western Cultures, Dordrecht, Kluwer Academic Press, Helaine Selin Ed., 1997, 226-229. 
Hairudin HARUN, Malay Cosmology in the Era of Information Technology, Kuala Lumpur, 
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001. Hairudin HARUN, Post Colonial Discourse In Malaysia: 
Some Exploratory Themes, Kuala Lumpur, Faculty of Science, Department of Science & 
Technology Studies, 2002. 

2
 His studies are about the emerging themes in Malaysian post-colonial discourse. The post-

colonial social needs and economic developments as well as the search for a cultural identity 
in a new “free” world largely molded the themes as well as the context of discourse. 
However, two major events, the Independence (1957) from Great Britain and the 
“Bumiputera's (natives of the land) May 19 [economic] Uprisings” (1969), may have more 
than anything else, influenced the framework within which Malaysian post-colonial 
discourse, particularly on science, society and culture, were fermenting.  

3 Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance, Singapore & Kuala Lumpur, Times Book International, 
1996 

4
 Osman BAKAR, "Asian Value, or Universal Values Championed by Asia?", Paper Presented to 

Symposuim on Asianing Asia, Central Queensland University, 16th December 1996. Osman 
BAKAR, "Civil Society: Its Components and Dynamics", Paper presented to Seminar on 
Civil Society and Its Future Challenges, Sarawak, Institute of Islamic Understanding (IKIM) 
Kucing, 19-20th May 1997. Osman BAKAR, Islam and Civilizational Dialogue:The Quest 
for a Truly Universal Civilization, Kuala Lumpur, University of Malaya Press, 1997.  

5
 Taib Osman MOHD, The Traditional Malay Socio-Political World-View, In: Taib Osman 

MOHD, Malaysian World-View, Singapore, Insitute for Southeast Asian Studies, 1985. 
Chandra MUZAFFAR, "The Asian Values Debate", The Asia-Pacific Magazine, Canberra, 
Australian National University, 1996. 

6
 Chandra MUZAFFAR, "The Asian Values Debate", The Asia-Pacific Magazine, Canberra, 

Australian National University, 1996. James MORRIS, Farewell the Trumpets: An Imperial 
Retreat, London, Penguin, 1973. 

7
 Mahathir Mohamad, The Malay Dilemma, Kuala Lumpur, Pelanduk Publications, 1970 & 1977. 

Nasir HASHIM and Chee Heng LENG, “Mahathir’s (Genetic) Dilemma”, In: Designer 
Genes: I.Q., Ideology & Biology, Chee Heng LENG & Chan Chee KOON, Kuala Lumpur, 
Institute for Social Analysis, 1984, pp.14-19. 

8
 The writings of Dr. Mahathir Mohamad, notably his Malay Dilemma, are representative of the 

Malaysian post-colonial discourse. Mahathir, arguably, is the most influential person in post-
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على أساس أنه جاء بانتقادات الذعة مبنية على حتليل انتقائي خمالف للحقيقة وبعيد عن الطرح األكادميي 
وفيه . ويف كتابه نقد دقيق للتبعية املاليزية للغرب يف جمال التربية والتعليم والتكنولوجيا خاصة. اجلاد

ألزمة العرقية واالجتماعية واالقتصادية اليت أحدقت بالبالد يف مرحلة ما إرشادات وتوجيهات للخروج من ا
  ).مالك بن نيب(ال خيفي تأثره باملفكر اجلزائري ) حماضر حممد(واملثري هو أن . بعد االحتالل

  

  

  ):Decolonization" (إزالة آثار االحتالل"طالل أسد، مؤسس نظرية  -5- 17

باالنكليزية،  ، بالدول الناطقة)Decolonization" (تاللإزالة آثار االح"التفكري يف موضوع بدأ 
وتبعته عدة كتب . م1973، عام 2، لطالل أسد1"نثروبولوجيا وجماة االحتاللاأل"عند صدور كتاب 

أمريكي باكستاين األصل، باحث ) طالل أسد(و. يف تفاصيل النظرية وتطبيقاا احملتملة هأخرى من تأليف
  .علم االجتماع يف جامعة كولومبيال اأستاذيعمل  اجلنسية،

رتبط ني معامل األنثروبولوجي لم اإلنسان أناملتعلقة بع قدميةه الاتطالل أسد يف كتابوضح وقد أ
من وقع واحملتلني بني  اعلم اإلنسان يظهر لقاء متناقضإىل أن  أسديشري و. 3عامل االمربياليةبارتباطا وثيقا 

ألنثروبولوجيا ليست هدف الواليات فإن إزالة آثار االحتالل عن اذا، وهك. 204يف القرن عليهم االحتالل 
أقسام يف  نيلونزيادة عدد علماء األنثروبولوجيا املبسبب فرز عملية وليست هي . ل اإلجيايبيف الفعاملتحدة 

دراسة إا . "العامل الثالث"يف بلدان " هايلاأل"العلماء عدد على سبيل املثال، أو  ا،أمريكاألنثروبولوجيا ب
5على يد من، وإىل ما تنتهيوسياق، أي يف و، "معرفة"كـما يتم إنتاجه تفكريية فينقدية و

ميكن أن تسهم  .

                                                                                                                                                    
colonial Malaysia (with an additional credential of being more than two decades in the office 
of Prime Minister) has been involved in colonial and post-colonial social and political 
discourse since the late 1950s. The Malay Dilemma, first published in 1970 and immediately 
banned in Malaysia, but later rescinded soon after Mahathir became the fourth Prime 
Minister of Malaysia in 1981. 

1 Talal ASAD, Anthropology and the Colonial Encounter, Londres, Ithaca Press, 1973. 
الرحالة الذي اعتنق اإلسالم يف ) Leopold WEISS) (ليوبولد فايس(وهو ابن الصحايف املستشرق النمساوي اليهودي  2

وألف عدة كتب عن جتربته، . مستشارا لبعض آل سعود، وصار )حممد أسد(وغري امسه إىل اسم ، جزيرة العرب
الذي ترجم مع بقية كتبه إىل العربية وإىل عدة لغات أخرى، وأوصى أن يدفن يف " الطريق إىل مكة"منها كتابه 

. مقربة مقابلة لقصر احلمراء، اليت بناها ملوك بين األمحر، من اخلزرج األنصار، يف عاصمة األندلس آنذاك، غرناطة
  . ت وصيتهفنفذ

3 Talal ASAD, Anthropology and the Colonial Encounter. Amherst, New York: Humanity Books, 
1973 

4 Anthropology, ASAD indicates, emerges as an ambivalent encounter between the colonizers and 
the colonized in the 20th century.  

5 Thus, decolonization of anthropology is not an US Affirmative Action goal. It is not the counting 
of an increase in the number of scholars of color in American anthropology departments for 
example, or of “native” scholars in “third world” countries. It is a critical and reflexive 
examination of what is being produced as “knowledge,” in what context, by whom, and to 
what ends.  
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آثار إاء "إن . حميدة مؤقتارمسي االحتالل الكون اية تيف حني ميكن أن ". حتاللإاء اال"يف  اياالثنوغراف
1يقظنيوا قبيأن فيها عملية يتعني على الناس هي  "حتاللاال

.  

من تاريخ أنثروبولوجيا "نظريته بعد ذلك يف مجلة من حبوثه، منها حبثه ) طالل أسد(وقد وسع 
  .2"االحتالل إىل أنثروبولوجيا اهليمنة الغربية

مل جتد هلا منتقدين أو خصوما أو منافسني، ولو من الداخل؛ ) طالل أسد(وهذا ال يعين أن نظرية 
) Paul RABINOW) (بول رابينوف(، و)CLIFFORD) (كليفورد(جند  فمن منافسيه ومنتقدي نظريته

  .3اليهودي
بعدا يصلح للمجتمع اجلزائري، وهو بعد أدق من البعد ) طالل أسد(وحنن نرى يف نظرية 

اإلنساين، نظرا ألن صاحب النظرية مسلم تتوافق نظراته املنهجية مع حالة اتمع اجلزائري كقواسم 
وتبقى يف نظريته بعض اخلصوصيات األمريكية . لذي يعتنقه معظم الشعب اجلزائريمشتركة يف اإلسالم ا

اليت أضافها إىل طرحه حبكم معيشته وعمله وميدان حبثه، فهذا اجلانب من نظريته ال يعنينا، من ذلك 
  .موضوع اجلنوسة وغريها من خصائص اتمع األمريكي

  
  
  :تالميذ طالل أسد وآفاق نظريته -6- 17

: الذين كتبوا معه يف الكتاب اجلماعي الذي ميثل هذه النظرية نذكر )طالل أسد(ومن تالميذ 
والباحث األملاين . 4"األنثروبولوجي كإمربيايل متردد"يف حبثها ) Wendy JAMES) (وندي جاميس(الباحثة 

التكون االحتاليل لألنثروبولوجيا "يف حبثه ) Stephan FEUCHTWANG) (شتيفان فُويـختفانغ(
  .5"جتماعية الربيطانيةاال

                                                 
1 Ethnography can contribute to the decolonization of anthropology. While the end of formal 

colonization can be temporally bracketed, decolonization is a process in which people have 
to remain constantly vigilant.  

2 Talal ASAD, (1991), From the history of colonial anthropology to the anthropology of Western 
hegemony. In: George Stocking, ed., Colonial Situations: Essays on the Contextualization of 
Ethnographic Knowledge, pp. 314-324. Madison, WI: University of Wisconsin Press. 

3 It's important to note that, in fact, not all of the essays in Writing Culture exhibit a strong or 
advanced interest in textual theory. Talal Asad's essay is not enmeshed in academic debates 
over the kind of textual theory Clifford is talking about, and Paul Rabinow's essay is a 
critique of the preoccupation with ethnographic textual form. Talal Asad's essay in Writing 
Culture moves beyond ethnography as the object of study and reinvention, to linking basic 
research "problems" in the history of social anthropology to colonialism. Asad's essay 
investigates when, how and why "cultural translation" became a central research problem in 
British social anthropology. He is interested in the limits of representation in a very specific 
way that differs from watching the construction and deconstruction of the figuration of 
ethnographic language. Rather, he looks at translation as a social practice.  

4 Wendy JAMES, (1973), The anthropologist as reluctant imperialist. In Talal Asad, ed., 
Anthropology and the Colonial Encounter, pp. 41-69. London: Ithaca Press. 

5 Stephan FEUCHTWANG, (1973), The colonial formation of British social anthropology. In: 
Talal ASAD, ed., Anthropology and the Colonial Encounter, pp. 71-100. London: Ithaca 
Press. 
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آنغانا ) (Angana CHATTERJI(ونذكر خارج ذلك اإلطار الباحثة األندونيسية األمريكية 
، 1"أنثروبولوجيا ما بعد االحتالل كممارسة كفية"اليت انطلقت من تلك املوضوعة يف كتاا ) شاترجي

يف جمال إزالة آثار االحتالل من  وتوجهت به إىل األسرة األكادميية تتحداها أن تدخل جتربة املمارسة
  .2الذات، بدءا باالنتلجنتسيا، بواسطة قوة املعرفة

) جامعة رايس(من ) Betty JOSEPH) (بيت جوزيف(وتبعتها يف هذا اال البحثي كل من 
)Rice University ( ا3"مفهوم أرشيف دون جدران"يف كتا.  

يف ) Linda TUHIWAI SMITH) (ي مسيثليندا توهيوا(ومن تالميذه األمريكان أيضا جند 
، الذي كان حصيلة مداخلة مطولة يف أنثروبولوجيا ما "إزالة آثار االحتالل من حبوث املنهجيات"كتاا 

  .4بعد االحتالل
اإلثنوغرافيا كممارسة "من خالل كتاا ) Lamia KARIM) (ملياء كرمي(ومن تالميذه جند الباحثة 

  .5"مزيلة آلثار االحتالل
: أفريقيا واإلمرباطورية واألنثروبولوجيا"يف حبثه ) Andrew APTER) (أندرو آبتر(منهم و

فيه حذو نظرية طالل أسد يف بعض  ا، الذي حذ6َ)"قلب السواد(اكتشاف فقه اللغة األنثروبولوجية يف 
  .7جوانبها غري التفصيلية

اإلسالمي على يد الباحث املاليزي يف السنني األخرية امتدادا إىل العامل ) طالل أسد(وعرفت نظرية 
  .1"إثراءات ومشكالت: اعتماد األهايل"من خالل حبثه ) Syed Farid AL-ATTAS) (سيد فريد العطاس(

  .1"ومشكالت

                                                 
1 Angana CHATTERJI, Postcolonial Anthropology as Relevant Practice, p. 11 
2 Angana CHATTERJI makes the argument in her article on postcolonial anthropology that the 

“legitimacy of this research precisely hinges on the consequences that result.” CHATTERJI 
challenges the US Academy to understand “practice as an ally of the marginalized…and 
concerned with growing an intelligentsia that asserts a will toward justice.” She ponders how 
difference might operate as “an active force of knowledge” yielding new frameworks, 
criteria, and questions for analysis. Angana CHATTERJI, Idem, p.12 

3 Betty JOSEPH, The Concept of An Archive Without Walls, Rice University, w.d., 
4 Linda TUHIWAI SMITH, Decolonizing Methodologies Research and Indigenous Peoples, 

London and New York: Zed Books 1999. (As an intervention in postcolonial anthropology). 
5 Lamia KARIM, Ethnography as a decolonial practice, University of Oregon 
6 Andrew APTER, (1999). Africa, empire, and anthropology: A philological exploration of 

anthropology’s Heart of Darkness. Annual Review of Anthropology 28: 577-598. 
7 As an artifact of imperial culture, Africanist anthropology is historically associated with the 

colonization of Africa in ways that undermine the subdiscipline’s claims of neutrality and 
objectivity. A critical literature on the ideological and discursive inventions of Africa by the 
West challenges the very possibility of Africanist anthropology, to which a variety of 
responses have emerged. These range from historical reexaminations of imperial discourses, 
colonial interactions, and fieldwork in Africa, including dialogical engagements with the 
very production of ethnographic texts, to a more dialectical anthropology of colonial 
spectacle and culture as it was coproduced and reciprocally determined in imperial centers 
and peripheries. Understood philologically, as an imperial palimpsest in ethnographic 
writing, the colonial legacy in Africanist ethnography can never be negated, but must be 
acknowledged under the sign of its erasure. 
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مل يبتعدوا عن نظريته إال يف القليل النادر، إال أن منهم من ) طالل أسد(وعلى الرغم من أن تالمذة 
أما . ائري بتاتا، وعلى هذا ليس لنا فيها كبري فائدة فيهاوجل مشكالت اجتماعىي ال يعرفها اتمع اجلز

تالمذته اآلخرون من املسلمني الذين عاجلوا مشكالت بلدام اإلسالمية الواقعة يف نري االحتالل أو التبعية 
  .لالحتالل، فحالة دراسام ونظرام املنهجية قريبة املنحى من مشربنا وموضوعنا

  
  
  .االحتاللتوابع فكرة إزالة آثار  -7- 17

جمال إىل يف كثري من الدول، ، نذ ذلك احلنيم، )طالل أسد(بعدما كتبه توسع هذا اال، قد و
، وتوسع إىل الدراسات الثقافية )Postcolonial Theory(اآلداب؛ فغرس فيها نظرية ما بعد االحتالل 

)Cultural Studies(2وأخذ أبعادا نظرية مهمة. ، فضال عن اإلناسة .  
نذ مطلع السبعينيات اشتد التركيز على عالقة فنجد أنه مالساحة األكادميية الفرنسية،  أما يف

) جريار لوكلريك(االحتالل باألنثروبولوجيا، دون أن يبلغ مستوى النظرية؛ من ذلك ما جاء يف كتاب 
)Gérard Leclerc ( 3"مقال يف تاريخ االستفراق: األنثروبولوجيا واالحتالل"حتت عنوان  

جون (وزميله ) Philippe LUCAS) (فيليب لوكا(طيع أن نضم إىل السياق نفسه حماولة ونست
، الذي ظهر يف منتصف 4"جزائر األنثروبولوجيني"يف كتاما ) Jean-Claude VATIN) (كلود فاتني
  . السبعينيات

أمل "، حتت عنوان )"جوسيو(كراسات "م يف حبث نشرته 1976وظهرت الدراسة األوىل عام 
  5"االثنولوجيا واالستشراق والسياسة واالبستيمولوجيا والنقد والنقد الذايت: ظرالن

جون بيار (و) دانيال نوردمان(م، يف كتاب مجاعي رأسه 1980كان مشفوعا ببحث نشر عام 
  . 6"م20و 19بنية وأعراف العلوم اإلنسانية يف أفريقيا يف القرنني : علوم اإلنسان"، حتت عنوان )ريزون

يف " معارف املغرب"الذي عنوانه ) Jean-Claude VATIN) (جون كلود فاتني(ه بكتاب وقد تال
  .8م1984حبوث أخرى ابتداء من عام  وتلتها، على استحياء وندرة،. 7منتصف الثمانينيات

                                                                                                                                                    
1 Syed Farid AL-ATTAS, (2005). Indigenization: Features and problems. In Jan van Bremen, et al, 

eds., Asian Anthropology, pp. 227-243. London: Routledge. 
  :للتوسع يف اجلرد النقدي للموضوع، انظر 2

Fred COOPER, «Decolonizing Situations. The Rise, Fall and Rise of Colonial Studies (1951-2001) 
», French Politics, Culture and Economy, vol. 20, n° 2, 2002. 

3 Gérard LECLERC, Anthropologie et Colonialisme. Essai sur L’histoire De L’africanisme, Paris, 
Fayard, 1972. 

4 Philippe LUCAS et Jean-Claude VATIN, L’Algérie des Anthropologues, Paris, Maspéro, 1975 
5 «Le mal de voir. Ethnologie et Orientalisme, Politique Et Épistémologie, Critique Et 

Autocritique»,Cahiers Jussieu, n° 2, 1976. 
6 Daniel NORDMAN et Jean-Pierre RAISON, Sciences de l’Homme et Conquête Coloniale. 

Construction et Usages des Sciences Humaines en Afrique (XIXe-XXe siècles), Paris, ENS, 
1980. 

7 J.-C. VATIN, Connaissances du Maghreb: Sciences Sociales Et Colonisation, Paris, CNRS, 1984  
  :من ذلك 8
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أي التخصص يف [ واستمر النقاش يف هذا املوضوع، متخذا أبعادا أخرى مبساءلة االستفراق
  .1يف التسعينيات أيضا، ]الدراسات األفريقية

برينار (حبث : ومن آخر ما صدر يف مطلع القرن اجلديد بفرنسا يف هذا الباب جند عدة أعمال منها
وكتاب . 2"تفكري يف شيئني: االستشراق واالستفراق"حتت عنوان ) Bernard MOURALIS) (مورايل

علم "، حتت عنوان )Daniel RIVET) (دانيال ريفي(وزميله ) François POUILLON) (فرنسوا بويون(
ماري ألبان دي (ومن ذلك أيضا رسالة الدكتوراه اليت قدمتها . 3"االجتماع املسلم حسب روبري مونتاين

: أفريقيا يف مراجعات"إىل جامعة باريس حتت عنوان ) Marie-Albane DE SUREMAIN) (سورمان
األنثروبولوجيا، واإلثنولوجيا، " م االجتماعيةاخلطاب االستفراقي الفرنسي؛ من العلوم االحتاللية إىل العلو

املعنون ) إميانويل سيبو) (Emmanuelle SIBEUD(ومنها كتاب . 4"واجلغرافيا البشرية، وعلم االجتماع
  . 5)"م1930- 1878(هل هناك علم إمربيايل ألفريقيا؟ تكون املعارف االستفراقية يف فرنسا "

  . 6اصة هلذا النقاشوقد خصصت بعض االت اجلادة أعدادا خ
الذي عنوانه ) Pierre BOURDIEU) (بيار بورديو(ويف املدرسة الفرنسية أيضا جند حبث 

  .7"االحتالل واإلثنوغرافيا"
وقد أتعب موضوع أفريقيا يف ضوء نظرية إزالة آثار االحتالل كثريا من العقول يف أمريكا وأسال 

  .8كثريا من احلرب يف التسعينيات

                                                                                                                                                    
Centre de Recherches et d’Études sur les Sociétés Méditerranéennes (CRESM/Aix), Sciences 

sociales et colonisation, Paris, CNRS, 1984 
Claude BLANCKAERT, Naissance de l’ethnologie? Anthropologie et missions en Amérique 

(XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Cerf, 1985 
Patrick PETITJEAN, Les sciences coloniales. Figures et institutions, Paris, Orstom, 1996. 
1 Anne PIRIOU et E. SIBEUD, L’africanisme en questions, Paris, CEAf-EHESS, coll. « Dossiers 

africains », 1997.  
2 Bernard MOURALIS, « Orientalisme et africanisme: réflexion sur deux objets », in Papa Samba 

Diop.et Hans-Jürgen Lüsebrink, (éd.), Littératures et sociétés africaines. Regards 
comparatistes et perspectives interculturelles, mélanges offerts à János Riesz, Tübingen, 
Gunter Narr Verlag, 2000, pp. 17-28. 

3 François POUILLON et Daniel RIVET, La sociologie musulmane de Robert Montagne, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 2000. 

4 Marie-Albane DE SUREMAIN, «L’Afrique en revues: le discours africaniste français, des 
sciences coloniales aux sciences sociales (anthropologie, ethnologie, géographie humaine, 
sociologie) 1914-1964», doctorat, Paris VII, 2001. 

5 Emmanuelle SIBEUD, Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs 
africanistes en France (1878-1930), Paris, EHESS, 2002  

6 Voir dans ‘Le Débat’ de janvier 2002, un dossier consacré aux études africaines. 
7 Pierre BOURDIEU, Colonialism and Ethnography. Anthropology Today 19 (2), April 2003, p. 

13-18. 
8 Robert BATES, Valentin MUDIMBE, Jean O’Barr (éd.), Africa and the Disciplines. The 

Contribution of Research in Africa to the Social Sciences and Humanities, Chicago, 
University of Chicago Press, 1993. 
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يغلب عليهم الطابع الغريب، وذا ) طالل أسد(من املنظرين الذين أثروا نظرية إن هذا الصنف 
تنفصل نظرم عن واقع اتمع اجلزائري يف مكونيها الديين والثقايف، على األقل، على الرغم من أن بعضهم 

  .يف إطار هذه النظريةخصوصا حاول دراسته 
  
  
  

 ::::1السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    ةةةةالدراسالدراسالدراسالدراس ----18

تناولت الة األفريقية، مكتوبة بالفرنسية، لكن يف علم ة ماجستري، رسالوجدت دراسة سابقة هي 
  :وهي .املكتباتاقتصاد 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم اقتصاد . م؛ دراسة ببليومترية1961- 1856الة األفريقية "
وم اإلنسانية والعلوم صديقي العمارية، إىل قسم علم اقتصاد املكتبات، كلية العل: قدمتها السيدة ،"املكتبات

  .2م2008االجتماعية، جبامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، جوان 
اختارت الباحثة إشكاليتها يف البحث عن اال الببليومتري يف الة األفريقية، وهو ما يظهر من 

  .خالل الفصول واحملتويات اليت نذكرها يف الفقرة املوالية
جعلتها  ، وفصل متهيدي يف مثاين صفحات، مث دراسة ببليومتريةقسمت الباحثة دراستها إىل مقدمة

عدد املقاالت يف كل جملد، مقارنة األبواب، (يف ثالثة أجنحة؛ شكلت اجلناح األول منها بثالثة جداول 
وجعلت اجلناح الثاين خمصصا لتحليل ). األبواب اليت ليست من مقاالت العمق، عدد األبواب يف كل جملد

عدد مقاالت كل كتاب، متوسط نسبة (وجعلت اجلناح الثالث مكونا من جدولني . األول نتائج اجلناح

                                                 
، غربية، أعدها سابقة ومشاة هلذه، يف موضوع الصورة خاصة، وهي متخصصة يف علوم أخرى أخرىتوجد دراسات  1

  :أقرب إىل ختصصات األنثروبولوجيا والتاريخ وعلم اآلثار، ومل أمتكن من احلصول سوى على توثيقها، وهي
Halima GHAZI-BEN MAÏSSA, Image Ou Mirage De La Tingitane À Travers Les Sources 

Arabes Médiévales, Africa Romana, 14, 2000, p. 2185-2266. 
Maria Luz NEIRA JIMÉNEZ, La Imagen Del "Otro": Representaciones De "Bàrbaros" En La 

Musivaria Romana, Africa Romana, XV, 2002, 1 (2004), p. 877-894. 
Johannes IRMSCHER, L'immagine Dell Africa Antica Nella Einleitung In Die Klassischen 

Altertumswissenschaften (In Preparazione), Africa Romana, 2, 1984, p.189-184. 
Fabiola Salcedo GARCÉS, Estilo Africano Y Estilo Áulico En La Imagen De Africa, Africa Romana, 

11, 1994, p.1091-1102. 
Alfonso STIGLITZ, Confini e Frontière Nella Sardegna Fenicia, Punica E Romana: Critica 

All'immaginario Geografico, Africa Romana, XV, 2002, 1 (2004), p. 805-818. 
Jaakko ARONEN, Pythia Carthaginis o Immagini Cristiane Nella Visione Di Perpetua, 

Africa Romana, 6, 1988, p. 643-649. 
Vanni BELTRAMI, Conoscenze Sul Mondo Dei Tubu In Età Precoloniale, Africa Romana, 13, 1998, 

p.289-396. 
2 Lamaria SEDDIKI, La revue africaine 1856-1961: Étude bibliométrique, Mémoire présenté pour 

l'obtention du magistère en Bibliothéconomie, Département de Bibliothéconomie, Faculté 
des sciences humaines et des sciences socials, Université Mentouri, Constantine, Algérie. 
Juin 2008.  
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بقائمة بليوغرافية، مث وأتبعت الباحثة كل ذلك  .جداول) 6(أي أن اموع ستة  ).إنتاج كل كاتب
  .، وخامتة يف األخريبقائمتني إحدامها خاصة بأمساء املؤلفني واألخرى بأمساء األماكن

  :السابقة نقد الدراسة

، لكنها عنيت جبانب علم املكتبات، وذا جندها خالية من كانت هذه الدراسة سابقة يف جماهلا  
الطرح السوسيولوجي، بل تكاد تكون خالية من التحليل العام، ألا أقرب إىل الفهرسة منها إىل تناول 

  .يةاملوضوعات االجتماعية أو صورة اتمع حسبما وردت يف الة األفريق
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  خالصة الفصل
  . كنا يف هذا الفصل قد دجمنا اجلانبني املنهجي واإلجرائي يف إطار واحد، وبينا سبب ذلك

، أمهية الدراسةففي اجلانب املنهجي تناولنا يف هذا الفصل إشكالية البحث وتساؤالته، وبينا 
، وحددنا الت البحثجماومن هنا حددنا . الذي اخترناه منهج البحث، مث هداف الدراسةووضحنا أ

   .املفاهيم
بعد ذلك أوضحنا كيفية . العينة نااملدونة واختيارأما يف اجلانب اإلجرائي فقد بينا طريقة انتقائنا 

مجع البيانات نا املستخدمة يف أدواتوحددنا . مرحلة التنفيذ، منتقلني إىل الدراسة االستطالعيةقيامنا ب
 ه،تصميم، ومن ذلك سريورة البحث منذ بيانات وتفريغهاال ناأساليب وطرق ضبط، وكذلك وحتليلها

  . ، والصعوبات اليت واجهتنا فيهوسرد تقدمه
ونظرا للوفرة الكبرية اليت أوردناها من الدراسات املشاة فقد أخرناها إىل اية الفصل مع 

  . لدراسات املشاة يف موضوع الصورةا
  
 
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  املـجتمع        

  

  الصورة الذهنيةو             
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  .وتوابعها ورة الذهنيةذات الصلة باتمع وعالقته بالصتناولنا يف هذا الفصل مجلة من القضايا 

تمد على البعد ول الصورة الذهنية، فمنهم من اعحتعددت التعريفات اليت وضعها الباحثون وقد 
ومنهم من اعتمد على اجلانب اإلدراكي، إال أن مجيعهم اشتركوا يف أن الصورة تعتمد  جتماعيالنفسي واال

على التخيل وال متثل الواقع، ولكنها تعد صادقة بالنسبة ألصحاا الذين يتخذون قرارام ويتصرفون وفقا 
  .هلا

) Affective( عد الوجداينوالب) Cognitive(الصورة الذهنية هلا ثالثة أبعاد هي البعد املعريف إن 
إال أن هذه األبعاد ال ميكن أن تقسم ذلك؛ ألا متداخلة ومتشبعة ومترابطة مع ) Action(والبعد اإلجرائي 

  .حتكم ردود الفرد جتاه ما يتصوره-باختالف طريقة إدراكها- بعضها، فاملعلومات
العوامل الشخصية املتعلقة : مههاهناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر يف تكوين الصورة الذهنية من أ

بالسن والنوع واملستوى االجتماعي االقتصادي ومستوى الذكاء، والعوامل االجتماعية املتمثلة يف وسائل 
  .التنشئة االجتماعية كاملدرسة واألسرة واألفراد ووسائل اإلعالم، وطبيعة األحداث

وم الصورة اإلعالمية أو ما يطلق عليه تلعب الصورة الذهنية مع عدد أخر من املفاهيم، ومنها مفه
وهي بيئة الصور املصنعة اليت تقدمها وسائل اإلعالم جلماهريها، ) Representation(إعادة تشكيل الواقع 

الذي يعين جمموعة من املعتقدات املتعلقة بصفات وخصائص مجاعة ) Stereotypes(وكذلك مفهوم النمطية 
ة ومتحيزة، على خالف الصورة الذهنية اليت تكون أحيانا اجيابية، ويف معينة، واليت يف العادة تكون سلبي

  . ظروف أخرى تكون سلبية
، مث احلديث عن املفاهيم ة االهتمام ببحوث الصورة الذهنيةذا الفصل عرضنا لنشأويف ه

أيضا بني  والتعريفات املرادفة للصورة الذهنية وكذلك األبعاد األساس الثالث للصورة الذهنية، وبني الفصل
 فالطرق العلمية لتكوين الصورة الذهنية يف املدركات والعوامل املؤثرة يف ذلك، مث عرض لألدوار والوظائ

اليت تقوم ا الصورة املنطبعة يف األذهان، كما تناول ديناميكية الصورة الذهنية وتفاعلها من حيث التأثري 
  .كن اقتضت احلاجة تقليصهوقد هذا الفصل مخسة أضعافه حجمه احلايل ل .والتأثر
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        ::::المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمع - - - - 1
. لدى علماء االجتماع )اتمع(ال بد من إعطاء تصور واضح عن  )صورة اتمع(لكي نتناول 

  ؛ كونة لهلعناصر الرئيسة املوا
الذين  1تنطوي صراحة وضمنا على حد أدىن من السكان اآلدميني: مجاعية الكيان البشري  . أ

ويتأكد . ، وليس جمرد حشد من األفراد املتفوقني"كيانا"منهم يرتبطون بعضهم ببعض، مما جيعل 
  .هذا املعىن من بقية التعريف

بني هؤالء البشر تفترض بالضرورة وجود أداة للتفاعل، ) Social Interactions(شبكة التفاعالت   . ب
  أمهها؛

  والتفاعل، بدوره، تنبثق عنه؛. اللغة املشتركة؛ باملعىن الرمزي والواسع للكلمة  . ت
وال يقول . بني أجزاء هذا الكيان البشري، بأفراده أو مجاعاته) Social Relations(قات عال  . ث

التعريف شيئا حمددا عن طبيعة هذه العالقات، فقد تكون عالقات تعاون أو تنافس أو تدافع، أو 
، أو تسامح )Arbitration(، أو حتكيم )Compromise(، أو توفيق )Truce(مهادنة 

)Toleration(توافق  ، أو)Accomodation( أو متثيل ،)Assimilation(2، أو مجع بينها مجيعا .
واستمرار التفاعل والعالقات بني أجزاء الكيان البشري، هو الذي يبلور؛ طريقةً أو أسلوبا للحياة 

، أو ما اصطلح على تسميته )اجلغرافية(بني هؤالء البشر، ومنطا للتفاعل بينهم وبني بيئتهم الطبيعية 
 ، )Culture(أو احلضارة " الثقافة"العلوم االجتماعية بـ يف

الثقافة هي النتاج املادي واملعنوي املتراكم من تفاعل وعالقات هؤالء البشر يف مكان معني، على   . ج
. مر السنني واألزمان، وبعد البداية اجلنينية ألي جمتمع، تتوارث األجيال املتعاقبة هذا اإلرث الثقايف

يل أو يعدل يف جوانبه املادية واملعنوية، والثقافة، ذا املعىن، تشمل أدوات ويضيف إليه كل ج
اإلنتاج واخلدمات واملواصالت واملساكن واملالبس والطعام وغريها من املظاهر املادية احملسوسة، 
كما تشمل الفنون واآلداب واألساطري والقيم واملعايري وقواعد السلوك وطرائق اإلدراك والتفكري 

كما ينتج عن استمرار التفاعل . 3عادات والتقاليد، وغريها من املظاهر املعنوية غري احملسوسةوال
 والعالقات بني البشر يف مكان معني، ومبرور الزمن، ما يسمى بـ؛

                                                 
1
  .217237 م، ص1987، .ط. علي عبد الرازق جليب، علم اجتماع السكان، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د 
2
 م، ص1988، .ط. اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، دجتماعية، السيد حممد بدوي، اتمع واملشكالت اال 

149165.  
3
. الثقايف ومشكالت الشخصية يف البناء االجتماعي، اإلسكندرية، منشأة املعارف، د االجتماع علمقباري حممد إمساعيل،  

  .93103، ص .ت. ، د.ط
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وهي جمموعة القواعد واآلليات اليت تنظم ): Social Institutions(النظم أو املؤسسات االجتماعية   . ح
) Common Interests( عات، وهم بصدد إشباع حاجام وخدمةسلوك األفراد واجلما

 ومن هذه النظم أو املؤسسات االجتماعية؛. 1وحتقيق أهدافهممصاحلهم املشترك 

العائلة أو اجلماعات القرابية األخرى، اليت تشبع حاجات األفراد اجلنسية واملادية واملعنوية   . خ
لكيان اتمعي بشريا، من خالل التوالد والوجدانية بشكل يومي مباشر، كما تضمن جتديد ا

 ومن هذه النظم أيضا؛. والتكاثر وتعويض اتمع عمن يفقدهم من أفراده بالوفاة أو اهلجرة

الذي يعبئ وينظم نشاط األفراد وسلوكهم يف إنتاج : )Economic Oreder( النظام االقتصادي  . د
 .2السلع واخلدمات وتوزيعها واستهالكها

. 3الذي حيقق األمن الداخلي والدفاع اخلارجي هلذا الكيان البشري اجلماعي: والنظام السياسي  . ذ
أو " ينظمونه"وكلما شعر البشر يف هذا الكيان بأمهية جانب من جوانب حيام معا، فإم 

، أو بالقوة 5، مبعىن أم ال يتركونه هلوى األفراد أو نزاعام التلقائية4ينشئون فيه مؤسسات
والثقافة والنظم أو . 6ة مجاعة على بقية أفراد هذا الكيان البشري ومجاعاتهواإلكراه بواسط

املؤسسات االجتماعية، هي اليت تسمح باستمرار الكيان البشري اجلماعي وبقائه وجتدده يف 
 فهي يف حدودها الدنيا تتطلب؛. الزمان واملكان

األطفال وتنشئتهم إىل أن وجود ذكور وإناث قادرين على التكاثر واإلجناب، وعلى العناية ب  . ر
يكربوا، ويسهموا يف اإلنتاج واخلدمات، ويرغبوا يف التكاثر واإلجناب، أي البقاء واالستمرار، 
وإعادة إنتاج الكيان البشري اجلماعي على اإلبداع والتجديد واالبتكار، حبيث ال يعيد الكيان 

واتمع، بكل . إعادة إنتاجإنتاج نفسه فحسب، بل حيقق النمو واالزدهار أيضا مع كل دورة 
 أجزائه، هو؛ 

فاتمع الذي ال يتغري، . يكاد يكون التغري شرطا الزما لوجود اتمع واستمراره: كيان متغري  . ز
وبعض . ولكن درجة التغري ختتلف من جمتمع إىل آخر. يكون مهددا باالضمحالل مث الفناء

نت ثبوتية جامدة، لكنها ليست يف الواقع اتمعات اليت قد تبدو للمراقب اخلارجي كما لو كا
كذلك، فهي أيضا تتغري، وإن يكن ببطء شديد، والتغري االجتماعي، باملعىن العلمي للمصطلح، ال 

                                                 
1
م، ص 1987، .ط. ية، دار املعرفة اجلامعية، د، اإلسكندردراسات يف علم االجتماع التطبيقيحممد عاطف غيث،  

36.  
  .925م، ص 1986، .ط. السيد حممد بدوي، يف علم االجتماع االقتصادي، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د 2
3
. ، اإلسكندرية، منشأة املعارف، دوقضايا التخلف والتنمية والتحديثي ساسيال االجتماع علمقباري حممد إمساعيل،  

  .209229، ص .ت. د ،.ط
  .558، ص .ت. ، د.ط. ، اإلسكندرية، منشأة املعارف، داإلداري االجتماع علمقباري حممد إمساعيل،  4
5
  .ص 185م، 1972بولس غامن، بريوت، اللجنة اللبنانية لترمجة الروائع، ،جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترمجة 
6
  .1234م، ص 1981، 1شعبان، اجلزائر، م و ك، ط هليج ، ة، ترمجةطجان مينو، اجلماعات الضاغ 
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من وجهة نظر أفراد هذا اتمع، أو من وجهة نظر " األفضل"يعين دائما، أو بالضرورة، تغريا إىل 
انب يف طبيعة اتمع، هو؛ مصادر التغري االجتماعي وما يهمنا من ذكر هذا اجل. املراقب اخلارجي

)Social Change (بفعل التراكم . فبعض هذه العوامل قد يكون داخليا. أو عوامله ونوعيته
واحلركة الذاتية، وضرورات التكيف مع البيئة، وبعضها اآلخر قد يكون خارجيا، بفعل االحتكاك 

وعادة ما تتقاطع . يف صورة سلمية أم عنيفةوالتفاعل مع جمتمعات أخرى، سواء أكان ذلك 
عوامل التغري االجتماعي الداخلية واخلارجية بصورة جدلية، وخباصة يف العصر احلديث أو 

 The world( باسم 1باألحرى مع نشأة ما يصطلح عليه اآلن يف أدبيات العلوم االجتماعية

system( )وكل جمتمع، مهما كان حجمه . عقود، الذي بدأ يف التبلور منذ مخسة )النظام العاملي
 ؛2ومستوى منوه، ال بد أن يأخذ بنظام

يف أشكاله البدائية البسيطة، قد يكون تقسيم العمل مقتصرا على إسناد : تقسيم العمل االجتماعي  . س
؛ كأن يكون ألحدمها مهام رعاية األطفال وتنشئتهم )اإلناث والذكور(مهام خاصة لكال اجلنسني 

ولكن معظم . ة، ولآلخر وظائف الصيد والقنص والرعي والزراعة واحلمايةواألعمال املرتلي
اتمعات التارخيية، ناهيك عن املعاصرة، قد عرفت نظاما أكثر تنوعا لتقسيم العمل، كضرورة 

يف اتمعات . 3لزيادة الكفاءة وتلبية احلاجات الضرورية، وخباصة مع التزايد املطرد للسكان
تقدمة منها، أصبح تقسيم العمل أكثر كثافة وتقنينا، وهو ما يعرف املعاصرة وخباصة امل

 ولكل جمتمع آلياته املادية واملعنوية لتقسيم العمل، أو باألحرى؛. بالتخصص، مث بالتخصص الدقيق

تتراوح هذه اآلليات بني احلوافز : ختصيص املوارد البشرية على أوجه النشاط اإلنتاجي واخلدمي  . ش
ويف حاالت عديدة، . 4كانت مادية أو معنوية، والفرض القسري، ماديا أو معنويااإلجيابية، سواء أ

سواء  أو جمتمعات أخرى عديدة، قد تفرض آليات تقسيم العمل يف جمتمع معني بواسطة جمتمع
مع النظام اتمعي ) النظام العاملي(وهذه احلاالت اليت يتداخل فيها . بشكل مباشر أم غري مباشر

وأحد ). التقسيم الدويل للعمل(تعرف يف األدبيات االجتماعية باسم و). القومي والوطين(
 التداعيات الرئيسة لتقسيم العمل، كسبب ونتيجة معا، هو؛

ويقصد به تنوع فئات اتمع والختاذها ): Social Differentiation(التبـاين االجتمـاعي   . ص
ي هو نتيجة مباشرة لتقسيم العمل، أما النوع األفق. تكوينات خمتلفة أفقيا، ومتراتبة عوديا أو رأسيا

 التراتب العمودي فهو نتيجة غري مباشرة هلذا التقسيم ولعوامل أخرى، منها؛

                                                 
1
، .ت. ، د.ط. عباس العمر، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د،يث بولدينغ، العلوم االجتماعية وأثرها يف اتمع، ترمجةكين 

  .60 ص
2
  .6575، ص م1987، .ط. ية، داملعرفة اجلامع، دار اإلسكندرية، التغري االجتماعي والتخطيط، غيثحممد عاطف  
3
فوزية العطية، املرأة والتغري االجتماعي يف الوطن العريب، بغداد، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث  

  .119125م، ص 1983هـ1403والدراسات العربية، 
  .89105م، ص 1980، 3حسن الساعايت، علم االجتماع الصناعي، بريوت، دار النهضة العربية، ط 4
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. ممثال بالنظام السياسي القائم يف هذا اتمع: يف اتمع) Power Structure(هيكل القوة   . ض
ختلفة يف اتمع من الثروة والتراتب الرأسي يعين، فيما يعنيه، أن هناك تباينا يف حظ الفئات امل

 واستمرار هذا التباين جليا، هو ما يؤدي إىل نشأة؛. والسلطة واملكانة

اختالف النصيب النسيب لكل شرحية يف الثروة والسلطة ): Social Strata(الشرائـح االجتماعية   . ط
واضحة ومقبولة وقد يصبح هذا قضية خالفية يف اتمع، ما مل تكن معايري هذا التفاوت . واملكانة

من كل أفراد اتمع، و هو أمر نادر، أو ما مل تكن هناك كوابح ثقافية وقيمية متنع من إثارة هذه 
لذلك عادة ما يصاحب تقسيم . القضية، مثلما هو احلال يف نظام الطوائف الطبقية اهلندية التقليدية
يف اتمعات األكثر تعقيدا، و. العمل، والتباين االجتماعي، والتراتب الشرحيي توتر اجتماعي

 يأخذ هذا التوتر صورة؛

. السلمي أو العنيف) Class Conflict(وهو ما يعرب عنه بالصراع الطبقي : تدافع األغنياء والفقراء  . ظ
والتراتب يف درجات امللكية هو أحد أنواع التباين االجتماعي، ولكنه ليس النوع الوحيد، وإن 

 : ومن أنواع التباين األخرى. 1طالقكان من أمهها أو أمهها على اإل

 التنوع الساليل، و  . ع

 التنوع الديين، و  . غ

 التنوع اللغوي، و  . ف

ونادرا ما خيلو أي جمتمع من واحد أو أكثر : ، والبدوي4، والريفي3، والقروي2التنوع واحلضري  . ق
ه ولكن. وهذا التنوع يف حد ذاته قد يكون مصدر ثراء ثقايف للمجتمع. من هذه التنوعات وغريها

قد يكون أيضا مصدر توتر كامن أو ظاهر، إذا تضافر هذا التنوع مع التباين التملكي بصفة 
ونقصد بذلك أن يكون انتماء الفرد إىل أصل ساليل أو ديين أو قبلي معني، مثال، حمددا . ملموسة

. لفرصه يف احلصول على امتيازات معينة أو حرمانه منها، بصرف النظر عن القدرة أو الكفاءة
ومرة أخرى، ما مل تكن هناك كوابح ثقافية وقيمية متنع هذا التباين املوضوعي من أن يصبح قضية 

 خالفية، فإنه يؤدي إىل؛

                                                 
1
  .7589م، ص 1985، 1سان حممد احلسن، البناء االجتماعي والطبقية، بريوت، دار الطليعة، ط إح 
2
  .8562، ص .ت. ، د.ط. مدخل نظري، بريوت، دار النهضة العربية، د،، علم االجتماع احلضريغيثحممد عاطف  
3
  .359379ص  ،.ت. ، د.ط. ، بريوت، دار النهضة العربية، د، دراسات يف علم االجتماع القرويغيثحممد عاطف  
4
  .3954ص  ،.ت. ، د.ط. بريوت، دار النهضة العربية، دعلي فؤاد أمحد، مشكالت اتمع الريفي يف العامل العريب،  
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وقد يؤدي هذا التدافع، إذا . سلمي أو عنيف داخل اتمع): صراع اجتماعي(أو  1تدافع اجتماعي  . ك
والتباين االجتماعي، بكل . أو أكثركان عنيفا وطويال، إىل تفتت اتمع أو انقسامه إىل جمتمعني 

 أنواعه األفقية ومستوياته العمودية وبكل تداعياته التوترية والتدافعية، هو سبب ونتيجة لـ؛

وهناك من املفكرين والعلماء االجتماعيني من يذهب إىل أن . 2التغري االجتماعي، يف آن واحد  . ل
، هو العجلة الرئيسة اليت حترك )اركسكارل م(الصراع االجتماعي، وخباصة الطبقي منه، يف رأي 

) املدرسة الوظيفية(وهناك مدرسة فكرية مقابلة، هي ما يسمى بـ". التقدم"اتمع والتاريخ حنو 
)Functionalism( ،تمع وبقاءهدد ا ترى يف الصراع االجتماعي ظاهرة مرضية ميكن أن ،

التارخيية والتجريبية تشري، إىل أن معظم  ولكن الشواهد. وخباصة إذا جتاوزت حدا معينا من العنف
اتمعات تبتكر آليات خمتلفة كسبيل الحتواء التدافع أو لتقنينه، حبيث ال يصل األمر إىل فناء 

 وتتراوح هذه اآلليات يف كفاءا، وتتنوع يف طبيعتها، ويطلق عليها إمجاال؛. اتمع

 رج ضمن هذه الوسائل؛ويند): Social control" (الضبط االجتماعي"وسائل   . م

نسق القيم واملعايري الذي يعمق االنتماء والوالء واالحترام للمجتمع األكرب، ويعطيه أولوية على   . ن
التكوينات االجتماعية األصغر، حبيث يراعي األفراد واجلماعات يف إدارة توترام وتدافعهم أالّ 

هم من عضويته، لذلك فإحدى وظائف أو حيرم 3يتجاوزوا احلد الذي يهدد الكيان اتمعي األكرب
هي أن تكون كوابح وروادع داخلية ) Norms(واملعياري ) System of Values(النسق القيمي 

التفكك ) S. Disorganization(للسلوك من جتاوز حدود معينة دد اتمع وتدفع به إىل 
وادع الداخلية عند أفراد وتتدرج وسائل الضبط االجتماعي من الكوابح والر. 4االجتماعي األكرب

 اتمع وتكويناته، إىل كوابح وروادع خارج هؤالء األفراد والتكوينات ممثلة يف؛

                                                 
جاء يف القرآن . يف النظريات الغربية) الصراع(، وهو مقابل مفهوم )التدافع/ الدفع(يف اإلسالم جند مفهوم  1

Νèδθ:"الكرمي ãΒt“yγ sù ÂχøŒÎ*Î/ «! $# Ÿ≅tFs% uρ ßŠ…ãρ# yŠ šVθä9%ỳ çµ9 s?# uuρ ª! $# š�ù=ßϑø9$# sπyϑò6Ïtø:$# uρ …çµyϑ‾= tãuρ $£ϑÏΒ â!$t± o„ 3 Ÿω öθ s9uρ ßì øùyŠ «!$# }̈ $ ¨Ψ9$# ΟßγŸÒ ÷èt/ 

<Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡ x�©9 Ù⇓ö‘F{$# £Å6≈ s9uρ ©! $# ρèŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã šÏϑn=≈ yèø9$# ∩⊄∈⊇∪) " 251البقرة .(  

tÏ%©!$# (#θ " :الكرمي رآنوجاء يف الق ã_Ì�÷z é& ÏΒ Ν ÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ Î�ö�tóÎ/ @d,ym Hω Î) χr& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª! $# 3 Ÿω öθ s9uρ ßì øù yŠ «! $# }̈ $ ¨Ζ9$# Ν åκ|Õ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 

ôMtΒÏd‰çλ°; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óìu‹ Î/ uρ ÔN≡ uθn= |¹ uρ ß‰Éf≈ |¡ tΒuρ ã� Ÿ2õ‹ãƒ $pκ�Ïù ãΝ ó™$# «! $# # Z��ÏVŸ2 3 āχu� ÝÇΖuŠs9uρ ª!$#  tΒ ÿ… çνç� ÝÇΨtƒ 3 āχÎ) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÌ“tã ∩⊆⊃∪  ."

  )40احلج (
  .127182م، ص 1982، 1حامت الكعيب، التغري االجتماعي وحركات املودة، بريوت، دار احلداثة، ط 2
3
م، 1983، 2 العربية، ط ةحبوث يف علم االجتماع اجلنائي، بريوت، دار النهض، سامية حسن الساعايت، اجلرمية واتمع 

  .1345ص 
عادل العوا، سلسلة زدين علما، بريوت وباريس، منشورات عويدات، ط . د: رميون رويه، نقد اتمع املعاصر، ترمجة 4

  .ص 128م، 1987، 1
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كخط دفاع أخري حلفظ " القهر املنظم"اليت متارس ): Political Authority(السلطة السياسية   . ه
األفراد " جابةاست"ولكن . 1كيان اتمع، إذا فشلت أو تعثرت آليات الضبط االجتماعي األخرى

" امتثاهلم"، أو )النظام القيمي املعياري(واجلماعات للمستوى األول من آليات الضبط االجتماعي 
للمستويات الوسيطة من هذه اآلليات، أو إذعام للمستوى األعلى من آليات الضبط االجتماعي 

إحساس هؤالء ، يتوقف على عوامل كثرية، ميكن إمجاهلا يف درجة وعي و)السلطة السياسية(
األفراد واجلماعات، بأن عضويتهم يف الكيان اتمعي القائم هي أفضل ما هو متاح هلم من بدائل 

قد ال يكون املتاح إلشباع هذه احلاجات مثاليا، . ممكنة إلشباع حاجام املادية والروحية والرمزية
ال جيدان بديال أفضل خارج أو حىت بالدرجة املطلوبة، ولكن معظم أفراد اتمع وتكويناته قد 

إطار ذلك اتمع، ومن مث االستجابة أو االمتثال أو اإلذعان آلليات الضبط االجتماعي، واإلذعان 
كخط دفاع أخري حلفظ الكيان اتمعي، يعين حضور السلطة السياسية، ال جبوانبها اإلشباعية 

 . 2والتنظيمية، ولكن جبوانبها الردعية والقهرية

  
  
  

 ):):):):الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((جتماع وجتماع وجتماع وجتماع وعلم االعلم االعلم االعلم اال - - - - 2
الصورة (مفاهيم ال تنشأ إال منها، مث تتفرع عنها لتأخذ أبعادا أخرى، ومن ذلك ) للصورة الذهنية(

  ).النمطية
   

  
  

                ::::))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((دراسات دراسات دراسات دراسات تاريخ ظهور تاريخ ظهور تاريخ ظهور تاريخ ظهور  - - - - 3
اختلف الباحثون يف كل أبعاده  ارمبا مل يشهد تاريخ البحث يف العلوم االجتماعية موضوعا حبثي

  فقد اختلف الباحثون يف؛". الصورة"وجوانبه مثل موضوع 
 ، ومدى مالءمته للموضوع فهومبنية امل -

                                                 
1
، 1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ط بريوتحممد حسني دكروب، . د :بيار كالستر، جمتمع الالدولة، ترمجة 

  .200م، ص 1981هـ1401
2
دار اإلسكندرية، حتليالت اقتصادية مع نظرة انتقادية للماركسية، : يساسيال االجتماععلم  أصولقباري حممد إمساعيل،  

  .197227، ص م1985 ،.ط. ، داملعرفة
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بينما رأى فيه فريق آخر ، املفهوم؛ إذ قدم فريق منهم تعريفات خمتلفة ومتناقضة ومتضاربة له -
وال يعرب عن ، ال يشري إىل شيء) False Concept(مفهوم الصورة باعتباره مفهوما زائفا 

 1.شيء

ذات ، إىل كون الصورة موضوعا له أمهية متجددة ففي حني يشري بعض الباحثنيموضوعها؛  -
 ، يشري بعض آخر منهم إىل أن الصورة موضوع حبثي مزيف، جاذبية عقلية تغري بدراستها

 ، خصائص الصورة ومساا -

 ، املنظور األمثل لدراستها -

 ، وظائف الصورة -

 ، مهام الصورة -

  2.منهجية قياس الصورة -
 "الرأي العام"من طرق هذا الباب يف كتابه  لأو) وولتر ليبمان(يعد الصحفي األمريكي الشهري و

  .لية وتصوراته اخلاصة لالستخدامات املتعددة هلذا املفهوموبنات األلالووضع هلا  3)1922(عام 
فت حيث استهد، ل دراسة أمريكية رائدة يف االأو 1933عام ) كتز وبريل(وكانت دراسة    

ملعرفة مسات وتوصيفات عامة عن الصورة الذهنية النمطية اليت حيملوا عن  مجهورا حمددا من األمريكيني
اليهود / اإليطاليون / الزنوج األفارقة / اإلجنليز / األمريكان / األملان " جمموعات قومية وعرقية خمتلفة منها

   4األتراك/  نالصينيو/ االيرلنديون / 
) 1950يف حدود (الصورة الذهنية مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين  ممفهوبدأ استخدم 

االنطباع : "على أا" الصورة الذهنية"، "قاموس اإلدارة"حيث عرف ، له عالقة باملنشآت التجارية مفهومك
على ويبنون ، أفراد اجلمهور عموماأو ، العام الذي يكونه وحيفظه عن الشركة موظفوها العاملون فيها

  5".أساسه الطريقة اليت تعرض فيها أعمال الشركة عن السمعة اليت تتمتع ا منتجاا
يف إشارة إىل أن بداية ، رد قاموس اإلدارة عالقة الصورة الذهنية األكيدة بغريها من العلومأوو
هناك عالقة  وقد ورد فيه أنه من غري املستغرب أن تكون. كان له علقة باالقتصاد والتسويق فهومظهور امل

  . بني الصورة الذهنية وغريها من العلوم

                                                 
 11، ص نفسهاملرجع  ،على عجوة 1
 11، صمرجع سابقأمين منصور ندا،  2

1Jeffrey LEVIN & Others, The Empirical Dimensionality Of Racial Stereotypes, Public Opinion 
Quarterly, 1999, Vol. 63 No. Fall, p.371.  

4D. KATZ andW. BARLY, Racial Stereotypes Of 100 College Students, Journal Of Abnormal And 
Social Psychology, 1993, Vol. 28, p.280. 

 135ص  1983بريوت لبنان غطاس وآخرون، قاموس اإلدارة،  5
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) 1965(يف جمال العالقات الدولية بشكل واضح عام  )Image(الصورة الذهنية  مفهوموقد تبلور 
مع جمموعة ) KELMAN) (لمانيهربرت ك(الذي اشترك يف تأليفه " السلوك الدويل"حينما ظهر كتاب 

   1.لباحثني يف جمال العالقات الدوليةمن زمالئه املتخصصني يف علم النفس وا
  
  

  

            ):):):):الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((أهمية أهمية أهمية أهمية  - - - - 4
وقد تباينت مواقف الباحثني عن أسباب االهتمام مبوضوع الصورة الذهنية ومربرات كل منهم 

    :لذلك، وميكن للباحث أن يصنف اآلراء الواردة يف ذلك إىل أربعة أنواع
أن الصورة الذهنية تتيح تعميمات لدى األفراد يرى أن سبب االهتمام األساس يرجع إىل : األول

عن البيئة اإلنسانية من خالل بناء رمزي حيث تسري الصورة املنطبعة يف األذهان على الظروف واملواقف 
   2.واألشخاص املشاة

يرى أن مفعول الصورة الذهنية يتعدى جمرد التعميم فقط بل يصل إىل درجة االعتقاد يف : الثاين
بات بسبب ما تعكسه الرسائل اإلعالمية عن الشخصيات واألحداث والقضايا بتكرار جيعل الرسوخ والث

   .3املشاهد يعتقد أن ما يراه على الشاشة مثال ما هو إىل صورة مطابقة للعامل احلقيقي
يرى أن معرفة السلوكيات املتوقعة من الفرد مرهونة بالصورة املرسخة يف ذهنه عن : الثالث
وأنواع السلوك اليت يتعامل ا الفرد مع اجلماعة أو  تة ألا تتصل اتصاال وثيقا باالجتاهااآلخر أو القضي

   4.مع املوضوعات والقضايا واآلخرين يف احلياة
يرى أن الثقافة يف األصل تعبري عن الرسائل والصورة الذهنية اليت تنظم العالقات : الرابع

دلة اليت ينبغي أن نقوم ا كل ذلك جعل موضوع الصورة االجتماعية وتعيد إنتاجها فهي تقدم لنا األ
  .الذهنية يكتسب قدرا كبريا من االهتمام األكادميي والنشاط العلمي

وتثبت الدراسات العلمية أن الفرد يف . متارس الصورة دورا مفتاحيا يف معرفة وإدراك وسلوك الفرد
ف عليه يسلك فيه، من خالل الصورة اليت عملت االجتماعي، ويقترب منه ويتعر عاتمع يتعامل معا لواق

املختلفة، وسائل  تقوى وسائل ومصادر عديدة ومتنوعة، األسرة، الطائفة احلزب واملدرسة، التنظيما
االتصال واالنتماء االجتماعي، على إدخاهلا، ومن مث على ترسيخها يف ذهنه على مسافة زمنية ممتدة، وعرب 

                                                 
  3ص رجع السابق، علي عجوة، امل 1
ص ، 1997ليلى حسن السيد، االتصال ونظرياته املعاصرة، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، و حسن عماد مكاوي 2

300  
3
  .2ص، املرجع السابق، مرعي مدكور 
  301سابق، صالرجع امل ،حسن عماد مكاوي 4
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تماعية، وكما تشري الكثري من الدراسات إىل أن هذه الصورة تبح بالنسبة عملية معقدة من التنشئة االج
   1.للفرد بديال عن الواقع أو مفتاحا ملقاربة هذا الواقع

  وال شك أن إدراك اإلنسان ملا حوله والعالقات بني األشياء هو إدراك حمدود، 
الفرد خملوق حمدود إىل أن أمهية الصورة الذهنية تنبع من أن  )LIPMAN) (ليبمان(ويذهب 

اإلدراك فهوال يستطيع أن يفهم العامل أو يتصوره مبجرد النظر إليه، وإمنا يأيت هذا الفهم أو التصور من 
خالل توايل مراحل التصور، ومن خالل توايل مراحل التطور والنضج، فالعامل اخلارجي الذي نتعامل معه 

ج حدود بصرنا وعقليتنا، وإن االختالفات أو كثري سياسيا واجتماعيا يقع خارج نطاق إحساساتنا أو خار
من القضايا العامة اليت منا غالبا ما حيكم عليها األفراد نتيجة لتصورات خاصة يف أذهام عن أنفسهم 

  . وعن األخريني
املشتركة اليت حيملها جمموعة من األفراد، ) الصورة الذهنية(أن ) Stereo-type) (ليبمان(وذكر 

ا من رأي مبسط أو ناقص أو مشوه، أو قد تتمثل يف موقف عاطفي جتاه شخص ما أو قضية تتكون غالب
  . 2معينة أو حدث حمدد
  :إىل أن هذه العملية ميكن أن تتم بطرق خمتلفة ومنها) 1952(عام ) والتر ليبمان(وقد أشار 

يومي، وأما تساعد طريقة األوامر على استيعاب كم كبري من املعلومات بشكل : طريقة األوامر  . أ
الطريقة السريعة فهي طريقة سهلة وبسيطة تتضمن تقدمي كمية كبرية من التفاصيل يف مساحة 

العامل فهي الطريقة اليت جند من خالهلا جمموعة اجتماعية حتصل  صغرية، منت عن طريق العودة واىل
معينة؛ ألا  على خواص متيزها عن األخرى، وبالنسبة للطريقة األخرية فهي ترتبط بأيديولوجية

  3ختلق انقسامات داخل اجلماعات يف اتمع الواحد وهذا يربط بصورة اهليمنة
 .الطريقة السريعة  . ب

  .طريقة العودة إىل العامل  . ت
  4طريقة التعبري عن القيم واالعتقادات  . ث

وذا الشكل تؤثر الصورة النمطية على طريقة معاجلة األفراد للمعلومات، فاملعلومات احملابية يتم 
   5سبتها إىل مجاعة الفرد، بينما يتم نسبة املعلومات غري احملابية إىل اجلماعات األخرى اخلارجيةن

                                                 
 .21، ص ت.د ،1يف اإلعالم العريب، دمشق، املكتبة اإلعالمية، ط أديب خضور، صورة املرأة 1
 111، ص 1987، 494عبد احلميد حجازي، ما هو الرأي العام، جملة الدراسات اإلعالمي، العدد  2

3 Marcha JAMES & Emma JANNES, Mass Media, England, Mac Mellon, 1999, pp.104106  
4Nick LOCEY, Image And Representation: Key Concepts, In: Media Studies, London, Longman, 

1998, p.134  
5 B. William Gaudy HURST And Others, Language And Inter-Group Communication, In: 

Molefikete Asante, William B. Gaudy Hurst Eds., 1989, pp. 7897 
 Handbook Of International And Intercultural Communication, London, Sage Publications Inc., 

1989, P.86 
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فهي تعليمات مفرطة عن خصائص جمموعة من األشخاص الذين ينتمون إىل فئة اجتماعية معينة، 
معني أو  وعن الطريقة اليت يسلكون مبقتضاها، وقد تقوم هذه التعميمات املفرطة على أساس سلوك شخص

  .جمموعة قليلة من األشخاص الذين ينتمون إىل هذه الفئة

وترجع أمهية الصورة الذهنية إىل حقيقة مهمة مؤداها أن إدراك اإلنسان للعامل من حوله وللعالقات 
بني األشياء هو إدراك حمدود، فالعامل الذي حييط بنا ال ميكن اإلحاطة به مرة واحدة، وذلك حملدودية 

املتاحة لدى اإلنسان ليجوب العامل، ومن ناحية أخرى حملدودية املرحلة العمرية اليت يعيشها  اإلمكانيات
اإلنسان، لذلك يلجأ إىل تكوين صورة ذهنية عن العامل اخلارجي وعن اآلخرين يستعني ا ويعتمد عليها، 

د أفعاله جتاه القضايا وتصبح بعد ذلك هلا دور يف تشكيل مدارك الفرد ومعارفه وسلوكياته وتوقعاته وردو
   1.املهمة، بل وعلى حياته بصفة عامة

   
  
  

        ):):):):الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((عوامل تكوين عوامل تكوين عوامل تكوين عوامل تكوين  - - - - 5
 طاليت عنيت ا األوسا اتعد الصورة الذهنية أو الصورة الذاتية عند اآلخر أحدا أهم القضاي

لذهنية لدول فأفردت هلا العشرات بل مئات من الدراسات املتخصصة اليت تناولت الصورة ا ةاألكادميي
وشعوب معينة لدى اآلخر، وكذلك مئات الدراسات حبثت يف صورة الدولة والشعوب كما تعكسها 

  .وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية
ورجال السلك  ،ومتزايدا من جانب القادة السياسيني اوقد لقيت الصورة الذهنية اهتماما كبري     

  .ني يف جمال العالقات الدولية والتخطيط للسياسة اخلارجية للدولالدبلوماسي، والعامل
تشري العديد من الدراسات إىل أن الصورة الذهنية أساس مورث، هلا أمهيتها الكبرية يف التعرف 

 ، وقد أشار2على االجتاهات املتماثلة وقياس شدا عند إحداث عماليات التغيري أو التعديل يف تلك الصور
)Nimman DAN ( إىل أن معظم عمليات تكوين الصورة الذهنية وتطويرها ترتبط بالبيئة اليت يعيش فيها

الفرد وموقعه من العامل اخلارجي وطبيعة العالقات الشخصية واألسرية وعالقات الصداقة والسلوكيات 
العوامل اليت  وتتأثر هذه الصورة مبجموعة من 3تالسائدة يف اتمع ونوعية املشاعر واألحاسيس واالنفعاال

  :تؤدي إىل إحداث تغيريات فيها بالسلب واإلجياب على النحو اآليت
املتعددة  باإلضافة إىل ما قدمته جهود املنظمات الدولية والشركات العمالقة دولية النشاط أو

اجلنسيات يف توجيه االهتمام وتكثيف النشاط اإلجيايب لتكوين صورة طيبة عنها وعن نشاطها، وكما 
                                                 

صورة الغرب كما يعكسها اإلعالم العريب؛ دراسة تطبيقية على قناة اجلزيرة، حبث حنان أمحد سليم، وحسام علي سالمة  1
  511512، ص م2002مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الثامن لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

2 A. TESSER, The Importance Of Heritability, In: Psychlogical Research: The Case Of Attitudes, 
Psychological Review, Vol. 100, 1993, p.p. 129-142 

3 Dan NIMMAN, Bipolarity, In: Politics, Michigan, O. P. Ed., 1999, p.p.10-74  
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العالقات العامة إسهاما وجهودا تعزيزية يف بلورة دور الصورة الذهنية وانعكاساا على املؤسسات  لقطاع
 .والقطاعات العاملة يف اتمع

وكما جيب اإلشارة إىل الدور العلوم االجتماعية بكافة أنواعها وفروعها وتشعبها وعلى التحديد    
القصوى للموضوع،  ةادت أميا إفادة يف إبرازا ألمهيعلم النفس واالجتماعية واالنتروبولوجيا فقد أف

  .االهتمام1وكذلك جعل قضية الصورة الذهنية تكتسب قدا كبريا من 
تتكون الصورة الذهنية من خالل متثل املعلومات واملضمون اإلعالمي بأشكاله وأنواعه وجعله 

حتاول التطوير أو التعديل  القوت األساس الذي تتغذى منه الصورة الذهنية وتقوم عليها أية عملية
  .تستهدف الصورة الذهنية

مع هذا الدور احملوري للمعلومات واملضامني اإلعالمية يف تشكيل الصورة الذهنية فإا ليست 
جمرد كم هائل من املعلومات فحسب، لكنها معلومات مرئية لصاحبها ومصفوفة يف الذهن وفق حمددات 

  .خاضعة لذاتية الشخص
عملية تطويع وتنسيق للكم من املعلومات عن الذات وعن "بأا  )هولسيت(صفها فهي إذن كما ي

  .2"اآلخر يف املاضي واحلاضر واملستقبل حىت تكون يف شكل مترابط ونسق منتظم
وميكن أن نبين على ذلك أن عملية تشكيل الصورة تبدأ باستقبال املعلومات ومن مث تصنيفها     

وظروف خاصة ومن مث االنصهار واالستقرار على القالب واهليئة  )عايريم(لالحتفاظ ا يف الذهن وفق 
جمموعة من العدسات اليت تكون أمام كم هائل من "ـاليت تبدو ا، فالعملية ال خترج من كوا مشاة ل

  3"األضواء ومع ذلك تقوم بتجميع هذه األضواء وتركيزها يف نقطة واحدة حىت تكون أكثر وضوحا
   4لعرض السابق إىل الوضع النموذجي اآليت لتسلسل تكوين الصورة الذهنيةوخنلص من ا   

                                                 
   301، صقليلى السيد، مرجع سابو وياحسن عماد مك1
محد أمحد حممد زراع، دور الصحافة املصرية يف تشكيل الصورة الذهنية إلسرائيل لدى الشباب املصري بعد توقيع أ 2

م، 1993، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، رسالة دكتوراه غري منشورة ،دراسة ميدانية وحتليلية :معاهدة السالم
  32ص

  23، ص نفسهمحد أمحد حممد زراع، املرجع أ 3
  حثاالبأعده هذا النموذج 4 
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  منوذج للتسلسل اإلجرائي لعملية تكوين الصورة الذهنية): 2(الشكل رقم 

  
  

  :وميكن تلخيص النموذج السابق على النحو اآليت
هري سواء عن طريق االتصال الشخصي هناك معلومات خمتلفة ومتعددة معروضة ومنشورة للجما

  .مجاعة وسائل اإلعالم عن قضية معينة أو أو
  .يتعرض اإلنسان الستقبال هذه املعلومات واملضامني اإلعالمية املختلفة  . أ

خيضع اإلنسان هذه املعلومات الختبارات معملية ذهنية لتصفيتها على ضوء ظروف   . ب
نفسه والبيئة اليت يعيش فيها يف  ذاتية يتحكم فيها اخلصائص والسمات الشخصية مثل

تلك اللحظة وظروفه البيولوجية والعاطفية، كما يتحكم فيها عالقاته االجتماعية 
  .وانتماءاته ومعتقداته واعتبارات أخرى

يتحدد نتيجة هلذه االختبارات الذهنية للتصفية مكان أو فئة التصنيف واموعة اليت   . ت
  .تنضم إليه القضية يف الذهن

يف حتديد وبلورة الشكل النهائي للصورة الذهنية، واليت يتم  ذا التصنيفيتحكم ه  . ث
  .استدعاؤها كلما دعت احلاجة لذلك

وجيب التذكري أن اخلطوات املذكورة مت التفريق بينها لغرض الشرح والتوضيح، ألنه قد ال يوجد 
احل مع بعضها، ألن التأخري أو دمج املر حيدث تداخل فيحصل شيء من التقدمي أو أي فرق بينها أو

  

ات معلوم
مبختلف 
 أشكاهلا

  

 ذهن اإلنسان

 
 

عملية التصفيف 
للمعلمات الواردة 

  :حسب
  الظروف النفسية
  الظروف البيئية

  الظروف البيولوجية
  الظروف العاطفية

  الظروف االجتماعية
  ظروف املعتقدات

+ االنتماءات 
  العالقات

 ظروف أخرى

معمل التنظيم 
 والتصنيف

بلورة الصورة 
 الذهنية 
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تلك الصورة عادة وهم غري مدركني لكل العمليات األساس أو الدوافع اليت "الناس غالبا ما يكونون 
  " تدخل يف تكوين هذه الصورة الذهنية

ومل تكن الصورة الذهنية وليدة الصدفة أو نتيجة ظروف طارئة، بل وراءها أيا كانت طبيعتها من 
  .مسببات أنتجتها على شكلهاحيث السلب واإلجياب عوامل و

تتكون من معرفة اإلنسان بالعوامل املختلفة احمليطة به  )الصورة الذهنية(أن  )بولدينغ(هلذا يؤكد 
من عدة نواحي، واليت من شأا أن يترك كل منها أثره على الشكل الذي تتخذه الصورة املرسخة يف 

  :مؤثرات هي تركيز على مخسالذهن، غري أنه أكد على ال
  .املكان الذي يعيش فيه الفرد وموقعه من العامل اخلارجي �
 .الزمان واملعلومات التارخيية للحضارة اإلنسانية �

 .األصدقاء/الشخصية ونوعية الروابط األسرية /العالقات االجتماعية  �

 .األفعال املرتبطة بعامل الطبيعة واخلربات املكتسبة حياهلا �

 .األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت �

ذهب بعض العلماء واخلرباء يف علم النفس إىل أن الصورة الذهنية ليس هلا حظ وافر من وقد 
وكان . احلقيقة والواقعية بقدر ما تقوم وتعتمد على اخليال ومقدرة اإلنسان على السباحة يف عامل اخليال

كل اخليال أهم بأا تأليف تركييب صناعي يش"من هؤالء الذين وصفوا الصورة الذهنية ) Isaac() إيزاك(
  .1"العناصر الرئيسية فيها باإلضافة إىل اخلربة والتذكر

  :وميكن أن نلخص أهم تلك املؤثرات والعوامل بطريقة أخرى حسب التصنيف اآليت
ختتص العوامل النفسية بفهم طبيعة اإلنسان من املنظور الشخصي، والتركيز : العوامل النفسية   . أ

يت يستجيب هلا الفرد، أو جتربه على أن يفكر بطريقة أو يضع على املؤثرات واخلصائص النفسية ال
فالعوامل النفسية هي البنية النفسية أو اإلدراكية للفرد . تصورات معينة وفق هذه املؤثرات النفسانية

وتعد معرفة ذلك مفتاحا ملعرفة اهتماماته وباآليت سلوكه حنوى القضايا واملوضوعات اليت تثار أو 
ملؤثرات النفسية يف االنفعال والعاطفة واحلساسية، وهذه اخلصائص حتما ستترك تناقش، وتتمثل ا

  .ملساا واضحة على الشكل أو الطريقة اليت يكون ا الفرد تصوراته الذهنية
مل تكن املؤثرات البيئية بأقل أمهية من غريها من العوامل املؤثرة على الفرد يف : العوامل البيئية  . ب

الذهنية، وتشتمل على جغرافية املكان الذي جيد املرء فيه نفسه أثناء عملية عملية تكوين الصورة 
تكوين الصورة باإلضافة إىل املناخ واملناظر الطبيعية واهلندسة املعمارية، وجتدر اإلشارة إىل أن 
هذين العاملني النفسي والبيئي خارجان عن إدراك الفرد حيث ال حيس ما وال يعي ضلوع 

  .2لعمليةتأثريمها يف ا
                                                 

  109ص ، 1988املرجع السابق، ، عصام فرج1
رسالة ماجستري غري  ،نيثريا أمحد البدوي، دور االتصال يف تكوين الصورة الذهنية لدى الشعب املصري عن األوربي 1

   164-154صم، 1995، جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم، منشورة
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ثقافة الفرد ومعرفته أساس لبناء التصور، والثقافة مبكوناا وعناصرها من : العوامل الثقافية  . ت
  :حيث

  .املسلمات واألساسات اليت ال حتتاج إىل مناقشة أو إثارة جدل حوهلا 
  .األهداف والنتائج املرغوبة 
يد مبا يف ذلك األمثال الوسائل واآلليات املوصلة إىل الغايات مثل اللغة والعادات والتقال 

واألغنية الشعبية واألعمال األدبية واملواد اإلعالمية كلها تشكل عنصرا قويا يستند إليها 
الفرد عند تكوينه ورمسه لتصور ذهين عن شيء معني، وعلى وجه اخص عند رمسه 

أيت لصورة قوم من ثقافة أخرى أو حضارة متباينة متاما عن اليت ينتمي إليها الفرد، وهنا ت
 .اخللفية الثقافية له لتلعب دورها

 عملية تكوين الصورة الذهنية عن شيء ما، ال تنفك عن خلفيات أو: العوامل التارخيية  . ث
 معلومات تراكمية تعرض هلا اإلنسان، ويكون األمر أكثر ارتباطا عندما تتعلق الصورة جبماعة أو

التارخيية، فالصورة املاضية للشعوب شعوب، حيث يستعني اإلنسان برصيده وخمزونه يف املعلومات 
وما حققته من إجنازات، باإلضافة إىل ما شيدته من حضارات وما هلا من تراث عريق تعد مؤثرات 

 . مهمة على ذهنية الفرد عند تكوين صورة هلا يف خميلته

مبا متثله األحداث السياسية وما هلا من وقع وإيقاع شديدين يف الساحة : العوامل السياسية  . ج
واحلياة العامة أخذت األحداث السياسية البارزة موقع مؤثر يف رسم العقل البشري يف العصر 
احلديث صورة خاصة مبن ترتبط م تلك األحداث والسيما عندما تكون لتلك األحداث والوقائع 
صفة التراكمية يف التاريخ مثل األحداث الكربى كاالنقالبات واالغتياالت واحلروب العاملية 

ربى ومواقف الدول الكربى من هذه األحداث، كما يضاف إىل ذلك أن طبيعة العالقات بني الك
الدول من حيث التوتر والتوطد هبوطا وارتفاعا ومدى قرب ذلك من دائرة االهتمام لدى 
اإلنسان، كل ذلك يعد من بني وسائل تأثري العامل السياسي على طبيعة الصورة الذهنية اليت 

  .يكوا اإلنسان
تأثري العامل االقتصادي قد ال ينفك عن السياسي والتارخيي خاصة بعد : العوامل االقتصادية  . ح

شعوب على صعيد  أن أصبحت املعاير الدولية للنقود القوة االقتصادية، فمكانة دولة ما أو
فثراء الدول وغنائها وامتالكها ملصادر . 1االقتصاد العاملي حتدد بالفعل طبيعة صورا الذهنية

  .الرفاهية مثل النفط عامل مؤثر يف صورا الذهنية، وكذلك العكس
األوضاع الدينية والعقائدية يف جمتمع ما يضع بصماا يف كيفية نظر األخريني : العوامل الدينية  . خ

، واملكانة املقدسة اليت )الشيعة(وتصورام إليهم فالوضع الديين واالجتاه الشعيب السائد يف إيران 

                                                 
 ،دراسة ميدانية يف الصورة الذهنية: الكنديني نورة اململكة العربية السعودية يف أذهاأمحد سيف الدين التركستاين، ص 1

  46ص م، 1997، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم، حبث غري منشور، الرياض
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لكة العربية السعودية عن الصعيد الديين والعمل اإلسالمي، عامل معترب يف رسم صورة حتتلها املم
  .1ذهنية هلما لدى الشعوب ويف األوساط العاملية

تعد من أهم العوامل املؤثرة ويف عملية تكوين الصور، ومنها ما يرتبط : العوامل الشخصية  . د
لعصيب واحلواس، وأخرى تتصل بالنواحي بالنواحي اجلسمانية والفسيولوجية مثل الصحة واجلهاز ا

، وكذلك بالنواحي املعرفية مثل االستعداد والتفكري، 2عدمه االنفعالية مثل الثبات االنفعايل أو
واالنتباه، والقدرات، والتحصيل، والذكاء الذي يعد من أهم العوامل اهلامة لتطور املضمون 

 )يللوويليام هو(قد عرف يفترض وجودها عند األفراد بنسب ودرجات متقاربة، و
)HOLWEIL ( الشخص املتقمص وجدانيا بأنه الشخص الذي يستجيب حلساسية ما يدركه

  3األفراد من مشاعر وتصورات
السن والنوع والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد واملكان  ؛مثل: العوامل الدميوجرافية   . ذ

زيد من قدرته على إدراك العامل من حوله، كما أن الذي يقيم فيه، فقد وجد أن زيادة تعليم الفرد ت
لنوعية الطبقة االجتماعية دور فعال وهام يف التأثري على اختالف الصورة، فالصورة الذهنية 
املتكونة لدى الطبقات العليا ختتلف عن تلك الصور املتكونة لدى الطبقات األدىن، كما أن حجم 

أكرب من حجم معرفة األفراد الذين يشغلون وظائف معرفة األفراد الذين يشغلون وظائف عليا 
تنفيذية، باإلضافة إىل ذلك فقد ظهر تباين يف الصورة الذهنية لبعض األفراد الذين يشغلون نوعيات 

  4معينة من الوظائف دون غريهم
تشكل املعايري االجتماعية ولكل مجاعة استجابات األفراد لألشياء : العوامل االجتماعية  . ر

هي عبارة عن جمموعة من التوقعات بني أفراد اجلماعة كما جيب أن تكون عليه أمناط واألحداث، ف
السلوك واملشاعر واألفكار االجتماعية كما تراها تلك اجلماعة، ويتحدد نتيجة هلذا أمناط السلوك 

  5واالجتاهات الفردية داخل كل مجاعة
خالل دورها املباشر يف التعليم حيث  وتؤثر وسائل التنشئة االجتماعية يف تكوين الصور الذهنية من
فالفرد ينظر إليه من خالل كونه فردا  6يقوم الفرد ببناء الصورة الذهنية متأثرا مبناخ اجلماعة اليت ينتمي إليها

يف مجاعة ويسلك سلوكا معينا يف إطار اتمع واجلماعة اليت تعيش فيها، كما جيد نفسه عضوا يف عشرات 
أهدافها اليت تستطيع من خالهلا أن نتوقع السلوك املناسب ألعضائها، وداخل  اجلماعات، ولكل مجاعة

                                                 
  47ص نفسه، رجع املأمحد سيف الدين التركستاين،  1
  200، صم1988عامل الكتب،  ،االجتماعي، القاهرة النفسعلم ، حامد زهران2

3 W. HOLWEIL, The Empathic Communication, California, Worth Publishing Company, 1982, 
p.115 

4 Rodinson John WORTH, Affairs Information And Mass Media Exposure, In: Journalism 
Quarterly, vol. 44, no.1, Spring 1967, p.p. 23-31  

الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  ، الكويت،86سلسلة عامل املعرفة اإلنسان وعلم النفس، د الستار إبراهيم، عب 5
  .181، صم1985

6 John J. BOURNETT, Promoting Management, Boston, Houghton Miffin Company, 1st Edition, 
1993, p.137 
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اجلماعة جند العديد من األدوار املختلفة اليت ينتمي إليها الفرد، فهي خربة فردية، ولكنها متثل رؤى عدد 
  :ومن أهم هذه اجلماعات 1كبرب من األفراد املنتمني لنفس اجلماعة

شئة االجتماعية وذلك لكوا أو ل مؤسسة يتعامل معها من أهم عناصر التن: األسرة �
كما أن القيم -خاصة يف جمتمعنا-الطفل، وأيضا تأثريها مستمر على الطفل للفترة طويلة

اليت يفرضها اآلباء يف نفوس أطفاهلم يكون من الصعب تغيريها مستقبالن فالطفل يكتسب 
ما تكون هذه القيم واملعايري قيم واجتاهات الوالدين ومعايريهم السلوكية وغالبا 

 2واالجتاهات هي أيضا تلك اليت تتميز ا الثقافة الفرعية اليت ينتمي إليها هؤالء اآلباء

تلعب دورا يف تكوين الصورة الذهنية حيث تعد مباشرا للتعليم، : املؤسسات التعليمية �
ت والدول وتتدخل يف حياة الطفل وتقدم له صورا ذهنية متعددة عن الوطن واجلماعا

األخرى، كما تساعده على اختاذ القرارات حتديد موقعه يف السلم االجتماعي 
واالقتصادي، ويف نفس الوقت تعد املؤسسات التعليمية وسيطا اجتماعيا خلقه النظام 
السياسي دف تكريس الوضع القائم، ومتارس املدرسة هذا التأثري من خالل التوجه 

 3ا يقدم يف مقررات دراسية رمسيةللمذهب السياسي الذي غالبا م

وهم األفراد يف نفس املرحلة العمرية، وهلم دور مهم يف تطوير الصورة الذهنية : األقران �
حيث يتفق الفرد مع إقرانه يف مرحلة التعرض للمعلومات مث تدعيمها وبعد طلك يتفق 

متسكه بآراء معهم يف مرحلة التحويل والتغيري، ويتفق ذلك على درجة تقديره ألقرانه و
  .4مجاعاته والعكس صحيح

تعد وسائل اإلعالم أحد مصادر املعلومات اليت هلا تأثريها املباشر يف : وسائل اإلعالم �
تكوين الصور الذهنية لألفراد من خالل تشكيل اإلطار الداليل لديهم مبا تقدمه من 

وضوعات معلومات وأراء، وتنشره وتذيعه من قضايا وموضوعات يف إطار اهتمامها مب
  .5معينة، األمر الذي يؤثر بدرجة أو بأخرى على تشكيل االجتاهات واالنطباعات والصور

  .5والصور
طبيعة األحداث وخاصيتها هلا تأثريها املباشر يف تكوين الصور، فمن بني  :األحداث �

األحداث هناك من يصل إىل مرحلته النهائية يف إحداث تغيريات يف البيئة االجتماعية 
. 6س له نفس القوة من التأثري حيث ينتهي قبل أن يصل إىل مرحلته األخريةوالكثري منها لي

                                                 
  39 صم، 1997، القاهرة، دار النشر للجامعات، يةالتنشئة السياسحممود حسن امساعيل،  1

2Micheal Terikwal GAMBLE, Communication Works, USA, Growhill, 4th Ed., 1993, p. 234  
3 S. Robert CATHCART and Larry A. SAMOVAR, Small Group Communication, USA, Times 

Mirror, 1996, p.51 
4 Linda HEMMAN, Higher Education Group, USA, Times Mirror, 1996, p. 152 
5 I. BECKER & G. M. JOSICKI, Understanding The Message Producer/ Message Receiver: 

Transaction Research, In: Political Sociology, Vol. 7, 1995, p.p. 33-62 
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األحداث : ويف هذا الصدد ينبغي أن نفرق بني نوعني من األحداث مها. 1األخرية
وتستغرق حدوثها وتأثريها فترات طويلة من الوقت أو تتكون من عدة : املتراكمة

دما تكتمل وتقترب من مكونات وأحداث متغرية بشكل يومي وال يظهر تأثريها إال عن
مثل احلروب والكوارث واألزمات املثرية لالنتباه ألمهيتها أو : واألحداث املثرية. االكتمال

  2معرفتها أو لعدم اعتياد الناس عليها
  :وتصنف الصورة وفقا للمحتوى إىل

  .صورة تذكرية �
  .صورة خالية ومهية �
  .صورة مثالية �
   3صورة رقمية وبيانية �

جمموعة من السمات تنطبق على الصورة الذهنية ) Daniel BORSTIN) (نيدانيال بورست(وحدد 
  :يف أا
  .خمططة ومصطنعة •
  .مقبولة لدى أصحاا •
  .قوية ومتماسكة •
  .مبسطة وخمتصرة •
 4تتسم بالغموض •

  
  
  

        ::::))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((أبعاد أبعاد أبعاد أبعاد  - - - - 6
مبا املتكونة لدى الفرد عن موضوع أو شخص أو دولة  )Image( تتحدد أبعاد الصورة الذهنية

يسمح بالتعرف على هذا املوضوع من خالل عدة أبعاد ال مبكن حصرها إذا مت النظر إليها من زوايا خمتلفة، 
  :غري أنه ميكن تأطري تلك األبعاد بعد استعراض عدد من الدراسات اخلاصة باملوضوع يف إطارين مهمني مها

  :اإلطار التكويين - أ

                                                 
1 Jan PROSE, Image Based Research: A Source Book For Qualitative Research, London, 

International Lid., 1998, p. 109 
، املؤمتر العلمي الثامن سبتمرب11األمريكية بعد أحداث األسبوعيةصورة العرب يف االت نوال عبد العزيز الصفيت،  2

  .15، صم2000كلية اإلعالم، ، جامعة القاهرة ،اجلزء األول ،لإلعالم العرب واملسلمني
3 Mardi Jon And M. D. HOROWITY, Image Formation And Cognition, N.Y., Appellation 

Century, 1978, p.p. 67 
  .47أشرف عبد املغيث، مصدر سابق، ص 4
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  :ث تكوينها على أا تشمل ثالثة أبعاد هيينظر اإلطار التكويين إىل الصورة من حي   
� عد املعريف الب)Cognitive Dimension(:  ا الفرد موضوعا ويقصد به املعلومات اليت يدرك

  .وله صلة وثيقة مبدى املعلومات املتوفرة عن الشيء لدى الفرد. 1معينا
بط مبدى امليل أو ويتشكل جنبا مع املعريف، ويرت: )Affective Dimension(البعد الوجداين  �

ويتأثر باجلانب العاطفي والوجداين لدى الفرد من حيث اإلجيابية الشديدة . 2الكره ملوضوع معني
  ).احلب أو الكره(إىل سلبية الشديدة 

، وهذه 3ويتكون من ردود أفعال الفرد وتصرفاته: )Procedural Dimension(البعد اإلجرائي  �
ال يف حالة التفسري فقط، حيث إا متداخلة ومتشعبة وال العناصر واألبعاد ال ميكن أن تقسم إ
وهو ما يترجم البعدين السابقني من حيث االستجابة . توجد يف الواقع منفصلة بل متالمحة

  .واملمارسة
  : اإلطار املوضوعي - ب

الصورة الذهنية حسب موضوع احلديث مثال، والذي قد يكون عن مكان أو  توهو يقسم جماال
أشخاص (، أو عن شخص أو قضية أو ما إىل ذلك من موضوعات وقضايا الصورة الذهنية، زمان حمددين

  4مما يقبل التصور والتخيل العقلي) …أشياء جمردة… موضوعات … 
  
  
  

        ::::))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((وظائف وظائف وظائف وظائف  - - - - 7
ال ميكن تصور أمهية شيء أو خطورته إال مبعرفة ما يؤديه من الوظائف حاليا أو مستقبال، ألن 

ئيس للتقييم ال بد أن ينطلق من النظرة واجلدوى الوظيفية للشيء، فللصورة الذهنية عدة وظائف املعول الر
  :نفسية على النحو اآليت

وجود األحكام اجلاهزة للتقييم، من خالل وجود أمناط القوالب لالستجابات لألشخاص   . أ
 .ماعية لألشخاصواتمعات واألحداث اليت تلعب دورا مهما يف التأثري على التفاعالت االجت

 .التمكني من إدراك العامل اخلارجي خارج الذات قبل مشاهدته ولو كان هذا اإلدراك جزئيا  . ب

                                                 
، ؤمتر العلمي السنوي الثامنأساليب حتسني صورة العرب واملسلمني كما تدركها الصفوة املصرية، املحممد رضا أمحد،  1

  851، ص)2002جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، مايو(سلمني والعرب، اجلزء الثايناإلعالم وصورة امل
2Han Kiss AGNESS, Foreigners And Foreign Countries Report, In: Young T.V Viewers And 

Their Image Of Foreigners: Empirical Study In Four Countries, Munchen, International 
Journal, 1982, p.p. 31-57.  

  850حممد رضا أمحد، مرجع سابق، ص 3
، البومسيط، صورة دولة اإلمارات العربية املتحدة كما تعكسها الربامج الثقافية املقدمة بالقنوات الفضائية سعدعائشة  2

  84، ص م1999، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم ،رسالة ماجستري غري منشورة
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وجود األمن واالستقرار من خالل حتديدها ملراكزنا يف اتمع وعالقتنا باجلماعة اليت ننتمي   . ت
 .إليها واجلماعات اخلارجية احمليطة بنا واليت ننتمي إليها

ونقاط التميز عن اآلخرين مما يشعر بالتفوق واإلحساس باالختالف الذي إبراز االجتاهات   . ث
 .ينتج عنه قاعدة حلكم متعص، والدفاع عن الذات والتقليل من شأن اموعات األخرى

عامل مهم للتعبئة وحتريك األفراد عند احلاجة للتحريض ضد أو مع عن طريق إيقاظ استخدام   . ج
ية للذات، أو الصور السلبية لآلخر، فهي عامل فعاال يف تدعيم جمموعات من الصور الذهنية اإلجياب

 .اإلعالن والدعاية التسويقية فكرة جديدة أو سلعة كما هو

آلية فاعلة خللق منفعة شخصية أو مجاعية، مثل استخدام الصورة النمطية القائلة بأن السود أو   . ح
  1.السيدات عاجزون وعاجزات عن شغل مناصب مهمة

لذهنية للفرد أكرب من التكييف مع ظروف احلياة، من خالل دورها يف اختصار حتقق الصورة ا  . خ
جهد الفرد مبا تقدمه له من أطر عامة جاهزة تكفل التعامل مع اآلخرين، بل والتنبؤ بسلوكهم دون 
أمعان النظر يف خصائصهم الفردية، وقدرة الصور على اختصار جهد الفرد تتالءم مع عدة قدرته 

ع األشخاص أو األشياء يف ظل انعدام أو نقص املعلومات عليهم، وباآليت توفر على التعامل م
   2الصورة الذهنية األسس اليت تتعامل ا مع اآلخرين

ميكن التصور الذهين من معرفة ما ميكن أن تكون عليه صور اآلخرين خالل التعامل معهم،   . د
  3كن بوسعه بلوغها من خالل حواسهومن خالل تطبيق اجلهد يستطيع اإلنسان أن يبلغ أبعادا مل ي

فالعقل اإلنساين يلجأ إىل خلق الرموز كعملية : تبسيط وتنظيم التعقيدات املوجودة يف البيئة  . ذ
  4حقيقية لتنظم التجارب اإلنسانية يف شكل مبسط حىت يسهل عليه ترتيبها واختزاا وتذكرها

سائل فهذه الصور تشكل فيما بينها ما تقدم الصورة الذهنية معيارا تقييميا ملا يتدفق إلينا من ر  . ر
يشبه باجلهاز املرشد أو بالبوصلة اليت توجه صاحبها صوب الواقع أو املعقول حيث يتخذون من 
صورهم معايري يقيسون ا صحة ما يسمعون، ويسترشدون ا ملعرفة مدى صواب الرسائل اليت 

  5يتعرضون هلا
عليه م تقييم واختزال وجتريد هدفا أساسيا من  حتقق عملية تكوين الصورة الذهنية مبا تشتمل  . ز

األهداف التوافقية للعلم أو املعرفة اإلنسانية وهو ما يؤدي إىل حتويل العامل إىل عامل أسهل وأكثر 

                                                 
  101-99ص ، ثريا أمحد البدوي، مرجع سابق 1

2Ernest HILGAROL And Richard THINSAN & Rita A. THINSAN, Introduction To Psychology, 
New York, Harcourt Brace Leviathan Inc., 11th Ed., 1975, p. 535  

  40-39 ص، مرجع سابق، العسكرفهد عبد العزيز  3
  90-88ص ، صم1982دار املعارف، ، القاهرةالعام واحلرب النفسية،  الرأيخمتار التهامي،  4
  80، صم1975، 3املصرية، ط جنلو، مكتبة اإلالقاهرة اإلعالم واالتصال باجلماهري،هيم إمام، ارإب 5
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تنظيما من خالل استخدام اجلوانب السيكولوجية اليت تنطوي عليها عمليات التعلم داخل 
  1رة الذهنية يف هذا االاإلنسان، ولذلك ال ميكن إنكار وظيفة الصو

وتكمن أمهية الصورة الذهنية أيضا يف أا تصور لنا أشياء عن الواقع غري دقيقة غالبا، ومع   . س
ذلك نشعر أن انطباعنا حنو هذه املوضوعات والشخصيات والدول حقيقي يف حني أا ال متثل أال 

ة الذهنية والصورة الذهنية ليست صورا ذهنية نكوا ألنفسنا، وباآليت فان الواقع ليس هو الصور
كذلك انعكاسا للواقع، فلكل شخص صور ذهنية ينطلق من خالهلا للحكم على األشياء 

  2واألشخاص والدول
تسهم الصورة الذهنية يف تفسري مواقف الفرد وأرائه وأمناط سلوكه يف احلياة االجتماعية    . ش

  3معتقداته وثقافتهوتفسر أساس فلسفته يف احلياة، وذلك الرتباطها بقيمة و
  .فهذه الوظائف ليست جامدة بل تتسم بقدر كبري من الديناميكية

  
  
  

        ::::بين التأثير والتأثربين التأثير والتأثربين التأثير والتأثربين التأثير والتأثر    ))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية(((( - - - - 8
اليت جتعلها تتصل " صفة النمطية "على الرغم من أن أكرب مسات الصورة الذهنية املالزمة هلا 

امدة على اإلطالق بل تتأثر مبا تقدمه وسائل اتصاال وثيقا باالجتاهات وأنواع السلوك إال أا ليست ج
اإلعالم واالتصال بأمناطه املتعددة، لكي تصبح مع اإلحلاح االتصايل يف اجتاه واحد عملية منطية مقبولة 

  .4الصنع )stereotyping(ومندجمة جاهزة 
ن خالل مصادر ذات تأثري كبري يف عملية صنع الصورة الذهنية م ةوتعد وسائل اإلعالم اجلماهريي

ما تقدمه من مواد إعالمية، ويستأثر التلفزيون من بني تلك الوسائل بدور مركزي لطبيعته وخصائصه 
يف قالب خاص، بل أكدت نتائج عدد من الدراسات يف جمال  هوتكمن قوته يف أنه يصنع الرأي ويقولب

  .5ر لوسائل اإلعالم األخرىاالتصال أن التلفيزيون يضيف أبعاد أخرى على الصورة الذهنية مما قد ال يتوف
  .5األخرى

                                                 
  30فهد بن عبد العزيز العسكر، مرجع سابق، ص 1
  234.مرجع سابق، صم، 1998إميان مجعة،  2
  .33فهد بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص 3
  2ص  ،جع سابقمرعي مدكور، مر 4
ورقة مقدمة إىل ؛ لإلسالم واملسلمني ةصفوت حممد العامل، دور وسائل اإلعالم الدولية يف بناء الصورة الذهنية اإلجيابي 5

ص ، 1998نوفمرب 28/29رابطة اجلامعات اإلسالمية ، القاهرة، ندوة اإلعالم الدويل وقضايا العامل اإلسالمي
10-11   
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بأنواعه تستطيع التأثري على  ةفخالصة القول أن االتصال بأمناطه ووسائل اإلعالم اجلماهريي 
الذهنية  تعلى طبيعة التصورا ةالصورة املترسخة يف األذهان وميكن حتديد تأثري وسائل اإلعالم اجلماهريي

  :يف العديد من االحتماالت، من أمهها
ورة كما هي دون أن تتأثر بالرسالة اإلعالمية وهو ما حيدث لكثري من أن تبقى الص   . أ

  .الصور لشدة رسوخها وصعوبة تغريها
  أن حيدث تغري أساسي يف الصورة بشكل جذري   . ب
وهو ما حيدث عندما حيص االنتقاء من قبل املستقبل  ةأن يدعم ويقوي الصورة املوجود  . ت

  .مبا يتفق ما لديه من صور ومعتقدات
  .جوانب جديدة إىل الصورة القائمة ودون املساس جبوهر الصورة السابقةأن يضيف   . ث
  .به التدعيم وإزالة الغموض لأن يوضح تأثري الصور القامتة ويؤكد صحتها مما حيص  . ج
أن حيدث التغري اإلعالمي عملية إعادة التنظيم للصورة من خالل مضاعفة التنسيق بني   . ح

  .مكوناا الداخلية
الذهنية نفسها، وقد تعددت جماالته وموضوعاته، نظرا الرتباط التصور العقلي وأما تأثري الصورة  

باالجتاهات والسلوك اإلنساين والذي يتزايد نشاطاته وحركاته وتفاعالته يوميا، ومن بني جماالت التأثري 
  :للصورة

يعة رؤية تؤثر الصورة الذهنية للفرد حنوى ذاته تأثريا كبريا فإذا كانت طب: االجتاه حنو الذات  . أ
 تالذات لنفسها إجيابية فإن ذلك سينعكس عليها يف االجتاه أو ال مث السلوك، وقد أكدت الدورا

والبحوث اإلعالمية أن الفرد شديد التأثر بالتصور الذي يكونه عن ذاته، سوءا كانت متعلقة باجلوانب 
ق وتعقيد شديدين نتيجة النفسية أو البيولوجية أو العاطفة، وهلذا يكره البعض احلياة ويشعر بضي

   1لالنعكاس الصورة الذهنية اليت حيملها عن ذاته
تعد الصورة من أهم مصادر تشكيل الرأي العام ألا اللبنة األوىل اليت يتكون منها : الرأي العام  . ب

  .الرأي للدور املهم الذي تقوم به يف التأثري على مواقف األفراد وآراءهم وسلوكهم
الصورة الذهنية منوطا ا أن حتدد كيفية النظر إىل األمور املختلفة، فهي  إذا كانت: صنع القرار  . ت

تؤثر يف صناعة السياسة اخلارجية، بل أصبحت ذات داللة معينة يف عملية صناعة القرارات، ألن 
صناعة القرار إمنا يستمدون معلومام من روافد شىت تشكل وسائل اإلعالم أمهها، كما أن صناع 

  .2ن إىل أطرهم املعرفية والداللية اليت غالبا تعد التصورات الذهنية أهم مكونتهاالقرار يلجئو

                                                 
1 Philip N. MYERS & FRENK, The Effect Of Television Advertising And Programming On Body 

Image, Journal Of Communication, Summer, Vol. 42, No. 3, 1992, p. 108  
، مركز دراسات الوحدة العربية، بسيوين محادة إبراهيم، دور وسائل االتصال يف صنع القرارات يف الوطن العريب، بريوت1

   127ص  م،1993 ،ط أوىل
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فاعلية الصورة املرسخة يف األذهان واستخدامها يف التأثري على اجلماهري يف جمال : جمال اإلقناع  . ث
هذه  االتصال إلقناعي ليست قليلة، ألن معرفة غالبية األفراد بكثري من القضايا تعتمد يف األساس على

الصورة النمطية، فقد استخدمت جلنة حماربة الكراهية العنصرية يف أمريكا هذا السالح يف احلرب 
العاملية الثانية، كما أن الصورة السلبية لألوضاع يف أفريقيا قد وضفتها جهات مستفيدة إلقناع 

  1.املستثمرين بعدم جدوى االستثمارات يف إفريقيا وإيقاف توجيه االستثمارات إليها
تعتمد بشكل كبري  حأصبحت العمليات االنتخابية وجناح املترش: كسب األصوات االنتخابية  . ج

لدى الناخبني، هلذا فقد تزايدت استخدام السياسيني  حعلى اخللفية الذهنية وإجيابية الصورة للمتر ش
رة مثل ألن السياسيني امله"وكاالت اإلعالن،  الصحافيني تللعالقات العامة الصحافية والوكاال

كندي ورجيان وتاتشر وجورباتشوف يعرفون أن السياسة احلديثة تعتمد على الصورة بقدر ما تعتمد 
   2"على اجلوهر واملضمون

غىن عن القول أن للصورة الذهنية تأثريا غري عادي يف جمال التقارب أو التقريب : التفاهم الدويل  . ح
م الدويل والتضامن بني الشعوب، ألا إذ كانت التفاه زأو بني احلضارات والثقافات، ويف ميدان تعزي

الذين  تتسم باإلجيابية فإا ستسهم يف يئة الشعوب واالستعداد للتوصل والتفاعل مع األخريني
حيملون عنهم انطباعات طيبة، وكذلك العكس، وال شك أن يتأثر ا السلوك بإيعاز من هذه الصورة 

  .3املرسخة يف األذهان
  
  
  

        ::::))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية((((عوامل تحيز عوامل تحيز عوامل تحيز عوامل تحيز  - - - - 9
تعد مشكلة التنميط يف الصورة البعد األكثر تعقيدا يف عملية التكوين والرسم، سواء أكانت 
ذهنية أم إعالمية، ألن تكونه أو تنقله لنا وسيلة إعالمية عن قضية ما أو مجاعة معينة ما هو إال جزء من 

  كل مكوناته، 
وإن كان يعد يف الوقت نفسه مؤشرا للصورة الكلية، فإنه ال يغين أو يعرب عن الرؤية الصائبة 

  .وباآليت السلوك املناسب جتاه القضية أو املوقف
ويبدو حسب اطالع الباحث أن اجتاهني أو مدرستني يف الدراسات اإلعالمية حيال أسباب هذا 

  : التنميط، منها

                                                 
1 Cameron DUODU, The Western Media And Africa, New Africa, July/ August 2000, p. 25  

 ،الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، قصف العقول ترمجة سامي خشبة، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، فيليب تايلور 3
   377ص ، 2000عام ، ط أوىل ،206عدد 

3 Barbie ZELIZER, Imaging Pratices Between The World Wars And Beyond, Journal Of 
Communication, Spring Vol.45, no. 2, 1995, p.4  
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مر األساس يف تنميط الصورة الذهنية لدى اإلنسان إمنا هو العاطفة، يرى أن األ: االجتاه األول
إعجابك بشعب ما جيعلك تتقبل منهم كل : "حيث يؤكد بقوله )مانبوولتر لي(وقد تبىن هذا االجتاه 

   1".شيء، وعدم إعجابك بشعب جيعلك ترفض كل ما يتعلق م
اطفة واملشاعر على أما العامالن بناء على ذلك فإن أصحاب االجتاه األول يعولون على الع

الرئيسيان يف حصول منطية الصورة املتكونة يف األذهان منطلقني من الفلسفة اإليديولوجية اليت ترى جدلية 
  .واليت جوهرها، احلب والكره ةالعالقة بني األشياء املتضاد

يف األشياء أو طريقة ترتيب يرى أن العامل املعول عليه يف التنميط إمنا هو آلية تصن: االجتاه الثاين
  .وتنظيم اإلنسان للمعلومات يف الذهن حيث يقوم بذلك وفق شروط وأنظمة ذات طبقات

إن احمليط "من رواد هذه املدرسة واملناصرين هلذا االجتاه وقد دعم ذلك بقوله  )ليو شرام( ويعد
والتغري والتعقيد تعامال مباشرا  الواقعي كبري ومعقد ومتنوع حبيث ال ميكننا التعامل مع مثل هذا التنوع

بسبب تدفق األحداث وتعقد العامل من حولنا، فإننا مجيعا نعمد بغض النظر عن ثقافتنا إىل تصنيف 
األشياء واألشخاص ونسبتها إىل طبقات معينة، حيث يتعامل اإلنسان مع حميطه بتصوره أو عن طريق 

  ".الصور اليت يكوا أو يشكلها لنفسه
 نكلما وضعنا عناصر منفصلة يف طبقات أو جمموعات، فإننا نكو"م أيضا أنه وقد أكد شرا

بذلك قد قمنا بعملية التصنيف، وعندما تكون العناصر اليت ختضع للتصنيف من البشر فإن هذه العملية 
  .stereotype(2(تسما بالنمطية 

يها تستدعي يف العملية ومع احترمنا لالجتاهني فإن النظرة لعملية التنميط والظروف اليت حتصل ف
تقصي أسباا واألخذ يف االعتبار كافة العوامل واملتغريات املرتبطة ا بدءا من موضوع الصورة والنظر 
واملنظور إليه أي من يكون الصورة ومن يكون عنه الصورة، باإلضافة إىل الظروف والبيئة العامة 

الصحيحة أو تنميط الصورة ميكن أن يتلمس يف عدد بتفاعالا املعقدة، هلذا فإن معوقات تكوين الصورة 
  : 3من املتغريات اآلتية

دور وسائل اإلعالم يف ذلك عن طريق املعلومات اليت تستند إليها الصورة واعتبار القدر الذي   . أ
  مير عربها أو تسمح ا للرأي العام 

ن املراجع والتقارير العوامل الذاتية يف تقيم املعلومات والقراءات اليت حيصل عليها الفرد م  . ب
 .والوسائل األخرى

 .األحكام اليت تفرضها العادات والتقاليد وما يدور من األحداث وتروجه اإلشاعات  . ت

                                                 
1 Michael Kung KICK, Image Of Nations And International Public Relation, Godesberger, 

Friedrich Ebert Stifftung, 1995, p. 44  
 176ص  ،جع سابقمر، ثريا البدوي 2
رسالة ، صالح الدين حممد كامل صادق، العالقات العامة والصورة الذهنية ألجهزة املخابزات مع دراسة تطبيقية 3

  29.صم، 1979، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ماجستري غري منشورة
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 إفرازات والتأثريات للعالقات االجتماعية املختلفة   . ث

 قلة الوقت املخصص يوميا لالهتمام بالشؤون العامة يف حياة الفرد   . ج

 ءرسائل قصرية للغاية مما قد خيل بالتركيب الكلي ألجزاحماولة الفرد يف تلخيص األحداث يف   . ح
 القضية واألحداث 

صعوبة على تعريف دقيق للكلمات واملفاهيم واملفردات اليت جيري تدوهلا يف نقل األحداث يف   . خ
 العامل املعقد 

اخلوف من مواجهة احلقائق اليت قد تبدو أا دد النظام العام الذي استقر وتشكلت احلياة   . د
 .نسانية به يف اتمعاإل

ولعل هذه العوامل هي ما جعل خمتار امي يذهب إىل أنه ال بد من اختزال املالمح العامة 
جلوانب الصورة ووضعها يف منط أو إطار معني ألن عمليات التمييز بني املعامل املختلفة وانتقاء بعض 

 تصاحب عملية تكوين الصورة العناصر وتفضيلها على غريها وإمهال البعض اآلخر واختصاره اليت
ضرورة يلجأ إليها العقل لتبسيط العملية وتنظيمها، ويرى أنه من املستحيل أو املتعذر على العقل البشري 
أن حيتفظ بكل التفاصيل املتشابكة واملعقدة ومن مث ال جيد بديال عن القيام بعملية التبسيط واالحنياز ميكن 

  . 1اتكوين صورة الشيء بغية االحتفاظ 
وهذه العوامل واألسباب سواء مفردة أم جمتمعة تؤدي إىل تشويه جزئي للصورة الكلية للحدث 

  .والذي بالطبع يصب يف مصلحة عملية التنميط اليت تبدو ا الصورة الذهنية يف شكلها النهائي
  
  
  

     ::::والمفاهيم الرديفة لهاوالمفاهيم الرديفة لهاوالمفاهيم الرديفة لهاوالمفاهيم الرديفة لها    ))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية(((( ----10

بأنه الكائن احلي الوحيد الذي يستعمل الرموز للداللة على يتميز اإلنسان عن غريه من املخلوقات 
والرموز قد تكون صورة أو كلمة أو إشارة أو نغمة أو راية أو حركة . املعاين أو للتعبري عن أفكاره وعواطفه

  .تصدر عن أي جزء من أجزاء اجلسم أو غري ذلك

الرموز وأقدرها على نقل ويتفق علماء النفس على أن الرموز خاصة لغوية هي أرقى أنواع     
املدركات من جمال الغموض الالشعوري إىل حيز الوضوح الشعوري، واللغة يف نظرهم هي جمموعة الرموز 
اليت تنقل املعاين من إام األحاسيس إىل نور الفكر، ويف رأيهم أن الرموز املصورة ال ميكن أن تقوم مقام 

 شك أن أدق الرموز للتعبري عن األفكار هي الكلمات إذا األلفاظ اللغوية، ألا غامضة وغري حمددة وال
استعملت استعماال عقليا واعيا، وساء كانت هذه الرموز لفظية أو غري لفظية، فما عي إال ترمجة لصور 

  ذهنية حتمل معلومات عن واقع معني وباآليت تتم رؤية هذا الواقع بطريق غري مباشر 

                                                 
   93صم، 1989، الثانية ، طدار املعارف، الرأي العام واحلرب النفسية، اجلزء األول، القاهرة, خمتار التهامي 1
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الغ يف األوساط اإلعالمية حلد أنه قد تعددت املفاهيم وقد حظيت الصورة الذهنية باهتمام ب
املستخدمة يف هذا اال أو ااالت أخرى ذات عالقة وطيدة باالتصال أو الدراسات اإلنسانية عامة، وقد 

   :رأى الباحث ضرورة إيراد أهم تلك املفاهيم وتوضيح ما بينها من اختالف وارتباط، ومن بينها
  :الصورة الذهنية  . أ

صورة الذهنية هي تصورات عقلية عند اإلنسان جتاه شيء ما، فال خيرج عن معناه ال   
األصلي رغم االستخدامات املتعددة واملتشعبة، مبعىن أن الصورة الذهنية تشري إىل القوة الفعلية وتشخيص 

) لذهنيةالصورة ا(ولـ. واقع أمة أو جمتمع معني، فهذه اخلاصية ال توجد يف غري اإلنسان العاقل املميز
حيث حيدث يف بعض األحيان استبعاد أو نسيان جوانب أو إعادة تفسري ) اإلدراك(انعكاس بسيط على 

  .1جوانب أخرى من الرسائل املدركة

 : الصورة اإلعالمية  . ب

عن قضية أو  ةتشري الصورة اإلعالمية إىل انعكاسات ملفاهيم ودالالت مباشرة أو غري مباشر
من خالل ما تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة من معلومات وخدمات متنوعة  جمتمع أو مجاعة أو غري ذلك

  .اليت يعتمد عليها األفراد يف احلصول على معرفة حول ما جيري
  الصورة النمطية  . ت
  إعادة التقدمي  . ث

  
  

 
        ::::))))إعادة التقديمإعادة التقديمإعادة التقديمإعادة التقديم/ / / / التمثُّلالتمثُّلالتمثُّلالتمثُّل((((وووو    ))))الصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنيةالصورة الذهنية(((( ----11

ة األفراد لالتصال عرب وسائل تعقيدا حباج) Représentation) (إعادة التقدمي(ارتبط هذا املفهوم 
وأكثر قدرة على ختطي حدود الزمان واملكان، فعملية إعادة تقدمي أو متثيل الواقع ما هي إال صور املصنعة 
تتضمن عمليات تكنولوجية معقدة تعتمد على نظام ثقايف شديد التعقد، لصياغة رموز الرسائل اإلعالمية 

  .2ملضامني عدة، كالدراما واألخبار واألفالم التسجيلية والدعائية وغريهااليت جتد طريقها يف شكل خمرجات 
والصورة الذهنية هي يف األساس نتائج منظومة كربى هي املنظومة السياسية واالجتماعية 
والعقائدية، وتساهم يف تشكيلها كافة مؤسسات اتمع، وبعد اإلعالم بوسائله املختلفة العامل األساس يف 

                                                 
يف تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب املصري عن العامل الثالث، رسالة ماجستري غري  اإلعالمدور  ،أشرف عبد املغيث 1

  40ص ، 1993منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 
2 Glasgow University, Media Group, Forwarded By Richard HOGGART, In: Bad news, 

London,Routledge & Keganpaul, Vol.1, 1st Ed., 1976, p.39 
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، فالصورة اإلعالمية اليت تقدمها وسائل اإلعالم تشارك يف صياغة الصورة الذهنية 1الصور تكوين تلك
  .2املستقرة يف وعي األفراد واجلماعات

 العامل الرمزي )Symbolique World(وينبغي أن نأخذ يف احلسبان أن وسائل اإلعالم عندما ختلق 
، فعملية متثيل الواقع داخل 3ما عن الواقع احلقيقيختلق واقعا خيتلف إىل حد - من خالل ما تبثه من مضامني

  - :وسائل اإلعالم ال تتم بنفس النسب احلقيقية املوجودة يف الواقع، ولكن تتم هذه العملية بعدة أوجه هي
  .إعادة تقدمي األحداث وتشويه الواقع احلقيقي سواء باإلضافة أو احلذف  . أ

  .التركيز على مجاعة دون األخرى أو حدث دون أخر  . ب
فاإلعالم هو ميدنا بالطرق اليت متكننا من ختيل  4تضمني فكرة أيديولوجية معينة ومنحها الشرعية  . ت

مجاعات معينة خيلق عملية تأثري ذات مغزى حمدد ليست نتاج وسائل اإلعالم وحدها، بل النظام 
   .5القائم الذي يسيطر على هذه الوسائل

سائل اإلعالم كساحة تطرح فيها تصوراا أو فالقوى السياسية املختلفة تلجأ إىل استخدام و   
التحول عن تصورات سابقة أو إلجراء تعديالت هلذه التصورات وال متثل الصورة اإلعالمية اليت تكوا 
وسائل اإلعالم جتسيدا حمايدا أو موضوعيا للوقع، بل هي جتسد مشروط وية الوسيلة وأهدافها 

ة للواقع الذي تقدمه وسائل اإلعالم أو ما يسمى بالواقعية املصطنعة ، حيث متثل الرؤية اخلاص6االستراتيجية
اليت تقرؤها يف الصحف ونستمع إليها يف الراديو ونشاهدها يف التلفزيون وهذه الواقعية املصطنعة على الرغم 

  7من أا مستمدة من احلياة الواقعية إال أا ختتلف عنها
ماهريية من أهم وسائل تكوين الصورة الذهنية ولذلك ميكن القول أن وسائل اإلعالم اجل

وصناعتها، وبتراكم هذه الصور والتكرار على موضوعات أو قضايا بعينها تترسخ هذه الصور وتتحول إىل 
  8صور منطية متقولبة ومنطبقة، والصعب تغريها على املدى القصري

  
  

                                                 
  2325ص صمرجع سابق، عاطف عديل العبد، 1
م، 1993، 1ط ،قيولة لفهم واقع الناس واألشياء، الرياض، دار طوحما: ، الصورة الذهنيةالعسكرفهد عبد العزيز  2

  35ص
3 Olga LINNE & Niels Aage NILSON, The Family And It’s Problems: Portrayal Of Family 

During Weak Of Danish Television, In: Television And The Image Of Family, Prix Jeuness, 
Munchen, Stiftugun International, 1984, pp.163 

4HORGDALAN & Katalin HANSK, Television And The Image Of Family, Prix Jeuness, Munchen, 
Stiftugun International, 1984, pp.65100. 

5 H.B. BROSTUS, The Effects Of Emotional Pictures, In: T.V News, Communication Research, 
Vol. 20, 1993, pp.105124. 

  .17مرجع سابق، ص ور، أديب خض 6
7 Whetmore E.J FORM, Content And Consequence Of Mass Communication, Belmont 

Woodsworth, 1982, pp.1114 
8 Ronald STOKTON, Archetypes And Arab Image, In: Ernest MECRORUS, The Development Of 

Arab American Identity, Michigan, The University Of Michigan Press, 1997, pp.119153 
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        ::::))))النمطيةالنمطيةالنمطيةالنمطيةالصورة الصورة الصورة الصورة ((((وووو    ))))الذهنيةالذهنيةالذهنيةالذهنيةة ة ة ة الصورالصورالصورالصور((((مقارنة بين مقارنة بين مقارنة بين مقارنة بين  ----12
الصورة (و) الصورة الذهنية(هناك فرق بني مفهومي ا سبق ميكن القول أن وتأسيسا على م

  :األساس بني املفهومني جند أن ت، ومن خالل تقدمي الفروقا)النمطية

) الصورة النمطية(ومفهوم ) Image) (الصورة الذهنية(هناك عالقة بني مفهوم  �
(Stereo-Type)مع وجود عدد من الفروق بينهما ،.  

 . تتسم بعدة خصائص أخرى) صورة ذهنية(هي ) طيةالصورة النم( �

  ).الصورة النمطية(تتضمن عددا أكرب من السمات اليت لدى ) الصورة الذهنية( �
أكثر رسوخا ودميومة ) الصورة النمطية(تتصف بالعموم، ولكن ) الصورة الذهنية( �

ص، وهي تعين مطلق الصورة الذهنية عن احلياة واألشخا) الصورة الذهنية(فـ"ومجودا؛ 
والعالقة بينهما هي عالقة العام باخلاص؛ فمفهوم  ).الصورة النمطية(أعم وأمشل من 

) الصورة النمطية(، حيث أن )الصورة النمطية(أعم وأمشل من مفهوم ) الصورة الذهنية(
 .الثابتة) الصورة الذهنية(أكثر خصوصية يف دالالا من 

ها متيل إىل التغيري، فهي تتغري وتتبدل من تتسم بالثبات النسيب لكن) الصورة الذهنية(  �
وا نزوع إىل التكرر  تتسم بالثبات واجلمود) الصورة النمطية(وقت آلخر، يف حني أن 

  .أا أكثر خصوصية يف داللتهادون تغري، ذلك 

الصورة (وعليه فـ. 1)الصورة النمطية(مرحلة سابقة ملراحل تكوين ) الصورة الذهنية( �
لدى اإلنسان عن ) الصورة الذهنية(لة الحقة من مراحل تكون هي مرح) النمطية

 .2األشخاص واألقوام واألشياء

  
  

  

        ::::صورة اآلخرصورة اآلخرصورة اآلخرصورة اآلخر ----13
 للمدرسة( املفضلة األنشطة أحد ،طويلة عقود خالل ،وجتلياته األجنيب صور دراسة كانت لقد

 فرانسوا -وماري( أخذها مث ،)كاريه ماري - جان( مع الدراسة ههذ بدأت لقد :املقارن األدب يف )الفرنسية

 عام )؟ أعرف ماذا -  كوسيج( سلسلة ضمن الصغري كتابه من األخري الفصل يف ونشرها ،عنها ودافع ،)غويار

 السنوي الكتاب يف مقالة ضمن ،)ويلك رينيه( أبدى ،قصري بوقت ذلك بعد ".نراه مثلما األجنيب" ):1951(

                                                 
، املؤمتر العلمي الثامن سبتمرب11األمريكية بعد أحداث يةاألسبوعصورة العرب يف االت نوال عبد العزيز الصفيت،  1

 5ص ،1 ، جم2000كلية اإلعالم، ، جامعة القاهرة ،لإلعالم العرب واملسلمني
2 H. KARIM & KARIM, The Historical Resilience of Primary Stereotypes: Core Images of The 

Muslim And Other, Communication & Human Values, Vol. 24, pp 153182 
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 منها األفكار تاريخ أو التاريخ إىل أقرب يعدها اليت راساتللد شديدة معارضة ،العام واألدب املقارن لألدب

 ،املؤرخ م( اليت باألعمال )صواباً ليست مقارنة( كتابة يف )امبليإيت( ندد ،سنوات عشر بعد .األدب إىل
 مثل تقريباً" ).فرنسا يف مزدهرة( كانت األعمال هذه أن إىل يشري إنه ،)الدولة رجل أو االجتماع وعامل

 يف السويديني أو KAMTCHATKA يف )املالغاش(و ،مدغشقر يف اإليسلنديني الرحالة حول اتالدراس
   .."..بانكوك

 يف أخذنا إذا ،املسوغات بعض االنتقادات هذه متتلك وكانت .انتقادات الصور دراسات أثارت لقد
 هذا سقطات )اتوريةكاريك( بصورة ،فيها يظهر اليت املقاالت أو القدمية الدكتوراه رسائل بعض احلسبان

 ،االقتباسات يف توسع ،كوثائق ودراستها املقبوسة النصوص جتريد ،باملوضوعات قائمة :البحث من النوع
 من سلسلة وضعت ،نفسه الوقت ويف ،ذلك مع ....التاريخ وجمال األدب جمال بني خلط ،مسهبة تفسريات

  :منها نذكر ،IMAGOLOGIE(1 = الصورة دراسة( قاعدة الرسائل

 ،باريس ،"1835 عام إىل 1814 عام من الفرنسية اآلداب أمام أملانيا" )ومونش هأندري( رسالة
   ،2م1953

 ،1940" – 1914 :الفرنسية الرواية يف العظمى بريطانيا صورة" )اريغ فرانسوا - سوماري( رسالة
   ،3م1954 ،ديدييه

   ،4م1963 ،"واحلرب أملانيا :شوفال رينيه" )روالن رومان( رسالة

 ،فايارد م،1856 – 1839 :الفرنسية العقلية احلياة يف روسيا صورة" )وكاد ميشيل( رسالة
   ،5م1967

 طرحوا الذين مثل مؤرخون قدمها اليت الرسائل مع املقارنة تدعم أن ميكنها األخرى الرسائل وبعض

  .6العام الرأي عن دراسات غالباً

 يعطيهم الذين واملقارنني املؤرخني بني حدود برسم مهتماً )اريغ فرانسوا -سوماري( ظهر إذا وحىت

  .األدب قبل املعارف بني مشتركة كانت الصورة دراسة أن الواضح من فإنه ،لصورة )األديب النقل( مهمة

   

   :آلخراتكوين صورة  عناصر -1- 13
                                                 

  . هي الدراسة اليت تم مبعرفة الصورة الذهنية اليت يشكلها شخص عن نفسه وعن اآلخرين 1
2André MONCHOUX, L'Allemagne Devant Les Lettres Françaises: de 1814 à 1835, Texte 

imprimé, Thèse Pour Le Doctorat Ès-Lettres Présentée À La Faculté Des Lettres De 
L'université De Paris, Paris, Librairie Colin, 1953, 526 p., 25 cm  

3 Marius-François GUYARD, L'image de la Grande-Bretagne dans le roman français: 1914-1940, 
Paris, M. Didier, 1ère Ed., 1954, 394 p. 

4 René CHEVAL, Romain Rolland, l’Allemagne et la guerre, Paris, PUF, 1963. 
5 Michel CADOT, L'Image De La Russie Dans La Vie Intellectuelle Française: 1839-1856, Thèse, 

Paris, Fayard, 1967,  
6 René RÉMOND, Les États-Unis Devant L’opinion Publique Française: 1815-1852, Saint-Just-la-

Pendue, Chirat, 1962, 2 Tomes. 
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 حناول تأملنا عناصر تكوين الصورة بطريقة نظرية لوجدنا أن مثة عنصرا أوليا للصورة اليت لو
حقول معجمية تشكل  ذلك املخزون الواسع من الكلمات اليت تنقل صورة اآلخر لنا، وهي تشكيلها هو

علينا أن منيز بني الكلمات النابعة من  مفاهيم ومشاعر مشتركة من حيث املبدأ بني الكاتب ومجهوره، لذلك
لكلمات اليت أخذت من لغة وا) أي املدروس(البلد املنظور  اليت تفيد يف تعريف) أي الدارس(بلد الناظر 

    .ترمجة إىل لغة البلد الناظر وإىل فضائه الثقايف وإىل نصوصه وخياله أيضا البلد املنظور ونقلت دون

 عدا ذلك فنحن حني نتكلم عن الصورة فعل ثقايف ألا صورة عن اآلخر، وما"الصورة  إذا

العامل الرمزي املسمى  نتها، ووظيفتها ضمنالثقافية، جيب أن تدرس كمادة، وممارسة أنتربولوجية هلا مكا
والذي ال ينفصل عن أية مؤسسة اجتماعية أو ثقافية، ألن اتمع يرى نفسه، ويكتب عنها، ) خياليا(هنا 

    .العامل الرمزي ويفكر فيها، وحيلم ا من خالل هذا

عليه،  اقع ترمسه وتدلوهي ترجع إىل و) ختتلط فيها املشاعر باألفكار(املعروف أن الصورة لغة  ومن
نفسه تعبري عن اتمع  يف الوقت الذي يرفع لغة الصورة إىل مرتبة اجلمال الفين، وهو لكن اخليال هو

نفسها بطريقة جمازية، أي مبساعدة الصور  والثقافة، إذ جيسد املسرح واملكان الذي تعرب فيه اللغة عن
    .يت يستطيع أن حيلموباآل واألشكال اليت يرى فيها اتمع ذاته فيتحدد

أفق  حوله، وبذلك بات اخليال االجتماعي مشكال يراودناتتأثر صورة اآلخر حبلم اليقظة الذي 
باملعىن الوقائعي والسياسي  البحث عن صورة اآلخر، ومن هنا جند اخليال يشكل جزءا ال يتجزأ من التاريخ

    .واالجتماعي

 ونتائجهحتالل واال" املوروث العدو"مثل ظاهرة مظاهر أخرى تتدخل يف تشكيل الصورة  وهناك

مضمون اخليال االجتماعي  كما جندها تتدخل يف) العنصرية والتغريب الفين واألديب(األيديولوجية والثقافية 
أن الصورة تعد نتاجا  ومبا  .اتمع وصريورته يف حلظة تارخيية معينة، لذلك من الواضح ارتباط اخليال مباضي

يكون بديال عن التاريخ السياسي  ع، إىل حد ما، فإن اخليال الذي ندرسه ال ميكن أنمشوها للواق
    .واالقتصادي والدبلوماسي

 املتأمل للصورة يالحظ خضوعها لعناصر مشوهة هلا، وخاصة شيوع النمط الذي يعد شكال إن

املؤذية على املستوى  اتهأوليا للصورة أو كاريكاتوريا، تتجلى هذه الصورة من خالل كذب النمط أو تأثري
أقرب إىل اآللية واجلمود، مما يسيء إليها ويبعدها عن الرمزية والتعدد  الثقايف، فتبتعد عن التجدد، وتبدو

الصورة ختتزل إىل رسالة واحدة وجوهرية، هي بالنتيجة صورة أوىل  الداليل، وبذلك عندما يشيع النمط يف
 زمان دون أن يطرأ عليها أي تغيري، وبذلك يبتعد النمط عن صورة جامدة، تصلح لكل وأخرية لآلخر، أي

 زمنا ماضيا متوقفا، تبدو النظرة الثابتة، وجتسد الصورة احلقيقية، ليفسح اال للصورة املشوهة، اليت تعتمد
حلظة تارخيية، فإذا كانت ليست متعددة  تعبريا عن معرفة تسمى مجاعية، تسعى كي تكون صاحلة يف كل
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استخدامها يف أية حلظة، وبذلك يطرح النمط بصورة خفية  لكنها متعددة السياقات، إذ ميكن الدالالت
إن قول الفرنسيني أثناء التعريف الذايت بأن الفرنسي شارب نبيذ (للعامل والثقافات  طبقة ثابتة وتفرعا ثنائيا

بأن الفرنسيني  دف اإلحياءوذلك ) منط يتعارض مع اإلنكليزي شارب الشاي أو األملاين شارب البرية هو
    .حيتلون مرتبة أعلى من غريهم

وسلطة  اليت هي معرفة(بداية ممكنة لألسطورة  النمط املعرب عنه بالسرد والصورة والسيناريو يعد
الصورة موازية  لذلك جند) وتاريخ للجماعة، وهي قصة أخالقية تقوي متاسك اجلماعة اليت أنتجتها

نتبني أن الصورة مثل األسطورة متتلك   اللغة الرمزية واللغة األسطورية نستطيع أنلألسطورة، إذ لوقارنا بني
إحياء قصة ما وجعلها منوذجية، تتحرك يف عصرنا عرب رؤية  القدرة على الرواية، كما متتلك القدرة على

    !!املاضي 

  ؛دراسة الصورة ختصص

أنه مولد لرسم وصفي  طار ال يعينمن أجل فهم أسس الصورة، وهذا اإل :اإلطار املكاين الزمين •
يستطيع أن يقدم ...) الراويالشخصيات، (خارجي، إنه جزء من عناصر أخرى متشابكة يف السرد 

إعادة  حناولعلينا دراسة إجراءات تنظيم صورة األجنيب، أو  إذا  .لنا بعض التفسريات املضيئة
 الناجتة عن حلم اليقظة عن الفضاء األجنيبالتحديد الفضائي والتفرعات الثنائية  مثل طريقة: تنظيمها

االنتباه إىل كل  جيب . )األعلى مقابل األدىن، احلركات املتصاعدة مقابل حركات السقوط وااليار(
خاصة حني يستطيع الفضاء ) الراوي الشخصية، أنا(ما جيعل الفضاء اخلارجي مماثال للفضاء الداخلي 

تساعد على نسج عالقات بني الفضاء اجلغرايف  يعطيه داللة األجنيب أن يعيد إنتاج مشهد عقلي أو
مثل دراسة األماكن املفضلة واملناطق املعطاة أمهية (األقل  والفضاء النفسي على املستوى اازي على

أي قيما إجيابية أو سلبية، وكل ما يسمح بترميز الفضاء، وكل ما يطلق عليه اآلخرون تقديس 
   )الفضاء

علينا أن ننتبه إىل الفضاء الزمين إذ من املفيد مالحظة اإلشارات املتسلسلة  كما :الفضاء الزمين •
 تارخييا، ألن التواريخ اليت يقدمها النص تساعد على إعطاء صورة دقيقة لألجنيب، شرط أن نكون

 االنتباه إىل أسطرة للزمن التارخيي والسردي عند اللزوم، كما جيب حذرين إزاء كل ما ميكن أن يبدو
تقدمي األجنيب جيعله يشارك  أن األمناط ميكن أن متنح النص بعدا تارخييا ذا قيمة قصوى، والشك أن

) اخلطي(ابتعادا عن الزمن املتتابع  يف الزمن األسطوري خارج كل حدود دقيقة، األمر الذي يعين
أن هناك تعارضا لنا  وهكذا يبدو) يتغري وال يتوقف الذي يسري يف اجتاه واحد ال(للتاريخ السياسي 

   .للصورة بني الزمن اخلطي والزمن الدائري

واحلركة واحلديث والعالقات االجتماعية والعناصر اليت تتعدى التعريف  تعبريات اآلخر والسمات •
 العناصر املكونة للصورة أيضا تلك العناصر اليت تتكثّف فيها تعبريات اآلخر والسمات ومن :البسيط
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داللة خاصة  قات االجتماعية والعناصر اليت تتعدى التعريف البسيط حاملةواحلركة واحلديث والعال
أجل دراسة اآلخر،  ضمن آلية النص، وبذلك جند كثريا من العالقات داخل النص األديب مفيدة من

الرجل العريب يقيم عالقة (متنوعة  مثل دراسة العالقات الذكرية واألنثوية ضمن االنتساب إىل ثقافات
الرجل الغريب، كذلك الرجل الفرنسي يغامر مع امرأة  الغربية أكثر من املرأة العربية معمع املرأة 

   ).إسبانية وال حيدث النقيض

الوصف املخالف الذي يساعد على تقدمي صورة اآلخر من خالل ثنائيات  وهناك :الطبيعة والثقافة •
مقابل مثقف وإنسان مقابل الطبيعة والثقافة مثل متوحش مقابل متحضر، وبربري  متناقضة تدمج

   .ورجل مقابل امرأة وكائن متفوق مقابل كائن ضعيف حيوان

مكونات الصورة أيضا وصف جسد اآلخر ومنظومة قيمه  ومن :منظومة قيمه ومظاهر ثقافته •
وهنا يساعدنا علم تطور ...) الدين واملطبخ واللباس واملوسيقا مثل(ومظاهر ثقافته باملعىن اإلناسي 

الناحية الثقافية، فنواجه النص الصوري بوصفه شاهدا ووثيقة عن األجنيب،  من) اإلناسي(اإلنسان 
دراسة الصورة فهم كيف كتب النص الذي يعد تطورا وصفيا وإدراكيا يف الوقت  حتاولوبذلك 

   .نفسه، فنستطيع أن نتعرف ما قيل عن ثقافة اآلخر أو ما سكت عنه

هاما يف توضيح صورة اآلخر خاصة إذا استفدنا من علم  ناريولنا عنصر السي ويبدو :علم الداللة •
 حقل معريف يدرس حياة الرموز ضمن احلياة االجتماعية، كما يدرس تطور التواصل الذي هو الداللة

ولذلك مل تعد الصورة سلسلة من العالقات التراتبية والشكلية يف نص معني، بل صارت  ،بني األمم
وثقايف أي يقدم عرب  افتني من خالهلا يقدم األجنيب عرب تشكيل مجايلتوضيحا كامال حلوار بني ثق

   ).الصورة السيناريو(

فإن املعطيات  كذلك :اقتصاديةو املعطيات التارخيية اليت تعين األخبار ذات الطبيعة املزدوجة سياسية •
 خطوط القوى اليت كما تعين ،)سياسية، اقتصادية(التارخيية اليت تعين األخبار ذات الطبيعة املزدوجة 

عن الداللة االجتماعية والثقافية  تتحكم بالثقافة يف حلظة معينة، تستطيع أن تساعد على الكشف
عن الداللة النصية، وبذلك يتوجب علينا  للنص، كما تستطيع الدراسة املعجمية للصورة الكشف

 نصبط اإلجباري بني الومن هنا يأيت الر(الثقايف واالجتماعي  رؤية مدى انسجام النص مع الوضع
 فتتم متابعة كيفية تداخل التقدمي األديب) بني اإلنتاج النصي والتطور التارخيي والتاريخ أو بصورة أدق

وتتبع كيفية اختيار كل  لألجنيب مع الثقافة احمللية، إذ ليس األمر مقابلة النص مع سياقه من أجل فهم
بل ) ليكون مرجعا ثقافيا للمتلقي را ضمن النصالذي بات عنص(عنصر من عناصر الصورة الثقافية 

مقابلته بالتفسريات اليت يقدمها املؤرخون، فيتم  حماولةإن األمر جيب أن يكون أيضا خارج النص أي 
عرب دورة من خالل التاريخ خاصة تاريخ العقليات، لذلك  فهم النص ووظيفة الصورة اليت يقدمها

والعالقات اجلدلية بني الشروط املوضوعية حلياة الناس اليت  التأمالت دراسة: يعرف التاريخ بوصفه
   .يعيشوا، والطريقة اليت يروي ا هذه احلياة
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   د دراسة صورة لآلخر؟وائف -2- 13

الفردية من جهة  تفيد يف توسيع أفق الكتابة والتفكري واحللم بصورة خمتلفة، إا إغناء للشخصية إا
املستوى اجلماعي فتفيد يف تصريف  ا على املستوى الفردي، أما علىوالتعرف الذايت من جهة أخرى، هذ

وتسويغ أو هام اتمع الكامنة يف أعماقه، كذلك تبني  االنفعاالت املكبوتة جتاه اآلخر أو يف التعويض
الشعوب، فتسهم يف إزالة سوء التفاهم وتؤسس لعالقات معافاة من األوهام  الصورة املغلوطة املكونة عن

    .السليب واإلجيايب، تعطي اآلخر حقه كما تعطي الذات ويهوالتش

 ما يتم تلقي صورة اآلخر عرب ترمجة النص األجنيب وتوضيحه مبقدمات، وعرب مقاالت نقدية كثريا

عرب اإلخراج  اآلداب األجنبية، وكذلك يتم تلقيها تتناولودراسات أدبية كتبت للدوريات والصحافة 
الذي جيسد اآلخر بوساطة اخليال مع  ة، وعرب أدب الرحالت وعرب اإلبداع األديبالسينمائي واملعارض الفني

    .التلقي األخذ يف احلسبان الشروط االجتماعية الثقافية اليت جيري ضمنها

 من يعارض دراسة الصورة األدبية ضمن اهتمامات األدب املقارن، ويراها ممثلة للمدرسة مثةو

امللموسة، وهي لذلك تعتمد  اليت تركز على العوامل التارخيية واملؤثرات الفرنسية يف الدراسات املقارنة
ذلك  بعد  .مقاله السنوي لألدب املقارن يف) 1953(منذ عام  )رينيه ويلك(الوضعية اجلديدة كما قال 

اليت م املؤرخ  بالدراسات ،Comparaison N’est Pas Raison) ( يف كتابه )امبليإيت(بعشر سنوات ندد 
    .امل االجتماع ورجل الدولة، وعلى رأسها دراسة صورة اآلخروع

  

   :اآلخرصورة تباين صورة األنا عن  أسباب -3- 13

يف  وبني ذلك الشعب) صورة األنا(التباين كبري بني صورة شعب من الشعوب يف أدبه القومي  إن
   :وميكن رد هذا التباين إىل أسباب أبرزها) صورة اآلخر(اآلداب األجنبية 

إذ ، يصوره صورة األنا تستند إىل جتارب وخربات غنية وكافية قام ا األديب يف اتمع الذي إن  . أ
ببعضهم عالقات قرابة  وتربطه، يعرف العديد من أبنائه عن كثب ووه، ولد ونشأ يف ذلك اتمع

اتمع املعرفة العميقة والشاملة ب وهكذا فإن، وصداقة وغريها من العالقات االجتماعية والنفسية
وذلك خالفا لصورة ، أدبه غنية ودقيقة وتفصيلية الذي يصوره األديب جتعل الصورة اليت يرمسها يف

   ."أليس أهل مكة أدرى بشعاا"املعرفة  يقدمها أديب لشعب أجنيب ال يعرفه حق

ه ب مرتبط ووه، ابن ذلك اتمع والسبب الثاين فيتمثل يف أن األديب الذي يصور جمتمعه ه أما  . ب
   .ماديا واجتماعيا ونفسيا وأخالقيا
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 مالذ وفه، وحيرص عليه حرصه على نفسه، املعروف أن األديب احلق حيمل مهوم جمتمعه إن من

تمعه تكون  لذلك حني يقدم صورة، جتتمع فيه ذاكرة املاضي إىل جانب رؤى املستقبل، أفراحه وأحالمه
تشد األديب إىل جمتمعه وما يشكل  ألخالقية الوثيقة اليتمطبوعة بطابع العالقة االجتماعية والنفسية وا

لكننا ، األدبية وهذا ما نالحظه يف كثري من األعمال، يرسم األديب أحيانا صورة سلبية تمعه وقد  .هويته
، وليس اإلساءة إىل اتمع وهدمه، األفضل وجند وراء تلك الصورة رغبة عارمة يف اإلصالح والتغيري حن

    .به عالقة توحد قومي ينطبق على صلة أديب مبجتمع أديب ال تربطهوهذا ال 

صلب  الصورة األدبية اليت يرمسها أديب ما لشعب أجنيب ال تستند يف أغلب احلاالت إىل أساس إن
أو الصورة أسفار  وكثريا ما تكون مصدر تلك، ضاع ذلك اتمعأومن التجربة واملعرفة واإلحاطة ب

العمل أو فترة طويلة بغرض الدراسة  إقامة األديب يف ذلك البلدأو ، يب إىل بلد أجنيبرحالت قام ا األد
ويقدم لنا ، األجنيب ألنه ضاق ذرعا بالعيش يف بالده ويف حاالت أخرى يقيم األديب يف البلد، العالجأو 

يف  حاويخليل إقامة الشاعر : وعلى سبيل املثال، ال حتصى على ذلك تاريخ األدب العريب احلديث أمثلة
    .وإقامة عبد الوهاب البيايت يف إسبانيا بسبب الظروف السياسية يف بلده، الدراسة بريطانيا من أجل

ترجع تلك  إذ كثريا ما، ال تكون املعرفة املباشرة للبلد األجنيب مصدرا من مصادر الصورة عنه وقد
كبري من األدباء الغربيني  فقسم، جنيبإىل أحاديث مسعها حول البلد األأو الصورة إىل مطالعات األديب 

فاألديب ! أقدامهم ذلك الشرق الذي صوروه قدموا يف أعماهلم صورة للشرق العريب اإلسالمي دون أن تطأ
والقرآن ) املعلقات(والشعر العريب القدمي " ألف ليلة وليلة" عرف الشرق العريب عرب كتاب )غوته(األملاين 

فنجده قدم يف رواياته ) كارل ماي(اتب قصص املغامرات األملاين الشهري ك أما  !الكرمي وكتب التاريخ
املطالعة  وهكذا نالحظ أن الصورة اليت قدمها تستند إىل، صورة مليئة بالغرائيبية لشعوب الشرق لليافعني

أي ، صيلباملناطق اليت يصفها بكل تف وليس إىل معرفة دقيقة، لووامتالك األديب خميلة واسعة يف املقام األ
    !جبال كردستان ومناطق الصحراء العربية

تعرب عن  أن الصورة اليت يرمسها أديب ما تمع أجنيب ال وه، هنا، أهم ما ينبغي التأكيد عليه إن
اتمع األجنيب ومن رغبته يف  وال تنبع من التزام األديب حيال، مشكالت ذلك اتمع ومهومه وقضاياه

، األديب مع ذلك اتمع الذي ال يرتبط به قوميا وهي ليست وليدة توحد، ألفضلا وتغيريه حنأو إصالحه 
ال وقبل كل شيء آخر من مشكالت األديب نفسه أو أجنيب تنبع  فالصورة اليت يرمسها األديب تمع

 أوفنية أو ىل حاجات نفسية ولذلك تليب الصورة األدبية يف الدرجة األ، اآلخر ومشكالت قومه يف مواجهة
  1.دون أن تليب حاجات اتمع املدروس يف أغلب األحيان، للشعب األجنيب اجتماعية
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   :الغربكُتاب الشرق لدى  صورة -4- 13

   :مها املتأمل لصورة الشرق يف آثار األدباء الغربيني يالحظ أا تتسم بسمتني رئيسيتني إن

 حاولفاملرء مهما ، واقعية باألحرى ليست رؤيةأو روبية وليس بعني شرقية أو رؤية الشرق بعني   . أ
بسوئها أو طبيعي ال عالقة له حبسن النية  وهذا أمر معريف، ال يستطيع أن يرى إال عرب منظاره وأفقه

 .الغرب إال بأعني شرقية فالشرقي بدوره ال يستطيع أن يرى، غالبا

رأسها  علىروبية وأو صورة الشرق تليب من الناحية اإلنتاجية واالستقبالية حاجات ثقافية  إن  . ب
، للغرائبية قيمة ترفيهية كبرية إن  .احلاجة إىل الغرائبية واحلاجة إىل تأكيد اهلوية اخلاصة: حاجتان

، الغرائبية مع مغامرات يف بالد بعيدة خاصة حني تترافق هذه، وذلك ملا تنطوي عليه من إثارة
، ويته الثقافية األخرى يصبح أكثر متسكا رويب الذي يواجه بصور الشعوبووكذلك فإن األ

على الثقافات ) باملعىن الواسع لكلمة ثقافة(ثقافته  حيث يكتشف حسنات منطه يف احلياة وتفوق
   .األخرى

من  ومعه عدد كبري(أن الصورة األدبية لآلخر يف آثار أديب ما قد تعكس حاجة ذلك األديب  غري
اهلند والصني وإيران  لذلك فإن صورة، تإىل اهلروب من جمتمعهم بكل ما يعتلج به من مشكال) املتلقني

رغبة هؤالء األدباء يف اهلروب خياليا من  تنبع من، روبينيوواملشرق العريب يف آثار كثري من األدباء األ
العقالنية والتقنية اآللية واإلدارة الشاملة الفعالة إىل جمتمعات غري  جمتمعام الصناعية اليت تسود فيها قوانني

يف هذه ، رويب أنه وجد فيها قدرا أكرب من التحرر من قيود املدينةويتخيل األديب األ، تقنيا صناعية متأخرة
وهذا ينطبق على أعمال ، التمجيد احلالة تكون الصورة اليت رمسها األديب للبلد األجنيب إجيابية قد نبلغ حد

والفرق بينهم ، احلديث جند صورة الغرب يف أعمال كثري من األدباء العرب يف العصر وكذلك  .)غوته(
الغرب يود  أن األديب العريب الذي يهرب خبياله إىل وروبيني اهلاربني إىل الشرق هوزمالئهم األ وبني

وبذلك يكون ، الروح والعقل إنه جمتمع مستبد يقهر، اهلروب من جمتمع متأخر تقنيا وإداريا واجتماعيا
    .روبيونواأل اهلروب إىل اتمع نفسه الذي يهرب منه زمالؤه

ينتمي  ننسى الصورة األدبية لآلخر اليت تنبع من التناقض احلضاري والسياسي بني األمة اليت وال
واملسلمني يف آثار الكتاب  كما هي احلال صورة العرب، أمم أجنبيةأو الدارس وبني أمة أو إليها األديب 

مناصبتهم العداء والرغبة يف حتطيم تلك واضحا و فقد بدا كرههم للحضارة العربية اإلسالمية، روبينيواأل
    .عربت عنه الغزوات الصليبية وهذا ما، احلضارة بالوسائل العسكرية
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    :الفصلخاتمة 

الفصل تعدد التعريفات اخلاصة بالصورة الذهنية وإن خلصت هذه التعريفات هذا اتضح من خالل 
رد، ويساعد على تشكيلها اخليال وملشاعر إىل أن الصورة الذهنية انطباعه ذهنية موجودة داخل كل ف

واإلدراك واخلربات السابقة اليت تشكل وجتعل الفرد يرى الصورة أقرب ما تكون للواقع إالّ أا ليست هي 
  .الواقع

وتبني أيضا أمهية الصورة الذهنية عن الشخصية العانة لدى جلماهري وال سيما وأن هذه الصورة هي 
الشخصية العامة وتشكل اجتاههم وحتدد مسار وجدام، وذات أمهية  ري حنواليت تكون مدركات اجلماه

  .جندها يف أمهية معرفة الشخصية العامة لصورته الذهنية لدى اجلماهري
رحتاالت قراءة الصورة، اليت حاولنا من خالهلا فهم الصورة ابعد هذه الرحلة البحثية يف و

أصنافها، على الرغم من صعوبة  اختالفج لقراءا على وتفهيمها، بتحديدنا لسيميائيات الصورة كمنه
ضبط قراءة منهجية جامعة للصورة، أو وضع شبكة حتليلية تستجيب لكل مقتضياا، وهذا لتعقيد 

  .مكوناا، وذاتية تأويالا، إذ مل نشترط مبرتكزات معرفية، وثقافية متينة
فلكل قارئ أن يضع شبكة منهجية لقراءا،  فقراءتنا للصورة ال تعد القراءة الوحيدة والشاملة، 

متكئا على كفاءته التأويلية، وقدرته اإلجنازية لفهم عالماا التشكيلية والبصرية عامة، فقراءة الصورة ترتكز 
أساسا على املعرفة والثقافة واللذة، هلذا حنن حنيا ا وهي حتيا بنا، مكونني بذلك جمتمع الصورة الذي 

طبة اتمعات األخرى اليت حولت الصورة من لغة عربة وبيان إىل لغة قهر وسلطان، سيقدرنا على خما
  .1فالصورة لغة فالتفاهم ا معها
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              )م1962-م1830(املـجتمع اجلزائري من االحتالل إىل االستقالل : 3 ف
107  

  
فقد اخترنا أن اخللفية الشاملة اليت تلقي بظالهلا على واقع الة هي االحتالل، نظرا ألن 

املرحلة االحتاللية، وما كان فيها من أحداث يف شىت مناحي هذه املدة من  نتحدث يف هذا الفصل عن
املختصر التسلسل الزمين وقد اخترنا الكتابة بطريقة . أن تتطرق إليها الةمن احملتمل احلياة اليت 

)Chronologie Succincte( اإلحاطة بشىت اول ال أقرب إىل الواقع، حبيث حنألننا وجدنا فيها تفاع
  .حي احلياة االجتماعيةمنا

حسبما يفرض وعلى الرغم من أن التسلسل الزمين طغى عليه اجلانب العسكري والسياسي 
ويهودية، ، إسالميةاملرحلة، إال أننا مل مل اجلوانب األخرى؛ إدارية، وتنظيمية، وقانونية، وواقع 

قبلية، وأسرية، ونسوية، وطفلية، ووفكرية، وحزبية، وتعليمية، وإحصائية، وعلمية، وثقافية، وتنصريية، 
لك حماولة منا إعطاء صورة متكاملة متفاعلة عن اجلزائر حكما وترابا ذكل . وفردية، وحىت هامشية

    .. وشعبا وجمتمعا
خوف إطالة احلواشي ختففت من توثيق كثري من األسطر التارخيية املذكورة يف املنت، مكتفيا 

  . اجع، حميال طالب التوسع على مظان أوسعبأهم ما اعتمدت عليه من مصادر ومر
، مميزا اللقب العائلي كتبت أمساء األعالم الفرنسية باحلروف الالتينية حىت ال يقع فيها اللبسو

وفعلت الشيء نفسه بأمساء األماكن، واألمر ذاته مع املصطلحات السياسية واإلدارية . حبروف كبرية
غري  ،أجعل اجلمل األعجمية داخل السطرحاولت أن و. والعسكرية وغريها من األمور املختلفة

   .ال يفسد ترتيبها ومعناهاحىت  ،مقطوعة
وحىت أبني األحداث والتصرحيات على حقيقتها، جئت ا يف لغتها الفرنسية، لكن جعلتها يف 

  .احلاشية السفلية حىت ال أثقل املنت، ووثقتها من مظاا
يعود  حىت، دون تكرار، التاريخ اهلجريسنة من بشائع التاريخ امليالدي الكل عام من ودعمت 

  . تعم الفائدةإىل مكانه املهجور، و
ألين أرى اللفظَ املهجور محالُ أوجه ) االستعمار(بدل ) االحتالل(دت على مصطلح ماعتو

، )صريالتن(جعلته ) التبشري(و، )املستوطنني(إذ جعلتهم ) املعمرين(لفظ تبنيته يف متناقضة، واألمر نفسه 
وإن شاعت هذه األلفاظ وأشباهه، ، )اإلعدام(وقس على ذلك لفظ ، )النصرانية(جعلتها ) املسيحية(و

  .يف الكتابات اجلادة
إن كنت أؤمن أين مل أكتب نصا كامال أو متكامال، فإين حاولت أن ألقي بعض األضواء 

  .املرحلة االحتاللية املقصودةحماور الدقيقة على مجلة من 
  .ذا الفصل مخسة أضعاف حجمه احلايل لكنين خففت منه ألنشره مستقالوقد كان ه
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  :من االحتالل إلى االستقالل ؛هاتسلسل زمني لألحداث في الجزائر ومجتمع

قام امللك و .1يقرر ائيا احتالل اجلزائر) شارل العاشر(امللك : هـ07/1245=م30/01/1830
قائدا ) Duperré( )األمريال دوبري(ا عاما للحملة وقائد )الكونت دي بورمون(الفرنسي بتعيني كل من 

   .لألسطول

لويس () Louis de Ghaisne DE BOURMONT(تعيني : هـ08/1245=م07/02/1830
علومات اليت عتمد على املاهلجومي امل هخمطط ونلخص. 2قائدا للحملة الفرنسية ضد اجلزائر) دي برمون
 :فيما يأيتإليه، وردت 

هؤالء « أن ضرورة االعتماد على املنشورات وتوزيعها على السكان بعد اإلنزال، على أساس  . أ
السيطرة العنيفة املتعسفة  ،إال على مضض ،ملونحال يت )العرب(و )املور(السكان الذين هم من 

غي التركيز عليه يف هذه بس الذي يناحملور الرئي وهو. »بضعة آالف من األتراكاليت يقوم ا 
 . )املناشري(» اإلعالنات«

، مع عدم )التأديب(جتنب وعد السكان من خالل هذه املناشري باالستقالل بعد محلة « . ب
يعرقل يف  أو ،خبصوص اجلزائر) فرنسا( تستشف منه نياتمن شأنه أن «التعرض ألي شيء 

التمسك ائيا  ا خبصوص تنظيم البالد أو املستقبل حرية العمل اليت تريد فرنسا أن حتتفظ
ا« . 

عنوة إىل مدينة «جتنب إعارة أي اهتمام ألي اقتراح قد يتقدم به الداي بعد الدخول « . ت
وكذلك منحه حرية  ،الداي إال بتأمني حياته حنو) قائد احلملة(ولن يتعهد ) ...(اجلزائر

 . »االنسحاب واالستقرار يف فرنسا إن أراد ذلك

قد اختارت تها حكومون كتو ؛ا يكون األسطول على مرأى مدينة اجلزائرعندم« . ث
داخل امليناء اليت بدافع املبطاريات  لألسطول سلمتالدخول يف مباحثات مع الفرنسيني، قبل أن 

عليهم قائد احلملة أن يرد على ف ؛دفاعات امليناء األخرى مع التحصينات احمليطة باملدينةتسلم و
  . »املباحثاتحيات بكونه ليست له صال

  :، بعد اإلنزال فالرد يكون بشروط)طلب املفاوضات(أما إذا جاءت االنفتاحات « . ج
 . إرسال شخصيات جزائرية من األعيان إىل امللك لالعتذار �

 . مجيعا سراحهم إلغاء استرقاق األسرى املسيحيني وإطالق �
                                                 

1 Voir: Ch-A. JULIEN, Histoire de l’Algérie Contemporaine, t1: La Conquête et les Débuts 
de la Colonisation 1827-1871, Paris, 1964, 632p. 

2 Voir: G. ESQUER, Histoire de l’Algérie 1830-1960, Paris, PUF, 1960, 128p.  
A. Taleb BENDIAB, Chronologie des faits et mouvements sociaux et politiques en Algérie: 

1830-1954, Alger, Imprimerie du Centre, 1983, 132p. 
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 . لصاحل الباب العايل فقطوختلى الداي عن حقه يف إعالن احلرب وعقد الصلح  ،إلغاء القرصنة �

 . إلغاء اجلزية واهلدايا والعوائد �

 . حتصينات موانئ البالد األخرىهدم وكذلك  ،هدم حتصينات ميناء اجلزائر ليصبح جمرد ميناء �

 . ها وال امتالكهاءإليالة احلصول على هذه السفن وال بناال حيق لو. تسليم مجيع السفن احلربية �

 . األسلحة جتريد القوات اجلزائرية من �

 . مليون فرنك 50ـاملقدرة ب »تعويضات احلرب«دفع  �

 . من رعايا الباب العايلفرد يتحول الداي إىل  �

رأس (حىت  )وادي سيبوس(بالسيادة الفرنسية على كامل املنطقة الواقعة بني » الداي«يعترف  �
 ).احلمراء

قها حب مع االحتفاظ، وإقامة حصون جديدة ،وتسليحها ،قيام فرنسا بإصالح احلصون املوجودة �
 . مية عسكريةاحوجود يف 

 . )رأس احلمراء(إىل غاية ) عنابة/ بونة( يتنازل الداي لفرنسا على مدينة ومرسى �

  .1أي دين على فرنسا) بكري، بوشناق(يعترف الداي بأنه مل يعد لديه وال لرعاياه  �

ح جمرد حاكم صوري حتت هذه الشروط سوف ترغم الداي على االنصياغ ألوامر قائد احلملة ليصب
  . 2ختار احلرب وخسرهاا طلب اللجوء إن هو سلطة فرنسا، أو

بقيادة احلملة العسكرية الفرنسية  )الكونت دي بورمون(ملك فرنسا يكلف رمسيا : م11/04/1830
  . ضد اجلزائر

دي لويس (الفرنسي للجزائر  عسكريالقائد بداية حكم ال :هـ11/1245=م17/05/1830
لويس أوغست فكتور دي (هو  ).Louis de Ghaisne DE BOURMONT) (رمونغيسن دي بو

يف مقاطعة فريين عني وزيرا للحربية  1773سبتمرب  2ولد يف ). الكونت دي بورمون(امللقب بـ) شاز
احلملة العسكرية ملهمة قيادة ) Charle X) (شارل العاشر(امللك  م، بعد أن اختاره23/05/1825يف 

  . ، لكونه صاحب جتربة يف امليدان العسكريالفرنسية على اجلزائر

على اجلزائر؛  حررت احلكومة الفرنسية وثيقـتني لتربير محلتها: هـ11/1245=م05/1830
ستهدف تأديب الوثيقة األوىل موجهة للدول األوربية، والثانية للشعب اجلزائري، تعلن فيها أن محلتها ت

  . العثمانيني وحترير اجلزائريني من سيطرم

                                                 
 .م1980 ،1ط ،دار البعث ،حيي بوعزيز، ثوراث اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، قسنطينة: انظر 1
م، اجلزائر، ديوان املطبوعات 1914-1830سياسية جزائرية يف القرن التاشع عشر نصوص  ،مجال قنان. د 2

  296-295 صم، 1993اجلامعية، 
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احلملة الفرنسية جتاه الشواطئ اجلزائرية من ميناء  انطلقت: هـ11/1245=م25/05/1830
) Boutin(، وقد وضعت خطة احلملة وفق ما رمسه املهندس العسكري اخلبري بوتان )Toulon(طولون 
. للتجسس عليها بطلب من اإلمرباطور نابليون بونابرتم 1808جاء إىل اجلزائر عام كان قد الذي 

فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنراال،  3رجل موزعني على  37.000كان تعداد احلملة حوايل و
  .مدفعا 112سفينة عليها  675حتملهم 

وشرعت يف ، )سيدي فرج(إىل شاطئ الفرنسية وصلت احلملة  :هـ12/1245=م13/06/1830
  .اليوم املوايل مباشرة عملية اإلنزال يف

 )سيدي(القوات الفرنسية تقوم بعملية إنزال على شاطئ  :هـ22/12/1245=م14/06/1830
وقد اختار الفرنسيون هذا املوقع حلرصهم على مباغته مدينة اجلزائر باهلجوم عليها . غرب العاصمة، فرج

 كان اجليش .ساطيل الغازيةبرا، نظرا لصعوبة احتالهلا من البحر، فقد صمدت طيلة قرون أمام األ
ألف جندي من املشاة واخليالة، مزودين بأحدث أدوات احلرب، وأسطوال يتكون  40يضم الفرنسي 

وناقالت  ،ما بني سفن حربية ؛قطعة حبرية )675( شاركت يف احلملة حنو ؛ إذسفينة 700من 
حتت قيادة وزير احلربية ه احلملة وكانت هذ. وهي بداية احتالل فرنسا اجلزائر .والعتاد ،واملؤن ،للجنود

، ألف عسكري )64.000(يف جيش قوامه  )دوبري(األمريال وقائد أسطوله  ،)دي بورمون( املاريشال
مبجرد أن وطأت اجليوش الفرنسية أرض الوطن، و. 1)شارل آندري جوليان(حسب  )37.000(أو 

ضه، قائما إىل جهاد نادت إليه هب الشعب اجلزائري الرافض للسيطرة األجنبية إىل الدفاع عن أر
تركزت املقاومة اجلزائرية يف البداية على حماولة وقف و .احلكومة املركزية، وطبقة العلماء واألعيان
لكن معظم هذه احملاوالت باءت بالفشل نظرا لعدم توازن . عمليات االحتالل، وضمان بقاء الدولة

سية املنظمة اليت ظلت تتزايد وتتضاعف لديها القوي، وتشتت الثورات جغرافيا أمام اجليوش الفرن
2اإلمدادات

وقد استمر صمود اجلزائريني طوال فترة الغزو متمثال يف مقاومات شعبية تواصلت طيلة  .
حسبما  ،3)2.000( لم يكن يتعدىفاجليش اجلزائري أما . القرن التاسع عشر إىل بداية القرن العشرين

بول ( فيما يذهب أحد مقرري احلملة الفرنسية على اجلزائر ،)زهارالاحلاج أمحد الشريف (يذكر 
ت ، حت)50.000(و) 40.000(ما بني  إىل تصحيح العدد بنحو) Paul GAFFAREL) (غافاريل

                                                 
  17، ص 1992املؤسسة الوطنية للكتاب، ، اجلزائر، 1، ق1ج ،أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية. د 1
 ،2 ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعاجلزائر، بداية االحتالل،  أبو القاسم سعد اهللا، حماضرات يف تاريخ اجلزائر 2

  .42-23، ص م1982
، )م1830-1754( زهارالأمحد الشريف نقيب أشراف اجلزائر، احلاج  زهار، مذكراتالاحلاج أمحد الشريف  3

  :نظروا. 171 صم، 1974حتقيق أمحد توفيق املدين، اجلزائر، 
Voir: Paul GAFFAREL, L'Algérie; Histoire, Conquête et Colonisation, Librairie de Firmin 

Didot et Cie, Paris, 1883, 708p 
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 هجيشو ،، الذي كان فارسا شجاعا لكنه غري قادر)اآلغا إبراهيم( ؛أخ الداي ، ابنقيادة آغا العسكر
إىل حد مل يوزع على قواته  وجاهال ،حلملة مبثل هذه القوة هيأمغري ا يكفي، ومسلح مبمنظم، وال غري 

يف حماربة فرنسا بدون مؤن  تهرغب، مع سوى خراطيش قليلة معتقدا أن كل خرطوشة ستصيب هدفها
، بل جندي )300( سوى أنه مل يكن حتت تصرف اآلغافيذكر  )محدان خوجة(أما . 1وال شعري للخيل

، الذي جاء )باي قسنطينة(ومل يكن مع . 2)د الشريف زهاراحلاج أمح(فقط حسب شهادة ) 70(
كل ثالث سنوات، إال عددا قليال من العساكر، يقومها احلاج أمحد ، حسب العادة )شولدنا(ليدفع 

بعد أن ترك البقية  ،ه مل يأت مستعدا خلوض معركةأن ، على أساس3جندي) 100(ـالشريف زهار ب
حصل من ، إذ فرنسا تمن الداي الذي كان على علم مسبق بنيابأمر  ،)عنابة(ـمن عساكره مرابطة ب

حسب  ،وخمططهه، وتارخي ،على كل املعلومات اخلاصة مبكان اإلنزال، )ينيالطامل(واسيس بعض اجل
مقاومة منظمة يف مستوي أمهية ال الحتالل بلة احوعليه، فكل الظروف كانت مت .4شهادة أمحد باي

رك األمر للمقاومة الشعبية اليت دافعت ببسالة وت .5ادعة يف حوض املتوسطالقوة الركثريا ما كان هو بلد 
فكل طية على األرض، كانت ختفي خلفها أمواجا من العرب الذين كانوا « .على املدينة وحصوا

   .6حسب شهادة أحد مقرري احلملة، »يفتحون النريان احلارقة على قواتنا
حكم الدايات ه، وبه انتهى زائر اتفاقية استسالمتوقيع داي اجل :هـ01/1246=م05/07/1830
وكل احلصون التابعة  ،بتسليم القصبة »معاهدة االستسالم« تقضوقد . على احلكم ادايا توالو )18(

إىل أية جهة  ،بثرواته )للداي وعائلته(وإعطاء حق االنسحاب  .للقوات الفرنسية ،مع امليناء ،للعاصمة
 األفراد امليليشي هامع إعطاء الضمانات نفس ،القائد العام للجيش الفرنسي البقاء حتت محاية أو ،خيتارها
، وال من من حرية السكانشيء  سولن مي .حرة) الديانة احملمدية(ببقاء ) فرنسا( تتعهدو. التركية
ويتعهد القائد العام بشرفه على احترام . ماصناعال من و ،جتارمال من و ،ممتلكامال من و ،ديانتهم
7ذلك

ولن  ،أن تقاليد اجلزائريني ستحترم«بعد ذلك متعهدا ) PÉLISSIER( ويضيف احلاكم العام .
بند  ابعد ذلك، ما عد تحترما، لكن ال شيء من هذه البنود »يدخل أي عسكري واحد إىل املساجد

ارة اليهودية مدينة التج(اإليطالية ) ليفورنو(ختار مدينة اللداي وإدارته يف اختيار منفاه، حيث  حالسما

                                                 
م، ص 1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مذكرات، ترمجة حممد العريب الزبريي، اجلزائر، ، احلاج أمحد باي 1
17  

   171 ص، مرجع سابق، احلاج أمحد الشريف زهار 2
  300 بق، صاسمرجع ، مجال قنان. د 3

4 Voir: Paul GAFFAREL, Op. Cit., p. 71 
عبد . م، نقله عن التركية د1847-1827، السياسة العثمانية جتاه االحتالل الفرنسي للجزائر كورانأرجوند . د 5

  .68م، ص 1974، 2اجلليل التميمي، تونس، مؤسسة التميمي، ط 
  304-303 ص، مرجع سابق، مجال قنان. د 6

7 Voir: Paul GAFFAREL, Op. Cit., p. 85 
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، ليغري 1فرنك )30.000(، ويطلب أمواله املقدرة بـ)واألصل العرقي ليهود اجلزائر، اجليل الثالث
   ).Napoli) (نابويل(مكان منفاه باجتاه 

يهود عامية فرنسية أطلقها  حتت هتافاتاجلزائر العاصمة دخل اجليش الفرنسي  :هـ1246=م1830
، الذين راحوا يعوضون خدمام على الفرنسيني ،Viva les Franchais» «2)حييا الفرنسيون( اجلزائر

السكان اجلزائريني، قبل عملية ب اخلزينة، وحىت يف أن يكونوا هلم عيونا وأدلة على املقاومني من 
بأن اليهوديني  ،)عند االحتالل(نقال عن األخبار املتناقلة يف عصره  ،)ESQUIER(ذكر يو. 3بعدها

، مها اللذان دال القيادة العسكرية الفرنسية على مكان كنوز الداي (DURAN)) دوران(و )بكري(
، على جزء منها قبل حتويل الباقي اليت اشترك الضباط واجلنود الفرنسيون يف بها والسطو وأموال الدولة

  .إىل فرنسا، قيمة عالية ذو وهو
ى اجلزائر حتركها األزمة املالية بقدر ما كانت احلملة الفرنسية عل :4ب اخلزينة :هـ1246=م1830

املالية واالقتصادية املتنامية، مع ما جنم عن ذلك من صراعات وأحداث اجتماعية، بقدر ما كانت اخلزينة 
اجلزائرية، إىل جانب البالد بأكملها، هي امللجأ األوحد لسد ثغرة كربى يف امليزان املايل لفرنسا 

إن ما كتبه . م1830مليون فرنك سنة  )50(ما يفوق  وإذا كانت اخلزينة اجلزائرية حتوي .االحتاللية
عند ) دي بورمون(بلغ الذي استويل عليه جليش الفرنسي، يذهب باجتاه التقليل من ضخامة املامقررو 

ضد ، »نفقات احلرب«احلملة، وإخضاع املبلغ العام حلساب مصون يكفي على أكثر تقدير لتغطية 
قد قيم مقدار ما ) اخلزندار(مني العام للخزينة األ، فإن )Paul GAFFAREL( فحسب املقرر. اجلزائر

، فإن هغري أنه حسب املصدر نفس. مليون فرنك )80(احتوت عليه اخلزينة من ودائع وأموال بـ
الرقم  مليون فرنك فقط، وهو )50(قد قيمها بـ) FIRINO( املقتصد املايل العام للجيش الفرنسي

قد أخذ يف احلسبان ) دي بورمون(ألن ؛ فيما يبدو )اسم سعد اهللاأبو الق. د(الذي اعتمد عليه  هنفس
كتعويضات عن «) شارل العاشر( مليون فرنك مللك فرنسا )50(قرر إرسال و. 5التقييم األول

، حسب ىاجليش الفرنسي، والبقية على اللفيف األجنيب، مما أد ىفرنك عل )مليوين(وتوزيع  ،»احلرب
. وحجمها» الغنائم«على طريقة توزيع  احتجاجارفض داخل اجليش ، إىل بروز حركة هاملصدر نفس

كلغ من الذهب ) 212 .7[( :يةتخلصت إىل األرقام اآل »جلنة حتقيق«هذا التمرد، دفع إىل تشكيل 
: اموع[فصار ]. فرنك )915000. 23(كلغ فضة  )704 .108[(، و]فرنك )678000. 24(
) 3[( :ضف إىل ذلك ما يعادلأ. 6]يون فرنك لفرنسامل )43(أرسل منها . فرنك )683000. 48(

                                                 
1 Voir: Paul GAFFAREL, Op. Cit., p. 90-91 

   20 ص، اجلزائر، دار األمة، د ت، هؤالء اهولون؛ يهود اجلزائرفوزي سعد اهللا،  2
   .209 صم، 1985دمشق، جامعة  ، غري منشورة،حممد دادة، اليهود يف اجلزائر يف العهد العثماين، رسالة ماجستري 3

209.   
4 Ch.-A. JULIEN, Op. Cit., t 1, p. 57. 
5 Voir: PAUL GAFFAREL, Op. Cit., p. 92 
6 Voir: Paul GAFFAREL, Op. Cit., p. 94. 
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. ]مليون فرنك )55( :اموع]. [ماليني فرنك من قذائف الربونز) 4[(، و]ماليني فرنك من الصوف
اليت كانت تغص ا خزانات  ،والنحاس ،والرصاص ،والشمع ،كميات اجللود«وهذا دون حساب 

  .1»بالإضافة إىل ذخائر القمح والكتان واحل. الدولة
 جلزائرا اعرب لفرنسا عن امتنانه جتاه احتالهلي) ROOSEVELT( )روزفلت( :هـ1246=م1830
كانت و. 2»بالقضاء على هؤالء القراصنة قد خدمتهم كل األمم املتحضرة) لفرنسا(ألنكم « :بقوله

ة مع وقد كانت عالقات الواليات املتحدة األمريكي). % 45( نسبة األمية يف فرنسا وقتها تعادل
وهنأت كل من روسية وهولندا والدول ).م1776(اجلزائر حسنة منذ قيام الثورة األمريكية عام 

وميكن القول أن كل دول أوربة باستثناء انكلترة ". اخلدمة اليت أدا إلنسانية"اإليطالية فرنسا على 
وقبل مترنيخ األمر ). عش القرصنة(أعربت عن رضائها وابتهاجها باحتالل اجلزائر، وحتطيم ما أمسته بـ

أما انكلترا فإا مل ختف قلقها من ذلك، . الواقع، واكتغى السلطان العاجز برفع احتجاج أفالطوين
وكتب السفري االنكليزي إلبال يةلنياك معربا عن اعتقاده أن الوعود اليت قطعت بشأن أهداف احلملة 

  .3واالحتالل تقتصر على االنتقام للشرف الوطين، وأا ال تبغي التوسع
 ،واجلزائر العاصمة ،وهرانيقرر بسط توسعه إىل مدن؛  االحتالل الفرنسي :هـ1246=م1830
  .4وعنابة
وقال . »جان دارك«على منت فرقاطة رج منها اجلزائر خيداي  :هـ01/1246=م10/07/1830

    5".ول آمالهملا ناداه املدفع أسرع إىل إجابته، وكان األمان على ماله أ: "فيه ابن أيب الضياف
. خبروجهم من اجلزائر )اجلزائرداي (ون يتبع )علوج الوجاق( :هـ01/1246=م11/07/1830

  .6مدفعي) 891(من بينهم  )5092(كان عددهم 
أن يعترف مبلك فرنسا ) مصطفى بومزراق(قبِل باي التيطري  :هـ01/1246=م12/07/1830

ووقع وثيقة بذلك، وتلقى . ه، وأن يدفع له اللزمةسيدا له، وأن يكون وفيا له، وأن خيدمه ضد كل أعدائ
) املدية(مدينة ) كلوزيل(ولكنه ما لبث أن رفض التبعية لفرنسا، ودخل عليه . تعيينه بايا للتيطري

  .بايا جديدا) مصطفى بن احلاج عمر(فاستسلم، وعني بدال منه التاجر 
  .7مقاومة شرسة فتفشلمحلة فرنسية الحتالل البليدة تلقى  :هـ02/1246=م23/07/1830

                                                 
  21 بق، صاسمرجع أبوالقاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية، . د 1
  .املرجع نفسه، والصفحة ذااالقاسم سعد اهللا،  أبو. د 2
  162- 161م، ص1984، 2ارس اجلزائر؛ األمري عبد القادر، دمشق، دار طالس، ط مصطفى طالس، ف 3
  .م1962أمحد زكي، كيف دخل الفرنسيون اجلزائر، تقدمي صالح الدين املنجد، بريوت، دار الثقافة، : انظر 4
  .168 ، ص3م، ج1963، .ن. ابن أيب الضياف، إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، تونس، د 5
   229 ص، بقاسمرجع فوزي سعد اهللا،  6

7 Abderrahim Taleb BENDIAB, Op. Cit., p. 1 
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عقد رؤساء القبائل يف منطقة اجلزائر مؤمترا يف برج مانتسيفو  :هـ02/1246=م23/07/1830
  .، وذلك لتحديد موقفهم من املقاومة، وقد شجعتهم هزمية الفرنسيني يف البليدة)غرب رأس ماتيفو(
إليها،  ضمري )2500(ل وآخرها بدخ عنامتألت املستشفيات  :هـ02/1246=م24/07/1830
أعمال ختريبية حول مدينة الفرنسيون من اجلنود  هارتكببسبب ما ، 1انتشار األمراض واألوبئةبعد 
بتخريب  قامواو. هدموا سواقي املياه إليراد دوامو. ثقبوا أنابيب املياه مللء أوانيهم منها؛ إذ اجلزائر

إضافة إىل تسببهم يف تفجري خمزن من أجل إيقاد النار،  وقطع أشجار احلدائق ،)الفيالت(األحواش 
 املتصرف، حسب شهادة التخريب الفرنسي وبه لألموال اخلاصة والعامةهذا كل وقد ش .للبارود

)DINIER) (الرببرية( أوىل املظاهركانت هذه : "تهشهاديف ) نبول أزا(املؤرخ الفرنسي  وقال). دينيي( 
   .2"»الباربار«يف بالد 
) حسان(دخلت القوات الفرنسية وهران بعدما أعلن هلم بايها  :هـ02/1246=م13/08/1830

عن استعداده لتسليم املدينة، إذا كان بإمكانه االنتقال مع أسرته وثروته وأعوانه إىل آسيا الصغرى، 
فوافق الفرنسيون على السماح له بالسفر إىل أي مكان يريد، أو البقاء يف منصبه، مث تسلم الفرنسيون 

  .ورفضت قبائل وهران طاعته. بري، ووقع الباي حسان وثيقة التبعيةحصن املرسى الك
يصدر قرارا ملصادرة كل أمالك الدايات والبايات ) كلوزيل(: هـ03/1246=م08/09/1830

وأراضي األتراك اجلزائريني املنحدرين من أصول وأمالك األتراك املرحلني، واألمالك العثمانية والتركية، 
 ،األراضي األمرييةفية التابعة لوقف احلرمني مكة واملدينة، ووقف األندلسيني، وواألمالك الوق ،تركية

شجعت فرنسا األوربيني على و. وهو ما أثار احتجاج املفتني والعلماء .على أا أمالك للدولة الفرنسية
دهم قوانني وقرارت تساعهلم عندها وحررت  .االستيطان واالستيالء على أراضي اجلزائريني املسلمني

  .3على حتقيق ذلك
 ).كلوزيل(إنشاء ميليشيا حملية بالعاصمة على يد  :هـ07/1246=م24/12/1830

  ).أمحد باي(إصدار أمر مبصادرة كل أمالك  :هـ07/1246=م31/12/1830
ووهران . يأمر باحتالل املرسى الكبري بوهران) اجلنرال كلوزيل( :هـ07/1246=م12/1830/

  .شخصا 250ا من القوات الغازية، ومل جيد فيها الفرنسيون سوى بقيت خالية بسبب هروب أهله

                                                 
1 Voir: Abbé BURZET, Histoire des désastres de l’Algérie 1866-1868 ; Sauterelles, 
Tremblement de Terre, Choléra, Famine, Alger, 1869. 

  23 ص ابق،مرجع س ،ية اجلزائريةالقاسم سعد اهللا، احلركة الوطن أبو. د 2
، 1شريف الدشوين، بريوت، دار ابن خلدون، ط . د: اهلند واجلزائر، تعريب وتقدمي حولكارل ماركس،  3

  115م، ص 1980
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 )أمحد باي(مقاومة وبداية . 1السياسية )محدان بن عثمان خوجة(مقاومة بداية  :هـ1246=م1830
 .2م1840اللتني انتهتا عام  بالشرق اجلزائري

ا على حاكما جديد) موال عبد الرمحن(عني السلطان املغريب  :هـ03/1247=م16/08/1831
  .تلمسان ملا رأوا االحتالل) حضر(، بعد طلب ووجه له جتار )الشريف حممد بلحمري(تلمسان، هو 

  ).اجلنرال كلوزيل(غادر التونسيون وهران بعدما غدر م   :هـ03/1247=م22/08/1831
حاكم تلمسان التابع مللك ) الشريف حممد بلحمري(: هـ05/1247=م08-22/10/1831

  .رنسيني يف وهران، حماوال االستيالء عليها، لكنه فشلاملغرب حياصر الف
) Zouaves(اجليش الفرنسي قوات خاصة من املرتزقة احملليني مساهم شكل  :هـ1247=م1831

 ،زاهيةهم العسكرية الالبسعرفوا مب. لقتالوخصصهم ل اجلزائر،مبنطقة زواوة برجال القبائل ألم من 
احلروب بني فرنسا يف و ،القرمحرب خالل  ،وقت الحق شجاعتهم يفبشهرة  ، مثقوة واواكتسب
  .3والنمسا

االستيالء على عنابة، مبساعدة مملوك هارب من تونس، امسه  :هـ10/1247=م03/1832/
 .يوسف، يقول فيه أمحد باي أنه يهودي األصل

. قرب احلراش باجلزائر العاصمة) قبيلة العوفية(إبادة : هـ10/1247=م06/04/1832
املستقرة عند وادي  )قبيلة العوفية(تعليمات إلبادة أفراد  )DE ROVIGO) (دي روفيقو(نرال اجل أعطى
ألنه أشتبه يف كوم قاموا بسلب أحد عمالء فرنسا يف منطقة الزيبان ؛ يف نومها ليال طوهي تغ، احلراش
 اللصيب والعجوز وفقامت اجليوش بعملية إبادة مجاعية مل متيز فيها بني ا. )فرحات بن السعيد(املدعو 

وعاد اجليش الفرنسي إىل العاصمة وهو . ضحية )12.000(ـوقدر عدد الضحايا ب. الرجال والنساء
حيمل رؤوس اجلزائريني على الرماح، فباع قطيع القبيلة إىل قنصل الدمنارك وعرض حلي وجواهر 

   .مع كل ما ألتصق ا من بقايا اللحم البشري )باب عزون(يف   للبيع  الضحايا
  . سنة 25، وعمره 4األمري عبد القادر مبايعة :هـ06/1248=م22/11/1832

. م1847سنة، وانتهت عام  16ت اماألمري عبد القادر اليت د بداية مقاومة :هـ1248=م1832
فرنسا بسلطته على  ت لهعترفا حيث، وتلمسان ،ومعسكر ،ومليانة ،وبسكرة ،من املدية ومشلت كال

                                                 
العريب الزبريي، اجلزائر، الشركة الزكنية للنشر والتوزيع، . خوجة، املرآة، تقدمي وتعريب وحتقيق د عثمانمحدان بن  1

  .268-247م، ص 1975
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعاجلزائر، حممد العريب الزبريي، مذكرات أمحد باي ومحدان خوجة وبوضربة، : انظر 2

  م1981، 2 ط
3 Emmanuel FOUQUET, Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Paris, 2000 

  147م، ص 1964األمري عبد القادر، بريوت، حممد بن عبد القادر اجلزائري، حتفة الزائر يف تاريخ اجلزائر و  4
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مؤسس أول دولة هو األمري عبد القادر و. اجلزائرية الذين ميثالن ميالد الدولةالوسط والشرق اجلزائري 
  .جزائرية عصرية

) دمييشال) (DESMICHELS(اجلنرال  بنيمعاهدة عقد  :هـ06/10/1249=م26/02/1834
ويقضي بندها الثاين باحترام ديانة . 1، وهي أول معاهدة بينهما)األمري عبد القادر(الفرنسيني وعن 
وال تعترف هذه املعاهدة لفرنسا سوى باحتالهلا مدينيت . سلمني، وحقهم يف ممارسة شعائرهم الدينيةامل

  .وهران ومستغامن وحدمها
  .عبد القادر يصل إىل مشارف العاصمة األمريجيش  :هـ12/1250=م04/1835/
رنسية اليت الف القواتعبد القادر القادمة من سيق، مع  األمريمعركة بني طالئع  :م26/06/1835

من جند املشاة، وفرقة من قناصي أفريقيا، وأربع قطع ) 5.000(يف ) Trézel) (تريزيل(يقودها 
  . مدفعية، وعشرين عربة إمداد ومتوين، ومستشفى ميدان عادي

، اليت هي )املقطع(معركة  يف الفرنسية القوات علىعبد القادر  األمري انتصار حققه: م28/06/1835
إىل  دولته نفوذ توسيع من ومتكن. النظامية احلرب أسلوب ينتهج بسبب أنه كان أشهر معاركة له،

  .سباو ووادي واملدية مليانة غاية إىل قواته ووصلت الوسط، مناطق من العديد
حىت تكون عاصمة ) تاقدمت(األمري عبد القادر يضع احلجر األساس لبناء مدينة  :م05/1836/

  . ومانيا خربه الصراع بني حكام القريوان وفاسوقد كانت من قيل أثرا ر. إلمارته
  .معركة تافنة بني األمري عبد القادر والقوات الفرنسية :م04/1836/
فرق عسكرية، وشرعوا يف جتديد  3يصل إىل تافنة على رأس ) اجلنرال كلوزيل(: م06/06/1836

  .حماولتهم فتح طريق إىل تلمسان بالقوة فنجحوا
تنتصر على جيش األمري ) BUGEAUD) (بيجو توماس(ال الفرنسي قوات اجلنر :م06/07/1836

   ).الزقاق/ سكاك( رقرب  عبد القادر
  .2)أمحد بوضربة(و) محدان خوجة(نفي  :م30/09/1836
  .قوات اجلنرال كلوزيل تفشل عن اقتحام قسنطينة :م22/11/1836

  .سنة 12، ودامت ينةمشلت منطقة قسنطالعسكرية اليت ) أمحد باي(مقاومة بداية  :م1836
مداخيل أوقاف األندلسيني اجلزائريني تتدىن بصفة ملحوظة، بعد أن حلت سلطات االحتالل  :م1836

  . 3فردا) 71(املؤسسة املشرفة عليها، وصار ال يتمكن من االنتفاع ا سوى 
                                                 

  79-78شارل هنري تشرشل، مرجع سابق، ص   1
م، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1962- م1830أبو القاسم سعد اهللا، خالصة تاريخ اجلزائر؛ املقاومة والتحرير  2

  24م، ص 2007/هـ1428، 1ط 
األيبريي والوجود األندلسي باجلزائر، بريوت، دار الغرب ناصر الدين سعيدوين، دراسات أندلسية؛ مظاهر التأثري  3

  90م، ص 2003/هـ1424، 1اإلسالمي، ط 
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كبار، مؤمتر هربة االستشاري الذي عقده األمري عبد القادر مع شيوخ القبائل ال :م25/05/1837
  .وزعماء الفرسان العسكريني، وشيوخ املرابطني، وأعيان ااهدين يف إقليم وهران

على  )األمري عبد القادر(وقع  )اجلنرال بيجو(مبسعى من : هـ26/02/1253-م31/05/1837
العرب "وتنص املادة اخلامسة من املعاهدة على أن . توسيع قواعدهعدها اليت استطاع ب ةمعاهدة تافن

مني على األراضي الفرنسية هلم احلق يف ممارسة شعائرهم الدينية، وبناء املساجد، واتباع التعاليم املقي
  ". الدينية بإشراف قادم الروحيني

مبشاركة أكثر من ست جنراالت، لعبت فيها على قسنطينة، ثانية فرنسية محلة عسكرية  :م09/1837
عد باستسالمها، خول إىل املدينة لن يتحقق عن طريق املدفعية دورا هاما، إذ أدرك الفرنسيون أن الد

د أن مقاومة يب، وبذلك سقطت مدينة قسنطينة. والتسلل منها إىل الداخل ،إحداث ثغرات يف أسوارها
  . أمحد باي مل تنته بسقوط املدينة بل تواصلت

  .حتاصر مدينة قسنطينة) دامرميون(القوات الفرنسية بقيادة  :م06/10/1837
إذا كان النصارى ينقصهم : "حياول التفاوض مع أهل قسنطينة فيجيبوه) دامرميون( :م11/10/1837

فنحن ) Biscuit(البارود فنحن مستعدون على أن نرسله هلم، وإن كان ينقصهم كعك النواشف 
  ". مستعدون القتسامه معهم، ولكن ما دام فينا شخص واحد حي فإم لن يدخلوا قسنطينة

شارل ماري (عام الاكم ، واية حكم احل)La Place(ستيالء عل ساحة قسنطينة اال: م13/10/1837
بسبب مقتله، والتجاء الداي ) Charles-Marie Denys DE DAMRÉMONT) (دي دامرمون دونيس

) سيلفان شارل فايل(اجلنرال عام الاكم وبداية حكم احل. حسني إىل األوراس ليقود املقاومة من هناك
)Sylvain Charles VALÉE.(  ويتحدث)الوكيل العام ألسقف اجلزائر يف كتابه  )القس سوشيه
إنه يرغب أن : ")VALÉE) (فاليه(فيقول واصفاً اجلنرال الفرنسي " رسائل مفيدة ومشوقة عن اجلزائر"

. إنه يريد أن يضاعف من عدد الصلبان والكنائس يف اجلزائر .يستتب الدين املسيحي، وأن حيترمه اجلميع
الذي اختار أمجل مسجد يف  )املسيو فاليه(والي امللك يستطيع أن يفعل ما يشاء مع رجل مثل إن م

  1".قسنطينة ليجعل منه أمجل كنيسة يف املستوطنة
الشمال اجلزائري؛ من  2/3أى األمري عبد القادر تنظيم قواته، وبسط نفوذه على  :م09/1839/

احنسر الوجود الفرنسي يف اجلزائر العاصمة ووهران ويف و. جباية إىل تلمسان، ومن عني ماضي إىل تنس
  .جزء من بايلك قسنطينة

للمساحة اليت كانت السلطات الفرنسية تسميها ) Algérie(وزير احلربية مينح اسم  :م14/10/1839
بعد ) Possessions Françaises dans le Nord d’Afrique) (احليازات الفرنسية يف أفريقيا الشمالية(

حماورات يف تعدد "موجودة يف كتاب عنوانه ) Algérie(وقد كانت تسمية . اجلزائر العاصمة سقوط
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) فونتونيل(للكاتب ) م1686(صدر عام  ،)Entretiens sur la Pluralité des Mondes" (العوامل
)Bernard le Bovier de FONTENELLE) (1657-1757مع اللغوي الفرنسي )معضو ا ،
)Académie Française(1 .  
وكان . قوات األمري عبد القادر اجم املتيجة اليت بدأ املستوطنون باالستقرار ا: م20/10/1839
هؤالء املستوطنون ال ذمة هلم وال ضمري، جمبولون على الشجاعة ومغامرون، مولعون حبب املال، "

  .2"افانتشروا يف البالد كالبالء املستطري، متكالبني على بيع العقارات وشرائه
األمري عبد القادر يعلن احلرب من جديد على فرنسا بعد  :هـ11/01/1255-م18/11/1839

  .نقضها املعاهدات، وذلك ضمن رسالة وجهها إىل املاريشال فايل
21هدمت زاوية أهل األندلس اجلزائريني، الواقعة حبي القصبة، زنقة الزبدة، رقم  :م1841

، بعدما 3
فرنكا، ) 18734.20(يني ووصلت إىل أدىن مستوياا، إذ مل تتجاوز تضررت مداخيل أوقاف األندلس

  .4بسبب الدمار الذي حلقها وجاليتها على أيدي االحتالل
أمر ملكي بشأن نقل ملكية األرض الزراعية حبجة الشغور واملصلحة العامة، وتنظيم  :م01/10/1844

عن األوقاف، وإتاحة متليك أراضي أكثر ) وساحلب(، وإزالة صفة 5احلالة الناجتة عن املعامالت العقارية
إن الغالبية العظمى من مشتري األرض الفرنسيني ): "كارل ماركس(قال فيه . للدولة وللمستوطنني

لقد كانوا يضاربون فقط يف حجم ضيق بإعادة بيع . اخلاصني مل خيطر على باهلم األخذ مبهنة الزراعة
جعلت ) القانون اإلسالمي(ية اليت عن طريق تشويه تفسري تعلن نفس احلكومة البورجواز(...) األرض 

ال ميكن اهلجوم على فعل يقضي بتحويل امللكية غري ’من نفسها املالك الوحيد لألرض اجلزائرية، بأنه 
املنقولة برضاء مواطن جزائري، حىت ولو باع أرضا ال ختصه، ملصلحة أوريب، حتت حجة أن األشياء غري 

خبالف مصلحة املستوطنني، كانت تلك . ‘للتخلي حسب نص القانون اإلسالمياملنقولة غري قابلة 
  . 6"احلكومة دف إىل؛ إضعاف السكان التابعني هلا عن طريق حتطيم الوجود القبلي اجلماعي

                                                 
1 Dictionnaire Usuel Quillet-Flammarion par le Texte et par l’Image, Paris, Quillet-Flammarion, 

1963, p. 617 
   .95م، ص 1962، نقله إىل العربية أبو بكر رحال، املغرب، احملمدية، فرحات عباس، ليل االستعمار 2

3 Notes Historiques su les Mosquées et Autres Edifices Religieux d’Alger, in: Revue Africaine, 
1856-1860, pp. 43-74. 
Et: Jamal AL-AHMAR, Les Andalous d’Algérie; un cas Comateux ou une Cause Oubliée, 

Disponible le 12/12/2006, sur le site: www.hoggar.org    
ناصر الدين سعيدوين، الوقف ومكانته يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية باجلزائر أواخر العهد العثماين  4

اجلزائر، املؤسسة  دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر؛ العهد العثماين،: وأوائل االحتالل الفرنسي، ضمن كتاب
  . 161م، ص 1984الوطنية للكتاب، 
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صدور قرار خيضع األوقاف اجلزائرية واألندلسية بكل أنواعها وأشكاهلا للمعامالت  :م10/1844/
  .صفة املناعة التجارية، ويرتع عنها

لقد "قائال؛ جبرميته ) CAVAIGNAC( )كفينياك(يعترف اجلنرال و). بين صبيح(إبادة قبيلة  :م1844
محلنا قبيلة أوالد  مث كدسوها عند مدخل املغارة اليت ،توىل اجلنود مجع كميات هائلة من أنواع احلطب

 النريان وأخذت ساء أضرمتويف امل .بكل ما متلك من متاع وحيوانات ،صبيح على اللجوء إليها
  ."االحتياطات كي ال يتمكن أي كان من اخلروج منها

خنقا بالدخان يف مغارات جلأوا إليها، على يد   )أوالد رياح(إبادة قبيلة : م05-19/06/1845
  . وقد رقته سلطته على إثرها إىل رتبة جنرال، )PÉLISSIER) (العقيد بيليسيي(

ر يلتجئ إىل املغرب، لكنه وجد حلفاءه السابقني قد انقلبوا عليه فعاد األمري عبد القاد :م07/1845/
  .1إىل اجلزائر

بين (يف مغارة قرب ) سانت أرنو(شخص حرقا على يد ) 500(إبادة مجاعية لـ :م08/08/1845
  . بنواحي شرشال) مناصر
  .ينتصر يف معركة سيدي ابراهيم) ري عبد القادراألم( :م23-25/09/1845
ملواجهة املقاومة واهلبات الشعبية عمدت السلطات الفرنسية إىل إصدار قانون  :م13/10/1845

حجز األراضي، وجعلت حمصورا يف سببني؛ السبب األول هو األعمال العدائية ضد الفرنسيني أو ضد 
  .إخالء املكان لاللتحاق بالعدووالسبب الثاين هو . القبائل اخلاضعة لفرنسا

  .م1850، اليت ستنتهي عام بوزيان والزيبان بقيادة الشيخ 2مقاومة واحات الزعاطشةبداية  :م1845
 والونشريس بالشلف )بومعزة(امللقب  )حممد بن عبد اهللا(بداية مقاومة الشيخ  :هـ1261-م1845

  .3سنوات 3دامت . واحلضنة والتيطري
ولكن . أعلن حرمة امللكية اخلاصة): "كارل ماركس(قال فيه . امللكيةقانون : م02/07/1846

بل أينما ) القانون املدين(احلكومة الفرنسية احتفظت حبق املصادرة، ليس فقط يف احلاالت اليت يشملها 

                                                 
، 64، جملة الثقافة، ع 1حيىي بوعزيز، اجلديد يف عالقة األمري عبد القادر مع أسبانيا وحكامها العسكريني مبليلة، ح  1

، سبتمرب 65احللقة الثانية من املقال، يف الة نفسها، ع و. 24-13م، ص ص 1981أوت -جويلية
  .33-14م، ص ص 1981

، 12-11، جملة الدراسات التارخيية، جامعة اجلزائر، معهد التاريخ، العدد املزدوج "ثورة الزعاطشة"إبراهيم مياسي،  2
  100-87م، ص 2000=هـ1421

3 Voir: Ch.-l., RICHARD, Étude sur l’Insurrection au Dahra, 1845-1846, Alger, 1846, 207p. 
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كان هذا مطلوبا؛ من أجل تأسيس مستوطنات جديدة، أو توسيع القدمية، أو الدفاع يف حالة احلرب، 
  .1"مصلحة مالية تأذت من عدم زراعة هذه أو تلك القطعة من األرض بواسطة سيدهاأو من أجل 
  .2اجلزائريني بالوسط واجلنوب الشرقي )بن ناصر بن شهرة(مقاومة بداية  :م1846
   .يستسلم للقوات الفرنسية) خليفة بن سامل( :م17/02/1847
دامت . بالشلف واحلضنة والتيطري )ةبومعز(حممد بن عبد اهللا امللقب  اية مقاومة: م13/04/1847
  .سنوات 3
  . اية مقاومة أمحد باي، واستقراره بالعاصمة، حسب بعض الروايات :م05/06/1847
 م1832سنة؛ إذ بدأت عام  16ت اماليت د األمري عبد القادر انتهاء مقاومة :م23/12/1847

فرنسا بسلطته على  ت لهرفعتا حيث، من املدية وبسكرة ومليانة ومعسكر وتلمسان ومشلت كال
 احلرب، وسبب ذلك هو أن استمرار .اجلزائرية الوسط والشرق اجلزائري الذين ميثالن ميالد الدولة

 بدأ القادر، عبد األمري خاضها اليت املعارك وضخامة البالد، يف والسياسية 3االقتصادية األوضاع وتدهور
  .ملقاومته حد وضع من مفرا دجي مل حبيث اجلزائرية القوات صفوف يف يدب الوهن
  .Amboise(4) (أمبواز(األمري عبد القادر يؤخذ إىل سجن : م03/11/1848
). بو عمار(ومن أهم قادا بوزيان . واألوراس) بسكرة(ـب) الزعاطشة(مقاومة بداية  :م11/1848

  .ودامت عامني
 )أمحد باي( توجهسنة، إذ  12، ودامت مشلت منطقة قسنطينةاليت ) أمحد باي(مقاومة اية  :م1848

قل بعد ذلك وسجن يف قصره، ون ،واقـتيد إىل مدينة قسنطينة ،ألقي عليه القبضفإىل منطقة األوراس، 
 .بعد عامني من ذلك إىل العاصمة حيث تويف

) بسكرة(بـ مقاومة الزعاطشةواية . هجوم القوات الفرنسية على الزعاطشة :م11/1849//26
اجلرحى من  بتعليقا؛ ألهايل مجاعياالسلطات على إبادة فيها أقدمت . 2عامني  اليت دامت واألوراس

اجلنرال إذ أمر  امأسوية جدسرى وكانت اية األ. وحتديا للمقاومني ،نكاية م ،على النخيلقاتلني امل
الشيخ (رأس  ؛رؤوس ةرفع عليها ثالث ،بنصب مقصلة على باب معسكره) HERBILLON( )هريبيون(

مع اإلشارة  .)احلاج موسى الدرقاوي(ورأس  ،ورأس ابنه الذي مل يكن قد بلغ العشرين سنة ،)بوزيان

                                                 
  116كارل ماركس، مرجع سابق، ص  1
لدى بايات تونس ووزرائها لصاحل الثائرين الكبلويت وبن ناصر بن شهرة، جملة  القادرحيىي بوعزيز، تدخل األمري عبد  2

  .32- 23م،  ص ص 1977مجعية اجلغرافيا واآلثار، وهران، 
م، ترمجة 1962-1830سياسة التفكيك االقتصادي االجتماعي  ؛الفرنسي يف اجلزائراهلواري عدي، االستعمار  3

  م1983 ،1دار احلداثة، ط جوزف عبد اهللا، بريوت،
املهدي البوعبديل، أضواء على مذكرات األمري عبد القادر اليت أشرف على تسجيلها بقصر أمبواز، جملة األصالة، ع  4

  .12- 11م، ص ص 1975، اجلزائر، فيفري 23
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مل بعد ذلك إىل قسنطينة حيث إىل أن رأس بوزيان حم إىل عدد من رؤوس رفاقهض، مل بعد وح
  .سنوات مع أحد عشر رأسا آخر إىل املتحف األنتربولوجي بباريس حيث عرض

أن تتجه به إىل   منبدال ،لكن الباخرة الفرنسية، ضع السالحي د القادراألمري عب :م28/12/1849
نقلوه إىل غدراً، ونكثاً لبنود االتفاق، حيث ) فرنسا(ها األوامر لتحمله إىل يلإحيث يريد، صدرت 

فبقي بفرنسا، ) إقامة جربية(يف صيغة ) نفي(يف حالة ) قصر أمبواز(انتهوا به إىل ، و)بو(، مث إىل )تولون(
  .1)م1852(هناك إىل غاية 

النقيب ) (Capitaine BOCHER(وإبادا بأمر وتنفيد ) نارة(اهلجوم على قرية  :م05/01/1850
  .2، بسبب تأخرها عن دفع الضرائب املنهكة)بوشي

) سانت آرنو(جندي بقيادة اجلنرال ) 4000(إبادة أهل الوجلة باألوراس على يد  :م06/1850/
)SAINT-ARNAUD (3وى القصة بنفسه لزوجته يف إحدى رسائلهوقد ر.  
، ودفن يف مقربة عبد الرمحن الثعاليب، وسط بالعاصمةأسريا ) أمحد باي(تويف  :م30/08/1850

 .4إشاعات تفيد بانتحاره، وثد يكون ذلك يف احلقيقة قتل له داخل سجنه
                                                 

1 Voir: P. AZAN, L’Emir Abd El Kader, 1808-1883, Paris, 1925, 311p. 
2 Abbas AROUA, Reading Notes on French Colonial Massacres in Algeria, Translated by : J. 

Hamani-Auf der Maur, in: Abbas AROUA and All, An Inquiry into the Algerian 
Massacres, Geneva, Hoggar, 1999, p. 1044 

3 Henri ALLEG, La Guerre d’Algérie, Paris, Temps Actuels, 1981, Vol. 1, p. 66 
4 Mustapha Haddad, «El-Hadj Ahmed Bey. Notice biographique du dernier bey de 

Constantine », Cirta. Revue historique et sociologique, Institut des Sciences 
sociales, Université de Constantine, avril 1988, n° 10, 6e année, p. 5. HADDAD 
M., Étude des mouvements de résistance et d'opposition du Constantinois du premier 
quart du XXe, siècle, Thèse pour le doctorat du 3e cycle d'Histoire, Unité de Provence 
Aix Marseille, 1978. Marcel Émerit, « Les mémoires d'Ahmed », Revue africaine, t. 
XCIII, 1er-2ème trimestres 1949, p. 125. Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie 
contemporaine, conquête et colonisation, 1827-1871, Paris, P.U.F., 1964, p. 147. John 
Ruedy, Modern Algeria. The Origins and Development of a Nation, Bloomington, 
Indiana University Press, 2e éd. 2005 (1re éd. 1992), p. 61. Julia Clancy-Smith, Rebel and 
Saint. Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 
1800-1904), University of California Press, 1994, p. 298. Salah Ferkous, El Hadj Ahmed 
Bey, Constantine 1826-1850, Alger, O.P.U.,1985. Nasredine Guénifi, Ahmed Bey 
l’Algérien, livre 1, Alger, Éditions Alpha, 2008, 240 p. Marie-Hélène Martin, Le Petit 
Futé. Algérie, 2008, p. 338-339. Mohammed Harbi, article « Algérie »,dans Serge 
Cordellier dir., Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, Paris, La 
Découverte et Syros, 2000, 2e éd. 2002, p. 24 (1re éd. 2000). Info Soir, « Hadj Ahmed 
Bey. L’homme de la résistance », 29.10. 2006. L’Expression, « L’abîme creusé par nos 
fautes », 12.11. 2008. Jouffroy D’Eschavannes, « Chronique du mois. Septembre 
1851 », Revue de l’Orient, de l’Algérie et des colonies, Paris, 1851, t. X, p. 191. Docteur 
Guyon, Voyage d’Alger aux Ziban, l’ancienne Zebe en 1847, Alger, imprimerie du 
Gouvernement, 1852, p. 296. L. Louvet, article « Hadji-Ahmed », William Duckett 
dir., Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris, Firmin Didot, 2e éd., t. X, 
1861, p. 693. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, 
Larousse, t. IX, 1872, p. 14. E. Pellissier de Reynaud, Annales algériennes. Nouvelle 
édition revue, corrigée et continuée jusqu'à la chute d'Abd el-Kader, avec un appendice 
contenant le résumé de l'histoire de l'Algérie de 1848 à 1854 et divers mémoires et 
documents, Paris, Dumaine, Alger, Bastide, oct. 1854,  t. III , p. 313. Félix Mornand, Un 
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نت قد بدأت عام وكا بوزيان مقاومة واحات الزعاطشة والزيبان بقيادة الشيخانتهاء  :م1850
 .م1845
سنوات،  7اليت دامت  الشريف بوبغلة وفاطمة نسومر جبرجرة والقبائليت مقاومبداية  :م1851

  .1م1860وانتهت عام 
 .مصادرة كل أمالك املشاركني يف مقاومة واحة الزعاطشة :م26/02/1852
 .إىل باريس األمري عبد القادرسلطات االحتالل توافق على حتويل  :م30/10/1852
 .السماح لألمري عبد القادر مبغادرة فرنسا حنو تركيا: م21/12/1852

 3األغواطمقاومة بداية . 2سنوات 3، عرب الصحراءاألغواط بالتوسع الفرنسي يف بداية  :م1852
  .سنوات 3دامت  .وتقرت حتت قيادة الشريف حممد بن عبد اهللا بن سليمان

) ستانةاآل(إىل  )قصر أمبواز(من منفاه بـانتقل ، فعن األمري عبد القادر) القيود(رفعت  :م1852
  .وفاتهإىل غاية ) دمشق(ليستقر يف 
  ).ورقلة(التوسع الفرنسي يف : م1853
  ).بروسة(إطالق سراح األمري عبد القادر، وانتقاله إىل  :م1270-م1853
يف ه توسعوبداية . سنوات 3، يبلغ ايته بعد 4الصحراءب) األغواط(سي يف التوسع الفرن :م1854

 3دامت  .وتقرت حتت قيادة الشريف حممد بن عبد اهللا بن سليمان األغواطمقاومة واية ). تقرت(
  سنوات
عن ) Revue Africaine" (الة األفريقية"العدد األول من صدور : هـ1273=م10/1856
  .وتاله العدد الثاين بعد شهرين، أي يف ديسمرب من السنة نفسها ."ة اجلزائريةاجلمعية التارخيي"

  .1إىل دمشق )األمري عبد القادر(انتقال  :م1856

                                                                                                                                               
peu partout, Paris, Hachette, 1857, p. 237. E. Vayssettes, « L’histoire de Constantine sous 
la domination turque »,Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la 
province de Constantine, vol. XIII 1869, p. 619.  Charles Féraud, « Monographie du 
palais de Constantine », Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la 
province de Constantine, 1867, p. 1. Laurent-Charles Féraud, « Visite au palais de 
Constantine », Le Tour du monde, 1877, p. 256. Paul Gaffarel, L’Algérie : histoire, 
conquête et colonisation, rééd. Paris, Serre éditeur, 2004, p. 155-156. L’Akhbar, 
7.9.1851. Docteur Guyon, Voyage d’Alger aux Ziban, l’ancienne Zebe en 1847, Alger, 
imprimerie du Gouvernement, 1852, p. 292. Michel Levallois, Ismaÿl Urbain (1812-
1884). Une autre conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, p. 70. 
Ahmed Bey l’Algérien, Alger, Éditions Alpha, 2008, t. I., 240 p. 

1 Voir: Magali ZURCHER, La Pacification et l’Organisation de la Kabylie Orientale de 1838 à 
1870, Paris, 1948, 131p. 

2 Voir: N. LACROIX, Histoire de la Pénétration Saharienne, Alger, 1900. 
3 Voir: R. LE TOURNEAU, Occupation de Laghouat par les Français 1844-1852, Etudes 

Maghrébines, Paris, 1964, 26p. 
اهتمامات الفرنسيني يف جنوب اجلزائر والصحراء من خالل ما كتبوه ومن استفادم من طرق " ،عزيزحيىي بو  4

  .384- 357ص م، 1981يوليو ، 2، ع 3س ، لة البحوث التارخييةجم، "القوافل يف غزوها



              )م1962-م1830(املـجتمع اجلزائري من االحتالل إىل االستقالل : 3 ف
123  

  .2سنوات 7دامت  .)الشريف بوبغلة(و )نسومر اللة فاطمة(القبائل بقيادة  مقاومة اية :م1857
  .ت إىل أنغاد وتلمسان والغزواتمقاومة بين سناسن، يف منطقتهم، مث امتد :هـ1276=م1859

دلس، وتيزي : تعميم التنظيم القبلي القائم على األمناء وأمينهم إىل دوائر أخرى، هي :م11/1860/
  .   وزو، ودراع امليزان

 م1851اليت بدأت عام  جبرجرة والقبائل )فاطمة نسومر(و )الشريف بوبغلة(يت مقاومانتهاء  :م1860
  .3سنوات 5وقد دام العمل به . اتوس كونسولت حيول القبيلة إىل دوارقانون السين :م22/04/1863
ميعن يف ) Sénatus Consulte( )السيناتوس كونسولت(قانون آخر معدل من  :م23/05/1863

واهلدف من كل هذا هو توسيع االستيطان، . ويقضي بإنشاء مجاعة يف كل دوار. حتويل القبيلة إىل دوار
  .لكام، وخاصة األرضوتشجيع بيع األهايل ملمت

قانون يقضي بإنشاء مجاعة يف كل دوار، وخيوهلا صالحيات متثيل الدوار، وتسيري  :م07/1863/
ساكن،  1000عن  8من أعيان البلد؛ أي  12إىل  8وعددها من ). Les Communaux(املشاع 

  .ساكن 1500عن أكثر من  12و
  .إىل احلجزيارة األمري عبد القادر ملصر، ومنها ذهب  :م1863
سور وبواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، ، مقاومة أوالد سيدي الشيخبداية  :م1864

 تنتهسنوات، إذ مل  17دامت  .4ىسي لعلوأمحد بن محزة، والغزالن وتيارت بقيادة سليمان بن محزة، 
  .5م1881سوى عام 
  .م بعدها بزيارة قصرية لباريسوقا .عودة األمري عبد القادر إىل دمشق واستقراره فيها :م1864
مقاومة أوالد سيدي اإلدارة الفرنسية تطبق قرار املصادرة على املشاركني يف  :م13/03/1865
 .الشيخ
  .6ألف هكتار من األراضي املصادرة 100تقنيني االستيطان ببيع  :م01/09/1865

  .7تضرب األهايل جماعة :هـ1283=م1866

                                                                                                                                               
، ص 16-15م، الة التارخيية املغربية، تونس، ع 1860-1855عبد القادر بدمشق  األمريعبد اجلليل التميمي،  1

5-32.  
2 C. MARTIN, Histoire de l’Algérie Contemporaine 1830-1962, Paris, 1963, p. 55 
3 Jean MORIZOT, L’Aurès ou le Mythe de la Montagne Rebelle, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 

160. 
4 Voir: Lt.-Col. TRUMELET, Histoire de l’Insurrection des Ouled Sidi Cheikh de 1864 à 1880, 

Alger, 1884, 510p. 
سيدي الشيخ يف الصحراء اجلزائرية من  بأوالدني الروح القتالية لألولياء املعروف: الدين والسالح" بيتر فان سيفرز، 5

-46ص م، 1987يوليو ، 2، ع 10س ، جملة البحوث التارخيية، "القرن السادس عشر حىت التاسع عشر
70.  

6 Djilali SARI, La Dépossession des Fellahs:1830-1962, Alger, ENAL, 1987, 162p 
7 Voir: F. ABADIE, La famine en Algérie et les discours officiels, Paris, 1868. 
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جماعة تضرب األهايل، وسلطة االحتالل، املتسببة فيها، ال تقدم أية مساعدة،  :هـ1284=م1867
  .حسب ما أثبتته التحقيقات

جماعة تضرب األهايل، للعام الثالث على التوايل، وسلطة االحتالل، املتسببة  :هـ1286=م1869
  .وذهب ضحيتها قرابة نصف مليون شخص. التحقيقات فيها، ال تقدم أية مساعدة، حسب ما أثبتته

منح فيه اجلنسية لكل يهود اجلزائر،  .)B. CRÉMIEUX) (كرمييو(صدور مرسوم  :م08/01/1870
تابعني (مبا مينحهم كل احلقوق والواجبات اليت للفرنسيني وعليهم، بينما بقي األهايل املسلمون جمرد 

وصارت . هود وزن انتخايب، أما املسلمون فمحرومون من ذلكوصار للي). Sujets Français) (لفرنسا
هلم مكانة اقتصادية مما جعل املستوطنني الفرنسيني يثورون ضدهم، وبقوا يصرخون يف مظاهرام 

   ).A bas les Juifs" (فليسقط اليهود"قرن؛ ¾ ضدهم ملدة تزيد عن 
  .راينصدور قرار مصادرة كل أمالك احلاج حممد املق :م24/10/1870
  .مترد يف منطقة القبائل، ضد االحتالل :م06/11/1870

  .1صدور مرسوم إعادة تنظيم القضاء اإلسالمي :هـ1287=م1870
انتفاضة جنود الصباحيية الذين كانوا قد اخنرطوا يف صفوف القوات الفرنسية،  :هـ20/01/1871

 .وقد دامت عشرة أيام، وانتهت بنهاية الشهر ذاته
  .، بامليلية، ذوي األصول األندلسية)عائدون(ندالع مقاومة أوالد عيدون ا :م14/02/1871
  .2الباشاغا احلاج املقراين يهجم على برج بوعريريج: م14/03/1871

تيزي  ،بكل من برج بوعريريج، جمانة، سطيف )حممد املقراين احلاج(الباش آغا مقاومة بداية  :م1871
3احلضنة، وزالنسور الغ، وباتنةودراع امليزان، ووزو، 

  .4م1872عام دامت عامني إذ مل تنته سوى  .
ينضم إىل الشيخ عزيز بن الشيخ ) موالي الشقفة(امللقب بـ) بن أمحد احلسني(: م20/06/1871

رجل متدين، ظهر يف ) موالي الشقفة(و. ويدعم مقاومته، بعد أن كان أقام عالقات متينة معه احلداد،
محلت لواء املقاومة ضد العدو  من الشخصيات الثورية اجلزائرية اليت منطقة الشمال القسنطيين، وصار

  .5الفرنسي

                                                 
1 Voir: L. RINN, Régime Pénal de L’indigénat en Algérie, Alger, 1885, 104 p. Et: H. 

MARCHAND, Les Mariages Franco-Musulmans, Alger, 1954, 232 p.  
2 Youssef  NACIB, Chants Religieux du Djurdjura, Paris, Islam/Sindbad, 1988, p. 26. 
3 Voir: L. RINN, Histoire de l’Insurrection de 1871 en Algérie, Alger, Imprimerie Purdan, 1891, 

1891, 672p. 
م، جملة 1871جديدة عن موقف األمري عبد القادر والدولة العثمانية من الثوار املقرانيني عام  وثائقحيىي بوعزيز،  4

  . 233-223، ص 1978مرب ديس-، اجلزائر، نوفمرب39األصالة، ع 
5 Voir: A. RAMBAUD, L’Insurrection Algérienne de 1871, Nouvelle Revue, 1891. 



              )م1962-م1830(املـجتمع اجلزائري من االحتالل إىل االستقالل : 3 ف
125  

للمجاهدين يف منطقة  يقدم العون) موالي الشقفة(امللقب بـ) بن أمحد احلسني( :م04/07/1871
  .1الزواغة
موالي (امللقب بـ) بن أمحد احلسني(قوات االحتالل الفرنسي تلقي القبض على : م21/08/1871
  ).ةالشقف
 احلدود اجلزائرية املغربية توسيع نطاق السيطرة الفرنسية يف الصحراء الشمالية، وإنشاءبداية  :م1871

  .عام 35وقد دام هذا التوسيع . احلديثة
ومن  .سنة 41وقد دامت . اية املرحلة األوىل من االحتالل، حسب تقسيمات املؤرخني :م1871

 . سنة، إىل اية احلرب العاملية األوىل 48 هنا انطلقت املرحلة الثانية لتمتد عرب

  .2م1871اليت بدأت عام  حممد املقراين مقاومة احلاجانتهاء  :م1872
 .صدور قانون حملاربة احلرائق :م17/07/1874
 .يف اجلزائر" قانون األهايل"صدور  :هـ1291=م11/09/1874
  .3قسنطينة، وتنفذه فيه ب)الشريف بوشوشة(كم باملوت على السلطات الفرنسية حت: م29/06/1875
وقائدها . مقاومة العمري اليت مشلت واحة العمري، والزيبان، وقبيلة بوعزيد :م26/03/1876

  .أيام 3وقد دامت شهرا و. املرابك الشيخ حممد بن حيىي بن عياش
 سنوات وشهرا، حتت قيادة 3اندالع مقاومة األوراس اليت دامت  :هـ1293=م30/05/1876

احلمام، وأوالد ثاغة، وأوالد داود، وبين بوسليمان، وبين وجانة، وشكلت . حممد أمزيان بن عبد الرمحن
  .واللحالة
سنوات وشهرا، حتت قيادة حممد أمزيان بن  3اليت دامت قمع مقاومة األوراس  :م09/06/1879

. ين وجانة، واللحالةوشكلت احلمام، وأوالد ثاغة، وأوالد داود، وبين بوسليمان، وب. عبد الرمحن
اهدينومصادرة أمالك ا.  

وهو من ). الشيخ بوعمامة(ـ، املعروف ب)بن العريب بن تاج( مقاومة الشيخبداية  :م22/04/1881
، سعيدةوتيارت، ، وعني الصفراءمقاومته مناطق مشلت . الطريقة الصوفية السنوسية، الطيبية، الكرزازية

 3دامت  .، وتوات، وقورارة، ودلدول، وبين عباس، وكرزازحلعني صاوفرندة، وأحرار الشراقة، و
   .4سنوات
  .والشروع يف تطبيقه" قانون األهايل"نشر : م28/06/1881

                                                 
 ،اجلزائر ،55جملة الثقافة، عدد  االستعمار الفرنسي، ضدحيي بوعزيز، مظاهر املقاومة وروادها يف الشرق اجلزائري  1

  89م، ص 1980
  78املقراين واحلداد، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ت، ص م؛ دور عائليت 1871 ثورة حيي بوعزيز، 2

3 Voir: R.de MARGON, Insurrections dans la Province de Constantine de 1870 à 1880, Paris, 
1883, 211p. 

4 Voir: G.I. INNOCENTI, L’Insurrection du Sud Oranais en 1881, Paris, 1893, 134p. 
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سور وبواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري،  )أوالد سيدي الشيخ( مقاومة اية :م1881
سنوات، إذ بدأت  17دامت  .ىلسي لعوأمحد بن محزة، والغزالن وتيارت بقيادة سليمان بن محزة، 

  .م1864عام 
اليت تبعد  )دمر(يف قصره الكائن قرب ، سنة 76عن عمر  ،عبد القادرتويف األمري  :م26/05/1883

وغسله نزيله الشيخ عبد الرمحن عليش . يوما 25كلم، بعد أن مرض حنو  7عن دمشق مبسافة 
بنات،  6بنني، و 10وخلف . األموياألزهري، ومحل نعشه على األكتاف فصلي عليه يف اجلامع 

  .أمهات ولد 4وزوجة، و 
، مشلت عني الصفراءاليت ، املعروف بالشيخ بوعمامة )بن العريب بن تاج(مقاومة اية  :م05/1883/
  .1سنوات 3دامت  .عني صاحل، وسعيدةوتيارت، و

وعودة  .اجلربية األمري خالد اإلقامة ةترفع عن عائل سلطات االحتالل الفرنسية :هـ1314=م1896
  .األمري خالد إىل الكلية العسكرية الفرنسية، وخترجه برتبة مالزم، وتعيينه يف كتيبة فرنسية

منطقة عني التركي عمليات اقتتال بني اجلزائريني وقوات االحتالل يف اندالع  :م26/04/1901
وقد دامت شهرا . ن احلاج، على يد قبيلة الريفة، وبقيادة يعقوب ب)مارغريت آنذاك(التابعة ملليانة 

  .واحدا
) عني الترك(اقتتال بني قوات االحتالل واجلزائريني يف مليانة، بعد ردع سكان  :هـ1319=م1901

)Marguerite(و ،)عريوة..(  
) 96(انتهت بـ. القتالية بني قوات االحتالل واجلزائريني معركة تيت بتمنراست :م07/05/1902

مجال مهريا، واآلسلحة والذخائر، وجمموعة من القتلى يف الطرف  )91(شهيدا من التوارق، وخسارة 
  .املقابل
عني بسام، نتج عنها إجراءات اضطهادية جديدة اقتتال بني اجلزائريني وقوات االحتالل يف  :م1906

 ".منشورات شارل جونار"تعرف بـ

  .م1877 بدأت عام ، اليت)خمتار الشيخ محود بن(برئاسة وارق باهلقار طمقاومة الانتهاء  :م1912
. 2بقيادة األمري خالد) Jeunes Algériens( نياجلزائريان تأسيس حركة الشب :هـ1331=م1912
   .3مجعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا باجلزائر تأسيس
يوضع حتت الرقابة بعد أحداث . يف باريس بفرنسا" ائر الفتاةزاجل"يؤسس مجعية األمري خالد  :م1913

يلتحق إثرها بالعاصمة  .طلب عطلة دائمة، فيتحصل استثنائيا على عطلة ملدة ثالث سنواتاملغرب، وي
  ".نياجلزائري نالشبا"ويلتقي هناك بـ

                                                 
1 Voir: F. GRAULLE, L’Insurrection de Bou Ammama, Paris, 1905, 133p. 
2 Voir: Ph. MILLET, Les Jeunes Algériens, Paris, 1913. 
3 C. COLLOT et J-R. HENRY, Le mouvement National Algérien, Textes 1912-1954, 

Paris/Alger, L’Harmattan/OPU, 1978, 383p. 
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، )برييغو آنذاك(مشلت مناطق بين شقران، واحملمدية . اندالع القتال يف بين شقران :م21/09/1914
  .أشهر وأسبوعا 3دامت ...غريهاوسيدي دحو مبعسكر، وجماهر، والغرابة، وهاشم، وفليتة، و

  .1عمليات انتقامية من املشاركني يف مقاومة بين شقران :م07/1915/
  ".أرشيف الرببر"يف فرنسا، تأسيس  :م1915
  .األمري خالد يشترك يف احلرب العاملية :هـ1334=م1915

نشلة، وبريكة، وخ مشلت باتنة، وعني مليلة،. انتفاضة األوراس بقيادة بن علي بن نوي :م09/1916/
، ومروانة، وعني توتة، ودوار سغانة، وسوفيان، وجبال بالزمة، الد عوفوعني فكرون، وأو
  .2ودامت أقل من عام. ولوعاريف، ومستوة

  .3ووهران انتفاضة شعبية يف قسنطينة :م1916
ادة بقي، ورقلة، وميزاب، وجانتواهلقار، ، وبتاغيتوأهل الصحراء وارق تمقاومة البداية  :م1916

  .سنوات 4دامت و .)الشيخ أمود(
عماء من زإعالن اجلهاد يف عني التوتة دائرة باتنة، شنتها القبائل احمليطة باملدينة، حتت قيادة  :م1916

  .قبيلة أوالد دراج، وزعماء من جبال األوراس، وأوالد سلطان، والسقنية، وقبيلة سفيان
  .تفوز بأكملها )األمري خالد(قائمة  :م01/1921/
جدوى العمل االنتخايب والتمثيلي، بفعل الضغط  عدميقتنع ب) األمري خالد(: م02/05/1921

  .بوصفه مستشارا عاما ومندوبا ماليا: الفرنسي، فيستقيل من منصبيه
مؤمتر املستشارين البلديني واألهايل، يطالب األمري خالد بالعودة إىل الس العام  :م07/1921/

  .، ليجعل منها حزبا قويا"اجلزائرية األخوةمجعية "ؤسس بعد ذلك وينتخب بانتصار كبري، وي
جدوى  عدماألمري خالد ينسحب من احلياة السياسية بعد وصوله إىل حالة اليقني ب :م04/1923/

  .العمل السياسي
ها غادريعن اجلزائر، في امشاهلخالد األمري  نياجلزائري نزعيم الشباإبعاد  :هـ1341=م07/1923/

  .حيضر عودة سعد زغلول بعد أن أطلق اإلجنليز سراحهحنو مصر و
ويبدو ". اخلالفة اإلسالمية" األمري خالد يعني رئيسا للجنة املصرية للملتقى املقبل حول :م05/1924/

ني العرب، سيما عمله ضمن الوطنيأن ذهابه إىل مصر وسوريا وباقي الدول العربية واتصاالته يف فرنسا ب
ته من بداية ربع القرن األول إىل اي الوطين- ، قد أثر على توجهه الوطين"اإلسالميةاخلالفة "أسرة مؤمتر 

  .اإلسالمي-الوطيناليت أسسها واليت كانت ال ختفي توجهها " قداماإل"من خالل جريدة 

                                                 
  87م، ص 1980 ،1ط ،دار البعث ،اث اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، قسنطينةحيي بوعزيز، ثور 1
  .202، ص 4م، ج 1980=هـ1400عبد الرمحن اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، بريوت، دار الثقافة،  2
  .486، ص 4عبد الرمحن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، مرجع سابق، ج  3
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إدوار () Edouard HERRIOT(إىل الرئيس الفرنسي  ةقيرب وجهاألمري خالد ي: م14/06/1924
) هرييو(وكان . م05/1924/ي جاء إىل سدة احلكم حتت قائمة احتاد اليسار، يف اليساري الذ ،)يوريه

  . 1)اجلزائر الفتاة(معروفا بتعاطفه مع حركة 

 .أمحد مصايل احلاجرئاسة ب )Etoile Nord Africaine" (إفريقيا جنم مشال"تأسيس  :م03/1926/
، )بانون آكلي(، و)اليب حممد السعيداجلي(، و)مصايل احلاج(، و)احلاج عبد القادر(ومن أهم مؤسسيه 

 األمري نيوع. السياسي للجزائر للمطالبة باالستقالل سياسيوهو أول تنظيم ). معروف حممد أوعلي(و
احلزب على اسم يت ومن تأثري األمري خالد يف هذا احلزب أن أعضاءه مسوا جريد .هشرفيا ل رئيسا خالد
، وقلدوا شعار األمري )إقدام الشمال األفريقي(، و)إقدام باريس(ا؛ مه، فسمو)األقدام(األمري خالد  ةجريد

 ديكايلاالر الشعيب الوطين  التيار أقطاب أحد فهو احلاج  أما مصايل. عبد القادر يف سنة البعث األوىل
   .فرنسا عن التام  باالستقالل يطالب كان الذي
  .اريسالشمال إفريقيني بب تأسيس مجعية الطلبة املسلمني :هـ1346=م1927

يف ) فيدرالية املنتخبني املسلمني() Fédération des Elus Musulmans(تأسيس  :م01/1928/
  ).بن جلول(، و)فرحات عباس(ومنهم  .اجلزائر

يف اجلزائر يطلب من السلطات ) فيدرالية املنتخبني املسلمني(الدكتور بن امي رئيس  :م10/1928/
قدار نائب واحد عن كل عمالة من العماالت الثالث، وتعيني واحد الفرنسية متثيل األهايل يف الربملان مب

  . من األعيان األهايل عن كل عمالة أيضا ليصري جمموع املطالب م ستة
  .، وجلوئه إىل العمل السري"افريقيأجنم الشمال " حظر :م1929
نت هذه املناسبة فكامبرور قرن على احتالل اجلزائر، سلطات االحتالل واملستوطنني احتفال  :م1930

هي التيار الذي أيقظ علماء األمة ومثقفيها حلمل ثقل مهمة مقاومة االحتالل؛ إذ تأكد اجلميع من أن 
تربية النشء حتتاج إىل عناية مستمرة ودعم شعيب كبري، وأن العلم هو السالح األقوى يف مكافحة 

  .االحتالل بكل أنواعه
  .زائرينيإنشاء مجعية احتاد املنتخبني اجل :م1930
، ابن العائلة الغنية املعروفة يف الشيخ عبد احلميد بن باديس: هـ17/12/1349=م05/05/1931

  . 3سس مجعية العلماء املسلمنييؤ ،2قسنطينة

 هإخفاقو مبدينة اجلزائر،) املؤمتر اإلسالمي اجلزائري(انعقاد  :هـ17/03/1355=م07/06/1936
   .يف احلصول على مطالبه

  .مرة أخرى "جنم مشال إفريقيا"رار حل حزب ق: م26/01/1937
                                                 

1 Voir: Émir KHALED, La Situation des Musulmans d’Algérie, Alger, 1924. 
  .1981، اجلزائر ،61عدد  آالن كريستلو، املكي بن باديس وبعض نواحي احلركة الوطنية اجلزائرية، جملة الثقافة، 2
  م1982اجلزائر، دار الكتاب اجلزائر، حممد البشري اإلبراهيمي، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،  3
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؛ حزبا )مشال أفريقيا مجن(، مكان سس باجلزائريؤاحلاج أمحد مصايل  :هـ1355=م11/03/1937
  ."حزب الشعب اجلزائري" (P.P.A.; Parti du Peuple Algérien)جديدا هو 

لشعب احتاد ا) (Union Populaire Algerienne(فرحات عباس يؤسس حزب  :م04/1938/
  ).اجلزائري

التجمع ) (Rassemblement Franco-Musulman Algérien(بن جلول يؤسس  :م07/1938/
  )الفرنسي املسلم اجلزائري

  ).جريو(فرحات عباس جيدد بيانه بعدما رفضه  :م10/09/1943
أحباب () Les Amis du Manifeste et de la Liberté(فرحات عباس يؤسس حزب  :م03/1944/

  . وكان يأمل يف نصرة األمريكيني له، لكن خابت آماله فيهم). البيان
الفضيل ( .)جبهة الدفاع عن مشال إفريقيا( مبصرسس يؤالفضيل الورتالين  :هـ1364=م1944
شخصية عربية إسالمية ذات أثر بعلمها، ودعوا، فهو الوطين اجلزائري الغيور على وطنه ) الورتالين

املشوق إىل وحدة هذه األمة كلبنة جوهرية أساسية أوىل يف بناء وحدة  احملتل، وهو العرويب) اجلزائر(
  .1املسلمني، وتعاوم على اخلري، وتآزرهم يف مواجهة األعداء واخلصوم

اللجنة املؤقتة للجزائر ) "Comité Provisoire de l’Algérie Musulmane( تأسيس :م02/1945
  ".املسلمة
  .مرباطوريةفرنسا تعلن توحيد اال: م24/03/1945
   .قتيل 45.000، 2وخراطةجمازر سطيف، قاملة  :م08/05/1945

وحتوله إىل . سنوات 6الذي دام ) ديغول(و) PETAIN) (بيتان(سقوط نظام  :هـ1365=م1945
  .سنوات 3نظام احلكومة املؤقتة للجمهورية، الذي دام 

االحتاد ) (UDMA ; Union Démocratique du Manifeste Algérien(تأسيس :م03/1946/
  .فرحات عباسعلى يد ) الدميقراطي للبيان اجلزائري

 (MTLD; Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques)تأسيس:م1946

 .، وذلك مكان حزب الشعب اجلزائري)احلريات الدميقراطية حركة انتصار(
 C.R.U.A.; Comité Révolutionnaire de l'Unité)س يأست :هـ1373=م23/03/1954

Algérienne) )قدماء املنظمة السرية، وبعض أعضاء اللجنة من ، مببادرة )العملووحدة لاللجنة الثورية ل
وقد جاءت كرد فعل على النقاش العقيم الذي كان يدور . املركزية حلزب انتصار احلريات الدميقراطية

شر مؤسسوها العمل فورا، فعينوا جلنة با. حول الشروع يف الكفاح املسلح وانتظار ظروف أكثر مالئمة
زعماء حددوا تاريخ  6وانبثقت منها جلنة قيادية تضم  .عضوا حضرت للكفاح املسلح 22مكونة من 

                                                 
  47، مرجع سابق، ص أعالم وأعمال، عمر بن قينة .د 1

2 R. AINAD TABET, Le 8 Mai 1945 en Algérie, Alger, OPU, 1985, 246p. 
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بيانا يوضح أسباا وأهدافها  واوأصدر .يةرب التحريراحلجهاد النطالق  اموعد 1954أول نوفمرب 
1وأساليبها

.  
، )مصطفى بن بولعيد(أعلنها . تحريرالحرب اد جهاندالع  :هـ12/03/1374=م01/11/1954

، 2)كرمي بلقاسم(، و)رابح بيطاط(، و)حممد العريب بن مهيدي(، و)مراد ديدوش(وكان معه يف اللجنة 
مناضل من  22، اليت انبثقت من مجاعة 3)حممد بوضياف(بعد أن كان على رأس اللجنة السداسية 

جماهد ثالثني هجوما يف معظم أحناء الوطن،  )3000(ارب شن ما يق. "اجلنة الثورية لالحتاد والعمل"
وقد توزعت العمليات على معظم أحناء التراب الوطين حىت . يةاالحتاللعلى املراكز احلساسة للسلطات 

وعشية . 4ميكن قمعها كما حدث لثورات القرن التاسع عشر بسبب تركزها يف جهات حمدودة ال
جبهة احلرير ) ((F.L.N.; Front de Libération Nationale حزباندالع الثورة أعلن عن ميالد 

يشرح طبيعة تلك األحداث وحيدد هدف الثورة، وهو استعادة االستقالل وإعادة  اصدر بيانأو .)الوطين
5بناء الدولة اجلزائرية

؛ "االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري"زعيم د ية، عرب التحريرعند اندالع احلو .
غري مضمون العواقب؛ وراهن على حتقيق " فوضويا وتصرفا يائسا"ذلك العمل ) فرحات عباس(

عام اخلاص ب قانون اجلزائر الفرنسي )منديس فرانس(طموحات حزبه من خالل تطبيق حكومة 
  . كثريا من اختاذ موقف يف بداية األمرحزبه  ولذا حتفظ .)م1947(
 ، املقيمني بالقاهرة،)الورتالينالفضيل (و) ياإلبراهيمحممد البشري (بيانات صدور  :م02/11/1954

وهي بيانات . )املسلمني اجلزائريني مجعية العلماء(باسم ) 62- 54( يةحرب التحريريف إعالن املؤازرة لل
نشرا صحف وبثّتها إذاعات، كلها تبارك الثورة املسلحة ، و)1954الثاين نوفمرب (بدأت بالظهور يف 

  ). 1954(الفرنسي باجلزائر يف الفاتح من نوفمرب  لاالحتالاليت انطلقت يف وجه 
 ".صوت اجلزائر"تأسيس إذاعة  :م01/01/1957

 )جبهة التحرير الوطين(بني مقاتلي  (Bataille d’Alger) 6بداية معركة اجلزائر :م07/01/1957
ه الذي كلف يف اليوم نفس Le général MASSU(7( )اجلنرال ماسي(بقيادة  )وحدات املظليني(و

                                                 
، رغايةباملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية اجلزائر، حممد حريب، الثورة اجلزائرية سنوات املخاض، ترمجة جنيب عياد،  1

  125، ص م1994، 1ط
2 A. HAMDANI, Krim Belkacem; le lion des djebels, Paris, 1973, 255p. 
3 M. BOUDIAF, La préparation du 1er Novembre 1954, 1976, 94p. 

  59، ص .ت.، د1ط، دار الطليعة ،بريوت جوان غيليسيب، اجلزائر الثائرة، ترمجة خريي محاد، 4
5 M. Harbi, Les Archives de la Révolution Algérienne, Paris, Ed. Jeune Afrique, 1981. 
6 Concernant la bataille d’Alger, voir: Y. Saadi, La bataille d’Alger, 3 Vol. edit. Casbah, Alger, 

1997. M. Lebjaoui, Bataille d’Alger ou bataille d’Algérie, Gallimard, Paris, 1972, 301p. 
P. Pélissier, La bataille d’Alger, Perrin, Paris, 1995, 389p. Y. Godard, Les trois batailles 
d’Alger, Fayard, Paris, 1972, 431p. J. Prevost, La bataille d’Alger, Alger, 1957, 137p. 
Gén. J. Massu, La vraie bataille d’Alger, Plon, Paris, 1971, 393p. M. Bigeard, Ma guerre 
d’Algérie, Hachette, Paris, 1995, 160p. D. Sari, Les huit jours de la bataille d’Alger, 
ENAL, Alger, 1987,150p. 

7 P. Vidal-Naquet, La torture dans la République, Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. 56 
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وبعد مساع الرأي العام العاملي حبجم االنتهاكات اخلطرية اليت نفذها املظليون،  .بضبط الوضع يف اجلزائر
حترك وجدان وضمائر الشعوب يف كلّ مكان ووصلت احلملة املعادية للتعذيب ذروا حبيث انقسم 

1الرأي العام الفرنسي ذاته
.  

صوتا ) 224(، مقابل )339(غول بـتصوت لصاحل دي )يةطناجلمعية الو( :م01/06/1958
  .معارضا
  .للجزائر )شارل ديغولاجلنرال (زيارة  :م07/06/1958–04
  .2باجلزائر فضح سياسة فرنسايف يقدم بيانا لألمم املتحدة  )حممد يزيدا( :م28/08/1958–27
 )ائريةاحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلز(تأسيس عن  جلنة التنسيق والتنفيذأعلنت  :م19/09/1958
)GPRA : Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (فرحات  حتت رئاسة

  . ، كإحياء للدولة واستعاده للسيادةعباس
من املؤيدين %)  79(نتائج التصويت على الدستور الفرنسي اجلديد تظهر نسبة  :م28/09/1958

  . اجلمهورية اخلامسةوإنشاء ديغول  .يف اجلزائر احملتلة%) 95(يف فرنسا، و
 االقتصادي) Plan de Constantine) (مشروع قسنطينة(انطالق علن ديغول ي :م03/10/1958

   .3واالجتماعي
على  "سلم الشجعان) "La Paix des Braves(يعرض  )ديغول لشاراجلنرال (: م23/10/1958

  .جبهة التحرير
وكان أول رئيس هلا فرحات . قتة بالقاهرةعلن عن تأسيس احلكومة اجلزائرية املؤأُ :م19/11/1958

، وحممد خيضر، )وكان يف السجن( عباس، كرمي بلقاسم نائبه، أمحد بن بلة نائبه ووزير القوى املسلحة
، حممد )وكانوا أيضا يف السجن(حسني آيت امحد، حممد بوضياف، رابح بيطاط، هؤالء نواب الرئيس 

وزير التسليح والتموين، عبد احلفيظ بوالصوف وزير  أمني دباغني وزير اخلارجية، حممود الشريف
املواصالت واالتصاالت العامة، عبد احلميد مهري وزير أمور الشمال اإلفريقي، أمحد فرانسيس وزير 
املالية، حممد يزيد وزير اإلعالم، ابن يوسف بن خدة وزير الشؤون االجتماعية، أمحد توفيق املدين وزير 

 . خان، عمر أوصديق، ومصطفى استامبويل كتاب دولةالشؤون الثقافية، األمني
  Maurice CHALLE(4) (شال(خمطط  بداية تطبيق :م18/04/1959
  .جيدد نداءه لوقف إطالق النار )شارل ديغول( :م10/11/1959

                                                 
1 Jean-Pierre VITTORI, On a Torturé en Algérie, Nouv. Éd., Paris, 2000, 236p.  
2 J-E. TALBOTT, The war without a name: France in Algeria 1954-1962, Random house, 1980, 

306p. 
، .ت.و.م، ترمجة خنبة من األساتذة، اجلزائر، ش1962-1830اجلزائر؛   ، تكون التخلف يفآشنهوعبد اللطيف بن  3

  .113م، ص 1979، .ت.و.ش
4 Voir: Général Maurice CHALLE, Op. Cit., pp. 41-43, 48 
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ه للتفاوض مع فرنسا حول تقرير ءورفقا )أمحد بن بلة(احلكومة املؤقتة تعني  :م20/11/1959
  .1املصري
  .الثانية برئاسة فرحات عباس احلكومة املؤقتةاجتماع الس الوطين للثورة وتكوين  :م10/12/1959
يرفض نتائج التحقيق اخلاصة بظروف وفاة ) االحتاد العام للعمال اجلزائريني( :م19/12/1959
 ). عيسات ايدير(

  . 2بطرابلس بليبيا) احلكومة املؤقتةجملس (انعقاد  :م21/12/1959
إحصاء خاص حباالت الطالق يف اتمع اجلزائري يشري إىل أن نسبته يف هذه  :هـ1379=م1959

  .3زجية) 90.810(حالة، من بني ) 8.614(السنة بلغت 
ة قياد(يوافق على إنشاء ، ويعقد يف طرابلس الغرب )للثورة اجلزائريةالس الوطين (: م18/01/1960

  .4ري بومدينابرئاسة العقيد  هوجيش التحرير الوطين  )Etat-Major) (أركان
اجلزائر (ائر يقفون يف صف زيهود اجلمن %) 90(نشرة يهودية عاملية تذكر أن  :م12/02/1960

  .5، وأن جمموعة منهم تدعم منظمة اجليش السري الفرنسية املتمردة)الفرنسية
  .Evian(6) (إيفيان(لمفاوضات اجلزائرية الفرنسية يف لاالنطالق الفعلي : م20/05/1961
 .Lugrin( 7) (لوغلران(ملفاوضات اجلزائرية الفرنسية يف مدينة مواصلة ا :م03/06/1961
 . مواصلة املفاوضات اجلزائرية الفرنسية يف لوغران :م20/07/1961

تعني بن يوسف بن و )CNRA) (الس الوطين للثورة اجلزائرية(اجتماع  :م28/08/1961–09
  .خلفا لفرحات عباس (GPRA) خدة رئيسا للحكومة املؤقتة

. شرطيا 11بلغ عدد الشرطة الفرنسيني الذين اغتالتهم جبهة التحرير الوطين  :م01/10/1961
الذي تويل مهامه على رأسها يف ) Maurice PAPON) (موريس بابون(وكان رئيس الشرطة آنذاك 

  .8م1958مارس 
                                                 

1 Rédha MALEK, L’Algérie à Evian, Histoire des Négociations Secrètes, 1956-1962, Seuil, 
Paris, 1995, 401p. 

من  1962-1954: دور الشعب اللييب مبنطقة طرابلس يف مساندة الثورة اجلزائرية"حبيب وداعة احلسناوي،  2
يناير ، 1، ع 16س ، جملة البحوث التارخيية، "دعم الثورة اجلزائرية بطرابلسجلنة  أعضاءخالل وثائق أحد 

جملة البحوث ، "صدى كفاح عمر املختار يف اجلزائر" ناصر الدين سعيدوين،و .47-11ص م، 1994
  .47- 30ص م، 1988يوليو ، 2، ع 10س ، التارخيية

3 Meriem CADI MOSTEFAI, Op. Cit., p. 90. 
4 A. FRANCOS, et J-P. SERINI, Un Algérien nommé Boumediene, Stock, Paris, 1976, 416p. 
5 Voir: Jewish Chronicle, 12/02/1960 

إيفيان، تعريب حلسن زغدار ومح العني جبايل، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اتفاقياتبن يوسف بن خدة،  6
  .م1987

7 Olivier LONG, Le Dossier Secret des Accords d’Evian; Une Mission Suisse pour la Paix en 
Algérie, Alger, OPU, 1989. 

8 M. LEVINE, Les ratonnades d’octobre, Paris, Ramsay, 1985, 311p. 
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رئيس الشرطة يضرب احلصار على أحياء املسلمني السكنية يف باريس وضواحيها،  :م05/10/1961
  .1من التاسعة والنصف صباحا إىل اخلامسة والنصف مساء، ويعتقل اجلزائريني وحدهم

  .2جبهة التحرير الوطين تقرر التظاهر يف باريس: م10/10/1961
ر أمرا بالتظاهر لزعمائها املعنيني فيدرالية جبهة التحرير الوطين بفرنسا تصد :م16/10/1961

وملساندي الثورة  ،وصدر األمر كذلك حىت للمسلمني الفرنسيني. باحلصار يف أحياء باريس وضواحيها
. وحددت الشوارع املقصودة باملظاهرة من اجلادة الرئيسة إىل ساحة األوبريا. 3اجلزائرية من الفرنسيني

  .رات بباريسنظم اجلزائريون فيها مظاهيوهي أول مرة 
    .استقالل اجلزائرإىل  )شارل ديغول(دعا الرئيس الفرنسي  :م25/02/1962
  .Jura(4(يف منطقة  )Rousses) (روس(مفاوضات جزائرية فرنسية يف مدينة : م11-19/02/1962
)Jura(4.  
 عن الشمالمشروع فصل الصحراء رسوم ورقلة تنديدا مب مبدينةمظاهرات  :م27/02/1962

  .اجلزائري
 ،سريةيالسو )ايفيان() Evian(جرت آخر املفاوضات بصفة رمسية مبدينة : م07-18/03/1962

   ).اتفاقية ايفيان(وتوجت أخريا بالتوقيع على  .واالستفتاء حول االستقالل
  .6على وثيقة اتفاقيات ايفيان )لوي(و 5)كرمي بلقاسم(توقيع  :م18/03/1962
، حيز التنفيذ) Cessez-le-feu(طالق النار ق إافاتدخل ، ظهرا 12على الساعة  :م19/03/1962
  .توقيف القتال إعالنو
، وأخرى للجمعية الوطنية )Parlement(يوجه رسالة للربملان ) اجلنرال ديغول( :م20/03/1962
)Assemblée nationale ( لس األعيان وأخرى)Sénat(7، يشرح فيها الوضع يف اجلزائر.  
املرحلة االنتقالية  بتسيرين فارس محيذية املؤقتة برئاسة عبد الرتكليف اهليئة التنف :م29/03/1962

  .الستفتاءاوحتضري 
%) 90.7(والنتيجة  .عن اجلزائر بشأن اتفاقيات إيفيان) Référendum(استفتاء  :م08/04/1962

  .صوتوا باملوافقة

                                                 
1 P. PÉJU, Ratonnades à Paris, Paris, Maspero, 1962, 75p. 
2 R. DAVEZIES, Le temps de la justice, Lausanne, 1961, 162p. 
3 H. HAMON et P. ROTMAN, Les porteurs de valises, Paris, A. Michel, 1979, 434p. 
4 P. AUBERT, Le secret des Rousses : révélation des accords d’Evian, Ed. lettres du monde, 

1985, 167p. 
  .174-173أبو القاسم سعد اهللا، خالصة تاريخ اجلزائر، مرجع سابق، ص  5

6 Jacques DALLOZ, Textes sur la Décolonisation, Paris, PUF, 1989. 
7 Les collections de L'Histoire, No 1, 1998, (Hors série, No 1 de la revue Histoire ) p.36. 
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 )% 99.7(؛ )Référendum d'Autodétermination( استفتاء تقرير املصري :م01/07/1962
  .مليون ناخب) 6.5(ماليني صوت من أصل ) 6(وهم  .لصاحل االستقالل ينتخبون
ومعهم فرنسي،  مستوطنمليون نزوح و .1اإلعالن الرمسي عن االستقالل: م03/07/1962

وإقامة احلكومة املؤقتة للجمهورية . معه متعاوننيأو االحتالل  يف صفوفن الذين كانوا واجلزائري
اجلزائر ام وانضم). G.P.R.A.; Gouvernement Provisoire de la République d'Algérie(اجلزائرية 
  .)10.920.000(يبلغ آنذاك  عدد السكانوكان  .املتحدة لألمم
ومن احملللني الوطنيني من يطعن يف اختياره ألنه . لالستقالل اعيدهذا اليوم اختري : م05/07/1962

  .الفرنسي اجلزائر دخول االحتالله واستسالمتوقيع داي اجلزائر اتفاقية يوافق تاريخ 
وهو ما يدفعنا إىل . عن الصدور) Revue Africaine(توقف الة األفريقية  :هـ1382=م1962

 عن الصدور؟) Revue Africaine(ملاذا توقفت الة األفريقية : طرح سؤال كبري

                                                 
  135م، ص 1986، 1املؤسسة الوطنية للكتاب، طاجلزائر، اجلزائر من خالل الوثائق،  كفاححيي بوعزيز،   1
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        للللــــصصصصــــة الفة الفة الفة الفــــالصالصالصالصــــخخخخ

 1856تغطيها الة هي املدة الواقعة بني  حاولنا أن نتحدث يف هذا الفصل عن املدة اليت
م، من املرحلة االحتاللية، وعما فيها من أحداث يف شىت مناحي احلياة اليت من احملتمل أن 1962و

وقد كتبنا معطياا بطريقة التسلسل الزمين املختصر ألننا وجدنا فيها تفاعال أقرب . تتطرق إليها الة
  .إىل الواقع

شىت مناحي احلياة االجتماعية؛ كاجلانب العسكري، والسياسي، دون أن مل حاولنا اإلحاطة ب
اجلوانب األخرى؛ إدارية، وتنظيمية، وقانونية، وإسالمية، ويهودية، وتنصريية، وتعليمية، وإحصائية، 

كل . وعلمية، وثقافية، وفكرية، وحزبية، وقبلية، وأسرية، ونسوية، وطفلية، وفردية، وحىت هامشية
  ..   اولة منا إعطاء صورة متكاملة متفاعلة عن اجلزائر حكما وترابا وشعبا وجمتمعالك حمذ

وحىت أبني األحداث والتصرحيات على حقيقتها، جئت ا يف لغتها الفرنسية، لكن جعلتها يف 
  .احلاشية السفلية حىت ال أثقل املنت، ووثقتها من مظاا

  .لة من حماور املرحلة االحتاللية املقصودةوحاولت أن ألقي بعض األضواء الشاملة على مج
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، من "الة اإلفريقية"دف يف هذا الفصل إىل التعريف بالوعاء اإلعالمي الذي منتح منه، أال وهو   
  ؛ خالل

واحلجم العددي  ،إلدارةاو ،واللغة ،والتحرير ،والتسيري ،كالتوثيق: بياناا العامة وإخراجها
  .للصفحات
من خالل القوالب الفنية للمجلة؛ كاملقدمة، والتقرير األديب، والقسم الرمسي، وأخبار الوقائع، و

هيئة التحرير، والتصحيح، والعالقات مع الصحف  وتعليقاتوالنشرة الببليوغرافية، والتنبيهات املتفرقة، 
 .وعناوين الغالف، وقائمة احملتويات، والكشاف، وعدد البحوث واالت، وقائمة احملتويات،

مجموع كتاب الة األفريقية بكل أصنافهم، والتعريف ك): الكُتاب(من خالل القائم باالتصال و
بالكتاب الغربيني منهم، سواء أكانوا كتابا من النوع الذي يكتب يف ختصصات متعددة، أم من كتاب 

وعرجنا بعد ذلك على الكتاب العرب ومسامهام، مث . املراسلني، أم من املترمجني العلوم اإلنسانية، أم من
 . الكتاب اجلزائريني ومسامهام

، وموضوعااكمجاالت اهتمام الة األفريقية ): املهمة االتصالية(ومن خالل إبراز املوضوع 
وحتليل معاين عناوين ة سيميائيا، وخالصة معطيات بياناا، وحتليل عنوان الة، وحتليل غالف ال

  ".مقاالت العمق"
  . الفصل من طروحات نظرية دف إىل ربط الوعاء باملضمون ومل خيلُ
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 ::::وإخراجهاوإخراجهاوإخراجهاوإخراجهابيانات عامة عن المجلة األفريقية بيانات عامة عن المجلة األفريقية بيانات عامة عن المجلة األفريقية بيانات عامة عن المجلة األفريقية  - - - - 1

        
 

 :توثيق المجلة األفريقية - 1-1

  .الة اإلفريقية: اسم املادة اليت استخرجت منها املدونة

  

 : مجلة مطبعياتوثيق ال .1- 1-1

ديوان املطبوعات (يف الطبعة الفرنسية، جند اسم املطبعة، ولكن يف الطبعة اجلزائرية جند اسم الناشر 
  ).اجلامعية

  

  : رقم الطبعة .2- 1-1

طبعة األجزاء املفككة هي الطبعة األوىل، ومرجتعات هذه الطبعة هي اليت مت جتليدها، وهي الطبعة 
ان املطبوعات اجلامعية فهي الطبعة الثانية، اجلزائرية، حسب اصطالحي؛ الفرنسية يف اجلزائر، أما طبعة ديو

  .ألن الطبعتني خاليتني من ذكر رقميهما

  

   :مقاسات المجلة .3- 1-1

  .هي من القطع املتوسط

  

  :نوع الورق .4- 1-1

وهو ورق ) 1962، 1961(مل أطّلع عليه إال يف عددين خاصني بسنيت : يف الطبعة األصلية - 
  .ملتانة، لكنه غري ناصع اللون، ومل يكن من نوع واحد، يف الد الواحدشبه صقيل، فيه شيء من ا

  .ورق متوسط اجلودة، غري صقيل وال ناصع: يف الطبعة اجلزائرية - 

  

 :  نوع التجليد .5- 1-1

  ).يف الطبعتني(بواسطة الغراء 
  

 : شكل الغالف .6- 1-1

وال توجد صور غريها فيه رسم واحد ثابت يبني خريطة إفريقيا داخل دائرة كأا الكرة األرضية، 
  ).يف الطبعتني(يف كل األعداد 
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 : العناوين الداخلية .7- 1-1

توجد عناوين داخلية؛ منها ما هو عنوان حبث، ومنها ما هو عنوان باب، أو عنوان استدراك، 
  .فضال عن العناوين الفرعية

  

  : حروف الطباعة .8- 1-1

 مائلة، كما تستعمل مائلة يف حروف طباعة عادية، تستعمل ثخينة يف العناوين وعادية يف املتون غري
  .كتابة عبارات قصرية، أو أمساء الباحثني، أو فقرات قصرية استشهد ا الكاتبون

  

 :  مستوى الطباعة .9- 1-1

  ).يف الطبعة الفرنسية(، وجيد )يف الطبعة اجلزائرية(مقبول 
  

 : األخطاء المطبعية .10- 1-1

جملد؛ إذ تسقط عدة صفحات نادرة يف النصوص، ولكن هناك أخطاء قليلة يف ترتيب مالزم كل 
  ).يف الطبعة اجلزائرية. (يف بعض األحيان، وختتلط يف أخرى بتقدمي وتأخري، وقلب وتدوير

  

  ):تقديريا(بنط الكتابة  .11- 1-1

  .22: عناوين البحوث واألبواب - 

  .14: العناوين الفرعية - 

  .12 :منت البحوث - 

  .14: املنت العريب - 

  

 :  تشكيل النصوص العربية .12- 1-1

  .ري مشكولة إال ما ندراحلروف غ  
  

 :  طبيعة الصور .13- 1-1

  .ال توجد ا رسوم كاريكاتورية ساخرة، وال صور احلياة اليومية  

 - رشواهد القبور(يم النواويس الرومانية ق(  

 - قيات أثرية ومقتنياتلُرسوم توضيحية ل.  
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  .خمططات مباين - 

  .خرائط - 

  .صور فوتوغرافية لشخصيات عسكرية أو علمية - 

  

 : الصور والرسوم بالنسبة للنصمساحة  .14- 1-1

معظم النصوص خالية منها، ولكن عند وجودها ختتلف املساحة اليت تشغلها حسب احلاجة   
  .العلمية إليها

  

 : مستوى داللة الصور ووضوحها .15- 1-1

داللتها علمية واضحة، ال حتتاج إىل تأويل، لكن الوضوح املادي خيون يف غالب األحيان الصور   
موضوعا على مساحة رملية، إذا تشات  -مثال–بلونني فقط فال تتمكن من تبيني شيء  الفوتوغرافية ألا

  ).يف الطبعتني(األلوان يف 
  

 :  قيمة الصور والرسوم كوسيلة مساعدة للنص .16- 1-1

إن هذه الصور والرسوم متليها احلاجة العلمية املتخصة ال احلاجة الفنية واإلخراجية واملظهرية   
  .اإلشهريةوالصحفية والتجارية، و

  

 
 :المجلةتسيير  - 1-2

، اليت ختتار مسرييها من خالل انتخابات؛ )اجلمعية التارخيية اجلزائرية(تصدر الة األفريقية عن 
  :وهذا عرض لبعض انتخابات هذه اجلمعية

  

  :م1863انتخابات الجمعية عام  .1- 1-2

، دون )1863انفي ج(أجرت اجلمعية التارخيية اجلزائرية انتخابا الختيار أعضاء مكتبها، بتاريخ 
  :حتديد اليوم، فأسفرت النتائج عن

  ).7(، حمافظ مكتبة ومتحف اجلزائر، رئيسا، منتخبا للمرة )و(بربروغر،  - 
، أستاذ كرسي اللغة العربية باجلزائر العاصمة، نائب أول للرئيس، أعيد )BRESNIER(بريسيين  - 

 .انتخابه
. اجلزائر العاصمة) Depart.(مقاطعة ) Préface(، أمني عام والية )Ch. Brosselard(ش بروسالر  - 

 .نائب ثان للرئيس



م                                                                                                                            1962-مRevue Africaine:( 1856) (الـمجلة األفريقية(حتليل بيانات : 4ف
141  

 .، مهندس يف اهلندسة املدنية، سكريتري)Mac Carthy(ماك كارثي  - 
 .، مهندس يف أشغال الطرقات، سكريتري مساعد)de Rougement(دي رومجون  - 
 .1، صاحب ملكية، أمني املال، وحمافظ األرشيف)Lodoyer(لودويي  -

  

 
  :م1872ة عام انتخابات الجمعي - 1-3

  :2أعلنت الة األفريقية عن التشكيلة املؤقتة ألعضاء مكتب اجلمعية فكانوا كاآليت
  .نائب الرئيس، ومستخلف الرئيس) Sudré(سودري  - 
 .نائب الرئيس) Letourneux(لييتورتو  - 
 .السكريتري ]V.Bérard[بريار  - 
 .أمني املال ]Devoux[ديفو  - 

  .4أيضا) 1874(، ويف عام  3يضاأ) 1873(وبقي األمر على حاله عام 

  

  :م1875انتخابات الجمعية عام  .1- 1-3

  :5أزيلت عن مكتب اجلمعية صفة املؤقت، وغري أعضاؤه السابقون، كاآليت  
  .صار رئيسا، وهو يشغل وظيفة مستشار يف حمكمة االستئناف): ليتورنو( - 
حلكومة العامة ؛ نائب الرئيس، ووظيفته آنذاك هي مترجم عسكري رئيس يف ا)Féraud) (فريو( - 

)G.G.( 

 .سكرتريا، وهو أستاذ اللغة العربية يف التعليم الثانوي :)Machuel) (ماشوال( - 
 ).P(؛ أمني املال، ووظيفته هي نائب رئيس مكتب إداري يف مقر الدائرة )Devoulx(ديفولكس  - 

 
  :م1876انتخابات الجمعية عام  .2- 1-3

  :6ليصري) ليتورنو(عاد املكتب إىل صفة املؤقت، وخرج منه 
  .، نائب الرئيس، يف مهمة خالفة الرئيس غيابه، أي قائم باملهمة)فريو( - 
 .سكرتري، وأمني األرشيف) ماشوال( - 
 .)أمني املال): ديفولكس( -

 

                                                 
1 R. A., Vol. 7, 1863, p. 3ème page de garde.  
2 R. A., Vol. 16, 1872, p. 2ème page de garde.     
3 R. A., Vol. 18, 1873, p. 3ème page de garde.  
4 R. A., Vol. 18, 1874, p. 3ème page de garde.  
5 R. A., Vol. 19, 1875, p. 3ème page de garde.   
6 R. A., Vol. 20, 1876, page de garde.  
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  :م1877انتخابات الجمعية عام  .3- 1-3

  :1صار املكتب غري مؤقت من جديد، وصار يف عضويته
  رئيسا) Féraud(فريو  - 
 .حمافظ مكتبة ومتحف اجلزائر العاصمةنائبا أول للرئيس؛ ): ماك كارثي –و ( - 
 .نائبا ثانيا للرئيس): de grammont) (دي قرامون( - 
 .سكرتريا وأمينا على األرشيف): ماشوال( - 
 .أمينا للمال، وهو عون يف املديرية العامة :)Certeux) (سريتو( -

 
  :1878انتخابات الجمعية عام  .4- 1-3

الذي خلفه يف مهمته ) ماشوال(هو بقي املكتب على حاله، ومل يبدل منه سوى شخص واحد و
  .2وكان يشغل آنذاك وظيفة الريب األكرب لليهود) Cahen) (كاهن(

  

  :1879انتخابات الجمعية عام  .5- 1-3

وعن ) Féraud) (فريو(يف مكتب اجلمعية، إ غاب عنه ) 1879(حدثت تغيريات طفيفة عام   
  :3رئاسة، فصار املكتب كاآليت

  .رئيسا): دي قرامون. د. هـ( - 
 .نائبا أول للرئيس): اك كارثيم. و( - 
 .نائبا ثانيا للرئيس :)Arnaud) (آرنو( - 
 .سكرتريا): كاهن( - 
 .أمينا للمال): Bruyat) (برويا( - 

  
 
 :تحرير المجلة - 1-4

 
  :هيئة التحرير .1- 1-4

مل يكن يعلن عنها كهيئة مستقلة، بل كان اإلعالن يتم عن طريق انتخابات أعضاء اجلمعية، ونتائج 
  .ذا هو احلال يف السنوات األوىل من حياة اجلمعيةتلك االنتخابات، وكان ه

  

  : التحرير .2- 1-4

                                                 
1 R. A., Vol. 21, 1877, 3ème page de garde.    
2 R. A., Vol. 22, 1878, 3ème page de garde.     
3 R. A., Vol. 23, 1879, 3ème page de garde.      
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جيب أن توجه، معفاة من الرسوم، إىل  اخلاملقاالت، االستفسارات، االحتجاجات، :"1جاء يف الة  
شارع  )(Rue des lotophagesرئيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية،  (M. Berbrugger)) بربروجي(السيد 

  . رباجلزائلوتوفاج، 
  :األشخاص الذين يرسلون مواد إىل الة، مدعوون إىل"

التصريح بوضوح مبا يريدونه من العمل املرسل، هل جيب صدوره مرفوقا بتوقيع الكاتب  �
 .أم أن يبقى غفال من أي اسم

بأمت معىن الكلمة، أو هو بكل بساطة خمطط، أو هو  ،اإلعالم بأن العمل املرسل هو مقالة �
 ".فادة هيئة التحرير، فتترك لعناية اللجنة الدائمة للمجلةمعلومات بسيطة إل

 
  الجلسات .3- 1-4

  تسري اجلمعية الة من خالل جلسات مربجمة، هذا منوذج منها؛ 

  :07الجلسة رقم  .3.1- 1-4

  4/7/1856: تارخيها

   Berbrugger: رئيسها
  :احلاضرون واحلاضرون اجلدد

)Alphonse Rousseau( الفرنسية يف تونس ومراسل للجمعية من ؛ مترجم أول يف القنصلية العامة
  .هناك

  : أشغال اجللسة
أعلن الرئيس أن املهمات اليت كلف ا قد جنحت، وأن باإلمكان إصدار العدد األول من الة  -1

  .يف بداية أكتوبر
، )Béquet( ،)Dr. Bertherand: (عني احلاضرون اللجنة الدائمة للمجلة هي مكونة من -2
)Bresnier( ،)Baron de Slane( ،)Ville( ،)Le Commandant Galinier( ،)Clerc .(  
اقترح الرئيس مشروع مقدمة للعدد األول، وأضاف احلاضرون بعض االقتراحات مث اعتمدت  -3

  .باإلمجاع
  .أعلن الرئيس أن االستدعاء للجلسات املقبلة ال لزوم له مادام املوعد ثابتا وأعلن عنه يف الصحف -4
  .Tissotاخالت املراسالت وأقر احلاضرون نشرها يف العدد األول، وتأجيل مداخلة تليت مد -5

  

  

 
                                                 

1 Rev. Afr., Vol. 1, p 1  
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  :08الجلسة رقم  .3.2- 1-4

  .1/8/1856 :تارخيها
   Berbrugger: رئيسها

  / :احلاضرون واحلاضرون اجلدد
  : أشغال اجللسة

يشكر  )(I.Pواردة من وزير املعارف العامة  1856/  6/  30قرأ الرسالة رسالة مؤرخة يف  -1
جلنة تاريخ "فيها الرئيس على األخبار اليت أرسلها له، وقد أرسلها بدوره إىل قسم اآلثار التابع لـ 

  .اليت استقبلتها باهتمام كبري (C.H.F)" فرنسا
  .مسع احملاضرون مداخالت املراسلني، واطلعوا على املقاالت اليت سوف تنشر يف العدد املقبل -2
  .لاملوعد يف الشهر املقب -3

 
  :09الجلسة رقم  .3.3- 1-4

  .12/09/1856 :تارخيها
  .Berbrugger :رئيسها

  ./ :احلاضرون واحلاضرون اجلدد
  :أشغال اجللسة

أخرب رئيس اجللسة احلاضرين أن املقاالت اليت رشحت للنشر يف اجللسة املاضية، هي يف املطبعة  -1
  .اآلن
لعدم سوى اجلزائر العاصمة حتدث رئيس اجللسة عن مسألة املتاحف اليت هي يف حكم ا -2

وشرشال، ومتت يف هذا اال مناقشة طويلة حيث الحظ أن اآلثار املهمة مرمية يف كل مكان يف 
  .)(Aumale )سور الغزالن(مدن كبرية مثل قسنطينة، ومثل ذلك يف سطيف و

 
  :10الجلسة رقم  .3.4- 1-4

  .1856/  10/  30 :تارخيها
  .Berbrugger :رئيسها

  :ون اجلدداحلاضرون واحلاضر
Sépolet قدم حبثا للمجلة، وطلب االنضمام كعضو مقيم، فقدم الرئيس طلبه الذي دعمه  

 (De Voulx) ومت التصويت عليه باإلمجاع.  
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  :أشغال اجللسة
وقال إن كل األعداد سيتم توزيعها يف ) R.A(قدم الرئيس للحاضرين منوذجا من العدد من الة  -1

  .حبر األسبوع املوايل
  .ستمع احلاضرون إىل قراءة مقالني، مث أحالومها إىل اللجنة الدائمة من الناحية الشكليةا -2
الذي كتبه املهندس املعماري ) دار السلطان القدمية(قدم الرئيس عمال عن قصر الباشوات  -3

Serpolet.  
  .استمع احلاضرون إىل مداخالت املراسلني وتواعدوا إىل الشهر املوايل -4

 
  :11قم الجلسة ر  .3.5- 1-4

  .م1856/  11/  7 :تارخيها
  Berbrugger :رئيسها

  .اقترحت عدة أمساء للعضوية لكل أجل النظر فيها: احلاضرون واملنخرطون اجلدد
  :أشغال اجللسة

مسع احلاضرون قراءة عدة مقاالت مرشحة للنشر يف العدد الثاين من الة، بينما تركوا اإلعداد  -1
  .للجنة الدائمةالنهائي للعدد يف رعاية ا

رفضت اللجنة نشر أحد املقاالت ألن صاحبه العضو كان قد نشره على شكل جمزئ يف إحدى  -2
  ).ليوغرافيةبالنشرة الب(الدوريات األخرى، وإمنا مسحت بنشره يف إطار عرض وصفي له يف باب 

  
 

 : لغة المجلة - 1-5

  .يةالعلوم اإلنسانية واالجتماعيف الفرنسية دون استثناء متخصصة     
  

  : اللغات الواردة ضمن النصوص الفرنسية .1- 1-5

وقد رتبناها . الرومانية، العربية، الرببرية، العربية، اليونانية، اإلجنليزية، األسبانية، األملانية، اإليطالية
  .حسب غالبية ورودها تقديريا

  

  :كيفية إيرادها نصوص اللغات األخرى .2- 1-5

  .يةصفحة بلغة غري فرنسية، مقابل ترمجتها بالفرنس - 

  .نص بلغة أخرى يف عدة صفحات، تتلوه ترمجة فرنسية مماثلة - 
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  .نص الترمجة الفرنسية يف عدة صفحات يتلوه النص األصلي بلغة أخرى يف عدة صفحات - 

  .فقرة بلغة أخرى تتلوها فقرة الترمجة الفرنسية - 

  .فقرة الترمجة الفرنسية تسبق فقرة النص األصلي بلغة أخرى - 

وي ترمجة فرنسية يف املنت، والسطر املقابل يف اللغة األخرى األصلية يوجد يف سطر أو مجلة حت - 
  .احلاشية

فقرة مكونة من عدة مجل مترمجة عن لغة أخرى، وكل مجلة تتبعها اجلملة األصلية يف اللغة  - 
  .األخرى

  

  :  مستوى اللغة المستخدمة في البحوث في البحوث بوجه عام .3- 1-5

  .غة الفصيحة أدبياصحيحة متاما، وأقرب إىل الل

  

  :التصحيح .4- 1-5

مل تغفل الة تصحيح األخطاء املطبعية، وال أخطاء بعض كتاا، بعد نشر مقاالم، فقد أفردت 
وصححت فيه كلمتان خاطئتان وردتا ) Errata(لالعتذار إىل قرائها من ذلك، حتت عنوان  1صفحة كاملة

) Mohde(هكذا ) مهدي(تب لفظ حيث ك) Gorguos) (جورجوس(، هو 2يف مقال ألحد كتاا
ولكن الة  ،أي نظام (Ordre)وترمجة إىل كلمة  (Ouird)وكتب لفظ  (Mahdi)فصححته الة إىل 

  .وعللت ذلك (Rose)صححت له اللفظ إىل 
يف  (Erratum)ولكنها غريت هذا اللفظ إىل  )(Errata(عربت الة عن هذا األمر يف البداية بلفظ   

  .من العدد نفسه) 350ص (إذ صححت خطأ مطبعيا وقع يف  ،3عددها اخلامس
يف آخر صفحة من العدد،  (Addition(" إضافة"وتعرب الة عن التصحيح يف بعض األحيان بعبارة 

  .4مث تأيت بفقرة ساقطة من حبث ما، فتحيل إىل مكانه الصحيح ضمن الفقرات والصفحات
  

  

 :إدارة المجلة - 1-6
 
  :انتظام صدورها .1- 1-6

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, 12/1856, p 160  
2 R. A., Vol. 1, 1856, p. 2 
3 Rev. Afr., Vol. 1, 6/1857, p 416  
4 Rev. Afr., Vol. 2, 6/1858, p 416-431  
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تصدر كل شهرين يف  (Journal)إن هذه الة ": )1م(فحة األوىل من العدد األول جاء يف الص
  .1"كراسات حتوي أربع أو مخس ورقات، مزودة بلوحات

  

  : االشتراكات .2- 1-6

فرنكا يف السنة لألشخاص األغراب عن  12مثن االشتراك هو ) " 1، م1، ج1ص(جاء يف 
  ".ملقيمون فيتلقون الة جمانافرنكات للمراسلني، أما األعضاء ا 8اجلمعية، وهو 

املكتيب، الكائن مقره يف ساحة احلكومة،  )M.Bastide() م باستيد(التوجه إىل : "وطلبت الة
يف كل ما يتعلق باالشتراك يف  (Provinces(باجلزائر العاصمة، أو االتصال مبراسليه يف املناطق األخرى 

  ".الة، ويف دفع مثن هذا االشتراك
  لة قراءها على االشتراك فيها، من خالل ذكرها لقائمة ) 1862(لعام ) 6(لد ويف اشجعت ا

  ).1881(لعام ) 25(اهليئات اليت اشتركت فيها، وحافظت على هذا التنويه إىل غاية الد 
  ).، مث غاب عنها اخلرب1881من البداية إىل (احلكومة العامة للجزائر  - أ
  ).، مث غاب عنا اخلرب1881من البداية إىل (وزير األشغال العمومية  - ب
، مث غاب عنا اخلرب، ألن الة مل 1881من البداية إىل (الس العام ملقاطعة اجلزائر العاصمة  - ج

  ).تعد تذكر هذه الفقرة املهمة
  ).م1872إىل  1863من (هـ جملس بلدية اجلزائر العاصمة 

  ).، مث غاب عنا اخلرب1881إىل  1872من عام (الس العام ملقاطعة وهران  -و

  

  : التوزيع .3- 1-6

على ضبط قائمة موزعي اجلملة، وذكر عناوينهم يف ) 1862(لعام ) 6(دأبت الة منذ الد 
  :الغالف الداخلي الثاين، على النحو اآليت

  .لدي باستيد، صاحب مكتبة وناشر، ساحة احلكومة: اجلزائر العاصمة . أ
  .مكتبة، شارع القصرأليسي وأرنوي، صاحبا : قسنطينة . ب
  ]اخلبازين[شارع بولنجي  30شالمل إيين، ناشر، : باريس . ت

ومن هنا نعرف أن للمجلة موزعني يف الداخل، وموزع واحد يف اخلارج، يقومون بالتوزيع   
  . باجلملة
، مث حدث التغيري يف الد )1878(لسنة ) 22(واستمرت الة على هذا املنوال إىل غاية الد   

) 23(وذلك بإضافة موزع جديد يف وهران، بعد ثالث وعشرين سنة ) م1879(لسنة ) 23(يل رقم املوا
  .من صدور الة
  .مكتبة ووراقة، ساحة كليرب )A. Alessi)أليسي  . أ: وهران . ث

                                                 
1 R. A., Vol. 1, 1856, p. 1 
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  :ونالحظ يف هذا الد أيضا تغيريا يف عنوان ومهمة موزع باريس، هكذا
أي الدائرة اخلامسة يف مدينة [شارع يعقوب  5، صاحب مكتبة )Challamel(شالمل : باريس - 
  ].باريس

  ).1881(و ) 1880(لسنيت ) 25(و ) 24(واستمر احلال على هذا التغيري يف الدين 
) 1897(لعام ) 41(وحذف أمساء وعناوين املوزعني متاما من الغالف الداخلي الثاين يف العدد 

  ).1962(على غاية العدد األخري سنة 

  

  :اإلشهار .4- 1-6

  :اإلشهار المباشر .4.1- 1-6

بعد أن صدر العددان األوالن غفال من اإلشهار، جند أن الة أدخلت إعالنا إشهاريا يف الصفحة األخرية 
العصور العسكرية "، وموضوع اإلشهار هو إعالن صدور كتاب 1من العدد الثالث ليشغل حيز ربع صفحة

لوحة تارخيية عن هذه املنطقة  (Époques Militaires de la Grande Kabilie)" للقبائل الكربى
(Contrée) جملد صغري مطبوع )بربروجر.أ(من تـأليف " منذ العصر الروماين ضمنيا إىل أيامنا هذه ،

  .ص 400ورق بلغ جمموعها  8ضميمة يف كراسات ذات 
  ].1عادي[. السطر األول باستيد، صاحب مكتبة وناشر، ساحة احلكومة: نص اإلشهار

  ].خبط ثخني وكبري[) الكتابعنوان : (السطر
  ].1خط عادي [توضيح حمتوى الكتاب  : السطران
  ] 1خط عادي [..............توضيح حمتوى الكتاب منذ: 6السطر 
  ).خبط ثخني(املؤلف : 7السطر 
  ].خط عادي[وصف شكل الكتاب : 8السطر 

  :وهكذا نالحظ ثالثة أحجام من اخلطوط
  .عنوان الكتاب: خط كبري وثخني –أ 
  .اسم املؤلف: خط ثخني وأكرب من بقية اخلطوط التالية –ب 
  .حتت الطبع: خط دقيق وكبري –ج 
  .بقية األسطر اخلمسة: خط دقيق وهو أصغر خط –د 

  .واملالحظ أن هذا اإلشهار خال من الرسوم والتزيينات، ومل يذكر السعر

  :اإلشهار غير المباشر .4.2- 1-6

لعام ) 6(غالف الداخلي الثاين، من الد السادس جاء هذا اإلشهار يف الفقرة الثانية من ال
  :هكذا) 1862(

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 240  



م                                                                                                                            1962-مRevue Africaine:( 1856) (الـمجلة األفريقية(حتليل بيانات : 4ف
149  

نشرية شرفتها اكتتابات وزير األشغال العمومية، واحلكومة العامة للجزائر، والي العام ملقاطعة "
  .اجلزائر العاصمة

Publication honorée de souscriptions du ministre de l’instruction publique, du 
gouvernement général de l’Algérie et du conseil général du département d’Alger. 

وهي مكتوبة بشكل توسيطي، ولكن أقل ثخانة من فقرة العنوان األويل إا إشهار على شكل 
  .تشكرات تقليدية لشخصيات مرموقة يف البلد، تقف يف أعلى سلم اهلرم االجتماعي

القوم،  ةيلْغري مباشر، إن هذه الة اشتركت فيها املأل، وعوهي تريد أن تقول للقارئ بشكل 
  .جاها وعلما، فكيف تتأخر أنت عن االشتراك فيها

يف هذا اإلشهار غري املباشر، إذ تضيف هيئة أخرى ) 1863(لعام ) 7(ونالحظ إضافة يف الد 
  :مشتركة هي
  ).Et du conseil municipal d’Alger( .جملس بلدية اجلزائر العاصمة - 

) 16(مث حدث اجلديد، يف الد ) 1871(لعام ) 15(واستمر احلال على ذلك إىل غاية الد 
  ).1872(لعام 
 Des conseils généraux des(ظهر مشترك جديد هو الي العام ملقاطعة وهران  - 

départements d’Alger et d’Oran  
هار وبقي احلال على ذلك املنوال إىل غاية من اإلش) جملس بلدية اجلزائر العاصمة(انقطع اشتراك 

  ).1881(لعام ) 25(الد 

  

  :التبادل .5- 1-6

التبادل مطلوب من كل جرائد إفريقيا وأوربا، اليت يصلها :"من الة) 1، م1، ج1ص(جاء يف 
  ".(Specimen)العدد األول هذا يف شكله النموذجي 

  

  ) A la presse: (العالقة مع الصحف والمجالت األخرى .6- 1-6

ول ما شد انتباهنا يف هذه العالقة هو هذه الفقرة اليت تكشف نوع العالقات بني اجلمعيات أ
اجلمعية (قبل إاء احلديث عن ): "حممد العرييب معريش. د(يقول . االحتاللية واالستشراقية الفرنسية

جلمعية مبثيالا يف بغريها من اجلمعيات الشرقية األخرى، ال بد أن نالحظ أن عالقة ا) اآلسيوية الفرنسية
اجلزائر من حيث االهتمام، يثري تساؤالت عدة، ذلك أننا يف الوقت الذي نسجل فيه عالقات اجلمعية 

مثال، فإن تأسيس ) شريبونو(و) دو سالن(الوطيدة ببعض املستشرقني النشطني باجلزائر املستعمرة كـ
الفرنسية بصمت مريب، إذ مل تعر املوضوع أدىن اجلمعيات يف اجلزائر خالل الفترة قابلته اجلمعية اآلسيوية 

حدث . اهتمام، ومل تعلن عنها جمرد اإلعالن، كعادا يف تقاريرها السنوية اليت ختص املوضوع حبيز خاص
م، وجملتها 1856عام " اجلمعية التارخيية اجلزائرية"م، و1852عام " مجعية قسنطينة األثرية"هذا مع 
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، ولعل األمر متعمد، والسبب 1م1859ا الة اآلسيوية حىت جمرد اإلشارة إال عام األفريقية اليت مل تشر إليه
يف ذلك يعود رمبا إىل احلزازات وإىل موقف مستشرقي اجلمعية يف فرنسا من مستشرقي اجلزائر ال سيما 

    2..."العسكريون منهم

صدور جملتها، فاغتنمت ورحبت عدة نشريات ب. 3كانت الة تنشر إعالناا األوىل يف الصحافة
 L’echo d’Oran)(، (le Moniteur: ، وهي4الفرصة وشكرت هذه الصحف واالت يف عددها الثالث

algérien)، (L’Akhbar)، (la colonisation)، Le centre algérien)( ،(L’Africain)  موذكرت أ
  .خصصوا مقاالت مطولة للحديث عنها

، ذكر أن بعض الصحف ذكرت أن )بربروجي(ئيس اجلمعية ويف هذه التشكرات اليت وقعها ر  
  .الة حمصورة االهتمام يف العاصمة، ورد على ذلك مبقطع من ديباجة القانون األساس

  :النشرة البيليوغرافية، ومن هذه النشريات: جند قراءات يف الصحف واالت، حتت باب  
a) La gazette médicale de l’Algérie5:  

ومن . وفيها مقاالت تارخيية وجغرافية إىل جانب املقاالت الطبية؛ )(Dr.Bertherandريرها أسسها ورأس حت
  .6"الدعارة اجلزائرية"قرائها من هم غري متخصصني يف الطب ونشرت مقاال عن 

b) La Revue d’Orient
7  

c) Centre algérien
8  

d) Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine
9  

e) Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France
10 

f) Bulletin des travaux de la Société d’Agriculture d’Alger:  
وذكرت . 11أشهر 3إصدارها كل  10/2/1857ذكرت الة أن هذه النشرة قرر أصحاا يوم 
  .12)املهري(عن مجل  (Bernis)) برين(بيطري الرئيس حمتوى عددها الثاين الذي خصص لبحث الطبيب ال

g) Revue de la Société philharmonique: 

باجلزائر  1833اليت أسست عام  )(Société philharmoniqueنشرية تصدرها اجلمعية املوسيقية 
، ويف "ستنا مرمي(!!!) "مسجد ) La mosquée Settina Meriem(العاصمة، وكانت تقوم بنشاطاا يف 

                                                 
 ضمن هامش العدد ) .R. A(كانت أول إشارة إىل الة األفريقية   1

Journal Asiatique, 4ème Série, T 14, 1859, p 279 
م، إشراف 1872-1822غرب واملشرق من خالل الة اآلسيوية املحممد العريب معريش، االستشراف الفرنسي يف . د  2
  .78م، ص 2009، 1دار الغرب اإلسالمي، ط  أبو القاسم سعد اهللا، تونس،. د

3 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p 15 
4 Rev. Afr., Vol. 2, 2/1857, p 161  
5 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 7 
6 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 496  
7 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 232 
8 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 239 
9 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 319  
10 Rev. Afr., Vol. 1, 2/1857, p 240 
11 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 494  
12 Rev. Afr., Vol. 1, 10/1857, p 77 
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(Van-Ghele)ورئيسها هو . زوايا شوارع سيدي فرج، ويف حي باب الواد
ذكرت الة األفريقية أن و .1

 Invasion suisse des(ونشرت حبث . 2م1/1857، و11/1856هذه الة رحبت بصدور عدديها 

Arabes du Nord de l’Afrique(  
h) Petites Affiches Algériennes: 

، ذكرا 93ني يف األسبوع، مها اخلميس واألحد، وهي يف عددها إا ورقة إعالنات تصدر يوم
  .3من باب اإلحصاء ال من باب االهتمام

i) Bulletin Commercial et Maritime: 
  .4ذكرا الة من باب إحصاء املطبوعات: نشرة توزع يوميا على املشتركني

j) Derbouka: 
هلا أسلوب  10/10/1856بوع منذ جريدة موسيقية مسرحية وغريها، تصدرها مرتني يف األس

  (petits coups d’archet)" خفيفة -امللَك–دقات "ساخر، وقد سخرت من الة األفريقية حتت باب 
k) L’Africain:   

جريدة قسنطينة حتتل مكانة مرموقة يف الصفاحة اجلزائرية، جلودة كتاباا، وملصداقية املوضوعات 
  .5اليت تطرحها

: السويسرية يف إصدارها األول" مجعية اآلثار العتيقة بزيوريخ "مذكرات  من 10نقلته عن الد 
م، مع وجود نقود عربية 954حتدثت فيه عن وجود كتابات كوفية باقية من وجود عريب مغاريب يرجع إىل 

" أكادميية الرقيم واآلداب" وهي تنشر نشاطات وأخبار وأعمال . 6عباسية وغريها يف جنوب سويسرة
(A.I.B.L)
7.  

l) Le centre africain: 
وهدف اجلمعية هو "  Société Centrale Africaine" مجعية وسط إفريقيا" تصدر يف باريس عن 

مسابقة ما أجنزه االحتالل يف اجلزائر حىت يعم هذا االحتالل كل أفريقيا، وينشر املعارف املتعلقة بتنمية 
وب اليت تقطن أفريقيا أو الشعوب األصيلة فيها، عرفت املوارد، وإىل حتسني احلالتني املادية واملعنوية للشع

  .8الة ذه اجلمعية يف عددها
ورحبت بوجودها املساند حلركة التحضر اجلارية يف اجلزائر، عدد أعضاء هذه اجلمعية غري حمدود، 

  .فرنكات فصليا، تشمل حقوق احلصول على جملة اجلمعية ومنشوراا) 5(واملسامهة حمددة يف 
m) Gazette Médicale: 

نشر  هذا الطبيب وصفا لزيارته ملنطقة ) 1857/  8/  25(يف عدد  (Leclerc)يصدرها الطبيب 
  .9األبيض سيدي الشيخ التابعة لوهران
                                                 

1 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 495  
2 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 496  
3 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 496  
4 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 496  
5 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 502  
6 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 506-507  
7 Rev. Afr., Vol. 2, 10/1857, p 77  
8 Rev. Afr., Vol. 1, 8/1857, p 507  
9 Rev. Afr., Vol. 2, 10/1857, p 76  
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n) Bulletin Mensuel de la Société Impériale d’Acclimatation: 
ومن أهم كتاا . (S.G)؛ )Travuax de géographie Africaine(ناطقة باسم اجلمعية اجلغرافية 

Alfred Mauray)(1 . يف عددها املزدوج)رتشارد دي كانتال(كتب ) 8و  7 ((Richard du Cantal) 
إجابة "عن وثائق  (L.A.Gosse)وكتب الطبيب " سالالت اخليل واحلمري والبقر واخلنازير يف اجلزائر"عن 

  .2"عن استمارة ا أسئلة عن النعامة
 

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 2, 10/1857, p 77 
2 Rev. Afr., Vol. 2, 10/1857, p 77 
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  :المجلة األفريقية العددي لصفحاتحجم ال - 1-7

  ال ميكن توضيح احلجم العددي لصفحات الة إال من خالل اجلداول اآلتية؛
  ): 1-7-1(اجلدول رقم 

  )35-1( يظهر املعلومات األساس عن كل جملد من جملدات الة األفريقية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد 
  األجزاء  

  يف الد

  عدد

  أبوابه

  عدد 
  مقاالته
  وحدها

  عدد 
  صفحاته

  سنة 
 نشره

  رقم
  الد

6 07 70 559 57-1856 1 
6 07 56 520 58-1857 2 
6 06 43 488 59-1858 3 
6 07 49 483 60-1859 4 
6 05 46 483 1861 5 
6 06 51 483 1862 6 
5 08 36 482 1863 7 
6 07 43 483 1864 8 
6 08 47 483 1865 9 
6 08 40 483 1866 10 
6 09 45 500 1867 11 
6 08 44 495 1868 12 
6 09 43 512 1869 13 
6 08 33 531 1870 14 
6 06 37 480 1871 15 
6 08 43 482 1872 16 
6 07 38 506 1873 17 
6 07 28 480 1874 18 
6 07 30 544 1875 19 
6 07 36 519 1876 20 
6 08 29 474 1877 21 
6 06 29 480 1878 22 
6 05 25 480 1879 23 
6 05 26 480 1880 24 
6 06 27 480 1881 25 
6 05 28 496 1882 26 
6 05 30 484 1883 27 
6 07 27 480 1884 28 
6 08 29 480 1885 29 
6 05 26 484 1886 30 
6 07 27 496 1887 31 
5 07 18 398 1888 32 
4 06 12 332 1889 33 
4 08 12 269 1890 34 
4 05 13 319 1891 35 
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  )70-36(يظهر املعلومات األساس عن كل جملد من جملدات الة األفريقية ): 2-7-1(اجلدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 05 17 400 1892 36 
4 07 14 400 1893 37 
4 07 12 375 1894 38 
4 06 13 375 1895 39 
4 06 12 382 1896 40 
4 06 14 392 1897 41 
4 06 16 392 1898 42 
4 09 20 392 1899 43 
4 06 13 384 1900 44 
4 06 15 372 1901 45 
4 06 12 366 1902 46 
4 06 16 384 1903 47 
4 09 15 344 1904 48 
4 10 24 488 1905 49 
4 10 25 427 1906 50 
4 08 14 278 1907 51 
4 08 17 347 1908 52 
4 08 14 397 1909 53 
4 09 15 439 1910 54 
4 09 20 524 1911 55 
4 09 18 608 1912 56 
4 06 18 700 1913 57 
2 08 15 376 1914 58 
4 08 19 522 1918 59 
4 08 22 528 1919 60 
4 08 18 373 1920 61 
4 08 18 407 1921 62 
4 06 18 407 1922 63 
4 09 21 566 1923 64 
4 08 17 568 1924 65 
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  )106- 70(يظهر املعلومات األساس عن كل جملد من جملدات الة األفريقية ): - 3-7-1(اجلدول رقم 

4 07 15 552 1925 66 
4 08 13 246 1926 67 
6 16 36 489 1927 68 
4 11 24 496 1928 69 
4 12 20 444 1929 70 
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  :نموذج تفصيلي في الجانب الشكلي والحجم .1- 1-7

  فضلنا احلديث عن التفصيل يف اجلانب الشكلي واحلجم من خالل اجلداول اآلتية؛
  "الة األفريقية"يوضح منوذجا من أجزاء كل جملد من جملدات ): 1- 1-7-1(اجلدول رقم 

  

4 06 19 447 1930 71 
4 11 21 379 1931 72 
4 12 17 332 1932 73 
4 10 25 532 1933 74 
4 11 26 538 1934 75 
4 13 15 454 1935 76 
4 08 12 235 1935 77 
4 08 19 189 1936 78 
4 10 17 1090 1936 79/1 
4 05 23 79/2 
4 10 20 387 1937 80 
4 08 15 761 1937 81/1 
4 07 17 81/2 
4 12 16 416 1938 82 
4 10 17 432 1939 83 
4 07 15 272 1940 84 
4 09 18 274 1941 85 
4 12 18 326 1942 86 
4 09 12 288 1943 87 
4 09 17 286 1944 88 
4 08 19 302 1945 89 
4 07 15 236 1946 90 
4 09 20 350 1947 91 
4 10 16 435 1948 92 
4 08 21 370 1949 93 
4 09 15 458 1950 94 
4 09 16  432 1951 95 
4 09 15 483 1952 96 
4 10 27 435 1953 97 
4 09 17 403 1954 98 
4 09 312 456 1955 99 
4 09 26 538 1956 100 
4 09 23 454 1957 101 

  102  1958 )م1950- 1922(قوائم حمتويات جملدات 
4 10 15 413 1959 103 
4 07 14 466 1960 104 
4 10 15 450 1961 105 
2 10  15 450 1962 106 

 اموع  47042  
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عام   دال

  صدوره

  )أجزاؤه( أعداده  صفحاته

1  1856/  

1857  

إىل  1م؛ من ص 1856( 1  559
  )80ص

إىل  81م؛ من ص 12/1856( 2
  )160ص 

 161م؛ من ص 02/1857( 3
  )240إىل ص 

 241م؛ من ص 04/1857( 4
  )320إىل ص 

 321م؛ من ص 06/1857( 5
  )400إىل ص 

 401م؛ من ص 08/1857( 6
  )480إىل ص 

2  1857/  

1858  

520  7 )10/1857 (  8 )12/1857(  

9 )02/1858(  10 )04/1858(  

11)06/1858(  12 )08/1858.(  
3  1858/  

1859  

488  13 )10/1858(  14 )12/1858(  
15 )02/1859(  16 )04/1859(  

17 )06/1859(  18 )08/1859(  
4  1859/  

1860  

483  19 )10/1859(  20 )12/1859(  

21 )02/1860(  22 )05/1860(  
23 )08/1860(  24 )10/1860(  

) مارس( 26  ص 80) جانفي( 25  483  1861  5
  ص 80

  ص 80) ماي( 27

) سبتمرب( 29  ص80) جويلية( 28
  ص80

  ص 80) نوفمرب( 30

مارس  32  ص80) جانفي( 31  483  1862  6
  ص80

  ص80) ماي( 33

) سبتمرب( 35  ص80) جويلية( 34
  ص80

  ص80) نوفمرب( 36

 38- 37  ص482  1863  7
  ص80) مارس/جانفي(

) ماي( 39
  ص 80

  ص80) جويلية( 40

) نوفمرب( 42  ص80)سبتمرب( 41      
  ص80

/  
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) مارس( 44  ص80) جانفي( 43  483  1864  8
  ص80

  ص80) ماي(45

) سبتمرب( 47  ص80) جويلية( 46
  ص80

  ص80) نوفمرب( 48

) مارس(50  ص80) جانفي( 49  483  1865  9
  ص80

  ص80) ماي( 51

) سبتمرب( 53  ص80) ةجويلي( 52
  ص80

  ص80) نوفمرب( 54

) مارس( 56  ص80) جانفي)55  483  1866  10
  ص80

  ص80) ماي( 57

) سبتمرب( 59  ص 80) جويلية( 58
  ص80

  ص80) نوفمرب( 60

) مارس( 62  ص96) جانفي( 61  500  1867  11
  ص80

  ص80) ماي( 63

) سبتمرب( 65  ص80) جويلية( 64
  ص80

  ص80) نوفمرب( 66

) مارس( 68  ص80) جانفي( 67  495  1868  12
  ص80

  ص80) ماي( 69

) سبتمرب(71  ص88) جويلية( 70
  ص80

  ص88) نوفمرب( 72

) مارس( 74  ص80) جانفي( 73  512  1869  13
  ص80

  ص80) ماي( 75

) سبتمرب( 77  ص84) جويلية( 76
  ص100

  ص83) نوفمرب( 78

) مارس( 80  96) جانفي( 79  531  1870  14
  ص112

  ص83) نوفمرب( 81

) سبتمرب( 83  ص80) جويلية( 82
  ص72

  ص72) نوفمرب( 84

) مارس( 86  ص80) جانفي( 85  480  1871  15
  ص80

  ص80) ماي( 87
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)  سبتمرب( 89  ص80) جويلية( 88
  ص80

  ص78) نوفمرب( 90

  

  :مالحظات على بعض المجلدات الشاذة .2- 1-7

  .نقاط الشذوذ يف غريهاسكتت هنا عن الدات املتساوية شطال، ألحتدث عن   

  ):1(المجلد  .2.1- 1-7

  : نالحظ أن هذا العدد اعتورته بعض االضطرابات الشكلية، منها
  ).1857(ومعظم سنة ) 1856(مشل الد أواخر سنة  –أ 

ص، 80ص، 79: (عدم تساوي عدد الصفحات بني أعداده الست، إذ جاءت كاآليت –ب 
  ).ص133ص، 95ص، 88

ص بدال من ) 559(إذا بلغ  ،لد جاء أكرب من متوسط ما تالهالعدد اإلمجايل لصفحات ا –ج 
  .حسب الغالب يف الدات الالحقة له ،ص) 438(

فيه صفحات ناقصة، حسب الطبعة األوىل الصادرة عن ديوان املطبوعات اجلامعية، وقد بلغ  –د 
  ).552إىل  545من ص (صفحات ) 8(النقص 

  ):2(المجلد  .2.2- 1-7

  ).1858(ومعظم أشهر سنة ) 1857(خر سنة امتد زمانيا عرب أوا –أ 
 ،ص95 ،ص79ص، 96ص، 80( :صفحات أعداده غري متساوية، فهي على التوايل –ب 

  ).ص87ص، 79
  .ص) 520(ارتفاع إمجايل عدد صفحاته، إذ بلغت  –ج 
وامتد هذا ) أوت، أكتوبر ،أكتوبر، ديسمرب، فيفري، ماي: (بدأ فيه انتظام شهور اإلصدار –د 
  .)4(و )3(ل الدين منه ليشم

  ):3(المجلد  .2.3- 1-7

  ).1859(، ومعظم أشهر سنة )1858(توزعت أعداده عرب أواخر سنة  –أ 
بدال من ) 88(عدد صفحات اجلزء األخري منه زائدة عن صفحات غريه، إذ بلغت  –ب 

  .ص)80(
  .ص) 438(ص، بدال من ) 488(ارتفاع إمجايل عدد صفحاته إىل  –ج 

  ):4(المجلد  .2.4- 1-7

  ).1860(ومعظم شهور عام ) 1859(أعداده عرب أواخر سنة توزعت  –أ 
ومشل هذا االنتظام معظم أعداد الة إىل ) 80(بدأ منه انتظام حجم كل عدد من أعداده يف  –ب 

  :غاية توقفها عن الصدور، وهكذا صار
  .80إىل ص  1ميتد من ص  :)أ(العدد 
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  .160إىل ص  81ميتد من ص  :)ب(العدد 
  .240إىل ص  161من  ميتد): ج(العدد 
  .400إىل ص  321ميتد من ص  :)د(العدد 
  .480إىل  401ميتد من ص ): و(العدد 
  .ص، ليمتد هذا االنتظام عرب كثري من جملدات الة) 483(بدأ منه انتظام حجم الد يف  –ج 

  :)5(المجلد  .2.5- 1-7

ي، جويلية، جانفي، مارس، ما: (بدا منه انتظام جديد يف شهور اإلصدار، حيث صارت –أ 
  ).سبتمرب، نوفمرب
صفحة، ويف انتظام ) 80(حافظ على االنتظام السابق يف عدد صفحات كل جزء، إذ هي  –ب 
  .صفحة) 483(كل جملد يف 

  ):7(المجلد  .2.6- 1-7

  ).38 – 37(مجع جزأين يف جزء واحد مها  –أ 
  .ص)483(لكن عدد صفحاته ثابت يف ) 6(أجزاء بدال من ) 5(مل حيو سوى  –ب 
: اوتت أعداد صفحات األجزاء فيه بسبب نقص األجزاء، فصفحاا جاءت على التوايلتف –ج 

ص ما دام جيمع بني ) 160(وكان األوىل أن حيوي اجلزء األول ) ص80ص، 79ص، 11ص، 128(
  ).38 – 37(عددين مها 

  ):8(المجلد  .2.7- 1-7

) سم7×  سم 36(حتوي رمسا أفقيا ) سم 25× سم  40(أرفقت ذه الة ورقة طويلة  –أ 
  ).عني ماضي(ملدينة 

ص، مما أربكين )33(أي مبقدار ) 380إىل ص  347من ص (يوجد نقص يف الصفحات  –ب 
، لوال أين استدركت من خالل قائمة احملتويات، ومن تسلسل اجلزء الذي يليه، )48(يف حتديد بداية اجلزء 

إن كان هذا النقص حمصور يف نسخيت وهذا النقص موجود يف طبعة ديوان املطبوعات اجلامعية، وال أدري 
  .فقط أم هو سار على كل النسخ اجلزائرية

  ).331(بعد ص ) 465 – 464(فيها تكرار للصفحتني  –ج 

  ):11(المجلد  .2.8- 1-7

  .ص) 483(ص، بدال من ) 500(ارتفاع يف إمجايل عدد صفحات الد، إذ هي  –أ 
ص، مما أدى إىل زيادة ) 80( ص بدال من) 96(إىل غاية ) 61(زيادة يف صفحات اجلزء  –ب 

  .يف عدد صفحات الد

  ):12(المجلد  .2.9- 1-7

  .ص) 512(زيادة يف إمجايل عدد صفحات الد، إذ هي  –أ 
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ص، وهي اليت أدت إىل زيادة حجم الد، ) 88(، إذ هي )70(زيادة يف صفحات اجلزء  –ب 
  .دون احلديث عن قائمة حمتويات الد

  ):13(المجلد  .2.10- 1-7

صفحات عنوان كل جزء، اكتفاء بعنوان الد، ورأيت أنه من غري املعقول أن حذفت منه  –أ 
يصدر كل جزاء دون عنوان، وقد اهتديت إىل عنوان كل جزء بسطر توثيقي يف أسفل عدة صفحات من 

  :كل جزء، هكذا
Revue Africain, 14e Année, N°79. (Janvier 1870). 
Revue Africain, 14e Année, N°80. (Mars 1870). 
Revue Africain, 14e Année, N°81. (Mai 1870). 
Revue Africain, 14e Année, N°82. (Juillet 1870). 
Revue Africain, 14e Année, N°83. (09/1870). 
Revue Africain, 14e Année, N°84. (11/1870). 

 
نتقال من أسلوب األجزاء وكنت قد ظننت يف البداية أن الناشر قد غري من طريقته يف النشر، باال

  .إىل أسلوب الد، وزال عين هذا الظن مبجرد أن رأيت التوثيقات السابقة
كيفية االهتداء إىل اية كل جزء، وبداية اجلزء املوايل، كانت مهمة حمرية يف البداية، مث  –ب 

سبقها دائما، مما يدل على اكتشفت تغري األسطر التوثيقية اليت ذكرا آنفا، واكتشفت أن هناك شبه فقرة ت
  :انتهاء جزء وبداية املوايل له، وعالمات ختم اجلزء موجودة يف كل األجزاء السابقة، وهي

Pour tous les articles non signées: Le président: A.Cherboneau. Alger- Typ.Bastide.  
يدل على اجلزء وتارخيه  ، ويتلو هذا سطر التوثيق الذي)باستيد(أي أن اجلزء قد طبع يف مطبعة 

  .وفق ما ذكرنا سلفا
ص، ) 483(ص، بدال من )531(زيادة احلجم اإلمجايل لعدد صفحات الد، غذ بلغ  –ج 

  .والسبب زيادة حجم بعض األجزاء
 ص،112ص، 96: (اضطراب حجم األجزاء يف عدد الصفحات، غذ جاءت على التوايل –د 

  ).82(بط فيها حبجمه سوى اجلزء وهكذا مل ينض) ص 72ص،  72ص،  80ص،  96
كان اسم الة وملحقاته يظهر يف الثلث األعلى من أول صفحة يف كل جزء، ليتلوه  -هـ 

البحث األول مباشرة يف الثلث الثاين من الصفحة األوىل نفسها، وهذا معناه أن أجزاء الة كانت تباع 
سم الة وملحقاته غالفا لكل جزء حبيث نزعها دون غالف، ويبدو أن الة قد غريت أسلوا وأفردت ال

الناشر عندما أدمج األجزاء يف جملد واحد، لعدم فائدة األغلفة، لكننا ال ندري نوعية األغلفة وال حموته من 
  ".النص املوازي"رسوم ورموز وخطوط ممثلة لـ 

جمة السداسية ترس على شكل قلب فيه الن[أضيفت رسوم إىل الغالف الداخلي من الد  –و 
اليت يسميها الناس جنمة داوود، وعلى هذا القلب تاج، وحيمي الترس أسدان عن اليمني والشمال، وعلى 

 ])اجلزائر(وعلى علمي األسد األيسر ) Alger(رأس كل أسد علمان، وقد كتب على علمي األسد األمين 
  .وهذا الرسم له داللته اليت حتللها يف موقعها
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، )13(أي بعد انطالقة الد ) شربونو(إىل ) 74(لة قد حتولت ابتداء من اجلزء إن رئاسة ا –ز 
  .الكاملة، ولذلك أظهر هذه الرموز الصهيونية) شربونو(كان حتت رئاسة ) 14(لكن الد 

  ):15(المجلد  .2.11- 1-7

) 483(ص، بدال من  )480(شابه اخنفاض قليل يف إمجايل عدد صفحات الد، إذ بلغت  –أ 
  .ص

ص، ) 78(إذ بلغت صفحاته ) 90(عتوره نقص طفيف يف عدد صفحات اجلزء األخري ا –ب 
  .وهذا ما يفسر االخنفاض الطفيف يف حجم الد

من طبعة ديوان املطبوعات اجلزائرية، متتد من ص ) 85(توجد صفحات ناقصة يف اجلزء  –ج 
  ).80(إىل ص ) 40(
  
  
  
  
  

  :اليومفي عالم النشر المجلة األفريقية  - 1-8

بعض املواقع التجارية العلمية تعرف بالة البحث يف الشابكة عثرت على  حمركاتتخدام باس
  .1األفريقية

تباع يف ) ديوان املطبوعات اجلامعية، باجلزائر(األعداد شبه الكاملة من طبعة ووجدت بعض 
داا؛ مشل ، مع وصف خمتصر دقيق لكل جملد من جمل)Librairie Le Trait d'Union(فرنسا، لدى مكتبة 

كل وثيقها تو) Book N°: 445880(تصنيف املكتبة لألعداد اليت لديها ونالحظ . رقم الد، وسنة طبعه
وذكرها األعداد اليت هي يف حالة جيدة ، ).In-8 br, 474 pp(مع ذكر حجمه وعدد صفحاته جملد، 

)Bonne cond.(ة ، ومتييزها من األعداد اليت حتوي صفحات بيضاء غري مطبوع)Qq. pages blanches; 

non imprimées, remplacées par des photocopies.( ومن ذوات الصفحات الناقصة ،)16 pp. 

manquantes, bonne cond. par ailleurs.( ومن ذوات األغلفة الباهتة ،)Couv. lég. Défr.,( ومن ،
ومن ، ).Couv. usagée, lég(يال ومن مهترئات األغلفة قل، )Coiffes lég. abîmés( غلفةمكسورات األ
ونالحظ أيضا أا . )Une trace de mouillure au second plat et sur le dernier ff(اليت أصاا بلل 

، )EUR 25.00 = appr. US$ 36.625=£UK 16.75=JP¥ 4090(حددت سعرا لألعداد العادية 

                                                 
  :يف املوقع) 21:51 (على الساعة ، )م22/5/2005(متاح يوم   1

http://www.livre-rare-book.com/Matieres/ad/11v.html 



م                                                                                                                            1962-مRevue Africaine:( 1856) (الـمجلة األفريقية(حتليل بيانات : 4ف
163  

 $EUR 18.00 = appr. US( بعخفضت سعر األعداد القليلة السماكة واألعداد الضعيفة الطو

26.37=£UK 12 =JP¥ 2945.(1 .  
                                                 

1 Revue Africaine, T.  21. Année 1877.  Alger, Office des Publications Universitaires (réimpr.). In-
8 br, 474 pp. EUR 25.00 = appr. US$ 36.625=£UK 16.75=JP¥ 4090. Offered by: Librairie 
Le Trait d'Union. - Bonne cond.  Qq. pages blanches (non imprimées), remplacées par des 
photocopies.  Book N°: 445880. Rev. Afr.,  T. 22. Année 1878.  In-8 br, 480 pp. Book N°: 
445782. Rev. Afr.,  T.  23. Année 1879.  In-8 br, 480 pp. Couv. lég. défr, Book N°: 445802. 
Rev. Afr.,  T.  24. Année 1880.  In-8 br, 480 pp. Book N°: 445795. Rev. Afr.,  T.  25. Année 
1881.  In-8 br, 480 pp. 16 pp.manquantes, bonne cond. par ailleurs. EUR 18.00 = appr. US$ 
26.37=£UK 12 =JP¥ 2945. Book N°: 445889. Revue Africane T. 27. Année 1883.  In-8 br, 
484 pp. Book N°: 445791. Rev. Afr.,  T.  29. Année 1885.  In-8 br, 480 pp. Une trace de 
mouillure au second plat et sur le dernier ff, Book N°: 445871. Rev. Afr.,  T.  30. Année 
1886.  In-8 br, 484 pp. Book N°: 445773. Rev. Afr.,  T.  32. année 1888.  In-8 br, 398 pp. 
Book N°: 445740. Rev. Afr.,  T.  34. Année 1890.  In-8 br, 267 pp. Book N°: 445737. Rev. 
Afr.,  T.  35. Année 1891.  In-8 br, 318 pp. Book N°: 445777. Rev. Afr.,  T. 36. Année 1892.  
In-8 br, 400 pp. Book N°: 445778. Rev. Afr.,  T.  37. Année 1893.  In-8 br, 400 pp. Book N°: 
445779. Rev. Afr.,  T.  38. année 1894 In-4 br, 373 pp. Book N°: 445749. Rev. Afr.,  T.  39. 
Année 1895.  In-8 br, 374 pp. Book N°: 445750. Rev. Afr.,  T.  40. Année 1896 In-8 br, 382 
pp. Book N°: 445752. Rev. Afr.,  T.  40. Année 1896 In-8 br, 382 pp. Coiffes lég. abîmés, 
Book N°: 445754. Rev. Afr.,  T. 41. Année 1897 In-8 br, 392 pp. Book N°: 445755. Rev. 
Afr.,  T. 42. Année 1898 In-8 br, 392 pp. Book N°: 445757. Rev. Afr.,  T.  43. année 1899 
In-8 br, 392 pp. Book N°: 445758. Rev. Afr.,  T.  44. Année 1900.  In-8 br, 384 pp. Book N°: 
445770. Rev. Afr.,  T. 45. Année 1901.  In-8 br, 372 pp. Book N°: 445766. Revue Africane 
T.  46. Année 1902.  In-8 br, 366 pp. Book N°: 445765. Rev. Afr.,  T.  47. Année 1903 In-8 
br, 384 pp. Book N°: 445764. Rev. Afr.,  T.  48. Année 1904.  In-8 br, 343 pp. Book N°: 
445761. Rev. Afr.,  T.  49. Année 1905.  In-8 br, 488 pp. Book N°: 445813. Rev. Afr.,  T.  
50. Année 1906.  In-8 br, 427 pp. Book N°: 445810. Rev. Afr.,  T.  51. Année 1907 In-8 br, 
278 pp. Book N°: 445736. Rev. Afr.,  T. 52. Année 1908.  In-8 br, 347 pp. Book N°: 445809. 
Rev. Afr.,  T. 53. Année 1909.  In-8 br, 397 pp. Couv. défr, Book N°: 445805. Rev. Afr.,  
n°54. Année 1910.  In-8 br, 439 pp. 3 pp. manquantes, bonne cond. par ailleurs. EUR 18.00 
= appr. US$ 26.37=£UK 12 | JP¥ 2945. Book N°: 445888. Rev. Afr.,  T. 55. Année 1911, 
1971. In-8 br, 524 pp. Book N°: 445655. Rev. Afr.,  T. 56. Année 1912.  In-8 br, 608 pp. 
Book N°: 445803. Rev. Afr.,  T.  57. Année 1913.  Fort in-8 br, 700 pp. 1 page manquante, 
bonne cond. EUR 18.00 = appr. US$ 26.37=£UK 12= JP¥ 2945. Book N°: 445887. Rev. 
Afr.,  T. 58. Année 1914, 1971. In-8 br, 376 pp. Book N°: 445656. Rev. Afr.,  T.  58. Année 
1914.  In-8 br, 376 pp. Book N°: 445744. Rev. Afr.,  T. 59. Année 1918.  In-8 br, 522 pp. 
Couv. usagée, lég. trace de mouillure sur les ts. derniers ff, bon ex. EUR 20.00 = appr. US$ 
29.3= £UK 13.5=JP¥ 3272. Book N°: 445877. Rev. Afr.,  T. 59. Année 1918.  In-8 br, 522 
pp. Book N°: 445875. Rev. Afr.,  T.  60. Année 1919, 1971. In-8 br, 528 pp. 16 pp. 
manquantes remplacées par leurs photocopies, bonne cond. par ailleurs.EUR 18.00 = appr. 
US$ 26.37=£UK 12= JP¥ 2945. Book N°: 445885. Rev. Afr.,  T.  60. Année 1919, 1971. In-
8 br, 528 pp. Book N°: 445884. Rev. Afr.,  T. 61. Année 1920.  In-8 br, 373 pp. Book N°: 
445742. Rev. Afr.,  T.  62. Année 1921.  In-8 br,407 pp. Book N°: 445833. Rev. Afr.,  n°64. 
année 1923.  In-8 br, 566 pp. Book N°: 445816. Rev. Afr.,  T. 67. Année 1926.  In-8 br, 246 
pp. Couv. lég. défr, Book N°: 445747. Rev. Afr.,  T.  69. Année 1928.  In-8 br, 493 pp. Qq. 
ff. montés à l'envers, 17 ff. manquants, bonne cond. par ailleurs. EUR 15.00 = appr. US$ 
21.975=£UK 10=JP¥ 2454. Book N°: 445891. Rev. Afr.,  T.  72. année 1931.  In-8 br, 379 
pp. Couv. lég. défr, Book N°: 445726. Rev. Afr.,  T.  73. Année 1932.  In-8 br, 332 pp. Book 
N°: 445728. Rev. Afr.,  T.  74. Année 1933.  In-8 br, 532 pp. Book N°: 445730. Rev. Afr.,  
T. 75. Année 1934, 1998. In-8 br, 538 pp. Book N°: 445689. Rev. Afr.,  T. 77. Année 1935, 
1998. In-8 br, 233 pp. Book N°: 445680. Rev. Afr.,  T. 79. Année 1936. 2 tomes en 2 vol, in-
8 br, 1090 pp. (pag. continue), nbr. fig, plans et ill. en noir. Bonne cond. EUR 50.00 = appr. 
US$ 73.25=£UK 33.25=JP¥ 8180. Book N°: 445854. Rev. Afr., T. 82. Année 1938.  In-8 br, 
416 pp, qq. fig, plans et ill. phot. Bonne cond. Book N°: 445862. Rev. Afr., T. 86. Année 
1942.  In-8 br, 326 pp. Book N°: 445704. Rev. Afr.,  T. 87. Année 1943, 1998. In-8 br, 288 
pp. Book N°: 445702. Rev. Afr., T. 88. Année 1944.  In-8 br, 286 pp. Book N°: 445701. 
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، فباعت ما حصلت 1جملدا فحسب من جملداا) 72(ومل تتمكن بعض املكتبات التجارية من مجع 
ذاكرة أا أقدم وأهم  .)Euros 200,00 2(بـ من األعداد مسلسلة دون إفراد) م1931- 1856( عليه

  .3اليةظهرت يف إفريقيا الشم 2جملة علمية
  .4)م1869(بسنة ) 13(ومنها ما متكنت من مجع نسخ كثرية لد واحد من الة، هو ذو الرقم 

) 5(ذي  اختارت موضوعات معينة من الة ونشرا يف كتاب واحد 5وجند أن إحدى دور النشر
  .7)م1956- 1931( ، غطى املدة6جملدات

، ونشرها يف )سكانر(فشيئا باملاسح الضوئي  وعرب عدة سنوات أخذ بعض املواقع يف تصويرها شيئا
  . 8قابلة للتحميل، وقد صور معظم جملداا إىل حد الساحة) يب دي ف(الشابكة، يف صيغة 

                                                                                                                                                    
Rev. Afr., T. 95. Année 1951.  In-8 br, 432pp. Book N°: 445670. Rev. Afr., T. 97. Année 
1953.  In-8 br, 435 pp.Book N°: 445676. Rev. Afr., T. 98. Année 1954.  In-8 br, 403 pp. 
Book N°: 445673. Rev. Afr., T. 103. Année 1959. In-8 br, 413 pp. Book N°: 445658. Rev. 
Afr., bulletin de la société historique algérienne. T. CIII.  Fac. des Lettres, 3° et 4° trim, 
1959. In-8 br, pp. 196-413, qq. ill. Couv. usagée avec de petites déchirures, int. frais. EUR 
38.00 = appr. US$ 55.67 Book N°: 442148.  

  :يف املوقع الشابكي) 21:13 (على الساعة ، )31/12/2007(متاح يوم 
http://www.antiqbook.fr/boox/trait/445754.shtml 
1 Revue AFRICAINE (1856-1931), Societe Historique Algerienne, Alger, OPU, 1985-1986 . 72 

vol. in-8 br.; Reprint de l'édition d'Alger 1856-1931 , 2 200,00 Euros . 
2 La plus ancienne et la plus importante revue scientifique de l'Afrique du Nord. Englobe 

l'archéologie, l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Nord, les études arabes, berbères et 
islamiques, ainsi que la géographie. Absolument indispensable pour toute recherche sur 
l'histoire du Maghreb en général et de l'Algérie en particulier. (Shinar 201) . ghozzi@noos.fr 

 :يف املوقع) 21:32:30 (ة على الساع، )22/06/2005(متاح يوم  3
http://www.chapitre.com/frame_rec.asp?source=ANCIEN&quicksearch=&titre=Revue+africaine+

n+13+oran+sous+les+espagnols+etc&auteur=&genre=&editeur=Opu&collection=&mot_cle
=&date_rec=&tri=ALPHA&rang=0&prixmin=0&prixmax=&selection=&sessionid=677512
34452512081227318&donnee_appel=&pid= 

4 Revue africaine n°13; Oran sous les espagnols etc, Collectif; OPU, Description: 512. Poids : 136 
g. Fiche technique: Référence:46407-083 l Parution:1869. Prix Chapitre: 40€ - 262.38FF - 
46.96$. Généralement expédié en 2 jours 

5 Réf : 4808 en vente chez: Librairie François Castagné, Cliquez ici - Montolieu, France - 04 68 24 
42 05 COLLECTIF. 

6 Vingt-cinq ans d'histoire algérienne Recherches et publications (1931-1956) Alger, 
Gouvernement général de l'Algérie, 1956. 4 volumes grand in-8 brochés sous la même 
chemise : I La préhistoire de L.Balout 35 pp., II L'antiquité de J.Lassus 39 pp., III Le moyen 
age et les temps modernes de R. Le Tourneau 33 pp., IV L'Algérie depuis 1830 de X. 
Yacono 46 pp. Extraits de la "Revue africaine". TBE - Prix: 50 € 

  :يف املوقع) 11:52 (على الساعة ، )22/06/2005(متاح يوم   7
http://www.franceantiq.fr/slam/abencerage/Cat.asp?oPage=2&sqlQuery=select+*+from+%5BAbe

ncerage0204%5D+++where+(classe+%3D+11)+ORDER+BY+%5BNUMRO%5D+ 
8 www.algerie-ancienne.com 
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        : : : : القوالب الفنية للمجلةالقوالب الفنية للمجلةالقوالب الفنية للمجلةالقوالب الفنية للمجلة - - - - 2

للمجلة عدة قوالب فنية، على صفة أبواب ثابتة، حاولت التركيز عليها للتعريف أكثر ا، وهذه 

  :األبواب هي

  

  

   ):Introduction(المقدمة  - 2-1

  .غري موجودة: يف الدات - 

  .ال توجد إىل يف اجلزء األول التأسيسي: يف األجزاء - 

الذي  1دون مقدمة، ومل يشذ عن هذه القاعدة سوى اجلزء األولدأبت الة على نشر أعدادها 

  .إحدى عشرة صفحة) 11(استغرقت مقدمته 

  

  

  : )Procès verbal( التقرير األدبي - 2-2

 وهو حماضر اجتماعات  تعقدها اجلمعية وهيئة حترير الة، ختطط فيها لنشاطها، وتتابع تنفيذ ما

  .غناها هنا على شكل جلسات منفصلةخططت له، وتصدر فيها قرارات هامة، وقد فر

  

  

   :)Partie Officielle(القسم الرسمي  - 2-3

ويف هذا الباب تنشر الة . عادة ما تنشر فيه الة تقريرها األديب، وخاصة يف أعدادها األوىل

 واجللسات". للتحليل، معترف به أنه مطابق لألصول"حماضر جلساا، اليت يوقعها رئيس اجلمعية بعد عبارة 

    .2اجلزء الثايننشرت يف : 11إىل  8من 

  

  

   :Chronique )أخبار تاريخية( الوقائع - 2-4

ويف هذا الباب تنشر الة أخبار اآلثار يف خمتلف . أخبار يرسلها املراسلون بشأن الكشوف األثرية

  :املناطق اجلزائرية وتستمد الة األخبار من

  .مراسالت مراسليها داخل اجلزائر –أ 

  .الت القراءمراس –ب 

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, 1856,  p. 1 
2 Rev. Afr., Vol. 1, 12/1856, p. 152-155.  
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  .كتابات أعضاء اجلمعية التارخيية اجلزائرية –ج 

  .كتابات رئيس اجلمعية –د 

  .1أخبار يرسلها عسكر متطوعون –هـ 

  .2مراسالت مراسليها خارج اجلزائر –و 

  :وتقوم الة بترتيب الوقائع حسب املناطق، هكذا

   (Province d’Oran)مقاطعة وهران : 1العنوان الكبري 

  .سيدي علي بن كروشة، عني اجلنان: ن الفرعيةالعناوي

   (Province d’Alger)مقاطعة اجلزائر : 2العنوان الكبري 

، املدية، مليانة، شرشال، )(Monuments Cettiqueأنصاب سلتية يف اجللفة : العناوين الفرعية

  .)(Rusgunia ، اجلزائر، روسغونيةTanaramusa (Mouzaia-Ville)) موزايافيل(تيبازة، تاناراموسة 

، Thagaste (Souk Harras)، قسنطينة، ثاغاست )(P.Cمقاطعة قسنطينة : 3العنوان الكبري 

  .)سوق أهراس(

، )أستراليا(، باريس، سيدين )France et Etanger(فرنسا والدول األجنبية : 4العنوان الكبري 

  . 3ومتحف اجلزائر، القرم ومتحف اجلزائر

  

  

  : )Bulletin Bibliographique(النشرة الببليوغرافية  - 2-5

  .فهرسة وصفية ملا كان ينشر يف نشريات خمتلفة، وكتب صادرة يف الداخل واخلارجهي   

. 1/1/1856هذه النشرة موجهة خصوصا إىل فحص املنشورات الصادرة قبل ": 4الةجاء يف 

  .أعدادنا املقبلةإن املؤلفات األساس السابقة هلذا التاريخ ستكون موضوع سلسلة من املقاالت يف 

ونرجو من املؤلفني الذين يريدون أن ينشروا عروضا مفصلة ملؤلفام مبجلتنا، أن يرسلوا هذه "

  .، شارع لوتوفاج18العروض، معفاة من الرسوم، إىل رئيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية،

م خصوصا باألمور ونرى لزاما علينا إعادة تذكريهم هنا مبا كنا قد ذكرناه يف مقدمنا، حنن ت"

اجلديدة واإلجيابية، وحنن ال نقبل تكرار ما اطلع عليه الناس من قبل، إال إذا كان ذلك ضروريا؛ كأن يكون 

  ".الكتاب قد نفد، أو أن املسألة فيها إضافات جديدة وحية

  .النشرات العلمية عامة –أ 

  .(La presse(الصحافة عامة –ب 

  .(L’Akhbar) (Moniteur algérien)جريدة عامة خمصوصة، مثل  –ج 

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 65.  
2 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 66. 
3 Rev. Afr., Vol. 1 , 2/1856, p. 137-142. 
4 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 67.  
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  .(Revue des Sociétés savantes(نشرة علمية خمصوصة  –د 

  .(Revue d’Orient(جملة عامة  - هـ 

  .مصادرها اخلاصة –و 

  :أما عملها يف هذا الباب فيقوم على

  .توجيه املراسلني واملؤلفني والكتاب القراء فيما يتعلق ذا الباب –أ 

  ....).كشوف، مقتنيات، إهداءات، متاحف، تنقيب، توضيح(نشر أخبار أثرية  –ب 

  .إعادة نشر أخبار أثرية والتعليق عليها بشكل مقتضب –د 

  .التعليق على بعض األحباث املتخصصة الواردة يف نشريات أخرى – ـه

إعادة نشر أخبار أثرية قدمية وحديثة مقرونة يف موضوع واحد على شكل مقال، وقد يكون  –و 

  .ل شيء من التعليق أو النقدمع املقا

اإلعالن عن مسابقات علمية موجهة إىل الباحثني، تكون من تنظيم هيئات أخرى غريها يف  –ز 

  .فرنسا

اإلعالن عن وفيات الباحثني والعلماء واملتخصصني يف علم اآلثار، والتعريف مبآثرهم،  –ح 

  .وأحباثهم، وما جرى يف تأبينهم

من املناقشات األثرية املتعلقة مبوضوع واحد ولكنها منشورة يف عدة نشر مقاال فيها جمموعة  –ط 

  .نشريات علمية أو عامة، مع الدخول معهم يف املناقشة

  .عرض بعض املؤلفات القدمية حلاجة معاصرة، مع الربط بني القدمي واحلديث –ي 

  ).بدأ بالكتب مث االت(عرض بعض اإلصدارات املهمة يف جمال ختصص الة  –ك 

ليوغرايف لبعض البحوث املناسبة للمجلة األفريقية، واليت كانت قد نشرت يف بالتوثيق الب –ل 

جماميع أو جمالت متخصصة يف أمور علمية بعيدة عن اآلثار وما يتعلق ا، وذلك حىت ينتبه إليها القارئ، 

  .من ذلك توثيق حبث تارخيي أو جغرايف أو أثري منشور يف جملة طبية

  .ليوغرايف لكتب قدمية وإصدارات حديثة متس جوانب اختصاص الةبثيق البالتو –م 

  .التنويه مبحاضرات ألقيت يف مدن خمتلفة ألا تصب يف جمال اختصاص الة –ن 

  .التنويه بنشاطات مشاة لنشاطات اجلمعية –س 

  .مجعيات مشاة أو قريبة من جمال نشاط اجلمعية التنويه بإنشاء –ع 

  .1ونولوجيا احلفريات يف موقع حمددكر –ص 

  .وغرافيةيلني على بعض ما يرد يف النشرة الببتعقيبات الباحث –ق 

  .التعقيب على املداخالت بعد نشر املداخلة، يف الصفحة نفسها –ر 

م، إن 1856هذه النشرة خمصصة باألساس لفحص النشريات الصادرة منذ " :1وجاء يف الة

  .ة قبل التاريخ املذكور، ستكون موضوع سلسلة من املقاالت يف أعدادنا املقبلةاملؤلفات األساس الصادر
                                                 

1 Rev. Afr., Vol. 1, 12/1856, p. 144-14. 
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ندعو املؤلفني الراغبني يف نشر عروض مفصلة ملؤلفام يف جملتنا، التفضل بإرساهلا، معفاة من "

  ).لوتوفاج(شارع  18الرسوم، على رئيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية، 

مبا قد ذكرناه يف املقدمة، إننا تم أساسا باألحداث اجلديدة  ونرى أنه من الواجب تذكريهم،" 

واإلجيابية، وال نقبل التكرار ممن هم معروفون من قبل إال يف احلاالت الضرورية، عند نفاد املصادر، وعند 

  ."توضيح املسائل بإيضاحات جديدة وحية

  

  

   :)Notes Diverses( تنبيهات متفرقة - 2-6

نرى من الضروري هنا إعادة نشر التوجيهات اآلتية، " :2الة جاء يف. هي توجيهات متنوعة

   .الواردة يف نشرة صادرة عن السيد وزير املعارف العامة

  :وهذا لصاحل مراسيلنا، حىت يتكيفوا مع ظروفهم احمللية

 .اخلالتقاط كل الكتابات املنقوشة، مهما كانت لغتها، يونانية، التينية، عربية،   -  أ

ابات املنقوشة، أو صورة فوتوغرافية، كلما سنحت الفرصة، إرسال ختم عن الكت  -  ب

 .مصحوبة بكتابة توضيحية عنها، حىت يتسىن الرجوع إليها عند احلاجة

يف حالة تعذر االعتماد على الوسائل املذكورة، فإنه البد من اعتماد نسخ طبق األصل عن   -  ت

 .ملنقوشات عن األصلالكتابة املنقوشة، وذلك بالتدقيق يف نسخ رسم احلروف وتفاصيل ا

عند عدم التمكن من أخذ ختم أو رسم عن األصل، فالبد من كتابة النص بشكل واضح،   -  ث

سطرا سطرا مع متيز احلروف الكبرية من غريها، وحتديد االختصارات، دون إمتام 

الكلمات واملقاطع مبا ليس يف األصل، والبد من نقل الرموز، واحلروف املختصرة الدالة 

وكذلك العالمات، وحركات شكل الكلمات، وتنقيط احلروف، وال حيذف على أمساء، 

شيء، وال يضاف شيء، وبكل اختصار نقول؛ إعادة إنتاج النصب، وال بأس من تقدمي 

 .توضيحات يف حاشية النص

 .اعتماد أوراق مفصولة بقدر عدد النصب حىت يسهل ترتيبها وترقيمها  -  ج

يها النصوص املنقوشة، وإىل مقاساا، معتمدين على اإلشارة بعناية إىل املادة اليت كتبت عل  -  ح

املتر، وما حتت املتر من مقاسات، واإلشارة إىل حجم احلروف نسبيا، وكذلك إىل بقية 

 .التفاصيل اليت ميكنها أن تقدم معلومات أثرية مهمة

 .التعريف باألشكال والرموز والتزيينات املتعلقة بالنص حىت يسهل فهمه  -  خ

دقيقة عن املكان الذي وجدت فيه الكتابات املنقوشة، عن تاريخ املكان نقل التفاصيل ال  - د

وإذا كانت هذه الكتابات املنقوشة قد نقلت إىل  ،اخلواملقاطعة اليت وجدت فيهما، 

                                                                                                                                                    
1 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 67.  
2 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 77.  
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متحف أو غريه، فالبد من ذكر ذلك، مع تواريخ مراحل النقل، وإذا كان املكان الذي 

  ".ك بكل وضوحوجدت فيه جمهول التاريخ، فالبد من ذكر ذل

وخصصت الة صفحة ونصف لشرح فنيات أخذ أختام عن الكتابات املنقوشة واملنحوتات، 

  . 1طة على سطح الكتابة، وغري ذلكورمسها باستعمال قلم رصاص وحك على ورقة مضغو

  

  

  ): (Notes de la rédactionتعليقات هيئة التحرير  - 2-7

، ويف حواشيها، على شكل تعقيبات أو شروح أو هي تعليقات على املقاالت املنشورة يف ايتها

  .استدراكات أو إضافات مراجع

تعليق من هيئة (عربت الة على تعليقاا وتعقيباا اليت تدوا يف حواشي املقاالت الباحثني وحبوثهم بعبارة 

بعض  ونالحظ أا نسيت يف (N.R)ويف بعض األحيان تكتفي باختصار العبارة يف حرفني ) التحرير

وقد بدأت العبارة الكاملة املذكورة  2األحيان أن تكتب هذا العبارة أو خمتصرها، وخاصة يف األعداد األوىل

(N.de la R)ويف بعض األحيان تكتب العبارة خمتصرة ذا الشكل  3يف الظهور ابتداء من جزئها األول
4.  

هذه التعقيبات مقدار عشر عدد وال يكاد خيلو مقال من تعليقات هيئة التحرير، بل تكاد تبلغ   

  .صفحات كل جملد، أي نسبة العشر حسب تقديرنا املبين على التصفح الدقيق للمجلة

لقد تعرفنا على تعقيب هيئة حترير الة رغم عدم تصرحيها بذلك، من خالل االستناد إىل حمتوى   

  .5ستعمال املذكورنقدا لصاحب اال (Eshmounazar)التعقيب، مثل تعقيبها اللغوي على كلمة 

  .N.de R[7[، ويف أحيان أخرى 6]Note de la R[ويف بعض األحيان تكتبها هكذا   

  :التعليق لإلحالة على مراجع .1- 2-7

هناك تعقيبات كثرية أجرا جلنة التحرير على هامش املقاالت، وكثري من هذه التعليقات يدخل يف باب 

مراجع أخرى، ولذلك رأينا أن نضرب عنها صفحا  اإلحاالت إىل مقاالت أخرى نشرا الة نفسها أو

قد بدأ هذا ألا خترجنا عن اهلدف املنشود هلذا البحث وتدخل بنا يف تفاصيل اختصاص علم اآلثار، و

  .8النوع من التعليق يف عددها األول

  :التعليق الشارح للنص .2- 2-7

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 77.  
2 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 12, 73, 13.  
3 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 16.   
4 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 28.  
5 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 73.  
6 Rev. Afr., Vol. 1, N° 6, 8/1857, p. 444. 
7 Rev. Afr., Vol. 1, N° 6, 8/1857, p. 485.  
8 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 13.  
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ب إىل تفاصيل علم اآلثار، لذلك هذا النوع من التعليق كسابقه، ال جند فيه فائدة هلدف حبثنا، ألنه أقر

وهذا النوع من  1عددها األولضربنا عنه صفحا هو اآلخر وقد بدأ هذا النوع من التعليق اهلامشي منذ 

  .التعليق يثري املقاالت املنشورة، كسابقه

  :التعليق اإلمالئي .3- 2-7

على الكاهن تعقيبها  :مل يفت هيئة التحرير أن تعقب يف احلواشي على بعض األخطاء ومن ذلك جند

ذه :"قالت  (Eschmounazar)ذه الطريقة ) امشونصؤ(عندما كتب اسم ملك صيدا القدمية : )برجس(

  ).Sch(املناسبة نتساءل ملاذا يصر بعض املستشرقني الفرنسيني من كتابه الشني هكذا 

يت، وهذا ما بإمكاننا تفهم هذا االستعمال يف أملانيا، ولكن ال ميكن نقبل وجوده يف نظامنا الصو

لقد ختلصنا منذ زمن بعيد من  (Scherschell)يذكرنا بزمان كانت فيه اسم شرشال يكتب رمسيا هكذا 

املزدوج الطفيلي؛ ولكن مازال هناك أناس يصرون على مضاغفة احلرف الصامت النهائي، ما ) S(هذا الـ 

  2"ة أن تتقبلأصح ما يقال من أن اإلجراءات السهلة والعقالنية عي اليت تلقي صعوب

اليت وجدناها   )مالحظة التحرير(أي  (N.R)ونسيت يف هذه املرة أن ترمز إىل شخصيتها بالرمز 

  .3يف األعداد الالحقة والسابقة

  التعليق اإلمالئي  .4- 2-7

إذ قالت إنه ال حيترم الوثائق  ):Mannext) (مانر(طعنها يف املعلومات العلمية األثرية اليت يقدمها   

علومات املعاصرة، بل ويناقض ما تعارف عليه أهل العلم باآلثار، فضال عن أخطائه الكثرية القدمية وال امل

  .كلم 80اليت تذكر منها أخطاءه يف حتديد املواقع األثرية إىل درجة تبلغ يف بعدها املكاين إىل أكثر من 

  

  

  

   :(Erratum)التصحيح  - 2-8

   .لتصحيح األخطاء املطبعية والسقطات

  

  

  .)A la presse(حف والمجالت العالقة مع الص - 2-9

  .عالقات الة األفريقية بغريها من االت املختلفة والنشرات

  

  

                                                 
1 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 12.  
2 Rev. Afr., Vol. 1, N° 1, 1856, p. 73  
3 Rev. Afr., Vol. 1, N°1, 1856, p. 16, 30.  
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  ): Table des Matières(قائمة المحتويات  -2-10

  .حمتويات الدات، ألن كل جملد حيوي ستة أجزاءهي 

ص،  )80(نظرا ألين اطلعت على الة يف شكل جملدات سنوية، وليس يف شكل أجزاء ذات  –أ 

مل يتسن يل االطالع على قائمة حمتويات األجزاء، وأتوقع أن األجزاء مل تكن فيها قائمة حملتوايتها، ما دام 

عنوان الة ندمج يف أعلى الصفحة األوىل مع البحث األول مباشرة، أي أن الة مل تكن تفرد لعنواا 

  .غالفا، فما بالك بقائمة احملتويات

هو أن أجزء الة قد تكون صادرة على شكل يشبه الكراريس املدرسية وهناك احتمال آخر، و  

ذات األغلفة، وإذا صح هذا فإن عنواا يكون يف غالف الكراسة األول، وقائمة حمتوياا تكون يف الغالف 

األخري، وعلى هذا يكون الناشر قد ختلص من ههذ األغلفة، مكتفيا باسم الة كعنوان داخلي، عندما مجع 

  .أجزاء كل سنة يف جملد واحد

  .ومن هنا فإن حديثنا عن قائمة احملتويات يقصد به قوائم الدات ال قوائم األجزاء  

 /الد األول /قائمة احملتويات" :توثيق قائمة احملتويات موجود يف العنوان على الشكل اآليت –ب 

  ).(Table des Matières/ Du Premier volume/ La revue Africaine "الة األفريقية

واستمر احلال هكذا ) 1867(وهي سنة ) 11ج(مل تذكر يف هذا التوثيق سنة الصدور إال عند   

  .إىل غاية آخر عدد

يف الد  ( ")Fin du Premier Volumeاية الد األول"اية قائمة احملتويات خمتومة بعبارة  –ج 

، مث حذفت (Fin de la table des matières)" ية قائمة احملتوياتا"األول، لكنها صارت يف الد الثاين 

  ).1870 ،14م(هذه العبارة من 

لكنها ) 558إىل ص  553ص، من ص 6(واضحة إذ بلغت ) 1م(طول قائمة احملتويات يف  –د 

يف ) ص3(، مث صارت )3م(، وكذلك احلال يف )ص4) (11و م ،2م(بدأت يف التقلص ابتداء من 

  ).7م(لتتقلص إىل صفحتني يف ) 4،5،6(الدات 

وهي يف غالب جملدات الة صفحتان أو ثالث، مع وجود اضطراب يف عدد صفحاا عرب سائر 

  .جملدات الة

  

  

  :عناوين الغالف -2-11

  غري موجودة: يف األجزاء - 

  .حبوث يف الغالب األعم) 5(هي مخسة : يف الدات - 
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  :قائمة المحتويات -2-12

  .اها يف اجلدولذكرن: يف كل جزء - 

، وهي قائمة تفصيلية تعرض لكل عناوين البحوث )يف الطبعتني. (جندها يف آخره: يف كل جملد - 

  .واألبواب

  

  

  :الكشافات -2-13

  ).ال كشافات األعالم، وال األماكن، وال الغريب(غري موجودة : يف األجزاء - 

  .غري موجودة؛ وإمنا جندها ملحقة ببعض البحوث: يف الدات - 

  

  

  :البحوث  عدد -2-14

عربنا عن عدد العناوين يف كل جملد من خالل جدول كبري قسمناه إىل جداول صغرية، ألسباب 

  .فنية، يشمل كل واحد منها عشر جملدات من جملدات الة

  .األخري بعدها هنا ذكرناه يف اجلدولفقد  يف كل جملدأما عدد البحوث 

  

  

  

  )10- 1(من الدات  (Volume)ل جملد يربز عدد العناوين يف ك): 1- 14-2(اجلدول رقم 

  

  جملد  حماور الد
1  

  جملد
2  
  

  جملد
3  

  جملد
4  

  جملد
5  

  جملد
6  

  جملد
7  
  

  جملد
8  

  جملد
9  

  جملد
10  

∑  

  01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  املقدمة

  13  /  07  /  /  /  /  /  04  01  01  القسم الرمسي

  644  20  27  33  24  26  29  31  29  30  35  مقاالت العمق

  818  41  33  35  21  36  34  57  64  88  49  خييةأخبار تار

  84  /  /  /  /  /  /  /  01  18  65  النشرة

  09  /  /  /  /  /  /  /  /  /  09  مذكرات خمتلفة
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  01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  مالحق

  10  05  04  /  /  /  /  /  /  01  /  تراجم وفيات

  01  /  01  /  /  /  /  /  /  /  /  ببليوغرافيا

حماضر جلسات مجعية 

  الة

01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  

  :ا������  03  05  02  02  02  02  02  04  05  08  عدد أبواب الدات
34/10  
=3.4  

  861  66  72  68  45  62  63  88  98  138  161  عناوين كل جملد

  

  

  )20-11(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 2- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

جملد  لدحماور ا  
11  

  جملد
12  

  جملد
13  

  جملد
14  

  جملد
15  

  جملد
16  

  جملد
17  

  جملد
18  

  جملد
19  

  جملد
20  

∑  

  06  /  /  01  /  /  /  02  03  /  /  القسم الرمسي

  113  11  09  15  17  26  16  19  /  /  /  مقاالت العمق

  47  /  08  07  06  09  03  14  /  /  /  أخبار تارخيية

  09  /  /  /  06  /  03  /  /  /  /  النشرة

  11  04  01  03  02  /  /  01  /  /  /  وفيات

  03  02  /  01  /  /  /  /  /  /  /  مراسلة

  131  /  /  /  /  /  /  /  /  85  46  كتاب املقاالت

  107  /  /  /  /  /  /  /  /  57  50  النواحي

  33  /  /  /  /  /  /  /  /  19  14  املواد املعاجلة

  01  /  /  /  /  /  01  /  /  /  /  ببليوغرافيا

  06  /  /  /  /  /  /  /  06  /  /  حماضر جلسات اجلمعية

  عدد 

  أبواب الدات

ع   03  03  05  04  02  04  04  03  03  03

 املتوسط

34/10  

  534  17  18  27  31  35  23  36  76  161  110  عناوين كل جملد
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  )30-21(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 3- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
21  

  جملد
22  

  جملد
23  

  جملد
24  

  جملد
25  

  جملد
26  

  جملد
27  

  جملد
28  

  جملد
29  

  جملد
30  

∑  

  71  /  /  /  11  9  12  7  10  10  12  مقاالت العمق

  39  10  18  11  /  /  /  /  /  /  /  مقاالت غري مبوبة

  3  /  1  /  1  1  /  /  /  /  /  النشرة

  أخبار تارخيية
Chronique 

4  1  /  1  1  /  /  /  /  /  7  

  1  /  /  /  /  1  /  /  /  /  /  وثائق

  8  /  1  1  1  1  /  /  /  3  1  وفيات

  6  /  /  /  /  /  /  1  /  5  /  مراسلة

  1  1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ببليوغرافيا

  عدد 

  أبواب الدات

3  4  1  3  2  4  3  2  3  2  27/10  

  136  11  20  12  13  12  13  9  10  19  17  عناوين كل جملد 

  

  

  )40-31(الدات  يربز عدد العناوين يف كل جملد من): 4- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
31  

  جملد
32  

  جملد
33  

  جملد
34  

  جملد
35  

  جملد
36  

  جملد
37  

  جملد
38  

  جملد
39  

  جملد
40  

∑  

  119  14  16  10  14  15  12  9  8  7  14  مقاالت غري مبوبة

  11  /  /  5  1  3  /  1    1  /  النشرة

  قراءة يف كتاب
Notes de Lecture 

1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  

  7  /  1  1  1  1  1  1  /  1  /  وفيات

  1  /  /  /  /  /  /  /  1  /  /  مراسالت
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  3  /  /  /  /  /  /  /  1  1  1  ببليوغرافيا

  عدد 

  أبواب الدات

3  4  3  3  2  3  3  3  2  1  27/10  

  142  14  17  16  16  19  13  11  10  10  16  عناوين كل جملد 

  

  

  )50-41(لعناوين يف كل جملد من الدات يربز عدد ا): 5- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
41  

  جملد
42  

  جملد
43  

  جملد
44  

  جملد
45  

  جملد
46  

  جملد
47  

  جملد
48  

  جملد
49  

  جملد
50  

∑  

  5  5  /  /  /  /  /  /  /  /  /  مقاالت العمق

  106  /  16  9  9  10  12  11  12  13  14  مقاالت غري مبوبة

  77  /  /  4  10  5  6  1  22  8  23  النشرة

  2  /  1  /  /  /  /  /  /  1  /  وفيات

  1  /  /  1  /  /  /  /  /  /  /  ببليوغرافيا

  1  /  1  /  /  /  /  /  /  /  /  أخبار تارخيية

  21  21  /  /  /  /  /  /  /  /  /  مداخالت

  عدد 

  أبواب الدات

3  3  2  2  2  2  2  3  3  2  23/10  

  215  26  18  14  19  15  18  12  34  22  37  عناوين كل جملد 

  

  )60-51(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 6- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
51  

  جملد
52  

  جملد
53  

  جملد
54  

  جملد
55  

  جملد
56  

  جملد
57  

  جملد
58  

  جملد
59  

  جملد
60  

∑  

  5  5  /  /  /  /  /  5  /  /  /  مقاالت العمق

  117  /  13  20  15  13  16  /  14  16  10  قاالت غري مبوبةم

  1  /  1  /  /  /  /  /  /  /  /  النشرة

  2  /  1  /  1  /  /  /  /  /  /  وفيات
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  2  1  1  /  /  /  /  /  /  /  /  ببليوغرافيا

  قراءة يف النشريات
Revue des Périodiques 

/  /  /  /  /  /  /  /  1  /  1  

  عدد 

  أبواب الدات

1  1  1  1  1  1  2  1  5  2  16/10  

  133  6  17  20  16  13  16  5  14  16  10  وين كل جملد عنا

  

  

  )70-61(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 7- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
61  

  جملد
62  

  جملد
63  

  جملد
64  

  جملد
65  

  جملد
66  

  جملد
67  

  جملد
68  

  جملد
69  

  جملد
70  

∑  

  104  10  11  10  6  12  11  14  10  10  10  الت غري مبوبةمقا

  محاضر
Comte Rendu 

2  2  2  2  5  1  /  19  23  15  71  

  4  2  /  1  /  /  /  /  /  /  1  وفيات

  43  /  /  /  18  1  1  22  1  1  1  ببليوغرافيا

  10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 قراءة يف النشريات

  73  21  23  15  14  /  /  /  /  /  /  أخبار تارخيية

  18  /  /  18  /  /  /  /  /  /  /  ابقراءة يف كت

  1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  مراسالت

  موضوعات خمتلفة
Mélange 

/  /  /  /  /  /  /  8  /  /  8  

  عدد 

  أبواب الدات

6  4  4  4  4  4  4  7  4  5  46/10  

  332  49  58  72  39  15  18  39  14  14  16  عناوين كل جملد 

  

  

  )79/2-71(ن الدات يربز عدد العناوين يف كل جملد م): 8- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(
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  جملد  حماور الد
71  

  جملد
72  

  جملد
73  

  جملد
74  

  جملد
75  

  جملد
76  
)1(  

  جملد
77  
)2(  

  جملد
78  
(*)  

  جملد
79  
)1(  

  جملد
79  
)2(  

∑  

  80  /  /  5  7  14  12  13  9  11  9  مقاالت غري مبوبة

  127  /  /  7  5  /  15  32  12  24  32 محاضر

  6  /  /  /  /  /  /  /  1  5  /  وفيات

  7  /  /  1  1  /  1  1  1  1  1 قراءة يف النشريات

  80  /  /  8  3  /  7  10  11  12  29  أخبار تارخيية

  مداخالت
Communications 

/  /  /  /  /  32  /  /  31  24  87  

  مداخالت أمام اجلمهور
Séances Plénière 

/  /  /  /  /  14  /  /  /  /  14  

  عدد 

  أبواب الدات

4  5  5  4  4  3  4  4  1  1  35/10  

  405  24  31  21  16  60  35  56  34  57  71  عناوين كل جملد 

  

  

  

  

  )88-80(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 9- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

  جملد  حماور الد
80  
  

  جملد
81  
)1(  

  جملد
81  
)2(  

  جملد
82  

  جملد
83  

  جملد
84  

  جملد
85  
  

  جملد
86  
  

  جملد
87  
  

  جملد
88  
  

∑  

  106  13  9  10  11  10  12  12  /  15  13  مقاالت غري مبوبة

  92  11  6  8  5  9  34  16  /  /  3 محاضر

  6  /  3  /  2  /  /  /  /  /  1  وفيات

  11  2  3  2  1  3  /  /  /  /  / وثائق

  34  4  1  8  4  1  4  6  /  /  6  أخبار تارخيية

  45  /  /  /  /  /  /  /  28  17  / مداخالت

  4  /  /  /  /  /  /  /  4  /  / ت أمام اجلمهورمداخال
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  عدد 

  أبواب الدات

4  2  2  3  3  4  5  4  5  4  36/10  

  295  30  22  28  23  23  50  34  32  32  23  عناوين كل جملد 

  

  

  )98- 89(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات  )10- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  

جملد  لدحماور ا  
89  

  جملد
90  

  جملد
91  

  جملد
92  

  جملد
93  

  جملد
94  

  جملد
95  

  جملد
96  

  جملد
97  

  جملد
98  

∑  

  25  3  /  3  /  /  /  /  /  8  11  مقاالت غري مبوبة

  78  9  8  11  9  13  11  8  9  /  / )العمق(مقاالت 

  7  /  /  2  1  /  /  1  2  1  /  وفيات

  45  2  3  5  2  8  4  5  9  2  5 وثائق

  28  2  3  5  3  5  /  5  1  1  3  أخبار تارخيية

  150  24  11  20  16  20  /  25  18  6  10 محاضر

  2  /  /  /  1  /  /  1  /  /  / مراسالت

  عدد 

  أبواب الدات

4  5  5  6  2  4  6  6  4  5  47/10  

  335  40  25  46  32  46  15  45  39  18  29  عناوين كل جملد 

  

  

  )106- 99(يربز عدد العناوين يف كل جملد من الدات ): 11- 14-2(اجلدول رقم 

  )مع حذف األبواب اليت مل يرد فيها شيء(

  جملد  حماور الد
99  

  جملد
100  

  جملد
101  

  جملد
102  

  جملد
103  

  جملد
104  

  جملد
105  

  جملد
106  

∑  

مقاالت غري 

  مبوبة

/  /  /  /  /  /  /  4  4  

  62  3  6  4  5  /  36  /  8 )العمق(مقاالت 

  10  1  2  /  2  /  4  /  1  وفيات

  23  2  5  5  5  /  /  /  6 وثائق
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  9  /  1  1  2  /  3  /  2  رخييةأخبار تا

  116  10  23  22  36  /  /  /  25 محاضر

  28  /  /  /  /  /  /  28  / ذكرى مرور قرن

  عدد 

  أبواب الدات

5  1  3  /  5  4  5  4  27/10  

  262  20  37  42  50  /  43  28  42  عناوين كل جملد 

  

  

  ". املقاالت"تشمل مواد أخرى غري " العناوين"إىل أن هنا أود أن أنبه و

  .وهي عينة حبثنا. عنوانا )3650(= جمموع عناوين الة األفريقية عرب كل جملداا وقد بلغ

  

  "مقاالت العمق"مقارنة بني أبواب الة اليت ليست ضمن باب ): 12- 14-2(اجلدول رقم 

  

  أبواب  أبواب الة

  كل جملد

  صفحات

 الباب 

  أبواب الة

  بالعربية

  .ر

  ت
Comptes Rendus  63 1144 1 يرتقار  

Bibliographie  43 672 2 الببليوغرافيا  
Partie Officielle  63 642 3 القسم الرمسي  
Notes de lecture 38 631 4 عروض القراءة  

Nécrologie 84 627 ات5 الوفَي  
Revue des Périodiques  21 177 6 عرض النشريات  

Bulletin 39 169 7 النشرة  
Correspondances 18 77 8 اسالتاملر  

Notes diverses 12 66 9 تنبيهات متفرقة  

    اموع  4205  381  
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        ):):):):المهمة االتصاليةالمهمة االتصاليةالمهمة االتصاليةالمهمة االتصالية((((إبراز الموضوع إبراز الموضوع إبراز الموضوع إبراز الموضوع  - - - - 3

  
  

  :مجاالت اهتمام المجلة األفريقية وموضوعاتاها - 3-1

  
  يربز عدد موضوعات كل جمال من جماالت اهتمام الة األفريقية): 1-3(اجلدول رقم 

  
Discipline  عدد

  الكتاب
عدد 
  املقاالت

عدد 
  الصفحات

  جمال
  التخصص

. ر
  ت

Histoire 190 733 17391 1 تاريخ 

Archéologie 137 378 5532 2  علم اآلثار 

Divers 69 227 5241 ا3  مقاالت مل أبو 

Monographies 60 113 4114 الدراسات 
  الفردية

4 

Ethnographie 42 128 2803  األنثروبولوجيا
 الوصفية 

5 

Folklore, 
Coutumes Et 
Légendes 

الفولكلور  2385 123 70
 عاداتوال

 وأساطري

6 

Littérature, 
Linguistique 
Et Dialectes 

اللغة فقه األدب و 1791 97 48
 واللهجات

7 

Religions et 
Croyances 

 8  الرحالت 1741 74 41

Biographies 48 75 1635 9 ر الذاتيةالسي 

Voyages 41 83 1498  األديان
  واملعتقدات

10 

Economie 13 32 600 11 اقتصاد 

Géographie 14 31 575 12 فيةجغرا 

Education et 
Enseignement 

 13 التربية والتعليم 503 19 15

Droit et 
Législation 

 14 القانون والتشريع 306 16 11

Beaux- Arts et 
Culture 

الفنون اجلميلة  277 16 08 15 
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 والثقافة
Numismatique 12 13 183 16 علم العمالت 

Architecture 
et Urbanisme 

 17  االجتماع علم 136 04 04

Sociologie 04 05 132 18 العمارة والعمران 

Agriculture 03 03 109 19 زراعة 

Météorologie 03 05 90 20  األرصاد اجلوية 

  امــوع 47042 2175 833 

  
، لكننا جند عددهم هنا أكرب من ذلك، فهم )397(إن جمموع عدد كتاب الة األفريقية هو   

  .ب الواحد قد يكتب يف عدة ختصصاتألن الكات) 833(
  
  

  :المجلة األفريقية خالصة معطيات بيانات - 3-2

  

  يلخص معطيات بيانات الة األفريقية): 2-3(اجلدول رقم 

   

  ∑  البيانات العامة للمجلة األفريقية  ت.ر

  عدد الدات، مبا فيه الدات املزدوجة   1
  )وهي حتتوي أجزاء(

108  

2  اآخر رقم يف ترقيم الدا 106  لة  

  397  عدد الكتاب  3

  47042  جمموع عدد صفحات كل الدات  4

  435,57  متوسط عدد صفحات الد الواحد  5

  2175  املقاالت وحدها  6

  1475  بقية العناوين  7

 111  جمموع صفحات قوائم احملتويات   8

 3650  اموع الكلي للعناوين  9
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 :ميائي لصور المجلة األفريقيةاإلطار النظري للتحليل السي - 3-3
 

  :سيميائيات الصورة .1- 3-3

يف سيميائيات الصورة، نبحث عن معىن الصورة ورهاناا املعرفية والداللية، وكيفية تلقيها داخل 
جمتمع الصورة، واضعني هلا آليات قرائية متكننا من فهم طبيعتها، وحتديد أنواعها، وحتليل مكوناا، وتسنني 

طاب الصورة متارس علني إغراءاا وخطاا اإلقناعي لتسويق منتوجاا، دون نسيان لغتها، خاصة وأن خ
إن الصورة عالمة متثل "، املتخصص يف الصورة )رجييس دوبري(أفقها القابل لتأويل املفتوح، هلذا يقول 

إمكانية احلديث خاصية كوا قابلة لتأويل، فهي تنفتح على مجيع األعني اليت تنظر فيها وإليها، إذ متنحنا 
فقراءة الصورة وتأوهلا من البنيات املؤسسة لثقافة الصورة يف ". عنها، وتقدمي تأويالت متعددة وخمتلفة حوهلا

  .العامل والوطن العريب على وجه اخلصوص
  

  :من السيميائيات البصرية إلى سيميائيات الصورة .2- 3-3

، قد اشتغلت على جماالت 2"بريستشارلس "، وشعبها 1"دوسوسور"إن السيميائيات كما تنبأ ا 
عدة ليصعب حصرها، إال أا مل تعمق البحث ف بعضها، كما هو احلال مع الصورة، وهذا راجع إما 
لقصور اإلجراءات التحليلية لدى الباحث، وإما لعدم اكتمال جهازه املفاهيمي واملفهومي ملثل هذه 

  .املقاربات
يميائي من أن يوسعوا البحث يف جمال البصريات، قصد وهذا مما حدا ببعض الباحثني يف الشأن الس

كيف نتواصل بصريا؟، وكيف نقرأ رسالة بصرية؟، وكيف نكون ثقافة : اإلجابة على أسئلتها املهمة
  بصرية؟، 

باإلجابة يف حبثه عن عناصر ) روالن بارث(كل هذه األسئلة، وأسئلة أخرى تصدى هلا 
ى الصورة باستعادته للطروحات واملقوالت اللسانية لدسوسور اليت طبق بعضا منها عل 3السيميولوجيا

يف سيميائيته حول " ياملسالف"، وما جاء به ...)املدلول، االعتباطية الصورية/الكالم، الدال/اللسان(
بتفريعاته الالمتناهية، " ةلإليقون"يف مفهومه " بريس"، وما جاء به 4)التضمني أو اإلحياء/التعيني(مفهومي 
عن بالغة للصورة، وكيف يأيت املعىن إليها؟، وأين ينتهي؟، ،إذا كان ينتهي فماذا يوجد " بارث"ليبحث 
  .5وراءه؟

                                                 
1 Ferdinand DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Alger, Ed. ENAG, 1994, p.33. 
2 C. S. PEIRCE, Ecrits Sur Le Signe, Paris, Ed. Seuil, 1978, p.147. 
3 Roland BARTHES, L’Aventure Sémiologique, Paris, Ed. Seuil, 1985, p.178. 
4 L. HJELMLEW, Prolégomènes A Une Théorie Du Langage, Paris, Ed. Madison, 1966, p.66. 

م، 1994يف قراءة جديدة للبالغة القدمية، ترمجة، عمر أوكان، املغرب، إفريقيا الشرق،  ،لصورةروالن بارث، بالغة ا 5
  .9194ص 
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إال أن هذا االنتقال من السيميائيات العامة إىل سيميائيات الصورة، مل يكن ذه السهولة، فكيف 
ن حيث خصائصها وتوظيفاا إيقوين؟ علما بأن اللغة الطبيعية ختتلف م/ نقارب ما هو لساين مبا هو بصري

  .عن اللغة البصرية
هذا ما أدى بالسيميائيني إىل أن جيدوا حال هلذا اإلشكال اجلوهري والدقيق ملشروعية دراسة 

  .سيميائيات الصورة
: أحد أكرب املشتغلني على سيميائيات السينما، يقول يف إحدى مقاالته) كريستيان ميتز(إذ جند 

مع باقي اللغات عالقات نسقية متعددة ومعقدة، وال أمهية إلقامة تعارض ما بني  إن اللغات البصرية تقيم"
اخلطابني اللغوي والبصري، كقطبني كبريين حيظى كل واحد منهما بالتجانس والتماسك يف غياب أي 

  :2، وهذا نابع من خصوصيا كل خطاب، وكل رسالة1رابط بينهما
والتداول، أي خطية، خالف الرسالة البصرية فالرسالة اللسانية تظل حبيسة قواعد النحو  �

  .اليت ال ختضع لقواعد تركيبية صارمة، إضافة إىل أن عناصرها تدرك بشكل متزامن
الرسالة اللسانية تقبل التفكيك إىل عناصر يقوم املتلقي بإعادة تركيبها ليحصل املعىن، يف  �

ى مستقلة ألا ترابطية حني الرسالة البصرية تركيبية ال تقبل التقطيع إىل عناصر صغر
  .ختتزن يف بنائها دالالت ال تتجزأ

الرسالة اللسانية تقوم على اخلاصية االعتباطية، أما الرسالة البصرية فهي قائمة على املماثلة  �
  . واملشاة

ليجد أن التعايش بني الصورة واللغة تعايش ضارب ) رومان غوبارن(وقد فصل يف هذه النقاط 
ليس هناك يف "، فمنذ ظهور الكتاب صار االرتباط بني الصورة والنص عاديا، ألنه 3تاريخجبذوره يف عمق ال

الصورة أو ضدها، إن حماوالتنا تصدر عن قناعة ) مع(اللغة، أو معها، ال ) ضد(احلقيقة أي معىن أن نكون 
نا تتقاطع بأن سيميولوجيا الصورة ستشتغل جنبا إىل جنب مع سيميولوجيا املوضوعات اللسانية وأحيا

  ".ميتز. ك" كما يرى 4...معها
أصبحنا اليوم نعيش يف جمتمع : ظره)ـتـ(تنـ ...أينما يويل اإلنسان املعاصر وجهه فثمة صورة �

الصورة، فهي رفيقنا ومرافقنا، فأينما نويل وجهنا وجوهنا فهناك صورة تنظر إلينا يف اجلرائد أو 
يف الشوارع والطرقات، أو تطالعنا يف التلفاز، أو عرب  االت، أو تنتظرنا يف املكتب أو املرتل، أو

، )بتعبري دوبري(هواتفنا اجلوالة، فالصورة حبق حنيا ا وحتيا بنا، ولكن البد من معرفة حياا وموا 
وهذا ال يكون إال مبعرفة حدودها وحمدداا، فلكل شيء بدء ومنتهى، والصورة دائما يف خلق 

 .جديد
                                                 

1 C. METZ, Au Delà De L’analogie، L’image, In، Communication, n°15, 1970, p. 01 

، الدار 1998، نوفمرب 13 مقاربة سيميوطيقية، جملة فكر ونقد، السنة الثانية، ع ،حممد العماري، الصورة واللغة 2
  .137البيضاء، دار النشر املغربية، ص 

3 André HELBO, Le Champ Sémiotique, Paris, Ed. Complexe, 1979, p. G21.G22. 
4 C. METZ, Op. Cit., p.p. 34. 



                                                                                                                            م   1962-مRevue Africaine:( 1856) (الـمجلة األفريقية(حتليل بيانات الوعاء : 4ف
184  

الناظر لسيميائيات الصورة جيدها قد متفصلت على نفسها االت حبثية : ء والتجليالصورة بني اخلفا �
كثرية، وهذا لتعدد وسائل االتصال البصري على وجه اخلصوص، فمن سيميائيات الرسوم املتحركة، 

، كل هذه اللغات البصرية اليت نواجهها وتواجهنا ...وإىل سيميائيات السينما، إىل سيميائيات الفيدي
وميا حتمل حدودا وحمددات عن أصل بدئها ونشأا، فالبد علينا من معرفة هذه معىن الصورة ي

  :وطبيعتها اليت تعمل بني اخلفاء والتجلي، والغياب واحلضور
، املقصود منها كل متثيل )Imago(الصورة يف أصلها الالتيين مشتقة من كلمة : حدود الصورة �

، فأصلها االشتقاقي حييل على فكرة 1التشابه املنظوري مصور مرتبط باملوضوع املمثل عن طريق
النسخ واملشاة والتمثيل، وهي إما أن تكون ثنائية األبعاد مثل الرسم والتصوير، أو ثالثية األبعاد 

كما أا يف أصوهلا اإلغريقية والالتينية ترادف أيضا كلمة أيقون واليت . مثل النقوش البارزة والتماثيل
سرح نظريته السيميائية، ليعتمدها اجتاهه " بريس"ضا املشاة واملماثلة، وعليها بىن يراد منها أي

فالذاكرة املفهومية للصورة ومرجعيتا التارخيية واملعرفية ترجعاا . 2كمفهوم مركزي ملقاربة الصورة
 :3إىل مفهومي املشاة واملماثلة، وكذلك إىل مفهومات جتاورها وتقارا منها

  .، وهو مفهوم يطلق على الصنم باعتباره شبحا لألموات)Fantôme(بح مفهوم الش •
، وهي عند اإلغريق أن حتيا يعين أن تنظر، وأن متوت يعين أن ينعدم )Le Regard(مفهوم النظرة  •

  .فيك النظر، فتتقلص بذلك الصورة عند امليت، لتضعف القدرة التواصلية مع اآلخرين
اخليال أو تلك الصورة اليت يصنعوا  وهو عند الالتينيني، )Simulacrum(مفهوم السيموالكر  •

  .للميت حىت متنحه حياة جديدة
، وهي نزعت أتت من الشرق كتعبري عن العقيدة املسيحية )Iconoclature(مفهوم الرتعة اإليقونية  •

  .الشرقية، وإعادة حياة قديس ما من خالل ختليد هذه اإليقونة
، وهو مفهوم مركزي للصورة حيث نعطي لكل ما نراه )Représentation(التمثل /مفهوم التمثيل •

صورة حىت نتمثله على وجه الئق، وهنا يدخل مفهوم الرمز ككاشف حلقيقة الصورة اليت تتكلمه 
  .منذ البدء والتاريخ

يف عرف الفالسفة وغريهم تطلق على معان منها كيفية حتصل العقل الذي يعد آلة " فالصورة    
ة الصورة، وهي الشبح واملثال الشبيه باملتخيل يف املرآة، ومنها ما يتميز به الشيء مطلقا سواء ومرآة ملشاهد

  .4..."كان يف اخلارج، ويسمى صورة خارجية، أو يف الذهن ويسمى صورة ذهنية

                                                 
1 René LA BORDERIE, Les Images Dans La Société Et L’éducation, Paris, Ed. Casterman, 1972, 

p.p.13-14. 
2 Werner BURZLAFF, La Lettre Et L’image، Les Relations Iconiques Chez Peirce, In، Signe/ 

Texte/ Image, Lyon, Ed. Césura, 1990, p.127. 
  .32-30م، ص2004سعاد عاملي، مفهوم الصورة عند رجييس دوبري، املغرب، إفريقيا الشرق،  3
  .61ت، ص.، بريوت، د11املعارف، دائرة املعارف، مج بطرس البستاين، موسوعة دائرة 4
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    السيميائيات البصرية "أما التعريف االصطالحي للصورة يف املعاجم السيميائية املتخصصة فهي تعد
متمظهرة قابلة للتحلي، وهي عبارة عن رسالة متكونة من عالمات أيقونية، هلذا فسيميولوجيا  كوحدة

لتتطور الصورة بتطور االتصال واإلعالم والتكنولوجيات . 1..."الصورة جتعل من نظرية التواصل مرجعها
نيفية للصور، بوضع خطاطة تص" بول أملاسي"الرقمية، لتصبح صورا ذات أنواع وأصناف عديدة، فقد قام 

  :2فجاءت يف صنفني
  يدخل حتته: لالصنف األو �
  ...)السينما، التلفزيون، الفيديو(اليت تندرج حتتها كل من : الصور السينمائية �
  :وتندرج حتته ما يعرف بالصور الثابتة، واليت تنقسم إىل قسمني: الصنف الثاين �
  .الصور اجلمالية �
  :ويدخل حتتها كل من: الصور النفعية �
  .الوثائقيةالصور  �
  .الصور اإلشهارية �
  .الصور اإلخبارية �
ترتكز هذه النقطة على مبدأين لسانيني وسيميائيني مهمني ): اإلحياء(الصور بني التعيني والتضمني  �

يعتمدمها كل مشتغل على سيميائيات الصورة، وما تنتقل الصورة من عامل التحقيق إىل عامل 
بعدما  3استثمرمها يف قراءته للصورة" روالن بارث"د بأن هلذا جن. التخييل املنفتح على كل تأويل

طوعهما جلهازه املفاهيمي واملفهومي، آخذا مفهومي التعيني والتضمني كقطبني ووظيفتني مهمتني 
  4"ياملسالف" يف سيميائية 

ماذا تقول الصورة؟ واليت ستجيب عنها القراءة : فإذا كانت الوظيفية التعيينية تطرح سؤال �
 ة، الوصفي

تقول /كيف قالت: فإن الوظيفة التضمينية أو اإلحيائية ستطرح سؤاال إجرائيا وتأويليا، وهو �
وهذا ما ستجيب عليه القراءة التأويلية، باحثة يف بنياا التكوينية  5تقوله؟/الصورة ما قالته

  :والتشكيلية، طارحني عدة أسئلة أخرى منها
  ما هو أول شيء جيلب االنتباه للصورة؟ - 

                                                 
1A. J. GREIMAS et J. COURTES, Semiotique،Dictionnaire Raisonne de La Theorie du Langage, 

Paris, Ed. Hachette, 1979, p. 181.  
2 Marie Claude VETTRAINO SOULARD, Lire Une Image , Ed. Armand colin, paris, 1993, p.20 

  .94مرجع سابق، ص  ،روالن بارث 3
4 L. HJELMLEW, Prolégomènes A Une Théorie Du Langage, Ed. Madison, 1966, p.66  

  ويف التحليالت املقدمة للسيميائيات البصرية، باملقاربة الياملسالفية ينظر كتاب، 
René LINDEKENS, Essai De Sémiotique Visuelle, Paris, Ed. Klincjsieck, 1976. 
5 Dominique SERREFLOERSHEIM, Quand Les Images Vous Prennent Au Mot, Paris, Ed. 

Organisation, 1993, p.20 

 .78-77م، ص2003، الدار بيضاء، منشورات الزمن، )مفاهيمها، وتطبيقاا(سعيد بنكراد، السيميائيات  ،وينظر 
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  ما هو التأثري الذي توقعه علينا؟ - 
  ؟ )يف حالة وجوده(ما هي العالقة املوجودة بني الصورة والنص  - 
  كيف تنتظم عناصر الصورة، وما هي مكوناا؟ - 
  ما تأو يلنا لأللوان املوجودة يف الصورة ؟ - 

  .كل هذه األسئلة وكثري منها يدعونا لوضع قراءة منهجية متأملة ومتأولة هلا
  

  :رة القارئ إلى منظور التأويلمن نظ .3- 3-3

اقرأين فإين هذه الصورة إن القاعدة الذهبية لقراءة الصورة هي أن نتقبلها ونستقبلها دون أحكام 
مسبقة، وهذه األحكام املسبقة تأيت إما من مرجعياتنا الدينية، أو التارخيية، أو الثقافية، أو اإليديولوجية، أو 

، إال أنه ..)انظر وال تنظر، افعل وال تفعل، قل وال تقل(املنهيات واألوامر اليت تعتمد على قانون  1اجلمالية
ال بد من االعتراف باملبدأ الذي تطرحه علينا قراءة الصورة، وهو تعدد التأويالت، أو مجعية التأويل، ألن 

ع األعني ، فهي تنفتح على مجي2"عالمة متثل خاصية كوا قابلة للتأويل" "دوبري. ج"الصورة كما يقول 
اليت تنظر فيها إليها، إذ متنحنا إمكانية احلديث عنها، وتقدمي تأويالت متعددة وخمتلفة حوهلا، فبقدر ما هناك 
قراءات للصورة هنالك قراء هلا، واملعرفة املكونة للصورة يف هذا اال ليست دائما هي احلجة اليت تسمح 

فالصورة تتكلم يف صمتها مع كل واحد منا؟، قائلة  بتجزيئها، ففي هذه اجلمعية يكمن غناء الصورة،
  بصوا اقرأين فإين هذه الصورة ؟

  

  :من قراءة النص إلى قراءة الصورة .4- 3-3

البد علينا قبل أن نأيت على آليات قراءة الصورة بأنواعها، معرفة كيفية انتقالنا من قراءة النصوص إىل قراءة  
املميزة بني لغة حتليل النصوص، ولغة حتليل الصور، لذا الصور، واضعني يف عني االعتبار اخلصوصيات 

  :3سنعمل على إظهار الفوارق املنهجية واملعرفية بني القراءتني
  :التعريف بالعمل . أ

  الصورة/ النص: طبيعة العمل �
صورة فنية، صورة إشهارية، صورة وثائقية، رسم، ...)/ رواية، قصة، مسرح: (اجلنس �

  ...لوحة
إعالن، الفتة، جملة / ملصق،(حتليل الدعامة أو السند / و كلهجزء من النص أ: السياق �

  ...)صحفية
  صورة جمسمة أو جتريدية، / موضوع مركزي: املوضوع املعاجل �

                                                 
  .1516سعيد بنكراد، املرجع نفسه، ص 1

2 R. DEBRAY, Vie Et Mort de L’image, Paris, Ed. Gallimard, 1992, p58.  
3 Dominique SERREFLOERSHEIM, Op.  Cit.,  p.p. 4445. 
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  طبيعة صامتة، صورة شخصية: موضع النص داخل العمل �
  .حتليل العنوان وعالقته إما بالنص أو بالصورة �

  :التحليل . ب
  البناء: املبادئ اخلارجية •
أي ..) خطوط هندسية، أو منحنية)/ (بناء مقطعي، حموري(خطية النظر  :تصميم النص •

  اليت توجد يف خطوط
  .        حل العقد أو تأجيلها/ البنية اخلطية، الدائرية: مالحظة اخلطوط •
  .الزوايا/ التسلسالت •
  التصميم الثاين/ لالتصميم األو •
  .اخلطوط اهلاربة/ املنظور العميق •

  :اإلطار . ت
o تب، السارد، الشخصياتالكا: (من يتكلم؟    (  
o العام، القريب، الكبري: (التصاميم(...  
o وجهات النظر/ مالحظة       .  
o مائلة، مائلة مضادة: (زاوية النظر(  
o اإلضاءة  
o احلكاية        / تقابل اخلطاب  
o  صيغ التبئري(موقع السارد      (  
o االرجتاجات/ االهتزازات  
o الصيغ الثالث لالقتباس...  

 : التقنية . ث

  وقع األسلوب، بالغة النص، بالغة الصورة: جراءات التعبرييةاإل �
  احلقول املعجمية، : اآلليات �
  ..مائية، زيتية، ترابية: اختيار التقنية �
  ).      مستويات اللغة(السجالت  �
  ...تشميع، تنقيط: اإلجراءات اخلطية �
  ).طول اجلمل، الصيغ، املقوالت النحوية: (استعمال النحو والتركيب �
  ...احلارة، األلوان الباردة: األلوان �
  تنميق / صبغ الوجه، تنويع: النربة �
  .الصور، اإليقاع، الرنني، اللون �

  :تلقي العمل/ استقبال . ج
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  من قبل الناقد 
  من قبل اجلمهور العريض 

املالحظ وجود تقاربات بني قراءة الصورة وقراءة النص، إال فيما خيص طبيعة كل منهما، 
  .وخصوصياما البنيوية

  

  :ين آليات القراءة وانفتاح التأويلب .5- 3-3

وهو حياول وضع قراءة للصورة، كوا منفلتة وهاربة " دوبري"سننطلق من الصعوبة اليت طالعنا ا 
، إال أننا سنحاول ضبط انفالا 1على الدوام، لذا يصعب علينا إجياد أدوات لقراءة الصورة ووضع آليات هلا

حتتكم إليها قراءة الصورة، وهي االنفتاح واملرونة يف تقبل قراءات وإرجاع ما هرب منها، بإتباع قاعدة 
هذه  قمغالي/ اللوحة بل أنا القارئ من أملك مفاتح/اآلخرين، فليس الفنان من حيتكم على مفاتيح الصورة

  .الصورة، فهي دائما حتتاج إىل مؤول يكلمها
السر الذي جعل كل حضارة هلا تبقى التأويالت مستمرة مع استمرار الصورة، ولرمبا هذا هو    

، 2طريقتها اخلاصة يف قراءة الصورة، مبا هي لغة، فإذا كانت لغة فإا تستطيع أن تكون كالم جمموعة معينة
فيمكننا اآلن أن ننتقل من حماذير قراءة الصورة، واألحكام املسبقة اليت قمعتها لزمن إىل إيصاء القارئ 

  :بكيفية الولوج إليها قراءة
  .بل كل شيء أن يسترشد بفطرتهعليه ق �
  .االعتماد على التلقائية، فهي أحسن معلم هنا �
  .معرفة الوقع الذي أحدثته فيه، ومقدار املشاعر اليت نقتها إليه �
  .اللحظات األوىل لتلقي الصورة، هي حلظات مهمة لفهم تعقيداا، وما ستكشفه لنا من معاين �

ءة الصورة، منشرطة بتلك النقلة اليت رأيناها من قراءة بعد هذا كله ميكننا وضع شبكة حتليلية لقرا
حيركاا ومها  ينالنص إىل قراءة الصورة، مستفيدين من خصوصياا اليت ال يقوهلا النص، ومن املبدأين اللذ

  .يف قراءا 3مبدأ التجميع ومبدأ التدرج
  

  :آليات قراءة الصورة سيميائيا .6- 3-3

فقبل أي حتليل البد أن منيز بني خمتلف أمناط الصورة، وهي  ،4جيب معاجلة الصورة إلغناء رؤيتها   
املشاهد  -من حيدد اختياراتنا ألهم عناصر التحليل، ومن حيفزنا للبحث فيما حتدثه من تأثريات يف القارئ

                                                 
1 R. DEBRAY, L’Œil Naïf, Ed. du Seuil, Paris, 1994, p. 10. 

   .20، صمرجع سابق سعاد عاملي، 2
3 Dominique SERREFLOERSHEIM, Op. Cit.,  pp 1620. 

، دار النشر 1998، السنة الثانية، نوفمرب 13حممد غرايف، قراءة يف السيميولوجيا البصرية، جملة فكر ونقد، العدد  4
  .128املغاربية، الدار البيضاء، ص 
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. أ(الذي سيطرح عليها بدوره عدة أسئلة، كوا ختفي احتماالت قرائية، باعتبارها كتاب مفتوح بتعبري 
، مركزة على ثالث مراحل للقراءة؛ إال أن املرحلة الثالثة من قراءة الصورة، 1ينا حرية التأويلتعط) إيكو

  : ستستقل بنفسها كوا قراءة تأويلية، جتاوز القراءة الوصفية
، فلسنا )ماذا تقول الصورة ؟(يف هذه القراءة الوصفية اليت حتاول اإلجابة عن سؤال : طبيعة الصورة . أ

، فالصورة تستند من أجل 2أخرى سوى ما هو مرتبط مبجال إدراكنا للصورةحباجة إىل معرفة 
إنتاج معانيها إىل املعطيات اليت يوفرها التمثيل اإليقوين كإنتاج بصري ملوجودات طبيعية تامة 

، وتستند من جهة ثانية إىل معطيات من طبيعة ...)وجوه، أجسام، حيوانات، أشياء من الطبيعة(
األشكال، (لتمثيل التشكيلي للحاالت اإلنسانية، أي تلك العالمات التشكيلية أخرى يطلق عليها ا

، هلذا وجب علينا معرفة النمط الذي تنتمي إليه الصورة، ويف أي 3...)اخلطوط، األلوان، التركيب
، أو إىل الصور ...)السينما، التلفزيون، الفيديو( ةصنف تنخرط، هل هي تنتمي للصور السينمائي

، وذا تتحدد طبيعة ...)الصور اإلشهارية، اإلخبارية، الوثائقية(أو إىل الصور النفعية  اجلمالية،
  .الصورة

  :مكونات الصورة . ب
يكون استقبال الصورة يف املرحلة األوىل جممال، فالعني متسح الصورة، : التنظيم امل للصورة �

قرأ ا النص، لكن هذه ن/، ليس بالكيفية اخلطية اليت نتلقى4ولكن تبثها على اإلطار نفسه
القراءة املة ما تلبث لتصبح يف مرحلة ثانية قراءة خطية، ألن تركيز بصرنا على الصورة 
سوف لن ميدنا دفعة واحدة بكل الرساالت والدالالت املمكنة، لذا يقتضي أن تقوم العني 

  .ة، حمددة بذلك مسار الصور5مبجموعة من احلركات العمودية واألفقية والدائرية
مييز أهل االختصاص بني معنيني للمنظورية، معىن واسع يراد به العلم الذي ميكن يف متثيل : املنظور �

املوضوعات واألشياء على سطح ما بالكيفية نفسها اليت نراها بالبصر، أخدا يف احلسبان 
، ومعىن ضيق عرف منذ بداية عصر النهضة، بأنه العلم الذي يكمن يف 6عنصر املسافة

عدة موضوعات مع متثيل اجلزء املكاين أيضا، الذي توجد فيه هذه املوضوعات حبيث متثيل 
تبدو هذه األخرية مشتتة يف مستويات املكان، كما يبدوا املكان للعني اليت تتموقع يف 

                                                 
1 Marie Claude VETTRAINO SOULARD, Op. Cit., p.59. 

  .94روالن بارث، مرجع سابق، ص  2
   .9293سعيد بنكراد، مرجع سابق، ص 3

4 Marie Claude VETTRAINO SOULARD, Op.  Cit.,  p.107. 
  .129حممد غرايف، مرجع سابق، ص  5
، السنة 13مقاربة فلسفية ملفاهيم املكان والرؤية يف فن الرسم، جملة فكر ونقد، ع  ،مجال أردان، املنظورية والتمثيل 6

  .87، املغرب، ص1998الثانية، نوفمرب 
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موضع واحد، ليصبح هناك عدة منظورات، منظور جوي، منظور معكوس، منظور 
  .1خطي

ناسب أو االنسجام بني املوضوع املقدم وإطار الصورة، حيث نسمي إطارا كل تقرير للت: اإلطار �
  :2يأيت يف أنواع خمتلفة منها

  .اإلطار العام أو امل، والذي يعانق جممل احلقل املرئي - 
اإلطار العرضي، والذي يقدم الديكور، حبيث نستطيع فصل الشخصيات أو  - 
  .املوضوعات
 تقدم الشخص كامال أو املوضوع املوجود الرؤية من القدم حىت ملئ اإلطار، وهي اليت - 
  .يف اإلطار

 .اإلطار املتوسط، وهو يقدم صورة نصفية - 

  .اإلطار الكبري، وهو الذي يركز على الوجه أو املوضوع - 
  .اإلطار األكرب، جنده يركز على تفصيل املوضوعات املوجودة - 

املشاهد  - فيه، فالقارئ/املنظور لهزوايا النظر تتواصل بربطنا بني العني واملوضوع : زاوية النظر �
ليس بالضرورة أن يركز على نفس زاوية النظر اليت نركز عليها يف املوضوع، وال نفس 
املوقع الذي يتخذه املصور أو الفنان يف حالة تصويره أو رمسه، هلذا علينا أن نطرح سؤال 

ن وضع من أي زاوية ننظر للموضوع؟ فنجد أن الصورة الفوتوغرافية مثال هي م
الفوتوغرايف الذي خيتار موقعه ضمن عملية التصوير، ليحدد إطار املوضوع الذي سيلتقطه 

 4، أما الصورة اإلشهارية فالتركيز يكون على زاوية النظر الوجيهة3بضبط اإلنارة وكميتها
  .اليت تقابلنا وجها لوجه وكأا ختاطبنا 4الوجيهة

  : اإلضاءة واأللوان �
ثري االنتباه يف الصورة، فاهلالة الضوئية تعمل على تقريب أو إبعاد هي من العناصر اليت ت: اإلضاءة

يأخذ جناعته الدرامية سواء كنا ) Contrast(حبيث أن التباين . املوضوع أو الشخصية، كما متنحهما قيمة
 ، فالبد علينا أن نأخذ يف احلسبان املعىن املقدم من طرف اإلضاءة وحنن5أمام صورة فنية أو صورة إشهارية

نقرأ الصورة، فإذا كانت اإلضاءة على اجلانب األيسر فاملنتوج املقدم يعد منتوجا مستقبليا أما إذا كانت 
. اإلضاءة مركزة على اجلانب األمين فاملنتوج مرتبط باملاضي أي باألصول والتقاليد، وكذلك املعرفة بالفعل

  :لذا وجدنا عدة أمناط لإلضاءة منها

                                                 
، الصادرة عن 267دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين، جملة عامل املعرفة، ع  ،يل اجلمايل، التفضاحلميدشاكر عبد  1

  .257259، ص 2001الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، مارس 
2 Nathalie ALBOU et François RIO, Lectures Méthodiques, Paris, Ed. Ellipses, 1995, p.p.108. 

  .124ايف، مرجع سابق، ص حممد غر 3
4 Dominique SERREFLOERSHEIM, Op.  Cit.,  p.p28.  
5 Ibidem, P. 21 
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ام، أو إضاءة ثالث أرباع الصورة، وهي تضيء أحجام أو اإلضاءة اآلتية من األم - 
  .خطوط معينة مركزة عليها قصد إعطائها قيمة

  .اإلضاءة اآلتية من العمق، حبيث يكون املوضوع أو الشخصية أمام الناظر إليها - 
، حبيث تتموقع اإلضاءة وراء الشخصية تارة )Contre-Jour(اإلضاءة املعاكسة للنهار  - 

جزائها للظل، وهذا غالبا ما جنده يف املنتوجات اإلشهارية اخلاصة بالتجميل والزينة تاركة بعض أ
  . وعروض األزياء

تعد األلوان شأن ثقايف، وهذا يعين أن لتربة احمللية األثر الوازن يف محل املعاين : اختيار األلوان �
حلضارة اليت نشأ والدالالت لأللوان، فال ميكن مقاربة لون إال من وجهة نظر اتمع وا

فيها، إن على صعيد التأويل اجلمعي الذي يؤطره، وإن على صعيد املتخيل االجتماعي 
هلذا وجب علينا اختيار ألوان الصورة، بتفعيل مبدأين . 1والرمزي اللذين ميتح منهما

ان ، فهارمنية األلو2مهمني الختيار األلوان مها مبدأ هارمنية األلوان، ومبدأ تباينية األلوان
هي اليت تعمل على تدرجه لتوليد لون من لون آخر، أما تباينية األلوان هي من ختطط 

  :، فنجد بأن هناك3وتنظم إدراكنا لعناصر الصورة
  .األلوان الفاحتة واأللوان الغامقة - 
أخضر، أزرق، (، األلوان الباردة ...)أمحر، برتقايل، أصفر( األلوان احلارة - 
  ...).بنفسجي

  .سى اللونني األبيض واألسود باعتبارمها قيمتني أكثر من لوننيدون أن نن - 
  :تأويل الصورة . ت

النص على التعيني بتحديد  - ، فبعد هذه القراءة الوصفية لصورة4إن الصورة موجودة ألننا نقرأها   
راء ، سيتخذ القارئ من هذه الق...)املنظور، زاوية النظر، اإلضاءة، اختيار األلوان(طبيعتها ومكوناا 

اجلماعية اليت تواضعت عليها اجلماعة املفسرة عونا تأو يليا يعضد به قراءته الفردية لنص الصورة، الذي 
سيتقاطع فيه املستوى التعييين باملستوى التضميين، ليشكال قطبا الوظيفة السيميائية، وحيققا شكل مضمون 

لسياقات املفترضة من خالل ما يعطى بشكل الصورة، ألن التأويل الصورة مثل كل تأو يل، حيتاج إىل بناء ا
مباشر، وال ميكن هلذا التأويل أن يتم دون استعادة املعاين األولية للعناصر املكونة للصورة، وضبط العالقات 

، لنخلص إىل أن كل القراءات اليت تناولت األعمال الفنية والصور هي 5اليت تنسج بينها ضمن نص الصورة

                                                 
م، 1994، 1متهيد أو يل يف البنية والقراءة، الرباط، مطبعة الساحل، ط ،، التصوير واخلطاب البصرياهلجايبحممد  1

  .175ص
2 Dominique SERREFLOERSHEIM, Op.  Cit.,  p.p. 27-28.  

  وينظر أيضا، . 33-32، مرجع سابق، صاهلجايبمد حم 3
Nathalie ALBOU et Françoise RIO, Op.  Cit.,  p.108-109. 

  .123حممد غرايف، مرجع سابق، ص  4
  .93سعيد بنكراد، مرجع سابق، ص 5
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، فالصورة يف العود والبدء دائما يف خلق 1ل معها تطابق الصورة مع املرجعهي عبارة عن تأويالت يستحي
  .قرائي وتأويلي جديد

  

  

  :تحليل عنوان المجلة األفريقية - 3-4

  .إن العتبة األوىل للنص هي سيمياء الغالف
  

  :وصف العناوين والمحتوى في الغالف الخارجي .1- 3-4

  

Revue Africaine 
Numéro 6,    Année 1862. 
Dans ce numéro 
Articles de fonds 

• Envois d’antiquités de la Kabilie, par M.BERBRUGGER. 
• Notice sur Bouçada, par M.Baron AUCAPTAINE. 
• Derniers Beys de Constantine, par M.VAYSSETTES. 
• Mœurs et coutumes Kabiles, par M.FERAND. 
• Traditions sur les origines du peuple berbère, par M.TAUXIER. 

Office des publications universitaires , 1 Place centrale de Ben Aknoun. (Alger). 

    
  :وها هو النص بالعربية

  الة األفريقية

   1832، العام 6العدد 

  يف هذا العدد

  :مقاالت يف العمق

  .آثار عتيقة أرسلت إلينا من منطقة  القبائل •

 .موجز عن بوسعادة، بقلم بربروغر بقلم البارون أوكابيتان •

 .بايات قسنطينة األخريون، بقلم فيسات •

 .فريو عادات وتقاليد قبائلية، بقلم •

 مأثورات عن أصول الشعب الرببري، بقلم توكسيي •

  ).اجلزائر(، الساحة املركزية، بن عكنون، 1ديوان املطبوعات اجلامعية، 
 

 .وبالطبع فإن مقاالت العمق هذه يتم تبديلها يف كل عدد

                                                 
  .56-55سعاد عاملي، مرجع سابق، ص 1
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  : وصف عناوين ومحتويات األغلفة الداخلية   .2- 3-4

  :محتوى الغالف الداخلي األولعناوين ووصف  - 1- 2- 3-4

  

  / اجلمعية التارخيية اجلزائرية/ نشرية أعمال/ لة األفريقيةا
Revue Africaine/ journal des Travaux/ de la société historique Algérienne. 

  
وهي كتابة تتوسط الصفحة طوال وعرضا، وهي متدرجة يف حجم اخلط، فأكربها السطر األول، 

  .مث الرابع، مث الثاين، مث الثالث

  : محتوى الغالف الداخلي الثانيناوين وعوصف  - 2- 2- 3-4

  :فقرات 6فيه 
  : 1الفقرة 

  كررت فيه األسطر األربعة السابقة، وأرفقت بسطرين آخرين مها؛

  وحتت إدارة الرئيس/ بأقالم أعضاء اجلمعية
Par els membres de la société / et sous la direction du président. 

  .تهية خبط مسطوروذا تنتهي الفقرة األوىل من
  : 2الفقرة 

  مكتوبة بشكل توسيطي، ولكن أقل ثخانة من األوىل 

نشرية شرفتها اكتتابات وزير األشغال العمومية، واحلكومة العامة للجزائر، والس العام ملقاطعة اجلزائر 
  .العاصمة

Republication honorée de souscriptions du ministre de l’instruction publique, du 
gouvernement général de l’Algérie et du Conseil général du département d’Alger. 
وهذه الفقرة يف احلقيقة إشهار على شكل تشكرات تقليدية، ولكنها يف احلقيقة تكشف املهتمني 

ل البالد أكثر مبادة هذه النشرية، وتكشف اجلهات الداعمة واملشجعة، وهي جهات معادية لتوجيهات أه
  .الذين هم اجلزائريون

  :3الفقرة 

مفهومه الواسع، مبا يف ذلك، دراسة الشخصيات، " التاريخ" من لفظ" ةاجلمعية التارخيي" تقصد"
إا تعىن إذن بالتاريخ، مبعناه احلقيقي، . واألحداث، واألنصاب، والتراب نفسه الذي يوجدون فيه

  ).مقتطف من القانون األساس" (م، يف كل أفريقيا الشماليةوباجلغرافيا، وباللغات، وبالفنون، وبالعلو
La Société Historique Algérienne entend le mot histoire dans son acception la plus 
large, y comprenant, avec l’étude des personnes, des faits et des monuments, celle du 
sol même auquel ils se rapportent. Elle s’occupe donc de l’histoire proprement dite, de 
la géographie, des langues, des arts et des sciences de toute l’Afrique septentrionale 
(Extrait des Statuts). 
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  .وقد كتبت خبط دقيق جدا بل هو أدق خط يف الصفحة
  .عوضت بشعار رمزي للمجلة و) 14(وقد حذفت هذه الفقرة ابتداء من الد 

  : 4الفقرة 

  1862العام  - الد السادس
Tome sixème – Année 1862  

  .خبط ثخني يتوسط الصفحة طوال وعرضا
  :5الفقرة 

  / قسنطينة/ صاحب مكتبة وناشر، ساحة احلكومة/ عند باستيد/ اجلزائر العاصمة
شارع بوالجني  30/ ل إيين، ناشرشالم/ باريس/ شارع القصر/ مكتبة األيسي وأرنويل، صاحب

1862./  
Alger/ Chez Bastide/ Libraire-Editeur , Place du gouvernement/ Constantine/ 
Allessi et Arnolet, Libraires/ Rue du Palais/ Paris/ Challamel Ainé, Editeur/ 30, Rue des 
Boulangers/ 1862 . 

 
  ).1862(عدد، فهي ليست ثابتة يف العدد كانت أرقام السنوات تغري يف كل 

  هكذا؛). 2و  1(حيث اختصرت يف السطرين ) 14(ومل يقع تغري يف هذه الفقرة إال يف العدد 
Algér / Bastide/ Libraire-Editeur / 1870. 

  : 6الفقرة 

  ).اجلزائر(، الساحة املركزية البن عكنون 1/ ديوان املطبوعات اجلامعية
Office des publications universitaires 1, Place centrale de ben Aknoun (Alger). 

  .مل ختتف هذه الفقرة األخرية من الغالف الداخلي الثاين إال يف الد العاشر

  :الغالف الداخلي الثانيعناوين ومحتوى تعليق على  - 3- 2- 3-4

أي إىل غاية الد ) غربربرو(حافظت الة على الفقرات السابقة طيلة فترة رئاسة رئيسها األول   
  ). 14(مث تغري شكل هذا الغالف ابتداء من الد الرابع عشر ) 13(الثالث عشر 

رئاسة  زمنالغالف الداخلي الثاني عناوين ومحتوى  - 4- 2- 3-4

  ):شربونو(

أي ابتداء من الد الرابع عشر ) شربونو(حدث تغيري طفيف يف هذا الغالف يف عهد رئاسة 
)14.(  

ووضع يف مكاا شعار مركز " اليت تتحدث عن مفهوم التاريخ) 3(الثالثة  حذفت الفقرة –أ 
   .للمجلة

فقط، كما حذف منه وحده العنوان الربيدي ملوزع ) 14(حذف موزع باريس من الد  - ب
  .اجلزائر، مع اإلبقاء على امسه كموزع
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، مث )1878(لعام ) 22(إىل غاية الد ) 1871(لعام ) 15(عادت املياه إىل جماريها يف الد 
  :وذلك بـ) 1879(لعام ) 23(حدث التغيري يف الد 

مكتبة ) A.Alessi(أليس .أ: وهران: إضافة موزع جديد يف وهران، بالفرنسية، هكذا –ج 
  .ووراقة، ساحة كليرب

  .تغيري عنوان موزع باريس –د 
  ).1881(و ) 1880(لعامي ) 25(و ) 24(واستمر هذا احلال يف الدين 

  :إذ) 1962(عام ) 106(إىل غاية العدد األخري ) 1897(لعام ) 41(وحدث التغري يف الد 
  .حذفت أمساء وعناوين املوزعني كلية من الغالف الداخلي الثاين، إىل غاية آخر عدد - هـ 

  .وحده) م1871(لسنة ) 15(وهناك تغيريات أخرى ظهرت يف الد 
وضع يف مكان الغالف الداخلي األول، إنه غالف جزء  ظهور غالف داخلي إضايف ثالث، –و 

وهو ) 1871جانفي (بتاريخ ) 85(وهو اجلزء ) 15(واحد من األجزاء الستة اليت يتكون منها الد 
  .والثانية لقائمة حمتويات اجلزء نفسه ،مكون من صفحتني األوىل لعنوان اجلزء

أغلفة األجزاء، عناوين وحمتويات إضافية عن وأتوقع أنه خطأ مطبعي، ومع ذلك فقد أعطانا صورة   
وحبذا لو أن القائمني على جتليد الة، وهم الفرنسيون باألساس، انتبهوا إىل احملافظة على أغلفة األجزاء، 
وحمتويات األجزاء، لكنهم مل يفعلوا لألسف، ومل تكن مهمة ديوان املطبوعات اجلامعية مجع األجزاء 

الدات نفسها اليت طبعها الفرنسيون، وإضافة  إصدارجديد، بل اكتفى بإعادة وطباعتها يف جملدات من 
معهد "امسه وشعاره أسفل غالف كل جملد، والدليل على ذلك هو أن جملدات الة األفريقية اليت رأيتها يف 

يوان هي نفسها الدات اليت طبعها د" دوربودينة جامعة سي غاالن مب"ويف " العامل العريب بباريس
  ".ديوان املطبوعات اجلامعية"املطبوعات اجلامعية، وال ينقصها سوى ختم 

  

  :تحليل سيميائي لعنوان المجلة األفريقية .3- 3-4

واشتقاقاته، جند أن اللفظ مشتق من املعىن والتفسري ) عنوان(إذ نظرنا يف املعىن املعجمي للفظة 
الشيء، وإن عنونة شيء بعينه تعد مسة هذا الشيء والتأويل، أي أن العنوان يفسر شيئاً ما، وإنه حيمل معىن 

سيماهم يف ....﴿: ومعناه ومقصده، وهذا أشبه مبا يسم وجوه الساجدين مكان أثر السجود، قال تعاىل
  . ، مما يعين تطابقاً بني املعىن اللغوي للعنوان واملعىن االصطالحي والداليل1وجوههم من أثر السجود﴾

هتماماً واسعاً بالعنوان يف النصوص، على أنه عالمة إجرائية ناجحة يف لقد اهتم علماء السيمياء ا
  .مقاربة النص بغية استقرائه وتأويله

  . 2"املرجعية، واإلفهامية والتناصية: "عن وظائف أساس للعنوان، هي) رومان جاكوبسون(حتدث 
                                                 

  29 ،الفتح 1
، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس، )جمنون األمل(يف رواية  خطاب الكتابة وكتابة اخلطاب، ،عبد الرمحن طنكول 2

  .135 م، ص1987، 9العدد 
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وعنها . والتيقناإلغراء، واإلحياء، والوصف، : "فيحددها بأربع وظائف أساس، هي) جينيت(أما 
  . 1"تتفرع وظائف أخرى تبعاً جلنس النص األديب

ميدنا بزاد مثني لتفكيك النص ودراسته فهو يقدم لنا معرفة "فريى أن العنوان ) حممد مفتاح(أما 
كربى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو احملور الذي يتوالد، ويتنامى، ويعيد إنتاج نفسه، 

  . 2"ية النص؛ فهو، إن صحت املشاة، مبثابة الرأس للجسد، واألساس الذي تبىن عليهوهو الذي حيدد هو
خنلص مما سبق إىل أن العنوان يعد مفتاحاً إجرائياً يف التعامل مع النص األديب يف بعدية الداليل 

ويتضمن والرمزي، وهو نواة مركز النص األديب، واملوجه الرئيس للنص، ويعد كذلك املرجعية اإلحالية، 
غالباً أبعاداً إنتاجية، فهو دال إشاري، وإحايل، يوحي بقصدية املنتج، وأحياناً يبني بعضاً من أهدافه 

وهو مفتاح أساس يتسلح به احمللل للولوج إىل أغوار النص العميقة، قصد استنطاقها "األيديولوجية والفنية، 
  .3"وتأويلها

األولية للمجلة، حبيث مل نقرأ العنوان مبعزل عن املنت  إن قراءتنا للعنوان تقوم علي توظيف قراءتنا
الذي يفضي إليه، بل سنحاول الوقوف علي امتدادات هذا العنوان يف باقي عناوين ومضامني البحوث 

  .املنشورة، على أساس أن العنوان عتبة تفضي إيل داخل البناء
، واملقصود "جملة أفريقية"رفية هي وترمجته احل) Revue Africaine(وبالنظر يف عنوان الة جنده 

جريا على عادة الناشرين يف حذف أدوات التعريف الفرنسية من عناوين االت " الة األفريقية"هو 
  .والكتب والنشريات

  : ولعل أول سؤال يتبادر إيل ذهن القارئ وهو يتصفح هذا املنت هو
  ما داللة هذا العنوان؟ 

  ما مصدره؟
  ائم باالتصال؟ومن أين جاء به الق

  .سنجعل من اإلجابة عن هذه األسئلة مدارا هلذه التأمالت

  : داللة العنوان - 1- 3- 3-4

سنقف عند داللة ). Africaine(و) Revue: (يالحظ القارئ أن العنوان يتكون من كلمتني مها
  . وننتقل بعد ذلك إىل داللة العنوان ككل. كل كلمة على حدة

ساس يف توجيه رؤية القارئ هذا االجتاه، أي أا ليست كتابا إا احملور األ": جملة) "Revue(كلمة 
  . على الرغم من أا على شكل كتاب جاد

                                                 

 3، العدد 5والعنونة، عامل الفكر، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، جملد السميوطيقامجيل محداوي،  1
  . 99 – 98،م، ص1997، )يناير، مارس(

  . 72،م، ص1987، 1لنص، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طحممد مفتاح، دينامية ا 2
  96، صمرجع سابق ،مجيل محداوي 3
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من خالهلا جند العنوان يولد لدينا إحساساً باالهتمام األفريقي ، حبيث جتد ": أفريقية) "Africaine(وكلمة 
  ".جملة"مكان هو إفريقيا، وهو نعت . الةارتباطاً سياقياً واضحاً بني هذا العنوان واألحباث اليت تنشرها 

عندما حناول تركيب هذه املعاين لنخلص إيل الداللة العامة للعنوان، جند أنفسنا أمام عنوان يتميز 
  . ث كثريةحبومن لة ا هما حتتويفرد عباالقتصاد اللغوي، وحيمل داللة ال

ية مسيطرة على كلمات العنوان، فقد أراد وجند العنوان على صورته احلالية أنه مجلة امسية، واالمس
الكاتب أن يكون العنوان على هذه الصورة التركيبية، لقوة الداللة االمسية من ناحية، وألا أشد متكناً، 

  . 1وأخف على الذوق السليم من الداللة الفعلية من ناحية أخرى
قضية اليت تعاجلها الة، فالة تعىن ومن الناحية الداللية أراد الكاتب ذا العنوان أن يتالءم مع ال

بالبحوث األكادميية اليت تأمل أن تغطي مساحة القارة األفريقية، فالقائم باالتصال كان حريصاً على أن 
ولقد أراد . يكون العنوان متضمناً ملضمون الة وأفكارها ورؤيتها، ليحقق بذلك التأثري على املتلقي

ه الصورة التركيبية والداللية أن يكتسب قيمة فكرية ترجع إىل املعىن الذي الكاتب هلذا العنوان على هذ
  . حيمله هذا العنوان، واملرتبط بدوره باملنت ارتباطاً وصفياً

ن هذا العنوان يشري إىل املكان، ويشكل نواة داللية تقوم باالستقطاب الداليل، األمر الذي يقوده إ
إن مثل هذه األحباث األفريقية االهتمام تتعلق بالعنوان، . بحثي الإىل دراسة مدلوالته، وتداخله مع املنت

طوى يف ثناياه كثرياً من ) الة األفريقية(وترتبط سياقياً به، لذلك ميكن القول إن مضمون هذا العنوان 
ء املعاين، واملفاهيم، واألفكار، واألحداث، والرؤى، داخل الة، وساهم يف تشكيل جزء كبري من الفضا

  .البحثي

  : مصادر العنوان - 2- 3- 3-4

ومن املعلوم أن هذا االختيار ليس . املالحظ أن القائم باالتصال أخذ عنوانه من مصدرين ظاهرين
اعتباطيا بل هو مقصود ومدروس، إذ البد أن تستمد نصوص املنت داللتها من العنوان وإال ما استحق أن 

  . يكون عنوانا هلا

  ":قيةالمجلة األفري"في غواية العنوان  - 3- 3- 3-4

رئيس التحرير هنا، إىل نشر عناوين البحوث على غالف الة اخلارجي /عمد القائم باالتصال
عنوان باب أو عنوانا فرعيا، على غالف الة حيمل  الةإن وجود نص بني دفيت و. األمامي مباشرة

وهذه أهم وظائف العنونة  ته،إىل قراء هارتياده، ويدفعخاصة، أو يف قائمة حمتوياا، فإنه يدعو القارئ إىل 
هذا  دمن مثة جاز ع. ألفة بينه وبني القارئ على اإلطالق، أي الدعوة إىل قراءة النص، والسعي حنو خلق

                                                 
م، 1987هـ، 1408، 1جنلو املصرية، طلعريب، النشأة والتطور، مكتبة االحممد، العنوان يف األدب ا عويسحممد  1

 . 27ص
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، أو ما سيكشفان بحثال/ إىل ما سوف يتطور الحقا يف النص) racourci( خمتزال ااالختيار العنواين طريق
  . قبليا، ويوجهه إىل معان حمددة، يفترض يف النص أن خيترقهاأداة مساعدة للقارئ كي يشيد معىن إنه .عنه

عب أويل مع النص، ومع حمتواه ودالالته وشكله أيضا، ل أو هوفكرية العنوان مقدمة اللعبة ال ديع
، وليست الواجهة (bande - annonce) أو شريط إعالمي (vitrine) واجهة) جان بيري رينكارت(إنه بتعبري 

القراء، /طريق إغواء، وجذب، ولفت لالنتباه، تكمن وظيفتها األساس يف توقيف املارةإال ) واجهة أي(
. يبحثتوقف املتلقي إزاء العمل ال من مث كان العنوان العالمة األوىل اليتو .النص/ودعوم الرتياد الداخل

إن . يستهلكونه للذين مأبحوث بالنسبة للذين ينتجون ال إن للعنوان على هذا األساس قيمة خطرية، سواء
حيتله، فهو على ضآلة حجمه وقصره وصغره حيتل الصفحة األوىل، بل إن االتفاق  قيمته جيليها الفضاء الذي

الرغم من  وعلى. ها يف العمل برمتهؤالصفحة األوىل بصفحة العنوان دليل على املكانة اليت يتبو على تسمية
 ،ممارسة عملية اإلغواءيف جهده  ، ويبذل قصارى)لداخلا( أنه جيتهد يف أن يقدم ما يراه معربا عن حقيقة

  .  حتقيق كل مراميه إال أن املعطيات اليت يقدمها تظل هشة، وغري قادرة على
سيميولوجيا يف النص، بل رمبا كان  يسند له دور العنصر املوسومفإنه وألن للعنوان قيمة كبرية، 

  .الداللة اليت متثل حتديا أمام احملللني والباحثني أشد العناصر ومسا، ألنه أكثر العناصر توجيها حنو
 خمتلفة، ومتباينة التوجهات، وحني نقترب منهاحباث الة أبوابا ألالقائم على االتصال  لقد اختار

  . أخرىأبواب أن بعض العناوين تصلح أن تدرج ضمن  جندعرف طبيعتها، نل
، مبعىن أن الوظيفة وصلنصل هلوية املتميزةيف هذه احلالة تعبري عن حقيقة اعناوين األحباث إن 
. وإمنا أيضا حتديد مضمونه وشكله النصيني أيضا النص،) تسمية( ضطلع ا هنا ليست فقطتالظاهرة اليت 

الطبيعي  املدخل دإمياننا بأن دراسة كل عنوان على حدة يف عالقته بالنص الذي يؤشر عليه، تع ومع
بغية القبض على اخليط  ب يف أن ننظر إليها عرب تكتالت وجمموعاتواملنطقي لكل دراسة، إال أننا نرغ

بواب وتغيري عناوين بعض املوضوعات يف تسمية األقائم باالتصال الناظم فيها، وحماولة الكشف عن توجه ال
فعال ضروريا لكل  وصقراءة النص تبقىو. على أساس أا أعمال أكادميية وفق نسق معني، األعمالوترتيبها 

  .العمل ة تتوخى الوقوف الفعلي على الدالالت الثاوية يفقراء

  : خطاب عناوين أبواب المجلة األفريقية - 4- 3- 3-4

  : ، هيهواجس حتكمت يف هذه القراءة أسئلةٌتكمن هنا و
  ؟ لبحوثها" الة األفريقية"ا العناوين اليت اختار ما نوعية وطبيعة •
  ؟ ةالفكريات باحثيها وما عالقة تلك العناوين بتوجه •
  وما أوجه االئتالف واالختالف بينها؟  •
  بالنصوص اليت اختريت ألجلها؟  وما العالقة اليت تربطها •
  وجودها؟  مث ملاذا جند لبعض األعمال مقدمات وأخرى ينعدم فيها •
  وما طبيعة األعمال اليت استدعت مقدمات، وفرضت وجودها؟  •
  ينهض ا الربولوج رغم وجود مقدمة؟  وما الوظيفة اليت •
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  ل من عالقة بني كل هذه املقدمات؟ وه •
  ..نسج حلمتها؟تأن " الة األفريقية"ت افتراضا كيف استطاع وإذا ما وجدت •

اإلجابة عن هذه األسئلة،  تإىل القول إن غايتنا األساس ليس إىل غري ذلك من األسئلة اليت نبادر
علمي والفكري لنوعية يف املشروع التعرف مميزات هذا اخلطاب والوقوف عند طبيعته ا ال تتجاوز حماولةبل 

  .ا، وحماولة إجياد التقاطع والتكامل، أو التنافر والتباعد بينه"للمجلة األفريقية"

  

  

  :تحليل سيميائي لغالف المجلة األفريقية - 3-5

عند ظهور النشريات يف اجلزائر، وتقدم الشكل الطباعي للغالف، ومنت النص، بدأت كثري من 
ولعل صدور أعداد كبرية من النشريات يف ذلك . يات صورة الغالف ودالالتهاالت تتبارى يف مجال

احلني، جعلت املتلقي حياول أن يقرأ هذه اللوحة قراءة داللية حتليلية بوصفها العتبة األوىل اليت ميكن من 
 خالهلا أن يقف على حدود النص، فكثري من أصحاب النشريات خيتارون غالفاً الم يتفق مع املنت
بوصف هذا املنت وصفاً مكتوباً، ويتقاطع هذا الغالف مع منت النشرية يف كثري من املواقف داخل النص 

  .املكتوب
وبناء على ما سبق كان البد هلذه الصورة، صورة الغالف، حىت تنتج داللة البد هلا من االنضواء 

أن الصورة تعين حتويل التجربة ضمن نسق معني مينح هذه الصورة القدرة على إنتاج الداللة، على أساس 
جمموعة من ) لوحة الغالف(داخل اللوحة الفنية "فإننا جند . الكتابية داخل العمل البحثي، إىل جتربة بصرية

الرسوم واخلطوط واأللوان، قد يكون لكل رسم أو خط أو لون مدلوله اخلاص، وجيب على هذه األنساق 
  .1"ية ثقافية، وتعرب هذه الدالالت عن جتربة واقعية داخل النصجمتمعة أن خترج لنا دالالت ترتكز إىل خلف

  

  :شكل الغالف - 1- 3-5

  .ألوانوإنه يتكون من صورة  .مل يتغري غالف الة األفريقية، منذ تأسيسها إىل غاية توقفها
  

  : صورة الغالف - 2- 3-5

× سم  22(ميتد من وسط الة إىل ثلثها األول، ضمن غالف يبلغ ) سم 8.5(دائرة قطرها  - 
  ).سم 15

  .يقطع الدائرة يف ثلثها العلوي شريط، ميتد منها إىل حافيت الغالف - 
  .خريطة قارة أفريقية مشفوعة جبزيرة مدغشقر داخل الدائرة البيضاء - 

  .هذا كل ما يف األمر

                                                 
  . 35،السميائية؛ مفاهيمها وتطبيقاا، ص ،سعيد بنكراد 1
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  :ألوان الغالف - 3- 3-5

اللون  قبل احلديث عن األلوان املستخدمة يف غالف الة األفريقية، البد لنا من أن نشري إىل أن
مما يعين أن اللون ال ميلك داللة قارة أو ساكنة فيه ومشتركة بني البشر . يبقى إدراكه مرتبطاً بالثقافة

وليس . ، أما لون الكتابة فأسود)أخضر طاغ وأبيض قليل: (واأللوان الواردة يف غالف الة لونان. مجيعهم
  .من هذه األلوان يف العلَم الفرنسي سوى األبيض

  : خضراللون األ . أ
من ألوان الغالف، ويشمل اخلليفة ) % 85(هو اللون الطاغي ويأخذ نصيب ما قدرته حبوايل 

. 1واألخضر هو لون اململكة النباتية. وهو لون مشتق ال أويل، مكون من خليط األزرق واألصفر .واخلريطة
دلول نفسه لكن حيمل يف الثقافة الفرنسية مدلوال عسكريا أو زراعيا، أما يف اجلزائر فيحمل امل. 1النباتية

ومن املؤكد أن مدلوالته الثقافية . ترجح عليه مدلوالت أخرى هي اجلنة واإلسالم والدين والتصوف
اجلزائرية البحتة غري مقصودة، أما مدلوالته الفرنسية فنستثين منها املدلول الزراعي؛ ألنه ليست للمجلة 

نادرا، لكن يف إطار أصلي ضمن التاريخ أو عالقة باجلانب الزراعي بتاتا، فهي ال تعىن بالزراعة إال 
  .  األنثروبولوجيا أو علم اآلثار

  .مركب بالغ السمية، حيتوي على الزرنيخ والنحاس، ويستعمل مبيدا للحشرات: أخضر باريس - 
واللون األخضر هو أحد ألوان الطيف األساس، مع األمحر واألزرق، وباحتاده معهما يكونون كل 

  .2األلوان
شبهت بذلك " املرأة احلسناء يف منبت السوء" وهي " إياكم وخضراء الدمن:"يه السالم وقوله عل

لفقد صالحها، وخوف فسادها، ألن ما ينبت يف الدمن، وإن كان ناضرا، ال يكون ثامرا، وهو سريع 
  .3الفساد

   :ويف الفرنسية
- Figuré: Un vieillard très vert ; Encore plein de vigueur. 

  "شيخ أخضر جدا؛ يف كامل حيويته: ستعارة الفرنسيةيف اال"
- Fig.: Vert ; Ferme, vif, Ex, Une verte réprimande 
- Fig.: Se mettre au vert ; aller à la compagne4 
- Fig. et fam.: Se mettre au vert ; aller se reposer à la compagne. 

 
                                                 

م، ص 2001، 1فايز كم نقش، بريوت، عويدات للنشر والطباعة، ط  ،وأساطري، تعريب رموزإشارات،  ،لوك بنوا 1
71.  

املوسوعة العربية امليسرة، بريوت والقاهرة، دار إحياء التراث العريب، ودار الشعب،  ،وآخرون غربالحممد شفيق   2
  . 1581ص/  2، ج65ص/1مؤسسة فرانكلني للطباعة، د،ت ، ج

  .66خضر، ص ،، مادة1990املصباح املنري، بريوت ، مكتبة لبنان،  ،الفيومي   3
4 - Dictionnaire Usuel; Quillet-Flammarion par le texte et par l’image, Paris, Ed Quillex-

Flammarion, 1963, p1614. 
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  : اللون األبيض . ب
مل يكن اللون األبيض سيد هذه األلوان، حيث و .يطها، والعناوين الفرعيةيشمل خلفية الكرة وشر
مدلوله عند الشعوب األوربية، يعين التعميد يف الكنيسة، مثلما حيمل . غطى مساحة صغرية من اللوحة

. 1وقد كان حيمل داللة املوت والكفن واحلزن واحلداد، عند بعض الشعوب القدمية. مدلول األمل والتفاؤل
ومن املرجح أن . لوله اإلسالمي والعريب هو الصفاء النقاء والصدق والطهارة واإلميان والفطرة والعفافومد

  .الفنان يقصد املدلوالت األوربية
  : اللون األسود . ت

  .(Revue Africaine/Numéro 1/Années 1856-57) ؛للكتابة اليت تشمل عبارات
  : ألوان الغالف . ث

، واملطبعة كلها مكتوبة باللون األسود، أما عناوين البحوث يف عنوان الة، رقم العدد، السنة
يغلب على الغالف اللون األخضر فهو يشمل املساحة اليت يف اخللفية مع لون . الغالف فمكتوبة باألبيض

  .القارة، أما اللون اآلخر فهو األبيض الذي ميثل ما بقي من الكرة مع شريط قصري ميتد عرب جانيب الدائرة

أراد من خالل هذه اللوحة، اليت جعلها صورة غالف هذه  2)الـمفن(ق خنلص إىل أن مما سب
الة، أن يوضح لنا دالالت سياسية وفكرية جماورة لفكرة الة وقضيتها، ويقصد ا مرجعية الة 

  . ومنطلقها الكامن يف اهلدف األعلى الذي هو هنا اجلانب العسكرية االحتاليل
االت اهتمام الة العلمي والبحثي، ومل يعرب عن فكرة الة وقضيتها، مما يعين ومل يوضح لنا جم

  .اختزال جزء كبري من الفضاء البحثي داخل هذه اللوحة
إنه . ويبقى حتليلنا هلذا الغالف حتليالً غري ائي، وال ميكن أن يكون كذلك يف األحوال مجيعها

سبقة للقراءة، تنازلت فيها األلوان، واخلطوط، واألشكال، عن نتاج وجهة نظر معينة، أو هو نتاج فرضية م
  .عمقها الفردي للفنان حىت يؤكد من خالهلا على رسم غالف يرتبط بالنص ارتباطاً مباشراً

  

  :الخارجي سيميولوجيا صورة الغالف - 4- 3-5

  : الدائرة - أ 
  .توحي بأن هناك بؤرة يركز عليها داخل هذه الة

  : الشريط -ب 
  .ق هذه البؤرة املركز عليها أو املستهدفةيوحي بتوثي

  : خريطة أفريقيا - ج 
  .وأن هذا الشريط التوثيقي ميسها بشكل خاص. توحي بأا هي اهلدف داخل هذه البؤرة املركزة

                                                 
  .املرجع نفسه، والصفحة نفسها ،لوك بنوا 1
 الفنان 2
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  :سيميولوجيا صور األغلفة الداخلية - 5- 3-5

  :الترس - أ

مالقة واألقزام واحلدادون كان سادة النار والع" حتت أرضية"يف التقليد اهلندوسي، أنه يف املصاهر 
  ؛.....كانت تلك األسلحة رموزا (...) والتروس لألبطال املعدنيني (...) يصنعون األسلحة 

" هيبايستس) "املزعوم(فالترس الذي كان يؤمن اختفاءه وراءه قائم يف ظاهر العامل نفسه، هكذا مثل حرب 
عواجتها بصورته " ميدوز"س الذي هزم ابن زيو" بريسيه"على ترس رمسا لكل السراب الكوين، وحىت 

  . 1معكوسة على ترس مصنوعة كاملرآة

  .والترس يف املدلول السائد هو القوة العسكرية احلامية اليت تشمن بأن خري الدفاع اهلجوم  

  :السداسية نجمةال - ب

  .2ئيلفهي شعار اليهودية، إشارة إىل الصلح والتوازن وعلم إسرا" درع داود"أما النجمة السداسية 

هو العامل األكرب، العامل الذي خلق خالل ستة أيام الرسوخ، التوازن ، طبيعة الطبيعة، ) 6(والرقم 
، إنه مجال العامل وإيقاعه املمثل بالكوكب فينوس )األربع األفقية، والسمت والنظري(جهات الفضاء الست 

، وثالثة مشتقة األخضر والربتقايل األزرق، واألصفر، واألمحر: ثالثة أولية: واأللوان السنة" الزهرة"
  .والبنفسجي، أنه خامت سليمان واإلنسان العاملي

  : تناظرال - ج

  .نسبة صحيحة تربز خمتلف أجزاء مظهر حمسوس

  : امتاخل -د

  .بصمة تثبت على شيء لتجديد مصدره أو ضمان السرية

  : رمزال -هـ

صفني جمتمعني لشيء واحد، وهو هو إشارة تعارف بني ن ؛من الناحية االشتقاقية، ويف األصل
نصف توسعا مسة، أو معىن جمزء أو شيئا أو شخصا أو قصة متثل النصف اآلخر مبقتضى تشابه جوجوي أو 

  .3اتفاق عفوي

  :جمموع الرمز -و

باب "أو " باب اجلهاد"عن هذا الرمز فقال إنه موجود فوق إحدى أبواب املدينة، يسميه الناس إما 
باب "، و"باب اجلمارك"صار األوربيون يسمونه  1830وبعد االحتالل عام " رةباب اجلزي"أي " دزيرة

  ".باب الرصيف البحري احلاجز"و" البحرية
                                                 

1 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 83-84.  
2 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 66. 
3 Rev. Afr., Vol. 1, 1856, p. 119.  
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ترس على شكل :"ووصف بعد ذلك الرمز فقال إنه مرسوم بألوان غري دقيقة، وهو حيوي رمسا فيه 
ويف وسط القلب توجد جنمة قلب، يرتكز بزاويته السفلى على كرة، وهو موضوع حتت تاج يعلوه هالل، 

إثنان " أمحر، وأخضر، وأصفر"، وتوجد يف الرمز أربعة أعالم ثالثية األلوان "خامت سيدنا سليمان" يسموا
منها على اجلانب األمين واآلخران معروضان مثلهما بشكل مائل أيضا على اجلانب األيسر، ومها منطلقان 

عليه وساندان له يف الوقت نفس، وقوائم األسدين موضوعة  من الترس، وعلى جانيب الترس أسدان متسلقان
  .على مدفع من اجلهة اليمىن وآخر من اجلهة اليسرى

  .ويذكر أن هذا الرمز رمست فوقه صورة أسطول مبا يوحي أا مدينة قراصنة
كن وأنه يتوقع أم مل ي (Armoiries)ويعلق بأن املسلمني مل يعتادوا أسلوب األومسة الشرفية هذه 

  .يعين هلم سوى أنه زينة وال حيمل أي معىن آخر
ويرجع الكاتب بأن هذه األومسة الشرفية العشوائية مل تكن سوى إجناز أحد العبيد النصارى الذي 

  .وضع مهارته النقشية يف تصرف األتراك الذين مل يأوا ا
  .املترادفني عليها أما مادة الرمز فهي لوحة صخرية رديئة النوع تآكلت بسبب الريح واملاء

وذكر أنه عندما قامت املصلحة اهلندسية بإصالح الباب، رمت كل هذه األشياء يف البحر، عام 
، واكتفوا بإجناز تقليد على النموذج السابق، ولكن جعلوه من جبس، مث نسفت كل هذه الرموز )1854(

  ).1870(عندما هدمت الباب ائيا عام 
مل صورة الصليب املالطي األبيض، ومعها راية رمست فيها حت) 1570(وقد رمست راية عام 

، وتروس فرسان مالطة، وذلك يف املكان نفسه )أي حيي عليه السالم(صورة رأس القديس يوحنا املعمدان 
، فرتع الناس كل هذه األشياء وأحرقوها أمام الباشا حسن، بعد مثاين سنوات من "باب اجلزيرة"على 

  ).م 1587(وجودها فوق باب مدينة مسلمة ببلد مسلم، أي عام  احتجاج علماء البلد على
وكان هذا الباب نفسه قد علق عليه جرس جيء به من وهران بعد استردادها من األسبان، فبقي 

  ).م)1708ا فترة ابتداء من عام 
  .1جاء بعد ذلك، الدور إىل هذا الرمز ذي النجمة السداسية الذس حتدثنا عنه 

نسي أن يذكر أن هذا الرمز فيه كتابة بني رأس األسد األمين والتاج هي كلمة ) ديفو(ويبدو أن 
(Alger) حماذية للراية ومنطلقة من أسفل إىل أعلى، وتوجد يف اجلهة اليسرى، بالطريقة نفسها، كلمة 

لة إىل ورمبا مل تكن هاتان الكلمتان موجودتان يف الرمز األصلي، وبالتايل تكونان من إضافة ا" اجلزائر"
  .الرسم

  

  :"مقاالت العمق"عناوين تحليل معاني  - 3-6

                                                 
1 A . Devoulx, Alger ، Etude Archéologique Et Topographiques…, in: R.A , vol 20, N°118 Juillet 

1876, p 340 – 341. 
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يف غالف الة األول اخلارجي، الذي يقرؤه الناس دون احلاجة إىل مس الة أو شرائها، جند كل 
  " .مقاالت العمق"جملد من جملداا قائمة حتتوي مخسة أو ستة حبوث، تكتبها الة حتت عنوان 

  :وهذا يعين أن
  .وث هي أفضل البحوث يف الة، وأقواها طرحاهذه البح –أ 

  .متثل هذه البحوث أهم املوضوعات اليت تم ا الة –ب 
  .كتاب هذه البحوث هم جنوم ا لة، وأقواهم أثرا وتأثريا –ج 
هذه البحوث منتخبة بدقة من ضمن كل حبوث الة؛ فهي إذن خنبة املوضوعات، وكتاا هم  –د 

  .، والدليل على ذلك هو أنه إذا أخذنا الد السادس كنموذجخنبة الباحثني
قارنا هذه البحوث املذكورة يف الغالف اخلارجي األول له مع البحوث املذكورة يف قائمة حمتوياته، 

من قائمة احملتويات هي املعروضة يف الغالف اخلارجي األول الذي يراه كل  )67(مقابل ) 5(وجدنا أا 
  .قبل أن يلمسوه أو يشتروه الناس يف العرض
  : 6الد 

* Envois d’antiquités de la kabilie, par M.BERBRUGGER 
* Notice sur sur Bouçada , par M.Baron AU capitaine 
* Derniers Beys de Constantine , par M.Vayssettes 
* Mœurs et coutumes kabiles, par Feraud 
* Traditions sur les origines du peuple berber , par M.Tauxier 

  :وهذه ترمجتها العربية

  .آثار عتيقة مرسلة من منطقة  القبائل، بقلم بربروغر

  موجز عن بوسعادة، بقلم البارون أوكابيتان

  بايات قسنطينة األخريون، بقلم فيسات

  عادات وتقاليد قبائلية، بقلم فريو

  ري، بقلم توكسييمأثورات عن أصول الشعب الربب

إذا جئنا إىل اجلانب االنتمائي العرقي واجلهوي، وجدنا أن البحث األول والرابع يقومان على 
 Peuple)" الشعب الرببري"والبحث اخلامس قائم على عبارة  (Kabiles)و (Kabilie)كلمة حمورية 

Berber)  هتمامات الغالف، ويف من ا) %60(أي بنسبة مائوية هي ) 5(من مخسة ) 3(أي ثالثة حبوث
  .هذا رباط حموري واضح املعىن

وبإمكاننا أن حنلل املعاين الواردة يف عناوين البحوث املنتخبة هذه، اليت كتبها خنبة الباحثني، يف 
  :إطار جدول سيميائي، كاآليت

  
  

  الباحثنياملعاين الواردة يف عناوين البحوث املنتخبة اليت كتبها خنبة حيلل سيميائيا ) 6- 3(اجلدول 
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  البحث    
  األول

البحث   البحث الثالث  البحث الثاين
  الرابع

  البحث
  اخلامس

منطقة  القبائل   املكان  1
(Kabilie)  

  /  /  قسنطينة  بوسعادة

  الشعب الرببري  قبائلية  /  /  /  العرق  2
  /  /  /  /  /  اللغة  3
البايات   موجز  آثار القدماء  املوضوع  4

  األخريون
العادات 
  والتقاليد

ات عن مأثور
  أصول شعب

البارون   بربروغر  الكتاب  5
  أوكابيتان

  توكسيي  فريو  فيسات 

  :إذا اعتمدنا على معادلة قاعدة يف علم السياسة تقول
  .دولة= دستور + شعب + تراب 

) دون حتديد مدينة(منطقة  القبائل : مث طبقنا عليها معطيات اجلدول، فإن بإمكاننا اخلروج بنتيجة
الة اكتفت بذكر ألقاب الباحثني، وذكرت أمام هذه األلقاب حرفا أمامه  أنحظ خيطط هلا آنذاك نال

للداللة على أنه لفظ خمتصر، وأن هذا احلرف هو احلرف األول من الكلمة، اليت هي  (.M)نقطة 
(Monsieur) أي السيد.  

  فهل حتافظ الة على هذه الطريقة ؟
  :7الد 

Notice sur les dignités romaines en Afrique, par M.Bache 
Un édifices réligieux de l’ancien Alger, par M.Devoulx 
Un vœu d’Hussein Dey, par M.Feraud 
Voyage au Maroc, par M.Rohlfs 
La musique arabe, par M.Salvador 

  :8الد 
Ouichah et Kataib, réglements relatifs à l’armée d’abd-el-Kader, par A.Berbrugger. 
Les édifices réligieux de l’ancien Alger, par Devoulx 
Ethnographie de l’Afrique septentrionale au temps de Mahomet, par H.Tauxier 
Inscriptions de Sétif, par Fournier 
Guerre de 1824 entre Alger et L’Angletterre, par A.Berbrugger 

  : 9لد ا
Les consuls d’Alger pendant la conquête de 1830, par M.A.Berbrugger. 
Un exploit des Algériens en 1802, par A.Devoulx 
Traduction d’un récit arabe de l’expédition d’Oreilly, par L.Feraud. 
Le vétéran numismate, par de l’Hotellerie. 
Notice sur les dignités romains en Afrique, par E.Bache 

  :10الد 
Notice sur les dignités romains en Afrique, par M.Bache 
Une lettre inédite d’un empereur du Maroc, par M.Berbrugger 
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Tunisie, par M.Tissot 
La fantaisie sur une flute double, instrument arabe, par M.Salvator. 
Epoque de l’établissemet des Turcs à Constantine, par M.Feraud. 

  : 11الد 
Voies et moyens du Rachat des captifs chrétiens, par M.Berbrugger 
Ethnographie de l’Afrique septentrionale au temps de Mahomet, par M.Tauxier 
Epigraphie numidique, par M.Reboud 
Le tombeau de la chrétienne, par M.Berbrugger 
Voyage des cinq Nasamons d’hérodote dans l’intérieur de la libye, par M.Faidherbe 

  : 12الد 
Découverte d’un monument et d’inscriptions à Guelma, par M.Barbaste. 
Notice sur les Almoravides et les Almohades, par M.Mercier 
Les édifices religieux de l’ancien Alger, par M.Devoulx 
Observations sur l’origine et la formation du langage arabe d’Afrique, par M.Cherbonneau 
Tournée dans la province de Constantine, par M.Feraud 

  :  13الد 
De l(hospitale chez les Arabes, par M.Berbrugger 
Croquis de l’Algérie contenant l’occupation romaine, par Chabassiere 
Le vieil Arzew ou saint-leu, par M.Rachemonteix 
Bartas, le plus ancien nom d’Alger, par M.Tauxier 
Découverte de Nécropoles, par M.Vigneral 

  : 14الد 
Notice sommaire sur le colonel Beauprêtre, par M.Beaussier 
Rapport sur les ouvrages présentés au concours académique de 1870, par M.Berard. 
Sur un fraguement d’inscription carthaginoise inédir, par M.Judas. 
Histoire d’un Chérif de la grand Kabylie, suivie d’une note par M.Berbrugger, par 
M.Robin. 

  : 15الد 
La Régence d’Alger dans le consulat et l’empire, par M.Berbrugger. 
Quelques tempêtes à Alger, par M.Devoulx 
Citra-Constantine, par M.Watbled. 
Les inscriptions d’Oran et de Mers-El-Kebir, par M.Monnereau 
Ethnographie de l’Afrique septentrionale, notes sur l’origine du peuple berbère, par 
M.Mercier. 

  

  :من األهداف األخرى للمجلة

وهو تعبري استعمله (إنه بعد أن ملكت فرنسا اجلزائر بالسيف واحملراث ): "برينار أوغسطني(يقول 
الة (ودور ) ماسكري(خر، االمتالك بالقلم والكلمة، وهو دور جيب أن يأيت االمتالك اآل) بيجو

  1"، والدور الذي ال ميكن أن ننسحب منه دون أن نكون قد ختلينا عن واجباتنا)األفريقية

  

  

                                                 
1 Augustin BERNARD, Émile MASQUERAY [1843+1894], Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 350-

373. 
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  خالصة الفصل

، من خالل؛ بياناا العامة وإخراجها كالتوثيق، والتسيري، )الة اإلفريقية(نا يف هذا الفصل بـعرف  
  .رير، واللغة، واإلدارة، واحلجم العددي للصفحاتوالتح

القسم الرمسي، وأخبار الوقائع، فالتقرير األديب، مرورا باملقدمة، وابتداء ب الفنية هاقوالبوضحنا و
والنشرة الببليوغرافية، والتنبيهات املتفرقة، وتعليقات هيئة التحرير، والتصحيح، والعالقات مع الصحف 

 .البحوثانتهاء بعدد تويات، وعناوين الغالف، وقائمة احملتويات، والكشاف، وواالت، وقائمة احمل

ا، وخالصة معطيات بياناا، حبوثهو هااالت اهتمامالة من خالل تبيني جم براز موضوعحاولنا إو
  ".مقاالت العمق"سيميائيا، وحتليل معاين عناوين ها غالفا وعنواكل من وحتليل 

نظري ميداين يوضح دور وسائل اإلعالم عموما يف صنع وتوضيح وإبراز  أينا الفصل جبانبو
) الة األفريقية(الصورتني الذهنية والنمطية، وذلك لنجعلها كتمهيد بدراسة احتمال وجود دور شبيه لـ

  . خصوصا يف ذلك
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بل جاءت دائما مبعىن ) اتمع(مبعىن ) Société(مل تذكر الة األفريقية يف ثنايا عناوينها كلمة 

  .وما شاها 1)مجعية(
  األفريقية مبنية على عدة علوم وختصصات خمتلفة؛جاءت صورة اتمع اجلزائري يف الة و
  ، اإلثنوغرافيا -  أ

  ، واإلثنولوجيا -  ب
 وعلم اآلثار،  -  ت

 واألنثروبولوجيا،  -  ث

 .2فضال عن استنادها إىل ما جاء يف كتب األنساب اليت كتبها املسلمون -  ج
                                                 

1 JUGUE (Capitaine), L’œuvre des Sociétés savantes algériennes et tunisiennes, Rev. Afr., XLIX, 
1905, p. 463 à 1185. PAYSANT (L.), Un président de la Société historique algérienne, 
Laurent-Charles Féraud [1829 + 1888], Rev. Afr., 55, 1911, p. 5-15. ANONYME - Notes 
de lecture, Rev. Afr., 68, 1927,p. 105-114. [Sur l'expédition de Mascara (1835); un 
bibliothécaire (Adrien Berbrugger) en campagne; la Société européenne à Alger, 
en 1833; Tidjani et Aïn Madhi.]. FILIPI (L.), L'oeuvre de la société Le Bastion de 
France, Rev. Afr., 76, 1935, p. 271-273. FELGEROLLES (E.), Relation sur les fouilles 
effectuées à Ksiba par la Société d'archéologie de Souk-Ahras, Rev. Afr., 79, 1936, 6 pl., p. 
431-439. BELORGEY (C.), Découverte de caveaux funéraires dans le terrain de la Société 
des lièges et produits nord-africains (Usine Borgeaud), à Hippône, Rev. Afr., 81, 1937, 4 
pl., p. 437-440. Rev. Afr., 89, 1945,LISTE DES MEMBRES DE LA « SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE », p. 135-143. Rev. Afr., 91, 1947, A. T. BALDACCI, L'Algérie et la Société 
de l'Ouenza (M, Emerit), p. 190. Rev. Afr., 92, 1948, Liste des Membres de la Société 
Historique, p. 1-13. Rev. Afr., 94, 1950 :   76e Congrès des Sociétés Savantes, p. 456. Rev. 
Afr., 94, 1950,   Liste des membres de la Société, p. 5. - Liste des membres de la Société, 
Rev. Afr., 96, 1952, p. 5. - Célébration du Centenaire de la Société archéologique 
du Département de Constantine, Rev. Afr., 96, 1952, p. 476.  - Soixante-dix-
huitième Congrès des Sociétés Savantes, 1953, Rev. Afr., 96, 1952, p. 479.  - 
LXXXIXe Congrès des Sociétés savantes (Alger, Pâques 1954), Rev. Afr., 97, 1953, 
p. 270-272.  - Liste des membres de la Société, Rev. Afr., 98, 1954, p. 5. - Statuts de 
la Société historique algérienne, Rev. Afr., 98, 1954, p. 24. - Le Centenaire de la 
Société historique,, algérienne, Rev. Afr., 99, 1955, p. 454. Rev. Afr., 100, 1956 (Livre 
du Centenaire de la Société Historique Algérienne, Rev. Afr., 100, 1956 , Troisième 
partie : La Société Historique Algérienne, Liste des membres de la Société, 
Rev. Afr., 100, 1956, p. 227. Rev. Afr., 100, 1956 , Quatrième partie : Mélanges 
offerts à la Société Historique Algérienne. Revue africaine, 25, 1881, 48o p. [Tables 
générales 1856-1881] . GRAMMONT (H.-D. DE), Revue africaine, journal des travaux de la 
Société historique algérienne. Table générale, 1856-1881. (Alger, 1885, in-8°, VIIl-313 p.) 

. قدم املسلمون والعرب دراسات إثنوغرافية عميقة منذ عهد بعيد، وعرف رحالتهم بالكشف عن معامل جمتمعات خمتلفة 2
، وابن حوقل »مروج الذهب ومعادن اجلوهر«يف كتابه ) م956/هـ346ت(سعودي يف مقدمتهم امل

صاحب كتاب ) م990/هـ380ت(، واملقدسي »صورة األرض«صاحب كتاب ) م990/هـ380ت(
، وابن بطوطة »نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق«صاحب ) م1165/هـ560ت(، واإلدريسي »أحسن التقاسيم«
وتوسع الرحالة األوربيون يف دراسام . »ألنظار يف عجائب األسفارحتفة ا«صاحب ) م1377/هـ779ت(

  .انطالقا من هذه الكتابات فيما بعد، والسيما بعد الكشف عما مسي بالعامل اجلديد
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ا والطبوغرافيا وعلم اللغات، ومقارنة وعدة علوم أخرى متنوعة كالتاريخ واجلغرافي -  ح
 .والعلوم االجتماعية واإلنسانية األديان،
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   :ولغاتهم عراقهم وقبائلهمأوسكان الحياة البشرية في ال .1

 االرتباط الوثيق بني اإلثنولوجيا واألنثروبولوجيا بقيامهما بدراسة حضارة اإلنسانهنا يتحدد 
، تهوالعناصر اليت تكون حضاراإلنسان إىل ذلك التمايز، هذا ومتايزها، والطرائق اليت يستجيب ا  اجلزائري

  . والعوامل اليت تدفع إىل انتشارها من جمتمع إىل آخر، وانتقاهلا من جيل إىل جيل يف اتمع الواحد
عندما نتكلم عن السكان هنا، فإن ذلك ال يعين أبدا حديثا عن السكان احلاليني، بل يشمل كل 

عن األنساب اليت تشمل األعراق الكربى والقبائل وفضلنا احلديث . من مر ذه األرض، واختلط بسكاا
الصغرية على السواء، حىت يظهر نوع الساكنني؛ فقد يتحول الوافد إىل أصيل، مثلما حدث مع الفاحتني 

أما اللغات واللهجات فيشمل جماهلا كل االمتداد الزماين الذي مر على . واهلالليني واألندلسيني الوافدين
  .هذه البالد

واألصل يف هذا اإلطار هو أن . الة األفريقية أن تقدم هذه الصورة يف إطار معني وقد حاولت
  .، يف إطار صورة وطنية حمددةواملفترض يف هذا اإلطار أن يكون مبنيا وفق أسس علمية .يكون إطارا وطنيا

 ثحي مفهوم قدمي احندر إلينا من العصر اليوناين،) National Image(إن مفهوم الصورة الوطنية 
االعتقاد آنذاك أن لكل شعب صورته اخلاصة ومالحمه املميزة، فضال عن تفسري البعض لتباين العادات 

ويؤكد ابن خلدون أن العرب تباينت تصورام لبعضهم البعض، فأهل . واألمزجة يف ضوء القوى الغيبية
للحزن واالدخار ،وشهدت مصر يتصفون بالفرح واخلفة والغفلة عن العواقب، خبالف أهل املغرب مييلون 

الذي أصدر جملة بعنوان ) الزاروس(إسهامه جديدا لبحث الصورة الوطنية على يد  )م1870(سنة 
م الذي أصدر كتابا 1900سنة ) Wilhelm WUNDT) (فونث(، يليه "سيكولوجية وفلسفة الشعوب"

خل لدراسة هذه حيث اهتم بدراسة اللغة واألساطري والقوانني كمد" سيكولوجية الشعوب"باسم 
  1.الشعوب

للدولة  )National Image(وتم أجهزة العالقات العامة الدولية بالتعرف على الصورة الوطنية 
والشعب الذي تنتمي إليه لدى الشعوب األخرى، واملدى الذي وصلت إليه تلك الصورة يف طبع وترسيخ 

لك التعرف على أسباب تكوين تلك أو منطبعة أو مقبولة أو ذهنية، وكذ )Stereotype(صورة منطية 
الصورة، والعوامل اليت أدت إىل نشرها على نطاق واسع أو العكس، وبيان دور وسائل اإلعالم بأشكاهلا 
املختلفة يف تكوين تلك الصورة، حيث يشهد هذا القرن سطوة وقوة تلك الوسائل يف ترسيخ القيم 

  .2اية األمر ما يطلق عليه الصورة الذهنية القومية واألفكار واملعلومات املختلفة، اليت ينتج عنها يف

                                                 
محدي حممد ياسني وثناء يوسف الضبع، الصورة القومية املتبادلة بني عينتني من الطلبة السعوديني واملصريني، املؤمتر  1

 .244، ص م1987لعلم النفس يف مصر، القاهرة، مركز التنمية البشرية، الثالث 
شعبان أبو اليزيد مشس، الصورة الذهنية ملصر يف االت العربية، جملة كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، العدد الثاين عشر، 2

  422357، ص ص 1994
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أن الفرد  )Richard MERIT) (ريتشارد مرييت(و )Karl DEUTCH) (كارل دويتش(يرى 
العادي يعمد عادة إىل اختزال جمموعة من الصور يف ذاكرته عن شعب معني، وهذه الصور ليست سوى رد 

تتعلق ذا الشعب، تشكل يف جمموعها صورة كلية هلذا  فعل لتجارب وخربات هذا الفرد يف مواقف معينة
   1.الشعب، وهي قائمة على جمموعة من اخلربات السابقة

فكرة مهمة يف تشكيل الصورة الوطنية حيث أكدت أن ) سلوى حسني العامري(وأبرز دليل 
ة، فكلما زاد العداء اجيابية أو سلبية الصورة الوطنية لدى الشعوب تتناسب طردا مع طبيعة العالقات الرمسي

فإن نوع العالقة الرمسية بني حامل الصورة وموضوع الصورة "بني دولتني ازدادت باملقابل سلبية الصورة 
يلعب دورا مهما يف تشكيل الصورة الوطنية حيث أن الصورة الوطنية اليت حتملها مجاعة ما عن مجاعة 

لسياسة اخلارجية للدولة اليت ينتمي إليها الفرد، فتطور أخرى، تتأثر مبدى الصداقة أو العداء بني دولتني يف ا
البناء اإلدراكي املعريف للفرد وتطور شخصية ككل داخل واقع اجتماعي معني قد يؤدي إىل حدوث ميل 

  .2"سيكولوجي أساسي، يؤثر بدوره يف بناء حمتوى الصورة الوطنية لديه
و عامل نفس يف اجلامعة العربية بالقدس حول وأكدت الفكرة السابقة الراسية اليت أجرها بيميين وه

صورة لإلسرائيلي واألمريكي واألملاين والعريب يف نظر طلب ثانوية يهودية، وأشارت الدراسة إىل اجيابية 
صورة اإلسرائيلي كونه اجيايب، اجتماعي، ذكي، رجويل، متفاعل، واسع األفق، مجيل، منتصب، سريع 

بية، كونه قدمي جدا، ثقيل ناكر للجميل، قبيح، أحدث، قصري، راكد، أما صورة العريب فكانت سل. نشيط
غري ناجح وأشارت الدراسة األمريكية كانت األكثر اجيابية تليها صورة اإلسرائيلي مث صورة األملاين، وأخريا 

  .3"صورة العريب، وهكذا فإن الشباب اإلسرائيلي حيمل صورة للعرب أسوأ من الصورة اليت حيملها األملاين
وكذلك أظهرت الدراسة أن تدرج اإلجيابية متناسبة مع اجيابية الصورة والعكس صحيح، حيث أو 

أن صورة العريب داخل إسرائيل أقل سلبية من صورة العريب املصري منذ اتفاقيات ) "بنيميين(ضحت دراسة 
   4"سوريكامب ديفيد أصبحت أقل سلبية من صورة فلسطيين الضفة والقطاع ومن صورة العريب ال

وقدم الباحثون العرب مجلة من التعريفات اليت ركز كل منها على جزء حمدد يتفق وطبيعة البحث 
الذي كان الباحث بصدده، فقدم السيد ياسني تعريفا للصورة القومية مركزا على موضوع صدق أو كذب 

ور ذهين قد يكون حقيقة بأا تعين جمرد تص"تلك الصورة، وآلية تشكلها ومناخها الذي تنمو فيه وعرفها 

                                                 
  .50آمال كمال طه، مرجع سابق، ص  1
املثقفني املصريني خلصائص بعض اجلماعات القومية واجتاهام حنو هذه اجلماعة، رسالة  تصوراتسلوى حسن العامري،  2

  48، ص 1983دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة عني الشمس، 
، حممد ميعاري، األنا واآلخر يف نظر الشباب الفلسطيين، جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت جملس النشر العلمي 3

  110، ص 1997، خريف 3، العدد 25جملد 
 111حممد ميعاري، املرجع نفسه، ص  4
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صادقة أو ومها باطال، وذلك نتيجة لتداول هذا املفهوم يف اال السياسي، وما يصاحب ذلك من 
  1"حتيزات

فقدم تعريفا أخر للصورة القومية، اعتمد فيه على اعتبار صفات الشعب ) محدي ياسني(أما 
جمموع السمات "ختلفة هي اليت تشكل صورا املشروطة بالدميقراطية ومساته املميزة احملكومة بالظروف امل

املميزة الثابتة لشعب ما، واليت تتمخض عن الظروف النفسية واالجتماعية واالقتصادية واحلضارية املختلفة 
  .2"هلذا الشعب، واليت تصور الشعب نفسه أو عن شعب آخر

احية السياسية والثقافية للصورة القومية على ارتباطها بالن) ثناء الضبع(و) محدي يس(وركز تعريف 
التصور الذهين عن شعب ما نتيجة احملددات الثقافية والسياسية، وقد يكون هذا التصور "على اعتبار أا 

  .3"وذلك وفقا لتناول املفهوم وما يصاحبه من تغريات مؤثرة. صادقا وقد يكون ومها
 همعارف الفرد وإدراكاتالصورة الوطنية على أساس أا تقوم على ) سلوى العامري(وعرفت  

السمات واخلصائص اليت يدركها الفرد عن مجاعة قومية تعرب عن مفهومه "وتصوراته موعة قومية فهي 
   4"عن هذه اجلماعة، ذلك املفهوم الذي يتكون من نقاط هلا زوايا وأبعاد وظيفية وتقييميه

ولغاته وفق نظرة كتاا اليت نراها يف وأنسابه  اتمع اجلزائريعن ة وقد قدمت الة األفريقية صور
  العناصر اآلتية؛

  
 
 :سكان الجزائر في المجلة األفريقية - 1-1

ال حنصر السكان هنا مبرحلة زمنية معينة، بل نأيت بصورة هؤالء السكان دون تقيد بزمن، وفق ما 
  .جاء يف الة

يقة املستندة إىل أسس علمية واملنتظر من الة األفريقية أن تأيت بصورة سكان اجلزائر وفق احلق
  . وأكادميية

الطابع الوطين كمرادف  )National Character(أشارت العديد من الدراسات إىل وجود مفهوم 
موعة من األفكار، فهو تعبري عن السمات األساس املشتركة اليت متيز اموعات البشرية بعضها عن 

  .والثقافة والدين واللغةالبعض األخر، وتركزت تلك السمات يف التاريخ 
ورغم قم مفهوم الطابع الوطين وكثرة استخدماته وتداوله بني الباحثني، فإنه ما يزال موضع د

خالف بني املشتغلني بالعلوم االجتماعية فمنهم من حيتل طرفا يف أقصى اليمني يكاد يفسر يف ضوء هذا 

                                                 
السيد ياسني، الشخصية العربية بني املفهوم اإلسرائيلي واملفهوم العريب، القاهرة، مركز الدراسات السياسية  1

 1974واإلستراتيجية، 

  49، ص .ت. ، دار الكتاب للنشر اجلامعي، دالعربية بني السلبية واإلجيابية، القاهرة الشخصيةمحدي ياسني، 2 
 ,245محدي يس وثناء الضبع، مرجع سابق، ص  3
 .23سلوى حسن العامري، مرجع سابق، ص  4
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قصى اليسار يرى أنه مفهوم بالغ التجريد أ املفهوم كل الظواهر واألحداث، ومنهم من حيتل طرفا يف
وأخريا جند هناك من يفضل . واالختزال وبالغ التعقيد يف منهج وطرق التحقق من جدواه نظريا وتطبيقيا

احلديث عن مفاهيم أخرى بدال منه مثل الشخصية املنوالية، فال يعمم مسة على كل أفراد اموعة البشرية 
ات معينة تتواتر بني جمموعة بشرية بنسب أكرب مما تتواتر به بني جمموعات املعينة، وال ينكر أن هناك مس

  .1أخرى
أن مفهوم الشخصية الوطنية قد يكون أكثر ) .C. BROWN and al) (براون وآخرون(ورأى 

قابلية للتحكم يف متغرياته وأقل من تعميمات أخرى كثرية يشيع استخدامها يف جمالت أخرى مثل 
حتليلي قادر  ءأمسالية واالشتراكية، وأوضح هؤالء الباحثون أن مفهوم الطابع الوطين هو وعاالربوليتاريا والر

على أن يضم عناصر مثل التاريخ والثقافة والدين واللغة، وباآليت حيتاج إىل تضافر اجلهود بني عم النفس 
  .2وختصصات أخر عديدة منها األنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وغريها

وأوضح قدري حنفي أنه من مظاهر االختالف بني الباحثني يف تناول مفهوم الطابع الوطين انقسام 
الباحثني يف تعريفهم لألعضاء الذين يشملهم مفهم الطابع القومي، فهناك من يؤكد على غالبية أعضاء 

  .3واليةاتمع، وهناك من يؤكد غالبية املنتمني إىل حضارة ما، أو األمناط الشخصية املن
بني موقفني أو اجتاهني يف التعامل مع ) INKELES & LEVINSON) (إنكلز وليفنسون(وقد ميز 

  .4مفهم الطابع الوطين للشخصية
املوقف األول ويتمثل يف أبنية الشخصية املرغوب فيها اجتماعيا، فاتمع الصناعي على سبيل املثل  •

  .ة واحملافظة على املواعيديتطلب مسات معينة للشخصية مثل االلتزام والنظاف
  .املوقف الثاين يتمثل يف أبنية الشخصية املنوالية اليت يتميز ا أفراد اتمع •

ويقصد بالطابع الوطين تلك الصفات أو السمات اليت ترتبط بالفرد كنتيجة النتمائه تمع أو 
ع الوطين امتداد ملفهوم كمظهر من مظاهر انتمائه الصوري لذلك اتمع، وذا املعين يصبح الطاب

وبذلك فهو يدور حول خصائص وصفات سلوكية يعرب عنها .الشخصية، ولكن على املستوى االجتماعي
املواطن الذي ينتمي إىل ذلك اتمع، فه بذلك يصري مفهوما جزئيا، ويس مفهوما كليا، يعين انه يدور 

  .5، لكن موجود لدى ك مواطنحول املواطن العادي، ذلك املواطن الذي ال وجود له يف ذاته

                                                 
عبد اللطيف حممد خليفة وشعبان جاب اهللا، الشخصية املصرية املالمح واألبعاد، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر  1

  8687، ص 1998والتوزيع، 
 87اللطيف حممد خليفة وشعبان جاب اهللا، املرجع نفسه، ص عبد 2
 63م، ص 1993األشكينازمي، القاهرة، مكتبة مدبويل، : قدري حنفي، دراسة يف الشخصية اإلسرائيلية 3
 8889عبد اللطيف حممد خليفة وشعبان جاب اهللا، مرجع سابق، ص ص  4
ربزها الصحافة اليومية، رسالة ماجستري غري منشورة كلية سلوى حممد كامل اخلطيب، مسات الشخصية املصرية كما ت 5

 04م، ص 1984اإلعالم، جامعة القاهرة، 
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ويقول حامد ربيع إن تلك اموعة من اخلصائص واألمناط السلوكية والسمات اليت تسود بني 
أعضاء اتمع الواحد توجد داخل إطار من العادات والتقاليد املشتركة، وضمن نام ثقايف مشترك، وبالتاي 

  .1فالطابع الوطين ال يعين أكثر من 
  .بواقع اجتماعي معني دون أن يعين التعبري عن احلقيقةمفهم جمرد يرتبط  . أ

 .مفهم مجاعي رغم أنه يعكس إطارا فكريا لسلوك الفردي . ب

يفرض نوعا من االستقرار والثبات ومقاومة التغري، حبيث ميكن يف بعض األحيان إطالق املفهوم  . ت
 .لريتبط مبجتمع معني، وقد ألغى عامل الزمن

وهوال حياول تفسري الشخصية من مرحلة ) Common-Man( يعرب عن الشخص العادي والناضج . ث
 .الطفولة إىل مرحلة النضج، كذلك ال ميثل االستثناء يف أبعاد قوته أو ضعفه

ورغم تعدد وتنوع تعريفات هذا املفهوم إال أنه ميكن القول إنه يشري إىل اخلصائص املشتركة 
النسيب، كما تتميز عن التنظيمات االجتماعية السلوكية  واملعيارية يف جمتمع معني، وايت تتميز مبقاومة التغري

  .2مثل العادات والتقاليد
ويشري الطابع الوطين إىل خصائص الشخصية الدائمة نسبيا والسمات الثقافية والدينية الثابتة يف 

ين أرادوا وقد اهتم ذا املفهوم علماء السياسة الذ.حدوثها وتوزيعها اخلاص ا، واليت متيز جمتمعا عن آخر
دراسة االختالفات القومية بطريقة منهجية، مث استخدمه األنثروبولوجيني الثقافيون يف دراستهم عن 

   3.الشعوب
، فهو يترجم إىل الطابع القومي، )National Character(وتعددت أيضا مرادفات مفهوم 

  .4وشخصية اجلماعة، والشخصية القومية
  ية عن صورة سكان اجلزائر الواردة يف الة األفريقية؛ومن هنا رأينا أن نقدم عناصر أيقون

  
  :تقديرات عن سكان الجزائر فيما قبل اإلسالم - 1- 1-1

ومن خالل هذا االهتمام خرجنا . اهتمت الة األفريقية بإحصاء عدد السكان وأعراقهم يف اجلزائر
  .بذه القراءة الكيفية اليت استعانت بقراءات خارجية عن الة يف هذا البا

قبل اإلسالم، عدد سكان اجلزائر بـ  ،قدر املؤلفون يف القرنني الثالث والرابع امليالديني
قتلوا ثلثيهم، فضال عما أفنته احلروب الداخلية بني األمراء ) الوندال(لكن قيل إن ) 10.000.000(

  .الصغار
                                                 

حامد عبد اهللا ربيع، مقدمة يف العوم السلوكية حول عملية البناء الفكري ألصول علم احلركة االجتماعية، القاهرة، دار  1
 151152 صم، 1972الفكر العريب، 

 46 قدري حنفي، مرجع سابق، ص 2
 4سلوى حممد كامل اخلطيب، مرجع سابق، ص  3
 76أشرف عبد املغيث، مرجع سابق،  4
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  :تقديرات عن سكان الجزائر في المرحلة العثمانية  - 2- 1-1

بعد احتالل إذ . ا فيها العثمانيون، ومسيت تلك باملرحلة العثمانيةمرت اجلزائر مبرحلة حكمه
خري الدين عروج  باألخويناستنجد سكان اجلزائر وقيادييها  )م1504(األسبان ميناء وهران سنة 

حبري قوي  أسطولوبربروس ليتم بعد ذلك السيطرة على حوض البحر األبيض املتوسط جراء تكوين 
 .البحر يف اوأن نشوقياديالذين هم فرقة رياس البحر و .داياتعطائه يف عهد ال أوجعرف 

أصبحت اجلزائر والية عثمانية حيكمها البايلر باي خري الدين بربروس : عهد البايلربايات -  أ
الذي عينه السلطان العثماين سليم األول وقد متيزت هذه املرحلة مبا يلي بداية بناء االسطول اجلزائري 

محلت اسبانيا (ة يف اجلزائر اشتداد احلمالت األسبانية والربتغالية على املوانئ اجلزائريةتاسيس الوحدة اإلقليمي
بداية تسرب النفود الفرنسي إىل ) 1541محلة شرلكان الشهرية سنة  1518على مدينة اجلزائر يف اوت 

سطول البحري اجلزائر حيث منحت امتيازات لفرنسا باصطياد املرجان يف القالة وعنابة والقل مشاركة اال
 .اجلزائري يف احلرب الفرنسية ضد اسبانيا

بعد انتهاء والية حسن فرتيانو سنة ). م1659إىل سنة  1621من سنة : (عهد الباشوات -  ب
م رأت السلطنة العثمانية أن تلغي سلطة البايلربايات وأن تستبدهلم بنظام الباشوية وأن جتعل نفوذ 1587

ي وحده ومدة حكمهم حمدودة بثالث سنوات ولذلك أطلق على الباشوات قاصرا على القطر اجلزائر
حكمهم الباشوات الثالثينيون ومن بني األسباب اليت دفعت الباب العايل التباع هذا األسلوب هو ختوفه من 

ولكن . استقالل البايلربايات باحلكم يف اجلزائر خصوصا وأن املسافة بعيدة بني القسطنطينية واجلزائر
يني الباشا ملدة ثالث سنوات جعل منه يشعر بأنه ليس يف حاجة إىل والء الشعب ما دامت املالحظ أن تع

مدة واليته حمدودة لذا انصرف إىل السلب والنهب ومجع الثروة قبل عودته إىل القسطنطينية، وهذا ما دفع 
ر بعد أن متيز أن يثوروا على الباشوات ويضعفوا نظام احلكم يف اجلزائ )رجال اجليش الربي(باليولداش 

اهتمامهم بالعاصمة دون النواحي األخرى إال بقدر ما  عهدهم بطابع العزلة واالنعزال على الشعب وحصر
يضمن االستقرار وجباية الضريبة، كما عمل الباشوات على استرتاف خريات البالد واالستوحواذ على جزء 

كما  )اليولداش(البحر وجنود القوات الربية من عوائد الغزو البحري مما أدى إىل حدوث التصادم بني رياس 
حدثت خالفات وتناقضات بني جنود البحرية اجلزائرية وجنود البحرية العثمانية خاصة عندما حاول 

أمام هذه األوضاع قام رؤساء البحر . األتراك أن حيضعوا املصاحل اجلزائرية ملصاحل اإلمرباطورية العثمانية
رة ضد حكم الباشا ونظام الثالثة أعوام فأبقوا على منصب الباشااحتراما ورجال الديوان العسكري بالثو

للسلطان لكنهم قرروا أن السلطة الفعلية يتوالها الديوان العسكري مباشرة وبالتايل أهم حتول عرفه هذا 
خالل  وهلذا مل تكن مقاليدالسلطة. النظام هوانتقال السلطة من الباشا إىل الديوان يف أمر احلرب أو السلم

مصطفى، كوسور، : تداول على حكم اجلزائر ثالث باشواتو .هذه املرحلة بيد ممثلي السلطان العثماين
 .الكوسري مراد

خالل هذه الفترة اندلعت باجلزائر ثورة حقيقية، وكان بإمكاننا أن نرى خالل ذلك ضعف هيبة و
م السلطان من تركيا يبحثون عن فرض فلم يكن الباشوات الذين كان يرسله. السلطان العثماين يف اجلزائر
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سلطتهم بني الرعية، ألم كانوا على يقني من عدم جدوى حماوالت فرض السلطة هذه، ولذا فإن كثريا 
سوى مجع الثروة والرجوع يف أقرب وقت إىل القسطنطينية ليكمل  - كما ذكرنا سابقا –منهم مل يكن مهه 

 .بقية حياته يف قصوره على شؤاطئ حبر مرمرة

وكان . وذا السلوك الذي اتبعه الباشوات يف اجلزائر فقدوا كل تأثري وكل احترام من الرعية
أو مع الرعاع ] اجليش الربي[هؤالء الباشوات ضائعني باستمرار بني مطالب طائفة رياس البحر واليولداش 

 .وكان هؤالء الباشوات حياولون جهدهم عدم إغضاب أي من األطراف. من الرعية

 .األغواتعهد  -  ت

 .عهد الدايات -  ث

  
  م1651يبني عدد سكان العاصمة عام ): 2-1-1(اجلدول رقم 

املتوفون   العبيد النصارى  اليهود  العرب  األتراك
  بالطاعون

  اموع

  ن 160.000  ن 80.000  ن 20.000  ن 10.000  ن97.000  ن 30.000
Source: M. EISENBETH, Les Juifs en Algérie et en Tunisie à l’Epoque Turque (1516–

1830), in: Rev. Afr., Vol. 96, N° 430, 1ère Trim., 1952, p 149. 
  

  .نالحظ هنا أن العبيد النصارى كثري إذ ميثلون ثُمن سكان اجلزائر
  ).2.000.000(عددهم بـ (SHAW)) شو(قدر ) 1732(ويف عام 

وات مبدينة اجلزائر يف بداية العهد الذي عدة سن) هايدو(وإذا رجعنا إىل تقديرات السجني األسباين 
يشكل احلضر ). م1571(ساكن، حوايل سنة ) 60.000(العثماين؛ جنده قد ذكر أن سكان املدينة يبلغ 

هم من الرببر والعرب ) البلديون(وهؤالء . ساكن) 25.000(أكثر من نصف سكاا مبقدار ) البلديون(
  .واملوريسكيني األندلسيني

رهم حبكم الوظيفة، من ذوي األصول األخرى، الذين وفدوا مع األخوين أما األتراك ومن عاش
أما اليهود فيبلغ عددهم . ساكن) 10.000(عند إحلاق اإلقليم باخلالفة العثمانية، فيبلغ عددهم ) بربروس(
  .ساكن، ومعظمهم من ذوي األصول األندلسية) 5.000(

ويصفهم . مل يؤخذوا يف احلسبان 1)انيةالرب(ويبدو من هذه التقديرات أن األغراب عن املدينة 
  2.خارج املدينة) باب عزون(بأم ينامون يف سقائف الدور أو يف األكواخ القريبة من ) هايدو(

املقيمون يف املدينة قبل جميء العثمانيني، فقد كانت هلم امتيازات خاصة يتمتعون ) بنو ميزاب(أما 
ثري من األحيان على الرغم أم يعدون من األغراب عن مدينة يف ك) البلديني(ا، تفوق امتيازات احلضر 

                                                 
1 D. HAEDO, Topographie et Histoire Générale d’Alger, Traduit par BERBRUGGER, Rev. Afr.,  

T 14, 1870, p. 414433. 
2  Venture De PARADIS, Alger au XVIIIème Siècle, Rev. Afr.,  T39, 1895, p.278. 
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مكافأة هلم عما قدموه من خدمات للسلطة ) حسن آغا(وترجع هذه االمتيازات إىل عهد . 1اجلزائر
  .2)1541(الذي قاد محلته على املدينة عام ) شارلكان(العثمانية ضد 

وذكر أن اجلزائر ). م1581( إىل) م1577(قرابة مخس سنوات من ) هايدو(وكانت مدة أسر 
  3.مسكنا هلؤالء السكان) 12.200(العاصمة كانت تضم 

  
  :تقديرات عن سكان الجزائر فيما قبل االحتالل  - 3- 1-1

  إا تقديرات عشوائية لعامة السكان؛ 
تقريرا عن اجلزائر  (Dubois THAINVILLE) ديبوا ثينفيل(كتب القنصل الفرنسي يف اجلزائر 

جاء فيه أن األتراك ال يقومون أبدا بإحصاء النفوس، وأم ال  18/11/1809تاريخ وأرسله إىل دولته ب
يستعملون أي سجل لقيد الوالدات وال الوفيات، وأنه قد صعب عليه تقدير عدد سكان البالد، بل حىت 

  .تقدير عدد السكان املدن
   (BOUTAIN)) بوتان(مع تقرير  (G. ESQUER) 4)اسكي(إنه تقرير نشرة 

   ):بوتان(تقدير  –أ 
ما بني  آنذاكلعدد السكان الذي يرى أم يبلغون " الرأي العام"يقوم على نقل تقدير 

  .نسمة 3000.000نسمة و  2800.000

  ": جملة العلوم العسكرية"تقدير  –ب 
تذكر فيه اجلهة " جملة العلوم العسكرية"اعتمدت السلطات الفرنسية نفسها تقديرا آخر أصدرته 

  :لجزائر كاآليتالشرقية ل
  )1808(يوضح تقدير سكان الشرق اجلزائري عام ): 1- 3-1-1(اجلدول رقم 

األندلسيون 
والعرب 

فالحون (
  )ومياومون

العرب 
  املستقلون 

الرببر أو أهل 
  القبائل

األتراك   اليهود
ومن ال 

  دين هلم

  اموع  الكولوغلي

1.200.000  400.000  200.000  30.000  20.000  20.000  1.870.000  
Source: YACONO, Ibidem, p278.  

  

                                                 
1  R. LESPES, Quelques Documents sur la Corporation des Mozabites d’Alger, Rev. Afr.,  T 66, 

1925, pp. 197218. 
  .البسكريني، وامليزابيني، والزنوج: ويعدون منهم. الدخالء على مدينة اجلزائر آنذاكهم  2

3  D. HAEDO, Op Cit., p.431. 
4 Voir: G. ESQUER, Reconnaissance des villes, forts et batterie d’Alger, Collection des documents 

inédits sur l’histoire de l’Algérie, 1927, pp 72, 126 (Selon, X. YACONO, Peut–on évaluer la 
population de l’Algérie, In Rev. Afr.,  Vol 98 N° 139, 2ème Trim., 1954, pp 277-278. 
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هو ) 1808(أن تقدير عدد سكان ضواحي مدينة اجلزائر عام ) بوتان(ويف موطن آخر يقول 
  ).ن 1.870.000(وبذلك يكون عدد السكان العاصمة بال شك هو ) ن 172.000(

افترضنا أن إال ثالثة منها، إذا ) ن 100.000(ومل يكن يف فرنسا آنذاك من املدن اليت ختطت   
  .عدد سكان فرنسا أكرب من عدد سكان اجلزائر

تقديره هو  (W. SHALER)) شالر –و (القنصل العام التابع للواليات املتحدة األمريكية  –ج 
  .وهو بذلك يكون قد وجد يف التقدير السابق مبالغة) ن 1000.000(

جوشريو دو (نرال الرئيس، وهو نزل بالتقدير أكثر من ذلك العقيد املساعد يف هيئة أركان اجل –د 
  :قسمها كاآليت: يف العاصمة) ن 800.000(إذ جعلها  (Juchereau de Saint DENYS)) سان دوين

  
  )جوشريو(يبني عدد سكان العاصمة حسب تقدير ): 2- 3-1-1(اجلدول رقم 

  

  األتراك
  والكراغلة

  سكان(املور 
  )املدن واملزارعون

Maures 

  العرب
  الرحل

  أهل القبائل
Cabayles 

 

  اموع  اليهود

  ن780.000  ن20.000  ن200.000  ن120.000  ن400.000  ن 40.000
Source: YACONO, Idem, p279.  

  
  ).780.000(على أم ) 1818(عام  (SHALER)) شالر(وذهب 

) 40.000(فجعل عددهم " املرآة"رد كاتب جمهول على كتاب محدان خوجة ) 1834(ويف 
  .لكتاب يف طبعته بالفرنسيةوقد أحلق هذا الرد با

) 14.000(منهم ) 21.000(وذكر هذا الكتاب أن عددهم بعد دخول فرنسا نقص إىل 
  .1يقصد املسلمني] حممدي[

  
  :التقديرات العسكرية لعدد المقاتلين في كل قبيلة - 4- 1-1

  .إن هذا النوع من التقديرات فيه تفصيل موسع عن سابقه  

  : (G.TATAREAU) )ج تاتارو(تقدير  –أ 

النقيب يف قيادة  (G.TATAREAU)) ج تاتارو(أول تقدير ينطبق عليه هذا الوصف هو تقدير 
واحتفظت به أمانة وثائق وزارة احلربية ) 30/04/1833(األركان امللكية بوهران، الذي كتبه يف 

  .الفرنسية
  .زمنيا وكانت وهران آنذاك متتد إىل غاية جندل شاملة قسطا كبريا من عمالة اجلزائر الالحقة

                                                 
1 M. EISENBETH, les juifs en Algérie et en Tunisie à l’époque Turque (1516 – 1830), Rev. Afr.,  

Vol. 96, N° 430, 1ère Trin, 1952, p 149. 



  220                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

  : (Marcel) )مارسيل(تقديرات  –ب 

أثناء عملياته العسكرية، مث نشرها " الوثائق العربية"إنه ضابط يف قيادة األركان بوهران، قام جبمع 
، وكان )1835(عام " الة اآلسيوية"يف " جدول إحصائي بأهم قبائل تراب منطقة وهران" حتت عنوان 

  .دير عدد السكان العاماهلدف هو حرز قوات العدو وليس تق
لعدد الفرسان واملشاة من كل قبيلة، تكشف فرقا ) مارسيل(و ) تاتارو(واملقارنة بني تقديرات   

  .شاسعا أيضا
  

  للمقاتلني ) مارسيل(و ) تاتارو(يبني مقارنة بني تقديري ): 1- 4-1-1(اجلدول رقم 
  ).م1835–1833(يف القبائل الوهرانية 

  
  غري مفصل  املشاة  رسانالف  القبائل الوهرانية  

تاتارو 
  )م1833(

مارسيل 
  )م1835(

تاتارو 
  )م1833(

مارسيل 
  )م1835(

  8.000  500  4.000  1.000  ااهرة   1

+ دواور (فليته   2
  ) اجلملة

2.000  400  2.000  800  
5.000  1.000  

  3.000  4000  1.000  800  آكرمة شراقة  3

  Sbéah 1.000  3.000  1.000  6.000الصبيحة  4

  2.000  600  1.000  900  أوالد قصري  5

  Sendjès 800  3.000  1.200  5.000صنجاس   6

  1000  50  400  100  بين وازان   7

  1.000  100  500  300  أوالد خويدم  8

  1.000  /  300  /  بين غدو   9

  1.000  /  600  /  خمالية  10

) سيدي(أوالد   11
  العريب

800  150  200  300  

  3.000  /  1.000  /  أوالد العباس  12

  42.100  6.050  20.350  7.700  اموع

        13.750  )تاتارو(جمموع 

        62.450  )مارسيل(جمموع 

Source: YACONO, Idem, p. 280  
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  .وهكذا جند أن الفرق واسع جدا بني التقيدرين

  : )(MIRBEK) مريباك(تقديرات  –ج 
، )1838(عام " ن اجلزائرعن قبائل خمتلفة م إحصائيةملخصات "ظهرت يف كتاب له بعنوان 

  .واحتفظت به وزارة احلربية يف أرشيفها، وسنضرب عنه الكالم صفحا لقلة حاجتنا إليه

  : املزدوجة (DAUMAS)) دوما(تقديرات  –د 
يف املنطقة نفسها اليت حتوي مساحة ال ) 1830(كان قنصال يف معسكر، وقام بتقديراته اية عام 

يف  (G.Yver)) ج إيفي(ي نصف املنطقة املذكورة، وقد نشر هذا التقدير بأس ا من منطقة وهران، بل ه
  .1"مراسلة النقيب دوما"كتابه 

يف تقديره على تقسيم األمري عبد القادر وهران على شرق وغرب، فجعل هذه ) دوما(استند 
األول لسكان الشرق  التقدير ميس الشرق الوهراين املمتد من املينة إىل واد الفضة، وهذا التقدير هو التقدير

كما ) 1839(عام " جدول املؤسسات"الوهراين، أما تقديره الثاين فقد مس الغرب الوهراين، ونشر ضمن 
يف مقدمة تقديراته أا قد تعتريها ) دوما(وصرح ) 30/9/1839(صدر يف إحدى الصحف اليومية يف 

ذكر أنه  (RABATEL)) راباتيال(ساعد بعض األخطاء واهلفوات رغم تثبته الشديد، ويف تقدمي اجلنرال امل
  .قائم على اجتهاد كبري وعمل طويل متواصل

  :(WARNIER)) وارنيي(تقديرات  –هـ
مساعد نقيب أجرى تقديره هو اآلخر يف  (Aide-Major)إنه طبيب عسكري جراح يف رتبة 

  .يف الفترة نفسها" قبائل منطقة وهران"مستغامن، ونشرها حتت عنوان 
لسكان منطقيت مستغامن ووهران ) وارين(و ) دوما(بني تقديراته وتقديرات  وهذه مقارنة

)1839.(  
  

  ) دوما(وتقديرات ) وارنيي(مقارنة بني تقديرات ): 2- 4-1-1(اجلدول رقم 
  ).1839(لفرسان منطقيت مستغامن ووهران 

  
  املقاتلون الفرسان

  جدول  القبائل  
1839  

  ييوارن
  /مستغامن
  وهران
  الشرقية

  1دوما
وهران 
  الشرقية

  2دوما
وهران 
  الغربية
  

  )2+1(دوما 
  وهران كاملة

  1.550  1.350  200  200  200  ؟  1

                                                 
1 Idem, p. 584-593. 
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  أوالد  2
  قصري

/  300  200  70  270  

  270  70  200  250  200  صنجاس  3

  أوالد  4
  خويدم

100  300  100  100  200  

  410  250  160  /  160  خمايلة  5

  أوالد  6
  )سيدي العريب(

100  110  100  50  150  

  200  100  100  100  100  أوالد فارس  7

  270  70  200  200  200  براز  8

  260  60  200  200  200  عطاف  9

  مازونة  10
  )مدينة(

50  /  50  200  250  

  5790  3260  2430  /  2760  غرابة  11

  2715  1515  1200  /  2600  املهاجرة  12

  9440  4720  4720  /  5600  هاشم الغرابة  13

  11660  7320  4340  /  1430  هاشم الشراقة  14

  3790  2190  1600  /  2390  فليتة  15

  2750  1400  1350  /  1350  سدامة  16

  9320  5840  3480  /  3570  الشرق  17

∑  21010  1660  20630  28565  49195  

  
  .ولتكميل الصورة نقدم هذا اجلدول الذي حيوي مقارنات بني إحصاءات مهمة يف جماهلا

  
  )وارين(و ) دوما(اته وتقديرات مقارنة بني تقدير): 3- 4-1-1(اجلدول رقم 

  ).1839(للمقاتلني املشاة مبنطقيت مستغامن ووهران 
  

  املقاتلون املشاة
  جدول  القبائل  

1839  
  واريين
  مستغامن

  وهران/

  1دوما
وهران 
  الشرقية

  2دوما
وهران 
  الغربية

  )2+1(دوما 
  وهران كاملة
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    الشرقية
  715  565  150  150  150  ؟  1

  170  100  70  /  /  قصري أوالد  2

  250  200  50  /  50  صنجاس  3

  140  70  70  /  70  خويدم أوالد  4

  200  130  70  /  70  خمايلة  5

  100  70  30  30  30  )سيدي العريب( أوالد  6

  100  50  50  150  50  أوالد فارس  7

  250  150  100  50  100  براز  8

  150  100  50  60  60  عطاف  9

  240  100  140  /  160  )مدينة( مازونة  10

  3835  2615  1220  /  1090  ةغراب  11

  2735  1845  890  /  1600  املهاجرة  12

  3920  1960  1960  /  4620  هاشم الغرابة  13

  4430  3030  1400  /  450  هاشم الشراقة  14

  1710  1080  630  /  685  فليتة  15

  2770  1620  1150  /  1120  سدامة  16

  6525  4385  2140  /  2470  الشرق  17

∑  12775  440  10170  18070  28240  

  
ونستطيع أن حنصل ) مستغامن(نالحظ هنا أن األرقام متقاربة بني التقديرات املتعلقة بوهران الشرقية 

  :متوسطها العددي جبمعها مث تقسيمها، كاآليت على
  

  .1839يبني عدد املقاتلني يف وهران الشرقية عام ): 4- 4-1-1(اجلدول رقم 
  20820  = 2/  20630+21010  متوسط عدد الفرسان يف وهران الشرقية 

  11472  =  2/ 10170+  12775  متوسط عدد املشاة يف وهران الشرقية
  32292  املقاتلني يف وهران الشرقية ∑

  
  .ألا مل تشمل كل القبائل املطلوبة) واريين(لقد استبعدنا من هذا التقسيم التقديرات اليت قدمها 

عدد القادرين على احملاربة يف منطقة وهران  ومهما يكن من أمر فإن بإمكاننا احلصول على جمموع
  :كاملة، كاآليت
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  )1839(يبني عدد املقاتلني يف وهران بشقيها الشرقي والغريب عام ): 5- 4-1-1(اجلدول رقم 

  )دوما(حسب تقديرات 
  30800  10170+  20630  متوسط عدد الفرسان يف وهران الشرقية 

  46635  18070+  28565  متوسط عدد املشاة يف وهران الغربية
  77435  املقاتلني يف كامل منطقة وهران ∑

  
قد حنرج بدورنا بتقدير عدد املقاتلني عرب التراب الوطين من خالل ضرب هذا العدد يف الرقم ثالثة 

أي ربع مليون ) 232305=  3× 77435(الذي يعرب عن املناطق الكربى يف البلد إذا استثنينا الصحراء 
  .مقاتل

  ارد على اخلاطر سؤال مكمل؛بعد ذلك يتو
  .كيف الوصول إىل تقدير عدد السكان العام مبنطقة وهران انطالقا من هذه األرقام

: أن) 439ص" (موطن ومهجر القبائل املهمة يف اجلزائر"يف كتابه  )(CARETTE) كاريت(يرى 
ن بالثلث من جمموع إن الذكور البالغني يف بالد املسلمني كلهم قادرون على محل السالح، وهم يقدرو"

  ".السكان، وعليه فإن احلصول على عدد السكان العام يكون بضرب عدد املقاتلني يف ثالثة
، فريى )199ص" (احلرب وحكومة اجلزائر"فريى يف كتابه  (BAUDICOUR)) بوديكور(أما 

ضربه يف أربعة أي أن عدد املقاتلني ن" لدى العرب ال ميكننا أن جند من املقاتلني سوى ربع السكان:"أن
  .لنحصل على العدد اإلمجايل للسكان

بالسيف "يف كتابه  (AZAN)) آزان(نقله عنه  (BUGEAUD)) بيجو(وهناك رأي ثالث لـ 
يقول ) 1845/  01/ 24(وذلك من خالل خطاب ألقاه يف غرفة الربملان يوم " والعربة اليت جترها الثريان

من  8أو  7خيلص منها إىل أن هناك مقاتال واحدا عن  مث يقدم أرقاما" إن كل العرب مقاتلني:"فيه
  .السكان

  : (BODICHON)) بوديشون(تقديرات  –و 
  .كانت تشمل عدة دول

  ): محدان خوجة(تقديرات  –ز 
أي رئيس الكتاب، أو كاتب الدولة، ) يجبمكتا(وهو ابن " املرآة"يف كتابه ) 1833(أجراها عام 

قع خيوله إصدار رأي أقرب إىل الصحة من غريه، لكن ما شاب كتابه وبالتايل فقد كان هذا الرجل يف مو
 1)10.000.000(من قصص مبالغ فيها جعل االستناد إىل رأيه وحده يبعدنا عن احلقيقة، وقد ذكر عدد 

  . نسمة) 400.000(وقال غريه 

                                                 
1 Hamdan KHODJA, Le Miroir, Introduction d’A. Djeghloul, Collection: La Bibliothèque Arabe, 

Paris, Sindbad, 1985, p 45. 
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) 8000.000(وكان قبل تصرحييه السابقني قد ذكر يف مناسبة عامة أن عدد سكان اجلزائر 
نسمة وهو كالم غري مسئول، أما الكالم املسئول فهو الذي ذكره يف غرفة الربملان، حماوال تضخيمه بعض 

  .ورد على كتابه كتاب آخرون .الشيء حىت حيصل على دعم بزيادة عدد أفراد اجليش

  : (Bory de Saint VINCENT)) بوري دي سان فانسان(تقديرات  –ط 
دخل اجليش وشارك يف مجع من احلمالت ) م 1864 – 1780(هو عامل طبيعيات مشهور، 

كلف برئاسة جلنة استكشاف ) 1819(وعاد إىل فرنسا عام ) 1815(، نفي عام العسكريةاإلمرباطورية 
يف اجلزائر، مل ميت حىت صار جنراال ملحقا بقطاع اهلندسة، كما حصل على صفة عضو مراسل يف 

 قطاع احلربية، وترك اثر علميا ضخما كعامل يف الطبيعيات ورئيس املكتب التارخيي يف" أكادميية العلوم"
  .واجلغرافيا

يف رتبة عقيد، وكان من أعضاء  آنذاكبرئاسة اللجنة العلمية اجلزائرية، وكان ) 1839(يف عام 
  ).بليسيي(و ) أنفانتان(و ) كاريت(و ) بربروغر(تلك اللجنة آنذاك علماء كبار مثل 

غري متزنة ) 31/02/1841(كان غاضبا فجاءت تصرحياته يوم مل خينه يف تقديره سوى أنه 
ماذا تقولون لو أن اللجنة العلمية أثبتت لكم أن اجلزائر كلها، ابتداء من احلدود التونسية وانتهاء :"كقوله

  ".نسمة ككل) 400.000(هنا، ليس فيها سوى ) توغرت(باحلدود املغربية و 
 Léon(" رسائل ليون ديفور"حتت عنوان  )Ph.LAUZUN() ف لوزون(هذه التصرحيات نشرها 

DIFOUR)  يف جملة الجوين(L’Agenais)  1911(عام.(  
ال زلت متمسكا برأيي، : "يقول فيه) 1841/  12/  8(وضمن هذه التصرحيات تصريح بتاريخ 

 البحر وسف أبقى متمسكا به، إذا لزم األمر، يف أن اجلزائر كلها، من املغرب إىل تونس، ومن الصحراء إىل
نسمة على األكثر؛ نصفهم يوجدون يف مقاطعة ) 1.200.000(األبيض املتوسط، ال حتوي سوى 

(Province)  أنثى، ) 300.000(قسنطينة، والنصف اآلخر موزع بني اجلزائر العاصمة ووهران، إذن هناك
الثلث  بالغ متفرقني عرب مساحة تبلغ مقدار) 100.000(طفل وشيخ، ومل يبق سوى ) 200.000(و 

من فرنسا، حيث ال توجد أية قوة على وجه األرض أن جتمعهم وتربط بينهم يف مكان واحد ملدة مثانية 
على األكثر، ) 10.000(شخص، أو ) 6000(أيام، وليس يف مقدور هذه القوة أن تفعل ذلك إال بـ 

الوسخني، ال تتمكن فرنسا ء، قليلي الثبات، اجلبناء، ويسإن بسبب أشباه البعوض هؤالء، املسلحني بشكل 
  .ضابط مسجلني على األوراق) 80.000(ضابط، من ) 50.000(من إاء مهمتها، رغم أنه يؤطرهم 

جناز نشرات مليئة بأخطاء ال ميكن إعار سإن هؤالء البائسني، أنصاف املتوحشني، املصابني بِ
  ".تصورها، واليت ال ميكن ختفيض األعداد اليت فيها، أبدا

  
  :معطيات السكانية في المجلة األفريقيةنقد ال  - 5- 1-1
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التضخم (وال عن ) التكاثر السكاين(ومرتبة عن ودقيقة معطيات واضحة ) الة األفريقية(مل تقدم 
. ، الذي ميثل سرعة النمو املتزايدة اليت شهدها اإلنسان اجلزائري يف مراحله التارخيية املختلفة)السكاين

  :ث جماالت حبث أساس للدراسات السكانية هيوميكن مالحظة هذا األغفال يف ثال

، اهلادفة إىل تقدمي 1اليت هي من أهم جماالت البحث السكاين املتخصص )البىن السكانية(  . أ
 ،واجلغرافية ،واجلنسية ،عن اتمع السكاين من النواحي العمرية) شعاعية(صورة عرضانية 

 . واإلثنية املختلفة ،والزواجية ،والتعليمية

هرم السكان أو : معاجلة العديد من املوضوعات السكانية، مثلتتطرق إىل مل  ومن هنا
فتوم، ونسب اجلنس أو التأنيث يف اتمع أو عند الوالدة، وموضوعات أخرى، كالكثافة 

ومسائل االكتظاظ السكاين يف املدن،  ،احلضرية للسكانو السكانية مبختلف أنواعها، والبنية الريفية
مي، مبا يف ذلك خمتلف املوضوعات املرتبطة باألمية والتعليم اإللزامي والتسرب من واهلرم التعلي

  . 2، وغريهااملدارس

خمتلف املوضوعات املرتبطة بنظام الزواج بوصفه واقعة سكانية، مبا يف ذلك ومل تتناول 
  . مسائل الطالق والترمل أو حىت العزوف عن الزواج أو العنوسة أو سن الزواج لكال اجلنسني

موضوعات ذات عالقة بالبنية اإلثنية كمسائل اجلنسية مل تطرق سوى جانبا من و
وهي مما سنتطرق إليه يف . وما شابه ذلك ،والديين ،والقومي ،والقيمي ،والتنوع الثقايف ،والتجنس

  ...بابه من هذه الدراسة

كالوالدات : اليت هي حركة طبيعية) احلركة السكانية(ومل تتطرق إال ملاما لبعض جوانب  . ب
يستدل عليها من السلوك اتمعي الذايت : واجتماعية. كاهلجرة أو الرتوح: ومكانية. والوفيات

، املتمثل، بصورة أساس، يف انتقال )احلراك االجتماعي(للسكان، وهو ما اصطلح على تسميته بـ
إىل حالة الزواج،  الفرد من حالة اجتماعية إىل حالة اجتماعية أخرى؛ كانتقاله من حالة العزوبية

ومن الزواج إىل الطالق أو العكس، أو انتقاله من مرحلة الدراسة إىل مرحلة العمل، أو من مهنة 
  .إىل أخرى وغري ذلك

اليت يرتكز البحث فيها، بنحو أساس، ) القوة البشرية(ومن ذلك أيضا إغفاهلا موضوعات  . ت
ي للسكان بوصفهم منتجني ومستهلكني على العالقة بني السكان واتمع، أي على الدور الوظيف

يف الوقت ذاته، ومن ذلك القوة البشرية، والقوة العاملة، والبطالة، واالستخدام، والعمالة، وغري 
  .ذلك

                                                 
  .154م، ص 1980حممد صفوح األخرس، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط هلا، دمشق، وزارة الثقافة،  1
  .120صالح نامق، دراسات يف علم السكان، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، الطبعة األوىل، بال تاريخ، ص  2
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ظهور  م أي قبل عام واحد من1855وقد يعود كل ذلك إىل ظروف نشأة هذا العلم يف عام 
، واملفهومية ل معانيه التعريفيةجب) الة األفريقية(أغفلته  وهو ما .بعد ، دون أن تتضح معامله)الة األفريقية(

  .مع موضوعات الدميوغرافياا إال ما ندر من تقاطعات أنثروبولوجية 

  

  :الجزائريالمجتمع أعراق  - 1-2

بدراسة أعراق الناس، وانتشار تلك األعراق عرب ) اإلثنوغرافيا(ورديفتها ) األثنولوجيا(قامت 
علم (لم الذي نشأ عند الغربيني متأخرا جدا عن صنوِه لدى العرب الذين مسوه وكان هذا الع. املكان

  .، وأسهب فيه ابن خلدون الطرح، بناء على ما سبق إليه تأصيال وتفريعا وتقعيدا وتوثيقا)األنساب
كل العوامل املذكورة سلفا تؤكد أن هذه احملددات تقوم بدور كبري يف صنع الصورة الذهنية 

  .دى اآلخر، وإن كانت تتعرض هذه الصورة للمبالغة أو التشويه أحيانا لكنها ال تنطلق من فراغالقومية ل
، اجلزائرييف اتمع عراق قدمتها عن األجند الصورة العامة اليت  )الة األفريقية(وعندما نأيت إىل 

أما . صلى اهللا عليه وسلم 1"أنساب أفريقيا الشمالية زمن حممد" ؛يفتتمثل كمقدمة لطرح تفاصيل القبائل، 
  .2"كتاب األنساب"الصورة الداعمة فهي يف نشرها وترمجتها لكتاب تراثي هو 

  وقد قدمت هنا هذه األعراق بطريقة تقريبية، حسب ورودها يف الة؛  
  

  :اللوبيون والنوميد واألثيوبيون واألقوام األخرى - 1- 1-2

الـة  (يـذكر يف  ) FLATTERS) (فـاليت (، فإن )احلرب اليوغرطية(إذا أتينا إىل أفريقيا خالل 
؛ إذ جتنب )أمازيغ(تسمية ) سالوستيوس(أننا ال جند يف كتابات املؤلفني اليونانيني القدامى ومنهم ) األفريقية

الكثري منهم استعمال االسم الثاين، أو النسبة القومية أو الوطنية، حسب تعبرينا املعاصر، للداللة على شعب 
  . الشعب اإلفريقي ، أو على3بأفريقيا

ويبدو أم مل يفعلوا ذلك؛ ألم ال يريدون ترسيخ فكرة أن الشعب األفريقي ميثل وحدة حضارية 
لرومـا  " اخلـط السياسـي  "والراجح أم مل يفعلوا ذلك عن قصد؛ ألم ميثلـون  . أو عرقية أو سياسية

، ولذلك تراهم يتكلمون تباعا 4األرض، وال يريدون اإلسهام يف ترسيخ فكرة الوحدة يف هذه "االحتاللية"
                                                 

1 TAUXIER (Henri), Ethnographie de I'Afrique septentrionale au temps de Mahomet, Rev. Afr.,  
VII, 1863, p. 453; VII p. 54; IX, p. 458; et XI, p. 146, 22o, 257, 337 , 435. 

2 GIACOBETTI (Le P.), Kitab En-Nasab, Rev. Afr.,  XLVI, 1902, p. 117 à 132, et 177 à 212. Rev. 
Afr.,  XLVIII, 1904, p. 3oo à 334. 

هنا؛ موقع مشال صحراء أفريقيا احلالية؛ أي من احلدود املصرية إىل احمليط األطلسي، حسب املصادر  أفريقيانقصد بلفظ  3
غايوس كريسبوس سالوستيوس وكتابه حرب يوغرطة، عني : العريب عقون، املؤرخون القدامى. د: انظر. الالتينية

 .42، ص 2006مليلة، دار اهلدى، 
4 Classification des peuples africains dans l’antiquité; Selon HÉRODOTE: Les Libyens, les Auses, 

les Maxyes. Selon STRABON: Les Numides, les Maures, les Gétules, les Libo-phéniciens, 
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ومن بني األمساء الـيت  . تسكن هذه البالد، دون الكالم عن روابط الوحدة بينها) أقوام) (Peuplades(عن 
، )Nomadas(من الكلمـة اإلغريقيـة   ) النوميد(، مث )الليبيون(جندها يف أعمال هؤالء املؤرخني القدامى؛ 

، أما ذوو البشرة السوداء يف أفريقيـا  "الشمالية"رة البيضاء يف أفريقيا ويطلقون هذه التسمية على ذوي البش
الذين "أي ) أيثوص) (Aithos(من الكلمة اإلغريقية ) اإلثيوبيني(فيطلقون عليهم  اسم " جنوب الصحراء"

على سكان ) الليبيني(، على وجه اخلصوص، تسمية )إغريق(، بينما يطلق مؤرخون "لفحت الشمس بشرم
  .1!وال ندري إن كانت هذه األمساء يستعملها األهايل أم ال؟). الشمالية(يا إفريق

، القيام مبقاربة إلجيـاد عالقـة   )امليديني(و) النوميد(وقد حاول بعض اللغويني، انطالقا من امسي 
يـة  بينهما؛ إال أن ذلك مل يعد أن كان نوعا من التركيب اللغوي الذي يفتقر إىل ما يؤيده من وثـائق أثر 

  .2واستنتاجات منطقية

  

  ):Vandals(الوندال  - 2- 1-2

  .3أحباث من الة األفريقية بشأن وجودهم يف ظل الوجود النصراين) 4(ذكر الوندال يف 

  

  ):Phéniciens(الفينيقيون  - 3- 1-2

أحباث من الة األفريقية بشأن وجودهم وآثارهم الكتابية واملنقوشة وغري ) 4(ذكر الفينيقيون يف 
  .4ذلك

                                                                                                                                                    
les Auasis, la Libye. Selon PLINE dans son ‘Histoire naturelle’: Les Sabarbares, les 
Scelatites, les Masates; le nom d’Afrique employé dans un sens restreint. Selon 
POMPONIUS MELA dans son ‘État du monde’: Le tombeau des rois Maures. PTOLÉMEE: 
L’Afrique désignée encore par le nom de Libye, les Nakmousiens, les Maziques. Le 
philosophe ÉTHICUS: Les Auasitæ, les Maziques, les Quinquegentiani. J. HONORIUS: Les 
Quinquegentiani, les Maziques, les Barbares, les Vacuates. Itinéraire d’ANTONIN: Les 
Bacuetes, les Macenites. 

1 FLATTERS, L'Afrique Septentrionale Ancienne, Rev. Afr.,  T 21, Année 1877, PP. 233–235  
2 L. Rinn, Les Premiers Royaumes Berbères et la Guerre de Jugurtha, Rev. Afr.,  T 29, 1885, pp. 

172-177. 
3 DOLLY et BERBRUGGER (A.), La dernière retraite du dernier roi Vandale [Gélimer], Rev. Afr., 

VI, 1862, p. 477. B. H. WARMINGTON, The North African provinces from 
Diocletian to the Vandal conquest (Chr. Courtois), Rev. Afr., 99, 1955, p. 422-424. 
PFLAUM (H.-G.): Les Vandales et l 'Afrique d'après Christian Courtois, Rev. Afr., 
101, 1957, p. 147-151. BRISSON (J. P.) : Autonomisme et christianisme dans 
l'Afrique romaine de Septime-Sévère à l'invasion vandale (S. Lancel),  Rev. Afr., 
103, 1959, p. 388  

4AUCAPITAINE (Baron H.), Les Phéniciens en Corse,  Rev. Afr., VI, 1862,  pl., p. 1171. -Stèle 
phénicienne de Rusgunia (cap Matifou) , Rev. Afr., II, 1858, p. 415. FAIDHERBE 
(Général), Epigraphie phénicienne et numidique (libyque), Rev. Afr., XVII, 1873, 2 pl., p. 
57. VICREY (M.), Contribution à l'étude des caveaux phénico-berbères et des tombes 
dolméniques de la région de Sila et de Roknia. Essai de détermination de "l'influence", 
d'après le choix des rites funéraires, Rev. Afr., 76, 1935, p. 223-228. 
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 ):Puniques(يون وآثارهم البونيق - 4- 1-2

  .1حبثا من الة األفريقية بشأن وجودهم وآثارهم) 18(ذكر البونيقيون يف 
  

  : )Berbères( البربر - 5- 1-2

) باسيه. هـ(كتبه " التأثريات البونيقية على الرببر" وانعنحتت هذه التسمية بنشرت الة حبثا 
(H. BASSET)

2.  
  
  : الشاوية - 6- 1-2

يف موضوع قبيلة شاوية ) جويل(، كتبه ) ،)Chaouiyaذا اللفظ مل أجد عنهم إال حبثا واحدا
  .3تتكلم هلجة خاصة من الشاوية) أوالد سالّرة(امسها 

  
  ): Targuis(وارق تال - 7- 1-2

                                                 
1 DITSON, Découverte de mosaïques [romaines] et d'inscriptions puniques à Carthage, Rev. Afr., 

1, 1856, p. 485. DEVOULX (Albert), Une moitié d'inscription punique [à Alger], Rev. Afr., 
XVI, 1872, p..143. BASSET (H.), Les influences puniques chez les Berbères, Rev. Afr., 
62, 1921, pl., p. 330-374. PAÏS (E.), Leçons sur les guerres puniques, Rev. Afr., 66, 
1925, p. 11-74. LAPEYRE (G.), L'enceinte punique de Byrsa d'après les dernières 
fouilles de la colline Saint-Louis de Carthage, Rev. Afr., 75, 1934, 8 pl., p. 336-353. 
VINCENT (11.), Portus Magnus (Saint-Leu). Sépultures punico-romaines, 10 pl., Rev. 
Afr., 77, 1935, p. 37-71. LOGEART (F.), Inventaire des inscriptions libyques, puniques et 
latines de la commune mixte d'Aïn-Mlila, Rev. Afr., 81, 1937, p. 431-435. A. Pellegrin et 
G.G. Lapeyre, Carthage punique (814-146 avant J.-C.) (G. Mercier), Comptes rendus, Rev. 
Afr., 87, 1943, p. 283-286. P. CINTAS, Le sanctuaire punique de Sousse (avec 136 figures 
dont 27 planches hors texte), Rev. Afr., 91, 1947, p. 1-80. P. CINTAS, Fouilles puniques à 
Tipasa (avec 15 figures, 2 planches et 3 dépliants), Rev. Afr., 92, 1948, p. 263-330. Chr. 
COURTOIS, Saint Augustin et le problème de la survivance du Punique, Rev. Afr., 94, 
1950,  p. 252-282. -  M .  L e g l a y ,  No u v e a u t é s  p u n i q u e s,  Rev. Afr., 96, 1952, p .  
3 9 9 -4 1 5 .  P. CINTAS, Sur une danse d'époque punique (avec 3 planches hors 
texte), Rev. Afr., 100, 1956, p. 275-283. Statuettes de groupes dansants. 
Archéologie punique, romaine et chrét ienne en 1955 (J. Lassus), Rev. Afr., 
101, 1957, CHRONIQUE,p. 186-204. Archéologie punique,romaine et 
chrét ienne en 1956 (J. Lassus) , Rev. Afr., 101, 1957, CHRONIQUE,p. 439-
449. Archéologie punique, romaine et chrétienne en 1957 (J. Lassus), Rev. Afr., 103, 
1959, CHRONIQUE, p. 169-192. Archéologie punique, romaine et chrétienne en 1958 
par J. LASSUS, Rev. Afr., 104, 1960, CHRONIQUE, p. 221-227. Archéologie 
punique, romaine et chrétienne en 1959 et 1960 par J. LASSUS, Rev. Afr., 105, 
1961, CHRONIQUE, p. 439-448.  

2 BASSET (H.). – Les influences puniques chez les Berbères, Rev. Afr.,  62, 1921, pl., p. 330-
374. 

3 JOLY (A.), Vocabulaire du Chaouiya des Ouled Sellera au français, Rev. Afr. 56, 1912, p. 
219-266.  
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عن اجلانب اإلثنوغرايف فعدة دراسات يف الة؛ يف اتمع اجلزائري جاءت عرب ) التوارق(صورة 
ة من جمموعات الصور، من ضمنها جمموعة تتعلق على نشر سلسل) L. BALOUT) (ل بالو(أشرف 

  .1بتوارق اهلقار
نشر ) Le Commandant GALINIER) (املقدم العسكري غالينيي(أن ) الة األفريقية(ذكرت 
  .2م1856جانفي  24، 20، 10بتواريخ ) Akhbar() األخبار(، يف جريدة )التوارق(عدة مقاالت عن 

، )التوارق(كتب عدة مقاالت عن ) سكار ماكارثيأو) (Oscar MAC-CARTHY(وذكرت أن 
 Revue) (املشرق(م، ويف جملة 1856الصادرة باجلزائر يف فيفري  (Colonisation)ونشرها يف جريدة 

Orient ( وقد مجع املؤلف يف كتابه هذا عدة معلومات عن . م1856الصادرة يف مارس)قدمها ) التوارق
  .3للرحالة اإلجنليز
) هانوتو. أ(أول من كتب عنهم رق وتقاليدهم فظهرت على يد عادات التواأما 

)HANOTEAU(ا تقصة  يف ،؛ حيث نشر مقاله األولالتارقي وخطيبة "ارقية كان قد ترمجها، وعنوا
ومن . 5يف الوسط التارقيتشيع ، مث نشر حبثه الثاين الذي أورد فيه قصصا شعبية قدمية عربية 4"الشعانيب
قد كتب عنها و، 6"م1874إىل غاية عام  م1860لدى توارق اهلقار منذ عام أمساء السنوات "ذلك 

)Colonel LAPERRINE) (م 1875، مث أعاد الكتابة يف حلقة أخرى عن املدة من عام )العقيد البريين
نظام املواريث لدى "ومن ذلك أيضا . ، وهي سنوات التوسع الفرنسي يف املنطقة7م1907إىل غاية عام 
  . G. MARCY(8) (ج مارسي(فقد تناوله " ن بالنسب األمومي يف القانون العريف الرببريوالتوارق مقر
  
  ): Mozabites(الميزابيون  - 8- 1-2

ويقصد م العرق الذي يسكن وادي ميزاب وما حوله، ويتبع فرقة اإلباضية يف معتقداا وفقهها 
  دراسات؛  3وجدت بشأا . الديين العملي

باملنطقة كلها، كأا تعريف باملنطقة والسكان والفرقة الدينية وعاداا  دراسة شاملة تتعلق: األوىل
  . 9وتقاليدها وغري ذلك

                                                 
1 Collections ethnographiques publiées sous la direction de L. BALOUT, Planches Album n°1: 

Touareg Ahaggar (L. Golvin), Rev. Afr. 104, 1960, p. 191 
2 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 74 
3 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 74. 
4 HANOTEAU, Le Targui et la fiancée du Chaambi [conte touareg], Rev. Afr. 1, 1856, p. 309. 
5 HANOTEAU (A.), Littérature arabe des Touareg, fables, Rev. Afr. 1, 1856, p. 51o. 
6 LAPERRINE, Noms donnés par les Touareg Ahaggar aux diverses années de 1860 à 1874, Rev. 

Afr. LIV, 1910, p. 191 à 194, Cf. LIII, p. 193. 
7 LAPERRINE, (Colonel), Les noms des années chez les Touareg du Ahaggar, de 1875 à 1907, 

Rev. Afr. LIII, 1909, p. 193 à 198. 
8 MARCY (G.), Les vestiges de la parenté maternelle en droit coutumier berbère et le régime des 

successions touarègues, Rev. Afr.,  85, 1941, p. 187-211. 
9 COYNE (A.), Le Mzab, Rev. Afr. XXIII, 1879, p. 172. 
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اخلاصتني بالفرقة ) القرارة(و) وادي ميزاب(دراسة مبكرة نسبيا عن اخللفية التارخيية لنشأة : والثانية
تالل، وقد صارت هذه ، بعد نصف قرن تقريبا على مرور بداية االح)موتيلينسكي(كتبها . اإلباضية

  . 1الدراسة فيما بعد مرجعا حساسا يف دراسة هذا املوضوع
ال خيفى فيها الطابع السياسي اهلادف، إذ هي دراسة ملوقف هذه الفرقة املتأصلة يف وادي : والثالثة

  . 2ميزاب من االحتالل الفرنسي للجزائر يف سنواته األوىل
  
  : العرب - 9- 1-2

ذلك ما كتبه . 3، وجعلته منوذجا له يف ما مسته بالغزو اهلاليل)العريبالغزو (الة مبا مسته اهتمت 
القبائل "عن ) عبد القادر املشريف(بعدها نشرت قراءة يف كتاب املؤرخ اجلزائري . (G. YVER)) ج إيفر(

. وخدمته وساعدته ضد بين وطنها وجلدا ودينها" العربية اليت خضعت لالحتالل األسباين يف وهران
القاطنة بتلك املنطقة، وقد طبع كتابه حمققا باجلزائر يف ) بين عامر(م قبيلة ) املشريف(ويقصد 

بشأن الصندوق العريب التركي اخلاص بأرشيف احلكومة العامة "ونشرت الة موضوعا  .4السبعينيات
حرق العرب ملكتبة اإلسكندرية؛ من خالل املخطوطات العربية "وعاجلت موضوع . 5"للجزائر

، وهو عمل ام بعض املؤرخني العرب بإضرامه، وهم منه براء براءة الذئب من دم ابن "سنطينةبق
  .6يعقوب؛ ومقال كهذا يصطاد الكتابات اخلاطئة ليجعلها حجة من باب أن الشاهد من أهلها

  
  : العرق األوربي المستوطن -10- 1-2

جمهودات "ثا عن مل تغفل الة احلديث العرق األوريب املستوطن يف اجلزائر، فنشرت حب
وواصل . أيضا) ج إيفر( (G. YVER)، كتبه 7"يف اهلجرة األجنبية إىل اجلزائر) Enfantin) (أنفونطان(

  .8"اإليرلنديني يف اجلزائر"الكاتب نفسه الكتابة يف املوضوع ذاته، إذ نشر حبثا عن 
  
  :  األتراك -11- 1-2

                                                 
1 MOTILINSKI (A. DE C.), Notes historiques sur le Mzab-Guerara depuis sa fondation, Rev. Afr. 

XXVIII, 1884, p. 372 et 401. 
2 LESPÈS (R.), Quelques documents sur la corporation des Mozabites d'Alger dans les premiers 

temps de la conquête (1830-1838), Rev. Afr. 66, 1925, pl., p. 197-218.  
3 YVER (G.). – L’invasion hilalienne [ou 2e invasion arabe], Rev. Afr.,  59, 1918, p. 97-114. 
4 BODIN (M.). – L’agrément du lecteur. Notice historique sur les Arabes soumis aux 

Espagnols pendant leur occupation d’Oran par Si Abdelkader el Mecherfi, Rev. Afr.,  65, 
1924, p. 193-260. 

5 DENY (J.). – A propos du fonds arabe-turc des Archives du Gouvernement général de 
l’Algérie, Rev. Afr.,  62, 1921, p. 375-378. 

6 LALOË (F.), A propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par les Arabes. Les 
manuscrits arabes de Constantine, Rev. Afr.,  66, 1925, p. 95-107. 

7 YVER (G.). – Enfantin et l’émigration étrangère en Algérie, Rev. Afr.,  59, 1918, p. 249-265. 
265. 

8 YVER (G.). – Les Irlandais en Algérie, Rev. Afr.,  60, 1919, p. 170-223. 
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بأرشيف احلكومة العامة  بشأن الصندوق العريب التركي اخلاص) "ج دوين(من ذلك ما كتبه 
  . 2"م1915وثيقة تركية عن حرب "، ونشر غريه 1"للجزائر
  
 :األندلسيون -12- 1-2

، وبعده، وأثناء الطرد النهائي للمسلمني واليهود عام )م1492(قبيل سقوط األندلس عام 
من شبه اجلزيرة األيبريية، تشتت مجوع األندلسيني املسلمني واليهود الذين هم من ) م1609-1612(

وتوافدت مجوع األندلسيني . ، والعرب، والرببر، والزنوج عرب العامل)Visigoths(القوط األيبرييني األصليني 
على اجلزائر، فعمروا مدنا قدمية كتلمسان وندرومة والعاصمة، وأسسوا أخرى كالبليدة والقليعة وشرشال، 

وا بالقدرات القتالية العالية والتمرس ومتيز. مما كان له أثر على عدد السكان وتركيبتهم وميزام العام
بالفنون احلربية، فضال عن ميلهم الشديد للنشاط والعمل، فازدهرت على أيديهم الدفاعات احلربية والزراعة 

  . والصناعة والعلوم وغريها
من مدينة اجلزائر؛ إذ ا عدد ملحوظ من ) القصبة السفلى(بقيت بصمات األندلسيني واضحة بـ

ومن هذه . كيام اخلاصة، فضال عن وجود بعض املباين العامة اليت حتمل األمساء األندلسيةأحباسهم ومل
سنة من ) 60(، أي بعد )م1552(أي بطاريتهم احلربية اليت أسست عام ) طبانة األندلسيني(املباين جند 

. 3عمارية باملدينةبناية هذه البطارية إحدى الروائع امل) هايدو(وقد عد األسري األسباين . سقوط غرناطة
، وقد هدمها االحتالل الفرنسي عام )قاع السور(وكانت هذه البطارية تقع قريبا من املكان املسمى بـ

  ).م1867(
أو اجلبل، مبدينة اجلزائر، اليت تقع أعلى حدود القصبة القدمية، ) القصبة العليا(والناحية الشمالية من 

ندلسية ولعل االحندار الشديد للموقع أهم سبب لتأخر من جمموع األحباس األ) %18.75(ال تضم إال 
، 4)مسجد الشاطيب(وتتعزز هوية اجلالية األندلسية يف هذه الناحية بوجود . تعمري هذه اجلهة من املدينة

  ).م1247(الذي يدكرنا مبدينة شاطبة اليت سقطت عام 
يف املرحلة األوىل من  وكان لنشاط املهاجرين األندلسيني دخل كبري يف ازدهار فحص اجلزائر

، وغرس األشجار )احلامة(احلكم العثماين للجزائر؛ إذ يعود إليهم الفضل يف استصالح األراضي بسهل 
؛ حيث أصبحت أغلب األراضي الزراعية )الثغريني(، ويف منطقة )بئر طويلية(و) بئر خادم(املثمرة بنواحي 

  .5ذه اجلهات ملكا ألفراد اجلالية األندلسية

                                                 
1 DENY (J.). – A propos du fonds arabe-turc des Archives du Gouvernement général de 

l’Algérie, Rev. Afr.,  62, 1921, p. 375-378. 
2 LUCIANI (D.). – Un document turc sur la guerre [1915], Rev. Afr.,  66, 1925, p. 75-84. 
3  A. DEVOULX, El Djezair, Rev. Afr, T 16, 1872, pp. 340-342. 
4  A. DEVOULX, Les Edifices..., Rev. Afr.,  T 14, 1870, p. 175. 
5 Saadaddine Ben CHENEB, Un acte de Vente Dressé à Alger en 1648, Rev. Afr.,  T 89, 1945, 

pp.287-290. 
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 Tagarins(1/ الثغريني) (تاقارين(من أصول أندلسية بناحية ) البلديون(استقر احلضر وقد 

اكتشف كتابة منقوشة، منـذ العهـد   ) كوكو(منطقة ) Leclerc(وعندما زار الباحث الفرنسي 
؛ كان "قد استخدموه مقرا إلقامتهم) ابن القاضي(الذي ميكن أن يكون أهل "العثماين، خبصوص بناء الربج 

يف ) األستاذ موسى األندلسـي (بأمر من موالنا السلطان، أَسس هذا الربج : "مكتوبا بالعربية كاآليت النص
؛ مدفع من الربونز )Leclerc(ومن بني االكتشافات اهلامة األخرى لــ). م1616=للهجرة1025(سنة 

  . 2"معلم مصطفى"طوله متران فوق ركيزة، وقد كُتب على وتده بالعربية 

  
 :ألوربية المستوطنة بالجزائر، الواردة في المجلةاألعراق ا -13- 1-2

، فكانت 3مل تنس الة األفريقية أن تقدم صورة عن األعراق األوربية اليت احتلت اجلزائر استيطانيا
  :كاآليت

  األعراق األوربية الواردة يف الةيبني ): 13-2-1(اجلدول رقم 
  

   األعراق واألنساب % ت 
Les BAVARES  1 0,02  1  )املستوطنون يف اجلزائر(البافاريون 

Famille FLAVIA  1 0,02 2  عائلة فالفيا 

∑ 2 0,05 ∑   
    
  :المجتمع الوظيفي اليهودي في الجزائر -14- 1-2

إذا نظرنا إىل اليهود من الناحية العرقية جندهم قد شكلوا يف اجلزائر، عرب الزمن، شرحية من الفئات 
  .سة واالقتصاد والفن وغريهااليت ال يستهان ا يف جماالت السيا

  
  يبني عدد اليهود باجلزائر يف املرحلة العثمانية): 1-14-2- 1(اجلدول 

  نسمة/ العدد   السنة
  100.000  عهد البايلربايات 

                                                 
1  ANNOUNI, Les Populations Rurales Musulmanes du Sahel d’Alger, Rev. Afr, T 96, 1953, pp. 

375-376. 
2 Rev. Afr, T 2, 1857, pp. 375-376. 

) Les Maronites) (املوارنة/ املارونيون(نة املوار: وهي. وقد ذكرت الة غريهم من األجناس؛ لكنها مل تكن أوربية  3
) Les PEULS(وكذلك . وهم من نصارى لبنان، إذ ذكرم مرة واحدة، يف إطار اهتمامها بنصارى العامل العريب

. وقد ذكرم مرة واحدة. ، وهم سمر ال سواد فيهم)أصلهم من جنوب الصحراء(وهم من مسلمي مايل ) البيل(
   .ريقية تعىن بكل أفريقيا يف إطار االحتالل الفرنسيوقد كانت الة األف
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  60.000  عهد البايات

  مرتل  12.200ن 100.000  1580
  ن 60.000: وقيل

  ن 100.000  1634
  ن 160.000  1651
  ن 100.000  1725
  ن 80.000  م 18ق 

  ن 150.00   1731
  ن 110.000  )أ���(م  18ق 

  ن 50.000   1788
  ن 50.000/ ���ل 5000  1789
  ن 30.000  1818

Source: M.Eisenbeth, les juifs en Algérie et en Tunisie à l’époque Turque (1516 – 1830), 
in: Rev. Afr., Vol. 96, N° 430, 1ère Trin, 1952, p 150. 

  
  .وقد ال حنصل على إحصاء كامل، بل حنصل على إحصاء جزئي كعدد سكان اجلزائر العاصمة

 
  حيصي عدد سكان مدينة اجلزائر مبا فيهم اليهود ): 2-14-2-1(اجلدول رقم 

عدد سكان مدينة اجلزائر   السنة  
  نسمة/ 

/ يهود مدينة اجلزائر
  نسمة

  مصدر اإلحصاء

  De Grammont  ن2000  100.000  عهد البايلر بايات  1
  Lespés  ن 5.000  60.000  عهد البايلر بايات  2
3  1580  100.000 /  

 /مرتل 12.200
  ن60.000

 5.000)/ مرتل( 150
  ن

Haedo cité par 
Grammont  

و  1616بني   4
1660  

إىل  8000من   /
  ن9000

Miroir de la 
Charité  
  أرشيف البعثة 
Chrétienne 
1663  

  Masson  ن 8000  /  1628  5
  Dan  ن10.000  100.000  1634  6
  Masson  ن10.000  160.000  1651  7
إىل  10.000من     1674  8

  ن12.000

Chevalier 
d’arvieux  

  Masson  ن10.000  /  1717  9
  Masson  ن5.000  /  1724  10



  235                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

11  1725  100.000  5000 
  ن15000)/عائلة(

Laugier de 
Tassy 

  Rehbinder  بضعة آالف  80.000  18ق   12
13  1731  150.000    Tollot  
  Rehbinder  ن 15000  110.000  18ق  14
 Venture de  ن8000و  7000بني   /  1754  15

Paradis  
  Masson  ن 8.000  50.000  1788  16
= مرتل 5000  1789  17

  ن 50.000
 Venture de  ن7000= مرتل 180

Paradis  

  Shaler  ن 5000  30.000  1818  18
Source: M. EISENBETH, Les juifs en Algérie et en Tunisie à l’époque Turque (1516–

1830) in: Rev. Afr., Vol.96, N°430, 1ère Trim., 1952, p.150 

  
  :على هذا اجلدول) آيزنباث(مما يالحظه 

وجود اليهود يف العاصمة كان يف ازدياد مستمر، وأرجح ذلك إىل احتمال دعم يهود الدول  - 
  .األندلسالنصرانية هلم بعد جميئهم من 

تبعه تراجع كبري من الناحية العددية، خاصة يف السنوات ) م1724(حدث توقف مفاجئ سنة  - 
، وقد أرجع الباحث ذلك إىل تردي الوضع العام يف العاصمة يف تلك السنوات فضال )م1787(اليت تلت 

  ).م1787(عن الطاعون الذي حدث عام 
 10(يف مقابل ) ن 38(املرتل اليهودي الذي يقتضي أن ) م1789(وأالحظ بدوري إحصاء  - 

  .يف بيوت بقية اجلزائريني، هو عدد بعيد عن الواقع) ن
  .(Noah(نسمة، حسب اإلحصاء الذي أورده ) 5000(يف عهد البايات كان عددهم بتلمسان   
يوم  (Loz Velez)) املركيز(لكن قام بطردهم ) 500(أما يف وهران فقد كان عددهم قرابة   
  .م22/05/1666
  

) فيرو(الجزائريين؛ عراق اختالف باحثي المجلة األفريقية في أ -15- 1-2

  : نموذجا) دوما(والجنرال 

يف ) Daumas) (دوما(ما ذكره اجلنرال ) Féraud) (فريو(أورد ) بن جالب(يف حبثه عن عائلة   
  :كتابه عن صحراء اجلزائر عن هذه العائلة املالكة ومؤسسها، حيث قال اجلنرال

  .ناه راعي وبائع القطعان، وهذه هي حرفة املؤسسمع: اجلالب –أ 
  .سلطان تقرت ابن اجلالب مات ومل يعقب –ب 
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سلطان تقرت هذا، جاء به القدر بعد أن حصدت حروب الفتنة الداخلية بني القبائل احمللية  –ج 
كا على كثريا من الناس دون ظهور منتصر، ولذلك تصاحل الناس على أن يعينوا أول من يدخل املدينة مل

العباد، فجاء هذا األعرايب بقطيعه، فعينوه ملكا، أطاعه القوم بعدها، ومل يسألوا عن أصله، وال عن حكم 
  ".أوالده هلم

  :بأن معلوماته هذه خاطئة لعدة أسباب هي) فريو(ورد عليه 
  .كتب كتابه عن الصحراء، وهو قابع يف مكتبه يف العاصمة) اجلنرال دوما(إن  –أ 

رال استقى معلوماته عن الصحراء من خالل رحالة بسطاء، ومن خالل أشخاص هلم إن اجلن –ب 
  .معلومات خاطئة عنها

  .وقع أوهام األساطري واخلرافات الشفوية اليت تروى عن هذه العائلة –ج 
الذي صرح به، ) فريو(ووقع باألساس أخطاء الترمجة مما حرف معاين النصوص، وكان بديل  –د 

  :يف كتابه حبثه عن عائلة بن جالب واستعمله كمنهجية
  .االعتماد على ابن خلدون، من خالل اطالعه املباشر على النص العريب –أ 

حيث قام بترمجته بنفسه إىل " كتاب العدواين"اعتماده على ثالثة نسخ عربية خمطوطة من  –ب 
  .الفرنسية، قبل كتابة حبثه

، ]األهايل[ اجلزائريني ) الطلبة(تعلمي توقرت من اعتماده على جمالساته وحماوراته الكثرية مل –ج 
  ).لرببروغر(الذي كان صديقا ) بومشال(امسه ) طالبا(الذين تربطه م صحبه، وذكر منهم 

  :وهي) اجلنرال دوما(إىل معلومات خمالفة لليت أوردها ) فريو(ومن هذه املنهجية وصل   
أعيان املغرب، وكان مير كل سنة مبدينة  ابن اجلالب املؤسس مل يكن أعرابيا، بل كان أحد –أ 

ذهابا إىل احلج وإيابا منه، إىل أن دعاه أهلها إىل اإلقامة بني ظهرانيهم وتزوجيه إحدى نسائهم، ) توقرت(
، القريبة وأسكن زوجته احمللية بقصر مماثل يف )متاسني(فأسكن زوجته الشريفة املغربية قصرا صحراويا يف 

ائة عبد، فضال عن املصاحبني له، فخدم املدينة وعمرها، وصار له ا رزق واسع ، وكان له مثامن)توقرت(
  .فاشترى كل ما يف البلد، مث بىن مسجدا، وأقام حركة دينية وصار السلطان

مل يكن ابن اجلالب عقيما، بل ترك عقبا حكم بعده، وشجرم معروفة ومكتوبة ومتوارثة  –ب 
  .ة السالطني، وذكر سلسل)توقرت(عن أكث متعلمي 

معىن اجلالب ليس هو راعي القطيع هنا، بل هو معىن ثان، وهو الصحيح، هذا املعىن هو  –ج 
الذي جيلب الناس إىل الدين، ويسلب عقوهلم "راعي القطيع ها، بل هو معىن ثان، وهو الصحيح هذا هو 

  ".أيضا بالعلم، وقلوم باإلحسان إليهم عند امللمات اجلفاف وااعة، وعند الرخاء
يف هذه ) دوما(قد أورد نقاط اخلطأ يف املوضوع، وأسباب وقوع اجلنرال ) فريو(وهكذا يكون   

  .1األخطاء، وذكر منهجيته هو البديلة، ووصل بتلك املنهجية إىل املعلومات الصحيحة، حسب ما يذكر

                                                 
1 L. Charles Féraud, les ben-Djellab sultans de tougourt ; Notes historiques sur la province de 

Constantine, in R.A Vol. 23,N°135 Mai 1879,pp161-171. 
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 :قبائل المجتمع الجزائري - 1-3

وتنبين  يف صفة قبائل كبرية أو صغرية،ع، يظهر النسب يف التشكيالت القبلية اليت تسود اتم
عليها شبكة العالقات االجتماعية بني األفراد واجلماعات يف شىت ااالت احلياتية املختلفة كاملصاهرة 

معنا منها هنا القبلية فج وقد تناولت الة األفريقية مسائل األنساب. والتجارة واإلدارة والسياسة وغريها
  بالصفة اآلتية؛  ، لقبلية الواردة يف الة األفريقية، وفق تسلسل تكراريعددا موضحا للصورة ا
  يوضح األنساب والقبائل واألسر الكبرية اجلزائرية يف الة األفريقية): 3-1(اجلدول رقم 

  
 %  ت  األنساب والقبائل واألسر الكبرية اجلزائرية   

 1,02  38  الرببر   1

 0,16  6  الشرفاء   2

 0,13  5  العرب   3

 0,13  5  )شرفاء( أوالد نايل  4

 0,10  4  أوالد رشايش  5

 0,10  4  التوارق  6

 0,10  4  احلنانشة  7

 0,08  3  آيت هاشم) آل(  8

 0,08  3  بنو سناسن  9

 0,08  3  بنو سنوس  10

 0,08  3  )فرع ق جواب(العداورة   11

 0,05  2  وعدية) آل(  12

 0,05  2  أوالد بن علية  13

 0,05  2  أوالد سالّم  14

 0,05  2  بنو يعلى  15

 0,05  2  سكساوة  16

  0,02  1  اعريب) آل(  17

  0,02  1  اخلُمري) آل(  18

  0,02  1  الغربيين) آل(  19
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  0,02  1  آيت امساعيل) آل(  20

  0,02  1  آيت إيراتن) آل(  21

  0,02  1  آيت فراوسن) آل(  22

  0,02  1  ترارة) آل(   23

  0,02  1  سعيد عتبة) آل(  24

  0,02  1  )أشراف( غريس) آل(  25

  0,02  1  قشطولة) آل(  26

  0,02  1  أوالد سالمة  27

  0,02  1  أوالد سيدي الشيخ  28

  0,02  1  أوالد عطية  29

  0,02  1  أوالد موسى  30

  0,02  1  بنو ورثيالن  31

  0,02  1  ريغة  32

  0,02  1  عائلة املقري  33

  0,02  1  )أشراف( اهلامشيون  34

∑  106  2,91 

  

  : في المجتمع الجزائري )شرفاءلا(األشراف قبائل  - 1- 1-3

األصل فيما جاءت به نصوص اإلسالم هو األخوة البشرية؛ وذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إن اهللا عز وجل قد : "مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل قال أيب هريرة عن :وسلم، يف احلديث الصحيح

ليدعن . من تراب وآدم آدم أنتم بنو. مؤمن تقي وفاجر شقي. أذهب عنكم عـبية اجلاهلية وفخرها باآلباء
أو ليكونن أهون على اهللا من الـجِعالن اليت تدفع  جهنم، رجال فخرهم بأقوام، إمنا هم فحم من فحم

ويف اجلانب العملي جنده صلى اهللا عليه وسلم يقول، . صل اخللقيوهذا ما يبني وحدة األ .1"بأنفها النـتن
أال ال فضل " :رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  جابر  عن   :وفق ما جاء يف احلديث الصحيح

لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال بالتقوى، إن 
   .2"اهللا أتقاكمأكرمكم عند 

                                                 
وقال  الترمذي وأخرجه: املنذري قال).  5116(ث رقم ، احلديباألحسابرواه أبو داود يف سننه، باب يف التفاخر   1

      . حسن صحيح
يف ) أمحد بن حنبل(ورواه اإلمام  ).األلباين(  ، وصححه"الترغيب والترهيب"يف   )املنذري( كما عزاه )البيهقي(  عند  2

صلى اهللا عليه     مسع خطبة رسول اهللا  من    قال حدثين    أيب نضرة    عن ): 22391: باقي مسند األنصار، رقم(
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يا فاطمة بنت حممد، : "وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال البنته فاطمة رضي اهللا عنها
  ". شرف املؤمن؛ قيام الليل: "وثبت يف احلديث النبوي الصحيح". اعملي؛ فإين لست أُغْنِي عنك من اهللا شيئا

من أصحاب الشرف القبائل راد واألف؛ من الناحية الشرعية اإلسالمية املقصود بالشرفاءو
)Nobility( واهلامشيني  1للعرب القرشيني عموما نياملنتسب، أي)بين عبد املطلب(والطالبيني ) بنو هاشم (
؛ أي نسل فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها ألا بنت 2خصوصا) وحسنينينيني يحسالعلويني من فاطميني و(و

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مسع واثلة بن األسقع يقول مسعت  عن أيب عمار شداد أنه يف احلديث النبوي الصحيحوقد جاء 

 ،واصطفى قريشا من كنانة، نانة من ولد إمساعيلاصطفى ك اهللا إن" : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
حممد ": ه الشريف صلى اهللا عليه وسلم هوونسب .3"واصطفاين من بين هاشم، واصطفى من قريش بين هاشم

م بن عبد مناف بن قُصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لُؤي بن لب بن هاشطّمـبن عبد اهللا بن عبد ال
هر بن مالك بن النغالب بن فزنانة بن خدرِكَضر بن كمية بن مة بن إليضر بن نِاس بن مزار بن مبن ع د

عدفيهف السالم عليه إمساعيل إىل عدنان بعد فيما، أما عدنان إىل الشريف النسب هذا على واالتفاق". انن 
  . 4كثري خالف

                                                                                                                                                    

إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعريب على    يا أيها الناس أال : "فقال   أيام التشريق    يف وسط    وسلم 
  لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول اهللا    أعجمي وال 

مث قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام مث قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال مث قال أي بلد    صلى اهللا عليه وسلم  
كحرمة    أو أعراضكم أم ال    هذا قالوا بلد حرام قال فإن اهللا قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال وال أدري قال 

قال ليبلغ الشاهد    صلى اهللا عليه وسلم    يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول اهللا 
  "الغائب

بن نزار  مضر بن خزمية بن مدركة عامر بن إلياس بن كنانة بن مالك بن النضر بن النضر بن هرف: الذين جيمعهم نسب 1
  .عدنان بن معد بن

االجتماعية جبامعة أتاتورك يف مراد صارجيك، نقابة األشراف يف الدولة العثمانية، رسالة دكتوراه من معهد العلوم . د 2
  ص م، 2007، 1سهيل صابان، القاهرة، دار القاهرة، ط . د: م، ترمجة1989مدينة أرضروم التركية عام 

3  والبخاري يف )2276/1( باب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ،كتاب الفضائل، يف صحيحهأخرجه مسلم ،
، 3605( باب فضل النيب صلى اهللا عليه وسلم، كتاب املناقب ،ننهيف س، والترمذي )1/1/4) (التاريخ الكبري(

 ، والطرباين يف)1/20) (الطبقات(، وابن سعد يف )11/478(، وابن أيب شيبة )4/107(، وأمحد )3606
وابن حبان يف ، )1/165) (الدالئل(، ويف )7/134) (السنن الكبري(، والبيهقي يف )161رقم / 22ج) (الكبري(

، )1400) (شرح األصول(، والاللكائي يف )13/64(، واخلطيب )8/81( اإلحسانشرحه ر نظاصحيحه، 
من طريق األوزاعي، حدثين أبو ) 194، 13) (شرح السنة(، والبغوي يف )1/170) (األباطيل(واجلوزقاين يف 

إِنَّ اَهللا اصطَفَى من : "ادة يف أَولهاحلَديثُ صحيح دونَ هذه الزي: قُلْت. عمار شداد، عن واثلة بن األسقع مرفوعا به
ورِوايته عند الترمذي، . فَقَد تفَرد بِها محمد بن مصعبٍ بنِ صدقَة القَرقَسانِي؛ و هو ضعيف" ولَد إِبراهيم إِسماعيلَ

  .، واهللا أعلم"محجةُ الْقُربِ في محبة الْعربِ: "ه طُرق جمعها الْعراقي في كتابِولَ! وأَحمـد، وابنِ أَيب شيبةَ
  33ص، دار الكتب العلمية ،بريوت ،معرفة أنساب العرب اية األرب يف، )هـ 821ت( القلقشندي 4
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  ). نقابة األشراف(وعادة ما تتحد القبائل املنتسبة إىل األشراف يف احتاد شامل يسمى بـ
وقد اختلف النسابة واملؤرخون يف نسب قبائل بعينها وطعن بعضهم يف نسب عائالت حمددة عرب 

   .التاريخ
  .لنسب اإلدريسي يف املغرب اإلسالميباأكرب مؤاخذة على ابن خلدون هي تصديقه ورمبا كانت 

أن تلعب دورا حساسا يف إزاحة الغبار عن أي  1إن من املمكن للهندسة الوراثيةأما يف عصرنا ف
من فقهاء السياسة الشرعية إىل  قد دعا مجعو. 2زيف وارد يف هذا اال من خالل فحوص البصمة الوراثية

الزور يف هذه االمتيازات، وكفا  اقطعا هلم عن هذ) DNA(حتليل املورثات اجلينية  إىلهؤالء اع كل ضإخ
، ومنع احملتالني من أكل أموال الناس هلم عن تشويه الدين، وتنظيفا للنسب الشريف والنسب النبوي الكرمي

   . بالباطل يف اخلمس
واملالية واالجتماعية واالمتيازات التجارية وال شك أن املنافع الدنيوية يف ااالت السياسية 

عم هذا االدعاء من األدعياء يبادرون إىل ادعاء هذا النسب، خاصة إذا د الكثريوالصالحيات اإلدارية جتعل 
  .مبسحة دينية

قد سعت عرب كل مراحل ، كالشيعة وغالة املتصوفة، وال شك أيضا أن الفرق الدينية املنحرفة
إىل صفها لالحتماء م يف ) املواطنني(السوقة عامة لتكسب  ؛ة يف ادعاء هذا النسبالتاريخ إىل املسارع

  .معركتها ضد علماء اإلسالم ومحلة راية الشريعة ورقباء احلسبة
فإذا أتينا إىل اجلانب الشرعي، وجدنا من الناحية السياسية أن النسب الشريف مينح لصاحبه 

وال زال يف زماننا هذا من امللوك من يستمد . ي يف النظام اإلسالمياألولوية يف اخلالفة كأعلى منصب سياس
  .شرعيته يف احلكم من باب االنتساب إىل النسب الشريف

وال  .ومن الناحية املالية مينح صاحبه احلق يف نصف العشر من مداخيل الزكاة ببيت مال املسلمني
  .الناس بالباطل باسم النسب الشريفزال يف زماننا هذا، يف كل الدول العربية، من يأكل أموال 

ومن الناحية االجتماعية مينح صاحبه املودة االجتماعية كبعد عاطفي ديين جتاه نسل الرسول الكرمي 
وال زال يف زماننا هذا من يستغل عواطف الناس الدينية ". املودة يف القرىب"وسلم، من باب  صلى اهللا عليه

   .ه املختلفة ويف قضاء حوائجه الكبريةجتاهه ليستغل كل ذلك يف خدمة مصاحل

                                                 
دراسة فقهية حتليلية، طرحية دكتوراه يف : إثباته سفيان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف. د 1

الفقه اإلسالمي من قسم أصول الفقه بكلية معارف احلي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا عام 
  .396-309م، ص 2007-هـ1428، 1م، الرياض، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط 2005

عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، طرحية دكتوراه يف الفقه بكلية الشريعة، جبامعة  سعد بن عبد العزيز بن. د  2
م، 2007-هـ1428، 1هـ، الرياض، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط 1427حممد بن سعود اإلسالمية، 

  42-23ص 
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ومن الناحية التجارية واالقتصادية مينح هذا النسب صاحبه اإلعفاء من الضرائب والرسوم وغريها، 
خوفا من مجاعتهم، أو استرضاء هلم من تقصري سابق، إما  ؛من باب تقرب احلكام إىل أصحاب هذا النسب

      .أو توددا دينيا هلم
  
 :األشرافبة إلى عموم القبائل المنتس - 1- 1- 1-3

ثالثة حبوث خمصصا حديثه يف ) ARNAUD) (أرنو(املترجم واملستشرق الفرنسي كتب عنها 
، لكنه دجمها بالقبائل الصحراوية، وقد يكون ذلك )قبائل الشرفاء(وأصول ) أوالد نايل(و) أوالد بلعالية(

حملمد بن ) احلقيقة(ء؛ ترمجة ملقطع من كتاب قبائل الشرفا"ببحث رابع عن  وأتبعها. 1ألا من قبائل الرحل
  . 2"بوزيد املنتسب ألوالد خالد جببل عمور

وحنن ال نعرف عن املؤلف أكثر مما ذكره : "على ذلك بقوله) أبو القاسم سعد اهللا.د(وقد عقب 
هوال فمن هو املؤلف؟ وما عصره؟ وما كتابه بالضبط؟ وما قيمته العلمية؟ سيظل كل ذلك جم(...) املترجم 

  3"إىل أن تتوفر معلومات كافية
، مثلما تداولوا كتب األنساب اليت 4أما األنساب فقد تداول أهل البالد كتبها القدمية اخلاصة م

  5.ظهرت يف املرحلة االحتاللية
أن للعرب ثالثة أنواع من يذكر  (Albert DEVOULX)) ألبري ديفو(جند ) الة األفريقية(يف 

  وقد وضحنا ذلك يف اجلدول اآليت؛ .، جاه عسكري، جاه ديينجاه سياسي: الشرف

                                                 
1 ARNAUD, Notice sur les Sahari, les Oulad bel Aliya, les Oulad Naïl et sur l'origine des tribus 

Cheurfa, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 104.  Rev. Afr., X, 1866, p. 17. Rev. Afr., XVI, p. 327.  
2 ARNAUD, Les tribus Cheurfa (nobles), traduction d'un fragment du livre "De la vérité", par 

Mohammed ben Bou Zid, des Oulad-Khaled (Djebel Amour), Rev. Afr., XVII, 1873, p. 208-
214. 

  .329-328، ص 7أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ج 3
تاريخ ابن خلدون، وتاريخ سليمان بن إسحاق املطماطي، وهاين بن يصدور القومي، وكهالن بن أيب لؤي : منها 4

ن مرزوق املعروف باملسند الصحيح، وعجائب األسفار أليب راس، العقباين، وتاريخ اب سعيداألوريب، وتاريخ 
  .وكتب أنساب أشراف غريس

وشرح حممد بن األعرج . ، للطيب بن املختار الغريسي"كتاب القول األعم يف بيان أنساب قبائل احلشم: "منها  5
. الكواكب هنا هم السادات، لعيسى بن موسى التجييب؛ و"منظومة بغية الطالب يف ذكر الكواكب"السليماين على 

احلدائق الزاهرة الغصون يف ذكر آبائي إىل النيب "و. لشعيب بن علي اجلليلي، قاضي تلمسان" منظومة الفتح"و
اليت قاهلا " منظومة األنساب والتصوف"و. حملمد بن بوزيد" احلقيقة"وكتاب . إلدريس بن حمفوظ الدلسي" الكرمي

لعبد اهللا " سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرسول"و. بوشنتوف ونسبه مصطفى املختاري يف اهلامشي بن علي
لصاحل " قصة أوالد عبدي وأوالد زيان"و. للشاعر عاشور اخلنقي" ديوان منار اإلشراف"و. حشالف، قاضي اجللفة
املعاش تذكرة املبادي يف خرب "و". مزيل اخلفاء"و. إلبراهيم العوامر" تاريخ األشراف"و. باي بن حمية بن عمر

حملمد اهلامشي بن " كتاب جمموع النسب واحلسب"، و"تاريخ مبارك بن ناجي"و. لعبد الكرمي بن أمحد" واملعاد
  .حملمد السعيد الزواوي" أصل الرببر بزواوة"بكار، مفيت معسكر، و
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  ف يف اتمع اجلزائري، حسب الةيفرع أنواع الشر: )1-1- 3- 1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
ويذكر أن كل شخص يتمكن من خالل أدلة راسخة أن يثبت انه من نسل فاطمة الزهراء وعلي 

  ).سيدي(نادونه بن أيب طالب، يضعه املسلمون يف قمة الشرفاء، وي
أحيانا، فإن ) قبيلة(بل ) فرقة(ونظرا ألن هذا النوع من الشرفاء كثري بني الناس إىل حد بلوغ 

  .مظاهر احترام الناس هلم ختتلف من منطقة إىل أخرى يف اجلزائر
وعلى الرغم من أن الشريف خاضع للقانون، فإن من حقه أن حياكمه كفؤه يف النسب وليس 

  .شرف متنحهم اإلعفاء من دفع الغرامات، واحلصول على امتيازات أخرىغريه، وإن صفة ال
، صادرة من الدوالتلي حسني باشا - دون نسخة عربية مفرقة  –ويورد الباحث يف وثيقة مترمجة   

العريب، ) سيدي(حممد بن زينب، ) سيدي: (والعلماء اآلتية أمساؤهم) !(بن حسني يعفي فيها األولياء 
احلاج عبد اهلادي، من كل الطلبات اليت توجهها ) سيدي(عابد، وكل أوالد ) سيدي(اهلواري، ) سيدي(

هلم احلكومة، هم وأوالدهم ونسلهم إىل أن يرث األرض ومن عليها، وهذا القرار مبين على ما أثبتوه من 
 –1819(املوافق لسنيت ) هـ1325(أم الشرفاء، وكتبت هذه الوثيقة يف النصف الثاين من حمرم 

  ).هـ1820
ويرى الباحث أنه رغم كل هذا فإن الشرفاء أصابتهم الفاقة والعوز ومسهم اجلوع والتشرد والفقر   

واملسكنة حىت تصدق عليهم احملسنون من أغنياء مدينة العاصمة، ووجدوا أنفسهم يعانون مما يعاين منه 
  .أندلسيو اجلزائر

طاش زاوية خاصة لإلحسان بىن داي اجلزائر حممد بن بق )م1709/هـ1121(ويف عام   
  1.وتقع يف شارع اجلنينة" زاوية الشرفاء" والتصدق على الشرفاء، مسيت بـ

  
  :)برج بوعريريج(و )بوسعادة(شرفاء ضواحي قبائل من نموذج  - 2- 1- 1-3

ويربط . 2علي بن مالك) سيدي(هذا املشجر بشكل مباشر، حتت عنوان نسل ) جويل. أ(أورد 
  .له، إىل إدريس من ولد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنههذا النسب مباشرة، وفق روايات أه
                                                 

1 Albert DEVOULX, Note historique sur les mosquées et autres édifices religieux d’Alger, in RA 
Vol 6, Année 1862, N°33, Mai 1862, pp 203 – 204. 

2 - A. Joly, la légende de sidi Ali Ben Malek, in R.A, Vol 52, N°268, 1ère trim., 1908, pp. 74-85 

 ينــدي عسكري اسيـسي

 الشرف
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  ، حسب الة)برج بوعريريج(و )بوسعادة(يفرع شرفاء ضواحي ): 2-1- 3- 1(الشكل رقم 

 إدريس) موالي(

 بوزيد) سيدي(

أوالد / شرفا اهلامل

أو / عبد الرمحن) سيدي(

  الرمحانية

أو / أوالد مقران يف جمانة

 املقارنية 

  /شعيب بن معزوز

  /أوالد شعيب

 الشعايبية

/ علي بن مالك) سيدي( 

علي بن ) سيدي(أوالد 

 مالك

أوالد / البخاري) يسيد(

 .البخاري) سيدي(

/ احممــد) سيدي(

 احممد) سيدي(أوالد 

احممد بن صديق  )سيدي(

بن فرحات 

 )م1813/ه1228.ت(

 سيد اقويدر  سيد علي 

  سيد امحد بن يوسف
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   :في المجلة األفريقيةغير واضحة قبائل ذات أنساب  - 2- 1-3

  .، بسبب تشابه النسبةيف الة األفريقية جيعل الصورة غري واضحة متاما األنساببعض إن قراءة 
 املذكور يف الشكل الذي بدأناه أعاله،، )سيدي علي(ونأخذ مثاال عن ذلك؛ القبائل املنتسبة إىل 

. حماولة منا يف تتبع نسله، ما دام من األشراف، وهل يبقى نسبه واضحا أم ال، من خالل ما جاء يف الة
استمددنا أمساءها من عدة حبوث وهي قبائل  ،)عليسيدي (ونأيت إىل القبائل املنتسبة إىل أي شخص امسه 

على هذا الشكل يتبني للقارئ مباشرة ومن خالل ألقاء نظرة . مبثوثة يف الة، ومجعناها يف هذا الشكل
لدى كتاب الصورة اإلثنولوجية واإلثنوغرافية ا يف اضطرابذا ميثل فهل ه. التشابه الكبري يف االنتماءات القبلية

  !يقية؟الة األفر
  ، يوقع اللبسم مشتركذْاسم ج قبائل ذاتيوضح ): 1-2- 3- 1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: L.Rinn, le Royaume d’Alger sous le dernier Day, in: 
RA, vol:43, N°233–234 (1899) pp. 125-141 et R.A., Vol.: 43, N° 235, pp 297-320. 

 عــلي

  - أ

 يسيدي عل

  - ب

 أوالد سيدي علي

   - ج

  أوالد سيدي علي

 

  -د

  د عليأوال

 
سيدي علي  – 1

  (A,36)بوناب 
سيدي علي  – 2

] بومحود[بوعمود 
(O.,169)  

سيدي علي  – 3
  (O.,177)الشريف 

سيدي علي  – 4
  Chanzy: بن يوب

(O.,200)  
: سيدي علي – 5

Cassaige  
(O.,230) 

أوالد سيدي  – 6
علي تامحامت 

(C.,) 
أوالد سيدي  – 7

علي بوشعيب 
  

بري علي  – 17
Gastonville  

(P.E., C., 293) 

   
 

أوالد سيدي  – 8
علي تامحامت 

(C.,490) 
أوالد سي  – 9

  (O.,494)علي 

أوالد علي  – 10
 (A.,114)بن داود 

أوالد علي  – 111
 (A.,237)بن حممد 

أوالد علي  – 12
  (A.,237)بن حممد 
أوال علي  – 13

(O.,241)  
أوالد علي  – 14

  (C.,298)ناب 
أوالد علي  – 15

  (C., 337)بن ناصر 
  أوالد علي  – 16

(C., 343) 

  

  -هـ
  علي
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 مل أجد تفرعاتوهو اجلذم هنا، هذا، الشريف، ) سيدي علي( عندما تابعت البحث عن نسل
، )علي عيون(، )علي عني(، )علي آيت(، )علي أهل(، )علي عرب(، )علي بين(، )علي ابن( :كـ ،حمتملة

 بليدة(، )علي بالد(، )علي بيار(، )علي برج(، )علي عنصر(، )علي واد(، )علي جبل(، )علي حاسي(
   ).علي محام(، )علي حوش( ،)علي فج(، )علي هنشري) (علي دراع(، )علي برج(، )علي بليدات(، )علي

، لكن الناس يسموم )أوالد سيدي(يبدو من هذه املقارنة أن أبناء القبيلة قد يسمون أنفسهم و
إن موطن القبيلة األصلي قد و .مباشرة) أوالد فالن(وقد يكونون معهم يف نزاع فيسموم ) أوالد سي(

  .جند هذه االحتماالت) سيدي علي(وعندما نتابع نسل  .)بين(أو ) أوالد(لفظ يكون خال من 
  ملتبسة يف الة قبليةت يثبت تسميا): 2-2- 3- 1(الشكل رقم 

 احلاج سليمان املريين اجلاليب - 1

 علي  – 2

 السلطان أمحد – 3

 السلطان سليمان – 5 السلطان عمر – 4

 الشيخ حممد  – 14

 أمحد - 6

 املنصور - 7

 يخ عثمانالش – 8

 السلطان علي – 9

 املربوك – 10

 الشيخ علي األعور – 11

 الشيخ سليمان – 12

 الشيخ حممد – 13

 بنت

 يف عصره فتح العثمانيون مدينيت توقرت وورجالن
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  :المنطقة المجاورة للجلفة وجبل بوكحيلقبائل  - 3- 1-3

يل، كما حأنساب عدة قبائل حول منطقة جبل بوك (ARNAUD)) آرنو(أورد املترجم العسكري 
  :1يأيت

  يفرع القبائل ااورة للجلفة وجبل بوكحيل): 3- 3- 1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Idem, p. 125-127.  

 قبائل حول جبل بوكاحيل

1 2 3

3 
4 5 6 

  قبائل

  منطقة

 عمورة

  قبائل

  قصر

 احلريان

  قبائل

  واد 

 زقران

  قبائل

 ارزك
  قبائل 

  أوالد 

 نايل

  قبائل 
آغاليك 

  أوالد

 عيسى

  أوالد

 خناتة

بين 

  مايدة

 الشاوية

  أوالد

 األعور

  بين 

 زروال

  أوالد

 األطرش

  أوالد

 تعانبة

انظر تفاصيلها 

 بعده

انظر تفاصيلها 

 بعده
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 منطقة عمورة قبائل 

1 2 3

3 
4 

أوالد 

  جالب

 توقرت

  أعريب

سور  -

الغزالن

- 

اوالد 

دي س

بوزيد يف 

جبل 

 عمور

أهل غمرة 

اليت صارت 

غمران 

 قرب تقرت

  أوالد العالشة قوجيلة 

 معزوز

احلراير 

يف هذه 

 املنطقة

أوالد 

السلطان 

يف هذه 

 املنطقة

أوالد 

  بن جدو 

 طلبة
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  : قبائل منطقة القبائل - 4- 1-3

بين (مراعاة للتسلسل التارخيي يف الكتابة عن هذه القبائل، جند حبثا عن هجوم تركي على قبيلة 
، وأردفه ببحث عام عن )Baron Henri AUCAPITAINE) (بيتانالبارون هنري أوكا(، كتبه 1)راتن
جاء بعده . 3)ثاوريرت أمقران(، وبعدمها كتب حبثا عن قانون عريف يضبط حياة قبيلة 2)آيت فراوسن(قبيلة 

وعلى منهجه جاءت . 4، ال كقبيلة بل كمنطقة أثرية)بين راتن(ليكتب عن ) A. HANOTEAU) (هانوتو(
قرب ) أوالد موسى(بشأن كتابات ليبية قدمية يف صخور منطقة ) Camille VIRE( )كاميل فريي(مسامهة 

بطابع عسكري حبت؛ إذ تناول ) ROBIN Colonel) (العقيد روبني(ومتيزت كتابة . 5)برج منايل(
بين (يف املنطقة واستسالم قبيلة ) Colonel Canrobert) (كانروبري(العمليات العسكرية اليت قام ا العقيد 

الواقعة مبنطقة سباو العليا فقد كتبت اآلنسة ) آيت هاشم(أما قبيلة . 7، التابعة اليوم لبلدية قرتات6)علىي
)Mlle G. CHANTREAUX(8 )ج )  ج شانتروسنحبثا يف حلقتني عن النسج التقليدي باستعمال امل

) ك دوفيلدر(ها احلائطية فقد كتب عن ممارساا السحرية ورسوم) Ouadhias) (واظية(أما قبيلة . 9فيها
)M. DEVULDER(10 وخصص مقاال آخر يف املوضوع نفسه عن نساء تلك القبيلة كمحاولة أخذ عينة ،

  .11من نساء منطقة القبائل
 
  : قبائل الغرب الجزائر - 5- 1-3

حبثا ) إدمون دستان) (DESTAING Edmond(الرببرية كتب عنها ) بين سنوس(منها؛ قبيلة 
وأردفه بعد ذلك ببحث ثان عن حفالا . 12اداا بدال من نسبها وإثنوغرافيتهامركزا على هلجتها وبعض ع

                                                 
1 AUCAPITAINE (Baron Henri), Une expédition turque aux Beni Raten, Rev. Afr., III, 1858, p. 

233. 
2 AUCAPITAINE (Baron Henri), Notice sur la tribu des Ait-Fraoussen, Rev. Afr., IV, 1859-1860, 

p. 446.  
3 AUCAPITAINE (Baron Henri), Kanoun du village de Thaourirt-Amokran chez les Aith-Iraten 

(Kabilie), Rev. Afr., VII, 1863, p. 279. 
4 HANOTEAU (A.), Archéologie du territoire des Beni Raten, Revue Afr., 5, 1861, 483 p , p. 174. 
5 VIRé (Camille), Inscription libyque inédite des Ouled-Moussa (près d'Haussonvillers, canton de 

Bordj-Ménaïel), Rev. Afr., XL, 1896, pl., p. 8,2. 
6 ROBIN (Colonel), Soumission des Beni-Yala et opérations du colonel Canrobert en juillet 1849, 

Rev. Afr., XLII, 1898, p. 22, et 14o. 
عاشور شريف، معلمة اجلزائر؛ القاموس املوسوعي، ترمجة عبد الكرمي أوزغلة وآخرين، اجلزائر، دار القصبة ومنشورات  7

  . 332م، ص 2009أنيب، 
  .اآلنسة هي راهبة من راهبات كنيسة اآلباء البيض أتوقع أن هذه  8

9 G. CHANTREAUX (Mlle), Le tissage sur métier de haute lisse à Ait-Hichem et dans le Haut-
Sébaou (suite et fin), Rev. Afr., 86, 1942, p. 261-313. 

10 M. DEVULDER, Peintures murales et pratiques magiques dans la tribu des Ouadhias (avec 
de nombreuses figures et 4 planches hors texte), Rev. Afr., 95, 1951, p. 63-102 et pl.  

11 DEVULDER (M.), Rituel magique des femmes kabyles (Tribu des Ouadhias. Grande 
Kabylie), Rev. Afr., 101, 1957, p. 299 

12 DESTAING (Edmond), L'ennayer [fête] chez les Beni Snous, texte berbère, dialecte des Beni 
Snous [et traduction], Rev. Afr. XLIX, 1905, p. 51 à 70. 
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أما قبيلة . 2الذين بقطنون مدينة ميناء أرزيو القدمية) آل بطيوة(وحتدثت يف دراسة عن . 1وعاداا املومسية
سية عنها حبثا تناول محلة عسكرية شنتها القوات الفرن) فوانو) (VOINOT(فقد كتب ) بين سناسن(قبيلة 

املوجودة ) مسريدة(أما قبيلة . 4، وأردفه ببحث آخر عن مقدمات وطالئع تلك احلملة3م1852ضدها عام 
  . 5تعريفا عاما يف حبث مفرد) G. AUDISIO) (ج أوديسيو(املوجودة قرب مغنية اليوم، فقد كتب عنها 

  
  : قبائل منطقة جيجل - 6- 1-3

اليت  8)أوالد عطية(أما قبيلة . 7، حتدثت عنها الة لكن يف إطار أثري قدمي6)بين خطاب(قبيلة 
  .  9حبثا واحدا) .LUCIEN D) (لوسيان. د(آنذاك، فقد كتب عنها ) واد الزهور(تقطن منظقة 

  
  ): Tribus Berbères(قبائل البربر  - 7- 1-3

  .10حبثا يف حلقتني، عن هجراا قبل اإلسالم) H. TAUXIER) (طوكسيي(كتب عنها 
  
  قبائل منطقة المدية  - 8- 1-3

)Tribus de la Subdivision de Medea :( كتب عنها اليهودي)فلوريان فرعون) (Florian 

PHARAON (يب11حبثا يف حلقتني، ضمن إطار أقرب إىل اإلداري منه إىل النس.  
  
  : قبائل منطقة خنشلة - 9- 1-3

حبثا ) النقيب العسكري فيسيري) (Capitaine A.VAISSIèRE(كتب عنها ) أوالد ارشاش(قبيلة 
  .12م19انقضاء القرن  شامال يف حلقتني، قبل

  
                                                 

1 DESTAING (Edmond), Fêtes et coutumes saisonnières chez les Beni-Snoûs, Rev. Afr., L, 1906, 
p.244 à 26o, et 362 à 385. 

2 BIARNAY. -  Etude sur les Bet’t’ioua du Vieil Arzeu, Rev. Afr., 55, 1911,p. 100-136, 171-
215, 327-342. 

3 VOINOT, La campagne de 1852 contre les Beni Snassen, Rev. Afr. 56, 1912, p. 571-606. 
4 VOINOT, Les prodromes de la campagne de 1852 contre les Beni Snassen, Rev. Afr., 57, 

1913, p. 306-351. 
5 AUDISIO (G.), La tribu des Msirda, Rev. Afr. 68, 1927, p. 74-91.  

  .21م، ص 2007، 1علي خنفوف، تاريخ منطقة جيجل قدميا وحديثا، اجلزائر، دار منشورات األنيس، ط   6
7 Antiquités de Beni Khettab, Rev. Afr., IV, 1859-1860, 483 p.p. 397 

  .24، مرجع سابق، ص خنفوفعلي   8
9 Lucien (D.), Les Ouled-Athia de l'Oued-Zhour, pl., Revue africaine, 33, 1889; 333 p , p. 296. 
10 TAUXIER (H.), Étude sur les migrations des tribus berbères avant l'Islamisme, Rev. Afr., VI, 

1862, p. 441; e  : Rev. Afr., VII, 1863, p. 24. 
11 PHARAON (Florian), Notes sur les tribus de la subdivision de Médéa, Rev. Afr., 1, 1856, p. 393; 

et II, p. 47 et 301.Et: Rev. Afr., II, 1858, p. 47 et 301. 
12 VAISSIèRE (Capitaine A.), Les Ouled-Rechaich, Rev. Afr., XXXVI, 1892, carte, p. 209, 312; 

Rev. Afr., XXXVII, pl., p. 5, et 136.  
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  : قبائل منطقة قالمة   -10- 1-3

يف قرية سجار قرب مدينة قاملة، كتبت عنها الة بشكل غري مباشر ألا مل ) بين زياد(قبيلة 
  .1تتحدث عن نسبها وعاداا وتقاليدها بل حتدثت مسكوكات رومانية وجدت يف قصر أثري هناك

  
  : قبائل منطقة المتيجة -11- 1-3

ج (، إذ كتب فيها العسكري "ثنوغرافية التقليدية يف منطقة املتيجةاإل"اهتمت الة مبوضوع 
بلغت حجم كتاب، ال أستبعد أن ) 12(حبثا من اثنيت عشرة حلقة  (J. DESPARMET)) ديبارمي

وقد فصل احلديث يف حبثه هذا عن العادات والتقاليد، وركز على . 2يكون قد نشر منفصال فيما بعد
  . اؤل والتشاؤم السائدة يف املنطقة، وأعطاها طابعا ريفيا فالحيا خرافيا دارجامعتقدات وممارسات التف

  
  : القبائل الصحراوية -12- 1-3

، لكنه دجمها بقبائل أوالد بلعالية وأوالد نايل وأصول قبائل )ARNAUD) (أرنو(كتب عنها 
  .3الشرفاء

  
  :  قبائل بني هالل -13- 1-3

واحلديث عن الغزو ". لغزوة العربية الثانيةالغزوة اهلاللية؛ أو ا"اهتمت الة أيضا مبا مسته   
العريب للجزائر بصفة عرقية يدفع إىل الفتنة الداخلية، ويبعد اإلسالم عن الساحة، ويشغل املهتم عن الغزو 

  .4األجنيب
  
  : قبائل منفردة -14- 1-3

ء على بناأمتكن من تصنيفها مل بعض القبائل القليلة اليت وأقصد ا القبائل املذكورة يف الة، وهي 
جند صورة هذه القبائل . حسب منطقة إقامتها واستقرارها، ولذلك أفردا يف هذا اجلانب العنوان وحده، أو

   يف؛ 
، ال من جانب )النقيب سرييزيات( )Capitaine SERIZIAT(اليت كتب عنها  :)بين وهلانة(قبيلة 

  . 1يف بعض صخورهاالنسب، بل من باب عرضي غري مباشر يتعلق ببعض الكتابات الرومانية 

                                                 
1 Monnaies romaines trouvées au Castellum Mastarense (Beni Ziad) au Castellum Sufevaritanum 

(Sedjar), à Kalama (Guelma), Constantine, Rev. Afr. VIII, 1864, p. 473.] 
2 DESPARMET (J.). – Ethnographie traditionnelle de la Mettidja, Rev. Afr., 59, 1918, p. 23-65 ; 

65 ; LX p. 62-9’ ?, 252-282 ; LXI, p. 261-278 ; LXIII, p. 306-332 ; LXIV, p. 330-361 ; 
LXV, p. 294-315 ; L1lII, p. 198-212 ; LXIX, p. 436-457 ; LXXIV, p. 921-448 ; LXXV, p. 
61-104, 218-256 ; LXWII, p. 164-195 ; LxlI, p. 93-107. 

3 ARNAUD, Notice sur les Sahari, les Oulad ben Aliya, les Oulad Naïl et sur l'origine des tribus 
Cheurfa, Rev. Afr., X, 1866, p. 17. 

4 YVER (G.), L'invasion hilalienne [ou 2e invasion arabe], Rev. Afr., 59, 1918, p. 97-114. 
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وهذا لتبيني أن قبيلة أخرى امسها ريغة تقطن أماكن أخرى من : 2)ريغة؛ التابعة إداريا ملليانة(قبيلة 
  اجلزائر، 

  ، 3"، التابعة لدائرة دراع امليزان)نزليوة(مالحظات تارخيية عن "وجند 
  . 4"، أسياد احلنانشة؛ دراسة تارخيية عن عمالة قسنطينة)اهلرر"(و

يف حبث ذي " ؛ متابعة للحديث عن قبائل الصحراء)أوالد نائل(تاريخ "، و5)اعريب(يلة وقب
  . 6حلقتني

الذي ألفه ) أشراف رغيس(عقد اجلواهر الثمينة أو ذكر أعالم "وجند ترمجة شارحة ونقدية لكتاب 
  .7)"عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد التيجاين(

    
  : رة ين البلدينالقبائل الجزائرية والمغربية المهاج -15- 1-3

املهاجرون والقبائل املغربية، خاصة قبيلة بين سناسن وأعماهلم العدائية ضد الفرنسيني، ورد 
) ل فوانو) (L. VOINOT(م، كتب عنها حبثا مفصال 1856الفرنسيني عليهم باحلمالت اليت منها محلة 

    .8يف مقال واحد
  
  
  

 :لغات المجتمع الجزائري ولهجاته - 1-4

ريقية صورة، عن لغات اتمع اجلزائري عرب عصوره املختلفة، مبنية على علم يف الة األف
ولست هنا يف موطن احلكم على األلسنة أهي لغات أم هلجات، وإمنا أحاول أن أقدم حتليال  .1اللغات

  .وصفيا ملا رمسته الة األفريقية من صورة للسام اتمع اجلزائري غرب عصوره املختلفة

                                                                                                                                                    
1 SERIZIAT (Capitaine), Inscriptions romaines chez les Beni Ouelhana, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 

449. 
2 JULIENNE, Les Rir'a de la subdivision de Miliana, Rev. Afr.,  1, 1856, p. 281. 
3 GUIN, Notes historiques sur les Nezlioua, cercle de Dra' el-Mizan, Rev. Afr.,  VI, 1862, p. 424. 
4 FÉRAUD (L.-Charles), Les Harar, seigneurs des Hanencha, études historiques sur la province de 

Constantine, Rev. Afr.,  XVIII, 1874, carte, p. 11 , 119, 191, 281 et 321. 
5 BERBRUGGER (A.), Les Arib, Rev. Afr.,  VIII, 1864, p. 378. 
6 ARNAUD, Histoire des Oulad-Naïl, faisant suite à celle des Sahari, Rev. Afr.,  XVI, 1872, p. 

327. Rev. Afr.,  XVII, 1873, p. 3oo et 374. 
7 GUIN (L.), Le collier de perles précieuses ou mention des principaux personnages d'origine noble 

(de la contrée) du R'eris [recueilli par Sid Abd er-Rahman ben Abd Allah ben Ahmed el-
Tedjani], Rev. Afr.,  XXXV, 1891, p. 241. 

8 VOINOT (L.), Les actes d'hostilité des émigrés et des Marocains surtout des Beni Snassen et les 
opérations effectuées par les Français notamment en 1856, Rev. Afr., 58, 1914, p. 220-
329. 
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  ): Berbère(البربرية  - 1- 1-4

تغريات معىن ألفاظ؛ بربر، روم، أفارق، "صورة الرببرية يف اتمع اجلزائري جند حديثها عن عن 
، مث 3"احلوض؛ خمطوط بربري من مكتبة متحف اجلزائر"وعرض كتاب . 2"برانس، أسود، مازيغ، فرنج

هلجة بربرية تتكلمها قبيلة "و، 4)حممد بن علي بن إبراهيم(نشر هذا الكتاب مشفوعا بترمجة فرنسية على يد 
، علما أن هذه )Edmond DESTAING) (إدمون ديستان(، كتبه 5"يف الغرب اجلزائري) بين سنوس(

القبيلة تقطن منطقة منعزلة عن بقية السكان، وتنتسب يف ثقافتها الشفوية إىل النسب العلوي الشريف، 
تقرير عن "و. واقع احلقيقة وإما يف نقل الناقل ويف هذه املعلومة متناقضة إما يف. حسبما ورد يف الة

وأردفت الة ذلك بتقرير عن ، 6)"م1918- 1913(الدراسات املتعلقة باللغة الرببرية بني عامي 
  .  7)باسيه. ر( (R. BASSET)كتبه  " م1918-1913الدراسات املتعلقة باللسانيات الرببرية "

) غـزلني (جنـد  ) اللهجات الرببرية(مجع مفردات ومن الذين صرفوا جزءا مهما من أعمارهم يف 
)GESLIN .( لة األفريقية"إنه موظف يف املكتب العريب باألغواط، أعلنت الصحف وفاته فكتبتعنـه  " ا

وكتبت عنه ) 4/1856( (Revue des Sociétés Savantes)" جملة اجلمعيات العلمية"وذكرت أن . 8نبذة
قرأهـا  ) أكادميية احلفريـات واآلداب ) (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres(كلمة باسم 

(REINAUD) ا يف اجلزائر وما ) اللهجات الرببرية(، جاء فيها؛ أن املتوىف كان قد مجع مفردات املتحدث
جاورها، كما مجع قصائد هذه اللهجات ومعاملها األدبية، وقد استفاد من عالقاته بالعرب الذين توغلوا يف 

ولغتهم، وذكر أن ) الرببر(وكتب عدة حبوث عن تاريخ ). البورنو(و) اهلوسا(يا ليدون مفردات لغات أفريق
وقـدم عـدة   ). السينغال(ويف أفريقيا الشمالية إىل غاية ) التوارق(بعض مفردام يتحدث ا يف كل بالد 

دي (وقـد أجـرى   ). التـوارق (يف عدة مناطق من بالد ) التيفيناغ(تفصيالت عن نقوش مكتوبة حبروف 
، وذلك من خالل نقـوش  (Libyques)) الليبية(مقارنات بينها وبني احلروف  (de SAULEY)) سوالي
وهذه الظـروف  . واحلروف الليبية) Punique) (البونيقية(املزدوجة، إذ تكتب باحلروف  (Tougga)التوقا 

، وأـا  )الفينيقي(املناطق قبل ايء دفعت بالباحثني إىل االعتقاد بأن لغة واحدة كانت مستعملة يف هذه 
                                                                                                                                                    

حممد اجلوهري، األنثربولوجية أسس نظرية وتطبيقية عملية، سلسلة علم االجتماع املعاصر، الكتاب الثالث : انظر 1
  98م، ص 1980والثالثون،  اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، الطبعة األوىل، 

2 TAUXIER (Capitaine H.), Note sur les variations de sens des mots Berber, Roum, Afarek, 
Beranès, Noir, Mazigh et Frank, Rev. Afr.,  XXIII, 1879, p. 471. 

3 LUCIANI (J.-D.), El-H'Aoudh, manuscrit berbère de la bibliothèque-musée d'Alger, Rev. Afr.,  
XXXVII, 1893, p. 151.  

4 J. D. L. [LUCIANI (J. D.).] — El H'aoudh, [texte et traduction, par Moh'ammed ben Ali ben 
Ibrahim], Rev. Afr.,  XL, 1896, p. 93, 3o4; et XLI, p. 34. 

5 DESTAING (Edmond), L'ennayer [fête] chez les Beni Snous, texte berbère, dialecte des Beni 
Snous [et traduction], Rev. Afr. XLIX, 1905, p. 51 à 70. 

6 BASSET (R.), Rapport sur les études relatives à la linguistique berbère (1913-1918), Rev. Afr.,  
60, 1919, p. 161-169.  

7 BASSET (R.). – Rapport sur les études relatives à la linguistique berbère (1913-1918), Rev. 
Afr., 60, 1919, p. 161-169.  

8 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 71-72 
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وبالتوازي . (Garamantes)، والقارامنت (Gétules)تول ي، واجل(Numides)كانت لغة خاصة بالنوميدين 
، املترجم الرئيس يف جـيش أفريقيـا   )De SLANE(شهدت احلركة العلمية سعي  (GESLIN)مع أعمال 
(I.P.A.A)  بعدما نشر اجلزأين األولني يف وقت سابق، وضـع  )دونترمجته لتاريخ ابن خل(إىل نشر باقي ،

) هـانوتو ( (Capitaine du génie)ويف الوقت نفسه ينشغل نقيب األشـغال  . جزأين آخرين حتت الطبع
(HANOTEAU) العقيد دين وفو(ويقوم . بكتابة قواعد هلجات شعوب جرجرة ((de NEVEU)   جبمـع

  .1)التوارق(عناصر مفردات هلجة 
النقيـب  (لة األفريقية مثاال عن األوربيني والفرنسيني الذين تعلموا الرببرية بـاجلزائر؛  وذكرت ا

 (2ème Bureau Arabe) ، الضابط الشاب يف املكتب العريب الثاين )Le Capitaine JAVARY) (جافاري
نه من كيفيـة التعامـل   مث العربية، مبا مك) الرببرية(جليش الزواوة، الذي جالس األهايل كثريا فتعلم القبائلية 

  .2اإلداري معهم
 André)) أندريه باسية(وأول من توىل كرسي الرببرية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس هو 

Basset)  مث توىل كرسي الرببرية )إمييل ماسكري(وأول مدير ملدرسة اآلداب باجلزائر هو ) م1913(عام ،
  . ديستان

فوظفا منهم . ل وهلة باجلزائريني الذين يعرفون الرببريةمنذ أو) ماسكري(و ) باصي(وقد استعان 
وعلى الرغم ). اهلامشي بن لونيس(و) بلقاسم بن سديرة(يف مدرسة اآلداب اثنني ليكونا إىل جانبهما، ومها 

للهجات ) ابن لونيس(كان يعرف الرببرية، فقد وظفاه للعربية الدارجة، بينما وظفا ) ابن سديرة(من أن 
  .الرببرية

أما الذي . وال نعرف له تأليفا يف الرببرية. يشتغل معاونا يف حمكمة اجلزائر) ابن لونيس(ان وك
) عمر، سعيد، بوليفة(فظهر بعده ) م1901(الذي تويف عام ) ابن سديرة(وضع معجما لتعليمها فهو 

عامل النشر عام  وقد ظهر امسه يف.  ليكون املعاون الرئيس لباصية يف اللهجات الرببرية، وخاصة القبائلية
وقد أرسلته احلكومة الفرنسية يف مهمة خاصة إىل املغرب . م حني أصدر جمموعة شعرية قبائلية1904
  3.وكان بوليفة عندئذ معيدا يف مدرسة اآلداب، مكلفا بتدريس القبائلية. األقصى

  
  ): Targui(ارقية تال - 2- 1-4

وطريقة النقل . RINN Louis(4) (ينلويس ر(كتب عنها اليت حلروف التارقية لغة التوارق فتبدأ با
يف حبث ذي بعد ) MÉTOIS Capitaine) (النقيب ميتوا(النقل الصويت حلروف األمساء التارقية نشرها 

  .5إداري
                                                 

1 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 71-72 
2 Rev. Afr.,  T. 1, N° 6, 8/1857, P. 474 

  .54، ص6أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ج   3
4 RINN (Louis), Lettres de Touareg, Rev. Afr. XXXI, 1887, p. 321 
5 MéTOIS (Capitaine),  Notes sur la transcription en français de quelques dénominations usitées 

chez les Touareg, Rev. Afr. XLVIII, 1904, p. 184 à 19o. 
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كتبت عنها؛ أول من قد عدة دراسات يف الة وعن صورة اللغة التارقية يف اتمع اجلزائري جند 
ارقية كان قد ترمجها، تمقاله األول على شكل قصة ؛ حيث نشر )HANOTEAU) (هانوتو. أ(كتب عنها 

، مث نشر حبثه الثاين الذي أورد فيه قصصا شعبية قدمية عربية يف الوسط 1"ارقي وخطيبة الشعانيبتال"وعنواا 
عن ) RINN Louis) (لويس رين(بعده كتب . ارقيةت، ليدرس التأثري املتبادل بني العربية وال2ارقيتال

حبثا ذا صبغة إدارية ) النقيب ميتوا) (MéTOIS Capitaine(ويف مواصلة للفكرة نشر ، 3ارقيةتحروف ال
عن ) Colonel LAPERRINE) (العقيد البريين(وكتب . 4ارقيةتعن طريقة النقل الصويت حلروف األمساء ال

ة م إىل غاي1875، مث من عام 5م1874إىل غاية عام  1860وارق اهلقار منذ عام تأمساء السنوات لدى 
  .، وهي سنوات التوسع الفرنسي يف املنطقة6م1907عام 

) مصـطان (أو ) Mastanbal) (مصـطنبال (بالتارقية عموما، وباسم ) Rinn) (لويس رين(واهتم 
)Mastan ( الذي هو اسم والد)يوغرطة) (Jugurtha(   خصوصا؛ إذ كان سبعة من التـوارق مسـجونني ،

بوجود أمساء غريبة يف رسالة مجاعية ورسائل فردية، كتبها  باجلزائر العاصمة، وفوجئت إدارة ذلك السجن
وخالل مراقبة إدارة السجن هلا استغربت هذه األمساء اليت مل . أولئك التوارق إىل ذويهم، فأثارت اهتمامها

ـا، وهـو   ) لويس رين(ومن هنا جاء اهتمام . يسبق هلا أن رأا من قبل، ولذلك عرضتها على املختصني
، )كنـون : (، وهؤالء السـبعة هـم  )إثنولوجيا الرببر(والباحث يف ) التيفيناغ(قراءة نصوص املختص يف 

، )أهنـان -كـال (من قبيلـة  ) أفور(، و)شيكاط(، و)تايتوق(من قبيلة ) طاشا(، و)مسطان(، و)أمومن(و
 مسـتمرا يف ) مسطان(وهكذا وجد اسم ). الشعانبة(من قبيلة ) عبد السالم بن احلاج غادي(وسابعهم هو 

   .7، عند التوارق)بعل(أو ) بال(االستعمال إىل اآلن، و لكن بدون 

وسافر مع بعثة من . بلهجات ميزاب واألوراس وزواوة فضال عن التارقية) ماسكري(واهتم 
  .8م1887التوارق إىل باريس عام 

  
    ): Chaouiya(الشاوية  - 3- 1-4

ع األلفاظ الشاوية املستعملة يف يف موضو) جويل(مل أجد عنهم إال حبثا واحدا، ذا اللفظ ، كتبه 
  .1)أوالد سالرة(قبيلة 

                                                 
1 HANOTEAU, Le Targui et la fiancée du Chaambi [conte touareg], Rev. Afr. 1, 1856, p. 309. 
2 HANOTEAU (A.), Littérature arabe des Touareg, fables, Rev. Afr. 1, 1856, p. 510. 
3 RINN (Louis), Lettres de Touareg, Rev. Afr. XXXI, 1887, p. 321 
4 MéTOIS (Capitaine), Notes sur la transcription en français de quelques dénominations usitées 

chez les Touareg, Rev. Afr. XLVIII, 1904, p. 184 à 19o. 
5 LAPERRINE, Noms donnés par les Touareg Ahaggar aux diverses années de 1860 à 1874, Rev. 

Afr. LIV, 1910, p. 191 à 194, Cf. LIII, p. 193. 
6 LAPERRINE, (Colonel), Les noms des années chez les Touareg du Ahaggar, de 1875 à 1907, 

Rev. Afr. LIII, 1909, p. 193 à 198. 
7 Louis Rinn, Lettres de Touareg, Rev. Afr.,  Année 1887, pp .321-340   
8 Augustin BERNARD, Émile MASQUERAY [1843+1894], Rev. Afr.,  XXXVIII, 1894, p. 350-

373. 
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  : الميزابية - 4- 1-4

  .2مل أجد شيئا عنها من الناحية اللغوية يف الة األفريقية
  
  الفينيقية - 5- 1-4

  . قدمت الة األفريقية صورة واضحة عن الفينيقية كلغة دخلت التراب اجلزائري
، قنصـل  )PERATIÉ) (برياتيـي (حيث أن ومن ذلك أن قراءة الفينيقية شكلت صعوبة للباحثني 

(Chancelier)  م، يف موقـع  22/2/1855، شرع يف أحباث أثرية بتاريخ )بريوت(القنصلية الفرنسية يف
واكتشف هناك تابوتا . دقيقة من السري على األقدام 25على بعد مسافة تستغرق ) صيدا(يقع جنون مدينة 

(Sarcophage) اديق املومياء املصرية، لكن بدال مـن أن يكـون هـذا    من البازلت األسود، له شكل صن
اثنني وعشـرين   22التابوت مزينا بالكتابة اهلريوغليفية، إذ به مكتوب باللغة الفينيقية حمفورة فيه، وبلغت 

 Le duc Albert)) الدوق ألبري(وقد أثار هذا الكشف مجلة من التفسريات والبحوث، أمهها كتاب . سطرا

de LUYNES)جسبار(، و ((L’Abbé BARGÈS)    الذي ذكر أن صاحب التابوت هو ملـك صـيدا
، لكن الدارسني طعنوا يف هذه الدراسات على أساس أنه مل يوجد باحث متخصـص يف اللغـة   )امشنصر(

الفينيقية بعد؛ ألن قراءة النصوص الفينيقية أوصلت بعض الباحثني إىل حد التنـاقض الكـبري يف تفكيـك    
  .3احلروف وتشكيل نصوصها

، كتابـا يف  )دوق(، الذي حيمل امتياز )Albert de LUYNES) (ألبري دي ليينس(بعد ذلك ألف 
 Mémoires)" مذكرات عن التابوت والكتابة القربية املتعلقة بامشونصر، ملك صـيدون : "املوضوع عنوانه

sur le Sarcophage et l’Inscription Funéraire d’Esmunazar, Roi de Sidon) .كتـاب يف  وصدر ال
يف منطقـة   (PERATIÉ)تناول فيه بالبحث الكشف الذي قام به القنصل الفرنسي هناك . م1856فيفري 
وقد استدرك عليه كاهن نصراين امسه ). فينيقي(عليها رقيم ) تابوت مومياء(املعاصرة، متثل يف ) صيدا(قرب 

(L’abbé BARGÈS)4)امشونصـر (جسد ملك صيدا  ، ولكنه وافقه يف األخري يف أن املومياء هي مومياء .
، ونشر ذلـك يف  )اللوفر(جلب من مصر إىل متحف ) فينيقي(أيضا حبثا يف تفكيك رقيم ) ليينس(وكتب 

 .5 (B.A)النشرة األثرية 

، (Abbé)، الذي بلغ مرتبة )بارجيس) (L’abbé BARGÈS(وتبعا لذلك أصدر الكاهن النصراين 
ه القنصل الفرنسي ببريوت، يف موقع أثري جنوب صيدا، متثل يف مذكرة تتعلق بالكشف األثري الذي قام ب

                                                                                                                                                    
1 JOLY (A.), Vocabulaire du Chaouiya des Ouled Sellera au français, Rev. Afr. 56, 1912, p. 

219-266. 
  .وغريها) الشلوح(هلجات أخرى غري جزائرية؛ كلفة  الةويف  2

J. BERQUE, Un glossaire notarial arabo-chleuh du Deren (XVIIIe siècle), (avec 1 carte et 1 
planche hors texte), Rev. Afr.,  94, 1950,  p. 357-398. 

3 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 72-74 
4 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 73 
5 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 74 
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 Le Duc) (الدوق ألبري دي ليينس(، أثبت فيه ما ذهب إليه قبله الباحث )فينيقي(تابوت مومياء عليها رقم 

Albert de LUYNES(   من أن؛ املومياء هي بدن ملـك صـيدا ،) وكتـب امسـه هكـذا    ) امشونصـر
(Eschmounazar)لـة  (ليه غضب محاة احلروف الفرنسية، وعلى رأسهم جلنـة القـراءة يف   ، مما أثار عا

وكتـب هـذا   . 1الزائد يف كتابه هذا حرف الشني من االسم (S)، حيث انتقدت حريف السني )األفريقية
) اللـوفر (مـن مصـر إىل متحـف     (Marriette)) ماريات(جلبته ) فينيقي(الكاهن حبثا يف تفكيك رقيم 

(Louvre)املشرق(لك يف جملة ، ونشر ذ( ،(Revue d’Orient 1856) .  وظهر من خالل هذا البحـث أن
 Le Duc)) الدوق ألبري دب ليينس(قراءة احلروف كانت خمتلفة بصفة كبرية جدا عن قراءة باحث آخر هو 

Albert de Luynes) يف وهذا ما أثار حفيظة كثري من البـاحثني  ). اللغة الفينيقية(، ومها غري متخصصني يف
 .2علم اآلثار

  
  :اللغة العربية - 6- 1-4

النظامان الصويت واإلمالئي يف النقل الكتايب "حبث من صورة اللغة العربية يف الة األفريقية جند 
يف ) افت(معىن كلمة "التراثي املكتوب بالعربية أصال، و 4"كتاب النسب"، والتعريف بـ3"للغة العربية

ومن ذلك . 5احلفيد الفيلسوف، وهو حبث مترجم عن األسبانيةإيب حامد و" مؤلفات الغزايل وابن رشد
مالحظات على كراسي اللغة العربية يف اجلزائر "، و6"قائمة باملختصرات اليت يستخدمها الكتاب العرب"

طبيب رومنسي؛ يعمل مترمجا وأستاذا ملادة اللغة العربية؛ "، فضال عن سرية 7"العاصمة وقسنطينة ووهران
  .    9"اللغة العربية املعاصرة كلغة حضارة"وبعد ذلك . 8)"أوجني دو سايل(

، )هوداس(وذكرت من الذين سامهوا يف مجع املصادر العربية والتارخيية واإلسالمية مث ترمجتها، جند 
جورج (، و)مريسييه(، و)كوالن(، و)موتيالنسكي(، و)ماسكري(، و)باصيه(، و)بيل(، و)فانيان(و

، )دوتيه(، و)قوتييه(، و)مولرياس(، و)ديلفان(، و)جويل(، و)ديستان(و ،)ويليام(، وأخوه )مارسيه
كل هذا كان خالل ) بوليفة(، و)ابن سديرة(، و)ابن أيب شنب(ومن اجلزائريني جند ). زيس(، و)ديبارمي(و

  10.الربع قرن الذي عاشته كلية اآلداب
                                                 

1 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 73 
2 Rev. Afr.,  T. 1, N° 1, 1856, P. 74  
3 BRESNIER (L.-J.), Système phonique et orthographique pour la transcription de l'arabe, Rev. 

Afr.,  1, 1856, p. 521. 
4 GIACOBETTI (Le P.), Kitab En-Nasal), Rev. Afr.,  XLVI, 1902, p. 117 à 132, et 177 à 212. 
5 ASIN PALACIOS (Miguel), Sens du mot Tehâfot dans les oeuvres d'El-Ghazâli et d'Averroès, 

Rev. Afr.,  L, 1906, p. 185 à 203. [Traduit de l'espagnol par J. ROBERT.] 
6 BEN CHENEB, Liste des abréviations employées par les auteurs arabes, Rev. Afr.,  61, 1920, p. 

134-138. 
7 COUR (A.), Notes sur les chaires de langue arabe d’Alger, de Constantine et d’Oran (1832-1879), 

1879), Rev. Afr.,  65, 1924, p. 20-64. 
8 JULIEN (A.), Un médecin romantique, interprète et professeur d’arabe: Eugène de 

Salies, Rev. Afr.,  65, 1924, p. 472-529 ; LXVI, p. 219-322. 
9 LECERF (J.), L'arabe contemporain comme langue de civilisation, Rev. Afr.,  74, 1933, p. 

269-295. 
10 Œuvre Scientifique de la Faculté des Lettres à Alger, Rev. Afr.,  1905, p.440-443. 
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اذ كرسي اللغة العربية كان يشغل منصب أست) BRESNIER() برينيي) (الة األفريقية(ذكرت و
، )La Chrestomathie Arabe" (منتقيات أدبية قدمية من اللغـة العربيـة  "ومن مؤلفاته . باجلزائر العاصمة

  . 1الذي طبع مرتني، واختارت الة األفريقية عدة صفحات منه، نشرا يف عددها السادس
م حـىت تقـوم   1844س يف أوت وكان املؤلف عضوا يف جلنة علمية اختارها وزير التربية بباري

وكانت اللجنة مكونة من ثالثة أشخاص أحدهم . بوضع طريقة صوتية لكتابة األلفاظ العربية حبروف التينية
  .2)أوجني دي نويي( (Eugène de NULLY)و  (CARETTE)) كاريت(املؤلف إىل جانب كل من 

عن النطق احلقيقي " ألف كتابا صغريا عنوانه) P.G Du MAST) (ب ج دي ماست(وذكرت أن 
، وأنه محل فيـه  "الة اآلسيوية"، ونشره يف  (Sur la Vrai Prononciation du --- Arabe)" للغني العربية

ويقترح بـدل ذلـك    (’R)على اهليئات العسكرية اليت فرضت كتابه حرف الغني العريب مبقابل فرنسي هو 
(gh)  أو(G’) لة األفريقية بان هذا املقابل مل يأت من جهات عسكرية بل وضعته جلنـة  واعترضت عليه ا

أشخاص، اثنان منهما مدنيان، وذكرته بالنطق املصري والسوري ونطق أهل اجلزيرة ) 3(مكونة من ثالثة 
ونصحته بنقـد الفوضـى   . العربية هلذا احلرف، وذكرت أنه هو نفسه النطق الباريسي ونطق أهل مرسيليا

 .3 (ghr)و (gr)جلزائر حيث جتد بعض الكاتبني يكتبونه املوجودة يف هذا اال يف ا

النقيـب دي  (أما عن األوربيني والفرنسيني الذين أتقنوا العربية يف اجلزائر فقد ذكرت الة مثال 
الذي جيء به إىل اجلزائر صغريا، فصار يف سـن الرابعـة   ) Le Capitaine de BONNEMAIN) (بومنان

  . 4إىل حد عدم متييزه من األهايل، وهي حالة نادرةيتقن العربية ) 24(والعشرين 
كان موظفا يف خزينة الذي ) Henri COTELLE) (هنري كوتيل(وذكرت من دارسيها مثال 

اجلزائر، ملدة قصرية، وكان يقضي أوقات فراغه يف تعلم اللغة العربية حىت صار مؤهال ألن يشغل منصب 
كان له ميل كبري إىل تعلم فقه اللغة، فجمع أكثر من مائة  .مترجم يف القنصلية العامة الفرنسية بتونس

  .5خمطوطة يف القواعد العربية وأجرى عليها دراسة حتليلية
  
 : العامية الجزائرية - 7- 1-4

كلمة عن تاريخ تطور املعىن الدقيق "ومن صورة العامية اجلزائرية الدارجة يف الة األفريقية، جند 
 8"أصل لفظ شاشية"، و7اجلزائريون" يستعملها املغنون العرب تعابري خاصة"، و6)"سور الغزالن(لـ

  . 2وعاميات عربية غري جزائرية. 1"، وأصله)تلِّيس(مالحظات على استعمال لفظ "األندلسي، و

                                                 
1 Rev. Afr.,  T. 1, N° 6, 8/1857, P. 521-529. 
2 Rev. Afr.,  T. 4, 1863-1864, Page de Garde 4. 
3 Rev. Afr.,  T. 20, N° 7, 10/1857, P. 40. 
4 Rev. Afr.,  T. 2, N° 7, 10/1857, p. 78.  
5 Rev. Afr.,  T. 1, N° 6, 8/1857, P. 474 
6 MERCIER (E.), Un mot sur les étymologies à propos de la signification exacte de Sour el-

R'Ozlan, Rev. Afr.,  XVI, 1872, p. 46. 
7 JOLY (A.), Sur un langage conventionnel des chanteurs arabes, Rev. Afr.,  L, 1906, p. 57 à 61. 
8 BEN CHENEB (M.), Origine du mot Châchiyya, Rev. Afr.,  LI, 1907, p. 54. 



  258                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

  
  :أسماء الحيوانات في عامية المجتمع الجزائري - 1- 8- 1-4

لفة ومسعد، يف هلجة سكان منطقة جبل بوكحيل، قرب اجل (Arnaud() آرنو(يروي املترجم العسكري 
  3:تسمية بعض احليوانات اليت يصطادوا، وغريها،  وقد استخلصناها من النص كاآليت

  
  يسرد أمساء احليوانات يف العامية اجلزائرية): 1- 8-4-1(اجلدول رقم 

  
  بالفرنسية  بالعامية  
  ]نوع من ماعز اجلبل: أي األروية[ Gazelle de montagne  اللدمي  1
  ]ي ذكر األروية أ] Le mâle  كبش  2
  ]أي أنثى األروية] Sa femelle  نعجة  3
  ]أي صغري األروية] Son petit  خروف  4
  ]عندما يكون بالغا[ Lorsqu’il est adulte  فشتال  5
  ]عندما يكون صغريا [ Plus jeune  اللروي  6

  
  :الجزائريةالعربية أسماء الطيور في العامية  - 2- 8- 1-4

هلجة سكان منطقة جبل بوكحيل قرب اجللفة يف تسمية  (Arnaud() آرنو(نقل املترجم العسكري    
  :بعض الطيور اليت يصطادوا، وغريها كاآليت

  
  يسرد أمساء الطيور يف العامية اجلزائرية): 2- 8-4-1(اجلدول رقم 

  
  بالالتينية أو الفرنسية  بالعامية  
  Pluvier gris  قالل  1
  Perdix anglaisesأ بعضهم يسميها خط Ordre des gallinacées  قتة  2
    Gangas: Pteroclurus alchata de Ch.Donap, et Tetrao alchata de linné  
  Pterodes Arenarius ; autre espece de gangas  كودري  3

 

                                                                                                                                                    
1 BEN CHENECH, Observations sur l'emploi du mot Tellis; son origine, Rev. Afr.,  56, 1912, 

p. 566-570. 
2 DERENDINGER (R.). – Notes sur le dialecte arabe du Tchad, Rev. Afr.,  56, 1912, p. 339-370. 
3 ARNAUD, Exploration du Djebel Bou Kahil, in RA. Vol.6, Année 1862, N°34, Juillet 1862, 

p265 -267. 
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  :الجزائريةالعربية أسماء النباتات في العامية  - 3- 8- 1-4

تسمية النباتات هلجة سكان منطقة جبل بوكحيل يف  (Arnaud() آرنو(نقل املترجم العسكري 
اليت تأكلها األروية اليت هي نوه من املاعز اجلبليب الذي يعيش يف ذلك اجلبل، وهذه النباتات كتبت باحلرف 

  .1العريب داخل النص الفرنسي والالتيين الشارح
  :ويذكر يف املقال نفسه مجلة من النباتات األخرى املوجودة يف املنطقة

  
  اء النباتات يف العامية اجلزائريةيسرد أمس): 3- 8-4-1(اجلدول رقم 

  
 بالعامية  

  العربية
  االستعمال  التسمية العلمية

    Halfa  ]احللفاء[  1
يلفها العرب، ويستعملوا للتدخني   Artemisia herba alba  الشيح  2

  .كالسيجارة
 Anthyllis  قندال/قندول  3

Tragaconthoides  ،يطعمه العرب مجاهلم، بعد نزع شوكه
  .لناروتعريضه ل

  .قندول بعد نزع شوكه وختضيده بالنار   كداد  4
  

ويبدو أن . ، له نور أصفر، مزهر طول العام)شعاندار شي(هو نبات شوكي، فصيحه ) القندول(
  . أصل اللفظ بربري

  
  :طريقة النطق في منطقة جيجل وما جاورها، نموذجا - 4- 8- 1-4

" الة األفريقية"يف سلسلة من البحوث  (L. FÉRAUD)) فريو.ل(كتب املترجم العسكري 
ويقال أنه مجعها يف كتاب،  (Mœurs et Coutumes Kabiles) 2"عادات وتقاليد القبائل"تنحت عنوان 

" تاريخ مدينة جباية"مسبوقا بآخر عنوانه " تاريخ مدينة جيجيل" حتت عنوان ) 1873(صدر عام 
  ).1875" (تاريخ مدينة سكيكدة " ومعززا بثالث عنوانه ) 1869(

                                                 
1 ARNAUD, Exploration du Djebel Bou Kahil, in Rev. Afr., Vol.6, Année 1862, N°34, Juillet 

1862, p265. 
ي خنوف، السلطة يف األرياف الشمالية لبايلك الشرق اجلزائري، اية العهد العثماين وبداية العهد الفرنسي، اجلزائر، عل 2

  .93، ص 1999اجلزائر، مطبعة العناصر، 
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وجعل تاريخ حبثه يف ) 283، 272، ص 1862، سنة 34، ج6م(ر أول هذه البحوث يف نش
وأردف ذلك بعبارة يتبع، وال خيلو هذا البحث كتوابعه من ) 1862بقسنطينة يف جويلية (ايته هكذا 

  .حروف وكلمات وعبارات وفقرات ونصوص مكتوبة بالعربية داخل النص الفرنسي
  

  الفرنسي) فريو(ح املدرجات العربية يف حبث يوض): 4- 8-4-1(اجلدول رقم 
  

  )مترمجا عن النص الفرنسي(معناها   الكلمات العربية
، )بالتش(، )ملتش(تنطق ) عندك(، )بالك(، )ملك(فاأللفاظ ) تش(ينطقونه   ك

  ).عندتش(
  1،  معناها،  محولة من احلبوب خاصة، أو الفواكه)القبائل(عند   وسيق
  "الويل"ريح رجل يوصف بـ احتفال يقام حول ض  زردة

أو العرب على أمر ذي بال، جيتمعون يف زردة، وياكلون ) القبائل(عند عزم   الطعام وامللح
  .طعاما مجاعيا مث حيلفون، ويقسمون بالطعام وامللح الذي أكلوه على الوفاء

يفضل أهل القبائل رهن أراضيهم على بيعها، ألا عامرة بالغالل واألشجار   رهينة
  .ثمرة، وخاصة الزيتونامل

احد نوعي الزواج العريف، قبل اعتماد احملاكم الفرنسية، حيث يذبح جدي   زواج اجلدي
أي (بسطية  90و  70كعالمة على املوافقة على املهر الذي عادة ما يترواح بني 

  ).فرنك آنذاك 225و  175بني 
ل العروس إىل بيت زوجها، مث هو النوع الثاين من الزواج، وهو أنه عندما تدخ  زواج املعطية

مع عشيقها ) رب(خترج جللب املاء من الغد، تترك قربة املاء عند العني مث تفر 
الثاين إىل بيته لتتزوجه، عندها جيمع الزوج السابق إخوته وأصحابه، ويذهبون 

  .مسلحني إىل بيت العشيق ليستردوا املهر منه مباشرة، ويتركوا العرس عنده
  

  ). (Kabilie Orientale" منطقة القبائل الشرقية "هنا ) القبائل(لفظ املقصود من 
الة "يف  (Hanoteau)) هانوتو(يف هذا البحث حبث سابق كان قد نشره املقدم ) فريو(كان حافز 

  ).جرجرة(عن سكان منطقة  (Une charte Kabile)" ميثاق قبائلي"حتت عنوان " األفريقية
  

 :اللهجةقصيدة جيجلية  - 5- 8- 1-4

                                                 
، مادة، وسق، 1990املصباح املنري، بريوت، مكتبة لبنان،  ،الفيومي: انظر. حمل بعري، أي ستون صاعا: الوسق  1

  .253ص
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ردت الة األفريقية عدة قصائد من الشعر امللحون، مفرقة يف جملداا عرب السنني، تربز ا أو
ومن قصائد اجلهاد وجدنا اثنتني، . اللهجات اجلزائرية فضال عن املوضوعات اليت تعاجلها هذه القصائد

  . إحدامها جيجلية يف اجلهاد ضد فرنسا، والثانية يف جهاد العثمانيني يف حرب القرم
نشرت الة األفريقية هذه القصيدة الوصفية يف اجلهاد بعد أن مر على احلادثة املوصوفة عدة 

يف وهي حتوي يف طياا كثريا من املعلومات التارخيية واالجتماعية والقتالية املتعلقة بالبنية القبلية . عقود
  .اتمع اجلزائري مبنطقة جيجل

  
    )باملراسلية( )قاواوا( ،)السوقية(و )تفوبىن تو(
   قالوا قوموا على البالد  )باملراسلية( )قاواوا(

   اضربوا البولدون يا سيادي اليوم وصل اجلهاد 
   غارت يل  )سينات(من  )سوقية(و )مشاط(

   وت فغارت يل وانايا قطعت ال )سينات(من 
    )دي بين توفوت(أياوا نزردوا للنسورة باخليل 

   يف احمللة ماشي  )ركيالت(كيف  )احلناشي(نغين على 
   هو دا الفحل على العراش به نعمر حبارة 
   كيف يوصل يا خويت مث تربد الطياح 

ههذيك اليوم يا يا خويت يف دمامة وحد    
   يتكلم كيف الصيد  هيف دمامة وحد )عمر(

   املكحلة بيضة عنده ومينع من التربيد 
   العجاجة ووالبارود  )مرجاجة(هذيك اليوم على 

   بارود والعجاجة والطياح كيف الريش ال
   لي خواف يا رجالة من الدار جييش ال

   يا هذيك النهار يف القصر والبارود يقيل يضرب 
   يا خويت الباو يقروا يقروا فيها شيانت الشبان 

    )اننبور(و )دي حممد(مث ختلطت العساكر 
   يا خويت غري يف ربعة  )الصمعة(وهذيك اليوم على 

   ري يف اربعة مفروقني يف القريان يا خويت غ
    )حممد د بلهوان(الصيد مريب و )عبد اهللا(

   رأيت النار مث توقد  )بوالعقد(هذيك اليوم على 
    )طانلأوالد س(اال براكت ال من يقعد ورتوها 

   يضربوا كيف العقبان  )أوالد املعيزة(
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   ه مها يف الشعبة قعدوا اي معاللو )زيغود(
   زعموا باش تربد الطياح ا )اوالد حناش(

   يا خويت ما حال الغنا  )بولبنة(هذيك اليوم على 
  ايياي ي

  
  

 :تفاعل الترجمة بين ألسنة الجزائريين واللغات االحتاللية - 6- 8- 1-4

أصل الكلمة "يف صورة التفاعل القائم بني اللغتني الفرنسية والعربية يف اجلزائر جند الة قد نشرت 
تكملة (نشر النص العريب ملقدمة ابن األبار يف كتابه "، ومن ذلك 1)"اجلزائر(ة للفظ املقابل) أجليه(الفرنسية 

طبيب رومنسي؛ يعمل مترمجا وأستاذا ملادة اللغة العربية؛ "، فضال عن سرية 2"وتؤمجته إىل العربية) الصلة
  . 3)"أوجني دو سايل(

) بريبروجر(كـشغلوا بالترمجة، الذين  )الة اإلفريقية(كتاب و صفوة املترمجنيومن هنا نذكر 
الذين بدآ الكتابة ا منذ أول عدد صدر منها، أي ) A.CHERBONNEAU) (أوغست شربونو(ونائبه 
 A. De) (موتيلينسكي(ومن كتاا املترمجني زعماء مدرسة اآلداب وعلى رأسهم . م1857عام 

MOTYLINSKI ( و 1884الذي بدأ الكتابة فيها عام)فانيان) (FAGNAN ( أما . م1890عام) ألفريد
  .م1905فقد بدآ الكتابة فيها عام ) René BASSET) (رينيه باصيه(و )Alfred BEL) (بل

عندما بدأ هؤالء املستشرقون أعماهلم مجعوا أيضا ما بقي من الوثائق واملخطوطات وأخذوا 
  .4ىل هؤالء املذكورين أعالهونشري هنا إ. يترمجوا، دون أن يذكروا حىت من أين أخذوها إال القليل منهم

  )L. ARNAUD(ل أرنو  -1- 6- 8- 1-4

  .5حبثا يف الة األفريقية) 33(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته ) 10(جاء ترتيبه 
                                                 

1 LESPES (R.), L'origine du nom français d'Alger traduisant El Djezaïr, Rev. Afr.,  67, 
1926, p. 80-84. 

2 BEL (A.) et BEN CHENEB (M.), La préface d’Ibn El-‘Abbàr à sa Takmila-t essila, 
texte arabe et traduction française, Rev. Afr.,  59, 1918, p. 306-335. 

3 JULIEN (A.). – Un médecin romantique, interprète et professeur d’arabe: Eugène de 
Salies, Rev. Afr.,  65, 1924, p. 472-529 ; LXVI, p. 219-322. 

4 Le rôle des interprètes militaires et des traducteurs fut important. Des élèves de l'orientaliste 
Silvestre DE SACY; Joanny PHARAON, Louis BRESNIER et surtout William DE SLANE, 
furent à la fois enseignants, interprètes et traducteurs officiels. Exemple: W. DE SLANE, qui 
publia en 1854, la première traduction d'Ibn Khaldoun: «Histoire des Berbères» 

5 L. ARNAUD, Histoire de l'Ouali Sidi-Ahmed Et-Tedjani, Rev. Afr., 1861, T5, n°30, p.468-474. 
L. ARNAUD, Exploration du Djebel Bou Kahil, Rev. Afr., 1962, T6, n° 34, p.253-271. 
Suite, Rev. Afr., 1863, T7, nos 37-38, p.42-66. L. ARNAUD, Exploration du Djebel Bou 
Kahil et des Ksar de l'annexe de Djelfa, Rev. Afr., 1863, T7, n° 40, p.299-310. L. ARNAUD, 
Explorateur du Djebel Bou Kahil et des Ksar de l'annexe de Djelfa (suite et fin), Rev. Afr., 
1863, T7, n°41, p.342-350. L. ARNAUD, Notice sur les Sahari, les Oulad Ben Aliya, les 
Oulad Naïl : et sur l'origine des Cheurfa, Rev. Afr., 1864, T8, n°44, p.104-117. L. 
ARNAUD, Siège d'Aïn Madi par El Hadj Abd El Kader B. Mohi Ed-Din. 1864, T8, n°47, 
p.354-371. Suite, Rev. Afr., 1864, T8, n°48, p.435-453. L. ARNAUD, Notice sur les Sahari, 
les Oulad Ben Aliya, les Oulad Naïl et sur l'origine des tribus Cheurfa, Rev. Afr., 1866, T10, 
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. االحتاللية" املبشر"وكان يكتب يف جريدة . هو سادس رئيس للمجلة األفريقية. مترجم إعالمي
  .يف جمال الترمجة) احلفناوي(وهو شيخ 
  ):  Alphonse ROUSSEAU(لفونس روسو أ -2- 6- 8- 1-4

  .، بكتابته حبثا واحدا فيها)368(جاء ترتيبه ضمن الكتاب يف املرتبة 
جاء يف الة أنه أول مترجم لدى القنصلية العامة . عضو اجلمعية، ومراسل الة. مترجم قنصلي
الذي ألفه  (Chronique du Beilik d’Oran)، وأنه قام بترمجة كتاب )م1856(التونسية باجلزائر، عام 

 Le(قد نشر الكتاب املذكور على حلقات يف نشرية ) ألفونس روسو(، ولكن )الباي حسن(أحد كتاب 

Moniteur Algérien( اية عام 1م1855، يف.  
  )Henri COTELLE( هنري كوتال -3- 6- 8- 1-4

الصغرية  (Quiers)مترجم أول يف القنصلية العامة الفرنسية بطنجة، تويف يف مدينة . عرفت به الة
أبوه موثق معروف بباريس، وقد . سنة 36وعمره  19/6/1587يوم  (Loiret)) لواري(التابعة لدائرة 

  .(Loiret)) لواري(باملدينة نفسها، وعضو الس العام يف  6كان رئيس بلدية الدائرة 
لم اللغة العربية موظفا يف خزينة اجلزائر، ملدة قصرية، وكان يقضي أوقات فراغه يف تع) هنري(كان 

حىت صار مؤهال ألن يشغل منصب مترجم يف القنصلية العامة الفرنسية بتونس، ومنه انتقـل إىل منصـبه   
  . ضحية بدله (Rey)وكاد أن يقع ضحية ثأر يطلبه أحد شرفاء طنجة، فنجا ليقع . املماثل يف طنجة

يف القواعد العربية وأجرى عليها كان له ميل كبري إىل تعلم فقه اللغة، فجمع أكثر من مائة خمطوطة 
ومجع جمموعة أخرى مهمة من املخطوطات املتعلقة بتاريخ أفريقيا، وأهدى بعضا منـها إىل  . دراسة حتليلية

من بعض هـذه املخطوطـات،   )  De SLANE) (البارون دو سالن(وقد استفاد . املكتبة العامة باجلزائر

                                                                                                                                                    
n°55, p.17-35. L. ARNAUD, Histoire des Oulad Naïl faisant suite à celle des Sahari, Rev. 
Afr., 1872, T16, n°95, p.327-339. L. ARNAUD, Les tribus Cheurfa (Nobles) : traduction 
d'un fragment de livre de la vérité, par Mohammed Ben Bou Zid des Oulad Khaled : Djebel 
Amour, Rev. Afr., 1873, T17, n°99, p.208-214. L. ARNAUD, Histoire des Oulad Naïl 
faisant suite à celle des Sahari, Rev. Afr.,  1873, T17, n°100, p.300-312. L. ARNAUD, 
Histoire des Oulad Naïl faisant suite à celle des Sahari, Rev. Afr., 1873, T17, n°101, p.374-
390. L. ARNAUD, Voyages extraordinaires et nouvelles agréables par Mohammed Abou 
Ras Ben Ahmed Ben Abd El-Kader EN-NASRI : histoire de l'Afrique septentrionale, Rev. 
Afr., 1878, T22, n°132, p.434-443. Suite; Rev. Afr., 1879, T23, n° 133, p.33-48. Suite; Rev. 
Afr., 1879, T23, n°134, p.115-133. Suite; Rev. Afr., 1879, T23, n°135, p.211-224. Suite; 
Rev. Afr., 1879, T23, n° 136, p.273-294. Suite; Rev. Afr., 1879, T23, n°137, p.393-400. 
Suite; Rev. Afr., 1879, T23, n°138, p.449-459. Suite; Rev. Afr., 1880, T24, n°139, p.70-80. 
Suite; Rev. Afr., 1880, T24, n° 140, p.133-146. Suite; Rev. Afr., 1880, T24, n° 144, p.459-
473. Suite; Rev. Afr., 1881, T25, n°147, p.177-197. Suite; Rev. Afr., 1881, T25, n°148, 
p.284-306. Suite; Rev. Afr., 1881, T25, n°149, p.371-392. Suite; Rev. Afr., 1881, T25, 
n°150, p.467-477. Suite; Rev. Afr., 1882, T26, n°152, p.118-129. Suite; Rev. Afr., 1882, 
T26, n°154, p.271-286. Suite; Rev. Afr., 1882, T26, n°156, p.460-473. Suite; Rev. Afr., 
1883, T27, n°157, p.76-88. Suite; Rev. Afr., 1883, T27, n° 158, p.146-160. Suite; Rev. Afr., 
1883, T27, n°161, p.342-354. Suite; Rev. Afr., 1883, T27, n°162, p.464-478. Suite; Rev. 
Afr., 1884, T28, n°166, p.301-317. L. ARNAUD, Etude sur le Soufisme par le Cheikh Abd-
el-Hadi Ben Ridouane, Rev. Afr., 1887, T31, n°185, p.350-398. Suite; Rev. Afr., 1888, T32, 
n°191, p.338-382. 

1  Rev. Afr., T. 1, N° 2, Dec. 1856, p. 15, 143 
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ونشرت ". غزو السودان) "Conquète du Soudan(ت عنوان وترجم مقاله الذي نشرته الة األفريقية حت
 . 1م8/1857الة نعي وفاته يف 

  
  
  

    :الحياة األسرية والمجتمع النسوي .2

  . ماثلة يف الة األفريقية) الشؤون االجتماعية(و) احلياة األسرية(و) اتمع النسوي(صورة 
حد ذاته، فضال عن الدراسات االجتماعية اليت يف ) علم االجتماع(من ) الة األفريقية(ومل ختل 

  .جند على رأسها شؤون املرأة واألسرة وما يتبع ذلك من نظام يف اتمع
ومما جنده فيها من ذلك أن االستشراق الفرنسي قد تأثر بالنظرية االجتماعية اليت جاء ا   

من  (E. DOUTTÉ)) دوتيه إدمون(وجند أن يف مدرسة اجلزائر؛ قد ظهر . (DURKHEIM)) دوركهامي(
كانت  (Collège de France)) الكوليج دوفرانس(ويف الشفة املقابلة ظهرت أمساء يف . املتأثرين بذلك

الذي توىل  (Le CHATELIER)) لوشاتلييه(معروفة ومؤثرة يف املتخصصني املقيمني باجلزائر أيضا، أمثال 
الذي  (Augustin BERNARD)) أوغسطني برنار( جند) الدوركامييني(ومن ). اتمع اإلسالمي(كرسي 

  ).اجلغرافيا االقتصادية والتارخيية(توىل كرسي 
بالنسب التارخيي العائلي أكثر مما ) Famille(وقد اهتمت الة األفريقية يف معاجلتها ملصطلح   

 مالحظات عن عائلة غربيين يف"و .2"شجرة نسب العائلة احلسنية"ـمن ذلك ب. اهتمت باألسرة
وأخرى خارج . 4)فالفيا(أما بقية موضوعاا يف هذا اال فكانت عن عائلة رومانية هي عائلة  .3"شرشال

  .5جمال حبثنا
  :مصطلحات 4ومل أجد سوى 

  .6لكن الة مل تتحدث فيه عن اآلباء العاديني بل عن آباء الكنيسة فحسب): األب( - 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 474 
2 P. GRANDCHAMP, Arbre généalogique de la Famille Hassinite (1705-1944) (J. Despois), 

Comptes rendus de Rev. Afr., 88, 1944, p. 279. 
3 GUIN (L.), Notice sur la famille des Robrini de Cherchel, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 444. 
4 BERNELLE (René), Ruines romaines d'Henchir el-Hammam et mausolée de la famille Flavia, 

Rev. Afr., XXXVI, 1892, p. 342.  
5 Roux Daniel), Recherches Biographiques Sur Mohammed [Mahomet], Sa Famille, Ses 

Compagnons, etc., Precedees De Sa Genealogie , Par Mohammed Ben Abi-Zeid El-
K'erouani, Rev. Afr., II, 1858, p. 466; et III, p. 271. BOUSQUET (G.) et 
DEMEERSEMAN, L'adoption Dans La Famille Tunisienne, Rev. Afr., 81, 1937, p. 127-
159. 

6 [Un roi de Bougie, père de la Merci; un Français captif des Arabes (1832); Rev. Afr., 68, 1927. 
G. GORRÉE : Les amitiés sahariennes du Père de Foucauld (A. Basset), Rev. Afr., 86, 1942, 
p. 317-318. R. RICARD, Ibero-Africana : Le père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu et sa 
captivité à Tunis (1593-1595), Rev. Afr., 89, 1945, p. 190-200. M. ANDRIEUX, Le Père 
Bugeaud (1784-1849) (M. Emerit). p. 196-197. 
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ي يف العرف الرببري، وعن نظام املواريث لدى النسب األموم"حتدث الباحث فيه عن : )األم(و - 
   .2)أم اإلله(وشاا حبث عما يسميه النصارى . 1"التوارق

   .3"حديث األديبة املصرية سهري القلماوي عن اجلدة"تعرضت فيه لـ): اجلدة(و - 
قصة احلسني بن علي بن أيب طالب ابن عم األمري عبد "يف أطار حديث الة عن ) ابن العم( - 

  .4"قادر بشأن األمري نفسهال
املصطلحات األسرية الالزمة كالزوج والزوجة، واالبن والبنت، واجلد واجلدة، بقية ومل أجد فيها 

  . والعم والعمة، واخلال واخلالة، واحلفيد واحلفيدة، وابن العمة، وابن اخلال، وابن اخلالة، والصهر واحلمو
  
  
  :في الزواجألهالي ل عرفين وقاننموذج  - 2-1

حبثا بشأن قانون عريف سائد ) AUCAPITAINE Baron Henri) (البارون هنري أوكابيتان( نشر
 .G) (ج مارسي(وتناول . 5مبنطقة القبائل) آيت إيراتن(القريب من ) ثاوريرت آمقران(يف قرية 

MARCY (وكتب  .6نظام املواريث لدى الطوارق مقارنا بالنسب األمومي يف القانون العريف الرببري)أبو 
، ومقال للمستشرق هلولندي الكبري 7"أعراف القانون العريف يف منطقة تلمسان"عن ) بكر عبد السالم

  .8"احملرم االجتماعي؛ الرفقة يف حضرموت"عن ) سنوك هورخرونية(
  وهذا منوذج من قانون عريف جزائري يف الزواج واألسرة؛

منطقة جيجل وما [الشرقية أي " لعادات وتقاليد القبائ"يف حبثه املتسلسل عن ) ل فريو(حتدث 
عن قانون عريف وجده مكتوبا عندهم بالعربية، فقام بترمجته إىل الفرنسية ونشره يف الة األفريقية ] جاورها

مسبوقا ومردفا بوصف حتليلي لطبيعة الناس، وسرية اتمع يف جمال الضبط االجتماعي والقانون العريف 
  .9السائد عندهم

                                                 
1 G. MARCY, Les vestiges de la parenté maternelle en droit coutumier berbère et le régime des 

successions touarègues, Rev. Afr., 85, 1941, p. 187-211. 
2 R. RICARD, Ibero-Africana : Le père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu et sa captivité à Tunis 

(1593-1595), Rev. Afr., 89, 1945, p. 190-200. 
3 P. COUNILLON, Les propos de ma grand mère (de 5111e SAHÎR AL-KALAMAWI), Rev. Afr., 

87, 1943, p. 117-148. 
4 DELPECH (Adrien), Histoire d'El-Hadj Àbd el-K'ader, par son cousin El-Hossin ben Ali ben Abi 

Abi T'Aleb (traduction), Rev. Afr., XX, 1876, p. 417. 
5 AUCAPITAINE (Baron Henri), Kanoun du village de Thaourirt-Amokran chez les Aith-Iraten 

(Kabilie), Rev. Af. VII, 1863, p. 279. 
6 MARCY (G.), Les vestiges de la parenté maternelle en droit coutumier berbère et le régime des 

successions touarègues, Rev. Afr., 85, 1941, p. 187-211. 
7 ABOU BEKR ABDASSALAM, Usages de droit coutumier dans la région de Tlemcen, Rev. Afr., 

Afr., 79, 1936, p. 811-866.  
8 Snouck-HURGRONJE (C.), L'interdit séculier (Rifgèh en H'Adhramôt), Rev. Afr., XLIX, 1905, 

p. 92 à 99. 
9 Rev. Afr., Vol. 6, N° 34, 1862, pp. 272, 283  
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الذين يتميزون بتمردهم الطويل على كل ) جرجرة(املنطقة بأم يشبهون أهل يصف الباحث أهل 
  .حسبما يقول" هيمنة، وبأم حافظوا على عادات وتقاليد من املهم جدا دراستها ومعرفتها

ويذكر أن أهل هذه املناطق كانوا متحصنني يف جباهلم، حبيث تستحيل مهاجمتهم،قبل االحتالل   
املكونة " اجلماعة"ون يف فوضى مطلقة، مستقلون عن بعضهم بعضا، وال يطيعون الفرنسي، وكانوا يعيش

  .من كبار السن، وأعيان البلد، وأغنيائه، وأقويائه
مل يكن لباي قسنطينة سلطة عليهم إال شكليا، وهذه السلطة الشكلية تتمثل يف إصالح بعض   

املصيبة الكارثية اليت وقع ا عثمان باشا يف وما . العادات والتقاليد اليت ترفضها تعاليم القرآن الكرمي
إال دليل على عدم اعتراف هؤالء الناس من سكان ) وادي الرمال(الواقع أسفل ) الواد الكبري(منخفض 

  .اجلبال بسلطة البايات
الشرقية من العمل بقسنطينة أو لدى القبائل ) القبائل(ومل يكن يف مقدور البايات سوى منع أهل   
و القبض عليهم جلعلهم رهائن أو قطع رؤوسهم يف بعض األحيان ملعاقبتهم على أخطاء ارتكبها العربية، أ
  .إخاوم
الشرقية مسلمون مظهريا، ومل يقبلوا من القرآن سوى ما يدعم ) القبائل(أن أهلي ) فريو(يرى   

 السلوك مصاحلهم، ويلهب خياهلم اخلرايف، وهلذا مل يتمكنوا من االنفكاك عن آثار أجدادهم يف
حياولون تطبيق الشريعة اإلسالمية، ] الطلبة['واملعتقدات، وقد كان فيما سبق، بعض القضاة وشيوخ الدين 

ويستنكرون عليهم العادات املستهجنة، ولكن مل يستجب هلم أحد من الناس بسبب استعصام الناس بـ 
، القاصي حيكم، واجلماعة )لقبائليا(عند : "ولكن لديهم مثل سائر مؤداه" عادة"والـ/ العرفية"اجلماعة"

  .تفسخ احلكم
الشرقية الذي كانت له قضية مصلحية حيتاج إىل تسويتها يف ) القبائل(ويروي قصة أحد أهايل   

وافد على القبيلة حديثا، وطلب منه كتابة قائمة من ) طالب(خصومة مع جاره، فذهب إىل شيخ ديين 
الك الوحيد للشيء الذي هو موضوع الرتاع، فرفض الشيخ تلبية الشهود الغائبني الذين شهدوا على أنه امل

  :طلبه، فما كان من الرجل إال ان عاد إليه بعد بضعة أيام مليء اليدين وقال له
لدفع مستحقات أوراقك، ويف يدي ) فرنك 12.50(يف إحدى يدي هذه مخس بسيطات "

  ".إذا مل تفعل ما آمرك األخرى مخس طلقات نارية سأحشو ا بندقييت، وبندقييت ولدي،
بالرفض، ولكنه مل يلبث أن غادر القبيلة يف اليوم املوايل، إىل اإلقامة مع ] الطالب[فاستعصم الشيخ 

  .أناس أقل فظاظة
يكتبون كل من يدفع وال أكثر من غريه قوائم بأمساء شهود حقيقيني أو ] الطلبة[وهؤالء الشيوخ 

] طالب[دث أحيانا أن يستظهر اخلصمان قائمتني كتبهما شيخ مفترضني، يشهدون على قضايا معينة، وحي
  .واحد، متنحاما حقوقا ثابتة ولكن متناقضة
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كنا مستقلني، وكان كل امرئ  ! لقد كنا يف سعادة:"وينقل كالما جلمع من املسنني يقولون
ومل تكن  –ة إذا كان الرجل الشجاع ال خياف أحدا، ويقتل عدوه بال رمح): سلطان راسو(سلطان نفسه، 

  "! روح املرء ختتلف عن روح الذبابة
الشرقية هو أن حترق داره، ليس من ) القبائل(إن أكرب شتيمة وعقاب يتعرض له شخص من أهايل 

  .باب أن داره ذات قيمة عالية، بل حلرمة الدار، وخلصوصيتها ولقيمتها النفسية لديه
االنتقام من كل خصم خياف الناس وكانت عادة حرق منازل اخلصوم متبعة، إذا هي وسيلة 

سطوته، وإذا عرف صاحب املرتل حمرق داره فإنه يقدم شكوى للجماعة، فإذا كان اجلاين من قبيلة أخرى، 
فإن القتال هو وسيلة تصفية املشكلة، أما إذا كان اجلاين من القبيلة نفسها،فإن اجلماعة تعمد إىل داره 

  .جيفة فتحرقها، وإىل مواشيه فتتلفها لتجعلها
وعندما يقع حريق يف مرتل، أو يضرب إعصار حصيلة زراعية، أو يتلف وباء املاشية، فإن إخوة   

  .القبيلة رعون إىل جندة أخيهم امللهوف
، 1860جوان  19محلة عسكرية بتاريخ ) ل فريو(وقد صاحب املترجم الذي كتب البحث 

ي قمته، واملغارات الطبيعية ااورة له، اليت ، والضريح املقبب الذ)سيدي معروف(دامهت اجلبل املسمى 
وهناك عثر أحد عساكر الزواوة ) الزردة(كان يهرب إليها السكان أو حيتفلون فيها بإقامة والئم الضريح 

(Zouaves)  املرافقني للجيش الفرنسي على أعواد قصب وبداخلها أوراق حتت حسابات الديون
  .يف عدة ورقات" عريفقانون "واملصاريف، وكان من بينها نص 
بالعربية مرفوقا بترمجته له إىل الفرنسية، ونظرا ألن ) فريو(الذي نشره " وهذا نص القانون العريف

  :النص مكتوب خبط املصاحف املغريب،  فإين مل أتصرف إال يف
  .الفاء املنقوطة من أسفل غريا ألا مل تعد موجودة يف اخلط املعاصر - 
 .لتسهيل القراءة) العقال) (قبايل(كلمات مثل أضفت اهلمزة إىل بعض ال - 

 أرقام النص عربية مشرقية  - 

 .وجعلتها بني معقوفتني] فصل[أضفت كلمة  - 

 أضفت النقطة للدال اليت أصلها ذال  - 

  :وإليك النص اآلن
  

  :احلمد هللا
وا وغريهم وما كان) بين خطاب(و) أوالد عيدون(و) أوالد حاية(و) زواغة(قبائل  1هذا تعريف عوايد

  وا يصنعون يف الفارط كان

                                                 
) 2. (احلرمات): احملارم. (عملية سرقة): سريقة. (عملية حرق): حريق. (التركة يف املرياث): التريكة. (عادات): عوايد( 1

  .ذبح جدي لتثبيت عقد الزواج) 2(
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  وأن لكل عرش من أعراشهم مجاعة تفصل قضاياهم على حسب العادة السالفة 
  يعينون من كل قبيلة رجال أو اثنني أو أكثر 

  خيتارون العقالء واملسنني 
  وكل ما يفصلونه اجلماعة املذكورة كمثل؛

  النكاح 
  وقسم التريكة 
  وقتل النفس 

  والسرقة 
  والتنب وحريق الديار والزرع 

  وسريقة السالح 
  واهلجيم على احملارم 

  .والتعدي على احلدود الفاصلة بينهم
أن من عادم يزوجون املرأة باجلدي، وهذا شرط عندهم على التعاقد، وإن تويف : الفصل األول

  .1املتزوج فريدها من أقاربه أحد منهم مث الثالث والرباع وهكذا ألم يرثوا
وأنه يوجل عامني فإن بقي على ذلك فتخرج  2تزوج رجل وظهر به االعتراض وإن: الفصل الثاين

  .عليه املرأة وتتزوج بغريه ويأخذ رجل مجيع ما دفع إليها
يطلبونه مرة  3وإن تزوجت امرأة باجلدي وعجز الزوج على دفع صداقها فإن أواليها: الفصل الثالث

يق املرأة ويلزمونه أن يذبح كبشا ليطعم به مجاعة أو اثنان فإن تبني عجزه فإن اجلماعة يأمرونه بتطل
  .القبيلة

وإذا تعدى أحد احد على رجل من أهل القبيلة وقتله تعمدا تنهب داره ودم : الفصل الرابع
ويذحبون له عشرة روس من البقر خطية ويدفع دية كاملة أو إن كانت له بنت أو أخت يزوجها أحد 

  .4ى يف الدم وتبقى املراة معطية على حسب زواج اجلديأقارب املقتول يأخذها الدم وتبق

                                                 
يتزوجها أحد ورثة املتوىف، فريدها بذلك إىل العائلة دون أن تتزوج يف عائلة أخرى، وهكذا يرجع نصيبها من : ايرده 1

املرياث إىل العائلة، ويبقى أوالدها وأمواهلم يف يد زوج أمهم داخل العائلة على أنه كافل مال اليتيم، فاملسألة مادية 
  .مدسوسة" ألم يرثوا"عبارة  واجتماعية ونفسية ودينية معا، وال أستبعد أن

  .الربود اجلنسي: االعتراض 2
  .أولياءها: أواليها 3
ويبدو أن  .تزوج: معطية. يذحبون من األبقار اليت ميلكها عشر بقرات كغرامة: يذحبون له عشرة روس من البقر خطية 4

ا دام القاتل ال ميلك بقرا، فاملهر م .لشرط الزواج يف إطار دم املقتول اويذبح اجلدي كشرط إقرار .ذلك بدون مهر
ويف الوقت نفسه هي حيلة نفسية واجتماعية ملنع احلقد والثأر، ولزرع احملبة، وربط  .يف هذه احلالة هو دية القتيل

وقد تعاين املرأة بادئ األمر من عواقب هذا الزواج، ولكن بظهور األوالد تتالشى كثري من  .األواصر االجتماعية
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وأما القاتل إذا مسك وقت القتل يقدموه ألولياء املقتول ليقتلوه يف الدم وإذا فلت : الفصل اخلامس
ومل ميسك فإم يعاقبونه مبثل ما تقدم ويقفوه من عرشه ويبقى ملكه بيد أولياء املقتول يتصرفون فيه 

  .ة أو املعطية إال فال رجوع له لبالده أبداحىت يقبلوا منه الدي
وإذا اموا أحدا بقتيلة ومل يظهر القاتل فإن وايل املقتول حيلفون املتهوم ومخسني : الفصل السادس

رجال معه من أقربائه وإذا امتنع من األمني أو متنعوا أقرباؤه، أو مل يتم عدد اخلمسني رجال فيعاقبون 
  .1املتهوم ميثل ما تقدم

إن السارق إذا مات بداخل الدار يدفع القاتل أربعني دورية فعشرون من عند القاتل : الفصل السابع
  .2وعشرون من عند اجلماعة فيأخذون ذلك أهل البيت وتنفصل القضية

وإذا تشاجرا اثنان وطلع أحدمها زناد املكحلة على صاحبه ومل تتكلم يذحبون له : الفصل الثامن
إذا كان املشاجر معه من غري سالح وأما من ضرب صاحبه بسكني وجرحه مخسة روس يقر خطية 

  .3جرحا حقيقا يدفع دور نصف خطية
  .4ومن تشاجر يف العرش وصدر منه شتم يلزمه رأس بقر خطية: الفصل التاسع
وإن كان واحد براين ليس هو من العرش وله صاحب بالعرش فمن تعدى عليه يف : الفصل العاشر
احبه عشرة رياال بسيطة وإذا كان يف الفراح أو العرس ياخذ صاحبه عشرين رياال العرس ياخذ ص

  .5بسيطة

                                                                                                                                                    

وإذا قبل أهل القتيل هذا النوع من الزواج فمعناه أن لديهم  .املمكن أيضا أن تفشل خطة التزويجومن  .الضغائن
  .استعدادا نفسيا لنسيان األحقاد

بفتح : والقسامة ).سامةالقَ(امتنع من اليمني، وهذا ما يعرف يف الفقه : امتنع من األمني .أولياء: أوايل .عملية قتل: قتيلة 1
أميان مكررة : وهي  .أميان حيلفها أهل احمللة املتهمون بالقتل: م وضع موضع اإلقسام، وهيالقاف، من أقسم، اس

 The oath taken by some people[حيلفها ويل الدم عند وجود قتيل يف حملة مل يعرف قتله وبينه بينهم لوث 

(50 men) of the tribe of a person who is being accused of killing somebody. .[هو : واللوث
إذا قتل يف حمله ومل : ومنه قوهلم يف القسامة .الشبهة أي القرينة الدالة على حدوث أمر من األمور دون دليل قاطع

معجم : حممد رواس قلعة جي وحامد صادق قنييب[ (Suspicion)" وبني املقتول وهذا احلي لوث"يعرف قاتله، 
  ].394 – 362م، ص 1988 –ه 14087، 2لنفائس، طلغة الفقهاء، عريب، إجنليزي، بريوت، دار ا

، وال زالت كذلك، إال أن أصغر )سنتيم5(وقيمته عند استقالل اجلزائر . نقد إسباين قدمي) الدورو(أي دورو، و: دورية 2
  ..، على ألسنة العامة، وهي نصف دينار)دورو10(وتسميتها اآلن ) سنتيم 50(نقد متداول اآلن هو 

أي : يذحبون له مخسة روس بقر خطية .أي مل خترج النار: مل تتكلم .البندقية: املكحلة .زناد ليخرج النارأي قدح ال: طلّع 3
  ).سنتيم 7.5: (دورو ونصف .تذبح اجلماعة من ماله مخس بقرات من باب التغرمي

  .جمتمع القبيلة وأرضها: العرش 4
، وهي من آثار الوجود األندلسي واملوريسكي دة النقد األسباينبيزيتا، وح (Peseta): بسيطة. من غري أبناء القبيلة: براين 5

تطلق على العرس وغريه من : يف الفراح .وهي أيضا داللة على آثار الغزو األسباين جليجل. يف منطقة جيجل
  .األفراح
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  .وإذا تضاربا رجالن يف السوق فعلى كل واحد منهما ثالثة دورية خطية: الفصل احلادي عشر
وإن حانوت احلداد الذي خيدم آلة احلديد للفالحة وغريهم فال يقدر أحد يطلب : الفصل الثاين عشر

حبه يف دين له عليه بداخلها ومن تشاجر ا يتخطى برأس من البقر وال يأخذ دينه من غرميه إال صا
  .إذا كان خارج احلانوت

وإذا وقعت مشاجرة بني اثنني وتقدموا أقارب أحدمها بقصد احلمية وتعاونوا : الفصل الثالث عشر
  .1يضا قصاص اروحعلى ضرب اآلخر وجرحه فيلزم للمتقدمني رأس بقر خطية ويدفعون أ

وإذا جرح أحد يف مشاجرة فال يقاصصون له إال بعد مضي ستة أشهر بالعادة : الفصل الرابع عشر
  .وإن انكسر أحد يف مشاجرة فال يقاصصون له إال بعد سنة

وأما إذا سرق أحد مكحلة من أناس العرش وظهرت عليه فيأخذ رب املكحلة : الفصل اخلامس عشر
وقيمة املكحلة مخسة وسبعني دورية وأما املكحلة الصغرية إذا ظهر خائنها فقيمتها مخسة دور بشارة 

  .2مخسة وعشرين دورية وبشارا ثالثة دورو
وأما سالح الرجل مثل السكني واملوس وغري ذلك إذا ظهر خاين أحدها : الفصل السادس عشر

  .3دورويدفع رأس كبش خطية ويدفع أيضا قيمة احلاجة املسروقة والبشارة 
ومن قص شعر زايلة  –ومن سرق زايلة يدفع مخسة وعشرين دورية وقيمتها : الفصل السابع عشر

  .4أو غريها تعمدا يدفع لرب الزايلة زوج دورو
ومن سرق رأسا من البقر سواء كان ذكرا أو أنثى من الفيلة يدفع عشرين : الفصل الثامن عشر

  .دورية قيمة الرأس والبشارة
وإذا تسوق للسوق رجل من قبيلة أخرى وسرق سريقة وظهرت عليه فيلزمه : ع عشرالفصل التاس

ما يلزم لناس العرش، أو تشاجر مع أحد يف السوق فيلزمه ما ذكر، وإذا أحد من أناس العرش سرق 
أحد الربانية فيجري عليه احلكم حبسب العادة، كما أن الرباين إذا ضرب أحدا من أناس العرش يلزمه 

  .يلزمهمأيضا ما 
وإذا كان أحد الربانية ظهرت عليه سريقة ومل يرجع للسوق خياف لئال ميسكوه : الفصل العشرون

                                                 
  .أي يلزم على األقارب الذين تقدموا وتعاونوا على ضرب اآلخر: فيلزم للمتقدمني 1
أي مقابل يدفع ملن كشف أمر السرقة ونقل اخلرب الذي هو : بشارة. ظهرها اهللا عليه وانكشف أمرهأي أ: ظهرت عليه 2

خري بالنسبة للمسروق، ومثنها حيدده ناقل اخلرب أو اجلماعة قبل أن يدل املسروق ويف هذا احلالة يدفع ) بشارة(
  .املسروق مثن بشارة اخلرب، مث يعوضه عليه السارق بواسطة اجلماعة

احلاجة . أي يدفع كبشا واحد :يدفع رأس كبش .إذا عرف سارق أحدها: إذا ظهر خاين أحدها .املوسى: ملوسا 3
  .الشيء املسروق: املسروقة

أي ) زوايل(أصلها زائلة، واملقصود ا يف الدارجة اجلزائرية احلالية والقدمية اخليل والبغال، وهي مفرد ومجعها : زايلة 4
الزائلة مجع زوائل، مؤنث الزائل، كل ذي روح أو كل : جاء يف الفصيح. الدارجوهي من الفصيح ) زوائل(

  .أي ض به" زيل بنعشه: ضت،  ومنه: زالت اخليل بركباا: متحرك،  ويقال
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  .1فكل من يأيت للسوق من مجاعته يطالبونه فيه إىل أن ختلص قضيته
إذا سرقت شاة أو معزة وظهرت على أحد فيدفع مخسة دورية : الفصل احلادي والعشرون

  .والبشارة
ومن سرق قشا أو سرجا أو جلاما أو بردعة أو حزاما أو شكيمة وظهرت : العشرونالفصل الثاين و

  .عليه يدفع أربعة دورية لرب القش مع قيمة املسروق والبشارة
ومن سرق مطمورا وظهرت عليه يدفع مخسة عشر رياال بسيطة خطية : الفصل الثالث والعشرون

حبرية أو نادر احلبوب فمن سرق ذلك يدفع وقيمة املسروق وكذلك من سرق غلة رقعة أو جنان أو 
  .2رياال واحدا إن كان يف النهار وإن سرق بالليل يدفع مخسة رياالت خطية

ومن سرق سكة احلراثة وظهرت عليه يدفع زوج دورو ونصف لرب : الفصل الرابع والعشرون
  .السكة

ه رب الدار دورو ومن قصد لدار خيالة وسرق منها شيئا يأخذ من: الفصل اخلامس والعشرون
  .3ونصف وإن فسد قنطاس أو ركيزة أو الباب يدفع دوريني

ومن حرق دار مسقفة بالقرمود يدفع مائة دورية وأما اليت بغري قرمود : الفصل السادس والعشرون
يدفع عنها مخسني دورو وأما اليت مسقفة بالعود أو قشر الفرنان يدفع عنها مخسة وعشرين دورية 

  .4ن أنكر املتهوم باحلريق حيلف مع مخسة وعشرين رجالحبسب العادة وإ
ومن قتل كلبا لغريه يف العرش يأخذ منه رب الكلب مخسة دورية وإذا : الفصل السابع والعشرون

  .كان قتله عند إذايته بالعض فال يلزمه شيء
رب  ومن ضرب نقبة على دار ألناس عرشه ومل يسرق شيئا فيأخذ منه: الفصل الثامن والعشرون

  .5الدار ودوريني ونصف
إذا سرق أحد جبح حنل وظهر عليه خيسر سبعة دورية ومن سرق مطحنة : الفصل التاسع والعشرون

                                                 
أي مينع أبناء قبيلته من دخول السوق حىت يدفع كل واحد منهم قسطا من املال املستحق على السارق إىل أن تستوىف  1

  .املةالقيمة ك
أمتار مكعبة تقريبا، وبفتحة ضيقة، على أن جيدد هواؤها  4؛ يف هو حفرة كبرية يف األرض حتفر بفنيات معروفة: مطمور 2

أنواع معينة ويكون اختيار مكاا يف . كل سنة ملدة يومني أوثالث، بأن تترك مفتوحة، قبل استقباهلا حبوبا جديدة
 .ال تتعرض هذه احلبوب للحرق واآلفات األخرى، وتصعب سرقتهامن التربة لتستعمل كمخزن للحبوب، حىت 

نادر . بسكون الباء اخلضر والبطيخ: حبرية .بستان: جنان .أي مثار طبة أرض، وهي عربية فصيحة: غلة رقعة
  .أي بيدر احلبوب، األندر: احلبوب

ركيزة : ركيزة .ظ ليعين السقفأعلى دعامة معترضة يف سقف البيت بشكل طويل، وقد يستعمل هذا اللف: القنطاس 3
  .السقف، وهي سارية تنطلق من األرض لتسند أعلى وسط السقف

  .عملية احلرق: احلريق. املتهم: املتهوم. القرميد، الفرنان: القرمود 4
  .السرقة بواسطة إحداث ثقب يف اجلدار: النقبة 5
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  .خيسر دوريني عند ثبوا
ومن قلع غرسا من جنان يدفع دوريني ونصف خشارة ومن حرق زيتونة أو غريها : الفصل الثالثون

  .ودورو خطية للجماعة من الشجر املثمر يدفع مخسة دورية قيمتها
ومن حرق نادرا يدفع عشرة رياال لرب النادر ودورو ونصف خطية : الفصل احلادي والثالثون

  .للجماعة
تعديه رب الدار فيدفع عشرين  1وإذا تعدى أحد على باب دار ألحد ونكر: الفصل الثاين والثالثون

  .رياال بسيطة
  .أو قرن ثور أو غريمها يدفع دورو لرا ومن فسد ذيل زايلة :الفصل الثالث والثالثون
 2ومن فسد عني زايلة أو ثور أو ضرب فرسا لبطنها حىت أسقطت اجلين: الفصل الرابع والثالثون

  .يدفع على أحد الفعل عشرة دورية، وكذلك من سرق محارا وظهر عليه يدفع عشرة دورية أيضا
ت عليه ذلك يذحبون له ستة روس بقر أما ومن أخذ زوجة غريه ملا ثب: الفصل اخلامس والثالثون

أحد عليها وأراد  3ثالثة يأخذها زوج املرأة وثالثة للجماعة، وإذا نادت امرأة بأعلى صوا عند تعدى
  .فعل الفاحشة ا فيلزم املتعدي العقوبة على حسب العادة وال يقبلون منه ميينا

د حوايج الرجل فقد حتل العقوبة ومن وجد زوجته رجال ومسك أ: الفصل السادس والثالثون
  .4باملعتدي وال يقبل منه ميينا وإذا مل ميسك له حاجة فال يلزمه شيء

ومن غصب امرأة وتعدى عليها حسب ما ذكره يلزمه أن تذبح له : الفصل السابع والثالثون
  .اجلماعة رأسني من البقر ومن تعدى على بنت وغصبها تذبح له مخسة رؤوس من البقر

  .ومن هرب بنت وماتت عنده قبل أن يعقد عليها يدفع دية كاملة: الثامن والثالثون الفصل
وإذا هرب أحد بامرأة وهي معطية لغريه يدفع صداقها على التمام ويزيد : الفصل التاسع والثالثون

  .خطية مخسة روس بقر
بامرأة يدفع عليه وإذا كان أحد ساكنا يف العرش ليس هو من أناس العرش وهرب : الفصل األربعون

  .جاره الساكن معه الواجب عليه
وإذا هرب أحد من العرش بزوجة الرباين الساكن يف العرش وبقيت عنده : الفصل احلادي واألربعون

  .أكثر من سبعة أيام يدفع الفاعل ذلك عشرين دورية وترجع املرأة لزوجها
زواج فال ميكنه تزوجيها إال برضا  وإذا هرب أحد ببنت ومل يسبق هلا: الفصل الثاين واألربعون

إخواا وإال فال يتزوج ا أصال ويدفع مخسة رياال دورية خطية للجماعة وإذا كانوا حضروا معه 

                                                 
  .أنكر: نكر 1
  .يدفع عن كل فعل من األفعال املذكورة: يدفع إىل أحد الفعل .أسقطت اجلنني: أسقطت اجلين 2
  .املعتدي: املتعدي .اعتداء: تعدي أحد عليها 3
  .وأتوقع أن بقية ألفاظ وعبارات النص يف غري حاجة إىل شرح ألا مكرورة. شيء: أشياء، حاجة: حوايجا 4
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  .أصحابه يف إهرابه ا كل واحد منهم يدفع نصف دورو
  .وإذا وجد أحد رجال مع زوجته متعانقان وقتلهما فال يلزمه شيء: الفصل الثالث واألربعون
وإذا أذنت اجلماعة بإحضار أناس العرش ومحلهم للسالح وتأخر أحد : الفصل الرابع واألربعون

  .منهم بعد املنادية يلزمه رياال خطية
وإذا غزوا ناس العرش على العدو وبوا هلم بقر فال يأخذ أحد منها شيئا  :الفصل اخلامس واألربعون

ة يتخطى باثنني من البقر، وكذلك من أخذ شاة حىت تقسم بني مجيع الغزاة، ومن تعدى واخذ بقر
  .من الغنم جيري عليه احلكم حسب ما ذكر

وإذا قتل احد من أناس العرش رجال من أعدائهم وسبقه غريه ألخذ : الفصل السادس واألربعون
  .مكحلة اهلالك فللقاتل شطرها والشطر اآلخر ملن سبق إليها باألخذ

  

  :حتقيق النص مبقارنة نسختني منه
مستندا إىل مرجع آخر غري  13هذا املقطع من النص إىل اية الفصل ) علي خنفوف(نقل األستاذ 

وما بعدها؛ أي بعد مجع  41، ص1873لشارل فريو، ط" تاريخ مدينة جيجل"هو " طالة األفريقية
أنه أورد الفصل  حبوثه يف كتاب، ولكن جاء النص عنده خمتلفا عما يف الة يف كثري من املقاطع، فضال عن

أي بقيت فقرتان بعد الفقرة اليت ) 46(بنصه ذاكرا أنه هو الفصل األخري، بينما الفصول هنا ) 44(
  :ذكرها، ومل تكن يف ترقيم الفصول مشكلة، ونالحظ عنده زيادة يف أمساء القبائل عند مطلع الوثيقة، هكذا

أوالد حايا، وأوالد عيدون، وبين احلمد هللا وحده، هذا تعريف عوايد قايل زواغة، وأراس، و"
  ...".خطاب، وأوالد عواط، وبين توفرت، وأوالد عطية وغريهم

  .وإن تويف املتزوج يتكفل ا األقرب فاألقرب: (..) الفصل األول" 
  .فتخرج عليه املرأة وتتزوج بغريه: (...) الفصل الثاين" 
  ]فيه حتريف لعدة ألفاظ: [الفصل الثالث"
  ].ويدفع دية كاملة: يتوقف عند[ :الفصل الرابع" 
  ]".ليقتلوه يف الدم" نقصت عبارة " يقدمونه ألولياء املقتول" بعد عبارة : [الفصل اخلامس"

هذه أهم الفصول اليت وردت يف النص، وقد قدمت منها :" وبعد أن أى الفصل الثالث عشر قال
؛ ستة وعشرون ]ثالثة وثالثون عنديبل بقي : قلت[ثالثة عشر فصال حرفيا وبقي ستة وثالثون فصال 

فصال منها تعاجل سرقات البغال واحلمري، والبقر، والغنم، واملعز، والنحل، وأدوات الفالحة كاحملراث 
والسكة وغريها، كمخازن احلبوب، واألشجار املثمرة، واملنازل وغريها، ومخسة فصول تعاجل االغتصاب 

ة منها تعاجل قتل احليوانات األليفة كالكالب وغريها، أما والزنا وهروب املرأة من بيت زوجها، وثالث
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الفصل األخري فيعاجل الدفاع اجلماعي، وهذا نصه، وإذا أرادت اجلماعة إحضار أناس العرش ومحلهم 
  .1"للسالح وتأخر أحد منهم بعد املنادية يلزمه رياال خطية

وخاصة يف الفصل األول يف الدس، ) فريو(ونظرا لغياب صور املخطوطة، فغين ال أستبعد من 
  ).ألم يرثوا) (عندهم(

من املعقول أن القانون العريف كان معروفا يف اجلزائر ومتعامال به إىل الوقت احلاضر، أما القول فإنه 
  .هو القانون الوحيد واألوحد الذي كان حيم العالقات، فهذا افتراء ما مسعنا به تاريخ اجلزائر

كانت مطلقة، هو أمر متناقض مع سلطة املرابط أو الطالب، فضال عن  والزعم بان سلطة اجلماعة
  .تعينهم اإلدارة العثمانية احلاكمة للمنطقة) املرابطني(أن هؤالء 

واإلحياء بان أنواع اجلرائم املذكورة يف هذا القانون العريف شائعة آنذاك،  هو نوع من جترمي اتمع 
أن هذه امللة ال تعرف قرآنا وال سنة وال مساجد وال شيوخ، جيعل اجلرمية أصال، والصالح شذوذا وك

بال مساجد وال قران وال شريعة، طلبة ال يعرفون من اإلسالم سوى ) طلبة(وكأا مل تكن تعرف سوى 
  .الشعوذة، غنها صورة مقطوعة ومشوهة وخمالفة للحقيقة

) فريو(إن من عادة الة نشر ملحقات فيها صورا عن كتابات ونقوش وبنايات، لكن نصوص 
املخطوطة مل تكن سوى زعما ال نستبعد أن يقوم بكتابته شفويا انطالقا من بعض األحداث االجتماعية 

لدس السلبية، كما ال نستبعد أن يكون قد وجد هذا املخطوط النادر والشاذ، مث أضاف له شيئا من ا
  .والوقيعة اليت ختدم األهداف العسكرية اليت يعمل من اجلها صباح مساء كموظف

  
  
  :عادات الزواج في المجتمع الجزائري - 2-2

صورة عن الزواج يف اتمع اجلزائري من خالل حبوث مستفيضة، ) الة األفريقية(قدمت 
فنشره يف ) G.-H. Bousquet( )بوسكي. ج هـ(أثار اهتمام " أعراف املهر يف منطقة املسيلة"موضوع ف

حاالت الزواج املختلط املسجلة يف مصلحة احلالة "وبعد قرابة مخسة عشرة سنة أردفه ببحث عن . 2الة
  .3"املدنية باجلزائر العاصمة

 (DAUMAS)) دوما(، ضمن صفحاا، كتابا كامال للجنرال )م1912(نشرت الة عام و
وهو . صفحات) 08(يف مثاين ) أوغسطني برنار(، مع مقدمة كتبها )ص155(، يف "املرأة العربية"عنوانه 

  .حسب مقدمته). املرأة اجلزائرية(يقصد هنا 

                                                 
  .27 – 25علي خنفوف، مرجع سابق، ص  1

2 G.-H. BOUSQUET, Notes sur les usages relatifs à la dot dans la région d'Aumale, Rev. Afr., 91, 
1947, p. 301-304. 

3 G.-H. Bousquet, Les mariages mixtes à l'Etat-Civil d'Alger, Rev. Afr., 106, 1962, p. 190-
193. 
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طفولة املرأة العربية، مرحلة البلوغ، : فصال، بعد املقدمة، عناوينها كاآليت) 14(جاء الكتاب يف 
لشعر العريب، املرأة عن الرحل، املرأة أفكار العرب عن الزواج، حفلة الزفاف، املرأة املتزوجة، املرأة يف ا

  .املرأة والدين، املرأة واحلب، املرأة والزوج، واملرأة املطلقة) فصالن مهمالن بال عنوان (واحلصان، 
 Maurice)) موريس بريا(وقد نشر الكتاب بعد وفاة مؤلفه، إذ قدمه حفيده املساعد العسكري 

PERRAS).  
املسلمة من الرجل غري املسلم حرام، وخاصة إذا كان من الغزاة ذكر املؤلف يف املقدمة ن أزواج 

  .1وذكر أنه يهدف إىل كشف النقاب عن كل ما يتعلق باملرأة اجلزائرية. احملتلني لبالدها
اهللا "ويف الفصل املتعلق بطفولة الفتاة اجلزائرية يذكر أن التهاين بوالدة املولود الذكر تكون بعبارات 

، "الكل مربوك: "بينما تكون العبارات املتعلقة باملولودة األنثى". اهللا يطول عمره. ولودمربوك امل.يكثر خريك
ويشرح املؤلف عبارة األب بأنه يقصد أا عندما ). أي لعنة" (زادتين نعلة"وجييب األب عن هذه التهنئة 

  2".هللا ينعله، ا...افعلي هذه، افعلي تلك، يا بنت الـ"تكرب سوف يأمرها زوجها وينهاها بقوله 
ويعود املؤلف إال كالم املهنئني الذين جييبون األب ليواسوه بأا ستلد يف يوم ما مسلمني وأن 

  .أطفاهلا سيصريون من األولياء الصاحلني وااهدين
ويأيت املؤلف بأحاديث تنسب للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن األطفال أبرياء وأن املالئكة حتتفل 

  .م
فال أهل املولود به يف اليوم السابع حبضور الوالدين والقاضي حفظه القرآن واألصدقاء ويذكر احت
وعندها تزغرد النساء وترقصن وهن تلعنب بالسيوف، وتغنني، ويرمي الرجال البارود . واألقارب والقابلة

) والكسكس( ببنادقهم، ويوزعون األموال على الراقصات، وهنا يكون الطعام الكثري وفيه اللحم املشوي،
، والزبيب، والعسل، والزبدة، وعندها يقرأ القاضي الفاحتة، مث يكون للمولود )املسمن(واحلليب، والتمر، 

، وللوالدين احملافظة عليه أم ال، أما إذا كانت املولودة بنتا )حممد(اسم؛ فإذا كان املولود ذكرا منح له اسم 
، وللوالدين احلق يف أن يسمياها باسم جدا أو باسم 3)مرمي(أو ) رقية(أو ) فاطمة(منحوها اسم اسم 
، الزهرة، مجيلة، عتيقة، )عيشونة(، )عائشة) (خدوجة/خدجية (ومن األمساء املتداولة . إحدى نساء العائلة

فطيمة، خرية، زينب، سعيدة، سعدية، مربوكة، مسعودة، بدرة، زينة، عزيزة، لولو، جوهرة، خضرة، 
  .فة، زهرة، ربيعة، ميونة، موين، وريدة، زوليخة، باية، أم هاين، ليلىجنمة، حليمة، صفية، خرو

وخيتارون له امسا من أمساء األنبياء . وأم يؤذنون يف أذن املولود. ويذكر أنه ليس للجزائريني ألقاب
ويكثر بني ). عبد القادر، عبد الرمحن، عبد الكرمي(مثل ) عبد(أو الصحابة، أو امسا مسبوقا بلفظ 

و ) علي(ومن األمساء اليت تكثر أيضا جند . ولذلك يلجأون إىل ذكر امسه أبيه معه) حممد(ائريينت اسم اجلز

                                                 
1 Général DAUMAS, La Femme Arabe, Rev. Afr., T 56, 1912, p. 1. 

  .الم األب والزوج خمالف ملا جاء به اإلسالمطبعا إن صدقت الرواية، فك  2
  .إن صدقت رواية الكاتب، فإن هذه العادة غري واردة يف السنة النبوية الشريفة سوى العقيقة  3
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مصطفى (، وجند عند اجلزائريني الكىن مثل 1)عائشة بنت قدور(و) علي بن أمحد(فيقولون ) عائشة(
إمساعيل (، و)اعهعبد القادر بن ذر(، و)حامد بوشالغم(، و )حممد بن عبد اهللا بومعزة(، و )بومرزاق
  ).ميينة العاقرة(، و)زينة املسرارة(، و)احلفاف

اجلزائريون يؤمنون كثريا باألثر الضار على األوالد من شر اجلن ومن العني احلاسدة ولذلك يعلقون 
ا وتعاويذ خمتلفة، مث يف أعناقهم عندما يكربون قليال، أما الفتاة فتجعل ذلك على يف أذرع األوالد حروز

  ".بـسم اهللا"وال يضعون الرضيع يف سريره إال بعد التعوذ بعبارة . عندما تصري امرأةرأسها 
والنساء يرضعن أوالدهن مدة طويلة قد تكون عاما أو عامني، وتستعني األمهات يف اإلرضاع 

وإذا عجزت األم عن اإلرضاع فإن امرأة . وتركزن على حليب النوق. حبليب النعاج أو البقر أو النوق
وتصري بذلك . من جاراا أو صديقاا أو قريباا تأيت إلرضاع املولود ثالث أو أربع مرات يف اليوم أخرى

واملرأة ال تبيع لبنها وال شعرها العتقادها يف . وحيرص الناس على اختيار املرضعات. أم املولود من الرضاع
  .2ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

على اختيار نوع خاص من اخلادمات تكون مهمتهن إرضاع ) األجواد(وحترص العائالت النبيلة 
ومينحون خطوة يف العائلة . ، أي املتخصصات يف تربية األوالد) ترابة(أوالدهم، ويسمون الواحدة منهن 

  .وتقدميا، وحرية تردد على املرتل يف كل حلظة من ليل أو ار
ة متقنة حترر يديه ورجليه ورأسه، وال يتعجب وحتمل األم وليدها على ظهرها بعد ربطه بطريق

  .املؤلف أن يء هذه الطريقة الولد ألن يصري فارسا ال ميل ركوب اخليل
(Zagao)) زاقاو(ويف الليل يوضع الرضيع يف قفة تدعى 

مشاة ملقطف التني، مث يعلق يف أحد  3
  .دعامات اخليمة؛ ذلك هو مهده

لفطام، فتطلي األم ثديها بالفحم، فيكره الرضيع الرضاع، فتقدم عند اية الشهر الثامن عشر يأيت ا
أما البنت فبعد الفطام تعلم النظافة، مث تثقب أذناها يف موضعني أو . له أمه بقية األطعمة املناسبة حلاله

ثالث، مث تعلق خيوط من حرير يف هذه املواضع حىت ال تنسد من جديد، لكن احللي ال تلبس هلا إال حينما 
  .رب، ألن احللي ممنوعة يف سن الطفولةتك

وبدال من وضعهم يف أدوات أشبه بأدوات التعذيب مثلما هو احلال يف أوربا، تترك املرأة أوالدها 
  .حيبون داخل اخليمة على ركبهم فيتعلمون الوقوف بعد السقوط إىل أن يتعلموا املشي يف مدة وجيزة

لعرت والغنم واخليل واإليل، ويتركون على راحتهم ويسمح لألوالد الصغار باالختالط بالكالب وا
يف أقمصتهم، فكل ما يفعلونه جيد، وكل ما يقولونه طيب، وال ينالون سوى املداعبات، وال يلبسون سوى 

  1.األقمصة
                                                 

  .، مبا ال يصح يف الدين)القادر(سم اجلاللة وفيه حتريف ال) عبد القادر(اسم حمرف، عن : قدور  1
  .عليه وسلم ذوب على النيب صلى اهللاكوهو حديث م  2
، خاصة وأن املوريسكيني يف الدول املغاربية عرفوا ببعض الصناعات التقليدية املخصوصة م، أسبانيةيبدو أن التسمية  3

  .واملقاطف ومنها صنع القفف والسالل
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ويف الفصل الثاين املتعلق بسن البلوغ جند املؤلف يؤكد عدم رغبة العرب يف تعليم البنات حىت 
وأول ما تتعلم . فتتعلمن القراءة، وخاصة الكتابة (Marabout)) املرابطني(ا بنات يبلغن درجة عالية، أم

  .الفتاة هو كيفية قراءة القرآن حىت تؤدي صالا، وحتافظ على األذكار اليومية
  .وتتميز املرأة العربية باجلمال، وعيون سوداء يف الغالب، وهن تعاملن معاملة طيبة

لعمل، فتتعلم احلياكة، فتحيك اهليام والربانس، والعبايات، واألبسطة، وتتعلم الفتاة شيئا فشيئا ا
وتكون أمها هي القيمة على تعليمها، وكل األشغال املرتلية، وكل اآلداب املتعلقة . واجلالبيب وغريها

" متاع ريب يا املومنني:" بالضيافة، مثل أن تفتح قلبها ويدها عندما يقف أحد املتسولني عن الباب ويقول 
وتعلمها أمها التحفظ، والصمت الذي هو أحد أقوى عناصر القوة يف اتمع العريب، وتعلم الفتاة مكارم 

  .األخالق واحملافظة على شرف العائلة وشرف القبيلة
وترافق أمها لزيارة اجلريان واألقارب . وال تأكل الفتاة يف حضرة والديها إال عندما يغيب الضيوف

األعراس، وترقص مستعملة السيف إن مل تتمكن من استعمال بقية األسلحة، وتتعلم  وحتضر). املرابطني(و 
  (Guellale : Petit tambourin)) الڤالل(وعلى الدف األصغر الذي هو ) البندير(الضرب على الدف 

وعند البلوغ تبدأ صيام شهر رمضان، وإذا كانت من عائلة ذات خيمة كبرية فإا ال خترج إال 
ما ابنة الفقري فتخرج سافرة الوجه، ومهما كانت املرأة العربية فقرية أم غنية، فإا تعلم قبل الزواج منتقبة، أ

يف جفنيها، ووضع  (Koheul)على وجهها، ووضع الكحل  (Zerkoune)) زرقون(وضع اللون األمحر 
  .احلناء يف يديها ورجليها، وتعلمها أمها االغتسال للصالة

، مثلما هو حال الوشم 2طريقة غري بشعة وال مهجية ، وال مغرية خللق اهللاتستعمل املرأة الوشم ب
  ).كتيبة الشيطان(لكن بعض الناس يسمون الوشم . لدى القبائل األمريكية

سنة ترسم هلا النسوة يف معصمها وعند كعيب رجليها رمسا  12سنوات أو  10وعندما تبلغ البنت 
جبهتها وبني حاجبيها ويف اخلدين والذقن فترمسن هلا رمسا ومشيا أما يف . بالوشم يشبه األساور واخلالخل

وال تكون عملية الوشم إال يف . واهلدف من هذا الوشم هو إظهار بياض اجللد. يشبه الذبابة أو النجمة
  .وعادة ما تكون مناسبة الوشم يوم ختان األوالد الذكور يف القبيلة. حضور األم

  .ه يدفع مثن الوشم عن كل الفتيات الفقرياتوإذا كان والد الفتاة غنيا فإن

                                                                                                                                                    
1 Général DAUMAS, Ibid., p. 12 

، )5937-5933(صحيح البخاري، احلديث رقم كل أنواع الوشم املثبتة داخل اجللد إمنا هي حمرمة، إال للعالج، انظر  2
قوانني األحكام  .)6/373(، حاشية ابن عابدين )22/63(لعيين لالقاري  ةعمد ،)2124( وصحيح مسلم ح

روضة الطالبني  .3/145اموع  .1/689الثمر الداين . 2/314الفواكه الدواين  .293الفقهية، ص 
احمللى  .1/81كشاف القناع . 1/131املغين . 2/265مري املستوعب للسا. 1/191مغين احملتاج . 1/276
  .6/342نيل األوطار  .10/75
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باجلمال إال أم يولون الشرف أمهية كبرية، ويصرفون ) اجلزائريني(وعلى الرغم من اهتمام العرب 
والعفاف مطلوب عندهم، فضال عن ). اخليام الكبرية(من مسامع الفتيات كل كلمة نابية، خاصة لدى أهل 

  .سالمة البكارة
جند الفتيات املوسرات ختطنب يف سن الرابعة أو اخلامسة، وتزوجن يف سن لدى بقية القبائل، 

اخلامسة عشرة، أما الفتيات الفقريات فتخطنب يف سن أعلى، ولكن يف كل اخليام يكره الناس للفتاة اجلميلة 
  .فعلى قدر ازدياد مجاهلا خيافون عليها تدين مسعتها. أن يطول انتظارها اخلطاب

". املوامنني ترفد احلالب الـ فمها، ترفد ما رفدت أمها" :ة يف هذا االومن أمثاهلم الشائع
ويذكر املؤلف أنه مسع قصة أم تكرب ابنتها . عاما) 12(أو ) 10(ويعنون بذلك أهلية الفتاة للزواج يف سن 

  .1تقريبا ) 11(بإحدى عشرة سنة 
  ":أفكار العرب عن الزواج" الفصل الثالث عنوانه 

وأورد معاين . له بأمهية الزواج لدى املسلمني مع مقارنة بسيطة بالزواج يف النصرانيةبدأ املؤلف فص
بعض اآليات القرآنية حمرفة، ودون عزو لسورها، فضال عن بعض األحاديث املنسوبة للرسول صلى اهللا 

مه تناقضا ويف النهاية يصل ما يزع. أبدا) Messager(وال يسميه  (Prophet)) نيب(، إذ يسميه 2عليه وسلم
، حسب خط املؤلف، وهو (Mohamet)يف أقوال الشخص الواحد، أال وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وأن األغنياء يف الصحراء هم الوحيدون القادرون . يرى أن الكنيسة عادلة يف القول باختاذ زوجة واحدة
كثر حىت تكونا متعاونتني على العمل على هذا التعدد، أما الفقراء فيكتفون عادة بواحدة أو باثنتني على األ

ويذكر املؤلف أن التعدد يأيت تدرجييا عرب السنني، وأن بعض الشيوخ يطلقن بعض عجائزهم . املرتيل  الشاق
سنة ليتزوجوا بعض البنات يف اخلامسة عشرة من السن، مرددين ) 70(أو ) 60(الاليت بلغن من العمر 

  ".يقوي لعمر، وايقوي لبصر"أن الزواج مقولة تظهر هلم أا حكمة، جاء فيها 
مسألة تعدد ) ثنية احلد(يف قصة يوردها املؤلف؛ جاءت امرأة من اجلزائر العاصمة لتشتكي لقائد 

أنا مقتنع متاما يا سيديت، أنك لو عشت أياما قليلة فقط يف إحدى اخليام العربية، : "فأجاا. الزوجات
رأيك لتطليب بنفسك من زوجك أن يتزوج امرأة واحدة أخرى  كزوجة حمترم، فإنك لن تتأخري يف تغيري

إنك عندما جتدين نفسك وحيدة يف إعداد اخلضر، وإحضار املاء من املنبع، وحياكة الثياب، . على األقل
وحراسة قطيع الغنم، وتقدمي الشعري للخيل، وإعدادها للركوب، وإزالة عدة الركوب عنها، واالستعداد 

ام وإقامتها، عند ذلك ستتنازلني بإرادتك عن قناعتك، وتقبلني تقاسم الليايل مع امرأة لالرحتال، وفك اخلي
  ".تقامسك تعب النهار

ويأيت ببعض . ويأيت املؤلف ببعض احلكم الطبية يف ترك الزواج، ويف التزوج مما يؤمن به أهل البلد
وينسب . ولكن يف نص فرنسي حبثاألقوال املتداولة يف التحذير من املرأة عموما، ومن الزوجة خصوصا، 

ومن هذه . (Ben El Taleub)) علي بن أيب طالب(ولعله يقصد ) بن الطالب(هذه األقوال إىل العرب وإىل 
                                                 

1 Général DAUMAS, Ibid., p.13-17. 
  .ما هو صحيح، ومنها ما هو مكذوب، ومنها ما هو حمرف املعىن بالترمجة هااألحاديث اليت ذكرها؛ من  2



  279                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

األقال ما فيه توجيهات ملن يريد أن يتزوج، وكيف خيتار املرأة، وكيف يقيم حياته الزوجية، وينسب تلك 
، وجعفر )حكيم بدوي(، و)سيدي بن املختار(، و)الصادق بن(، و)سيدي عومار(األقوال إىل من يسميهم 

  ).وشاعر مشهور(، )النيب؛ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(، و)بن حممد
ويف قصة يوردها أن رجال أبيض اللحية من الشيب، التقى يف يوم من األيام، يف طريق سفره، امرأة 

ن مل تكوين متزوجة خطبتك ومنحتك لك كل ما إ: "مثرية على الرغم من أنه ال يظهر منها شيء فقال هلا
لكن يل أمر : "فقالت املرأة:"أما إذا كنت متزوجة فإين أسأل اهللا تعاىل الرمحة لك ولكل عائلتك . تطلبني

عند ذلك وىل " !إن شعري كله أبيض من الشيب: "قالت" .وما هو؟"فقال ". من املؤكد أنك ال حتبه
امسع يا هذا إين مل أبلغ : "وملا ابتعد قليال صاحت به املرأة". عر األبيضحقا إين ال أحب الش: "الرجل وقال

  ".العشرين بعد، لكين أكره الشعر األبيض مثلما تكرهه
وبعد إيراده كل هذه القصص واألمثال واحلكم واألشعار واألقوال يذكر املؤلف أن لن يتعجب 

وأنه لو حدث أن سحر املال أحد اآلباء، . ل النبيلعندما جيد الفتاة النبيلة يف الصحراء ال تتزوج إال الرج
فحاول إرغام ابنته على زواج ال يناسبها، فإن كل أفراد القبيلة سيقفون يف جهه، ولن تكون الفتاة إال آخر 

أما إذا استعانت عليه بالقاضي الشرعي أو بالقاضي املدين أو بالعدالة عموما فإا . من يقف يف وجهه
  .ستغلبه ال حمالة

جعفر بن (، و)احلجاج(، و)عبد امللك بن مروان(، و)املغرية(ويرجع املؤلف إىل االستشهاد بأقوال 
، وقول منسوب للنيب صلى اهللا )ملك العرب(، و)ملك الروم(، و)ملك الفرس(، و)حممد؛ قاضي مروان

كل هذا يف . عليه وسلم، وبعض احلكم العربية مقدمة للقارئ الغريب، وبعض القصص العربية القدمية
  .أوصاف املرأة املطلوبة للزواج من الناحية اخللقية واخللقية والدينية واالجتماعية والعائلية، واملالية وغريها

وعند النشوز حيق لزوجها أن يضرا، . وذكر أن على املرأة طاعة زوجها، واحلفاظ على أسراره
  .ثة أيام، فال حيق له أن جيربها على مرافقتهوأن يهجرها يف الفراش، ولكن عندما يسافر سفرا أطول من ثال

وقد صرح املؤلف أنه أراد أن يطلع القارئ الغريب على طريقة تفكري األهايل يف هذا املوضوع 
ويف أحيان . االجتماعي، ويعتذر إليهم بني احلني واآلخر على أن بعض ما يورده قد يكون صادما ملشاعرهم

يوجد لدى الغربيني أو لدى الكنيسة أو يف النصرانية مما خيالف  أخرى يقارن ما يقدمه من معطيات مبا
  1.معتقدات وأفكار وعادات األهايل

  ":حفالت الزفاف"الفصل الرابع عنوانه 
  .حترص بعض القبائل على املصاهرة من أخرى حىت تعقد معها حتالفات يف احلروب

أما إذا كانت . ملهمة إىل والديهاعندما يرغب أحد الشباب يف التزوج من فتاة ما، يرسل صديقه با
من مرافقيه على اخليل إىل رئيس ) 7(الفتاة معروفة جبماهلا ونسبها وماهلا، فإن والد الفىت يذهب رفقة سبعة 

وحىت تنجح الطلبة فالبد هلذا األب من أن يقدم ". مرحبا بيكم:" وهنا يرحب م قائال . قبيلة تلك الفتاة

                                                 
1 Général DAUMAS, Ibid., p.19-31.  
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دورو أسباين، حىت يضمن وساطة ) 40(وخلخال وأربعني ) مقياس(يف سوار  هدايا لرئيس القبيلة تتمثل
  .وعندما يكون هذا الرئيس قادر فإنه يرفض اهلدية. رئيس القبيلة

كتاب سيدي عبد (ولكن عندما يكون قادرا على الشفاعة احلسنة فإنه يقبل اهلدية ويقسم على 
وهكذا . ويتجه اجلمع كله إىل والد الفتاة املقصودة بأنه سيمضي يف املهمة، مث يركب معهم اخليل، 1)اهللا

يستقبلوم ويقدمون هلم الطعام، وهكذا خيتلي رئيس القبيلة بوالدي الفتاة ويقنعهم بأن اخلاطب من خيمة 
أنت أبوها وعمها وخاهلا : كبرية، وأم سند للقبيلة يف كل األحوال، فيقول والد الفتاة حسب العرف

  .بني يديك، فافعل ا ما شئت ووكيلها، وإن حلييت
عند ذاك يطمئنه رئيس القبيلة أن ابنته لن تطحن القمح، ولن تذهب إىل الغابة جللب احلطب، وال 

، وستكون هلا حلي (Djahafa)) اجلحافة(إىل النبع لتأيت باملاء، ولكنها سيكون هلا خادم وخادمة من السود 
بعدها يعود رئيس القبيلة إىل والد اخلاطب ليطمئنه بأن . وأموال كثرية، فاطلبا ما شئتما هلا من صداق

  .األمور جتري على أحسن ما يرام، ويطلب منهم العودة يف ظرف أسبوع، بعد التشاور
وبعد ذلك . لتؤكد الرغبة السابقة وطلب اخلطوبة) املرابطني(بعد انتهاء األسبوع تأيت جمموعة من 

وهي زيارة . اليت هن والدة اخلاطب وأخواته وجداته وبعض قريباتهبأربعة أيام يأيت دور جمموعة النساء ال
  .تعارف وحث على إمتام األمر يف أقرب اآلجال

يذهب رئيس القبيلة عندها إىل والد الفتاة ويذكر له أن هذا اخلاطب وجمموعته يأتون إليهم كل 
لهم تعلف الشعري، وأن وأن خي. ، وذبح اخلراف، وتقدمي الزبدة)الكسكسي(حني فيستقبلوم بطعام 

والبد من توقيف هذه اخلسائر، وإاء األمر بتسريح الفتاة ألا لن تركب خيال . االستهالك يف تصاعد
  ".فزوجها يف القبيلة اخلاطبة حىت تربح صداقتها. " للقتال مع القبيلة، ولن تستعمل السالح للدفاع عنها

ب، فيطمئنهن، ويطلب منهن عودة سريعة إلاء ويرجع رئيس القبيلة إىل النسوة املمثالت للخاط
  .األمر

وعندها يتم . بعدها يأيت القاضي ومعه شيخ مرفوقني بوالدي اخلاطب وببعض أصدقاء العائلة
وهنا حيدد املهر . التشاور يف شأن كل كبرية وصغرية، خاصة إذا تعلق األمر باملال أو الوالدة أو التعليم

  .ةبدقة، حسب حالة الزوج املالي
  ):اخليام الكبرية(وهذا نوع واحد من املهور الشائعة يف أهل 

                                                 
رواه . "من كان حالفا، فليحلف باهللا أو ليصمت أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم،: "ي الصحيحيف احلديث النبو 1

 .من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ،)يف صحيحه( ومسلم. )كتاب األميان والنذور من صحيحهيف (البخاري 
ن، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري يف جامعه يف كتاب النذور واألميا(ورواه الترمذي  .رواه أبو داود يف سننهو

 باب التشديد يف احللف بغري اهللا يف سننه يف(وأخرجه النسائي  .هذا حديث حسن صحيح: وقال، )اهللا
) املوطأ(ورواه مالك يف . )كتاب الكفارات، باب من حلف له باهللا فلريضسننه يف  يف(ورواه ابن ماجه  .)تعاىل

وللحديث ". من طريق عكرمة) مصنف ابن أيب شيبة(ووقع يف "): الفتح(ظ يف وقال احلاف. عن نافع عن ابن عمر
  .وبناء على هذا، ال جيوز القسم بغري اهللا تعاىل...شواهد كثرية
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  (Douros)دورو ) 300(أو ثالمثائة ) 200(مائتان  –أ 
    .ثالثة مجال وناقة –ب 
  .مائة نعجة –ج 
  .خيمة جيدة –د 

  )املغريب(عشرون جلدا من نوع الفياليل  - هـ 
  ).املڤطع(وفة بـاملعر (Cotonnade)ثالثة أو أربعة قطع من القطنيات  –و 
  .حزامني من حرير –ز 
  .(Guergue)) ڤرڤ(اجللد الفياليل املغريب، املعروفة باسم  (Bottes)زوجان من سوقاءات  –ح 
  .محراوان مصبوغتان بلون مغاير) حايك(مالءتان  –ط 
  . (Melhfa)ملحفتان قطنيتان صاحلتان للستر اخلارجي  –ي 
  .منديالن –ك 
 .ح للسريرفراش أو مرتبة تصل -ل 

  .زرايب أو أبسطة عادية -م  
  .عدة وسادات جيدة –ن 
  .زوجان من اخلالخل ؛ أحدمها لألم واآلخر للبنت –س 
  زوجان من األساور –ع 
  .، مزينان بالعقيق)احلايك(إبزميان لشد اجللباب  –ف 
  )بزمية القرزي(إبزميا عنق  –ص 
  .مرآة مناسبة –ق 
  ).أونايس(املعروفة باسم  (Corail)لعقيق زوجان من األقراط املرصعة با –ر 
  .خامتان من ذهب أو فضة –ش 
  .دورو) 20(حبات عقيق مبقدار عشرين  –ت 
  .خادمان أسودان –ث 

بعدها تدون بعض شروط والدي العروس، حسب األمزجة، واملناطق، واحلاالت، ومنها هذا 
ال يصح لزوجها أن يتزوج عليها، فإن إن الزوجة لن تغادر مقر والديها، ولن تضرب أبدا، و: " الشرط

  ".أخل بأحد هذه الشروط فهي طالق
، وال تظهر فيه املخطوبة، بل ميثلها )ار ملالك(بعد كل هذا تبدأ حفلة الزفاف اليت يسموا 

ويرمي الناس البارود . عند اخلامتة 1ويتم العقد على يد القاضي، الذي يرفع يديه بقراءة الفاحتة. والداها
  .حتهم، وتزغرد النسوةبأسل

                                                 
  .قراءة الفاحتة ال عالقة هلا بعقود الزواج، وهي عادة دون أساس شرعي  1
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يرسل اخلاطب، عندها على عائلة خمطوبته بعض الكباش، والقمح، والدجاج، والزبدة، والفواكه 
  .دف العرس الصغري الذي يقام يف بيت الزوجة

؛ إذ تذهب نساء اخلاطب، أخواته وأمه )ليلة احلنا(بعد مثانية أو عشرة أيام من اخلطبة تأيت حفلة 
خمطوبة، مع الرجال وفرقة من املوسيقيني، فتزين بعض النسوة يدي العروس ورجليها  وقريباته، إىل بيت

، وحتت كل قدم من قدميها قطعة فضية، )السلطاين(باحلناء، وتضع يف كل يد من يديها قطعة ذهبية من 
أة وتعلق علي جبينها خامتا من ذهب، واهلدف الذي ترمز إليه كل هذه املمارسات هو أن تكون هذه املر

هذا كله مع تواصل احلفلة اليت ترمز إىل الرغبة . حمبوبة على هذه األرض مثلما حيب الناس الذهب والفضة
  .يف تواصل سعادة هذه املرأة طيلة حياا

؛ وفيه يرسل اخلاطب إىل أهل زوجته الطعام، وإىل العروس األلبسة، )ار الرفود(يأيت بعد ذلك 
واألقمصة، واألثواب املطرزة، والبابوجات، واحللي واألقراط، واخلواتيم،  مثل األحزمة، واملناديل احلرير،

واألساور، واخلالخل، فضال عن املهر املتفق عليهوحيمل كل هذه التجهيزات عشرة أو إثىن عشر رجال من 
سمح أقارب اخلاطب إىل والد العروس الذي يقابلهم مبثلها إن كان موسرا، ولن يعد املهر يف هذا اليوم ، وي

وبعد أن يتم هذا يرسل اخلاطب . يف بعض األحيان للخاطب أن يقدم املهر بعد هذا اليوم مبدة متفق عليها
  .أمه وأخواته وقريباته إىل بيت الزوجة إلخراجها من بيت أبيها إىل بيت زوجها

ليضعها عند االنتقال ا إىل بيت زوجها، يركب فرسان القبيلتني اخليل، وحيمل والد العروس ابنته 
، ومتنح (Atouche)) لعطوش(على ناقة جيدة فوق الكرسي املخصص لذلك على ظهر هذه الناقة، وامسه 

وعندها . وهي اهلدايا اخلاصة ذا املقام. دورو) 50(أو ) 40(هلا خادمة سوداء، وحلي بقيمة أربعني 
ز غلى تدافع الرغبة يف عدم إخراج يلعب فرسان القبيلة ألعابا تشبه ألعاب املدافعة مع الضرب بالبارود لترم

  .العروس من بيت أبيها، والرغبة يف إخراجها
، ومن هذه األلعاب أن الفرسان )بركة العاقبة(، أي ) باروك اجلرة(وتسمى هذه األلعاب بـ

حىت إذا وصلوا على مقربة منه مبقدار عشرين ) العطاطيش(يركضون خبيلهم يف اجتاه مقابل ملوكب العروس 
طلقوا نريان البارود من أسلحتهم، مرة واحدة يف اجتاه أعلى رأس العروس، وهذه األلعاب ال ختلو من مترا، أ

خطورة ، لكنها ترمز إىل تعويد املرأة على البارود، وإىل املعركة احلقيقية اليت هي مدعوة إىل خوضها، 
يدعون هلم باخلري والربكة، و (Marabout)ويستمر املوكب مدة من الزمن، مث يتوقف، ليتقدم بعض األئمة 

ويؤكدون على أخوة القبيلتني يف السراء والضراء، إا ائة املطاف اليت يرتل الناس فيها، ويأخذون العروس 
إىل خيمة زوجها، مث يذهبون إىل منازهلم، لكن العريس غائب عن الساحة واملشهد، وفق ما يدعوه إليه 

  .العرف
  [...].ليال، حسب فصول السنة، يأيت موكب العريس وعلى الساعة الثامنة أو التاسعة

  .وقد اجتزأنا ذا املقطع حىت ال نطيل
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  :عادات الزواجفي مأثورات الشفوية نموذج من ال - 2-3

  : جاء فيها". غناء العروسة"هذه قصيدة أوردا الة األفريقية حتت عنوان 
  

    أما مشيت يا رجلي وخلفت من غبار  
    لدار  سالمنا على موىل ا

    سالمنا على الوثول  
    سالمنا على باب احلوش  
     شعلوا املصباح والزيت من البطلة  
     الال العروسة بنت الدوادي  
    يا الال العروسة يا حنيشت الطريق  
    قول ألم العريس جتبد ما خبات  

ات  قول ألم العريس جتبد ما خب    
  

  جابوها حبايب ذ البيزان ذ عقار    
  حباب الال يلهطوا بالنار    
  حباب الال الكل افحول    
  حباب الال رافدين الكبوس    
  حباب الال دالدهب شعالة    
  خلينا أبوها يبكب وينادي    
  أم العيون الكحل واحلاجب رقيق    
  لي جاتلجتبد البزامي للعروسة ا    
  لي جاتلجتبد احملارم للعروسة ا    
  

  
  
  :بيين والجزائريين في المجتمع الجزائريالزواج المختلط بين األور - 2-4

الزواج املختلط "  1يف آخر جملد من جملدات الة  (G. H. Bousquet)) ج هـ بوسكي(كتب 
سنة، وعرب عن الزواج بلفظ ) 19(وسبق أن كتب يف املوضوع نفسه منذ " يف املصحة املدنية اجلزائرية

دمج اجلدولني يف جدول واحد، مع ترتيب جديد يسهل  ، ولذلك أردنا2يف الة نفسها (Union)" احتاد"
  : عملية الدمج، كاآليت

  

                                                 
1 G. H. BOUSQUET, Les Mariages Mixtes À L'état Civil D'alger, Vol.106, N° 471, 2ème trimestre 

1962, p 190 – 193. 
2 - G.H. BOUSQUET, Les Unions Mixtes À L'état Civil D'alger, Vol.106, N° 471, 2ème trimèstre 

1943, p 273 – 278. 
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  يوضح أنواع الزواج املختلط يف اجلزائر العاصمة): 4-2(اجلدول رقم 
  

نوع   
  الزواج

  
  
  
  

  السنة

  Σ  الزوج مسلمة والزوجة أوربية  الزواج أوريب والزوجة مسلمة
  ت ج

Σ  
عقود 

الزواج 
يف 

  العاصمة
أصل 
أحد 

وجني الز
من زواج 

  خمتلط

أصل 
الزوجني من 
زواج غري 

  خمتلط

أصل أحد   ت ج
الزوجني من 
  زواج خمتلط

أصل 
الزوجني من 
زواج غري 

  خمتلط

      ت ج

1936  /  09  09  /  10  10  19  1526  
1937  /  07  07  /  15  15  22  1627  
1938  /  07  07  /  15  15  22  1614  
1939  /  18  18  /  16  16  34  1969  
1940  /  15  15  /  22  22  37  1632  
1941  /  02  02  /  05  05  07  1857  
1942  /  03  03  /  07  07  10  1700  
1950  07  03  10  10  04  14  24    
1951  09  01  10  13  01  14  24    
1952  04  02  06  13  02  15  21    
1953  03  00  03  04  02  06  09    
1954  01  06  07  04  02  06  13    
1955  06  02  08  11  01  12  20    
1956  05  01  06  14  05  19  24    
1957  07  01  08  08  01  09  17    
1958  21  00  21  07  01  08  29    
1959  06  00  06  03  00  03  09    
1960  05  00  05  02  01  03  08    
Σ  74  77  151  89  110  199  350    
  

  : على جدوله األول بأن) بوسكي(يعلق 
سواء اتصلت أم يقصد به عالقة زواج رمسية، ) االحتاد(الزواج الذي يتحدث عنه باسم  - 

  ).31/10/1942(و ) 1/1/1963) (بني(حالة ) 13000(انفصلت، وهي 
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يذكر االحكام الفقهية املتعلقة بزواج املسلم نادرة يف اجلزائر على عكس احلال يف املغرب  - 
  .وأندونيسيا
غري مذكورة يف البلدبات  -دون عقد شرعي وال مدين –يذكر أن حاالت الزواج العريف  - 

، ويذكر أن أحد الباحثني نشر بعض عقود الزواج املؤقت اليت حدثت يف تونس، وصادقت عليها باجلزائر
  .السلطات الفرنسية

يذكر أن اإلحصاءات املتعلقة بالزواج املختلط يف اجلزائر أثناء سنوات االحتالل األوىل قد مجعها  - 
  "ث سنوات يف غرب مشال إفريقياثال"بعنوان  1ونشرها يف كتاب صدر بأملانيا) مالتزان(باحث آخر هو 

مل يتعرف على ديانة األهايل إال من خالل األمساء واأللقاب ألن البلدية ال تسجي االنتماء الديين  - 
  .للزوجني

اليت توجد قرب العاصمة، وأجرى  (Maison Carrée)اليت يسميها ) األعراش(ذهب إىل بلدية  - 
عقد ) 26(عقد زواج منها ) 553(فوجد فيها  )31/10/1942(إىل ) 1/1/1936(البحث نفسه من 

  .عقد زواج أفراد من منطقة القبائل متنصرين) 14(زواج خمتلط، منها 
شهدتا ارتفاعا يف نسبة الزواج املختلط وعزى ) 1940(و ) 1939(الحظ الباحث أن سنيت  - 

  .من األهايل ذلك إىل رغبة األوربية يف تسوية وضعهم غري املستقر يف اجلزائر، ولذلك تزوجوا
ستكون القراءة خاطئة للجدول إذا بنينا التحليل على أمساء اجلزائريني، فهل األهايل بالضرورة  - 

مسلمون؟ وهل كل من حيمل امسا مسلما معناه أنه مسلم؟ وذلك ما انتبه إليه الباحث عندما أجرى حبثه 
األمساء مل يكونوا مسلمني بل هم من  القدمي الثاين يف بلدية األعراش، واكتشف أن جمموعة من حاملي هذه

على أيدي اآلباء البيض، بل كل الزجيات املختلطة يف بلدية األعراش متت ) املسحية(الذين اعتنقوا النصرانية 
بني نصارى، جلهم من منطقة القبائل، واثنان من العطّاف، جاء م اآلباء البيض إىل هناك، وقد ذكر 

ثا عن ظاهرة األهلي الذين اعتنقوا النصرانية على أيدي اآلباء البيض، أجرى حب 2الباحث أن أحد طلبته
  .وذكر الباحث كل األمساء املسلمة الواردة يف السجالت

من ) خمتلط من خمتلط(عرف الباحث الزجيات اليت أصل أحد الزوجني فيها من زواج خمتلط أي  - 
وهكذا، ومن هذه األمساء اليت ) Joseph Ali Kاسم مسلم (ابنه مسلم ) Odette Kاسم مسلم (خالل أمساء 

املدعوة ...حليمة بنت) (Benoitحممد بن عبد القادر املدعو ) (لوي فرانسوا حممد بن ليون بن علي(ذكرها 
Jeanne ( زوجة) خبتةRabel(جوليات عبد القادر بنت جان عبد ،) (...مارغريت عليوش بنت مصطفى( ،

  ).مواطنون فرنسيون(م وأ (Naturalisée)وقال إم متجنسون 
أي يهود ) !) (اسرائيليني(ذكر الباحث أن احد الناس حدثه عن وقوع زواج خمتلط بني  - 

  .ومسلمني يف قسنطينة

                                                 
1 MATZAN, Drei Jahre In N-W Africa, Leipzig, 2ème ed., 1868, p251. 
2 R.Q. TIAUETE, Une Experience De Petite Colonisation Indigène, Alger,1936. 
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 Yamina)يف العاصمة ) ميينة مكرازي(وجد الباحث حالة زواج مسلم بيهودية امسها  - 

Mekrazi)  1940(عام.(  
نسيات املتزوجني، وهكذا ال نستطيع أن نعرف أهم ذكر أن البلدية ال تذكر يف سجالا ج - 
وتعبريه هذا يوحي  (Métropolitains)أم غريهم من اإليطاليني واألسبان  (Autochtones)فرنسيون 

يف إحصائه ) مسلم(ولذلك استعمل هذا املصطلح بدل  (Indigènes)) األهايل(مبركب نقص جتاه مصطلح 
فسه، وهكذا صار لديه نوعان من األصالء يف البلد وقال إن املعىن ن) 1960(الثاين عام 

(Indigènes=Musluman)  و(Autochtone=Chrétien)  وذكر أن بعض بين قومه يف اجلزائر ال يتحملون
  .ألا تفهمهم أم دخالء على البلد وليسوا من بنيها (Indigènes)مساع مصطلح 

اط الفئات االجتماعية الدنيا اكتشف الباحث أن هذا الزواج املختلط جيري يف أوس - 
وقد عرف ذلك من خالل ما تكتبه البلدية عن وظائف املتعاقدين، يف عقود الزواج، ومل ) األعراش(بـ

حداد وجنار، بائع يف : يشد عن هذه الفئات سوى حالتان، وقد ذكر وظائف كثرية يف هذا اال، مثل
ركيب، ميكانيكي، بائع خردة، مراقب أمان، وهي الدكان، عامل مبزرعة، موظف صغري يف الربيد، عامل ت

جندي، عامل طالء، بستاين،  كهربائي، مسكري، : وظائف األزواج األوربيني، أما األوربيون فوظائفهم
  .جباس، عون بيع، عامل يومي، طباخ، بناء، عامل خمزن، سائق،  موزع مشروبات، بائع خشب

يف اجلزائر يف القرون املقبلة لن يتم إال من خالل  يرى الباحث أن انصهار املسلمني باألوربيني - 
  .الفئات االجتماعية الدنيا، وليس من خالل اهليئات العليا للبالد

يف حبثه أنه جيب إعادة دراسة هذه الظاهرة بعد قرابة ) 1943(مما حريين أن الباحث ذكر سنة  - 
  .ملعرفة نتائجها) سنة 50(نصف قرن 

دون أن ينسى أو ينشغل أو يشرد، مما يربهن على استقرار ) 1960(دراسة عام وها هو يقوم بنفسه ذه ال
  .الباحث األوريب يف اجلزائر زمن االحتالل

بقي يطرح ما جيده من ) 1960- 50(عندما جاء الباحث إىل التعليق على اإلحصاءات الثانية  - 
الذي تبناه ) حممد هـ(، مثل حالة إشكاالت، مثل حالة أطفال األهايل املسلمني الذين يتبناهم األوربيون

ويذكر الباحث أنه يعرف ) كلوديت(هذا اسبانية أيضا امسها ) حممد(أوريب ذي أصول اسبانية وتزوج 
 avec excellent(شخصيا حاالت تبين األوربيني ألطفال من األهايل مع احلصول على نتائج ممتازة 

résultats) تبناها أحد األوربيني وتزوجت بأوريب،  وهناك حالة زوجة من األهايل كان قد.  
بقيت ظاهرة الزواج املختلط بني أهايل ذوي أمساء نصرانية مستمرة يف اإلحصاء الثاين مثل  - 

  ).Rénéروين خ بن أمحد (
أمساء األطفال الناجتني عن هذا التزاوج املختلط تكون أمساء خمتلطة هي األخرى، ولكن عندما ال  - 

  .الغلبة لالسم األوريب، وليس هذا جماال للحديث عن هذا املوضوع تكون أمساء خمتلطة فإن
أرجعها الباحث إىل األحداث السياسية اليت ) 1958(ارتفاع نسبة الزواج املختلط يف عام  - 
  ).ماي 13(وقعت يف 
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اكتشف الباحث أن أحد األهايل يعمل مكلفا بالدروس يف كلية القانون قد تزوج طالبة يف  - 
  .ون، وأجرى العقد يف اجلزائرجامعة الصورب

حرفيون،  موظفون، عسكريون، غري : مهن األزواج األوربيني يف اإلحصاء الثاين كانت كاآليت - 
فرنسيني، سائقون، موظفون صغار، نوادل يف املقاهي، وأستاذ يف ثانوية، وقد اكتشف من بينهم هولنديا 

  .وأملانيا
زوجت ابنة أحد املستوطنني، مسري مزرعة، صاحب أستاذ يف ثانوية، ت: مهن األزواج األهلي - 

  .مطبعة، ومصور، وهي مهن أعلى من مهن األوربيني حسب ما يرى الباحث
كانت متواضعة جدا، لكن كانت بينهن مديرة مدرسة،  وطالبة : مهن الزوجات األوربيات - 

  ).غري طالبة السوربون(
األوربيات، فكثري منهن راقنات على  مهن الزوجات من األهايل كانت مرتفعة عن مستوى مهن - 

  .اآللة، وعدة ممرضات، ورسامة، ومولدة، وطالبة
) عائشة ك(حماسب رئيس، تزوج ) ج كوهن(حالة يهوديني تزوجا مسلمتني ؛ أحدمها  - 

وهو زواج تنهي عنه الديانتان معا، وهو زواج تنظر ) فاطمة م(مصور تزوج ) أ كوهن بكري(املمرضة، و 
لزوجة عادة بعني االحتقار، حسب ما يرى الباحث، وذكر الباحث أن زواج اليهودي بأوربية إليه عائلة ا

  ).1943(كانت حالة نادرة يف اجلزائر، وصارت أندر ابتداء من عام 
وجد الباحث بعض احلاالت اليت يذكر أصحاا أن سكنهم مشترك وأن حفلة الزفاف ستكون  - 

   (Concubinage).  أا حاالت زواج عريف سابقيف البيت نفسه، حسب الوثائق،  وشك يف
يتوقع الباحث أن جو التفتح الذي تشهده نساء األهايل وبنام سيدفعهن على التعرف أكثر  - 

  .على شبان من األوربيني، وهكذا تنتشر حاالت الزواج املختلط أكثر وأكثر
قود الزواج املختلط هذه، إا حالة طالق واحدة الحظها الباحث يف خانة الطالق املكتوبة يف ع - 

  ).حممد م(فتزوجت  àحممد س (اليت طلقها  (Eygéne P…Sky)حالة الروسية 
  

 
  :بعض طريق الحزن في المجتمع الجزائريالوفاة و - 2-5

عن ) بربروجي(أوردت الة األفريقية حديث عن املوت يف اتمع اجلزائري؛ من ذلك ما كتب 
) دي فو(أما . 2"مكان وفاته"يف حبثه عن ) دي غرامون(، وتساءل 1"موت مؤسس اجلزائر عروج بربروس"

  .3"وفاة الباشا حممد خوجة"فقد كتب عن 
  .2وغريها 1شخصيات أوربية تعيش مستوطنة يف اجلزائر عنأما بقية حديث املوت فكان 

                                                 
1 BERBRUGGER (A.), La mort du fondateur de la régence d'Alger [ Aroudj ], Rev. Afr., IV, 

1859-1860, p. 25. 
2 GRAMMONT (H.-D. DE), Quel est le lieu de la mort d'Aroud'j Barberousse? Rev. Afr., XXII, 

1878, p. 388. 
3 DEVOULX (Albert), Mort du pacha Mehammed Khodja en 1754, Rev. Afr., XVI, 1872, p. 321. 
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ت نشروقد . "نداب على امليت"قصيدة من خالل املتعلقة بالوفاة من العادات  اهنا نوعندرس و
سوى تدعيما وترسيما للهجات احمللية على هلا الة األفريقية هذه القصيدة اليت لست أرى يف نشرها 

وها هي . حساب العربية، وترسيخا للجاهليات على حساب اإلسالم، من خالل السكوت اإلقراري
  :القصيدة اليت طفحت بالنياحة

  
  ياويليا يا ويليا يا ويليا  1
  اخلاليا ياذ فالن بو القجوج   2
  ياويليا يا ويليا يا ويليا  3
  واين ذ فالن واين أخوكم يا لبنات  4
  السربة املعدية تقرعوا على د مازالوا  5
  تقرعوا يلحق ذفالن البارود تندا له  6
  حلق ذ الراعي ما يرعى والبقرة ما ترعا شي الدردار  7
  يا ذ فالن الباي خرج للدوار  8
  أنا قليب ذ الطوبة  9
  ندب على فالن خال املراة خمطوبةي  10
  أنا قليب ميتلي كيف الربمة وردالة  11
  ايل مليح دخل للقرب والفايح صاب الدالة  12
  ياويليا يا ويليا يا ويليا  13
  يا ذ فالن فراخ الباز خال بيته  14
  قوم قوم ملاش اداك النوم  15
  اتكلم كلمة شرعية باش يروح هذا القوم   16
  لزنقة يربق عينه ذ املصباحفالن يف ا  17
  القطوشة تفي راسه تدفق بالطيب والريح  18
  القمر يا عني الشمس صبحت اليوم مريضة  19
  انه بوا على فالن من حيضر يف العيظة  20
  القمر يا عني الشمس يف السما يتراقص  21
  فالن وصاحبه يف القرب يتوانس  22
  أنا قليب يتملى من الطيب وعود احللق  23

                                                                                                                                                    
1 DEVOULX (Albert), Mort de Henri Cotelle (+ 1857), Rev. Afr., 1, 1856, p. 474. DEVOULX 

(Albert), Un médecin [Jérôme Robert, d'Oriole] condamné à mort pour avoir laissé mourir 
son malade [Alger, 1697], Rev. Afr., XVI, 1872, p. 471. 

2 POINSSOT (L.), La mort de Sanson Napoléon à Tabarca, Rev. Afr., 68, 1927, p. 254-257. 



  289                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

  اندبلوا على فالن الشيخ قاعد وحده  24
  أنا قليب يتملى من الطيب واسكنجري  25
  اندبوا على فالن الشيخ قاعد حمري  26
  امسعوا النمرة تزهر وتكسر يف عوادها  27
  اندبوا على فالن ماجاشي صيادها  28
  حلق الراعي ما يرعاشي والبقرة ما ترعى سلة  29
  على الرتلة  اندبلوا على فالن الباي حط  30
  ياويليا يا ويليا يا ويليا   31

  
  

  :المجتمع النسوي - 2-6

حبوثا عن املرأة اجلزائرية خصوصا، وعن املرأة عموما، إذ جندها قد  )الة األفريقية(نشر كتاب 
، دعمته بترمجة 1كتبت خصيصا يف العناوين، عن املرأة القبائلية دون غريها من نساء األعراق األخرى

أا تترجم من صورة املرأة يف اتمع اجلزائري؛ ومن جهة جند . 2)عائشة البجائية(اية شاعرة من جب
اللة "نشرت الة حبوثا عن ، إذ 3)الال مغنية(لشخصية دينية أو شعوذية أو أسطورية يسميها الناس 

أة اجلزائرية؛ فنجد أما البحوث اليت اعتنت عناوينها بنشاطات املر. 5"الال مغنية"، وعن آثار وادي 4"مغنية
  .6إحدى كاتبات الة األفريقية قد اهتمت بالفنون النسوية اجلزائرية

احلب العذري عند "، وعن 7"عشاق معروفني من التاريخ؛ عروة وعفراء"وكتبت الة عن 
ووسعت الدائرة بعد ذلك لتشمل  .10"املرأة العربية"، وعن 9"أسطورة ابنة اخلس"، وعن 8"العرب

  .1العربية، واملرأة 12نساء تونس، و11)عائشة بنت طلحة(صحابية 

                                                 
1 DEVULDER (M.), Rituel magique des femmes kabyles (Tribu des Ouadhias, Grande Kabylie), 

Rev. Afr., 101, 1957, p. 299 
2 CHERBONNEAU (A.), Aicha, poète de Bougie au vie siècle de l'hégire, Rev. Afr., IV, 1859-

1860, p. 34. 
3 FEY (Léon) et A. B. [BERBRUGGER (A.)], Épigraphie de Lella-Mar'nia, Rev. Afr., III, 1858, p. 

173. 
4 BERBRUGGER (A.), Lella-Mar'nia, Rev. Afr., II, 1858, p. 1 
5 BERBRUGGER (A.), Les ruines d'Oppidum novum, à Duperré, la Khadra du Dr Shaw (vallée du 

Chélif) , Rev. Afr., III, 1858, p. 95. 
6 Marguerite A. BEL, Les Arts indigènes féminins en Algérie (P. Horluc), Rev. Afr., 85, 1941, 

Comptes rendus, p. 266 
7 GORGUOS (A.), Amants célèbres de l'histoire arabe, Oroua et Afra, Rev. Afr., II, 1858, p. 55. 
8 DAUMAS (Général), La civilité puérile et honnête chez les Arabes, Rev. Afr., II, 1858, p. 157. 
9 BASSET (René), La légende de Bent el-Khass, Rev. Afr., XLIX, 1905, p. 18 à 34. 
10 DAUMAS. – La femme arabe, Rev. Af., 56, 1912, p. V-VIII et 1-155.  
11 GORGUOS (A.), Les femmes arabes des premiers temps du califat. Aicha, fille de Telha, Rev. 

Afr., II, 1858, p. 471. 
12 MONTÉTY (H. de): Femmes de Tunisie (R. Le Tourneau), Rev. Afr., 103, 1959, p. 

380 
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  يبني املرأة اجلزائرية يف حميط نسوي من التاريخ): 6-2(اجلدول رقم 

  
 %  ت ك  ت ج  النساء املذكورات يف الة األفريقية

    2  كليوبطرة سليين   نساء جزائريات يف اجلزائر
  
3  

0,08 
 

  1  عائشة شاعرة جباية 

 Lieutenant Minette de St-MARTIN  1  1  0,02  يف اجلزائر نساء مستوطنات

  
  نساء عربيات غري جزائريات 

   

    1  )صحابية(عائشة بنت طلحة  
  
3  

  
  

  1  )أديبة مصرية(سهري القلماوي   0,08

  1 )شخصية عربية خيالية(بنت اخلس  

∑  7  0,19 

  
تتميز هذه الشخصيات بغياا عن كثري ة؛ فإا أما اجلزائرية اليت ذكرا الة ضمن متوا الداخلي

  .من كتب التراجم، إن مل نقل عن كل كتب التراجم اليت نعرفها
  
  : الالّ خضرة .1- 2-6

) جبل بوكحيل(نقال عن روايات شفوية من منطقة  (Arnaud)) آرنو(يذكر املترجم العسكري   
ذي يرأس فرقة صوفية شبيهة ال) سيدي عامر بوصرة(القريب من اجللفة، أن هذه املرأة هي ابنة 

أحدى عشرة سنة يف كهف ) الال خضرة(وتوجد قبة على قربه يف ضواحي عنابة، لقد بقيت ) العيساوة(بـ
يقع يف اجلهة الشرقية من جبل بوكحيل، يف عبادة صوفية، وكان يطعمها األولياء الذين ) خلوة ميمونة(امسه 

  .2ن املاعز اجلبليكانوا يتشكلون من صورة األروية اليت هي نوع م
  

  :ميمونة صاحبة خلوة جبل بوكحيل .2- 2-6

مسيت عليها خلوة داخل مغارة عميقة تقع شرق جبل بوكحيل القريب من اجللفة، وتقول 
، أن خمرج تلك املغارة يقع يف أعلى (Arnaud)) آرنو(الروايات الشفوية هناك، حسب املترجم العسكري 

تقطع اجلبل بطوله من أسفل إىل أعلى، ويروى أا كانت قد  أواخر قمة غربية من اجلبل، أي أن املغارة
، حىت )تاعظيمت(حفرها صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثناء الفتوحات، بعد ازامهم يف معركة 

ال يالحقهم الرومان، ومنذ ذلك الوقت اعتقد الناس أن األولياء يسكنوا، ومل يكن أحد منهم جيرؤ على 
                                                                                                                                                    
1 DAUMAS, La femme arabe, Rev. Afr., 56, 1912, p. v-viii et 1-155.  
2 ARNAUD, Exploration du Djebel Boukahil, in RA, Vol.6 Année 1862, N° 34, Juillet 1862, p268. 
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 الطرق الصوفية يشدون الرحال إليها كل سنة، ) إخوان(دف الفضول، وبعد ذلك صار استكشافها
ويذحبون عندها اهلدايا والقرابني، ويقيمون عندها ثالثة أيام بلياليها، ويصلون هناك حبيث حيضر كل واحد 

  .منهم حصريته ليصلي عليها، مث يتركها هناك، وال يرجع ا
  
  :1أم يوسف .3- 2-6

دانيال (حسب الباحث املوسيقي ) يوسف بن اخلراية(وسيقار اليهودي اجلزائري نسب إليها ابنها امل
ومل يقدم معلومات عن هذه املرأة بل قال ابنها أنه أكرب مطلوب إلقامة  (Daniel Salvador)) سلفادور

ن احلفالت، وأنه من اجلزائر العاصمة، وأن العرب يتسابقون يف حضور احلفالت اليت يقيمها، وأم يعربو
عن احتقارهم لليهود بنبزه ذا االسم، وقال إن يوسف هذا هو الذي أشرف على احلفلة العربية اليت 

  .2أقيمت يف اجلزائر الستقبال اإلمرباطور، وبذلك كان رئيس املوسيقيني
  
  : الال الرؤيا .4- 2-6

قليلة أن هلا قربا بين عليه مسجد أشبه بالقبة، وله منارة  (Ch.Brosslard)) بروسالر. س(يذكر 
، وبقيت فيه )م18ق(االرتفاع، يف حارة الرماة بتلمسان، ويبدو أن بناءه قدمي جدا، ولكنه رمم يف اية 

  .آثار من البناء القدمي
بثالثة أو أربعة قرون، أي أا عاشت يف حدود ) م19ق(أا عاشت قبل ) بروسالر(ويقدر   

  .وبعده) م1492عام (واستنتج أن ذلك كان قبيل سقوط األندلس ) م16، ق15ق(
عرف عن هذه املرأة أا كانت تعرب الرؤيا، وخترب عن املستقبل، وتعاجل األمراض، وكانت صاحلة   

  .باملفهوم الصويف، وصار الناس يزورون قربها طلبا للشفاء من كثري من األمراض
البئر  حفرت يف مسجد ضرحيها بئر يستقي منها اجلريان هناك، وهم الذين يذكرون أن ماء تلك

، ويروي الناس )املومنني(، إذ يدعوم خوفا )اجلنون(تشفي مرضا مستعصيا هو اإلصابة مبرض مس اجلن 
  .عن ضرحيها كثريا من الكرامات

وما من شك يف أن جريان قربها منتفعني من الزيارات اجلماعية السنوية اليت يقوم ا هؤالء   
تنفق على ذلك الضريح، ولذلك رمموا بنيانه، وكتبوا أموال املرضى، ومنتفعني من اخلريات والثروات اليت 

  .احلبوس اليت حتبس لصاحل على حجر داخل املسجد خبط مغريب رديء
وحيوي مثانية وعشرين سطرا، يعدد فيها أحباس الضريح اليت هي منازل ) م0.73×م 1(مقاس احلجر هو 

  .ا اال ما جاء فيه، ألن حمله احلبوسودكاكني وقطع أرض وشيئا من جراية الزيت، وال يهمنا يف هذ

                                                 
  ]أكرمكم اهللا[أم يوسف اخلراية : يف الة األفريقية على أالألمانة العلمية واحلرمة األخالقية؛ ذُكرت  1

2 Daniel SALVADOR, La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant 
grégorien, in R.A Vol.6 N°32, Mars 1862, p106. 
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هـ 1206(أي )" ستة يف القرن الثالث عشر(بنيان هذا املسجد "وكتب يف اية احلجر 
  ).م1792-م1791=

هذه عدة أضرحة قدمية جدا، منها قرب مكتوب على ناووسه ) الرؤيا(ويف مسجد   
  :أسطر خبط مغريب مصحوب بنقوش عربية مجيلة، يف مثانية) م0.47×0.81(

السيد مصطفى ابن املرحوم بكرم اهللا : احلمد هللا حق محده، أما بعد، فهذا قرب الشاب األسعد"
  "مصطفى باي بن اخلليفة املسرات، تويف رمحه اهللا عام إحدى ومثانني ومائة وألف

وهذا الشاب هو ابن أحد بايات وهران الذي بقي يف احلكم ) م1768- 1181/1767(أي 
حكمه بالضعف الشديد، فمات مقتوال بالسم مثل كثري من أمثاله عام  عشر سنوات، ومتيز

الرجل النشيط الذي كان خليفة للباي ) حمي الدين املسرايت(وجد هذا الشاب هو ) 1161/1748(
، )م1708(مؤسس مدينة معسكر الذي انتصر يف جهاده ضد األسبان عام ) مصطفى بوشالغم(املعروف 

، ويبقى السؤال قائما عن العالقة بني )املسرايت(هو آخر من عرف من عائلة  ويبدو أن هذا الشاب الدفني
  .1هذه العائلة احلاكمة وضريح امرأة قدمية، يزار، وتشد إليه الرحال

  
 :الصفوةالنسوية المستوطنة في الجزائر .5- 2-6

 مبعناه العام إىل مجاعة من األشخاص، يشغلون مراكز النفوذ والسيطرة يف) الصفوة(يشري مصطلح 
ويستخدم املصطلح بالتحديد لإلشارة إىل النفوذ الذي متارسه هذه اجلماعة، وخباصة القلة . جمتمع معني

وقد يشري املصطلح أيضا إىل أعلى . ولذلك فالصفوة هي أكثر الطبقات هيبة وأثرا. احلاكمة يف جمال حمدد
  .فئة يف أحد ميادين التنافس

(Mind and Society, 1935)  ، يف كتابه)م1848-1923( (V. PARETO)) باريتو(وفرق 
2 

(Non-Elite)بني الصفوة احلاكمة، والصفوة غري احلاكمة، واجلمهور غري الصفوي " الضمري واتمع"
3 .

  . لكنه مل يدرس كون الصفوة احلاكمة حمتلة لغريها
عندما صنف  (Circulation of Elite)) تعاقب الصفوة(مصطلح  (PARETO)) باريتو(وأدخل 

ويتميز كل منوذج منهما بوجود  (Rentiers)واحملافظني  (Speculators)املفكرين : الصفوة إىل منوذجني
، وهم يشتملون على املخططني )غريزة التآلف(يتميزون مبا مساه ) املفكرون(راسب معني ومسيطر؛ فـ

                                                 
1 Ch. BROSSELARD, Les inscriptions arabes de Tlemcen, in R.A, Vol..6, N° 33, 1862, pp 161 – 

166. 
2 Vilfredo PARETO, The Mind and Society, 4 vols., London, Jonathan Cape, 1953. Eng. trans. of: 

Trattato di Sociologia Generale, 1915-1919, III, pp. 1422-3, 1429-30, 1922-4. 
3 «Chaque groupe social se caractérise par une éilte. Il y a circulation des élites dans l’accès au 

pouvoir». Vilfredo PARETO, Traité de Sociologie Générale, Tr. Fr., Lausanne/ Paris, Payot, 
191, p.45. 
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ومن أهم خصائصه ) عةغريزة استمرار اجلما(براسب مساه ) احملافظون(والتجار واددين، بينما يتميز 
 .1)اجلمود(؛ )القوة(

سيطرة األقلية املنظمة على األغلبية غري "أن ) م1941- 1858) (موسكا( (MOSCA)وقرر 
حالة التناقض واالنقسام التارخيي املستمر بني الطبقة ) موسكا(ودرس . 2"املنظمة أمر ضروري ال مفر منه

تتمتع ا طبقة دون أخرى، وهذا االنقسام يسيطر على اتمع العليا والطبقة الواطئة، على أساس القوة اليت 
وهذه احلالة دائما ما توجد يف اتمعات الرأمسالية . برمته، أو قد يسيطر على منظمات اجتماعية معينة

واإلقطاعية وحكم النخبة ال يوجد يف اتمعات االشتراكية ألن مركز احلكم يف هذه اتمعات هو الشعب 
لكنه مل يدرس حالة أن تكون هذه األقلية احتاللية ومستوطنة ومعادية ألهل البلد . كم نفسه بنفسهالذي حي
  .األصليني

ومن ناحية واقعنا اتمعي اجلزائري؛ فإن الصفوة اليت نعرضها هنا هي صفوة مثقفة من الكاتبات 
ة، جيمع بينها، قرا من السلطة يف الة األفريقية، هذه الصفوة كغريها من النخب االحتاللية املستوطن

وهي تكتب لغاية احتاللية ال هلدف علمي، نعرف ذلك من خالل . الفرنسية إن مل تكن هي نفسها السلطة
. وهي ذات وجه استشراقي، يهتم بالتاريخ واألنثروبولوجيا، ولو تدثر بالطابع اآلثاري. حبوثها املوجهة

  .  إتقان ودون ختصصويغلب عليها الكتابة يف شىت االت بال 
 ))))Yvonne ALLAIS((((اآلنسة إيفون أللي  - - - - 1----5----6- - - - 2

، ورابع باالشتراك مع 3حبوث يف الة) 3(بكتابتها ) 99(ترتيبها يف جدول كتاب الة األفريقية 
  .5وكتبت يف غريها من النشريات العلمية. Bailly(4(اآلنسة بايي 
 )Jeanne ALQUIER( جان ألكيي - 2- 5- 2-6

لة األفريقية) 3(بكتابتها ) 100(لة أعاله ترتيبها يف جدول كتاب ا6حبوث يف ا .  
 ).بول ألكيي(ومن كتاب الة األفريقية أيضا . 7وكتبت يف غريها من النشريات املماثلة

                                                 
1 Vilfredo PARETO, The Mind and Society, Translated by A. Bongiorno and A. Livingston, New 

York, Harccourt Brace, 1936. 
2 Gaetano MOSCA, 1896, The Ruling Class, Tr. Angl., London, McGraw-Hill, 1939, p. 50, 53, 6, 

3, 41. 
3 Yvonne ALLAIS, Les greniers publics de Djemila (Cuicul), Rev. Afr., 1933, T74, n° 356, p.259-

268. Yvonne ALLAIS, La «Maison d'Europe » à Djemila, Rev. Afr., 1939, T80, n° 378, 
p.35-44 : plan, photogr. Yvonne ALLAIS, Djemila : le quartier à l'Est du Forum des Sévère, 
Rev. Afr., 1953, T94, nos 434-435, p.48-65 : plan, photogr. Mlles Allais et Bailly (avec 
une planche hors texte), Rev. Afr., 98, 1954, p.  27-40. 

4 DESPOIS (J.), Louis Leschi (1893-1954). Bibliographie par Mlles Allais et Bailly (avec 
une planche hors texte), Rev. Afr., 98, 1954, p.  27-40. 

5 ALLAIS (Y., L'Alimentation en Eau d'une Ville Romaine d'Afrique: Cuicul (Djemila), Vème 
Congrès Intl. d'Archéologie, Alger, 1930 (1933), 8 pl., p. 93-117.  

6 Jeanne ALQUIER, Note sur un voyage au Cap de Fer: Septembre 1935, Rev. Afr., 1936, T 77, n° 
370, p.72-80 : plan, photogr. Jeanne ALQUIER, Les ruines antiques de la Vallée de l'Oued 
El Arab (Aurès), Rev. Afr., 1941, T82, nos 386-387, p.31-39 : carte, photogr. 

7 ALQUIER (J.), Age des tombeaux mégalithiques d'Aïn el Hammam (douar des Ouled Si 
Slimane, c.m. de Barika, dépt. de Constantine), AFAS (Association  Française pour 
L'Avancement des Sciences), 51e session, 1927, Constantine, p. 311-316. 
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  )Germaine CHANTREAUX(جيرمان شانترو  - 3- 5- 2-6

  .1حبوث، بل حبثا واحدا يف ثالث حلقات) 3(كتبت يف الة األفريقية ثالثة 
  )Madeleine ISAAC(اق مادلين إسح - 4- 5- 2-6

، مشتركا 2يف الة األفريقية) 1(بكتابتها حبثا واحدا ) 295(ترتيبها يف جدول كتاب الة أعاله 
  ).Henri BATIFFOL) (هنري باتيفول(مع 

  )Jeanne JOUIN( جان جوان - 5- 5- 2-6
  .3ةيف الة األفريقي) 1(بكتابتها حبثا واحدا ) 297(ترتيبها يف جدول كتاب الة أعاله 

  )M. JULIENNE(م جوليان  - 6- 5- 2-6

  .الة يفألا كتبت حبثا واحدا ) 298(ترتيبها يف اجلدول أعاله هو 
  .4تابعة للجيش شفويةوجاء يف الة أا مترمجة ). مليانة(مراسلة الة األفريقية من 

  )Hélène BALFET(هيلين بالفي  - 7- 5- 2-6

  .5يف الة األفريقية) 1(كتبت حبثا واحدا 
 )Madeleine DILLAY(الي مادلين دي - 8- 5- 2-6

يف الة األفريقية ) 1(مل ترتب يف جدول كتاب الة األفريقية أعاله ألا كتبت حبثا واحدا 
   .G. BOURGIN(6(باالشتراك مع 

، بكتابتها )151(ويبدو أا هي نفسها الواردة يف جدول كتاب الة األفريقية أعاله، يف الترتيب 
   .7فيها) 2(حبثني اثنني 

ويظهر أا غريت امسها فقط، أو أن امسها ثنائي فضال عن لقبها العائلي، وبالتايل تكون قد 
ومما يرجح ذلك هو أا اشتركت مع الشخص نفسه يف كل حبوثها اليت . اقتصرت على أحدمها يف كل مرة

  .مشلت امسا واحدا يف كل مرة حمافظة على اللقب العائلي نفسه
  )BAILLY(اآلنسة بايي  - 9- 5- 2-6

                                                 
1  Germaine CHANTREAUX, Le Tissage sur Métier de haute lisse à Aït-Hichem et dans le Haut-

Sebaou, Rev. Afr., 1941, T82, nos386-387, pp.78-116 ; photogr. Suite: Rev. Afr., 1941, T82, 
nos388-389, pp.212-229 ; ill. Suite: Rev. Afr., 1942, T83, nos392-393, pp.261-313. 

2 Madeleine ISAAC et Henri BATIFFOL, Les Règlements des Collèges de Musiciens de la Légion 
IIIè Auguste, Rev. Afr., 1926, T67, nos328-329, p.179-200. 

3 Jeanne JOUIN, Documents sur les costumes des musulmans d'Espagne, Rev. Afr., 1934, T75, 
n°358, p.43-46 : fig. 

4 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p .156 
5 Hélène BALFET, La poterie des Aït Smail du Djurdjura: éléments d'étude esthétique, Rev. Afr., 

1955, T96, nos444-445, p.289-340 : ill. 
6 Madeleine DILLAY et G. BOURGIN, Inventaire du fonds de l'Algérie aux Archives Nationales, 

Rev. Afr., 1928, T69, nos335-336, pp.249-305. 
7 J. DILLAY et G. BOURGIN, Inventaire du fonds de l'Algérie aux Archives Nationales,  Rev. 

Afr., 1929, T70, nos338-339, pp.68-113. Suite: Rev. Afr., 1931, T72, nos348-349, pp.332-
334. 
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 ترتب يف جدول كتاب الة األفريقية أعاله ألا اشتركت يف كتابة مقال واحد مع اآلنسة مل
  .Yvonne ALLAIS(1) (إيفون أللي(

-G. W. BOUSQUET) (بوسكي ميرانديل. ج وو(  - 10- 5- 2-6

MIRANDOLLE (  

) طوماس هيز(يف كتابة أحد البحوث املتعلقة برحلة )) G. H. BOUSQUET((اشتركت مع 
)THOMAS HEES ( لعلها زوجة املستشرق املعروف . 2م17إىل اجلزائر العاصمة يف ق)G. 

H. BOUSQUET) (ا ذات عالقة ). بوسكي. ج هـا أنثى، مع كوا شخصية حقيقية لكن كوإ
ورجحنا ذلك من خالل ازدواجية اللقب يف االسم الواحد، . زوجية ببوسكي هنا حمتملة، وهي قيد التحقق

 . فرجنة يف تلقيب املتزوجاتعلى عادة الرزم ال

  
  
 :وصحة األم والطفلالحمل والوالدة  - 2-7

إىل احلمل والوالدة يف اتمع اجلزائري من خالل حبث كتبه اجلزائري ) األفريقية الة(تطرقت 
وجاءت مبوضوع شبيه له لكن خارج دائرة . 3"احلمل والوالدة يف كاب آوكاس"عن ) سليمان رمحاين(

  .5وعات األخرى اليت حتوي اللفظ نفسه، فغري ذات عالقة مبوضوع البحثأما املوض. 4حبثنا
من ذلك موضوع . ويف الة موضوعات لصيقة ذا تتعلق بتغذية املولود أو أمه أو الكبري عموما

  .7وا موضوع خاص بتغذية الطفل، لكنه ال يتعلق باجلزائر. 6"البقوقة؛ غذاء عريب"
هو املراقب ) Le Docteur GUYON) (الدكتور غيون(لة أن ذكرت اومن اجلانب الصحي   

  . 8العام ملصلحة الصحة على مستوى التراب اجلزائري كله
ولعرض املستوى الطيب املوجود يف اتمع اجلزائري نورد هذه اإليضاحات عن أعالم األطباء يف   
  .اجلزائر
  )مDr. Alexis PERRON ( ( ( ()1805 -1876((((الطبيب ألكسي برون  .1- 2-7

                                                 
1 DESPOIS (J.), Louis Leschi (1893-1954). Bibliographie par Mlles Allais et Bailly (avec 

une planche hors texte), Rev. Afr., 98, 1954, p.  27-40. 
2 G. H. BOUSQUET et G. W. BOUSQUET-MIRANDOLLE, THOMAS HEES: journal d'un 

voyage à Alger (1675-1676), Rev. Afr., 1957, T98, nos450-451, pp.85-128. 
3 RAHMANI SLIMANE, La grossesse et la naissance au Cap Aokas, Rev. Afr., 81, 1937, 9 

9 pl., p. 217-245; LXXXIII, p. 65-120. 
4 BENALI M'erad, La Ziadah ou naissance à Safi (Maroc), Rev. Afr., 57, 1913, p. 48-62. 

5 MURATI (P.), Le Maraboutisme Ou La Naissance D'une Famille Ethnique Dans La Region De 
De Tébessa, Rev. Afr., 80, 1937, 5 pl., p. 256-315. Naissance du Prolétariat Marocain 
(J. Despois), Rev. Afr., 96, 1952, p. 474. 

6 POMMEREAU, Le Begouga, Aliment Arabe, Rev. Afr., II, 1858, p. 33o. 
7 Un faubourg de Tunis, Saïda Manoubia. Enquête nutritionnelle et médicale (X. Yacono), 

Rev. Afr., 106, 1962, p. 203-204. 
8 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77 
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 .هافي) 2(بكتابته حبثني اثنني ) 186(ب هذا الطبيب يف جدول كتاب الة أعاله ترتي

. يف باريس وعني مديرا ملدرسة الطب بالقاهرة، مث تنقل بني عدة بلدان عربية خترجطبيب 
، "قواعد العربية: "من أهم آثاره). م1857(مستشرق ومدير املعهد العريب الفرنسي باجلزائر العاصمة عام 

" املختصر يف الفقه خلليل بن اسحق متنا وترمجة"كلفته وزارة احلربية بترمجة ". عربية العامية يف اجلزائرال"و
، وذلك ألخذ اجلزائريني به يف أحكامهم 1يف سبعة أجزاء، أنفقت على طبعته وزارة احلرب الفرنسية

ة عصور االحنطاط اليت مل مراجع الفقه املالكي يف بدايهو رأس ) هـ 7ق (" خمتصر خليل"و. 2العسكرية
  . تنته بعد من الناحية العلمية

، أورد فيه قائمة بالكتب "بيبليوغرافيا الزلزال" (Bibliographie Scismique)أصدر كتابا عنوانه 
ص، ونشره يف اإلصدار الثاين للمجلد الرابع، من 112اليت تتحدث عن الزالزل والرباكني، وغريها، يف 

) (Dijon) دجيون(مبدينة  (A.I.S.L.A.B-L)مرباطورية للعلوم والفنون واآلداب مذكرات األكادميية اإل
 .3الفرنسية

        ))))Le Docteur LECLERC((((الطبيب لوكليرك  ....2----7- - - - 2

وكتب يف عدد ". الة الطبية"أسس . 5)وهران(، ومن 4)معسكر(مراسل الة من 
 . 6وهران مبناسبة زيارته هلاالتابعة ل) األبيض سيدي الشيخ(م منها وصفا دقيقا ملنطقة 25/8/1857

   )  )  )  )  Le Docteur MAILLEFER((((الطبيب مايفير  .3- 2-7

إىل متحف  (Mastodontes)) هيكل فيل بائد(وقد كان أهدى ). األغواط(مراسل الة يف 
 .7اجلزائر

   ):):):):Le Dr REBOUD((((الطبيب ريبو  .4- 2-7

  . 9وكان يكتب يف غريها من النشريات املماثلة، 8كتب يف الة األفريقية
                                                 

1 Dans le cadre de la (Commission scientifique d'Algérie), le ministère de la guerre chargea le 

directeur Nicolas PERRON, orientaliste et directeur du collège arabe- français d'Alger en 
1857, de traduire le : « Traité de législation musulmane de Sidi Khalil (jurisconsulte de rite 
malékite du VIIème siècle de l'Hégire).  

  183، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، ج  2
3 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 76  
4 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.425. Rev. Afr., T. 1, N° 3, 2/1857, P.  217 
5 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P.  479 
6 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, P. 76 
7 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  307 
8 J. REBOUD, Notes archéologiques sur les ruines de Djelfa, Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.25-31. J. 

REBOUD, Notices sur les ruines de l'Oued Chaïr, Rev. Afr., 1865, T9, n°50, p.131-144. J. 
REBOUD, Epigraphie numidique, Rev. Afr., 1867, T11, n°65, p.393-398. J. REBOUD, La 
Cheffia: lettre de M. le Docteur REBOUD à M. le Conseiller impérial LETOURNEUX, Rev. 
Afr., 1931, T12, n°71, p.391-397. 

9 REBOUD (Dr): Matériaux pour servir à l'étude des monuments funéraires du Sahara de la 
province d'Alger; Sfaouiètes ou monuments élevés par la tribu éteinte des Beni-Sfao, AFAS 
(Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 
1155-... Reboud (Dr): Matériaux pour servir à l'étude des monuments mégalithiques des 
hauts plateaux de la province d'Alger; nécropole du moulin de Djelfa, AFAS (Association  
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الة "ونشره يف العام نفسه يف " الطب النبوي"ترجم موضوعا عنوانه . 1)اجللفة(راسل الة من م
  .2)ورقلة(و) اجللفة(قام بأحباث أثرية ونباتية يف  (GMA)" الطبية اجلزائرية

        ) ) ) ) Le Docteur GUYON((((الطبيب غويون  ....5----7- - - - 2

كتب حبثا عن . جلزائري كلهاملراقب العام ملصلحة الصحة على مستوى التراب ا. عرفت به الة
كمحاضرة  (Dureau De LAMMALLE)) ديرو دي المال(املياه الساخنة املعدنية يف تونس، وقدمه عنه 

 .3م1857/  3/  20يف مقرأ أكادميية الرقيم واآلداب، بتاريخ 

  ): Dr. BARTH(الطبيب بارت  .6- 2-7

راسة تارخيها وجغرافيتها، قام جبوالت طويلة وخطرية يف أفريقيا الوسطى لد. عرفت به الة
. ، فنشرها، والقت رواجا لدى القراء)جومار( (JOMART)وأرسل من هناك عدة رسائل إىل صديقه 

  . 4م1856ومجعت هذه الرسائل فيما بعد، وصارت يف طريقها إىل النشر عام 
            Dr A. BERTHERAND((((5((((برتران . الطبيب أ ....7----7- - - - 2

وأنه كتب  (Gazette Médicale d’Algérie)جملة أنه رئيس حترير  6جاء فيهاو. عرفت به الة
ومن مقاالت الة " على منطقة القبائل 1854التاريخ الطيب والتشرحيي يف محلة عام "مقاال فيها بعنوان 

كتبها " نظرة على صحراء اجلزائر"، ومنها (BAELEN)) بايالن(للطبيب )" سوف(و) واد ريغ(رحلة إىل "
  .(Dr PERRON)) بريون(من ترمجة الطبيب " الطب النبوي"، و(Dr REBOUD)) الطبيب ريبو(
  

                                                                                                                                                    
Française pour L'Avancement des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 1153-1155, fig.  
Reboud (Dr): Nécropole mégalithique des sources de l'oued Cheniour (Moulin Dubourg), 
affluent de l'oued Cherf ou Seybouse supérieure, AFAS (Association  Française pour 
L'Avancement des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 1152-1153. Reboud (Dr): Note 
pour servir à l'étude de la nécropole mégalithique et des ruines de Sigus (Algérie), AFAS 
(Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 
1142-1150, fig. Reboud (Dr): Notes sur la nécropole mégalithique de Roknia, excursion du 
10 avril 1881, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 10e 
Session, 1881, Alger, p. 1150. 

1 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 138 
2 Rev. Afr., T. 2, 4/1857, p 307  
3 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77. 
4 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 71 
5  A. BERTHERAND, Mosaïque romaine d'Aïn Temouchent: près de Sétif, Rev. Afr., 1857, Vol. 

1, n°2, pp.122-123. A. BERTHERAND, Examen anatomique du squelette humain trouvé 
dans le sarcophage romain de Dellis, Rev. Afr., 1858, Vol. 2, n°10, pp.317-319. 

6 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 150  
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 :الحياة التعليمية والعلمية في المجتمع الجزائري -3

األصيل والدخيل  صورة عن العلم والتعليم والعلماء يف اتمع اجلزائري )الة األفريقية(قدمت 
ي، واملناهج التعليمية، واملؤسسات التربوية التعليمعامله ل وفلطومن ذلك رأينا صورة أيقونية ل. على السواء

  .العلماء واختالف ختصصامواألكادميية، وجو 
  
 
 :األطفال والتعليم في المجتمع الجزائري - 3-1

وقد ضمت . عدة صور أيقونية عن التربية والتعليم يف اجلزائر عرب العصور) الة األفريقية(جند يف 
ومن هنا وجدنا صورة حملور هذه العملية الذي هو . هذه الصورة اجلانب النظري إىل اجلانب التطبيقي

  .اجلزائري ذكرا وأنثىالطفل 
منها قد ) 2(ونرى . 1منها عن أطفال اجلزائر، والباقي عن تونس) 4(حبوث، ) 5(تبت عنه كُ

وربطها بالتربية، يف زمن كانت سلطات االحتالل تدرس مسألة تدريس األطفال  2)حممد بن شنب(كتبها 
أبناء الزىن من "، عن )بوسكي(ستشرق والبحث الثالث كتبه صديقه امل. وتستثين أبناء املسلمني اجلزائريني

     .4"قبور أبناء الرومان باجلزائر"والبحث الرابع عن  .3"املسلمني اجلزائريني
    

  

 :المنهج التعليمي واألسس التربوية - 3-2

صورا عن التعليم يف اتمع اجلزائري، منها هذا النص العريب الذي ورد فيها  )الة األفريقية(نقلت 
  :5لى حسب مضامينهحرفيا، قسمناه ع

  

  باسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني 

                                                 
1 DEMEERSEMAN et BOUSQUET (G.), La garde des enfants (hadhâna) dans la famille 

tunisienne, Rev. Afr., 84, 1940, p. 32-76. 
2 MOHAMMED BEN CHENEB, Notions de pédagogie musulmane. Résumé d'éducation et 

d'instruction enfantine, Rev. afr., XLI, 1897, p. 267. BENCHENEB, Lettre sur l'éducation 
des enfants par Abou Hamed el-R'azzaly, Rev. Afr., XLV, 1901, p. 101 à 110. 

3 Notes et Documents: G.-H. BOUSQUET, Les enfants naturels musulmans et l'état civil à Alger 
Rev. Afr., 93, 1949,  p. 140-142. 

4 MELLIS (L.), Remarques sur le mobilier funéraire des tombes d'enfants romains, Rev. Afr., 81, 
1937, 2 pl., p. 425-429. 

5 Rev. Afr ., N° 3, pp.410-412 
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  أمر ببناء هذا اجلامع املبارك مع املدرسة املتصلة بغربيه 

  ل رب العاملني موالنا السلطان األعدل أمري املسلمني ااهد يف سبي

أبو احلسن بن موالنا أمري املسلمني ااهد يف سبيل رب العاملني أيب سعيد بن موالنا أمري املسلمني 
  ااهد يف سبيل رب العاملني أيب يوسف بن عبد احلق، 

  أيد اهللا أمره وخلد بالعمل الصاحل ذكره

  وحبس املدرسة املذكورة على طلبة العلم الشريف وتدريسه

حبس على اجلامع املذكورة واملدرسة املذكورة من اجلانب العلي نفعهم اهللا بذلك مجيع جنان القصري و
  الذي بالعباد الفوقي املشترى من ولدي عبد الواحد القصري

  ومجيع جنان العلوج، املشترى من علي بن املراين

  حلاج حممد بن حويتةومجيع اجلنان املعرف بابن حويتة الكائن بزواغة، املشترى من ورثة ا

ومجيع اجلنان الكبري والدار املتصلة من جهة غربيه املعروف ذلك باسم داود بن علي، املشترى من 
  ورثته وهو بأسفل العباد السفلي 

ومجيع الرقعتني املوروثتني أيضا عنه واشتريتا من ولده علي وتعز وإحدامها بابن أيب اسحاق والثانية 
  روس منهما وغري املغروس بابن صاحب الصالة املغ

ومجيع اجلنان املعروف جبنان البادسي املوروث أيضا عنه، املشترى من حيي بن داو املذكور، وهو 
  بأسفل العباد السفلي 

ومجيع اجلنان املسمى بن قرعوش، القريب من جنان البادسي املذكور، املوروث أيضا عنه، واشتري 
  من ولد عبد الواحد وعيسى 

وسا األربعة، أن الفوقي منها يعرف بابن مكية، والثاين مبحمد بن السراج، والثالث بفرج ومجيع غر
  املدلسي، والرابع بابن الفدا، فأيضا وهي اليت ورثت أيضا عنه، واشتريت من مجيع ورثته

  ومجيع داريه اللتني جبويف مسجد العباد السفلي، املشترايت أيضا منهم 

  هري مع مجيعوالنصف الواحد من جنان الز

 ....  
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ومنها هذا النص العريب الذي ترمجه ونشره الدكتور اجلزائري حممد بن أيب شنب، يف الة   
  :األفريقية

  
  باسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله

  خامتة يف رياضة الصبيان وتأديبهم وتعليمهم

  وما يليق بذلك
يا أيها آمنوا قوا "هم فهو من األمور املطلوبة شرعا قال اهللا تعاىل أما رياضة الصبيان وتأديب     

ومن أدب ابنه رغم أنف . ويقال من أدب ابنه صغريا قرت به عينه كبريا". أنفسكم وأهليكم نارا
  .عدوه

ومن األدب الرفق م والشفقة واحلنانة عليهم ألن التغلظ والشدة عليهم دائما رمبا أدت البعض 
". أقل الناس رمحة من ال يرحم: "، يف آخر"من مل يرحم، ال يرحم"ويف احلديث . فاحذر ذلك

والصيب أمانة عند والده فينبغي له أن يراقبه من . وكان صلى اهللا عليه وسلم يقبل احلسن واحلسني
 حني والدته فال يستعمله إال يف حضانة املرأة الصاحلة ألن اللنب احلاصل من احلرام ال بركة فيه واهللا

  . أعلم
وينبغي أن يعلم ولده احلياء وأدب األكل والقناعة وحنو ذلك وال يتركه يلطخ ثوبه وينبغي أن يذم 

  عنده كثرة األكل وميدح له قلة األكل ويعلمه األدب يف اللباس والثياب 
  وحيفظه من خمالطة الصبيان وخمالطة قرناء السوء 

وحممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن العظيم  ويعلمه العقائد اللطيفة ومعىن ال إله إال اهللا
  . وأحاديث األخبار وحكاية الصاحلني

  وجينبه األشعار 
  وخمالطة األشرار 

ويعلمه أن ال يبصق يف الس وال ميتخط فيه وال خيلف بشيء وأن ال يكذب وأن ال يقول إال حقا 
أن ال يسبه وأن ال يكشف أطرافه كالركبة وأن يوقر من هو أكرب منه وأن ينصت إليه عند الكالم و

  وحنوها وأن ال يسرع يف املشي 
  وأن يلعب لعبا مجيال بعد اخلروج من املكتب وحنوه باجلملة 

  وباجلملة وعلى كل حال كل شيء يحمد شرعا من آداب وعلم ومروة وعلى اإلطالق 
لبه ويرسخ كما يثبت النقش وغري ذلك ينبغي أن يعلمه إياه ويتطلف عليه يف ذلك حىت يثبت يف ق

  يف احلجر 
وكل شيء يذم شرعا وعادة ومروءة جيب عليه أن حيذره منه ويذكر ما يف ذلك من الوعيد ويشدد 

  عليه يف ذلك حىت خيشى ذلك كما خيشى الثعبان واألسد والنار وغري ذلك د
ط نفسه لفعل ومهما رأى من الصيب فعال مجيال أكرمه عليه ومدحه بني الناس وحنو ذلك لتنش
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  األفعال احلميدة واهللا أعلم 
فإن خالف يف شيء من ذلك يف بعض األوقات تغافل عنه وترك سبيله لئال يهتك سترة بذلك ال 
سيما إذا أسره الصيب واشتهر يف إخفائه فإن عاد ثانيا لذلك عاقبة سرا وأعظم له األمر يف ذلك بأن 

  تكون مفضوحا بني الناس أو حنو هذا من الكالم يقول له إياك أن يطلع عليك أحد يف مثل هذا ف
وال يكثر عليه القول بالعتاب يف كل حني فإنه يسقط املهابة واملالمة بل ينبغي أن يكون األب 

  .حافظ هيبة هذا الكالم معه فال يوخبه إال أحيانا ويكون ذلك بقدر ما يكفي الطعام من امللح
  لقبائح واهللا أعلم وينبغي لألم أن ختوفه باألب وتزجره على ا

وال فرق يف مجيع ما ذكر بني الذكر واألنثى فليتحفظ يف تأديب البنات كما يتحفظ يف تأديب 
  الصبيان ألن شقائق الرجال يف الفرائض واألحكام إال ما كان خاصا ن واهللا أعلم 

  وجيب على األم أن ال تستحي يف تعليم أوالدها أمر الشريعة وكذلك األب 
للرجل أن يقرئ ولده عند البلوغ، وأن ال يقصد بالعلم إال وجه اهللا الكرمي والدار اآلخرة وينبغي 

  وأن من يقصد ا الدنيا خيف من سوء اخلامتة واهللا املوقف 
  وال بأس بلعب البنات الصغار بصور العرائس واهللا أعلم 

ضع من القرآن فهو جائز وفيه وما اختذ املعلم على األوالد بأجرة معلومة باألشهر أو السنة أو ملو
، وهو شامل "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"وقال صلى اهللا عليه وسلم . فضل كثري للوالد واملعلم

أخف ما "واألجرة يف ذلك حالل لقوله صلى اهللا عليه وسلم . للوالد واملعلم واهللا أعلم، فافهم
  ".أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا تعاىل

أن يتخري ألوالده من كان من أهل الدين والعفاف والتقوى واملعرفة ليقتدي وجيب على والد الصيب 
  به الصيب وإن كان متأهال أو كبري السن فهو أحوط واهللا أعلم 

  ومن شروط املعلم أن يكون عارفا ألحكام القراءة وخمارج احلروف وإال يأخذه سحت 
وها ويكره أن يكون يف املسجد ويف وينبغي أن يكون املوضع الذي يعلم فيه الصبيان بالسوق وحن

  ".جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم"صحنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  وحد إدخال الصيب املكتب سبع سنني ومن شاء أدخلهم قبلها فواسع واهللا أعلم 

ن ويقال أ. كل راع مسؤول عن رعيته) ألن(ولينوِ عند إدخاله أداء ما افترض اهللا عليه من تعليمه 
  ملكا يأخذه بيده ويقول له اجلس على نية أبيك واهللا أعلم 

وليكتب له املعلم أول دخوله البسملة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن ذلك نافع بإذن 
  اهللا تعاىل يف إعانة املعلم وحفظ الصبيان واهللا أعلم 

  وليعلمهم بعد ذلك اهلجاء والكتابة وحسن اخلط واهللا أعلم 
  القرآن والفرائض والعقائد وآداب الدين وما حيتاجون إليه من أمر دينهم  مث

  وال يعلمهم الشعر وحنوه 
والذكور واإلناث يف مجيع ذلك سواء غري أن بعض العلماء قال تكره الكتابة للمرأة والصواب 
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  خالفة واهللا أعلم 
  واهللا أعلم  وللمعلم أن يؤدم على قدر اجتهاده مما يراه كافيا يف حق احلاين

  وحمل الضرب باطن القدمني واملضروب به سوط لني عريض واهللا أعلم 
وقال آخر من ثالثة . وقال آخرون من واحد إىل عشرين. وقال بعضهم الضرب من ثالثة إىل عشرة

والصواب يف ذلك واملتعدي هو ما ذكرنا ألن أحوال الصبيان تفترق . إىل سبعة وما زاد فهو تعد
  من يكفيه الزجر بالكالم ومنهم من يكفيه ضربة واحدة ومنهم غري ذلك واهللا أعلم  وختتلف فمنهم

وباجلملة فاإلكثار من الضرب مكروه وذلك للظهر والبطن يورث قلة احلفظ والفهم بل يزيل 
  احلفظ والفهم حىت ال يبقى هلما أثر 

  ب وهذا ما شاهدناه عيانا وقل أن ينتفع أحد على املعلم الذي يكثر الضر
  وهذا مما شاهدناه بالعيان فيما علمناه واهللا أعلم 

  وال جيوز أن يسبهم أو يشتمون كيا قردة أو حنوه 
  وال يكون عليهم عبوسا وال منبسطا كثريا بل مهاب يف غري منافعهم 

  وال أن يويل أحدا منهم على ضرم فإنه فاسد واهللا أعلم 
  لم وال يقبل شهادة بعضهم من غري تعيني واهللا أع

  وال ينبغي له أن يكثر الكالم مع من مر به من بعض إخوانه يف وقت تعليم الصبيان واهللا أعلم
وينبغي أن ال ميح األلواح إال مباء طاهر أو يف موضع طاهر وينبغي أن يهرف يف املوضع الذي ال 

  تطأه األقدام كالبشر وحنوها واهللا أعلم 
  كما قال الشافعي واهللا أعلم وظهور املداد على الثوب ال خيلو باملروءة

  أحب إلينا من الغالية*****مداد الفقيه على ثوبه
  وال مينعهم من جتفيف األلواح للشمس كما قيل أا تطلع لذلك واهللا أعلم      

وال مينعهم من اخلروج إىل قضاء احلاجة فإن ذلك ضرر وإذا خرج أحدهم فال خيرج غريه حىت 
  يرجع 

  بدراهم للمكتب  وال يترك أحدا يأيت
  وال يترك أحدا يبيع هلم شيئا يف املكتب السيما إن كان مما يؤكل 

وال يتركهم يأكلون يف املكتب وأقبح ذلك أن يأكل معهم فإن ذلك نقص يف املروءة ويف احلديث 
وهذا إن ". األكل يف السوق دناءة"ويف احلديث أيضا ". من أكل وعينان تنظران فإمنا أكل مسا"

  طعامه وأما أن أكل من طعامهم فهذا أشر وأشر واهللا أعلم أكل من 
  فمن احتاج منهم إىل الغذاء تركه ميضي إىل بيته خبالف الشرب واهللا أعلم 

  وال يأخذ منهم شيئا إال بإذن وليهم 
  وال يبعثهم يف حاجة له إال بإذن آباءهم 

  وال يستخدمهم إال بشرط أو عادة قامت مقام الشرط 
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  ره منهم بالغا وال يرسل لدا
  .وال مرافقا له أن يرسل بعضهم يف طلب بعض إذا كان املوضع قريبا وإال فال إال بإذن أولياءهم

  وأيام سنة القراءة من صبيحة السبت إىل صبيحة اخلميس 
  .بعد احملو، وقبل الظهر، وبعد العصر، وال يلزمهم بالليل إال بشرط: وأوقات التسريح ثالثة
  معة وحنوها وحيط من أجرته اجل

  وبطالتهم يف األعياد من ثالثة إىل مخسة 
  ويف اخلتمة يوم أو بعضه 

  وما فوق ذلك ال جيوز إال بإذن آباءهم 
  وإن ختموا يف مرة وأتوا باخلرقة يف مرة فالصواب أن يقرع بينهم 

  وال يوايل تسرحيهم 
  ومن مرض منهم عرفه لبيته 

ائزة وال حد فيها على املشهور وإمنا هي على حسب وأما اخلرقة وهو ما يعطى عند اخلتم فهي ج
  احلال من العسر واليسر وجتويد قراءة الصيب واهللا أعلم 

  ومن امتنع منها أخذت كرها واهللا أعلم 
  ومن أخرج ولده بقرا لزمته واهللا أعلم 

كتب تنبيه جيب على كل ويل صيب أن جيتنب البدع احملدثة يف اخلرقة يف هذا الزمان كتزيني امل
والدار باحلرير وركوبه كالعروس واجتماع الطلبة عليه بالرفض والشطح والتجرب وغري ذلك حبضرة 
النساء وكقراءم بعض اآليات باألحلان احلسنة عندهم بالتحريف وكزغاريط النساء إىل غري ذلك 

ه وعرسه مما خيتلف باختالف البلدان فجميع ذلك بدعة وخسران فعلى الغافل أن يتجنب يف وليمت
  مجيع املنكرات وباهللا التوفيق 
  ألنه من أعياد املسلمني ... وغريمها)... عبد اهللا اهليطلي(وقد أفىت اإلمام القدوة سيدي 

  فال بأس باستعمال املباحات فيه ويستحب فيه قراءة قصائد املدح واهللا أعلم 
  ومىت انضاف إىل مكروه كان ممنوعا باخلتمة واهللا أعلم 

لى املعلم أن ينوي بالتعليم وجه اهللا تعاىل يف أوالد املسلمني وأن يرى نفسه راع عليهم ومما جيب ع
  وأنه مسؤول عن رعايته فهو أسلم له 

  واهللا املوفق العليم 
  انتهى حبمد اهللا تعاىل وحسن عونه 

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما
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  :الحياة الطالبية - 3-3

). ودادية طلبة مشال أفريقية املسلمني باجلزائر(عريب باجلزائر مجعية تدعى كانت لطلبة املغرب ال
فلما صدر عددها العاشر  ،Annuaire(1/احلولية(م حولية تصدر مرة يف السنة باسم 1919فأصدروا عام 

معلقا  (Fernand BRAUDEL)) فرنان بروديل(كتب الباحث واملفكر الفرنسي االحتاليل ) م1928(عام 
 الة األفريقية، منبها زمالءه األساتذة الفرنسيني إىل ضرورة االطالع على ما يكتبه طلبتهم عليها يف

املسلمون يف احلولية؛ ألنه وجد فيها تفكريا غري منسجم مع ما يأخذه التالميذ منهم، ومع ما تتوقعه فرنسا 
  2.من أبناء البالد عشية مرور قرن على احتالل اجلزائر

  
  وضح املؤسسات التعليمية يف اتمع اجلزائريي): 3- 3(اجلدول 

  
التلميذ والطالب واملؤسسات 

  التعليميةالتربوية و
 Écolièr(e)/ Élève/ Étudiant et  %  ت

Institutions Educatives 

 … École de 0,10  4  مدرسة عليا  1

 Université 0,08  3  اجلامعة   2
 Enfant 0,05  2  )ة(الطفل   3

 Medersa 0,02  1  مدرسة عربية  4
 Collège 0,02  1  معهد  5
 Lycée 0,02  1  ثانوية  6
 Education 0,02  1  تربية  7
 Pédagogie 0,02 1  بيداغوجيا  8
 L'Enseignement Supérieur 0,02 1  التعليم العايل  9

 /Instituteur/ Enseignant 0,00 0  أستاذ/ معلم  10
Professeur 

 École 0,00 0  )أوربية(مدرسة   11

 Écolièr(e)/ Élève/ Étudiant 0,00 0  طالب)/ ة(تلميذ  12

∑  15  0,40 ∑ 

  

                                                 
، 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط)م1954-1830: (5أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج  1

  .274، ص 5، ج )م1998(
2 Fernand BRAUDEL, Rev. Afr., 1930, p. 428. 
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، 4)الثانوية(، و3)املعهد(، و2)املدرسة العربية(، و1)ة(جند يف هذا اجلدول حديثا عن الطفل
اخلاصة باآلداب، واحلقوق، واللغات الشرقية،  7)املدرسة العليا(، و6)البيداغوجية(، و5)التربية(و

  .10)التعليم العايل(، و9وخارجها مبا مل حنصه 8يف اجلزائر) امعةاجل(والطب، و
  .11لكنها يف غري اجلزائر) دار احلضانة(وتكلمت الة عن 

  
  :الجزائريونوالمثقفون العلماء  - 3-4

 .واملثقفني مبختلف جماالمالعلماء، : همجند في. عرفت اجلزائر خنبا كثرية متنوعة عرب تارخيها
  .تآليف مفردة للتحدث عن أفراد هذه النخب والتعريف اوخصص مجع من العلماء 

وأول . ، ال نعرف عنوانه على وجه الدقة إىل حد الساعة)ابن املفيت(ـومن هذه املؤلفات كتاب ل
  ).الة األفريقية(ما نشرت نصوص من هذا الكتاب كان يف 

صوصا كاملة، أول من نقل عنه ن (A. DEVOULX)) ألبري ديفوكس(كان الباحث الفرنسي 
كان ذلك خالل القرن املاضي، أي بعد قرن . ، بعدما ترمجها إىل الفرنسية)الة األفريقية(ونشرها يف 

  ).ابن املفيت(كامل من وفاة مؤلفه 
فأخذ عنه ما كتبه عن املفتني ) ابن املفيت(بالناحية العلمية والدينية من كتاب ) ديفوكس(اهتم 

ونقل عنه ما قيده بشأن عالقات العلماء والفقهاء بعضهم ببعض، . هد العثمايناألحناف واملالكية أثناء الع
  .من جهة، وعالقام بالسلطة احلاكمة من جهة أخرى

                                                 
1 G.-H. BOUSQUET, Les Enfants Naturels Musulmans Et L'etat Civil A Alger, Rev. Afr., 93, 

1949,  p. 140-142. MELLIS (L.), Remarques Sur Le Mobilier Funeraire Des Tombes 
D'enfants Romains, Rev. Afr., 81, 1937, 2 pl., p. 425-429.  

2 G.-H. BOUSQUET, Promenades Sociologiques, Rev. Afr., 91, 1947, p. 305- 309. I. Une medersa 
déchue : Mazouna, p. 305-308. II, Aïn el Hout, p. 308-309. 

3 ANONYME, Le College Des Officiales Tabularii Legionis Dans Le Camp De Lambese, Rev. 
Afr., 69, 1928, p. 429-435. 

4 -Fouilles du nouveau lycée à Alger, Rev. Afr., VI, 1862, p. 232. 
5 BENCHENEB, Lettre Sur L'education Des Enfants Par Abou Hamed El-R'azzaly, Rev. Afr., 

XLV, 1901, p. 101 à 110. 
6 MOHAMMED BEN CHENEB, Notions De Pedagogie Musulmane; Résumé D'education Et 

D'instruction Enfantine, Rev. Afr., XLI, 1897, p. 267. 
7 DOUTTé (Edmond), L’œuvre Scientifique De L'école Des Lettres D'alger, Rev. Afr., XLIX, 

1905, p. 438 à 446. MORAND (Marcel), L’œuvre scientifique de l'École de droit d'Alger, 
Rev. Afr., XLIX, 1905,  p. 447 à 451. BERTHIER (A.), Les écoles de langues orientales 
fondées au XIIIe siècle par les Dominicains, en Espagne et en Afrique, Rev. Afr., 73, 
1932, p. 84-103. D' HASSENFORDER, Le rôle de Baudens dans la formation de l'École de 
Médecine et de Pharmacie d'Alger, Rev. Afr., 92, 1948, p. 403-412. 

8 J. MÉLIA, L'épopée intellectuelle de l'Algérie. Histoire de l'Université d'Alger (M. Emerit), Rev. 
Afr., 95, 1951,p. 200-201. Université d'Alger. Cinquantenaire, 1909-1959 (P. Boyer), Rev. 
Afr., 104, 1960, p. 463. YACONO (X.) : Pour une histoire de l'Université d'Alger, Rev. Afr., 
105, 1961, p. 377. 

9 J. Berque, Ville et université. Aperçu sur l’histoire de l’Ecole de Fès (E. Denerghem), Rev. 
Afr., 93, 1949,  p. 351-354. 

10 PAOLI (Louis), L'enseignement supérieur à Alger, Rev. Afr., XLIX, 1905, p. 406 à 437. 
11 DEMEERSEMAN et BOUSQUET (G.), La garde des enfants (hadhâna) dans la famille 

tunisienne, Rev. Afr., 84, 1940, p. 32-76.  
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أوال، مث مجع ) الة األفريقية(بعض النصوص منه مترمجة إىل الفرنسية يف ) ديفوكس(وقد نشر 
) ديفوكس(ولكن ما قام به . 1بالفرنسية) اجلزائراملؤسسات الدينية يف مدينة (مقاالته ونشرها يف كتاب 

، وال بكتابه، ومل يهتم باجلزء السياسي )ابن املفيت(حول هذا الكتاب مازال ناقصا؛ ألنه مل يعرف باملؤلف 
فظلت الصورة اليت . واالقتصادي منه، املتعلق بالباشوات كنخبة سياسية، واملتعلق باحلياة االجتماعية أيضا

  2.وكتابه غامضة وناقصة) ن املفيتاب(نعرفها عن 
 

  اجلزائريني يف الة األفريقيةثقفني يكشف العلماء وامل): 1-4-3(اجلدول رقم 
  %  ت ك  ت ج  علماء ومؤرخون وشعراء  

   
   

  علماء
   
   

    Juba II(  1(يوبا الثاين   1
  
  
  
8  
  

  
  
  
  

0,21 

  املادوري أوغسطني الراهب   2
  )S. Augustin(امللقب بالقديس 

1  

  1  )الشيخ(أمحد املبارك    3
  1  )أندلسي له عالقة بتلمسان واجلزائر( العقباين   4
  1  )الشيخ(قاسم    5
  1  حممد التنسي   6
  1  )جزائري - لييب( حممد بن علي اخلرويب   7
  1  )أبو موسى(ابن اإلمام   8

  
  مؤرخون

  

    25  ) بوراس(حممد أبو راس بن أمحد الناصري   9
  
29  

  
  

0,76 
  2  )جزائري - أندلسي ( ابن األبار   10
  1  )جزائري -تونسي( ابن خلدون   11
  1  محدان بن عثمان خوجة  12

   
  شعراء

   
   

    1  )شاعر من درجة أيب متام( ابن محاد   13
  
4  

  
  

0,10 
  1  )شاعر عامي( بلقاسم الرمحوين   14
  1  )شاعر عامي( بن مسايب   15
  1  )شاعر عامي] (سيدي[وف خمل   16

 0,02  1  1  مؤسسو بوسعادة  17  علماء غري حمددين

∑  42 1,15 

                                                 
1  Albert DEVOULX, les Edifices Religieux de l’Ancien Alger, Rev. Afr., T. 8, 1864. T. 12, 1868. 

T. 13, 1869, pp. 21-35. T. 5, 1861. T. 7, 1863. T. 14, 1870. T. 4, 1859. T. 6, 1862. 
، 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط)م1830-1500: (2الثقايف، ج اجلزائرأبو القاسم سعد اهللا، تاريخ  2

  .366، ص 2، ج)م1998(
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، S. Augustin(2(، وأوغسطني امللقب بالقديس 1)Juba II(من هؤالء العلماء جند؛ يوبا الثاين   
  ،3)أبو موسى(وابن اإلمام 

األزدي املفجوع يف  األبار، وابن 4)بوراس حممد أبو راس بن أمحد الناصري؛(ومن املؤرخني جند 
  .5تونس

  .7)أحد الكتاب الدينيني األوغسطينيني(، و6)مؤسسي بوسعادة(ومن املثقفني غري احملددين جند؛ 
  ووسعت الة اهتماماا إىل حواشي أخرى للموضوع، يظهر بعضها اجلدول اآليت؛ 

  لةيبني أعالما مسلمني غري جزائريني وردوا يف ا): 2-4-3(اجلدول رقم 
  

  %  ت  أعالم مسلمون  ت.ر
1    

  األنبياء
 0,27  10  )الرسول صلى اهللا عليه وسلم(حممد 

  0,05  2  ) الرسول عليه السالم(إبراهيم   2
 0,02  1  )الرسول عليه السالم(يوسف   3

 0,38  14  ابن األثري  4

 0,21  8  عبد الواحد املراكشي   5

  0,05  2  ابن عبد الرب القرطيب  6
  0,02  1  القرايف  7
  0,02  1  ليون األفريقي  8
  0,02  1  عبد اهللا الترمجان  9
  0,02  1  ابن رشد  10
  0,02  1  )الشيخ(الشعراين   11
  0,02  1  ابن اخلطيب  12
  0,02  1  شهاب الدين الدمشقي  13
  0,02  1  أبو حامد الغزايل  14

                                                 
1 GSELL (S.), Juba II, Savant Et Ecrivain, Rev. Afr., 68, 1927, p. 169-199. 
2 BERBRUGGER (A.), Tagaste (Souk-Harras), Patrie De Saint Augustin, Rev. Afr., 1, 1856,p. 

197. 
3 MARçAIS (G.), Notes Sur L'épitaphe D'un Savant Tlemcénien Aboù Moûsà, fils de l'Imàm, 

Rev. Afr., 59, 1918, p. 115-130. 
4 GORGUOS, Bou Ras, historien inédit de l'Afrique septentrionale, Rev. Afr., V, 1861, p. 114, 210 

et 376. 
5 CHESSEB, La préface d'Ibn El-Abbâr à sa Takmila-t-es-Sila, Rev. Afr., 64, 1923, p. 163-

164. 
6 AUCAPITAINE (Baron Henri), Les fondateurs de Bou-Saada, Rev. Afr., II, 1858, p. 490. 
7 BERBRUGGER (A.) et RENIER (Léon), Un scribe de la Liburne Auguste, Rev. Afr., VIII, 1864, 

p. 285. 
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  0,02  1  اليعقويب  15
  0,02  1  القلصادي  16
  0,02  1  )الشيخ(مهيار   17
  0,02  1  )عثمان دان فوديو(ان بن حممد بن عثمان عثم  18
  0,02  1  )سيدي(أمحد بن يوسف   19
∑  50  1,36 

  

  

 :المترجمون في المجتمع الجزائري - 3-5

يف املعتقد " العقيدة السنوسية"، و1اإلباضي" تاريخ أيب زكريا الورجالين"مما ترجم إىل الفرنسية جند   
  .2األشعري الفلسفي

احملامي املتخصص يف ) أمحد لعيمش: (عاين القرآن الكرمي إىل الفرنسية ومهاقام جزائريان بترمجة م
الذي كان مترمجا وضابطا يف اجليش الفرنسي، مث عقيدا طيلة ) حممد بن داود(الفقه والدين التوثيق، و

1933حياته، وذلك عام 
3.  

) كنار.م(املسترق ويبدو من تعليق . وكانت الترمجة يف املاضي حكرا على املستشرقني الفرنسيني
« M.Canard »

أنه إذا كانت ترمجات املستشرقني تفتقر إىل الدقة أحيانا وإىل عدم اإلملام بكل اجلوانب  4
  : التارخيية واللغوية، فإن الترمجة اجلزائرية مل ختل أيضا من املآخذ

جرة، بينما بالتعود على اهل" إليالف قريش، إيالفهم رحلة الشتاء والصيف"ومن ذلك ترمجة اآلية 
اليت تعين  5"إيالف"وانتقد املترمجني على جهلهما معىن . تعين القافلة التجارية) كنار(هي، حسب رأي 
اليت كانت قريش  « Les Laissez-Passer » ورخص العبور  « Sauf-Conduits »عنده عهود األمان 

لكي يتاجروا  « Le Roi de perse et l’empereur de Byzance »حتصل عليها من ملوك الفرس والروم 
ويستشهد املستشرق بشرح املسعودي لكلمة . 6دون إزعاج من الدولتني املتحاربتني يف اية القرن 

                                                 
1  «La Chronique» d'Abû Zakariyyà' a1- Wargalânî (traduction annotée par R. LE TOURNEAU), 

Rev. Afr., 104, 1960, p. 99-176 et 322-390. «La Chronique» d'Abû Zakariyyâ al-Wargalâni 
(suite), Rev. Afr., 105, 1961, p. 117-176 et 323-374. 

2 LUCIANI (J. D.), A propos de la traduction de la Senoussia, Rev. Afr., XLII, 1898, p. 376. 
3 Le Coran, Traduit par: Ahmed Laîmèche, Avocat,et B. Ben Daoud, interprète-capitaine, Paris, 

Geuthner, Oran , Heinz fréres , s.d. 
4 M.Canard, comtes rendus, Revue Africaine, N°74, 1933, p366-368. 

، )214،334، ص 5ج(؛ )1998( 1تاريخ اجلزائر الثقايف، أبو القاسم سعد اهللا بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 5
، 5ج(، )309، ص 5ج(، )303، ص1ج(، )289، ص 1ج(، )305، ص1ج(، )287- 286، ص1ج(

، 7ج(، )335-334، 328، 326، ص5ج(، )337-333، ص5ج(، )328، ص 5ج(، )332ص
  ).32ص
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، مث يستشهد بكالم املستشرق الكبري "حبل العصمة"، وبشرح الطربي هلا بلفظ "األمن"بلفظ " إيالف"
   .1"مكة قبيل اهلجرة"يف كتابه ) هنري المنس(

دي معه نقد بعض األخطاء جيلنقد ميل سياسي لصاحل السلطات الفرنسية احملتلة، ال ويف هذا ا
 .اللغوية مث الثناء على جمهود املترمجني

  
 
  :الشعراء في المجتمع الجزائري - 3-6

) كور. أ(نشر الباحث فقد    باللسان؛ ءكتفاامن هؤالء الشعراء من انشغل باملقاومة، ولو سياسيا، و
)A. Cour(  يف)لةالشعر الشعيب السياسي زمن األمري عبد القادر، وترمجها إىل "حبثا عنوانه  )األفريقية ا

اجتزأت ، 2"أصال ومسكنا، )ولد احممد النقاييب الربجي(من كالم "ومما جاء فيه قصيدة عنواا ". الفرنسية
  :من بدايتها، ومن ايتها ما يأيت

     االفضــال فيــك وانراعــي صــابر عييــت
     كقسـاك  القسـى  شـفت  وال مسعـت  ما

     ينــال بغــى كيمــا الطــامع فيــك فظــن
     ـــاك يف االثـــنني آمســـوا واقعـــني

     
ــال يف زدت ومهــين وجهــك طــراب      اهلب
     اخليــال تنكــر وموالــف وضــاري اســطا

ــت ــي فرق ــا وأوالدي أهل ــوال مهه      أط
ــب ــري جتل ــنة الط ــت احلس ــال قال      الرج
ــر ــاب يف املــوىل إىل انظ      قــال الكت

ــراش                              فـــــــ
     الضــمري يف وبعيــد الضــحكة قريــب يــا

ــور ــين ش ــيب وط ــىب قل ــى ل ــري بغ      يط
ــت ــالني قال ــيض املث ــي الغ ــدير ك      الغ

ــن راه ــى م ــو يتعل ــما ج ــري الس      يط
 

ــدف ــر يه ــد اليس ــيم بع ــري الض      لليس
ــادر ــرج ق ــا الف ــى موالن ــري عل      اليس
ــا درت ــن راي فين ــدير ال م ــري ي      خ

ــا   ــب ي ــحكة قري ــد الض ــاك وبعي   رض
  جفـاك  مـن  وخيـاف  يعفـو  قلبـك  حيب  
  دعـاك  مـن  حقـد  ذاخـر  مبـا  علمت وال  
ــا   ــب ي ــحكة قري ــد الض ــاك وبعي   رض
      
ــك   ــارة في ــارة الال م ــال وإش   الكم
  بــالك يف حمبــوب مــن حيصــل ال  
  اســالك هلمومهــا يــدك مــن جــربت وال  
  ادراك مـا  بـالود  أوكـارة  احـراج  ينسى  
  خفـاك  مـا  أجـرين  ليـه  وأصـلح  عفا من  
    
ــي   ــدير ك ــذا ن ــي ل ــاه الش   دواه وين
  معــاه كاملــة جســدي جــوارح رحلــت  
  مـاه  طـال  لبـد  وغـديرك  ينشـف  يفوت  
  دنــاهأ مــن ويعــود النــازل علــى يــرتل  
    
ــتدت إذا ــان اش ــو األحم ــاه راه العف   ج
ــانه يف   ــرب أحس ــواك نص ــاه ذا وهل   فض

                                                 
1 Lammens, La Mekk à la veille de l’hégire,…. 
2 Rev. Afr., N° 59, pp. 463-469 
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ــا ــى م ــدنيا يف ابق ــانقني ال ــاك للش      فك
     األبطـال  الكاسـرين  اخليـف  فرسـان  بعد

ــن ــاد وي ــل ميع ــا أم ــال األنبي      واإلرس
ــن ــوبكر وي ــر ب ــن وعم ــالل راه وي      ع
     األجهـال  ضـد  زبـري  ويـن  طلحـة  وين
ــي واش ــد واس ــدون يف عب ــال م      ذالل غ

ــن ــعد وي ــا س ــايزين وعقب ــال الف      مبح
ـ  الوقحـة  حـرب  من هس      واردال اتاالقن

ــن ــاذلني وحيــي هــارون وي ــوال الب      األم
     واهـالل  معـن  وملـك  املـأمون  ملك وين
     األتـراك  ويـن  زيـان  وايـن  مـرين  اين 
     

     شـداد  ويـن  وعـاد  قـارون  صـطوة  وين
     األصـداد  بـن  أطـراد  فـات  هـو  ما وين

ــن ــا آدم وي ــياد باب ــد الس ــداد ج      األج
     أوســاد غابطــت اللحــاد يف راهــا كلــها

     صـــماد فـــرد أحـــد الواحـــد اهللا
ــا ــاد حتــت مهــاد ســبع اخلــالق ي      الوت
ــل ال ــا توك ــراد بن ــه م ــاد قلب      فس
     

     زهــاك واش زعــيم تفــرح ال العاقــل يــا
     تبـدال  دهـر  بالسـوء  يرجع لك ضحك إذا

ــال العقــول واصــل مــوازن القلــوب      مث
     احلــال جيــوز ورى وكمــن قــدام كمــن
ــم ــوم نظ ــدور املنظ ــهر ق ــوا ش      لش

     امليجـال  الـنيب  بعـد  عشـر  الثالـث  قرن
ــاد ــي( النش ــن القاس ــد ب ــال) حمم      يس
ــاين واملشــكي الشــاكي ــدمي للغ      زال ال ق

  

  جبـاه  خـوك  جـاك  مـا  بعـد  باقي واش  
    

ــدة   هـــــــــــــــــ
    واك واك دامــمالق وجا اخللف من جا  
ــص راه   ــن يف خيل ــدمي دي ــراك ق   وأت
  العــراك ندهــة يكــابر شــي يــنجم مــا  
ــا   ــوك ي ــالعود املس ــح ب ــرياك والالي   ال
  األمــالك يســتحوه وايفالــ عثمــان ويــن  
  لقفـاك  شـوف  السـعيد  ويـن  سـعد  وين  
  اإلشـراك  ديـن  قاصـر  العـابر  عـوق  وين  
  حـراك  بـه  للغـرب  انسـاقوا  جـيش  وين  
ــهدوكم   ــروم س ــا ال ــد ج   اإلدراك يعي
  دراك جـاير  واجلـود  الكـرم  نفـس  افنت  
  
ــراش     فــــــــــــــــ
ــن   ــون وي ــاد ذو فرع ــن األوت ــود وي   مث
  هزبـارود  بـن  عنـاد  الشـوم  من فات اش  
  فــدود قلبــه عبــاد اهللا خلــف مــا ويــن  
  موعـود  ليـه  الشـداد  حكمـه  يف طغى من  
  مولــود للكــرمي شــيء وال يلــد مل  
  مجــود مــاءهم ايل وســبع ســداد وســبع  
  جيــود خــري وداد وده مــن ودينــا  
  هــــــــــــــــــدة  
  ذاك ميسـكك  الـرب  ذا انـت  مسـكت  كي  
ــهيد   ــح والش ــرب املفاص ــان ص   وراك اللس
  الفكــاك يــا األمــر يصــري جــرفني بــني  
  بركـاك  طـرات  السـنة  ومخسـني  اثنني يف  
ــرش زار   ــي ع ــه يف الربج ــالك عقاب   ه
ــك   ــزراق في ــة م ــة احملب ــالك وذم   م
ــدامي   ــك ال ــد املال ــا الواح ــالك حطن   أع
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 :التراث العلمي الديني الجزائري - 3-7

وجدت الة األفريقية نفسها أما منتوج علمي ضخم، فاعتكف بعض كتاا على االنشغال به، 
  .ر دراسات عنهونش

  
 : التراث اإلباضي  .1- 3-7

، )ميزاب(قد اهتم باللهجات الرببرية يف الصحراء واجلنوب، سيما يف مناطق ) موتيلنسكي(كان 
، مثلما اهتم بعقائد ومذهب اإلباضية على اخلصوص، وأخذ ينشر مقاالت وكتبا عن )غدامس(، و)اهلقار(و

، )مدونة ابن غامن(ونشر بعض مصادر هذه الفرقة، مثل ، )م1886(ابتداء من عام ) القرارة(اإلباضية وعن 
وكان ينوي تقدمي طبعة . م، أي سنة واحدة قبل وفاته1906يف باريس عام ) املخطوط الرببري لزواغة(و

  . 1كاملة عنه
الصورة الوحيدة الباقية من املخطوط، ) مدونة ابن غامن(إنه نشره عن ): باصيه. ر(وقال عنه زميله 

، "تقرير عن الدراسات الرببرية واهلوسوية"يف حبثه املوسوم  .ألخرى، فقد اختفت، حسب قولهأما الصورة ا
(R.Basset)) روين باصيه(، دعا املستشرق الفرنسي )الة األفريقية(املنشور يف 

2
العارفني باللهجة الرببرية  

  .3)نسكيموتيل(استكمال مشروع  والفقه اإلباضي إىل
) T. Lewicki(يف حبثه عن أعمال  )CANARD) (كنار(راسات اإلباضية ومن الذين اهتموا بالد

  .5وغريهم. 4)ت لويكي(
  
  :لتراث الفقهي المالكيا .2- 3-7

ضمن املشروع االحتاليل الذي بدأوه يف مصر، واستقروا به يف  6بالفقه املالكي الفرنسيوناهتم 
 .اجلزائر

                                                 
  .109-108، ص 7أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ج  1

2 René BASSET, Rapport Sur les Etudes Berbères.., Rev. Afr., 1908, p. 259. 
3 MOTYLINSKI (A. DE C.), Le nom berbère de Dieu chez les Abadhites, Rev. Afr., XLIX, 1905, 

p. 141 à 148. 
4 CANARD (M.), Les travaux de T. Lewicki concernant le Maghrib et en particulier les 

Ibadites, 103, 1959, Rev. Afr., p. 356-371. 
5 Les deux sectes kharedjites de Djerba, par G. H, BOUSQUET, Rev. Afr., 86, 1942, p.156-160. 

اعتمد فقه مالك . واالجتهادات اليت اعتمدها كبار فقهاء املالكية النصوص علىالفقه املالكي هو تلك األحكام املبنية  6
كثريا على فقه الفقهاء السبعة، وفقههم يعتمد على فقه الصحابة وباألخص فقه عمر، حىت إن بعض العلماء 

الك بنوع من ااز، وإمنا هو فقه عمر الذي فهمه من املعاصرين من ذهب إىل فقه هذا املذهب إمنا ينسب إىل م
مبالغة، فإن  ومع أين أرى يف ذلك نوع. مث إن دور مالك هو جتميعه ونقله إىل تالميذه. القرآن والسنة واجتهاداته

بعد أن صححها ) سحنون(مجعها اليت " املدونة"، مث يف "املوطأ"دون فقه مالك يف . قسما من هذا الكالم صحيح
كما دون يف أمسعة تالميذه اآلخرين الكثرية، واليت صبت، بعد ) هـ191(، )ابن القاسم؛ تلميذ اإلمام مالك(على 
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ن الروماين الذي كان معموال به يف القانو: وقد أُخذ القانون املدين الفرنسي من ستة أصول هي
والقانون الكنسي . والقانون اجلرماين الذي كان معلوما به يف الشمال). م1785(جنوب فرنسا إىل سنة 

وقانون ). 16، 15، 14لويس (وقانون امللكية املطلقة الذي أمر به . الذي هو قانون الكنيسة الكاثوليكية
كل هذه ساعدت على عمل هذا . اليت وجدت يف اجلنوب واألعراف والعادات خصوصا تلك. الثورة

 .القانون املدين الذي أصبح معروفا بكود نابليون

فما وجه العالقة . سنة) 1000(واملذهب املالكي سابق يف الوجود على قانون نابليون بأكثر من 
  بني املذهب املالكي والقانون الفرنسي النابوليوين؟ 

) ليون(مث ) Poitiers) (بواتيي(، ووصل إىل )م711=هـ93( ملا دخل اإلسالم األندلس سنة
)Lyon (كان املذهب الفقهي السائد يف األندلس هو مذهب . يف فرنسا)إىل أن أدخل )اإلمام األوزاعي ،

، فما أن )هـ193(عام ) شبطون(املعروف بـ) زياد بن عبد الرمحن القرطيب(تلميذه ) مالك(إليه مذهب 
. مجيع أراضي األندلس، وأصبح هو احملكّم بال منازع) مالك(لهجرة حىت ساد مذهب انتهى القرن الثاين ل

أسبانيا (يف املرحلة األندلسية ). م1492= هـ977(ومعروف أن املسلمني بقوا يف األندلس حىت سنة 
  : إىل الفرنسيني عن طريقني) مذهب مالك(انتقل ) والربتغال وجنوب فرنسا

ومعروف أن قانون العوائد . اإلسالمية يف اجلنوب الفرنسي فترة طويلةهي انتشار العوائد : األوىل
كان معموال به وحمترما يف هذه املنطقة، مع أنه مل يكن مدونا، وبقي األمر كذلك حىت مجعت هذه العوائد 

   .)Code de Napoleon(يف 
وغري املسلمني من  هي انتشار املدارس الكربى يف األندلس، اليت كان يرتادها املسلمون: والثانية

وكان يدرس يف هذه املدارس العلوم املختلفة مبا يف . أماكن بعيدة، فمن باب أوىل سكان املناطق ااورة
ديوان األحكام "ذلك بطبيعة احلال الفقه املالكي، وخصوصا فتاوى النوازل نذكر منها مثاال واحدا هو 

احلفيد ) ابن رشد(ومن ذلك تأثري ". هلنوازل ابن س"املعروف بـ) هـ 486(البن سهل " الكربى
، من 2، ويف القانونيني الفرنسيني على وجه اخلصوص1، ويف فلسفة القانون1يف الفلسفة الغربية) هـ595(

                                                                                                                                                    

مث ). هـ255(للعتيب " العتبية"و) هـ281(البن املواز " املوازية"و) هـ238" (الواضحة: "ذلك، يف األمهات
يف ) هـ 616) (ابن شاس(، واختصره وغريه "اجلامع"يف كتابه ) هـ451) (ابن يونس(مجع هذه األمهات 

، املعروف "جامع األمهات"يف كتابه ) هـ646) (ابن احلاجب" (اجلواهر"واختصر ". عقد اجلواهر الثمينة"
الذي كان هدفه من االختصار أن يبقي من ) هـ767) (خليل ابن إسحاق(الذي اختصره " املختصر الفرعي"بـ

) ابن أيب زيد القريواين(لـ" الرسالة"وأصبح هذا الكتاب وشروحه مع . وىأقوال علماء املذهب ما به الفت
، خصوصا )هـ520(اجلَد ) ابن رشد(وال بد من ذكر كتب . وشروحها مها املعول عليهما عند املتأخرين

) خليل" (خمتصر"، وشروح "الذخرية"و" الفروق"؛ )هـ684) (القَرايف(، وكتب "البيان والتحصيل"و" املقدمات"
الذي شرحه علماء آخرون مثل الشيخ ) هـ803(الورغمي التونسي ) ابن عرفة" (خمتصر"اليت قاربت املائة، و

املتنوعة، واملختلفة " النوازل"، وكتب "الشرح الكبري حباشية الشيخ حممد عرفة الدسوقي"يف كتابه ) أمحد الدردير(
 . اختصارا وتطويال

 .فإن فيه الغنية" ابن رشد والرشدية"عن ) Ernest Renan(أحيل إىل كتاب  1
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فصل "، وتضمني كتابه "بداية اتهد واية املقتصد"حالل اعتماده على الفقه اإلسالمي املقارن يف كتابه 
  . 4ن ترمجة وشرح املنطق األرسطي والفلسفة اليونانية يف كتبه األخرىبعض ما توصل إليه م 3"املقال

، بعد غزوه ملصر، بترمجة كثري من كتب الفقه اإلسالمي )م1821- 1769(أمر نابليون بونابرت 
  . ، على اخلصوص5"خمتصر خليل"، و"الرسالة"إىل الفرنسية والفقه املالكي على اخلصوص، ومنه 

 Les(املتمثل يف  6ضمنها قانونه الشهري الذي هو القانون املدين الفرنسي واختار أحكاما كثرية منه

Articles ( تلك البنود املوجودة يف)Code Civil ( والصادر سنة)83وبقي ذلك يف طبعته رقم ) م1803 
وميكننا . 7)م30/8/1816(معتمدة على طبعة منه صادرة بتاريخ ) م1984-1983(اليت صدرت يف 
قانون املدين الفرنسي، خصوصا قبل تعديله، متأثر إىل حد كبري باألحكام الفقهية حسب أن نقول إن ال
 .8املذهب املالكي

البن أيب زيد القريواين، يف دار الكتب الوطنية " الرسالة الفقهية"ومن ذلك أننا جند نسخا كثرية لـ
قد سبقت طباعتها بفترة وال شك أن ترمجتها ) م1914(وقد طبعت مترمجة إىل الفرنسية عام . بباريس

  ).FAGNAN(طويلة، ومترجم هذه الطبعة وتعليقاا هو 
وأعيد ). م1848(الفرنسية سنة ) PERRON(ومعه ترمجة " خمتصر خليل"وعلى هذا فقد طبع 
وإذا كان قد . ، مث توالت طبعاته وترمجاته)م1878(سنة ) SEIGNETTE(طبعه يف قسنطينة مع ترمجة 

  .  9ذا الوقت املبكر، فإن الترمجة نفسها كانت قد سبقت ذلك بوقت كثريطبع مع الترمجة يف ه

                                                                                                                                                    
1 Brunschvicg, Averroès Juriste; Etudes Orientales dédiées à Levi Provençal, Paris, 1962. 

ومادة القانون املقارن يف القرون الوسطى؛ قراءة حرة  نمنطق القانو تطويرمسامهة ابن رشد يف "عثمان بن فضل، . د 2
ندوة ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : ال، ضمن أعم"لبداية اتهد

 .420م، ص 1999تونس، 
بني احلكمة والشريعة من االتصال، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  فيماابن رشد احلفيد، فصل املقال  3

3 ،1986. 
قدت يف تونس، بإشراف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وطبعت ؛ ع"ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب"ندوة  4

 .م1999أعماهلا يف أيب ظيب، منشورات امع الثقايف، الطبعة األوىل، 
، املقارنات التشريعية؛ تطبيق القانون املدين واجلنائي الفرنسي على مذهب مالك، املنياويالشيخ خملوف بن حممد البدوي  5

 .78م، ص  1999مد أمحد سراج وعلي مجعة حممد، القاهرة، دار السالم، الطبعة األوىل، حم: حتقيق
الشيخ سيد عبد اهللا علي حسني، املقارنات التشريعية بني القوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي؛ مقارنة بني القانون  6

سراج وعلي مجعة حممد، القاهرة، دار  أمحد عبد اهللا: الفرنسي ومذهب اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه، حتقيق
 .م 2001السالم، الطبعة األوىل، 

7 Jurisprudence Générale, Code civil, Paris, Dalloz, 1983-1984. 
، ندوة اإلمام مالك، وزارة األوقاف املغربية، "الفرنسي مأخوذ من مذهب مالك املدينالقانون "منهل الصديق العلوي،  8

 .213- 193، ص 3م،  ج1980
 836، ص 1، ج .ت.املطبوعات العربية واملعربة، بريوت، دار املعارف، د معجميوسف إليان سركيس،  9
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اإلداري بالدراسات الفقهية السنية؛ فنشر كتاب  (D.LUCIANI)) دومينيك لوسياين(اهتم 
، ضمن جلنة للترمجة )م1698(يف الفرائض واملواريث، يف نصه العريب مع ترمجته الفرنسية، عام ) الرحبية(

حممد السعيد بن (يف شبابه، و ) أبو يعلى الزواوي(ورمبا عاونه . احلكومة العامة باجلزائروالنشر، ألفتها 
 (FAGNAN)) فانيان(وقدم . 1مقررة يف املدارس الرمسية وحىت يف الزوايا) الرحبية(وكانت ). زكري

واجبة، وكذلك إن معرفة الرحبية : "عرضا عن هذا الكتاب يف الة األفريقية على طريقة املراجعة، وقال
  ".ترمجتها

  
 :  التراث المالكي البربري .3- 3-7

يف الفقه، مكتوبا أصال بالرببرية، ) كتاب احلوض(بنشر ) دومينيك لوسياين(قام اإلداري املستشرق 
ومنذ ذلك  .2وكان قد استحضر نسخة من عدة جهات). الة األفريقية(وترمجة إىل الفرنسية، مسلسال يف 
وهو مكتوب حبروف عربية، من تأليف حممد بن علي بن . 3اث عن الكتابذلك احلني تواصلت بعض األحب
  ).م18ق(بن إبراهيم السوسي، من أهل 

  
 
 :المخطوطاتاإلنتاج العلمي الجزائري من خالل  - 3-8

وصرح مؤسسها  .اهتمت الة األفريقية باإلنتاج العلمي اجلزائري القدمي واحلديث آنذاك
ديدة يف مجع املخطوطات العربية من األهايل أثناء التمشيطات عدة مرات أنه عاىن معاناة ش) بربروجي(

العسكرية وغريها ليضعها يف املكتبة الوطنية آنذاك، قبل أن يستويل عليها اجلنود ويبيعوها طمعا يف املال 
وقدمت عروضا نقدية كثرية عن كتب جزائرية التأليف، مسامهة منها يف نقد املنتوج . الذي جينونه منها

  . الذي يصدره األهايل يف القدمي واحلديثالعلمي 
 

  يوضح أنواع املخطوطات اليت اهتمت ا الة): 7- 3(اجلدول 
  

 Manuscrit  %  ت  املخطوط

 Manuscrits arabes 0,10  4  خمطوطات عربية  1

 Manuscrits berbères 0,05  2  خمطوطات بربرية  2

 Manuscrits algériens 0,02  1خمطوطات جزائرية غري حمددة   3

                                                 
، 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط)م1954-1830: (7أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج 1

  .109، ص 7، ج)م1998(
2 D. LUCIANI, Rev. Afr., 1896, 1897. 

  .4، ج "أحباث وآراء"به يف كتابه ) أبو القاسم سعد اهللا .د(عرف   3
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  اللغة 
 Manuscrits espagnols en caractères 0,02  1  خمطوطات أسبانية حبروف عربية   4

arabes 
 Manuscrit italien 0,02  1  خمطوطات إيطالية  5

∑  9  0,21 ∑ 

  
والنوع الثاين ، 1خمطوطات عربيةجند يف هذا اجلدول عدة أنواع من املخطوطات؛ النوع األول 

والنوع الرابع خمطوطات ، 3خمطوطات جزائرية غري حمددة اللغةوالنوع الثالث  ،2خمطوطات بربرية
يغلب على ظين أا مل يكن سوى خمطوطات أندلسية جلبها ، 4روف عربيةأسبانية مكتوبة حب

، والنوع )األخلميادو(معهم إىل اجلزائر اليت فروا إليها بعد أن كانوا قد كتبوها بلغتهم ) املوريسكيون(
  .5أتوقع أا خمطوطات كنسية حبكم تبعية الكنيسة اجلزائرية للبابوية يف روما خمطوطات إيطاليةاخلامس 

  

  

  :االنشغال الفرنسي بالجوانب العلمية في المجتمع الجزائري - 3-9

ظهر هذا االهتمام يف عدة جماالت، نذكر منها اهتمامهم بدراسة اآلثار اجلزائرية، وانشغاهلم 
أما املطبعة فقد كان بإمكاا أن تقود ثورة علمية يف اجلزائر، إال . لطبية يف اجلزائربدراسة احلياة النباتية ا

ا استخدمت يف أغراض تكاد تكون عسكرية حبتة يف البدايةأ.  
  
  
  :دراسة اآلثار الجزائرية .1- 3-9

                                                 
1 Manuscrits arabes donnés à la bibliothèque d'Alger, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 15o. 

GIACOBETTI (Le P.), Kitab En-Nasab, Rev. Afr., XLVI, 1902, p. 117 à 132, et 177 à 212. 
LALOË (F.), A propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par les Arabes. Les 
manuscrits arabes de Constantine, Rev. Afr., 66, 1925, p. 95-107. LUCIANI (J.), Un 
manuscrit arabe de la Bibliothèque nationale d'Alger : l'Irchad, Rev. Afr., 70, 1929, p. 
58-67. 

2 LUCIANI (J.-D.), El-H'Aoudh, manuscrit berbère de la bibliothèque-musée d'Alger, Rev. Afr., 
XXXVII, 1893, p. 151. J. D. L. [LUCIANI (J. D.).] — El H'aoudh, [texte et traduction, par 
Moh'ammed ben Ali ben Ibrahim], Rev. Afr., XL, 1896, p. 93, 3o4; et XLI, p. 34. 

3 PIESSE, Une histoire manuscrite d'Oran, Rev. Afr., V, 1861, p. 316. 
4 BERBRUGGER (A.), Manuscrits espagnols en caractères arabes, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 

297. 
5 MONCHICOURT (C.) et GRANDCHAMP (P.), Lanfreducci et Bosio. Costa e discorsi di 

Barberia. Rapport maritime militaire et politique sur la côte d'Afrique, depuis le Ml 
jusqu'à Cherchel, par deux membres de l'Ordre de Malte (1er septembre 1587). 
Manuscrit italien des Archives du Gouvernement général de l'Algérie, Rev. Afr., 66, 
1925, p. 419-529. 
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اخترع طريقة يف صنع قوالب متكن الباحثني ) Lottin De LAVAL) (لوطني ندي الفال(ذكرت الة أن 
 اآلثار من أخذ نسخ عن اآلثار األصلية، وكان ذلك بعد جتارب كثرية أجراهـا الباحـث يف أرمينيـا    يف

وكانت مناذج اختراعه وقوالب جمموعة من الـرقيم اللـدائين   . الصغرى وكردستان ومنطقة آشور القدمية
بتـاريخ   (de Parieu)) دو باريو(سلمها إىل وزارة املعارف العامة إىل أن جاء مرسوم الوزير ) البالستيكي(
ولعل اهلدف . 1وقد نشرت الة األفريقية هذه الطريقة يف عددها السادس. يصرح مبلكية م16/3/1850

 .من ذلك هو حث مراسليها وقراءها على استعماهلا

  

  :في الجزائرات الطبية النباتدراسة  .2- 3-9

مـن  (إحدامها كانـت  : يتنينشر رحلتني نبات) E. COSSON) (ي كوسون(أن ) الة األفريقية(ذكرت 
م حتـت إدارة  1853، وكانت قد بدأت عام )يف جبال األوراس(، واألخرى كانت )سكيكدة إىل بسكرة

، )احلياة النباتية يف اجلزائـر (م درس املؤلف عدة نقاط من 1856م إىل غاية 1852ومنذ ). وزارة احلربية(
وحتدث يف هذا الكتـاب  . يف الفرقة األجنبية ، النقيب)Rousseau) (روسو(وقد أحلق ببحثه خريطة أعدها 

عن االرتفاعات البارومترية حلياة النبات، وعن الغابات بشكل ترتييب، وعن النباتات اليت ميكن نقلـها إىل  
ويقع . املناطق الصحراوية وإىل كل اجلزائر، انطالقا من النتائج املتحصل عليها من حديقة التكييف ببسكرة

 . 2)ماسون( (Masson)، لدى الناشر 1856، وقد صدر بباريس عام ص 158هذا الكتاب يف 

  

  :االحتاللبين العلم وأهداف المطبعة  .3- 3-9

ألف كتابا يف موضوع دخـول جيـوش االحـتالل    ) MERLE) (مريل(تذكر الة األفريقية أن 
. 3"م1830قصص تارخيية وسياسية تصلح خلدمة تاريخ غزو اجلزائـر عـام   : "الفرنسي للجزائر، عنوانه

ـ    بتـاريخ  ) سـيدي فـرج  (يف  هاحتدث فيه عن مطبعة اجليش اليت محلتها الباخرة مـن فرنسـا، وأنزلت
دو ( (de BOURMONT)يذكر هذا املؤلف أن اجليش انطلق مـن بـاريس بقيـادة    . م25/6/1830

، الذي حيرص على أال يترك شيئا دون ختطيط، فذكّره املؤلف مبطبعة للجيش، وهـم يسـتعدون   )بورمون
إلحضارها، وإحضار ما تستلزمه من عتاد ورجال، فذهب ) مرسيليا(وب البحر، فتأسف، مث أرسله إىل لرك

كانت املطبعـة  . أيام، وأحضرها إىل الباخرة عشية االنطالق) 4(املؤلف إىل بغيته، ومتت القضية يف أربعة 
واطئ اجلزائر العاصـمة  مفككة داخل صناديق حمشوة تبنا، مث أعيد تركيب أجزائها على شبه جزيرة من ش

وكان حفل االفتتـاح  . (l’Africaine)) األفريقية(م، وغُطيت خبيمتني، ومساها العمال 26/6/1830يوم 
. ، حسب تعـبري املؤلـف  "وتعجبوا من وجود مطبعة يف بالد البدو"حبضور كثري من ضباط الرب والبحر، 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 8/1857, P. 539-544. 
2 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 509 
3 MERLE, Anecdotes Historiques et Politique Pouvant Servir à l’Histoire de la Conquête d’Alger 

En 1830  
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يهم النشرة األوىل هلا، اليت تذكر أخبار الـرتول  ووزع العمال عل!". حييا امللك !حتيا فرنسا"وأخذوا يهتفون 
  . 1إىل التراب اجلزائري وانتصارام فيه

  

  

  

 :الحياة الدينية في المجتمع الجزائري -4

قدمت الة األفريقية صورة فسيفسائية عن احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري مشلت العصور الغابرة 
فضال املعروفة لل الصورة أيقونتها اإلسالمية فقط، بل مشل ذلك امل ومل تربز من هذه. وما تالها إىل زمام

  .غابرةالكثرية عن النحل ال
  
  

 :اإلسالم والمسلمون في المجتمع الجزائري عبر التاريخ - 4-1

أن تغفل موضوع اإلسالم، فهو مكون حساس يف اتمع اجلزائري، وهو األفريقية ال ميكن للمجلة 
  .ومن خالل تتبعنا لطرحها استطعنا أن جنمع هذه الصورة. ائرينيعنصر املقاومة احلي لدى اجلز

    

  حياة املسلمنييوضح صورة اإلسالم و): 1-1-4(اجلدول رقم 
 

 L'Islam et la vie Musulmane  %  ت  اإلسالم وحياة املسلمني  

 L’Islam 0,51  19  اإلسالم  1
 Musulmans 0,16  6  املسلمون  2

 Populations Musulmanes 0,08  3  السكان املسلمون  3
 L'architecture Musulmane 0,08  3  اهلندسة املعمارية اخلاصة باملسلمني  4

 L'art Musulman 0,08  3  الفن اخلاص باملسلمني  5

 Islamisme 0,05  2  )بصيغة استشراقية(اإلسالم   6

 Indigènes Musulmans 0,05  2  األهايل املسلمون  7
-Préislamique/ Anté 0,05  2  قبل اإلسالم/ اجلاهلية  8

islamiques 

 /Traditions Islamiques 0,05  2  التقاليد اإلسالمية   9
Musulmanes 

 Cimetière Musulman 0,05  2  مقربة املسلمني  10

 Monde Islamique 0,02  1  العامل اإلسالمي  11
 Légende Islamique 0,02  1  األسطورة اإلسالمية  12

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 3, 2/1857, P. 215-216. 
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 Islamic Society 0,02  1  )باالنكليزية(اتمع اإلسالمي   13

 Annonces Matrimoniales 0,02  1  إعالنات الزواج اإلسالمية  14
Islamiques 

 Polygamie Musulmane 0,02  1  تعدد الزوجات لدى املسلمني  15
 Enfants Naturels Musulmans 0,02  1  األطفال الطبيعيون املسلمون   16

 Culte Musulman 0,02  1  عبادة املسلمني  17

 Musulmans Malékites 0,02  1  املسلمون املالكية  18

 Pèlerinage Musulman 0,02  1  احلج لدى املسلمني  19

 Vie Musulmane 0,02  1  احلياة املسلمة  20

 L'Âme Musulmane 0,02  1  الروح اإلسالمية  21

 Calendrier Musulman 0,02  1  التقومي اخلاص باملسلمني  22

إلخوانيات الدينية اخلاصة ا  23
  باملسلمني

1  0,02 Confréries Religieuses 
Musulmanes 

 Saints Musulmans 0,02  1  األولياء/ القديسون املسلمون  24

 Musulmans nord-africains 0,02  1  مسلمو أفريقيا الشمالية  25

 Berbérie Musulmane 0,02  1  بالد الرببر املسلمة  26

 Infidèles Musulmans 0,02  1  لمونالكفار املس  27

املؤسسات الدينية اخلاصة   28
  باملسلمني

1  0,02 Établissements Religieux 
Musulmans 
 

 Villes Musulmanes 0,02  1  مدن خاصة باملسلمني  29

 Bureau De Bienfaisance 0,02  1  املكتب اخلريي اخلاص باملسلمني  30
Musulman 

 Tombes Musulmanes 0,02  1  قبور املسلمني  31

 Ruines Musulmanes 0,02  1  خرائب املسلمني  32

 Conquêtes Musulmanes 0,02  1  الغزوات اليت قام ا املسلمون  33

 L'Épigraphie Musulmane 0,02  1  النقوش اخلاصة باملسلمني  34

 Culture Musulmane 0,02  1  الثقافة اخلاصة باملسلمني  35

 L'esclavage Musulman 0,02  1  نيعبودية املسلم  36

 Piraterie Musulmane 0,02  1  القرصنة اخلاصة باملسلمني  37

 Pédagogie Musulmane 0,02  1  البيداغوجيا اخلاصة باملسلمني  38

 Historiens Musulmans 0,02  1  املؤرخون املسلمون  39

 Voyageurs Musulmans 0,02  1  الرحالة املسلمون  40
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 Auteurs Musulmans 0,02  1  ن املسلموناملؤلفو  41

 Écrivains Musulmans 0,02  1  الكتاب املسلمون  42

 Biographies Musulmanes 0,02  1  تراجم خاصة باملسلمني  43

 Sources Musulmanes 0,02  1  املصادر اخلاصة باملسلمني  44

∑  78  2,10 ∑ 

  
مرة، ) 19(الذي تكرر  1)اإلسالم(لفاظ يف هذا اجلدول تشترك فيها أاحلياة اإلسالمية صورة 

ال تنم عن موضوعية، لكنها مل تتكرر سوى ) Islamisme(ولكن هذا اللفظ أيضا ورد بصيغة استشراقية 
  .2مرتني

  .ست مرات) 6(تكرر  3)Archéologie Musulmane) (علم اآلثار اخلاص باملسلمني(و

                                                 
1 JOLY (A.), Les saints de l'Islam, Rev. Afr., LII, 1908, p. 171 à 181. JOLY (A.), Saints et 

légendes de l'Islam, Rev. Afr., 57, 1913,p. 7-26. BEL - L'Islam mystique. Les confréries 
religieuses, les saints, Rev. Afr., 68, 1927, p. 329-372: LXIX, p. 65-111. M. Ali Aïni, Un 
grand saint de l’Islam, Abd al Kadir Guilani (1077-1166), (M. Canard),  Rev. Afr., 86, 1942, 
p. 314-316. Chr. COURTOIS, De Rome à l'Islam (avec 1 carte), Rev. Afr., 86, 1942, p. 24-
55. Très importante bibliographie (à dépouiller). G.-H. BOUSQUET, L'Islam maghrébin. 
Introduction à l'étude générale de l'Islam (R. Le Tourneau), Comptes rendus dans Rev. Afr., 
91, 1947, p. 175. Ph. D'ESTAILLEUR DE CHANTERAINE; Abd el Kader. L'Europe et 
l'Islam au XIXe siècle (1i. E.), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 92, 1948, p. 207. G.-H. 
BOUSQUET, Les grandes pratiques rituelles de l'Islam (R. Le Tourneau), Comptes Rendus 
dans Rev. Afr., 94, 1950 :   p. 190 . R.LETOURNEAU,  L'Islam contemporain (J. 
Despois), Rev. Afr., 96, 1952, p. 470.-. D. SOURDEL, L'Islam (M. Canard), Rev. 
Afr., 96, 1952, p. 227. GOUBERT (P.), Byzance avant l'Islam, I, Byzance et 
l 'Orient sous les successeurs de Justinien. L'empereur Maurice (M. Canard), 
Rev. Afr., 98, 1954, p. 194. E. DERMENGHEM, Le culte des Saints dans l'Islam 
magrébin (Ph. Marçais), Rev. Afr., 99, 1955, p…BRUNEL (R.)  :  Le monachisme 
errant  dans l ' Is lam Sid i  Heddi  e t  les  Heddawa (R.  Le Tourneau) ,  Rev. Afr., 
101, 1957, p.  405. GOLVIN (L.) : Islam d'Espagne d'après un livre récent, Rev. 
Afr., 103, 1959, p. 117. ROSENTHAL (E.I.J.) : Political thought in Medieval Islam, 
an introductory outline (R. Le Tourneau),  Rev. Afr., 103, 1959, p. 133. SMITH 
(Wil fred Cantwell)  :  Islam in modern history (R. Le Tourneau), Rev. Afr., 103, 
1959, p. 140 . RONDOT (P.) : Islam et Musulmans d'aujourd'hui (A. Merad), Rev. 
Afr., 1043, 1960, p. 206. CHARLES (R.) : L'évolution de l'Islam (M. Mercier) , Rev. 
Afr., 105, 1961, p. 399. L'élaboration de l'Islam. Colloque de Strasbourg, (H. 
R.Idris), Rev. Afr., 106, 1962, p. 199-200 

2 TAUXIER (H.), Étude sur les migrations des tribus berbères avant l'Islamisme, Rev. Afr., VI, 
1862, p. 441; et VII, p. 24. TAUXIER (H.), Étude sur les migrations des tribus berbères 
avant l'Islamisme, Rev. Afr., VII, 1863, p. 24. 

3 MARCAIS (G.), Recherches d'archéologie musulmane. Achir, Rev. Afr., 63, 1922,fig., p. 21-
38. DESSUS LAMARE (A.) et MARCAIS (G.), Recherches d'archéologie musulmane. 
La mosquée du vieux Ténès, Rev. Afr., 65, 1924, fig., p. 530-540. MARCAIS (G.), 
Recherches d'archéologie musulmane : Honaïn, Rev. Afr., 69, 1928, 4 pl., p. 333-350. F. 
LLABADOR, Recherches d'archéologie musulmane : Les ruines de Taount, bourgade 
berbère du Maghreb central, Rev. Afr., 88, 1944, p. 181-201 (avec 4 planches hors texte et 6 
figures). Sur un escarpement dominant le port de Nemours. G. MARçAIS et A. DESSUS-
LAMARE, Recherches d'archéologie musulmane : Tîhert-Tagdempt (août-septembre 1841) 
(avec 4 figures), Rev. Afr., 90, 1946, p. 24-57. Plan p. 29. Rev. Afr., 81, 1937 (= IIIe 
Congrès FSSAN, Constantine, 1937). Tome I. Actes du congrès, droit et législation, 



                                                                                 م       م       م       م       1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5 ف
320  

) اهلندسة املعمارية اخلاصة باملسلمني(و ،1)املسلمون: (مرات، هي) 3(واملوضوعات اليت تكررت 
)L'architecture Musulmane(2و ،)الفن اخلاص باملسلمني) (L'art Musulman(3، 

اتمع (، و4)Populations Musulmanes) (السكان املسلمون(؛ )2مرتني (تتلوها تكرارات 
) قبل اإلسالم/ يةاجلاهل(، و)Indigènes Musulmans( 6)األهايل املسلمون(، و5)اإلسالمي

)Préislamique/ Antéislamiques(7و ،)Traditions Islamiques/ Musulmanes) ( التقاليد
  ، Cimetière Musulman(1) (مقربة املسلمني(و ،8)اإلسالمية

                                                                                                                                                    
sociologie, langues et littératures orientales. Tome, II. Archéologie préislamique et 
musulmane, géographie, sciences, préhistoire, histoire, séance plénière.] 

1 MOHAMMED BEN CHENEB, Revue des ouvrages arabes édités ou publiés par les Musulmans 
en 1322 et 1323 de l'hégire (1904-1905), Rev. Afr., L, 1906, p. 261 à 296. LACROIX (N.), 
Notes sur les cachets et les sceaux chez les musulmans. Les cachets des gouverneurs 
généraux de l'Algérie, Rev. Afr., LIV, 1910, 2 pl., p. c01 à 224. SAINT-CALBRE (C.), De 
la proclamation de guerre chez les Musulmans, Rev. Afr., 55, 1911, p. 282-305. 
BOUSQUET (G.), Note sur deux aspects contemporains du culte (les saints chez les 
Musulmans, Rev. Afr., 79, 1936, p. 777-782. BONO (S,) : La missione dei cappucini 
ad Algeri per il riscatto degli sciavi cristiani nel 1585. L'Arciconfraternita dei 
Gonfalone di Roma e il riscatto degli schiavi dai musulmani (X. Yacono), Rev. 
Afr., 103, 1959, p. 147.RONDOT (P.) : Islam et Musulmans d'aujourd'hui (A. Merad), 
Rev. Afr., 1043, 1960, p. 206 

2 MARçAIS (Georges), La mosquée d'El-Walîd à Damas, et son influence sur l'architecture 
musulmane d'Occident, Rev. Afr., L, 1906, p. 37 à 56. TERRASSE (H.), L'influence de 
l'Ifriqiya sur l'architecture musulmane du Maroc avant les Almohades, Rev. Afr., 81, 1937, 
3 pl., p. 551-558. G. MARÇAIS, L'architecture musulmane d'Occident (L. Golvin), 
Rev. Afr., 99, 1955, p. 428.  

3 BALLU (Albert), Quelques mots sur l'art musulman en Algérie, Rev. Afr., XLVIII, 1904, p. 171 à 
183. MARÇAIS (Georges), L'exposition d'art musulman [à Alger en 1905], Rev. Afr., 
XLIX, 1905, 3 pl., p. 38o à 401. MARçAIS (Georges), Revue de l'art musulman en Berbérie 
(moyen âge), Rev. Afr., L, 1906, p. 4o3 à 427. 

4 ANANOU (P.), Les populations rurales musulmanes du Sahel d'Alger (avec 4 figures). 
Rev. Afr., 97, 1953, p. 369. (fin) (avec une planche hors texte), Rev. Afr., 98, 
1954, p. 113. BOYER (P.) - L'évolution démographique des populations musulmanes 
du département d'Alger (1830/66-1948) (avec deux cartes hors texte), Rev. Afr., 98, 
1954, p. 305. 

5 H.A.R. GIBB et H. BOWEN, Islamic Society and the West. I. Comptes Rendus, Rev. Afr., 94, 
1950 :   Islamic Society in the eigheenth century (R. Le Tourneau), Comptes Rendus, Rev. 
Afr., 94, 1950 :   p. 450, 197. 

6 LESPÈS (R.), Projet d'enquête sur l'habitat des indigènes musulmans dans les centres urbains de 
l'Algérie, Rev. Afr., 76, 1935, p. 431-436. BEL. (A.), Projet d'une enquête générale sur les 
industries traditionnelles des indigènes nord-africains (Musulmans et Juifs), Rev. Afr., 79, 
1936, p. 79-90. 

7 ROFFO (P.), Sépultures Indigènes Antéislamiques En Pierres Sèches. Étude sur trois 
nécropoles de l'Algérie centrale, Rev. Afr., 82, 1938, 16 pl., p. 197-242. Rev. Afr., 81, 
1937 (= IIIe Congrès FSSAN, Constantine, 1937). Tome I. Actes du congrès, droit et 
législation, sociologie, langues et littératures orientales. Tome, II. Archéologie 
préislamique et musulmane, géographie, sciences, préhistoire, histoire, séance plénière.]. 
ROFFO (P.), Sépultures Indigènes Antéislamiques En Pierres Sèches. Étude sur trois 
nécropoles de l'Algérie centrale, Rev. Afr., 82, 1938, 16 pl., p. 197-242. 

8 I. GOLDZIHER, Etudes sur la tradition islamique, traduction L. Bercher (M. Canard), 
Rev. Afr., 99, 1955, p. 432. TAUXIER (H.), Examen des Traditions Grecques, Latines Et 
Musulmanes Relatives À L'origine Du Peuple Berbère, Rev. Afr., VI, 1862, p. 353. 
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مسلمو (و ،2)العامل اإلسالمي) (Monde Islamique(والواحدة؛   املرة بتكراراتوهي مشفوعة 
 Berbérie) (بالد الرببر املسلمة(و، 3)Musulmans nord-africains) (أفريقيا الشمالية

Musulmane(4 ،و)املؤرخون املسلمون) (Historiens Musulmans(5 ،و)الرحالة املسلمون (
)Voyageurs Musulmans(6و ،)املؤلفون املسلمون) (Auteurs Musulmans(7و ،) الكتاب

  ،Biographies Musulmanes(9) (خاصة باملسلمنيتراجم (و، 8)Écrivains Musulmans) (املسلمون
 ،L'Âme Musulmane(11) (الروح اإلسالمية(، و10)Vie Musulmane) (احلياة املسلمة(و

، Culte Musulman(13) (عبادة املسلمني(و، 12)Calendrier Musulman) (التقومي اخلاص باملسلمني(و
 Musulmans) (سلمون املالكيةامل(، و14)Pèlerinage Musulman) (احلج لدى املسلمني(و

Malékites(15 ،و)اإلخوانيات الدينية اخلاصة باملسلمني) (Confréries Religieuses 

Musulmanes(16 ،و)األولياء/ القديسون املسلمون) (Saints Musulmans(17 ،و)الكفار املسلمون (

                                                                                                                                                    
1 BERBRUGGER (A.), Cimetière [musulman sur cimetière romain à Alger], Rev. Afr., XIII, 1869, 

p. 47. Inscription arabe gravée sur liais provenant du cimetière musulman de Bab-el-Oued à 
Alger, Rev. Afr., VI, 1862, p. 231. 

2 CANARD (M.), La guerre sainte dans le monde islamique et dans le monde chrétien, Rev. Afr., 
79, 1936, p. 605-623.  

3 G.-H., BOUSQUET, L'assurance des Musulmans nord-africains, Rev. Afr., 91, 1947, p. 160-165.  
4 G. MARçAis ; La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen âge (Chr. Courtois), Comptes 

rendus de Rev. Afr., 90, 1946, p. 221-224. 
5 DASTUGUE (Colonel H.), La bataille d'Alkazar el-Kebir d'après deux historiens musulmans, p. 

130. 
6 PÉRÈS (A.), … vue par deux voyageurs musulmans en 1877-1878, Rev. Afr., 76, 1935, p. 

259-270.  
7 MERCIER (E.), Les Arabes d'Afrique jugés par les auteurs musulmans, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 

43. 
8 CHERBONNEAU (A.), Les écrivains musulmans de l'algérie. Notice sur mohammed et-tenaci, 

historien des Beni-Zian, Rev. Afr., 1, 1856, p. 212. 
9 GOLDZIHER (L), La onzième intelligence [dans les biographies musulmanes de Mohammed el-

Muhibbi ] , Rev. Afr., L, 1906, p. 242. [Traduit de l'allemand par Lacer.] 
10 RACIM (X) : La vie musulmane d'hier (L. Golvin), Rev. Afr., 105, 1961, p. 203  
11 CHARLES (R.) : L'âme musulmane (M. Mercier), Rev. Afr., 103, 1959, p. 372 
12 CHAILLET (L.), Concordance des calendriers grégorien et musulman, Rev. Afr., 1, 1856, p. 

531. 
13 WENSINCK (A. J.). - L'influence juive sur les origines du culte musulman. Traduction par 

G.-H., Bousquet et G.-W. Bousquet-Mirandolle, Rev. Afr., 98, 1954, p. 84 
14 L. VOINOT, Pèlerinages judéo-musulmans au  Maroc (Ph. Marçais), p. '2f)**. Comptes Rendus 

dans Rev. Afr., 92, 1948 
15 SOUALAH MOHAMMED, Le jeûne chez les Musulmans Malékites, texte arabe extrait de la 

Risâla de l'imâm Aboû Mohammed ben Aboû Zeïd el-Qairouânî, traduction française et 
annotations relatives aux pratiques du Ramadhan en Algérie, Rev. Afr., L, 1906, p. 393 à 
402. 

16 COUR (A.), Recherches sur l'état des confréries religieuses musulmanes dans les communes 
de Oum-el-Bouaghi, Aïn-Beïda, Sedrata, Souk-Ahras, Morsott, Tebessa, Meskiana, 
Khenchela en novembre 1914, Rev. Afr., 62, 1921, p. 85-139, 291-234. 

17 G.-H. BOUSQUET, Le rituel du culte des Saints (à propos du livre de T. CANAAN), Rev. Afr., 
93, 1949,  p. 277-290. Saints musulmans. 
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)Infidèles Musulmans(1 ،و)ا املسلمون الغزوات اليت قام) (Conquêtes Musulmanes(2 ،
املكتب اخلريي (، و3)Établissements Religieux Musulmans) (املؤسسات الدينية اخلاصة باملسلمني(و

 Tombes) (قبور املسلمني(، و4)Bureau De Bienfaisance Musulman) (اخلريي اخلاص باملسلمني

Musulmanes(5 ،و)خرائب املسلمني) (Ruines Musulmanes(6 ،و)عبودية املسلمني( )Esclavage 

)Esclavage Musulman(7و ،)القرصنة اخلاصة باملسلمني) (Piraterie Musulmane(8 ، 

 Culture) (الثقافة اخلاصة باملسلمني(و، 9)Villes Musulmanes) (باملسلمني خاصةمدن (و

Musulmane(10و ،)النقوش اخلاصة باملسلمني) (L'Épigraphie Musulmane(11 ،) األسطورة
   ،Sources Musulmanes(13) (املصادر اخلاصة باملسلمني(و، 12)Légende Islamique) (اإلسالمية
تعدد الزوجات (و ،14)Annonces Matrimoniales Islamiques) (اإلسالميةإعالنات الزواج (و

 Enfants Naturels) (األطفال الطبيعيون املسلمون(و، 15)polygamie musulmane) (لدى املسلمني

Musulmans(16 ،و)ا اخلاصة باملسلمنيالبيداغوجي) (Pédagogie Musulmane(17،  
  
  

                                                 
1 GRAMMONT (DE) et PIESSE (L.), Un manuscrit du P. Dan. Les Illustres captifs. Histoire 

générale de la vie, des faits et des aventures de quelques personnes notables prises par les 
infidèles musulmans, Rev. Afr., XXVII, 1883, p.11, 191, 355; et XXVIII, p. 49. 

2 G.-H. BOUSQUET, Les conquêtes musulmanes et l'impérialisme arabe, par J. Schumpeter (1883-
(1883-1950), Rev. Afr., 94, 1950,  p. 283-297. 

3 FÉRAUD (L.), Province de Constantine. Les anciens établissements religieux musulmans de 
Constantine, Rev. Afr., XII, 1868, pl., p. 121. 

4 AUMERAT, Le Bureau De Bienfaisance Musulman [à Alger], Rev. Afr., XLIII, 1899, p. 182; et 
XLIV, p. 6o. Rev. Afr., XLIV, 1900, p. 6o. 

5 Notes et Documents; Inscriptions Funéraires En Français Sur Des Tombes Musulmanes, par G.-
H. BOUSQUET, Rev. Afr., 88, 1944, p. 266-269. 

6 VUILLEMOT (G.) : Ruines musulmanes sur le littoral de l'Oranie occidentale (carte et 
et planches hors texte), Rev. Afr., 103, 1959, p. 27-54. 

7 BERBRUGGER, De l'esclavage musulman en France [XVIIe s.], Rev. Afr., 1, 1856, p. 38. 
8 PAVY (Mgr), La piraterie musulmane, Rev. Afr., II, 1858, p. 337.  
9 LE TOURNEAU (R.) : Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord (L.  Golvin), Rev. 

Afr., 103, 1959, p. 156 
10 R. P. G. THÉRY, O. P. : Tolède, grande ville de la Renaissance Médiévale. Point de jonction 

entre les cultures musulmane et chrétienne. Le circuit de la civilisation méditerranéenne (A. 
Berthier), Comptes rendus de Rev. Afr., 89, 1945, p. 126. 

11 Van Berchem (max), l'Épigraphie Musulmane en Algérie. Étude sur le Corpus, Rev. Afr., XLIX, 
1905, p. 160 à 191. 

12 CHERBONNEAU (A.), Relation de la prise de Tebessa par l'armée arabe en l'an 45 de l'hégire, 
traduite du Fotoh Ifrikïa, légende islamique, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 225.  

13 BENCHENEB, Sources musulmanes dans la Divine Comédie, Rev. Afr., 60, 1919, p. 483-
493. 

14 G.-H. BOUSQUET, Annonces matrimoniales islamiques, Rev. Afr., 89, 1945, p. 117-119. 
15 BERBRUGGER (A.), La polygamie musulmane ses causes fatales et le moyen de la détruire, 

Rev. Afr., III, 1858, p. 254. 
16 G.-H. BOUSQUET, Les enfants naturels musulmans et l'état civil à Alger Rev. Afr., 93, 1949,  p. 

140-142. 
17 MOHAMMED BEN CHENEB, Notions de pédagogie musulmane. Résumé d'éducation et 

d'instruction enfantine, Rev. Afr., XLI, 1897, p. 267. 
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  :المؤسسات الدينية اإلسالمية في المجتمع الجزائري .1- 4-1

  واجلدول املوايل يوضح ذلك؛. وقد اهتمت الة أيضا باملؤسسات اإلسالمية الرمسية والشعبية
  يوضح املؤسسات اإلسالمية يف اتمع اجلزائري): 2-1-4(اجلدول رقم 
 Édifices Islamiques  %  ت  سالميةاملؤسسات اإل

  Sidi 0,88 33  سيدي

 Les édifices religieux 0,35  13  املنشآت الدينية

 Cheikh 0,30  11  الشيخ

 Les mosquées 0,24  9  املساجد

 Zaouia 0,02  1  الزوايا

 Les minarets 0,02  1  املنارات

 Croissant 0,02  1  )كرمز لإلسالم(اهلالل 

 Religieux…  0,02  1  يين عموماالد
∑  70  1,85 ∑ 

  
، )املنارات(، و3)الزوايا(، و2)املساجد(، و1)املنشآت الدينية(جند يف هذا اجلدول أنه أورد 

  ،1)سيدي(، و6)الشيخ(، و5عموما) الديين(كرمز لإلسالم، واألمر 4)اهلالل(و
                                                 

1 DEVOULX, fils (A. ), Les édifices religieux de l'ancien Alger, Rev. Afr., VI, 1862, p. 370. Rev. 
Afr., VII, p. 102, 164; Rev. Afr., VIII, p. 29, 198; Rev. Afr., IX, p. 443; Rev. Afr., X, p. 51, 
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55. 

6 GUIN, Notice sur le cheikh Gassem des Guechtoula, Rev. Afr., V, 1861, p. 3o8. PERRON (Dr), 
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  :الفرق االعتقادية قي المجتمع الجزائري  .2- 4-1

، جند الة قد قدمت صورة عن الفرق االعتقادية اإلسالمية اليت العامة إذا خرجنا من النظرة
  .سادت يف بعض مراحل اتمع اجلزائري

  يوضح الفرق االعتقادية والطرق الصوفية يف الة األفريقية): 2-1-4(اجلدول رقم 
  

  %  ت  الفرق االعتقادية والطرق الصوفية يف اجلزائر  
 0,02  1  اإلباضيون  1

 0,02  1  عبيد  بنو  2

 0,02  1  الدرقاوة  3

∑  3  0,08 

 
 
 

 :رؤساء الفرق اإلعتقادية اإلسالمية، والطرق الصوفية في المجتمع الجزائري .3- 4-1

بذلك،  ومل تكتف. رصدت الة االفرق اإلسالمية اليت ظهرت يف اتمع اجلزائري عرب التاريخ

وعرجت يف كل ذلك على امللل . ابل أضافت إىل اهتمامها الطرق الصوفية على اختالف مشار
  .والنحل األخرى

 
  األفريقية الة يربز رؤساء الفرق وشيوخ الصوفية وأهل امللل اجلزائريني يف): 3- 1- 4(اجلدول رقم 

  
  %  ت ك  ت ج  رؤساء الفرق وشيوخ الصوفية وأهل امللل اجلزائريون

  رؤساء الفرق االعتقادية
   

 0,13  5  4  أبو زكريا الورجالين 

  1  عبيد اهللا
  
  
  
  
  

  شيوخ الصوفية

    1  )سيدي(ثابت  
  
  
  
  
11  

  
  
  
  
  

0,30 

  1  )سيدي(زكري  
  1  )سيدي(أمحد بن حممد بن مقري  
  1  )سيدي الويل(أمحد التيجاين  
  1  )سيدي(عيسى  
  1  )سيدي(علي بن موسى  

                                                                                                                                                    
1945, p. 201-235. DERMENGHEM (E.). - Les confréries noires en Algérie (Diwans de 
Sidi Blal), Rev. Afr., 97, 1953, p. 314. BRUNEL (R.)  :  Le monachisme errant 
dans l ' Is lam Sid i  Heddi  e t  les  Heddawa (R.  Le Tourneau),  Rev. Afr., 101, 
1957, p.  405. 
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    1  )سيدي(بالل  
  1  )سيدي(بومجعة    

  1  )لشيخ الويلا(بومدين  
  1  )سيدي(احلمالوي  
  1  )سيدي(السنوسي  

  يهود ونصارى جزائريون
   

 0,05  2  1  )القديس(أوغسطني  

  1  )وقضيته(بكري  
∑  18  0,48 

    
فبعض شيوخ الطرث × من الشخصيات اليت ذكرت أعاله من ميكن تصنيفها ضمن أكثر من خانة

  .لكية، وقس على ذلكالصوفية ميكن عدهم يف فقهاء املا
  
  :الطرق الصوفية في المجتمع الجزائري .4- 4-1

اهتمت الة مبسألة ما يسمى باألولياء من صورة التصوف والطرق الصوفية يف اتمع اجلزائري؛   
. 1الصاحلني، دون أن تتخلى عن عنصر األسطورة يف املوضوع، وربطت األسطورة باإلسالم ال باملسلمني

الطرق الصوفية يف مثانية مدن من لشرق اجلزائري؛ أم لباقي، عني البيضاء، "صال عن ونشرت الة حبثا مف
أي غداة احلرب العاملية " م11/1914سدراتة، سوق أهراس، مرسط، تبسة، مسكيانة، خنشلة، يف 

وقد ترجم هذا البحث، منذ ثالث سنوات تقريبا، ونشر يف صفة ). A. COUR) (كور. أ(األوىل، كتبه 
األولياء؛ أنصام القبورية ومزارام يف مشال /املرابطون"بعدمها نشرت حبثا عن . 2جلزائركتاب، با

ويف . 4"الطريقة التيجانية يف عني ماضي"وشفعته ببحث عن . CAUVET(3) (كويف(، كتبه "أفريقيا
  .BEL(5) (بل(كتبه " اإلسالم الصويف؛ الطرق الصوفية واألولياء"العدد نفسه حبث عن 

دراسة عن الطريقة "، و6"شهادة مستوى مقدم صادرة من الطريقة الرمحانية"توى وجند حم
، وهذا حسب املعتقدات 1"األولياء؛ أنصاب قبورية خاصة بالنذور يف الشمال األفريقي"، و7"الشاذُلية

  .الشعبية يف هذا اال
                                                 

1 JOLY (A.). – Saints et légendes de l’Islam, Rev. Afr., 57, 1913,p. 7-26. 
2 COUR (A.). – Recherches sur l’état des confréries religieuses musulmanes dans les 

communes de Oum-el-Bouaghi, Aïn-Beïda, Sedrata, Souk-Ahras, Morsott, Tebessa, 
Meskiana, Khenchela en novembre 1914, Rev. Afr., 62, 1921, p. 85-139, 291-234. 

3 CAUVET. – Les marabouts. Petits monuments funéraires et votifs du nord de l’Afrique, Rev. 
Afr., 64, 1923, p. 274-329, 448-522. 

4 ANONYME, Notes de lecture; Tidjani et Aïn Madhi, Rev. Afr., 68, 1927,p. 105-114. 
5 BEL- L'Islam mystique. Les confréries religieuses, les saints, Rev. Afr., 68, 1927, p. 329-372: 

LXIX, p. 65-111.  
6DELPECH (Adrien), Un diplôme de Mok'eddem de la confrérie religieuse Rahmania, Rev. Afr., 

XVIII, 1874, p. 418. 
7 JOLY (A.), Étude sur les Chadouliyas, Rev. Afr., L, 1906, p. 336 à 347. 
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  :، نموذجا لمتصوف ذي طريقةالمرابط الزبوجي .5- 4-1

، يف )برجاص(، يف نواحي ميلة، مقدم الطريقة الرمحانية )بوجياملرابط عبد بن حممد الز(كان 
الشمال القسنطيين، معاديا لسلطة البايلك اليت جتاهلته، وحرمته من االمتيازات والعطايا اليت اعتاد احلصول 
لعيها منها، بل ضيقت عليه إلخضاعه، وفرضت عليه مطالب خمزية من الضرائب حىت توسل رجال البايلك 

وهذا ما دفعه يف األخري إىل االعتصام . من ذلك، وراجع الباي يف ذلك، فلم جيده كل ذلك نفعا أن يعفوه
ابن (من جهة الغرب، مشال ميلة، واالنضمام فيما بعد إىل ) الواد الكبري(املشرفة على ) أراس(جببال 
  2.يف خروجه على العثمانيني) األحرش

  .الرمحانيني) ملرابط بن بركاتا(و) املرابط بن بغريش(وشأنه يف هذا هو شأن 
  

 :األوقاف الدينية في المجتمع الجزائري .6- 4-1

أشكال األوقاف اإلسالمية يف الشريعة اإلسالمية متعددة، ولذلك اختلفت أنواعها وأشكاهلا يف 
 .وهنا نورد بعضا مما ورد منها يف الة األفريقية. واقع اتمع اجلزائري

  :حبوس على الزوايا - 1- 6- 4-1

الطيب الصوفية؛ هي مرتل يف تلمسان جيتمع فيه أتباع الطريقة الكثر يوم ) موالي(زاوية طريقة 
املذكور يف عقيدة " صاحب الوقت"أي " مول الساعة"اجلمعة لقراءة أورادهم، ويدعون فيها بظهور 

  .السلف
وهذا املرتل مجيل املنظر من اخلارج، ومريح من الداخل، وفيها حمراب صغري، نقشت ملكية حبس   

 – 1759/هـ1173(سطرا، وكان ذلك عام ) 16(زاوية، خبط مغريب واضح يف ستة عشر ال
  ).م1760

روقد جاء يف احلج:  
  باسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا حممد 

اشترى املعظم األراضي اخلالصة املرتضى أمري املؤمنني موالنا حسني باي هذه الدار ااورة لفران 
ن وارث الشهرية بدار ابن احلاج عاشور علي املختار اجلنار بستني مثقاال ذهبا صرف الزمالة ولدار ب

اجلزاير مبصريتها على باب الدرب وحبسها على الوايل الصاحل موالي الطيب الفاطن يف وازان بن 
الشيخ الربكة موالي حممد بن عبد اهللا الشريف بشهادة سي بن احلاج سليمان وبشهادة سيد حممد 

  .الذي أمر على كتب هذه احلجرة عام ثالثة وسبعني وماية وألف السفال
  

                                                                                                                                                    
1 CAUVET, Les marabouts; Petits monuments funéraires et votifs du nord de l'Afrique, Rev. 

Afr., 64, 1923, p. 274-329, 448-522. 
2 Ch. FERAUD, Zebouchi et Osman Bey, Rev. Afr., Op. Cit., p. 125-395. 
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  حبوس على جوامع األضرحة - 2- 6- 4-1

  :بتلمسان) سيدي عمران(حبوس جامع املدعو  -6-2-1- 4-1

التابعة لتلمسان، فذكر هذا اجلامع الذي بناه أهل ) عني احلوت(عن أضرحة ) ش بروسالر(كتب 
ملراجع التارخيية شيئا عن حياته وال أعماله دون أن تذكر ا) سيدي عمران(القرية على ضريح املدعو 

  .ومؤلفاته
و مسكه ) سم0.37(وعرضه ) سم 0.60(وجد الباحث يف ذلك اجلامع حجرا يبلغ طوله 

  .حيوي عشرين سطرا، كتبت باخلط األندلسي على مرمر جيد) سم0.10(
  :حيوي هذا احلجر تعدادا ألحباس ذلك اجلامع، وهي

  :امع سيدي عمران، فمن ذلكهذا بيان حبس ج. احلمد هللا"
  دراز ميينة، وآخر عن يساره، وثالث حتته، مث ؛ -   1
  دار بباب حومته، مث دار أخرى جماورة لدار الغايل بن بابا أمحد حبومته أيضا، مث؛ -   2
  ربع الدار الكائن بني دار حممد بن مامي ودار حممد بن حجي، مث؛ -   3
  مث حانوت يف اخلضارين بني حوانيت القصبة، مث؛ حانوت يف السماط من جهة القبلة، -   4
  ثالثة أفراد تراب يف وطن اعمري يسمون بالسويقة، مث؛ -   5
سكّتان يف وطن العوامر عند السيد املخفي املسمى بالدرعي؛ سكة يف اجلمعة مسيت  -   6

  مبائها املعلوم، مث؛) احلرارات(، مث سكة يف بومسعود مسيت بـ)الرتبة(بـ
  مث،) الضابة(يف اخلندق الصغري مسيت بـ بالد -   7
  رقعة بعني القصيعة، مبائها أيضا، يف جبل اعطار، مث؛ -   8
  عند مقابر الكيس، مث؛) الدار احلمرة(بالد مسيت بـ -   9
  يف الكيفان، مث؛) السكندر(نصف الروض املسمى بـ  -   10
ر حجي بن حجي يف كل رطل زيت يف كل سنة عند احلقيقي، مث نصف قلة أيضا من دا -   11

  سنة، مث؛
مث بالد بعني احلجر ااورة لبالد البسطاوي، ). الرملة(نصف بالد بإزاء الفوارة مسيت بـ -   12

  مث؛
  ".نصف العرصة بفدان السبع، شركة سيدي سعيد البوزيدي، انتهى حبمد اهللا -   13

    
ملقاسات، وقليال من الزيت، وهكذا نرى يف هذا الوقف دورا، ودكاكني، وقطعا أرضية خمتلفة ا

، فإن كانت من شبه الفصيح الدارج فهي تعين حمال للخياطة، أما إن )الدراز(ومل أفهم يف احلقيقة ما معىن 
ولعلها ثالثة قطع ) ثالث افراد تراب(كانت عامية فهي حتتاج إىل كشف، ومل أحتقق أيضا معىن عبارة 
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ومل أفهم على وجه اليقني ) أبقار احلراثة(الشرق اجلزائري تعين عامية ) افراد(أرضية متجاورة، كما أن معىن 
  ) قطعة أرضية(، أما يف النص فلعلها تعين )الطريق(ألا يف العربية الفصحى تعىن ) سكة(معىن كلمة 
  : حبوس مسجد ضريح السيدة الغريبة بتلمسان -6-2-2- 4-1

بة الضريح جمهولة التاريخ، يقع هذا املسجد املبين على الضريح يف القران السفلي بتلمسان، وصاح
مكتوب خبط ) م 0.48× م  0.94(وقد وجد حجر منقوش يف هذا املسجد يثبت أحباسه، مقاس احلجر 

سطرا، وليس فيه تاريخ، ولكن الباحث يقدر أن عمر ) 32(مغريب،  جيد وواضح،  وحيوي اثنني وثالثني 
  :النقش أقل من قرنني، وهذا ما جاء فيه

  وقفنص ال  عمود التحليل

  احلمد هللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم   مقدمة نص التوثيق  1
  :تقييد أحباس مسجد السيدة الغريبة بالفران السفلى نفعنا اهللا بربكاا، أمني  عنوان الوقف  2
  ) بن حباية(أول ذلك دار بقرب املسجد املذكور بإزاء دار   دار  3

، مث دار بتمامها حتت الصابة، مث )العزوزحممد (مث نصف دار شركة السيد 
  أيضا دار فوقها بتمامها تقابل احملراب، 

4  

مث خارج احلومة قبالة باب الدرب أربعة حوانيت؛ ثالثة كبار ووحدة   دكان  5
  صغرية بينهم 

  مع اصطبل   اصطبل  6
  مع مصرية فوق االصطبل   )؟(مصرية   7
  طى بتمامه مث طراز قبالة الدرب الوس  )؟(طراز   8
مث حانوت باخلرازين ) بودغن(مث حانوت باملدرس تقابل حوانيت أوالد   دكان  9

  ) بن محيد(بتمامها تقابل حانوت 
  مث طراز بالقيسارية شركة احلاج البيدري ولد بلقاسم   طراز  10
زوج السيد ) فاطمة بنت بنت جبور(أما زوج مراكز منه حبستهما الولية   )؟(مركز   11

اشترما من زوجها بثالثني سلطاين ذهبا وحبستهما على ) ن حبايةحممد ب(
حممد بن (املسجد املذكور وأما املركز الثالث يف الطراز املذكور تعاوض فيه 

عن املركز ودفعه يف مقابلة ) بن حباية(مع مجاعة املسجد بأن خرج ) حباية
لثني بالث) بن حباية(الثلث يف االصطبل الذي هو بداخل الدرب شركة 

  يف درب املغرب ) بن القصري(الباقني مث السدس يف دار 
تسمى أم العيال؛ واحدة حبس على ) بن سكران(مث سكتان مبشرع   !)طريق؟=؟(سكة   12

  .املسجد، واألخرى على تعبية األنام
  مث سكة تسمى العالية باملكان املذكور،
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باملكان  مث سكتان أيضا بالوجلة تسمى الترسوين مث سكة تسمى املزوغ
بقرب ) العوامر(مث سكة تسمى بومية ببلد " جامع الشرفة"املذكور شركة 

  السنطال 
بالفرد اآلخر، مث فرد يف ) أوالد البجاوي(مث فرد يف الصومعة باجلمعة شركة   )؟(فرد   13

  على تنبيه األنام) حممد بن عم محدان(اعمري يسمى بتمعطيت حبسه السيد 
  ، مث الربع يف عرصة معاوية )عايشة(ما الربيدية مبقطع مث سكتان يقال هل  سكة  14
شرح "حبسا على املسجد، مث " تنبيه األنام"مث أربعة أسفار من كتاب   كُتب  15

، مث سفر يتكلم "شرح عبد الكرمي املغيلي على الوغليسية"مث " السمرقندي
منسوب للشيخ السيوطي مع الشيخ ابن اجلوزي يف " أحوال اآلخرة"على 
  .على املسجد املذكور) فاطمة بنت جبور(واحد، حبسته  سفر

  
  

  : حبوس المزارات وقباب األضرحة - 3- 6- 4-1

اهتمت الة وكتاا باملزارات واألضرحة، من باب مجع كل ما هو منقوش على احلجارة، وبذلك 
ت وعبادة سامهت يف إلقاء الضوء على هذا اجلانب من اتمع اجلزائري، إنه جانب شد الرحال إىل املزارا

  عن أضرحة تلمسان؛ (Ch.Brosslard)) بروسالر. س(وكتب . القبور
  أثناء االحتالل يةرنستها السلطات الففهرسيت ال اآلثار العربيةيربز ): 3-6- 1- 4( الشكل

  
  االعتماد والتوثيق  اآلثار العربية  ر
، (Pêcherie)( )سوق السمك(اجلديد حبي امع اجلسجد امل.1

  العاصمةاجلزائر ب
  30/3/1887رار بق

  30/3/8871بقرار   العاصمة املسجد الكبري يف اجلزائر.2
  30/3/1887بقرار   العاصمةاجلزائر ب، الثعاليبعبد الرمحن  زاويةمسجد و.3
  1900قائمة عام   تلمسانب، مالحقهاجلامع الكبري و.4
  1900قائمة عام   قربة سيدي ياقوت، تلمسانمب) اخلالفةقبة (املسماة القبة .5
  1900قائمة عام   تلمسانبة سيدي الداودي، قب.6
يف عني  بن علياسيدي عبد اهللا بن منصور وسيدي تا قب.7

  تلمسانباحلوت، 
  1900قائمة عام 

  1900عام قائمة   شرشال مسجد يف ـ،ه 981يد عام شChaire ((كرسي .8
  1900قائمة عام   مئذنة أغادير، تلمسان.9
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  1900قائمة عام   تلمسانب الراشدي، احلسنأيب مئذنة مسجد سيدي .10
  1900قائمة عام   تلمسانيف سيدي إبراهيم، اخلاص بمرابط مبىن عبادة .11
يف سيدي وهاب، خاص ب) Marabout(مرابط مبىن عبادة .12

  تلمسان
  1900قائمة 

) المورسيار( شارعالشلي،  لقدمي سيدياسجد امل.13
)Lamoricière( ، السور العربيةبقايا من  .تلمسانيف، 

  نتلمسا

  1900قائمة عام 

 chapelle de) ر مصلى للمستشفى العسكريامسجد املشو.14

l’hôpital militaire) ، تلمسانيف  
  1900قائمة عام 

ئذنة، يف مقربة املو طاللسحق الطيار، األإبو أمسجد سيدي .15
  تلمسانبالعباد، ، يف سيدي السنوسي

  1900قائمة عام 

  1900مة عام قائ  تلمسانيف احلسن،  بوأمسجد سيدي .16
  1900قائمة عام   تلمسانيف ، وملحقاته احللوي مسجد سيدي.17
  1900قائمة عام   تلمسانيف شارع معسكر، ب ،مسجد سيدي السنوسي.18
املدارس اإلسالمية والقبة، وملحقاته؛  سيدي بومدين مسجد.19

، )امليضأة( املراحيض العامة) latrines publiques(و
  تلمسانيف جاج، واحلالوكيل  مرتلوواحلمامات، 

  1900قائمة عام 

  1900قائمة عام   تلمسان، يف شارع املوحدين، بوياالر الّالمسجد .20
  1900قائمة عام   تلمسانيف مسجد ومئذنة املنصورة وتوابعها، .21
، سوق الغزلسوق املسجد العتيق ب، ةكاتدرائية قسنطين.22

  ةقسطنطين
يف بقرار من احلاكم العام 

27/4/1903  
بقرار من احلاكم العام يف   وهرانيف مد الكبري، مسجد حم.23

24/12/1903  
   26/2/1904بقرار يف   تلمسان، بمئذنة مسجد سيدي حسن.24
يف بقرار من احلاكم العام   العاصمةاجلزائر ، بمسجد سيدي رمضان.25

26/2/1904  
بقرار من احلاكم العام يف   قسنطينةيف مسجد سيدي خلضر، .26

5/1/1905  
 مقربة العبادومبنيني لعبادة مرابط يف ير ومسجد باب الز.27

  تلمسانيف ي، لسفال
بقرار من احلاكم العام 

17/2/1905  
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  9/5/1905 بقرار  القدمية تنسمدينة  جامع.28
 حسن باشا) Marabout à coupole(قبة ب مرابطمبىن عبادة .29

الذي حيمل الشارع ب، اليت تقع )Ben Ah) (بن آه(املدعو 
  العاصمة ائراجلزبسم نفسه، اال

  13/5/1905بقرار 

، املعروفة باسم )Marengo( مرابط حديقة مارينغومبىن عبادة .30
  العاصمة اجلزائرب، )قرب امللكة(

  13/5/1905بقرار 

  13/5/1905بقرار   العاصمة اجلزائر، يف يربلشارع كب ،فريسمسجد جامع .31
اجلزائر يف يرب، لشارع كبقع اوالمسجد سيدي حممد شريف، .32

  اصمةالع
  13/5/1905بقرار 

والنشرة الرمسية،  ،تفيد التقارير  تلمسانيف مئذنة مسجد أوالد اإلمام، .33
 قرارم؛ أن ال1959قائمة و

 كان املئذنةاخلاص ب
26/4/1906  

يف حلاكم العام بقرار ا  وهرانبباشا، المئذنة مسجد .34
29/12/1906  

  29/12/1906بقرار يف   وهرانيف واري، اهلمسجد حممد .35
يف بقرار من احلاكم العام   تلمسانيف مسجد أوالد اإلمام، .36

11/3/1907  
اي حل باحيتوي على قرب صدمية، الدينية الق ةجزء من املدرس.37

  قسنطينة يف أجزاء من قصر أمحد باي،و. قسنطينة، يف وعائلته
يف بقرار من احلاكم العام 

20/3/1907  
يف بقرار من احلاكم العام    ، اجلزائركتشاوة)  MosquéeCathédrale(كاتدرائية جامع .38

26/3/1908  
يف احلاكم العام بقرار   ندرومةيف سيدي إبراهيم، اخلاص بمرابط مبىن عبادة .39

21/2/1911  
بقرار من احلاكم العام املؤرخ   ، مبعسكرءمسجد عني البيضا.40

25/6/1919  
بقرار من احلاكم العام املؤرخ   ، مبعسكرءمسجد عني البيضا.41

25/6/9191  
 بقرار من احلاكم العام املؤرخ  عسكرمبامع الكبري، اجلمسجد .42

  25/6/1919 يف
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بقرار من احلاكم العام املؤرخ   امع الكبري، مبعسكراجلاملسجد .43
25/7/1919  

  17/9/1912 بقرار يف  ندرومةباجلامع الكبري، .44
  17/09/2191بقرار   ندرومةيف بن علي، اسيدي خاص ب) Mausolée(مبين ضريح .45
  17/9/1912بقرار   ندرومةب، )األندلسيني(الثغريني  مسجد.46
  17/9/1912بقرار   ندرومةيف منديل،  مسجد سيدي.47
  22/04/9221بقرار   غنيةمبميس، اخلمسجد .48
  22/4/1922بقرار   مسجد مخيس مغنية.49
  22/4/9221بقرار   تافسارة، وتالتة زارا، وسبدوقرى يف  ،مسجد بين سنوسي.50
   /291922/9 بقرار يف  العاصمةاجلزائر بعبد اللطيف،  )فيال(دارة .51
   1930قائمة  بسكرةيف سجد سيدي عقبة، ملباب خشيب .52
يل (يسمى كان مبمة ااحل يف، وقبة عبادة، عربيةعني سبيل .53

التسلية،  حديقة عند مدخل، )Les Platanes) (بالطان
  جلزائربا

يف بقرار من احلاكم العام 
20/2/1911  

  
  ): سيدي عبد اهللا بن منصور(املسمى قبة ضريح  .6-3-1- 4-1

اليت هي واد صغري قرب تلمسان، وأقام فيها ) عني احلوت(ولكنه اختار ) مغراوة(أصله من قبيلة 
فخطب منه ابنته، وصاهره، ) سيدي أبو عبد اهللا الشريف(مرتله، وتعرف بعد ذلك على صويف مثله يدعى 
  .هية النباتات واألشجار والثمارفكثر النسل إىل أن صار قرية مجيلة يف منطقة زا

  ).بروسالر(وأصبحت الذرية تفتخر بنسبها، رغم ابتعادها الكبري عن سرية األجداد، كما يقول 
رغم قلة بضاعته يف العلم، وقد ) زكري(و ) السنوسي(معاصرا وصديقا لـ) ابن منصور(كان   

  .شيئا من كراماته الصوفية" البستان"ذكر صاحب كتاب 
وذكر أن " البستان"قرابة اربع صفحات من هذه الكرامات الواردة يف كتاب ) سالربرو(وترجم 

أعلن صراحة أنه حامي املساكني، وجابه يف ذلك السالطني بكلمة احلق، فصار معبود ) الشيخ(هذا 
 890(اجلماهري اليت بنت قبة على ضرحيه يف قمة هضبة القرية، وأحاطت القبة باألعالم، وكان ميالده عام 

  ).م1485/هـ
إن القبة كانت عامرة باألشياء الفاخرة عام : وتعقب هيئة التحرير يف احلاشية على املقال بقوهلا

قاموا بنهب هذه األشياء الثمينة ) مصطفى بن امساعيل(املسلمني التابعني لـ) أنقاد(، لكن فرسان )1863(
  .عن آخرها
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أحدمها حيمل العبارة اآلتية بالعربية، بعد  رقيما منقوشا على حجرين يف القبة،) بروسالر(وينقل   
احلمد هللا رب العاملني، أما بعد فهذا ضريح الويل ) " 106 – 101: 20(ست آيات من القرآن الكرمي 

  "الصاحل الزاهد الوارع سيدي عبد اهللا ابن منصور أدركنا اهللا برضاه آمني
  :أما الرقيم الثاين فيتعلق بتاريخ ترميم تلك القبة، كاآليت

  
أمر بتشييد هذه القبة املباركة، مع التابوت؛ أمري املسلمني، السيد مصطفى باي، أيده اهللا، ونفعه 

  . بذلك، سنة مثانية عشر بعد املائتني وألف
  

فقد كان يف تلك الفترة على ) مصطفى باي(أما ) م 1804أو 1803/ هـ 1218(أي يف 
  ).مصطفى املرتايل(ضعف التسيري والفوضى إنه رأس حكومة وهران، وقد ترك بعده أثرا سيئا بسبب 

  .! فهل اطلع أتباعه على الغيب وعلموا أنه ويل أي بلغ عند اهللا درجة الوالية؟
  ):سيدي حممد بن علي(قبة ضريح املدعو  .6-3-2- 4-1

امسه الكامل حممد بن حممد بن علي، وهو حفيد صاحب الضريح السابق، من اجليل الرابع، ولد 
وكان ) م1756 –1755/ هـ 1170(رن الثامن عشر امليالدي، وتويف يف يف النصف األول من الق

  ".يعوم يف اهلواء"أعلم من جده املؤسس، وأفضل وريث له يف هذا النهج الصويف، وتنسب له كرامة 
، على الربوة، قرب صريح جده، غري )عني احلوت(بعد وفاته بسنوات قليلة بىن له أتباعه قبة يف   

  .ي منارة، حتت خنلة طويلة وشجرة وارفة الظلبعيد عن مسجد صغري ذ
  : داخل القبة، على اجلدار األمين، رقمت هذه الكتابة على صخرة منه، بالعربية  

  .باسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآله
  أما بعد 

ملني املنصور بفضل اهللا املتوكل عليه أمر ببناء هذا املقام السعيد أمري املسلمني ااهد يف سبيل رب العا
) علي باشا(املعتمد يف مجيع أموره على ربه جمند اجلنود منصور الرايات والبنود موالنا الدوالتلي السيد 

  )إبراهيم باي(أمر بذلك املعظم األرفع السيد 
  .قصد بذلك وجه اهللا العظيم، ورجا ثوابه اجلسيم

حممد بن (ابن العامل سيدي ) حممد(سيدي (!) والقطب الواضح (!) وهو مقام الشيخ الويل الصاحل 
  ).علي بن سيد عبد اهللا بن منصور

  نفعنا اهللا م آمني 
  ".  عام أربعة وسبعني ومائة وألف
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وهو الباي الثالث ) إبراهيم امللياين(وإن الباي ) م1761–1760/هـ1174(إا سنة 
ي قام ذا العمل يف السنة األوىل من تولية احلكم بناء على يف الغرب اجلزائري هو الذ) 23(والعشرون 

  1.أوامر دينية وردت إليه، يف هذا اال، من باشا اجلزائر، خاصة بأهل تلمسان
ختالف تعاليم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت ) الباشا(فكيف تأيت أوامر من رئيس البالد 

لعن اهللا بين إسرائيل، اختذوا قبور : "ثبت عنه يف احلديث الصحيحكررها كثريا قبل موته بأيام قالئل، كما 
لقد كان خائفا من أن يبين الناس على قربه قبة أو مسجدا كما ثبت يف احلديث الصحيح " أنبيائهم مساجد

فكيف مبن بىن مسجدا أو قبة على ضريح غريه، " اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد: "عنه صلى اهللا عليه وسلم
  .!للميت النذور بدل اهللا تعاىلوقدم 

 
  :الشعوذة والخرافات .7- 4-1

وصفا وآراء يف الشعوذة  2)ل فريو(كتب  –الشرقية  –" عادات وتقاليد القبائل"يف حبوثه عن 
  .واخلرافة املوجودة بتلك املنطقة

الشرقية، مؤمنون جدا، ومنحرفون جدا يف الوقت ذاته، وهلم ثقة ) القبائل(أن أهلي ) فريو(يرى 
من معوذات حتصنهم، وتدفع عنهم الشرور، وتسبب لنسائهم ] الطلبة[ة فيما يكتبه هلم شيوخ الدين تام

  .اإلجناب، وتسترتل السخط اإلهلي على كل ما يكرهونه وحيقدون عليه
من بين ) سيدي حسن الورتيالين(يدعى  (Marabout)ويروي قصة عن أحد شيوخ الزوايا 

الشرقية،  وأزال بالقوة مظاهر ) القبائل(قام بعملية إحياء مست جمتمع ورتيالن الواقعة غرب سطيف، الذي 
اخلرافة والشعوذة، وهذب كثريا من العوائد القبلية، لكن املهمة كانت صعبة وشاقة وطويلة، فتويف وملا 

  .3يكمل رسالته احلضارية، ومل تقم حماولة مثيلة هلا بعده
  

  :الشركية والخرافية، وأعمال البدع في الحج) بن مسايبا(قصيدة  .8- 4-1

  : أوردت الة األفريقية للشاعر حممد بن مسايب، وقدمت هلا ذه املقدمة
قال الشيخ سيدي حممد . باسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وسلم"

  ". بن مسايب رمحه اهللا ونفعنا بربكاته آمني
شاع بسبب موجة التصوف الفاسد الطاغية، مع  ويف القصيدة كثري من التوسل الشركي الذي

ائر، ال زالت وهي مرحلة معروفة من تاريخ اجلز. احنراف عبادة اهللا إىل عبادة القبور وساكنيها من األموات
وقد اجتزأنا من . فو على السطح االجتماعي بني احلني واآلخر، فتستمر عقدا مث ختتفيآثارها ومتوجاا تط
نه يذكر فيها األماكن اليت مير ا احلجيج يف رحلتهم إىل الديار املقدسة، فضال عن أنه القصيدة بداياا أل

                                                 
1 Ibidem, pp. 16-18. 
2 L. FERAUD, Mœurs et Coutumes Kabiles, in RA, Vol. 6, N° 34, 1862, p. 272 -283. 

انه بالزيارات الشركية ألضرحة من يسمون باألولياء الصاحلني وقبام ومع األسف الشديد فإن كتاب رحلته أثبت إمي 3
  .ومزارم



                                                                                 م       م       م       م       1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5 ف
336  

نوا تدخل يف العبادة آنذاك، ويف احلقيقة ليست يف غالبها سوى مبتدعات يذكر أنواع املمارسات اليت يظ
الورشان اقصد  يا"وعنواا . شركية يغذيها اجلهل والتجهيل الذي ربت الصوفية وطرقها العقول عليه

  ؛"طيبة
ــا ــان يـ ــد الورشـ ــة اقصـ      طيبـ

ــان ــزم يالورشــ ــيك اعــ      مبشــ
     )تلمســـان( بـــاب مـــن نرســـلك

ــب زر ــاد( قطــ ــوز )العبــ      ديــ
     الصـــالح مجـــع يـــا هلـــم قـــل
     الـــديوان أهـــل يـــا هلـــم قـــل
     ريوســـ التصـــريف اهـــل وادع

ــر ــوم قصـ ــاك اليـ ــد كفـ      الوعـ
ــم ــل قـ ــوع قبـ ــرا طلـ      الزهـ

     يلّـــــل يســـــمى وادهـــــا
ــم ــن قـ ــش مث مـ ــاب امـ      دبـ

     حلظـــــة وتلحـــــظ قابلـــــة
     شـــواف واصـــبح األرض ميـــز

ــع ــرع اقطــ ــدف املشــ      وــ
ــم ــل قـ ــوع قبـ ــرار طلـ      القـ
     عجـــالن امـــش طـــري يـــا قـــم

     وبكـــر الفجـــر قبـــل قـــم
ــوىل زر ــاكة مــ ــيك ســ      نوصــ

ــت ــي بـ ــبح زاهـ ــرور واصـ      مسـ
ــم ــي قـ ــل كـ ــان تنحـ      البيبـ
ــة ــة ليلـ ــع اجلمعـ ــيخ اطلـ      للشـ

ــل ــة( ادخـ ــا )مزغنـ ــاح يـ      صـ
     طــال جلوســك طــري يــا قــم
ــم ــن قـ ــر مـ ــري قصـ      وروح الطـ
     ختـــاف منـــاش طـــري يـــا قـــم
*******     

ــد وزر ــم وافقــ ــيبه مرســ      شــ
ــل ــى واتكــ ــك اهللا علــ      وعليــ

ــم ال   ــر يف ختمــ ــ أمــ   ةالغيبــ
ــاية ذي   ــا الوصــ ــيك ــ   نوصــ
ــد   ــا بعـ ــزور مـ ــان ال تـ   متنـ
ــف ال   ــن ختلـ ــل مـ ــيد اهللا أهـ   سـ
ــتكم   ــدوين جيــ ــاح قيــ   نرتــ
  عجــــالن ســــاع يف ســــرحوين  
  والتــــدبري احلكمــــة صــــاحب  
ــر   ــا سـ ــان يـ ــاد الورشـ   الوكـ
ــتغامن(   ــرى )مســ ــرى وقــ   أخــ
ــى   ــا علـ ــد رحيهـ ــايل البـ   سـ
ــيدي راه   ــد( سـ ــاب يف )عابـ   البـ
ــر   ــزل طــ ــة واد( وانــ   )الفضــ
  األجـــراف ســام  )شــلف ( اقطــع   
  )يوســف بــن أمحــد( ســيدي زر  
ــل زر   ــده وادخــ ــدار عنــ   للــ
ــت   ــروم بـ ــى مكـ ــان علـ   االمـ
ــف   ــة( شــ ــتخرب )متيجــ   واســ
  جنحيـــك علـــى الـــدرك اعمـــل  
  )منصـــور ســـيدي( وعـــدة خـــذ  
  )الــــرمحن عبــــد ســــيدي( زر  
ــورخ   ــا تــ ــوريخ منازهلــ   تــ
ــقى   ــن تنسـ ــان مـ ــراح كيسـ   الـ
ــرج   ــى اخـ ــان علـ ــال البيبـ   وسـ
ــل   ــاب ادخــ ــوح اهللا وبــ   مفتــ
ــدهم   ــأدب عنــ ــراف تــ   واظــ
  
ــدث وال   ــك حتــ ــا نفســ   ــ
ــذها   ــل خـــ ــا واـــ   فيهـــ
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ــر ــظ يف ســ ــان اهللا حفــ      مأمــ
     التوحيــــد مــــوىل )للسنوســــي(

ــا ــت مـ ــرب ملكـ ــي صـ      راح عقلـ
ــتكم ــا جيـ ــري وانـ ــالن طـ      فـ
ــرف ــة شـ ــذ قبالـ ــدير خـ      الـ
ــت ــة بـ ــبح ليلـ ــداد واصـ      جـ

     )هــــربا(و )تلــــيالت( واقطــــع
     يهوطـــــل مبيـــــاه حتتـــــها

ــى ــك علـ ــبح ميينـ ــاب واصـ      رقـ
ــيا ــك وشــ ــه أعطالــ      أرض بــ
ــد ــة واعمــ ــاف( قبالــ      )للعطــ
ــت ــن وبــ ــهف ال مث مــ      تلــ
     )زكــــار( يف املــــدفون واوعــــد

ــاش ــرج بـ ــو( ختـ ــوان لبـ      )حلـ
ــاش ــرج بـ ــاع ختـ ــواجر سـ      لـ
ــر ــن طــ ــك( مث مــ      )لبوفريــ
ــني ــآ بـ ــازه مـ ــور ومنـ      وقصـ

ــر ــل للجزائــ ــان داخــ      فرحــ
     صــــريخ كنــــت وإذا نرســــلك
     وارتــــاح متتــــع عنــــدهم

     )عمـــال جبـــل( يف وانـــزل طـــر
ــغ ــنطينة( تبلــ ــروح )قســ      مشــ
     للكـــاف وادخـــل الـــنفس ريـــح

 

  فيهـــا صـــاحل مـــن مـــا كـــل  
  واحصــــها مجلــــة كلــــها  
ــلوين   ــاعة يف وارســ ــا ســ   ليهــ
ــة   ــراء حبرمــ ــا الزهــ   وابيهــ
  وحيظيهــــا الــــنفس مينــــع  
  عليهـــــا وجـــــز )تالـــــة(  
ــل   ــة( توصــ ــنها )القعلــ   حبصــ
ــابط   ــة هـــ ــا ملينـــ   يلقاهـــ
ــه   ــز قبتـــ ــا جـــ   تواليهـــ
ــز   ــ االرض ميــــ   هايومتشــــ
ــت   ــن بـ ــذيك مـ ــاياجل هـ   هـ
ــت   ــة( وبــ ــهاد )مليانــ   اخلــ
  تعطيهــــا البــــد وعدتــــه  
ــد   ــاس عنـ ــالدك نـ ــا بـ   فيهـ
  فيهـــــا بيـــــت )البليـــــدة(  
ــات   ــد تبـ ــري بلـ ــا اجلـ   نزاهـ
  هيهــــا تــــدخل اال قبــــل  
ــه   ــا بركتـــ ــا ينفعنـــ   ـــ
ــرف   ــدار واعـ ــع الـ ــا راجـ   ليهـ
ــن   ــور مـ ــود مخـ ــقها الـ   اسـ
ــز   ــة( جـــ ــها )جمانـــ   خلـــ
  تراعيهــــا النــــاس كلــــها  
ــك   ــوت يعجبــ ــا صــ   مغانيهــ
  

 :كنموذج عن أتباع المذاهب الفقهية )Malikites(المالكية  .9- 4-1

الصيام عند املالكية؛ نص عريب "واهتمت الة األفريقية باملذهب املالكي؛ إذ نشرت حبثا عن 
إذ ترجم النص ) حممد صواحل(للباحث اجلزائري " مستخرج من رسالة ابن أيب زيد القربواين املالكي

سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، "أما  .1اجلزائروعلق عليه مبا يناسب اجلانب التطبيقي السائد يف 

                                                 
1 SOUALAH MOHAMMED, Le jeûne chez les Musulmans Malékites, texte arabe extrait de la 

Risâla de l'imâm Aboû Mohammed ben Aboû Zeïd el-Qairouânî, traduction française et 
annotations relatives aux pratiques du Ramadhan en Algérie, Rev. Afr., L, 1906, p. 393 à 
402. 
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فكتب حبثا فيه عرب  )دانيال رو() Daniel ROUX(موضوع جذب اهتمام ف" وزوجاته وآله وأصحابه
ثالث حلقات، قدمها ببحث كان قد كتبه العامل املالكي الكبري ابن أيب زيد القريواين يف نسب النيب 

  .2من البحوث املالكيةوهلا غري ذلك . 1صلى اهللا عليه وسلم
  

  :المسلمين وممارساتهمموضوعات في فكر  .10- 4-1

  التاريخ الهجري 10-1- 3-1

، أمني اخلزينة وعضو اجلمعية اآلسيوية بباريس، )L. CHAILLET) (ل شاييه(ذكرت الة أن 
الغريغوري (، توصل به إىل طريقة حلساب التوافق بني التارخيني )التقومي العددي للسنني(كتب حبثا يف 

، مث نقلته Chrestomathie Arabe(3(يف كتابه  (BRESNIER)وقد نشر حبثه هذا ). اهلجري(و) ينالنصرا
  .4عنه الة األفريقية بدورها يف عددها السادس

  التسامح في اإلسالم 10-2- 3-1

الصادرة يوم  (Revue de Paris)حبثا متميزا يف جملة باريس ) Ismaêl URBAIN) (إمساعيل(نشر 
) إمساعيل أوربان(كان  (De la Tolérance dans l’Islamisme)" يف اإلسالم عن التسامح"م 1/4/1856

قد عاش يف مصر واجلزائر لفترة طويلة، وهو يتقن اللغة العربية، وله عالقات متينة مع األهايل، وقد استشهد 
ه قالت وعند عرض. يف مقاله بنصوص دينية وتارخيية وصدم برباهينه كثريا من األفكار السائدة واملسبقة

لقد أشار بذكاء إىل الطريق املوصلة إىل جر احلضارة اإلسالمية إىل دائرة احلضارة : "فيه) الة األفريقية(
  .5"!املسيحية

  
  :تعليق على صورة اإلسالم في المجلة األفريقية .11- 4-1

  
من غري املعقول أن نفسر ما حيدث يف جمتمع مسلم بنظريات غربية هلا منطلقات دينية وثقافية 

ولذلك كان ال بد من تبيني نظرة اإلسالم يف هذا . 6تقادية خمتلفة كلية عن تاريخ هذا اتمع وحاضرهواع
  : وهنا يكمن تنبيهان. 1اال على الرغم من أننا عرضنا إىل نظريات مفكرين مسلمني

                                                 
1 ROUX (Daniel), Recherches biographiques sur Mohammed [Mahomet], sa famille, ses 

compagnons, etc., précédées de sa généalogie , par Mohammed ben Abi-Zeid el-K'erouani, 
Rev. Afr., II, 1858, p. 466; et III, p. 271. 

2 IBN ABI ZAYD AL QAYRAWANI, La Risâla, trad. par BERCHER (G.-H. Bousquet), Comptes 
rendus dans Rev. Afr., 91, 1947, p. 178. Santillana (David), Istituzioni di diritto malichita, 
(R. Brunschwig), Comptes-rendus, Rev. Afr., 93, 1949, p. 150-153. 

3 BRESNIER, Chrestomathie Arabe, p. 506-514 
4 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 531-538. 
5 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 75. )فهل كان يؤمن بصراع احلضارات؟(!  

. د: جتماعية من وجهة النظر اإلسالمية، ترمجةعبد اهللا عمر نصيف، العلوم الطبيعية واال. إمساعيل راجي الفاروقي ود. د 6
  .103-19م، ص 1984-هـ1404، 1عبد احلميد اخلرييب، جدة، عكاظ، وجامعة امللك عبد العزيز، ط 
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هو مبا فيه اليت هي دراسة للواقع كما ) اتمع اإلسالمي املعاصر(أوهلما؛ أنه جيب أال تلتبس دراسة 
يف صورته املثالية كما يريده اإلسالم ) اتمع اإلسالمي(من شوائب وآفات واحنرافات ونقائص بدراسة 

بل إن هدف دراسة الواقع حماولة تغيريه يف . وفقا لتعاليم القرآن والسنة؛ فشتان ما بني األمرين والصورتني
  .اجتاه األفضل واألحسن ويف اجتاه الصورة املثالية

دراسة الصورة املثالية أي دراسة ) اتمع اإلسالمي املعاصر(أنه جيب أن يسبق دراسة : خرواآل
باملعىن العام الشامل حىت تكون هذه الصورة املثالية لإلنسان فردا ومجاعة وفقا ملبادئ ) نظام اإلسالم(

ة ولتغيري اتمع تغيريا اإلسالم قد مألت سابقا ذهن طالب املعرفة وولدت فيه الدوافع لتحقيقها يف احليا
ينقله إليها، مث تأيت الصورة الواقعية فيدرك حينئذ احنرافها وزيفها وتتولد يف نفسه الرغبة يف احلركة والعمل 

  . 2والسعي للتغيري على بصرية وعن وعي ومعرفة ووفقا ملخطط هادف
د من أساسها، فقد تفسد مل نعرب عن هذا اجلانب بلفظ نظرية ألن النظرية بشرية قابلة لألخذ والر

أما ما جاء به الوحي فال خالف ذلك، بناء على ما نعتقده ويعتقده . كلية، وقد تصلح ولكن من غري كلية
. وقد يكون لبعض العلماء فهم متميز ملقاطع معينة من هذا الدين، عند ذلك نعد فهمه نظرية. املسلمون

  .جتماعي دون ختصيص عامل معني بطرحوحنن هنا نعرض إمجاال نظرة اإلسالم إىل اجلانب اال
تتميز نظرة اإلسالم بالشمولية لكل مناحي احلياة، معتمدة على رسالة خامتة، يف نظرة غيبية 

  ، وكتبه، 4، ومالئكته3اإلميان باهللا(
حمورية متماسكة، تستند إىل منطق فطري، ) 3، والقدر خريه وشره2، واليوم اآلخر1ورسله

، دون حدود زمانية وال مكانية وال عرقية وال لغوية 4دفة إىل تسيري البشرية عاملياونصوص عربية تقديسية ها
  : وذلك قائم على ثالث جماالت هي. وال ثقافية وال سياسية وال عسكرية وال اقتصادية

                                                                                                                                                    
أمني حسني الرباط، جدة، عكاظ، . د:  فريد أمحد، مقدمة يف علم االجتماع اإلسالمي، ترمجة. إلياس بايونس ود. د  1

  .ص 87م، 1983- هـ1403، 1يز، ط وجامعة امللك عبد العز
  .19-18م، ص 1980-هـ1400، 5حممد املبارك، اتمع اإلسالمي املعاصر، بريوت، دار الفكر، ط   2
، األردن، دار النفائس، 1العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، العقيدة يف اهللا، سلسلة.د 3

علي حممد الصاليب، اإلميان باهللا، سطيف، . د. ص 327م، 2005-هـ1426، .ط. والقاهرة، دار السالم، د
عمر سليمان األشقر، شرح ابن القيم ألمساء اهللا احلسىن، األردن، . د. ص 223م، 2009، .ط. دار ادد، د

عمر سليمان األشقر، أمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل .د. ص 264م، 2008-هـ1428، 1دار النفائس، ط 
حسن بن نور املروعي، اجلامع . ص 302م، 2003- هـ1424، 6ماعة، األردن، دار النفائس، ط السنة واجل

  .ص 319م، 2004، .ط. الصحيح يف األمساء والصفات، القاهرة، دار القمة، ودار اإلميان، د
ردن، دار النفائس، ، األ2العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، عامل املالئكة األبرار، سلسلة.د 4

عمر سليمان األشقر، اإلميان باملالئكة .د. ص 111م، 2008-هـ1429، .ط. والقاهرة، دار السالم، د
م، 2007-هـ1427، 1. ، األردن، دار النفائس، ط2واحة اإلميان عند ابن القيم، رقم : األطهار، سلسلة

، 3لعقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم ا: عمر سليمان األشقر، عامل اجلن والشياطني، سلسلة.د. ص 224
  .ص 223م، 2005-هـ1426، .ط. األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د
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، اهلادفة إىل السعادة النفسية واألخروية على وجه 6اخلالية من الشوائب 5عقيدة التوحيد �
  . 1اخلصوص

                                                                                                                                                    
، األردن، دار النفائس، 4العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، الرسل والرساالت، سلسلة.د 1

  .ص 271م، 2005-هـ1426، .ط. والقاهرة، دار السالم، د
، األردن، دار النفائس، 5العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، القيامة الصغرى، سلسلة.د 2

عمر سليمان األشقر، القيامة الكربى، .د. ص 310م، 2005-هـ1426، .ط. والقاهرة، دار السالم، د
، .ط. فائس، والقاهرة، دار السالم، د، األردن، دار الن6العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : سلسلة
. ابن قيم اجلوزية، حادي األرواح إىل بالد األفراح، القاهرة، مطبعة املدين، د. ص 283م، 2005- هـ1426

، األردن، دار 7العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، اجلنة والنار، سلسلة.د .ت. ، د.ط
  .ص 271م، 2005-هـ1426، .ط. سالم، دالنفائس، والقاهرة، دار ال

. م1978-هـ1398شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، بريوت، دار املعرفة،  ابن قيم اجلوزية، 3
، األردن، دار النفائس، 8العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، القضاء والقدر، سلسلة.د

  .ص 118م، 2008-هـ1429، .ط. لسالم، دوالقاهرة، دار ا
-هـ1408، 2عبد الكرمي زيدان، الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط . د 4

  .ص 86م، 1988
أصل السنة واعتقاد الدين : ، ويليه]هـ294ت [السنة للمروزي : ، أصول السنة، ويليه]هـ241ت [أمحد بن حنبل  5

اعتقاد أهل السن : ، ويليه]هـ329ت [شرح السنة للرباري : ، ويليه]هـ327ت [حامت الرازي البن أيب 
اعتقاد أهل : ، ويليه]هـ471ت [املختار يف أصول السنة البن البنا : ، ويليه]هـ371ت [واجلماعة لإلمساعيلي 

] هـ576ت [طاهر السلفي قصائد يف اعتقاد أهل السنة أليب : ، ويليه]هـ550ت [السنة واجلماعة للهكاري 
. ص 312هـ، 1427-م2006، 1أمحد فريد املزيدي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط : برواية الذهيب، حتقيق

ابن قيم اجلوزية، منت  .ت. الرسالة التبوكية، القاهرة، املؤسسة السعودية مبصر، طبعة املدين، د ابن قيم اجلوزية،
يف الكالم على أرواح : ابن قيم اجلوزية، الروح .هـ1417، 2ن تيمية، ط القصيدة النونية، مكتبة القاهرة، اب

ت [ابن الوزير اليمين . على مآخذ عليه. م1975-هـ1395األموات واألحياء، بريوت، دار الكتب العلمية، 
، إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، بريوت، دار الكتب ]هـ840

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا الربيكان، منهج شيخ اإلسالم . د. ص 437م، 1983-هـ1403، 1علمية، ط ال
ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد، رسالة دكتوراه يف العقيدة من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، دار 

عود بن عبد العزيز الدعجان، منهج س. م، جزآن2004-هـ1425، 1ابن القيم، والقاهرة، دار ابن عفان، ط 
اإلمام مالك يف إثبات العقيدة، رسالة ماجستري يف العقيدة من اجلامعة اإلسالمية بالرياض، القاهر، دار اآلثار، 

حممد بن عبد الرمحن الشظيفي، مباحث . د. ص 632م، 2006- هـ1427، 1واجلزائر، جمالس اهلدى، ط 
هـ، اخلرب، دار ابن عفان، 1411ه من قسم العقيدة يف اجلامعة اإلسالمية عام املفاضلة يف العقيدة، رسالة دكتورا

  . ص 467م، 1998-هـ1419، 1ط 
، 3حسني يوسف غزال، بريوت، دار إحياء العلوم، ط : ، الفرقان بني احلق والباطل، حتقيق]هـ728ت [ابن تيمية  6

الرد على اجلهمية واملعطلة، دراسة  ابن قيم اجلوزية، الصواعق املرسلة يف. ص 247م، 1987- هـ1407
اجتماع اجليوش  ابن قيم اجلوزية،. هـ1408، 1علي بن حممد الدخيل اهللا، الرياض، دار العاصمة، ط : وحتقيق
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املتسقة مع الفطرة، الشاملة الحتياجات اتمع التشريعية، الكلية املبادئ، ( والشريعة �
، اهلادفة إىل سعادة اإلنسان يف )، والثبات، واالستمرارية2الكاملة، السامية، املتميزة باليسر

  .3بلده وموطنه
  . 4واألخالق �

  . الضعيفة واملكذوبة الصحيحة واحلسنة دون 1والسنة النبوية 5وهذه التعاليم مبثوثة يف القرآن
                                                                                                                                                    

حممد السيد . م1988-هـ1408، 1اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ط 
-هـ1393، .ط. من قضية التأويل، صيدا، منشورات املكتبة العصرية، د اجلليند، اإلمام ابن تيمية وموقفه

عبد الرزاق بن طاهر معاش، اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه، رسالة ماجستري من قسم . ص 454م، 1973
، 1العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض، الرياض، دار الوطن، واجلزائر، مكتبة القدس، ط 

  .ص 538م، 1996- ـه1417
ابن قيم اجلوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، بريوت، وصيدا، املكتبة العصرية وشركة أبناء شريف  1

ابن قيم اجلوزية، طريق اهلجرتني وباب السعادتني، القاهرة،  .هـ، جزآن1430-م2009، .ط. األنصاري، د
  .هـ1394، 2دار السلفية، ط 

م، 1982-هـ 1402، 1لقطان، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط مناع ا 2
  .ص 63

. ص 212، .ت. ، د.ط. أمحد حافظ جنم، حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن، القاهرة، دار الفكر العريب، د. د  3
يف الرياض وباريس (مية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم رابطة العامل اإلسالمي، ندوات علمية حول الشريعة اإلسال

. ، بريوت، دار الكتاب اللبناين، د)والفاتيكان وجملس الكنائس العاملي يف جنيف والس األوريب يف ستراسبورغ
  . ص 191م، 1973، .ط

ابن قيم  .ج 4م، 1986-هـ1406, 3. ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 4
- هـ1393، 2اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، بريوت، دار الكتاب العريب، ط 

مكتبة  الرياض،، حممد حامد الفقي :دراسة وحتقيق، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم اجلوزية. م1973
مشهور بن حسن بن حممود بن : ية، الفروسية، حتقيقابن قيم اجلوز. م1988-هـ1408، 2ط املعارف، 

ابن قيم اجلوزية، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، . م1993 - هـ1414، 1سلمان، دار األندلس، حائل، ط 
  .م1989-هـ1409، 3دمشق، دار ابن كثري، واملدينة النبوية، مكتبة دار التراث، ط 

. ، د.ط. إعجاز القرآن للباقالين، بريوت، عامل الكتب،د: ن، وامشه، اإلتقان يف علوم القرآ]هـ911ت [السيوطي  5
إبراهيم بن حسن، التفسري املأثور عن عمر بن اخلطاب، رسالة دكتوراه، تونس، الدار العربية . ص 208، .ت

حممد بن عبد العزيز بن أمحد . ص 880م، 1985، .ط. للكتاب، واجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د
ي، اإلمجاع يف التفسري، رسالة ماجستري من كلية أصول الدين جبامعة اإلمام؟ حممد بن سعود اإلسالمية، اخلضري

عبد السالم بن صاحل بن سليمان اجلار اهللا، . د. ص 566م، 1999-هـ1420، 1الرياض، دار الوطن، ط 
، 1والرياض، دار التدمرية، ط دراسة نظرية تطبيقية، بريوت، دار ابن حزم، : نقد الصحابة والتابعني للتفسري

حممد صبحي بن حسن حالق، رجال تفسري الطربي جرحا وتعديال من حتقيق . ص 559م، 2008- هـ1429
- هـ1420، 1جامع البيان عن تأويل آي القرآن ألمحد شاكر وحممود شاكر، بريوت، دار ابن حزم، ط 

مبناهج املفسرين، دمشق، دار القلم، ط صالح عبد الفتاح اخلالدي، تعريف الدارسني . د. ص 608م، 1999
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  .2كلها مؤدية إىل فهم الواقع مبنهج نظري دقيق مبين على ترسانة فكرية متشعبة
  ، 1، واملصطلحات5حمددة احلدود 4وفقهية 3وهي ذات مصادر تشريعية

                                                                                                                                                    

مدارسهم ومناهجهم، بريوت، دار : فضل حسن عباس، املفسرون. د. ص 631م، 2010-هـ1431، 4
عبد الغفور حممود مصطفى جعفر، التفسري واملفسرون، . د. ص 799م، 2007-هـ1427، 1النفائس، ط 

حسني الذهيب، حبوث يف علوم التفسري  حممد. د. ص 813م، 2007-هـ1428، 1القاهرة، دار السالم، ط 
عبد اهللا بن حممد بن أمحد . ص 567م، 2005-هـ1426، .ط. والفقه والدعوة، القاهرة، دار احلديث، د

 344م، 2004-هـ1425، 1الدويش، املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل، القاهرة، دار اآلثار، ط 
حممد حامد الفقي، بريوت، دار : ن يف أقسام القرآن، دراسة وحتقيق، التبيا]هـ751ت [ابن قيم اجلوزية  .ص

ناصر بن سعد الرشيد، مكة املكرمة، : ابن قيم اجلوزية، أمثال القرآن، دراسة وحتقيق .ت. ، د.ط. املعرفة، د
  .م1982-هـ1402، 2مطابع الصفا، ط 

حسن السماعي سويدان، : بول، بريوت، دار القادري، حتقيقابن قيم اجلوزية، نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملق  1
عبد الفتاح : ابن قيم اجلوزية، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، دراسة وحتقيق. م1990-هـ1411، 1ط 

  .م1970-هـ1390، 1أبو غدة، حلب، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط 
الواقع، رسالة دكتوراه يف أصول الفقه، اإلسكندرية، الدار العاملية سعيد بن حممد بيهي، التأصيل العلمي ملفهوم فقه . د 2

  .ص 432م، 2005-هـ1426، 2للنشر والتوزيع، ط 
م، 1982-هـ 1402، 5عبد الوهاب خالف، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، الكويت، دار القلم، ط  3

طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، : ، دراسة وحتقيقابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني. ص 180
  .ج 4م، 1968-هـ1388مكتبة الكليات األزهرية، 

م، 1985-هـ 1405، 4تارخيا ومنهجا، بريوت،ـ مؤسسة الرسالة، ط : مناع القطان، التشريع والفقه يف اإلسالم 4
حممد عفيفي، بريوت، املكتب : يقابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان، دراسة وحتق. ص 367

  .م1988-هـ1408، 2اإلسالمي، والرياض، مكتبة فرقد اخلاين، ط 
أمحد اخلتم عبد اهللا، أطروحة لنيل الدكتوراه يف : ، العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق]هـ684ت [القرايف  5

ابن احلاجب . م، جزآن1999-هـ1420، 1أصول الفقه من جامعة أم القرى،القاهرة، دار الكتيب، ط 
التفتازاين : ، وعلى الشرح حواشي]هـ756[، شرح خمتصر املنتهى األصويل، وعليه شرح اإلجيي ]هـ646[
حممد حسن : ـ حتقيق]هـ1346[، واجليزاوي ]هـ886[، والفناري ]هـ816[، واجلرجاين ]هـ791[

، ]هـ606ت [الرازي . ج 3هـ، 1424-م2004حممد حسن إمساعيل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط ط، 
- هـ1429، 1شعيب األرناؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط : احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق

حممد عبد القادر عطا، : ، نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق]هـ684ت [القرايف . م، جزآن2008
، احلدود ]هـ 926ت [زكريا األنصاري  .ج 4م، 2000-هـ1421، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

: ، ضمن]هـ 792ت [األنيقة والتعريفات الدقيقة، ومعها كتاب حدود أصول الفقه لسعد الدين التفتازاين 
عبد الرؤوف مفضي خرابشة، بريوت، دار . د. أ: رسالتان يف منظومة أصول الفقه االصطالحية، دراسة وحتقيق

عبد الرمحن بن معمر السنوسي، مقدمة يف صنع احلدود . ص 120م، 2007-هـ 1428، 1ابن حزم، ط 
دراسة أصولية تعرض ألسس وضع املصطلحات، بريوت، دار ابن حزم، واجلزائر، دار التراث : والتعريفات

  .ص 134م، 2004-هـ1424، 1ناشرون، ط 
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  . 5، واستشرافية املقاصد4الطروحات، واضحة الغايات 3، متجددة2بارزة املعامل
  ، واألقضية، واملستجدات، 9، والنوازل8يف الفتاوى 7االجتهادوالشرح و 6وللعلماء حق التفسري

، 12ومقعدة يف قواعد 11؛ مؤصلة10بناء على تلك النصوص، وفق ضوابط علم أصول الفقه
   1ومفرعة

                                                                                                                                                    
األصويل، سلسلة الدراسات  عبد اهللا البشري حممد، املصطلحات األصولية يف مباحث األحكام وعالقتها بالفكر. د 1

عبد اهللا . د. ص 283م، 2003-هـ 1424، 1، ديب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ط 20األصولية 
 157م، 2007- هـ 1428، 1ربيع عبد اهللا حممد، املعني يف تفسري كالم األصوليني، القاهرة، دار السالم، ط 

 1418، 2ه مع معجم أصول الفقه، القاهرة، دار السالم، ط حممد عبيد اهللا األسعدي، املوجز يف أصول الفق. ص
أمحد حممد نور يوسف، عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني، . د. ص 351م، 1998-هـ

رسالة ماجستري، كلية الشريعة مبكة املكرمة، من جامعة امللك عبد العزيز، ديب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، 
عبد الكرمي قبول، االختصار واملختصرات يف املذهب املالكي، اجلزائر، . ص 559م، 2002-هـ1423، 3ط 

  .ص 205م، 2006، .ط. دار الفجر، د
عادل أمحد موجود وعلي حممد معوض، القاهرة، مؤسسة املختار : فخر الدين الرازي، املعامل يف علم أصول الفقه، حتقيق 2

  .   ص 152م، 2004-هـ1425، 2للنشر والتوزيع، ط 
  .ص 47م، 1984 -هـ 1404، 1حسن الترايب، جتديد أصول الفقه، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط . د 3
يوسف بن حسن بن عبد الرمحن الشراح، الغاية عند األصوليني وأثرها يف الفقه، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد . د 4

  .ص 731هـ، 1426لبحث العلمي، بن سعود اإلسالمية، الرياض، عمادة ا
  .ص 210م، 1978، .ط. حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، د 5
حممد حسن حممد حسن : تفسري القرآن الكرمي، حتقيق: ، اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية]هـ716ت [الطويف  6

  .ص 693هـ، 1426-م2005، 1كتب العلمية، ط إمساعيل، بريوت، دار ال
. ، أصول الشاشي، وامشه عمدة احلواشي للكنكوهي، بريوت، دار الكتاب العريب، د]هـ344ت [أبو علي الشاشي  7

  .338، 304، 300م، ص 1982- هـ1403، .ط
منشورات املكتب اإلسالمي،  ، صفة الفتوى واملفيت واملستفيت، بريوت،]هـ 695ت [أمحد بن محدان احلراين احلنبلي  8

  .ص 121هـ،  1380، 1ط 
حممد أبو األجفان . د: ، أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، حتقيق]هـ 366ت [حممد بن حارث اخلشين  9

، .ط. عثمان بطيخ والشيخ حممد ادوب، تونس، الدار العربية لكتاب، واجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د. ود
  .ص491م، 1985

دراسة تارخيية : أمحد بن عبد اهللا بن حممد الضوحيي، علم أصول الفقه من التدوين إىل اية القرن الرابع عشر اهلجري. د 10
استقرائية حتليلية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، عمادة البحث العلمي، 

  .هـ، جزآن1427
، .ط. ، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، بريوت، دار الفكر، د]ـه684ت [القرايف  11

  . ص 368م، 2004- هـ1424
: ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، بريوت، دار اجليل، مراجعة]هـ 660ت [عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم  12

أمحد الزرقاء، شرح القواعد . م، جزآن1980-هـ 1400، 2طه عبد الرؤوف سعد، بريوت، دار اجليل، ط 
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  . 4، والنقد اإلثرائي3واملناظرة 2واحلجاج 1، وقابلة للجدل4ومدللة 3متني، ومعللة 2يف فروع فقه

                                                                                                                                                    

مصطفى سعيد اخلن، أثر . د. ص 432م، 1983 -هـ 1403، 1الفقهية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 
اختالف يف القواعد الفقهية يف اختالف الفقهاء، رسالة دكتوراه يف أصول الفقه باجلامعة األزهرية، بريوت، 

حممد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاا يف . د. ص 645 م،1982-هـ 1402، 3مؤسسة الرسالة، ط 
عبد الواحد اإلدريسي، القواعد الفقهية من . د. م، جزآن2006، .ط. املذاهب األربعة، دمشق، دار الفكر، د

 1425، 1خالل كتاب املغين البن قدامة، رسالة دكتوراه، اخلرب، دار ابن القيم، والقاهرة، دار ابن عفان، ط 
حممد بن صاحل العثيمني، شرح منظومة القواعد واألصول، القاهرة، املكتبة اإلسالمية، . ص 518م، 2004-هـ
حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، مراعاة اخلالف يف املذهب . د. ص 240م، 2005-هـ 1426، 1ط 

- هـ1423، 1مية، ط املالكي وعالقتها ببعض أصول املذهب وقواعده، ديب، دار البحوث للدراسات اإلسال
، إيضاح املسالك إلىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا ]هـ914ت [أمحد بن حيىي الونشريسي . ص 464م، 2002

 226م، 2006-هـ1427، 1الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، بريوت، دار ابن حزم،  ط : مالك، حتقيق
املالكية من خالل كتاب البهجة يف شرح التحفة الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، تطبيقات قواعد الفقه عند . ص

م، 2005-هـ 1426، 1هـ، بريوت، دار ابن حزم، ط 1258أليب احلسن علي بن عبد السالم التسويل ت 
أحسن زقور، القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي برواية . د. ص 435

مام عبد الرمحن بن القاسم، رسالة دكتوراه، بريوت، دار ابن حزم، واجلزائر، دار اإلمام سحنون بن سعيد عن اإل
  .م، جزآن2005-هـ1426، 1التراث ناشرون، ط 

، 5حممد أديب صاحل، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط . د: ، ختريج الفروع على األصول، حتقيق]هـ 656ت [الزجناين  1
: ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، حتقيق]هـ 772ت [اإلسنوي . ص 461م، 1984-هـ 1404

أبو عبد اهللا حممد بن . ص 464م، 2009 -هـ 1430، 5حممد حسن هيتو، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط . د
صدقي مجيل : ، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، خرج حواشيه]هـ 771ت [أمحد التلمساين 

: عثمان بن حممد األخضر شوشان، ختريج الفروع على األصول. ت. د ،.ط. العطار، بريوت، دار الفكر، د
دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية، رسالة ماجستري تقدم ا صاحبها إىل قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، 

  .م، جزآن1998 -هـ 1419، 1الرياض، دار طيبة، ط 
  .ص 346م، 1983-هـ1403، 1ريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط عبد العزيز بنعبد اهللا، معلمة الفقه املالكي، ب 2
 1402، 1أمحد إبراهيم عباس الذروي، إثبات العلة الشرعية باألدلة العقلية، جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط  3

ة عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا السديس، املسائل األصولية املتعلقة باألدل. د. ص 147م، 1982-هـ
استقراء ودراسة مقارنة، رسالة ماجستري من : الشرعية اليت خالف فيها ابن قدامة يف الروضة الغزايل يف املستصفى

، 1قسم ألصول الفقه كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، ط
  . ج 3م، 2005- هـ1426

، 1عدنان العلي، صيدا، املكتبة العصرية، ط : لة يف أصول الفقه، حتقيق، تقومي األد]هـ430ت [الدبوسي  4
عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا السديس، املسائل األصولية املتعلقة . د. ص 495م، 2006- هـ1426

نة، رسالة استقراء ودراسة مقار": املستصفى"الغزايل يف " الروضة"باألدلة الشرعية اليت خالف فيها ابن قدامة يف 
ماجستري من قسم ألصول الفقه كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، مكتبة الرشد 

  .ج 3م، 2005-هـ1426، 1ناشرون، ط
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  ، 5مؤسسة القياس
  ، 2، وشافعية1، ومالكية9؛ حنفية8، ذات مدارس خمتلفة مشهورة7، ومبنية على أسس منهجية6اطظاهرة املن
  ، 2وشافعية

                                                                                                                                                    
، 1حيىي مراد، القاهرة، دار احلديث، ط . د: ، بيان املختصر يف علمي األصول واجلدل، حتقيق]هـ748ت [األصفهاين  1

عثمان علي حسن، منهج اجلدل والناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد، رسالة . د. م، جزآن2006- هـ1427
دكتوراه من قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة يف كلية أصول الدين بالرياض جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية، 

  .م، جزآن1999-هـ1420، 1الرياض، دار إشبيليا، ط 
السراج على املنهاج، أليب عبد اهللا عبد السالم بن حممد بن عمر علوش، : ، ومعهالباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج 2

صالح الدين عبد احلميد سلطان، . د. ص 365م، 2004-هـ1425، 1الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، ط 
 1425، 1صوره وأسبابه، الواليات املتحدة األمريكية، سلطان للنشر، ط : الغلو يف حجية اإلمجاع األصويل

زين العابدين العبد حممد نور، رأي األصوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان من . د. ص 290م، 2004-هـ
م، ديب، دار 1973-هـ1393حيث احلجية، رسالة دكتوراه من جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون 

  .م، جزآن2004-هـ1425، 1البحوث للدراسات اإلسالمية، ط 
، املزن املاطر على الروض الناضر يف آداب املناظر، ]هـ 1221ت [احلسني احليمي السياعي احلسني بن أمحد بن  3

  . ص 139م، 1984-هـ 1404، 1إمساعيل بن أمحد الكبسي، بريوت، دار املسرية، ط : حتقيق
حممد : قيق، مزالق األصوليني وبيان القدر احملتاج إليه من علم األصول، حت]هـ1182ت [حممد بن األمري الصنعاين  4

حممد صالح . ص 122م، 2004-هـ1425، 1صباح املنصور، الكويت، مكتبة أهل األثر، ودار غراس، ط 
 240م، 2006-هـ1427، 1بن فتيين كنتوش العدين، أخطاء األصوليني يف العقيدة، صنعاء، دار اآلثار، ط 

  . ص
أمحد حسن جابر وعلي أمحد اخلطيب، : ، حتقيق، أقيسة املصطفى حممد صلى اهللا عليه وسلم]هـ634ت [ابن احلنبلي  5

ابن جنيم . ص 208م، 1994-هـ1415، .ط. بريوت، شركة أبناء شريف األنصاري، واملكتبة العصرية، د
، ]هـ1252ت [نزهة النواظر على األشباه والنظائر البن عابدين : ، األشباه والنظائر، وحباشيته]هـ970ت [

  .  ص 542م، 1999-هـ1420، 2وت، دار الفكر، ط حممد مطيع احلافظ، بري. د: حتقيق
رائد عبد اهللا منر بدير، املناط يف أصول الفقه، رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية يف غزة، القاهرة، دار ابن . د 6

  .ص 222م، 2006-هـ1427، 1اجلوزي، ط 
، .ت. ، د.ط. مية، وجدة، مكتبة العلم، دحممد األمني الشنقيطي، آداب البحث واملناظرة، القاهرة، مكتبة ابن تي 7

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، منهج البحث يف الفقه اإلسالمي، بريوت، دار ابن حزم، ومكة . د. قسمان
: عمرو عبد املنعم سليم، الدربة على امللكة. ص 285م، 2000-هـ 1421، 2املكرمة، املكتبة املكية، ط 

، 1العقدية من الكتاب والسنة ومصنفات أهل العلم، اجلزائر، دار الفجر، ط كيفية ختريج املسائل الفقهية و
منهج حبث ومعرفة، فريجينيا، : طه جابر العلواين، أصول الفقه اإلسالمي. د. ص 319م، 2001 -هـ 1422

  .ص 82م، 1995-هـ1416، 2املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، والرياض، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط
حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، الرياض، : عبد الكرمي بن علي النملة، املهذّب يف علم أصول الفقه املقارن 8

  .ج 5م، 2004-هـ1424، 3مكتبة الرشد، ط 
  . ، جزآن.ت. ، د.ط. أبو الوفا األفغاين، بريوت، دار املعرفة، د: ، أصول السرخسي، حتقيق]هـ 490ت [السرخسي  9
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  ، 2كالظاهرية 1، فضال عن مدارس طوائف املتكلمني3وحنبلية

                                                                                                                                                    
عمار الطاليب، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، . د: ، إيضاح احملصول من برهان األصول، حتقيق]هـ536ت [املازري  1

، مفتاح الوصول إىل علم األصول يف شرح ]هـ 1113ت [حممد الطيب الفاسي . ص 634م، 2001، 1ط 
، ديب، دار البحوث للدراسات إدريس الفاسي الفهري. د: خالصة األصول للشيخ عبد القادر الفاسي، حتقيق

، النصح املبذول لقراء سلم ]هـ1329ت [الديسي . ص 380م، 2004-هـ 1425، 1اإلسالمية، ط 
حممد . ص 156م، 2010-هـ1431، 1حممد شايب شريف، بريوت، دار ابن حزم، ط : الوصول، حتقيق

هب اإلمام مالك، بريوت، دار ابن ، إيصال السالك إىل أصول مذ]هـ 1330ت [حيىي بن حممد املختار الواليت 
حممد املختار بن . ص 247م، 2006- هـ1427، 1حزم، والدار األندلسية للدراسات والبحوث العلمية، ط 

عبد الرمحن بن معمر السنوسي، بريوت، دار ابن حزم، اجلزائر، : بونة، درر األصول يف ألصول فقه املالكية، خدمه
حممد عبد الغين الباجقين، املدخل إىل أصول الفقه . ص100م، 2004-هـ1424، 1دار التراث ناشرون، ط 

حممد بن عبد الوهاب . د. ص 151م، 1981 -هـ 1401، 2املالكي، بريوت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 
أبياط، أصول الفقه عند ابن الفرس، أطروحة دكتوراه دولة، بريوت، دار ابن حزم، واجلزائر، الشركة اجلزائرية 

  .   ص 507م، 2006-هـ1427، 1نانية، ط اللب
-هـ 1400، 2حممد حسن هيتو، دمشق، دار الفكر، ط . د: أبو حامد الغزايل، املنخول من تعليقات األصول، حتقيق 2

حممد حسن حممد : ، احملقق من علم األصول، حتقيق]هـ665ت [أبو شامة املقدسي . ص 540م، 1980
ابن . ص 102هـ، 1428-م2007، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط حسن إمساعيل، ملحق مبعامل الرازي، 

سارة شايف اهلاجري، رسالة ماجستري يف : ، شرح الورقات إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق]هـ690ت [الفركاح 
، .ط. هـ، الكويت، دار البشائر اإلسالمية، د1418أصول الفقه من كلية الدراسات العليا جبامعة الكويت عام 

  . ص 423، .ت. د
ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة، كتب الفقه احلنبلي وأصوله املخطوطة مبكتبات اململكة العربية السعودية العامة، . د 3

: من اجلد إىل احلفيد(آل تيمية . ص834م، 2006-هـ1427، 1الرياض ودمشق، دار أطلس اخلضراء، ط 
، املسودة يف أصول ])هـ 728ت [، وأبو العباس ]هـ 682ت [، وأبو احملاسن ]هـ 652ت [أبو الربكات 

ت [حممد صديق حسن خان القنوجي . ص 397م، 2008-هـ 1429، 1الفقه، بريوت، دار ابن حزم، ط 
أمحد مصطفى : ، اجلامع ألحكام وأصول الفقه املسمى حصول املأمول من علم األصول، حتقيق]هـ 1307

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن . ص 431م، 2004، .ط. قاسم الطهطاوي، القاهرة، دار الفضيلة، د
، 1األمري، حصول املأمول من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف علم األصول، الرياض، دار الوطن للنشر، ط 

عبد ايد مجعة اجلزائري، اختيارات ابن القيم األصولية، رسالة جامعية، . ص 576م، 2002-هـ 1423
حممد األمني الشنقيطي، . م، جزآن2005-هـ1426، 1حزم، واجلزائر، دار ابن باديس، طبريوت، دار ابن 

أيب فص سامي العريب، القاهرة، دار اليقني، : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لإلمام ابن قدامة احلنبلي، حتقيق
صول، وامشه الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األ. ص 671م، 1999-هـ1419، 1ط 

، بريوت، دار ]هـ478ت [الورقات يف األصول للجويين "شرح العبادي على شرح جالل الدين احمللي على 
عبد اهللا بن . د: ابن بدران، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق. ص 292، .ت. ، د.ط. الفكر، د

ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، نثر حممد . د. ص 520م، 1985-هـ1405، 3عبد احملسن التركي، ط 
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  .5وغريهم 4، والشيعة الزيدية3واملعتزلة والشيعة اإلثىن عشرية
  مؤمنة، قيمية، عادلة، متماسكة مجاعة : وقد بنت هذه العقيدة مجاعة تتميز بعدة ميزات، هي أا

، متكافلة، متساحمة، رحيمة، 7، حتافظ على األمانة، ذات روح معنوية عالية، تنصر الضعفاء6متآخية(
  .   وصارت اجلماعة جمتمعا وشعبا ودولة وأمة. ، ملتزمة، متضامنة، متمايزة، مساملة، جماهدة)متكافلة
، 2، والدينية1، والصحية8ها؛ االقتصادية، والسياسيةواإلسالم منهج حياة يشمل كل املناحي في  
  .5، واالجتماعية4، والنفسية3والفردية

                                                                                                                                                    

، 3شرح الشيخ حممد األمني الشنقيطي، بريوت، دار ابن حزم، وجدة، دار املنارة، ط : الورود على مراقي السعود
  .ص 721م، 2002- هـ1423

مسعود بن موسى فلوسي، مدرسة املتكلمني ومنهجها يف دراسة أصول الفقه، رسالة ماجستري يف أصول الفقه من . د 1
، 1املعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية يف جامعة باتنة باجلزائر، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، ط 

  . ص 448م، 2004-هـ 1425
إحسان عباس، بريوت، دار . ، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق أمحد حممد شاكر، وتقدمي د]هـ 456ت [ابن حزم  2

حممد صبحي حسن حالق، بريوت، : حزم، النبذ يف أصول الفقه الظاهري، حتقيقوابن . اآلفاق اجلديدة، جزآن
وابن حزم، ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان . ص 131م، 1999 -هـ 1420، 2دار ابن حزم، ط 

  .ص 98م، 1939-هـ 1389، .ط. سعيد األفغاين، بريوت، دار الفكر، د: والتقليد والتعليل، حتقيق
م، 1980، 2تقريرا ألحباث السيد حممد باقر الصدر، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ط : ي، تعارض األدلةحممود اهلامش 3

، خمتصر التحفة اإلثىن عشرية لشاه عبد العزيز غالم حكيم ]هـ1301[حممود شكري اآللوسي . ص 427
، استانبول، مكتبة ]هـ1227[الدهلوي ونقله من الفارسية إىل العربية غالم حممد بن حميي الدين األسلمي عام 

  . ص 336م، 1979-هـ1399، .ط. وقف إيشيق، د
، املصفى يف أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، وبريوت، دار الفكر ]هـ 1372ت [أمحد بن حممد بن علي الوزير  4

  .ص 910م، 2002، .ط. املعاصر، د
، 1ايد تركي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط عبد : ، كتاب يف أصول الفقه، حتقيق]هـ 6ت أوائل ق [املاتريدي  5

جورج املقدسي، بريوت، : ، الواضح يف أصول الفقه، حتقيق]هـ513ت [ابن عقيل . ص 270م، 1995
  . ص 163م، 1996-هـ1417الشركة املتحدة للتوزيع، 

  . 202م، ص 1983-هـ1403، 1مجال األمحر، تآلفوا وال تخالَفوا، قسنطينة، دار البعث، ط  6
وهو حديث ذو أبعاد كبرية ". إمنا تنصرون بضعفائكم: "وجاء يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 7

  .عند التحليل التنموي أو االستراتيجي
ابن قيم اجلوزية، الطرق . ت. ، د.ط. محاد سالمة، اجلزائر، شركة الشهاب، د: ابن تيمية، اخلالفة وامللك، حتقيق 8

فؤاد . د. ت. ، د.ط. حممد مجيل غازي، القاهرة، مطبعة املدين، د: كمية يف السياسة الشرعية، دراسة وحتقيقاحلُ
 315هـ، 1417، 1عبد املنعم أمحد، ابن تيمية والوالية السياسية الكربى يف اإلسالم، الرياض، دار الوطن، ط 

د مبارك البغدادي، الكويت، مكتبة الفالح، ط أمح. د: قمر الدين خان، ابن تيمية وفكره السياسي، ترمجة. ص
، 1خالد الفهداوي، الفقه السياسي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، ط . د. ص 246م، 1985-هـ1405، 1

صاحل عثمان اللحام، : حممد بن صاحل العثيمني، شرح كتاب السياسة الشرعية، اعتىن به. ص 46م، 2007
، السياسة ]هـ1370ت [حممد راغب الطباخ . ص 486م، 2004-هـ1425، 1بريوت، دار ابن حزم، ط 
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ومن هنا فإن نظرة اإلسالم إىل االحتالل هي نظرة رفض مطلق، ألا نظرة مادية ختالف هدف 
 6هودولإلسالم نظام بديل يقوم على نشر الدعوة إىل التوحيد سلميا، ومناقشة الي. اإلنسان يف احلياة

فإن . 2، فضال عن الطوائف اخلارجة عن اإلسالم1وأهل املعتقدات األخرى من امللل والنحل 7والنصارى
  . حال حائل دون الدعوة السلمية كان السالح لزاما يف هذه احلالة

                                                                                                                                                    

السياسة اليت يريدها السلفيون، للمعلق، الكويت، دار غراس، : مشهور حسن سلمان، ملحق: يف القرآن، علق عليه
عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط . ص 167م، 2006- هـ1427، 1ط 
يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة . د. ص 146م، 1997-هـ1418، 6

حممد فاروق النبهان، نظام . د. ص 318م، 2000-هـ1421، 1ومقاصدها، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 
  .ص 767م، 1974، .ط. احلكم يف اإلسالم، د

- هـ1410، 1ب العريب، ط السيد اجلميلي، بريوت، دار الكتا: ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، دراسة وحتقيق 1
  .م1990

ابن قيم اجلوزية، جواب يف صيغ . م1988-هـ1408، 1ابن قيم اجلوزية، جالء األفهام، دمشق، دار ابن كثري، ط  2
ابن قيم اجلوزية، الوابل . هـ1415، 1حممد بن إبراهيم السعران، الرياض، دار العاصمة، ط : احلمد، حتقيق

  .ت. د، .ط. الصيب من الكلم الطيب، د
  . ت. ، د.ط. الصالة وأحكام تاركها، املدينة النبوية، مكتبة الثقافة، د ابن قيم اجلوزية، 3
  .م1985-هـ1405، 1ابن قيم اجلوزية، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، بريوت، دار الكتب العلمية، ط  4
ابن قيم اجلوزية،  .م1983/هـ1403  الكتب العلمية،  ابن قيم اجلوزية، روضة احملبني ونزهة املشتاقني، بريوت، دار 5

، 1املنعم العاين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط  عبد: حتفة الـمودود بأحكام املولود، دراسة وحتقيق
عبد اهللا بن حممد املديفر، : ابن قيم اجلوزية، رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه، حتقيق. م1983- هـ1403

 .هـ1420، 1بة امللك فهد الوطنية، ط الرياض، فهرسة مكت
عادل : ، الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، حتقيق]هـ260ت [علي بن ربن الطربي  6

ت [السموأل بن حيىي املغريب . ص 239م، 1982، .ط. نويهض، بريوت، مؤسسة نويهض الثقافية، د
حممد عبد اهللا . د: موأل ورؤياه النيب صلى اهللا عليه وسلم، حتقيق، إفحام اليهود وقصة إسالم الس]هـ570

عبد احلق . ص 216م، 1990- هـ1410، 3الشرقاوي، بريوت، دار اجليل، والقاهرة، مكتبة الزهراء، ط 
عمر . د: ، احلسام املمدود يف الرد على اليهود، حتقيق وتعليق]م1360- هـ761ت [اإلسالمي السبيت املغريب 

احلسام : عبد ايد خيايل، رسالتان يف الرد على اليهود. ص 240م، 2001-هـ1422، 1عوق، ط وفيق الدا
املمدود يف الرد على اليهود لعبد احلق اإلسالمي، والرد على من قال بأفضلية بين إسرائيل على العرب للسلطان أيب 

عبد . د. ص 104م، 2001-هـ1422، 1، بريوت، دار الكتب العلمية، ط ]هـ1238ت [الربيع سليمان 
  .ص 252م، 1980-هـ1400، 1املنعم احلفين، املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، بريوت، دار املسرية، ط 

ابن قيم اجلوزية، هداية . ج 4، .ت. ، د.ط. ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، القاهرة، مطابع اد، د 7
نعمان بن حممد . م1990/هـ1410، 1رى، بريوت، دار ابن زيدون، ط احليارى يف أجوبة اليهود والنصا

أمحد حجازي السقا، بريوت، دار . د: ، اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح، حتقيق]هـ1317ت [اآللوسي 
عمر الدسوقي، : رمحة اهللا الكريانوي اهلندي، إظهار احلق، حتقيق. م، جزآن1992-هـ1412، 1اجليل، ط 

ف عبد الرحيم، . د. ، جزآن.ت. ، د.ط. د اهللا بن إبراهيم األنصاري، قطر، الشؤون الدينية، دعب:  مراجعة
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حتكمه قوانني ربانية بناء على تقسيم اإلسالم للبشر وفق معتقدام  4مطلوب، واجلهاد 3والرباط
اليت  1داخل الدولة املسلمة توازيا مع الزكاة 6من اليهود والنصارى، تقبل منهم اجلزية 5هل الذمةالدينية؛ فأ

                                                                                                                                                    

م، 1992-هـ1413، 1اإلعالم بأصول األعالم الواردة يف قصص األنبياء عليهم السالم، دمشق، دار القلم، ط 
م، 1979-هـ1399، 3حممد عزة دروزة، القرآن واملبشرون، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط . ص 208
  .ص 463

-هـ1400امللل والنحل للشهرستاين، بريوت، دار الفكر، : ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، وامشه 1
  .ج 5م، 1980

. د. ص 293، .ت. ، د.ط. أمحد محاين، رسالة الدالئل البادية على ضالل البابية وكفر البهائية، باتنة، دار الشهاب، د  2
ابن . ص 249، .ت. ، د.ط. تاريخ ووثائق، اجلزائر، شركة لشهاب، د:   د النمر، البابية والبهائيةعبد املنعم أمح

 .ص 253م، 1985-هـ1405، 1اهليثم، اإلسالم يف مواجهة الباطنية، ط 
حممد رواس قلعه جي، . د. 280، ص 5عبد الرزاق اليماين، املصنف، ج . 354، ص 8ابن قدامة، املغين، ج  3

م، ص 1993=هـ1413، 1ه أيب هريرة، سلسلة موسوعات فقه السلف، بريوت، دار النفائس، ط موسوعة فق
125-126.  

، ص 15، ج 535، ص 13ج . 335، ص 8ج . 114، ص 4، جمموع الفتاوى، ج )شيخ اإلسالم(ابن تيمية  4
، 21ج . 100، 52، 51، ص 20ج . 60، ص 19ج . 487، ص 17ج . 80، ص 16ج . 401، 44
، 11، 5، ص 28ج . 27، ص 27ج . 279، ص 25ج . 296، ص 24ج . 51، ص 22 ج. 294ص 
13 ،22 ،26 ،27 ،87 ،184-185 ،187 ،207 ،259 ،316 ،349 ،352-355 ،357 ،
358 ،368 ،414 ،421 ،441 ،474 ،475 ،502 ،506 ،530 ،553 ،557 ،586 ،635 ،
. 374، 161، 156، 89، ص 35ج . 380، ص 31، ج 397، ص 30ج . 195، ص 29ج . 660

، 468، 400، 386، 318، 297، 277، 272، خمتصر الفتاوى املصرية، ص )شيخ اإلسالم(ابن تيمية 
، 531، 530، 512، 322، 192، 117البعلي، االختيارات الفقهية، ص . 521، 510، 506، 476
س حممد روا. د .374، 89، ص 35ج .  554، 548، 541، 538، 536، 535، 534، 533، 532

، 3، بريوت، دار النفائس، ط سلسلة موسوعات فقه السلفقلعه جي، موسوعة فقه ابن تيمية، 
  . 549-539، ص 1م، ج 2007=هـ1428

الكاساين، بدائع الصنائع، . 375أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، ص . 513، 375، ص 8ابن قدامة، املغين، ج   5
دراسة أحكام أهل الذمة، ، ]هـ751ت [ابن قيم اجلوزية . 217، ص 9البيهقي، السنن، ج . 111، ص 7ج 

حممد . د. م، جزآن2002- هـ1423، 2طه عبد الرؤوف سعد، بريوت، دار الكتب العلمية، ط : وحتقيق
، 1، دمشق، دار الفكر، ط 4: رواس قلعه جي، موسوعة فقه علي بن أيب طالب، سلسلة موسوعات فقه السلف

  .265-264م، ص 1983=هـ1403
، 55، ص 29ج . 660، 276، ص 28ج . 253، 19، ص 19، جمموع الفتاوى، ج )شيخ اإلسالم(ابن تيمية  6

ابن تيمية، الصارم . 137ابن تيمية، القواعد النورانية، ص . 512ابن تيمية، خمتصر الفتاوى املصرية، ص . 209
حممد رواس قلعه جي، موسوعة . د .548-547، االختيارات الفقهية، ص )تلميذه(لبعلي ا. 266املسلول، ص 

 .508-507، ص 1فقه ابن تيمية، مرجع سابق، ج 
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، ومن شاهم من أهل الكتب الظنية يأخذون 2يدفعها املسلمون، كما تقبل منهم خارجها كأهل كتاب
. 3ىت ينتصر أحد الطرفنيأما غري ذلك من أهل اإلحلاد فهم خمريون بني املساملة للدعوة أو القتال ح. حكمهم

وقد صاحل خالد بن الوليد . وبني كل هذه املمارسات عهود ومواثيق معاملة وهدنة وحماربة وصلح، وغريها
  .4)رضي اهللا عنه(أهل احلرية وأهل عني التمر بإجازة أيب بكر الصديق 

رض دون وعلى هذا فاملسلم مأمور أال حيتل دولة أخرى أو شعبا آخر؛ ألن االحتالل ميس األ
اإلنسان، وهو ما خيالف رسالة اإلسالم املوجهة لإلنسان بغض النظر عن مادياته الترابية وامللكية، وبعيدا 

واإلسالم مل يأت حملاربة األعراق أو اللغات أو العادات، بل جاء . عن مكتسباته غري املادية من ثقافته
واملمارسات اليت ال ختص شعبا من الشعوب أو ليحارب الشرك باهللا حني يتلبس ببعض املعتقدات واأللفاظ 

 . أمة من األمم

واملسلم مأمور بعدم الظلم وعدم االعتداء على نفسه وعلى غريه، ولو كان غريه كافرا، بل هو 
، فإن أخطأ فعليه كفارات، وإن تعمد فعليه عقوبات املعتدين وهي حمددة معروفة 5مأمور ذا مع احليوان

أما إن مل يكف ظلمه، ومل يتب إىل اهللا، ومل يكفر عن . يته إىل االجتاه الصحيح والندم، إن غري ن6يف الدنيا
وهو إله يسمع شكوى عبده . خطئه فإنه ينال عقابه يف اآلخرة عند إله رحيم باملظلوم منتقم من الظامل

  .املظلوم وإن كان يهوديا أو كافرا

                                                                                                                                                    
والترمذي، . وأبو داود، السنن، باب الزكاة. ومسلم، الصحيح، باب الزكاة. البخاري، اجلامع الصحيح، باب الزكاة 1

وابن أيب . 277، 269، 245ومالك بن أنس، املوطأ، ص . ن، باب الزكاةوالنسائي، السن. السنن، باب الزكاة
وابن . 76، 49، 43، 35، ص 4وعبد الرزاق، املصنف، ج . 137، 135-131، ص 1شيبة، املصنف، ج 
وابن . 427، ص 6، ج 58، 43، ص 3، ج 626، 620، 596، 575، 574، ص 2قدامة، املغين، ج 

، 24، 19، ص 6، ج 276، 273، 272، 269، 229، 227، 203، ص 5حزم، احمللى باآلثار، ج 
حممد رواس قلعه جي، موسوعى فقه أيب بكر الصديق، سلسلة موسوعات . د. 309، ص 11، ج 152، 85

  .132-125م، ص 1983=هـ1403، 1، دمشق، دار الفكر، ط 1: فقه السلف
م، ص 1986=هـ1406، 1النفائس، ط  قلعه جي، موسوعة فقه عبد اهللا بن عمر، بريوت، دار رواسحممد . د 2

637.  
، ص 9سنن البيهقي، ج . 197أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، ص . 319، ص 6ابن كثري، البداية والنهاية، ج  3

335.  
 .173حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه أيب بكر الصديق، املرجع نفسه، ص . د. 134، ص 9سنن البيهقي، ج  4
خمتصر الفتاوى . 273، ص 32ج . 231، 83، 40، ص 21، جمموع الفتاوى، ج )اإلسالم شيخ(ابن تيمية  5

حممد رواس قلعه جي، موسوعة . د .464البعلي، االختيارات الفقهية، ص . 520، 334، 15املصرية، له، ص 
  .622-621، ص 1فقه ابن تيمية، مرجع سابق، ج 

، 111م، ص 1993=هـ1413، 1بريوت، دار النفائس، ط  حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه زيد بن ثابت،. د 6
97 ،109.  
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معنوية  ات بالدرجة األوىل، بل هي معركةومعركة املسلم يف احلياة ليست من أجل اكتساب املادي
  .ماضي اإلنسان وحاضره ومستقبله تراعيقائمة على تضاد الكفر واإلميان، وفق نظرة 

واملسلم مطالب بأن يقيم الدين يف نفسه وأسرته وجمتمعه مع تبليغ رسالة التوحيد إىل البشرية 
وعلى هذا فهو منهي أن يقبل الدنية يف دينه،  .مجعاء، باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن

وهو مطالب . وبني املطلبني جماالت كثرية يسرها له دينه. ومطالب بأن يعيش عزيزا بدينه أو املوت دونه
عند اهللا، وارحتل إىل  1دينيا بأن يدافع عن دينه وعن عرضه وماله ودمه، فإن قُتل دون ذلك نال الشهادة

  .2ألرض، وليس فيه سوى النعيم األبدي املقيمجنة عرضها السماوات وا
يف أوج احلملة االحتاللية، وذلك لتربير ما " انتشار اإلسالم بالسيف"وقد أشاع املستشرقون مقولة 

وليقولوا أن هدفهم هو نشر رسالة . يصنعون، ليقولوا أن عملهم من جنس ما عمل اإلسالم من قبل
وليجد املنصرون تربيرا هلم يف . ما فعل اإلسالم عندما نشر رسالته احلضارة والتمدن والدميقراطية على غرار

ولو انتشر اإلسالم بالسيف ألباد الشعوب . خدمتهم االحتالل، وانضوائهم حتت أوامره وسلطانه وسيفه
  .مثلما فعلت أمريكا باهلنود احلمر، أو ملا دخل القلوب مثلما فعلت فرنسا يف اجلزائر

  
  
 :الجزائريالنصارى في المجتمع  - 4-2

ملة النصرانية من و. 3صورت الة األفريقية اجلو الديين تصويرا واضحا، خاصة يف شقه النصراين
  .من امللة النصرانيةاجلزائرية ) دوناتوس(حلة جند نِ

  
 :الكاثوليكيون .1- 4-2

م يف مقر 27/3/1857ألقى حماضرة بتاريخ ) Léon RENIER) (ليون رونيي(ذكرت الة أن 
اليت  (Thagaste)) سوق أهراس القدمية/ ثاغاست(موقع مدينة "عن  (A.I.B-L)) قيم واآلدابأكادميية الر(

  .4)"القديس أوغسطني(عاش ا الكاهن النصراين امللقب بـ
 

                                                 
عبد الرزاق، . 103، ص 5اموع، ج . 463-461املوطأ، ص . البخاري، اجلامع الصحيح، الباب الثالث يف اجلهاد 1

. 308، ص 2ابن أيب شيبة، املصنف، ج . 332، ص 6البيهقي، السنن، ج . 266، 262، ص 5املصنف، ج 
م، 1981=هـ1401، 1س قلعه جي، موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، الكويت، مكتبة الفالح، ط حممد روا. د

  .409-408ص 
حممد عبد اهللا دراز، القاهرة، املكتبة التجارية : الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، عين بضبطه وترقيمه ووضع ترامجه 2

 .ت. الكربى، د
3 MESNAGE (Le P. J.), Une page de l'histoire de l'ancienne église d'Afrique, Rev. Afr., XLVII, 

1903, p. 13 à 34. 
4 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77 
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  :دوناتوس نِحلة .2- 4-2

املتعلق بفرقة دوناتوس ) س فرند.هـ.و) (W. H. C. FREND(كتاب الة األفريقية عرضت 
وجود هذه الطائفة اعتمادا على بعض ) فانيي) (VANNIER(وقد درس . 1ااالعتقادية يف مشال أفريقي

  .2الوثائق اليت أتيحت له
فق فضال البحث عن أماكن وجود هذه ) ليشي) (LESCHII(و) ألربتيين) (ALBERTINI(أما 

من ضواحي ) عني غراب(، والثاين يف 3)بريكة(وقد وجد األول آثارها يف . النحلة النصرانية قدميا
  .4طينةقسن

 Africa" (أفريقيا املسيحية"له كتاب عنوانه ) MORCELLI) (مورسيللي(أن وذكرت الة 

Christiana(يذكر فيه األسقفية الكربى بـ ،)سيال ((Sila)  يف)ويذكر أن أسقفها امسه 5)نوميديا ،
) هونريك(ك ، وقد دعاه املل)نوميديا(يف قائمة أساقفة  82الذي حيمل الرقم  (DONATUS)) دوناتوس(

(HUNÉRIC)  وقد اختلفت آراء الباحثني واملستشرقني يف ). قرطاج(إىل االلتحاق مبجمع ) م484(عام
قرب مضيق ) قصر احملجوبة(يف مكان امسه ) شريبونو(احلايل، فحدده املستشرق ) سيال(حتديد موقع 

 (BERBRUGGER)كن ل. القريبة من قسنطينة) اخلروب(ميال عن مدينة ) 13(، وهي تبعد )بوغارب(
 .L(اللييب إىل اإلمرباطور  )قصر احملجوبة(طعن يف حتديد هذا املكان، ألنه ينسب الرقيم املوجود يف 

Septime Sévère) (6)سبتيموس سيفريوس .   
التوحيدي امسهما ) دوناتيوس(، الذين ذكرم الة، أسقفان يتبعان مذهب )ايفطَـس(ومن أعالم 

وقد حضر هذان األسقفان جممع قرطاج عام . (Urbanus)) أوربانوس(و (Marianous)) ماريانوس(
السابق ) ألوربانوس(أسقفا كاثولكيا، وكان ) 261(أسقفا دوناتيا و) 316(الذي حضره ) م411(

فاسطوس ( امسه آخروعرف منها أسقف  (Adeotatus)) آديوتاتوس(خصم كاثوليكي من أهل مدينته امسه 
أوغسطني (الكاهن  حياةموجودة يف زمان ) سطايف(وكانت أسقفية  .(Festus Satafensis) )ساطافنسيس
  ).القديس(امللقب بـ ) البويناملادوري 
  
 المستوطنون بالجزائر الواردون في المجلة صفوة رجال الكنيسة .3- 4-2

العلماء واملنظمني والكهنة يتعاونون يف : أن) م1807(عام  (S.SIMON)) سني سيمون(أبرز 
  .عمل اتمع

                                                 
1 W. H. C. FREND, The donatist church. A movment of protest in roman North Africa 

(Ch. Courtois), Rev. Afr., 99, 1955, p. 424-426.  
2 VANNIER (O.), Les Circoncellions et leurs rapports avec l'église donatiste d'après le texte 

d'Optat, Rev. Afr., 67, 1926, p. 13-28. 
3 ALBERTINI (E,), Epitaphe probablement donatiste de Barika, Rev. Afr., 68, 1927, p. 100-

101. 
4 LESCHII (L.), Basilique et cimetière donatistes de Numidie (Aïn-Ghorab), Rev. Afr., 78, 

1936, 2 pl., p. 27-42. 
5 Rev. Afr., T. 1, 1856, P. 280 
6 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 70-71 
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أن كون املصرفيني، ورجال السياسة والقادة العسكريني واألساقفة ال  (BELISE)) بيليز(ويرى 
يشكلون جمموعة ضغط منظمة، وليست هي إشارة على االستقالل الذايت النسيب للنخب، بل هي على 

  .العكس من ذلك؛ إشارة ال ختطئ على تصادمهم
  )Paul-Eugène BACHE(بول أوجين باش  - 1- 3- 4-2

وكل هذه البحوث . 1حبوث فيها) 27(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته ) 14(به جاء ترتي  
  ".مالحظة عن آهلة الرومان يف أفريقيا؛ يف القرن اخلامس امليالي"كانت سلسلة ملوضوع واحد هو 

  )مStéphane GSELL(2 )1861 -1932(ستيفان ڤزال  - 2- 3- 4-2

  . 3حبثا يف الة األفريقية) 21( بكتابته) 17(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
. 4اهتم باجلزائر واحلجاز، وله آثار فيها. من أساتذة املعهد الكاثوليكي يف فرنسا، ومن علماء اآلثار

وقد ظهر له . حاضر يف هذا االختصاص وألف فيه مؤلفات عديدة. مؤسس املتحف األثري ومديره. 4فيها

                                                 
1 Paul-Eugène BACHE, Notice sur les dignités romaines en Afrique: cinquième siècle de J.Ch, 

Rev. Afr., 1862, T6, n°32, p.135-141. Suite; Rev. Afr., 1862, T6, n°34, p.241-252. Suite; 
Rev. Afr., 1862, T6, n°35, p.321-331. Suite; Rev. Afr., 1862, T6, n°36, p.401-415. Suite; 
Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, p.1-23. Suite; Rev. Afr., 1863, T7, n°39, p.129-163. Suite; 
Rev. Afr., 1863, T7, n°40, p.240-265. Suite; Rev. Afr., 1863, T7, n°41, p.322-341. Suite; 
Rev. Afr., 1863, T7, n°42, p.401-414. Suite; Rev. Afr., 1864, T8, n°43, p.1-11. Suite; Rev. 
Afr., 1864, T8, n°44, p.81-97. Suite; Rev. Afr., 1864, T8, n°45, p.161-171. Suite; Rev. Afr., 
1864, T8, n°46, p.241-254. Suite; Rev. Afr., 1864, T8, n°47, p.321-333. Suite; Rev. Afr., 
1864, T8, n°48, p.401-407. Suite; Rev. Afr., 1865, T9, n°49, p.22-38. Suite; Rev. Afr., 1865, 
T9, n°50, p.81-93. Suite; Rev. Afr., 1865, T9, n°51, p.161-173. Suite; Rev. Afr., 1865, T9, 
n°52, p.241-250. Suite; Rev. Afr., 1865, T9, n°53, p.321-336. Suite; Rev. Afr., 1865, T9, 
n°54, p.401-409. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, n°55, p.5-16. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, 
n°56, p.81-90. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, n°57, p.162-170. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, 
n°58, p.241-256. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, n°59, p.321-336. Suite; Rev. Afr., 1866, T10, 
n°60, p.401-423. 

2 Stéphane GSELL, chargé de cours d'Archéologie à l'Ecole des Lettres d'Alger, chef de chaire 
d'Antiquités de l'Afrique, Inspecteur des Antiquités de l'Algérie et Directeur du Musée des 
Antiquités algériennes et Art musulman. Nécrologie; ALBERTINI (E.), Stéphane Gsell 
[1861-1932], Rev. Afr., 73 1932 portr., p. 20-53. 

3 Stéphane GSELL, Chronologie archéologique africaine: année 1891, Rev. Afr., 1892, T36, n°204, 
pp.69-128. Stéphane GSELL, Le Musée d'Alger, Rev. Afr., 1892, T36, n°207, pp.389-396. 
Stéphane GSELL, Sarcophage trouvé près de Tipasa dans la propriété Demonchy, Rev. Afr., 
1893, T37, n°208, pp.52-55 ; photogr. Stéphane GSELL, Chronique africaine : archéologie 
et histoire ancienne: année 1892, Rev. Afr., 1893, T37, n°208, pp.56-128. Stéphane GSELL, 
Chronique africaine : archéologie et histoire ancienne: année 1893, Rev. Afr., 1893, T37, 
n°208, pp.109-233. Stéphane GSELL, Tête de l'Empereur Hadrien, Rev. Afr., 1901, T45, 
n°240, pp.65-67. Stéphane GSELL, Un article de M. Gauckler sur la mosaïque, Rev. Afr., 
1905, T49, n°256, pp.49-50. Stéphane GSELL, Thanaramusa: (Berrouaghia), Rev. Afr., 
1909, T53, nos 272-273, pp.20-25 ; photogr. Stéphane GSELL, Notes d'Archéologie 
africaine, Rev. Afr., 1910, T54, n°277, pp.195-200. Stéphane GSELL, Le climat de l'Afrique 
du nord dans l'Antiquité, Rev. Afr., 1911, T55, n°283, pp.343-410. Stéphane GSELL, Juba 
II : savant et écrivain, Rev. Afr., 1924, T68, n°332, pp.169-197. Stéphane GSELL, Sur une 
inscription chrétienne de Timgad, Rev. Afr., 1924, T69, n°334, pp.20-22. 

  . 393:   1 ،املرجع السابق ،جنيب العقيقي) 4(
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، 1يف الة األفريقية) م1903(و) م1891(بني عامي  نشاط كبري يف جمال البحث األثري امليداين، خاصة
  .2ويف غريها من النشريات األكادميية

  )L’Abbé Léon GODARD(رئيس الدير؛ ليون غودار  - 3- 3- 4-2

/ مخيسة(، و)سوق أهراس(، و)تاورة(، و)مداوروش(، و)تيفاش(، و)عني دريعة(مراسل الة من 
" وسلطان تونس أيب عبد اهللا املستنصر باهللا) Les Puisans(معاهدة سالم بني "وترجم . 3)تيبازة الشرق

  .5وكتب للمجلة تعليقا على مداخلة يف الة األفريقية. 4وأرسلها إىل الة
من الرهبان ). م1951-1873( ).ج. جودار، ب(الكنسي   األبقد تكون له عالقة ب

  .6"السيدة العذراء يف لبنان": اليسوعيني، ومن آثاره
  ) L’Abbé LE GUEST(وغيست رئيس الدير؛ ل - 4- 3- 4-2

عام " حماولة يف تكوين وتقطيع اجلذور العربية"ذكرت الة أنه نشر كتابا، يف باريس، عنوانه 
 (L’Abbé BERTIER)و (De SACY)وعقبت عليه الة بأنه مل يطلع على ما كتبه كل من . م1856

  .7يف اال نفسه من اللغة العربية
  ) FERAUD(فيرو  - 5- 3- 4-2

وجد بعض . وهو عضو اجلمعية التارخيية اجلزائرية. (Architecte Diocésain) مهندس كنسي
 . 8م حتت كنيسة، فأهداها إىل متحف اجلزائر5/7/1856اآلثار يف 

 )Mgr. PAVY(بافي  - 6- 3- 4-2

وقد كتب عن . 9فيها) 1(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته حبثا واحدا ) 350(جاء ترتيبه 
  .القرصنة اجلزائرية

 
  

                                                 
1 GSELL: Chroniques d’archéologie africaine, Rev. Afr., 36, 1892, p. 69-124. Rev. Afr., 37, 1893, 

p. 56-128. Rev. Afr., 38, 1894, p. 109-233.  
2 GSELL: Chroniques d’archéologie africaine, MEFR, 38, 1894, p. MEFR, 15, 1895, p. 301-

350.MEFR, 16, 1896, p. 441-490.MEFR, 17, 1897, p. ?. MEFR, 18, 1898, p. 69-140.MEFR, 
19, 1899, p. 35-83.MEFR, 20, 1900, p. 79-146.MEFR, 21, 1901, p. 181 à 241.MEFR, 22, 
1902, p. 302-345. MEFR, 23, 1903, p. 273-317. MEFR, 24, 1904, p. 329-370. GSELL: 
Rapport sur les fouilles faites en 1901 par le Service des Monuments historiques de 
l’Algérie, BCTH, 1902, p. 308-341. GSELL (S.), Le tombeau de la Chrétienne, AFAS 
(Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 25e Session, 1896, Carthage 
(Tunis), 2e partie, p. 767-777, fig. GSELL (S.), Virgile et les Africains, Cinquantenaire 
Fac. Lettres Alger, 1931 (1932), p. 5-42.  

3 Rev. Afr., T.1, N° 3, 2/1857, P. 253. 
4 Rev. Afr., T.1, N° 4, 4/1857, P. 308. 
5 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 490-492 

  . 262:  1، مرجع سابق ،جنيب العقيقي) 6(
7 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 151  
8 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 58-59. 
9 Mgr. PAVY, La Piraterie musulmane, Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.337-352. 
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  الواردين يف الةورجال الكنيسة املستوطنني باجلزائر يبني ): 6- 3-2-3(اجلدول رقم 
 Clérgé رجال الكنيسة % ت  
St-LOUIS 1 0,02 1  ق لويس 

St-Augustin 1 0,02 2  ق أوغسطني 

Le père de FOUCAULT 1 0,02 3  األب دي فوكو 

Le père DAN 1 0,02 4  األب دان 

∑ 4 0,10 ∑ 
     

  
 :في المجتمع الجزائري صفوة اليهود - 4-3

فذكرت مساندم لالحتالل  .ت الة األفريقية صورة اليهود يف اتمع اجلزائري هنا وهناكفرق
بدراسة ) دارمون) (DARMON(وقام . 1الفرنسي بعد أن كانوا قد ساندوا احلكم التركي من قبل

  .أعالمهم يل احلديث عنتفصوهذا  .2تركيبتهم االجتماعية يف احملتمع التلمساين
  
  )Pierre SALAMA(بيار سالمة  .1- 4-3

وله . 3حبوث يف الة األفريقية) 3(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته ) 124(جاء ترتيبه 
  .4حبث آخر اشترك فيه مع غريه

  
  ) Florian PHAROAN(اليهودي المصري؛ فلوريان فرعون  .2- 4-3

  .5حبثا يف الة األفريقية) 3(ة األفريقية، بكتابته يف قائمة كتاب ال) 120(جاء ترتيبه 
  . 6جاء يف الة أنه مترجم شفوي تابع للجيش، وهو يهودي مصري). املدية(مراسل الة من 

  
  )BARUCH(باروخ  .3- 4-3

                                                 
1 Notes de lecture, Rev. Afr., 68, 1927, p. 265-273. [les dominations turque et française appréciées 

par un juif algérois en 1835; un récit de voyage, en Algérie, en vers.] 
2 DARMON, Origine et constitution de la communauté israélite de Tlemcen, Rev. Afr., XIV, 1870, 

1870, p. 376. 
3 Pierre SALAMA, Les Bornes milliaires de Djemila- Cuicul et leur intérêt pour l'histoire de la 

ville, Rev. Afr., 1951, T92, nos428-429, p.213-272. Pierre SALAMA, La colonie de 
Rusguniae d'après les inscriptions, Rev. Afr., 1955, T96, nos442-443, p.5-52 : photogr. 

4 P. SALAMA et A. A. BOYCE, La trouvaille des Sesterces de Rusguniae : histoire d'une 
découverte, Rev. Afr., 1957, T98, nos452-453, pp.205-245 ;ill. , tabl. 

5 Florian PHARAON, Notes sur les tribus de la subdivision de Médéa: les Hassan ben Ali : Oulad 
Fergan : R'eraba :Oulad Brahim, Rev. Afr., 1858, T2, n°7, p.47-54. Suite: Rev. Afr., 1857, 
T1, n°5, p.393-398. 

6 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 139 
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  .1حبثا يف الة األفريقية) 1(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته ) 218(جاء ترتيبه 
  
  

 :كيان دخيل على المجتمع الجزائريك نوالمستشرق  - 4-4

(PARSONS)) بارسونز(تقوم نظرية 
على وظائف أربع، حتدد أربعة أمناط من النخب اليت  2

  .تؤمن قيادة األنظمة االجتماعية
على وجود طبقة خاصة من الفاعلني الذين ) املاركسيون العاديون(و) الليرباليون العاديون(ويتفق 

ومن املهم التمييز بني . على السلطة، ضمن نظام األدوار االجتماعية املعقد") نياحلقيقي"األمناء (يكونون 
صيغتها (يف ) ميلز(ميثلها ) األحادية العاملة(فـ). األحادية العاملة(وما ميكن تسميته بـ) األحادية املألوفة(

(LEWANDOWSKI)) ليفاندوفسكي(و) بورديو(، مثلما ميثلها )األمريكية
  ).فرنسيةصيغتها ال(يف  3

، يف إطار نظريته املعروفة )م1893–1947( (Karl MANNHEIM)) كارل ماامي(وقد دعا 
تكون مهمتهم  4األحرار،) املثقفني(، إىل تسليم أمور احلكم السياسي لنخبة من "النظرية املنظورية"باسم 

، هي يف أنه جيب )ماامي(، يف نظر وميزة هذه النخبة املثقة احلرة. 5قيادة البشرية مجعاء حنو العدالة واملساواة
، كي يكون حكمهم شامال وحياديا 6جيب اختيارهم خارج اإلطار الطبقي واالنتماءات األيديولوجية

  7.وإنسانيا بكل معىن الكلمة
وجنح علماء االجتماع أخريا يف معرفة أفراد النخبة بعد استخدامهم األساليب العلمية، مثلما 

وهذا األسلوب يكمن يف معرفة األشخاص . ا آخر يف اكتشاف أفراد النخبةاستعمل علماء السياسة أسلوب
حكم (وهنا جند . الذين يتولون اختاذ القرارات وتشريع القوانني اليت تتعلق بإدارة اتمع وتنظيم شؤونه

يعين حكم  فحكم الصفوةيعين طبقة اجتماعية معينة، أما يف البلدان النامية  الغرب، وهو يف )الصفوة
  . لطائفة أو العشرية أو عرق من األعراقا

إن كتاا يصنفون، يف معظمهم ضمن وجدنا خنبة املستشرقني؛ ) الة األفريقية(وإذا رجعنا إىل 
تعد املدرسة الفرنسية من أهم املدارس  .خانة املستشرقني، بل املستشرقني الفرنسيني على وجه اخلصوص

م، اليت رأسها املستشرق املشهور 1795للغات الشرقية احلية سنة االستشراقية وخباصة منذ إنشاء مدرسة ا
                                                 

1 BARUCH, Note sur le cours d'eau appelé «Mafrag», Rev. Afr., 1881, T25, n°145, p.72-75. 
2 T. PARSONS and all, Working Papers in the Theory of Action, Glencoe, The Free Press, 1953, 

p.154. 
3 O. LEWANDOWSKI, «Différenciation et Mécanismes d’Intégration de la Classe Dirigeante», in: 

Revue Française de Sociologie, XV,1, 1974, p.43-73. 
4 Karl MANNHEIM, Ideology and Utopia, London, Kegan Paul, 1936, Chap. III, Sect. 4, «The 

Sociological Problem of the Intelligentsia», p.160 
5 Karl MANNHEIM, 1929, Idéologie et Utopie, Te. Fr. partielle, Paris, Marcel Rivière, 1956, 

p.156. 
6 Karl MANNHEIM, 1953, «Conservative Thought», in: Essays on Sociology and Social 

Psychology, London, Routledge & Kegan Paul, Ch. II, P. 98. 
7 Karl MANNHEIM, Man and Society in an Age of Reconstruction, London, Kegan Paul, 1940 , 

Part II, Chaps.VIII-IX. 
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وكان هذا املستشرق يعد عميد االستشراق األورويب . Sylvestre De SACY(2( 1)سلفستر دي ساسي(
 .3يف النصف األول من القرن التاسع عشر دون منافس

لون االستشراق األورويب قد "يف قواعد اللغة العربية إنه ) ساسي(عن كتاب ) السامرائي(يقول 
فقد تنوعت حيث مشلت اللغة العربية، وآداا، والتاريخ، ) دي ساسي(أما اهتمامات . بصبغة فرنسية

وهي حقبة، افتقدت التخصص؛ حيث كان املستشرق، مبجرد دخوله هذا اال، . والفرق، واجلغرافيا
ولكن هذا النمط استمر كثرياً بعد هذه  يظن أنه يستطيع أن يكتب يف كل ما خيص اإلسالم واملسلمني،

  .4"الفترة حىت يومنا هذا
وممن تتلمذوا على جه يف االستشراق، املرتبط بالطابع الصلييب واحلمالت العسكرية االحتاللية، 

 Maxim) (مكسيم رودنسون(، و5)لوي ماسينيون) (Louis MASSINGON(وخلفوه يف املهمة 

                                                 
م، وتعلم الالتينية 1758يف باريس عام  ولد): م1838- مSilvester De SACY) (1758(سيلفستر دي ساسي  1

عمل . لتركيةواليونانية مث درس على بعض القساوسة منهم القس مور واألب بارتارو، مث درس العربية والفارسية وا
العديد من البحوث حول العرب وآدام وحقق  وكتبيف نشر املخطوطات الشرقية يف مكتبة باريس الوطنية، 

م وأعد كتاباً يف النحو 1795عني أستاذا للغة العربية يف مدرسة اللغات الشرقية احلية عام . عدداً من املخطوطات
م، وعندما تأسست اجلمعية 1833صبح مديراً هلذه املدرسة عام ترجم إىل اإلجنليزية واألملانية والدمنركية، وأ

حيث ألف كتاباً حوهلم يف جزأين، " الدروز"ومن أبرز اهتماماته . م1822اآلسيوية انتخب رئيساً هلا عام 
أصبحت فرنسا يف عهده قبلة املستشرقني من مجيع أحناء القارة األوروبية ويقول أحد الباحثني إنّ االستشراق 

غ بالصبغة الفرنسية يف عصره، عمل دي ساسي مع احلكومة الفرنسية وهو الذي ترجم البيانات اليت نشرت اصطب
 :Edward SAÏD( .م1797نابليون عام  محلةقبل  من مصرعند احتالل اجلزائر وكذلك عند احتالل 

Orientalism, p. 129(  
2 Revue africaine: centenaire de la Société Historique Algérienne: 1856-1956. Alger, Faculté des 

Lettres, 1956. p.16-17. 
  15هـ، ص 1408السامرائي، الفهرس الوصفي للمنشورات االستشراقية يف جامعة اإلمام،  3
  9السامرائي، املرجع نفسه، ص  4
العليا  ولد يف باريس وحصل على دبلوم الدراسات): م1962-مLouis MASSINGON) (1883(لوي ماسنيون  5

زار ). فصحى وعامية(يف حبث عن املغرب، كما حصل على دبلوم اللغة العربية من مدرسة اللغات الشرقية احلية 
آسني (و) جولدزيهر(كالً من اجلزائر واملغرب ويف اجلزائر انعقدت الصلة بينه وبني بعض كبار املستشرقني مثل 

املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية يف القاهرة عدة أعوام التحق ب). لوشاتيليه(و) سنوك هورخرونيه(و) بالثيوس
م عاد إىل مصر وهناك حضر بعض دروس األزهر وكان مرتدياً الزي 1909ويف عام ) م1908-م1907(

عمل معيداً يف كرسي . زار العديد من البالد اإلسالمية منها احلجاز والقاهرة والقدس ولبنان وتركيا. األزهري
ومديراً ) م1954-م1926(وأصبح أستاذ كرسي ) م1924-م1919( معهد فرنسا االجتماع اإلسالمي يف

باهتمامه بالتصوف ) ماسنيون(لقد اشتهر . م1954للدراسات يف املدرسة العلمية العليا حىت تقاعده عام 
، الذي حوى نصيبا غري جمذوذ من اإلحلاد )الطواسني(اإلسالمي وخباصة باحلالج حيث حقّق ديوان احلالج 

يف جزأين وقد نشرت يف كتاب تزيد ) آالم احلالج شهيد التصوف(وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان . غنوصيال
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RODINSON(1 . النهج، رغم ابتعاد الشقة؛ عديد من املستشرقني الفرنسيني البارزين وممن سار على هذا
، )كلود كاهن(، و)األب الكنسي البلجيكي األصل الفرنسي اجلنسية؛ المانس(، و2)هنري الوست(مثل 
  ،)األب الكنسي لويس جارديه(، و)إميل درمنجهم(و

رجيس (يف دراسام، جند؛ وممن ابتعدوا أكثر عن الطروحات االحتاللية والعالقات العسكرية 
، )روبري مانتران(، و)أندريه رميوند(، و)Ch PELLAT) (شارل بيال(، و3)R.L. BLACHÈRE) (بالشري
 .وغريهم

ونشط االستشراق الفرنسي قبل احلملة الفرنسية على مصر وبعدها، فقد اصطحب نابليون معه 
انبهار لدى املسلمني وعلمائهم باحلضارة الغربية، عدداً كبرياً من العلماء يف ااالت املختلفة ليحدث هزة 

وصف (وليزيد يف دراسة أوضاع اتمعات اإلسالمية، وقد صدر عن هذه احلملة كتاباً ضخما بعنوان 
كما إن نفوذ االستشراق الفرنسي استمر بعد وصول حممد علي إىل السلطة حيث بدأت البعثات ) مصر

ملستشرق الفرنسي جومار، وقد أرسلت تركيا وإيران واملغرب العلمية يف عهده وكانت حتت إشراف ا
أن السبب يف أن أوىل " االبتعاث وخماطره"األقصى بعثات مماثلة، ويقول األستاذ حممد الصباغ يف كتابه 

البعثات العلمية قد توجهت إىل فرنسا أا كانت أول الدول األوروبية اليت اختذت العلمانية منهج حياة، 
  .األخالقي كان ينتشر فيها أكثر من غريها من الدول األوروبية وان الفساد

                                                                                                                                                    

وله اهتمام بالشيعة والتشيع، وعرف عن لويس صلته ) ترجم الكتاب إىل اللغة اإلجنليزية(صفحاته على ألف صفحة 
  .باحلكومة الفرنسية االحتاللية وتقدميه املشورة هلا

م، وحصل على 26/01/1915ولد يف باريس يف ): مMaxim RODINSON) (1915(نسون مكسيم رود 1
توىل العديد . الدكتوراه يف اآلداب مث على شهادة من املدرسة الوطنية للغات الشرقية احلية واملدرسة العلمية العليا

توىل منصب مدير . ناكمن املناصب العلمية يف كل من سوريا ولبنان يف املعاهد التابعة للحكومة الفرنسية ه
الدراسات يف املدرسة العلمية للدراسات العليا قسم العلوم التارخيية واللغوية، مث حماضراً فيها قسم العلوم االقتصادية 

له العديد من املؤلفات منها؛ . نال العديد من األومسة واجلوائز من اجلهات العلمية الفرنسة واألوروبية. واالجتماعية
وله العديد ). إسرائيل والرفض العريب(صلى اهللا عليه وسلم، و) حممد(، و)جاذبية اإلسالم(، و)أمساليةاإلسالم والر(

  .من الدراسات يف التاريخ والتاريخ االقتصادي للعامل اإلسالمي
2 PELLAT (Ch.), Notice sur la vie et les travaux de Henri Laoust (1905-1983) CRAI, 1986, p. 502-

518. 
يف الدار البيضاء  الثانويولد يف باريس وتلقى التعليم ): م1973- مR. L. BLACHÈRE) (1900(رجييس بالشري  3

وخترج باللغة العربية من كلية اآلداب باجلزائر، توىل العديد من املناصب العلمية منها أستاذ اللغة العربية يف معهد 
، وأستاذ كرسي األدب العريب )م1935-م1924(العليا موالي يوسف بالرباط، ومدير معهد الدراسات املغربية 

يف مدرسة اللغات الشرقية احلية بباريس وأستاذاً حماضراً يف السوريون مث مدير مدرسة الدراسات العليا والعلمية، مث 
األدب  تاريخ(من أبرز إنتاجه ترمجته ملعاين القرآن الكرمي وكذلك كتابه . أستاذ اللغة العربية وحضارا يف باريس

دراسة يف التاريخ : أبو الطيب املتنيب(يف جزأين وترمجه إىل العربية إبراهيم الكيالين، وله أيضاً كتاب ) العريب
حممد (ومن أعالم اإلسالم املعاصرين الذين أعدوا رسائل دكتوراه حتت إشرافه، جند الشيخ الدكتور ). األديب

  ".وسراج األدباء، حلازم القرطاجين منهاج البلغاء"، برسالة موسومة )احلبيب بلخوجة
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أن املشرف على البعثة املغربية كتب إىل " يقظة املغرب العريب احلديث"يف كتابه ) املنوين(ويذكر 
السلطات الفرنسية لتسمح للمبتعثني بالبقاء يف فرنسا مدة من الزمن بعد انتهاء مهمتهم ليتشبعوا باحلضارة 

أن املعلمني ) برنارد لويس) (Bernard LEWIS(ة وعظمة فرنسا، ويقول املستشرق اإلجنليزي الفرنسي
الفرنسيني الذين بعثتهم فرنسا لتدريب اجليش التركي محلوا معهم كتبا خمتارة يف األدب والفكر، كما إن 

  .الطالب املبتعثني شجعوا على قراءة كتب األدب والثقافة
ر احلاضر الكثري من مراكز الدراسات االستشراقية واألقسام العلمية يف وأنشأ الفرنسيون يف العص

جامعة اكس ان (، و)جامعة مارسيليا(، و)جامعة ليون(يف باريس، و) جامعة السوربون(جامعام ومنها 
مركز دراسات وحبوث (، و)معهد دراسات اتمعات املتوسطية(ومن املراكز املهمة . ، وغريها)بروفانس
وتستضيف فرنسا حالياً عدداً من الباحثني املسلمني الذي احنرفوا عقديا . بإكس) العريب واإلسالميالعامل 

وفكرياً ويئ هلم الفرص لبث فكرهم، وال تكاد تفتح إحدى الصحف املهاجرة إلّا وتقرأ أمساء هؤالء 
  .كأن العامل اإلسالمي مل ينجب إالّ املنحرفني

  ؛بهم يف اجلدول املبين على عدد مقاالم يف الة األفريقيةوقد رتبت أمساءهم هنا وفق ترتي
  

  1)مCHERBONNEAU) :(1813-1882(ج شربونو  .1- 4-4

 .2 حبثا فيها) 21(بكتابته ) 16(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
                                                 

1 CHERBONNEAU (1869- 1873): directeur du collège arabo-français; vice-président de la Société 
Historique Algérienne, était arabisant et archéologue. Il publia également dans l'Annuaire de 
la Société d'Archéologie de Constantine plus de 30 articles de 1853 à 1876. Et enfin titulaire 
de la chaire d'arabe maghrébin à l’Institut des Langues Orientales. 

2 A. CHERBONNEAU, Les Ecrivains musulmans de l'Algérie : notices sur Mohammed ET 
TENACI, historien des Beni Zian, Rev. Afr., 1857, T1, n°3, pp.212-215. A. 
CHERBONNEAU, Epigraphie Numidique, Rev. Afr., 1857, T1, n°6, pp.447-453. A. 
CHERBONNEAU, Inscriptions Latines trouvées à Constantine pendant le mois de Mai 
1858, Rev. Afr., 1858, T2, n°11, pp.386-390. A. CHERBONNEAU, Inscription Arabe de la 
Medrasa de Sidi L-Akhdar à Constantine, Rev. Afr.,1859, T3, n°18, pp.469-474. A. 
CHERBONNEAU, Aïcha : poète de Bougie au VIIè siècle de l'Hégire, Rev. Afr., 1860, T4, 
n°19, pp.34-35. A. CHERBONNEAU, Deux pierres romaines du Musée de Constantine, 
Rev. Afr., 1860, T4, n°20, pp.134-140. A. CHERBONNEAU, Notice archéologique sur Aïn 
El-Bey (Respublica Saddaritanorum) , province de Constantine, Rev. Afr., 1862, T6, n°33, 
pp.173-194. A. CHERBONNEAU, Observations sur l'origine et le formation du Langage 
africain, Rev. Afr., 1868, T12, n°67, pp.69-78. A. CHERBONNEAU, Notice 
Bibliographique sur les Kalaçadi : mathématicien arabe du Xvè siècle, Rev. Afr., 1868, T12, 
n°69, pp.196-202. A. CHERBONNEAU, Notes sur des inscriptions de Constantine, Rev. 
Afr., 1868, T12, n°70, pp.241-244. A. CHERBONNEAU, Documents inédits sur Obeïd-
Allah, fondateur de la dynastie Fatimide, Rev. Afr., 1868, T12, n°72, pp.464-477. A. 
CHERBONNEAU, L'Inscription du Tétrastyle de Potitus à Constantine, Rev. Afr., 1869, 
T13, n°74, pp.122-124. A. CHERBONNEAU, Epitaphe de Sidi Makhlouf à Constantine, 
Rev. Afr., 1869, T13, n°75, pp.194-195. A. CHERBONNEAU, Relation de la prise de 
Tebessa par l'armée Arabe en l'An 45 de l'Hégire, Rev. Afr., 1869, T13, n°75, pp.225-238. 
A. CHERBONNEAU, Note bibliographique sur El-Karafi, auteur du Zil Ed-Dibadj, Rev. 
Afr., 1869, T13, n°76, pp.263-264. A. CHERBONNEAU, Observations sur le Dialecte 
Arabe de l'Algérie, Rev. Afr., 1869,T13, n°76, pp.288-314. A. CHERBONNEAU, 
Documents historiques sur l'hérétique Abou-Yezid-Mokhalled-Ibn-Kidad de Tademket : 
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أرسل فيما بعد ). دي ساسي(من تالمذة  1مستشرق فرنسي. سكرتري اجلمعية، وكاتب يف جملتها
ة قسنطينة بشرق اجلزائر، ومل يكتف بالتدريس ا، بل عمد إىل تنظيم مدارسها، وتصنيف الكتب إىل مدرس

  . 2من آثاره، ما كتبه عن العامية باجلزائر. املدرسية ا
أنه أشرف على حترير ونشر حولية مجعية اآلثار  3، ذكرت الة)سكرتري(كاتب اجلمعية التارخيية 

" الة اآلسيوية"، وهو مستشرق متميز ونشيط، يغذي بكتاباته 1855–م1854القسنطينية لعامي 
(Journal asiatique)  وأوراق اجلزائر، من مقاالتهHistoire de la Littérature Arabe Au Soudan)( 

بتاريخ  )Moniteur Algérien(الذي ظهر يف جريدة " تاريخ األدب العريب يف السودان"
  .4م29/2/1856

، 1856ة بتعلق بنوميديا، واكتشف اآلثار الرومانية يف بومرزوق بداية شهر مارس قام بأحباث أثري
األخبار، ووجد أخرى يف منطقة شطابة من ضواحي  )Akhbar 1/5/1856(ونشر ذلك يف جريدة 

 قسنطينة، وذكرت الة األفريقية أنه أستاذ اللغة العربية، بقسنطينة، وأنه عثر على مئات الكتابات الالتينية
احلديثة اليت بناها الفرنسيون، مع مالحظة أن هذا االسم حمرف عن االسم العريب ) اخلروب(يف مدينة 

اليت تعين اخلراب واآلثار، وأن هذه الكتابات اليت وجدها متعلقة بأسقفية ) اخلروب، بضم اخلاء والراء(
كم غرب  22على بعد  (Goulia)) قولية(بنوميدية وأنه وجد نقوشا مكتوبة يف هضاب  (Sila)) سيال(

  .5قسنطينة
ترجم  (Arzagal)) آرزاقال(يتعلق بـ) (le général CRULLYوكشفه األخري هذا قام به رفقة 

ونشر منه مقطعني ميثالن ثلث الكتاب بني عامي " فتح املسلني لألندلس"كتاب حممد بن مزاحم بن القوطية 
"  Histoire de la conquète de l’Espagne par les Muslumans"م حتت عنوان 1856و 1853

ذي األربع وعشرين سنة إىل غدامس عرب ) دوبومنان( (le capitaine BONNEMAIN)كتب رحالت 
وادي سوف، الستكشاف الطريق والتربة وإمكانية نشوء جتارةهناك مع السودان، وصدر الكتاب بباريس، 

 Nouvelles annales de)ت عنوان ص حت 36يف ) Artus Bertrand) (أرتوس برتران(لدى الناشر 

Voyages) "6".حوليات جديدة يف الرحالت  
  

                                                                                                                                                    
traduits de la chronique d'Ibn-Hammad, Rev. Afr., 1869, T13, n°78, pp.425-453. A. 
CHERBONNEAU, Ecrivains de l'Algérie au moyen-âge, Rev. Afr., 1870, T14, n°79, pp.72-
78. A. CHERBONNEAU, Dédicace à Vénus trouvée à Constantine, Rev. Afr., 1870, T14, 
n°79, pp.88-89. A. CHERBONNEAU, Epitaphe d'une prêtresse Flamine des quatre colonies 
cirtéennes, trouvée à Constantine, Rev. Afr., 1870, T14, n°82, p.384. 

1 CHERBONNEAU: (1869-1873) était arabisant et archéologue. Il publia également dans 
l'Annuaire de la Société d'Archéologie de Constantine plus de 30 articles de 1853 à 1876. Et 
enfin titulaire de la chaîne d'arabe maghrébin aux Langues. 

 186جنيب العقيقي، املستشرقون، اجلزء األول، ص   2
3 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 148 
4 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 71 
5 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 69 
6 Rev. Afr., Vol. 2, 10/1857, p 78 
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  . 1)مGeorges MARçAIS) (1876-1962(جورج مارسيه  .2- 4-4

وكتب يف غريها من   .2حبثا فيها) 12(بكتابته ) 32(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .3النشريات األكادميية

م، مث مديرا ملعهد الدراسات 1919 كلية اآلداب باجلزائر كان يشتغل أستاذا لآلثار اإلسالمية يف
، "تاريخ العرب يف بالد الرببر من القرن احلادي عشر إىل الرابع عشر: "من آثاره. م1931الشرقية باجلزائر 

  .4"كيف استعرب مشايل إفريقيا"و
  
  )  مLévi-PROVENCAL) :(1894-1956(ليفي بروفنصال  .3- 4-4

وكتب يف غريها . 5حبوث يف الة األفريقية) 8(بكتابته ) 44(ة أعاله ترتيبه يف جدول كتاب ال
  .6غريها من النشريات العلمية

ويف سنة . م1913تعلم ا وخترج يف كلية آداا سنة . مستشرق فرنسي، من مواليد اجلزائر
تاريخ : "لهمن أهم أعما. م انتدبته كلية اآلداب باجلزائر أستاذا لتاريخ العرب واحلضارة اإلسالمية1928

كلفته أثناء احلرب العاملية الثانية مبهام  حكومتهإن ) "العقيقي(يقول عنه . يف ثالثة جملدات" اسبانيا اإلسالمية
   .7عني أستاذا للعربية واحلضارة اإلسالمية جبامعة باريس". م1945خطرية بني لندن والقاهرة سنة 

                                                 
1 Nécrologie, Georges MARçAIS, Alfred Bel (1873-1945), Rev. Afr., 89, 1945, p. 103-109.  
2 Georges MARCAIS, La Mosquée d'El- Walîd à Damas et son influence sur l'architecture 

musulmane d'Occident, Rev. Afr., 1906, T50, n°260, p.37-56. Georges MARCAIS, Note sur 
l'épitaphe d'un savant Tlemcenien : Abou Moûsâ, « fils de l'Imâm », Rev. Afr., 1918, T59, 
n°294, p.115-130. Georges MARCAIS, Projet de recherches archéologiques relatives à la 
Berbérie du Moyen- âge, Rev. Afr., 1919, T60, nos300-301, p.466-482. Georges MARCAIS, 
Les faïences de Fès d'après un livre récent, Rev. Afr., 1920, T61, nos302-303, p.47-61 : 
photogr. Georges MARCAIS, Recherches d'archéologie musulmane, Rev. Afr., 1922, T63, 
n°310, p.21-38 : fig. Georges MARCAIS, Recherches d'archéologie musulmane: Honaïn, 
Rev. Afr., 1928, T69, n°337, p.333-350 : photogr. Georges MARCAIS, Les Mosquées du 
Caire d'après un livre récent, Rev. Afr., 1933, T74, nos354-355, p.24-36 : photogr. Georges 
MARCAIS, L'Urbanisme musulman, Rev. Afr., 1937, T78, n°370, p.13-34. Georges 
MARCAIS, Sur un lion de marbre trouvé à la Qal'a des Beni Hammâd, Rev. Afr., 1939, T80, 
n°379, p.182-191. Georges MARCAIS, La Berbérie au IX è siècle d'après El- Ya'qoûbi, Rev. 
Afr., 1941, T82, nos386-387, p.40-61. Georges MARCAIS, Les Hafsides d'après un livre 
récent, Rev. Afr., 1949, T90, nos420-421, p.25-37. G. MARCAIS et A. DESSUS- 
LAMARRE, Recherches d'archéologie Musulmane : Tihert- Tagdemt (août- septembre 
1941). 1946, T87, nos406-409, p.24-57. 

3 MARCAIS (G.), La chaire de la Grande Mosquée de Nédroma, Cinquantenaire Fac. Lettres 
Alger, 1931 (1932), p. 321-331. 

4 Eloge funèbre de M. Georges Marçais, membre libre, non résidant, CRAI, 1962, p. 148-154. 
5 Evariste LEVI-PROVENCAL, Mars africain?, Rev. Afr., 1908, T52, n°288, p.63-69. Evariste 

LEVI-PROVENCAL, Note sur un fragment du Cursus Senatorial relevé à Constantine, Rev. 
Afr., 1914, T58, n°292, p.21-28. Evariste LEVI-PROVENCAL, Un chant populaire religieux 
du Djebal marocain, Rev. Afr., 1918, T59, n°295, p.215-248. Evariste LEVI-PROVENCAL, 
Deux nouvelles inscriptions de Timgad, Rev. Afr., 1920, T61, nos302-303, p.14-18. 

6 LÉVI-PROVENCAL (E.), Réflexions sur l'Empire Almoravide, au Début du XIIe -Siècle, 
Cinquantenaire Fac. Lettres Alger, 1931 (1932), p. 307-320.  

 293، ص1جاملرجع السابق، جنيب العقيقي،  7
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  P. MARTINO)(مارتينو  .4- 4-4

حبوث فيها) 8(بكتابته ) 45(لة أعاله جاء ترتيبه يف جدول كتاب ا .  
  .1وكتب يف غريها من النشريات العلمية، يف جمال السرية النبوية والتشريع

  
 . 2)مRené BASSET) (1855 -1924: (روني باسيه .5- 4-4

  .3حبوث فيها) 7(بكتابته ) 46(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
ذي ترأس مؤمتر املستشرقني الرابع عشر يف اجلزائر وهو ال. من كبار مستشرقي فرنسا، وأشهرهم

أسند إليه كرسي العربية ا، وعرفانا خلدماته  باجلزائرم، وبعد إنشاء مدرسة اآلداب العليا 1905سنة 
وعندما حولت مدرسة اجلزائر العليا . 4اجلليلة حلكومته كافأته وزارة اخلارجية بتعيينه قنصال هلا باجلزائر

دراسات يف : "من أهم آثاره). le Berbère(متخصص يف الرببرية  .انتخب عميدا هلا م1909كلية سنة 
، "لقمان الرببري"، و"جمموع حكايات بربرية عامية"، و"فهرس للغة القبائل الكربى"، و"اللهجات الرببرية

ائر ويف مشايل نشاط فرنسا العلمي يف اجلز"، و"األلفاظ العربية يف لغة الرببر"، و"مباحث عن دين الرببر"و
وكان من أبرز حمرري دائرة املعارف ". فهرس مكاتب الزوايا"وله كذلك ". م1830إفريقيا منذ 

وكان من حمرري الة اإلفريقية، ونشرة املراسالت اإلفريقية، ونشرة اآلثار . اإلسالمية، وأحد مديريها
  5.س، مدير، روما، دمشقباري: اإلفريقية، وأصبح عضوا يف جمامع علمية كثرية أبرزها جمامع

  
  .6)مAlfred BEL) (1873-1945: (ألفرد بل .6- 4-4

وكتب يف غريها . 7حبوث يف الة األفريقية) 6(بكتابته ) 54(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .1غريها من النشريات العلمية

                                                 
1 MARTINO (P.), L'interdiction du Mahomet de M. H. de Bornier, Cinquantenaire Fac. Lettres 

Alger, 1931 (1932), p. 333-342. 
2 BEL (A.). - René Basset [+ 1924], Rev. Afr., 65, 1924, p. 12-19.  
3  René BASSET, Les Alixares de Grenade et le château de Khaouarnaq, Rev. Afr., 1906, Vol. 50, 

n°260, p.22-36. René BASSET, L'union fait la force, Rev. Afr., 1906, Vol. 50, n°263, p.386-
392. René BASSET, Une nouvelle inscription Libyque, Rev. Afr., 1904, Vol. 58, n°292, 
p.20. René BASSET, Rapport sur les études relatives à la Linguistique Berbère, Rev. Afr., 
1919, Vol. 60, n°299, p.161-169. René BASSET, Un conte de Blida, Rev. Afr., 1919, Vol. 
60, n°299, p.283-286. René BASSET, Le folklore dans le «Journal asiatique » : 1822-1920, 
Rev. Afr., 1921, Vol.62, N° 306-307, p.15-46. 

 216، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 4
  وما بعدها 216، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، اجلزء   5

6 Emile JANIER, Bibliographie d’Alfred Bel, Rev. Afr., 89, 1945,  p. 110-116. 
7 Alfred BEL, Trouvailles archéologiques à Tlemcen, Rev. Afr., 1905, T49, n°257, p.228-236. 

Notice sur une inscription de 1846, figurant sur le pont du Négrier (Tlemcen), Rev. Afr., 
1911, T55, n°281, p.160-170. Fouilles faites sur l'emplacement de l'ancienne Mosquée 
d'Agadir (Tlemcen): 1910-1911, Rev. Afr., 1913, T57, n°288, p.27-47. L'Islam mystique, 
Rev. Afr., 1927, T68, n° 333, p.329-372. L'Islam mystique, Rev. Afr., 1928, T69, n°334, 
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تاريخ ، وا درس سنواتشغل مديرا ملدرسة تلمسان عدة . من املستشرقني الذين أقاموا باجلزائر
   .املدينة وجغرافيتها وآثارها، وصنف أبنيتها، وفك رموز نقوشها وكتاباا

  
  ):م1945ت ) (A. COUR(كور  .7- 4-4

  .حبوث يف الة األفريقية) 6(بكتابته ) 56(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
سي العربية شغل ا منصب كرسي العربية بقسنطينة، وشغل كر. كان من كبار مستشرقي اجلزائر

  .2"الزجل السياسي على عهد األمري عبد القادر: "من آثاره. باجلزائر وهران
  
  )G. H. BOUSQUET(بوسكي . ج هـ .8- 4-4

وله حبث منها مشترك . 3حبوث فيها) 5(بكتابته ) 60(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
. 4العائلتني على عادة الروم الفرجنةفيه مع شخص آخر، أتوقع أا زوجته، بسبب االسم املركب من امسي 

  .5)ونسنك(وحبث آخر مع باحثني أحدمهت زوجته املفترضة والثاين هو املستشرق النمساوي 
  
  ) مAndré BASSET) (1895 -1956: (أندريه باسيه .9- 4-4

وكتب يف غريها من . 6حبوث فيها) 4(بكتابته ) 74(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .7ةاالت العلمي

                                                                                                                                                    
p.65-111. Une histoire de l'Art musulman, Rev. Afr., 1928, T69, nos335-336, p.234-248 : 
photogr. Documents récents sur l'histoire des Almohades, Rev. Afr., 1930, T71, nos342-343, 
p.113-128. 

1 BEL (A.), La Fête des Sacrifices en Berbérie, Cinquantenaire Fac. Lettres Alger, 1931 (1932), p. 
87-125. Vestiges d'une villa royale musulmane du début du XIVe siècle de J.-C. dans la 
banlieue de Tlemcen, Ve Congrès Intl. d'archéologie, Alger, 1930 (1933), 19 pl., p. 281-
318. 

 249، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 2
3 G. H. BOUSQUET, Le Rituel du culte des Saints (à propos du livre de T.Canaan), Rev. Afr., 

1949, T90, nos420-421, pp.277-290. La Légende Qorânique d'Abraham et la politique 
religieuse du Prophète Moh'ammed: par Chr. Snouck-Hurgronje, Rev. Afr., 1951, T92, 
nos428-429, pp.273-288. Quelques remarques sur la pratique rituelle en Afrique du Nord: 
principalement au Maroc, Rev. Afr., 1959, T100, nos460-461, pp.324-345. 

4 G. H. BOUSQUET et G. W. BOUSQUET-MIRANDOLLE, THOMAS HEES : journal d'un 
voyage à Alger (1675-1676), Rev. Afr., 1957, T98, nos450-451, pp.85-128. 

5 A. J. WENSINCK et G.-H. BOUSQUET et G.W. BOUSQUET- MIRANDOLLE, L'Influence 
juive sur les origines du culte musulman, Rev. Afr., 1954, T95, nos438-439, p.84-112. 

6  André BASSET, La langue berbère dans le territoire du sud, Rev. Afr., 1941, Vol. 82, nos386-
387, p.62-71 : ill. André BASSET, Sur le pluriel nominal berbère, Rev. Afr., 1942, Vol. 83, 
nos392-393, p.255-260. André BASSET, Sur la voyelle initiale en Berbère, , Rev. Afr., 1945, 
Vol. 86, nos402-403, p.82-88. André BASSET et André PICARD, Sur le Berbère Yir 
«Mauvais » chez les Irjen, Rev. Afr., 1949, Vol. 90, nos420-421, p.291-313. 

7 BASSET (A.), Notes sur le genre dans le verbe et dans le nom en berbère, Cinquantenaire Fac. 
Lettres Alger, 1931 (1932), p. 63-72. 
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. كتب عن لغة الرببر وجغرافيتهم وتارخيهم وعادم. من املتخصصني يف دراسات يف مشال إفريقيا
القرابة اللغوية "، و"اآلن يف لغة الرببر"، و"لغة الرببر يف أراضي اجلنوب"، و"مفردات عربية يف لغة الرببر: "له

أنه عاش قرنا يف بعض التواريخ األخرى يبدو  .1"العصر يف لغة الرببر"، و"رأي يف لغة الرببر"و" ولغة الرببر
  .2وسنة

  
 ). م1926-1893(هنري باسيه  .10- 4-4

وكتب يف غريها من . 3حبوث فيها) 4(بكتابته ) 75(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .من النشريات العلمية

  ".اب الرببرتاريخ آد: "ومما كتبه). م1921(عام ) هسبرييس(أنشأ الة املغربية والرببرية باسم 
 
  )Jules LA BEAUME(جول البوم  .11- 4-4

  .4حبوث فيها) 4(بكتابته ) 76(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  
  ). مJean DENY) (1879 -1963: (جان ديني .12- 4-4

  .حبوث يف الة األفريقية) 3(بكتابته ) 109( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 
املخطوطات : "من آثاره. ية بباريس، مث نقل إىل مصركان أستاذ ومدير مدرسة اللغات الشرق

  .5"ميزاب الرمحة"، و"وثائق تركية غري منشورة عن اجلزائر"، و"العربية التركية لدى حكومة اجلزائر
  
  )Miguel Asin PALACIOS(ميغال أسين بالسيوس  .13- 4-4

واشترك يف . 6يةحبوث يف الة األفريق) 1(بكتابته ) 212( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 
  .7حبث ثان مع مستشرق آخر

                                                 
  305، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 1

2 A.  Picard, André Basset  (1895-1896) ,  par  Rev. Afr., 101, 1957, p. 171-176. 
3 Henri BASSET, La Libye d'Herodote d'après le livre de M. GSELL, Rev. Afr., 1918, Vol. 59, 

nos296-297, p.293-305. Henri BASSET, Les influences puniques chez les Berbères, Rev. 
Afr., 1921, Vol. 62, nos308-309, p.340-374. Henri BASSET, Les proverbes de l'Ahaggar, 
Rev. Afr., 1922, Vol. 63, nos312-313, p.489-502. Henri BASSET, Un aqueduc Almohade à 
Rabat, Rev. Afr., 1923, Vol. 64, nos316-317, p.523-528. 

4 Jules LA BEAUME, Le Koran analysé: d'après la traduction de M. Kazimirski et les observations 
observations de plusieurs autres savants orientalistes, Rev. Afr., 1868, T12, n°67, p.4-13. 
Jules LA BEAUME, Le Coran par ordre de matières, Rev. Afr., 1868, T12, n°69, p.184-
195. Jules LA BEAUME, Le Coran par ordre de matières, Rev. Afr., 1868, T12, n°70, 
p.290-319. Jules LA BEAUME, Mahomet, Rev. Afr., 1868, T12, n°78, p.465-495. 

 258جنيب العقيقي، املرجع نفسه، ص  5
6 Miguel Asin PALACIOS, L'Enseignement de l'Arabe en Espagne, Rev. Afr., 1914, T58, n°293, 

p.183-192. 
7 Miguel ASIN PALACIOS et J. ROBERT, Sens du mot TEHAFOT dans les œuvres d'El-Ghazali 

et d'Averroès, Rev. Afr., 1906, T50, nos261-262, p.185-203. 
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 )مWilliam MARÇAIS(1 )1872 -1956(وليام مارسيه  .14- 4-4

  .2فيها) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 320(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
اختري مديرا ملدرسة تلمسان ). جورج مارسيه(يعد من كبار املستشرقني الفرنسيني، وهو أخ 

متنا وترمجة " التقريب والتيسري للنووي"من آثاره، كتاب . م1898تاذا ا سنة بغرب اجلزائر وأس
  .3وشرحا

 بعض القضاء، كان ويف املدرسة يف العربية باللغة اجلزائريني ككل يطالبون نيووواالز كان بينما
 ويليام( قالةمب العربية بتدريس املطالب القبائلي الوفد أجابت فقدو...؛يرفضون واإلدارة الفرنسيني الكتاب
  4"نفعه من أكثر ضرره سيكون القبائل منطقة يف الفصحى أو الدارجة العربية تعليم" أن ، وهي)مارسيه

  
  ). مGeorges MARCY) (1905 -1946( 5جورج مارسي .15- 4-4

وحبثا آخر باالشتراك مع . 6فيها) 2(بكتابته حبثني ) 322(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .7مع زميل له

إله : "السابقني، من آثاره اليت كتبها) جورج مارسيه(وال بـ) وليم مارسيه(قة له بـال عال
  ".مظهر لغة الرببر"، و"العبارات الرببرية"، و"سكىن الرببر قدميا"، و"اإلباضية

  
  )مM. ROUSSEAUX) :(1786-1831(روسو . م .16- 4-4

  .فيها، بكتابته حبثا واحدا )369(جاء ترتيبه ضمن كتاب الة يف املرتبة 
ويف . رحلة من بغداد إىل حلب، شؤون الوهابيني، اخليول العربية: مستشرق فرنسي من آثاره

  .األخري كلفته احلكومة الفرنسية مبهمة قنصل هلا يف املشرق
  
  ). م1879(ف مارسيه  .17- 4-4

  . مستشرق فرنسي أتقن اللغة العربية وثقافتها فعني مترمجا مث ضابطا مث ترقٌى وأصبح وزيرا مفوضا

                                                 
1 M. Canard, William Marçais (1872-1956), par Rev. Afr., 101, 1957, p. 427-432.  
2 William MARCAIS, Les origines de la prose littéraire arabe, Rev. Afr., 1927, T68, nos330-331, 

p.15-28. 
3 Merlin (Alfred), Notice sur la vie et les travaux de M. William Marçais, membre de l'Académie, 

CRAI, 1957, p. 402-411. 
 .883 ، ص2 وفرنسا، ج املسلمون آجرون، اجلزائريون 4

5 E. Janier, Georges MARCY, Rev. Afr., 91, 1947, p. 338-348.  
6 G. MARCY, Etude des documents épigraphiques recueillis par M. Maurice Reygasse au cours de 

de ses missions dans la Sahara Central, Rev. Afr., 1937, T78, n°370, p.27-62 : fig. G. 
MARCY, Les vestiges de la parenté maternelle en Droit coutumier berbère et le régime des 
successions touarègues, Rev. Afr., 1941, T82, nos388-389, p.187-211. 

7 Notamment épigraphie libyque p. 344-345 (et polémique avec J.-B. Chabot). 
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 )م1883(مارسيه . م .18- 4-4

الكتابات العربية : "من آثاره. كان مستشرقا متضلعا من اللغة العربية، ومهتما بالشأن اإلسالمي
  ".دراسة يف القادرية"، و"بقسنطينة
  
 )مDe SLANE) (1801-1878(البارون دي ساالن  .19- 4-4

 .1فيها) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 380(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

ن كبار مستشرقي فرنسا، ومترجم وفيات األعيان البن خلكان، وكان يشتغل مترمجا بوزارة م
   . اخلارجية الفرنسية

  
  )MACHUEL(ماشوال  .20- 4-4

وكان معه يف املكتب ). م1875(ظهر امسه كسكرتري ملكتب اجلمعية التارخيية اجلزائرية عام 
 (MACHUEL)) ماشوال(للرئيس، ونائبا  (FÉRAUD)) فريو(رئيسا، و  (LETOURNEAU)) لوتورنو(

وبقي يف املهمة نفسها، مع األعضاء أنفسهم، إال . 2أمينا للمال (DEVOULX)) ديفوبكس(سكرتريا، و
  .3وذكرت الة األفريقية أنه أستاذ اللغة العربية يف إحدى الثانويات. م1876، عام )لوتورنو(

  
  

  

  المدن الجزائريةوالحياة الحضرية  -5

 فريقية صورة مكونة من صور صغرية عن احلياة احلضرية يف اتمع اجلزائري،قدمت الة األ

  واجلدول اآليت يوضح ذلك؛ .وما يتبع ذلك من احلياة يف الريف
 يوضح احلياة احلضرية يف اتمع اجلزائري): 5(اجلدول رقم 

  
 Vie Urbaine  %  ت  احلياة احلضرية  ت.ر

 Urbain 0,13  5  حضري  1

 Ville/s 0,27  10  مدن/ مدينة  2

 Village 0,13  5  قرية  3

∑  20 0,53 ∑ 

                                                 
1DE SLANE, Conquête du Soudan par les marocains en l'An 999 (1590- 91 de J. C.): récit extrait 

de l'ouvrage d'un historien arabe, Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.287-298. 
2 Rev. Afr., T. 19, 1875, 3ème Page de Garde. 
3 Rev. Afr., T. 20, 1876, 3ème Page de Garde. 
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، اليت ال تكون حمددة يف بعض )املدن/ املدينة(، و1)احلضري(جند يف اجلدول ذكرا لـ
  . 6، أو مجيلة5، أو تلمسان4، أو وهران3، ويف أخرى خمصصة للجزائر العاصمة2األحيان

ومن . دينة، فلم حنصها يف هذا اجلدولوقد أوردت الة مدنا جزائرية دون أن تذكر لفظ امل
، 10)تلمسان(، و9)أرزيو(، و8)وهران(و، 7هذه املدن نذكر دون تفصيل واستقصاء؛ اجلزائر العاصمة

                                                 
1 AUMERAT, La propriété urbaine à Alger, Rev. Afr., XLI, 1897, p. 321; et XLII, p. 168. 

AUMERAT. La propriété urbaine à Alger, Rev. Afr., XLII, 1898, p. 168. LESPÈS (R.), 
Projet d'enquête sur l'habitat des indigènes musulmans dans les centres urbains de 
l'Algérie, Rev. Afr., 76, 1935, p. 431-436. LESPÈS (R.), Deux sources de la géographie 
urbaine particulièrement en Algérie, Rev. Afr., 81, 1937, 3 pl., p. 713-722. 

2 MAUPIN (G. et E.) et TAlAN, Les jeux de hasard dans les villes du littoral algérien et tunisien, 
Rev. Afr., LI, 1907, fig., p. 41 à 117.  

3 DEVOULX (Albert), Alger, étude archéologique et topographique sur cette ville, aux époques 
romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni-Maz'renna) et turque (El-Djezaïr), Rev. Afr., XIX, 
1875, 6 pl., p. 289, 385, 4g6; Rev. Afr., XX, p. 57, 145, 245, 336, 470; Rev. Afr., XXI, p. 46; 
et Rev. Afr., XXII, p.145 et 225. BERBRUGGER (Adrien), 1689. Traité de paix avec le 
gouvernement de la ville et du royaume d'Alger, Rev. Afr., VII, 1863, p. 433.  

4 CAZENAVE (J.), Les gouverneurs d'Oran pendant l'occupation espagnole de cette ville 
(1509-1592), Rev. Afr., 71, 1930, p. 257-299. LESPES (R.), Oran, ville et port avant 
l'occupation française (1831), Rev. Afr., 75, 1934, pl., p. 277-335.  

5 MARCAIS (G.), Tlemcen. ville d'art et d'histoire, Rev. Afr., 79, 1936, 6 pl., p. 28-98.  
6 SALAMA, Les bornes milliaires de Djemila-Cuicul et leur intérêt pour l'histoire de la ville (avec 

4 planches hors texte), Rev. Afr., 95, 1951,  p. 213272 et 6 pl.  
7 MONNEREAU (D`) et BERBRUGGER (A.), Topographie et histoire générale d'Alger, dédiée au 

au très illustre seigneur Don Diego de Haëdo, archevêque de Palerme, président et capitaine 
général du royaume de Sicile, par le bénédictin fray Diego de Haédo, abbé de Fromesta. 
Traduit de l'espagnol, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 364, 414, 49o; et XV, p. 41, 90, 202, 307, 
375 et 458, Cf. n° 82456. DEVOULX (Albert), Alger, étude archéologique et topographique, 
Rev. Afr., XX, 1876, p. 57, 145, 245, 336 et 479. FAGNAN (E.). Alger au XVIIe siècle [par 
Venture de Paradis], Rev. Afr., XXXIX, 1895, p. 265; XL, p. 33, 256; et XLI, p. 68. 
FAGNAN (E.), Alger au XVIIIe siècle, Rev. Afr., XL, 1896, p. 33, et 256. BRAIBANT 
(C.), Inventaire des Archives de l'Amirauté d'Alger, Rev. Afr., 63, 1922, p. 39-84. 
JULIEN (A.), La question d'Alger devant les Chambres sous la Restauration, Rev. Afr., 
63, 1922, p. 270-30d, 425-456. MONCHICOURT (C.), Essai bibliographique sur les 
plans imprimés de Tripoli, Djerba et Tunis-Goulette, au XVIe siècle et note sur un plan 
d'Alger, 8 pl., Rev. Afr., 66, 1925, p. 385-418. BERBRUGGER (A.) et DEVOULX (A.), 
Les casernes de janissaires à Alger, Rev. Afr., III, 1858, p. 132. H. D. DE G. [GRAMMONT 
(H. D. DE).], El trato de Argel [La vie à Alger] par Miguel Cervantes de Saavedra. 
Traduction de M. de Vidal, Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 109. BERBRUGGER (A.), 
Documents sur Alger à l'époque du Consulat, Rev. Afr., VI, 1862, p. 128. [Lettres de 
Bonaparte.]. BARDOUX (J.), La vie d'un consul [Broughton] auprès de la Régence 
d'Alger, Rev. Afr., 65, 1924, p. 261-286.  

8 CAZENAVE (J.), Contribution à l'histoire du vieil Oran. Mémoire sur l'état et 3a valeur des 
places d'Oran et de Mers-el-kébir, écrit dans les premiers jours de l'aimée 1734, après 
son inspection générale, par S. E. don Joseph Valléjo, commandant général, Rev. Afr., 
66, 1925, p. 323-368. HÉRICART DE THURY, La prise d'Oran par les Espagnols, peinture 
à la cathédrale de Tolède, Rev. Afr., III, 1858, p. 223 et 478. PIESSE, Une histoire 
manuscrite d'Oran, Rev. Afr., V, 1861, p. 316. SANDOVAL (Général Crispin Ximénes DE), 
Sur la reprise d'Oran en 1732 et sur quelques autres fait de l'histoire des Espagnols en 
Afrique, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 221. 

9 R. VILLOT, Arzeu et son histoire (M. Emerit), Rev. Afr., 96, 1952, p. 230. 
10 BROSSELARD (Charles), Les inscriptions arabes de Tlemcen, Rev. Afr., III, 2 pl., p. 81, 161, 

241, 321, 401; IV, p. 1, 66, 81, 161, 241, 321; V, p. 14, 161, 241, 321, 401; et VI, p. 11 et 
161. Monuments arabes de Tlemcen, Rev. Afr., II, 1858,. 32o. VAYSSETTES, De Boghar à 
Tlemcen en suivant la ligne des postes (septembre 1861), Rev. Afr., VI, 1862, p. 22.  
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، 6)بوسعادة(، و5)سطيف(، و)بسكرة(و ،4)عني البيضاء(، و3)عنابة(، و2)قسنطينة(، و1)معسكر(و
، 10)سكيكدة(، و9)سوق أهراس(، و8)ةتبس(، و7)طبنة(، و)برج بريكة(، و)مسيلة(، و)باتنة(ز
، 17)مليانة(، و16)أدرار(، و15)ورقلة(، و14)األغواط(، و13)اجللفة(، و12)القل(، و11)جباية(و
  .19)عني ماضي(، و18)الشلف(و

   .20وذكرت الة مدنا أخرى غري جزائرية فلم حنصها يف اجلدول هنا

                                                 
1 LECLERC (D'), Epigraphie de Mascara et des environs, Rev. Afr., 1, 1856, p. 475. LECLERC 

(Ch.), Inscriptions arabes de Mascara, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 42. 
2 ANONYME, Épitaphe arabe jadis dans la mosquée de la Casba à Constantine, Rev. Afr., IV, 

1859-1860, p. 157. S, Notes chronologiques pour l'histoire de Constantine, Rev. Afr., 
XXXIX, 1895, p. 164.  

3 LESPÈS (R.), Bône, port minier, Rev. Afr., 71, 1930, 2 pl., p. 129-153.  
4 LECLERC (Ch.), Mosquée d'Ain-Beidha, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 42. FéRAUD (L.-

Charles), Aïn-Beïda (province de Constantine), Rev. Afr., XVI, 1872, p. 401.  
5 FéRAUD (L.), Entre Sétif et Biskara [notes épigraphiques], Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 187.  
6 AUCAPITAINE (Baron Henri), Notice sur Bou-Sada (province de Constantine), Rev. Afr., VI, 

1862, p. 46.  
7 VAYSSETTES (E.), De Bou-Saada à Batna, par Msila, Bordj-Barika et Tobna (avril 1861), Rev. 

Afr., V, 1861, p. 294. 
8 FÉRAUD (L.-Charles), Notes sur Tebessa, Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 430.  
9 BERBRUGGER (A.), Tagaste (Souk-Harras), patrie de saint Augustin, Rev. Afr., 1, 1856,p. 197. 
10 FéRAUD (L.-Charles), Documents pour servir à l'histoire de Philippeville, Rev. Afr., XIX, 1875, 

p. 5o, 81, 2o3, 241, 361, 456; et XX, p. 1 et 97. FÉRAUD (Charles), Documents pour servir 
à l'histoire de Philippeville, Rev. Afr., XX, 1876, p. 1 et 97. SOLAL (E.) : Phi l ippevi l le  
et sa région, 1831-1870 (X.YACONO), Rev. Afr., 101, 1957, p. 411. 
OSTOYA-DELMAS (S.), Notes préliminaires à l'étude des parlers de l'arrondissement 
de Philippeville, Rev. Afr., 82, 1938, 4 cartes, p. 60-83. P. ROGER (Joseph), Rusicada et 
Cirta, Rev. Afr., II, 1858, p. 447. 

11 FERAUD (L.), Notes sur Bougie, Rev. Afr., II, 1858, p. 458; et III, p. 45, 296, et 442. 
12 FÉRAUD (L.) et A. B. [BERBRUGGER (A.)], L'Oued el-Kebir et Collo, Rev. Afr., III, 1858, p. 

199.  
13 REBOUD (Dr), Notes archéologiques sur les ruines de Djelfa, Rev. Afr., 1, 1856, p. 25.  
14 MANGIN (Lieutenant E.), Notes sur l'histoire de Laghouat, Rev. Afr., XXXVII, 1893, p. 355; 

XXXVIII, p. 79, 273; etXXXIX, p. 5, et fig. MANGIN (Lieutenant E.), Notes sur l'histoire 
de Laghouat, Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 79, et 273. MANGIN (Lieutenant E.), Notes sur 
l'histoire de Laghouat, Rev. Afr., XXXIX, 1895, p. 5, et log.  

15 ANONYME, Notes pour servir à l'historique d'Ouargla (1885), Rev. Afr., 64, 1923, p. 381-
442.  

16 COYNE, Le Sahara de l'Ouest; étude géographique sur l'Adr'ar et une partie du Sahara 
occidental, Rev. Afr., XXXIV, 1890, p. 113.  

17 LEBRUN (Dr A.) et BERBRUGGER (A.), Miliana, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 421; et IX, p. 44, 
109 et 215. LEBRUN (D' A.) et BERBRUGGER (A.), Miliana, Rev. Afr., IX, 1865, p. 44, 
109 et 215.  

18 YACONO (X.), Le régime du Chélif dans la plaine d'Orléansville, Rev. Afr., 79, 1936, p. 253-
266.  

19 ARNAUD, Siège d'Aïn-Madi par El-Hadj Abd el. Kader B. Mohi ed-Din, Rev. Afr., IX, 1865, 
pl., p. 354 et 435.  

20 P. G. THÉRY, O. P. : Tolède, grande ville de la Renaissance Médiévale. Point de jonction entre 
les cultures musulmane et chrétienne. Le circuit de la civilisation méditerranéenne (A. 
Berthier), Comptes rendus de Rev. Afr., 89, 1945, p. 126. J. Berque, Ville et université. 
Aperçu sur l’histoire de l’Ecole de Fès (E. Denerghem), Rev. Afr., 93, 1949, p. 351-354. 
TOURNEAU, Fés avant le Protectorat. Etude économique et sociale d'une ville de l'Occident 
musulman (G.-H. Bousquet), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 94, 1950, p. 443. 



                                                                                 م       م       م       م       1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5 ف
369  

 .ة اجلمعبصيغ 2)القرى(بصيغة املفرد، و 1)القرية(وجاء يف الة ذكر 

 
  

  :سكان المدن والقرى الجزائريون، في المجلة األفريقية - 5-1

. أفراد اتمع اجلزائري إىل مدن أو قرى أو أرياف بعضنسبة ) الة األفريقية(جند يف بعض حبوث 
  ويف اجلدول اآليت ما يوضح ذلك؛. وهو ما حيمل داللة يف علم االجتماع احلضري

  
  ملدن والقرى يف الة األفريقيةيوضح سكان ا): 1-5(اجلدول رقم 

  
 %  ت  أهل املدينة أو القرية اجلزائرية   

 0,13  5  أهل الصحراء  1

 0,02  1  أهل االربعاء  2

 0,02  1  امليزابيون   3

 0,02  1  أهل بطيوة   4

 0,02  1  أهل مسريدة  5

 0,02  1  أهل نزليوة  6

∑  10  0,23 

 
  

  :الحياة االجتماعية المدينية - 5-2

تشكل املدن عند "وكانت أطروحته للدكتوراه عن ) الة األفريقية(من كتاب ) ماسكري(كان 
، وسكان )زواوة(سكان األوراس، وسكان القبائل : ، وهو يعين م هنا"السكان احلضريني يف اجلزائر

وقد زار  3"إن البداوة ليست مسألة عرق، وإمنا هي مسألة ترجع إىل املناخ والتربية: "وهو يقول. ميزاب
وكلفته حكومته مبهمة يف األوراس فتجول يف خمتلف أجزائه سنوات . )م1873(واوة أول مرة عام ز
  4.متهيدا الحتالهلا) م1882(ويذكر مترمجوه أنه زار ميزاب عام . ، فكتب عنها)م1875-1878(

                                                 
1 AUCAPITAINE (Baron Henri), Kanoun du village de Thaourirt-Amokran chez les Aith-Iraten 

(Kabilie), Rev. Afr., VII, 1863, p. 279. H. ROSEAU, Histoire d'un village d'Algérie. Novi, 
colonie agricole de 1848 (J. Despois), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 94, 1950, p. 198. 

2 ISNARD (H.), Les entreprises de fondation de villages dans le Sahel d'Alger (1843-1854), 
Rev. Afr., 82, 1938, p. 243-312. PLANHOL (X. de) : Les nouveaux villages de l'Atlas 
blidéen, du Chenoua et de la Mitidja occidentale (fig. et planches hors-texte), Rev. Afr., 
104, 1960, p.  229. PLANHOL (X. de) : Les nouveaux villages de l'Atlas du Chenoua 
et de la Mitidja occidentale (suite et fin), Rev. Afr., 105, 1961, p. 5. 

3 Augustin BERNARD, Émile MASQUERAY [1843+1894], Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 350-
373. 

4 Augustin BERNARD, Ibidem, p. 350-373. 
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يستغل طمع الشيوخ واألعيان يف احلصول على وظيفة قضائية أو ) لوران شارل فريو(يبدو أنه كان 
غريها لدى السلطات الفرنسية، عند توسطهم به، فيطلب منهم الكتابة عن املدن واألنساب والعائالت، مث 

وعلى هذا األساس صدرت له منشورات يف وصف مدن الشرق اجلزائري  2وينسبه لنفسه 1يترجم ذلك
عن قصر ومنها مؤلفة . مؤلفة خاصة) مونوغرافات(وذلك يف شكل . مثل جباية وجيجل وتبسة وعناية

  3.احلاج أمحد باي
عندما نتطرق إىل استعمال األرض يف مدينة اجلزائر، جند مدينة اجلزائر عرفت مبساحتها اليت ال و

هكتارا، وشهدت تغريا مهما يف عدد العقارات منذ بداية العهد العثماين حىت ) 45(تزيد عن مخس وأربعني 
  .ايته

الذي ) م1518(عام  (Léon l’AFRICAIN)) قيليون األفري(فأقدم تقدير تارخيي يعود إىل 
) هايدوا(بينما يذكر السجني األسباين . موقدا) 4000(يذكر أنه كان يف املدينة حوايل أربعة آالف 

أن مدينة اجلزائر، بعد ذلك، توسعت كثريا بقدوم األندلسيني الذي تزامن مع وصول ) م1578-1581(
) 12.200(املدينة إىل أقصى حدود اهلضبة لتسع بذلك  العثمانيني إل املنطقة؛ فقد توسعت أسوار

  4)مسكنا
قد كتب تقريرا عام  (CLAUZEL)) كلوزيل(أن اجلنرال  (AUMERAT)) أومريا(ويذكر 

  5.مثانية آالف بناية، داخل األسوار) 8000(م، يصرح فيه أن مدينة اجلزائر كانت تضم 1830
رقام مبساحة الفضاء احلضري للمدينة، الذي خيلوا ومهما يكن من تقدير، فإنه عند مقابلة هذه األ

من أي ساحات عمومية ما عدا السوق الكبرية والرحبات، جند أن نسبة تشغيل األرض لكل تقدير 
  .يستدعي بعض التحليل

عند زيارة القسيس ) 2م30(مث ) 2م37(جند أن كل بناية حتتل مساحة ) هايدو(عند قابلة تقدير 
  .عند آخر العهد العثماين ودخول اجليش الفرنسي) 2م64(و ) 2م56(ني وتتراوح ب (DAN)) دان(

وإذا أخذنا يف احلسبان النمط السكين الغالب الذي يتميز بصحن داخلي وطابق علوي وسطح 
مطل على البحر، جند أن هذه املساحات ال تسمح مبساكن إال إذا كان الصحن الداخلي ذي الشكل املربع 

ومن الطريف أن يكون لبعض املباين . داخلية باملقاييس نفسها وغرفمترين،  غالبا، ذو أضالع تساوي
العامة، بالقصبة القدمية، القياسات نفسها، مما يرجع صحة التقديرات السابقة أو على األقل عدم منافاا 

  6.للواقع

                                                 
  .78، ص 6تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ج أبو القاسم سعد اهللا،    1

2 Rev. Afr., 1914, p.91-94. 
  .78-77، ص 6أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ج    3

4 D. HAEDO, Topographie et Histoire d’Alger, Rev. Afr., T. 14, 1870-1871, p. 413 
5 J. F. AUMERAT, la Propriété Urbaine à Alger, Rev. Afr., T. 41, 1897, p. 231. 

منوذج اجلزائر يف العهد العثماين، دمشق، دار البشائر، : يف اإلسالم والسلطةملدينة مصطفى أمحد بن محوش، ا.د 6
  .106م، ص1999هـ، 1420، 1مطبوعات مركز املاجد للثقافة والتراث بديب ، ط
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بعا وأربعني جاء ذكر املدن اجلزائرية يف عناوين الة األفريقية بعدة صفات، وأحصينا منها سوقد 
  .مدينة

  يبين ورود أمساء مدن جزائرية يف عناوين الة األفريقية): 2-5(اجلدول رقم 

  اسم املدينة بالعربية  ت %  اسم املدينة وفق وروده يف العنوان
1 Alger et Bab Azzoun 6,35 230 + 2  وباب عزون فيها+ اجلزائر  
2 Constantine  2,32 85 قسنطينة  
3 Tlemcen  0,82 30 تلمسان  
3 Tougourt  0,82 30  توقرت  
4 Oran  0,76 28  وهران  
5 Sour El Ghozlan  0,65 24 سور الغزالن  
6 Cherchel  0,60 22 شرشال  
7 Mers- El- Kebir 0,46 17 املرسى الكبري  
8 Bône  0,32 12  عنابة  
9 Tebessa  0,27 10 تبسة  
10 Bougie  0,24 9 جباية  
11 Thagaste  0,24 9 سوق أهراس  
12 Laghouat  0,21 8 األغواط  
13 Mascara  0,21 8 معسكر  
14 Philippeville  0,21 8 سكيكدة  
15 Sétif  0,21 8 سطيف  
16 Ténès  0,19 7 تنس  
17 Aïn Madi  0,13 5 عني ماضي  
18 Ferdjioua  0,13 5 فرجيوة  
19 Khenchela  0,13 5 خنشلة  
20 Miliana  0,13 5 مليانة  
21 Jijel  0,10 4 جيجل  
22 Aïn Beïda  0,08 3 عني البيضاء  
23 Aïn Temouchent  0,08 3 عني متوشنت  
24 Arzeu vieil 0,08 3 أرزيو القدمية  
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25 Barika  0,08 3 بريكة  
26 Blida  0,08 3 البليدة  
27 Bou Saâda  0,08 3 بوسعادة  
28 Collo  0,08 3 القل  
29 Lella Mar'nia  0,08 3 مغنية  
30 Médéa  0,08 3 املدية  
31 Ouargla  0,08 3 ورقلة  
31 Cap Matifou 0,08 3 برج البحري  
32 Batna  0,05 2 باتنة  
33 Biskra  0,05 2 بسكرة  
34 Bordj Menaïel  0,05 2 برج منايل  
35 Djelfa  0,05 2 اجللفة  
36 El Hassi  0,05 2 احلاسي  
37 El Kantara  0,05 2 القنطرة  
38 Meskiana  0,05 2 مسكيانة  
39 Morsott  0,05 2 مرسط  
40 Oum El Bouaghi  0,05 2 أم البواقي  
41 Sedrata  0,05 2 سدراتة  
42 Taksebt  0,05 2 تاكسبت  
43 Tigzirt  0,05 2 تيقزرت  
44 Ziama  0,05 2 زيامة  
45 Achir  0,02 1 آشري  
46 Aïn Kebira  0,02 1 عني كبرية  
47 Aïn M'lila  0,02 1 عني مليلة  
∑ 14,05 513 ∑  

  

إن أول صعوبة يواجهها الباحث عند قراءته عن املدن والقرى اجلزائرية جيد أن الة األفريقية تلتزم   
ه عن التسميات الفرنسية اليت اعتمدا سلطات االحتالل آنذاك، حىت أنه ليكمل حبثا كامال بكل تفاصيل
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ويف الة امسا مزدوجا لبعض املدن؛ أحدها اسم قدمي،  .املدينة مث ال يعرف عن أي مدينة يتحدث الكاتب
  .1ومن الصعوبة االهتداء إىل االسم املعاصر. واآلخر اسم فرنسي من املرحلة االحتاللية

ذكرت معظمها يف ثنايا وعند حبثنا عن اموع الكامل لألمساء املذكورة، وجدنا أن الة األفريقية   
ووجدنا داخل الة األفريقية جل أمساء املدن اجلزائرية اليت حرفتها سلطات . حبوثها ومقاالا وموادها

االحتالل، لفرنسة البالد ثقافيا، بعيدا عن تراثها املوروث، لكن مل جند كاتبا واحدا يف الة األفريقية 
اجلزائري، بل مل جند فيهم من أشار إىل خروجه عن األصل أو استنكر هذا العمل املشني يف حق املكان 

خروجه عن األوىل، بل وجدنا يف الة األفريقية دعما ومساندة واستحسانا هلذه األمساء من خالل 
واعتماد الة على التسميات الفرنسية يضع . استعماهلا واإلشادة ا دون ذكر أصل التسمية ولو بني قوسني

ةعندما يقرأ . يف مطبة ال حيسد عليها، إذ عليه أم جيد املقابل االمسي قبل أن يفهم احملتوى دارسها اليوم
القارئ بعني احلاضر الة األفريقية جيد حضورا طاغيا ملكان فرنسي يسكن مكانا جزائريا، دون أن يقدر 

  . التاريخ وحيس أن املكان اهلجني زال عن الوجود لكنه بقي يسكن. على تبني املكان األصلي
باب (عن ) 2(، مشفوعة مبقالني 2مقاال عنها) 230(جند اجلزائر العاصمة تتصدر القائمة بـ

  .الذي كان على مشارفها، وهو اليوم حي منها 1)عزون
                                                 

1 Ad Majores: Besseriani. Affreville: Miliana. Aquae Calidae: Hammam Righa. Astacilis: Le 
Tessala. Aumale: Sour El Ghozlan. Auzia: Sour El Ghozlan. Choba Municipum: Ziama. 
Cirta: Constantine. Columnata: Aïn Teurkia. Cuicul: Djemila. Gigeli: Jijel. Icosium: Alger. 
Igilgili: Jijel. Julia Caesarea: Cherchel. Kalaa: Qal'a. Mascula: Khenchela. Medersa de Sidi 
L- Akhdar: Constantine. Mulucha: Oued Makta. Novi: Cherchel. Oppidium Novum: Chlef. 
Oppidum Tucca: Merdja. Pomaria: Tlemcen. Portus Magnus: Vieil Arzeu. Rubrae: Hadjar 
Er- Roum. Rusgunia: Cap Matifou. Rusicada: Philippeville. Rusuccuru: Taksebt. Saint-Leu: 
Arzeu. Saldae: Bougie. Souk Ahras: Thagaste. Temici: Aïn Temouchent. Tihert: Tiaret. 
Tombeau de Syfax: Medracen. Tubusuptus: Tiklat. Zabi: Bechilga.  

2 Rev. Afr., 1857, T1, n°2, p.129; n°3, p.207; n°4, p.299; n°6, p.464. Rev. Afr., 1858, T2, n°8, 
p.131. Rev. Afr., 1859, T3, n°14, p.132; n°17, p.341. Rev. Afr., 1860, T4, n°19, p.25; n°20, 
p.105; p.110; n°21, p.220; n°22, p.304; n°23, p.358; n°24, p.427; p.459. Rev. Afr., 1861, T5, 
n°25, p.59; n°26, p.125; p.131; n°27, p.223; n°29, p.350; p.386; n°30, p.435. Rev. Afr., 
1862, T6, n°32, p.128; p.150; n°33, p.203. Rev. Afr., 1863, T7, n°42, p.433. Rev. Afr., 
1864, T8, n°45, p.172; p.202; n°46, p.302; n°47, p.383; n°48, p.408. Rev. Afr., 1865, T9, 
n°49, p.39; p.57; n°50, p.94. Rev. Afr., 1867, T11, n°61, p.49; n°65, p.383; n°66, p.417. 
Rev. Afr., 1869, T13, n°73, p.52; n°77, p.384. Rev. Afr., 1870, T14, n°82, p.364; p.366; 
n°83, p.414; n°84, p.490. Rev. Afr., 1871, T15, n°85, p.1; p.41; n°86, p.90; n°87, p.202; 
n°88, p.241; p.307; n°89, p.321; p.341; p.375; n°90, p.401; p.458. Rev. Afr., 1872, T16, 
n°91, p.1; n°92, p.81; n°95, p.340; n°93, p.180; n°94, p259; p.273. Rev. Afr., 1873, T17, 
n°97, p.1; p.35; n°98, p.141; n°99, p.232; n°100, p.322; n°101, p.391; n°102, p.473. Rev. 
Afr., 1874, T18, n°106, p.295. Rev. Afr., 1875, T19, n°109, p.16 ; n°110, p.115 ; n°112, 
p.295 ; n°113, p.385 ; n°114, p.471 ; p.497. Rev. Afr., 1876, T20, n°115, p.30 ; p.57; n°116, 
p.112; p.145 ; n°117, p.177; p.220; p.245 ; n°118, p.273; p.300 ; p.336 ; nos119-120, p.369 ; 
p.470. Rev. Afr., 1877, T21, n°121, p.1 ; p.46 ; p.65 ; n°123, p.169 ; n°124, p.249 ; n°125, 
p.329 ; n°126, p.393 ; p.409. Rev. Afr., 1878, T22, n°127, p.49; n°128, p.115; p.145 ; n°129, 
p.214; p.225 ; n°130, p.282; n°131, p.361. Rev. Afr., 1879, T23, n°133, p.6; n°134, p.95; 
p.134; n°135, p.225; n°136, p.241; p.295; n°137, p.321; p.367; n°138, p.401; p.409. Rev. 
Afr., 1880, T24, n°139, p.5; p.37; n°140, p.81; p.116; n°141, p.161; p.215; n°142, p.241; 
n°143, p.261; p.321; n°143, p.344; n°144, p.401; p.433. Rev. Afr., 1881, T25, n°145, p.5; 
n°146, p.81; p.97; n°148, p.257; n°150, p.401. 1882, T26, n°152, p.81; p.130; n°153, p.161; 
p.219; n°154, p.287; p.290; p.309; n°155, p.321; p.387; n°156, p.417. Rev. Afr., 1883, T27, 
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  .2مرة) 85(قسنطينة؛ إذ جاءت ) 2(تأيت بعدها يف املرتبة   
  .حبثا) 30(تا يف ، إذ جاء1)تقرت(و 3)تلمسان(معا على غري توايل ) 3(ويف املرتبة 

                                                                                                                                                    
n°157, p.36; n°158, p.97. Rev. Afr., 1884, T28, n°163, p.68; n°165, p.198; n°166, p.273; 
n°167, p.339; n°168, p.448. Rev. Afr., 1885, T29, n°169, p.5; n°170, p.81; n°171, p.161; 
n°173, p.359. Rev. Afr., 1886, T20, n°122, p.124. Rev. Afr., 1887, T31, n°182, p.158; 
n°183, p.164; n°184, p.295; n°185, p.341; n°186, p.427; p.436. Rev. Afr., 1888, T32, n°187, 
p.52; n°188, p.117; n°189, p.230; n°190, p.308; n°191, p.321. Rev. Afr., 1889, T33, n°193, 
p.122; n°194, p.219. Rev. Afr., 1891, T35, n°201, p.97 ; n°202, p.177. Rev. Afr., 1892, 
T36, n°205, p.129 ; n°207, p.389. Rev. Afr., 1894, T38, nos212-213, p.65 ; nos214-215, 
p.241. Rev. Afr., 1895, T39, n°216, p.54 ; nos217-218, p.199 ; n°219, p.265 ; p.321. Rev. 
Afr., 1896, T40, n°220, p.5 ; p.33 ; nos221-222, p.282 ; n°223, p.68. Rev. Afr., 1897, T41, 
nos225-226, p.121 ; p.153 ; n°227, p.221 ; p.331. Rev. Afr., 1898, T42, n°228, p.5 ; nos229-
230, p.113 ; p.168 ; n°321, p.289. Rev. Afr., 1899, T43, nos232-233, p.5 ; p.105 ; n°135, 
p.297. Rev. Afr., 1905, T49, nos258-259, p.406 ; p.438 ; p.447 ; p.452 ; p.458. Rev. Afr., 
1906, T50, nos261-262, p.157. Rev. Afr., 1907, T51, nos266-267, p.107. Rev. Afr., 1910, 
T54, n°279, p.393. Rev. Afr., 1911, T55, n°282, p.274. Rev. Afr., 1912, T56, n°286, p.301. 
Rev. Afr., 1918, T59, n°294, p.66. Rev. Afr., 1919, T60, n°298, p.16 ; p.112 ; nos300-301, 
p.399. Rev. Afr., 1922, T63, n°311, p.270 ; nos312-313, p.425. Rev. Afr., 1923, T63, n°310, 
p.39. Rev. Afr., 1924, T65, n°318, p.20. Rev. Afr., 1925, T66, n°325, p.387. Rev. Afr., 
1929, T70, nos338-339, p.58. Rev. Afr., 1930, T71, nos342-343, p.19. Rev. Afr., 1931, T72, 
nos346-347, p.78 ; nos348-349, p.294. Rev. Afr., 1933, T74, n°357, p.403 ; p.421 ; nos354-
355, p.75 ; n°356, p.298. Rev. Afr., 1935, T59, nos296-297, p.336. Rev. Afr., 1936, T77, 
nos366-367, p.101. Rev. Afr., 1937, T78, n°370, p.63. Rev. Afr., 1939, T80, nos380-381, 
p.303. Rev. Afr., 1942, T83, nos390-391, p.72. Rev. Afr., 1943, T84, nos396-397, p.166 ; 
p.219. Rev. Afr., 1944, T85, nos398-399, p.123. Rev. Afr., 1950, T91, nos424-425, p.209. 
Rev. Afr., 1952, T93, nos430-431, p.64 ; p.188. Rev. Afr., 1954, T95, nos440-441, p.308. 
Rev. Afr., 1957, T98, nos452-453, p.273. Rev. Afr., 1959, T100, nos458-459, p.55 ; nos460-
461, p248. Rev. Afr., 1961, T102, nos468-469, p.377. 

1 Rev. Afr., 1904, T48, nos252-253, p.191. Rev. Afr., 1939, T80, nos380-381, p.303.  
2 Rev. Afr., 1858, T2, n°11, p.386. Rev. Afr., 1859, T3, n°14, p.107 ; n°15, p.193 ; n°16, p.259 ; 

n°18, p.469. Rev. Afr., 1860, T4, n°20, p.127 ; n°21, p.201 ; n°24, p.439. Rev. Afr., 1861, 
T5, n°27, p.191. Rev. Afr., 1862, T6, n°33, p.173 ; p.206 ; n°35, p.383. Rev. Afr., 1863, T7, 
nos37-38, p.84 ; p.114. Rev. Afr., 1866, T10, n°57, p.179. Rev. Afr., 1867, T11, n°65, 
p.372 ; n°66, p.468. Rev. Afr., 1868, T12, n°67, p.47 ; n°68, p.121 ; n°70, p.241. Rev. Afr., 
1869, T13, n°74, p.122. Rev. Afr., 1870, T14, n°79, p.88 ; n°80, p.200 ; n°81, p.253 : n°82, 
p.305 ; p.384 ; n°83, p.385 ; n°84, p.457. Rev. Afr., 1871, T15, n°85, p.7. Rev. Afr., 1872, 
T16, n°93, p.167 ; n°96, p.451. Rev. Afr., 1874, T18, n°103, p.11 ; p.191 ; n°104, p.119 ; 
n°105, p.239 ; n°106, p.281 ; n°107, p.321. Rev. Afr., 1877, T21, n°125, p.313. Rev. Afr., 
1878, T22, n°127, p.5 ; n°128, p.81 ; n°129, p161 ; n°130, p.241n°131, p.321. Rev. Afr., 
1879, T23, n°133, p.49 ; n°135, p.161 ; n°136, p.262 ; n°137, p.343. Rev. Afr., 1880, T24, 
n°141, p.177 ; n°142, p.291 . Rev. Afr., 1881, T25, n°146, p.121 ; n°147, p.198. Rev. Afr., 
1882, T26, n°151, p.38 ; n°152, p.107 ; n°153, p.230 ; n°154, p.241 ; n°155, p.361. Rev. 
Afr., 1883, T27, n°160, p.257 ; n°161, p.325 ; n°162, p.437. Rev. Afr., 1884, T28, n°164, 
p.114 ; n°165, p.219 ; n°166, p.253 ; n°167, p.321 ; n°168, p.464. Rev. Afr., 1885, T29, 
n°169, p.13 ; n°170, p.124 ; n°173, p.383 ; n°174, p.401. Rev. Afr., 1886, T30, n°176, 
p.103 ; n°178, p.259 ; n°179, p.367 ; n°180, p.419. Rev. Afr., 1887, T31, n°181, p.22. Rev. 
Afr., 1895, T39, nos217-218, p.164. Rev. Afr., 1903, T47, n°251, p.305. Rev. Afr., 1911, 
T57, n°289, p.265. Rev. Afr., 1912, T56, n°286, p.375 ; n°287, p.500. Rev. Afr., 1913, T57, 
n°288, p.70. Rev. Afr., 1914, T58, n°292, p.21. Rev. Afr., 1924, T65, n°318, p.20. Rev. 
Afr., 1925, T66, n°322, p.95. Rev. Afr., 1938, T79, nos376-377, p.354. Rev. Afr., 1939, 
T80, n°379, p.161. Rev. Afr., 1943, T84, nos394-395, p.23. 

3 Rev. Afr., 1857, T1, n°2, p.88 ; n°3, p165 ; n°5, p.346. Rev. Afr., 1858, T2, n°7, p.62. Rev. Afr., 
1859, T3, n°14, p.81 ; n°15, p.161 ; n°16, p.241 ; n°17, p.321 ; n°18, p.401. Rev. Afr., 1860, 
T4, n°19, p.1 ; n°20, p.81 ; n°21, p.161 ; n°22, p.241 ; n°23, p.321. Rev. Afr., 1861, T5, 
n°25, p.14 ; n°27, p.161 ; n°28, p.241 ; n°29, p.321 ; n°30, p.401. Rev. Afr., 1862, T6, n°31, 
p.11 ; p.22 ; n°33, p.161 ; n°35, p.364. Rev. Afr., 1870, T14, n°82, p.376. Rev. Afr., 1892, 
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 .2حبثا) 28(بـ) وهران(تأيت ) 4(ويف املرتبة 

  .3حبثا) 24(بـ) سور الغزالن(تأيت ) 5(ويف املرتبة 
   .4حبثا) 22(بـ) شرشال(تأيت ) 6(ويف املرتبة 
وىل الرغم من أنه ميناء استراتيجي إال أن . 5حبثا) 17(بـ) املرسى الكبري(تأيت ) 7(ويف املرتبة 

ن الزيانيني بنوا فيه مدينة صغرية الستقبال الوافدين األندلسني بعد سقوط مملكة بين األمحر سالطني تلمسا
على هذا األساس صنفناه . م، وبناء عليه استخدموه حصنا اة هجومات القراصنة األوربيني1492عام 

  .يف إطار املدن

                                                                                                                                                    
T36, n°205, p.149. Rev. Afr., 1900, T44, nos238-239, p.261. Rev. Afr., 1905, T49, n°257, 
p.228. Rev. Afr., 1908, T52, n°268, p.29 . Rev. Afr., 1911, T55, n°281, p.160. Rev. Afr., 
1913, T57, n°288, p.27. 

1 Rev. Afr., 1889, T23, n°133, p.49 ; n°135, p.161 ; n°136, p.262 ; n°137, p.343. Rev. Afr., 1890, 
T24, n°141, p.177 ; n°142, p.291. Rev. Afr., 1891, T25, n°146, p.121 ; n°147, p.198. Rev. 
Afr., 1892, T26, n°151, p.38 ; n°152, p.107 ; n°153, p.230 ; n°154, p.241 ; n°155, p.361. 
Rev. Afr., 1893, T27, n°160, p.257 ; n°161, p.325 ; n°162, p.437. Rev. Afr., 1894, T28, 
n°164, p.114 ; n°165, p.219 ; n°166, p.253 ; n°167, p.321 ; n°168, p.464. Rev. Afr., 1895, 
T29, n°169, p.13 ; n°170, p.124 ; n°173, p.383 ; n°174, p.401. Rev. Afr., 1896, T30, n°176, 
p.103 ; n°178, p.259 ; n°179, p367 ; n°180, p.419. Rev. Afr., 1897, T31, n°181, p.22 

2 Rev. Afr., 1857, T1, n°5, p.403 ; n°6, p.454. Rev. Afr., 1857, T2, n°7, p.28. Rev. Afr., 1858, T2, 
n°8, p.223. Rev. Afr., 1860, T4, n°20, p.110 ; n°21, p.175. Rev. Afr., 1864, T8, n°43, p.12. 
Rev. Afr., 1865, T9, n°50, p.122. Rev. Afr., 1866, T10, n°56, p.11 ; n°57, p.197. Rev. Afr., 
1867, T11, n°61, p.72. Rev. Afr., 1869, T13, n°74, p.100. Rev. Afr., 1871, T15, n°89, 
p.353. Rev. Afr., 1872, T16, n°92, p.89 ; n°95, p.343. Rev. Afr., 1874, T18, n°103, p.38. 
Rev. Afr., 1906, T50, nos261-262, p.204. Rev. Afr., 1907, T51, nos266-267, p.256. Rev. 
Afr., 1910, T54, n°279, p.393. Rev. Afr., 1911, T55, n°282, p.274. Rev. Afr., 1919, T60, 
nos300-301, p.399. Rev. Afr., 1924, T65, n°318, p.20 ; n°319, p.193. Rev. Afr., 1925, T66, 
nos323-324, p.323. Rev. Afr., 1930, T71, nos344-345, p.257. Rev. Afr., 1939, T80, nos380-
381, p.383. Rev. Afr., 1940, T81, nos384-385, p.220. Rev. Afr., 1959, T100, nos458-459, 
p.27. 

3 Rev. Afr., 1859, T3, n°14, p.128. Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, p.36 ; n°41, p.358. Rev. Afr., 
1865, T9, n°52, p.307 ; n°53, p.356. Rev. Afr., 1866, T10, n°56, p.129. Rev. Afr., 1867, 
T11, n°62, p.122. Rev. Afr., 1868, T12, n°67, p.33 ; n°68, p.90. Rev. Afr., 1870, T14, n°83, 
p.434. Rev. Afr., 1872, T16, n°91, p.46. Rev. Afr., 1880, T24, n°143, p.398 ; n°144, p.474. 
Rev. Afr., 1881, T25, n°146, p.158. Rev. Afr., 1888, T32, n°190, p.241. Rev. Afr., 1889, 
T33, n°195, p.257. Rev. Afr., 1890, T34, n°196, p.5 ; n°199, p.223. Rev. Afr., 1891, T35, 
n°200, p.38 ; n°201, p.81 ; n°202, p.161. Rev. Afr., 1896, T40, n°223, p.285. Rev. Afr., 
1927, T68, n°332, p.262. 

4 Rev. Afr., 1857, T1, n°2, p.113 ; n°3, p.181 ; n°4, p.251 ; n°6, p.441. Rev. Afr., 1858, T2, n°11, 
p.368,. Rev. Afr., 1860, T4, n°19, p.36. Rev. Afr., 1865, T9, n°51, p.202. Rev. Afr., 1870, 
T14, n°79, p.45 ; n°80, p.130. Rev. Afr., 1873, T17, n°102, p.444. Rev. Afr., 1883, T27, 
n°162, p.482. Rev. Afr., 1885, T29, n°173, p.381. Rev. Afr., 1895, T39, nos217-218, p.173. 
Rev. Afr., 1898, T42, nos229-230, p.165. Rev. Afr., 1900, T44, nos238-239, p.228. Rev. 
Afr., 1901, T45, nos241-242, p.237. Rev. Afr., 1902, T46, nos244-245, p.5. Rev. Afr., 1903, 
T47, n°249, p.97. Rev. Afr., 1904, T48, nos252-253, p.56. Rev. Afr., 1905, T49, n°256, 
p.71. Rev. Afr., 1925, T66, n°325, p.419. Rev. Afr., 1934, T75, n°361, p.417. 

5 Rev. Afr., 1865, T15, n°52, p.251 ; n°53, p.337 ; n°54, p.410. Rev. Afr., 1866, T10, n°56, p.11 ; 
n°57, p.197. Rev. Afr., 1867, T11, n°61, p.72. Rev. Afr., 1871, T15, n°87, p.173 ; n°88, 
p.271 ; n°89, p.353 ; n°90, p.434. Rev. Afr., 1872, T16, n°91, p.53 ; n°92, p.89 ; n°93, 
p.187 ; n°94, p.278 ; n°95, p.343 . Rev. Afr., 1925, T66, nos323-324, p.323. Rev. Afr., 1940, 
T81, nos384-385, p.154. 
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  .1حبثا) 12(يف ) عنابة(بعد ذلك جاءت 
 .2ثحبو) 10(يف ) تبسة(وبعدها 

   3)جباية(وبعدها كل من 
  . حبوث) 9(يف  4)سوق أهراس(و

   5)سطيف(وبعدها كل من 
   6)سكيكدة(و
  ، 7)معسكر(و
  .حبوث) 8(معا يف  8)األغواط(و

   9)تيبازة(بعدها تأيت كل من 
  .حبوث) 7(معا يف  10)تنس(و

  .11حبوث) 6(يف ) مجيلة(بعدها تأيت 
   1)عني ماضي(مدن؛ بعدها تأيت معا كل من 

                                                 
1  Rev. Afr., 1866, T10, n°56,p.102. Rev. Afr., 1868, T12, n°70, p.257. Rev. Afr., 1873, T17, 

n°98, p.81 ; n°99, p.165 ; n°100, p.254 ; n°101, p.341. Rev. Afr., 1887, T31, n°101, p.341. 
Rev. Afr., 1888, T32, n°184, p.241 ; n°187, p.5 ; n°189, p.196. Rev. Afr., 1889, T33, n°195, 
p.312. Rev. Afr., 1930, T71, nos342-343, p.129. 

2 Rev. Afr., 1868, T12, n67, p.61 ; n°71, p.329. Rev. Afr., 1869, T13, n°75, p.225. Rev. Afr., 
1874, T18, n°108, p.430. Rev. Afr., 1886, T30, n°180, p.477. Rev. Afr., 1908, T52, nos270-
271, p.295. Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. Rev. Afr., 1931, 
T72, nos348-349, p.262. Rev. Afr., 1938, T79, nos374-375, p.84. Rev. Afr., 1948, T89, 
nos414-415, p.111. 

3 Rev. Afr., 1856-57, T1, n°2, p.120. Rev. Afr., 1858, T2,n°9, p.460. Rev. Afr., 1859, T3, n°13, 
p.45 ; n°16, p.296 ; n°18, p.442. Rev. Afr., 1860, T4, n°24, p.426. Rev. Afr., 1868, T12, 
n°70, p.245 ; n°71, p.337. Rev. Afr., 1927, T68, n°333, p.393. 

4 Rev. Afr., 1856-57, T1, n°2, p.141. Rev. Afr., 1857, T1, n°3, p.197. Rev. Afr., 1858, T2, n°8, 
p.110 ; n°9, p.215 ; n°10, p.288 ; n°12, p.452. Rev. Afr., 1859, T3, n°13, p.23. Rev. Afr., 
1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. 

5 Rev. Afr., 1857, T1, n°2, p.122. Rev. Afr., 1860, T4, n°21, p.187 ; n°24, p.426. Rev. Afr., 1861, 
1861, T5, n°27, p.191 ; p.195. Rev. Afr., 1864, T8, n°43, p.45. Rev. Afr., 1902, T46, 
nos244-245, p.447. Rev. Afr., 1918, T59, n°294, p.5.  

6 Rev. Afr., 1858, T2, n°12, p.447. Rev. Afr., 1865, T9, n°53, p.361. Rev. Afr., 1885, T19, n°109, 
n°109, p.50 ; n°110, p.81, n°111, p.203 ; n°112, p.241 ; n°113, p.361 ; n°114, p.456. Rev. 
Afr., 1886, T20, n°115, p.1 ; n°116, p.97. Rev. Afr., 1938, T79, nos374-375, p.60.  

7 Rev. Afr., 1858, T3, n°13, p.185. Rev. Afr., 1859, T3, n°15, p.185 ; n°16, p.286. Rev. Afr., 
1860, T4, n°19, p.42 ; n°23, p.347. Rev. Afr., 1877, T21, n°122, p.141. Rev. Afr., 1896, 
T40, n°220, p.79. Rev. Afr., 1944, T85, nos400-401, p.227 

8 Rev. Afr., 1859, T3, n°15, p.185 ; n°16, p.286. Rev. Afr., 1860, T4, n°23, p.347. Rev. Afr., 
1894, T38, nos212-213, p.79 ; nos214-215, p.273. Rev. Afr., 1895, T39, n°216, p.5 ; nos217-
218, p.109. Rev. Afr., 1908, T52, nos270-271, p.272. 

9 Rev. Afr., 1883, T27, n°158, p.160 ; n°160, p.321 ; n°161, p.401 ; n°162, p479. Rev. Afr., 1884, 
T28, n°163, p.74. Rev. Afr., 1893, T37, n°208, p.52. Rev. Afr., 1948, T89, nos416-417, 
p.263.  

10 Rev. Afr., 1857, T1, n°6, p.428. Rev. Afr., 1857, T2, n°7, p.4 ; n°8, p.91. Rev. Afr., 1858, T2, 
n°9, p.185 ; n°10, p.267 ; n°11, p.335. Rev. Afr., 1924, T65, nos320-321, p.530. 

11 Rev. Afr., 1913, T92, n°289, p.352. Rev. Afr., 1921, T62, nos308-309, p.201. Rev. Afr., 1933, 
T74, n°356, p.259. Rev. Afr., 1939, T80, n°378, p.35. Rev. Afr., 1951, T92, nos428-429, 
p.213. Rev. Afr., 1953, T94, nos434-435, p.48. 
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  .حبوث) 5(يف  4)فرجيوة(و 3)خنشلة(و 2)مليانة(و
  .5حبوث) 4(يف ) جيجل(تأيت بعدها 

عني (حبوث، هي؛ ) 3(مدينة معا، كل واحدة منها كتبت عنها ) 12(بعدها تأيت كل من 
 12)القل(و 11)بوسعادة(و 10)بليدة(و 9)بريكة(و 8)أرزيو القدمية(و 7)عني تيموشنت(و 6)البيضاء

  .17)برج البحري(و 16)تيمقاد(و 15)ورقلة(و 14)مغنية(و 13)املدية(و
، 19وبسكرة ،18باتنة: ، يف العناوين، فحسب، وهي)2(بعدها تأيت املدن اليت جند فيها إحالتني 

، 26، ووادي ميزاب25، ومرسط24، ومسكيانة23، والقنطرة22)قرية(، واحلاسي 21، واجللفة20وبرج منايل
، 31، والربواقية30عنها إحالة واحدة فهي؛ أشري أما اليت وجدنا. 29، وزيامة28، وسدراتة27وأم لباقي

                                                                                                                                                    
1 Rev. Afr., 1859, T3, n°15, p.185 ; n°16, p.286. Rev. Afr., 1860, T4, n°23, p.347. Rev. Afr., 

1864, T8, n°47, p.354 ; n°48, p.435.  
2  Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.281. Rev. Afr., 1864, T8, n°48, p.421 ; p.458. Rev. Afr., 1865, T9, 

n°49, p.44 ; n°50, p.109. Rev. Afr., 1919, T60, nos300-301, p.369. 
3  Rev. Afr., 1878, T22, n°132, p.444. Rev. Afr., 1879, T23, n°133, p.65 ; n°134, p.81. Rev. Afr., 

1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p ;291. 
4 Rev. Afr., 1888, T22, n°127, p.5 ; n°128, p.81 ; n°129, p.161 ; n°130, p.241 ; n°131, p.321 
5 Rev. Afr., 1867, T11, n°64, p.310 ; n°65, p.407 ; n°66, p.468. Rev. Afr., 1873, T17, n°99, p.215. 
6 Rev. Afr., 1872, T16, n°96, p.401. Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. 
7 Rev. Afr., 1857, T1, n°2, p.122 ; n°4, p.246. Rev. Afr., 1859, T3, n°18, p.420.  
8 Rev. Afr., 1911, T55, n°281, p.171 ; n°282, p.327. Rev. Afr., 1945, T86, nos404-405, p.236. 
9  Rev. Afr., 1861, T5, n°28, p.294. Rev. Afr., 1927, T68, nos330-331, p.99. Rev. Afr., 1943, T84, 

nos394-395, p.522. 
10  Rev. Afr., 1907, T51, nos266-267, p.107. Rev. Afr., 1908, T52, nos270-271, p.265. Rev. Afr., 

1919, T60, n°299, p.283. 
11 Rev. Afr., 1861, T5, n°28, p.294. Rev. Afr., 1862, T6, n°31, p.46. Rev. Afr., 1885, T29, n°170, 

p.151. 
12 Rev. Afr., 1859, T3, n°15, p.199. Rev. Afr., 1872, T16, n°94, p.241. Rev. Afr., 1887, T21, 

n°122, p.124. 
13 Rev. Afr., 1857, T1, n°5, p.393. Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.301. Rev. Afr., 1946, T87, nos406-

407, p.184. 
14 Rev. Afr., 1857, T2, n°7, p.1. Rev. Afr., 1859, T3, n°15, p.173 ; p.184.  
15 Rev. Afr., 1872, T16, n°92, p.136. Rev. Afr., 1909, T53, nos272-273, p.86. Rev. Afr., 1923, 

T64, nos316-317, p.381. 
16  Rev. Afr., 1923, T57, n°288, p.163. Rev. Afr., 1920, T61, nos302-303, p.14. Rev. Afr., 1928, 

T69, n°334, p.20. 
17 Rev. Afr., 1860, T4, n°19, p.36. Rev. Afr., 1864, T8, n°47, p.375. Rev. Afr., 1955, T96, nos442-

443, p.5. 
18 Rev. Afr., 1861, T5, n°28, p.294. Rev. Afr., 1867, T11, n°66, p.468. 
19 Rev. Afr., 1860, T4, n°21, p.187. Rev. Afr., 1909, T53, nos272-273, p.26. 
20 Rev. Afr., 1895, T39, n°216, p.104. Rev. Afr., 1896, T40, n°220, p.82. 
21 Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.25. Rev. Afr., 1885, T29, n°170, p.141. 
22 Rev. Afr., 1961, T102, nos466-467, p.49 ; nos468-469, p.251.  
23 Rev. Afr., 1867, T11, n°66, p.468. Rev. Afr., 1931, T72, nos348-349, p.193. 
24 Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291 
25 Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. 
26 Rev. Afr., 1879, T23, n°135, p.172. Rev. Afr., 1884, T28, n°167, p.372. 
27 Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. 
28 Rev. Afr., 1921, T62, nos306-307, p.85 ; nos308-309, p.291. 
29 Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.61. Rev. Afr., 1867, T11, n°65, p.399. 
30 Rev. Afr., 1908, T52, n°268, p.86. 
31 Rev. Afr., 1909, T53, nos272-273, p.20 



                                                                                 م       م       م       م       1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5 ف
378  

، 8، وجندل7، ودلس6، وقصر الشاللة5، وشلف4، وعني مليلة3، وعني الكبرية2، وبرج بوعريريج1وبوغار
، وحنني ميناء 13، ومحام ريغة12، والعلمة11، ووادي سوف10، والعاشور9، وذراع امليزان8وجندل
  .20، وسكيكدة19وتيزي أوزو ،18، وتيارت17، والقرارة16، ومداوروش15، والقالة14ندرومة

  
 

  :السلطة المحلية - 5-3

شهدت اإلدارة احمللية يف العهد العثماين توسعا هائال مبا استحدثت من مناصب ثانوية خيتص كل  
  21:وتتمثل هذه السلطة يف. منها مبهمة معينة يف املدينة

عن التسمية  أما. موظف سام يف اهليكل اإلداري العام، يرتبط مباشرة باحلاكم: شيخ البلد – 1
تستعمل خصوصا يف بلدان املغرب لتعين الشخص املسن واحلكيم الذي ترجع إليه من ) شيخ(فإن كلمة 

  .الناحية اإلدارية الكلمة األخرية والقرارات النافذة
وهذه الوظيفة ترجع يف . فهي تعين كل جتمع حضري يف مقابل احلياة البدوية) البلد(أما كلمة 

لسياسية االجتماعية تمع املنطقة املؤسسة على القبيلة والرئاسة اهلرمية الذي يبدأ األصل إىل التقاليد ا
  .بالعائلة فالقبيلة فالعرش

يعينه احلاكم العام لدار السلطان، أي إقليم املغرب األوسط، كما كان مقره مرتبطا بدار اإلمارة، 
زمن االحتالل، وهي موجودة بالقصبة  فيما بعد يف) كورون(وزاوية شيخ البلد تقع على الشارع املسمى 

  22.السفلى

                                                 
1 Rev. Afr., 1862, T6, n°31, p.22 
2 Rev. Afr., 1920, T61, nos306-307, p.62 
3 Rev. Afr., 1877, T21, n°125, p.313 
4 Rev. Afr., 1940, T81, nos382-383, p.5 
5 Rev. Afr., 1859, T3, n°14, p.95 
6 Rev. Afr., 1860, T4, n°21, p.175 
7 Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.309; p.317 
8 Rev. Afr., 1909, T53, n°275, p.311 
9 Rev. Afr., 1862, T6, n°36, p.424 
10 Rev. Afr., 1874, T18, n°105, p.237 
11 Rev. Afr., 1914, T58, n°292, p.29 
12 Rev. Afr., 1941, T82, nos388-389, p.230 
13 Rev. Afr., 1864, T8, n°47, p.347 
14 Rev. Afr., 1928, T69, n°337, p.333 
15 Rev. Afr., 1883, T27, n°102, p.421 
16 Rev. Afr., 1919, T60, n°299, p.241 
17 Rev. Afr., 1884, T28, n°167, p.372 
18 Rev. Afr., 1946, T87, nos406-407, p.24 
19 Rev. Afr., 1923, T64, n°314, p.116 
20 Rev. Afr., 1867, T11, n°66, p.468 

  .مصلحة النظافة والصرف الصحي، ومصلحة مراقبة حميط املدينة: مل نتحدث هنا عن 21
22  A. DEVOULX, Les Edifices..., Rev. Afr., T 12, 1868, p. 280 
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تبحث عن املنابع، وحتفر ااري، وتصون القنوات والعيون، وتوزع املياه، : مصلحة املياه – 2
  ).خوجة العيون(أو ) قايد العيون(ورئيسها هو . وجتمع اإلتاوات

البحرية، وذلك عند وصول العثمانيني، مل يكون ملدينة اجلزائر سوى منبع واحد قرب ثكنة 
وقد كان قادة احلمالت األوربية ضد اجلزائر . باإلضافة إىل جمموع اآلبار واخلزانات الداخلية يف املدينة

ولذلك استفزت السلطات . يعرفون هذا الضعف، وال يستبعدون إمكانية استعماله كسالح إلخضاع املدينة
وهذا ما يفسره وجود حوايل . ساطيل األوربيةاحمللية مبدينة اجلزائر السكان ضد هجومات حمتملة من األ

  1وقد كان ذلك بناء على أمر صادر للسكان. بئر وخزان ماء يف املدينة) 200(مائيت 
ولقد جرى العرف يف مدينة اجلزائر أن تقام األحباس على العيون وااري اليت تزود املباين 

  2.العمومية باملاء، مثل املدارس واجلوامع
). شركة الطرقات(تدير الشوارع والطرقات يف اجلزائر مؤسسة تسمى : رقاتمصلحة الط– 3 

ومن . 3)قايد الطرق(وقد كان أعضاء املؤسسة يتوزعون على الطرقات، ويرأسهم موظف سام يدعى 
الذي يترمجه رحالة غربيون ) صاحب الطريق(املفارقات أن جند يف بعض الكتابات التارخيية القليلة تسمية 

  ).مرابط الطريق(أو ) ويلّ(إىل مقابل 
وجند قرب اجلنينة، قصر احلاكم باجلزائر، مثلما جند بالبليدة مكانا يعرف باالسم نفسه مما يدفعنا 

  4.إىل التشكيك يف تفسري التسمية السابقة، وأا قد تعين الوظيفة اإلدارية املتعلقة بالطرقات
ى السبيل املوجودة خارج العمران، فإن ذلك من الناحية اللغوية يطلق عل) الطريق(ونظرا ألن لفظ 

يطرح علينا التساؤل عن مسؤولية هذه املؤسسة؛ أهي خمتصة يف الطرق اخلارجية اليت تربط املدينة بإقليمها؟ 
الة (يف ) أومريا(أم ختتص بالشبكة الداخلية باملدينة؟ أم فيهما معا؟ لكن هذا التساؤل قد يزول مبا ذكره 

مل يكن هلا من املال ما يكفي لشق الطرق اجلديدة وال إلنشاء ساحات ) شركة الطرقات(ن من أ) األفريقية
 5.عمومية، وأنه مل يكن ألمناء الطرق الكفايات الالزمة إلجناز مثل تلك األعمال

  

  

  :نظام الملكية الحضرية - 5-4

  .وجدنا يف هذا اال ما يتعلق باملرحلة العثمانية
أن هذه ) الة األفريقية(يف ) أومريا(ويذكر . يت متلكها الدولةوهي العقارات ال: البايلك -1  

عقارا، اليت تشكل ) 8000(املؤسسة متلك أكرب عدد من العقارات احلضرية؛ فمن ضمن مثانية آالف 
. 6عقار منها تعود إىل البايلك) 5000(جند أن مخسة آالف ) كلوزيل(جمموع عقارات املدينة واليت عدها 
                                                 

1  E. P., L’Alimentation en Eau d’El Djazair; Des Romains au XIXème Siècle, Rev. Afr., T 1, 
1856, pp.39-42. 

2  A. DEVOULX, Les Edifices Religieux..., Rev. Afr., T 12, 1868, p. 280. 
3  AUMERAT, Rev. Afr., T 42, pp.321-330. 
4  A. DEVOULX, Les Edifices Religieux..., Rev. Afr., T 13, 1869, p. 196. 
5  AUMERAT, Rev. Afr., T 42, p. 176. 
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دا أن هذا العدد الكبري يشمل حىت عقارات األحباس العامة، وذلك لكون ومن احملتمل ج. 1البايلك
وقد يرجع ذلك إىل جهل اإلداريني . الفرنسيني مل يكونوا يفرقون بني أمالك الباشا وأمالك الوقف

عن تاريخ ) دوفكس(ولدعم هذا املنحى نذكر ما جاء يف دراسات . الفرنسيني بالفرق بني أنواع امللكيات
الدينية يف اجلزائر؛ حيث يصف عدد املساجد اليت حتولت إلىاسطبالت وثكنات ومكاتب املؤسسات 

  2).جامع علي املدفع(و) جامع البالط(للجيش الفرنسي مثل 
وهذا املورد . ملكيات هذه املؤسسة واردة من املواريث واألمالك اليت فقد أصحاا: بيت املال– 2

ر الذي ال جيد وارثا كان يباع يف املزاد العلين ويرجع بثمنه إىل بيت الثاين من امللكيات املؤقتة؛ ألن العقا
كان يشمل إحصاء هذه امللكيات اليت مل تطرح يف السوق بعد  3)أومريا(ومن احملتمل أن ما أورده . املال

  .وبقيت يف يد عمال بيت املال
  .وهي مؤسسة احلرمني، ومؤسسة األندلسيني: املؤسسات الدينية – 3
الكثري من هذه امللكيات تكتسي صفة املشاع؛ أي ملكيات مجاعية يشترك : لكيات اخلاصةامل – 4

  .يف كل واحدة منها أعضاء العائلة الواحدة
عقار ، عند تسلم اجليش الفرنسي مفاتيح ) 3000(ويبلغ عددها يف اموع حوايل ثالثة آالف 

  4.املدينة
العقارات على األكثر، لكون ) 1/3( على ثلث وعلى هذا فإن اإلدارة العامة مل تكن مسئولة إال

الثلثني كانت تسري ذاتيا، كما أن جمال تدخل بيت املال أو شغل املواريث املخزنية يتمثل يف ثلث العقارات 
  .الذي يرجع إىل امللكية اخلاصة واجلماعية

ؤسسة إحدى أن هذه امل) الة األفريقية(يف ) ديفوكس(ذكر  : (مؤسسة املواريث املخزنية – 5
فروع اإلدارة العامة املكلفة بالقيام بشؤون أمالك العامة وأمالك اهلالكني الذين ليس هلم ورقة، وفق أحكام 

  5.الشريعة اإلسالمية
أما عن واردات هذه املؤسسة ). بيت املاجلي(وقد كان يشرف على هذه املؤسسة موظف يدعى 

  6:فترجع إىل ثالث جهات
أصحاا حلرب أو سقطوا يف األسر دون رجاء عودم، مع انقطاع امللكيات اليت هلك  –أ 

  .ورثتهم
امللكيات اليت هلك أصحاا ومل خيلفوا ورثة من أهل العصبة، حيث ترجع نسبة منها أو  –ب 

  .كلها إىل األمة اليت ميثلها بيت املال حسب رأي ملذهب احلنفي

                                                 
1 J.F.AUMERAT, La Propriété Urbaine à Alger, Rev. Afr., T. 41, 1897, p. 231. 
2 A. DEVOULX, Les Edifices Religieux de l’ancien Alger, Rev. Afr., T. 17, 1873, p. 171. 
3 J. F. AUMERAT, Op. Cit., p. 321. 
4 J. F. AUMERAT, Idem, p. 321 
5  A. DEVOULX, Notes Historiques Sur Les Mosquées Et Autres Edifices Réligieux d’Alger, Rev. 

Rev. Afr., T. 6, 1862, p. 205. 
6  J. F. AUMERAT, Op. Cit, p.321. 
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  1.قام ا املالك أمالك األفراد اليت صادرا السلطة حبكم جناية –ج 
وقد كان يشرف عليها قاض . أما تقسيم أموال هذه املؤسسة فقد كان يتم وفق فرائض الشريعة

أن الرجل الشريف ال ميكنه  (Venture De PARADIS)) فنتري دي بارادي(خاص بيت املال، وقد ذكر 
  2.تقلد هذا املنصب؛ لكثرة الضغوط بيت املاجلي وإمالء القرارات عليه

يتبني منذ البداية دور هذه املؤسسات املهم يف اإلدارة احلضرية من  3:مؤسسات األحباس – 6
وحسبنا يف التنبيه إىل هذه األمهية ما ذكره . خالل العلعدد الكبري من العقارات الذي تتوىل مسئوليته

دينة اجلزائر عام عن اإلدارة الفرنسية عشية استيالءها على م) الة األفريقية(يف  (AUMERAT)) أومريا(
ذه املؤسسات الوقفية يف غىن عن البحث عن املصاريف لتسيري املرافق "م، إذ أكد أا كانت 1830

ومبعىن آخر، فإن مصاريف صيانة املساجد واملقابر والطرقات العامة مل تتكن ". العامة واخلدمات باملدينة
  4.مؤسسات األحباس املختلفةتتحملها اخلزينة الفرنسية، وإمنا كانت على عاتق وكالء 

أما عن وظيفة وكالء األحباس فقد كانت تشمل إدارة العقارات احملبسة من حيث الصيانة اليومية؛ 
كإصالح البناء، وشراء زيت املصابيح، وفرش قاعات الصالة، ودفع أجور العمال واملعلمني، ومجع مداخيل 

  .5تلك العقارات من إجيار واستغالل
) ابن األمني(ويشهد على ذلك وثيقة تعيني العامل املعروف . ناءه تلك الوظيفةويورث الوكيل أب
وقد كان الباشوات ميضون ذلك . ، وخلفه ابنه بعد موته6)سيدي عمر التنسي(وكيال على مقام قرب املدعو 

  7.ذلك التعيني كلما لزم األمر، حسبما يتبني لنا من خالل تواريخ جتديد القرار لسنوات عديدة
حتبس عقاراا على فقراء مكة واملدينة، وتتمثل أمهية هذه : كة احلرمني الشريفنيشر 1- 6

  ).بيت املاجلي(و ) شيخ البلد(املؤسسة يف مكانة وكيلها يف إدارة املدينة، حيث تضاهي مسئوليته 
عقارا، وهي ) 1558(عدد أحباس هذه املؤسسة حبوايل ) الة األفريقية(يف  (Devoulx)ويقدر 

جمموع العقارات احملبسة يف مدينة اجلزائر، واليت تقدر مداخيلها يف سنة ) 3/4(حوايل ثالثة أرباع بذلك 
غراما من الذهب اخلالص؛ ) 41534.67(وهو ما يعادل  8.فرنكا فرنسيا) 143223(م بقيمة  1837

حوايل ). م1814- 1803(اخلالص؛ حيث كان الفرنك الفرنسي يعادل يف املدة الواقعة ما بني 
  9.غراما من الذهب اخلالص) 0.290(غراما عاديا، أو ) 0.32258(

                                                 
1  A. DEVOULX, Notice Historique sur les Mosquées d’Alger, Rev.Afr., T. 4, 1859-1860,pp. 467. 
2 Venture De PARADIS, Alger au XVIIIème Siècle, Rev. Afr., T. 41, 1870, pp. 106-107. 

  ).شركة األندلسيني(، وال عن )شركة اجلامع األعظم(مل نتحدث هنا عن   3
4 J. F. AUMERAT, Op. Cit., Rev. Afr., T. 42, pp. 168-201. 
5  A. DEVOULX, Notes Histroiques…, Op Cit., p. 205. 

". لعن اهللا بين إسرائيل؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" :وقد جاء يف احلديث الصحيح عن رسول صلى اهللا عليه وسلم 6
  ".اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد: "وقال

7 A. DEVOULX, Les Edifices Religieux, Op. Cit., 205. 
8 A. DEVOULX, Notices Historiques sur les mosquées d’Alger, Rev. Afr., T. 4 ,1859-1860, p. 467. 

467. 
9 Quid 1993, Paris, Editions Laffont, 1993. 
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، وتشمل مجيع أوقاف املذهب احلنفي )سبل اخلريات(تسمى أيضا : شركة األوقاف احلنفية 6-2
  .من تدريس، ودور عبادة، وإعالة فقراء املذهب

سجد امل: ومقارنة مع املذهب املالكي فإن املذهب احلنفي يقتصر على مساجد قليلة فقط أمهها
) ديفوكس(مسجدا موجودة يف مدينة اجلزائر، حسب تقدير ) 120(اجلديد، وذلك من بني مائة وعشرين 

م؛ فإن مداخيل هذه املؤسسة 1835وحسب تقرير مايل خاص بنسبة ). الة األفريقية(الشخصي يف 
فرنك ) 14.583(فرنك فرنسي، بينما كانت مصاريفه ) 16.000(كان يقدر بقيمة ) سبل اخلريات(

وقد كان من الناحية الفقهية، يسمح ملسئويل األوقاف احلنفية بصرف الفائض من أموال الشركة . فرنسي
  .يف بناء مساجد جديدة عند االحتياج أو شراء عقارات ومشاريع استثمارية تعود بالنفع على املؤسسة

فسه املتمسكة مبقاليد ونظرا ألن اجلالية التركية هي اليت تتبع املذهب احلنفي، وهي يف الوقت ن
). فندق بان مسلمان(، و)زاوية الشبارلية(السلطة واإلدارة؛ فقد كانت العقارات املوقوفة ذات أمهية، مثل 

كما كانت من ناحية أخرى استثمارية، مثل احلوانيت وبيوت اإلجيار؛ حيث توقف مباشرة بعد انتهاء 
ذلك لضمان مداخيل للصيانة وللمصاريف اليومية منذ مشاريع املساجد واملدارس التابعة للمذهب احلنفي، و

  1.البداية
هي مؤسسات مستقلة عن بعضها، وتنفق ): األولياء الصاحلني(مؤسسات من يسمون بـ 3 – 6

  2.أحباسها على أضرحة من يسمون باألولياء الصاحلني
ثني الذي تشمل مؤسسته ثال) عمر التنسي] سيدي([وهذه األضرحة تتفاوت أحباسها، مثل 

  3أفران 03خمزنني، و 02حانوتا،  14بيوت، و 9: عقارا منها) 30(
يلح بعض الباحثني األوربيني على تسمية هذه املؤسسة باجلمعية : أحباس العيون والطرقات – 7

إال أن هذه التسمية خاطئة من اجلانب البشري ألا  4نظرا لدورها التقين الصرف) العلمانية/ الالئكية (
بعرق معني أو ساللة حمددة ، وهي تسمية خاطئة من اجلانب الفكري ألن نشاا كانت على  ليست مرتبطة

أسس اعتقادية دينية إسالمية مبثوثة يف النصوص الشرعية، وعلى هذا فإن دوافعها دينية حبتة؛ إذ جاءت 
عرف  وقد جرى. واألحاديث الشريفة يف احلث على إرواء العطشى وعابريالسبيل  5اآليات الكرمية

  ).السبالة(و) السبيل(املسلمني على ذلك حىت مسوا العيون املوجودة يف األماكن العامة بـ

                                                 
1  A. DEVOULX, Les Edifices…, Rev. Afr., T. 12. 1868, p.26-27. 

مطبق لدينه، غري جماهر باملعاصي، ويوايل دين اإلسالم وينصره  كل: األولياء الصاحلون يف نصوص القرآن والسنة هم 2
ابن تيمية، الفرقان بني أولياء الرمحن : غيب، ينظربلسانه، لكن اجلزم ألقلية حمددة بذلك استثنائيا فهو رجم بال

  .م1986م، وقسنطينة، مطبعة البعث، 1958حممود فايد، القاهرة، دار صبيح، : وأولياء الشيطان، حتقيق
3  A. DEVOULX, Les Edifices Réligieux…, Rev. Afr., T. 7, 1863, p. 173. 
4  J. F. AUMERAT, Op. Cit., pp. 321-330. 

البقرة (، )36النساء (، )41األنفال (، )60التوبة (، )26اإلسراء (، )38الروم (، ) 7احلشر : (ن ابن السبيل انظرع  5
177 ،215.(  
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ويتوقف دور أحباس العيون عموما على القيام بإصالح القنوات والعيون وحراستها وصيانتها ، 
أو استخراج وقد جرت العادة يف اجلزائر العاصمة ، بعد شق قناة . وذلك بعد أن تنجزها السلطات احمللية

مصطفى (ومن أمثلة ذلك حتبيس. عني، أن حتبس عليها عقارات لتعود مداخيلها على تلك القناة أو العني
، حيث )زاوية القاضي املالكي(على القناة املزودة مليضأة ) الفراغية(دكاّنا من أمالكه، يقع يف سوق ) آغا

  1.ضرورية اليت تستوجبهااشترط أن تصرف مداخيله على إصالح القناة وعلى النفقات ال
أوقاف خاصة باملؤسسة العسكرية اليت تشمل الثكنات السبع املوجودة يف : مؤسسة األوجاق – 8

وقد كانت غرف تلك . مدينة اجلزائر العاصمة؛ فتصرف مداخيلها على العسكر املقيم بتلك الثكنات
عسكري يف الغرف الصغرية، ) 400(و) 200(الثكنات تأوي أعدادا متفاوتة من العسكر تتراوح ما بني 

مثال، ) صاحل باشا(وقد كانت ثكنة . عسكري يف الغرف الكبرية) 600(و ) 400(وتتراوح ما بني 
  2عسكريا) 1226(غرفة، تأوي مبجموعها ألفا ومائتني وستا وعشرين ) 26(تشمل ستا وعشرين 

  

  

  :السياسة العقارية - 5-5

  :3وهي على عدة أساليب. العثمانيةما تعلق باملرحلة السياسة العقارية  وجدنا من
هو أشهر وسيلة إدارية يف التقاليد احلضرية بالبالد اإلسالمية؛ وهو أن خيصص : اإلقطاع – 1

  .احلاكم ألفراد الرعية قطعا أرضية بغرض زراعتها أو بنائها
) 15.000(وهذا ما حدث بني احلاكم العثماين واجلالية اليهودية األندلسية؛ إذ اضطر حنو 

أيب العباس أمحد (ورأت طائفة من أعياا أن تتصل بالسلطان . هودي إىل مغادرة ديارهم يف اجتاه جمهولي
فقبل السلطان  4)م1492(لطلب اللجوء إىل مملكته، قبل سقوط غرناطة عام ) م1462-1430) (العاقل

د رواية اليهودي طلبهم، مكافئا هلم على معاجلة طبيب منهم البنته اليت كانت مريضة فشفيت، على ح
مترا عن ) 20(، تبعد حنو عشرين )تلمسان(وأقطعهم السلطان أرضا يف مركز . (Darmon)) دارمون(

  .5)املشور(قصره املسمى بـ
على عملية اإلقطاع هذه أن ما كان يف مدينة ) دارمون(يعلق : إصالح األراضي وإحيائها – 2

به أن إقطاع احلكام احملليني والعثمانيني بعدهم  ويعين. تلمسان قد حدث يف الكثري من املدن األخرى
  .للجاليات اليهودية كان ميس أراض ال ميكن استعماهلا إال بعد إصالحها

                                                 
1  A. DEVOULX, Les Edifices…, Rev. Afr., T. 8, 1864, p. 41. 
2 A. BERBRUGGER et A. DEVOULX, Les Casernes des Janissaires à Alger, Rev. Afr., T. 3, 

1858-1859, pp. 133-149. 
  .بيع األرض، وال عن سياسة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي: مل نتحدث هنا عن  3

4  DARMON, La Communauté Juive à Tlemcen, Rev. Afr., T 14, 1870, pp. 377-383. 
5  DARMON, Idem, p. 379 
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) م1972(عام ) الباي حممد الكبري(حيث أقطع ) وهران(ومن أمثلة ذلك ما حدث يف مدينة 
  1.أرضا مغمورة باملياه لإلقامة فيها) ! اإلسرائليني(اليهود 

ننا أن نتوقع الشيء نفسه قد حدث يف مدينة اجلزائر اليت يتوسطها احلي اليهودي الواقع وبإمكا
  .املعروف بوعورته الطوبوغرافية) السبع لويات(قريبا من دار السلطان على طول ج 

ونسي الكاتب أن هذه األحياء قد حصلت على امتياز مل حيظ به كثري من األهايل؛ أال وهو السكن 
واالمتياز الثاين ). اجلزائر، وهران، تلمسان(ينة، إذ يتوسط احلي اليهودي أكرب املدن اجلزائرية يف قلب املد

وهذا ما يبني . هو قرا من قصر احلاكم مما يتيح هلا محاية قريبة من احلماية اليت حيظى ا احلاكم نفسه
أن هذه االمتيازات صارت عند  ومن هنا ندرك. اهتمام احلكام حبماية هذه اجلالية من حترش األهايل م

  .الكاتب اليهودي مغامز يطعن ا يف أصحاب األيادي البيضاء على قومه، وحييلها إىل تظلم تارخيي مدروس
وسياسة متليك األرض بشرط إحيائها، هي سياسة شرعية إسالمية صرفة، يقوم ا احلاكم جتاه 

من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس : "ث النبوي الشريفاملسلمني وأهل الذمة على السواء، استنادا إىل احلدي
2"رق ظاملٍ حقلع  

كان حتصني مدينة اجلزائر يتطلب أسوارا أقوى وأكرب : يئة إعداد أراض لتوسعات مستقبلية – 3
  3.من تلك اليت كانت حتيط باملدينة القدمية

ة املوضوعية يكون بناؤها وعند مناقشة تاريخ تأسيس هذه األسوار وجد الدارسون أنه من الناحي
هل يعقل أن يكون للعثمانيني فكرة حتضري أراض : " قائال) ديفوكس(ويعلق . قد سبق أي توسع عمراين

  4.لتوسعات مستقبلية حمتملة؟ فهذه احتياطات ال تتناسب مع طبيعة األتراك الرتيبة وغري املسئولة
راد هذا العنصر من خالل مثال من مدينة فضلنا إي: تقييد حرية امللكية اخلاصة للصاحل العام – 4

وهذا النوع من التدخل يف إلزام املالك بنوع حمدد من . تتميما للفائدة) اجلزائر(ال من مدينة ) تلمسان(
  .التصرف يف ملكيته جاء وفق ما تقتضيه املصلحة العامة

املؤرخ ويذكر . حتيط ا أراضي واسعة، كثري منها ملكيات خاصة) تلمسان(كانت مدينة 
فرض على كل سكان باملدينة أن يغرس ) تلمسان(أن سلطان  (DARMON)) دارمون(الفرنسي اليهودي 

عددا معينا وحمددا من أشجار الزيتون، وأن يعتين ا، وأن مينع عنها الغنم ملدة اثنيت عشرة سنة، وأن كل 

                                                 
1  DARMON, Idem, p. 380 

وأشار .  سننيهما، وأمحد بن حنبل يف مسنده، والضياء يف املختارة، عن سعيد بن زيدرواه أبو داود والترمذي يف 2
ومحله أبو حنيفة على  .أي ميلك األرض مبجرد إحيائها ؛)8344رقم (السيوطي يف اجلامع الصغري إىل صحته 

شافعي على التصرف ومحله ال. وخالفه صاحباه أبو يوسف وحممد بن احلسن. التصرف بإذن اإلمام األعظم أو ممثله
العروق ): "الزاهر(وقال ابن شعبان يف . وأن من غرس عرقا يف ملك الغري بغري إذنه، ليس له أي حق. بالفُتيا النبوية

  ".عرقان ظاهران؛ مها البناء والغراس، وعرقان باطنان؛ مها اآلبار والعيون: أربعة
3  A. DEVOULX, El Djezair..., Rev. Afr., T 20, 1876, p. 71. 
4  Idem, p.72 وهو تعليق ال خيلو من نزعة معادية للعثمانيني، ومعتزة باالحتالل 
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 حصل السلطان على كل ما وما إن انتهت تلك السنوات حىت). !(من خيالف األمر سيكون جزاؤه املوت 
  1أراد، وظهرت بالبلدة غابات زيتون حتيط باملدينة

وقد أطلق العثمانيون يف مرحلة حكمهم األوىل باجلزائر، أيدي املهاجرين األندلسيني يف استصالح 
ئر األراضي وإحيائها وتعمريها بأنواع الغراس واألشجار املثمرة؛ فأحيوا سهل احلامة كامال، وفعلوا ذلك بب

اليت أحيوها  األراضيوغرسوا يف كل . (Tagarins)) الثغريني(خادم، وبئر طويلية ومبنطقتهم املعروفة مبنطقة 
  2.وصارت معظم تلك األراضي ملكا هلم. أشجار مثمرة متنوعة

  
 
  :المشاريع الحضرية - 5-6

ا املوضوع إىل ودف من خالل هذ. ما يتعلق باملرحلة العثمانية) الة األفريقية(وجدنا منها يف  
  3.عرض املسار اإلداري للمشاريع احلضرية، ومعرفة أهم حمطاا

ميكن حصر املشاريع املدينية إىل نوعني؛ أحدمها متليه املصلحة العامة، واآلخر : إنشاء املشاريع – 1
ويف بعض احلاالت يكون املشروع مبادرة شخصية من موظف . ميليه الوازع الديين احملض على احلاكم

قائد (ومن أمثلة ذلك ما جنده من قيام الدولتلي . م، مث تكون التكاليف الالحقة على حسابه اخلاصسا
  4.بإعداد مصلى، بعد أن اشترى قطعة أرض من بيت املال) املليشيا

وكان . يعتقد أن متويل املشاريع كان يتم عن طريق بيت املال: متويل املشاريع وحترير املواقع – 2
يف متويل األشغال ) بيت املاجلي(، ينسق مع )قاضي بيت املال(ض خاص ا، يدعى هلذه املؤسسة قا

  .العمومية، لكن التقديرات املالية لتلك املشاريع فكانت تتم، فيما يبدو، مع أهل اخلربة املكلفني باإلجناز
  5.أن املبلغ الذي صرفه الباشا لبناء أسوار املدينة يضاهي كنوز قارون) ديفوكس(وقد ذكر 

وعلى الرغم من إشراف القاضي على بيت املال، فإن ذلك مل يضمن استعماال عقالنيا ملوارده؛ ألن 
  6.هذا املوظف ال ميكنه مقاومة ضغوط الباشا، من جهة، وتسهل رشوته من جهة أخرى

وميول األفراد أيضا املشاريع العامة يف صفيت وقف أو هبة، وهو بذلك، من الناحية الفقهية 
  .ة امتداد حلق امللكية والتصرف يف املال اخلاصوالقانوني

ونظرا ألن اهلدف من هذه املشاريع تعبدي حمض، فإنه ميكن أو فكر ختطيطي لالستجابة 
وهذا أيضا ما يدفعنا إىل تفكري أعمق فيما كانت تقوم به األوقاف من فسح . الحتياجات اتمع املدين

                                                 
1  DARMON, Origine et Constitution de la Communauté Israélite de Tlemcen, Rev. Afr, T 14, 

1870, p. 380. 
2 Saadaddine Ben CHENEB, Un acte de Vente Dressé à Alger en 1648, Rev. Afr., T 89, 1945, 

pp.287-290. 
3  DEVOULX, Les Edifices Religieux..., Rev. Afr., T 7, 1863, p 189. 

التصديق القضائي على املشاريع، وال على التصميم والتنفيذ، وال على الطراز املعماري، وال عن : مل نتحدث هنا عن  4
  .إجناز املشاريع

5  A. DEVOULX, El Djezair, Rev. Afr., T 20, 1876, pp. 345-348. 
6  Venture De PARADIS, Alger au XVIIIème Siècle, Rev. Afr, T 41, 1897, p. 107. 
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ولسنا ندري إن كانت هناك توجيهات ألهل . وتنميتهااال إلسهامات السكان يف إدارة مدينتهم 
اإلحسان لوقف أمواهلم حسب املصاحل العامة اآلنية، أم تبقى رهينة االجتهاد الشخصي يف اكتشاف أبواب 

احلاج (ومن أمثلة هذه املشاريع تلك املدرسة القرآنية اليت أنشأها . اخلري، ومعرفة األولوية يف مصلحة األمة
الة (يف ) ديفوكس(وقد ترجم وثيقة وقفه هذا، وعلق عليها ). م1696 – 1685) (بالكباشي
  .1)األفريقية

أما متويل مشاريع أهل الذمة فقد كانت على نفقات أفراد تلك الطوائف الدينية، وأحيانا متوهلا 
قد نصب و. ويف ميثاق مستشفيات اجلزائر مثال على ذلك. سفارات البلدان النصرانية اليت ينتمون إليها

مسؤوال على ) م1551(عام  (Joseph QUERALT)) جوزيف كريال(القسيس ) احلاج شعبان باشا(
مجيع الضرائب الواردة عن السفن األوربية؛ حيث تقدم كل سفينة أربع وحدات نقدية ملستشفى النصارى 

) بربروجي(أما عن بناء املستشفيات األخرى اخلمس فقد ذكر . يف مدينة اجلزائر العاصمة
(BERBRUGGER)  بدرو غاريدو(أن فضل املبادرة يعود إىل ((Pedro GARRIDO)  الذي أنفق، فيما

  2.يبدو، فديته اليت قدمها له امللك، لبناء تلك املستشفيات، وآثرها على حترير نفسه
يوقف نظام األحباس عقارات استثمارية على املشاريع اجلديدة بعد : إدارة املشاريع وصيانتها – 3

  .ازها مباشرة لتصرف واردات هذه األحباس على أعمال اإلدارة والصيانةإجن
ويف بعض احلاالت جند منشآت عامة متلك سلسلة من األوقاف اليت يستند بعضها إىل بعض؛ ففي 

أي قائد الفرسان، قد ) آغا الصباحيية(جند أن ) م1795/ هـ1209(عقد أصدره القاضي احلنفي عام 
وق الفراغية اليت هي سوق خاصة حبرفيي تذويب وسبك الذهب، لصاحل قناة املاء وقف دكانا ميلكه يف س

وقد اشترط الواقف أن تصرف مداخيل هذا . الداخلة إىل امليضأة العامة اليت بناها ملدرسة القاضي املالكي
  3.الدكان لصيانة تلك القناة، ولتغطية كل املصاريف اليت تقتضيها

  

  

  :التوسع الفضائي الحضري - 5-7

  .دنا يف هذا اإلطار ما تعلق باملرحلة العثمانية، عن مدينة اجلزائروج
القصبة (، وهي ما مسي فيما بعد بـ)جزائر بين مزغنة(قبل وصول العثمانيني كانت املدينة تسمى 

حيث كانت ال متثل من املساحة سوى ربع مدينة اجلزائر العثمانية؛ ففهي اجلهة الشمالية الغربية ) القدمية
) 80(ولعل اخلط الطوبوغرايف رقم . الذي هو أقدم مسجد يف املدينة) سيدي رمضان(ها مسجد كان حيد

أما من اجلهة السفلية فيمكننا االعتماد . 4الذي يصادف هذا املوقع هو أدق حد من اجلهة العلوية للمدينة

                                                 
1  A. DEVOULX, Les Edifices Religieux…, Rev. Afr., T 12, p. 278. 
2  A. BERBRUGGER, la Charte des Hôpitaux Chrétiens à Alger, Rev. Afr., T 8, 1864, pp. 135-

139. 
3  A. DEVOULX, Les Edifices Religieux…, Rev. Afr., T 8, 1864, p. 41. 
4  A. DEVOULX, Al Djezair, Rev. Afr., T 20, 1876, p. 71. 
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خري (زمن  ، حيث يذكر أنه يف)كجاوة(يف وصفه ملسجد ) احلاج عصمان(عن ) يفوكس(على ما يرويه 
وقد كانت فيه أطالل البناءات القدمية، ومراع . كان ذلك املوضع املسطح مهجورا منذ قرون) الدين
، مث إىل )كجاوة(مبعىن مرعى املاعز، الذي حرف فيما بعد إىل ) كجي أوه(وملا استقر األتراك مسوه . للماعز

دود السفلى للمدينة القدمية يف العهد ومن هنا نستنتج أن موقع املسجد قد يكون ميثل احل. 1)كتشاوة(
هو احلد السفلي للمدينة، ) باب الواد(و ) باب عزون(وميكن أيضا أن ميثل خط السري الرابط بني . العثماين

على أنه فاصل بني السهل واجلبل؛ ألن مدينة اجلزائر قد أسسها الرببر على املرتفعات، وفق عادام، كي 
و ) القصبة القدمية(هة اجلنوبية الغربية فإا كانت خالية من العمران فيما بني أما من اجل. تطل على البحر

وقد . 2متر) 400(املسافة بينهما بأربعمائة ) ديفوكس(وقد قدر . اليت بناها العثمانيون) القلعة اجلديدة(
ران تواريخ ومما يؤكد خلو هذه اجلهة من العم. 3كانت بذلك املوضع مساحات واسعة لطبخ الطني وجتفيفه

، )م1534(عام ) مسجد القائد صفر(؛ فقد بين )القصبة العليا(تأسيس بعض املساجد والبناءات يف 
عام ) سويقة عمور(، و)م1590(عام ) جامع البالط(، و )م1543(عام ) مسجد سيدي حممد الشريف(و
، مث )م1678(عام ) مسجد ابن فارس(، مث )م1647(عام ) مسجد رمضان بن شقرون(، مث )م1621(

، الذي يبدو أنه قد بنته اجلالية املوريسكية )ميزو مورطو(، مث مسجد )م1678(عام ) ابن فارس(مسجد 
  ).م1614(و ) م1609(وذلك بعد إخراجها النهائي من بالدها بني عامي  4)1686(األندلسية، عام 

ومتكنت املدينة بذلك  .وكانت أول مهمة تنتظر العثمانيني هي حتصني املدينة ضد اهلجمات املتوقعة
ومتكنت املدينة بذلك من الدفاع عن نفسها ضد احلمالت . من الدفاع، عن نفسها ضد اهلجمات املتوقعة

، حسب ]اليت أثارا السياسة العثمانية، واليت ألبت برتعتها العدوانية والتوسعية كل العامل ضدها[املتعددة 
  .5)ديفوكس(زعم 

يون ليست هي اليت كانت حتيط باملدينة قبال؛ فبناء األسوار كان قد سبق واألسوار اليت بناها العثمان
  .أي توسع عمراين

مل تعرف إال بعد وصول ) القصبة القدمية(من عقود احملكمة أن تسميه ) ديفوكس(وقد استنتج 
  6.العثمانيني بزمن طويل، وهي حسب رأيه مركز السلطة يف مدينة اجلزائر قبل أن تصبح عثمانية

سابق ) هايدو(على الرغم من أن ) ديفوكس(كشفت خطأ استنتاجات ) هايدو(كتابات لكن 
أشاد مبجهود العسكر وأعماهلم العظيمة يف ) السلطان(هو أن ) هايدو(؛ ودليل )ديفوكس زمانيا(على 

 ويقصد بذلك تلك األسوار. حتصني املدينة، حني تعرض لضرورة هدم البنايات احمليطة باألسوار من اخلارج
  7) م 1574-1572) (عرب أمحد(بكوا يف أحسن حال يف عهد ) هايدو(واخلنادق اليت وصفها 

                                                 
1 A. DEVOULX,  Idem, p. 72 
2  A. DEVOULX, Idem, 72-73. 
3  A. DEVOULX, Idem, p71-74. 
4  A. DEVOULX, Les Edifices…, Rev. Afr., T 13, 1869, p. 28, 125, 200. Et : Rev. Afr., T 14, 

1870, p. 183, 186, 280. 
5 A. DEVOULX, Al Djezair, Rev. Afr., T 20, 1876, p. 71. 
6 A. DEVOULX, Ibidem, p.72. 
7 D.HAEDO, Topographie et Histoire d’Alger, Rev. Afr., T 14,1870, p. 424. 
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) عرب أمحد(ويف إحدى اللوحات احلائطية املوجودة يف املتحف اجلزائري، اليت تعود إىل زمن 
جبزائر الغرب، أي ) السلطان األعظم(حني انتهى من التحصينات؛ يذكر فيها أن ) م1572-1574(

ولسنا ندري هنا إن كان هذا جمرد .1؛ قد عمر بفضل عدله ربع األرض اخلالية)أمحد باشا(اجلزائر، مدينة 
  .مدح أم يقصد به مدينة اجلزائر

وإذا جئنا إىل القصبة العليا أو اجلبل مبدينة اجلزائر فإننا جند ناحيتها الشمالية تقع يف أعلى حدود 
ويبدو هذا . قع هو أهم سبب لتأخر تعمري هذه اجلهة من املدينةولعل االحندار الشديد للمو. القصبة القدمية

ويف . التأخر جليا يف رسومات البحارة والعسكريني الغربيني اليت أخذت للمدينة يف أوائل العهد العثماين
من جمموع األحباس األندلسية، لكن ) %18.75(هذه اجلهة تقل األحباس األندلسية، إذ ال تضم سوى 

  2).مسجد الشاطيب(األندلسية واضح ا، ومن أهم معاملهم فيها وجود اجلالية 
  

  

  :دور الوقف في اإلدارة الحضرية - 5-8

ميكن إدراك ااالت احلصرية اليت ترتبط باألحباس منذ الوهلة األوىل، فاملرافق واخلدمات 
  .العمومية، مثل املاء والطرقات والتعليم، كانت تتوقف يف أغلبها على مؤسسات األحباس

عن اإلدارة الفرنسية حني استولت على ) الة األفريقية(يف ) أومريا(يبني لنا تلك العالقة ما ذكره و
مدينة اجلزائر، حيث يقول إن السلطات الفرنسية، مثلها كمثل الداي يف السابق، مل تكن تأبه مبصاريف 

حساب اخلزينة العامة وإمنا تدفع  أماكن العبادات واخلدمات العامة، ويقول إن التكاليف املالية مل تكن على
  3.من مداخيل األحباس عن طريق الوكالء املخصصني لذلك

حانوت العطر الواقع بالقرب ) مصطفى باشا(؛ حبس 4)هايدو(حادثة نقلها : ومن أمثلته احلضرية
، ابتداء على نفسه، مث على عقبه، مث على ساقيه ماء تدخل املدينة، وذلك سنة )كتشاوة(من مسجد 

... الرجوع عن قرار احلبس، واسترجاع احلانوت إىل أمالكه) الباشا(، مث أراد )م1799/ هـ  1214(
  .أي مسئول مصلحة املياه) قائد العيون(فنازعه يف ذلك 

، 5وعند عرض القضية على القاضي، حكم بصحة احلبس، وعدم إمكانية التراجع عن احلبس
  6).أيب يوسف(معتمدا يف ذلك على فتوى 

                                                 
1 A. DEVOULX, El Djezair…, Rev. Afr., T 16, 1872, p. 348. 
2 A. DEVOULX, Les Edifices…, Rev. Afr., T 14, 1870, p. 175. 
3 J. F. AUMERAT, La propriété Urbaine à Alger, Rev. Afr., T. 42, 1898, p. 173. 
4  F. D. HAEDO, De la Captivité à Alger, Rev. Afr., N° 39, 1895, p. 275. 

برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، اإلسعاف يف إحكام األوقاف، بريوت، : لالطالع على الفتوى انظر 5
، )31/209(، وبذلك أفىت ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 7585هـ، ص 1401 –م 1981دار الرائد العريب، 

  .42وخمتصر الفتاوى املصرية، ص 
  .حنيفةأبو يوسف القاضي، تلميذ أيب   6
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ض األحيان يكون اهلدف من الوقف هو النفع الشخصي ال اخلريي؛ وذلك أن السكان يف بع
احملليني يلجأون إىل ذلك اتقاء لظلم احلكام؛ فعلى الرغم من عدم جواز حبس املالك عقاره على نفسه عند 

أمالكهم من املالكية، فإن كثريا ما يلجأ هؤالء السكان املالكية إىل الفتوى احلنيفة حىت يتمكنوا من حفظ 
أو ) أوقاف احلرمني(على أن تصري إىل مؤسسة  اغتصاا من موظفي الدولة أو احلكام، وتأمينها لألحفاد

وهكذا يصري اهلدف اخلريي العام هو آخر شيء حمتمل، ولكن قد . بعد انقطاع الساللة) املسجد األعظم(
  .ال حيدث بتاتا إذا استمر النسل أو تكاثر

  

  
    :يةقسنطينة؛ حالة حضر - 5-9

مدينة قسنطينة كعينة ومنوذج من اتمع اجلزائري نالت حظا وافرا من الدراسات الفرنسية 
  .وتوابعها، يف الة األفريقية، وخارجها، على أيدي كتاب هذه الة، وعلى أيدي غريهم من زمالئهم

ون الفرنسيون ومن هنا اهتم الباحث. 1سريتا مدينة آهلة بالسكان، منذ القدم، وهلا تاريخ عريق
السابق ( 3، واإلنسان البدئي2وأتباعهم بدراسة أشكال احلياة األوىل فيها، مستعينني بعلم املستحاثات

  .5فيها، وبآثار ما قبل التاريخ 4)لآلدميني
، ومقابرها 7، وما يتبع ذلك من أنواع اخلدمات العامة كتصريف املياه6ودرسوا فيها بداية العمران

  . ، ملعرفة أحوال السكان9القبور، وكتابات 8ومقابرها الكبرية
قوية منذ ق ) punique) (بونيقية(وأصابتها تأثريات ). Masaesyles) (املازيسيل(حكمها امللوك 

ومن هذه اآلثار؛ املسالت . فيها 10ولذلك درس الباحثون األوربيون اآلثار البونيقية. ق م على األقل 3
  . 2البونيقية احلديثة، والكتابات 1، والكتابات البونيقية11التذكارية

                                                 
1 Mercier (E.), Histoire de Constantine. (Constantine, 1903, in-8°, vi-730 p.).  
2 Joleaud (J.), Notice géologique et paléontologique sur la grotte des Pigeons (Constantine), 

RSAC, 50, 1916, pl., p. 25-35.  
  .تب اللحن؛ خطأ لغوي، حسبما ورد يف ك)البدائي(لفظ  3

4 Solignac (M.). - Notice sur un fragment d'occipital humain provenant des fouilles de la grotte 
des Pigeons (Constantine), RSAC, 50, 1916, pl., p. 49-56.  

5 Gsell, Découverte d'objets préhistoriques à Tébessa; d'un grand mausolée romain à 
Cirta; d'une inscription romaine à 20 kilomètres de Constantine, de plusieurs 
inscriptions romaines, BCTH, 1914, p. CLV-CLIX.  

6 Mercier (G.), A propos des origines de Constantine, RSAC, 51, 1917-8, p. 27-37. Joleaud (J.), 
Les origines de la ville de Constantine, Bull. Soc. Géog. Alger et Af. du Nord, t. 23, 1918, 
p.1-17.  

7 Thépenier (E), Le grand aqueduc de Cirta, RSAC, 1916, p. 99-122, 2 pl. Gsell, BCTH, 1917, p. 
333, n° 52 (inscription de Julius Cestinus, ami du Cirtéen Fronton et d'Aulu Gelle ?).  

8 Bosco, Cirta..., BCTH, 1920, p. CLXXXII, nécropole.   
9 Bosco, Cirta..., Revue tunisienne, n. s., n° 2, p. 86 à 92. Inscription funéraire, vers 1929. Bosco, 

Cirta…, BCTH, 1918, p. CLXV-CLXIX (12 inscr. funéraires).  
10 Thépenier (E.), Notice sur quelques fragments puniques et romains, RSAC, 1914, p. 193-205. 
11 Bosco (J.), .., BCTH, 1912, p. CCLXXII (stèle punique à El Hofra). Thépenier (E.), La stèle 

punique de Bellevue (Constantine), RSAC, 1912, p. 231-236, pl.  
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  ،4، والكتابات3وبناء على ذلك حبثوا عن اآلثار الفينيقية يف قسنطينة، ومنه؛ املقابر الفينيقية الكبرية
، ومستعمرة لروما يف الوقت )سريتا(وبعد االحتالل الروماين صارت قسنطينة عاصمة كونفيدرالية 

ولذلك درس ). Constantina) (نستونتيناكو(وبعد هذه املرحلة حازت أمهية أكرب حتت اسم . ذاته
، واملقابر 6، وكتابات النواويس عليها5الباحثون االحتالليون اآلثار الرومانية فيها؛ ومن هذه اآلثار؛ القبور

  . 9، والكتابات العامة8، واإلهداءات املنقوشة7الرومانية
يوليوس (، و)Lollius( 11)لوليوس(، و10)Praecilius) (بريسيليوس(من أعالم قسنطينة؛ 

، فضال عن متثال 13، وآخرون جمهولون)Iulius Geminius Marcianus( 12)جيمينيوس مرسيانوس
  . ا) Constantin( 14)قسطنطني(اإلمرباطور 

ويف هذه املدينة اليت يقصدها كثري من الناس من كل حدب وصوب عرفت كثري من الديانات 
) إله النور وحامي احلقيقة عند الفُرس( 16)ميثرا(ادة ، وعب)Isis( 15)إيزيس(واملعتقدات، منها عبادة 

                                                                                                                                                    
1 Vassel, Bull. Acad. Hippone, 34, 1913-1921, p..... inscription punique.  Chabot (J.), Sur deux 

inscriptions puniques et une inscription latine d'Algérie, CRAI, 1916, p. 242-250, fig. 1 
inscr. punique d’El Hofra (Constantine), p. 242-246.  

2 Vassel (E.), Sur l'inscription néo-punique du Koudiat Aty, Bull. Acad. Hippone, 1914-1921, n° 
34, p. 105-109.  

3 Bosco, Cirta..., RSAC, LIII, 1921-2, p. 209-…, Nécropole "phénicienne".  
4 Bosco (J.), A propos d'une inscription phénicienne du Coudiat-Aty (Constantine) et sur une 

inscription arabe de Constantine, Bull. Acad. Hippone, 32, 1912-3, p. 211-218.  
5 Thépenier (E.), Découverte d'un tombeau romain dans la rue Saint-Antoine (à Constantine), 

RSAC, 1911, p. 405-406.  
6 Bosco, BCTH, 1914, p. 146-147 (2 funéraires).  
7 Thépenier (E.), La nécropole romaine de la route de Philippeville à Constantine, RSAC, 1910, 

p.115-118.  
8 Bosco (J.). Au sujet d'un fragment de dédicace romaine des plâtrières et d'une gravure rupestre 

antique de Mansourah (Constantine), Bull. Acad. Hippone, 32, 1912-3, fig., p. 171-177.  
9 Toutain, Inscription romaine découverte à Constantine, BCTH, 1918, fig., p. CLXIV-

CLXX. Zeiller (J.), Inscriptions romaines à Constantine, BSNAF, 1924, p. 182-185.  
10 Héron de Villefosse (A.), Rapport sur une note de M. Chabassière relative au tombeau de 

Praecilius à Constantine, BCTH, 1901, p. CCXXXV-CCXXXVI. Chabassière, Note sur le 
tombeau de Praecilius à Constantine, BCTH, 1902, p. 174-176, fig.  

11 Cabon, Visite au tombeau de Lollius, RSAC, 1914, p. 193-205.  
12 Bosco (J), Notice sur un nouveau fragment d'inscription grecque de Iulius Geminius Marcianus, 

trouvé à Constantine, RSAC, 1914, p. 277-280, fig.  
13 Hinglais, Statuette de bronze découverte dans les alentours de Constantine, BCTH, 1908, p. 

CCXVII. Gsell, Tête sculptée à même le rocher dans la nécropole de Mançoura 
(Constantine), BCTH, 1924, p. XXXVII-XXXVIII (caveau d'époque romaine).  

14 Maguelonne (J.), Une statue de l'empereur Constantin à Constantine, RSAC, 1917-1918, p. 209-
224.  

15 Grenier (A.), Deux inscriptions métriques d'Afrique, MEFR, 25, 1905, p. 63-79 (épitaphe 
d'un prêtre d'Isis à Constantine; distique funéraire de Tébessa).  

16 Levi (E.), Note sur le mithriacisme à Cirta, RSAC, 1911, p. 265-271.  
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)mithriacisme( وعبادة األجرام السماوية ،)( 1)تانيت كاليستيسTanit Calestis(2، واألطالل النصرانية 
  . 4، إىل أن جاءها الفتح اإلسالمي3وفسيفسائها 2النصرانية

، 8، والسامية7، والرومانية6، ومنها الكتابات العربية5تتبع اآلثاريون كل كتابة عثروا عليها فيها
، والكتابات النابعة عن لغات صغرية 12)الليبية(، واللوبية 11، والالتينية10، والفينيقية9، والعربية8والسامية

  . 14، وكتابات جمهولة اللغة13التمثيل يف التاريخ
15ودرسوا أوانيها القدمية

  . 17، ومنها؛ األواين القبائلية16وفصلوا يف نسبة األواين إىل صانعيها .
، والرسوم الباقية على 1، وباملباين القدمية وفنوا، وبالنقوش18وا باملعامل التارخيية فيهاواهتم

  . 2الصخر

                                                 
1 Bosco (J.) Le temple de Tanit Calestis de Cirta. Les monuments épigraphiques, RSAC, 1923-4, p. 

p. 283-335, 3 pl. Bosco (J), Cirta..., RSAC, 1923-4, p. 285, stèle à Tanit. Inscriptions 
puniques, dédicace d'un temple à Caelestis datable de 364-367). Bosco (J.), Cirta..., BCTH, 
1924-5, p. 288-304 (dédicace d'un temple à Caelestis datable de 364-367).  

2 Bosco (J), Notes archéologiques. Vestiges chrétiens de Cirta, Bull. acad. Hippone, 1925-1930, n° 
36, p. 69-79.  

3 Monceaux, Mosaïque chrétienne des environs de Constantine, BCTH, 1907, p. CCXLII, CCLXII.  
CCLXII.  

4 Maîtrot de la Motte-Capron (A;), La prise de Constantine par les Arabes d'Orient en l'an 654, 
RSAC, 1927, p. 219-235.  

5 Leschi, Inscriptions, substructions découvertes à Constantine, pl., BCTH, 1934-1935, p. 394-
400. Hinglais, Inscriptions récemment découvertes à Constantine, BCTH, 1905, p. CXCIV-
CXCVI, CXCIX-CC. Gsell (S.), Inscriptions de Taoura et de Constantine, BCTH, 1908, p. 
CCXLI-CCXLII. Bosco, BCTH, 1911, p. 145-153 (29 inscr.).  

6 Houdas, Inscriptions arabes recueillies à Constantine, Sousse et Mahdia, BCTH, 1909, p. CCX, 
CCXLIII.  

7 Bosco, Inscriptions romaines de Constantine, BCTH, 1910, p. CCXXVI. Carcopino (J.), Deux 
inscriptions [romaines] du département de Constantine récemment publiées, BCTH, 
1914, pl., p. 561-570.  

8 Bosco (J.), Notice sur trois inscriptions tumulaires sémitiques inédites de Constantine, RSAC, 
1911, p. 265-271.  

9 Bosco (J), Inscriptions antiques inédites. Notice sur deux inscriptions funéraires hébraïques et sur 
une stèle votive d'El Hofra, RSAC, 1912, p. 237-248, pl.  

10 Bosco (J), A propos d'une inscription phénicienne du Coudiat Aty et sur une inscription arabe de 
Constantine, Bull. Acad. Hippone, 1912-1913, n° 32, p. 211-218.  

11 Bosco (J.), Note sur de nouvelles inscriptions latines des environs de Constantine et sur une 
inscription arabe découverte à Constantine, RSAC, 49, 1915, pl., f ig., p. 201 -232.  

12 Solignac (M.), Notices sur une inscription libyque, RSAC, 1915, p. 181-183, pl.  
13 Bosco (J), Notice sur un fragment d'inscription découvert à Constantine d'un Pactumeius Fronto, 

RSAC, 1915, p. 97-114, pl.  
14 Bosco (J.), Inscriptions inédites de Constantine et des environs, BCTH, 1911, p. 145-156.(29 

inscr). Bosco (J), Inscriptions inédites de Constantine et de ses environs, RSAC, 1912, p. 
253-259, 3 pl. fig. Bosco (J.), Nouvelles inscriptions de Constantine et de la région, BCTH, 
1912, p. 138-141. Bosco (J.), Nouvelles inscriptions de Constantine et de la région, BCTH, 
1912, p. 499-506. (Funéraires). Cagnat (R.), Inscriptions grecque trouvée à Constantine, 
CRAI, 1914, p. 582-585. Toutain (J.), Nouvelles inscriptions de Constantine et de la 
région recueillies par M. J. Bosco, BCTH, 1914, fig., p. 146-151.  

15 Saladin (H.), Note sur un vase de verre bleu trouvé à Constantine, BCTH, 1904, p. 339, fig.  
16 Marçais (G.), Notice sur les poteries trouvées à Constantine dans la grotte des Pigeons, RSAC, 

1916, p. 37-47, fig.  
17 Marçais (G), Notice sur deux vase kabyles trouvés à Constantine, RSAC, 1914, p. 175-183, fig.  
18 Ballu, Découverte de monuments dans la région de Constantine, BCTH, 1912, p. CCVIII.  
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  .4، وباب الريح3ومن األماكن اليت وجدوا فيها لُقيات تارخيية ومعامل مهمة؛ مغارة احلَمام

مسألة امللكية يف رسم أمالك األوقاف بقسنطينة، فإن " الة األفريقية"وعلى الرغم من مسامهة 
 . العقارية ا، يف املرحلة االحتاللية، تبقى معقدة إىل حد الساعة

إذا أتينا إىل مدينة قسنطينة كنموذج حضري يف الة األفريقية وجدنا ا مساجد وزوايا تعليمية و
  :ومدارس، كاآليت

سساا الدينية مقاطعة قسنطينة ومؤ"حبثا عن  1868عام ) فريو(كتب املترجم الشفوي العسكري 
فأحصى من خالل الوثائق مثانية ومثانني مسجدا وزاوية، خربت سبعة مساجد منها، وحول أحدها " القدمية

، كلها يف املدينة )13(، أما الزوايا فهي )75(إىل كنيسة، وآخر إىل مستشفى مدين، وجمموع املساجد هو 
  :كاآليت ،وحدها

  
  والزوايا واملدارس يف مدينة قسنطينة حيصر عدد وأمساء املساجد): 9- 5(اجلدول 

  
  مسجد سيدي أمحد زروق  41  املسجد الكبري يف القصبة؛ خرب  1
املسجد الكبري يف البطحة؛ حول إىل الديانة   2

  ).! ؟(اإلسالمية 

  مسجد سيدي بورغدة  42

املسجد الكبري يف رحبة الصوف؛ حول إىل   3
  .مستشفى مدين

  مسجد سيدي الشاذيل  43

  مسجد سيدي حممد الزواق  44  ]آنذاك[ق الغزل؛ كنيسة حاليا مسجد سو  4
مسجد سيدي الكتاين؛ أحلقت به مدرسة   5

  ]عربية إسالمية[

  مسجد سيدي حممد النجار  45

  مسجد سيدي الدرار  46  مسجد سيدي مفرج؛ خرب  6
  مسجد سيدي عبد املالك  47  .مسجد سيدي علي خملوف؛ خرب  7
  مسجد سيدي قرانية  48  .قصبة، خربمسجد سيدي عبد القادر، بال  8
  مسجد سيدي عج  49  .مسجد سيدي أمحد بن عال الناس؛ خرب  9
  مسجد سيدي خليل  50  .مسجد سيدي الوارد؛ خرب  10

                                                                                                                                                    
1 Carcopino (J.), Note sur un fragment épigraphique récemment découvert à Constantine, CRAI, 

1914, p. 32-36.  
2 Carcopino (J), Sur un fragment épigraphique récemment découvert à Constantine par J. Bosco, 

CRAI, 1924, p. 32-36.  
3 Debruge (A.), La grotte des Pigeons à Constantine, RSAC, 49, 1915, p. 179-180. Debruge 

(A.), La grotte des Pigeons à Constantine, RSAC, 1916, p. 9-23. Joleaud (J), Notice sur la 
grotte des Pigeons à Constantine, RSAC, 1916, p. 25-35, pl.  

4 Jacquot (L.), La Porte du Vent à Constantine et son accès, RSAC, 1916, p. 91-94.  
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  مسجد سيدي عبد اهللا الشريف  51  مسجد سيدي الربيع؛ خرب  11
  مسجد سيدي حيدان  52  .مسجد سيدي راشد  12
  مسجد سيدي حسونة  53  مسجد سيدي إبراهيم الراشدي  13
  مسجد سيدي اجلوار  54  .سيدي األربعني شريفا  14
  مسجد سيدي البيازري  55  مسجد سيدي صفر  15
  مسجد سيدي األندلسي  56  مسجد سيدي يومن  16
  مسجد سيدي الدهان  57  مسجد سيدي فليو الصغري   17
  مسجد سيدي الرماح  58  مسجد سيدي األبيض  18
  سيدي اجلليس مسجد  59  مسجد سيدي فران  19
  مسجد سيدي السبعني  60  مسجد سيدي منديل  20
  مسجد سيدي ميمون  61  مسجد سيدي عمر الوزان  21
  مسجد سيدي قيس  62  مسجد سيدي عبد اهللا بومعزة  22
  مسجد سيدي بوشداد  63  مسجد سيدي عفان  23
بل : قلت[مسجد سيدي بوعنابة، القصبة   24

  ]السويقة

  مسجد سيدي مغرب  64

  مسجد سيدي حجام  65  جد سيدي اجلواري الكبريمس  25
  مسجد سيدي عبد اهلادي  66  مسجد سيدي الشقفة  26
  مسجد سيدي الزواغي  67  مسجد سيدي بوعنابة يف باب اجلابية  27
  مسجد سيدي حممد بن ميمون  68  مسجد سيدي علي القفصي  28
  مسجد سيدي عبد الرمحن القروي  69  مسجد سيدي حيي الفسيلي  29
  مسجد سيدي الفوال  70  مسجد سيدي عبد الرمحن املناطقي  30
  مسجد سيدي الغماري  71  مسجد سيدي خزر  31
  مسجد سيدي فليو الكبري  72  مسجد سيدي عبد املومن  32
  مسجد سيدي مسلم  73  مسجد سيدي كرنوش  33
  مسجد سيدي يامسني  74  مسجد سيدي علي التلمساين  34
  سيدي األخضر مسجد  75  حفصة] السيدة[مسجد   35
  مسجد سيدي فتح اهللا  37  مسجد سيدي نعاش  36
  مسجد سيدي الطنجي  39  مسجد سيدي قنيش  38
  /  مسجد سيدي حممد الشريف  40

  الزوايا
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  زاوية أوالد بن جلول  2  زاوية اخلرازين، آلل ابن الفقون  1
  زاوية السواري، ألوالد بن جلول  4  زاوية اخلراشفني ألوالد بن جلول  3
  زاوية الرقاقني  6  اوية سيدي علي التلمساينز  5
  زاوية أوالد بن باديس  8  زاوية باب الواد  7
  زاوية النجارين  10  زاوية سوق اخلرق  9
  زاوية ابن الغرييب  12  زاوية ابن الواعر  11
  /  زاوية رضوان  13

  مساجد خارج سور املدينة
  أوساري جامع سيدي علي  2  )كودية عايت(جامع سيدي علي الشريف   1
  )كودية عايت(جامع سيدي سعد اهللا   4  )كودية عايت(جامع سيدي فرج   3
  /  )كودية عايت(جامع سيدي السعيد وصفراوي   5

  مدارس خارج سور املدينة
  مدرسة سيدي هيلوف  2  مدرسة سيدي بومسيبة  1

L. Féraud, Province de Constantine: les anciens établissements religieux de Constantine, in 
Rev. Afr., Vol 12, N°68, Mars 1868. 

    

وعلى الرغم مما ذكر بشأن املدارس التعليمية يف الة األفريقية إال أا تعرضت ملسخ شديد على   
   . أيدي احملتلني

  .ومل تتطرق الة األفريقية لكثري من املوضوعات األخرى عن قسنطينة  

  

  

  :الحياة الريفية -5-10

  .بعدة صفات، وأحصينا منها مناطق تسعا )الة األفريقية(مناطق جزائرية يف جاء ذكر 

  يوضح ورود أمساء مناطق جزائرية يف عناوين الة األفريقية): 2- 10-5(اجلدول رقم 

  اسم املنطقة اجلزائرية  بالعربية  ت %  اسم املنطقة وفق وروده يف العنوان
1 Kabylie  1,09 40 منطقة القبائل  
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2 Mitidja  0,49 18 املتيجة  
3 Sahara  0,24 9 الصحراء  
4 Maurétanie Césarienne  0,19 7 موريتانيا القيصرية  
5 Berbérie  0,16 6 منطقة الرببر  
6 Beylik de Titeri  0,13 5 بايلك التيطري  
7 Numidie  0,10 4 نوميديا  
8  Sebaou en Kabylie 0,10 4 ائلواد سباعو يف منطقة القب  
9 Le Mzab  0,05 2 وادي ميزاب  

 2,60 95  ∑  

وقد . ، من خالل ذكرها للمناطق الريفية)الة األفريقية(يف  وجند وصفا قليال جدا للحياة الريفية
حاولنا أن جنتهد يف استخراج هذا الوصف، ولو من خالل املوضوعات غري املباشرة للوصول إىل مجع 

  .ريفية يف اتمع املذكورصورة، ولو باهتة عن احلياة ال

  . 2أخرى) 6(، فضال عن 1مرة) 40(منطقة القبائل اليت ذكرت 

  . 3مرة) 18(واملتيجة اليت ذكرت 

  . 1مرات) 9(والصحراء اليت ذكرت 

                                                 
1 Rev. Afr., 1858, T2, n°11, p.372. Rev. Afr., 1859, T3, n°17, p.327. Rev. Afr., 1860, T4, n°24, 

p.426. Rev. Afr., 1861, T5, n°25, p.41 ; n°27, p.184 . Rev. Afr., 1862, T6, n°31, p.62 ; n°34, 
p.272 ; n°36, p.429 . Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, p.67. Rev. Afr., 1868, T12, n°71, p,378. 
Rev. Afr., 1869, T13, n°74, p.151. Rev. Afr., 1870, T14, n°82, p,349. Rev. Afr., 1873, T17, 
n°98, p.132 ; n°99, p.198. Rev. Afr., 1876, T20, n°115, p.42 ; n°116, p.81 ; n°117, p.193. 
Rev. Afr., 1885, T29, n°173, p.321. Rev. Afr., 1895, T39, n°219, p.315. Rev. Afr., 1898, 
T42, n°231, p.310. Rev. Afr., 1899, T43, n°232, p.41 ; n°233, p.204, n°235, p.321. Rev. 
Afr., 1900, T44, n°236, p.79 ; n°237, p.135 ; nos238-239, p.193. Rev. Afr., 1901, T45, 
n°240, p.14 ; n°241, p.155 ; n°243, p.322. Rev. Afr., 1902, T46, nos244-245, p.41 ; nos246-
247, p.213. Rev. Afr., 1903, T47, n°248, p.61 ; n°249, p.195 ; n°250, p.209. Rev. Afr., 
1904, T48, nos252-253, p.92 ; nos254-255, p.264. Rev. Afr., 1923, T64, n°314, p.134. Rev. 
Afr., 1927, T68, n°332, p.213. Rev. Afr., 1937, T78, n°370, p.108. Rev. Afr., 1949, T90, 
nos416-417, p.126.  

2 Rev. Afr., 1912, T56, n°287, p.471. Rev. Afr., 1918, T59, n°294, p.97 ; n°295, p.161. Rev. Afr., 
1919, T60, nos300-301, p.466. Rev. Afr., 1930, T71, nos344-345, p.207. Rev. Afr., 1941, 
T82, nos386-387, p.40 

3 Rev. Afr., 1918, T59, n°294, p.23. Rev. Afr., 1919, T60, n°298, p.62 ; n°299, p.252. Rev. Afr., 
1920, T61, nos304-305, p.261. Rev. Afr., 1922, T63, n°311, p.306. Rev. Afr., 1923, T64, 
n°315, p.330. Rev. Afr., 1924, T65, n°319, p.294. Rev. Afr., 1927, T68, n°332, p.198 ; 
n°333, p.420. Rev. Afr., 1928, T69, n°337, p.436. Rev. Afr., 1933, T74, n°357, p.421. Rev. 
Afr., 1934, T75, n°358, p.64 ; n°359, p.218. Rev. Afr., 1936, T77, n°366, p.315. Rev. Afr., 
1937, T78, n°370, p.93. Rev. Afr., 1939, T80, n°379, p.192. Rev. Afr., 1960, T101, nos464-
465, p.229. Rev. Afr., 1961, T102, nos466-467, p.5 
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  . 2مرات) 5(وبايلك التيطري الذي ذكر 

  . 3وساحل اجلزائر العاصمة الذي ذكر مرتني

 . 4وبين راتن اليت ذكرت مرة واحدة

أوردت هذا احلساب الذي جاء ياتني احلضرية والريفية احلربط خالل اهتمام الة األفريقية بومن 
يذكر فيه مقاييس املسافات هذه، إذ وجدت فيها فائدة توضيح  (P.CINTAS)) ب سينتاس(به الباحث 

  .زائرية خاصةصورة املكان يف املسافة بني املدن اجلزائرية أساسا، ويف املسافة بينها وبني املوانئ اجل
  

   املسافة بني املدن اجلزائريةمن خالل إحصاء  يبني الوجود الريفي): 2- 10- 5(اجلدول 
  

  كم/املسافة  إىل  من  الرقم
  30  القالة  طربقة  1

  رأس روزا   2
)Cop Rosa(  

  38  عنابة

  

  30  سيدي بومروان  تاكشوت  3

  28  سكيكدة  بنيان متاع ااز  4

  45  منفذ واد زهور  القالة  5

  30  جيجل   الواد الكبري   6

  38  زيامة  جيجل  7

  20  جباية   واد املرسى  8

  34  (O. Daas)واد دعاس   جباية  9

  25  تيقزيرت  ميناء غيدون  10

  38  مرسى احلجاج  دلس   11

  15  اجلزائر العاصمة  )مانيفو(رأس   12

  45  (Castiglione) بوقرعون  ج العاصمة  13

                                                                                                                                                    
1 Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.276 ; p.295. Rev. Afr., 1859, T3, n°17, p.379. Rev. Afr., 1889, T33, 

n°192, p.1. Rev. Afr., 1890, T34, n°196, p.43. Rev. Afr., 1893, T37, n°211, p.330. Rev. 
Afr., 1906, T50, nos261-262, p.204. Rev. Afr., 1929, T70, nos340-341, p.345. Rev. Afr., 
1954, T95, nos438-439, p.41 

2 Rev. Afr., 1865, T9, n°52, p.280. Rev. Afr., 1867, T11, n°62, p113 ; n°63, p.211 ; n°64, p.289 ; 
n°65, p.357 

3 Rev. Afr., 1953, T94, nos436-437, p.369. Rev. Afr., 1954, T95, nos438-439, p.113 
4 Rev. Afr., 1861, T5, n°27, p.174 
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  25  شرشال  تيبازة  14

  15  نفذ واد الداموسم  قوراية  15

  40  منفذ واد ماسر  تنس   16

  25  منفذ الشلف  كاف قادوس  17

  13  أرزيو  مستغامن  18

  38  وهران  قمة كاناستل  19

  Cap-Figalo(  25(رأس فيغالو   األندلسيات  20

  25  بين صاف  منفذ واد غازر  21

  8  (Nemours)منور   رشغود  22

  45  )ما بعده(  واد ملوية   23

  Cop Rosa( 22(رأس روزا   القالة  24

  45  (Herbillon)تاكشوت   عنابة  25

  48  بنيان متاع ااز  هربيون  26

  35  القالة  سكيكدة  27

  15  الواد الكبري  منفذ واد زهور  28

  45  واد زهور  جيجل  29

  18  (Aokas)واد املرسى   زيامة  30

  38  جباية  زيامة  31

  Port Gueydon(  38(ميناء غيدون   واد دعاس   32

  20  دلس  تيقزيرت  33

  30  )ماتيفو(راس   مرسى احلجاج   34

  35  )قرب زرالدة(منفذ واد مازافران   ج العاصمة  35

  35  تيبازة   واد مازافران  36

  30  قوراية  شرشال  37

  38  تنس  منفذ واد الداموس  38

  30  كاف قادوس  منفذ واد ماسر  39

  25  مستغامن  منفذ الشلف  40

  38  (Pointe Canastel) قمة كاناستل  أرزيو  41

  12  (Les Andalouses)األندلسيات   وهران  42

  35  منفذ الواد غازر  رأس فيغال  43
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  Rachgoud(  12(رشغود   بين صاف  44

  40  منفذ واد ملوية  )منور(  45

Source: P.Cintas, Fouilles puniques à Tipaza, in 
RA, vol 92, N°415 Trimètre 1948, P.271-273  

    

  :ويةالصحرااة لحيا -5-11

الصـحراء  "له كتاب ) RICHARDSON) (رتشاردصن(ذكرت الة األفريقية أن العامل املؤرخ 
، مث قام جبولـة  )التوارق(عاصمة ) Ghat) (غات(قام بزيارة اكتشافية أوىل، وصل فيها إىل مدينة ". الكربى

 (OVERWEG)) أوفرويـق (أخرى أكرب منها الستكشاف الصحراء وأفريقيا، واختار له مساعدين مهـا  
 .1 (BARTH)) بارث(و

: أعد خريطـة مـن ورقـتني تشـمل    ) C. DELAROCHE) (س دوالروش(وذكرت الة أن 
ويبدو . ، وذلك بناء على أمر من وزير احلربية)الصحراء اجلزائرية(، و)منطقة  القبائل(، و)التل(، و)اجلزائر(

مت هذه اجلمعية تقريرا عن هذه اخلريطة ضمن أشـغاهلا  ، وقد قد"اجلمعية اجلغرافية باجلزائر"أنه عضو يف 
 . 2م1856السنوية اخلاصة بعام 

أصدر كتابا ) Ch. LAURENT) (شارل لوران(وذكرت الة أن مهندسا يف اهلندسة املدنية امسه 
، Notice sur le Sahara Oriental"3" "مالحظة عن الصحراء الشرقية"بباريس، حتت عنوان ) ص 72(يف 

  . 4وزين كتابه خبريطة جيولوجية. فيه وجهة نظر هيئة اآلبار االرتوازية عرض

ودرس . 5وهناك دراسات أخرى عن مناطق الصحراء وأهلها؛ فقد درس بعضهم تاريخ ورقلة
  .6"أمثال اهلقار) "باسيه(

حتركات القبائل حول منطقة جبل بوكحيل، كاتبا أمساء األماكن  (Arnaud() آرنو(يروي املترجم 
  :العربية يف ثنايا النص الفرنسي، وقد استخلصناها من النص كاآليتب

  اليت حتركت فيها القبائل املرحتلة واهلاربةيستخلص أمساء األماكن ): 1- 11-5(اجلدول رقم 
  األمساء احمللية  املنطقة  ت
  ]جبل[  جبال  1

  جالل
  ]جبل[

  تفارة
  ]جبل[

  مرقد
  ]جبال[

  أوال بن علية
  ]جبل[

  قديد
  

                                                 
1Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 73 
2 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 78. 
3 Ch. LAURENT, Notice sur le Sahara Oriental, Paris, Cuiraudet, 1857, 72 p. 
4 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P. 321 
5 ANONYME. – Notes pour servir à l’historique d’Ouargla (1885), Rev. Afr., 64, 1923, p. 381-

442. 
6 BASSET (H.). – Les proverbes de l’Ahaggar, Rev. Afr., 63, 1922, p. 489-502.  
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  ]عني[   الناقةعني  عيون  2
  زعرور

  

        

  ]واد[  وديان  3
  بن قزران

  ]واد[
  متديت

  ]واد[
  مرقد

  ]واد[
  الشعري

    

  جتمعات   4
  سكنية

  معلبة
  حماقن

 28مويلح 
  كم

  عن اجللفة

  موجبارة
  عسافية

  األربعاء
  انتيلة

  الوصيال
  بوم الليل

  زكار

قصور   5
  صحراوية

قصر بين   قصر احلريان
  زروال

  

قصر 
  عمورة

      

صبعة مقران   جبالقمم   6
  م1500

  قمة 
  الشنوفة

        سبعة روس

            حاسي مقران  آبار  7
            .بوتريفيس  طرق   8

ألا كانت قد حدثت فيها بعدة أمساء،  )الة األفريقية(جاء ذكر مناطق جزائرية خمتلفة يف وقد 
  .أحصينا منها ست مناطق. حروب ومشكالت ورحالت وهجرات

  يظهر ورود أمساء أماكن خمتلفة جزائرية يف عناوين الة األفريقية ):2- 11-5(اجلدول رقم 

  اسم املكان بالعربية %  ت  اسم املكان وفق وروده يف العنوان
1 Mers- El- Kebir  17 0,46 مرسى الكبري 
2 Cap Matifou  3 0,08 تامنتفوس 
3 Sahel d'Alger  2 0,05 ساحل اجلزائر العاصمة 
4 La Tafna  2 0,05 موقع معركة تافنة 
5 Cap Aoukas  1 0,02 رأس آوكاس 
6 Djendel  1 0,02 جندل 

 26 0,71 ∑  
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؛ مل نشأ أن نفصل فيها خمافة االبتعاد عن صورة اتمع، املناطق واملدنوهناك دراسات أخرى عن 
   .1وإن كانت جزء منه يف شيء

اجلزائري كامال من خالل ما مر؛ وهي  التراباحلياة االجتماعية عرب ميكننا أن جنمع صورة و  
  .تشمل املدن، واملناطق، واملواقع األثرية، واجلبال، واألماكن املختلفة

  يف عناوين الة األفريقية عن التراب اجلزائريورود مع ما جي: )3- 11-5(اجلدول رقم 

  %  ت  وشؤون احلياة فيه وأهله التراب اجلزائري
  14,05  513  يةواحلياة احلضر مدن اجلزائر ∑  1

  2,60  95  احلياة االجتماعيةو مناطق اجلزائر ∑  2
 1,17  43  عموما، وحياا االجتماعيةاجلزائر  ∑  3

 0,90  33  ووقائعها يف تاريخ اتمع املواقع األثرية اجلزائرية ∑  4

 0,73  27  وأهلها وأحداثها جبال اجلزائر ∑  5

 0,71  26  جتماعية فيهاواحلياة اال األماكن املختلفة اجلزائرية ∑  6

  20,19  737  العام ∑

 

                                                 
1 MALINGOUD. - Contes bédouins, Rev. Afr., 65, 1924, p. 541-547; XLVI, p. 89-94. 

ROBERT (E.). - Jeux et divertissements des indigènes d'Algérie (région (le Bordj-bou -
Arréridj), Rev. Afr., 62, 1921, p. 62-84. SEROKA. – Le Sud Constantinois de 1830 à 
1855, Rev. Afr., 56, 1912, p. 375-466, 500-565. SAINT-CALBRE (C.). – Constantine et 
quelques auteurs arabes constantinois, Rev. Afr., 57, 1913, p. 70-95. DOURNON (A.). – 
Kitab Tarîkh Qosantîna par El-Hadj Ahmed El-Mobârek, Rev. Afr., 57, 1913, p. 265-
305. COUR (A.). – Constantine en 1802, d’après une chanson populaire du cheikh 
Belqâsem Er-Rahmouni El-Haddad, Rev. Afr., 60, 1919, p. 224-240. BASSET (R.). - Un 
conte de Blida, Rev. Afr., 60, 1919, p. 283-286.  BASSET (H.). - Les proverbes de 
l'Ahaggar, Rev. Afr., 63, 1922, p. 489-502. MALINJOUD. - Contes bédouins, Rev. Afr., 
64, 1923, p. 443-447. HANOTEAU (M.).- Quelques souvenirs sur les collaborateurs de 
La Kabylie et les coutumes kabyles, Rev. Afr., 64, 1923, p. 134-149. ANONYME. - 
Notes pour servir à l'historique d'Ouargla (1885), Rev. Afr., 64, 1923, p. 381-442. 
BODIN (M.). - L'agrément du lecteur. Notice historique sur les Arabes soumis aux 
Espagnols pendant leur occupation d'Oran par Si Abdelkader el Mecherfi, Rev. Afr., 65, 
1924, p. 193-260. CAZENAVE (J.). - Contribution à l'histoire du vieil Oran. Mémoire 
sur l'état et 3a valeur des places d'Oran et de Mers-el-kébir, écrit dans les premiers jours 
de l'aimée 1734, après son inspection générale, par S. E. don Joseph Valléjo, 
commandant général, Rev. Afr., 66, 1925, p. 323-368. MONCHICOURT (C.) et 
GRANDCHAMP (P.). - Lanfreducci et Bosio. Costa e discorsi di Barberia. Rapport 
maritime militaire et politique sur la côte d'Afrique, depuis le Ml jusqu'à Cherchel, par 
deux membres de l'Ordre de Malte (1er septembre 1587). Manuscrit italien des Archives 
du Gouvernement général de l'Algérie, Rev. Afr., 66, 1925, p. 419-529. 
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  :الحياة االقتصادية والمهنية -6

صورة شاملة عن احلياة االقتصادية يف اتمع اجلزائري، ) الة األفريقية(نستطيع أن نستشف يف 
  ويف اجلدول اآليت تفصيل لذلك؛. من خالل صور أيقونية تتحدث عن جماالت اقتصادية شىت

  
  

  :نظرة عامة على النشاطات االقتصادية والمهنية - 6-1

  مة على ذلك يف اجلدول اآليت؛وهذه نظرة عا
  

  يظهر أنواع النشاط االقتصادي يف اتمع اجلزائري): 1-6(اجلدول رقم 

  
Activité Economique et Professionnelle %  النشاط االقتصادي واملهين ت 
Agriculture 0,08 3 1  الفالحة 

Industrie 0,05 2 2  الصناعة 

Travail 0,02 1 3 العمل 

Commerce 0,02 1 التجارة   
Travailleurs 0,02 1 4 العمال 

Artisan 0,02 1 5 احلريف 

Production 0,02 1 6 اإلنتاج 

Assurance 0,00 0 7 التأمني 

Syndicat 0,00 0 8 النقابة 

Chomage 0,00 0 9 البطالة 

Vieillesse 0,00 0 10 الشيخوخة 

Retraite 0,00 0 11 التقاعد 

∑ 0,27 10 ∑ 
  
وخارج  2)الصناعات(، و1وخارج اجلزائر 1)3(الفالحة د على رأس هذه ااالت االقتصادية جن
   ،3اجلزائر

                                                 
1 CROS (A.), Nouvelle contribution à l'histoire d'un premier essai d'institution de chambres consul-

tatives d'agriculture en Algérie (1850), Rev. Afr., 79, 1936, p. 625-634. M. F. 
AUGUEBON, La mécanisation de l'agriculture algérienne. Aspects agricoles, 
démographiques, économiques (X. Yacono), Rev. Afr., 99, 1955, p. 201. 
BERBRUGGER (A.), Blé antique de Novi, Rev. Afr., 1, 1856, p. 181. 
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وخارج  8)العمال(، و7وخارج اجلزائر 6)التجارة(، و5خارج اجلزائرمبا يف ذلك ، 4)العمل(و
 .13)التأمني(، و12)االنتاج(، و11وخارج املعىن املقصود 10)احلريف(، و9اجلزائر
    

  

  :االجتماعية والمهنية لألنديجينةالشؤون  - 6-2

  .نظرا الرتباط احلياة االجتماعية باحلياة املهنية يف الواقع، فقد فضلنا دجمهما هنا يف هذا املبحث
  اهتمت الة األفريقية باجلانب االجتماعي؛   

                                                                                                                                                    
1 H. FAZY, Agriculture marocaine et Protectorat ( J. Despois), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 

92, 1948, p. 124. 
2 BEL. (A.), Projet d'une enquête générale sur les industries traditionnelles des indigènes nord-

africains (Musulmans et Juifs), Rev. Afr., 79, 1936, p. 79-90. E. JANIER, Les industries 
indigènes de la région des Traras, Rev. Afr., 88, 1944, p. 43-66. 

3 GUYOT, LE TOURNEAU (R.) et PAYE (L.), Résultats d'une enquête sur les industries du cuir 
à Fès (1935), Rev. Afr., 79, 1936, p. 125-142. M. EMERIT. - La pénétration industrielle 
et commerciale en Tunisie et les origines du Protectorat, Rev. Afr., 96, 1952, p.  
196-219. 

4 DJEDOU : Le travail de la laine à Bou-Saâda, Rev. Afr., 103, 1959, p.348 
5 MAC-CARTHY (O.). Africa antiqua. Lexique de géographie comparée de l'ancienne Afrique, 

Rev. Afr., XXX, 1886, p. 5, 347; XXXI, 7 pl., p. 213, 254, 416; et XXXII, p. 3o3. Ce travail 
eut un retentissement considérable à l’époque et est souvent cité comme un volume séparé, 
sous le nom Africa antiqua. TISSOT (Ch.), Des routes romaines du sud de la Byzacène. 
Fragment d'un travail sur le lac Triton (chott el Djérid), carte, Rev. Afr., 1, 1856, p. 184. 
ROUSSIER-THEAUX (J.), Programme de travail et méthode en droit musulman, Rev. 
Afr., 76, 1935, p. 305-322.  

6 GRAMMONT (H.-D. DE), Documents algériens, Rev. Afr., XXIX, 1885, p. 43o. [Convention 
entre les députés du commerce de Marseille et Simon Dansa (1610), Délibération du bureau 
du commerce de Marseille (1610), Lettres du chevalier de Vincheguerre (1616-1617), Prise 
de vaisseaux et pirates turcs prisonniers, h Valognes, Mémoires journaliers (Alger, 27 juillet-
25 septembre 162o), Lettre du prince d'Orange au vice-roi d'Alger relative à la mission du Dr 
Cornelius Pinacker (1622), Le marquis de Martel à Alger (1668), Passeport du roi de Fez 
pour les PP. de la Rédemption, Monseigneur Maytie, évêque d'Oloron, et ses diocésains 
captifs à Alger (1676).] 

7 RAMBERT (G.) : Histoire du commerce de Marseille, Tome VI, de 1660 à 1789. Les 
colonies (X. Yacono), Rev. Afr., 104, 1960, p. 452. La Chambre de Commerce de 
Marseille (J. Despois), p. 198. LA PRIMAUDAIE (Elie DE), Les villes maritimes du Maroc. 
Commerce, navigation, géographie comparée, Rev. Afr., XVI, 1872, p. 1o5, 201, 3o4, 388, 
459; et XVII, p. 74, 121 et 275. CAILLÉ (J.), Le commerce anglais avec le Maroc pendant 
la seconde moitié du XVIe siècle. Importations et exportations, Rev. Afr., 84, 1940, p. 
186-219. 

8 LARNAUDE (M.), Déplacements des travailleurs indigènes en Algérie, Rev. Afr., 79, 1936, pl., 
p. 207-215. 

9 BARON (R.), HUOT et PAYE (L.), Logements et loyers des travailleurs indigènes à Rabat-
Salé, Rev. Afr., 81, 1937, p. 723-742. 

10 ABû `ALÎ AL-MA'DAN1, De la responsabilité civile de l'artisan, trad. J. BERQUE (R. Le 
Tourneau), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 95, 1951, p. 416.  

11 Destaing était un « précieux artisan des études berbères » Rev. Afr., 85, 1941, 
12 Mlle G. MOLLARD, L'évolution de la culture et de la production du blé en Algérie de 1830 à 

1939 (J. Despois), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 94, 1950, p. 453. 
13 G.-H., BOUSQUET, L'assurance des Musulmans nord-africains, Rev. Afr., 91, 1947, p. 160-165.  
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، وعرضا آخر لكتاب 1"التاريخ االجتماعي لالحتالل الفرنسي"فقد أوردت عرضا لكتاب عنوانه 
ويف . 2"االستقطاب الديين واالجتماعي والسحري يف أفريقيا الشمالية) "شارل دي فوكو(ه املنصر ألف

: أفريقيا) "W. FITZGERALD) (فيتزجريالد(وعرض آخر كتبه . 3املوضوع نفسه حبوث خارج جمالنا
  .4"اجلغرافيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف أعظم ماطقها

  .5"مكتب العمل اخلريي اإلسالمي"عن ) AUMERAT) (أومريا(وعن العمل الطوعي كتب 
الطبقات (والشي نفسه نقوله عن . 6أما التغري، فقد كتبت عن السياسي منه لكن يف غري اجلزائر

  .7)االجتماعية
للتعبري عن سكان اجلزائر، ومتييزهم عن جيوش ) أندجيينة(استعملت الة األفريقية لفظ وقد 

وهذا . وقد اهتمت ببعض شؤون هؤالء السكان من عدة جوانب، منذ أعدادها األوىل. االحتالل ومدنييه
  اجلدول يبني ذلك؛

  حيصي احلياة االجتماعية املذكورة يف الة): 2-6(اجلدول رقم 
  

  %  ت  يف الة) اجلزائريني(شؤون األندجيينة   ت.ر
 0,10  4   السكن واحلياة احلضرية  1

 0,08  3  الصناعات التقليدية  2

 0,02  1  السكان  3

 0,02  1  العمل والعمال   4

 0,02  1  نوع املعيشة  5

∑  10  0,24 

  

) 10(، يف الة األفريقية، )Indigènes(، ذا اللفظ )اجلزائريني(بلغ جمموع شؤون األندجيينة   
لعمل ا، و2السكن واحلياة احلضرية، و1السكان: مشلت هذه الشؤون). املغرب(عن أندجيينا ) 6(مقابل 
  .5نوع املعيشةو، 4والصناعات التقليدية، 3والعمال

                                                 
1 HARDY (G.), Histoire sociale de la colonisation française (M. Emerit), Rev. Afr., 98, 

98, 1954, p. 398. 
2 HERBER (J.), A propos d'un inédit du P. de Foucauld. La polarité religieuse, sociale et 

magique dans l'Afrique du Nord, Rev. Afr., 82, 1938, p. 158-172. 
3 J. BERQUE, Petits documents d'histoire sociale marocaine les archives d'un cadi rural, Rev. 

Afr., 94, 1950,  p. 113-124. TOURNEAU, Fés avant le Protectorat. Etude économique et 
sociale d'une ville de l'Occident musulman (G.-H. Bousquet), Comptes Rendus dans Rev. 
Afr., 94, 1950 :   p. 443. 

4 W. FITZGERALD, Africa: A social, economic and political geography of its Major Regions (J. 
Despois), Comptes rendus de Rev. Afr., 88, 1944, p. 280. 

5 AUMERAT, Le bureau de bienfaisance musulman, Rev. Afr., XLIV, 1900, p. 6o. 
6 Ashford (Douglas E.), Political change in Morocco, 1961(R. Le Tourneau), Rev. Afr., 

106, 1962, p. 194-198 
7 LE COEUR (C.), Métiers et classes sociales d'Azemmour, Rev. Afr., 79, 1936, p. 933-956. 
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  :الحياة االقتصادية واالجتماعية - 6-3

  وجدنا يف الة األفريقية نبذا عن املرحلة العثمانية؛
مساحة ) 1/3(إن املساحة اإلمجالية لفحص مدينة اجلزائر، أواخر العهد العثماين، تبلغ قرابة ثلث 

وهو ذه املساحة ميتد عرب ما يزيد على اثين عشر . 2كلم)150(يقل عن إقليم الساحل كله؛ أي مبا ال 
أما ). بين مسوس(فيحاذي من جهة اجلنوب واجلنوب الشرقي لوطن . 6كلم عن أسوار مدينة اجلزائر) 12(

  7).اخلشنة(ومن جهة الشرق حياذي موطن ). بين خليل(من جهة اجلنوب واجلنوب الغريب فيحاذي موطن 
البشري، املؤثر على أوضاع الفحص االقتصادية واالجتماعية، فهو يتصف بتعدد طوائفه أما العنصر 

  واختالف أصوله العرقية؛
، وبعض )البلديني) (احلضر(و) الكراغلة(، ومجاعات من )األتراك(فيه بعض األفراد من  - 1 

  . وهم حيتكرون يف جمموعهم ملكية منازل الفحص وبساتينه). النصارى(
؛ يتولون )عشائر جرجرة(، وإىل )قبائل متيجة(وعة من العمال الريفيني ينتسبون إىل وبه جمم – 2

اإلنتاج، وهم يعرفون باخلماسني أو البحارين ) 1/5(خدمة األرض مقابل أجرة زهيدة ال تتعدى مخس 
ضون ، ويعو)اخلماسني(ويف بعض املزارع عن هؤالء . اليت هي بساتني اخلضر) البحائر(أي العاملون يف (

 8.جبماعات من األسرى النصارى

آغا (وفيه بعض القبائل اليت كانت تقيم عادة عند حدود الفحص، وتضع نفسها يف خدمة  – 3
ومن هذه الفرق اليت كانت مهزة وصل بني . ، وتؤجر بعض أفرادها للعمل يف مزارع الفحص)العرب

) أوالد سرياح(، و)بين عربية(، و)ريةوالدرا(، )أوالد سوالة(مواطن متيجة ومنطقة الفحص؛ نشري إىل 

                                                                                                                                                    
1 R. TROUSSEL, Notes sur les populations indigènes de la commune mixte des Eulma, Rev. Afr., 

85, 1941, p. 236-257 (avec 1 carte). 
2 LESPÈS (R.), Projet d'enquête sur l'habitat des indigènes musulmans dans les centres urbains 

de l'Algérie, Rev. Afr., 76, 1935, p. 431-436. MARCAIS (G.), Sur la constitution de 
collections de photographies, de clichés de projection, de cartes postale; représentant des 
types de maisons et de costumes indigènes, Rev. Afr., 76, 1935, p. 437-440. BERQUE 
(A.), L'habitation de l'indigène algérien, Rev. Afr., 78, 1936, 10 pl., p. 43-100. LECOQ 
(A.), La transformation de l'habitat indigène sur le plateau de Terni, Rev. Afr., 81, 1937, 3 
pl., p. 285-308. 

3LARNAUDE (M.), Déplacements des travailleurs indigènes en Algérie, Rev. Afr., 79, 1936, pl., 
p. 207-215, 

4 BEL. (A.), Projet d'une enquête générale sur les industries traditionnelles des indigènes nord-
africains (Musulmans et Juifs), Rev. Afr., 79, 1936, p. 79-90. E. JANIER, Les industries 
indigènes de la région des Traras, Rev. Afr., 88, 1944, p. 43-66. Marguerite A. BEL: Les 
Arts indigènes féminins en Algérie (P. Horluc), Rev. Afr., 85, 1941, Comptes rendus, p. 266 

5P. CARAYOL, les genres de vie indigènes dans l'Atlas de Blida, Rev. Afr., 88, 1944, p. 239-265. 
6  Pierre BOYER, L’Evolution de la Démographie des Populations Musulmanes du Département 

d’Alger; 1830-1848, Rev. Afr., 1945, p. 311. 
7  L. RINN, La Carte du Royaume d’Alger sous le Dernier Dey, Rev. Afr., T. 41-43, 1897-1899. 
8  KOKOVSTOV, Description de l’Archipel et de la Côte Barbaresque, Tr. par Canard, Rev. Afr., 

T. 95, 1951, p. 213. 
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الشراقة، باجلهات ) أوالد فابت(، و)الشراقة(بناحية ) زواوة(و) بين مسوس(جبهات القادوس والدرارية، و
  1.بالنواحي اجلنوبية من الفحص) بين منديل(الوسطى من الفحص، وبعض العشائر من 

واألبيار وباب الواد، تاركني األراضي بنواحي احلامة، وبئر مراد رايس ) الكراغلة(وانتشر  – 4
  2.الواقعة على مشارف املدينة، أو الكائنة ببطون األودية، دون استغالل

تالشت وحدة القبيلة وحلت حملها مجاعات من السكان ذات أصول حضارية وانتماءات عرقية 
رة لكن غري مقسمة وال اليت هي ملكيات عقارية مقد (Joint Tenancy)خمتلفة، فاختلفت امللكيات املشاعة 

) 28.40(فأصبحت الزراعة متارس يف حدود ملكيات صغرية ال تتجاوز مساحة الواحدة منها . 3مفرزة
  4.آرا
  
  

  :التجارة - 6-4

 (M.G)م كلف املاريشال احلاكم 1856ويف اال التجاري ذكرت الة أنه يف اية عام 
وادي (مرورا بـ) غدامس(مة الذهاب إىل مبه) Le Capitaine de BONNEMAIN) (النقيب دي بومنان(

، حىت يتعرف على الطريق، ويتعرف على التربة من خالل العينات اليت يأخذها منها، ودراسة )سوف
) شربونو(وقد كتب عن هذه املهمة ). السودان(إمكانية نشوء جتارة تستقطب منتوجات 

(CHERBONNEAU)  حوليات جديدة للرحالت"يف) "Nouvelles Annales de Voyages( ودعم ،
ص بباريس، لدى الناشر  36، وصدرت هذه احلولية يف )غدامس(مقاله خبريطة توضح املسار، مع خريطة 

 .Artus BERTRAND(5) (أرتوس برتران(
  
  

 :الصناعات التقليدية - 6-5

نشر ا حبثا ) BEL) (بل(حىت أن ورد ذكر جمموعة من الصناعات التقليدية، يف الة األفريقية، 
. 6"مشروع حتقيق عام عن الصناعات التقليدية لدى األهايل يف مشال أفريقيا، من مسلمني ويهود"ن ع

  .نوردها هناوالصناعات املذكورة 

                                                 
1  ANNOUNI, Les populations Rurales Musulmanes du Sahel d’Alger, Rev. Afr., T. 67, 1953, pp. 

375-376. 
2  ANNOUNI, Idem, p. 376. 

، 2عريب إنكليزي، بريوت، دار النفائس، ط: لغة الفقهاء معجمحممد رواس قلعه جي وحامد صادق قنييب،  3
  .430، ص )م1988=هـ1408(

4  Marcel EMERIT, Le Voyage de la Condamine à Alger, 1731, Rev. Afr., T. XLVIII (98), 1954, p. 
p. 369. [La Condamine: Ville dans la principauté de Monaco] 

5 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 78. 
6 BEL (A.), Projet d'une enquête générale sur les industries traditionnelles des indigènes nord-

africains (Musulmans et Juifs), Rev. Afr., 79, 1936, p. 79-90. 
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  : النسج التقليدي .1- 6-5

ج (كتبت عنه اآلنسة ) سباو العليا(الواقعة مبنطقة ) آيت هاشم(النسج التقليدي باملنسج يف قبيلة 
  .1حبثا يف حلقتني) Mlle G. CHANTREAUX) (شانترو

وقد كتب عنها . جندها مزدهرة يف بوسعادة: األشغال التقليدية القائمة على الصوف كمادة أولية
  .2)جدو(

 
  : إنتاج زيت الزيتون .2- 6-5

  .3جند دراسة عن تاريخ إنتاج زيت الزيتون يف أفريقيا الشمالية
  

  : قوالبالصناعة  .3- 6-5

  .4من باب املقارنة صمة ومدينة بومبيييف جمال البناء جند هذه احلرفة يف اجلزائر العا
  
  

  :األسواق والطوائف الحرفية - 6-6

  وجدنا يف املرحلة العثمانية نبذا من هذه الصورة؛
  . 5طائفة حرفية) 35(كانت مبدينة قسنطينة مخس وثالثون 

  ؛والطوائف احلرفية يف اجلزائر العاصمة عدة أصناف
  

  : الحرفية) يينميزابال(طائفة  .1- 6-6

وهي تتبع منهجا . من سكان املدن اخلمس بوادي ميزاب باجلنوب اجلزائريأصل هذه الطائفة 
وقد كانت هذه الطائفة موجودة مبدينة اجلزائر قبل جميء ). اإلباضية(دينيا مغايرا ألهل السنة، هو فرقة 

  6.العثمانيني، وكان هلا نفوذ مهم يف شؤون إقليم املغرب األوسط

                                                 
1 G. CHANTREAUX (Mlle), Le tissage sur métier de haute lisse à Ait-Hichem et dans le Haut-

Sébaou (suite et fin), Rev. Afr., 86, 1942, p. 261-313. 
2 DJEDOU, Le travail de la laine à Bou-Saâda, Rev. Afr., 103, 1959, p.348 
3 JOLEAUD (L.), L'ancienneté de la fabrication de l'huile d'olive dans l'Afrique du Nord, Rev. 

Afr., 70, 1929, p. 19-36.  
4 BERBRUGGER (A.), L'autoplastie ou le moulage naturel à Alger et à Pompéi, Rev. Afr., VIII, 

1864, p. 383. 
5  L.C FERAUD, Les Corporations des Métiers à Constantine avant la Conquête Française, Rev. 

Afr., T 16, 1872, pp.451545. 
6 Venture De PARADIS, Op. Cit., Rev. Afr., T 41, 1897, p. 278. 
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، )الربانية(ائر، إال أم صنفوا ضمن األغراب عن املدينة بعد زمن وجودهم الدائم مبدينةة اجلز
خيتارونه من أعيان أكرب مدم اليت ) أمني(وقد كان هلم ). وادي ميزاب(وذلك ملتانة ارتباطهم مبنطقتهم 

  1.، حيكمهم ويقوم على شؤوم)غرداية(هي 
تباطهم يقوم يف وقد صنف أعضاء هذه الطائفة ضمن الطوائف احلرفية، على الرغم من أن ار

وقد يعود سبب هذا التصنيف إىل دورهم التجاري احلساس . األساس على اجلانبني االجتماعي واالعتقادي
ومتيز وجودهم يف مدينة اجلزائر باإلقامة . بني منطقتهم ومدينة اجلزائر، وبسبب انفرادهم ببعض احلرف

وكانت هذه الطائفة تقوم بضيافة أفرادها القادمني . املؤقتة ألعضائهم يف ممتلكام التجارية العديدة باملدينة
  .من منطقة وادي ميزاب طيلة إقامتهم مبدينة اجلزائر

يفصحون ) م1835(سنة  (RAPATEL)) راباتيل(وقد أرسل أعيام رسالة إىل اجلنرال الفرنسي 
امتيازات أثناء فيها عن قلقهم إزاء وضعهم اجلديد، ويتخوفون من سحب بعض ما كانوا يتمتعون به من 

  2.احلكم العثماين
ال يقيمون يف حي سكين واحد، وكانوا يتوزعون على أحياء املدينة ألن ) بين ميزاب(وكان أفراد 

) احللقة(وإن ارتباطهم يف املدينة بطائفتهم؛ إداري عن طريق . احلرف والوظائف موزعة على املدينة كلها
  ).بين ميزاب(ستمر مبجتمعهم األم يف منطقة ، وروحي من خالل اتصاهلم امل)األمني(برئاسة 

  

  : جماعة البنائين .2- 6-6

ويبدو أن حرفة البناء قد عرفت ازدهارا كبريا جدا عند جميء . كان هلا أثر مباشر يف إدارة املدينة
  .فضال عن احلرف الثانوية املتعلقة ا، مع خمتلف التخصصات اليت عرفها الفن املعماري. األندلسيني

على عقود شرعية تظهر أنه يف ) الة اإلفريقية(الكاتب يف ) ديفوكس(داري الفرنسي وقد اطلع اإل
نشاطات ) اجلزائر(سنة، كانت مبدينة ) 36(بست وثالثني )غرناطة(، أي بعد سقوط )م1528(سنة 

قلعة ال(و) القصبة القدمية(حرفية حتتاج إىل مساحات واسعة؛ لطبخ الطني، وجتفيفه، يف املكان الواقع بني 
شارع (مكان تلك الورشات بالشارع الذي مسي ) ديفوكس(وقد حدد . اليت بناها العثمانيون) اجلديدة
  3.يف العهد الفرنسي (Médée)) ميدي

  

  

  :المجاعات - 6-7

حدوث ااعات، إذ ال تكاد احلروب تنتهي حىت يف األسباب البشرية من أهم  احلروب والفنتإن 
  . راب والدمار واجلوعتتصاعد من جديد خملفة وراءها اخل

                                                 
1 R. LESPES, Quelques Documents sur la Corporation des Mozabites d’Alger dans les Premiers 

Temps de la Conquête, Rev. Afr., T. 66,1925, pp. 197-218. 
2 R. LESPES, Quelques Documents…, Op. Cit., p. 199. 
3  A. DEVOULX, Alger…, Rev. Afr., T. 20, 1876, pp. 71-74. 



  409                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

إما احتباس املطر يف البالد احملتاجة إليه، وإما لظهور  ؛حلدوثه سببان" ءن الغالأ )ابن هيدور(يذكر 
الفنت واحلروب بسبب اخلروج على امللوك، فإذا دامت الفتنة وقع الفساد يف احلواضر والبوادي، وفسدت 

  . 1"جل ذلكحبوا املختزنة، وانقطعت الطرق وعدمت املرافق أل
بصفة عامة، تؤثر سلبا على املنظومة اإلنتاجية يف مشوليتها، وذلك بتهديدها  االضطراباتإن 

، االستقرارلوجود اإلنسان، وما يتبع ذلك من خراب املعامل، وتقلص املساحة املزروعة، وتدمري حياة 
هلذه احلروب والفنت، هو ناهيك عن استرتافها جلزء مهم من املؤن واألقوات، إال أن اجلانب األخطر 

  .زعزعتها للنشاط الفالحي
للمعارك، أو  امسرح  ح احلقول طوال سنوات متعددة سوىبعندما ال تص"نه أ) مول(يذكر 

ممر لعبور وحدات احملاربني، اليت تعيش من املنطقة ومتارس فيها سياسة األرض احملروقة، فإن األمر   جمرد
إال باحلد األدىن الذي  االهتمامأو إىل عدم  ،هتمام مبزروعامعن اال االنصرافينتهي بالفالحني إىل 

  .2"يكفيهم للغذاء
  

  :في المرحلة الزيانية ةمجاع .1- 6-7

يف اية القرن السابع اهلجري عرفت تلمسان  )م1306- 1299/هـ706-698(جماعة وجدنا 
عليها، بدأ تنفيذ هذا  )أبو يعقوب يوسف املريين(جماعة شديدة بسبب احلصار الطويل الذي فرضه السلطان 

م، أي أنه استغرق 1306/هـ706م وانتهى يف ذي القعدة سنة 1299/هـ698ان شعب 2احلصار يوم 
كان هلذا احلصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان حبيث أحاط العسكر و). أشهر 3سنوات و 8(مدة 

األوسط، ونتيجة لذلك نال سكان ا من مجيع جهاا، وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدا باملغرب 
  . تلمسان اجلوع ما مل ينل أمة من األمم

إىل التعبري عما عاناه سكان تلمسان من جراء هذه ااعة ) األندلسيابن األمحر (اضطر أما و
 ،والضفاذع ،واحليات ،والعقارب ،ومجيع احليوانات من الفئران ،واحلشرات ،حىت أكلوا اجليف: "...بقوله

فرطون وجيعلون غائطهم يف الشمس حىت يعود يابسا وكانوا ي .، حىت أكل بعضهم بعضاوغري ذلك
  . 3..."ويقول ألواصلنه عليهم حىت أقتلهم جوعا ،احلصر نوهو يف ذلك يشدد عليه م .فيطبخونه ويأكلونه

                                                 
 .2 ، ورقة9605اخلزانة احلسنية، خمطوط رقم ، هيدور التاديل، األمراض الوبائية، الرباط بنعلي بن عبد اهللا  1

2 R. MOLS, Introduction de la démographie historique des villes d’Europe du (XIV au XVIII 
siècle), T. 2, Belgique, Louvain, 1954, p. 460. 

الرباط  ابن األمحر، روضة النسرين يف دولة بين مرين، حتقيق عبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، 3
  .61 م، ص2003/هـ1423
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بضعة فلم ينج من هذه ااعة إال ): "بروسالر(وبناء على املعطيات التارخيية السابقة، قال فيها 
كان بعض املؤرخني عزوا ارتفاع عدد ضحايا هذه ااعة إىل عجز وتقصري السلطان  نآالف من الناس، وإ

  .1"عن اختاذ إجراءات من شأا التخفيف من وطأا) م718/هـ697(محو موسى األول  الزياين أيب
 

 :في المرحلة العثمانية مجاعة .2- 6-7

على سلطة البايلك يف ) ابن األحرش(ا مترد ؛ إذ مل)ابن األحرش(وجدنا ااعة الناجتة عن مترد 
الشمال القسنطيين، أمهل الفالحون فالحتهم، فاختفت األقوات ، وحدثت جماعة مشلت سكان املدن 

سوء األحوال االقتصاد ) العنتري(وصف ) الة األفريقية(يف ) بربروجي(واألرياف على السواء، وقد نقل 
؛ إحدى األسباب اليت نشأت )ابن األحرش(على يد ) الباي عصمان(أي موت وهاته الواقعة؛ : "تلك بقوله

ومن أجل ذلك االضطراب انعدمت ... عنها ااعة، وقلة احلبوب ، من كثرة اهلول واضطراب الرعية 
أيضا يف جهات كثرية، وانفقدت حبوب الزرع بقيام ذلك ) م1804- هـ1219(احلراثة يف لك السنة 

وقد أشرف فيها ... فحصلت للناس شدة... أيت ا إىل األسواق خمافة الطرقات وقتئذوقلّ من ي... اهلول
ومما زاد يف خطورة هذه . فإم تشتتوا عن منازهلم) القبلة(الضعفاء على اهلالك، خصوصا ببعض نواحي 

) الباي طوبال(األوضاع االقتصادية حدوث اجلفاف جبهات الشرق اجلزائري الذي صادف والية 
وهذا ما أدى إىل ارتفاع األسعار وغالء املعيشة، حىت أن بعض التسجيالت اليت ). م1808-1809(

) 8(رياال للصاع، وكذلك الشعري بثمانية ) 15(تعود لتلك الفترة ذكرت أن القمح وصل إىل مخسة عشر 
طف واهللا يل).هـ1221(وهذا الشر باقي إىل سكة التاريخ، وهي سنة إحدى وعشرين . رياالت للصالع

  .2"بعباده، وجيعل الفرج قريبا مبنه وكرمه آمني

وقد عربت األشعار الشعبية؛ اليت كان يتناقلها الناس بصدق وعمق، عن احلالة املعاشية املتردية اليت 
  :3، حسبما جاء يف البيتني اآلتيني)ابن األحرش(أعقبت مترد 

  التل خيال وتزول من الذخاير    اىل للفنتـحتزمت رج
  زايرــال اجلـوال شك خت    لة برخلةري النخـوتص

الذي عاصر أحداث خروج ابن األحرش على سلطة ) الرمحوين(وكذلك قول الشاعر الشعيب 
  :4البايلك العثمانية

  يف ادفاقواـار الصـأمط    االسعار راه اغالت وحىت

                                                 
1 Charles Brosslard, Les inscriptions arabes de Tlemcen, Revue Africaine , n° 14, 3ème année 

1859, p. 83. 
2 BERBRUGGER, Notes Chronologiques pour l’histoire de Constantine, Rev. Afr., T. 39, 1895. 

P165. 

جماعات قسنطينة، : رابح بونار، حتت عنوان: حممد الصاحل العنتري، سنني القحط واملسغبة ببلد قسنطينة، نشره: وانظر
  .33م، ص 1974اجلزائر، 

3 Ch. FERAUD, Zebouchi…, Op. Cit., p.125 
4 A. COUR, Constantine en 1802 d’Apres le Conte Populaire, Rev. Afr, T. 64 , 1919, p. 227-231. 
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  جر يكثرواـبس واحلـالي    عب نبتهـاحلرث راه اص
  
  

  :األيديولوجيات االقتصادية - 6-8

  ا يف املرحلة االحتاللية أيديولوجية السانسيمونيني االحتالليني؛ وجدنا منه
م اخلاص باألرض، والذي اعترف بامللكية القبلية 1863إن السانسيميون قد ساندوا مرسوم 

للجزائريني، وكان هذا املرسوم يهدف يف الوقت نفسه إىل إنشاء امللكية الفردية، وانتزاع األرض ) اجلماعية(
وكان السانسيمونيون هم الذين . اية األمر، من خالل حرية الشراء، وإعطائها للمستوطنني من األهايل يف

  .حرضوا سلطات االحتالل على هذه اخلطوة، وكانوا هم أنفسهم أدوات تنفيذها
جنده قد نسب إليهم املشاريع ) السانسيمونيني(عن  (M.EMERIT)) مارسيل إميريي(ويف كتاب 

: على دور شخصني منهما، مها) إميريي(وركز . اجلزائر، واكتشاف الصحراءاالقتصادية الكربى يف 
الذي متثل  1)إمساعيل عربان(، والثاين هو (FOURRIER)) فوريي(الذي كان متأثرا بأفكار ) الباسيه(

  ).!(االحتاللية ) املدرسة التشاركية املثالية(حياته منوذجا هلذا التذبذب اخلطري يف نظرية هذه 
  
  

  :العمل نزاعات - 6-9

  وجدنا من نزاعات العمل يف املرحلة االحتاللية ما كان سببا يف انتفاضة تبعتها إجراءات قمعية؛
وكان عملهم ا هو أحد . يعملون بغابات الفلني يف تلك املنطقة) امليلية(كان سكان ملحقة 

نسية، لتشغلها فقامت سلطات االحتالل مبنح غابات الفلني هذه إىل شركة فر. مصادر عيشهم وحيام
عندها، غضب األهايل من هذا اإلجراء، وقاموا بإشعال احلرائق يف تلك . وتستثمرها بدال من السكان

فبلغ جمموع ما أحرقوه من . حىت حيرموا تلك الشركة من استغالهلا) زواغة(و ) امليلية(الغابات إلتالفها يف 
  .تقريبا شجرة) 550.000(أشجار الفلني قرابة مخسمائة ومخسني ألف 

وقاد مقدم الرمحانية ). زواغة(و ) فرجيوة(كان هذا احلادث سببا أيضا الشتعال انتفاضة يف 
، فحاصروا قرية )م05/1864(خالل شهر ) الزواغة(يف ) زغاية(مجاهري السكان مبدينة ) موالي حممد(
أوالد (ون إىل شخص؛ ينتم) 600(وكانوا يعدون حوايل ستمائة ). القائد(، وأحرقوا برج )الزغاية(

  2).بين فالح(، و)العروسة(، و)عسكر
، ومقدم الرمحانية بزواغة )احلاج بوعكاز بن عاشور(عندها، قامت سلطات االحتالل بإيقاف 

، مث نفت )بين ايدر(قائد ) احلاج بن عز الدين(، و)موية(قائد ) بوخلراس بن عز الدين(، و)موالي حممد(

                                                 
1 X. YACONO, Alger Depuis 1830, Rev. Afr., 1956, p. 178 
2 C. TRUMELET, Notes pour Servir L’histoire De L’Insurrection dans Le Sud De La Province 

D’Alger, Rev. Afr., 1880, pp. 102-104. 
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إىل جزيرة ) أوالد بن عز الدين(جبنوب فرنسا، ونفت أيضا  (Pau)) بو(إىل مدينة ) احلاج بوعكاز(
  1).كورسيكة(
  

  

 :وشرفاء ملكية األرض صفوة أرباب المال -6-10

يف وشرفاء ملكية األرض الفرنسيني يف اجلزائر، جمموعة من أرباب العمل  )الة األفريقية(ذكرت 
  ؛من خالل هذا اجلدول إطار ترامجها، ففضلنا إيرادهم هنا

  
  يبني شرفاء ملكية األرض الفرنسيني يف اجلزائر): 10-6(دول رقم اجل

  
Grands Propriétaires شرفاء ملكية األرض % ت   
Le comte O’REILLY 8 0,21 1  الكومت أوريي 

Le comte d’ALCAUDETE 1 0,02 2  الكومت دالكوديت 

Lord EXMOUTH 1 0,02  3  اللورد إكسماوث 

Le comte de BRETONNIERE 1 0,02  4  الكومت دي بروتونيري 

Le comte ROMANUS 1 0,02 5  الكومت رومانوس 

Le duc de BEAUFORT 1 0,02 6  الدوق دي بوفور 

Le marquis CLERMONT-TONNERRE 1 0,02 7  املركيز كلريمون تونري 

Barcelo DON ANGELO 1 0,02 8  بارثيلو دون أخنيلو 

Bertrand du GUECSLIN 1 0,02 9  رتران دي غيكسالنب 

Choiseul de BEAUPRE 1 0,02 1  شوازول دي بوبري
0 

Toustain du MANOIR 1 0,02 1  توسان دي مانوار
1 

DULIRON 1 0,02 1  دولريان
2 

Martinez d’ANGULA 1 0,02 1  مارتيناث دانغوال
3 

∑ 20 0,54 ∑ 
  

) م1863جانفي (انتخب يف ؛ فقد (LODYER)) لوديي(وحىت نعرف بنموذج منهم، نأيت حبالة 
، )بربروغر(اليت يرأسها ) اجلمعية التارخيية اجلزائرية(أمينا للمال، وحمافظا على األرشيف، ضمن مكتب 

 (Ch. BROSSELARD)نائبا أول للرئيس و (BRÉSNIER)) برينيي(وكان إىل جانبه يف مكتب اجلمعية، 

                                                 
1 C. TRUMELET, Ibid., pp. 102-103. 
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نائبا  (de ROUGEMONT)) دي رومجون(ا، وسكرتري) ماك كارثي(نائبا ثانيا للرئيس، و) ش بروسالر(
  .1وقد صرح آنذاك أنه صاحب ملكية. للسكريتر

  
  

                                                 
1 Rev. Afr., T. 6, 1862-1863, 4ème Page de Garde. 
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 :ة في المجتمع الجزائرييالحياة الثقاف -7

فضلت يف هذا اال أن أورد شيئا من اجلانب النظري، متهيدا لدراسة هذا اجلانب احلساس من 
   .اتمع اجلزائري، وفق ما صورته الة األفريقية

  
  احلياة الثقافيةبعض اجلوانب من  ):7(جلدول رقم ا
  %  ت  بعض اجلوانب من احلياة الثقافية  ت.ر
 0,10  4   اجلزائرية العادات والتقاليد  1

 0,08  3   اآلثار اخلطية املكتوبة  2

 0,02  1  يف اتمع اجلزائري  البشريةائع الطبمتيز   3

 0,02  1  واملقبورين القبوراالهتمام الزائد ببعض   4

∑  9  0,24 

  
اآلثار اخلطية تليها ، 1العادات والتقاليدعند قراءتنا هلذا اجلدول جند على رأس ااالت الثقافية؛ 

 القبوراالهتمام الزائد ببعض ويف األخري ، 3يف اتمع اجلزائري الطبيعة البشريةوبعدها متيز  ،2املكتوبة
  .4واملقبورين
  
  

  :(Social Eidos)اإليدوس االجتماعي  - 7-1

ليعنوا به الصفات واملزايا الرئيسة موعة األفكار ) اإليدوس االجتماعي(يطلق علماء االجتماع مصطلح 
غريغوري (وأول من استعمل هذا املصطلح هو . اليت يؤمن ا اتمع وتسيطر على قوانينه وفعالياته

به اخلصائص م، ليصف 1936الذي ألفه عام  (Naven)" نافن"يف كتابه ) Gregory Bateson() بيتسون
واستعمل هذا املصطلح بعده . فكار السائدة يف أحد اتمعات البدائية ومعتقداتهالرئيسة موعة األ

                                                 
1 MORAND (Marcel), Les rites relatifs à la chevelure chez les indigènes de l'Algérie, Rev. Afr., 

XLIX, 1905, p. 237 à 243. DESPARMET (J.), Note sur les mascarades chez les indigènes à 
Blida, Rev. Afr., LII, 1908, p. 265 à 271. ROBERT (E.), Jeux et divertissements des 
indigènes d'Algérie (région (le Bordj-bou -Arréridj), Rev. Afr., 62, 1921, p. 62-84. 
ABOU BEKR ABDESLAM, Notes sur les amulettes chez les indigènes algériens, Rev. 
Afr., 81, 1937, p. 309-318. 

2 DEVOULX (Albert), Epigraphie indigène du musée archéologique d'Alger, Rev. Afr., XVI, 1872, 
p. 130, 259; et XVII, p.35, 141, 232, 322, 391 et 473. DEVOULX (Albert), Épigraphie 
indigène du musée archéologique d'Alger, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 35, 141, 232, 322, 391 
et 473. GUIN (L.), Epigraphie indigène. Une inscription arabo-turque de Mascara, Rev. Afr., 
XL, 1896, p. 79. 

3 ISNARD (H.), Caractère récent du peuplement indigène du Sahel d'Alger, Rev. Afr., 79, 1936, 
p. 203-206. 

4 ROFFO (P.), Sépultures indigènes antéislamiques en pierres sèches. Étude sur trois nécropoles 
de l'Algérie centrale, Rev. Afr., 82, 1938, 16 pl., p. 197-242. 
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 1"مبادئ يف األيدوس االجتماعي: اتمع يف العقل"يف كتابه ) Charles Madge) (البوفيسور تشارلز ماج(
ت االجتماعية اليت توجه وتسري املؤسسات والنشاطات املعتقدا"، وكان يعين به )م1964(الذي ألفه عام 

االجتماعية، وليشري إىل الروح االجتماعية على أا جزء من الروح العامة اليت ترتبط بالنظم االجتماعية 
  .2"وبأوجه النشاط االجتماعي
، مقرونا بعلم )ماكس فيرب(الذي حتدث عنه ) Ethos) (اإليثوس(تلف عن ه خيوحنن نرى هنا أن

  .3يف مطلع العشرينياتاألخالق، 
عتقدات الشعبية، واملمارسات الطبية املقرونة ماعي الذي نعرضه هنا يتمثل يف املواأليدوس االجت

  .باخلرافات واألساطري، فضال عن املمارسات السحرية
  
  

  :المعتقدات الشعبية - 7-2

، وعلى هذا فهي 4"التنبؤاتالفأل؛ عملية سحرية للحصول على "صورة املعتقدات الشعبية هنا قائمة على 
ويف هذا السياق نفسه جند معتقدات األهايل دائما عن  .ليست من الفأل املذكور يف السنة النبوية الصحيحة

عن العدد ثالثة عند "ومن الصورة املكملة جند شيئا . 6"هاروت وماروت؛ امللكني"، 5"جين جبل ديرة"
  . 8)"ضرموتالرفقة يف ح(احملرمات البشرية "، وعن 7"العرب
  
  

  :في العالج الخرافية األهالي ممارسات - 7-3

 ،املمارسات الطبية"وصورة املمارسة الطبية لدى األهايل مقرونة باخلرافات واألساطري إذ وجدت 
يف تقدمي نقيض الة ومل تتوان . 9")تاقيطونت(لبلدية املختلطة الدى سكان واألساطري،  ،واخلرافات

لكنه أوريب، امسه  ،سي يعيش يف اجلزائر، ويعمل مترمجا ومدرسا للعربيةذلك، حبديثها عن طبيب رومان
  . 10)أوجني دي سايل(

                                                 
1 Charles MADGE, Society in the Mind: Elements of Social Eidos, New York, 1964 

  .82م، ص1981، 1إحسان حممد احلسن، بريوت، دار الطليعة، ط. د: دينكن ميتشل، معجم علم االجتماع، ترمجة 2
3  Max WEBER, 1921, Le Savant et le Politique, Tr. Fr., Paris, Plon, 1959. 
4 BERBRUGGER (A.), Le fal [opération magique pour obtenir des prédictions], Rev. Afr., VI, 

1862, p. 298. 
5 BERBRUGGER (A.), Le génie du mont Dira, Rev. Afr., VI, 1862, p. 142. 
6 BERBRUGGER (A.), Harout et Marout [anges], Rev. Afr., VI, 1862, p. 3o5. 
7 BEN CHENEB - Du nombre trois chez les Arabes, Rev. Afr., 67, 1926, p. 105-178. 
8 Snouck-HURGRONJE (C.), L'interdit séculier (rifgèh en H'Adhramôt), Rev. Afr., XLIX, 1905, p. 

p. 92 à 99. 
9 SICARD (A.), Pratiques médicales, superstitions et légendes (les habitants de la commune 

mixte de Takitount, Rev. Afr., 55, 1911, p. 42-63. 
10 JULIEN (A.), Un médecin romantique, interprète et professeur d'arabe : Eugène de Salies, 

Rev. Afr., 65, 1924, p. 472-529; LXVI, p. 219-322. 
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  :الممارسات السحرية - 7-4

م ( )M. DEVULDER(اهتم ذا اجلانب ؛ فقد املمارسات السحريةوصورة أخرى عن 
قة القبائل، كعينة من نساء منط) Ouadhias) (يةضوا(، وكتب حبثني ركزمها على نساء قبيلة )دوفيلدر

، والثاين عن املمارسات السحرية، ومعها حديث عن الرسوم 1تناول األول منهما الطقوس السحرية
وتأيت يف هذه الصورة  .2اجلدارية لديهم، وشفع كل ذلك بأشكال عديدة وأربع لوحات توضيحية

مرآة احلرب يف "موضوعات مكملة إذ ال تتناول السكان األهايل بل السحر عند العرب عموما، كموضوع 
موضوع غري منشور من كتابات األب شارل دي فوكو عن؛ القطبيات الدينية "، و3"السحر العريب

    . 5"التميمة السحرية ومشكلة الودع"، و4"واالجتماعية والسحرية يف أفريقيا الشمالية
) رساح(، وال )Sorcellerie) (السحر مبعناه الضار عند األوربيني(ومل أجد أي لفظ عن 

)Sorcier( وال ،)ساحرة) (Sorcière.(  
  
  

 :العادات والتقاليد - 7-5

السنة النبوية "ويقصجون به ) العادات اإلسالمية(يف بعض األحيان يستعمل كتاب الة مصطلح 
  .I. GOLDZIHER(6) (غولدزيهر(، وهو ما فعله املستشرق اليهودي "الشريفة

وين الة األفريقية، جيمل بنا أن نفصلها هنا، عنا موعة من العادات والتقاليد، يفوورد ذكر جم
  .7وقد خصصت بعض املناطق باحلديث عن عاداا عموما، مثلما فعلت مع منطقة القبائل .واحدة واحدة

  

  : التقليدي االحتفال السنوي .1- 7-5

  .1يف الغرب اجلزائري )بين سنوس(مل أجد فيه سوى حبثا واحدا عن احتفال سنوي تقيمه قبيلة 

                                                 
1 DEVULDER (M.), Rituel magique des femmes kabyles (Tribu des Ouadhias. Grande 

Kabylie), Rev. Afr., 101, 1957, p. 299 
2 DEVULDER (M.),  Peintures murales et pratiques magiques dans la tribu des Ouadhias (avec de 

nombreuses figures et 4 planches hors texte), Rev. Afr., 95, 1951, p. 63-102 et pl.  
3 LEFÉBURE (E.), Le miroir d'encre dans la magie arabe, Rev. Afr., XLIX, 1905, fig., p. 205 à 

227. 
4 HERBER (J.), A propos d'un inédit du P. de Foucauld. La polarité religieuse, sociale et magique 

dans l'Afrique du Nord, Rev. Afr., 82, 1938, p. 158-172. 
5 E. G. GOBERT, Le pudendum magique et le problème des cauris (avec 3 figures dans le texte), 

Rev. Afr., 95, 1951, p. 5-62. 
6 GOLDZIHER (I.), Etudes sur la tradition islamique, traduction L. Bercher (M. Canard), Rev. 

Afr., 99, 1955, p. 432.  
7 HANOTEAU (M.), Quelques souvenirs sur les collaborateurs de La Kabylie et les coutumes 

coutumes kabyles, Rev. af., 64, 1923, p. 134-149. 
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  : الت الموسميةاالحتفا .2- 7-5

يف الغرب  أيضا،) بين سنوس(وجدت فيها حبثا واحدا يتعلق بعادات مومسية تقيمها قبيلة 
  .2اجلزائري
  

 :كرم الضيافة .3- 7-5

تعجب الفرنسيون من كرم الضيافة عند العرب، واجلزائريون منهم، حسب مفهومهم، ولذلك 
  .3"الكرم عند العرب"عنونه حبثا ) بربروجي(كتب 

  

  :ضانتوديع شهر رم .4- 7-5

ال يوجد يف الشرع شيء امسه توديع رمضان، إال أن هذه العادة موجودة يف اتمع اجلزائري، 
  .4"توديع شهر رمضان"يف حبث بعنوان ) حممد بن أيب شنب(فصورها الباحث اجلزائري 

  

  :العمل بالثالث في األمور االعتيادية .5- 7-5

ا من األفعال، مع تكريرها ثالث نالحظ أن املسلمني عموما، واجلزائريني خصوصا يفعلون كثري
ومن هنا . وقد يكون يف هذا ما يوافق الدين، وقد يكون فيه ما يوافق العادات والتقاليد فحسب. مرات
  .5يف املوضوع) حممد بن شنب(كتب 

  

  :الوشم .6- 7-5

ومن . بعادة كانت شائعة جدا يف اتمع اجلزائري، هي عادة الوشم) الة األفريقية(اهتم كتاب 
، وهي "هل الوشم يف مشال أفريقيا أزرق أم أخضر؟"حبثا قام على تساؤل ) HERNER) (هريين(تب هنا ك

  . 6مسألة قد تأخذ أبعادها يف اجلانب اللغوي احمللي أكثر مما تأخذه يف الواقع التارخيي
  

  :تربية الصقور .7- 7-5

                                                                                                                                                    
1 DESTAING (Edmond), L'ennayer [fête] chez les Beni Snous, texte berbère, dialecte des Beni 

Snous [et traduction], Rev. Af. XLIX, 1905, p. 51 à 70. 
2 DESTAING (Edmond), Fêtes et coutumes saisonnières chez les Beni-Snoûs, Rev. Af. L, 1906, 

p.244 à 26o, et 362 à 385. 
3 BERBRUGGER (A.), De l'hospitalité chez les Arabes, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 145. 
4 BENCHENEB (S.), L'adieu au mois de Ramadân, Rev. Afr., 73, 1932, p. 104-115. 
5 BEN CHENEB, Du nombre trois chez les Arabes, Rev. Afr., 67, 1926, p. 105-178. 
6 HERNER (J.), Les tatouages nord-africains sont-ils bleus ou verts?, Rev. Afr., 72, 1931, p. 

66-77. 
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بية الصقور تر"كتب عن ) Le Général DAUMAS) (اجلنرال دوما(أن ) الة األفريقية(وذكرت 
مدققا الوصف واملالحظة، وقد كانت عادة  (Revue d’Orient)، )جملة املشرق(، يف "يف منطقة  القبائل

الصيد بالصقور منتشرة يف الشرق اجلزائري، وحافظت عليها بعض العائالت العريقة، أما يف فرنسا فقد 
  . 1كانت سائدة يف القرون الوسطى

  

 :والتسلية األلعاب .8- 7-5

2"األلعاب والتسلية لدى أهايل اجلزائر؛ مبنطقة برج بوعريريج"لـلة وصفا جند يف ا.  
  

  :الفولكلور .9- 7-5

  . 3"الفولكلور يف الة اآلسيوية"بتحليل ) BASSET) (باسي(قام 
  

 :الموسيقى والفن .10- 7-5

يف التاريخ الروماين باجلزائر عندما درس نظام معاهد املوسيقى ) BATIFFOL) (باتيفول(أوغل 
أصل بعض اآلالت املوسيقية والتعديالت "فقد كتب عن ) SALVADOR) (سالفادور(أما . 4العسكرية

املوسيقى العربية وعالقتها باملوسيقى اليونانية والغناء "كتب بشأن نفسه ) سالفادور(و .5"اليت طرأت عليها
  .6"الغريغوري
  
  

  :التراث الشفوي - 7-6

كل املوروث الشفوي يف اتمع وهو يشمل  .األدب الشفوي اجلزائريتصوير اهتمت الة ب
  .واألغاين احلكايات والقصص واألمثال الشعبيةوجند منه هنا . اجلزائري عرب العصور

     

  :الموروث الشفوي المتعلق باألنساب .1- 7-6

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 75 
2 ROBERT (E.), Jeux et divertissements des indigènes d'Algérie; région le Bordj-bou -

Arréridj, Rev. af., 62, 1921, p. 62-84.  
3 BASSET (B.), Le folklore dans le Journal asiatique (1822-1920), Rev. Afr., 62, 1921, p. 15-

46. 
4 SALVADOR (F.-Daniel), Essai sur l'origine et la transformation de quelques instruments [de 

musique], Rev. Afr., VII, 1863, p. 266. 
5 BATIFFOL (H.) et ISAAC, Les règlements des collèges de musiciens de la légion IIIe 

Auguste, Rev. Afr., 67, 1926, fig., p. 179-200. 
6 SALVADOR (Daniel), La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant 

grégorien. Rev. Afr., VI, 1862, p. 32, 106, 195, 284, 349, 416; et VII, p. 96 
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فقد كتب . اهتمت الة األفريقية مبسألة األنساب، وركزت على منطقة القبائل أكثر من غريها
وكتب . 1"ل سكان منطقة القبائل من خالل املوروث الشفوي احملليأص"عن ) MEYER) (ألفريد ماير(
فحص املوروث التارخيي اإلغريقي والالتيين واإلسالمي املتعلق بأصل الشعب "، )TAUXIER) (طوكسيي(

التقليدية املتعلقة ) اإلثنوغرافيا(األنساب "فقد كتب عن ) DESPARMET) (ديبارمي(أما . 2"الرببري
  .4الة دراسات أخرى يف الباب نفسه خارجة عن دائرة حبثناويف  .3"باملتيجة

  

  :القصة الشعبية .2- 7-6

ميثل فن القصص شكال سرديا ذا قالب منطقي يستعمله اإلنسان للتعبري عن مفهومه للحياة وعن 
تصوراته يف عالقته بالكون، لذا فهو ميثل الوسيلة املثلى إلدراك حتوالت الشرط الوجودي للجماعات 

ومن هنا يصبح لزاما على علم االجتماع أن يويل عناية خاصة بفن القصص يف أي جمتمع من . البشرية
اتمعات باعتباره حامال موعة القيم والتصورات، يسعى الدارس إلدراكها من خالل متثيالا يف النص 

  .القصصي
) باسيه. ر(، نشرها "قصة شعبية من البليدة"القصص الشعبية الواردة يف الة األفريقية جند  منو

R.BASSET)(5نشرها " القصص الشعبية البدوية"، و)مالينجود) (MALINGOUD( يف ثالث ،
وورد ا عرض  ).HANOTEAU) (هانوتو(اليت كتبها  7"التارقي وخطيبة الشعانيب"وقصة . 6حلقات
  .9ريةويف الة قصص ليست جزائ. 8"القصص القبائلية"عن ) A. BASSET) (باسي. أ(لكتاب 

  

  :األساطير .3- 7-6

                                                 
1 MEYER (Alph.), Origine des habitants de la Kabilie d'après la tradition locale, Rev. Afr., III, 

1858, p. 357. 
2 TAUXIER (H.), Examen des traditions grecques, latines et musulmanes relatives à l'origine du 

peuple berbère, Rev. Afr., VI, 1862, p. 353. 
3 DESPARMET (J.), Ethnographie traditionnelle de la Mettidja, Rev. Afr., 59, 1918, p. 23-65; LX 

p. 62-9'?, 252-282; LXI, p. 261-278; LXIII, p. 306-332; LXIV, p. 330-361; LXV, p. 294-
315; L1lII, p. 198-212; LXIX, p. 436-457; LXXIV, p. 921-448; LXXV, p. 61-104, 218-256; 
LXWII, p. 164-195; LXlI, p. 93-107. 

4 MASSIGNON (G.), Bibliographie des Recueils de Contes traditionnels du Maghreb Rev. Afr., 
105, 1961, (A. Merad), p. 412. E. MALKA, Essai d'ethnographie traditionnelle des fellahs 
ou Croyances, rites de passage et vieilles pratiques des Israélites marocains (Ph. Marçais), p. 
4, Comptes Rendus dans Rev. Afr., 92, 1948. LEGENDRE (M.) : Survivance des mesures 
traditionnelles en Tunisie (X. Yacono), Rev. Afr., 104, 1960, p. 451  

5 BASSET (R.), Un conte de Blida, Rev. Afr., 60, 1919, p. 283-286.  
6 MALINJOUD, Contes bédouins, Rev. Afr., 64, 1923, p. 443-447. Rev. Afr., 65, 1924, p. 541-

541-547 ; XLVI, p. 89-94. 
7 HANOTEAU, Le Targui et la fiancée du Chaambi [conte touareg], Rev. Afr., 1, 1856, p. 309. 
8 E. DERMENGHEM, Contes kabyles (A. BASSET), Comptes rendus de Rev. Afr., 90, 1946, p. 

224. 
9 MASSIGNON (G.), Bibliographie des Recueils de Contes traditionnels du Maghreb Rev. Afr., 

105, 1961, (A. Merad), p. 412. PAOLILLO (M.), Contes et légendes de Tunisie (Ph. 
Marçais), Rev. Afr., 98, 1954, p. 208.  



  420                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

  ". األولياء وأساطري اإلسالم"عدة حبوث عن ) الة األفريقية(يف ) ألكسندر جويل(نشر 
الذين يطلق عليهم لقب ومنهم . وكان مهتما بالدراويش الذين يسميهم أولياء، وفق عقائد العامة

سيدي حممد بن (، و)سيدي حيي موىل اهلدية(، و)سيدي عيسى األغواطي(، و )سيدي نايل(؛ كـ)سيدي(
، )بنو عايس جبرجرة(الذي منه ) سيدي حممد موىل الكاف األخضر(، و)سيدي ابن عالية(، و)احلمريش

  1، إخل)بنو حممد بأمدوكال(و
  .2"أساطريها وعاداا: مالحظات على جباية) "FERAUD) (ل فريو(كتب ويف هذا اال 

  

  :األمثال الشعبية .4- 7-6

  . (H. BASSET))باسيه. هـ(نشرها  3"اهلقار األمثال الشعبية يف"جند فيها 
  

  :بيالشعر الشع .5- 7-6

. )الفريقيةا الة(، ونشره يف 4الشعر الشعيب من إقليم قسنطينة (A. JOLY)) ألكسندر جويل(مجع 
يله يف مدرسة اجلزائر الشرعية، أنه قد ساعده م، وز)عبد الرزاق األشرف(وحكى عن صديقه . )الفريقيةا

إن األشرف قد مجع له بعد : أيضا) جويل(وقال . ته إىل اللغة الفرنسيةيف فهم ذلك الشعر الشعيب وترمج
ذلك جمموعة أخرى من الشعر الشعيب، وأبدى له بعض التعاليق واملالحظات الدقيقة عليها، وأرسل له ذلك 

  5.بأنه كان يتقن اللغتني؛ العربية الفرنسية) جويل(وشهد له . بالربيد
  .6"لشعر املعاصر لدى الرحل اجلزائرينيمالحظات على ا"أيضا ) جويل(وكتب 

وكتب . 7"13شاعر تلمسان يف القرن : ابن مخيس"عن ) مزيان(وعن الشعر يف تلمسان كتب   
  . 8"نظرة على الشعر امللحون يف تلمسان؛ شاعرا تلمسان العاميان بن مسايب وبن تريكي) "محيدو(

جاء ". جهاد العثمانيني حبرب القرم"يف  )الشيخ حممد بن إمساعيل اجلزائري(قصيدة ونشرت الة 
  :فيها

     للعاشــقني احللــة نبــدأ اهللا باســم
     اجلـبني  ضـاوي  حممـد  الـنيب  علـى  صلوا

ــاير   ــر ببش ــذهب النص ــل ي ــار ك   غي
ــى وارضــوا   ــة أصــحابه عل ــرار مجل   األب

                                                 
1 A. JOLY, Rev. Afr., 1913, p. 7-26. 
2 FERAUD (L.), Notes sur Bougie. Légendes, traditions, Rev. Afr., III, 1858, p. 45, 296 et 442. 
3 BASSET (H.), Les proverbes de l’Ahaggar, Rev. Afr., 63, 1922, p. 489-502. 

 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط)م1954-1830: (4أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج   4
  .497- 496، ص)م1998(

5  Alexandre JOLY, Rev. Afr., 1904, p. 6, Réf. 1 
6 JOLY. (Alexandre), Remarques sur la poésie moderne chez les nomades algériens, Rev. Afr., 

XLIV, 1900, p. 283; XLV, p. 208; XLVII, p. 171; et XLVIII, p. 5, et 211. 
7 MEZIANE (A.), Ibn Hamîs, poète tlemcénien du XIIIe siècle, Rev. Afr., 79, 1936, p. 1057-1065. 
1065. 
8 HAMIDOU (11.), Aperçu sur la poésie vulgaire de Tlemcen. Les deux poètes populaire, de 

Tlemcen Ibn Amsaïb et Ibn Triki, Rev. Afr., 79, 1936, p. 1007-1016. 
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     ااهـــدين لألمــة  بالنصــر  ادعــوا 
ــوا ــر ادعـ ــا هللا بالنصـ ــار يـ      حضـ
ــا ــع يـ ــما رافـ ــدرة السـ      بالقـ
ــم ــى انعـ ــزاة( علـ ــرة )الغـ      بنصـ
ــل ــى أجـ ــاد علـ ــرة العبـ      الكشـ
  (...)     
     )املــومنني أمــري( عبــدك )عــالم( انصــر
     )مسـبلني ( معـه  )اإلسـالم  جنـود ( قاموا

ــال ــك( قـ ــد املليـ ــد عبـ      )ايـ
ــكو ــه( املشــ ــد )حبربــ      قاصــ

ــن ــنيب ديـ ــه الـ ــارد عليـ      نطـ
     فرحـــــان يعـــــيش ألّـــــي
     مضــــمان ميــــوت والّــــي
ــه ــور( تديــ ــان حــ      )األعيــ

ــني ــفوف ب ــات( الص ــدين حوري      )ااه
ــة ــية العب ــات وراض ــازيني حوري      الغ
ــك ــت لبيـ ــل( قالـ ــنة أهـ      )السـ

ــت ــاحب أنــ ــة صــ      األمانــ
     آمنــــا وبالرســــول بــــاهللا
ــن ــل مــ ــك أرض كــ      تاتيــ

     ليــــك يقصــــدوا بــــالعزم
     تـــــدعيك البعـــــاد أهـــــل

     مطمطمـني  وصـفان  ليك جتي )دنكلة( من
     فـاتنني  بعسـاكره  )باشـا ( أرض كـل  من
ــا ريب ــزل مبــ ــرتول يف أنــ      املــ

ــر ــوش( انص ــم جي ــطنبول حك      )اص
     )الطبـــول(و )بالســـناجق( خـــارجني
     القــــوم احفــــظ رب يــــا

     )الــــروم يف اجلهــــاد( قصــــدوا
ــد ــر أيـــ ــوم بنصـــ      معلـــ

     مــنني حــىت ويرحــل يقــيم )هبعســاكر(

  األنـــوار شـــارق أمـــة ينصـــر اهللا  
    
  تقــــارع ليــــك املــــومنني  
ــالم   ــها االســ ــارع كلــ   تضــ
ــانع ال   ــري مـ ــنك غـ ــانع حضـ   مـ
  
ــد(   ــد عب ــر )اي ــدين ناص ــار ال   املخت
ــر يف   ــن نص ــىن رب دي ــار تف   األعم
  ووزرا املـــــــدن لعلمـــــــة  
  كثــــرة جبيشــــه هلالكنــــا  
ــر   ــن والنصـ ــه مـ ــدرة اإللـ   القـ
  )جماهــــد( بقــــى غــــازي  
  االجمـــــد الشـــــفيع قـــــال  
  اخللـــــد جنـــــد لقصـــــور  
ــر   ــا تظه ــي لزوجه ــار تقصــر ك   االعم
  أمخــار الفــردوس مــن أزواجهــم يســقوا  
ــا   ــك يـ ــان ملـ ــداال الزمـ   رشـ
  اــــد )خليفــــة( وأنــــت  
ــة   ــري( وبطاعــ ــد األمــ   )املرشــ
  زهـــــت اخلاليـــــق بـــــك  
  )يـــــــاتبا(و ســـــــالطنة  
  أوقـــــات كـــــل بالنصـــــر  
ــن   ــر( م ــهنود( )مص ــر ألرض )لل   البخ
ــة   ــ( بثقل ــل( )همدافع ــفار(و )مكاح   )أش
ــى   ــب علـ ــن احلبيـ ــااال زيـ   مسـ
ــلطانة(   ــدن ســ ــى املــ   )العظمــ
ــالة   ــى بالصـ ــفيع علـ ــة شـ   األمـ
  حاســـد كـــل عـــني مـــن  
  جنـــــد جبـــــيش طـــــاغي  
  أمحـــــد حبيبـــــك ألمـــــة  
ــوا   ــهم( حط ــار )جيوش ــة ن ــار قبال   ن



  422                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

     )حمصـنني  حصـون ( يف لـذاك  خيـدم  هذا
ــداو ــل بـ ــد كـ ــ( حـ      )رباحيـ

     يســـيب )الكـــور(و )الكنـــربة(
ــاص(و ــى )الرص ــاد عل ــب العب      يسرس
  

ــام(و   ــت الغ ــق )االرض حت ــار زن   للتطي
ــى   ــرادهم ومحــ ــرة يف طــ   مــ
ــة(و   ــي )البونبــ ــدارة جتــ   بالــ
ــف   ــاحيني واخللــ ــزرة طــ   جمــ
  

 :األغاني .6- 7-6

بشأن هجوم  18أغنية جزائرية من القرن "أغاين حربية، منها نقلت الة األفريقية صورا عن 
القبائل املتعلقة حبملة أغنية من منطقة "، و1"م1770عام  مدفعي شنه الدامناركيون على اجلزائر العاصمة

م من خالل أغنية 1802قسنطينة عام "و، 2"م، أنشأها طالب جافظ للقرآن من زاوية شالطة1857
أي [فرقنا العسكرية األفريقية "، وأغنية موالية لفرنسا عنواا 3"شعبية للشيخ بلقاسم الرمحوين احلداد

  . 4)األندجيني(الفرقة الثانية للرماة األهايل ، من للمجند تابيت مصطفى ولد قدور" وأملانيا] اجلزائرية
أغاين بربرية من منطقة "عن ) باسي. أ) (A. Basset(وعرضا لكتاب ، أخرى 5"أغنية قبائلية"و
الذي تبع أمه اليت تنصرت على أيدي اآلباء البيض يف ) جون عمروش(، كتبها اجلزائري املتنصر 6"القبائل

أغاين الصيد بالصقور، املنسوبة لسيد احلاج عيسى، "بسبب الزىن، ويف منطقة القبائل بعدما طردها أهلها 
كتب ) سالفادور(و .8"األغنية الشعبية العربية"عن ) فلوريان فرعون(، وكتب اليهودي 7"شريف األغواط
  .9"املوسيقى العربية وعالقتها باملوسيقى اليونانية والغناء الغريغوري"كتب بشأن 

  .10لق باجلزائرأغاين أخرى ال تتعالة ونقلت 
  
  

  :المكتوبة اآلداب - 7-7
 

                                                 
1 FAGNAN (E.), Un chant algérien du XVIIIe siècle [à l'occasion du bombardement d'Alger par les 

Danois (1770)],  Rev. Afr., XXXVIII, 1894,  p. 325. 
2 MORESTEL (H.-M. DE) et FERAUD (L.), Chant kabile sur l'expédition de 1857, par un Taleb 

de la zaouia de Chellata, Rev. Afr., II, 1858, p. 331. 
3 COUR (A.), Constantine en 1802, d’après une chanson populaire du cheikh Belqâsem Er-

Rahmouni El-Haddad, Rev. Afr., 60, 1919, p. 224-240. 
4 SOUALAH (M.), Nos troupes d'Afrique et l'Allemagne. Tabti Mostapha Ould Kaddour, 

caporal au 2e Tirailleurs indigènes, journal de marche. Impressions et chants de guerre, 
Rev. Afr., 60, 1919, p. 494-520. 

5 MORESTEL (F. DE), Sur un chant kabyle, Rev. Afr., II, 1858, p. 5oo. 
6 J. AMROUCHE, Chants berbères de Kabylie (A. Basset), Rev. Afr., 86, 1942, p. 320. 
7 SIDOUN (M.), Chants sur la chasse au faucon attribués à Sid et-Hadj Aissa, chérif de Laghouat, 

Laghouat, Rev. Afr., LII, 1908, p. 272 à 294. 
8 PHARAON (Florian), Chanson populaire arabe, Rev. Afr., II, 1858, p. 253. 
9 SALVADOR (Daniel), La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant 

grégorien. Rev. Afr., VI, 1862, p. 32, 106, 195, 284, 349, 416; et VII, p. 96 
10 LÉVI-PROVENCAL (E.), Un chant populaire religieux du Djebel marocain, Rev. Afr., 59, 

1918, p. 215-2-18.  
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ها فيجند و. قدمت الة األفريقية صورة جمزأة عن اآلداب اجلزائرية خصوصا والعربية عموما
األصول اإلسالمية يف الكوميديا "مياال إىل إثبات سبق املسلمني للمدنية الغربية فكتب ) حممد بن شنب(

  .اليت كتبها دانيت] حاشا هللا[ 1"اإلهلية
وهو ) 1862- 1861(رحلة ألفونس دودي إىل اجلزائر "عن ) CAILLAT) (كايا(ب كتو

روين (واهتم  .3بأصول النثر األديب العريب) MARCAIS) (مارسي(اهتم و. 2"أديب مناصر لالحتالل
  .5ومنهم من اختذ دراسات أبعد من املقصود .4يف اآلداب" االحتاد قوة"مبقولة ) باسي
  

 :الجزائرية أدب الرحلة .1- 7-7

حممد بن (وقد كتب  .أدب الرحلة يكشف جوانب خفية عن أحوال اتمع يف تنقالته وترحاله
، وهو حتليل "مسار احلاج من تلمسان إىل مكة من خالل ما جاء عند ابن مسايب"موضحا ) شنب

لقصيدة بن مسايب يف الرحلة إىل احلج، واملدن اليت مر ا، وعادة ما تكون هي نفسها طرقا للتجار 
  .6البضائعو

  .7أشهر 5فقد كتب عن رحلته وإقامته يف املغرب مدة ) أمساعيل حامت(أما 
  

 :المكتوبجزائري التراث ال .2- 7-7

) LUCIANI) (لوسياينج (من اهتمام كتاب الة الإلريقية بالتراث اجلزائري املكتوب جند 
) بودان(وقد حنى  .8"خمطوط عريب من املكتبة الوطنية باجلزائر العاصمة، عنوانه اإلرشاد"قد كتب 

)BODIN ( مالحظة تارخيية على العرب الداخلني يف طاعة األسبان أثناء "منحى آخر حينما كتب
أما . ، والكتاب اآلن مطبوع9)سي عبد القادر املشريف(تعليقا على كتاب ألفه " احتالهلم وهران

وابن األبار . 10"صلةتكملة ال"لكتابه ) ابن األبار(فقد كتب عن مقدمة ) CHESSEB) (شيسيب(

                                                 
1BENCHENEB, Sources musulmanes dans la Divine Comédie, Rev. Afr., 60, 1919, p. 483-493. 
2 CAILLAT (J.), Le voyage d’Alphonse Daudet en Algérie (1861-1862), Rev. Afr., 64, 1923, 3 

3 pl., p. 11-115 ;  LXV, p. 65-174.  
3 MARCAIS (W.), Les origines de la prose littéraire arabe, Rev. Afr., 68, 1927, p. 15-28. 
4 BASSET (René), L'Union fait la force [transmission de ce précepte dans les littératures], Rev. 

Afr., L, 1906, p. 386 à 392. 
5 GSELL (S.), Le climat de l’Afrique du Nord dans l’Antiquité, Rev. Af., 55, 1911, p. 343-410. 

410. LEVI-PROVENçAL (E.), Mars africain?, Rev. Af., 57, 1913, fig., p. 63-69. 
6 BEN CHENEB (M.), Itinéraire de Tlemcen à la Mekke par Ben Messaib, Rev. Afr., XLIV, 1900, 

1900, p. 261. 
7 HAMET (Ismaël), Cinq mois au Maroc, pl., Rev. Afr., XLIV, 1900, p. 97. 
8 LUCIANI (J.), Un manuscrit arabe de la Bibliothèque nationale d’Alger: l’Irchad, Rev. Af., 

70, 1929, p. 58-67. 
9 BODIN (M.), L’agrément du lecteur. Notice historique sur les Arabes soumis aux Espagnols 

pendant leur occupation d’Oran par Si Abdelkader el Mecherfi, Rev. Af., 65, 1924, p. 
193-260. 

10 CHESSEB, La préface d’Ibn El-Abbâr à sa Takmila-t-es-Sila, Rev. Af., 64, 1923, p. 163-
164. 
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األزدي كان قد نزل من األندلس إىل جباية فأقام ا، مث ارحتل منها إىل تونس وهناك كانت ايته شنيعة 
  .إذ جعله حاكمها غرضا لسهام اجلنود حىت مات

كانوا يستعملون الوثائق اليت يستويل عليها ، أن املستشرقني 1933بعد  ،)كاريت(وقد ذكر 
وكان اهلدف هو معرفة كل شيء عن العائالت . االحتيال، وبالوعود الكاذبة إلرجاعهااجلنود بالقوة وب

واألفراد، وعن األنساب والتواريخ، وعن التراجم والتصرف، واللغة والعادات وغريها، وذا يكشفون عن 
الك خبايا العائالت واألنساب وما متلك من ثروات، ألن معظم العقود والوثائق كانت تتحدث عن األم

والزواج، والبيع والشراء واخلالفات وكل ذلك كان الفرنسيون يستغلونه لصاحلهم دون أن ينسبوه حىت إىل 
  .من أخذوه منه

اجلنرال (، و)رين(، و)بروسالر(، و)بيليسييه(السابق الذكر ومن معه ) فريو(فإذا قرأت لـ
طات األهلية وال ينسبوا، ورمبا وغريهم فإنك ستجدهم يستعملون الوثائق واملخطو) كاريت(، و)هانوتو

بل ألن معظمهم كانوا يطعنون يف املعلومات اليت تضمنها ويشكون يف صحة . كانوا حيرفوا عن وجهتها
وقل مثل ذلك يف . ما جاء فيها، ويرمون اجلزائريني، والعرب واملسلمني مجيعا، باجلهل واحلماقة والتزييف

. وهم الذين أصبحت كل شؤون اجلزائريني بأيديهم لفترة طويلةالعديد ممن أصبحوا مترمجني عسكريني، 
  ... وكانوا يف اإلدارة واجليش والقضاء والطب

وأثناء البحث عن الزمالة كان الفرنسيون يستدلون عليها بأوراق الكتب والوثائق اليت كانت 
  . تذروها الرياح وترمي ا يف األشجار

على زمامات  ت اليت تدخل منها الشمس للغرف،أم عثروا يف الفتحا) بريبروجر(وذكر 
. )األمري(، وعلى عدد كبري من الوثائق والعقود اخلاصة بأمالك )لألمري عبد القادر(احملاسبة " سجالت"

  .أن ظروف احلرب جعلتهم ينقذون جزءا من هذه الثروة من الكتب) بريبروجر(واعترف 
قد بلغ حوايل مائة ) العريب بن عيسى(القاضي أن ما مجعه أو اغتصبه من دار ) بريبروجر(اعترف 

، )علي بن عيسى(و) احلاج أمحد باي(ومن هذه املخطوطات جمموعة من الرسائل الصادرة عن ... خمطوط
وجمموعة أخرى من الرسائل ترجع إىل قائد الدار أو حاكم املدينة، . وغريهم من األعيان واملسئولني

  .وشخصيات أخرى هامة يف قسنطينة
قال إنه عثر على سجالت تتعلق بأمالك الدولة ) مل يذكر صاحبها(دار أخرى تقع يف القصبة ويف 

" الزمامات"جبمع السجالت  )برينار(فقام ) برينار(فأشار ا على املكلف باإلدارة املالية املدعو ). البايلك(
دها من املخطوطات وإمنا من بعد ذلك على أنه محل هذه معه إىل اجلزائر ألنه ال يع) بريبروجر(ومل يتحدث 

كما قال على ثالثة وثالثني ) بريبروجر(مث عثر . )الدومني(ممثل  )برينار(وثائق الدولة، بل تركها يف يد 
ألا كانت خمبأة يف كدس من الشعري وهذه السجالت هي اليت جاء ا . )برينار(" مل ينتبه إليها"سجال آخر

املتصرف املدين ليقدمها بدوره إىل من يهمه األمر، وهو بالطبع إدارة إىل اجلزائر وقدمها إىل ) بريبروجر(
صاحبها كانت ألحد املسئولني ) بريبروجر(ومن مثة نتبني أن الدار اليت مل يذكر. )الدومني(أمالك الدولة 

  .)احلاج أمحد باي(اإلداريني الكبار يف حكومة 
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باملخطوطات، فلقد ) بريبروجر(اهتمامات  كانت مهمة الكاتبني ا يف العلوم اإلنسانية أبعد من
تقدموا خطوة أخرى إىل املعلومات التطبيقية امليدانية واإلدارية اليت ال حتتويها املخطوطات العلمية اليت ركز 

  ).بريبروجر(عليها 
  

  :الرواية الفرنسية عن الجزائر .3- 7-7

 رجل" بعنوان) لورو هوق( اتبهكالذي عرضته الة األفريقية جند الرواية اليت  الروائي اإلنتاج ومن
. وشخصياا م1871 ثورة هو الرواية ، وموضوع)املقراين حممد احلاج الباشآغا( به يعين وهو ،"الساعة
والرواية تذكر حادثة . الثوار ومن اجلزائريني الدينعلماء  من تسخر رواية وهي. الوقت وحي من كانت
 عريب مزدوج تعليم له وكان ن) مرابط( املقدمني حدأ البلدية، خطفها شيخ ابنة هي فرنسية بنت خطف

 املؤلف ألن جزائري فكله الرواية إطار وأما. وكاهن فرنسي فحام يد على البنت خالص وكان .فرنسيو
 وكانت. احمللية االجتماعية احلياة نكهة هلا فالرواية. الريف حياة استغل ، وقدستوطننيامل من كان نفسه
املقراين،  استشهاد عن لوحة وهناك. م1871 جوان 24 يف أيشريضن يف نازلة يةالعسكر الفرنسية الفرقة
 بني جتمع رواية إا": قالت )اإلفريقية الة( قدمتها وعندما. للثوار، وغريها مؤمتر انعقاد عن أخرى ولوحة
  .1"معا وأدبية تارخيية رواية جعلها مما أديب وتوليف بأسلوب التارخيية احلقائق

  

  :كرافد للثقافة الجزائرية حضارة العربتاريخ و .4- 7-7

) VIDAL) (فيدال(وكتب . 2"خمتصر تاريخ العرب وحضارم) "WINKLER) (ونكلر(كتب   
)VIDAL" ( يف  قصر احلمراءب السيدات قصر يف اللوحات اجلداريةبالعربية  لوان األ مالحظات على

وهي  4"على أيدي العربحريق مكتبة اإلسكندرية "فقد كتب عن ) LALOÉ) (اللوي(أما  .3"غرناطة
وهي مة مل تثبت على الرغم من أا أشاع هلا املستشرقون عرب أكثر من قرن، وواصل احلملة تالميذهم، 

  .وثبتت األدلة بتفنيدها
  

  :العربيان كرافدين للثقافة الجزائرية الشعر والنثر .5- 7-7

فكتب . تمع اجلزائرياهتم كتاب الة األفريقية بالشعر والنثر العربيني كرافدين ثقافيني للمج  
عن ) ESQUER) (إيسكي(وبعده كتب . 5"ترمجة لقصيدة األمري عبد القادر) "ARNAUD) (آرنو(

                                                 
1 Rev. Afr., 1897, p. 119. 
2 WINKLER, Précis d’histoire des Arabes et leur civilisation, Rev. Af., 56, 1912, 4 pl., p. 161-

202. 
3 VIDAL (E.), Notes sur la peinture arabe d’après les fresques de la Tour des Dames, dans 

l’Alhambra de Grenade, fig., Rev. Af., 58, 1914, p. 118-129. 
4 LALOÉ (F.), A propos de l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie par les Arabes. Les 

manuscrits arabes de Constantine, Rev. Af., 66, 1925, p. 95-107. 
5 ARNAUD (Marc), Traduction d'une poésie d'Abd-el-Kader, Rev. Afr., V, 1861, p. 313. 
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أصول "فقد كتب عن ) MARCAIS) (وليم مارسي(أما . 1"شعراء احلملة العسكرية على اجلزائر"
  .3فضال عن شؤون أدبية أخرى .2"النثر يف األدب العريب

  

  وربيون الواردون في عناوين المجلةاألدباء المستوطنون واأل - 7-8

    .من األدباء الفرنسيني واألوربيني من ساند االحتالل، ومنهم من كان مستوطنا يف اجلزائر  
  األدباء الواردين يف الةيبني ): 8-7(اجلدول رقم 

  
Littéraires األدباء % ت   
Miguel CERVANTES DE SAVEDRA  2 0,05 1  ميغال سرفانتس دي سيفيدا 

MOLIERE  1 0,02 2  موليري 

Alphonse DAUDET   1 0,02  3  ألفونس دودي 

∑ 4 0,10 ∑ 
  
 

  المستشرقون الواردون في المجلة - 7-9

).كازميريسكي(و) هايدو(من املستشرقني الذين وردت أمساؤهم يف الة دون الذين ذكرناهم جند   
    

  املستشرقني الواردين يف الةيبني ): 9-7(اجلدول رقم 
  

  املستشرقون % ت 
Fray Diègo DE HAEDO  13 0,35 1  فراي دييغو دي هايدو 

KASIMIRSKI  1 0,02 2  كازميريسكي 

∑ 14 0,38 ∑ 
    

واجلدول اآليت . )آل باسيه(ومن العائالت االستشراقية الكبرية اليت ظهرت يف الة األفريقية جند 
  ؛يوضح نشاطها فيها

  
  الكتابية يف الة األفريقية )آل باسي(عن مسامهات  يفصح): 1-9-7(اجلدول رقم 

  
                                                 

1 ESQUER (G.), Les poètes et l'expédition d'Alger. La Bacriade de Barthélemy et Méry, Rev. 
Afr., 60, 1919, p. 112-145.  

2 MARCAIS (W.), Les origines de la prose littéraire arabe, Rev. Afr., 68, 1927, p. 15-28. 
3 MILLOT (S.), Shaw, ses éditeurs et ses traducteurs, Rev. Afr., 60, 1919, p. 384-390. 
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اسم الكاتب   ت.ر
 بالعربية

 مقاالت له مقاالت
 تتحدث
 عنه

 إحاالت
 يف

 القائمة

∑ % Nom de 
l'écrivain 

 .R %0,19 7 1 1 5 باسيه. ر  1
BASSET 

 .H %0,16 6 0 1 5 باسيه.هـ 2
BASSET 

 .A %0,49 18 0 0 18 باسيه. أ 3
BASSET 

∑ 28 0,76% 2  1 31 0,84% ∑ 

 
  وتكملة للجدول السابق نضيف هذا؛  

  األفريقية الة يف مبقاالم )باسي آل( مسامهة يوضح): 2-9- 7( رقم توضيحي رسم
  

  
  وتكملة للرسم التوضيحي السابق نضيف هذا؛

  األفريقية الة يف باسي آل مقاالت عدد يوضح): 3-9- 7( رقم توضيحي رسم
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الذين كانت هلم ضلع يف أحداث اال الثقايف املذكورين يف الة األفريقية تشرقني ومن املس
  االحتاليل نذكر؛

  

  ). م1553-1494( ليون اإلفريقي .1- 7-9

احلسن بن حممد الوزان الفاسي، أسره قراصنة البحر النصارى، وتسمى جبيوفاين ليوين نسبة إىل 
له كتاب . 1"وتويف يف محى دينه" إلفريقي، مث عاد إىل تونس،البابا ليون العاشر الذي محاه، واشتهر بليون ا

  . 2، وله آثار أخرى مل يظهر منها ما هو مباشر يف التنصري"وصف إفريقيا"
  

  ). م1917بعد  -1858( فوكودي شارل الكنسي األب  .2- 7-9

با عاش منصرا بني الطوارق بعد أن اعتزل احلياة العسكرية، وطوع التنصري لالستعمار، مما كان سب
  .3معرفة املغرب:  يف هالكه على أيدي الطوارق أنفسهم، ومن آثاره

  

  ). م 1911- 1827(  جوليانالكنسي األب  .3- 7-9

سينا ": فرنسي، من الرهبان اليسوعيني، نزل بلبنان ومصر، واهتم باجلغرافية، ومن أبرز آثاره
  . 4"رحلة راهب إىل جبل سينا"، و"وسوريا ذكريات توروية ومسيحية

  

  )م17ق (كورتوا   .فسي الكناألب  .4- 7-9

فرنسي، من الرهبان الفرنسيسكانيني، رأس دير حلب، اهتم باملعاجم، وأصدر قاموسني، وليست 
  .5له آثار مباشرة يف التنصري

  

  )م1951- 1874(  سافينياكالكنسي األب  .5- 7-9

فرنسي، من الرهبان الدومنيكيني، وخترج من معاهدهم، تعاون مع زميله األب جوسني يف نشر 
  . 6فرة، مل يظهر منها ما هو مباشر يف التنصريآثار وا

  

  )م1946-1874( كاستيالنيالكنسي األب  .6- 7-9

                                                 
1
  . هذه عبارة جنيب العقيقي، ولعلها توحي بأنه عاد إىل اإلسالم وتويف مسلما 
  . 125 -124 :1 ،مرجع سابق ،املستشرقون ،جنيب العقيقي 2
3
   92 - 90ص ، مرجع سابق، الظاهرة االستشراقية، ساسي سامل احلاج 
4
  . 290:   3 ،املرجع السابق، جنيب العقيقي 
5
  . 253:  3، املرجع نفسه، جنيب العقيقي 
6
  .. 270:  3، املرجع نفسه، جنيب العقيقي 
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من الرهبان الكبوشيني، اشترك يف تأليف كتاب موسوعة مكتبة األعالم واملراجع لألرض املقدسة 
نزو مبقتطفات عن األراضي املقدسة، وأسهم بالدين والرابع واخلامس املخصصني ألعمال الكردينال أور

  . 1داكوتزا حارس األراضي املقدسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
1
  . 259/  3املرجع نفسه،  ، جنيب العقيقي 
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  :يالجزائرالمجتمع الحياة السياسية في  -8

وجاء كل حمتل بسياساته املختلفة اليت . عاىن اتمع اجلزائري من االحتالل عرب عصوره املختلفة
متدرجة بني القائد  تتراوح متدرجة بني اجلانب العسكري والترفيهي، مثلما جاء برجال تتنوع اختصاصام

ومن هنا جاءت مالمح اتمع تغشاها ظالل من هذا الوجود الدخيل اجلامث على . احلريب والداعية النصراين
  .روحه

إن حياة اتمع اجلزائري حتت نري احملتل جاءت متشابكة مع األعمال العسكرية بالدرجة األوىل، 
  .هو العمل السياسيوعندما تنفذ قدراته يلجأ إىل احلل األخري أال و

ومل ميتزج هذا اتمع إال بالذين جاءوه باخلري، وكانوا إخوة له يف اإلنسانية والدين؛ مل يأتوه 
عند . طامعني يف أرضه وال يف ماله وال يف خرياته، بل جاءوا حيملون رسالة خالية من كل املطامع الدنيوية

ياره باإليثار على أن يتعلم منهم الدين ومكارم ذاك اختذهم إخوة له يف الدين، واقتسم معهم أرضه ود
  . األخالق

ذاك مثال هذا اتمع مع الفاحتني وتابعيهم، لكن ذلك ال يعين أن حياته يف هذا اال كانت خالية 
من عناصر تدعي األخوة وتعتدي على اإلخوة يف الذين؛ وذلك مثال هجرات بين اهلالل وبين سليم وبين 

ومع ذلك فقد جرب العقالء الكسر، . ليت شاا كثري من التخريب واإلفساد يف األرضأسد ومن شايعهم، ا
  . والتحم اإلخوة يف الدين جمتمعا واحدا يف هذه الديار

ومل يتوان اتمع اجلزائري عن إيواء إخوة له يف الدين مشردين، واقتسم معهم خبز يومه، واقتسم 
اك موقفه مع الشعب األندلسي الذي أخرج من دياره وأمواله بغري ذ. معهم املسكن واملرعى واملعمل واال

  .حق إال أن يقول ريب اهللا، على اختالف أعراقه وانتماءاته الرببرية والعربية والقوطية والزجنية
وعاش . ووصل به األمر أن استنجد بإخوة له يف الدين من دولة مسلمة قوية هي الدولة العثمانية

  .املنسجم عرب عدة قرونهذا اتمع التنوع 
ومل يرفض نسيج اتمع اجلزائري سوى العدو الغاصب واحملتل والظامل، لكن هذا ال يعين أنه 

والدليل موجود يف مرحلة ما . حكمه بنوه، وأثبتوا جدارم وتفوقهم على الدول ااورة يف عدة جماالت
  .ة املتداولة على حكمه عرب القرونقبل امليالد، بل أكثر من ذلك يف املمالك الرببرية املسلم

  .ويف هذا اال نذكر أنواع احلكم اليت مر ا اتمع اجلزائري، وكيف تفاعل معها سلبا وإجيابا
  يوضح بعض أنواع احلكم اليت عرفتها اجلزائر): 1-8(اجلدول رقم 

 L'état  %  ت  الدولة

 Algerie 1 1,18  43  اجلزائر  1

 Etats Barbaresques 2 0,30  11  الدول الرببرية  2

 Maurétanie Césarienne  3 0,19  7  موريتانيا القيصرية   3

 Numidie 4 0,10  4  نوميديا  4

∑  65  1,76 ∑  
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الدول ) Etats Barbaresques(وذكرت . 1مرة) 43(ذُكرت اجلزائر يف عناوين الة األفريقية 
أما نوميديا . 3مرات) 7(ذُكرت ) Maurétanie Césarienne(وموريتانيا القيصرية . 2مرة) 11(الرببرية 

)Numidie ( فقد ذكرت)4مرات) 4. 

ويف اجلدول اآليت . وعرف اتمع اجلزائري أنواعا من احلاكمني السياسيني عرب تارخيه الطويل  
  .نوضح بعض ذلك، حسبما ورد يف الة األفريقية

  
  الم مما عرفه اتمع اجلزائري عرب تارخيهحيصي بعض احلكام وبعض أنواعهم وعائ): 2-8(اجلدول رقم 

 
Gouvernance/ Gouverneur/ 
Gouvernante 

 العائلة احلاكمة/ احلاكم/ احلكم ت  %

Numidie/ Numidiques 0,51 19   نوميدي(نوميديا(   
Almohades 0,42 16  نواملوحد   
Maurétanie 0,40 15  موريتانيا   
Ibn Hammad 0,13 5  ابن محاد/ ادينياحلم/ بين محاد   
Hafcide 0,13 5 احلفصيون   
Almoravides 0,10 4 املرابطون   
Beni-Merin 0,10 4 بنو مرين   
Beni-Maz'renna 0,10 4  بنو مزغنة   
Roi de Tlemcen 0,08 3   تلمسانملك   

                                                 
1 Rev. Afr., 1857, T1, n)2, p.88 ; n°3, p.165 ; p.215 ; n°5, p.346. Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.276 ; 

p.285. Rev. Afr., 1859, T3, n°17, p.379. Rev. Afr., 1860, T4, n°23, p.375 ; n°24, p.401. 
Rev. Afr., 1869, T13, n°76, p.288. Rev. Afr., 1873, T17, n°100, p.287 ; p.313 ; n°101, 
p.352. Rev. Afr., 1885, T29, n°171, p.172 ; n°172, p.241. Rev. Afr., 1893, T37, n°211, 
p.299. Rev. Afr., 1904, T48, nos252-253, p.171. Rev. Afr., 1905, T49, n°257, p.160 ; p.237. 
Rev. Afr., 1906, T50, nos261-262, p.157. Rev. Afr., 1908, T52, n°268, p.115. Rev. Afr., 
1912, T56, n°286, p.371. Rev. Afr., 1918, T59, n°295, p.249. Rev. Afr., 1919, T60, n°299, 
p.170. Rev. Afr., 1920, T61, nos304-305,p.297 ; nos306-307, p.62. Rev. Afr., 1923, T64, 
n°314, p.11. Rev. Afr., 1924, T65, n°318, p.65. Rev. Afr., 1928, T69, nos335-336, p.249. 
Rev. Afr., 1929, T70, nos338-339, p.37 ; p.68. Rev. Afr., 1931, T72, nos346-347, p.102 ; 
nos348-349, p.332. Rev. Afr., 1933, T74, n°356, p.208 ; n°357, p.458. Rev. Afr., 1938, T79, 
nos374-375, p.138. Rev. Afr., 1939, T80, n°378, p.26. Rev. Afr., 1942, T83, nos392-393, 
p.196. Rev. Afr., 1952, T93, nos430-431, p.114. Rev. Afr., 1953, T94, nos434-435, p.66 ; 
p.98 ; nos436-437, p.314. Rev. Afr., 1954, T95, nos440-441, p.277.  

2 Rev. Afr., 1867, T11, n°64, p.325. Rev. Afr., 1872, T16, n°91, p.20. Rev. Afr., 1878, T22, 
n°130, p.305 ; n°132, p.401. Rev. Afr., 1879, T23, n°138, p.460. Rev. Afr., 1880, T24, 
n°139, p.22 ; n°140, p.147 ; n°141, p193. Rev. Afr., 1947, T88, nos412-413, p.213. Rev. 
Afr., 1949, T90, nos416-417, p.38. Rev. Afr., 1952, T93, nos430-431, p.105 

3 Rev. Afr., 1865, T9, n°51, p.193 ; n°53, p.374 . Rev. Afr., 1870, T14, n°79, p.45 ; n°80, p.130. 
Rev. Afr., 1890, T34, nos197-198, p.81. Rev. Afr., 1933, T74, n°357, p.449. Rev. Afr., 
1955, T96, nos444-445, p.241 

4 Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.253. Rev. Afr., 1890, T34, nos197-198, p.81. Rev. Afr., 1934, T75, 
n°358, p.23. Rev. Afr., 1936, T77, nos366-367, p.27 
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Rois d'Alger 0,08 3  ملوك اجلزائر   
Fatimites/ Fatimides 0,05 2  الفاطميون   
Beni-Zian, 0,02 1  زيان بنو   
Gouvernement général de 
l’Algérie 

   لجزائرالعامة لاحلكومة   1 0,02

l’Amirauté d’Alger 0,02 1 أمريالية اجلزائر العاصمة   
Les autorités algériennes 0,02 1 السلطات اجلزائرية   
La question d’Alger 0,02 1  مسألة اجلزائر العاصمة   
Rostomides 0,00 0  الرستمويون   
∑ 2,33 85  ∑ 

 

، 3وما يتعلق ا) نوميديا(، و2)ملك تلمسان(، و1)ملوك اجلزائر(جند يف هذا اجلدول حديثا عن 
، 5)املوحدين(، و4)الفاطميني(، و3)احلفصيني(، و2)بين محاد(، و1)بين زيان(، وعن 4)موريتانيا(وعن 

                                                 
1 GRAMMONT (H.-D. DE ), Histoire des rois d'Alger par fray Diego de Haëdo, abbé de Fromesta, 

traduite et annotée, Rev. Afr., XXIV, 1880, p. 37, 116, 215, 261, 344, l01. Rev. Afr., XXV, 
p. 5 et 97. Rev. Afr., XXV, 1881, p. 5 et 97. 

2 LA VERONE (Mlle Ch. de), Deux lettres inédites d'un roi de Tlemcen (1531-1532), Rev. Afr., 
99, 1955, p. 174-180. BERBRUGGER (A.), Les Algériens demandent un roi français en 
1572, Rev. Afr., V, 1861, p. 1. LECLERC (Dr L.), L'euphorbe et le roi Juba, Rev. Afr., V, 
1861, p. 239. 

3 FAIDHERBE (L.), Épitaphes numidiques de Kifan ben Feredj, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 446. 
FAIDHERBE (Général), Epigraphie phénicienne et numidique (libyque), Rev. Afr., XVII, 
1873, 2 pl., p. 57. MAC-CARTHY (0.), Africa antiqua. Lexique de géographie comparée de 
l'ancienne Afrique. Algerie antiqua, Numidie, Maurétanie Sitifienne, Césarienne et 
Tingitane, Rev. Afr., XXXI, 1887, 7 pl., p. 213, 254, et 416. PARQUET, Essai de guide 
élémentaire pour. reconnaître, décrire, compléter et dater les inscriptions romaines, en tenant 
plus particulièrement compte des monuments épigraphiques des anciennes provinces 
africaines, Afrique, Numidie, Maurétanie, Rev. Afr., XXXIV, 1890, fig. et 8 pl., p. 81 à 192. 
ALBERTINI (E.), A propos des Numeri syriens de Numidie, Rev. Afr., 75, 1934, p. 23-
42. LESCHII (L.), Basilique et cimetière donatistes de Numidie (Aïn-Ghorab), Rev. Afr., 
78, 1936, 2 pl., p. 27-42. LESCHI (L.), Cirta. De la capitale numide à la colonie romaine, 
Rev. Afr., 81, 1937, 6 pl., p. 25-42. VIVIE DE RÉGIE (F. DE), L'Henchir Besseriani. 
Vestiges de l'occupation romaine en limite de la Numidie orientale, Rev. Afr., 81, 1937, p. 
475-502. A. Berthier, Les vestiges du christianisme antique dans la Numidie centrale (Chr. 
Courtois) , Rev. Afr., 87, 1943 ;p. 281-283.GODARD (L'abbé L.), Numidie centrale, notes 
archéologiques [inscriptions], Rev. Afr., 1, 1856, p. 253. CHERBONNEAU (A.), Épigraphie 
numidique, Rev. Afr., 1, 1856, p.447. CHERBONNEAU (A.), Inscription numidique 
découverte à Constantine, pl., Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 236. BERBRUGGER (A.), 
Epigraphie numidique, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 118, 188 et 267. BERBRUGGER (A.) et 
REBOUD (Dr), Epigraphie numidique [Hippone], Rev. Afr., IX, 1865, p. 268, 396; X, p. 
102; et p. 393. VIGNERAL (Ch. DE), Épigraphie numidique, Rev. Afr., X, 1866, p. 235. 
REBOUD (Dr) et A. B. [BERBRUGGER (A.)], Épigraphie numidique, Rev. Afr., XI, 1867, 
p. 393. FLOGNY (Colonel V.) et REBOUD (Dr), Épigraphie numidique, Rev. Afr., XII, 
1868, p. 455, Cf. n° 82175. A. Berthier, Les vestiges du christianisme antique dans la 
Numidie centrale (Chr. Courtois) , p. 281-283. H. G PFLAUM, At fusa per Numidiam, 
Rev. Afr., 100, 1956, p. 315-318.  

4 BERBRUGGER (A.), L'ère mauritanienne, Rev. Afr., 1, 1856, p. 20. LECLERC (Dr Lucien), 
L'ère de Maurétanie, Rev. Afr., 1, 1856, Rev. Afr., 1, 1856, p. 217. ANONYME, L'ère 



  433                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

                                                                                                                                                    
mauritanienne, Rev. Afr., 1, 1856, p. 313. Monnaie de Ptolémée, roi de Mauritanie, à 
l'effigie de Juba, Rev. Afr., II, 1858, p. 414. LHOTELLERIE (P. de), Notice sur un autel 
dédié aux dieux mauritaniens, récemment découvert à Cherchel, Rev. Afr., II, 1858, p. 368. 
BERBRUGGER (A.), Dernière dynastie mauritanienne :.Juba II, Cléopâtre Séléné, 
Ptolémée, Rev. Afr., V, 1861, p. 81, 276 et 364. BERBRUGGER (A.), Situation religieuse et 
politique de la Mauritanie lors de la grande révolte berbère à la fin du IIIe siècle, Rev. Afr., 
IX, 1865, p. 193 et 374. VERNEUIL (B. DE) et BUGNOT (J.), Esquisses historiques sur la 
Mauritanie Césarienne et Iol-Caesarea (Cherchel), Rev. Afr., XIV, 1870, carte, p. 45 et 130. 
MAC-CARTHY (0.), Africa antiqua. Lexique de géographie comparée de l'ancienne 
Afrique. Algerie antiqua, Numidie, Maurétanie Sitifienne, Césarienne et Tingitane, Rev. 
Afr., XXXI, 1887, 7 pl., p. 213, 254, et 416. DELAPORTE (Grenade), Sur l'oppidum de 
Maurétanie cité par Ptolémée, Rev. Afr., XXXIII, 1889, p. 254. PARQUET, Essai de guide 
élémentaire pour. reconnaître, décrire, compléter et dater les inscriptions romaines, en tenant 
plus particulièrement compte des monuments épigraphiques des anciennes provinces 
africaines, Afrique, Numidie, Maurétanie, Rev. Afr., XXXIV, 1890, fig. et 8 pl., p. 81 à 192. 
GAUTHIER (R) et ALBERTINI (E.), Contribution à l'étude du tracé de la route-
frontière de la Mauritanie césarienne, Rev. Afr., 74, 1933, p. 449-457. Camps (G.), Les 
Bavares, peuple de Maurétanie césarienne (avec 3 figures), Rev. Afr., 99, 1955, p. 241-
288. P. MASSIÈRA, Inscriptions chrétiennes de Maurétanie sétifienne (avec 1 
planche hors texte), Rev. Afr., 100, 1956, p. 319-332. J. CARCOPINO, Encore 
Masties, l'empereur maure inconnu (avec 1 planche hors texte) , Rev. Afr., 100, 
1956, p. 339-348.  

1 CHERBONNEAU (A.), Les écrivains musulmans de l'Algérie. Notice sur Mohammed et-Tenaci, 
historien des Beni-Zian, Rev. Afr., 1, 1856, p. 212. 

2 DEWULF (Capitaine E.), Note sur Ibn Hammad et sur un mémoire de M. Cherbonneau intitulé : 
Notice et extraits du Eunouan el-Diraïa fi mechaiekh Bidjaia", Rev. Afr., VII, 1863, p. 446. 
CHERBONNEAU (A.), Documents historiques sur l'hérétique Abou-Yézid Mokhalled-ibn-
Bidad de Tademket, traduits de la Chronique d'Ibn-Hammad, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 425. 
MéQUESSE, Notice sur la Kala des Beni-Hammad, étude tirée des récits des auteurs 
français et de Ibn-Khaldoun, écrivain arabe, Rev. Afr., XXX, 1886, p. 294. ANONYME, 
Notes de lecture, Rev. Afr., 68, 1927, p. 439-446. [Un roi de Bougie, père de la Merci; un 
Français captif des Arabes (1832); Lamennais et la question d'Alger; lettre d'un transporté 
de 1852 (L. Rouffet).]. MARCAIS (G.), Sur un lion de marbre trouvé à la Qal'a des Beni 
Hammâd, Rev. Afr., 83, 1939, pl., p. 182-191.  

3 BlGONET, Dinar hafcide inédit, Rev. Afr., XLV, 1901, p. 97 à soc. SOLIGNAC (J.), - Travaux 
hydrauliques hafsides de Tunis, Rev. Afr., 79, 1936, 6 pl., p. 517-580. Rev. Afr., 87, 1943 : 
Comptes rendus, R. Brunschwig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la 
fin du XVe siècle (G. Marçais), p. 279-281. G. MARçAIS, Les Hafcides d'après un livre 
récent, Rev. Afr., 93, 1949,  p. 25-37. BRUNSCHVIG (R.), Un document sur une princesse 
hafside de la fin du XVIe siècle, Rev. Afr., 80, 1937, p. 81-92.  

4 CHERBONNEAU (A.), Documents inédits sur Obeid Allah, fondateur de la dynastie fatimite, 
Rev. Afr., XII, 1868, p. 464. CADENAT (P.) : Découverte à Tihert-Tagdempt d'un 
"Dénéral" d'époque fatimide, 103, 1959, Rev. Afr., p. 346-347. 

5 GODARD (Léon), Les évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, Rev. 
Afr., II, 1858, p. 124, 242, 433; III, p. 1; et 1V, p. 259 et 332. GODARD (Léon), Les 
évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, Rev. Afr., III, 1858, p. 1. 
GODARD (Léon), Les évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, p. 
259 et 332. MERCIER (E.), Notice sur les Almoravides et les Almohades, d'après les 
historiens arabes, Rev. Afr., XII, 1868, p. 217, 367; et XIII, p. 265 et 355. MERCIER (E.), 
Notice sur les Almoravides et les Almohades, d'après les historiens arabes, Rev. Afr., XIII, 
1869, p. 265 et 355. FAGNAN (E.), L'histoire des Almohades d'après Abd el-Wâh'id 
Merrâkechi, Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 207 , 281; XXXVI, p. 18 , 166, 262, 34g; et 
XXXVII, p. 22, et 181. FAGNAN (E.), L'histoire des Almohades d'après Abd el-Wâh'id 
Merrâkechi, Rev. Afr., XXXVI, 1892, p. 18, 166, 262, et 34g. FAGNAN (E.), L'histoire des 
Almohades d'après 'Abd el-Wâh'id Merrâkechi, Rev. Afr., XXXVII, 1893, p. 22, et 181. 
BASSET (H.), Un aqueduc almohade, à Rabat, Rev. Afr., 64, 1923, fig., p. 523-528. 
TERRASSE (H.), L'influence de l'Ifriqiya sur l'architecture musulmane du Maroc avant les 
Almohades, Rev. Afr., 81, 1937, 3 pl., p. 551-558. MIRANDA (Ambros io Huic i ) :  
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، 5)أمريالية اجلزائر العاصمة(، و4)لجزائرالعامة لاحلكومة (و، 3)بين مزغنة(، و2)بين مرين(، و1)املرابطني(و
  .7)مسألة اجلزائر العاصمة(، و6)السلطات اجلزائرية(و

وهنا نأيت على ذكر من حكم اتمع اجلزائري، ولو من غري نسق حكم واضح، وذلك عرب 
  .عصوره الغابرة إىل حد ماكتبته الة

  
  

  :ئيةالشعوب والمجتمعات الجزائرية البد - 8-1

وختصص . حاولت الة األفريقية أن تستكشف وجود مجاعات وجمتمعات وشعوب بدئية جزائرية
يف ذلك بعض كتاا حىت أصدروا يف ذلك كتبا قائمة بذاا بعد أن كانت مقاالت وحبوثا منشورة يف 

  .ومل تكتف ذا بل دفعت قراءها إىل اكتشاف ما مل يصل إليه الباحثون من ذلك.الة
أولت الة حقبة ما قبل التاريخ عناية ال بأس ا؛ فأظهرت صورة جامعة لتاريخ ما قبل امليالد و

، 9، وعرجت على الشمال الغريب من أفريقيا فطرقت موضوع تكون الكثبان فيه8يف مشال أفريقيا كلها
اليت اقتناها ، وقدمت عرضا عن جمموعات ما قبل التاريخ 10وأبرزت بعض آخر مكتشفاا يف املوضوع

                                                                                                                                                    
Histor ia  pol i t ica del  imper io  a lmohade (R.  le  Tourneau), Rev. Afr., 101, 
1957, p. 401-404. Huici MIRANDA (A.) : Historia politica del imperio almohade, 
segunda parte (R. Le Tourneau), Rev. Afr., 103, 1959, p. 378-380. BEL. - 
Documents récents sur l'histoire des Almohades, Rev. Afr., 71, 1930, p. 113-128. 

1 MERCIER (E.), Notice sur les Almoravides et les Almohades, d'après les historiens arabes, Rev. 
Afr., XII, 1868, p. 217, 367; et XIII, p. 265 et 355. MERCIER (E.), Notice sur les 
Almoravides et les Almohades, d'après les historiens arabes, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 265 et 
355. MEUNIé (J .)  et  TERRASSE (H.) :  Nouvel les recherches archéologiques 
à Marrakech (G.Marçais) ,  Rev. Afr., 101, 1957, p.  424-425 ( la  grande 
mosquée a lmoravide) .  

2 GODARD (Léon), Les évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, Rev. 
Afr., II, 1858, p. 124, 242, 433; III, p. 1; et 1V, p. 259 et 332. GODARD (Léon), Les 
évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, Rev. Afr., III, 1858, p. 1. 
GODARD (Léon), Les évêques de Maroc sous les derniers Almohades et les Beni-Merin, p. 
259 et 332. 

3 DEVOULX (Albert), Alger, étude archéologique et topographique sur cette ville, aux époques 
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، وقدمت مالحظات عن مقتنيات ما قبل التاريخ اليت أوردا املالزمة األوىل 1متحف اآلثار القدمية
، وفسحت اال للنقد املنهجي يف جمال كتابة تاريخ ما قبل امليالد 2)مينات دي سان مارتن(العسكرية 

  .       3يف مشال أفريقيا
أن كثريا من مراسيلها طلبوا من اجلمعية وجملتها وضع خطط  ذكرت الة يف مقدمة العدد الثاين

حبث هلم، ووعدم بكتابة توجيهات هلم يف كل عدد، ومن ذلك هذه االستمارة اليت وضعتها بني أيديهم 
" أنصاب مدعوة أا غالية أو سلتية"ليطبقوها أثناء القيام بالبحث، وجعلت عنوان االستمارة 

(Momuments dits gaulois ou celtiques) سؤاال كخطة حبث لكل مراسل، ) 18(، ومشلت االستمارة
جلنة "الذي أعدته " تعليمات أقسام فقه اللغة والتاريخ وعلم اآلثار"وذكرت أا نسخت هذه االستمارة عن 

وأن املراسل يف غري حاجة إىل إجراء تعديالت يف هذه  )(C.L.H.A.F" اللغة والتاريخ والفنون الفرنسية
ستمارة سوى التعديالت اليت تقتضيها الظروف احمللية، وذكرت أن األنصاب املذكورة موجودة يف اال

  :فرنسا وكامل أوربا، وأا عدة أنواع
  (menhir)حجارة مستقيمة  –أ 
  (dolmen)طاوالت احلجارة  –ب 
  )(lichavenاحلجر املثلث  –ج 
  .متر 1.5متر و  1ارتفاعهما يتراوح بني  (tumulus) ركام احلجارة –د 

  (carneilloux)حجر مهمل  - هـ 
  ). (les alignementsأسطر متوازية من احلجارة املغروزة  –ز 

  .4أثناء االحتالل يةرنستها السلطات الففهرس باجلزائر )ليثيةاغيم(معامل تارخيية لقد وجدنا 

                                                 
1 PALLARY (P.). - Les collections préhistoriques du Musée des Antiquités algériennes, Rev. 

Afr., 55, 1911, p. 306-326.  
2 PALLARY (P.). - Note sur une collection préhistorique saharienne rapportée par le lieutenant 

Minette de Saint-Martin, Rev. Afr., 58, 1914, p. 362-366. 
3 PALLARY (P.). - Notes critiques de préhistoire nord-africaine, Rev. Afr., 63, 1922, p. 369-

424;  LXIV, p. 159-162. 
، وجنياسانت يف ، )Dolmens( دوملن): م1930-1887(املكتشفة بني ) Mégalithiques( يةليثاغياملاملعامل التارخيية  4

. اجلزائر العاصمة يف األغواط، واد اجللفة املتجه إىل طريقالميني على دوملن . م1900قائمة عام : ، املرجعوجنيا
 نعكم  16يبعد  ،ةيف مكان يدعى جبل مزال) Cromlechs(دوملن ودوائر حجر . اجللفةبدوملن مطحنة اجللفة 
كم   32كساييب الذي يبعد دوملن ودوائر حجر يف مكان يدعى جبل. اخلروبوأوالد رمحون  الطريق الرابط بني

بومرزوق،  نيالعرأس بجنوب قسنطينة، من كم  35دوملن ودوائر حجر على بعد . عن قسنطينة، وأوالد رمحون
، كيلومترا من مشال محام املسخوطني 12على بعد  ؛)Grottes Funéraires( دوملن وكهوف دفن. أوالد رمحونو

 Tombeaux(ليثية اغير موقب. دوملن، تيارت. سيقدوملن ودوائر حجر، إىل اجلنوب الشرقي من قسنطينة، . الركنية

Mégalithiques (العاصمة، غيوتوفيل  وس، اجلزائرعلى هضبة بين مس)Guyotville( ، م1900قائمة عام .
يف احلاكم العام من أمر ، بمن قسنطينة ةبيلقراالقدمية،  سالوستبالقرب من موقع حدائق تقع سالوست؛  دوملن
 .م23/09/1913يف بأمر من احلاكم العام ، ة وهرانعمال، فرندة، )Djeddars(جدارة . م1911سبتمرب  27
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 اأنواعمنها م مقابر مشال إفريقيا ضتو. ملعامل اجلنائزية ومدائن املوتىمن املعامل القدمية باجلزائر، جند ا  
   ؛خمتلفة وهي ذات طابع مميز

وهي كومة من . بناء حجري خمروطي الشكل فوق قبور قدميةهي : )Tumulus( مقابر تيملوس . أ
- 5القطر املتوسط بني . م15-5احلجر والتراب بقاعة عادة دائرية خمتلفة األحجام حيث يبلغ قطرها بني 

عرفت مقابر  .دعم القربلر يف بعض األحيان بثابت أو اثنني من احلجارة وحتاط هذه القبو .أمتار 6
أما اهليكل  .باللغة العربية )ورـڤرـڤ(أو  )رجم(الرببرية و باسم   )Bazina(" بازينة"التيميليس باسم 

فيوضع عادة حتت القرب يف حفرة عميقة حممية بأربع أو مخس بالطات أربع بالطات جانبية واخلامسة 
تأيت قمة  .ملنطقة العلوية، ويف بعض األحيان تزود جدران احلفرة بكساء من الثوابت حجرية صغريةتغطي ا

تكثر هذه  .هذه القبور منخفضة وهذا ناتج عن عملية رس الكومة حىت ال خترج رائحة تعفن اجلثث
  .واحلضنة ،خاريقصر البوور الغزالن، سالنوعية من القبور يف 

- 2ىن هذه القبور على شكل طبقات دائرية يبلغ طوهلا من تب: )Chouchets( الشوشات . ب
والوسط موجه . وجدارها اخلارجي مكون من ثوابت مملوءة بكومة من احلجارة .م5- 3م وقطرها من 3

وتعلو هذا النوع من . )الرأسعمامة (ويأيت اسم هذه القبور نسبة إىل شبهها الكبري بالشاشية  .لوضع اجلثة
تواجد هذه القبور خاصة يف منطقة مشال احلضنة واألوراس، وتغلق هذه القبور القبور بالطة سطحية، ت

وهذا النوع يقارن يف بعض املرات بقبور . )ثين(على حفرتني أو ثالثة وامليت يدفن يف وضعية منطوية 
  ...حيث الشبه بينها كبري وجدت يف البليار وسردينية

ضة إذا ما قورنت بقبور مماثلة هذه القبور صغرية ومنخف ):Dolmens(قبور منضدية  . ت
 .حديثة بالنسبة للقبور األوربيةوهي  أمتار، 3باحلوض األبيض املتوسط الغريب، فطول طاولتها ال يتعدى 

؛ دائما متجمعة يف مقابر كبرية أو ما يسمى مبدينة املوتى ما بني قسنطينة وقاملة" الدوملن"تصادفنا قبور 
تكثر القبور املنضدية يف و. )قرب 3000قد تصل إىل (القدمية آالف القبور حتمل املقربة  )بونوارة(فمثال يف 

إن احملتويات األثرية اليت عثر عليها يف القبور . قسنطينة وتونس وقليال ما جندها يف اجلزائر ووهران واملغرب
م وأخرى .ق 2ن وأمهها قطع نقدية نوميدية تعود إىل القر .م.ق 3املنضدية املختلفة مل يتعد تارخيها القرن 

؛ سيال(و )سيقوس(و )عني الباي(و )دوقا(يف مقابر خمتلفة من منطقة  تاكتشفها، قرطاجية من الفترة نفس
  .)عني مليلةب

وتوجد يف ) حوانيت(تعرف هذه الكهوف باسم حانوت  :كهوف حمفورة يف الصخور . ث
باب الذي يغلق بباب مشبك اجلنوب التونسي، أسقفها أفقية واألرضية عادة يف مستوى أدىن من عتبة ال

إىل غاية هذا اليوم مل يذكر أي اكتشاف للقبور املنضدية يف  .مرتلق على بالطة ملساء تضمن الغلق
يف جنوب األطلس حىت السودان،  )الشوشات(و )تيميليس(الصحراء الوسطى بينما تكرر تواجد قبور 

  .هذه القبور معزولةما تكون وعادة 



  437                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

من هي و). تيارت(وجنوب غرب  )وهران(جلدارية يف منطقة تتمركز القبور ا :اجلدار . ج
وشكلها ذو ختطيط مربع يتكون من قاعدة وهرم بدرج  ،بناؤها أكثر انتظاما. مشتقات قبور التيملوس

هذه القبور إىل فترة  )Gsell(وقد أرجع  .وسراديب للدفن برواق فيه خمرج ومرتبة بعناية من الداخل
  .اء الذين عاشوا ما بني القرن الرابع والسابع للميالداحلكم احمللي يف عهد األمر

  .1أثناء االحتالل يةرنستها السلطات الففهرس باجلزائر ا قبل التاريخا ممآثارولقد وجدنا 
  
  

                                                 
بقرار يف ، )Clairefontaine) (كلريفونتني(و، يف مرسط ،ةأنقاض قدمي :، باجلزائرما قبل التاريخ آثار 1

قائمة عام . وهرانو ،فلويف القيشة، وآ )Dessins Rupestres( صخرعلى الرسومات . م23/08/1900
) رابيدوم) (Enceinte De Porte( باببقايا سور مرتل، وايا بق. بشرشالج، مدر) Restes(بقايا . م1900

)Rapidum(، مسرح ايابق. بسور الغزالن )Amphithéâtre( ،قايا كنيسة ب. تيبازةب)بازيليكية) (Basilique (
) Citadelles(بقايا قالع . قاملةببقايا مسارح ومحامات، . بسكرةب، )Thermes( بقايا محامات. تيبازةبومقربة، 

-Saint( ورومانية يف سانت لُ )فيال(دارة بقايا . سوق أهراسو، ةنوميديالتيبازة و، يف التيفاش وسور بيزنطية،

Leu .(ية آثار رومان)معبد )Temple(، ( طالل قاعة حمكمةأ. تيقزيرت، يف )، اخلبازيليكية وكنيسةPrétoire( ،
) كلريفونتني(و،  داوروشمبأنقاض قصر بيزنطي، . ، بسكرةيف لوطايةأنقاض مدرج، . تيبازةيف 
)Clairefontaine .(ة ت حجريابيتو)Sarcophages(، واقع م. تيبازةب ة،قدميقطع و)Territoires (معامل و
)L’antique Rapidum) ( القدميةكويكول ( ومعاملمواقع . ، سور الغزالن)القدميةرابيدوم) (L’antique 

Cuicul( ، ومعاملمواقع . مجيلةيف )L’antique Thubursicum Numidamm) ( القدميةثوبورسيكوم نوميدام( ،
 ثيفست( ومعاملمواقع . تازولتيف ، )L’antique Lambaesis) (القدميةالمبيسيس ( ومعاملمواقع . ةمخيسيف 

. تيمقادب، )L’antique Thamugadi( ثاموقادي القدمية ومعاملمواقع . تبسةب، )L’antique Theveste) (القدمية
) برسيليوس( قرب. ةزانيف ، )القدميةفيتريانوروم  ديانا( )L’antique Diana Veteranorum( ومعاملمواقع 

)Prcilius( يف ، ةأطالل كاو. م1900قائمة عام بسكيكدة،  معمارية ضمنه،قطع رح روماين ومس. قسنطينة، يف
بقرار من ، تبسة، بجبل مستريييف  )Tour Berbère( برج بربري. م14/01/1901، بقرار يف كرمان نيع

 آزفون، بقرار، عزازقة يف) القصور(و) احلبس(تدعى رومانية ) Ruines(آثار . م50/08/1902يف احلاكم العام 
بقرار من احلاكم ، د عبد اهللا، تنس، إدارة وهرانوالأقلعة برومانية  أطالل. م24/04/1903يف احلاكم العام  من

. م14/03/1906 يفحلاكم العام ، بقرار من اتبسةب، خالية تبسةيف معبد روماين، . م9/05/1905يفالعام 
. م29/11/1906بوعريريج، بقرار يف  ، برجخلّوف ، أراضي أوالد)تيحمامني( أطالل املدينة الرببرية القدمية

) ميالف(مدينة  أطالل. م23/07/1909يف بقرار من احلاكم العام ، شرشالبمسرح روماين، ) Ruines(أنقاض 
)Milev( ،موقع. م23/04/1910يف احلاكم العام من  ، بقرارقسنطينةعمالة يلة، مب )ملوقع املدينة  املكون، )بنية

التالت دواير، آشري، بقرار يف  اجلنوب الغريب من إىلكيلومترات   4، الواقع على بعد)اشريالي( الرببرية القدمية
 احلادي عشر، تنسب للمعقل بربرية) Fortifications(حتصينات ) Vestiges(أطالل . م20/09/1922
)Bastion XI( ،م90/09/1930 يفبقرار العاصمة،  اجلزائرب.  

Voir: Liste des Monuments historiques classés au 31 mars 1959 
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 :الحكم األمازيغي والمجتمع الجزائري - 8-2

نشرت دراسة عن ) Maxence) (مقسنس(جند الة األفريقية تذكر أعالم حكام اجلزائر؛ عن 
  .1كوكات سكت يف زمنهمس

جند حبثا يتعلق مبسكوكات حتمل امسها وقد وجدت ) Cléopâtre Séléné) (كليوباترا سيليين(وعن 
  .2يف تنس

  .3، مشفوعا باحلديث عن قرب الرومية)سيفاقس(وجند حبثا آخر عن املدراسن قرب 
ية جزائرية يف الة جاء ذكر مواقع أثروهذا ال يعين أن الوجود اجلزئري مضمحل يف القدمي، فقد 

  .األفريقية بعدة أمساء، وأحصينا منها مثانية
  

  الوجود البشري اجلزائري وحكمه اتمع يف العصور القدميةيربز ): 2-8(اجلدول رقم 
  

Le site archéologique % 

  ك

 %  ت ك

 ج

  ت ج

  

  اسم املوقع

  األثري بالعربية

  

1 Le Tombeau de la 
Chrétienne  

 
 

  
  
  

0,24 
 

9 
 

    قرب الرومية

                                                 
1 LEROUX (Commandant A.), Monnaie inédite d'Alexandre, usurpateur sous Maxence, Rev. Afr., 

II, 1858, p. 5o5. 
2 BERBRUGGER (A.), Monnaie de Cléopâtre Séléné trouvée à Ténès, Rev. Afr., V, 1861, p. 474.) 
3 PAMART, Étude sur le Medracen (tombeau de Syphax) et le Kebeur Roumia (tombeau de la 

Chrétienne), Rev. Afr., 61, 1920, p. 217-293. 
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2 Tipaza  
0,19 

7 
 

  تيبازة

3 Djemila  0,16 
 

6 
 

  مجيلة

4 Timgad  0,08 
 

3 
  تيمقاد

5 Lambèse 0,05 
 

2 
 

  المبيس

6 Medracen  
0,05 2 

0,05 
 

2 
 

  املدراسن

7 Qal'a des Beni 
Hammâd  

 
 

0,10 

  
  
4 

0,05 
 

2 
 

آثار   قلعة بين محاد
  إسالمية

8 Musée de Mustapha  
0,05 

 

2 
 
  متحف مصطفى

∑ 
0,88 
 

33  ∑  

  
 

  :يجزائروالمجتمع الالروماني الحكم  - 8-3

وترك لنا آثارا عن . ترك هذا التغلغل اهلجني على اتمع اجلزائري بصماته يف تاريخ البلد وأهله
ة تنويعات هذا الوجود، من خالل التاريخ واآلثار واألنثروبولوجيا وقد استقرأ كتاب الة األفريقي. وجوده

وغريها من العلوم االجتماعية واإلنسانية، ومتكنوا من أن يثبتوا لنا تاريخ هذا الكيان الغاصب يف نسيج 
  .اتمع اجلزائري
مع بعض املقاطعات األخرى ) موريتانيا(احتدت  (Claud)) كلود(حتت حكم ) م43(يف عام 

   (M.Césarienne)وموريتانيا القيصرية  (Mauritanie Tingitane)) موريتانيا تينجيتان: (صار فيها قسمانو
احلاجة إىل إجراء تقسيمات  (Dioclétien)) ديوكليتيان(رأى االمرباطور ) م297(ويف عام 

 (Ampsagus) )امبساقوس(إىل  (Saldae)) صالدة(جديدة، فقطع منطقة من موريتانيا القيصرية متتد من 
) سريتا(الواقعة جنوب  (Sitifis)) سيتيفيس(وهي تسمية مستمدة من مدينة ) موريتانيا السطيفية(ومساها 
(Cirta).  

  ). نوميديا(آهلة بالسكان حىت أا كانت عاصمة ) سريتا(كانت 
  ).موريتانيا السطيفية(هي عاصمة ) سيتيفيس(وكان اتمع السطيفي كبريا حىت أن 
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 1)موريتانيا القيصرية(عاصمة ) (Julia Caesarea) جوليا سيزار(وكانت 

  :وإذا أخذنا عني كبرية كنموذج للوجود الروماين يف اتمع اجلزائر نقول
ميال ) 16(اليت تبعد عنها بستة عشر  (Satafi)) سطايف(يف موريتانيا السطيفية توجد مدينة امسها   
/ آد بازيليكام(و) سطيف/سيتيفيس(يف وسط املسافة متاما بني بل هي ) جيجل(و) جباية/ صالدة(يف اجتاه 

Ad Basilicam /عن سطيف بتحليق الطائر) كلم 20(وتبعد ). خرائب بين منديل.  
ميال، واآلخر ) 93(عرب مسارين؛ طول أحدمها ) جيجل(يصلون إىل ) سطايف(وكان أهل 

  .ميال) 159(
  .إىل سطيف) جبل عنيين(، و)جبل تاكوتش(و، )كفريدا(، مث )جبل تاكينوش(األول مير عرب 
وهذا املسار طويل يبلغ ). جيجل(، إىل )جبل عفرون(، مث )جبال بن زرب: (واآلخر مير عرب

، )جبل البابور الكبري(ميال، لكنه آمن آنذاك، ومفيد ألنه قريب من سكان تلك املناطق يف ) 66(
  ).تامزقيدة(وقمة ) تابابور(و

لكون طرقا ال يسلكها األهايل، يستكشفوا، وخيتصروا ا الطريق، يف كان اجلنود الرومان يس
  .احتالل البلد، وسرعة االنتشار فيه، وتطويق سكانه وإخضاعهم
، ونقائشهم Monnaies(3(؛ مسكوكام 2وقد حرصت الة على إحياء آثار الرومان

)Inscriptions(4 ،  
                                                 

1 M.E.Vincent, Fouilles exécutées à Ain-Kebira ; province de Constantine, in Rev. Afr., Vol.21, 
N°125, Sept, 1877, p324. 

2 BERBRUGGER (A.), L'Afrique septentrionale après le partage du monde romain en Empire 
d'Orient et Empire d'Occident, Rev. Afr., 1, 1856, p. 81. Mac-CARTHY (O.), Algeria 
romana, recherches sur l'occupation et la colonisation de l'Algérie par les Romains, Rev. 
Afr., 1, 1856, carte, p. 88, 165 et 346. (…) 

3 Trouvaille de monnaies romaines à Zurich , prés Cherchel, Rev. Afr., 1, 1856, p.54. Revue 
africaine, I, 1856, in-8°, 558 p.Trouvaille de monnaies romaines à Sidi'Ali ben Kerroucha, 
Rev. Afr., 1, 1856,p. 137. [Trouvaille de monnaies romaines à Tipasa, Rev. Afr., II, 1858, p 
145. Monnaies arabe et romaines recueillies à Bechilga, Rev. Afr., II, 1858, p. 416. 
Monnaies romaines trouvées à Bou Ismaïl, Rev. Afr., III, 1858, p. 939. (…) 

4 Inscriptions romaines de Bou-Ismaïl, Icosium, Rusgunia, Rev. Afr., 1, 1856,p. 56. Inscription 
romaine trouvée à Ziama , Rev. Afr., 1, 1856,p. 221. Inscription romaine trouvée à El 
Kantara, Rev. Afr., 1, 1856,p. 3o3. BERBRUGGER (A.), Inscriptions romaines da Tlemcen, 
Rev. Afr., II, 1858, p. 62. BERBRUGGER (A.), Inscription romaine de Sidi Ali Ben Youb 
(Albulæ), Rev. Afr., II, 1858, p. 65, 86; et III, p. 62.  CHAPTAL (Comte), Inscription 
romaine recueillie à Affreville, Rev. Afr., II, 1858, p. 67. ANONYME, Inscriptions romaines 
recueillies à Bougie et à Tikla, Rev. Afr., II, 1858, p. 68. Inscription romaine de Tarmount, 
p. 326. Monnaies romaines trouvées à Dellis, Rev. Afr., II, 1858, p. 333. Inscriptions 
romaines d'Hidra, du Djebel Dir, du Bordj Meksenna, Rev. Afr., II, 1858, p. 5o2. 
LHOTELLERIE (P. DE), Inscription romaine recueillie à Zurich, près Cherchel, Rev. Afr., 
II, 1858, p. 148. SOLVET, Inscription romaine recueillie à Philippeville, Rev. Afr., II, 1858, 
p.252. CHERBONNEAU, Inscription romaine recueillie à Karouba, Rev. Afr., II, 1858, p. 
1107. MAILLEFER (Dr), Inscription romaine recueillie à Médéa, Rev. Afr., II, 1858, p. 414. 
FLOGNY (Capitaine), Inscription romaine de Portus Magnus, Rev. Afr., II, 1858, p. 479. 
AUCAPITAINE (Baron Henri), inscriptions romaines découvertes à Aumale, Rev. Afr., II, 
1858, p. 488. PESCHEUX (Réméon), Inscription romaine découverte près de Constantine, 
Rev. Afr., II, 1858, p. 498. [Inscriptions romaines trouvées à Médéa, Rev. Afr., III, 1858, p. 
66; -à Tébessa Rev. Afr., III, 1858, p. 74; -à Ténès, Rev. Afr., III, 1858, p. 219; -à Aïn 
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، 5، وطرقهم4، وقبورهمMosaïque(3(وفسيفسائهم  ،2، أو كالمها1)Antiquités(وأدوام العتيقة 
  ، 6وخرائبهم
؛ وقالت إا مهمة يف مسائل اجلغرافيا املقارنة، وأن هذه اآلثار 7يف العدد الثاين نشرت الة تنبيهاو

كثرية، ووجهت مراسيها يف املقاطعات املختلفة إىل االتصال باملكاتب العربية ليجدوا فيها سجالت 
، وطلبوا منهم أخذ نسخ عن )عمود يف كل سجل خاص مبنطقة(أعمدة خاصة ذه اآلثار  إحصائية حتوي

هذه األعمدة اإلحصائية الضرورية، كما طلبت منهم تصحيح هذه األعمدة وتكميلها إن أمكن، وذكرت 
حتوي  واألقسام اليت حتتها، )division(هلم أن األرشيف املوجود لدى قيادة األركان يف األقسام العسكرية 

  .(journaux de marche)تنبيهات مهمة يف أعمدة البعثات العسكرية عن وصف الطرق الربية للوصول 

                                                                                                                                                    
Temouchent, Rev. Afr., III, 1858, p. 924. Inscription romaine relevée à Ain Soultan, Rev. 
Afr., III, 1858, p. 316. Inscription romaine recueillie à Tlemcen. Rev. Afr., III, 1858, p. 391. 
BERBRUGGER, Inscriptions romaines recueillies à Sidi Ali ben Youb (Albulae), Rev. Afr., 
III, 1858, p. 62. BERBRUGGER, Inscriptions romaines de Philippeville, Rev. Afr., III, 
1858, p. 7o et 396. (…) 

1 Antiquités romaines trouvées à Médéah et Mouzaïaville, Rev. Afr., 1, 1856,. 139. ANONYME, 
Antiquités romaines d'Ain Temouchent, de la Haute Mina et de Mouzaïaville, Rev. Afr., 1, 
1856, p. 49. Antiquités romaines de l'Oued Msif, Rev. Afr., II, 1858, p. 151. Antiquités 
romaines de la Grande Kabylie, Rev. Afr., II, 1858, p. 251. Antiquités romaines trouvées à 
Sétif, Rev. Afr., II, 1858, p. 417. Médaille romaine trouvée à Lagouat, Rev. Afr., II, 1858, p. 
15o. Amphore romaine trouvée à Bou Ismaïl, Rev. Afr., II, 1858,. 322. Lampe romaine ornée 
trouvée à Sétif. Rev. Afr., II, 1858,. 322. ANTONIN (Capitaine), Antiquités et inscriptions 
romaines de Msila, Rev. Afr., II, 1858, p. 324. BERBRUGGER (A.), Fouilles de Fouka, 
antiquités romaines, Rev. Afr., II, 1858, p. 409. B. (Lieutenant) et Mac-CARTHY, 
Antiquités romaines de la Kherba des Oulad Helal, Rev. Afr., II, 1858, p. 412. MAILLEFER 
(Dr), Antiquités et inscriptions romaines de Médéa, Rev. Afr., II, 1858, p. 494. Sépulture 
romaines découvertes à Alger, Rev. Afr., III, 1858, p. 310. (…) 

2 Inscription et monnaies romaines trouvées à Djelfa, Rev. Afr., 1, 1856, p. 305. CHERBONNEAU 
(A.), Inscriptions romaines du pont de Salah bey, à Constantine, Rev. Afr., 1, 1856, p. 500. 
(…) 

3 BERTHERAND (Dr) et BERBRUGGER, Mosaïque romaine d'Aïn-Temouchent (près de Sétif, 
Rev. Afr., 1, 1856,p. 122. DITSON, Découverte de mosaïques [romaines] et d'inscriptions 
puniques à Carthage, Rev. Afr., 1, 1856, p. 485. (…) 

4 FAROCHON, Tombeau romain des environs d'Orléansville, Rev. Afr., 1, 1856, p. 182. 
LECLERC (D''), Tombeau romain des environs d'Orléansville, pl., Rev. Afr., 1, 1856, p. 478. 
BERRRUGGER (A.) et BERTHERAND (Dr A.), Sarcophage romain de Dellis, Rev. Afr., 
II, 1858, p. 309. 

5 TISSOT (Ch.), Des routes romaines du sud de la Byzacène. Fragment d'un travail sur le lac Triton 
(chott el Djérid), carte, Rev. Afr., 1, 1856, p. 184.  

6 BERBRUGGER (A.), Ruines romaines de la grande Kabylie, Rev. Afr., 1, 1856, p. 497. 
CUSSON, Ruines de Tessala; monnaies romaine et byzantine trouvées près d'Oran, Rev. 
Afr., II, 1858, p. 4o6. THOMAS (Général), Ruines romaines de Zeffoun, Rev. Afr., II, 1858, 
pl., p. 441. GUITER (A.) et BERBRUGGER (A.), Ruines romaines de Belad Sahari, Rev. 
Afr., II, 1858, p. 480. BERBRUGGER «A.), Ruines romaines de Saneg (Usinaza), Rev. Afr., 
II, 1858, p. 486. 

7 Rev. Afr., Vol. 1, 12, 1856, pp. 156-159 
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مذكرة ) للمجلة األفريقية(؛ قدم )كوكو(منطقة ) LECLERC(وعندما زار الباحث الفرنسي 
ل الرومان فاستنتج بأن ذلك شاهد على احتال. عنها؛ جاء فيها، أنه رأى بقايا صهريج وعدة صخور كبرية

  . 1هلذا املكان، حيث استخدموه كمركز مراقبة حلماية السهل فقط

  األثرية الرومانية هممن خالل مواقع ،يف اجلزائر وجود الرومانيورد ): 1-3- 8(اجلدول 

Les Romains 
  موقع الوجود الروماين بالعربية  ت %

1 Maurétanie Césarienne 0,19 7 

  موريتانيا القيصرية

2 Le Tombeau de la Chrétienne    

  

  

  

  

  

  
0,73 
  

  

  

  

  

  

  

  

27  

  

  
  
  
  

0,24 
 

 

 

  
 

9 
 

 

  قرب الرومية

  )أمازيغية أساسا(

  

  

  آثار رومانية

3 Tipaza  
0,19 

7 
 

  تيبازة

  )أمازيغية أيضا(

4 Djemila  0,16 
 

6 
 

  مجيلة

5 Timgad  0,08 
 

3 
  تيمقاد

  )أمازيغية أيضا(

6 Lambèse 0,05 
 

2 
 

  المبيس

  )أمازيغية أيضا(
7 Numidie 0,10  4  

  نوميديا

∑ 1,02 38  

∑  

                                                 
1 Rev. Afr, T 2, 1857, pp. 375-376. 
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  :ومن أهم ااميع اليت ذكرت مواقع املدن والقرى يف العهد النوميدي والروماين جند

   (Tables de Peutinger)) بوتينجر(جداول  –أ 
  (Itinéraire d’Antonin)) أنطونني(مسار  –ب 

بالتراب اجلزائري وجغرافيته أوردت ما جاء يف املسار األخري من ومن خالل اهتمام الة األفريقية 
  .1مسافات حمددة يف الشرق اجلزائري

، نوردها يف هذا ينياجلزائر يف البحث عن آثار سياسة لسلطات االحتالل الفرنسيةلقد كانت 
  :سرد التارخييامل

  ن اآلثاريسلسل مسردا تارخييا للسياسة الفرنسية يف البحث ع): 2-3- 8(اجلدول 

  

  املرجع  األحداث التارخيية يف جمال اآلثار  السنة/ املدة
 (IBA 0282) .آثار رومانية 1907-1894

جتديد املكتبة الوطنية ومتحف الفنون اجلميلة يف  معامل تارخيية؛   1935-1900
  .اجلزائر العاصمة

(2186 IBA) 

 (IBA 1462) .راثيف علم اآلمنحة للتنقيب األثري، ومنح دراسية   1925-1904

                                                 
إىل نقطة  (Iter Soldis Igilgili)) جيجل(من نقطة االنطالق : املسافات بني مدن وموانئ جزائرية يف العهد الروماين 1

سيدي (إىل ) جنان البايلك(ومن ). ؟ ميال رومانيا(تبلغ املسافة ) Ad Olivam CLix) (جنان البايلك(الوصول 
 Ad Sava) (سيدي عيسى(ومن ). MPنيا ميال روما 30(تبلغ املسافة ) Ad Sava Municip) (عيسى

Municip ( إىل)سطيف) (Sitifi colona ( تبلغ املسافة)ميال رومانيا  25MP .( ومن)عني كبرية(إىل ) سطيف (
)Satafi ( تبلغ املسافة)ميال رومانيا  23MP .( ومن)خرائب بين منديل(إىل ) عني كبرية) (Ad Ficum ( تبلغ

تبلغ املسافة ) Ad Ficum) (خرائب جبل البابور(إىل ) خرائب بين منديل(ومن ). MPميال رومانيا  26(املسافة 
). MPميال رومانيا  25(تبلغ املسافة ) Igigeli) (جيجل(إىل ) خرائب جبل بابور(ومن  ).MPميال رومانيا  26(

). MPميال رومانيا  33(تبلغ املسافة ) Itera Satafi Saldas) (! مكان ما يف عني الكبرية ؟(إىل ) جيجل(ومن 
ومن ). MPميال رومانيا  79(تبلغ املسافة ) Horrea) (خرائب جنوب جبل عنيين(إىل ) عني الكبرية(ومن 
مجالة (ومن ). MPميال رومانيا  28(تبلغ املسافة ) Lesbi) (مجالة الورتيالن(إىل ) خرائب جنوب جبل عنيين(

إىل ) برج تيكالت(ومن ). MPميال رومانيا  25(املسافة  تبلغ) Tubusuptus) (برج تيكالت(إىل ) الورتيالن
 Saldis) (موقع حمدد يف جباية(إىل ) جباية(ومن ). MPميال رومانيا  25(تبلغ املسافة ) Saldas) (جباية(

Colonia ( تبلغ املسافة)ميال رومانيا  28MP .( ومن)خرائب بين سليمان(إىل ) املوقع احملدد يف جباية (
)Muslubio ( تبلغ املسافة)ميال رومانيا  35MP .( ومن)خرائب زيامة(إىل ) خرائب بين سليمان) (Coba ( تبلغ

ومن ). MPميال رومانيا  28(تبلغ املسافة ) جيجل(إىل) خرائب زيامة(ومن ). MPميال رومانيا  27(املسافة 
 ).MPميال رومانيا  38(تبلغ املسافة ...) غريها(إىل ) جيجل(

M. E. VINCENT, Fouilles exécutées à Ain-Kebira, province de Constantine, R.A, Vol 21 N°125, 
Sept 1877, p325. 
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ية عيطبأنصاب مواقع و ).Gsell) (ستيفان غزال( اء مكتبةاقتن  1935-1904
 .ارخييذات طابع ت

(0646 IBA) 

 (IBA 1051)   .تصنيف قوائم املعامل الطبيعية التارخيية  1928-1908

 (IBA 0724) . الفينذات الطابع الطبيعة املعامل محاية املواقع و  1914

  S. Gsell. (0733 IBA))) (غزال ستيفان(بيع مكتبة   1914
  (IBA 0638)  .طابع فينذات مواقع ومعامل تارخيية   1925-1920
 (IBA 0648) . بعثات أثريةيف  التارخييةاملعامل  يموظفإرسال   1924-1923

  (IBA 1149) اآلثارللتنقيب عن منح   1928-1923
  (IBA 0289)  القدميةوميزانية اآلثار التارخيية   1926
يوليو  23يف  ةاجلريدة الرمسية، الصادر ؛جرد املعامل التارخيية  1941-1927

1927 . 

(0140 IBA) 

املواقع األثرية بخمتلف املسائل املتعلقة  ؛تارخيية معامل  1932-1930
  . واحلفريات

(1238 IBA) 

 (IBA 1216)  . ذلكغري ، وارخييةتعن املعامل ال مسابقات  1932

 (IBA 0614)  . للحفريات األثريةرصيد املخصص صيص الحت ارخيية؛تلاملعامل ا  1934

 (IBA 2129)  . يف متحف تيمقاد أشغال ترميم  1936

 (IBA 2174)    نصرانيةتيبازة وقرب اليف ورشيت  التارخيية عاملتكلفة صيانة امل  1943-1941

ني انوقشاريع وم اا،وتشريعها، تنظيم؛ احلفريات األثرية  1942
ابشأ .  

(0978 IBA) 

  (IBA 0119)  . استثنائيةميزانية  التارخيية؛اآلثار واملعامل   1952-1951

  

ر اثآيضبط جدوال حيصي فيه مواقع  ،، الكاتب يف الة األفريقية)ستيفان غزال(وقد وجدنا أطلس 
  ، 2األلف على احلروف األجبدية اللالتينية، ابتداء من حرف امرتبا إياه، 1يف اجلزائر نيالروماني

                                                 
1 Stephane GSELL, Atlas Archeologique de l'Algérie; Index Alphabétique des Noms de Lieux. 
2 Abigas (fl.), 28, 68 (p. 5, col. 1) ; - conf. 38. 91 (p. 5, col. 1-2) ;.- 39, 3. Acufidensis, 7, 61. 

Addyme,v. 6, 87. Agilaam (fl.), v. 11, 3. Aiurensis, v. 18, 107, fin. Alamiliaria, 32, 93. 
Albulas, 31, 9. Aleanenses, 27, 253. Alonianum, v. 40, 106. Alpes numidicae, 9, 77 ; - 9, 
85. Altaba, v. 28, 109 ; - 28, 240. Altava, 31, 68. Ambiensis, v. 14, 48. Amigas (fl.), v. 
27, 255 (p. 30,col. 1); --38, 91 (p. 5, col.2). Ampsaga, Amsaga (fl.), 8, 5; -17, 333. 
Ancorarius mons, v. 23, 1. Apollinis prom., (Apollonos Akron, en grec), v. 4, 3; - 4, 16 
(p. 8, col. 2) ; - 12, 21. Aphrodisium (Aphrodision, en grec), v. 2, 2;-9,10. Aquae 
Caesaris, 28, 253; - 29, 101, ad. (route 6). Aquae Calidae, 13, 28. Aquae Flavianae, 28, 
137. Aquae Herculis, 37, 58 el 59. Aquae Sirenses, 32, 18. Aquae Thibilitanae, 9, 144. 
Aquafrigida, 7, 61. Aquartille v. 17, 81 ; - 17. 87 ; - 17, 93. Aquensis, v. 28, 3. Aras, v. 
18, 478. Aras, 25, 10. Ardalio (fl.), 29, 110. Armoniacum (fl.), 9, 181. Armua, 9, 181. 
Arsacalitanum (castellum), 17, 111. Arsenaria, 12, 13. Arsicaritanus, v. 17, 111. 
Arsinnaritanus, voir Arsenaria. Artisica, v. 30, 4. Arvalla (Ad), v. 19, 159. Arylon 
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 ، 4، والفاء3، والدال2، مث اجليم1فالباء

  ، 2، واهلاء املدجمة مع احلاء1والقاف البدوية  

                                                                                                                                                    
(Arylon en grec), v. 20, 5. Ascurum (oppidum), v. 9, 81. Assarath (Assarath, en grec), 
v. 8, 1. Assarath, (Assarath, en grec), v. 20, 1 ; -31, 42. Aub...... v. 17, 354. Audiense 
(castellum), v. 14, 28; - 14, 105 (p. 8, col. 2). Audum prom.(Audon akron, en grec), v. 
7, 12 (p. 5, col. 2);-7, 75. Audurus fundus). v. 9, 59 (p. 10. col. 2). Audus,(Audos fl. en 
grec), v. 7, 12 (p. 5, col. 2) ; - 7, 75. Auguritanus. Augurensis, v. 17, 354. Aurasius 
mons, (Aurasion oros, en grec), v. 38, 91. Aureli (vico) v. 27, 255 (routes) ;- 27, 313. 
Aurelianense Antoninianense (castellum), 16, 319. Aureliense (territorium), v 15, 86. 
Ausucurrensis, v.9, 81. Ausum (?), 48, 1. Auza (Audza, en grec), v. 14, 105. Auzea, v. 
14, 105. Auzia, l4, 105. Auzurenses, v. 17, 354. Aves, Aveus, (fl.),v. 5, 31. Avisa. voir 
Quiza. Azimacianum, 17, 128. Azurensis. v 18, 107 (fin).  

1 Baccarus v. 17, 335, routes. Bades (Badès en grec), 49, 51. Badiath (Badiath en grec),v. 49, 
51. Badias, 49, 51. Babosis (Babosis, en grec), v. 27, 365; - 38, 91 (p. 6, col. 1). Bagai, 
28, 68, ad. Bagatensis (saltus), 17, 158. Bagrada (fl.), v. 18, 297 (p. 25, col. 2). 
Balianensis, V. 21, 29. Ballene praesidio, 21, 29. Bamaccorensis, v. 28, 3. Baparensis, v. 
6, 87 (p. 10, col. 2). Basilica Diadumene, v. 27, 115; - 27, 124. Basilicam (Ad), v. 16, 168 ; 
- 16, 177 ; -16. 233 (routes). Bartas (Bartas nésos, en grec), v. 12, 15 ; - 20, 6. Bavares, 
16, 9 ; - 16, 331. Bazensis, 49, 51. Bellonae (mons), 17, 126 (p.14, col. 2). Berzeo, v. 17, 
59 (p. 4, col. 2). Bescethre (Beckethré en grec), v. 48, 9. Bida, 6, 104. Bit.... enses, 40, 78, 
ad. Boncarensis, v. 24, 8. Budelli, voir Caput. Buduxi, v. 17, 335, routes.  

2 Caelianensis, v. 8, 91 ; - 17, 66. Caesarea, 4, 16, ad. Calama, 9, 146. Calama, v. 30, 3 ; - 30, 11. 
Calceum Herculis (Ad), 37, 51 el 52. Cald..., 8, 173. Camerata, v. 31, 7 ; - 31, 8. Camerata, 
voir Fons. Canoucis (Kanoukis, en grec), v 4, 3. Capraria, v. 18, 107 (p. 9, col. 1) ; - 18, 
193 el 194. Capsum luliani (Ad), v. 26, 69 (routes). Caput Budelli, v. 17, 59 (p. 4, col. 2). 
Caputcellensis, Caputcillensis, Caput Cilam, Cilani, Cillani, V. 13, 75 ; - 14, 60. Caput 
saltus Horreorum, 16, 319. Carepula,(Karepula, en grec), v. 4, 1. Carraria, v. 9, 59 (p. 11, 
col. 1). Cartennas, 12, 20, ad. Cartennas (fl.), 12, 20 (p. 3, col. 1). Cartili, v. 4, 1. Casae, 
27, 141. Casae Calbenti, v. 4, 48 el 50. Caspaliana (possessio), V. 9, 59 (p. 11, col. 1). 
Castra Germanorurn (Kastra Germanoon, en grec), v. 4, 1. Castra Nova, 21, 27, ad. Castra 
Puerum, v. 20, 7. Caucasis (Kaukasis), V. 4, 3. Cazalis (Ad), v. 28, 100. Cedamusensis, v. 
8, 102. Cedias, 39, 43, ad. Cellas, 26, 135. Cellas Vatari, v. 18, 478. Celtianis, 8, 91. 
Centenarium, v. 8, 227. Centenarium (Ad), V. 18, 159 (routes) ; - 18, 180. Centenarium 
(Ad), v. 26, 69 (routes) ; - 27, 62 (routes) ; - 27, 93. Centenarium Aqua Frigida, 7, 61. 
Centenarium Solis, 16, 372. Centum Arbores (Ad), v. 27, 222-224 (p. 22, col. 1). 
Ceramussa, v. 1, 5. Cernamusensis, v. 14, 1, ad. Cerva, v. 40, 106 ; - 40, 170. Chalca 
(Xalxè, en grec), v. 12, 20 (p. 3, col. 1). Chinalap (Xinalaph, fl.) v, 4, 9; -11. 3. Choba, 7, 
68. Chulchul, 16, 223. Chullu, 8, 29. Chylimath (Xulimath, f1.), v, 11,3 ; -21, 11. Cirta, 17, 
126. Cissi, v. 5, 57. Cizan, v. 9, 59 (p. 11, col. 1). Claudi, 27, 337 (conf. 334). Clypei mons 
(oros Aspidos, en grec),v. 38, 48; - 38, 91 (p 5-6,. Coba, voir Choba. Coedamusii 
(Koidamousii, en grec), v. 8, 102. Cohors Breucorum, 33, 23. Collops Parvus (Kollops 
Mikros),v. 2, 2. Columnata, 23, 27. Constantina, 17, 126. Coviensis, voir Choba. Crispas 
(Ad), v. 20, 5. Cu... (saltus), 20, 24. Cuicul (Culchul), 16, 233. Cullu, v. Chullu. 
Culucitanis, 2. 2. Cuzabetenses, 27, 278.  

3 Diadumene, voir Basilica. Diana Veteranorum. 27, 62. Dianam (Ad), v. 10. 2. Dianense 
(castellum), 16, 368. Dracones (Ad), 31, 10. Duo Flumina (Ad). v. 37, 48. Elefantum 

(castellum), 17, 93. Emadaucapensers (nundinae), 17, 384. Equizeto, 15, 91. Erroris 

(insula), v. 20, 8.  
4 Fabatianum (castellum), v. 17, 172. Ferratus (mons), v. 7, 27, fin ; - 15, 6. Ficum (Ad), v. 7, 82; 

- 16, 177 ; - 16, 233 (routes). Figulinensis (fundus), v. 9, 146, fin. Flavia Marci, v. 28, 130-
131; - 28, 226; - 29, 101 (route 8). Flumenpiscensis, v. 25, 70. Fons Camerata, v. 17, 10 ; - 
17, 59 (p. 4, col. 2). Fonte Potamiano, v.18, 159 (routes) ; -- 18, 366;- 18, 462. Forma, v. 
17, 214. Fossala, voir Fussala. Fratres (Ad), 30, 3. Fusciani, voir Nobas. Fussala 
(castellum), v. 9, 59 (p. 11, col. i).  
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1 Gadaum (castra), v. 22, 1 ; - 22, 5, ad. Gadiaufala, 18. 159. Gaionatis (fundus), v. 13, 35.  

Galaxia, v. 14, 105 (routes). Garapha (Garapha orè,en grec) , v. 23, 1. Garas (Garas oros), 
v. 25, 10. Garbensis, v. 17, 44. Gasaufula, Gasaupala, Gausaphna, Gazaufula, Gazauphalia, 
Gazophula, voir Gadiaufala. Gegetu, v. 19, 84. Gemellae, 48, 39 et, 65. Gemellas, 16, 364 
(routes) ; - 26, 51. Geminiani Petra (Petra Geminianou, en grec) v. 38, 75. Germani (Ad), 
v. 29, 101, ad. (route 6). Germani, voir Nova. Germaniciana, v. 9, 59 (p. 11, col. 1). 
Germanorurn, voir Castra. Germiana (Germiana en grec), v. 38, 75. Gevaluses, v. 7, 
57. Gibbenses, 27, 149. Giddaba (mons), v. 17, 109. Gilva, v. 20, 5; - 20, 21. 
Gippitana (ecclesia), v. 9, 59 (p. 11, col. 1). Gulus,(Goulos, en grec, fl.). v. 7, 79. 
Gunugu, 4, 3. Gurolense (casiellum), 16, 332. Guruzis, v. 16, 371. Guzabetensis, 
27, 278. Gypsaria (Gupsaria en grec), v. 30, 4.  

2 Hasna, v. 9, 59 (p. 11, col. 1). Hebdomos,v. 4, 3. Hippo Regius, 9, 59, ad. Hippou 
acra(Ippon akra, en grec),v. 2, 2 ; - 2, 9 ; - 9, 9. Holcochites sinus (Olcochites 
kolpos, en grec), v. 2, 2. Horrea, 16, 78. Horrea Aninicensi, 16, 78. Horreorum 
(Caput saltus), 16, 319. Hydrae insula (Hydras nesos, en grec),v. 8, 193.  

3 Iar (castellum), v. 12, 37. Iarsath (Iarsath en grec), v. 7, 75. Icampenses, v. 5. 56. 
Icosium, 5, 11. Idassensis, v. 28, 3. Idicra, v. 17, 214. Igilgili, 7, 77. Iol, 4, 16, ad. 
Iomnium, v. 6, 87. Iouliou acra (Ioulou acra, en grec),v. 4, 16. Isaflensis, v. 5, 78. 
Isaris (fl., 31, 42. Ischerei,V. 48, 9. Iuliani (vices), v. 9, 207; - 9, 214. Iusti, v. 28, 
109.  

4 Kalefacelenses, 17, 319. Kaputtasaccora, v. 31, 76 ; - 32, 59. Kasturrenses, 15, 82.  
5 Labdia (Labdia en grec) voir Lambdia. Lacus Regius, v. 17, 126 (p, 20, col. 2) ; - 27, 

159. Lagnutum,v. 4, 3. Lali (Ad), v. 27, 62, routes; -27, 293. Lamasba, 27,86. 
Lambaese, 27, 222-224. Lambafundi, 27, 247. Lambdia, 14, 48. Lambiridi, 27, 120. 
Lamfoctense oppidum, v. 6, 148. Lamiggigenses, 27, 73, ad. Lampsilii, v. 27, 62 
(routes). Lamsorti, 27, 108.Lamzelli, v. 28, 3. Lapidem Baium (Ad), v. 18, 107. 
Lapidiensis, v. 14, 48 ; - 14, 90. Lar (castellum), v. 12, 37. Lemellef, Lemelli, 26, 
3. Lemfoctensis, voir Lamfoctensis. Lemnis. v. 30, 1. Lesbi, v. 7, 27 (routes) ; - 7, 42; - 
16, 5; - 16, 78. Ligar (fl.), v. 31, 2. Limata, v. 17, 59 (p. 5, col. 1). Livetensis (fundus), v. 
9, 146, fin. Liviana, v. 27, 255 (routes). Lobrinenses, 26, 35. Lucu, 32, 46. Lucullianis, v. 
17, 335 (routes).  

6 Macomades, 28, 3. Macri, 26, 111 ; - 26, 113. Madauros, 18, 432, art. Magifa, 28, 280, ad. ; 
conf. 28, 269, ad. Magri, v. 18, 159 (routes); - 18, 460. Maiores (Ad), 50, 152. Malliana, 
Manliana, 13, 72. Mappalia, v. 9, 59 (p.11, col. 1). Marcimeni, v. 28, 34. Mascula, 28, 138, 
ad. Masinissenses, v. 6, 118. Mastarense (castellum), 17, 94. Matidiae (defEnsio), 15, 82. 
Matidiae, voir Paccianis. Matidiae, voir Rusubbicari. Matidianum, voir Medianum. 
Mazices, v. 13, 70 (p. 6, col. 1). Mazucanus fondus), v. 12, 108. Med... (res publica), 16, 
418. Medianas Zabuniorum, v 15. 79. Medianum (castellum, munimentum), v. 15, 79. 
Medianum Matidianum Alexandrianum Tilirvense (castellum), 16, 332. Medias (Ad), 50, 
50. Mercurium (Ad) , v. 28, 267, ad. Mercurium (Ad), v. 29, 108; conf. 29, 101 (1). 8, col. 
1). Mes (Mes en grec),v. 20, 5 ; - 31. 2. Mesarfelta, Mesarfilia, v. 37, 64-70 ; - 48, 27. 
Metagonium, 1, début. Midilensis, v. 50, 23. Milev (Mileon), 17, 59. Milianensis, v. 13, 
72. Mina, 21, 36. Mina (fl.), 21, 36. Moctensis, 16, 233 (routes). Modolana, v. 17, 59 (p. 4, 
col. 2). Modunga (Modunga en grec),v. 5, 51; 5, 57. Molas (Ad), v. 18, 391 (routes) ; - 18, 
417. Monte, 16, 196. Mopti, v. 16, 233 (routes) ; - 16, 243. Mova, v. 29, 79 ; - 29, 101 
(route 8). Mozotensis, v. 16, 233 (routes). [M?]ucrionenses, v. 27, 278. Muguas, v. 17, 126 
(p. 14, col. 2). Muharur, v. 2, 2 ; - 2, 4. Mulucha (fl.), v. 21, 11. Murustagensis, v. 21, 12. 
Muslubium, v. 7, 57. Musulamii, 18, 519; - 28, 163 el 269, ad.,59 (?) ; - 29, 107. 
Mutecitanus, Muticitanus, v. 23, 17. Muthul (fl.), 18, 535. Mutugenna, v. 9, 59 (p. 11, col. 
l).  

7 Nabar (fl.), 5, 34. Nacmusii (Nacmusioi), v. 6, 148. Nagmus, v. 6, 148. Nalpotes, v. 10, 2. 
Naraggara, 19, 73. Nasabath (nasabth en grec, fl.), v. 7, 12 (p. 5, col. 2). Nattabutes, 18, 
135. Nedibus, v. 9, 37-38. Nibensis, v. 26, 161. Nicives, Nicivibus, 26, 161. Nigrensis (fl.), 
v. 31, 51. Nigrenses Maiores, 50, 152. Nigris (fl.), 48, 29. Nippis, v. 26, 1 I l ; - 26, 161. 
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Nobas Fusciani, v. 17, 59 (p. 4, col. 2). Nova Germani, v. 18, 297, fin. Nova Petra, v. 27, 
62 (routes). Nova Sparsa, v. 17, 387 ; - 27, 222-224 (p. 22, col. 1). Novar..., 16, 216. 
Numerus Syrorum, 41, 1, ad. Numidarum (gens), 15, 78. Numidicus sinus, v. 7, 75; - 8, 24. 
Numituriana, v. 8, 13!i *; - 17, 66.  

1 Obori, v. 4, 50. Oculum Marinum (Ad), v. 26, 69 (routes). Olivam (Ad), v. 7, 12 (p. 5, col. 1) ; - 
7, 40; - 7, 43 . Olivam (Ad), v. 16, 6 ; - 16, 196. Onellaba, v. 10, 32. Oppidum Novum, 13, 
63.  

2 Paccianis Matidiae, v. 8, 5. Palmam (Ad), v. 8, 196 (routes);-8, 235. Palmam (Ad), v. 50, 127 ; 
- 51, 9. Palmam (Ad), v. 50, 127 ; - 51, 9. Pappua (mons), v. 9, 12 ; - 18, 269. Paratianis, v. 
9, 4. Pardalarii, Pardalarienses, 16, 319. Pastorianensis mons, 14, 104. Perdices, 26, 40-42. 
Petra, Petrensis fendus, 6, 148. Petra, voir Nova Petra. Piscinam (Ad), 37, 77. Piscinas 
(Ad), v. 18, 1!i9 (rutiles)*; - 18, 476. Phoemius, (Phoimos, en grec, fl.), v. 7, 12 (p. 5, col. 
2) ; - 14, 33. Phoemius, (Phoimos, en grec, fl.), v. 7, 12 (p. 5, col. 2) ; - 14, 33. Phuenses, 
17,102. Plumbaria (Ad), v. 9, 37-38. Pomaria, 31, 56. Popleto, v. 27, 255 (routes). Popleto 
(fl.), v. 30, 2. Portum (Ad), v. 17, 335 (routes). Porlus Caecili, v. 30, 5. Portus Divini, 20, 
12. Portus Magnus, 21, 6. Portus Sigensis, 31, 2. Pudentianensis, v. 28, 3. Puerum, voir 
Castra. Puplitus (fl.), v. 27, 255 (p. 29, col. 2). Psamathos (Psamathos nesos, en grec),v. 
12, 15 ; -20, 6.  

3 Quinquegentiani, v. 6, 87, (p. 10, col. 2). Quiza, 11, 2..  
4 Rapida castra, Rapidum, 14, 90, ad. Regias, 20, 33. Rinocururon (Rinocourouron en grec), 

Rusuccuru ?, v. 6, 87. Rotam (Ad), v. l7, 126 (p, 20, col. 2); - 17, 449. Rotaria, Rotarium, 
v. 18, 107, fin. Rubras (Ad), v. 18, 159 (routes). Rubras (Ad), v.b31, 16; - 31, 44. 
Rubricatus (Roubricatos, en grec, f1), v. 9, 181. Rufina (mon), v. 28, 95. Ruglata,v. 29. 
101, ad. (route 6). Rusazus, v. 6, 87. Rusguniae, 5, 36. Rusicade, 8, 196, ad. Rusippisir, 
v. 6, 87. Rustici, v. 18, 159 (routes); - 18, 462. Rusubbicari Matidiae, 5, 51. 
Rusubiritanus, Rusubisir, v. 6, 87. Rusuccuru, v. 6, 87. Ruthisia, v. 5 36 ; -6, 87 (p. 10, 
col. 2). Ruzai, v. 6, 87 (p. 10, col. 2).  

5 Sabarbares, voir Suburbures. Saboidum gens, v. 17, 126 (p. 13, col. 1). Suburbures 
(Sabourboures, en grec), voir Suburbures. Safar, v. 31, 68 (p. 6, col. I). Salass... (gens), 
v.8, 139; - 17, 126 (p. 13, col. 1). Saldae, 7, 12, ad. Salinae Nubonenenses, v. 26, 69 
(roules);,-37, 10 (p. 1, col. 2). Salsum flumen, 20, 1. Salviana, v. 17, 335, routes. 
Sapadenses, 16, 121. Sardabale, Sardaval (Il.), v. 21, 11. Satafis, 16, 177. Sava (fl.), v. 7, 
12 (p. 5, col. 2), 16, 6. Sava (Ad) municipium, 16, 6. Savus (fl.), 5,31. Sele (Ad villam), 
v. 8, 196 (routes); -8, 215. Senect... fundus, 17, 120. Serbes (Serbetos en grec,au génitif, 
fl.), v. 5, 56; - 6, 23. Serteitani, 16, 34. Serviliana (villa), v. 9, 92. Severiana (castra), v. 
31, 76 ; - 41, 1. Sida (Sida, en grec), v. 7, 12. Siga, 31, 1. Siga (fl.), 31, 2. Sigus, 17, 335. 
Sila, 37, 333. Silonensis (pagus Salutaris), v. 4, 3. Siniti, v. 9, 59 (p. 11, col. 2). Sira (fl.), 
21, 28; - 32, 18. Sisar (Sisaros au génitif, fl.), v. 7, 75. Sita, v. 31, 1. Sitifis, 16, 364. 
Siuaddurusi praesidium, v.26, 69 (routes). Siur portus,v. 2, 2 ; - 9, 7. Sorothensis 
(saltus), 18, 454. Spanianum Spaniensis (ecclesia), v. 9, 59 (p. 11, col. 2). Stabulum 
Olearium (Ad), v. 17, 335 (routes). Strabonianensis (fundus), v. 9, 59 (p. 11, col. 2). 
Sturnos (Ad), v. 17, 335 (routes). Subicarense (castellum), v. 5, 51. Subsana, v. 9, 59 (p. 
11, col. 2). Subtabarti, 16, 422. Suburbures, v. 16, 468 ; - 16, 472 el 473 ; - 17, 214. 
Stoborrum prom. (Stoborron akron,en grec), v. 2, 2; - 2, 9. Subzuaritanum (castellum), 
17, 271. Succhabar, voir Zucchabar. Sufasar, 13, 75. Sugabarritanus, Sugabbaritanus, 
voir Zucchabar. Sullucu, v. 2,2;-2, 8; -2, 9. Susicaziensis, voir Rusicade. Suthul, v. 9, 
146. Syda, v. 6, 104. Symmachi, v. 27, 115 ; - 37, 47.  

6 Ta -, voir Tha -. Tablatensis (limes), v. 14, 8. Tabudium (oppidum), v. 49, 1. Tacatua, 2, 
5. Tadutti, 27, 139. Tamannuna, voir Thamallula. Tamariceto, v. 14, 58, ad. 
Tangensis (limes), v. 8, 5. Tasaccora, 21, 25. Tasaccora (fl.), 21, 25,- 31, 76. Taruda 
(Tarouda, en grec), v. 49, 1. Tatilti, v. 15, 39. Taugensis (lignes), v. 8, 5. Tauria 
(insula), v. 2, 6. Te -,voir The -. Tect..., v. 31, 79. Tegesis, voir Tigisis. Tenelio, 9, 
242. Tepidae, 31, 35. Ternamunensis, v. 14, 1, ad. Tha... 36, 26. Thabudeos, 49, 1. 
Thabute, v. 17, 335 (routes), 139. Thagaste, 18, 340. Thagura, 19, 80. Thamalla, 
Thamallula, 26, 19. Thamascani. 16, 347. Thamnes (Thamnes en grec, montagne), v. 
9, 181. Thamugadi, 27, 255. Thanaramusa castra, 14, 58, ad. (conf. 14, 1, ad.). 
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الرقم األول بعد اسم األثر؛ حييل على رقم : ، حسب ما أوردته هنا يف احلاشيةومفتاح اجلدول

فيفيد أنه من ) .ad) (آد(أما خمتصر . الورقة يف األطلس، والرقم الثاين بعده حييل إىل رقم األثر العمراين
  .اإلضافات اجلديدة الواردة على األطلس يف طبعته احلديثة

  
  

  :يالجزائرللمجتمع العربي اإلسالمي حكم ال - 8-4

جند يف الة الإلريقية ذكرا للوجود العريب اإلسالمي، وحكم املسلمني للجتمع اجلزائري، منذ 
  .واجلدول اآليت يوضح ذلك. الفتوحات اإلسالمية

  
  ة األفريقيةال، من خالل يوضح السالالت املسلمة والعربية احلاكمة باجلزائر): 4-8(اجلدول رقم 

  
                                                                                                                                                    

Thapsa, Thapsus, 8, 196. Thapsus (fl.), v. 8, 196. Thavagellensis (fundus ?), 27, 322. 
Thenebreste, v. 18, 159 (routes);- 18, 170. Theon limèn (Theon limèn, en grec),20, 
12. Thesacthi, 40, 2, ad. Theveste, 29, 101. Thiavensis (ecclesia), v. 9, 59 (p. 11, col. 
2). Thib.... (castellum), 16, 371. Thibilis, 18, 107. Thigavensis (civitas), voir Tigava. 
Thigisi, 17, 340. Thubunae, 37, 10, ad. Thubursicu Numidarum,18, 297,ad. 
Thubuscum (oppidum), v.7, 27;- 18, 297. Thuccensis, v. 8, 5. Ti-, voir Thi-. Tiddis, 
17, 89. Tifiltensis, v. 15, 39. Tigava (castra), 13, 64. Tigava (municipium), 13, 34. 
Thigillava, 16, 269. Tigisi, v. 6, 27. Tilirvense [?] (castellum), 16, 332. Tinfadi, v. 
28,138, ad. (routes) ; -23, 280; - 29, 101 (routes ; p. 8, col. 2). Tingitanum, Tingitii 
(castellum), 12, 174. Tipasa, 4, 38. Tipasa, 18, 391. Tirinadi, v. 13, 75, ad. Tisedi, v. 
17, 214. Titiana (villa), v. 18, 297, fin. Tizirvense [?] (castellum), 16, 332. 
Transcellensis (mons), 13, 70. Tretum prom., (Treton akron, en grec), 1. début. Tu -, 
voir Thu -. Tubusuclu, Tubusuptu, 7, 27. Tucca, v. 8, 5 ; - 8, 71-72. Tulei 
(castellum), 6, 14. Tulensii,V. 5, 14. Tulliense (municipium), v. 9, 59 (p.. 11, col. 2). 
Tumar (Toumar, en grec), 38, 111 (p. 6, col. 1); -:38, 92, ad. Tuniza, 10, 2. 
Turratenses, 29, 96. Turres, v. 9, 59 (p. 11, col. 2). Turris Caesaris, 17, 335 (routes); 
-17, 462; -- 17, 513. Tutcenses (?), v. 8, 5 (p. 2, col.2);-17, 214. Tyndenses, v. 6, 148.  

1 Ubaza (castellum), 39, 258. Ubus (f1.), v. 9, 59 ; - 9, 180. Ucutamii, v. 8, 102. 
Umbubalius, v. 40, 43. Uneniensis, 39, 90. Usar,(f1.),,v. 5, 56 ; -7,75 ; -11,,3. 
Usinazense (castellum) ,24, 51. Uzelis, 17, 99. Uzicath (Ouzikath, en grec), v. 2, 4.  

2 Vabar (Ouabar en grec), v. 6, 87. Vaccis, v. 25, 25 ; - 26, 69 (routes). Vadis, 49, 51. 
Vagal, v. 12, 159. Valeriani (vico), v. 19, 148. Valonice, v. 20. 5. Vanarzanense 
(castellum), 16, 360. Vanisnesi, 15, 73. Varturliani (?), 26, 64. Vasampus, v. 29, 66; 
-29, 101 (route 8). Vasidice, v. 18, 391 (routes) ; - 18, 421. Vatari, 18, 478. Vazaivi, 
39, 49. Vegesela, v. 28,138, ad. (routes); - 28, 162 ; -28, 165 ; - 28, 171 ; - 39, 94, 
ad. Velefi, v. 18, 159 (routes) ; - 18, 478. Velisci, v. 13, 33, ad. ; - 14, 58, ad. 
Venusianenses, v. 27, 278. Verbalis, v. 9, 59 (p. 11, col. 2). Verecunda, 27, 240. 
Vescera, 48, 9. Victoriana villa, 9, 59 (p. 11, col. 2). Vicus Augusti, 16, 329. Visalta, 
v. 17, 335 (routes). Viscera (natio), 48, 9. Voncarianensis, Voncariensis, v. 24, 8.  

3 Zabi, 25, 85. Zabuniorum (Medianas), v. 15, 79. Zaca, v. 2, 2; - 2, 4. Zalacus mons 
(Zalakon oros, en grec), v, 13, 70, fin. Zarai, 26, 69. Zaratha (Zaratha en grec),v. 26, 
69. Zattarense (municipium), 18, 233. Zerbule (Zerboulè,en grec), v. 38, 59 ; - 38, 91 
(p. 6, col. 1). Zerquilis, v. 38, 91 (p. 6, col. 1). Zertensis, v. 28, 3. Zimises, Zimizes, 
v. 7, 68; -7, 77.  Zubedi, v. 9, 59 (p. 11, col. 1); - 9, 179. Zucchabar, 13, 70, ad. Zyrnas 
Maseli, v. 27, 255 (routes); 138 (routes). 
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  %  ت  حكمت اجلزائرعربية أسر 
 0,76  29  بنو جالب  1

 0,54  20  املوحدون  2

 0,19  7  بنو مرين  3

 0,10  4  املرابطون  4

 0,05  2  السنوسيون  5

 0,02  1  األغالبة  6

 0,02  1  بنو زيان  7

 0,02  1  احلفصيون  8

∑  65  1,76 

  
، أثناء االحتالل يةرنستها السلطات الفرسفه ،باجلزائرلوجود العرب وحكمهم ا آثارلقد وجدنا 

  .1نوردها هنا

                                                 
، )جنينة، البايبنت دار عزيزة  أو(اخلزناجي،  مرتل: أثناء االحتالل يةرنسالف تها السلطاتفهرسيت ال اآلثار العربية 1

 )صوفالدار (مرتل . م12/2/1887 يفرار وزاري بق: االعتماد والتوثيق العاصمة،اجلزائر برشية، لألبمنوحة امل
. م12/2/8871 يفرار وزاري العاصمة، بق اجلزائرب، )حمكمة اجلنايات سابقا، قصر القائد العام لسالح الفرسان(

العاصمة، بقرار قصبة، قلعة اجلزائر ال. م30/3/1887بقرار العاصمة،  اجلزائريف الترسانة، خاصة ببوابة تركية 
، بقرار اجلزائر العاصمةبتحف القدمية املكتبة املاألركان، قيادة شارع بمرتل مصطفى باشا . م30/3/1887
وأنقاض باب  أبراج .م17/11/1900بقرار ، ، جباية)بارالحصن (املسمى موسى حصن . م30/3/1887

 نيجبهتللمن اهلياكل التابعة  ج وغريهاابرأ. م1900قائمة عام ، تلمسانيف سيدي الداودي، على اجلهة الشرقية، 
أنقاض ، و)Enceinte en pisé( املنصورةبآجر مبنية أسوار . م1900قائمة عام ، تلمسانية، يف الغربية واجلنوب
ايا بق. م1900قائمة عام ، من مسجد املنصورة، تلمسان) Colonnes(أعمدة . م1900قائمة ، ، تلمساناملسلة

البوابة . م1900قائمة عام ، تلمسانيف بقايا حتصينات املنصورة، . م1900قائمة عام ، تلمسانيف العربية، لسور ا
 فسيفساء. م1900قائمة عام ، تلمسانيف بوابة املنصورة، . م1900قائمة عام ، الذهبية أو باب البحر، جباية

)Mosaïque ( وين متحف كلاحملفوظة يف  التاشفينيةاملدرسة كتاتيب)Cluny (بعدها إىل متحف مث احملولة باريس، ب
، )ةالسلطانقرب (يدعى قرب . م1900ائمة عام العاصمة، ق اجلزائر، ب)ڤزال متحف ستيفان(والفنون اإلسالمية  آلثارا

قصر السالطني . م1900قائمة عام ، تلمسانبسيدي يعقوب، مقربة يف ، )خلليفةاقبة (والقبة املعروفة باسم 
من الفترة العربية يف ) Fragments divers( ةخمتلفم، قطع 1900قائمة ، تلمسانب، الفوقي العباد الصغري، يف
، )Matifou-Cap(، بتامنتفوست )Fort turc( قلعة تركية. م1900قائمة عام   تلمسانب، البلديةمتحف 

املباين التارخيية، ) Magasin et agence(وكالة خمزن و. م1900قائمة ، )l’eau-de-Fort(وبرج الكيفان 
يف ، )Porte du Pénon( صخرةابة البو. م1900قائمة عام   وهرانبعسكر، نارة املم. م1900قائمة ، تلمسانب

، بقرار يف ، اجلزائر)Fontaine de la calle aux vins( النبيذعني خزان . م17/2/1905بقرار يف ، اجلزائر
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عن  (BRESNIER)) ييبرين(نشرت الة مثاين صفحات من كاتب لـ  1ويف عددها السادس
كيفية كتابة الكلمات العربية حبروف التينية، حبيث يتطابق اجلانب الصويت للغتني، حسما للفوضى السائدة 

  .آنذاك يف هذا اال
نصحت فيه قراءها باعتماد " مالحظات التحرير"لة على هذه املقتطفات حتت عنوان وعلقت ا

طريقة هذه اللجنة، وصرحت بأا قرت اعتماد هذه الطريقة رمسيا يف كل ما سيصدر عنها، وذلك أثناء 
07/1857انعقاد جلستها بتاريخ 

2 .  
" النصراين والتاريخ اهلجري–ريتقوميا جيمع بني التاريخ الغريغو"ونقلت الة عن الكتاب نفسه 

(Concordance des calendriers Grégorien et musluman)  وكان املؤلف قد نقله 3صفحات 8يف ،
أمني اخلزينة، وعضو اجلمعية اآلسيوية بباريس،  (M.L.CHAILLET)) شاييب(بدوره عن تقرير رمسي أعده 

كل مادة علمية متكنهم من متابعة البحث والقراءة يف وقد يصيب هذا العمل يف إطار دعم املراسلني والقراء ب
  .جمال ختصص الة األفريقية

وهنا جند هؤالء الكاتبني يف الة األفريقية ينشرون كتبهم األخرى موسعني حبوثهم يف اال 
حلديثة وا 4أمساء اآلثار اإلسالمية والعربية) ستيفان غزال(مجع الباحث فقد  ).ستيفان غزال(نفسه، ومنهم 

  1"أطلس آثار اجلزائر"يف جدول يورده يف 

                                                                                                                                                    

، )باب اسبانيا(تدعى سبانية أبوابة . م13/5/1905يف بقرار   نافورة األمريالية، اجلزائر. م13/5/1905
شارع يف  )mauresques(ة أندلسية جمموعة منازل مغاربي. م29/12/1906بقرار ، القصبةحصن و. وهرانيف 
تداول العسكرية البوابة . م30/10/1909يف بقرار من احلاكم العام العاصمة،  اجلزائرجوان، ب 14
)manutention militaire(املسئولني العرب حاكم ، بقرار وهران ، يف)chefs arabes( ؛)فاملي) (Valmy ( يوم
) Remparts(سور جدران . م17/9/1912 بقرار يف  ، ندرومة )maure( محام مغاريب. م17/9/1912

وتدعى على جهة الشمال الغريب، ، )القرمادي باب(تدعة بوابة . م9/11/1930بقرار يف ، ندرومةيف القصبة، 
 .م71/11/1930م، وبقرار 1900قائمة عام ، تلمسانيف ، )لطواا باب(

1 Rev. Afr., Vol. 1, N° 6, 8/1857,  pp. 521-529  
2 Rev. Afr., Vol. 1, N° 6, 8/1857,  p. 30 
3 Rev. Afr., Vol. 1, N° 6, 8/1857, pp. 531-538 
4 Abderraïm (Kherbet), 16, 410. Abel (El), 7, 8. Abiod (Henchir el), 38, 94, ad. Abiod 

(Henchir el), 8, 71-72. Abizar, 6, 53. Agouni Gouran, 6, 29. Aguemmoun Oubekkar, 6, 
97. Ahmed ben Ali, 9, 39, ad. Aïn Beïda, 28, 34. Aïn Chedjera (Henchir), 28, 106. 
Aïn ed Diba, 7, 74. Aïn el Hammam, 11, 12. Aïn el Kebch, 9, 222. Aïn el Keskès 

(Henchir), 28, 130-131. Aïn Mokra, 9, 23. Aïn Roumane, 9, 1. Ascours, 9, 81. Bayard. 

9, 39, ad. Ben Afsoun, 9, 10. Ben Amar (Bordj), 9, 185-186. Benian mta el Medjez, 9, 
4. Bordj Allegro, 9, 80. Bordj Guelmara, 9, 33. Bordj Scander, 9, 32. Bou Nahr 
(Henchir), 9, 150, ad. Bou Zitoun, 9, 206. Combes, 9, 239. Dar el Ghoula, 9, 243. 
Debidib, 9, 217. Djenane es Serir (Henchir), 9, 122. Djendel, 9, 41, ad. Dréan, 9, 70-7l. 
Duvivier, 9, 215. Edough (djebel), 9, 12. Fetzara (lac), 9, 25. Filfila (Djebel), 9, 3. 
Fontaine-des-Princes, 9, 13. Ghar el Djemâa, 9, 109. Guebar bou Aoun, 9, 193. 
Guelaat bou Sba, 9, 91. Guelma, 9, 146, ad. Hippone, 9, 59, ad. Jemmapes, 9, 37-38. 
Kef el Boub, 9, 253. Khelidj (Oued), 9, 180. Koudiat el Batoum, 9, 224. Ksar (El), 9, 
20. Ksar el Achour, 9, 207. Ksar Fendek, 9, 35. Ksar mta el Aïoun, 9, 136. Ksour (El), 
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 دراسة كل النواحي ال شك أن دراسة خمتلف اجلوانب املباشرة ملسامهة الباحثني الفرنسيني يفو
. ثاري والتارخيي واحلضاري، ألمر دقيق وهام جدااآل، وعلى اخلصوص اجلانب يزائراملتعلقة باتمع اجل

لى كل املستويات، واليوم أصبحت مسيطرة على مصادر تارخيها، من فاجلزائر عرفت تطورات وحتوالت ع
وذلك بطريقة علمية، ... معلومات أثرية وتدقيق ومتحيص يف املصادر، وتنظيم حمكم لوثائق األرشيف إخل
بتاريخ اإلنسانية بصفة  ةبدأت تصبح دقيقة مع األيام، وهي جتعلنا نواكب التقدم العلمي، والدراسات املتعلق

لذلك نرى من واجبنا تصحيح الدراسات واآلراء القائمة حول تارخينا الذي شوه يف العديد من . عامة
وال يهمنا يف هذه الدراسة معرفة مقاصد الذين  ،إن كان ذلك عن قصد أو بغري قصد ناهنا ال يهم، وجوانبه

تلف التحديات، وخاصة تبحروا يف تارخينا ويف دراسة شخصيتنا بقدر ما يهمنا إقامة احلقائق، ومواجهة خم
إثبات أنه مبقدورنا ختطي كل العراقيل، واالهتمام بتارخينا بأنفسنا، حىت نعطي بذلك لثراتنا ولتارخينا املكون 
لشخصيتنا، األبعاد احلقيقية اليت ميكن أن نواجه عن طريقها كل التحريفات اليت ما زال يعاين منها تاريخ 

األساس لتارخينا ولشخصيتنا، اآلثار املتبقية من الفترات السابقة، اليت  وبالطبع، من بني املكونات. اجلزائر
  . تعرفنا على مقدار ما وصل إليه أجدادنا من التقدم يف الفنون املعمارية واالبتكارات اهلندسية

أثارت اهتمام الكثري من الدارسني  ياجلزائرباتمع من املؤكد أن العديد من املواضيع اليت تتعلق 
نسيني واملستشرقني، ولعل من أمهها الفنون والعمارة اليت كتبت فيها كثري من املقاالت يف الة الفر

األفريقية، وألفت بشأا العديد من املصنفات، غري أن املؤلفات اليت اتسمت بشيء من العلمية مل تظهر 
 الذين اهتموا باآلثار اإلسالمية للوجود إال يف أواخر القرن املاضي وبداية القرن احلايل، وقائمة املستشرقني

باجلزائر طويلة، والعديد من دراسام مازالت معتمدة إىل يومنا هذا، إال أن تطور دراسات الباحثني 
اجلزائريني بينت أن أقل ما يقال يف دراسات هؤالء الفرنسيني من مستشرقني وغريهم أا حتتوي على 

أوهلا األخطاء الناجتة عن غري قصد، وتتمثل خاصة : عدة أسبابالعديد من األخطاء الفادحة وهي نابعة عن 
  : يف

 .جهل هؤالء الباحثني واملستشرقني باللغة العربية -  أ
 .عدم إدراكهم أصول الشريعة اإلسالمية -  ب
 . جهلهم لكنوز احلضارة اإلسالمية وتراثها -  ت

ملستشرقني الذين يف حني ينبع النمط الثاين من األخطاء عن حتيز الكثري من هؤالء الدارسني وا
  :حاولوا

  إظهار عجز العنصر اجلزائري التام يف جمال اإلبداع،  -  أ

                                                                                                                                                    
9, 21. Medjez Amar, 9, 145. Megsmeïa (Henchir), 9, 225. Millesimo, 9, 175. Nador, 9, 
172, ad. Niniba, 9, 214. Oued el Maïz. 9, 177 ; -18, 209.  

1 Stéphane GSELL, Atlas Archéologique de l'Algérie; Index Alphabétique des Noms de Lieux. 
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 بينما أكدوا على مسامهة احلضارات القدمية يف إثراء احلضارة العربية واإلسالمية باجلزائر، -  ب

  ".تبعية اجلزائريني للرومان والبيزنطيني وغريهم: "ووصلوا إىل االستنتاج اآليت -  ت

من املستشرقني أنه لدراسة الفن والعمارة يف اجلزائر، البد من حتليل العناصر  وهكذا رأى الكثري      
كما كان القاسم املشترك بينهم هو عرض واف خلصائص . والتعرف على ما هو متأثر بالبالد األخرى

  ". الفنون اليت يتأثر ا العامل اإلسالمي يف طور نشأته"أي : الفنون السابقة لإلسالم

الء الباحثون واملستشرقون إذن بالبحث عن املصادر والتأثريات اليت عرفتها فنون اجلزائر اهتم هؤو      
وعمارا، فالبحث عن املصادر يعد أهم شيء يف دراستهم، وهذا ما محلهم على القيام مبقارنة عناصر 

واملستشرقني  فمن الواضح أن العديد من هؤالء الباحثني. العمارة والزخارف يف الفنون السابقة لإلسالم
يعدون اجلزائريني مدينني قبل كل شيء للحضارات السابقة هلم، وهي نظرة كانت سائدة خاصة خالل 
فترة احتالل الوطن العريب من قبل القوى العظمى، وتعد هذه اآلراء، بالطبع، إحدى العناصر األساسية 

  .1لتربير وجود االحتالل الغريب

نون السائدة عندما انتشر اإلسالم على أيدي العرب الفاحتني، ويرى أغلب هؤالء املستشرقني أن الف
الفن البيزنطي، الذي يعد وريث الفنون الكالسيكية األخرى، والفن الفارسي؛ : احنصرت آنذاك يف فنني مها

فكان األول منتشرا يف الشام ويف مصر ويف مشال إفريقية، بينما انتشر الثاين يف العراق ويف أطراف اجلزيرة 
ربية، إال أننا نالحظ أن أغلب املعامل الراجعة إىل الفترة اإلسالمية األوىل قد اندثرت، وهكذا اختفت الع

بعض حلقات التطور، مما جعل املستشرقني يلتمسون املصادر يف الفنون القدمية أو املسيحية، وذلك كلما 
  . اجلزائريواجهوا بناء أو عنصرا جديدا، متناسني كل إمكانات اإلبداع لدى الفنان 

واألمثلة عديدة عن حماوالت هؤالء الباحثني واملستشرقني جتريد الفنان اجلزائري العريب املسلم من 
الذي ألف أحد أهم املصنفات يف تاريخ العمارة العربية اإلسالمية، يؤكد أن ) كرسول(فهذا . أي إبداع

، وإن بالد العرب كانت 2البناء والعمارة عرب ما قبل اإلسالم مل يكن لديهم إال أفكار باهتة أو بدائية عن

                                                 

  : انظر .على أن الفن اإلسالمي مدين بالكثري للفنون اليت سبقته )مارسيه. ج(يؤكد مثال  1

G. Marçais, L’art Musulman, P.U.F, 1962. 

لينسيت باملشرق خاصة، نتيجة للتكرار يف بينما يرى هنري تراس أن الفن األموي مثال حاجزا أمام منو الفن اهل
  .H. TERRASSE, l’art Hispano - Mauresque, des origines aux XIIIe S, Paris, 1932: راجع. األشكال

2 K.A.C. GREWELL, Early Muslim Architectures, Vol.1, (1932) , P.90 
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متثل فراغا معماريا يكاد يكون تاما، وأن الصفة العربية جيب أال تستخدم للتعريف بعمارة العصر 
  .1اإلسالمي

هكذا اتفق أغلب املستشرقني على إنكار أي فضل للعرب وجردوهم من كل حس فين أو استنباط       
فن العريب هو آخر الفنون اليت ظهرت للوجود من بني الفنون العظمى أن ال) مارسيه. ج(معماري، فيذكر 

: وهو ما يذهب إليه أيضا أبرز املستشرقني، مثل. 2بالعامل القدمي، ولذلك فالبد أنه تأثر بالفنون اليت سبقته
وهكذا اتفق الكثري من هؤالء على إنكار أي فضل للجزائريني، وجردوهم ). بابادو بولو(وخاصة ) كرزو(

  . من كل حس فين، أو استنباط معماري

وأكدوا على أن اجلزيرة العربية كانت فراغا معماريا قبل اإلسالم، وأن العرب مل يأتوا بأي شيء 
واد غري ذي "يذكر إلثراء الفن واملعمار بالبالد اليت فتحوها، ويؤكدون على أن الدين اإلسالمي نشأ يف 

سانية، لكن نرى أن املكتشفات األثرية باجلزيرة العربية أثبتت مل ينتج حضارة ذكرت يف تاريخ اإلن" زرع
اليت ) الفاو(أن سكاا كانوا يتمتعون قبل ظهور اإلسالم حبضارات عريقة، خاصة منها ما أفرزته حفريات 

  .أكدت أن العرب مل يكونوا عند فتوحام جاهلني كل اجلهل باألساليب الفنية واملعمارية املنتشرة آنذاك

ومن املؤكد أيضا أن هؤالء الكاتبني واملستشرقني مل يدرسوا احلضارة والعمارة اإلسالمية يف       
اجلزائر من خالل العقيدة، بل انطلقوا يف تفسريها من خالل مقارنات مع احلضارات السابقة، لكن تناسوا 

  . ل القرون األوىلدور العقيدة اليت مثلت الركيزة األوىل لكل ما قام به املسلمون يف اجلزائر خال

فمثال يف اجلوامع واملساجد والزوايا والقصور واألبنية اليت درسها هؤالء الكاتبون واملستشرقون؛ 
مث حبثوا عن املواد الرومانية والبيزنطية، وأظهروا . أكدوا على التأثريات البيزنطية يف الزخارف اإلسالمية

خاصة على األعمدة وتيجاا الوبة من مواقع  فهم يركزون؛ عجز املسلمني اجلزائريني عن اإلبداع
، بل من هذه اآلثار ما أرجعوه إىل أصل ساساين وآخر إىل أصل بيزنطي، وثالث إىل أصل قبطي، ...قدمية

ورابع إىل أصل هيلنسيت وهكذا، لكن على الرغم من وجود اقتباسات، فإن الفنانني الذين قاموا ذه 
  .قة فأوجدوا هياكل جديدة أضافوها إىل تراث العمارة اإلنسانيةاألعمال قد أثبتوا مهارة فائ

وقد اختلف العديد من هؤالء يف مصدر بعض العناصر الفنية اليت استعملها العرب واجلزائريون، من       
كما كان ...ذلك مثال العقد املنفوخ الذي نسبوه إىل فارس مث إىل اهلند وكذلك إىل آسيا الصغرى إخل

بالنسبة للعقد الثالثي الفتحات الذي نسب خاصة إىل بالد اهلند، لكن نالحظ أن األمثلة اليت  هنفسالشأن 
ذكرها املستشرقون هي زخرفية حبتة، بينما خضعت يف العمارة ملبادئ هندسية، هلذا ميكن أن نؤكد أن 

ثري من التحويرات الفنان العريب مل يتعمد تقليد األشكال كما وجدها، بل حاول دائما أن يدخل عليها الك
                                                 

   Greswell, Idem, Vol.1, P.7 :أنظر ....ويذهب املذهب نفسه، األب المنس وجرترول بال إخل 1
  .مارسيه، املرجع نفسه 2
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والذي نالحظه إذن أن هؤالء الباحثني اآلثاريني واملستشرقني تغافلوا يف . اليت تتماشى و طبيعة الفن العريب
كل هذه األمثلة عن طبيعة الزخرفة العربية النابعة عن العقيدة اإلسالمية واليت تأىب تقليد الطبيعة، وهي 

  .كتداخل هذا الكون ليست هلا بداية أو اية، وهي يف تداخلها

غاب عن أذهان أغلبهم إذن أن الدين اإلسالمي بعث لكافة الشعوب، وهو ال ميلك مركبات،       
فكما استوعب قلوب أهايل البالد اليت فتحها، فقد استوعب بناءهم، ووضعه يف إطار وختطيط إسالميني 

  . كاملني خيدمان العقيدة اإلسالمية

معابد وثنية، : اجليش اإلسالمي كانت حتتوي على أنواع شىت من املعاملفاجلزائر اليت فتحها         
واستعملت فيها ... وكنائس، وأديرة مسيحية، وكذلك منشآت دفاعية، مبا فيها احلصون، والقالع اخل

  . عناصر معمارية عديدة

، عناصر وقد اقتبس العمال اجلزائريون املسلمون أشكاال من هذه العناصر، واشتقوا منها، بالطبع
أخرى، وأضافوا إليها عناصر ابتكروها، مما أفرز فنا جديدا مستقال بذاته، وميكن لنا سرد العديد من األمثلة 
اليت تبني أن الفنان اجلزائري تأثر فعال باملعطيات الفنية واملعمارية اليت قدمت من خارج بالده أو اليت 

اع هضمها، وإعطاءها من شخصيته ما جعلها وجدها على عني املكان، لكن الشيء، املؤكد أنه استط
  . تكون فريدة يف نوعها، غري مشاة ملا سبقها من العمارة

ونورد كمثال لذلك، ورقة العنب، اليت استعملت يف العديد من فنون احلضارات الكالسيكية، فهي 
العنب املزخرفة لكن نالحظ أن ورقة ... استعملت يف الفن اهليلنسيت وفن القبطي وكذلك البيزنطي اخل

للوسادات اليت تعلو تيجان األعمدة بعدة جوامع جزائرية قدمية اتسمت خبصائص جديدة، فهي متثل تطورا 
واضحا بالنسبة للفنون السابقة، وهذا دليل إضايف على أنه رغم االقتباس يف الفنون اليت سبقته، فإن الفن 

ء صورة جديدة للعناصر اليت استعملها، وجعلها تبدو العريب اإلسالمي باجلزائر، أثبت مهارة نادرة يف إعطا
  . كأا مبتكرة

اخليال العريب، فقد توصل الفنان العريب املسلم إىل  ةبووجتاهل املستشرقون شيئا آخر، هو خص      
وانطالقا منها ابتدعت أشكال . اجلمع بني األشكال اهلندسية والنباتية، فنتجت عنها أشكال زخرفية متنوعة

يف الزخرفة العربية اإلسالمية، كما نتبني خاصية أخرى قبل ظهور الفن العريب اإلسالمي وهي خاصية  فريدة
التكرار يف األشكال املختلفة، هندسية كانت أم نباتية، كما متيز الفنان العريب املسلم مبلء الفراغات، وهو 

  . ما مل يكن معروفا يف الفنون الكالسيكية
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؛ 1من املستشرقني لكنوز احلضارة العربية اإلسالمية وتراثها فحدث وال حرجأما عن جهل العديد       
فهم جبهلهم هذا حيرفون الكثري من نواحي تاريخ األمة العربية اإلسالمية، ومن بني األمثلة العديدة اليت ميكن 

ية خالل القرون أن نسوقها يف هذا اال، ذلك الذي يهم اجلزائر، إذ أن أهم التأثريات اليت عرفتها إفريق
اإلسالمية األوىل، هي التأثريات املشرقية اليت متثلت معظمها فيما قدم عن طريق مصر، إال أنه بعد استيالء 
الفاطميني على مصر وإغرائهم بين هالل وبين سليم على الرحيل إىل إفريقية، اتسمت العالقات السياسية 

إال أن . طويلة، خاصة بعد دخول املوحدين إىل اجلزائربنوع من الفتور بني البلدين، ودام هذا الوضع مدة 
هذه العالقات اختلفت من فترة إىل أخرى، فكانت تارة طيبة، وتارة سيئة، حسب املصاحل والظروف، هلذا 

على وجود قطيعة تامة بني إفريقية  2أكد كل املستشرقني الذين اهتموا بتاريخ هذه الرقعة من الوطن العريب
  . م11/ هـ 5كامل املشرق العريب، انطالقا من القرن ومصر، وبالتايل 

وقد ورد هذا التأكيد نتيجة جلهلهم بوجود العديد من املعامل األثرية تبني تواصل العالقات الفنية 
فرغم أن التأثري املصري تناقص بصفة ملحوظة خالل الفترة احلفصية فإن الشيء املؤكد . واملعمارية والثقافية
وجود أي ارتباط سياسي مبصر، وعدم تنقل األفراد من املشرق لالستقرار بإفريقية، فإن   هو أنه رغم عدم 

هذه التأثريات الفنية واملعمارية قد بقيت موجودة نتيجة هلذه العالقات االقتصادية والثقافية املتواصلة، 
تقرون فيها لطلب وهكذا استطاعت مصر عن طريق الطلبة واحلجيج األفارقة الذين كانوا ميرون ا أو يس

  . العلم أن تعرف باإلفريقية مبا كان جيد من جديد على أرضها

هكذا ميكن إذن التأكيد على جهل هؤالء الكاتبني واملستشرقني مبا تزخر به البالد العربية من       
قائمة الذات، معامل، فعلى الرغم من تباعد الشقة بني املواطن، فإن الروابط الثقافية والفنية واملعمارية بقيت 

وما املثل الذي سقناه إال واحد من بني العديد من األمثلة األخرى، وهو ما مل يتوصل إىل فهمه 
  . املستشرقون، أو لعلهم جتاهلوه إلبراز القطيعة اليت تؤيد نظريام

ون اهتماما وبالطبع، يعد املسجد أهو املنشآت اليت متتاز ا العمارة اإلسالمية، هلذا  اهتم املستشرق      
خاصا ذا النوع من العمائر و أفرزوا له العديد من البحوث ومن اآلراء والنظريات اليت م مصدره 

  . وتصميمه

يؤكد أن إنشاء اجلامع ناتج عن عامل سياسي حبت، وليس عن ) Creswel) (كرسول(وهذا 
الذي بدأ بإنشاء أول جامع، إذ  سبب ديين، وأن زياد بن أبيه، وايل معاوية بن أيب سفيان على العراق، هو

م، وذلك حسب رأيه حىت يبعد العرب عن 665/هـ 44أنه زاد يف بناء جامع البصرة، وذلك سنة 
مساجد القبائل، وجيعلهم يؤمون املساجد اجلامعة اليت متثل مكانا لالجتماعات الرمسية واليت يلقي فيها 

                                                 
  . 24.  ، ص ص1970الدكتور فريد الشافعي، العمارة العربية يف مصر اإلسالمية، القاهرة،  1
  . .H. Saladin. L. Golvin , G. marçais , A. Lezineمن بينهم خاصة؛  2
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رسول عليه الصالة والسالم هو أول من قام ببناء أعتقد أنه ليس من الضروري التأكيد على أن ال 1خطبة
  . وما زيد يف مساحة اجلوامع إال الزدياد عدد املسلمني، مما نتج عنه ضيق بيوت اهللا باملصلني. جامع

ورأى الكثري من املستشرقني أن العرب مل ينشئوا املساجد يف العهود األوىل لإلسالم، بل اختذوا       
ة شعائرهم، وهكذا رأوا أن املسلمني اهتموا بالفتوحات وتدعيم مبادئ الدين الكنائس أول األمر إلقام

اإلسالمي احلنيف، ومل جيدوا متسعا من الوقت للبناء والتشييد، لذلك جندهم يقتسمون الكنائس مع 
، إال أنه يف واقع األمر ال ميكن أن نعد هذه 2املسيحيني يف دمشق وحلب ومحص ومحاة و قرطبة وغريها

  . ت إال شاذة إذا ما قارناها مبئات املساجد واجلوامع اليت أقيمت خالل القرن األول لإلسالماحلاال

ومل . ويرى بعض املستشرقني أن بعض املساجد اجلامعة متأثرة يف ختطيطها بالبازيليك الرومانية
ت هي األخرى من يكتفوا ذا، بل أكد الكثري منهم أن العديد من عناصر اجلوامع اجلزائرية القدمية اشتق

  . احملراب واملنرب واملئذنة اخل: بعض عناصر الكنائس، من ذلك مثال

أن األقرب للمعقول، أن املسليمن نقلوا شكل احملراب عن املعابد ) جورج مارسيه(بينما يرى   
  . اليهودية، أو الكنائس القبطية

سول وهو بدوره يوحي إىل االحتواء على الر: "إىل أن احملراب يرمز إىل) بابا دوبولو(ويذهب 
مل يفهم شيئا من قواعد ) بابا دوبولو(بالطبع ملا نقرأ هذا التأكيد، ندرك أن مؤرخا مثل . 3"وجود اإلله

اإلسالم، بل نشعر كأنه يتحدث عن دين آخر ال ميت بأي صلة لديننا، وأنه يظن أن معتقدات اإلسالم هي 
هو "، خالف ا لإلسالم الذي جاء فيه أن اهللا "يف كل مكانبأن اهللا موجود "معتقدات اليهودية اليت تؤمن 

ويرى املؤلف نفسه أنه لو كان يراد من ". الظاهر والباطن؛ يف كل مكان بعلمه، لكنه مستو على عرشه
وجود احملراب تبيني اجتاه القبلة، لكان من األجدى أن يوضع يف مكان أكثر ارتفاعا، يسمح للجميع 

  .مبشاهدته

حاولوا ربط املساجد اليت ظهرت يف الفترة العثمانية باملذهب احلنفي، بينما أرجعوا ففي اجلزائر 
إال أن العمارة ترتبط ارتباطا وثيقا وكليا باملدارس الفنية . املساجد اليت سبقتها زمنيا إىل املذهب املالكي

ة، ليس هلا ارتباط ذا واملعمارية فقط، فاملئذنة ذات القاعدة املربعة الشكل، مثال، اليت نسبت للمالكي
املذهب، فقد ظهرت قبل انتشارها باجلزائر يف املغرب األقصى أين كان يسيطر آنذاك املذهب املوحدي، 

                                                 
   .Creswel , Early Muslim Architecture , Vol. 1 ,P.35: انظر 1
يف معرفة األقاليم، الذي ذكر  التقاسيمأحسن : املقدسي : يف ذلك على بعض اإلشارات من بينها مثال املستشرقون اعتمد 2

 ىكما رو .156  صانظر طبعة ليدن،  ،"فها جامعاص، عمدوا إىل الكنيسة فجعلوا نصملا فتح املسلمون مح: "أنه
      147ص فتوح البلدان، طبعة ليدن، : انظر". كنيسة حلب جامعا ف صاختدوا من ن" البالذُري أن املسلمني 

3A. PAPADOPOULO, L’islam et l’art Musulman , Edition L. Mazinod , Paris , 1976 ,P. 230. 
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وكذلك الشأن بالنسبة للمئذنة اليت رأى بعض هؤالء الباحثني أا حنفية، لكن من املعلوم أا بنيت يف 
  . املذهب الشافعياملشرق مبساجد حبست على املذهب املالكي أو على 

ومما نالحظه أيضا أن الكثري من اآلثاريني الفرنسيني، الذين سامهوا يف حفريات باجلزائر، واكتشفوا       
من خالهلا طبقات عديدة، متثل عصورا خمتلفة، وذلك بداية من عصور ما قبل التاريخ إىل العهد اإلسالمي، 

القدمية، مبا جعلهم يزيلون الطبقات اإلسالمية ويطمسوا  إال أن اهتمامام اجتهت إىل الفترات التارخيية
  . وهكذا فقدت حلقات هامة من تارخينا. متاما

إال أنه جيب علينا أن ال يكون رد فعلنا معاكسا متاما، إذ على كل آثري جزائريب أن يهتم بكل       
الذي تستحقه، إذ أن الفترات الفترات الزمنية، وأن يويل كل احلضارات اليت مرت ا بالدنا االهتمام 

  . الزمنية املختلفة متثل حلقات متماسكة لتوضيح ما غمض من حضارتنا العربية اإلسالمية باجلزائر

أال يكون دورنا هو الرفض لكل ما أتى به املستشرقون وأال يكون ردنا مبنيا هي وخالصة القول       
اآلراء والنظريات، وأن نفرق بني الغث والسمني، على العاطفة، فعلينا إذن وقبل كل شيء أن نغربل كل 

  . نعيد النظر يف األعمال املغلوطةأن وأن نقول للمحسن أحسنت، و

  

  :يالجزائروالمجتمع الحكم العثماني  - 8-5

بشأن املرحلة . )م1830-م1514/هـ1246- هـ924(دام احلكم العثماين يف اجلزائر 
. 1"العربية التركية يف أرشيف احلكومة اجلزائرية العامةاألمالك "حبثا عن ) DENY) (دوين(العثمانية كتب 

وهذه نظرة عامة ميدانية  .2"جرد أرشيف أمريالية اجلزائر العاصمة"عن ) BRAIBANT) (برايبنت(وكتب 
  .ى هذه املرحلة من حكم اجلزائرعل

  

  :نظرة عامة على تصوير المجلة للحكم العثماني  .1- 8-5

  . ثة أدواريف اجلزائر ثال) العثمانيني(شهد حكم 
بدأ هذا ): ه995- ه924/م1587-م1518( 3)بيلر بك(دور الوالة العثمانيني امللقبني بـ - أ
، )م1534/ه941(سنة ) حسن أغا(، الذي أحلق باألسبان هزمية منكرة مث توىل بعده )خبري الدين(الدور 
وتوىل األمر بعده ). تلمسان(فاستوىل على ) العاصمة(والياً على اجلزائر ) حسن باشا بن خري الدين(مث عني 

                                                 
1
  DENY (J.), A propos du fonds arabe-turc des Archives du Gouvernement général de 

l’Algérie, Rev. Af., 62, 1921, p. 375-378. 
 
2
 BRAIBANT (C.), Inventaire des Archives de l’Amirauté d’Alger, Rev. Af., 63, 1922, p. 39-

84. 
  .أمري األمراء بالتركية يعين 3
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وأمت االنتصار ) حسن باشا(وما لبث أن تويف، فعاد ) املهدية(و) جباية(الذي طرد األسبان من ) صاحل ريس(
علج (وخلف بعده ). مالطة(، واستدعاه السلطان العثماين إىل حصار )مستغامن(على األسبان، فهزمهم يف 

مي يف هذه الفترة حىت أنه مل يظهر أحد من املفسرين ومل يعرف إنتاج عل). م1568/ه976(سنة ) علي
انشغال أمراء الترك يف : يف هذه الفترة، فيما وصلنا من املصادر واملراجع، وأظن أن سبب ذلك هو أوالً

املدة اليت مكثوا فيها يف احلكم حيث : معرفة املنطقة الغريبة عنهم جغرافياً، مع احلروب مع األسبان، وثانياً
  .فحسب) نةس 71(تعد 

) وايل(لقب حيمله كل ) الباشوات): (ه1082- 995/م1671-1587(دور الباشوات  - ب
وحدث يف . وحيكم الباشا ملدة ثالث سنوات). م1587/ه995(وذاك منذ سنة ) اسطمبول(ترسله 

عهدهم خالف وثورات بني اجلنود والقبائل مما أحدث فوضى عظيمة، انتهت بتويل رؤساء البحرية السلطة 
: وكان على رأس املفسرين فيها. وقد ظهرت يف هذه الفترة حركة علمية. و ما يعرف حبكم الداياتوه
علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي، أبو (، و)ه1001ت) (ابن الوقاد؛ حممد بن أمحد بن حممد(

  ).ه1096ت) (حيىي بن حممد النايلي الشاوي امللياين، أبو زكرياء(، وتلميذه )ه1057ت) (احلسن
حىت نصبوا ) الدايات(مل يلبث ): ه1246- هـ1082/م1830- م1671(دور الدايات  - ج

على أساس ) باشا(الداي لقب ) اسطمبول(واحدا منهم على أن يتوىل األمر والسلطة مدى حياته، ولقبت 
هدت احلياة وقد ش. وبقي األمر على ذلك حىت احتلت فرنسا اجلزائر. أنه املمثل الرئيس لسلطتها يف اجلزائر

، نوعاً من الركود واالنغالق والتقليد، حبيث قل اإلنتاج العلمي )العثمانيني(العلمية بصفة عامة يف عصر 
بصفة عامة، وما بقيت إال تبعية جمردة عن االجتهاد، حيث كثرت املختصرات وحورب االجتهاد، وذلك 

ذاك، منها تلك الداعية إىل غلق باب العوامل الفكرية اليت كانت مسيطرة آن: بسبب أمرين رئيسني مها
توقيف الرحالت العلمية، : واآلخر. االجتهاد، مع تقديس أشخاص معينني، ومنع الطلبة من خمالفة أقواهلم

وانطواء الفكر الداخلي على نفسه، حبيث يعد من خرج عن الفكر الداخلي املعروف آنذاك، قد خالف 
  .، إىل غري ذلك)الشاذ(و) ال مذهيب(و) رقياملش(النظام العلمي، وعير بألقاب منها 

  
  يكشف ما ورد من أمساء احلكام العثمانيني اجلزائريني يف الة األفريقية): 1- 1-4-8(اجلدول رقم 

  

 %  ت  احلاكم العثماين باجلزائر

 0,21  8  الباي حممد الكبري   1

 0,05  2  باشا اجلزائر   2

 0,05  2  )حممد(الباي الذباح    3

 0,05  2  باشا التكريلحممد    4

 0,05  2  حيىي آغا   5
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 0,02  1  أبو موسى   6

 0,02  1  احلاج باشا   7

 0,02  1  حسن آغا   8

 0,02  1  حسن اوزون   9

 0,02  1  حسن باشا   10

 0,02  1  حسني باي   11

 0,02  1  خضر باشا   12

 0,02  1  خري الدين   13

 0,02  1  زبوشي باي   14

 0,02  1  عثمان باشا   15

 0,02  1  عروج بربروس   16

 0,02  1  علي باي   17

 0,02  1  حممد تشاكر   18

 0,02  1  حممد خوجة باشا   19

 0,02  1  حممد منمين   20

∑  31  0,84 

 
لة بشأن اإلمرباطورية العثمانيةمجعت يف هذا اجلدول ما درستمثلما مجعنا ما 2، والباشوات1ه ا ،

  .آخرهم البايات، لننهي باألتراك وما ميت إليهم بصلة، وجعلنا 4، مث بالدايات3تعلق باألغوات

                                                 
1 E. KURAN. - La lettre du dernier Dey d'Alger au Grand Vizir de l'Empire Ottoman (avec 1 

planche hors texte), Rev. af., 96, 1952, p. 188-195. 
2 GRAMMONT (H.-D. DE), Un pacha d'Alger précurseur de M. de Lesseps (1586) [El-Euldj Mi], 

Rev. af., XXIX, 1885, p. 359. GRAMMONT (H.-D. DE), Lettre d'Ismaël Pacha à Louis XIV 
(1688), Rev. af., XXVIII, 1884, p. 68. DEVOULX (Albert), Assassinat du pacha 
Mohammed Tekelerli [xvi° s.], Rev. af., XV, 1871, p. 81 et 335. DEVOULx (Albert), Mort 
du pacha Mehammed Khodja en 1754, Rev. af., XVI, 1872, p. 321. ANONYME, Lettre de 
Louis XVI à Hassan-Pacha [dey d'Alger, 1791], Rev. af., IV, 1859-1860, p. 133. DEVOULX 
(Albert), La tombe de Khedeur Pacha à Alger, Rev. af., XVI, 1872, p. 273. DEVOULX 
(Albert) et BERBRUGGER (A.), El-Rad Pacha, Rev. af., VIII, 1864, p. 29o. DEVOULX 
(Albert), Lettres adressées par des marabouts arabes au pacha d'Alger, Rev. af., XVIII, 1874, 
p. 171 et 262. FEY (Henri-Léon), Inscription de la grande mosquée du Pacha à Oran, Rev. 
af., V, 1861, p. 73. DEVOUX (Albert), Enlèvement d'un pacha par les Kabiles, Rev. af., 
XIII, 1869, p. 459. [Les Kabiles de Koukou et le dey de Tamentefous (cap Matifou), 1707.]. 
WATBLED (Ernest), , Pachas, pachas-deys, Rev. af., XVII, 1873, p. 438. 

3 ROBIN (N.), Note sur Yahia Agha, Rev. af., XVIII, 1874, p. 59 et 89. 
4 RINN (L.), Le royaume d'Alger sous le dernier dey, carte, Rev. af., XLI, 1897, p. 1o5, et 297. 

RINN (L.), Le royaume d'Alger sous le dernier dey, Rev. af., XLII, 1898, p. 5, 113, et 289. 
RINN (L.), Le royaume d'Alger sous le dernier dey, carte, Rev. af., XLIII, 1899, p. 105, et 
297. E. KURAN. - La lettre du dernier Dey d'Alger au Grand Vizir de l'Empire 
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  وضوحا الوجود العثماين يف اجلزائرزيد يآخر وهذا جدول 
  يبني الوجود العثماين والتركي يف اجلزائر): 2- 1-4-8(اجلدول رقم 

  
  احلكام   ت.ر

  
  %  ت  عصره  املوضوع  احلاكم  ت.ر

 ]اإلمرباطورية[  1
  العثمانية

كبري وزراء   1
رية اإلمرباطو
  العثمانية

رسالة إليه من آخر 
داي للجزائر 

  العاصمة

/  1  0,02 

  
  
  
  
  
  
  
2  

  
  
  
  
  
  
  

  الباشوات

 0,02  1  م1586  )ليسيبس(سابق لـ  العلج مي    2

رسالته إىل لويس   إمساعيل باشا   3
14  

 0,02  1  م1688

 0,02  1  16ق   اغتياله  حممد التكريل  4

 0,02  1  م1754  وفاته  حممد خوجة  5

 16رسالة لويس   حسن باشا  6
  إليه

 0,02  1  م1791

 0,02  1  /  قربه  خضر باشا  7

  الرد باشا  8
El-Rad 
Pacha  

/  /  1  0,02 

رسالة شيوخ الطرق   باشا العاصمة  9
  الصوفية إليه

/  1  0,02 

كتابة أثرية يف   باشا وهران  10
  مسجد حيمل امسه

/  1  0,02 

اختطافه على يد   أحد الباشوات  11
  أهل القبائل

1707  1  0,02 

الباشوات   12
  دايات- والباشا

Pachas, 
pachas-deys,  

/  /  1  0,02 

 0,02  1  /  مالحظة عنه  حيىي أغا  13  األغوات  3

                                                                                                                                                    
Ottoman (avec 1 planche hors texte), Rev. af., 96, 1952, p. 188-195. ANONYME, 
Lettre de Louis XVI à Hassan-Pacha [dey d'Alger, 1791], Rev. af., IV, 1859-1860, p. 133. 
DEVOUX (Albert), Enlèvement d'un pacha par les Kabiles, Rev. af., XIII, 1869, p. 459. [Les 
Kabiles de Koukou et le dey de Tamentefous (cap Matifou), 1707.] 
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4  
  

  
  

  الدايات

مملكة اجلزائر حتت   آخر داي  14
  )حلقات 3(حكمه 

/  3  0,08 

آخر داي   15
  للعاصمة

رسالة منه إىل كبري 
 وزراء اإلمرباطورية

  العثمانية

/  1  0,02 

حسن باشا؛   16
داي اجلزائر 

  العاصمة

رسالة من امللك 
  إليه 16لويس 

 0,02  1  م1791

  داي تامنتفوس  17
(cap 

Matifou)  

قبائل كوكو وهذا 
  الداي
  )شبه مكرر(

1707  1  0,02 

 
 
 
 
 
 
 
5  

  
  
  
  
 
 

  البايات

مذكراته، وتاريخ   أمحد باي   18
بايات قسنطينة منذ 

اية إىل غ 1793
  زمنه

1830  10  0,27 

-1800(    الباي حسن   19
)/ م1822

)1215-
  )هـ1228

1  0,02 

الباي حممد بن   20
  علي الذباح

 0,05  2    مالحظات عنه

الباي حممد   21
  الكبري

غزواته ومالحظات 
 عنه

  5  0,13 

الباي حممد   22
  مانامين

  1824-
  م1826

1  0,02 

 0,02  1    عالقته بالزبوشي  عثمان باي  23

 0,02  1    جسر حيمل امسه  صاحل باي  24

الباشاغا   25  الباشاغوات  6
  املقراين

    1  0,02 

 0,05  2    بايلك    26  البايلك  7
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  التيطري
 0,02  1      بايلك وهران  27

غزوام،   تركي 28  تركي  8
واستغالهلم الغابات، 

وبنايام، 
وسياستهم، وغري 

  ذلك

  31 0,84 

∑  75  2,05 

 
، أو الباي 3، أو باي قسنطينة2، أو احلاج أمحد1أمحد باي(يتفرع إىل الذي ، )الباي(لفظ  هناجند 

الباي (، و)2(بتكرار  5)الباي حممد بن علي الذباح(، و)10(مبجموع تكرار ) 4مقرونا مبكان يف قسنطينة
 9)مانامينحممد (و ،)5(بتكرار  8)حممد الكبري(، و)1(بتكرار  7)حسني باي(،  و)1(بتكرار  6)حسن

                                                 
1 M. EMERIT, Les Mémoires d'Ahmed Bey, dernier Bey de Constantine, Rev. Afr., 93, 1949,  p. 

65-125. 
2 VAYSSETTES (E.), Histoire des derniers beys de Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute 

d'Hadj-Ahmed, Rev. Afr., I, 1856, p. 107. VAYSSETTES (E.), Histoire des derniers beys de 
Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj-Ahmed, Rev. Afr., II, 1857, p. 193. 
VAYSSETTES (E.), Histoire des derniers beys de Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute 
d'Hadj-Ahmed, Rev. Afr., III, 1858, p. 107, 193, 259. VAYSSETTES (E.), Histoire des 
derniers beys de Constantine depuis l'an 1793 jusqu'à la chute d'Hadj Hamed, Rev. Afr., IV, 
1859-1860, p. 127, 201 et 439. VAYSSETTES (E.), Histoire des derniers beys de 
Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj Ahmed, Rev. Afr., V, 1861, p. 93. 
VAYSSETTES (E.), Histoire des derniers beys de Constantine, depuis 1793 jusqu'à la chute 
d'Hadj Ahmed, Rev. Afr., VI, 1862, p. 2o6 et 383. VAYSSETTES, Histoire des derniers 
beys de Constantine, depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj Ahmed, Rev. Afr., VII, 1863, p. 
114. 

3 BIGONET (E.), Une lettre du bey de Constantine en 1827, Rev. Afr., XLIII, 1899, p. 172. 
4 CHERBONNEAU (A.), Notice archéologique sur Ain-el-Bey (Respublica Saddaritanorum), 

province de Constantine, Rev. Afr., VI, 1862, p. 173. 
5 GUIN, Note sur le bey Mohammed, dit El-Bey Debbah, Rev. Afr., VII, 1863, p. 293. ROBIN 

(N.), Le bey Mohamed ben Ali ed-Debbah, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 364. 
6 FEDERMANN (Henri) et AUCAPITAINE (Baron), Mohammed, bach deftar du bey Hassan, de 

1800 à 1822 (hég. 1215 a 1228), Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 38. 
7 FÉRAUD (L.), Un vœu d'Hussein-Bey (Constantine, 1807), Rev. Afr., VII, 1863, p. 84. 
8 BRESNIER (L: J.), Expédition de Chellala par le bey d'Oran Mohammed el-Kebir, Rev. Afr., IV, 

1859-1860, p. 175. GORGUOS, Notice sur le bey d'Oran, Mohammed el-Kebir, Rev. Afr., I, 
1856,p. 1o3, 454. GORGUOS (A.), Notice sur le bey d'Oran Mohammed el-Kebir, Rev. 
Afr., II, 1858, p. 28 et 223. GORGUOS, Expédition de Mohammed el-Kebir, bey de 
Mascara, dans les contrées du Sud, terminée par le siège d'El-Ar'ouat et la soumission d'Ain-
Mad'i, Rev. Afr., III, 1858, p. 52, 185 et 286. GORGUOS, Expédition de Mohammed el-
Kebir, bey de Mascara, dans les contrées du Sud, terminée par le siège d'El-Arouat (Lagouat) 
et la soumission d'Ain-Madi, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 347. 

9 FÉRAUD (L.-Charles), Lettres autographes de Mohammed Manamanni, bey de Constantine de 
1824 à 1826, Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 413. 
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الباشاغا (ومن الباشاغوات ذكرت ). 1(بتكرار  2)صاحل باي(، و)1(بتكرار  1)عثمان باي(، و)1(بتكرار 
  .بتكرار واحد 3)الباشاغا املقراين(

 5)بايلك وهران(، و)2(بتكرار  4)بايلك التيطري(وقد ورد ذكر البايلك مفصال على حالتني؛ 
  ). 1(بتكرار 

  .    مرة) 31(فقد تكرر  6)تركي(أما احلديث عن 

                                                 
1 FERAUD (E.), Zebouchi et Osman-Bey, Rev. Afr., VI, 1862, p. 12o.  
2 CHERBONNEAU (A.), Inscriptions romaines du pont de Salah bey, à Constantine, Rev. Afr., 1, 

1856, p. 500. 
3 TRUMELET (Colonel), Le bach agha El-Mokrani [+ 1871], p. 474. 
4 FEDERMANN (Henri) et AUCAPITAINE (le baron Henri), Notices sur l'histoire et 

l'administration du beylik de Titeri, Rev. Afr., IX, 1865, p. 28o. FEDERMANN (Henri) et 

AUCAPITAINE (Baron), Notices sur l'histoire et l'administration du beylik de Titeri, Rev. 
Afr., XI, 1867, p. 113, 211, 289 et 357. 

5 GUIN (L.), Beylik d'Oran. De la suppression du manuscrit : Les réflexions brillantes de Jupiter ou 
ou commentaire du Collier précieux qu'avait rédigé Mohammed Bou Ras ben en-Naçer, 
Rev. Afr., XXXI, 1887, p. 72. 

6 AUCAPITAINE (Baron), Une expédition turque aux Beni Raten, Rev. Afr., III, 1858, p. 233. 
FÉRAUD (,L.-Charles), Exploitation des forêts de la Karasta, dans la Kabylie orientale, sous 
la domination turque, Rev. Afr., XII, 1868, p. 378. FÉRAUD (,L.-Charles), Exploitation des 
forêts de la Karasta, dans la Kabylie orientale, sous la domination turque, Rev. Afr., XIII, p. 
36 et 151. FéRAUD (L.-Charles), Exploitation des forês de la Karasta dans la Kabilie 
occidentale sous la domination turque, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 36 et 151. DEVOULX 
(Albert), L'enceinte turque d'Alger, Rev. Afr., XVI, 1872, p. 78. WATBLED (Ernest), 
Établissement de la domination turque en Algérie, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 287 et 352. 
FéRAUD (L.-Charles), Éphémérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à 
Alger de 1775 à 1805, Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 295. DEVOULx (Albert), Alger, étude 
archéologique et topographique sur cette ville, aux époques romaine (Icosium), arabe 
(Djezaïr Beni-Maz'renna) et turque (El-Djezaïr), Rev. Afr., XIX, 1875, 6 pl., p. 289, 385, 
4g6; DEVOULx (Albert), Alger, étude archéologique et topographique sur cette ville, aux 
époques romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni-Maz'renna) et turque (El-Djezaïr), Rev. 
Afr., XX, p. 57, 145, 245, 336, 470; DEVOULx (Albert), Alger, étude archéologique et 
topographique sur cette ville, aux époques romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni-
Maz'renna) et turque (El-Djezaïr), Rev. Afr., XXI, p. 46; DEVOULx (Albert), Alger, étude 
archéologique et topographique sur cette ville, aux époques romaine (Icosium), arabe 
(Djezaïr Beni-Maz'renna) et turque (El-Djezaïr), Rev. Afr., XXII, p.145 et 225. GUIN (L.), 
Epigraphie indigène. Une inscription arabo-turque de Mascara, Rev. Afr., XL, 1896, p. 79. 
COLIN (D' Gabriel), A propos du Corpus [des inscriptions arabes et turques de l'Algérie], 
Rev. Afr., L, 1906, p. 132 à 136. Notes de lecture, Rev. Afr., 68, 1927, p. 265-273. 
[L'entraînement de l'armée d'Afrique d'après Bugeaud; un témoignage sur le 
séjour de Boutin en Égypte; le moyen de guérir la vérole à Alger, sans 
chirurgien au XVIIe siècle; les dominations turque et française appréciées par 
un juif algérois en 1835; un récit de voyage, en Algérie, en vers.]. M. 
EISENRETH. - Les Juifs en Algérie et en Tunisie à l'époque turque (1516-1830), Rev. Afr., 
96, 1952, p.  114-187 et 243-384. BRESNIER (L.-J.) et BERBRUGGER (A.), Epoque de 
l'établissement des Turcs à Constantine, Rev. Afr., 1, 1856, p. 399. DEVOULX (A.), 
Expédition d'O'Reilly [contre Alger, 1775], d'après un document turc, Rev. Afr., III, 1858, p. 
436. DEVOULX fils, Abd Aman, ou règlement politique et militaire, texte turc traduit en 
arabe par Mohammed ben Moustapha et reproduit en français [1748], Rev. Afr., IV, 1859-
1860, p. 211. FERAUD (L.), Époque de l'établissement des Turcs à Constantine, Rev. Afr., 
X, 1866, p. 179. DEVOULX (Albert), L'angle sud-est de l'Alger turc, Rev. Afr., XV, 1871, 
p. 395. DEVOULX (Albert), M. de Choiseul-Beaupré et le Turc reconnaissant, Rev. Afr., 
XVI, 1872, p. 161. ROBIN (N.), Note sur l'organisation militaire et administrative des Turcs 
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 . 1وقد أوردت الة األفريقية موضوعات عن بايات آخرين

عند زيارته ملدينة القل أنه وجد ) شارل فريو(يذكر املترجم الرئيس العسكري ومن جهة أخرى، 
  :كتب فيه 2ناووسا) 1859(يف املقربة العربية عام 

باشا رمحه اهللا ورحم املسلمني،  هذا قرب املرحوم املنغمس يف رمحة احلي القيوم شارقان إبراهيم"
  "1123تويف يف ربيع األول 

ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، هذا قرب الشاب : "وعند رأس القرب شاهدة أخرى مكتوب عليها
  ".املرحوم بكرم اهللا

إن قاضي البلدة ) فريو(ويقول ) م1711(والتاريخ اهلجري املذكور يف الشاهدة األوىل يوافق 
كان قافال من القسطنطينية، لكن األحوال اجلوية أرغمته على االستراحة يف مدينة ) الباشا(هذا أخربه أن 

  .فاستراح ا عدة أيام، لكن املنية وافته ا قبل االلتحاق مبركزه ومنصبه) القل(
وذكر أن هذا احلجر قد غادر مكانه بسبب البنايات الفرنسية اليت اختلطت هناك، وكان ينبغي 

  .لقل أن حيافظوا على كل ما حيفظ تاريخ بالدهم، أكثر من أي وقت مضىألهل ا
وأن رئيس ) م1859(الصادرة عام " الة األفريقية"ويذكر أنه كتب عن هذا احلجر مداخلة يف 

عقب عليه بأن هذا احلجر يسد ثغرة حساسة يف قائمة التسلسل الزمين لفترة حكم ) بربروغر(اجلمعية 
  1باشوات اجلزائر

                                                                                                                                                    
dans la Grande Kabylie, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 132 et 196. TAUXIER (Capitaine), Une 
expédition des Turcs contre les Flissas, Rev. Afr., XIX, 1875, p. 333. ROBIN (N.), 
L'expédition des Turcs contre les Flissas, Rev. Afr., XIX, 1875, p. 429. GRAMMONT (H.-
D. DE), Documents algériens, Rev. Afr., XXIX, 1885, p. 43o. [Convention entre les députés 
du commerce de Marseille et Simon Dansa (1610), Délibération du bureau du commerce de 
Marseille (1610), Lettres du chevalier de Vincheguerre (1616-1617), Prise de vaisseaux et 
pirates turcs prisonniers, h Valognes, Mémoires journaliers (Alger, 27 juillet-25 septembre 
162o), Lettre du prince d'Orange au vice-roi d'Alger relative à la mission du Dr Cornelius 
Pinacker (1622), Le marquis de Martel à Alger (1668), Passeport du roi de Fez pour les PP. 
de la Rédemption, Monseigneur Maytie, évêque d'Oloron, et ses diocésains captifs à Alger 
(1676).]. MILLOT (S.}, M. de Choiseul-Baupré et le Turc reconnaissant, Rev. Afr., 61, 
1920, p. 294-296. DENY (J.), A propos du fonds arabe-turc des Archives du 
Gouvernement général de l'Algérie, Rev. Afr., 62, 1921, p. 375-378. LUCIANI (D.), Un 
document turc sur la guerre [1915], Rev. Afr., 66, 1925, p. 75-84. M. KADDACHE, La 
Casbah sous les Turcs. La Casbah de nos jours (M. Emerit), p. 421-423. - G.-
H.BOUSQUET, Survivance de formulaires turcs en Tunisie, Rev. Afr., 96, 1952, p. 
220. - La Régence d'Alger et le monde turc, supplément de l'Ecole Républicaine 
(Ph. Marçais), Rev. Afr., 98, 1954, p. 204.  

  : سهم حكام تون 1
GRANDCHAMP (P.), Suppression du baise-main des consuls à la cour du bey de Tunis, Rev. 

Afr., 62, 1921, p. 335-339. ROUSSIER (F.), Le baisemain des Consuls à la Cour des Beys 
de Tunis, par P. GRANDCHAMP, Rev. Afr., 89, 1945, p. 291-292. ROUSSIER (F.), Les 
derniers projets et le dernier voyage de Domingo Badia (1815-1818). Postscriptum aux 
Voyages d'Ali-Bey, Rev. Afr., 71, 1930, 2 pl., p. 36-112, 300-374. M. EMERIT, Les 
aventures de Thédenat, esclave et ministre d'un Bey d'Afrique (XVIIIe siècle), (Mémoires de 
Thédenat), Rev. Afr., 92, 1948, p. 143-183 et 331-362. 

  قرب شاهدة 2
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قائمة بايات قسنطينة عن كتاب لصاحل العنتري، وترمجها إىل الفرنسية، ) ل فريو(نقل املترجم و
  .ونشرها يف الة

  يرتب قائمة بايات قسنطينة ):3- 1-4-8(اجلدول رقم 
  بداية حكمه  الباي   رقم  بداية حكمه  الباي   رقم
 /هـ 935  رمضان باي   1

  م1528

  1756/هـ1170  أمحد باي القلي  23

 /هـ975  جعفر باي  2
  م1567

 1185  صاحل باي  24
  1771/هـ

 –مراد باي   3
  وثروة صخري

 /هـ 1047
  م1637

 1207  ابراهيم باي بوصبع  25
  1792/هـ

 /هـ 1057  فرحات باي  4
  م1648

صاحل باي للمرة   26
  الثانية

1207 
  1792/هـ

حممد باي بن   5
  فرحات

 /هـ 1063
  م1652

حسني بن حسني   27
  بوحنك

1207 
  1792/هـ

 /هـ 1077  رجم باي  6
  م1667

مصطفى باي   28
  الوزناجي

1209 
  1794/هـ

 1083  خري الدين باي  7
  م1673/هـ

 1212  احلاج مصطفى اجنليز  29
  1797/هـ

 1087  دايل باي  8
  1676/هـ

 1218  عثمان باي  30
  1803/هـ

عمر بن عبد   9
الرمحن املدعو 
  باشا آغا باي

 /هـ 1090
  م1679

 1219  عبد اهللا باي  31
  1804/هـ

 /هـ م1099  شعبان باي  10
  م1687

 1221  حسني بن صاحل باي  32
  1806/هـ

 /هـ 1104  علي خوجة باي  11
  م1692

 1223  علي باي بن يوسف  33
  1808/هـ

امحد باي بن   12
  فرحات

 /هـ 1112
  م1700

 1223  أمحد شاوش القبايلي  34
  1808/هـ

                                                                                                                                                    
1 Charles Férazud , Documents pour servir l’histoire de Philippe ville ; collo, in RA, Vol20, N°115, 

Janvier 1876, p24 – 25. 



  466                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

 /هـ 1114  إبراهيم باي   13
  م1702

 1223  امحد طوبال  35
  1808/هـ

 /هـ 1119  محودة باي  14
  م1707

  1226ٍ/1811  حممد باي نعمان  36

علي باي بن   15
  محودة

 /هـ 1120
  م1708

 1229  حممد تشاكر  37
  1813/هـ

 /هـ 1121  حسني شاوش  16
  م1709

 1233  قارة مصطفى باي   38
  1817/هـ

 /هـ 1122  عبد الرمحن باي  17
  م1710

 1233  أمحد باي اململوك  39
  1817/هـ

 /هـ 1122  حسني نقزيل  18
  م1710

 1233  حممد باي امليلي  40
  1817/هـ

 1122  علي بن صاحل  19
  1710/هـ

 1234  براهم باي امليلي  41
  1818/هـ

كليان حسني   20
  بوكومية

 /هـ 1125
  م1713

أمحد باي اململوك   42
  2مرة

1235 
  1819/هـ

حسني باي   21
  بوحنك

/ هـ1149
  م1746

  1821/هـ1237  تليلراهم باي الكري  43

حسني باي،   22
املدعو ازرق 

  عينه

 1240  حممد باي مانامين  44  /
  1824/هـ

 احلاج أمحد باي  45  /  /  /
  )آخرهم(

 /هـ 1241
  م1825

  
إذا كانت بعض خطط التنمية حتتاج إىل مخس سنوات، وإذا كان االستقرار السياسي واالجتماعي 

مه البايات مل يكن مستقرا، ألن أكثر هؤالء البايات مل حيتاج إىل مخس سنوات؛ فإن اتمع الذي حك
  .يتمكنوا من البقاء يف مناصبهم هذه املدة املطلوبة

  

 :النظام القضائي  العثماني .2- 8-5

  .العثماين) املغرب األوسط(هذه بعض املؤسسات ومظاهر احلكم اليت حتكم جمتمع 
  ).البايلرباي أو احلاكم العام(السلطة العامة  -1
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وهي هيئة سياسية تشريعية . رك مؤسسة الديوان احلكام العام يف إدارة شؤون اإلقليم تشا: الديوان -2
أن كل ضباط األوجاق كانوا  (DAN)) دان(ويذكر القسيس . عليا يف احلكم العثماين احمللي

شخص، بل يتعداه ) 700(أعضاء يف هذا االجتماع، وكان عددهم ال يقل حبال عن سبعمائة 
 .1)1000(أحيانا ليصل ألفا 

على طريقة أعضاء هذا الديوان يف البت يف القضايا ما ذكره أنه يف ) دان(ومن كمات القسيس 
مل تكن هناك قوانني، وال نصوص حيكمون ا، بل كانوا يلتزمون بوقت معني لالنتهاء من "أغلب األحيان 

  2".ستشاروناألمر بأي حال، سواء أكان احلكم عادال أم جائرا، حسبما يرضى به أولئك امل
احلقيقة؛ إذ كان هذا الديوان جيمع أيضا كال من الفقهاء واملفتني ) دان(وقد خالف القسيس 

 3.وأعيان البلد احملليني

على الرغم من اعتماد العثمانيني املذهب احلنفي يف السياسة : السلطة التشريعية والقضائية – 3
؛ إذ جعلوا )املغرب األوسط(ليت حكموها وال على الشرعية، إال أم مل حياولوا فرضه على االقاليم ا

وأنشأت . املذهب احلنفي يف الصدارة، وأفسحوا اال للمذهب املالكي ليتوىل شؤون الرعايا احمللية
وقد كان هلذا . السلطات العثمانية مؤسسات قضائية مستقلة لكل مذهب منهما، وأخرى مشتركة

تمع طيلة قرون احلكم العثماينالنظام القضائي أثر مباشر على إدارة ا.  
والواقع هو أن هذا الترتيب يف األمهية بني املذهبني ال يعكس نسبة انتشار كل منهما يف مدينة 

) 7(مسجد للمذهب املالكي باملدينة، جند هنالك حوايل سبعة ) 100(اجلزائر؛ إذ يف مقابل أكثر من مائة 
 4علم أن املذهب احلنفي ال جيد األتباع إال داخل املدن،وذلك مع ال. مساجد فقط خاصة باملذهب احلنفي

  5.حيث أن األرياف كلها كانت تدين باملذهب املالكي
أنشئت هذه اهليئة لتجاوز التضارب بني املذهبني، ولتقريب رؤامها مبا يدفع : الس العلمي – 4

  .اإلخالل باإلدارة العامة

                                                 
1  A. DEVOULX, El Djazair, Rev. Afr., 20, 1876, pp. 155-158. 
2  A. DEVOULX, Ibid., p. 157. 
3  C. BONTEMS, Manuel des Institutions Algériennes de la Domination à l’Indépendance, Paris, 

CUJAS, 1976, p. 38. 
4  A. DEVOULX, Les Edifices Religieux de l’ancien Alger, Rev. Afr., N° 5, 1841, p. 27. 

ت (بن أنس ) اإلمام مالك(مجع فيه  الذي" املوطأ"الكي، بعد الكتاب والسنة، هو كتاب أول مصدر للمذهب امل 5
أما املصدر الثاين فهو كتاب . نصوصا من السنة وفتاوى الصحابة والتابعني باملدينة املنورة) هـ795/هـ179

. أقوال شيخه وفتاواه تلميذ اإلمام مالك،) هـ807/ هـ191ت ) (ابن القاسم(املدونة الكربى اليت مجع فيها "
وقد مجعها " الواضحة"، و)للعتيب" (العتبية"، و)م984/هـ281ت ) (البن املواز" (املوازية"تأيت بعدمها مراجع 

، وعلى رأسها "النوازل"تأيت بعد ذلك كتب ". النوادر والزيادات"كلها يف كتابه احلافل ) ابن أيب زيد القريواين(
" املعيار املعرب"وآخر كتب النوازل يف املذهب املالكي كتاب ). م980/ ـه369ت ) (ابن أيب زمنني(نوازل 

  .، وتويف بعدها بقليل، قبيل احلكم العثماين للجزائر)م1492(الذي عاصر سقوط غرناطة ) للونشريسي(
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اة العلمية طيلة القرون الثالثة اليت متثل احلكم العثماين إال وإذا كان هلذا التعايش أثر إجيايب على احلي
ومل تكن تلك . باجلزائر العاصمة صار دارا للمناظرة ولتبادل اآلراء الفقهية بني املدرستني) اجلامع الكبري(أن 

 فقد حدث مثال نزاع بني املفيت. املناقشات لتمر كلها بسالم؛ فكثريا ما كانت تؤدي إىل خصومات شديدة
  1).النقار(واملفيت احلنفي املدعو ) حممد بن سعيد(املالكي 

يف جلسات القضاء أكثر؛ حيث ) الباش يباشي(حضور  (DEVOULX)ويفسر اإلداري الفرنسي 
أوالمها هي متثيل السلطة، وثانيهما هي إضفاء اهليبة على الس أمام أفراد : يرى أن ذلك كان ملهمتني

  .ءات اإلدارية تسمح بتجاوز اخلالف الفقهي وكيفية تنفيذ األحكامولعل هذه اإلجرا 2.اتمع
ومها . لكل منهما قاضيها اخلاص الذي يشارك يف الس العلمي: احملكمتان؛ احلنفية واملالكية – 5

وكان األتراك من موظفني وعسكرية وكراغلة، يتوجهون إىل . تعمالن كل يوم باستثناء اخلميس
  .ا يتوجه السكان احملليون من عرب وبربر إىل احملكمة املالكيةاحملكمة احلنفية، بينم
أنشطة اجلامع الكبري، حيث يقول  (Venture De PARDIS)) فنتري دي بارادي(ويصف الرحالة 

  .3إن املفتيني والقاضيني كانوا جيتمعان للحكم يف القضايا املهمة اليت مل يستطع احلاكم العام البت فيها
  

  :من خالل شعر أهل قسنطينة عدل الحكم التركي .3- 8-5

حبثا يف الة األفريقية ) Charles St. Calbre) (شارل سني كالرب(كتب مدير مدرسة قسنطينة 
، أورد فيه عدة قطع شعرية وقصائد قصرية، هذه إحداها؛ "قسنطينة وبعض مؤلفيها العرب"حتت عنوان 

يف مدح "عنواا ) م1875- م1795) (يسىحممد الشاذيل بن حممد بن ع(ينسبها إىل شاعر قسنطيين امسه 
  :4قسنطينة وأهلها

 رحالكم ضعوا اهلوى أهل يا
 ظاهر عدهلا دار من الرحيل كيف
 حكم وال دار من الرحيل كيف

 ظلهم حتت سكناي وشاهدي
 

 الغلط من إال منها الرحيل فما 

 سفط على ا سلطاننا وجنل 

 منط على ظاهر وظلمهم ا 

 شطط بال سردا عدهلم جتد فانظر 

 
  :مجال قسنطينة، ولطف معشر أهلها، وسعادة العيش فيها  

، وترمجها إىل الفرنسية، بالة 5أورد الكاتب نفسه للشاعر عينه قصيدة أخرى يف املوضوع ذاته
  :األفريقية، جاء فيها

 متل ال احلسناء قسنطينة فعن   حيل مل أرض هواء طيب رمت إن

                                                 
1 A. DEVOULX, les Edifices Religieux De L’ancien Alger, Rev., Afr. N° 6, 1862, p. 107. 
2 A. DEVOULX, Alger: Etude Archéologique et Topographique sur Cette Ville, Rev. Afr., N° 19, 

1875, p. 529. 
3 Venture De PARADIS, Alger au VII Siècle, Rev. Afr., N° 41, 1897, pp. 106-107. 
4 Rev. Afr., N° 57, p. 78-79 
5 Rev. Afr., N° 57, p. 87-90 
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  مجعت قد للحسن بلدة ا أكرم

  نهوأوطا دياره الغريب تنسى

  ا عصاه ألقى أمها من فكل

  جبل على استقرارها يف كأا

  ا املقيم وحشة بأنسها تنفي

  مكتيت وهو أتاها فقري من كم

  الردى كوس أذاقته جبار من كم

  حنرهم يف الغرب ملوك كبري ردت كم

  فانثىن غازيا أتاها جيش من وكم

  وإبطاله با أمواله ذهبت

  ائقةف احلسن يف خلق ألهلها

  بالدهم أتى من ساحة حيمون

  أخالقهم حبسن رهم كان

  ضربت لعلمه عامل من فيها كم

  جوانبها وحيمي الشريعة يعلي

  مهجته اخلوف أضىن عابد من وكم

  ببهجتها الدنيا طلق وزاهد

  ظاهر عارف ويل من ا وكم

  يعرفه ليس خفي من ا وكم

  طالعة فيها السعود مشس بلدة

  فطنة ذا كان من يا ضكاعترا دع

  

 تأفل مل اآلفاق يف حسنها فشمس 

 واخلول األهل تذكار عن وتلهيه 

 منتقل غري منها أنه وود 

 ممتثل ملك سرير فوق تاج ذو 

 العلل من يربي مرهم نسيمها 

 احللل من مجع يف يرفل فصار 

 يصل مل بسوء رامها من فكل 

 احلنظل مناهل من تونس وسقت 

 اخلجل غابة يف شدته بعد من 

 منعزل غري عن وحنسه قتال 

 املكتمل الثناء شرف ا نالوا 

 والزلل الذنب عظيم ويغفرون 

 العسل من أحلى ماؤه. لذا جيري 

 والبل اخليل أكباد اآلفاق يف 

 مفتعل وحكم خمتلف قول من 

 ليل إال ليله يف جمتهدا تراه 

 أمل نم الذهاب بدار له ليس 

 والوجل الشدات يف املفزع إليه 

 يزل مل كرت وهو القليل إال 

 مبرحتل ليس أرضها عن والعز 

 بالبدل جاءت العطف أحوال فإن 

 

 
  

 :الل الجماعةخحكم المجتمع الجزائري عرفيا دون حاكم، من  - 8-6

. ية بدراستهوقد اهتمت الة األفريق. للعرف مكانة خاصة داخل اتمع اجلزائري، إىل حد الساعة
هذه وثيقة و .يف اتمع اجلزائري" اجلماعة "حكمة ندعم مبقانون عريف إنه  .وهنا نورد منوذجا عن ذلك

  يف منطقة جيجل، نشرا الة األفريقية؛" اجلماعة"منوذجية ألحكام 
  
  احلمد هللا وحده    

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم أما بعد 
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  :مجلة كبريا أو صغري واتفقوا على) أوالد برش(أيدينا مجاعة  فقد حضر بني

  من ضرب ماهلم فيعطون ديته على املصباح   1

  واملعطية كذلك على املصباح   2

  وكذلك الضيف من ضرب على النيف على زوجته وزوجة ابن عمه   3

  وكذلك الضيف من ضرب عليه إذا كان صاحبه معلوم   4

وسيق وغري ذلك من النيف وقتل أو جرح احد من ما ذكر فيعطون ديته والبحرية واحلما وال  5
  أو املبطال على املصباح 

وكذلك من ضرب على مصلحة اجلماعة من بالد ارتغمت أو دمخت وقتل أو جرح كذلك   6
  يعطون ديته على املصباح 

سد يف وكذلك إذا مات أحد من اجلماعة وأراد وليه من يقتل وقتل أحد من اجلماعة في  7
  .املقتول

وأما خاين النهار إذا قتله أحد من اجلماعة فيعطون ديته على املصباح واملعطية يعطيها القاتل   8
  وحده فقط 

  وأما يف الليل على املصباح مجيع ما يعطون فيه   9

  فإذا انسرقت سريقة من اجلماعة ودارت اجلماعة وقرعوا ملن يفزع وامتنع فخسارته أريال  10

  من أمشا مع ويل املقتول وكال شيء من الفاين فال رجوع له عليه وكذلك  

  والسالم   

أمحد بن (و) االمرابط أمحد ابن بوعزيز(و) ملازبر على بن سليمان: (والشهود احلاضرين
  وغري ذلك من حضر مجع كثري ) سعد
  )أمحد بن بلقاسم بولبصري: (وكاتبه

  .اهللا عليه، آمني
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  :يجزائرمجتمع الرنسي في الاالحتالل الفحكم  - 8-7

 (R. LESPÈS)يف معرض حبثه عن املاسونية إحصاءا نقله عن  (X.Yakono)) اكس ياكونو(يورد 
ولكنه اكتفى بعدد األوربيني فحسب،  ،أي من غري املاسونيني، يف تعداد سكان اجلزائر العاصمة 1)لسبس(

  :كاآليت
  

 :الوجود االجتماعي واالختالالت العددية .1- 8-7

  .جود استيطاين، أبشع من االحتالل باالنتدابهذا الو
  

  .يوضح عدد السكان األوربيني يف اجلزائر العاصمة): 1-1- 5- 8(جدول 
  

  سكان األوربيني يف العاصمةالعدد   السنة
1830  602  

1831  3228  

1832  4858  

1833  5716  

1834  6373  

1835  6649  

1836  9094  

1837  9824  

1838  12008  

1839  14434  

1840  15445  

1841  20982  

1842  26754  

1843  26423  

1844  33714  

1845  42635  
Source : X. Yacono, Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Alger (1830 – 1852), in : 

Rev. Afr., Vol. 103, 1959, P 250.  
  .نالحظ تزايدا مطردا يف كثرة السكان األوربيني باجلزائر العاصمة - 
 .مرات) 5(قفزة تضاعف ا العدد أكثر من مخس ) 1831(نة شهدت س - 
 .مث ما لبث أن عاد إىل حالته األوىل من االرتفاع) 1843(اخنفض العدد بشكل طفيف جدا سنة  - 

   
  العسكريني الفرنسيني الواردين يف الةيبني ): 2- 1-5-8(اجلدول رقم 

                                                 
1 R.Lespès, Alger, p 499. 
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  قادة االحتالل العسكريون %  ت 

Le Général CHANZY  5 0,13  1  شانزي) اللواء(اجلنرال 

BUGEAUD 2 0,05 2  بيجو 

Le Colonel CANROBERT  2 0,05 3  العقيد كانروبري 

Le Général OSMONT 1 0,02 4  اجلنرال أومسونت 

Le Général C X de SANDOVAL 1 0,02 5  اجلنرال سي اكس دي ساندوفال 

Le Général VALAZE 1 0,02 6  اجلنرال فاالز 

Le Maréchal VALEE 1 0,02 7  املاريشال فايل 

Le Général CLAUZEL 1 0,02 8 اجلنرال كلوزيل 

Le Colonel BEAUPRETRE 1 0,02 9  الكولونيل بوبريتر 

Le Général BLANGINI 1 0,02 10  اجلنرال بالجنيين 

Le Capitaine PREPAUD 1 0,02 11  النقيب بريبو 

Lieutenant CANCEL 1 0,02 12  الزم أول كانسيلامل 

Lieutenant Minette de ST MARTIN 1 0,02 13  املالزم أول مينات دي سان مارتن 

∑ 20 0,54 ∑ 

  

  :البيانات العسكرية الفرنسية المكتوبة بالعربية .2- 8-7

وهذه أول رسالة وزعتها قوات االحتالل عند عزمها دخول  .وثائق شارحة للجانب الكميإا 
ا اوقد قسمتها إىل صفوف حسب مدلوالت . لة األفريقية يف نصها العريب، مع ترمجتهاالعاصمة، نشر
  :مضامينها، كاآليت

  

  هذه مناداة من سار عسكر أمري اجليوش الفرانساوية

  إىل سكان اجلزائر وأهايل القبائل
  باسم اهللا املبدئ املعيد وبه نستعني

ليب مبزيد العز واإلكرام أما بعد اعلموا هداكم اهللا يا أيها ساديت القضاة واألشراف والعلماء وأكابر ق
على الرشد والصواب أن سعادة سلطان فرانسة خمدومي وعزة جنابه األعلى عز نصره قد أنعم علي 

  بتوليته إياي منصب سارعسكر 
ويا أعز أصدقائنا وحمبينا سكان اجلزائر ومن ينتهي إليكم من شعب املغاربة أن الباشا حاكمكم من 
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أنه جتراء على دلة بريق فرانسة املستحق كل االعتبار وأقدم على إهانته فقد سبب جبهله هذا  حيث
كل ما هو عنيد أن حيل بكم من الكوارث واملضرات لكونه دعى عليكم احلرب من قبلنا فإن عزة 

رة فالبد أن هذا اقتدار سلطان فرانسة دام ملكه نزع اهللا من قلبه مرمحته املعهودة ورافته املعروفة املشهو
الباشا حاكمكم من قلة بصريته وعماوة قلبه قد جذت على نفسه االنتقام املهول وقد دنا منه القدر 

  .املقدر عليه وعن قريب حيل به ما استحقه من العذاب املهني
آمنني أما أنتم يا شعب املغاربة اعلموا وتأكدوا يقينا أين لست آتيا ألجل حماربتكم فعليكم أن ال تزالوا 

  ومطمئنني يف أماكنكم وتعملوا أشغالكم وكل ما لكم من الصنائع واحلرف براحة سر 
  مث إين أحقق لكم أنه ليس فينا من يريد يضركم ال يف مالكم وال يف أعيالكم 

ومما أضمن لكم أن بالدكم وأراضيكم وبساتينكم وحوانيتكم وكل ما هو لكم صغريا كان أو كبريا 
  عليه وال يتعرض لشيء من ذلك أحد من قومنا بل يكون يف أيديكم دائما فيبقى على ما هو 

  فآمنوا بصدق كالمي 
مث أننا نضمن لكم أيضا ونعدكم وعدا حقيقا مؤكدا غري متغري وال متأول أن جوامعكم ومساجدكم ال 

  وعبادتكم تزال معهودة معمورة على ما هي اآلن عليه وأكثر وأنه ال يتعرض لكم أحد يف أمور دينكم 
فإن حضورنا عندكم ليس هو ألجل حماربتكم وإمنا قصدنا حماربة باشتكم الذي بدأ وأظهر علينا 
العداوة والبعضاء، ومما ال خيفى عليكم غاية حتكمه وقبح طبعه املشوم وال ينبغي لنا أن نطلعكم على 

  أخالقه الذميمة وأعماله الرذيلة 
ب بالدكم ودثارها وتضييع أموالكم وأعماركم ومن املعلوم أنه فإنه واضح لديكم أن ال يسعى إال خرا

  إمنا يريد أن جيعلكم من الفقراء املنحوسني املبهدلني اخلاسرين أكثر من املسخط عليهم 
فمن أعجب األمور كيف خيفى عنكم أن باشتكم ال يقصد اخلري إال لذاته والدليل كون أحسن 

  للبس واحللي وما أشبه ذلك كله من شأنه وحده العمارات واألراضي واخليل والسالح وا
فيا أيها أحبابنا سكان املغرب أنه عز وجل ما مسح بأن يصدر من باشتكم الظامل ما فعله من أعمال 
اخلبث والردى إال إنعاما منه سبحانه وتعاىل عليكم حىت حتصلوا الكه وبزوال سلطته على كل خري 

  الشدة ويفرج عنكم ما أنتم فيه من الغم و
  وإذ واحلل هذه أسرعوا واغتنموا الفرصة 

  وال تعمى أبصاركم عما أشرقة اهللا عليكم من نور اليسر واخلالص وال تغفلوا عما فيه مصلحتكم 
  بل استيقظوا لكي تتركوا باشتكم هذا وتتبعوا شورنا الذي يؤول إىل خريكم وصالحكم

ريد أن كل واحد من براياه حيوز ما خيصه من وافر وحتققوا أنه تعاىل ال يبغي قط ضرر خليقته بل ي
  نعمه اليت أسبغها على سكان أرضه 

يا أيها أهل اإلسالم إن كالمنا هذا صادر عن احلب الكامل وأنه مشتمل على الصلح واملودة وأنتم إذا 
  شيعتم مراسيلكم إىل أوردينا حينئذ نتكلم وإياهم 
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  بعضنا بعض يؤول إىل ما فيه منافعكم وصالحكم  واملرجو من اهللا تعاىل أن حمادثتنا مع
  وعشمنا باهللا أنكم بعد ما حتققتم أن مقاصدنا وغايتنا الفريدة ليست هي سوى خري لكم ومنفعتكم 

تشيعوا لنا صحبة مراسيلكم كل ما حيتاج إليه عسكرنا املنصور من الذخائر ما بني طحني ومسن وزيت 
وحني وصلت مرسالتكم هذه إلينا فحاال ندفع الثمن فلوسا وعجول وغنم وخيل وشعري وما يشبه 

  نقدية على ما تريدون وأكثر 
هذا وأما إن كان منكم معاذ اهللا خالف ذلك حىت ختتاروا حماربتنا ومقاومتنا اعلموا أن كل ما يصيبكم 

  تنا من املكروه والشر إمنا يكون سببه من جهتكم فال تلوموا إال أنفسكم فأيقنوا أنه ضد إراد
فليكن عندكم حمققا أن عساكرنا املنصورة حتيط بكم بأيسر مرام ودون تعب وأن اهللا يسلطها عليكم 
فإنه تعاىل كما أنه يأمر من جيعل هلم النصر والظفر باملرمحة واملساحمة على الضعفاء املظلومني فكذلك 

د فالبد أنكم إن تعرضتم لنا حيكم بأشد العذاب على املفسدين يف األرض العائثني على البالد والعبا
  بالعداوة والشر هلكتم عن آخركم هذا 

أيها السادة ما بدا إىل أن أكلمكم به فهو نصيحة مين إليكم فال تغفلوا عنه واعلموا بأن صالحكم إمنا 
  يف قبوله والعمل عليه وأن هالككم ال يره منكم أحد أن عرضتم عما نصحتكم وأنذرتكم به 

كدا أن كالم سلطاننا املنصور احملفوظ من اهللا تعاىل غري ممكن تغيريه ألنه مقدر واملقدر وأيقنوا يقينا مؤ
  .البد أن يكون السالم على من مسع وأطاع

  

يف تقرير ، "ألكسي دي توكفيل"يؤكد املفكر الفرنسي على الرغم من ختندقه يف صف االحتالل، 
طفأ التنوير من حولنا، لقد جعلنا اتمع لقد ان): "م1847=هـ1264(له عن احتالل اجلزائر سنة 

  ".املسلم أكثر بؤسا، وأكثر جهالً، وأكثر وحشية مما كان عليه قبل أن يعرفنا

   ؛رسائل تارخيية مكتوبة بالعربية كوثائق تشرح املضمونوهنا 

نشرا هذه رسالة من قائد اجليوش الفرنسية إىل بعض األعيان اجلزائريني، بشأن األمري عبد القادر، 
وقد قسمتها إىل صفوف حسب مدلوالت مضامينها، . ، مع ترمجتها1الة األفريقية يف نصها العريب

  :2كاآليت
  

  احلمد هللا وحده، وال حول وال قوة إال باهللا
من سعادة املعظم األرفع البطل األنفع السيد املريشال بيجو خليفة سلطان فرانسة يف مملكة اجلزائر 

  وكبري جيوشها 
  دام اهللا وجوده أ

                                                 
1 Le style et l’orthographe ont été scrupuleusement respectés. ]تعليق ناشر النص يف الة[  
2 Rev. Afr. N° 54 
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  إىل السيد حممد جنل السلطان موالي عبد الرمحن ابن هشام 
  أيده اهللا 

  بعد السالم الالئق باملقام 
  أما بعد 

  إن خليفتنا الفارس األشجع السيد اجلنرال ملرسري 
  امللقب بوهراوة 
  بعث لنا مكتوبك 

  قرأناه وفهمنا ما تضمنه خطابك 
  فادة وال نفع وال ضرر ومل أجاوبك عنه أما أوله مل تكن فيه إ

  وما يف آخره استحسنته ملفيده 
  شعبان بنيابتك عنه  9ولقبول والدك أيده اهللا بشروط املعهودة املبينة يف كتابنا املؤرخ يف 

  وملا بلغ كتابك خلليفتنا املذكور جوابك على ثبات املهادنة وكف القتال 
لصلح ويثبت برسم جد وخبط نوائب السلطان موالي عبد فلتعلم أين أمرت بذلك حىت يعقد ا

  الرمحن
  أيده اهللا 

  وخط نوايب عظيم سلطان فرانسة 
  نصره اهللا 

وقد بعثت نسخة من كتابك لألرفع العارف باألمور األنفع ولد امللك األشجع السيد األمري 
أن يرتل القوانصة  ولدي رايس فرانسة كبري الرمادة ليكف عن الفساد مبراسيكم وقد كلفناه
  باملوضع الالئق به وبكم ألجل مالقام مع نوائب موالي السلطان عبد الرمحن

  أيده اهللا 
  وليعقدوا الصلح واحملبة كما ذكر بني الدولتني 

  والعجل لذلك واجب علينا وعليكم 
  ليحصل اهلناء للعباد من اجلانبني 

  قل لوسط هذه األقطار وأخربتنا بكتابك أن احلاج عبد القادر قد انت
  فليس هكذا الطلب منك 

  بل أردنا أن ينتقل بأهله ومن معه إىل مرسة من مراسيكم البعيدة 
  وتلزموا أنفسكم أن ال خيرج من موضع وضع فيه قط 
  سيما تلتزموا أن ال يرجع ملضادتنا بالنواحي الشرقية 

  مل يقع ما وقع ومل يكن بيننا سبب يف القتال أال هو فقط ولوال حضوره 
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  واآلن أن كان مرادكم يف البنيان املرصوص من تبيلغ احملبة ابعدوا من ذكر ملا ذكر 
  ولتعلم أنين كتبت سلطان فرانسة نصره اهللا أن يأمر نوائبه الذين يتالقوا مع نوائب السلطان 

  أيده اهللا 
  بأن ال يعطو رمسهم على ثباب املراد 

  هر لك بلوغ مرادي وباطالعك على ما بفؤادي يظ
  وهذا فضل من الدس

والبناء على صح األساس خري من أن يكون على الدنس ونعود أيضا للفنت على التحقيق فاملراد 
  األصح

  وهذه فائدة للجانبني 
  واهللا يعلم احلال واملآل 

1260بتاريخ اليوم الثالث من رمضان سنة 
1. 

  
من املغرب، ونشرها يف الة األفريقية بنصها العريب، ) Bel) (بال(وهذه رسالة جاء ا املستشرق 

وهي رسالة من األمري عبد القادر إىل املسئول التابع . مردفة بالترمجة اليت استعان فيها مبدير مدرسة تلمسان
  :وقد قسمتها إىل فقرات حسب مضموا، وهي كاآليت. 2)احلاج والطالب ابن جلون(له يف فاس 

   
  صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآلهاحلمد هللا وحد و

حبيبنا وصديقنا وعمدتنا وأعز الناس لدينا القائم بأمورنا باحلضرة املولوية السيد احلاج الطالب 
  بن جلون 

  امنك اهللا ورعاك وأخصب بوبل غيثة روض مرعاك 
  وسالم عليكم ورمحة اهللا والربكة 

  وبعد 
ماضي حماصرين هلا النا ملا رجعنا من اجلهة الشرقية  فإن كتابك قد وصلنا وحنن بساحة عني

بعد إصالحها ومجع كلمة أهلها عزمنا على احلشر لقصور الصحراء بقصد ما ذكر فبلغ ذلك 
، وشرع جيمع يف "أال تقدم لقصور الصحراء، وأال تقدم على رأيك"ولد التيجاين فكاتبنا خبطه 

ماضي وبادر لقتالنا وخلط أعراب  أحالف العرب من قصور وبوك وادخلها عنده بعني
الصحراء غاية التخليط وملا وصلْنا قربه، اطّلعنا له على مكاتب خبط يده لبعض أهل األغواط، 

اشغل احلاج عبد "يذكر فيها أنه خليفة اهللا يف أرضه، مع مكاتب لكافر اجلزائر يقول له أن 

                                                 
  م17/9/1844املوافق يوم  1

2 Rev. Afr. N° 54 
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، مع أنا كنا نعتمد فيه خالف "القادر من تلك اجلهة البحرية وأنا أكفيك أمره من جهة الرب
هذا ونعامله معاملة املرابطني كخري من أعيان الوطن وال كان يف ظننا أنه يقع منه مثل هذا 
الفعل فكشف اهللا سريرته فعزمنا على السفر للصحراء بعد أن أعلمناه مبكاتب من عندنا أنا ال 

فيه كمال العقل ويقني اإلميان  نريد إال اخلري والعافية ومجع كلمة اإلسالم للجهاد معتقدين
والزلنا مقيمني على هذا . ، فال حول وال قوة إال باهللا1"وما ختفي صدورهم أكرب"ففضحه اهللا 

  .القصر الظامل أهله إىل أن يفتحه اهللا حبوله وقوته مننا اهللا اإلعانة على ردع أهل الفساد
  . وقد عرفناك بذلك رمبا يبلغكم اخلرب على غري رحبة

رجع إىل جوابكم فنقول أن ما بعثته لنا من البارود واألخبية وصلنا بارك اهللا فيك ومتعنا ولن
  .حبياتك

وإذا وردت عليكم املدافع اليت وعد ا موالنا نصره اهللا فاسع لنا يف حرجها من الكور وغري 
  .ذلك بلطافة من موالنا

يف اجلواب أحسن اهللا إليه  ولقد وصلنا جواب ابن عليل فاطلعنا على ما فيه ولقد أحسنت
  ومتعنا حبياتك 

وأن هذا األمر الذي أردفه مل يطلع عليه أحد منا فنحب أال يطلع عليه أحد هناك سواك فإن 
  احلوائج تقصى بالكتمان، 

وخصوصا أن الفرنصيني الئفة له صاحلة يف الصلح معنا وما طلب منا السلم إال لقضاء مآربه 
مآربنا ومجعنا كلمة سهل اهللا لنا ذلك على يدكم، فال تقصر يف مجع فعكس اهللا مراده وقضينا 

  . ما هنالك
وأنت شريك يف األجر . وإن غفلنا عن شيء مما يصلح للعداوة فذكرنا فإن بالنا مشغول غاية

  .ثبته اهللا لنا ولكم
ملكاحل واملؤكد به عليكم أن جتد يف قضاء السالح اجليد مثل الذي بيد السيد الطاهر ولتكن ا

بتوافلها، أما املكاحل اليت بعثتها لنا يف السابق فكلها فاسدة ال تصلح لشيء وقد نبذناها كلها 
  .لعدم فائدا

وال خيفاكم أن الكافر ذه الناحية ال خيرج لنا إال األخبار اليت تسره فنحبك أن ختربنا مبا يرد 
نا، أو يف بعضهم بعضا، فإن إليكم من تلك الناحية من جهة الكفرة سواء كانت يف جانب

اإلخبار فيه راحة القلوب، وإاض الغافل مثلنا، وخصوصا هذا الوقت فإم ال شغل هلم إال 
  .يف املكائد

وإذا كانت هذه القضيات منسوبة ملوالنا أيده اهللا فال تقصى إال على وجه األكمل إن شاء 
  .اهللا، وهكذا حنب

                                                 
  114 عمرانآل  11
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  .ابة، كما لكم علينا وعلى حمبتكم وخالص ودكمونسألكم صاحل األدعية ببواطن اإلج
م بأمر 1254مجادى األوىل عام  16والسالم التام عليكم من كاتبه صبيحة يوم الثالثاء 

  . موالنا اخلليفة السيد احلاج عبد القادر أيده اهللا
  

 :ملوك وحكام االحتالل الواردون في المجلة .3- 8-7

  .نوا باجلزائر، واستوطنوها مع اتمع اجلزائريوردت أمساء كثري من حكام االحتالل الذين كا
  يبني ملوك وحكام الغرب واالحتالل الواردين يف الة): 3-5-8(اجلدول رقم 

   ملوك وحكام الغرب واالحتالل % ت 
Jules CESAR 5 0,13 1 يوليوس قيصر 

Charles-QUINT 2 0,05 2 شارل كانت 

Empereur HADRIEN 2 0,05 3 درياناالمرباطور ها 

Pierre III d’ARAGON 2 0,05 4 بيار الثالث من أرغونة 

Major CHURCHILL  1 0,02 5 املاجور تشرتشل 

LOUIS XVI 1 0,02  6 16لويس 

∑ 13 0,35 ∑  
  

 :صفوة السياسيين االحتالليين .4- 8-7

بدأت نظرية الصفوة كنقد لأليديولوجية الدميقراطية، بغض النظر عن موقع االحتالل من 
  .قراطية، مث ترددت حول إمكان استبدال الصفوة وتأثرها بالعامة يف اتمعالدمي

يف ) 1883-1950( (J. A. SCHUMPETER)) شومبتر(وهذا ما أتاح لبعض الكتاب مثل 
  .1أن يطابق بني مفهوم الصفوة احلاكمة والدميقراطية" الرأمسالية واالشتراكية والدميقراطية"كتابه 

أن ) 1905 -1983( (R. ARON)) رميون آرون(الفرنسي اليهودي وحاول عامل االجتماع 
يفسر الدميقراطية كبناء سياسي لصفوة متنافسة، كاألحزاب السياسية اليت متثل مصاحل خمتلفة داخل اتمع، 
وتتنافس على القوة عن طريق كسب األصوات االنتخابية أو اجلماعات الضاغطة اليت تؤثر على السياسى 

) رميون آرون(ويكتنف مقالة . (DAHL)) داهل(بذلك توصل إىل النتائج اليت وصل إليها و 2.احلكومية
بعض الغموض والصعوبات؛ إذ مل ينتقد املعايري الغامضة يف التمييز بني أعضاء النخب ما دام لألقران 

يف عن االختالف الواقع ) آرون(وسكت . حكمهم على التميز، وللجمهور حكمهم على هذا التميز نفسه
اليت يتم على أساسها ) القيم(ومن هنا مل يتمكن من التشكيك يف ). باريتو(تقييم فروع النشاط اليت ذكرها 

                                                 
1 Joseph SHUMPETER, 1942, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Tr. Fr., Paris, Payot, 1972, 

p.47. 
2 Raymond ARON, «Social Structure and the Ruling Class», British Journal of Sociology, I (I), 

March,1950, pp.6-16 and I (2), June, 1950, pp.126-143.  
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قد ) القيم(ومن هنا فإن ). الثقافة(بل إىل نظام ) نظام الطبيعة(النشاط، ما دامت القيم ال تنتمي إىل ) تقييم(
  ).النخبة املهيمنة(تكون من إنتاج 
وتعتمد هذه النظرية . من نظريات علم االجتماع السياسي (Elitist Theory)" نظرية النخبة"إن 

وداخل هذه القوة املنظمة نواة تدير . على فرضية مفادها أن قوة منظمة ما، تسود كل مؤسسة اجتماعية
  .فالسلطة الفعلية حمصورة بني أيدي هذه النخبة. دفة األمور بصفة مباشرة أو بصفة غري مباشرة

الذي مات يف  1)يوحنا ليون األفريقي(؛ همأعالم االحتالليني يف القرون السابقة إن ومن هنا ف
وبقية الغرنسيني الذين عاشوا يف اجلزائر  2)م1640(املتوىف عام ) يوحنا بابتيست كالوين(، و)م16ق (

  .3قبل االحتالل
م (، و)م1858(املتوىف عام  4)ج هـ ف ي بيليسيي دي رينو(؛ )م19ق (ومنهم املتوفون يف 

الذين توفيا عام  8)م كوسان(، و7)ابارون أوكابيتان(، و)م1859(، املتوفيني عام 6)م بيكي(، و5)هرفني
، واملتوفني يف 10، واملتوفني يف السبعينيات9، وغريهم من املتوفني يف الستينيات)م1867(عام 

12، واملتوفني يف التسعينيات11الثمانينيات
.  

                                                 
1 BERBRUGGER (A.), Etudes biographiques. Jean Léon l'Africain [xvie s.], Rev. Afr., II, 1858, p. 

353. 
2 BERBRUGGER (A.), Captif et patronne à Alger en 164o [Jean-Baptiste Caloen], Rev. Afr., VIII, 

1864,. 302. 
3 DEVOULX (Albert), Relevé des principaux Français qui ont résidé à Alger de 1686 à 1830, Rev. 

Afr., XVI, 1872, p. 356 et 420. 
4 BERBRUGGER (A.), Nécrologie [J.-H.-F.-E. Peilissier de Reynaud, 1798-1858], Rev. Afr., II, 

1858, p. 419. 
5 BERBRUGGER (A.), Nécrologie: M. Hervin (+ 1859), Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 239,  
6 ANONYME, M. Bequet (+1859), Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 141.  
7 BERBRUGGER (A.), Le baron Aucapitaine [+ 1867], Rev. Afr., XI, 1867, p. 49o. 
8 BERBRUGGER (A.), M. Cusson [+ 1867], Rev. Afr., XI, 1867,.494. 
9 BERBRUGGER (A.), Voiture l'Africain, Rev. Afr., VI, 1862, p. 302. PESCHEUX (Réméon) et 

BERBRUGGER (A.), Paule Eugène Bache, notice nécrologique [ + 1863], Rev. Afr., VII, 
1863, p. 384. BERBRUGGER (A.), M. Azema de Montgravier (+ 1864), Rev. Afr., IX, 
1865, p. 63. BEAUSSIER, Notice sommaire sur le colonel Beauprêtre [ + 1864 ], Rev. Afr., 
XIV, 1870, p. 441. AZAN (Paul). Le général Bedeau (1804 t 1863), Rev. Afr., L, 1906, p. 
317 à 335. 

10 VERNEUIL (B. DE), Nécrologie. M. Bugnot [Jules-Philippe-Hippolyte, 1832 1870], capitaine 
du génie, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 455. GUIN, Nécrologie. Le commandant Dupotet 
[+1873], Rev. Afr., XVII, 1873, p. 418. ANONYME, Nécrologie, [Sudré (+ 1874); 
Guiauchain (+ 1874).], Rev. Afr., XVII, 1873, p. 398. ANONYME, Nécrologie, Le capitaine 
W, Ragot (+ 1875), Rev. Afr., XIX, 1875, p. 79. FéRAUD (Charles), Nécrologie [Félix-Elie 
de la Primaudaie (1814 + 1876)], Rev. Afr., XX, 1876, p. 79. 

11 RINN (Louis) et JACQUETON (G.), M. H. de Grammont [ 1830 + 1882], portr., Rev. Afr., 
XXXVI, 1892, p. 289. 

12 ANONYME, Nécrologie [1891], Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 317. [M. Sergent; René de Chancel; 
Léon Béquet.]. ANONYME, Nécrologie. André Ballesteros (+ 1892); G. Durando ( + 1892), 
Rev. Afr., XXXVI, 1892, p. 128. ANONYME, Nécrologie. Le capitaine Bourjade (+ 1893), 
Rev. Afr., XXXVII, 1893, p. 397. ANONYME, Nécrologie. Le général Lallemand [1817 + 
1893], Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 239. BERNARD (Augustin), Émile Masqueray 
[1843+1894], Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 35o. FAGNAN (E.), Adrien Delpech 
[1848+1894], Rev. Afr., XXXVIII, 1894, p. 374. S. G. [Gsell. (Stéphane).] — Nécrologie. 
René Bernelle (+ 1894), Rev. Afr., XXXIX, 1895, p. 107. ANONYME, M. Letourneux [+ 
189o], Rev. Afr., XXXIV, 1890, p. 268.  
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، 1العشرين، فذكرنا منهم من أهل مطلع القرن يف العشرية األوىلأما أعالمهم املتوفون يف القرن 
  .   4، مث املتوفني يف الثالثينيات3مث املتوفني يف العشرينيات ،2مث العشرية الثانية

  ) : Ch. BROSSELARD(شارل بروسالر  - 1- 4- 8-6

  .5حبثا فيها) 17(بكتابته ) 22(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
نائبا ثانيا لرئيس مكتب اجلمعية التارخيية اجلزائرية ) م1863جانفي /الثاينكانون (انتخب يف 

ماك (نائبا أول للرئيس و  (BRESNIER)) برسنيي(وكان معه يف عضوية مكتب اجلمعية ). بربروغر(

                                                 
1 RINN (Louis), Nécrologie [le général E.-L. Boissonnet (1811 + 1902)], Rev. Afr., XLVI, 1902, p. 

p. 133 à 136. LACROIX (N.), Le lieutenant-colonel Rinn [1838 + 1905], Rev. Afr., XLIX, 
1905, p. 13o à 132. FOURNIER (Albert), La parole et l'acte chez Salluste, ancien proconsul 
d'Afrique , d'après les préambules de ses ouvrages, Rev. Afr., L, 1906, p. 92 à 102. 
VOLLERS (K.), Théodore Noeldeke, Rev. Afr., L, 1906, p. 15o à156. FLAMAND (G.-B.-
M.) et LAQUIERE (Lieutenant-colonel E.), Nouvelles recherches sur le préhistorique dans 
le Sahara et dans le haut pays oranais, Rev. Afr., L, 1906, p. 2o4 à 241. 

2 YVER (G.), Don Francisco Codera [1836 + 1918], Rev. Afr., 59, 1918, p. 136-137. JULIEN 
(A.), P.-G. de Pachtère [+ 1916], Rev. Afr., 59, 1918, p. 138-139. CARCOPINO (J.), Just 
Wierzejski [+ 1918], Rev. Afr., 59, 1918, p. 139-142. MARTINO (P.), Jules Lemaître à 
Alger, Rev. Afr., 60, 1919, 301-368. 

3 L. P., Docteur Edmond Vidal [ + 1920], Rev. Afr., 61, 1920, p. 339. MARTINO (P.), Le 
centenaire de Fromentin, Rev. Afr., 62, 1921, p. 140-157. SESTON - Qui fut l'auctor 
d'Hadrien? Note sur un passage controversé de l'ordre du jour de Lambèse, Rev. Afr., 63, 
1922, p. 11-20. YVER (G.).- Le général [Maurice] Hanoteau [1856 + 1923], Rev. Afr., 
64, 1923, p. 165-166. BEL (A.), René Basset [+ 1924], Rev. Afr., 65, 1924, p. 12-19. 
BARDOUX (J.), La vie d'un consul [Broughton] auprès de la Régence d'Alger, Rev. 
Afr., 65, 1924, p. 261-286. JULIEN (A.), Un médecin romantique, interprète et 
professeur d'arabe : Eugène de Salies, Rev. Afr., 65, 1924, p. 472-529; LXVI, p. 219-
322. SCHEFER (C.), Thiers et Clauzel, Rev. Afr., 68, 1927, p. 29-46. ALAZARD (J.), 
Filippo Lippi a-t-il séjourné en Afrique du Nord ?, Rev. Afr., 68, 1927, p. 102-104. 
TERRASSE (H.), Henri Basset [1892 + 1926], Rev. Afr., 68, 1927, p. 148-157. 
ALAZARD (J.), Eugène Delacroix et l'Orient, Rev. Afr., 69, 1928, 6 pl., p. 23-48. 
MARCAIS (G.), Ben Cheneb (1869 + 1929), Rev. Afr., 70, 1929, p. 150-159. LUCIANI 
(J.), L. Paysant (1842 + 1929), p. 160-161. 

4 ESQUER (G.), Edmond Fagnan [1846 +1931], Rev. Afr., 72, 1931, p. 139-142. DIVERS, 
Nécrologie. Stéphane Gsell; Prosper Alquier [1890 + 1931]; Marcel Morand; Lucien 
Raynaud, Rev. Afr., 72, 1931, p. 361-371. ALBERTINI (E.), Stéphane Gsell [1861 ; 
1932], Rev. Afr., 73, 1932, p. 20-53, portr. ANONYME, Dominique Luciani, Rev. Afr., 
73, 1932, p. 152-154. ESQUER (G.), Dominique Luciani [1851 + 1932], Rev. Afr., 73, 
1932, portr., p. 161-181. ALBERTINI (E.), Gaston de Vulpillières [+ 1932], Rev. Afr., 
73, 1932, p. 325-328. 

5 Charles BROSSELARD, Les Inscriptions arabes de Tlemcen, Rev. Afr., 1859, T3, n°14, pp.81-
94. Suite: Rev. Afr., 1859, T3, n°15, pp.161-172. Suite: Rev. Afr., 1859, T3, n°16, pp.241-
248. Suite: Rev. Afr., 1859, T3, n°17, pp.321-340. Suite: Rev. Afr., 1859, T3, n°18, pp.401-
419. Suite: Mausolée du Cheikh El Ouali Sidi Boumedin, Rev. Afr., 1860, T4, n°19, pp.1-17. 
Suite: Rev. Afr., 1860, T4, n°20, pp.81-93. Suite: Mosquée et tombeau de Sidi El-H'Aloui, 
Rev. Afr., 1860, T4, n°21, pp.161-174. Suite: Mosquée et tombeau de Sidi El-H'Aloui, Rev. 
Afr., 1860, T4, n°23, pp.321-331. Suite: Mosquée du Méchouar: Tombeau de l'Ouali Sidi-
Boudjema, Rev. Afr., 1860, T4, n°22, pp.241-258. Suite: La coudée royale de Tlemcen, le 
quartier Franc l'El-Kissaria, Rev. Afr., 1861, T5, n°25, pp.14-30. Suite: Mosquée de Sidi 
Zekri, Rev. Afr., 1861, T5, n°27, pp.161-173. Suite: retour à Sidi Senouci: inscriptions de 
ses deux Mosquées, Rev. Afr., 1861, T5, n°28, pp.241-260. Suite: Inscriptions ; Habous des 
Mosquées de Sidi Senouci, Rev. Afr., 1861, T5, n°29, pp.321-336. Suite: tombeaux des 
familles El-Makkari et El-Okbani, Rev. Afr., 1861, T5, n°30, pp.401-421. Suite: Rev. Afr., 
1862, T6, n°31, pp.11-21. Suite: Rev. Afr., 1862, T6, n°33, pp.161-172. 
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سكرتريا مساعدا،  (de ROUGEMENT)) دي رومجون(سكرتريا، و  (Mac CARTHY)) كارثي
 .1ا للمال وحمافظا على األرشيفأمين (LODOYER)) لودوايي(و

 Secrétaire-Général de la Préfecture du Département)وكان يشغل آنذاك منصب 

d’Alger) )هو خريج ) شارل بروسالر(أن ) بربروغر(وذكر ). األمني العام لوالية حمافظة اجلزائر العاصمة
  . 2املعتقد الديين) بندكيت(لليتامى، وهو ) شارت(مدرسة 

 )R. L. PLAYFAIR(باليفار . ل. ر - 2- 4- 8-6

  .3هافي) 7(بكتابته سبعة حبوث ) 51(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  )R. CAPOT-REY(راي -كابو. ر - 3- 4- 8-6

 .4حبوث فيها) 5(بكتابته ) 62(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 

  ) Charles TISSOT(شارل تيسو  - 4- 4- 8-6

وكتب . حبوث فيها، كلها عن تونس) 5(بكتابته  )70(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 
  . 5يف غريها من النشريات العلمية
 (Élève Consul)وهو . م27/2/1857بتاريخ ) بالد التجريد(يف ) توزر(مراسل الة من 
 . 6فرنسا يف تونس (Délégation)طالب قنصل ملحق ببعثة 

  ) Ausone de CHANCEL(أوزون دي شانسيل  - 5- 4- 8-6

وقد كتب عن بعض . املدينة نفسها (Sous-Préfet)وهو رئيس دائرة ). البليدة(ن مراسل الة م
 . Mouzaia ville(1) (موزاية(يف ) دوناتوس(آثار 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 19, N° 4, 4ème Année, 1859, P. 68. 
2 M. Charles BROSSELARD; un élève de l’école des chartes, et bénédictins.  
3 R. L. PLAYFAIR, Episodes de l'histoire des relations de la Grande Bretagne avec les Etats 

Barbaresques avant la conquête française, Rev. Afr., 1878, T22, n°130, p.305-320. Suite: 
Rev. Afr., 1878, T22, n°132, p.401-433. Suite: Rev. Afr., 1879, T23, n°138, p.460-470. 
Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°139, p.22-36. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°140, p.147-160. 
Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°141, p.193-214. R. L. PLAYFAIR, Visite au pays des 
Khomaïr (Kromirs), Rev. Afr., 1881, T25, n°145, p.48-64. 

4 R. CAPOT-REY, La Politique française et le Maghreb méditerranéen: (1643-1685), Rev. Afr., 
1934, T75, n°358, pp.47-61. Suite: Rev. Afr., 1934, T75, n°359, pp.175-217. Suite: Rev. 
Afr., 1934, T75, n°361, pp.426-490. Le mouvement de la population dans les territoires du 
Sud, Rev. Afr., 1940, T81, nos384-385, pp.232-248. La Migration des Saïd Atba ou «La 
Zénétie ressuscitée», Rev. Afr., 1941, T82, nos388-389, pp.170-186. 

5 TISSOT (Charles), Rapport sur la communication adressée à l’Académie par M. le lieutenant-
colonel de Puymorin (inscriptions de Tunisie), lu à la séance du 8 décembre 1882; 
découverte de la Colonia Ucitana major, Archives des Missions, XXV, 1883 (3e série, t. X), 
p. 131- (198 ?), carte. TISSOT (Charles), Deuxième rapport adressé à l’AIBL sur 
l’inscription de Sidi-Amor-Djedidi (colonia Zamensis), Archives des Missions, XXV, 1883 
(3e série, t. X), p. 313-(318), pl. TISSOT (Charles), Troisième rapport ; mission en Tunisie 
de M. Julien Poinssot, Archives des Missions, XXV, 1883 (3e série, t. X), p. 319-(330).  
Inscriptions antiques. TISSOT (Charles), Quatrième rapport sur les missions archéologiques 
en Afrique, Archives des Missions, XXVI, 1885 (3e série, t. XI), p. 253-(270 ?). Inscription 
du moissonneur trouvée à Maktar par M. Letaille, pl. et autres inscriptions romaines 
provenant de Maktar, Badja, Zaghouan, etc. 

6 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  308 
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  :حكم المقاومة الجزائرية للمجتمع - 8-8

ومن أبرز األمثلة على ذلك ما قام به األمري عبد القادر . ثبت أن املقاومة حكمت اتمع اجلزائري
وما تبعه بعد ذلك من حكم فصائل املقاومة للمجتمع . لة جزائرية على طراز عصريمن تأسيس دو

  .اجلزائري، ولو من باب وطين أو أديب
 

  الحكام والقادة والمجاهدون والثوار الجزائريون .1- 8-8

  . اهتم كتاب الة األفريقية باحلكام والقادة وااهدين اجلزائريني أميا هتمام
  

  احلكام والقادة وااهدين والثوار اجلزائريونيبني ): 7-8(اجلدول رقم 
  

  %  ت   احلكام والقادة وااهدون والثوار اجلزائريون

 0,60  22  )احلاج(األمري عبد القادر بن حميي الدين    1

 0,40  15  )الشريف(بو بغلة    2

 0,27  10  احلاج أمحد باي   3

 0,08  3  يوبا الثاين   4

 0,05  2  يوغرطة   5

 0,02  1  د خملد بن كيدادأبو يزي   6

 0,02  1  بن عالل   7

 0,02  1  بن صخري   8

 0,02  1  بو ضربة   9

 0,02  1  )سيدي(عقبة    10

∑  57  1,45 

  .2ومذكراته) بوضربة(من ذلك جند دراسة عن   
؛ فنجد يف الة األفريقية دراسات عنهم كقادة للمقاومة اجلزائرية يف أعالم األشرافأما عن 
   .عصور خمتلفة

وعن خروج مجلة من . ، يف أواخر احلكم العثماين التركي1منها خروج احلاج حممد بلحرش
  .2م19أشراف الشمال القسنطيين، يف مطلع القرن 

                                                                                                                                                    
1 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 52-54. 
2 YVER (G.). Mémoire de Bouderbah, Rev. Afr., 57, 1913, p. 218-244.  
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  . 3"أو صاحب احلمار واألمري عبد القادر) احلاج موسى"(ومن املرحلة االحتاللية جند دراسة عن   
  .4)سي حممد اهلامشي(قة القبائل الكربى هو دراسة كتبها نقيب عسكري عن تاريخ شريف من منط

 .    5حبثا يف أربع حلقات) .ROBIN N) (ن روبني(والشريف بوبغلة كتب عن تارخيه 

عن خمطوطني حتدثا عن أشراف زاوية ) حممد بن شنب(وخارج إطار املقاومة كتب 
  . 6)تامسلوبت(

 .7قصيدة احلاج عيسى شريف األغواط يف الصيد بالصقور
  

  الحاكمون نئريولقبائل واألعالم واألعيان الجزاشيوخ ا .2- 8-8

ويف . قدمت الة األفريقية صورة جمزأة عن هذا النوع من الناس، وعن طريقة حكمهم، وأساليبهم
  . اجلدول اآليت توضيح لذلك

  
  يبني شيوخ القبائل واألعالم واألعيان اجلزائريني يف الة األفريقية): 2-7-8(اجلدول رقم 

  

  %  ت ك  ت ج  بائل واألعالم واألعيانشيوخ الق

   
  

  أعالم الرببر
   

    3  يوبا الثاين 

  

  

  

8  

  

  

  

  

  
0,21 

  2  كليوبطرة سليين 

  2  يوغرطة 

  1  )القديس(أوغسطني  

 0,02  1  1  حممد بن بوزيد   شيوخ القبائل

   
   

    3  إمساعيل أزيكيو 

  
  

  2  عبد اهلادي بن رضوان   

                                                                                                                                                    
1 BERBRUGGER (Adrien), Un chérif kabile en 1804 [Hadj Mohammed bel Harche], Rev. Afr., 

III, 1858, p. 209. 
2 FéRAUD (L.-Charles), Les chérifs kabyles de 18o4 à 1809 dans la province de Constantine, Rev. 

Afr., XIII, 1869, p. 211.  
3 BERBRUGGER (A.), El-Hadj-Moussa, ou l'homme à l'âne et l'émir Abd el-Kader en 1835, Rev. 

Afr., 1, 1856,. 41. [Récit d'El-Hadj-Kara, traduit par Gorguos.] 
4 Rosat (Capitaine N.), Histoire d'un chérif de la Grande Kabylie [Si Mohammed el-Hachemi], Rev. 

Afr., XIV, 1870, p. 349. 
5 ROBIN (N.), Histoire du chérif Bou Bar'la, Rev. Afr., XXV, 1881, p. 65, 223, 307, 321, 442; 

Rev. Afr., XXVI, 1882, p. 52, 192, 397, 474; Rev. Afr., XXVII, 1883, p. 161, 267, 416; et 
Rev. Afr., XXVIII, 1884, p. 15, 90 et 172.  

6 BEN CHENEB (M.), Notice sur deux manuscrits sur les chérifs de la Zàwiya de Tamesloûbet, 
Rev. Afr., LII, 1908, p. 105 à 114. 

7 SIDOUN (M.), Chants sur la chasse au faucon attribués à Sid et-Hadj Aissa, chérif de Laghouat, 
Rev. Afr., LII, 1908, p. 272 à 294. 
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  أعيان حمليون

   

    1  )احلاج(عيسى  

9  
  

0,24 
  1  )احلاج(مبارك  

  1  مصطفى ولد قدور تابيت 

  1  املسلم بن حممد 

 0,49  18  اموع

    
  

  :الجزائرية عبر العصور العالقات السياسية الخارجية - 8-9

  . هاجند يف الة األفريقية رمسا للعالقات السياسية اجلزائرية عرب العصور مع الدول ااورة وغري
من ذلك تقرير سياسي وعسكري جوسسي حبري عن سواحل اجلزائر وموانئها ومدا الساحلية، 

  . 1كتبه مقاتالن من فرسان مالطا
دراسة الشيخ عبد القادر املشريف عن القبائل العربية املستسلمة لألسبان أثناء احتالهلم ومنها 

  .3"لعاصمة أثناء احلكم العثماينومنها وصف حياة قنصل حني إقامته يف اجلزائر ا .2وهران
مسألة اجلزائر املطروحة أمام "، ويف السياق نفسه 4"مرسيليا ومسألة اجلزائر غداة االحتالل"ومنها 

  .5"أعضاء الغرف السياسية أثناء مرحلة إعادة االستقرار واإلصالح
، ومنها عالقة 7حياناوتوتر هذه العالقات أ. 6على رأس هذه العالقات؛ العالقات املغربية اجلزائرية

ومنها مساندة املغرب لبعض حركات املقاومة اجلزائرية ضد . 8عالقة السلطات اجلزائرية بعمالة وجدة

                                                 
1  MONCHICOURT (C.) et GRANDCHAMP (P.). - Lanfreducci et Bosio. Costa e discorsi di 

Barberia. Rapport maritime militaire et politique sur la côte d'Afrique, depuis le Ml 
jusqu'à Cherchel, par deux membres de l'Ordre de Malte (1er septembre 1587). 
Manuscrit italien des Archives du Gouvernement général de l'Algérie, Rev. Afr., 66, 
1925, p. 419-529. 

2 BODIN (M.), L’agrément du lecteur. Notice historique sur les Arabes soumis aux Espagnols 
pendant leur occupation d’Oran par Si Abdelkader el Mecherfi, Rev. Afr., 65, 1924, p. 
193-260. 

3 BARDOUX (J.). – La vie d’un consul [Broughton] auprès de la Régence d’Alger, Rev. Afr., 
65, 1924, p. 261-286. 

4 JULIEN (A.). – Marseille et la question d’Alger à la veille de la conquête, Rev. Afr., 60, 1919, 
p. 16-61. 

5 JULIEN  (A.). – La question d’Alger devant les Chambres sous la Restauration, Rev. Afr., 
63, 1922, p. 270-30d, 425-456.  

6 YVER (G.), Les Marocains et l’Algérie, Rev. Afr., 61, 1920, p. 165-211. VOINOT (L.), Le 
développement et les résultats de la crise dans les confins algéro-marocains [1859-1863], 
Rev. Afr., 59, 1918, p. 336-458. 

7 VOINOT (L.), Le début du système des revendications algériennes contre le Maroc (1816-
1881), Rev. Afr., 65, 1924, p. 389-471. 

8 VOINOT. – Une phase curieuse des rapports des autorités algériennes avec l’amalat d’Oudjda 
d’Oudjda (1873-1874), Rev. Afr., 63, 1922, p. 85-169. 
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ومنها مساندة املغرب لألمري عبد القادر، وتغري هذه  .1فرنسا؛ ومنها مقاومة أوالد سيدي الشيخ
  .3قاتلة الفرنسية ضد أملانياومنها مشاركة بعض اجلزائريني املكرهني داخل القوات امل .2العالقات

  .4ومن ذلك وجود األيرلنديني يف اجلزائر، ضمن مجوع املستوطنني األوربيني
  .6لعاملاو 5بريطانيامع اجلزائرية وقد جاءت معطيات عن العالقات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 VOINOT (L.), La situation sur la frontière algéro-marocaine de Tell lors de l’insurrection des 

Oulad Sidi Cheikh dans le Sud-Oranais (1861-1870), Rev. Afr., 60, 1919, p....... VOINOT 
(L.), La menace des Oulad Sidi Cheikh contre le Tell algérien et les dangers de leurs 
intrigues un Maroc (1870-19873), Rev. Afr., 61, 1920, p. 62-133.  

2 YVER (G.). – Abd el Kader et le Maroc, en 1838, Rev. Afr., 60, 1919, p. 93-111. 
3 SOUALAH (M.). – Nos troupes d’Afrique et l’Allemagne. Tabti Mostapha Ould Kaddour, 

caporal au 2e Tirailleurs indigènes, journal de marche. Impressions et chants de guerre, 
Rev. Afr., 60, 1919, p. 494-520. 

4 YVER (G.), Les Irlandais en Algérie, Rev. Afr., 60, 1919, p. 170-223.  
5 PLAYFAIR (Lieutenant-colonel R.-L.), Episodes de l'histoire des relations de la Grande-

Bretagne avec les États barbaresques avant la conquête française, Rev. Afr., XXIII, 1879, p. 
460. PLAYFAIR (R.-L.), Épisodes de l'histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les 
États barbaresques avant la conquête française, Rev. Afr., XXIV, 1880, p. 22, 147 et 193. 

6
 BARDOUX (J.), La vie d’un consul [Broughton] auprès de la Régence d’Alger, Rev. Af., 65, 

65, 1924, p. 261-286. 
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  :في المجتمع الجزائري الحياة القانونية -9

   .الل حمتوياا وكتااقدمت الة صورة عن احلياة القانونية من خ  
  
  

  نظرة عامة على القانون االحتاللي - 9-1

من خالل نظرة فاحصة على املصطلحات القانونية الواردة يف عناوين الة األفريقية، نكتشف 
  وتفاصيل ذلك يف اجلدول اآليت؛. اهتاما واضحا ذا اال

  
  .ن الةيبني املصطلحات القانونية الواردة يف عناوي): 9(اجلدول رقم 

  
 Terme Juridique %  ت  املصطلح القانوين

 Droit 0,30 11  حقوق  1

كقاعدة عامة ( قانونال  2
  )وجمردة

7  0,19 Loi 

 Législation 0,13  5  التشريع  3

 Loi musulmane 0,13  5  قانون املسلمني  4

 Droit musulman 0,10  4  احلقوق لدى املسلمني  5

/ Droit Coutumier/ La Coutume 0,10  4  قوانني األهايل العرفية  6  

Kanoun 
 Justice 0,05  2  عدالة  7

 Code 0,05  2  قوانني فرعية ولوائح وقرارات  8

 législation islamique 0,02  1  التشريع اإلسالمي  9

 Jurisprudence 0,02  1  االجتهاد القضائي  10

∑  42  1,15 ∑ 

وهو جمموع القرارات القضائية اليت ( 1"ئياالجتهاد القضا"جند يف هذا اجلدول حديثا عن   
. 2)جمموع قرارات احملكمة العليا: مثال. صدرت أثناء فترة معينة، واحللول اليت أتت ا يف تطبيق القانون

قوانني األهايل "، و3"العدالة"، وعن 2)كقاعدة عامة وجمردة(" القانون"، و1"احلقوق"، و3"التشريع"وجند 

                                                 
1 MORAND (M.), Revue africaine de droit, de législation et de jurisprudence, Rev. Afr., XLIX, 

1905, p. 100 à 128.  
2 Ibtissem GARRAM, Terminologie Juridique dans la Législation Algérienne: Lexique Français-

Arabe, Alger, ANEP, 1992, p. 169. 
3 BOUSQUET (G.), Enquête sur le domaine respectif de la législation française, de la loi 

musulmane et de la coutume, en Afrique du Nord, Rev. Afr., 76, 1935, p. 373-378. 
PERRON (Dr), Balance de la loi musulmane ou esprit de la législation islamique et 
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احلقوق لدى "، و6"القانون اإلسالمي/ قانون املسلمني"، و5"عية ولوائح وقراراتقوانني فر"، و4"العرفية
  .2"التشريع اإلسالمي"، و1"احلقوق اإلسالمية/ املسلمني

                                                                                                                                                    
divergence de ses quatre rites jurisprudentiels, par le cheikh El-Charani. Traduit de l'arabe, 
Rev. Afr., XIV, 1870, p. 209 et 331. MORAND (M.), Revue africaine de droit, de législation 
et de jurisprudence, Rev. Afr., XLIX, 1905, p. 100 à 128. Rev. Afr., 81, 1937 (= IIIe 
Congrès FSSAN, Constantine, 1937), Tome I. Actes du congrès, droit et législation, 
sociologie, langues et littératures orientales. LAMBERT (J.). Manuel de Législation 
algérienne (G.-H. Bousquet), Rev. Afr., 97, 1953, p. 235.  

1 MORAND (M.), Revue africaine de droit, de législation et de jurisprudence, Rev. Afr., XLIX, 
1905, p. 100 à 128. MORAND (Marcel), L’œuvre scientifique de l'École de droit d'Alger, 
Rev. Afr., XLIX, 1905,  p. 447 à 451. REMOND (Mi.), L'élargissement des droits poli-
tiques des indigènes. Ses conséquences en Kabylie, Rev. Afr., 68, 1927, p. 213-353. 
LUCIANI (J.), La théorie du droit musulman (ouçoul el fiqh) d'après Ibn Khaldoun 
(Prolégomènes teste arabe, I, pp. 17 sq), Rev. Afr., 69, 1928, p. 49-64. ROUSSIER-
THEAUX (J.), Programme de travail et méthode en droit musulman, Rev. Afr., 76, 1935, 
p. 305-322.  Rev. Afr., 79, 1936 (= IIe Congrès FSSAN, 1936), Tome II'. Géographie, 
sciences, archéologie.Tome III. Histoire, ethnographie, droit, sociologie, longue, et 
littératures orientales.]. Rev. Afr., 81, 1937 (= IIIe Congrès FSSAN, Constantine, 1937), 
Tome I. Actes du congrès, droit et législation, sociologie, langues et littératures 
orientales. ROUSSIER-THÉAUX (J.), La neutralisation du droit de Djebr, Rev. Afr., 81, 
1937, p. 161-168. Nécrologie, Frédéric PELTIER (1868-1946), par G.-H. BOUSQUET, 
Rev. Afr., 90, 1946, p. 233. Professeur à la Faculté de Droit de Paris. Octave PESLEG. H. 
Bousquet), Rev. Afr., 91, 1947, p. 158-159. Spécialiste du droit musulman. J. SCHACHT. - 
Notes sur la sociologie du droit musulman, Rev. Afr., 96, 1952, p.  311 

2 A. B. [BERBRUGGER (A.)] et BRESNIER (L.-J.), Formule d'abjuration selon la loi musulmane, 
Rev. Afr., VII, 1863, p. 351. VAYSSETTES (E.), La question de propriété jugée par les 
docteurs de la loi musulmane, Rev. Afr., VII, 1863, p. 353. PERRON (Dr), Balance de la loi 
musulmane ou esprit de la législation islamique et divergence de ses quatre rites 
jurisprudentiels, par le cheikh El-Charani. Traduit de l'arabe, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 209 et 
331. BOUSQUET (G.), Enquête sur le domaine respectif de la législation française, de la 
loi musulmane et de la coutume, en Afrique du Nord, Rev. Afr., 76, 1935, p. 373-378. 
SAUMAGNE (C.), Observation sur deux lois byzantines relatives au colonat dans l'Afrique 
du Nord, Rev. Afr., 79, 1936, p. 485-490. G.-H. BOUSQUET, Notes sur quelques petites 
Bid'as, Rev. Afr., 94, 1950,  p. 158-160 (Bid’as = innovations par rapport à la loi 
musulmane). La « loi-cadre » du 5 février 1958 (X. Y.), Rev. Afr., 103, 1959, p. 154  

3DROUILLAT (R.), La justice pénale dans les territoires du Sud, Rev. Afr., 81, 1937, p. 197-
214. GRAMMONT (H.-D. DE), Documents algériens, Rev. Afr., XXIX, 1885, p. 43o. 
[Convention entre les députés du commerce de Marseille et Simon Dansa (1610), 
Délibération du bureau du commerce de Marseille (1610), Lettres du chevalier de 
Vincheguerre (1616-1617), Prise de vaisseaux et pirates turcs prisonniers, h Valognes, 
Mémoires journaliers (Alger, 27 juillet-25 septembre 162o), Lettre du prince d'Orange au 
vice-roi d'Alger relative à la mission du Dr Cornelius Pinacker (1622), Le marquis de 
Martel à Alger (1668), Passeport du roi de Fez pour les PP. de la Rédemption, 
Monseigneur Maytie, évêque d'Oloron, et ses diocésains captifs à Alger (1676).] 

4 AUCAPITAINE (Baron Henri), Kanoun du village de Thaourirt-Amokran chez les Aith-Iraten 

(Kabilie), Rev. Af. VII, 1863, p. 279. MARCY (G.), Les vestiges de la parenté maternelle en 

droit coutumier berbère et le régime des successions touarègues, Rev. Afr., 85, 1941, p. 187-
211. ABOU BEKR ABDASSALAM, Usages de droit coutumier dans la région de Tlemcen, 
Rev. Afr., 79, 1936, p. 811-866. Snouck-HURGRONJE (C.), L'interdit séculier (rifgèh en 
H'Adhramôt), Rev. Afr., XLIX, 1905, p. 92 à 99. 

5 SAUTAYRA (E.) et CHARLEVILLE, Code rabbinique, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 179. BRETON 
(A.), Les articles 941, 1070 et 1072 du Code civil sont-ils toujours en vigueur ?, Rev. Afr., 
81, 1937, p. 117-125. 

6 A. B. [BERBRUGGER (A.)] et BRESNIER (L.-J.), Formule d'abjuration selon la loi musulmane, 
Rev. Afr., VII, 1863, p. 351. VAYSSETTES (E.), La question de propriété jugée par les 



  488                                                       مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

 :االحتالليين صفوة القانونيين - 9-2

هنا البد من اإلشارة إىل أن هذه القوة املنظمة هي أيضا قوة منظِّمة؛ أي أن تنظيمها الداخلي 
3بأن تضطلع بدور منظم بالنسبة للمجتمع الذي تنشط يف إطاره القوي يسمح هلا

. 

، وأمه إيطالية؛ طبق نظرييت )احلزب االجتماعي الدميقراطي األملاين(، املنتمي إىل )ميشلز(إن 
إذا كانت "وأصل فكرته هو أنه . على األحزاب السياسية والنقابات العاملية يف أوربا) باريتو(و ) موسكا(

" فإا املنظمات اليت تنهج منهج االقتسام العادل للسلطة (Elitisme)) النخبوية(لية من هناك منطقة خا
قانون ( (Loi d’airain de l’oligarchie)ولكنه خاب ظنه يف وجود هذه احلالة، ووصل إىل قناعة 

طية واقتنع بوجود اجتاهات أوليغارشية داخل النخب، حىت داخل اموعات الدميقرا). األوليغارشية
ووصل إىل قناعة أن انتصار االشتراكيني ال . واكتشف أنه ال يوجد تداول للنخب، بل يوجد اندماج بينها

  .4."أيدي حاملي مشعلها علىيعين انتصارا لالشتراكية يف االنتخابات، بل تشهد االشتراكية موا 
ز منها على املنظمات، ورك (GALBRAITH)) غالبريث( الراديكايلوقد درس عامل االجتماع 

، وهي (Technostructure)) الفنية/ البنية التقنية(مساها ) خنبة موسعة(، فاكتشف )املؤسسات، والدولة(
  5.النخبة املالية، والنخبة التسويقية، وغريها

  

  (R. LETOURNEUX)لوتورنو . ر .1- 9-2

  . حبوث فيها) 3(بكتابته ) 116(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 
وكان . م1872ضمن قائمة أعضاء املكتب املؤقت للجمعية التارخيية اجلزائرية عام ظهر امسه 

الذي خلف ) سودري( (SUDRÉ)يشغل فيه منصب النائب الثاين للرئيس، أما النائب األول للرئيس فهو 

                                                                                                                                                    
docteurs de la loi musulmane, Rev. Afr., VII, 1863, p. 353. PERRON (Dr), Balance de la loi 
musulmane ou esprit de la législation islamique et divergence de ses quatre rites 
jurisprudentiels, par le cheikh El-Charani. Traduit de l'arabe, Rev. Afr., XIV, 1870, p. 209 et 
331. BOUSQUET (G.), Enquête sur le domaine respectif de la législation française, de la 
loi musulmane et de la coutume, en Afrique du Nord, Rev. Afr., 76, 1935, p. 373-378. G.-
H. BOUSQUET, Notes sur quelques petites Bid'as, Rev. Afr., 94, 1950,  p. 158-160 (Bid’as 
= innovations par rapport à la loi musulmane). 

1 LUCIANI (J.), La théorie du droit musulman (ouçoul el fiqh) d'après Ibn Khaldoun 
(Prolégomènes teste arabe, I, pp. 17 sq), Rev. Afr., 69, 1928, p. 49-64. ROUSSIER-
THEAUX (J.), Programme de travail et méthode en droit musulman, Rev. Afr., 76, 1935, 
p. 305-322. Octave PESLEG. H. Bousquet), Rev. Afr., 91, 1947, p. 158-159. Spécialiste du 
droit musulman. J. SCHACHT. - Notes sur la sociologie du droit musulman, Rev. 
Afr., 96, 1952, p.  311 

2 PERRON (Dr), Balance de la loi musulmane ou esprit de la législation islamique et divergence de 
ses quatre rites jurisprudentiels, par le cheikh El-Charani. Traduit de l'arabe, Rev. Afr., XIV, 
1870, p. 209 et 331. 

، بريوت، املتخصصةعريب، سلسلة املعاجم األكادميية  - فرنسي -إنكليزي: فريدريك معتوق، معجم العلوم االجتماعية. د 3
  .142-141، ص1998أكادمييا، 

4 Jean Michel MORIN, Précis de Sociologie, Paris, Nathan, 1996, p101. 
5 John K. GALBRAITH, 1967, Le Nouvel Etat Industriel, Tr, Fr., Paris, Gallimard, 1979, p.180. 
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. 1)ديفوكس( (DEVOULX)، وأمني املال هو(BÉRARD)) بريار(أما السكرتري فهو . الرئيس عند غيابه
، رئيسا وصار. 2)م1874(يف املنصب املذكور باملكتب املؤقت عامني آخرين، إىل اية ) لوتورنو(بقي 

) ماشوال(نائبا له، و  (FÉRAUD)) فريو(وعمل معه يف املكتب ). م1875(ملكتب اجلمعية عام 
(MACHUEL) ديفوكس(سكرتريا، و ((DEVOULX) أمينا للمال .  

  . 3يف حمكمة االستئنافهي مستشار  وظيفتهوصرحت الة أن 
  

  )MORAND( :م موران .2- 9-2

  .بكتابته حبثا واحدا فيها) 334(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
وساهم يف تأليف كتب قانونية وتشريعية، مثلما ساهم يف وضع قوانني ختص . حاضر يف احلقوق

  . اجلزائريني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

1 Rev. Afr., T. 16, 1872, 2ème page de garde. 
2 Rev. Afr., T. 17, 1873, 3ème page de garde. Et ; Rev. Afr., T. 18, 1874, 3ème page de garde.    
3 Rev. Afr., T. 19, 1875, 3ème page de garde. 
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 :الحياة اإلدارية - 10

علقة ذا اجلانب يف الة األفريقية، منها دراسة عن بدايات اإلدارة املدنية يف جند بعض األحباث املت
  .1اجلزائر، مع تركيز على شؤون املوظفني

بداية ظهور اإلدارة "ومن موضوعات اإلدارة يف الة جند اعتناءها باإلدارة املدنية، إذ كتبت عن 
   .2"املدنيو يف اجلزائر

، يف فرنسا، هي (ENA)إن املدرسة الوطنية لإلدارة ؛ إذ إلدارينيصفوة اومن هذا الباب نورد 
وهذا ما ميثل شكال خاصا اعتمده تطور ". الشرحية القائدة يف الطبقة املهيمنة"منجم يصنع فيه قسم مهم من 
املعترف ا ملمارسة املسؤوليات يف جماالت ) القدرة االجتماعية(إن كون . عام يف اتمعات الصناعية

لفة، يتعلق اليوم بشهادة رمسية، رمبا كان يدل على ميل لدى الطبقة القائدة لتدعيم هيمنتها االجتماعية خمت
إن كون اتمعات الصناعية تعطي دورا مهما للشهادة الرمسية باملؤهالت، مع أن الوصول . واملهنية والثقافية

لالستنتاج بأن هذه اتمعات ختضع لفئة  إىل الشهادة الرمسية متفاوت حسب الوالدة، ال يكفي، بالتأكيد،
  .قائدة

  

  ). مO. BEL) (1889-1947: (أوكتاف بل -1- 10

  .حبوث يف الة األفريقية) 4(بكتابته ) 77(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 
   .ا، وبعد خترجه عني مديرا مبعهد دراساا العليا هوتلقى تعليم باجلزائر ولد
  

  )DERMENGHEM: (درمنغم. إ -2- 10

  .حبوث يف الة األفريقية) 3(بكتابته ) 110(أعاله  الةترتيبه يف جدول كتاب 
، "ذكريات األمري عبد القادر"، و"تقاليد مشايل إفريقيا: "من أهم آثاره. كان مديرا ملكتبة اجلزائر

   ".اجلمعيات السرية اجلزائرية"و
  

  ) SUDRÉ(سودري  -3- 10

  .3حبوث فيها) 3(بكتابته ) 127(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 
. م1872شغل مكان نائب رئيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية، وخلف رئيس مكتبها املؤقت، عام 

، وأمني املال هو (BÉRARD)) بريار(، والسكرتري هو (LETOURNEUX)) لوتورنو(وكان نائبه فيه هو 

                                                 
1 ESQUER (E.), Les débuts de l’administration civile à Alger. Le personnel, Rev. Afr., 56, 

1912, p. 301-338. 
2
 ESQUER (E.), Les débuts de l’administration civile à Alger. Le personnel, Rev. Af., 56, 

1912, p. 301-338. 
3 SUDRE, Rectification du texte de l'inscription latine trouvée dans les démolitions de la caserne de 

la caserne des janissaires à Constantine, Rev. Afr., 1874, T18, n°105, p.239-240. SUDRE, 
Les villes maritimes du Maroc: commerce, navigation, géographie comparée, Rev. Afr., 
1872, T16, n°94, p.304-320.   
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كتب املؤقت يف منصبه املذكور إىل اية عام يف ذلك امل) سودري(وقد بقي . 1 (DEVOULX))ديفولكس(
  .2)م1874(

  

 ) L. J. BRESNIER) (م1869- 1814(برينييه  -4- 10

  .4"النظام الصويت واإلمالئي يف كتابة العربية"؛ عدة حبوث منها 3األفريقيةالة  له نشرت 
يف  ملالعنةاصيغة "و، 5"د التركي يف قسنطينةوالوج مرحلة"؛ )بربروجي(ونشرت له باالشتراك مع 

  6"الشريعة اإلسالمية

وكان ). بربروغر(كنائب أول لرئيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية ) م01/1863(أعيد انتخابه يف 
 (Mac CARTHY)النائب الثاين للرئيس، و (BROSSELARD)) بروسالر(معه ضمن مكتب اجلمعية 

) لودوايي(سكرتري، ونائب ال (de ROUGEMONT)) دي رومجون(السكرتري، و) ماك كارثي(
(LODYER) 7أمني املال وحمافظ األرشيف.  

 سلطاتالفأرسلته يف العربية  وتفوق وغريه، )دو ساسي(منضد حروف، تتلمذ على كان يف صغره 
ة عربية يف اجلزائر، فويل سقد أنشأت مدرسلطات االحتالل وكانت . حبوثه إلمتام أفريقياإىل مشال الفرنسية 

أساتذة  عليه جوقد ختر. أقام يعلم العربية فيها طوال ثالث وثالثني سنة حىت وفاتهو ،م1836مرها سنة أ
8وترامجة ممتازون

 ،)م1846" (التعليم العريب يف اجلزائر: "؛ وهييف اجلزائر آثــارهت كل طبعمن . 
 اميةومنتخبات أدبية باللغة العربية الع ،)م1867، 1855، 1846( وكتاب نظري وتطبيقي لتعليم العربية

بترمجة فرنسية وملحق  ،حملمد بن داود الصنهاجي "األجرومية يف قواعد العربية"و ،)م1846-1867(
وقواعد القراءة  ،)م1855(ة وكتاب علوم ابتدائية يف اخلطوط العربي، )م1846(لتفسري الكلمات العربية 

  . والكتابة والتخاطب بالعربية
 
  )   BÉRARD(بيرار  -5- 10

  .م1872املكتب املؤقت للجمعية التارخيية اجلزائرية عام ظهر امسه كسكرتري ضمن 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 16, 1872, 2ème page de garde. 
2 Rev. Afr., T. 17, 1873, 3ème page de garde. Et ; Rev. Afr., T. 18, 1874, 3ème page de garde.    
3 L.- J. BRESNIER, Expédition de Chellala : par le Bey d'Oran, Mohammed El-Kebir, Rev. Afr., 

1860, T4, n°21, pp.175-186. Proclamation en Arabe adressée par le Général de Bourmont, 
général en chef de l'expédition d'Alger, aux habitants de la ville d'Alger et des tribus : en Juin 
1830, Rev. Afr., 1862, T6, n°32, pp.150-156. Récit indigène de l'expédition d'O'Reilly, Rev. 
Afr., 1864, T8, n°47, pp.334-336. 

4 BRESNIER (L.-J.), Système Phonique et Orthographique pour la Transcription de l'Arabe, Rev. 
Afr., 1, 1856, p. 521. 

5 BRESNIER (L.-J.) et BERBRUGGER (A.), Epoque de l'Etablissement des Turcs à Constantine, 
Rev. Afr., 1, 1856, p. 399. 

6 BERBRUGGER (A.) et BRESNIER (L.-J.), Formule d'abjuration selon la loi musulmane, Rev. 
Afr., VII, 1863, p. 351.  

7 Rev. Afr., T. 4, 1863-1864, Page de Garde 4. 
8 CHERBONNEAU (A.), Nécrologie: L. BRESNIER (+1869), Rev. Afr., XIII, 1869, p. 319. 
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يف منصب النائب األول للرئيس، خليفة  (SUDRÉ)) سودري(وكان إىل جانبه يف هذا املكتب 
) بريار(يف منصب النائب الثاين للرئيس، و (LETOURNEUX)) ليتورنو(الرئيس عند غيابه، و

(BÉRARD) ديفولكس(سكرتريا، و ((DEVOULX) 1نا للمالأمي.  
  

  ): De LHOTELLERIE(دي لوتيلري  -6- 10

وكان يقوم حبفريات يف هذه ). شرشال(وجاء فيها أنه مدير متحف اآلثار يف . عرفت به الة
(La Colonisation)) االحتالل(و" األخبار"املدينة، وينشر أخبارها يف صحيفيت 

2.  
  

  
 

  

                                                 
1 Rev. Afr., T. 16, 1872, 2ème page de garde. 
2 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 143 
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  :في المجتمع الجزائري الحياة العسكرية والحربية - 11
ودارت دراسام حول التنظيمات . تناول علماء االجتماع ظاهرة احلروب وأسباا االجتماعية

ومتثل . والعالقات الدولية، والصراعان العاملية، وظروف حتقيق سالم عاملي من وجهة النظر السوسيولوجية
) سيمور ميلمان(و 1 (A.Etzioni)) أميتاي إيتزيوين(و ،(Inis Claude) )إينيس كلود(هذا االجتاه أعمال 

(S.Melman) اليلند غودريتش(و ((L.Goodrich)  و)آثر هولكوم ((A.Holcombe)و ،) فريديريك
كارول (و ،(J.Strachey)) جون ستراتشي(و ،(G.Clark)) جرانفيل كالرك(و ،(F.Schuman)) شومان

اه هؤالء الباحثني عن أصحاب الرتع الداروينية احملدثة يف علم االجتماع؛ من وخيتلف اجت (C.Bell)) بيل
حيث أم ال يعتقدون أن احلرب ال ميكن جتنبها، وإمنا هم يعتقدون أن احلكومات ختضع مثلها مثل البشر 

ر الوعي، والعادات، والعقل، والقهر، وصنع قرار معني يف موقف ما، وهو أم: إىل مؤثرات عديدة، مثل
خاضع لعدد من العوامل، منها ما يتاح من خالل معلومات ومن عمليات التحليل والتقومي، فضال عن 

  . الظروف اليت خيضع هلا أولئك الذين يتولون صنع القرارات
. وقد اهتمت التحليالت السوسيولوجية للحرب بإبراز الوظائف االجتماعية املختلفة للحرب

 قسمني؛ قسم يؤكد أن احلروب والصراعات متثل عوامل حامسة يف وانقسمت اآلراء يف هذا الصدد إىل
وقسم آخر يؤكد أن احلرب شر على البشرية، . التقدم االجتماعي، خاصة إذا نظرنا إىل نتائجها اإلجيابية

ولقد تناول كل اجتاه من هذين . وأا مسئولة عن الكوارث العديدة اليت تشهدها احلياة االجتماعية
لى أساس مسلماته، دراسة آثار احلروب على السكان، وظواهرها االقتصادية، واألخالقية، االجتاهني، ع

والسياسية، وحراكها االجتماعي، وتغري االجتاهات واآلراء فيها، مثلما درست آثار احلروب على العلوم 
  . وهكذا يتضح لنا اتساع نطاق البحث يف سوسيولوجية احلرب. والفنون

) لسني سيمون(يف مبدإ أمره معاونا ) 1798-1857( (A.Comte)) تأوغست كوم(وملا كان 
). قانون األحوال الثالث(راح يدفع نظرياته إىل أبعد من ذلك، مث أقام قانونا عن تطور احلرب متواز مع 

فلم تكن اتمعات البدائية تستطيع أن تتعلم النظام يف أية مدرسة غري : احلرب لذاا أو للحاجة: أوال
وعلى ذلك فقد كانت الروح . وكذلك سامهت احلرب يف قيام الرق، ومعه قامت الصناعة. احلرب مدرسة

تستمر احلرب ولكنها تكون تابعة للحركة الصناعية الناشئة، مث : ثانيا . احلربية ضرورية وال مندوحة عنها
ان يف املاضي ألا واحلروب احلديثة تسبب من القتلى أقل مما ك. هي تضمحل كلما منت احلياة الصناعية

وعلى هذا اجله فإن إحالل . صارت حمددة أكثر فأكثر، فإن مجلة السكان ال يشاركون فيها بصورة فعالية
إن التصنيع سوف يؤدي : ثالثا. اجليوش الدائمة حمل اجلند اإلقطاعيني، من شأنه التقليل من الروح احلربية

خرية أليمة تلك التنبؤات اليت يتضح عدم صحتها اليوم واآلن نقرأ يف س. 2إىل إلغاء احلرب يف آخر األمر
  ).كومت(على األقل؛ ألن الصناعة أضحت يف خدمة الروح العسكرية، على عكس ما توقع 

                                                 
1 Amitai Elzioni, The Active Society, New York, The free press, 1968, p.107. 
2 August Comte, 1826, Ecrits de Jeunesse, Paris / La Haye, Mouton, 1970. 
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فقد أوضح أن اخلدمات اليت أدا ) 1820 -1903( (Herbert.Spencer)) هربرت سبنسر(أما 
وهو يرى أنه . شرور اليت تأيت ا احلروب اليوماحلروب يف جمال تشكيل العامل، ويذكر يف الوقت نفسه ال

ما دامت الرببرية والطفولة احلضارية قائمة؛ فإن من نتائج احلروب أا تستأصل اتمعات الضعيفة وختلص "
اتمعات القوية من عناصرها الضعيفة، ولكن بعد أن تتخطى احلرب درجة معينة من التطور تصبح مصدرا 

جتاها إىل اختيار األفراد األقوى بنية، واألصلب عودا، وتعريضهم للموت، وترك األفراد هناك ا"للتأخر، ألن 
  1"األضعف بنية لإلجناب

طريقة مأساوية غري "أن احلرب ) 1843 -1904( (Gabriel Tarde)) غابريال تارد(ويرى 
ة خمترعات صناعية ومل يكن تقدم فن احلرب نتيجة للمعارك، ولكن كان نتيج". دائمة للجدلية االجتماعية

أو غريها، واليت مل تغفل احلرب شيئا يف سبيل إنتاجها أو تبنيها، بل على العكس،  ،يف أساسها، أو فنية
 2.عملت غالبا على إجهاضها وأوعزت فقط بتطبيقها هنا وهناك يف التسليح ويف التكتيك

وكذلك  ،"االنتحار"يف كتابه عن ) م1917-م1858( (Durkeim)) دوركامي(وقد قرر 
يف وقت احلروب ينخفض معدل حاالت االنتحار، عند غري احملاربني، مبقدار " من بعده أنه ) هالفاكس(

  .3"الثلثني يف املتوسط، عنها يف زمن السلم
؛ وهي كلمة (Polémologie)هو ) علم احلرب(وقد حنت عامل االجتماع مصطلحا ليدل على 

واقترح أن يدرس ) . حبث/علم (أي  (Logos)ي احلرب، و أ (Polemos)مركبة من مقطعني يونانيني مها 
اقترح هذا املصطلح ). ظاهرة اجتماعية(هذا العلم أشكال احلرب، وأسباا، ونتائجها، ووظائفها، على أا 

وقد ركز ). م1946(الذي صدر عام " مائة مليون قتيل"يف كتابه  (Gaston Bouthoul)) غاستون بوتول(
الذي يدرس يف املدارس العسكرية وكليات ) علم احلرب(جتماعية حىت مييزها عن على احلرب كظاهرة ا

   4.أركان احلرب
املتعلقة ) دارون(ومن علماء االجتماع الذين غرقوا يف القسوة البيولوجية عن طريق تطبيق مبادئ 

اللذين يقوالن  )Quinton) (كوينتون(و (Le Dantec)) لودانتك(بالصراع على احلياة وإبادة الضعفاء، جند 
  .بتغلب ظواهر العداوة على ظواهر التعاون املتبادل

  
  يبني املصطلحات العسكرية الواردة يف عناوين الة األفريقية): 11(اجلدول رقم 

 Termes Militaires  %  ت  املصطلحات العسكرية  

 Expédition 0,82  30  احلملة العسكرية  1

                                                 
1 Herbert Spencer, 1873, The Study of Sociology, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1961. 
2 Gabriel Tarde, 1886, La Criminalité Comarée, Paris, Alcan, 1979. 
3 Emile Durkheim, 1897, Le Suicide ; Etude de Sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 

1960, p.161. 
عباس : حتليل اجتماعي للحروب ونتائجها االجتماعية والثقافية والنفسية، ترمجة: غاستون بوتول، احلرب اتمع 4

  .1020م، ص1983حممد علي حممد، بريوت، دار النهضة العربية، .د: الشربيين، مراجعة
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 Insurrection 0,76 29  الثورة املسلحة  2
 Occupation 0,63  23  االستيالء  3
 Conquête 0,10  4  الغزو   4
 Révolte 0,10  4  التمرد   5

   4 0,10 Destruction des Établissements Françaisدمي املؤسسات الفرنسية 

 Service Militaire Obligatoire 0,10 4  ة اإلجباريةة العسكريدماخل 

 Captivité 0,08  3  األسر   6
 Campagne 0,08  3  لة الغزو مح  7
 Prise 0,05  2  أخذ الغنيمة   8

 Fetena 0,02  1  الفتنة  9

 Les Imessebelen 0,02  1  املسبلون  10

 Menace  0,02  1  التهديد  11

 Mission  0,02  1  املهمة العسكرية  12

 Entrée  0,02  1  الدخول العسكري  13

 Colonisation  0,02  1  االحتالل  14

 L'armée  0,02  1  اجليش  15

 Action  0,02  1  االشتباك العسكري  16

 Soulèvement  0,02  1  هبة العصيان  17

 Domination  0,02  1  السيطرة  18

 Révolution  0,02  1  الثورة  19

 Janissaires  0,02  1  االنكشاري؛ جندي املشاة العثماين  20

 Troupes  0,02 1  فرقة اجلُند 21

 Rapport Militaire  0,02 1  التقرير العسكري 22

 L'Opinion Anticoloniale  0,02  1  الرأي املناهض لالحتالل  23

∑  122  3,32 ∑ 

  
 1)احلملة العسكرية(جند يف هذا اجلدول صورة عن احلالة العسكرية يف اجلزائر، تشكلها 

)l'expédition ( إذ تأيت يف الدرجة األوىل بتكرار احلديث عنها)مرة، ) 30  
                                                 

1 MORESTEL (H.-M. DE) et FERAUD (L.), Chant kabile sur l'expédition de 1857, par un Taleb 
de la zaouia de Chellata, Rev. Afr., II, 1858, p. 331. GORGUOS, Expédition de Mohammed 
el-Kebir, bey de Mascara, dans les contrées du Sud, terminée par le siège d'El-Ar'ouat et la 
soumission d'Ain-Mad'i, Rev. Afr., III, 1858, p. 52, 185 et 286. AUCAPITAINE (Baron), 
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  .مرة) 29(اليت تكرر احلديث عنها ) Insurrection( 1)الثورة املسلحة(تبة الثانية تتلوها يف املر
                                                                                                                                                    

Une expédition turque aux Beni Raten, Rev. Afr., III, 1858, p. 233. DEVOULX (A.), 
Expédition d'O'Reilly [contre Alger, 1775], d'après un document turc, Rev. Afr., III, 1858, p. 
436. GORGUOS, Expédition de Mohammed el-Kebir, bey de Mascara, dans les contrées du 
Sud, terminée par le siège d'El-Arouat (Lagouat) et la soumission d'Ain-Madi, Rev. Afr., IV, 
1859-1860, p. 347. BRESNIER (L: J.), Expédition de Chellala par le bey d'Oran Mohammed 
el-Kebir, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 175. BERBRUGGER (A.), Une expédition romaine 
inédite, Rev. Afr., IV, 1859-1860, p. 434. ANONYME, Expédition d'O'Reilly (1775) [contre 
Alger, d'après la relation de W. Dalrymple], Rev. Afr., V, 1861, p. 31. GODARD (Léon), 
Souvenirs de l'expédition de Ximenès en Afrique [inscription de la cathédrale de Tolède, 
siège d'Oran], Rev. Afr., V, 1861, p. 54. BERBRUGGER (A.), Expédition du comte O'Reilly 
contre Alger, en 1775, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 172, 255, 408; IX, p.39, 94, 3o3; et XI, p. 
1158. SANDOVAL (Général C.-X. de), L'expédition d'O'Reilly contre Alger, Rev. Afr., 
VIII, 1864, p. 318, Cf. n° 82124. BERBRUGGER (A.), Expédition du comte O'Reilly contre 
Alger en 1775, Rev. Afr., IX, 1865, p. 39, 94 et 3o3. FéRAUD (L.), Deuxième récit indigène 
de l'expédition d'0'Reilly en 1775, Rev. Afr., IX, 1865, p. 180. BERBRUGGER (A.), 
Expédition d'O'Reilly en 1775, Rev. Afr., XI, 1867, p. 458. SANDOVAL (Général), Oran 
sous les Espagnols, expéditions et razias, Rev. Afr., XIII, 1869, p. 1 00. WATBLED (E.), 
Cirta-Constantine. Expédition et prise de Constantine (1836-1837), Rev. Afr., XIV, 1870, 
pl., p. 200, 253, 305, 385, 457; et XV, p. 7. FERAUD (L.-Charles), Expédition du roi Pierre 
III d'Aragon à Collo au XIIIe siècle, d'après une chronique catalane, Rev. Afr., XVI, 1872, p. 
241. WATBLED (Ernest), Expédition du duc de Beaufort contre Djidjeli (1664), Rev. Afr., 
XVII, 1873, p. 215. ROBIN (N.), Expédition du général Blangini en Kabylie en 1849, Rev. 
Afr., XXIX, 1885, p. 321. P. P, L'expédition espagnole de 1541 contre Alger, Rev. Afr., 
XXXV, 1891, p. 177. JACQUETON (G.), L'expédition d'A. Martinez de Angulo contre 
Tlemcen (juin-juillet 1535), Rev. Afr., XXXVI, 1892, p. 119. MERClER (Ernest), Sidi 
Okba, ses expéditions dans l'Extrême Sud, Rev. Afr., XLII, 1898, p. 322. MOINIER 
(Colonel A.), Une expédition en Afrique en 49 avant J.-C. Épisode de la guerre civile, Rev. 
Afr., XLIV, 1900, p. 5. ESQUER (G.), Quelques à-côtés de l'expédition d'Alger, Rev. Afr., 
59, 1918, p. 66-96. ESQUER (G.), Les poètes et l'expédition d'Alger. La Bacriade de 
Barthélemy et Méry, Rev. Afr., 60, 1919, p. 112-145.  ANONYME - Notes de lecture, 
Rev. Afr., 68, 1927,p. 105-114. [Sur l'expédition de Mascara (1835); un 
bibliothécaire (Adrien Berbrugger) en campagne; la Société européenne à Alger, 
en 1833; Tidjani et Aïn Madhi.]. AZAN (P.), Le rapport du marquis de Clermont-
Tonnerre, ministre de la guerre, sur une expédition à Alger (1827), Rev. Afr., 70, 1929, 
p. 207-253. 

1 RINN (L.), Deux documents indigènes sur l'histoire de l'insurrection de 1871, Rev. Afr., XXXV, 
1891, p. 21. ROBIN (Colonel), Notes et documents concernant l'insurrection de 1856-1857 
de la Grande Kabylie, Rev. Afr., XLII, 1898, pl., p. 31o; XLIII, p. 41, 2o4, 321; XLIV, p. 79, 
135, 193; XLV, p. 14, 155, et 322. ROBIN (Colonel), Notes et documents concernant 
l'insurrection de 1856-1857 de la Grande Kabylie, Rev. Afr., XLIII, 1899, p. 41, 2o4, et 32t. 
ROBIN (Colonel), Notes et documents concernant l'insurrection de 1856-1857 de la Grande 
Kabylie, Rev. Afr., XLIV, 1900, p. 79, 135, et 193. ROBIN (Colonel), Notes et documents 
concernant l'insurrection de 1856-1857 de la Grande Kabylie, Rev. Afr., XLV, 1901, p. 14, 
155, et 322, Suite de XLII, p. 310; XLIII, p. 41, 2o4, 321; et XLIV, p. 79, 135 et 193. 
VOINOT (L.). -La situation sur la frontière algéro-marocaine de Tell lors de l'insurrection 
des Oulad Sidi Cheikh dans le Sud-Oranais (1861-1870), Rev. Afr., 60, 1919, p.... 
LUCIANI (D.), Un souvenir de l'insurrection de 1879, Rev. Afr., 66, 1925, pl., p. 190-
196. TRUMELET (Colonel C.), Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection dans le sud de 
la province d'Alger, en 1864 [et de 1864 à 1869], Rev. Afr., XX, 1876, carte, p. 177, e73, 
369; XXI, p. 1, 65, 169, n49, 329, 393; XXII, p. 49, 115, 214, 282, 361; XXIII, p. 241, 321, 
1101; XXIV, p. 5, 81, 161, 241, 321, 433; XXV, p. 33, 81, 257, 401; XXVI, p. 81, 161, 321, 
417; et XXVII, p. 36 et 97. TRUMELET (C.), Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection 
dans le sud de la province d'Alger en 1864, Rev. Afr., XXI, 1877, p. 1, 65, 169, 249, 329 et 
393. TRUMELET (C.), Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection dans le sud de la 
province d'Alger en 1864, Rev. Afr., XXII, 1878, p. 49, 115, n14, 282 et 361. TRUMELET 
(Colonel C.), Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province d'Alger 
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  .مرة) 23(الذي تكرر احلديث عنه  )Occupation( 1)االستيالء(يتلوها يف املرتبة الثالثة 
واالنتفاضة الشعبية  ،)Guerre(3)احلرب(و ،)Conquête(2)الغزو(يتلوه يف املرتبة الرابعة 

 تكرر احلديث اليت ،2النظام العسكري الفرنسياألهايل ب، وعالقة 1ياسة االحتالل وإدارته، وس4املقاومة
  . مرات) 4( اعنه

                                                                                                                                                    
de 1864 à 1869, Rev. Afr., XXIII, 1879, p. 241, 321 et 361. Rev. Afr., XXIV, 1880, p. 5, 81, 
161, 24r, 321 et 433. Rev. Afr., XXV, 1881, p. 33, 81, 257 et 401. Rev. Afr., XXVI, 1882, p. 
81, 161, 321 et 417. Rev. Afr., XXVII, 1883, carte, p. 36 et 97. LUCIANI (D.), Un souvenir 
de l'insurrection de 1879, Rev. Afr., 66, 1925, pl., p. 190-196. CARCOPINO (J.), 
L'insurrection de 253 d'après une inscription de Miliana récemment découverte, Rev. Afr., 
60, 1919, p. 369-383. 

1 Mac-CARTHY (O.), Algeria romana, recherches sur l'occupation et la colonisation de l'Algérie 
par les Romains, Rev. Afr., 1, 1856, carte, p. 88, 165 et 346. VIVIE DE RÉGIE (F. DE), 
L'Henchir Besseriani. Vestiges de l'occupation romaine en limite de la Numidie orientale, 
Rev. Afr., 81, 1937, p. 475-502. LA PRIMAUDAIE (F: Elie De), Documents inédits sur 
l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique (15o6-1574), Rev. Afr., XIX, 1875, p. 62, 
148, 161, 265, 337, 483; XX, p. 128, 232, 32o, 387; et XXI, p. 17, 81, 198. 265, 36i et 461. 
BERBRUGGER (A.), Occupation anglaise de Tanger (de 1662 à 1683), Rev. Afr., V, 1861, 
p. 337. FéRAUD (L.-Charles), Lettres arabes de l'époque de l'occupation espagnole en 
Algérie, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 313. LA PRIMAUDAIE ( F.-Elie DE), Documents inédits 
sur l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique (1506-1574), Rev. Afr., XX, 1876, p. 128, 
232, 320 et 387. Rev. Afr., XXI, 1877, p. 17, 81, 198, 265, 361 et 461. GUIN (L.), Quelques 
notes sur les entreprises des Espagnols pendant la première occupation d'Oran [X° siècle de 
l'hégire], Rev. Afr., XXX, 1886, p. 312. BOURJADE (Capitaine G.), Notes chronologiques 
pour servir à l'histoire de l'occupation française dans la région d'Aumale (1845-1887), Rev. 
Afr., XXXII, 1888, p. 241; Rev. Afr., XXXIII, 1889, p. 257. 130013. XXXIV, p. 5, 223; et 
Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 38, 81 , et 161. COUR (A.), L'occupation marocaine de Tlemcen 
(septembre 183o-janvier 1836), Rev. Afr., LII, 1908, p. 29 à 73. BODIN (M.), L'agrément 
du lecteur. Notice historique sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant leur 
occupation d'Oran par Si Abdelkader el Mecherfi, Rev. Afr., 65, 1924, p. 193-260. 
CAZENAVE (J.), Les gouverneurs d'Oran pendant l'occupation espagnole de cette ville 
(1509-1592), Rev. Afr., 71, 1930, p. 257-299. LESPES (R.), Oran, ville et port avant 
l'occupation française (1831), Rev. Afr., 75, 1934, pl., p. 277-335. LECOQ (A.), 
L'occupation de Tlemcen en 1836, Rev. Afr., 79, 1936, p. 645-663. RICARD (R.), Les 
établissements européens en Afrique du Nord du xve au xviiie siècle et la politique 
d'occupation restreinte, Rev. Afr., 79, 1936, p. 687-688. Mac-CARTHY (O.), Algeria 
romana, recherches sur l'occupation et la colonisation de l'Algérie par les Romains, Rev. 
Afr., 1, 1856, carte, p. 88, 165 et 346. FéRAUD (L.-Charles), Lettres arabes de l'époque de 
l'occupation espagnole en Algérie, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 313. 

2 IBN ABD-AL-H'AKAM, Conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, trad. par A. GATEAU 
(R. Le Tourneau), Comptes Rendus dans Rev. Afr., 95, 1951, p. 416-419. JACQUETON 
(G.), Papiers du général Valazé relatifs à la conquête d'Alger, Rev. Afr., XXXVI, 1892, p. 
129. ALQUIER (P.), La première inscription latine publiée après la conquête française, 
Rev. Afr., 70, 1929, p. 358-360. ALAZARD (J.), Le goût de l'Orient en France après la 
conquête d'Alger, Rev. Afr., 71, 1930, 4 p1., p. 19-35. 

3 Yom (A. DE). . Recherches sur la coopération de la régence d'Alger à la guerre de l'indépendance 
grecque (d'après les documents inédits), Rev. Afr., II, 1858, p. 131. BERBRUGGER (A.), 
Guerre de 1824 entre l'Angleterre et Alger, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 202. PAÏS (E.), Leçons 
sur les guerres puniques, Rev. Afr., 66, 1925, p. 11-74. LUCIANI (D.), Un document 
turc sur la guerre [1915], Rev. Afr., 66, 1925, p. 75-84. 

4 FéRAUD (L.-Charles), Destruction des établissements français de la Calle en 1827, d'après les 
documents indigènes, Rev. Afr., XVII, 1873, p. 421. BRESNIER (J.-L.), Récit indigène de 
l'expédition d' O'Reilly, Rev. Afr., VIII, 1864, p. 334, et 472. FéRAUD (L.), Deuxième récit 
indigène de l'expédition d'0'Reilly en 1775, Rev. Afr., IX, 1865, p. 180. RINN (L.), Deux 
documents indigènes sur l'histoire de l'insurrection de 1871, Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 2  
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الة نشرت بشأنه حبثا ومن ذلك أن  ).Révolte( 3)التمرد(ويف املرتبة عينها بالتكرار ذاته جند 
 M. DE PRADELLE) )م دي براديل الماس(، كتبه "م1871مركز تيزي وزو وثورة عام " وانهعن

LAMASE).  
  . مرات) 3(الذي تكرر احلديث عنه ) Captivité( 4)األسر(يتلوه يف املرتبة السادسة   

 ).Campagne( 5)محلة الغزو(ويف املرتبة ذاا بالتكرار نفسه جند 

  .اليت تكرر احلديث عنها مرتني) Prise( 6)أخذ الغنيمة العسكرية(يتلوها يف املرتبة الثامنة 
موضوعا، وهي اليت يتكرر احلديث عنها مرة واحدة؛ أي أن ) 12(ها يف املرتبة التاسعة يتلو  

  أيقونة؛ ) 23(تصري هذه الصورة العسكرية مكونة من جمموع 
  ، )Fetena( 7)الفتنة؛ مبعىن احلرب: (وهذه القضايا هي

 عن أا درجة املسبلون؛ أي ااهدون الذين خرجوا يف سبيل اهللا، فضال) (Les Imessebelen(و
  ،8)عسكرية توحي بالرغبة يف االستشهاد

  ، )Mission( 10)املهمة العسكرية(، و)Menace( 9)التهديد(و
  ، )Entrée( 1)الدخول العسكري(و

                                                                                                                                                    
1 COUR (A.), Deux documents sur les relations du Gouvernement d'Alger avec les indigènes de 

Blida en janvier 1836, Rev. Afr., LI, 1907, p. 107 à 115. LACROIX (N.), Les groupements 
indigènes de la commune mixte du Djendel au moment de l'établissement du sénatus-
consulte de 1863 , Rev. Afr., LIII, 1909, p. 311 à 397. REMOND (Mi.), L'élargissement 
des droits politiques des indigènes. Ses conséquences en Kabylie, Rev. Afr., 68, 1927, p. 
213-353. YACONO (X.) Les Bureaux arabes et l 'évolution des genres de vie 
indigènes dans l'ouest du Tell algérois, (P. Boyer), Rev. Afr., 98, 1954, p. 399. 

2 PAYSANT (L.) et BRUNEL (Camille), Le service militaire obligatoire pour les indigènes en 
Algérie, Rev. Afr., LII, 1908, p. 115 à 154. SOUALAH (M.), Nos troupes d'Afrique et 
l'Allemagne. Tabti Mostapha Ould Kaddour, caporal au 2e Tirailleurs indigènes, journal 
de marche. Impressions et chants de guerre, Rev. Afr., 60, 1919, p. 494-520. 

3 BERBRUGGER (A.), Situation religieuse et politique de la Mauritanie lors de la grande révolte 
berbère à la fin du IIIe siècle, Rev. Afr., IX, 1865, p. 193 et 374. BERBRUGGER (A.), 
Notes relatives à la révolte des Ben-Sakheri, Rev. Afr., X, 1866, p. 337. DEVOULX 
(Albert), La première révolte des janissaires à Alger, Rev. Afr., XV, 1871, p. 1. PRADEL 
LE LAMASE (M. DE), Le siège de Tizi-Ouzou et la révolte de 1871, Rev. Afr., 64, 
1923, p. 116-125. 

4 MOLINER-VIOLLE, De la captivité à Alger par fray Diego de Haèdo, Rev. Afr., XXXIX, 1895, 
p. 54, 199, 321; Rev. Afr., XL, 1896, p. 5. et XLI, p. 153.  

5 MOINIER (Colonel), Campagne de J. César en Afrique (46-47 avant J.-C.), carte, Rev. Afr., 
XLV, 1901, p. 289 à 321; et XLVI, p. 145 à 176, et 3o2 à 359. Rev. Afr., XLVI, 1902, carte, 
p. 145 à 176, et 3o2 à 359. Suite de XLV, p. 289. Rev. Afr., XLVII, 1903, p. 5 à 12, Suite et 
fin de XLV, p. 289; et XLVI, p. 145, et 3o2. 

6 MICHIEL (Alfred), La prise d'Alger racontée par un captif [S.-F. Pfeiffer], Rev. Afr., XIX, 1875, 
p. 471. MICHIEL (Alfred), La prise d'Alger racontée par un captif, Rev. Afr., XX, 1876, p. 
3o, 112 et 22o. 

7 ROBIN (N.), Fetena Meriem (La guerre de Marie), Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 161. 
8 ROBIN (N.), Les Imessebelen, Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 401. 
9 VOINOT (L.), La menace des Oulad Sidi Cheikh contre le Tell algérien et les dangers de 

leurs intrigues un Maroc (1870-19873), Rev. Afr., 61, 1920, p. 62-133. 
10 GAUTIER. (E.), Les premiers résultats de la mission Frobenius, Rev. Afr., 62, 1921, p. 47-

61. 
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  ، )Colonisation( 2)االحتالل(و
  ، )Action( 4)االشتباك العسكري(، و)L'armée( 3)اجليش(و
  ، )Soulèvement( 5)هبة العصيان(و
، )Janissaires( 7)االنكشاري؛ جندي املشاة العثماين(، و)Troupes( 6)اجلُندفرق (

 10)الثورة(و ،9)Rapport militaire) (التقرير العسكري(، و)Domination( 8)السيطرة(و
)Révolution(و ،)l'opinion anticoloniale) (11)الرأي املناهض لالحتالل.  

    :ل احلربصورة الشخصيات العامة اجلزائرية يف جما

  
  :يوغرطة والحرب اليوغرطية -1- 11

) الة األفريقية(يذكر يف ) Flatters) (فاليت(، فإن )احلرب اليوغرطية(إذا أتينا إىل أفريقيا خالل 
؛ إذ جتنب الكثري )أمازيغ(تسمية ) سالوستيوس(أننا ال جند يف كتابات املؤلفني اليونانيني القدامى ومنهم  

ين، أو النسبة القومية أو الوطنية، حسب تعبرينا املعاصر، للداللة على شعب منهم استعمال االسم الثا
ويبدو أم مل يفعلوا ذلك؛ ألم ال يريدون ترسيخ فكرة أن الشعب . ، أو على الشعب اإلفريقي12بأفريقيا

ثلون والراجح أم مل يفعلوا ذلك عن قصد؛ ألم مي. األفريقي ميثل وحدة حضارية أو عرقية أو سياسية
، وال يريدون اإلسهام يف ترسيخ فكرة الوحدة يف هذه األرض، و لذلك "االحتاللية"لروما " اخلط السياسي"

                                                                                                                                                    
1 DESPARMET (J.), L'entrée des Français à Alger par le cheikh Abd El Kader, Rev. Afr., 71, 

1930, p. 225-256. 
2 HARDY (G.), Histoire sociale de la colonisation française (M. Emerit), Rev. Afr., 98, 

1954, p. 398 
3 Notes de lecture, Rev. Afr., 68, 1927, p. 265-273. [L'entraînement de l'armée d'Afrique 

d'après Bugeaud; un témoignage sur le séjour de Boutin en Égypte; le moyen de 
guérir la vérole à Alger, sans chirurgien au XVIIe siècle] 

4 MARTIN (Alfred G.), L'action française dans le Sahara, Rev. Afr., XXXVII, 1893, p. 33o. 
5 DELPECH (Adrien), Résumé historique sur le soulèvement des Derk'aoua de la province d'Oran, 

d'après la chronique d'El-Mossellem ben Mohammed, bach deftar du bey Hassan, de 1800 à 
1822 (hég. 1215 a 1228), Rev. Afr., XVIII, 1874, p. 38. 

6 SOUALAH (M.). – Nos troupes d’Afrique et l’Allemagne. Tabti Mostapha Ould Kaddour, 
caporal au 2e Tirailleurs indigènes, journal de marche. Impressions et chants de guerre, 
Rev. Afr., 60, 1919, p. 494-520. 

7 DENY (J.). – Les registres de solde des janissaires conservés à la Bibliothèque nationale 
d’Alger, Rev. Afr., 61, 1920, p. 19-46, 

8 Notes de lecture, Rev. Afr., 68, 1927, p. 265-273. [les dominations turque et française 
appréciées par un juif algérois en 1835; un récit de voyage, en Algérie, en vers.] 

9 MONCHICOURT (C.) et GRANDCHAMP (P.). - Lanfreducci et Bosio. Costa e discorsi di 
Barberia. Rapport maritime militaire et politique sur la côte d'Afrique, depuis le Ml 
jusqu'à Cherchel, par deux membres de l'Ordre de Malte (1er septembre 1587). 
Manuscrit italien des Archives du Gouvernement général de l'Algérie, Rev. Afr., 66, 
1925, p. 419-529. 

10 DROZ (J.), GENET (L.), et VIDALENC (J.), Clio. L'époque, contemporaine. I 
Restaurations et Révolutions (1815-1871) (M.Emerit), Rev. Afr., 97, 1953, p. 234. 

11 BOUTRUCHE (R.), Quelques aperçus sur l'opinion anticoloniale en France, depuis le 
XVIIIe siècle, Rev. Afr., 74, 1933, p. 377-402. 

 .فريقيا مشال الصحراء؛ أي من احلدود املصرية إىل احمليط األطلسي، حسب املصادر الالتينيةأفريقيا هنا للداللة على أ 12
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. تسكن هذه البالد، دون الكالم عن روابط الوحدة بينها) أقوام) (Peuplades(تراهم يتكلمون تباعا عن 
من الكلمة اإلغريقية ) النوميد(، مث )الليبيون(ومن بني األمساء اليت جندها يف أعمال هؤالء املؤرخني القدامى؛ 

)Nomadas( أما ذوو البشرة "الشمالية"، ويطلقون هذه التسمية على ذوي البشرة البيضاء يف أفريقيا ،
) Aithos(من الكلمة اإلغريقية ) اإلثيوبيني(فيطلقون عليهم  اسم " جنوب الصحراء"السوداء يف أفريقيا 

، على وجه اخلصوص، تسمية )إغريق(، بينما يطلق مؤرخون "شمس بشرمالذين لفحت ال"أي ) أيثوص(
  .1!وال ندري إن كانت هذه األمساء يستعملها األهايل أم ال؟). الشمالية(على سكان إفريقيا ) الليبيني(

، القيام مبقاربة إلجياد عالقة )امليديني(و) النوميد(وقد حاول بعض اللغويني، انطالقا من امسي 
إال أن ذلك مل يعد أن كان نوعا من التركيب اللغوي الذي يفتقر إىل ما يؤيده من وثائق أثرية بينهما؛ 

  .2واستنتاجات منطقية

أنه يرى أن مما يعاب على املؤرخ اليوناين ) الة األفريقية(يف ) فورنيي) (A. Fournier(وذكر 
، تلك املقدمة اليت وضعها )ق م86-35) (Caius crispus Sallustius) (غايوس كريسبوس سالوستيوس(

، والتناقض الكبري بني ما ورد فيها من إيثار للقيم واملثل، ومسلكه هو عندما كان "احلرب اليوغرطية"لكتابه 
ألوان القهر ) النوميد(يف السلطة، وهو شيء مهم للغاية، فقد سلك مسلك االختالس، واالبتزاز، وأذاق 

غري . اهته الذاتية، وميتدح البساطة، ولكنه يفرط يف الترف األكثر سفاهةواالستغالل، مث ها هو يتبجح برت
أن نص املقدمة يستشف من تعابريه القوية، واستناده على احلكمة  والفلسفة، طول وبعد النظر، مما جيعل 

ستجعل ) كحاكم أفريكا نوفا(إنه يكتشف ريشة ختط احلكم واملواعظ، ولكن وظيفته . املرء يغتر بصدقه
  .3وبني هذا وذاك؛ أين جند املؤرخ. ه أبشع مثال لالبتزاز واالختالس والنهبمن

  

  :األمير عبد القادر -2- 11
خاصة؛ ) G.YVER) (ج إيفر(يف الة حبوث حتدثت عن األمري عبد القادر؛ منها ما كتبه 

 عامي املقترحات اليت قدمها بعض املغامرين للحكومة الفرنسية بشأن تسليم األمري عبد القادر، بني"
طلب األمري عبد "ببحث يف ) ل غونيالون(  (.L. GOGNALONS)، وقد شارك4)"م1846- 1842(

الشعر الشعيب السياسي "فقد كتب عن  (A. COUR)) كور. أ(أما . 5"عبد القادر إىل سكان الفجيج

                                                 
1 Flatters, L'Afrique Septentrionale Ancienne, Rev. Afr., T 21, Année 1877, PP. 233–235  
2 L. Rinn, Les Premiers Royaumes Berbères et la Guerre de Jugurtha, Rev. Afr., T 29, 1885, pp. 

172-177. 
3A. Fournier, La Parole et l'Acte chez Salluste Ancien Proconsul d'Afrique, Rev. Afr., T 50, Année 

1906, pp. 99-101  
4 YVER (G.), Propositions faites au Gouvernement français par des aventuriers offrant de 

livrer Abd El Kader (1842-1846), Rev. Af., 55, 1911, p. 137-159. 
5 GOGNALONS (L.), Une proclamation de l’émir Abdelkader aux habitants de Figuig, en 

1836, Rev. Af., 57, 1913, p. 245-264.  
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ة ويف الة موضوعات كثري. 2"م1838األمري عبد القادر واملغرب عام "، و1"زمن األمري عبد القادر
، 3"رسائل بن مال إىل املاريشال فايل: "حتدثت عن األمري يف حمتواها لكنها مل جتعله يف العنوان، مثل

  .4"متهيدات معاهدة تافنة"و
من تأليف احلسني " تاريخ األمري عبد القادر"كتاب ) الة األفريقية(يف ) ديبلش(نشر املترجم و

  5.بترمجته إىل الفرنسية ترمجة جزئية) بليشدي(وقد قام . علي بن أيب طالب، ابن عم األمري
صـفحة،  ) 34(نشر حبثا يف ) A. DUPLESSIS) (دوبليسيس. أ(أن ) الة األفريقية(وذكرت 

وأنه قد كتب هـذا  . (Blois)) بلوا(مبدينة  (M.S.S.L)) مجعية العلوم واآلداب(من مذكرات ) 5(بالد 
، وذكائه، وطموحه، وكل شأن من شؤونه بلغة راقيـة،  البحث زمن سجن األمري عبد القادر، عن سلوكه

  .6وأسلوب صادق
قد رافق قسيسا  (Toustain du Manoir)) توستان دي مانوار(ويف البحث اآلخر جند املترجم 

فرنسيا إىل املناطق احلرة من اجلزائر، اليت كان حيكمها األمري عبد القادر، وذلك للقاء األمري، والتفاوض معه 
) توستان(وبعد هذا اللقاء ألف . راج عن األسرى الفرنسيني الذين كانوا بأيدي اجليش اجلزائريبشأن اإلف

  ).الة األفريقية(عرضا يف  (E.Emerit)) إميريي(وقدم عنه . كتابا عن األمري
يقف بعيدا يف انتظار ] شاوش[حرسا جبانب األمري، باستثناء حاجب ) توستان دي مانوار(مل جيد 

أن أحد األساقفة الفرنسيني قصد األمري للتفاوض معه بشأن السماح للكنيسة ) توستان(ذكر و. أوامره
الكاثوليكية بإرسال رجل من رجاهلا خلدمة األسرى من اجلنود الفرنسيني لدى اجليش اجلزائري، فاستجاب 

باده ذكر إنين متأكد من أن عملي هذا يرضي ريب إذ أتيح لبعض ع: "لطلب هذا األسقف، وأضاف قائال
  7".رم واتباع شعائر دينهم؛ ألن كل فرد يتبع دين آبائه، واهللا جيب العباد الصاحلني

 
  :انتفاضة ابن األحرش -3- 11

وكانت عيطة :"وصفت إحدى الوثائق املعاصرة هلذه االنتفاضة مشاركة سكان األرياف فيها بقوهلا
  8".القبائل فتنة عظيمة

) بربروغر(ومن الروايات ما مجعه . ها الروايات الكثريةوانتفاضة ابن األحرش وايته تضاربت في
(Berbrugger)  وسجله يف مقاالته اعتمادا على أحد املعاصرين لالنتفاضة، بعد انقضاء حوايل نصف قرن

                                                 
1 COUR (A.), La poésie populaire politique au temps de l’émir Abdelqader, Rev. Af., 59, 1918, 

p. 458-493. 
2 YVER (G.), Abd el Kader et le Maroc, en 1838, Rev. Af., 60, 1919, p. 93-111. 
3 YVER (G.), Lettres de Ben Mal au maréchal Valée, Rev. Af., 58, 1914, p. 6-19. 
4 YVER (G.), Les préliminaires de la négociation de la Tafna, Rev. Af., 64, 1923, p. 529-543. 
5 A. DELPECH, Histoire d’El-Hadj A’bd-el-K’ader par son cousin El-Hossin ben A’li ben Abi 

Taleb, Traduction, Rev. Afr., T. 20, p. 416-455. 
6 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 75 
7 M. EMERIT, Toustain du Manoir au pays d’Abdelkader, Rev. Afr., 1955, pp. 113-152. 
8 Notes Chronologiques pour l’histoire de Constatntine, Rev. Afr., T39, 1895, p.165. 
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على وقوعها، من خالل خمطوطة مكتوبة، مدعمة مبخطوطة ثانية مودعة يف أوراق املكتبة الوطنية باجلزائر 
  1.ما أشار إىل ذلكحسب) 982(حتت رقم 

قائد الوادي الكبري؛ استقاها ) سي بورنان بن عز الدين(معلومات عن  (Féraud)) فريو(وقد أورد 
يف أوائل العهد الفرنسي، ومن بعض الشيوخ ) أوالد عواط(من شيوخ نواحي امليلية؛ كالشيخ طوبال قائد 

م، بالغضافة إىل ما استخلصه من مذكرة القسنطينيني الذين عاصروا الثورة وبقيت أحداثها عالقة بأذها
  .2)م1832(أحد طالب مدينة ميلة حيث يعود تارخيها إىل أواخر عهد أمحد باي يف 

رجل يف مقتبل العمر، طويل القامة أشقر اللحية، يف غاية ) ابن األحرش(ورد يف بعض املصادر أن 
يف احلديث، وفصاحة لسانه يف خماطبة  الصحة، يتصف باحليلة والطموح، واملكر، ويشتهر ببالغة أسلوبه
  3.الناس، ويتميز عن غريه بسعة أفقه، وشجاعته، وقدرته على اإلقناع

: ومن خالل األحداث اليت عاشها ابن األحرش ميكن أن نقسم حياته إىل ثالث مراحل؛ األوىل
ال القسنطيين ضد حكم والثانية تزعم خالهلا االنتفاضة بالشم. انتقل فيها إىل املشرق ألداء فريضة احلج

والثالثة انتهت باختفائه وموته بعد أن طارده احلكام وتنكر له زعماء العشائر الكربى املتعاملة مع . البايات
  .البايلك

تبدأ املرحلة الثانية من حياة ابن األحرش بقدومه إىل مدينة عنابة، على ظهر سفينة إجنليزية، حسب 
ه املدينة، قبل انتقاله إىل مدينة قسنطينة ليطلع على بعض أحواهلا هي الشائع من األخبار، والتعرف على هذ

األخرى، ومنها إىل مدينة جيجل يف ظروف غامضة، حيث استقر ا، وهنا بدأ خيطط خلروجه على 
وكان تنفيذه ذلك بأن اتصل بالقبائل اجلبلية اليت تقيم باملناطق الواقعة بني جيجل وميلة والقل؛  ،العثمانيني

تسب املؤيدين واألنصار، وأصبح مطاع الكلمة فيهم، ويف أهايل الوادي الكبري خصوا، ويف جبال زواغة فاك
  .4)بين خطاب(، و)بين مسلم(، و)أوالد عايدون(وناحية واد زهور، وطليعة مناصرية كانت يف قبائل 

عده ذلك على القريبة من مدينة جيجل، لتفقيه الناس، فسا) سيدي الزيتوين(استقر عندها بزاوية 
) بين فرقان(بعد ذلك، أسس معهدا يف . كسب ثقة هذه القبائل، واطمئناا لدعوته، وتقبلها السري معه

  .لتلقني الصبية القرآن، وتعليم الطلبة مبادئ الفقه
انتقل بعدها إىل أعمال السالح ؛ فسلح عدة سفن مبيناء جيجل، وأرسلها لتعقب البواخر الفرنسية 

متكنت إحدى ) م06/1803(تردد على سواحل القل وجيجل للصيد والتجارة، ويف سنة اليت اعتادت ال
السفن التابعة له من االستيالء على ست سفن مرجان متتلكها الشركة الفرنسية املقيمة يف مدينة القالة؛ إذ 

ابن (م حبارا، أسرى إىل حيث يقي) 45(قتل أتباعه بعض حبارا، واقتادوا البقية الذين يبلغ عددهم 
  .5)واد زهور(بناحية ) األحرش

                                                 
1 Berbrugger, Un Chérif Kabyle, Rev.Afr., T3, 1958, p.209. 
2 Féraud, Zebouchi et Osman Bey, Rev. Afr. T6, 1862, p.120 
3 Berbrugger, Un Chérif …Op Cit, p.209. 
4 Ch.Ch. FERAUD, Oued El-Kebir et Collo, Rev. Afr., 1858-1859, p. 202 
5 BERBRUGGER, Notes Chronologiques, Op. Cit., p. 165 
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) مرسى الزيتون(سفن مسلحة إىل ) 4(وتفطنت حكومة الداي إىل خطورة األمر، فأرسلت أربع 
، لكن رجال القبائل فوتوا الفرصة على )ابن األحرش(والقبض على  ،قرب مصب واد زهور، لتهدئة القبائل

 1.ة إىل مدينة اجلزائر دون جدوىحكومة الداي، واضطر البحارة اجلزائريون إىل العود

مجع ابن األحرش حوله األتباع من خمتلف قبائل املنطقة الواقعة بني ساحل البحر ونواحي قسنطينة، 
أعلن ابن األحرش اجلهاد للقضاء على ) م20/07/1804:  10/06(املوافق ) هـ03/1219(ويف 

وأمر أتباعه مبهامجة احلاميات التركية سلطة البايلك، وتأسيس حكومة تقوم على املبادئ اإلسالمية، 
واالستيالء على مراكزها، فخضعت له مدينة القل، وهربت احلامية التركية من مدينة عنابة ملا علمت عن 

  2.عزمه على مهامجتها
يف مجع الضرائب من اجلهة الغربية لقسنطينة، ) الباي عثمان(وتوجه بعدها إىل قسنطينة، عند غياب 

القريبة من قسنطينة، خرج للتصدي هلا ) سيدي حممد الغراب(ضاحية ) ابن األحرش(وعندما بلغ جيش 
، الذي كان يتوىل أمور قسنطينة يف غياب البايل، فوقعت مناوشات بني )احلاج أمحد بن األبيض(قائد الدار 

وجيشه غلى )  ابن األبيض(أسفل املدينة، فتراجع ) قنطرة الرمال(، و)الواد املاحل(، و)املنية(اجليشني يف 
، فألقي القبض )باب الواد(املدينة متحصنني باألسوار لكن بعض رجال ابن األحرش متكنوا من دخوهلا عرب 

) كدية عايت(عليهم، ورمي بعضهم من فوق األسوار لتخويف املهامجني، واستوىل ابن األحرش على 
غل بنهب مال البايلك ومال اخلواص القريبتني من السور، لكنه جيشه وقع يف الفوضى عندما انش) باردو(و

  .من أهل املخازن التجارية اخلاصة باخليول واأللبسة، خمالفا بذلك أوامر سيادته
إىل إطالق املدافع من فوق األسوار على ) الشيخ سيدي حممد الفقون(و) ابن األبيض(وبادر 

مقاتل، إليهم، ) 300(ئة فارس، وثالمثا) 700(يف أكثر من سبعمائة ) ابن األبيض(املهامجني، وخرج 
، فازم )رحبة الغنم(أسفل ) عقبة السمار(واقتتل اجلمعان يف ). مصطفى بن عاشور(يعضده شيخ فرجيوة 

رجل، وأعادوا اهلجوم ليال على األسوار، فأطلقت عليهم النريان، ) 200(املهامجون، وقتل منهم مئتا 
د أطرافه بسبب طلق ناري من ثقب باب املدينة، وتراجعوا بعد أن أصيب ابن األحراش جبرح خطري يف أح

ابن سي (ليعاجله طبيب من جيجل اسم ) بين فرقان(ونقل ابن األحرش إىل ). حممد بن عيشوبة(أطلقه 
 3، فشفي من جروحه بسرعة)إبراهيم

يف أوالد دراج عندما وصله اخلرب، فققل راجعا، وأدرك املتراجعني عند ) الباي عصمان(كان 
رجال، ) 75(فأحلق م فرسانه هزمية كبرية إذ قتل منهم مخسة وسبعني ) واد القصب(قرب ) بوقصيبة(

وبقيت جثثهم ملقاة يف . بناء على ما أفاده به بعض أهايل اجلهة) بربروجي(وثالثة نصارى حسب تقدير 
فقد يكونون من العراء مدة شهر، ومل جيسر أحد على االقتراب منها ومواراا التراب، أما النصارى الثالث 

  4.األسرى الفرنسيني الذين وقعوا يف يد ابن األحرش وحاولوا الفرار أثناء تراجعه
                                                 

1 BERBRUGGER, Ibid., p. 165. 
2 BERBRUGGER, Un Chérif …., Op. Cit., p. 211. 
3 Ch. FERAUD, Oued El Kebir, Op. Cit., p. 202-203 
4 A. BERBBRUGGER, Un Chérif.., Op. Cit., p.213, et ; Ch. FERAUD, Oued El-Kebir, Op. Cit., 

p.202-203 
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تنظيم الدفاع عن قسنطينة، اجته إىل واد زهور ملعاقبة ابن األحرش ) الباي عصمان(وبعدما أعاد 
أما ايته إثر هذه . موبعد أن قسم جيشه، وجد أنواعا كثرية من التضليل والغدر واالنتقام، فاز. ومن معه

  1.اهلزمية فتكاد تتفق أغلب املصادر، على الرغم من اختالفها بعض الشيء يف سرد التفاصيل
الذي حضر دفن الباي، فإن بعض الناس رأوا ضياء يف املكان ) الشيخ طوبال(عن ) فريو(وأورد 

وظل املسجد  ، ! لى ضرحيهوسارعوا إىل بناء مسجد صغري ع  ! فاعتقدوا صالحه ،الذي قتل فيه البايل
  .2)م1853(قائما إىل أن دمرته اجليوش الفرنسية تاغتزية عام 

أما ). بين فرقان(من أرض ) واد الزهور(مبنطقة ) الباي عصمان(وقعت املعركة اليت قتل فيها 
أرض من ) أخناق عليهم(فوقعت مبنطقة ) فرسان القوم(املعركة اليت قضي فيها على جل احلامية التركية و

  .احلالية) العنصر(وقرية ) امليلية(بني ) أوالد عواط(
اجليش (تعرض فيها إىل مصاعب كثرية؛ إذ طارده ) ابن األحرش(املرحلة الثالثة واألخرية من حياة 

الداي مصطفى (وصمم ). رؤساء العشائر(، ونافره )شيوخ الزوايا(، وعاداه )فرسان القوم(وتتبعه ) التركي
) عبد اهللا بن إمساعيل(على القضاء عليه، فعني ) م1805- 1779= هـ 1220 -هـ 1212) (باشا

، وكلفه مبالحقة ابن )م1806- 1804=هـ1220- 1218(قائد وطن اخلشنة بايا على قسنطينة 
  3.األحرش

سكان الشمال القسنطيين بصحة أقواله وصدق دعوته من خالل ادعائه النسب ) ابن األحرش(أقنع 
به إىل الطريقة الدرقاوية، وادعى بأنه اإلمام املنتظر، وبأنه صاحب الوقت، موافقة النبوي الشريف، وانتسا

  . وعندما قرر اهلجوم على قسنطينة مل يتوان يف ادعاء أنه أذن له غيبيا بذلك. العتقادات العامة
من  وقد ورد يف إحدى الروايات أنه أوعز مرة إىل أحد أتباعه املخلصني، بأن يعد قربا بطريقة متكنه

وأقنعه بفعل ذلك، وأن يقول للناس منه بأن الوقت قد حان للقضاء على حكم البايلك،  ،خماطبة اجلموع
أي املهدي (هو صاحب الوقت ) ابن األحرش(وأن اهللا سوف ميكنهم من احلكام الذين ظلموهم، وأن 

واسطت سوف ، وهو املنقذ هلم، وب)الذي سيظهر يف آخر الزمان حسب األحاديث النبوية الصحيحة
  4.مقر احلكم التركي) اجلزائر(وحىت ) قسنطينة(و ) عنابة(ميكنهم اهللا من مدن 

خدم ابن األحرش هدفه السياسي من خالل دعوة دينية، واستطاع أن يفهم نفسية البسطاء من 
وذهب بعضهم إىل . فوظفها ووجهها خلدمة حركته حىت مل يعد يف قرم الشك يف قدرته 5سكان األرياف

  1له علم وموهبة متكنانه من حتويل التراب إىل ذهب) ابن األحرش(االعتقاد أن  حد

                                                 
1 A. BERBBRUGGER, Un Chérif.., Op. Cit., p. 212, et; Ch. FERAUD, Oued El-Kebir, Op. Cit., 

p.203-204 
2 A. BERBBRUGGER, Un Chérif.., Op. Cit., p.205 
3 A. BERBBRUGGER, Un Chérif.., Op. Cit., p. 213 
4 A. BERBBRUGGER, Ibid., p. 210 

، )بين بلعيد(، و)أوالد عطية(، و)بين فرقان: (جند) ابن األحرش(من القبائل اليت كانت تعيش يف تلك املنطقة عند ظهور   5
أوالد (، و)عليأوالد سيدي (، و)بين حبييب(، و)بين عواط(، و)بين مسلم(، و)بن مروان(، و)أوالد قاسم(و

أوالد (، و)الغرابة(، و)بين صاحل(، و)بين معزوز(، و)بين خطاب(، و)بين تليالن(، و)بين صبيح(، و)عايدون
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بأن كانت فرنسا تعيش مرحلة احلروب النابوليونية ) ابن األحرش(متيزت املرحلة اليت ظهر فيها 
يالة اهلجومية، وقد حاول اإلنكليز حماصرا والتضييق عليها، إال أن فرنسا متكنت من بناء عالقة وطيدة باإل

من نيل القروض، واحلصول على ) م1798-1792) (الداي بابا حسان(اجلزائرية حيث متكنت يف عهد 
شحنات ضخمة من احلبوب، حيث كانت املناطق اجلنوبية من فرنسا يف أشد احلاجة إليها، وهذا ما أقلق 

من عقد ) دبواتانيل(نسي اإلنكليز، وزاد من ختوفام من نتائج هذه العالقة، سيما بعدما جنخ املفوض الفر
  2.معاهدة صداقة مع حكومة الداي

-هـ1224(سنة ) الداي احلاج علي بن خليل(، بعث )الباي عصمان(بعد فترة قصرية من مقتل 
رجال ) البايلك(جاء فيها ما يربهن على تأليب ) جيجل(مبدينة ) املرابط حممد أمقران(رسالة إىل ) م1809

. احلمد هللا تعاىل مبنه وكرمه: "؛ إذ احتوت ما يأيت)حفيد ابن األحرش(على  الزوايا، وهي رمحانية غالبا،
. سدده اهللا) حممد أمقران املرابط(مقام املكرمني؛ أوالدنا كرباء جيجل، وقائدهم، واملرابطني، خصوصا 

ولنا عندكم حاجة تقضوها لنا إن كنتم منا وإلينا، وهي أن ذلك الرجل الذي هو بوادي . سالم عليكم
، الذي كان هناك سابقا يدعى أنه حفيده، وهو مستقل بالكذب والبهتان، )ابن األحرش(الزهور من جهة؛ 

فإن أمكنكم أن تتحيلوا عليه مبا ... يغر الناس بالكذب، ويغريهم بالبهتان، ويقودهم إىل الفساد والضالل
ملة، وامليزة الشاملة، وتكونون يظهر لكي تظفروا به فلكم عندنا مجيع ما تشتهونه، ولكم منا احلرمة الكا

. فاجتهدوا واحرصوا على الظفر به، فإن ظفرتن به فابعثوه إلينا نكافيكم مبا يرضيكم. عندنا يف املرتبة العلية
  3".علي باشا، أيده اهللا: كتب عن إذن العظم األرفع؛ موالنا الدوالتلي السيد. والسالم 

اهللع يف نفوس السكان حىت يقاطعوا ابن  حاول أن يبث الرعب، ويرتل) الباي عصمان(إن 
، وأن يعاقب القبائل اليت مر ا عند )أوالد عايدون(األحرش؛ فبادر بإحراق كثري من الدواوير التابعة لقبيلة 

  .4)واد زهور(ذهابه ملالقاة عدوه يف 
واصل من املنطقة، ادعى أنه حفيده، و) ابن األحرش(إن الرجل املتمرد الذي ظهر بعد انسحاب 

عليه باملرابطني ) الداي احلاج علي باشا(فاستعان . القتال يف اجلهات الشمالية والشمالية الغربية من البايلك
احلاصل : " املقيم جبيجل، حيث وجه إليه الباي رسالة جاء فيها) حممد أمقران(وشيوخ القبائل؛ كاملرابط 

ال يغرنكم ما تسمعونه منه؛ كله كذب وتان، أننا مسعنا يدور يف تلك النواحي على الضالل والفساد، ف
  .5"والسالم

                                                                                                                                                    

، )بين عمران(، و)أوالد بلعفو(، و)اجلبالة(، و)بين تيفوت(، و)بين هارون(، و)العشائر(، و)بين قايد(، و)مبارك
  .، وغريهم)أوالد حممد(، و)بين حماسنة(، و)بين حسان(و ،)بين عائشة(، و)بن أيدير(و

1 Ch. FERAUD, Oued El-Kebir, Op. Cit., p.202. 
2 Ch. FERAUD, Les Chérifs Kabyles de 1804 à 1809, Rev. Afr., T 13, 1869, p. 211. 

  .كان يدفعه اإلنكليز ضد سلطة البايلك) ابن األحرش(ويذهب بعض الكتاب الفرنسيني إىل أن 
3 Ch. FERAUD, de 1804 à 1809, Op. Cit., p. 211-212. 
4 Ch. FERAUD, Oued El-Kebir, Op. Cit., p.203. 
5 Ch. FERAUD, Les Chérifs Kabyles, Op. Cit., p.212 
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أن ضعف نفوذ البايلك باألرياف، وازداد ) العثمانيني(و) ابن األحرش(كان من نتائج القتال بني 
أما يف األرواح . انعزال املدن عن هذه األرياف، فضال عن اخلسائر الفادحة يف األرواح واألموال واألسلحة

  .جندي إال القليل) 4000(املؤلفة من أربعة آالف ) الشرق حملة(فلم ينجح من 
كل هؤالء كان يساندهم ثالثة آالف . وقليل منهم من فرق زواوة  ،وكان أغلبهم من األتراك

) دريد: (مثل ،التابعني لعشائر املخزن املتعاملة مع البايلك) فرسان القوم(فارس من ) 3500(ومخسمائة 
أما املال؛ فقد أتلفت ودائع ). ريغة سطيف(، و)أوالد عنان(و ،)الزمول(، و)عبد النور(و ،)التالغمة(و

خزينة الشرق اليت محلها الباي معه إىل أرض املعركة ومل يترك منها شيئا خبزينة قسنطينة، واقتسمتها القبائل 
  1وترك أربعة مدافع يف امليدان ،وأما السالح؛ فهو ضياع البنادق. املنتصرة

زادت يف حدة املنافسة بني اإلنكليز والفرنسيني على اكتساب مناطق ) األحرشابن (إن حتركات 
ابن (وهذا ما جعل كثريا من الناس يظنون آنذاك أن . النفوذ واحلصول على االمتيازات باإليالة اجلزائرية

عميل فرنسي، وذهب بعض الناس، املتأثرين باحلملة الفرنسية على مصر، إىل حد القول بأن ) األحرش
  .اإلمرباطور تابليون كان على رأس املتمردين

وكادت هذه اإلشاعات أن جتد صداها لدى احلكام األتراك بعدما رأوا قطعا من األسطول 
للتفاوض مع اجلزائريني على إطالق سراح األسرى ) جريوم نابليون(الفرنسي تصل إىل املنطقة، بقيادة 

  2.بحارة اجلزائريني التابعني البن األحرشالفرنسيني واإليطاليني الذين وقعوا يف أيدي ال
ألا كانت تعرب عن  3عالقة بالذاكرة الشعبية ملدة نصف قرن؛) ابن األحرش(وقد بقيت انتفاضة 

حاجة يف نفوس سكان األرياف وهي وضع حد السترتاف خريات الريف وتسخري سكانه لفائدة 
  .4االمتيازات األجنبية واالحتكارات اليهودية

خافية األسباب العميقة على اجلموع الشعبية، لكنها صارت رمزا ) ابن األحرش( ظلت حركة
، ودافعا ملقاومة احملتل الفرنسي يف اجلزائر، حتت 5ملقاومة الطغيان السياسي التركي املنحرف عن ج اخلالفة

 .6)ابن األحرش(حتت قيادة أي شخص تتوسم فيه شخصية 

                                                 
1 Ch. FERAUD, Oued El-Kebir, Op. Cit., p.203. 
2 Ch. FERAUD, Les Chérifs Kabyles, Op. Cit., pp.211-212 
3 Ch. FERAUD, Les Chérifs Kabyles, Op. Cit., p.209 

، من كل احتياطي احلبوب يف الشرق )بوشناق(و) بكري(التجار اليهود، وعلى رأسهم ) الداي مصطفى باشا(مكن  4
. وكانت خطتهم تقضي بتصدير أكرب كمية من احلبوب واملواد األولية إىل فرنسا والدول األوربية. اجلزائري

  .ا الريف بأسعار زهيدة، ويف املقابل كانت ااعة واألمراض تفتك بالسكانوكانت هذه الصادرات ينتجه
). م1826(وقائده العسكري، عام ) ابن الداي(قرب امليلية، وقتلهم ) أوالد سيدي علي(من ذلك انتفاضات قبيلة   5

 .Gaid, Chronique des Beys de Constantine, Alger, OPU, 1983, p. 65 :انظر
الذي قاد ) زغودة(سنة، والقائد ) 30(وعمره ال يتعدى ) م1849(الذي قاد املقاومة عام ) بين تيفوت(قبيلة  مثل قائد  6

، )مونتينياك(قبل أن يستشهد يف معركة ضد القائد الفرنسي الكولونيل ) م1842(عام ) احلروش(املقاومة وهاجم 
) موالي الشقفة ؛سيدي عبد(هم املدعو ومن). م1843(فيعرض رأسه يف سوق قسنطينة إلرهاب األهايل عام 

، وكانوا يعرفون لدى العامة باسم واحد هو )م1843(الذي تصدى للقنوات الفرنسية عام ) بين إيدر(مرابط قبيلة 
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  :تاللالعائالت الجزائرية المتعاونة مع االح -4- 11
تعاونت بعض العائالت اجلزائرية النافذة والغنية مع االحتالل الفرنسي، رغبة منها يف احلفاظ على 
. مراكزها، لكن السلطات الفرنسية عملت على حتطيم نفوذ هذه العائالت بعد أن حققت غرضها منها

. مبجانة) املقراين(وعائلة باجلنوب الوهراين، ) أوالد سيدي الشيخ(ومن هذه العائالت الكبرية جند عائلة 
وكان سلوك السلطات الفرنسية الثانية اليت سعت إىل حتقيق سياسة احلكم املباشر، واالستغناء عن هذه 

  :ومن أمثلة هذه احلاالت. الوسائط اليت كانت متثلها هذه األسر اجلزائرية ذات السلطة والنفوذ
). زواغة(توارثتني منذ عهد األتراك يف صاحبة نفوذ وسلطة م): أوالد بن عز الدين(عائلة  – 1

وبعد االحتالل الفرنسي تعاونت مع إدارته للحفاظ على مركزها، لكن بعد انتهاء مهمتها تعرضت لعملييت 
اإلضعاف والتحطيم بالزواغة نفسها خالل احلمالت العسكرية اليت نظمها اجليش الفرنسي على معظم 

  1.ونفاه من املنطقة) بوزيان(، حىت عزل زعيمها )م1860(و) م1858(عامي ) البابور(مناطق 
، )فرجيوة(توارثت اجلاه والسلطة منذ عهد احلكم العثماين يف ): أوالد بن عاشور(عائلة  – 2

وبعد االحتالل تعاونت مع إدارة السلطة الفرنسية للحفاظ على مركزها، بعد انتهاء املهمة املطلوبة منها 
فالحظت تأييده حركة ) بوعكاز بن عاشور(منها؛ إذ راقبت زعيمها قررت اإلدارة الفرنسية التخلص 

فتابعوا حتركاته، وعملوا على إضعافه  2)م1861(و ) م1860(عامي ) املسيلة(يف منطقة ) بوخنتاش(
وحتطيم عائلته بطريقة ديبلوماسية؛ إذ أقنعوه باالنتقال إىل مدينة قسنطينة لالستقرار ا، مع احتفاظه بلقبه 

، وذلك يف )فرجيوة(، واالحتفاظ مبداخيله املالية اليت حيصل عليها من سكان )فرجيوة(ي كقائد على اإلدار
وقسموا املنطقة اليت كانت ختضع لنفوذه وإدارته إىل قسمني، مث أخضعومها إىل ضابط ). م3/11/1861(

معت عدة أسباب اجت) م4/1864(ويف . ، يساعده عدد من األعوان اجلزائريني)كابيتان(فرنسي برتية 
  3"أا حركة عصيان دون أي سبب) تروملي(معا، ذكر ) فرجيوة(و ) زواغة(أدت إىل اندالع انتفاضة يف 
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) 200(وقتل مائتني ) جيجل(وما لبث هذا أن غاب خربه بعد فشل هجومه على ). ابن األحرش(أو ) البودايل(
) جيجل(وحاصر  ،الذي قاوم الفرنسيني) الظهرة(مبنطقة ) بومعزة(أحد رفاق ) مدموالي حم(ومنهم . من رجاله

  : انظر. رجل من القبائل ااورة، ومل يتراجع عنها إال بعد قتال مرير) 1200(حبوايل ) م3/10/1847(يوم 
- 167، ص 2، ج 1988م و ك، اجلزائر، الفترة احلديثة واملعاصرة، : سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر

201.  
1 Le Colonel N. ROBIN, Histoire du Chérif Bou-Barla, Rev. Afr., 1881, pp. 337-338. 
2 Charles FERAUD, Notes Historiques sur la Province de Constantine, Rev. Afr., 1886, N° 176, pp. 

103-107. 
3 C. TRUMELET, Notes pour servir à l’histoire de l’insurrection dans le sud de la province 

d’Alger, Rev. Afr., 1880, p. 102. 
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من الشعر ) بيتا 61يف (، بالة األفريقية، قصيدة حربية )حممد صواحل(نشر الباحث اجلزائري و
نستطيع أن جند ، )تابيت مصطفى ولد قدور بن ثابت(القوات الفرنسية امللحون قاهلا الشاعر الشعيب اند يف 

فيها صورة من حياة اند اجلزائري يف القوات االحتاللية، فضال عن جانبها العامي الذي حتاول الة 
 جاء فيها ويف. األفريقية نشره، ليصري جماال دراسيا أكادمييا فيما بعد وليساهم يف تقويض العربية الفصحى

 2رايورمتاع الت 1من الرجيما الثاين) تابيت مصطفى ولد قدور بن ثابت(قاله الكربان : كالم: "مقدمتها
الترمجان يف مدينة ) الصواحل حممد( 4؛ تلقى هذا الكالم وشرحه وترمجه الصرجان)11298( 3نومرو
  .6"م1915يف سنة  5بوردو

  
 الدولة ناس كل باريز يف التمو
 عسه علينا لاشحا املرسى بتنايف
 يرجف منه القلب يغوث بابور
 سادة يا أوقات اربعة بنا مشى
 نصوصه جات اشحال للمرسى وصلنا
 بنا صدت زاهي املاشية يف ركبنا
 النعرة جيش قريش عرب هذوا قالوا
 بالتممام أيام ثلث مث قمنا

 بنا تسرى اشحال املاشينة يف ركبنا
 شياب منه الراس يثغب بذا واى
 العظلم مثل خفق قحم ليه ازادو
 والبارود اجلود عرب حنايا واكد
 متخزم صاحيب يا الدولة كبار
 نعرة جابوا ونروش مها ملا ال حىت
 نعرة الكافر جابه الغشاش الترك
 ابطل رجل اجلل جفر ليهم نطق
 مشتك شي تعود ال يسك لك منحوا

 واالعوان وبريزيدان منست
 وممغش أيا لقيوم رسلوا راهم

 ملونا وهران يف دبيشات ارسلو 

 سافنا رانا اخلمسة وقت الغدا 

 بنا غاصبوا عاجل مكلف مشيه 

 رقبنا سات على األوقات من اخلامس 

 فينا يبايعوا ونساء رجالة 

 بنا فرحوا راهم خلطنا الزال 

 مدينة كل يف علموات نصبوا 

 موابنا تقد مااليام الرابع 

 حطونا راهم البلجيك حد يف 

 مزغنا صغار يا ربمستغ راين 

 قانة عندنا الشي ذا نتفحشوا 

 فينا يوصوا الدولة اصحاب بداو 

 الفتان القدام غري من يلغوا 

 شطنة تبغي ما وندخلوها 

 هدانا للعديان أعالمه وباع 

 ترهبما قيوم يا حمالك وجبت 

 غبينة لكم تضحى واحبابك انت 

 والقمنة باحلق البدا حيكموا 

 يديناب خرتير يا جابك ريب 

                                                 
1 2ème Régiment. 
2 Tirailleur 

  رقم: دخيل فرنسي، معناه 3
4 Sergent 
5 Bordeaux  
6 Rev. Afr., N° 60, pp. 509-520 



  509                                                      مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

 نوح ذر يا تروح وين ايل عندك ما
 مرماد يا حقاد واحنا عيطة ذا

 مرماد يا بالزياد خنلعوها
 غشام يا العام كذاك ومهتوا

 بالرجال الفصال اعطت هي إال
 النعرة ناس نقليز يف التموا األبطال
 قاسي عنده كثري جيش الروسي
 تايل من جاء األبطال جيش ليطايل

 وليطايل سربو ونقليز الروسي
 وصباح مسا الصالح يف حنشم راين
 زدمة ليهم االحباب قاصينا رانا
 لك حنكي صاحيب يا اصنت لروا شال يف

 قليل يا يسيل وكحيل باملدفع
 األسياد يا الطراد جددنا الغدا
 االسياد يا عناد شد شدينا
 االسياد يا كاملراد اصبحوا الغدا
 داالسيا يا تعاد قصة أعتاها ما

 االسياد يا عداد بال املوتى
 االسياد يا اعداد وعشرين أربعة على
 االسياد يا البعاد من جيي مدفع
 االسياد يا غراد إىل ورصاص حيرب

 االسياد يا حتياد علينا اعطوا ما
 االسياد يا واد محلة علينا محلوا
 االسياد يا اجلواد رمحة نرجو

 االسياد يا شراد بقوا كسرناهم
 االسياد يا عناد سور النصارى حىت

 االسياد يا اعداد اشحال منهم قبضنا
 االسياد يا ترعاد يرعد مدفعنا
 االسياد يا تسناد مسند اخللق
 االسياد يا حصاد وطعنها صابة

 االسياد يا أوالد عيطة غاضوين

 واهلانة اهلم يف غري دروك تبغي 

 سنة واربعني أربع هذه 

 يدينا يف وتعود البالد ندولك 

 بالفتنة لران الزاص ملكتوا 

 برلينة اهللا شاء إن ندخلوا نتمنوا 

 سفينة تفوت ما البحر يف سدوها 

 قمنة له تنعد كا مرصي خلق 

 اهلانة شي يقبلوا ما كرجالة 

 تنانعر هذوك صغري والبلجيك 

 تغيثونا حىت اهللا رجال يا 

 يسلكنا حىت ريب نطلبوا 

 علينا خاويت يا صحة أشينها ما 

 كسرونا وعصر املغرب بني ما 

 تالقينا رانا الفالج واحد على 

 غنة يف باتوا منه خرجناهم 

 علينا طاحوا راهم السبعة وقت 

 يصرى ما تشوف اليوم هذاك يف 

 حفرة يف يديروهم وكافر مسلم 

 مغفرة العيد اليوم ذاكه يف 

 واحلجرة األرض يف النار قدت حىت 

 الكثرة ماتت راهي ومنهم منا 

 باجلرة تابعينا ايام ست حسبة 

 فترة علينا اعطوا ما البلجيك بالد يف 

 خبرية احلمراء راعي وتغيثر 

 الدورة دارت راهي الملا على 

 حرية يف بقوا راهم منهم الما 

 مقربة تصيب منهم متشي ما ووين 

 يطرا ما تشوف اهللا عديان يف 

 الكورة وقوة الرصاص ضرب من 

 خضرة يا واغمار مرسى خالها 

 قعرة يف القفار يف قعدوا ماتوا 
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 االسياد يا تشهاد مال غري ماتوا
 االسياد يا نشاد راين عليهم
 االسياد يا راد ناعلي اهللا حكم
 االسياد يا بالد كل من خلق
 االسياد يا بغداد موىل حنشم
 بغداد يا االبعاد يب هم ايل جبت
 بغداد يا سعاد عندك الشيء هذا
 بغداد يا حممد جدك جباه
 بغداد يا وعباد السياح جباه

 االسياد يا االنشاد ناظم مصطفى
 االسياد يا جترأه جمرد املكتوب

 

 وطيورة عقبان للهوايش قعدوا 

 حجرة كانك ولو منهم تبكي 

 عشرة الرابع قرن هو هذا 

 وصحراء غرب لتونس وهران من 

 احلمراء النار من اصحابه سالك 

 خبرية جلول احلمراء راعي يا 

 اجلمرة كلكرة حسدي يف حرقين 

 البقرة وسورة احلمد جباه 

 الفقراء ومجع الطلبة جباه 

 حضرة يا غريب راه ثابت بن ولد 

 احلجرة صم يف كان ولو يلحق 

 
  

  

 :صفوة العسكريين -6- 11

  .ال بد من التمهيد هلذا املوضوع التطبيقي مبجال نظري يف مسألة النخبة
لوصف السلع ذات النوعية املمتازة، وما لبث ) م17ق (يف  (Elite)) صفوة(كلمة استخدمت 

هذا االستخدام أن اتسع لإلشارة إىل اجلماعات االجتماعية العليا كبعض الوحدات العسكرية أو املراتب 
) صفوة(فإن أقدم استخدام معروف يف اللغة اإلجنليزية لكلمة ) أكسفورد(وطبقا ملعجم . العليا من النبالة

، حينما كانت تنطبق بالفعل على اجلماعات االجتماعية، بيد أن املصطلح مل يستخدم )م1823(كان سنة 
يف ) م1930(وبعد ) م19ق(استخداما واسعا يف الكتابات االجتماعية األوربية بوجه عام إال يف أواخر 
نظريات السوسيولوجية للصفوة، بريطانيا وأمريكا بوجه خاص، حينما انتشر املصطلح وساد استخدامه يف ال

  ).باريتو(وعلى األخص تلك اليت تضمنتها كتابات 
لإلشارة ) م19ق(ألول مرة يف روسيا خالل  (Intelligentsia)) األنتلجنتسيا(واستخدم مصطلح 

اتسع مدلوله، بعد ذلك، حينما و .إىل الذين تلقوا تعليما جامعيا يؤهلهم لالشتغال باملهن الفنية العليا
  1.تخدمه عدد من الكتاب لكي يشمل كل أولئك الذين ينخرطون يف مهن غري يدويةاس

 (PLATO)) أفالطون(هو الفيلسوف اليوناين، تلميذ سقراط، " نظرية النخبة"أول من طرق باب و
؛ حيث دعا إىل تسليم زمام السلطة السياسية لنخبة حاكمة "اجلمهورية"يف كتابه ) ق م347- 427(

العمل العبودي : وتصور تعاليم أفالطون عن اتمع دولة ارستقراطية مثالية قاعدا .مؤلفة من حكماء

                                                 
م، 1972، 2اهرة، دار املعارف، طحممد عودة وزمالؤه، الق. د: نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع، ترمجة 1

  .179ص
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، ويأيت بعد )احلرس(، وحيرسها اجلنود أو )احلكماء/ الفالسفة(، والدولة اليت حيكمها )حماورة القوانني(
  . فات، إىل املثاليةوكما نالحظ؛ جترنا نظرية النخبة، بصفة من الص. 1)احلرفيون(هؤالء املواطنون األحرار 

بتطوير نظرية النخبة ) موسكا(و) باريتو(و) MICHELS() ميشلز(أما يف األزمنة احلديثة فقد قام 
إن الكتاب األوائل يف هذا املوضوع، من أمثال . السياسية من خالل دراسة جتلياا على صعيد احلكم

حكامة؛ ولذلك مييزون بني ) ليجارشيهأو(؛ نظروا إىل الصفوة كجماعة 2)ميتشلز(و) موسكا(و) باريتو(
ويف خنبة الة األفريقية . احلكام واحملكومني، أو بني األقلية ذات السلطة والقوة وبني األغلبية الفاقدة هلما

  . الصنفان
  ؟(Elite/Elites)) النخب: أي(باملفرد هكذا أم باجلمع ) النخبة(هل يقتضي أن نكتب لفظ 

. ء االجتماع القالئل الذين أشاروا إىل استحالة االختيار يف هذا الصددأحد علما) باريتو(لقد كان 
وهو يستعيد هنا التناقض ). خنب عديدة غري قائدة(و ) خنبة واحدة قائدة(ويف رأيه أنه توجد يف آن واحد 

  .3بني الطبقة احلاكمة والطبقة احملكومة) امليكيافيلي(
ويف هذه احلالة، تكفي الوالدة لتحدد ما إذا . ئة قائدةومن املؤكد أنه توجد جمتمعات يمن عليها ف

وإن عملية اختيار النخبة أو النخب تتنوع من جمتمع إىل آخر، ومن . كان فرد معين ينتمي إىل النخبة أم ال
  .ظرف إىل آخر

: هي مجاعة املربزين املتفوقني يف اتمع، فإن هذه اجلماعة على أمناط (Elite)وإذا كانت الصفوة 
. الصفوة السياسية، الصفوة العسكرية، والصفوة املثقفة، والصفوة الدينية، والصفوة الفنية، والصفوة املهنية

  .وكلها ذات تأثري هام يف تشكيل القيم وحتديد أقسام اتمع
وجند تعريفا واسعا للصفوة ال يرتبط بالضرورة بفكرة الضبط والسيطرة السياسية، بل يشري إىل أي 

األفراد معروفة اجتماعيا، ذات خصائص بقيمة حمددة؛ كاملقدرة العقلية، أو الوضع اإلداري مجاعة من 
وطبقا . املرتفع، أو القوة العسكرية، أو القوة األخالقية، اليت تؤدي إىل درجة عالية من اهليبة والنفوذ الواسع

ن أن يكون لذلك أثر هلذا التعريف فقد تتماسك الصفوة كجماعة، وقد تكون موضع تقليد العامة دو
واضح يف توضيح السلوك بطريقة سياسية مباشرة على النحو الذي أشار إليه التعريف الضيق للصفوة باملعىن 

  . األوليغارشي
ميكنها أن تواجه بعض العناء واالمشئزاز يف ) سياسة التهدئة االحتاللية(إن خنبة عسكرية منخرطة يف 

  .دشنها املسئولون السياسيوناليت ي) سياسة إاء االحتالل(قبول 

                                                 
  .40، ص)1981( 4م روزنتال وآخرون، املوسوعة الفلسفية، بريوت، دار الطليعة، ترمجة مسري كرم، ط 1

2 Robert MICHELS, Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchic Tendencies of 
Modern Democracy, Glencoe, The Free Press, 1949, Eng. Trans. of: Zür Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie, 2nd ed., Leipzig, 1925, p. 19, 41, 417. 

أكرم مؤمن، القاهرة، : ، كتاب األمري، ترمجة)م14691527( (Niccolo di Bernardo Machiavelli)مكيافيللي  3
  102- 92، 22، ص2004مكتبة ابن سينا، 
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وإذا عدنا إىل الة األفريقية، فهذه صفوة عسكرية؛ رتبتهم وفق رتبهم العسكرية، ويف كل رتبة 
بدأت تسلسلها برؤساء الة، مث عرجت على مراسليها، فاملتعاونني معها، وختمت هذا الصنف من الصفوة 

ستثنيت من ذلك مؤسسي الة وكبار كتاا نوعا وا. باألعالم الذين عرفت م الة يف مقال خاص
  ).فريو(و) بربروغر(وكما، ومها اثنان 

حصرنا قائمة جدول هذه الصفوة هنا يف كتاب الة األفريقية ألم صفوة حملة األقالم وقد 
ل على علو شأم ، لكننا يف التحليل أضفنا إليهم أمساء الذين عرفت م الة، مما يد1الفرنسيني يف اجلزائر
  .وهنا نورد جردا شامال عنهم، يتبعه عرض التفصيل. يف اتمع االستيطاين

  يوضح النخبة العسكرية الفرنسية املثقفة): 7-9(اجلدول رقم 
  

N.S. املقاالت  اسم الباحث  لقبه العائلي  

  
  األبواب

  %  ت
1 BERBRUGGER, Adrien 136 3,72 % 12 
2 FERAUD, Louis 100 2,73 % 10 
3 RINN, Louis 67 1,83 %  4 
27 MASQUERAY, E. 14 3 
39 PIESSE, L. 9 2 
40 AUCAPITAINE, H. 8 4 
115  LAPASSET  3 1 
209  APFFEL  1 1 
214 AZAN, P. 1 1 
290 HANOTEAU, M. 1 1 
358 RANDON  1 1 

 
   Adrien BERBRUGGER(2(أدريان بربروجي  .6-1- 11

  . حبثا فيها) 136(يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكتابته ) 1(جاء ترتيبه األول 
  ، وخاصة الرومانية منها، 3غلبت عليه الكتابة يف جمال اآلثار. مؤسس الة األفريقية

                                                 
1 A propos des historiens et archéologues français en Algérie des années 50, voir «Tableaux de 

maîtres» donnés par P. Salama  dans Frontières et limites géographiques de l'Afrique du 
Nord antique. Hommage à Pierre Salama, C. Lepelley et X. Dupuis, éd. Pub. de la Sorbonne, 
1999, p. 295-310. Nul ne ratera de remarquer dans cette publication académique la 
surbrillance d’une phrase que je trouve cynique “Honni soit qui mal y pense!” 

2 BERBRUGGER A. (1856-1869): Fut le premier président et était bibliothécaire, fouriériste, 
conférencier, journaliste, archéologue, arabisant, historien, et  explorateur et lieutenant-
colonel de la milice d'Alger.  

3 Adrien BERBRUGGER, Généralités archéologiques, Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.241-245. 
Pomaria et Rubrae, etc, Rev. Afr., 1862, T6,n°35, pp.364-369. Note sur le tombeau et la 
chambre sépulcrale: Découverts les 16 et 22 Juin 1863 sur l'emplacement du nouveau lycée, 
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  ، 1والتاريخ الروماين أيضا
  . 3، والكتابة األنثروبولوجية الشبيهة بالتاريخ2واملتاحف

  . 4من خالل اآلثار والتاريخ وكتب عن التاريخ السياسي والعسكري
  ، 5عن اجلزائر خصص جزء من أحباثه؛ للجزائر العاصمة

  ، 6وأخرى ملنطقة القبائل
  ،7وأخرى لسطيف

  ، 1وأخرى لقسنطينة وعمالتها وآثارها

                                                                                                                                                    
Rev. Afr., 1863, T7, n°39, pp.193-204. De l'hallucination Epigraphique, Rev. Afr., 1864, T8, 
n°45, pp.227-235. Adrien BERBRUGGER, Civitas Nattabutum, Rev. Afr., 1866, T10, n°55, 
pp.60-70. TANARAMUSA Castra, Rev. Afr., 1866, T10, n°59, pp.353-370. Cimetière sur 
cimetière, Rev. Afr., 1869, T13, n°73, pp.47-51. Adrien BERBRUGGER, Gdas?: Lettre 
adressée à M. Cherbonneau, secrétaire de la Société Historique Algérienne, Rev. Afr., 1864, 
T8, n°47, pp.372-375. Les inscriptions libyques, Rev. Afr., 1868, T12, n°69, pp.161-174. 

1 Adrien BERBRUGGER, L'Afrique septentrionale après le partage du monde romain en Empire 
d'Orient et Empire d'Occident, Rev. Afr., 1856, T1, n°2, p.81-88. Les Romains dans le Sud 
de l'Algérie: I-Hauts plateaux et Sahara du centre de l'Algérie, Rev. Afr., 1858, T2, n°10, 
p.276-284. Une brique romaine, Rev. Afr., 1859, T3, n°14, pp.102-106. Domination romaine 
dans le Sud de l'Afrique septentrionale: Tripolitaine, Rev. Afr., 1859, T3, n°17, pp.379-390. 
Un tiers d'inscription romaine, Rev. Afr., 1864, T8, n°44, pp.145-151. Notice sur les ruines 
romaines de l'Oued Chaïr, Rev. Afr., 1865, T9, n°51, pp.174-179. Adrien BERBRUGGER, 
Sarcophage romain récemment découvert dans le jardin Marengo, Rev. Afr., 1868, T12, 
n°68, pp.134-138. 

2 Adrien BERBRUGGER, Livret de la Bibliothèque et du Musée d'Alger: introduction, Rev. Afr., 
1860, T4, n°20, pp.105-109. Livret de la Bibliothèque et du Musée d'Alger: 1ère partie, 
Musée :Section 1ère, Antiques, Province d'Oran: vieil Arzeu (Portus Magnus), 2ème 
Province d'Alger: Ténès. 1860, T4, n°20, pp.110-118. Suite: Rev. Afr., 1860, T4, n°21, 
pp.220-228. Suite: Rev. Afr., 1860, T4, n°23, pp.358-364. Suite: Rev. Afr., 1860, T4, n°24, 
pp.459-466. Communication de M. Joseph Roger, Conservateur du Musée archéologique de 
Philippeville, Rev. Afr., 1865, T9, n°53, pp.361-365.  

3 Adrien BERBRUGGER, Comment les uns écrivent l'histoire de l'Afrique et comment d'autres la 
lisent, Rev. Afr., 1868, T12, n°68, pp.81-89. 

4 Adrien BERBRUGGER, La colonie de Rusgunia (Matifou), Rev. Afr., 1860, T4, n°19, pp.36-41. 
Les casernes de Janissaires à Alger, Rev. Afr., 1859, T3, n°14, pp.132-138. Epigraphie 
numidique, Rev. Afr., 1864, T8, n°44, pp.118-232. Suite: Rev. Afr., 1864, T8, n°45, pp.188-
197. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°52, pp.268-279.  

5 Adrien BERBRUGGER, Bartas: le plus ancien nom d'Alger, Rev. Afr., 1869, T13, n°23, pp.52-
59. Les édifices religieux de l'ancien Alger, Rev. Afr., 1867, T11, n°61, pp.49-54. Suite: 
Rev. Afr., 1867, T11, n°65, pp.383-398. Archéologie des environs d'icosium (Alger), Rev. 
Afr., 1861, T5, n°26, pp.131-143. Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°30, pp.435-446. Suite: Rev. 
Afr., 1861, T5, n°29, pp.350-363. La mort du fondateur de la Régence d'Alger, Rev. Afr., 
1860, T4, n°19, pp.25-33. La Régence d'Alger sous le Consulat et l'Empire, Rev. Afr., 1871, 
T15, n°88, pp.241-260. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°89, pp.321-334. Suite: Rev. Afr., 
1871, T15, n°90, pp.401-414. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°91, pp.1-19. Suite: Rev. Afr., 
1875, T19, n°109, pp.16-31. Suite: Rev. Afr., 1875, T19, n°110, pp.115-147. 

6 Adrien BERBRUGGER, Burgus Centenarius: ou une redoute romaine en Kabilie, Rev. Afr., 
1861, T5, n°27, pp.184-187. Envoi d'antiquités de la Kabilie au Musée Central, Rev. Afr., 
1862, T6, n°31, pp.62-67.  

7 Adrien BERBRUGGER, Entre Sétif et Constantine, Rev. Afr., 1861, T5, n°27, pp.191-194. La 
Colonie nervienne Auguste, martiale des Vétérans de Sétif, Rev. Afr., 1864, T8, n°43, pp.45-
53.  
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   ،3، وأخرى جليجل2وأخرى لعنابة
  ، 4وأخرى للمرسى الكبري بوهران

  ، 5وأخرى ألرزيو القدمي
، وأخرى 9، وأخرى لعني تيموشنت8، وأخرى ملغنية7لشلف، وأخرى ل6وأخرى لتلمسان

  ، 12، وأخرى لدلس11، وأخرى لتنس10ملليانة
  ، 13وأخرى لشرشال

  ، 15، وأخرى ملا يسمى بقرب الرومية14وأخرى خلرائب ضواحي سور الغزالن

                                                                                                                                                    
1Adrien BERBRUGGER, Province de Constantine: Thagaste (Souk-Ahras), Rev. Afr., 1856, T1, 

n°2, p.141-142. Epoque de l'Etablissement des Turcs à Constantine, Rev. Afr., 1857, T1, 
n°5, p.399-402. Recueil de notices et mémoires de la province de Constantine, Rev. Afr., 
1867, T11, n°65, pp.372-382. Archéologie de la Province de Constantine: Batna, El-Kantara, 
Constantine, Stora et Gigeli, Rev. Afr., 1867, T11, n°66, pp.468-484. Province de 
Constantine: archéologie: Cercle de Tebessa, Rev. Afr., 1868, T12, n°67,pp.61-68. 

2 Adrien BERBRUGGER, Hippone, Rev. Afr., 1866, T10, n°56, pp.102-110.  
3 Adrien BERBRUGGER, Igilgili: Choba et Muslubio, Rev. Afr., 1867, T11, n°64, pp.310-320.   
4 Adrien BERBRUGGER, Mers-El-Kebir et Oran: de 1509 à 1608, d'après Diego Suarez 

Montanes, Rev. Afr., 1867, T11, n°61, pp.72-81. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°56, pp.11-
128. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°57, pp.197-207. Mers-El-Kebir, Rev. Afr., 1865, T9, 
n°52, pp.251-267. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°53, pp.337-355. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, 
n°54, pp.410-429.  

5 Adrien BERBRUGGER, Ruines du Viei l Arzeu, Rev. Afr., 1858, T2, n°9, p.177-184. Suite: Rev. 
Afr., 1858, T2, n°10, p.257-266. Ruines du Vieil Arzeu, Rev. Afr., 1858, T2, n°11, pp.365-
367.  

6 Adrien BERBRUGGER, Epigraphie de Tlemcen, Rev. Afr., 1857, T2, n°7, p.62-72.  
7 Adrien BERBRUGGER, Les ruines de l'Oppidium Novum: A Duperre la Khadra du Docteur 

SHAW: vallée de Chelif, Rev. Afr., 1859, T3, n°14, pp.95-101.  
8 Adrien BERBRUGGER, Lella Mar'nia, Rev. Afr., 1857,T2, n°7, p.1-3. Epigraphie de Lella 

Mar'nia, Rev. Afr., 1859, T3, n°15, pp.173-184.  
9 Adrien BERBRUGGER, Aïn Temouchent (Temici), Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.246-250.  
10 Adrien BERBRUGGER, Miliana, Rev. Afr., 1864, T8, n°48, pp.421-434. Suite: Rev. Afr., 1865, 

T9, n°49, pp.44-56. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°50, pp.109-121. Adrien BERBRUGGER, 
Ruines du marabout de Sidi Abd-El-Kader: sous Miliana (Affreville), Rev. Afr., 1864, T8, 
n°48, pp.454-464.  

11 Adrien BERBRUGGER, Antiquités du Cercle de Ténès, Rev. Afr., 1857, T1, n°6, p.428-440. 
Suite: Rev. Afr., 1857, T2, n°8, p.91-104. Suite: Rev. Afr., 1858, T2, n°9, p.185-194. Suite: 
Rev. Afr., 1858, T2, n°10, p.267-275.  

12 Adrien BERBRUGGER, Sarcophage romain de Dellis, Rev. Afr., 1858, T2, n°10, pp.309-317.  
13 Adrien BERBRUGGER, Colonnes milliaires des environs de Cherchel, Rev. Afr., 1860, T4, 

n°19, pp.18-24.  
14 Adrien BERBRUGGER, Epigraphie d'Auzia (Aumale), Rev. Afr., 1868, T12, n°67, pp.33-46. 

Suite: Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, pp.36-41. Inscriptions d'Auzia, Rev. Afr.,  1863, T7, 
n°41, pp.358-362. Suite: inscriptions relatives au culte, Rev. Afr., 1865, T9, n°52, pp.307-
316. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°53, pp.356-360. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°56, pp.129-
136.  

15 BERBRUGGER, Explorations du tombeau de la Chrétienne, Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.31-38. 
Tombeau de la Chrétienne, Rev. Afr., 1866, T10, n°57, p.161. Exploration du tombeau de la 
Chrétienne: résultats obtenus, Rev. Afr., 1866, T10, n°57, pp.208-220. Le tombeau de la 
Chrétienne: d'après Shaw et Bruce, Rev. Afr., 1866, T10, n°60, pp.441-450. Tombeau de la 
Chrétienne, Rev. Afr., 1867, T11, n°61, pp.5-48. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°62, pp.97-
112. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°63, pp.177-206. 
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  ،1وأخرى للصحراء
  .2وأخرى آلثار أندلسيي اجلزائر وموارِكَتها

  ،3اتويف اإلسالم كتب عن؛ تعدد الزوج
  ،4ويف املسألة اليهودية كتب عن؛ قضية بكري
  ويف املعتقدات الشعبية واألساطري كتب عن؛ 

  ،7، والفأل6، واجلن5هاروت وماروت
  ويف العادات والتقاليد كتب عن؛ 

  ،8كرم الضيافة عند العرب
  ويف التاريخ السياسي كتب عن؛ 

، ورغبة 10)ا سيليين، وبطليموس اجلزائرييوبا الثاين، وكليوباتر(، وعن حكم 9املرحلة املوريتانية
، وقناصلة اجلزائر عند اجلملة 12م18، وعن قنصل يف جزائر القرن 11اجلزائريني يف أن حيكمهم ملك فرنسي

  ،14، واملفاوضات بني حسن آغا وحاكم وهران الكونت األوريب13االحتاللية
  ويف التاريخ العسكري كتب عن؛ 

، 16املتعلق جبيش األمري عبد القادر" وشاح الكتائب" ، وعرف بكتاب15محلة عسكرية رومانية
، وعن أسري نصراين يف 2وعن عبودية األسرى املسلمني يف فرنسا ،1ومحلة الكونت أوريي عل اجلزائر

  ،6، وفداء أسرى النصارى من الدول الرببرية5، وثورة ابن صخري4، وغزوة وهران3اجلزائر

                                                 
1 Adrien BERBRUGGER, Observations archéologiques sur les Oasis méridionales du Sahara 

algérien, Rev. Afr., 1858, T2, n°10, pp.295-300.  
2 Adrien BERBRUGGER, Manuscrits espagnols en caractères arabes, Rev. Afr., 1860, T4, n°22, 

pp.297-303. 
3 Adrien BERBRUGGER, La Polygamie musulmane, ses causes fatales et le moyen de la détruire, 

Rev. Afr., 1859, T3, n°16, pp.254-258.  
4 Adrien BERBRUGGER, L'Affaire Bakri: document inédit communiqué par Louis FERAUD, 

Rev. Afr., 1869, T13, n°73, pp.60-63. 
5 Adrien BERBRUGGER, Harout et Marout, Rev. Afr., 1862, T6, n°34, pp.305-310.  
6 Adrien BERBRUGGER, Le Génie du mont Dira, Rev. Afr., 1862, T6, n°32, pp.142-146. 
7 Adrien BERBRUGGER, Le Fal, Rev. Afr., 1862, T6, n°34, pp.298-301. 
8 Adrien BERBRUGGER, De l'hospitalité chez les Arabes, Rev. Afr., 1869, T13, n°74, pp.145-

150. 
9 Adrien BERBRUGGER, L'Ere mauritanienne, Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.20-25. 
10 Adrien BERBRUGGER, Dernière dynastie mauritanienne: Juba II, Cléopatre Séléné, Ptolémée: 

médailles, Rev. Afr., 1861, T5,n°26, pp.81-92.  Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°28, pp.276-285. 
Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°29, pp.364-375.  

11 Adrien BERBRUGGER, Les Algériens demandent un Roi français en 1572, Rev. Afr., 1860, T5, 
n°25, pp.1-13.  

12 Adrien BERBRUGGER, Un Consul à Alger au XVIIIè siècle: Bruce, Rev. Afr., 1862, T6, n°35, 
pp.332-348.  

13 Adrien BERBRUGGER, Les Consuls d'Alger pendant la conquête de 1830, Rev. Afr., 1865, T9, 
n°49, pp.57-60.  

14  Adrien BERBRUGGER, Négociations entre Hassan Aga et le comte d'Alcaudète, Gouverneur 
d'Oran, Rev. Afr., 1865, T9, n°53, pp.379-385.  

15 Adrien BERBRUGGER, Une expédition romaine inédite, Rev. Afr., 1860, T4, n°24, pp.434-438.  
16  Adrien BERBRUGGER, Ouichah El-Kataib, Rev. Afr., 1864, T8, n°44, pp.98-103.  
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  ويف التاريخ الديين كتب عن؛ 
، واحلالة الدينية والسياسية عند الثورة الرببرية اليت حدثت يف اية 7)مانوس دراكونيس( معبود امسه

  ،8القرن الثالث امليالدي
، ومحام 9ويف التاريخ الطيب والشؤون الصحية كتب عن؛ ميثاق املستشفيات النصرانية يف اجلزائر

  ، 10ريغة
، ومقارنة يف صناعة 11)ماتيفو(ب ويف تاريخ املباين والعمران كتب عن؛ تاريخ قصر يف خرائ

  ،14، وحصن شرشال13، وغرفة أوالد سالمة12القوالب مبدينة بومباي القدمية ويف اجلزائر
  ،16، وأوزون حسن الذي غزا وهران15ويف تاريخ العثمانيني كتب عن؛ احلاج باشا
  ،17ويف اجلغرافيا كتب عن؛ احلدود اجلزائرية

  .19، وأدب موليري18تويف اللغة كتب يف؛ شيء من عامل املصطلحا
  ،20)سيدي علي بن يوب(ويف خنب اجلزائر وعلمائها وأعياا كتب عن؛ 
  ،1، وشريف قبائلي21ويف أنساب اجلزائريني كتب عن؛ قبيلة عريب

                                                                                                                                                    
1  Adrien BERBRUGGER, Expédition du Comte O'Reilly contre Alger en 1775, Rev. Afr., 1864, 

T8, n°45, pp.172-187. Suite: Rev. Afr., 1864, T8, n°48, pp.408-420. Suite: Rev. Afr., 1865, 
T9, n°50, pp.94-108. Suite: partie légendaire, Rev. Afr., 1865, T9, n°52, pp.303-306.  

2 Adrien BERBRUGGER, De l'esclavage musulman en France, Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.38-41.  
3  Adrien BERBRUGGER, Captif et patronne à Alger en 1640, Rev. Afr., 1864, T8, n°46, pp.302-

315.  
4  Adrien BERBRUGGER, Conquête d'Oran, Rev. Afr., 1866, T10, n°55, pp.43-50.  
5 Adrien BERBRUGGER, Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri, Rev. Afr., 1866, T10, n°59, 

pp.337-352.  
6 Adrien BERBRUGGER, Voies et moyens du rachat des captif Chrétiens: dans les Etats 

barbaresques, Rev. Afr., 1867, T11, n°64, pp.325-332.  
7 Adrien BERBRUGGER, Le Dieu Manus Draconis, Rev. Afr., 1865, T9, n°51, pp.207-211.  
8 Adrien BERBRUGGER, Situation religieuse et politique de la Mauritanie lors de la grande 

révolte berbère, à la fin du troisième siècle, Rev. Afr., 1865, T9, n°51, pp.193-201. Suite: 
Rev. Afr., 1865, T9, n°53, pp.374-378.  

9 Adrien BERBRUGGER, Charte des hôpitaux Chrétiens d'Alger: en 1694, Rev. Afr., 1864, T8, 
n°44, pp.233-244.  

10 Adrien BERBRUGGER, Hammam Righa (Rir'a): Aquae Calidae, Rev. Afr., 1864, T8, n°47, 
pp.347-353.  

11 Adrien BERBRUGGER, Histoire d'un chapiteau de Rusgunia, Rev. Afr., 1864, T8, n°47, pp.375-
377. 

12 Adrien BERBRUGGER, Autoplastie ou le moulage naturel, à Alger et à Pompeï, Rev. Afr., 
1864, T8, n°47, pp.383-386.  

13 Adrien BERBRUGGER, R'Orfa des Oulad SELAMA, Rev. Afr., 1857, T2, n°8, p.105-110.  
14 Adrien BERBRUGGER, Le Fort de Cherchell, Rev. Afr., 1865, T9, n°51, pp.202-206.  
15 Adrien BERBRUGGER, El Hadj Pacha, Rev. Afr., 1864, T8, n°46, pp.290-301.  
16 Adrien BERBRUGGER, Epitaphe d'Ouzoun Hassan: le Conquérant d'Oran, Rev. Afr., 1865, T9, 

n°50,pp.122-126.  
17 Adrien BERBRUGGER, Des frontières de l'Algérie, Rev. Afr., 1860, T4, n°24, pp.401-417.  
18 Adrien BERBRUGGER, De la Terminologie Epigraphique, Rev. Afr., 1861, T5, n°30, pp.424-

430.  
19 Adrien BERBRUGGER, Un collaborateur inconnu de Molière, Rev. Afr., 1868, T12, n°72, 

pp.421-425. 
20 Adrien BERBRUGGER, Sidi Ali Ben YOUB, Rev. Afr., 1857, T2, n°8, p.86-90.  
21  Adrien BERBRUGGER, Les Arib, Rev. Afr., 1864, T8, n°47, pp. 378-382.  
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  ويف الرحلة والرحالة واملغامرين كتب عن؛ 
  ، 3)ليون األفريقي(، و2)فواتري األفريقي(رحلة 

  ،4)هللا الترمجانعبد ا(وعن القسيس الصقلي الذي أسلم 
  ،5ويف التغذية كتب عن؛ نوع من القمح القدمي

  ،6ويف التشريع والقضاء كتب عن؛ لغز متعلق حبادثة جلد
  . 8)مونرو(، ومنها ما كان مع زميله 7)جورجوس(ومن هذه البحوث ما كان مشتركا مع زميله 

  . أيضا 11، ورمبا ليبيا10، وتونس9ومس اهتمامه؛ املغرب
حامية اجلزائر ) ميليشيا(يف ) Lieutenant-Colonel de la Milice d'Alger) (نائب عقيد(إنه 

) BERBRUGGER( ) بربروجيه=بربروجي=بريبروجر=بربروجر=بريبروغر(= )بربروغر(ولد . العاصمة
، )شارت(ودرس يف معهد شارملان، مث انتقل منها إىل مدرسة ) م11/05/1801(يف باريس يوم 

) 1832(كلفته احلكومة اإلجنليزية عام ) Paléographie) (يا ما قبل التاريخجغراف(وختصص يف دراسة 
  .م1834م، ويف منتصف العام  15جبمع القطع األصلية اخلاصة باحتالل فرنسا يف القرن 

، إىل إفريقيا ضمن جيش يقوده 1835كموظف مدين يف ) اجلنرال السفاح(جاء به كلوزيل 
خاصا له، ورافقه أثناء جتواله، مث عهد إليه باملكتبة واملتحف فكتب  املاريشال نفسه، حيث عمل سكرتريا

  .عن اآلثار وقام برحالت سرية وعلنية محلته إىل خمتلف مناطق اجلزائر وتونس
إىل قسنطينة، ومتكن من احلصول على خمطوطات عربية كثرية  (VALÉE)) فايل(ورافق املاريشال 

  . املخطوطات نواة ملكتبة اجلزائرأثناء بعثاثة العسكرية، وقد صارت هذه 

                                                                                                                                                    
1 Adrien BERBRUGGER, Un Chérif Kabile en 1804, Rev. Afr., 1859, T3, n°15, pp.209-214.  
2 Adrien BERBRUGGER, Voiture l'Africain, Rev. Afr., 1862, T6, n°34, pp.302-304.  
3 Adrien BERBRUGGER, Jean-Léon l'Africain, Rev. Afr., 1858, T2, n°11, pp.353-364. 
4 Adrien BERBRUGGER, Abd Allah Teurdjman: renégat de Tunis en1388, Rev. Afr., 1861, T5, 

n°28, pp.261-275.  
5 Adrien BERBRUGGER, Blé antique de Novi, Rev. Afr., 1857, T1, n°3, p.181.  
6 Adrien BERBRUGGER, Une énigme Lapidaire, Rev. Afr., 1862, T6, n°32, pp.81-92.  
7 A. BERBRUGGER et GORGUOS, El-Hadj- Moussa ou l'Homme à l'âne et l'Emir Abd-el-Kader, 

en 1835, Rev. Afr., 1856, T1, n°1, p.41-49. 
8 A. BERBRUGGER et MONNEREAU, Topographie ou description d'Alger, de ses habitants et de 

leurs mœurs, Rev. Afr., 1870, T14, n°82, pp.366-375. Topographie et histoire générale 
d'Alger, Rev. Afr., 1870, T14, n°83, pp.414-433. 

9 Adrien BERBRUGGER, Une lettre inédite d'un Empereur au Maroc, Rev. Afr., 1866, T10, n°60, 
pp.451-472. La canne à sucre et les Chérifs au Maroc au XVIè siècle, Rev. Afr., 1862, T6, 
n°32, pp.116-119. Occupation anglaise de Tanger: de1662 à 1683, Rev. Afr., 1861, T5, n°29, 
pp.337-349. Ceuta, Rev. Afr., 1869, T13, n°75, pp.206-210. Siège de Melilla par les 
marocains à la fin du XVIIè siècle et commencement du suivant, Rev. Afr., 1865, T9, n°53, 
pp.366-370. 

10 Adrien BERBRUGGER, Itinéraires archéologiques en Tunisie, Rev. Afr., 1857, T1, n°4, p.266-
280. Suite: Rev. Afr., 1857, T1, n°5, p.370-392. Suite: De Tunis à Nefta, Rev. Afr., 1857, 
T2, n°7, p.14-27. Suite: Rev. Afr., 1858, T2, n°9, p.195-214.Suite: IIème et dernière partie, 
Rev. Afr., 1859, T3, n°13, pp.9-22. Missua Civitas (Sidi Daoud en-Nebi): Tunisie, Rev. Afr., 
1862, T6, n°33, pp.214-217. §? Rapidi (Sour Djouab), Rev. Afr., 1860, T4, n°19, pp.47-59. 
Suite et fin, Rev. Afr., 1860, T4, n°20, pp.94-104. §? 

11 Adrien BERBRUGGER, Bolide de Tadjera: 9 Juin, Rev. Afr., 1867.T11, n°64, pp.321-324. 
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اجلمعية "كان خطيبا مصقعا، وجمادال مقنعا، مجع حوله ثلة من أهل العلم الباحثني وأسس 
" جملدا من الة األفريقية) 12(اليت أصدرت اثين عشر  (La Société Historique Algérienne)" التارخيية

ود الفضل يف معظمها إليه، وكانت تعليقاته وإضافاته اليت حوت وثائق نفيسة، وخرائط، ورسوما أثرية يع
وهو رئيس اجلمعية التارخيية . متس كتابات كل مؤلف أو باحث كتب يف الة، مع تسليمهم مجيعا بذلك

  .1"ورئيس الة األفريقية) S.H.A(اجلزائرية 
م فكان يكتب 1857عام "الة اإلفريقية"هو املؤسس الفعلي والعملي حلولية ) بريبروجر(كان 

م 1875وإستمر يف ذلك إىل غاية . معظم ما يأيت فيها يف األعداد األوىل، مع احملافظة على الرصانة العلمية
 .2م1869ألنه تويف عام 

قام جبولة . 4م1851–1850وزار اجلنوب اجلزائري يف عامي . 3كان يعرف قليال من العربية
وذكر أنه عربها من غرا إىل شرقها ومن . م19/8/1850 أشهر امتدت ابتداء من 3أثرية يف تونس ملدة 

  . 5مشاهلا إىل جنوا حبثا عن املواقع األثرية البارزة
، )L’Algérie historique, pittoresque et monumentale( "اجلزائر التارخيية: "من مؤلفاته

الذي  1839عام " عبد القادرزيارة إىل معسكر األمري "فرنسي، /دروس يف اللغة اإلسبانية، معجم إسباين
 Notice(، تنبيه عن اآلبار األرتوازية بالصحراء )Relation de l’expédition de Mascara(طبع يف طولون 

sur les puits artésiens du Sahara( جريونيمو [!] ، تاريخ الشهيد)Histoire du martyr Géronimo( ،
وله مذكرات كثرية منشورة يف ). Notice sur le Tombeau de la Chrétienne(تنبيه عن قرب النصرانية 

العصور العسكرية  )Les Époques Militaires de la Grande Kabilie(الصحف اجلزائرية والفرنسية، 
بالعاصمة، وبيع يف مارس ) BASTIDE(للقبائل الكربى، جملد صغري احلجم أصدره الناشر املكتيب 

مقابلة "رحلة أخرى من رحالته لكنها مل تر النور، هي ) م سعد اهللاأبو القاس. د(وقد ترجم . 6م1857
تأسف فيه بكل حيلة " والتارخيية واألثرية ةاجلزائر املصور"، "1837األمري يف معسكره بالبويرة ديسمرب 

باريس " (وصف محلة معسكر"على هدم جامع احلاج حسني باشا، وعده من املباين العظيمة عمرانيا، و
1836.(  

". Bulletin Bibliographique"و" Chronique"مها  7يوقع بامسه بابني من أبواب الة كان
جانفي  24، 20، 10الصادرة يف  (Akhbar)) األخبار(كتب عدة مقاالت عن الطوارق يف جريدة 

 Akhbarونشرها يف صحيفة األخبار) Auzia/Aumale) (سور الغزالن(، وذلك بأحباث أثرية يف 8م1856

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 1 

  340ص، 5 أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج 2
  .معماري) يبربروج(على أن  44، ص 5ج: وانظر. 333، ص5مرجع سابق، ج: أبو القاسم سعد اهللا 3

4 Rev. Afr., T. 1, p 157 
5 Rev. Afr., T. 4, 1857, p 266 
6 Rev. Afr., T. 4, 1857, p 321  
7 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 59  
8 Rev. Afr., T. 1, 1856, p 74 
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قام برحلة اثري انطلق فيها من قسنطينة إىل الكاف يف تونس، ووجد هناك  .Akhbar 14/6/1846األخبار
الرببري ) CASNO) (كاسنو(تتعلق مبئوية ) هنشري املرس(عند شرق احلنانشة آثارا رومانية يف منطقة امسها 

ان وقام بزيارة حبث إىل تيبازة أثناء مهمة له بشرشال، وك. 1)111(الذي عاش مائة وإحدى عشرة سنة 
  .1856ذلك يف اية ديسمرب 

  ).فرعون(شبه اليومية وساعده اليهودي « Moniteur » "املونيتور"وأشرف على جريدة 
وقد . رافق احلمالت الفرنسية على قسنطينة وتلمسان ومعسكر، ومجع املخطوطات من هذه املدن

قسنطينة، ولدى بعض أم وجدوا يف املؤسسات الدينية ب" شارل فريو"و" البارون ديسالن"اعترف 
اليت ) ابن الفكون(العائالت خمازن خمطوطات يف حالة جيدة، ومنها ما هو نادر، وذكرا مثال لذلك مكتبة 

  .2جملد) 2500(وكانت حتوي  كانت غنية بالكتب املتنوعة
) ريبو(، والطبيب )TISSOT) (تيسو(ومن األمساء اليت ظهرت معه يف العدد األول 

)REBOUD(و ،)جورجوس( )GORGUOS(3و ،)ماك كارثي) (O.Mac-CARTHY(و ،)دافزاك (
)D’AVEZAC(والطبيب ، )بريتران) (BERTHERAND(و ،)ديفول) (De VOULX( والقسيس ،
) لوتالري(، و)شربونو(، و)FARCHON) (وفرشون(، و)Abbé GODARD) (جودار(
)LHOTELLERIE(و ،)البارون دي سالن) (De SLANE( واآلنسة ،)برينيي(، و)جوليان (
)BRESNIER(4 واليهودي ،)العقيد دي نوفو(، و)فرعون) (Le Colonel De Neveu(و ،) العقيد

، والنقيب )Le Général DAUMAS) (اجلنرال دوما(و ،)Le Colonel De VERNON) (فرينون
  .وغريهم )Le Capitaine HANOTEAU) (هانوتو(

  .6يف توقرت) لبومشا(، ومنهم 5كان يتخذ أصدقاء من بني اجلزائريني
صليب اآلمر يف " (La croix de commandeur de la Légion d’honneur)حصل على وسام  

أثناء زيارة اإلمرباطور، عن أعماله األدبية، بعد أن كان حمافظا للمكتبة، وقد  1865، عام "حامية الشرف
  .كان من قبل عضوا مراسال للمعهد

أعيد انتخابه رئيسا ) 73(ه األول املرقم تسلسليا ومل يوقع من الد الثالث عشر سوى عدد
، للمرة السابعة وقد كان يشغل آنذاك منصيب حمافظ مكتبة 1863للجمعية التارخيية اجلزائرية يف جانفي 

  .، صفحة الغالف الداخلي الثالث7اجلزائر، وحمافظ متحف اجلزائر
                                                 

1 Rev. Afr., T. 1, 1856, p. 68-69 
  Rev. Afr., 1892, p. 165: كتاب؛ انظر) 4000(بـ) فانيون(قدرها  2

3 Des chaires d'Arabe furent créées après 1837 à Alger (par GORGUOS), à Constantine (par 
CHERBONNEAU) et à Oran (par HADAMARD). 

4  Les besoins de l'Armée et de l'Administration en interprètes militaires et judiciaires, avaient 
Conduit à la création d'un cours d'Arabe à Alger en 1837. Cet enseignement fut assuré par 
Louis BRESNIER, jusqu'à sa mort en Juillet 1869. Louis BRESNIER, fut professeur à la 
chaire d'arabe et premier vice- président de la Société. Nécrologie in: Revue africaine, 1869, 
T13, p.319-324. 

5 Rev. Afr., T. 3, 2/1857, p 227 
6 Féraud, les Ben-Djellab, Rev. Afr., T. 23, 1935,  p168 
7 Rev. Afr., T. 6, 1862-1863 
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) بريبروجر(خطوطات اليت مجعها أن امل  )F.LALOE) (ف اللوي(وذكر زميله يف الة املذكورة 
  .1من قسنطينة كانت مجيلة كثريا يف الشكل والتجليد، وأا كانت واردة من مصر وتركيا

جيمع املخطوطات من املساجد وغريها، ومن أيدي اجلنود، بل حىت من ) بريبروجر(كان 
ولكن قبل أن . مدينة اجلزائر خمطوطة وعاد ا إىل ةالشوارع، وقد مجع حسب التقارير ما يزيد على مثامنائ

ومن بني هذه املخطوطات جمموعة من كتب الرياضيني . تصل إىل هناك ضاع منها الكثري يف الطريق أيضا
اإلغريق، وجمموعة أخرى يف علوم الطب وغريها، استفاد منها الفرنسيون فائدة عظيمة وكانت مكتبة 

  .ومكتبات الريف من ضحاياه) باش تارزي(
خيربه عن مغامرته يف ) شامبليون فيجياك(إىل صديقه وأستاذه ) بربروجر(م كتب 1836ويف سنة 

" معسكر"فقال إنه تنكر يف زي عسكري ورافق احلملة إىل . تلمسان ومعسكر جلمع املخطوطات العربية
ألنه قد مسع أن يف تلمسان ومعسكر مكتبات حتتوي على خمطوطات كثرية جدا، بعضها عظيم األمهية كما 

من معسكر وعاد ا إىل مدينة اجلزائر يف صندوق " الشرقية"ه أنه قد مجع عددا كبريا من املخطوطات أخرب
ويف الطريق مات له اجلمل وضاعت الكتب ومل حيمل منها إال ما رآه نادرا جدا . محله على ظهره

  . 2واستطاع محله على حصانه
أكثر من مائيت "منها ومن ضواحيها أما حظه يف تلمسان فقد كان أحسن، حسب تعبريه فقد مجع 

كما كان حسن احلظ أيضا حسب زعمه يف محلها إىل مدينة اجلزائر إذ " خمطوط يف خمتلف املوضوعات
  .ولكنه مل يذكر كيف نقلها من تلمسان إىل وهران. إستطاع نقلها يف سفينة خبارية من وهران

حملمد " كتاب العدواين" إىل وادي سوف، وكان هو أول من حصل) بريبروجر(وامتدت يد 
وذلك من أحد شيوخ كوينني بوادي ) عدوان(و) الطرود(القسنطيين العدواين الساملي يف تاريخ قبيليت 

  .م1850سوف عام 
األمري ) بريبروجر(إن الفرنسيني وجدوا عقود أمالك عائلة األمري وحني اطلع ) بريبروجر(ويقول 

.ألمري يصدق القصةمل يكد ا 1837على ذلك يف مقابلة معه سنة 
   

فروى يف كتابه كيف استوىل  1835على معسكر وتلمسان سنة ) كلوزيل(ورافق بريبروجر محلة 
والغريب أنه ادعى بالنسبة ملدينة معسكر أن العرب قد مزقوا املخطوطات قبل . على الوثائق واملخطوطات

على فهمهم ) أبراهيشا(و) كوفيه(و) سيريالمور: (ونوه بريبروجر بالضباط. مغادرم املدينة ونشروا أوراقها
غري أنه الم الفرنسيني اآلخرين من اجلنود . لدور املكتبة العمومية يف العاصمة، وتوفري املخطوطات العربية هلا

وغريهم الذين مل يسلموا املخطوطات اليت وقعت يف أيديهم أي السلطات الفرنسية املكلفة بذلك، وفضلوا 
  .شخصيأن يبقوها يف ملكهم ال

وكان . وروى كيف أنه يف الطريق من معسكر إىل مستغامن سقط البعري من عل إىل هوة سحيقة
 .على ظهره أربعون خمطوطا، فضاعت كلها معه

                                                 
1 F. Laloe: A propos de l’incendie, Rev. Afr., T. 76, 1925, p107 
2 Un Bibliothécaire en compagne, Rev. Afr., 1927, p107. 
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كيف حصل ) بريبروجر(روى  1837ويف تقريره إىل املتصرف املدين عن مهمته يف قسنطينة سنة 
وقال إن . وحىت من أضرحة هذه املدينة املباحة هو وأمثاله على املخطوطات من ديار ومدارس ومساجد،

وأكد أن آخرين من . قد سلمه خمطوطني يف الدين وجدمها يف ضريح احد املرابطني" المورسري"العقيد 
خمطوطات مثينة كانوا قد بوها " الزواف"أعضاء اجليش قدموا له خمطوطات، وأنه اشترى من جنود فرقة 

ف العسكري عندئذ قد قدم إليه ثالثة وستني خمطوطا وأعانه على نقلها إىل املتصر) ليويت(من املدينة وأن 
  .اجلزائر

وهو مرافق مدين للحملة، كان يقوم بدور املتجسس على  )الزواف(اجليش الزواوي إن قائد فرقة 
دار  األوضاع الداخلية ويقدم نفسه على أنه من العلماء وليس من احملاربني، قال له إن إحدى الدور،

حتتوي على " أخو علي بن عيسى املدافع عن قسنطينة كقائد نائب عن أمحد باي"قاضي العريب بن عيسى ال
إليها بينما كانت الراية اخلضراء مرفوعة على صومعة ) بريبروجر(كمية من املخطوطات اجلميلة، فذهب 

الكتب املخطوطة  فتأكد أا دار األخوين بن عيسى والحظ أن. اجلامع الكبري عالمة على االستسالم
إن ) بريبروجر(وحىت ال يلصق التهمة مباشرة باجلنود الفرنسيني قال . كانت مرمية وسط الدار يف فوضى

. املدافعني اجلزائريني عن الدار حطموا الصناديق اليت كانت ا الكتب لعلهم جيدون فيها أشياء أمثن منها
وكان عليه أن يبحث عن . الصناديق للغرض نفسهولكنه اعترف أن اجلنود الفرنسيني قد أكملوا حتطيم 

  . الكتب وجيمعها وهي وسط مواد مضرة ا كالزيت والدقيق والزرايب
وبعد أن مجع ما استطاع وما شاء من املخطوطات وضعها يف غرفة صغرية يف الدار نفسها وعني 

بلغ حوايل مائة خمطوط، قال واعترف أن ما مجعه أو اغتصبه من دار ابن عيسى قد . عليها جنديا حلراستها
، وعندما ذهب 1إنه ذو قيمة كبرية إما ملوضوعه وإما جلماله اخلارجي كالتذهيب والتجليد وإما حلسن خطه

 . 2)شربونو(خلفه  1869إىل فرنسا عام ) بريبروجر(

كان قد نصحه األطباء بالسفر إىل فرنسا، إلبعاده عن اجلزائر اليت كانت ميدانا ألحباثه، فذهب 
إليها وأقام ا مدة وجيزة مث رجع، وعندما أحس بدنو أجله رجع إىل فرنسا اليت كانت حمضنا له، حىت 

  .ميوت قريبا من ابنته وأصدقائه الكثريين هناك، وقد مات وهو يضع يده يف يد ابنته
  .3كلمة تأبينية على قربه) شربونو(وألقى صديقه املقرب  2/7/1869تويف بعد مرض طويل يوم 

أنه قال له قبل ) شربونو(باثين عشر يوما، وقد ذكر ) لويس برينييه(ءت وفاته بعد وفاة صنوه جا  
  ."! ال تفعل مثلي... !انظر، إىل ماذا تؤدي املبالغة يف العمل واإلجهاد:"وفاته بساعات معدودات

فيها، بسم يدعو ) شربونو(بقلم الرئيس ) آدريان بربروغر(قرب "دعوة حتت عنوان  4وجاء يف الة  
اجلمعية التارخيية اجلزائرية، إىل ختليد ذكرى مؤسسها، ويدعو إىل فتح اكتتاب جبمع تربعات تنفق يف إقامة 

                                                 
. صفحات) 7(وحيتوي التقرير على ). 1733F8(، األرشيف الفرنسي رقم 30/11/1837يف ) بربروجي(من تقرير  1

  )بربروجي يف قسنطينة. وزارة احلربية، مكتبة اجلزائر، تقرير أويل عن مهمة أ(ويف أعاله 
2 Rev. Afr., 1869, p160. 
3 Rev. Afr., Vol. 13, T. 76, Juillet 1969, P 321-324 
4 Rev. Afr., Vol. 13, T. 77, Juillet 1969, P 423-424 
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يذكر فيها تفانيه وتنقيبه العلمي يف خدمة اجلزائر، وذكر من بني ) ناووس(صخرة شاهده على قربه 
إىل حمافظ خزينة ) ف 200(ره مائتا فرنك الذي أرسل مبلغا قد) الفيجري(املتربعني رئيس أساقفة اجلزائر 

  : رسالة إىل هذا احملافظ يقول فيها (PRÉLAT)) بريال(اجلمعية حيث كتب نيابة عنه الكاهن 
  "سيادة حمافظ خزينة اجلمعية التارخيية اجلزائرية"
  ).بربروغر(مل أعلم سوى اليوم عن عزمكم النبيل يف إقامة نصب على ضريح السيد " 
اجلزائر، يف هذه املناسبة، عليها دين تريد أن توفيه جتاه عامل املكتبات الذي سامهت إن كنيسة " 

ويف حتديد ) (GÉRONYMO) جريونيمو(أعماله بغزارة يف اكتشاف البقايا الثمينة املتعلقة بالرجل املبجل 
  .هويتها

تربع مببلغ مائيت فرنك أنا سعيد بأداء هذا الدين، على قدر ما تسمح به أعبائي الثقيلة املرهقة، بال"
  ).بربروغر(مرفقة يف هذا الظرف الربيدي، لصاحل نصب 

  ".اخل.... وتقبلوا مين فائق التحيات"
  .، رئيس أساقفة اجلزائر العاصمة)شارل(+ توقيع 

نغتنم هذه املناسبة، لنذر بأن : "بعد وفاته) شارل فريو(وقال عنه املترجم العسكري الرئيس 
ثني سنة من حياته، إلجراء حبوث، وكتابة تاريخ اهليمنة التركية على اجلزائر، إن قد خصص ثال) بربروغر(

هذا اإلجناز العلمي الضخم، يتكون من عدة جملدات خمطوطة، حسب ما روى يل األشخاص املكلفون، بعد 
ي اآلنسة ، بتنظيم وترتيب أوراق الفقيد، إن تاريخ اهليمنة التركية املخطوط، بقي بني أيد)بربروغر(وفاة 

، نتمىن، لصاحل العلم، ولصاحل جمد مؤلف هذا اإلجناز العلمي ذي النفس الطويل، الذي ال يقدر )بربروغر(
  .1"على إجنازه أي احد آخر اليوم، أن يتم تقدميه عاجال إىل النشر

أنه شارك يف مذحبه " أم احلواضر"القاملي عنه يف كتاب ) حممد املهدي بن شغيب(ذكر الشيخ   
كان حاضرا يف ) بربروجي(وذكر أن . عنها) أمحد باي(ينة الرهيبة، واستباحها بعد انكسار مقاومة قسنط

  .مشاهد الدماء ومشاركا فيها
  

  L. FERAUD((1876-1879) 2(لوي شارل فيرو  .6-2- 11

حبث ) 100(بكتابته ) 2(جاء ترتيبه ضمن الكتاب . م1858عام  الة اإلفريقيةبدأ يكتب يف 
  . فيها

3قرب عني مليلة، على أنه مترجم يف اجليش) سيقوس(لة األفريقية من قرية راسل ا.  
وكـان إىل جانبـه يف   ). م1875(اختري نائبا للرئيس يف مكتب اجلمعية التارخيية اجلزائرية عـام  

سـكرتريا،   (MACHUEL)) ماشـوال (رئيسـا، و  (LETOURNEUX)) لوتورنـو (مكتب اجلمعيـة  
                                                 

1 Charles Féraud, Documents pour servir l’histoire de Philippeville, Collo, in Rev. Afr., T. 20, N° 
115, Janvier 1876, P. 25. 

2 Ch. FERAUD: militaire et diplomate. Il enrôla tous les interprètes en leur assignant comme tâche 
commune, une enquête sur les chants populaires en Algérie. 

3 Rev. Afr., T. 4, N° 20, 12/1859, p. 140. 
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وذكرت الة األفريقية أن  .)1876(وبقي نائبا للرئيس عام . 1لمالأمينا ل (DEVOULX)) ديفولكس(و
(G.G)مترجم رئيس يف اجليش، يعمل يف مقر احلكومة العامة "وظيفته آنذاك هي 

 2 .  
، بعد أن توىل مهام رئيسه يف مكتبها )1877(عام ) اجلمعية التارخيية اجلزائرية(صار رئيسا ملكتب 

نائبا أول  (Mac CARTHY)) ماك كارثي(ان إىل جانبه يف مكتب هذا العام وك. املؤقت بالعام الذي قبله
) سـريتو (سـكرتريا، و  ) ماشـوال (نائبا ثانيا للرئيس و  (de GRAMMONT)) دي قرامون(للرئيس، و

(CERTEUX) 3أمينا للمال.  
  .4سيةيف تاريخ اجلزائر، اعتمادا على ثالثة خمطوطات، وترمجه إىل الفرن" كتاب العدواين"نشره 
من العسكريني الذين استعملوا القلم أكثر من البندقية، والفكر أكثر مـن احلـرب،   ) فريو(كان 

فكانت نتائج عمله أخطر على الشعب اجلزائري من نتائج زمالئه العسكريني؛ إذ عند توليه رئاسة اجلمعية 
سوا تراثه، ولكنهم وجهوا نتائج التارخيية، كان من العسكريني القالئل الذين اتصلوا باتمع اجلزائري ودر

مستشرقا باملصـطلح املعـروف،   ) فريو(ومل يكن . أحباثهم إىل خدمة االحتالل الفرنسي إىل أقصى احلدود
  . ولكنه خدم ميدان االستشراق بالترمجة ونشر النصوص

وقد جـاء إىل اجلزائـر   . م1829يف اخلامس من فرباير ) نيس(ولد يف ). لوران شارل فريو(امسه   
وعندما بلغ التاسعة عشر كان كاتبـا يف  . وعندما وظف مل يكن سنه يتجاوز السادسة عشرة. صغري السن

. ومترمجا ا، مث أصبح مترمجا احتياطيا عسكريا من الطبقة الثانية) احلكومة العامة(العاصمة باإلدرة املدنية 
تعلم العربية، ورمبا كان ذلك على يـد  وال ندري أين . وميدان الترمجة هو الذي قضى فيه كل حياته تقريبا

عشرين سنة مـن حياتـه   ) فريو(وقضى . الذي كان رئيسا حللقة اللغة العربية يف العاصمة) لويس برينييه(
) بوبغلة(وشارك يف احلملة على حممد األجمد ). إقليم الشرق(مشاركا يف احلمالت العسكرية باجتاه قسنطينة 

، )ذراع األربعـاء (، و)جبايـة (، و)البـابور (أيضا يف احلمالت على وشارك . م1852بنواحي جباية سنة 
وأثناء احلملة األخرية كان قد اندس ليال يف كوكبة من خيالة جزائريني، كان هدفها خطـف  ). برباشة(و

إن اجليش الفرنسي قد توجه إىل املشرق عام "مبعوث بوبغلة الذي كان يبث الدعاية إلثارة األهايل، كقوله 
1845 5"دف عزل السلطان العثماينم.  

ويف ضوء خربته بالشؤون األهلية أبقاه قادة إقليم قسنطينة العسكريون إىل جانبهم، مث أصبح منـذ  
اجلنـرال  (وقـد أبقـاه   . يف العاصمة) األمريال ديقيدون(م ملحقا باحلاكم العام 1871احلكم املدين عام 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 19, 1875, 3ème Page de Garde. 
2 Rev. Afr., T. 20, 1876, 3ème Page de Garde. 
3 Rev. Afr., T. 21, 1877, 3ème Page de Garde. 
4 FÉRAUD, Les Ben Djellab, Rev. Afr., T. 23, N° 135, 1879, Note 1, P. 168. 

وقد شاركت فرقة . كانت فرنسا عندئذ تشارك يف حرب القرم ضد روسيا اليت كانت يف حرب مع الدولة العثمانية 5
: انظر. الفرنسي يف هذه احلرب لنصرة الدولة العثمانية، واستغلتها فرنسا لصاحلها يف اجلزائر العلمجزائرية حتت 

 .1احلركة الوطنية، ج 
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، وكـان  )عقيدا(م أيضا يف اجليش، وأصبح وكان له خد). م1878-1873(يف املنصب نفسه )  شانزي
  ).تاوريرت(من قواد مركز 

ليكون ) بريون(من ) راندون(وملا احتل الفرنسيون آخر معاقل املقاومة يف جرجرة واجلنوب؛ طلب 
، املترجم العسكري الشهري يف وقته، حيث قضى )شارل فريو(فقبل، وكان معاونه هو ) الكوليج(مديرا لـ

وال ندري إن كان بريون قد أدخل تعليم اللغة العربية يف الكوليج أم ال، ولعل الذي كان . معه أربع سنوات
  ).عربا وفرنسيني(، ألن الطلبة كانوا خمتلطني )فريو(يتوىل تدريس العامية اجلزائرية هو 

وثائق كثرية حـول تـاريخ اإلقلـيم،    ) فريو(وأثناء سنوات مكثه الطويلة يف إقليم قسنطينة، مجع 
الـيت  ) هيبون(اليت كانت تصدر بقسنطينة، ويف جملة ) روكاي(ونشر ذلك يف جملة . ، وأهله، وآثارهومدنه

  . كانت تصدر بعنابة

وقد توىل ). الة اإلفريقية(اليت كانت تصدر ) اجلمعية التارخيية(وبعد انتقاله إىل العاصمة ساهم يف 
  .م1879-1876رئاستها بني 

، كما كلفته )تونس(، و)طرابلس(رنسية مبسؤوليات دبلوماسية يف وخالل ذلك كلفته احلكومة الف
وكانت مهمته تـتلخص يف حماربـة   ). املغرب(م إىل سلطان 1877مبرافقة السفري الفرنسي املبعوث سنة 

يريدون احللـول  ) اإليطاليون(و) االنكليز(وكان ). تونس(و) طرابلس(يف ) اإليطايل(و) االنكليزي(النفوذ 
  . هناك) الفرنسيني(حمل 

يف طرابلس عندما وقـع احـتالل   ) فريو(وكان . كتب حوليات هامة) طرابلس(وأثناء وجوده يف 
وحدثت ثورة بوعمامة باجلزائر، وثورة عرايب باشا يف مصر، وثورة . فرنسا لتونس، واحتالل االنكليز ملصر

  .املهدي يف السودان

سنة من ذلك رافق سفارة مغربية إىل  وبعد). طنجة(م عينته حكومته وزيرا مفوضا يف 1884ويف 
  . م1885فرنسا، وهي السفارة اليت رجعت إىل املغرب عرب اجلزائر عام 

  .1م1888يف ديسمرب ) طنجة(يف ) فريو(وقد تويف 

وحنن جند ذلك يف الوثائق اليت كانت . عالقات بأعيان اجلزائر، وعلمائها، وشيوخها) فريو(وربط   
تـذكريه  ) فريو(إىل ) حممد الصاحل العنتري(امسه يف املراسالت، ويف رسالة من  ، ويف اإلشارات إىل2حبوزته

  . بالصداقة القدمية وطلب التدخل إلجياد وظيف البنه

                                                 
  :انظر. رئيسا شرفيا هلا) فريو(بقي ) اجلمعية التارخيية(م رئاسة 1879سنة ) ديقرامون(عندما توىل  1

 Rev. Afr., 1911, pp. 5-15 
  :انظر. فبلغت أعدادا هائلة، ومعظمها ذات قيمة كبرية) فريو(جدوال مفصال عن وثائق ) أوغست كور(نشر  2

Cour, Rev. Afr., 1914   
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أيام كـان  ) فريو(ويف رسالة أخرى كتبها أحد الباحثني أنه كتب عمال يف تاريخ جباية وقدمه إىل   
كان يستغل طمع العلماء والشيوخ يف الوظيفة، ) فريو(ن وهكذا نفهم أ). قسنطينة(يف ) اجلنرال بوتوث(مع 

ويستغل سوء أحواهلم املادية فيطلب منهم الكتابة عن العائالت، واملدن، واألنسـاب، مث يتـرجم ذلـك،    
كان كالمها يطلب أيضا تعيينه يف وظيفة قضائية نظرا ) العنتري(مثل ) البجائي(وينسبه إىل نفسه؛ ذلك أن 

  .1خلدماته السابقة

وظف علمه وفكره وعالقاته خلدمة اإلدارة االحتاللية، وقـدم خـدمات   ) فريو(وهكذا نرى أن   
جليلة لالستشراق الفرنسي، على الرغم من أنه مل يكن من املستشرقني يف تكوينه، ألن ميدان عمله كـان  

  . 2هو الترمجة والدبلوماسية

رمجة من الوثائق األهلية وتوظيفها لصاحل أما مؤلفات فريو فهي عديدة، وكلها تقريبا قائمة على الت
وكان يستعمل الرواية الشفوية كثريا، ويلجأ إىل أعيان وشيوخ العلم واحلكم لألخذ عنهم أنساب . اإلدارة

ومن . األعراش والقبائل وأمساء العائالت وسري األبطال والغزوات، مبا يف ذلك األساطري واخلرافات
، )تبسة(و) جيجل(و، 5)عنابة(، و4)سكيكدة(، و3)جباية(ري مثل منشوراته؛ وصف مدن الشرق اجلزائ

وكتب عن قبيليت ". قصر احلاج أمحد"، ومنها مؤلفه عن )مؤلفات خاصة(وذلك يف شكل مونوغرافات 
  .1وكتب يف موضوعات تارخيية متفرقة. 7)تقرت(سالطني ) بين جالب(عن ، و6)زواغة(و) فرجيوة(

                                                 
 .125بلقاسم بن اسديرة، كتاب الرسائل، ص  1
 ، ص 6أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج  2

3 FÉRAUD, Notes sur Bougie: légendes: traditions, Rev. Afr., 1858, T2, n°12, pp.458-465. 1859, 
T3, n°13, pp.45-51. 1859, T3, n°13, pp.45-51. Notes sur Bougie: époque contemporaine, 
1859, T3, n°18, pp.442-468. Entre Sétif et Biskra, 1860, T4, n°21, pp.187-200. 

4 FÉRAUD, Documents pour servir à l'histoire de Philippeville, Rev. Afr., 1875, T19, n°109, 
pp.50-61. 1875, T19, n°110, pp.81-114. 1875, T19, n°111, pp.203-237. 1875, T19, n°112, 
pp.241-264. 1875, T19, n°113, pp.361-384. 1875, T19, n°114, pp.456-470. 1876, T20, 
n°115, pp.1-29. 1876, T20, n°116, pp.97-111. 

5 FÉRAUD, Documents pour servir à l'histoire de Bône, Rev. Afr., 1873, T17, n°98, pp.81-103. 
1873, T17, n°99, pp.165-186. 1873, T17, n°100, pp.254-274. 1873, T17, n°101, pp.341-351. 
1887, T31, n°184, pp.241-253. 1888, T32, n°187, pp.5-27. 1888, T32, n°189, pp.196-229. 

6 FÉRAUD, Ferdjioua et Zouar'a : notes historiques sur la province de Constantine, Rev. Afr., 
1878, T22, n°127, pp.5-25. 1878, T22, n°128, pp.81-104. 1878, T22, n°129, pp.161-182. 
1878, T22, n°130, pp.241-258. 1878, T22, n°131, pp.321-352. Epigraphie algérienne, 1878, 
T22, nos131-132, pp.353-360. 

7 FÉRAUD, Les Ben-Djellab, Sultans de Tougourt: Notes historiques sur la province de 
Constantine, Rev. Afr., 1879, T23, n°133, pp.49-64. 1879, T23, n°135, pp.161-171. 1879, 
T23, n°136, pp.262-272. 1879, T23, n°137, pp.343-366. 1879, T23, n°137, pp.105-115. 
1880, T24, n°141, pp.177-192. 1880, T24, n°142, pp.291-317. 1881, T25, n°146, pp.121-
137. 1881, T25, n°147, pp.198-222. 1882, T26, n°151, pp.38-51. 1882, T26, n°152, pp.107-
117. 1882, T26, n°153, pp.230-239. 1882, T26, n°154, pp.241-256. 1882, T26, n°155, 
pp.361-386. 1883, T27, n°160, pp.257-266. 1883, T27, n°161, pp.325-341. 1883, T27, 
n°162, pp.437-463. 1884, T28, n°164, pp.114-132. 1884, T28, n°165, pp.219-240. 1884, 
T28, n°166, pp.253-272. 1884, T28, n°167, pp.321-338. 1884, T28, n°168, pp.464-478. 
1885, T29, n°169, pp.13-27. 1885, T29, n°170, pp.124-131. 1885, T29, n°173, pp.383-400. 
1885, T29, n°174, pp.401-429. 1886, T30, n°176, pp.103-120. 1886, T30, n°178, pp.259-
274. 1886, T30, n°179, pp.367-391. 1886, T30, n°180, pp.419-439. 1887, T31, n°181, pp.22-
71.  
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  ) Louis PIESSE( عسكري وزارة الحربية؛ لوي بياس .6-3- 11
  .2حبوث فيها) 9(، بكتابته )39(الكتاب يف املرتبة  ضمنجاء ترتيبه 

ووصفته الة بأنه مراسل نشط، وكان يرسل هلم اخلرائط والصور . 3)املتروبول(مراسل الة من 
لصور وحتصل من حمافظ األختام على إذن بنسخ اخلرائط وا. موظف، آنذاك يف وزارة احلربية. 4من فرنسا

  . 5بشارع ريشوليو (BI)املتعلقة باجلزائر ليجمعها يف املكتبة اإلمربيالية 
  

  )le Maréchal Comte RANDON(الماريشال كونت راندون  .6-4- 11

                                                                                                                                                    
1 Notes sur Tiklat: Tubusuptus, Rev. Afr., 1858, T2, n°10, pp.304-309. Exploration nautique de la 

Soumam et du Bou Sellam, dans la Grande Kabylie, 1858, T2, n°11, pp.372-385. Zebouchi 
et Osman Bey, Rev. Afr., 1862, T6, n°32, pp.120-127. Moeurs et coutumes Kabiles, Rev. 
Afr., 1862, T6, n°34, pp.272-283. Suite, 1862, T6, n°36, pp.429-440. 1863, T7, nos37-38, 
pp.67-84. Un voeu d'Hussein Bey: Constantine 1807, 1863, T7, nos37-38, pp.84-95. 
Deuxième récit indigène de l'expédition d'O'Reilly: en 1775, Rev. Afr., 1865, T9, n°51, 
pp.180-192. Epoque de l'établissement des Turcs à Constantine, Rev. Afr., 1866, T10, n°57, 
pp.179-196. Choba Municipum : aujourd'hui Ziama, Rev. Afr., 1867, T11, n°65, pp.399-406. 
Tournée dans la province de Constantine, Rev. Afr., 1868, T12, n°67, pp.47-61. Province de 
Constantine : les anciens établissements religieux musulmans de Constantine,  Rev. Afr., 
1868, T12, n°68, pp.121-133. Conquête de Bougie par les Espagnols d'après un manuscrit 
arabe, Rev. Afr., 1868, T12, n°70, pp.245-256. 1868, T12, n°71, pp.337-349. Exploitation 
des forêts de la Karasta, dans la Kabilie Orientale sous la domination turque, Rev. Afr., 
1868, T12, n°71, pp.378-390. 1869, T13, n°73, pp.36-46. 1869, T13, n°74, pp.151-160. Les 
Chérifs kabyles de 1804 et 1809 : dans la province de Constantine, Rev. Afr., 1869, T13, 
n°75, pp.211-224. Pointes de flèches en Silex de Ouargla, Rev. Afr., 1872, T16, n°92, 
pp.136-142. Délivrance d'esclaves nègres dans le sud de la province de Constantine, Rev. 
Afr., 1872, T16, n°93, pp.167-179. Expédition du Roi Pierre III d'Aragon à Collo (au XIIIè 

siècle) d'après une chronique catalane, Rev. Afr., 1872, T16, n°94, pp.241-258. Aïn Beïda : 
province de Constantine, 1872, T16, n°96, pp.401-419. Les Corporations de métiers à 
Constantine avant la conquête française : traduction d'un manuscrit Arabe, Rev. Afr., 1872, 
T16, n°96, pp.451-455. Le Canon dit La Consulaire à Alger, Rev. Afr., 1873, T17, n°97, 
pp.1-23. Lettres Arabes de l'époque de l'occupation espagnole en Algérie, Rev. Afr., 1873, 
T17, n°100, pp.313-321. Destruction des établissements français de La Calle : en 1827, Rev. 
Afr., 1883, T27, n°102, pp.421-437. Les Harar,  Seigneurs des Henancha :études historiques 
sur la province de Constantine, Rev. Afr., 1874, T18, n°103, pp.11-32. 1874, T18, n°104, 
pp.119-149. 1874, T18, n°103, pp.191-236. 1874, T18, n°106, pp.281-294. 1874, T18, 
n°107, pp.321-396. Ephémérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à Alger : 
de 1775 à 1805, Rev. Afr., 1874, T18, n°106, pp.295-319. Lettres autographes de 
Mohammed Manamanni : Bey de Constantine de 1824 à 1826, Rev. Afr., 1874, T18, n°108, 
pp.413-417. Notes sur Tébessa, Rev. Afr., 1874, T18, n°108, pp.430-473. Les descendants 
d'un personnage des Mille et une nuits en Algérie, Rev. Afr., 1875, T19, n°109, pp.5-15. Les 
trois attaques des Espagnols contre Alger, au XVIIIè siècle, Rev. Afr., 1876, T20, n°118, 
pp.300-319. Causes de l'abandon du comptoir de Collo par la compagnie française en 1795, 
Rev. Afr., 1877, T21, n°122, pp.124-140. Les Chorfa du Maroc, Rev. Afr., 1877, T21, 
n°124, pp.299-307. 1877, T21, n°125, pp.380-392. 

2  Louis PIESSE, L'Odyssée ou diversités d'aventures : rencontres et voyages en Europe, Asie et 
afrique, Rev. Afr., 1866, T10, n°56, p.91-101. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°58, p.257-268. 
Suite: Rev. Afr., 1868, T12, n°72, p.436-454. Suite: Rev. Afr., 1869, T13, n°77, p.371-… 
Suite: Rev. Afr., 1870, T14, n°80, p.193-199. 

3 Rev. Afr., T. 1, N° 3, 2/1857, P.231 
4 Rev. Afr., T.1, N°4, 4/1857, P.  311-312. 
5 Rev. Afr., T.1, 1856, P. 66. 
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  .، بكتابته حبثا واحدا فيها)358(جاء ترتيبه ضمن الكتاب يف املرتبة 
" تاريخ البكري"على نشر  أنه حمب لعلم التاريخ، وأنه قام بكشوف أثرية، وأشرف 1وجاء يف الة

عنه ) Richard Du CONTAL(وذكر الباحث ). Discription de l’Afrique Seprentrionale(مترمجا 
  .2أنه قام جبهود كبرية يف حتسني سالالت اخليل العربية يف إفريقيا

 
  ):J. P. AZAN(الجنرال جان بول أزان  .6-5- 11

  .3حبث واحد يف الة األفريقيةبكتابته ) 214( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 
األمري : "من آثاره الثقافية). جنرال(مستشرق وعسكري فرنسي، كان ضابطا يف اجليش برتبة لواء 

   .4"اجليش الوطين يف مشايل إفريقيا"، و"عبد القادر
  

  Le Général Maurice HANOTEAU(5( الجنرال موريس هانوتو .6-6- 11

)1856-1923(. لة أعاله ترتيبه يف جدول كتاب ا)فيها) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 290 .  
  . م1923عام  األفريقيةيف الة كتب 

  
  ): le Général CARBUCCIA(الجنرال كاربوشا  .6-7- 11

  .6)باتنة(جاء يف الة أنه كان مراسال هلا من 
  

  ) Le Général CREULLY(الجنرال كرويي  .6-8- 11
عند هضبة ) شربونو( (CHERBONNEAU)قام بكشوف أثرية رفقة املستشرق . عرفت به الة

 (Arzagal)وهذه الكتابات املنقوشة تتعلق بـ. كم عن قسنطينة غربا 22اليت تبعد  (Goulia)) قوليه(
  .7)آرزاقال(

  
  )Le Général APFFEL(الجنرال أبفل  .6-9- 11

، يبدو أن أصله أملاين. 8ألنه كتب يف الة حبثا واحدا) 209(الة أعاله  كتابترتيبه يف جدول 
  ).تفاح(أو من املنطقة الفرنسية احملاذية ألملانيا أي األلزاس واللورين؛ ذلك أن امسه أملاين يعين 

                                                 
1  Rev. Afr., T. 1, N° 2, Dec. 1856, p. 145 
2  Rev. Afr., T. 2, N° 7, Déc. 1857, p. 77 
3 Paul  AZAN, Le rapport du Marquis de Clermont-Tonnerre, Ministre de la guerre: sur une 

expédition à Alger en 1827, Rev. Afr., 1929, Vol. 70, nos340-341, p.207-253. 
 211، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون ج  4

5  YVER (G.), Le général [Maurice] Hanoteau [1856 + 1923], Rev. Afr., 64, 1923, p. 165-166. 
6 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 156 
7 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 69 
8 Le Général APFFEL, Le massacre des canonniers (25 novembre 1830), Rev. Afr., 1947, T88, nos 

410-411, p.106-117. 
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 Colonel L. RINN( (1892-1893) 1( العقيد لوي رين .6-10- 11

  . 2حبثا فيها) 67(بكتابته ) 3(الة أعاله  كتابترتيبه يف جدول 
يف غريها من النشريات املماثلة ملا كان مقدما  وكتب. م1881األفريقية عام  الةبدأ الكتابة يف 

على إخراج كتاب يف تعلم الفرنسية موجه إىل املتعلمني ) أمحد بن بريهمات(تعاون مع . 3يف اجليش
  .ص لكل نص 143، يف 1882فرنسي، سنة  - اجلزائريني، وهو كتاب عريب

  
  )  Le colonel BARADÈRE(العقيد بارادير  .6-11- 11

عقيد، وهو احلاكم يف املنطقة اليت . م8/1857ة اليت نشرت نعي وفات يف مراسل الة األفريقي
وذكرت الة أيضا أنه كان مهتما . (Commandant Superieur de Nemours)) منور(كانت تسمى 

استفاد من مساعدته  (Mac CARTHY)بتقدم العلوم التارخيية واجلغرافية يف اجلزائر، وذكرت أن زميلهم 
(Nemours)ما كان يقوم بأحباث يف منطقة الريف ويف منطقة وتسهيالته عند

4.  
  

                                                 
1 Colonel RINN (1892-1893) chef du Service central des affaires indigènes. Il écrivit plusieurs 

Ouvrages. 
2 Louis RINN, Géographie ancienne de l'Algérie: les premiers royaumes berbères et la guerre de 

Jugurtha, Rev. Afr., 1885, T29, n°171, p.172-209. Suite: Rev. Afr., 1885, T29, n°172, p.241-
283. Louis RINN, Nos frontières sahariennes, Rev. Afr., 1886, T30, n°171, p.161-242 : 
carte. Louis RINN, Deux chansons kabyles sur l'insurrection de 1871. 1887, T31, n°181, 
p.55-71. Louis RINN, Essai d'études linguistiques et ethnologiques sur les origines berbères, 
Rev. Afr., 1881, T25, n°147, p.161-176. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°148, p.241-256. 
Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°149, p.149-370. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, n°152, p.139-
160. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, n°154, p.257-270. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°158, p.89-
96. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°160, p.245-256. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°162, p.405-
415. Suite: Rev. Afr., 1884, T28, n°163, p.5-14. Suite: Rev. Afr., 1884, T28, n°164, p.81-89. 
Suite: Rev. Afr., 1884, T28, n°165, p.161-171. Suite: Rev. Afr., 1884, T28, n°166, p.241-
252. Suite: Rev. Afr., 1885, T29, n°169, p.40-28. Suite: Rev. Afr., 1885, T29, n°170, p.132-
140. Suite: Rev. Afr., 1885, T29, n°173, p.351-358. Suite: Rev. Afr., 1886, T30, n°175, p.64-
78. Suite: Rev. Afr., 1886, T30, n°176, p.121-129. Suite: Rev. Afr., 1886, T30, n°178, p.275-
293. Suite: Rev. Afr., 1886, T30, n°179, p.392-398. Suite: Rev. Afr., 1886, T30, n°180, 
p.440-451. Suite: Rev. Afr., 1887, T31, n°181, p.44-54. Suite: Rev. Afr., 1893, T31, n°182, 
p.132-157. Suite: Rev. Afr., 1893, T31, n°183, p.231-239. Suite: Rev. Afr., 1887, T31, 
n°184, p.266-276. Suite: Rev. Afr., 1887, T31, n°186, p.399-415. Suite: Rev. Afr., 1888, 
T32, n°187, p.28-51. Suite: Rev. Afr., 1888, T32, n°188, p.81-116. Suite: Rev. Afr., 1888, 
T32, n°193, p.97-121. Louis RINN, Lettres de Touareg. 1887, T31, n°185, p.321-340. Louis 
RINN, Deux documents indigènes de l'insurrection de 1871. 1891, T35, n°200, p.21-37. 
Louis RINN, Un corsaire algérien au XVII è siècle. 1892, T36, n°204, p.11-17. Louis RINN, 
Géographie ancienne de l'Algérie. 1893, T37, n°211, p.299-329 : photogr., carte. Louis 
RINN, Le Royaume d'Alger sous le dernier Dey. 1897, T41, nos225-226, p.121-152. Suite: 
Rev. Afr., 1897, T41, n°227, pp.331-350. Suite: Rev. Afr., 1898, T42, no228, p.5-21. Suite: 
Rev. Afr., 1898, T42, nos229-230, p.113-139. Suite: Rev. Afr., 1898, T42, no231, p.289-309. 
Suite: Rev. Afr., 1899, T43, nos233-234, p.105-141. Suite: Rev. Afr., 1899, T43, no235, 
p.297-320 : carte. 

3 RINN (Commandant): Origines berbères. Etudes de linguistique, AFAS (Association  Française 
pour L'Avancement des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 772-781. 

4 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 474 
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  ) Lieutenant-Colonel LAPASSET(  نائب عقيد؛ الباسيه .6-12- 11
  .حبوث فيها) 3(بكتابته ) 115(أعاله  الةكتاب  جدولجاء ترتيبه يف 

  1.حسب ما جاء فيها) تنس(نائب عقيد، يراسل الة األفريقية من 
 

 ) Le commandant BERNARD(المقدم برنار  .6-13- 11

م، يف موقع 1842عام  (De LAMORCIÈRE)كان رفيقا للجنرال ). تلمسان(مراسل الة من 
  .2)فرندة(هلم قرب 
  

  ) Le Commandant LEROUX(المقدم لورو  .6-14- 11
فنشرها  (Thagaste)وجد بعض الكتابات والنقوش األثرية يف سوق أهراس . متعاون مع الة
م، مث أهدى نسخة 10/4/1856بتاريخ  (Revue de l’Industrie Publique) مبجلة الصناعة العمومية

  .3فأعادت نشرها مقرونة مبثيالا يف املوضوع نفسه) الة األفريقية(منها إىل 
  

  ): Henri FABRE(المقدم هنري فابر  .6-15- 11
كان رفيقا ، و)القليعة(ورئيس فرقة املدفعية يف ) مقدم( (Commandant)جاء يف الة أنه يف رتبة 

وألف . 4م ماريشال فرنسا1856الذي صار عام  (BOSQUET)) بوسكي(املدفعية  (Lieutenant)لـ
، وقد "ذكريات عسكرية عن اجلزائر" Souvenirs Millitaires d’Algérie (1839-1840)»كتابا عنوانه 

  .6وله حبوث منشورة. 5هذا الكتاب على شكل حلقات) املركز اجلزائري(أصدر 
  

    )LEWAL(ب لوال النقي .6-16- 11
، )Le capitaine d’état major(وهو نقيب قيادة األركان ). سوق أهراس(مراسل الة من 

  .7)سوق أهراس( (Cercle)يف ناحية  (Commandant Superieur)وحاكم 
 

 ) Le Capitaine MOLL(النقيب مول  .6-17- 11

قدم هذه الرغبة لدى مراسل  ، وقد)المبيس(عرب عن رغبته يف مراسلة الة من . متعاون مع الة
  . 8)المبيس(يف ) Chef du genie(وهو رئيس األشغال . الة يف باتنة

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 2, 12/1856, p. 156 
2 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 50-52 
3 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 68 
4 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 149 
5 Rev. Afr., T. 1, 12/1856,  p 149 
6 FABRE, Le Dr Louis Carton [+ 1924], BSGAO, 45, 1925, p. 122.  
7 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  307 
8 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  307. 



  530                                                      مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

  
  )Le Capitaine JAVARY(النقيب جافاري  .6-18- 11

رجع من منطقة . الثاين جليش الزواوة (B.A)ضابط شاب يف املكتب العريب . عرفت به الة
جالس األهايل كثريا . م8/1857رت الة نعيه يف ونش. ، وما لبث أن مات بسبب عقابيل احلرب)القرم(

وتعلم كيفية التعامل اإلداري معهم، كتب خالصة جتاربه ومالحظاته يف ). الرببرية(فتعلم العربية والقبائلية 
وله مؤلفات . م1855الذي صدر عام  1"دراسات عن احلكومة العسكرية يف اجلزائر"كتاب عنوانه 

  .2ان قد وجهها إىل سلطاته العلياوأحباث أخرى غري منشورة، ك
  

  ) CARETTE(النقيب كاريت  .6-19- 11
وعضو يف اللجنة العلمية اليت كوا . (Génie)نقيب عسكري خمتص يف األشغال . عرفت به الة

م، دف وضع طريقة تتم بواسطتها كتابة األلفاظ العربية 1844وزير احلربية بباريس يف شهر أوت 
 Eugène)) أوجني دي نويي(املترجم له، و: لجنة مكونة من ثالثة أشخاص همحبروف الالتينية، وكانت ال

De NULLY)برينيي(، و ((BRESNIER) 3 .  
  

 نائب الضابط البارون هـنري  أوكابيتان  .6-20- 11

)Henri AUCAPITAINE ( لة األفريقيةجاء ترتيبه يف قائمة كتاب ا)حبوث ) 8(بكتابته ) 40
  .4فيها

؛ أرسل للمجلة مثانية ميداليات ترجع إىل العهد املوريتاين، )Le Baron( بارون. متعاون مع الة
  .5يف الفرقة األوىل من رماة األهايل (S.O)نائب ضابط وهو . وجعلها هدية
  

  )HERVIN(نائب الضابط؛ هرفين  .6-21- 11
األوىل من الرماة األهايل، ) Régiment(نائب ضابط يف الفرقة ). سور الغزالن(مراسل الة من 

  . 6يف سور الغزالن (Garnison)حامية عسكرية  ضمن
  

 ) RAOUL(المساعد العسكري راوول  .6-22- 11

                                                 
1 Le Capitaine JAVARY, Etudes sur le gouvernement militaire de l’Algérie, Paris, 1855. 
2 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 474 
3 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 525.  
4 Henri AUCAPITAINE, Mausolé d'Akbou: vallée d'Oued Sah'el, Rev. Afr., 1860, T4, n° 24, 

p.418-445. Henri AUCAPITAINE, Notice sur la tribu des Aït Fraoucen, Rev. Afr., 1860, T4, 
n°24, p.446-458. Henri AUCAPITAINE, Notice sur Bou Sada: Province de Constantine, 
Rev. Afr., 1862, T6, n°31, p.46-61. Henri AUCAPITAINE, Kanoun du village de Thaourirt 
Amokran: chez les Aït Iraten (Kabilie), Rev. Afr., 1863, T7, n°47, p.279-285. 

5 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  300 
6 Rev. Afr., T. 1, N° 4, 4/1857, P.  307. Et : Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1875, P.  65 
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  .1العسكرية (Intendance)مساعد درجة أوىل يف احملافظة ). دلس(مراسل الة من 
  

  )Eugène de NULLY(المترجم العسكري أوجين نويي  .6-23- 11
نة العلمية اليت كوا الوزير وهو عضو يف اللج. كاتب ومترجم لدى وزير احلربية الفرنسي بباريس

. م دف وضع طريقة تتم بواسطتها كتابة األلفاظ العربية حبروف التينية1844املذكور يف شهر أوت 
) برينيي(و (CARETTE)) كاريت(و ،وكانت اللجنة مكونة من ثالثة أشخاص هم املترجم له

(BRESNIER) 2.  
 

 Emile MASQUERAY(3( :العسكري إميل ماسكوراي .6-24- 11

نشر . 4حبثا يف الة) 14(بكتابته ) 27(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله   (1893-1894)
5، ويف غريها من النشريات األكادمييةةحبوثه يف الة األفريقي

. 

كان جنما يف الكتابة يف أعراق وأنساب اجلزائريني، يف مراحل االستيطان األوىل، حيث . عسكري
  . 6الت تشهد إقباال كبرياكانت الكتابة يف هذه اا

  
 
  فن الرسم المقاتل  -7- 11

 (léger)يف القوة اخلفيفة  (Lieutenant)املالزم ) Eugène GOÎA) (أوجني غويا(ذكرت الة أن 
وقـام بعـده   . التابعة لـوهران ) األبيض سيدي الشيخ(السادسة، هو رسام، قام برسم مناظر كثرية لواحة 

، واستفاد منها اجلنـرال  )ألبوم(معها يف كتاب صور متخصص جب (Edmond SEWRIN)) إدمون سفرين(

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N°3, 2/1857, P. 23 
2 Rev. Afr., T. 1, N°1, 8/1857, P. 525. 
3 MASQUERAY (1893- 1894) était professeur et directeur de l'Ecole des Lettres d'Alger. 
4 Emile MASQUERAY, Rapport à M. le Général Chanzy, Gouverneur Général de l'Algérie sur la 

mission dans le Sud de la province de Constantine, Rev. Afr., 1876, T20, n°116, p.164-172. 
Suite Rev. Afr., 1876, T20, n°117, p.257-266. Suite Rev. Afr., 1876, T20, n°118, p.352-366. 
Suite Rev. Afr., 1876, T20, nos119-120, p.456-469. 2ème Rapport à M. le Général Chanzy, 
Gouverneur Général de l'Algérie sur la mission dans le Sud de la province de Constantine. 
Rev. Afr., 1877, T21, n°121, p.33-45. Emile MASQUERAY, Documents historiques 
recueillis dans l'Aurès (juillet 1876), Rev. Afr., 1877, T21, n°122, p.97-123. Emile 
MASQUERAY, Le Djebel Chechar, Rev. Afr., 1878, T22, n°127, p.26-48. Suite Rev. Afr., 
1878, T22, n°128, p.129-144. Suite Rev. Afr., 1878, T22, n°129, p.202-213. Suite Rev. Afr., 
1878, T22, n°130, p.259-281. Emile MASQUERAY, Ruines anciennes de Khenchela 
(Mascula) à Besseriani (Ad Majores), Rev. Afr., 1878, T22, n°132, p.444-472 : pl. Suite 
Rev. Afr., 1879, T23, n°133, p.65-80. Suite Rev. Afr., 1879, T23, n°134, p.81-94. 

5 Masqueray (Emile), Comparaison d’un vocabulaires du dialecte des Zenaga avec les vocabulaires 
vocabulaires correspondants des dialectes des Chawia et des Beni Mzab, Archives des 
Missions, XX, 1879 (3e série, t. V), p. 473-533. 

6 Pendant la première période de la colonisation, les productions ethnographiques sont nombreuses 
et Emile MASQUERAY (militaire), en symbolise l'apogée avec ses recherches.  
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األبيض (التابعة لـ) بومسرون(م يف غزوه ملنطقة 1847بعد ذلك عام  (le Général RENAULT)) رينو(
  . 1)سيدي الشيخ
  
  
 
  :الحياة الفكرية في المجتمع الجزائري - 12

صورة فسيفسائية متنوعة وجمزأة، إن الصورة اليت تقدمها الة األفريقية عن احلياة الفكرية هي 
  .بغض النظر عن حدود تطابقها مع واقع اتمع اجلزائري وأهله

إن هذه الفكرية املصورة تعرض خنبا متعددة ومتداخلة، تظهر من خالل كتابتها يف الة، وتتفاعل 
تمع اجلزائري يف البنية مع احلياة الفرنسية واألوربية يف اجلزائر وال جتد هلا تالمحا مع وحدات وعناصر ا

  . والوظيفة واملآل
وقبل أن ندخل يف تفاصيل كل صفوة رأينا من األنسب أن نقترب أكثر من مفهوم الصفوة حىت ال 

  .نتجاوز حقه من اإليضاح
أا، أساسا، " الصفوات واتمع"يف كتابه ) الصفوة( (BOTTOMORE)) بوتومور(يصف 

  2.عالية يف اتمعمجاعات مهنية وظيفية، هلا مكانة 
مجاعة املثقفني اهتماما خاصا، فلقد كشف عن أصوهلا التارخيية، والدور الذي ) بوتومور(وأوىل 

لعبته، والظروف السياسية والفكرية واالقتصادية اليت خضعت هلا، واخلصائص املميزة هلا، كما أبرز 
اجلماعة، وتباين بنائها الداخلي نتيجة خاصيتني أساس تتميز ما مجاعة املثقفني؛ األوىل منو حجم هذه 

أما اخلاصية الثانية فهي األمهية النسبية اليت حتتلها . النتشار التعليم اجلامعي ومنو املهن العلمية والفنية
  3.اجلماعات الفرعية املختلفة داخل نطاق الصفوة املثقفة

وزاد ). خنبة قائدة(تحدثوا عن باملفرد، وأن ي) الصفوة(يفضالن كتابة لفظ ) بوتومور(و ) ميلز(إن 
الطبقة (و) النخبة القائدة(وصارت عبارات ). خنبة(كرديف للفظ ) طبقة(بعض الدارسني اآلخرين لفظ 

  .قابلة للتبادل يف معظم األحيان) الطبقة احلاكمة(و ) النخبة احلاكمة(، و)القائدة
تمعات تقريبا؛ فهم ميثلون يف االسحرة، : تمعات غري املتحضرةويوجد املثقفون يف كافة ا

إخل، بينما تضم هذه الفئة يف اتمعات ...والكهان، والشعراء، والفنانني، وامللمني بأمور األنساب
الفالسفة، والشعراء، والفنانني، واملوظفني، واحملامني، إال أن وظائفهم وأمهيتها االجتماعية ختتلف : املتحضرة

  4.ات يكاد أن يصلح املثقفون أقرب ما يكونون إىل الصفوة احلاكمةويف بعض اتمع. اختالفا ملحوظا
                                                 

1 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 76-77. 
2 Thomas B. BOTTAMORE, 1964, Elites et Société, Tr. Fr., Paris, Stock, 1967, p.67 

مد اجلوهري وآخرين، القاهرة، دار حم.د: دراسة يف علم االجتماع السياسي، ترمجة وتقدمي: واتمع الصفوةبوتومور،  3
  .105-19،85م، ص1978، 2املعارف، ط

  .87-86، املرجع نفسه، ص واتمعبوتومور، الصفوة   4
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أن القادة النقابيني يف اتمعات الليربالية ليس لديهم  (Ralf MILIBAND)) ميليباند(وقد أثبت 
ويذكر إىل للنقابات سلطة أضعف، مبا ال يوصف، من . إال الرغبة يف إرضاء أرباب العمل أو إرضاء السلطة

إىل النتائج نفسها اليت توصل هلا  2)لندبلوم( (LINDBLOM)وقد وصل . 1)ب العملأربا(سلطة 
  ).ميليياند(

  
  
 :صفوة علماء االجتماع -1- 12

ظهرت صفوة من املستوطنني متخصصة يف علم االجتماع، وتكتب يف الة األفريقية، مما أتاح هلا 
  .أن تعرف وحيتفى ا

  
  )مLE CHATELIER) (1855 -1929( :ألفرد لوشاتلييه .1-1- 12

  .3حبوث يف الة األفريقية) 7(بكتابته ) 49(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

درس علم االجتماع . ر مشهورمنص، ومستشرق فرنسي، و)علم االجتماع اإلسالمي(أستاذ 

عين باألوضاع االجتماعية والثقافية . اإلسالمي يف فرنسا، واهتم باملغرب العريب وإفريقيا اإلسالمية

سنة " جملة العامل اإلسالمي"أنشأ . لسياسية يف العامل اإلسالمي، وخاصة اإلسالم يف إفريقيا واملغرب العريبوا

االحتالل الغريب لربد املسلمني جعل عنواا   نشر مقالة مطولة عن. يهاأول من أشرف علم، وهو 1907

كان هدف  .4"على العامل اإلسالميالغارة " رمجت إىل اللغة العربية بعنوان، وت"فتح العامل اإلسالمي"

البحث عن كيفية التعامل مع العامل اإلسالمي والتحكم فيه، ) لوشاتلييه؛ أستاذ علم االجتماع اإلسالمي(

اإلسالم يف "، و"اجلزائر ونبات احللفاء: "من أهم آثاره. وأوصى بأن يكون ذلك عن طريق الثقافة والتعليم

  . 5"السياسة اإلسالمية"، و"اإلسالم الغريب"، و"إفريقيامسلمونا يف "، و"القرن التاسع عشر

  
                                                 

1 C. LINDBLOM, Politics and Markets, New York, Basic Books, 1977, p.109. 
2 Ralf MILIBAND, «The Power and Labor and the Capitalist Enterprise», in: J. Ury and J. 

Wakeford, Power in Britain, London, Heinemann, 1973, pp. 136-145. 
3 LE CHATELIER, Les Medaganat, Rev. Afr., 1886, T30, n°175, pp.39-63. Suite Rev. Afr., 1886, 

T30, n°176, pp.81-102. Suite Rev. Afr., 1886, T30, n°178, pp.243-258. Suite Rev. Afr., 
1886, T30, n°179, pp.323-346. Suite Rev. Afr., 1886, T30, n°180, pp.403-418. Suite Rev. 
Afr., 1887, T31, n°181, pp.5-21. Suite Rev. Afr., 1887, T31, n°182, pp.81-131. 

، 4ط ، الدين اخلطيب ومساعد اليايفحمب : الغارة على العامل اإلسالمي، خلصها ونقلها إىل اللغة العربية، ل شاتليه. أ 4
، موسوعة املستشرقني ،وعبد الرمحن بدوي .14 – 11ص ، م1985-هـ 1405الدار السعودية، ، جدة

  . 517ص ، مرجع سابق
 .15ألفريد لوشاتلييه، املرجع نفسه، ص  5
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  )G. H. BOUSQUET: (بوسكيه. ج هـ .1-2- 12
  .حبوث يف الة األفريقية) 5(بكتابته ) 60(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

عادات ): "هنري برييس(من آثاره مبعاونة . من أساتذة كلية احلقوق وعلم االجتماع يف اجلزائر
الشرع اإلسالمي يف مشال "م، و1939، اجلزء األول صدر سنة "م اعتقادات الوطنيني يف اجلزائروتنظي
التعليم الديين للفتيات يف مراكز "، و"عقد زواج تلمساين"، و"األبناء الطبيعيون يف اجلزائر"، و"إفريقيا
  . 1"ة لدى مسلمي اجلزائربدع طريق"، و"استمرار عادات الرببر"، و"طهارة املرأة يف اإلسالم"، و"اجلزائر

 
  )مAugustin BERQUE) (1884-1946: (أوغسطين بيرك .1-3- 12

  .2حبوث يف الة األفريقية) 3(بكتابته ) 103( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 
نال تعليمه بوهران، مث . تويف باهلند الصينيةولد باجلزائر لطبيب بيطري تابع جليش أفريقيا الفرنسي 

قي بعدها إىل رتبة مسري ر. آنذاك، التابعة ملنطقة الونشريس) موليري( إداري يف بلدية وظف كمساعد مسري
جد عامل العلوم اإلنسانية وهو . 3)جاك بريك(املفكر املعروف إداري يف بلدية فرندة املختلطة حيث ولد ابنه 

دير شؤون األهايل بعد احلرب العاملية األوىل طلبه م ).أوغسطني بريك(يف جامعة باريس اآلن، مسيه 
كان لاللتحاق باحلكومة العامة يف اجلزائر حيث كلفه بشؤون املقفني اجلزائريني، و) دومينيك لوسياين(

ص  330م يف 1932حيث قدم تقريرا عام  مكلفا مبراقبة ما تكتبه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
طقة العاصمة وما حوهلا، مستندا إىل تقارير درس فيه تأثري العلماء على من" الوهابية اجلديدة"بعنوان 

 من أهم آثار. 4املخابرات، وربط كل ذلك بالتغريات العاملية وقوة احلركة اإلصالحية يف العامل اإلسالمي
مسكن الوطنيني يف اجلزائر، ، 5دراسة اجتماعية سياسية عن الطرق الصويف يف اجلزائر: أوغسطني بريك

   .6فات من تاريخ الريف اجلزائري، الربجوازية اجلزائريةرجال الفكر اجلزائريون، مقتط
  

   )Ed. DOUTTÉ(إدوار دوتي  .1-4- 12

                                                 
 332، ص 1جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 1

2Augustin BERQUE, L'Habitation de l'indigène Algérien, Rev. Afr., 1936, Vol. 77, nos366-367, 
pp.43-100 ; photogr. Augustin BERQUE, Les Intellectuels Algériens, Rev. Afr., 1947, Vol. 
88, nos410-411, pp.123-151. Augustin BERQUE, Les Intellectuels Algériens, Rev. Afr., 
1947, Vol. 88, nos412-413, pp.260-277.  

3 J. BERQUE, Documents anciens sur la coutume immobiliaire des Seksawa, Rev. Afr., 1948, T89, 
nos416-417.pp.363-402. Petits documents d'Histoire sociale marocaine : les Archives d'un 
Cadi rural, Rev. Afr., 1950, T91, nos422-423, pp.113-124. Un Glossaire notarial Arabo-
Chleuh du Deren (XVIIIè s.), Rev. Afr., 1950, T91, nos424-425, pp.357-398 ;ill,tabl. « Vérité 
et Poésie » sur les Seksawa, Rev. Afr.,  1953, T94, nos434-435, pp.131-164 ;photogr. 

4 Le Commandant Jacques CARRET, L’Association des Oulémas d’Algérie, Alger, Alem 
El-Afkar, 2008, Préface de Sadek SELLAM, p. 6-7. 

5 Augustain BERQUE, Etude Historique, Sociologique et Politique sur les Confréries en Algérie, 
BSGO, 1917. 

 270، ص 1جمرجع سابق، جنيب العقيقي، املستشرقون،  6
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  .1بكتابته حبثني اثنني يف الة األفريقية) 153(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
وظف . فرنسي ، ومستشرق)la Sociologie Musulmane(متخصص يف علم اجتماع املسلمني 

. وكان أستاذا حماضرا بكلية اآلداب يف جامعة اجلزائر .ائر، مث اشتغل مفتشا مبدارسهايف قطاع التعليم باجلز
   .ولقب مبستكشف املغرب

وهذا ال يعين أنه ال يوجد علماء اجتماع غريهم، بل هناك علماء اجتماع آخرون، لكن مل يكونوا 
  .SABATIER(2(يكتبون يف الة األفريقية، منهم 

  
  )J. SCHACHT(جوزيف شاخت  .1-5- 12

  . 3بكتابته حبثا واحدا فيها) 373(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  ".مالحظات على سوسيولوجية القانون اإلسالمي"وهذا املقال الوحيد جاء حتت عنوان 

وأتوقع أن هيئة حترير الة عمدت إىل اختيار هذا املوضوع وترمجته إىل الفرنسية ونشره، دون أن 
  . خصيصايرسله إليها املؤلف 

وقد صدر له كتاب . مستشرق أملاين معروف، يكتب باألملانية) جوزيف شاخت(واملعروف أن 
وقد فضلت أن أصنفه ضمن علماء . كامل عن التشريع اإلسالمي، وقد ترجم إىل العربية يف الثمانينيات

  .االجتماع وفق املوضوع الذي هو أقرب إىل احتصاصنا
  
  
 :صفوة األنثروبولوجيين -2- 12

بتنوع مجاعات الصفوة  (S.F.NADEL)) نادل(لعامل األنثروبولوجي االجتماعي الربيطاين اهتم ا
داخل اتمع وبتضامنها وطبيعتها املغلقة، ووظيفتها املعيارية، وطابعها املتفوق، بغض النظر عن نوعيتها 

   4.وألعضائها القابلية على الظهور مبظهر األة والعظمة واد. وختصصها
ض الدراسات احلديثة إىل أن الصفوة ليست مجاعة واحدة يف اتمع وإمنا من املمكن أن وتشري بع

  .5تتعدد وتتنوع؛ األمر الذي يوجد فرصا للتنافس والتكيف بينها

                                                 
1 Edmond DOUTTE, Les Minarets et l'appel à la Prière, Rev. Afr., 1899, T43, n°235, pp.339-439. 

L'oeuvre scientifique de l'Ecole des Lettres d'Alger, Rev. Afr., 1905, T49, nos258-259, 
pp.438-446. 

2 SABATIER, Etude Sociologique sur les Kabyles, AFAS (Association  Française pour 
L'Avancement des Sciences), 10ème Session, 1881, Alger, p. 1050-1053. SABATIER, 
Géographie Physique du Sahara Central, AFAS (Association  Française pour L'Avancement 
des Sciences), 10e Session, 1881, Alger, p. 989-994.  

3 J. SCHACHT, Notes sur la Sociologie du Droit musulman, Rev. Afr., 1952, T93, nos432-433, 
p.311-329. 

4 S. F. NADEL, «The Concept of Social Elite», International Social Science Bulletin, VIII, 3, 1956, 
1956, p.149-173. 

5 W. G. RUNCIMAN, Social Science and Palute Theory, New York, 3rd ed., 1963, p. 64. 
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ومتيل كل صفوة، يف فترة معينة، إىل أن تتالشى لتحل حملها صفوة أخرى؛ إما عن طريق التغلغل 
وذج الصفوة األخرية معارضا للنموذج األول، وحتدث هذه العملية على فيها أو اإلحاطة ا، حيث يكون من

  .مر التاريخ
  :وإذا أتينا إىل صفوة أنثروبولوجيي االحتالل وجدناهم يف الة األفريقية كاآليت

  
 )N. ROBIN(ن روبين  .2-1- 12

  .يكتب بطريقة عسكرية. 1حبثا فيها) 53(ضمن كتاب الة، بكتابته ) 6(جاء ترتيبه 
  

 )Henri TAUXIER(طوكسيي  هنري .2-2- 12

  .2حبثا فيها) 29(ضمن كتاب الة، بكتابته ) 12(جاء ترتيبه 
                                                 

1  N. ROBIN, Histoire d'un Chérif de la Grande Kabylie, Rev. Afr., 1870, T14, n°82, p.349-363. N. 
ROBIN, Note sur l'organisation militaire et administrative des Turcs dans la Grande Kabylie, 
Rev. Afr., 1873, T17, n°98, p.132-140. Suite: Rev. Afr., 1873, T17, n°99, p.198-207. N. 
ROBIN, Le Bey Mohammed Ben Ali Ed- Debbah, Rev. Afr., 1873, T17, n°101, p.364-373. 
N. ROBIN, Note sur Yahia Agha, Rev. Afr., 1874, T18, n°103, p.59-75. Suite: Rev. Afr., 
1874, T18, n°104, p.89-118. N. ROBIN, Fetena Meriem= la Guerre de Marie, Rev. Afr., 
1874, T18, n°104, p.161-170. N. ROBIN, Les Imessebelen, Rev. Afr., 1874, T18, n°108, 
p.401-412. N. ROBIN, Les Oulad Ben Zamoum, Rev. Afr., 1875, T19, n°109, p.32-49. N. 
ROBIN, Notes historiques sur la Grande Kabylie: de 1830 à 1838, Rev. Afr., 1876, T20, 
n°115, p.42-56. Suite: Rev. Afr., 1876, T20, n°116, p.81-96. Suite: Rev. Afr., 1876, T20, 
n°117, p.193-219. N. ROBIN, Histoire du Chérif Bou Bar'la, Rev. Afr., 1881, T25, n°145, 
p.65-71. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°147, p.223-240. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°148, 
p.307-320. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°149, p.321-352. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, 
n°150, p.442-466. Suite: Rev. Afr., 1881, T26, n°151, p.52-77. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, 
n°153, p.192-218. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, n°155, p.397-416. Suite: Rev. Afr., 1882, 
T26, n°156, p.474-494. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°159, p.161-190 : plan. Suite: Rev. 
Afr., 1883, T27, n°160, p.267-320. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°162, p.416-436. Suite: 
Rev. Afr., 1884, T28, n°163, p.15-48. Suite: Rev. Afr., 1884, T28, n°164, p.90-113. Suite: 
Rev. Afr., 1884, T28, n°165, p.172-197. N. ROBIN, Expédition du Général BLANGINI en 
Kabylie en 1849, Rev. Afr., 1885, T29, n°173, p.321-350. N. ROBIN, Soumission des Beni-
Yala et opérations du Colonel CANROBERT en juillet 1849, Rev. Afr., 1898, T42, n°228, 
p.22-57. Suite: Rev. Afr., 1898, T42, n°229, p.140-… N. ROBIN, Notes et documents 
concernant l'insurrection de 1856-1857 de la Grande Kabylie, Rev. Afr., 1898, T42, n°231, 
p.310-321. Suite: Rev. Afr., 1899, T43, n°232, p.41-77. Suite: Rev. Afr., 1899, T43, n°233, 
p.204-229. Suite: Rev. Afr., 1899, T43, n°235, p.321-338. Suite: Rev. Afr., 1900, T44, 
n°236, p.79-96. Suite: Rev. Afr., 1900, T44, n°237, p.135-164. Suite: Rev. Afr., 1900, T44, 
nos238-239, p.193-227. Suite: Rev. Afr., 1901, T45, n°240, p.14-41. Suite: Rev. Afr., 1901, 
T45, n°241, p.155-195. Suite: Rev. Afr., 1901, T45, n°243, p.322-369. N. ROBIN, Notes 
historiques sur la Grande Kabylie de 1838 à 1851, Suite: Rev. Afr., 1902, T46, nos244-245, 
p.41-78. Suite: Rev. Afr., 1902, T46, nos246-247, p.213-262. Suite: Rev. Afr., 1903, T47, 
no248, p.61-93. Suite: Rev. Afr., 1903, T47, no249, p.195-208. Suite: Rev. Afr., 1903, T47, 
no250, p.209-263. Suite: Rev. Afr., 1904, T48, nos252-253, p.92-133. Suite: Rev. Afr., 1904, 
T48, nos254-255, p.264-299. 

2 Henri TAUXIER, Examen des traditions grecques, latines et musulmanes relatives à l'origine du 
peuple berbère, Rev. Afr., 1862, T6, n°35, p.353-363. Henri TAUXIER, Etude des 
migrations des tribus berbères avant l'islamisme, Rev. Afr., 1862, T6, n°36, p.441-461. 
Suite: Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, p.24-35. Henri TAUXIER, Ethnologie de l'Afrique 
septentrionale au temps de Mahomet, Rev. Afr., 1863, T7, n°42, p.453-472. Suite: Rev. Afr., 
1864, T8, n°43, p.54-71. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°54, p.458-475. Suite: Rev. Afr., 1867, 
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  .بدأ الكتابة يف موضوعات ختص اجلزائر، مث حتول إىل الكتابة عن ليبيا
  

  :Alexandre JOLY ()1870 -1913(1(ألكسندر جولي  .2-3- 12
  . 2لةحبثا يف ا) 14(بكتابته ) 25(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  .3، ويف غريها من النشريات األكادمييةةنشر حبوثه يف الة األفريقي

                                                                                                                                                    
T11, n°62, p.146-…Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°63, p.220-232. Suite: Rev. Afr., 1867, 
T11, n°64, p.257-273. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°65, p.337-356. Suite: Rev. Afr., 1867, 
T11, n°66, p.435-446. Henri TAUXIER, Bartas : le plus ancien nom d'Alger, Rev. Afr., 
1868, T12, n°72, p.426-… Henri TAUXIER, Notice sur Corippus et sur la Johannide, Rev. 
Afr., 1876, T20, n°118, p.289-299. Henri TAUXIER, La religion des taureaux divins en 
Afrique, Rev. Afr., 1877, T21, n°123, p.185-197. Henri TAUXIER, Note sur les variations 
de sens des mots, Berber, Roum, Afarek, Beranès, Botr, Mazigh et Franc, Rev. Afr., 1879, 
T23, n°138, p.471-478. Henri TAUXIER, Une émigration arabe en Afrique un siècle après 
Jésus- Christ : réponse aux questions de M. l'interprète Mercier, Rev. Afr., 1880, T24, n°143, 
p.373-397. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°146, p.138-157. Henri TAUXIER, L'Inscription de 
l'Oued- Qsob, Rev. Afr., 1881, T25, n°149, p.393-400. Henri TAUXIER, Les deux 
rédactions du périple d'Hannon, Rev. Afr., 1882, T26, n°151, p.15-37. Henri TAUXIER, Le 
Mulucha ou Molochath (Oued- Makta), Rev. Afr., 1885, T29, n°169, p.41-80. Henri 
TAUXIER, Lettre sur les origines libyennes, Rev. Afr., 1885, T29, n°171, p.232-240. Henri 
TAUXIER, Le Patrice Grégorius, Rev. Afr., 1885, T29, n°172, p.284-303. Henri TAUXIER, 
Le Mulucha ou Molochath (Oued- Makta), Rev. Afr., 1885, T29, n°174, p.460-473. Henri 
TAUXIER, Histoire de la géographie libyenne: les premières légendes grecques intéressant 
la Lybie, Rev. Afr., 1886, T30, n°176, p.130-160. Henri TAUXIER, Le Métagonium et 
l'Acra Mégalè, Rev. Afr., 1886, T30, n°180, p.452-467. Suite: Rev. Afr., 1887, T31, n°184, 
p.277-294. Henri TAUXIER, Histoire de la géographie libyenne : émigration des mythes 
grecs à Kyrène, Rev. Afr., 1889, T33, n°194, p.177-218. Henri TAUXIER, Récits de 
l'histoire d'Afrique : le Comte Romanus, Rev. Afr., 1890, T34, n°199, p.193-222. 

1 ANONYME, Alexandre Joly 1870 + 1913], Rev. Afr., 57, 1913,  p. 5. 
2 Alexandre JOLY, Remarques sur la poésie moderne chez les nomades Algériens, Rev. Afr., 1900, 

T44, nos238-239, p.283-311. Suite Rev. Afr., 1901, T45, nos241-242, p.208-236. Suite Rev. 
Afr., 1904, T48, nos252-253, p.5-55. Suite Rev. Afr., 1904,T48, nos254-255, p.210-263. 
Alexandre JOLY, Sur un langage conventionnel des chanteurs arabes, Rev. Afr., 1906, T50, 
n°260, p.57-61. Alexandre JOLY,  Etude sur les Chadouliyas, 1906, T50, n°263, p.336-347. 
Suite Rev. Afr., 1907, T51, nos264-265, p.5-40. Suite Rev. Afr., 1907, T51, n°223, p.336-
249. Alexandre JOLY, La légende de Sidi Ali Ben Malek : sa postérité, Rev. Afr., 1908, 
T52, n°268, p.74-85. Alexandre JOLY, Saints de l'Islam, Rev. Afr., 1908, T52, n°269, 
p.171-181. Alexandre JOLY, Répartition et caractère des vestiges anciens dans l'Atlas 
Tellien (ouest oranais) et dans les steppes oranaises et Algézaires, Rev. Afr., 1909, T53, 
nos272-273, p.5-19 : fig. Alexandre JOLY, Chansons du répertoire Algérois, Rev. Afr., 1909, 
T53, nos272-273, p.46-66. Alexandre JOLY, Ruines et vestiges anciens dans les provinces 
d'Alger et d'Oran, Suite Rev. Afr., 1910, T54, n°279, p.393-404. Suite Rev. Afr., 1911, T55, 
n°282, p.274-281. Alexandre JOLY, Le Chaouiya des Oulad Sellem, Rev. Afr., 1911, T55, 
n°283, p.411-449. Alexandre JOLY, Vocabulaire du Chaouiya des Oulad Sellem ou français 
par ordre des racines, Rev. Afr., 1912, T56, n°285, p.219-266. Alexandre JOLY, Etudes de 
géographie zoologique sur la Berbérie, Rev. Afr., 1912, T56, n°287, p.471-499. Alexandre 
JOLY, Saints et légendes de l'Islam, Rev. Afr., 1913, T57, n°288, p.7-26. 

3 JOLY (A.), Atterrissement de haut niveau dans le sud du Tell algérien et quelques phénomènes de 
capture, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 41e session, 1912, 
Nîmes, t. 2 Notes et Mémoires, p.994-998, fig. Joly (A.), Vestiges anciens en Algérie et en 
Tunisie, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 38e session, 
1909, Lille, 2, Notes et mémoire, p. 881-885. JOLY (A.), La Chaouiya des Ouled Sellem, 
Cinquantenaire Fac. Lettres Alger, 1931 (1932), p. 411-449. JOLY (A.), Vestiges anciens 
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  )S. BIARNAY(س بيارني  .2-4- 12

  .1حبثا يف الة) 7(بكتابته ) 47(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )Jean ALAZARD(جون أالزار  .2-5- 12
  .2فريقيةحبوث يف الة األ) 4(بكتابته ) 72( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 

  
 )A. VAISSIERE(فيسيير  .2-6- 12

  .3حبوث يف الة األفريقية) 4(بكتابته ) 96( أعالهترتيبه يف جدول كتاب الة 
  

  )مRICARD) (1874 -1952( ب ريكار .2-7- 12
  .حبوث يف الة األفريقية) 3(بكتابته ) 122(أعاله  الةكتاب  جدولترتيبه يف 

سجاد للرببر يف األطلس "، و"مفردات بربرية"، و"لرببرآنية ل): "هيسبرييس(من كتاباته يف جملة 
  . 4"القبائل الكربى"، و"نسيج للرببر"، و"األوسط

  
  
  
 :صفوة المؤرخين -3- 12

بأن النخبة تعمل ما يف استطاعتها على احتكار مراكز ) ماركس(يف إطار اجلدلية التارخيية؛ اعتقد 
ركتها يف احلكم؛ وهذا ما خيلق فجوة اقتصادية القوة واحلكم، وال تعطي اال للطبقة احملكومة يف مشا

وهذا ما يؤدي . وسياسية واجتماعية بينها وبني الطبقة احملكومة حبيث تقف كل طبقة ضد الطبقة األخرى

                                                                                                                                                    
dans les Beni Znassen, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 38e 
session, 1909, Lille, 2, Notes et mémoire, p.879-881. 

1 S. BIARNAY, Rapport sur une mission chez les Berbères du Vieil Arzew, Rev. Afr., 1909, T53, 
n°275, pp.308-310. Etude sur les Bet'tioua du Vieil Arzew, Rev. Afr., 1910, T54, n°277, 
pp.97-181. Suite: Rev. Afr., 1910, T54, n°278, pp.301-342. Suite: Rev. Afr., 1910, T54, 
n°279, pp.405-439. Suite: Rev. Afr., 1911, T55, n°280, pp.100-136. Suite: Rev. Afr., 1911, 
T55, n°281, pp.171-215. Suite: Rev. Afr., 1911, T55, n°282, pp.327-342. 

2 Jean ALAZARD, FILIPPO LIPPI a-t-il séjourné en Afrique du Nord, Rev. Afr., 1927, T68, nos 
330-31, p.102-104. Jean ALAZARD, EUGENE DELACROIX et l'Orient Rev. Afr., 
1929,T69, n° 334, p.23-48 : ill. Jean ALAZARD, Le goût de l'Orient en France après la 
conquête d'Alger, Rev. Afr., 1930,T71, nos 342-343, p.19-35 : ill. Jean ALAZARD, La danse 
des Nègres de DEHODENCQ, Rev. Afr., 1934, T75, n° 358, p.62-63 : fig. 

3 A. VAISSIERE, Les Oulad Rechaïch, Rev. Afr., 1892, T36, n°206, p.209-243. Suite: Rev. Afr., 
1892, T36, n°207, p.312-341. Suite: Rev. Afr., 1893, T37, n°208, p.5-21. Suite: Rev. Afr., 
1893, T37, nos209-210, p.136-150 : photogr., plan. 

   250، ص السابقجنيب العقيقي، املرجع  4
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ومن جهة ثانية تؤكد النظرية املاركسية على أمهية العوامل املادية يف . إىل ظهور الصراع الطبقي يف اتمع
وهذا . طبقتني متصارعتني حيث تسيطر النخبة على وسائل اإلنتاج، وتسريها يف صاحلهاانقسام اتمع إىل 

أن الدولة الوطنية خاضعة ملصاحل البورجوازية ) ماركس(وصرح . ما يرفع من قيمتها السياسية واالجتماعية
وعد . رأس املالوجاء يف بعض الصيغ املاركسية املعروفة أن من ميسك بالسلطة هو الذي ميسك ب. الرأمسالية

) لينني(ويرى . هم مديرو الشركات املتعددة اجلنسيات" احلقيقية"آخرون من أن يقبض على السلطة 
(LENINE) أن الربوليتاريا قادرة مبفردها على تطوير وعي نقائي، لكن احلزب الثوري املنضبط، هو ،

وأن احلزب . اع من أجل استالم السلطةوحده القادر على قيادة القطاعات املتقدمة من الربوليتاريا يف الصر
) Rosa LUXEMBOURG() كسمبورغوروزا ل(لكن . 1هو طليعة الطبقة الشغيلة لكنه ال يتماهى فيها

فقد آمن بأن  (GRAMSCI)) غرامشي(أما . آمنت بأن دكتاتورية الربوليتاريا حتولت إىل دكتاتوية احلزب
 (BURNHAM)) بورام(ومن جهة . 2تخلص من احلزباخلروج من أزمة الربوليتاريا ال يكون إال بال

منذ مدة طويلة، والذي يتنازعه التشيع إىل النظريات اإليطالية، فريى أن ) تروتسكي(الذي يعتنق مذهب 
(Managers)النخبة يف االحتاد السوفيايت ويف الواليات املتحدة على السواء، هي خنبة املسريين 

ويؤمن . 3
أما . أن اجلهاز السياسي للمجتمعات الليربالية خاضع ملصاحل الرأمسالية الدولية) دةاملاركسية اجلدي(دعاة 

(BIRNBAUM)) برينباوم(
(BOURDIEU)) بورديو(، و4

(BAUER)) باور(و 5
فقد جنحوا إىل النتائج  6

إعادة إنتاج  (Reproduction des élites)، مع تأكيدهم )املاركسية(اجلذرية، وحىت ) الراديكالية(النتائج 
وتالمذته، ضمن  (BOURDIEU)) بورديو(واختذ . نخب، ودور الوظيفة العمومية العليا بفرنسا يف ذلكال

بدال من النخبة، لكنهم مل يتمكنوا من ) الطبقة املهيمنة(مصطلح  (Neomarxism)أفقهم املاركسي اجلديد 
ودليلنا أن ). ة املهيمن عليهاالطبق(على ) الرضى(قادرة بالفعل على فرض ) الطبقة املهيمنة(الربهنة على أن 

غري قادرة دوما على إقامة التراتبية بني النخب، ما دام سلم القيم التقليدية قد ) الطبقة املهيمنة(أفضليات 
  .وقد ظهرت خيبة كل هذه النظريات يف الواقع .شوشته وسائل اإلعالم

ال جند فيهم ب الة األفريقية، وإذا أتينا إىل صفوة املؤرخني التابعني إىل االحتالل، من خالل كتا
  :وجدناهم كاآليتو .من أهل البلد أحدا

  
  :(Albert DEVOULX)ديفوكس  .3-1- 12

  ).ألبري ديفوكس(يف الة األفريقية كاتبان مسيان، باسم واحد، أب وابنه، كالمها 

                                                 
1 Vladimir LENINE, 1918, «L’Etat et la Révolution», in: Œuvres Complètes, Moscou, Editions 

Sociales Internationales, 1959-1972. 
2 Antonio GRAMSCI, 1914-1926, Ecrits Politiques, Tr. Fr., Paris, Gallimard, 1974-1980, 3 Vols. 
3 BURNHAM, The Managerial Revolution, London, Putnam , 1943, p.79 
4 Pierre BIRNBAUM et Jean Leca [sous la dir.], 1986, Sur l’Individualisme, Paris, Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques, S. D., p.107. 
5 Pierre BOURDIEU et Monique de Saint-Martin , 1978, «Le Patronat», Actes de la Recherche en 

Sciences Sociales, N° 20-21, p. 137-154. 
6 Michel BAUER et Elie COHEN, 1981, Qui Gouverne les Groupes Industriels?, Essais sur 

L’Exercice du Pouvoir du et dans le Group Industriel, Paris, Le Seuil, 1981, p.80-120. 
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  .حبثا) 58(ضمن كتاب الة، بكتابته ) 5(جاء ترتيب االبن 
  .1حبثا) 18(ب الة، بكتابته ضمن كتا) 20(وجاء ترتيب األب 

ولست اآلن قادرا على التفريق بينهما، من ناحية . حبثا) 76(ويف اموع كتب األب وابنه 
  .التعريف ما، إذ مل أجد إىل حد الساعة ما يسعفين يف ذلك

 كأمني للمال ضمن قائمة املكتب املؤقت للجمعية التارخيية اجلزائرية،) ألبري ديفوكس(ظهر اسم 
كنائب أول للرئيس، وخلف الرئيس عند غيابه،  (Soudré)) سودري(وكان إىل جانبه . م1872عام 

  . 2كسكرتري (BÉRARD)) بريار(كنائب ثان للرئيس، و (LETOURNEUX)) ليتورنو(و
، مث يف املكتب العادي الالحق عام 3أمينا للمال يف املكتبني املؤقتني الالحقني) ديفوكس(وبقي 

. (Prefet)إداري يف مقر الدائرة " نائب رئيس مكتب"ت الة آنذاك أن وظيفته هي وصرح. م1875
) ماشوال(نائبا للرئيس، و (FÉRAUD)) فريو(رئيسا، و) ليتورنو(وكان معه يف مكتب اجلمعية آنذاك 

(MACHUEL) ديفوكس(سكرتريا، و ((Dévoulx) وبقي يف املهمة نفسها مع األشخاص . 4أمينا للمال
  .5)1876(، عام )لوتورنو(، إال أنفسهم

، 6االبن عدة سالسل من احللقات يف موضوعات شيت، منها؛ عاصمة اجلزائر) ديفوكس(كتب 
، ودراسة أثرية وطبوغرافية 1، وسجل االستحواذات البحرية7واملنشآت الدينية يف اجلزائر العاصمة القدمية

  ، 2العثماين عن اجلزائر العاصمة يف العصر الروماين مث اإلسالمي مث

                                                 
1 A. DEVOULX (Père), Recherches sur la coopération de la Régence d'Alger à la guerre de 

l'indépendance grecque, Rev. Afr., 1857, T1 , n°2, pp.129-136. Suite: Rev. Afr., 1857, T1, 
n°3, p.207. Suite: Rev. Afr., 1857, T1 , n°4, pp.299-302. Suite: d'après des documents 
inédits, Rev. Afr., 1857, T1 , n°6, pp.464-473. Suite: Rev. Afr., 1858, T2, n°8, pp.131-138. 
Les casernes de janissaires à Alger, Rev. Afr., 1859, T3, n°14, pp.138-150. Expédition 
d'O'Reilly d'après un document Turc, Rev. Afr., 1859, T3, n°18, pp.436-441. Ahad Aman: 
ou règlement politique et militaire, Rev. Afr., 1860, T4, n°21, pp.211-219. Notes historiques 
sur les Mosquées et autres édifices religieux d'Alger, Rev. Afr., 1860, T4, n°24, pp.467-471. 
Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°25, pp.59-70. Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°27, pp.223-232. 
Suite: Rev. Afr., 1861, T5, n°29, pp.386-393. Suite: Rev. Afr., 1862, T6, n°33, pp.203-205. 

2 Rev. Afr., T. 16, 1872, 2ème page de garde. 
3 Rev. Afr., T. 17, 1873, 3ème page de garde. 
4 Rev. Afr., T. 19, 1875, 3ème page de garde. 
5 Rev. Afr., T. 20, 1876, 3ème page de garde. 
6 Albert DEVOULX (fils), Icosium, Rev. Afr., 1875, T19, n°112, pp.295-332. Quelques tempêtes à 

à Alger, Rev. Afr., 1871, T15, n°89, pp.341-352.  
7 Albert DEVOULX (fils), Les Edifices religieux de l'Ancien Alger: Introduction, Rev. Afr., 1862, 

T6, n°35, pp.370-382. Les Edifices religieux de l'Ancien Alger: 1ère Partie, Bas quartiers; 
section 1ère Nord: quartier Bab El Oued extérieur, Rev. Afr., 1863, T7, nos 37-38, pp.102-113. 
Suite: Rev. Afr., 1864, T8, no 43,pp.29-44. Suite: Rev. Afr., 1864, T8, no 45,pp.198-201. 
Suite: Rev. Afr., 1863, T7, n°39, pp.164-192. Suite: Rev. Afr., 1865, T9, n°54, pp.443-457. 
Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°55, pp.51-60. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°57, pp.221-230. 
Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°58, pp.286-296. Suite: Rev. Afr., 1866, T10, n°59, pp.371-
381. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°63, pp.207-210. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, N°64, 
pp.302-309. Suite: Rev. Afr., 1867, T11, n°66, pp.447-457. Suite: Rev. Afr., 1868, T12, 
n°68, pp.103-116. Suite: Rev. Afr., 1868, T12, n°70, pp.277-289. Suite: Rev. Afr., 1869, 
T13, n°73, pp.21-35. Suite: Rev. Afr., 1869, T13, n°74, pp.125-135. Suite: Rev. Afr., 1869, 
T13, n°75, pp.196-205. Suite: Rev. Afr., 1870, T14, n°80, pp.166-192. Suite: Rev. Afr., 
1870, T14, n°81, pp.280-298.  
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، وعن عالقة 4، وآثار األهايل يف متحف اجلزائر العاصمة3وشيئا من تاريخ العثمانيني يف اجلزائر
  .7، وبطارية األندلسيني اجلزائريني املدافعة عن اجلزائر6، وموضوعات خمتلفة5الفرنسيني باجلزائر

  
 ) E. FAGNAN: (فانيان .3-2- 12

  .8حبثا فيها )41(بكتابته ) 7(كتاا هو  جدولترتيبه يف 
                                                                                                                                                    
1 Albert DEVOULX (fils), Le Registre des prises maritimes, Rev. Afr., 1871, T15, n°85, pp.70-79. 

Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°86, pp.149-160. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°87, pp.184-
201. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°88, pp.285-299. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°89, 
pp.362-374. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°90, pp447-457. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°91, 
pp.70-77. Rev. Afr., 1872, T16, n°92, pp.146-156. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°93, pp.233-
240. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°94, PP.292-303.  

2 Albert DEVOULX (fils), Alger: étude archéologique et topographique sur cette ville, aux 
époques romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni Mez'renna) et turque (El-Djezair), Rev. 
Afr., 1875, T19, n°113, pp.385-428. Suite: Rev. Afr., 1875, T19, n°114, pp.497-542 ; 
croquis, plan. Suite:Rev. Afr., 1876, T20, n°115, pp.57-74. Suite:Rev. Afr., 1876, T20, 
n°116, pp.145-163. Suite: Rev. Afr., 1876, T20, n°117, pp.245-256. Suite: Rev. Afr., 1876, 
T20, n°118, pp.336-351. Suite: Rev. Afr., 1876, T20, nos 119-120, pp.470-489. Suite: Rev. 
Afr., 1877, T21, n°121, pp.46-64. Suite: Rev. Afr., 1878, T22, n°128, pp.145-159. Suite: 
Rev. Afr., 1878, T22, n°129, pp.225-240. 

3 Enlèvement d'un Pacha par les Kabiles, Rev. Afr., 1869, T13, n°78, pp.459-464. La Première 
révolte des Janissaires à Alger, Rev. Afr., 1871, T15, n°85, pp.1-6. Assassinat du Pacha 
Mohammed Tekelerli, Rev. Afr., 1871, T15, n°86, pp.81-89. Le Raïs El-Hadj Embarek, Rev. 
Afr., 1872, T16, n°91, pp.34-45. Une moitié d'inscription turque, Rev. Afr., 1872, T16, n°92, 
pp.143-145. M. De Choiseul-Beaupré et le Turc reconnaissant, Rev. Afr., 1872, T16, n°93, 
pp.161-166. La Tombe de Khedeur Pacha à Alger, Rev. Afr., 1872, T16, n°94, pp.273-277. 
Mort du Pacha Mehammed Khodja en 1754, Rev. Afr., 1872, T16, n°95, pp.321-326. Lettres 
adressées par des Marabouts arabes au Pacha d'Alger, Rev. Afr., 1874, T18, n°104, pp.171-
190. Suite: Rev. Afr., 1874, T18, n°106, pp.262-280.  

4 Albert DEVOULX (fils),  Epigraphie indigène du Musée archéologique d'Alger, Rev. Afr., 1872, 
T16, n°93, pp.180-186. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°94, pp.259-266. Suite: Rev. Afr., 
1873, T17, n°97, pp.35-42. Suite: Rev. Afr., 1873, T17, n°98, pp.141-160. Suite: Rev. Afr., 
1873, T17, n°99, pp.232-252. Suite: Rev. Afr., 1873, T17, n°100, pp.322-340. Suite: Rev. 
Afr., 1873, T17, n°101, pp.391-417. Suite: Rev. Afr., 1873, T17, n°102, pp.473-504.  

5Albert DEVOULX (fils),  Capitaine PREPAUD, Rev. Afr., 1871, T15, n°87, pp.161-172. Querelle 
entre Consul et Négociant, Rev. Afr., 1871, T15, n°88, pp.261-270. M. J.-B. Germain 
Chancelier du consulat de France à Alger, Rev. Afr., 1871, T15, n°90, pp.415-419. Un 
incident diplomatique à Alger en 1750, Rev. Afr., 1872, T16, n°92, pp.81-88. Relevé des 
principaux Français qui ont résidé à Alger: de 1686 à 1830, Rev. Afr., 1872, T16, n°95, 
pp.356-387. Suite: Rev. Afr., 1872, T16, n°96, pp.420-450.  

6 Albert DEVOULX (fils), Un exploit des Algériens en 1802, Rev. Afr., 1865, T9, n°50, pp.126-
130. La Marine de la Régence d'Alger, Rev. Afr., 1869, T13, n°77, pp.384-420. Les Chiffres 
arabes, Rev. Afr., 1872, T16, n°96, pp.455-458. Un médecin condamné à mort pour avoir 
laissé mourir son malade, Rev. Afr., 1872, T16, n°96, pp.471-474. Voyage à l'amphithéâtre 
d'El-Djem en Tunisie: Janvier 1830, Rev. Afr., 1874, T18, n°106, pp.241-261; planches.  

7 Albert DEVOULX (fils), La Batterie des Andalous à Alger, Rev. Afr., 1872, T16, n°95, pp.340-
342.  

8 E. FAGNAN, L'Histoire des Almohades d'après Abd el-Wah'id Merrâkechi, Rev. Afr., 1891, T35, 
n°202, pp.207-237. Suite; Rev. Afr., 1891, T35, n°203, pp.281-316. Suite; Rev. Afr., 1892, 
T36, n°204, pp.18-68. Suite; Rev. Afr., 1892, T36, n°205, pp.166-208. Suite; Rev. Afr., 
1892, T36, n°206, pp.262-288. Suite; Rev. Afr., 1892, T36, n°207, pp.349-388. Suite; Rev. 
Afr., 1893, T37, n°208, pp.22-51. Suite; Rev. Afr., 1893, T37, nos209-210, pp.181-246. E. 
FAGNAN, Un chant algérien du XVIIIè siècle, Rev. Afr., 1894, T38, nos214-215, pp.325-
345. E. FAGNAN, Chihab Ed-Din Dimechki, Rev. Afr., 1894, T38, nos214-215, pp.346-349. 



  542                                                      مممم1962- - - - ممممRevue Africaine( 1856(حتليل صورة املـجتمع اجلزائري يف : 5ف 

   .م1890بدأ الكتابة يف الة األفريقية عام 
  

  )مDESPARMET) (1863 -1942( :جيروم ديبارميه .3-3- 12
  .1حبثا يف الة األفريقية) 35(بكتابته ) 8(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

، "ب الكربىأنشودة اجلزائر أثناء احلر: "من آثاره اليت كتبها. باجلزائر الثانويأستاذا للتعليم 
   .2"علماء اجلزائر"، و"مولد تاريخ وطين يف اجلزائر"و

 
 )C. TRUMELET(س تروملي  .3-4- 12

  .3حبثا فيها) 34(بكتابته ) 9(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

                                                                                                                                                    
E. FAGNAN, Annales du Maghreb et de l'Espagne par Ibn El-Athir, Rev. Afr., 1896, T40, 
n°223, pp.352-382. Suite; Rev. Afr., 1897, T41, n°224, pp.5-33. Suite; Rev. Afr., 1897, T41, 
nos225-226, pp.185-266. Suite; Rev. Afr., 1897, T41, no227, pp.351-385. Suite; Rev. Afr., 
1898, T42, no228, pp.82-110. Suite; Rev. Afr., 1898, T42, nos 229-230, pp.202-288. Suite; 
Rev. Afr., 1898, T42, no231, pp.330-374. Suite; Rev. Afr., 1899, T43, no232, pp.78-100. 
Suite; Rev. Afr., 1899, T43, nos233-234, pp.234-292. Suite; Rev. Afr., 1899, T43, no235, 
pp.350-384. Suite; Rev. Afr., 1900, T44, no237, pp.165-192. Suite; Rev. Afr., 1900, T44, 
nos238-239, pp.312-382. Suite; Rev. Afr., 1901, T45, no240, pp.68-92. Suite; Rev. Afr., 
1901, T45, nos241-242, pp.111-154.  

1 Jérôme DESPARMET, Note sur les mascarades chez les indigènes à Blida, Rev. Afr., 1908, T52, 
nos 270-271, pp.265-271. Jérôme DESPARMET, La chanson d'Alger pendant la grande 
guerre, Rev. Afr., 1932, T73, nos 350-351, pp.54-83. Jérôme DESPARMET, Les Chansons 
de Geste de 1830 à 1914 dans la Mitidja, Rev. Afr., 1939, T80, n°379, pp.192-226 ; ill. 
Jérôme DESPARMET, Ethnographie traditionnelle de la Mettidja : le calendrier folk-
lorique, Rev. Afr., 1918, T59, n°294, pp.23-65. Suite Rev. Afr., 1919, T60, n°298, pp.62-92. 
Suite Rev. Afr., 1919, T60, n°299, pp.252-282. Suite Rev. Afr., 1920, T61, nos 304- 305, 
pp.261-278. Suite Rev. Afr., 1922, T63, n°311, pp.306-332. Suite Rev. Afr., 1923, T64, 
n°315, pp.330-361. Suite Rev. Afr., 1924, T65, n°319, pp.294-375. Suite Rev. Afr., 1927, 
T68, n°332, pp.198-212. Suite Rev. Afr., 1928, T69, n°337, pp.436-457. Suite Rev. Afr., 
1930, T71, nos 344-345, pp.225-256. Suite Rev. Afr., 1933, T74, n°357, pp.421-448. Suite 
Rev. Afr., 1934, T75, n°358, pp.64-104. Suite Rev. Afr., 1934, T75, n°359, pp.218-256. 
Suite Rev. Afr., 1936, T77, n°366, pp.315-164. Suite Rev. Afr., 1937, T78, n°370, pp.93-
107. 

  .230، ص السابقالعقيقي، املرجع جنيب  2
3 C. TRUMELET, Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province d'Alger 

en 1864, Rev. Afr., 1876, T20, n°117, p.177-192. Suite: Rev. Afr.,1876, T20, n°118, p.273-
288. Suite: Rev. Afr.,1876, T20, nos119-120, p.369-386. Suite: Rev. Afr.,1877, T21, n°121, 
p.1-16. Suite: Rev. Afr.,1877, T21, n°121, p.65-80. Suite: Rev. Afr.,1877, T21, n°123, 
p.169-184. Suite: Rev. Afr.,1877, T21, n°125, p.329-344. Suite: Rev. Afr.,1877, T21, n°126, 
p.393-448. Suite: Rev. Afr.,1878, T22, n°127, p.49-64. Suite: Rev. Afr.,1878, T22, n°128, 
p.115-128. Suite: Rev. Afr.,1878, T22, n°129, p.214-224. Suite: Rev. Afr.,1878, T22, n°130, 
pp.282-304. Suite: Rev. Afr., 1878, T22, n°131, pp.361-387. Suite: De 1864 à 1869: seconde 
partie, Rev. Afr.,1879, T23, n°136, p.241-261. Suite: Rev. Afr., 1879, T23, n°137, p.321-
342. Suite: Rev. Afr., 1879, T23, n°138, p.401-408. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°139, p.5-
21. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°140, p.81-104. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°141, p.161-
176.  Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°142, p.241-260. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°143, 
p.321-343. Suite: Rev. Afr., 1880, T24, n°144, p.433-458. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, 
n°145, p.33-47. Suite: Rev. Afr., 1881,  T25, n°146, p.81-96. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, 
n°148, p.257-283. Suite: Rev. Afr., 1881, T25, n°150, p.401-441. Suite: Rev. Afr., 1882, 
T26, n°152, p.81-106. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, n°153, p.161-191. Suite: Rev. Afr., 1882, 
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  )Georges YVER(: جورج إيفار .3-5- 12

االت وكتب يف غريها من . 1حبثا فيها) 11(بكتابته ) 33(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .2العلمية

  . متخصص يف التاريخ وحماضر فيه
  )G. BOURJADE(ج بورجاد  .3-6- 12

  .3حبوث فيها) 7(بكتابته ) 48(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )Paul PALLARY(بول باالري  .3-7- 12
نشر نتائج حبوثه . بكتابته حبثا واحدا يف الة األفريقية) 344(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  .4من النشريات األكادميية ة غري الة األفريقييف
                                                                                                                                                    

T26, n°155, p.321-360. Suite: Rev. Afr., 1882, T26, n°156, p.417-459. Suite: Rev. Afr., 
1883, T27, n°157, p.36-75. Suite: Rev. Afr., 1883, T27, n°158, p.97-145. C. TRUMELET, 
Les problèmes religieux du Chikh Mihiar, Rev. Afr.,1890, T34, n°196, p.55-67. 

1 Georges YVER, Propositions faites au gouvernement français par des aventuriers offrant de livrer 
Abd El- Kader: (1842-1846), Rev. Afr., 1911, T55, n°281, p.137-159. Georges YVER, Si 
Hamdan Ben Othman Khodja, Rev. Afr., 1913, T57, n°288, p.96-138. Georges YVER, 
Lettres de Ben Allal au Maréchal Valée, Rev. Afr., 1914, T58, n°292, p.6-19. Georges 
YVER, L'invasion Hilâlienne d'après un livre récent; G. Marçais : les Arabes en Berbérie du 
XI è au XIV è siècle, Rev. Afr., 1918, T59, n°294, p.97-114. Georges YVER, Enfantin et 
l'émigration étrangère en Algérie, Rev. Afr., 1918, T59, n°295, p.249-265. Georges YVER, 
Abdel- Kader et le Maroc en 1838, Rev. Afr., 1919, T60, n°298, p.93-111. Georges YVER, 
Les Irlandais en Algérie, Rev. Afr., 1919, T60, n°299, p.170-223. Georges YVER, Les 
Maronites et l'Algérie, Rev. Afr., 1920, T61, nos304-305, p.165-211. Georges YVER, Les 
préliminaires de la négociation de la Tafna, Rev. Afr., 1923, T64, nos316-317, p.529-543. 
Georges YVER, La question marocaine en 1846, Rev. Afr., 1909, T53, n°274, p.199-270. 
Georges YVER, Documents relatifs à la guerre Franco- marocaine de 1844, Rev. Afr., 1910, 
T54, n°276, p.62-83. G.YVER, Ahmed BOUDERBAH, Mémoire de Bouderbah, Rev. Afr., 
1913, T57, n°289, p.218-244. 

2 Y V E R  ( G . ) ,  Les débuts de Saint-Arnaud à Orléansville, Cinquantenaire Fac. Lettres Alger, 
1931 (1932), p. 535-560. 

3 G. BOURJADE, Notes chronologiques pour servir à l'histoire de l'occupation française dans la 
région d'Aumale :1845-1887, Rev. Afr., 1888, T32, n° 190, pp.241-288. Suite: Rev. Afr., 
1889, T33, n° 195, pp.257-295. Suite: Rev. Afr., 1890, T34, n° 196, pp.5-42. Suite: Rev. 
Afr., 1890, T34, n° 199, pp.223-248. Suite: Rev. Afr., 1891, T35, n° 200, pp.38-80. Suite: 
Rev. Afr., 1891, T35, n° 201, pp.81-96. Suite: Rev. Afr., 1891, T35, n° 202, pp.161-176. 

4 PALLARY (P.), Résultats préhistoriques d'une excursion dans l'Anti-Atlas, AFAS (Association  
Française pour L'Avancement des Sciences), 59e session, 1935, Nantes, p.378-381. 
PALLARY (Paul) et Tomasini (Paul): La grotte des troglodytes (Oran), AFAS (Association  
Française pour L'Avancement des Sciences), 20e Session, 1891, Marseille, 2e partie, p. 633-
649, fig. PALLARY (Paul), Deuxième catalogue des stations préhistoriques du département 
d'Oran, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 22e Session, 1893, 
Besançon, 2e partie, p.682-692. PALLARY (Paul), Le néolithique oranais, AFAS 
(Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 23e Session, 1894, Caen, 2e 
partie, p.740-743, fig. PALLARY (Paul), Note sur la classification et la terminologie du 
préhistorique algérien, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 22e 
Session, 1893, Besançon, 2e partie, p.679-681. PALLARY (Paul), Notes géographiques sur 
le Dahra Oranais, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 25e 
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  .متخصص يف أحباث ما قبل التاريخ
  

  )Dureau De La MALLE(ديرو دي المال  .3-8- 12
وذكرت أنه مل يكن من أعضاء مجعيتها، ولكن ذكرت أنه عامل ينتمي . األفريقيةعرفت به الة 

حبث : "ومن مؤلفاته. 1م1857شرت نعي وفاته عام ون. إىل اجلزائر بدراساته اليت أجنزها عن أفريقيا القدمية
عمالة "م، و1835، صدر بباريس عام 2"يف تاريخ املنطقة الواقعة يف مشال أفريقيا املعروفة باسم اجلزائر

  .4م1852، صدر بباريس عام "الدليل اجلزائري"، و3م1837، صدر بباريس عام "قسنطينة
  
  
  

 :صفوة الجغرافيين -4- 12

  .لبلد أحداال جند فيهم من أهل ا
 

 )G. HARDY( :ج هاردي .4-1- 12

  .بكتابته حبثني اثنني يف الة األفريقية) 162(أعاله  الةجاء ترتيبه يف جدول كتاب 
، برفقة )Positions Anticolonialistes(وقف يف النهاية ضد االحتالل . متخصص يف اجلغرافيا

، تبعا للمدرسة اجلغرافية )A. BERNARD) (برنار. أ(، و)ي ف غوتييهE. F. GAUTIER(5 )(زميليه 
  . م1920م إىل 1880الفرنسية املعارضة لالحتالل يف املدة من 

                                                                                                                                                    
Session, 1896, Carthage (Tunis), 2e partie, p. 657-667. (recherches sur l’occupation 
romaine). PALLARY (Paul), Quatrième catalogue des stations préhistoriques du 
département d'Oran, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 29e 
Session, 1900, Paris, 2e partie, p.770-(946?).  PALLARY (Paul), Sur l'occupation romaine 
dans le Dahra Oranais, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 25e 
Session, 1896, Carthage (Tunis), 2e partie, p.752-760. PALLARY (Paul), Troisième 
catalogue des stations préhistoriques du département d'Oran, AFAS (Association  Française 
pour L'Avancement des Sciences), 25e Session, 1896, Carthage (Tunis), 2e partie, p.494-
500. PALLARY (Paul): Etat du préhistorique dans le département d'Oran, AFAS 
(Association  Française pour l'Avancement des Sciences), 20e Session, 1891, Marseille, 2e 
partie, p.600-612. PALLARY (Paul): La main dans les traditions juives et musulmanes du 
nord de l'Afrique, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 20e 
Session, 1891, Marseille, 2e partie, p.650-… PALLARY (P.), Recherches  palethnologiques 
dans le nord du Maroc, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 
31e Session, 1902, Montauban, 2e partie, p. 903-905, fig. 

1 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 475 
2 Dureau de la MALLE, Recherche sur l’histoire de la partie septentrionale connue sous le nom de 
région d’Alger, Paris, 1835. 
3 Dureau de la MALLE, La province de Constantine, Paris, 1837. 
4 Dureau de la MALLE, Le Manuel Algérien, Paris, 1852. 

  :من حبوثه 5
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  )L. JOLEAUD(جولو . ل .4-2- 12

  . بكتابته حبث واحد يف الة األفريقية) 296(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .1ية، ويف غريها من النشريات األكادميةنشر نتائج أحباثه يف الة األفريقي

  
  

 :صفوة اآلثاريين -5- 12

  .ال جند فيهم من أهل البلد أحدا
 

  LESCHI) (1893-1954(2(لوي ليشي  .5-1- 12
وكتب يف غريها من النشريات . 3حبثا فيها) 20(بكتابته ) 18(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  .4العلمية
) م1931(وقد ظهر له نشاط كبري يف جمال البحث األثري امليداين، خاصة بني عامي 

  .5يف الة األفريقية، ويف غريها من النشريات األكادميية) م1952(و
  

                                                                                                                                                    
GAUTIER (F.), Une Observation à Propos de l'Etude Géologique du Professeur Siegfried 

Passarge sur la Région d'Oudreb, Cinquantenaire Fac. Lettres Alger, 1931 (1932),, p. 233-
238. 

1 JOLEAUD (L.), Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie, AFAS (Association  Française 
pour L'Avancement des Sciences), 58e session, 1934, Rabat, p. 254-256. JOLEAUD (L.): 
Constantine et l'Algérie orientale; géographie physique, géologie, biogéographie, 
Constantine, AFAS (Association  Française pour L'Avancement des Sciences), 1927, in 8°, 
p. 136. JOLEAUD (L.), Chronologie des phénomènes quaternaires, des faunes de 
mammifères et des civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord, Ve Congrès Intl 
d'archéologie, Alger, 1930 (1933), p. 13-16.  

2 DESPOIS (J.), Louis Leschi (1893-1954). Bibliographie par Mlles Allais et Bailly (avec 
une planche hors texte), Rev. Afr., 98, 1954, p.  27-40. 

3 LESCHI: L’archéologie algérienne en 1932, Rev. Afr., 74, 1933, p. 188-190. Suite; en 1933, Rev. 
Afr., 75, 1934, p. 115-117. Suite; en 1934, Rev. Afr., 77, 1935, p. 230-233. Suite; en 1935, 
Rev. Afr., 78, 1936, p. 183-186. Suite; en 1936, Rev. Afr., 80, 1937, p. 120-122. Suite; en 
1937, Rev. Afr., 83, 1938, p. 190-192. Suite; en 1938, Rev. Afr., 84, 1939, p. 151-154. Suite; 
en 1939, Rev. Afr., 85, 1940, p. 146-148. Suite; en 1940, Rev. Afr., 86, 1941, p. 135-138. 
Suite; en 1941, Rev. Afr., 87, 1942, p. 172-174. Suite; en 1942, Rev. Afr., 88, 1943, p. 145-
148. Suite; en 1943, Rev. Afr., 88, 1944, p. 163-166. Suite; en 1944, Rev. Afr., 89, 1945, p. 
131-174. Suite; en 1945, Rev. Afr., 90, 1946, p. 228-232. Suite; en 1946, Rev. Afr., 91, 
1947, p. 193-198. Suite; en 1947, Rev. Afr., 92, 1948, p. 225-229. Suite; en 1948, Rev. Afr., 
93, 1949, p. 154-160. Suite; en 1949, Rev. Afr., 94, 1950, p. 201-207. Suite; en 1950, Rev. 
Afr., 95, 19512, p. 204212. Suite; en 1951, Rev. Afr., 96, 1952, p. 260-273. Suite; en 1952, 
Rev. Afr., 97,  1953, p. 252-268.  

4 LESCHI (L.), Une Famille Thevestine Au IIème Siècle De Notre Ere, Cinquantenaire Fac. 
Lettres Alger, 1931 (1932), pl., p. 295-306. 

5 LESCHI, Rapport sur l’activité archéologique en Algérie depuis 1942, BCTH, 1946-9, p. 131-
136. LESCHI, L’archéologie algérienne en 1948-1949, BCTH, 1950, p. 37-45. L. LESCHI, 
Travaux et publications épigraphiques en Algérie, Actes du 2e congrès international 
d’épigraphie, Paris, 1952, p. 112-131. 
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  E. ALBERTINI(1(ألبيرتيني  .5-2- 12
 . 2حبوث يف الة األفريقية) 7(بكتابته ) 52(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

) م1930(و) م9191(وقد ظهر له نشاط كبري يف جمال البحث األثري امليداين، خاصة بني عامي 
  .3، ويف غريها من النشريات األكادمييةةيف الة األفريقي

  
  )Jérôme CARCOPINO(جيروم كاركوبينو  .5-3- 12

  . حبوث يف الة األفريقية) 6(بكتابته ) 55(جاء ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
) م1933(وقد ظهر له نشاط كبري يف جمال البحث األثري امليداين الذي مشل مدة قرن كامل 

  .4نشر نتائجه يف الة األفريقية، ويف غريها من النشريات األكادميية) م1942(و
  

  Christian COURTOIS(5(كريستيان كورتوا  .5-4- 12
، أي أن أحد البحوث 6حبوث يف الة) 4,5(بكتابته ) 71(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  . اشترك فيه مع باحث آخر
                                                 

1 L. LESCHI, Eugène Albertini (1880-1941), Rev. Afr., 85, 1941, p. 139-160 (avec 1 portrait hors 
texte). 

2 Eugène ALBERTINI, Epitaphe probablement donatiste de Barika, Rev. Afr., 1928, T68, nos 330-
331, p.99-101. Eugène ALBERTINI, Bulletin des antiquités africaines (1925-1926), Rev. 
Afr., 1928, T68, n° 332, p.274-302. Eugène ALBERTINI, Inscriptions d'El Kantara et de la 
région, Rev. Afr., 1931, T72, nos348-349, p.193-261. Eugène ALBERTINI, A propos des 
Numeri syriens de Numidie, Rev. Afr., 1934, T75, n° 358, p.23-41. Eugène ALBERTINI, 
Recueil des inscriptions latines de l'Algérie, Rev. Afr., 1939, T80, n° 378, p.26-34. 
ALBERTINI:  Chroniques; Archéologie algérienne en 1925, Rev. Afr., 67, 1926, p. 237-242. 
Rev. Afr., 68, 1927, p. 158-160, 274-302. Rev. Afr., 69, 1928, p. 155-157. Rev. Afr., 70, 
1929, p. 196-198. Rev. Afr., 71, 1930, p. 180-183. Rev. Afr., 72, 1931, p. 186-187. Rev. 
Afr., 73, 1932, p. 155-156.  

3 ALBERTINI:  Généralités; Les antiquités d’Algérie, Bull. Soc. Géog. Alger et Af. du Nord, t. 
XXIII, 1922, p. 56-60. ALBERTINI:  Généralités; L’orientation de l’archéologie nord-
africaine, Bull. Soc. Géog. Alger et Af. du Nord, t. 26, 1925, p. 39-42. ALBERTINI:  
Généralités; Ruines romaines de l’Algérie, Illustration du 24 mai 1930. ALBERTINI:  
Chroniques; Titres divers : « Les antiquités.. » ou « Les fouilles d’Algérie en … ». 
ALBERTINI:  Chroniques; Les fouilles d’Algérie en … ,Bull. Soc. Géog. Alger et Af. du 
Nord, t. XXII, 1920, p. 172-179. Albertini, Ruines romaines d’Algérie, L’Illustration du 24 
mai 1930. Albertini, L’art antique en Algérie, Gazette des Beaux-Arts, 1930, I, p. 341-…. 
ALBERTINI (E.), Ostrakon byzantin de Négrine (Numidie), Cinquantenaire Fac. Lettres 
Alger, 1931 (1932), pl.. p. 53-62. 

4 CARCOPINO (Jérôme) : Les travaux des érudits français dans le monde romain depuis 20 ans, 
MEFR, 1933, p. 21- … Carcopino (J.) : L’archéologie nord-africaine, Hommes et Mondes, 
7, 1948, p. 276-277. Carcopino : Le travail archéologique en Afrique pendant la guerre 
(1939-1942), CRAI, 1942, p. 301-319. 

5 R. Le Tourneau et P. Salama, Christian Cour tois  (1912-1956) ,  Rev. Afr., 101, 
1957, p.433-438 (avec sa bibl iographie p. 435-438). 

6 COURTOIS (Christian): De Rome à l’Islam (avec bibliographie), Rev.Afr., 1942, p.24-55. 
COURTOIS (Christian): Bibliographie de l’histoire de l’Afrique du Nord des origines à la 
fin du Moyen Age, Rev. Afr., 91, 1947, p. 278-300. COURTOIS (Christian): 
Bibliographie de l’histoire de l’Afrique du Nord des origines à la fin du Moyen Age, 
Rev.Afr., 96, 1952, p. 416-448. COURTOIS (Christian): Vingt cinq ans d’histoire 
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) م1931(ث األثري امليداين، خاصة بني عامي وقد ظهر له نشاط كبري يف جمال البح
  .1، ويف غريها من النشريات األكادمييةةيف الة األفريقي) م1956(و

  
  Albert BALLU(2(ألبير بالو  .5-5- 12

، لكن له كتابات أخرى تعىن 3حبوث) 4(بكتابته ) 74(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  .4باجلزائر يف نشريات شبيهة

  

  R. CAGNAT(5(روني كانيا  .5-6- 12
  . يف الة األفريقية) 2(بكتابته حبثني اثنني ) 143(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

، لكنه )م1891(و) م1890(وقد ظهر له نشاط كبري يف جمال البحث األثري امليداين يف عامي 
ت األكادميية، لكن أكثر من الكتابة عن تونس، ونشر نتائجه يف الة األفريقية، ويف غريها من النشريا

  .6كتابته كانت يف كثري منها عن تونس
                                                                                                                                                    

algérienne, II, L’Antiquité, Rev. Afr., t. C, 1956 (= Centenaire de la Société archéologique 
algérienne, 1856-1956), p. 81-119. COURTOIS (Christian) Et R. Le Tourneau : Le Moyen 
Age et les temps modernes, Rev. Afr., t. C, 1956 (= Centenaire de la Société archéologique 
algérienne, 1856-1956), p. 121-… 

1 COURTOIS (Christian): (…), Rev. Hist. , 1947, p. 228-249. COURTOIS (Christian): (…), 
Documents algériens, 1948, n° 33. Documents algériens, série culturelle, n° 71, 28 décembre 
1953. 

2 Albert  BALLU, Quelques mots sur l'art musulman en Algérie, Rev. Afr., 1904, Vol. 48, nos 252-
253, p.171-183. Albert  BALLU, Les monuments historiques en Algérie, Rev. Afr., 1912, 
Vol. 56, n°286, p.371-374. Albert  BALLU, Les monuments historiques en Algérie : rapport 
sur les travaux de fouille et de restauration, exécutés en 1919. 1920, Rev. Afr., Vol. 61, 
nos304-305, p.297-338. Albert  BALLU, Ruines de Djemila (Antique Cuicul) , Rev. Afr., 
1921, Vol. 62, nos 308-309, p.201-274 : plans, photogr 

3 BALLU: Les Monuments historiques en Algérie, Rev. Afr., 1912, p. 371-374. BALLU: Rapport, 
Rev. Afr., 61, 1920, p. 297-338. 

4 BALLU: Rapport sur les fouilles exécutées en (...) par le Service des Monuments historiques de 
l’Algérie; (Les Rapports 1886-1915 ont été publiés dans le Journal Officiel de l’année 
suivante. Ils ont été réunis en 1997 par Agnès Groslambert, CERGR, Lyon, 1977. Cf. une 
analyse par N. Duval, AnTard, 8, 2000, p. 405-406). BALLU: Rapport, BCTH, 1902 ou 3, p. 
342-361. BALLU: Rapport, BCTH, 1912, p. 467-498. BALLU: Rapport, BCTH, 1917, p. 
CCXV, 206-300. BALLU: Rapport, RSAC, 1922-3, p. 1-60. Egalement en fascicules séparés 
pour les années suivantes: 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. 

5 ALBERTINI (E.), René Cagnat (1852 + 1937), Rev. Afr., 80, 1937, p. 117-129. 
6 CAGNAT (R.) : Recherches et découvertes archéologiques dans l’Afrique du Nord en 1890-1891, 

BCTH, 1891, p. 541-587. CAGNAT (R.) : Chronique d’épigraphie africaine, BCTH, 1891, 
p. 509-540. CAGNAT (R.), Rapport sur une mission en Tunisie, Archives des Missions, 
XXIV, 1882 (3e série, t. IX), p. 61-169. Inscriptions latines recueilles à Toucabeur, au Kef, 
au collège Saint-Louis de Carthage, etc., pl. et fig. ; fontaine, forteresse et monument antique 
au Kef, 3 pl. ; mausolées à l’henchir Touireuf et à l’henchir Guergour, 3 pl ; monnaies d’or 
antiques ; terres cuites, 2 pl. ; lampes, 2 pl. CAGNAT (R.), Rapport sur une mission en 
Tunisie (1882-1883), Archives des Missions, XXVII, 1885 (3e série, t. XII), p. 107-272, 4 
cartes. Inscriptions romaines et chrétiennes provenant de Sousse, Lambla, El-Djem, Sbeitla, 
Fériana, Kasrin, Kafsa, Sidi-Aïch, Tébessa, Haïdra, Ebba, henchir Djezza, etc…, fig ; 
description de ruines anciennes, etc… CAGNAT (R.), Rapport sur une mission en Tunisie, 
Archives des Missions, XXIX, 1888 (3e série, t. XIV), p. 1-132, fig., 2, fasc., 3 cartes. 
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  )J. MAZARD(مازار  .5-7- 12

وقد ظهر له نشاط . بكتابته حبثا واحدا يف الة األفريقية) 327(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
نشر نتائجه يف ) م1930(و) م1830(كبري يف جمال البحث األثري امليداين الذي مشل مدة قرن كامل 

  .1لة األفريقية، ويف غريها من النشريات األكادمييةا
  

 )Victor WAILLE(فيكتور واي  .5-8- 12

  .2يف الة األفريقية) 10(بكتابته عشرة ببحوث ) 392(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

 ) Jules BARBIER( جول باربيي .5-9- 12

 3الصادرة يوم  (La Colonisation)نقلت الة مقاال قصريا له، كانت قد نشرته صحيفة 
، وكالمها )تيكسبت(الرومانية، ويف ) الشرفة(م، ذكر فيه بعض اكتشافاته يف آثار منطقة 10/1856/

  .3)دلس(قرب 
  
  
 صفوة المهندسين -6- 12

  .ال جند فيهم من أهل البلد أحدا

                                                                                                                                                    
CAGNAT (R.), Rapport sur une mission en Tunisie (1881-1882), Archives des Missions, 
XXVI, 1885 (3e série, t. XI), p. 1-156, carte. [Inscriptions romaines et chrétiennes, provenant 
de Zaghouan et de ses environs, de l’antique Bulla Regia, de Nabeur, pl., de l’Henchir 
Guergour (Masculula), de Chemtou, de Tabarca, de l’henchir Zaga, etc., fig. ; marques de 
fabrique, fig ; mausolée appelé Ksar Mnara, pl ; porte triomphale de l’henchir Sidi-Khalifa 
(Aphrodisium), pl. ; terres cuites trouvées à l’henchir Biniana, 2 pl. ; dolmens sur la route de 
Dar-bel-Ouar à Dar-el-Bey, pl. ; château fort de l’époque byzantine et chambres funéraires à 
l’henchir Zaga, 2 pl. 

1 MAZARD (J.) : La conservation des Monuments historiques de l’Algérie, 1830-1930, Bull. Soc. 
Géog. Alger et Af. du Nord, t. 31, 1930, p. 151-166. MAZARD (J.): Monuments historiques 
de l’Algérie, Congrès de la Société française d’archéologie, 1934, Paris, t. I, p. 366-372. 

2 Victor WAILLE, Le catalogue du Musée de Cherchel, Rev. Afr., 1895, T39, nos217-218, p.173-
198. Victor WAILLE, Mosaïque découverte à Cherchel, Rev. Afr., 1898, T42, nos229-230, 
p.165-167 : dessin. Victor WAILLE, Autour des mosaïques d'Alger, Rev. Afr., 1899, T43, 
n°232, p.5-13. Victor WAILLE, Vase et figurine de Cyrène, Rev. Afr., 1899, T43, nos233-
234, p.230-233 : pl. Victor WAILLE, Les mosaïques africaines et la poésie de la mer, Rev. 
Afr., 1901, T45, n°240, p.5-13. Victor WAILLE, Rapport sur les fouilles exécutées à 
Cherchel, Rev. Afr., 1902, T46, nos244-245, p.5-40 : photogr. Victor WAILLE, Fouilles de 
Cherchel: 1902-1903, Rev. Afr., 1903, T47, n°249, p.97-133. Victor WAILLE, Le 
monument de FROMENTIN, Rev. Afr., 1903, T47, n°251, p.312-334. Victor WAILLE, 
Nouveau rapport sur les fouilles de Cherchel: (1903-1904), Rev. Afr., 1904, T48, nos252-
253, p.56-91 : pl. Victor WAILLE, Nouvelles explorations de Cherchel, Rev. Afr., 1905, 
T49, n°256, p.71-91. 

3 Rev. Afr., T 1, N° 2, 12/1856, p. 146 
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  )PELLETIER(بيلسييه  .6-1- 12
  .لة األفريقيةيف ا) 2(بكتابته حبثني اثنني ) 185(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

وهو مراقب البنايات املدنية يف املدينة نفسها، وكتب للمجلة مداخلة عن . 1مراسل الة من جباية
  .وآثارها) زيامة(

 احلوليات( كتابه دويع. بعدها وما احلملة سري يف ودقق وأرخ اهتم من أول) ديرينو بيليسييه( ديعو
 )بيليسييه( متكن وقد االحتالل من األوىل سنة العشرين لتاريخ" ةموضوعي" ولةاحم الدارسني عند) اجلزائرية

 حسه ساعده وكذلك .القرار مصدر من وقربه العريب املكتب وتوليه لألحداث معاصرته حبكم الوثائق من
 يف بالده قنصلية توىل العلمية، كما اللجنة يف وعضوا للجيش األركان قيادة يف ضابطا وكان التارخيني
 كتابته يف عامل نهإ ويقال. )م1842-1830( سنة عشر اثين اجلزائر يف عاش وقد. لسوطراب تونس
 على اأحكام أيضا له وكان. ويصيبون خيطئون بشر أم على ولكن أبطال أم على ال احلملة ضباط

 عائشة( املرأة تنصري حادثة يف املشبوهة املواقف بعض وله الفرنسيني، مع عملوا أو اتصلوا الذين اجلزائريني
 من تزوج إنه قيل ، وقد)سيمونيني السان( من دويع. اإلسالمية احملكمة وإهانة م،1834 سنة )حممد بنت

  .2جزائرية

  

  ):De ROUGEMENT(دي روجمون  .6-2- 12
سكرتريا مساعدا، ضمن مكتب اجلمعية التارخيية اجلزائرية اليت ) م1863جانفي(انتخب يف 

نائبا أول  (BRESNIER)) برينيي: (اجلمعية الذين معه هم وكان عدد أعضاء مكتب). بربروغر(يرأسها 
) ماك كارثي( (Mac CARTHY)نائبا ثانيا للرئيس، و (Ch. BROSSELARD)) ش بروسالر(للرئيس، و

آنذاك ) دي رومجون(وكان . أمينا للمال وحمافظا على األرشيف (LODOYER)) لودوايي(سكرتريا، و
  . 3يشغل منصب مهندس يف أشغال الطرقات

  
  ) Oscar MAC-CARTHY(أوسكار ماكارثي  .6-3- 12

كان إىل جانبه رئيس ). م1863جانفي (يف ) اجلمعية التارخيية اجلزائرية(انتخب كاتبا يف مكتب 
 (BROSSELARD)) بروسالر(ونائبه الثاين  (BRÉSNIER)) بريسيين(، ونائبه األول )بربروغر(اجلمعية 

) لودوايي(بنفسه و) ماك كارثي(، أي نائبا لـنائب السكرتري (de ROUGEMONT)) دي رومجون(و
(LODOYER) 4شغل منصب مهندس يف اهلندسة املدنية. أمني املال وحمافظ األرشيف.  

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 61 

 .1الوطنية، ج احلركة أبو القاسم سعد اهللا،: انظر. 1854، عام 1.، ط..)احلوليات( كتابه ظهر 2
3 Rev. Afr., T. 6, 1862-1863, 4ème Page de Garde. 
4 Rev. Afr., T. 6, 1862-1863, 4ème page de garde. 
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 صفوة العلميين -7- 12

  .ال جند فيهم من أهل البلد أحدا
  

  ) DISTON(ديستون  .7-1- 12
د راسل الة وق. عضو عدة مجعيات علمية يف أمريكا. بتونس) قرطاج(مراسل الة األفريقية من 

  .1باإلجنليزية، فترمجت مداخلته إىل الفرنسية ونشرا، معتذرة عن أي خطأ حمتمل
 

  )Charles LENORMAND(شارل لونورمان  .7-2- 12
حتدث فيها عن فصيلة  (A.I.B.L)ألقى حماضرة لدى أكادميية احلفريات واآلداب . عرفت به الة

  .2اكتشفها يف اجلزائر) اخلنافس(من 
  

  )Dureau De LAMALLE(مال ديرو دي ال .7-3- 12
وألقي ا حماضراته عامة يف  (A.I.B-L)" أكادميية الرقيم واآلداب"عضو . عرفت به الة

  .3م20/3/1857
  
  

 :صفوة المثقفين -8- 12

علية القوم؛ هي قلة من األفراد تتمتع بنفوذ كبري يف اتمع وبعدد من / النخبة/ إن الصفوة
  .االمتيازات

يف ) م1916 -1962( (C. W. MILLS)) س رايت ميلز(لراديكايل يشري عامل االجتماع ا
، إىل تشابه إطار هذه النخب االجتماعي، ومواقفها، )خنبة القوة( (Power Elite)كتاباته، وخباصة يف كتابه 

وحاول  4.وقيمها، فضال عن االتصاالت الفردية واألسرية بني أعضاء الصفوة كعوامل أساس يف متاسكها
وبقيت املسألة عالقة يف شكل النظام السياسي . املاركسية والنظريات السابقة هلا يف هذا االأن يوفق بني 

 .وتصلح هذه النظرية يف دراسة متاسك النخبة االحتاللية. ويف الدميقراطية

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, N° 6, 8/1857, P. 485 
2 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 76 
3 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77. 
4 C. Wright MILLS, The Power Elite, New York, Oxford University Press, 1956, pp.239-241, 133, 
288, 304. 
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ودلت بعض الدراسات على ارتباط هذه النخب السياسية، يف الواليات املتحدة األمريكية، 
لكن األمر خيتلف بني بلد . املاسكة بزمام األمور املالية والصناعية واخلدماتية يف البالدبالنخب االقتصادية 

من هنا ضرورة اللجوء إىل البحث امليداين بغية حتديد معامل . وما يصلح هلذا البلد، قد ال يصلح لذاك. وآخر
  . لقوةهذه القوة املنظمة يف البالد، وبغية حتديد عناصر املعادلة اليت تسود هذه ا

  
  ) Ernest WATBLED(إرنست واتبالد  .8-1- 12

  .1حبوث يف الة األفريقية) 14(بكتابته ) 28(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )E. VAYSSETTES(فيسات . هـ .8-2- 12
  .2حبثا يف الة األفريقية) 12(كتب اثىن عشر 

 
  )L. VOINOT(فوانو  .8-3- 12

 .3حبوث يف الة األفريقية) 10(بكتابته ) 36(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

                                                 
1 Ernest WATBLED, Cirta- Constantine: expédition et prise de Constantine:1836-1837, Rev. Afr., 

1870, T14, n°80, p.200-208. Suite: Rev. Afr.,1870, T14, n°81, p.253-279. Suite: Rev. Afr., 
1870, T14, n°82, p.305-325. Suite: Rev. Afr., 1870, T14, n°83, p.385-413. Suite: Rev. Afr., 
1870, T14, n°84, p.457-489. Suite: Rev. Afr., 1871, T15, n°85, p.7-40. Ernest WATBLED, 
Topographie et histoire générale d'Alger, Rev. Afr., 1871, T15, n°86, p.90-111. Ernest 
WATBLED, Documents inédits sur l'assassinat du Pacha Tekelerli: 1556-1557, Rev. Afr., 
1871, T15, n°89, p.335-340. Ernest WATBLED, Aperçu sur les premiers consulats français 
dans le levant et les Etats barbaresques, Rev. Afr., 1872, T16, n°91, p.20-34. Ernest 
WATBLED, Expédition du duc de Beaufort contre Djidjeli (1664), Rev. Afr., 1873, T17, 
n°99, p.215-231. Ernest WATBLED, Etablissement de la domination turque en Algérie, 
Rev. Afr., 1873, T17, n°100, p.287-299. Suite: Rev. Afr., 1873, T17, n°101, p.352-363. 
Ernest WATBLED, Pachas- Pachas- Deys, Rev. Afr., 1873, T17, n°102, p.438-443. E. 
WATBLED et MONNEREAU, Négociations entre Charles- Quint et Kheir-Ed- Din: 1538-
1540, Rev. Afr., 1871, T15, n86, p.138-148. 

2 E. VAYSSETTES, De Bou- Saada à Batna: par Msila, Bordj Barika et Tobna, Rev. Afr., 1861, 
T5, n°28, p.294-307. E. VAYSSETTES, De Boghar à Tlemcen en suivant la ligne des 
postes, Rev. Afr., 1862, T6, n°31, p.22-31. E. VAYSSETTES, La question de propriétés: 
jugée par les Docteurs de la loi musulmane, Rev. Afr., 1863, T7, n°41, p.353-357. E. 
VAYSSETTES, Histoire des Derniers Beys de Constantine: Depuis 1793 jusqu'à la chute 
d'Hadj- Ahmed, Rev. Afr., 1859, T 3, n°14, p.107-127. Suite: Depuis 1793 jusqu'à la chute 
d'Hadj- Ahmed :Mohammed Tchakeur: 1814 à 1818, Rev. Afr., 1859, T 3, n°15, p.193-198. 
Suite: Depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj- Ahmed, Rev. Afr., 1859, T3, n°16, p.259-270. 
Suite: Depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj Hamed, Rev. Afr., 1960, T 4, n°20, p.127-132. 
Suite: Depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj- Ahmed: Ahmed -Chaouche dit El- 
Kebaïli :1223-1808, Rev. Afr., 1860, T4, n°21, p.201-210. Suite: Depuis 1793 jusqu'à la 
chute d'Hadj- Hamed. Rev. Afr., 1860, T4, n°24, p.439-452. Suite: Depuis 1793 jusqu'à la 
chute d'Hadj- Ahmed. Rev. Afr., 1862, T6, n°33, pp.206-225. Suite: Depuis 1793 jusqu'à la 
chute d'Hadj- Ahmed : Ahmed Bey El- Mamlouk. Rev. Afr., 1862, T6, n°35, p.383-392. 
Suite: Depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj- Ahmed. Rev. Afr., 1863, T7, nos37-38, p.114-
120. 

3 L. VOINOT, Les Prodromes de la campagne de 1852 contre les Beni Snassen, Rev. Afr., 1913, 
T57, n°289, p.306-351. L. VOINOT, Les actes d'hostilité des Emigrés et des marocains, 
surtout des Beni- Snassen et les opérations effectuées par les Français notamment en 1856, 
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  .غلبت عليه موضوعات العالقات اجلزائرية املغربية
  

  )Edmond DESTAING(إدمون دستان  .8-4- 12
  .1حبوث يف الة األفريقية) 9(بكتابته ) 37(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  
 ):AUMERAT(أوميرا  .8-5- 12

  .2حبوث فيها) 6(ابته يف قائمة كتاب الة األفريقية، بكت) 53(جاء ترتيبه 
  

  )Fernand BRAUDEL(فيرنان بروديل  .8-6- 12
  .3حبوث يف الة األفريقية) 5(بكتابته ) 61(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

ونزعته احتاللية واضحة ملا كان باجلزائر قبل . يف احلقيقة هو فيلسوف، يصلح لكل العلوم اإلنسانية
  .االستقالل
  

  )Georges BEL(جورج بال  .8-7- 12

                                                                                                                                                    
Rev. Afr., 1914, T58, n°293, p.220-329. L. VOINOT, Le développement et les résultats de 
la crise de 1859 dans les confins Algéro-marocains, Rev. Afr., 1918, T59, nos296-297, 
p.336-457. L. VOINOT, La situation sur la frontière Algéro- marocaine du Tell lors de 
l'insurrection des Oulad Sidi Cheikh dans le sud oranais: (1864- 1870), Rev. Afr., 1919, 
T60, n°300-301, p.399-465. L. VOINOT, La menace des Oulad Sidi Cheikh contre le Tell 
algérien et les dangers de leurs intrigues au Maroc : 1870-1873, Rev. Afr., 1920, T61, 
nos302-303, p.62-133. L. VOINOT, Une phase curieuse des rapports des autorités 
algériennes avec l'Amalat d'Oudjda: 1873-1874, Rev. Afr., 1922, T63, n°310, p.85-169. L. 
VOINOT, L'embroglio marocain et l'entrevue du Général Osmont avec le Sultan à Oudjda: 
1874-1876, Rev. Afr., 1923, T64, n°315, p.189-273. L. VOINOT, Le début du système des 
revendications algériennes contre le Maroc, Rev. Afr., 1924, T65, nos320-321, p.389-471. 
L. VOINOT, Une époque d'entente cordiale avec l'Amel d'Oudjda: 1881-1885, Rev. Afr., 
1926, T67, nos326-327, p.29-79. L. VOINOT, Quelques dessins et inscriptions rupestres du 
Sahara central, Rev. Afr., 1929, T70, nos340-341, p.345-357 : fig. 

1 Edmond DESTAING, L'Ennayer chez les Beni Snous: texte berbère, dialecte des Beni Snous, 
Rev. Afr., 1905, T49, n°256, pp.51-70. Fêtes et Coutumes saisonnières chez les Beni Snous, 
Rev. Afr., 1906, T50, nos 261-262, pp.244-260. Suite: Rev. Afr., 1906, T50, no263, pp.362-
385. Notes sur les manuscrits arabes de l'Afrique Occidentale, Rev. Afr., 1911, T55, n°280, 
pp.64-99. Suite: Rev. Afr., 1911, T55, n°281, pp.216-248. Suite: Rev. Afr., 1911, T55, 
n°283, pp.484-522. Suite: Rev. Afr., 1912, T56, n°285, pp.267-300. Suite: Rev. Afr., 1912, 
T56, n°286, pp.447-469. Suite: Rev. Afr., 1913, T57, n°288, pp.139-162. 

2 AUMERAT, La propreté urbaine à Alger, Rev. Afr., 1897, T41, n°227, p.321-330. Suite; Rev. 
Afr., 1898, T42, nos229-230, p.168-201. AUMERAT, Le bureau de bienfaisance musulman, 
Rev. Afr., 1899, T43, nos233-234, p.182-203. Suite; Rev. Afr., 1900, T44, n°236, p.60-78. 

3 Fernand BRAUDEL, Les Espagnols et l'Afrique du Nord : De 1492 à 1577, Rev. Afr., 1928, T69, 
nos335-336, pp.184-233. Suite: Rev. Afr., 1928, T69, n°337, pp.351-428. Un voyage à 
travers le passé de l'Algérie, Rev. Afr., 1930, T71, nos342-343, pp.154-165. La Découverte 
de l'Algérie et la peinture française au XIXè siècle d'après un livre récent, Rev. Afr., 1931, 
T72, nos346-347, pp.102-110 ; photogr. A propos de «l'Histoire de l'Afrique de Nord de 
Charles-Andé JULIEN’, Rev. Afr., 1933, T74, nos354-355, pp.37-53. 
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  .1حبوث يف الة األفريقية) 4(بكتابته ) 77(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

 )X. YACONO(ياكونو  .8-8- 12

 .2حبوث يف الة األفريقية) 4(بكتابته ) 98(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  .كتب عن االحتالل، وسكان اجلزائر، واملاسونية، وجامعة اجلزائر
  

  )P. ANANOU(ب أنانو  .8-9- 12
  .3يف الة األفريقية) 2(بكتابته حبثني ) 130(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  
  )Gabriel AUDISIO(أوديزيو  .8-10- 12

  .4يف الة األفريقية) 2(بكتابته حبثني ) 131(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
 

 )D'AVEZAC(دافيزاك  .8-11- 12

  .5يف الة األفريقية) 2(ني بكتابته حبث) 132(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )Lionel BALOUT(ليونال بالو  .8-12- 12
  .6يف الة األفريقية) 2(بكتابته حبثني ) 133(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  
  )Jean BARADEZ(جون باراديز  .8-13- 12

  .1يف الة األفريقية) 2(بكتابته حبثني ) 134(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

                                                 
1 Georges BEL, Le gnomon du Capitole de Lambèse, Rev. Afr., 1932, T73, nos352-353, p.319-

323. 
2 X. YACONO, Un contrat de colonisation sous le second Empire, Rev. Afr., 1950, T91, nos422-

423, p.101-112. X. YACONO, Peut- on évaluer la population de l'Algérie vers 1830?, Rev. 
Afr., 1954, T95, nos440-441, p.277-307. X. YACONO, Les début de la Franc- maçonnerie à 
Alger: (1830-1852), Rev. Afr., 1959, T100, nos458-459, p.55-91 : ill., tabl. X. YACONO, 
Les débuts de la Franc- maçonnerie à Alger: (1830-1852), Rev. Afr., 1959, T100, nos460-
461, p.248-323 : ill., tabl. X. YACONO, Pour une histoire de l'Université d'Alger, Rev. 
Afr., 1961, T102, nos468-469, p.377-392. 

3 P. ANANOU, Les populations rurales musulmanes du Sahel d'Alger, Rev. Afr., 1953, T94, nos 
436-437, p.369-414 : cartes, tabl. Les populations rurales du Sahel d'Alger, Rev. Afr., 1954, 
T95, nos 438-439, p.113-139: plans, tabl. 

4 Gabriel AUDISIO, La tribu des Msirda, Rev. Afr., 1927, T68, nos330-331, p.74-91: plan. 
Recherches sur l'origine et la signification du mot «Bagne», Rev. Afr., 1957, T98, nos452-
453, p.363-380. 

5 D'AVEZAC, Inscription de Bougie, Rev. Afr., 1856-57, T1, n° 2, p.120-121. Julia Caesarea: 
Cherchell, Rev. Afr., 1856-57, T1, n°2, p.113-121. 

6 Lionel BALOUT, Quelques problèmes Nord- Africains de chronologie préhistorique, Rev. Afr., 
1948, T89, nos416-417, p.231-262. 
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 )P. ALQUIER(ب ألكيي  .8-14- 12

  .2يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 207(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
 

  )R. ANDRAUD(أندرو . ر .8-15- 12
  .3يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 208(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

 
 )F. ARNOULET(ف أرنولي  .8-16- 12

  .4يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 210(ه ترتيبه يف جدول كتاب الة أعال
 

 )H. J. ARRIPE(ج أريب . هـ .8-17- 12

  .5يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 211(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )BADIA(باديا  .8-18- 12
  .6يقيةيف الة األفر) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 215(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  
  )J. BARDOUX(ج باردو  .8-19- 12

  .7يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 217(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 
  

  )BEAUSSIER(بوسيي  .8-20- 12
  .8يف الة األفريقية) 1(بكتابته حبثا واحدا ) 220(ترتيبه يف جدول كتاب الة أعاله 

  
                                                                                                                                                    
1 Jean BARADEZ, Gemellae: un camp d'Hadrien et une ville des confins sahariens aujourd'hui 

ensevelis sous les sables, Rev. Afr., 1949, T90, nos418-419, p.5-24: photogr. Quatorze 
années de recherches archéologiques à Tipaza: (1948-1961), Rev. Afr., 1961, T102, nos468-
469, p.215-250. 

2  P. ALQUIER, La première inscription latine publiée après la conquête française, Rev. Afr., 1929, 
T70, nos 340-341, p.358-360. 

3 R. ANDRAUD, L'œuvre colonisatrice de la France jugée par l'Angleterre d'après un livre récent,  
Rev. Afr., 1931, T72, nos348-349, p.319-331. 

4 F. ARNOULET, La pénétration intellectuelle en Tunisie avant le Protectorat, Rev. Afr., 1954, 
T95, nos438-439, p.140-182. 

5 H. J. ARRIPE, Essai sur le folklore de la commune mixte de l'Aurès, Rev. Afr., 1911, T55, 
n°283, p.450-470: photogr. 

6 BADIA, Colonisation de l'Afrique, Rev. Afr., 1930, T71, nos342-343, p.92-112. 
7 J. BARDOUX, La vie d'un Consul auprès de la Régence d'Alger, Rev. Afr., 1924, T65, n°319, 

p.261-286. 
8 BEAUSSIER, Notice sommaire sur le Colonel BEAUPRÊTRE, Rev. Afr., 1870, T14, n°83, 

p.441-444. 
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  ): L. COSTA(ل كوستا  .8-21- 12
  .1 )سنطينةق(مراسل الة من 

  
  ) CHAROY(شاروي  .8-22- 12

  .2)سور الغزالن(مراسل الة األفريقية من 
 

  ) DEPPEILLE(ديباي  .8-23- 12
م مداخلة متمثلة 14/5/1856وقد أرسل هلا بتاريخ . وذكرت أنه زميل كتاا. متعاون مع الة

  . 3)بومساعيل(يف نسخ كتابة رقيم وجده يف 
 

  )Léo-Louis BARBES(ليو لوي باربيس  .8-24- 12
  .4قاال يتيما ي الة األفريقيةكتب م

  
  
  :نياألطباء البيطريصفوة  -9- 12

الة (و) اجلمعية اجلزائرية(إذا كان الطب البيظري مكمال لطب البشر، فقد وجدنا من أعضاء 
هو طبيب بيطري ) Bernis) (برنيس(ذكرت الة أن الطبيب البيطري عدة أطباء بيطريني؛ فقد ) األفريقية

يف العدد الثاين من النشرية ) املهري(وقد نشر حبثا موسعا عن اجلمل ذي سنام واحد . رئيس يف اجلزائر
  .5"نشرة أعمال مجعية الفالحة باجلزائر العاصمة"الفصلية 

 7(نشر حبثا يف العددين ) Le Docteur L. A GOSSE) (غوص. أ. الطبيب ل(وذكرت الة أن 
حتدث فيه عن الوثائق اليت  (S.I Acclimatation)" للتهيئة النشرة الشهرية للجمعية اإلمرباطورية"من ) 8و

جمعت، وكانت من إعداد قبائل عربية يف اجلنوب اجلزائري، موجهة من اجلزائر كإجابة عن استمارة أسئلة 
  . 6وعلى الرغم مما ا من اختالفات كثرية إال أا ذات أمهية كبرية). النعامة(تتعلق بـ
  
  
 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 1, 12/1856, p 18 
2 Rev. Afr., T. 2, N° 1, 10/1857, P. 65. 
3 Rev. Afr., T. 1, N° 1, 1856, P. 56-57. 
4 Léo- Louis BARBES, Une figure curieuse: Francisco SALVADOR- DANIEL, Rev. Afr., 1959, 

T100, nos460-461, p.195-247. 
5 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77 
6 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77 
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كتب حبثا نشرة يف العدد ) Richard du CANTAL) (شار دي كانتالري(وذكرت الة أن 
 B.M Société Impériale" (النشرة الشهرية للجمعية اإلمرباطورية للتهيئة"من ) 8- 7ع (املزدوج 

d’Acclimation( حتدث فيه عن ،)املوجودة يف اجلزائر، ويثين فيه ) أنواع اخليل واحلمري واألبقار واخلنازير
 . 1وجهوده يف حتسني خيول احلرب على أفريقيا (RANDON)) رندون(شال على املاري

  
 

 آخرون - 10- 12

، فمنهم من ذكرناه يف موطن آخر، ومنهم من مل جند لذكرهم هناك أعالم آخرون عرفت م الة
  .2أمهية

  
  
  أجناس األنتلجنسيا الكاتبة في المجلة األفريقية ومساهماتهم - 11- 12

هم الفرنسيون، هم كتاب الة األفريقية الوحيدون، بل جند مل يكن الغربيون وحدهم، وعلى رأس  
  .فيهم باحثني من جنسيات أخرى

  
  يظهر أجناس الكتاب يف الة األفريقية ومسامهام): 10- 12(اجلدول رقم 

                                                 
1 Rev. Afr., T. 2, N° 7, 10/1857, p. 77 
2 JULIEN (A.), Un médecin romantique, interprète et professeur d’arabe : Eugène de Salies, 

Rev. Af., 65, 1924, p. 472-529 ; LXVI, p. 219-322. MARTINO (P.), Jules Lemaître à 
Alger, Rev. Af., 60, 1919,  301-368. CAILLAT (J.), Le voyage d’Alphonse Daudet en 
Algérie (1861-1862), Rev. Af., 64, 1923, 3 pl., p. 11-115 ;  LXV, p. 65-174. YVER 
(G.).- Le général [Maurice] Hanoteau [1856 + 1923], Rev. Af., 64, 1923, p. 165-166. 
BEL (A.). – René Basset [+ 1924], Rev. Af., 65, 1924, p. 12-19. MILLOT (S.). – Le 
voyage d’Alphonse Daudet en Algérie. L’Hôtel d’Europe, Rev. Af., 65, 1924, pl., p. 
174-175. BARDOUX (J.). – La vie d’un consul [Broughton] auprès de la Régence 
d’Alger, Rev. Af., 65, 1924, p. 261-286. PALLARY (P.). – Jacques de Morgan [1857 + 
1924], Rev. Af., 66, 1925, p. 85-88. ALAZARD (J.). - Filippo Lippi a-t-il séjourné en 
Afrique du Nord ?, Rev. af., 68, 1927, p. 102-104. TERRASSE (H.). - Henri Basset 
[1892 + 1926], Rev. af., 68, 1927, p. 148-157. SCHEFER (C.). - Thiers et Clauzel, Rev. 
af., 68, 1927, p. 29-46. GSELL (S.). - Juba II, savant et écrivain, Rev. af., 68, 1927, p. 
169-19'. MARçAIS (G.). – Notes sur l’épitaphe d’un savant tlemcénien Aboù Moûsà, fils 
de l’Imàm, Rev. Af., 59, 1918, p. 115-130. MARCAIS (G.). – Ben Cheneb (1869 + 
1929), Rev. Af., 70, 1929, p. 150-159. YVER (G.). – Li Hamdan ben Othman Khodja, 
Rev. Af., 57, 1913, p. 96-138. 
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  المثقفون الجزائريون الكاتبون في المجلة األفريقية ومساهماتهم - 12- 12
إن الصفوة املثقفة احلديثة يف اتمعات النامية، ال تنمو بنمو اتمع ككل، وال تشترك مع الشرائح 

يسخدم يف هذه اتمعات لإلشارة إىل صفوة ) االنتلجنتسيا(ومصطلح ). روح مجاعية عامة(الوسطى يف أية 
ت استجابة لقوى خارجية، سواء عن طريق تقليد اتمع الغريب من أجل اكتساب مهارات خاصة ظهر

متكنهم من التنافس مع الغربيني يف االني االقتصادي والعسكري، أو من خالل سيطرة الغرب على اتمع 
لدى هذه الصفوة تفصلها  واملالحظ أن الثقافة احلديثة املتميزة اليت تتحقق. وفرض ثقافته ونظمه التعليمية

  1.عن بقية أعضاء اتمع
) باريتو(جذبت فكرة وجود صفوة حاكمة على مستوى اتمع احمللي، اليت ناقشها كل من 

) هولنغزهيد(أنظار علماء السياسة واالجتماع األمريكيني، فاهتم ا منهم ) موسكا(و
(HOLLINGSHEAD)  هنتر(ووسع البحث فيها  2"مجاعة شباب مدينة إملتاون"يف كتابه ((HUNTER) ؛

يف ) اليند(وفعل الشيء نفسه . إذ اهتم بالوسائل اليت تربط بناء القوة يف اتمع احمللي بالبناء الطبقي والنفوذ
 .3"املدينة املتوسط يف التحول"

فقد درس التجمعات احمللية، وكان تطبيقه على  (DAHL)) داهل(أما عامل االجتماع الليربايل 
ووصل إىل نتيجة مفاجئة . اليت يعمل ا (Yale)) يايل(القريبة من جامعة  (New Haven)) نيوهافن(ينة مد

(Polyarchie)" تعدد النخب"وهكذا اخنرطت نظريته يف مقولة ". تشتت املوارد السياسية"وهي 
4.  

اليت يتمتع  وغريه استعمال بعض الطرق يف حتديد طبيعة القوة البنائية) اليند( (LYND)واستطاع 
هذه القوة ميكن معرفتها من خالل ). القوة الطبيعية(ا بعض أفراد اتمع احمللي، واليت أطلقوا عليها اسم 

                                                 
1 GOULD and KOLD, A Dictionary of the Social Sciences, New York, Tavistock, Publications, 

1964. 
2 HOLLINGSHEAD, Elmtown Youth Community, New York, 1949. 
3 Robert and Helen LYND, Middletown: a Study in American Culture, N.Y., Harcourt and Brace, 

1929. 
4 Robert DAHL, 1961, Qui Gouverne?, Tr. Fr., Paris, Armand Colin, 1971, p.171. 

  عددهم  كُتاب الة األفريقية ومسامهام  
  )بني الكتاب(

  مقاالم
  )من بني املقاالت(

  األبواب

  560  %96.05  5715  % 92.46 370  غربيون يف الة األفريقية ومسامهامالكتاب ال  1

 33  % 3,51  75 % 0,63 23  الكتاب اجلزائريون يف الة األفريقية ومسامهام  2

  4 7  4  الكتاب العرب يف الة األفريقية ومسامهام  3

 642  % 100 1621  % 100 397  كُتاب الة األفريقية ومسامهام ∑
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النظر إىل السمعة االجتماعية اليت يتمتع ا الفرد، أو من خالل النظر إىل القوة اليت حيتلها بعض أعضاء 
  .تماعيةاتمع احمللي حبكم مصاحلهم أو مراكزهم االج

وإذا أتينا إىل الة األفريقية جند أنه على الرغم من أن الة غربية متثل هيئة أكادميية تابعة لسلطة 
االحتالل، إال أن بعض اجلزائريني متكنوا من نشر حبوث أكادميية فيها، وعلى رأسهم أول دكتور عريب 

  ).حممد بن أيب شنب(
  . اردة هنا جزائرية، فقد يكون من ضمنهم غريهممل نتمكن من التأكد أن كل األمساء الو  

  
  يفصح عن الكتاب اجلزائريني يف الة األفريقية ومسامهام): 12- 12(اجلدول رقم 

 
N. 
S. 

Nom des chercheurs 
algériens 

Prénom %  ممقاال  
  من بني
مقاالت 
  الة

  اسم الباحثني  األبواب
  نياجلزائري

  )وغريهم أيضا رمبا(

1 BENCHENEB, M. 0,40 15 4  حممد بن شنب  
2 BENCHENEB, R. 0,10 4 1  رشيد بن شنب  
3 BENCHENEB, S. 0,13 5 3  سعد الدين بن شنب  
4 EL- ACHMAOUI  0,10 4 1 العشماوي  
5 HAMET, I. 0,10 4 3  إمساعيل حامت  
8 BENBRAHIM, MED 

B.A. 
حممد بن علي بن  1 2 0,05

  إبراهيم
9 BEN CHOAIB, A.B. 0,05 2 1  أبو بكر عبد السالم

  بن شعيب
10 DHINA, A. 0,05 2 1 دهينة. أ  
11 IDRISS, H.R. 0,05 2 2  ،ر) هـ/ح(إدريس  
12 RAHMANI, S. 0,05 2 1 سليمان رمحاين  
13 SOUALAH, MED 0,05 2 2 حممد صواحل  
14 TOUNSI, A. 0,05 2 2 تونسي، أ  
16 BEN ISMAIL, M. 0,02 1 1 بن إمساعيل حممد 
17 BENKERIOU, A. 0,02 1 1 وعبد اهللا بن كري  
19 BOUDERBAH, A. 0,02 1 1 أمحد بوضربة 
20 BOULIFA, S. 0,02 1 1 سعيد بوليفة 
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21 EL MECHERFI, Si A. 0,02 1 1 املشريف. سي أ 
22 ES- SLAOUI, A. T. Z. 0,02 1 1 السالوي، أ ت ز 
23 HADJ- SADOK, M. 0,02 1 1  م حاج صدوق 
24 H. Ahmed 0,02 1 1 ح، أمحد 
25 MAMMERI, M. 0,02 1 1  مولود معمري 
26 M'ERAD, B. 0,02 1 1  رادب ام  
27 BOUABDELLI El-

Mahdi 
  املهدي البوعبديل 1 1 0,02

27  6,93 % 3,81% 58 34 ∑  
  
 

  :1)م1929- 1869(محمد بن أبي شنب  .1- 12- 12
حبثا يف الة األفريقية؛ إذ كتب عدة حبوث ) 15(، بكتابته )24(جاء ترتيبه ضمن كتاب الة 

  . 2منفردا
  ، 3)ألفرد بل(وبعضها اآلخر اشترك فيه مع 

  ، 4)ليفي بروفنصال(ويف األخرى اشترك مع 

                                                 
1 Mohammed BENCHENEB, Docteur és Lettres, professeur à la Faculté des Lettres (Université 

d'Alger et professeur de Médersa et membre de la Société Historique Algérienne). 
MARCAIS (G.), Ben Cheneb (1869+1929), Rev. Afr., 70, 1929, p. 150-159. 

2 Mohammed BENCHENEB, Notions de pédagogie musulmane : résumé d'éducation et 
d'instruction enfantine, Rev. Afr., 1897, Vol. 41, nos225-226, p.267-285. Mohammed 
BENCHENEB, Itinéraire de Tlemcen à la Mekke par BEN MESSAIB (XVIIIè siècle) , Rev. 
Afr., 1900, Vol. 44, nos238-239, p.261-282. Mohammed BENCHENEB, Lettre sur 
l'éducation des enfants : par Abou Hamed EL-R'AZZALY, Rev. Afr., 1901, Vol. 45, nos241-
242, p.101-110. Mohammed BENCHENEB, Origine du mot «Châchiyya » , Rev. Afr., 1907, 
Vol. 51, nos264-265, p.55-56. Mohammed BENCHENEB, Notice sur deux manuscrits sur les 
chérifs de la Zawiya de Tameslouhet, Rev. Afr., 1908, Vol. 52, n°268, p.105-114. 
Mohammed BENCHENEB, Poème en l'honneur du Prophète, Rev. Afr., 1910, Vol. 54, 
n°277, p.182-190. Mohammed BENCHENEB, Observations sur l'emploi du mot Tellis : son 
origine, Rev. Afr., 1912, Vol. 56, n°287, p.566-570. Mohammed BENCHENEB, La préface 
d'Ibn El- Abbar à sa Takmila-t-Es-sila, Rev. Afr., 1923, Vol. 64, n°314, p.163-164. 
Mohammed BENCHENEB, Du nombre TROIS chez les Arabes, Rev. Afr., 1926, Vol. 67, 
nos328-329, p.105-132. Mohammed BENCHENEB, La préface d'Ibn El- Abbar à sa 
Takmila-t-Es-sila, Rev. Afr., 1923, T64, n°314, p.163-164. Mohammed BENCHENEB, Du 
nombre TROIS chez les Arabes, Rev. Afr., 1926, T67, nos328-329, p.105-132. 

3  M. BENCHENEB et Alfred BEL, La préface d'Ibn-El-Abbar à sa Takmila-t essila, Rev. Afr., 
1918, Vol. 59, nos296-297, p.306-335. M. BENCHENEB et Alfred BEL, Sources 
musulmanes dans la «Divine Comédie » , Rev. Afr., 1919, Vol. 60, nos300-301, p.483-493. 
M. BENCHENEB et Alfred BEL, Liste des abréviations employées par les auteurs arabes, 
Rev. Afr., 1920, Vol. 61, nos302-303, p.134-138. 

4 M. BENCHENEB et E. LEVI-PROVENCAL, Essai de répertoire chronologique des éditions de 
Fès, Rev. Afr., 1921, Vol. 62, nos306-307, p.158-173. M. BENCHENEB et E. LEVI-
PROVENCAL, Essai de répertoire chronologique des éditions de Fès, Rev. Afr., 1921, Vol. 
62, nos308-309, p.275-290. M. BENCHENEB et E. LEVI-PROVENCAL, Essai de répertoire 
chronologique des éditions de Fès, Rev. Afr., 1922, Vol. 63, n°310, p.170-185. M. 
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 . 1)حممد بن إمساعيل(واشترك يف أحدها مع 

= هـ 1286ب من رج 10(يوم الثالثاء املوافق ) بن حممد بن أيب شنب حممد بن العريب(ولد 
اجلزائر العاصمة اليت تبعد " املدية"بقرية ، )دوار تاكبو( وهو) السبع قاللش(يف  ،)م1869من أكتوبر  26

  . كيلومترا إىل اجلنوب 90عن العاصمة بنحو 
وهي ، "بروسة"مدينة حمترمة حيث يرجع أصله األصيل إىل برصايل األناضول،  كان سليل عائلة
 التأثر باحلضارة اهليلينية، وهو تركي األصل قلبا وقالبا، فهو من أولئك الفالحني مدينة على جانب كبري من

نشأ يف أسرة على  .للجزائر الذين عرفت منطقتنا بفضلهم السلم واالستقرار واالزدهار قبل الغزو الفرنسي
  . واليسار وتعمل بالزراعة جانب من الغىن

الذي اكتشف ) برماق(لم القرآن على يد الشيخ تعوقد عنيت هذه األسرة بتربية ابنها وتعليمه؛ 
 شيئا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، مث التحق باملدارس املدنية اليت فحفظالكبرية،  والحظ قدراته

  . أنشأا فرنسا وفق خطتها يف نشر ثقافتها
فتعلم الفرنسية وقرأ ية، درس االبتدائية والثانو أول من دخل الثانوية املسماة بامسه اليوم أينوهو 
ببوزريعة  جنح يف امتحان الدخول إىل مدرسة ترشيح املعلمنيوبعد أن أى تعليمه الثانوي . آداا وتارخيها

بالقرب من اجلزائر، وقضى ا عاما يف " أيب زريعة"التحق مبدرسة دار املعلمني الفرنسية بـ، ف1886سنة 
  . سنة 19وهو ابن الفرنسية وآداا يف املدارس االبتدائية،  عليم اللغةجمازا بتمعلما الدراسة، خترج بعدها 

املدارس االبتدائية إىل جانب دراسة علوم العربية وشيء من الفقه والتوحيد،  عمل بالتدريس يف
  .انتقل إىل مدرسة إبراهيم فاتح باجلزائر العاصمة ).سيدي علي(فدرس الصبية يف 

م، إذ سجل نفسه بكلية 1872معا حرا، فأعد الباكالوريا سنة مست )Bugeaud(دخل ثانوية 
وأصبح  مدرسة اآلداب العلياشهادة الدراسات العربية العليا من احلصول على جنح يف  اجلزائر العاصمة حيث
   ).ابن سديرة( نائبا ألستاذه الشيخ

ستاذ األ وبات، )م1898= هـ1316(سنة  وعني مدرسا لألدب العريب يف مدرسة قسنطينة
نقل بعدها إىل مدرسة . يبث احلياة يف مدرسة قسنطينة الفرنسية اإلسالمية بدروسه 1898الشاب منذ 

دخل التعليم  1904ويف . عاما 14 ، وظل يعمل ا)م1901=هـ 1319(سنة اجلزائر العاصمة اجلزائر ب
فصارت األكادمييات  .سنة يتمتع بشهرة على مستوى العامل 35أستاذا حماضرا وهو ابن  العايل فأصبح

قام بتدريس رقي إىل القسم األعلى من هذه املدرسة حيث و. واجلمعيات العلمية تتنازع عليه لتضمه إليها
  . وعلوم البالغة واملنطق النحو واألدب

طالب ومعلم معا، وقد عده كبار رجال  ومل تنقطع صلته طوال هذه الفترة عن طلب العلم؛ فهو
على يد  وقد درس علوم اإلسالم العليا مثل البالغة واملنطق والفقه. فوةطلبتهمالعاصمة من ص العلم يف

                                                                                                                                                    
BENCHENEB et E. LEVI-PROVENCAL, Essai de répertoire chronologique des éditions de 
Fès, Rev. Afr., 1922, Vol. 63, n°311, p.333-347. 

1 Mohammed BENCHENEB et  Mohammed BEN ISMAIL, La guerre de Crimée et les Algériens, 
Rev. Afr., 1907, Vol. 51, Nos 266-267, p.169-222. 
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وراح يف الوقت نفسه يتعلم الالتينية واألملانية واإلسبانية والعربية والفارسية ). عبد احلليم بن مساية(الشيخ 
  .والتركية لغة أجداده

ام بعلوم وثقافة عصره إضافة عبقرية مبكرة، ميزه سبقه إىل اإلمل) 1929- 1869(حممد بن شنب 
إضافة إىل تكوينه التقليدي مبسقط رأسه املدية دخل املدرسة الفرنسية وحصل يف . لتمسكه بأصالته وهويته

على شهادة مدرسة املعلمني ببوزريعة يف اللغة الفرنسية، درس يف اجلزائر، قسنطينة  1898سن مبكرة سنة 
يف منصب أستاذ يف كلية  1924كتوراه األمر الذي أهله ليعين سنة كان أول عريب ينال درجة الد. واملدية

متيز باطالعه الواسع على العديد من اللغات والثقافات، وهو ما يتجلى من خالل . اآلداب جبامعة اجلزائر
إنتاجه الغزير الذي فاق اخلمسني بني مقال وكتاب، حيث اختص بالدراسات اللغوية واألدبية والتارخيية 

   .يق التراثوحتق
باجلزائر بعد أن قدم رسالتني  كللت جهوده بنيل درجة الدكتوراه من القسم األديب بكلية اآلداب

األلقاب الفارسية "، واألخرى بعنوان "دالمة الشاعر العباسي أيب"وضعهما بالفرنسية، األوىل عن حياة 
 1343(رجة الدكتوراة انتقل سنة وعلى إثر حصوله على د". والتركية الباقية يف لغة العامة باجلزائر

الذي كان شاعرا، تتلمذ  )Colin(كوالن  فتوىل كرسي األستاذ. اآلداب مدرسا إىل كلية) م1924=هـ
كما اطلت ) كتيبة الشرف) (Légion d'Honneur(وسام  على يده أجيال من الطلبة املرشحني، وتقلد

أكادميية العلوم االحتاللية، مث دخل املعهد حيث  حىت انتخب حينذاك عضو عليه األلقاب والرتب الشرفية
ابن (وملا بات الشيخ . لتمثيل فرنسا يف مؤمتر املستشرقني يف الرباط مث بأكسفورد) مارتينو( عني وصديقه

 Collège de(فرانس  قاب قوسني أو أدىن من قمة اد اجلامعي والعلمي عني أستاذا يف كوليج دو) شنب

France.(  
على الدراسات األدبية واللغوية والتارخيية وحتقيق الكتب، وهو ) أيب شنب حممد بن( اقتصر نشاط

. العبارة ومل يكن يعىن جبمال األسلوب أو بالغة. العلماء احملققني منه إىل الكتاب واألدباء بذلك أقرب إىل
لوب غري طلي، كان بأس خذ العلم، وماذا يعنيك أكان بأسلوب طلي أم: "وملا سئل عن ذلك أجاب بقوله

وتزويقاا، وهل اللغة وأساليبها إال أداة  وحسبك أنك فهمت عين ما أريد، وال تغرنكم زخارف األلفاظ
  "!للفهم والتفهيم؟

 شنب عاملا بالعربية، متبحرا يف علومها وآداا، حيفظ كثريا من نصوصها ومفرداا وكان ابن أيب

العربية،  ة حمفوظه من مفردات اللغة املدونة باملعاجملكثر" معجم ميشي على األرض"حىت وصف بأنه 
ألسنة األدباء يف القدمي واحلديث  وكانت له عناية جبمع الكلمات الكثرية والتراكيب اللغوية اليت جتري على

وحياول ردها إىل أصوهلا العربية، ومل تكن مثل هذه  ومل تدون يف املعاجم مث يقوم بدارستها درسا وافيا
تامة بالقدمي وبصر دقيق باحلديث حىت يستطيع التوفيق بينهما يف سهولة  لة بل حتتاج إىل معرفةاملهمة سه

الدخيل يف  وأداه حرصه على العربية إىل أنه كان يرى جتنب استعمال اللفظ. أو تلفيق ويسر ودون تعسف
  .ستعمالهبطل ا اللغة واالجتهاد يف اجتنابه ولو باالستعاضة عنه بغريب اللغة املهمل الذي
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جانب ثقافته العربية األصلية ثقافة الغرب، فقد ل منها منذ الصغر،  مجع حممد بن أيب شنب إىل
العربية  املدارس اليت كانت فرنسا تتوىل إنشاءها وإعدادها دف ختريج أجيال مفرغة من الثقافة وترىب يف

  .واسعة قافة عربيةواإلسالمية، ولكن ابن أيب شنب تفلت منها وجنح يف حتصني نفسه بث
والفارسية والتركية، باإلضافة إىل  وكان يعرف من اللغات الالتينية واإلجنليزية واألسبانية واألملانية

  .حبوثه ا الفرنسية اليت كان يتقنها وخيطب ا وكتب بعض
: يلقي أحد حبوثه، فقال شاهده العالمة حممد كرد علي يف مؤمتر املستشرقني يف أكسفورد وهو

عمامة صفراء ضخمة، وزنار عريض، : الوطين هدته خيطب بالفرنسية يف مؤمتر املستشرقني وهو يف لباسهش"
بسحر بيانه واتساعه يف حبثه، وظننتين أستمع عاملا  وسراويل مسترسلة، ومعطف من صنع بالده، فأخذت

السلف مجع اهللا له بالغة  روح عريب وثقافة إسالمية، أو عاملا من علماء من أكرب علماء فرنسا وأدبائها يف
 اللسان ووفر له قسطا من العلم والبصرية، وقد فطر على ذكاء وفضل غرام بالتحصيل، وقيض القلم وبالغة

  ".له أن جيمع بني ثقافتني ينبغ ويفصح يف كل لغة مبعانيها
حلضور مؤمترات املستشرقني وغريهم، وأتاحت له هذه  سافر حممد بن أيب شنب إىل أوروبا

الغرب ومصر والشام، وارتبط بصداقات علمية مع بعض أعالم عصره  يارات أن يتصل بكبار العلماء يفالز
األستاذ أمحد تيمور باشا، وحسن حسين عبد الوهاب باشا، وحممد كرد علي،  وراسل كثريا منهم، مثل

 .به عضوا مراسالوكان امع قد اختاره  ،حبوثه يف جملة امع العلمي العريب بدمشق ونشر كثريا من

أفريقيا ويترأس جلنة من  كان العالمة حممد بن أيب شنب ينتدب يف مجيع االمتحانات العالية يف مشال
حممد سعيد الزاهري أنه التقى به يف جلنة  جلاا اليت تتألف من كبار العلماء الفرنسيني، ويروي تلميذه

يتونية مع العلماء الفرنسيني فوجده عاملا الكلية الز يف) م1922= هـ 1341(االمتحان يف تونس سنة 
ورئيسا مشرفا على جلنة علمية فرنسية يرأس جلساا بزيه اجلزائري، وحني  جزائريا غري متجنس بالفرنسية،

 .العصر أوقف اجللسة لالستراحة وقام فصلى حضرت صالة

 يراها ضرورية ألبناء التأليف بالعربية والفرنسية، ونشر الكتب القدمية اليت مجع ابن أيب شنب بني
  .وثبته وضته وطنه يف

، ونشره باجلزائر سنة "حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب: "فهي أما الكتب اليت ألفها بالعربية
الكتب  فهرس خزانة". "اجلزائر تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري وبلغوه). "م1908=هـ1336(

  ". صغري باجلزائراملخطوطة باجلامع الكبري واجلامع ال
 ، وطبع يف باريس"جمموع أمثال العوام بأرض اجلزائر واملغرب: "ألفها بالفرنسية ومن الكتب اليت

ما أخذه دانيت من األصول ". "اجلزائرية األلفاظ التركية والفارسية الباقية يف اللهجة. "يف ثالثة أجزاء
ميديا اإلهلية، ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب اليت أي يف كتابه الكو ،"اإلسالمية يف كتابه ديفينا كوميديا

  .التأثري اإلسالمي يف هذا العمل اإلبداعي الكبري التفتت إىل
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، ونشر باجلزائر "البستان يف علماء تلمسان البن مرمي: "وحتقيقها، فمنها أما الكتب اليت قام بنشرها
طبقات علماء أفريقية أليب ذر . "م1910ائر سنة ، ونشر باجلز"عنوان الدراية يف علماء جباية. "م1908سنة 

  . م1921، ونشر باجلزائر سنة "تاريخ الدول املرينية الذخرية السنية يف". "اخلشين مع ترمجة فرنسية
األوىل عن الشاعر العباسي أبودالمة، والثانية (ترك بن شنب باإلضافة إىل رسالتيه لنيل الدكتوراه 

األمثال يف اجلزائر "، مؤلفا يقع يف ثالثة أجزاء عن )ئرية باللغتني العربية والتركيةعن تأثر اللغة العامية اجلزا
باللغتني العربية والفرنسية، كما حقق العديد من املؤلفات اليت تناولت علماء املغرب العريب كـ " واملغرب

  ، ...د التميمي حملم" طبقات علماء تونس"أليب العباس الغربيين، و" الغاية يف معرفة علماء جباية"
 حبثني شنب أيب بن حممد بالعربية، نشر سيما للتعلم، وال الدعوة فيه انطلقت الذي الوقت يف

  .1األطفال تعلم حول املسلمون ألفه عما مترمجني

 هذا يكون ورمبا. 18 القرن إىل يرجع األقصى املغرب من ملؤلف ولكنه منسوب غري األول النص
 ومقدمة الفرنسية الترمجة مع العريب النص نشر وقد. اإلفريقية الة يف نبش ابن نشر ما ل أو هو العمل
 بذلك البعض، وهو يدعي كما للتعليم عدوا ليس اإلسالم إن املسلمني، وقال عند التربية عن فيها حتدث

 النص نشر من ويفهم. ستوطننيوامل والصحفيني الفرنسيني الباحثني من بذلك يقول كان من على يرد
 قال اإلسالم، كما أن اإلسالم، ذلك لتعاليم طبقا التعلم على اجلزائريني حيث كان )شنب ابن( أن ذعندئ

. العلمية والعلوم الدين معرفة وهو هدف له التعلم هذا يتعلم، ولكن أن اإلنسان على ، يوجب)شنب ابن(
 وفهم معرفة يف لرغبةا مع ولدت املدارس املدارس، ألن أنشأ الذي هو العرب عند الدين أن إىل وذهب
 فإن وهكذا. قليل ذلك عن كتبوه ما ولكن األطفال تعليم عن املسلمني علماء كتب وقد. الكرمي القرآن
 من ينفرون املسلمني أن أصحاا يزعم ومتحيزة مسبقة فكرة إلزالة هو إمنا وترمجته املذكور النص نشر
  .2اجلنسني من أطفاهلم تعليم

 النص وكان. أيضا ..إىل الفرنسية األطفال تعليم الغزايل، عن حامد أليب" أيها الولد"وترجم رسالة 
 يرمي من عليه ليطلع الفرنسية إىل ترمجته يف )شنب ابن( فرغب ،هـ1314 سنة بتونس نشر قد العريب

                                                 
 األطفال يتعلم أن هدفها وكان. التعلم إىل الدعوة يف املنوال هذا على فقط بالعربية واملتعلمة املزدوجة النخبة سارت 1

 لالجتهاد ذلك اللغة، تاركني ذكر دون التعلم إىل بالدعوة اكتفوا الواقع أمام ولكنهم. العربية بلغتهم املسلمني
 يف التعليم أجل من احلملة من ذلك ونفهم. العربية وهي والعلم الدين لغة باحترام ذلك أثناء حةاملل واملطالبة
 )خوجة مصطفى بن حممد(و )مساية بن احلليم عبد( العاصمة، أمثال يف فيها شارك اليت وغريها املساجد

 شعيب( تلمسان ، ويف)املوهوب بن املولد(و )مهنة بن الصاحل حممد(و )الونيسي محدان( قسنطينة ، ويف)وياا(و
 )البوجليلي القاسم أيب( أمثال فيها شارك الزوايا بعض ويف. )الرمحن عبد بن حممد(و )الغوثي بوعلي(و )علي بن
 بن حممد( أمثال ميزاب ويف. )اخلنقي عاشور(و )الديسي احلمن عبد بن حممد(و )اهلاملي لقاسمب بن حممد(و

 اليت اإلصالح حلركة روادا وكانوا. التعلم إىل يدعون وكانوا بالعربية سونيدر كانوا هؤالء إن. )أطفيش يوسف
 .)باديس بن احلمد عبد( الشيخ يد على وأينعت ظهرت

2 . "املسلمني عند التربية" عن شنب، أيب بن حممد  Rev. Afr., 1897, pp. 267-268 
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 تالوق ويف. والتعليم التربية مبوضوع اهتموا قد املسلمني علماء أن وليبني أطفاهلم تعليم بإمهال املسلمني
 يعلن أن املاضي، دون القرن آخر يف الفرنسيون بدأه الذي التعليم على احلث يف )شنب ابن( ساهم هنفس
 أصبح"  الذي الوقت هذا يف ونشره النص ترجم قد إنه قال الفرنسية، ولذلك أو العربية اللغة مع رأيه هو
  .1"لسان كل على األهايل تعليم عن احلديث فيه

جتاوز حدود اجلزائر، حيث كانت له مراسالت مع علماء عصره،  كان البن شنب نشاط واسع
) بن شنب(اليت كان األستاذ  )الّة اإلفريقية(ومقاالت نشرت مبجلة امع العلمي يف دمشق، وكذلك يف 

  . سباقا إىل النشر فيها من األهايل
 : وهذه قائمة ببعض أعماله املنشورة يف الة اإلفريقية

حمضر : م1905سنة  ،(Langues musulmanes)"اللغات اإلسالمية"حمضر جلسات فرع  .1
، خالل امللتقى الرابع عشر للمستشرقني الذي عقد مبدينة "اللغات اإلسالمية: "جلسات الفرع الثالث

، تضمن ملخص املداخالت وتعقيبات، بداية مبداخلة الشيخ حممد عسال حول قدرة 1905اجلزائر سنة 
، "M. Brunache" ل املصطلحات العصرية فيها وضرورة ذلك، وختاما مبداخلةاللغة العربية على تأصي

إىل جدة، يصف من خالهلا مالحظاته  1902حمافظ احلكومة مكلف مبرافقة احلجاج اجلزائريني سنة 
 .2وانطباعاته حول رحلته وإقامته يف جدة

)= هـ1323- 1322(استعراض املؤلفات العربية اليت حررها أو نشرها املسلمون " .2
تضمن عرضا للمؤلفات العربية املنشورة خالل : م1906مؤرخ يف أول يناير  ،3)"م1904-1905(

، مع حتفظ فيما خيص ما نشر يف اهلند، فارس وتركيا نظرا لتأخر "العربية"السنتني املشار إليهما يف البالد 
القاهرة وبوالق : أقسام يقسم ذلك إىل مخسة. وصوهلا إىل مدينة اجلزائر حيث يستغرق ذلك بضع سنوات

حيث يضم حويل األربعني مؤلفا، تليها بريوت مبؤلفني وتونس مبؤلفني، كذلك اجلزائر، وفاس بأربعة 
يشري بن شنب إىل احتكار احلكومة املغربية لعملية النشر لدواعي سياسية، حيث يوجد ناشر . مؤلفات

كما يشري إىل الدعم . ساجد الرئيسية للمملكةمرابط شنقيط توزع منشوراته يف امل" ماء العينني"واحد هو 
كما يعترف بالفضل يف . الذي تقدمه احلكومة الفرنسية يف اجلزائر للناشرين الفرنسيني يف هذا اال

 13: اطالعه على الكثري من هذه املؤلفات إىل السيد أمحد بن مراد التركي صاحب املكتبة اليت تقع يف
، وهي مكتبة رائدة هلا دور كبري يف نشر وطبع التراث "الثعالبية: "عروفة بـشارع راندون، هذه املكتبة امل

ومن خالل هذا العرض، يقدم يف البداية عنوان الكتاب باحلروف العربية، يتبعه باسم  .العريب يف اجلزائر
مجيع مؤلفه باحلروف الالتينية، وعدد أجزائه وصفحاته حبسب الطريقة املتداولة حاليا مع إشارته ألن 

                                                 
 .102 ، ص1901 سابق، سنة مرجع.... " التربية"  شنب ابن 1

2 Revue Africaine, Vol. 49, 1905, p. 317-329 
3 Revue Des Ouvrages Arabes Édités Ou Publiés Par Les Musulmans 
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يالحظ أن عرض اخلطوط العريضة لكل كتاب، . املؤلفات العربية يف تلك الفترة تطبع يف صفحة الربع
 .1خيتلف من حيث اإلجياز من كتاب آلخر

يقدم من  :1908نشر سنة  ،2)"تامصلوحت(موجز حول خمطوطني حول شرفاء زاوية " .3
لية اآلداب باجلزائر، من رحلته إىل مبدرسة ك) EdmondDoutté(خالهلما خمطوطني عاد ما األستاذ 

، )Les Amghar" (بين آمغار: "املخطوط األول ملؤلف جمهول تضمن تبيان النسب الشريف لـ. املغرب
كما تضمن املقال تراجم خمتصرة لشيوخ هذه العائلة ابتداء بإمساعيل آمغار، كما نبه بن شنب إىل أن هذه 

الكتاين، صلوات األنفاس، فاس : "لهم املخطوط، وحييل إىلالعائلة قدمت العديد من العلماء مل يشم
ملؤلفه أبو القاسم بن " حياة سيدي أبو يعزى"املخطوط الثاين، يتناول  ."218ص  2هـ، ج 1316

حممد بن سليم بن عبد العزيز بن شعيب الشيعيب اهلروي التاديل، حيث يتضمن اجلزء الثاين من املقال 
كما يعطي ابن . يف مؤلفه" التاديل"فصول الكتاب واملصادر الذي اعتمد عليها و. تعريفا باملؤلف ومؤلفاته
3وزاويته، ليحيل يف اية املقال إىل أهم املراجع عن حياته" أبو يعزى"شنب حملة موجزة عن 

. 

يشري يف البداية إىل أن : م1912سنة  ،4"وأصلها) تلّيس(مالحظات عن استعمال كلمة " .4
، "قنينة"و" سكِّينة: "مثل" فعيلَة"، على وزن (Tillisa) "تلِّيسة"هذه الكلمة إال حتت  املعجم العريب ال يقبل

، مث يعطي داللة الكلمة )ابن حلويه، عبد اللطيف البغدادي، احلريري(مستشهدا بالعديد من املصادر 
هل هي : الكلمة ليطرح السؤال حول أصل. حبسب املصادر العربية والغربية، مث يبحث زمن ظهورها

عربية؟ أم هي أجنبية وعن أي لغة أخذت؟، فيستعرض خمتلف االفتراضات، ليخلص يف األخري ألصوهلا 
هذا املقال القيم، يظهر اإلملام الكبري البن شنب بعلوم . ."اخلفاجي"اإلغريقية البيزنطية وهو ما يوافق طرح 

5عن سعة اطالع قلّ نظريها يف عصرهوتاريخ اللغة العربية وكذلك اللغات األخرى، كما يكشف 
. 

يضم هذا العمل : م1920، سنة 6"قائمة االختصارات اليت استعملها الكتاب العرب" .5
حيث . قائمة بأكثر من مثانني اختصارا استعملها املؤلفون العرب يف كتب النحو، الفقه، احلديث والفلسفة

. العربية يتبعها بترمجتها إىل الفرنسية مع الشرحيذكر االختصار أوال مث الكلمة اليت يدلّ عليها باحلروف 
7يعد هذا العمل على صغر حجمه أداة جد هامة لدارسي وحمققي التراث

كلمة من  100وضمنه حنو  .
كتب مؤلفي العرب، يف الفقه واحلديث والفلسفة، وذكر أمام كل كلمة طريقة  الكلمات املستعملة يف

 لتدل عليها، وكان يترجم كل كلمة إىل الفرنسية مع إضافات احلروف اليت تؤخذ منها اختصارها، أي

وقف يف أثناء  إنه: "وقال ابن أيب شنب يف مقدمة حبثه الطريف. للشرح والتفصيل يف بعض الكلمات
                                                 

1 R. A., Vol. 50, 1906, p. 261-296. 
2 Notice sur deux manuscripts, sur les Chérifs de la Zawiya de Tamesloùhet 
3 R. A., Vol. 52, 1908, p. 105-114. 
4 Observations Sur L'emploi Du Mot Tellis, Son Origine 
5 R. A., Vol. 56, 1912, p. 566-570. 
6 Listes Des Abréviations Employées Par Les Auteurs Arabes 
7 R. A., Vol. 61, 1920, p. 134-138. 
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نشرها، وإن كان ال يعلم إن كان  مطالعاته على كثري من هذه االختصارات العربية فرأى أنه من املفيد
. ويعين رمحه اهللا: رح: مناذج هذه االختصارات ومن. ا على هذه الصورة أم الأحد قد سبقه إىل مجعه

ويعين هذا الرمز كلمة : هـ. ويعين التسلسل: التس. ويعين املصنف: املص. عنه ويعين رضي اهللا: رضه
  .انتهى

، سنة )Du Nombre Trois Chez Les Arabes( "عند العرب) ثالثة(عن العدد " .6
عند العرب واملسلمني، حيث يالحظ بن شنب أنه حيتل مكانة " 3ثالثة "عن العدد دراسة وافية : م1926

) م1038-هـ 429. ت(يشري يف البداية إىل خمطوط أيب منصور الثعاليب النيسابوري . مميزة عندهم
حيث خصص فيه فصال كامال للعدد ثالثة عند العرب، كذلك إىل " برد األكباد يف العدد: "املوسوم بـ

، ومها املصدران الرئيسيان الذي "اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير: "سيوطي املوسوم بـكتاب ال
يتناول من  .اعتمد عليهما بن شنب يف دراسته، إضافة ملالحظاته الشخصية اليت سجلها أثناء مطالعاته

الفقه، القرآن،  اللغة،: خالل مقاله كما أشرنا العدد ثالثة عند العرب واملسلمني ومكانته من خالل
تتخلل املقال ترمجة الفصل الثاين من كتاب أيب . احلديث، الشعر اجلاهلي واإلسالمي واألمثال واحلكم

1منصور الثعاليب املشار إليه
. 

صورة األديب والعامل املسلم الذي عرف كيف يطلع على األساليب ) أيب شنب حممد بن(وكان 
تلبية  ن صفاته وعاداته، وأورثته سعة علمه زهدا وتواضعا ورغبة يفالعمل دون أن يفقد شيئا م األوروبية يف

والتحقيق وإلقاء احملاضرات  ومل ينقطع ابن أيب شنب عن الدراسة. كل طالب علم قصده يف مسألة أو قضيته
  .  يف قاعات الدرس حىت لقي ربه

 جاوز، ومل يت)م05/02/1929)=(هـ1347شعبان (يف ) صنط اوجان(، يف 2تويف بعد مرض
 . 3ودفن يف مقربة سيدي عبد الرمحن الثعاليب باجلزائر .)سنة 59(

  
 :سعد الدين بن شنب .2- 12- 12

                                                 
1 R. A., Vol. 67, 1926, p. 105-178. 

واحدا من أبرز أبنائها  وواحدا من أعدل علمائها، وثكلت اجلامعة فيه أبرز أبنائها فقدت اجلزائر يف شخصه واحدا من 2
اجلزائر العاصمة، ذرية صاحلة كثرية  مساحة الشيخ إمام من زوجته وهي بنت) ابن شنب(وقد خلف الشيخ . الربرة

سامية ويشغلون كلهم اليوم وظائف عليا يف اإلدارات ال. حمبة أهل املدينة ينورها جمد أبيها وجتلب إليها
  .سلف والديبلوماسية واجلامعة والقضاء ويف االعمال اخلاصة، فكانوا خري خلف خلري

. الثقافة الدينية، القاهرة، بدون تاريخ يوسف إليان سركيس، معجم املطبوعات العربية واملعربة، مكتبة: انظر ترمجته يف 3
أنور اجلندي، الفكر والثقافة املعاصرة . م1929شنب، جملة املقتطف، نوفمرب  حممد السعيد الزاهري، حممد بن أيب

خري الدين الزركلي، األعالم، دار . م1965=هـ 1385يف مشال أفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة
زكي . م1993=هـ1413حممد كرد علي، املعاصرون، دار صادر، بريوت، . م1986العلم للماليني، بريوت، 
 .م1994اهلجرية، دار الغرب، بريوت،  رقية يف املائة الرابعة عشرةحممد جماهد، األعالم الش
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  .1حبوث يف الة األفريقية) 5(كتب مخسة 
 

 :رشيد بن شنب .3- 12- 12

  .2حبوث يف الة األفريقية) 4(كتب أربعة 
  

  :العشماوي .4- 12- 12
3حبوث يف الة األفريقية) 4(نشرت له أربعة 

.  

  
  :بن شعيبأبو بكر عبد السالم  .5- 12- 12

  .4يف الة األفريقية) 2(كتب حبثني 
  .م1913ساهم مع بول بور يف إصدار كتاب فرنسي عريب، صدر بوهران عام 

  
  :دهينة. أ .6- 12- 12

  .5يف الة األفريقية) 2(كتب حبثني 
  

  :سليمان رحماني .7- 12- 12
6يف الة األفريقية) 2(كتب حبثني 

.  

  
                                                 

1  Sâadeddine BENCHENEB, L'Adieu au mois de Ramadan, Rev. Afr., 1932, Vol. 73, nos350-351, 
p.104-115. Chansons satiriques d'Alger (1ere moitié du XIVè siècle de l'Hégire) , Rev. Afr., 
1933, Vol. 74, nos354-355, p.75-117. Chansons satiriques d'Alger (1ere moitié du XIVè siècle 
de l'Hégire) , Rev. Afr., 1933, Vol. 74, n°356, p.298-352. Etudes de Littérature arabe 
moderne, Rev. Afr., 1939, Vol. 80, nos380-381, p.358-382. Etudes de Littérature arabe 
moderne, Rev. Afr., 1940, Vol. 81, nos382-383, p.77-92. Chansons de l'Escarpolette, Rev. 
Afr., 1945, Vol. 86, nos402-403, p.89-102. 

2 Rachid BENCHENEB, L'Argot des Arabes d'Alger, Rev. Afr., 1942, T83, nos390-391, p.72-101. 
Textes arabes d'Alger, Rev. Afr., 1943, T84, nos396-397, p.219-243. Suite Rev. Afr., 1944, 
T85, nos398-399, p.123-140. Trois récits de chasse de la région de Médéa, Rev. Afr., 1946, 
T87, nos406-409, p.184-193. 

  .ها فحسبليس هو الكاتب املباشر يف الة األفريقية، بل نشرت ترمجة مقتطفات من كتبه في 3
EL- ACHMAOUI; GIACOBETTI, Kitab En- Nasab. 1902, Vol. 46, nos 244-245, pp.117-132. 

Suite Rev. Afr., 1902, Vol. 46, nos 246-247, pp.177-212. Suite Rev. Afr., 1902,  Vol. 46, no 
251, pp.335-371. Suite Rev. Afr., 1902,  Vol. 46, nos 254-255, pp.300-334. 

4 Boubekr Abdesselam BEN CHOAIB, La bonne aventure chez les musulmans du Moghrib, Rev. 
Afr., 1906, Vol. 50, n°260, p.62-71. Les Marabouts guérisseurs, Rev. Afr., 1907, Vol. 51, 
nos266-267, p.250-255. 

5 A. DHINA, Notes sur la Phonétique et la Morphologie du Parler des `Arbâ, Rev. Afr., 1938, T79, 
nos 376-377, pp.313-353. Textes arabes du Sud-Algérois, Rev. Afr., 1940, T81, nos 382-
383, pp.93-117. 

6 Slimane RAHMANI, Coutume kabyle du Cap- Aoukas, Rev. Afr., 1939, T80, n°378, p.65-120. 
Tir à la cible et le « Nif » en Kabylie, Rev. Afr., 1949, T90, nos416-417, p.126-132. 
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  :محمد بن علي بن إبراهيم .8- 12- 12
  .1األفريقية يف الة) 2(كتب حبثني 

  
 :محمد صوالح .9- 12- 12

  .2يف الة األفريقية) 2(كتب حبثني 

م، وكان عندئذ ما يزال أسـتاذا يف  1900وجدنا امسه يف أعضاء اجلمعية التارخيية ابتداء من سنة 
  .يف إخراج كتاب تعليمي مدرسي) فلوري(ساهم مع . مدرسة ترشيح املعلمني

  

 : إسماعيل بوضربة .10- 12- 12

  .3الة األفريقية يف) 1(نشر له حبث واحد 
وذهب يف رحلة إىل غات . كان عضوا يف اجلمعية التارخيية اليت كانت تنشر الة األفريقية

  ). بليبيا(
األندلسي األصل، الذي عاش يف فرنسا وتاجر يف ) أمحد بوضربة(ولست أدري عالقته بـ

وقيل أنه . من فرنسية مرسيليا، وكان من املعجبني بالفرنسيني وثقافتهم ولغتهم، وكان متزوجا
الذي كان يعرف ) حسن بن محدان خوجة(وقد حضر معه . كان ميثل جتارة الداي يف مرسيليا

الفرنسية، رمبا حبكم التجارة أيضا، ولكن اجلزائريني مل يكونوا مترمجني باملعىن الدقيق للكلمة، إمنا 
على سري ) أمحد بوضربة(أثري وكان ت. كانوا مفاوضني؛ ملعرفتهم باللغة الفرنسية والعربية معا

املفاوضات واضحا، مث إنه بسبب هذا املاضي عينه الفرنسيون على رأس بلدية اجلزائر قبل أن 
  .يسخطوا عليه، كما فعلوا مع غريه يف مواقع ومدن أخرى

 
  :عبد اهللا بن كريو .11- 12- 12

  .4يف الة األفريقية) 1(كتب حبثا واحدا 
 

  :المهدي البوعبدلي .12- 12- 12
1يف الة األفريقية) 1(ا كتب حبثا واحد

.  

                                                 
1 Mohammed Ben Ali BEN BRAHIM, El H'aoudh: texte traduction avec notes, Rev. Afr., 1896, 

Vol. 40, nos221-222, p.93-255. Suite, Rev. Afr., 1896, Vol. 40, n°223, p.304-351. 
2 Mohammed SOUALAH, Le Jeûne chez les Musulmans malékites, Rev. Afr., 1906, T50, n°263, 

p.393-402. Nos troupes d'Afrique et l'Allemagne: Tabti Mostapha Ould Kaddour, caporal au 
2ème tirailleurs indigènes, Rev. Afr., 1919, T60, nos300-301, p.494- 

3 شرت ترمجة مذكراته فيها فحسبليس هو الكاتب املباشر يف اوهذا مرجعه. لة األفريقية، بل ن:  
YVER, G. ; BOUDERBAH, Ahmed, Mémoire de Bouderbah. 1913, T57, n°289, p.218-244. 
4 Abd Allah BENKERIOU, Poésies du sud, Rev. Afr., 1909, Vol. 53, n°275, p.285-307. 
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  :المشرفي. سي أ .13- 12- 12
2يف الة األفريقية) 1(نشر له حبث واحد 

.  

  

  :بوليفة) سعيد(سعيد  .14- 12- 12
3يف الة األفريقية) 1(كتب حبثا واحدا 

.  

بتاريخ زواوة واللهجات الرببرية يف اجلزائر واملغرب  االهتمامإىل ) رينيه باصيه(وجهه 
  .نفسه) باصيه(ذلك أشاد ا وقد نشر أعماال عن . األقصى

  

  : تونسي. أ .15- 12- 12
4يف الة األفريقية) 1(كتب حبثا واحدا 

.  

  

  :وآخرون .16- 12- 12
السالوي، أ (، و)حممد بن إمساعيل(، و)ر/ هـ/إدريس، ح(، )إمساعيل حامت: (من هؤالء نذكر

  ). ب امراد(، و)مولود معمري(، و)ح، أمحد(و)/ م حاج صدوق(، و)ت ز
قبل يف عضويتها جزائريني، هم يف الواقع من نوع املستغربني عـادة،  إن بعض اجلمعيات كانت ت

عبد القادر (، ولكننا ال جند أمثال )عبد احلليم بن مساية(وإن كنا قد وجدنا أن آخرين ليسوا كذلك، أمثال 
  .فيها رغم علمه ومسعته ألنه مل يكن يتكلم الفرنسية) ااوي

اجلزائريني الذين سامهوا يف أعمال اجلمعيات العلميـة   أمساء عدد من) غوستاف مريسييه(وقد ذكر 
ومن األمساء الذي " إسالمية وروحا يف البحث جعلتهم أمثلة ممتازة –ثقافة فرنسية "الفرنسية، وقال إن هلم 

، )حممـد صـواحل  (، و)بلقاسم بن سـديرة (، و)سعد الدين بن شنب(وابنه ) حممد بن أيب شنب: (ذكرها
عبـد  (، و)أبو بكر عبد السالم بن شعيب(، و)العريب املسعودي(، و)حممد األخضر(، و)سليمان رمحاين(و

                                                                                                                                                    
1 El-Mahdi BOUABDELLI, Le Cheikh Mohammed Ibn Ali El Kharroubi, Rev. Afr., 1952, Vol. 

93, nos432-433, pp.330-342.  
  .ليس هو الكاتب املباشر يف الة األفريقية، بل نشرت ترمجات كتبه التارخيية فيها فحسب 2

Marcel BODIN, Si Abdelkader  ELMECHERFI: L'argument du lecteur: notice historique sur les 
Arabes soumis aux Espagnols pendant leur occupation d'Oran. Rev. Afr., 1924, Vol. 65, 
n°319, pp.193-260. 

3 Saïd BOULIFA, Nouveaux documents archéologiques découverts dans le haut Sebaou (Kabyle) , 
Rev. Afr., 1911, Vol. 55, n°280, pp.16-41. 

4  A. TOUNSI, La colonne de la neige: février 1852, Rev. Afr., 1885, Vol. 29, n°173, p.366-374. 
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كما قال، ومل يهمل ذكـر  " ، وغريهم كثر)عبد السالم مزيان(، و)حممد احلاج صادق(و) احلميد محيدون
  .1"وعددا من الفنانني والرسامني "صاحب املنمنمات ) حممد راسم(

، ولكـن  )العريب املسـعودي (، و)حممد األخضر(آلن مثل بعض هذه األمساء ال نعرف مسامهتها ا  
عبـد الـرزاق   (أمهل ذكر بعض الذين سامهوا فعال يف ميدان الدراسـات الفرنسـية، أمثـال    ) مريسييه(

) حممد بن يوسف كسوس(و) حفيظ بومدين(، و)أمحد بن جمقان(، و)نور الدين عبد القادر(، و2)األشرف
) أمحد بريهمـات (و) ابن حيي علي بن أمحد(، و)علي الشريف الزهار(، و)عمر قندوز(، و)موىل القاضي(و
  .3)عبد احلليم بن مساية(و

وعلى الرغم من وجود هذه األمساء اجلزائرية يف اجلمعيات العلمية الفرنسية فإن مسامهتها الفرديـة  
) مـد صـواحل  حم(و) احلاج صادق(و) أبو بكر عبد السالم(و) ابن شنب(كانت قليلة، فإذا استثنينا عائلة 

وأمساء أخرى قليلة، فإن اإلنتاج الذي حيمل توقيع صاحبه من هؤالء ال يكـاد يـذكر، ولكـن مسـامهة     
اجلزائريني كانت بالتعاون واملشاركة مع األعضاء البارزين من الفرنسيني يف اجلمعيات املـذكورة وهـذه   

ستقلة وأفكاره بطريقـة حـرة، وأن   التبعية هنا أو هناك مل تسمح للجزائري أن يطور شخصيته العلمية امل
  .يكتشف هويته احلقيقية وسط ركام الذي أحاطته به املدرسة الفرنسية

  

  

                                                 
عبد الرزاق (يتكلم الفرنسية وقد وجدنا أن  )ااوي(، مل يكن 331، مرجع سابق، ص )مدخل(غوستاف مريسييه  1

 .هو الذي كان يترجم عنه يف إحدى جلسات تدوين الفقه )األشرف
على مجع مناذج من األدب الشعيب، سيما الشعر البدوي، أثناء دراسة ) ألكسندر جويل(ساعد ) األشرفعبد الرزاق ( 2

ذلك من نواحي قسنطينة ونقاوس وباتنة سنة ) األشرف(للهجات العربية يف مشال إفريقية، مجع له ) جويل(
 .كما ساعده على التعليق على الشعر. م، ويف مناسبات أخرى1903

م أمساء ممن 1902سنة  7، ويف عدد 51، ص 1886اجلغرافية للجزائر ومشال افريقية اليت تأسست سنة  جملة اجلمعية 3
 . ذكرنا
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  :الفصل صةالخ
كان هذا الفصل حامسا؛ إذ فرغنا فيه معطيات االستمارة على طريقة اجلداول واألشكال، ولكـن    

  .فريقية من خالل قوائم حبوثهااألصل كان هو التحليل الكيفي املستند على مضامني حبوث الة األ

احلياة البشـرية يف السـكان وأعـراقهم    هي؛  .مبحث )12(وهكذا جاء هذا الفصل مبنيا على   
، ودراسات عن اتمع اجلزائري يف حياتـه التعليميـة   احلياة األسرية واتمع النسوي، ووقبائلهم ولغام
، الثقافيةته حيا، ويف االقتصادية واملهنيةته حياينية، ويف ملداحلضرية واته حياته الدينية، ويف حياوالعلمية، ويف 

حياتـه  يف ، والعسكرية واحلربيـة ته يف حيا، واإلداريةته يف حيا، والقانونيةحياته يف ، والسياسيةته حياويف 
  .الفكرية

    

    

  

 

  

 



  

ائج ـــنت

  ةـــدراسال

  وآفاق للبحث
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 573    نـتـائـج الـبحـث والـتوصـيـات 

  :جاءت نتائج هذه الدراسة االستكشافية يف مضمون الة األفريقية كاآليت

  ؟)م1962-1856(اجلزائري يف الة األفريقية  اتمعما صورة  :اإلشكالية هو سؤال

  . وقد بين عليها سؤاالن؛ أحدمها غري مباشر واآلخر مباشر

  ؟"الة األفريقية"ما  :فهو باشراملري غالسؤال أما 

ما هي القوالب الفنية املستعملة  حجم الة األفريقية ومظهرها؟ما  تفرعت عنه أسئلة ثانوية هي؛

سؤاال ) 30(وقد تفرع عن هذه األسئلة الثانوية  كيف أبرزت الة األفريقة موضوعاا؟ يف الة األفريقية؟

  .صلة يف االستمارةمن درجة ثالثة، ذكرا مف

أسئلته الفرعية، هو الفصل الرابع؛ إذ  إلجابة عنوقد استلزمين هذا السؤال ختصيص فصل كامل ل
 )4( وبنيته وهي) مRevue Africaine) (1856 -1962(خصصته لتحليل بيانات الة اإلفريقية 

   ؛مباحث

توثيق الة ) 1( املطلب؛ لبطام )8(وجاء يف ، "بيانات عامة عن الة وإخراجها": )1(ث املبح
والعناوين ، وشكل الغالف، ونوع التجليد، ونوع الورق، ومقاسات الة، والطبعة، املطبعة ناحية من

، وطبيعة الصور، وتشكيل النصوص العربية، وبنط الكتابة، واألخطاء املطبعية، وحروف الطباعة، الداخلية
وقيمة الصور والرسوم كوسيلة مساعدة ، وضوحهاومستوى داللة الصور و، وساحة الصور والرسوم

اجلمعية العامة أعوام  انتخاباتحتدثت فيه عن : )3(املطلب و ."ري الةيتس"عن  )2( املطلبو. للنص
يف هيئة : الةحترير : )4( املطلبو. )1979، 1878، 1877، 1876، 1875، 1872، 1863(

لغة : )5( املطلبويف . )؛ منوذجا11، 10، 9، 8، 7(ية و جلسات اجلمع، ذاتهو التحرير حبد ، التحرير
، األخرى نصوص اللغاتمن خالل اللغات الواردة ضمن النصوص الفرنسية وكيفية إيرادها : الة

من ناحية : إدارة الة: )6( املطلبويف . والتصحيح، ومستوى اللغة املستخدمة يف البحوث بوجه عام
والعالقة مع ، التبادلواإلشهار املباشر والغري املباشر و، التوزيعو، كاتاالشتراو، الةصدور  انتظام

عرضت فيه منوذجا تفصيليا : احلجم العددي لصفحات الة: )7( املطلبويف . الصحف واالت األخرى
، 5، 4، 3، 2، 1: كالدات(مالحظات على الدات الشاذة و قدمت، حلجميايف اجلانب الشكلي و

  . اليومالة اإلفريقية يف عامل النشر : )8( املطلبويف . )13، 12 ،11، 8، 7

و تقريرها ، جنملها يف مقدمة الة. حمور) 14(وجاء يف . "القوالب الفنية للمجلة": )2(حث املب
ا وتنبيها، ونشرا البيبليوغرافية، ووقائعها املتعلقة باألخبار التارخيية واألثرية، وقسمها الرمسي، األديب
كالتعليق لإلحالة على مراجع أو التعليق الشارح للنص والتعليق (وتعليقات هيئتها التحريرية ، املتفرقة
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، وقائمة حمتوياا، وعالقاا بالصحف واالت، وتصحيحها أخطاء املطبعة، )نتقاديوالتعليق اال، اإلمالئي
  . جدول 12وثها الذي وضحته من خالل و عدد حب، و كشافاا، و قوائم حمتوياا، و عناوين أغلفتها

 اهتمامجنملها يف جماالت . حماور) 6(وجاء يف : "إبرازها املوضوع كمهمة اتصالية": )3(املبحث 
القائم (خالصة معطيات بياناا اإلطار النظري التحليلي السيميائي لصور الة اإلفريقية ، الة و موضوعاا

و ينطلق من نظرة القارئ إىل . ة هي األخرى من السيميائيات البصريةعلى سيميائيات الصورة املنطلق
مرتكزا على ، متوازنا بني آليات القراءة وانفتاح التأويل، النص إىل قراءة الصورة قراءةومن ، منظور التأويل

ة يف األغلف و حتليل عنوان الة من خالل وصف العناوين و احملتوى، )آليات قراءة الصورة سيميائيا
وقدمنا منوذجا عن ذلك من ، اخلارجي و الداخلي األول و الداخلي الثاين و التعليق على األغلفة املذكورة

من (وكشف داللة العنوان ، والتحليل السيميائي لعنوان الة، هلا )شربونو(غالف عدد صدر أثناء رئاسة 
والتحليل ، )وخطاب عناوين أبواب الة، يةخالل تبيني مصادر هذا العنوان وغواية العنوان يف الة اإلفريق

وسيميولوجيا صورة الغالف ، وألوانه، وصورته، من خالل شكل الغالف(السيميائي لغالف الة 
من خالل مناذج "مقاالت العمق"وحتليل معاين عناوين ، )وسيميولوجيا صور األغلفة الداخلية، اخلارجي

  . اف األخرى للمجلةفضال عن األهد، )15إىل  6من(عدة جملدات 

حتدثت فيه عن الصورة . "الة اإلفريقية وخلفية الصور الذهنية يف وسائل اإلعالم ": )4(املبحث 
عوامل تكوين الصورة  وعن، اإلعالميةعالقة الصور ة الذهنية بالدبلوماسية  وعن، الدويلالذهنية يف اإلعالم 
  . االتصالالصورة النمطية يف عامل  وعن، عالميةاإلوعن خصائص الصورة الذهنية ، الذهنية اإلعالمية

  

  ؟)م1962-1856( يف الة األفريقية اتمع اجلزائري صورةما : والسؤال املباشر هو -2-2

ما  ؟احلياة البشرية يف السكان وأعراقهم وقبائلهم ولغامما صورة  تفرعت عنه أسئلة ثانوية هي؛

 ما صورة احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري؟ ما صورة ؟احلياة األسرية واتمع النسويصورة 

احلياة االقتصادية  ما صورة احلياة احلضرية واملدن اجلزائرية؟ ما صورة احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري؟

ة السياسية يف ما صورة احليا احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري؟ ما صورة واملهنية يف اتمع اجلزائري؟

ما صورة احلياة اإلدارية يف اتمع  ما صورة احلياة القانونية يف اتمع اجلزائري؟ اتمع اجلزائري؟

ما صورة احلياة الفكرية يف اتمع  ما صورة احلياة العسكرية واحلربية يف اتمع اجلزائري؟ اجلزائري؟

سؤاال من درجة ثالثة، ذكرا ) 86(األسئلة الثانوية  وقد تفرع عن هذه اجلزائري يف اتمع اجلزائري؟

  .مفصلة يف االستمارة
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 الفصل اخلامسإنه . وقد استلزمين هذا السؤال ختصيص فصل كامل لإلجابة عن أسئلته الفرعية
بنيت هذا وقد . )مRevue Africaine) (1856-1962(تحليل صورة اتمع اجلزائري يف املتعلق ب
  . مبحث )12(ى التطبيقي عل الفصل

  : احلياة البشرية يف السكان وأعراقهم وقبائلهم ولغام -1

إن القراءة اإلحصائية ملؤشرات احلياة البشرية والعرقية يف اجلزائر، من خالل عناوين حبوث الة، 
، أي مبا جمموعه %)0,05(، والعرق األوريب بنسبة %) 2,91(أنه جاء ذكر قبائل اتمع اجلزائري بنسبة 

)2,96  .(%  

حتدثت عن سكان اجلزائر أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
مث يف ، مث يف املرحلة العثمانية، من خالل تقديرات عدد سكان اجلزائر فيما قبل اإلسالم(يف الة اإلفريقية 

، رنسية لعدد املقاتلني يف كل قبيلة جزائريةفضال عن التقديرات العسكرية الف، املرحلة السابقة لالحتالل
اجلزائري يف اللوبيني  حددت أعراق اتمعو. )وشفعناها بنقد للمعطيات السكانية يف الة اإلفريقية

وبعدهم الفينيقيني والبونيقيني والرببر والشاوية ، مث يف الوندال، اإلثيوبيني واألقوام األخرىوالنوميد و
واتمع الوظيفي اليهودي ، والعرب والعرق األوريب املستوطن واألتراك واألندلسيني وامليزابيني الطوارق
وأتيت بنموذج عن ذلك يف اخلالف ، وبينت اختالف باحثي الة اإلفريقية يف أعراق اجلزائريني. باجلزائر
يف  )الشرفاء( وعينت قبائل اتمع اجلزائري باحلديث عن قبائل األشراف. )دوما(واجلنرال )فريو(بني 

إذ ذكرت منوذجا من قبائل شرفاء ضواحي ، كالقبائل املنتسبة إىل عموم األشراف(اتمع اجلزائري 
فضال عن قبائل املنطقة ااورة ، وذكر قبائل ذات أنساب غري واضحة يف الة، )بوسعادة وبرج بوعريريج
وقبائل ، وقبائل الرببر، ومنطقة جيجل، ريوالغرب اجلزائ، وقبائل منطقة القبائل، للجلفة وجبل بوكحيل

وبعض القبائل ، وقبائل بين هالل، والقبائل الصحراوية، واملتيجة، وقاملة، ومنطقة خنشلة، منطقة املدية
ضبطت لغات اتمع اجلزائري وهلجاته يف و. والقبائل اجلزائرية واملغربية املهاجرة بني البلدين، املنفردة
حيث (والعامية اجلزائرية ، واللغة العربية، والفينيقية، وامليزابية، والشاوية، التارقيةو، )(Berbère الرببرية

وطريقة النطق يف منطقة جيجل ، وكذلك أمساء النباتات، أوردت أمساء احليوانات يف عامية اتمع اجلزائري
الترمجة بني وذكرت تفاعل . )ومنوذج آخر يف قصيدة جيجلية اللهجة، وما جاورها كنموذج عن ذلك

ألفونس (و )ل آرنو(ويف ذلك ذكرنا صفوة املترمجني من أمثال ( ألسنة اجلزائريني واللغات االحتاللية
  . )هنري كوتال(و، )روسو

  : احلياة األسرية واتمع النسوي-2  

من الناحية اإلحصائية ظهر أن نسبة وجود املرأة اجلزائرية يف حميط نسوي من التاريخ، من خالل 
  %). 0,19(ين الة، بلغت عناو
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، هذا العاملحتدثت عن أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
وجئت ، وأردفته بعادات الزواج يف اتمع اجلزائري، أوردت منوذج قانون عريف لألهايل متعلق بالزواجو

ثت عن الزواج املختلط بني األوربيني واجلزائيني يف وحتد. بنموذج من املأثورات الشفوية يف عادات الزواج
حيث عرفت بنماذج من (وللمجتمع النسوي ، وتعرضت للوفاة وبعض طرق احلزن فيه. اتمع اجلزائري

. والال الرؤيا، وأم يوسف اليهودية، وميمونة صاحبة خلوة جبل بوكحيل، أعالم النساء كالال خضرة
جريمان (و، )جان آلكيي(و، )إيفون آللي( كاآلنسة: يف اجلزائر وذكرت الصفوة النسوية املستوطنة

 واآلنسة ؛)مادلني ديالي(و، )هيلني بالفي(و، )م جوليان(و، )جان جوان(و، )مادلني إسحاق(و، )شانترو
حيث تطرفت إىل (األم والطفل  وصحة تطرقت إىل احلمل والوالدة بعدها. )ج بوسكي مريندال(و )بايي(

، )ريبو(و، )مايفري(و، )لوكلريك(و، )ألكسي بريون(اتمع اجلزائري كالطبيب  صفوة األطباء يف
  . )برتران(و، )بارت(و، )غويون(و

  : احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري-3  

" املؤسسات التعليمية يف اتمع اجلزائري"بينت القراءة اإلحصائية يف عناوين الة أن نسبة ورود 
األعالم "، وأن %)1,15(العلماء واملثقفني اجلزائريني قد بلغت نسبتهم "، وأن %) 0,40( قد بلغت

، وأن أنواع املخطوطات اليت اهتمت ا الة قد %)1,36(قد بلغت نسبتهم " املسلمني غري اجلزائريني
  %).  1,21(بلغت 

ت على ذكر األطفال أت أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد
مث ، فالعلماء واملثقفون اجلزائريون، بعدها احلياة الطالبية، مث اتمع التعليمي واألسس التربوية، والتعليم

فقد ذكرت منه ، أما التراث العلمي والديين اجلزائري. والشعراء كذلك، املترمجون يف اتمع اجلزائري
وهنا أيضا جئت باإلنتاج العلمي . والتراث املالكي الرببري، كيالفقهي املال والتراث، التراث اإلباضي

، اجلزائريبعد هذا جئت باالنشغال الفرنسي باجلوانب العلمية يف اتمع ، اجلزائري من خالل املخطوطات
  . ومطبعتهم بني العلم وأهداف االحتالل، والنباتات الطبية ا، من خالل دراستهم اآلثار اجلزائرية

  : ة الدينية يف اتمع اجلزائرياحليا -4

بني اجلانب اإلحصائي أن صورة اإلسالم وحياة املسلمني اجلزائريني يف عناوين الة، بلغت 
، والفرق اإلعتقادية %)1,85(، واملؤسسات اخلريية اإلسالمية اجلزائرية ورموزها بلغت %)2,10(

أي ما جمموعه %) 0,48(امللل بلغت ، ورؤساء الفرق والطرق الصوفية وأهل %)0,08(اجلزائرية 
وقد بني إحصاء رجال الكنيسة املستوطنني باجلزائر، من . ، وهو نصف عشر حبوث الة%)4,51(

  %). 0,10(الواردين يف الة، أن نسبتهم من عناوينها بلغت 
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 اإلسالمحتدثت عن أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
واملسلمني يف اتمع اجلزائري عرب التاريخ؛ من خالل املؤسسات الدينية اإلسالمية والفرق اإلعتقادية 

. واملرابط الزبوجي كنموذج ملتصوف ذي طريقة، والطرق الصوفية، ورؤساء هذه الفرق، اإلسالمية
 ى اجلوامع واألضرحةوحبوس عل، حبوس على الزوايا: وقسمت األوقاف الدينية يف اتمع اجلزائري إىل

وحبوس ، وحبوس مسجد ضريح السيدة الغريبة بتلمسان، كحبوس جامع املدعو سيدي عمران بتلمسان(
وقبة ضريح املدعو سيدي حممد ، وقبة ضريح املسمى سيدي عبد اهللا بن منصور، املزارات وقباب األضرحة

شفعتها بقصيدة البن مسايب يف  ،ومن ذلك وضعت الشعوذة واخلرافات يف اتمع اجلزائري). بن علي
بعدها أتيت باملالكية كنموذج عن أتباع املذاهب . طريق رحلة احلج وأعمال البدع الشركية اخلرافية

والتسامح يف ، وعرضت موضوعات الة يف فكر املسلمني وممارسام كموضوع التاريخ اهلجري. الفقهية
وعرجت . م واملسلمني اجلزائريني يف الة اإلفريقيةوأيت كل ذلك بتعليق على صورة اإلسال. اإلسالم

وأوردت صفوة رجال . على النصارى يف اتمع اجلزائري بفرقهم املختلفة كالكاثوليك وحنلة دوناتوس
، )ليون غودار(، ورئيس الدير )ستيفان قزال(، و)بول أوجني باش(الكنيسة املستوطنني باجلزائر كأضراب 

انتقلنا بعدها إىل صفوة اليهود يف اتمع اجلزائري، وأوردنا ). بايف(، و)فريو(، و)لوغيست(ورئيس الدير 
وعجنا على املستشرقني ككيان دخيل ). باروخ(، و)فلوريان فرعون(، واليهودي املصري )بيار سالمة(

، )يهجورج مارس(، و)ج شربونو(على اتمع اجلزائري، وترمجنا ألعالمهم يف الة، بادئني برئيسهم 
أندري (، و)ج ه بوسكي(، و)كور(، و)ألفريد بل(، و)روين باسيه(، و)مارتينو(، و)ليفي بروفنصال(و

، )وليام مارسيه(، و)ميغال أسني بالثيوس(، و)جان دوين(، و)جول البوم(، و)هنري باسيه(، و)باسيه
  ). ماشوال(و ،)البارون دي سالن(، و)م مارسيه(، و)ف مارسيه(، و)م روسو(، و)جورج مارسيه(و

  : اجلزائريةاحلياة احلضرية واملدن -5

، وأن ذكر سكان املدن %)0.53(بلغت أفاد التحليل اإلحصائي أن احلياة احلضرية يف الة قد 
، وأن %)14.05( ، وأن ورود أمساء مناطق جزائرية يف وقائع اجتماعية قد بلغ%)0.23( والقرى قد بلغ

، وأن ورود أمساء أماكن جزائرية خمتلفة %)2,60(ائع اجتماعية قد بلغ ورود أمساء مناطق جزائرية يف وق
، وأن ما ورد عن اجلزائر ككل يف إطار اجتماعي حضري قد بلغ %)0,71(يف إطار اجتماعي قد بلغ 

، وأن %)0,90(، وأن مواقع اآلثار ذات التاريخ االجتماعي والسياسي الواضح قد بلغت %)1,17(
، أي مبا جمموعه %)0,73(ليت وردت يف سياق اجتماعي ثقايف قد بلغت أمساء جبال اجلزائر ا

)20,92(%، .  

سكان املدن حتدثت عن أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
، عقاريةوعن السياسة ال، ونظام امللكية احلضرية، وعن السلطة احمللية، وعن احلياة املدينية، والقرى يف اجلزائر

. وعن دور الوقف يف اإلدارة يف اإلدارة احلضرية، وعن التوسع الفضائي احلضري، وعن املشاريع احلضرية
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وعند إلقاء إطاللة على اجلانب . وحتدثت عن احلياة الريفية مث الصحراوية. وأوردت قسنطينة كحالة حضرية
  فريقية ؛جند أن احلياة احلضرية العامة اإلحصائي يف ورود جوانب احلياة احلضرية يف عناوين الة اإل

  : احلياة االقتصادية واملهنية-6

كشفت القراءة اإلحصائية ملسائل احلياة االقتصادية واملهنية اجلزائرية يف عناوين الة اإلفريقية جند 
بلغت ، ومؤشرات احلياة االقتصادية %)0,27(أن أنواع النشاط االقتصادي يف اتمع اجلزائري قد بلغت 

  %). 0,54(، وألقاب الشرف الفرنسية الدالة على ملكية األرض قد بلغت %)0,24(

نظرة عامة على  تقدمأما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
ياة وعرضنا احل، )لألندجيينة(فصلنا القول يف الشؤون االجتماعية واملهنية ، النشاطات االقتصادية واملهنية

اليت مشلت النسج التقليدي و إنتاج زيت (والصناعات التقليدية ، مث التجارة، االقتصادية واالجتماعية
. )وطائفة امليزابيني احلرفية كنموذج عن ذلك، والطوائف احلرفية، واألسواق، وصناعة القوالب، الزيتون

وانتقلنا منها إىل .  املرحلة العثمانيةعند احلديث عن ااعات شرحنا جماعة يف املرحلة الزيانية وأخرى يف
  . وصفوة أرباب املال وشرفاء ملكية األرض، العملونزاعات ، االقتصاديةاإليديولوجيا 

  : احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري -7

قية عند القراءة اإلحصائية ملؤشرات احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري الواردة يف عناوين الة اإلفري
، وأن نسبة األدباء املستوطنني واألوربيني %)0,24(جند بعض جوانب هذه احلياة الثقافية قد بلغ نسبة 

وحدهم ) آل باسيه(، ونسبة مسامهة %)0,38(، وأن نسبة بعض املستشرقني بلغت %)0,10(بلغت 
  %). 1,48(، أي مبا جمموعه %)0,76(بلغت 

، املعتقدات الشعبية تتناولوجدت أن الة األفريقية قد أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد 
وعاجلنا العادات والتقاليد من خالل . واملمارسات السحرية، مث ممارسات األهايل اخلرافية يف العالج

والعمل بالثالث ، وتوديع شهر رمضان، وكرم الضيافة، واالحتفاالت املومسية، االحتفال السنوي التقليدي
. واملوسيقى والفن، والفولكلور، واأللعاب الشعبية والتسلية، وتربية الصقور، والوشم، تياديةيف األمور االع

، واألساطري، والقصة الشعبية، باألنسابودرسنا التراث الشفوي من خالل املوروث الشفوي املتعلق 
الل أدب الرحلة انتقلنا بعدها إىل اآلداب املكتوبة من خ. والشعر الشعيب واألغاين، الشعبية واألمثال

وتاريخ العرب وحضارم كرافد ، والرواية الفرنسية عن اجلزائر، اجلزائرية والتراث اجلزائري املكتوب
وحتولنا منها إىل ذكر األدباء املستوطنني . كرافدين للثقافة اجلزائريةوالشعر والنثر العربيني ، اجلزائريةللثقافة 

واآلباء ، )ليون األفريقي(فذكرنا منهم ، ذكرهم يف عناوين الة وإىل ذكر املستشرقني الوارد، واألوربيني
  . )كاستيالين(و) سافينياك(، )ف كورتوا(، )جوليان(، )شارل دي فوكو(الكنسيون

  : احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري -8
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ين حبوث الة عند القراءة اإلحصائية ملؤشرات احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري الواردة يف عناو
، وأن بعض أنواع األسرات احلاكمة %)1.76(تبني أن بعض أنواع احلكم اليت عرفتها اجلزائر قد بلغ 

، وأن الوجود البشري اجلزائري وحكمه اتمع يف العصور القدمية قد %)2.33(وحاكميها قد بلغت نسبة
، وأن %)1.02(ة قد بلغ ، وأن الوجود الرماين وحكمه من خالل شواهده األثري%)0.88(بلغ 

، وأن ما ورد من أمساء احلكام العثمانيني %)1.76(السالالت املسلمة والعربية اليت حكمت اجلزائر بلغت 
، وأن أمساء القادة %)2.05(، وأن الوجود العثماين و التركي باجلزائر قد بلغ %)0.84(اجلزائريني قد بلغ

، وأن أمساء ملوك وحكام الغرب واالحتالل الذين %)0.54(العسكريني الذين حكموا اجلزائر قد بلغت
، وأن أمساء احلكام اجلزائريني من قادة وثوار وجماهدين قد بلغت %)0.35(حكموا اجلزائر قد بلغت 

، %)0.49(، وأن أمساء ملوك الرببر واحلكام من شيوخ القبائل واألعالم واألعيان قد بلغت %)1.45(
  %). 13.47(أي مبا جمموعه 

إىل ما ميكن  تتعرضمن ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد  أما
إىل احلكم  تومنها قفز. واتمعات اجلزائرية البدئية الشعوباستشفافه من أعراف احلكم والسلطة يف 

واحلكم . المي فيه أيضامث إىل احلكم العريب واإلس، مث إىل احلكم الروماين فيه، يف اتمع اجلزائرياألمازيغي 
، مث من خالل نظامه القضائي، يف إطار نظرة عامة على تصوير الة لهالعثماين للمجتمع اجلزائري عرضناه 

إىل حكم اتمع اجلزائري عرفيا بواسطة  تواحنرف. وعدل احلكم التركي حسبما يصوره شعر أهل قسنطينة
سي للمجتمع اجلزائري من خالل الوجود االجتماعي بعدها إىل حكم االحتالل الفرن التوم. اجلماعة

وملوك ، ومن خالل البيانات العسكرية الفرنسية املكتوبة بالعربية، العددية لالحتالل يف إطار اإلختالالت
شارل (ومن خالل صفوة السياسيني االحتالليني من أمثال ، وحكام االحتالل الواردة أمساؤهم يف الة

بعدها إىل الت وم. )أوزون دي شانسيل(، و)شارل تيسو(و، )راي- كابو(و ،)باليفار(، و)بروس الر
ومن ، اجلزائرينيخالل احلكام والقادة وااهدين والثوار  من، للمجتمعموضوع حكم املقاومة اجلزائرية 

ية وأينا املبحث بتفصيل العالقات السياس .احلاكمنيخالل شيوخ القبائل واألعالم واألعيان اجلزائريني 
  . ية اجلزائرية عرب العصوراخلارج

  : احلياة القانونية يف اتمع اجلزائري -9

عند القراءة اإلحصائية للمؤشرات املتعلقة باحلياة القانونية يف اتمع اجلزائري، الواردة يف عناوين 
  %). 1,15(الة، جندها قد بلغت نسبة 

نظرة عامة بحتدثت دت أن الة األفريقية قد أما من ناحية حتليل املضمون السوسيولوجي فقد وج
وأقول االحتالليني ، ومنها انتقلت إىل عرض تراجم صفوة القانونيني االحتالليني، على القانون االحتاليل

    .)موران(و، )لوتورنو(وأفراد هذه الصفوة هم ، ألين لست أدري إن كانوا مستوطنني أم ال

  : زائرياحلياة اإلدارية يف اتمع اجل - 10
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، )درمنغم(و، )أوكتاف بل(وهم ، صفوة اإلداريني املستوطنني واالحتاللينيالة  يفوجدنا 
  . )دي لوتلري(، )بريار(و، )برينييه(و، )سودري(و

  : احلياة العسكرية واحلربية يف اتمع اجلزائري - 11

اجلزائري، الواردة يف عناوين عند القراءة اإلحصائية ملؤشرات احلياة العسكرية والعربية يف اتمع 
  %). 3,32(حبوث الة اإلفريقية جند أن املصطلحات العسكرية منها قد بلغت نسبة 

) يوغرطة(تطرقت إىل أما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
والعائالت اجلزائرية ، )األحرش ابن(ومنها إىل انتفاضة ، )األمري عبد القادر(مث إىل ، واحلرب اليوغرطية

لصاحل احلرب الفرنسية ت بقصيدة عسكرية جزائرية كتبها جمند من األهايل اءوج. املتعاونة مع االحتالل
، )لوي شارل فريو(و) يجبربرو(: وحتدثت عن صفوة العسكريني االحتالليني الذين هم. ضد أعدائها

واجلنرال ، )جان بول أزان(واجلنرال ، )راندون(ونت واملاريشال ك، )لوي بياس(وعسكري وزارة احلربية 
والعقيد ) لوي رين(والعقيد )أبفل(واجلنرال ، )كرويي(واجلنرال ، )كاربوشا(واجلنرال ، )موريس هانوتو(
والنقيب ، )هنري فابر(واملقدم ، )لورو(واملقدم ، )برنار(واملقدم ، )الباسيه(ونائب عقيد ، )باراديار(
هنري (ونائب ضابط البارون ، )كاريت(والنقيب ، )جافاري(والنقيب ، )مول(والنقيب ، )لوال(

أوجني (واملترجم العسكري ، )راوول(واملساعد العسكري ، )هرفني(ونائب ضابط، )أوكابيتان
  . فن الرسم املقاتلمل تنس و. )إميل ماسكوراي(والعسكري )نويب

  : اجلزائرياحلياة الفكرية يف اتمع  - 12

ة اإلحصائية ملؤشرات احلياة الفكرية يف اتمع اجلزائري، من خالل عناوين حبوث الة عند القراء
  %).  3.81(األفريقية، وجدنا أن مسامهات الكتاب اجلزائريني قد بلغت نسبة 

فيه إىل صفوة  تتطرقأما من ناحية التحليل السوسيولوجي فقد وجدت أن الة األفريقية قد 
، )إدوار دويت(و، )أوغسطني بريك(و، )بوسكيه(و، )ألفرد لوشاتلييه(وهم ، هلم تمجوتر، علماء االجتماع

هنري (و، )روبني(: وهم، )األنثروبولوجيني(بصفوة األناسني اءت وج. املستشرق) جوزيف شاخت(و
، وانتقلنا إىل صفوة املؤرخني). فيسيري(و، )جون أالزار(و، )سني بيارين(و، )ألكسندر جويل(و، )طوكسيي

ج (و، )جورج إيفار(و، )س تروملي(و، ، )جريوم ديبارميه(و، )فانيان(و، )ديفوكس(فترمجنا للمؤرخ
 رمجنا لبعضهم من مثلوعجنا على صفوة اجلغرافيني فت. )دي المال ديرو(و، )بول باالري(و، )بورجارد

، )ألربتيين(و، )شيلوي لي: (فترمجنا لكل من، ثارينيعرجنا على صفوة اآلو. )ل جولو(و، ، )ج هاردي(
، )فيكتور واي(و، )مازار(و، )روين كانيا(و، )ألبري بالو(و، )كريستيان كورتوا(و، )جريوم كاركوبينو(و
سكار وأ(و، )دي رومجون(و، )بيلسييه(: واحنرفنا إىل صفوة املهندسني فترمجنا لكل من. )جول باربيي(و

 ديرو(و، )شارل لونورمان(و، )ديستون(من مثل ، فترمجنا لبعضهم، وملنا إىل صفوة العلميني. )ماكارثي
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، )فوانو(و، )فيسات ـه(و، )إرنست واتبالد(: وأدركنا صفوة املثقفني فذكرنا تراجم. )دي المال
، )جورج بال(و، لذي يصنف أيضا ضمن املفكرينا) فرينان برودال(و، )أومريا(و، )إدمون ديستان(و
، )ب ألكيين(و، )جون باراديز(و، )ليونال بالو(و، )افيزاكد(و، )أوديزيو(و، )ب أنانو(و، )ياكونو(و
، )شاروي(و، )ل كوستا(و، )بوسييي(و، )ج باردو(و، )باديا(و، )ج أريب(و، )ف أرنويل(و، )أندرو(و
ومل ننس صفوة األطباء البيطريني و غريهم من محلة األقالم يف الة . )ليو لوي باربيس(و، )ديباي(و

ودققنا . ن كل ذلك إىل أجناس األنتلجنسيا الكاتبة يف الة األفريقية ومسامهااخرجنا مو. اإلفريقية
حممد بن أيب : (م؛ فجئنا على تراجماحلديث عن املثقفني اجلزائريني الكاتبني يف الة اإلفريقية و مسامهته

الم بن أيب بكر عبد الس(و، )العشماوي(و، )رشيد بن شنب(و، )سعد الدين بن شنب(مث (و، )شنب
إمساعيل (و، )حممد صواحل(و، )حممد بن علي بن إبراهيم(و، )سليمان رمحاين(و، )دهينة(و، )شعيب
، )تونسي(و، )السعيد بوليفة(و، )املشريف-سي أ(و، )املهدي البوعبدللِّي(و، )وعبد اهللا بن كري(و، )بوضربة
  . و آخرين

  :خالصة النتائج

 La Revue)من عناوين %)  56,08( يفة وجدنا من الناحية اإلحصائي: )12(يف املباحث 

Africaine) )لةاألفريقية ا ( احتوي مضامني أ)تمع اجلزائريصورة ا .(  

قد و. اعة للمعطيات الكمية والكيفيةنتائج تراكمية ال تقبل القسمة، ألا استكشافية مجوهي 
  :كاآليتيف هذا اجلدول ها تمجع

  لحياة االجتماعية ومؤشراا يف اتمع اجلزائريفسيفسائية ل ايظهر صور): ن(اجلدول رقم 

. ر
  ت

  %  صور احلياة االجتماعية ومؤشراا يف اتمع اجلزائري

احلياة البشرية يف سكان اتمع اجلزائري : مؤشرات ∑  1
  وأعراقهم وقبائلهم ولغام

02,96 

 00,19  احلياة األسرية واتمع النسوي اجلزائري: مؤشرات ∑  2

 03,12  احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري: مؤشرات ∑  3

 04,61  احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري: مؤشرات ∑  4

 20,92  يف اتمع اجلزائرياحلياة احلضرية : مؤشرات ∑  5

 01,05  يف اتمع اجلزائري احلياة االقتصادية واملهنية: مؤشرات ∑  6
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 01,05  احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري :مؤشرات ∑  7

 13,47  احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري :مؤشرات ∑  8

 01,15  احلياة القانونية يف اتمع اجلزائري :مؤشرات ∑  9

 00,00  احلياة اإلدارية يف اتمع اجلزائري :مؤشرات ∑  10

 03,32  تمع اجلزائرياحلياة العسكرية واحلربية يف ا :مؤشرات ∑  11

 03,81  احلياة الفكرية يف اتمع اجلزائري :مؤشرات ∑  12

    :املكونة لـ ؤشراتية واملفسيفسائالصور ال ∑

 صورة اتمع اجلزائري يف

(La Revue Africaine) 

م1856-1962  

56,08 

  

 عناوين الةضامني تبني إمكانية قراءة سوسيولوجية مل) 56,08(إن هذه النتيجة اإلحصائية 

صور صغرية الستخراج متناسقة مع املضمون الكيفي، ، غري صارمة ، من خالل واسطة إحصائيةومتوا

 (La Revue Africaine)صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية "فسيفسائية، مكونة يف النهاية لـ

  ".م1856-1962
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  آفاق للبحث
  

ذهين تساؤالت كثرية مل يسعين طرحها خلروجها عن املقصد، أثناء إجنازي هلذا البحث ثارت يف 

لذلك . ولتطلبها أعماال أخرى تصلح ألن تكون مشاريع حبث أكادميية مستقبلية يف ختصصات خمتلفة

  .فضلت أن أجعلها يف التوصيات لعل الباحثني يواصلون العمل على ضوئها

مالحظات على العامية "ببحثه ) شربونو(أول من كتب يف اللهجات العامية بالة هو    -1
فهل قصدت الة من إحياء اللهجات العامية إىل ضرب اللغة الفصحى . م)1869(عام " العربية يف اجلزائر

  تقليدا ملا حدث مع اللهجات األوروبية واللغة الالتينية؟ 
 فهل عمدت الة إىل نشر أحباث اللغة العربية يف إطار الدراسات اإلستشراقية كمشروع

  تفتييت؟

شارل (يف الة إحياء اللهجات احمللية األخرى، وقد ترك العسكري الكاهن النصراين املنصر  -2
 .معجما متداوال يف ذلك) دي فوكو

  فهل كان إحياؤها اللهجات يدخل ضمن مشروع لبث التفرقة؟

قرب " «Tombeau de la Chrétienne»إننا جند كثريا من البحوث اآلثارية عن قرب يسمى  -3
) Abbé Godard) (غودار(، وأعانه الكاهن النصراين )بريبروجر(، وأول من كتب يف ذلك هو "الرومية

ببحث يتعلق بآثار نصرانية ) Dépaille) (ديباي(، وأعاما "مالحظات على اآلثار املسيحية"ببحث بعنوان 
ومتجيدها، أن يقولوا فهل أرادوا آنذاك، من خالل إحياء اآلثار النصرانية ). بومساعيل(مزعومة يف 

للجزائريني إن الدين األصلي هلذه البالد هو النصرانية فاعتنقوها وابتعدوا عن اإلسالم واستجيبوا لنداءات 
  اآلباء البيض؟
" الة األفريقية"جتاهلت الة معظم آثار احلضارة العربية اإلسالمية؛ إذ نادرا ما جند يف  -4

لقد . سالمية اليت ختتلف يف مظهرها وجوهرها عن آثار احلضارة الرومانيةحديثا عن آثار احلضارة العربية اإل
حصر الباحثون اآلثار العربية اإلسالمية يف احلديث عن بعض صوامع القبور، وعن بعض املساجد اليت 

مع مسجد احلاج حسني الرائع البناء الذي كان يوجد يف باب عزون ) بريبروجي(هدمت، مثل ما فعل 
 . هر تباكيه على هذه الصرح املهدوم، ولكن بكل مشاتة وتشفي يتضحان من ثنايا حديثهبالعاصمة ليظ

  فهل كان التجاهل مقصودا للحط من عنصر األهايل الواقع حتت االحتالل؟
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وأول حبث نشرته الة يف هذا . ويف املقابل ركزت الة على إحياء اآلثار الرومانية -5
عن اآلثار الرومانية يف اجللفة، تبعه حبث للمستشرق  )Reboud) (روبو(املضمار كان قد كتبه الطبيب 

، وعن "يوليوس قيصر"، مث تبعتهما حبوث عن «Algeria Romana»بعنوان ) MacCarthy) (ماك كاريت(
إن البحث يف جمال اآلثار يف حد . آثار جباية، وسطيف، وسوق أهراس، وعني تيموشنت، ومليانة، وغريها

 . وقد حاول الباحثون يف هذه الة أن يضفوا شرعية تارخيية على االحتالل الروماين. ذاته ال غبار عليه

  فهل اختذته الة ذريعة لتدعيم الوجود االحتاليل؟ 

  وهل الوجود الروماين يف اجلزائر يربر هلم ما يفعلون؟ 

وما وهل أرادت الة أن تقول إن الرومان أجدادهم، وحضارة الرومان أم حضارم، 

  تركه الرومان من آثار يربهن على قوم وغلبتهم وتفوقهم؟ 

وهل مفهوم املخالفة صحيح؛ أي أن األهايل ال ميلكون من احلضارة أي دليل قدمي أو 

  حديث، ولذلك عليهم أن ينهزموا أمام املدنية الغازية؟

) دي فو(إذ كتب  يف الة إحياء آلثار بعض األهايل واحلكام اجلزائريني اخلادمني للرومان؛ -6
)De Voulx ( قدميا، ونلمس فيه إشادة " مسامهة احلكم اجلزائري يف حرب اإلستقالل اليونانية"حبثا عنوانه

) أوغسطني املداوروشي(ونلمس يف الة إشادة ببعض اإلشادات بالكاهن النصراين ). يوبا الثاين(بامللك 
نشر حبثا عن رأس صنم وجدوه يف شرشال إذ أخذ حني ) Lhotellerie) (لوتلري(وذلك ما فعله الباحث 

 . اجلزائري الروماين) يوبا الثاين(هذا الباحث يف التساؤل عنه، حماوال اإلستنتاج أنه رأس 

  فهل كان هدفها من ذلك هو دعوة األهايل إىل التبعية؟ 

إىل إن إحياء آثار األهايل على اختالف أعراقهم جهد مشكور، لكن الة األفريقية سعت  -7
إحياء اآلثار األمازيغية بشكل خيالف منهج اإلسالم يف نظرته لألعراق والشعوب والقوميات، وخيالف ما 

يف حبثه ) Lewal) (لوفال(؛ وأول من فعل ذلك يف الة األفريقية النقيب . ثبت علميا يف املنهج اخللدوين
«Thagaste» )دي نوفو(، وتبعه العقيد )سوق أهراس) (De Neveu( ، مث تبعتهما جمموعة من الباحثني يف

  . «La Grande Kabylie»سيل من البحوث تتحدث عن اآلثار يف منطقة القبائل الكربى  
فهل استغلت الكشوف األثرية لضرب وحدة البالد يف إطار مشروع ثقايف ماكر يطبق  

  ؟"فرق تسد"مقولة 

من املناطق إىل أمساء   غريت سلطات االحتالل أمساء املدن اجلزائرية والقرى وغريها -8
وسكيكدة  «Saint Arnod») العلمة: (مثل" أعالم قادم العسكريني"على أمساء ) أمازيغية(و) رومانية(
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«Philippeville»  وهكذا؛ بل اخترعوا للشرق اجلزائري كله مصطلحا جديدا خمترعا يف حبوثهم هو ،
«Bérbérie Orientale» وغري ذلك .  

  ق للفكرة السابقة؟  فهل هذه العملية تطبي

وهل اهلدف من كل ذلك فصل منطقة القبائل الكربى عن غريها من مناطق اجلزائر، مث 

إخضاعها كغريها إىل حروب اإلبادة اجلماعية، مث تسليط التنصري عليها من خالل اآلباء 

البيض، وإقناع أهلها بعد ذلك بضرورة التمزق عن الوطن األم مادامت الروابط الدينية 

  لعرقية والثقافية قد تفككت وانفصلت؟وا

ال زالت يف الة األفريقية جماالت حبث خمتلفة تنفع يف دراسات العلوم االجتماعية  -9
 .واإلنسانية املتعلقة مباضي اجلزائر

ما زالت كثري من النشريات العلمية، اليت أصدرا سلطات االحتالل باجلزائر، يف حاجة  - 10
  .إىل كشف واكتشاف ونقد

 

  



  الخاتمة
  

  .بعد املقدمة، وختمتها بنتائج البحث والتوصيات واخلامتة األطروحة إىل مخسة فصول تمقس

ه إشكالية البحث تناولت في ،لدراسةخاصا باإلطار املنهجي واإلجرائي لالفصل األول كان 

يف  ةدمه الوارمفاهيو ه الذي استخدمته للوصول إىل أهدافه،منهجوفرضياته، وأهدافه، وأمهيته، وجماالته، و

ووجلت يف . واملشاة فردت صفحات يف هذا الفصل للدراسات السابقةأو ،عنوان الرسالة أو متنها

إجراءات الدراسة جمتمع الدراسة، وعينتها، وأداا، إضافة إىل تعريفات الفئات، وإجراءات الصدق 

  . والثبات

ل التعرض ملواضيع ذات عالقة األدب النظري من خال افقد تضمنوالثالث الثاين  نأما الفصال

اليت  االحتالليةا من تشعبات، مث تاريخ اجلزائر يف املرحلة  يرتبطالصورة الذهنية وما مبوضوع الدراسة ك

  . امتد عربها وجود الة

توثيق الة من ناحية املطبعة، ؛ من مثل بيانات عامة عن الة وإخراجهاأوردت الرابع  ويف الفصل

مقاسات الة، ونوع الورق، ونوع التجليد، وشكل الغالف، والعناوين الداخلية، وحروف والطبعة، و

الطباعة، واألخطاء املطبعية، وبنط الكتابة، وتشكيل النصوص العربية، وطبيعة الصور، وساحة الصور 

ن وحتدثت ع. والرسوم، ومستوى داللة الصور ووضوحها، وقيمة الصور والرسوم كوسيلة مساعدة للنص

هيئة التحرير، والتحرير حبد ذاته، من خالل  حترير الة، واجلمعية العامة انتخاباتو، "ري الةيتس"

من خالل اللغات الواردة ضمن النصوص الفرنسية وكيفية  لغة الةوتكلمت عن . جلسات اجلمعيةو

إدارة وعن . والتصحيح إيرادها نصوص اللغات األخرى، ومستوى اللغة املستخدمة يف البحوث بوجه عام،

، واالشتراكات، والتوزيع، واإلشهار املباشر والغري املباشر والتبادل، والعالقة هامن ناحية انتظام صدور الة

عرضت منوذجا تفصيليا يف ، إذ احلجم العددي لصفحات الةوحددت . مع الصحف واالت األخرى

لة اإلفريقية وختمته باحلديث عن . لدات الشاذةاجلانب الشكلي واحلجمي، و قدمت مالحظات على اا

وتقريرها األديب، وقسمها الرمسي، تها مقدمهي  "القوالب الفنية للمجلة"وحتدثت عن  .يف عامل النشر اليوم

ووقائعها املتعلقة باألخبار التارخيية واألثرية، ونشرا البيبليوغرافية، وتنبيهاا املتفرقة، وتعليقات هيئتها 

وتصحيحها أخطاء املطبعة، وعالقاا بالصحف واالت، وقائمة حمتوياا، وعناوين أغلفتها، ، التحريرية

جماالت اهتمام  "إبرازها املوضوع كمهمة اتصالية"وذكرت يف  .وقوائم حمتوياا، وكشافاا، و عدد حبوثها

، و السيميائي لصور الة اإلفريقيةلي الة وموضوعاا، خالصة معطيات بياناا اإلطار النظري التحلي

حتليل عنوان الة من خالل وصف العناوين واحملتوى يف األغلفة اخلارجي والداخلي األول والداخلي الثاين 

هلا،  )شربونو(والتعليق على األغلفة املذكورة، وقدمنا منوذجا عن ذلك من غالف عدد صدر أثناء رئاسة 
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، وحتليل معاين والتحليل السيميائي لغالف الة، وكشف داللة العنوانالة،  والتحليل السيميائي لعنوان

حتدثت فيه عن ". الة اإلفريقية وخلفية الصور الذهنية يف وسائل اإلعالم "وعن . "مقاالت العمق"عناوين 

، وعن عوامل تكوين الصورة الذهنية يف اإلعالم الدويل، وعن عالقة الصور ة الذهنية بالدبلوماسية اإلعالمية

الصورة الذهنية اإلعالمية، وعن خصائص الصورة الذهنية اإلعالمية، وعن الصورة النمطية يف عامل 

  . االتصال

الة ( )La Revue Africaine(تحليل صورة اتمع اجلزائري يف خصصته ل الفصل اخلامس

  . مبحث) 12(على ه بنيتو ،)م1962- 1856( )األفريقية

حتدثت فيه عن سكان اجلزائر يف الة : لبشرية يف السكان وأعراقهم وقبائلهم ولغاماحلياة ا -1

وحددت أعراق اتمع اجلزائري يف اللوبيني والنوميد واإلثيوبيني واألقوام األخرى، مث يف . اإلفريقية

رب والعرق األوريب الوندال، وبعدهم الفينيقيني والبونيقيني والرببر والشاوية الطوارق وامليزابيني والع

وبينت اختالف باحثي الة اإلفريقية . املستوطن واألتراك واألندلسيني، واتمع الوظيفي اليهودي باجلزائر

وعينت قبائل اتمع اجلزائري باحلديث عن . يف أعراق اجلزائريني، وأتيت بنموذج عن ذلك يف اخلالف

وذكر قبائل ذات أنساب غري واضحة يف الة، فضال عن  يف اتمع اجلزائري، )الشرفاء(قبائل األشراف 

قبائل املنطقة ااورة للجلفة وجبل بوكحيل، وقبائل منطقة القبائل، والغرب اجلزائري، ومنطقة جيجل، 

وقبائل الرببر، وقبائل منطقة املدية، ومنطقة خنشلة، وقاملة، واملتيجة، والقبائل الصحراوية، وقبائل بين هالل، 

وضبطت لغات اتمع اجلزائري . القبائل املنفردة، والقبائل اجلزائرية واملغربية املهاجرة بني البلدينوبعض 

. ، والتارقية، والشاوية، وامليزابية، والفينيقية، واللغة العربية، والعامية اجلزائرية)(Berbère وهلجاته يف الرببرية

القراءة اإلحصائية مبا جمموعه وجاءت . ت االحتالليةوذكرت تفاعل الترمجة بني ألسنة اجلزائريني واللغا

)2,96  .(%  

عن هذا العامل أوردت منوذج قانون عريف لألهايل متعلق : احلياة األسرية واتمع النسوي -2  

بالزواج، وأردفته بعادات الزواج يف اتمع اجلزائري، وجئت بنموذج من املأثورات الشفوية يف عادات 

وتعرضت للوفاة وبعض . عن الزواج املختلط بني األوربيني واجلزائيني يف اتمع اجلزائريوحتدثت . الزواج

بعدها تطرقت إىل احلمل والوالدة وصحة األم والطفل حيث تطرفت . طرق احلزن فيه، وللمجتمع النسوي

  %). 0,19( وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. إىل صفوة األطباء يف اتمع اجلزائري

أتيت على ذكر األطفال والتعليم، مث اتمع : احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري-3  

التعليمي واألسس التربوية، بعدها احلياة الطالبية، فالعلماء واملثقفون اجلزائريون، مث املترمجون يف اتمع 

فقد ذكرت منه التراث اإلباضي،  أما التراث العلمي والديين اجلزائري،. اجلزائري، والشعراء كذلك

وهنا أيضا جئت باإلنتاج العلمي اجلزائري من خالل . والتراث الفقهي املالكي، والتراث املالكي الرببري

املخطوطات، بعد هذا جئت باالنشغال الفرنسي باجلوانب العلمية يف اتمع اجلزائري، من خالل دراستهم 

وجاءت القراءة اإلحصائية مبا . ا، ومطبعتهم بني العلم وأهداف االحتاللاآلثار اجلزائرية، والنباتات الطبية 

  %).3.12( جمموعه
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يف اتمع اجلزائري عرب عرضت فيه اإلسالم واملسلمني : احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري -4

لى اجلوامع حبوس على الزوايا، وحبوس ع: وقسمت األوقاف الدينية يف اتمع اجلزائري إىل. التاريخ

ومن ذلك وضعت الشعوذة واخلرافات يف اتمع اجلزائري، شفعتها بقصيدة البن مسايب يف . واألضرحة

بعدها أتيت باملالكية كنموذج عن أتباع املذاهب . طريق رحلة احلج وأعمال البدع الشركية اخلرافية

التاريخ اهلجري، والتسامح يف وعرضت موضوعات الة يف فكر املسلمني وممارسام كموضوع . الفقهية

وعرجت . وأيت كل ذلك بتعليق على صورة اإلسالم واملسلمني اجلزائريني يف الة اإلفريقية. اإلسالم

وأوردت صفوة رجال . على النصارى يف اتمع اجلزائري بفرقهم املختلفة كالكاثوليك وحنلة دوناتوس

وعجنا على املستشرقني . إىل صفوة اليهود يف اتمع اجلزائري انتقلنا بعدها. الكنيسة املستوطنني باجلزائر

 وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. ككيان دخيل على اتمع اجلزائري، وترمجنا ألعالمهم يف الة

)04.61.(%  

 وحتدثنا فيها عن سكان املدن والقرى يف اجلزائر، وعن احلياة: احلياة احلضرية واملدن اجلزائرية-5

املدينية، وعن السلطة احمللية، ونظام امللكية احلضرية، وعن السياسة العقارية، وعن املشاريع احلضرية، وعن 

وأوردت قسنطينة كحالة . التوسع الفضائي احلضري، وعن دور الوقف يف اإلدارة يف اإلدارة احلضرية

  %). 20,92( ائية مبا جمموعهوجاءت القراءة اإلحص. وحتدثت عن احلياة الريفية مث الصحراوية. حضرية

بعدما قدمنا نظرة عامة على النشاطات االقتصادية واملهنية، فصلنا : احلياة االقتصادية واملهنية-6

، وعرضنا احلياة االقتصادية واالجتماعية، مث التجارة، )لألندجيينة(القول يف الشؤون االجتماعية واملهنية 

اعات شرحنا جماعة يف املرحلة الزيانية وأخرى يف املرحلة عند احلديث عن ا. والصناعات التقليدية

وانتقلنا منها إىل اإليديولوجيا االقتصادية، ونزاعات العمل، وصفوة أرباب املال وشرفاء ملكية . العثمانية

  %).01.05( وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. األرض

، بعدها )اإليدوس االجتماعي(موضوع حبديث عن مهدنا لل: احلياة الثقافية يف اتمع اجلزائري -7

وعاجلنا العادات . تناولنا املعتقدات الشعبية، مث ممارسات األهايل اخلرافية يف العالج، واملمارسات السحرية

والتقاليد من خالل االحتفال السنوي التقليدي، واالحتفاالت املومسية، وكرم الضيافة، وتوديع شهر 

يف األمور االعتيادية، والوشم، وتربية الصقور، واأللعاب الشعبية والتسلية،  رمضان، والعمل بالثالث

ودرسنا التراث الشفوي من خالل املوروث الشفوي املتعلق باألنساب، . والفولكلور، واملوسيقى والفن

ب املكتوبة انتقلنا بعدها إىل اآلدا. والقصة الشعبية، واألساطري، واألمثال الشعبية، والشعر الشعيب واألغاين

من خالل أدب الرحلة اجلزائرية والتراث اجلزائري املكتوب، والرواية الفرنسية عن اجلزائر، وتاريخ العرب 

وحتولنا منها إىل ذكر . وحضارم كرافد للثقافة اجلزائرية، والشعر والنثر العربيني كرافدين للثقافة اجلزائرية

وجاءت القراءة . ستشرقني الوارد ذكرهم يف عناوين الةاألدباء املستوطنني واألوربيني، وإىل ذكر امل

  %). 1,48( اإلحصائية مبا جمموعه

تعرضنا فيه إىل ما ميكن استشفافه من أعراف احلكم : احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري -8

تمع اجلزائري، مث ومنها قفزنا إىل احلكم األمازيغي يف ا. والسلطة يف الشعوب واتمعات اجلزائرية البدئية
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واحلكم العثماين للمجتمع اجلزائري . إىل احلكم الروماين فيه، مث إىل احلكم العريب واإلسالمي فيه أيضا

عرضناه يف إطار نظرة عامة على تصوير الة له، مث من خالل نظامه القضائي، وعدل احلكم التركي 

وملنا بعدها . تمع اجلزائري عرفيا بواسطة اجلماعةواحنرفنا إىل حكم ا. حسبما يصوره شعر أهل قسنطينة

إىل حكم االحتالل الفرنسي للمجتمع اجلزائري من خالل الوجود االجتماعي لالحتالل يف إطار 

اإلختالالت العددية، ومن خالل البيانات العسكرية الفرنسية املكتوبة بالعربية، وملوك وحكام االحتالل 

وملنا بعدها إىل موضوع حكم املقاومة . من خالل صفوة السياسيني االحتاللينيالواردة أمساؤهم يف الة، و

اجلزائرية للمجتمع، من خالل احلكام والقادة وااهدين والثوار اجلزائريني، ومن خالل شيوخ القبائل 

زائرية عرب وأينا املبحث بتفصيل العالقات السياسية اخلارجية اجل. واألعالم واألعيان اجلزائريني احلاكمني

  %). 13.47( وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. العصور

ألقيت فيها نظرة عامة على القانون االحتاليل، ومنها : احلياة القانونية يف اتمع اجلزائري -9

انتقلت إىل عرض تراجم صفوة القانونيني االحتالليني، وأقول االحتالليني ألين لست أدري إن كانوا 

   %).01.15( وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. أم ال مستوطنني

بعد متهيد خفيف عرضت فيها صفوة اإلداريني : احلياة اإلدارية يف اتمع اجلزائري - 10

  . املستوطنني و االحتالليني

بعد متهيد للجانب العسكري االحتاليل، : احلياة العسكرية واحلربية يف اتمع اجلزائري - 11

واحلرب اليوغرطية، ) يوغرطة(تطرقت بعدها إىل . لصورة الذهنية عن الشخصيات العامة العسكريةتناولت ا

. ، والعائالت اجلزائرية املتعاونة مع االحتالل)ابن األحرش(، ومنها إىل انتفاضة )األمري عبد القادر(مث إىل 

وحتدثت عن . ية ضد أعدائهاوجئت بقصيدة عسكرية جزائرية كتبها جمند من األهايل لصاحل احلرب الفرنس

 وجاءت القراءة اإلحصائية مبا جمموعه. وأيتها بفن الرسم املقاتل .صفوة العسكريني االحتالليني

)3,32 .(%  

. تطرقنا فيه إىل صفوة علماء االجتماع، وترمجنا هلم: احلياة الفكرية يف اتمع اجلزائري - 12

وعجنا على صفوة اجلغرافيني . وانتقلنا إىل صفوة املؤرخني. )األنثروبولوجيني(وجئنا بصفوة األناسني 

. م أيضاواحنرفنا إىل صفوة املهندسني فترمجنا هل. موعرجنا على صفوة اآلثاريني، فترمجنا هل. فترمجنا لبعضهم

ومل ننس صفوة . هموأدركنا صفوة املثقفني فذكرنا ترامج. وملنا إىل صفوة العلميني، فترمجنا لبعضهم

وخرجنا من كل ذلك إىل أجناس األنتلجنسيا . باء البيطريني و غريهم من محلة األقالم يف الة اإلفريقيةاألط

ودققنا احلديث عن املثقفني اجلزائريني الكاتبني يف الة اإلفريقية . الكاتبة يف الة األفريقية ومسامهاا

  %).  3.81( ة مبا جمموعهوجاءت القراءة اإلحصائي. همومسامهتهم؛ فجئنا على ترامج

هي نتائج تراكمية ال تقبل القسمة، ألا استكشافية مجاعة ) 12(الـخالصة النتائج يف املباحث 

تبني إمكانية قراءة ) %56,08( الشاملة بنسبة النتيجة اإلحصائيةوجاءت . للمعطيات الكمية والكيفية

 صارمة، متناسقة مع املضمون الكيفي، سوسيولوجية لعناوين الة، من خالل واسطة إحصائية غري
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 La)صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية "الستخراج صور صغرية فسيفسائية، مكونة يف النهاية لـ

Revue Africaine) 1856 -1962م."  
  

  

  
  

  
 

  



  

  
  

  

  

        ::::المصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربيةالمصادر والمراجع العربية - - - - 1

  .القرآن الكرمي )1

 .دواوين السنة النبوية الشريفة )2

  

        ::::المعاجم والموسوعاتالمعاجم والموسوعاتالمعاجم والموسوعاتالمعاجم والموسوعات ----1- - - - 1

  .ت.، د.)ر.و.ص(ابن منظور، لسان العرب، بريوت، دار لسان العرب، مادة  )3

عريب، بريوت، دار الكتاب -فرنسي- إنكليزي: أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات اإلعالم )4

  .م1985=هـ1405، 1اللبناين، ط 

-هـ1426، 2اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ط  )5

  .م2005

، 1دينكن ميتشل، معجم علم االجتماع، ترمجة إحسان حممد احلسن، بريوت، دار الطليعة، ط  )6

  .م1981

  ).ر- و-ص(، مادة .ت. الزبيدي، تاج العروس، بريوت، دار صادر، د )7

ن عبد العزيز الدعجان، منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة، رسالة ماجستري يف العقيدة من سعود ب )8

-هـ1427، 1اجلامعة اإلسالمية بالرياض، القاهر، دار اآلثار، واجلزائر، جمالس اهلدى، ط 

 .ص 632م، 2006

، ANEPت القاموس املوسوعي، اجلزائر، دار القصبة ومنشورا: عاشور شريف، معلَمة اجلزائر )9

  .م2009
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عبد الرزاق بن طاهر معاش، اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه، رسالة ماجستري من قسم العقيدة  )10

واملذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض، الرياض، دار الوطن، واجلزائر، مكتبة القدس، ط 

  .ص 538م، 1996-هـ1417، 1

ائل االعتقاد، رسالة دكتوراه من قسم عثمان علي حسن، منهج اجلدل والناظرة يف تقرير مس )11

العقيدة واملذاهب املعاصرة يف كلية أصول الدين بالرياض جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

  .م، جزآن1999-هـ1420، 1دار إشبيليا، ط 

  .م1985حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، بريوت، مكتبة لبنان، ط  )12

في، مباحث املفاضلة يف العقيدة، رسالة دكتوراه من قسم العقيدة يف حممد بن عبد الرمحن الشظي )13

  . ص 467م، 1998- هـ1419، 1هـ، اخلرب، دار ابن عفان، ط 1411اجلامعة اإلسالمية عام 

حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه ابن تيمية، سلسلة موسوعات فقه السلف، بريوت، دار  )14

  .م2007=هـ1428، 3النفائس، ط 

، دمشق، 1: قلعه جي، موسوعة فقه أيب بكر الصديق، سلسلة موسوعات فقه السلفحممد رواس  )15

  .م1983=هـ1403، 1دار الفكر، ط 

حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه أيب هريرة، سلسلة موسوعات فقه السلف، بريوت، دار  )16

  .م1993=هـ1413، 1النفائس، ط 

، 1ار النفائس، ط حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه زيد بن ثابت، بريوت، د )17

  .م1993=هـ1413

، 1حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه عبد اهللا بن عمر، بريوت، دار النفائس، ط  )18

  .م1986=هـ1406

، 4: حممد رواس قلعه جي، موسوعة فقه علي بن أيب طالب، سلسلة موسوعات فقه السلف )19

  .م1983=هـ1403، 1دمشق، دار الفكر، ط 

، 1ه عمر بن اخلطاب، الكويت، مكتبة الفالح، ط حممد رواس قلعه جي، موسوعة فق )20

  .م1981=هـ1401

  .م2006حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  )21

، 1حممد فريد حممود عزت، قاموس املصطلحات اإلعالمية، جدة، دار الشروق، ط  )22

  .م1984=هـ1404

 .م1988 ،لوم، املعجم العريب األساسي، باريس، توزيع الروساملنظمة العربية للتربية والثقافية والع )23
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        الكتبالكتبالكتبالكتب ----2- - - - 1

، .ط. إبراهيم حركات، السياسة واتمع يف عصر الراشدين، بريوت، األهلية للنشر والتوزيع، د )24

  .ص 359م، 1985

  .، دار العريب للنشر والتوزيع)دراسة نظرية ميدانية(إبراهيم عبد اهللا املسلمني، اإلعالم اإلقليمي  )25

  .م2007م، اجلزائر، دار هومة، 1962- 1830إبراهيم مياسي، مقاربات يف تاريخ اجلزائر  )26

  .إبراهيم ميخائيل حفظ اهللا وعبد احلليم سيد فتح الباب، وسائل التعليم واإلعالن، عامل الكتب )27

، وعلى ]هـ756[، شرح خمتصر املنتهى األصويل، وعليه شرح اإلجيي ]هـ646[ابن احلاجب  )28

، واجليزاوي ]هـ886[، والفناري ]هـ816[، واجلرجاين ]هـ791[التفتازاين  :الشرح حواشي

حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط ط، : ـ حتقيق]هـ1346[

 .ج 3هـ، 1424- م2004

أمحد : ، أقيسة املصطفى حممد صلى اهللا عليه وسلم، حتقيق]هـ634ت [ابن احلنبلي األنصاري  )29

، .ط. لي أمحد اخلطيب، بريوت، شركة أبناء شريف األنصاري، واملكتبة العصرية، دحسن جابر وع

  .  ص 208م، 1994-هـ1415

  .ص 253م، 1985- هـ1405، 1ابن اهليثم، اإلسالم يف مواجهة الباطنية، ط  )30

، إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من ]هـ840ت [ابن الوزير اليمين  )31

 .ص 437م، 1983- هـ1403، 1حيد، بريوت، دار الكتب العلمية، ط أصول التو

، شرح الورقات يف علم أصول الفقه على ورقات أيب املعايل ]هـ 874ت [ابن إمام الكاملية  )32

، 1مصطفى حممود األزهري، الرياض، دار ابن القيم، والقاهرة، دار ابن عفان، ط : اجلويين، حتقيق

  . ص 246م، 2008- هـ 1429

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، . د: دران، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيقابن ب )33

 . ص 520م، 1985- هـ1405، 3ط 

، .ط. محاد سالمة، اجلزائر، شركة الشهاب، د: ، اخلالفة وامللك، حتقيق]هـ728ت [ابن تيمية  )34

 .ت. د

 . ج 4، .ت. ، د.ط. مطابع اد، دابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، القاهرة،  )35

حسني يوسف غزال، بريوت، دار إحياء العلوم، ط : ابن تيمية، الفرقان بني احلق والباطل، حتقيق )36

 . ص 247م، 1987-هـ1407، 3
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. ، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق أمحد حممد شاكر، وتقدمي د]هـ 456ت [ابن حزم  )37

 . ج 2يدة، إحسان عباس، بريوت، دار اآلفاق اجلد

امللل والنحل للشهرستاين، بريوت، دار : ابن حزم، الفصل يف امللَل واألهواء والنحل، وامشه )38

  .ج 5م، 1980- هـ1400الفكر، 

حممد صبحي حسن حالق، بريوت، دار ابن : ابن حزم، النبذ يف أصول الفقه الظاهري، حتقيق )39

 . ص 131م، 1999 - هـ 1420، 2حزم، ط 

سعيد األفغاين، : إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل، حتقيقابن حزم، ملخص  )40

  .ص 98م، 1939- هـ 1389، .ط. بريوت، دار الفكر، د

جورج املقدسي، بريوت، الشركة : ، الواضح يف أصول الفقه، حتقيق]هـ513ت [ابن عقيل  )41

  . ص 163م، 1996- هـ1417املتحدة للتوزيع، 

، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام ]هـ 620ت [ابن قدامة املقدسي  )42

 . ص 362م، 1981- هـ 1401، 1أمحد بن حنبل، بريوت، دار الكتاب العريب، ط 

طه عبد الرؤوف سعد، : ، أحكام أهل الذمة، دراسة وحتقيق]هـ751ت [ابن قيم اجلوزية  )43

 .نم، جزآ2002- هـ1423، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، القاهرة، مكتبة ابن تيمية،  ابن قيم اجلوزية، )44

  .م1988- هـ1408، 1ط 

طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، : ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقِّعني عن رب العاملني، دراسة وحتقيق )45

  .ج 4م، 1968- هـ1388مكتبة الكليات األزهرية، 

حممد عفيفي، بريوت، : م اجلوزية، إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان، دراسة وحتقيقابن قي )46

 .م1988-هـ1408، 2املكتب اإلسالمي، والرياض، مكتبة فرقد اخلاين، ط 

حممد حامد الفقي، الرياض، : ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، دراسة وحتقيق )47

 .م1988- ـه1408، 2مكتبة املعارف، ط 

حممد حامد الفقي، بريوت، دار املعرفة، : ابن قيم اجلوزية، التبيان يف أقسام القرآن، دراسة وحتقيق )48

 .ت. ، د.ط. د

، 1ابن قيم اجلوزية، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، بريوت، دار الكتب العلمية، ط  )49

 .م1985-هـ1405

  .ت. هرة، املؤسسة السعودية مبصر، طبعة املدين، دالرسالة التبوكية، القا ابن قيم اجلوزية، )50
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يف الكالم على أرواح األموات واألحياء، بريوت ، دار الكتب العلمية، : ابن قيم اجلوزية، الروح )51

  .م1975-هـ1395

  . ت. ، د.ط. الصالة وأحكام تاركها، املدينة النبوية، مكتبة الثقافة، د ابن قيم اجلوزية، )52

علي بن حممد : واعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، دراسة وحتقيقابن قيم اجلوزية، الص )53

 .هـ1408، 1الدخيل اهللا، الرياض، دار العاصمة، ط 

السيد اجلميلي، بريوت، دار الكتاب العريب، ط : ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، دراسة وحتقيق )54

 .م1990-هـ1410، 1

حممد مجيل غازي، القاهرة، : سياسة الشرعية، دراسة وحتقيقابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف ال )55

  .ت. ، د.ط. مطبعة املدين، د

مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان، دار األندلس، حائل، : ابن قيم اجلوزية، الفروسية، حتقيق )56

 .م1993 - هـ1414، 1ط 

فتاح أبو غدة، حلب، عبد ال: ابن قيم اجلوزية، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، دراسة وحتقيق )57

 .م1970- هـ1390، 1مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط 

 .ت. ، د.ط. ابن قيم اجلوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، د )58

ناصر بن سعد الرشيد، مكة املكرمة، مطابع الصفا، : ابن قيم اجلوزية، أمثال القرآن، دراسة وحتقيق )59

 .م1982- هـ1402، 2ط 

عبد املنعم العاين، بريوت، دار : املودود بأحكام املولود، دراسة وحتقيقابن قيم اجلوزية، حتفة  )60
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  .ص 631م، 2010-هـ1431

صالح عبد الفتاح اخلالدي، نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، اجلزائر، املؤسسة  )167

  .م1988الوطنية للفنون املطبعية، 

صالح مصطفى الفوال، مناهج البحث يف العلوم االجتماعية، سلسلة كتب علم  )168

 .م1982، القاهرة، مكتبة غريب، االجتماع

الطاهر زرهوين، التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للفنون  )169

  . م1994املطبعية، 
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  604  604  ثبت املصادر واملراجـع

، 4عبد الرمحن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، بريوت، دار الثقافة، ط  )186
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  .ص 344م، 2004-هـ1425، 1دار اآلثار، ط 

  .م1969م، القاهرة، 1919- 1830عبد اهللا جندي، االستيطان الفرنسي يف اجلزائر  )209

، 1عبد اهللا ربيع عبد اهللا حممد، املعني يف تفسري كالم األصوليني، القاهرة، دار السالم، ط  )210

 .ص 157م، 2007- هـ 1428

عبد املالك مرتاض، الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري والتأثر، بريوت، دار احلداثة،  )211
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  .يةم، مكتبة التوبة، الرياض، اململكة العربية السعود1998

، الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد صلى اهللا ]هـ260ت [علي بن ربن الطربي  )227

  . ص 239م، 1982، .ط. عادل نويهض، بريوت، مؤسسة نويهض الثقافية، د: عليه وسلم، حتقيق

، .ط. علي عبد الرازق جليب، علم اجتماع السكان، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د )228

  .ص 495م، 1987

  .م1999، 1علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة، عامل الكتب، ط  )229

. علي فؤاد أمحد، مشكالت اتمع الريفي يف العامل العريب، بريوت، دار النهضة العربية، د )230

  .ص 109، .ت. ، د.ط

 . ص 223م، 2009، .ط. علي حممد الصاليب، اإلميان باهللا، سطيف، دار ادد، د )231

اجتاهات الرحالني اجلزائريني يف الرحلة العربية احلديثة، ديوان املطبوعات ، بن قينة عمر )232

   م1995اجلامعية، اجلزائر 

احتاد الكتاب ، دمشق، منشورات يف الفكر والثقافة واألدب أعالم وأعمال، عمر بن قينة )233

  م2000، العرب

  م1995دار األمة،  جلزائر،عمر بن قينة، الشكل والصورة يف الرحلة اجلزائرية احلديثة، ا )234

 عمر بن قينة، صوت اجلزائر يف الفكر العريب احلديث، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، )235

  م1993

عمر سليمان األشقر، أمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة، األردن، دار  )236

 . ص 302م، 2003- هـ1424، 6النفائس، ط 

واحة اإلميان عند ابن القيم، رقم : باملالئكة األطهار، سلسلةعمر سليمان األشقر، اإلميان  )237

 . ص 224م، 2007- هـ1427، 1. ، األردن، دار النفائس، ط2

، 7العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، اجلنة والنار، سلسلة )238

  .ص 271م، 2005- هـ1426، .ط. األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د

العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، الرسل والرساالت، سلسلة )239

 .ص 271م، 2005-هـ1426، .ط. ، األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د4

، 1العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، العقيدة يف اهللا، سلسلة )240

 . ص 327م، 2005- هـ1426، .ط. لقاهرة، دار السالم، داألردن، دار النفائس، وا
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، 8العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، القضاء والقدر، سلسلة )241

  .ص 118م، 2008- هـ1429، .ط. األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د

، 5لكتاب والسنة، رقم العقيدة يف ضوء ا: عمر سليمان األشقر، القيامة الصغرى، سلسلة )242

 . ص 310م، 2005- هـ1426، .ط. األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د

، 6العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : عمر سليمان األشقر، القيامة الكربى، سلسلة )243

 .ص 283م، 2005- هـ1426، .ط. األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د

، 1شقر، شرح ابن القيم ألمساء اهللا احلسىن، األردن، دار النفائس، ط عمر سليمان األ )244

 . ص 264م، 2008-هـ1428

العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، : عمر سليمان األشقر، عامل اجلن والشياطني، سلسلة )245

  .ص 223م، 2005- هـ1426، .ط. ، األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د3رقم 

العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة، رقم : شقر، عامل املالئكة األبرار، سلسلةعمر سليمان األ )246

 . ص 111م، 2008-هـ1429، .ط. ، األردن، دار النفائس، والقاهرة، دار السالم، د2

كيفية ختريج املسائل الفقهية والعقدية من : عمرو عبد املنعم سليم، الدربة على امللكة )247

 319م، 2001 -هـ 1422، 1م، اجلزائر، دار الفجر، ط الكتاب والسنة ومصنفات أهل العل

  . ص

عواطف عبد الرمحن، صورة املرأة يف الصحف واالت املصرية، القاهرة، سلسلة  )248

دراسات عن املرأة يف التنمية، إصدار األمم املتحدة،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 

  .ت.د

، الرياض، امة للنشر 1لصحافة األمريكية، ط غازي زين عوض اهللا، صورة العريب يف ا )249

  .م1985والتوزيع، 

حممد : أمحد فتحي زغلول باشا، تقدمي: غوستاف لوبون، روح االجتماع، ترمجة )250

  .ص 241م، 1988، .ط. السويدي، اجلزائر، موفم، د

ف عبد الرحيم، اإلعالم بأصول األعالم الواردة يف قصص األنبياء عليهم السالم، دمشق،  )251

  .ص 208م، 1992- هـ1413، 1ر القلم، ط دا

فؤاد عبد املنعم أمحد، ابن تيمية والوالية السياسية الكربى يف اإلسالم، الرياض، دار  )252

  . ص 315هـ، 1417، 1الوطن، ط 
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، 2فاخر عاقل، أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية، بريوت، دار العلم للماليني، ط  )253

 . م1982

شعيب : ، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق]ـه606ت [فخر الدين الرازي  )254

 .م، جزآن2008- هـ1429، 1األرناؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 

عادل أمحد موجود وعلي حممد : فخر الدين الرازي، املعامل يف علم أصول الفقه، حتقيق )255

    .ص 152م، 2004-هـ1425، 2معوض، القاهرة، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط 

، 1مدارسهم ومناهجهم، بريوت، دار النفائس، ط : فضل حسن عباس، املفسرون )256

  .ص 799م، 2007-هـ1427

  م1992 ،2 ط الفضيل الورتالين، اجلزائر الثائرة، اجلزائر، دار اهلدى، )257

فضيل دليو وآخرون، أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية، قسنطينة، منشورات جامعة  )258

 م 1999، .ط. قسنطينة، د

، .ط. فضيل دليو وآخرون، دراسات يف املنهجية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، د )259

 . م2000

فضيل دليو، أسس البحث وتقنياته يف العلوم االجتماعية، اجلزائر، ديوان املطبوعات  )260

 .ت. ، د.ط. اجلامعية، د

انية، عمان، فوزي غرايبة وآخرون، أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنس )261

  م1981، 2اجلامعة األردنية، ط 

فوزية العطية، املرأة والتغري االجتماعي يف الوطن العريب، بغداد، املنظمة العربية للتربية  )262

 .ص 130م، 1983- هـ1403والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 

  م04/1990ل للنشر، فياض علي، التجربة العسكرية الفيتنامية، نيقوسيا، مؤسسة عيا )263

حتليالت اقتصادية مع نظرة انتقادية : قباري حممد إمساعيل، أصول علم االجتماع السياسي )264

  .227-197م، ص 1985، .ط. للماركسية، اإلسكندرية، دار املعرفة، د

. ، د.ط. قباري حممد إمساعيل، علم االجتماع اإلداري، اإلسكندرية، منشأة املعارف، د )265

  .ص 588، .ت

حممد إمساعيل، علم االجتماع الثقايف ومشكالت الشخصية يف البناء االجتماعي، قباري  )266

 .ت. ، د.ط. اإلسكندرية، منشأة املعارف، د
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قباري حممد إمساعيل، علم االجتماع السياسي وقضايا التخلف والتنمية والتحديث،  )267

  .ت. ، د.ط. اإلسكندرية، منشأة املعارف، د

لفصول يف اختصار احملصول يف األصول، بريوت، ، شرح تنقيح ا]هـ684ت [القرايف  )268

 . ص 368م، 2004-هـ1424، .ط. دار الفكر، د

حممد عبد القادر عطا، بريوت، دار : القرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق )269

 .ج 4م، 2000- هـ1421، 1الكتب العلمية، ط 

رك البغدادي، الكويت، أمحد مبا. د: قمر الدين خان، ابن تيمية وفكره السياسي، ترمجة )270

  .ص 246م، 1985-هـ1405، 1مكتبة الفالح، ط 

 .م1989، 10كرم شليب، معجم املفاهيم اإلعالمية، القاهرة، دار الشروق، ط  )271

مصطفى حممود األزهري، الرياض، : ، الوجيز يف أصول، حتقيق]هـ906ت [الكرماسيت  )272

 . ص 120م، 2008- هـ1429، 1دار ابن القيم، والقاهرة، دار ابن عفان، ط 

. غريب حممد سيد أمحد ود. د: كولسون وريدل، مقدمة نقدية يف علم االجتماع، ترمجة )273

  .95- 91م، ص 1987، .ط. عبد الباسط حممد عبد املعطي، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د

عباس العمر، بريوت، دار : كينيث بولدينغ، العلوم االجتماعية وأثرها يف اتمع، ترمجة )274

  .ص 85، .ت. ، د.ط. اآلفاق اجلديدة، د

علي منر ذياب، بريوت، دار احلداثة، : ل م، دروبيشييفا، السوسيولوجيا والتاريخ، ترمجة )275

  .114م، ص 1981، 1ط 

الس األعلى  ،ترمجة وجيه مسعان عبد املسيح، التلفزيون يف احلياة اليومية، لورنزو فيلبس )276

  .م2000، القاهرة ،للثقافة

م، التنصري خطة لغزو العامل االسالمي، ترمجة كاملة 1979ورادو التنصريي مؤمتر كول )277

  .م1979ألعمال املؤمتر، دار مارك، 

عبد ايد تركي، : ، كتاب يف أصول الفقه، حتقيق]هـ 6ت أوائل ق [املاتريدي  )278

  .ص 270م، 1995، 1بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 

  .م، دار الفكر العريب1982، 1جهة، طماجي احللواين، مدخل إىل اإلذاعات املو )279

مارغريت جاالجر، الصورة التقليدية للمرأة يف أجهزة اإلعالم، بريوت، دار العصر،  )280

  .م1979
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مركز وت، بير، لفرنسيةاسية رلمدالكتب افي م إلسالاوب لعررة اصو، لين نصررما )281

  .م1995، لعربيةة الوحدت اسادرا

عمار الطاليب، . د: ان األصول، حتقيق، إيضاح احملصول من بره]هـ536ت [املازري  )282

 .ص 634م، 2001، 1بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 

دار الفكر،  ، الطالب، ترمجة املؤلف، بريوت،2: مالك بن نيب، مذكرات شاهد القرن، ج )283

 .م1970، 1 ط

مروان القنوايت، بريوت، دار الفكر، رمجة مالك بن نيب، مذكرات شاهد على القرن، ت )284

  م1969

عبد الصبور : شبكة العالقات االجتماعية، ترمجة: 1ك بن نيب، ميالد جمتمع؛ ج مال )285

 .ص 107م، 1989-هـ1406، .ط. شاهني، بريوت، دار الفكر، د

مبارك بن حممد امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، اجلزائر، املؤسسة الوطنية  )286

  .ت. للكتاب، د

  .ت.د، باريس، منظمة اليونسكو، دجمموعة من الباحثني، تقرير شون ماكرباي )287

جمموعة من الباحثني، جامعة الدول العربية؛ الواقع والطموح، بريوت، مركز دراسات  )288

  م1992، 2الوحدة العربية، ط 

حممد األمني الشنقيطي، آداب البحث واملناظرة، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، وجدة، مكتبة  )289

 . ، قسمان.ت. ، د.ط. العلم، د

 الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لإلمام ابن قدامة احلنبلي، حممد األمني )290

  .ص 671م، 1999-هـ1419، 1أيب فص سامي العريب، القاهرة، دار اليقني، ط : حتقيق

  م2007حممد األمني بلغيث، اجلزائر يف باندونغ، اجلزائر، دار كتاب الغد،  )291

اخلالف يف املذهب املالكي وعالقتها ببعض  حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، مراعاة )292

م، 2002-هـ1423، 1أصول املذهب وقواعده، ديب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ط 

 . ص 464

حممد البشري اإلبراهيمي، آثار حممد البشري اإلبراهيمي، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر  )293

  م1981والتوزيع، 

دار اجلزائر، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،  حممد البشري اإلبراهيمي، سجل مؤمتر )294

  م1982الكتاب اجلزائر، 
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 ،2:الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط حممد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، اجلزائر، )295

  م، 1971

، 102 صم، 1995دار األمة،  حممد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، اجلزائر، )296

230.  

، .ط. لقواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة، دمشق، دار الفكر، دحممد الزحيلي، ا )297

 . م، جزآن2006

حممد السيد اجلليند، اإلمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل، صيدا، منشورات املكتبة  )298

 .ص 454م، 1973-هـ1393، .ط. العصرية، د

 ،1962- 1900اجلزائريني  حممد الصاحل اجلابري، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين )299

  .م1983 ،1ط ،الدار العربية للكتاباجلزائر، 

. حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، د )300

  .ص 210م، 1978، .ط

م، دار اهلدى، 1999حممد الطاهر عزوي، الغزو الثقايف والفكري للعامل اإلسالمي،  )301

  .اجلزائر- ميلة

، منشورات دحلب، )م1904/م1830(د الطاهر وعلي، التعليم التبشريي يف اجلزائر حمم )302

  .اجلزائر

، مفتاح الوصول إىل علم األصول يف شرح ]هـ 1113ت [حممد الطيب الفاسي  )303

إدريس الفاسي الفهري، ديب، دار البحوث . د: خالصة األصول للشيخ عبد القادر الفاسي، حتقيق

 . ص 380م، 2004- هـ 1425 ،1للدراسات اإلسالمية، ط 

  .م1967حممد العيد آل خليفة، ديوان، قسنطينة، مطبعة البعث،  )304

  .هـ1389، 2ط، الدار السعودية للنشر جدة،، أحقاد وأطماع الستعمارا ،حممد الغزايل )305

- هـ1400، 5حممد املبارك، اتمع اإلسالمي املعاصر، بريوت، دار الفكر، ط  )306

  .ص 127م، 1980

عبد الرمحن بن معمر : ن بونة، درر األصول يف ألصول فقه املالكية، خدمهحممد املختار ب )307

م، 2004- هـ1424، 1السنوسي، بريوت، دار ابن حزم، اجلزائر، دار التراث ناشرون، ط 

 . ص100

  م1980، 2 ط، .ت.ن.و.شاجلزائر، حممد امليلي، ابن باديس وعروبة اجلزائر،  )308
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  .م1987، .ك.و.لعاملية األوىل، اجلزائر، محممد جباوي، دور اجلزائريني يف احلرب ا )309

، مزالق األصوليني وبيان القدر احملتاج إليه من ]هـ1182ت [حممد بن األمري الصنعاين  )310

، 1حممد صباح املنصور، الكويت، مكتبة أهل األثر، ودار غراس، ط : علم األصول، حتقيق

  . ص 122م، 2004-هـ1425

ل الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام ، أصو]هـ 366ت [حممد بن حارث اخلشين  )311

عثمان بطيخ والشيخ حممد ادوب، تونس، الدار العربية . حممد أبو األجفان ود. د: مالك، حتقيق

  .ص491م، 1985، .ط. لكتاب، واجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د

لحام، صاحل عثمان ال: حممد بن صاحل العثيمني، شرح كتاب السياسة الشرعية، اعتىن به )312

  .ص 486م، 2004- هـ1425، 1بريوت، دار ابن حزم، ط 

حممد بن صاحل العثيمني، شرح منظومة القواعد واألصول، القاهرة، املكتبة اإلسالمية، ط  )313

 . ص 240م، 2005- هـ 1426، 1

املؤسسة الوطنية اجلزائر، حممد حريب، الثورة اجلزائرية سنوات املخاض، ترمجة جنيب عياد،  )314

  م1994، 1ط، رغايةبية للفنون املطبع

. حممد حسني الذهيب، حبوث يف علوم التفسري والفقه والدعوة، القاهرة، دار احلديث، د )315

  .ص 567م، 2005- هـ1426، .ط

  .ج 2حممد خري الدين، مذكرات، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د ت،  )316

حسن مشهور : ، السياسة يف القرآن، علق عليه]هـ1370ت [حممد راغب الطباخ  )317

-هـ1427، 1السياسة اليت يريدها السلفيون، للمعلق، الكويت، دار غراس، ط : سلمان، ملحق

  . ص 167م، 2006

حممد رواس قلعه جي، طرق البحث يف الدراسات اإلسالمية، بريوت، دار النفائس، ط  )318

 . م1999=هـ1420، 1

امع حممد صبحي بن حسن حالق، رجال تفسري الطربي جرحا وتعديال من حتقيق ج )319

، 1البيان عن تأويل آي القرآن ألمحد شاكر وحممود شاكر، بريوت، دار ابن حزم، ط 

  .ص 608م، 1999-هـ1420

، اجلامع ألحكام وأصول الفقه ]هـ 1307ت [حممد صديق حسن خان القنوجي  )320

أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، القاهرة، دار : املسمى حصول املأمول من علم األصول، حتقيق

 . ص 431م، 2004، .ط. الفضيلة، د
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حممد صالح بن فتيين كنتوش العدين، أخطاء األصوليني يف العقيدة، صنعاء، دار اآلثار، ط  )321

  . ص 240م، 2006-هـ1427، 1

. حممد عاطف غيث، التغري االجتماعي والتخطيط، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د )322

  .ص 192م، 1987، .ط

جتماع التطبيقي، اإلسكندرية، دار املعرفة حممد عاطف غيث، دراسات يف علم اال )323

 . ص 236م، 1987، .ط. اجلامعية، د

. حممد عاطف غيث، دراسات يف علم االجتماع القروي، بريوت، دار النهضة العربية، د )324

  .ص 385، .ت. ، د.ط

مدخل نظري، بريوت، دار النهضة العربية، : حممد عاطف غيث، علم االجتماع احلضري )325

  .ص 171، .ت. ، د.ط. د

م، 1989، .ط. حممد عاطف غيث، علم االجتماع، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، د )326

 .ص 360

حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع،  )327

  .م1983

ة حممد عبد الغين الباجقين، املدخل إىل أصول الفقه املالكي، بريوت، دار لبنان للطباع )328

 .  ص 151م، 1981 - هـ 1401، 2والنشر، ط 

حممد عبيد اهللا األسعدي، املوجز يف أصول الفقه مع معجم أصول الفقه، القاهرة، دار  )329

 . ص 351م، 1998- هـ 1418، 2السالم، ط 

- هـ1399، 3حممد عزة دروزة، القرآن واملبشرون، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط  )330

  .ص 463م، 1979

الفتح املأمول يف شرح مبادئ األصول إمالء اإلمام عبد احلميد بن حممد علي فركوس،  )331

  . ص 239م، 2006- هـ 1427، 1باديس، القاهرة، دار اإلمام أمحد، ط 

، دار 1، ط)بروتوكوالت قساوسة التنصري(حممد عمارة، الغارة اجلديدة على اإلسالم  )332

  .الرشاد، القاهرة

  .ص 767م، 1974، .ط. ، دحممد فاروق النبهان، نظام احلكم يف اإلسالم )333

حممد قنانش، املواقف السياسية بني اإلصالح والوطنية يف فجر النهضة احلديثة، سلسلة  )334

  .املكتبة الشعبية، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ت
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، .ط. حممد مصطفى شليب، الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعية، بريوت، الدار اجلامعية، د )335

  .ص 253 م،1982

املؤسسة الوطنية اجلزائر، ، م1939- 1847الصحف العربية اجلزائرية  حممد ناصر، )336

  .م1980، 1ط ،للكتاب

حممد جنيب أبو طالب، الصراع االجتماعي يف الدولة العباسية، تونس، دار العارف  )337

  .13م، ص 1990، .ط. للطباعة، د

شرح الشيخ : السعودحممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، نثر الورود على مراقي  )338

م، 2002-هـ1423، 3حممد األمني الشنقيطي، بريوت، دار ابن حزم، وجدة، دار املنارة، ط 

  .ص 721

، إيصال السالك إىل أصول مذهب ]هـ 1330ت [حممد حيىي بن حممد املختار الواليت  )339

، 1اإلمام مالك، بريوت، دار ابن حزم والدار األندلسية للدراسات والبحوث العلمية، ط 

  . ص 247م، 2006-هـ1427

تقريرا ألحباث السيد حممد باقر الصدر، بريوت، دار : حممود اهلامشي، تعارض األدلة )340

  .ص 427م، 1980، 2الكتاب اللبناين، ط 

، .ط. حممود زيدان، مناهج البحث الفلسفي، بريوت، جامعى بريوت العربية، د )341

 . م1974

اإلثىن عشرية لشاه عبد العزيز غالم  ، خمتصر التحفة]هـ1301[حممود شكري اآللوسي  )342

حكيم الدهلوي ونقله من الفارسية إىل العربية غالم حممد بن حميي الدين األسلمي عام 

  . ص 336م، 1979- هـ1399، .ط. ، استانبول، مكتبة وقف إيشيق، د]هـ1227[

م، مكتبة 1984، 2حمى الدين عبد احلكيم، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية، ط )343

  .خلاجني القاهرة، دار الرفاعي الرياضا

مسعودة كسال، مشكلة الطالق يف اتمع اجلزائري؛ دراسة ميدانية حول عينة من  )344

  م1986املطلقات يف الوسط احلضري اجلزائري، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 

اجلزائر،  حنفي بن عيسى،: مصطفى االشرف، اجلزائر؛ األمة واتمع، ترمجه من الفرنسية )345

  .م1983املؤسسة الوطنية للكتاب، 
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عرض جلهود (مصطفى اخلالدي وعمر فروخ، التبشري واالستعمار يف البالد العربية  )346

م، منشورات املكتبة العصرية، 1986، )املبشرين اليت ترمي إىل إخضاع الشرق لالستعمار الغريب

  .بريوت-صيدا

يف البالد العربية، بريوت، املكتبة مصطفى اخلالدي وعمر فروخ، التبشري واالستعمار  )347

  .م1973العربية، 

م، دار النشر والتوزيع 2003، 1مصطفى الشقريي، ماذا تريد الصليبية احلديثة، ط )348

  .القاهرة-اإلسالمية، مصر

مصطفى الشكعة، األسس اإلسالمية يف فكر ابن خلدون ونظرياته، القاهرة، الدار املصرية  )349

 .ص 221 م،1988- هـ1408، 2اللبنانية، ط 

  م1984مصطفى طالس، الثورة اجلزائرية، دمشق، دار طالس،  )350

معن خليل عمر، مناهج البحث يف علم االجتماع، األردن، عمان، دار الشروق للنشر  )351

  .303م، ص 2004، 2، اإلصدار 1والتوزيع، ط 

ات، املبادئ العامة وخطة العمل واإلجناز: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، إسالمية املعرفة )352

  .ص 227م، 1986- هـ1406، .ط. واشنطن، منشورات املعهد نفسه، د

تارخيا ومنهجا، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط : مناع القطان، التشريع والفقه يف اإلسالم )353

  .ص 367م، 1985- هـ 1405، 4

مناع القطان، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط  )354

  .ص 63م، 1982- هـ 1402، 1

: تدريبات عملية، ترمجة: موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية )355

 . م2004بوزيد صحراوي وآخرون، اجلزائر، دار القصبة للنشر، 

موسى موسى، مراجعة الدراسات املنشورة حول صورة العرب يف الصحافة األمريكية،  )356

  .م1991بية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العر

ميخائيل سليمان، صورة العرب يف جريدة النيويورك تاميز، ترمجة عطا عبد الوهاب،  )357

  .م1987، 1بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

ميخائيل سليمان، صورة العرب يف وسائل اإلعالم األمريكية، ترمجة عطا عبد الوهاب،  )358

  .م1999، 1بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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، القاهرة، معهد ةناديا سامل، صورة العرب واإلسرائيليني يف الواليات املتحدة األمريكي )359

  .م1978البحوث والدراسات العربية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 

ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة، كتب الفقه احلنبلي وأصوله املخطوطة مبكتبات  )360

-هـ1427، 1العامة، الرياض ودمشق، دار أطلس اخلضراء، ط اململكة العربية السعودية 

  .ص 834م، 2006

ناهد رمزي، أبعاد سلوك املرأة كما تقدمها قصص الصحافة النسائية، جملة الفكر العريب،  )361

  .64ع 

  .م1980، 4جنيب العقيقي، املستشرقون، القاهرة، دار املعارف، ط  )362

: فسيح ملا لفقه عبد املسيح، حتقيق، اجلواب ال]هـ1317ت [نعمان بن حممد اآللوسي  )363

  .م، جزآن1992- هـ1412، 1أمحد حجازي السقا، بريوت، دار اجليل، ط . د

نوال حممد عمر، مناهج البحث االجتماعية واإلعالمية، القاهرة، مكتبة االجنلو األمريكية،  )364

  .م1986

ن القرن من القرن التاسع عشر إىل النصف األول م: هواري توايت، التأريخ اجلزائري )365

عمار بلحسن، أنتلجنسيا أم مثقفون . العشرين من اخلرب إىل التأريخ، ضمن كتاب مجاعي بإشراف د

  .م1986، 1يف اجلزائر، بريوت، دار احلداثة، ط 

هيثم األيويب وآخرون، املوسوعة العسكرية، بريوت، املوسوعة العربية للدراسات والنشر،  )366

  م1977

 .م1998املتحدة األمريكية يف الوعي الشعيب املصري،  وسام عبد ايد، صورة الواليات )367

 طم، 1948- 1912حيي بوعزيز، االجتاه اليميين يف احلركة الوطنية من خالل نصوصه  )368

  م1991 ،ديوان املطبوعات اجلامعيةاجلزائر،  ،1

 ،دار البعث ،حيي بوعزيز، ثوراث اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، قسنطينة )369

  م1980 ،1ط

م؛ دور عائليت املقراين واحلداد، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر 1871ثورة  حيي بوعزيز، )370

  .والتوزيع، د ت

، 1املؤسسة الوطنية للكتاب، طاجلزائر، حيي بوعزيز، كفاح اجلزائر من خالل الوثائق،  )371

  م1986
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يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، بريوت،  )372

  .ص 318م، 2000- هـ1421، 1الرسالة، ط  مؤسسة

  

        ::::الرسائل العلميةالرسائل العلميةالرسائل العلميةالرسائل العلمية ----3- - - - 1

إبراهيم بن حسن، التفسري املأثور عن عمر بن اخلطاب، رسالة دكتوراه، تونس، الدار  )373

 . ص 880م، 1985، .ط. العربية للكتاب، واجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د

م ابن تيمية يف تقرير عقيدة إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا الربيكان، منهج شيخ اإلسال )374

التوحيد، رسالة دكتوراه يف العقيدة جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، دار ابن القيم، 

  . م، جزآن2004-هـ1425، 1والقاهرة، دار ابن عفان، ط 

سارة شايف : ، شرح الورقات إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق]هـ690ت [ابن الفركاح  )375

اجستري يف أصول الفقه من كلية الدراسات العليا جبامعة الكويت عام اهلاجري، رسالة م

  . ص 423، .ت. ، د.ط. هـ، الكويت، دار البشائر اإلسالمية، د1418

أحسن زقور، القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي  )376

ن القاسم، رسالة دكتوراه، بريوت، دار ابن برواية اإلمام سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن ب

  .م، جزآن2005- هـ1426، 1حزم، واجلزائر، دار التراث ناشرون، ط 

أمحد بن عبد اهللا بن حممد الضوحيي، علم أصول الفقه من التدوين إىل اية القرن الرابع  )377

مد بن سعود دراسة تارخيية استقرائية حتليلية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حم: عشر اهلجري

  .هـ، جزآن1427اإلسالمية، الرياض، عمادة البحث العلمي، 

أمحد حسن السمان، دراسة مقارنة بني صورة مصر يف املضمون الصحفي املطبوع وعلى  )378

 2000شبكة االنترنت لصحف الدايلي تلغراف وواشنطن بوست وجريوزاليم بوست خالل عامي 

  .م2002عة القاهرة، رسالة ماجستري،كلية اإلعالم، جام. م2001و

أمحد حممد نور يوسف، عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني، رسالة  )379

ماجستري، كلية الشريعة مبكة املكرمة، من جامعة امللك عبد العزيز، ديب، دار البحوث للدراسات 

 . ص 559م، 2002-هـ1423، 3اإلسالمية، ط 

ة اليومية لدول جملس التعاون اخلليجي خالل إسالم شفيق مراد، صورة مصر يف الصحاف )380

  .م2001، رسالة ماجستري، كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، 1991- 1989الفترة 
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دور اإلعالم يف تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب املصري املغيث، أشرف أمحد عبد  )381

  .م1993لقاهرة، عن العامل الثالث، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة ا

آمال كمال طه، صورة العراق يف التغطية الصحفية العربية والغربية يف التسعينات، رسالة  )382

  .م2001غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  هدكتورا

أمين منصور ندا، صورة الوطن العريب كما تعكسها املواد اإلخبارية يف القنوات الفضائية  )383

  .م2000الة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، نوفمرب العربية واألوربية، رس

، 1989- 1980 ةإيناس يوسف، صورة العامل الثالث يف الصحافة املصرية واألمريكي )384

 .م1994غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  هرسالة دكتورا

مركز دراسات  حلمي خضر ساري، صورة العرب يف الصحافة الربيطانية، بريوت، )385

  . م1988، 1الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، ط

محاد إبراهيم حامد، صورة الواليات املتحدة األمريكية يف الصحافة املصرية، رسالة  )386

  .م1986ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

ري من اجلامعة اإلسالمية يف رائد عبد اهللا منر بدير، املناط يف أصول الفقه، رسالة ماجست )387

 .ص 222م، 2006- هـ1427، 1غزة، القاهرة، دار ابن اجلوزي، ط 

م، 1974م، 1972(راجية أمحد قنديل، صورة إسرائيل يف الصحافة املصرية أعوام  )388

  .م1981غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  ه، رسالة دكتورا)م1978

أعوام : عريب اإلسرائيلي يف صحيفة جريوزاليم بوستراجية امحد قنديل، صورة الصراع ال )389

 .م1976، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 1966،1967،1968

زين العابدين العبد حممد نور، رأي األصوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان من حيث  )390

م، ديب، دار 1973- هـ1393والقانون  احلجية، رسالة دكتوراه من جامعة األزهر، كلية الشريعة

  .م، جزآن2004-هـ1425، 1البحوث للدراسات اإلسالمية، ط 

سالم أمحد عبده، التأثري املتبادل بني حجم التغطية الصحفية وتوجيهها وطبيعة النظام  )391

الصحفي والعالقات السياسية والقتصادية بني الدول العربية، ودراسة مقارنة لصحيفيت األهرام 

، رسالة دكتوراه، كلية اإلعالم جامعة 1990إىل  1981ية واجلمهورية العراقية يف الفترة من املصر

  .م1998القاهرة، 

سامي مسلم، صورة العرب يف صحافة أملانيا االحتادية، بريوت، مركز دراسات الوحدة  )392

  .م1985، فرباير 1، طهالعربية، سلسلة أطروحات الدكتورا
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العلمي ملفهوم فقه الواقع، رسالة دكتوراه يف أصول الفقه، سعيد بن حممد بيهي، التأصيل  )393

  .ص 432م، 2005-هـ1426، 2االسكندرية، الدار العاملية للنشر والتوزيع، ط 

سعيد عليوان، التنصري وموقفه من النهضة احلضارية املعاصرة يف اجلزائر، رسالة تقدم ا  )394

  .، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة)م2001/م2000(ل شهادة الدكتوراه لني

تفسري القرآن الكرمي، : ، اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية]هـ716ت [الطويف  )395

- م2005، 1حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط : حتقيق

  .ص 693هـ، 1426

اإلمارات العربية املتحدة كما تعكسها الربامج الثقافية احمللية عائشة سعد البومسيط، صورة  )396

  .م1999يف القنوات الفضائية الوطنية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا السديس، املسائل األصولية املتعلقة باألدلة الشرعية  )397

استقراء ودراسة مقارنة، رسالة ماجستري : ن قدامة يف الروضة الغزايل يف املستصفىاليت خالف فيها اب

من قسم ألصول الفقه كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، مكتبة الرشد 

 . ج 3م، 2005-هـ1426، 1ناشرون، ط

لة جامعية، بريوت، دار ابن عبد ايد مجعة اجلزائري، اختيارات ابن القيم األصولية، رسا )398

  . م، جزآن2005- هـ1426، 1حزم، واجلزائر، دار ابن باديس، ط

عبد الواحد اإلدريسي، القواعد الفقهية من خالل كتاب املغين البن قدامة، رسالة  )399

 . ص 518م، 2004-هـ 1425، 1دكتوراه، اخلرب، دار ابن القيم، والقاهرة، دار ابن عفان، ط 

دراسة تارخيية ومنهجية :  خضر شوشان، ختريج الفروع على األصولعثمان بن حممد األ )400

وتطبيقية، رسالة ماجستري تقدم ا صاحبها إىل قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، الرياض، 

  .م، جزآن1998 -هـ 1419، 1دار طيبة، ط 

فترة الربيطانية يف ال ةعزة علي عزت، صورة دول جملس التعاون اخلليجي يف الصحاف )401

  .م1998غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  ه، رسالة دكتورا1973-1981

أمحد اخلتم عبد اهللا، : ، العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق]هـ684ت [القرايف  )402

، 1أطروحة لنيل الدكتوراه يف أصول الفقه من جامعة أم القرى،القاهرة، دار الكتيب، ط 

 . م، جزآن1999-هـ1420
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حممد بن عبد العزيز بن أمحد اخلضريي، اإلمجاع يف التفسري، رسالة ماجستري من كلية  )403

-هـ1420، 1أصول الدين جبامعة اإلمام؟ حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، دار الوطن، ط 

 . ص 566م، 1999

حممد بن عبد الوهاب أبياط، أصول الفقه عند ابن الفرس، أطروحة دكتوراه دولة،  )404

 507م، 2006-هـ1427، 1دار ابن حزم، واجلزائر، الشركة اجلزائرية اللبنانية، ط  بريوت،

  .   ص

مسعود بن موسى فلوسي، مدرسة املتكلمني ومنهجها يف دراسة أصول الفقه، رسالة  )405

ماجستري يف أصول الفقه من املعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية يف جامعة باتنة باجلزائر، 

  . ص 448م، 2004- هـ 1425، 1مكتبة الرشد ناشرون، ط  الرياض،

رسالة ، استخدام املراهقني للقنوات الفضائية واالشباعات املتحققة، مصطفى محدي )406

  .م2002، جامعة املينيا ،كلية اآلداب، ماجستري

مصطفى سعيد اخلن، أثر اختالف يف القواعد الفقهية يف اختالف الفقهاء، رسالة دكتوراه  )407

 645م، 1982- هـ 1402، 3لفقه باجلامعة األزهرية، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط يف أصول ا

 . ص

ميخائيل سليمان، صورة العرب يف عقول األمريكيني، ترمجة عطا عبد الوهاب، بريوت،  )408

  .م1987، 1مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، ط

ملراسلي الصحف ووكاالت األنباء  وائل ماهر قنديل، صورة مصر يف اخلطاب الصحفي )409

غري منشورة، كلية  ه، رسالة دكتورا1996- 1990العربية العاملة يف مصر خالل الفترة من 

  .م2002اإلعالم، جامعة القاهرة، 

يوسف بن حسن بن عبد الرمحن الشراح، الغاية عند األصوليني وأثرها يف الفقه، رسالة  )410

هـ، 1426إلسالمية، الرياض، عمادة البحث العلمي، دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود ا

  .ص 731

  

        ::::مقاالتمقاالتمقاالتمقاالتالالالال ----4- - - - 1

: م، يف1919أبو القاسم سعد اهللا، عريضة األمري خالد إىل الرئيس األمريكي ويلسون  )411

  .20، ص 611م، ع 1981جملة للتاريخ، 
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 آالن كريستلو، املكي بن باديس وبعض نواحي احلركة الوطنية اجلزائرية، جملة الثقافة، )412

  .1981، اجلزائر ،61دد ع

، 53ألفريد بيل، حممد بن أيب شنب؛ فقيد العلم، ترمجة عائشة مخار، جملة الثقافة، ع  )413

  .م10/1979- 9=هـ11/1399- 10

أمين منصور ندا، الصور الذهنية اإلعالمية والقرارات السياسية، الة املصرية لبحوث  )414

  .م2001يونيه - ، الد الثاين، ابريل2الرأي العام، جملة كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، ع 

، 1بلقامسي، بوعالم، مميزات وخصائص ثورة أوالد سيدي الشيخ، جملة عصور، عدد  )415

  . 2002جامعة وهران، 

 1911بوعالم بلقامسي، البعد الوحدوي املغاريب يف إيديولوجية احلركة الوطنية اجلزائرية  )416

 .2002، 7، جملة املصادر، عدد1937 –

امسي، سياسة التجنيد اإلجباري للجزائريني يف جيش االحتالل الفرنسي بني بوعالم بلق )417

  . م2002، جملة حولية املؤرخ، 1945 – 1845

الروح القتالية لألولياء املعروفني بأوالد سيدي الشيخ يف : الدين والسالح بيتر فان سيفرز، )418

، ع 10س ، حوث التارخييةجملة الب، الصحراء اجلزائرية من القرن السادس عشر حىت التاسع عشر

  .70- 46ص م، 1987يوليو ، 2

ثائر دوري، مصري أوديب؛ أمريكا يف العراق تسري حنو اهلاوية بعيون مفتوحة، مقال يف  )419

  م28/07/2007، لندن، "العرب األسبوعي"صحيفة 

جون بول سارتر، نظام االحتالل الفرنسي يف اجلزائر، ترمجة سهيل إدريس، جملة اآلداب،  )420

  87م، ص 1956ريوت، جوان ، ب06ع 

: حبيب وداعة احلسناوي، دور الشعب اللييب مبنطقة طرابلس يف مساندة الثورة اجلزائرية )421

جملة البحوث ، من خالل وثائق أحد أعضاء جلنة دعم الثورة اجلزائرية بطرابلس 1954-1962

   .47- 11ص م، 1994يناير ، 1، ع 16س ، التارخيية

  .م1995، س 41، عدد "النهج"دب وفنون التعبري، جملة سلوى بكر، صورة املرأة يف األ )422

انعكاس مشاهدة القنوات الفضائية على االجتاهات االجتماعية السائدة ، سوزان القليين )423

  .م1997، جامعة املينيا ،جملة كلية اآلداب، لدى الشباب املصري

عية، جملس النشر السيد حافظ األسد، صورة اآلخر بني الثبات والتغري، جملة العلوم االجتما )424

   .م1996، ربيع 1، ع 24العلمي، جامعة الكويت، الد 
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صالح الدين قورة، الطالق والتطليق يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون الوضعي اجلزائري،  )425

الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، يصدرها معهد احلقوق والعلوم السياسية 

  .24م، ص 1974، سبتمرب 3، العدد 11هد العلوم االقتصادية، الد واإلدارية ومع

م، الة التارخيية املغربية، 1860- 1855عبد اجلليل التميمي، األمري عبد القادر بدمشق  )426

  .32- 5، ص 16-15تونس، ع 

، بريوت، 06عبد احلميد مهري، اجلانب اإلنشائي من الثورة اجلزائرية، جملة اآلداب، ع  )427

  .19م، ص  1957جوان 

حياته ونضاله، جملة كلية اآلداب، جامعة تلمسان، : عبد ايد بوجلة، مصايل احلاج )428

2001 .  

م، 1955، بريوت، مارس 03عثمان سعدي، مشكلة الثقافة يف اجلزائر، جملة اآلداب، ع  )429

  05ص 

  .م24/09/1934، تاريخ 64جملة الرسالة، السنة الثانية، الد الثاين، العدد  )430

داش، األمري خالد ونشاطه السياسي، جملة تاريخ وحضارة املغرب، كلية اآلداب، حمفوظ ق )431

  39-19م، ص 1968، جانفي 4اجلزائر، ع 

حممد عبد اهللا املطوع، صورة الوافدين من خالل صحافة اإلمارات، جملة العلوم  )432

  .م1997، خريف3، العدد 25االجتماعية، الد 

  .34م، ص 197، 34 جملة الثقافة، عدد ،اجلزائر حممد ناصر، عمر راسم املصلح الثائر، )433

دوافع استخدام املراهقني املصريني للقنوات الفضائية واالشباعات املتحققة ، حممود مزيد )434

  .م2002، القاهرة، 14العدد ، جملة دراسات الطفولة، هلم

، 18، 17حمي الدين صبحي، حوار مع الشاعر نزار قباين، جملة الفكر العريب، العددان  )435

 . م1980

مرعي مدكور، االجتاهات احلديثة يف حبوث الصورة الذهنية للعامل اإلسالمي عند الغربيني،  )436

  .م1998يوليو ، لتاسعد العد، اهرزألاجامعة ، إلعالميةث البحوامجلة 

س ، جملة البحوث التارخيية، "صدى كفاح عمر املختار يف اجلزائر" ناصر الدين سعيدوين، )437

  .47- 30ص م، 1988يوليو ، 2، ع 10

احلسني  :ليبيا كما وصفها رحالة جزائري معاصر البن غلبون" ناصر الدين سعيدوين، )438

  .132-15  صم، 1982يناير ، 1 ، ع4س ، جملة البحوث التارخيية، "الورثالين



  624  624  ثبت املصادر واملراجـع

جملة  حيي بوعزيز، مظاهر املقاومة وروادها يف الشرق اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي، )439

  89م، ص 1980 ،اجلزائر ،55الثقافة، عدد 

جملة البحوث ، حيىي بوعزيز، حروب املقاومة باجلزائر كما صورا الكتابات الفرنسية )440

  .286-271ص م، 1983يوليو ، 2، ع 5س ، التارخيية

حيىي بوعزيز، وثائق جديدة عن موقف األمري عبد القادر والدولة العثمانية من الثوار  )441

- 223، ص 1978ديسمرب -اجلزائر، نوفمرب ،39م، جملة األصالة، ع 1871املقرانيني عام 

233 .  

  

        ::::علميةعلميةعلميةعلميةالالالالمؤتمرات مؤتمرات مؤتمرات مؤتمرات الالالالمشاركات في مشاركات في مشاركات في مشاركات في الالالالمداخالت ومداخالت ومداخالت ومداخالت والالالال ----5- - - - 1

حنان أمحد سليم وحسام على سالمة، صورة الغرب كما يعكسها اإلعالم العريب؛ دراسة  )442

تطبيقية على قناة اجلزيرة، حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الثامن لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 .م2002

سبتمرب،  11إميان نعمان مجعة، صورة اإلسالم واملسلمني يف الصحافة الغربية بعد أحداث  )443

  .م2002دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي الثامن لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 11بعد أحداث  ةسها فاضل، صورة الدول العربية يف الصحف اليومية املصرية واألمريكي )444

ة حتليلية مقارنة، مقدمة للمؤمتر العلمي الثامن، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، سبتمرب، دراس

  .م2002

ماجدة أمحد عامر وآخرون، صورة العرب يف مقابل الغرب يف الصحافة احلزبية املصرية،  )445

  .م2002دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي الثامن لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

رابيشي وآخرون، صورة الدول اإلسالمية يف الصحف اليومية مريفت حممد كامل ط )446

سبتمرب، دراسة حتليلية مقارنة مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي الثامن  11األمريكية قبل وبعد أحداث 

  .م2002لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  

العربية،  يف النشرات اإلخبارية ةنائلة إبراهيم عمارة، صورة الواليات املتحدة األمريكي )447

  .م2000دراسة مقدمة للمؤمتر العام السادس يف كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

بعد أحداث  ةنوال عبد العزيز الصفيت، صورة العرب يف االت األسبوعية األمريكي )448

  .م2002سبتمرب، دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي الثامن لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 11
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        ::::الدورياتالدورياتالدورياتالدوريات ----6- - - - 1

جملة الشهاب، ج . م1935، أوت 11 م، 5 ج، جملة الشهاب: جملة الشهاب أعداد  )449

: ، ج"الشهاب"جملة . م1936، ماي 12م ، 2 ج، جملة الشهاب. م1936، مارس 11م ، 12

  . م1936، جويلية 12 :، م4

البصائر، . م6/12/1948يوم ، )59( ، ع2ة سلسلال ،البصائر: أعداد جملة البصائر )450

. م17/12/1954، يوم 297: ، ع2:البصائر، س. م10/12/1954، يوم 296: ع، 2:س

. م1947- 6: ، ع2: سلسلة ،البصائر. م25/3/1955، يوم 311: ، ع2:البصائر، س

. م1954، جانفي 252، ع 2:البصائر، س. م17/12/1953، 251: ، ع2:البصائر، س

 ،6: سنة ،250، ع 2سلسلة، البصائر. م1954، أكتوبر 245: ، ع2: البصائر، س

، 7: سنة ،267ع ، 2 سلسلة، البصائر. م12/1952=هـ4/1373

ربيع  5، يف 250: ، عدد6، سنة 2: البصائر، سلسلة. م25/6/1954=هـ24/10/1373

هـ 1373ربيع الثاين  26، يف 252:عدد، البصائر ).م1953ديسمرب  11(هـ 1373الثاين 

). م1954جانفي  8(هـ 1373مجادى األوىل  3، يف 253: عدد، البصائر ).م1954جانفي (

عدد ، البصائر). م1954جانفي  15(هـ 1373مجادى األوىل  10، يف 254عدد ، البصائر

، الصادر 257: عدد، البصائر). م1954جانفي  29(هـ 1373مجادى األوىل  23، يف 256

مجادى  2، الصادر يف 258: عدد، البصائر). م1954فيفري (هـ 1373مجادى الثانية  1يف 

مجادى الثانية  22، يف 260: عدد، البصائر). م1954فيفري  12(هـ 1373الثانية 

مجادى الثانية  29، الصادر يف 261: عدد، البصائر). م1954فيفري  26(هـ 1373

هـ 1373رجب  6، الصادر يف 262: عدد، البصائر).م1954مارس  5(هـ 1373

هـ 1373رجب  13، الصادر يف 263: عدد، البصائر). م1954مارس  12(هـ 1373(

 ).م1954أفريل (هـ 1373شعبان  6، الصادر يف 266: عدد، البصائر). م1954مارس (

: عدد، البصائر ).م1954أفريل  16(هـ 1373شعبان  13، الصادر يف 267: عدد، البصائر

، الصادر 271: ، عددالبصائر ).م1954أفريل 23(هـ 1373شعبان  20، الصادر يف 268

رمضان  26، الصادر يف 273: عدد، البصائر ).م1954ماي 15(هـ 1373رمضان  12يف

. م11/9/1952=هـ2/1/1373، 240ع ، البصائر ).م1954ماي  28(هـ 1373

   .م25/9/1953= هـ12/1/1373، 241ع ، البصائر

  ).م4/1954-3(من السلسلة اجلديدة، عدد  1: رقم) احلياة(جملة الكشافة اجلزائرية  )451
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    )رمجتيهمع ت(امللخص العريب   

  امللخص

  

)La Revue Africaine (ا سلطات االحتالل من خالل . حولية أكادميية ناطقة بالفرنسيةأصدر

يونيو (، واستمر صدورها إىل غاية )1856أكتوبر (صدر العدد األول منها يف ". اجلمعية التارخيية اجلزائرية"

ومل تتوقف عن الصدور سوى يف احلرب العاملية األوىل من . 104آخر جماد فيها هو الد رقم ). 1961

وكانت يف بدايتها متذبذبة الصدور، مث صارت نصف سنوية، مث فصلية، وصارت يف األخري ). 1917إىل 1914(

وقد علمت من خالل البحث باإلنترنت أا مطبوعة على شكل جملدات يف كل من فرنسا . على شكل حولية

  . بعة إيطاليا أفخر وأغلىوإيطاليا، لكن ط

، بل كانت تم مبوضوعات ختص الدول اإلفريقية اليت احتلتها وحدها مل تكن موضوعاا ختص اجلزائر

  .فرنسا، فضال عن دول العامل عموما، ولكن املوضوعات اليت ختص اجلزائر زادت عن نصف املادة املنشورة

اآلثار، مث التاريخ، مث اإلثنوغرافيا، مث الفلكلور مع : يميدانا ه) 20(مشلت ميادين الكتابة فيها أكثر من 

العادات والتقاليد واألساطري، مث الديانات واملعتقدات، مث القانون والتشريع، مث االقتصاد، مث علم االجتماع، مث 

ليم، مث الفنون اجلميلة الدميوغرافيا، مث الزراعة، مث علم األرصاد اجلوية، مث األدب واللغويات واللهجات، مث التربية والتع

والثقافة، مث اهلندسة املعمارية واهلندسية املدنية، مث التراجم، مث اجلغرافيا، مث الرحالت، مث الفلك، مث التقارير، مث 

  .ملخصات الكتب، مث املنوعات

وصا، إذ مل جماال بورا للبحث النقدي يف العلوم اإلنسانية عموما، والتارخيية خص" الة اإلفريقية"والزالت  

البحاثة أبو القاسم سعد اهللا مل يشر إليها إال  ، على سبيل املثال،يستفد منها الباحثون اجلزائريون حق االستفادة، فهذا

ذي الثمانية جملدات بينما بلغت إحالته على جريدة " تاريخ اجلزائر الثقايف"من موسوعة ) مقطعا35(يف مقاطع قليلة 

  .1مرة) 153(املبشر 

لف األقران يف أن اتمع اجلزائري مر عرب تارخيه الطويل مبراحل حامسة وواضحة، وكان له أثناء ولن خيت

  . املرحلة االحتاللية واقع مييزه

وكان حظ الة األفريقية من رسم صورته أوىف إذ امتد إصدارها عرب قرن وسبع سنوات، وال ميكن لعاقل أن 

  . ومؤلفيها أن ينظروا إىل هذا اتمع نظرة متطابقة مع نظرة أهله ينتظر من كتب ونشريات وكتاب تلك الة

وبعد إلقاء نظرة سابرة على ما خطت أقالم الة األفريقية سواء أكانت احتاللية أم جزائرية وعربية إسالمية، 

  لة األفريقية؛ يف فترة االحتالل الفرنسي للجزائر، ثار فينا فضول لدراسة صورة اتمع اجلزائري وتارخيه يف ا

                                                           
، الة اإلفريقية(، 9انظر فهارسه؛ ج ). 1998(، 1أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثفايف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 1

  .)املبشر
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  كيف قدمت هذه األقالم صورة اتمع اجلزائري؟

 .بشأن صورة اتمع اجلزائري" الة األفريقية"ذاك ما حفزنا إىل امتحان داللة حمتويات مضمون خطاب 

أبواب وفصول متناسقة من خالل لإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها كان علي أن أتنقل يف البحث 

وقسمت البحث إىل قسمني . بحث، ابتداء بالفصل املنهجيبعضها ببعض مترقيا صعدا مع تطورات ال احللقات ممسك

نظري وميداين، وجعلت القسم األول منهما مكونا من ثالثة فصول؛ اإلطار املنهجي واإلجرائي مدجما، مث الصورة 

  . الذهنية، وانتهاء بتاريخ اجلزائر يف املرحلة االحتاللية

ص بالصورة الذهنية كان يل حديث عن كيفية تشكلها، والفاعلني فيها، وحتوالا، وأهدافها يف الفصل اخلا

  . ونتائجها ونظرياا وميادينها، مبا يفتح الباب لصورة اتمع اجلزائري يف الة املذكورة

حا معه يف إىل هذه اجلهات، وانسيااالحتالل الفرنسي  منذ دخولويف الفصل التارخيي حتدثت عن اجلزائر 

واهلدف من ذلك هو االنسجام مع . هابعد تداعي اد العلمي فياجلزائر، خمتلف امتداداته يف اآلفاق يف حواضر 

  .املرحلة اليت صدرت فيها الة األفريقية مث توقفت بتوقفها

ا، والثاين هو أما القسم امليداين فقد عرفت فيه كميا وكيفيا مبجالني؛ أحدمها هو الة األفريقية حبد ذا

 .صورة اتمع اجلزائري فيها

طولة عند بعض شخصيات مكانت يل وقفات و. من خالل التعريف بالة عرفت بالقائمني عليها، وبكتااو

معامل حيام العلمية يف رحالم ومدارسهم ومؤلفام وتالمذم  تدرساالحتاللية الفرنسية، حيث املدرسة 

  .باملطلوب معه أن أكون قد وفيت م، مما أرجواوإشعاع

وأصحام يف مواضعها من البحث، وترمجت  باحثنيالالعلماء واملستشرقني وملشاهري نت وترمجت يف صلب امل

آلخرين منهم ومن غريهم باهلوامش تراجم خمتصرة أكتفي فيها يف الغالب بذكر مصدر أو مصدرين رغبة يف 

  .أن أدخل يف التفاصيلاالختصار، ورمبا أحلت على الترمجة دون 

اليت كان هلا أثر وضوعات بالتعريف بكثري من املالتحليل الكيفي ملضمون الة األفريقية وقمت من خالل 

 سائل النادرةعرفت به معلومات مفيدة، ورمبا عرفت ببعض امل موضوع، وأثبت عن كل زائريةساحة اجلالملحوظ يف 

 بعض املصادر وذلك ملا هلا من أمهية وما كان هلا من تأثري يف موضوعها اعتمادا على بعض النصوص املنقولة عنها يف

   .عند اآلخذين ا واملعتمدين عليها

الل ذلك الكثري من القضايا، وصححت العديد من األوهام اليت كنت أقف عليها، ونبهت خوناقشت يف 

املغمورين الذين ال تكاد جتد هلم اليوم صاروا من  علمائنا وباحثينا الذين كتبوا يف الة األفريقية لكنهمعلى عدد من 

 ،وبقيت يف امليدان العملي اختيارام وآراؤهم ،ضاعت يف جماهل التاريخ شخصيام وآثارهموذكرا يف كتب التراجم 

  . شىتن يدايف مي

ر حمور، وجعلته يف اثين عش).حتليل صورة اتمع اجلزائري يف الة األفريقية(خصصت الفصل اخلامس لـ

  .مهدت هلا بتمهيد جامع وخالصة شاملة
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حللت فيه؛ سكان اجلزائر يف الة ). احلياة البشرية يف السكان وأعراقهم وقبائلهن ولغام(احملور األول 

وقدمت منوذج قانون عريف . األفريقية، وأعراق اتمع اجلزائري، وقبائله، ولغاته، واحلياة األسرية واتمع النسوي

. وجئت بنموذج من املأثورات الشفوية يف عادات الزواج. ايل يف الزواج، وعادات الزواج يف اتمع اجلزائريلأله

ومنها ملت إىل الوفاة وبعض طرق . وعرجت على حتليل الزواج املختلط بني األوربيني واجلزائريني يف اتمع اجلزائري

 .م والطفلاحلزن، واتمع النسوي، واحلمل والوالدة وصحة األ

حللت فيه موضوعات األطفال والتعليم يف اتمع ). احلياة التعليمية والعلمية يف اتمع اجلزائري(احملور الثاين 

اجلزائري، واملنهج التعليمي واألسس التربوية، واحلياة الطالبية، والعلماء واملثقفني اجلزائريني، واملترمجني يف اتمع 

تراث العلمي الديين اجلزائري، واإلنتاج العلمي اجلزائري من خالل املخطوطات، واالنشغال اجلزائري، والشعراء، وال

 .الفرنسي باجلوانب العلمية يف اتمع اجلزائري

حللت فيه موضوعات اإلسالم واملسلمون يف اتمع ). احلياة الدينية يف اتمع اجلزائري(احملور الثالث 

  .اليهود فيه، واملستشرقون ككيان دخيل على اتمع اجلزائري اجلزائري، والنصارى فيه، وصفوة

حللت فيه موضوعات سكان املدن والقرى اجلزائريون يف ). احلياة احلضرية واملدن اجلزائرية(احملور الرابع 

شاريع احلضرية، الة، واحلياة االجتماعية املدينية، والسلطة احمللية، ونظام امللكية احلضرية، والسياسة العقارية، وامل

احلياة ، واحلياة الريفية، ووالتوسع الفضائي احلضري، ودور الوقف يف اإلدارة احلضرية، وقسنطينة كحالة حضرية

  .الصحراوية

نظرة عامة النشاطات االقتصادية حللت فيه ب). احلياة االقتصادية واملهنية يف اتمع اجلزائري(احملور اخلامس 

  .اعية واملهنية لألندجيينةالشؤون االجتم، وواملهنية

، الصناعات التقليدية، والتجارةحللت فيه موضوعات ). احلياة االقتصادية واالجتماعية(احملور السادس 

صفوة أرباب املال وشرفاء ، ونزاعات العمل، واأليديولوجيات االقتصادية، وااعات، واألسواق والطوائف احلرفيةو

  .ملكية األرض

املعتقدات ، واإليدوس االجتماعيحللت فيه موضوعات ). ياة الثقافية يف اتمع اجلزائرياحل(احملور السابع 

، التراث الشفوي، والعادات والتقاليد، واملمارسات السحرية، وممارسات األهايل اخلرافية يف العالج، والشعبية

  .املستشرقون الواردون يف الة، ولةاألدباء املستوطنون واألوربيون الواردون يف عناوين ا، واآلداب املكتوبةو

الشعوب واتمعات اجلزائرية حللت فيه موضوعات ). احلياة السياسية يف اتمع اجلزائري(احملور الثامن 

احلكم العرب اإلسالمي للمجتمع ، واحلكم الروماين واتمع اجلزائري، واحلكم األمازيغي واتمع اجلزائري، والبدئية

، حكم اتمع اجلزائري عرفيا، دون حاكم، من خالل اجلماعة، وحلكم العثماين واتمع اجلزائريا، واجلزائري

العالقات السياسية اخلارجية ، وحكم املقاومة اجلزائرية للمجتمع، وحكم االحتالل الفرنسي يف اتمع اجلزائريو

  .اجلزائرية عرب العصور
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بنظرة عامة،  القانون االحتاليلحللت فيه موضوعات ). ع اجلزائرياحلياة القانونية يف اتم(احملور التاسع 

  .صفوة القانونيني االحتاللينيو

  ).احلياة اإلدارية يف اتمع اجلزائري وصفوة اإلداريني(احملور العاشر 

 الصورة الذهنيةحللت فيه موضوعات ). احلياة العسكرية واحلربية يف اتمع اجلزائري(احملور احلادي عشر 

، انتفاضة ابن األحرش، واألمري عبد القادر، ويوغرطة واحلرب اليوغرطية، وعن الشخصيات العامة العسكرية

فن الرسم ، وصفوة العسكريني، وقصيدة عسكرية جزائرية مع االحتالل، والعائالت اجلزائرية املتعاونة مع االحتاللو

  .املقاتل

، صفوة علماء االجتماعحللت فيه موضوعات ). تمع اجلزائرياحلياة الفكرية يف ا(احملور الثاين عشر األخري 

صفوة ، وصفوة املهندسني، وصفوة اآلثاريني، وصفوة اجلغرافيني، وفوة املؤرخني، وصصفوة األنثروبولوجينيو

ية أجناس اإلنتلجنتسيا الكاتبة يف الة األفريق، وصفوة األطباء البيطريني وآخرون، وصفوة املثقفني، والعلميني

  .املثقفون اجلزائريون الكاتبون يف الة ومسامهام، وومسامهام

، مث ثبت املصادر واملراجع، مع اخلامتة، والتوصيات، ونتائج الدراسة، والصة الفصلأردفت كل ذلك خب

  .املالحق
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Résumé 
  

 

La (Revue Africaine) est une revue académique française annuelle. Publiée par les autorités 
de l'occupation par l’intermédiaire de «La Société historique Algérienne». Son premier numéro a 
été publié en (Octobre 1856), et elle a continué son processus jusqu'à la publication du dernier 
numéro, qui est le (104) en (Juin 1961). Sa publication n'a pas été interrompue, sauf pendent la 
Première Guerre mondiale (1914 à 1917). Dans ses premières années, elle a été publiée 
irrégulièrement, puis sa publication est devenue semi-annuelle, puis trimestrielle, et puis elle a été 
assemblée sous la forme d'une revue annuelle. La recherche par internet m’a donné à savoir qu'elle 
a été réédité avec reliure, en France et en Italie, mais l'édition italienne est la plus exclusive et la 
plus chère. 

Ses sujets ne furent pas spécifiques à l'Algérie seule, mais elle s'est intéressé également à 
des sujets concernant les pays africains occupés par la France, ainsi que par tous les pays du monde 
en général, mais ses sujets concernant l'Algérie ont atteint la moitié de la matière publiée. 

Les sujets traités ont dépassé (20) domaines scientifiques tels que: l’archéologie, l’histoire, 
l’ethnographie, le folklore, les traditions, les coutumes, les mythes, les religions, les croyances, le 
droit, la législation, l'économie, la sociologie, la démographie, l'agriculture, la météorologie, la 
littérature, la linguistique, les dialectes, l'éducation, les beaux-arts, la culture, l’architecture, le génie 
civil, la traduction, la géographie, les voyages, l'astronomie, les rapports, les résumés de livres, et le 
divertissement. 

La «Revue Africaine" reste un champ indécouvert, et une zone vierge pour les recherches 
critiques en sciences humaines en général, et en histoire en particulier. Les chercheurs algériens 
n'en ont pas bénéficié suffisamment. A titre d’exemple, Abu al-Qasim Saad Allah n'en a pas fait 
référence, mais uniquement en quelques extraits (35 passage) dans son encyclopédie «Histoire 
Culturelle de l'Algérie" en huit volumes, tandis que les références au journal (Al-Mubashir) a atteint 
(153) fois.  

Il n’y aura de différend entre les pairs que la société algérienne a passé par des étapes 
critiques et claires dans sa longue histoire, et avait une réalité qui la distingue, pendant l'occupation. 

La (Revue Africaine), pendant un siècle et sept ans, a eu la part du lion dans le dessin de 
l’image de la société algérienne. Personne ne peut s’attendre que les publications, les œuvres, les 
écrivains et les auteurs de la dite revue auront une image de cette communauté, qui soit identique à 
celle des indigènes.  

Ayant contemplé profondément ce qui a été écrit dans la «Revue Africaine", soit par les 
colons ou par les algériens, les arabes, et les musulmans, pendant l'occupation française de 
l'Algérie, j’ai vu la curiosité naitre en moi pour étudier l'image de la société algérienne et de son 
histoire dans cette revue. 

Comment ces académiciens et auteurs ont présenté au lecteur l’image de la société 
algérienne? 

C'est ce qui nous a incité à tester la signification du discours dans le contenu de la «Revue 
Africaine" sur l'image de la dite société. 

Pour répondre à ces questions et bien d'autres, je fus obligé  de naviguer dans la recherche, à 
travers des sections et des chapitres cohérents.  

J’avançai progressivement avec le développement de la recherche, en commençant par la 
partie de la méthodologie. Je divisai la recherche en deux parties; théorique et de terrain. Je fis la 
première composée de trois chapitres, le cadre méthodologique et ses procédures, puis 
l'image mentale, en terminant par l'Algérie dans la période d'occupation. 

Dans le chapitre sur l'image mentale j'ai discutai la façon de sa formation, je précisai ses 
acteurs, ses changements, ses objectifs, ses résultats, ses théories et ses domaines. Ceci m’ouvrit la 
porte à l'image de la société algérienne dans la revue en question.  
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Dans le chapitre historique je parlai de l'Algérie depuis que l'occupation française conquit la 
région, jusqu'à  ses diverses expansions dans les différentes villes et horizons algériens, après 
l'effondrement de sa gloire scientifique. Mon but fut d’être en harmonie avec la période 
historique dans laquelle la revue fut publiée puis fut arrêtée à la fin de la période même. 

Dans la partie consacrée au travail de terrain j’identifiai quantitativement et qualitativement 
deux domaines: l'un est (la revue africaine) elle-même, et le second est (l'image de la société 
algérienne). 

En présentant la revue, je présentai ceux qui la détiennent, et ses auteurs. J'eus un long arrêt 
avec les visages de prou de l’école occupationniste française, où j’étudiai leurs vies scientifiques, 
voyages scientifiques, œuvres, disciples, et apports scientifiques. J’espère, à ce point, que j’aurai 
comblé un vide. J’écrivis, dans le plein texte, à la partie consacrée, des biographies de 
scientifiques célèbres, d’orientalistes, et de chercheurs. Et j’écrivis d’autres biographies sur d'autres 
d'entre eux et de leurs similaires, sur les marges, en bref. Je me contentai souvent de 
mentionner mes références et sources sur le sujet, dans le souci de brièveté, sans entrer dans 
les détails. 

J’allouai le cinquième chapitre à (l’analyse de l'image de la société algérienne dans la Revue 
Africaine. Je le divisai en douze axes, pavé d’une introduction générale et  terminé par un résumé 
global. Grâce à une analyse qualitative du contenu de la revue africaine, je présentai de nombreux 
sujets qui ont eu un impact significatif dans l'arène algérienne. J’offris aussi des informations 
utiles sur chaque sujet présenté. Et peut-être je présentai quelques rares questions, en fonction de 
certains textes transmis par certaines sources, en raison de leurs importances et impactes dans leurs 
domaines, selon le point de vue de ses stratèges et suiveurs. Au cours de mon travail, je discutai tant 
de questions, et je corrigeai de nombreuses idées fausses que je trouvai. Je signalai même un certain 
nombre de nos scientifiques et chercheurs qui ont écrit dans le magazine de l'Afrique, mais 
aujourd'hui, sont devenus méconnus, à tel point qu'on ne trouve pas aujourd’hui leurs biographies 
dans les livres de spécialisés, et à tel point que leurs œuvres sont perdus dans les brumes de 
l'histoire, mais leurs reliques, attitudes et opinions scientifiques sont resté, pratiquement, dans 
divers domaines. 

Le premier axe (la vie humaine dans la population, ethnies, tribues et langues). J’analysai, 
(la vie de la population de l'Algérie dans la Revue Africaine), (la société algérienne et les races, les 
tribus et langues), (la famille et la communauté féministe). Je fournis (un modèle indigène de droit 
coutumier au mariage), (les coutumes du mariage au sein de la société algérienne). Ensuite (la 
forme orale d'aphorismes dans les coutumes de mariage). Après viens l'analyse des (mariages 
mixtes entre Européens et Algériens au sein de la société algérienne). Je terminai par (la mort et les 
façons de chagrin), suivie par (la communauté féministe), (la grossesse), (l'accouchement), suivie 
de (la santé maternelle et infantile). 

Le deuxième axe (la vie éducative et scientifique au sein de la société algérienne). J’analysai 
(les problèmes des enfants et l'éducation au sein de la société algérienne), suivie par (le curriculum 
et les fondements de l'éducation), (la vie étudiante), (scientifiques et intellectuels Algériens), 
(traducteurs au sein de la société algérienne), (les poètes), ainsi que (le patrimoine scientifique et 
religieux algériens), (la production scientifique Algérienne à travers les manuscrits), et (la 
préoccupation française avec les aspects scientifiques au sein de la société algérienne). 

Le troisième axe (la vie religieuse au sein de la société algérienne). J’analysai (les questions 
de l'islam et des musulmans au sein de la société algérienne), (les chrétiens au sein de la même 
société), (l'élite des Juifs au sein de la dite société), et (les orientalistes comme entité intruse au sein 
de la société algérienne). 

Axe IV (la vie urbaine et les villes algériennes). A J’analysai les sujets d'(Algériens 
résidents urbains et ruraux dans la dite revue), (la vie sociale, urbaine), (l'autorité locale), (le 
système de propriété en milieu urbain), (la politique foncière), (des projets urbains), (l'espace 
d'expansion urbaine et le rôle du Waqf dans la gestion urbaine), (Constantine, comme cas urbain), 
(la vie rurale), et (la vie au désert Sahara). 



  ،2012-2011، دكتوراه، جامعة منتوري، Revue Africaine (1856-1962(كمال حلمر، صورة اتمع اجلزائري يف 

  Page 7 sur 10  ---  ص 10االنكليزية والفرنسية، يف : ترمجتيهامللخص مع 

 

Axe V (vie économique et professionnelle au sein de la société algérienne). J’analysai avec 
un aperçu général (les activités économiques et professionnelles), et les (affaires sociales et 
professionnelles des indigènes). 

Axe VI (vie économique et sociale). A J’analysai les questions de (commerce), (les 
industries traditionnelles), (marchés et communautés d'artisanat), (les famines), et (les idéologies 
économiques), et (les conflits de travail), (les employeurs, les élites financières et la propriété 
foncière). 

Axe VII (la vie culturelle au sein de la société algérienne).  J’analysai les questions de 
(l’Eidos social), (les croyances sociales et populaires), (les pratiques superstitieuses des parents 
dans le traitement médical populaire), (pratiques magiques ou sorcières), (coutumes et traditions), 
(le patrimoine orale), (la littérature et écrite), (les écrivains colons européens mentionnés avec les 
titres de la revue), (les orientalistes mentionnés avec les titres de la dite revue). 

Axe VIII (la vie politique au sein de la société algérienne). J’analysai les sujets des (peuples 
primitifs et communautés en Algérie), (la gouvernance berbère et la société algérienne), et (la 
domination romaine et la dite société), (la gouvernance arabe musulmane de la société algérienne), 
(la gouvernance ottomane et la société algérienne), (la gouvernance coutumière de la société 
algérienne, sans le gouverneur, à travers la Djamaa3ah), (la domination de l'occupation française au 
sein de la société algérienne), (gouvernance de la société algérienne par sa résistance), et (les 
relations politiques extérieures de l'Algérie à travers les siècles). 

Axe IX (la vie juridique au sein de la société algérienne). J’analysai avec un aperçu général 
les sujets du (droit de l'occupation), et (l’élite juridique occupationniste). 

L'axe X (la vie administrative au sein de la société algérienne et l'élite des administrateurs). 
Axe XI (La vie militaire au sein de la société algérienne). J’analysai les sujets de (l'image 

mentale sur les personnalités publiques militaires), (Jugurtha et sa guerre), (le prince Abdul-Kader), 
(le soulèvement de Benlahrech), (les familles algériennes qui ont collaboré avec l'occupation), (un 
poème militaire algérien soutenant l'occupation), (l'élite militaire), et (l'art du dessin guerrier). 

Axe XII, le dernier (la vie intellectuelle au sein de la société algérienne). J’analysai les 
sujets de (l'élite de sociologues), (l'élite des anthropologues), (l’élite des historiens), (l'élite des 
géographes), (l(élites des archéologues), (l'élite des d'ingénieurs), (l'élite des scientifiques), (l'élite 
des intellectuels), (l'élite des vétérinaires et d'autres), (races de l’intelligentsia qui rédige et dirige la 
Revue Africaine, et leurs contributions), et (les intellectuels Algériens qui rédigent la Revue 
Africaine et leurs contributions). 

Le tout est suivi par une conclusion globale du chapitre, suivie par les résultats de l'étude, 
les recommandations, la conclusion, la bibliographie, et les annexes. 
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Summary 
 

 

(La Revue Africaine / The African Journal) a french academic annual journal. Issued by the 
occupation authorities through the "Historical Society of Algeria". Its first issue was published in 
(October 1856), and the review continued its process until the publication of the last issue, which 
took the number (104) in (June 1961). Its publication wasn’t interrupted, except in the First World 
War (1914 to 1917). In its first years, it was issued irregularly, then its publication became semi-
annual, then it was issued quarterly, and in the latter it was assembled in the form of an annual 
journal. By searching the Internet I came to know that it was republished in the binded form, in both 
France and Italy, but the italian edition is the most exclusive and expensive. 

Its topics were not specific to Algeria alone, but it was interested also in topics concerning 
African countries which were occupied by France, as well as all the world countries in general, but 
its topics concerning with Algeria were half of the published material. 

It dealt with more than (20) scientific fields, such as: archeology, history, ethnography, 
folklore, traditions, customs, myths, religions, beliefs, law, legislation, economy, sociology, 
demography, agriculture, meteorology, literature, linguistics, dialects, education, fine arts, culture, 
architecture, civil engineering, translation, geography, travels, astronomy, reports, book summaries, 
and entertainment. 

The "African Journal" remains an undiscovered field, and a blank area for critical 
research in the humanities in general, and history in particular. Algerian researchers have not 
benefited enough. For example, Abu Qasim Saad Allah didn’t refer to it, but only in a few 
excerpts (35 passages) in his encyclopedia "Cultural History of Algeria" in eight volumes, 
while references to the journal (Al-Mubashir) reached (153) times. 

There won’r be a dispute between the peers that Algerian society has passed through critical 
and clear  steps  in its long history, and had a reality that sets it apart, during the occupation 

Having looked deeply what was written in the "African Journal", by the settlers or by 
Algerians, Arabs and Muslims, during the French occupation of Algeria, I saw the curiosity aroused 
in me to study the image of Algerian society and its history in this Journal. 

How did these scholars and writers present, to the reader, the image of the Algerian society? 
This, motived us to test the significance of discourse in the contents of the "African Journal" 

about the image of the said society. 
 To answer these questions and many others, I had to navigate in the research, through 

consistent sections and chapters. I went ahaid by the development of the research, starting with 
the (section of the methodology). I divided the research into two parts, (theoretical) and 
(fieldwork). I divided the first one into three chapters; (the methodological framework and its 
procedures), then (the mental image), ending with (Algeria in the occupation period). 

In the chapter on the (mental image) I discussed the how to of its formation, I clarified 
its actors, its changes, its objectives, results, theories and fields. This opened to me the door to study 
the (image of the Algerian society) in the journal in question. 

In the historical chapter, I spoke about Algeria since the French occupation conquered the 
region, and followed its various expansions in the different cities and horizons of Algeria, after the 
collapse of its scientific glory. My goal was to be in harmony with the historical period in which the 
journal was published and was stopped at the end of the same said period. 

In the section on fieldwork I identified quantitatively and qualitatively two areas: one (the 
African Journal ) in itself, and the second is (the image of Algerian society). 

By presenting the journal, I presented those who hold it, and its authors. I had a long 
stop with the scientifique representatives of the french occupationnist  school, where I studied their 
academic curruculums, scientific expeditions, schools, works, disciples, and scientific 
contributions. I hope that at this point, I have filled a void. I wrote, in full text, in the according 
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section, biographies of famous scientists, orientalists, and researchers. And I 
wrote other biographies about similar personalities, on the margins, in brief. I merely mention 
my references and sources on the subject, in the interest of brevity, without going into details. 

I consacred the fifth chapter to the (analyzing the image of Algerian society in the African 
Journal). I divided it into twelve areas, paved with a general introduction and finished with an 
overall summary. Through a qualitative content analysis of the African journal, I presented a 
number of subjects which had a significant impact in the Algerian arena. I provided also useful 
information about each presented topic. May be I presented a few questions, according to some 
texts transmitted by some sources, because of their importance and impact in their fields, depending 
on the point of view of its strategists and followers.In my work, I discussed many issues, and I 
corrected many misconceptions that I found. I pointed out even a number of our scientists and 
researchers who wrote in the African journal, but today have become unknown, so much, so 
that now we can not find their biographies in the specialized books, to the extent that their 
works are lost in the mists of history, but their relics, scientific attitudes and opinions have 
remained practically in various fields. 

The first axis (Human Life in the population, ethnic groups, tribes and languages). I 
analyzed (the life of the people of Algeria in the African Journal), (Algerian society, its 
races, tribes, and languages), (the family and the feminist community). I provided (an indigenous 
model of common law marriage), and (marriage customs in the Algerian society). Then (the oral 
form of aphorisms in the marriage customs). After that I analyzed (mixed marriages between 
Europeans and Algerians in Algerian society). I ended by (death and the ways of grief), followed 
by (the feminist community), (pregnancy), (delivery), followed by (the maternal and child health). 

The second axis (the educational and scientific life in Algerian society). I 
analyzed (childrens’ issues and education in Algerian society), followed 
by (Curriculum and Foundations of Education), (student life), (Algerian scientists and 
intellectuals), (translators in Algerian society), (poets) (scientific and religious Algerian heritage), 
(scientific production through the Algerian manuscripts), followed by (the French concern with the 
scientific aspects within Algerian society). 

The 3rd axis (the religious life in Algerian society). I analyzed (issues of Islam and Muslims 
in Algerian society), (Christians in the same society), and (elite of the Jews in the said society), and 
(Orientalists as intruder entity within Algerian society). 

The 4th Axis (urban life and the Algerian cities). I analyzed the subjects of (Algerian urban 
and rural residents in the said journal), and (social urban life), (local authority), (system of 
ownership in urban areas), (land policy), (urban projects), (space of urban expansion and the role of 
the Waqf in urban management), (Constantine, as an urban case), (rural life), and (life in the Sahara 
Desert). 

The Vth Axis  (economic and professional life in Algerian society). I analyzed with a 
general overview (the economic and professional activities), and (social affairs and business of the 
natives). 

The VIth Axis  (economic and social life). I analyzed the issues of (trade), (traditional 
industries), (craftmarkets and communities), (famine), (economic ideologies), (labor disputes), and 
(employers, the financial elites and land ownership). 

The VIIth Axis  (cultural life in Algerian society). I analyzed the issues of (social 
Eidos), (social and popular beliefs), (the superstitious practices of parents in the popular medical 
treatment), (magical or witchcrafts), (customs and traditions), (oral heritage ), (written literature), 
(European settlers as writers mentioned  within the titles of the journal), (orientalists mentioned 
with the titles of the said review). 

The VIIIth axis (politics within Algerian society). I analyzed the subjects of (primitive 
peoples and communities in Algeria), (Berber governance  in Algerian society), (Roman occupation 
and the said society), (Arab Muslim  governance  in Algerian society), (Ottoman 
governance in Algerian society), (customary governance of Algerian society, without 
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governor, through the Jamaa3ah), (domination of the French occupation in Algerian 
society), (governance in Algerian society by its resistance), and (external political relations of 
Algeria through the centuries). 

The IXth Axis  (legal life in Algerian society). I analyzed, with an overview, the topics (law 
of occupation), and (elite of occupationnist men of law). 

The Xth axis (administrative life in Algerian society and the elite of administrators). 
The XIth Axis (Military life in Algerian society). I analyzed the subjects (the mental 

image of public military figures), (Jugurtha and his war), (Prince Abdul-Kader), (the uprising of 
Benlahrech), (Algerian families who collaborated with the occupation), (an Algerian military  
poem supporting the  occupation), (the military elite), and (art of warrior drawing). 

The XIIth Axis, the last one (intellectual life in Algerian society). I analyzed the subjects of 
(elite of sociologists), (elite of anthropologists), (elite of historians), (elite of geographers), (elite of 
archaeologists), (elite of engineers), (elite of scientists), (elite of intellectuals), (elite of veterinarians 
and others), (races of the intelligentsia who writes and directs the African Journal, and their 
contributions), and (Algerian intellectuals who write in the African Journal and their contributions). 

All this is followed by an overall conclusion of the chapter, followed by the study findings, 
recommendations, conclusion, bibliography, and appendices. 

 
 
 


