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:ممخص
 والذي تعثر في بيئة اجتماعية،يتناول الموضوع التنظيم اإلداري اإلستعماري مع بداية اإلحتالل الفرنسي لمجزائر
 ورغم، كانت تستند في األساس إلى فمسفة سياسية واجتماعية محمية تبمورت عبر تاريخ المنطقة،وسياسية عريقة

 إال أن عدم اإلستقرار واإلنتظام في إرساء نظام،اإلدعاء الفرنسي الذي كان يزعم التفوق الحضاري وصاحب الرسالة
 وما اإلستعانة، كان بيانا عن إفالس نظرية رسالة الحضارة،إداري واضح المعالم وفعال عمى امتداد فترات اإلحتالل
بالتنظيم الموروث عن العيد العثماني واستميام تنظيم دولة األمير عبد القادر إال دليال عن عراقة شعب الجزائر الذي

لم يكن أقل تحض اًر وواقعيةً ولذالكم كانت المكاتب العربية تحوي اًر لصيغة حكم من الناحية الشكمية وأداة سيطرة وقمع
.من الناحية الفعمية

. المكاتب العربية، رسالة الحضارة، التنظيم اإلداري، اإلحتالل الفرنسي، الجزائر:كممات مفتاحية
Résumé
Le sujet traite de l'organisation administrative coloniale au le début de l'occupation
française de l'Algérie, qui a trébuché dans un antique environnement social et politique,
qui reposait essentiellement sur une philosophie politique et sociale locale qui s'est
formée tout au long de l'histoire de la région, et malgré la revendication française qui
supposait la supériorité civilisationnelle et la noble intention, l'irrégularité, tout au long
des périodes d'occupation, vis-à-vis l’instauration d'un système administratif correcte et
efficace, était une déclaration implicite sur l’échec des prétendues intention susdits, et
s’avèrent des instruments de contrôle et de répression.
L’utilisation de l’organisation héritait de l’époque ottomane et l’inspiration pour
l’organisation de l’état de l’Emir Abdelkader n’est rien d’autre que la preuve de la
noblesse du peuple algérien.
Mots clés : Algérie, occupation française, organisation administrative, mission
civilisatrice, bureaux arabes.
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رفعت الحممة العسكرية الفرنسية عمى الجزائر في عام  1830شعار نقل الحضارة إلى الضفة المقابمة من
البحر المتوسط ،في اتجاه كان يرمي إلى تبرير الغزو واستعطاف الشعب المسيحي في أوروبا ،غير أنيا
وجدت نفسيا في بالد مجيولة من حيث طبيعة تكوينيا االجتماعي وأدارتيا السياسية ،ومركز ثقل السمط
المحمية فييا ،ولذلك عرف التنظيم اإلداري في الجزائر خالل الربع األول من عمر االحتالل ،نوعا من الركود
في وتيرة التنظيم ،انطمقت من الوضعية التي كانت عمييا في نياية الفترة العثمانية ،ويبدو أن سمطة االحتالل
قد حافظت في الظاىر عمى بعض المؤسسات الجزائرية  ،غير أنيا عدلتيا بالكيفية التي تسمح ليا بدمجيا في
اإلطار األوروبي العام ،ولذلك فانو من األىمية بمكان تقديم عرض ابتدائي عن التنظيم اإلداري الذي عرفتو
الجزائر مع بداية الغزو ،وموروث النظام اإلداري العثماني ،حتى نفيم كيف ؟ وفي إي اتجاه عممت سمطة
االحتالل عمى تغييره ؟ وكيف تم تثبيت بعض المؤسسات الفرنسية لحمل األوروبيين عمى القدوم إلى الجزائر ؟
وكيف فرض النظام بالمقابل من اجل التحكم في تسيير العنصر المحمي األىمي ؟
 .2خصائص التنظيم اإلداري في الجزائر خالل العهد العثماني:
كانت الجزائر مقسمة في العيد العثماني إلى أقاليم رئيسية ثالث( ،)1انفرد فييا كل إقميم من التقسيم العام
لمدولة ،بظروف جعمتو يختمف عن األخر في طريقة التنظيم ،وىذا ما يمكن استبيانو فيما يمي :
 1.2دار السمطان:
تحتوي عمى منطقة متيجة التي تمتد إلى شرشال غربا ،ودلس شرقا ،وترتكز جنوبا عمى حواف بايميك التيطري،
وتخضع إلى السمطة المباشرة لمداي .وبالمقابل ،كان الداي يفوض اإلدارة إلى موظف سامي برتبة أغا العرب،
الذي كان يتوفر عمى جياز يتشكل من الصبايحية ،ومخزن يتشكل معظمو من قبائل حجوط ،في حين لم يكن
يتصرف في المسائل المالية التي تخضع بدورىا لسمطة الخزندار ،أو أمين خزينة الداي.
كان قادة األوطان التسع ( ،)2يخضعون ألوامر األغا ،وكان من بينيم قائد وطن سبو الذي كان يتمتع بنوع من
االستقاللية ،وكذا أراضي الحفص التي كانت تمثل أرياف العاصمة ،حيث كانت أمالك الرياس وكبا ار لبرجوازية
العثمانية في المدينة ،والذين كانوا يممكون االحواش ،وكانت أراضي الحفص مقسمة إلى سبعة مقاطعات،
بحيث كانت كل واحدة منيا ،تخضع لسطمة شيخ ،بينما كان كل وطن يتمتع بقاضي ومجمس مقره مدينة
الجزائر.
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 2.2إقميم التيطري (المدية):
كان يمثل أ صغر واقل األقاليم ثروة ،ذلك أن أجزاء منو حولت إلى دار السمطان ،وكان يضم أربعة دوائر،
تبدأ من التل األعمى الذي يمثل دائرة المدية  ،والتي كانت تضم بدورىا سبعة أوطان ،مثبتة في أقاليم سبعة
قبائل ،ومن التل الجنوبي الذي كان يضم قاعدة الديرة في مقاطعة حمزة  ،والذي كان يقوده احد أقرباء الداي،
بينما كانت األقاليم الجنوبية األىمة بقبائل البدو الرحل محمية بمركز حكم مفوض وقاعدة أوالد المختار(.)3
كان باي التيطري يستعين بخميفة يختاره بنفسو ،ثم تتم المصادقة عمى تعيينو من طرف الداي  ،وكانت كل
ضريبة تستخمص من طرف قائد مكمف بالضريبة نفسيا ،ولذلك فقد كان قايد العشور وقايد الدخان وقايد االبل،
بينما كانت الشؤون المالية من اختصاص الباي  ،الذي كان يديرىا بمساعدة وكيمو ،الذي كان بدوره ،يحتفظ
بالخزينة ويسيرىا بمساعدة الخوجة وثالثة محاسبين.
كانت اإلدارة العامة في بايميك التيطري تحتوي عمى أربعة شواش ،بميام غير محددة ( ،ومساعد المخيم ومنفذ
اإلعدام ) ومصمحة المراسالت ،ومصمحة النقل ،التي كان يترأسيا أميورباشا.وكان الباي يتمتع بقوة من
العسكر ،مكونة مما كان يعرف (بزبنطوط ) أو العزاب األتراك والكراغمة  ،فيما كان يقدر عددىم من  120إلى
 130رجل وقبيمتين مخزنيتين ،وىما العبيد ،والدواير ،الذين كانوا يزودون الباي ب  600فارس ،فضال عن
دعم قوات العاصمة ،التي كانت تشارك كمما دعت الحاجة لذلك  ،وكانت الباي يتمتع بحراسة خاصة،
من  15من الصبايحية األتراك ،الذين كانوا يشكمون احتياطا من الموظفين اإلداريين الذين يستكممون ىذا الكل،

وكان الباي ممزما بعرض تقريره عن الضرائب المحصل عمييا وعمى أحوال البايميك ومختمف شؤونو (.)4

 3.2بايميك الغرب (وهران):
يعود تاريخ ظيور بايميك الغرب الى عيد حسن باشا خير الدين في عام  )5(1563وكانت عاصمتو مازونة ثم
معسكر ثم وىران بعد التحرير الثاني من سنة  .)6(1792و كان يتميز بتنظيم المخزن الذي كان يتولى قيادتو ،
كمظير الفت مقارنة باألقاليم األخرى  ،وكان ينقسم إلى ثالث قيادات  ،حيث كانت قيادة الشرق في أعمى نير
الشمف  ،والكتمة الجبمية المحيطة  ،والى جوار أراضي خميفة الباي  ،بينما كان يتوزع باقي اإلقميم  ،بين
االغاوات التابعة لمقبيمتين المخزنيتين الدواير والزمالة  ،لكن التقسيم كان يخضع لتقديرات الرقابة التي كانت
متبادلة بين أغا الدواير وأغا الزمالة

()7
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كان مخزن النخبة يتشكل من بعض القبائل المتكونة من عناصر مختمفة غير أنيا كانت أكثر اندماجا ،
()8

فالزمالة والدواير

المتان كانتا تقومان بالخدمة العسكرية في المتوسط لم تكن معفية من الخراج فقط وانما كانت

تنتفع من أراضي الدولة التي كانت تستغميا بطريقة جماعية ،إذ كان شيخ القبيمة ىو الذي يوزع استغالل
األراضي بين أفراد القبيمة.
كان المخزن ىو القائد والمنظم إلقميم الغرب كمظير الفت مقارنة باألقاليم األخرى ،وكان ينقسم إلى ثالث
قيادات ،حيث كانت قيادة الشرق في أعمى نير الشمف  ،والكتمة الجبمية المحيطة  ،والى جوار أراضي خميفة
الباي ،بينما كانت باقي اإلقميم تتوزع بين االغاوات التابعة لمقبيمتين المخزنيتين الدواير والزمالة  ،لكن التقسيم
كان يخضع لتقديرات الرقابة التي كانت متبادلة بين أغا الدواير وأغا الزمالة

()9
.

كان مخزن النخبة يتشكل من بعض القبائل المتكونة من عناصر مختمفة غير أنيا كانت أكثر اندماجا ،
فالزمالة والدواير المتان كانتا تقومان بالخدمة العسكرية في المتوسط لم تكن معفية من الخراج فقط وانما كانت
تنتفع من أراضي الدولة التي كانت تستغميا بطريقة جماعية  ،إذ كان شيخ القبيمة ىو الذي يوزع استغالل
األراضي بين أفراد القبيمة ،في الوقت الذي كانت فيو السمطة العثمانية تمزم فيو قادة قبائل الزمالة والدواير بشراء
سكنات في مدينة معسكر ،التي كانت عاصمة باليك الغرب قبل  ،1792وكان الغرض من ىذا اإلجراء ضمان
إقامة ىؤالء بالقرب من العائالت العثمانية التي كانت تقيم بالمكان ،وكذا استمرار تخزين محاصيل القادة في
ممتمكاتيم التي كانت في غاية التحصين ،وكان ىذا اإلجراء يكفل الوالء الدائم لسمطة الباي  ،لذلك اشترى
بعضيم أراضي الممك الواقعة ضمن الممكيات الكبيرة  ،وكانت قبيمتتا الزمالة والدواير ،تزود البايميك بالضباط
وبالموظفين السامين.
كانت قبائل مخزنيو أخرى اقل امتيا از تعيش إلى جانب قبيمتي الزمالة والدواير ،وىي التي كانت تقطن بالمناطق
الواقعة من منطقة سعيدة إلى منطقة سبدو بتممسان ،وعمى امتداد جبال التل من منطقة السبخة بوىران إلى نير
الشمف األوسط لكنيا وبخالف األولى ،لم تكن معفية من الخراج .
 4.2بايميك الشرق (قسنطينة):
لم يكن مخزن بايميك الشرق يتشكل من القبائل العسكرية المنظمة تراتبيا عمى غرار مخزن بايميك الغرب  ،ذلك
انو كان يتشكل من صغار المزارعين الذين كانوا يقضون فصل الشتاء في مساكنيم بقسنطينة  ،وكانوا يشتغمون

المؤلف(يه) :حسان مغذوري
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في أارضي البايميك وفق حساب  3/2من األرض  ،التي كانت مقسمة إلى أراضي عزل ،ويدفعون في المقابل
ثمن الكراء أو ما يسمى بالحكور فرض احمد باي منذ تعينو في سنة  1826ضريبة الحكور عمى كافة
السكان ،كما قام بإلغاء منصب الخميفة ،وتم تعويضو بكبار الموظفين والقياد ،واستكمل إصالحاتو العقارية
باستخالص فرسان منطقة القبائل ،وانتزع منيم أراضي البايميك بعدد اكبر من الخيالة  ،ولكنو لم يحتفظ إال
بالمنطقة الوسطى لمبايميك (. )11
كانت مناطق البايميك التي تقع خارج نطاق المنطقة الوسطى ،تحت تصرف الدواودة والعائالت االرستقراطية
الكبيرة ،بصفتيا تتوارث السمطة فيما بينيا ،عمى غرار عائمة بن قانة في الجنوب ،وعائمة المقراني بمنطقة
البيبان وعائمة بن زعموم في منطقة القبائل الغربية .
مكنت التضاريس المعقدة والصعبة لمنطقتي القبائل واألوراس التخمص من تدخل السمطة العثمانية ،فقد كانت
شبو مستقمة  ،حيث كان شخص من األمناء ينتخب بصفة مؤقتة ليقوم عمى رأس كل قبيمة ،وكان مكمفا
باإلدارة العامة لشؤون الساكنة  ،وفي حال غيابو ،كان الشيخ الكبير ىو من يقوم عمى رعاية المصمحة العامة
لمقبيمة.وكانت القبائ ل بدورىا مقسمة إلى وحدات تسمى كل وحدة (خروبة) ،كان يتولى قيادتيا شيخ دائم
منتخب من أعيان القرية بصفة (أمين).
 .3التنظيم اإلداري في عهد دولة األمير عبد القادر:
 1.3الوحدة اإلدارية خالل فترة المقاومة :1848-1831
كانت الفترة الممتدة من  1830إلى  1848حافمة باألحداث السياسية والعسكرية الكبرى ،ذلك أن المقاومة
الجزائرية المسمحة قد تركت أكثر من  35ألف عسكري قابعين في محطة االنتظار ،ولعل حالة التمممل والتردد
التي شابت السياسة االستعمارية الفرنسية خالل ىذه المرحمة اكبر مؤشر عن غموض الرؤية  ،فال اإلجراءات
المستعجم ة في تكوين المجمس البمدي في العاصمة ،وال أعمال المجنة اإلفريقية ،وال معاىدات اليدنة مع
المقاومة ،شفعت لسمطة االحتالل في اختيارات واضحة المعالم فيما يتعمق بالتنظيم اإلداري .
لقد اظير األمير عبد القادر مقاومة سياسية وعسكرية باسمة ،فيو الذي إعتمد عمى الدولة التي أنشاىا منذ عقد
معاىدة دي ميشال في  26فيفري  1834والتي تبموت أكثر بعد معاىدة التافنة في ماي  ،1837وتركت جيش
االحتالل يعيش حالة الترقب والتردد التي عبرت عنيا التغيرات التي ألمت بالقيادات العسكرية وما تبعيا من
تحوالت في السياسة العسكرية وكذا التنظيم اإلداري (.)11
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لقد تمكن األمير عبد القادر عقب معاىدة التافنة من تشكيل دولة بكل المعايير القانونية والسياسية حيث وحد
اإلدارة وبسطيا في الوقت الذي وضع فيو الفرنسيون نظام إداري بمدي في المدن .
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 2.3توحيد اإلدارة في عهد األمير عبد القادر:
انطمق عمل األمير عبد القادر في  1834مع معاىدة دي مشال ،لكنو اخذ أداء أسرع بعد معاىدة التافنة
 ، 1837ذلك أن المعاىدة المذكورة اعترفت لو بصفة األمير وبسمطتو عمى الجزء األكبر من مقاطعات الجزائر
ووىران ،غير أن عمل األمير لم ينحصر في ضم األراضي وتجميع األقاليم  ،ألجل بناء قوتو السياسية  ،بل
انتقل إلى توحيد اإلدارة في اتجاه عادل مكنو من استمالة القبائل الجزائرية ضد العدو الفرنسي ،إذ تمكن في
سنة  1839من االنتياء من توحيد األقاليم في الوقت الذي كانت فيو قوات االحتالل محصورة في منطقة
وىران ،ومثمما كانت الجزائر العاصمة جزءا من أراضي بايميك قسنطينة استطاع األمير إن يفرض سمطتو
عمى 2/3من الجزائر الشمالية التي تمتد من بجاية إلى تممسان ومن عين ماضي إلى تنس .
ركز األمير عبد القادر عمى االستقرار في المدن المحصنة والتي اتخذىا كمراكز حكومية لمدولة بينما كانت
القبائل المحاذية ل مساحل تشكل مراكز أمامية تستند بدورىا إلى الخط األول من مدن الداخل في كل من
تممسان ،معسكر ،مميانة ،مدية ،وحزام ثاني من القالع التي شيدت ضمن مناطق الحصون العتيقة عمى حواف
التل واليضاب العميا بغرض مراقبة الجنوب وىي سبدو وسعيدة وتقدامت بالقرب من تيارت والتي كانت تمثل
مركز اقتصادي واستراتيجي حيث كانت مرك از لمصناعة ومستودع السالح فضال عن تازة وبوغار وبمخروب
وبسكرة(.)12
كان سقوط ىذه المدن من تممسان إلى معسكر إلى المدية وبوغار في الفترة  1841إلى  1842أث ار بالغا في
توقف مشروع األمير وتعطيل تنظيم الدولة لينتيي بو المطاف إلى إمارة صغيرة مرتحمة (الزمالة) .
كانت دولة األمير عبد القادر تستمد قوتيا السياسية من التوحيد اإلداري الذي تخمى عن تعقيدات النظام
العثماني وطابعو غير العادل فعمى غرار التقسيم اإلداري العثماني الذي جعل من الجزائر أربع مقاطعات دار

السمطان والبايميكات الثالث فان األمير انشأ بديال عنيا ضمن دوائر مماثمة .
 1.2.3الخميفاليك:
بمغ عدد الخاليفاليك التي استحدثيا األمير عبد القادر  8في سنة  ، 1839اثنان منيا في مقاطعة وىران في
حين اعتبرت فييا كل من معسكر وتممسان عواصم تابعة  ،وواحدة في مميانة وواحدة في التل وواحدة في بالد
القبائل وواحدة عمى حواف قسنطينة في كل من إقميمي مجانة والزيبان ،وأخي ار واحدة في الصحراء الغربية في
ميزاب وأخرى بالصحراء الشرقية في جبل عمور واالغواط.
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كان األمير عبد القادر يختار خمفاءه خاصة من العائالت المرابطة ( ،)13عمى غرار سيدي مبارك في القميعة،
والبركاني من البراكنة ،والسي احمد بن سالم من منطقة القبائل ،والشيخ بن عزوز من طولقة بسكرة  ،وكان
تعيين ىؤالء جميعا غير محدد بالمدة الزمنية ويزاولون مياميم وسمطاتيم في كل مجاالت الحياة.
 2.2.3األغاليك:
قسم األمير عبد القادر كل خاليفاليك إلى عدد من االغاليك فبايميك التيطري قسمو إلى ثالثة اغاليك بينما قسم
سبو والى أربعة ،ويأتي عمى رأس كل اغاليك أغا يعين لمدة سنتين ،غير إن الق اررات المتعمقة بالعقار تقع
تحت رقابة عون يتبع األمير ،وكان كل اغاليك يضم عدد من القبائل وضعت تحت قيادة القايد الذي يعين سنة
واحدة قابمة لمتجديد ،وكانت فرق القبائل تخضع بدورىا إلى سمطة الشيخ ،وكان األغا والقايد كمييما يتقاضيان
أج ار ويستفيدان من  10/1من مستحقات الضرائب المحصمة وىي الخصوصية التي احتفظ بيا الفرنسيون
حينما عينوا موكمييم من اآلغاوات والقياد.
 3.2.3سمم المسؤوليات:
وضع األمير عبد القادر سمما تراتبيا لمموظفين يخضع لمراقبة الدولة  ،وكان كل مسؤول عن وضعية تسييره،
فمم يحتفظ األمير عبد القادر من النظام العثماني إال باأللقاب وقضى عمى االمتيازات ،حيث وحد ورتب سمم
الموظفين وبذلك فيو قد انشأ إطا ار عصريا كان يستيدف من خاللو القضاء عمى التقسيم السابق وتنوع القوانين
الخاصة.
كانت معسكر تمثل مركز الدولة الناشئة ثم انتقمت الى تقدمت وكان التنظيم الجديد يؤطر السكان الذين بقوا
مجمعين في صيغة فرق قبيمية وكونفدراليات القبائل وكانت كل واحدة تستند إلى قاعدة الشيخات والقعدات
واألغاليك.
 .4تعقيدات التنظيم اإلداري الفرنسي في الجزائر( :)1848-1831
لم يكن الفرنسيون يممكون مع بداية االحتالل معمومات وافية ومفصمة عن عادات وتقاليد ولغة الجزائريين،
فحتى بعض المترجمين الذي وظفوا في وصل العالقة بين جيش االحتالل والجزائريين لم يحققوا إال ما كانت
توفره الصدف وما كان الغزو العسكري يستكشفو  ،فمم يتمكنوا من فيم اإلدارة العثمانية وال إدارة األمير عبد
القادر إال سطحيا  ،ومع استقدام األوروبيين الذي استقروا في المدن ،لجأت سمطات االحتالل إلى وضع إدارة
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مدنية تتعايش مع اإلدارة العسكرية ،غير أن حالة الغموض التي لفت مستقبل التنظيم اإلداري في الجزائر،
جعمت فرنسا تعتمد إدارة عسكرية كإطار قاعدي  ،لكنيا حافظت عمى التنظيم اإلداري العثماني وعمى إدارة
األمير عبد القادر ،ثم سعت إلى إنشاء تنظيم عسكري موحد  ،وفيما يمي نستعرض ىذه التجربة وفق مايمي:
 1.4إعتماد اإلدارة العسكرية:
في الوقت الذي كان فيو جيش االحتالل يوسع من عممية الغزو العسكري ويحقق السيطرة عمى ضم األراضي ،
كان يعتمد بالموازاة  ،عمى النظام اإلداري العثماني الذي وجده في ارض الواقع إلى غاية  ،1840وبعدما
توسعت السيطرة العسكرية االستعمارية إلى المناطق التي كانت خاضعة لسمطة األمير القادر مابين 1840
إلى  ، 1848احتفظت فرنسا بالتنظيم اإلداري الذي استحدثو  ،واستنادا ليذين النموذجين المحميين  ،قامت
سمطة االحتالل بوضع إدارة عسكرية باسم المكاتب العربية (.)14
 2.4اإلحتفاظ بالنظام العثماني:
لقد قام الضباط الفرنسيون بمحاولة استرجاع تطبيق النظام العثماني الذي أوشك عمى االختفاء بعد توقيع
معاىدة  5جويمية  ، 1830ففي المناطق المحاذية لمبحر والتي كانت خاضعة مباشرة لسمطة العثمانيين استمر
العسكريون في تطبيق نفس النظام العثماني بحيث أعيد تشكيل قبائل المخزن التي كانت تتمتع بامتياز غنائم
الحرب ومن اإلعفاءات من بعض المستحقات الضريبية.
كانت قبيمتي الدواير والزمالة في مقاطعة وىران تتمتع بحق االمتياز فضال عن قبيمة الغرابة التي كانت تحت
سمطة احد الكراغمة المعروف بالمزوي ،لكن السمطة العسكرية ىي التي كانت تتمتع فعميا بحق التعيين لقادة
القبائل وىي التي تراقب عمميا عن قرب ،في حين كان القياد الذين احتفظوا بصفتيم كعسكريين  ،مكمفين بجمع
الوحدات العسكرية المحمية.
عينت فرنسا في مقاطعة الجزائر أغا العرب  ،والذي كان يجمع بين الصفتين اإلدارية و االستخباراتية  ،وقد
تولى ىذا المنصب في البداية احد تجار العاصمة  ،ثم اسند لزعيم روحي وىو الحاج محي الدين من عائمة
المرابط سيدي مبارك من مدينة القميعة  ،والحقا استخمفو العقيد ماري مونج  ،لكن ىذا المنصب تم إلغاءه سنة
 ، 1837بعدما استحدثت مديرية الشؤون العربية في مقاطعة الجزائر.
كانت مقاطعة قسنطينو تخضع لمجموعة ارستقراطية  ،تنحدر من مجموعة من العائالت الكبرى عمى غرار
عائمة المقراني و بن قانة وبن عيسى  ،وبعد سقوط قسنطينة سنة  1837تخمت ىذه العائالت عن احمد باي
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لالحتفاظ بامتيازاتيا التقميدية ،وكانت ىذه العائالت بعد آن تتم القسم  ،تتحمل األعباء المفروضة عمييا ،وتمتزم
بالمدد بالجند وتحتفظ بالتكاليف المنوطة بيا  ،فكانت تمارس صالحيتيا بقدر من الحرية مقارنة عما كانت
عميو في وقت الباي الذي كان يراقبيا عن قرب .
كان ىؤالء القادة يرثون ويورثون القيادة  ،بينما كانوا في المقابل ىم من يحددون وعاء الضريبة  ،وىم من
يصادرون لحسابيم أراضي العزل والحبوس  ،كما كانوا يقفون عمى ضمان مداخيل الضريبة ويحافظون عمى
النظام لفائدة سمطة االحتالل  ،وتعود مرحمة تطبيق ىذا التنظيم في اقميم قسنطينة إلى عيد الماريشال فالي
( )Valéeسنة  ،1838ثم استكممو الجنرال ( )Negrierالحقا  ،غير أن استئناف الحرب ضد األمير عبد
القادر بقيادة الجنرال بيجو ( ، )Bugeaudأدى إلى خضوع المناطق التي كانت بحوزة األمير فمجا حينيا
بيجو ( ،) Bugeaudإلى تعديل التنظيم في المناطق المحتمة  ،ووضعيا تحت تنظيم الذي كان قد اقره األمير
عبد القادر.
 3.4اإلحتفاظ بنظام األمير عبد القادر:
قرر الجنرال بيجو المحافظة عمى النظام الذي اقره األمير عبد القادر في معظم األجزاء التي كانت خاضعة
لسمطتو في مقاطعتي وىران والجزائر في الفترة الممتدة ما بين  ، 1848-1841ذلك أن األمير كان يتمتع
بمعرفة عميقة بمختمف دوائر األقاليم والعالقات فيما بين القبائل وموازين المصالح المتبادلة فيما بينيا  ،فقد
كان خبي ار بمعرفة الرجال واألشياء معا  ،لذلك تعمدت سمطة االحتالل االحتفاظ بنظام األمير  ،إال أنيا خالفت
القاعدة أحينا  ،فقمصت بعض تقسيمات األمير اإلدارية وعدلت حدودىا في اتجاه كان ييدف إلى الحد من
حجم وأىمية المقاطعة اإلدارية يحدوىا في ذلك االعتبار األمني والخوف من المقاومة

(.)15

أنشأت سمطة االحتالل الفرنسي استنادا إلى نموذج تنظيم الخالفاليك  ،دوائر فرعية تضم األغاليك

أو

القاعدات الكبرى ،التي احتفظت بيا  ،وأجرت تعديالت عمى السمم التراتبي لمنصب الخمفاء و األغاوات
والشيوخ  ،بحيث أضافت منصب الباشاغوات في مراتب السمم
وأضحى الترتيب يبدأ من األعمى إلى األسفل بمنصب الخميفة ،ثم يميو الباشاغا انتياء باألغا  ،وكانوا جميعا
يتمتعون بنوع من االستقاللية  ،وكانت تأتي عمى رأس المناصب الدنيا  ،لكل من األغوات والشيوخ  ،الذين
انحصر وجودىم في قيادة القبائل الكبيرة .
كان كل ىؤالء القادة يعينون من طرف السمطة الفرنسية ،ويتقاضون عنيا راتبا  ،ويتولون قيادة الوحدات
العسكرية المساعدة  ،لكن مسؤولية رواتب الجند كانت تقع عمى مسؤولية السمطة الفرنسية  ،وكان ىؤالء
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ممزمون باستخالص الضرائب  ،في الوقت الذي كانوا يستفيدون فيو من زيادة عمى رواتبيم  ،عالوة ب 10/1
من الموارد المحصمة .
صدرت أمرية  ، 1845-01-17التي تضمنت االحتفاظ بحقوق التقاضي والغرامات وفق سمم تراتبي محكم،
بحيث منحت الحق لمبشاغوات بإمكانية الحصول إلى غاية  100فرنك ،والى غاية  50فرنك لألغوات والى
 25فرنك لمشيوخ  ،الذين يستفيدون ب 10/3منيا  ،ويحتفظون بحق تنفيذ السخرة عمى مرؤوسييم في أعمال
الحرث والحصاد ونقل الحبوب .وكل ذلك تحت سياسة اإلغراء وشراء الذمم التي ورطت ىؤالء القادة في ارتباط
مصير حياتيم بالمحافظة عمى النظام(.)16
احتفظت سمطة االحتالل في الظاىر بتنظيم األمير عبد القادر لكنيا استعارت منو ما كان ضروريا الستمرار
التحكم في مصالحيا والمحافظة عمى االستق ارر ،ذلك أن اإلطار الجديد لم يكن كسابقو  ،إذ أن األمر كان
يتعمق بالشأن العسكري واالستعماري  ،فيذه اإلدارة المستحدثة لم تكن في الواقع سوى واجية تتصرف خمفيا
السمطة العسكرية بأداة المكاتب العربية ،التي تزايد تدخميا في السمطة شيئا فشيئا إلى أن مثمت في األخير،
السمطة الفعمية  ،ومن خالل ىذه اآللية ،ظيرت الوحدة اإلدارية لألقاليم المحتمة ،فكل ىذا التغير انبثق في
األصل ،من اليياكل القاعدية التي كانت قائمة سابقا والتي كانت تتسم بشيئ من التنوع ،و كانت تحتوي عمى
ثالثة أنماط من النظام  ،غير أن سمطة االحتالل استحدثت تشكيمة عسكرية واحدة تعمو األنماط األخرى ،وىي
المكاتب العربية.
موحد:
 4.4إنشاء نظام عسكري ّ

لقد صدرت أمرية  22جويمية  1844بيدف معالجة تنظيم األمالك الفرنسية في إفريقيا الشمالية عمى حد
التعريف القانوني الفرنسي  ،وىو نفس التاريخ الذي تقرر فيو إلحاق الجزائر رسميا بفرنسا  ،وقد استيدفت ىذه
االمرية  ،تمييز إدارة القيادة العميا  ،ولذلك أنشأت منصب الحاكم العام،

الذي كان يستند إلى وزير

الحربية( ،)17ويساعده في ذلك موظف مدني ( )civil intendantووكيل عام لمجميورية  ،ومدير لممالية عمى
رأس مختمف المصالح.
حينما بدأت جيوش االحتالل تزحف في عيد بيجو ( )Bugeaudعمى حساب أراضي دولة الدولة الجزائرية في
عيد األمير عبد القادر  ،باشر بيجو ( )Bugeaudوضع تصميم ليياكل جديدة تقوم بمراقبة القادة األىالي،
وجاء قرار أوت  1841إلنشاء مديرية الشؤون العربية لمقاطعة الجزائر  ،والتي ألغيت فيما بعد سنة ، 1839
بحيث كان المدير يتمتع بالسمطة عمى القياد والشيوخ وباقي القادة المسممين بصفة شرطة وكذا إدارة ،وقد كان
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مكمفا بإنشاء عالقات مع القبائل التي خضعت ،وعميو فقد ترسم ىذا النظام بموجب أمرية  1فيفري ، 1844
وتتابعت بعده تعميمات حددت المسؤوليات  .وكان عمل مكاتب الشؤون العربية يقع عمى عاتق ضباط.
قسم بيجو األقاليم التي سيطر عمييا جيش االحتالل إلى ثالث قسمات ومناطق ،يتولى قيادة كل واحدة منيا
ضابط بصفة جنرال يدعمو مكتب قسماتي لمشؤون العربية  ،ويتوزع كل قسم بين عدد من الدوائر الفرعية
األكثر اتساع وىي تشبو إلى حد ما الدوائر التي نشأت في المستقبل  ،وكانت كل دائرة فرعية تتمتع بمكتب
الشؤون العربية من الصف األول ،يقودىا عقيد و يتولى بدوره تعيين قياد القبائل بناءا عمى اقتراح مكتب
الدائرة .
تنقسم كل دائرة فرعية إلى عدد من الدوائر الصغيرة التي تشبو الخاليفاليك عند األمير عبد القادر  ،وكانت كل
دائرة تحتوي عمى مكتب عربي من القسم الثاني بقيادة ليوتنو أونقيب  ،وكان في بعض الحاالت حيث الدوائر
الكبيرة يضاف إنشاء مكاتب ممحقة .
كان كل مكتب دائرة يضم رئيس مكتب  ،ويساعده ضباط مساعدون وقاضي وأمين فرنسي عسكري وأمين
جزائري ومترجم وكذا شاوش ،بمعنى طاقم من الموظفين بتعداد 10اشخاص ،يمثمون مزيجا من الفرنسيين
والجزائريين  ،وىذا قد يكون مؤش ار عن وجود عالقة شكمية بين العنصر المحمي والعنصر األوروبي(.)18
كان ىذا السمم التراتبي في الميام يتصل بقادة األىالي الجزائريين عبر سمسمة من القادة تبدأ من الخميفة إلى
الباشاغا إلى األغوات المستقمين ،وكانوا جميعا ،يتبعون قيادة القسم  ،ويعينون من طرف الممك ،وكان األغوات
الذين يتولون قيادة االغاليك مقسمون إلى ثالثة أصناف من الرواتب  ،ويتم تعيينيم من طرف الممك بعد اقتراح
من الخميفة أو الباشاغا ،وكانوا يتمقون األوامر من طرف التقسيم الفرعي .و كان عقداء التقسيم الفرعي .يعينون
الشيوخ ورؤساء القبائل الذين يتبعون قيادة الدائرة  ،بينما كان قادة الدائرة يعينون شيوخ القبائل الصغيرة وعبر
وساطتيم يتبعون قياد القبائل الكبيرة .
ىكذا كانت مختمف مستويات التقسيمات التي وضعتيا سمطات االحتالل تمارس الحكم الفعمي عن طريق
المكاتب العربية بجميع ىياكميا ،فيي التي كانت تراقب وتوجو عن كثب كافة القادة األىالي  ،حتى فيما يتعمق
بتفاصيل الحياة الدقيقة  ،وىي التي التزمت بتطبيق السياسة التي كانت تقررىا الحكومة .
كانت ىذه الكتمة العسكرية تمثل العمود الفقري الذي وحد اإلدارة  ،في الوقت الذي قمص أىمية قادة األىالي،
والظاىر أن التنظيم استمر بعد  ، 1848حينما تم إنشاء المقاطعات  ،الموضح في المخطط الذي يعكس
()19
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 .5خاتمة:
إذا كان الفرنسيون قد رفعوا شعارات الحضارة والمدنية كعنوان لحممتيم عمى الجزائر في سنة  ،1830وزعموا
أن الجزائر أرضا بال شعب وليست سوى امة في طور التكوين ،فاتحين بذلك سجل تاريخ سيكون فيو الفرنسيون
صناع األمة الفرنسية الناشئة في شمال إفريقيا ،فإنيم ورغم ذلك ،وجدوا أنفسيم مرغمين بقوة الظروف وسمطة
ثقافة وحضارة الشعب الذي اعتبر ميزوما مرجعا لنظرياتيم السياسية في إدارة تكون كفيمة بتسيير مشروع
االحتالل ،وتمكنت إدارة االحتالل استنادا إلى تجربة التنظيم الموروث عن العيد العثماني والى وتجربة األمير
عبد القادر في إدارة شؤون الشعب الجزائري ،من تجاوز سمسمة المشاكل المعقدة التي جعمتيا مضطربة في
رؤيتيا وغير مستقرة في تثبيت نموذجا اإلداري عمى امتداد مراحل االحتالل في الجزائر ،ولعل المكاتب العربية
لم تكن سوى ضرورة أممتيا االختالفات في العادات والتقاليد والقيم بين المجتمع صاحب األرض وبين الغزاة
الوافدين.
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 .6مالحق:
مخطط تنظيم مقاطعة الجزائر سنة 1848
التعيين
الرقم

التقسيم الفرعي
الجزائر

التقسيم الفرعي
لممدية

التقسيم الفرعي
لمشمف

التقسيم الفرعي
لمميانة

 -1الخاليفاليك

السابق لمستغانم
 -1دائرة البميدة

11

(تضم قديما وطن
بني خميل).

 -1أغاليك التل

ويضم:

 -دائرة تنس

(البمدية المختمطة

 -1الخاليفاليك السابق
لمميانة بشاغاليك جندل

لتنس)،

 قاعدتين. -2أغاليك الخشنة
(يضم قديما قبائل

12

الخشنة وبني

(البمدية المختمطة

 -3دائرة دلس

 -1أغاليك الشرق

 -ثالثة أغاليك

لعين بوسيف ،سيدي

موسى).

 -دائرة

13

 -1أغاليك القبمة

 خاليفاليك سبو -ثالثة أغاليك

14

/

15

/

لقصر البخاري)

(البمدية المختمطة

عيسى وبوسعادة )
ت-

أغاليك

والدنايل (بمدية

أغاليك

أ-

األصنام ويضم نير
الشمف .

 -1أغاليك الونشريس
(البمدية المختمطة
لمونشريس)

/

 -2أغاليك جندل

ب-

وأغاليك

بزيزوق

 -4أغاليك براز

مختمطة الجمفة)
 -5قاعدة
المويعدات

 -5دائرة (البمدية
/

المختمطة لشرشال)

وتضم أغاليك زاتيمة
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16

/

/

/

17

/

/

/

 -6أغاليك حجوط
 -7بشاغميك ويضم:

 -أغاليك والد بسام

(البمدية المختمطة
لمسرسو)،

 -قبيمة والد عياد).

Source : Claude Collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale
1830-1962 O.P.U. Alger 1987, p38.
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