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العائلية  األلقاب أن مفاده تصورا اجلزائر يف اجلمعي املخيال توارث
 اإلداريني أعواهنا بأحد دفعها خالل من الفرنيس, االحتالل إدارة جسدهتا
 ويدون واملشايت, الدواوير ليجوب محارا ويركب) سجل (زمام معه حيمل

 أوصاف ومن وضعيات, من األشخاص عليه وجد ما بحسب األلقاب
 كان وطبعا وحرشات, وحيوانات طيور ألسامء وأيضا وعاهات, سديةج
 لكنه طرحه, يف البساطة ورغم األلقاب منظومة إقامة لكيفية التصور هذا
 يف تركتها التي النفسية اآلثار وحجم االستعامرية املرحلة قسوة عن يعرب

 .اجلزائريني من العامة أوساط
 إقامة أن وخارجه, نالوط داخل األرشيفية األرصدة كشفت لقد
 للترشيعات خضعت ومتشعبة, معقدة عملية كانت األلقاب منظومة

 التاسع القرن من األول النصف من انطالقا مراحل عىل ومتت االستعامرية,
 فارنيي أو قانون امللكية قانون جتسيد عند أوسع منحى لتأخذ عرش,

)Warnier( 26 يف احلق عرش السابعة مادته أتاحت الذي ,1873 جويلية 
 األرض قطعة اسم من مستوحى لقبا لألهيل لتختار الدومني مصلحة تدخل
 عىل اجلزائري الفالحي املوروث يف األسامء املعروفة وهي سيتملكها, التي
 .)1(إلخ... اهلنشري الوجلة, الطبة, الفيض, القابل, الظهر,: غرار

                                                            
אא..."א-)1
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 ملنظومة التفكيك ةبداي بمثابة القانون, هذا يف املادة هذه صياغة كانت لقد
 لتشتيت متهيدا االحتالل, مرحلة قبل اجلزائر يف قائمة كانت التي الثالثي االسم

اخليم  دائرة تفكيك بعد والدموية, اللحمية الروابط وإضعاف األرسية احللقات
 حيث تراكيبها, وتتعدد مدلوهلا يتنوع خمتلفة, ألقابا حيملون أفرادها سيصبح التي

 قوائم عن الدومني, مصالح مستوى عىل امللكية نظام إقامة سجالت تكشف
 .عائلية بألقاب مرة ألول مقرونة املالك بأسامء طويلة

 "املسلمني لألهايل املدنية احلالة إقامة" بعنوان 1882 مارس 23 قانون بعدها جاء
 فيها وضع مادة ثالثون فيه وردت بعدما اجلزائريني, كامل عىل اللقب خاصية ليعمم
 األلقاب منح االحتالل إلدارة خالهلا من يتم التي العامة الضوابط املرشع

 ,1888 أفريل 20 بتاريخ وأخرى ,1885 أوت 17 بتعليامت الحقا لريفق ,)1(للجزائريني
 التي التعليامت وهي "لألهايل املدنية احلالة" بعنوان للجزائر العام احلاكم وصاية حتت

 التعامل وكيفية الواقع, أرض عىل العائلية لقاباأل منح مراحل  يف أكثر فصلُلت جاءت
 كورين لنا ترك حيث العملية, هذه عىل القائمني تصادف التي املختلفة, احلاالت مع

)E.Cornu (الوهراين, بالقطاع املدنية احلالة إلقامة املركزية اللجنة  سكرتري )1889( 
                   لألهايل دنيةامل احلالة إلقامة التطبيقي الدليل" مؤلفه خالل من جتربته

"(Guide pratique pour la constitution de l’état civil des indigènes) الدليل وهو 
 .الدليل يف طرحها التي العينات خالل من العائلية, األلقاب منح كيفية فيه رشح الذي

 املواد هي ية,الفرنس الترشيعات هذه عىل االطالع عند االنتباه يلفت ما أكرب إن
 يف الواحدة األرسة يف )الذكور من (سنا األكرب اجلزائري أحقية إىل أشارت التي
 يزيد وما ,1882 مارس 23 قانون من الثالثة املادة أمهها من العائيل, اللقب خيارإ

                                                                                                                                                  
= Robert Estoublon et Adolphe Le fébure, Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique des 

lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en vigueur, 
libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger, 1896, p, 410. 

א א א א א א ،
א– א–א א ، –א

- 2017- 2018، ،388- 391.
א-)1 א א :א

R. Estoublon  et A. Le fébure, op.cit, p. 568- 575. 
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التي حتتوي  املدنية احلالة سجالت هو الطرح, هذا حول وتشويشا غموضا األمر
 يف أصلها أسامء كانت متداولة خالل مرحلة ,أللقاب هياليوم عىل الكثري من ا

 زواغي, طيطوش, طراد, زروق, مزيان, بوزيان,: اجلزائر العثامنية عىل غرار
 املناعي, عبيد, بركات, السايح, الربج, شوالة, بوعكاز, قرون, هوشات, هباش,

 ويف ,بوعالق بونوارة, بوترعة, بوحفص, بوقفة, بوغرارة, مثل الكنى ويف جالب,
 املجاين, الزمرييل, احلنايش, البجاوي, الوغلييس, التلمساين, املتيجي, مثل النسبة

 .األسامء من وغريها ,)1(السويف الزمويل,
 حسب اللقب اختيار يف اجلزائري الفرد بأحقية األخذ يمكن مدى أي فإىل

التي اجتاحت املشهد   القبيحة األلقاب حمل ?وما االستعامرية الترشيعات
  ?)1882(لتسموي بعد إقامة  نظام  احلالة املدنية ا

 النص بني اجلزائر يف العائلية األلقاب":املوسوم بـ الوطني امللتقى أعامل إن
 ة منحدوا يف خاض أكاديمي مسعى حتصيل هي" 1962 -1873 واآلثار والتطبيق

 جتمعامل بنى ضد الفرنسية االستعامرية اإلدارة أعلنتها التي "الناعمة احلروب"
 باملحصالت مشحون هويايت وتعبري رمزي كرأسامل لالسم استهدافها بعد اجلزائري,

 حتمله بام التارخيية, للذات قرصي هتجري عملية إىل اإلدارة هذه عمدت حيث الثقافية,
 الذي والتفكيك البرت أعباء من حتتويه بام االستعامرية الذات إىل ,وموروث ثقافة من
 .التقليدي الساليل سياقها عن وعزهلا املحلية التسموية العادات هز

 تؤرقلقد جتاوزت هذه املعضلة اهلوياتية حدودها الزمنية, عندما حتولت إىل ظاهرة 
 عن ناهيك ساليل وتشويش نفسية أعباء ورثوا الذين اجلزائريني من الكثري اليوم إىل

 املحاكم باب تطرق ظاهرة األلقاب تصحيح شيوع من  التي جعلتالكارثية األخطاء
 هوياتية بدالالت تراجيدية, سعينا إىل – ما حييل إىل تشكل ظاهرة تارخيية ,اإلدارية

                                                            
א -)1 א א א אא א

، א ، א א א א א א א ،
،2021. 
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ُحتل بحثيا حقال تفكيك خيوطها يف هذا امللتقى, الذي جعلنا منه َ  الثنائيات داخله ُ
 .والشفوي املدون والواقع, الترشيع والدخيل, املوروث غرار عىل املتناقضة
وضوع اهلويايت أرشكنا خمتلف التخصصات  العلمية والروافد هبذا امل ملامولإل

 وعلم النفس, علم اللسانيات, األنثروبولوجية, التاريخ, املعرفية عىل غرار علوم
 جمالية عينات عىل تغذت ,لذلك كانت حمصلة امللتقى دراسات متنوعة االجتامع,
 .الضبابية حليثياتا يف والتشعب املفاصل يف الغوص من هاتمكن اجتامعية, ونامذج

فكان – بعد التصويب اللغوي –لقد عرضنا أعامل امللتقى يف قالب بنيوي تراتبي 
امللمح الرتاثي التسموي قبل مرحلة االحتالل فحوى القسم األول, فيام تفرد الثاين 

 ظهرت التي القانونية, النصوص يف قراءات عرض خالل من الكولونيايل, بالترشيع
 فارنيي قانون خاصة عرش, التاسع القرن من الثاين نصفال خالل مراحل عىل

)Warnier( )26 1882 مارس 23( املدنية احلالة إقامة وقانون ,)1873 جويلية.( 
سدت خالل املرحلة االستعامرية, فتفرد هبا القسم الثالث ُأما  منظومة األلقاب التي ج

 اجتامعية تراوحت بني –بية انطالقا من مادة وثائقية عوجلت يف قالب نامذج وعينات ترا
الريف القسنطيني, واألوراس الرشقي, والزاب الغريب, والفضاء امليزايب, فيام ختمنا هذا 

 .املنبوش اهلويايت بعواقب األلقاب عىل البنية االجتامعية وما خلفته من آثار نفسية
نص والتطبيق األلقاب العائلية يف اجلزائر بني ال"إن أعامل امللتقى الوطني املوسوم ـب

 هي تتويج حلفريات أكاديمية يف أحد املعضالت التارخيية بتعقيدات "1962-1873واآلثار 
مرحلية وجزئيات ضبابية, حتتاج إىل الكثري من املنابر العلمية واملخابر البحثية التي تغوص 

 .يف هذه الظاهرة اهلوياتية الفريدة من نوعها يف العامل العريب وحوض املتوسط
ألخري ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر وأصدق الثناء لكل من ساهم يف ويف ا

إنجاح هذا امللتقى, وعىل رأسهم السيد مدير اجلامعة األستاذ الدكتور زهري ديبي, الذي 
 .لذاكرة  الوطنية وتاريخ اجلزائرللبنة تؤسس حتى يكون  العلميأوىل عناية فائقة هلذا املنرب 

ï÷Š@ôÕnÝ¾a@ @
دةالدكتو ر توفيق بن ز   ر
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 :)1(خليفة حماش. د .أ

  :مقدمة
وهي يف . تعد األلقاب ظاهرة موجودة يف أغلب املجتمعات إن مل يكن كلها

ى وإذا كان هلا جانب سلبي أحيانا ــ هن. حقيقتها نظام ثقايف واجتامعي وسيايس
ّملا تكون تعرب عن خصال قبيحة وتلصق باإلنسان . )2(عنه ديننا اإلسالمي

خلدش شخصيته وتشويه سمعته, فإن هلا جانبا إجيابيا كبريا ملا تستخدم يف 
التعريف اإلجيايب باألشخاص للتعريف هبم تعريفا دقيقا, والتمييز بينهم يف 

. لتقدير واالحرتام نحوهم وإبداء ا)3(حالة تشابه أسامئهم, وإلنزاهلم منازهلم
ونظرا إىل تلك األمهية التي تكتسيها األلقاب فإن األتراك اهتموا هبا اهتامما 
كبريا, وكان ذلك االهتامم موجودا لدهيم قبل اإلسالم, ولكنه ازداد بشكل 

وبلغ هبم األمر يف ذلك أن صارت األلقاب تشكل عنرصا أساسيا . واسع بعده
ي والسيايس بينهم, وهم ال يزالون كذلك إىل اليوم اخلطاب االجتامع يف آداب

. وعدم استخدام األلقاب يف اخلطاب يعترب إساءة يف حق الشخص املخاطب
ولكي نبني تلك األمهية التي تكتسيها األلقاب عند األتراك يف العهد العثامين 
ونبني طريقة استخدامها رأينا أن نقدم هذه الورقة املخترصة حول املوضوع 

ب فيها عن ثالثة أسئلة, يتعلق أوهلام بأنواع األلقاب بحسب مدلوهلا ونجي
والثالث  اللغوي, والثاين بأنواع األلقاب بحسب صفتها الرسمية والعامة,

مع اإلشارة بأن دراسة  بأنواع األلقاب بحسب استخدامها بالنسبة إىل االسم
تلتقي فيها األلقاب يف اللغة الرتكية يعد من املوضوعات الصعبة, ألهنا 

                                                            
א-)1  −–א
2(-" א: א א א

א א א ، א א ، א
(א א/11א".  ).א

א3)-  ، "ملسو هيلع هللا ىلصא א:  ."א
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ولذلك فسنكتفي هنا بوصف . مكونات كثرية, لغوية وثقافية وحتى تارخيية
 )1(الظاهرة فقط كام بدت لنا من النامذج املتوفرة يف بعض الكتابات التارخيية

 .وليس تفسريها والغوص يف رشح تراكيبها
 :يأنواع ٔالالقاب بحسب مدلولها اللغو: أوال

 اللغة الرتكية العثامنية فإن األلقاب عند األتراكبناء عىل ما ختربنا به قواميس 
 عىل نوعني, األول هو األلقاب )وال تزال إىل اليوم(كانت يف العهد العثامين 

ويقول .  العربية)2("لقب"ويطلق عليها كلمة  االجتامعية, أو غري الرسمية,
اللفظة  يف تعريفه هلذه ,)3(اللغوي العثامين املتأخر والشهري, شمس الدين سامي

ُ, وتنطق حمرفة يف الرتكية "ألقاب": بأهنا اسم مذكر من أصل عريب, ومجعه
ُ ورشحها بأهنا اسم آخر يعطى ألحد األشخاص .)4("الغب" العامية, فيقال َ

زيادة عىل اسمه األصيل, لتمييزه عن غري من األشخاص الذين يشرتكون معه 
ويشتهر  له يف االسم, ويصبح ذلك الشخص يعرف باللقب الذي أعطي

ــ الرتكية.)5(به  التي "لغب/ الغب " و"لقب"كلمة  )6(وترشح القواميس الفرنسية 
                                                            

א-)1  ,Danışmend (İsmail Hami), İzahlı Osmanlı Tarihi kronolojisi, 5. Cılt:א
İstanbul, T.Yayınevi, 1971 .)، א).א אא

، א א א ، ، א ، א א ، א א א
؛ א ، ، א ، א

א א א Osmanlı Tarihiא א
.،)،(،Osmanlı Devleti’nin Teşkilatıא

א א .،)(א
https://islamansiklopedisi.org.tr/gazi. 

א 2)-  Lakap:א
.،)1904 ــ1850/ 1322 ــ 1266( -)3

אא.:
א א א.א א א .א

،"א" א א ، א א א א א ،
.، ،) א.

א א  ).523 ــ 38/2010،519،)(א
(4-، א א א .Lağap:א

א،)א(5)-  א א)(:، א ،
،1317) /1890(،1243 

א)(-)6 א א ،)Dictionnaire Turc – Français(،،
،  .1881،2،696،702א
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وكالمها  ,surnom, sobriquet: توجد يف اللغة الرتكية العثامنية بالكلمتني الفرنسيتني
وقد قدم لنا شمس الدين سامي نموذجني . ُلقب, وكنية: تعني يف اللغة العربية

 ,)1(ّيف الدولة العثامنية بالشكل الذي بينه يف قاموسهعن استخدام األلقاب 
, )2("زنبيليل"ُبشيخ اإلسالم عيل أفندي الذي عرف بلقب  ويتعلق أحدمها

 وزيادة عىل النموذجني .)3("ترياكى"اشا الذي عرف بلقب ببحسن  والثاين
 :)4(املذكورين فإن لدينا نامذج أخرى عديدة, نقدمها يف األمثلة اآلتية

01-gúñ§ $eï úò“‚◊Úe tf+“Úe õäÜ úÚeÃ pfÔÚ^
/ من فقد بعض أسنانه (اشا األدرم پاشا, بمعنى أمحد پ امحد كديك ــ

 .)م 1477 ــ 1474 / هـ 879882: صدر أعظم). (فرموش يف العامية
يف السن أو العقل (مصطفى پاشا الكبري : بمعنى پاشا, مصطفى قوجه −

 ).م 1512 ــ 1511/ ـ ه 918 ــ 917: صدر أعظم().أو اجلسم
ُيف اخللق واخللق والذكاء(حممد پاشا اجلميل : اشا, بمعنىپ حممد ىپري ــ َ .(

 .)م 1523  ــ1518 / هـ 929  ــ924: صدر أعظم(
/ هـ 988 ــ 987: صدر أعظم. ( أمحد پاشا, بمعنى أمحد پاشا السمنيسميز ــ

 ).م 1580  ــ1579
                                                            

(1-، ، ،1243. 
א-)2 א،zembelliא ، א ، .א

א .1526 ــ 932/1503 ــ 908א
א א א א א א א.א א א

א.א ، א ، א
א א א א.א א

א ،א().249 ــ 2013،247 /44،)(א
، א  ).112 ــ111،

א-)3 א،tiryȃkiא א א ، א .א
""""، (א ،:א.

، א"").401، א א א
א א א(.1017/1608.א א

 ).207 ــ2012،205 /41،)(א
؛-)4 ، ، ،א א

، א א א  .؛
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شيخ . (حلاج عبد الرحيم أفندىا:  عبد الرحيم أفندى, بمعنىحاجي −
 ).م 1649 ــ 1647/  هـ 1059 ــ 1057: إسالم

ْيك ــ : شيخ إسالم. (َ حسني أفندى, بمعنى حسني أفندي األعورَشمَچَ
 ).م 1703 /  هـ1115

قائد / قبطان دريا . (داوود پاشا الصغري: اشا, بمعنىپ داوود كچكوــ 
 ).م 1503  ــ1492 / هـ 908  ــ898: أسطول

  ــ1032: قبطان دريا. (اشا األعرجپرجب : اشا, بمعنىپ رجب الپطوــ 
 .)م 1626  ــ1623/ هـ  1035

ِبييقىلــ  قبطان . (مصطفى پاشا صاحب الشارب: اشا, بمعنىپ مصطفى ِ
 ).م 1649/  هـ 1059: دريا

باش . (ُحممد أفندى فجلة املزبلة:  حممد أفندى, بمعنىمزبله طورپىــ 
 ). م1596  ــ1595 / 1044: دفرتدار

احلافظ للقرآن (حممود أفندي احلافظ :  حممود افندى, بمعنىحافظــ 
 ).م 1605 ــ 1604 /  هـ1013: باش دفرتدار). (الكريم

. )1( عبد الكريم پاشا, بمعنى عبد الكريم پاشاخطاف اليخنيخينى قاپانــ 
 ). م1625/ هـ  1034: باس دفرتدار(

ـ   ).م 1651/ هـ 1062: باش دفرتدار. (عيل أفندى األصفر: نى عيل افندى, بمعصارىـ
 1105: باش دفرتدار. (خليل أفندي األمرد:  خليل افندى, بمعنىكوسهــ 

 ).م 1695  ــ1694/ هـ  1106ــ 
باش ). (اخلامج(إسامعيل پاشا الوسخ :  اسامعيل پاشا, بمعنىكريىلــ 

 ).م 1694 ــ 1693/ هـ  1105 ــ 1104: دفرتدار

                                                            
 .א:/-)1
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احلاج إبراهيم افندى : حاجى إبراهيم افندى, بمعنىكيزىل صيتمه ــ 
 ).م 1799  ــ1796/ هـ  1213  ــ1210: باش دفرتدار. (احلمى اخلفية

02-:®eï àûfŒóÚe õäÜ úÚeÃ pfÔÚg^
 .) م1516/ هـ  922 :صدر أعظم. (اشا اخلادمپسنان : , بمعنىپاشا سنان خادمــ 
ـ   ).م 1695/ هـ  1106: شيخ إسالم. (حممد أفندي اإلمام: معنىب حممد افندى, أمامـ

السيد :  اررضومىل سيد حاجى فيض اهللا افندى, بمعنىجامع الرياستنيــ  
أي توىل وظيفة (احلاج فيض اهللا أفندى األررضومي جامع الرياستني 

 .)م 1703 ــ 1695/ هـ  1115 ــ 1106: سيخ إسالم). (املشيخة مرتني
قبطان . (التلميذ/ مصطفى پاشا الطالب : صطفى پاشا, بمعنى مصوفتهــ 

 ).م 1621 ــ 1620 / هـ 1030: قائد اسطول/ دريا 
قبطان . (ّاشا, بمعنى قره مصطفى پاشا النبال پمصطفى قره كمنكاشــ 

 ).م 1638 ــ 1635/ هـ  1048  ــ1045: قائد أسطول/ دريا 
ِ بكجكز مصطفى سالحدارــ  َ پاشا األمري الصغري مصطفى : اشا, بمعنىپْ

  ــ1048 :قبطان دريا). (أي حامل سالح السلطان(حامل السالح 
 ).م1640  ــ1638 / هـ1049

ْزورنازنــ  َ َُ . مصطفى پاشا العازف عىل آلة الزورنا: , بمعنىپاشا مصطفى ْ
 ).م 1656 ــ 1655 /  هـ1066  ــ1065: قائد أسطول/ قبطان دريا (
. اشا األمرد املرشدپاشا, بمعنى عيل پ عيل وز كوسهقيالو / قوالووزــ 
 ).م 1655 /  هـ1065: باش دفرتدار(
 باش دفرتدار,. (ّعيل أفندي پاشا الغامد: اشا, بمعنىپ عىل افندى قينجىــ 

 ).م 1687 ــ 1685/ هـ  1098  ــ1096
باش . (اشا, بمعنى حسني آغا پاشا مريب الصقورپ حسني آغا طوغانجىــ 

 ).م 1688 ــ 1687 /  هـ1099 ــ 1098: ردفرتدا
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ôäûfÈÚeــ 03 o éÚe õäÜ úÚeÃ pfÔÚg^
 :صدر أعظم. ( أمحد پاشا ابن دقاقبمعنىأمحد پاشا,   اوغىلُدوقاغك −

 .)م 1515 ــ 1514/  هـ 921  ــ920
 نسبة إىل عائلة( إبراهيم پاشا الچندري, بمعنى اشا,پإبراهيم  چاندارىل −

).  عائلة كبرية توارثت الصدر العظمى ملدة طويلةوهي. چندر الرتكية
 .)1429  ــ1421 / 832 ــ 824: صدر أعظم(

 أمحد شمس الدين أفندي: امحد شمس الدين افندي, بمعنى  زادهــ قايض
 ).م 1580  ــ1577/  هـ 988 ــ 985:شيخ إسالم. (ابن القايض

دين أفندي عمر حسام الدين أفندي, بمعنى عمر حسام ال عاطف زادهــ 
 ).م 1866  ــ1863/ هـ  1283 ــ 1280: شيخ إسالم. (ابن عاطف

احلاج حممد خملص أفندي :  دفرتدار زاده حاجى حممد خملص أفندي, بمعنى−
 ). م1677 ــ 1675/  هـ 1088 ــ 1086: باش دفرتدار. (ابن الدفرتدار

. ياويحممود افندي ابن املغنيس:  حممود افندى, بمعنىمغنيساىل زاده -
 ).م 1683/ هـ  1095  ــ1094: باش دفرتدار(
احلاج حممد افندي پاشا : بمعنى. صارى حاجى حممد افندى پاشا ّبقال زادهــ 

 ).م 1709  ــ1708 /  هـ1121  ــ1119: باش دفرتدار. (األصفر ابن البقال
حليمي مصطفى أفندى ابن : حليمي مصطفى افندى, بمعنى مؤذن زاده −

 ).م 1759 ــ 1758/ هـ  1173 ــ 1171: ش دفرتداربا. (املؤذن

ƒeــ04 Ì$e o éÚe õäÜ úÚeÃ pfÔÚgôÓ ÈÚeï^
نسبة إىل مدينة (پاشا األماسويبايزيد : اشا, بمعنىپ بايزيد أماسياىل −

 ). م1421? ــ /  هـ 824 ــ ?: صدر أعظم ().أماسيا يف األناضول
السيد احلاج فيض اهللا : عنىسيد حاجى فيض اهللا افندى, بم اررضومىل ــ

شيخ ). ( إىل مدينة أررضوم يف األناضولنسبة(أفندي األررضومي 
 ).م 1688/ هـ  1099 :إسالم
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: صدر أعظم. (اليوناين/ حممد پاشا الرومي : بمعنى, اشابحممد  روم ــ
 .)م 1469  ــ1466 / 874  ــ871

صدر . (األورويب/ إبراهيم پاشا اإلفرنجي :  پاشا, بمعنىإبراهيم فرنك ــ
 ).م 1536 ــ 1523/ هـ  942 ــ 929: أعظم

نسبة إىل مدينة قرامان (اشا القرماين  حممد پبمعنى, اشاپحممد  قره مانى −
 .)م 1481  ــ1477 / هـ 886  ــ882: صدر أعظم(). يف األناضول

/ اشا ابن اهلرسكي پأمحد : , بمعنىپاشاأمحد  زاده) هرسكىل(هرسك ــ 
 .)م 1511  /917: صدر أعظم. ( شعب اهلرسك يف البلقاننسبة إىل

نسبة إىل مدينة (ُبمعنى مصطفى أفندي البولوي . مصطفى افندى بولوىــ 
 ).م 1659 ــ 1657 / هـ 1069 ــ 1067: شيخ إسالم). (بولو عىل البحر األسود

باش . (اليونان/ عثامن افندى املوراوي : عثامن أفندى, بمعنى موراىل ــ
 ).م 1796 ــ 1795/ هـ  1210 ــ 1209: داردفرت

ــ1033 :صدر أعظم. (حممد پاشا الرشكيس: اشا, بمعنىپحممد  ركسچــ   /هـ 1034  
 ).م 1625  ــ1624

: صدر أعظم. (حممد پاشا اجليورجيا وي:  پاشا, بمعنىحممد كورجىــ 
 ).م 1652  ــ1651/ هـ  1062 ــ 1061

قبطان دريا . (اشا اإلنكليزيپ مصطفى : باشا, بمعنىمصطفى انكليز ــ
 ).م 1863 /هـ  1279

وحسب شمس الدين سامي دائام, فإن هذا األلقاب ال تذكر يف املراسالت 
ُوالوثائق الرسمية املخصصة هلؤالء األشخاص, وإنام تذكر بدال منها األلقاب 

هي , و)1(الرسمية التي تعطى هلم من الدولة بحسب رتبهم اإلدارية والعسكرية
                                                            

1(-، ، ،1243. 
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التي تشكل النوع الثاين من األلقاب التي قصدناها هنا, ويطلق عليها يف اللغة 
 يف اللغة الرتكية إىل "لقب"ُوكام حرفت كلمة . )1("عنوان"الرتكية اسم 

 "علوان"ُ حرفت هي أيضا إىل "عنوان", فإن كلمة "لغب" و"الغب"
شبيه بام هو يف  أحدمها :وهلذه الكلمة معنيان). بحرف الالم بدال من النون(

واملقاالت, ويعرب عنه  اللغة العربية, وهو االسم الذي يعطى للكتب والفصول
, واملعنى الثاين هو األلفاظ التي "رسلوحه"يف اللغة الرتكية بكلمة أخرى هي 

تكتب يف مقدمة الرسائل التي ترسل إىل الشخصيات العلمية واإلدارية 
اهم ورتبهم ومكانتهم اإلدارية والعسكرية, وبواسطتها يتم حتديد مستو

ويف هذا الصدد هناك عبارات . وهي كلامت حتمل معنى الصفة. واالجتامعية
كانت متداولة بني األتراك تقال يف حق  ترقى إىل مستوى األمثال الشعبية,

, "عنوان/ علوان "بعض األشخاص يف ظروف معينة, وتستخدم فيها كلمة 
ى صاحب منزلة عالية; وتقال يف حق , بمعن"صاحب عنوان": ومنها عبارة

علوان ": الشخص الذي تكون له منزلة عالية, أو يظهر كأنه كذلك; ثم عبارة
, وتقال يف حق األشخاص الذين يتحكمون "يبيع األلقاب", بمعنى "صاتيور

ِبزه علوان ايتمك "ِيف زمام األمور ويديروهنا من وراء الستار بنفوذهم; و
, وتقال يف حق الشخص الذي يريد أن "أن يعطينا لقبايريد ", بمعنى "ايستيور

, بمعنى "عنوان كاذبه"يكرم شخصا آخر ويعطيه امتيازا من االمتيازات; و
وتقال تلك .  منزلة كاذبة وغري صحية, أي ختفي خلفها زيفا وحتايال ورسقة"

 وقد.)2(بني األتراك سواء للتعبري عن احلقيقة, أو للتهكم واالستهزاء العبارات
أمدنا شمس الدين سامي بنامذج من تلك األلقاب التي أطلق عليها كلمة 

بمعنى (, وعزتلو )بمعنى صاجب الرفعة(رفعتلو : , وهي"علون/ عنوان "
                                                            

א-)1  .unvan:א
א -)2 א ،:א ،؛955 ــ 948،954،،

، ، ،؛2/696،702א א א ،)
(، ،1837،2/293،712. 
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 ويمكن أن نظيف .)1()بمعنى صاحب السعادة(, وسعادتلو )صاحب العزة
 "وزير", و"پاشا", وهو لقب علمي, و"السيد", بمعنى "أفندى"إليها لقب 

, وهو لقب عسكري, "آغا"وهي ألقاب سياسية وإدارية, و"مريمريان"و
 :)2(وعن كيفية استخدام تلك األلقاب نقدم األمثلة اآلتية. وغريها
ـ 898: قائد أسطول/ قبطان دريا . (اشاپك داوود چ كو−  ).م 1503 ــ 1492 /  هـ908ـ 
 ).م 1626  ــ1623/ هـ  1035 ــ 1032: درياقبطان . (اشاپال رجب پ طو ــ

 ).م 1659  ــ1657 / هـ 1069  ــ1067: شيخ إسالم. (افندىــ بولوى مصطفى 
 ).م 1796 ــ 1795 / هـ 1210 ــ 1209: باش دفرتدار. (أفندىــ موراىل عثامن 

ــ 1098: باش دفرتدار. (اشاپآغا  حسنيــ طوغانجى  ــ1687 / هـ 1099   ). م1688  
 ).م 1598  ــ1596 /  هـ1006 ــ 1005: نيشانجي. (بكلبى چ ــ مصطفى

 ).م 1576 ــ 1573 / هـ 984 ــ 981: نيشانجي. (بك فريدون امحد  ــ

ْركابدار شعبان  ــ  َ ْ َ  .)م 1645  ــ1644: آغا انكشارية. (آغاِ
 ).م 1646: آغا انكشارية. (آغا زاده حممد اشاپــ محزه 

ا ثانيا ــ أنواع ٔالالقاب بحسب  :ةالرسمية والعام صف

كام هو الشأن يف كثري من الدول واملجتمعات فإن األلقاب كانت عند 
ُالعثامنيني تنقسم من أحد جوانبها إىل ألقاب رسمية متنحها الدولة للموظفني 
يف مؤسساهتا اإلدارية والعسكرية والعلمية وغريها لتنظم مراتبهم وحتدد 

جتاه املجتمع من مراكزهم داخل األجهزة من جهة, وتربز احرتامهم وهيبتهم 
يمنحها يف غالب األحيان ) أي عامة(جهة أخرى; ثم ألقاب غري رسمية, 

املجتمع سواء حتت تأثري لغة اخلطاب كام متيل ذلك الثقافة والعادات السائدة يف 
املجتمع, أو تأثري العالقات االجتامعية التي تبنى عليها املعامالت وشتى 

                                                            
(1-، ، ،1243. 
؛-)2 ، ، ،א א

، א א א  .؛
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ه عام, الرسمية والعامة, هي كثرية واأللقاب بوج. النشاطات يف املجتمع
ومتنوعة, ال يمكن حرصها يف مقالة, وإنام حتتاج إىل مؤلف خاص, ولذلك 

وبخصوص األلقاب العامة فلدينا .فال ينتظر تقديم تفاصيل كثرية حوهلا هنا
ألقاب تدل عىل صفات (نامذج منها ذكرت يف العنرص األول من املقالة 

سب العائيل, وأخرى عىل االنتساب شخصية وجسدية, وأخرى عىل الن
, ولذلك فال داعي )اجلغرايف والعرقي, وأخرى عىل الوظائف واحلرف

أما األلقاب الرسمية فهي التي نتطرق . لتكرارها, أو إضافة نامذج أخرى منها
إحدامها ختص السلطان وعائلته ومقربية, : إليها, وقسمناها إىل جمموعتني
 :وهذه نامذج من كل واحدة من املجموعتني. والثانية ختص موظفي الدولة

úòèfAäــ01 úò ‰ pfÔÚg^m Ô´ï íräûfÜï ¬fAä Úfm œäÈrqòí^ 
هو اللقب الذي رافق السالطني العثامنيني طوال عهدهم : سلطان −

وانتقل إىل من األنظمة السياسية اإلسالمية التي كانت قائمة قبلهم 
 .وبشكل خاص السالجقة

 .لقب فاريس مرادف للقب سلطان: آل عثامنادشاه پ/ ادشاه پ −
وهو قديم عند . لقب فاريس مرادف للقب سلطان: خاقان/  خان −

 .األتراك واملغول
ِخداوندكار  − ْ َ لقب محله السالطني لفرتة حمدودة ومنهم : خنكار/ُ

. بشكل خاص, ثم اختفى بعد ذلك)    ??? ــ1360(السلطان مراد األول 
 ).خنكار(وخيترص بشكل 

 . املسلمنيهو خليفة: خليفه −
 .لقب حتمله والدة السلطان:  والده سلطان−
وكان اللقب األول .  لقب يطلق عىل زوجات السلطان:قادين افندى/ خاتون −

 .م حل حمله اللقب الثاين 18/  هـ 12هو املستخدم يف الدولة, ويف أوائل القرن 
 .دهُلقب يعطى لبنات السلطان وبنات أوال: خانم سلطان −
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ْ شهزاده−  .لقب حيمله أبناء السلطان: َ
 .لقب حيمله أصهار السلطان, وهم أزواج بناته وأخواته: داماد −
 .لقب حيمله معلمو أوالد السلطان عندما يصبحون يف رتبة پاشا:  الال−
 .م السلطانيلقب يطلق عىل ند: مصاحب −
ِ وقعه نويس− ف بتسجيل وهو املكل. لقب حيمله مؤرخ الدولة الرسمي: ُ

 .الوقائع التارخيية
ِ نامه نويس− لقب يطلق عىل املوظف املكلف بكتابة رسائل السلطان إىل : ُ

ّاحلكام وامللوك ُ. 
 لقب يطلق عىل املوظف املكلف برسم :توقيعى/ طغراكش /  نشانجى −

وهو املسؤول عىل . السلطان عىل الوثائق الرسمية) طغرا(توقيع 
رئيس : يعرف باسم 1650وأصبح بعد. ةالعالقات مع الدول اخلارجي

 ."خارجيه ناظرى" صار يعرف باسم 1836وبعد . الكتاب
 . لقب يطلق عىل الشخص املكلف بحفظ أسلحة السلطان:سالحدار −

02-úÚï§Úe ô+Œó™ ú©f úòåäÜï úñ ≥ Üï úñ‰eÃk úò ‰ pfÔÚg)1(^
هم بشكل  لقب يعطى لعدد من رجال الدولة املدنيني والعسكريني, و:پاشا

خاص حكام املقاطعات التي تسمى اإلياالت, والضباط السامون يف اجليش, 
 .والوزراء, وقائد األسطول

, )سنجاق بكى( لقب يعطى حلكام املقاطعات الصغرية التي تسمى سنجاق :بك
, ولبعض )االى بكي, رياله بك( وللقادة العسكرييني يف اجليشني الربي والبحري

, )قونسلوس بك/ ايلچي بك (, وسفراء الدول )مقام بك ئمقا(املوظفني السامني 
 ).عىل بك, حسن بك(وألوالد رجال رجال الدولة من الباشاوات والوزراء 

                                                            
א -1) ،:א א א א ؛ ، ،

،،، ، א  .א
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لقب يعطى ملن ال يعرفون القراءة والكتابة بدال من لقب أفندى الذي : آغا
يعطى ملن يعرفون ذلك, وعددهم كبري يف اإلدارة العثامنية, ومنهم قادة اخلدم 

, وبعض الضباط يف اجليش )حرم آغاسى/ آق آغا : (يف القرص السلطاين
چرى آغاسى, سپاه آغاسى, طابور آغاسى, يكي(ووحدات األمن واملراقبة 

 ).طمرك آغاسى, احتساب آغاسى, قپو آغاسى, قول آغاسى
لقب حيمله الصدر األعظم ملا خيرج عىل رأس اجليش نيابة عن : ِرسدار اكرم

 .يف احلمالت العسكريةالسلطان اجليش 
 .لقب يعطى حلكام املقاطعات: مريمران/ امري امرا / بكلربكى 

لقب يعطى للقادة العسكريني الذين حيققون انتصارات عسكرية : غازي
وقليل جدا من نال . كربى يف احلروب, وومنهم السالطني وبعض قادة اجليش

 .ويعطى بفتوى من شيخ اإلسالم. هذا اللقب
ْخديو ِ  .وهو لقب فاريس. ويعنى وزير.  أعطي لوايل مرصلقب: ِ

ألقاب تعطى يف : حشمتلو/ كرامتلو / رأفتلو / عزنلو / دولتلو 
صاحب الدولة, وصاحب : املراسالت للسلطان وكبار رجال الدولة, بمعنى

 .العزة, وصاحب الكرامة, وصاحب احلشمة
ظائف اإلدارية لقب يعطى ملن يعرفون القراءة والكتابة ويتولون الو: افندى

 الذي يعطى ملن ال يعرفون "آغا"والعلمية السامية يف الدولة, وهو يقابل لقب 
شيخ اإلسالم, ورئيس الكتاب : وممن يعطى هلم هذا اللقب. القراءة والكتابة

, )ديوان مهايون افنديسى(, وبعض موظفي الديوان اهلاميوين )رئيس افندى(
, ونساء رجال )خواجه افندى(ني , وكبار املدرس)قاىض أفندى(والقضاة 

كام يستخدم يف صيغة املضاف إىل ضمري اجلمع املتكلم ). خانم افندى(الدولة 
, وعند خماطبة السلطان أيضا )بمعنى سيدنا( ملسو هيلع هللا ىلصليدل عىل الرسول ) افنديمز(

كام يستخدم للتعبري عن كل رجل له مظهر . باعتباره خليفة له عىل املسلمني
 ).افنديدن آدم/ افندى آدم (واألدب حمرتم يوحى باملعرفة 
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, )مكه موالسى, مرص موالسى(لقب يعطى لكبار القضاة : مال/ منال 
 بمعنى ,)2(, موال فنارى)1(موال جامى: (ولكبار العلامء واملدرسني, كأن يقال

 ).موالنا جالل الدين الرومي(ِ, ومنالى روم )موالنا جامى, وموالنا فنارى(
يعطى للفئة الثانية من رجال الدولة املدنيني يف لقب شبه رسمي, : خوجه

اإلدارة املركزية واإلقليمية, وهم كتاب املصالح اإلدارية الذين يرشفون عىل 
السجالت واملحررات اإلدارية بصورة عامة, املالية والسياسية والعسكرية 

كام يعطى . )3( إىل أربع جمموعاتمقسمني موظفا, 52والتجارية, وعدهم 
 أيضا, ويف مقدمتهم معلم القرص السلطاين الذي يتوىل تعليم ويل للمدرسني

ُالسلطان يف صغره, وملا يتوىل السلطنة تعطى له حظوة كبرية ويصبح يعرف بلقب 
 وللمدرسني يف املدارس اخلارجية أيضا, والكبار منهم ,)4()پادشاه خواجه سى(

نى, وخواجه سعد خواجه عىل رضا, خواجه دها(: أصبح هذا اللقب مالزما هلم
, كام أعطي كذلك للشخصية )الدين أفندى, خرسو خوجه, وجالل خوجه

                                                            
א-1) א א ،)898/1492(א

א.א א א א א א א.א א
،א. א.אא
א.، א 45.א

، א"א א א"א"א"א א א
א.א א א א א א א .א

א א، ، א א א(א (א .(
א: ،א ، ـ 7/1993،94א  ).99ـ 

א-)2 א א).834/1431(א א
، א א א ، א א

".א (א: א"،)א" "א
א"، ،"א (א א:. א

، ،  .)248 ــ 30/2005،247א
א -)3 א   : אא

Uzunçarşılı (İsmail Hakkı), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Taşkilatı, Ankara, TTK 
Basımevi, 1984, S. 68 - 71 

א 4)- :א
Uzunçarşılı (İsmail Hakkı), Osmanlı Devletinin Saray Taşkilatı, Ankara, TTKBasımevi, 1984, S. 

359 – 363. 
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نرص الدين (الفكاهية املعروفة عند األدب باسم جحا, وعند األتراك باسم 
 .يف اللغة العربية) الشيخ أو األستاذ(وكل ذلك بمعنى .  )خواجه
ن, ولكن بمرر كان هذا اللقب يعطى يف العهود األوىل ألبناء السلطا: چلبى
هل العلم واملعرفة, ولذلك يعرفون  صار مقترصا عىل من ينتسبون إىل أالزمن

, واملرتبات التي تعطى هلم من خزينة الدولة أو "لبى افندىچ"باسم عام هو 
ومل يقترص استخدامه عىل املسلمني . "چلبى علوفه سى"األوقاف تسمى 

 .)1(فقط, وإنام كان يعطى لغري املسلمني أيضا
ى الاسم: ثالثا  :أنواع ٔالالقاب بحسب استخدامها بالنسبة إ

إن ظاهرة التعقيد يف نظام األلقاب عند العثامنيني مل تكن تظهر يف تنوع األلقاب 
فقط كام سبق تناوله, وإنام يف نظام استخدامها أيضا, والذي كان خيضع لقواعد 

 من جهة ثانية, ومعناه من خاصة متليها اللغة الرتكية من جهة, ونوع اللقب املستخدم
ولذلك فإن ذلك النظام هو يف غاية التعقيد بحيث . جهة ثالثة, وأمهيته من جهة رابعة

ولذلك فإن عملنا هنا ال يرمي إىل . يصعب فهمه وحتديد القواعد التي تتحكم فيه
 تصنف إىل األلقابوبناء عىل ذلك فإن . تفسري ذلك النظام, وإنام إىل وصفه فقط

 .صناف بحسب موقعها بالنسبة إىل االسمثالثة أ
01-ô“‚◊Úe ã £e -nÓ ôqhq ¬g -nÔq pfÔÚgî§Èmï^

إن بعض هذا النوع من األلقاب مع أنه يأيت قبل اسم الشخص وبعده, إال 
أن ذلك ال يعني أن استخدامه يعطي احلرية للمستخدم يف اختيار املكان الذي 

 االسم أو بعده, وإنام هو خيضع يريد استخدامه فيه, فيضعه حيث يشاء, قبل
ُلنظام خاص حتدده مكانة األشخاص الذين تعطى هلم تلك األلقاب كام يمليه 

ويعني ذلك أن تلك األلقاب . النظام السيايس واالجتامعي والثقايف يف الدولة
ُملا متنح ألشخاص معينني فإهنا تستخدم قبل أسامئهم الشخصية, وملا متنح  ُ ّ

 فهذا."سلطان"تلك األلقاب, لقب وأهم.خدم بعد أسامئهمُلغريهم فإهنا تست
اللقب مع أنه مشرتك بني السلطان وغريه, إال أن استخدامه قبل االسم 

                                                            
1(-:، ، א א  .8/1993،259א
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الشخيص هي قاعدة حمتكرة يف شخص السلطان بمفرده, وال يشاركه فيها 
ويف الوقت الذي يالحظ . ُأحد, أما بخصوص غريه فيستخدم بعد االسم

 بخصوص لقب سلطان, فإنه هناك ألقابا أخرى ال استخدام تلك القاعدة
, "چلبي"لقب : يمكن حتديد القاعدة التي تتحكم فيها بدقة, ومنها

, التي تستخدم بخصوص السلطان كام تستخدم "حرضت", و"غازى"و
ُ الذي يمنح لفئة املتعلمني "خوجه / خواجه"بخصوص غريه, وأخريا لقب 

 :)1(خدام تلك األلقابوفيام ييل أمثلة عن است. بصورة عامة
 : بخصوص السلطان العثامين"سلطان"أمثلة عن استخدام لقب  −أ

 .) م1481  ــ1451/  هـ 886 ــ 855(  حممدسلطانفاتح  ــ 
 .)1520  ــ1512 / هـ 926 ــ 918 (سليمسلطان ياووز  ــ 
 ).م 1566 ــ 1520 / هـ 974 ــ 926( سليامن سلطان قانوين ــ 
 .)م 1839 ــ 1808/  هـ 1255 ــ 1223( د حمموسلطان ــ 

وكمثال تطبيقي عىل مثل تلك اإلشارات يف مصادر التاريخ العثامين نقرأ يف 
 :العبارات اآلتية )2(تاريخ پچوي

, " خانك سلطنتىسلطان مراد خانك اوغلوسلطان سليم  رمحتلو" −
 ).السلطان مراد خان ابن املرحوم السلطان سليم خان: (بمعنى

حول ( :بمعنى: "طان مراد زماننده كى فتحلر وغزالر اوزرينهسل" −
 ).الفتوحات والغزوات التي وقعت يف عهد السلطان مراد

سلطان  :م 1675 /  هـ1086ونقرأ يف مقدمة املعاهدة العثامنية اإلنكليزية لعام 
 جهان, وبرهان خواقني دوران تاج بخش خرسوان زمان غازى سالطني
 سلطان امحد خان بن سلطان ابراهيم خان بن لطانس حممد خان بن سلطان

                                                            
1(-، א ؛ ، ، א

א ،؛ א  .א
2)- Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, Ankara, KTB Yayınevi, 1982, II. Cılt, S. 1, 32. 
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 سليامن خان سلطان سليم خان بن سلطان مراد خان بن سلطانحممد خان بن 
 .)1( سليم خانسلطانبن 
 : بخصوص غري السلطان"سلطان"أمثلة عن استخدام لقب  ــ أ

 ).ابن السلطان حممد الفاتح/ أمري عثامين . (سلطانجم  ــ 
 ).أحد أتباع الشيخ بدر الدين (سلطانده ده  ــ 
 ).متصوف (:سلطان أمري ــ
 .)سيدنا أيوب األنصاري ( :سلطانأيوب  ــ 
 ).ابنة السلطان أمحد الثالث( :سلطانفاطمة  ــ 
 .)والدة السلطان سليامن القانوين: (سلطانحفصه  ــ 
 .)والدة السلطان مراد الرابع: ( سلطانكوسم ــ 
 .)طان مراد الثالثزوجة السل: (سلطان صفية −
 .)لقب يعطى لوالدة السلطان: (سلطانوالده  ــ 
 ).لقب يعطى لبنات بنات السلطان, وبنات أبنائه: (سلطانخانم  ــ 
 :وكأمثلة تطبيقية عىل استخدام لقب سلطان يف مثل تلك احلاالت نذكر −
 .)يف بورصا/ رضيح جم سلطان : ( تربه سىسلطانجم  ــ 

ـ أيوب  ّى وكليه يس جامعسلطانـ  .)يف إستانبول/ ّجامع أيوب سلطان وكليته : (ُ
 ).يف إستانبول/ جامع فاطمة سلطان : (جامعى سلطانفاطمه  ــ 
 : بخصوص السلطان"چلبى"لقب  أمثلة عن استخدام−ب
ّوالد بايزيد األول وجد السلطان حممد  ():1421 – 1413( سلطان حممد چلبىــ 

: وكمثال عىل ذلك فإنه يقال). هذا اللقبالفاتح, وهو الوحيد الذي محل 
                                                            

א-)1 א.א  .א
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, )يف سكود/ جامع جلبي سلطان حممد  (" سلطان حممد جامعىچلبي"
 ).يف أماسيا/ مدرسة جلبي سلطان حممد  (" سلطان حممد مدرسه سىلبىچو

 : بخصوص غري السلطان"لبىچ"أمثلة عن استخدام لقب 
 فإنه يأيت قبل يالحظ عىل هذا اللقب أن ملاال يستخدم بخصوص السلطان

االسم الشخيص, وملا يستخدم بخصوص غريه فإنه يستخدم بعده يف غالب 
 :احلاالت, ويف حاالت قليلة جدا قبله

أخوان للسلطان چلبي حممد ابن  (.چلبىومصطفى  چلبىــ موسى
 ).السلطان بايزيد

 .) م1601 ــ 1600/ هـ  1009 ــ 1008: نيشانجي. (اشاپلبىچحييى  ــ 
 ). م1544 ــ 1542 /  هـ951 ــ 949: باش دفرتدار. (اشاپچلبىيم إبراه ــ 
 1024  ــ1017: شيخ إسالم. ( افندىچلبىخواجه سعد الدين زاده حممد  ــ

 ).م 1615 ــ 1608 / هـ
 .)"تاريخ مرص"من مؤلفاته .  م17 / هـ 11ق / مؤرخ  (.چلبىعبد اهللا  ــ 
 .)17 / هـ 11ق / رحالة عثامين شهري  (.چلبى اوليا  ــ

من علامء / املعروف بحاجي خليفه أو حاجي قالفه . (چلبىــ كاتب 
 ).م 17 / هـ 11الدولة يف القرن 

 .) م1808  ــ1807/  هـ 1223 ــ 1222 :وزير أعظم. ( مصطفى پاشاچلبى ــ 
 ).م 1697 / هـ 1109 ــ 1108: س الكتابيرئ. ( حممد افندىچلبىوك چك ــ 
 :"يغاز"م لقب  أمثلة عن استخدا−ت

جيوز أن  ُمما يالحظ عىل هذا اللقب أنه ملا يستخدم بخصوص السلطان فهو
ُيأيت قبل االسم كام جيوز أن يأيت بعده, وملا يستخدم بخصوص غريه فهو يأيت 

َمع اإلشارة بأن قليال جدا من الشخصيات التي أعطي. قبل االسم فقط هلا  ُ
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نح بفتوى من شيخ اإلسالم بخصوص ُهذا اللقب طوال التاريخ العثامين, ويم
وهو لقب رشيف وال يدل عىل . القادة الذين حيققون انتصارات عسكرية كربى

ولكنه كان يعرب عن منزلة كبرية عند األتراك الرتباطه بالعمل . رتبة معينة
مواجهة العسكري الذي يظهر فيه القادة شجاعتهم وبطوالهتم ومهاراهتم يف 

وإذا حاولنا أن نجد له معنى . عن حدود الدولة ورشف األمةاألعداء من أجل الدفاع 
وآخر من ناله من . "املجاهد األكرب"يف اللغة العربية فيمكن أن نقول بأنه يقابل معنى 

السالطني العثامنيني هو السلطان عبد احلميد الثاين, وذلك بموجب فتوى أصدرها 
ـ 1293( )1(شيخ اإلسالم خري اهللا افندى ــ1876  /هـ 1294ـ   ).م 1877  

 :أمثلة عن استخدامه بخصوص السالطني, حيث يالحظ أنه يأيت قبل االسم وبعده
 ).م 1326 ــ 1300ـ/ هـ  726 ــ 700( غازيسلطان عثامن  ــ 
 ). م1360 ــ 1326/  هـ 761 ــ 726( غازيسلطان أورخان  ــ 
ـ  ـ ??761( سلطان مراد خان غازى/  مراد خان  غازىسلطان ـ ـ  1360/ ? هـ ـ   ).????ـ

سلطان  : م1675 /  هـ1086ونقرأ يف مقدمة املعاهدة العثامنية اإلنكليزية لعام 
غازى سالطني جهان, وبرهان خواقني دوران تاج بخش خرسوان زمان 

 بن سلطان ابراهيم خان بن سلطان امحد خان بن سلطان سلطان حممد خان
م خان بن سلطان سليامن خان حممد خان بن سلطان مراد خان بن سلطان سلي

 .)2(بن سلطان سليم خان
أمثلة عن استخدامه بخصوص غري السالطني, حيث يالحظ أنه يأيت قبل 

 :االسم فقط
 ).م 1912 /  هـ1330: صدر أعظم. ( خمتار باشاغازي أمحد ــ 
 ).م 1909تـ : عام للجيش ووزير حربية قائد. (ادهم باشاغازي  ــ 

                                                            
א -1) א א ،:Pakalın (Mehmet Zeki), Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, 3. baskı,İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1983, S. 654.  .)،
א  ).א

א-)2 א.א  .א
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 ).م 1541/ هـ  948تـ: من والة البوسنة. (خرسف بكغازي  ــ 
 ).م 1900تـ : قائد عسكري. (عثامن باشاغازي ــ

 .)م 1790 / هـ 1204تـ : قبطان باشا وصدر أعظم. ( حسن باشاغازيــ جزايريل 
 :"حرضت"استخدم لقب  ــ أمثلة عن

 مما يالحظ عىل هذا اللقب أنه يأيت يف حالة املضاف, واالسم الشخيص الذي يتبعه
وبناء عىل ذلك فإنه إذا أتى قبل االسم فهو خيضع لقواعد . يأيت يف حالة املضاف إليه

, لكونه مضافا حسب )ِحرضت(اإلضافة الفارسية, ولذلك ينطق بكرسة يف آخره 
ويستخدم هبذه .قواعد اللغة املذكورة, واالسم الذي يأيت بعده هو املضاف إليه

اهللا عز وجل واألنبياء عليهم السالم, : الصورة يف غالب احلاالت مع املقدسات
أما إذا أتى بعد االسم فهو خيضع لقواعد اإلضافة .والصحابة ريض اهللا عنهم

, وينتهي بحرف ياء التي هي )تركي أو عريب(الرتكية, ويستخدم يف حالة اجلمع 
عالمة املضاف حسب قواعد اللغة الرتكية, أما االسم الذي قبله فهو املضاف إليه 

ويستخدم يف هذه احلالة الثانية يف غالب احلاالت مع . اعد اللغة نفسهاحسب قو
 :)1(وفيام ييل أمثلة عن استخدامه يف كلتا احلالتني.أسامء رجال السياسة

 ).اهللا تعاىل. ( خداحرضت ــ 
 ).ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد : ( پيغامربحرضت) / ملسو هيلع هللا ىلص( حممد حرضت ــ 
 ). السالمسيدنا يوسف عليه). (عليه السالم( يوسف حرضتــ 
 ).سيدتنا مريم. ( مريمحرضت ــ 
 ).سيدنا عمر . (عمرحرضت ــ 
 ).سيدنا أبو أيوب األنصاري . (أبو أيوب حرضت ــ 
 ).اهللا تعاىل(. حرضتلرى اهللا −

                                                            
1(-:، ، א551، ، ،؛ ،1/65،

، ، א א ،1/427، א א א  .؛
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 ).خطاب خاص بالسلطان. (حرضتلرىمأب افنديمز  شوكت ــ 
 ).سيدنا السلطان حممود. (حرضتلرىسلطان حممود افندمز  −
 ).پاشاسيدنا صاحب الدولة سامى . (حرضتلرىاشا پلتلو سامى دو ــ 
 .حرضتلرىسلطان سليامن  ــ 
 .وزراء عظام حرضايت ــ 

 :"خوجه/ خواجه "أمثلة عن استخدام لقب 
ّمتصوف وشاعر : رضائى حممود بابا أفندى( حممود بابا  خوجهــ  ُ

 .)1()م 1579/ هـ  987تـ : وخطاط
 ). م1807  ــ1735(. شاعر. ()2( نشأتخوجه ــ 

سيايس وصحايف عاش هناية الدولة العثامنية . ()3( راسم افندىخوجهــ 
 ).م 1939 ــ 1880(: وظهور تركيا احلديثة

 .)4()م 1953 ــ 1884: من علامء الدولة املتأخرين. (خوجهخرسو  −
ـ جينجى ـ : ُحسني افندى, مدرس وقايض عسكر. (خوجهـ  .)5() م1648 / هـ 1058ت

          : الدولة األوائلءعالء الدين عيل اسود, وهو من علام. (خوجهره ــ ق
 .)6()م 1397 / هـ 800تـ 
 ).جحا عند العرب. (خوجه نرص الدين −

03-ã £e -nÓ ôqhq pfÔÚgÁÔÏ^
وهي يف الغالب ألقاب شخصية, تدل عىل احرتام, أو لون, أو شكل, أو 

  وأحيانا عىل وظيفة إدارية أو علمية أونسب عائيل, أو انتامء جغرايف أو عرقي,
                                                            

1(-:، א א  ).72 ــ35/2008،71(א
2(-:، א א  ).192 ــ18/1998،191(א
3(- :، א א  ).196 ــ18/1998،194(א

(4-:، א א  .37 ــ 19/1999،36א
5(-:، א א  .543 ــ 1998،541 /18א
6(-:، ، א א  .2/1989،319א
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 دة حوهلا يف القسم األول من هذا العمل, قد سبق تقديم أمثلة عدي.حرفة
 :)1(ونظيف إليها األمثلة اآلتية

 ــ 1006: إسالمشيخ . (خوجه حممد سعد الدين افندىجامع الرياستني  −
 ).م 1599  ــ1598 /  هـ1008

 ). م1632/ هـ  1041: در أعظمص. (پاشا امحد حافظ مؤذن زاده −
 ).م 1698 /  هـ1110تـ : خطاط. ( عثامنحافظ ــ 
 ).م 1606/ هـ  1015(. اشاپ حممد درويش ــ 
 .) م1555 ــ 1553/  هـ 962 ــ 960: صدر أعظم. (پاشا امحد قره −
 ). م1579  ــ1565 / هـ 987  ــ972: صدر أعظم. (اشاپ حممد صوقوللو ــ 
 ). م1582 ــ 1580/  هـ 990 ــ 988: صدر أعظم. (اشاپ سنان قوجهــ 
 ).م 1580/ هـ  988: صدر أعظم. (پاشا مصطفى وكيل سلطنت الال ــ
 ).م 1596/ هـ  1005 ــ 1004: صدر أعظم. (اشاپ ابراهيم داماد ــ 
 ). م1599  ــ1598/  هـ 1007 ــ 1006: صدر أعظم. (اشاپ حممد ّجراح ــ
 ).م 1853 /  هـ1269: صدر أعظم. (اشاپئىل  مصطفى ناكريتىل ــ 
 ). م1577  ــ1574/  هـ 985  ــ982: شيخ إسالم. (قونياىل حامد حممود افندى ــ
 ).م 1582 ــ 1580/ هـ  989 ــ 988: شيخ إسالم(.  حممد افندىمعلول زادهــ 
ـ  ـ 997: باشدفرتدار(.  حممد افندىرشيف سيد امريـ ــ1589 / هـ 1001ـ   ).م 1593  
 ).م 1652/ هـ  1062: باش دفرتدار. ( عىل افندىصارى ــ 

 /  هـ1072 ــ 1071: باش دفرتدار(.  حسني آغا پاشارضبخانه جى حاجىــ 
 ).م 1662 ــ 1661

                                                            
1(- ، א ؛ ، ، א

، א א א  .؛
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 ).قبطان دريا. ( داوود پاشاقرهنشانجى ــ 
 ).م 1596/ هـ  1005: نيشانجي. (لبىچعلي الم  ــ

ِميووى ــ  َ ــ 1010 :صدر أعظم(. اشاپ حسن يميشجى/ ْ ــ 1012  ــ1601   ).م 1603  
 ).م 1704/ هـ  1116: صدر قبطان دريا. ( حممد پاشابالطه جى −
 ).م 1774/  هـ 1188(.  إبراهيم منيب افندىمهردار ــ 

04-ÁÔÏ ã £e §Èm ôqhq pfÔÚg^
يف غالب حاالهتا ألقاب إدارية وعلمية, بعضها رسمي, وبعضها غري  وهي
وفيام ييل . وآغا, وأفندى, وبابا پاشا, وبك,: من أمثلة تلك األلقابو. رسمي

 :)1(أمثلة عن طريقة استخدامها
 ).م 1563 / هـ 970تـ . صدر أعظم, ومؤرخ ومفكر سيايس (.)2(اشاپلطفى  −
 ).م 1453 ــ 1451/ هـ  857 ــ 855: قبطان دريا (.بكبالطه اوغىل سليامن  −
 ).م 1704  ــ1703/  هـ 1115 ــ 1114: كتابرئيس ال (.بكعبد الكريم  −
 ).م 1503 /  هـ908تـ (. "تاريخ آل عثامن"له . مؤرخ. (اروج بك −
ــ 1246: رئيس الكتاب. (بكسليامن نجيب  − ــ 1831 /  هـ1247   ).م 1832 

ــ 1294 :شيخ اإلسالم (.منال بك افندىــ امحد خمتار  ــ1877 / هـ 1295   ).م 1878  
 .)م 1703  ــ1702/ هـ  1114: رئيس الكتاب. (أفندي ه عبدىشيخ زاد −
ـ 1003: باش دفرتدار( پاشاافندى  رشيف سيد امري حممد −  .)م 1595 / هـ 1004ـ 
ـ 1143: شيخ اإلسالم (افندىباشامقجى زاده  عبد اهللا  − ـ  1731 /  هـ1144ـ   ). م1732ـ
 ). م1520ـ  ـ1516/ هـ  926  ــ922: قبطان دريا. (آغاجعفر  −
 ).م 1514 ــ 1511/ هـ  920 ــ 917: قبطان دريا. (پاشا/أغا اسكندر  ــ 

                                                            
-(1، ، ،א א ؛

א א א א؛ ،. 
א:-)2 א  .)198 ــ 18/1998،196(א
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ٍــ ديوريكىل حاجى حممد  ْ  ).م 1656 / هـ 1067  ــ1066: باش دفرتدار (آغاِ

 ).م 1646: آغا انكشارية (آغا زاده حممد اشاپــ محزه 
ّمتصوف. ()1( افندىبابارضائى حممود  / باباــ خوجه حممود   وشاعر ُ

 ).م 1579 / هـ 987تـ : وخطاط
 ).م 1780 /  هـ1194تـ : شاعرة وخطاطة. ()2(خانمــ فتنت 

عاملة روسية خمتصة يف الدراسات الرتكية وصديقة . ()3(خانمــ كولنار 
 ).م 1854ولدت يف عام. لألتراك

 .)م 1847تـ . ابنة قايض عسكر موراىل زاده حامد افندى. شاعرة. (خانمــ ليىل 
  :خامتة

ّ العرض يتبني أن مدونة األلقاب الرتكية يف العهد العثامين امن خالل هذ
كانت من جهة ثرية كثريا من حيث املدلول, فكان منها ما يدل عىل الصفات 
الشخصية واجلسدية, وما يدل عىل احلرف والوظائف, وعىل االنتامء العائيل, 

: نية مصنفة إىل جمموعتنيأو االنتامء العرقي واجلغرايف; وكانت من جهة ثا
ألقاب رسمية متنحها الدولة للموظفني يف أجهزهتا, وأخرى عامة يمنحها 
املجتمع بتأثري من الثقافة السائدة, وكذلك املصلحة التي متليها املعامالت 
والعالقات االجتامعية; أما من جهة ثالثة فكانت تلك األلقاب هلا تصنيف 

بالنسبة إىل االسم الشخيص, فهناك ألقاب آخر يقوم عىل طريقة استخدامها 
تقبل أن تأيت قبل االسم وبعده, وألقاب تقبل أن تأيت قبل االسم فقط, وثالثة تقبل 

مع اإلشارة بأن املوضوع املقدم يف هذه املقالة ال يتعدى . أن تأيت بعد االسم فقط
 واللغوية كونه وصفا جزئيا لظاهرة تلك األلقاب, وليس تفسريا للمظاهر الثقافية

 .التي متثلها واملنهج الذي يتحكم فيها وحيدد طريقة استخدامها
                                                            

-(1 :، א א  ).72 ــ 35/2008،71(א
-(2 ، א א  ).46 ــ 13/1996،39(א
א،Olga De Lebedef:אא3)-  א ،14/1996(.א

 ).248 ــ 243
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      1756 1778  

 -قبايلك الشر أنموذجا-

دة. د  )1(رتوفيق بن ز

  :توطئة

ا الكثري من سجالت املحاكم الرشعية, كأرصدة حملية اعتمد عليهخالفا ل
الباحثني لرصد منظومة األسامء التي كانت قائمة يف اجلزائر العثامنية, حاولنا 
البحث يف دور األرشيف اخلارجية, وتقفي ما يمكنه أن يلبي فضولنا العلمي 

 حيث ,)1830(ونحن نبحث يف منظومة األسامء قبل املرحلة االستعامرية 
 )2(ائية باألرشيف الوطني التونيسوجدنا ضالتنا يف السجالت اإلدارية واجلب

التي حتتوي عىل رصيد ثري يقدم إضافات نوعية, ويغطي جوانب مهمة يف 
 اعتمدنا ا تارخيياشاهد, )3(2144هذا املوضوع اهلويايت, حيث شكل الدفرت رقم 

منها هذه الورقة , )4(عليه يف بناء العديد من األعامل العلمية والورقات البحثية
التي كانت منترشة يف بايلك قسنطينة خالل  املنظومة األنوماستيكيةالتي تنبش يف 

                                                            
א–א-)1  .א
א -)2 :א
א− א א א ، א א א א א ،

، א א ، ، א א א ،  .333-423،،2016א
א-3) א א א אא ، א2144א א א ،)...( 
א -)4 א א א א :א
−،1170 / 1192- 1756/

א1778 א א א א، ، א א،2144:א
، א א ، .2015א

א"− " 21442145א
א،א ، א א א א21א א א ،

א−א א .2017،–א
א− ، א א א א א א א ،

،  .2021،א
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 رصد تركيبة ومدلول هذا الشاهد الزمني ربعالنصف الثاين من القرن الثامن عرش, 
احلرب "قبل أن تطرأ عليه املتغريات احلادثة التي أملت به يف أعقاب ) االسم(

 .سم كرأسامل رمزيالفرنسية ضد اال التي أشهرهتا اإلدارة "الناعمة
01-Ï§ÚeãÓ‰2144Ømà©óÚe§ò© Úeï^ 

سم, جملد وحالته جيدة من اخلارج وكذلك X19 سم 47 :أطوال الدفرت هي
 يبدأ .ا قاومت عوامل الزمن عرب القرونأوراقه من الداخل التي يبدو أهن

رت , وهو ما يرجح عىل أنه جاء مكمال لدف41الرتقيم األصيل للصفحات من الرقم 
 الذي 01قبله, فيام اعتمد ترقيم تسلسيل جديد للدفرت بقلم الرصاص, يبدأ بالرقم 

 يف الرتقيم األصيل, وجاء الرتقيم اجلديد يف أسفل الصفحة 41يقابله رقم 
عكس الرتقيم األصيل الذي جاء يف أعالها, فيام نجد تسلسل الصفحات 

عليها أما األوراق  املدون فقط عىل أوراق الدفرتواء األصلية أو غري األصلية س
وجاءت لتعرب عىل ذلك  البيضاء فعددها كان كثريا ختلل الورقات املكتوبة,

وقد اكتشفنا أن . قييد, بحيث مل تكن تشكل صفحات من الدفرتاالنقطاع يف الت
خطأ قد وقع يف ترقيم الصفحات بقلم الرصاص, حيث انتقل رقم الصفحات من 

 صفحاته إمجايل وهو ما جيعل ,232, بدال من 241  مبارشة إىل الرقم231الرقم 
 .)1( صفحة386 صفحة, عكس ما قال به املنصف الفخاخ وهو 376املدونة 

 أين تعرس , عدا يف بعض املواطنكتب الدفرت بخط مغريب يف عمومه مقروء
علينا فك بعض الرموز, ملحدودية خربتنا يف التعامل مع هذا النوع من 

قييده تواله أكثر من طرف مما جعل بعض نامذجه متيل اخلطوط, وأيضا ألن ت
 يكن الدفرت عىل أمهيته اإلدارية يف ذلك ومل .إىل التعقيد أكثر منها إىل الوضوح

العهد خيلو من األخطاء النحوية والرتاكيب اللغوية السليمة, بل سجلنا 
                                                            

א -1) א א א א א ، א אא א ،
، א  .284،،1990،א
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 ذلك إىل وقد أوعز أحد الباحثني ,)1(الت استعملت فيها حتى العاميةاح
 منهم من املامليك الذين نشئوا يف ,ضعف املستوى الثقايف للموظفني آنذاك"

خدمة البايات ومل تكن هلم ثقافة كافية, هذا فضال عن استخدام األجانب 
 يف مصالح احلسابات )Livourne( واليهود وخاصة منهم أصييل ليفورن

دون ترصف  الدفرت ها يف حافظت عىل أصلهذه الظاهرة التدوينية, )2("املالية
 .)3(مني عند نرش فحواه يف كتاب اجلزائر يف القرن الثامن عرش

 مل يفصح الدفرت عن مكنونه من خالل مقدمة غابت عن صفحاته األوىل
 "إحسان" , بل يستشف موضوعه من لفظ)4(2145بعكس مثال الدفرت رقم 

مثل  التي ترددت يف جل صفحاته كعناوين رئيسية, "إحسانات"وباجلمع 
إحسانات " "إحسانات أهل قسنطينة" "نات حظرة اجلزائر املحروسةإحسا"

ببعده السيايس  )5("اإلحسـان" ما جيعل من موضوع الدفرت هو "أهل تقرت
  .وليس الديني كام قد يتصوره البعض

 استعمل باخلصوص عند تقديم هدايا عينية "هدية"يف املقابل وجدت أن مسمى 
ولباي قسنطينة واملقربني منه, إىل جانب باي داي اجلزائر  لكبار املوظفني بقرص

                                                            
א"-)1  ."א
2(-، א א ، א  .27،א
א-)3 א א א

א א א ،،א א א א א א א
،:א ، ، א ،

א ، א א א ، ،:
−، ، א א ، א א א א ،11. 
"א-)4 א: א:א א א

א א א א א א א א א
א א א ، א
א א א א א א א א א א א

א ....א
....."1181א

−"" ...، ، א א ،143. 
א-)5 א  .א،359-362א
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 "اخلارج"التيطري وشيوخ بعض القبائل, كام سجلت حاالت وردت بمسمى 
هي  "صدقة" كام وقفت عىل عينة فريدة قيدت بمسمى "معروف"وأخرى بمسمى 

, ومرد هذا )بسكرة( نسبة إىل خنقة سيدي ناجي "صدقة للشيخ ابراهيم اخلنقي"
وإن طغى ‐ املسميات إحسان, هدية, معروف, صدقة, اخلارج التنوع يف استعامل

 دافعه حرص بايات تونس عىل نسج شبكة من ‐عليها مسمى إحسان تليها اهلدية 
 . أكثر تنوعا"ديبلوماسية"العالقات مع اجلزائر بعناوين 

م, به بيان 1779/هـ1192–م 1756/هـ1170 بني يغطي الدفرت الفرتة املمتدة ما
 كان قد ,لتي جاء جلها يف شكل مبالغ مالية بالريال التونيسباإلحسانات ا

            ولدي مؤسس حكم األرسة احلسينية بتونس حسني بن عيلوزعاها
/ هـ1172 -م1756/هـ1170(م ومها حممد باي 1740/  هـ1152–1705/ هـ1116
 وزعاها عىل )1()م1782/هـ1196–م 1759/هـ1172(ومن بعده عيل باي ) م1759
ة الشابية, والبلدان املجاورة ن سائر البالد التونسية وبعض الزوايا كالزاويسكا

                                                            
(1-، אא

א א א א ، א
א א1122/1711א א ،، א

אא א א א ،
א: א א א א א ، א א

א א1141/1728א א א ،
1148 /1735، א א א א א ،

א ، א א א א
1153/1740، א א א א،

א א א א1158/1745א א א ،
א1746/ 1159א א א1169/1756،

א ،)1170/1756- 

א)1196/1782 –1172/1759(،)1172/1759 א
א א א .א

א− א א א א א א، א א
א א–א א−א ، א

א א ، ، א ،2014 -2013א ،87- 111. 
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 اجلزائر, إضافة إىل القبائل التي عاشت عىل احلدود اجلزائرية التونسية مثل
أمهها مجاعات احلنانشة واملجموعات القبلية التي كانت حتت سلطة مشيختها 

اب التونيس والناممشة, مثل الزغاملة وأوالد بوغانم التي عاشت عىل الرت
 .)1(لذين عاشوا عىل الرتاب اجلزائريوقرفة, وأوالد سيدي حيي بن طالب ا

وعىل تنوع األرصدة األرشيفية التي تظهر من حني آلخر حول اجلزائر 
بامدة خربية وإحصائية  2144خالل القرن الثامن عرش, متيز الدفرت رقم 
م الطويلة واملفصلة بأسامء سمتها الدقة والغزارة, برزت يف تلك القوائ

خمتلف الشخصيات والرعايا الذين استقبلوا اهلدايا واإلحسانات عىل 
, وهي األسامء )2(مستوى اجلامعات الريفية أو املراكز احلرضية والعمرانية

  .التي رصدناها يف هذه الدراسة من خالل عينة بايلك قسنطينة
02--Ô}ú e‰§ÚetféòÈÚeï^

 واجهتنا مطبات حول , هلذه الورقة البحثيةدادناإعيف الواقع وعند 
حقل الدراسة, بسبب اخلصوصيات السياسية السلطوية لبايلك الرشق 

الذي تتامهى حدوده مع تونس, رغم االتفاقية املوقعة ) بايلك قسنطينة(
, إىل جانب تقلبات نفوذ البايات جنوبا يف )3(1628بني البلدين سنة 
 املتوارث بالوحدة الدينية يف الفضاء الشعورف .املجال الصحراوي

املغاريب وطبيعة القبائل البدوية, التي عاشت عىل األطراف واعتادت 
البيئة املفتوحة والفضاء غري املكبل, عاملني أضعفا إىل حد كبري املرشوع 

 دعائم املركزة يف اجلزائر وحتييد املجال إرساءالسيايس القائم عىل 
                                                            

1(-، א א ، א א א א ،،04-07. 
א-)2 א ، ،. 
א-)3 :א
−، א א א ، א א א ، א .10،13،،2009א
א− א א א ،، ، א א ،65- 68. 
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 وردت يف الوثائق )1(لوضع ختوما مع تونسالسلطوي, لذلك أنتج هذا ا
كانت انعكاسا صادقا لدولة التي  "احلدادة"األرشيفية باسم 

) دولة املجموعات(املجموعات ال الدولة الرتابية, حيث قام فيها 
 من قبل السلطة املركزية حمل الوالء إكراههمالوالء الطوعي للقبائل أو 

 لذلك كان لزاما علينا تصنيف ,)2(للوطن بمفهومه الرتايب واملؤسسايت
اجلامعات القبلية التخومية مع تونس التي كانت تدين بوالئها لبايات 
قسنطينة خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش, وعىل نفس املنوال 
ضبطنا التخوم اجلنوبية انطالقا من املراكز العمرانية واجلامعات التي 

  .رب تدفق املجبىلسلطة املركزية عتقدم فروض الطاعة ل
, تشكلت لدينا جلامعوياطبعا بعد جتاوز مسألة حقل الدراسة بحيزه 

معامل اجلغرافيا السياسية لبايلك قسنطينة خالل املرحلة املدروسة, وبالتايل 
تيرس مسح املراكز العمرانية واجلامعات القبلية التي كانت منضوية حتت 

ا فيها عدد األسامء التي سلطة البايلك, وحتولت إىل عينات بحثية أحصين
 2090 هو اإلمجايلترددت يف العينة الواحدة, دون تكرار االسم حيث كان 

  :اسم توزعت بني الفضاء الريفي واملديني نوضحها يف اجلدول التايل

                                                            
א -)1 א :א
א− א א ، א א ،1574 – 1881، א א ،

،2009، ،113،131.
א− ، א א ، א ، ،א ،2012א ،126- 128. 
2(- ، ، א א ، א א א א ،66. 
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óìŠ‡¾a@pbåïÉÜbi@ßì‡uZ@ @

 )1(الجماعات الريفية

ر القبيلة ي الدف دت   رعدد ٔالاسماء ال و
 سما 635 الحنانشة 

 168أوالد عيس
 54 أوالد سيدي عبيد

 28 أوالد صولة 
 21 )2(قرفة

ي بن طالب  77 أوالد سيدي ي
 19 قلعة سنان 
 20 النمامشة 

اس   05 رأهل جبل ٔالاو
 10 )3(عرب البيبان وأهل مجانة

 اسم1037 املجموع
  والعمرانية الحضرية املراكز

دت ال ٔالاسماء عدد  املدينة أو املركز ر ي رو  الدف
 اسم 891  قسنطينة
 98  تبسة

ي سيدي خنقة  19  نا
 17  وجيجل والقل عنابة

 28)4(جاللقرية
 اسم 1053  :املجموع

                                                            
א-)1 א :א
א− א ، א א א א ،. 
:א-2)
א"− א א א"א ، א ،17،

2015، ،66-87.
א"− א א א "א

א ، א א ،01.،33א א א א ،
،2018، ،671- 672. 

א-)3 א א :א
א"− א ، א א–א ،1874 -1844א

א ،א1871א ، א ، ،2021א ،253- 256. 
(4-. 
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03-–ò, Úeï ÊóérÚe Øm üf 2e^
 أن أكثر لألسامء التي قيدت يف الدفرت سجلنابعد عملية املسح األفقي 

 309بمجموع  اسم أي 110: يليه أمحد بـاسم,  199:  حممد بـو هااألسامء تردد
وطبعا هي  ,% 14.78 اسم أي بنسبة 2090اسم من املجموع الكيل لألسامء وهو 

خاصية تسموية تارخيية تعرب عن انتامء ديني جتذر يف األوساط االجتامعية, التي 
 اإلسالميةإىل وعاء تسموي تقتبس منه اهلوية  ملسو هيلع هللا ىلصفيها اسم النبي حممد حتول 

) اسم+ حممد أو أمحد : (ثل يفت أيضا ظاهرة االسم الثنائي املتمالتي أخذ
حممد بلقاسم, أمحد بوغانم, حممد بوعافية, حممد احلمالوي, حممد : مثل

الدراجي, حممد املجدوب, حممد امليهوب, حممد حيي, أمحد العباس, أمحد 
إلخ, حيث أحصينا يف ...زروق, حممد الرشيف, حممد بوزيان, حممد الصالح

ورغم أهنا ظاهرة , % 01.96, أي بنسبة 2090 اسام من أصل 14هذه العينة 
منخفضة مقارنة بالعينة األوىل, جاءت  لكن نسبتها ,دينيةتسموية بداللة 

 .)1(وتعكس بدورها امليل الذهني والوجداين نحو اسم النبي
ومل حتد الكثري من األسامء املرصودة يف هذه الورقة البحثية عن املركب 

, إبراهيمثقايف, الذي ينساق نحو املقدس واملبجل فنجد األسامء مثل ال
أو (, حيي, يوسف, مصطفى, الصديق, عمر, عثامن إسامعيل, إدريس
, عيل, جعفر, بلقاسم, الرشيف, خالد, حسني, حسن, قد سجلت )عصامن

حضورها يف الوسط املديني والريفي عىل السواء يف بايلك قسنطينة, كام تبعتها 
 عبودية املخلوق للخالق, فنجد األسامء مثل العابد, عبد اهللا, عبد شحنة

الكريم, عبد الرمحان, عبد العظيم, عبد احلفيظ, هي ملحوظة الرتكيز, إىل 
 يف اسمي شعبان ت التي ظهر, عن امللذاتواإلقالعجانب رموز الزهد 

شبعة  املالرموزوجاء االسم املركب ليزيد من تركيز هذا اللون من . ورمضان
 جاب إبراهيم مثل حسني رجب, اإلسالميةبالصفات اخللقية واالنتامءات 
                                                            

 .)..(2144א-)1
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 كام حييلنا .اهللا, عيل صالح, الطيب الرشيف, عثامن حفيظ, احلسني الرشيف
الدفرت إىل البنى الذهنية غري املتشائمة التي برزت يف السعد الذي أخذ نصيبه يف 

يف اسم رابح, والزرق يف اسم اسم مسعود والسعدي واملربوك, والربح 
مرزوق, والفرح يف اسم فرحات, والربكة يف اسم بركات, وامبارك, والشكر 
يف اسم شاكر, والنرص يف اسم النارص واملنصور, واملخلوف يف اسم خملوف, 

 عىل احلياة, حتى أن واإلقبالبدالالت التفاؤل منظومة أنوماستيكية وكلها 
 .)1( اهرة  اهلوياتية هذه الظاسم الربيعي من فصل الربيع قد غمر

لكن مقابل هذه األسامء التي عمت األوساط االجتامعية يف بايلك قسنطينة 
خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش, أثار انتباهنا ظاهرة تركز أسامء 
بعينها يف قبائل دون أخرى, ويف مراكز عمرانية وبالتحديد يف خنقة سيدي 

ا حييل إىل بروز النموذج التسموي , م)2(ناجي ضواحي بسكرة دون أخرى
احليزي الذي يتغذى من اجلد واألصول, خصوصا وأن بنى املجتمع قبلية 

 الدموية وتنبعث اهلويات املحلية التي −حيث تتشكل العالقات اللحمية
أحصينا يف قبيلة أوالدي سيدي  لذلكُ طرقية, − نفعية−تنتمي ألوعية جمالية

, تركز اسم )3(الفضاء الطريف جنوب تبسةاملرابطية التي عاشت يف عبيد 
 الذي تنحدر منه القبيلة , نسبة للجد سيدي عبيد بن قويدر األخرض"عبيد"

                                                            
.)..(2144א-1)
:א-)2
א− א א ،)2002 -1602(א

א א ، א א א א ،
، א ، א  ..א

א-)3 א א א א ،א א
א א ، א אאא א ، א א

א ، ،:
א− ، א א א א ،، ، .354א

Procès-verbal, historique de la tribu Ouled Sidi Abid, 1886, procès-verbaux du sénatus-consulte, 
no 237, Direction régional du cadastre- Constantine. 

א− א א ، א א א ، א אא
1830- 1890،، ، א א א ، א  .2013א
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حيث شكل اسمه هيكل هويايت نسج األحفاد عليه انتامئهم املشحون 
بالوجدان املكبل بقدسية اجلد التي رسمت بدورها أوعية تسموية برزت يف 

بن جدو, ذوا الرتكيز املرتفع واالنتشار الواسع, و) نسبة لعبيد( العبيدي ياسم
) احلراكتة(يف قبيلة أوالد سيدي عبيد, ونفس الظاهرة تنطبق عىل أوالد عيسى 

 "بوترعة", حيث اكتشفنا انتشار اسم )1(وقاعدهتم أريس وعني البيضاء
الرعوية, واسم بلهوشات بمدلوالت النزاع  –بإحياءاته الزراعية 

ندري هل هذا الرتكيز يف االسمني مرده طابع القبيلة , وال )2(واخلصومة
  ? أم ألسباب أخرىالرعوي وقوة شكيمتها ما أنتجا هويات اسمية حملية

أما يف خنقة سيدي ناجي التي تقع عىل ضفاف واد العرب يف 
ناجي, امبارك, زروق, أمحد : األوراس الرشقي سجلنا تركز أسامء 

شفت لنا املقارنة مع املراكز زروق, عبد احلفيظ, بلقاسم, حيث ك
  وحتى احلوارض عن انخفاض تركيز هذه األسامء,العمرانية األخرى

 )نسبة خلنقة سيدي ناجي( "اخلنقي"مل خيتلف النموذج بذلك فيها, و
 حيث ترمتي )نسبة لقبيلة أوالد سيدي عبيد( "العبيدي"عن النموذج 

ناجي قد أسست اهلوية االسمية يف األوعية الشعورية, فخنقة سيدي 
عىل أركان الزهد والورع, من قبل سيدي امبارك بن قاسم بن ناجي 

 وسامها خنقة سيدي 1602األصغر بن قاسم بن ناجي األكرب سنة 
 وعندناجي تربكا بجده ناجي الويل التقي دفني ساحة النخيل بتونس 

 تعاقبوا عىل "األتقياء"وفاة سيدي امبارك تشكلت شجرة من اخللف 
                                                            

א -)1 א א ، א א א א
א א، ، א א

א .א
−، ، א ، א ، א ،2005א

،120- 125. 
2  -) Mohamed Benchneb, Dictionnaire pratique Arabe Français, Office des publications 

iniversitaires, Alger, p.31, 36. 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <43 

 حيث حتولت أسامؤهم إىل مرجعيات ,ون هذا املركز الروحاينتويل شؤ
 .)1(يف توزيع الرأسامل الرمزي

إىل جانب ظاهرة األسامء بقالبها الشعوري وطابعها احليزي, شاعت 
حسب الدفرت التونيس يف بايلك قسنطينة ظاهرة النسبة التي تعرب عن انتامءات 

عامة يف الوسط اجلزائري وقف اجتامعية وجغرافية ومدينية, وهي طبعا ظاهرة 
فقسنطينة احلارضة يكشف الواقع املريح وحالة , )2(يها الكثري من الباحثنيعل

 خمتلف توافد عن )3()1792 -1771(خالل حكم صالح باي االستقرار الذي عاشته 
 وعاء تتعدد فيه أسامء النسبة التي وردت يف  املدينةما جعل من  الفئات إليها,

ر حممد اجللييل, حممد القباييل, مصطفى البجاوي, مصطفى الدفرت عىل غرا
الزمويل حممد القريتيل, بوزيان احلنايش, أمحد السكراين, عبد اهللا الورغي, 

عبد اهللا : شعبان املييل الكرغيل, كام سجلنا حالة فريدة يف النسبة قيدت كالتايل
ينة عنابة العظيم الرشيف القسمطيني البجاوي من بني ورتيالن, أما يف مد

 مثل أمحد الكرغيل العنايب, حسن احلنفي " العنايب"الساحلية فرتكزت نسبة 
معلوم أن الفرد فيف اجلامعات الريفية أما العنايب, رمضان العنايب من جيجل, 

يف ترحاله من قبيلة إىل أخرى تتبعه النسبة القبلية أو اجلغرافية لذلك تركزت يف 
 خصوصا وأن الطابع االجتامعي ,كل ملفتالدفرت التونيس هذه األسامء بش

 .)4(ريفي, خضع توزيعه إىل ترتيبات جمالية رسمت من قبل السلطة البايلكية
                                                            

א-)1 .(א:א
א)1667 א א א)1695.(، א א،)1471.(،

א)1770.( א א ،2144. 
א-)2 א :א
−، א א א ، א א א א א ،

א א ،2005-2006، ،110-120.
א− ، א א א ، א א ، א א

، ، א א  .24-29א
א -3) א א א

، א ، ،.، ،78- 81. 
4(- ،، א א ،،675. 
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 التي قيدت نذكر احلفيص العيساوي نسبة ألوالد عيسى, هذه النسبةمن و
سعد النمويش نسبة لقبيلة الناممشة, أمحد العامري نسبة لقبيلة عامر, 

سبة ألوالد صولة, عمر العبيدي نسبة ألوالد سيدي بواهلوشات الصويل ن
عبيد, أمحد املناعي نسبة ألوالد مناع, بوعالق السناين نسبة ألوالد سنان, 

 املغرافية نسبة ملغراوة, فرحات احلنانيش نسبة للحنانشة, مصطفى )1(تركية
الزمويل نسبة للزمول, بوحفص السويف نسبة لفضاء سوف, مبارك الغريب 

أما الكنية التي يستدل هبا عىل .نسبة ملجانة أحد قواعد مشيخة املقرايناملجاين 
 فقد شاعت بدورها "بن" أو " بو "شخص وتصاغ بأحد األلفاظ البادئة وهي 

يف الوسط األرسي خالل العهد العثامين, ومن الكنى التي أحصيناها يف الدفرت 
حفص, بوقرين, , بوعالق, بوترعة, بو)2(بوغرارة, بوقفة, بونوارة: نذكر

 .الخ....)3(بوصيدة, بوشارب, بو البزيوشات
الدفرت التونيس عىل طبيعة املجتمع الذكورية يف بايلك قسنطينة, حيث هذا ويؤكد 

يكاد يغيب الطرف اآلخر عن املشهد العام, لوال بعض اهلدايا واملزايا املادية التي 
لذلك كان الدفرت شحيحا يف دائرة الباي أو شيخ القبيلة, ن شحصلت عليها نساء تع

عبدة, أم هاين, أم النور, شوشانة, تركية, : رصدنا منها تسعة هيالتي يف أسامء النساء 
وربام أكثر ما يثري يف املشهد األنوماستيكي يف بايلك . فطوم, مسعودة, رقية, هنية

فم الناقة, عيل : قسنطينة هو تسجيل حاالت ألسامء ذات أوصاف جسدية هي
                                                            

אא -)1 א א א א א .א
א"− א א א א א،"א א ، א

א ، א א א א א ، א א א א
2010، ،83- 106. 

א -)2 א א)1814 -1811(א
א א אא ، :א

א− א א א א א ،
א– ، א א א ، א א

א ،א ، ،87. 
 .)..(2144א-)3
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بوحفص األمحر, األعمش, عيش القسنطيني مقطوع اليد, مقطوع عيل األبيض, 
عددنا االنتشار , ورغم أن هذه العينات حمدودة )1(األصابع, مسعود بورقبة, لوصيف

دارة  اهلويايت بعد إقامة اإل–, لكنها ستكتسح املشهد االجتامعي منها ثامنية
 .)2(ين من القرن  التاسع عرش الثا يف النصفاالستعامرية الفرنسية لنظام احلالة املدنية

04-ƒâ AÚe â +´^´f Úeï ëfÑÚe^
 إىل وجود منتوج رمزي بخصوصيات حملية, 2144حييل الدفرت التونيس رقم 

استجابت للهوية الثقافية االجتامعية التي كانت سائدة يف بايلك قسنطينة 
لية خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش, حيث أمدنا بوحدات دال

مشحونة باملوروث واالنتامء, تعكس املخيال التسموي وحركة االنتقاء 
من حارضة إىل أخرى ومن قبيلة إىل أخرى, ما ) االسم(للرأسامل الرمزي 

جعل منه محولة زمن, وشاهد تارخيي عىل التمثالت الذهنية لالسم عند جمتمع 
ف الثاين من البحث, الذي حتيلنا تصوراته إىل عقد مقاربة زمنية مع النص

 )3(ة املجتمع وتوجيه شحناته التعبرييةبالقرن التاسع عرش, حيث وقعت قول
وهو ما دفعنا إىل النبش حول مستوى القطيعة مع العقلية اجلمعية املشرتكة يف 

 . خالل املرحلة االستعامريةتشكيل الذات و تصنيفاهتا الداللية
هر منها من الضامر  والكشف عن الظا"املعضلة"للبحث يف هذه اجلزئية 

التي قيدت يف سجالت احلالة املدنية ) األلقاب(عدنا إىل قوائم األسامء العائلية 
وطابقناها مع األسامء التي أحصيناها , 1882 مارس 23التي انبثقت عن قانون 

                                                            
 .)..(2144א-)1

2  -) Robert Estoublon et Adolphe Lefébure, Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique 
deslois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en vigueur, 
libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger,1896,p,568- 575. 

א -)3 א ، א א א א ، א ،
، א ، א ،2021א ،81-84.

א− א א، א א ، א א
، א ،  .144-146،،2022א



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]  46 

لنكتشف أن الرتاث التسموي املحيل قد تسلل إىل  ,2144يف الدفرت رقم 
 يف حلقة سريورة رسمت ,رية الفرنسيةمشهد ما بعد القولبة االستعام

 حيث رصدنا)1(أحد مالمح تارخيية األسامء التي زامحت املتغري اإلقصائي
 سجالت احلالة املدنيةأسامء حتولت إىل ألقاب قيدت يف يف الدفرت التونيس 

بوزيان, مزيان, زروق, طراد, زواغي, هباش, قرون,  :نذكر منها
بركات, عبيد, املناعي, جالب, بوعكاز, شوالة, الربج, السايح, 

املسعي, مروش, امليايس, القيش, اليعالق, جفال, الصامت, بوضياف, 
اهلنا, عرجون, رحال, جمدوب, احليدب, محلة, تريعة, سديرة, غضبان, 
شبيل, بعوش, علوان, بوالعراس, املويف, غريب, مزغيش, العلمي, 

ة, اهلوشات, دربال, مشتة, عوادي, برنيص, البخاري, اجلرو, سالم
امليهوب, مراح, عون, ركروك, ذويب, شوشان, الصخري, عامرة, 

أمام هذا املرصود من الشواهد التارخيية, و. سيغة, بلوم, توجير, يعيش
تتأسس الكثري من األسئلة حول املوروث والدخيل يف تشكالت الشاهد 

 .?)2(الرمزي خالل املرحلة االستعامرية
  :خـــامتة

يف الواقع إن هذا املوضوع اهلويايت املتعدد احلقول البحثية حيتاج إىل مادة أرشيفية 
, 2144 بمخرجاته التارخيية والرتاكمية, وال شك أن الدفرت رقم اإلملام, قصد متنوعة

  لتفكيك الكثري من املجاهيل شكل حمتواه رصيدا,باألرشيف الوطني التونيس
                                                            

1(-، א א א א א א א א א א
:א

Cornu ( E), Guid  pratique pour la constitution de l’état civil des indigènes ( Titre 1er de la loi du 
23 mars 1882), Edition Libraire Adolphe Jordan, Alger , 1889, p. 32-40. 

א-)2 א א א א א א א א א
א א אא ، א א :א

א"− א א א א19א א א–א
א ،)(א ،.82،2018،،13- 33. 
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 التي مل تتمكن األرصدة املحلية من تغطيتها ,توشاهدا زمنيا لتغطية بعض الفجوا
 .حول منظومة األسامء يف اجلزائر خالل القرن الثامن عرش

               سكون ظريفمن خالل حالةيف احلقيقة كشفت لنا العينة البايليكة, 
 ذهنية لالسم غمرت الوسط املديني ثالثمتوجود عن  )1778 -1756(

 "املحمدية"شحنات  الذي بدت فيه الالدينيوالريفي, حيث حرض االنتامء 
أكثر انتشارا, تالها املستوحى من املقدس واملبجل, ثم عبودية املخلوق 

 اإلحياءات عن امللذات, إىل جانب واإلقالعللخالق, كام كانت رموز الزهد 
اخللقية حارضة يف املشهد األنوماستيكي, الذي عكس بدوره حالة التفاؤل 

 .ة والكنية إىل طابع سوسيوثقايفاة, فيام حتولت النسب عىل احليواإلقبال
لقد أحالتنا هذه الورقة البحثية إىل انبعاث اهلويات املحلية, بعد بروز 
النموذج التسموي احليزي الذي يتغذى من اجلد واألصول, وشجرة األتقياء 
التي تنحدر منها القبيلة الواحدة, حيث أبانت هذه الظاهرة عن بنى حملية 

نى الذات املشرتكة يف معادلة حسمت نتائجها القرابة الدموية والروابط تتب
كام كان امللفت يف هذا املرصود من األسامء هو تسلل بعضها إىل .اللحمية

 ما أحالنا إىل تتبع أثر املوروث ,مشهد ما بعد القولبة االستعامرية الفرنسية
رت لنا يف املجلة  عاجلناه يف دراسة صد مااملحيل والدخيل اإلقصائي وهو

 .)1(اجلزائرية يف األنثروبولوجيا والعلوم االجتامعية

                                                            
א-)1 א، א ،  .33 -13،،א
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  بعض املصادر واملراجع

01-àò÷‰2e"#óÚeô èórÚe^ 
 .2144 الدفرت رقم −
 .2145 الدفرت رقم −

1.2-Ãf“)eúòm ÈÚfm ‰^ 
/ 1756 – ـه1170 قبائل بايلك قسنطينةبايات وأعيان ولبن زردة توفيق, إحسانات بايات تونس  −

                وثائق من الدفاتر اإلدارية واجلبائية باألرشيف الوطني التونيس, الدفرتم, 1778 -1192
 .2015 , دار األقىص, اجلزائر,2144 رقم

بن زردة توفيق, اجلزائر يف القرن الثامن عرش من خالل دفاتر األرشيف الوطني  −
 .2021 لفا للوثائق, قسنطينة,التونيس, دار أ

كراسات األرشيف, وثائق من القرنني السادس عرش والسابع عرش, األرشيف الوطني  −
 .2009 التونيس,

2.2-úò è +Úfm ‰Ãf“)e^
- Benchneb Mohamed, Dictionnaire pratique Arabe Français, Office des publications 

iniversitaires, Alger. 
- E. Cornu, Guid pratique pour la constitution de l’état civil des indigènes ( Titre 1er de la 

loi du 23 mars 1882), Edition Libraire Adolphe Jordan, Alger, 1889. 
- Estoublon Robert et Le fébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique des 

lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en vigueur, 
libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger, 1896. 

03-áÉÉÉÉÉye )e^
بن زردة توفيق توفيق, الكنفدراليات القبيلة احلدودية ودورها يف العالقات االقتصادية  −

 مذكرة مقدمة −أنموذجا احلنانشة –نس خالل العهد العثامين والثقافية بني اجلزائر وتو
لنيل درجة املاجستري, جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية, قسنطينة, السنة 

 .2014 -2013 اجلامعية
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 2144 إحسانات بايات تونس جلامعات احلنانشة من خالل الدفرتين رقم"بن زردة توفيق  −
كلية اآلداب  ,21 .ع, اإلسالمية, جملة كلية اآلداب واحلضارة باألرشيف التونيس "2145و

 .2017  قسنطينة,– جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية −واحلضارة اإلسالمية
 بني دور املفوض واملوروث املحيل 19صياغة األلقاب العائلية أواخر القرن الـ "بن زردة توفيق  −

 .2018, ديسمرب 82., جملة إنسانيات, ع)ةقسنطين (أنموذجا دوار احساسنة –
مسار وآليات تعمري الريف الرشقي القسنطيني خالل القرن الثامن "بن زردة توفيق  −

, جامعة 01.ع ,33 جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية, املجلد"عرش 
 .2018األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية, قسنطينة, 

 حفريات حول السياسة االستعامرية يف الدول املغاربية, دار اهلدى بن زردة توفيق, −
 .2022للطباعة والنرش والتوزيع, عني امليلة, 

, سلسلة أعامل ملتقيات "األلقاب الرتكية يف اجلزائر يف العرص احلديث"محاش خليفة  −
اهلجرة, احلراك والنفي وآثارهم عىل الصعيد الثقايف واللغوي, خمرب الدراسات 

 .2010واألبحاث حول الرحلة واهلجرة, جوان, 
محاش خليفة, األرسة  يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثامين, رسالة دكتوراه دولة يف  −

 .2006-2005التاريخ احلديث, جامعة قسنطينة, السنة اجلامعية 
ء, قيش فاطمة الزهراء, الرتكيبة السكانية لقسنطينة, األسامء واألنساب هوية وانتام −

 ., د تمركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتامعية والثقافية
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س كعوان. د.أ   )1(رفا

  :مقدمة
ال يزال تاريخ اجلزائر خالل الفرتة العثامنية بحاجة إىل املزيد من البحوث 

 تلك الفرتة الغامضة, والدراسات اجلادة التي تعالج خمتلف جوانب احلياة يف
وخصوصا تلك املتعلقة باحلياة اليومية واخلصوصيات الثقافية واالجتامعية 

ومن بني املواضيع التي مل تلق عناية من لدن الباحثني .للمجتمع اجلزائري
موضوع األسامء واأللقاب والكنى يف العهد العثامين, حيث صار من املتعارف 

سني أن اجلزائريني مل يكونوا حيملون أي ألقاب عليه لدى رشحية واسعة من الدار
, وأن اإلدارة 1882مارس  23أو كنى قبل قانون التلقيب الشهري الذي صدر يف 

الفرنسية وأعواهنا من القياد وحدهم من يتحملون مسؤولية تلك األلقاب املشينة 
ئيسية التي واإلشكالية الر.التي ال يزال عدد كبري من اجلزائريني حيملوهنا إىل اليوم

هل كل األلقاب املشينة هي وليدة منظومة التلقيب العائدة : نطرحها هنا هي
للعهد االستعامري أم أن بعضها محلها اجلزائريون يف فرتات سابقة واحتفظوا هبا 

 .يف ظل قانون احلالة املدنية الفرنيس?
01--ëÒféëpfÔÚgƒ§ìÈÚecôèfåvÈÚe 

هل كان هناك نظام للحالة املدنية :  يف هذا املجال هوإن أول سؤال يتبادر إىل الذهن
 يف اجلزائر قبل قانون األلقاب الفرنيس? وكيف كان يتم متييز األشخاص واجلامعات? 

ليس من السهل اإلجابة عن هذا السؤال إذ أن ما كان موجودا من نظام 
باملعنى للتسمية والكنى ال يمكننا أن نغامر بالقول أنه نظام للحالة املدنية 

ولكن املطلع عىل خمتلف الوثائق واملصادر العائدة لتلك .املتعارف عليه اليوم
                                                            

1(-2. 
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احلقبة سيفاجأ بمقدار التنظيم والدقة الذي عرفه ذلك النظام خصوصا يف 
  .التمييز بني احلكام فيام بينهم والعلامء واملرابطني

ظيم العسكري وعند االطالع عىل بعض الوثائق اإلدارية أو تلك املتعلقة بالتن
كدفرت الترشيفات مثال, نالحظ أن األتراك اعتمدوا نظاما للتسمية واأللقاب بني 
املجندين يتميز بدقة شديدة, ويقول توفيق املدين أن دفرت الترشيفات األصيل املدون 
ّباللغة الرتكية  كان يشتمل عىل بيان مطول يضم أسامء وألقاب وصفات كل جندي  ّ ُ

 .)1(تى يتم متييزه بني زمالئهمن هؤالء  اجلنود ح
ويف الوثائق العائدة لتلك الفرتة نالحظ استخدام بعض املصطلحات التي 
توحي بالنسبة االسمية واللقب, فمثال كان يرد اسم الشخص يف الوثائق ثم 

ُأو تذكر نسبته ملسقط  )3(ُ أو به عرف)2("ُبه شهر"يرد لقبه وتذكر أمامه عبارة 
تى حمل إقامته, وأحيانا قليلة تشري إلحدى صفاته رأسه, أو حرفته, أو ح

 .عن غريه كاألعمى واألعرج وغريهااجلسمية املتميز هبا 
02-pfÔÚgúéò◊´çf≥~äÚ^t££ÃtfëfÈÚêì´ïúÈòÆï^

تفيدنا املصادر بألقاب محلها عدد من احلكام العثامنيني صارت لصيقة 
 دالالت سيئة, ولكنها ُبأسامئهم احلقيقية, وبعض هذه األلقاب مشني وذو

صارت علام هلم, ومتييزا عن غريهم ممن حيملون نفس أسامءهم, وال يمكن 
ومن احلكام الذين محلوا ألقابا مشينة الداي حسني باشا .التعرف عليهم بغريها

وهو  )4(1688 – 1683 الذي حكم اجلزائر يف الفرتة ما بني ميزومورطو: امللقب بـ
تعني نصف  Mezzomortoج, وكلمة ميزو مورتو إيطايل األصل أي من العلو

                                                            
א:א-1) א א،1791 -1766א ،/א א א

1986،158. 
א: -)2 א א ،א א א אא א

، א א א  .2،2002،133،א
3(-،  .159א
4(-:، א א א א:א א ،

، ،  .1،1989،663א
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وقد أطلق عليه ذلك اللقب بعد أن برتت يده اليرسى يف إحدى . امليت
ورغم أن ذلك الداي قد  )2(وجاء يف رواية أخرى لشلل أصيب به )1(املعارك,

حج وصار لقب احلاج لصيقا باسمه يف الوثائق واملراسالت الرسمية إال أن 
غلب املصادر املحلية, وذلك لتمييزه عن أارقه أبدا يف لقب ميزومورتو مل يف

 فهذا ابن املفتي يسميه "حسني"غريه من الدايات ممن حيملون نفس اسمه 
احلاج حسني " ويسميه ابن محادوش )3("حسني رايس قبطان ميزومورطو"

وعند ابن رقية  )5(  وورد اسمه عند الشوهيد باسم ميزومورتو)4("مزمورط
ولكن الداي  كان عىل ما يبدو  )6(" احلاج حسني ميزومورطو" :التلمساين بـ

غري راض عن ذلك اللقب الذي اشتهر به, فقد وجدناه يف الوثائق الرسمية 
كام جاء يف  ". حاجي حسني داي اجلزائر": واملعاهدات يكتفي بالتوقيع هكذا

 .)7(1684معاهدة بينه وبني لويس الرابع عرش ملك فرنسا سنة 
, األعمىاب املشينة للدايات اللقب الذي محله الداي عبدي باشا وهو ومن األلق

, ويذكر اجلياليل أن ذلك 1732 إىل سنة 1724وقد حكم هذا الداي اإليالة من سنة 
, ومل نجد هذه األلقاب يف املصادر املعارصة له )8(الداي  كان يلقب بالكورد واألعور

قبه عبدي باشا فقط وذكره معارصه كابن املفتي وابن محادوش اللذين اكتفيا بل
ّا حتدث عنه مل يذكر  ملDe Grammontكام أن دوقرامون  )9(الورثالين باسم كور عبدي

                                                            
א -)1 ،:א א א ،3א א א ، א א א ،1982،193. 
א-)2 ،:א א א א:א א ، א

، ،  .1،2006،145،02א
א-)3 א:א א ،א ،:א א ، א

، א  .1،2009،56א
א-)4 ،:א א:א א ، א א

، א א ،  .1983،226א
א-)5 ،:א א  .145א
א:אא -)6 ، א א א א א

:، א א ،  .1،2017،131א
א:-7) א א א :،1700،1 -1579"א

، א א ،  .1،2014،302א
א-8) ،:א א א ،3א א א ، א א א ،1982،193. 
א-)9 ،:א א61א א،227:א:، א:א

،א א א ، ، א א א
،1908،121. 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]  54 

  واكتفى بالقول أن ذلك الداي  كان آغا الصباحيية, وكان "أي األعور" هذا اللقب
 .)1(جنديا قديام ومدمنا عىل األفيون الذي جعل منه شخصا أشبه باملعتوه

ن نقل سامح إلرت أوصاف هذا الداي من دوقرامون, ذكره باسم الداي وبعد أ
ّومل يذكر أحد ممن  )2(عبدي األعمى, دون أن يوضح سبب إطالق ذلك اللقب عليه

كتبوا عنه أن اسمه األول بالرتكية حيمل لقبه املشني, فكلمة كور وليس قور كام ورد 
 .)3(باللغة الرتكية القديمةيف عدد من الكتابات, تعني األعمى أو ضعيف النظر 

 وقد بالغسالُمن الدايات الذين محلوا ألقابا مشينة الداي عيل خوجة الذي عرف 
وكتب عنه امحد توفيق املدين معلقا عىل  )4(,1809 –1808حكم اجلزائر يف الفرتة ما بني 
وكان رجال وضيع الرتبة عديم األخالق, ولوال الفتنة " ما جاء يف مذكرات الزهار

وكان هذا الداي .)5("لعسكرية الدمهاء  ما كان يصل لرتبة الباشوية, ولو ألمد قصريا
يعمل غساال للموتى قبل أن يتوىل منصب وكيل يف مسجد صغري ثم خوجة, وأخريا 

  .)6(اختري من االنكشارية ليكون حاكام عىل اجلزائر
03-pfÔÚgúéò◊´tfñfnäÚ^

عضهم ال يتحرج من مناداته هبا, غري أن محل بعض البايات ألقابا مشينة, وكان ب
بعضهم ألصق به بعد موته, ومن البايات الذين محلوا ألقابا غريبة كليان حسني باي, 

 والتي تعني صاحب اخلنجر وهو الباي الذي حكم قسنطينة من سنة بوكميةاملدعو 
ٍأمري قوي بام يكفي لفرض سيطرته, ول" : وقال عنه فايسات1736 إىل سنة 1713 ه من ٍ

. اجلدارة ما يسمح له بتطويع حالة التعب التي تعاين منها النفوس لصالح سياسته
                                                            

1)- Henri Delmas De Grammont: Histoire D’Alger sous la domination turque 1515-1830, Paris, 
éd Ernest Leroux  1887,p 282. 

א:-)2  .475،א
3)- Diran kelekian: Dictionnaire turc français, Constantinople, éd Mihran, 1911,p 1048. 
4)- Henri Delmas De Grammont: Op.cit., p 369. 

א-)5 א:א א א ،:،1774-1830א א א
א א ،א א א א،1974،103،  .1:א

6)- Henri Delmas De Grammont: Op.cit., p 369. 
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هذا الدور املزدوج للسيد املطلق ولصانع السالم كان من نصيب الباي كليان حسني 
 . أو صاحب اخلنجربوكميةالشهري بـ 

 الذي اشتهر به الباي بوحنكومن األلقاب التي محلها البايات أيضا لقب 
 )1(1794م إىل سنة 1771باي بن حسني, الذي حكم قسنطينة من سنة حسن 

كان رجال كريام حسن الصورة ويعرف كل " :وصفه الكاتب املجهول بقوله
األلسنة, العريب, والرتكي, والقبائيل, والشاوي, واإلغريقي, والطلياين, 

 .)2("والصبنيويل, وحيفظ القرآن الكريم, وله معرفة يف كل األمور
 معلومات حول مايض حياته, أوسبب إليهاورد املصادر التي رجعنا ومل ت

تلقيبه بلقب بوحنك, ومل يذكر فايسات سبب إطالق ذلك اللقب عليه واكتفى 
 )Bou‐Hanekdit)3نه كان يسمى حسن باي بن حسني ويلقب ببوحنك أبالقول 

ظفني واملرجح أنه راجع لصفته اخللقية وذلك متييزا له عن عدد كبري من املو
 .األتراك خصوصا وان اسم حسن وحسني كان شائعا جدا بينهم

ومن البايات الذين محلوا ألقابا مشينة الباي عثامن الذي عرف بلقب 
وهو ابن الباي حممد الكبري حمرر وهران, وقد كان أعورا حسبام ذكر  )4(األعور

يه , وأسمر البرشة أيضا كأبVayssetteSوفايسات  )Esterhazy)5 اسرتهازي
وتوىل حكم اإليالة الغربية خلفا ألبيه  )6(لدرجة ال يمكن تفرقته مع الزنوج,

                                                            
1)- Mouloud Gaid: Chronique des beys de Constantine, office des publications universitaire, 

Alger, p 32. 
(2- :،، א א  .2717،05א

3)- Eugene Vayssettes,: Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517 à 1837, Paris, 
éd Bouchéne, 2002, p 107. 

4)- Henri-Léon Fey: Histoire d'Oran avant, pendant et après la domination espagnole, Oran, 
typographie Adolphe Ferrier éditeur,1858, p 288. 

5)- Esterhazy : De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, Paris, librairie de 
Charles Gosselin, p 197. 

6)- Eugene Vayssettes: Op.cit., p164. 
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ثم نفي إىل البليدة وأخريا عني بايا عىل  )1(1803 إىل غاية سنة 1799أوال من سنة 
 .)2(1804 إىل سنة 1803قسنطينة من سنة 

وكان هذا عثامن باي رجال " :وصف الكاتب املجهول ذلك الباي بقوله
وذكر  )3("أعور العني قصري القامة قبيح املنظر أسمر اللون كأنه وصيفضخام, 

فقد "ارنست مريسيي سبب محل الباي عثامن ذلك اللقب املشني حيث قال أنه 
 .)4("إحدى عينيه األمر الذي دعا إىل تسميته باألعور

 وهو اللقب الذي عرف به بوشطابيةومن بني األلقاب املشينة للبايات لقب 
 اىل م1818طينة احممد باي املييل الذي حكم قسنطينة ابتداء من سنة باي قسن

وصفه  وقد )5(احممد باي بن داود: وكان ختمه حيمل العبارة التالية م 1819سنة 
رجل قليل العقل يظلم الناس ويأخذ أرزاقهم بالباطل, وكان " :العنرتي بقوله

ذلك مشى إىل وطن الصحراء فصدر منه الظلم واجلور عىل ناس 
ًكان رجال فظا وجاهال, وإداريا سيئا ال " :ووصفه فايسات بأنه.)6("..الوطن ً ًً ً

وقد محل الباي لقب بوشطابية ألنه .)7("يستعمل إال القوة اهلمجية واالبتزاز
فلام أن ويل ": كان مشهورا بحمل الشطابية ووصفه الكاتب املجهول بقوله

ع يف قطع الرأس بالشاقور اشتغل بقتل األعراب, والنهب يف أرزاقهم وبر
 .)8("حتى سموه الناس بوشطابية يف صورة الشاقور, وصار يقطع الرؤوس هبا

يقول فايسات أن الباي كان يعمد لتعليق ذلك السالح حتى يراه اجلميع و
ّليكون بمثابة فزاعة للامرة, وقدم فايسات طريقة القتل البشعة التي كان  ٍ

                                                            
א-)1 א ،:א ،:،1א ، א א א ،

1،1990،298. 
2)- Eugene Vayssettes: Op.cit., p164. 

3(-:،06.
4)- Ernest Mercier, Histoire de Constantine, imp  Jérome Marle et F. Biron, Constantine 1903, p  . 
5)- Eugene Vayssettes: Op.cit, p 208. 

א -)6 ،:،:א א א ، א א ،2009،86. 
7)- Eugene Vayssettes: :Op. cit, p 208. 

8(- :، ،13. 
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ٍعنقه مثلام ينهال معول حفار القبور عىل الرتاب, بشكل يوحي بأن هذه األداة 
ُحتفر الرقاب, وبابتكاره لشفرة املقصلة هذه, أطلق عىل الباي املييل لقب 

ٍ الذي صار يعرف به منذئذ"بوشطابية" ُ")1(. 
 الذي محله أشهر وأقوى الذباحومن األلقاب املشينة للبايات أيضا لقب 

بايات التيطري وهو من الكراغلة حيث أنه من أب تركي وأم تنتسب إىل املرابط 
 قاسية سياسة إتباعه نتيجة لقبه الباي ذلك نال وقد )2(أمحد بن القايض بوختوش

 بعد قسوته وزادت 1737 عام سباو عىل قايدا تنصيبه منذ املنطقة يف األمن لنرش
 )4(1759 -1746 بني املنصب ذلك وشغل )3(التيطري عىل بايا اجلزائر داي عينه أن
 يشكل نهأ حيس من كل لذبح يعمد كان إذ منه املقربون حتى بطشه من يسلم ومل

 جنوده يد عىل الباي هذا هناية وكانت به, لصيقا الذباح لقب فصار عليه, خطرا
 .)5(الذباح لبايا أعدمهام الذين شقيقيه ملقتل انتقاما بقتله قام الذي
 األكحل بلقب وهران فاتح الكبري باي حممد اشتهر اجلزائري الغرب ويف
 أن حتى الباي يزعج يكن مل اللقب ذلك أن ويبدو للسواد, برشته مليل وذلك
 أن فاي ليون هنري ويذكر )6(كتابه, يف به ذكره هطال بن امحد ومستشاره كاتبه

 ويكتب )7(اللقب هذا عليه أطلق نم هم الغريب اإلقليم سكان وقصده العرب
 حممد الباي إن": املوضوع هذا يف يقول لسريته ّأرخ الذي املجهول املؤلف
 .)8("الكبري حممد يسموه أن عليهم جيب كان لكحل بمحمد العرب عند امللقب

                                                            
1)- Eugene Vayssettes: Op.cit, p 209. 
2)- Aucapitaine, H : Les colonies noires en Kabylie, in R.A (1859-1860), p  75. 
3)- Guin, L : Notes sur le Bey Mohamed dit El Bey Debbah, in R.A 1864, p 295. 
4)- Federmann, H et Aucapitaine, H : Notices sur l’histoire et l’administration du Beylik de Titeri, 

in R.A, 1865, p 284. 
5)- Gavoy :Notice sur Tizi Ouzou, Alger, Victor Aillaud 1878 p 22. 

،:א -)6 א א א א א א א א א
:، א ، א ،  .1969،15א

7)- Henri-Léon Fey: :Op.cit, p 287. 
(8- :، א א ، א  .5022:א
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 حممد الباي إن": املوضوع هذا يف يقول لسريته ّأرخ الذي املجهول املؤلف
 .)1("الكبري حممد يسموه أن عليهم جيب كان لكحل بمحمد العرب عند امللقب

ومن األلقاب املشينة للبايات تلك التي محلها باي الغرب حممد بن عثامن 
وهو الباي الذي حكم املقاطعة  )2(,املسلوخ بعد بالباي الصغري الذي اشتهر فيام

 وقال املزاري أن )3(م,1813/هـ1227إىل غاية   م1808/ هـ 1222الغربية من سنة 
امللقب ] كذا[ هذا الباي كانت له عدة ألقاب فهو الشديد يف األمر العابوس

ب ويرشح املزاري سب".بالرقيق واملسلوخ واملشتمل واملكنى بايب كابوس
أما لقبه بالرقيق  فألنه كان رقيق اجلسم, " :إطالق تلك األلقاب عليه فيقول

ّوأما لقبه باملسلوخ فإنه لقب لقب به بعد موته احلسم لكون آغا اجلزائر سلخ  ُ
 .)4("...رأسه وهو حي و أحشاه قطنا

 قال حيث عمر املدعو اجلزائر آغا يد عىل البشعة, موته طريقة يف الزياين ويفصل
 وهو رأسه بسلخ فأمر النكل, َّأشد به َّونكل القتل, ِّأرش البايب آغا عمر وقتل.. ."

 عود عىل فعلقوه للجزائر وبعثه قطنا, أحشوه سلخ وملا شديدا, فعال ففعل ٌّحي
 وقتل العاملني, َّللهرب خيشا ومل صغار, صبية وهم أوالده وقتل عديدا, زمنا طويل
 .)5("العباسيني مع مكةبالربا صار هبمام فصار خدمه, بعض

04-pfÔÚgúéò◊´—ÈnÚüfåäÈÚe^
محل عدد من العلامء ومنذ فرتات تسبق العهد العثامين ألقابا مشينة ومنها من 
اختاروها هم بأنفسهم, وتذكر لنا كتب الرتاجم عددا من هؤالء, فهذا أحدهم 

 عبد اهللا بن يلقب نفسه بحايف راسو وهو العامل أبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن

                                                            
(1- :، א א ، א  .5022:א

2)- Esterhazy :Op.cit., p 214. 
،:א-)3 א א א א א:א
،א א א ، א א א ،1978،226. 

א -)4 א ،:א  .1،328א
،:א-5) א  .233א
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 وكان من أئمة العربية "م1282 - 1209" عبد العزيز بن عمر الزنايت التلمساين
 .يف عرصه , ولد بتلمسان ثم انتقل إىل مرص و استقر باإلسكندرية

وأما لقبه املشني ذلك فقد اختلفت الروايات يف سبب إطالقه عليه منها أنه 
أسه, وقيل رآه رئيس الثغر أقام مدة مكشوف الرأس, وقيل حلفرة كانت يف ر

فلزمه ذلك "هذا لبدين ورأيس حاف : فأعطاه ثيابا جددا لبدنه فقال
محل ذلك اللقب وعرف  " م1325 - 1265" والغريب أن ابنه حممد.اللقب

 .)1(واشتهر به, وهو أيضا من كبار العلامء  ونشأ باالسكندرية بمرص ومات هبا
 يف العهد العثامين باجلزائر نذكر أحد ومن العلامء الذين محلوا ألقابا مشينة

أسالف الويل حممد املغوفل وهو حممد بن القاسم بن عبد الكريم الذي عرف 
الفكرون يف العرف " حيث صار جلده يضاهي جلد السلحفاة الفكرون :بـ

 .)2( من كثرة الوضوء"الشعبي
 القسنطيني الذي كان غري راض عن لقبه بن حمجوبةونضيف هنا العامل 

لعائيل ذلك رغم انه لقب محله أسالفه منذ قرون, حيث أن أحد أسالفه قد ا
ترجم له الغربيني يف عنوان الدراية وهو الشيخ الفقيه الويل الصالح املبارك أبو 
زكريا حيي بن زكريا بن حمجوبة القريش السطيفي, وكان من الزهاد واملتعبدين 

من نفس العائلة يف نوازل ويرد ذكر عامل آخر  )3(م1234/هـ677وتويف سنة 
وهو حممد بن حممد بن حمجوبة الذي ظهر  "م1702/هـ1114ت  سنة " الفكون

 .)4(م1471/هـ876اسمه كشاهد يف إحدى النوازل سنة 
يذكر عبد الكريم الفكون يف املنشور أن معارصه العامل أبو زكريا حيي بن 

ا يدعى قديام وكذا كذ" :زكريا بن حمجوبة كان يعرف هبذا اللقب وقال يف ذلك
                                                            

א:-)1 ،א א א א א
،א א  .2،1980،119،–א

א:-)2 א ، א א א א א
،  .1،2002،08א

א-)3 א:א א א א א אא ،
، א א ، א א א ،1981،119. 

א-)4 ،:א ،:א א א א
، א א ،א  .2018،140א
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  ولكن من خالل ما أورده الفكون يبدو أن ذلك اللقب قد سبب "أسالفه
 وجاءت عبارة "املحجوب"مضايقات لصاحبه فغريه يف أواخر حياته إىل 

 .)1("ّويف آخر أمره لقب نفسه باملحجوب" :الفكون عىل النحو التايل
د بن ونقل الفكون صاحب النوازل فتوى لشخص يدعى حيي بن حمم
 ويبدو )2(حمجوبة ولعله ابن عم العامل سالف الذكر وقال عنه أنه العالمة املفتي

أن الفكون احرتم قرار ابن حمجوبة يف استبدال لقبه فوجدناه يذكره يف األقسام 
 .)3(التالية من كتابه باملحجوب

 اشتهر ومن العلامء الذين محلوا ألقابا مشينة العامل القسنطيني أبو عمران موسى الذي
بلقب الفكريين وهي عبارة تصغري للفكرون بالعامية وتعني السلحفاة الصغرية, وقال 

ّ لقب ", وذكر اسمه ثم أضاف عبارة"ممن تعاطى اإلفتاء والتدريس" عنه الفكون أنه ُ
 .)4( ومل يقدم الفكون سبب تلقيبه بذلك اللقب الغريب"بالفكريين

05-pfÔÚgúéò◊´üf~ä“äÚüfòÚï2eï^ÔÚgpfft££Ãúñ–´‰^
وجدنا يف كتب الرتاجم إشارات لبعض األولياء واملرابطني الذين كانوا 

 وهو أحد األولياء بقسنطينة  بوكلب,عبد اهللا: حيملون ألقابا مشينة ومنهم
ذكره الفكون الذي قال إنه لقب بذلك لكلب كان يتبعه, وقال إنه كان يف 

ربام يرضب الناس بعصا بيده دائام, ابتداءه يألف الرباري ومعه انقباض, و
 .)5("..ويفر الناس منه, وكان اجلهلة يعتقدون فيه أنه صاحب الوقت

 أي كثيف الشعر, "املغوفل"ومن األولياء أيضا الويل الذي اشتهر بلقب 
بن احلاج بن حممد بن واضح بن عثامن بن حممد  اهللا وهو سيدي حممد بو عبد

                                                            
א-)1 א:א ،א א א א:א

، א א א ، ،1א ،1987،63. 
א-)2 ،:א  .252א
א-)3 ،:א א  .110א

א-4) ،:א א  .93א
(5-، .176א
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 التصوف, يف من األولياء ويل باملغوفل لشهري ا)1(عيسى بن فكرون بن القاسم
 أنه إىل املؤلفات بعض وتشري/  هـ923وتويف سنة م 1488/هـ828 سنة ولد
 ظهرت وفيها بتونس, َّحل ثم ِّاحلج ّفأدى فريضة املقدسة البقاع إىل سافر
 .)2(الشلف ّاستقر بمنطقة وبعده اهللا سعد القاسم أيب قول ّحد عىل واليته

وهو أحد أسالف احلفناوي صاحب  الغول, املعروف بلقب ومنهم الويل
أبو القاسم " :تعريف اخللف فهذا األخري نسبه كام وضعه يف واجهة كتابه كذا

حممد احلفناوي بن الشيخ بن أيب القاسم الدييس ابن سيدي إبراهيم الغول, 
قال القطب سيدي عيل بن عمر " :وقال يف ترمجته عن سبب تلقيبه بالغول

 .)3("ّزاوية طولقة إنام سمي سيدي إبراهيم الغول ألنه تغول يف الواليةصاحب 
ومن أولياء الغرب اجلزائري الذين حيملون لقبا غريبا ومشينا الويل املعروف 

, وهو ويل يوجد رضحيه يف قلب وادي ارهيو بمنطقة قالب الوادبسيدي حممد 
نه أ إىللك اللقب فيعود بوغيدن التابعة لبلدية حد الشكالة, وعن سبب تلقيبه بذ

ورغم الفيضانات التي يشهدها الوادي خاصة يف فصل الشتاء  إال أن الرضيح ال 
 .)4(جترفه املياه بل جتري بجانبيه  منرصفة عنه وهلذا سمي هذا الويل هبذا االسم

ألقابا مشينة لبعض األولياء يف  "1765" ويقدم لنا احلسني الورثالين يف رحلته
, وهم من أبوناب والويل الصالح سيدي املوسخدعو سيدي سعيد عرصه منهم امل

أولياء منطقة زمورة بوالية برج بوعريريج حاليا, وقال الورثالين أهنم من أهل 
ّ ومل يتحرج الورثالين يف ذكرهم بتلك األلقاب التي صارت )5(م,17/ هـ11القرن 

 .ن دالالهتا املشينةربام مألوفة لدى الناس يف عرصه, و يبدو أهنا فقدت مع الزم
                                                            

א:א-)1 א"828−923"א א א א
א ، א א א ، א  .05،2008،102א،04א

2(-:، א  .09א
א -)3 ،:א א ،א א ، א א

، א  .1906،18א
4(-:، א א ، א א ، א א ،  .2008،55א
א-)5 א:א א ،א א א

، ، א א ،1908،44. 
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ومن أولياء قسنطينة املعروفني الذين محلوا لقبا غريبا ومشينا الويل املعروف باسم 
أي ", ويقدم لنا فايسات رواية عن أصل تسمية هذا الويل هبذا اللقب سيدي الغراب

 حيث يذكر أن ذلك الويل كان رافضا إلصالحات صالح باي خصوصا يف "الغراب
مىض حيرض الناس واملريدين للثورة عىل الباي, وهنا قرر الباي اجلانب التعليمي و

وضع حد لتجاوزات ذلك الويل واصدر قرارا بقطع رأسه, وهنا يتدخل املخيال 
 غراب طائر ينعق بالشؤم فوق منزل استجامم إىلالشعبي ليحول الراس املقطوعة 

جلا صالح باي وتكفريا عن األمري, الذي كان قد بناه مقابل املدينة, وألقى عليه لعنته, و
ما اقرتفه لبناء رضيح ضخم للضحية تعلوه قبة بيضاء, وصار ذلك املكان يعرف منذ 

 .)1(ذلك احلني باسم سيدي حممد الغراب
  :خامتة

األلقاب املشينة يف اجلزائر خالل الفرتة "من خالل دراستنا هلذا املوضوع 
 :فيام ييل خلصنا إىل جمموعة من النتائج نوجزها "العثامنية
 نظاما والعرقية االثنية مكوناته اختالف عىل اجلزائري املجتمع عرف −

 وهو الرسمية والوثائق املحاكم عرب السلطات به تتعامل كانت اسميا
 .االستعامرية الدراسات وغيبته واضح, غري زال ال الذي النظام

 وصفا هابعض كان مشينة ألقابا وبايات دايات من األتراك احلكام بعض محل −
 هبا لقبوا واألخرى ولكحل, واملسلوخ امليت ونصف كاألعمى هلم خلقيا
 .وبوكمية كبوشطابية حيملوهنا كانوا أسلحة أو هبم لصقت أفعال نتيجة

 األلقاب هذه من األخرى هي تسلم مل املجتمع نخبة وهي العلامء فئة أن املالحظ −
 فيها جيد ومل خاطر طيب عن فسهلن ارتضاها العلامء من عددا نأ والغريب املشينة,

 .القسنطيني حمجوبة كابن وغريها عليها انتفض بعضهم أن مالحظة مع يزعجه, ما
 احلساسة املواضيع ضمن يصنف اجلزائر يف األلقاب موضوع يزال ال −

 وصعبة, قليلة حوله فالدراسات ولذلك باهلوية, مبارشة عالقة هلا التي
 بخصوص واإلشكاليات الثغرات بعض لتفسري جاءت هذه ومسامهتنا

 .املشينة األلقاب لبعض التارخيية اجلذور وهو منه مغيب جانب
                                                            

1)- Eugene Vayssettes: :Op.cit, p 142- 143.  
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 نموذجا 1873نتطبيق قانو 

)1(هاشمي كوثر.  د 
  :مقدمة

تعترب ملكية العقار هي اإلطار القانوين االقتصادي الوحيد الذي مكن 
 التاسع عرش, ومن جهة أخرى االستعامر االستيطاين العمل بمقتضاه يف القرن

 ,1870 – 1830مل يكن األوربيون الذين جاءوا الستيطان اجلزائر خالل سنوات 
يتمتعون برؤوس أموال متكنهم من التخصص يف التجارة أو الصناعة, بل 
كانت الفالحة النشاط الوحيد الذي بدا هلم ممكنا, حني يتحصلو عىل األرض 

 التي تدفع األوروبيني للهجرة إىل اجلزائر جمانا, وكانت األهداف األساسية
هي أن يصبحوا مالك أرايض دون أن يكلفهم ذلك دفع ثمنها, لكن باملقابل 
أخصب األرايض وأمهها كانت ملك العروش والعشائر وهو النظام 
االجتامعي السائد يف اجلزائر يف بداية الوجود االستعامري, لذلك اهتدت 

ة ماكرة وهي اللعب عىل ورقة إعادة تنظيم أطر السلطات االستعامرية إىل خط
احلالة املدنية يف اجلزائر والعمل بقانون األلقاب العائلية بعدما كان العمل 
باالسم الثالثي لتجريد أرايض العروش والقبائل من مالكها احلقيقيني, ومل 

بتداء يأيت ذلك إال بإنشاء مؤسسات احلالة املدنية املنبثقة من القانون الفرنيس ا
 من احللقات املهمة يف رسم 1873 جويلية 26ويعترب قانون  1858من سنة 

 .خارطة طريق احلالة املدنية يف اجلزائر خالل القرن التاسع عرش

                                                            
 –א–א-)1
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 :انطالقا من ذلك نطرح اإلشكال التايل
 االستعامرية? اإلدارة قبل من اجلزائر يف إجبارية بصورة األلقاب ترسيخ تم كيف −

 من 1873 جويلية 26 يف املؤرخ )warnier( فارين انونق ساهم كيف −
 اجلزائر? يف األلقاب قانون ترسيخ

 بنوده? أهم هي ما −

 األرايض? وملكية العقارية امللكية بقانون األلقاب قانون ارتبط كيف −

 تطبيق يف االستعامرية اإلدارة واجهتها التي الصعوبات أهم هي ما −
 ? باجلزائر األلقاب قانون

01-»ò qpfÔÚ2eúòäûfÈÚeö‰ó“múñ‰fnykƒûe–$eê´-nÓö‰eÃ⁄eúñ‰fåÈr £eúò è +Úe^ 
ّإن اإلدارة االستعامرية الفرنسية يف اجلزائر خلفت نتائج وخيمة عىل 
امللكيات العقارية للجزائريني, ليس فقط من خالل تغيري مواقع املدن والقرى, 

بريوقراطي مل يسبق له نظري حالة مدنية ولكن أيضا من خالل تطبيقها وبعنف 
ّأجنبية ودخيلة عىل املجتمع اجلزائري, كام جتدر اإلشارة أن تطبيق قوانني 
احلالة املدنية عىل الطريقة الفرنسية هي قديمة يف اجلزائر مقارنة بالدول 

ويف م, 1925جوان  30ففي تونس يوجد القرار البايلكي يف (املجاورة هلا 
الذي  (Le dahir de Maghreb) إىل ما يعرف بالظهري املغريب املغرب األقىص

 .لكنها تعود يف اجلزائر إىل مراحل أقدم بكثري ).1(م1950مارس  08صدر يف 
ّمن األمهية بمكان اإلشارة إىل أن الترشيعات االستعامرية الفرنسية يف 

, م1882رس  ما23 ونرشية م1873اجلزائر اخلاصة باحلالة املدنية قبل قانون فاين 
ففرنسا قامت أيضا بمهمة أوىل خاصة باحلالة املدنية موجهة للمكاتب العربية 

)Le Bureaux Arabes()2( حيث هؤالء املتعطشني .لألقاليم واملقاطعات والقياد
                                                            

1)- Karim ould- ennebia, lois foncière et état civil en Algérie colonial, in revue maghrébine des 
études historique, Tunis, N 137 mars 2016, Tunis, p 116. 

 -(2Bugeaudא א א א א
א א א א א א א

، א א א אא =א
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للحكم والسلطة أجربوا أرباب العائالت عىل الترصيح بكل أفراد أرسهم 
 .)1(تهديدوعائالهتم ويف كثري من األحيان عن طريق ال

ومن هنا يمكن أن نتساءل ملاذا السلطة الكولونيالية الفرنسية للمكاتب العربية 
أرصت عىل تطبيق نظام املكاتب العربية وتسجيالت األلقاب يف كل الدواوير 
خاصة وأن اخلوجة الذي كان يرافق القايد ويعمل عىل التسجيل يف سجالت 

د الوالدات يف كل سجل ولكن اهلدف الوالدات مل يكن اهلدف من ورائه تسجيل عد
حيث أصبحت احلالة املدنية للجزائريني كام يقال  احلقيقي كان مجع الرضائب,

الفارس الرابح خلوض كل احلروب يف كل غرف التجارة والفالحة واملجالس 
 )R.Agerant(العامة, فالسلطة االستعامرية كام يقول املؤرخ الفرنيس روبري أجريون 

 .)2("عل الزواج املدين للجزائريني رضورة حتميةأرادت أن جت"
 كانت حالة مدنية ,فاحلالة املدنية كام أرادت تطبيقها السلطات الفرنسية

واضحة تعمل عىل تطبيق سياسة الفردية حتى تستطيع السيطرة بطريقة سهلة 
 وهو منطق نظرية ,وإقناعهم بطريقة غري مبارشة بفكرة مستعمر ومستعمر

فال يمكن فهم مبادئ السياسة االستيطانية الفرنسية يف عهد  )3(االستيعاب
املشيخي  دون التطرق بإسهاب إىل املرسوم ,النظام العسكري يف اجلزائر

 م1863 أفريل 23 الذي أصدره نابليون الثالث يف "السيناتوس كاسولت"
 ّواللذان ارتبطا بإجراءات املصادرة, م1873جويلية  26وقانون فارين الصادر يف 

فالقانونان كانا بداية لرتسيخ وإرساء الترشيعات القانونية الفرنسية العقارية اهلادفة 
 .)4(إىل حتويل طابع امللكية اجلامعية اجلزائرية إىل امللكية الفردية ومن ثم فرنستها

                                                                                                                                                  
א= direction des affaires arabes16א

א 1881 א ، א אא א
א א א א א א א01-02-1841א

، א א א א א א א
א  Xavier yacono, les bureau arabes et l’évolution des:.א

genres de vie indigènes dans l’oust du tell algéroise , paris ,1953 ,P13  
1) -karim ould- ennebia, op, cit, p 116. 
2)- Idem. 
3)- karim ould- ennebia, op, cit, p 116. 
4)- Idem. 
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ّوبام أن القبيلة كتشكيلة اجتامعية عدت عائقا صعبا إخضاعه,حيث كتب 
تعترب القبائل مركز الدسائس واملؤامرات ومصدر ": يف هذا الصدد"جول د وفال "

 .)1("كل انفجار اجتامعي ومترد,وهلذا جيب تشجيع كل ما يضعفها ويشتت شملها 
لذلك كان جيب رضب أساس البنية االجتامعية التقليدية للمجتمع 
اجلزائري, واملتمثلة يف القبيلة, وبرضب القبيلة ينهار البناء االجتامعي املرتاس 

 إىل بضعة جمموعات من األفراد ال تربطها سوى املصالح, لتسهل يف ويتحول
سعى إىل تنفيذه القانون النهاية عملية اخرتاق املجتمع وتفتيته,  وهذا ما 

والذي نص يف مادته الثانية عىل  ,"بالسيناتوس كانسولت"املشيخي املعروف 
لتي تنتمي إليها القبيلة توزيع أفراد القبيلة الواحدة بني خمتلف الدواوير أو القرى ا

وبالتايل االستعاضة عن الوحدة التقليدية القبيلة بنظام إداري جديد ذواته الدوار 
القانون تم توزيع القبيلة الواحدة عىل ثالث  وليس القبيلة, وبالتايل بموجب هذا

 ,"هكذا تتحول ملكيات األعراش والقبائل إىل ملكيات فردية"وأربعة دواوير 
هكتار من  160.000م منحت اإلدارة االستعامرية 1863 -1860وخالل سنتي 

 .)2( من أصحاب النفوذ يف باريس 36الغابات الواقعة بني سكيكدة وعنابة لــ 
02-àéÜœònAqúò≥ä´ôÆe‰2eƒñïeï§Úe^ 

ثالثة قوانني كبرية ومشهورة طبعت التاريخ العقاري, واحلالة املدنية يف 
 ي انبثق من إدارة القبائل والذي عرف بالسناتوس كانسولتاجلزائر, أوهلا ذلك الذ

)Sénatus- Consulte( وقد , م1863أفريل  22  يفأو ما يعرف بالقانون املشيخي
جسد القرار املشيخي قناعات اإلمرباطور نابليون الثالث باخلصوص خالل 

ية برضورة إحداث حتوالت اجتامعية واقتصاد, 1860زيارته للجزائر يف سبتمرب 
وتنشيط االستعامر من جهة أخرى إتباع سياسة التهدئة مع  يف اجلزائر,
والذي من خالله أعلنت القبائل اجلزائرية مالكة لألقاليم, وهذا  )3(. اجلزائريني

                                                            
1)- Jules Duval, réflexion sur la politiques de l’empereur en Algérie, édition challamel, paris, 1866, P28. 
2)- karim ould- ennebia, op, cit ,p19. 

 -(3، א אא א א ،،1860-1900א א א6א א ،،
א  .2009،16،א
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 ما أكدته املادة األوىل من قانون السناتوس كونسولت مهام كان سند امللكية,
 ذلك من خالل رسالة من اجل طمأنة اجلزائريني عىل أراضيهم  وجتسد

يبدو رضوريا من اجل راحة " 1863-02-06 املاريشال بيلييس بتاريخ إىلموجهة 
ّإال أن اهلدف  )1("دعم وتعزيز امللكية بني أرايض ماليكيها  وازدهار اجلزائر, ّ

الرئييس من وراء القرار الولوج إىل أرايض القبيلة وتفكيك األطر القبلية هبدف 
وفرنسة شاملة للعقار برضب األسس التقليدية  دية,تأسيس امللكية الفر

للمكونات القبلية وصوال إىل خلق اضطرابات اجتامعية داخل النسق 
معنى أن الدواوير أسست بعد  )2(االجتامعي بتأسيس ما يعرف بامللكية الفردية

م حيث يمثالن نظام 1887أفريل  28 وأخريا قانون )فارين(م أي قانون 1873قانون 
أمالك  ,)Bien foncier(ن املطبق حاليا, واملعروف بنظام األرايض العقارية القانو

 وامللكيات )Bien de commune ( وملكيات البلديات,)domaine de l’état(الدولة 
م 1870 بعد سنة )propriétés privées( وامللكيات اخلاصة )lesbien collectifs(العامة 

 .)3(ات حلرمان اجلزائريني من األرايضحيث املستوطنني مارسو خمتلف الضغوط

من الفرتات احلرجة لالستيطان يف  م1900 -1870 تعترب الفرتة املمتدة ما بني
اجلزائر, حيث أصبحت السيادة للكولون بانتقال احلكم من عسكري إىل مدين 
وسقوط اإلمرباطورية وقيام اجلمهورية الثالثة, اخلالف الذي توج املدنيني ومكنهم 

 الشؤون اإلدارية واحلكومية, واختاذ التدابري التي عززت من قوة الكولون من تويل
ورفعت من مصاحلهم بالعمل عىل صياغة جزائر مماثلة لفرنسا حتت حكم 

 .)4(اجلمهورية الثالثة, من أجل إشباع طمعهم يف احلصول عىل مزيد من األرايض
                                                            

1)- Arthur Girault, principes de la colonisation et de législation coloniale, 03 eme partie, paris 
1921, p 358. 

2)- Idem. 
3)- Annie rey Goldzeiguer , le royaume arabe et la politique Algérienne de napoléon 3 ,1861-

1870, édition S.N.E.D, 1977, p 214. 
א -)4 א א א(، א א א

א،)1900 -1863 ، א א א א א
א،01 א ،2017- 2018،187. 
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م فرنسا يف معركة الرصاع الذي حسم بقيام احلرب الربوسية الفرنسية واهنزا
برفع عدد ممثيل  1870 أكتوبر 04عزز مرسوم  1871 ويف 1870سبتمرب  04سيدان 

القايض بتجنيس  1870أكتوبر  24الكولون يف اجلمعية الفرنسية إىل مرسوم كريمو 
 فيفري الذي عد رضبة قاضية لإلدارة العسكرية بحيث 04هيود اجلزائر, إىل مرسوم 

يف اجلزائر إىل سلطة حاكم عام مدين مرتبط بوزارة أخضعت األقاليم الثالث 
                 )دوقيدون (االمربيايل 1871مارس  29الداخلية ليعني بموجب مرسوم 

)De guedon ( كأول حاكم عام يف اجلزائر بحيث منذ البداية أعلن أنه جاء لتلبية
 .)1(قصاء اجلزائرينيرغبات الكولون وإنجاز براجمهم والسيطرة عىل اجلزائر وإ

 1872 -1870 قبيلة ما بني )313( التي نتج عنها املصادرة اجلامعية 1871إن انتفاضة 
لتفتح هذه األحداث عهد جديد للكولون يف اجلزائر يف ظل تصاعد وترية 

 حول امللكية اخلاصة (*))فارين( واملعروف بقانون 1873ويعترب قانون .)2(اهلجرة
 خطرية, هذا القانون اعترب املقياس الترشيعي األكثر والذي أصفر عىل نتائج

خطورة, حيث فتح الطريق لإلدارة االستعامرية عىل عمليات التحويل, التخيل 
 .)3(واملضاربة عىل األرايض اجلزائرية لصالح األوروبيني

متت املصادقة عليه يف اجلمعية الفرنسية بعد إدماج ثالث مشاريع قانونية األول 
د ", عمل عىل إعداده عسكريون ومدنيون ومرشوع عرضه 1870أكتوبر  14بتاريخ 
                يف)Warner(عىل رأسه تقرير تقدم به فارين  1872نوفمرب  28تاريخ ب "يقيدون

 هبدف القضاء عىل أرايض العرش, وتأسيس امللكية اخلاصة ومتليك 1873أفريل  04
                                                            

 .187،אא -)1
2(- 

א)Warner Augets Huber()1810- 1886(א(*)
א א1830אא ،1834

א א א א א א א א א 1840א
א1874 א א א 1871א
א1875 א א א א א א א א

א ، א א א א  faucon narcisse, livre dore de:א
l’Algérie colonial 1830-1889 tom 1 , Edition challamet ,  paris France, 1900 p. 571  

3)- Idem. 
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قرتحاته املتعلقة بتحديد امللكية الكولون هذا األخري الذي تم التصويت عىل م
هلذا عرف قانون  1873جويلية  26الفردية وربطها بمنظومة األلقاب العائلية بتاريخ 

فارين بقانون املستوطنني ألنه اهتم هبم يف حني تم هتميش العنرص املحيل, وعىل 
 فإن قانون فارين قد وضع جرسا بني املايض" )viviani(حسب تعليق املؤرخ فيفياين 

 .)1("واملستقبل وأقام امللكية الفرنسية 
وقد جاء هذا القانون بعد الضغط الذي مارسه املعمرون من أجل خوصصة 
األرايض وفتح السوق العقارية لتمكينهم من مصادرهتا من اجلزائريني نظرا 
للصعوبات التي واجهتهم بسبب متسك اجلزائريني بأراضيهم وانغالق األرض 

وع واالنتشار الواسع للملكية اجلامعية والشيوع, إذ ال يمكن اجلزائرية عىل البي
 ولكن جيب العمل )Individualisme(جلب األهايل بني عشية وضحاها إىل الفردية 

 .)2(تدرجييا من  أجل الصالح العام لفرنسا
 الذي يعترب قانون األلقاب العائلية الذي طبق عىل )Warnier( فقانون فارين
فه تنظيم احلالة املدنية يف اجلزائر وتنظيمها وفق احلالة املدنية اجلزائريني كان هد

الفرنسية ولكن كان هدفه األسايس هو التغطي وراء شعار تعديالت احلالة 
: "آالن سانت ماري"املدنية للسيطرة عىل أرايض اجلزائريني وهذا ما أكده 

 هدف مرشوع فارين هو وضع امللكية األهلية حتت النظام الفرنيس,"
واالعرتاف بتبيان حقوق األفراد يف أقاليم امللكية اخلاصة, وتأسيس امللكية الفردية 

وإصدار ألصحاب احلقوق عناوين تشكل نقطة االنطالق ... يف األرايض اجلامعية
 بإقرار الوحيدة للملكية, وأخريا عنوان إلجراء مؤقت يسهل املعامالت لألوروبيني

فالقانون جاء .)purge spéciale()3(اخلاص امللكية اخلاصة عن طريق التطهري 
باألساس لترسيع املعامالت العقارية وضامهنا بني اجلزائريني واملستوطنني 

                                                            
1)- M.viviani Edouard, études sur les reformes propasés à la loi du 26 juillet 1873, Imprimeré de 

l’association ouvrière, Alger, 1885, p 21. 
2)- Idem. 
3)- Alain sainte, Marie législation foncier et société rurale, l’application de la loi du 26 

juillet 1873 dans les douars de l’Algérois, in études rurales N0 57, 1975, p 61. 
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جراء تطبيق القرار  1870 -1864األوروبيني يف الدواوير املنشأة بني سنة 
 .)1(م1863 أفريل 22 املشيخي لــ 

03-ôè‰fÏ ¬óèfÓ ¬óå ´ warnier26úòäñóy1873^
 عناوين, نصت عىل رضورة إقرار امللكية 3مادة يف  32د تضمن القانون وق

الفردية وإهناء امللكية اجلامعية هبدف فتح األرايض اجلزائرية لعمليات الرشاء 
وهذا ما أكدته املادة األوىل من قانون .)2(والبيع بإخضاعها للقانون الفرنيس

 امللكية وحفظها ّإن تأسيس":  حيث نصت عىل ما ييل)warnier (فارين
واالنتقال التعاقدي للعقارات واحلقوق العقارية مهام كان مالكها ختضع 

تفاقات مهام واال كام تلغي املادة الثانية كل احلقوق العينية )3(للقانون الفرنيس
كانت مسببات القرارات القائمة عىل الرشيعة اإلسالمية أو تلك اخلاصة 

ون الفرنيس, حتى استعامل الشفعة ال يمكن بالقبائل عندما تكون خمالفة للقان
ّأن يعارض املشرتين إال يف حالة سحب حق املرياث من طرف األولياء 
مستحقي اإلرث وفقا للرشيعة اإلسالمية وطبقا للرشوط املنصوص عليها يف 

 .)4(من القانون املدين 814املادة 
قوق امللكية ّالدولة هي حامي امللكيات العقارية وأن حتويالت ح"ّكام أن 

العقارية مرتبطة بالترشيعات العقارية يف املقابل كل احلقوق املرتبطة 
باالتفاقيات والقرارات التي تعتمد عىل الترشيع اإلسالمي واألعراف القبلية 

 .)5("والتي تتعارض مع القانون الفرنيس فهي ملغاة
حظ أهنا يال 1873جويلية  26فاملتمعن للامدتني األوىل والثانية من قانون 

أقرت امللكية اخلاصة والفردية ضمن أرايض العرش, ذلك أنه يف القبيلة لكل 
                                                            

1)- H lavion, l’Algérie Musulmane dans le passé, le présent et l’avenir, paris, 1914, p 30. 
2)- Alain Sainte-Marie, op, cit, p 28. 

א 3)- א ،190. 
-(4 ،  ..190א

5)- Alain Sainte-Marie, op, cit, p 28. 
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كام .واجد هبا الدوارفرد من أفراد الدوار حق حرصي يف أرايض العرش التي يت
ّأن حتديد ": أكدت املادة الثالثة من القانون والتي تعد القاعدة األساسية له

القبيلة ستكون يف حدود النطاقات التي امللكية الفردية التي  ستخصص ألفراد 
ف إدارة أمالك الدولة سو ّ ما يدل عىل أن)1("يتمتع أفرادها باالنتفاع الفعيل

 .تستحوذ عىل الفائض من األرايض
كام تعترب املادة السابعة عرش من أهم ما تضمنه قانون فارين  حيث يتبني 

مة االسمية للجزائريني ّمن خالله أن املستعمر الفرنيس أراد أن جيعل املنظو
 بصفة رسمية كل سكان املنطقة التلية فألزم مماثلة لنظامه التسموي الفرنيس,

املدنية بحمل ألقاب عائلية ابتدءا من تطبيق القانون بعدما أقترص يف املرحلة 
 من قانون فارين تم إعطاء 17ني فحسب فوفق املادة بقة املالكاألوىل عىل ط

كام بينت   العربية من وجهة نظر قانون احلالة املدنية,صورة واضحة عن العائلة
وهذا  املادة بوضوح من له أمهية اختيار اللقب العائيل من بني أفرادها,

ويف حالة عدم   عمه حسب مكانتهم,أوبالرجوع إىل االبن األكرب بعد أبيه 
وجود رجال اثر الغياب أو الوفاة يرجع األمر إىل النساء حسب نفس النمط 

أما إذا كان املعني  ثم إىل زوجته ,أخته فابنته وهكذا, تسلسل إىل أم األب,وال
ّأن  "فارين"كام تنص املادة العرشون من قانون  )2(باألمر قارص فينوب عليه وليه

إثبات امللكية تكون للشخص الذي حيوز عىل وثائق ويستغل األرض ودون 
ّهم حسب هذه املادة أن فمن امل )3(ذلك تصبح األرايض ملك للدولة الفرنسية

املالك جيب أن حيتفظ بلقبه والذي جيب أن ينتقل إىل أوالده الذين يرثونه وان 
املكتسبة والتي تلزم وجود احلقوق  التقارير الرشعية مع الورثة جيب أن تسجل,

من خالل األبوة والتاريخ الذي سجلوفيه ونقل االلتزامات واملستحقات القانونية 
                                                            

1)- E. viviani, op, cit, p 20. 
2)- Bulletin officiel des actes, loi du 23 mars 1882, article N°3, Tom 12, imprimerie de 

l’association ouvrière, Alger, 1883, p165. 
-(3 ،، א  .190א
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فعند التدقيق يف مادته السابعة عرش, والتي تنص  )1(نظر احلق املدينالتي تشكل وجهة 
ّعىل أن كل عقد ملكية جيب أن يتوفر عىل  االسم واللقب العائيل واسم الشهرة 
املعروف به صاحبهام فإن صاحبها إذا مل يكن له اسم ولقب قار ومسجل من الناحية 

 .)2(القانونية ال يمكنه االستفادة من قطعة األرض تلك
وهذا القانون فوض إىل مصلحة مسح األرايض إعطاء أسامء لألشخاص 

 :مأخوذة من نوعية الرتبة ومقسمة إىل ثالث فئات وهي كالتايل
 لزرق, احلمري,: كالتايل التسميات فنجد الرتبة لون حسب −

 .إلخ...لصفر
 .إلخ...بطاطا زيتون, املنتجة, اخلرض نوعية حسب −
 .إلخ...احلدرة ملالح,ا الرتبة, نوعية وحسب −

م قدمت احلكومة العامة تصورا ملرشوع آخر تنمية ملرشوع 1874ويف سنة 
جيرب مجيع اجلزائريني سواء كانوا مالك أرايض أم ال عىل محل اسم عائيل ) فارين(

الذي ينص عىل  م1875 جانفي 25وقد أصبح مرشوع القانون هذا مسودة ملرسوم 
إعطاء أسامء للمستفيدين من األرايض دون انتظار إنشاء سجالت للحالة املدنية و

لكن هذا املرشوع الذي يمكن وصفه باملرتدد جعله ينسى ألنه م, 1973آثار قانون 
األلقاب واحلاصلني عىل  فرض غرامات مالية عىل املستفيدين أي من أصحاب

ستعارة, أرايض وغري املستفيدين كام أنه مل يرش إىل كيفية عالج األسامء واألسامء امل
وكذلك التعميامت العديدة يف خمتلف البلديات حلفظ سجالت األحوال املدنية 
للوالدات والوفايات, الزواج, الطالق املتتالية وبالتايل ال أحد نظر إىل املشاكل التي 

 .)3(يعاين منها اجلزائريون بتطبيق هذا القانون
                                                            

 .220،אا1)- 
2)- Bulletin officiel des actes, loi du 23 mars 1882, op .cit. 
3)- Centre d’archive d’autre mère Aix en Provence, Boite N° 811/11, circulaire de 29 mai 1875, 

26 juillet 1875 et 22 juillet 1876. 
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ا بأن األهايل لن كان قد قدم تقييام ذاتي 1876 لسنة )Circulaire( وتعميم
 .)1(يتجاوبوا بطريقة كلية مع هذه القرارات وأن هناك صعوبات ومقاومة

 :إجازهتام يف ما ييل عىل أساس نقطتني مهمتني يمكن) فارين(ويقوم قانون امللكية 
 وفق التسمية )indigènes(تطبيق القانون الفرنيس عىل أرايض األهايل 

 .لقانون املدين الفرنيس من ا3الفرنسية وهذا تطبيقا للامدة 
 )Sénatus- Consulte( من قانون امللكية 2تطبيق امللكية الفردية إحياءا لتنفيذ املادة 

 .1869أفريل  22الصادر يف 
املعروف بقانون املستوطنني كان موجه باألساس ) فارين(وإذا كان قانون 

لعروش سيطرة عىل امللكيات الريفية, واملتمثلة بالدرجة األوىل أرايض ا
 .)2(وأرايض القبائل طبق أيضا عىل ملكيات العقارات يف املدن

04-ãëgôè‰fÏ ¬óèfÓ œònAq ƒ úò è +Úe tfAä Úe fìrìyeï !Úe tfmóÈ“Úe^ 
ال  )gouvernement générale ( اخلاصة باحلكومة العامةاإلحصائياتلكن 

 وأصبح ضمن اإلحصائياتتعكس الواقع, حيث التصميم يف أرقام 
والدة  41.131بمعدل  م1879 إىل غاية سنة م1876ساكن لسنة  1100.438

 58.671والدة و 66.481يف م1879حالة وفاة ثم اإلعالن يف سنة  36.209و
  وفايات, ومشاريع أخرى فيام بعد أجربت اجلزائريني عىل محل لقب خاص

)en nom patronyme(  م وتوسيعه فيام بعد عىل مجيع 1879تطبيقا لقانون
 .)3( لكنه مل ينجح1880مارس  08الت املالك يف القانون املطروح بتاريخ عائ

ّورغم أن قانون فارين كان يف جله إجحافا يف حق اجلزائريني ألنه قانون 
مزدوج التأثري فهو عمل عىل سلب اجلزائريني ألقاهبم وهواياهتم العائلية ويف 

                                                            
1)- Rapport de député Jacques in journal official de la République française (JORF) chambre des 

députés documents parlementaire, séance de 12 février 1881, p 267. 
2)- Eug Rdo, la propriété immobilier en Algérie, commentaire de la loi de 26 juillet 1873, Sons 

lieu d’édition, Alger, 1876, p 7. 
3)- Karim ould- ennebia, op, cit, p 05. 
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زائريني قاوموا نفس الوقت سلب أراضيهم وممتلكاهتم العقارية, لكن اجل
النصوص الترشيعية لقانون فارين وهذا ما أكده تقرير لفارين نفسه عن متسك 

أهنم لن يبيعوا خالل الفرتة املمتدة من ": اجلزائريني بأراضيهم حيث يذكر
هكتار كام يتضح أن اجلزائريني مل يكونوا  52005 سوى 1873إىل سنة  1863

, 1869إىل غاية  1866ات مثل ما جماعة يقبلون عىل بيع أراضيهم إال عند األزم
من جهة أخرى توضح هذه األرقام كيف أن امللكية اجلامعية ال تزال صامدة 

 .)1("رغم كل حماوالت االستعامر التي كانت تستهدفها
ّوبالتايل كان واضحا أن مسألة احلالة املدنية يف اجلزائر خالل الفرتة االستعامرية 

ب, لكن فرنسا االستعامرية قررت إنشاء حالة كانت تطبيق طويل املدى وصع
مدنية للجزائريني من خالل إصدار قانون وهذا اإلجراء يندرج ضمن منطق 

 املحبب جدا عند املرشعني الفرنسيني, )Politique d'intégration(سياسة اإلدماج 
لكن وراء هذا القانون الرسمي لأللقاب يوجد مرشوع كامل للتفريق والتشتيت 

 .)2(ستهدف به الشعب اجلزائري والذي ترمجه نظام جديد اجتامعي ثقايفالتي ا
رغم براعة املحتل الفرنيس يف التخطيط وإصدار القوانني والترشيعات 
 للسيطرة عىل اجلزائريني وعىل أراضيهم وراء غطاء احلالة املدنية وترشيعاهتا,

هها يف تثبيت قانون ّإال أن املرشع الفرنيس مل خيفي املشكل والعراقيل التي واج
ّاحلالة املدنية يف اجلزائر, فنجد أن, اإلدارة الكولونيالية وجدت صعوبة يف 
تنفيذ قوانينه ومشاريعها االستيطانية التي جعلت غطاء هلا احلالة املدنية حيث 

ّإن إقامة احلالة املدين بالنسبة لشعب " : يف أحد تقاريرها الرسمية ما ييلجاء
هي عملية معقدة جدا بالتايل  ,م نطاق اإلجراءات القانونيةّل وأمي ال يفهجاه

 .)3("يستحيل إقامتها دفعة واحدة
                                                            

1)- Robe Eugène, la propriété immobilière en Algérie, commentaire de la loi de 26 juillet 1873, p 317. 
2)- Benjamin storra, histoire de l’Algérie colonial (1830- 1954), édition la découvert, paris, 1991, p 27. 
3)- Centre d’archives d’autre mère Aix en Provence, boite N°12H51, expose des motifs du projet 

de la loi relatif a l’administration de l’état civil chez les indigènes musulmans de l’Algérie. 
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أنه من سلبيات  لية فيام يتعلق بإسناد األلقاب,كام أكدت اإلدارة الكولونيا
وأكدت عىل  ن نفس اللقب قد حيمله عدة أفراد,إعطاء لقب واحد لألهايل أ

وكل أهيل ال حيوز أباء جيب أن  مناسب,رضورة حيازة كل فرد عىل لقب عائيل 
كام اصطدمت  خيتار أو يتلقى أسم مشكل يتناسب بطريقة حمددة مع شخصيته,

اإلدارة الكولونيالية خالل عملية التلقيب باسم حممد بالنسبة  للذكور وفاطمة  
اصة أن خ عداد شجرة العائلة, إاألمرلعملية تطلب وخالل ا ,لإلناثبالنسبة 

 .)1(عطاء لقب معروف ومفرد دت عىل رضورة التقارير أك
  :خامتة

 :انطالقا مما سبق يمكن أن نلخص إىل النتائج التالية
 جل القوانني الفرنسية التي ارتبطت بتنظيم احلالة املدنية عند :أوال

اجلزائريني كانت هتدف بالدرجة األوىل إىل فصل هذا النسيج االجتامعي ومتيزه 
 .ود اجلزائرعن املستوطنني حتى من هي

ّ إن قانون فارين الذي كان يف ظاهره قانون مدين هيدف إىل تنظيم احلياة املدنية :ثانيا
يف اجلزائر كمستعمرة فرنسية وذلك بإعطائها منظومة ألقاب تتامشى مع ما هو معمول 

 .ّبه فرنسا ليس إال مناورة استعامرية لالحتالل عىل أرايض القبائل والعروش
الة املدنية يف اجلزائر الذي ربط أيضا بمشاريع اإلدماج فهو يدمج  نظام احل:ثالثا

 Froncais(باستعامل التعبري الشائع  )indigènes(اجلزائريني باملنظومة الفرنسية 

musulman( حيمل تسمية لدجمه يف فرنسا ومتيزه أيضا عن الفرنسيني. 
ية وما متثله من أمهية تنظيم احلالة املدن ال أحد يمكن أن يتفاعل مع: رابعا

 .ام سيايس لكنها مل تطبق ألجل هذهحسن تسيري احلكم ألي نظ
 هبا جاء التي العقارية لإلجراءات مكمال )warnier( فراين قانون جاء −

 1851 جوان 16 قانون ومن 1863 -04 -22 يف كوسيلت السيناتوس

                                                            
-(1،، א  .236א
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 انتقال وسهل العقارية املعامالت أتاح مما والتجميع, احلرص وعمليات
 جتارية مادة األرض وأصبحت األوروبيني, إىل اجلزائريني من األرايض
 .االستيطان لدعم ووسيلة

 لرغبة وتنفيذا االستيطانية السياسة حتقيق هبدف القانون هذا جاء كام −
 وفتح األرايض وفرنسة خوصصة جلأ من الكولون وضغوطات
 العقارية كاألمال عىل االستحواذ جلأ من العقارية والسوق املضاربات

 أمالك باعتبارها الشاغرة األرايض من العديد بموجبه ضمت للجزائريني,
 .1830 جويلية قبل ملكيتهم تثبت سندات أصحاهبا يملك ال والتي الدولة,

 بمقتىض بحيث ملكيته من جردته ظروف رهينة اجلزائري الفالح وقع −
 الرتكيبة يف فعيل انقالب حدث )warnier( فراين قانون– القانون هذا

 اإلنتاج نمط عىل مبارشة فأثر اجلزائرية, الزراعية البنيات ويف االجتامعية
 ذو التجاري الزراعي اإلنتاج لصالح احلال بطبيعة وهذا الزراعي
 .اجلزائري الفالحي النمط عىل الدخيل الرأساملية الطبيعة

 مراقبة إيل ةاهلادف  العقارية القوانني أخطر من فارين قانون يعترب وبالتايل −
 الكولونيالية, املصلحة وفق وتوجيهها بالبيوع اخلاصة العمليات كل

 املكية عىل بالقضاء األوروبيني إىل تنتقل كي الرشوط كل هلا وتوفري
 ضغط قوة "فارنيي" قانون كان وبالتايل الفردية, امللكية وإقرار اجلامعية
 بإعطائهم ايضاألر عىل االستحواذ بعد وسيايس, اجتامعي تأثري ذات

 زراعية برجوازية طبقة تكوين إيل أدى ,ما والرسمية الرشعية الصبغة
 مصاحلها ومن منها اقرتب من كل حديد من بيد رضبت كولونيالية
 ,والضحية احلق صاحب هو املستعمر جعل ما والسياسية, االقتصادية

 وقانون أعراف وفق والغاصب املعتدي هو وهويته أرضه عن املقاوم
 .اجلزائر يف الفرنيس تعامراالس
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     23  1882  

 )1(عبد الوحيد جالمة.د
  :مقدمة

ًشهدت اجلزائر ابتداء من النصف الثاين من القرن التاسع عرش تقييد عقود 
امليالد بصفة رسمية ومنتظمة, وكانت مدينة قسنطينة األوىل وطنيا يف تقييد 

ق قانون األلقاب, حيث وذلك قبل تطبي ,1870عقود ميالدها ابتداء من سنة 
كام أوجد  أصبح للجزائريني سجالت عقود امليالد وسجالت عقود الوفيات,

 الذي تم )الدفرت األم(االحتالل الفرنيس سجال ثالثا سمي بسجالت التلقيب 
حتضريه انطالقا من الشجرة العائلية للجزائريني, ولتدعيم هذه السياسة; 

كيل شخصية الفرد اجلزائري اجلديدة حاولت السلطات االستعامرية إعادة تش
املتسمة يف نظرها باخلنوع واخلضوع ملنظومة القوانني الفرنسية ألجل فرنسة 
وجتنيس وإدماج أحرار اجلزائر ورضب هوية اجلزائريني الوطنية والثقافية 

قانون : واحلضارية يف الصميم بموجب جمموعة من القوانني; لعل أمهها
 "سيناتـوس كونسـلت" (2)(Sénatus-consultes)الذي خلف  1863 لسنة

تداعيات خطرية عىل املجتمع اجلزائري, ولتدعيم هذه السياسة أكثر, حاولت 
أيضا اإلدارة الفرنسية; توثيق األمالك العقارية للجزائريني هبدف تسجيل 

 26الصادر يف  ) (Warnier)(4)3(األرايض وكان ذلك بعد سن قانون وارين
                                                            

א−א-)1  −א
،1863"−"א-2) א ، ،

؛ ، א א:،:א א א א ،1830-1930א
א אא א א א ، א א ، א א

، א ، ،−א א  .2013-2014،113-134א
؛-)3 ، ، א א ، א א :א

א:،  .155-173−،א
،:(Warnier Auguste Hubert)1810−1886א 4)-

א א א1832א 1834؛
א א א א، א 1840-18741871א

א ،1871א =א
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ي أقيص فيه القسم األكرب من أرايض اجلزائريني, ال ليشء والذ, م1873جويلية 
ًإال أهنم ال يملكون عقودا لألرايض التي يملكوهنا, وبناء عليه أصبح 

عون اليوم ييستط يملكون عقودا المتالك أراضيهم ال اجلزائريون الذين ال
معرفة جدهم الثالث أو الرابع, بينام الذين حالفهم احلظ يف امتالك عقود 

فأصبح  ضيهم يمكن أن يعرفوا ربام حتى جدهم السابع والثامن وأكثرأرا
بذلك الفرد اجلزائري فيام بعد يمتلك دفرتا عائليا خاصا به, يسجل فيه الزواج 

 1882مارس  23والطالق والوفاة, كل ذلك كان انطالقا من تطبيق قانون 
 اخرتت عنونت   ويف هذا السياق)1(الذي أقر بنظام األلقاب العائلية باجلزائر

 ."م1882 مارس 23قراءة يف قانون ": مداخلتي بــ
 :جمموعة من التساؤالت, لعل أمههاوعليه سوف أحاول طرح 

 ما هي ظروف صدور هذا القانون? −
 ما هي أهم اإلجراءات القانونية التي جاء هبا هذا القانون?  −
 ن?سية من خالل سنها هلذا القانوما هي أهداف اإلدارة الفرن −
هل جاء هذا القانون من أجل تنظيم احلالة العائلية للعائالت اجلزائرية  −

أم من أجل خدمة واستكامل السياسة االستعامرية اهلادفة إىل حماولة دمج 
 ورضب تركيبة املجتمع اجلزائري?

 ما هي انعكاسات هذا القانون عىل املجتمع اجلزائري? −
 :مت مداخلتي إىل ما ييلومن أجل اإلجابة عىل هذه التساؤالت قس

 .ةمقدم *
                                                                                                                                                  

א= א،1871-1875א א א
א א א א:،:؛א  .156،א

1(- ،" א: א א א א א"א א א א ،:
א א א א א א א"1962 -1870א ، א א ،

א ، ، א ،−א א  .672017א
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 .التعريف بالقانون وظروف صدوره *
 .م1882 مارس 23حتليل املواد املكونة لقانون  *
 .أهداف القانون *
 .خامتة استنتاجيه *

01-¬óèfÔm àñ ÈrÚe23‰f´1882çî‰ï§© ï Œï^
 23يتكون قانون احلالة املدنية اخلاص باجلزائريني املسلمني الصادر يف 

 منمن ثالثة وعرشين مادة, قسمت إىل بابني, فالباب األول ;)1(م1882مارس 
 مادة 15املسلمني وضم هذا الباب ) لألهايل(إقامة األحوال النسبية : عنون بــ

 حدد من خالهلا طريقة تأسيس نظام التلقيب للفرد اجلزائري, مع )15-1من (
 .)2(متبيان كيفية تسجيلها يف سجل خاص عرف بالدفرت األ

 .اجلزائر يف األصليني للسكان املدنية احلالة دستور تنفيذ سيتم -1
 األهايل إحصاء يتم أن جيب البلديات, من قسم أو بلدية كل يف -2

 مفوض قبل من غياهبم حالة يف أو املدنية األحوال مسجيل ِقبل من املسلمني
 صفوفم سجل يف التعداد تسجيل سيتم هلذا نتيجة − الغرض, هلذا معني
 اإلقامة وحمل والوظيفة األوىل واألسامء األسامء وسيشمل , نسختني يف حمفوظ
 .املسجلني مجيع ميالد ومكان سن اإلمكان قدر وكذلك

 خيتار أن له بد ال كبري أخ وال عم وال جد وال أب له ليس مسلم كل إن -3
 أو جد أو أب له كان إن وأما املذكور, األصيل الدفرت إنشاء بمجرد أهليا لقبا لنفسه
 أن اتفق وإن الثالث ثم الثاين ثم لألول هو األهيل اللقب فاختيار كبري أخ أو عم

                                                            
؛-1) א א19א،2316،א:א

א1399 א81882:א א ؛ ،. 
אא:،-)2 א א א ،1871−1914א

، א א א ، א ، א א א א
א ،−א א  .2008-2009،197א
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 يف يليه ملن حقه فينتقل اجلزائرية عن غائب األهيل اللقب اختيار له حيق الذي املسلم
 .الوصاية حتت هو ملن ينتمي احلق, هبذا قارصا كان إن ماعدا عائلته من القرابة
 العائلة اسم نفس حتت تضمينها املراد األرسة فيها تكون التي ةاحلال يف -4
 عدم حالة ويف , صعود يف نيكو العائلة اسم اختيار حق فإن امرأة, فقط هي

 .3 املادة يف عليه املنصوص للمبدأ ًوفقا األخوات شقيقة إىل الصعود,
 ِيف حالة الرفض أو االمتناع عن التصويت من قبل أحد أفراد األرسة -5

الذي يكون له احلق يف اختيار اللقب, أو االستمرار يف اعتامد االسم الذي تم 
ًاختياره سابقا من قبل فرد واحد أو أكثر, يتم استبدال االسم العائيل من قبل 

 .املفوض لدستور احلالة املدنية
 تتم وعندما األصيل, السجل إىل ببساطة املستفيد اسم إضافة متت -6
 ألحكام ًوفقا املدنية األحوال سجل بإنشاء املدنية احلالة مفوض يقوم املوافقة
 إرسال وسيتم املدنية لألحوال سجل بمثابة املصفوفة سجل وسيصبح ,3 املادة

 بتسجيل ستقوم التي  البلدية مستوى عىل ليحفظها البلدية رئيس إىل النسختني
 نشائها,إ منذ استلموها الذين األصليني للمسلمني املدنية األحوال سجالت
 أجل من املقاطعة يف املدنية املحكمة سجل إىل األخرى وترسل نسخة فتحفظ

 األسامء إىل اإلشارة مع السجل هذا يف مرجعي رقم مع هوية بطاقة استخراج
 .مواطن لكل ًجمانا إصدارها وسيتم املقدمة واألسامء

 دائرة يف املوجود األرسة لرئيس بالنسبة ًشائعا العائلة اسم يكون عندما -7
 سيتم املذكورة, االنتخابية الدائرة خارج املوجودة الضامنات أو ولألحفاد انتخابية,
 ضامن أو املذكور الشخص سليل إىل األول اعتمده الذي باالسم إشعار إرسال
 خالل ومن املدنية, احلالة تكوين عن مسؤولة. املسؤول اجتهاد عىل ًبناء إضايف
 سيتم. املؤرش هذا اتبع األخري هذا يف تسجيلها سيتم لبلدهم, اإلدارية السلطة
 الشخص ذلك من العكس عىل األمر كان إذا − اهلوية بطاقة بتسليم اإلخطار إرفاق
 االنتخابية الدائرة بخالف انتخابية دائرة يف املستفيد اسم اختيار إليه ينتمي الذي

 البلدية, مسؤول وأ البلدية رئيس قبل من اإلقامة, يف وضعه سيتم ًحاليا, املذكورة
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 جمموعة تسجيل بموجبه سيتم الذي املستفيد اسم الختيار املفوض, لتقدير ًوفقا
 .املجموعة أفراد جلميع هوية بطاقة منح يتم ثم العائلة,

 تكوين بشأن م1873 يوليو 26 قانون تنفيذ فيها تم التي االنتخابية الدوائر يف -8
 هذا من 17 املادة بموجب األصيل, للاملك العائيل االسم ُينسب ال الفردية امللكية
 احلق هبذا حيتفظون الذين أولئك ِقبل من اختياره تم إذا أنه األرسة; إىل القانون
 ًاسام اختاروا قد األفراد هؤالء كان إذا −.القانون هذا من 4و 3 املادتني بموجب

 ألن ختارامل االسم سيضيف − العائلة نفس أفراد أحد − األصيل املالك فإن آخر,
 العقارية الرهون مكتب إىل وكذلك  امللكية عنوان عىل تتم سوف اإلضافة هذه
 .النسخ عىل حيتوي الذي السجل هامش عىل

 −: سكنهم مكان يف املدنية احلالة إقامة عند السابقة األحكام ترسي -9
 أو املستشفيات يف هم الذين ألولئك بالنسبة − املجندين األصليني للمسلمني

. اجلزائر داخل أو فرنسا داخل إما السجن يف املحتجزين أولئك و− ملأوىا يف
  القيام السجون ومديري املستشفيات ومديري السلك رؤساء عىل يتعني

 .القانون هذا تنفيذ عن املسؤول أو  البلدية لرئيس املنوطة بالواجبات
 وأ القانون هبذا عمال األشخاص هبا املمتاز األهلية األلقاب إن -10
 رسوم هامش يف ترقم أن بد ال 1873 جويلية 26 املؤرخ الرشعي القانون
 احلكومة وكيل أو امللقبون طلبه كلام وذلك والوفاة والزواج االزدياد

 بطاقات يف اجلمهورية وكيل بأمر أيضا األلقاب تلك تقيد كام اجلمهورية
 .شخص كل أحوال عن مبنية الرشعية املحاكم لدى املوضوعة بعدد تعريفية
 دائرة يف املدنية احلالة تشكيل عىل العمل من االنتهاء يتم عندما -11

. البلدية يف املنشورة وامللصقات املبرش صحيفة يف إشعار تقديم سيتم انتخابية,
 استنتاجات ضد اإلمهال, أو اخلطأ حالة يف واحد, شهر فرتة املهتمني ُمتنح −

 .املدنية احلالة لتكوين املفوض
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 حسب املفوض يقوم الفرتة, تلك انقضاء من واحد شهر خالل -12
 .عنها املبلغ األخطاء بتصحيح االقتضاء,

 ويتم قبله, من ًمؤقتا املفوض عمل حتديد يتم األخرية, الفرتة انتهاء عند -13
 التي النتائج يعلن احلكومة, جملس إىل استامعه بعد والذي املدين, احلاكم إىل إحالته
 هذا حجز سيتم األشخاص معارضة حالة يف − املذكور املفوض إليها توصل
 دون العام, احلاكم أو املفوض طريق عن إما املختصة, املحاكم إىل وإحالته السؤال
 .املدنية احلالة دستور عمل تأجيل يف املتبقية, الفرتة مدى عىل تأخري,
 نالذي املسلمني من بد ال املذكورة العامل عىل املوافقة حصول فبمجرد -14
 جيوز ال وحينئذ شؤوهنم مجيع يف األهيل باللقب يتمسكوا أن جانبهم يف أجريت
 والوثائق الرسوم لتحرير املوظفني اجلميع وكذا والوفاة والزواج االزدياد لكتاب

 املقيدة األسامء خالف بأسامء فيه ويعينوهم ما عقدا املذكورين للمسلمني يكتبوا أن
 .فرنك 200 إىل 60 من قدرها خطيةب يرضبون وإال تعريفهم كواغط يف

 انتخابية دائرة يف موطنه ويقيم , ًلقبا يملك ال مسلم مواطن أي عىل جيب -15
 لدى واحد شهر خالل ببيانه يديل أن , املدنية احلالة لدستور بالفعل خاضعة
 يف قيل كام نظره يف يميض سوف. املكان يأخذ الذي املسؤول أو البلدية رئيس

 باسم املصفوفة سجل يف األصل إدخال سيتم ذلك, بعد. بقةالسا املقاالت
 إعالن, وجود عدم حالة يف − له تعيينه تم الذي أو اختياره تم الذي املستفيد
 .أعاله قال هو كام املسؤول, أو البلدية رئيس بواسطة ًتلقائيا, املتابعة سيتم

ملدنية; فاشتمل عىل إجراءات عقود احلالة ا: وبالنسبة للباب الثاين املعنون بــــ
; كيفية تنظيم وتقييد )19 إىل 16من املادة ( ثامن مواد, فبينت املواد األربعة األوىل

عقود امليالد يف سجالت احلالة املدنية, يف حني خصص املواد األربع األخرية 
 .وهي تعترب مواد جزائية وعقابيةلتوضيح ووضع تعليامت عامة للحالة املدنية 
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 للمواطنني ًملزما والطالق والزواج واملوت امليالد إعالن يصبح -16
 اسم استخدام يصبح ;14 للامدة ًوفقا فيه, يتم الذي اليوم من ًاعتبارا املسلمني
 −. الفعل يف اجلناة هوية بطاقة طريق عن الترصحيات دعم يتم − ًإلزاميا املستفيد
 .اهلوية بطاقة مالءإل ًوفقا برصامة مستنسخة املذكور الفعل يف الواردة األسامء
مراسيم املواليد أو الوفاة املتعلقة باملسلمني األصليني يف األشكال التي  حترر -17

ً حترر أعامل الزواج والطالق بناء عىل إعالن بسيط يقدم يف −حيددها القانون الفرنيس, 
غضون ثالثة أيام إىل رئيس البلدية أو املسؤول الذي يؤدي الوظائف, وتقدم من قبل 

 .ًلزوج والزوجة أو الزوج وممثل املرأة وفقا للرشيعة اإلسالمية بحضور شاهدينا
 وقت, عندما ال تكون املسافات كافية لإلدالء بترصحيات يف مقر البلدية ي أ يف−

 .المها من قبل نائب القسم األصيلأو قسم فرنيس من البلدية املذكورة, يتم است
ًوفقا للصيغ املطبوعة عىل خمتوم   تصدر هذه اإلعالنات باللغة العربية−

سوف حتتوي هذه السجالت عىل ساللة . وخمتوم من قايض الصلح
 .وعجلة قيادة تتكاثر مع ذكر نفسه

حتمل األفعال توقيع النائب األصيل أو ختمه وتوقيع األطراف والشهود  −
 .ويمكنهم الكتابة; إذا أعلنوا أهنم ال يعرفون كيفية الكتابة, سيتم ذكر ذلك

إن املنزوعات من رسوم االزدياد أو الوفاة أو الزواج أو الطالق تفك  -18
 أيام إىل كاتب االزدياد والوفاة والزواج بني 8من أصلها وترسل يف مدة 

 .الفرنسويني كي يسجلها يف قاعدة البلدة

ًسيتم البت يف التصحيحات للعمل يف أعامل األحوال املدنية وفقا  -19
ًتثناءا وملدة مخس سنوات من إصدار بطاقات اهلوية,  اس−للقانون الفرنيس 

 خالل الفرتة −سيتم إجراء هذه التصحيحات من خالل جمهود املدعي العام 
نفسها, سيتم إصدار مقتطفات من وثائق األحوال املدنية للمسلمني األصليني 

 .سنتيم 25عىل ورقة جمانية مع حق واحد من 
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فات الواقعة يف شأن ما يتعلق باالزدياد إن اجلنايات والتعديات واملخال -19
 .والوفاة والزواج والطالق جتري العقوبة فيها عىل وفق نصوص الرشيعة الفرنسية

بتصنيع أو تزوير بطاقة أو استخدام بطاقة هوية  يتم عقاب كل من يقوم -20
من  463من قانون العقوبات, رهنا بتطبيق املادة  154و 153ًمزورة وفقا للامدتني 

 .س القانوننف
ستحدد الئحة لإلدارة العامة رشوط تنفيذ هذا القانون, والتي سيتم  -21

تطبيقها عىل الفور عىل منطقة تل اجلزائر بأكملها, كام هو حمدد يف اخلطة املرفقة 
ل, خارج الت. الكانتوناتبشأن الدوائر االنتخابية يف  1873فرباير  20بمرسوم 

 .لتوايل املناطق التي ستصبح قابلة للتنفيذستحدد أوامر احلاكم العام عىل ا
 .تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون -22

 يالحظ القارئ; أن املرشع الفرنيس مل م1882 مارس 23 بعد عرض مواد قانون
هيدف إىل فرض عملية التسمية باللقب العائيل بصفة مقننة لكي يكرس القاعدة 

م والتمييز بني اجلزائريني يف املنطقة الواحدة هدفه التنظي–السائدة عىل التسمية 
 .)1(ن الناحية الظاهرية هذا م−بصفة خاصة ويف اجلزائر بصفة عامة

أما من الناحية الباطنية فالقارئ ملواد القانون يالحظ, أن املرشع الفرنيس كان 
 هيدف من هذا القانون إىل تفكيك رابطة النسب بني العائالت اجلزائرية مع تغيبه يف
بعض األحيان عن طريق تلقيب أفراد األرسة الواحدة بألقاب خمتلفة يتوارثها 

 .)2(أبناؤهم وأحفادهم بالتقادم; مما جيعل البعض من األحفاد يتنكرون لنسبهم
وبالرجوع إىل مواد القانون نجد, أنه يف الغالب عبارة عن عملية تسهيل 

ىل بيانات اجلزائريني جل احلصول عل السلطات املدنية والعسكرية من ألعم
من خالل ضباط احلالة املدنية الذين يدونون كل املعلومات يف مصفوفة سجل 
حيث تبني األسامء واأللقاب واملهن ومكان اإلقامة مع حتديد السن ومكان 

 من القانون واملالحظ أيضا أن القانون 02امليالد وهذا ما نصت عليه املادة رقم 
                                                            

 -(1،" א: א א231882א  .73-74،"א
2)- Ouerdia, yermeche: " L’état civil algérien: genèse d’un processus redénominatif", p 19. 
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) إلخ... اخلال−اجلد−غياب األب(ذكوري ألزم كل مواطن ليس له نسب 
كام منح حق اختيار ; 03جيرب عىل اختيار اسم أحد رعياه وهذا حسب املادة رقم 

 ,)1(اللقب لكل رب عائلة أو من طرف مفوض احلالة املدنية املكلف بذلك
 .إليه املادة اخلامسة من القانونوهذا ما أشارت 
لضباط احلالة  ختول أهنا حقيقة إىل خاص بشكل انتباهنا 15 املادة كام لفتت

 للرشوط ًوفقا ّمتمرد شخص ألي مستعار اسم املدنية أو القائمني عليها; تعيني
 يف استمر إذا أو ممتنع أو اسم اختيار يف احلق لديه كان الفرد الذي إذا": التالية

 حقه يمرر فسوف أكثر, أو فرد قبل من قبل من اختياره تم اسم إىل اإلشارة
 ."املدنية احلالة مفوض إىل ولكن العائلة من آخر فرد إىل ليس ل,وينتق

 هذه يفألسامء أصلية ا نسخ 1882 عام قانون من 20كام تنظم املادة 
 تسجيلها يتم املستفيدين وأسامء وأسالفهمفراد لأل احلالية األسامء": الرشوط

 اجلزائرية عامةال احلكومة لرتتيب ًوفقا املحددة النسخ لقواعد ًوفقا بالفرنسية,
 يتعلق فيام العربية, باللغة مكتوبة نفسها األسامء هذه .احلكومة جملس يف

 مراسيم لتحديد العام احلاكم صالحيات متنح وبالتايل فإهنا." الفرنيس بالنسخ
األصلية  للغات تنقال بالفرنسية, اجلزائرية األسامء لنسخ العملية الطرائق

 ناحية من) الرببر إىل إشارة بدون( ًمتاما تتجاهلها حتى أو اخللفية يف )العربية(
 غري ,"الفرنيس بالنسخ يتعلق فيام"حتى  العربية, باللغة النسخ فإن أخرى
 .فيه استرشنا الذي الوقت يف املصفوفة حاالت يف موجود

جل دمج القانون; فقد جاء كحاجة ماسة من أأما عن ظروف صدور 
رنسية وأيضا من أجل احلفاظ عىل احلقوق اجلزائريني يف احلياة املدنية الف

ومعرفة الواجبات, لذا توجب عىل التالميذ امللتحقني باملدارس الكولونيالية 
واملوظفني العاملني بمختلف املصالح واإلدارات الفرنسية تقديم وثائق إثباتيه 

                                                            
1)- Karim, ould ennebia :" histoire de l’état civil des Algériens patronymie et Acculturation", 

revue Maghrébine des études historiques et Sociales, édité par labo Algérie moderne et cont, 
UDL, sidi Bel Abbés, n°01, Sept-2009, p3. 
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لشخصهم هبدف التمييز بينهم, وهلذا حاولت اإلدارة الفرنسية إرساء نظام 
خمتلفا عن نظام األلقاب  )1(يد قائم عىل االسم الشخيص والعائيلتلقيب جد

القائم يف اجلزائر, الذي  يتمتع بمجموعة من اخلصائص املختلفة متاما عن 
 :النظام الفرنيس, يمكن حرصها يف مخس عنارص أساسية هي

 ...).احلاج, سيدي, يس: مثل(التمييز الرشيف  −
 .اسم الشخص −
 .النسبة لألب −
 .ع اللقب يف بعض األحيان لتمييز بني العائالت الدينية والعسكريةيوض −
 .)2(اللقب ينسب إىل مكان الوالدة أو يف بعض األحيان للمهنة املمتهنة −

وهذا ما أنتج قاعدة اسمية جزائرية قائمة عىل القاعدة الثالثية أو الرباعية 
وعىل العموم .  اليومشبيهة بتلك احلالة املدنية القائمة يف املرشق العريب حتى

االبن واألب ( فاإلدارة الفرنسية حاولت استبدال ألقاب اجلزائريني الثالثية
, وتعويضها بألقاب ال ترتبط بالنسب وسبق صدور هذا القانون )واجلد

رغم اصطدام جتسيد هذه −حماوالت متواصلة لطمس اهلوية اجلزائرية 
 أهم مالحمها إجبار ,)3(−اإلجراءات عىل أرض الواقع ببعض العراقيل

عىل تسجيل املواليد اجلدد وعقود الزواج لدى مصلحة احلالة املدنية ) األهايل(
  .الفرنسية, بعدما كانوا يقصدون القايض الرشعي أو شيخ اجلامعة

                                                            
1(-،:، א  .72א
א:-)2 א א1،..:،1871-1919א ،

א ،א א א ،2007،332. 
א"":א-)3 א1894א א א

א א א א א :،1875א
א..."א"... א ،

א א א א א א א א א א
א א ، א

؛ א ،::، א ،333-335א
:،:، א  .196א
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 :م1882مارس  23 أهداف قانون *
بموجب هذا القانون مل تكتف السلطات االستعامرية بتغيري أسامء وألقاب  −

ني بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسامء مشينة ونابية اجلزائري
وبعضها نسبة ألعضاء اجلسم والعاهات اجلسدية, وألقابا أخرى نسبة 
لأللوان وللفصول وألدوات الفالحة وللحرشات وللمالبس وللحيوانات 

ومل يكن هناك أي منطق يف إطالق األلقاب عىل . وألدوات الطهي
 هو رغبة يف حتطيم معنويات اجلزائريني, من األشخاص, وكل ما هنالك

. ّخالل منح الفرصة لرتديد أسامئهم مشينة طول الوقت وعىل مر األزمان
وهي أسامء مل  1882وما يزال األبناء واألحفاد يتوارثون هذه األسامء منذ عام 

 .نام أجربوا عىل محلها حتى اليومخيتاروها هم وال آباؤهم, وإ
 ألقاب اجلزائريني الثالثية وتعويضها بألقاب ال  الغاية من استبدال−

ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل االستيالء عىل األرايض, 
وإبراز الفرد كعنرص معزول, وتغيري أساس امللكية إىل األساس الفردي 
بدال من أساس القبيلة, وطمس اهلوية العربية واإلسالمية من خالل 

داللة الدينية وتعويضها هبوية هجينة, وإحالل تغيري األسامء ذات ال
الفرد يف املعامالت اإلدارية والوثائق مكان اجلامعة, وأخريا تطبيق 

 .النمط الفرنيس الذي خياطب الشخص بلقبه وليس باسمه
 يعد قانون التلقيب جزءا من السياسة االستعامرية الفرنسية العامة اهلادفة إىل −

 تفكيك بنى املجتمع القبيل باملنطقة وسلخ الفرد من إدماج اجلزائريني عن طريق
سلطة اجلامعة وهذا ما تؤكده نصوص القانون التي مل ترش إىل القبيلة بل ركزت 

 .)1(عىل العائلة وعىل صاحب أحقية اختيار اللقب العائيل بكل التفاصيل
فصل اجلزائريني عامة عن إطار قوميتهم وانتامئهم احلضاري الذي  −

انقسم إىل عائالت وكل ) القبيلة(خله منذ قرون; فالعرش عاشوا دا
                                                            

1(-،:، א  .197א
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عائلة أصبح هلا لقب خاص هبا بقطع النظر عن كوهنا تشرتك أو ال 
 .تشرتك مع جمموع عائالت العرش يف االنتامء للجد الواحد

 .إحالل الترشيع الفرنيس مكان الترشيع اإلسالمي فيام خيص النظام العقاري −
ض االسم العائيل بصفة مقننة; لكي يكرس القاعدة السائدة هيدف القانون إىل فر −

 .)1(يف التسمية آنذاك وأيضا تشويه صورة اجلزائريني من خالل بطاقات التعريف
 أثبتت املامرسة امليدانية لإلدارة الفرنسية صعوبة التعامل باملنظومة االسمية −

أضف إىل ذلك حمدودية  .اجلزائرية املتغرية العنارص إما بالزيادة وإما بالنقصان
األسامء املتداولة وتشاهبها يف غياب وضع حمدد للقب العائيل فكان احلل لتلك 

 .لكل اجلزائريني) ب العائيلاللق(األساليب إجبارية االسم النسبي 
  :خامتة

لقد وقعت أثناء تطبيق قانون األحوال الشخصية أخطاء فادحة, بعضها 
لت يف محل اجلزائريني أللقاب خمتارة ّمقصود وبعضها اآلخر غري مقصود, متث

ّهلم أجربوا عليها, وهي يف جمملها ألقاب مقززة ومنفرة ومرعبة ال متت بصلة  ّ
, وهكذا (snp) إىل ألقاهبم األصلية, وبعدها أعطيت هلم ألقاب جمهولة النسب

ّأضاف االحتالل الفرنيس إىل سجله اإلجرامي األسود جمزرة أخرى يف 
صالة وعراقة اإلنسان اجلزائري, وزرع الشك واحلقد بني التالعب هبوية وأ

اجلزائريني الذين كانوا عىل قلب رجل واحد, فزرع البغضاء والشحناء ودس 
النعرات القبلية والعرقية واملذهبية بني العريب واألمازيغي والشاوي وامليزايب 

ي نسعى والرتقي ولكن يف النهاية هذه هي حقيقة االحتالل الفرنيس البشع الذ
ّمن خالل هذا امللتقى إىل تعريته من الشعارات الرباقة التي كان يتخفى ورائها 

عديل  ّكاحلرية واملساواة والعدل, ونرش التمدن واحلضارة واألفكار النرية
 .األلقاب اجلزائرية يف عهد االستعامر الفرنيس

                                                            
1(-،:، א  .73-74א
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  :املالحق

Loi 
Sur l’état civile de l'indigène musulman de l’Algérie 

23 mars 1882.(1) 
Titre1er-constitutions de l’état civil des indigènes musulmans 

- Art 1er. Il sera procédé à la constitution de l’état civil des indigènes musulmans 
de l’Algérie. 

2- Dans chaque commune et section de commune, il sera fait préalablement par les 
officiers de l’état civil, ou, à leur défaut, par un commissaire désigné à cet effet, un 
recensement de la population indigène musulmane.-le résultat de ce recensement 
sera consigné sur un registre matrice tenu en double expédition, qui mentionnera 
les noms, prénoms, profession, domicile et, autant que possible, l’âge et le lieu de 
naissance de tous ceux qui y sont inscrits. 

3-.chaque indigène n’ayant ascendant male dans la ligue paternelle ni frère ainé sera 
tenu de choisir un nom patronymique lors de l’établissement du registre matrice. 

- Si l’ indigène a un ascendant male dans la ligue paternelle, ou un oncle 
paternel, ou un frère ainé. 

- Le choix du nom patronymique appartient successivement au premier au 
deuxième, au troisième. Si l’indigène auquel appartiendrait le droit de 
choisir le nom patronymique est absent dans l’Algérie, le droit passe au 
membre de la famille qui vient après lui. S’il est mineur, le droit  

- appartient a son tuteur. 
4- Dans le cas ou la famille qui doit être comprise sous la même nom 

patronymique ne se composerait que de femme, le droit de choisir le nom 
patronymique appartient a l’ascendante, et a défaut d’ascendante, a l’ainé 
des sœurs, conformément au principe posé par l’article 3. 

5- En cas de refus ou d’abstention de la part du membre de la famille auquel apparient 
le droit de choisir le nom patronymique, ou de persistance  dans l’adoption du 
nom précédemment choisir par un ou plusieurs individus, la collation du nom 
patronymique sera faite par le commissaire a la constitution de l'état civil. 

                                                            
1)- Estoublon Robert  et Lefébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique des 

lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en vigueur, 
libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger,1896, p-p 568-575. 
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6- Le nom patronymique a ajouté simplement sur le registre matrice , au nom 
actuel des indigènes. Lorsque le travail de l’officier de l’état civil au du 
commissaire aura été homologué conformément aux disposition de l’article 3 
ci-après, le registre matrice deviendra le registre de l’état civil, les deux 
double seront envoyés au maire de la commune qui y inscrira les actes de 
l’état civil des indigènes musulmans reçus depuis sa confection, gardera un 
des doubles et enverra l’autre au greffe du tribunal civil de 
l’arrondissement.-Une carte d’identité ayant un numéro de référence a ce 
registre et indiquant les noms et les prénoms qui y seront portés, sera 
délivrée sans frais a chaque indigène.      

7- Lorsqu’un nom patronymique devra être commun a un chef de famille 
domicilié dans une circonscription, et des descendants ou collatéraux 
domicilié hors de la ladite circonscription, avis du nom adopté par le premier 
sera donné auxdits descendant ou collatéraux a la diligence du fonctionnaire 
chargé de la constitution de l’état civil, et par l’intermédiaire de l’autorité 
administrative de leur commune –Ils seront inscrits dans cette dernière 
suivent cette indication. La notification sera accompagnée de la remise de la 
carte d’identité –Si, au contraire l’indigène a qui le choix du nom 
patronymique appartient est domicilié dans une circonscription autre que la 
circonscription actuellement recensée, il sera  mis en demeure ,par le maire 
ou l’administrateur de la commune, a la diligence du commissaire d’avoir  
aire choix du nom patronymique sous lequel sera inscrit le groupe familiale 
–une carte d’identité sera cnsuite aderssée à tous les membre du groupe. 

8- Dans les circonscriptions ou la loi du 26 juillet 1873, sur la constitutions de 
la propriété individuelle, aura été exécutée, le nom patronymique donné à 
l’indigène propriétaire, en vertu de l’article 17decette loi, ne sera attribué à 
la famille que s’il est choisi par ceux auxquels ce droit est réservé par les 
articles 3 et 4 de la présente loi.-Si ces individus ont fait choix d’un autre 
nom, l’indigène propriétaire, membre de la même famille, ajoutera ce nom à 
celui cette addition sera faite sur son titre de propriété, ainsi qu’au bureau 
des hypothèques en marge du registre sur lequel la transcription a lien. 

9- Les dispositions qui précédent sont applicables au fur et à mesure de la 
constitution de l’état civil dans le lieu de leur domicile: -Aux indigènes 
musulmans présents sous les drapeaux;- A ceux qui se trouvent dans les 
hôpitaux ou hospices;- A ceux qui sont détenus dans une prison de France ou 
d’Algérie. Dans ces cas, les chefs de corps, les directeurs des hôpitaux et 
hospices, les directeurs de prison remplissent les attributions conférées au 
maire ou à l’administrateur pour l’exécution de la présente loi. 

10- A la demande des intéressés, ou sur les réquisitions du procureur de la 
République, mention sera fait en marge des actes de l’état civil, dressés 
antérieurement, des noms patronymique attribués en vertu de la présente loi 
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ou de la loi du 26 juillet 1873 –Pareille mention sera faite, à la diligence du 
procureur de la République, sur les bulletins n°1 classées au casier judiciare. 

11- Lorsque le travail de constitutions de l’état civil sera terminé dans une 
circonscription, avis en sera donné dans le Mobacher et par affiches 
placardées dans la commune.-Un délai d’un mois est accordé à tous les 
intéressés pour se pourvoir, en cas d’erreur ou d’omission, contre les 
conclusions du commissaire à la constitution de l’état civil. 

12- Dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, ledit commissaire rectifie, s’il 
y a lieu, les omissions et les erreurs signalées. 

13- A l’expiration de ce dernier délai, le travail du commissaire est 
provisoirement arrêté par lui, transmis au gouverneur général civil qui, le 
conseil de gouvernement entendu, prononce sur les conclusions dudit 
commissaire.-Au cas ou l’opposition des personnes, cette question sera 
réservée et renvoyée devant les tribunaux compétents, soit par le 
commissaire, soit par le gouverneur général, sans que pour le surplus, 
l’homologation du travail de constitution de l’état civil soit retardée. 

14- A partir de l’arrêté d’homologation, l’usage du nom patronymique devient 
obligatoire pour les indigènes compris dans l’opération.-Dés ce moment, il 
est interdit aux officiers de l’état civil, aux officiers publics et ministériels, 
sous peine d’une amende de 50 à 200 Francs, de désigner lesdits indigènes 
dans les actes qu’ils sont appelés à recevoir ou à dresser, par d’autres 
dénominations que celles portées dans leurs cartes d’identité. 

15- Tout indigène musulman qui ne sera pas en possession d’un nom 
patronymique, et qui établira son domicile dans une circonscription déjà 
soumise à la constitution de l’état civil, devra, dans un délai d’un mois, faire 
sa déclaration au maire ou à l’administrateur qui en tient lieu. Celui-ci 
procédera à son égard comme il a été dit aux articles précédents. L’indigène 
sera ensuite inscrit sur le registre matrice avec le nom patronymique qu’il 
aura choisi ou qui lui aura été attribué.- A défaut de déclaration, il sera 
procédé d’office, par le maire ou l’administrateur, comme il est dit ci-dessus.  

Titre II.- Des actes de l’état civil. 
16- Les déclaration de naissance, de décès, de mariage et de divorce deviennent 

obligatoires pour les indigènes musulmans, à partir du jour ou, 
conformément à l’article 14; l’usage du  nom patronymique devient 
obligatoire.-Les déclarations sont appuyées de la carte d’identité des 
mtervenants à l’acte.- Les noms portés dans ledit acte sont rigoureusement 
reproduits suivant l’orthographe de la carte d’identité. 

17- Les actes de naissance ou de décès, concernant les indigènes musulmans, sont 
établis dans les formes prescrites par la loi française, -Les actes de mariage et de 
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divorce sont établis sur une simple déclaration, faite dans les trois jours, au maire 
de la commune ou à l’administrateur qui en remplit les fonctions, par le mari et par 
la femme ou par le mari et par le représentant de la femme, aux termes de la loi 
musulmane, en présence de deux témoins.- Toute-fois, lorsque les distances ne 
permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section 
française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section 
indigène.-Ces déclarations seront faites en arabe, suivant des formules imprimées 
sur des registres visés pour timbre et paraphés par le juge de paix. Ces registres 
contiendront une souche et un volant reproduisant les mêmes mentions. –Les actes 
seront revêtus de la signature de l’adjoint indigène ou de son cachet et de la 
signature des parties et témoins, ceux-ci savent écrire ; s’ils déclarent ne pas savoir 
écrire, mention en sera faite. 

18- Les volants des actes de l’tat civil sont détachés de leur souche et adressés. 
Dans les huit jours, à l’officier de l’état civil français, pur être transcrits sur 
les registres au chef-lieu de la commune. 

19- Il sera statué sur les rectifications à opérer dans les actes de l’état civil 
conformément à la loi française. –Par exception et pendant cinq années à 
partir de la délivrance des cartes d’identité, ces rectifications seront faites à 
la diligence du procureur de la République. –Pendant le même délai, les 
extraits des actes de l’état civil seront délivres aux indigène musulmans sur 
papier libre avec un droit unique de 25 centimes. 

Dispositions générales. 
20- Les crimes, délits et contraventions en matière d’état civil sont punis 

conformément à la loi français. 
21- La fabrication, la falsification d’une carte ou l’usage d’une carte d’identité 

fausse est réprimé conformément aux articles 153 et 154 du code pénal, sous 
réserve de l’application de l’article 463 du même code. 

22- un règlement d’administration publique déterminera les conditions 
d’exécution de la présente loi, qui sera immédiatement appliquée à toute la 
région du Tell algérien, tel qu’il est délimité au plan annexé au décret du 20 
févier 1873 sur les circonscriptions cantonales. –Eu dehors du Tell, des 
arrêtés du gouverneur général détermineront successivement les territoires 
ou elle deviendra exécutoire. 

23- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. 
Estoublon Robert et Le fébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, recueil 

chronologique des lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation 
actuellement en vigueur, libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger,1896. 
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  19. 

 )1(يصار أحمد. د.أ

 : مقدمة-أوال
حسب دراسة  كامل كاتب أن جزائر ما قبل االستعامر مل يكن هبا تسجيل مدين 

وأن أغلب األشخاص الذين كانوا . والوفيات أو الزواج أو ديني للمواليد
 وإن كان هذا األمر ينطبق عىل املجتمعات )2(ون القبائل مل تكن هلم ألقابيشكل

الريفية والقبلية, التي كانت تشكل النسبة العظمى من سكان اجلزائر, فهو مقابل 
ذلك ال ينطبق عىل العديد من املناطق احلرضية والعائالت الكربى التي ظهرت يف 

د من املدن اجلزائرية, منذ حتى العرص الوسيط, وهو ما تبينه العديد من العدي
 .)3(الدراسات التارخيية املتعلقة بالفرتتني الوسيطة والعثامنية

ومع ذلك فاالستعامر الفرنيس قد جاء بنظمه اخلاصة وتقاليده يف جمال اإلدارة 
كاتب األوىل لتسجيل واحلكم, ولذلك فبمجرد احتالله ملدينة اجلزائر كان وراء امل

 1832عقود احلالة املدنية, عىل الرغم من أن العملية مل متس يف البداية إال األوربيني منذ 
 .)4(1882بالنسبة للمواليد, يف حني أن إلزامية تسجيل األهايل مل تتم إال يف سنة 

وإذا كانت عملية التسجيل يف حد ذاهتا مقبولة, ذلك أن أي سلطة سياسية 
 حماولة السيطرة عىل جمتمعها من خالل تتبعه ومعرفة تطوره للتحكم تسعى إىل

فيه, فإن إقدام السلطات االستعامرية عىل تأسيس نظام لقبي يف اجلزائر يشتمل 
                                                            

א–א-)1  .−א
2)- Kamel Kateb, Européens, «Indigènes» et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et 

réalités des populations. Ed. el Maarifa, Alger, 2010, p. 21. 
א3)-  א א א א א א .א

،א א א א א א :א
א א א א א א ،א א ،

،  .1998א
4)- Kamel Kateb, op. cit, p. 22. 
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فهل كان . عىل االسم الشخيص واللقب العائيل فقط هو ما يطرح التساؤل
رنسا الدافع إىل ذلك سبب إداري بحت, لتوحيد نفس نظام األلقاب يف ف

  سياسة االندماج, أم كان لدوافع أخرى?إطارواجلزائر, يف 
 : )1882(  تنظيم الحالة املدنية بالجزائر قبل-ثانيا

إن رضورة مراقبة السكان دفعت باإلدارة العسكرية دون شك إىل فرض 
ومع اإلدارات , 1830تسجيل املتوفني من األهايل يف مدينة اجلزائر بداية من سنة 

وحققت . توالية تم االنتقال إىل إجبارية اإلعالن عن املواليد والوافياتالعسكرية امل
 .)1(هذه العملية بعض النجاح بالنسبة للوفيات وليس بالنسبة للمواليد

مع العلم أن تسجيل عقود احلالة املدنية باملدن الساحلية قد رشع فيه مع 
يف كل من اجلزائر  1834بداية االحتالل, وذلك بتعيني رؤساء بلديات منذ سنة 

عنابة ووهران, وبالتايل تم تشكيل املكاتب األوىل للحالة املدنية لتسجيل 
املواليد والوفيات, هذه العملية أعطت ثامرها بالنسبة لألوربيني, حيث متت 

 .ومل تعط الثامر بالنسبة لألهايلالكثري من التسجيالت, 
لة املدنية املتعلقة كانت سجالت احلا )1839- 1838(مع هناية الثالثينات 

باألوربيني, تستقبل بعض عقود ميالد ووفاة السكان األهايل, لتصبح 
 مستقلة عن سجالت األوربيني, 19سجالت األهايل يف منتصف القرن 

وذلك بإنشاء مصلحة خاصة لإلدارة املدنية لألهايل باجلزائر 
 يف , Service spécial de l’administration civile indigène à Algerالعاصمة

 .)2(, وهي العملية التي وسعت لباقي املناطق الواقعة حتت االحتالل1848 ماي 11
 للوقوف عىل جتند خمتلف قطاعات 1855لكن البد من انتظار حلول سنة 

هذا يف ما يتعلق باملدن والقرى . اإلدارة لتأسيس احلالة املدنية اخلاصة باألهايل
القاطنني باملناطق خارج هذه الفضاءات فقد أما األهايل . −احلوارض−الكربى 

 الترصيح باملواليد والوفيات أمام شيخ 1854 أوت 08فرض عليهم مرسوم 
                                                            

1)- Ibid. 
2 -)  Ibid, p. 23. 
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القبيلة, لتكتب العقود باللغة العربية ثم حتول لرئيس البلدية وتكتب باللغة 
وقد قوبل هذا اإلجراء بعدم املباالة . الفرنسية يف سجل احلالة املدنية للبلدية

نا بالرفض, مما دفع املرشع الفرنيس إىل فرض عقوبات مالية وعقابية وأحيا
بالسجن, مع اإلشارة إىل أن تسجيل عقود الزواج والطالق مل يكن معني هبذا 

وكان اهلدف من كل هذا هو ربط السكان بالدولة وذلك بمضاعفة . األمر
 .)1(التواصل مع أجهزة اإلدارة االستعامرية

وقيام اجلمهورية الثالثة يف فرنسا,  )1871-1870(بنهاية اإلمرباطورية 
واالنتقال من احلكم العسكري إىل احلكم املدين باجلزائر ستعرف إقامة احلالة 
املدنية تسارعا كبريا, إذ بادرت اإلدارة االستعامرية, بداية من السبعينات, عىل 

لنسبة إجبار األهايل بالترصيح باملواليد والوفيات واختيار لقب, وهذا با
حول تأسيس  -Loi Warnierقانون فارين − 1873 جويلية 26للمعنيني بقانون 

امللكية الفردية, كام أن تسجيل العمليات العقارية من كراء ورشاء تلزم وجود 
 .)2(هوية كاملة للمتعاقدين من بائعني أو مشرتيني

وبات خالل هذه الفرتة نالحظ أن عملية تسجيل املواليد والوفيات مل تلق صع
كثرية, يف حني أن تسجيل عقود الزواج قد وجدت مقاومة شديدة من قبل األهايل, 

 .ي لعقد الزواج وقدسية هذا العقدوقد يرجع سبب ذلك إىل الطابع الدين
س 23 نقانو: ثالثا  :املنظم للحالة املدنية 1882 رما

 23ار قانون بداية الثامنينات ستشهد التأسيس الفعيل للحالة املدنية لألهايل بإصد
وهي العملية التي كلف هبا ضباط احلالة . 1883 مارس 13ومرسوم  1882مارس 

 .وضعت خصيصا ملتابعة هذه العمليةاملدنية املوظفني حديثا من قبل جلان مركزية 
 عنوانني, األول خيص تأسيس احلالة املدنية لألهايل )18823(يتضمن قانون 

فبناء عىل هذا القانون تتمثل املرحلة . ة املدنيةاملسلمني والثاين يتعلق بعقود احلال
                                                            

1)- Ibid, pp. 24-25. 
(2-" א: א א231882א
א"א א א א א אא א ،

، א ، א  .2005.71-83א
3)- Loi qui constitue l’Etat civil des Indigenes musulmans de l’Algérie du 23 mars 1882, Journal 

officiel de la République Française du 24 mars 1882, pp. 349-353. 
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األوىل يف إحصاء أهايل املقاطعة وإقامة شجرة النسب, إضافة إىل إقامة قائمة 
. 1873 من قانون 17لألهايل الذين كانوا قد اختاروا أو تلقوا ألقابا بمقتىض املادة 

م أمر اختيار ويف مرحلة ثانية يتم تعيني ضمن كل أرسة األعضاء الذين حيق هل
اللقب العائيل, وبعد االنتهاء من عملية التسجيل يتم إصدار بطاقة تعريف لكل 

 .بوضع السجل األم للحالة املدنيةاألهايل املعنيني, وتنتهي العملية 
الرشوع يف تأسيس نظام للحالة املدنية  )1(ينص القانون يف بنديه األول والثاين

ل ذلك قيام ضباط احلالة املدنية يف كل بلدية لألهايل املسلمني يف اجلزائر, وقب
وأن نتائج هذا اإلحصاء الذي يدون يف دفاتر . بإحصاء السكان األهايل املسلمني

ويف . جيب أن يذكر األلقاب, األسامء, الوظيفة, مكان اإلقامة, السن ومكان االزدياد
صول عىل لقب  يضع القانون رشوط احل)2(البنود املوالية, الثالث, الرابع واخلامس

واالقرتاحات املختلفة حلل خمتلف اإلشكاالت املتعلقة باحلصول عىل لقب ما, 
 . عن اجلزائر أو عن مقر اإلقامةكحاالت الرفض املتعددة األسباب والغياب

وعن مسألة مراجعة عملية تسجيل األلقاب والطعون املتوقعة من ذلك 
لة املدنية يف مقاطعة ما سيتم فإنه مبارشة بعد االنتهاء من عملية تأسيس احلا

. اإلعالن عن ذلك يف جريدة املبرش احلكومية, وعن طريق النرش يف البلديات
 ويبدو أن )3(وقد أعطيت فرتة شهر للمعنيني للطعن يف حالة وجود أخطاء

مسألة الطعن والتصحيح هذه مل تكن جمدية آنذاك يف جمتمع يقطن يف غالبيته 
, إذ مل ونسبة املقروئية لديه متدنية إىل أقىص احلدود لةالعظمى يف األرياف املنعز

يف هناية ذلك القرن, ودون شك / 02تكن حسب بعض اإلحصائيات تتعدى 
 .أن هذه العملية برمتها مل تكن من اهتاممات وأولويات اجلزائريني آنذاك

 فقد 1882 مارس 23أما ما تعلق بموضوع عقود احلالة املدنية الوارد يف قانون 
ص يف بدايته عىل إلزامية الترصيح باملواليد, الوفيات, الزواج والطالق بالنسبة ن

 . من نفس القانون14لألهايل املسلمني املجربين عىل محل لقب عائيل بناء عىل البند 
                                                            

1)- Ibid, p. 349. 
2)- Ibid, p. 349, 350. 
3)- Ibid, p. 351. 
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 ويغفلون املرسوم 1882 مارس 23وكثريا ما يركز الباحثون عىل قانون 
 Décret portant :عنوان ب1883 مارس 13يف  التفصييل الذي صدر بعده

Règlement d’administration publique pour l’exécution de la Loi du 23 

mars 1882 relative a la constitution de l’Etat civil des Indigènes 

Musulmans de l’Algérie(1)  ويف احلقيقة أن هذا املرسوم هو الذي رسم جيدا
قاهتا يف جمال التأسيس لنظام احلالة املدنية يف اجلزائر, معامل السياسة الفرنسية وتطبي

حتى وإن كانت نتائج هذه العملية, إىل غاية هناية القرن لتاسع عرش وغلق عملية 
وعىل .  باملائة من عدد األهايل املسجلني50التسجيل بالنسبة لإلدارة, مل تتجاوز 

قوانني الفرنسية املنظمة الرغم من االنتقادات الكثرية التي وجهت وتوجه هلذه ال
 .للحالة املدنية يف اجلزائر فإهنا ما زالت سارية املفعول إىل غاية اليوم

 مصادر ومراجع

فاطمة الزهراء, قسنطينة املدينة واملجتمع من أواخر القرن الثامن عرش  فاطمة الزهراء قيش, −
 .1998 وىل,إىل منتصف القرن التاسع عرش, رسالة دكتوراه دولة, جامعة تونس األ

دراسة األعالم واحلالة . مركز البحث يف األنثروبولوجية االجتامعية والثقافية, أسامء وأسامء −
 .2005 املدنية يف اجلزائر, منشورات املركز, وهران,

- Loi qui constitue l’Etat civil des Indigènes musulmans de l’Algérie du 23 mars 1882, 
journal officiel de la République Française du 24 mars 1882. 

- Décret portant Règlement d’administration publique pour l’exécution de la Loi du 23 mars 
1882 relative a la constitution de l’Etat civil des Indigènes Musulmans de l’Algérie Journal 
Officiel de la République Française, 15 mars 1883. 

- Ageron, Ch-R, Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919), 02 t. Paris, PUF, 1968. 

- Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, Des noms et des noms. 
Etat civil et anthroponymie en Algérie, Ed. CRASC, Oran, 2005. 

- Constantine, une ville, des héritages, sous la direction de F.Z Guechi, Ed. Média-Plus, 
Constantine, 2004. 

- Kateb, Kamel, Européens, «Indigènes» et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et 
réalités des populations. Ed. el Maarifa, Alger, 2010. 

                                                            
1 2 -)  JORF, 15 mars 1883, pp. 151-158. 
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      19 

       
 -)1()قسنطينة(  دوار احساسنة أنموذجا-

دة. د  )2(رتوفيق بن ز

  :توطئــة
 يف اجلزائر معامل لفضاءات − عىل غرار املدينية–شكلت املجاالت الريفية 

ا التجارب املاضية مع املوروثات املحلية, فية واجتامعية, تقاطعت فيهثقا
لتمدنا بمدلوالت يف شكل مقاربات حتاكي حمصلة فرتات تارخيية, تركت 
 −بضالهلا عىل البنية اهلوياتية هلذه املجاالت, التي بالكاد اكتمل ملمحها الثقايف

االجتامعي خالل النصف األول من القرن التاسع عرش, حتى زحفت 
رية لتفرض منطق الغلبة, عىل هذا امللمح, الذي أخذ الترشيعات االستعام

يتآكل تدرجييا منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش, كانت أوىل بوادره, 
 التي )1863 أفريل Sénatus-consulte( )22(جتسيد مراسيم السيناتيس كونسلت 

ع فككت املجاالت الريفية, إىل مساحات متباينة السكان والثروة, عرفها املرش
 ُ مجعت فيه شتات العنارص األهلية,)Douar commune(باسم دوار كومني 

(Exécutiondu Sénatus-Consult, 1868,p,04)  التي تم انتزاعها من مواطنها
 ُ ثقايف مصطنع−األصلية, واالنتقال هبا إىل مرشوع اندماج اجتامعي

(Boukhobza.M, 1978,p24,25) .مزي, من رسعان ما استهدف يف رأسامله الر
خالل فرض منظومة تسموية هزت عاداته التقليدية املحلية, بعد تطبيق قانون 

                                                            
א-)1 א אא א א א

א א א ، .א
א"− א א א א א א19א א א

א– א א)(א ، ،22،.82،2018،،13- 33. 
א–א 2)-  .−א



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

103 

ليعمم بعدها نظام احلالة املدنية,  ,)Loi Warnier( 1873جويلية  26امللكية 
لذلك حتول الدوار يف املجاالت الريفية يف , 1882 مارس 23بموجب قانون 

ء مرجعي وذاكرة حملية, جتمع اجلزائر, عىل غرار الريف القسنطيني, إىل فضا
 .خمتلف املتناقضات, وتؤرخ لعديد املتغريات

لقد انتقينا يف هذه الورقة البحثية عينة دوار احساسنة, الواقع عىل مشارف 
مدينة قسنطينة كي نطلق من خالله نبشا أكاديميا, يبحث يف آليات صناعة 

 التي أحدثتها مع املنطق املنظومة التلقيبية, وحقوهلا الداللية, ومستوى القطيعة
الساليل املحيل, ومع والبنية األنوماستيكية التقليدية ?, وحجم استهدافها ملا 

وطبعا كل . بقي قائام من متاسك أرسي, والتفاف اجتامعي داخل هذا الدوار?
هذه التغريات احلادثة, تتبعناها من خالل الكشف عن حجم بروز املوروث 

ب العائلية ? ومدى تسلل املامرسات البرشية الغري املحيل التقليدي يف األلقا
مقننة, انطالقا من اخللفية االجتامعية والثقافية ملفوض احلالة املدنية ودورها يف 

 صناعة هذه األلقاب وصياغتها, كأحد أوجه الرأسامل الرمزي ? 
لقد بنينا هذه الورقة البحثية عىل األرصدة األرشيفية التي انبثقت عن أشغال 

 امة نظام احلالة املدنية بدوار احساسنة, متثلت يف سجل الشجرات العائليةإق
)Registre des arbres généalogiques(,والسجل األم  )Registre matrice( إىل ,

املواليد, والوفيات, وهي األرصدة التي وجانب نسخ من سجالت الزواج, 
 التي كان يتبعها )البواقيوالية أم ( من بلدية عني امليلة 1964تم حتويلها سنة 

. , التي أصبح ملحقا هبا)والية قسنطينة(دوار احساسنة, إىل بلدية عني عبيد 
قامة إيف املقابل افتقدنا للوثائق واملراسالت اإلدارية, التي أرخت ألطوار 

احلالة املدنية بدوار احساسنة, لذلك استأنسنا بوثائق دوار السفرجلة, كندي 
, التي عثرنا عليها بمصلحة أرشيف والية قسنطينة )ود يوسفبلدية زيغ(السمندو 

فاعتمـــدنا  فيه عىل بعـض  )ANOM(أما أرشيف ما وراء البحار بفرنسا 
 .)12H /FR ANOM, douar A/ 55( رقم  املوجـــودة يف العلبةاإلحصائيات



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

104 

úé f }e ‰eïÃ^ò hrÚeï .ó©2e^
زائر, عاصمة جهوية شكلت مدينة قسنطينة خالل حكم األتراك للج

لغالبية ريفية تقاسمت اجلغرافيا والثروة بمستويات متباينة, كانت حمصلة 
لرتتيبات جمالية أقدم عليها البايات, عندما دفعوا بمختلف اجلامعات لتعمري 
الفضاءات الواقعة يف حميط هذه املدينة, قصد تشكيل ممتلكات ترابية بتقاليد 

هلا متويل خمازن السلطة بامدة احلبوب زراعية أو عسكرية, تضمن من خال
 وهو ما ,)Babés.L, 1984, p,334( صيغه عىل القبائل وتؤمن املجبى بمختلف

حول هذه الفضاءات الطرفية إىل قواعد خلفية للمدينة, وإطار مادي مجع 
 عرب نقاط اعتادت  رعوية كانت يف الغالب مرتحلة–شتات مجاعات زراعية 

 .)Chellig.N, 2005,p,145(ارتيادها 
فخالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش, دفع األتراك بثالث مجاعات 
هم احساسنة, مراشدة, وبني مسلم ينسبون لقبيلة بني عامر, التي عاشت 
بسهول سطيف للهجرة واالستقرار ضواحي مدينة قسنطينة رشقا, عرب 

هي اجلامعات , و)1()رشق وادي بومرزوق(السهول التي يقطعها وادي مهرييس 
التي اقرتنت تسميتها بعامر الرشاقة, نسبة للوجهة التي سلكوها رشقا, مقارنة 
باملوطن الذي عاشوا به, حيث كانت تسميات الرشاقة, الغرابة, الظهرة, والقبلة 

 ) .192 , ص,1998 قيش,(آليات شائعة وقتها للتمييز بني القبائل 
 –ة ذات هوية تارخيية عاشت مجاعات عامر الرشاقة, عرب تالل سهلي

 والتي ,)Féraud, L.Ch, 1865,p, 32( "الرصاوات"أمازيغية, عرفت حمليا   بـ
                                                            

(1-، א א א
א א א א31.5א ، א ،
א א א)(א א א ،)

א) א א א ).א(،
אאא)2005(א− א ، א א א

، א א א ،
، ،19،20. 
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تعد من أغنى األرايض الزراعية بالسهول العليا القسنطينية, ويرتاوح علوها ما 
حيث جعل .)Cartetopographique,1959(مرت  1000  مرت إىل أكثر من700بني 

 يف أرايض السلطة البايلكية )1("ٌغرامة"مزارعني واألتراك من هذه اجلامعات ك
 زراعية −ألف هكتار, ما حوهلا إىل كيانات اجتامعية 21عىل مساحة جتاوزت 

جتاوزت مفهوم الروابط الدموية والعالقات اللحمية, إىل بناء عالقات نفعية 
 تشاركية, حتولت إىل وازع لدهيا للتأقلم مع الواقع املادي الذي فرض عليها

هو الواقع الذي استمر إىل عشية سقوط هذه الفضاءات حتت سلطة و
 20بتاريخ ) Galbois Nicolas(االحتالل الفرنيس, عىل يد اجلنرال نيكوال قالبوا 

 .)De Reynaud.E.P, 1854,p,299(1838  سبتمرب
أقدمت اإلدارة الفرنسية منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش, عىل 

لقوانني العقارية عىل أرايض قبيلة عامر الرشاقة, من أمهها جتسيد جمموعة من ا
 الذي عمدت جلنته الثانية ,)Sénatus-Consulte(قانون السيناتيس كونسلت 

عرش عىل حتييز هذه الفضاءات السهلية الواقعة عىل أبواب مدينة قسنطينة, ثم 
حي, ممثال ل االستعامر الرأساميل الفالغإعادة تركيبها وفق آليات, أتاحت تغل

التي سيطرت عىل , )Société général Algerienne(يف املؤسسة اجلزائرية العامة 
نصيب واسع من جماالت القبيلة, أما أرض العرش, وبموجب املرسوم 

فتم تفكيكها  , )Golzeiguer.A.R, 1977, p, 412( 1866جوان  16الصادر بتاريخ 
. 2دوار املراشدة .1 :كان هيإىل أربع مساحات جغرافية متفاوتة الثروة والس

 )Accardo.F, 1879, p, 15( دوار احساسنة 4دوار عامر رصاوية .3دوار أوالد نارص 
هذا األخري الذي شكلته اللجنة من بنية ترابية مجعت بني أرض عرش أوالد 
عبد النبي وأوالد سلطان مهرييس, إىل جانب أرايض بايلكية, متثلت يف 

 هكتار 4468 للدوار بـ  اإلمجاليةقدرت املساحة البشبشية وسطيطرية, حيث 
  ).FR ANOM, 1KK /498( هكتار خصصت للفالحة 3929 آر, منها 05و

                                                            
א-)1 א א א א א  .א



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

106 

اختارت اللجنة للدوار تسمية مستوحاة من اسم أحد اجلامعات الرئيسية 
 Tableau de la situation des établissement(هلذه القبيلة, وهم احساسنة 

français dans l’Algérie,1840,p,327(,  بعدما ركبت نسيجه االجتامعي من
مزارعني عاشوا عىل أرض العرش, مها أوالد عبد النبي وأوالد سلطان 
مهرييس, وآخرون كانوا يتوزعون عىل أريض بايلكية, مها أوال رشقي 
والبشابشة, بينام جمموعات أخرى فتم توطينهم داخل حدود الدوار, وهم 

 اللجنة من أرايض جماورة, استولت عليها أوالد لشطر الذين أفرغتهم
 إحصائيات السكان داخل حيز الدوار حسب إمجايلمصلحة الدومني, ليبلغ 

              طفل 957امرأة و 803 رجل و627نسمة, منهم  2397هو  1866سنة 
)Procès-verbal, état par douar de la population des Ameurs Cheragas, 1866(  أما

  نسمة1966 فأرشت عن انخفاض هذا العدد إىل 1882 سنة اتإحصائي
)Etat de population, 1882.( 

xeóm ñ‰ó´)Maurice Boëte(úòè§)e úÚf~äÚ ó+´^
إىل  ,1882مارس  23عند االطالع عىل قانون إقامة احلالة املدنية, الصادر بتاريخ 

 القانون, الذي ُجانب خمتلف املراسيم والتعليامت التي جاءت مكملة هلذا
انجرت عنه منظومة األلقاب نكتشف أن املرشع قد أسس هليكل إداري 

 عىل هذه العملية وجتسيدها يف اإلرشافبتسلسل هرمي, أسندت له مهمة 
أوساط األهايل املسلمني, عىل رأسهم وزير العدل واحلاكم العام للجزائر, ثم 

ها هو أو نائبه, إىل جانب عامل العاملة, الذي يعني بدوره جلنة مركزية, يمثل
وكيل اجلمهورية أو نائبه, ومفتش مصلحة ملكية األهايل, وضمن هذا اهليكل 
اإلداري, نجد أيضا اللجان املحلية, التي تكون عادة عىل مستوى األحواز 
والبلديات, ويف هذا املستوى التنظيمي, نصادف مفوض احلالة املدنية, كأهم 

ور ميداين, ومهام وظيفية تقتيض منه أن يكون يف  ملا له من د"مفتاحية"شخصية 
احتكاك مبارش مع الساكنة, الذين سيطبق عليهم نظام احلالة املدنية, حيث كان 
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يؤدي مهامه بإرشاف عام من اللجنة املركزية, التي كانت بدورها تنقل املعلومات 
 يف الشهر املتبادلة بني اللجان املحلية, إىل جانب عقدها الجتامعات دورية مرتني

لالطالع عىل حمارض األعامل امليدانية املرسلة وتقييمها, حيث كانت مطالبة بإرسال 
تقريرين مفصلني عن سري األشغال, األول يوجه لوزير العدل, والثاين لعامل 

 ).52,35 ,ص ,2003زمويل, (العاملة باعتباره املرشف األول عىل هذه العملية 
يد نظام احلالة املدنية يف اجلزائر ومنه نظام إن هذه اهلرمية الوظيفية لتجس

األلقاب, تؤرش عن تناسق وظيفي كان قد رسم خطوطه املرشع برتكيب أطراف 
 تنظيمية تنوعت مستوياهتا واختلفت مهامها, فيام يبقى يف اعتقادنا مفوض −إدارية

احلالة املدنية شخصية ملفتة وحلقة جوهرية يف صياغة  القاموس التسموي 
, ومن ورائها مدى واإليديولوجيةاب العائلية, وذلك لتسلل خلفيته الثقافية لأللق

حتكمه يف احلروف العربية وترمجتها للحروف الفرنسية, وحتى عالقاته االجتامعية 
والشخصية, كلها عوامل يف اعتقادنا قد يكون هلا تأثري يف هذه العملية, وهو ما 

 .سنحاول تتبعه يف هذه الدراسة
 كمفوض أسندت )Maurice Boëte( الختيار عىل موريس بواثلقد وقع ا

له مهمه إقامة نظام احلالة املدنية بدوار احساسنة, وطبعا شكلت سريته الذاتية 
يف هذه الورقة البحثية, قاعدة بيانات وظيفية, كونت من خالهلا مقاربات 
ه حتليلية, عن الوجه العام الذي تشكلت من خالله منظومة األلقاب يف هذ

 .العينة التي اخرتناها من الريف الرشقي القسنطيني
وهو  ,1855ديسمرب  29بقسنطينةيف  )Maurice Boëte( ولد موريس بواث
 )Marie Mauriès (وماري موريي )Jean Louis Boëte( ثابن جون لويس بوا

يف الفيلق الثالث للزواف  ,1876 سبتمرب 01أدى اخلدمة العسكرية ابتداء من 
ب, بعد اخلدمة العسكرية توىل عدة وظائف إدارية منها سكرتري برتبة رقي

 ليتدرج مع الوقت ,)1880( ثم كاتب من الصف الرابع ,)1878(ببلدية ميلة 
 ).Cherouana.R, 2017, p, 218 (1891ليصل إىل كاتب رئييس سنة 
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 يتداخل مع حياته الشخصية )Maurice Boëte(أخذ املسار املهني ملوريس بواث 
 ابنة )Clémence Lesbros(عند زواجه من كليومنص ليسربو  1887اء من سنة ابتد

رئيس اللجنة املركزية املكلفة ) Jacques-Pierre Lesbros(جاك بيار ليسربو 
بإقامة نظام احلالة املدنية يف مقاطعة قسنطينة, حيث منحت هذه املصاهرة دعام 

 بإقامة نظام احلالة وفتحت له الباب واسعا للضفر ,)Boëte( ثقويا لبوا
املدنية, يف أكرب مدن الرشق اجلزائري من حيث الكثافة السكانية, وهي مدينة 

 دوارا يتوزعون 196قسنطينة, إىل جانب عدد كبري من الدواوير بلغ عددها  
 إمجايلبلدية, حيث وصل  108دوارا ينترشون عىل  489بلدية, من أصل  26عىل 

 بإحصائه من سكان, ثم تلقيبهم هو )Maurice Boëte( ثما قام موريس بوا
نسمة بدوار احساسنة, وهو ما جعل من مكاسبه  1915نسمة, منهم  695599

 سنتيام 60 إىل 20املادية تكون معتربة, كون كل لقب منحه تراوح تقديره من 
 .)58ص, , 2003زمويل, (وذلك بحسب الظروف والصعوبات التي لقيها 

f fyiï .fÌ÷2e â1Aèe^
بل جتسيد اإلدارة االستعامرية لقانون إقامة احلالة املدنية يف الريف ق

انتقلت هبذا األخري من خالل القوانني العقارية, من  القسنطيني, كانت قد
 اجلغرافيا واألعراف املحلية, إىل احليز القبيل الذي حتكمه مؤسسة املشيخة,

إدارية للبلدية التي املفككة عىل مساحات ترابية, تم دجمها الحقا ضمن حدود 
حتكمت يف نوعها نسبة تركيز اجلاليات األوروبية, والساكنة املحلية, حيث 

 أين commune mixte) (شهدت سهول رشق قسنطينة نمط البلدية املختلطة
 ..)Sautayra.E, 1883, p, 157(توزع األهايل بشكل كبري 

داري للبلدية  باحليز اإل1885ابتداء من سنة  كان دوار احساسنة قد أحلق
, التي تم تشكيلها من الفضاءات التارخيية, للجامعات )1(املختلطة عني امليلة

                                                            
א-)1 א

، א א ، א ، .2017א
FR ANOM, 15L/1, Territoire de colonisation d’Ain M’lila. 
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الريفية التي عاشت رشق وادي بومرزوق وهم الزمول, السقنية, الربانية, 
البحرية الطويلة, وعامر الرشاقة, حيث انقسموا جمتمعني عىل عرشين دوارا 

الجتامعية, التي مجعت بني املوروث بثقافات حملية, تنوعت بفعل الرتكيبة ا
 ).Achille.R, 1909, p, 162(األمازيغي والعريب 

            انطلق يف تأسيس نظام احلالة املدنية بدوار احساسنة, ابتداء من تاريخ
تزامنا وفضاءات أخرى داخل حيز البلدية املختلطة عني  1891جانفي  17

الد عزيز, دوار أوالد جحيش, دوار بلعقل, دوار أو: امليلة, متثلت يف دوار
أوالد قاسم, ودوار أوالد سالم, حيث ورد يف جريدة املبرش أن احلاكم العام 

من  02و 01واملادة , 1882مارس  23من قانون  22للجزائر وبناء عىل املادة 
 أصدر قرارا ورد يف بنده األول, رضورة مبارشة 1883مارس  13مرسوم 

نية لألهايل املسلمني, هبذه الدواوير التابعة ملقاطعة أشغال إقامة احلالة املد
 .)Mobacher,1891,p,02(قسنطينة 

يف املقابل كشفت لنا األرصدة األرشيفية, أن هذه األشغال استمرت إىل 
 بدوار احساسنة, عندما أصدر احلاكم العام للجزائر, قرارا نرش يف ,1892سنة 

ــال, التــي  نوفمرب أعلن في19جريدة املبرش, بتاريخ  ــة هـــذه األشغ ـه عن هناي
 Registre des arbres généalogique, douar( استمــــرت تقريبا سنتيـن

Ahssasnah,1892 (,  وهو ما يعكس تعقد العملية وتشعبها, يف هذه الفضاءات
الريفية, التي طبق عليها نظام األلقاب ألول مرة, بعكس فضاءات أخرى كانت قد 

 .1873جويلية  26 يف )Loi Warnier( نظام, منذ جتسيد قانون امللكيةعرفت هذا ال

úuÃf®e te ÌrÚe úñe§mï /§òäÔrÚe /óå rÚe ó´fÔÚe^
يف الواقع وقبل اخلوض يف منظومة األلقاب التي ظهرت بدوار احساسنة 

 إىل القاموس اإلشارةبعد جتسيد نظام احلالة املدنية, وجدت أنه من الرضورة 
لتقليدي, الذي كان قائام يف هذه الفضاءات السهلية املجاورة ملدينة التسموي ا
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قسنطينة, ويف الرشق اجلزائري, وذلك بغية تتبع التغريات احلادثة التي أملت 
 .1882مارس  23هبذا القاموس بعد جتسيد قانون 

, حيمل من اً تارخيياً ورصيداً اجتامعياًمما ال شك فيه أن االسم يعد تراث
ت ما جيعله, شاهدا زمنيا, وتعبريا هوياتيا مشحونا باملحصالت املدلوال

الثقافية ألية مرحلة, وبقدر ما تطرأ من حني آلخر متغريات نسقية بفعل 
حتوالت داخلية, أو اجتياحات خارجية, بقدر ما يكون التصنيف عندها مقوما 
 أساسيا للفعل التسموي, من حيث استمراريته أو قطيعته مع املايض, بعد

رسيان هذه املتغريات, حيث تطرح يف هذا الصدد تساؤالت, عن معامل البنية 
االسمية يف اجلزائر عامة ويف الريف القسنطيني قبل مرحلة االحتالل الفرنيس 

 وبالتحديد خالل حكم األتراك ?
يف احلقيقة كنا قد نرشنا منذ سنوات قليلة دراسة, عاجلنا فيها منظومة 

النصف األول من القرن الثامن عرش من ينة خالل األسامء يف بايلك قسنط
حيث  ,)148- 140 , ص,2017 ت.بن زردة(خالل أحد الدفاتر اإلدارية 

اسام إىل أن أكثر األسامء  2090خلصنا يف هذه الورقة البحثية, التي عاينا فيها 
انتشارا كان اسم حممد, يليها االسم املركب من حممد أو أمحد مع اسم آخر عىل 

حممد بلقاسم, حممد املجدوب, أمحد زروق, إىل جانب ذلك سجلنا : غرار
شيوع أسامء النسبة بتعدد دالالهتا املدينية والقبلية واجلغرافية, مثل مصطفى 
البجاوي, رمضان العنايب, حممد القباييل, عباس األورايس, سعد النمويش 

م األتراك يضاف إىل هذا القاموس التسموي خالل حك. الخ...بوزيان احلنايش
كام كانت األوصاف اجلسدية حارضة .شيوع الكنية مثل بوغرارة, بوقفة, بونوارة

ولو بشل حمدود, مثل فم الناقة, عيل األبيض, بوحفص األمحر, األعمش, 
 ).143, ص, 2017ت.بن زردة(  مقطوع اليد, مسعود بورقبة

امء التي وربام أكثر ما أثار ذهولنا يف هذا البحث يومها, هو انتشار األس
خاصة , 1882 مارس 23حتول الكثري منها إىل ألقاب عائلية بعد جتسيد قانون 
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بعد اعتامد القانون عىل أحد اآلليات وهو حتويل اسم اجلد إىل لقب, ومن هذه 
مروش, املسعي, القيش, رحال, طراد, سديرة : األسامء التي رصدناها نذكر

خ, يف املقابل كانت كل هذه ال...محلة, دربال, جفال, هوشات, شبيل, بلوم
األسامء خالل حكم األتراك, يتم تداوهلا وجردها وفق التسلسل الرتاثي 

وهي بذلك ختتلف عن النظام  التلقيبي ). اسم االبن واألب واجلد(املعروف 
 .)147-145, ص, 2017ت .بن زردة(الذي جاءت به اإلدارة الفرنسية 

ر فقد عمد املرشع, عىل إقامة أما بعد مرحلة االحتالل الفرنيس للجزائ
 1838نظام احلالة املدنية يف مرحلة مبكرة, انطلقت يف شكل حماوالت سنتي 

يفرض فيه إجبارية تسجيل املواليد , 1848جويلية  20عندما سن قرارا يف  ,1848و
, أما يف مرسوم )Registre des caid El-Bled, 1850,p,15(بإرشاف قايد البالد 

لزم فيه برضورة تسجيل مواليد ووفيات الفئات التي تعيش يف , فأ1854 أوت 08
 املدنية, وهي املهمة التي أوكلت للمكاتب العربية, ولشيوخ الفضاءات

تلقوا سجالت خاصة جيردون فيها باللغة العربية, ليقدموها يف هناية كل القبائل, حيث 
 Tableau(للغة الفرنسية االستعامرية, بغية تقييد الوضعيات اجلديدة باشهر إىل السلطة 

de la situation des établissement français dans l’Algérie,1840,p,229.( ومع 
 توسع معها تطبيق نظام احلالة املدنية توسع القبضة العسكرية عىل اجلزائر,

, نص عىل تكليف سكرتري يف كل مجاعة 1868ماي  20حيث صدر قرار 
 الت امليالد, الزواج, والوفياتريفية, بحمل سجالت يدون فيها حا

)Ageron.Ch.R, 1968, p, 176-178(. 
طبعا يف كل هذه القرارات واملراسيم السالفة, مل يفرض بعد اللقب عىل 

ميالد, زواج, (اجلزائريني, حيث بقي األمر يقترص عىل تقييد احلاالت املدنية 
 الذي يشكل ,)1873(ُ, حتى سن قانون فارنيي أو قانون امللكية الفردية )وفيات

الريفية, حيث ألزمت  بداية التأسيس الفعيل للنظام التلقيبي يف الفضاءات
 مادته السابعة عرش عىل رضورة تدوين ألقاب عائلية يف عقود امللكية
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)Estoublon. R, et Le fébure.A, 1896, p, 410( , حتى يمكن متييز املالك عن
سامئهم, بفعل الوعاء التسموي بعضهم البعض, وذلك للتشابه الكبري بني أ

 ).Ageron, Ch.R, 1968,p,178( املشرتك الذي كانوا يأخذون منه أسامئهم
 االسم ملنظومة التفكيك بداية بمثابة القانون, هذا يف املادة هذه صياغة كانت لقد
 حيملون املالك أصبح حيث االحتالل, مرحلة قبل اجلزائر يف قائمة كانت التي الثالثي
 عىل امللكية إقامة سجالت يف اكتشفتها تراكيبها, وتتعدد مدلوهلا يتنوع خمتلفة ألقابا

 املالك ألسامء الطويلة القوائم اقرتنت حيث قسنطينة, بمدينة الدومني مصلحة مستوى
ومع ذلك ).Liste des propriétaires, douar Meracheda, 1891( مرة ألول عائلية بألقاب

 مراحل, ومع امليزانيات الضخمة التي كان فإن تطبيق هذا القانون عىل
يستنزفها, أخر جتسيده يف بعض الفضاءات الريفية إىل بداية القرن العرشين, 

 .عىل غرار دوار احساسنة أنموذج هذه الدراسة
 لألهايل املدنية احلالة إقامة" بعنوان 1882 مارس 23 قانون بعدها ُسن
 عىل واملدينة الريف يف زائرينياجل كامل عىل اللقب خاصية ليعمم "املسلمني
 التي العامة الضوابط املرشع فيها وضع مادة ثالثون فيه وردت حيث السواء,

 الحقا لريفق للجزائريني, األلقاب منح االحتالل إلدارة خالهلا من يتم
 وصاية حتت ,1888 أفريل 20 بتاريخ وأخرى ,1885 أوت 17 بتعليامت القانون
 التي التعليامت وهي "لألهايل املدنية احلالة" بعنوان للجزائر, العام احلاكم
 وكيفية الواقع, أرض عىل العائلية األلقاب منح مراحل  يف أكثر لتفصل جاءت
 العملية هذه عىل القائمني تصادف التي املختلفة, احلاالت مع التعامل

)instructions générales, 1888(, النظام احساسنة دوار ساكنة تلقى حيث 
سقط دور املفتش  لذلك,)1882 مارس 23 (القانون هذا بموجب لقيبيالت

يف صناعة األلقاب, وبرز دور مفوض ) كلف بتجسيد قانون امللكية(العقاري 
  .)Maurice Boëte( ثاحلالة املدنية موريس بوا
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pfÔÚ2e^t£j´ï t££Ã Ptfñóë^
 قد اسنة, كنتقبل اخلوض يف هويات األلقاب ودالالهتا بدوار احس

األلقاب يف هذا الدوار ودواوير  بني الوجه العام لصيغةأجريت مقارنة عامة 
جماوره له, عىل غرار دوار املراشدة الذي كلف فيه املحقق العقاري إدوارد 

ودوار عامر  ,Edouard Joffre)) (91(propriété indigènes, liasse noجوفر 
 )Joseph Sutra(رصاوية الذي عني عىل رأسه املفوض جوزاف سيرتا 

)Registre des arbres généalogique, douar Ameur Seraouia, 1892(,  حيث
كشفت لنا هذه املقارنة العامة عن وجود سياق خاص لكل دوار, أرشت ضمنيا 

 .عن حضور اخللفية الثقافية واللغوية, وتفاوهتا بني هؤالء املفوضني واملحققني
ت األم والشجرات العائلية بدوار إن املعاينة التي قمنا هبا للسجال

 يف ث لقبا, كان فيها تدخل املفوض موريس بوا223احساسنة, أمدتنا بقائمة 
العملية التلقيبية واضحا من خالل اعتامده عىل عدة طرق كان أبرزها  تأنيث 
األلقاب العائلية, وهي طريقة ظهرت أكثر يف الدواوير التي عني عليها 

نذكر من هذه  ,)Maurice Boëte() Cherouena.R, 2017, p, 22( ثموريس بوا
عوارشية, عمريية, عقايبية, غنمية, غربية, دراجية, : األلقاب بدوار احساسنة

رباحيية, مباركية, ملوحية, مساوية, لواملية, لعاميرية, لعالونية, سعيدية, 
, ساحلية, زغدنية, زروقية, طواهرية, ثعابنية, رزقية, حدية, حابية, مسعودية

 ).Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna,1892( قسمية
 عىل )Boëte( ثكام كشف لنا القاموس التسموي لأللقاب, عن اعتامد بوا

 عىل غرار )Cornu.E, 1889,p,20(قاعدة تقوم عىل حتويل اسم اجلد إىل لقب 
, األلقاب شايب, شويف, معروف, مرشي, نحوي, قوميدة, طبويش, زغنون

 ثالخ, وحتى ال حيدث تشابه يف األلقاب عمد بوا...رسول, رشقي, محالوي 
)Boëte( ,يف أخرى عىل تغيري الوزن مثل لقب قاسمي نسبة للجد بلقاسم 

ولقب محدية نسبة للجد محدي, والعامرية نسبة للجد العامري, وخلويف نسبة 
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ل فيها للجد خللف, ولقب مومني نسبة للجد مومن, أما عينات ثالثة شك
 اللقب بإضافة البنوة السم اجلد عىل غرار بن حسنة, بن خللف, بن قرة

)Registre des arbres généa logique, douar Ahssasna, 1892.(  

أما النسبة القبلية أو اجلغرافية فكانت ضعيفة الرتكيز, عكست التوافد 
التاسع املحدود عىل هذا الدوار عىل األقل خالل النصف الثاين من القرن 

أوالد دراج (, دراجي )الغرازلة بسطيف(عرش, انحرصت يف غرزويل 
أوالد (, لشلح )أوالد نايل باملسيلة(, ناييل )ريغة بسطيف(, ريغي )باملسيلة

, أما بعضها )عامر الغرابة بسطيف(, غريب )شاللة(, شاليل )شليح باألوراس
يعود يف أصله  ذياآلخر فاستقيناه من اللقب نفسه عىل غرار لقب فريتح, ال

السم أحد اجلامعات القبلية, التي كانت منضوية حتت سلطة كنفدرالية 
 Tableau de la situation des(احلراكتة القبلية وقاعدهتا عني البيضاء 

établissement français dans l’Algérie, 1840, p, 323.(  

اصة والريفي لقد كان تبني النسب ظاهرة عامة متوارثة يف الوسط املديني خ
سمية ه هو بداية القطيعة مع اهلوية اإلعىل وجه العموم, لكن ما يثري االنتبا

 23التقليدية القائمة عىل البنوة, بعد فرض ألقاب عائلية خول فيها قانون 
نظريا كبري األرسة أو االبن البكر أو العم األكرب, حق اختيار , 1882مارس 

لكن يف ظل وجود  )Instructions générales, 1881( اللقب من املوروث املحيل
ألقاب عائلية تتعارض مع القيم االجتامعية حييل إىل التساؤل عن نسبة حق  
االختيار ? خصوصا وأن هذه العملية كانت جتر وراءها مرشوعا استعامريا 
هيدف إىل تفكيك البنية األرسية, وتشتيت احللقات االجتامعية التي تعرف 

 .لريفيبالفرق يف الوسط ا
لقد أمدتنا القائمة املستخرجة من السجالت األم وشجرة العائالت بربوز 
ألقاب يف شكل كنى التي تقوم يف الغالب مقام االسم األصيل, وتصاغ بلفظي 

, وهي ظاهرة ثقافية حملية متجذرة يف األوساط االجتامعية "ابن" أو "أبو"
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ت االستعامرية عندما  الترشيعا قننتها,)222, ص, 2006 خ,.محاش(الريفية 
ففي دوار . "بو" "بن"خولت ملفوض احلالة املدنية, استعامل ألفاظ بادئة مثل 

:  بشكل معترب نذكر منه"بو"احساسنة توزع هذا النوع من األلقاب بصيغة 
صاحب  وهو "بوعروج" كنية عن الذي يستمع لكل االقرتاحات, "بوذينة"

ية عن صاحب العصا الغليظة , كن"بوقزولة"احلزام األمحر من الصوف, 
 وهو صاحب الكيس املصنوع من "بوغرارة" كنية عن اعوجاج الظهر, "بوقوس"

وكنى أخرى مثل, بومعزة,  ,)Bencheneb. M, 2014, p, 83, 345, 387( شعر املاعز
 ).Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna, 1892(بوعرتوس, بوكبش 

 التي وردت يف عينات منها "بن"ساسنة الكنى بصيغة كام انترشت بدوار اح
, كنية عن من "بن زرداب", كنية عن صاحب اجلسم الصغري, "بن طريفة"

 التي تدل عىل ممارسة الفالحة أو التجارة يف هذا "بن زيتون"يامرس احلفر, و
 كنية عن الذي يقوم بقطع أرجل الثريان "بن فنازة"النوع من املنتوجات, 

  كنية عن الذي قبضة يده شديدة"بن كامش"د ذبحها, وغسلها بع
)Yermeche.O, 2005, p, 22-24.( 

إن هذه الكنى ودالالهتا املتنوعة, هي حتصيل حاصل للبيئة الثقافية 
للمجتمعات الزراعية التي عاشت يف نطاق السهول العليا القسنطينية, وحتى 

حياهتا بنشاط زراعة احلبوب  حيث اقرتنت ,يف باقي األقاليم الريفية يف اجلزائر
انساقت مفرداهتا نحو البساطة والتعبري عن أبنية ذهنية فيام  ,ورعي احليوانات

روتينية وليدة هذا الوسط, الذي خيتلف يف جوانب كثرية عن الفضاء املديني 
حيث تتعقد العالقات أكثر آخذة بعدا منفعيا, يعتمد بشكل كبري عىل 

 "بوناطريو"ة, لذلك نجد يف هذا الوسط ألقاب الصناعات احلرفية والتقليدي
 وهو حمرتف "بودباغ" صانع سلك السالسل, "بوقلمون"وهو صانع القلنسوات, 

 .)Bencheneb.M, 2014, p, 82, 83(دباغة اجللود, وغريها من األلقاب احلرفية 
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سمية بدوار احساسنة, من مالحظة التشويه النسبي للهوية اإلهذا ويمكن 
لقاب جارحة مستوحاة من أوصاف جسدية, عىل غرار بوحلية, خالل منح أ

كرشاد, حلول,  فرطاس, رقيق, جادور, أوصيف, جعوط, مصفار, لعور,
لرقط, لكحل, طبويش, وأخرى ألسامء حيوانات وطيور عاشت يف هذه 
الفضاءات, ولو أن توظيفها كان حمدودا مثل كبش, ذيب, ثعبان, ثعباين, 

 من الصعب معرفة مدى تقبل السكان هلذا النوع من  حيث,قنفود, طري, عقايب
يف املقابل سقطت يف السجالت ألقاب املهن واحلرف, كون السكان . األلقاب

يعيشون عىل الفالحة وال يوجد ما يميزهم, حيث انحرص هذا النوع من األلقاب يف 
  ).Registre des arbres généalogique, douar  Ahssasna, 1892(براح, بعاج, نجار

 )Maurice Boëte( ثإن الوثائق املتوفرة لدينا بينت أيضا أن موريس بوا
وعند تشبع قاموس األلقاب بمعايري النسبة, والكنية, والصفات اجلسدية 
وأسامء احليوانات, جلأ إىل املنظومة األنوماستيكية التي كانت متداولة حمليا يف 

جنبا يف نفس الوقت األخذ من تلك الفرتة, جاعال من بعضها ألقابا عائلية, مت
وأسامء الصحابة وذلك ) ملسو هيلع هللا ىلص(الوعاء التسموي املستمد من اسم النبي حممد 

بسبب تركزها الكبري, ما جيعل من ظاهرة تشابه األلقاب واقعا, وهو ما 
الذي سعى إىل فصم الروابط األرسية , 1882 مارس 23يتناقض وأبعاد قانون 

بالقدر الذي جيعل من بعضها رموزا حرفية  ولو ,عرب تنويع األلقاب العائلية
 .مفرغة املحتوى فاقدة الداللة

 إىل )Maurice Boëte( ثكان من األسامء اخلاصة املحلية التي حوهلا مورس بوا
 بمعنى "زغدود" بمعنى الذي يقرمش بأسنانه, "قروش"ألقاب عائلية, نذكر 

ُالذي يدب يف األرض أو يسري ببطيء,  كرس األشياء إىل  وهو الذي ي"دقيش"َ
 وهو "قروج"املاشية,  وهو تاجر "جالب"ُ وهو املرضع, "نكاع"قطع صغرية, 

 وهو الرجل املتميز بخصلة من الشعر "بوشوشة"الذي يقدم علفا للحيوانات, 
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 وهو صاحب الصوت "زويش" تطلق عىل من عقله قليل النضج, "زفزاف"
 وهو "هباش"ف كثيفة,  من زغداين وهو برنوس أسود بصو"زغدنية"املنخفض, 

 فاقدة القيمة  وهو الذي يتحدث يف مواضيع"دبش"ُاملكد يف العمل, 
)Bencheneb.M, 2014,p,83,342,434, 1003( , ثخرى التي حوهلا بواأأما أسامء 
)Boëte(  إىل ألقاب, فوردت معلومة الداللة مثل رضوان من الرىض, زهواين من

ئلية وجدنا غياب الصلة بني هذه الزهو, حيث عند تصفحنا للشجرات العا
 من الفضاء املحيل اسم اجلد أو األب, ما حييل اقتباسها من قبل املفوضاأللقاب و

)Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna, 1892.(  

أما أكثر ما أثار ذهولنا ونحن ننجز يف هذا البحث, هو كثرة الشجرات 
, والترشد  ما يعكس اإلرباك الديمغرايفجال,العائلية لنساء دون وجود ر

األرسي الذي حل هبذا الدوار, دون أن نقف عىل مسبباته احلقيقة لغياب 
الشواهد التارخيية املتمثلة يف الوثائق, فقد كانت النساء وحتى البنات كثريات 

 سنة, يشكلن شجرة عائلية 70سنة إىل سن  16من خمتلف األعامر من سن 
رسية, ورغم أن القاعدة العامة من قانون إقامة احلالة مبتورة األوصال األ

املدنية, حددت حق اختيار اللقب يف عنرص الذكور, إال أن املادة الرابعة من 
نفس القانون, ذكرت أنه يف حالة األرسة التي سيشملها اللقب وال تتكون إال 

كم العام املؤرخة من نساء, فإن اختيار اللقب يعود إىل واحدة منهن, فيام تعليمة احلا
, فرتكت حرية الترصف للمفوض بالنسبة للنساء الكبريات يف 1888أفريل  20يف 

 .)Instructions générales, 1888,p, 17( السن وليس لدهين عقب ذكوري
لقد كشفت لنا قائمة الشجرات العائلية عن تعامل املفوض مع عينة البنات 

ألوىل هي توزيع اللقب بطريقة فردية والنساء بتأنيث ألقاهبن, لكن بطريقتني ا
التي  ابنة مبارك بن دراجي)  سنة35(, مثل مباركة إحصاؤهاعىل كل واحدة تم 

 دون هلا لقب ثيبدو أهنا اختارت لقب دراجي عن جدها, لكن موريس بوا
 بنت امحد بن محدي, تلقت لقب )سنة 26(دراجية, وعىل شاكلتها فاطمة 
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ون هلا لقب ُبنت بلقاسم بن بوغابة, د )سنة 25( محدية عن اجلد محدي, وفاطمة
  ُلقبت العامريةبنت عيل بن العامري, )  سنة22(قسمية عن األب بلقاسم, وحدة 

 الخ...ُبنت العيادي حيث لقبت العيادية )سنة 16(ونفس الشيئ بالنسبة لقرمية 

)Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna, 1892.(  

قة الثانية فاعتمد فيها املفوض عىل توزيع نفس اللقب ملجموعة من أما الطري
  بنت طاهر بن طاهر ) سنة60(النساء, رغم غياب صلة القرابة بينهن, فعلجية 

)  سنة20(بنت عيل بن احلاج, وزهرة  ) سنة70(بنت املكي, ويمينة  ) سنة57(وزعرة 
 شجرة عائلية, أما بنت عيل تلقني كلهن لقب عليوية, وكل واحدة منهن شكلت

بنت )  سنة35(بنت الطيب, ومسعودة  )سنة 44(بنت عامر, عائشة ) سنة 30(حليمة 
عامر, تلقني لقب عامرية, ونفس األمر للقب مباركية الذي كان نفسه يف الشجرات 

 160, ولقب سهلية يف الشجرات العائلية من رقم 132إىل رقم  129العائلية من رقم 
        الخ...168إىل رقم  166سعيدية يف الشجرات من رقم , ولقب 165إىل رقم 

)Registre des arbres généalogique, douar Ahssasna, 1892.(  

 رغم منع ,إن هذه الظاهرة يف توزيع ألقاب متشاهبة يف نفس الدوار
 الفرنسية لذلك, مرده يف اعتقادنا إىل طبيعة الفئة التي تعامل اإلدارةترشيعات 
فوض, كون ألقاهبن املتشاهبة سيكون مآهلا االندثار مع الوقت بفعل معها امل

 .ستضمر عند الصغريات بسبب الزواجالوفاة بالنسبة للكبريات يف السن, أو 
إن ظاهرة تشابه األلقاب يف دوار احساسنة مل نلمسها فقط يف شجرات 

اب النساء, بل وقفنا عليها أيضا عند أرس يف أعضائها رجال, كانت يف ألق
عواق, جادور, فرطاس, حلول, زوغامي, بوربش, لشطر, حيث تكررت 

فهذه . األلقاب السبعة األوىل مرتني فيام اللقب الثامن تكرر ثالث مرات
احلاالت الفريدة حتيل إىل احتامل تلقي بعض هذه األرس أللقاب خارج حدود 

دى إىل دوار احساسنة التي تكون قد وفدت إليه يف مرحلة متأخرة, وهو ما أ
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         من األوامر العامة املؤرخة يف176تشابه األلقاب, حيث ورد يف الفقرة رقم 
أنه يف حالة األهيل الذي تلقى لقبا يف جماالت إدارية أخرى فيتم , 1885 أوت 17

  ).Instruction générales, 1888, p, 10(  يف املجال الذي تنقل إليهإحصاؤه

الة املدنية بدوار احساسنة أدى يف النهاية إىل  قانون احلإقراريف الواقع إن 
 أرسي يف تشكيل الشجرات العائلية, وقطيعة وإرباكاحداث فوىض اجتامعية, 

 وردت يف إشاراتيف بنية العوائل القديمة, التي مل نعد نعرف عنها سوى 
بعض تقارير املكاتب العربية, أو يف املخططات العقارية, مثل عائلة بوعطية 

ب إىل أوالد سلطان, حيث شكل أفرادها أكرب شجرة عائلية يف دوار التي تنس
 اجتمعوا عىل اختيار لقب −فردا متوفون 28منهم −فردا,  170احساسنة بمجموع 

 مستمد من اسم اجلد أمحد بن بوعطية, تعبريا عن امتدادهم الوجودي واألنوماستيكي
)(Douar Ahssasna, l’arbre généalogique,no46 وائل القديمة أيضا عائلة ومن الع

 )(Douar Ahssasna, l’arbre généalogique, n 74 شيبي بن حممد من أوالد عبد النبي
 الذين جعل منهم بايات قسنطينة قوة ,وعائلة عامر بن دايرة التي تنسب ألوالد رشقي

 عسكرية تعرف بالدواير جيردوهنا يف محالهتم ضد القبائل الواقعة رشق مدينة قسنطينة
)Procès-verbal, Historique des Ameurs Cheraga, 1864(. 

من العوائل أيضا التي أشري إليها يف املخططات العقارية األوىل عائلة سيدي 
امبارك, التي محلت هوية صوفية, مشكال هذا النوع من العوائل نشازا يف هذه 

ربتها الثقافية الفضاءات التارخيية التي تنسب لقبيلة عامر الرشاقة, التي كانت ت
بخلفية زراعية وتقاليد فالحية, لذلك كانت بعيدة عن نشاط التصوف الذي مل 
تعرفه إال يف مرحلة متأخرة, عندما أسس بلقاسم بوحجر أحد تالمذة أمحد 

التاسع الزواوي, الزاوية احلنصالية عىل حدود وادي تيجرارين, يف بداية القرن 
يث اجتاحت الطرقية هذه الفضاءات , ح)47, ص, 2018ع, .ت.بن زردة(عرش 

يف مرحلة متأخرة, لذلك كانت القباب غائبة, والعائالت هبوية صوفية نادرة 
كام −متثلت يف عائلة مقدم, وعائلة سيدي امبارك  ,)Cour.A, 1921,p,91(التواجد 
, الذي محل أحفاده لقب بن زردة, كنية عن اقرتاهنم بطقوس الزردة التي −أسلفنا
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 قرب العني التي حتمل بدورها موهنا كل خريف عند مزار اجلد, الواقعكانوا يقي
  ).Procès-verbal, sources et puits, 1866 (اسم عني الزردة

إىل جانب ذلك تراجعت عن مشهد دوار احساسنة, أسامء الفرق التقليدية 
, أوالد بلعيد, والنسبة إليها وهم أوالد توايت, أوالد رشقي, أوالد محيدة

ابشة, العثامنة, أوالد بوخالفة, أوالد سلطان, وسجلنا االستثناء إال يف البش
أما البقية . أوالد لشطر حيث محلت أحد األرس املنحدرة منهم لقب لشطر

ُفتشتتوا عىل عدة ألقاب, ومل يعد يعرف عن نسبهم سوى ما احتفظت به 
  ) رشقيأوالد(, شويف )عثامنة(الذاكرة املحلية عىل غرار األلقاب بوقوس 

, وحتى مجاعات الصخارة وزهانة الذين وفدوا يف النصف )بشابشة(درويش 
, تشتتوا إىل )قاملة(الثاين من القرن التاسع عرش, من سهول وادي الزنايت 

           فيام ).Achille.R, p,172( جمموعة من األلقاب شكلت قطيعة مع نسبهم
 غرباء عن دوار احساسنة البعض اآلخر مل نعد نعرف عن أصوهلم سوى أهنم

بن سالمة بن حممد مع )  سنة36(ُ عندما دون ملحمد 44عىل غرار الشجرة رقم 
               لقب براين ) سنوات08( وابن أخيهم سالمة ) سنة25(اخته حليمة 

)Douar Ahssasna, l’arbre généalogique ,no74(.  

لة املدنية يف الوسط  تثبيت ركائز احلاإطارلقد حتولت هذه األلقاب يف 
ُالريفي إىل ظاهرة هوياتية لصيقة باألسامء اخلاصة, تورث سالليا للمولودين  ُ

حيث أخذت هذه الظاهرة بعدا  ,87-1028-1075-291اجلدد, انطالقا من املواد رقم 
ففي  1892 نوفمرب 19وجوديا بدوار احساسنة حتى قبل إعالن هناية األشغال به يف 

 الذي كان خمصصا لإلحصاء, دونت به حاالت لوالدة أواخر الدفرت األم
جديدة كان قد ألصق هبا اللقب ألول مرة, بعدما محلته عائالهتم عىل غرار  

دون هلا املفوض لقب والدها بن  ,1892 أوت 12الطفلة ظريفة التي ولدت يف 
استقبلت لقب  1892 أوت 18دايرة, وأيضا الطفلة حفصية التي ولدت يف 

 بالنسبة للطفل عيل الذي دون له املفوض بعد والدته اليشءنفس بوهجاجة, و
هي ). Registre matrice, douar Ahssasna,1892(لقب مرتيف  1892 أوت 12 يف

عينات عربت عن بداية جتذر نظام احلالة املدنية يف الوسط الريفي اجلزائري 
 .ائالتودفعها لألفراد عىل التعامل مع هذا الواقع التسموي اجلديد للع
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  :خامتة

بعدما كانت منظومة األسامء الثالثية التقليدية تشكل بنية لغوية بمدلوالت ثقافية 
وعقائدية ترسخت وجودا وممارسة, يف املجتمعات الزراعية التي استطاعت أن تبني 
من خالهلا عالقات متشعبة وقوية, جاءت الترشيعات الفرنسية خالل النصف الثاين 

, كظاهرة سالبة أحدثت قطيعة مع هذه األسامء, من خالل من القرن التاسع عرش
الدفع بنظام احلالة املدنية, الذي أقر خارطة تلقيبية مبنية عىل احليز املجايل لكل دوار, 
الذي حتول إىل فضاء رمزي حيتضن مدلوالت حملية تعكس تركيبته االجتامعية, 

اوير أخرى, وهو ما حول وخلفيتها الثقافية, ختتلف يف الكثري من األحيان عن دو
 .ت اهلوياتية املتنوعة واملتباينةالفضاء الريفي إىل فسيفساء من الدالال

لقد كشفت لنا عينة دوار احساسنة عرب فضاء الريف القسنطيني عن تغريات 
حادثة أملت به, بعد أن اجتاحته هشاشة اجتامعية, وحلحلة يف نسيجه األرسي الذي 

 تقاطعت فيها األلقاب بصيغ خمتلفة, ودالالت متباينة  شجرة عائلية,223تشتت عىل 
 واضحا, عندما تداخلت حياته ثكان فيها دور مفوض احلالة املدنية موريس بوا

الشخصية, وخلفياته الثقافية مع مساره املهني, انعكست يف اعتامده الغالب عىل طرق 
ى سهل التأويل عىل بسيطة يف صياغة األلقاب العائلية, التي كان أغلبها بسيط املعن

غرار الكنى والنسبة القبلية واأللقاب املؤنثة, وإن كان بعضها اآلخر قد صاغه يف 
 .ية مفرغة املحتوى فاقدة الداللةشكل رموز حرف

لقد حتولت هذه األلقاب جمتمعة إىل ظاهرة سالبة مشوشة لالنتامء, مفككة 
ما صارت مشهدا للروابط الدموية, وحمدثة لرشوخ وتصدعات اجتامعية, بعد

ُمتجذرا نطقا وتوثيقا هز العادات التسموية يف الوسط الريفي, وعزهلا عن 
  .السياق الساليل التقليدي املحيل
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و  اسة ملجاالت ودواوير بلدية ب  (Bizot)رد

ة.د.أ  )1(رعالوة عما

يعترب إنشاء نظام احلالة املدنية ووضع أسس املنظومة التلقيبية باجلزائر من 
تراوحت بني توجه غالب متيزه النظرة  ,ت نقاشا طويالاملواضيع التي أثار

السطحية التي تركت بصامهتا بشكل كبري يف احلقول املعرفية التارخيية باجلزائر, 
وبني حماوالت ملعاجلته يف إطار منظور علمي نقدي بعيدا عن املتطلبات 

يبية قبل ما أقرتحه هنا هو إعطاء فكرة عامة عن املنظومة التلق. )2(األيديولوجية
                                                            

א -)1  .–א
א-)2 א"،:א א:א ،"؟א

א א:א א ، א ، א א א א ، א
، א א ):1901-2001(א"،،2005،99-144א

א" א א ، ،، א ، ، א א א
، א א א א2005،43-69א א א א ، ،
א א א א א:)1870-1900(א ، א א ،، א

א"،،2007 א א231882א ،"א
א ، א ، ، א א א א א א ،

، א א  .2005،71-83א
Yermeche Ouerdia, «État-civil et anthroponymie en Algérie: Typologie des patronymes à base 

toponymique», Des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie, Oran, Éditions du 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2005, p. 167-185 ; id., 
« Genèse de l’état-civil algérien», Anthroponymie et état-civil:  nomination et écriture (s) des 
patronymes en Algérie, Oran, CRASC, 2014, p. 17-24 ; id., « L’état-civil algérien: genèse 
d’un processus redénominatif », Des noms et des noms, état-civil et anthroponymie en 
Algérie, Oran, Crasc, 2005, p. 19-29 ; id., « Le patronyme algérien: essai de catégorisation 
sémantique », Nomination et dénomination. Des noms de lieux, de tribus et de personnes en 
Algérie, Oran, Editions du Centre national de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle, 2005, p. 61-82 ; Karim Ould-Ennabia, «Histoire de l’état-civil des Algériens, 
patronymie et acculturation», Revue maghrébine des études historiques et sociales, 1 (2009), 
p. 5-24 ; Fouad Soufi, «L’acte d’état-civil: entre administration et histoire», Des noms et des 
noms, Etat civil et anthroponymie en Algérie, Oran, Crasc, 2005, p. 31-37. 
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تطبيق نظام احلالة املدنية باجلزائر انطالقا من األرصدة الوثائقية قبل احلديث 
عن حالة حوض السمندو, وبصفة خاصة دواري أوالد براهم وبني محيدان 

 ذات الصالحيات التامة, وهذا للخروج بفكرة عن (Bizot)التابعني لبلدية بيزو 
إثر اللجوء إىل إجبارية محل لقب خمتلف التغريات التسموية التي حدثت عىل 

كان تعاميل مع املوضوع بالرجوع إىل األصول; بمعنى املادة الوثائقية . عائيل
املتعلقة بالعملية, حماوال بذلك إعطاء صورة قريبة من الواقع رغم أحادية مصدر 

  .ء بعض الشهادات النصية املعزولةاملادة اخلربية بصفة عامة باستثنا
m ôu1vÚe ã £e»ñ‰frÚeï ö‰óA 2e Ø^

ّإن الدارس للوثائق والنصوص العربية اإلسالمية يدرك متاما أن بناء 
النسب الشخيص مرتبط بشكل أسايس باالسم الثالثي املعتمد عىل صيغة 

; وهذا عىل غرار كل املجتمعات املتوسطية )االبن بن األب بن اجلد(البنوة 
إضافة إىل ذلك . (tria nomina)ينية الت−بام فيها املجاالت اليونانو بشكل عام

, عىل شاكلة النسبة فإن انتامءات ونسب عادة ما تربط باألشخاص لتميزهم
إضافة كنية تكون يف اجلغرافية أو املهنية أو اإلثنية أو النسبة للجد األعىل, مع 

فلو نأخذ عىل سبيل املثال ما دونه أبو عبد . )1(العادة مبنية من اسم االبن البكر
عن جده فهو يقدم هويته ) م1379/ هـ781ت ( التلمساين ڤ حممد بن مرزواهللا

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن ":  هبذا الشكل"النسبة أو النسب"االسمية 
ّوجده حممد . أيب بكر, ابن مرزوق, بالقاف يكتبه والدي, رمحه اهللا تعاىل

رف بني اجليم والقاف, ووالده وأبو بكر, باجليم, ألهنم ينطقون احلرف هبذا احل
ورأيت هذا احلرف بخط بعض عدول أهل بلدنا . لغة العرب اآلن يف القاف

القدماء بالكاف, وهذا هو اجلاري عىل لسان الشيوخ من أهل بلدنا, وهكذا 
ينطقون هبذا االسم بوادي أهل تلمسان من زناتة, وغريهم يف كل من تسمى 

:  األقرب, نفع اهللا بهوأما النسب, فرأيت بخط جدي. هبذا االسم

                                                            
א-)1  ...א
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وهنا نالحظ أن اخللف حافظ بشكل واضح عىل اسم شهرة اجلد .)1("العجييس
 بالنظر للمكانة التي احتلها هذا "ڤابن مرزو"األول للعائلة بصيغة البنوة 

الشخص يف املخيال االجتامعي للحارضة التلمسانية, وهذه حالة عامة ختص 
سم اجلد األشهر يف السلسلة للداللة عىل العائالت الكبرية التي حافظت عىل ا

عراقتها وعىل مكانتها االجتامعية, حيث يمكن يف هذا املجال اعتبار ذلك لقبا 
وتؤكد الكتابات األثرية اجلنائزية التلمسانية عملية بناء . )2(ارتبط بالعائلة

النسب الشخيص هبذه الطريقة مع احتفاظ معظم العائالت العلمية احلرضية 
كام أن األسامء األنثوية تأخذ نفس املسار مع ربط البنت باألب . )3(هرةبلقب ش

 .)4("رمحونة بنت أيب العباس أمحد بن حممد العبادي": هبذه الصورة مثال
إن ظاهرة اللجوء إىل النسبة اجلغرافية أو املهنية أو القبلية التي متيز 

جاالت تشرتك فيها امل األشخاص املنحدرين من نفس العقب عن غريهم
فإذا كانت النسبة العربية تستخرج . معظم املجتمعات األخرى اإلسالمية مع

القسنطيني, (بكرس مؤخرة الطبونيم بالنسبة لألسامء اجلغرافية والقبلية 
كام  da, فإن النسبة يف املجاالت الالتينية مثال تربط بحرف ...)البغدادي

, )iPontremol iovanni daG( نجدها عىل سبيل املثال مع جيوفاين دابنرتيمويل
, (Leonardo Pisano)وأحيانا باالشتقاق املبارش عىل غرار ليوناردو البييش 

وحتى يف اللغات األوروبية التي خلفت الالتينية استمر العمل هبذه النسبة 
ونجد أيضا النسبة املهنية بنفس الطريقة عىل .  (Michel de Mont Cassin):مثل

                                                            
אڤא1)-  א ، א א ، ،א א ، א א ،

א א א  ..2008،145،אא
א-)2 א א א א א א א

א א אא א א :א
Conseil supérieur de Gouvernement, Commission spéciale, Rapport sur le projet de loi sur 

l’état-civil des indigènes. FR ANOM, 12H51. 
א-)3 א א א א אא

א א א א.א א א א ،
א1700-1830 א ، א א ، א  .2007،114-136،אא

א 4)- א א ، א:2א א א א א
، א א א ، א א  .59،116א،2001،



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

127 

 للداللة عىل جيوفاين الكاتب مطابقا  (Giovanni Scriba)غرار جيوفاين سكريبا
وعىل صعيد احلالة املدنية, تشرتك كل . ملا نجده يف السياق العريب اإلسالمي

املجتمعات املتوسطية بصفة عامة يف عملية اللجوء إىل التدوين الكتايب للزواج 
المية; ويف والطالق; أمام العدول يف اجلامع األعظم بالنسبة للمجاالت اإلس

منذ القرن (registrumparoecia/registres paroissiaux) سجالت األبرشيات 
الرابع عرش امليالدي بالنسبة للمجاالت املسيحية الغربية باعتامد االسم الثالثي 

غري أن املجاالت املسيحية تنفرد بتسجيل املواليد خالل . )1(يف كل احلاالت
تعميد عند العملية, وأيضا بتسجيل الوفيات  أسامء إعطائهمعملية التعميد مع 

عند إقامة املراسيم اجلنائزية بالكنيسة, وهي السجالت التي حافظت عليها 
واملالحظ أن األلقاب مل يكن هلا أي . املؤسسات الكنسية بشكل متفاوت

 .وجود إجباري يف كل هذه املجاالت املتوسطية بشكل عام
كنية وباللقب االجتامعي يف املجاالت إن بناء االسم الثالثي املسبوق بال

فالكنية . اإلسالمية كان مقترصا يف الكثري من األحيان عىل النخب دون العامة
التي تسبق االسم الثالثي مل يكن تداوهلا معروفا خارج اإلطار التداويل 

كام أن األلقاب االجتامعية عىل غرار عز الدين وكامل الدين وفخر . املعروف
كان ظهورها باملرشق, واقترص استعامهلا عىل النخب العلمية ... )2(الدين

وهلذا فعادة ما . والسياسية والتجارية واملهنية ومل تعرف رواجا يف بالد املغرب
كان الشخص يعرف نفسه انطالقا من الكنية وصوال إىل االسم الثالثي 

 املعطيات إن. وبعدها النسبة القبلية أو اجلغرافية أو املهنية التي يشتهر هبا
                                                            

א-)1 ، א א א :א
Pierre Goubert, «Une richesse historique en cours d'exploitation. Les registres paroissiaux», 

Annales. Economies, sociétés, civilisations. 9� année, n 1, (1954), p. 83-93; Paul Delsalle, 
Histoire de familles. Les registres paroissiaux et d’état-civil du moyen âge à nos jours. 
Démographie et généalogie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2009. 

א-)2 א ، א א א א  :א
Jacqueline Sublet, Le voile du nom. Essai sur le nom propre arabe, Paris, Publications 

universitaires de France, 1991. 
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األونوماستية التي تقدمها الكتابات األثرية ونصوص الرتاجم تؤكد بام ال يدع 
جماال للشك بانخراط املنظومة االسمية يف املجتمعات املتوسطية أو تلك 

 الرابع بتقسيم اجلغرافيني اليونانيني واملسلمني, وهي نفس اإلقليمالواقعة يف 
سيس نظام احلالة املدنية ووضع أسس احلالة التي نجدها يف أوروبا قبل تأ

ونشري أيضا إىل أن الكتابات اجلنائزية والسري الذاتية عىل . املنظومة التلقيبية
قلتها تبني بشكل واضح عدم ربط األشخاص أسامئهم بالنعوت أو بالتنابز إال 
يف استثناءات تتعلق باأللوان مثال; عىل شاكلة األبيض أو األمحر أو 

نجد أثرا هلا إال يف التصوير اخلارجي, بمعنى عندما يكتب  فال )1(الوصيف
املؤلف عن غريه فإنه ينقل الصفات التي يربطها الناس بالشخص دون معرفة 

التلمسانية فال نجد أثرا  فلو نأخذ عىل سبيل املثال الكتابات اجلنائزية. )2(موقفه
 كيل ربط , مما يبني أن الشخص وعقبه يرفضون بشكل)3(واحدا هلذه الصفات
 ومعطيات )4(كام تبني الكتابات األثرية العربية بتلمسان. نسبهم بنعت معني

سجالت العدول واألحباس اخلاصة بمدينة اجلزائر يف العرص العثامين كام 
وأيضا  )6(وخليفة محاش )5(درسها بشكل خاص كل من عائشة غطاس

                                                            
א"،ڤאא-)1 א:א א ،"א

،  .14،)2007(35-36א
א -)2 א א א א א א
א2144א א "א א:

،"א2144א ،20)2017(،146. 
א:א-)3 א ، א א .א

Charles Brosselard, «Mémoire épigraphique et historique sur les tombeaux des émirs Beni-Zeiyan 
et de Boabdil, dernier roi de Grenade, découverts à Tlemcen », Journal asiatique, janvier-
février 1876, 7eme série, tome VII, p. 5-197. 

א-)4 א א א א א אא
א א א א א "א א:

א א א א:3-4א א א
،"א א ،20)2017(،120-121. 
(5-، א א.23-111א א א א א א א א א

א א...א א א  ...אאאא
6(-، א א א ، א א א א א

 .18א2006،148،−
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ومجيلة  )1(يشڤاملعطيات األونوماستية الواردة يف دراسات فاطمة الزهراء 
 انطالقا من سجالت العدول بمدينة قسنطينة أن )3(وسهام بوديبة )2(معايش

اللجوء إىل االسم الثالثي يف تدوين الزواج والطالق واملعامالت املالية مل يكن 
منترشا كام نتصور, الكتفاء معظم األسامء باإلشارة إىل االسم الشخيص متبوعا 

 القبلية أو املهنية أو الوظيفية إن وجد, ويف باسم األب ولقب شهرته أو نسبته
أحيان أخرى اسم الشخص متبوعا بالنسبة املهنية أو الوظيفية مبارشة; عىل 

 .دالل وحممد البناء وابراهيم بايحممد الرشيف ال: غرار
يف املجال األورويب الغريب, عرفت السجالت األبرشية تطورا الفتا يف 

 عرش, بعد أن أدرج األمر امللكي الفرنيس النصف الثاين من القرن السابع
, وهو ما حوهلا )4(تسجيل املواليد والوفيات يف هذه السجالت 1667املؤرخ يف 

ّإىل سجالت حالة مدنية, وشكل بذلك تفاوتا مقارنة مع سجالت العدول يف 
املجاالت العثامنية مثال يف املقابل; ال نلحظ تغريات ملموسة يف سجالت 

ئر يف العهد العثامين رغم بعض التباينات يف كيفية تنظيم العدول باجلزا
السجالت ما بني املدن; كاجلزائر ووهران وقسنطينة مثال بالنسبة للفرتة 

 .1837 و1778الواقعة ما بني 

                                                            
א-1) ،ڤא א א ،5-56. 
(2- ، א ، א א א א

،2007-2008. 
א-)3 א א א א אא

، א ، ،2א  .2018-2019א
4)- Gérard Noiriel, «L’identification des citoyens. Naissance de l’état-civil républicain», Genèses, 

13 (1993), p. 3. 
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 ;1891 سبتمرب 3عقب نجاح الثورة الفرنسية وبمقتىض الدستور الفرنيس املعتمد يف 
عىل نقل عملية تسجيل  1792 سبتمرب 20 يس يفصادق املجلس الترشيعي الفرن

عقود الزواج والطالق واملواليد والوفيات من األبرشية إىل دار البلدية التي 
وذلك يف إطار تقليص دور الكنيسة يف احلياة املدنية الفرنسية  تتكفل بحفظها,

, )1(وفصل الدين عن السياسة وتوحيد املعايري الشكلية للسجالت يف حد ذاهتا
 .لقرن التاسع عرشهي اخلطوة التي اتبعتها معظم الدول األوروبية يف او

ûe–$fm úòè§)e úÚf®e çfÑéÚ πï2e tfñe§nÚe^
 قرارا (Le maréchal Clauzel) , أصدر املارشال كلوزال1830ديسمرب  7يف 

خيص مدينة اجلزائر, وذلك بمنح صالحية تسجيل املواليد والوفيات 
ار امللك ناقال بذلك العملية من قنصل فرنسا باملدينة إىل األوروبيني لكوميس

كام نص نفس القرار بمنع الدفن يف مقابر املسلمني . السلطة اإلدارية لالحتالل
واليهود واملسيحيني دون رخصة متنحها البلدية, وهو ما نتج عنه تشكيل 
 .سجالت الوفيات هبدف معرفة عدد املتوفني وأيضا منع انتشار األوبئة

ُأحلقت اجلزائر بصفة رسمية  1834فيفري  24املؤرخ يف بمقتىض األمر امللكي و
بالدولة الفرنسية دون أن يمنح لسكاهنا مسلمني كانوا أو هيود حق املواطنة 
الفرنسية, حيث اعتربهم جمرد رعايا وبالتايل وجدوا أنفسهم حمرومني من 

ات االستعامرية عىل حقوقهم السياسية واملدنية, وهذا بعد أن تعدت السلط
غري أن السياسة االستعامرية أدجمت . بنود معاهدة استسالم الداي حسني

اجلامعة اليهودية يف اجلزائر تدرجييا يف منظومتها وصوال إىل منحها حق املواطنة 
 دفع 1834لكن وباء الكولريا الذي رضب مدينة وهران يف .)2(الفرنسية

                                                            
1)- Ibid. p. 2. 
2)- Patrick Weil, «Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française 

dénaturée», Association française pour l’histoire de la justice, 16 (2005), p. 95-96. 
א א א א א א א

(Crémieux)א241870א ،
א א .א

א ، א א  :א
E. Barbon, La situation des israélites indigènes quant à leur état-civil, Alger, Bastide, 1862. 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

132 

 1834أكتوبر  20جديد بمقتىض قرار مؤرخ يف السلطات االستعامرية إىل سن قانون 
جرت بموجبه توسيع إجبارية الترصيح بالوفيات يف املدن املحتلة األخرى, حيث 
أوكلت املهمة فيها بالنسبة للجزائريني املسلمني إىل قايض بيت املال, وشدد قرار 

 مادية  عىل هذه العملية ناصا عىل عقوبات1835 جويلية 21احلاكم العام املؤرخ يف 
ويف كل مرة ينترش فيه وباء الكولريا يتم اللجوء إىل تشديد . وبالسجن يف حق املخالفني

عملية الترصيح بالوفيات, حيث كان جتاوب السكان اجلزائريني املسلمني معها حمتشام 
والذي تبعه اصدار قرار  1837مقارنة مع اليهود; خصوصا خالل انتشار الكولريا يف 

وبعد توسع االحتالل الفرنيس انتقلت عملية . وبر من نفس السنةأكت 20-16آخر يف 
تسجيل الوفيات إىل خارج مدن اجلزائر ووهران وعنابة لتشمل أيضا قسنطينة ومدن 

                 وبداية من أول.  محل لقب عائيلإجباريةأخرى, وذلك بتسجيل الوفيات دون 
لقايض املسلم الذي حيوله يف غضون  بدأت عملية تسجيل املواليد لدى ا1838 جانفي

وتشمل املعلومات عادة اسم أب .  أيام إىل البلدية لتقييده يف سجل احلالة املدنية10
, كلفت السلطات 1844وبداية من سبتمرب . إقامتهالولد وسنه ومهنته ومكان 

ل العسكرية يف مدينة اجلزائر أحد العدول وهو أمحد بن حممد تركية القيام بمهمة تسجي
 مصلحة مدنية إنشاء, قبل )1(املواليد والوفيات لدى السكان اجلزائريني املسلمني

خاصة باجلزائريني عىل مستوى بلدية اجلزائر ونقل الصالحيات إليها بمقتىض قرار 
ويف مدينة قسنطينة بدأت إجبارية تسجيل .)2(1848 ماي 11         احلاكم العام املؤرخ يف
 .)3(, وهذا بإرشاف قايد البالد1848 جويلية 20ؤرخ يف املواليد بمقتىض قرار م

tf©fë‰⁄eπï2epfÔÚ2e pfòË ƒ úñ ≥ ÈÚeï úòè§)e úò+ñ Úe t£f e ƒ úòè§)e úÚf®e çfÑéÚ^
                 أصدر املاريشال بيجو 1848 من القانون املدين لعام 346بمقتىض املادة 

(Le maréchal Bugeaud) أعطى بموجبه للسلطات العسكرية املقيمة يف املدن  قرارا
واملعسكرات صالحيات مدنية حتصل بموجبه القادة العسكريني عىل املهام اإلدارية 

                                                            
1)- Rapport fait au ministre de la Guerre par le Bureau de la justice, des cultes, de l’instruction 

publique et de l’administration municipale, le 13 janvier 1947. FR ANOM, 12H51. 
2)- Henri Bénet, L’état-civil en Algérie. Traité théorique et pratique de la constitution de l’état-

civil des indigènes algériens, Alger, Imprimerie Minerva, 1939, 19-22, 72-74. 
3)- Registredu caïd El-Bled de Constantine (30 mai 1848-28 février 1850), Analyse des arrêtés 

par Chérif Magnaoua, Constantine, D. Braham, 1929, p. 15. 
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من  109وأكدته املادة . والقضائية للكميسار املدين املوجودة يف املدن املعنية هبذا النظام
 من قرار احلاكم العام 6 و5و 4, حيث أكملته املواد 1848جوان  15األمر املؤرخ يف 

وهو اللجوء إىل تسجيل املواليد والوفيات والزواج يف  ;1848سبتمرب  29املؤرخ يف 
املجاالت اخلاضعة للنظام العسكري, حيث يتم ذلك يف نسختني األوىل حتتفظ هبا 

لكن هذا . القيادة العسكرية والثانية يتم حفظها يف هناية كل سنة لدى حمكمة املقاطعة
 صدور األمر إلجراء مل يمس يف واقع األمر إال السكان األوروبيني إىل غايةا

 الذي نصت مادته العارشة عىل منح القياد 1854 أوت 8اإلمرباطوري املؤرخ يف 
وشيوخ القبائل صالحية تسجيل املواليد والوفيات باللغة العربية قبل حتويلهم إىل 

منه  11كام نصت املادة . نية باللغة الفرنسيةدار البلدية لتقييدهم يف سجل احلالة املد
أيضا عىل تشكيل احلالة املدنية للسكان املسلمني يف البلديات خالل السنة املوالية 

 يف حقيقة اإلجراءمل يشمل هذا . )1(وذلك بضبط سن وسلسلة نسب كل شخص
للقب األمر إال عملية تسجيل املواليد والوفيات يف حني مل ينص عىل إجبارية محل ا

فعىل سبيل املثال جرى تطبيق هذا األمر بصعوبة . أو حتى تسجيل الزواج والطالق
 واحلامة وشطابة ووادي ڤكبرية يف ضواحي مدينة قسنطينة وهي حوض بومرزو

فلعدم دراية موظفي احلالة املدنية ببلدية قسنطينة باللغة العربية كان يتم . يعقوب
عد رئيس املكتب العريب بالعاملة للتكفل مسا(Dolly) اللجوء إىل الضابط دويل 

استامرة  6076شخصيا بالعملية من خالل التنقل إىل خمتلف املشايت, واستطاع انجاز 
حالة مدنية خالل عام ونصف من العمل بمساعدة القياد واملشايخ والوقاقفة, 
حيث كانت أهم عقبة واجهته هو رفض الناس اجلهر باألسامء األنثوية خصوصا 

واعترب بريفي عاملة . ألم والزوجة حيث يرون فيها فعال خيالف عاداهتماسم ا
 حساسية الوضع وشكوك اجلزائريني قسنطينة بأن العملية فاشلة, وزادت من

ويعترب هذا القانون واضع أسس احلالة . )2(بخصوص نوايا اإلدارة االستعامرية
تلقيبية شبيهة بالتي املدنية يف املناطق الريفية املدنية رغم عدم فرض منظومة 

 .سوف تأيت هبا القوانني الالحقة
                                                            

1)- Ministère de la Guerre, Tableau de la situation des établissements français dans l’Algérie 
1852-1854, Paris, imprimerie impériale, 1855, p. 99. 

2)- Rapport du préfet de Constantine au maréchal gouverneur général sur le travail de la constitution de 
l’état-civil dans la banlieue de Constantine, le 2 juillet 1856.FR ANOM, 12H51. 
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من خالل تسجيل املواليد  1854 أوت 8وتدل املادة الوثائقية عىل تطبيق قانون 
 132(والوفيات يف املجاالت العسكرية, كام تشهد عليه سجالت قبلية بني مسرية 

 أو سجل ,)1(1858 نوفمرب 14و 1857 جانفي 16يف الفرتة املمتدة ما بني ) ترصيح
 1856نوفمرب  18يف الفرتة الواقعة ما بني )  ترصيح140(وفيات قبيلة بني خليل 

وبالتوازي هناك سجل للقايض خاص بالزواج والطالق . )2(1857 نوفمرب 27و
 باإلشارة إىل اسم املعني واسم حتت سلطة القبطان الذي يتفقده شهريا, ودائام

والده والنسبة القبلية كام هو الشأن بالنسبة لسجالت القايض بدائرة وهران 
 .)3(1859 أكتوبر 29و 1859 جانفي 1العسكرية بالنسبة للفرتة الواقعة ما بني 

وبعد التذبذب يف تطبيق األمر السابق الذكر خصوصا فيام خيص عدم 
, )4( عقود الزواج يف املجاالت الريفيةوإبرامبالوفيات الترصيح باملواليد وحتى 

 عىل دور القايض اأكد فيه 1863 أوت 8أصدر احلاكم العام تعليمة جديدة يف 
صدر قرار للحاكم العام خيص  1868ماي  20ويف . قضية عقود الزواجيف 

ّ البلدية للمجاالت العسكرية حيث عني بمقتضاه كاتب لكل مجاعة اإلدارة
 القايد أو إرشافان من مهامه احلفاظ عىل سجالت احلالة املدنية حتت دوار ك
املتعلق بإدارة  1868أوت  18 من املرسوم املؤرخ يف 8ونصت املادة . )5(الشيخ

األهايل املستقرين يف املجاالت املدنية عىل دعوة نواب رؤساء البلدية األهليني 
د والوفيات لدى ضابط احلالة حلمل اجلزائريني املسلمني عىل الترصيح باملوالي

صدر منشور هدفه سد الفراغ  1875 ماي 28ويف . )6(املدنية عىل مستوى البلدية
 فيام خيص 1868 أوت 18و 1854أوت  8احلاصل يف املرسومني املؤرخني يف 

            عملية الترصيح باملواليد والوفيات, وهو ما أكده الحقا املنشور املؤرخ يف
, حيث تم التأكيد 1876 جويلية 22واملنشور املؤرخ يف  1875 جويلية 26

خصوصا عىل قضية تسجيل عقود الزواج وتكليف كاتب اجلامعة بمهمة احلفاظ 
                                                            

1)- Subdivision d’Alger, Actes de naissances de la tribu des Beni Meseera. FR ANOM, GGA, 12  II/13. 
2)- Subdivision d’Alger, Actes de décès de la tribu des Beni Khelil. FR ANOM, GGA, 12  II/12. 
3)- Cercle d’Oran, administration et comptabilité (1849-1862). État-civil arabe;  registres du 

cadi. FR ANOM, GGA, 52  JJ/40. 
4)- GGA, Bureau politique, Note sur les essais faits pour arriver à la constatation de l’état-civil 

chez les indigènes, juillet 1873. FR ANOM, 12H51. 
5)- Arrêté du gouverneur général en date du 20 mai 1868. FR ANOM, 12H51. 

א-6) א א  .א
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وبالنسبة لعقود . عىل السجالت مقابل مبلغ مادي يتقاضاه من ميزانية البلدية
 ّالزواج أوضحت املناشري عىل تسجيل اسمي الزوجني وسنهام, مع سن عقوبات

 وكام يف الترصيح بالوفيات واملواليد.ملن يتأخر أكثر من ثامنية أيام أو مل يقم بالعملية
, )1(ّفقد تم االكتفاء باسم الشخص وإضافة ابن فالن أو بنت فالن دون وجود لقب

حتى أن العائالت التي هلا ألقاب مشتهرة هبا مل تكن تسجلها يف العادة وتكتفي 
وتعرتف التقارير االستعامرية بفشل هذه املرحلة ).  فالنفالن بن(بالبنوة الثنانية 

, وهو ما سيتداركه قانون احلالة املدنية الحقا بعد دراسة )2(من احلالة املدنية
. يف غياب األلقاب 1873 جويلية 26الوضعية, خصوصا صعوبات تطبيق قانون 

االحتالل وتؤكد املراسالت ما بني قادة الدوائر العسكرية وقيادة أركان جيش 
. باجلزائر عىل تفادي سلطات االحتالل التدخل يف املسائل العائلية اخلاصة باألهايل

 أبلغ أحد قادة الدوائر العسكرية بمقاطعة 1875 ماي 29ففي مراسلة مؤرخة يف 
اجلزائر العسكرية غياب إطار قانوين ضامن للزواج الذي يعقده املسلمون 

بالعقد أمام قايض وفق الفقه االسالمي دون اجلزائريون, بحكم تفضيلهم القيام 
تقييده يف سجالت احلالة املدنية, مطالبا بتكليف كتاب مجاعات الدوار بذلك 

كام أكدت ذات املراسلة عىل رفض القبائليني القيام . بجانب املواليد والوفيات
ة بالزواج أما القايض لتفادي املصاريف اإلضافية, فكان رد رئيس املصلحة املركزي

لشؤون األهايل بأن قرار احلاكم العام هو إبعاد اإلدارة عن هذه العقود املربمة فيام 
وتؤكد الدفاتر التي حيتفظ . 3بني األهايل وبالتايل ال يمكن فرض أي عقوبة عليهم

هبا األرشيف الفرنيس قيام القضاة بتقييد الزواج والطالق يف املجاالت اخلاضعة 
 دفرت تقييد ما يقع" دائرة مغنية العسكرية من خالل للنظام العسكري كام هو حال

يف السنة من الزواج بني مسلمني بإرشاف السلطات العسكرية طبعا, حيث يتم 
 :مثل تسجيل اسم الزوج والزوجة مقرونا بالنسبة إىل العرش دون وجود لقب;

 .)4(" فاطمة بنت عيل الصدراتية−اعمر ولد حممد املهداوي"
                                                            

1)- Henri Bénet, op. cit., p. 72-81. 
2)- Exécution de la loi du 26 juillet 1873, Notice sur les noms patronymiques à donner aux 

indigènes, le 16 mars 1874. FR ANOM, 12H53. Exécution de la loi du 26 juillet 1873, Notice 
sur les noms patronymiques à donner aux indigènes, le 16 mars 1874. FR ANOM, 12H53. 

3)- Subdivision d’Alger, Recueil de circulaires 1844-1883. FR ANOM, GGA10 II/26. 
4)- Cercle de Marnia, état-civil, 13 septembre 1893- 1 décembre 1897. FR ANOM, GGA 71 JJ/285. 
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¬óèfÓ26äñóyúò1873^¬óèfÔÚe eÙë œònArÚ úÈÆf∞e ñïeï§Úe ƒ úònòÔärÚe ú´óÑé)e g áÆï^
القايض بإنشاء امللكية الفردية  1873 جويلية 26من قانون  17نصت املادة 

 :)1(وفق القانون الفرنيس األهلية منح لقب عائيل لكل مالك
«Chaque titre contiendra l’adjonction d’un nom de famille aux prénoms ou 

surnoms sous lequels est antérieurement connu chaque indigène déclaré 
propriétaire, au cas il n’aurait pas de nom fixe. Le nom choisi par l’indigène 
ou à son défaut par le service des domaines sera, autant que possible, celui 
de la parcelle de terre à lui attribuer». 

ّخول هذا القانون ملصلحة امللكية ممثلة باملفتشني العقاريني صالحية وضع 
املنظومة التلقيبية يف الدواوير التي شملها تطبيقه, وبالتايل فإن الغالبية العظمى من 

 امللكية إنشاءاأللقاب التي منحت للجزائريني جاءت عرب خرباء عقاريني هدفهم 
ضف إىل ذلك; . دون دور حمافظ احلالة املدنيةالفردية األهلية, فوجدوا أنفسهم يؤ

فإن هذا الصنف من املحافظني العقاريني ال يعرف اللغة العربية مما جعلهم كام 
 . الفرنسية(h)سنرى يرتكبون أخطاء كثرية, فحرف العني مثال غالبا ما حيولونه إىل 

 معلومات 1874مارس  16تقدم لنا وثيقة عن األلقاب العائلية مؤرخة يف 
من املادة  3يف إطار تطبيق الفقرة اإلجرائية هامة عن رسيان العملية من الناحية 

فبعد متهيد عن األهداف الفعلية هلذا القانون . )2(1873 جويلية 26قانون  من 17
 التي يتم فرضها (noms patronymiques)تعرضت إىل مسألة األلقاب العائلية 

(à imposer) 17 عقد عقاري فرنيس تنص عليه املادة مإبرا عىل األهايل يف حالة ,
مركزا بأهنا ال تشمل إال املالكني العقاريني يف الدواوير التي سيطبق فيها 

وقد اعرتفت هذه التعليمة بعدم مالئمته لبعض . القانون املذكور أعاله
الوضعيات; منها إمكانية متليك نفس الشخص يف دوارين خمتلفني وحصوله 

ه بمسألة اللقب العائيل عىل لقبني خمتلفني, وأيضا مشاكل يف حالة عدم اهتامم
                                                            

1)- Rapport du ministre de l’intérieur d’après les propositions du gouverneur général de 
l’Algérie. FR ANOM, 12H51. 

2)- Exécution de la loi du 26 juillet 1873, Notice sur les noms patronymiques à donner aux 
indigènes, le 16 mars 1874. FR ANOM, 12H53. 
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خطرية رأت احلل فيها تطبيق إجبارية محل لقب عائيل عىل كامل الرتاب 
واقرتحت التعليمة عىل املفتشني العقاريني احرتام األنساب . اجلزائري

والنعوت املتداولة لدى األهايل خصوصا تلك التي ترمز إىل مكانة اجتامعية 
ة; بمعنى آخر ترك حرية اختيار اللقب يف هذه احلالة, ويف حالة عدم معين

تواجدها يكون احلل باستخراج اللقب العائيل من اسم القطعة األرضية 
 لقب عائيل بعد استنفاذ الرشطني السابقني يتم إجياداملتحصل عليها, ويف حالة عدم 

 1803 أفريل 10-1ؤرخ يف اللجوء إىل حل ثالث وهو االستئناس بالقانون الفرنيس امل
الداعي إىل اعتامد األسامء من التاريخ الفرنيس, ويف احلالة اجلزائرية استخراج 
اللقب العائيل من التاريخ والدين اإلسالميني أو حتى اللجوء إىل استخراج اللقب 

 .)1(من أسامء احليوانات والنباتات والصفات اجلسدية
 البلديات ورؤساء مجاعات الدواير األهليني لرؤساء يشارك كل من النواب

والوقاقفة املفتش العقاري يف عمله,  (gardes-champêtres)وحراس احلقول 
 فتح العملية يف جريدة إعالنبعد القيام باإلجراءات القانونية من خالل نرش 

 يف البلدية والدوار مع حتديد يوم العملية اإلعالناملبرش باللغتني, وأيضا تعليق 
وبحضور . عىل متثيل كل العائالت ولو باحلد األدنى من أعضائهامع احلرص 

 من القرار 61قايض أو عدل وكاتب اجلامعة املكلف باحلالة املدنية وفقا للامدة 
واملذكورون أعاله يتم إعداد قائمة تشمل األلقاب  1868ماي  20املؤرخ يف 

من العائالت أو العائلية ملشتة من مشايت الدوار, حيث يتم حتديدها باختيار 
 هذه الشخصيات املختلفة إرشاكوكان الغرض من . بفرضها إن تطلب األمر

 .هو تفادي أي حساسية ضد مسعى السلطة الفرنسية
, ترى التعليمة أن تطبيقه يف 1873 جويلية 26وعن اجلدول الزمني لتطبيق قانون 

ة تطبيقه يف بعض اجلزائر دفعة واحدة غري ممكن, ألنه جيب أوال االستفادة من جترب
                                                            

1(-، א :א
Albert Dauzat, Dictionnaire étymologiques des noms de familles et prénoms de France, Éd. revue 

et augmentée par Marie-Thérèse Morlet, Paris, Larousse, rééd. Paris, Larousse, 1980. 
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الدواوير قبل تعميمه, بداية بالقبائل التي تسكن الدواوير املجاورة للمدن والبلدات 
االستيطانية أو القريبة من خطوط السكة احلديدية والطرق الكربى, ألهنا املعنية 

وأوصت التعليمة بتكوين استامرة قصرية هبا . باملعامالت العقارية مع املستوطنني
 .ب العائيل املمنوح لهي للشخص واللقاالسم العاد

هبذه العملية  )1(وعن رشوط اختيار أو فرض اللقب, أوصت تعليمة خاصة
باحلرص عىل أن يكون اسام عائليا قصريا وليس بصيغة مجلة, ويف حالة رفض 
املقرتح, فإن املفتش العقاري يقوم باختيار اللقب العائيل بعد دراسة مركزة 

ندورة وبركاين ومقراين ڤلعائلية عند األهايل; عىل غرار بولقلة األلقاب ا"نظرا 
فإذا توفرت هذه األخرية فيجب فرضها مبارشة . "...ووليد الباي وبوناطريو

ولكن إذا مل تتوفر . مع رضورة جتنب النعوت وكل األلقاب املثرية لالستهزاء
 هذه األلقاب, فإن احلل يكون باستخراجها من قطعة األرض التي يملكها
الشخص بتعديل اسمها أو حتى اللجوء إىل أسامء حيوانات ونباتات; عىل 

غابة وكبش وفرد وجهمونة رغم صعوبة استعامهلا يف اللغة العربية كام : غرار
وأوضحت التعليمة طريقة استخراج . جرت عليه العادة باللغة الفرنسية

و ومول اللقب من اسم القطعة األرضية باستعامل كلامت سابقة هلا مثل ب
فعىل سبيل املثال يتحصل صاحب قطعة األرض . )2(وصاحب وأهل وأرباب

املسامة مقسم اخلادم عىل لقب بوخادم, ونظريه صاحب القطعة املسامة مقسم 
الغدير لقب مولغدير, فيام يتحصل صاحب قطعة مقسم القندول عىل لقب 

توجب ويف حالة عدم محل قطعة األرض السم معني, ي.  وهكذا"بولقندول"
عىل املفتش العقاري البحث عن تضاريس متيزها أو نعوت جسدية عىل غرار 

عيدوين "أو البحث عن نسبة قبلية عىل غرار ... طويل وكبري وصغري وحلمر
, أو يبحث له عن نسبة إىل مهنة مثل سامر أو صباحيي, وبالنسبة إىل "مثال

                                                            
1)- Bureau du Séquestre et de la Propriété indigène, Note : noms patronymiques (loi du 26 juillet 

1873) 3e paragraphe, article 17. FR ANOM, 12H53. 
2)- William Mac Guckin de Slane et Charles Gabeau, Dictionnaire destiné à fixer la transcription 

en français des mots géographiques de l’Algérie, fait au ministère de la Guerre, d’après les 
documents fournis par le gouverneur général de l’Algérie. FR ANOM, 12H53. 
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كايف, /عبي, الكافش/الشعبة(التضاريس التي متيز القطعة األرضية اململوكة 
وأخريا النسبة لبلدة تقرب منه, وهو ما نستشفه يف األلقاب  ,...)جبيل/اجلبل

 .املنسوبة لبعض املدن واملناطق
وعن طريقة كتابة أسامء األعالم واألسامء اجلغرافية, اعتمد املفتشون العقاريون 

إلثنوغرافية املعجم اخلاص بتثبيت الكتابة بالفرنسية للكلامت اجلغرافية وا"عىل 
 William Mac Guckin)يكاندوسالن ڤللمرتمجني العسكريني ويليام ماك  "للجزائر

de Slane)  ابوڤوشارل (Charles Gabeau)منه الذي حيمل  القسم األول , خصوصا
معجم موجه لتثبيت الكتابة الفرنسية ألسامء األشخاص واألماكن ": عنوان

هو املعجم الذي أنجز بإرشاف وزارة احلربية , و)1("املستعملني عند أهايل اجلزائر
 .النصوص والوثائق التي قدمت هلامالفرنسية وفق 

ورغم النقائص واالنتقادات التي وجهت هلذا املعجم نتيجة لقلة األلقاب 
 وطريقة رسم احلروف العربية باللغة الفرنسية, فإن ,3500الواردة فيه وعددها 

بشكل واضح رغم اقرتاح املديرية العامة السلطات االستعامرية اعتمدت عليه 
للشؤون املدنية واملالية تكملته من خالل تكليف مستعربني هم شارل فريو 

(Charles Féraud)مرتجم رئييس للجيش, وفينيار (Vignard) كميسار باحلكومة ُ
وما يمكن . )2( أستاذ اللغة العربية بمدينة اجلزائر(Richebé) العامة وريشويب

ىل هذا املعجم أنه مل يكن موجها يف البداية لوضع أسس املنظومة مالحظته ع
التلقيبية, وإنام لضبط رسم األسامء العربية باحلرف الالتيني, وهلذا فإن 
األلقاب واألسامء التي مجعها هي التي كانت منترشة يف املجتمع اجلزائري وأيضا 

الحظات حول هذه وهذه مجلة من امل. تلك التي استخرجت من النصوص الرتاثية
 :األلقاب التي تركت بصامهتا يف املنظومة التلقيبية بشكل واضح

قسنطيني, مستغانمي, ( ألقاب مستخرجة من النسب اجلغرافية −
 ...) ي, ساحيل, صحراويڤتلمساين, غريب, رش

                                                            
1)- William Mac Guckin de Slane, Vocabulaire destiné àfixer la transcription en français des 

noms de personnes et delieux usités chez les indigènes de l'Algérie, première partie, noms de 
personnes, Paris, Imprimerie impériale, 1868. 

2)- Direction générale des affaires civiles et financières, Note pour le général chef d’état-major général au 
sujet de l’orthographe des noms propres arabes, septembre 1875. FR ANOM, 12H53. 
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اين, عيدوين, ناييل, علمي, ڤفر( ألقاب مستخرجة من النسب القبلية −
 ....)عطوي

قهواجي, بسطانجي, بشتارزي, خوجة, طالب, نجار, ( ألقاب مهنية −
 .)1(...)عطار

لبيض, حلمر, ( ألقاب مستخرجة من الصفات اجلسدية واأللوان −
اغ, دحدوح, كحلوش, أبركان, قارة, لكحل, بوناب, بوركايب, ڤزو

 .)2(..., بوراسڤرقيق, بوشالغم, كفيف, حلول, لزر
ندورة, بوشيشة, ڤية, بوطاڤبوخلخال, بو( ألقاب جتسد صفات معينة −

بوحلفاية, بوعباية, بوكوشة, بومنجل, بو منديل, بوغرس, بوروينة, 
 .)بوغرارة, بوطيط, بوتشيش, بوخاتم

زيتوين, عشوبة, ( ألقاب مستخرجة من أسامء النباتات واألشجار −
 ....)قصيبة, خرضة, خوخة, خروبة, خرويب, مشامش, نعنع, زنجبيل

خفاش, خروف, بومعزة, (ء احليوانات  ألقاب مستخرجة من أسام−
مهرة, مقنني, نعيجة, الوحش, وحيش, زاوش, وشن, غزالة, رمانة, 
غرنوط, رسدوك, طيور, زرافة, علوش, بغيلة, بقار, بعرية, بلحوت, 

رادة, محامة, حواتية, حلنش, ڤضبة, بوذيب, ذيب, جريو, بوفكرون, 
يق القانون لتشمل وقد توسعت القائمة عند تطب). بواحلوت, بن الكبش

 .)3(نفس احليوانات املستعملة يف األلقاب الفرنسية
                                                            

Charpentier, Forgeron, meunier, maréchal, boulangerא 1)-
، א א א א :א

Guillemette de Beauvillé, «Les noms de famille de France tirés des noms de métiers, de charge et 
de dignités », Revue internationale d’Onomastique, 5 année, n° 1 (1953), p. 45-59. 

 ,Roux, Brun, Borgne, Chauve, Grand, Petit, Calvet:א2)- 
Legros, Leblanc, Lenoir 

3)- Renard, Rossignol, Papillon, Leveau, Le bouc, Loiseau, Canard, Mouton, Merle, Guenon, 
Cerf, Poulet, Cochon, Mulet, Lion, Pigeon, Lechat, Vache, Bœuf/Lebœuf, Cheval, Moineau, 
Lachèvre,Mulot, Legoupil, Bouc, Rat/Lerat, Perruche, Tetard, Chameau, Le chien, = 
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أو   ال وجود لأللقاب املشينة األخرى التي طبقها املحافظون العقاريون−
 .التي جاءت كرتمجة لكلامت نابية باللغات األوروبية

حيمل تقرير أعده قطاع الشؤون األهلية هبيئة أركان اجليش الفرنيس باجلزائر 
معلومات يف غاية األمهية عن األلقاب  1875مارس  21 إىل احلاكم العام يف موجه

 17فبعد تذكريه بمحتوى الفقرة الثالثة من املادة . )1(العائلية واحلالة املدنية يف اجلزائر
 جاء بالصدفة يف قانون ملكية اإلجراء, حيث أكد بأن هذا 1873 جويلية 26من قانون 

أثارت هذه القضية مسألة إدارية هامة يف اجلزائر . دنيةال يمس عمليا باحلالة امل
تستدعي بحسب التقرير تدخال قانونيا يسمح بتنظيم العائلة وامللكية يف الوقت ذاته 

لكن هذا اهلدف مل يتحقق لعدة اعتبارات, ألنه مل . من خالل وضع ألقاب عائلية
, وبالتايل بقاء 1846 ليةجوي 21يمس املدن وضواحيها التي طبق فيها األمر املؤرخ يف 

والقضية الثانية . اجلزائريني املسلمني القاطنني يف هذه املناطق خارج العملية التلقيبية
التي أثارها التقرير هي أن عملية منح األلقاب العائلية جيب أن تكون قبل تشكيل 

يف حد وفيام خيص مسألة األلقاب . امللكية العقارية األهلية وأن تشمل كل اجلزائريني
ذاهتا, انتقد التقرير العملية مذكرا بأن العائالت الكربى اجلزائرية متتلك كلها ألقابا 

, احتفظت هبا بداعي إثبات أقدميتها ورشفها, معطيا (un nom patronymique)عائلية 
كام أن بعض العائالت املتوسطة أيضا كانت هلا ألقابا . انة واملقراينڤأمثلة بعائلتي بن 

ُ غرار بعض اجلامعات القروية الصغرية يف بالد القبائل التي تعرف بالنسبة أيضا عىل
وأخريا بعض اجلزائريني من املمكن أن يعرفهم اجلميع . "نايت فالن"جلدها األول 

 . دون معرفة اسمهم احلقيقي"بوشوشة" و"بومعزة"بكناهم; مثل; 
سيعقد الوضع ويرى التقرير بأن إجبار اجلزائريني عىل محل ألقاب عائلية 

أكثر, واقرتح تثبيت ما هو موجود بتعديل خفيف للقب دون اللجوء إىل 
إجراءات جذرية, ألن القليل منهم من يقبلون التخيل عن أسامئهم التقليدية 
                                                                                                                                                  

=Taureau, Lapin, Becasse, Chappon, Moule, Porc/Leporc, Lepigeon, Grenouille, Hareng, 
Chacal, Cheval, Chevalier. 

1)- Rapport adressé à monsieur le gouverneur général sur la question des noms patronymiques des 
indigènes, le 21 mars 1875. FR ANOM, 12H51. 
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لصالح ألقاب جديدة مستمدة من النباتات واحليوانات والصفات اجلسدية 
فعل هذا اجلزائري فكيف يمكن تصور ردة . الستعامهلا يف تسمية ملكيتهم

وصحابته عندما يمنح له لقب مستمد ) ملسو هيلع هللا ىلص(األهيل الذي حيمل اسم الرسول 
من قطعة أرضه املسامة شعبة الكلب أو طبة احللوف يتساءل التقرير? ويرى 
التقرير بأن اللجوء إىل هذا األسلوب سيثري غضب املتعصبني ضد السياسية 

. افها لشخصية املسلم ولدينهالفرنسية ويستعملوهنا ورقة ضدها بحجة استهد
 " أو− نايت − ولد −بن "واقرتح بدل ذلك احلفاظ عىل األسامء مقابل إضافة 

وأخريا اقرتح التقرير تكليف املصالح . قبل اسم اجلد الذي تشتهر به األرسة
البلدية للقيام بالعملية بدل املصالح املالية عىل مستوى كل الرتاب اجلزائري يف 

 . العملية التي ال تستغرق إال بعض األشهرنفس الوقت, وهي

א261873:א א א
א א א א
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¬óèfÓ23‰f´1882úòè§)e úÚf®e çfÑéÚ ¢ñï ñïeï§Úe ¬f≥ pfÔÚg ã9 ñ
fìò}eóÆï ¬§)e ƒ^ 

 النهائي لقانون اإلقرارأنجزت السلطات الفرنسية عدة مشاريع قوانني قبل 
الة املدنية للجزائريني املسلمني, حيث القايض بإنشاء نظام احل 1882مارس  23

اعتربهتا اللجنة اخلاصة للحالة املدنية عىل مستوى احلكومة العامة بمثابة 
, بل إن العرض الذي قدمه املدير العام )1(1873 جويلية 26تكملة لقانون 

 1876 أفريل 27للشؤون املدنية واملالية يف اجتامع جملس احلكومة املنعقد يف 
ذا القانون األخري بمثابة احلجر األساس لنظام احلالة املدنية باجلزائر اعترب أن ه

بوضعه للمنظومة التلقيبية, غري أنه مل يشمل املجاالت التي مسها قانون 
 .)2(1846جويلية 21تشكيل امللكية يف املدن وضواحيها املؤرخ يف 

حتها ويف هذا الصدد نوقشت عدة مشاريع, فتبعا للمشاكل العملية التي طر
فقد رأى املرشوع األول الذي جرى  1873 جويلية 26من قانون  17املادة 

عىل منح لقب عائيل ملالكي األرايض ممن شملهم  1876 و1875تداوله يف سنتي 
هذا القانون دون غريهم عملية خطرية تؤدي إىل تفكيك العائلة الواحدة ممن 

. )3( الكربى وضواحيهايقطن أعضائها بني جماالت تطبيق هذا القانون واملدن
ليشمل كل األهايل املسلمني يف  17وهلذا طالبوا بتوسيع تطبيق نص املادة 

 احلالة املدنية ووضع املنظومة التلقيبية قبل إنشاءاجلزائر, بل هناك من اقرتح 
بل وجرى حتضري مرشوع قرار حيمل لوائح .  امللكية األهلية الفرديةإنشاء

ت التي تدون بخصوص هوية األشخاص وتنظيم تطبيقية فيام خيص املعلوما
                                                            

1)- Conseil supérieur de Gouvernement, Commission spéciale, Rapport sur le projet de loi sur 
l’état-civil des indigènes; Conseil de Gouvernement, Extrait des procès-verbaux, séance du 
10 mars 1876. FR ANOM, 12H51. 

2)- GGA, Exposé des motifs du contre-projet de loi sur les noms patronymiques présenté 
par le directeur général des affaires civiles et financières dans la séance du conseil 
de gouvernement du 27 avril 1876. FR ANOM, 12H51. 

א-3) א א 1876א
א א א א א  .א

Projet de décret sur l’état-civil des musulmans. FR ANOM, 12H51.  
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تشكلت اللجنة اخلاصة بتحضري مرشوع قانون احلالة . )1(سجالت احلالة املدنية
 مستشار احلكومة العامة باجلزائر رئيسا وعضوية كل  (Bellemare)املدنية من بلامر

وروين  (Commandant Dublin) والكمندا نديبالن (Piette)من املحامي بيات 
(Ronné) مسؤول مكتب املديرية العامة للشؤون املدنية واملالية والنائبني 

 رئيس مكتب (Cambon) اجلهويني عيل الرشيف وبن برهيامت, وكامبون
نص املرشوع املقرتح عىل االحتفاظ باأللقاب التي منحت يف إطار . )2(مساعد

اد العائلة, ملالكي األرايض وتعميمها عىل كل أفر 1873 جويلية 26تطبيق قانون 
وتوسيعها لتشمل بقية أفراد العائلة ممن مل يشملهم تطبيق القانون بعد 

عن هذا التوجه يف هذه الفرتة  ورغم ختيل جملس احلكومة. )3(مغادرهتم للدوار
ال يمكن تطبيقه يف املدن ويف املجاالت التي  1873 جويلية 26بام أن قانون 

أشار إىل ذلك املدير العام للشؤون كام  1846 جويلية 21خضعت لتطبيق قانون 
; فإن جلنة غرفة النواب املكلفة )4(املدنية واملالية خالل دراسته ملرشوع القانون

بدراسة املرشوع قد أعادت هذا البند الحقا يف إطار مرشوع خاص باحلالة 
, ليقدم وزير العدل مرشوع قانون احلالة املدنية )5(املدنية دون ربطها بامللكية

ضبط النظام يف العائلة العربية بإنشاء "هبدف  1882مارس  18غرفة النواب يف أمام 
من  17, بعد الفوىض الذي أحدثها تطبيق املادة "حالتها املدنية وربطها بلقب عائيل

مارس من  23, حيث متت املصادقة عليه بصفة رسمية يف 1873 جويلية 26قانون 
 .)6(" احلالة املدنية ملسلمي اجلزائرُالقانون الذي ينشأ": نفس السنة حتت مسمى

نص هذا القانون عىل تطبيق احلالة املدنية انطالقا من الدوار كام كان عليه 
كام نص أيضا عىل تطبيقها عىل  ,1873 جويلية 26األمر خالل تطبيق قانون 

                                                            
1)- Projet d’arrêté sur l’état-civil des musulmans.FR ANOM, 12H51. 
2)- Arrêté du gouverneur général de mars 1875 désignant les membres de la conférence à Alger. 

FR ANOM, 12H51. 
3)- Conseil de Gouvernement, Extrait des procès-verbaux, séance du 6 avril 1876. FR ANOM, 

12H51 ; Henri Bénet, op. cit., p. 83-84. 
4)- Conseil de Gouvernement, Extrait des procès-verbaux, séance du 26 avril 1876. FR ANOM, 12H51. 
5)- Chambre des députés, session de 1880. Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 

1880 : exposé des motifs de la constitution de l’état-civil. FR ANOM, 12H51. 
א-6) ، א א א   ..Henri Bénet, op. cit., p. 85-92, 371-373:א
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مستوى البلديات التي مل تكن هلا دواوير, بمعنى أن املناطق املستهدفة بصفة 
 املدن الكربى وجماالت املستوطنني األوروبيني حيث مل تكن أساسية كانت

معنية بقانون تشكيل امللكية األهلية, لكن يف الدواوير التي جرى هبا تطبيق 
قانون احلالة املدنية فاألمركان خمتلفا; ألنه سيؤدي إىل تثبيت األلقاب السابقة 

 حالة تغيري لثالث عوامل أساسية مرتبطة باخلوف من ضياع ملكية األرض يف
اللقب, وعدم دراية الغالبية املطلقة من السكان بمدلوالت األلقاب واستمرار 
رسيان املنظومة التسموية السابقة لدى غالبية السكان كام تدل عىل ذلك عقود كراء 
األرايض املربمة يف هذه الفرتة, والعامل الثالث مرتبط بضباط احلالة املدنية يف حد 

 شكليا لتمرير ملف  (mise en demeure)أعذاراا يف معظمهم ذاهتم الذين أرسلو
 .القيام باملهمة ال غري, وعدم انتظار جواب تأكيد أو تغيري اللقب

 :نصت املادة الثالثة من قانون احلالة املدنية عىل حرية اختيار اللقب
«Chaque indigène n’ayant pas ni ascendant mâle dans la ligne paternelle, ni oncle 

paternel, ni frère aîné, sera tenir de choisir un nom patronymique, lors de 
l’établissement du registre-matrice. Si l’indigène a un ascendant mâle dans la ligne 
paternelle, ou un oncle paternel ou un frère aîné, le choix du nom patronymique 
appartient successivement au premier, au deuxième, ai troisième»(1). 

 منها إال القلة من الذين مل يطبق عليهم قانون امللكية دلكن عمليا مل يستف
العقارية األهلية; واملقصود هنا سكان املدن الكربى املعروفون بالبلدية بصفة 
عامة, أو سكان أحواز املدن الكربى وجماالت املستوطنني واملجاالت 

من  22دة عىل املادة صدرت الئحة تطبيقية إدارية مستن. العسكرية يف اجلنوب
ّالذي خول نظريا كبري األرسة أو االبن األكرب أو العم و ,)2(القانون املذكور

األكرب عملية اختيار اللقب, مع تأكيد رضورة اختيارها من املوروث املحيل 
 .)3( أو الدواروعدم تكرار اللقب يف نفس املنطقة

                                                            
1)- Article 3 de la loi du 23 mars 1882 sur l’état-civil des indigènes musulmans de l’Algérie. FR 

ANOM, 12H51. éd. Henri Bénet, op. cit., annexe I, p. 371. 
2)- Projet de règlement d’administration pour l’application de la loi du 23 mars 1882 sur l’état-

civil des indigènes musulmans en Algérie. FR ANOM, 12H51. 
א"،3)-  א א231882א  .74-75،"א
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ة يطرح جمموعة من  االجتامعي ألقاب عائلية منافية للقيم"اختيار"ّإن 
 منحت حرية ذكر من القانون سابق ال5التساؤالت خصوصا وأن املادة 

الترصف لعون احلالة املدنية يف حالة غياب أو عدم استجابة املعني لطلب 
ّإن إقدام السلطة الفرنسية عىل هذه العملية قد. اختيار أو تثبيت اللقب م ّ

 يف حقيقة −, ولكنه)1(ليوميةباعتباره هيدف أساسا إىل تسهيل املعامالت ا
 كان مرشوعا استعامريا بامتياز; هدف إىل تفكيك البنية األرسية −األمر

بمنح بعضهم ألقابا جترحيية, أكملتها عملية التقليدية, وحتقري اجلزائريني أحيانا 
كتابة األلقاب واألسامء بحذف أو بتعويض بعض األحرف العربية عىل غرار 

قواعد التي وضعها جملس احلكومة الفرنسية باجلزائر يف القاف والعني وفقا لل
 .)2(1884 جانفي 25جلسته املنعقدة يف 

أهم عقبة أمام العملية من الناحية التقنية هي إنشاء معجم لأللقاب كانت 
من املرسوم املؤرخ يف  20وضبط كتابة احلروف العربية بالفرنسية تنفيذا للامدة 

ارة تطبيق قانون احلالة املدنية, والتي تنص عىل اخلاص بنظام اد 1883مارس  13
كتابة أسامء األهايل باحلروف الفرنسية من خالل قاعدة حيددها قرار للحاكم 

فإذا كان خيار كتابة . العام باجلزائر, مع اإلشارة إىل األسامء بلغتها العربية
 كتاب ّاألعالم اجلغرافية قد تم تفضيل اختيار رسم أسامء األماكن الواردة يف

                                                            
א1)-  א א א א א א

א א א א :א
«Les Arabes ne sont pas assimilables, leur religion, leurs cultures, mœurs et le climat sont un 

obstacle insurmontable pour notre civilisation». Jules Quinemant, Du peuplement et de la 
vraie colonisation de l’Algérie, Constantine, L. Arnolet, 1871, p. 5. 

Ouerdia Yermeche, «L’état-civil algérien: genèse d’un  א א א
א ، א א א א א א א א

א.א א א −א
:  processus redénominatif», Des noms et des noms, état-civil et anthroponymie en 
Algérie, Oran, Crasc, 2005, p. 19 ; id., «Genèse de l’état-civil algérien», Anthroponymie et 
état-civil : nomination et écriture (s) des patronymes en Algérie, Oran, CRASC, 2014, p. 17-24. 

(Jules Ferry)א א א א
א א א א א ، א א אא א

א : (Augustin Bernard)ڤאא
L’organisation communale des indigènes de l’Algérie, Paris, Émile Larose librairie, 1918, p. 5-7. 
2)- GGA, procès-verbal de la réunion du conseil de gouvernement, séance du 25 janvier 1884 : 

état-civil des indigènes, règles de transcription. FR ANOM, 12H/53. 
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من وجهة النظر  الكتابة العملية لألسامء العربية باألحرف الالتينية"
 (Auguste Cherbonneau) ست شاربونوڤ عىل حساب كتاب أو)1("الفرنسية
, )2("مفتاح اخلريطة املجالية للجزائر بالعربية والرببرية والفرنسية"املوسوم بـ

وف باللغة الفرنسية قد فإن قضية معجم األلقاب العربية وطريقة رسم احلر
 وحلل هذه . بني خمتلف املستعربني وكانت حمل نقاشت وقتا طويالذأخ

 1883ديسمرب  17يف  (Arnandeau) اإلشكالية فقد شكل احلاكم العام أرنوندو
وبعضوية كل من لوي رين  (Müller)برئاسة مستشاره مولر جلنة خمتصة 

(Louis Rinn) زية للشؤون األهلية, وهودا قائد فيلق ورئيس اللجنة املرك
(Houdas)أستاذ اللغة العربية بمدرسة اآلداب, ومونيي  (Monnier) رئيس 

  رئيس مكتب مساعد باحلكومة العامة, وكالر(Barbrer)مكتب احلاكم العام وباربر 
(Clerc)بتاريخ وقد اقرتحت هذه اللجنة يف اجتامعها .  مرتجم رئييس باحلكومة العامة

 نفس السنة إنشاء معجم تسموي يكمل نظريه الذي قام به كل من ديسمرب من 27
  مسري بلدية األربعاء ناث ايراثن(Sabatier)ابو مع استبعاد مقرتح سباتيي ڤدوسالنو

(Fort-National)وتوقعت اللجنة مضاعفة األسامء .  القايض بفرنسة األلقاب العربية
القوائم التي أنجزها املفتشون ابو وذلك باللجوء إىل ڤالواردة يف معجم دوسالنو

, وأيضا األسامء الواردة 1873 جويلية 26من قانون  17العقاريون خالل تطبيقهم للامدة 
 "بن"يف كتب التواريخ العربية اإلسالمية, وبإضافة كلامت تسبق األسامء عىل غرار 

 عىل , عىل أن يتم نرش قوائم مكملة ترسلها جلان احلالة املدنية"أو" "آيت" "ولد"
وقد تكفل كل من لوي رين . مستوى البلديات تكون بمثابة مالحق للمعجم اجلديد

(Louis Rinn)  وهودا(Houdas) 3( املعجم التسموي اجلديدإعدادالقيام بعملية ب(. 
                                                            

1)- Le général Parmentier, De la transcription pratique du point de vue français des noms arabes 
en caractères latins, Paris, Association française pour l'avancement des sciences ,1880. 
א א א א א א א

א ، :א
Ouardia Yermèche, «Les toponymes algériens durant la colonisation », in Jonas Schnabel-Le 

Corre, Betina Löfström (éd.), Challenges in SynchronicToponymy - Défis de la toponymie 
synchronique, NarrFrancke AttemptoVerlag, 2015, p. 359-368. 

2)- Auguste Cherbonneau, Légende territoriale de l’Algérie, en arabe, en berbère et en français, 
Paris, Delagrave, 1884. 

א-)3 א א א אא א
1885.=
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             صادق جملس احلكومة عىل مقرتحات هذه اللجنة يف اجتامعه بتاريخ
. )1(ذكورين بإعداد هذا املعجم اجلديدوكلفت املستعربني امل 1884 جانفي 25

من نفس السنة عرض مولر رئيس اللجنة املختصة املعجم  1885مارس  20ويف 
اجلديد أمام جملس احلكومة, حيث كانت نواته األساسية هو سابقه 

 لقب 12000ابو ليضاعفوه أربع مرات, حيث وصل العدد إىل ڤلدوسالنو
وبعد مصادقة جملس احلكومة عىل . بيةعائيل واسم باللغتني الفرنسية والعر

يعتمد فيه هذا املعجم  1885 مارس 27, أصدر احلاكم العام قرارا يف )2(العمل
لكن بعد . )3(التسموي اجلديد كمرجعية إلنشاء املنظومة التلقيبية يف اجلزائر

هذا التاريخ وصلت اللجنة املختصة تباعا قوائم لأللقاب غري الواردة يف هذا 
 1873 جويلية 26حيث نالحظ أن معظمها أتى من قوائم ألقاب قانون املعجم, 

واملدن الكربى, بل األكثر من ذلك أنفيها ألقابا تركية, والسبب هو أن العملية 
التلقيبية السابقة مل متس املدن وضواحيها املدنية أين كانت تتواجد فئة الكراغلة 

فعىل سبيل املثال أضاف دوار .)4(1873 جويلية 26كام ذكرنا خالل تطبيق قانون 
                                                                                                                                                  
=Service central des affaires indigènes, Note de monsieur le secrétaire général du gouvernement 

général de l’Algérie, le 19 juillet 1884. FR ANOM, 12H53. 
1)- Gouvernement général de l’Algérie, Extrait des procès-verbaux du Conseil de gouvernement, 

séance du 25 janvier 1884 : état-civil des indigènes musulmans, règle de transcription des 
noms. FR ANOM, 12H53 ; Gouvernement général de l’Algérie, 4° Bureau, procès-verbal de 
la réunion de la commission de l’état-civil chargée de déterminer la règle de transcription des 
noms. FR ANOM, 12H53. 

2)- Gouvernement général de l’Algérie, Extrait des procès-verbaux du Conseil de gouvernement, 
séance du 20 mars 1885 : état-civil des indigènes musulmans, règle de transcription des 
noms. FR ANOM, 12H53. 

3)- Arrêté du gouverneur général de l’Algérie en date du 27 mars 1885 désignant un vocabulaire 
de transcription en français des noms actuels des indigènes. FR ANOM, 12H53. 

א4)-  א א א א א א א א
א אא א א

ڤא
...

Douar Heumis, Commune mixte de Ténès, Noms dans ce douar qui n’existent pas dans le 
vocabulaire du gouvernement général ; Commission d’enquête des Ouled Brahim, septembre 
1855. FR ANOM, 12H53. 
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لقبا جديدا هلذا املعجم بعد  80املجابرية يف بلدية كندي السمندو لوحده 
واملالحظ  )1((Maurice Boët) التحري الذي قام به املحافظ موريس بواث

هو انتشار األلقاب املستوحاة من النسبة إىل اسم القبيلة أو إىل اجلد أيضا 
ألنثوية, خصوصا يف املجاالت اللسانية املرتبطة املعروف للعائلة بالصيغة ا

بجامعات احلنانشة عىل غرار ناحية سواق اهراس, ومن أمثلة هذه النسب نجد 
 .واسمية ومحايدية ومساعدية وخمالفة وغريهاڤعىل سبيل املثال 

وجاءت تعليمة أخرى لتفصل يف بعض املسائل; منها رفع عدد ألقاب 
د إضافة قوائم أخرى, وهو بذلك يضفي الرشعية  بع13500املعجم اجلديد إىل 

عىل األلقاب املشينة واأللقاب املستخرجة من أسامء احليوانات والنباتات 
, مما ...)صال, بيطصة, برودوي(والكلامت األوروبية التي استعملت كألقاب 

جعل قانون احلالة املدنية من الناحية التلقيبية نسخة ثانية من قانون امللكية 
وقد تم يف هذا املعجم حذف ألف التعريف; مثل األبيض الذي . اريةالعق

غرارة −ّيصبح لبيض وهكذا, كام حذفت املطة الواقعة بعد الكنية مثل بو
ت, (يصبح بوغرارة, ويف عملية رسم احلروف; مجعت ثالثة حروف عربية 

د, (, وأيضا مجعت احلروف العربية األربعة (t)يف حرف التيني واحد ) ث, ط
 (k), وقلب حرف القاف إىل كاف (d)يف حرف التيني واحد ) , ض, ظذ

 .2)(r)( بدال من(gh) ـوكتابة الغني ب
األكرب يف العملية هو إبقاء كتابة األلقاب التي منحت بمقتىض والكارثة 

فعىل .  بالنمط السابق للذي استخدم يف احلالة املدنية1873 جويلية 26قانون 
  غني العربية يف النمط السابق هو سبيل املثال كان رسم حرف (r) ولكن يف

, واملشكل األسايس هنا (gh) أصبح 1882 مارس 23النمط املستخدم يف قانون 
ّاأللقاب التي كتبت بالنمط األول حتول غينها إىل راء? مثل بغيل حرف إىل بريل أن  ُ

                                                            
1)- Rapport adressé par le commissaire-enquêteur Maurice Boët au préfet du département de 

Constantine, le 5 juin 1887. FR ANOM, 12H78. 
2)- Instruction sur l’établissement et l’usage du vocabulaire. FR ANOM, 12H53. 
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 إىل (Ben Rachi)وبن غايش   إىل رريب,(Rarbi)وبوغرارة إىل بوكرارة, وغريب  مثال,
 (kr)أيضا حرف اخلاء كان يكتب يف النظام الكتايب األول . بن رايش وهكذا

, وعليه (kh) أصبح 1882 مارس 23لكن يف النظام الذي استعمل يف قانون 
 التي هي يف (Belmokre)أصبح نطق األلقاب التي كتبت باألول حمرفا مثل 
أما عن قاف العربية, . يناألصل بلمخ وليس بلموكر وفق القراءة بالنمط الثا

 مما حرف عددا كبريا جدا من (k)فاستمرت مشكلة كتابتها يف النظامني بحرف 
, أو نجدها (a)أيضا العني نجدها إما صامتة وحتولت تلقائيا إىل . األلقاب

  الشهري منهم موريس بواث−تتحول لدى بعض حمافظي احلالة املدنية 
(Maurice Boët)− إىل (ha)حتول لقب عامر إىل محار, ومن هنا ّ وأصبح لقب .ّ
 أصبح ينطق (Chachoua)ُويقرأ تساديت, وشعشوع  (Tassadit)تسعديت يرسم 

وأخريا ..نون,وبوعباية أصبح يكتب بوبايةڤ أصبح (Guenoun)عنونڤو شاشوة,
, لكن يف النظام الكتايب املعمول به يف قانون (ts)حرف الثاء رسمه النظام السابق 

 .ُ يقرأ تسابت(Tsabet), وعليه أصبح مثال لقب ثابت (t)دنية أصبح احلالة امل
التي أمضاها احلاكم العام يف الفرتة التي يشري العدد الكبري من القرارات 

أي −واكبت إهناء اجلزء األكرب من املجاالت التي طبق هبا قانون احلالة املدنية 
غيري األلقاب أو تصحيحها  سواء املتعلقة بت−1892إىل  1886الفرتة املمتدة من 

إىل مشاكل عويصة كرست بشكل واضح تفكيك عدد كبري من األرس 
اجلزائرية, وهذه عينة فقط من التي طالبت بتغيري لقبها حتى ال يسقط حقها يف 
ملكية األرض بعدما غادرت دواويرها األصلية أين حتصلت يف السابق عىل 

ُفعىل سبيل املثال منح لنفس . 1873 جويلية 26لقب يف إطار تطبيق قانون 
العائلة بميلة لقب صايفي ويف وادي العثامنية بوهامي, وهو اللقب الذي منح 
هلا يف إطار قانون امللكية, مما جعل الفرع اآلخر من العائلة يقدم شكوى 

أيضا عيل بن بوزيان . )1(بخصوص ذلك حيث استجابت السلطات لذلك
                                                            

1)- Préfecture de Constantine, état-civil des indigènes musulmans, changement de nom 
patronymique dans la commune de Mila, le 8 mai 1994. FR ANOM, 12H54. 
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ا منح له مفتش احلالة املدنية لقب بأوالد ذباب اضطر لتقديم شكوى بعدم
ومن ذلك . بوحلوت يف حني أن عائلته حتصلت يف السابق عىل لقب بولطيف

أيضا منح فرع من عائلة طاوطاو التي حتصلت عىل لقبها العائيل من خالل 
لقب ) بلدية عطية املختلطة( بني توفوت –ارڤبدوار ز 1873 جويلية 26قانون 

وهو بوعصيدة, فكانت الشكوى ملسري البلدية جديد يف دوار بني والبان 
وأيضا عائلة حممد بن عامر . )1(األصل الذي راسل الربيفي بخصوص ذلك

بيبش يف دوار : التي حتصل فرعيها يف ذات الوقت عىل لقبني يف دوارين خمتلفني
بلدية (وبوناب يف دوار بني والبان ) بلدية كندي السمندو(وادي السبيخة 
, فكان الرتجيح للقب األول بحكم أن صاحبه هو األكرب يف )القل املختلطة

دواري كثرية هي الشكاوى من هذا النوع, لكن املؤكد كام سنرى مع . )2(العائلة
 1882 مارس 23بني محيدان وأوالد براهم يف بلدية بيزو, هو تكريس قانون 

مومة للتفكيك األرسي من خالل منح نفس العائلة, اإلخوة وأحيانا أوالد الع
 .اجلها متاما هذا القانون األخريألقابا خمتلفة داخل نفس الدوار, حيث مل يع

فرض ألقاب عىل عائالت حرضية بمقتىض قانون حاالت أخرى تعكس 
 وهو ما نلمسه بشكل واضح يف شكوى مصطفى بن حممد 1882مارس  23

ا ّكحول بن عمر, حيث بني يف رسالته أن عائلته عريقة بمدينة قسنطينة وهل
عمر −لقب معروفة به وهو باحلاج كحول, لكنه تفاجئ بمنحه لقب بن دايل

  .)3(1891خالل العملية التي أرشف عليها املحافظ موريس بواث يف 

                                                            
1)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet de 

l’état-civil dans le douar Beni Ouelbane, le 8 juin 1895. FR ANOM, 12H62. 
2)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet de 

l’état-civil dans le douar Beni Ouelbane, le 9 mai 1894. FR ANOM, 12H62. 
3)- Préfecture de Constantine, état-civil, Pétition de la famille Belhadj Kahoul, le 9 juillet 1894. 

FR ANOM, 12H65. 
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úòè§)e úÚf®e ¬óèfÓ œònArÚ |‡óåé, ú´frÚe tfò}1“Úe te‡ ï–òm úñ§äm^
ىل عملت السلطة االستعامرية عىل توسيع دائرة االستيطان األورويب ع

الطريق الرابط بني قسنطينة وسكيكدة يف القسم الواقع بني معسكر السمندو 
 ّووادي احلجر, حيث تم وضع مرشوع بناء قرية استيطانية أوروبية باملنطقة يف

 ,1856 جانفي 15 مؤرخ يف إمرباطوري, قبل أن يتكرس بمقتىض مرسوم )1(1844
 , وأطلق عليها اسم بيزو)2(منزل للمعمرين األوروبيني 20وذلك بتشييد بلدة من 

)(Bizot)3( وبرفع بلدة كندي السمندو . بدال من وادي احلجر(Condé-Smendou) 
املجاورة إىل مصاف بلدية ذات صالحيات تامة بمقتىض املرسوم 

, أصبحت بلدة بيزو تابعة هلا إىل غاية )4(1861 أوت 22اإلمرباطوري املؤرخ يف 
األخرية إىل مصاف بلدية ذات صالحيات , حيث رفعت هذه 1868سبتمرب  10
تشكل املجال اإلداري هلا تدرجييا بضم امللكيات التابعة للعائالت . تامة

اد وعتابة وبني مستينة وحفصة وعني خليوطي, ثم ڤالقسنطينية يف ذراع بني و
عزالت حوض السمند والسبع التابعة للمجال العسكري كام حددها املرسوم 

خيرج قطاع بيزو من بلدية كندي ليشكل بلدية ": 1868  سبتمرب10املؤرخ يف 
تشكل جمال بلدية بيزو من أرايض ملك عني اخليوطي وباش تارزي . "جديدة

                                                            
1)- Projets de colonisation pour les provinces d’Oran et de Constantine par MM. Les lieutenants 

généraux de La Moricière et Bedeau, Paris, Imprimerie royale, 1844, p. 212. 
2)- Ministère de la guerre, Rapport fait au Ministre le 15 janvier 1856 : projet de création sous le 

nom de Bizot d’un nouveau village sur la route de Constantine à Philippeville. FR ANOM, 
1L/159 ; Colonisation : centre de Bizot. FR ANOM, 7L/8 ; F80/1148. 

א-3) א א(Michel Bizot)א
(Sébastopol)א−א א 111855א

א א .א
Ibid., «Comme il existe déjà dans la province de Constantine un groupe d’habitations connu sous 

la désignation d’El-Hadjar, on a cru avoir proposé pour le village dont il s’agit, le nom de 
Bizot, ensouvenir du brave général qui, après avoir commandé en Algérie, a trouvé la mort 
glorieuse sous les murs de Sébastopol». 

4)- Décret impérial du 22 août 1861 qui créé la commune de Condé-Smendou avec Bizot pour 
section dans E. Sautaya, Législation de l’Algérie : lois, ordonnances, décrets et arrêtés, 
Paris, Maisonneuve, 1883, p. 128. 
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اد, باإلضافة إىل أرايض عزل مشتة بن ڤوبني مستينة وعتابة وذراع بني و
رشيف وكدية حنش وقسم من أرايض ملك وعزلة منطقة السمندو, لتكون 

وتوسعت بلدية بيزو بشكل الفت .)1( آر61هكتار و 13691ة مساحتها اإلمجالي
ّمن خالل دوارين تم  بعد ضمها ألرايض ملعظم أرايض حوض السمندو

 املؤرخ (Sénatus-Consulte) إنشائهام يف إطار تنفيذ قانون السيناتيس كونسيلت
 .)2(والقايض بتشكيل امللكية يف اجلزائر املحتلة 1863 أفريل 22يف 

ول هو دوار بني محيدان عىل الضفة اليرسى لوادي السمندو الدوار األ
 1869 سبتمرب 1املؤرخ يف  433ُالذي أنشأ بمقتىض املرسوم اإلمرباطوري رقم 

 هكتار, متثل عزلتي بني محيدان احلويمة وقسم 1025بمساحة إمجالية تقدر بـ 
 , مع تسجيل قرار) نسمة477( عائلة 67ّمن عزلة طكوك, حيث وطنت فيه 

 . عائلة التحقت مؤخرا بالدوار137طرد 
الدوار الثاين هو دوار أوالد ابراهم عىل الضفة اليمنى لوادي السمندو, 

 4460 بمساحة 1868فيفري  29ُأنشأ بمقتىض املرسوم اإلمرباطوري املؤرخ يف 

ُ وربط من الناحية اإلدارية بقيادة . نسمة2114بتعداد سكاين يقدر بـ هكتار و
سلة إىل غاية قرار إحلاقه ببلدية بيزو بمقتىض قرار احلاكم العام املع−العلمة

 .)3(بعد إهناء النظام العسكري باملنطقة 1874أكتوبر  14املؤرخ يف 
                                                            

1)- Décret du 10 décembre 1868 portant une nouvelle délimitation du département de 
Constantine, Bulletin officiel du Gouvernement général de l’Algérie, 1968, p. 13. « La 
commune de Bizot comprend la section de ce nom, distraite de la commune de Condé, la 
parcelle C, d’Aïn-Kerma, déjà en territoire civil, les groupes II, III et III bis jusqu’à l’Oued-
Smendou, provenant du territoire militaire, tels qu’ils sont délimités par un lisère rose au plan 
n° 20, annexé au décret ».  

א2)-  א :،א
Ministère de la Guerre, Tableau de la situation des établissements français dans l’Algérie 1864, 

Paris, imprimerie impériale, 1864, p. 18-20. 
3)- Décret impérial n° 347 en date du 29 février, Bulletin du gouvernement général de l’Algérie, 

293 (1868), p. 685-686. 
א ، א ،:א א א א א ،

א ،1962א א ، ،2015،1،249-405. 
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πï2e úä} )e^öÃfåäÚ fÔÏï êñ‰eï§Úe ƒ úònòÔärÚe ú´óÑé)e ò hq17¬óèfÓ ê´26úòäñóy1873^ 
سيلت املرحلة األوىل من إعادة بعد أن أفرز تطبيق قانون السيناتيس كون

 1873 جويلية 26تشكيل امللكية العقارية يف اجلزائر املستعمرة, جاء قانون 
, وهو برهان واضح عىل )1(ليكمل العملية من خالل تشكيل امللكية الفردية

عمل السلطة االستعامرية لالستحواذ عىل أرايض القبائل لفائدة أمالك الدولة 
فباإلضافة . )2( ختصيص مساحات واسعة مللكية الدولةاالستعامرية من خالل

إىل امللكية احلرضية التي أرشنا إليها سابقا, جرى تشكيل ملكية ريفية, زراعية 
فكان . باألساس, لنفس العائالت التي مجعت يف مشايت أقيمت يف أرايض العزلة

فق املعايري التي تطبيق القانون املشار إليه يف دوار بني محيدان ودوار أوالد براهم و
وهنا تفيدنا الوثائق األرشيفية املحفوظة . نصت عليها اللوائح التطبيقية لذات القانون

 .يف اجلزائر ويف فرنسا بمعلومات هامة وغزيرة, تسمح لنا بتتبع هذه العملية
 املحقق باليست−ّ, كلف املحافظ3فيام خيص دوار بني محيدان

(Commissaire-enquêteur Balliste) ان والعامل ڤـمالك أرايض بوادي س
بمكتبه بعني مليلة بتشكيل امللكية الفردية يف الدوار بمقتىض قرار للحاكم 

, حيث بارش عمله بتعليق لوحة إعالمية كبرية )4(1874 جانفي 10العام بتاريخ 
احلجم يف دوار بني محيدان وبلدة بيزو ونرش اخلرب يف جريدة املبرش, وأهنى 

, بعدما تأخر يف العملية ما )5(1877 ديسمرب 1 املحافظة بتاريخ عمله وأرسله إىل
                                                            

 -(1، א א א :א.אא
Mémoire sur la propriété indigène en Algérie, Alger, Imprimerie de Gojosso, 1878, p. 30-31. 
2)- Louis Abadie, La constitution de la propriété individuelle en Algérie, Constantine, L. Merle, 

1882, p. 10. 
3(-، א א ،2،318-325. 

א4)-  א א א א א א א ،א
א א א א 4500א

.261877אא
Arrêté du préfet de Constantine du 26 juillet 1877. SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 
5)- Correspondance du commissaire – enquêteur Balliste d’Oued Seguin au préfet de Constantine 

au sujet de l’envoi du dossier relatif au douar des Béni-Haméïdan, 1 décembre 1877. 
SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 
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 عىل مستوى املحافظة تراسله مرارا رفقة بقية "امللكية األهلية"جعل مصلحة 
اخلرباء لإلرساع يف تطبيق العملية, بل إن املحقق مل يلتزم بكل دفرت الرشوط كام 

قق بتحضري ملف كامل  قام اخلبري املح.)1(تبينه عدد من مراسالت املحافظة
خصوصا شجرة العائالت املستفيدة والسجل الكامل للمالكني مع حتديد 
املساحة واملكان باإلضافة إىل اإلشهار يف جريدة املبرش وكل حمارض العملية 
واإلعالنات اإلشهارية, ومتت أغلب هذه العملية باللغتني الفرنسية 

دة بن براهم بن قايد قصبة , ووضع سجل الشكاوى بني أيدي محو)2(والعربية
 .)3(عىل اعتباره ممثل الدوار يف املجلس البلدي وباقرتاح من رئيس بلدية بيزو

أرسلت حمافظة قسنطينة كل الوثائق املطلوبة إىل مديرية املالية باحلكومة 
, قبل أن يتحفظ عليها نتيجة عدم مطابقة )4(1877ديسمرب  10العامة للجزائر يف 

 عن الكامل بالتقرير بقسنطينة الوالئي األرشيف حيتفظ حيث ,بعض الوثائق
 وهذا الدراسة, جلنة مالحظات وفق امللف حتضري إعادة ويطلب التحفظ سبب
, قبل أن تتم 1878مارس  29 ثانية إىل احلكومة العامة بتاريخ امللف ليعاد ّتم ما

نفس ماي من  22مصادقة جملس احلكومة عليه وإرساهلا إىل قسنطينة بتاريخ 
, رغم حتفظ جملس احلكومة عن عدم ترمجة )5(السنة, أي يف يوم صدور القرار

الشكاوي الستة والعرشين إىل اللغة الفرنسية وكتابتها بنفس اخلط ونفس 
                                                            

1)- Correspondance de la Préfecture de Constantine, 3eme bureau à M. Balliste à Aïn M’lila. 
SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 

2)- Gouvernement général de l’Algérie, Direction des finances, Note de vérification du dossier concernant 
l’application de la Loi du 26 juillet 1873 au douar des Béni-Haméïdan (commune de Bizot, département 
de Constantine), 6 février 1878. SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 

3)- Correspondance du maire de Bizot au préfet de Constantine au sujet de la propriété indigène, 
douar Beni Hameïdan, 27 mai 1877. SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 8. 

4)- Préfecture de Constantine, Bordereau des pièces composantes le dossier d’enquêtes du douar 
Beni Hameïdan, 10 décembre 1877. SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 

5)- Correspondance de la Direction des finances, préfecture de Constantine au Gouverneur 
général en date du 29 mars 1878 ; Gouvernement général de l’Algérie, Direction des 
finances, Bordereau de pièces composant le dossier relatif à l’application de la loi du 26 
juillet 1873 sur la propriété indigène dans le douar des Béni-Haméïdan, 22 mai 1878. 
SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 
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وتبع العملية مصادقة احلاكم العام عليها بمقتىض قرار مؤرخ يف . )1(املحتوى
 .)3(1878 جويلية 6انجاز عقود امللكية بتاريخ ليتم  ,)2(1878ماي  22

 يرواڤ املحقق جيل −ّكلف املحافظ (Jules Guiroye)  بالعمل عىل تشكيل
 29, الذي انطلق يف عمله بصفة رسمية يف )4(امللكية الفردية بدوار أوالد براهم

, بإشهاره للعملية بواسطة الفتة ورقية كبرية ونرش إعالن يف 1876أكتوبر 
, حيث 1876سبتمرب  26عربية والفرنسية يف جريدة املبرش الناطقة باللغتني ال

 ثم )5(أكتوبر رفقة عدد من اخلرباء اهلندسيني 29كانت أول خرجة ميدانية يف 
 العملية, نرش إمتاموبعد . نوفمرب من نفس السنة 10كان أول لقاء بالسكان يف 

إعالن ثان بإهناء هذا اخلبري لعملية التحقيق وتسليم امللف إىل بلدية بيزو, 
ّث يمكن االطالع عليه وتسجيل شكاوى حمتملة يف سجل أعد هلذا حي

 −وأهنى اخلبري. 1878ماي  20الغرض, وهذا خالل مدة ثالثة أشهر بداية من 
 .)6(1879 جانفي 22املحقق املحرض العام للعملية وأرسله إىل حمافظة قسنطينة بتاريخ 

رة األوىل عندما عاينه ّوبعد دراسة املفتشني للملف, تم التحفظ عىل عمله يف امل
, وبعد التصويبات التي قدمها املعني, أرسل امللف (Legrand) رونڤاملفتش لو

 ,)7(1881كامال بمحارضه وخرائطه واجلداول إىل احلكومة العامة باجلزائر يف مارس 
لكن األمانة العامة للحكومة حتفظت عليه وطلبت تعديالت جوهرية يف 

ّلقد كلف هذا التحفظ وإرجاع . )8(1881مارس  19إعداد امللف وهذا بتاريخ 
                                                            

1)- Correspondance du conseiller d’Etat directeur général chargé de l’expédition des affaires 
civiles au préfet de Constantine au sujet du dossier d’enquête concernant l’application de la 
loi du 26 juillet 1873 au douar des Béni-Haméïdan, 22 mai 1878. SAWC, fonds propriété 
indigène, liasse n° 11. 

2)- Arrêté du gouverneur général en date du 22 mars 1878.SAWC, fonds propriété indigène, liasse n° 11. 
3)- Correspondance de la direction des domaines et du timbre de la province de Constantine au préfet de 

Constantine au sujet du territoire des Béni-Haméïdan, 14 octobre 1881. FR ANOM, 3M/16. 
4(-261873، א ، א א א א

، א  .2،326-363א
5)- Douar Ouled Braham, Exécution de la loi du 26 juillet 1873: procès-verbal d’ouverture 

d’opérations le 29 octobre 1876.SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 
6)- Correspondance du commissaire-enquêteur Jules Guiroye au préfet du département de 

Constantine en date du 22 janvier 1879. SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 
7)- Préfecture de Constantine, Bordereau des pièces composant le dossier d’enquête du douar 

OuledBraham, mars 1881. SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 
8)- Correspondance du secrétariat général du gouvernement général de l’Algérie au préfet du 

département de Constantine en date du 19 mars 1881. SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 
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املحقق تأخر يف تشكيل امللكية الفردية وإرسال إعذارات −امللف إىل اخلبري
 يف العملية, حيث بالتحقيق  (Demonrad)متتالية له, وتكليف املفتش دمونرا

حتقق من عدم استدراكه لألخطاء التي نبهها إليه املفتش األول, وكان هذا يف 
ومما جاء يف هذا التفتيش أن عمل اخلبري املذكور ما زال . 1884 ويليةج 27

حيتوي عىل نفس األخطاء السابقة; خصوصا فيا خيص األخطاء املتعددة يف 
التي  269نسبة األرايض إىل أصحاهبا; وأعطى أمثلة متعددة مثل القطعة رقم 

العديد من أعطاها للشانبيط سعود الذي ليس له عالقة بالدوار, ومن خالل 
, وهلذا طلبت حمافظة )1(املالحظات طالب بمراجعة ملف دوار أوالد براهم

حمقق آخر إلمتام −قسنطينة من احلكومة العامة باجلزائر اإلذن بتعيني خبري
بمقتىض  (Edouard Joffre)املحقق إدوارد جوفر −ّ, وهو ما تم بتعيني اخلبري)2(العملية

 بدال عن سابقه بعد )3( العمليةوإمتامبمراجعة  1887 جانفي 6قرار للحاكم بتاريخ 
فشله يف ذلك, حيث وافقت احلكومة العامة عىل نتائج عمله بمقتىض القرار املؤرخ 

 .يقرتن باحلالة املدنية كام سنرى, وهو ما جعل العمل )4(1889 أفريل 16يف 
 اخلاص بتشكيل امللكية الفردية األهلية 1873 جويلية 26كان تطبيق قانون 

م بمثابة املرحلة احلاسمة التي مهدت ييف دواري بني محيدان وأوالد ابراه
لقانون احلالة املدنية, بل يمكن القول أنه هو الذي أسس وأرسى لعملية 

 املحققني أللقاب –التلقيب يف املجالني, نظرا لتسجيل بل وملنح املحافظني 
 .)5(1882مارس  23تبناها قانون   (patronymes)عائلية
ّن املعاينة التي قمت هبا بينت بشكل الفت استمرارية هذه إ  التي "األلقاب"ّ

منحت قبيل قانون احلالة املدنية, وهنا ما يمكن مالحظته هو التدخل الواضح 
                                                            

1)- Département de Constantine, propriété indigène, Note de vérification, douar Ouled Braham, 
par l’inspecteur Demonrad, 27 juillet 1884.SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 

2)- Correspondance du gouvernement général de l’Algérie au préfet du département de 
Constantine au sujet de la révision du dossier d’enquête des Ouled Braham en date du 21 
avril 1884. SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 

3)- Arrêté du gouverneur général en date du 6 janvier 1887 relatif à la nomination du 
commissaire-enquêteur Joffre pour parachever l’enquête au douar des Ouled Braham. 
SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 

4)- Arrêté du gouverneur général en date du 16 avril 1889. SAWC, Fonds propriété indigène, Liasse 117. 
5)- Projet de décret relatif à l’état-civil des indigènes musulmans de l’Algérie, Alger, 8 juin 1875. 

FR ANOM, 12H/51. 
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للمفتش العقاري يف العملية التلقيبية من خالل اعتامده عىل املعايري املذكورة 
 من القبيلة أو "بة التلقيبيةالنس"سابقا يف صناعة اللقب من خالل استخراج 

ُالقطعة األرضية أو اجلد الذي تعرف به األرسة; عىل غرار خلفاوي للداللة 
, أو سعيدي للداللة عىل اسم "اخللفة"عىل اسم اجلد الذي تعرف به األرسة 

, أو موساوي "ساعد", أو سعدي للدلة عىل اسم "السعيد"األب األول 
, )بني حبيبي(بة القبلية عىل غرار حبيباتني بالنسبة ملوسى, أو استخراج النس

, أو من اسم قطعة األرض عىل غرار )انڤبني فر(نة ڤاين أو فراڤأو فر
 ."طبة اخلرشف"موخلرشف نسبة إىل 

ّإن تبني هذه النسب كان قاعدة عامة; لكن ما مل يكن يف احلسبان هو منحه 
 مجاعتهم املستقرة أللقاب تفرق نفس العائلة; عىل غرار احلياينة حيث حتصلت

 "خلفاوي" املحقق لقب –, يف حني منح املحافظ "حيون"باملارة عىل لقب 
. رسة املستقر بعني تالة يف تلك الفرتة وهذا نسبة للجد اخللفةللفرع الثاين لأل

ّوتنسحب نفس املالحظة عىل فرعي عائلة بن بالل عندما تلقى األول لقب 
كام أن .  نسبة إىل اجلد محزة"محزاوي" لقب , يف حني تلقى الفرع الثاين"ّبالل"

التفريق بني اإلخوة أو أبناء اإلخوة شمل العديد من العائالت خصوصا يف 
نجد منح ثالث ألقاب خمتلفة لثالثة إخوة : احلويمة وطكوك; فبالنسبة لألوىل

ينحدرون من عائلة قدمت من بني حبيبي وهي عائلة بن أمحد, حيث تلقى 
رجا من النسبة القبلية وهو حبيباتني, والثاين تلقى لقب األول لقبا مستخ

, )يف األصل عمور(دحدوح نظرا لبدانة جسمه, فيام حتصل الثالث عىل لقب محور 
احلويمة األخوان بلقاسم وعبد اهللا بن جامع عىل التوايل لقبي جامع  كام تلقى بمشتة

بومنجل : خمتلفةويف طكوك, تلقى أبناء أمحد بن خلرض ثالثة ألقاب . ومحامص
وماوي وخضارة, وبالتايل كان هذا املنح أو حتى االختيار أللقاب عائلية يف تطبيق 
قانون امللكية العقارية بداية تفكيك املنظومة األرسية الكبرية يف حد ذاهتا, نتيجة 

ويف عزلتي جنان أوالد الباز وعني تالة . اختيار ألقاب خمتلفة لنفس أعضاء األرسة
ّ أمحد بن الغري القادمني من بني توفوت عدة ألقاب خمتلفة عىل غرار تلقى أحفاد

ّغري وتوفويت وقوع وسعيدي ومخييس وبومخيس ّ. 
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وما يمكن مالحظته بالنسبة لأللقاب التي منحت لعائالت دوار بني محيدان, هو 
فعدد األلقاب املمنوحة يف دوار بني محيدان هو . ّخلوها نسبيا من النعوت بصفة عامة

أما فيام خيص دوار أوالد براهم, فعدد األلقاب التي منحت يف إطار تطبيق  )1(امنونث
لقبا جاء عدد منها جارحا; عىل غرار عنقي  134 قانون تشكيل امللكية الفردية وصل إىل

ّللداللة عىل حالة جسدية, أو قوع الذي هو الصوت الذي يطلق عىل البغل عند 
 .فيام بعد إىل كاوةاالنطالق, وهو اللقب الذي حتول 

úòèfvÚe úä} )e^¬óèfÓ23‰f´1882¬fAòr £e t£f≠ ƒ úònòÔärÚe ú´óÑé)e ¢ñ
úòéòAé ÔÚe t1ûfÈÚe Ò1´gï ômï‰ï2e^

, 1882مارس  23لدينا أنه تبعا لقانون احلالة املدنية املؤرخ يف  )2(ّتبني الوثائق املتاحة
املتعلق باللوائح التطبيقية هلذا  1883مارس  13وتبعا للمرسوم املؤرخ يف 

حيدد فيه افتتاح  1887 جانفي 15, صدر قرار للحاكم العام يف )3(القانون
 .1888 مارس 1عمليات إنشاء احلالة املدنية لألهايل بدوار أوالد براهم بداية من 

ّيعني بمقتضاه املحافظ جوفر  1887فيفري  17وتاله قرار آخر يف 
(Commissaire Joffre)  الدوار, مفتشا للحالة املدنية لإلرشاف عىل العملية هبذا

بذات  1873 جويلية 23ّحيث عمل هذا املحقق الذي كلف سابقا بإمتام تطبيق قانون 
الدوار بالتحقيق واإلرشاف عىل وضع السجالت األم وشجرة العائالت, حيث أهنى 

بخصوص وضع  1888فيفري  18عمله وتاله إصدار إعالن يف جريدة املبرش بتاريخ 
هذه السجالت وخمتلف الوثائق املتعلقة باحلالة املدنية لذات الدوار بدار البلدية, وهو ما 

 333أدى يف هناية األمر العتامد تشكيل نظام احلالة املدنية بمقتىض قرار احلاكم العام رقم 
                                                            

1)- Service de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Constantine, Propriété individuelle indigène : 
table alphabétique ; douar-commune des Beni Hameïdan, Direction des domaines de Constantine.  

א-)2 א א א א א
אא ،

א א א א א א א .א
SAWC, CPE Condé-Smendou, 195.  

א-3) א א ، א א א א .41888א
Gouvernement général de l’Algérie, Instruction faisant suite aux instructions générales du 17 août sur la 

constitution de l’état-civil des indigènes musulmans de l’Algérie, Alger, Imprimerie administrative, 1888. 
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يف النصف وتاله مبارشة بداية تسجيل املواليد والوفيات . )1(1888جوان  16املؤرخ يف 
احلمري  الثاين من نفس السنة, حيث كانت البداية بالطاهر العرفاوي بن عامر من مشتة

 31مولودا آخر إىل غاية  41, وتبعه بعد ذلك تسجيل 1888سبتمرب  12الذي ولد يف 
ديسمرب من نفس السنة, وينتمي كلهم إىل دوار أوالد براهم, نظرا لتأخر املصادقة عىل 

ّأما فيام خيص الوفيات, فقد تم تسجيل . دنية لدوار بني محيدانإنشاء احلالة امل
ويف غياب أرايض مل يطبق . )2(شخصا بداية بأربعة أفراد من عائلة لبيض 28

 كانت العملية عبارة عن مصادقة لنفس العمل الذي ,1873 جويلية 26عليها قانون 
دنية مل يأت باجلديد فيام خيص األلقاب قام به نفس اخلبري العقاري, وبالتايل فإن قانون احلالة امل

 .يف هذا الدوار, ومل يقم بمعاجلة قضية منح نفس العائلة أكثر من لقب كام رأينا سابقا

                                                            
1)- Arrêté du gouverneur général n° 333 en date du 16 juin 1888 relatif à l’homologation du 

travail de constitution de l’état-civil des indigènes musulmans effectué dans le douar des 
OuledBraham (département de Constantine). BGGA, 1121 (1888), p. 762-763. 

2)- Commune de Bizot, Actes de naissances et de décès, 1888. Service d’état-civil de la commune 
de Didouche Mourad. 

א א
א א א א א א א

א)1888( א (Cayenne)א
א
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بالنسبة لدوار بني محيدان وبقية جماالت بلدية بيزو; نفذت العملية يف إطار 
,والتي حدد )دون دوار أوالد براهم(تأسيس احلالة املدنية األهلية لبلدية بيزو 

مع  مشتة 28ليشمل  هلا ا واحدجماال 1888 جانفي 18قرار للحاكم العام بتاريخ 
 غربا إىل دوار بن زكري ڤبلدة بيزو, بمعنى املناطق املمتدة من واد وارز
للقيام بالعملية  (MauriceBoët) رشقا, وتىل ذلك تعيني املحقق موريس بواث

 مارس, 1ليرشع بعدها يف التنفيذ يف , 1888 جانفي 24بمقتىض قرار مؤرخ يف 
ّوينهي عمله يف جوان من نفس السنة, وهذا ما تم بعدما أنجز املعني 
السجالت األم وكل الوثائق واملحارض الالزمة, ووضعها عىل مستوى بلدية 

لقد قام . 1888 جويلية 28ّبيزو كام بينه اإلعالن املنشور يف جريدة املبرش بتاريخ 
نسمة بالنسبة  6393شجرة عائلية متثل  933 إنشاء دنية بواثبمفتش احلالة امل

لكامل بلدية بيزو منقوصة من دوار أوالد براهم, ليقوم بعدها بإيداع امللف 
 من اللجنة املركزية تهحيث متت دراس ;1888جويلية 18لدى املحافظة يف 

رة شج 1087للحالة املدنية وسجلت عليه بعض املالحظات مما رفع الرقم إىل 
ولتسهيل . عائلية, ويفتح ملف الشكاوى بدار بلدية بيزو ملدة شهر ونصف
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شكاوي اجلزائريني اقرتح املحقق إسناد سجالت الشكاوى ملقيمني يف بعض 
 .)1(وطكوك وكدية حنش ڤاملشايت تكون مراكز لقطاعات سكنية وهي أوالد وارز

والذي أعده يف  1888 أكتوبر 7 عن العملية املؤرخ يف )2(يف تقريره الشامل
ملف اعتامد العملية; أعطى موريس بواث معلومات مهمة عن طريقة عمله يف 

إنشاء احلالة املدنية يف بلدية ": جمال معقد, ألن العملية متت حتت مسمى
, ويف احلالتني هناك اضطراب, ألن "املجال االستيطاين ببيزو": , وأحيانا"بيزو

ُية سبق وأن أنشئ به نظام احلالة املدنية, دوار أوالد براهم التابع لنفس البلد
وبالنسبة للعملية الثانية التي أرشف عليها بواث مل تضم فقط املجال 
االستيطاين املمثل ببلدة بيزو وأرايض املستوطنني األوروبيني, بل مست بشكل 

اد وعتابة ڤأسايس دوار بني محيدان وجماالت املالك اجلزائريني يف ذراع بني و
كان باألحرى تفصيل املجاالت . ڤينة وعني كرمة وأوالد وارزوبني مست

الثالثة التي شملتها العملية التي قام هبا بواث بعدما حددها قرار احلاكم العام 
أعطى يف . (Commune de Bizot) باسم بلدية بيزو 1888 جانفي 24املؤرخ يف 

ة ومشايت بن زكري البداية قائمة التجمعات السكانية بداية ببلدة بيزو األوروبي
 واهلنشري ڤ وعني اليهودي وأوالد وارزاإلماموعني اخليوطي والرتبة ومول 

وعني حامة وعني احلمراء والسطارة والربباخية وأالد النية والغرابلية وطكوك 
اد وعتابة ڤواحلويمة وبني محيدان ومشتة بن رشيف وكدية حنش وذراع بني و

 كرمة وبني مستينة وحفصة وعيون ومشتة هنار وأم حديدان وبسام وعني
بعدإحصاء العائالت قام يف البداية . السعد والشلعلع محودة وكسار لقالل

 ال يقيمون 453 نسمة; منها 6763 ـشجرة عائلية بتعداد برشي قدر ب 933بإنشاء 
عائلة التي  67لكن املؤكد هنا أنه احتفظ بنفس ألقاب . بصفة دائمة بالبلدية

, ومن 16 إىل 1, حيث وزعها من الشجرة 1873 جويلية 26طبق عليها قانون 
                                                            

1)- Préfecture de Constantine, Rapport de M. le président de la commission centrale de l’état-civil 
des indigènes 1888. FR ANOM, 12H60. 

2)- État-civil des indigènes musulmans, Commune de Bizot, Rapport d’ensemble des opérations 
par M. Bouët, le 7 octobre 1888. FR ANOM, 12H60. 
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, 375, و359-358, و356, و159, و93, و64, و62, و60, و58, و48 و42 إىل 30
ويف هذا اإلطار وجه . , وهذا بالتسلسل األبجدي801, و800, و415, و412و

 للعائالت املالكة التي غادرت الدوار أو التي وفدت إليه بعدما أعذارا 94
 .4, حيث وضع هذه األخرية يف القائمة رقم 1873 جويلية 26فادت من قانون است

إعذار رجع إليه بمالحظة جمهول ومل يتم  12لكن املالحظ يف تقرير بواث, أن 
 مل تعدوم يظهر أي أعذارا 13معرفة أصحاهبا, وبالتايل تأكيد ألقاهبا تلقائيا, و
يه يطرح اإلشكال فيها خيص أثر ألصحاهبا, وتعامل معها بنفس الطريقة, وعل

احتفاظ أو تغيري هذه العائالت أللقاهبا وهي مدونة يف السجل األم دون أي 
وبتفحصنا لسجالت املواليد والوفيات ببلدية ديدوش مراد . أثر هلا واقعيا

تأكد لنا أن هذه العائالت مل تقم بأي ترصيح بالوالدات أو الوفيات باحلالة 
إذن بالنسبة لدوار بني محيدان . 1962 إىل 1888متدة من املدنية خالل الفرتة امل

 أكد وضعية سابقة بالنسبة للمنظومة التلقيبية وما 1882 مارس 23فإن قانون 
 .أتى به هو تعميم استخدام اللقب من الوثائق العقارية إىل احلالة املدنية فقط
ملية ويؤكد تقرير موريس بواث عىل قيامه باختيار األلقاب يف معظم الع

حيث عرضه يف هناية نفس الشهر عىل اللجنة  1888جوان  20التي أهناها يف 
املركزية للحالة املدنية بمحافظة قسنطينة التي قامت بدراسته وتسجيل رئيس 

أول يشء نالحظه هو استخدام رئيس اللجنة . )1(اللجنة لبعض املالحظات
 territoire de colonisation)املجال االستيطاين لبلدية بيزو"لتسمية حمددة وهي 

de la commune de Bizot)" وهي غري دقيقة; ألهنا جتاهلت دوار بني محيدان ,
ّبعدما ذكر بمراحل العملية . وملكية العائالت القسنطينية الشاسعة الواقعة به

من قرار احلاكم العام إىل انتهاء بواث منها, الحظ أن دفرت شجرة العائالت 
األم تبني أن −ز بعناية فائقة, لكن بعد تفحص السجلُ قد أنج933وعددها 

هناك نسيان عدة أسامء تعود لنساء تزوجن خارج البلدية, وهن املمثالت من 
                                                            

1)- Rapport du président de la commission centrale de l’état-civil à la préfecture de Constantine 
sur les opérations d’état-civil effectuées sur le territoire de colonisation de la commune de 
Bizot, juillet 1888. FR ANOM, 12H60. 
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, وطلبوا منه إضافتهن, وهو ما رفع عدد األشخاص 6323 إىل 6311الرقم 
كام سجل أيضا بعض اهلفوات .6393 إىل 6310املسجلني يف السجل األم من 

 4 من القائمة رقم 6فعىل سبيل املثال رقم . د األلقاب املسجلةفيام خيص بع
) بلدية امليلية املختلطة(ُوهو شعبان بن عيل بن عامر من دوار أوالد امبارك 

ّأرسل له اعذار لتفادي ازدواجية التسجيل ألنه كان قد حتصل عىل لقب عمري  ُ
اتصل رئيس , وهلذا 1873 جويلية 26يف دواره األصيل خالل تطبيق قانون 

وبعد أخذه بعني االعتبار . اإلشكالاللجنة بمسري بلدية امليلية املختلطة حلل 
إيداع امللف  باملالحظات والتصحيحات التي قدمت له, قام موريس بواثب

عىل مستوى أمانة بلدية بيزو لالطالع عليه وتقديم الشكاوى املحتملة يف 
, حيث مل تسجل أي شكوى, 1888أوت  28جويلية إىل  28الفرتة املمتدة من 

سبتمرب من نفس السنة وحتويله إىل حمافظة  5ليقوم بغلق ملف العملية يف 
واغتنم بواث . قسنطينة لعرضه من جديد عىل اللجنة املركزية للحالة املدنية

التقرير ليقدم بعض املالحظات واالقرتاحات فيام خيص تعامل البلديات مع 
 لتوظيف مرتجم إمكانيات معظمها ليست هلا ملف احلالة املدنية خصوصا وأن

 .للوساطة مع األهايل اجلزائريني, وهذا ما أدى إىل حدوث أخطاء كثرية
ثالثة  بعد موافقة اللجنة املركزية عىل مستوى حمافظة قسنطينة املتكونة من

ّ وعضو جزائري واحد وهو محيدة بن باديس, تم إرسال )1(أعضاء فرنسيني
 :)2(لوثائق التاليةامللف املتكون من ا

 نسخة بالعربية وأخرى بالفرنسية من جريدة املبرش الذي نرش به قرار −
 ).1888 جانفي 28( احلالة املدنية بالبلدية إنشاءاحلاكم العام بعملية 

 ).1888فيفري  28( نسخة من اجلريدة الرسمية التي نرش هبا ذات القرار −
                                                            

1)- La commission centrale: Lesbres, vice-président du conseil de la préfecture, Larrera de Morel, 
procureur de la république, Ahmida Benbadis, assesseur au conseil général, Desnosse, 
inspecteur du Service de la propriété et Ernest Mercier. Commission centrale, Procès-verbal 
de la séance du 11 novembre 1887. FR ANOM, 12H/52. 

2)- Bordereau des pièces soumises au Conseil de Gouvernement et composant le dossier relatif à 
l’établissement de l’état-civil des indigènes musulmans de la commune de Bizot, le 21 
novembre 1888. 12H/60. 
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 .)1888 جانفي 26 (واإلشهار اإلعالن شهادة −
 إنشاء عملية إهناء ثالث نسخ من جريدة املبرش الذي نرش فيها خرب −

 ).1888 جويلية 28( امللف يف دار البلدية وإيداعاحلالة املدنية ببلدية بيزو 
 امللف بدار البلدية وإيداع االنتهاء من العملية واإلشهار اإلعالن شهادة −

 ).1888 أوت 7(
 :قطعة 100 تضم 10 قوائم خمتلفة وعددها −
 .) شجرة1087( دفاتر الشجرة العائلية −
 . نسختان من السجل األم−
 . نسخة من سجل الشكاوى−
 . تقرير شامل من مفتش احلالة املدنية−
 . مرشوع قرار املصادقة−
 .6393  بطاقات اهلوية وعددها−
 .األعذار نسختان من سجالت استامرات −

 عىل )1(ده املكتب الرابع التقرير الذي أع(Gagé)اجيڤعرض املستشار 
مستوى احلكومة العامة بخصوص ملف اعتامد احلالة املدنية ببلدية بيزو وهذا 

, حيث تقرر املصادقة عىل 1888 نوفمرب 21يف اجتامع جملس احلكومة يف 
 614احلاكم العام رقم   التي اعتمدت بصفة رسمية بمقتىض قرار)2(العملية
 ومل يغلق )3(ظام احلالة املدنية لبلدية بيزوباعتامد ن 1888ديسمرب  14بتاريخ 

                                                            
1)- GGA, 4e Bureau, Note pour monsieur le conseiller-rapporteur près le conseil de gouvernement sur la 

constitution de l’état-civil de la commune de Bizot, le 21 novembre 1888. FR ANOM, 12H60. 
2)- Conseil de Gouvernement, Extrait des procès-verbaux, séance du 21 novembre 1888. FR 

ANOM, 12H60. 
3)- Arrêté du gouverneur général n° 614 en date du 14 décembre 1888 relatif à l’homologation du 

travail de constitution de l’état-civil des indigènes musulmans effectué sur le territoire de la 
commune (département de Constantine). BGGA, 1134 (1888), p. 1222-1223. 
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فكانت بداية تسجيل . 1888ديسمرب  17السجل األم بصفة رسمية إال يف 
يف فرتة متيزت بوباء قىض  1889املواليد والوفيات يف دوار بني محيدان يف بداية 

لكن عمليا كان تسجيل أول . شخص من سكان بلدية بيزو 209عىل أزيد من 
ثم تاله ) حممد بوناح بن سعد( 1889 مارس 1تة أم حديدان يف مش مولود من

 .حممد عوارش من مشتة بني محيدان
ï–òm úñ§äm ƒ pfÔÚ2e úòÚf≥÷k^

 األم وشجرة العائالت –متدنا قائمة غري مكتملة مستخرجة من السجالت 
 اخلاصة ببلدية بيزو ودوار أوالد براهم بألقاب العائالت املستقرة والوافدة إىل

 لقب 335تضم هذه القائمة . دية بني محيدانعة حاليا لبلاملجاالت التاب
 خصوصا من املناطق اجلبلية ;لعائالت قديمة االستقرار وأخرى وافدةا

ان وبني ڤ والبان وبني توفوت وبني فر أوالد عطية وبني:الساحلية عىل غرار
مران وبني تليالن والعشاش وبني صبيح وأوالد مبارك وأوالد عيدون وبني ع

: خطاب وبني حبيبي, وأيضا من املناطق الداخلية ولو بشكل قليل; عىل غرار
ّإن القاعدة العامة كام . وادي زنايت وسيدي بلعباس وجبل بوطالب وفج مزالة

ذكرت سابقا هي االحتفاظ باللقب املمنوح يف عقد امللكية الفردية, ولكن عند 
ل اجلغرايف أو القبيل, يتم اللجوء اشرتاك جمموعة من العائالت يف نفس األص

إىل طرق أخرى الستخراج اللقب كاشتقاق النسبة من اسم األب أو اجلد 
األول أو اجلد املبارش, وأيضا اللجوء إىل البنوة ببساطة وصوال إىل الكنية 

امللكية  ّإن دور حمقق. والعالمات اخلصوصية املستخرجة من عاهات اجلسد
احلالة املدنية كان كبريا يف توجيه معظم األلقاب العقارية ومن بعده حمقق 

بشكل الفت, فقد منح عىل سبيل املثال لقب مشاطي لعائالت قادمة من 
جمرويب, أو عائلة بن جاب اخلري التي وفدت من  مشاط رغم اشتهارها بلقب

أوالد عيدون حيث منح للفرع األول لقب بن جاب اخلري يف حني حتصل 
باإلضافة إىل احتفاظ عدد من العائالت الوافدة .  ثلجونالفرع الثاين عىل لقب
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باأللقاب التي حتصلت عليها يف دواويرها األصلية بغية احلفاظ عىل ممتلكاهتا 
لكن بصفة عامة, ال يتحصل الفرد عىل نسبته القبلية إال بعد مغادرته . العقارية

وفيام ييل . التوتزداد األلقاب تشعبا كلام تكاثرت العائ. هلا يف فرتة متقدمة
 .بعض األمثلة هبذا اخلصوص

 األلقاب وتعددت مدلوالهتا, فمن األلقاب "صناعة"تعددت إذن طرق 
, إىل األلقاب املرتبطة بحياة "غرس اهللاّ" و"بن جاب اهللا"ذات املدلول الديني 

, وإىل تلك املرتبطة "زيد املال" أو "جاب اخلري"ذلك الشخص عىل غرار 
هو إذن قاموس . ي تنسب األفراد إىل قبائلها األصليةباملهن وخصوصا الت

تسموي متنوع ويعكس بصورة وفية مرحلة تشكل جمتمع ريفي جديد يف 
أوالد براهم وبني محيدان, حيث بدأ تدرجييا يف اكتساب انتامء جديد بعيدا عن 

ّإن هذا التعدد يف وضع األلقاب . املجاالت القديمة ولو بصورة بطيئة جدا
هو سمة مشرتكة مع بقية املناطق اجلزائرية كام توصل إىل ذلك عدد وتنوعها 

ّ, غري أن قلة األلقاب املستمدة من طبونيامت أو من مواضع )1(من الدارسني
 هو الفت للنظر باستثناء لقب غريب الذي يشري إىل القادم من )2(جغرافية
ن عامر م(ي للقادم من الرشق ـڤ, أو رش)عامر لغرابة بمحيط سطيف(الغرب 
, فنحن إذن أمام عائالت ومجاعات )الوجلة(, أو وجلي )ة بعني عبيدڤالرشا

هي إذن مرحلة بداية هناية حمورية االسم الشخيص يف . قدمت من وإىل الريف
لكن بقيت ذاكرة املجتمع حتتفظ بالرصيد . )3(النظام األنثربوبونيمي اجلزائري

فظت هذه الذاكرة باسم شهرة فعىل سبيل املثال احت. األونوماستيكي السابق
                                                            

 -(1، א א ،76.
Ouerdia Yermeche, «Le patronyme algérien: essai de catégorisation sémantique», Nomination et 

dénomination. Des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie, Oran, Editions du 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2005, p. 61-82. 

א-)2 א :א
Ouerdia Yermeche, «État-civil et anthroponymie en Algérie : Typologie des patronymes à base 

toponymique», Des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie, Oran, Éditions du 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2005, p. 167-185. 

א"،:3)-  ؟:א א א"א ،
א:א א ، א ، א א א א ، א

، א א  .2005،131א
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 هلا, وأيضا عائلة جمرويب رغم تبنيها للقب "عريف" رغم منح لقب "لوصايف"
 "عطية" أو "عايت" رغم حصوهلا عىل لقب "بلفوضيل", وعائلة "مشاطي"

 لتتذاكر وتتباهى "بوسنان" جتاوزت لقب "بو العيد"أصال, وأيضا عائلة 
ونفس املالحظة تنطبق عىل . ڤبجدها األول يف كدية حنش وأوالد وارز

جماالت أوالد براهم, حيث احتفظت عدة عائالت بأصوهلا األنوماستيكية 
عىل حساب اللقب الرسمي, فها هي عائلة خلفاوي حتتفظ بانتامئها إىل فرقة 

 افتخار عائلة صواغر بانتامئها األول "مسيعد", وأيضا مل ينه لقب "احلياينة"
 الذي ارتبط بعائالت سعيدي ومخييس "لغرارا", وأيضا اسم "بن الصغري"

ّوغري وبومخيس وقوع رغم تبني هذا اللقب األخري أو بن يس عيل بالنسبة  ّ
يف هذا املجتمع اجلديد التكوين, أصبح لالسم رمزيته وداللته . لعائلة لبيض

. ّوغالبا ما تم تغليب النسبة اجلغرافية أو القبلية أو اجلدية يف املعامالت اليومية
ولكن عمليا تفيدنا الوثائق باستمرار النسبة القبلية بشكل كبري يف التعريف 

وأحسن مثال عىل ذلك القائمة الواردة يف الشهادة التي قدمتها . باألشخاص
أمام حمكمة السمندو حيث نجد اللجوء إىل  1934يف ) فاطمة(هبويل خدوجة 

حممد التوفويت, ودحدوح زنري : النسبة القبلية بطريقة آلية بعد اللقب املمنوح
يش عبد الرمحان من ڤطافالعرباتني, وسعيدي أمحد الزين التوفويت, وعيل ڤ

ّإن عملية اعتامد النسبة القبلية . )1(أوالد سيدي سليامن, ونيني أحسن التوفويت
 .مرتبطة باجلد األول الذي عرف بتلك النسبة قبل صدور قانون احلالة املدنية

اب تدرجييا بعملية الفرنسة ثم بتعريب الفرنسية مما نتج تأثرت كتابة هذه األلق
ّعنها حتريف واضح يف أصل اللقب عىل غرار قوع الذي حتول تدرجييا إىل كاوة, 
ّومشطي الذي أصبح يكتب مشتي, وعطي الذي حل مكانه عايت, وحيوين الذي 

 ,)2(زائروهذه ظاهرة عامة تعاين منها املنظومة التلقيبية يف اجل. حتول إىل عيوين
                                                            

1)- Tribunal civil de Constantine, Chambre des appels entre musulmans: affaire Bahouli Tayeb b. 
Ahmed et Bahouli Khadoudja dite Fatma contre Bahouli Mouloud b. Ahmed, 1936. Service 
des archives de Constantine, Appels musulmans (fonds non classes). 

 -(2، ، א א"א א א ،"א.א
،2،2010،85-93. 
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 خصوصا يف الدواوير التي أشنأ نظام حالتها املدنية املفتش موريس بوياث
(Maurice Boët)  ّحيث حول تلقائيا احلاء إىل عني عىل غرار احليدويس الذي غريها ّ

  .إىل عيدويس بدوار السبيخة والقاف إىل كاف والعني إىل هاء
úòè§)e úÚf®e çfÑè á´ ¬f≥ Úe pïfß ç§Ü^ 

ملكتب الرابع باحلكومة العامة مراسلة حمولة من املكتب السابع ختص تلقى ا
املكلف بإنشاء  (Maurice Boët) مالحظات واقرتاحات دوهنا موريس بواث

ففي إطار إرشافه . )1(1888 نوفمرب 21نظام احلالة املدنية ببلدية بيزو وهذا يف 
تش عدم اكرتاث  نظام احلالة املدنية كام ذكرنا, الحظ هذا املفإنشاءعىل 

القائمني يف البلدية بسجالت احلالة املدنية, حيث مل جيد أي عملية تسجيل 
ولتقريب السكان . 1888 سبتمرب 1ملواليد أو وفيات من أول مارس إىل غاية 

من سجالت احلالة املدنية يف بلدية واسعة املساحة, اقرتح توزيعها عىل كتاب 
 .يع اجلغرايف للمشايتيتكفلون بقطاعات حمددة مراعاة للتوز

 الكاتب األول يكون مقره يف دوار بني زكري ويتكفل بسجالت مشايت -1
 . وعني ليهودياإلمامبن زكري وعني خيوطي وحوت 

 ڤ ويتكفل بمشايت أوالد وارزڤ الكاتب الثاين يكون مقره يف أوالد وارز-2
 .ية وأوالد النيةواهلنشري وعني حامة وعني احلمراء والربباخية والسطارة والغرابل

 الكاتب الثالث يكون مقره بمشتة طكوط ويتكفل بمشايت طكوكو -3
 .احلويمة وبني محيدان ومشتة بن رشيف

 الكاتب الرابع يكون مقره يف كدية حنش ويتكفل بمشايت كدية حنش -4
 .اد وعتابة ومشتة هنار وأم حديدانڤوذراع بني و

دة بيزو وبسام وعني كرمة  الكاتب اخلامس مهمته التكفل بسجالت بل-5
 .والشلعلع محودة وكسار لقاللوبني مستينة وحفصة وعيون السعد 

                                                            
1)- Gouvernement général de l’Algérie, 4° Bureau, Note adressée par le chef du 7° Bureau au sujet de la 

tenue des registres de l’état-civil de la commune de Bizot, le 21 novembre 1888. FR ANOM, 12H53. 
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رئيس املكتب السابع أن صالحية اختاذ قرار ويف رده عىل املقرتح, ذكر 
ونظرا هلذا . بشأن املقرتح يعود إىل رئيس املكتب الرابع املخول قانونيا بذلك

ر له إىل الربيفي وإىل رؤساء البلديات النفور, فقد طلب احلاكم العام يف منشو
بتحميل نواب البلدية األهليني وأعوان احلالة املدنية املسؤولية يف دعوة اجلزائريني 

          من قانون 20للترصيح باملواليد والوفيات مع تطبيق العقوبات الواردة يف املادة 
جلزائريني  من القانون اجلنائي ضد ا192و 145واملادتني  1882مارس  23

وإذا ما كان التقرير العام الذي أعده بريفي عاملة قسنطينة  ,)1(عن الترصيحاملتخلفني 
, )2( قد أبدى فيه رضاه عن سري احلالة املدنية عىل مستوى دوائر العاملة1891يف 

استخدام األلقاب العائلية; فإن هناك تقارير تشري إىل رفض بعض اجلزائريني 
يبلغ فيها بريفي عاملة  1896فيفري  22اسلة مؤرخة يف فمن ذلك ما ورد يف مر

يف دائرة سطيف عن وجود رافضني ببلدية  قسنطينة تلقيه تقرير من سوبري
املعاضيد املختلطة الستخدام اللقب العائيل رغم التزاماهتم املنتظمة فيام خيص 

قاب ولتعميم استخدام األل. )3(الترصيح باملواليد والوفيات والزواج والطالق
العائلية عمدت السلطات االستعامرية إىل جمموعة من الطرق منها كتابتها 

 والرسوم البلدية ومجيع املعامالت املالية, "العربية"بمناسبة مجع الرضائب 
وذلك وفق الكتابة الصحيحة املسجلة يف بطاقة اهلوية, كام أكدت عىل رضورة 

العائلية يف تعاملهم استخدام نواب رؤساء البلديات األهليني لأللقاب 
 .)4(اإلداري مع رؤساء البلديات

كان ملنح ألقاب جديدة لعائالت وافدة إىل دوار بني محيدان موضوعا 
لشكاوي وصلت إىل جملس احلكومة الذي وافق عليها بحكم حتصل فروع 

, 1873 جويلية 26هذه العائالت عىل لقب يف دواويرها األصلية يف إطار قانون 
                                                            

1)- Circulaire du gouverneur général adressée au préfet d’Alger, le 24 mars 1888. FR ANOM, 12H53. 
2)- Rapport du préfet du département de Constantine sur le fonctionnement du service de l’état-

civil des indigènes dans le département de Constantine, 1891. FR ANOM, 12H53. 
3)- Correspondance du préfet de Constantine au gouverneur général au sujet de l’application du titre II de la 

loi du 23 mars 1882 dans la commune mixte des Maadid, le 22 février 1896. FR ANOM, 12H53. 
4)- Note adressée par le gouverneur général aux préfets, le 21 janvier 1891. FR ANOM, 12H53. 
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أخر هذه العائالت بست سنوات عن املطالبة بذلك هو راجع ومن هنا فإن ت
باألساس إىل عدم متكنها من حقها العقاري يف هذه الدواوير ما جعلها تلجأ 

دودة عىل اللقب اجلديد  إىل تصحيح الوضع, وهكذا ختلت عائلة بورش
, )بلدية امليلية املختلطة(لصالح مسالت الذي حتصلت عليه بدوار بوشارف 

 عادت إىل علوش الذي حتصلت عليه بدوار بني (Lallouche) العلوشوعائلة 
, وعائلة شايبي إىل بوحبيلة من نفس الدوار, )بلدية القل املختلطة(والبان 

وعائلة قرش الشعري عادت إىل لقبها السابق وهو فرقاق ببلدية أوالد عطية 
كام .)1(نبة نواراملختلطة, وأخريا عائلة بوعنينبة رجعت إىل لقبها املركب بوعني

 "بومزبر" لصالح اللقب القديم "بوالناب"ختىل خلرض بن أمحد عن لقبه اجلديد 
بلدية ( بدواره األصيل ببني والبان 1873 جويلية 26الذي سبق وأن منحه له قانون 

 "بو الناب"بعدما قدم عقد ملكية, وجلأ إىل املحكمة لتغيري اللقب ) القل املختلطة
 .)2(1892أوت  15 املولودة يف بلدية بيزو يف الذي سجل به ابنته

حاالت أخرى نجدها يف امللف األرشيفي اخلاص باحلالة املدنية بمدينة قسنطينة 
فمن ذلك . أين تلقت بعض عائالت دواري بني محيدان وأوالد براهم ألقابا جديدة

نطينة ي من دوار أوالد براهم للقب جديد بقسـڤتلقي الفرع املستقر من عائلة مرزو
. )3(بعد إنشاء احلالة املدنية هبا وهو بن العريب قبل تدخل اإلدارة لتثبيت اللقب األول

وأيضا منح لعيل بن سليامن لقبني خمتلفني ببلدية بيزو وبقسنطينة مها عبد اإلله 
(Abdellila)وبن عبد اإلله  )(Benabdellila)(4، وحتصلت عائلة أخرى عىل لقب برايل 

 وبن عامر بقسنطينة بمقتىض 1873 جويلية 26هم بمقضتى قانون بدوار أوالد برا
 .)5(, فام كان من السلطات إال تثبيت اللقب األقدم1882مارس  23قانون 

                                                            
1)- Arrêté du gouverneur général n° 4872 du 28 septembre 1894. Plaintes formulés par les 

indigènes. FR ANOM, 12H54. 
2)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet du 

changement du nom patronymique Bounnab, le 16 avril 1898. FR ANOM, 12H60. 
3)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet du 

changement du nom patronymique, le 10 mai 1894. FR ANOM, 12H65. 
4)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet du 

changement du nom patronymique, le 5 mai 1894. FR ANOM, 12H65. 
5)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet du 

changement du nom patronymique, le 7 avril 1894. FR ANOM, 12H65. 
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كام نجد عائالت طالبت بتصويب كتابة اللقب يف احلالة املدنية طبقا للقب الذي 
فمن ذلك عائلة . 1873 جويلية 26منح هلا يف دواويرها األصلية خالل تطبيق قانون 

كام منح هلا يف دوار أوالد  Kedjiber إىل Kedjibarقجيرب التي طالبت بالتصحيح من 
إن اإلدراك املتأخر ملعنى هلذه املشاكل يف األلقاب . )1(ذباب ببلدية امليلية املختلطة

 . دراية بألقاهبا وال بمدلوالهتايبني بأن الغالبية العظمى مل تكن عىل
ُبام أن نظام احلالة املدنية يف دوار أوالد براهم قد أنشأ يف نفس البلدية و

مستقال, فقد تم اكتشاف حاالت مزدوجة بتسجيل نفس العائلة يف العملية 
األوىل اخلاصة هبذا الدوار ويف العملية الثانية اخلاصة ببقية البلدية, من ذلك 

ّعائلة غري التي سجلها املحافظ بواث يف حني نجد هذه العائلة ا ملقيمة بمشتة ُ
جنان الباز بدوار أوالد براهم قد سجلها من قبل أيضا املحافظ جوفر 

, وهلذا طلبت جلنة احلالة املدنية بمحافظة 121وحتصلت عىل الشجرة رقم 
قسنطينة من احلاكم العام اصدار قرار حذف الشجرة من السجل اخلاص 

إىل  1115 األرقام من بدوار بني محيدان واملجاالت االستيطانية ببلدية بيزو مع
ّوتم هذا االكتشاف بالصدفة فقط عند الترصيح . )2(من السجالت األم 1119

باملواليد والوفيات يف ذات البلدية, ليتكشف العون أن العائلة مدونة يف 
ونفس املالحظة تنطبق عىل عائلة بسطانجي التي وجدت . سجلني خمتلفني

قسنطينة حمل إقامتها وببلدية بيزو أين نفسها مسجلة يف احلالة املدنية بمدينة 
تنترش ملكيتها ومزرعتها, ورغم أن تأسيس احلالة املدنية ببلدية بيزو كان سابقا 

, فإن قرار السلطات كان بحذفها من سجل احلالة املدنية )1889(ملدينة قسنطينة 
أن  من السجل األم بحكم 5860 إىل 5857ببلدية بيزو وبالتايل إلغاء األرقام من 
 .)3(العائلة هلا شهرة كبرية بمدينة قسنطينة

                                                            
1)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet de la 

rectification de nom patronymique, le 12 mai 1894. FR ANOM, 12H60. 
2)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet d’un 

double emploi. FR ANOM, 12H60. 
3)- Préfecture de Constantine, état-civil, Requête adressée au gouverneur général au sujet de la radiation 

d’indigènes du registre matrice, la famille Bestandji, le 6 octobre 1894. FR ANOM, 12H60. 
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ï§éå Úe ó}ï xeóm ñ‰ó´ ÖÏf e^
 وهو موريس بواث "اخلاص"ال بد من التوقف عند حمافظ احلالة املدنية 

(Maurice Boët) ىل التأسيس الفعيل لنظام احلالة املدنية يف دواوير إلرشافه ع
فقد سبق . وجماالت حوض السمندو ما عدا دوارا واحد وهو أوالد براهم

تطبيقه للعملية بدوار بني محيدان وجماالت املستوطنني واملالك القسنطينيني 
ال ببلدية بيزو أن أرشف عىل تطبيق قانون احلالة املدنية يف الدواوير األربع وجم

 بمساعدة (Condé-Smendou) االستيطان األورويب لبلدية كندي السمندو
 : وفق اجلدول التايل(Mathias)كاتبه ماتياس 

عدد السكان اسم املجال ن  املصادقة فتح العملية قرار التعي

 1886  أوت16 1886  أفريل1 1886 يفيفر 20 2100 دوار الصوادق

املجابرية-دوار العلمة ر ديس31 2171 1886م 1887ي فيفر 15 1887 أكتوبر 17

ر 31 1843 املجال الاستيطاني 1886 ديسم 1887ي فيفر 15 1887 أكتوبر 20

1887 أكتوبر 7 1886 أكتوبر 1 1886ماي  6 2880 دوار وادي السبيخة

ر31 2217 دوار السفرجلة 1886  ديسم ر 30 1887ي فيفر 5 1887 نوفم

حيث  1873 جويلية 26ذكورة جرى تطبيق قانون يف أربعة من املجاالت امل
قام املحافظ باالحتفاظ باأللقاب املمنوحة بعد إرسال اعذار لكل عائلة لتثبيت 

ال نجد . أو تغيري اللقب, ويف حالة عدم االجابة قام بتثبيت اللقب بطريقة آلية
أثرا لتغيري اللقب من هذه الفئة, لكن الذي حصل هو منحه ألقابا للذين 

دوا للدواوير األربعة بعد تطبيق القانون املذكور, وأيضا لكل اجلزائريني وف
غري أن . الذين كانوا مستقرين يف املجال االستيطاين بام يف ذلك بلدة السمندو

منحه ألقابا جديدة للذين سبق هلم وأن حتصلوا عليها يف دواويرهم األصلية 
ريا, وال تزال مراكز أحدث إشكاال كب 1873 جويلية 26عند تطبيق قانون 

األرشيف حتتفظ بمختلف الشكاوي, وهو احلال أيضا مع فروع العائالت 
التي منح هلا ألقابا دون التنسيق مع فروعها املنترشة يف الدواوير املجاورة; ومن 
ذلك منحه لقب شاكر لعائلة فارس التي حتصلت عليه يف إطار تطبيق قانون 

كام تلقى مسعود بن حممد لقب . (Robertville)امللكية العقارية بمجاز الدشيش
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 ,)1(عواد بدوار املجابرية يف حني أن لقبه القديم برفقة أفراد عائلته هو عياش
ونلحظ أيضا أن فرع اخلالخل بدوار السفرجلة الذي تلقى لقبا جديدا وهو 
بوخلخال يف حني كان قد سبق له وقد تلقى لقب سعدة خلخال يف إطار 

, أما )2()بلدية القل املختلطة(بدوار بني والبان  1873 جويلية 26تطبيق قانون 
عن حالة العشابة; بمعنى العائالت املتنقلة برفقة ماشيتها, فوضعها كان معقدا 
أكثر, وتكفي اإلشارة إىل تلقي عشابة دوار أوالد محزة أللقاب أخرى عند 

ذي فرض تنقلهم لرعي ماشيتهم بدوار الصوادق عىل غرار أمحد العلوي ال
عليه لقب جباري هبذا الدوار األخري, وبودروة وجد نفسه ملقبا بجبار يف 

وإذا ما استثنيا سكان الدواوير . )3(دوار الصوادق وعياد وجد نفسه عيدات
ّ, فإن 1873 جويلية 26ُالتي سبق وأن فرض عليها محل لقب بمقتىض قانون 

يعطي لنا مؤرشا واضحا املجال االستيطاين املعروف أيضا بدوار بني براهيم 
عىل جلوء موريس بواث إىل منح ألقاب مستمدة من احليوانات; عىل غرار بن 

وبوملعيز وبومعزة وذيب وفلوس وجديون خروف وبوبغلة وبوجردة وبريغث 
كام جلأ أيضا إىل استعامل األسامء املستمدة من الصفات . وفريخ وطري ورضبان

 .)4(اب وبوعوينة وكحل الراسوبوناجلسدية عىل غرار بلبيض ولوصيف 
حالة موريس بواث الذي أرشف عىل وضع أسس احلالة املدنية ملا يقارب 

فملفه املهني يعطي لنا . نصف دواوير عاملة قسنطينة تستدعي التوقف قليال
حيث كان والده  1855ديسمرب  28معلومات عن مولده بمدينة قسنطينة يف 

عرف شيئا عن تكوينه العلمي عدا حتدثه إطارا يف مصلحة أمالك الدولة, وال ن
باللغة العربية من خالل املعلومات املدونة يف استامرته املهنية ونجاحه يف امتحان 

ّ عني ,1878بعد تأديته للخدمة العسكرية يف . املراقبة اللغوية العربية لعدة مرات
نة  س30, كيف لشاب يبلغ من العمر 1880إداريا بمحافظة قسنطينة بداية من 

                                                            
1)- GGA, 6e Bureau, Minute de lettre,pétition de Messaoud ben Mohammad, le 20juillet 1898. FR 

ANOM, 12H65. 
2)- Préfecture de Constantine, état-civil des indigènes musulmans, Demande de changement de 

nom patronymique. FR ANOM, 12H87. 
3)- Préfecture de Constantine, état-civil des indigènes musulmans, Demande de changement de 

nom patronymique, le 8 juin 1894. FR ANOM, 12H87. 
4)- Commune de Zigoud Youcef (ex Condé-Smendou), Table des noms patronymiques des 

registres matrices de la commune, douar Beni Brahim.  
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يتم منحه القيام هبذه العملية يف أكرب عدد من الدواوير? ال نجد إجابة عن هذا 
السؤال إال من خالل تقرير اللجنة التي شكلها األمني العام للحكومة العامة 
باجلزائر بخصوص منح رخص غري قانونية الستغالل ثالثة مناجم فوسفات 

فه قرار الفصل من منصبه بتبسة كان موريس بواث املستفيد منها, وهو ما كل
 .1894 رغم أنه كان يف حالة استيداع منذ جانفي 1895أكتوبر  23بمحافظة قسنطينة يف 

وركز التقرير عىل العالقة اخلاصة التي كانت تربط األمني العام السابق 
 باملعني, مما مكنه من االستحواذ عىل (Esménard) ملحافظة قسنطينة اسمينار

 املدنية, حيث مجع أمواال طائلة استثمرها يف فتح مناجم صفقات إنشاء احلالة
 .)1(الفوسفات املذكورة بنفس الطرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1)- FR ANOM, 1G/294. 

א א א א א א ،  .א

א א )1880-1895(א
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ö ÷fn´ teÃfì÷^
يف ختام هذه الدراسة, بودي نقل شهادتني هامتني عن تطبيق نظام احلالة املدنية 

 املركزية , عضو اللجنة(Ernest Mercier)يف اجلزائر األوىل منها ألرنست مارسيي
للحالة املدنية بمحافظة قسنطينة, الذي قاطع أعامهلا احتجاجا عىل العملية وكيفية 

 :)1(1891وهذه ترمجة لشهادته املؤرخة يف . فرض ألقاب عىل اجلزائريني
 ,1873 بتطبيقهم لقانون املحققني,−ّالعمل, بأن املحافظني لقد رأينا خالل هذا"

أثارت هذه التدابري . ألهايل الذينلم يكن بحوزهتمحول تشكيل امللكية منحو القبا ل
عندما طبقها موظفون ال يعرفون القضايا األهلية أو حيبون التنكيت,  نتائج غريبة,

 . احليوانات شهرياحيث بقي أحدهم الذي أعطى ملحكوميه أسامء
بعدما حاولت بمناشري تنظيم هذا النوع, قررت اإلدارة حتضري قانون حقيقي 

قانون متعلق بتشكيل احلالة " حتت عنوان 1882 مارس 23 الربملان يف ّصوت عليه
 .ّ مرسوم ينظم تطبيقه1883 مارس 13, ثم ظهر يف "املدنية لألهايل

مع  ,"احلالة املدنيةاإلسالمية"تسمى  نتج عنها يف بادئ األمر إنشاء مصلحة جديدة
 يف. العام كتب لدى احلاكممركزية يف كل عاملة وم حمافظني هلذه احلالة املدنية, وجلنة

حيث تقوم  الدواوير تعيني الواقع, كان هذاهو املوظف السامي الذي احتفظ بحق
ّوتعتمد وأخريا يف جملساحلكومة, حيث حترض املصلحة األعامل التي تقوم اللجان 

 واالحتياطات اإلجراءات ّإن مراجعة.العامة بالتحقق منها وتكملها اإلدارة
 .حقا إداريا حول املوضوع هي مملة والتعقيدات املكدسة

 وينطلق دقيقة, غري معلومات  عىل1873جويلية  26 قانونأيضا اعتمد 
ه هذ  وعىل"لقاب أاجلزائرينيليس لألهايل ": ئخاط مبدأ  مارسمن23 قانون

 .فيدمو نطقي معمل بناءب الصع من كان كاذبة,لقاعدة الا
                                                            

1)- Ernest Mercier, La propriété foncière chez les musulmans d’Algérie : ses lois sous la domination 
française, construction de l’état-civil musulman, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 41-48. 

"א א231882:
א א א א ،"א א ،20)2017(،164-120. 
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ا اعتربناه أسامء, لكن لدهيم ني اعتربوا ألقاب ماجلزائري هايلصحيح أن األ
 الكنى تقريبا هذهتشري . كنى تستجيب تقريبا ملا كانت عليه ألقابنا يف األصل

 هذا وبفضل.  الفروع التي تنحدر من صاحبها كام طبقتأوإىل العائالت 
 يف استطعنا فقد ,1882 قانون تطبيق سبقت التي سنة مسنياخلو ثالثةلل بالنسبة
 مل يكن إذن إال لذلك. يةوالعقار املاليةلقضايا ا نواعأ القيام بكل اجلزائر

 ضباط املوجهة إىل تعليامتكان بإمكان ال: اموجوداستكامل وحتسني ما كان 
 .نفقات وال صعوبات دون التقدم هذالوزاريني حتقيق ا ضباطالو املدنية احلالة

قني اعتبار النتائج التي اكتسبها نشاط املوث. فضلنا القيام بصفحة جديدة
وسجالت الرهن وأعوان احلالية املدنية غري جمدية, وهو كام سنرى مساس بمصالح 
األوروبيني واألهايل الذين قاموا معا بأعامل, والتسبب للكل بإزعاج اليطاق, وغالبا 

 .ما يمنع املعامالت ويزيد من التكاليف والصعوبات التي كانت فعليا كبريةجدا
 بري جذرية ومعقدة أيضا?ملن عملنا إذن? من سعى إىل تدا

 الرهونفهارس و السوابق العدلية سجالت إنشاء عن النظر برصف
 .ّ كام تم فهمه وتطبيقهالقانون فائدة من أرى ال العقارية,

 أولئك ألن وهم, فهو األهايل سهل هلوية حتقق إىل اعتقادنا بالتوصل فيام خيص
 بطاقتهم تقديم بعدم م جيداسيتدبرون أنفسه هويتهم, إخفاء يف مصلحة لدهيم الذين

 الذين سيتعرض أولئك لذلك األكثر حترضا? البلدان ويتنايف ال نخفيه هل–احلقيقية
 .املنصوص عليها للعقوبات نية بحسن بطاقتهم أو سيستبدلوهنا سيفقدون

 من الواردة ضخمة ال والتعليامت1883  مارس13 ة بتاريخاإلدارّيبني نظام 
وا ترأس الذين ولئك ألضيقة النظر الوجهات وحبوض اجلزائراتب مدينة مك
 إنشاءلتوصل إىل القدرة عىل ا:  املستمر الذي اتبعوهدفاهلو التدابري هذه
 من الناحية مستحيالحيث كان هذا –ا مثل فهارسنا أبجديفهارس املرتبة ال

 قبل كل يشء هذاالتبسيط جيعل خدمتهم من بدال أنه دون أن ندرك ب−املادية
 .ممكن مؤكدوحتىغريكل بحث 
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 دائام التعليامت الداعية لتفريع وتفكيك العائالت وذلك 1)(هلذا فإنني كافحت
عىل النقيض, كان من الوجوب علينا . بإعطاء ألقاب خمتلفة حتى ألبناء العمومة

السعي لعدم تعديد األلقاب, وجب علينا إعادة نسج الصالت التي توحد 
 من كيفية الطرق هذه, بكل ما الستفادةا بسهولة أخذنا. العائالت بدل قطعها

 ناهيك العمل; يف ذلك, أي تبسيط وبعد. بالبنوة واملواريث وبأصل الفرد يتعلق
 .عن احلديث عن فائدة عدم البحث عن ألقاب جديدة للذين يمتلكوهنا

هي ليست ادعاءات : هذا بعض الشذوذ الذي نجم عن تطبيق هذا القانون
بيد أن هذا اللقب مل . لتهامي بامليلية عائلة قويةّشكل آل بن ا. لكنها أفعال

 ـّحيتفظ به إال فرع وحدث بأن الشخص الذي حيمله دائام جيب عليه التوقيع ب
أرى يف كل يوم أناسا غري .خوالدي مصطفى مكان مصطفى بن هتامي

متعلمني جيدا كانوا قد تعلموا كتابة ألقاهبم, لكن ال يمكنهم توقيع اللقب 
رجل يسمى مصطفى بن الشيخ العلمي وهو : مثال آخر. عليه النزوةالذي فرضته 

ّإن الشيخ العلمي الذي ترك ذكرى يف البالد سيسمى . لقب ممتاز وتارخيي نوعا ما
مستقبال خمالفي مصطفى ألنه يوجد يف مكان ما يف أوالد خملوف, وهو لقب شكلنا 

خمالفي : خته تسمى اآلنأ. منه كلمة خمالفي بحسب الصيغة التي أعطتها التعليامت
فاطمة وهو لقب ذكوري يف جوهره الذي أقسم بطريقة هزلية أمام لقب هذه 

جتد نفسها مشار  سوف أيضا, االسم تسمى فاطمة نفس حيمل الذي أخ ابنة.املرأة
كان من .بينام كانت يف املاضيتسميفاطمةبنتعليبنالشيخ العلمي إليها مثل السابقة,

 . وتفادي االرتباك"عيل"ها األفضل إعطائها لقب أبي
 هذا إىل تدعى نتأ"لشخصام,  القول السهل تعتقد من الواقع, يف ولكن

 بعض رّذكهذا ي. يك كذاعل يطلق سوف غد, من ابتداءاليوم بطريقة, و
سوف  "Leroy لوروا"  كل فرنيس يسمىأن عىل تنص التي االتفاقية مرسوم

 ."Laloi"  اللوااملستقبليسمى يف 
 عندما تكون املصلحة الناس عىل القيود من العديد فرض قرر ّ املرشعيّنتفهم بأن

الواقع بأن  يف أزعم. ذلك متاما ولكنهناهوعكس عامة, بعضها يمكن احلصول عليها;
                                                            

א-)1 א  .א
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 املثال, سبيل ولكنكام استعملناها يف العقود عىل ألقاب األهايل تعطي أفضلية كبرية,
 .ملبنية عىل ألقاب متامثلة أوغريمكتملةأو اهلفوات ا يفرس ندرة األخطاء ما وهذا

فاطمة بنت حممد بن عيل بن خالد ": هذا عىل سبيل املثال لقب امرأة
 بن"سم الذي سيصبح نوعا ما اللقب نجد فيه اسم األب واجلد وا."العيدوين
أو  «Jacques», وهو مثال عن اسم أصبح لقبا كام هو عندنا جاك "خالد
عن طريق تفسري . أوالد عيدون: كر القبيلة األصليةوأخريا ذ Étienne (1»(إتيان

هل هذا تقدم? وإن . خوالدي فاطمة: القانون, هكذا ستسمى هذه املرأة يف املستقبل
 كانت هناك نسوة أخريات من نفس العائلة تسمى بفاطمة, كيف يمكن التمييز بينهن?

 ولكن. جيدوهذا. اهلوية حتمل يف ظهرها االسم السابق كامال بطاقة صحيح بأن
لضباط  ذلك, التعليامت عىل وعالوة. العربية اللغة مكتوبب ببساطة هو أوال,

 ذلك موثقا رغم أعرف أن. قوسني االسم السابق حتى وإن كان بني الوزارات تذكر
. ويصبح موضوع هتجم موكله بدل املجازفة بمصالح لغرامة تعريض نفسه يفضل

كيف نعرف إذا كان  بطاقة? لنا يقدم الذي الشخص هوية من متأكدون ثم هل نحن
 صحيحا ما يرصح به أحيانا بعد حمصوله عليها لسبب ما?

اقرتضوا باسمهم القديم  األحيان, يمكن لألهايل الذين بعض هلذا التدبري يف نتيجة
 السلبية شهادة يصدر املحافظ. جديد بعد حصوهلم عىل بطاقاهتم من اكتساب قرض

للمقرض  مرتوك األمر نقول. حمبطا ابق منها سيكونواملستفيد الس جديد لقب حتت
 العملية الناحية من اممكن هلذ ولكنه لالستعالم وتسجيل رهنه العقاري بلقبه اجلديد;

 .متاما بالنسبة ملصادرة أرايض أصحاهبا هذا نفس اليشء احلاالت? معظم يف
فسها متفاقمة النامجة عن وفرة األلقاب يف السابق, توجد ن ّفإن الصعوبة وبالتايل

يمكن لألهيل مستقبال وبسهولة أكرب تقديم نفسه . بشكل كبري ودون أي ضامنة
وحده حمافظ الرهن . هبوية خمتلفة, ومن هنا تصبح األخطاء أكثر تكرارا وخطرا

عمله سيكون مبسطا ومسؤوليته منعدمة, بفضل دهاء : العقاري يمكنه نفضيديه
ث أو أربع شهادات بألقاب خمتلفة,  أو أنه سوف يصدر ثال"خوالدي, فاطمة"

فقط يمكن حدوث يشء وهو رفض الضباط . وسوف تعود بالفائدة عىل اجلميع
                                                            

 .«Fabre, Mercier, Serrurier, Bossu, Leblanc»:א-)1
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هل ! ألننا بالفعل عىل الطريق جيب االحرتاس,. الوزاريني استقبال عقود األهايل
 كان هذا هو اهلدف الذي يسعى إليه?

رة الترصف  جتب قدالواقع يف. مكان كل يف الصعوباتقف ت التطبيق, يف
 كثري سيفلت الذلك خالف وسواء, حد اليوم عىل نفس يفصعدة األ مجيع عىل
 , وآخرون يولدون, يتوىف البعضاملطولة, اإلجراءات خالل ثم. الناس من

 يتم عندما وهكذا. سيئةّ فإن التعديالت كانت تعليامت المن الرغم وعىل
 , فهو غري دقيق من قبل,يه عمل حمافظ احلالة املدنية واملوافقة علمن االنتهاء
 حركة وأيضا استمرار بانتظامّ تبلغ ال تتبع التي والوفيات املواليدّ أن وكام

 .  يوما بعد يوم غري صحيح بشكل أكربيصبح, ودوار إىل الوالعائدين املغادرين
دوار بعد دوار, بمعنى دوائر ذات حدود مزيفة, وجب علينا ترك جانبا  بإنجاز

ّإن . متى يعلم وحده سوف نأخذ هبا واهللا ة بالتي نحصيها والتيالعائالت املرتبط
 .بال حساب واألخطاء والتأخري اللصعوبات, قضية الغائبني هي مصدر

ّإن قضية النساء, اللوايت هن غريبات يف العادة عن الدوار الذي نجري فيه العملية 
يعي الذي جيمعهن نرتكها جانبا بحق للحفاظ عىل الرابط الطب. ليست قليلة الصعوبة

دوارهن األصيل, نجد اختفاء أو انطفاء  عندما نجري العملية يف ولكن بأرسهم;
ال نحيص الغرباء الذين استقروا يف البلدة أين . أرسهم وبالتايل سوف يتم نسياهنن

نقوم بالعملية, هل سنجدهم عندما نقوم بالعملية يف مناطقهم? أعلم جيدا كام 
ن قائمة, لكن عندما سنستأنف هذه القائمة من جديد بعد بالنسبة للنساء, نضع هل

ست أو ثامن أو عرش سنوات, هل نستطيع أن نجد هؤالء الناس من جديد وإذا 
طرح مشكل كيف يمكن الفصل فيه? حتام, سوف يتلقى نفس األشخاص ألقابا يف 

 .وقدحدثت هاتني احلالتني بالفعل حيصلون عليها مطلقا; أوال عدة أماكن
 الضخم العمل وهذا االحتياطات كل من الرغم عىل أنه املؤكد فمن ولذلك
وال  دليال يقينيا مستقبال, وهو بعيد من أن يكون ناقصا فإنه سيكون واملكلف

 هو اليشء األهم ولكن.بحذر كبري ودون ربطها بدين مطلق إال يمكن تصفحه
 اجلنون مل يظهر أبدا). 17إىل املادة  9من املادة  ("إعطاء اللقب"اختيار أو  مسألة
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 كان كل هذا غري مفيد,. البريوقراطي غناه يف االختالق املحض عند هذهالنقطة
 .)1(األلقاب كانت موجودة وكان باإلمكان االكتفاء بالتحقق منه ألن

بدال من إرشادات .  إمالئها هي مؤسفةفرض زعمنا التي فردات املوأخريا
 بشكل يسء عىل بعض احلروف,  حيث يف إفريقيا تطبق(de Sacy)دو سايس 

 هذاحول   كاماللجزائر لالعلمية للجنة املكان جيب تصفح ع
حذفنا آل التعريف يف األلقاب التي : مقبولة غري قواعد فرضنا ولكن.املوضوع

 التي كان باإلمكان احلفاظ عليها وهذا ما كان "بن"كانت رضورية وحذف 
 . هلم بأنفسهميسمح لألهايل باستخدام األلقاب التي نعطيها

 واعرتفنا بأهنا تسبق اللقب, وجيب إذن أن "بن"منذ بعض الوقت, عدنا إىل 
بن حلاج ": ترافق اللقب ونتحصل بذلك عىل جمموعات من هذا الشكل

 الذي كان بإمكانه توجيهنا يف "احلاج"حذفنا أيضا اللقب الرشيف . "ملسبح
 .مةالسابق, وأكثر من ذلك جرحنا دون مربر تقاليد حمرت

 بالرضورة, وتؤدي أيضا إىل أخطاء مكتملة وغري جدا واسعة هي املفردات هذه
أو املوظفني الذين ليس هلم  املدنية احلالة ضباط قبل من استخدامها عند خطرية

 كان بإمكاهنا احتواء ألقاب أقل بعرش مرات, بمعنى تلكف. دراية كافية بالعربية
 من وبالنسبة لآلخرين,. لتي كان استعامهلا عاماأو ا إىل اللغة العربية تنتمي التي قط

 .للذين يتحققون منها الرضوري جيدا ترك بعض املرونة
 الشذوذ إىل اإلداريةالتدابري القانونو يقود هذا النظر, وجهات كل يف وهكذا

 لصعوباتها وخلق كبرية نفقات هاتطلبب. وبالتايل عدم الوصول إىل هدفها
 جعلهاوب ,بها يف مصاريفوتسب للعقاب ريضهمتع بالنسبة لألهايل بجديدة
 ,أي أحد 1882 قانون ال يفيد لألوروبيني, بالنسبةة وخطرية صعب األعامل

 .يكفي ال هذاوظفني يف إقامة سجالهتم, وامل بعض باستثناء ربام
 خصوصا السلبيات, هبذه عنكث يرون أولئك الذي مجيع مع لتشاورعلينا ا

 من جعل نأنون ريد يالم هن أل,هذه القضيةاملوثقني الذين هتمهم جيدا 
                                                            

א 1)- א א א א  .א
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ّرصحوا بعدم كفاءة " : كلهم سيجيبون, األهايلمع متاماة ستحيلمعامالهتم م
 األقل عىل  أو1882  مارس23 يف الصادر القانون وبطالن كل ما صدر بموجب

 امليزانيةّ فإن وهكذا" !القديمة إىل خطايانا ببساطة ونعود تنفيذه, وقف
 . حيث سيستفيد منها املستوطنني واألهايل, غري مفيدعبئرر من  تتحاجلزائرية

 وتعرب عن وجهة نظر النخب )1891(تعود الشهادة الثانية إىل نفس السنة 
الشهادة التي نقدمها هنا مزدوجة . اجلزائرية املتعاونة مع السلطات االستعامرية

رنسية, وهلذا اللغة كتبت عىل األرجح باللغة العربية وترمجت إىل اللغة الف
نرشت هذه . فسأنقل املقتطفات املتعلقة بنظام احلالة املدنية باللغة العربية

يف ) قرص األبطال حاليا(الشهادة يف إطار جواب بعثه قايد منطقة قرص الطري 
جنوب منطقة سطيف إىل رئيس جلنة دراسات املسائل اجلزائرية بباريس التي 

تطلب فيه رأي اجلزائريني املسلمني يف  1891ماي  25كانت قد راسلته بتاريخ 
تبلغ أمهية التقرير أو . عدد من القضايا التي ستشري إليها عند عرض التقرير

اجلواب أنه يعرب عن رأي نخبة إدارية جزائرية متعايشة مع النظام االستعامري, 
وهذا القايد كان يف تلك الفرتة عضوا مستشارا يف جملس عاملة قسنطينة 

 ."نيشان احلرمة"سام فخري يعرف آنذاك بالعربية حتت اسم وحاصل عىل و
جواب من القايد حييى رشيف أمحد بن سليامن كونسيىل جينريال بعاملة 
قسنطينة صاحب نيشان احلرمة الساكن بقرص الطري حكم سطيف أجاب به 

 :)1(1891 جويلية 28رايس الكمسيون بباريس عن املسألة اجلزائرية, سطيف, 
فليست  1882مارس سنة  23يز باألسامء النسبية الصادر قانوهنا يف وأما التمي"

اليقة للمسلمني مجيعا وال هي يف دينهم بل هي غري مقبولة لدهيم وما رىض هبا 
من رىض منهم إال قهرا وغلبة إذ يعلمون أنه ال فايدة هلم يف التسمية هبا وإنام 

 ."جتر إىل فساد دينهم الذي هو راس ماهلم
                                                            

1)- Rapport adressé par le Caïd Yahia Chérif Ahmed ben Sliman, conseiller général du département de 
Constantine, officier de la légion d’honneur, Ksar-Their (Sétif), à la Commission d'études des questions 
algériennes à Paris, Sétif, Librairie A. Henriot, le 28 juillet 1891. 
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 )1(هدى جباس. د

ُ الورقة البحثية يف خطوطها العريضة, نحو السياق التارخيي والبيئة يه
ُلتنتهي نحو مدونة واضحة املعامل . فيها األلقاب اجلزائرية الثقافية التي صيغت

 )2(عن دوافع وأبعاد تشويه اهلوية األونوماستيكيةنسعى من خالهلا إىل الكشف 
َللجزائريني, باخلوض يف مقاربة نامذج من ألقاهبم فنتامهى بذلك مع أهداف  ُ
ُّامللتقى; ال سيام فيام خيص رفع اللبس عن دوافع وأبعاد االختيارات غري  ُّ ّ
ّالـمـتـناسبة والقيم الدينية واحلضارية للمنظومة التسموية, أو التطر ق ُ

 .ُالهتا ومحوالهتا الدالليةّلتفسريبنية نامذج حملية لأللقاب, عرب رصد سج
ّلقد طال اجلزائريني عنف رمزي مقصود رضب هبويتهم عرب حمطات تارخيية  ُ ُ

 :ية أو من قبل اجلزائريني أنفسهمُّخمتلفة, سواء من قبل السلطات االستعامر
 ;(Senatus Consulte)ـتوسكونسـلتسيناّانجرت عن قانون  ّ التداعيات اخلطرية التي−
 توثيق األمالك العقارية للجزائريني هبدف تسجيل األرايض وفق ما −

  الفرنيس;(Warnier) واريننص عليه قانون 

 1882 مارس 23 اإلقرار بنظام األلقاب العائلية باجلزائر, وفق قانون −
ُالذي أكد به االستعامر الفرنيس عمله الـممنهج القايض بتك ُ َ سري النظام ّ

 ;)التقليدي(التسموي اجلزائري 

                                                            
א2−א-)1 א א א ،−

 א
2(-، א א א א א

 .א
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لألسامء العائلية, ) من الفرنسية إىل العربية( تشويه الرتمجة الصوتية −
ٍ يف بعض األحيان, وبنسخ −لالسم−ّبحروف غريت من املعنى األول 

وهو . ٍأسهم بدوره يف حتوير للكثري من األلقاب) فرنيس−عريب(ِّخطي 
 .م احلالة املدنية اجلزائرية من ضباط وموظفنيما قام به القائمون عىل نظا

ُعطفا عىل ما سبق ورث اجلزائريون منظومة لقبية خاصة, سنحاول من  ّ ِ َ ًَ ِ
ِّخالل ورقتنا هذه أن نقدم إسهامنا البحثي حوهلا; وعليه نصنف ورقتنا ضمن  ُ ُِّ
ِّاملحـور الثاين للملتقى املتعلق باألبعاد واآلثار, حيث سنهتم بتحليل 

: ّروبولوجي للباترونيامت يف املجتمع اجلزائري; من خالل وقوفنا عىلأنث
التارخيية للتشويه األنوماستيكي لأللقاب, ناهيك عن تصنيف  األسباب

ُللحموالت  .الداللية ملدونة واضحة املعامل ُ
ما : ُستقوم الـمعاجلة التصنيفية ملدونتنا عىل اإلجابة عن أسئلتنا اإلشكالية

ِّلداللية لعينة من األلقاب اجلزائرية? أو بصيغة أخرى ما هي ِّهي السجالت ا
 حتوي هلحسب مصادرها املختلفة? و ألقاب العائالت اجلزائرية مميزات
 الداللية? التعبئة ِّسيئة األسامء عىل األطباء ُمدونة

 األونوماستيكية املنظومة− ّاللقب− الباترونيم−العائيل االسم: املفتاحية الكلامت •
 .والقوانني املراسيم / الفرنسية االستعامرية السياسة −ريةاجلزائ

01-úèï§ÉÉÉÉ5ÉÉ´_w~nÚeïgúò©ó“∞eóÚómï vè2eúòyw~näÚô≥òr f´óèï2e^ 
ُتقتيض أعراف البحث األنثروبولوجي, حتديد اإلطار املنهجي لـمــدونة 

تيمولوجي ناهيك عن ضبط إي. ِّمصدر العينة, بروفيلها, طريقة اختيارها: البحث
ِّللمصطلحات حيدده السياق الع  :ام للبحث فضال عن إطاره املعريفُ

 :البحث جمتمع *
] طبيب عن ابحث [خدمة عرب ,اخلروبو بقسنطينة األطباء دليل يف ّمتثل
 األطباء ُتساعد املعلوماتية; للخدمات ضخمة منصة وهو )1(صحتي بموقع

                                                            
1)- https://www.sihatty.com/index.php. 
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 يبحثون الذين املرىض من العديد عىل واحلصول خدماهتم, ونرش تعريف عىل
ُمتكن كام. الصحية والرعاية االهتامم عىل ِّ  به دليل إىل الوصول من ُمستخدميها ُ

 طبيبهم مع ُبسهولة املواعيد حجز هلم ّحتييتسنى اهلاتف وأرقام العنوان
 .املرغوب االختصاص وحسب العربية, والبلدان املدن بمختلف

 نقيس أن ُسنحاول التساؤل هذا ىلع لإلجابة غريهم? دون األطباء ملاذا −
 غريها مع مقارنة الداللية التعبئة ِّسيئة األسامء تواجد ملموسة بصفة

 هذه احتفاظ مدى ما نرى ّحتى وذلك. البحث (corpus) بمــُـدونة
 .األلقاب هاته بمثل املثقفة الطبقة

 :البحث مــُــدونة بروفيل *
ِكتب نهام )109(: عائيل اسم )113( ُبمعاجلة ُقمنا ِونسخت الفرنسية, ُّباللغة ُ ُ 

 .العربية باحلروف املتبقية )04(
 اختصاصات من لألطباء العائلية األسامء من قائمة جتميع حاولنا لقد
 أم عربية كانت سواء− نفسه الطبيب هبا ّقدم التي الكتابة وحسب خمتلفة,
ِّيعرفون األونوماستيكي بالبحث املـُشتغلني ّأن بذلك ُحمرتمني −فرنسية ُ 

 األونوماستيك أو األسامء بفقه األسامء من األخبار استنباط"
)(Onomastique")1( أم كانت شخصية األسامء يف النظر عىل ينطوي ما وهو 

ًوخصوصية ًاجتامعيا ًوواقعا تارخيية حقيقة بوصفها عائلية  .ثقافية ُ
 ُمعاجلة لنا ّتم الذين األطباء ُلتخصصات ًبيانا التايل اجلدول ّضمنا ولقد

 :باترونيامهتم

                                                            
(1- ، א(«א א:،»)א א אא ،

، ، ،.،1.،1958א א ،  :א
،:א،− ،א א

، א א א ، א א  א−א
CRASC،2004א ،:، א .א
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ßì‡u@âÔŠ@01@Zpb—ž—¦@öbj ÿa@æî‰Üa@č#@ó§bÉžà@âé÷b8c@óïÝ÷bÉÜa@ @

املختلفة ُالتخصصات
ُ  

أمراض الحساسية -أمراض الجهاز الهضم-أمراض ٔالانف ؤالاذن والحنجرة
ية والجهاز التنفس-ٔالامراض الداخلية  أمراض املسالك -ر ٔالامراض الصد

الجراحة - )طب النساء( التوليد وأمراض النساء - النفسية والعصبيةٔالامراض-البولية
ن-العامة جراحة العظام واملفاصل جراحة املخ  -جراحة الفم والوجه والفك

م-ؤالاعصاب مات ي-و الر الجلد (طب ٔالامراض الجلدية  - طب ٔالاطفال- طب إشعا
ي -نطب وجراحة العيو-) والحساسية  القلب -د الصماء الغد-علم ٔالامراض التشري

  .ؤالاوعية الدموية بـ قسنطينة

 :الداليل التصنيف منهجية *
 وسوف ّاللقب, عليها جاء التي الداللية ُاحلمولة حسب التصنيف يكون

 :التالية لألسباب اإلحصائية بالنسب هنا هنتم ناهن لن
ُ كانت عشوائية من األطباء الـمشتغلني بمدينتي قسنطينة ِّعينتناّ أن −

 ).sihatty-صحتي (روب, واملسجلني بموقع واخل
 ّأن املالحظة يف عني املكان  − (observation in situ) ّبينت أن الطبيب الواحد ّ

ّيمكن أن يشهر عن نشاطه أكثر من مرة وحتى بلغتني خمتلفتني ّ ُ ّوعليه فإن . ُ
ُدلل عىل لقبني لشخصني خمتلفنيُتواتر نفس االسم العائيل ال يمكن أن ي ِّ. 

ً أن الرتدد لن يكون معربا فمبدأ اختيار الباترونيم به وجهة نظر; بسبب − ِّّ ُ ُّ
ُأن تاريخ هيكلة املنظومة التسموية اجلزائرية يربز األسامء العائلية بمثابة  ُ ّ

ُجزء هويايت مفروض من قبل السياسة الكولنيالية الفرنسية ُ. 
 :العائلة اسم مقابل يف ّاللقب *

 استخدام يف التفضيل من نوع وجود بامليدان ختصنيُاملـ للباحثني ّيتضح
 ُللهوية الباترونيمي ِّالشق عىل للتدليل آخر حساب عىل ُمصطلح

ُّيقر من ُاملــؤلفني من فهناك األونوماستيكية;  العائلة اسم تعبري نفضل نحن": ُ
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)nom de famille( ّاللقب عىل )patronyme( النسب إمكانات يمنح الذي 
وملزيد من .)1("احلديثة الغربية الترشيعات يف )filiationmatriarcale (األمويس

ُالتدقيق األكاديمي نشدد عىل أن البعض يدرج ُ ُِ ّ ِّ البحث يف الباترونيم ضمن مبحث  ُ
ُاألنثروبونيميا عىل اعتبار أن هذه األخرية تعنى بدراسة   اإلنسان من خالل األسامء"ّ

  األفراد واملجتمعات بوصفها عالمات فارقةّالتي حيملها )noms propres( الصحيحة
)signes distinctifs  ُومعلم هويايت)marqueidentitaire(")2(. فهي التي تدلل عىل انتامء ّ ُ ِّ

ُالفرد إىل خط نسبي واضح, وإىل عائلة حم َ  .أو إىل مجاعة إثنية ما/ّددة وَ
ُ أساس اللقب النبز حسب ما جاء يف ّأن اعتبار وعىل َّ , )3(املحيط القاموسّ

َالصحاح تاجّوكام أكده  : واحد األلقاب, وهي األنباز, تقول: اللقب" اللغة ِّ
ّلقبته بكذا فتلقب به ُ, ومؤلف )4("َّ َّ ُالنبز, اسم غري : اللقب: لقب" لسان العربُ َّ

ٌمسمى به واجلمع ألقاب َّوقد لقبه بكذا فتلقب به. ُ َ وال : ويف التنزيل العزيز. َّ
ْتنابزوا باألل ِقاب; يقولُ ّال تدعوا الرجل إال بأحب أسامئه إليه: َ َ ُ وقال الزجاج . ْ

ّيا هيودي يا نرصاين, : ُال يقول املسلم ملن كان هيوديا أو نرصانيا فأسلم: يقول ّ
َلقبت فالنا تلقيبا, ولقبت االسم بالفعل تلقيبا إذا جعلت له : يقال. وقد آمن ُْ َْ ْ ِْ َ ْ َّ ً

ْمثاال من الفعل كقولك جلور َ ٌبفوعلً َ ْ َ َنزعقسم لقد. )5("ٍ  نحو الباحثني من َ
 عن الناجم بالتأثري االستهانة ينبغي ال ّبأنه نحن ارتأينا كام ,ّاللقب ُمصطلح

 اهلدف ّألن اجلزائريني; عىل الفرنيس االستعامر أطلقها ِّالتي األلقابالتحقريية
 الذي ُّللغويا املعنى وهو األصيلة; ُهويتهم ومسخ اجلزائريني إذالل كان منها
 .أكثر ّاللقب إليه ُينحو

                                                            
1)- Hébert Louis, Sens et signification du nom propre. Sémantique interprétative et nom 

propre, S.L.  1996, p. 77. 
2)- Kouyaté Brahima, Alliances interethniques et onomastique chez les Malinké, in : Synergies 

Afrique Centrale et de l’Ouest, N ° 3 - 2009,p. 101. 
א3)-  ، א،א אא א א:،

، א ، א א ، ،1492-2008،.8544.
4(-، א.אא אא ،:،

א ، ، ،א א ،  .1042.،1430-2009א
א-)5 אאא ، א ، אא ، א

א ، ،−א ، א א ،  .240.،.1300א
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02-.ó}úòμ‰fq»ò qãòèï qfnÚeSoÔ∂äÚeûe–$fm^
َفيام خيص اهلوية األونوماستيكية للجزائريني, عمدت السياسة االستعامرية 

ُّ; والتي مل يكن سنها أو والقواننيالفرنسية عىل إصدار جمموعة من املراسيم  ِّ
ً عفويا فلقد حرصت فرنسا من خالهلا عىل هتديم −أي تلك القوانني −تطبيقها 

 :املنظومة التسموية اجلزائرية عن سبق إرصار وقصد
َومن أهم القوانني واملراسيامإلدارية التي برز أثرها بشدة عىل النظام النسبي  ََ ّ ّ

 :للجزائري
 :(Le sénatus-consulte) املشيخي املجلس قانون *

 –ّ, املرصح به )سيناتـوس كونسـلت( ساملشيخي املجلواقع تطبيق  خالف
 1863أفريل  22من املفرتض أن يطمئن جملس الشيوخ يف " :املكتوب باملادة األوىل منه

مالكا لألرايض التي يتمتعون هبا بصفة  «عرب إعالهنم إىل طمأنة القبائل يف البالد
ّوذلك ألن هذا القانون قد عمل عىل  )1("»دائمة وتقليدية, ألي سبب كان

َحيث هدف  )2("البنية القبلية التي من شاهنا اضعاف قوة العائلة اجلزائرية فكيكت"
ِّاملرشع الفرنيس من خالله  العقارية تفكيك نظام القرابة, وإعادة هيكلة امللكية إىل ُ

ِّالـمعمر األورويب الذي استفاد من أمالك واسعة, خاصة  ُللجزائري بام خيدم ُ
ِّبعدما كرس نظام العروش ومع َه النظام النسبي اجلزائريُ َ. 

الدفاع عن  ُيف مقابل تراجع الفردية قام املجلس املشيخي بتعزيز امللكية
انتامء  التدرجيي لروابط التفكيك ّوالعرش أو العائلة الكربى; وهكذا تم القبيلة

ِّللجامعة من خالل تكسري انتامئهم السم واحد; فجزأت أرايض ّحتى اإلخوة ُ 
ُلقد رضبت رمزية االنتامء .للتقسيم قابلة غري عد أن كانتالعوائل الكربى ب

                                                            
1)- Guignard Didier, Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus consulte de 1863 appliqué au 

régime foncier d’Algérie, in : Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 41, 2010/2, p. 81. 
א«،2)- א א :،»19א

א אא א א، א א א ،−
، א  .811.،2017א
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ِّفرق (وفقا للسياسة االستعامرية  ّفتفرق اإلخوة وأبناءهم يف أرس صغرية,
ُ; ليختلفوا بتباين أسامئهم العائلية رغم أصلهم الواحد, ويستبدلوا )ُتسد

 .التفافهم حول زعامئهم بسعيهم نحو احلفاظ عىل قطعهم األرضية
النظام التسموي اجلزائري القديم, نذكر أنه كان قائام عىل تفرس عن ُوللمس

ابن فالن ) االسم الشخيص لالبن(فالن : [االسم الشخيص; أي عىل الصيغة
, وهو نفسه )]االسم الشخيص للجد(ابن فالن ) االسم الشخيص لألب(

ِّالذي كان يوحد بني أبناء العمومة َمع بعضهم حتت صيغة تسموية نسبية  ُ ُتؤكد َ ُِّ
ِللقبيلة والعرش والد أو بني فالنانتامءهم  ْ ِّاالسم الشخيص للجد الـمؤسس  (َْ ُ ِّ
ِّكام توضح انتساهبم إىل جدهم). أو األول ِبني: ُِّ االسم الشخيص (فالن  ْ

ْأو رباعة فالن ) االسم الشخيص للجد(, أو أوالد فالن )للجد َ َ االسم (ْ
 .ناطق الرشق اجلزائريائعة ببعض م, وهي صيغة ش)الشخيص للجد

 :1873 جويلية يف (Warnier) وارين قانون *
ًأساسيا لصدور هذا القانون, الذي  ًهدفا ُتعترب فرنسة األرايض اجلزائرية

الشيخ (ألغى مبدأ الترصف يف الوقف األهيل, وكان عقب مقاومة شعبية "
ة; ّ والغاية من الترشيع واضحة وجلي.)1(")م1871املقراين واحلداد عام 

ّفالغرض من مصادرة األرايض وإسقاط حق ترصف اجلزائري هبا, ما هو إال  ُّ ُ
ّتطويق وتضيق ملصادر متويل نضال الشعب ضد املستعمر الذي مل يتوقف عند 
إخضاع العقار اجلزائري للقوانني الفرنسية يف التسجيل والتعامل, بل لقد 

ُّل ما ينجر عن ذلك من وال خيفى عىل عاق. متادى ليطال ثوابت األمة وهويتها
 .رضب لرمزية االنتامء للوطن

ُالـمنظم للملكية الفردية باجلزائر, يف بنده السابع عرش  القانون ّنص هذا
باألسامء الشخصية  (nom de famille)رضورة إحلاق اسم العائلة "عىل 

                                                            
א«، 1)-  א א א א:،»א א:א א א .א

א ، א א א ،–א א  2.،2017א
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(prénoms) ِّأو الكنيات لكل مرصح بملكية ًكام عدت تطبيقاته تتمة . )1("ِّ ّ ُ
ُارات املجلس املشيخي; إذ مل تلغي التعامل بالقوانني االسالمية فقط, بل لقر

لقد واصلت سياسة فرنسة األرايض وحتطيم بنية النظام القبيل, بتشجيع 
ًاألفراد عىل االستقالل عن اجلامعة ملكية وانتامء تسمويا وهو ما دفع إىل إعادة .ً

ة بعد فرض إجبارية االسم ّالنظر يف مسألة األسامء العائلية بالدواوير خاص
ّالنسبي أو اللقب العائيل عىل مالك األرايض ُ َّ َ.  

ُفرنسا من خالل قوانينها ومراسيمها الـمختلفة تكسري االنتامء إىل  َمل تضمن
شجرة النسب  أيضا عىل فصل فروع األرض فقط, بل لقد عملت

َ, وهو ما خالف املبدأ)األجداد(ُعن الـجذور ) األحفاد/األبناء(  األسايس النتقال َ
ّالباترونيم حتى حسب الثقافة الفرنسية عينها; بحكم اعتبارها أن  ُ كل فرد يرث "ّ

يتم  [..] )le nom de famille(اسم العائلة "ّ وأن )2(" (unpatronyme)ًعند الوالدة لقبا
ّوذلك عىل اعتبار أن كل  )demanière patrilinéaire(")3(متريره عن طريق نسل األب  ّ

ِّ ما هو إال أب يف هناية األمر, وعليه يتم االنتقال بصفة دوريةّجد ّ. 
ُونعيد التشديد هنا عىل مراعاة نقطة جوهرية يف اهلوية اجلمعية للجزائريني  ُ
َوقتذاك, وهي االلتفاف الباترونيمي والنسبي القرايب حول القبيلة التي مل خيف عىل  ََ َ

َاالستعامرية تضمن تكوينها للتنظ−فرنسا ّتكون شبكات التحالفات "يم السيايس فـُّ
بسبب التداخل  )4("توقظ وحتتمل عالقات سياسية(..) الناشئة عن املصاهرات 

العميق بني السيايس والقبيل يف العالقات التقليدية, وما يرتتب عىل ذلك من 
تعطي  )groupes(اجلامعات "ُّكل ُّتنظيامت هرمية حسب قاعدة النسب الساليل, ف

ينا ملؤسسة األرسة أو لبنيات أكرب قائمة عىل القرابة أو عىل روابط أخرى ًشكال مع
                                                            

1)- Ageron. Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Tome Premier, 
Presses Universitaires de France, Alger, 1987, p.178. 

2)- Sangoï Jean-Claude, «La transmission d'un bien symbolique: le prénom», in : Terrain, 
Numéro 4 - Famille et parenté (mars 1985), [En ligne], mis en ligne le 17 juillet 2005. 
URL : http://terrain.revues.org/document2873.html. Consulté le 21 janvier 2006.  

3)- Ibid. 

(4- ، א ، א א א−،2.، א
، א א  .72.،2007،−א
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ِّتوجه.)1("ال يوجد جمتمع يعيش يف فوىض بدون سيطرة سياسية. غري دموية القرابة  ُ
ِّالعالقات السياسية, متاما كام يـهيكل االسم العائيل قواعد االنتساب ويوجهها ُ ُِ. 

 :1882 مارس 23قانون / اجلريمة−القانون *
ِّجيسد  إىل العائيلّاللقب قانون التلقيب القايض برضورة إدراجوتدوين  ُ

األم  ِّومكان الوالدة واملهنة بالسجالت الشخيص واملوطن جانب االسم
هذا  َّنص. املـخصصة لألهايل, جريمة مكتملة األركان يف حق اهلوية اجلزائرية

من خالل  )2(مني اجلزائرينيالقانون عىل تأسيس احلالة املدنية لألهايل املسل
بإجبارية بطاقة  )3(إجبارية استعامل االسم العائيل; حيث اقتىض بنده السادس

ُعىل أن يسند اختيار االسم  )4(, كام اقتىض بنده اخلامس(carte d'identité)اهلوية 
ّالباترونيمي إىل رب العائلة, كام تضمن بنده الرابع عرش عىل أن  ِّيكون لكل "ِّ

ّس لديه سلف ذكر ضمن خط نسبه األبويس وال عم وال حتى أخ أكرب, فرد لي َ َ
ُوال يمكننا أن ندخل األمر ضمن املرونة  .)5("احلق يف اختيار اسم عائيل ُ

اإلدارية هنا; فالتطبيق أفصح عن تأسيس منظومة أونوماستيكية جديدة املعامل; 
ُـمشني من الصفات ِقوامها أسامء احليوانات واألعضاء البرشية, إىل جانب ال

 .الغريب من األلفاظ ُوالـمستهجن
ُّويعد اعتبار قانون  مغالطة " قانون احلالة املدنيةبمثابة 1882مارس  23ُ

تارخيية لكون قانون التلقيب يعد جزءا من نظام احلالة املدنية العام لألحوال 
َالشخصية, وليس القانون كله حيث رشع لقضية أساسية, وهي كيفية إجبار 

 جلزائريني عىل التداول بصفة رسمية باللقب العائيل وتثبيت مكانته وتعميمها
                                                            

1)- Herskovits Melville J. (1950), Les bases de l’anthropologie culturelle, François Maspero 
Éditeur, Paris, 1967, p. 10. 

2)- Lois du 23 mars 1882, T. XXIIe, 22 années, 1882, Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 
Arrêté ministériel 18 déc.1882, imprimerie de l'association ouvrière, Alger, 1883. 

3)- Ageron. Charles-Robert, Op-Cit, p.180. 
4)- Idem, p.180. 
5)- Parzymie Anna, Anthroponymies algérienne. Noms de familles modernes d'origine turque, 

Varsovie, éditions scientifiques de Pologne, 1985, p. 24. 
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َلقد حرمت السياسة الكولونيالية اجلزائريني .)1("عىل كل سكان املنطقة التلية َ
َ كام أعادت تشكيل سلسلتهم النسبية بمنحهم !ِّأيضا من معرفة جدهم الثالث َ

ُألقابا جديدة ال متت بصلة هلويتهم األنوم استيكية األوىل, ناهيك عن إقصاء ُّ
ُالكثريين من االنتامء ألجدادهم حيث أحلقتهم بام عرف باأللقاب جمهولة 

 .ّوكأهنم ال ينتمون إىل عائلة (S.N.P) النسب
ّنقر نحن هنا بأن فرنسا من خالل ترسانتها القانونية, قد أرادت اهلبوط باجلزائريني  ُّ ُ

 : عىل مستوى اهليكلة األونوماستيكيةملستوى نظامها األنثروبونيمي الفقري
ِّخيلص مجيع املؤلفني الذين درسوا أسامء األعالم ُُ )les noms propres( 

الضعف املميز لألنظمة األنثروبونيمية "وبحثوا فيها يف فرنسا القديمة بــ
 بـ)St André( أرسة بـ128تشرتك  1760يف عام «بأنه  A.Collompُيشري . التقليدية

)Haute-Provence( لقبا  29 يف)patronymes(. لكن ما يقرب من ثلثيهم (...)
ال ختتلف األسامء من مجاعة « ويضيف [...]» لالستخدام لدهيم مخسة فقط

)communauté(  األسامء األربعة  (...)إىل أخرى, ومن جمموعة عائلة إىل أخرى
 باإلضافة إىل  تؤكد هذه املعطيات.)2("»ًاألكثر استخداما حيملها ثلثي الرجال

 )prénoms(حول توزيع األسامء الشخصية A . Burguièreغريها احلكم العام لـ
ِّتقدم": يف فرنسا القديمة  )corpus de prénoms(مدونة من األسامء الشخصية  ُ

عدد : (...) ًنفس التوزيع تقريبا (...)بني القرنني الثالث عرش والثامن عرش 
يتم محلها من قبل أكثر  )prénoms leaders( صغري من األسامء الشخصية األوىل

وملتتغري هذه الوضعية حتى املايض القريب عىل . )3("من نصف السكان
معدالت التامثل اجلزئي " :)collectivités rurales( مستوى التجمعات الريفية

ّيسجل  )bigouden( ًأو الكيل ال تزال مرتفعة نسبيا يف بلدية بجنوب بيجودن ُ
                                                            

א«، 1)- א א א א א א אא
:1870-1900«،:،29-30،2005،.140. 

2)- Bromberger Christian, «Pour une analyse anthropologique des noms de personnes», (1982), in : 
Langages, 16e année, n° 66, 1982. pp. 103-124. Persée. [EN LIGNE] Consulté le 18 juin 2013, p. 10. 

3)- Idem, p. 10. 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

207 

M.Segalen  ّبأن متاثالألسامء)l'homonymie(  ّال يزال سمة مميزة يف عام َمحل ما  1856ُ َ َ
 ;)les trois mêmes patronymes(  من أرباب األرس نفس األلقاب الثالثة٪24ُيقارب 

ُمحل ما يقارب من  1876ويف عام  َ َ َمحل ما  1975مخسة ألقاب, ويف عام  44٪َ َ َ
سامء الشخصية للسكان الذين تزيد عدد األ. ثالثة ألقاب ٪22ُيقارب من 

ُأعامرهم عن األربعني هو حمدود نسبيا, كام تعترب األسامء املتامثلة ُ                كليا ً
)les homonymies totales( متكررة")نؤكد بأهنزيادة عىل ؛بعود عىل بدء.)1 ّ ُ

ّالصلة الواضحة بني اللقب والقانون واملرياث, فإنه  القة وثيقة  ع−ّأي اللقب−ّ
ًبالنسب وبالتاريخ أيضا َ عىل التشويه  االحتالل ويف هذا تفسري واضح حلرص إدارة. َ

ِّاجلزائريني, من خالل تعليامهتا اإلدارية والقانونية عىل مر الزمن;  الداليل أللقاب
 .وغريها 1888 أفريل 20 وبتاريخ 1885 أوت 17 نحو تلك الصادرة يف

03-ú$fÈC)eúòÚ£§ÚeÉ)úèï§ÉÉÉÉÉÉÉ5Éw~nÚe^ 
ّإن وضعنا هلذه السجالت الداللية قد جاء للرضورة التحليلية ذلك أهنا  ّ ّ

كبري فيام بينها, وعليه جاء التصنيف عىل أساس الصفة أو  ُمتداخلة حلد ٍّ
َ غلبتهام عىل التسمية; −من خالل التحقيق امليداين−ّاملـُـؤرش األبرز ألننا قدرنا 

أو صاحب /الذي يمتلك و: (بو[ يف فئة )BOUDJELAL(فمثال نحن مل نضع 
ُ, ومل ندمج ] اثني+نسبة اىل قبيلة[ّ وذلك ألنه أقرب إىل السجل ])اليشء

)Lasmar( صفة[ يف صنف/) رغم تعبئته الداللية بصفة ]صفة) +  بل−بن ,
 أكثر فالبيئة الثقافية ]االسم الشخيص[سامر البرشة; ألننا ارتأينا أنه ينتمي إىل 

ّعض املناطق اجلزائرية ترشع له بوصفه اسام شخصيا; وذلك ألن لب ً ًُ ِّ  التسمية"ُ
 البيئة معامل لبعض انعكاس فهي )2("والرموز باالحياءات حافل سميائي نسق

 .أخرى أحايني الثقافية اهلوية خلصوصية وترمجة ًأحيانا, اجلغرافية

                                                            
1)- Ibid, p. 10. 

،15א،:»א.אא«،א-2) א ،2001،
.99، 
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 :بحثنا مــُــدونة عنها أسفرت ّالتي للدالالت تصنيف ييل وفيام
 :الشخيص االسم *

ßì‡u@âÔŠ@02Zpbáïäì‹mbjÜa@>Üa@pöbu@ôÝÈ@ÞÙ’I@âa@ð—ƒ’H@ @

دة رٔالاسماء الشخصية الوا  

ACHOUR-AMARA/MAMRI ة —ر عما AIMAR - AYAD- AZZA – DJABALLAH 

–MABROUKI – MAHBOUBA – NOURREDINE - REZAK-TOUHAMI – 

BARKAT – ABERKANE – HADJ  -MAMRI  - Lasmar 

ِّيسفر هذا السجل عن أسامء ذكورية ِ ُ وأخرى أنثوية, عبئت محوالهتا الداللية بمعاين ُ ُ
 ,BARKAT ,MAMRI،AIMAR  ,REZAK(التعمري والرزق والربكة 

ّقدره , والقناعة بام )MABROUKI(واالستبشار باخلري والفرح  ) AMARAعامرة,
 ,)Lasmar - ABERKANE(ناهيك عن الصفات اجلسمية  ,)DJABALLAH(اهللاّ 

 عاشورّالتي أرخت ملوسم أو مناسبة معينة مثل  وغريها من األسامء
)ACHOUR( احلاجّالذي أنبأنا بأن الطفل ولد بمناسبة عاشوراء, و )HADJ( 

ُسم احلج, أو أولئك الذين ولدوا ُاملمنوح غالبا لألطفال الذين ولدوا بمو
خمتونني أو بخصية واحدة; حسبام أفضت به حتقيقاتنا امليدانية مع اإلخباريني 

ُيضاف إىل القائمة . من كبار السن حول مناسبة التسمية ودوافعها
ُ لفظ  عىل وزن فعال من مرادفات العيد; حتمل صيغته مبالغة )AYAD(ّعياد ُ ّ

 .هبا إىل كثري االحتفال بالعيد ىويذهب املعن) ّعيد(للفعل 
ُجاءت أسامء اإلناث عىل قلتها مفعمة بمعاين احلب  ّ)MAHBOUBA( 

 وباألمر انعكاس ملا جيب أن تكون عليه األنثى بمخيال ;)AZZA(ّوالعزة 
 .تها بالقلوبّعزيزة النفس, فعالة ملا حيفظ مكان: اجلزائري

ّلقد شكل االسم الشخيص أحد أهم عنارصاهلوية اجلزائرية قديام, حيث 
, وقد )القديم(دورا حموريا يف هيكلة النظام األنثروبونيمي اجلزائري " لعب
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دوره ذاك, حيث أبرز (...)  أظهر حتليلنا ألهم مالمح املشهد األونوماستيكي
ّموع الرتاكامت التسموية التي أسهمت ّاملكانة األساسية التي كان حيتلها بني جم

ّكام أظهر أيضا بأن النظام . ُيف تكوين اهلوية األونوماستيكية اجلزائرية وقتذاك
ّاألنثروبونيمي اجلزائري مل يكن نظاما عائليا وال حتى لقبيا; فهو مل يكن ضاما جلميع 

البن مل يكن ّأفراد العائلة حتت إسم واحد وال حتى مورثا من جيل إىل جيل آخر, فا
ُحيمل من الرتاكامت التسموية ألسالفه سوى أسامئهم الشخصيةوالتي كانت مرتكز  ِّ

ّ وهو ما مل يتناسب والسياسة اإلدماجة الفرنسية خاصة )1("النظام التسموي التقليدي
 .ه كام سبق لنا توضيحهعىل الصعيد اإلداري مما دفعها إىل تغيري

ِّيــظهر النسخ اخلطي ّ, بأن الفرنسية كانت كام جاء متامالذي رصدناه لألسامء وا ُ
ُاللغة الغالبة عىل الرغم من أن حروفها ال ترتجم بدقة خصوصية املنطوق  ُ ّ ُّ
ّاجلزائري, واألمر مرده إىل ممارسات ورثناها منذ القدم; فلقد اتسم احلقل  ّ

ُاألونوماستيكي اجلزائري بـــالتعرض إىل كثري من العنف الرمزي عىل مرح  :)2(لتنيَّ
ّمتت األوىل إبان الفرتة االستعامرية من خالل التهديم وإعادة البناء الذي  ّ
ُتعرضت له املنظومة التسموية اجلزائرية يف وقت قيايس مقارنة بغريها, ونفذهتا  َّ

  :ُّإدارة استعامرية غريبة عن اللغة العربية وغري متعودة عليها

                                                            
א:א«،-)1 ، :،»)1901-2001(א

، א א א א א ،29-30،2א
، ، א ، א ، א ،CRASC-،  .،162.،2005א

א -)2 ،»)2001 -1901(،)−(א
، א א א א א ،35-36א

،CRASC- ،  .،78.،2007א
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âÔŠ@ðäbïi@âŠ@)01(Z»@ÒåžÉÜa@Þya‹à@¶ìcñà‹Üa :@ @

 اإلدارة االستعمـاريــة
 أجنبية

 
 

  غريبة
 عن
 ُّاللغة
 العربية

غري 
ُمتعودة 
 عليها

 
 

 املرحلـة التدميـريـة األولـــى
)العهـد االستعمـــاري(   

 )1(هدى جباس: املصدر

كان االنتقال من العربية الشفوية إىل الفرنسية املكتوبة يف املرحلـة األولـــى 
ّرسيعا وغري مؤسس عىل قواعد منهجية; حيث مل يتم  ,)ستعمـــاريالعهـد اال( ُ ً

ُمراعاة خصوصية املحكي املحيل بمختلف املناطق اجلزائرية أثناء الرتمجة  ُ
, مما أورث اجلزائريني )الفرنسية املكتوبة( إىل )العربية الشفوية(الصوتية للقب من 

ُّهوية أونوماستيكية منشطرة, نتيجة نسوخ خطية  ُُ الواحد, فضال عن  ُمتباينة لالسمُ
ّولقد متيزت املرحلة الثانية .ُعدم اعتامد صيغة كتابية موحدة بني اإلداريني الفرنسيني

 للحالة املدنية, من قبل − غري املدروس −التي كانت بعد االستقالل; بالتعريب 
ُإدارة جزائرية ليست بالغريبة عن املجتمع, ولكنها غري متحكمة بأسس نقل  ُ ّ

 :األسامء وترمجتها, ويف الرسم البياين التايل توضيح لذلك

                                                            
 .78.،אא-)ا1

 انتقال رسيع
   فرنسية مكتوبة               ة شفوية             عربي

ّوغري مؤسس ُ  
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âÔŠ@ðäbïi@âŠ@)02(Z»ðäbq@ñà‹Üa@ÒåžÉÜa@Þya‹à: 

 

 اجلزائـريـــة اإلدارة

 من
 أهل
 البلد

 
 

 غري
 ُمتحكمة
 ُّباللغة
 العربية

 جاهلة
 ُبأسسها

االيتيمولوجية

 
 

 

 الثـانيـــة التدميـريـة املرحلـة
)ُملستقلــةا اجلزائـر عهـد(  

 
 )1(هدى جباس: املصدر

ُّيــعد حسب فريق اخلرباء املعني باألسامء اجلغرافية التابع لألمم  التحويل ُ
الكتابة املصدرية أو /اللغة(ّعملية نقل األسامء من لغة أو كتابة معينة ": املتحدة
ملية وهتدف هذه الع. )الكتابة املستهدفة أو املتلقية/اللغة( إىل أخرى )املانحة

 بالصيغ )أي رموزها الشكلية(إىل متثيل الصيغ املكتوبة ألصوات كتابة لغة ما 
ِّويتم حتويل األسامء بصورة رئيسية من خالل طريقتني . ّاملكتوبة للغة األخرى

ِّاتسم النسخ اخلطي. )2("التمثيل الصويت ونقل احلروف: متاميزتني مها −عريب(ّ
ُّي كبري وبتخبط يف التطبيق ينم عن ارجتالية ُألسامء اجلزائريني بعنف رمز )فرنيس ُّ

                                                            
 -(1، א .81.א

א«،-)2 א א:،»א א א
א א ، א אא א א−، ، א א א א

، ،  .12.،2007א

 انتقال
مكتوبة عربية               مكتوبة فرنسية  

مدروس غري  
 
عشوائي انتقال  

مكتوبة عربية                    شفوية عربية  
متحكموغري
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كان غري مدروس,  )العربية املكتوبة(إىل ) الفرنسية املكتوبة(واضحة, فاالنتقال من 
فقد غلبت عليه العشوائية وعدم ) العربية املكتوبة(إىل ) العربية الشفوية(ّأما من 

بن لطرش, : ُة نسوخّالتحكم بمبادئ الرتمجة الصوتية; فجاء االسم الواحد عىل عد
 .BENALATRECHE-BENLATRECHEبن األطرش, بلطرش, 

ألسامء األشخاص بأخطاء يف كتابة احلرف  ُغالبا ما تشوهت احلمولة الداللية
ّالذي تارة حيذف وأخرى يستبدل, فذكرا ال حرصا نجد بأن ً ً ُ د أصبح ق) بن مجعة( ُ

)BENDJAM(  ُليرتجم يف مرحلة ثانية إىل)ويف األمر تغيري كامل )بن جام ,ٌ
 .ملورفولوجية االسم حيث حيتاج تصحيحه إىل الكثري من اإلجراءات اإلدارية الرتيبة

ُونرصد أيضا بأن احلرف العريب يرتجم أحيانا بأصوات غري موافقة لنطقه;  ُ ُ ّ
ُ وهو ما يوافق التمثيل ]K[التيني ُفالقاف العربية قد عوضت باحلرف ال

ّرغم أن هلا عدة أصوات  الصويت الفرنيس للحرف, كتابات حسب النطق / ّ
 :اجلزائري الذي خيتلف من منطقة جغرافية إىل أخرى

âÔŠ@ðäbïi@âŠ@)03(@ Z»paí–ÿa@ÒÝn¬OÓbÕÜa@Ó‹y@Þr¸@>Üa@…íåÜa@@ky
ñ‹÷a§a@ÖåÜa«:  

 
بالعاصــــــمة خاصــــــة, : ق

 قسنطينةوكذلك 
 

ـاط(ق  ــ ـــالث نق ـــة): ث  بمنطق
 الشاوية

 
 بتلمسان:أ

 ق
 

 
 بوالية جيجل خاصة:ك

 هدى جباس: املصدر
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 :شخيص اسم) + بو−بل −بن( •
ßì‡u@âÔŠ@03Z@pbáïäì‹mbjÜa@ôÝÈ@óÍï–I@æiM@ÞiMíi@K@Hâa@ð—ƒ’Z@ @

شخ اسم) + بو-بل -بن(  
BEN ABBAS – BEN ABDERRAHMANE – BEN DAHMANE - BEN 
ACHOUR – BEN AYACHE – BEN DJAMA – BEN MAAMAR –BEN 
MESBAH – BEN MOUSSA—BEN SAAD-BEN SEMRA-BEL MEHDI- 
BOUKHALFA – BEN AZZOUZ- BEL HADJMOSTEFA-BEL HADJ 

 الغرض الوحيد ًإىل االسم الشخيص تعبريا عن) بو− بل−بن(ُتعترب إضافة 
ِّ واملتضمن )les noms de personnes(الذي تقوم عليه أسامء األشخاص  تعيني "ُ
ِّمستمر وبصفة متفردة لفرد بعينه  ُ ُ)unindividuunique"()1(.  وبإمكان املتصفح

َلسجالت الشجرة النسبية العائلية  بمصلحة احلالة املدنية 1889 لسنة )2(َ
ًاسام عائليا مركبا تركيبا إضافيا  126إحصاء أكثر من "لقسنطينة  ً ً ً إسم + بن (ً
. )3("الخ... خليل, بن شعبان, بن باديس, بن جلول, بن رشيفبن ): شخيص

ٌيف األمر تأكيد واضح عىل أمهية األسامء الشخصية يف النظام األنثروبونيمي 
ِّاجلزائري قديام, وفيام تقدمه من ضامن لوظيفة التفرد التي توفرها عن ُ ّ ِّ دما تدخل ُُّ

ّيف تركيب االسم العائيل حتى يتميز صاحبه بعائلته وسط ّجمتمعه; ال سيام  ّ
 .مر بالعوائل الكربى يف قسنطينةّعندما يتعلق األ

ِّتنوعت األسامء التي تضمنها هذا السجل بني الداللة الدينية  ّ عبد الرمحان, (ّ
اش, ّمعمر, مصباح, عي(, وداللة الفأل احلسن )موسى, مصطفى, احلاج

, فضال عن أسامء )عاشور, مجعة(, والتدليل عىل أيام ومناسبات املولد )سعد
). عباس, دمحان, سمرة, مهدي, خلفة, عزوز(اعتيادية من الثقافة اجلزائرية 

ُ يعترب اسام شخصيا احلاجّ هذا الصنف, ألن )BELHADJ(ولقد أتبعنا االسم 
 .يف بعض املناطق اجلزائرية كام سبق لنا الذكر

                                                            
1)- Bromberger Christian, «Pour une analyse anthropologique des noms de personnes», (1982), in : 

Langages, 16e année, n° 66, 1982. pp. 103-124. Persée. [EN LIGNE] Consulté le 18 juin 2013., p.213. 
2)- Registre de l'arbre généalogique de la commune de Constantine, N° 1-2, 1989,APC de Constantine. 

א:،».)2001 -1901(א «،-)3 א...א א
א א א א:،א ،CRASC،2005،..)43-69(،.4. 
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 :صفة) + بل −بن( /صفة *
ßì‡u@âÔŠ@04@Zpbáïäì‹mbjÜa@ôÝÈ@óøïè@óÑ–@ìOìcIæiM@Þi@K@HóÑ–@ @

/صفة صفة) + بل -بن(  
ABAD - ABADA  – BEL ABED – ACHEUK - AGGAD  - AICH – BACHTARZI 
–BEN ALATRECHE -  BEN LATRECHE  - BEN BOUHEDJA -BERARHI - 
DEHIMI-DJEBLI-DJENIBA-GUETITCHA - ADDAD  – MEHSAS –BEL LOUCIF - 
 BEL BACHA  - Belaloui - BEN CHEIKH EL FEGOUN-BEN CHIHEUB – BEN 
CHIKHA - BEN CHOUFI - BEL HADJMOSTEFA. 

 :ّتنقسم الصفات هنا إىل عدة أصناف
ِّتلك التي عبئت بداللة العاهات واألمراض − ُ -BEN LATRECHE(الصمم : )1(ّ

BEN ALATRECHE(,  عدم االعتدال يف املشية)DJENIBA(.  

               األصهب أو األشهب: َّ وإىل ما عرب عن صفات جسدية−
)DEHIMI- BENCHIHEUB(, أو األسود/العبد و )BELLOUCIF(. 
 ,)ABAD- ABADA -BELABED(العبادة : ّ وما خص الصفات اخللقية−

 ُ كثري الشغب أو الذي يصدر الكثري من الصوت,)ACHEUK(العشق 
)MEHSAS(,بالغ يف البكاء والعويل ُ الذي ي)ADDAD(.  
ِّ هذا فضال عن صفات تقرر الواقع وتكشف عنه− ّفهي تنبئنا بأن صاحبها : ُ ُ ُ

ّوبأنه ربام أنثى  ,)MOSTEFABELHADJ(فالن الذي أدى فريضة احلج 
, أو هو من أصحاب املهن )GUETITCHA( ترفع شعرها القصري

)BACHTARZI: (أو املقام الرفيع ) خياطBelaloui-BELBACHA.( 
ًخطابا دالليا خاصا وهاجسا فرديا سعى من " الصفات −األسامء عكست

 إىل إسقاط أمانيهم ورغباهتم يف − أو من مارس فعل التسمية −خالله اآلباء 
                                                            

א-1) א א ،:א א
 .א
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ّ وتتميز بأهنا )1("ّصفات أملوا أن يتحىل هبا أطفاهلم ُمعبئة أحيانا برغبات يطلقها ّ ُ
ُالـمــسمي لتستمر يف الزمن بغض النظر عن سوئها من عدمه, فالصفة تلحق  ّ ُ

 .ُام جيزم املثل العريب املتوارثُصاحبها وتالزمه ك
ّبني لنا التصنيف الداليل أنه عىل الرغم من القيمة العلمية لألطباء, إال أن  ّ ّ ّ

ُتبطة بالعاهات واألمراض وما فسد من بعضهم احتفظ باألسامء املشينة املر
ورغم انخفاض نسبة تواجد هذا النوع من األسامء مقارنة مع غريه . الطباع

ّبحثنا, نرجح أسباب االحتفاظ هبا إىل ارتباط اللقب  (corpus)بمــُــــدونة  ّ ُ
ُبالعائلة ككل, مما يصعب من إمكانية تغيريه بالنسبة للفرد لوحده; فهو  ّ

ِيعلن انفصاله عن العائلة بكل ما يرتتب عن ذلك من تببخطوته هذه س ِّ عات ُ
 .ّتتعلق باالنتامء واملرياث

 :توبونيم+ اثني +قبيلة إىل نسبة *
ßì‡u@âÔŠ@05Z@pbáïäì‹mbjÜa@ójnå¾a@¶a@óÝïjÔ@ìOìc@¶g@óÈb»@óïåqaZ@ @

ى نسبة قبيلة إ اثنية جماعة  +   

ADJALI-AISSAOUI  - KHELIFI TOUHAMI  - MEROUANI –MERRAKCHI  
–BENTOUNSI  - BEN ELBEJAOUI - BOUDJELAL 

ّكشفت هذه األسامء عن بنية اجتامعية قبلية, كام أكدت عىل أن التسمية  َّ َ
ُتوجا اجتامعيا بعض األبعاد االجتامعية التي حترك حياة باعتبارها من"تعكس  ِّ

ّاملجتمع, حيث تظهر النامذج التسموية لكل حضارة خصوصياهتا وقيمها  ُ ِّ
وأعرافها  (Patterns Culturels)ُاالجتامعية متاما كام جتسد أنامطها الثقافية 
 اخلوض فيه; وكام سبق لنا. )2("ِّوطقوسها وتقاليدها التي تنفرد هبا عن غريها

                                                            
א«،1)-  א א (א:،»א א:

א ، ،)א א א ، א א ، ،2006،.) .119-
155(،.128 

؟«،-)2 א א א א،»א .א
א א א א ، א ،א ،:، א א ،

 .CRASC،2005،..)99-143(،.130א
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حرصت فرنسا عىل جتزئة القبيلة من خالل رضب امللكية اجلامعية, وتغيري 
 .باترونيم اجلامعات االثنية املختلفة

ِّأفصح السجل أيضا عن ارتباط بالتوبونيم بكل ما ينطوي عليه من تدليل  ِّ
نسبة إىل مدينة مروانة  ;)MEROUANI( املرواين: عىل األصل اجلغرايف لصاحبه

 ;)BEN ELBEJAOUI( بن البجاوي. بعة لوالية باتنة بالرشق اجلزائريالتا
 نسبة إىل ;)MERRAKCHI( املراكيش. مدينة بجاية شامل اجلزائر نسبة إىل

هناك ارتباط وثيق بني األقطاب الثالثة . مراكش باملغرب األقىص
ِّ فاألنثروبونيم يدخل يف تكوين الباترونيم, متاما كام يؤسس لألونوماستيك; ُ

 .التوبونيم للكثري من الباترونيامت
 :حيوان) + بل −بن( /حيوان *

ßì‡u@âÔŠ@06Z@pbáïäì‹mbjÜa@óÝÜ‡¾a@ôÝÈ@pbäaíï¨aZ@ @

/حيوان حيوان) + بل -بن(  

BAKHOUCHE-BENDIB- BENMAIZA-BOUGHEZAL -غراب  

ّعن امتهان شديد لشخص اجلزائري; حيث مثله ِّأفصح هذا السجل 
ِوبولد الذئب  ,)BAKHOUCHE(واحلرشة ) غراب(بالغراب  َ َ)BENDIB( 

 وال يزال الكثري .)BOUGHEZAL( وصاحب الغزال ,)BENMAIZA(واملاعز 
ُّمن اجلزائريني حيتفظون بمثل هذه األلقاب, ومرد األمر يمكن تفسريه عىل 

ُاقتصادي سيايس نفيس; ألن املتمسك بمثل هذه أكثر من صعيد فهو اجتامعي  ّ
ُاأللقاب ال يمكنه املجازفة بفقدان انتامئه للعائلة, وال بذهاب مرياثه, أو 
بانعزاله عن قبيلته أو عائلته الكربى, أو بتحمل ضغط اختالفه عن بقية أفراد 

 ...ُمجاعته القرابية إن هم مل يسايروا قراره يف تغيري لقبه
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 ):اليشء صاحب أو/يمتلكو الذي: (بو *

ßì‡u@âÔŠ@07@Zpbáïäì‹mbjÜa@óåİá›n¾a@ÆÑÝÜI@íiHZ@ @

ء صاحب أو/يمتلكو الذي: (بو )ال  

BOUAFIA - BOUAKAZ BOUCHERIBA -BOUDEMAGH  -بوعكاز -  - BOUDJEMAA -  
BOUDRAA - BOUKHCHEM  – BOUKHENAF –BOUKOUSSALA  – BOULAHBEL 
–BOULAHIA  -BOURBIA 

 أوأبو فالنة, وأبو فالن, "العربية  ُّنا; أبعد ما تكون عن البنية اللغويةوالصيغة ه
أصبحت أداة معرفة هلوية الشخص ومظهرا للتآلف  ]والتي[أم فالن وأم فالنة, 
ِّألهنا بالفضاء اجلزائري تعرب عن الذي يمتلك. )1("االجتامعي والتعارف  اليشء ُّ

-BOUAKAZ( ُلذي يمتلك عكازاأو صاحبه, فالقصد يدور هنا حول الفرد ا/و

  ).BOULAHBEL(ًأو حبال  ,)BOUCHERIBA(ً, أو حساء )بوعكاز

ُكام ختص التسمية أيضا ذلك الشخص الذي يشار إليه من خالل العضو األبرز يف  ُ ًُّ
 ,(BOUDEMAGH) الرأس , BOUKHCHEM)  -(BOUKHENAFاألنف[جسمه 
 .)BOULAHIA( ِّ اللحية,)BOUDRAA(الذراع  :اليد ,(BOUKOUSSALA)ِالرجل 

ُأو صاحب اللقب املدلل عىل اليوم أو الفصل الذي منحه فيه ضابط احلالة املدنية اسمه  َ َ َ ِّ ّ
 .)BOURBIA( , الربيع)BOUDJEMAA( يوم اجلمعة: الباترونيمي

 :آخر *
ßì‡u@âÔŠ@08Z@pbáïäì‹mbjÜa@ó›àbÍÜa@ @

 آخر

MAHDOUD  - AZZI -  BADACHE  - BITAM  – DERDOUS  – HITACHE  – Jekkai 
-KERMICHE- LABDOUCI  - ROUAGHA  بوكريديرة - BOUKREDERA AMIRECHE 
–BEL MOKHBI -  BEL MEGUENAI  – BEL BAALI  – BEL AGHOUEG –BEN ZOUA - 
BEN ZAGOUTA  - BEN SEGUENI  - BEN MAYOUF - BEN KADJA  - BEN 
CHOULA -  BOUKERROU – BOUGHAMBOUZ - BOUKEBABI 

                                                            
 -(1، א א א:،»א−א«א א ،א

42- ، א א ،2016،..255-270،.261، 
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االنتساب اىل (ّرغم اقرتاب بعض الباترونيامت اخلاصة يف هذا الصنف بام سبقه 
ِ أننا تعمدنا إدراجه حتت بند الغموض أو ما اختلف عىل , إال..)قبيلة أو إىل مجاعة اثنية ُ

ّالئنا الباحثني ليدلو بدلوهم كل وفقا ملرشبه ّ حتى نرتك الفرصة لزممضمونه الداليل;
أولياء خيتارون تيديا "ّاألكاديمي, ولزاوية مقاربته البحثية, ال سيام وأننا أضحينا نلحظ 

ُ ألبنائهم بمطلق احلرية, وآخرون حيافظون كأسامء شخصية )1("وروزا ومانيال وفلورا
ُعىل ألقاهبم املشوهة يف ظل وجود إمكانية قانونية للمطالبة بتغيريها, إىل جانب الذين 

ِّيدللون عىل أنفسهم بمواقع التواصل االجتامعي, بأسامء غريبة عن ثقافتنا اجلزائرية ُ ... 

 :خامتة
ــدونة الداللية ُاملعاجلة أسفرت ــ ــ ــُ  ِّالسجالت; تصنيف يف ٍّتنوع عن حثناب مل
 اسم) + بو−بل −بن (,)شخيص اسم: [(صيغ ّعدة عىل الباترونيامت فقدجاءت
 اثنية, مجاعة إىل أو/و قبيلة االنتسابإىل صفة,) + بل −بن (أو/و صفة شخيص,
ممتلك ِّاملدللة األلقاب من كذلك أطبائنا أسامء تنعدم مل]. اليشء صاحب أو/و ُاـل  عىل ُ

 هنا; إحصائية داللة ّللقلة وليس ,العاهات واألمراضو السيئة الصفات أو يواناتاحل
 ُّخيص والذي للبحث األصيل للمجتمع ممثلة وغري عشوائية كانت مدونتنا ّأن ذلك
 ّيتعلق فيام الباحثني من غرينا أمام مفتوحة خامتتنا نضع وعليه. ككل األطباء جمموع
مثبطة أو الدافعة واألسباب األلقاب تغيري بمسألة ِاـل ً آفاقا التايل تساؤلنا سيفتح. لذلك ُ
 :عليه اإلجابة سيحاولون الذين األكادميني من غرينا أمام للبحث جديدة
 أسامئهم تغيري إىل خاصة, اجتامعية مكانة يمتلكون من يلجأ أن ُيمكن هل
 كتابتها? تعديل إىل ّحتى أو ِّالسيئة الداللية التعبئة ذات

 األكاديمية, توجهاهتم اختالف عىل الباحثون سيعتمدها التي املقاربة كانت مهام
 السؤال عىل اإلجابة ّفإن ,..)نفسية تارخيية, أنثروبولوجية, (املنهجية مقارباهتم وتنوع
 ومعاجلة فهم من أكثر ُستقربنا ّفإهنا وبالتايل جديدة, إبستيمولوجية حقائق ستطرح
 .للجزائريني األنوماستيكية اهلوية عىل االستعامري املوروث وآثار أبعاد

                                                            
א 1)- א א ، ،.א א א א
א،282012א،.א:  .17.،3848א/141434א
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 واملراجع املصــادر

 :العربية ُّباللغة *
 :قائــــمة املــــــــراجـع

M@ïàaíÕÜa@pbÈíí¾aì@âubÉ¾aìZ@ @

 اجلزء األوىل, الطبعة العرب, لسان ّمكرم, بن حممد الدين مجال الفضل أيب االفريقي منظور ابن -1
 .هـ 1300 مرص, املريية, املطبعة ,الباء حرف −الالم فصل الثاين,

َّمحاد, ْبن إسامعيل نرص أيب اجلوهري -2 َالصحاح َ ُتاج. ِّ ِاللغة َ َ ِالعربية, ّ َّ  ّحممد َتامر: راجعه َ
 .م2009-ـه1430 القاهرة, احلديث, دار أمحد, جابر زكريا الشامي, حممد أنس ّحممد,

: به واعتنى راجعه املحيط, سالقامو يعقوب, بن حممد الدين جمد آبادي, الفريوز -3
 .2008-1492 ,القاهرة احلديث, دار جابر, ّزكريا أمحد حممد, أنس الشامي

M@knÙÜa@pbaŠ‡ÜaìZ@ @

 املؤسسة−جمد ,2.ط املرصي, عيل ترمجة ّالسياسية, األنثروبولوجيا جورج, باالندييه -1
  .2007 لبنان,−بريوت والتوزيع, والنرش للدراسات اجلامعية

M@pýbÕ¾aZ 

 توحيد دليل: يف ,»اجلغرافية األسامء لتوحيد وطني برنامج تنظيم «ج, دونالد أورث -1
 إدارة − اإلحصائية الشعبة األول, اجلزء الوطني, الصعيد عىل اجلغرافية األسامء
 .2007 نيويورك, املتحدة, األمم واالجتامعية, االقتصادية الشؤون

 دراسات جملة: يف ,»نموذجا ُالكنية−األشخاص أعالم أسامء سيمياء «ابراهيم, يبرامه -2
 .)270 -255(. ص.ص ,2016 اجلزائر, ماي, −42 عدد األغواط, جلامعة

: ّاإلسالمي الوقف: يف ,»الفرنيس االستعامر إبان اجلزائر يف ّالوقف «حممد, عون بن -3
 السودان, – اخلرطوم اخلامس, ّالعاملي ّالعلمي املؤمتر. املستقبل واسترشاف ّالتحديات

 .)1-24( .ص.ص م,2017
الل انعكاسات سياسة االستيطان الفرنيس عىل سكان ريف ميلة خ«بودويرة حياة,  -4

جملة ميالف للبحوث والدراسات, العدد اخلامس, املركز اجلامعي : , يف»م19القرن 
 ).799-824(. ص., ص2017 اجلزائر, −عبد احلفيظ بوالصوف ميلة
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 قسنطينة يف األسامء لداللة أنثروبولوجية مقاربة وتراث, هوية: االسم «هدى, جباس -5
 االجتامعية, والعلوم األنثروبولوجيا يف اجلزائرية املجلة إنسانيات: يف ,»)1901-2001(

 علم جغرافيا, االجتامع, علم أنثروبولوجيا, ,2 أوىل أبحاث ,30-29 مزدوج عدد
 ).172-143 (.ص.ص ,2005 وهران, −CRASC أدب, النفس,

 مصطفى: يف ,»احلارض ومواكبة املايض ترسيخ بني قسنطينة يف التسمية« هدى, جباس -6
 للنرش, القصبة دار لرجان, عمر وتقديم تنسيق ,)املرجع عامل,واأل املسار: (األرشف
 .)155-119(. ص. ص ,2006 اجلزائر,

 ّتولدية مقاربة قسنطينة, يف لألسامء) فرنيس−عريب (ِّاخلطي النسخ مسألة «هدى, جباس -7
 ة,االجتامعي والعلوم األنثروبولوجيا يف اجلزائرية املجلة إنسانيات ,»)2001 - 1901( ُّلغوية
 .)93-77. (ص. ص ,2007 وهران, -CRASC حتول, يف مدينة قسنطينة ,36-35 مزدوج عدد

 االسامء يف ,»ثقافية? هلوية تفرد أم اجتامعي لرتاث تكريس الشخيص االسم «هدى, جباس -8
َّمؤلف اجلزائر, يف واألشخاص القبائل االماكن, اسامء والتسمية  بن فريد: منسق مجاعي, ُ
 .)143-99(. ص.ص ,CRASC, 2005 منشورات عتوي, ابراهيم رمضان,

 اسامء: يف ,»داللية معاجلة. )2001 -1901( قسنطينة يف األسامء « هدى, جباس -9
 رمضان, بن فريد: منسق اجلزائر, يف املدنية واحلالة األعالم دراسة... واسامء

 .)69-43.(ص.ص ,CRASC, 2005 منشورات
 القرن أواخر املدنية احلالة قانون خالل من اجلزائر يف ليةالعائ األلقاب «يسمينة, زمويل -10

 ,30-29 عدد إنسانيات,: يف ,»1900-1870 نموذجا قسنطينة مدينة: ميالدي عرش التاسع
 ).129-142(. ص. ص ,2005

 اآلداب كلية جملة: يف ,»)التارخيية ومدلوالته االسم (ليبيا «اهلادي, عبد حممد شعرية -11
 .)16-1(. ص.ص ,1958 بنغازي, األهلية, عةاملطب والرتبية,

 ,15 العـدد عالمات, جملة: يف» الرندي آل نساء يف. العلم اسم بالغة «حممد, العامري -12
 .)109 -99(. ص.ص ,2001 املغرب,

M@pýbÕ¾a@óïÑz—ÜaZ 

 وأخرى شاذة أسامء. املدنية احلالة مصالح يف يومية ومعارك نزاعات بلقاسم, حوام -1
 ,2012 نوفمرب 28 األربعاء جمتمع, صفحة. الرشوق: يف اجلدد, للمواليد الزمن اجتاوزه
 .3848 العدد /1434 حمرم 14 لـ املوافق
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M@Þ÷b‹Üa@pbyì‹ ÿaìZ 

 ماجستري قسنطينة, يف األسامء لداللة أنثروبولوجية مقاربة وتراث, هوية: االسم هدى, جباس -1
 منتوري جامعة والديموغرافيا, االجتامع علم معهد ية,والثقاف االجتامعية األنثروبولوجيا يف

 .رمضان بن فريد قيش, الزهراء فاطمة: إرشاف حتت ,2004 ديسمرب , CRASCالـ −قسنطينة
ÊÔaí¾a@pbzÑ—Üaì@óïäì6ÙÜýaZ 

 https://www.sihatty.com/index.php: موقع صحتي -1
 :الفرنسية ُّباللغة
أوال
ً

 :املصـــــادر قائــــمة. 

1- Lois du 23 mars 1882, T. XXIIe, 22 années, 1882, Bulletin officiel du gouvernement 
général de l'Algérie, Arrêté ministériel 18 déc.1882, imprimerie de l'association 
ouvrière, Alger, 1883. 

2- Registre de l'arbre généalogique de la commune de Constantine, N° 1-2, 1989,APC 
de Constantine. 

ثانيــا
ً

 :املــــــــراجـع قائــــمة. 

M@knÙÜa@pbaŠ‡ÜaìZ@ @

1- Ageron. Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Tome 
Premier, Presses Universitaires de France, Alger, 1987. 

2- Hébert Louis, Sens et signification du nom propre. Sémantique interprétative et nom 
propre, S.L.  1996. 

3- Parzymie Anna, Anthroponymies algérienne. Noms de familles modernes d'origine 
turque, Varsovie, éditions scientifiques de Pologne, 1985. 

M@pýbÕ¾aZ 

1- Bromberger Christian, «Pour une analyse anthropologique des noms de personnes», 
(1982), in : Langages, 16e année, n° 66, 1982. pp. 103-124. Persee. [EN LIGNE] 
Consulté le 18 juin 2013. 

2- Guignard Didier, Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus consulte de 1863 appliqué 
au régime foncier d’Algérie, in: Revue d’histoire du XIXe siècle, n 41, 2010/2, pp. (81-95). 

3- Kouyaté Brahima, Alliances interethniques et onomastique chez les Malinké, in : Synergies 
Afrique Centrale et de l’Ouest, N ° 3 – 2009, pp. (101-107). 

4- Sangoï Jean-Claude, «La transmission d'un bien symbolique: le prénom», in: Terrain, 
Numéro 4 - Famille et parenté (mars 1985), [En ligne], mis en ligne le 17 juillet 2005. 
URL: http://terrain.revues.org/document 2873.html. Consulté le 21 janvier 2006. 
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1882-1962    

 )1(إلياس حاج عيس

 :مقدمة
يعالج البحث ظاهرة األلقاب العائلية يف منطقة غرداية, أثناء االحتالل 

 العسكري, فقد تأخر فيها الفرنيس للجزائر, وألهنا تقع ضمن منطقة احلكم
تطبيق العديد من ترشيعات االستعامر الفرنيس, بسبب بطأ استكامل عملية 
ّاالستعامر وخلوها من فئة املعمرين األوروبيني, ومن بني الترشيعات التي  ّ
تأخر تطبيقها, نظام األلقاب العائلية املرتبط بقانون احلالة املدنية; فقد تم 

 .م1931أفريل  24 يف تطبيقه يف منطقة غرداية
يسعى البحث إىل رصد بدايات تطبيق األلقاب العائلية من خالل مسح 
لعينة من عقود املحاكم الرشعية االباضية, وحماولة ربطها باملراسيم واللوائح 
 :والقوانني االستعامرية, وسيعمل لإلجابة عىل جمموعة من التساؤالت, أمهها

كنى التي وردت يف عقود املحاكم هي صيغ األسامء واأللقاب وال ما −
 الرشعية قبل تطبيق قانون احلالة املدنية يف منطقة الصحراء?

 متى بدأ التحول إىل توظيف األلقاب العائلية يف منطقة غرداية? −
كيف هي طبيعة األلقاب العائلية من حيث الداللة اللغوية واملعنوية? وإىل  −

 ديد األلقاب, خاصة السلبية منها?أي مدى أثرت اإلدارة االستعامرية يف حت
                                                            

א–א-1)  −א
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باإلضافة إىل جمموعة عقود املحاكم الرشعية, نعتمد يف إنجاز هذا البحث عىل 
جمموعة من املراجع, والتي يمكن تقسيمها إىل قسمني, قسم خاص بالسياسة 
 .االستعامرية يف اجلزائر, وقسم خاص بتاريخ منطقة غرداية أثناء االحتالل الفرنيس

 :ONOMASTIQUEأسامء األعالم علم دراسة  •
 أسامء دراسة علم اإلنسانية العلوم جمال يف املستحدثة العلوم املصطلحمن تفكيك

 املتقاطعة العلوم ومن اللسانيات, يف الباحثني اهتاممات صميم من وهو األماكن,
 وعلم اآلثار علم مثل له املساعدة العلوم من يعترب إذ التاريخ; علم مع كبري بشكل
 العقود يف إلينا وانتقل الغرب يف كثريا وتطور العلم هذا نشأ وقد كوكات,املس

 :إىل األسامء دراسة علم ينقسم. املأمول دون لكنهً متزايداً اهتامما جيد وهو األخرية,
  Toponymie األماكن دراسة علم −
وفيه يندرج سياق  .Anthroponymie األشخاص أسامء دراسة علم −

 Paul Fabreلبعد التارخيي هلذا العلم, فريى بول فابر , وال خيفى ابحثنا
أن األنرتوبونيميا هلا بعد تارخيي مهم, فمن أجل فهم جيد ألسامء 
األشخاص, جيب عىل عامل األنرتوبونيميا حتديد الزمان واملكان اللذان 
ظهرت فيهام أسامء معينة, ومها ثابتان ال يمكن جتاهلهام, باإلضافة إىل 

  .)1("خيها, والفضاء ولغتهالوثائق وتار

 :النصوص القانونية •
اقترص , م1882-3-23عندما بدأ تطبيق قانون احلالة املدنيةبمقتىض مرسوم 

ّتطبيقه عىل مناطق التل, دون املناطق الصحراوية التي كانت حتت سلطة 
 اقتصار تطبيق القانون عىل املناطق الشاملية كوهنا َّفرسُاحلكم العسكري, وي

ّكز فيها مصالح املعمرين األوروبيني, ومناطق ترت حاجة اإلدارة كذا ّ
                                                            

אאאאאא،-)1 ،א،)אא(א א
، א  .11-13.،2013א
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االستعامرية إىل فئات من اجلزائريني لتوظيفها يف جماالهتا اإلدارية 
 وتأخر تطبيق هذا القانون يف مناطق احلكم العسكري, ومنها )1(واالقتصادية

ون  والقان)2( بأمر من الوايل العام,م1931 أفريل 24منطقة مزاب إىل تاريخ 
 .م1883املعني هو نفسه الذي رشع يف تطبيقه يف مناطق احلكم املدين منذ 

حول وفيام ييل أهم القوانني واملراسيم التي وضعتها اإلدارة االستعامرية 
 :التنظيم املجايل للصحراء

املتعلق بجعل الصحراء تابعة لسلطة احلاكم , 1902 ديسمرب 24 قرار −
 .العام مبارشة

عني : املتعلق بتقسيم الصحراء إىل أربعة مناطق هي ,1905أوت  14قرار  −
 ., تقرت, الواحات, حتت حكم عسكريالصفراء, غرداية

 . عاملتني مها الواحات والساورةم, املتعلق بتقسيم الصحراء إىل1957أوت  7قرار  −
 :وحول تنظيم احلالة املدنية

 املسلمني باجلزائر  املتعلق باحلالة املدنية لألهايلم1882مارس  23قانون  −
ّمادة,  23 حيتوي عىل بابني وجمموع .م1930أفريل  02ّواملعدل بقانون 

الباب األول هو لتكوين احلالة املدنية لألهايل املسلمني, والباب الثاين 
 .)3(خاص بوثائق احلالة املدنية

 املتعلق بالتنظيم اإلداري العام لتطبيق قانون م1883 مارس 13مرسوم  −
املتعلق باحلالة املدنية لألهايل املسلمني يف اجلزائر,  م1882 مارس 23

 .)4(ّمادة 30وحيتوي عىل 
                                                            

אא-)1 א א ، א ، א א א ،
א ، א א ،  .95.،45،1398/1978א

2(-، א א ، א א ، א ،.4،1438/2017،.319. 
(3-، ،א א א א ،א א א ،  .7-22.،3.،3،2001.א
4(-، ،  .23-42.א
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 16وهو نص وافقت عليه غرفة النواب يف  م,1925 مارس 10مرشوع قانون  −
 .)1(مواد 5ويتعلق بتنظيم الزواج املختلط يف اجلزائر, وحيتوي عىل م, 1928مارس 

هايل القبائل وإجراءات تنفيذه, وحيتوي عىل املتعلق باأل, م1930ماي  2قانون  −
 .)2(ّنصوص تنظيمية حول الترصيح باخلطبة وسن الزواج لدى األهايل القبائل

 .)3(م, الوايل العام يصدر قانون إنشاء احلالة املدنية يف منطقة مزاب1931أفريل  24 −
صدور تعليمة يف اجلريدة الرسمية حول نصوص  :م1955 سبتمرب 24ويف −

 .)4(صة متعلقة باحلالة املدنية للمسلمني الفرنسينيخا
 املتعلق بإثبات وحجية م1957 جويلية 30الصادر يف  57-777قانون رقم  −

 .)5(ًعقود الزواج املنعقدة يف اجلزائر تبعا لقواعد الرشيعة اإلسالمية
اخلاص بعقود الزواج  م1959 فيفري 4الصادر يف  59-274قانون رقم  −

األشخاص اخلاضعني لألحوال الشخصية املحلية, يف التي يعقدها 
 .)6(ّعامالت اجلزائر, والواحات والساورة

 املتعلق بتحديد رشوط اختيار لقب عائيل م1961فيفري  01قانون  −
ّبالنسبة للمسجلني يف سجالت احلاالت املدنية ممن بقي من دون لقب, 

 .)7(من سكان الواحات والساورة
ّقوانني من وجهة نظر املرشع الفرنيس فهي تبدو أهنا عندما نرى إىل هذه ال

وضعت لتنظيم احلياة وفق املدنية املتطورة, ومساعدة اجلزائري عىل معرفة حقوقه 
لكن تسقط تلك االعتبارات املثالية بمجرد اكتشاف الفرق بني مواطن . وواجباته

                                                            
1(-، א א א א ،  .43-46.א
2(-، ،  .47-63.א
3(-، א א ،  .319.א

4)- Au «journal officiel » Instructions générales relatives à l’état civil :TEXTES SP2CIAUX 
POUR L’ALGERIE, L’ECHO D’ALGER, 24 SEPTEMBRE 1955. 

(5-، א א א א ، .64-71.א
6(-، ،  .72-93.א
7(-،.94-98. 
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اطن جزائري من أصل أورويب حيمل درجة املواطنة من الدرجة األوىل, ومو
فظهر أن هذه . جزائري مسلم أصيل حيمل مواطنة من درجة ثانية وهم األهايل

ًالقوانني حتمل ظاهرا معلنا اجيابيا وباطنا سلبيا ً ويف رؤية أخرى يمكن اعتبارها . ً
 .مظهرا تنظيميا إجيابيا وفق سياق تارخيي موغل يف الظلم والسلبية

جزائريني وإحصائهم بطرق من األهداف املعلنة, تنظيم احلياة املدنية لل
وتفادي إشكالية تطابق األسامء يف  )1(إدارية, وتسهيل املعامالت اليومية,
ومن األهداف غري املعلنة هي تفكيك  )2(خمتلف العقود, ومنها عقود امللكية,

املنظومة املجتمعية اجلزائرية التي تعتمد عىل الذهنية اجلامعية وامللكية اجلامعية 
ّغييب النسب العائيل يف أذهان اجلزائريني, فقررت اإلدارة وت )3(وإضعافها,

 .)4(االستعامرية التمييز بني األفراد باعتبارهم وحدات معزولة
لت الدراسات العلمية لباحثني جزائريني يف حقيقة ضلوع فرنسا يف ّفص

األلقاب املشينة للجزائريني, وأمجعوا أن القوانني كانت متنح احلق للجزائري 
ًار اللقب العائيل, وأن االختيار يقع عىل املسؤول األول للعائلة, بداية يف اختي

باألب واألخ األكرب والعم, وينتقل يف حال عدم وجود الرجال إىل أم األب 
ّويذهب بعضهم إىل القول إن املرشع الفرنيس  )5(والزوجة واألخت والبنت

الفرنيس, عىل  النمط كان حريصا عىل إجبارية تطبيق قوانني احلالة املدنية وفق
اجلزائريني, لكنه باملقابل منح هامشا كبريا من احلرية يف اختيار األلقاب من 

وبعض الدراسات ترى أن األلقاب العائلية التي منحها  )6(الرتاث اجلزائري
                                                            

א-)1 א א א א.، ،1962א
.1، א א א ،−، א  .470،475.א

א-)2 א א א231882، ،א
א.: ، א א א א א א:א ،

א א ،:א א  .crasc،2005،.73א
א-)3 א:،א א:؟،א

، א א א א ، א ،:א א
، א א א  .crasc،.99-144א

4(-، א א ،.72. 
(5-، ،.73. 
א-6) א ، א ،.א א א א:א

، א א א א ، א ،:א =א
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حمافظ احلالة املدنية بصفة تلقائية هي حمدودة, وكانت بسبب غياب املعنيني 
ًالم أن اجلزائري كان مسؤوال عن تشويه اسمه هل يعني هذا الك )1(باألمر

شكل من أشكال املقاومة ضد   عنّه كان يعرببجعله مقرتنا بلقب مشني? أم أن
 . ضحية هذه األلقاب−بالتقادم–الترشيعات الفرنسية, فوقع

 :عينة الدراسة •
 عقد من عقود املحاكم 107يقوم القسم الثاين من البحث عىل دراسة 

عاملة اجلزائر, (ّ يف منطقة التل 3و) حماكم يف منطقة مزاب 7(الرشعية االباضية 
 م,1887يعود أقدم عقد بني أيدينا إىل سنة ) عاملة قسنطينة, العاملة الوهرانية

مراقبة تغري وتطور ح لنا بوهي مدة زمنية طويلة, تسم. م1959وآخرها إىل سنة 
ذه العقود األسامء واأللقاب من عدمها, فنسعى إىل رصد األلقاب يف ه

ّبمختلف صيغها, وتطوراهتا وحماولة إسقاط ذلك عىل ما سنته اإلدارة 
بتحليل تلك األلقاب واألسامء  ونقوم. االستعامرية من قوانني يف هذا الشأن
وتكمن قيمة عقود املحاكم الرشعية, أهنا . ومدلوالهتا اللغوية واالصطالحية
ت  تشري أن اجلزائريني اختذوا فاإلحصائيا. ّخزان للحالة املدنية للجزائريني

موقفا سلبيا وضمنيا من تسجيل عقود زواجهم مبارشة عند مصالح احلالة املدنية, 
ّإذ ضل إحساس السلطات االستعامرية سيئا  )2(وكانوا يوثقوهنا أوال عند القايض;

جتاه العاطفة الدينية للجزائريني, خاصة إذا عرفنا أن اهلدف من إخضاع السكان 
ّ املدنية, هو لكرس وإقصاء القوانني الدينية والعرفية, وهو ما رصح به للقوانني

LEON HORRIE 3(أحد املرشعني الفرنسيني يف اجلزائر املحتلة(. 
                                                                                                                                                  

א= א ، א א א ،א:א א
.18، א א א ،  .74.؛

1(-، א א ،.76. 
2)- Jules Roussier, LE MARIAGE ET SA DISSOLUTION DANS LE STATUT CIVIL LOCAL 

ALGERIEN,ALGER, 1960, p.48-49.א1957-1958א א ،،
א א א א  .א

3)- LEON HORRIE, LE CADI JUGE MUSULMAN EN ALGERIE, Ouvrage adopté par le 
Gouvernement Général de l’Algérie, ALGER, 1935, p.346. 
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 :األسامء واأللقاب يف عقود املحاكم الرشعية يف غرداية •
úòè§)e úÚf®e -nÓ úò £e ú´óÑé)e^

سامء التي كانت سائدة يف املنطقة, قبل احلديث عن التلقيب نشري إىل منظومة األ
  :والتي يالحظ عليها أهنا كانت حمدودة جدا من حيث التنوع للذكور واالناث, وهي

 عبد الرمحن, عبد اهللا, : بعض أسامء اهللا احلسنى −
قاسم, إبراهيم, يوسف, إسامعيل, −أمحد−حممد: أسامء بعض األنبياء −

 .سليامن, داود, حيي, صالح
 .عمر, عيل, مسعود, سعيد:  للصحابةوالتابعنيأسامء حمدودة −
 أبو: البعض أصله عريب, ّهبون, بكري, محو, كايس, بامحد: أسامء حملية −

 .بكري=بكر
 ., خدجية, عائشة, فطيمة, زوليخاء)مريامة(مريم : أسامء نساء صاحلات −
 .)ّممايت(اللة, شاشة, عادة, مامة : أسامء حملية للنساء −

ّ حمصنة بمنظومتها ال تقبل بسهولة أسامء جديدة من بيئات وبدت لنا املنطقة
خارجية عىل سبيل التأثري ببعض األعالم إقليميا وعربيا واسالميا, رغم بداية 

والالفت أنه إىل  )1(20ق  بنخب من خارج املنطقة يف بداية احتكاك النخب املحلية
امء مرجعيتها املذهبية غاية تلك الفرتة تبدو لنا منظومة األسامء فارغة من بعض أس

 يف مظهر يوحي بأن املنطقة جتمع يف "جابر; الربيع; أبو عبيدة; عبد الوهاب; أفلح"
 .منظومتها االسمية بني بعدين إسالمي هو الغالب وآخر حميل زنايت أقل تأثريا

ًيبدو واضحا أن التلقيب الذي كان سائدا يف منطقة غرداية قبل تطبيق  ً
ة, يتطابق مع طريقة التلقيب يف باقي مناطق اجلزائر, وهو قوانني احلالة املدني

عائشة بنت احلاج : ّنظام البنوة الذي يعتمد عىل ذكر االسم الرباعي للشخص
                                                            

1(-، א  LACHERAF MOSTEFA, Des noms et des:א
Lieux. Mémoires d’uneAlgerie oubliée, CASBAH Editions, 2ème édition 2003, pp.148-159 
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احلاج حممد بن احلاج إبراهيم بن "أو الثالثي  )1(ّعمر بن محو بن بامحد,
األخري يعترب من النمط و )3("إسامعيل بن مسعود"أو الثنائي  )2("موسى

كام  )4(ّاحلاالت املعقدة التي يصعب فيها الوصول للنسب احلقيقي للشخص
حرصت العقود يف هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين, إىل إحاطة 
االسم بمختلف صيغ التعريف التي تساعد يف التعرف عىل الشخص, كأن تشري 

رفة, وهذا ما نجده يف إىل مكان مولده, وحرفته, واملكان الذي يزاول فيه تلك احل
حرض ": عقود املحكمة الرشعية االباضية بمدينة اجلزائر, فتكون الصيغة كام ييل

ًلدينا محادي بن محو بن بابه العطفاوي أصال, التاجر حرفة ببلد اجلزائر ً")5(. 
ّأما بالنسبة للمحكمة الرشعية املالكية الوحيدة املوجودة يف غرداية, فإن تعريف 

ً بشكل مشابه, حيث يكتب االسم الثالثي أوال, ثم اسم القبيلة ثانيا, األسامء يكون ً
ًثم اسم العرش ثالثا, ومكان اإلقامة رابعا واإلضافة التي الحظناها يف هذا العقد . ً

شاب أو كهل أو (مقارنة بالعقود األخرى, تتمثل يف توضيح الفئة العمرية للمعني 
ل جلول بن موسى بن جلول الشعنبي حرض الكه": , فتكون الصيغة كام ييل)شيخ

ًأصال, القادري عرشا, املتلييل مسكنا ً ً")6(. 
ö ì◊Úe üf gï õé≥Úe^

هو اللقب الذي اشتهر به شخص يف منطقته حتت ظرف من الظروف والتصق 
به, ثم انسحب إىل أبنائه وأفراد من عائلته, وتبقى احتاملية املدلول السلبي السم 

ًزا, لكن الذهنية املجتمعية اتفقت أنه يف الغالب ال يقصد به الشهرة حارضة, فيصري نب
وأصبح بذلك اسم الشهرة ظاهرة شبيهة بالتلقيب اهتدى إليها  )7(التحقري واإلساءة

 .الناس للتعرف فيام بينهم, واخلروج من مأزق التشابه
                                                            

(1-، א א א א ،  .55/39،181929א
א -)2 א א ، ،א  .350/16،151900א
3(-، א א א א ،  .1888 70/5،6א
4(-، א א ، א .9.א

(5-، א א א א א ،2/130،151894. 
6(-، ، א א א א א ،241909. 
7(-، א א ،.71. 
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كان من الطبيعي أن كل شخص يملك اسم شهرة معروف به عند مجاعته, 
ود املحاكم الرشعية, خاصة قبل تطبيق نظام األلقاب العائلية, أن يوثق يف عق

فاسم الشهرة يساعد يف التعرف عىل الشخص واخلروج من مأزق تشابه 
وقد اعرتضتنا حاالت عديدة يف العقود التي بني أيدينا, ففي عقد . األسامء

 ورد اسم شخص اسمه سليامن بن هبون أبو كبوس, واالسم م1918موثق سنة 
  هو اسم شهرة لعائلة يف بلدة العطف ال تزال تشتهر به إىل اليوم, عىلاألخري

: , وشهرة أخرى لشخص هو"حاج إبراهيم"الرغم من تبنيها للقب العائيل 
وهذا األخري اسم شهرة لعائلة بأكملها ال تزال  )1(إبراهيم بن أمحد كعباش,

وأحيانا كانت العقود . "سعيد"ّحتمله إىل اآلن, عىل الرغم من تبني لقبا عائليا هو 
, نقرأ م1907القديمة تضيف اسم الشهرة للشخص كلقب, ففي عقد يعود إىل سنة 

خري "وبالنظر إىل أن لقب  )2("احلاج إبراهيم بن بلحاج لقبه خري الناس": فيه
ً قد دخل فعال ضمن األلقاب العائلية يف بلدة العطف بغرداية, فإن "الناس

داللة وجوده يف عقد سابق لتطبيق قانون األلقاب ًالتساؤل يبقى مطروحا عن 
ّالعائلية يف املنطقة, إال إذا كان يعرب عن اسم شهرة قبل أن يتحول إىل لقب  ّ

ويف بعض العقود يظهر اللقب العائيل لطرف دون اآلخر, وهي حالة .عائيل
م, كتب فيها لقب الطرف األول الذي يسكن يف مدينة 1932لعقد يعود لسنة 

 وهي )3(خاري, ومل يكتب لقب الطرف الثاين املستقر يف منطقة غردايةقرص الب
لكنها . ّحالة تؤكد عىل تباين وتأخر تطبيق قانون األلقاب بني منطقة وأخرى

ليست قاعدة, فبعض العقود تذكر لقبا وهتمل آخر ألشخاص من نفس 
عبارة ودائام يف العقود القديمة قد نجد ترصحيا باسم الشهرة حتت  )4(البلدة

عيسى بن سليامن ": م, جاء فيها1898 كام يف عقد وصية تعود لسنة "امللقب"
 .)5("بن بابه, امللقب قسام الطعام

                                                            
(1- ، א א א א ،  .1918 404/37،26א
2(-، א א א א ،  .481/60،131907א
3(-، א א א  .1932א116/80،18،
4(- ، א א א ،34/89،281932. 
5(-، א א א א ،14/599،221898. 
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واملالحظ عىل عينة العقود املوجودة أن أسامء الشهرة كانت حارضة قبل 
ّتطبيق نظام األلقاب, وأن بعض العائالت حولت اسم الشهرة إىل لقب عائيل 

 يف حني اختارت أخرى ألقابا عائلية رسمية غري )1(ى من اجلزائر,كام يف مناطق أخر
 ّاسم الشهرة الذي اشتهرت به, وبعد تطبيق القانون, ظلت بعض عقود املحاكم
ّالرشعية تذكر باسم الشهرة, بعد اللقب واالسم الثالثي للمعني, ربام من باب 

ًالتثبت ودفعا الحتاملية تشابه األسامء, فنقرأ يف إحدى ا : لعقود اخلاصة بقسمة تركةّ
 .)2("تويف املرحوم احلاج عيسى حممد بن صالح بن إبراهيم املدعو بحامين"

pfÔÚ2e ¬óèfÓ œònAq §Èm1934ç^
 حيدد فيه افتتاح عمليات انشاء م1931أفريل  24صدر قرار للحاكم العام يف 

 بلدات  لكن تأخر تطبيق القرار يف)3(احلالة املدنية لألهايل يف منطقة مزاب
الذي يعترب م, 1934املنطقة بصورة تدرجيية, وكانت البداية الفعلية هي سنة 

تارخيا مرجعيا لوثائق احلالة املدنية املختلفة, وكذلك لعقود املحاكم الرشعية, 
فظهرت عبارة م, 1934ًحيث أصبح يقاس عمر الشخص اعتبارا من سنة 

 م,1934تي صدرت بعد سنة  يف العقود ال".سنة] كذا [م1934سنة ) ا( عمره"
, registre-matriceباعتبارها سنة مرجعية وبداية للتسجيل يف الدفرت األمي 

 .واألمثلة عديدة من خالل العقود التي بني أيدينا
يبدو أن تطبيقات عقود املحاكم الرشعية للترشيعات االستعامرية ظلت 

ًب يف املنطقة ابتداء نسبية, ومضطربة, فعىل الرغم من بداية تطبيق نظام األلقا
 م1935م, تأخرت املحاكم الرشعية يف التأقلم, فظهرت عقود سنة 1934من سنة 

عمر بن احلاج (خالية من اللقب العائيل, واكتفت باألسامء الثالثية للمتعاقدين 
ّوهي داللة ربام عىل تردد وبطأ آليات التجاوب مع ترشيعات  )4()ّمحو بن حيي

                                                            
1(- ، א א ،.1،.472. 
2(-، א א א א ،24/54،241964. 
3(-، א א ،.319. 
4(-، א א א ،153/92،271935. 
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واملسألة فيها الكثري من االضطراب, فقد ظهرت استثناءات . اإلدارة االستعامرية
ويتعمق االضطراب عندما  م,1932تتعلق بظهور ألقاب عائلية يف عقد يعود لسنة 

 .)1(ّيتبني أن اللقب وضع لطرف دون آخر يف نفس العقد
من خالل فحصنا ملجموعة العقود التي بني أيدينا ظهر أن تطبيق األلقاب 

 م1935يف حني كانت بعض عقود سنة . م1936ع عقود سنة العائلية انطلق م
ُوالتي مل تطبق بعد قانون األلقاب تضيف إىل االسم الثنائي لفظ عديم اللقب, 

حرض السيد صالح بن احلاج عمر ومعه السيد قباض احلاج ": فجاءت كامييل
 وهي تدخل ربام يف إطار التذكري بعدم )2("صالح بن إبراهيم عديمي اللقب

ّلكن ما يثري االنتباه هو جتدد هذه العبارة . د اللقب العائيل للشخصنيوجو
 منها عقد يعود يف كتابة اللقب العائيل, يف العقود التي رشعت "عديم اللقب"

 كتبت فيها العبارة بعد اللقب واالسم مبارشة لطريف العقد, م1936إىل سنة 
ّيم احلاج عمر بن محو فإنه حرض السيد احلاج إبراه": فجاءت الصيغة كام ييل

ومعه السيد احلاج إبراهيم عمر بن هبون, كالمها من العطف عديمي 
فجاءت  1937ّوتكررت عبارة عديم اللقب يف عقد آخر مؤرخ بسنة  )3("اللقب

فإنه حرض السيد اساموي عمر بن احلاج امحد عديم ": الصيغة كام ييل
هت إحدى الباحثات إىل ّوقد نب. ّ ولسنا ندري حمل تلك العبارة)4("اللقب

إشكالية مشاهبة لكن من زاوية خمتلفة, وهي أن اإلدارة االستعامرية عمدت إىل إضافة 
 أي sans nom patronymique اختصارا لعبارة SNP: ثالثة حروف مكان اللقب العائيل

يف حني أن احلاالت التي  )5(دون لقب عائيل, ومل يظهر له تفسري مقنع حسبها
ويبقى التفسري األقرب . ي ألشخاص ذكروا بألقاهبم العائليةبني أيدينا ه

                                                            
א-)1 א ، א ، א א א

.، א א א ،34/89،271932. 
א-)2 א א ،،53/23،91935. 
3(-، א א א ، א  .98/105،181936א
4(-، א א א ،7119،21937. 
5(- ، א א ،.82. 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

233 

اسم "والراجح أن الثقافة املحلية ممثلة يف عقود املحاكم كانت تقصد باللقب 
بمعنى أهنا وبالرغم من التعامل .  وليس اللقب العائيل"الشهرة أو الكنية

 له, باأللقاب العائلية, ظلت حريصة عىل إضافة الكنية للشخص الذي تتوفر
 . بالنسبة للذي ال تتوفر له"عديم اللقب"أو تعوض بعبارة 

فبعد كتابة اسم  م,1948إشكالية أخرى صادفناها يف عقد وصية مؤرخ بسنة 
حرض لدينا "الشخص كامال بلقبه العائيل, ينسب اللقب للعشرية أو الفريق, 

 فريق السيد احلاج عيسى احلاج عيسى بن احلاج صالح بن بابه عيسى, لقبه من
ّوهي حالة مل تتكرر باستمرار,  )1("أوالد احلجاج عرش العطف مشيخة غرداية

 .)2(فوجدناها بنفس الصيغة يف إحدى عقود بعد االستقالل
حافظت العقود الرشعية ملرحلة ما بعد األلقاب العائلية عىل االسم الثالثي 

ًيانا يضاف أحولألطراف املتعاقدة, باإلضافة طبعا للقب العائيل املستحدث, 
: ًاالنتامء اجلغرايف ألحد املتعاقدين, سواء كان العقد مربما يف حمكمة بمزاب

َاملسمى إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن أ"  أو بإحدى )3(" اعمر العطفيِّمّ
 ويف حال )4("حاج عيسى بامحد بن سليامن بن إبراهيم العطفي" :ّحماكم التل

رشعية املالكية بوادي مزاب, فيتحول احتكم طرف أو طرفان إىل املحكمة ال
حاج عيسى إبراهيم بن صالح بن إبراهيم العطفاوي ": العطفي إىل العطفاوي

ّ ويف العقود األخرية الصادرة بعد االستقالل ضلت مكاتب التوثيق )5("ًأصال
حتافظ عىل تعريف تقليدي لألشخاص املتعاقدين, فتحافظ هلم عىل االسم الثالثي 

ّاللقب العائيل, وحتدد انتامءهم لبلداهتم باسم العرش, وجتعل انتامءهم باإلضافة إىل 
حرض ": فنقرأ يف إحداها. للعشرية باسم الفريق, وانتامءهم للمنطقة باسم املشيخة

                                                            
(1- ، א א א א  .1948א190/78،12،
א-)2 א(،  .17/86،141972،)א
3(-، א א א ،37/6،251932. 
4(- ، א א א א ،1،301957. 
5(-، א א א א א ،  .652/175،271951א
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لدينا السيد احلاج عيسى إبراهيم بن صالح بن إبراهيم من فريق أوالد احلجاج, 
 .)1(" من مشيخة غرداية, لقبه516 عدد م,1908عرش العطف املزداد سنة 

 :واقع التلقيب يف مزاب ودالالته •
 )2(قانون األلقاب,  حلقيقةالعائالت يف منطقة غردايةووعي تباين فهم 

ًفباعتبار أن املجتمع كان حمافظا عىل نظامه العريف واملتضامن جمسدا يف عشائره,  ًّ
ّود جلد واحد تقدمت بلقب واحد,فإن الكثري من العائالت التي تع ظهر  فّ

 نظام العشائر الذي  وتوثيق هيكلةّجمرد آلية مساعدة يفوكأن نظام احلالة املدنية 
ّيف حني فضلت عائالت قليلة تنتمي إىل جد واحد, إىل  )3(ً سائدا يف املنطقةّظل ّ

ِّبدافع خالف معني, أو مربرة ذلك برغبة اختيار لقبني خمتلفني,  أحد الفروع ّ
ّمثال يف تبني اسم شهرة جت  .)4(اري كلقب عائيلً

تبدو منظومة التلقيب يف منطقة مزاب, كغريها من مناطق اجلزائر غنية 
باملدلوالت واملرجعيات, إجيابية يف معظمها وعادية يف بعضها وسلبية يف 

فأغلبية األلقاب تبدو سليمة من حيث الرتكيب اللغوي . بعضها اآلخر
نائية الدين اإلسالمي واللغة والنسبة األكرب منها حتمل ث. واملدلول املعنوي

: ًففي بلدة العطف مثال تبدو العديد من األلقاب مركبة من اسمني العربية,
حاج (, )سعيد+ حاج (; )أيوب+ حاج (; )حممد+ حاج (; )عيسى+ حاج (

للداللة عىل اكتامل الشأن والقدر والدين باكتامل ) حاج(األول ). إبراهيم+ 
                                                            

א-)1 א(،  .17/86،141972،)א
،א،:.אאאא-)2  .19.א
3(-، א א א א

א א א ، ، ،א
א א ، א א א ،

א ، א א .א
، א ،)1923-1989(א.אא:א

، א א א א:א ، א ، −א−א
، א  .106.،1،2009.א

4(-، א א ""אא
א.א  .)2017 25(א
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 واالسم الثاين يشري إىل بعدين حيمالن قدسية ال أداء الركن اخلامس من الدين,
ّختفى, فهو اسم لنبي يف الغالب, وهو يف نفس الوقت اسم جلد تلك العائلة, 
بحيث أن له امتداد وراثي عائيل, والرافد الذي من خالله يتم التعبري عن 

 داللة دينية رصفة مثل لقب وبعضها حيمل. اللقب العائيل هو الرافد العريب
 .)1(, يف مدينة غردايةشعبانو نرمضا

ّومنها مرجعية اقتصادية حرفية, مثل الراعي, فخار, خياط, طباخ ّ ّ ومنها . ِ
ْالتي حتمل مدلول حيواين باللسان العريب مثل اسبع, ورأس النعامة, ونعجة,  َ ْ

ومنها . )مجع محام=إتبرين(, )دجاج=تيازيط(املزايب مثل −وباللسان الزنايت
 )2(جغرايف أو قبيل, مثل التونيس, انفويس, بليدي, اقباييلالتي حتمل مدلول 

ِومنها التي حتمل صفات خلقية باللسان العريب مثل بوصبع, بوكراع, ارقيق 
ووسط . )البطن=ّبلعديس(, )األذن=متزغني(وباللسان الزنايت مثل . ّالساق

 ويرى مصطفى )3(هذا الزخم نجد نسبة من األلقاب الناطقة باللسان املحيل
األرشف أن األسامء األمازيغية يف مناطقها هو تعبري عن اختيار تقليدي 

  .)4(عاطفي, ال يعطي أمهية لألصل ويف بعض األحيان يتجاهله

                                                            
א،:.אאאא-)1

،  .26.א
א -)2 א ،א ،:א א א ، א  .24.א
3(-، א א:א א ، −א

א:،1954-1962 א ، א א א
، א ، مرآز البحث في األنثروبولوجية االجتماعية والثقافية، البرنامج א:א

 97-57.السكان والمجتمعص: الوطني للبحث
4(-Mostafa Lachraf, Des noms et des lieux, p.151א،:؛،  .42.א
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داللة دينية 
 )1(للقب

مرجعية 
 اقتصادية
 حرف

 مرجعية بيئية
 حيوانات

مرجعية 
 جغرافية

 مرجعية ذاتية
 ِصفة خلقية

 شعبان
 رمضان
 رعاشو

ي  الرا
فخار
ّ

 
 ّنجار
 ّخراز
 ّطبال
 ّخياط
 ّطباخ
 ّخضار
= نألجو 
 الفأس

يط  زتيا
الضربان 

 )منقرض(
غراب 

 )منقرض(
بوشن
ّ

 
 اسبع
ن  مقن
 بالحوت
 نعجة
 نمس
ر  نإتب

 رأس النعامة
 سوفغالم
 الكبش
 بالوح

 التونس
 يعطفاو
ي  قباي
 بليدي
 يمصر

يغرداو 

 )منقرض(
 أغدامس
 نفوس

ي ڤ  رو
ة  ربنو

 ّبلعديس
 بوصبع
ن  تمزغ

 الغمبوش
 بوكراع
اس  ربو
 فرطاس

قيق الساق  را
س  وقالع الضر

ّتوسع استعامل اللقب العائيل كمؤرش انثروبونيمي, مع اسم املكان كمؤرش 
طوبونيمي, وأصبحا معا يستعمالن للتعريف بأماكن معينة يف البلدة, ففي 

وتوجد أمثلة من هذا النوع; إذ أن . أحباس آل حاج عيسى: إحدى العقود نقرأ
 .لتسميات ترسخ الذهنية اجلامعية لدى سكان البلدةهذه ا
 :األلقاب املشينة الظروف والدالالت •

اختلف وعي السكان بمآالت اختيار األلقاب, فإذا كانت األغلبية قد 
اختارت لنفسها ألقابا حتمل دالالت إجيابية وسليمة, فإن السؤال يبقى 

                                                            
א،-)1 א א א ،).(،5.،א
).(،).(. 
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ينة, مفرغة من قيم حضارية مطروحا بالنسبة للعائالت التي التصقت هبا ألقاب مش
ّمما يؤكد عىل ثقافة  وهي ظاهرة عرفتها كل مناطق اجلزائر,.وإنسانية ومن دالالت مجالية

وذهنية مشرتكة بني أفراد املجتمع اجلزائري شامله وجنوبه إزاء القوانني االستعامرية, 
الة املدنية ويتفق الدارسون عىل ضلوع حمافظي احل. "وحدة املعاناة"ّوالذي جيسد ظاهرة 

 )1(الفرنسيني وبمساعدة بعض األعوان اجلزائريني, يف عدم توعية األهايل يف هذا املجال
ّم تزيد الشكوك; إذترصح أنه يف حالة رفض أو 1882 مارس 23ّواملادة اخلامسة من قانون 

ّامتناع عضو العائلة صاحب احلق يف اختيار اللقب, فإن حمافظ احلالة املدنية له احلق يف ّ 
ويفرتض أن حمافظ احلالة املدنية يف هذه احلالة حيتكم إىل دليل األلقاب  )2(منح اللقب

لكن اخللل كان بسبب جتاوزات بعض . ّالذي أقرته السلطات االستعامرية للجزائريني
موظفي احلالة املدنية بمنطلقات عنرصية أو استهزائية, فتامدوا يف منح وتشجيع األلقاب 

ّمما  )3(ًللجزائريني الذين أبدوا سلبية أو استخفافا جتاه ظاهرة التلقيباملضحكة واملشينة 
ّأورث اجلزائري هوية أنوماستيكية مشوهة عوضها باهتامم أكرب يف اختيار االسم وال  )4(ّ

يمكن نفي مسؤولية بعض العائالت اجلزائرية يف تبنيها أو قبوهلا بألقاب مشينة ترى أهنا 
 .)5(أو االعتقاد يف بعض األمور الغيبيةكفيلة بإبعاد عني احلسد, 

ّأما بالنسبة ملنطقة غرداية, وعىل الرغم من تأخر تطبيق قانون األلقاب فيها, فإن 
ًذلك مل يكن مفيدا لبعض العائالت لكي تستفيد من جتارب األلقاب املشينة يف 

ّمناطق التل; إذ وقعت هي األخرى ضحية لذلك النوع من األلقاب فكانت بعض . ّ
ّاأللقاب اجلارحة حارضة, سواء باللسان العريب, أو باللسان املحيل, ونؤكد أن تعود  ّ ً
ًاملجتمع عليها جعلها بعيدة عن نية النبز والتحقري, سواء عند املعني هبا أو عند اآلخر  ّ ّ

 .الذي ينتمي إىل نفس املنظومة املجتمعية, وقد اعتاد عىل سامعها
 لملدلو املزابي الزناتياللقب با لاللقب باملدلو العربي

س-ّبــــــــــوال اســــــــــو-وقــــــــــالع الــــــــــضر  –رشــــــــــايب 
قيــــــــــــــــق –ّحمــــــــــــــــار– الغاصــــــــــــــــب–العايــــــــــــــــب ر 
 ّ امليت-ّالساق

يط  الدجاج= زتيا
 ِإخرج الجمل= سوفغالم

                                                            
1(- ، א א ،.74-75. 
2(-، א א א א ،  .15.،3.א

3)- AGERON CHARLE-ROBERT, LES ALGERIENS MUSULMANS ET LA France (1871-1919), 
TOME PREMIER, RESSES UNIVERSITAIRES DE France, PARIS-France, 1968, p.181. 

(4-، א א ،.129،133. 
5(-، א א ،.75-76. 
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 م,1934ًبدأ التطبيق الفعيل لقانون احلالة املدنية يف منطقة غرداية ابتداء من سنة 
ص يف عقود املحاكم وأصبح هذا التاريخ مرجعا يف حتديد أعامر األشخا

واحلقيقة أن  )1(ًالرشعية, وكذلك يف بطاقاهتم التعريفية, للذين ولدوا قبله طبعا
ًتبع شكال موحداالعقود ال ت ّ ًفتحدد أحيانا ّ يف طريقة التعبري عن سن املتعاقدين, ّ ّ

حرض لدينا السيد احلاج عيسى إبراهيم بن صالح بن "سنة والدهتم مبارشة, 
ويف  )2(,م1908 أوالد احلجاج عرش العطف, املزداد يف سنة إبراهيم من فريق

حاالت أخرى ترد املعلومات عن نفس الشخص ويف نفس املحكمة, مقرتنة 
برقم بطاقته التعريفية, ومرجعية السنة التي بدأ فيها تطبيق هذا النظام يف منطقة 

 26م, 1934احلاج عيسى إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عمره سنة ": غرداية
 .)3("516سنة, عدد ورقته 

سم, النصف العلوي باللغة الفرنسية 15.5×سم12: تكون بطاقة التعريف مقاس
مع مساحة يف جهة اليسار للصورة الفوتوغرافية, والنصف السفيل باللغة العربية 

 :ماييلم نجد 1929ففي بطاقة المرأة ولدت سنة . وإعادة لنفس املعلومات
 يقابله يف CARTE D’IDENTITE:  الفرنسيةيف السطر األول باللغة −

 .ورقة التعريف: األسفل
من  913عدد :  يقابلهN° 913 du registre-matrice: يف السطر الثاين −

 .الدفرت األمي
 TERRITOIRE MILITAIRE DE GHARDAIA: يف السطر الثالث −

 .وطن غرداية العسكري: يقابله
 .ملحقة غرداية:  يقابلهANNEXE DE GHARDAIA: يف السطر الرابع −
 .عرش العطف:  يقابلهTribu d: EL atteuf: يف السطر اخلامس −

                                                            
א-)1 א א א א ،1934א

א א א א א א ،  .א
2(-،81/68، א א א א ،51958. 
3(-،68/66، א א א ،211957. 
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فرقة : يقابله Fraction d: es Oulad EL Houdjaj: يف السطر السادس −
 .أوالد احلجاج
 Nom patronymique et prénoms: Hadj Mohammed: يف السطر السابع

Lallabent Addoun ben Hadj Brahim االسم النسبي واالسم : هيقابل
 .ّحاج حممد اللة بنت عدون بن احلاج إبراهيم: الشخيص

 .سنة 5: 1934العمر يف عام : يقابله Age en 1934: 5 ans: يف السطر األخري
 عدم وضع الصورة الفوتوغرافية يف البطاقة, ّومن املالحظات املسجلة 
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ة قوانني احلالة املدنية املتعلقة وقد ارتبط تطبيق قانون األلقاب العائلية, ببقي
 ويتكفل قائد )1(بالترصيح بالوالدة وبالوفاة وبالزواج وبالتطليق, بصفة إجبارية

ّبتسجيل حاالت املواليد املرصح هبا يف البلدات التي ال تتوفر عىل ) الدوار(البلدة 
م إىل اللغة ضابط احلالة املدنية, ثم تنقل فيام بعد إىل سجالت احلالة املدنية, وترتج

مثلام هو الشأن بالنسبة للقصاصة املصورة أعاله, وهي عبارة عن رسم  )2(الفرنسية
ويليه التاريخ بالساعة واليوم والسنة, ثم اسم الشخص الذي  ,146االزدياد, عدد 

ّسيخرب بحالة االزدياد, وهو يف العادة أحد أفراد العائلة كالعم يف هذه احلالة, وحيدد 
قائد الدوار : , ثم)أوالد احلجاج(, والعشرية أو الفريق )العطف(الدوار 

, ويكتب لقب واسم املولود, وأبوها وأمها, ويف أسفل الرسم خيتم )العطف(
 .القائد بإمضائه وإمضاء احلارض املخرب بحالة الوالدة

  :خامتة
عرفت منظومة األسامء يف غرداية تغيريات جذرية وانفتاحا واسعا عىل 

أسامء اهللا (بعد االستقالل, فقد توسع نطاق األسامء الدينية بيئات خارجية, 
نتيجة صحوة ووعي ديني ) احلسنى, أسامء األنبياء, أسامء الصحابة والتابعني

إصالحي, كام تم اخرتاق البيئة املحلية بأسامء نسائية مرشقية بفعل التأثري 
ملذهبية والتي وكذلك شهدت املنطقة تبني ألسامء املرجعيات ا. الثقايف والفني

 . شبه غائبة عند األجيال السابقةكانت
ًقد يكون نظام احلالة املدنية ومنه نظام األلقاب العائلية قد ساهم اجيابا يف 
تنظيم احلياة العائلية, وتوثيق العالقات األرسية واملجتمعية, ويظهر تأثري تقنني 

االكتفاء األلقاب يف التعرف عىل األشخاص بشكل أحسن, مقارنة بمرحلة 
ّباالسم الثالثي الذي جيعل من الصعب التعرف عىل األشخاص يف ظل تشابه 
ّاألسامء, خاصة أن املنطقة مثل غريها من مناطق اجلزائر, تقدس تبني إعادة 

                                                            
1(- ، א א א א ،  .18.،3.א
2(- ، א א ،.1،.471. 
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 "إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن صالح"أسامء اآلباء واألجداد ألبنائهم, 
ّت عىل تبني الكنى وأسامء ّوهي ظاهرة شجع. ومثل هذه الصيغ متوفرة بكثرة
 .الشهرة, قبل تطبيق األلقاب

ّمتكن نظام التلقيب املستحدث يف منطقة غرداية من القضاء عىل اهلوية 
االسمية التقليدية عىل مستوى التوثيق, وهو ما ظهر يف عقود املحاكم 
ّالرشعية, وعوضتها تدرجييا ابتداء من ثالثينيات القرن العرشين, خاصة مع  ًّ

ومن . ر بعض األلقاب ذات املرجعيات والدالالت املشينة والسلبيةظهو
التعقيدات املستحدثة أن بعض األفراد املعنيني باأللقاب املشينة عمدوا إىل 
إجراءات تغيري ألقاهبم بشكل منفرد, ألن القانون اجلزائري يتيح هلم ذلك, 

ة عىل تغيري وألنه يبدو معقدا وبطيئا بحيث يصعب أن تتفق العائلة الكبري
ونسجل نامذج عديدة من تغيري اللقب العائيل يف منطقة . اللقب بشكل مجاعي

غرداية, فقد حتول جزء من عائلة دجال إىل حكيمي وجزء من عائلة قالع 
ومن النامذج التي . ّالرضوس إىل آل احلكيم, وكل عائلة امليت إىل مصباح
ابن : ثة تفريعات هيّانشطرت إىل أكثر من فرع, لقب بوال الذي شهد ثال

للقب ّرستم وابن سليامن وعبد النور, يف حني فضلت البقية منهم عىل الوفاء 
 .الذي وضعه اآلباء واألجداد

ًباملقابل, ال يزال املجتمع الغرداويوبفضل منظومته العرفية الصلبة, حمافظا عىل 
حلالة املدنية مالمح من املنظومة االسمية القديمة, وعىل الرغم من تطبيق قوانني ا

عليه منذ ثالثينيات القرن العرشين, ال يزال يستعمل االسم الثالثي كطريقة 
ّللتعارف, خاصة عىل مستوى اجلامعات االجتامعية الضيقة, وال يزال يعمد إىل 
ًتوظيف أسامء الشهرة هتربا من إشكالية تشابه األسامء واختزاال للوقت يف التعرف 

 .لقيب مل حيسم مسألة التشابه يف املنطقةعىل الشخص; إذ أن نظام الت
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 :مراجع البحث
 ّجمموعة من عقود املحاكم الرشعية االباضية يف مزاب والتل  −
منصور بن حممد بومعقل, عشائر وألقاب اإلباضني اجلزائريني يف مزاب ووارجالن,  −

 .)ت.د(, )م.د(, )ن.د(, 5.ط
اسة اجتامعية واقتصادية وسياسية, در. حاج اسعيد يوسف بن بكري, تاريخ بني مزاب −

 .م2017, 4.اجلزائر, ط−املطبعة العربية, غرداية
تلمسان وتليالت −دادوة حرضية نبية, املرجعية الداللية لالسامء بني منطقتي بني عشري −

األسامء والتسمية أسامء األماكن, القبائل واألشخاص يف : , ضمن كتاب1954-1962
مضان وإبراهيم عتوي, مركز البحث يف األنثروبولوجية فريد بن ر: اجلزائر, تنسيق

 .97-57.ص السكان واملجتمع,: االجتامعية والثقافية, الربنامج الوطني للبحث
دراسة (رمضاين فتيحة, عوامل اختيار األسامء الشخصية يف املجتمع اجلزائري  −

 .2013, دار األمة, اجلزائر, )ميدانية
ريس لرتاث اجتامعي أم تفرد هلوية ثقافية?, ضمن تك: جباس هدى, االسم الشخيص −

فريد : األسامء والتسمية أسامء األماكن, القبائل واألشخاص يف اجلزائر,تنسيق: كتاب
 بن رمضان وإبراهيم عتوي, مركز البحث يف األنثروبولوجية االجتامعية والثقافية,

crasc ,)144-99.ص(. 
الترشيعات التي حتكم نظام احلالة .  اجلزائرسعد عبد العزيز, نظام احلالة املدنية يف −

 .3.م, ج2011, 3., دار هومة, اجلزائر, ط1982-1882املدنية الصادرة ما بني 
ّ نظرات عامة حول قانون احلالة املدنية, جملة الثقافة, تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم −

 م,1978/هـ1398, 45باجلزائر, السنة الثامنة, العدد 
تاريخ منطقة بني محيدان من أقدم العصور إىل . رة, من عامل الدوار إىل البلدة الريفيةعالوة عام −

 .اجلزائر−, منشورات مؤسسة حسني رأس اجلبل للنرش والتوزيع, قسنطينة1.م, ج1962غاية 
, رسالة يف بعض أعراف وعادات وادي )م1989-1923(حاج أيوب إبراهيم بن حيي . لقرادي −

 .م2009, 1.اجلزائر, ط−غرداية− هبون حاج احممد, مجعية النهضة, العطفحيي بن: مزاب, تح
األسامء واألنساب هوية وانتامء, . قيش فاطمة الزهراء, الرتكيبة السكانية لقسنطينة −

األسامء والتسمية أسامء األماكن, القبائل واألشخاص يف اجلزائر, : ضمن كتاب
 البحث يف األنثروبولوجية االجتامعية فريد بن رمضان وإبراهيم عتوي, مركز: تنسيق

 .)56-5.ص(السكان واملجتمع, : والثقافية, الربنامج الوطني للبحث
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- AGERON CHARLE-ROBERT, LES ALGERIENS MUSULMANS ET LA France 
(1871-1919), TOME PREMIER, RESSES UNIVERSITAIRES DE France, PARIS-
France, 1968. 

- Jules Roussier, LE MARIAGE ET SA DISSOLUTION DANS LE STATUT CIVIL LOCAL 
ALGERIEN, ALGER, 1960. 

- HORRIE LEON, LE CADI JUGE MUSULMAN EN ALGERIE, Ouvrage adopté par le 
Gouvernement Général de l’Algérie, ALGER, 1935. 

- Au « journal officiel» Instructions générales relatives à l’état civil :TEXTES SP2CIAUX 
POUR L’ALGERIE, L’ECHO D’ALGER, 24 SEPTEMBRE 1955 

- LACHERAF MOSTEFA, Des noms et des Lieux. Mémoires d’une Algérie oubliée, 
CASBAH Editions, 2ème édition 2003. 
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   أل   أل أل

 

 )1(براهمي إبراهيم. د

  :مقدمة
 وجودها يرتبط القديم منذ االستعامل متجذرة لغوية ظاهرة األلقاب
 التي هويتها هلا برشية مجاعة ضمن فردا بوصفه االجتامعي, بعده يف باإلنسان
 وتعكس ووالئهم, وانتامئهم أفرادها عالقة تضبط. احلياتية تصوراهتا حتكمها
 األفراد هؤالء منازل بذلك; األلقاب لتجسد حوهلم نم لألشياء رؤيتهم

 لغوية ظاهرة األلقاب ّإن (القول يمكن وهكذا االجتامعي; وسلمهم ورتبهم,
 وتطورت العصور, أقدم منذ واألمم الشعوب معظم عرفتها إنسانية; حضارية
 واالنتشار الرتاكم, خاصية متتلك عاملية, ظاهرة غدت حتى الظواهر كباقي
 املؤرشات أهم من األلقاب تعد كام .)2()احلضارات وتفاعل قافاتالث عرب

 يسيطر وما وموظفيهم, احلكام, ميول توضح (إذ الدولة سلطة عىل الدالة
 حكوماهتم, برنامج إىل تشري األحيان; من كثري يف إهنا بل نزعات, من عليهم

 اوتطوره نشأهتا درست إذا قصوى أمهية ذات األلقاب تصبح عامة وبوجهة
 ودينية, وسياسية, اجتامعية, ظواهر من هبا; حييط ما ضوء يف الزمن, مدى عىل
 من ضوءا تلقي حينئذ أهنا إذ عامة; تارخيية ظروف من هبا حلق أو َّتقدمها, وما

 .)3()واالجتامعية السياسية األحداث من كثري عىل جديدة زاوية
                                                            

1(-8 1945 −. 
،،−،א:אא-)1 א
א102013:אא،2013،71،אא א
 www.kanhistorique.org:א

،אאאא-)2 ،א אא ،אא ،01،1989א
،  .02،א
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 بنامذجها زائريةاجل األرسية األلقاب نشأة أمام املعطيات هذه بنا  تقف
 لإلنسان التارخيي الواقع مواجهة ويف منزاوية, املتعددة والبنوية الداللية
 احلمالت لتلك تعرض الذي اإلنسان هذا بأخرى, انوج من اجلزائري

 خيلها, سنابك غبار انطفأ أن لبث وما التاريخ, فجر منذ املتعاقبة االستدمارية
 وبقيت ملتمح, احلمالت هذه آثار أن إال والتضحية, والصمود املقاومة بفعل

 عىل شاهدة ورواسب بقايا من الدخيل املستدمر هذا تركه ما بفعل راسخة
 مرور مع مؤثراهتا تزول املادية اآلثار كانت ولئن. اهلمجي فعله فضاعة

 هذا وحشية مدى عن معربة شاهدة, حية تظل املعنوية اآلثار فإن الوقت,
 احلقيقة هلذه رصيح ٍّجتل اليوم; اجلزائري سانلإلن اللغوي والواقع الغازي,

 األرسية األلقاب أبنية اللغوي الواقع هذا مكونات صدارة يف ويأيت القامتة,
 املشينة املعنوية اآلثار هذه أحد هي التي اإلفرادية الصيغ هذه املنطقة; هبذه
 .به االستعامل يف وجودها وارتبط الفرنيس, املستدمر خلفها التي

 من اإلفرادية الصيغ هذه دراسة تستهدف االجتامعية اللسانية بةواملقار
 جمردة بنية بوصفها اللغة إىل ينظر ال حيث بالسياق; مقرتنة لغوية زاوية

 من بالعديد املحكوم االجتامعي بالسياق ربطها من انطالقا حتلل بل معزولة,
 فالعر وطبيعة اجلغرايف, واحليز واجلنس, العمر,: نحو من العنارص

 الصيغ هذه حتليل يف أراعيها أن حاولت العنارص وهذه... االجتامعي
 وقد عليها, ارتكزت التي والقيم االجتامعية, وداللتها أصوهلا مستكشفا
 وقائمة خامتة وتذيلهم مقدمة تتصدرهم مباحث مخسة يف املداخلة جاءت

 لغويال االستعامل يف اللقب األول; املبحث يف تناولت واملراجع, للمصادر
. والوضع التأسيس مرحلة يف لأللقاب عرضت الثاين املبحث ويف. اجلزائري

 االجتامعي التكوين عن صورة األلقاب أن أوضحت الثالث املبحث ويف
 بمنطقة التلقيب وطرائق صوراأللقاب بينت الرابع املبحث ويف. للمنطقة
 ثم. اودالالهت املنطقة ألقاب أصول عن كشفت اخلامس املبحث ويف. تبسة
 .واملراجع املصادر بأهم فقائمة املداخلة, نتائج أهم تضمنت خامتة
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 :يالجزائر ياللغو الاستعمال ي اللقب -أوال

 يف األساس اإلشاريات أحد −االجتامعي اللساين املنظور يف − اللقب يمثل
 بالدنا يف "اللقب" لفظ إن اجلزائري, املجتمع يف االجتامعي اللغوي التفاعل
 إىل تنتمي كثرية أرس لقب نفسه وهو األرسة; ألفراد املشرتك االسم عىل يطلق
 سلسلة يف رقام حيمل جد إىل ترجع متعددة, فروع ذات قبيلة أو واحد, جد

 بذلك اجلزائرية االجتامعية األوساط يف األلقاب وتداول ;)1()القبيلة أنساب
 املختار" االجتامعي الباحث عنه يعرب فيام نجدها كثرية; مدلوالت حيمل

 أخرى وتارة األفراد, من غريه عن الفرد ومتيز االنتامء, حتديد (بقوله "اهلراس
 واملعايري األعراف, مع التوافق اجتاه يف عليه والضغط الفردي, السلوك ملراقبة

 نطق يف "اللقب" لفظ استعامل يف البنوية الصورة وأما .)2()السائدة االجتامعية
 سكاهنا وبحسب املناطق, بحسب متعددة بصيغ ويرد ,اجلزائريني عامة عند حمرفا

 يف احلروف بعض قلب تتجاوز ال ولكنها هلجتهم, مكونات يف البيئة وتأثريات
 بعضهم أن ذلك من,)3(العربية لغتنا يف لغوية خاصية القلب وهذا النطق; أثناء
ْنقمة": يقول َنقا": ومجعها اإلفراد, حالة يف القاف وسكون النون بفتح"َ  عىل "ميْ
: يقول وبعضهم;. ميام والباء نونا الالم بقلب أي وفتح; بسكون قياس, غري

 .)4(مؤنثا للفظ ونطقا ميام الباء بقلب أي ;"لقامي": ومجعها "لقمة"
 من وجزء اجلزائري, الغرب ويف وسطه, من وجزء −وحيزها تبسة منطقة
 جزائرلل الغريب اجلنوب يف الصحراوية; املناطق سكان وبعض الوسط,
 اللفظ, تأنيث مع واوا والباء كافا, والقاف الالمنونا, بقلب )نكوة(: يقولون
 اجلمع يف الكاف وسكون النون بفتح )نكاوي( أو ,)نكوات(: منه واجلمع

                                                            
אאא-)1 ،א،،−אא−א ،64/65א

2003،،  .26،א
،א،/אאאאא -)2 א א:א א

א א ، א א א א،1،2002،א ، א א  .175.א
،א:-)3 ،אא א ،אא:א

،אא  .01،21.،1982،.א
،אא:-)4 א  .26،א
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 حمرفا نطقا )نكوة( اللفظ يكون وقد. )1(الكاف وفتح النون بسكون الثاين ويف األول,
 من اجلزائر يف يوجد ال فإنه الصيغ تنوع من الرغموب. العربية يف املعروفة )ُالكنية( عن

 االسم غري هو الذي اللقب عىل بصيغته) اللقب (اللفظ هذا داللة يف خيطئ
 أن إال لك فليس.?)نكوتك( ما أو ,)لقمتك( ما أو ,)نقمتك( كام ويسألون. الشخيص

 من العريب املرشق يف هو مثلام اجلزائر يف يوجد وال األرسي, لقبك ذاكرا جتيب
 احلياة يف غريمها دون واللقب االسم ذكر من البد بل.. وغريه الثالثي االسم ظاهرة
 اللبس إزالة إىل تلجأ اإلدارة فإن األسامء, يف كتطابق هنا كان إن ماعدا العامة,
 .)2(واألم واجلد كاألب الفارقة األسامء عن بالبحث

 :والوضع التأسيس مرحلة ي ٔالالقاب -ثانيا

 والظروف األلقاب وضع فيه تم الذي العام السياق بيان املبحث هذا يروم
               من بداية إقليمتبسة احتالل فغداة باملنطقة, العملية هبذه أحاطت التي

 املنطقة إىل الفرنيس املستدمر جنود أقدام أول وصلت حيث م1842جوان  02
 عىل طرح ,رسمي هلاكان اإلعالن عن االحتالل ال حيث م1851 سبتمرب 09 إىل

 مناطق باقي غرار عىل األهايل إدارة مشكل مبارشة االستدمارية السلطات
 وكيف ?, طبيعتها هي وما ?, اإلدارة تلك يف التحكم يمكن كيف: (القطر
 بسط دواليبها تستطيع حد أي وإىل اإلدارة?, هذه شكل يكون أن يمكن
 األسئلة هذه طرح جتديد نإ ,)3()? اجلزائري املجتمع عىل وسيطرهتا نفوذها

 داخل التسيري يف إلدارهتا االستدمارية السلطات تأسيس كيفية لبيان إنام هنا;
 خمتلف يف املجتمع تنظيم مسؤوليتها, من سيكون التي اإلدارة هذه اإلقليم;
 هبا يضبط التي الترشيعية القانونية النصوص خالل من حياته جماالت

                                                            
؛אא-)1 ؛אא אא

א ،אא א אא:א אא ،אא א
،،2013،.،א،א א  .11א

،אאא:-)2  .27،،א
א-)3 אאאא ،،)1944 - 1830(א
،א ،،א،01،2007אא א  .77א
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 ,)األهايل (املحيل املجتمع مع التواصل من طنم خالهلا من ويتأسس املجتمع,
 يفرتض الذي واللقبي االسمي سجله تكوين ذلك ومن أفراده; مع والتفاعل

 .وهويتهم األفراد انتامء عن معربا يكون أن فيه
 للحاكم قرار بموجب املختلطة; تبسة بلدية إنشاء تم م1868 سنة يف أنه ويذكر

 "املختلطة البلديات جلنة" تسمى جلنة هاتدير م1868 ديسمرب 30 يف صدر العام
 ومن الصلح, وقايض العسكري, املوقع قائد ومن للجيش, األعىل القائد من تتألف
 وحممد يوسف, احلاج بن بلقاسم: مها مسلمني وعضوين أوروبيني, أعيان مخسة

 ومع املدينة, عىل تشتمل كانت التي تبسة قايدية عىل وأبقي هيودي, وعضو الصغري,
 .)1(م1874 نوفمرب 13 بتاريخ أهلية بلدية إىل تبسة ترقية تم املستوطنني يادازد

 إطار يف ;)2(Bureau Arabe )األهلية( العربية املكاتب ظهرت ذلك وبعد
 من للمستدمر تنظيمية أدوار من يكن ومهام العربية, الشؤون إدارة تأسيس

 املكاتب كتل إرساء وراء من ترمي إسرتاتيجيته; كانت فقد تأسيسها,
 أدناها كثرية, أهداف حتقيق إىل −منطقةتبسة ذلك ومن − القطر مدن بمختلف
 من كثري يف االختالل شاهبا العملية هذه أن غري لسلطتهم, األهايل إخضاع

 ما وهو املكاتب, تلك عىل أرشفوا الذين الضباط كفاءة عدم بسبب األحيان,
 أفراد هوية صياغة ذلك ومن ,لألهايل االجتامعي التنظيم يف سلبا انعكس أن

                                                            
אא،)Gelès(אא -)1
؛אא011844א :אא
،א ،אא ،אא ،،א

אא؛:.؛،،
،אאא ،א:א ،א

.،2010،،113.
(אאא –)2 אאא:
אא ،)אאאאאא،1830א

:−א−
א:.) אאאא - 1830(א

1944(،،،84.



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

250 

 أن يف شك وال ,)1(االسمية واختياراهتم تلقيبهم طرائق ويف اجلزائري, املجتمع
 املشايخ وتنصيب املكاتب, هذه تنصيب يف املبارش السبب كان األمني الغرض

 مسارهم وتتبع املحيل; املجتمع يف األفراد واقع عىل الوقوف قصد القبائل يف
 .املحتل هذا جتاه ومواقفهم واتصاالهتم, حياهتم ونمط ,معاشهم يف اليومي;
 إحصاء هي واملشايخ املكاتب هلذه أوكلت التي املهمة الوظائف من لعل

 الفرتة, تلك خالل آخر اىل عقد من نسبيا تطورا نموه شهد الذي السكان,
 القديم, منذ آهلة منطقة أهنا عىل مؤرشا للمنطقة وإعامرهم السكان ووجود
 املكاتب هذه عمل يف أساسيا هدفا متثل وإحصائهم السكان تعداد وعملية

 فزيادة االستدمارية, للسلطات بالنسبة اقتصادية أمهية من يمثله ملا واملشايخ,
 السكان, عدد عىل املفروضة الرضيبة يف زيادة عرفهم يف هو املجتمع يف فرد

 مواش من م;ممتلكاهت عىل املفروضة الرضيبة يف زيادة يمثل أرسة وزيادة
 ومن عمله; يف ممنهجا الفرنيس اإلداري التنظيم كان لقد.وغريها, وأراض
 لألهايل املخصص املجال وحتديد اخلصبة, األرايض عىل سيطرته فرض ذلك

 الناممشة قبيلة أرايض حدود تثبيت قانون م1887 أفريل 28 بتاريخ صدر إذ واملحتلني;
 املتعلق )م1863 أفريل 22 يف صدر ("سيلتالسيناتيس كون" لقانون وفقا وتوزيعها;
 11 إىل األرايض تقسيم القانون هذا وفق تم وقد وتقسيمها; األرايض بإخضاع
 دوار: من كل عىل ألهايل وتوزيع ٍمشات, عدة عن عبارة وهو ;)∗( دوارا

 وبجن, واملزرعة, والسطح, وثليجان, األرانب, وبحرية والدكان, تازبنت,
 هذا بموجب حتديد وتم وفركان, رين,ڤون الرشيعة,و وتروبيا, ر,ڤريڤو

 أوالد قبيلة مع نفسها بالعملية قام م1893 سنة ويف. فرقة كل مساحة القانون
 وأوالد. عبيد سيدي ودوار األبيض, املاء دوار: شمل الذي عبيد سيدي

                                                            
؛– –)1 א א،אאאא

، ،אא ،א א א:א ،אאא א א
،،86.

א-)*( א−א א ،−א
א ، א א א א ، א א

א  .א
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 ,)األول القسم (بلقاسم يس أوالد: فرق أربعة تضمن فقد املالك; عبد سيدي
 عبد يس وأوالد إبراهيم, يس وأوالد ,)الثاين القسم( بلقاسم يس وأوالد
 شعبة 13 إىل تقسيمها تام فقد طالب بن حيي سيدي أوالد قبيلة أما. السالم
 ورفله, معاليم, بطايشيه, مهايلية, خنافسة, بريك, أوالد مرازقة,: إدارية

 .)1(عبادنه موله, أوالد مغارسة, هرايسية, طوايبية,
 سيليه وما القانون, هذا بني الوطيدة العالقة اليوم الدارسني عىل خيفى وال
 اخلصبة, لألرايض نزع من املحيل; املجتمع حق يف جائرة تنظيمية قوانني من

 خالل من التلقيب عملية ومبارشة هلا, ملكية أال بإدعاء للمحتلني وتقديمها
 الفالحية عةالقط اسم محلت األرس من كثري −أرسة كل هبا توجد التي األرايض

 منها سلبت العملية هذه أثناء يف األرسة تغيبت فإن ;−هبا تسكن كانت التي
 أرايض تقسيم عملية محلتها التي واألهداف األبعاد من ذلك غري إىل أرضها
 وفق دوار كل نظم فقد اإلداري التنظيمي باجلانب يتعلق وفيام. املنطقة قبائل
 حكومي, بمرسوم أعضائه تعيني تموي األعضاء, عدد من يتكون حمدد, هيكل
 وقد ;)2()الشامبيط( الفحص وحارس والوقاف, واخلوجة, القايد,: وهم

 املحيل; للمجتمع التنظيمية املراحل هذه وبعد.منهم واحد كل مهام حددت
 مرحلة مهمة هي اضطالع املشايخ واملكاتب العربية بمهمة غاية يف أعقبتها

ية األفراد وأنساهبم, بمعرفة األفراد يف ُاألمهية واخلطورة; هي حتديد هو
 كبري الدوار −أسامئهم وجذورهم األرسية والقبلية; وذلك بمساعدة األعيان

 وهذا بعد أن بارشت اإلدارة الفرنسية بإلزام األهايل اجلزائريني −أو املشتة 
 − م1882مارس  23 ال سيام بعد صدور قانون −بحمل ألقاب أو أسامء أرسية

                                                            
،19אא: -)1 א ،136،

א ؛ א א א(א א)א ؛ א א א
א  .א

א–)2 ؛א ،אאא א
א ؛אא ،א ،א ،א א ،א אא
א ؛א א .אאא
אאאאאאא:
، א ،א،אא ،04،2003א،א
،، א  .47א
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أو ) الدوار(ذه املبارشة بإقليم تبسة يف وضع األلقاب يف كل مشايت لقد كانت ه
وهو ما م; 1891فرقة من الفرق السابقة, ويف البلديات املختلطة بدءا من سنة 

 :ُ هوية األفراد  وأنساهبم ومهانجده مثبتا من خالل الطريقتني اللتني حددتا هبام
 , )Arbre généalogique( طريقة شجرة العائلة −أ

 تسجيل يف وربام قد تأخرت). matriceregistre(  طريقة السجل األم−ب
 امليالد بعض شهادات يف جتد ولذلك م,1922 سنة إىل بعض األلقاب واألسامء

 ثال هلم 1922 سنة يف: عبارة باملنطقة; التاريخ هذا واقبل ولد الذين للمواليد
 .م1887 سنة مولود أي ونسنة; مخس وثالث

العملية صبغة التنظيم اإلداري العرصي للمجتمع املحيل, وقد أعطت هلذه 
 الذين هم يف − كام تصفهم−بإحلاق األهايل باملدنية العرصية, واألهايل 

املحصلة رعايا فرنسيون خيضعون لقوانني وتنظيامت اجلمهورية الفرنسية, هبذه 
قليم الصورة املبسطة بدأت عملية إثبات األلقاب األرسية للجزائريني هبذا اإل

يف كل بلدية من بلديات ) مشتة, ودوار(لتثبت يف وثائق احلالة املدنية بكل 
املنطقة التي ولد هبا أفراد هذه األرس; وكان هذا التدوين بمثابة اإلثبات املادي 
واحلكم الدائم النتامء األرس التي تعيش هبذه املنطقة مهام تغريت الظروف 

التأشري عليها بملفوظات لغوية ; و− أي حتى بعد االستقالل−واألحوال
 .ني إىل اليومحمددة منذ ذلك احل

ة ٔالالقاب -ثالثا ي التكوين عن رصو  :للمنطقة الاجتما

عمدت ٍّبعد أن بسطت السلطات االستدمارية سلطاهنا بعد ألي يف املنطقة; 
إىل التمكني لنفسها, وتثبيت وجودها باالستعانة بالقبائل الكربى املوجودة يف 

; هذه القبائل التي تشمل عروش كثرية يف أرجاء اإلقليم, وجتمعها روابط )1(ماإلقلي
املصاهرة والنسب واملصالح املشرتكة; يف دفع املخاطر والذود عن منطقتهم, 

                                                            
1)- Répertoire alphabétique des tribus, GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE. SERVICE 

DES CARETES ET PLANS, Alger - Mustapha, Gi-ralt, 1900.In-04, p 14, 50, 168. 
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والخرتاق هذه البنية االجتامعية; عينت السلطات االستدمارية مشيخة لكل قبيلة, 
ن مهامها; أنه كان هلا الدور األكيد تتوىل تسري شؤوهنا ومصاحلها ما هيم الدارس م

يف حتديد هوية األفراد وأنساهبم, ومن ثمة التأسيس لسجل األلقاب; انطالقا من 
معطى معرفتهم باألعراش واألرس املكونة هلا, ومن احتكاكهم الدائم هبم, بغض 
النظر أن غالبيتهم  يعدون جزءا من هؤالء السكان; وحيسبون من أعياهنم 

ن العالقة بني األلقاب األرسية وطبيعة املجتمع اإلثني القبيل  إ.وأخيارهم
السلطات والنظام االجتامعي الذي حيكم سكان املنطقة; ما كانت لتغفل عنه 

االستدمارية عندما بارشت عملية التلقيب باملنطقة, فاملبدأ يف هذا اجلانب أن االسم 
امء القبيل والعشريي ; صورة معربة عن االنت)patronyme(األرسي يكون نسبيا 

). القبيلة(ليصل إىل الدائرة الكربى ) األرسة( لألفراد انطالقا من الدائرة الصغرى
هل كان التأسيس ملنظومة األلقاب بام شاهبا من اختالل يف : والتساؤل املطروح هنا

بنيتها وداللتها, ويف تفتيتها للبنية االجتامعية للمجتمع املحيل إىل أرس صغرية; عمال 
إداريا حمضا مارسته اإلدارة الفرنسية بشكل عفوي, أو كانت العملية مقصودة 

 منية واجتامعية وسياسية مبيتة?حتمل أغراضا أ
ال يستطيع الدارس املوضوعي أن حيمل املستدمر الفرنيس كل أخطاء 

 املكاتب −حقبته, فكثري من هذه األخطاء كانت تصدر عن متعاونني جزائريني
االنتقام, وفرض السطوة, واإلخضاع, : , بدوافع شتى مثل−يخالعربية, واملشا

وإرضاء العدو,,, ولكن ذلك ال ينسينا أبدا أن املستدمر كانت له خططه يف 
حتقيق أهدافه, ويف بسط نفوذه املادي, واملعنوي يف أرض امليدان, ويف إخضاع 

 األلقاب األهايل, وال خالف يف أن تأسيسه لنظام احلالة املدنية ومبارشة وضع
كانت أحد السبل الفعالة يف حتقيق مقاصده االجتامعية; بتقسيم القبائل 
واألعراش, إىل أرس صغرية أسهم يف إضعاف اللحمة االجتامعية, وكرس 
روح العصبية املقيتة بني أفرادها من جانب آخر, وهو ما انعكس يف املحصلة 
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 من الدارسني يف إضعاف روح اجلهاد واملقاومة; هذا ما ذهب إليه كثري
  .)1( املعارصين هلذه احلقبة العصيبة من تارخينا املحيل والوطني

إن وضع األلقاب وفق هذا املنطلق قد راعى يف جانب كبري منها أسامء 
األرس الكبرية التي هلا منزلتها االجتامعي يف ذلك الزمن, وقد جتىل ذلك يف 

 التي هي أحد الصور )patronyme( كل أرسة جد باسم األلقاب إطالق طريقة
البارزة, يف تكوين منظومة األلقاب باملنطقة, وكانت الدوائر الرسمية الفرنسية 
بذلك عىل دراية تامة باألرس التي هلا التأثري القوي يف املجتمع املحيل والتي ربام 

 .)∗(يمكن كسب والئها لإلدارة الفرنسية أكثر من غريها
 :تبسة بمنطقة التلقيب وطرائق ٔالالقاب رصو. رابعا

               املسلمني األهايل جانب يف النسبية األحوال إقامة بعد صدور قانون
امللزم بحمل لقب أرسي لكل األهايل, بارشت املشايخ م 1882مارس  23

عمليات التلقيب, فكانت تتم م 1891واملكاتب العربية يف املنطقة بدءا من سنة 
ا بالقانونية االجتامعية; إذ متنح ألجل ذلك عملية استشارة يمكن وصفه

لتثبيت اللقب الذي أعطي له أو رفضه, ) حددت املدة بشهر(للملقب فرتة 
وبعد ميض هذه الفرتة يتم إثبات هذه األلقاب يف السجالت املعدة خصيصا 

بحسب املشتة (لذلك واملوجودة يف الناحية التي توجد هبا تلك األرسة 
األم, وشجرة األرسة, هناك جانب مقامي ووفق طريقتي; السجل ) والدوار

 جتب اإلشارة إليه أن مبارشة وضع األلقاب عىل مستوى رقعة جغرافية ضيقة
                                                            

א‐א–א-)1 אאא
،אא א ،א ،א ؛א אא
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انجرت عنه كثرة تواتر صيغ األلقاب; إذ الصيغة الواحدة من نحو; ) الدوار(
 . مرة يف منطقة تبسة)12( تكررت اثنتي عرشة "مراح"اللقب 

لية التلقيب جتدر اإلشارة إىل جانب تداويل ويف إطار التدقيق يف القيام بعم
قام باختيار اللقب? ثم ما الطريقة التي سلكها : مهم آخر; وهو التساؤل عمن

 .لتعرب عن واقع اجتامعي معني? )1(يف صياغة هذه امللفوظات
 :)∗(*ينبغي بالنسبة إىل عملية االختيار التفريق بني ثالث فئات

 . عن رىض وطواعية, وهو األصل يف وضع األلقاب أن هناك من اختار لقبا لنفسه−أ
 ومنهم من فرضت عليه ألقابا فرضا; كأن جيرب عىل محل اسم املهنة أو −ب

َظروف اللحظة التي وجد هبا امللقب يف أثناء عملية التلقيب أو اسم املكان أو 
 الصفة التي عرف هبا يف حميطه,,,

نسبة لأللقاب الفخرية والسوية معنى  بال− وربام لفئة قليلة أنعمت عليهم ألقاب −ج
 ).املشايخ, أو املكاتب العربية والسلطات االستدمارية( إنعاما من اآلخرين −ولفظا

 لزمت قد كف بذا أو الشكل, هبذا متت التلقيب تعملية أكان وسواء
 لأللقاب إطالقه يف عدة طرائق الفرنيس املستدمر سلك وقد بعد; فيام أصحاهبا

 :أبرزها تبسة بمنطقة زائرينياجل األهايل عىل
01-úÔñ #â1#kpfÔÚ2eã fm§y-,ö g^ 

 ;)patronyme()2( النسبي األرسي باالسم احلالة هذه يف اللقب يوصف
 االنتامء هلم بالنسبة يمثل واحد, جد نسب حتت أرسة أفراد جمموعة جيمع الذي

 األرسة بشجرة عرف ما وضع تم العملية هذه سري وألجل االجتامعي,
                                                            

א:א-)1 א א א א א .א
:، ، ،  .16א

א-)**( א ، א א א א א
א  .אא

)2 - Patronyme : n.m Nom patronyme nom de famille. HACHETTE le Dictionnaire DU 
FRANÇAIS p1187. 
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)Arbregénéalogique(, هو النسبي األرسي االسم طريق من التقليب إن 
 وتعد املدنية, احلالة مصالح يف اليوم إىل ومتبعا راسخا ظل الذي األسلوب

 .إطالقاأللقاب يف غريها من شيوعا أكثر الطريقة هذه
 تنظيم هو اآلنية; الشكلية صورته يف الطريقة هلذه املعلن الغرض كان وإذا
 أبعادا طياته يف حيمل جوهره يف فإنه األلقاب, نظام خالل من املجتمع أفراد
 القبيلة نظام كان لقد. العملية مبارشة من عقود بعد حتققت ربام املدى, طويلة
 وحلمة كتلة املجتمع أفراد من جيعل ألنه باملنطقة; االستدمار استقرار هيدد

 يف االنتامء حرص القانون هذا اءج فلام املصريية, قضاياهم جماهبة يف واحدة
 وهذا ,"الدوار" ضيق واحد مكاين حيز وضمن واحد, جلد ينتمون أفراد جمموعة
 العام االجتامعي الكيان متزيق هو الطريقة هلذه املدى البعيد الغرض أن يؤكد

 الصعيد عىل يفرس ما هذا ولعل عامة; بصورة واجلزائري املحيل, للمجتمع
 .العملية هذه من عقود بعد لالستعامر; املناهضة الثورات حركة خفوت السيايس;

 − القانون هذا خالل من −اجلزائريني األهايل الفرنسية السلطات وأرغمت
 بعض ذهب هذا وعىل بعض, من بعضهم يميزهم أرسي اسم محل عىل

 القائمة تسميته لنمط اجلزائريني خيضع أن أراد الفرنيس املرشع أن إىل الدارسني
 أجل من هلم االسمية الرتكيبة مع يتامشى بنمط لكن األرسي; سماال عىل

 هذا فإن آخر جانب ومن التسمية, يف الثالثية بالقاعدة التداول عىل القضاء
 ذلك يف وأهلها اجلزائر عرفتها التي الظروف تطلبته ما سياق يف أتى القانون
 هيكلة إعادة بتطل وهذا وتوزيعها, الفردية, امللكية قوانني تطبيق من الوقت
 السياسة من جزء التلقيب قانون أن يبدو وهكذا. اجلزائرية األرسة

 بنى تفكيك طريق عن اجلزائريني إدماج إىل اهلادفة الفرنسية االستدمارية
 تؤكده ما وهذا اجلامعة, سلطة من الفرد وحترير اجلزائري, القبيل املجتمع
 .األرسة عىل تركز بل القبيلة إىل ترش مل التي القانون; نصوص
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 إىل اجلزائري املجتمع تقسيم خالل من إال يتأت مل األبعاد هذه حتقيق إن
 حارض أو ماض إىل تعود أغصان ذات شجرة يف أفرادها حيدد صغرية; أرس

 :النسبي األرسي االسم طريقة هبا جاءت التي الصور وأهم.)1(قريب
 :األوىل الصورة −أ

 الذي الفعل بحسب ,,,,فعايليةفواعلية ,فعاعلية −حمددة رصفية صيغ
 + االسم (صناعي مصدر عن عبارة العامة البنوية صورهتا يف لكنها منه; بنيت
 معناها يف اللقب صيغة لتدل ,)∗()كثرية أحيان يف التأنيث تاء تلحقها مشددة ياء
 نسبي انتامء هلا مجاعة عن تعرب أي اإلفراد; عىل تدل كانت أن بعد اجلمع عىل

 التي األماكن يف الطريقة; هذه سلكت االستدمارية اإلدارة أن روأتصو واحد,
 خمتلف يف الصيغة هذه شيوع يل يفرس ما وهذا قوي; القبيل االنتامء فيها كان

 تبسة; منطقة حدود خارج متتد اللغوية الظاهرة هذه إن ثم املنطقة, أرجاء
 سوق (التونسية اجلمهورية حدود يف الواقعة الشاملية الرشقية الواليات لتشمل

 مما ألهنا الفتة; بصفة الصيغ هذه عىل والرتكيز). والطارف وقاملة, أهراس,
 استعامال هلا فنجد األخرى; الصيغ وأما املنطقة, هذه يف غريها من أكثر يشيع
 املجموع إىل بالنسبة كثرية وهي العام; املشرتك من فهي الوطن; مناطق باقي يف

 الدارسني قبل من اليوم تطرح التي تفالتساؤال. األلقاب من العام
 جلأ ملاذا: ذلك ومن كثرية; املحددة الصيغ هذه عن اجلزائرية لألعالميات

 ربوع من املناطق هذه يف الصيغ هذه تنترش وملاذا حتديدا?, الصيغ هذه اىل امللقب
 شمل واحد; خمطط ضمن متت تلقيب عملية هناك أن ذلك يعني وهل الوطن?,

 مصدر من توجيها يتلقى مثال التلقيب عملية عىل املرشف كان هل املناطق?, هذه
 الناس? من املجموع عىل تدل الصورة هبذه الصيغ ألن هل واحد?,

                                                            
אאא:-)1 - 1870(אאאאאא

،אא،،)1900 ،،01،2007א א
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 احلياة أرشيف يف الدارسني أبحاث عنه سيكشف بام مرتبطة اإلجابة تبقى
 فرصة اتيحت ما إذا −االستدمارية احلقبة خالل املحيل للمجتمع االجتامعية

 عىل أرشفوا الذين أولئك وثائق من تركه مما ثم ,−األرشيف هذا عىل عاالطال
 ضباط ومن والتوجيهات, األوامر طريق من أو مبارش بشكل التلقيب عملية
 .وغريهم ومشايخ عربية ومكاتب املدنية, احلالة

 سواملية, توايتية, رزايقية, برامهية,: الصيغ هلذه اللغوية األبنية أهم ومن
 روابحية, محايدية, منارصية, مالكية, عبابسية, قواسمية, امنية,عث مساعدية,
 ضوايفية, شناتلية, زنية,خما مباركية, قفايفية, عوايشية, طواهرية, صواحلية,

 جبابلية, جفافلية, ترايكية, ترايعية, بالعدية, بشاشحية, براكتية, طوالبية,
 دبايلية, ,خوالدية خاليفية, خاللطية, خذايرية, محايزية, حزايمية,

 :اآلتية املالحظات تسجيل أمكن الصيغ هبذه الوارد األلقاب سجل قراءة بعد
 الصور بلغت وقد عديدة لغوية أبنية الصيغ هذه منوال عىل تتوارد −

− املتجانسة الصور بعض دمج مالحظة مع −لقبا 101 حوايل هلا االسمية
 .الصيغ هذه استعامل يف التنوع يعني مما ,
 الشائعة; األلقاب لصيغ العام املجموع من كبريا عددا لصيغا هذه متثل −

 هبذه ألقاب 205 وجدنا −املدروسة العينة وهي − لقبا 2866 بني من إذ
 .املنطقة أللقاب العام املجموع من  %07.16 نسبة مثل ما الصيغ,

 تكرار مشكلة يف الوقوع جتنب يستطع مل امللقب أن البارزة املالحظة −
 داخل األلقاب التباس يف تسبب قد مما. اإلقليم نفس يف دةالواح الصيغة
 عىل تتم كانت التلقيب عملية أن أتصور فيام املشكلة هذه ومنبع املنطقة,
 حصل قد أنه املحصلة يف بالعملية القائم ليجد ;ومشتة دوار كل مستوى
 دراية له ليس من يعتقد قد إنه حتى األلقاب; إطالق يف تام وتشابه متاثل
 املنطقة مستوى عىل هذا واحد, نسب من أهنم وعشائرها املنطقة نساببأ
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 االسم مشكالت أبرز تعد الظاهرة وهذه الوطني, املستوى عىل بالك فام
 ).patronyme( النسبي األرسي

 النسب إليها تم التي األسامء إىل األساس مرده الصيغ بعض كثرة أن اعتقد −
 هيمن وسامل,,, وساعد, ورزيق, اهيم,وإبر أمحد,: مثال فاألسامء األرسي;
 .باملنطقة املايض القرن يف االستعامل يف شيوعها كثر التي األسامء

 :الثانية الصورة −ب
 التخفيف صور من( اهلمزة منها حتذف التي "ابن" بصيغة االسم يسبق أن

 فتصري) اجلزائريني وعموم املحيل املجتمع لدى اهلمزة نطق يف والتسهيل
 وقد ,)بـ (باالسم مقرتنة بصيغة فتأيت أيضا والنون اهلمزة حتذف وقد ,"بن"

 املجموع من  %04.11 بنسبة لقبا 118 الصورة هبذه جاءت التي الصيغ عدد بلغ
 وعني; تعلني جاء "ابن" صيغة صورة إن ثم لأللقاب, الكيل
 هلذه اللغوية األبنية أهم ومن اهلمزة; حمذوفة "ابن" كلمة: األول النوع −

 ضيف بن رشقية, بن سودة, بن سامل, بن زين, بن عرفة, بن: يغةالص
 بن جدو, بن جدة, بن جبار, بن الزين, بن فضة, بن عيسى, بن اهللا,
 ...نرص بن مسعي, بن مسعود, بن مدخن, بن قيدة, بن علية, بن ,جرو

 اللغوية األبنية أهم ومن والنون, اهلمزة حمذوفة "ابن" كلمة: الثاين النوع −
 ....بناد برغيش, بندار, براوي, برحايل, بنور, برايس, :الصيغة هلذه
 :األول للنوع بالنسبة يالحظ

 يعني مما لقبا, 105 العام جمموعها بلغ إذ متنوعة أهنا االسمية الصيغ هذه من
 مثلت (األرسي النسب يف ضالته امللقب فيها وجد التي الصيغ أبرز من أهنا
 ضمن الواحدة الصيغة تكرار جتنب يستطع مل امللقب أن إال ، %)3.66 نسبة
 عن نتج وقد اسمية; صيغة 66 من أكثر تواتر من يتضح ما هذا املنطقة, حدود
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ِتظهر فهي ذلك ومع فئات; أربع ذلك  للقب التكرار ظاهرة وحتدة خف ُ
 .األوىل بالصورة مقارنتها متت ما إذا الواحد
 :الثالثـة الصورة −ج
 هذا أن والواقع ,)∗( اهلمزة منها حتذف التي "وأب" بصيغة االسم يسبق أن
 إىل جيمع ولكن األرسي; لالسم بالنسب كله وصفه يمكن ال النسب من النوع
 والنبايت, واملكاين, الوظيفي, النسب نحو; من للنسب صور عدة ذلك جانب

 ,− باملنطقة األلقاب دالالت يف سنوضحه ما وهو −.والوصفي,,, واحليواين,
 من% 11.86 بنسبة لقبا 338 الصورة هبذه جاءت التي الصيغ دعد بلغ وقد

 :نوعني عىل جاءت "أبو" صيغة صورة إن ثم لأللقاب, الكيل املجموع
 هلذه اللغوية األبنية أهم ومن اهلمزة; حمذوفة "أبو" كلمة: األول النوع −

 بوخشم, بوجابر, بوعكاز, بوعيل, بوزيان, بوعالق, بوطرفة,: الصيغة
 بوزيدي, بودبوس, بوحلفاية, بومعقودة, بولعراس, بوغمبوز, بوشيبة,
 ...بوعشة بوعكة, بوستة,

 اللغوية األبنية أهم ومن والواو, اهلمزة حمذوفة "أبو" كلمة: الثاين النوع −
 وبلقاسم, وبلعيد, بلحردي, بلغيث, بلخريي, :الصيغة هلذه

 بلبخوش, بلوندي, وبليل, وبلهوشات, وبلهادي, وبلقاسمي,
 بالنوع يتعلق فيام يالحظ بلعالء, بلعالية, بلخري, بلخطاب, لحيزية,ب

 اسمية, صيغة 148 بلغت كثرية اسمية صيغ تواتر الصيغ; هذه من األول
: بـ قدرت بنسبة لأللقاب الكيل املجموع من لقبا 290 ألقاهبا جمموع وبلغ

 لديا مفضلة كانت اللقب لصياغة الصورة هذه أن يعني مما ;10.19%
 .التلقيب عملية عند لقبمل

                                                            
אא-)*( א א א ؛אא א
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 48 جمموعها بلغ إذ التلقيب استعامال أقل أنه نجد الثاين النوع إىل وبالنسبة
 عليه وملتتواتر ;%1.67: بـ تقدر ضئيلة بنسبة لأللقاب الكيل املجموع من لقبا
 .لقبا 31 إال االسمية الصيغ من

 صيغة ابوصفه ابرزت أنه إمجاال القول يمكن "أبو" صيغة إىل بالنسبة
 وإن النسبي; األرسي االسم بطريقة التلقيب سياق يف امللقب لدى مفضلة
 .النسبي االنتامء حقيقة عن تعرب ال منصورها, كثري يف كانت

02- úÔñ #â1#kpfÔÚ2eã £fméÚeçfÈÚe^
 من ختتلف أهنا إال العام; الشكل حيث من السابق األسلوب الطريقة هذه تشبه
 طبيعة حيث فمن إليها; ترمي التي األغراض حيث ومن سبالن طبيعة حيث
 امتفرقة أصول ليشمل ألرسة, إليها تنسب الذي االسم دائرة توسعت النسب
 هنا فاللقب ;...الوظيفة واسم القبيلة, واسم العشرية, واسم املكان, اسم: مثل

 من وغريها املمتلكات, وكمية العمل, ونوعية واللباس, السكن, ملوطن خيضع
 لالسم املحيل املجتمع إخضاع عملية ومحلت الثقافية, االجتامعية املحددات
 :باألخص منها األهداف; من عددا أغراضها; حيث من العام النسبي
 القبيل اإلثني انتامء وابطال فكر خالل من املجتمع; هلذا االجتامعية البنية تفتيت −

 .األرسة من وأكرب بيلة,الق من أصغر ووحدات عشائر, إىل بتقسيمها للقبيلة;
 صور لذلك ونتيجة اخلصبة; الفالحية واألرايض العقار عىل االستيالء −

 تالفيه حاولت ما هو التداخل وهذا بينها; فيام متداخلة هبا األلقاب
 امللقب يضع أن يف النهج هذا ويتلخص الصيغ, دالالت بالنظرإىل
 أو القبيل, أو مازيغي,أل أوا العريب, اإلثني النسب من انطالقا األلقاب

 بصياغة إال العملية هذه يف جهده يكلف ال وهو ذلك; غري إىل.املكاين,,,
 :اآلتية اللغوية الصور إحدى يف اللقب

 وتقابلها − اهلمزة منها حتذف − "أوالد" صيغة استعامل: األوىل الصورة −أ
 قليلة وهي العشرية, أو العرش عىل الدالة "آيت" األمازيغية الصيغة
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 للمنطقة اللقبي السجل يف تتواتر ومل األخرى; الصيغ إىل بالقياس االستعامل
 "آيـت" الصيغة ومن زاوي, والد :اللقب وهي ;"والد" لـ واحدة صيغة إال

 .)1(حيي آيت بلقاسم, آيت إيزم, آيت: هي ألقاب ثالثة
 عدد اللقبي السجل يف ورد وقد ;القبيلة اسم تذكر أن :الثانيـة الصورة −ب
 أن وأحسب اليوم; وحتى الوقت ذلك يف املعروفة اجلزائرية القبائل أسامء من

 للقبيلة املكاين احليز خارج من هي التي األرس أو األفراد عىل أطلق هبا التلقيب
 وملويش, وناييل, وحركايت, ودراجي, نمويش,: نحو من إليها ينتمي التي

 .واين,,,وعل ورشايش, وفرشييش, وعبيدي, وسقني, ولعبيدي,
 الصورة هذه وتبدو العشرية أو العرش اسم يذكر أن :الثالثـة الصورة −ج
 وبدري, وباوين, وباهي, أونييس,: املنطقة ألقاب يف مثيالهتا من شيوعا أكثر

 .وتاحي,,, وعبايس, وبرامهي, وبراكني,
 أن وأحسب للفرد; املكاين االنتامء بصورة تكون: الرابعـة الصورة −د

 ومن املنطقة, خارج من هي التي األرس أو األفراد عىل أطلقت اهب التلقيب
 سويف, صحراوي, نفطي, مكنايس, جريدي, تونيس, التبيس, باجي,: أمثلتها

 .دزيري,ميزايب,قريواين,فزاين,قباييل,,,
 بلغ الطريقة هبذه جاءت التي األلقاب صيغ أن اإلحصاء بعد تبني وقد
 489 بلغ اسمية صيغة لعدد وبتواتر% 31.36: بـ قدرت بنسبة لقبا 899 عددها
 العدد متثل أهنا التلقيب طرائق من الصورة هذه إىل بالنسبة يالحظ كام. صيغة
 فيها وتواترت صور; أربع النسبي األرسي ولالسم األلقاب, صيغ يف األكرب

 .كثرية صيغ عىل األلقاب

                                                            
؛؛،"":-)1 אא:א

، ،א،א ،،01،2000א א א ،א  .25א
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03-úÔñ #â1#kpfÔÚ2efÉòûfn+Úg^
 من أعواهنم بمعية املدنية احلالة ضباط يأيت أن يف الطريقة هذه وصف يمكن

 أهايل ألقاب بتصنيف فيقوم ;)ومساعديه األهيل املتعاون (املنطقة تلك أهايل
 اإلقليم ذلك مواضع من موضع سكان كل خيضع بحيث الفبائيا; املنطقة تلك
 فتسهل ؛).,,,a,b,c,d,e( الفرنسية األبجدية وفق مرتب ألقاب سجل إىل

 الصورة هذه من انطالقا وعشائرهم األفراد, تصنيف عملية بعد فيام لإلداري
 −)هنا األلقاب (للغة التداويل الوظيفي االستعامل هو وهذا األلقاب, صيغ لنظام
 وظيفيا استعامال والرتاكيب األلفاظ من طائفة فاستعامل  −الدارسون يقول كام

 تغرياهتا أو االشتقاقية, قتهاعال أو اللغوية, أصوهلا إىل التفات دون مبارش بشكل
 .)1(مبارشة وظيفة من تؤديه ما هي املستعمل; عند فدالالهتا الصوتية;
 منطقة ذلك ومن ببالدنا; كثرية مناطق يف الطريقة هذه املستدمر طبق وقد

 املشهد هذا جوانب يتقىص أن "لرشف مصطفى" حاول وقد جرجرة;
 اللغوية; سياسته فيتحقيق أهدافهو االستدمار أبعاد محل الذي االنثروبونيمي

 عملت ,)م1871 انتفاضة غداة ربام بل( ,م1891 سنة املدنية احلالة تأسيس فأثناء
 ولكي اجلرجرة; سكان عىل صارمة رقابة فرض عىل االستدمارية السلطات

 دارتكابا عن وقمعهم ومعاقبتهم عليهم, الضغط عمليات عليها تسهل
 ,"اجلامعية باملسؤولية" عرف ما تطبيق ريقط من مقاومة, أعامل أو جنايات

 إىل جلأت فقد رمحة, وال شفقة دون من اجلزائرية, اجلزائر عىل سلطت التي
 ما, قرية سكان عىل بموجبه فرض العامل, يف ثيل هلم يسبق مل نظام تأسيس

 تبدأ عائلية أسامء املجاورة والقرية ,"A" بحرف بدأ عائليةت أسامء تبني مثال,
 حروف واستغراق ,"Z" حرف غاية إىل ..).C.D.E.F.G.H(.. وهكذا "B" بحرف

 املختلطة البلدية أو الرشطة, أو الدرك, رجال يقوم أن عندها يكفي. األبجدية
                                                            

،א:-)1 ،אא ،אא ،א،01،2009א
،  .15א
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 إليها ينتمي التي القرية عىل التعرف يتم حتى فيه, مشكوك اسم بمتابعة
 بةعقو بإصدار إما املطروحة, احلاالت حسب يرشع ثم املوقوف, الشخص
 بمخالفات عادة, األمر ويتعلق املرعبة, اجلامعية العقوبة بتطبيق أو شخصية,

 .)1(الفرنسيني املستوطنني بممتلكات إثباته, يقع مل مساس أو رعي من "غابية"
 بأهداف التلقيب لعملية املبارش االرتباط الوصف هذا خالل من جليا يبدو
 تنتفي الطريقة هذه مثل يف عليهم سطوته وفرض السكان, إخضاع يف املستدمر
 تعامالهتم يف األفراد سلوك يضبط لغوي; إشاري لواقع التأسيس يف العشوائية
 أن يمكن املكاين; للتقسيم أداة هنا فاللقب االجتامعي; وتفاعلهم اإلدارية,
 اجلهة هذه من أنت إذا كذا; لقبك ? لقبك ما: البسيط التساؤل طرح يف نتصوره

 املجتمع أهنكت التي هي اجلوانب وهذه وهكذا, تلك أو رسة,األ هذه ومن تلك, أو
 املستدمر هذا ضد ينتفض أن يف وعاجز واقعه تغري عن قادر غري وجعلته اجلزائري
 طويل ألمد ظلت التقسيم هذا ملثل السلبية اآلثار أن وأذكر وطنه, عىل الدخيل
 هناية غاية فإىل ية,االجتامع وتفاعالهتم الناس من العامة عقول يف تأثريها متارس

 عن السؤال ظل اجلزائري; الرشق من املناطق بعض يف املايض القرن من السبعينيات
 تركها بلية ّفأي قبيلتك??; أو عشريتك عن: التساؤل خالل من قائام هويتك حتديد

 !!. ..هذه من أشد االستدمار
 مياإللزا الطابع هذا نسينا أن حدث وإذا (آخر موضع يف الكاتب ويضيف
 احلالة طاضب يف والقمعي البولييس الشكل هذا فرض الذي املشؤوم واحلشدي

 بالد من تلك, يف أو القرية هذه يف األرسية األسامء أن فاملالحظ املدنية,
 األرسية األسامء حرمة يف شك من ثمة ليس احلرف; بنفس دائام تبدأ اجلرجرة,
 عند لكن حتملها, التي اللةبالس جديرة كوهنا ويف القبائل, بالد يف املختارة
 األبجدي, التتابع حسب التصنيف عىل إكراه من القرى له تعرضت ما تذكرنا

                                                            
،2007،.،אא،،א–:-)1

، א  .228א



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

265 

 علينا يصعب فإنه برشية, كلمجموعة لسكان حددت التي احلروف وحسب
 .)1()األساليب ولتلك نتصوره أن

 اإلدارة أن تكشف باملنطقة املدنية احلالة لسجالت البسيطة مراجعتي إن
 ربام واملشايخ العربية واملكاتب املدنية للحالة ضباطها يف ممثلة اريةاالستدم
 تبني ما هذا تبسة; بمنطقة األلقاب إطالق عملية يف النهج هذا تطبيق إىل جلأت

 :املعطيات من مجلة خالل من يل
 تبسة; نواحي مجيع يف العائالت ألقاب صور يف والتقابل التناظر حالة −
 .وآخر دوار وبني
 املنطقة, هذا من ناحية كل ومدارش مشايت يف األلقاب ترتيب ةصور −

 .االلفبائية الرتاتبية هلذه خاضعا يكون
 :أساسيان جانبان مرده باملنطقة الطريقة هذه تطبيق يف واعتقادي

 موضع بني حمكم نسق يف األلقاب انتظام طريقة يف يتمثل منهجي جانب −
 .األم السجالت يف باأللقا هذه تدوين خالل من ويتجىل وآخر,

 ويالت من عانى املستدمر كون يف يتمثل سيايس تارخيي جانب −
 فلم األوراس; جبال عرب وامتدادها املنطقة لقبائل املتتالية االنتفاضات

 الثورات; هذه إمخاد من متكنه التي الردعية األساليب كل تطبيق يف يرتدد
 سلسلة غرار عىل وراسلأل والسهلية اجلبلية املناطق امتداد أن ومعلوم
 األرض هذه املستدمر قدم وطئت منذ املقاومة حراك هبا هيدأ مل جرجرة
 .العرشين القرن مطلع حتى
 عبارة استعامهلا أصل يف هي التي األلقاب صورة يف الطريقة هذه يل وتبدو

 :أشكال ثالثة وهلا األشخاص; أعالم أسامء عن

                                                            
 .א،אא:-)1
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 بورقعة, بلقاسم, أمحد, براهيم,إ: األلقاب هذه ومن: ذكور أعالم أسامء −
 عكروب, نزار, عقاب, العزيز, عبد خالد, املالك, عبد عباس, ثابت,

 . عالل,,, عزوز, بوبكر,
 خرية, دلولية, نورة, جازية, هبية,: األلقاب هذه ومن: إناث أعالم أسامء −

 .مباركة,,, كحلة, عروسة, عزوزة, عاللة, علية, مريم, محدية, محيدة,
 أمازيغي أصل من أرسيا لقبا االسم يذكر فقد: عربية غري أعالم أسامء −

 أمثلته ومن ,)أوله يف اهلمزة منه حتذف أن األمازيغي االسم يف الغالب(
 ومزوز, وعكروم, ومقران, ومزيان, بركان, جدعون,: املنطقة يف

 . وسكيو,,, وسقراس, وعزري,
 ذات األرس بني التفريق إىل امللقب جلأ فقد األسامء هذه بني التامثل حالة ويف
 الرتكيب صيغة إىل القبيل, االنتامء يف املتشاهبة األرس بني والتمييز, الواحد األصل

 باالسم إليه املضاف ويغري املشرتك, االسم املضاف صورة يبقي بحيث اإلضايف,
 واآلخر عام أحدمها اسمني من إضافيا; تركيبا مركبا اللقب بذلك فيكون اخلاص
 بريكة, عيادي −عيادي شاوش, أمحد−أمحد: بكثرة تشيع التي أمثلته ومن خاص;
 .. اهللا,,, عون−عون باي, نارص−نارص نرص, عيايش −عيايش

ا املنطقة ألقاب لأصو . خامسا  :ودالال

 تكوين يف النظر هو األلقاب; أصول عن احلديث من يؤمل ما أهم ولعل
 قيم عن الصادق تعبريه فيه ؤملي الذي االجتامعي الثقايف بعده يف اللقب بنية

 عنهام, انسالخه أو احلضاري, انتامئه ويتهو به الفرد تشبث ومدى املجتمع,
 فإطالق (هبا, للملقب ومعرفية عقلية مدارك عن تعبري الشكل هبذا واأللقاب
 َّأن ذلك عامة, بصورة ّاإلنساين املجتمع تقدم عىل دليل الذوات عىل األعالم
َّثم العام, ّاإلنساين التاريخ يف حضارية مرحلة فيؤل األعالم إطالق  األعالم إن ُ
 فاألعالم ذلك أجل ومن املجتمع, به ُّيمر الذي ّاحلضاري للمستوى صورة تعطي
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 أن حني يف اخلاص العقيل املستوى عىل ُّتدل عالية داللة ذات احلرضيني عند
 .)1()آخر خاص مستوى عىل ُّتدل احلرضيني غري عند األعالم

 لساين ٍحتليل تقديم حماولة إىل يدفعنا املنطقة ألقاب أصول يف البحث نإ
 والطبقات والعادات بالقيم وصلتها لأللقاب ٍثقايف ٍاجتامعي تداويل

 .)∗(ودينامياهتا باألرس وصلتها االجتامعية,
 للمجتمع االجتامعي للتاريخ الدارس ذهن عن يغيب أال ينبغي ومما

 بل متعلام, عمومه يف يكن مل أنه امليالدي, عرش اسعالت القرن خالل اجلزائري;
 التقليدي التعليم نظام ضمن تعلمت حمدودة فئات عىل قارصا التعليم كان

 احلياة يف الرضورية الرشعية املعارف بعض براجمها تتعدى ال والتي) كتاتيب(
 عىل احلال واقع يف املستدمر عمل الذي العام الثقايف الوضع هو هذا العامة
 نتج ما وأهم هويته; عن املجتمع فصل إطار يف العامة سياساته ضمن تكريسه

 بعض يف وانحصارها والثقافية, العلمية احلياة تردي هو الثقايف الواقع هذا عن
 الناس من العامة لدى املعريف العلمي القصور يعني ما وهو والكتاتيب; الزوايا
 خيام اللذان واجلهل فاألمية األلقاب; تقاءان عملية يف النهاية يف سلبا أثر الذي األمر
 غري أللقاب اختياره عملية عىل سلبا انعكس قد اجلزائرية; األرس من كثري عىل
 أو حياهتم مستقبل يف وأبعادها العملية هذه جلوهر إدراكهم لعدم وذلك هبا; الئقة
 الغيايب اإلجباري التلقيب لعملية فعرضهم هلا البالغة األمهية إعطائهم عدم ربام

                                                            
،א–)1 אא ،א  .272،،،03،1983،אאא
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 غري الفرنسيني املدنية احلالة وضباط العربية, املكاتب عليه أرشفت الذي القرسي
 نحو من سيئة عاطفية نوازع األحوال أغلب يف حتكمهم كانت الذين املؤهلني;

 .املحليني السكان جتاه) واالنتقام,,, والكراهية, االحتقار,(
 كانت األلقاب صيغ من كثريا أن اإلطار; هذا يف به اإلقرار ينبغي ومما
 عن أحكام من اليوم نصدره ما وأن العام, والثقايف االجتامعي لسياقها موافقة
 ذاك أو الطرف هذا وحتميل األحكام, من غريها أو ومشينة ذميمة بوصفها ألقاب

 إنام احلياة,,, واقع يف الناس به يتفاعل الذي اللقبي اللغوي السجل هذا مسؤولية
 احلقيقي املقامي سياقها عن اللغوية اإلشاريات هلذه برت يهاف قيمية أحكام هي
 يسأل بأن شبيه وذلك..!!.م2017 وليس مثال م1891 هو والذي فيه أنتجت الذي
 هلا وقبوهلم العربية تاريخ يف األفذاذ العلامء بعض ألقاب سبب عن اليوم السائل
 األلقاب هبذه عرفواو لقبوا ملاذا وقطرب,,, والثعالبي, والرضير, اجلاحظ,: مثل
 .? هبا رضوا وكيف..!!. مشينة دالالت حتمل التي

 للواقع مفارقة غري ونعوت تسميات األلقاب هذه ألن جدا; بسيطة واإلجابة
 أن يعني ما وهو االجتامعي, التفاعل يف آنذاك السائد العام والثقايف املعريف,
 الوعي من معني مستوى عن العام إطارها يف عربت قد باملنطقة; اجلزائرية األلقاب

. هبا التلقيب زمن يف وتكوينه قيمه يف املحيل املجتمع صورة واختزلت واإلدراك,
 والقيم ومقاصدها األلقاب مضمون عن: هو حديثنا إليه يؤول الذي والتساؤل
 التي والتلقيب التسمية صور اجلزائري الفرد استمد  أين ومن فيها?, املتضمنة
 ألقابه? إليها تؤول التي الداللية احلقول مأه هي وما هبا? وسم
 ضمن نصنفها جيعلنا دالالهتا حيث من املنطقة ألقاب مضمون حتليل إن
 وهو سلبية; دالالت ذات وألقاب اجيابية, دالالت ذات ألقاب ّبارزين; نوعني

 :يأيت فيام توضيحه عىل سأعمل ما
 :االجيابيـة الدالالت ذات األلقـاب −أ

 باملنطقة اللقبي السجل اىل نظرنا وإذا املعنى; املستحسنة املليحة قاباألل هبا نريد
 فإذا ًنشازا; أغلبه يف يشكل ال هبا,  األرسي اللقب أن نجد العامة; صورته يف
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 متنوع داليل حمتوى عىل سنقف وحللناه واللقبي االسمي املكون هذا تفحصنا
 املحيل املجتمع ختياراتا كانت وقد كثرية, أحيان يف مستحسن األيام مع تطور
 الفرد التزام وعن تفكريه, سعة عن يؤرش مما التاريخ; مر عىل العقيل لتطوره جمسدة
 حمتواها يف االختيارات  هلذه نمثل أن ويمكن احلضاري; بانتامئه ومتسكه هبويته
 :التلقيب صور خالهلا من نؤطر التي الداللية احلقول من بعدد
 وعاممرة, وعامرة, وعامر, وعامر, معمر,: فاؤلالت عىل الدالة األلقاب -1

 وسالمة, ومرزوق, والعايش, ومذكور, وحيي, وعمره, وعمران, وعمر,
 .شامخ,,, وكامل, وكايف, وساملة, ومعافة, وخملوف, والوايف,

 وفرحاوي, وفرحاين, فارح,: والسعادة الفرح عىل الدالة األلقاب -2
 وسعيدان, وسعيد, عود,وس وسعدية, وزهواين, وسعايدي, وفرحي,
 .  ومسعود,,, ومسعد, ويسعد, وسعيدي, وسعيدة,

 ومحاد, وحامد, وأمحد, أمحادي,: والثناء احلمد عىل الدالة األلقاب -3
 وطيبي, وطيبة, والطيب, ومحدي, ومحدواي, ومحداين, ومحدادو, ومحايدية,
 .وحممود,,, وحممدي, ورشيف,

 وأيمن, ومربوك, ومباركة, مبارك,: ةوالربك اليمن عىل الدالة األلقاب -4
 .وحمسن,,, ورويبح, وروابحية, وروابحي, وروابح, وربوح, ورابح,

 وعبدالكريم, عبدالسالم,: املعبدة األسامء عىل الدالة األلقاب -5
 وعبدالدايم, وعبداحلميد, وعبداحلي, وعبداملالك, وعبداهللا, وعبداللطيف,
 .وعبدالرزاق,,, وعبدالرمحان,

 اهللا, وخام اهللا, حفظ: اجلاللة للفظ املضافة األسامء عىل الدالة لقاباأل -6
 وضيف اهللا, وسعد اهللا, وفتح اهللا, وربح اهللا, ورزق اهللا, وخلف اهللا, وجاب

 .اهللا,,, وعون اهللا, ونرص اهللا, وعطا اهللا,
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 ورشد الدين, خري :)1(الدين لفظة إىل املضافة األسامء عىل الدالة األلقاب -7
 الدين, وفضل الدين, وعز الدين, وظهري ورشفالدين, وسعدالدين, دين,ال

 .الدين,,, وحمي ونرصالدين,
 وبنعيسى, وإبراهيم, أمحد,: وآهلم والرسل األنبياء أسامء عىل الدالة األلقاب -8

 .وهارون,,, وحيي, ويونيس, ويونس, ويوسفي, ويعقويب, ويعقوب, وموسى,
 وعباس, وعامر, عيل,: والتابعني الصحابة أسامء عن الدالة األلقاب -9

 .ومحزة,,, وحسني, عثامن, وبن وجعفر, وعمر,
 وكحلة, وحلمر, ولكحل, ولسود, لبيض,: األلوان عىل الدالة األلقاب -10

 .ولزرق,,,
 وخرية, وخرضة, وحيزية, ومحيدة, جازية,: مؤنثة أسامء عىل الدالة األلقاب -11

 .ومريم,,, وسعيدة, وهندة, ونورة, وفاطمي, ,وغنية وصاحلة, وشوخية, ورقية,
 وقنتيس, وجريف, جارش,: واألوطان األمكنة عىل الدالة األلقاب -12

 ودزيري, ومشنتل, وميزايب, ونفطي, وقريواين, وجريدي, وباجي, وقايس,
 . وتونيس,,, وسويف,

 وحراث, وعشاب, وطبيب, طالب,: واحلرف املهن عىل الدالة األلقاب -13
 وخياطي, وحفاظ, وفالح, وحداد, ونحال, وعسال, ونجار, ,وحطاب

 .ومعلم,,, وفالح, وعوام,
 وباشا, وشاوش, بشوات,: تركية وظائف عىل الدالة األلقاب -14

 .وزمال,,, وطكناجي, وخوجة, وباي, وباشاغة,
 وبلعيد, بلعيادي,: واملناسبات واألعياد األزمنة عىل الدالة األلقاب -15

 .وربيعي,, وعيدة, وعيادي, وعيادة, وعياد, ور,وعاش وبلعيدي,
                                                            

.אאאאא؛א-)1
א: ،א ،אאא ،:א אאא

، ،،01،1416א ،א  .01،72א
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 .وبدري,,, ونوجيم, وقمري, هاليل,: والنجوم الكواكب عن الدالة األلقاب -16
 ورمضان, شعبان,: واجلهات واألعداد واأليام األشهر عىل الدالة األلقاب -17

 . وسبوعي,,, ورشقي, وغريب, ومخييس, ومجوعي, وقبيل, وبومجعة, ورجب,
 وغناي, جالب,: قديمة اجتامعية سلوكية عادات عىل الدالة لقاباأل -18

 .ومخام,,, وعطار, وعزاب, وصياد, وشواف, وشامم, وبكاي,
 وجدعون, ومالل, وقرزيز, مزيان,: )∗(أمازيغية أصول ذات عىل الدالة األلقاب -19

 .وقوجيل,,, ووارن, وغرزويل, وشنينة, وشنتي, وجرعي, ومزوز, ومقراين,
 ودرويش, ومرابطي, مرابط,: والطرائق املذاهب عىل الدالة أللقابا -20

 .وحنيفي,,, وشافعي, وشاديل, ومالكية, وجيالين, وجويني, وهبلول,
 الدين, وخري وسليامن, سليم,: تارخيية عىل الدالة األلقاب -21

 .   وبوعروج,,,
 راجي,ود وقباييل, نمويش,: وقومية إثنية ألفاظ عىل الدالة األلقاب -22

 .  وخياري,,, وشاوي, وناييل, ورشايش, وعلواين,
 هذه إىل وامليل االستحسان; فيها نجد التي الناس; ألقاب حقول بعض هذه

 فكره يف تأثريها متارس باإلنسان حميطة جوانب منبعها الداللية; االختيارات
 ليةتداو مقاصد ذا اجتامعيا معرفيا حسا يعكس ما اليومية, احلياتية وممارسته
 :امللحوظات من عدد تسجيل يمكن لذلك وكنتيجة متعددة,
 يؤمل عام يؤرش والربكة واليمن والفرح التفاؤل عىل دالة ألقاب شيوع −

 وبعده املحيل املجتمع رؤية جتسد كريمة; أخالقية صفات من حامله يف
 .يتبناها التي القيم ملنظومة التصوري

                                                            
−−אאא−אא-)*(

 .אאאא−
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 ارتباطه عمق تعكس جتمعللم العقدي باجلانب ترتبط ألقاب وجود −
 سيام ال والظروف األوقات أحلك يف احلضاري وانتامئه وهويته, بدينه
 .االستدماري الظرف يف
 الفرتة وهي بالدنا; هبا مرت مهمة تارخيية مرحلة عىل تؤرش ألقاب شيوع −

 تعبريا األرس; بعض هبا لقبت التي الوظائف ألقاب يف برز ما وهو العثامنية;
 من كرغلية أو تركية, أصول ذات ألقاب جانب إىل االجتامعية, منزلتها عن

 :مثل عثامنية تارخيية شخصيات عن تدل ألقاب توجد كام الرتكي, العهد
 وبوعروج,, الدين, وخري وسليامن, سليم,

 يتعلق ما منها عدة اعتبارات حسب األرس; من لعديد ألقابا تتنوع −
 األرسة كبري منها قدم التي والبلدان املدن بأسامء أو باملنصب, أو باملهنة,

 .األرسي اللقب يف االعتبارات أهم املنطقة; إىل
 املادي بعديه يف فيه; انتجت الذي االجتامعي الواقع األلقاب تصور −

 هذه معنى من اليوم الناس واقع يف يفهم أن يمكن الذي فام واملعنوي;
 .?.جالب بكاي, براح, عزاب,: الوظائف
 غرار وعىل −فإنه السابقة; الداللية احلقول هلذه حتليلنا يهإل خيلص والذي
 املرجعية متثل مكونات أربعة إىل الناس ألقاب أصوهلا إرجاع يمكن – االسامء
 اللغوي, واملكون الديني, املكون التلقيب; عملية خالهلا من تأسست التي

 التي املرجعيات تعكس املكونات; هذه املادي; واملكون التصوري, واملكون
 التي لألرس; بالنسبة األمر هذا اللقبي; سجله املحيل املجتمع خالهلا من أسس
 ألقابا محلت التي األرس إىل بالنسبة نفسه احلال فهل ألقاهبا; اختيار حق هلا كان
 الوعي انعدام أو واألمية, اجلهل, مثل; االستدماري الواقع إكراهات حتت
 محله عىل أجربت التي األرس تلك أو ?,اللغوية اإلشاريات هذه بأمهية آنذاك
 اللقبي? سجلها صورة نجد كيف آخر? سبب أي حتت أو غيابيا
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 :املشينة والدالالت املنطقة ألقـاب −ب
 أو اللفظية املناهي عىل معجمها يف تعتمد التي ;)1(القبيحة األلقاب هبا نقصد

 قصدنا الإ ,)2("اللغوية املحظورات"بـ االجتامعية اللسانيات يف يسمى ما
 حاملها; تشني معاين محلت التي األلقاب تلك عند الوقوف هو الالفت
 ميزت التي األلقاب هذه العامة, الذائقة تستحسنه ال فيام املعاين هذه وتتمثل
 دون مهب فشذت بشخصيتهم; لصيقة ظلت املحيل; املجتمع أفراد من كثريا

 السلبية النفسية أثاره هل معنويا; مشكال وتصبح املجتمع; أفراد من سواهم
 تشويه ويف االجتامعي, تفاعله ويف به امللقب تواصل عىل تنعكس التي

 حمتواها يف املشينة األلقاب لظاهرة نمثل أن ويمكن العام;  اللغوي االستعامل
 :الداللية احلقول من بعدد
 ودرواز, ومهامه, ودايخ, داخية, بن: وأسقام أمراض عىل الدالة األلقاب -1
 .وبوقرين,,, وفرطاس, وبوملتوخة, وبومعقودة, ودفداف, نان,وج
 وبوصبع, وبوذراع, بوخشم,: اإلنسان جسم أعضاء عىل الدالة األلقاب -2

 .وبوراس,,, وبوناب,
 وبوبقرة, وبوحصان, ردي,ڤو جرو,: حيوانات عىل الدالة األلقاب -3

 ار,وف وحنايش, وبطة, وعلوش, البقرة, ورأس وبوعلوشة, وبودجاجة,
 .وبغيل,,, وذياب, وذيب, ومجل, وجربوعة,

 وطري,,, وجرادي, جراد,: طيور عىل الدالة األلقاب -4
 وبرغوث,,, وبيوض, بخوش,: حرشات عىل الدالة األلقاب -5

                                                            
אא-)1 אא ؛א؛אא א

،:.אא ،03،1996،א:،א
، ،א  .01،25.א

אאא–)2 )tabous linguistiques(אאא
؛אאאאאאאאאא א

،،،،،:א
:tabouאא:

Dictionnaire de linguistique, jean DUBOIS et autres, p476. 
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 . براح,,, نباح, قتال, مالح, بنطبال, بندار,: دنيا وظائف عىل الدالة األلقاب -6
 وطاطار, وبيو, وختو, طق,: هلا معنى ال ألفاظ عىل الدالة األلقاب -7

 .وتفة,,, ولربي,
 .وسميدة,,, وبودشيشة, بوشخشوخة,: وأطعمة أكالت عىل الدالة األلقاب -8
 ولعقون, ولطرش, ولعايب, لعور,: َخلقية عيوب عىل الدالة األلقاب -9

 .ولسود,,, وراهم,
 ,وغدار وساكتة, ونعاس, فاسخ,: ُخلقية عيوب عىل الدالة األلقاب -10

 .ورشايرية,,, وبوخانون, وبلواعر, وجبار, وساهي,
 :جنسية ألفاظ عىل الدالة األلقاب -11
 وبوصوفة, وبورقعة, بوحصرية,: ألبسة عىل الدالة األلقاب -12

 ...وبوغرارة ومحبيل, وبوغمبوز,
 وبوسكني, وبوخلخال, بوخاتم, :مادية أشياء عىل الدالة األلقاب -13

 .وبوهراوة, وبوعكاز,
 وشيحة, وشعري, وبلوط, قرفة,: نباتات عىل الدالة األلقاب -14

 .وفرماس وحلفاية, وبوترفاس,
 طابع ذات −قديمة اجتامعية سلوكية عادات عىل الدالة األلقاب -15
 بوحفارة, بوبردعة, بوبطانة, دالل, بن بلواعر, بلعوطي, براجة,: −سلبي

 .بوشكيوة,,, غضاب, شامم, الوراد, بوحالب,
 .)∗(وكبول,,, مخوج,: شتائم أسامء عن الدالة لقاباأل -16

 باملنطقة األرس من كثري حلق ما املشينة لأللقاب الداللية احلقول هذه تظهر
 .والقبح والذم الفحش أنواع شتى فيه ذميم; وسم من

                                                            
אאאא-)*(

א؛אאא،
؛א א אאאאאא  .אאא
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  :خامتـة
 جمال األرسية األلقاب ظاهرة أن عىل التأكيد جيب الدراسة هذه حمصلة يف

 وفيام... انثروبولوجية اجتامعية, تارخيية, لسانية تعددة,م ملقاربات خصب
 منطقة يف وحتديدا − األورايس املجال يف اجلزائرية األرسية األلقاب خيص
 من وصوره التلقيب, طرائق تتبع ومع اللغوية, أبنيتها يف النظر وبعد −تبسة
 أمكن للمنطقة; اللقبي السجل لعينات االسمية الصيغ تفحص خالل
 :أمهها من االستنتاجات عديد إىل لالتوص
 القوانني سلسلة ضمنم 1882 مارس يف الصادر املدنية األحوال قانون جاء −

 .الفرنسية االستعامرية للسياسة  املحيل املجتمع إخضاع إىل اهلادفة
 من عقد إىل املدنية األحوال قانون تطبيق يف النسبي التأخر تسجيل تم −

 بلديات وهي الكاملة; الصاحليات ذات البلديات ترسيم حتى الزمن
 .الزمن ذلك يف معدودة

 النهج )patronyme( األرسي النسبي االسم طريق من اللقب صياغة تعد −
 وذلك باملنطقة; واسع نطاق عىل التلقيب عملية خالله من متت الذي األمثل
 االنتامء إليهم بالنسبة يمثل واحد, جد نسب حتت أفراد جمموعة جيمع بأن
 جدا ضيقة دائرة إىل اجتامعيا بذلك الفرد انتامء حتول وقد الجتامعي;ا
 عن اللساين التساؤل يطرح وهنا. األقربني عشريته يف تتمثل) األرسة(

 .االجتامعية داللتها يف اللغوية األبنية هلذه حدث الذي التحول
 فعاعلية," معينة صيغ ثالث يف جاءت األرسي النسبي االسم صور −

 يسبق أن وصورة ,"أبو"بـ االسم يسبق أن وصورة ,"فعايلية فواعلية,
 متت أهنا يبدو التي − الصور هلذه االسمية الصيغ تواتر تتبع إن ;"ابن"بـ

 الصيغ تكرار مأزق يف وقع قد امللقب أن بينت −دوار كل مستوى عىل
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 طريقة أفرزته ما أبرز املشكلة هذه وتعد املنطقة; داخل لأللقاب االسمية
 .الوطني الصعيد عىل بل باملنطقة, األرسي النسبي باالسم قيبالتل
 ياء إضافة بمجرد العام النسبي االسم طريقة عن اللقب صياغة تعد −

 وسام منها كبري جانب يف أصوملتفرقة من اللقب يستمد حيث النسبة
 بقبيلته, أو بقومه, أو يسكنه, الذي باملوضع الفرد يلقب قد إذ عشوائيا;

 كثري ثقافية حمدداتاجتامعية وهي املنطقة; إىل منه قدم الذي بموطنه أو
 .الوحدة وعدم والتشتت الفرقة يثري منها

 األساليب من ألفبائيا; األلقاب إطالق طريقة عن اللقب صياغة تعد −
 فهي االجتامعي للتنظيم الفرنيس االستدمار استعملها التي الردعية
 .أمنية أبعادا جوهرها يف حتمل طريقة

 منظور من − منها كبري جانب يف أهنا الطرائق هذه من فهمه ينبغي ما −
 ويف تكوينه, يف املحيل املجتمع واقع عن تعبري هي −اجتامعي لغوي

 .والثقايف االجتامعي وتفاعله معاشه, أساليب
 جوانب منبعها أن اجلزائرية لأللقاب االجيابية الداللية احلقول تكشف −

 ما اليومية, احلياتية وممارسته فكره يف تأثريها متارس باإلنسان حميطة
 .متعددة تداولية مقاصد ذا اجتامعيا عرفيا حسام يعكس

 األرس من كثري حلق ما املشينة الدالالت ذات املنطقة ألقاب تظهر −
 التي املؤملة السلبية النفسية أثارها تركت ذميم وسم من باملنطقة

 ويف االجتامعي, تفاعله ويف اهب للملقب اللغوي التواصل عىل انعكست
 .العام اللغوي االستعامل تشويه
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    –    

       
 م1937و 1932

  )1(بوخليفي قويدر جهينة.د

  :توطئة
يتكون من عدة   اجلنوب القسنطينييفاجلغرافية الفضاءات يعد الزيبان أحد 

جماالت ميكروحملية; من بينها طولقة التي تعترب عاصمة الزاب الغريب ألمهيتها 
احلالة املدنية   وقد عرفت تطبيق قانون −عاصمة التمور−املجالية واالقتصادية 

 .م1932فيام التسجيل الورقي دخل حيز التنفيذ سنة م, 1897عام 
وجتدر اإلشارة إىل أن بلدية طولقة هلا خصوصية متيزها عن باقي البلديات, 

م; ويتعلق بالعديد من العروش 1932باحتوائها عىل سجلني أحدمها يرجع لسنة 
لدولة الزيانية, والسجل الثاين والعائالت منها العربية والبعض منها يرجع إىل ا

الكبابسة, : م ويتعلق بعرش العمور العريب ببطونه العديدة منها1937يعود إىل سنة 
النوافع, أوالد مساهل, أوالد عطاف, أهل بني خليل, لكن ما هي املرجعية 
التارخيية يف حتديد ألقاب بلدية طولقة? وهل هناك من قام بتغيري لقبه بعد 

 ة أن املرشع اجلزائي أصبح يسمح بذلك يف السنوات األخرية?االستقالل خاص

 كانت ألقاب اجلزائريني قبل الفرتة االستعامرية أسامء ثالثية الرتكيب
واالنتامء االثني القبيل حارض بقوة يف الذاكرة واملخيال ) األبن, األب, اجلد(

القرن اجلمعي للسكان املحليني, وسعت سلطات االحتالل الفرنيس يف أواخر 
  ;التاسع عرش ميالدي إىل حتويل االسم الثالثي إىل لقب مشهور

                                                            
1(-،. 
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úÔÚó# úñ§änÚ úòè§)e úÚf®e t1z Ú úòäòä¤ öüe ÓMçfÜ -z1937L^
 يف املنطقة وحسب السجل ايعترب عرش العمور من أكثر العروش عدد

الكبابسة, أوالد :  توجد الفرق التالية يف عرش العمورم1937املدين لعام 
مساهل, النوافع, أهل بني خليل, أوالد عطاف  وهم متوزعون جماليا يف 

 وألن دراستنا ستشمل −الشاميل−الزاب الغريب وبالضبط يف الزاب الظهراوي
ن سواها, لكن البأس إننا سنركز عىل عروش البلدية  دوبلدية طولقة فقط ف

ود يف  حسبام هو موجمخس فرق أساسية ه أن نشري إىل أن عرش العمور في
 :وهيأرض الواقع واستنادا عىل أرشيف ماوراء البحار ألكسن أون بروفانس 

يعتربون أهل املشيخة واإلمارة يف عرش العمور وينقسمون :  فرقة الكبابسة−
 .الفكارنة, الزكارة, العواشري, اهلواملة, أوالد صغري: بدورهم إىل

مون كذلك وينقس كثرهم يقطن منطقة برج بن عزوزأ و:أوالد مساهل −
 .أوالدمحانة, اخلوالف, اخلباخبة, الشامين: إىل
 وينقسمون .ويتمركزون خاصة يف جمال بوشقرون: أوالد عطاف −

 .أوالد احلاج, املانجة: بدورهم إىل 
 . حلسيبأوالد منصور, يتفرعون إىل أوالد حممد, :النوافع −
 .)1(َّ, أوالد رابحي, النازةاحلراكتة أوالد محد,:  أهل بن خليل−

وهو  شجرة عائلة 266شهادة ميالد و 7335م عىل 1937حيتوى السجل األم لسنة 
بالعربية ) ز( لينتهي بحرف )A(يقابلها بحرف  باللغة العربية وما) ع(يبدأ بحرف 

والسجل مقسم إىل أربع خانات ; اخلانة األوىل هبا اللقب باللغة  بالفرنسية, )Z(و
ليها يوجد هبا أسامء أفراد العائلة ثم خانة خصصت العربية والفرنسية اخلانة التي ت

لعمر كل فرد وبعدها خانة أخرى خمصص للعمل أو املهنة املامرسة من طرف إال أنه 
م املخصص لعرش العمور 1937نجد بأن هذه اخلانة املخصصة للعمل يف سجل عام 

 .أما آخر خانة  فهي خمصصة لرقم لشجرة العائلة فارغة متاما,
                                                            

1 -)  FR ANOM 9323 /25 Tableau d’organisation des commandements et populations Indigènes au 
1 Janvier 1930, Imp chapelle Constantine. 
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قراءة متأنية للجدول نستطيع أن نفهم أن فرقة أوالد مساهل ومن خالل 
 لقب; وهم يتوزعون 82هي أكثر الفرق املدروسة من حيث األلقاب وذلك بـ ـ

جماليا بني طولقة برج بن عزوز والسلقة والتي تقع شامل طولقة وهي أرايض 
فالحية رعوية تتخللها بعض األودية كواد السالسو, فرقة أهل بن خليل 

 .والد عطاف مل يتم تناوهلم ألهنم يتوزعون جماليا يف بلدية ليشانة وبوشقرونوأ
@âÔŠ@ßì‡uI1@@H@ãbÈ@Þv@ky@óî‡ÝjÜ@ŠíáÉÜa@•‹È@×‹Ð@ôåØì@lbÕÜc1937ãZ@ @

 فرقة النوافع فرقة أوالد مساهل فرقة الكبابسة

-عرعار-عيدودي-عباس
ر-أيوب-عطية  بلكحلة-يبص

بن -بن عطية-بن عامر
بن -مبن سال-خليفة 

ر ة -صغ  -برابح-ربن سما
يان-بوخليفي قويدر  -ز بو

يدي ر-زبو –شل -شي
 -شتح-شبيشب-شباب
ن اب-ش -شودار-رشو

يش-جديدي رين-رد - فك
 -قنيفي-غنايم-قانة-فرج

-حملة- حفيظ-حشاني
ي-يحمالو ي-زحر  -هويم

ي-كن ر -قباي -خلفة–خ
ي -لقريد-لقليل-كليل-خر

-يماضو-مداني-لوصيف
-شامر-ينو-مومي-مداس

ي-رحموني-رحماني -ري
-سايب-يصحراو-نسحنو
 -سراي-سبع-سلم-سعيدي
ي-سوداني-سيود  .زغرات-ت

-يعليو-يعيساو-رعاشو-عبادو
ة -نعو-عويس-عامر-يعمار-رعما

بن عبد -بلطرش-بلعباس-بعطوش
 بن - بن عيشة-ربن عاشو-هللا

 بن - بن دخة-بن دحمان-بلعباس
 -بركان-ر بن عشو-بن طمة-جدو

ة - بوخالفة-ياف بوض-ربوسد
ن-شمة-شكال -دبوب-دحماني-شن
بال-يدالو ي-رد ا -وجر-يجريو-رد
-يقر-قاسم-فرطاس- فالح-فقع

ي- هاشم-قرين -حليس-حا
-كعباش-حمادي-حميدي-هامل

-يقوادر-خليفي-خليف-قبقوب
ي-يقويدر -ي العمراو-لكحل-لهال
ي-العربي-يلعمر ي-مخلو -رمنصو
ز يمز -مسعودي-مصباح-مالح-و

ين- مردف-يمختار -ينصر-ا
اد-يعمار يق-رميش-رو اق-زر -ور
ي ي -سيبوط-سعدي-ساس-ور
ي -تريعة-يطواهر-طر-سري

 .زيوش

-عالوة-عكريش
اس-بالطيب -ربو
ي-شايب -شنا
ي -دعاس-شنو
-دبة-جيدل
-قحيل-قوجيل
ي-قرجة -قص-قر

ي -حركات-حوي
-كعبوش-حساين
د -كرباع-وكشر
ى-زخبو -لع
روكي-لعري -م
ي-مناد-منصر -را

ي اب -يسخر-ور
 -سلطاني

 السجل ٔالام للحالة املدنية: املصدر 

 .م1937لبلدية طولقة 
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çfÜ úÔÚó# úñ§änÚ ç2e -z Úe pfÔÚg t££Ã1937ç^
 :هناك عدة مرجعيات تم االستناد عليها  من طرف العائالت

 :ألقاب مستوحاة من أسامء العلم والبنوة
سامء علم والتي يغلب عىل األلقاب املمنوحة للعائالت أن غالبيتها حتمل أ

يعود يف غالبيتها إىل أسالفهم أو االسم الثالثي الرتكيبي وهي نوع من امتداد 
بن عاشور, بن  بن عبد اهللا, عاشور,": الذاكرة اجلامعية ومثال عىل ذلك

وغريمهم من األلقاب وذلك بنسبة  "...موميخمتاري,  عباس, ,دمحان
 األلقاب التي حتمل االنتامء إىل بالنسبة إىل %11.73باإلضافة إىل نسبة  40.22%

 ."...بن سامل,بن عطية" البنوة عىل طريقة النمط العريب مثل
tfèeóò®e üf g ê´ ö§år ´ pfÔÚg^

جرو, دبة, دبوب, " األلقاب املستوحاة من أسامء احليوانات نجدها قليلة باستثناء
وتعني  "روج"فمثال لقب   %5.02 وهي متثل نسبة "جريوي, فكريين, سبع, قرين

ينبت  الصغري من ولد الكلب واألسد والسباع ومجعها جراء, كام تعني الثمر أول ما
 .)1("غضا وما استدار من الثامر كالنحضل والقثاء ونحوه

’ï ÈÚeï ƒe Ì$e -©2fm úÓ1Ü f õé,^
تأبى أن ال تنيس انتامءها إىل املجال اجلغرايف كانت يبدو أن بعض العائالت 

 وهو بذلك نوع الل ختليد هذا االنتامءإىل الوطن عرب اسم العائلةوذلك من خ
من إحياء للذاكرة للحيز اجلغرايف األول أو ختليدا للعرش  وهذه األلقاب 

 التي نسبة إىل واد ريغ"ريغي" :ومن هذه األلقاب نجد %5.85تشكل نسبة 
 سطيف تقع جنوب الزيبان وعاصمتها توقرت, أوقبيلة ريغة التي تقع يف جمال

 هذه الكنية تأكد عىل "صحراوي", "خملويف", لقب "حركات"حاليا, لقب 
رغم أن هذه العائلة من  "تيل", انتامء العائالت الطولقية للمجال الصحراوي

                                                            
א−)1 ، א ، א ، א ، א ، א א
 .285.א
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ت لقب تيل; وهذا ما يعترب العائالت العمورية الكباسية إال أننا نجدها اختار
إذا علمنا أن الكثري من تأريخ  لكرنولوجيا األحداث لسكان املنطقة خاصة 

 سكان املنطقة كانوا من البدو النصف الرحل حيث يرحتلون صيفا إىل التل,
 إال أنه يوجد غم أن هذه العائلة حمسوبة من عرش العمورالربف "محلة"لقب 

بمسيف بوالية املسيلة ونجد أن بعض العائالت  "أوالد سيدي محلة"عرش 
 "هويميل" "هامل" , قويا عىل غرارالتي حتمل هذا اللقب ال زال ارتباطا

 . وهي نسبة إىل فرقة اهلواملة العمورية"هويمل
tfëfÜ ïg úòèfå y tf+“m Âfnq‰e f pfÔÚg^

لقب : حيث نجد 1937 من سجل عام %9.49  نسبةهذا الصنف مثل
, ) املجعدصاحب الشعر( "كرشود"  كبريرأسهواملقصود هبا من  "بوراس"

 واملصطلح "شوراب" لقب ,)اقد حلاسة السمعقليل أو ف( "بلطرش" لقب
 الفم; من العليا الشفا فوق ينبت الذي الشعر وهو شارب مفرد من مستمد
داللة ( "شايب" , كنيةاملجتمعات من الكثري يف الرجولة رمز يعترب وهو

 ."كرباع زغرات, شنايف," :, وغريها من األلقاب مثل)التقدم يف السن
®fm úÓ1Ü f õé,^

م حيث مثلت 1937  انتساب العائلة إىل حرفة أخذ مكانة قليلة يف سجل عامإن
نسبة إىل فالحة وخدمة  "فالح": ونجد فقط أربع عائالت وهي %2.23نسبة 

 نسبة إىل "راعي"األرض كام تعني فالح والتي نقصد هبا النجاح والتوفيق, لقب 
 ."مالح ودريش"الشخص الذي يرعى الغنم باإلضافة إىل ألقاب 

tfqfnéÚfm úÓ1Ü f pfÔÚg^
نسان جزء من الطبيعة فقد أخذت بعض العائالت ألقاهبا من اإلباعتبار أن 

 نسبة "عرعار"منها  لقب  %3.35الطبيعة رغم أن نسبتها قليلة حيث تقدر بـ
 نسبة إىل "كليلنسبة إىل شجرة السدرة و "بوسدرة"إىل نبتة العرعار, وكنية 

 ."خبوز"كليل اجلبل ولقب 
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çfÜ -z ƒ öÃ‰eï ù g pfÔÚg1937ç^
بلكحلة, " :مثل %2.23بـ األلوان هي كذلك كانت حارضة بنسبة تقدر

  التي هلا داللة أدوات ووسائل متثلالكنى, و"لكحل, لوصيف, سوداين
أما األلقاب التي مل نتمكن من , "......حليس, مصباح ,قص": مثل 7.26%

جيدل, رساي, شيرت, قانة, " :مثل %11.73 حتديد داللة هلا فهي متثل
  كام نجد بعض األلقاب التي ترجع إىل أسامء علم مؤنث مثل.".....قحيليز

التي من املحتمل أن تعود هذه األسامء إىل كنى  "بن عيشة, بن دخة, بن طمة"
 دخية أو حتى تصغري السم العلم خلرض الذي حيول يف املنطقة إىل "اجلدات

 ."ائشة, وطمة الذي قد يكون حتريف السم فاطمةدخة, عيشة نسبة إىل ع
çfÜ -z Ú úòäòä¤ úm‰fÔ´1932çMúòme–Úe -z^L

رغم أن السجل , عائلة شجرة 336و ميالد شهادة 5451 عىل السجل حيتوي
حيتوى السجل عىل جدول مقسم إىل  الزوايب, و−مكتوب باسم عرش الزابية

ئلة, شجرة النسب, عدد األفراد العا(خانات طويلة مكتوبة فيها عىل التوايل 
وهو بذلك يعد إحصاء ) واملهنة ومكان اإلقامة من ذكور وإناث, والسن,

  مما يساعد عىل حتديد الرتكيب النوعي للمجتمعطولقةرسمي للسكان ببلدية 
وهذا  ;)وإناث ذكور( والرتكيب اجلنيس )كهول شباب, أطفال,( البسكري

كتب يف أحدى خانات رضائب خاصة أنه طات عىل جباية اليساعد السل األمر
اجلدول مهنة الشخص وذلك للتعرف عىل النشاط السائد يف املنطقة من أجل 

, واليشء امللفت حتديد الرتكيب االقتصادي وتسهيل عميلة جباية الرضائب
يتميز بالتنوع يف املهن والنشاطات م 1932لالنتباه أن خانة املهنة يف سجل عام 

مالك, تاجر, : سة من طرف السكان, فمثال نجد مهن مثلاالقتصادية املامر
خياط, خباز, مزارع, حارس, مخاس, جزار, إسكايف, كام أن البعض اآلخر 

وبشكل عام األلقاب مكتوبة بالرتتيب األبجدي بدأ بحرف . كان بدون عمل
 .األلف إىل غاية حرف الياء
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ة هو الذي آل إليه اختيار أما اختيار اللقب فيتم تسجيل األكرب سنا يف أول القائم
حق اختيار اللقب يعود إيل األكرب سنا قد يكون األب أو األخ األكرب أو .. اللقب

ابن العم األكرب سنا, وجيب أن يكون ذكرا حتى لو كان صغريا يف السن وإال 
نجد أن الذكر كان له حق  "غزيل"ستؤول العملية إىل األنثى, فمثال يف عائلة 

سنوات فاطمة بنت حممد  10أمحد بن حممد بن عبد اهللا صاحب ": االختيار فنجد
سنوات,   8سنة, موسى بن حممد بن عبد اهللا صاحب  22بن عبد اهللا صاحبت 

  لقد كان حق االختيار ألمحد "سنوات 8وتركية بنت حممد بن عبد اهللا صاحب 
لكن . رغم صغر سنه, كام نجد أن أبناء العمومة الواحدة حصلوا عىل نفس اللقب

ال يمكن تعميم ذلك فاحلاالت صادفتنا يف الدفرت تبني أن هناك من اختار اسام 
 ...).أوالد بوزيان, عرش العمور( خمتلفا كليا أو جزئيا, مثل

çfÜ -z ’ï Ü1932úÔÚó# úñ§änÚ^
لدية طولقة بالتنوع األثني والقبيل فهناك ب لم1932يتميز السجل األم لعام 
 ,ا البحثثنيات ومن الصعوبة التكلم عنها يف هذالعديد من العروش واأل

 . فقطلكن سنقترص عىل بعض النامذج
úòèfñ–Úe úÚï§Úe 1 g ¬fñ‹óm Ã£ïgQôänÔÚe o éÚeQ^

يعود الزيانيون يف أصلهم ونسبهم إىل قبيلة بني عبد الواد الزناتية الرببرية 
 مرين,: ة منهاالتي توطنت يف املغرب األوسط وتفرعت زناتة إىل قبائل متعدد

, حسب ابن خلدون فإنه يرفض )1(راشد, باإلضافة إىل بني عبد الواد مغراوة,
يزعم بنو القاسم أهنم من أوالد القاسم بن إدريس, : نسبهم إىل األدارسة قائال 
نه ابن حممد بن إدريس, أو ابن حممد بن إدريس, أو أوربام قالوا يف هذا القاسم 
ابن حممد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس زعام ابن حممد بن عبد اهللا, أو 

ال مستند إال اتفاق بني القاسم هؤالء مع أن البادية بعداه عن معرفة هذه 
                                                            

1(- ، א א ، א א א
، ، ، א ، א א א ، א  .53.،2002א
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 أما حيي ابن خلدون فيذكر أن نسبهم يعود إىل بنو القاسم من ولد ,)1(األنساب
إدريس, حيث ان احلسن بن فنون بن حممد ابن القاسم بن ادريس آخر ملوك 

رسة بام غلب عليه أيب عامر املعافري جلأ إىل بني عبد الوادي الذين أكرموا األدا
َّمنزله وعظموا قدره ورشفوه وحكموه فيام بينهم وتزوج منهم ونسل بينهم  َّ
ذرية كثرية الذين اختاروا إمارهتم وآخرهم ثابت بن زيان والد يغمراسن بن 

 .)2(زيان مؤسس الدولة الزيانية
 م1932السبخة ومن عائالهتم حسب سجل احلالة املدنية لعام وقد استوطنوا قرص 

 شكري − شكارة بوزياين− عبد العزيز شكري−عبدالعزيز: العائالت التالية
 − محيدي بن محيدة− حجوج بوزياين− قيدوم بوزياين− ضيف اهللا−بوزياين

خري − خري الدين− حسني− حسني هرشة− حسني بوزياين−هويل بوزياين
 سنويس − مربوكي− خوجية بوزياين−خوجة ضيف اهللا −الدين تكايل

ما يالحظ عىل أن هذه األلقاب جلها أضيف هلا  بوزيان أو بوزياين . بوزياين
وهذا يدل عىل رغبة هاته العائالت املحافظة عىل الذاكرة اجلامعية بتخليد 

 .نسبها األول من جهة وإجياد رابط مشرتك بينها من جهة أخرى
ô ó´ /§ò Ã£ïg^

يقطنون بجوار زواية سيدي عبد الرمحان وزاوية خلرض بالقرب من غابات 
 :النخيل ومن العائالت املوجودة يف هذا العرش نجد 

 رشيف مواقي − رشيف مواقي−رشيف− بوشامي− عبد الدايم−عبابسة مواقي
 − مواقي بناين− مواق مداين− خملويف بوزياين−خريش بناين− مجوعي مواقي−بوزيان
 − مواقي بناين شبيات−مواقي بناين عبد الباقي− مواقي دادي−اقي بشريي مو−مواقي

 . زموري مواقي− رواق− مواوقة− مواقي بناين بناين−مواقي زروقي
                                                            

א-)1 א א א א א ، א א
، ،،7.א א א א  .97.،2000א

א:א-)2 א ، א א
، א א ،א א א  .101-102..،1903א
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 إال أهنم حيملون شجرة −أوالد سيدي مويس−رغم أهنم من عرش واحد
 رشيف − رشيف مواقي بناين−رشيف مواقي": عائلة خمتلفة فمثال ألقاب

ومجوعي مواقي حتمل شجرة  ,79 حيملون شجرة  عائلة رقم −نمواقي بوزيا
 ربيعا 45 وهي تتكون من شخصني مها طاهر بن مجوعي صاحب 102رقم 

 ربيعا أما بالنسبة إىل املهنة فهم من املالك, وعائلة 40وعيشة بنت مجوعي صاحبة 
وحيملها شخص بالنسبة إىل والده وهو  319زموري مواقي حتمل شجرة رقم 

أما مواقي  ,231, ومواقي بشريي حتمل شجرة رقم "عي بن زموري بن حممدمجو"
هذا , 235أما مواقي زروقي فشجرهتا العائلية , 234دادي فتحمل شجرة رقم 

األمر يدل عىل رغم تكرار لقب مواقي يف هذه العائالت وأهنا من عرش واحد 
 االستعامر يف إال أهنا حتمل أرقام لشجرة عائلة خمتلفة وهذا يدل عىل سياسة

 . وتفتيت العرش والقبلية الواحدةتفرقة 
Áme ´ ôèfåvÜ úäûfÜ^

تنتسب هذه العائلة إىل عيل بن عمر بن أمحد بن عمر بن املوفق; الذي ينتهي نسبه 
إىل الشيخ عيل بن عثامن الرشيف احلسيني دفني بلدة الدوسن  ولقب األرسة مستمد 

عيل بن عمر وأمه دخة بنت الشيخ حممد بن من اسم الشيخ عيل بن عثامن بن الشيخ 
املوافق   ـه1230 سنة صفر عزوز; ولقد ولد الشيخ عيل بن عثامن بطولقة يف شهر

م, وحفيده الشيخ 1898 م وتويف الشيخ عيل بن عثامن يف شهر ماي1814لديسمرب 
م 1868هـ املوافق لعام 1285عثامين احلاج بن عيل بن عثامن الذي ولد بطولقة يف سنة 

وهو الذي بذل جهود مضنية  م,1948م املوافق لسنة 1368 وتويف رمحه اهللا يف عام
يف إقتناء ورشاء املخطوطات النادرة والكتب النفسية, وقد حبسها عىل نفسه  

 حسب .)1(بطولقةم 1948-02-4ثم عىل من بعده حسب رسم حسب مؤرخ يف 
 وما يقابله "رابطعثامين م" فإن لقب العائلة مكتوب بـم1932السجل لسنة 

عثامين قد سبق رشحه أما مرابط فهو الزاهد  "Othmni Marabout"بالفرنسية 
                                                            

א-)1 א א ، א،א א
، א א  .9،21،46،48.24.א
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والعابد الذي ينزه نفسه عن الدنيا وأقام ورابط بالثغور حلامية الديار اإلسالمية 
 .)1(من هجامت األعداء, وللربط وظيفة دينية وعلمية حربية

çfÜ -z õé,ï pfÔÚg t££Ã1932ç^
ارقات املوجودة يف السجلني أن هناك ألقاب مكررة يف السجلني من املف

 −فكريين− جرو− كنيز− كرشود−بوخليفي قويدر" :ومن بني هذه األلقاب نجد
هذه العائالت نجدها  " بوعزيزي− سلمي− سبع−مناد− مداس− قباييل−قنيفي

 . رغم أهنا من عرش العمورم1937  وسنةم1932مدونة يف كلتا السجلني لسنة 
pfÔÚgãäÈÚe üf g ê´ ö§år ´ õé,ïMú©f üf gLphm ‰§“´ üf gï^

 عىل نسبة كبرية جدامن السجل تستحوذ األلقاب املستوحاة من أسامء العلم
عبد الدايم, عبد العزيز, فارس, " : مثل%)47.47( حيث تقدربـ م1932األم لعام 

 يف مرتفع كان يفالثقا الوعي أن انطباع يعطينا وهذا ; "...خرف اهللا, حسني
 مستقاة ألقابلها اختارت العائالت من فالكثري منها, والطولقية الزيبانية البيئة
لقب : يف الغالب ترجع إىل أحد األجداد ومثال ذلك ماييل العلم أسامء من
 "الذي استمد من اجلد الثاين فنجد شخصني حيمالن هذا اللقب "صيفي"

سنة وخمتار بن خريف بن أمحد  50 براهيم بن خريف بن أمحد بن صيفي صاحب
عيشة "نجد امرأتني أخذتا اسم جدمها ومها  "روابح" ويف لقب "بن صيفي 

سنة وأختها العالية بنت حممد بن رابح  40بنت حممد بن رابح صاحبة 
 والتي حيملها شخص واحد "رابحي"باإلضافة إىل كنية " سنة 30 صاحبت

, "سنة 72 بن رابحي صاحبحممد بن هاشمي "  وهوفقط نسبة إىل جده
بالنسبة ألسامء التي ترجع إىل البنوة فأغلبها تنسب إىل اسم اجلد األول مثل 

 "...بن عبد احلليم مقدم, بن الغا, بن النوي, بن صالح, بن ثامر" :عائالت
  %.8.27 وهي تقدر بنسبة

                                                            
(1- ، א א א א א ، א

، א א א ، א  .35.،1987א
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tfèeóò®fm úÓ1Ü f õé,ï pfÔÚg^
ء أو صفات حيوانات رغم أهنا قليلة نجد بعض األلقاب التي هلا داللة أسام

 " صيد–سبع ": منها  %)7.51( ـــببالنسبة إىل جمموع ألقاب السجل حيث تقدر 
وهي ألقاب استمدت من أسامء األسد استلهاما للقوة والبأس, نجد كذلك 

أربع أشهر وأقل من عام  وهي تعني صغري املاعز الذي جتاوز "جدي"لقب 
 دون األنثى التي تسمى عناق, باإلضافة الذكرعىل  "اجلدي"ويطلق مصطلح 

 ويبدو أن اللقب مستمد من اسم والتي نقصد به أنثى الكبش "نعجة" إىل لقب
 أمحد بن مسعود بن "أنثى وهذاما وجدناه يف السجل حيث أن مانح اللقب هو

 6ربيعا وإبنته خرية بنت أمحد بن مسعود بن نعجة ذات  37نعجة صاحب 
, "سنة 35ىل بن عبد الرمحان بن مسعود بن نعجة صاحب أشهر وابن أخوه ع

 وهو يتميز  الذي يعدمن اجلوارح وهو مستمد من لفظة عقاب"عقايب"لقب 
ُوهو جرد أي فضاء ال  "جرادي" و"جراد"باصطياد فريسته وحدة نظره ,كنية  ََ

 كام نقول رجل أجرد أي تساقط شعره ,نبات فيه ونقول أرض جرداء أو جردة
 اجلراد وهو فصيلة من احلرشات الضارة بالغطاء اللقب مستمد منأو ربام 

قصري اليدين مستمد من نمس وهو حيوان صغري  "نميس"النبايت, لقب 
 ولقد اختري اللقب استنادا السم اجلد فهذا اللقب محله يتميز بخفتهوالرجلني 

 ربيعا وولده دراجي 33 حممد بن عبد اهللا بن نميس صاحب "شخصني فقط مها
والذي نقصد  "فروج", لقب " ربيعا11 بن حممد بن عبد اهللا بن نميس صاحب

وهو لقب مستمد من طري الغراب  "غراب"كام نجد كنيت . فرخ الدجاجبه 
وهو مستوحى من اسم ابن  "علوش", لقب الذي يتميز بذكائه وشدة سواده

لقب  هوو" قامري "آوى أما باللغة املحلية فنقصد به العجل ابن البقرة, كنية
وهو كنية  "قريد"يرجع إىل نوع من احلامم الذي يتميز بحسن الصوت, لقب 

 .من املحتمل يقع يف األطلس التيل "جبل القريدات"أو  "جبل القردة" مستمدة من
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pfÔÚgƒe Ì$e -©hm Ánq q^
نجد بعض األلقاب التي هلا داللة جغرافية تعرب عن حنني وشوق أهلها إىل 

حيث  "سوافة" و"سويف" فنجد لقب %)7.14(تقدر نسبتها بـموطنهم األصيل و
 "طولقي" , ولقببوادي سوف "قامر"ترجع أصول هذه العائلة إىل منطقة 

, لقب إىل املغري نسبة "مغريي"والذي يدل عىل انتامء العائلة إىل طولقة, كنية 
 .اجلريد بتونس نسبة إىل "جريدي"

®eï êìåäÚ fìä©g ƒ ÃóÈq õé,^
  هي األلقاب التي ترجع إىل احلرف واملهن حيث نجد منها القليلقليلة

والذي نقصد به جلب اليشء أي ساقه من  "جالب" مثل %)3(تقدر نسبتها بـ 
 بنبش والذي نقصد به القالع أو نباش الذي "قالعي", لقب مكان إىل آخر

والتي تعترب تصغري ألسم جندي,  "جنيدي"كنية ويقلب األرض, كام نجد
 وهي كلمة تركية حمرفة عن وهي كلمة مفردة مجعها آغوات "آغا" لقب

 وتأيت بمعنى األب أو العم أو األخ األكرب "آفا" أو "آقا" :أصلها الفاريس
بمعنى السيد اآلمر, استخدمها األتراك العثامنيون لدالالت كثرية عرب 

 .)1(تارخيهم; منها آغا األنكشارية وهو بمثابة قائد اجليش
Ü f õé,úòÈònAÚe ëfÑ)fm úÓ1^

املستمد من الفعل دمدم  "دمدوم" مثل لقب %)3(نجد عددها قليل قدر بنسبة 
 نسبة للجبل, "جباييل"والتي تعني دمدم الرعد أي أرعد وأحدث صوتا مدويا, لقب 

 .وهو اجلزء البارز من اجلبل "قيدوم"أحد مراحل تشكل القمر, لقب  "هالل"لقب 
Úfm úÓ1Ü f pfÔÚgúòèfå $e tf+“^

 مستوحاة من الصفات اجلسامنية 1932هناك بعض الكنى يف سجل عام 
أو عاهات يعاين منها بعض األشخاص رغم أهنا قليلة حيث متثل إلنسان ل

 ."األعمى عثامين" و"هزيل" ,"شايب ذراعو" مثل, %)2.25( نسبة
                                                            

א-)1 אא א ، א א א ،
،  .11.،1996א
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úvè¢´ üf g ê´ ö§år ´ pfÔÚg^
لقب  :امء مؤنثة موجودة يف السجل منهاالقليل من الكنى املستمدة من أس

وهي عائلة تنمي إىل عرش أوالد زيان سليلة الدولة الزيانية,  "خوجية بوزياين"
 63 وهي تتكون من أختني, ومها زهرة بنت أمحد خوجة بنت عبد الرمحان ذات

 ربيعا, وقد أضافوا 60 ربيعا وفطوم بنت أمحد خوجة بنت عبد الرمحان ذات
 ,"اهللا ضيف خوجة"فاء صبغة التأنيث ومتيزها عن لقب حرف الياء إلض

 "خواجا"مستسقى من املصطلح الفاريس  "خوجة"وبشكل عام مصطلح 
أما األتراك العثامنيون فقد استخدموها للداللة عن الشيوخ , "سيد" ومعناها

ورؤساء العلامء ثم انحرص استخدامها يف العرص العثامين املتأخر بمشايخ 
 "ربيعة"ولقب  "نوارة"كنية  ,)1(ن يعلمون الصبية القرآن الكريمالكتاتيب الذي

أمحد بن  :م ومها1932وهي كنية مؤنثة حيملها شخصان فقط استنادا لسجل عام 
سنة وابنته مباركة بنت أمحد بن الطاهر ذات عام واحد, كام نجد  41 الطاهر ذو

 . سنة30  الذي حيمله  فقط مسعود بن حممد بن طالب صاحب"طالبية" لقب
öÃ‰eóÚe tfnñó“rÚeï üfA 2eçfÜ úÔÚó# úñ§änÚ ç2e -z ƒ1932ç^

سمح املرشع اجلزائري بعد االستقالل بتغيري جمموعة من ألقاب العائالت 
حسب ما  وذلك بموجب جمموعة من املواد;التي تتميز بكوهنا مشينة ومسيئة 

بيد أنه   بلدية طولقة;توفر لنا من وثائق فلم نجد أي طلب لتغيري لقب عائلة يف
يوجود الكثري من التصويبات يف طريقة كتابة األلقاب خاصة إذ علمنا أن 
بعض احلروف العربية ال يوجد هلا مقابل باللغة الفرنسية وهذا مرده للكاتب 
الفرنيس الذي كان يكتب يف السجل أو العميل اجلزائري الذي يلعب دور 

 :بات التي وجدهنا ماييل من بني هذه التصوي−املرتجم−الوسيط
أما  "OUIDANE" بـوهو مكتوب باللغة الفرنسية "ويدان" لقب −

ليتم تصحيحها يف  "وهيدان" وتارة "عويدان"باللغة العربية فكتبت 
 .100الصادر حتت رقم م 16/04/1984حمكمة طولقة بتاريخ 

                                                            
 .168.،אא -)1
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أما لدى بعض  "SOTRI" مكتوب بالفرنسية "سرتي"لقب  −
 "سرتي" إىل مما أدى إىل تصويبها ;"صطري" تالعائالت فقد كتب

 .84 حتت رقم  طولقةكمةحمبقرار صادر من  21/03/2018 بتاريخ
 ليصوب إىل "ZAGUA" مكتوب باللغة الفرنسية "زقع" لقب −

"ZIGAA"  م11/10/1995  بتاريخ707بمحكمة طولقة حتت رقم. 
  وقد تم ترسيم اللقبأيضا "قوجييل" وقد كتب "قوجيل" لقب −

الصادر من حمكمة طولقة  2847بموجب قرار رقم  األول بدل الثاين;
  ."GOUIDJIL" بدل"GOUDJIL"وترسيم  07/11/2012بتاريخ 

  :اخلامتة
 من ضمن التاريخ االجتامعي املحيل ملنطقة الزيباناملوضوع ينصب هذا 

تل خالل املقاربة التحليلية للسجلني وجدنا أن االنتامء إىل النسب أو القبيل حي
مكانة كبرية يف صفوف رشحية املجتمع الطولقي, هناك جديلة االسم أو لقب 
العائلة املمنوح هل كان من اختيار من طرف أجدادنا ? أو فرض عليهم من 

الذي كان له يد −الوسيط−طرف سلطات االحتالل ? أو أن املرتجم اجلزائري
 بلورة هذه يف ذلك ? يف واقع األمر لقد اجتمعت كل هذه األمور من أجل

األلقاب والكنى التي مازالت البعض من العائالت تعاين منها رغم أن املرشع 
اجلزائري سمح بتغريها; إال أن البعض رفض التغري وبقي يعاين يف صمت 
كأهنا مصاحلة مع التاريخ, االحتالل واالستدمار الفرنيس قلب املجتمع 

 .جتمع أال وهي القبيلةاجلزائري رأسا عىل عقب بتفتيته أهم ركيزة يف امل
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  19       
 -)1(انموذجا والد ناصر ودوار أوالد جحيشأ دوار -

 دالل دقيش

ي  )2(رأحالم عاشو

  :مقدمة
زا ومؤهالت جعلته اكتسب الريف القسنطيني يف الرشق اجلزائري دورا بار

 ملا حيتويه من مساحات شاسعة وأرايض خصبة  الزراعيرافدا من روافد اإلنتاج
وقبائل منتجة, توزعت عرب عدة حماور, منها قبائل البالد اخللفية ملدينة قسنطينة, 

 كلم, حيث 40التي توزعت يف اجلنوب الرشقي للمدينة عرب دائرة بنصف قطر 
 .والسقنية عوي, كان من أمهها قبيلتي عامر الرشاقةمتيزت بالطابع الفالحي الر

ومل يكد يكتمل ملمح هذه اجلامعات مع بداية القرن التاسع عرش حتى 
حيث تعرضت  ,)1837( , عقب سقوط مدينة قسنطينةمتغرياتزحفت عليها 

خالل الترشيعات الكولونيالية, كان من أمهها  لعمليات التفكيك املمنهج, من
الذي انتقل باجلامعات الريفية من احليز املفتوح إىل   كونسلت,قانون السيناتيس

احليز الضيق الذي ترجم يف عامل الدوار, فانبثق دوار أوالد نارص نتيجة تفكيك 
مل ونتيجة تقسيم قبيلة السقنية,  قبيلة عامر الرشاقة, ودوار أوالد جحيش

, 2188 مارس 23 يف التحطيم اهلويايت حتى ظهر قانون احلالة املدنيةمشهد يكتمل 
نظام القائم يف فرنسا, وبذلك  تشكلت العامال عىل إرساء نظام تسموي شبيه ب

منظومة اسمية جديدة محلت يف طياهتا عدة مرجعيات ودالالت يف ألقاب 
                                                            

א-)1 א א א ، א  .א
א–א-)2  .א
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منظومة األلقاب العائلية " :اجلزائريني, لذلك جاءت الورقة البحثية موسومة بـ
م من خالل أرشيف نظام 19يني أواخر القرن الريف الرشقي القسنط اجلزائرية يف

 ‐أنموذجا وأوالد جحيش  دواري أوالد نارص−احلالة املدنية 

 إن هذه الدراسة جاءت لتبني قضية حمورية مفصلية متثلت باألساس يف 
وأوالد  منظومة األلقاب العائلية اجلزائرية انتقينا هلا كعينة دواري أوالد نارص

ية البحث يف إبراز تلك اآلليات التي حتكمت جحيش, لذلك متحورت إشكال
والتفاعالت التي مست املنظومة يف صناعة اللقب العائيل, ومعرفة التحوالت 

نوماستيكية يف الدوارين ومدى تطابقها أو اختالفها مع املوروث التسموي األ
املحيل التقليدي, وتتبع جل التغريات احلاصلة عىل اللقب يف الدوارين, 

قول الداللية التي حتملها, وإبراز تلك التجاوزات التي ارتكبها وخمتلف احل
 .اء صياغة األلقابمفوضا احلالة املدنية كفاعل أسايس أثن

01-åÈrÚe o eï‰ï .ó©2e àé, ƒQúòéÔ Úeï úÓe ◊Úe ´fÜ !äònÓQ^
, و السطايفية ذات األصول "عامر"من القبيلة األم  انحدرت عامر الرشاقة

جراء النمو  , هجرة قسم من القبيلة نحو جنوب رشق قسنطينةتعود أسباب
الرسيع والتطور العددي الذي عرفته القبيلة األم, األمر الذي جعلها تفصل 
الكثري من رجاهلا النشطاء والشجعان, أين تقدمت هذه الفئة األخرية إىل بالط 
اء باي قسنطينة يعرضون عليه خدماهتم املتمثلة يف تأمني اهلدوء وإرس

نظري فوائد مادية  االستقرار يف السهول اخلصبة التي يقطعها وادي مهرييس
ومعنوية, وكون باي قسنطينة كان هيدف إىل متتني سيطرته عىل هذه األرايض 

(*), فوافق عىل هذا العرضالسهلية املجاورة لقسنطينة والغنية بفالحتها
)1(.  

                                                            
א-(*) א א א:א א א

،،10/1613/19א א א
، ، ،1991א ،2.

א אא""א א א 230א
א א100א א א א א ،

א =:א
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  وفرق عامر الرشاقةالعائالت التي شكلت بطونأما  )1(من السكان 5.597
 :هم ثالث

 .وأوالد جدي تشكل من فرقتني مها أوالد الواعر:  بطن املراشدة -1
 تشكل من فرقة أوالد عبد النبي, وفرقة أوالد سلطان: بطن احساسنة -2

 .وفرقة أوالد رشقي
 .)2(وأوالد جليلة تشكل من فرقتي أوالد نارص: بطن مسلم -3

 .)3(ن 5597يف فرتة االحتالل حوايل مجايل أفراد القبيلة إوقد بلغ 
 حيث ورد )4(حسب رواية شارل فريو فتنسب ألوالد سقان قبيلة السقنية أما

 06حيث يقع عىل بعد  1725اسم القبيلةوجماهلا التارخيي يف رحلة بايصونال سنة 
سيقوس, هذا واستطاعت  فرسخ جنوب رشق قسنطينة, حيث تقع املدينة األثرية

نفوذها عىل طول وادي بومرزوق عرب سهول سيقوس, عني اجلامعات من مد 
  .)5(التي تعد أغنى سهول السقنية فكرون, عني كرشة

                                                                                                                                                  
=Thomas shaw, Voyage de monsr Shaw. M. D dans plusieurs provinces de Barbarie et de levant, 

Traduit de l'anglais, T 1, ed; la hat, 1743. Zentralbibliothek, Zurich (suis), p-p 108-109. 

א:-)1 א אא א ،
،–،א א  .2012،31א

1)- F. Accardo, Répertoire alphabétique des tribus et douars de l'Algérie dressé d'après les documents 
officiels sous la direction de M. le Myre de Vilers, éditeur A jourdan, alger, 1879 , p15. 

א:2)-  א א −19א א
א ،−א א א א א ، א א ،

، ، א א א ،  .2017/2018،56א
3)- F. Accardo, op.cit, p15. 
4)- Laurent Charles Féraud : «Notes historiques sur les tribus de la province de Constantine », 

Recueil des notices et mémoire de la société archéologique de la province de Constantine, , 
v1 ,s 2, 1869 p, p 17, 18. 

א«:-)5 א א א ،»א
، א א ، ،33،1א א  .2019،655א
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أوالد سعيد, حدادة, أوالد جاتري, أوالد : إىل الفروع التالية انقسم السقنية
سيدي حممد بن عيل, أوالد خالد, أوالد صخر, أوالد جحيش, أوالد وانداج, 

ة, أوالد مساعد, أوالد سايس, أوالد عاشور, أوالد أوالد قاسم, أوالد عائش
 .)1(سبع, أوالد حمبوب

02-ôÚf e Ûò≥+rÚe^ 
القبيلتني لعملية تفكيك ممنهجة انطالقا من تعرضت بعد االحتالل 

الترشيعات الكولونيالية, كان من أمهها قانون السيناتيس كونسلت الذي 
خاصة , إىل عامل الدوار اجلامعات الريفية من عامل القبيلة هذهأخرج 

الكنفدراليات القبلية التي عاشت عىل السهول العليا القسنطينية من أمهها 
, *املرشوع يف البداية تقسيمها إىل سبعة دواوير التي اقرتح. عامر الرشاقة

 : أربعة دواوير هياللجنة يف النهاية بتقسيمها إىل لتخلص
  دوار عامر الرصاوية-3       دوار احساسنة-1
 .أوالد نارص -4     دوار املراشدة -2

,  التي عاشت تارخيها عىل احلدود اجلنوبية ملجال عامر الرشاقة أما قبيلة السقنية
               دوار أوالد جحيش: فككتها جلان السيناتيس كونسيلت إىل سبعة دواوير هي

وار أوالد  د-5 دوار أوالد عاشور -4 دوار أوالد مساعد -3 دوار أوالد قاسم -2
 .)2( دوار أوالد خالد–7 دوار أوالد يس لونيس -6سباع 

حو ر يشكل اخلطوة األوىل واحلاسمة ن دواوي تقسيم القبائل إىلطبعا كان 
املجتمعات اجلديدة تفكيك املجتمع اجلزائري يف الوقت الذي حتولت فيه هذه 

 .جمموعات سكانية غري متجانسةإىل الدوار بالتي تسمى 
                                                            

1)- Laurent Charles Féraud, «Notes historiques sur les tribus de la province de Constantine», Recueil des 
notices et mémoire de la société archéologique de la province de Constantine, op.cit, p-p19-20. 

2)- RobertEstoublon et Adolphe Lefébure : Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique des 
lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en vigueur, 
libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger, 1896 , p283. 
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) 1(,م1866 جوان 16بموجب املرسوم الصادر بتاريخ   أوالد نارصتأسس دوار

اسم الدوار من أكرب فرقة احتضنها هذا الدوار وهم أوالد نارص من اشتق 
 2666.50 ـقدرت مساحة األرايض الزراعية هلذا الدوار ب.)2(عرش بني مسلم

 اإلمجالية  مساحتههكتار, أما 650.65هكتار ومساحة األرايض اجلامعية 
 .)3(هكتار 3317.25 ـفقدرت ب

 1869قدرت جلنة السيناتيس كونسلت عدد سكان دوار أوالد نارص بـ 
 النصف  طفل عاشوا يف721 نساء و663 رجال و485نسمة انقسمت بني 

 .)4(اجلنويب من جمال القبيلة
                      بموجب املرسوم الصادر بتاريخ  تأسس دوار أوالد جحيش يف املقابل

 حيتوي )6( كلم,10 ـالتي يبعد عنها ب ملحقا بالبلدية املختلطة عني مليلة )5(م,1870 جويلية 11
 .)7( آر66 أي ـه9230ـ الدوار عىل أراض خصبة صاحلة للزراعة بمساحة قدرت ب

 حسب حول قبيلة السقنية )1869( س كونسيلتكشف حمرض السيناتي
 1708ـ قدر ب عن تعداد سكاين لدوار أوالد جحيشالباحث توفيق بن زردة

 .)8(أطفال 670نساء و  500رجل و 338نسمة انقسمت بني 
)1(نسمة 2.225 ـ بفقدرعددهم م1891سنة حصائيات إبينام يف 

)9(. 
                                                            

1)- F. Accardo,op cite ,p 15. 
א:2)-  ،א א א ،،192. 

3)- Latifa boulahla: Apport des systèmes d’information Géographique dans L’etude du foncier Agricole 
cas de la région d’oued zenat nord est Algérien , Doctorat en sciences Spècialitè aménagement du 
territoire , faculte des sciences de la terre de l’aménagement de territoire , département 
d’aménagement du territoire , université mentouri-Constantine , 2017/2018 , p 172. 

א:-)4 ،....א א  .192،א
 .193،،א5)- 

6)- F. Accardo , op.cite, p177. 
7)- Pierre Fantana : Dictionnaire des communes de l’Algérie " villes , villages , hameaux , douars 

, posyes militaires , bordjs , oasis , caravansérails mines , carrières, sources thermales et 
minérales ", Alger, imprimeur , éditeur , 1903 , p 142. 

8)- Soudani Zahia: Transactions Foncières , marché , Foncier , Patrimoine , doctorat d’état , Faculté des 
sciences humaine et de science sociales , université Mentouri , Constantin , octobre 2007 , p 133. 

א -)9 א א א
א א .א
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03-òÔärÚe Äåä)e ‰Ãeóm^ï e ò àñ‹óyúòè§)e úÚf®e fÆó+´ teóm ñ‰ó´^
إىل املفوض جوزيف  ملدنية يف دوار أوالد نارصأوكلت مهمة إقامة نظام احلالة ا

, وهو املفوض الذي حاولنا 1890 فيفري 19بعد قرار من احلاكم العام يف  سيرتا,
 ماي من 17 الطرق التي انتهجها يف تلقيب األهايل املسلمني فيها منذ عربتقفي أثره 
  دوار أوالد جحيشأسندت مهمة إقامة نظام احلالة املدنية يف يف املقابل.)2(نفس العام

 ,1891 جانفي 17للمفوض موريس بوات, يف الذي انطلق يف أشغاله بتاريخ 
04-pfÔÚ2e£j´ï t££Ã ©fè Ã£ïg ‰eïÃ ƒt^

 حيث نجح االحتالل الفرنيس يف توريث اًعرفت القائمة التسموية تنوعا دالليا كبري
شويه اهلوية الثقافية اجلزائريني حقال ثقافيا منشطرا بعمق, كام نجح يف نفي وت

معايري خمتلفة ومتنوعة بداية بمعيار اجلد فاألسامء إعتمد جوزيف سيرتا فاألنوماستيكية, 
التي كانت متداولة يف العهد العثامين يف بايلك قسنطينة حتولت إىل أسامء عائلية والتي 

, مثال عىل ذلك عباس, عايش, محودي فرج اهللا )3(م1882مارس  23عممت بعد قانون 
أما املعيار الثاين فقد قام جوزيف سيرتا بتغيري وزن اسم اجلد حتى ال حيدث ... الوايف

ىل إمثال أمري حتول إىل أمريي, فاضل حتول إىل فضلون, معافة حتول  )4(تشابه يف األلقاب
 .)5(...سعيد حتول إىل سعيدي معيفي, الطاهر أصبح طواهرية,

اب العائلية الدالة عىل البنوة تقوم عىل البنوة فاأللقهو  املعيار الثالث أما
 والتي هي يف أصلها حتريف "بل" أو "بن"االنتامء إىل األب وذلك بإضافة 

, كام أن احلكومة العامة باجلزائر رفضت هذا النمط من التلقيب "بن"للفظ 
 .)6(ب فقر قائمة األسامء املتداولة وحمدوديتهاببس

                                                                                                                                                  
1  -) le Mobacher : Journal officiel , 17 janvier 1891 , N 3232. 
2)- Registre matrice : Douar commune , Ouled Nasseur ,Commune mixte Ain M’lila, Archive communale. 

،»א2144אא«:3)- 
،  .20،2017،147א،20א

،»...א«:4)-  א א ،6. 
5)- Registre matrice : Douar commune, Ouled Nasseur , op.cit. 

א:-6) א א א א אא א 1890-1900א
، ، א א ،2003،141. 
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 : املعيار إىل قسمنيبعد اإلحصاء الذي قمنا به قسمنا هذا
 مثال بن سعد "بن"هنا تم احلفاظ عىل اسم اجلد وأضيف له : البنوة للجد

 . بن زايد–
 – بن حيزية –بن قيل : األلقاب الدالة عىل البنوة الواردة يف سجل دفرت األم

 .)1(.... بن مرجية–بن األطرش بن حلمر 
 فالكنية ما يستدل به عىل املعيار الرابع يمثل األلقاب الدالة عىل الكنية,أما 

 وقد شاعت بدورها أسامء "ابن" أو "أبو"شخص وتصاغ بأحد األلفاظ  
 ومن الكنى  التي سجلناها )2(الكنى يف الوسط األرسي خالل العهد العثامين

بومعزة, بوعالق, بوعروج, بوشاقورة, بوشيعة, بودية,  :يف الدفرت نذكر
 ...بودبوس, بودبيزة, بوضياف

 النسبة اجلغرافية والقبيلية فكانت كثرية نوعا ما يف هذا الدوار ما معيارأ
ول, سطايفي نسبة إىل سهلرشقي أي من جهة الرشق, سهييل نسبة ل: مثال

 دفرت األم لدوار أوالد نارصلومن خالل املعاينة التي قمنا هبا ل.مدينة سطيف
أن هذه الفضاءات وهذا راجع إىل نادرة, تبني لنا أن األلقاب الدالة عىل احلرفة 

 cultivateurمصطلح  يفية يامرسون الفالحة والزراعة, حيث نجدذات طبيعة ر
 .)3(دفرت األمال من األسامء يف تقرتن بالعديد
حيث جلأ املفوض  ; معيار األوصاف اجلسدية وأسامء احليواناتكام سجلنا

 بوناب,  بوعروج, بوذراع,:سابقة مثلإىل هذا النوع عندما تتشبع املعايري ال
ونشري أيضا إىل أن هناك ألقاب مبهمة ال معنى هلا استعملها املفوض كمعيار 

تربز  )4(... ديرش, تومانيت, زعو, عربوز, بوقحش: يف العملية التلقيبية مثال
ارتسمت من لنا هذه احلقول الداللية يف معجمها وداللتها نسقا رمزيا معرفيا 

                                                            
1)- Registre matrice : Douar commune , OuledNasseur , op.cit 

،»א« :2)-  א א ،146.
3)- Registre matrice: Douar commune , OuledNasseur , op.cit. 
4)- Registre matrice : Douar commune , OuledNasseur , op.cit. 
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 يف حياهتم اليومية إزاء كياهنم العالمي يوناجلزائركابدها خالهلا املعاناة التي 
 .)1(الرمزي الذي يتفاعلون به

05-.‘ò~y Ã£ïg ‰eïÃ ƒ pfÔÚ2etfm‰fÔ´ï te ÷¢´^
,  هدفه  إىل ميدان انتقام فرنيس من اجلزائرينيم1882 مارس 23حتول قانون 

بينت عملية الفرز حيث إسناد ألقاب دخيلة عليهم, من خالل حقري الت
 يف دفرت األم اخلاص بدوار أوالد جحيش أن املعايري التي اعتمد عليها لأللقاب

نجد حيث  جوزيف سيرتا بداية بمعيار اجلد عنموريس بوات ال ختتلف كثريا 
 .)2(...مخسة ألقاب فقط محودي, عمران, صايف, معروف, محالوي

ويله املفوض قام بتحريف اسم اجلد وحتف وكام ذكرنا سابقا يف دوار أوالد نارص
, حتولت اىل رمحوين.رحيم, ىل حليميإحليم حتولت  إىل لقب مثل

: سم اجلدالبنوة إلمعيار ثالث هو . وغريها...صواحلي .....صاحلي....صالح
بالغريب, بن بيل, : ألقاب أخرى الدالة عىل البنوة... بن عمر, بن سايح, بن سامل

  إذا قمنا بمقارنة هذا أما بخصوص الكنية... بن باي  بن مخي, بن معو, بن زغيل
قل بكثري من دوار أوالد نارص, وهذا يدل أنجدها  النوع لدوار أوالد جحيش

عىل أن العائالت يف هذا الدوار مل حيافظوا عىل النمط التقليدي التسموي نأخذ 
 ...مثال بوبندير, بوعون, بودشيشة, بودماغ, بوسكني

حتصلنا عىل ثالثة لية الفرز بعد عمف ,معيار النسبة اجلغرافية والقبليةأما 
غريب, نايلية, عنايب, وقد أسلفنا الذكر حول معيار احلرفة ألقاب فقط وهم 

التي يامرسها سكان هذا الدوار باعتبارهم جمتمع ريفي فبعد اطالعنا عىل 
ما املعيار أ.)3(دفرت األم حتصلنا عىل لقبني فقط, ومها صياد وطبيبالسجل 

تعترب نمط دخيل التي  *األلقاب املؤنثةهو التلقبية البارز خالل هذه العملية 
                                                            

א1)-  א«:א א א ،»א א ،20،
، א א  ..202، 2017א

2)- Registre matrice : Douar commune, Ouled Djehiche, op. cit. 
3)- Registre matrice : Douar commune, Ouled Djehiche, op. cit. 

א (*) א:א א  .אא
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, وتعد من أهم الطرق التي اعتمد عليها موريس ظهر بموجب قانون التلقيب
ومن   1882مارس  23 يف املجاالت التي عني عىل رأسها لتطبيق قانون بوات

احلساسنة, أوالد قاسم, : دواويربني الدواوير التي ظهر فيها هذا النوع نذكر 
 أما األلقاب املؤنثة التي وردت يف سجل )1(الد سالم أوالد عزيز, أوالد جحيشأو

عليونية, قاممية, كرشية, خريفية, مسعودية,  :نذكر دفرت األم لدوار أوالد جحيش
 .)2(...مساحية, سليامنية حفيظية, عنابية, عطية, عبنونية, عيسوقية

ابا ذات داللة تركية, الزالت ألق كام انتقينا من الدفرت األم لدوار أوالد جحيش
أثارها راسخة عىل الرغم من زوال احلكم العثامين باجلزائر فقد تبنت بعض 
 * العائالت اجلزائرية ألقابا ذات مرجعية تركية فنجد عىل سبيل املثال لقب بالباشا

 16وحتمل شجرة عائلية ذات الرقم  وهي العائلة الوحيدة احلاملة هلذا اللقب
 وهو اللقب ** ستة أفراد, كام نجد عائلة أخرى حتمل لقب بن بايواملتكونة من

 . وتضم سبعة عرشة شخصا20الرتكي الثاين احلامل للشجرة العائلية رقم 
 ظاهرة معقدة ومتشابكة, تستدعي من يف الواقع كان النظام التسموي

الباحث نظرة شمولية ال اقصائية حتى يتوصل إىل فك رموزها ورغم ذلك 
ـرابيس, ڤ جيل, :عديد من األلقاب التي ال معنى هلا نذكر منهاوجدنا ال

 .)3(.....هاماش, زطي, ركني, ميليزي, عيسوف, عيسوفية
لقد كان اإلرث االستعامري يف بعده اللغوي االجتامعي أقل ما يوصف به أنه 
 مدمرا للبنية االجتامعية فقد عمل عىل تفتيت هذه البنية, من خالل قوانينه املتعاقبة

 .عد جريمة الزالت أثارها مستمرةالتي أراد هبا تأسيس نظام تسموي جديد ي
                                                            

،» ...א«:-)1 א א ،6.
2)- Registre matrice: Douar commune, Ouled Djehiche, op.cit. 

א:(*)  א א א א..א
א«: א א א א»א א א ،،117-118،

، ، .2013،26א
אא(**) א א א א

א א א א א א א א...א א
א: א א ،1800-1830،1א א א ، א א א ،2011،15.

3)- Registre matrice : Douar commune, OuledDjehiche, op.cit. 
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06-úòqfñó e ö‰– e íyïg ê´FúòäûfÈÚe pfÔÚ2e úmfr, ƒ úòA∞e tf+ñ ~rÚe^ 
قام االستعامر الفرنيس بحملة تشويه واسعة عىل معامل اهلوية األنوماستيكية 

فورثنا هوية  )1(لرتاث املحيلاجلزائرية, حيث شن حربا عىل كل ماله صلة با
كان حتويل  حيث )2(النسخ اخلطيأنوماستيكية مشوهة خاصة عىل صعيد الكتابةأو 

 .الرصيد اللغوي العريب إىل الفرنسية هو أحد املجازر التي صاحبت املنظومة التلقيبية
 أخطاء )وأوالد اجلحيش أوالد نارص (ورد يف دفرت األم لكال الدوارينلقد 
ة الكتابية لأللقاب العائلية الذي نتج عنه جريمة بأثر مستمر إىل يوما يف الرتمج

هذا, فمثال نذكر لقب بومعزة  كتب يف الدفرت من طرف املفوض جوزيف 
كذلك لقب بن » .«Boumaazaلكن يف األصل تكتب   » «Boumaza سرتا 

 «Benssad» جيدا يكتبها اللغةكان يتحكم يف  ولو » «Besadسعد كتب 
ـندورة كتبها ڤ, وبو«Boukahche»ظ أيضا لقب بوقحش كتبها ونالح

«Boukandoura» استعمل حرف  وبذلك هو )K(داللة عىل مايقابله باللغة ل ل
 .)ڨ( وحرف )ق(العربية حرف 

سجلنا يف بعض العينات أيضا أن حرف األلف, قد أخذ أكثر من تفسري, فقد 
كذلك لقب  )achi(تب أصبح يدل عىل حرف العني مثال يف لقب عيش فقد ك

الخ, إىل جانب حرف الياء فقد ترمجت ...).bachoua(  بشوع ،)aggoune(ـون ڤعـ
مثال اللقب ) ي( و يقرأ كليهام حرفا واحدا )ai( أو إىل احلرفني )y(إىل حرف 

 ونفس اليشء بالنسبة حلرف الواو فكتب بكال  (ayaicha)عيايشة فقد ترجم ب
االت أخرى حتذف األلف والالم  ويكتب اللقب , ويف ح)ou ( أو)w(احلرفني 

 فقد كتبت باللغة العربية بال ،)laoua(, األعور  (laib)مبارشة مثل العايب كتبت 
 .)3(...(Dib) بالدال مثال اللقب ذيب ترجم إىل) ذ(مهزة, كام دون حرف 

                                                            
(1- :»، א א ، א א אא ، א
אא ،:،»א א ، א ،2015،132. 

2)- Benramdane Farid : Qui es tu ? j’ai été dit. De la destruction de la filiation dans l’Etat civil 
d’Algérie ou éléments d’un onomacide sémantique.in :insaniyat ,revue algèrienne 
d’anthoropologie et de sciences sociales , janvier, p 79 

3)- Registre matrice : Douar commune , OuledNasseur , op.cit. 
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لقد كانت األلقاب تكتب باللغة العربية وتعاد باللغة الفرنسية, ألن التوثيق 
تم باللغة الفرنسية عىل مستوى اإلدارة االستعامرية, يف الوقت الذي تتميز فيه ي

اللغة العربية بحروف أوسع وأدق تتامشى واملوروث التسموي املحيل, ومن 
 .هنا جاءت التحريفات التي الزال الفرد اجلزائري يعاين منها

  :خامتة
ها يف شكل عنارص تفكيك املفاصل القبلية وإخراجعمدت إدارة اإلحتالل إىل 

عىل غرار قبيلتي مشتتة, وهبذا انتقل املجتمع الريفي من القبيلة إىل عامل الدوار, 
  وأوالد جحيش دواري أوالد نارص  اللتني انبثق عنهام والسقنية, عامر الرشاقة

عينة الدراسة, حيث مل تكتفي اإلدارة االستعامرية بتشتيت البنية القبلية بل ذهبت 
ذلك لتحول ذلك املوروث التسموي الكالسيكي املكتسب أبا عن إىل أبعد من 

 .جد إلظهاره يف وعاء جمرد من كل املكتسبات املحلية القبلية
 عملت اإلدارة االستعامرية 1882مارس  23وبصدور قانون احلالة املدنية 

 بنيات جديدة وأخرى محلت ة, فارض التقليديعىل تفتيت النمط التسموي
هولة, عىل غرار بنيات تسموية أسقطت يف قالب مفرغ معاين غريبة وجم

فموضوع األلقاب ليس باألمر اهلاميش وال املحتوى ال حيمل أي داللة, 
التقليدي, بقدر ما هو هام وجوهري, ألنه يعرب عن إرث  حميل وانتامء هويايت, 
ا فقد شكلت هذه املنظومة التلقيبية اجلديدة املوروثة عن اإلدارة الفرنسية هاجس

لدى الكثري من اجلزائريني ملا حتمله من رمزية وحقول داللية ال تعرب عن هويته 
وال ثقافته وال انتامئه,إال أن موضوع األلقاب اجلزائرية ال يزال ضمن املواضيع 
اخلصبة التي حتتاج إىل الدراسة خاصة تلك الفضاءات الريفية التي حتتاج اىل 

األستاذ املرشف الدكتور توفيق بن زردة , وهذا ما حرص عليه األكاديميالبحث 
 .عندما وجهنا إىل دراسة عينات يف الريف الرشقي القسنطيني
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  :بيبلوغرافيا
, جملة املعامل, »األلقاب األرسية اجلزائرية مدخل سيسو لساين ثقايف«: برامهي إبراهيم −

 .2017 , مجعية التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة,20ع 
دراسة األعالم .أسامء وأسامء«:  فريد, وردية يرمش, دادوة حرضية نبيلةبن رمضان −

, crascفريد بن رمضان, إبراهيم عتوي, منشورات : , منسق»واحلالة املدنية يف اجلزائر
 .2005وهران, 

 بني دور املفوض و املوروث 19صياغة األلقاب العائلية أواخر القرن «: بن زردة توفيق −
 .2018, 82, قسنطينة, جملة إنسانيات, ع »−أنمودجا نةدوار احساس−املحيل

, »مسار وآليات تعمري الريف الرشقي القسنطيني خالل القرن الثامن عرش«:بن زردة توفيق −
 .2019 , قسنطينة اجلزائر,1, ع 33م ري عبد القادر للعلوم اإلسالمية,جملة جامعة األم

  عية للبالد اخللفية ملدينة قسنطينةالتحوالت االقتصادية واالجتام: بن زردة توفيق −
, مذكرة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه, −أنموذجا جمال عامر الرشاقة−19خالل القرن 

كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية, قسم التاريخ, جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
  2018/ 2017 اإلسالمية, قسنطينة,

 عني عبيد من فجر التاريخ إىل الفرتة صفحات من تاريخ منطقة: بن زردة توفيق −
 .2012 اجلزائر, –  املعارصة, دار اهلدى لطباعة والنرش والتوزيع, عني مليلة

أسامء  االسم الشخيص تكريس لنظام االجتامعي, األسامء والتسمية,«: جباس هدى −
فريد بن رمضان, إبراهيم عتوي, : , منسق»األماكن, القبائل واألشخاص يف اجلزائر

 .2015هران, و
, دار الكتاب العريب, 1, ط1830-1800 هنايةاحلكم العثامين يف اجلزائر: شويتام ارزقي −

 .2011 اجلزائر,
, جملة الدراسات التارخيية, ع »املصطلحات املتداولة يف الدولة العثامنية«: عامر حممود −

 .2013, قسم التاريخ, دمشق, 117-118
 13ميالدي إىل  16/ هجري 10 بايلك الرشق من القرن األرس احلاكمة يف :معايش مجيلة −

 ميالدي, دراسة اجتامعية سياسة, ماجسرت يف تاريخ احلديث, جامعة 19/هجري 
 .1991قسنطينة, 
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- Accardo.F, Répertoire alphabétique des tribus et douars de l'Algérie dressé d'après les 
documents officiels sous la direction de M. le Myre de Vilers,,éditeur  A jourdan , 
alger ,1879. 

- Boulahla Latifa: Apport des systèmes d’information Géographique dans L’etude du foncier 
Agricole cas de la région d’oued zenat nord est Algérien , Doctorat en sciences Spècialitè 
aménagement du territoire , faculte des sciences de la terre de l’aménagement de territoire , 
département d’aménagement du territoire , université mentouri-Constantine , 2017/2018. 

- Charles Féraud Laurent: «Notes historiques sur les tribus de la province de 
Constantine »,Recueil des notices et mémoire de la société archéologique de la province de 
Constantine, v1 ,s 2. 

- Fantana Pierre : Dictionnaire des communes de l’Algérie " villes , villages , hameaux, douars 
, militaires , bordjs , oasis , caravansérails mines , carrieres , sources thermales et 
minérales ", Alger, imprimeur , éditeur , 1903. 

- Farid  Benramdane: Qui es tu ? j’ai été dit. De la destruction de la filiation dans l’Etat civil 
d’Algérie ou éléments d’un onomacide sémantique.in :insaniyat ,revue algérienne 
d’anthropologie et de sciences sociales , janvier. 

- le Mobacher : Journal officiel , 15  Fèvrier 1890 , N 3136. 

- le Mobacher : Journal officiel , 17 janvier 1891 , N 3232. 

- .Registre matrice : Douar commune , OuledNasseur ,Commune mixte Ain M’lila, 
Archive communale  

- Registre matrice : Douar commune, Ouled Djehiche, Commune  mixte Ain M’lila, 
Archive communale. 

- Robert Estoublon et Lefébure (Adolphe): Code de l’Algérie annoté, recueil chronologique 
des lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la législation actuellement en 
vigueur, libraire- éditeur Adolphe Jordan, Alger,1896. 

- Shaw Thomas, Voyage de monsr Shaw. M. D dans plusieurs provinces de Barbarie et 
de levant, Traduit de l'anglais, T 1, ed; la hat, 1743. Zentralbibliothek, Zurich (suis). 

- Zahia Soudani: Transactions Foncières , marché , Foncier , Patrimoine , doctorat 
d’état, Faculté des sciences humaine et de science sociales , université mentouri , 
Constantin , octobre 2007. 
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   23  1882  

      

تي.د  )1(ر جمال و

  :مقدمة
اتسم نظام اإلدارة الفرنيس للجزائر بطابع الرتوي والرتيث الشديدين 
خاصة بعد أن حتددت الطبيعة القانونية واإلدارية للجزائر عندما قدمت 

  1834مارس  10للجنة اإلفريقية الثانية تقريرها إىل احلكومة الفرنسية يف ا
, وعىل الفور بارشت "املمتلكات الفرنسية يف إفريقيا"ُمطلقة عىل اجلزائر 

سلطات اإلدارة الفرنسية عملية هدم مقومات املجتمع اجلزائري االجتامعية 
قام هيكله عىل اعتامد املناهج واالقتصادية والثقافية, متبعة يف ذلك نظاما إداريا 

 يف أوربا فوظفوا كل املعارف "التنوير"املعتمدة عندهم منذ ما عرف بعرص 
لفهم  ميكانيزمات جمتمع خيتلف عن املجتمع الفرنيس عادات وتقاليد وحتويل 
القبائل املشكلة للنسيج االجتامعي اجلزائري لصالح اإلدارة الفرنسية 

 والتحكم فيها إداريا معتمدين عىل أجهزة إدارية واستخدامها جلباية الرضائب
 . االستعامري الفرنيس يف اجلزائرعسكرية ومدنية لتحقيق املرشوع

01-/ ûe–$e áår eï úòm ÈÚe oqf≥)e çfÑè^ 
كان هذا النوع من اإلدارة العسكرية الفرنسية أول واسطة مابني اإلدارة الفرنسية 

أن  (Bugeaud)حلاكم العام للجزائر اجلنرال بيجو يف اجلزائر واألهايل, وقد قرر ا
ويضع هلا اهلياكل اإلدارية  1844يؤسس بصفة رسمية املكاتب العربية عام 

بحيث يصري هذا النوع من اإلدارة العسكرية هي الوسيلة األساسية التي 
سيستعملها اجليش الفرنيس إلخضاع اجلزائريني والقضاء عىل ما بقي من 

                                                            
א–א-1) .א
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 فإن 1844 فيفري 01 وحسب القرار الصادر يف ,)1(اجلزائريةمؤسسات الدولة 
 : اهليكل اإلداري هلذه املؤسسة كان عىل التسلسل التايل 

  اإلدارة املركزية أو املكتب السيايس باجلزائر 1-1
                إدارة الشؤون العربية عىل مستوى الفرق العسكرية الثالث1-2

(Divisions militaire) )قسنطينة , اجلزائر, وهران(. 
                مكاتب عربية من الدرجة األوىل عىل مستوى الشعب العسكرية1-3

(Subdivision militaire).  

              مكاتب عربية من الدرجة الثانية عىل مستوى الدوائر العسكرية  1-4
(Cercles militaires) 2(وامللحقات( (Annexes militaires)  وقد كان هدف

 هتدئة التهدئة, ضامن ..." :(Dumas)هذه املكاتب كام قال الضابط دوماس 
 السبل هتيئة وكذلك ومنتظمة, عادلة بإدارة وذلك دائمة, بصفة القبائل

 املصالح كل ومحاية العام,  األمن استتباب طريق عن ولتجارتنا الستيطاننا,
 يميلوا أن املؤسسة هذه عامل وعىل هايل,األ لدى الرخاء وزيادة الرشعية

 كثرية أحيان يف تتطلب التي املشاكل لكل السلمي احلل إىل فأكثر أكثر
 .")3( ...القوة استعامل

وقد بارش ضباط املكاتب العربية عملية هدم مقومات املجتمع اجلزائري 
عىل وكان منهجهم متسام بطابع الرتوي والرتيث الشديدين , وإن إلقاء نظرة 
ائر يف مرشوعهم هذا يف منطقة من الرشق اجلزائري يبني لنا ما تعرضت له اجلز

 .ُعمومها من تدمري لبناها

                                                            
א -1) א א א ،،1962،1א א א א

1997،130. 
2)- Recueil des actes du Gouvernement de l’Algérie 1830 –1854,imprimerie du Gouvernement 

,Alger 1856,p, 269  
א،א 3)- אא،1900 – 1860אא

،  . 2007،177א
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02-≥)e ö‰eÃke ëg âó úÔAé´ ƒ úòm ÈÚe oqf^
تفيدنا الدراسات والوثائق أن احتالل اجليش الفرنيس هلذه املنطقة من 

 كان بحوزة اإلدارة 1832لكن ومنذ سنة  1843الرشق اجلزائري تم سنة 
الرزقي "الفرنسية تقارير استكشافية عن املنطقة خاصة عائلتي 

أما التسلسل اإلداري العسكري الفرنيس هلذه املنطقة والذي , )1("احلسناوي"و
 :فكان كام ييل )1885-1843( امتد بني سنتي

  كانت1853 إىل سنة 1843فمنذ سنة  :(Poste militaire) املركز العسكري 2-1
املنطقة مركزا عسكريا, وتفيدنا الوثائق أنه يف هذه املرحلة أبقت سلطات اإلدارة 

 : حيث كانت إدارة األهايل كام ييلالفرنسية عىل اإلرث التقريبي العثامين
قالفر والعشائر القبيلة  القايد ي   الزعماء ٔالاها

رلخضر بن منصو  الحنانشة  

ي بن نصر   بلقاسم بن ع

 أوالد خيار  سلطان بن عمر

 الوناس

 عمار بن صالح ب بربار 

ي الهمامة   سليمان بن التلي

 بلقاسم بن أحمد   1أوالد مومن 

 عمر   2أوالد مومن 

يالعمر بن العباس   ويالن  

ك  رصالح بن مبا  

 أوالد ضياء  الطيب بن بلقاسم 

  العبيدي بن الطالب

  محمد بن سعد

 بن الصالح محمد
ي   الشابي ع

  الحنانشة

  مسعود أوالد

لخضر أحمد بن محمد  

                                                            
1)- ROUQUETTE( P), Monographie de la commune mixte de Aouk Ahras , Bulletin de la  Société  

Géographie de l’ Algérie et de l Afrique du l’Afrique du nord  ,1er et 2éme trimestre, année 
1904, imprimerie typographique et lithographique , Alger 1904 p 170. 
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  لخميس بن عمار  بشيح أوالد

  خالد بن عمار  زايد أوالد

  خميس بن العربي املقانعة

ي أوالد  بن ع
 نصر

  تمثيل ندو

لبيض بن إبراهيم القعامزية  

ة عرب رالدهوا   تمثيل ندو 

)1(الحفيظ عبد بن رابح  شيخ أوالد  

 :(Annexe militaire)ملحقة سوق أهراس  2-2
 )2(1853بدأ إرساء إدارة املكاتب العربية هبذه املنطقة  بصورة رسمية منذ جانفي 

 )(De villier وعني النقيب دوفيليار "ملحقة عسكرية"عندما تم حتويل املنطقة إىل 
الستيطان األوريب يف املنطقة والقت تشجيعا من قائدا هلا ويف هذه السنة بدأت حركة ا

            واملالحظ يف هذه املرحلة التي امتدت بني سنتي,)3(طرف العسكريني الفرنسيني
أن الفرنسيني أبقوا عىل نفس نظام اإلدارة العثامين باإلبقاء عىل  1855- 1853

ال اجلغرايف قبيلة احلنانشة موحدة تضم كل القبائل والعشائر املشكلة للمج
ملنطقة سوق أهراس دون تفكيك هلذه القبائل, لكن مراقبتها كان يتم بصورة 
مستمرة ودائمة عن طريق التقارير التي كان يرسلها قائد امللحقة إىل السلطات 

 1853 سبتمرب يفالعسكرية الفرنسية والتي ضمنت مراقبة دائمة لألهايل و
 مربوك بن عامر املحايا فرقة شيخ بعزل قرار الفرنسية اإلدارة سلطات اختذت
              يف بعزله قرار صدر ولذلك تاما, والء الفرنسية اإلدارة ُيوايل يكن مل ألنه
 الشيخ وكان الفرع, نفس من صالح بن بالباشا وعوض 1853 سبتمرب 07

 .)4(1852 سنة انتفاضة خالل الفرنسية اإلدارة سلطات بجانب وقف قد اجلديد
                                                            

1)- C A O M,6 H 33,carton 11, dossier 6 ,état conforme au prescription du circulaire du 19 
octobre 1844 des caïdats et des cheiks de la subdivision de Bône . 

2)- C A O M , 33K 1,correspondance de colonel comandant de la subdivision de Bône au 
comandant du cercle du Guelma , 05 janvier 1853 . 

3)- C A O M ,33 K1, Demande de frère GASCO au commandant de l’annexe de Souk Ahras  27 décembre 1853  
4)- C A O M , 33 K3 , Rapport d’ensemble sur le service du bureau arabe de Souk Ahras28 

octobre 1855. 
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 :(Cercle militaire)سوق أهراس العسكرية دائرة  2-3
 عن احلنانشة قبيلة مراقبة إىل الرامية الفرنسية اإلدارية السياسة من بالرغم

 السكاين التنوع وكذا اجلغرايف, املجال أن إذ ممكنا, يكن مل ذلك أن إال قرب
 تونسيةال احلدود من بامتدادها هلا اجلغرايف املجال واتساع  احلنانشة قبيلة لقيادة
 من جديدة إجراءات اختاذ الفرنسية اإلدارة سلطات عىل حتم غربا قاملة دائرة إىل رشقا
 إىل احلنانشة قبيلة تقسيم تم 1855 جوان ففي فأكثر, أكثر املراقبة عملية تسهيل أجل
 1855 أكتوبر 08 ويف .ضياء وأوالد خيار أوالد احلنانشة,: وهي جديدة قيادات ثالثة

 كانت وقد السابقة, الثالثة القبائل تضم وكانت العسكرية أهراس سوق دائرة ُأنشأت
 :ييل كام وذلك  وقبائل فرق  عدة من تتكون قبيلة قيادة كل

 :التالية والقبائل الفرق احلنانشة قبيلة قيادة ضمت: قيادة قبيلة الحنانشة 2-3-1
ي ابن الصالح أحمد  الحنانشة قبيلة قيادة زالر  

بيلةالققفر القبيلة يالزعماء ٔالاها الخيامعدد  

ر محمد  الدبابسة  150  الصغ

ي ب يا  100  الصالح محمد 

ي بن الضاع النبايل  110  ع

  الحنانشة

ي الدايرة يدي ع رالد  160 

 150  سليمان بن محمد  عيس س أوالد  عيس س أوالد

بربار ب بربارب  صالحبنعمار 250 

شاعلةامل املشاعلة التوميبنمحمد 100 

ة عرب رالدهوا ةعرب  رالدهوا التوميبنمسعود 130 

شيخ أوالد شيخ أوالد   عبد بن رابح 

 الحفيظ
100 

العوايد العوايد ي يبنع ع 150 

املقانعة املقانعة خميسبنالعربي 200 

املحايا املحايا صالحبنالباشا 300 

الخيام مجموع  2400 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

313 

 الفرنسية السلطات أن احلنانشة قبيلة لقيادة اجلديدة اهليكلة عىل املالحظ إن
  أهنا إذ واالجتامعية, السياسية ُبناها هدم بداية هدف حتقيق إىل تسعى بدأت
 حماولة يف أهراس سوق منطقة غرب جنوب من ممتدا جغرافيا جماال شمل
 لرضب احلنانشة بقبيلة الرشقي األوراس من املنحدرة بربار بني فرقة لدمج
 املحايا, املقانعة, العوايد, فرق بإدماج الغريب الشامل إىل االجتامعية, بنيتها
 لقبيلة االجتامعي النسيج تغيري تم كام واملشاعلة, الدهوارة عرب الشيخ, أوالد

 إىل تنتمي ال فرق بضم أهراس سوق العسكري املركز من القريب احلنانشة
 ياحي وبني والنبايل الدايرة و عادةبوس من املنحدرين كالدبابسة احلنانشة

 .تونس من املنحدرين
 :التالية والقبائل الفرق خيار أوالد قبيلة قيادة ضمت :خيار أوالد قبيلة قيادة 2-3-2

خيار أوالد قبيلة قيادة رمنصو س القايد   

القبيلة قفر  القبيلة ي الزعماء    الخيام عدد  ٔالاها

سكياس أوالد عمر نب سليمان   250 

ة  80  بوبكر بن عمار  رالعرا

 150  إبراهيم بن معمر  املراهنة

خيار أوالد  

 200  ذيب بن محمد العيايدة

ة  150  الحاج بن إبراهيم  رالخضا

 40  خليفة بن صالح  غنيم أوالد

  ويالن

 25  يبالعمر محمد العواملة

ي  الهمامة  الهمامة عثمان بن ع  100 

ي بن بلقاسم  الحشايشية  70  ع

و أوالد قمر عمر بن يالصخر  ز  40 

مومن أوالد  

 بن لخضر  الحدادة
  رمنصو

80 

 1185  الخيام مجموع
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 ممتدا كبريا, جماال اجلغرافية الناحية من خيار أوالد  قبيلة قيادة شملت لقد
 بسوق الفرنيس العسكري املركز إىل حمددة تكن مل التي التونسية احلدود من

 خيار أوالد جانب إىل ضمت فقد االجتامعية الناحية نم أما أهراس,
 وكذا والغرابة, الرشاقة ويالن قبيلة مثل عربية عنارص األوراس من املحندرين

 .اهلاممة كقبيلة وتونس اجلزائر داخل املمتدة القبائل بعض
 :التالية والقبائل الفرق ضياء أوالد قبيلة قيادة ضمت :ضياء أوالد قبيلة قيادة 2-3-3

ضياء أوالد قبيلة قيادة الحاج بن إبراهيم   

القبلة قفر القبيلة ي الزعماء  ٔالاها  عدد 

 الخيام

صالح بن بوعشة الكسالنة الكسالنة  100 

يسدار  أوالد  بوحمة 

محمد بن رابح  مالك أوالد  

  بشيح أوالد

 بن رمنصو  مراد أوالد

 محمد

 

250 

ي أوالد  بن ع

 نصر

ي أوالد  بن ع

 نصر

عمار بن مدحا  60  

محمد بن الطيب  زايد أوالد  زايد أوالد  30 

يس أوالد يس أوالد  رإد  بن محمد  رإد

يالبخار  

40 

دي أوالد  بن بلقاسم  وطر

  سلطان

 بن الطيب املنادلة

  سلطان

  ضياء أوالد

 بن بلقاسم  خالد أوالد

  الطيب

 

300  

خيمة 780  الخيام مجموع  
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 بقي اجلغرايف جماهلا أن ضياء أوالد لقبيلة البرشية كيبةالرت عىل املالحظ إن
 أوالد مثل فرقها بعض تقسيم تم أنه كام أهراس سوق منطقة شامل يف حمددا
  ذلك أسباب هي فام مراقبتها يسهل حتى صغرية فرق إىل بشيح
 دورا بشيح أوالد فيها لعب التي 1852 سنة انتفاضة إىل راجع ذلك يكون قد
 ولذلك تونس, إىل مالك بن الفوضيل وهو االنتفاضة هذه قادة أحد اءوالتج كبريا,
 مالك, أوالد سداري, أوالد: فرق إىل بشيح أوالد الفرنسية السلطات قسمت
 .أخرى انتفاضة أية وقوع حال يف مراقبتها عليها يسهل حتى مراد وأوالد
 دائرة بتأسيس يقيض مرسوم صدر املنطقة, لقبائل اجلديد التقسيم هذا بعد
 النقيب إىل قيادهتا ُووكلت 1855 أكتوبر 08 يف العسكرية أهراس سوق

               ألفرد ملبارت السيد يساعده, (Fauvelle Victor René) ريني فوفالفيكتور
(Lambert Alfred) ,سلطات أن كام كخوجة, امحد بن الطاهر ويس ككاتب 

 .)1(اإلسالمي القضاء عىل أبقت العريب املكتب
03-úä≥ò eúñÃf“rÓ£e-ûfnÔäÚ^

 بداية عىل العسكرية اإلدارة سلطات عملت فقد االقتصادية الناحية من أما
 يف الفرنسية العسكرية اإلدارة تقارير بينت وقد األهيل, االقتصاد رضب
 , اجلامرك مثل املدنية املصالح بعض ُتنشأ أن استطاعت أهنا 1855 لسنة املنطقة

 قائد إىل القياد تقارير طريق عن املنطقة قبائل تراقب أن عتاستطا أهنا كام
 جيتمعون القياد هؤالء كان فقد شيخا, 28 الفرق شيوخ عدد بلغ وقد , امللحقة

 كانت فقد الرضائب أما التقارير, هذه لتقديم امللحقة بمقر اخلميس يوم كل
 عمل وقد املة,ق إىل وترسل الدائرة قائد إمرة حتت القياد هؤالء طرف من ُجتمع
 فرض قصد لألهايل الرئيسية الدخل مصادر مراقبة عىل العربية املكاتب ضباط

                                                            
1)- C A O M , 33 K32, Rapport d’ensemble sur le service du bureau arabe de Souk Ahras28 

octobre 1855. 
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 الرضائب زادت 1855و 1854 سنتي ففي عليها الرضائب من ممكن قدر أكرب
 :التاليني اجلدولني يبينه كام معتربة زيادة األهايل عىل املفروضة املخالفات وكذا
 1855 سنة حمسوسا ارتفاعا عىل فروضةامل الرضائب ارتفعت: الرضائب 3-1

 :التايل اجلدول يبينه كام وذلك هلا السابقة بالسنة مقارنة
قالفار 1855 1854  

  سنتيما 50 و فرنكا 9157  سنتيما 50و 133017 رنكاف   فرنك 12386000

  مذهال ارتفاعا األهايل عىل املفروضة املخالفات ارتفعت :املخالفات 3-2
 املخالفات نتيجة األهايل عىل املفروضة الرضائب ضاعفتت 1855 سنة ففي
  :التايل اجلدول يبينه كام وذلك هلا السابقة بالسنة مقارنة مرات ثالث

قالفار  1855  1854  

 50و فرنكا 12957  فرنك 19525  سنتيما 50و فرنكا 6353
)1(سنتيما  

 ُتظهر يةالعرب املكاتب ضباط تقارير يف وردت التي اإلحصائيات هذه إن
 املخالفات, عىل كبرية غرامات بفرض الرتهيب سياسة إىل سعت أهنا بوضوح

 وكان العام, باألمن مساس أهنا عىل الفرنسية العسكرية اإلدارة صنفتها التي
 .مستقبال االستيطانية للحركة التمهيد أجل من بالطبع ذلك

 لألهايل, جديدة هيكلة 1859و 1855 سنتي بني املمتدة الفرتة عرفت وقد
 ُنوجز أن ويمكن السياسة, هلذه املنفذة األداة العربية املكاتب ضباط فيها كان
 هيكلة وكذا جديدة, قبائل قيادات بإنشاء اجلديدة السياسية التغريات أهم

 العربية املكاتب ضباط سياسة أهداف لتحقيق واقتصاديا سياسيا القبائل
 .للمنطقة واالقتصادية عيةواالجتام السياسية ُالبنى هدم إىل الرامية

                                                            
1)- C A O M , 33 K 4 , Cercle de Souk Ahras , statistique des impôts et amendes, rapport du 28 

octobre 1855 . 
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 قبيلة عن ويالن قبيلة الفرنسية اإلدارة سلطات فصلت 1858 سنة ففي
 احلناشية, رزقي عائلة من الدمهاين بن أمحد القايد عليها ونصب خيار أوالد
 عليها ونصب احلنانشة قبيلة قيادة عن الصفية قبيلة فصلت 1859 سنة ويف

 قبيلة قيادة ُأحلقت أيضا السنة هذه ويف كقايد, رحال بن صالح الصباحيي
 أهراس سوق دائرة كانت وهكذا العسكرية, أهراس سوق بدائرة املحاتلة

 :التالية القبائل قيادات تضم 1859 سنة العسكرية
والعشائر قالفر القيادات  القياد  

 بن الطاهر بن الكبلوتي

ي زالر  

ية، الزمالة، الحنانشة  تيفاش، ورالزعر

، س أوالد   .الدبابسة عيس

الدهماني بن أحمد  النبايل، الدايرة، غنيم، أوالد  ويالن 

ي، ب  الحدادة، يا

ة،   .مومن أوالد رالخضا

رحال بن صالح  عرب العوايد، املقانعة، الصفية 

ة،  أوالد املحايا، رالدهوا

و س دوار شيخ، قز    ر

 ، الهمامة العيايدة،  خيار أوالد  مالك بن إبراهيم

 سكياس، أوالد املراهنة،

ة بربار، ب   .رالعرا

  بشيح أوالد ضياء، أوالد  ضياء أوالد  الحاج بن إبراهيم

، س أوالد املحاتلة  عثمان بن أحمد  أوالد موس

 أوالد بلقاسم، أوالد احمد،

ق  الحاج، أوالد هللا، زر

 س أوالد سباع، أوالد

)1(سعيد  

                                                            
א،1)- א א א א א א

א)1843-1900(א א א )(א
،א א א א ،2011،100. 
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04-‰ïÃú ¢´oqf≥)eúòm ÈÚeƒç§ëõénÚeúòÜfåry£eúñÃf“rÓ£eïúò fò Úeï-ûfnÔäÚ^ 
 الفرتة يف أهراس سوق دائرة عىل املعينني العربية املكاتب ضباط لعب
 سوق منطقة جمتمع بنى هدم يف كبريا دورا )1859- 1856( سنتي بني املمتدة

 وتعني صغرية بطون إىل وتقسيمها القبائل ملكيات بإحصاء وذلك أهراس,
 :التايل النحو عىل وذلك "بريك" بطن كل رأس عىل
: التالية الفرق عىل احلنانشة قبيلة قيادة قسمت :احلنانشة لقبيلة اإلدارية اهليكلة 4-1

 :ييل كام وذلك الدبابسة عيسى, يس أوالد تيفاش, الزعرورية, الزمالة,
  :التالية الفرق تضم وكانت الطاهر بن الكبلويت عليها وكان : الزمالة فرقة 4-1-1
 :التالية البطون تضم وكانت :رزقي أوالد 4-1-1-1
 .كبري العريب بن صالح عليهم ووضع بوغدير أوالد −
 .كبري عامر بن حممد عليهم ووضع عامر أوالد −
 .كبري عيسى بن حممد عليهم ووضع عيسى أوالد −
 .كبري عامر بن سقني عليهم ووضع بلقاسم أوالد −
 .كبري عمر بن خلرض عليهم ووضع عباس أوالد −
 .كبري بلحسن حممد عليهم ووضع بلبشري أوالد −
 .كبري عامر بن حممد عليهم ووضع الرشافنية −
 .كبري اهللا عبد بن صالح عليهم ووضع الكبالتية −
 .كبري احلفيص بن سعيد عىل ووضع بوسعة أوالد −
 .كبري اهللا عبد بن حممد عليهم ووضع مشكان −
 .كبري لحصا بن العريب عليهم ووضع الرشفة −
 .كبري فرحات بن إبراهيم عليهم ووضع حممد بن حممد أوالد −
 .كبري مسعود بن عامر عليهم ووضع الغيانة −
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 .كبري بوقراش بن العريب عليهم ووضع  اهلوادف −
 .كبري عامر بن عيل عليهم ووضع الدايرة −
 :التالية الفرق تضم وكانت: الزعرورية مشيخة 4-1-1-2
 .شيخ اهللا عبد بن عامر يهاعل ووضع الزمالة −
 .شيخ العزازي بن صالح عليها ووضع الدايرة −
 .كبري حممد بن صالح عليهم ووضع سنان أوالد −
 .كبري بوضياف بن حممد عليهم ووضع داود أوالد −
 .كبري العمويش بن الرمحان عبد عليهم ووضع الرباحرية −
 .كبري بلقاسم بن حممد عليهم وضع الدرابنة −
 .كبري احلامي بن شالوم عليهم ووضع ودياليه −
 .كبري زيدان بن سعيد عليهم ووضع املهدة −
 .كبري الرمحان عبد بن بوفناسة عليهم ووضع منرص أوالد −
 :التالية الفرق تضم وكانت: تيفاش مشيخة 4-1-1-3
 .شيخ عيل بن نوار عليها ووضع الشيخ زمالة −
 .كبري عيل بن العوايس عليهم ووضع منصور أوالد −
 .كبري حممد بن بلقاسم عليهم ووضع موسى يس أوالد −
 .كبري اهللا عبد بن مسعود عليهم ووضع الرزايقية −
 .كبري حسني بن عامن يس عليهم ووضع عيسى يس −
 .كبري أمحد بن احلاج عليهم ووضع قاسم أوالد −
 .كبري عيل بن عامر عليهم ووضع الكبابسة −
 .كبري عيل بن أمحد عليهم ووضع بوغلامم أوالد −
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 :التالية الفرق تضم وكانت :عيسى يس أوالد مشيخة 4-1-1-4
 .شيخ عيل بن الرشيف عليها ووضع الشيخ زمالة −
 .كبري التلييل بن حممد عليهم ووضع 1 محزة أوالد −
 .كبري سليامن بن أمحد عليهم ووضع 2 محزة أوالد −
 .كبري سليامن بن عامر عليهم ووضع 3 محزة أوالد −
 .كبري عباس بن أمحد عليهم ووضع إبراهيم يس أوالد −
 .كبري سطان بن صالح عليهم ووضع الرشيف أمحد أوالد −
 .كبري بلقاسم بن صالح عليهم ووضع البحارة −
 .كبري عيل بن أمحد عليهم ووضع القتايلية −
 .كبري سايس بن مربوك عليهم ووضع الدحارة −

  .كبري طيبال بن صالح عليهم ووضع الغساينة
 :التالية الفرق تضم وكانت: الدبابسة مشيخة 4-1-1-5
 .شيخ الصغري حممد  عليهم ووضع الشيخ زمالة −
 .شيخ امحد بن الطاهر عليهم ووضع جلواد −
 .كبري عيل بن سعيد عليهم ووضع رباح األ−
 .كبري عقبة بن رابح عليهم ووضع الرواينية −
 .كبري توشكن بن عيل  عليهم ووضع العوامنية −
 .كبري حممد بن اخلذير عليهم ووضع العاللشة −
 .كبري حممد بن اخلذير عليهم ووضع السيار −
 .)1(كبري بلقاسم بن أمحد عليها ووضع املارشة −

                                                            
1)- C A O M, 36 K 1 , Caïdat des Hanencha année 1859. 
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 صغرية بطون إىل وتفكيكها 1859 سنة احلنانشة قبيلة هيكلة كانت إذا هكذا
 املكونة القبائل بقية عن حي مثال وهذا للقبيلة دائمة مراقبة ضامن إىل هدف

 .لبنيتها تفكيك من له تعرضت وما للمنطقة اجلغرايف للمجال
 22 يف القانون هذا صدر :1863 أفريل 22 كونسيلت سيناتيوس قانون 4-2
 ماثلة آثارها بقيت التي الفرنسية العقارية القوانني أهم من وكان ,1863 أفريل
 :ييل ما إىل هيدف كان اليوم, إىل

 .)العرش أرايض حتديد (األعراش بني دوداحل وضع -1
 .الدواوير أرايض بني ما احلدود وضع -2
 .)1(الفردية امللكية خلق حماولة -3
 :التالية األنواع إىل القانون هذا صنفها فقد لألرض بالنسبة أما
 .هبا املوجودة املشايت وكذا , الزراعية األرايض وتضم :العرش أرايض −
 املشايت وبعض واملقابر والغابات الرعي أرايض تضمو :البلدية األمالك −

 .بلدية كأمالك ُاملصنفة
 .األهايل الزعامء لبعض أو للمعمرين ممنوحة أرايض وهي: امللك أرايض −
 وتضم الفرنسية, النصوص يف الدولة أمالك أيضا وتسمى :البايلك أمالك −

 .لفرنسيةا القوات لتخييم ُاملعدة واألرايض واآلثار, الغابات, بعض
 1851 جوان 16 قانون من 2 املادة بمقتىض صنفت وقد: العامة األمالك −

 .املياه ومنابع والروافد املياه وجماري والدروب الطرق وتضم
 يف الثالث نابليون أطلع وقد , نابليون طرف من صدر قد املرسوم هذا كان

 التي تعليامته عىل(Pélissier)  بيلييس للجزائر العام احلاكم  1865 جوان 20
                                                            

א-)1 א א א، ، א א
א א א א א א א א،272004א א

، א  25א
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 وكان االستيطانية, األفكار تؤذي كانت ألهنا اجلزائر يف نرشها أخروا
 وحراس الدولة أمالك تشنها التي للحرب حد بوضع فيها يأمر اإلمرباطور
 األرض من مقدار القبائل إىل ُيعاد أن جيب وبالعكس , األهايل عىل الغابات
 عن للحجز قابلة غري ألهايلا ملكية تكون وأن , ظلام منهم سلب ملا معادل
 .)1(1863 لعام سابقة ديون

 من بد ال كان لذلك السهل باألمر كن مل الطريقة هبذه القبائل تفكيك لكن
 هذا بمقتىض تم لذلك اهلدف, هذا لتحقيق األهايل من إداري جهاز إنشاء

 ائدق اجلنرال طرف من ُتعينان وكانتا الدوار ومجاعة القبلة مجاعة إنشاء املرسوم
 لإلدارة والءه فيكون القبلية من ينحدر ال رئيسهام لكن العسكرية, الفرقة

 امللكية نقل عىل للموافقة "أنشأت مجاعة فهي للقبيلة والئه من أكرب الفرنسية
 وهي "األجواد" سلطة عىل قضاء بالتايل ذلك فكان ,")2(تعديلها أو العقارية
 .املميزة والدينية االجتامعية هامكانت وهلا القبيلة إىل تنتمي التي اهليأة

05-¬óèfÓôè‰eï26úòäñóy1873^
 كونسيلت سيناتيوس قانون إلغاء إىل هيدف 1873 لسنة وارنيي قانون كان
 وحدة سمة كانت التي العرش أرايض إىل للدخول املجال وفتح ,1863 لسنة

 الكأم صندوق لفائدة وتوفريها "األرض فرنسة"  وكذا وتضامنها, القبائل
 أمالك عىل يدها اإلدارة وضعت وهكذا لالستيطان, املخصصة الدولة

 جمموع يشمل يعد ومل تقلص قد والعزل العرش أرايض مفهوم أن كام البايلك,
 من فعليا املستغلة املساحات حدود يف ينحرص أصبح بل الزراعية األرايض
 .شاغرة مالكاأ باعتباره الدولة إىل ملكيته فتعود الباقي أما عائلة كل طرف

                                                            
 -(1، ، א א א ،1،، א א

1982،61. 
2)- COLLOT Claude , Les institutions de l’Algérie durant la période colonial ( 1830 -1962 ), 

office des publications universitaire 1987 , p 87. 
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 فإنه وارنيي قانون عىل علقوا الذين الفرنسيني القانونيني بعض وحسب
 :عامني مبدأين عىل ويرتكز األهايل ملكية أجل من عدُأ

 من 3 املادة (األهايل بملكية اخلاص الفرنيس القانون تطبيق هو: األول
 .)املدين القانون
 تنفيذا الدولة طرف من ادةشه تسليم مع الفردية بامللكية االعرتاف: الثاين
 .))1(1863 أفريل 22 (سيناتيوسكونسيلت مرسوم من الثانية للامدة

06-¬óèfÓúÚf®eúòè§)e23‰f´1882^
 القبائل تفكيك تم أن فبعد الدواوير وحدة ُليفكك نظرنا يف القانون هذا جاء

 شيوخ طرف من ومراقبة) الدوار (الصغرية اإلدارية الوحدات من فتات إىل
 نفسه الدوار عىل الدور جاء منه ينحدرون وال الفرنسية اإلدارة طرف من معينني
 القايض  1882 مارس 23 يف الصادر القانون هبذا  له املشكلة العائالت ُفككت بأن

 من التلية باملنطقة قصرية فرتة يف ُنفذ والذي اجلزائر يف املدنية احلالة نظام بإنشاء
 نفسها فرنسا يف العملية استمرت حني يف سنوات العرش اوزتتج مل مدة يف اجلزائر

 طريقة حدد األول هامني فصلني تضمن وقد ,)2(تقريبا قرون مخسة ُيقارب ما
 سامها معينة سجالت يف وتدوينها لألهايل املدنية احلالة تأسيس وكيفية

 وتسجيلها اتنظيمه وبداية ذاهتا املدنية احلالة بوثائق يتعلق والثاين األم, السجالت
 .)3(املدنية احلالة سجالت هي خاصة سجالت يف

 وجيزة فرتة يف أهراس سوق منطقة قبائل عىل القانون هذا تطبيق تم وقد
 :ييل كام وذلك عرش التاسع القرن هناية يف وحتديدا

                                                            
1)- EUG( R), La propriété immobilière en Algérie , commentaire de la loi du 26 juillet 1873 , 

juillet saint lagerde la ville 1875 , p 7 .  
א-)2 א א א א א א א א ،1870 

– 1900،، א א)(א א ، א ،
،  .2003،119א

3(-، א א א א ، א2א א ، א א א ،2001،18. 
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 1888 ديسمرب 19 بتاريخ للجزائر العام للحاكم اررق صدر :احلنانشة دوار 6-1
 بداية وحددت احلنانشة دوار عىل املدنية احلالة قانون تطبيق عىل نص

 العام للحاكم قرار صدر 1890 ماي 05 ويف ,1889 فيفري 1 يف التسجيالت
 .)1(الدوار هبذا املدنية احلالة نظام يف التسجيالت متديد عىل نص للجزائر

 1889 أوت 01 بتاريخ للجزائر العام للحاكم قرار صدر: تيفاش دوار 6-2
 بداية وحددت تيفاش, دوار عىل املدنية احلالة قانون قتطبي عىل نص

 .)2(1889 سبتمرب 16 يف التسجيالت
 ,1890 فيفري 15 بتاريخ  للجزائر العام للحاكم قرار صدر: الزعرورية دوار 6-3
 .)3(1890 أفريل 08بتاريخ  التسجيالت بداية حددت حيث

 15 بتاريخ جزائرلل العام للحاكم قرار صدر:  واخلضارة ويالن دوار 6-4
  واخلضارة ويالن دوار عىل املدنية احلالة قانون تطبيق عىل نص 1890 فيفري
 بموجبه ُمددت للجزائر العام للحاكم قرار صدر 1890 أكتوبر 29 ويف

 .)4(املذكورين الدوارين يف التسجيالت
 1890 فيفري 15 بتاريخ للجزائر العام للحاكم قرار صدر :ضياء أوالد قبيلة 6-5
 أوالد: التالية بفرقها ضياء أوالد قبيلة عىل املدنية احلالة قانون تطبيق عىل نص

 بداية ُوحددت طالب, أوالد طرودي, أوالد إدريس, أوالد خالد,
 العام للحاكم قرار صدر 1890 أكتوبر 24 ويف ,1890 أفريل 08 يف التسجيالت

 .)5(القبيلة هذه بفرق ةاملدني احلالة نظام يف التسجيالت متديد عىل نص للجزائر

                                                            
1)- Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie, année 1890 , pp 411 – 412. 
2)- Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie, année 1889 p 820. 
3)- Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie, année 1891 , pp  395 -  396. 
4)- Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie, année1890 , p 997. 
5)- Bulletin  Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie , année1890 ,pp 991-997. 
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07-{ûfrèœònAq¬óèfÓúÚf®eúòè§)e^
 كقوة الفعيل مضموهنا القبيلة فقدت: الكبرية القبائل قوة عىل القضاء 7-1
 البايات كان فإذا اجتامعيا, املنطقة بنية عىل للمحافظة وكعامل عليها, االعتامد ُيمكن

 استقرار ضامن أجل من يبحثون سينيةواحل املرادية األرستني حكم زمن يف التونسيون
 بثها التي التفرقة سياسة كانت وإذا , احلنانشة أحرار أرسة مصاهرة عىل حكمهم
 القبيلة حافظت ذلك مع لكن سياسيا القبيلة وحدة تفتيت عىل عملت قد العثامنيون

 نأ استطاعت الفرنسية السياسة لكن واالقتصادية االجتامعية تركيبتها عىل األقل عىل
 القرن فرتة يف اتبعتها التي اإلدارية اإلجراءات بفضل االجتامعية تركيبتها عىل تقيض
 هناية  الفرنسية الترشيعات عىل الوقوف وإن املدنية, احلالة قانون ومنها عرش التاسع
 .القبيلة هذه إليه وصلت الذي "اخلطر" مدى ُيبني عرش التاسع القرن
 بتطبيق الفرنسية اإلدارية السياسة تسامه:األجواد سلطة عىل القضاء 7-2
 مكانتها هلا التي اهليأة وهي األجواد سلطة عىل القضاء يف املدنية احلالة قانون

 الرصاعات لفض إليها ُيلجأ ما غالبا والتي املميزة والدينية االجتامعية
 من هامة ركيزة اجلزائري املجتمع بذلك وفقد السلمية, بالطرق والنزاعات

 .للمجتمع والديني االجتامعي ناءالب ركائز
 قبل اجلزائر يف الصيت الذائعة احلنانشة قبيلة اسم إن :الدواوير تفتيت 7-3

 قليل املساحة حمدود 1868 سنة أنشأ دوار عىل ُيطلق أصبح قد االحتالل
 اخلطري اليشء لكن الفرنسية, اإلدارة طرف من معينون زعامء وعليه السكان

 الدوار هذا أرايض أغلب ُصودرت أن فبعد االجتامعية, ُبنيتها يف رضبت أهنا
 من عائالت استقدمت ,1871 سنة والكبلويت الصباحيية انتفاضة أعقاب يف

 عقايب كإجراء احلنانشة دوار إىل الصفية لقبيلة التابع 1872 سنة العوايد دوار
 املقانعة أرايض مصادرة وبعد 1876 سنة ويف االنتفاضة, يف مشاركتها بسبب
 ُهجرت "العامة املنفعة" غطاء وحتت الشحم وادي االستيطاين املركز إلقامة
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 أدى وقد احلنانشة, دوار إىل أيضا الصفية لقبيلة التابع املقانعة من عائالت
 الرتكيبة تغيري إىل بالتدرج املنطقة عىل املدنية احلالة قانون تطبيق تعميم

 الصفية, لبلديات شكلةامل الدواوير أصبحت وهكذا للمنطقة االجتامعية
 إن أخرى, دواوير من منحدرة فرقا تضم املختلطة أهراس وسوق وسدراتة,

 مداوروش احلنانشة, :مثل  الدواوير لبعض االجتامعية الرتكيبة يف التأمل
 04 ففي اجلديدة, االجتامعية الوضعية هذه عن واضحة فكرة ُيعطينا وويالن

 عدد فيه حدد العامالت عامل إىل منشورا للجزائر العام احلاكم أصدر 1897 جوان
 :ييل كام  السابقة الثالث املختلطة بالبلديات ُامللحقة  الثالثة الدواوير سكان

للدوار املكونة قالفر السكان عدد  الدوار اسم   

،  أوالد الكبالتية، يالحمر

 الشعابنية، ثامر،

ف الجوايبية،  ، رالشا

  .ٔالاعشاش الغيانة،

  شةالحنانــــ  4211

 أوالد النبايل، بوكبش،

ي، ب غنيم،  الدايرة، يا

 الكسالنة، العوايجية،

  .عوايجية

 ويالن 3994

 زيرهم، أوالد اللواشرية،

 سالم، أوالد سليمان، أوالد

، أوالد بودهنة، أوالد و قمر  ز

 الحواسنية، عل، أوالد

 س أوالد خليفي، أوالد

ة، ا رز راركية، ر  مهنا، أوالد ال

)1(بوسسو  

وش  2734   رمداو

                                                            
1)- Bulletin  Officiel du Gouvernement Général de l’ Algérie , année1897 , pp 572-574. 
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 فكرة تعطينا خمتلطة بلديات ثالث يف ممثلة دواوير ثالثة عىل نظرة إن
 دوار أن فاملالحظ , االجتامعية بنيتها مس الذي التغيري عىل واضحة
 يتمسكون كانوا ما كثريا والذين األصليني احلنانشة سكانه ُغيب احلنانشة
 أوالد فرقة يضم حوأصب  اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة إىل بنسبهم

 لقبيلة التابع املقانعة دوار فرق إحدى مها اللتني  والشعابنية ثامر,
 التابعة الكسالنة فرقة من بعضا يضم أصبح ويالن دوار أن كام الصفية,
 قبيلة دواوير أحد  كان الذي مداوروش دوار أما ضياء, أوالد لقبيلة

 وضعته الذي للقبا أساس عىل ُمصنفة فرقا ُيضم أصبح فقد املحاتلة
 تتشكل التي للفرق مراعاة دون احلواسنية فرقة مثل الفرنسية اإلدارة
 رزق أوالد بلقاسم, أوالد امحد, أوالد موسى, يس أوالدك القبيلة منها
 وراء من اهلدف وكان سعيد, يس أوالد سباع, أوالد احلاج, أوالد اهللا,
 .خييالتار االجتامعي توازهنا القبيلة تفقد أن هو ذلك

 1882 مارس 23 يف الصادر املدنية احلالة قانون جاء فقد القول وصفوة
 الرتوي بطابع متسمة الفرنسية لإلدارة ممنهجة لسياسية طبيعية ُكمحصلة
 سياسة إطار يف املجزأ جتزئة إىل ُاملقسم تقسيم من متجهة الشديدين والرتيث

 النفسية وهتيئة بناها وتفكيك بفرنسا اجلزائر بإحلاق الترسيع إىل هتدف عامة
 يف القانون هذا تطبيق نموذج وأن الفرنيس, والفكر احلضارة لقبول اجلزائرية
 يف اجلزائر له تعرضت ما عن واضحة فكرة ُيعطينا أهراس سوق منطقة

 .تطبيقه خالل من عمومها
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ة ع.د  )1(امررنو

  :شكاليةإ/مقدمة
حيمل كل منا لقبا يميزه وخيالفه عن غريه, واللقب هو االسم العائيل الذي 
ينضوي حتته االسم الشخيص, وختتلف االلقاب من بلد آلخر تبعا لنظام كل 

لقب دولة وللعقيدة السائدة هناك, واجلزائر كبلد عريب مسلم يعتمد عىل ال
ء, يف حني لقب األم اليذكر وال حتى اسمها, بناالعائيل لألب حتى يلقب به األ
بيه, مع المية اين يلقب ويكتب االبن عىل إسم أوهذا حال جل الدول االس

وجود اختالفات بني الدول; فمثال يف مجهورية مرص العربية ال يزال يعتمد 
سم الطفل فيكون هذا االخري حامال  اسم االب واسم اجلد ثم بعدمها إعىل

مر سيان  والثالث جلده, واألون االسم االول له والثاين ألبيهالسم ثالثي; فيك
يف كثري من دول املرشق العريب, يف حني دول شامل افريقيا وبحكم تعرضها 

وكذا ) تراكاأل( نذكر بالتدقيق احلكم العثامينلكثري من الفتوحات والغزوات و
املراحل , وعقب كل هذه ...)فرنسا, ايطاليا, انجلرتا( االستيطان الغريب

 صول الرتكيةلقبه ذي األلقاب اجلزائريني كثريا, فمنهم من احتفظ بأتباينت 
سكان ( سم جد العائلةومنهم من حافظ عىل إ) رية مع تركيتزاوج أم جزائ(

والسيام بعد صدور قانون , ومنهم من طالتهم حتريفات الفرنسيني )اجلنوب
ييف وتغيري أللقاب ين حدث تزأ ,1882 مارس 23 حوال املدنيةتغيري األ

رايض واملمتلكات, والتهجري, ألاجلزائريني حتت التهديد بالقتل والتجريد من ا
فعبث الكتاب يف البلديات ووصفوا اجلزائريني بأي لقب كان خيطر بباهلم, 

                                                            
א−א-)1  .א−א
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لغاية ( يف كثري من األحيانولألسف الشديد ذلك االقرتاح العشوائي واملاكر 
ال يزال يرافق الفرد اجلزائري ويؤثر عىل ) ةنساب, وسلخ معامل اهلويقطع األ

 .حياته, وهذا ما نحن بصدد دراسته
ننا ويف هذا املقام نود الرتكيز عىل دراسة االثر النفيس للقب باختالفه من إ

جيد, حسن ومقبول يف بيئته االجتامعية اىل لقب يؤثر سلبا عىل بنائه وتوجهه, 
 :ة هوومن هنا فان التساؤل الرئيس هلذه الدراس

 كيف يؤثر اللقب عىل الطفل? ما هي اآلثار السلبية لأللقاب عىل نفسية الطفل?
 :اخللفية النظرية

01-.úäûfÈÚe ã k ïg oÔäÚe çóì+´^óë من اسم يضاف إىل اسم معني ويعترب جزءا 
سم يوضع بعد االسم األول أو يستبدل به اإلسم الشخيص, واللقب هو إ
ف أو التحقري, وهو منهي عنه يف االسالم االسم قصد التعريف أو الترشي

ا باأللقاب﴿: لقوله عز وجل ا أنفسكم وال تنابز ووال تلمز א[ ﴾و ؛ א .]11:א
نسان بعد قاف, ومجعه القاب, ما يسمى به اإل بفتح الالم والواللقب لغة;

 .اسمه األول للمدح أو الذم
ِّواللقب من لقب, يلقب, تلقيبا, فهو ملق ِّ ُّ ُب, واملفعول ملقب, لقب ً َّ ُ

ِالشخص بكذا; أي جعل له اسم يسمى به  غري اسمه احلقيقي, ومثال ذلك ُ
 .)1()عمر املختار( , أسد الصحراء)عمر بن اخلطاب( عرج, الفاروقاأل

 والعديد من القواميس ,1375سم العائلة ظهر للمرة األوىل عام إ ويعتقد أن
 كام يعرف أيضا باالسم األخري و يف عرفت اللقب بأنه مرادف السم العائلة

بعض الثقافات قد يكون اللقب اسم األب أو األم وهناك بعض الثقافات ال 
 .تستخدم األلقاب وانام تقترص عىل االسم فقط

                                                            
1(-، א ، א א א  א
/ar/com.arabdict.www://https−/א 

 .17:31:א2019. 04. 03:א
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وعرفت العرب اللقب قديام وكان يقدم كوصف مللمح أو صفة مالزمة لذلك 
لعكس يوصف الفرد مثال الفحولة, والقوة والبأس الشديد, أو اأالشخص من 

بمالمح الذل والرذيلة والقبح وفيها الكثري من االزدراء والسيام حينام يوصف 
ُالشخص بناء عىل لون برشته, وكانوا يفرقون بني استعامل الكنية والتي غالبا 

 :مفادها املدح وبني اللقب الذي حيوي عادة الذم ويف هذا املقام قال احلاميس
ِأكنيـــــــه حـــــــني أناديـــــــه ِ َِ ُ ََ ُ ألكرمـــــــهْ َ ِ ْ ُوال ألقبــــــــــه والــــــــــسوءة اللقــــــــــب  ُ ْ ُ َُ َّ َُ َ َ ِ ُ 

, وكان شائعا عندهم حينذاك لفظ النبز الذي يطلق عىل ما يقصد به الذم
 ...اجلاحظ, السفاح, أنف الناقة: لقابوالتقليل من الشأن, ومن تلك األ

 ...مني, وزين العابدينالرشيد, املأمون, األ: للمدح منهاّأما ما استعمل 
ىل العدل بني كل الناس وهنى  إملسو هيلع هللا ىلصومع بزوغ نور االسالم دعا النبي حممد 

LïàvÇc@üë@ïiŠÇ@´i@ÖŠÏ@ü@«: ملسو هيلع هللا ىلصسمرها قال أبيض البرشة وأعن التمييز بني 

ôìÔnÛbi@ üg@ …ìc@üë@œîic@üë« وقد شاعت حينذاك مواصفات كانت بمثابة ,
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  فوقد وص( الزهراء ييل اسم فاطمة: مرادفات تيل االسم مثل

يضا نجد أرداف اسم الزهراء لفاطمة, وأ, ومنه اعتاد املسلمون )بذاك ابنته
أسد اهللا كلقب حلمزة بن عبد املطلب وذلك لشجاعته وبأسه, وذو اجلناحني 

ً وسيد الشهداء لقبا ,)حني قطعت يداه يف غزوة مؤتة( جلعفر بن أيب طالب
 . معركة كربالءللحسني بن عيل كرم اهللا وجهه الذي استشهد يف

ن يف أال إخري, اب تستخدم يف الشائع يف االسم األلقوعىل الرغم من أن األ
بعض الثقافات يأيت اللقب يف املقام األول ثم يليه اسم ما كام هو الشأن يف 

 االلقاب بعنارص معينة كأسامء اليابان, كوريا, الفيتنام و الصني, وغالبا ما تتأثر
 .وقع اجلغرايف, أو املهنمهات أو املباء أو األاأل

وهناك حاالت أخرى وهم مجاعات عرقية معينة ختضع لضغوط سياسية 
قب معنى اسم العائلة لتغيري ألقاهبم ويف هذه احلالة يمكن أن يفقد الل

ويف بعض الدول يستعمل لقب .ندونيسيني والتايالندينيكالصينني األ



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

331 

ُم, فيبتدأ ب أو باسم األاألما باسم  أالوالدين معا, أو يكون االمر اختياريا
ب, أو بحرف ق باالسم معناه اعتمد عىل اسم األ ويرف"با"االسم بحرف 

 . ومعناه باسم االم كام هو احلال يف الدول االسكندنافية"ما"
02-oÔäÚeôäûfÈÚeûe–$e ƒ^ 

مل تكتف فرنسا بجرمها الكبري يف االستيطان عىل البالد وهنب ثرواهتا 
العروبة ( ا, بل سعت جاهدة لطمس كل معامل اهلوية الوطنيةواستعباد أهله

, فحاولت بشتى طرقها الشنيعة العبث والفساد, ومن مجلة ما )سالمواإل
هايل بخصوص تغيري م, التغيريات التي فرضتها عىل األخلفته تلك اجلرائ

حوال فرض قانون إقامة األ(سوء ما يوصف أتها من بتدعإالقاهبم بأخرى 
 قاصدة بذلك )1(هايل التل اجلزائريوخصوصا عىل أ) 1882مارس  32النسبية 

متالك إيام فيام خيص املرياث والتفرقة وترك الثغرات بني الناس وال س
سامء أ( ماكناألرايض, ولألسف الشديد فإن ذلك الظلم طال العباد واأل

 ....)املدن, القرى, السهول, الوديان, اجلبال
 :ىلإ ألقابا سيئة وشنيعة والبعض منها مهينة ترمز وقد الصق االستعامر الفرنيس

ويقصد به ( اخلامج, ملوسخ, بو خنونة, بومعيوف:  ومنهاوساخاأل *
 , فرطاس)التائه( , اهلامل)األبكم( , عقون)صمأي األ( , لطرش)العفن

 , هبلويل)سود البرشةأ( ّ, دفار, ديغش, نيقرو)ُمن السكر( , ساكر)صلعاأل(
 ..., بوروينة)رقم( , بوستة)نوع من آجر( , بريكة)املعاق( , العايب)بلهاأل(

سبع, بو احلية, بوداب, ذيب, أرنب, محار, :  ومنهاسامء احليواناتوأ *
بومعزة, بوبقرة, بوذيل, جربوعة, بو بعرة, العرتوس, خروف, حوت, 
 ِخريف, بولفعى, زرزور, بو بغلة, جحيش, بو جاجة, جاجة, جرو, لعجل,

 )...مازيغية ومعناها الذئبباأل(  حيواين, وشنعليوش, نعيجة,
                                                            

אא،)2005(1)- א א א א א א א
−1870-1900،،29-30،129. 
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بوسنة, بورضسة, بوكراع, : نسانعضاء جسم اإلأىل إُوبعضها نسب  *
, بودماغ, بوكرش, )س الكبريأالر(بو العينني بوراس بوذراع, بوركبة, بوذن, 

 ...بوصبع, خنشوش, بوشارب, بوشالغم, بوناب, بوخشم, كروشة

ىل بعض  أو ترمز إستعملة يف ذلك املحيطدوات امل عىل تسمية األلقاب أ*
 ... ّبومنجل, حالسة, بن طبال, طباخ, بطبوطة, كناس: املهن ومنا

 .عضاء التناسلية يصعب حتى نطقها أو مناداة الشخص هبا بعض األوحتى *
ان لنزوات الكتاب يف البلديات األثر الشديد يف حتريف إشكال نقل وقد ك

 رقت يومياهتم, وراحتزمت اجلزائريني, وأ, التي ال)1(سامء املرشوعةاأل
ُن يذكر لقبه عىل مسمع تتداوهلا األجيال من جد إىل أب إىل ابن يستحي أ

حداث تغيري ولو بسيط ىل حماولة تعديل وأإعائالت كثرية اقرانه, وقد سعت 
ن ة, وخصوصا بالنسبة لألطفال, غري ألقاهبا تفاديا لإلحراج, والسخريأعىل 

زاء ذلك, بل إداريا  الصعوبات العويصة التي تصادفهم إواملجمع عليه ه
 .حيانا جمرد حلم يا حبذا لو يتحققأوباتت 
م أصدر رئيس اجلمهورية السابق عبد 2016أكتوبر / ولمن ترشين األ 30يف 

العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتعلق بإمكانية تغيري اللقب وذلك ملجموعة معينة 
, )الصحن( , قعر املثرد)السقيم( عيسى, بو علةجرو : من االلقاب ومنها

لقاب حسنة ألقاهبم املشينة اىل أ, وقد بلغ عدد اجلزائريني الذين غريوا ...ملوسخ
 .)2(شخصا 3550 حوايل )2016/ 2015/ 2014( والئقة خالل الثالث سنوات األخرية

 مليون 2أنه وحسب السفارة الرتكية يف اجلزائر فإن ازيد من ننوه فقط 
و أ "الكراغلة"ـ ويلقبون ب)خصوصا يف تلمسان( صول تركيةأجزائري من 

 .لقابه وبعضها تغريأ, بعضهم حافظ عىل "احلورض"
                                                            

(1-).(، א א  .1،341א
א-)2 ، ، :א

https://meemmagazine.net/2018/01/16/%D9%81%D9%8A،2019/ 04/ 03: א
 .09:59:א
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ú e‰§äÚ ôÔònArÚe oèf$e^
 :الدراسة يف املستخدم املنهج

 عتامد املنهج الوصفي التحلييل وهو تبعا لسريورة املوضوع, والغايةإتم 
ثار النفسية لأللقاب عىل الطفل, وقد اآلاملرجوة منه وهي معرفة جمموع 

 )06( حتوت عىل ستةإطفال ستامرة مقابلة مع األإت الباحثة إىل تطبيق عمد
 :سئلة لإلملام بجوانب املوضوع وهيأ

 ما رأيك يف لقبك? -1

 هل لديك معنى أو مفهوم للقبك, ما معناه ? -2

 ما هو شعورك عندما ينادى  بلقبك يف القسم? -3

  زمالئك يف لقبك?ما رأي -4

 هل ترغب يف تغيري لقبك ?       نعم        ال   -5
  ألقاب تفضلها ?)3(قرتح إلو أعطيك عصا سحرية وأطلب منك تغيري لقبك,  -6

 :عينة الدراسة
 متمدرسا; ترتاوح )38(تكونت عينة الدراسة من ثامن وثالثني طفال 

السنة أوىل, الثانية, (تدائي ب سنة, يدرسون يف الطور اإل11ىل إ 6عامرهم بني أ
  .وى والية أم البواقيعىل مست) الثالثةـ الرابعة, اخلامسة

 :أمهية الدراسة
قب بالنسبة للطفل, وتوضيح مهية الدراسة الراهنة يف تبيان قيمة اللتكمن أ
ثار النفسية التي يطبعها عىل بنائه النفيس, سواء كان لقبا جيدا مقبوال أهم اآل

 . لقبا سيئا مشيناومحيدا, أو كان
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 : أهداف الدراسة
 :تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجلة من االهداف ومنها

التعرف عىل مفهوم اللقب العائيل, وهو موضوع نوعا ما حديث من   •
 .حيث الدراسة النفسية ألبعاده وآثاره

لأللقاب السيئة يف الوسط  االثر النفيس اخلوض يف موضوع   •
ع الذي ترتكه عىل شخصية اطفالنا, وكيف اجلزائري, والسيام االنطبا

يمكن للقب أن يكون عنرصا بناءا للجهاز النفيس للطفل ودعامة 
إجابية, وكيف له أن يسهم يف تذبذب ثقة الطفل بذاته من خالل 

 .قرانهأتصوره ملفهوم لقبه وكذا تأثره برأي زمالئه و
 هم األلقاب ذات الوقعأ السعي بمحاولة نظرية بسيطة لتجميع  •

 .السلبي وحماولة التعرف عىل معانيها
âÔŠ@ßì‡u@)01(@Z@ÊîŒím@μjîóaŠ‡Üa@óåïÈ@˜÷b—‚Z@ @

01-ú e‰§Úe {ûfrè ú◊Ófé´ï Ü^
 عىل هداف املرجوة من الدراسة طبقت الباحثة استامرة املقابلةلتحقيق األ

ثار النفسية لأللقاب عىل الطفل, وكانت جمموع عينة الدراسة بغرض معرفة اآل
 :االلقاب املتعامل معها يف الدراسة موضحة كام ييل

اس   الجنس العمر راملستو الد )ابتدائي(ى  

1س  2س  3س 4س 5س   

 
بيانات 
 11-  6 العينة

 سنة
نـاثإ رذكـو 

رذكو  5 1 1 7 4 

ناثإ 18 20 38 التكرار  8 1 2 2 7 

النسبة 
 املئوية

13  مج % % /  2 3 9 11 

 38 / 38= مج   
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âÔŠ@ßì‡u)02(óaŠ‡Üa@óåïÈ@lbÕÜc@Îî‹Ñm@μjî@Z@ @

ما : ي مفاده والذ:األول السؤال حول العينة استجابة ومناقشة عرض 1-1
 رأيك يف لقبك?

 : التايل اجلدول يوضحها العينة استجابة يف الواردة العبارات أهم
ßì‡§a@âÔŠ@)03(@ZÞrº@paŠa‹Ùm@ójåÜa@óîíø¾a@õín0@góibvn@óåïÉÜa@ßaüÝÜ@ßìÿaZ  

ات ىمحتو  الرقم رالعبا التكرار   % 

.وأكرهه أحبه ال  15 39.47 1  

سل رأي ، بشع،  زومقز
.نمحز  

03 

18 

7.89 

47.36 

ايجابي رأي 2  وأحبه، جميل 
.به أفتخر  

20 20 52.63 52.63 

  املجموع   38 99.99%  99.99 

الرقم اللقب الرقم الرقم اللقب الرقم اللقب  اللقب

ن 11 براهيم 01 وقار ابل 31 نجعوم 21  ربو الد  

ط 12 جرمان 02 وقر  خليل 32 قنفود 22 

شايب  23 صاح 13 بوخشم 03
 راسو

 سليماني 33

رلعو 04  بوعكاز 34 فلوس 24 جوادي 14 

نيبركا 15 ابركان 05 اع 25  ربوذ  ذيب 35 

 وذني 36 خليفي 26 واضح 16 قاسم 06

ي 07 يوسف  37 زغدار 27 سردوك 17 جباي
 خوجة

شايب  08
 عينو

ة 18 ربوخنشو ينة 38 بخوش 28  ور  

 /  جربوعة 29 فراح 19 قواد 09

 /  بن فرج 30 بكوش 20 بولحية 10
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 آراء اختالف ,)03( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)03( مناقشة نتائج اجلدول رقم
 رأيني اىل مصنفة جمموعها يف جاباهتمإ وجاءت ألقاهبم, حول) طفالاأل( العينة أفراد
 األول توجهني; ضم وقد %47.36 ونسبة 38 من 18 بمجموع السلبي الرأي: ومها
 ب تقدر مئوية بنسبة أي 38 جمموع من طفال 15 بتكرار كرههأو أحبه ال :عبارات حيمل
 مقززا, بشعا, يراه كان حيث لقبه نحو للطفل سلبي جد حيويرأياوالثاين ,39.47%
 %.7.89 بنسبة للعينةأي كيلال املجموع من طفالأ 3 بتكرار وحمزنا
 نحو رأهيم طفالاأل يهف أبدى حيث جيايبإ توجه وهو الثاين الرأي أما
 بنسبة أي طفال, 20 بتكرار وذلك به, فتخرأو ومجيل أحبه بعبارات; ألقاهبم
 %.52.63ـب تقدر مئوية
هل لديك : والذي مفاده: ستجابات العينة حول السؤال الثاينإعرض ومناقشة  1-2
 :ستجابات العينة كالتايلإ أو مفهوم للقبك? أي ما معناه? وكانت نتائج معنى

ßì‡§a@âÔŠ@)04(Z@Þrº@paŠa‹Ùm@ójåÜa@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ßaüÝÜ@ðäbrÜaZ  
ات ىمحتــــــو الرقم رالعبــــــــا الكلية % % ك   

.لقبه مع يعرف ال 1  17 44.37 

ن مع لديه 2 .قبهلل مع  21 55.26 

99.63  

% 

ا مع لديه  :وف  

1.2 . .حيوان السم مع   6 15.78 

2.2 . .وصف أو الانسان جسم من لعضو مع   6 15.78 

3.2 .  املمزقة، الثياب: مختلفة معان 

 الوضوح،... الفرح املال، صاحب

...الفرج الصديق،  

9 23.68 

55.26  

% 

  %99.63 38 املجموع  

ستجابات إ من خالل اجلدول يتضح لنا أن :)04( قممناقشة نتائج اجلدول ر
ليس لدهيم معنى  %44.37فراد العينة جاءت عىل فرعني; حيث كانت نسبة  أ
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لقاب حسب رأي الباحثة ليس هلا أي ال يعرفون معناه وهي جمموع األ, للقبهم
احياء مبارش ضمن بيئة الطفل مثل نجعوم, خليفي, يوسف خوجة, جرمان, 

طفال الذي يدرسون أليضا اىل كون اأ, وربام يعزى التفسري ...ابركان, جوادي
 .بتدائي ليس لدهيم بعد داللة للقبهمإيف السنة أوىل والثانية 

وقد تباين ذلك  %55.26لدهيم معنى للقبهم ب وقد جاءت نسبة األطفال الذين 
 حيث اللقب حيمل معنى اسم: الفئة  األوىلاملعنى اىل ثالث فئات تقريبا; وهي 

وهي عىل حسب وصف  %15.78 ونسبة مئوية مقدرة ب 6 وذلك بمجموع حيوان
 , حيوان)بخوش( , احلرشة الصغرية)رسدوك( ذكر الدجاجة: فراد العينةأ
 .)ذيب(, الذئب القوي)فلوس( ,  ابن الدجاجة)جربوعة, قنفود(

 وذلك بمجموع عضاء اجلسم أو وصف لهأمعنى لعضو من  التي حتمل والفئة الثانية
, بوحلية )األنف الكبري(, بوخشم )وذنو كبرية(وذين : ومنها %15.78 وبنسبة 38من  6
, شايب )ومعناها خماط األنف حسب اللهجة الشاوية( , بوخنشورة)حليته طويلة جدا(

 .وهذا حسب تعبري احلاالت) يشوفش مليح ما( , لعور)شعرو أبيض(راسو 
 38من  9جاءت بمجموع  أللقابأما الفئة الثالثة فقد أسندت معاين خمتلفة ل

وهي دالالت خمتلفة هلا معنى عند الطفل وهنا ننوه أن بيئة الطفل  %23.68وبنسبة 
ىل مغزى لقبه والسيام جمموع الزمالء وأقران إنتباه الطفل إهلا بالغ األثر يف لفت 

العصا التي ( بوعكاز: لقاب نذكرومن تلك األ...املعلمة/يضا املعلمالدراسة, وأ
الرجل الذي حيب املال ( عميل, قارون/خائن): قومي(, قواد )كز عليها جديتترت

الوضوح وهو ( , واضح)من الفرح( , فراح)ريب يفرج علينا( , بن فرج)كثريا
 ).الثياب املمزقة( , بو الدرابل)صديق( , خليل)عكس الغموض

ه طفال لدهيم معان أللقاهبم مع تفاوهتا, فقط ننو عام كان معظم األوبشكل
ستامرة مقابلة مع طفل دون توجيهه, ومساعدته إأنه من الصعب جدا تطبيق 

فكاره وليس االحياء له, وهنا يكمن دور الباحث يف احلصول عىل أعىل رشح 
نام فقط يوجهه لكي يرسد إفكاره وأاملعلومة من املفحوص دون التأثري عىل 

 .خمتلجاته ورؤياه للموضوع
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ما هو شعورك عندما :  عرض ومناقشة استجابات العينة حول السؤال الثالث3-1
 ينادى بلقبك?

 :وجاءت النتائج كام ييل
âÔŠ@ßì‡§a@)05(@|šíî@gsÜbrÜa@ßaüÜa@ßíy@óåïÉÜa@pbibvnZ@ @

ثر يدا األجمن خالل اجلدول يتضح لنا : )04( مناقشة نتائج اجلدول رقم
 9ُالنفيس للقب عىل الطفل من وصفه لشعوره حني ينادى باسمه, حيث ابدى 

; وربام لغموض اللقب وهي لقبهم اجتاه شعور بأي معرفتهم عدممنهم 
خليفي, بن فرج, جباييل, صاحبي, جرمان, فراح, يوسف خوجة, زغدار, (

لدهيا جلنا  والتي سالثانية املجموعةأما  ,%23.68, وكانت بنسبة )نجعوم
مجال العينة ونسبة تقدر  من إ07جيايب نحو القاهبم وذلك بمجموع إشعور 

 :بألقاهبم التاليةعتزاز الفخر واإلوكان شعور القوة و ;%18.42ـب
أشعر بالفخر  (:واضح, )شعر بالقوة وأنني يف جبل وأحكم الغابةأ: ذيب

 ).نني شفافةأوالوضوح, و

ات الرقم رمحتو العبا ى   الكلية% % ك  

ال أعرف، ليس لدي أي  01
)رشعو حيادي.(رشعو  

/ 09 23.68 23.68 

.رشعو ايجابي 02  / 07 18.42 18.42 

.رشعو سل 03  13 34.21 

1.3. يد البكاء  ، وأ .رأكره نفس  

 

20 

 07 18.42 

52.63 

% 

ي ( رشعو مختلف 04 ر جدا  كب
).السن، صديق للجميع  

/ 02 5.26 5.26 

:املجموع    38 99.99%  99.99%  
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أشعر بالقوة والذكاء مثل مقدم : (سليامين ,)عتزاز بالفخر واإلأشعر(: قاسمي
, )أفتخر به ألنه كبري مثل جدي: (براهيمي, )حصة خاتم سليامن يعرف كل يشء

وهنا نستنتج ; )أشعر بالقوة كالربكان: (بركاين, )أشعر بالفخر واجلود: (جوادي
تقدير األثر االجيايب لقوة وقع اللقب عىل نفسية الطفل والشحنة النفسية املضافة إىل 

 .الذات بسبب اللقب الذي ال حيرجه, وال ينقص من قيمته بني زمالئه
 من 20يف حني املجموع الثالثة والتي متثل شعورا سلبيا فقد حظيت بتكرار 

أشعر باخلجل, "ضمت فئتني مها  %52.63أي بنسبة  38جمموع العينة الكيل 
خرى ة األأما الفئ % 34.21 ـ ونسبة مئوية تقدر ب13 بتكرار "احلرج, االستهزاء

وهي أشد وطأة من سابقتها أين عرب األطفال عن شعورهم جد السلبي نحو 
 من جمموع 07 وذلك بتكرار "أكره نفيس وأريد البكاء"ألقاهبم بعبارات 

حتمالن شعورا ) الفئتني(وكلتامها  %18.42 ـستجابات وبنسبة مئوية تقدر باإل
ل, وهو فحوى هذه الدراسة الرامية اىل سلبيا وسيئا ألثر اللقب عىل نفسية الطف

ستقرار النفيس للطفل, أو عىل زعزعة ثقته بنفسه من ثر اللقب عىل اإلأتبيان 
خالل شعوره بالدونية واحتقار الغري له وما يولد ذلك عند الطفل من مشاعر 
الكراهية والنبذ والرغبة يف التخيل عن مقاعد الدراسة, أو حيرك وينمي مشاعر 

قرانه ومعلميه وما يمكن أن يرتتب عنه من سلوكات عنيفة يندى هلا احلقد أل
اجلبني يف الوسط املدريس, وفيام ييل نستعرض عىل لسان عينة الدراسة شعورهم 

 :لبي الذي تطبعه عىل نفسية الطفلنحو القاهبم و الوقع واألثر الس
ني ي مالبس جديدة مثل املمثلن اشرتأريد أشعر باخلجل, أ: بو الدرابل(
: أبركان(, )خصوصا أن أنفي كبري جدا.خجل كثريا أ:بوخشم(, )غنياءواأل

شعر باحلرج, أ: بوذراع(, )رضأشعر باخلجل نحس روحي بارك عىل األ
شعر باإلهانة, أحس اهنم سيدعسون عيل, أ: بخوش(, )وأتفقد ذراعيا دائام

شعر بالسخرية من طرف أ: جربوعة(, )فهم ال يروين ألنني حرشة صغرية
شعر أ: روينة(, ...)شعر باخلجلأ: فلوس(, )صدقاء, الكره واحلشمةاأل
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َباخلجل, شغل ماكلة رطبة ْ ْ ُ ضع أنني أشعر باالستياء, خصوصا أ: لعور(, )ْ
تباء حتت الطاولة, معناه خين أريد البكاء واإلأشعر أ: بوخنشورة( ,)نظارة

: وذين(, ..)نكره روحي كي يعيطويل بيه: قنفود(, )"خنونة"نف خماط األ
 عن الدراسة, أريد البكاء نقطعتكره نفيس بسبة السخرية إأين أأشعر 

شايب راسو, ( ,)كره نفيسأ: قروط(, )ضع سامعة عىل أذينخصوصا أين أ
 ..).كره نفيسأ: شايب عينو, بكوش

 لوقع جاءا شعورمها خمتلفا تبعا% 5.26  فقط وبنسبة)02( ن طفلنيونذكر أ
أشعر أنني : خليل( وكذا) طاعن يف السن/ كبريينأأشعر ( اللقب ومها بوعكاز
خري له وقع اجيايب يوحي عىل تعميم الصداقة وربام هذا األ) صديق كل الناس

 .وقبول التواصل مع الغري ورفض العزلة واالنسحاب من اجلامعة
 : عرض ومناقشة استجابات العينة حول السؤال الرابع4-1

 :بات العينة كام ييلستجاإي زمالئك يف لقبك? وجاءت ما رأ
âÔŠ@ßì‡§a@)06(@μjî@gÊia‹Üa@ßaüÜa@ßíy@óaŠ‡Üa@óåïÈ@pbibvnZ@ @

ات ىمحتو الرقم رالعبا  % التكرار 

.يجابيإ رأي 01  6 15.78 

ى نيعلقو ال عادي، 02 ).حياد (لق ع  12 31.57 

.سل رأي 03  20 52.63 

%99.98 38 املجموع   

ستجابات عينة انات املفرغة إل من خالل البي:)06( مناقشة نتائج اجلدول رقم
; رأي األوىلىل ثالث فئات; إالدراسة نالحظ أن انطباع الزمالء بلقب الطفل تباين 

 وبنسبة 38  من جمموع6 حيث لقب الطفل يعجب زمالءه وذلك بتكرار: جيايبإ
صاحبي, واضح, جباييل, فراح, ذيب, وبالعودة إىل : لقاب ومن تلك األ15.78%
نفسهم كانوا معجبني ومتقبلني أللقاهبم, أطفال هم ان هؤالء األدول الثاين نجد اجل
عتقد أن كثرة شيوع لقب ما يف منطقة معينة وتعود اهل تلك املنطقة عليه جيعله أكثر أو

 .ختلفت البيئةإقبوال, ; وربام يلقى النقد السلبي لو 
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ل الذين مل يسبق هلم  شملت الرأي احليادي وضمت جمموع األطفاوالفئة الثانية
 أي 38  من حمموع12ـأن انتقدهم زمالءهم بالسلب أو باإلجياب وجاء تكرار ذلك ب

, ويبدو ...أبركان, خليفي, يوسف خوجة, جرمان, بن فرج: ومنها %31.15بنسبة 
مما سبق عرضه أن هؤالء يف معظمهم مل يفهموا معنى القاهبم وليس لدهيم توجه 

 .مل من قبل الزمالءحساس أو التعاس اإلن نفمعني, وهنا أعتقد أ
التوجه السلبي للزمالء جتاه لقب الطفل, / والتي تعكس الرأي:الفئة الثالثة

وذلك بالسخرية منه واالستهزاء والضحك عليه, والتنمر وجاءت هذه الفئة 
; بوعكاز(وقد شملت هذه املجموعة  %52.63  وبنسبة38 من 20عالية التكرار 
 ..كت.يقولون ...; يعلقون عيلفلوس(, )عيطويل جدايتي ...يسخرون مني

, شايرباسو, قارون, بوخشم, بوذراع(, )ي صوت الكتكوتأكت  ..كت
; رسدوك(, ...); يضحكون عيل, يستهزؤون منيبوحلية, قروط, عينو شايب

; ينبذون لقبي, قواد(, )يسخرون ويصدرون صوت الديك كلام رأوين
خرى بشعة ألقاب أ; ينعتوين ببوخنشورة(, )هاو جا القومي ...ويكرهونه

; يتغامزون عيل وكانوا سببا يف خروجي من الدراسة وبقائي وذين(, )جدا
; يقلدون مشية القنفد عندما يروين, يسخرون قنفود(, )حمبوسة يف املنزل

, ...)بكوش; يكرهون لقبي ويعلقون عليه حتى نويل نبكي(, ...)مني
مزعجة, ونملة سوداء يدعسها اجلميع, ; معلمتي ختربين أين حرشة بخوش(

, كل يوم هكذا لقد ...وتقول سأعطيك نقاط صغرية مثل حجمك يا حرشة
ىل احلجرة متأخرة إذكر مرة حلقت أ, ...كرهت الدراسة واملدرسة واملعلمة

وكي طبطبت عىل الباب قالت معلمتي من الطارق? فأجبت أنا سيديت 
يتمرغون بالضحك راح زمالئي , ودخيل من حتت البابأفقالت  ...بخوش

; يتنمرون لعور(, ...)بدا ذلكأيضا كانت تضحك كثريا, لن أنسى أعيل وهي 
; يضحكون جربوعة(, )ين أضع النظارةأعمى خاصة وأعيل, يظنون أنني 

; يسخرون بو الدرابل(, )عيل, كان زمييل يسخر مني ألن لقبي هو اسم حيوان
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كرب, وهلذا رسبت ثياب أخي األ خاصة أن أمي تلبسني ويستهزؤون مني,
 ).العام املايض

, فرحت لقد كان لتفريغ هذه الفئة الوقع الشديد عىل نفسيتي أنا كباحثة
ٍأتأمل كيف للقب قوة التأثري, وكيف للقب وضع اعتباطا أن يسهم يف تذبذب 

رش يف رسوب التلميذ ن يكون سببا غري مباأالبناء النفيس للطفل بل يدمره, و
حتكاك بزمالئه ومعلمته, أو افتعاله للمشاكل داخل الصف  اإلونفوره من

حتى يتم طرده, فقط هروبا من جمموعة من الزمالء راحوا ينعتونه يوميا بأبشع 
نه أالصفات, ولألسف الشديد الطامة الكربى حينام يكون املعلم املفروض 

ه أي ذنب داة احلادة اجلارحة لشعور طفل مل يكن لالقدوة احلسنة, يكون هو األ
ىل القيم اجلميلة التي  تبناه إختيار لقبه ولكن شب عليه كأهله, وهنا ننوه إيف 
القح سالم منذ قرون وراح يدعوا اىل السواسية بني الناس, ونبذ التاإل

 .لقاببالصفات الذميمة, وتنابز األ
 جيد أن )والذي تعمدت ذكره حرفيا( طفالولعل املتمعن يف رسد تعبري األ

نام مالئهم أو معلميهم من حيث اللقب إالذين يعانون سوء معاملة زطفال األ
حوال قانون األ( اجلهاز النفيس للمواطنطلقت قصدا لتجريح ألقاب أهي 

ية عىل معظم سكان التل قرته السلطات الفرنسالذي أ) 1882 مارس 23املدنية 
 لقابوا األ الفعال الذي لعبه مدوننذاك, كام يتبني لنا جيدا الدوراجلزائري آ

 عىل حينها وهم يف جمملهم كانوا عمالء لفرنسا, فتكالبوا) كتاب البلديات(
 العريب لألجل لقابا ال تليق بالشعب املسلملصقوا به أأاملواطن الضعيف و
 .سالمية والعربيةسلخه من عباءته اإل

 هل ترغب يف تغيري لقبك?: عرض ومناقشة استجابات العينة حول السؤال اخلامس
 :جابة عنه كانت مغلقة بنعم أو ال, وكانت النتائج كام ييلواإل
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âÔŠ@ßì‡u@)07(@Z@|šíîgàb©a@ßaüÝÜ@óaŠ‡Üa@óåïÈ@pbibvnZ@ @

ة ىمحتو الرقم رالعبا  % التكرار 
 47.36 18 ال 01

 52.63 20 نعم 02

:مــج   38 99.99 

طفال ول يتضح لنا توجه األمن خالل اجلد :)06( مناقشة نتائج اجلدول رقم
 وبقليل ,%47.36 بعدم رغبتهم يف تغيري ألقاهبم وذلك بنسبة 38 من 18 بتكرار

 أن هذه يتضح) 03 جدول رقم( ىل ما سبق عرضهمن التحليل وبالعودة إ
عجاهبم بألقاهبم, لذا هم يتقبلون إبدوا النسبة هي ذاهتا متثل األطفال الذين أ

 .هم, ويرفضون تغيريهألقاهبم ويبدون ارتياحا كبريا للتعامل مع لقب
طفال الذي لدهيم الرغبة يف تغيري التوجه الثاين ويعرب عن جمموع األ أما

 وهي اكرب من الفئة الرافضة لتغيري اللقب, 38 من 20 ألقاهبم وكانوا بتكرار
وهي نسبة مرتفعة نسبيا وبالعودة  %52.63ـوجاء هذا الرأي بنسبة مئوية تقدر ب

طفال غري الراضني ن هذه الفئة تشمل األأتنتج ذلك نس ك03 اىل اجلدول رقم
أوردنا سالفا, ينبذوهنم عن ألقاهبم وهي غري مستحسنة من قبل زمالئهم مثلام 

ن منهم; وهي يف جمملها تعرب عىل أسامء حليوانات لقاهبم ويسخروويكرهون أ
ن اللقب الذي حيمل أثرا نفسيا , وبالتايل أعتقد أ...وأعضاء جسم اإلنسان

 .عىل الطفل هو الذي يريد تغيريهسلبيا 
 :ستجابات العينة حول السؤال السادسإعرض ومناقشة 

لو أعطيك عصا سحرية وأطلب منك تغيري لقبك, أقرتح ثالثة ألقاب 
 حتبها?/تفضلها

 : عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس
ىل معرفة رغبة الطفل يف إينضوي هذا السؤال حتت لواء السؤال السابق الرامي 

خري تبعا ال طفال هلذا السؤال األستجابات األإتغيري لقبه أو ال, وعليه كانت 
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ِجابتهم عىل السؤال السابق, وأوضح أن الباحثة تركت للطفل مساحة ال ختيار ُ
 طفال مل 18 لقاهبم وعددهمأطفال الرافضني لتغيري ثالثة ألقاب حيبها, كل األ

لقاهبم ذكروا ثالثة ألراغبني يف تغري طفال اروا بدائال للقبهم, والعكس كل األيذك
 :تصف ذلك التغيري بام ييلإ وقد ;)طفال 20(لقاب بديلة أ

أول لقب اتفقت عليه عينة الدراسة هو لقب األم; أي : املالحظة األوىل  •
بالدرجة األوىل اعتىل لقب األم كبديل للقبه احلايل; وهذا يبني مدى 

وة العالقة العاطفية الرابطة تأثر االبن بلقب أمه, وربام هذا يعكس ق
بينهام, كام وأن االم متثل دوما املثل والقدوة لألبن وربام هذا يعكس 
قوة تأثري أفكار األم يف البناء النفيس لالبن, وهذا ما يفرس قوة 

 .امتداد كيان الطفل مع أمه/ نصهارإ
ن ستمدت مإطفال الثانية يف تغيري لقبهم أن رغبة األ: املالحظة الثانية  •

لقاب املتوفرة يف بيئته املدرسية وبالضبط يف القسم حيث جمموع األ
هنا الباحثة ارادت معرفة ملن هذا ( لقاب لزمالئهمألقابا هي أاختاروا 
 .)أجاب هؤالء بأهنا القاب زمالئهماللقب و

لقاب األطفال والسيام أإن الرغبة الثالثة يف تغيري : املالحظة الثالثة  •
ة من ألقاب العبي كرة القدم ذوو الشهرة الذكور جاءت مستوحا

لعل هذا يوضح لنا تأثري ومنهم ماجر, سعداين, سليامين, قاسمية, و
ولعل القاص والدان يعي جيدا ( عالم يف شيوع صيت هؤالءدعاية اإل

 .)أطيافه جد مولع بمجال كرة القدمأن الشعب اجلزائري بكل 
لبديلة واملقرتحة ال متت بأي صلة أن كل األلقاب ا: املالحظة الرابعة واألخرية •

نسان, نسان, وال لوصف مظهر اإلعضاء جسم اإلأالسم حيوان, حرشات, 
 , القوة والنفوذ)الباهي, مرجان( جيابية توحي باجلاملإلقاب أبل بالعكس هي 

 .)..فضال, حكيمي( النبل والفضل واحلكمة ,)سلطان, سلطاين, مالكي(
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  :خامتة
ائلة, فراد, ووضوح لشجرة الع ألصول األاينلقاب تبإن يف إختالف األ

وهبا يستنبط األصل ويستدل فراد, وملكياهتم, وفيها تتحدد حقوق مرياث األ
هل, وقد عبثت فرنسا كثريا بألقاب اجلزائريني والسيام منطقة التل عىل األ

ين سعت جاهدة باجبارية تغيري لقب ; أ)مناطق اهلضاب العليا(جلزائري ا
مور سوءا جمموعة هلهم, وما زاد األأيضتهم بحياهتم وحياة املواطنني ومقا

لقاب عشواء, منها أخواهنم ولقبوهم بإّالكتاب املوالني هلا والذين تكالبوا عىل 
دون أن ننسى الظرف احلرج الذي عايشه آنذاك ( ما يصف حالتهم اجلسدية
 التي مهها العاهاتأمراض وحرمان من التعليم, وأاجلزائريون من فقر, جوع, 

سامء حيوانات, أو ُ, ومنهم من لقب عىل أ)ستيطانواإلمستهم جراء احلرب 
يف جمال التاريخ ودراسة تاريخ كوصف ملظهره الرث, ولعل املختصني 

جدر بمثل هذه املناقشات, وعرب مداخلتنا البسيطة هذه األحوال املدنية هم األ
نفيس املتباين للقب عىل ثر الن خالل مراحلها البحثية معرفة األوالتي حاولنا م

طفال امللقبني ثار متباينة ما بني األنفسية الطفل, ولألسف جاءت تلك اآل
ثرها أبألقاب حسنة, مستساغة وبني تلك التي حتوي مضامني جد سلبية امتد 

ىل انخفاض تقدير الطفل لذاته واحساسه الدائم بالدونية مقارنة بأقرانه, وكذا إ
 يرافقانه, اليشء الذي ينعكس عىل مردوديته شعور اخلجل واحلرج اللذان

الدراسية, وعىل حسن تواصله االجتامعي, ومثلام وضحنا ذلك سالفا, أين كان 
األثر السلبي للقب سببا يف الرسوب املدريس, واالنقطاع عن الدراسة, وهي 

  ...مقدامل غد قوي, يثق يف نفسه وقدراته وكلها آثار غري صحية لبناء جي
هتامم بمثل ىل اإلإذا املقام نود لفت انتباه الباحثني وجمموع الطالب إننا ويف ه

مر جد قاعدية, وما تقدمت  مظهرها جزئية لكنها يف حقيقة األهكذا مواضيع تبدو يف
  .هتاممها بام ستكون عليه مستقبالأمم اخرى اال بعنايتها باألجيال الصاعدة وا
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 )1(فـــــضـــــال نــــادية. د 

  :مقدمة
 الدائم البحث إىل يدفعنا فيه نعيش الذي املحيط مع وتفاعلنا ارتباطنا إن
 متغريات مادية عىل حيتوي أنه حيث ,فهمه عىل تساعدنا وأفكار معارف عىل

 فكل, اآلخرين مع وعالقات أو معقدة بسيطة ووضعيات ومواقف ومواضيع
 وعالقتها ومدلوالهتا طبيعتها عن نتساءل جتعلنا بأفكار ترتبط العنارص هذه

 بام للمعرفة واملستمرة امللحة حاجتنا أن كام, بنا وعالقتها البعض ببعضها
 وحماولة معرفتها عىل العمل إىل يدفعنا, واملبهمة للجدل املثرية باملواضيع يتعلق
 مادي بشكل هبا والتحكم مالئمة وترصفات سلوكات إىل للوصول فهمها
 السابقة معارفنا وفق وحتليله وتفسريه حولنا ملا إدراكنا خالل من وذهني

 إىل ما يؤدي وهذا, خمتلفة وضعيات يف معهم وتوصلنا اآلخرين مع واحتكاكنا
 .بالتصور تعرف واجتامعي نفيس طابع ذات وفكرية عقلية عملية وتشكل بناء

 لبناء كسريورة التصور اضمنه يدخل االجتامعية التصورات بناء فعملية
 من املحيط العامل مواجهة عىل الفرد تساعد فهي السياق هذا ويف الفرد معارف
 لتحكم الفرد يواجهها التي املشكالت وحل املواقف وتعديل معاجلته خالل

 سلوكاته يف  من تكون قد خمتلفة, صور حتت االجتامعي التصور ويتجىل.
 ذات حمضة نفسية فهو ظاهرة لذلك قيم, أو معتقدات تكون قد أو الواقع
فكري  أنه بمعنى ازدواجيته هي للتصور األساسية امليزة وتعد ,اجتامعي منشأ

 البناء فعملية لذلك السلوك, حيدث أين املحيط لعنارص بناء فانه, وإدراكي
                                                            

א–א-)1 א−א  .א
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 الفرد به يقوم تعبريي نشاط التصور أن وباعتبار, التصور ركيزة هي الذهني
 .اجتامعية ووجدانية نفسية  ومكتسبات علمية رفمعا من يملك حسبام

 حيملها مضامني التي ذهال لنا قدم الجتامعية لأللقاب لتصورات فموضوع
 طبيعة ترجع هلا التي والعوامل وأرائهم ومعتقداهتم أفكارهم يف األفراد

 التصورات حتتويه ما عىل باالعتامد سنكشفه طبعا وهذا ,االجتامعي تصوراهتم
  .يستنبطونه الذي والتثقيف الوعي بحكم لأللقاب حول  للطلبةاالجتامعية
 التي بدراسة ميدانية نظرية مادة من لدينا ما قمنا بربط اهلدف هذا ولتحقيق
 سنحاول ما وهذا ,امعة العريب بن مهيدي أم البواقي حالة بج50 عىل طبقت
لأللقاب يف  التصورات االجتامعية عىل التعرف خالل من عنه الكشف

 املجتمع يف واملتعلمة املثقفة الطبقة من األخري هذا باعتبار, ملجتمع اجلزائريا
 لأللقاب العائلية تصور الطالب واألستاذ اجلامعي يكون فقد اجلزائري,
 تظهر عنارص حيث األشخاص اآلخرين, تصور عن خيتلف واضحا تصورا
 يسمح ما وهذا جلية, بطريقة واجتاهه التصور وجمال معلومة من التصور
 لذلك, االجتامعية الظاهرة حقيقة ومعرفة بالتحليل والتفسري للباحث
 .وأراء ومعتقدات من أفكار تصوراهتم حمتوى عىل الضوء تسليط سنحاول

وقد أحدث تنفيذ املشاريع االستعامرية الفرنسية اإلدماجية العديد من 
 فبعدما التغريات والتحوالت يف اجلزائر خالل القرن التاسع عرش ميالدي,

متكنت من إعادة ترتيب األرض والقبائل بموجب قانون سيناتوس كونسلت 
وقانون امللكية الفردية كان من الرضوري إعادة هيكلة العائلة العربية وفق 

ومل يتأت ذلك إال بإنشاء مؤسسة احلالة املدنية املنبثق عن . املنظور الفرنيس
لتتضح معاملها بصفة رسمية ومقننة  1858القانون املدين الفرنيس ابتداء من سنة 

 الذي ألزم كل سكان التل "قانون إقامة األحوال النسبية" بفرض 1882سنة 
 .اجلزائري بحمل ألقاب عائلية
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 يف الكشف عن آليات تطبيقه 1882مارس  23تكمن األمهية دراسة قانون 
 وتقننه بشكل رسمي, ويف معرفة معايري االختيار واإلجبار من خالل تسليط

الضوء عىل سلطة النص القانوين وممارسة الواقع العياين يف مدينة قسنطينة التي 
أعطت عينة معربة للدراسة وملقارنة مدى التغيريات التي طرأت عىل منظومتها 
االسمية خالل الثلث األخري من القرن التاسع عرش الذي شهد مسار التحول 

جلد إىل التعريف باللقب من التداول باالسم الشخيص والنسبة إىل األب وا
 .)1(العائيل واالسم الشخيص

بام أن التسمية ودراسة األعالم بمختلف جماالهتا احليوية تعرب أساسا عن 
ومن هنا كان االهتامم باأللقاب . اإلحساس والتفكري والسلوك يف الزمان واملكان

ارضة, العائلية من أجل التعرف عىل اخلصائص الثقافية واحلضارية السابقة واحل
 .يل عىل صريورة املجتمع اجلزائريوالتمييز بني ما هو حميل لصيق وما هو دخ

والدافع األسايس للدراسة هي أن موضوع األلقاب العائلية هام يف املجتمع 
 من الرغم فعىل والعميل, العلمي املستوى الدراسة عىل اجلزائري تستدعي

هذه الدراسة  يف نحاول سوف ذاوهل املعاجلة من بالكثري حيظ مل نه أإال أمهيته
مفهوم وأصل األلقاب اجلزائرية وما  عىل التعرف أجل من إليها التطرق

 يف املستخدمة األساليب وطبيعة ,عند الشباب تأثريها عىل حياة الفرد والسيام
 تستخدم أن يمكن واقعية موضوعية علمية استنتاجات إىل وصوال تنفيذها
 معامل حتددت املنطلق هذا ومن.وضوعملعاجلة هذا امل مرجعية كحلول

 األلقاب العائلية? ما أصل ألقاب العائالت تعريفما : إشكاليتنا كاأليت
اجلزائرية  ?وماذا يعني اللقب بالنسبة إيل الفرد? وما هي  التصورات لأللقاب 

                                                            
-(1 ،2005،، א א א א א אא

א א אא א א א :א
1870-  190095 



†ñ]ˆ¢]<»<íé×ñ^ÃÖ]<h^ÏÖù]< <

 

349 

احلسنة واأللقاب السيئة ومعناها أو إىل ماذا ترمز?وكيف يؤثر اللقب العائيل 
 فرد النفسية و االجتامعية?عىل حياة ال

01-ú e‰§Úe tf~äA“´ §ñ§¤^
 :االجتامعية التصورات -1-1

 جمموعة أي وإدراكي عقيل لنشاط منتوج هي إن التصورات االجتامعية
 حول آراء وومعتقدات معارف من االطالب اجلامعي يكونه التي االستجابات

 التصورات االجتامعيةف.املتمثلة يف اهلجرة غري الرشعية البحث مشكلة عنارص
 الظواهر باقي عن تتميز ظواهر هو االجتامعي التصور: دوركايم إميل حسب

 بدورها وهي أسباب هلا نشك فإ بدون ...اخلاصة ميزهتا بسبب الطبيعة يف
التي  األفكار بعض بسبب يكون التصورات ال إنتاج أن ويضيف …أسباب
 أحكام, مكتسبة عادات إهنا, اضيةامل حلياتنا بقايا ولكنها األفراد انتباه تشغل
 سامتنا شكل كلام إهنا واحدة وبكلمة, نعي أن حتركنا دون ميول, مسبقة

 فإن مفهوم التصورات االجتامعية يرتكز "جودليت"فبالنسبة إىل .)1(األخالقية
, أي أن اإلنتاج وعملية اجتامعية, عملية معرفية: عىل عمليتني أساسيتني مها

عملية البناء  ب"Berger et luck man" أو ما يسميه كل من الجتامعي للتصور,ا
 وهذا يعني أن التصور laconstruction sociale de la réalitéاالجتامعي للحقيقة 

 :لوجي واجتامعي وهذا حسب اجتاهنياالجتامعي, إنام هو إعداد لبناء سيكو
عل أو أمام منبه يركز عىل املحيط البيئي, باعتبار الشخص يف تفا :االتـجاه األول

اجتامعي, والتصور يظهر كحالة ملعرفة اجتامعية, كام يتناوله علم النفس االجتامعي, 
زيادة عىل هذا وبام أن اإلنسان اجتامعي بطبعه, فإنه يدمج يف إعداداته املختلفة أفكارا 

 .وقيام وأنامطا من املجموعة التي ينتمي إليها واإليديولوجيات الشائعة
يركز عىل اجلوانب الذاتية للفعالية التصورية, ويعترب : ـايناالجتـاه الث

اإلنسان كمنتج للمعنى, يعرب من خالل تصوره عن جتربته يف املحيط 
                                                            

1)- Emil Durkheim: les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF paris, 1968. P198. 
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 فإن اهليئة العلمية أمجعت باملوافقة عىل "جودليت"االجتامعي, وحسب 
هي شكل من املعرفة املهيأة واملقسمة ": تعريف التصورات االجتامعية كام ييل

, 1)(امعيا, هلا رؤية تطبيقية وسارية لبناء حقيقة مشرتكة وبجملة اجتامعيةاجت
فالتصورات االجتامعية يمكن اعتبارها مجلة من املعارف االجتامعية واآلراء 
واالجتاهات واخلربات التي يصدرها أفراد جمتمع معني حول موضوع أو 

 األفراد, تسهل حادثة, إهنا وسائل توجيه ونظام للتفاعالت االجتامعية بني
 .االتصال بينهم وتساهم يف تفسري خمتلف عنارص بيئتهم

 : األلقاب العائلية-1-2
 قانون احلالة 1882مارس  23أصدرت اإلدارة االستعامرية الفرنسية يف 

املدنية أو قانون األلقاب الذي ينص عىل استبدال ألقاب اجلزائريني الثالثية 
 وسبق صدور هذا القانون حماوالت وتعويضها بألقاب ال ترتبط بالنسب,

وهو التعبري (متواصلة لطمس اهلوية اجلزائرية, أهم مالحمها إجبار األهايل 
 عىل تسجيل املواليد اجلدد وعقود الزواج لدى )الشائع لتوصيف اجلزائريني

مصلحة احلالة املدنية الفرنسية, بعدما كانوا يقصدون القايض الرشعي أو شيخ 
 من استبدال ألقاب اجلزائريني الثالثية وتعويضها بألقاب ال والغاية .اجلامعة

ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل االستيالء عىل األرايض, وإبراز 
الفرد كعنرص معزول, وتغيري أساس امللكية إىل األساس الفردي بدال من 

سامء ذات أساس القبيلة, وطمس اهلوية العربية واإلسالمية من خالل تغيري األ
الداللة الدينية وتعويضها هبوية هجينة, وإحالل الفرد يف املعامالت اإلدارية 
ًوالوثائق مكان اجلامعة, وأخريا تطبيق النمط الفرنيس الذي خياطب الشخص 

وبموجب هذا القانون مل تكتف السلطات االستعامرية  .بلقبه وليس باسمه
ية بل عوضت العديد منها بأسامء بتغيري أسامء وألقاب اجلزائريني بصفة عشوائ

                                                            
1)- Denise Jodelet: les représentations sociales, © presses Universitaires de France 7 éme édition, 

PUF paris, 2007.P 125. 
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مشينة ونابية وبعضها نسبة ألعضاء اجلسم والعاهات اجلسدية, وألقابا أخرى 
نسبة لأللوان وللفصول وألدوات الفالحة وللحرشات وللمالبس 

ومل يكن هناك أي منطق يف إطالق األلقاب . وللحيوانات وألدوات الطهي
طيم معنويات اجلزائريني, من عىل األشخاص, وكل ما هنالك هو رغبة يف حت

ّخالل منح الفرصة لرتديد أسامئهم املشينة طول الوقت وعىل مر األزمان, وما 
وهي أسامء مل  1882يزال األبناء واألحفاد يتوارثون هذه األسامء منذ عام 

ومن أألمثلة  .ُخيتاروها هم وال آباؤهم, وإنام أجربوا عىل محلها حتى اليوم
 املشينة التي حتملها عائالت جزائرية اليوم ويتم تداوهلا يف احلية عىل األلقاب

, "لعور", "حلول", "بوذيل"كل املحررات والوثائق الرسمية لقب 
الخ كام يذكر التاريخ قصة اجلزائري ..."بومنجل" ,"ّكناس", "بومعزة"
حممد وعبد القادر وأمحد :  وله أربعة أوالد"احلاج البخاري بن أمحد بن غانم"

بيب, فقد خرس هذا الشخص أرضه بعد رحيله إىل سورية, وبعدما قامت واحل
ّحممد عسال, وعبد القادر "اإلدارة بتغيري ألقاب أوالده حيث أصبحوا 

 .)1(ّبووشمة, وأمحد البحري, واحلبيب نداه
02-oèf$eôèe§ò)eú e‰§äÚ^

 :الدراسة يف املستخدم املنهج -2-1
 وال وتصنيفها املعلومات تنظيم هبدف ييلالتحل الوصفي املنهج اختيار تم
 إىل الوصول إىل بل هو, كام الواقع وصف أو الظواهر وصف عىل يقترص

 املنهج بأنه تعريفه يمكن  كام.وتطوره الواقع هذا فهم يف تساهم استجابات
 احلقائق بجمع وذلك الواقع يف هي الدراسة كام حمل الظاهرة يصف الذي

 خيص فيام وتعميامت نتائج إىل للوصول, وحتليلها هاتصنيف ثم ومن, والبيانات
 وحتديدها الظواهر ووصف الواقع اكتشاف إىل هيدف حيث, البحث موضوع

                                                            
(1-،2005، א  ..100א
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 وحتليلها الظاهرة بوصف هيتم التحلييل الوصفي فاملنهج وبالتايل وكيفيا كميا
 عىل التعرف إىل الدراسة وهتدف. وكيفيا كميا عنها والتعبري دقيق بشكل

 . االجتامعية لأللقاب يف املجتمع اجلزائريالتصورات
 :وهي أسئلة تضمنت مقابلة ستامرةإب االستعانة تم لذا

 ماهو مفهومك أو تعريفك للقب العائيل ? -1

 ما أصل ألقاب العائالت اجلزائرية? -2

  ماذا يعني لقبك بالنسبة إليك ?-3

لقاب حسنة مع أذكر ثالثة ألقاب جزائرية بادرت إىل ذهنك وتراها أهنا أ -4
 ذكر معنى أو رمز اللقب?

أذكر ثالثة ألقاب جزائرية بادرت إىل ذهنك وتراها أهنا ألقاب سيئة مع  -5
 ذكر معنى أو رمز اللقب?

 ما تأثري اللقب العائيل عىل حياة الفرد النفسية واالجتامعية? -6

) جامعة أستاذة 10و طالب 40 (حالة 50من الدراسة عينة تكونت :البحث عينة -2-2
 الشخصية البيانات حسب (العينة وكانت البواقي  أم مهيدي بن العريب بجامعة
 . اجلنس−السن −اللقب: متغري حسب موزعة) املقابلة استامرة يف املوجودة

 من جامعي وأستاذ طالب 50 من الدراسة عينة تكونت: الدراسة عينة خصائص *
 الشخصية البيانات حسب (عينةال وكانت ,−البواقي أم– مهيدي بن العريب جامعة

 .السن– اجلنس− اللقب:  التالية املتغريات حسب موزعة) ستامرةاإل يف املوجودة
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 : اجلداول التالية متثل خصائص العينة*
ßì‡u@âÔŠ@)1(@Zμjî@ÊîŒím@†a‹Ðc@óåïÉÜa@ky@óï–b‚kÕÝÜa@@ @

ات اللقب رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

%70 35  حسن مع  

ء مع %10 5  س  

له مع ال  10 20%  

%100 50 املجموع  

 أن ,)1( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)1( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 معنى ذو ألقاهبم جامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة أفراد أغلبية
 ال التي األلقاب فئة تليها ,%70 وبنسبة 35 قدره بعدد  إليهم بالنسبة حسن
 يسء معناها التي األلقاب فئة وأخريا  %20 وبنسبة 10  عدده قدب هلا معنى
  %.10 وبنسبة 5 قدره بعدد احلاالت إىل بالنسبة
 %70 بنسبة تصورهم حسب حسن معنى هلا ألقاب ذو أغلبيتها الدراسة عينة إذن

ßì‡u@âÔŠ@)2(@Zμjî@ÊîŒím@†a‹Ðc@óåïÉÜa@ky@óï–b‚@å§a@ @

العمرية الفئة ات  رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

%24 12 ذكر  

%76 38 أن  

%100 50 املجموع  

 أغلبية أن )2( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)2( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 قدره بعدد أنثوي جنس ذو جامعي وأستاذ طالب 50 من املتكونة و العينة أفراد

 %.24 وبنسبة 12 قدره بعدد الذكور فئة وتليها %76 وبنسبة 38
  %76 بنسبة أنثى جنس ذو أغلبيتها الدراسة عينة نإذ
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ßì‡u@âÔŠ@)3(@Zμjî@ÊîŒím@†a‹Ðc@óåïÉÜa@ky@óï–b‚@æÜa@ @

العمرية الفئة ات  رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

] 18-30[  32 64%  

]31-60[  18 36%  

 %100 50 املجموع

 أغلبية أن )3( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)3( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 سنة 30و 18 بني أعامرهم ترتاوح جامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة أفراد
 فرد 18 قدره بعدد سنة 60و 31 بني ما فئة تليها , %64 وبنسبة  طالب 32 قدره بعدد

 .%64 بنسبة 30-18 مابني سن يف أغلبيتها الدراسة عينة إذن.% 36 وبنسبة
 :راسةالد نتائج ومناقشة عرض 2-3
ماهو مفهومك أو : عرض ومناقشة استجابة العينة حول السؤال األول -2-3-1

 :العينة أفراد استجابة يوضح التايل واجلدول تعريفك للقب العائيل ? 
ßì‡§a@âÔŠ@)4(@ZÞrº@paŠa‹ÙnÜa@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ßaüÝÜ@ßìÿa@ @

الاستجابة ىمحتو الرقم ات  رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

الكنية– الهوية 1  12 21.81%  

 – ٔالاصل – جد عن أب الساللة 2
اثة-العرش رالو  

21 42%  

%16 8 النسب 3  

ي الانتماء 4 القرابة – العائ  11 22%  

ن الدم صلة 5 ٔالاشخاص ب  3 6%  

%100 55 املجموع /  

 أفراد أغلبية أن )4( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)4( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 مفهوم أو تعريف حول تصوراهتم كانت جامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة
 :ييل فيام العينة استجابات يف تكرارها نسبة حسب متثلت ومتنوعة خمتلفة العائيل اللقب
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 .الوراثة– العرش – األصل – جد عن أب الساللة -1
 .الكنية– اهلوية -2
 .القرابة − العائيل االنتامء -3
 .النسب -4
  األشخاص بني الدم صلة-5
ما أصل ألقاب " :الثاين السؤال حول العينة استجابات ومناقشة عرض -2-3-2

 :العينة أفراد استجابة يوضح التايل واجلدولالعائالت اجلزائرية? 
ßì‡u@âÔŠ@)5(@Z³î@paŠa‹ÙnÜa@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ôÝÈ@ßaüÜa@ðäbrÜa@ @

الاستجابة ىمحتو الرقم ات  رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

%59.42 41  الفرنس الاستعمار 1  

العرش-ٔالاجداد 2  5 7.42%  

ي أصل 3 ب زأما  8 11.59%  

%20.28 14 أتراك 4  

يبربر أصل 5  1 1.44%  

%100 69 املجموع /  

 العينة أفراد غلبيةأ أن )5( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)5 (رقم اجلدول نتائج مناقشة
أصل ألقاب العائالت  حول تصوراهتم كانتجامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة
 :ييل فيام العينة استجابات يف تكرارها نسبة حسب متثلت ومتنوعة خمتلفة اجلزائرية

 وضعها فرنسية اجلزائرية األلقاب أصل %:59.42 بنسبة الفرنيس االستعامر -1
 وضعية حسب هبم والتعريف بينهم وللتفريق للجزائري مكوص الفرنيس املستعمر
 .اجلزائرية واهلوية احلقائق وطمس منهم والسخرية هبم لالستهزاء آنذاك اجلزائري
 اجلزائري, املجتمع هوية طمس عىل االستعامرية فرنسا عملت املنطلق هذا ومن

 وحماولة بالتغريب والتقاليد, والعادات والدينية الثقافية اجلوانب, كافة مستوى عىل
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 التحوير عىل تقوم مشينة ألقاب إطالق خالل من للعائالت واإلساءة العربية تغييب
 استعامل خالل من الشعب وإهانة إذالل سوى منها غرض ال واللهجة الكلامت يف

 .صاحبه يطارد كشبح اليوم إىل تزال ما ودنيئة مسيئة مصطلحات

 يف وجوده من الرتكي تبطاناالس من مستخلص: %20.28 بنسبة أتراك -2
 .اجلزائر يف العثامين العهد
 %.11.59 بنسبة أمازبغي أصل -3

 %.7.42 بنسبة العرش−األجداد -4

  .%1.44 بنسبة بربري أصل -5
ماذا يعني لقبك " :الثالث السؤال حول العينة ستجاباتإ ومناقشة عرض -2-3-3

 بالنسبة إليك ?

 :العينة أفراد استجابة يوضح التايل واجلدول
ßì‡u@âÔŠ@)06(@Z³î@paŠa‹ÙnÜa@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ôÝÈ@ßaüÜa@sÜbrÜa@ @

ستجابةٕالا ىمحتو الرقم ات  رالتكرا  (xi) املئوية النسبة  

والجود والكرامة والفخر العز 1  16 23.52%  

ى الانتماء 2  النسب -عائل إ
 للعائلة

15 22.58%  

بي الخاص والاسم هوي 3  6 8.82%  

الخاص كياني 4  5 7.35%  

-كالجمال حسنة صفات 5
. العلو -السعادة  

4 5.88%  

له مع ال أو ء ي يع ال 6  5 7.35%  

%17.64 12  ٔالاصالة 7  

رة العائلة 8 الكب  1 1.47%  

....مهنة حيوان، أو لشخص اسم 9  4 5.88%  

%100 68 املجموع /  
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 أن ,)6( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)6( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 تصوراهتم كانتجامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة أفراد أغلبية
 نسبة حسب متثلت ومتنوعة خمتلفة أصل ألقاب العائالت اجلزائرية حول

 :ييل فيام الطلبة استجابات يف تكرارها
   %.23.52 بنسبة واجلود والكرامة والفخر العز -1
 %.22.58 بنسبة للعائلة النسب −عائلتي إىل امءاالنت -2
 %.17.64 بنسبة األصالة -3
 .%8.82 بنسبة يب اخلاص سماإلو هويتي -4
 %.7.35 بنسبة اخلاص كياين -5
  %7.35 نسبة له معنى ال أو يشء يل اليعني -6
 %5.88 بنسبة العلو −السعادة−كاجلامل حسنة صفات -7
 %.5.88 بةبنس مهنة حيوان, أو لشخص اسم -8
 .%1.47 بنسبة الكبرية العائلة -9
أذكر ثالثة ألقاب " :الرابع السؤال حول العينة استجابات ومناقشة عرض -2-3-4

جزائرية بادرت إىل ذهنك وتراها أهنا ألقاب حسنة مع ذكر معنى أو رمز 
 :العينة أفراد ستجابةإ يوضح التايل واجلدول"اللقب?  

ßì‡u@âÔŠ@)7(@Z³î@aŠa‹ÙnÜap@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ôÝÈ@ßaüÜa@Êia‹Üa@ @

املئوية النسبة ات  رالتكرا  (xi) الاستجابة ىمحتو  الرقم 

80% حسنة لصفات ألقاب 60   1 

6.66% للحيوانات ترمز ألقاب 5   2 

5.33% والنباتاتت للبيئة ترمز ألقاب 4   4 

8% للمهن ترمز ألقاب 6   5 

100%  /  املجموع 75 
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 أفراد أغلبية أن ,)7( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)7( رقم اجلدول نتائج ناقشةم
ألقاب جزائرية  حول تصوراهتم كانت جامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة

 متثلت ومتنوعة خمتلفة جاءتتتصورها أهنا ألقاب حسنة مع ذكر معنى أو رمز اللقب 
 :ييل فيام ةالطلب استجابات يف تكرارها نسبة حسب

 : وأمثلة عىل ذلك%80ألقاب لصفات حسنة بنسبة  -1
الحسنة الصفات رمز  ٔالالقاب 

رالنو يضاو-نوار   

  خال ٕالاخالص

بقاص-مزيان -مزياني الجمال  

والسعادة الفرح  -بوسعادة-سعدي-لسعد-سعادو-فراح 
 السعيد

ينصراو-يناصر النصر  

محمدي -حمودي الحمد  

باشا-قايد السلطة  

ناللو لشقر-لبيض   

ي الشرف شريفي– شر  

احة الهناء البال رو  م 

بن −معلم−طبيب−نجار: وأمثلة عىل ذلك %8ألقاب ترمز للمهن بنسبة  -2
 ...حجاب−مفتي−صياد−طبيب

−صيد−سبع: وأمثلة عىل ذلك %6.66ألقاب ترمز للحيوانات بنسبة  -3
 ...غنام−غزايل−غزال−عقاب

−جباييل: وأمثلة عىل ذلك %5.33بات بنسبة ألقاب ترمز للبيئة والن -4
 ...زيتوين−جرمان−بركاين
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أذكر ثالثة ألقاب جزائرية  :الخامس السؤال حول العينة ستجاباتإ ومناقشة عرض -2-3-5
  بادرت إىل ذهنك وتراها أهنا ألقاب سيئة مع ذكر معنى أو رمز اللقب?

ßì‡u@âÔŠ@)8(@Z³î@paŠa‹ÙnÜa@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@óibvna@óåïÉÜa@ôÝÈ@ßaüÜa@Êia‹Üa@ @

املئوية النسبة ات  رالتكرا  (xi) الاستجابة ىمحتو  الرقم 

11.60% سيئة لصفات ألقاب 13   1 

11.60% ي ترمز ألقاب 13  ة إ  رالقذا

 والوسخ

2 

26.78% ى ترمز ألقاب 30  الجسم أعضاء إ  3 

33.03% للحيوانات ترمز ألقاب 37   4 

11.60% عاقةلإل ترمز ألقاب 13   5 

3.75% ٔالاسلحةو لألدوات ترمز ألقاب 4   6 

1.78% للباس ترمز ألقاب 2    

100%  /  املجموع 112 

 أن ,)8( رقم اجلدول خالل من نالحظ :)8( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 تصوراهتم كانتجامعي وأستاذ طالب 50 من واملتكونة العينة أفراد أغلبية
 ذهنك وتراها أهنا ألقاب سيئة مع ذكر ثالثة ألقاب جزائرية بادرت إىلحول

 يف تكرارها نسبة حسب متثلت ومتنوعة خمتلفة جاءت  معنى أو رمز اللقب
 :ييل فيام الطلبة استجابات

 –تاغيولت : وأمثلة عىل ذلك %33.03 ألقاب ترمز للحيوانات بنسبة -1
–بولفعة −ذيب−رامول−بوبغل−بخوش− قرد−بومعزة−محار−بوفار

 .بوخروفة−.جربوعة−غول−بوداب−غراب−م بن هبي−عرتوس
 دوارة−بوكرشة%:26.78ألقاب ترمز إىل أعضاء اجلسم بنسبة  -2

−)الرموش( رماش−بوخشم−بورضسة−)الذراع(بوذراع −)الكرش(
 −وذين−بوكرومة−بوشارب−بوصبع−ماغبود−بوراس−بولقرون
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: وأمثلة عىل ذلك %11.60ألقاب ترمز إيل القذارة والوسخ بنسبة  -3
 .مخاجة− املوسخ−بوعتورة−بوخنونة−اخلامج−معيوف

−العايب−بوهايل: وأمثلة عىل ذلك %11.60ألقاب ترمز لإلعاقة بنسبة  -4
 .لعرج−لهبلو−لعور−لطرش−عقون

 −)الدفن( مدفوين :وأمثلة عىل ذلك %11.60 ألقاب لصفات سيئة بنسبة -5
 .بوشنوفة−)اليتم( ليتيم−)االمهال( اهلامل

: وأمثلة عىل ذلك %3.75سلحة بنسبة ت واألألقاب ترمز لألدوا -6
 ....بورصاص−طاس− بوفاس−بوشاقور

 .بودربالة− بوقندورة:وأمثلة عىل ذلك %1.78ألقاب ترمز للباس بنسبة  -7
ما تأثري : السادس السؤال حول العينة استجابات ومناقشة عرض −1-3-5

 اللقب العائيل عىل حياة الفرد النفسية واالجتامعية?
ßì‡u@ÔŠâ@)9(@Z³î@paŠa‹ÙnÜa@ójåÜaì@óîíø¾a@õín0@góibvn@óåïÉÜa@ôÝÈ@ßaüÜa@Êia‹Üa@ @

املئوية النسبة ات  رالتكرا  (xi) الاستجابة ىمحتو  الرقم 

60.97% ر  50  النفس التأث  1 

39.02% ر 32  ي التأث الاجتما  2 

100%  /  املجموع 82 

 أن ,)9( رقم دولاجل خالل من نالحظ :)9( رقم اجلدول نتائج مناقشة
 تصوراهتم كانت جامعي أستاذ و طالب 50 من واملتكونة العينة أفراد أغلبية
 خمتلفة جاءت   تأثري اللقب العائيل عىل حياة الفرد النفسية واالجتامعيةحول

 :ييل فيام الطلبة ستجاباتإ يف تكرارها نسبة حسب متثلت ومتنوعة
 :%60.97التأثري النفيس بنسبة  -1
 . الشعور بالفخر و االعتزاز والرشف إذا كان اللقب حممودا− :ب املوج*
 .يف تكوين شخصية قوية اللقب اجليد يساعد −
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 . الشعور باخلزي والعار إذا كان اللقب يسء− :السالب *
 . عدم الثقة بالنفس−
 .ة والسخرية خاصة من طرف الزمالءالشعور باالهان −
 .االكتئاب −
 . ضعف الشخصية−
 .قدة نفسية والشعور بالغضب كثريا عند مناداته به خاصة األطفاللدهيم ع −
 . الرغبة يف تغيري اللقب−
 . الشعور بحط املستوى بسبب اللقب اليسء−
 . الشعور باخلجل واإلحراج−
 . الشعور بالقهر والعدوان−
 . الشعور بالسخط والتذمر−
  : %39.02  التأثري االجتامعي بنسبة-2

 . يؤثر عىل اجلانب األخالقي للفرد احلسنة حلاميل اللقب السرية− :املوجب *
 . إذا كان اللقب لديه مكانة اجتامعية مرموقة يكسب الفرد قبوال يف جمتمعه−
 .الشعور بالنفورامليل إىل الال إجتامعية واهلروب من املجتمع و− :السالب *
 .االستهزاء من طرف أفراد املجتمع −
 .ع اآلخرين االنطواء أي عدم التعامل م−
 .العزلة والوحدة واالنفراد −
 .نسحاب من العالقات االجتامعية اإل−
 . الشعور باخلجل−
) املدينة (واحلضاري البلدي بني ألقاهبم حسب األشخاص تصنيف −

 .)الريف (واجلهل والدواري
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 خاصة املستوى دون وآباءه أجداده أن الطفل يدركها اليسء اللقب −
 .قذارةوال باإلعاقة املتعلقة
 .سيئ لقبه كان إذا جمتمعه طرف من منبوذ الشخص يصبح −
 .واملعريفة الوساطة يف األلقاب استخدام −
 .لقبه خالل من اجليد أو باليسء الفرد عىل احلكم −

  :خامتة
 اجلانب هذا يف االستعامر تأثري يزال ال واحلرية االستقالل ظل ويف اليوم

 عىل واجتامعية نفسية سلبية نتائج ةاملصيب هذه فرتكت كبرية بصورة باديا
 بألقاب تغيريها أجل من املحاكم أروقة إىل جرهتم بل أسامء, هبكذا امللقبني
 من ألكثر الزمهم الذي العبء هذا من وختلصا لإلحراج تفاديا وطيبة حسنة
 استهزاء جراء وأخالقية نفسية وعقد أزمات لبعضهم شكل ما قرن نصف

 أخالقية وغري حقرية أخرى وألقاب ألقاهبم, سمعوا ّكلام هبم املحيط وسخرية
 .اجلزائري إهانة هو إطالقها وراء من القصد كان ذكرها يمكن ال

 تفوق كثرية ملفات عاجلت قد اجلزائرية العدل وزارة ّأن من وبالرغم
 ّأن إال تغيريها, وطلب املشينة واألسامء باأللقاب يتعلق ملف أالف الثالثة
 أو اآلالف بعرشات واملقدر األلقاب من اهلائل والكم التأخر هو اهلاجس
 تصفح عند املثال سبيل فعىل دقيقة, إحصاءات غياب ظل يف اآلالف مئات
 عن ..وكذا كذا عائلة تعلم“ :التايل اإلعالنات ركن يف جتد معينة حملية جريدة
 والفصل املحكمة عىل املرور بعد وطبعا ”وكذا كذا إىل العائيل لقبها تغيري
 .املايض لقب ّغصة وحمو اجلديد للقب التشهري هبدف وذلك اللقب وتغيري
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Le statut des commissaires de l’état-civil 
 en Algérie à la période coloniale:  l’exemple 

 de Jean-Maurice Boêt∗ 
Ryadh Cherouana(1) 

Avant d’aborder la question évoquée dans le titre relatif aux commissaires 
d’état-civil, il nous paraît nécessaire de revenir sur les modalités de leur désignation. 

Les tâches d'officier d'état civil sont initialement attribuées aux maires ou 
leurs adjoints dans les communes de plein-exercice. En cas de refus, ce sont 
« des personnes de moralité parfaite, officiers ou fonctionnaires en retraite ou 
agents de l'administration détachés de leur service et continuant à toucher leur 
traitement normal, soit encore, mais exceptionnellement, par suite de 
circonstances particulières, dans des services étrangers de l'administration 
proprement dite»(2). Jean-Louis Maurice Boêtfait partie de cette désignation, 
comme nous le démontrerons, au fil des pages de ce travail, à titre d’illustration. 

La décision du gouverneur général du 15 septembre 1886 dispose que le 
commissaire de l'état civil à désigner, dans les territoires soumis à l’application 
de la loi du 26 juillet 1873, sera le commissaire-enquêteur de la propriété, 
accompagné par son secrétaire-interprète nommé. Lorsque le commissaire de 
l'état civil n'est pas le commissaire-enquêteur de la propriété indigène, il est en 
droit de choisir son secrétaire-interprète et d'assurer son salaire. 

De surcroît, dans les territoires des communes mixtes, le commissaire de 
l'état civil est désigné parmi les adjoints des administrateurs. «Quelques 
commissaires ont été également recrutés parmi les répartiteurs des 
Contributions directes»(3). 

                                                            
∗N.B. Le présent travail fut l'objet d'une publication antérieure dans : 

אא،א ،אא א ،20אא
אאאא"א ،ـ4-52016"אא
−، א  .217-237.،2017א

1)- Université Sorbonne-Paris. 
2)- Instruction du gouverneur général du 20 avril 1888, faisant suite aux instructions générales du 17 

août1885 sur la constitution de l’état civil des indigènes musulmans d’Algérie, Article 170. 
3)- Idem. 
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Il est à signaler que les commissaires de l'état-civil sont contrôlés par les 
commissions centrales et reçoivent également des instructions relatives à 
l'application des articles 7, 8, 9, 10 et 15 de la loi du 23 mars 1882, de ces 
mêmes commissions. A ce propos, les commissaires de l'état civil doivent 
fournir dans les cinq premiers jours de chaque mois un compte-rendu, en double 
exemplaire, de leur travail le mois précédent. Le président de chaque 
commission centrale annote ces rapports, puis les transmet au Gouverneur 
général qui les annote à son tour. 

Les opérations menées par les commissaires de l'état-civil se déroulent en 
trois phases distinctes. 

La première est la constitution de l'état-civil et son dépôt à la mairie où il 
reste disponible pour les intéressés durant un mois si nécessaire. Cette étape est 
la plus importante lors de l’établissement de l’état-civil d’une personne. Elle 
consiste à appliquer l’énumération de points qui suit: recensement de la 
population; établissement de la liste des indigènes et de leurs arbres 
généalogiques; signalement des indigènes absents, désignation des indigènes 
qui choisiront le nom patronymique ; formulation du refus d'acceptation d’un 
nom patronymique reçu par un membre de la famille; constitution de la liste des 
indigènes ayant déjà un nom patronymique; transcription des noms des 
indigènes; fixation du registre-matrice; fabrication des cartes d'identité et enfin, 
remise à la mairie des documents utilisés ainsi que des cartes d'identité. 

La seconde est la révision de ce travail en cas de réclamation. 

La troisième et dernière opération est la révision éventuelle à l’issue des 
décisions prises par le Gouverneur Général qui homologuera par la suite les 
opérations d’application de l’état civil en vertu du texte prescrit par la loi du 23 
mars 1882. 

Intéressons-nous maintenant au profil du commissaire de l’état civil, Jean-Louis 
Maurice Boêt, personnalité au sujet de laquelle nous proposons de faire la lumière. 

Ainsi, la citation préliminaire de cet article, c’est-à-dire celle en référence à 
la qualité morale parfaite des commissaires dans leur désignation - et laquelle 
demeure controversée- nous a amené à dépouiller le dossier personnel du 
commissaire précité, et que nous détaillons ci-après. Jean-Louis Maurice Boêt, 
commissaire d'état-civil, est né le 29 décembre 1855 à Constantine de Jean-
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Louis Boêt, commis principal à la Préfecture, et de MarieMauriès, résidant à 
Gaillac-Toulza en Haute-Garonne. 

Quant à son service militaire, Jean-Louis Maurice Boêt est incorporé au 
3ème régiment de Zouaves à compter du 31 août 1876. Puis, il intègre le corps 
militaire le 1er septembre 1876. Il est promu Caporal le 1er mars 1877 et 
devient Sergent le 1er septembre 1877. 

Rappelons ici succinctement l'échelle de ses nominations dans le cadre de 
ses fonctions administratives, à savoir: 

1878 Secrétaire de la commune de Mila 
1880 Commis-rédacteur 4ème classe 
1883 Commis-rédacteur 3ème classe 
1887 Commis-rédacteur 2ème classe 
1889 Commis-rédacteur 1ère classe 
1891 Commis principal 

27 janvier 1894 Mise en disponibilité 
23 octobre 1895 Révocation 

 
Conjointement aux tâches susmentionnées, il est à retenir, dans le cadre de 

ce travail, la mission de commissaire de l'état-civil que Jean-Louis Maurice 
Boêt a exercée à partir du 1er avril 1886. 

A ce sujet - c'est-à-dire en référence à la promotion précitée - le 
Gouvernement Général de l'Algérie s'est plaint, dans une lettre adressée à 
Monsieur le Préfet de Constantine et datée du 19 février 1886, de ne pas avoir 
été mis au courant de la désignation de Jean-Louis Maurice Boêt en qualité de 
Secrétaire de commission chargé de la constitution de l'état-civil(1). 

Malgré cette plainte émise relativement à cette fonction, en qualité de commissaire 
de l'état civil, Jean-Louis Maurice Boêt a fait l'objet d’au moins deux appréciations en 
sa faveur émanant du préfet, entre 1889 et 1892, et que voici(2): 

«Bon employé qui s'acquitte très convenablement de ses fonctions de l'état-civil». 

et 

                                                            
1)- Voir annexe «Note pour Monsieur le Chef du bureau», Archives Nationales d’Outre-mer à 

Aix-en-Provence, fonds GGA. 
2)- Voir annexe «Notes du préfet», Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-Provence, fonds GGA. 
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«Exécute avec beaucoup de zèle, de soin et une grande compétence les 
travaux de constitution de l'état-civil indigène». 

Ces observations sont également corroborées par le chef immédiat de Jean-
Louis Maurice Boêt, le dénommé Jacques-Pierre Lesbros, président de la 
Commission Centrale et dont la fille Clémence Lesbros est mariée à Jean-Louis 
Maurice Boêt depuis l'année 1887. La mise en évidence du rappel de cette 
alliance matrimoniale laisse apparaître, toutes proportions bien gardées, le fait 
que les évaluations reçues relèvent davantage de louanges familiales plutôt que 
d’une appréciation professionnelle rendue par la hiérarchie, d’autant plus que le 
rôle d’une commission centrale, tel que cela a été démontré plus haut est, 
initialement, de contrôler le travail des commissaires d’état-civil et de 
transmettre des instructions au sujet de l’application de la loi du 23 mars 1882. 

Bien que Jean-Louis Maurice Boêt ait reçu deux évaluations positives de ses 
responsables hiérarchiques (telles que citées plus haut relativement à ses 
compétences en tant que commissaire d’état-civil), ses connaissances de la 
langue arabe restent, à notre estime, ambiguës. En effet, l’expression orale en 
arabe académique n’est pas renseignée bien qu’une note certifie que Jean-Louis 
Maurice Boêt « parle l’arabe », ce qui pour nous sous-entend qu’il pratique le 
registre dialectal. En plus de cette lacune au sujet de l’arabe, les langues berbère 
et saharienne ne sont pas non plus maîtrisées- en dépit de sa présence en tant 
que commissaire d’état-civil dans les communes où ces langues étaient 
partiellement en usage (Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-Provence, 
fonds GGA). 

Quant à la production écrite, aucune mention n’y est faite et ce, quelle que 
soit la langue. Cette dernière remarque interroge une des problématiques 
majeures de la transcription des patronymes des Algériens. Si l’on s’en tient au 
seul cas de la langue arabe, l’administration française s’est retrouvée confrontée 
à la barrière de cette langue et ce, depuis les premières initiatives de la création 
de l’état-civil en Algérie. Par exemple, dans une lettre du 2 juillet 1856 adressée 
par le bureau arabe de la préfecture de Constantine au ministre de la guerre à 
Paris, il est signalé que les agents de la mairie ne connaissent pas l’arabe et 
n’ont pas assez d’autorité pour conduire à bien cette opération (Archives 
Nationales d’Outre-mer à Aix-en-Provence, fonds GGA). 

Autre fait révélateur de cette incapacité linguistique: l’administration 
française propose une alternative en guise de résolution du problème, celle d’un 
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«Travail confié avec l’autorité municipale à l’adjoint du bureau arabe 
départemental, qui déjà avait montré des connaissances du terrain, des hommes, 
ayant action directe sur eux. Et ce en vertu des pouvoirs qu’il tient de moi, et 
parlant leur langue, il pouvait mieux exécuter l’opération» (Archives 
Nationales d’Outre-mer à Aix-en-Provence, fonds ministériel). 

Au-delà des propos que nous venons de souligner et pour reprendre le cas du 
commissaire en question, nous interrogeons la compétence de la Préfecture, qui 
relève davantage de l’administratif que de l’éducatif quand il s’agit d’évaluer le 
niveau de langue arabe de Jean-Louis Maurice Boêt. 

Ajoutons à cela qu’en examinant son dossier personnel, il en est ressorti que 
«Monsieur Boêt - commis principal à la préfecture de Constantine - avait, avec 
le secrétaire général M.Esménard, des relations d’une intimité particulière»(1). 
Son influence était par cela seul très supérieure à celle de l’emploi modeste 
qu’il occupait. Profitant de toutes ces prérogatives étendues au sein de la 
préfecture, Monsieur Boêt a été impliqué dans un scandale financier qui a, à 
l’époque, « ému l’opinion du Sénat au cours de la séance du 9 juillet 1895»(2). 

En somme, il s’agit d’une lettre rédigée par Monsieur Boêt au nom de Monsieur 
Barboutie, le présumé concessionnaire. Cette lettre a été jugée comme «faux en 
écriture publique»(3). Cette lettre visait à solliciter une concession quant à 
l’exploitation de gisements de phosphates à Tébessa en échange d’une redevance 
symbolique de cinquante centimes sur une période de vingt-cinq ans. Cela a 
d’ailleurs rapidement abouti à la création de la société française des phosphates; 
bien que celle-ci soit anonyme pour des enjeux sans doute fiscaux, Monsieur Boêt 
en est en réalité le fondateur. Ces ambiguïtés financières ont conduit à sa révocation 
par l’arrêté du 23 octobre 1895. Nous relevons qu’il ne s’agit pas du seul abus de 
fonctions imputé à Monsieur Boêt puisque son nom apparaît aussi dans l’affaire du 
pèlerinage à La Mecque. Il est également accusé «d’avoir, en 1893, dirigé les 
indigènes sur certaines compagnies de navigation au préjudice des autres, avec 

                                                            
1)- Voir annexe de l’extrait du rapport de la commission d’enquête sur les concessions de 

gisements de phosphates de chaux en Algérie, Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-
Provence, fonds GGA. 

2)- Voir annexe de l’extrait du rapport de la commission d’enquête sur les concessions de 
gisements de phosphates de chaux en Algérie, Ibid. 

3)- Voir annexe de l’extrait du rapport de la commission d’enquête sur les concessions de 
gisements de phosphates de chaux en Algérie, Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-
Provence, fonds GGA, Ibid. 
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prélèvement d’une commission à son profit»(1). Ainsi, Jean-Louis Maurice Boêt fait 
l’objet d’une réputation qui ne lui est pas favorable. Les privilèges qu’il a eus dans 
sa carrière au sein de la préfecture ont trouvé leur écho lors des opérations de la 
constitution de l’état-civil dans le département du Constantinois. En ce sens, 
retenons que Monsieur Boêt «à titre nominal tout au moins, […] fait partie du 
personnel de la préfecture de Constantine»(2), ce qui nous conduit à nous poser la 
question de l’abus de pouvoir. 

Les statistiques avancées ci-dessous font état de ces avantages: il est à 
rappeler initialement que les opérations d'application de la loi du 23 mars 1882 
ont eu lieu du 15 février 1886, dans la commune de Condé-Smendou dans le 
douar Souadek, au 21 février 1894 dans la commune d’Ouled-Soltan dans le 
douar Gosbat dont le commissaire d'état-civil était Monsieur Boêt. 108 
communes ont été soumises à l'application de la loi du 23 mars 1882;  
498 douars ont été soumis à l'application de la loi du 23 mars 1882. 
Monsieur Boêt était - à lui seul - chargé de l'application de cette loi dans 196 douars et 
26 communes. A la date du 16 février 1891, Monsieur Jean-Louis Maurice Boêt est 
nommé comme commissaire d'état-civil dans 12 communes et 134 douars.  

Monsieur Boêt a recensé 695 599 habitants et leur a attribué des patronymes qui 
lui ont valu une compensation financière - parfois contestée - pour chaque indigène 
renommé (comme l’atteste le document en annexe, Archives Communales de la 
Wilaya de Constantine). 

La condition de parfaite moralité que les commissaires d’état civil doivent montrer est-
elle remplie? La question reste donc posée. Nous concluons ce travail par une autre 
interrogation: l’exemple du commissaire d’état-civil Jean-Louis Boêt est-il un cas isolé? 
Pour tenter de répondre à cela, il nous faudrait accomplir une recherche approfondie, voire 
individuelle, relativement à tous les autres commissaires d’état-civil chargés, par 
l’administration française, d’appliquer la loi du 23 mars 1882 se rapportant à l’instauration 
de l’état-civil, ce qui serait susceptible s’ouvrir le débat sur les critères de désignation des 
commissaires d’état-civil en Algérie à la période coloniale. 

                                                            
1)- Cf. Voir annexe de l’extrait du rapport de la commission d’enquête sur les concessions de 

gisements de phosphates de chaux en Algérie, Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-
Provence, fonds GGA, Ibid. 

2)- Voir annexe de l’extrait du rapport de la commission d’enquête sur les concessions de 
gisements de phosphates de chaux en Algérie, Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-en-
Provence, fonds GGA, Ibid. 
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