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ٌكيل ألاعقُف باليؿبت ليل أمت طاهغتها الغؾمُت وجغاثها الخاعٍخي ،فهى طاهغتها
الغؾمُت ألهه ٌكهض ٖلى وحىص أمت أو صولت ،وهى جغاثها الخاعٍخي ألهه قاهض ٖلى جاعٍش جلً
ألامت وٖلى ميىهاث هىٍهها وطاجُهها ،فمىه حؿدىر ومىه حؿر قض يي ول مااتاث خُاتها وألامت
أ
التي حٗغف هُف حؿخفُض مً جاعٍسها ،حؿخُُ٘ أن جصحح مؿر تها الخاعٍسُت مً خرن آلزغ
يي يىء جااعبها ،هما حؿخُُ٘ أن جدلم لىفؿها الاهُالكت الحًاعٍت بما ًخماش ى وأنالهها
وكُمها هما أهه تا أخض ًىىغ الُىم أهمُت ألاعقُف باليؿبت للضعاؾاث الخاعٍسُت ،وختى
باليؿبت للضعاؾاث ألازغي ،فاطا واهذ مهاصع جاعٍسىا اللضًم هي البلاًا ألازغٍت ،وجاعٍسىا
الىؾُِ ماصجه ألاؾاؾُت اإلاسُىَاث ،فان الباخث يي جاعٍش الجؼاةغ الحضًث واإلاٗانغ تا
ًمىىه الاؾخغىاء ًٖ صوع ألاعقُف إلاا لها مً أهمُت أ
وهٓغا لهظه ألاهمُت فىثر ا ما جىاػٖذ الضوٌ فُما بُنها ،فيل صولت جضعي أجها هي ناخبت
الحم الكغعي لهظا ألاعقُف -هما هى الكأن باليؿبت للجؼاةغ وفغوؿا ،هما هغبذ وأجلفذ
ملفاث ٖضًضة أًًا مً ألاعقُف ختى حغُي بٌٗ اللًاًا وتا ًفطح أمغ أصحابها
خلُلت أن كًُت ألاعقُف كًُت ؾُاؾُت ،والخفاوى بكأهه جلىصه الضواةغ الؿُاؾُت،
لىً م٘ طلً تا بض مً الاَالٕ ٖلى هٓغة اللاهىن الضولي لهظه اإلاؿألت ،وطلً ختى هيىن ٖلى
بِىت مً الىؾاةل التي ًمىً الغحىٕ اليها إلحباع اإلاؿخٗمغ ٖلى اٖاصة أعقُفىا أ
ومً هىا جخأحى يغوعة اؾر حإ ألاعقُف الجؼاةغي اإلاهغب بكتى الُغق والىؾاةل
اإلاكغوٖت ،وئن جُلب ألامغ اللجىء الى مباصب وأؾـ اللاهىن الضولي إلالاياة الضولت
الفغوؿُت أمام اللًاء الضولي ،ألن ؾلب الفغوؿُرن لؤلعقُف الىَني الجؼاةغي مٗىاه
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جاغٍض الجؼاةغٍرن مً ماصة جاعٍسُت زام جسو اإلاؿر ة الخاعٍسُت الُىٍلت أألمههم ،فهل ًمىً
طلً؟ أ
ؾىداوٌ الاحابت ٖلى هظا الدؿاؤٌ مً زالٌ اؾخٗغايىا إلادخىي هظا ألاعقُف الظي
جهب مً َغف الؿلُاث الاؾخٗماعٍت واوٗياؾاث طلً ٖلى الضولت واإلااخم٘ الجؼاةغٍرن ،زم
البدث يي آلالُاث اللاهىهُت التي ًىفلها اللاهىن الضولي والتي ًمىً للضولت الجؼاةغٍت
الاؾدىاص ئليها يي اؾر حاٖها ألعقُفها مً الضولت الفغوؿُت هظا وؾُر هؼ جدلُلىا ٖلى
مدىعًٍ عةِؿُرن 4أ
أوال :طبيعة ألاسشيف الجزائشي واوعكاسات وجوده بفشوسا على الذولة الجزائشية:
وؾيخُغق فُه إلادخىي ألاعقُف الجؼاةغي اإلاغخل مً َغف الاصاعة الاؾخٗماعٍت ،زم
جضاُٖاث ٖملُت النهب ٖلى ماض ي وخايغ ومؿخلبل الضولت الجؼاةغٍت أ
 -1طبيعة ألاسشيف الجزائشي املوجود في فشوساً :خيىن ألاعقُف الجؼاةغي اإلاغخلٖ-مىما-
مً كؿمرن عةِؿُرن 4اللؿم ألاوٌ ًمثل أعقُف الفر ة الٗثماهُت ،أما اللؿم الثاوي فُخٗلم
بأعقُف الحلبت الاؾخٗماعٍت وهى يي ٖمىمه ًلضع بدىالي  022ألف ٖلبت ( )ًَ 022مً
ألاعقُف الٗاةض الى الفر ة الاؾخٗماعٍت ،و ٖ 1022لبت مً الىزاةم الٗاةضة الى الفر ة
الاؾخٗماعي وجم هلل هظا الىم
الٗثماهُ ـت أي برن الل ـغن  10و 13م التي ؾبلذ الاحخُاح أ
الهاةل مً أعبٗت مهالح عةِؿُت 4مهلحت أعقُف الحيىمت الٗامت أي عةاؾت الحيىمت
خالُا ،ومً مدفىْاث وتاًت الجؼاةغ الحالُت ،ومً مدفىْاث وتاًتي وهغان وكؿىُُىت ( )1أ
 -1-1أسشيف الفترة العثماهية 1831-1518م :وهي الىزاةم التي جيىهذ بفٗل ٖمل الاصاعة
اإلاغهؼٍت (الباب الٗالي) والىتاًاث الخابٗت لها ،وهي حكمل وكاٍ الضولت يي حمُ٘ اإلاااتاث
الؿُاؾُت ،والٗؿىغٍت ،والاكخهاصًت ،والاحخماُٖت ،والثلافُت وغر ها مً مغاؾُم وكغاعاث
واهذ جهضع ًٖ خيام الاًالت ومىْفي الباًلً ،أو جغص ٖليهم مً ؾالَرن الباب الٗالي
ومىْفيهً ،وكؿم هاجج مً وكاٍ وهالء الاًالت بالخاعج وكىانل وجااع الضوٌ ألاوعبُت يي
الجؼاةغ ،ومً أوامغ و فغاماهاث( )2ناصعة مً الؿالَرن الٗثماهُرن ،ومً سجالث بِذ اإلااٌ
وبِذ الباًلً التي جسو الًغاةب وألامالن ،ومً سجالث اإلاداهم الكغُٖت التي جسو
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ٖلىص البُ٘ والكغاء والؼواج والُالق والخدبِـ والىكف والهباث والىناًا واإلاغافٗاث،
أوالتي جمثل حجغ الؼاوٍت ليل صعاؾت جاعٍسُت ٖلمُت للماخم٘ الجؼاةغي زالٌ الفر ة
الٗثماهُت أ
-2-1أسشيف الفترة الاستعماسية  :1962-1831وهي الىزاةم التي جيىهذ هدُات وكاٍ الاصاعة
الاؾخٗماعٍت يي الجؼاةغ ،والتي جخيىن هي ألازغي مً أهىإ ٖضًضة مً الىزاةم يي قيل4
مغاؾالث أو جلاعٍغ ،ميكىعاث أوبالغاث ،زُاباث أوجهغٍداث ،اٖالهاث وزاةم صحفُت وزاةم
فىجىغغافُت ،هخِباث وميكىعاث ،بغكُاث ووزاةم جخٗغى لليكاٍ الضبلىماس ي الجؼاةغيأ
هظا وله الى حاهب اإلاسُىَاث والىخب الخاعٍسُت والضًيُت وألاصبُت والٗلمُت وغر ها( )3أ
للض جم هلل مئاث الاَىان مً هظه الىزاةم الى فغوؿا مباقغة بٗض الحملت الفغوؿُت
ٖلى الجؼاةغ ،وأزىاء خغب الخدغٍغ الجؼاةغٍت ،وكبُل اؾخلالٌ الجؼاةغ بكهىعأ أي  4ؾىت
 1301هظا وللض جمذ ٖملُت الىلل بُغٍلرن عةِؿُرن 4أ
أ -الترحيل املىظم :الظي كامذ به الاصاعة الاؾخٗماعٍت ،خُث جم هلل أعقُف الفر ة
الٗثماهُت وما كبلها (وزاةم حٗىص للفر ة الاؾالمُت والفر ة اللضًمت مً جاعٍش الجؼاةغ) الى
حاهب ول أعقُف الفر ة الاؾخٗماعٍت بضٖىي أهه مً ئهخاج الاصاعة الاؾخٗما أعٍت يي الجؼاةغ
أوبالخالي فهى ملً للضولت الفغوؿُت ،خُث خىٌ ول طلً الىم الهاةل الى زالزت مغاهؼ
أعقُفُت أؾاؾُت يي فغوؿا وهي 4أعقُف وػاعة الحغب بلهغ فاوؿان  ،Vincennesوملغ
ألاعقُف الىَني بباعَـ ،وأعقُف فُما وعاء البداع بأهـ-أ أون -بغوفاوـAix-en-
 ،Provenceهظا وللض جم هلل ملفاث أزغي الى مغاهؼ أعقُفُت أزغيأ يي ٖضة ملاَٗاث
فغوؿُت أ
ب -الترحيل غير املىظم :جمثل يي جلً الخهغفاث اإلاكبىهت لبٌٗ اإلاىْفرن الفغوؿُرن
الغؾمُت لالًالت الجؼاةغٍت ،وهظهغ
ألاوعاق أ
الظًً أوول اليهم أمغ اإلادافٓت ٖلى ما جبلى مً أ
هىا ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ما وان ًلىم به صوفى  Devoulxمدافٔ ألاعقُف الٗغبي بمهلحت
الضومرن ،والظي وان تا ًغي ماوٗا مً جلضًم بٌٗ الىزاةم اإلاهمت يي قيل هضاًا لبٌٗ
الحيام ( )4ولم ًلف ألامغ ٖىض اهضاء بٌٗ اإلالفاث ،بل ان الٗضًض مً الىزاةم ٖغفذ ٖلى
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ًض صوفى َ Devoulxغٍلها الى اإلاىخباث اإلاسخهت ببُ٘ الخدف وألاوعاق الٗخُلت بباعَـ
وػٍاصة ٖلى هظا ،أوعص ص أولفان  Delphinأن هىان وزاةم مهمت وحضث مبٗث ة يمً أوىام
ألاوعاق اللضًمت اإلاٗغويت للبُ٘ ٖىض أصحاب اإلاىخباث بباعَـ فهظه الخهغفاث ْلذ
()6
جهضع ًٖ صوفى َُلت الخمـ والٗكغًٍ ؾىت التي كًاها مكغفا ٖلى مهلحت الىزاةم
جـ-الضياع :ووان طلً بؿبب الفىض ى التي ناخبذ صزىٌ الجِل الفغوس ي غاػٍا إلاضًىت
الجؼاةغ ؾىت 1282م ،وهى ما أهضه بُلِس ي  Pélissierفـي خىلُاجـه خىٌ الجـؼاةغ مــً أن" 4
ألاًالت اإلابٗث ة يي قىاعٕ
الجىىص الفغوؿُرن ما فخئىا ٌكٗلىن غالًُنهم بىزاةم خيىمت أ
اللهبت " ،هظا الى حاهب الاهماٌ اإلاخٗمض إلاىْفي الجهاػ الاصاعي لالًالت الجؼاةغٍت أ
أوللض حؿبب هظا الخهغف ألازر للحيام الفغوؿُرن يي ازخفاء ويُإ الىثر مً
الىزاةم الغؾمُت مً أًضي اإلاكغفرن ٖلُه مً الجؼاةغٍرن بٗض أن اؾخغني ًٖ زضماتهم،
وهظا ما ٌكر الُه -هظلً -بُلِس ي ،خُث ًلىٌ"4ئن الاصاعة الفغوؿُت الجضًضة لم جلم وػها
للمىْفرن الجؼاةغٍرن ،وهظا هخج ٖىه جسليهم ًٖ وْاةفهم صون أن ًلىمىا بدؿلُم الىزاةم
التي واهذ يي خىػتهم خاملرن مٗهم بٌٗ الىزاةم ومخلفرن ههِبا هاما منها " أ
ًلخهغ أمغ يُإ الىزاةم الغؾمُت الجؼاةغٍت ٖلى الٗانمت فلِ ،بل ول اإلاضن
أ
ولم
واإلاىاَم التي ٖغفذ الغؼو الفغوس ي مثل مضًىت كؿىُُىت التي أجلف الىثر مً وزاةلها أزىاء
ملاومهها للجِل الفغوس ي ؾىت 1281م ،هظا صون أن هيس ى ػمالت ألامر ٖبض اللاصع التي
الفغوؿُىن ٖلى ما بها مً هخب ووزاةم ئزغ مٗغهت "َاهرن"ٖام  )7(1288أ
اؾخىلى أ
-0اوعكاسات وجود ألاسشيف الجزائشي بفشوسا على الذولة الجزائشية :أي جضاُٖاث ٖملُت
النهب ٖلى ماض ي وخايغ ومؿخلبل الضولت الجؼاةغٍت وحكمل هظه الخضاُٖاث ول ألاعقُف
الجؼاةغي اإلانهىب ،ؾىاء أعقُف الفر ة الٗثماهُت أو أعقُف الفر ة الاؾخٗماعٍت أ
أ -أسشيف الفترة الاستعماسية:
اطا وان غُاب ألاعقُف الجؼاةغي أزغ يي اإلااض ي ٖلى ٖملُت عؾم الحضوص برن الجؼاةغ
والضوٌ اإلاااوعة 4أتاؾُما اإلاغغب ،جىوـ ،وختى الىُاغ ومالي ،وٖلى حؿُر أمىع البالص يي
اإلاااٌ الاصاعي ويبِ الحالت اإلاضهُت وٖلى اإلاسُُاث الخلىُت والٗمغاهُت( ،)8فان وحىص
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هظا ألاعقُف يي ًض الضولت الفغوؿُت ٌكيل -يي الىكذ الحايغ واإلاؿخلبل -أصاة يغِ
ومؿاومت خلُلُت اجااه الجؼاةغ ،بدُث ًمىً أن حؿخٗمله يي جىحُه الخاعٍش والظاهغة
الجؼاةغٍت هُفما حكاء ،يي اَاع اللٗبت التي ما جؼاٌ مؿخمغة برن اإلاؿخٗمغ واإلاؿخٗمغ ،برن
مً ًملً الحلُلت التي ًمىً أن حؿاٖض يي بىاء الظاهغة الىَىُت وبرن مً ٌؿعى للحهىٌ
ٖلى هظه الحلُلت هظا ووؿدكف عغبت الؿلُاث الاؾخٗماعٍت يي جىُْف ألاعقُف
الجؼاةغي جىُْفا ؾُاؾُا وئًضًىلىحُا مً زالٌ زالر مإقغاث ٖلى ألاكل 4أ
 كُمت وهىُٖت الىزاةم اإلاهىعة (ألاعقُف الؿِىماتي) التي حؿلمهها مإؾؿت الخلفؼٍىنالجؼاةغي مً مإؾؿاث فغوؿُت يي قهغ حاهفي  ،0222أوهظا اإلاسُُاث والخغاةِ الخانت
باأللغام التي حؿلمها كاةض أعوان الجِل الجؼاةغي مً هٓر ه كاةض أعوان الجُىف الفغوؿُت
يي أهخىبغ  ،0221فالى حاهب الاهخلاص الظي وحه للُمت هظه الهىع والخغاةِ ،طهب
البٌٗ الى خض اٖخباعه أهه ٌكيل ماصة أؾاؾُت للضٖاًت الاؾخٗماعٍت ،ألهه ًماض الاؾخٗماع
وتا ٌٗىـ الهىعة الحلُلُت للمااػع واإلاظابذ اإلالر فت يي خم الكٗب الجؼاةغي أ
 فخذ أ أعقُف مهالح جاعٍش الجِل الفغوس ي (قاث) اإلاخىاحض بلهغ فاوؿان ٖلىالباخثرن الفغوؿُرن يي الىكذ الظي ما جؼاٌ فُه هخابت الخاعٍش يي الجؼاةغ يي مغخلت الىىؿت
وزايٗت للخهىع اللاةم ٖلى الخماُض ،وبالخالي ؾخاض الجؼاةغ هفؿها يي وعَت هدُات
امالءاث اإلاؿخٗمغ ،م٘ الٗلم أهه ً أىحض لضي اإلاهلحت الخاعٍسُت للجِل الب ي الفغوس ي
) (S.H.AT.يي فاوؿان الىثر مً الغؾاةل التي ٖث ٖليها لضي كاصة خغب الخدغٍغ بٗض
اؾدكهاصهم ،منها أعقُف الٗلُض ٖمر وف الظي صزل يي نغاٖاث مٗلىت م٘ أًٖاء
الحيىمت اإلاإكخت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،أوهظا أعقُف اللاةضًً س ي الحىاؽ وػَغىث
ًىؾف وكض ويٗذ الٗضًض مً الضعاؾاث التي جخدضر ًٖ الثىعة وجداوٌ حكىحهها
للخسفُف مً خضة حغاةم اإلاؿخٗمغ اهُالكا مً جلً الغؾاةل ،وٍأحي ٖلى عأؾها هخاب حُلب
مُىُِه  Gilbert Meynierخىٌ الخاعٍش الضازلي لجبهت الخدغٍغ الىَني 1300-1308م(،)9
وبالخالي جخأهض فغيُت جدىٌ هظا ألاعقُف الى وعكت يغِ لضي الحيىمت الفغوؿُت ،هما
كض ًخدىٌ الى وؾُلت لخىؿر الخُاع الىَني ،وول هظه الٓغوف ؾدؿاهم ٖلى اإلاضي
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اإلاخىؾِ يي أن جسلم لضي الغأي الٗام الجؼاةغي تهغبا مؿخمغا مً الخاعٍش الىَني الغؾمي
واللجىء الى الخاعٍش اللاصم مً فغوؿا
هظا مً حهت ،ومً حهت أزغيأ فان جدىٍل ألاعقُف الجؼاةغي الى فغوؿا وٖضم فخده
أمام الباخثرن الجؼاةغٍرن ،ؾِؿاهم يي َمـ أوٖضم الىكف ًٖ جلً الجغاةم الفغوؿُت
التي اعجىبهها يي خم الكٗب الجؼاةغي َُلت أػٍض مً كغن مً الؼمً ،أتاؾُما الىزاةم التي
"بالجغاةم اإلاؿخمغة"(ٖ )10لى قاولت الخفار اث الىىوٍت يي الصحغاء
أ
جىكف ًٖ ما ٌؿمى4
الجؼاةغٍت زالٌ الفر ة اإلامخضة ما برن  18فُفغيأ  1302و  10فُفغي 1300م ،زانت
الاهفااع الطخم يي اَاع ما ؾمي بالر بىٕ الاػعق الظي بلغذ قضجه  12هُل أىًَ هظه
الخفار اث التي أزبدذ ألابدار الٗلمُت بكأجها أن آزاعها ؾدؿخمغ لفر ة جؼٍض ًٖ 8022
ؾىت أو الجغٍمت اإلاخٗللت باأللغام اإلاًاصة لؤلفغاص والجماٖاث التي ػعٖها اإلاؿخٗمغ ٖلى
َىٌ زُي قاٌ ومىعَـ والتي حؿببذ الى خض آلان يي كخل وئٖاكت آلاتاف مً الجؼاةغٍرن،
وأن الىزاةم ألاعقُفُت وخضها هي التي جلضم صلُال هاما ؾُيىن أؾاؾا نلبا ألًت صٖىي
كًاةُت ًمىً أن جغف٘ يي اإلاؿخلبل لخاغٍم الضولت الفغوؿُت هما أن الحهىٌ ٖلى زغاةِ
ألالغام وملفاث الخااعب الىىوٍت يغوعي إلاٗغفت اإلاىاَم التي ػعٖذ فيها جلً ألالغام ،وهظا
اإلاىاَم التي حٗغيذ لئلقٗاٖاث الىىوٍت ،ومً زم حؿهُل ٖملُت جُهر ها والخىفل بؿياجها
للخللُل مً ٖضص الطحاًا( )11أ
ب-أسشيف الفترة العثماهية :باليؿبت ألعقُف هظه الفر ة ،تابض مً اللىٌ أن حم٘ الىزاةم
ألاعقُفُت الخانت بهظه الفر ةً ،مثل الكغٍ ألاؾاس ي إلٖاصة هخابت جاعٍش الجؼاةغ هخابت
ٖلمُت ومىيىُٖت ،ألن اإلاهاصع اإلاخىفغة آلان باإلاىخباث هي يي أغلبها جىُلم مً مفاهُم
أوعبُت مخأزغة باإلًضًىلىحُت الاؾخٗماعٍت ،مما تا ٌؿمذ ئتا بىخابت ٖامت واؾخيخاحاث
ؾُدُت ،هي يي خلُلهها أكغب الى الدؿلُت منها الى البدث والضعاؾت الٗلمُت الجاصة لم
جخىكف الجؼاةغ مىظ  ًٖ 1300اإلاُالبت باؾر حإ أعقُفها ،لىً يي غُاب اجفاكُت نغٍدت
برن الجؼاةغ وفغوؿا يي هظا اإلاااٌ لم جدهل ئتا ٖلى حؼء كلُل 022 4سجل يي  1302و
ٖ 188لبت يي  1310وحؼء آزغ يي ؾىت  1321أ
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ألاعقُف وان ٌؿر يي َغٍم الاهفغاج ،لىتا جهغٍذ الغةِـ الفغوس ي
والحلُلت أن ملف أ
"مُخر ان"  Mitrantيي بضاًت الثماهِىاثٖ ،لى أهه م٘ مبضأ اعحإ ألاعقُف الجؼاةغي ،فلض
انُضم هظا الخهغٍذ بؼوبٗت مً الاخخااحاث يض اعحإ هظا الحم ،بل هىان مً نغح
أن أعقُف الجؼاةغ الخاعٍخي اإلادفىّ بفغوؿا هى حؼء تا ًخاؼأ مً الر ار الفغوس ي الثلايي
والخاعٍخي أ
وعغم أن اجفاكُاث اًفُان حٗخب اإلاغح٘ ألاؾاس ي لجمُ٘ الاجفاكُاث برن الجؼاةغ وفغوؿا،
ئتا أجها لم جىو ٖلى أي ش يء يي مااٌ ألاعقُف ،وهى الص يء الظي حؿر ث وعاءه الؿلُاث
الفغوؿُت وْلذ جىاوع َُلت ؾىىاث ٖضًضة وكض لخو الجن اٌ صوكىٌ  De gauleمدخىي
اجفاكُاث اًفُان بلىلهً 4ىحض فيها ول ما أعصها nous avons » il s'y trouve tous ce que
»  )12( voulu qu'il y soitأمام ول هظا ًبلى ملف ألاعقُف برن الضولخرن ًيخٓغ اعاصة
ؾُاؾُت مً الجاهب الفغوس ي لدؿىٍخه وفلا إلاا جىو ٖلُه ألاٖغاف والاجفاكُاث الضولُت
ومباصب وأؾـ اللاهىن الضولي أ
ثاهيا :سبل استرجاع ألاسشيف الجزائشي اهطالقا من مبادئ وأسس القاهون الذولي :ويي
هظا اإلادىع هخُغق إلاسخلف آلالُاث اللاهىهُت التي ًدُدها اللاهىن الضولي أمام الجؼاةغ يي
اؾر حإ أعقُفها ،وجىلؿم الى مامىٖت مً ألاكؿام 4اإلاباصب اإلاؿخمضة مً اللاهىن الضولي4
اط ًدخىي اللاهىن الضولي ٖلى مامىٖت مً الفهىٌ التي جخًمً بٌٗ اإلاباصب منها 4مبضأ
الخىاعر برن الضوٌأ ،أو مبضأ اخر ام الغنُض ألاعقُفي ،أومبضأ اكلُمُت ألاعقُف والى حاهب
طلً هاض أًًا ،كغاعاث ألامم اإلاخدضة وجىنُاث اإلاإجمغاث الضولُت وههىم اإلاٗاهضاث
الثىاةُت وؤلاكلُمُت ،وباإليافت الى ول طلً ًمىً أن وكر اًًا الى الضوع الظي ًمىً أن
ًلٗبه اإلاالـ الضولي لؤلعقُف يي الخأزر ٖلى الضولت الفغوؿُت يي هظا اإلاىيىٕ جخفم ول
ههىم اللاهىن الضولي ٖلى ئيفاء خماًت زانت للممخلياث الثلافُت ٖ-مىما باٖخباعها
لِـ فلِ ممخلياث لضولت مً الضوٌ ولىً باٖخباعها حكيل عنُضا جاعٍسُا ٖاإلاُا ًيبغي
اإلادافٓت ٖلُه أ
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اٖخب ث اإلااصة الثامىت مً جهغٍذ بغوهؿل لٗام  ،1218أن جضمر أو جهب اإلامخلياث
الخابٗت لضوع الٗباصة والخٗلُم واإلاإؾؿاث الٗلمُت والفىُت وألاماهً ألازغٍت حغٍمت ًاب
مٗاكبت مغجىبيها مً حاهب الؿلُاث اإلاسخهت) (13أوأهضث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
يي اللغاع عكم  181 /80بخاعٍش  10صٌؿمب  1321الفلغة  0بأن الاٖخضاء ٖلى الاماهً الضًيُت
والثلافُت هي مً كبُل حغاةم الحغب وحغاةم الحغب تا جسً٘ للخلاصم ) (14أ
هما ههذ اإلااصة  1مً الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت الضولُت لُىغؿالفُا ؾابلا ٖلى
جغجِب اإلاؿإولُت الجىاةُت الفغصًت يي خالت زبىث اعجياب هإتاء الافغاص للجغاةم التي ههذ
ٖليها اإلااصة الثالثت مً هظا الىٓام ،واإلاخٗللت باهههاواث اللىاٖض وألاٖغاف اإلاىٓمت لؿر
الٗملُاث الٗؿىغٍت والتي جخًمً يي ما بُنها خماًت اإلامخلياث الثلافُت يي فر اث النزإ
اإلاؿلح ،هما اٖخب ث اإلااصة  22الاٖخضاء ٖلى اإلامخلياث الثلافُت وٖلى اإلاباوي اإلاسههت
للٗباصة والخٗلُم والفىىن والٗلىم هظلً مً كبُل حغاةم الحغب( )15أ
وجظهب اجفاكُت حىُف الغابٗت الى أبٗض مً طلً ،خُث اٖخب ث أخيام اإلااصة 181
جضمر واغخهاب اإلامخلياث الضًيُت والثلافُت والخاعٍسُت بهىعة تا جلخًيها الًغوعاث
الحغبُت ألاهُضة مً كبُل اإلاسالفاث الجؿُمت ،التي هُفذ بىو اإلااصة  20مً الب وجىوىٌ
الايايي ألاوٌ بأجها حغاةم خغب( )16أ
ًخطح مما ؾبم أن الضولت الفغوؿُت ًل٘ ٖلُه -لِـ فلِ ٖ -بء اعحإ آتاف
الاَىان مً ألاعقُف اإلانهىب بُغٍلت مىٓمت ،والتي حكيل يي هٓغ اللاهىن الضولي حغٍمت
مً حغاةم الحغب ،بل ًل٘ ٖليها أًًا ٖبء جدمل مؿإولُت أًت وزُلت أعقُفُت جم اجالفها
يي الجؼاةغ وطلً أألن ؾلب أعقُف الضولت الجؼاةغٍت وان بهضف َمـ هىٍت الخهم أي
الجؼاةغ وجاعٍسه وزلافخه بغُت مدى ول أزغ لىحىصه وختى لىُىىهخه ،فهىا جُبم ٖلى الُغف
الفغوس ي هظلً ،ههىم اجفاكُخا تاهاي  1233و 1321م اللخرن جدًغان جضمُـغ ممخلىـاث
الغُـغ أو حجؼها ،تا ؾُما اإلااصة  08مً الالةدت اإلاخٗللت بلىاهرن وأٖغاف الحغب الب ًت
اإلاإعزت بالهاي يي 1321/ 12/12م ،الى حاهب اإلااصة  00التي جلؼم الضوٌ اإلاخٗاكضة بان
حٗامل ممخلياث الضولت ألازغي ومإؾؿاتها الفىُت والٗلمُت والر بُت هممخلياث زانت ،هما
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جدًغ ٖليها هظه اإلااصة ول حجؼ أو اجالف ٖمضي إلاثل هظه الآلزاع الخاعٍسُت والفىُت
والٗلمُت ( )17أ
والى حاهب طلً فان اجفاكُت تاهاي لحماًت ألاُٖان الثلافُت يي خالت هؼإ مؿلح (-18
ماي  )1308يي ماصتها ألاولى ٖغفذ اإلامخلياث الثلافُت فظهغث مً بُنها اإلاسُىَاث
وألاقُاء ألازغيأ طاث اللُمت الفىُت والخاعٍسُت وهظلً اإلاامىٖاث الٗلمُت
والىخب أ
أومامىٖاث الىخب الهامت واإلادفىْاث ،أما اإلااصة  8فخًفي خماًت زانت ٖليها ،وكض وعص
يي نلب ههها أهه "جخٗهض ألاَغاف اإلاخٗاكضة باخر ام اإلامخلياث الثلافُت وطلً بامخىاٖها
ًٖ اؾخٗماٌ هظه اإلامخلياث ألغغاى كض حٗغيها للخضمر أو الخلف يي خالت هؼإ مؿلح،
وبامخىاٖها ًٖ أي ٖمل ٖضاتي ئػاءها ووعص يي هظه اإلااصة هظلً "جخٗهض ألاَغاف اإلاخٗاكضة
اًًا بخدغٍم أي ؾغكت أو جهب أو جبضًض للممخلياث الثلافُت هما جخٗهض بٗضم الاؾدُالء ٖلى
أي ممخلياث زلافُت مىلىلت واةىت يي أعى أي َغف مخٗاكض آزغ" ،وٍىُبم هظا الىو
فغوؿا الضولت لم جُبم كىاٖض
جماما ٖلى خالت الجؼاةغ ،اط اإلاماعؾت الٗملُت أوضحذ أن أ
الاخخالٌ ولم جلرزم بىهىم هظه الاجفاكُت ( )18وٍإهض بُلِس ي  Pélissierيي خىلُاجه خىٌ
الجؼاةغ أن ألاعقُف ؾلبه الفغوؿُىن بٗض اخخالٌ الجؼاةغ َ ًٖ 1282غٍم الر خاٌ اإلاىٓم
مً اللهبت ٖانمت الضولت الجؼاةغٍت أو أزىاء خغ ب الخدغٍغ أو كبُل اؾخلالٌ الجؼاةغ( )19أ
وجىُبم الىهىم الؿابلت ٖلى خالت الجؼاةغٖ ،لى اٖخباع أن فغوؿا واهذ جمثل كىة
اخخالٌ خغبي وأن الجؼاةغ يي ْل هظا الىي٘ اكلُم وقٗب مدخل ،وأن فغوؿا حٗخب َغفا
مخٗاكضا ٖلى جلً الاجفاكُاث ،وهىظا فلض جدللذ كىاث الاخخالٌ مً الالرزاماث الخٗاكضًت
"جلً اإلاخٗللت بدماًت ألاُٖان الثلافُت ،هظا باإليافت الى ما وعص يي مُثاق واقىًُ لؿىت
1380م الظي يم مباصب زانت بدماًت اإلامخلياث الثلافُت يي خالت هؼإ مؿلح( )20أ
وختى وان جظعٖذ فغوؿا بأن بًٗا مً أ أعقُف الثىعة مً اهخاج أحهؼتها الاصاعٍت ،فان
مسخلف اإلاىازُم الضولُت بما فيها الُىوؿيى واجفاكُت فُىا لؿىت 1328م بكأن الخىاعر ما
برن الضو أٌ( ،)21أي اخالٌ صولت مدل صولت أزغي مً خُث مماعؾت الؿُاصة يي اَاع جهفُت
الاؾخٗماع ،ههذ ٖلى أن ألاعقُف خم لئلكلُم أو الضولت التي اهخج فيها بغٌ الىٓغ ًٖ
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الُغف اإلاىخج له ،وطلً خغماها للُغف اإلاٗخضي مىه ،وجفاصًا تاؾخغالله يي َمـ هىٍت
الُغف اإلاٗخضي ٖلُه ،وبظلً فبمىحبه جلرزم الضولت اإلاؿخٗمغة بدؿلُم ألاعقُف الظي
أهخاخه الى الضولت اإلاؿخٗمغة ،فمهر ألاعقُف مغجبِ بمهر الاكلُم ،فٗىضما ٌؿر ح٘
الاكلُم ٌؿر ح٘ ألاعقُف مٗه اؾدىاصا إلابضأ اخر ام الغنُض ألاعقُفي الظي ًىو ٖلى أن
الغنُض ألاعقُفي هُان ًٖىي غر كابل للخاؼةت أ
وٍمىً الاقاعة هىا أًًا الى مبضأ ئكلُمُت ألاعقُف ،ومفاصه أن ألاعقُف ًبلى يي
الاكلُم (الضولت) أو البلض الظي اهخج فُه ،وٍخدخم بظلً اؾر حاٖه يي خالت جغخُله ،وْهغ
هظا اإلابضأ يي اللغنأ الغاب٘ ٖكغ (1800م) خُث كام ابً ملً فغوؿا واليىهذ صي ؾافىا
 Comte de Savoieبدباصٌ ألاعقُف ٖىضما جباصتا اإلالاَٗاث( )22وحؿدىض مُالبت الجؼاةغ
باٖاصة أعقُفها هظلً ،الى مبضأ خم الكٗىب يي جلغٍغ مهر ها ،والظي ًخًمً يي مفهىمه
الكامل ول الؿُاصة بما فيها خم الكٗىب يي جاعٍسها وطاهغتها وما ًدضص هىٍهها ،وول
مؿاؽ بهظه الحلىق هى مؿاؽ بالؿُاصة( )23أ
وزخاما أكىٌ أن خاحت الضولت الجؼاةغٍت الُىم -لِـ فلِ -بالؼام فغوؿا ٖلى اؾر حإ
ألاعقُف اهُالكا مً ههىم اللاهىن الضولي ،بل الخدغن هدى اًااص ألاصواث الًغوعٍت
لخلضًم الخٗىًٍاث ًٖ أعقُفها اإلاؿلىب أ
الهوامش:
( )1اٖخمضها يي هظا اإلالاٌ ٖلى ألاعكام وؤلاخهاةُاث الىاعصة يي الفهاعؽ اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي مىخبت اإلاغهؼ الىَني
لؤلعقُف الجؼاةغي ببئ زاصم ،الجؼاةغ أ
( )0يي الاؾخٗماٌ الر وي ،ولمت فغمان بفخذ الفاء وحؿىرن الغاء ،حٗني ول أمغ أو ميكىع ناصع مً الؿلُان الٗثماوي ،أي
بأمغ مً مىه وممهىع بخىكُٗه وهى هافظ مً صون عحٗت ٖىه وواهذ مٗٓم الفغماهاث جدًغ يي الضًىان الهماًىوي (اإلاليي)
الظي ًلضم مكغوٕ فغمان مهاغا زم ًصححه عةِـ الىخاب وبكيل اؾخثىاتي الؿُان هفؿه ،وٖلى الىو النهاتي جىي٘
"الُغغة" (زاجم الؿلُان) ًًٗها أخض الىػعاء ،ويي خاتاث اؾخثىاةُت ًًٗها الهضع ألآٖم (الىػٍغ ألاوٌ) هفؿه أما مً
هاخُت الكيل وان الفغمان ًىخب ٖلى أوعاق َىٍلت وكلُلت الٗغى ،وبأؾُغ جهٗض كلُال باجااه الكماٌ أ
(ٖ )8بض الىغٍم بىنفهاف ،الىزاةم الخاعٍسُت ،صوعة جضعٍبُت خىٌ الىزاةم ،كؿىُُىت هىفمب  /صٌؿمب  ، 1311كؿىُُىت
1322
( )8هانغ الضًً ؾُٗضووي ،وثائق ألاسشيف الجزائشي املتعلـق بالفتـشة العثماهي ـة ،يي هخاب 4وعكاث حؼاة ـغٍت -صعاؾاث
وأبدـار يي جاعٍش الجؼاةـغ يي الٗهض الٗثمـاوي ،1ٍ ،صاع الغغب الاؾالمـي ،بُـغوث  ،0222م  81أ
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العدد 6

( )0اإلاغح٘ هفؿه ،م  82أ
( )0اإلاغح٘ هفؿه أ
( )1اإلاغح٘ هفؿه ،م م  81 ،80أ
( )2منهي ئكباٌ ،فحوى إشكالية النزاع الجزائشي الفشوس ي حول ألاسشيف ،مالت اإلاٗلىماث الٗلمُت والخلىُت ،الٗضص
ألاوٌ ،1330 ،م03
) (9عابذ لىهِس ي ،مىهج التعامل مع الشهادات واملزكشات عىذ كتابة ثاسيخ الثوسة (شهادات بن ًوسف بن خذة
همورجا) ،مالت ٖهىعأٖ ،ضص ، 21-20 4حىان -صٌؿمب  ،0220م  08أ
(ٖ )12لي ٖبض اللاصع اللهىجي ،اللاهىن الضولي الجىاتي ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،لبىان  ،0221م 21أ
(ٖ )11ماع حفاٌ وآزغون ،التأثيرات الالحقة للتجاسب الىووية الفشوسية في الصحشاء الجزائشية ( )1966-1961في
املجالين البيئي والصحي ،أٖماٌ مكغوٕ بدث خىٌ  4اؾخٗماٌ ألاؾلحت اإلادغمت صولُا َُلت الٗهض الاؾخٗماعي الفغوس ي
يي الجؼاةغ -ألاؾلحت الىىوٍت همىطحا ،ؾلؿلت اإلاكاعَ٘ الىَىُت للبدث ،ميكىعاث اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدث يي
الحغهت الىَىُت وزىعة أوٌ هىفمب  ،1308م م  02-02أ
(De GAULE, Charles, Mémoire D'espoirs, T1,Paris, Edition Plon,1970, P312. )10
( )18مدمض ؾامذ ٖمغو ،أخيام خماًت اإلامخلياث الثلافُت يي النزاٖاث اإلاؿلحت ،مغهؼ ألانُل للُب٘ واليكغ والخىػَ٘،
اللاهغة  ،0221م  000أ
( )18كغاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة عكم  181 /80اإلاإعر يي  10صٌؿمب  1321الفلغة  0أ
( )10الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت الضولُت لُىغؿالفُا ؾابلا التي جأؾؿذ بلغاع مً مالـ ألامً الضولي عكم  201بخاعٍش
 1338/0/00أ
( )10اجفاكُت حىُف الغابٗت بكأن خماًت ألاشخام اإلاضهُرن وكذ الحغب اإلاإعزت يي 10 4أغؿُـ ؾىت  1383أ
( )11اجفاكُه تاهاي بكأن كىاهرن وأٖغاف الحغب الب ًت لؿىت  1233و اجفاكُه تاهاي بكأن خلىق وواحباث الضوٌ
اإلاداًضة وألاشخام اإلاداًضًً يي خالت الحغب الب ًت اإلاإعزت 4يي  12أهخىبغ  1321أ
( )12اجفاكُت تاهاي لحماًت ألاُٖان الثلافُت يي خالت هؼإ مؿلح اإلاإعزت 4يي  18ماي  1308أ
) Pélissier de Raymond, Annelles algériennes, paris 1845-t1,pp:1,74,75 (19
( )02مُثاق واقىًُ بكأن خماًت اإلامخلياث الثلافُت اإلاإعر يي 1380/04/10 4أ
( )01اجفاكُت فُىا بكأن ألاعقُف ،اإلاإعزت يي 2 4أبغٍل  1328أ
( )00هماٌ صعواػ ،الحماًة القاهوهية لألسشيف في التششيع الجزائشي ،مالت اإلاىخباث واإلاٗلىماث ،اإلاالض الثاوي ،الٗضص
الثالث ،الجؼاةغ صٌؿمب  ،0228م  101أ
( )08اإلاغح٘ هفؿه ،م 100
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