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 :نص الوثيقة  -

حضرت جماعة بسكررة بالمحرمكة العكرعية . صلى هللا على سيدنا دمحم وسلمالحمد هلل 
الصادق بن مبكار  وفقكه و ونعمكه سكي   : لدى من له النظر في احرامها السيد

  وسكي علكي ضا كي ابكن احسكين وسكي الكزروق ...بن احسين وسي الخوجة بن 
احفيظ بن البزيدي والحاج احمد بن سالم ومحمود بن عبكدي وسكي ابكرا يم  ومان و

بن اسماعيل جالب جامع  ضالوا بلسان واحد وجواب متحد ان جملة ماء بسررة ضبكل 
 :دولت المرحوم السيد صالح باي

ان الساضيتين البعاشيه والمريه لهمكا لكزاكان مكاء مكع ان السكاضيتين الضكا الضكر يه 
 ركاا والقصكد مكن السكاضيتين )المكاء فقكم مكن  يكر ابيكين مكا لككل والخوخيه لقسمان

ولمكا ضكدم المرحكوم .( ؟؟؟)و امكا  ضكاق المسكيد لكي  لكه مكن المكاء شكيء( من الككا 
السككيد صككالح بككاي الككق بسككررة ضسككم المككاء علككق عككدد النخيككل فبيانككه ان السككاضيتين 

الثكة الككا  فتقسكم والن صكارا لهمكا ث..البعاشيه والمريه لهمكا لكزاكان كالصكل فيهكا
الثالثككة الكككا ا مككا للمريككة ثالثككة اخمككاش وسككاضية البعاشككية خمسككان و امككا سككاضية 
الخوخيككة لهككا مككن جملككة مككاء بسككررة سككتة ععككرة لكككزة ونصكك  لكككزة و امككا سككاضية 
الضر يه لها من جملة ماء بسررة اثني ععر لكزة ونص  لككزة وككاا سكاضية المسكيد 

كزة ثم لقسم المكاء المكاكور بكالعلق امكا سكاضية لها من الجملة ستة الكا  ونص  ل
 :الخوخية اقسم علق سواضي

منها الق ساضية مجنيش ععرة الكا  ونص  والضا الق ساضية رأش القرية من ذلك 
ثمانية الكا  والق ساضية ضداشة ثمانية الكا  والق ساضية فكر  الزاويكة لكزاكان والكق 

مكا فكي الصكي  عرجعكان اللكزاكان الكق ساضية فر  لمسيد لكزاان في العتاء فقكم وا
راش القرية واما ساضية الضكر ية اقسكم الضكا علكق سكواق منهكا الكق سكاضية الحاريكة 
اسعة الكا  ومنهكا الضكا الكق سكاضية النصكارية احكدى ععكر لككزة منهكا الكق سكاضية 



الحفارة لكزة وذلك كلكه الكق بكاب الفكتح والكق سكاضية برنكاوة سكتة الككا  ونصك  والكق 
لجباش ثالثة ععر لككزة ونصك  و كال الثالثكة ععكرة ونصك  اقسكم اشك ارا ساضية ا

الفوضيكة والسكفلية لخكرج الضكا (  راا واألصل المسميتين)بين الساضيتين المسميتان 
ككر ل و امككا سككاضية  مككن السككفلية الر ككع فككي الصككي  والخمكك  فككي العككتاء الككق ضريككة ك 

ثالثككة ار اعهككا الككق سككاضية الككق سككاضية السككويعات و ( مائهككا)المسككيد اقسككم ر ككع ماعهككا
ان النخيل الغرام اما ساضية الخوخيكه فيهكا ار كع ( مصارف)المسيدله و يان مصاريف

وثمانون مصرفا اقسم المصاريف الضكا امكا راش القريكة لهكا ثالثكون مصكرفا ومنهكا 
لمجنيش ثالثون مصرفا الضا ومنها الق ضداشة ار ع وععكرون مصكرفا وامكا سكاضية 

وأر عون مصرفا اقسم الضكا منهكا الكق سكاضية بكاب الضكرب سكتة الضر يه فيها ستة 
وععرون والق ساضية باب الفتح ععرون مصرفا واما ساضية المسيد فيهكا خمسكون 

نخلككة ( مئتكان)مصكرفا ككل مكا ذكرنكال مكن بعكا المصكاريف ككل مصكرف فيكه ماعتكان
م أي كككالمراب ين والحبككاش والكرا لككه مككا علككم لنككا بعككدد ....وامككا مصككاريف النخيككل

جمكادى الثانيكة سكنة  90بعدد مصارفهم  اا ما احقق لدى كاابه منهم ضيدل بتاريخ 
الصككادق بككن مبككار  أمنككه و والفقيككر ..المضككاء..الفقيككر برحمككة ر ككه  . ه8721

 .لرحمة ر ه بعفول المضاء بن احمد وفقه و وام نه

 دراسة الوثيقة واحليلها

كمة الشرعية لدى مدينة بسكرة مؤرخة في سنة رسمي من المح ثبتالوثيقة هي هذه 
 الجزائريةقسنطينة  والية بأرشيف 11في ملف رقم  عثرنا عليها ه 1726 -م 1681

اعتمادا علق ما ضام به ه إعادة انظيم استغاللاقسيم الميال و  :إشكالية ومسألةتطرح 
بسررة وضصبة لم ا  ار واحة ( م-82281792حاكم باعلك ضسن ينة)صالح باي

م ، وم8221سنة  وستحاول هذه الوثيقة اعطاءنا آلية . هانخيل عدد علق يا هام ضس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1792
https://ar.wikipedia.org/wiki/1792


قبل ذلك تفرض وأحيائها بالتفصيل و بأكثر دقة، لكن واحاتها تقسيم مياه بسكرة على 
 :التي أوردتها هذه الوثيقةلحقوق تحديد المفاهيم وا دراسة الهذه علينا 

 : الواردة في الوثيقة الزمانيةالمفا يم  -:أوال

جملررة حررول شرررعي بالمحكمررة الشرررعية الترري هرري عبررارة عررن عقررد و حرررره هررذه الوثيقررة 
ه الموافر  1726التاسر  مرن جمرادى الثانيرة عرام بتاريخوكيفية توزيعها  سواقي بسكرة 
 .م1681ديسمبر عام  17ليوم الخميس 

يمثلرروا الجماعررة ر النخبررة المررذكورة فرري الوثيقررة المؤلررف الحقيقرري لهررا باعتبررارهم وتعتبرر
ولكررونهم أكثررر النررا  وعيررا  الترري حتررره الررى المحكمررة الشرررعية للنمررر فرري أحكامهررا

بمشرراكل المرراء وشررؤوا ترردبيره والمعترررر بهررم مررن مرررر السررلطة، ا مررر الررذ  يررؤهلهم 
والوفررررراء بجميررررر  االلتزامررررراه تجررررراه للتشرررررري  فررررري المررررراء والررررردفا  عرررررن ذو  الحقررررروق، 

، وللحيلولرررررة دوا وقرررررو  صرررررراعاه برررررين ا مررررررار المعنيرررررة، إذ أا تررررراريخ المسرررررتفيدين
المنطقرررة شرررهد وال يرررزال يشرررهد صرررراعاه عنيفرررة حرررول المررراء حيررر  أا كرررل مرررتحكم فيررر  
يررتحكم فرري جميرر  القطاعرراه االقتصررادية واالجتماعيررة فرري كثيررر مررن ا حيرراا وتزخرررر 

ن أيدينا بمفاهيم ومصرطلحاه مائيرة ينيرة تعكرس درجرة ا تقراا والدرايرة الوثيقة التي بي
 .بالماء وتدبيره والمرور المسؤولة عن  والوسط الجار الذ  تسيل في 

 :المفا يم المرانية المائية الواردة في الوثيقة -:ثانيا

رئيسررية ومصررارفها  اقيو الترري تررروى بميرراه سرر االحيرراءتتحرد  الوثيقررة عررن مجموعررة مررن 
( برا  الترر )والترريية( نسبة لحي بني مررة)والمرية( لبشاش)الساقية البشاشية: هيو 

والخوخية وساقية لمسيد وكرل مرن هرذه السرواقي قسرمت الرى سرواقي فرعيرة تسرتفيد منهرا 
 (98:أنظر الجدول).أحياء اخرى 



للبر  فري مسرألة تقسريم الحقروق  (بسكررةجماعكة )أهل الحرل والرريط من الذ  حتر و  
وييررراا هررذا التقسرريم نجرررده . واقيمآخررذ المررراء مررن السررمصررارر و ذلررك بحسررر  المائيررة و 

متررردرجا مرررن السرررواقي الرئيسرررية والفرعيرررة الرررى المصرررارر وكلهرررا تختررر  تقسررريمها علرررى 
هرري مثبتررة فرري الخريطررة الترري أعرردها العقيررد و وحرردة مائيررة تسررمى اللكررزة وجمعهررا ألكررازا 

DASTUGUE 1859/1861سنة  . 
 :لستغالل المائي الواردة في الوثيقةمجالت ا مفا يم: ثالثا
 مرن تمكرن التري المائيرة التهيئرة عناصررأهرم  ضرمنمرن  السرواقيتعتبرر : السكاضية-8

ا تكرو البسريط  بمفهومهرا فالساقية ،كاا جسرا او ماجال العمارة موق  الىياه الم ايصال
 االنحردار بحسر  السريالا ميراه الير  تنصر  ا رض سرط  علرى بسريطا مجررى  بحفرر 
فررر  منهررا مجموعررة مررن السررواقي الثالثيررة ، تتفرراوه ماقاتهررا االسررتيعابية تبعررا لحجررم تت

تحمرل أسرماء مختلفرة إمرا وقرد ، د المرزارعين السراهرين عليهراالمساحة التي تزودها وعد
  .أو القصر الذ  تغذي بحس  المكاا الذ  تمر في  أو الجماعة التي تملكها 

 لككزل علككزل لككزا :بمعنرىلكز لعر  معنى كلمة لساا افي وجاء : لكازأجم   كزةللا-7
اللكرز هرو الروفء فري الصردر بجمر  : وهو التر  بالجم  في جمي  الجسرد ، وقيرل : 
والررروكز هرررو الترررر  ، هرررو الررروكز :اللككككزوفررري القرررامو  المحررريط للفيروزآبررراد  . كرررفال

هرري ضرررية واحرردة بتررم الكررف عموديررا فرري جررزء  اللكككزةومنرر  نسررتنت  اا ، بجمرر  الكررف
السرررراقية بجمرررر  اليررررد لكرررري تكرررروا وحرررردة و اداة قيررررا  منسررررو  جريرررراا الميرررراه فرررري  مررررن

و وحدة القيا  هذه قد استعملت كثيرا في العهد العثماني و التزال الى يومنرا . الساقية
جويليررة  50هررذا اثررار السرراقية الرئيسررية فرري المكرراا المسررمى الفرررض الواقرر  فرري حديقررة 

سكرة حي  توجد السراقية كبيررة التري جعلتهرا االدارة بب" بجناا البايلك"كما تعرر محليا 
االستعمارية كنواة رئيسرية لتوزير  الميراه علرى واحرة بسركرة بعرد اا كانرت توجرد فري بررف 

 .في العهد العثمانيالعياشي و الورثالني  الترك كما ذكر ذلك كل من



اا نعطررري تعريفرررا اصرررطالحيا لكلمرررة لكرررزة كوحررردة  وهكرررذا مرررن هرررذا التعريررر  نسرررتطي 
 15قياسررية لصرربي  ميرراه السررواقي و تعرررر قيمتهررا بجمرر  اليررد وضررمها والترري تقرردر   

كسراقية البشاشرية التري لهرا . وستكوا هذه القيمة هي اسا  تصري  مياه السرواقي سم
 سررررررررم 75سررررررررم وكررررررررذلك نفررررررررس الشرررررررريء لسرررررررراقية المريررررررررة أ  لكزترررررررراا 75لكزترررررررراا أ  

 (.98:الجدول)
جمررر  مصرررارر وهرررو النقطرررة الطبيعيرررة التررري يحرررول عنررردها المررراء مرررن  :المصكككرف-3

فالمصررارر هرري با سررا  عبررارة عررن تهيئررة . مجرررى الررواد  الررى االرض المتصررلة برر 
 ومرن الممكرن اعتبارهرا .مائيرة ذاه وييفرة تحويليرة يايتهرا الرتحكم فري الردف  السرائل

 مكاييرل حسر  بيرنهم تتروز  يوميرا خمسرة مرزارعين مرن  قرل للرر   القياسرية الوحردة
 . معلومة

وهرري الوحرردة ا قررل الترري تقسررم المرراء بررين المجموعررة المسررتفيدة وعررادة مررا : مقاسككمال-4
تبنررى المقاسررم بصررفة مشررتركة بالحجررارة و ا جررر و الجررت و الجيررر كمررا تحترراف إلررى 

 . مشاركة المعنيين با مر في صيانتها نتيجة قوة تدف  المياه

 : يم المائية المراب ة بالزمنالمفا: رابعا

النردرة المائيرة التري يقرل فيهرا مناسري  العيروا ومجرار  فترة هي  و  :فصل الصي ( 8
ميرراه السررواقي ويررزداد التبخررر بسررب  ازديرراد الحرررارة وهررذا يررؤد  الررى حاجررة المزروعرراه 

 .للمياه وعادة تكثر في هذا الفصل النزاعاه بين المستغلين
فري حالرة فيتراا بعرد تهامرل  االوديرةكوا فيها وت رة الذروة وهي فت: فصل العتاء( 7

فرري  اقيو السرركررل ، ومررن ثررم تكرروا ويررذلك تررزداد منسررو  ميرراه العيرروا واالبررار ا مطررار
 .وتكفي حاجة الزراعة من المياهمليئة العالية او السفلية 

تتقرار  وصبيبها تبعا لمدة ا مطار المتهاملة وكمياتها و  ة السنواه المائيةوتتفاوه مد
وتتعردد فري السرنة الواحردة  اا االوديرةفيترها وتباعدها، فعندما تطول فتررة فتراه هطول

وتكثرر الينرابي  فيترتر  عرن ذلرك اسرتمرار المراء  حواضيرتف  منسو  المياه وتمتلئ ا 
ونمرررا الخررتالر النرروعين المررذكورين مررن الميرراه  .، وقررد تتعرردى ثالثررة أشررهرلعرردة شررهور

 .وض  نمام تقسيمي خاص لكل نو  منهماالى اللجوء تم كاا يفقد 



 ضسمة الماء علق عدد النخيل

 القيم 
 اسماء السواضي

 عدد المصارف عدد األلكا 

 العتاء الصي  (نخلة 022كل مصرف فيه )
  (ثالثة اخما  0/0) سم05/الكاز 50 الساضية البعاشية

  (خمساا 7/0)الكاز  50 الساضية المرية

 :الساضية الضر ية
 ساقية الحارية
 ساقية االنصارية
 ساقية الحفارة

 (ساقية با  الفت )
 ساقية با  التر 

 مصرفا 68م                      1.75/(على األعلى)لكزة ونص  لكزة  87

 الكاز 50
 لكزة 11
 لكزة 51
 ؟؟
 ؟؟

// 
// 
// 
// 
// 

 
 
 
 
 

 مصرفا 75

 مصرفا 78

 :الساضية الخوخية
 ساقية مجنيش
 شةساقية قدا

 ساقية را  القرية
 ساقية فرض الزاوية
 ساقية فرض لمسيد

 مصرفا 66م                    56.1(/على األعلى)ونص  لكزة ستة ععرة لكزة

 
 
 لكزتاا 57
 لكزتاا 57

 

 الكاز ونصف 15
 الكاز 56
 الكاز 56
 لكزتاا 57
 لكزتاا 57

 مصرفا 05

 مصرفا 76

 مصرفا 05

 :ساضية لمسيد
 ساقية السويعاه
 ساقية المسيدي 

 مصرفا 05 (                        على األعلى)ستة الكا  ونص  لكزة

1/6 
 مائها 0/6

// 
// 

 

// 

 // // الكاز 58.05 ساضية برناوة

لكزة تقسم  10.05 :ساضية الجباش
 :اشطارا بين

// 
// 

 

// 

 // // // الساقية الفوقية

 // // 1/6 الساقية السفلية

 // 1/0 // ُكرَّه ساقية قرية

 (98:الجدول)



 :المع يات الواردة في الوثيقة: خامسا

هررذا التقسرريم كمررا يلخررت الجرردول المرروالي  :التو يككع الككدوري للمككاء بككين المسككتفيدعن-

 :، ويتبين من خالل هذا الجدول مايليالوثيقةهذه ورد في 

هررررذه  المقررررادير المخصصررررة لكررررل حرررري مررررن احيرررراء بسرررركرة مرررر  االشررررارة الررررى اا تحديررررد

المقادير كما نالحظ في هذه الوثيقة مصدرها اهرل الخبررة والمتمرسرين فري هرذا المجرال 

وهررذه المقررادير هنررا ال تعنرري الصرربي  أ  كميررة المرراء الجررار  فرري الثانيررة المعبررر عنهررا 

 V/T  (الوقررت/السرررعة ) فهررذه العمليررة تحترراف الررى ادواه وأسررالي  متطررورة لررم تكررن

وهري . كن تعني الكمية العامة للمياه الداخلة الى كل بستاالتتوفر في تلك المرحلة، ول

او بالنسررربة  17/17وسرررنقدرها بعررردد كسرررر  مثرررل  بكككاللكزة او بالمصكككرفكميرررة قيسرررت 

 .%155المئوية 

عردد  x 155ولحسرا  مجمرو  النسر  المتعلقرة بكرل سراقية فنننرا سرنقوم بترر  العردد 

 899x: سكككككاضية الخوخيكككككةال: الكررررراز كرررررل سررررراقية علرررررى مجمرررررو  الكررررراز السرررررواقي مثرررررال

انظكككر )وهكرررذا دواليرررك مررر  بقيرررة نسررر  السرررواقي االخررررى  %88.31= سكككم811/8441.2

 (97الجدول

 

 



 النسبة المئوية وحدة القيا  بالسنتمتر عدد االلكاز السواقي
 57.52 05  50 الساضية البعاشية
 57.52 05  50 الساضية المرية
 :الساضية الضر ية
 ساقية الحارية

 نصاريةساقية اال
 ساقية الحفارة

 (ساقية با  الفت )
 ساقية با  التر 

87.1   
50 
11 
51 
58 
58 

170 
05 
115 
15 
85 
85 

56.87 
58.71 
52.00 
5.80 
6.16 
6.16 

 :الساضية الخوخية
 ساقية مجنيش
 ساقية قداشة
 ساقية را  القرية
 ساقية فرض الزاوية
 ساقية فرض لمسيد

18.05 
15 

56  
56  
57  

57 

180 
155 
65 
65 
75 
75 

11.06 
8.05 
0.07 
0.07 
1.06 
1.06 

 :ساضية لمسيد
 ساقية السويعاه
 ساقية المسيدي 

58.05 
 الري  1.86
 ثالثة اريا  7.18

80 
18.6 
71.8 

6.66 
1.10 
1.60 

 6.66 80  58.05 ساضية برناوة
 

 0.01 100 10.05 :ساضية الجباش
 6.80 82.0 58.20 الساقية الفوقية
 6.80 82.0 58.20 :ةالساقية السفلي
 (الري )صيفا 1.86 :ساقية قرية ُكرَّه

شتاءا  1.00
 (الخمس)

18.6 
10.0 

1.10 
5.00 



 (97انظر الجدول)

 



تقتسم مناصفة  العيوا المستغلةإا مياه ويمهر من خالل السياق العام لهذه الوثيقة 
ويين في العالية،  ذو  الحقوق و  ،همومن مع نييالفوقان وسكاا واحة بسكرة بين أهل 

ولكن على حس  عدد النخيل الذ  فرض  . وييرهم من ذو   من هم في السافلة  
ويشرر على عملية التقسيم هذه شيخ الساقية كما تحدده . 1228صال  با  سنة 

ويرج  سب  تبني التقسيم بالمناصفة إلى  ،وكما اتف  علي  أهل الحل والريط ا عرار
من تتراوح بين يوم وثالثة أيام قد التي  جرياا السواقيقصر مدة  :لهماأو  عاملين

كمية المياه الفائتة الكثيرة من جهة ثانية   :ثانيا .جهة، وهذا هو العامل ا ساسي
أو كما يخت  للدورة  اا تقسيم الماءثم  .والتي تقبل القسمة مناصفة في كل حين

اشتراكاه وكثرة بساتين النخيل مثل  على حس ، االسبو  أيام يعرر بالنوية بعدد
 .مصرفا 14 و(  على األعلى)ونص  لكزة ستة ععرة لكزةساقية الخوخية التي لها 

 :الخاامة
وفي االخير أعتبر أا هذه المعطياه هي معطياه أولية أرده من خاللها التعري  

يشكل ونشر لهذه الوثيقة التي تحتاف مزيدا من التحليل والبح  باالعتماد مبعا و 
رئيسي بالمنه  االحصائي الكمي الذ  حاولنا في  تبياا أصول قسمة مياه واحة 

مختلف للوصول الى معرفة  احصائية وكمية نسبية بسكرة باستخدام معطياه قياسية
االجراءاه التي تفنن فيها وفي استخدامها من كاا قبلنا باالعتماد على القيمة الكمية 

الزمنية المرتبطة باليوم والليلة  ا فيها من ضيا   العددية للنخيل ال على القيمة
حقوق المستفيدين والمستغلين ما قد يؤد  الى النزا  بين االمرار الى حد القتال 

م لما تكلم عن احدى واحاه الزيباا 18في القرا  وهذا ما اشار الي  حسن الوزاا
بسبب ذلك  (الحينالف) كثيرا ما اهيج الخصومات بينهم)وقد كاا وهي واحة ليشانة 

 (ويسقم القتلق
 للبحث مصادر ومراجع: مالحظة

 


