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ح املدينة، إحدى القضايا اليت طرحت آنذاك على السلطة الفرنسية، هي يبعد أن نفذت فرنسا محلتها على اجلزائر، واستلمت مفات الملخص:

م، قررت احلكومة الفرنسية االحتفاظ باجلزائر وتوسيع 1834- 1830باجلزائر. فبعد مرحلة الرتدد اليت دامت أربع سنوات  هامصري مستقبل

كل القطر اجلزائري. وقد اختذ هذا القرار بناء على التقارير اليت أعدها أعضاء اللجنة اإلفريقية، املكلفة بعد التقصي، سياسة االحتالل إىل  

ضوء اإلجابة على السؤال اجلوهري، أال وهو هل حتتفظ فرنسا باجلزائر أم تتخلى عنها؟ وكان الرد باإلجياب. بعدما تلقت احلكومة الفرنسية ال

تنفيذ مشروعها االستيطاين، الذي كان حتقيقه مرهونا بتوفر جمموعة من الشروط، منها: توفري األرض وتعمريها باجلنس األخضر، شرعت يف

¦�¦̄¤�Â¢��ǶȀȈǨǼƥ�Â¢��Ƣē°®ƢǐŠ�ƢǷ¤�ǲƟƢǇȂǳ¦�ŕǌƥ��ǶȀȈǓ¦°¢�̧ ¦ǄƬǻƢƥ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇÂ��ƢȀǴǿ¢�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�ǢȇǂǨƬƥ�ȏ¤�ȄƫƘƬȇ�ȏ�Ǯ ǳ̄Â��ĺ°Âȋ¦ قتضاء

��Ƕē®Ƣƥ¤�ǂǷȋ¦خالل هذا  وحناولخالل عرضنا لسياسة االستيطان ومراحلها، أن إدارة احملتل قد طبقت كل األساليب اليت ذكرناها.  نرىوس

مبراحل عملية االستيطان والعوامل اليت كانت تتحكم يف وترية تقدمها، ونبني بعد ذلك انعكاسات وآثار تلك السياسة على  اإلملامالعرض 

  ن االجتماعية واالقتصادية والثقافية. اجلزائر يف خمتلف امليادي

��¦ƢǸǠƬǇȏ¦��ÀƢǘȈƬǇȏ¦��ƨǴǸū¦��ǞǸƬĐ¦��ǂƟ¦ǄŪ°الكلمات المفتاحية.

Abstract: After France had carried out its campaign on Algiers, and received the keys of the city, one of

the issues suggested at that time to the French authority was its future in Algeria. After a period of hesitation
that lasted four years 1830-1834, the French government decided to preserve Algiers and enlarge the colonial
policy to the entire Algeria. This decision was taken in the light of the reports prepared the members of the
African committee, which was expected after investigations to respond to the crucial question related to
whether France would hold Algeria or drop it. The answer was positive. Just as soon as the French government
the green light, it started to conduct its settlement project that needed some favorable conditions, among them:
grant land and populate it by the European race and this cannot be achieved unless the country is emptied from
its population through taking unlawfully their lands using various methods either by expropriating them or
purchasing and exiling the inhabitants or, if necessary, by exterminating them. In addition, we will see, as
proportion as we go through this study, that the colonial administration applied all the methods cited before and
we will try to tackle the settlement operation phases and the factors, which made the operation, move forward.
Then we will make clear the drawbacks and effects of that policy on Algeria in different social, economic and
cultural domains.
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 مقدمة

إن املوضوع املقرتع للدراسة والبحث كما ذكر يف العنوان، قد عين بالعديد من الدراسات، ال سيما من املؤرخني الفرنسيني، إال أن ما 

ǟ�Ǻȇƾǧ¦Ȃǳ¦�śȈƥ°Âȋ¦�¾¦ȂƷ¢Â��®ȐƦǳ¦�ǲƻ¦Â®�Ŀ�ǾƫƢǠǇȂƫÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǞƦƬƫ�ȄǴǟ�̈ǄǯǂǷ�ƪ ǻƢǯ�ǶēƢƥƢƬǯ�ǶǜǠǷ�À¢�Ȃǿ��ǽƢǼǜƷȏ لى

�ǲǠǧ�®°�ȂǿÂ�ȏ¢��ƨǳ®ƢǠŭ¦�Ǯ إقامتهمئر وظروف اجلزا Ǵƫ�Ŀ�ǶȀǷ�ǂǐǼǟ�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻȋ¦�ÀÂ®��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ƺȇ°ƢƬǳ�¦Ȃƻ°¢�ǶĔ¢�Ä¢��Ƣđ

ǂ̈ȇǄƳ�ƢĔƘǯ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�» ǂǐƬȇ�ǲƬƄ¦�ÀƢǰǧ��̈ƢȈū¦�ǪƷ�ǺǷ�ǽ®¦ǂǧ¢�ƪ ǷǂƷ�Ŗǳ¦Â��ǾȈǴǟ�ƪ ǬƦǗ�Ŗǳ¦�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�ƨǇƢȈǇ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦ اء ر عذ

�ƪ Ǭū¢�Ŗǳ¦�°¦ǂǓȋ¦Â�̈ƢǻƢǠǷ�śƦƫ�ŃÂ��ƢȀƷǂǗ�Ŀ�ƨȈǟȂǓȂǷ�Ǻǰƫ�Ń�̧ ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƪ ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳƢǧ��ÀƢǰǈǳƢƥ�ƨǳȂǿƘǷ�Śǣ�̈ǂǣƢǋ

ȈǇ¦Ǆǳȋ¦�̈ǂƴǿ�À¢�Ȃǿ��Ƣǔȇ¢�ǽƢǼǜƷȏ�ƢǷÂ��ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǒ Ǡƥ�¾ÂƢǼƫ�Ŀ�śǨǐǼǷ�ƢđƢƸǏ¢�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�©¦ ƢǼưƬǇȏ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ��śȇǂƟ¦ǄŪƢƥ ني

يت ورينيني إىل اجلزائر وأمريكا قد نالت حظا وافرا من الدراسة والبحث، رمبا ذلك إلقباهلم املتزايد على اهلجرة ألسباب متعددة، كما سيأوالل

  ذكرها.

وبالرغم من تعدد الدراسات حول املوضوع الذي اقرتحناه للبحث، فإن أغلبها غفل عن إظهار الوجه األخر لسياسة االستيطان الفرنسي، 

هذا ما نسعى القيام به، ويكون ذلك بالعودة إىل بعض الدراسات اجلادة اليت التزمت احلياد ووظفت املادة األرشيفية. ونذكر هنا أعمال و 

أمثال أجرون، وفابني فيشر وبعض التقارير اليت أعدها بعض الرمسيني الفرنسيني املكلفني بزيارة اجلزائر يف القرن التاسع عشر ومطلع العشرين 

م، أي من 1914و 1830دراستنا ما بني عامي  حبصر. وقد قمنا GUYNEMERوقينمر  PEYRIMHOFFريمهوف ب

، أو 1930بداية االحتالل للجزائر إىل بداية احلرب العاملية األوىل، ولو أن هناك بعض الدراسات اليت فضلت أن متدد فرتة البحث إىل عام 

 أبعد من ذلك.

بداية مرحلة االحتالل الفعلي:.1

ŧ�ǀºȈǨǼƫ�ƾºǠƥ�ǂƟ¦ǄŪƢºƥ�ǾǴǠǨƫ�ƢŠ�ƨƸǓ¦Â�ƨȈǻ�ƢŮ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢��ǂƟ¦ǄŪ¦�ÂǄǤƥ�Ƣǈǻǂǧ�¿ƢȈǫ� ¦°Â�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǬȈǬū¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�śƦƫ لتهـا

البد باجلزائر والشروع يف تطبيق سياسة االستيطان، وقبل ذكر تفاصيلها،  االحتفاظالعسكرية. فقد اقتنع ساستها بعد فرتة قصرية جدا بضرورة 

جناح جتسيدها يف أرض الواقع.     لضمان توفريها والشروط اليت جيب، من شرح هذا املصطلح

��À¦ȂººȈū¦Â�©ƢººƦǼǳ¦�ǲǸººǌƫ�À¢�ǺººǰŻÂ��ƢŮȐǤƬººǇ¦Â�Ƣººđ�ƨººǷƢǫȎǳ�ÀƢǰººǈǳƢƥ�ƨººǼȈǠǷ�ƨººȈǧ¦ǂǤƳ�ƨººǬǘǼǷ�Â¢�ÀƢººǰǷ�ŚººǸǠƫ�ÀƢǘȈƬººǇȏ¦�ƨººǸǴǯ�řººǠƫ

وهذا ما حاولت فرنسا فعلـه يف اجلزائـر عنـدما أقـدمت علـى احتالهلـا يف عـام . peuplerمن فعل  peuplementوتعرف باللغة الفرنسية 

م. إال أن حتقيق ذلك كان يتطلب توفري األراضـي الضـرورية ملنحهـا للوافـدين األوربيـني لإلقامـة وانشـاء املسـتثمرات الفالحيـة. وكـان كـل 1830

تفاصيل السياسة االستيطانية، أرى أنه من الضروري أن حنـدد الـدوافع  ذلك حيتاج إىل وضع سياسة استيطانية حمكمة ودقيقة. وقبل اخلوض يف

  الكامنة لتلك السياسة لفهم تطور األحداث.

بعد أن تأكدت عملية االحتالل، حتولت الفكرة إىل سياسة استيطانية اليت أملتها التطورات اليت طرأت على الساحة األوربية.  

االمرباطوريتني الربتغالية واإلسبانية اللتان واكبتا النهضة األوربية بدءا من أواخر القرن اخلامس عشر، ظهرت بعد بعد زوال ه ونذكر هنا، أن

ȆǟƢǼǐǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�¦ǄȈŲ�ƢǷƾǬƫ�©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷȏ¦�ǽǀǿ�©±ǂƷ¢�ƾǫÂ��¦ƾǼǳȂǿÂ�ƢȈǻƢǘȇǂƥÂ�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�̈ƾȇƾƳ�©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷ¤�ƢǸȀǠƳ¦ǂƫ  وقطعت

ل الرقي احلضاري يف القرن الثامن عشر املعروف بعصر األنوار، وجعلت وسائل املالحة تبحر بالقوة البخارية، مما أشواطا عمالقة يف جما

ساعدها على ربح الوقت وتقريب املسافات.  وقد أفرز ذلك التطور جمموعة من املعضالت اليت أعاقت حركة منو تلك اإلمرباطوريات، مما 

، نذكر منها:(DESCHAMPS, 1976: 10)بعاد أدخلها يف أزمات مزمنة متعددة األ

  احلاجة امللحة للمواد األولية الضرورية لضمان سري عجلة التنمية.- 

  إجياد أسواق خارجية لتصريف فائض اإلنتاج. -
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م والعسكريني، البحث عن أماكن خارج الوطن لتقليل من ضغط النمو الدميوغرايف، وابعاد العاطلني عن العمل، واملشاغبني املدنيني منه-

  تفاديا لوقوع اضطرابات وانقالبات داخلية.

كما أن اشتداد التنافس الدويل يف تلك الفرتة، ال سيما بني فرنسا وبريطانيا حول مناطق النفوذ ألسباب اقتصادية واسرتاتيجية، دفع تلك-

�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈°ƢǬǳ¦�Ŀ�ƢēƾǬǧ�Ŗǳ¦�©¦ǂǸǠƬǈŭ¦�Ǯالبلدان إىل البحث عن مناطق جديدة غري مستغلة يف إفريقيا وآسيا، وتعوض يف نفس Ǵƫ�ƪ ǫȂǳ¦

).1998:8(عبد الرزاق إبراهيم، 

ń¤�Śƻȋ¦�Ŀ�¦ÂƾƬǿ¦�ƾǫÂ��©ȐǔǠǷ�ǺǷ�ǶĔ¦ƾǴƥ�ǾȀƳ¦Ȃƫ�Ƣŭ�ƨȈǠǫ¦Â�¾ȂǴƷ�Ǻǟ�ÀȂưƸƦȇ�©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷȏ¦�Ǯ Ǵƫ�¿ƢǰƷ�¬¦°��ƢȀǴǯ�©¦°ƢƦƬǟȏ¦�ǽǀŮÂ

ية واسعة تشمل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  وهذا ما أقدمت عليه فرنسا يف فكرة حتويل حركة االستعمار إىل عملية استيطان

ك املتبعة اجلزائر بدءا من أول سنة من االحتالل. واجلدير باملالحظة أن السياسة االستيطانية اليت اتبعتها فرنسا يف اجلزائر، ختتلف كليا عن تل

طان يف اجلزائر كان مباشرا، وكان خاضعا من حيث التسيري والتنظيم والتشريع لبالد األم فرنسا. بينما يف إفريقيا اجلنوبية وأمريكا. فاالستي

  .(DESCHAMPS, 1976 :13)االستيطان يف البلدان األخرى كان يتمتع بالتسيري الذايت احمللي ومستقل عن بلد األم 

سعيها للحصول على األرض، هي استماتة اجلزائريني أمام كل الوسائل الـيت كانت إحدى العقبات اليت واجهتها إدارة االحتالل أثناء   

ººƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐƢººǧ��Ǿººƫ¦°ŐǷ�ǂǸǠƬººǈŭ¦�ŁƢººǐǳ�ƢººȀǼǟ�¾±ƢººǼƬǳ¦�Ǿººǔǧ°Â�ǾººǓ°Ƙƥ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�Ʈ ƦººǌƬǳ�ÀƢººǯÂ��ǶȀȈººǓ¦°¢�ǺººǷ�ǶǿƾººȇǂƴƬǳ�ÀȂººǴƬƄ¦�ƢººȀȈǳ¤� ƢººŪ ري يف

ذي يرتــزق منـه. وكــان كـل نشــاط أفـراده الزراعــي واحلـريف والرعــوي والتجــاري معظمـه جمتمــع فالحـي، تعــد األرض بالنسـبة إليــه املصـدر الوحيــد الـ

زراعيـة مرتبطا ارتباطـا وثيقـا بـاألرض. وإذا أردنـا أن نشـرح العالقـة املوجـودة بـني األرض ونشـاطات اإلنسـان املختلفـة، نقـول: إن إنتـاج الغـالل ال

ººƫ�ȆºǔƬǬȇ�ǂºƻȋ¦�Ȃººǿ�Ȇºǟǂǳ¦�ƨºǧǂƷ�ƨººǇ°ƢŲÂ��µ °ȋ¦�ǂǧȂºƫ�ń¤�«ƢºƬŹ�̧ƢººǘǬǳ¦�ǺºǷ�ļƘººƫ�ƢºȀǴǯ�ƨºȈǳÂȋ¦�Ƣººē®ƢǸǧ��©ƢǟƢǼºǐǳ¦Â�» ǂºū¦�ƢººǷ¢��Ȇºǟ¦ǂŭ¦�ŚǧȂ

الفالحي واإلنتاج احليواين، وهذا اإلنتاج الزراعي واحليواين يعد الرافد الرئيسي لتنشيط احلركة التجارية.

عيا، فال وجود للملكية استغالهلا مجوهلذه االعتبارات، فإن األرض تعد بالنسبة للفرد اجلزائري قضية حياة أو موت، فكان يتم ا

مام الفردية، وهذه إحدى العقبات اليت واجهتها اإلدارة الفرنسية عندما أرادت اقناع بعض األفراد اجلزائريني على بيع أراضيهم.  فلم يكن أ

Ȉƻ�ȏ¤��̈ȂǬǳƢƥ�ǾǯȐǷ¢�̈°®ƢǐǷ�ƨǳÂƢŰ� ƢǼƯ¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦و االستشهاد، أو أضعف االميان، يرتك البالد رين، مها: إما أن يقاوم حىت النصر أا

  ويهاجر إىل بلد آخر.  

وقد تأكد ذلك بالنسبة للفرنسيني ابتداء من اللحظة األوىل من احتكاكهم باجلزائريني. فهناك من علق بعد ادراكه للواقع، قائال: 

فائقة. فهم مزارعون ومل يعيشوا إطالقـا إال مـن األرض. إن  "إن عدد األهايل كبريا، فإنه من املستبعد أن يندثروا، فهم يتكاثرون بسرعة

الغزو وقمع االنتفاضات، وتطبيق قوانني التشريع العقاري، والصفقات الرمسية أو اخلاصة، قد وضـعت قسـما كبـريا مـن مسـاحة الـبالد يف أيـادي

� ǄºŪ¦�ƨºȈǰǴŠ�¦ȂºǜǨƬƷ¦�ǶĔƜºǧ��ŅƢǿȋ¦�ƢǷ¢��ƨǨǴƬű�¾ƢǰǋƘƥ�śȈƥ°Âȋ¦�Â¢�ƨǳÂƾǳ¦ºȈǫȐƻ¢�ƢºƦƳ¦Â�ƾºǠȇ�Ǯ ºǳ̄Â��ȆǫƢºƦǳ¦ ا. فمصـاحلنا تقتضـي لـيس فقـط

,BERNARDردهم، بل أن نشركهم يف مشاريعنا االقتصادية" (بعدم ط 1907: 324.(

ǲºƬƄ¦�ƢºȀǨǛÂ�Ŗºǳ¦�ǲƟƢºǇȂǳ¦�Ãǂºƻ¢�ƨºȀƳ�ǺºǷ�śºƦȇÂ��ƾºȈƷȂǳ¦�ǾºǌȈǟ�°ƾǐǷ�ƢĔȂǰǳ�ǾǓ°Ƙƥ�ƢǰǈǸƬǷ�ƢǸƟ¦®�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ǽƢǻǂǯ̄ �ƢǷ�ƾǯƚȇ�¿Ȑǰǳ¦�¦ǀǿ

ومهمــا كانــت نوايــا احملتــل، فإنــه اســتوىل علــى ســتيالء علــى جــزء مــن األرض. أمــا مــا تــرك للجزائــريني، ففــي نظــرهم مــا هــو إال واجبــا أخالقيــالال

��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǷ¦ǂǤǳ¦�Ǟǧƾƥ�śƦǳƢǘǷ�¦ȂǻƢǯ�ƢđƢƸǏƘǧ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ��ƨǴƷƢǬǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ȏ¤��ƨȈǨȇǂǳ¦�ǲƟƢƦǬǴǳ�½ŗȇ�ŃÂ�ƨƦǐŬ¦�ȆǓ¦°ȋ¦
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 8علـى الشـعب اجلزائـري يف  DE BOURMONTيف البيان الذي وزعه قائد احلملة الفرنسية علـى اجلزائـر دي بورمـون  جاء  

م، ما يلي: " أضمن لكم أن بالدكم وأراضيكم وبساتينكم وكل مـا هـو لكـم صـغريا كـان أو كبـريا، فيبقـى علـى مـا هـو عليـه، وال 1830يونيو 

.1ا، بل يكون يف أيديكم دائما"يتعرض لشيء من ذلك مجيعه أحد من قومن

�¦Â£ƢºƳ�ǶĔƘºƥ��ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡºǌǳ¦�ÀȂȈºǈǻǂǨǳ¦�ǾºȈǧ�ƾºǟÂ�Äǀºǳ¦�ÀƢºȈƦǳ¦�ÃȂºƬƸŠ�ǂºƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆºǈǻǂǨǳ¦�®ȂƳȂǳ¦�ƨǇ¦°®�ƨȇ¦ƾƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢǼǴǔǧ�ƾǬǳ

، مبـا  DEVALم)، الذي أهان شرف فرنسا باعتدائه علـى قنصـل بالدهـم دوفـال 1830ـ1818إىل اجلزائر ملعاقبة حاكمها الداي حسني (

ǂººƟ¦ǄŪ¦�µ °¢�ǶȀǷ¦ƾººǫ¢�ƪ ººƠǗÂ�À¢�®ǂººƴŠ�ǶººĔ¢�ȏ¤��ǾººƫƢǰǴƬŲÂ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡººǌǳ¦�©ƢººǇƾǬǷ�¿¦ŗƷƢººƥ�¦ȂººǷǄƬǳ¦�ǶººĔ¢�ƢººǸǯ��ƨººƷÂǂŭ¦�ƨººƯ®ƢŞ�» ǂººǠȇ�ÀƢººǯ��

كـان  تيطانيةأدرك احملتلـون أن حتقيـق سياسـتهم االسـ شرعوا يف تطبيق مشاريعهم االسـتعمارية. ومـع مـرور األيـام، أظهـروا نوايـاهم احلقيقيـة. وقـد

�ǆجت-يتطلــب إجيــاد األراضــي الكافيــة. وهــذا مــا جعــل اإلدارة االســتعمارية تلجــأ إىل اســتعمال عــدة وســائل، منهــا:  ººǸǗÂ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦�ǲººȈȀ

«����ǶȀǯȐǷ¢�̈°®ƢǐǷ-ته، وذلك حىت ال يدرك تارخيه. شخصي ƾđ��ÀƢǰǈǴǳ�ƨȈǟƢǸŪ¦�̈®Ƣƥȍ¦– نفي عدد منهم خارج الوطن، ووضعهم يف

ر. وقـد احملتشدات. وكان اهلدف النهائي من تنفيذ كل هذه اإلجراءات، االستيالء على أراضي اجلزائريني، ملنحها للوافدين األوربيني علـى اجلزائـ

أن حدد يف تصرحيه أهم املعـامل الـيت تقـوم عليهـا سياسـة فرنسـا االسـتعمارية يف اجلزائـر، والوسـائل الكفيلـة  Bugeaudيشال بيجو سبق للمار 

فكان يرى أن احلملة العسكرية على اجلزائر سـتكون عقيمـة، إن مل تتبعهـا عمليـة االحـتالل، فلهـذا طلـب لتحقيق سياسة االستيطان املنشودة،

). يفهـم مـن Par le feu et la charrue) "MONTAGNON,1986 :325عـروف: "باحلديـد واحملـراث بتطبيـق شـعاره امل

�Ƥ Ǡººǌǳ¦�ƾºǓ�̈ȂºǬǳ¦Â�Ǧ ºǼǠǳ¦�Ä¢�ƾººȇƾū¦�ǲǸǠƬºǈƫ�À¢�ƢºȀȈǴǟ��Ƣºđ�ÀƢǘȈƬººǇȏ¦�ƨºǇƢȈǇ�ǪºȈǬŢÂ�ǂƟ¦ǄŪƢºƥ�ǚǨƬººŢ�À¢�©®¦°¢�¦̄¤�Ƣºǈǻǂǧ�À¢�°ƢǠºǌǳ¦�¦ǀºǿ

لى لشعار الذي رفعه بيجو، إذ أقدمت عارعني األوربيني. وقد طبقت اإلدارة االستعمارية ااجلزائري لتجريده من أراضيه، وتعمريها بعد ذلك باملز 

مصــادرة ممتلكــات اجلزائــريني علــى نطــاق واســع، وقامــت بعــد ذلــك بتوزيعهــا علــى الوافــدين األوربيــني، الــذين عمروهــا وشــيدوا عليهــا العديــد مــن 

ر األســـاليب الـــيت اتبعهـــا احملتلـــون يف اجلزائـــر عـــرب خمتلـــف األطـــوار التارخييـــة، لتحقيـــق القـــرى واملســـتثمرات الفالحيـــة. وتســـعى الدراســـة إىل إظهـــا

سياســتهم االســتيطانية. واهلــدف األمســى مــن دراســتنا هــذه، هــو تصــحيح بعــض املفــاهيم املوروثــة البعيــدة عــن احلقيقــة، وكــذلك تعمــيم املعرفـــة 

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨȈź°ƢƬǳ¦

 ستيطان:استراتيجية تجسيد عملية اال.2

  وطمس الشخصية الجزائرية: التجهيل .أ

ادة، فحولـوا املسـاجد إىل كنـائس، وإىل إسـطبالت للحيوانـات، وإىل لجزائر، باالعتداء على أماكن العبقام احملتلون يف بداية احتالهلم ل  

,KLEINثكنات عسكرية، وإىل خمازن  2002: 22)�©ƢºǈǇƚǷ�ȄºǴǟ�¦ȂǳȂƬǇ¦��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ĿÂ����°ƾºǐǷ�ǲºưŤ�ƢºĔ¢�Ƕǿ®ƢºǬƬǟȏ��Ǧ ºǫȂǳ¦

واملــدارس  التمويــل للمقاومــة اجلزائريــة، وقطــاع التعلــيم واملدرســني والعلمــاء. وجعلــوا املؤسســات الدينيــة كلهــا مبــا فيهــا املســاجد والزوايــا واألضــرحة

�ƪ). وقد ترتب على هذا الوضع تفشي ظاهرة اجل87: 2003وموظفيها حتت اإلدارة الفرنسية (سعد اهللا،  ǻƢǯ�ƢǷƾǠƥ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲȀ

نسبة كبرية منه تتقن الكتابة والقراءة، وهذا باعرتاف القادة الفرنسيني أنفسهم، إذ قال أحدهم:

" إن العرب كانوا يتقنون كلهم القراءة والكتابة. ويف كـل قريـة توجـد مدرسـتان. وأمـا عـدد املـدارس فقـد كـان ينـاهز ألفـي مدرسـة، كمـا 

، وتلمســان، ووهــران. وكــان التعلــيم يف الزوايــا زاهــرا. فكــان لكــل طريقــة دينيــة عــدة مــدارس مازونــةو يف مدينــة اجلزائــر، وقســنطينة،  توجــد معاهــد

، وابـــن 2)1977الـــبالد مـــن علمائهـــا، أمثـــال ابـــن العنـــايب (ســـعد اهللا،  ). وقـــد قـــام املســـتعمرون بتفريـــغ60 د.ت:منتشـــرة يف القطر"(عبـــاس، 

Mardiعن األسباب الواھیة التي تذرعت بھا فرنسا لغزو الجزائر، أنظرللمزید من التفاصیل .1 20 Avril 1830l,teur universeLe moni

ألفكار اإلصالحیة في تولى القضاء واإلفتاء في الجزائر ومصر، ومنح اإلجازات في كل الدول التي حل بھا. ویعتبر من العلماء المسلمین األوائل الذین طرحوا ا2
م)، 1850ـ_1775مي (لنظم اإلسالمیة. للمزید من التفاصیل عن حیاتھ وأفكاره، أنظر أبو القاسم سعد هللا: المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجدید اإلسالا

.1977الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
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، إذ أقــدمت اإلدارة الفرنســية علــى نفيهمــا إىل اإلســكندرية، حبجــة التــآمر علــى أمنهــا. كمــا أرغــم بعــض 3)1990:11الكبــابطي (ســعد اهللا،

ل يف العلماء على مغادرة البالد، نظرا لالضطرابات اليت سادت خمتلف أحناء البالد. وهكذا، قد متكن احملتلون من حتقيق أحـد أهـدافهم، املتمثـ

  زله عن مرجعياته الوطنية.جتهيل الشعب اجلزائري، وع

وقد عرفت أوضاع التعليم يف اجلزائر يف أقل من عقدين من االحتالل، تدهورا كبريا، وهذا ما ميكن استخالصه من التقرير الذي أعده 

املسؤول الفرنسي عن التعليم العمومي باجلزائر، السيد ديشي، إذ جاء فيه:

دمت مخس زوايا، وصودرت عائدات املساجد والزوايا مجيعها لتأخذ اجتاها آخر ختالف " ففي اجلزائر اختفى العديد من املساجد وه  

ƢƦǬǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�Ƣȇ¦ÂǄǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷ¢��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�Àƾŭ¦�ǲſ�ǞǓȂǳ¦�ǆ ǨǻÂ��ȐȈǴǫ�ȏ¤�ƨǸǜƬǼǷ�ǶȀǇÂ°®�ǪƦƫ�ŃÂ��ǶēƢǰǴƬǸŭ�śƦǿ¦Ȃǳ¦�ƾǏƢǬǷ�ǶǴǧ��ǲƟ

ة قد شتتت مجوع الطلبة، وزادت بذلك يف عدد أعدائنا، يف حني أن املخطوطات اليت  يعد هلا وجود سوى باالسم، ذلك أن محالتنا العسكري

).2007:215كانت تشكل قاعدة للتعليم، فقد قضي على جانب كبري منها"(زوزو، 

د خدعة، لكسب ويفهم من حمتوى التقرير السالف الذكر، أن شعار نشر احلضارة الذي رفعه املستعمرون قبل قدومهم إىل اجلزائر، كان جمر 

يف الرأي العام الدويل، وتربير محلتهم العسكرية. وقد أفصح الساسة والقادة العسكريون الفرنسيون عن األهداف اليت كانوا يأملون حتقيقها 

سألة اقتصادية. اجلزائر. فقالوا:" إن اهلدف هو اغتصاب البالد من الربابرة، وتثمني ثرواته السطحية والباطنية مبختلف األشكال، ويعد ذلك م

ة مث تعمري املستعمرة برجال من دمنا، وجعل لغتنا وعاداتنا هي املسيطرة، ويف نفس الوقت القيام بفرنسة البالد ومتدينها، وذلك يعد مسأل

  ).BERNARD, 1907 :320عرقية" (

�¿Ƣººȇȋ¦�ǀººǼǷ�¦Ȃǟǂººǋ�ǶººĔ¢�Ȃººǿ��ƨȈǻƢǘȈƬººǇȏ¦�ǶȀƬººǇƢȈǇ�ǀººȈǨǼƫ�Ŀ�śººǴƬƄ¦�ƨººȈǻ�ƾººǯƚȇ�ƢººǷÂ يف االســتيالء علــى أراضــي املقــابر  لالحــتاللاألوىل

الواقعة داخل مدينة اجلزائر وضواحيها، اليت كانت مساحتها تفوق ثالثني هكتارا، فأصبحت حمل املضاربة، والصفقات التجارية. كما تعرضت 

ƢºǇ�ń¤�ƪ ºǳȂƷ�Ŗºǳ¦��Ä®¦Ȃǳ¦�§ Ƣƥ�Ŀ�©¦ȂǋƢƦǳ¦�̈ŐǬǷ�ǲưǷ��ǂƥƢǬŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǳ¦±¤�Ļ�̄¤��Ƥ ȇǂƼƬǴǳ�°ȂƦǬǳ¦��ƨǴºǐǬŭ¦�ÀȂºǴƬƄ¦�Ƣºđ�Ƥ ºǐǻÂ��ƨºȈǷȂǸǟ�ƨƷ

م. وحبجـة إقامـة بعـض املشـاريع، مثـل شـق الطرقـات، وتوسـيع 1844اليت استعملت ألول مرة يف تنفيذ حكم اإلعدام يف شهر فربايـر مـن عـام 

يـتم ردمهـا وتسـويتها، لتسـتغل يف اجنـاز النسيج العمراين للمدينة، قامت اإلدارة الفرنسية بتدمري القبور ونبشها، وبعد االنتهاء من العملية، كان

  ).KLEIN 2002 :31املنشآت املختلفة (

ذي  وقد تعرضت بعض املنازل واملعامل احلضارية للهدم، دائما حبجة جتميل املدينة. ومن املعامل العمرانية اليت مت هدمها، مقر املكتبة، ال

Ū¦�ƢĔƢǰǷ�Ƥ ǐǻÂ��Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǺǨǳ¦�Ŀ�ƨȈǻ¦ǂǸǟ�ƨǨŢ�ǲưŻ�ÀƢǯ يش الفرنسي مدفعيته. وهذا ما جعل اآلغا محدان يقول عن األعمال التخريبية

��ǺǧƾǴǳ�ȏÂ�Ǌ ȈǠǴǳ�ƢǻƢǰǷ�ƾų�ƾǠǻ�Ń����ȆǴȇ�ƢǷ��¾ȐƬƷȏ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ÀȂǴƬƄ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦KLEIN , 2002: 10 وهذا يدل على حجم .(

  األضرار اليت أحلقت مبختلف معامل مدينة اجلزائر.

�ƨºȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȇ°Ƣºǔū¦�ŃƢºǠŭ¦�ǲºưǷ��ƨºȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈºǐƼǌǳ¦�±ȂºǷ°�ƾǓ�ƢǇƢǇ¢�ƨȀƳȂǷ�ƪنالحظ أن األعمال    ǻƢǯ��ÀȂǴƬƄ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȈƦȇǂƼƬǳ¦

مبــا حتتويــه مــن لغــة، ومعتقــدات، وأمــاكن العبــادة. وكــان هــدفهم، طمــس هويــة الشــعب اجلزائــري، واقتالعهــا مــن جــذورها. وقــد متيــز االســتعمار 

فــرض اللغــة الفرنســية، مكــان اللغــة العربيــة، بعــد طــرد الســكان مــن أراضــيهم اخلصــبة، وإدخــال التشــريعات والقــوانني الفرنســي املباشــر للجزائــر، ب

). كما قام احملتلون بتغيري األمساء القدمية للمدن والقرى اجلزائرية، فأصبحت حتمـل 2003:87الفرنسية مكان الشريعة اإلسالمية (سعد اهللا، 

�أمساء لشخصيات ولضباط فرنسǲưǷ��ǶĔƾǷÂ�śȈ

ضم األوقاف اإلسالمیة إلى أمالك الدولة، وإدخال اللغة الفرنسیة في المدارس القرآنیة. ولھذا ضد قرارات اإلدارة الفرنسیة الرامیة إلى القبابیطوقف المفتي ابن 3
م بنفیھ. فنقل إلى مرسیلیا، ثم سمح لھ بالتوجھ إلى اإلسكندریة، وھذا ما تؤكده الرسائل التي وجھھا إلى وزیر الحربیة 1843السبب قررت اإلدارة الفرنسیة في عام 

.11، ص. 2، أربعة ج، ج1990القاسم سعد هللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت الفرنسي. أنظر أبو 
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: تحویل أسماء المدن إلى أسماء شخصیات فرنسیة01جدول رقم 

 Camp du  تادميت

maréchal

 Colmar  أميزور

  Descartes  ابن باديس  Haussonvillers  لعزيب ناصرية

  Duperré  عني الدفلى  Rébeval  بغلية

  Hanoteau  زبوجة  Guynemer  بوخالفة

  Rovigo  بوقرة  St. Arnaud  العلمة

  Philippe ville  سكيكدة  Bugeaud  سرايدي

هوية البالد، يتضح من خالل هذه األمساء أن اقدام فرنسا على استبدال األمساء احمللية بأمساء فرنسية، كان اهلدف منه، طمس

م) بتغيري ألقاب 1962- 1870املدين(بغرض ترسيخ فكرة اجلزائر فرنسية يف أذهان األجيال الالحقة. كما قامت أيضا يف فرتة احلكم 

م. وبالرغم من ذلك، فإن الفرد اجلزائري رفض االعرتاف 1882مارس  23العائالت اجلزائرية، بناء على قانون احلالة املدنية الصادر يف 

باللقب اجلديد الذي منح له، فبقي يتعامل يف بيئته ويف حياته اليومية مع أفراد جمتمعه بلقب أجداده

   :الجماعية إلبادة سياسة ا.ب

جلأ احملتلون منذ الشهور األوىل الحتالهلم للجزائر إىل إبادة السكان، قصد االستيالء على أراضيهم، وأرزاقهم. وقد احتفظت لنا 

م. وقال 1832حية الشرقية من مدينة اجلزائر يف شهر أبريل عام اتفاصيل املذحبة الشنيعة اليت تعرضت هلا قبيلة العوفية بالضباملصادر التارخيية 

.Aعن هذه اإلبادة اجلندي األملاين املرتزق، أوغست جاجري  JAGER:الذي شارك يف صفوف اجليش الفرنسي ،

اإلفريقية، بشن محلة تأديبية مثالية على هذه القبيلة... قام اجليش، وخاصة فرقة القناصة  ROVIGO" أمر اجلنرال روفيقو    

بنهب كل شيء يف اخليام املهجورة، وامتدت األيادي املخربة إىل أبسط األشياء، واستولت العساكر على كل ما وجدته من ذهب، وفضة، 

�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©¦ȂǬǳ¦�ƪ ǳÂƢƷ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈®Ƣȇ±��ǶȀƦĔ�ǺǷ�ǶǴǈƫ�Ń�ƢŮ�ƨǸȈǫ�ȏ�Ŗǳ¦� ƢȈǋȋ¦�ŕƷ�ǲƥ��ƨǼȈǸưǳ¦� ƢȈǋȋ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ��ƨǈƦǳ¢Âن جتر أ

وراءها أكرب عدد ممكن من املاشية. وقد ارتكبت العساكر الفرنسية خالل هذه املعركة، فظائع ال ميكن وصفها، مل ترحم العساكر الفرنسية 

��¾Ȑǿ��Ǻǿ°Âƾƥ�©Ƣȇǂƻȋ¦� ȏƚǿ�ÀȂŞǀȇ�Ľ��ǶēƢȀǷ¢�ÀƢǔƷ¢�Ŀ�ǶǿÂ��ǶǿȂǳƢƬǣ¦�ƾǬǧ��¾ƢǨǗȋ¦�ŕƷ1995:69.(

�ƨȈǧȂǠǳ¦�ƨǴȈƦǫ�ƪ Ǹē¦�ƾǬǳ�Ǆǳ¦�ǺǷ�¿®Ƣǫ�ƾǧÂ�ȄǴǟ�¦ÂƾƬǟ¦�̄¤��Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ǒ Ǡƥ�ǾƦǰƫ°¦�Äǀǳ¦�ǲǠǨǳƢƥبان إىل مدينة اجلزائر ليتفاوض مع اإلدارة ي

Ǡǳ¦�ƨǴȈƦǫ�®¦ǂǧ¢�̈®Ƣƥȍ�¾ȐƬƷȏ¦�ƨǘǴǇ�Ƣđ�ƪ ǟ°ǀƫ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷÂ��ƨȈǠǇȂƬǳ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�Ŀ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�¾ȂƷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦��ƨȈǧȂ

نس، فإن السبب احلقيقي الذي مل يذكر، هو أن هذه القبيلة كانت تقيم يف مدخل سهل متيجة اخلصب، الذي شرع دون مراعاة السن أو اجل

  احملتلون يف توزيع أراضيه على املستوطنني األوربيني الوافدين على اجلزائر.

�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǳ¦�ÃƾƷ¤��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ÀȂǴƬƄ¦�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸŪ¦�̈®Ƣƥȍ¦�ƨǇƢȈǇ�ƾǠƫ�¾ȐƬƷȏ¦�̈ŗǧ�¾¦ȂǗ��ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦

)1830-1962�ǾǻƜǧ��Ƣēǂưǰǳ�¦ǂǜǻÂ��ƨȈǨȇǂǳ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ǶƟ¦ǂƳ�ƪ Ʀǰƫ°¦Â�ȏ¤��®ȐƦǳ¦�ǲƻ¦Â®�ȂŴ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�³ ȂȈŪ¦�ƪ ǷƾǬƫ�ƢǸǴǰǧ���¿

كان احملتلون يعتقدون أن تلك أضحى من الصعب معرفة عددها. واملؤكد هو أن وترية اإلبادة قد اشتدت يف فرتة املقاومات الشعبية، إذ  

الوسيلة متكنهم من القضاء على روح املقاومة. ومن أبشع اجلرائم اليت اقرتفها اجليش الفرنسي، تلك اليت وقعت يف جبال الظهرة يف عام 

1845Ǡƥ�ƢȀƬǼǸǔƫ�Ŗǳ¦�©¦°Ƣǋȍ¦�ȏ�ȂǴǧ��ƨǷƢƫ�ƨȇǂǇ�Ŀ�ƪ Ť�ƢĔȂǰǳ��ƨǳȂȀů�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ǲȈǏƢǨƫ�ÀȂǰƫ�À¢�®ƢǰƫÂ��¿ ض الرسائل اليت وجهها

القادة الفرنسيون، الذين نفذوا العملية، إىل أسرهم، ملا عرفنا عنها شيئا. 

م بشن محلة عسكرية على قبيلة الفراشيش، 1845يونيو  19يف PELISSIERقامت القوات الفرنسية بقيادة املاريشال بيليسيي   

�À¢�ƾǠƥÂ��̈ǂȀǜǳ¦�¾ƢƦƳ�Ŀ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�©¦°ƢǤŭ¦�ÃƾƷ¤�Ŀ� ƢƦƬƻȐǳ��ǶēƢǻ¦ȂȈƷÂ�ǶȀƬǠƬǷ¢�ǀالواقعة يف جبال الظهرة. ومل يكن يف وسع األهايل إال أخ
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عل النار فرضت القوات العسكرية حصارا عليهم لعدة أيام، أمر املاريشال بيليسيي بسد كل املنافذ املؤدية إىل املغارة، وبعد أن متت العملية، أش

ان داخلها باالختناق. وقد قدم أحد اجلنود الفرنسيني الذين شاركوا يف هذه احملرقة وصفا يف مدخل املغارة، مما تسبب يف موت معظم من ك

دقيقا عن املنظر الفظيع، فكتب يقول:

" دخلت إىل الكهوف الثالثة، ماذا رأيت؟ يف باب الكهف كانت الثريان واحلمري والكباش مطروحة، قد دفعها إهلامها الغريزي إىل 

تستنشق شيئا من اهلواء، الذي انعدم داخل الكهف. ويف وسط هاته البهائم وحتتها رجاال ونساء وأطفاال... إن هذه مدخل الكهف، عساها 

شخصا، ولكن كانوا أقرب إىل املوت منهم إىل 60جثة مطروحة فيها، ومل يتمكن من اخلروج إال 760الكهوف واسعة األرجاء، فحسبنا 

).2005:242و، احلياة، مات أربعون منهم..." (ماسبري 

سطس بقيادة املاريشال سانت أغ 15وبعد أقل من شهرين من هذه الواقعة، تكررت نفس العملية، إذ قامت القوات العسكرية يف 

، بإضرام النار يف إحدى املغارات اليت اختذها سكان قبيلة الصبيحة ملتجئا هلم. وقد قدر عدد الضحايا يف St  ARNAUD     أرنوا

بأكثر من ألف ضحية. وحتققت بذلك أمنية سانت أرنوا، الذي ذكر يف إحدى الرسائل اليت وجهها إىل شقيقه املرابط يف معسكر املغارتني 

  عني مران (ضواحي الشلف):

" جعلت من هذه املغارة مقربة حقيقية. إن الرتبة تغطي إىل األبد جثث هؤالء املتعصبني، يوجد داخل املغارة مخسمائة 

قائال: أعتقد أن الغاية تربر الوسيلة، وللكولونيل مونتانياك نصيب من الصواب، حني قال إن اجليش الذي تكون مهمته إبادة لص...وأضاف 

شعب ال يكرتث بقوانني احلرب، فما احلريق إال حريق، ال يضرم اإلنسان النار، مث يطلب منها أن تكون بردا وسالما، وما طبيعة النار إال

  )..GOUTIER, 1920( اإلحراق والتدمري"

  سياسة النفي الجماعي:ج. 

وإىل جانب هذه اجلرائم املرتكبة يف حق سكان القبائل الريفية، نفذت اإلدارة الفرنسية حكم اإلعدام يف حق املشاركني يف املقاومات 

Ȉǯ�Ŀ�Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�ń¤�ǶȀǼǷ�®ƾǟ�ȆǨǼƥ�ƪ ǷƢǫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ¦ŗǳ¦�Őǟ�ƪ Ǡǳƾǻ¦�Ŗǳ¦��ƨȈƦǠǌǳ¦ ان وكاليدونيا اجلديدة. وكان هدفها من هذه

�ƢȈǳ¦ŗǇȋ�ƨǴƬƄ¦�ƢȈǻƢǘȇǂƥ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƨǈǧƢǼǷÂ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�̈ƾȈǠƦǳ¦�Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�Ƕđ�ŚǸǠƫÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�ǶȀȈǓ¦°¢�̈°®ƢǐǷ��©¦ ¦ǂƳȍ¦

شر بني االمرباطوريات األوربية احلديثة. وكان ذلك يندرج يف إطار التنافس الدويل حول مناطق النفوذ الذي احتدمت حدته يف القرن التاسع ع

م. وقد أصدرت اإلدارة الفرنسية باملناسبة، قانون 1871وهلذه االعتبارات، عرفت ظاهرة النفي والتهجري انتشارا واسعا إثر فشل ثورة عام 

 ,AGERONىل قانون خاص (األندجيينا (األهلي)، الذي حرم الفرد اجلزائري من أدىن حقوقه الطبيعية. فكان خيضع يف حماكمته إ

2005 :26(

:مراحل تنفيذ سياسة االستيطان. 3  

:م1870- 1830مرحلة الحكم العسكري أ. 

كان االنشغال األول للسلطات العسكرية الفرنسية يف اجلزائر، حتديد أراضي البايلك قصد االستيالء عليها، وذلك العتقادها أن تلك 

العثمانية. وهذا ما دفع سلطات االحتالل إىل مصادرة األراضي تدرجييا عن طريق القوة العسكرية أو  األمالك كانت مصدر ثروة إيالة اجلزائر

. هناك من الحظ أن عملية (SESSIONS, 2010: 3) األوربينيتوزيعها على الوافدين  القانون لضمها إىل أمالك الدولة، ريثما يتم

نظام البورجوازي مللكية يوليو القائم على مبدأ احرتام امللكية اخلاصة. وقد صادف احتالل مصادرة األراضي متثل تناقضا أيديولوجيا بالنسبة لل

م، اضطرابات، نتيجة األزمة االقتصادية والشروع يف حماكمة وزراء امللك 1831م ومطلع عام 1830اجلزائر أن عرفت باريس يف أواخر عام 

م)، فإثر ذلك قام العمال باملظاهرات يف شوارع باريس، طالبني اخلبز 1848-1830شارل العاشر املخلوع وتعويضه بامللك لويس فيليب (

Baronوالعمل، وبعد أن فشلت قوات حفظ األمن يف ردع تلك احلركة االحتجاجية، تدخل البارون بود  Baude حمافظ شرطة باريس ،

خرج هلذه األزمة، هو فتح باب اهلجرة إىل الساحل اإلفريقي". وكاتب نائب وزير الداخلية، فاقرتح حال دائما إلمخاد املظاهرات، فقال: "إن امل



ۜܣࡧࡩʏࡧȄݍݨȳǾȄȵࡧ ɰࡧɲȳɘɦȄؠ ȆɈ ʊȘȷ ט ȓȷࡧ Ȇʊȷ1830-1914م

197

باريسي إىل اجلزائر، وعلى املتطوع املكوث يف اجلزائر مخس سنوات قبل أن يستلم مستعمرة  20.000املشروع املقرتح كان يدعو إىل ارسال 

م، مت ارسال إىل 1831يذه. ففي الصيف من عام فالحية. وبعد أن صادق امللك لويس فيليب وجملس الدولة على املشروع، شرع يف تنف

وأرجع دلك إىل  شخص، وكان ذلك على نفقات إدارة باريس. وقد الحظ حمافظ الشرطة الباريسية حتسنا يف الوضع العام، 4500اجلزائر 

ماهريي للجزائر، فكان يرى يف ي اقرتحه. وقد أدى به هذا النجاح إىل أن يصبح أحد املدافعني املتحمسني لالحتالل اجلبرنامج اهلجرة الذ

ذلك الوسيلة الضرورية لتجنب االضطرابات، واحلفاظ على األمن العام.

وبالرغم من النجاح الذي حققه مشروع بود يف باريس، فإن اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر وعلى رأسها احلاكم العام برتزين 

Berthezèneعملية ارسال املهاجرين، ألنه كان يرى أن ذلك يكلف خزينة الدولة أمواال طائلة، ، قد طلب من وزير احلربية الفرنسي تعليق

ويعد كذلك مصدرا للفوضى. وقد برر برتزين موقفه هذا مبجموعة من املربرات، منها: أن أراضي ضواحي مدينة اجلزائر غري مستصلحة، فهي 

كاف لالحتياجات اليومية، ولصناعة أدوات الفالحة. عالوة على عداوة غري صاحلة للزراعة يف الوقت احلاضر. وأن احتياط األخشاب غري  

  .(SESSIONS, 2010: 4)األهايل اليت صعبت ظروف حياة الكولون املقيمني يف مستعمرات الضواحي 

هلـذا الغـرض كانت إحدى أولويات احملتلني، تتمثل يف االحتفاظ باجلزائر، وهذا ما كان يتطلب مـنهم جتنيـد قـوات عسـكرية إضـافية. و 

م، الذي يسمح بتكوين فرق اللفيف األجنيب خارج الوطن الفرنسي. كما كانت مسألة 1831مارس  9قامت اإلدارة الفرنسية بإصدار قانون 

عـددا  استغالل األراضي الزراعية، والثروات الطبيعية، تتطلب توفري األيادي العاملة الضرورية، ولتحقيق هذه األهـداف، جلبـت اإلدارة الفرنسـية

 مدنيا 602م، قدر عدد املدنيني األوربيني يف اجلزائر ب 1830ديسمرب  31معتربا من السكان األوربيني. ففي العام األول من االحتالل، 

)ROZET ET CARETTE, 1980 :105.(

م، بدأت اإلدارة الفرنسية يف تنفيذ سياسة االستيطان الرمسي، إذ استقدمت عددا من 1832سبتمرب  21وبناء على املرسوم الصادر يف  

األسر األوربية، اليت شرعت يف وضع أسس املستوطنات األوىل يف مدينة اجلزائر وضواحيها. فكانت أول مستوطنة ظهرت إىل الوجود، هي 

ة ثالثة هكتارا. واستقرت بضواحي القب 1314مسني عائلة يف دايل إبراهيم، وخصصت هلا مساحة إمجالية سعتها تلك اليت منحت خل

هكتارات من األرض، عالوة  4إىل  3كل عائلة من ل ). وقد مت منح22: 2001ا (حمياوي، هكتار  93دت من اوعشرون عائلة، اليت استف

ومساعدة مالية. وما ميز عهد امللك لويس فيليب، هو تشجيع الفرنسيني واألوربيني عامة على  على أدوات الفالحة والبذور واملواد الغذائية

¦�ń¤�ǶŮȂǏÂ�ƨȇƢǣ�ń¤�ƨȈǴǏȋ¦�ǶēƾǴƥ�ǺǷ�ǂǨǈǳ¦�©ƢǬǨǻ�ƨǳÂƾǳ¦�ǲǸƸƬƫÂ��ƢǻƢů�ȆǓ¦°ȋ¦�ǶȀȈǴǟ�̧±Ȃȇ�ÀƢǯ�ǶȀƟ¦ǂǣȍÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�̈ǂƴŮ¦ .جلزائر

رى واملنشآت العمومية. وهلذه األسباب عرفت اهلجرة اقباال كبريا، دون أن ننسى ذكر أحد العوامل وكانت الدولة تتكفل أيضا بإجناز بعض الق

احملفزة على اهلجرة، هو اضطراب األوضاع السياسية يف فرنسا، وانتشار وباء الكولريا يف باريس، وما ترتب على ذلك من فقر وبطالة يف 

 للجزائر، آنذاك، أمثال روفيقو وكلوزيل وبيليسيي أن ننسى دور احلكام العامني )، دون(FISHER, 1999: 27صفوف الطبقة الشغيلة 

 وبيجو وراندون الذين كانوا من كبار املتحمسني لسياسة االستعمار االستيطاين كما سريد ذكره فيما بعد.  

توسع اجليش الفرنسي يف دواخل وبعد ذلك بدأت تظهر جتمعات سكانية أوربية يف ضواحي مدينة اجلزائر وكان ذلك متزامنا مع   

افدين البالد. فإثر ذلك قام األوربيون بتشييد العديد من القرى، منها: بوفاريك واألربعاء والعاشور وخريسية ووالد فايت. ومنحت اإلدارة للو 

110بناية، واحلصول على 83مستثمرة، و 76األوربيني قطع أرضية الستغالهلا. وكان تعمري بوفاريك سريعا. ففي أقل من سنة مت إنشاء 

م، انشاء مركز جبانب معسكر اجليش 1836م) يف عام 1836-1835احلاكم العام ( CLAUZELهكتارا للزراعة. وقد قرر كلوزيل 

قطعة أرضية جمزأة إىل مساحة ثلث اهلكتار للقطعة الواحدة. ومت استخالص من احلوشني  562الدائم. وشرع يف ختطيط ملدينة تتشكل من 

. ويعد  (PERYERIMHOFF, 1906 :27) هكتارات للواحدة، خصصت للزراعة 4قطعة سعة  175وبو يعقوب  شاوش

كلوزيل من املتحمسني لسياسة االستعمار واالستيطان الرمسي واحلر، فكان له دور كبري يف تنشيط حركة االستيطان يف سهل متيجة، إذ جعل 

وبالرغم من اجلهد املبذول والتسهيالت اليت منحت للوافدين، فإن النتائج كانت حمدودة، فلم  منه وطنا حقيقيا للمهاجرين األوربيني الوافدين.

).9-2007:8ألف شخص (بوعزيز، 25م، 1839يكن يتجاوز عدد الوافدين األوربيني يف عام 
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يسـية الـيت تسـلكها تلـك اجليـوش أثنـاء واملالحظ أن القرى اليت مت تشييدها كانت تقع بالقرب من معسكرات اجليش الفرنسي وعلـى الطـرق الرئ

سويسريني، توجهها حنو اجلهات املختلفة من البالد. ويعود أصل املعمرين إىل خمتلف الدول األوربية، إال أن الوافدين األوائل، هم من األملان وال

ي كـان سـائدا يف دوهلـم والنمـو الـدميوغرايف املرتفـع.  ال سيما اإلسبان واإليطاليني واملالطيني، الذين جاؤوا بأعـداد كبـرية، نظـرا للفقـر الشـديد الـذ

إجياد  فهذا التزايد يف عدد الوافدين األوربيني مقارنة بأولئك املنحدرين من أصول فرنسية، قد أزعج إدارة االحتالل، لذلك بدأت تفكر مليا يف

,FISHERحل هلذه املعضلة، أي تغليب العنصر الفرنسي على العناصر األوربية األخرى ( 1999 :24.(

م، والدراسـة 1858-1852ويبني اجلدول اآليت بعض اإلحصاءات اخلاصة بعدد الوافدين املسـتقرين مبدينـة اجلزائـر وضـواحيها مـا بـني عـامي  

  (CRESPO, 1951 :21) يف الواقع خاصة مبهاجري اإلسبان مع مقارنة عددهم بعدد الفرنسيني وباقي األوربيني

المقارنة بين عدد المهاجرين األسبان و الفرنسيين: 02جدول رقم   

األخرين نعدد األوربيي عدد اإلسبان عدد الفرنسيين السنة

59.606 17.968 33.384 1852

62.440 19.397 35.726 1853

64.387 19842 38.546 1854

69.110 20.556 41.444 1855

77.136 21.807 45.468 1856

77.116 21.567 47.943 1857

86.897 23.735 52.614 1858

وا يف مدينة اجلزائر يف يف دراسته اليت خصصها ملهاجري اإلسبان أن عددا كبريا منهم قد استقر  Crespoفقد الحظ كريسبو  

من  %50عمالة وهران السنوات األوائل من االحتالل. إال أن الوضع تغري خالل مرحلة احلكم املدين، إذ جتاوز عدد اإلسبان املقيمني يف 

وما يفسر ارتفاع     (CRESPO, 1991 : 9) .العدد اإلمجايل. بينما عدد اإلسبان يف عمالة قسنطينة كان حمدودا مقارنة بالعمالتني

د من ¿��1505ȇ±¢�ƢǸđ�¦ȂưǰǷÂعدد اإلسبان الوافدين يف عمالة وهران، هو أن اإلسبان كان هلم احلضور يف مرسى الكبري ووهران منذ عام 

م) ، و كذا حبكم قرب وهران من إسبانيا. ونالحظ أن األرقام الواردة يف اجلدول واملعربة عن عدد الوافدين، كانت يف 1792-1505قرنني (

زيادة مستمرة، وذلك لتزامن تلك احلقبة من الزمن بفرتة حكم أولئك احلكام املتحمسني لسياسة االستيطان.  

م مخسة وثالثني مركزا استيطانيا بسيدي بلعباس 1845- 1842، قام احملتلون بإنشاء ما بني عامي أما يف إقليم الغرب اجلزائري  

�Ƣđ�śȈƥ°Âȋ¦�śǼǗȂƬǈŭ¦�®ƾǟ�ǢǴƥÂ��ƢǿƾƷÂ46180 ،وعرف عدد الوافدين تزايدا كبريا مبرور السنوات. 158: 2003مستوطن (هاليلي  .(

م، فكان العدد اإلمجايل يقدر ب 1846ديسمرب 31ني األوربيني يف اجلزائر يف وتبني هذه األرقام التطور الذي عرفه عدد املستوطن

,ROZETمستوطن، وهم يتوزعون على النحو اآليت: (109400 1980: 106(

 عدد المستوطنين األوروبيين في الجزائر  :03جدول رقم 

8175اإليطاليون47274الفرنسيون

5386األلمان31528اإلسبان

3238السويسريون8788المالطيون 

وإضــــافة إىل كــــل هــــؤالء، هنــــاك بعــــض املســــتوطنني مــــن اإلجنليــــز، والربتغــــاليني، واإليرلنــــديني، والبولــــونيني، والبلجيكيــــني، واهلولنــــديني، 

م)، أن BUGEAUD )1840-1847واليونانيني. وقد شجعت اإلدارة الفرنسية سياسة االستيطان هـذه. فقـد سـبق للماريشـال بيجـو 
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م، بضــرورة تشـــجيع سياســـة االســتيطان، حيـــث قـــال:" إنــه البـــد مـــن تــوفري الظـــروف املالئمـــة 1840أمـــام أعضـــاء غرفــة النـــواب يف عـــام صــرح 

للمستعمرين يف كل األماكن الـيت تتـوفر فيهـا امليـاه الصـاحلة واألراضـي اخلصـبة، وتـوزع علـيهم تلـك األراضـي علـى أسـاس ملكيـة خاصـة، وذلـك 

). وقـــد كـــان املاريشـــال بيجـــو مـــن BENACHENHOU, 1978: 46أصـــحاب األرض الشـــرعيني"(دون حماولـــة معرفـــة مـــنهم 

املشجعني لسياسة االستيطان، فقد أنشأ عدة مراكز للمستعمرين يف مناطق خمتلفة من البالد، ونذكر على سبيل املثال، مركز دلس الذي شـيد 

بــل التــاريخ املــذكور، كــان الســكان املــدنيون مــن أصــل فرنســي يتشــكلون عائلــة أوربيــة. وق م، والــذي اســتقرت بــه مائتــا1845رس مــا 2مبرســوم 

�¿Ƣººǟ�ǺººǷ� ¦ƾººƬƥ¦�Ƕººđ�ǪººƸƬǳ¦�Ľ��śǨǛȂººŭ¦�ǺººǷ�ƢººǇƢǇ¢1845ن مــن مالطــا وإيطاليــا، ، والصــيادون، واملزارعــون، القــادمو م، املســتعمرون، والتجــار

م، شيد مركز بنشود، الذي يبعد عن مدينة دلس 1845وم وإسبانيا، الذين سيتجنسون باجلنسية الفرنسية. وبعد تسع سنوات من صدور مرس

). وقد كانـت لبيجـو وأنصـاره تصـور خـاص عـن طبيعـة DE CRESCINZO, 2005: 24بتسعة كلم، وعمر هو األخر باملعمرين (

¦ǄŪ¦�ǂǸǠƬºǈƫ�À¢�ƨººǳÂƾǳ¦�ȄºǴǟ�Ǿººǻ¢�Ŀ�ƢºȀŰȐǷ�ǎ ƼǴƬººƫÂ��ǂººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƢºȀƴĔ�Ƣººǈǻǂǧ�ȄºǴǟ�Ƥ ººŸ�Ŗºǳ¦�ƨȈǻƢǘȈƬººǇȏ¦�ƨºǇƢȈǈǳ¦ ئــر معتمـدة علــى اجلنــدي

نـاك مـن املعمر. وهلذا قـام بتوزيـع األراضـي علـى اجلنـود الفرنسـيني، ودعمهـم مببـالغ ماليـة، كمـا أنشـأ هلـم قـرى فالحيـة يف كـل املنـاطق احملتلـة. وه

نايــة خاصــة للقطــاع م، وأرجعــوا ذلــك إىل سياســة بيجــو الــذي أوىل ع1840الحــظ أن االنطالقــة الفعليــة للفالحــة يف اجلزائــر كانــت بعــد عــام 

م، القضاء على الثورات الشعبية احمللية، مث توزيع األراضي على 1843-1841الفالحي، واليت كانت تتلخص يف ثالث مراحل، هي: األوىل 

  األوربيني الوافدين جمانا.

¿��1845�śȈƥ°Âȋ¦�Ǻȇƾǧ¦Ȃǳ¦�¾ƢƦǬƬǇȏ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ƨƠȈē-1844املرحلة الثانية 

م، الشروع يف تشييد املدن والقري الفالحية على األراضي اليت مت االستيالء عليها.1847- 1846لثة املرحلة الثا

هكتار من  168.000م، والذي مت مبوجبه مصادرة 1846ولضمان جناح هذا املخطط، قامت إدارة احملتل بتنفيذ القرار الذي وضع يف عام 

).2007:42عائلة جزائرية (عمرياوي وآخرون، 2000

شخص. وملا ترك  41.180قرية استيطانية، وارتفع عدد املهاجرين األوربيني حىت وصل  35م 1845-1842فقد مت انشاء ما بني عامي 

شخص يف املستوطنات الريفية الداخلية  15.000مستوطنا أوربيا بينهم  109.400م، خلف وراءه 1847بيجو اجلزائر يف عام 

وإىل جانب هذه األساليب القاهرة اليت استعملها بيجو يف معاملته مع اجلزائريني، فإنه ).2007:10من أصل فرنسي (بوعزيز، 47.247

د جلأ إىل استعمال أسلوب يتماشى مع الظروف القائمة يف البالد آنذاك، متثل يف تقليد منط نظام احلكم املتبع من األمري عبد القادر وأمح

م، واليت وضع على رأسها الضباط الفرنسيني املكلفني بالقيام 1844رار الصادر يف أول فرباير عام باي، فتم إنشاء املكاتب العربية مبوجب ق

و بدور الوساطة بني األهايل وإدارة املستعمر ويساعدهم يف مهامهم زعماء األهايل واملرتمجني. وكان اهلدف الذي طلب به الضباط حتقيقه، ه

ذات السلطة والنفوذ والتأثري حىت ال تكون خطرا يف املستقبل على السيادة الفرنسية (بوعزيز،  تفتيت وتشتيت القيادات والزعامات األهلية

2007:9.(

-1853 خالل عاميقرية استيطانية  56نفس السياسة، إذ شجع سياسة االستيطان األوريب، فقد شيد Randonراندون وقد اتبع  

هكتارا ما بني عامي  61.363ايل، وتفتيت أراضي العرش املشاعة، وحتصل على م، واستعمل مثل بيجو أسلوب مصادرة أراضي األه1859

م، وأنشأ 1857). وكان من احلكام الذين أدخلوا اجليش الفرنسي إىل قلب بالد القبائل يف عام 15: 2007م (بوعزيز، 1851-1861

، ويكون اجليش الفرنسي بعد استيالئه على تلك Fort national قلعة نابليون مث حتولت إىل القلعة الوطنية إيراينببلدة األربعاء ناث 

معينة املنطقة االسرتاتيجية املتميزة بارتفاعها، قد متكن من السيطرة على كل بالد القبائل، ووضع حدا للمقاومة يف مشال البالد لفرتة 

)CARREY, 1858 :305(

وبالرغم من خلع بيجو من منصبه، إال أن سياسة االستيطان خطت بعض اخلطوات إىل األمام، إذ بلغ عدد القرى الفالحية املشيدة 

هكتار، وبلغ عدد الفرنسيني 113.000قرية، وقدرت مساحة األراضي املوزعة على املعمرين 126م، 1850- 1841ما بني عامي 

قرية، وحددت مساحة 83م، فإن عدد القرى املشيدة قد بلغ 1860-1851الل العقد الثاين فرنسيا. بينما خ 65.437املهاجرين 



د. أرزقي شویتام

200

مهاجرا  103.322هكتار، وعرف عدد املهاجرين ارتفاعا ملحوظا، إذ قدر ب  250.000األراضي اليت مت االستيالء عليها ب: 

لذي كان يرى أن السيطرة على اجلزائر البد أن تكون ماليا، ). وهناك من اقرتح تصورا مغايرا، أمثال المورسيري، ا2007:40(عمرياوي، 

). وقد قامت اإلدارة الفرنسية حبملة دعائية، 1983:63ولضمان النجاح هلذا املخطط، طلب بفتح األبواب أمام املشاريع الرأمسالية (عدي، 

اهلجرة بالشروط املطلوب توفريها، منها: أن يكون يف حوزة ونشرت تعليمة يف كل املقاطعات الفرنسية حتيط الفرنسيني واألربيني الراغبني يف 

إىل  4فرنك ويستلم يف أحد املراكز اجلديدة قطعة أرضية للبناء، وقطعة ثانية للزراعة ترتاوح سعتها من  1.500إىل  1.200املرشح للهجرة 

ن فرنسا إىل اجلزائر، ومتنح له التسهيالت الضرورية نية العبور هو وأفراد عائلته ماهكتارا، حسب إمكانياته املادية. وحيصل على جم12

  (PEYERIMHOFF, 1906 :18)لالستقرار والوسائل الضرورية للعمل 

¦®¤�ƢººēǄų¢�Ŗººǳ¦�ÀƢǘȈƬººǇȏ¦�Ǆººǯ¦ǂǷÂ�śººȈƥ°Âȏ¦�Ǻȇƾººǧ¦Ȃǳ¦�ǶººƴƷ�ƨººȈƫȉ¦�ƨººȈƟǄŪ¦�¿Ƣººǫ°ȋ¦�ƶººǓȂƫÂوهــران،  رة االحــتالل يف العمــاالت الــثالث)

مركـزا يف عمالـة وهـران، 21وافد، وأنشـئت  13.538م. بلغ عدد الوافدين 1848أكتوبر وبداية نوفمرب من عام  اجلزائر، قسنطينة) يف شهر

4928مركزا يف عمالة قسنطينة. ومت توزيع الوافدين على هـذه املراكـز بالتسـاوي، إذ اسـتقبلت مراكـز وهـران 9مركزا يف عمالة اجلزائر، و 12و

���FISHER,1999: 33�Ŀ�śƬǷÂƢºǬŭ¦�ƨºȇƢĔ�À¢�ÂƾºƦȇÂمسـتوطنا ( 4409ستوطنا، ومراكز قسنطينة م 4200مستوطنا، ومراكز اجلزائر 

 شرق وغرب البالد قد شجع إدارة احملتل على تكثيف وجودها يف العماالت الثالث.

اهرة املضاربة يف م تعرضت اجلزائر إىل أزمة اقتصادية، انتشرت يف مدينيت اجلزائر والبليدة ظ1848وما يالحظ، هو أن يف عام 

نسية القادمة من مرسيليا، فقد مسم، وكان مصدره إحدى السفن الفر 1849األراضي والعقارات، عالوة على تفشي وباء الكولريا يف عام 

، لينتشر فيما بعد يف األرياف واملدن الداخلية. وقد أثر هذا الوباء على األعداد األوربيني الوافدين على اجلزائر. متيجةو الوباء مدينة اجلزائر 

مهاجرا سنويا، يف الوقت الذي كان يف  400م ال يتجاوز 1861-1851وعلى سبيل املثال، كان عدد الوافدين اإليطاليني ما بني عامي 

مهاجر. وكان سبب تراجع الوافدين اإليطاليني، هو تلك اإلجراءات اليت 5000م، أزيد من 1845-1841فرتة االستقرار ما بني عامي 

ƨǇƢȈǈǳ¦�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ��̈ǂƴŮ¦�ȄǴǟ�śȈƥ°Âȋ¦�Ǟƴǌȇ�Ǻǰȇ�Ń� ¦ǂƳȍ¦�¦ǀǿÂ��ǖǬǧ�śȈǈǻǂǨǴǳ�µ °ȋ¦�ƶǼŠ�ƨȈǓƢǬǳ¦Â��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣēǀţ¦

̄�¢Ƣǟ�Ŀ�ÀƢĐƢƥ�ƢȀƸǼǷ�ƨȈǴǸǟ�ǲǘƥ¿�1870-1852اجلديدة اليت فرضها نابليون الثالث ( ¤��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�©¦ǂǸưƬǈŭ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�ǎ ź�ƢǸȈǧ���¿

,FISHER)م، وحدد هلا سعرا ثابتا، وكان اهلدف من وراء ذلك، جلب املستثمرين األغنياء واجلادين 1864 1999: وعلى كل، .(25

قرار، ذلك يعود إىل كون اإلدارة الفرنسية قد أقدمت على منحهم اجلنسية فإن عدد اإليطاليني الوافدين عرف ارتفاعا بعد مرحلة الركود واالست

م. ومنذ ذلك التاريخ مل يعد اإليطاليون احلاملني للجنسية الفرنسية يدجمون 1889م، وفقا لقانون التجنيس لعام 1890الفرنسية يف عام 

  (LLLINARES et BOUTIN, 2008 :7-10) ضمن قوائم وتعداد اإليطاليني

1830إذا أردنـــا أن نقـــدم صـــورة مصـــغرة عـــن ســـكان منطقـــيت األلـــزاس واللـــورين الـــذين هجـــروا إىل اجلزائـــر، فقـــدرت الدفعـــة األول مـــا بـــني و    

مهـاجر. واجلـدير باملالحظـة  12000م، فقـدر عـددهم ب 1904و 1871مهاجر. أما الدفعة الثانية مـا بـني  22.000م حبوايل 1862و

م كمــا تبــني ذلــك عقــود احلالــة املدنيــة للمســتعمرتني اللتــني مت 1832نيــة يعــود تــاريخ وجــودهم يف اجلزائــر إىل عــام أن العناصــر األلزاســية واللوري

عائلــة املانيــة وعــددا مــن األســر األلزاســية واللورينيــة. ويبــني  73تشــييدمها بــدايل إبــراهيم والقبــة بضــواحي مدينــة اجلزائــر. فقــد اســتقبلت القريتــان 

  ).FISHER, 1999: 112اجلدول اآليت (

  م1876و 1845عدد االلزاسيين واللورينيين ونسبهم بالنسبة لعدد الفرنسيين الذين وفدوا على الجزائر ما بين  :04جدول رقم 

المئوية %النسبة السنة

  بالنسبة للفرنسيين 

عدد األلزاسيين واللورنيينعدد الفرنسيين

184514.0646.3396.515
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185121.1366,05013.956

185623.6492.75621.927

186619.71122,11922,058

187619,62155.7081,876

�ƢȀǴǠƳÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȐǤƬǇ¦�ȂǿÂ�ȏ¢��ƾƷ¦Â�» ƾǿ�ȂŴ�ƨƥȂǐǷ�ƢȀǴǯ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƜǧ��śȈǈǻǂǨǳ¦�ǺȇǂǜǼŭ¦�©ƢȇǂǜǻÂ� ¦°¢�ǺȇƢƦƫ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ

للمستعمرين األوربيني، كما كان يوزع األراضي  مراكزمستعمرة فرنسية. وهلذا الحظنا أنه كلما توغل االستعمار الفرنسي داخل البالد، أنشأ 

قطعة، وخصصت كلها لبناء 91م، 1859ليهم. وقد بلغ عدد القطع األرضية املمنوحة للمدنيني األوربيني مبدينة تيزي وزو يف عام الزراعية ع

). أما األراضي الزراعية اخلصبة، اليت وزعت على املستوطنني األوربيني، هي تلك DE CRESCINZO, 2005 :47السكنات (

سباو السفلي دراع بن خدة وبوخالفة. وقد عرف عدد املستوطنني األوربيني يف مدينة تيزي وزو تراجعا يف الواقعة يف غرب تيزي وزو، يف منطقة 

مستوطنا  241م، 1872مستوطنا. إال أن العدد ارتفع نسبيا، إذ بلغ يف عام 180م، فلم يكن يتجاوز 1871فرتة ثورة 

)CRESCINZO, 2005 , 90-91.(

م، وذلك بفضل إقدامها على االستيالء على 1841تنظيم سياسة االستيطان بصفة فعلية يف عام لقد شرعت اإلدارة الفرنسية يف 

، وسياسة مصادرة cantonnementأمالك البايلك، وممتلكات األعيان، وتطبيق نظام جتميع القبائل وحصرها أو ما يعرف بالكانتونات 

وأحسن مثال عن سياسة املصادرة، ما حدث لقبائل بين ). BENACHENHOU, 1978 : 46أمالك الثائرين واملساندين هلم (

م، عندما قررت ترك أراضيها لتلتحق باألمري عبد القادر يف املغرب األقصى، وهذا ما دفع احلاكم العام للجزائر، املاريشال 1842عامر يف عام 

ها والفردية، التابعة للقبائل اليت هجرت إىل املغرب أو م: "إن كل األمالك العقارية واملنقولة اجلماعية من1846أبريل  18بيجو يصرح بتاريخ 

).158الصحراء، أصبحت ملكا لإلدارة الفرنسية"(هاليلي، املرجع السابق، 

 وضعت اإلدارة الفرنسية ترسانة من القوانني اخلاصة بتنظيم العقار يف اجلزائر. وكان اهلدف منها جتريد اجلزائـريني مـن أراضـيهم. فبعـدما  

م، الوضـعية القانونيـة للجزائـر بالنسـبة لفرنسـا، وعـني مبوجبـه احلـاكم العـام، الـذي خولـت لـه صـالحيات واسـعة 1834يوليـو  22 حدد مرسوم

)VATIN, 1983: )، مت حتديــد األراضــي الـــيت ســتطبق عليهــا النصـــوص التشــريعية. ودعمــت اإلدارة الفرنســـية املرســوم املـــذكور 115

ذا كـان املرسـوم األول، قـد نـص علـى بطـالن شـراء األرض، ومصـادرة أراضـي القبائـل الثـائرة، والــيت م. فـإ1846م و1844مبرسـومني يف عـامي 

يـتم تثري القالقل يف املناطق الـيت احتلهـا اجلـيش الفرنسـي، فـإن املرسـوم الثـاين اشـرتط علـى كـل مـواطن جزائـري حيـازة عقـد امللكيـة، والـذي كـان 

�ȄºǴǟ�ƢȀǠȇ±Ȃƫ�Ļ�Ŗǳ¦��ƨǳÂƾǳ¦�ƨȈǰǴǷ�ń¤�ƢȀǸǔƥ�ƪعلى ضوئه حتديد امللكية.  أما األراضي اليت ǷƢǫ�̈°¦®ȍ¦�ÀƜǧ��ƢȀƬȈǰǴǷ�©ƢƦƯ¤�ƢđƢƸǏ¢�ǄƴǠȇ�

��Äƾǟ��̈°¦®ȍ¦�ǂǜǻ�Ŀ�̈ǂǣƢǋ�ƢĔ¢�ƨƴŞ��Śǐŭ¦�ǆ Ǩǻ�°ȂƦǳ¦�ȆǓ¦°¢�ƪ ǧǂǟÂ��śȈƥ°Âȋ¦�śǼǗȂƬǈŭ¦1983:62.(

م)، ذريعة ملصادرة أراضي الثائرين، وضم   األراضي 1847-1832وقد اختذت اإلدارة الفرنسية من مقاومة األمري عبد القادر (  

�ƪ ǴǬƬǻ¦�¦ǀǰǿÂ��ƨǟÂ°ǄǷ�Śǣ�ƢĔ¢�ƨƴŞ��ƨǳÂƾǳ¦�½ȐǷ¢�ń¤�ƨǠǇƢǌǳ¦�ƨȇȂǟǂǳ¦200  ألف هكتار من األراضي اخلصبة إىل يد املستوطنني اجلدد

95جة وحده، فقد الفالحون اجلزائريون ألف مستوطن. ففي سهل متي100م، ب 1850الوافدين على اجلزائر، والذين قدر عددهم يف عام 

). ومن األهداف األساسية اليت  VATIN, 1983 :122هكتارا ( 12ألف هكتار من أراضيهم، ومل تتجاوز املساحة اليت تركت هلم 

يف نفس الوقت خمرجا  كانت تسعى اإلدارة الفرنسية إىل حتقيقها من وراء سياسة االستيطان، هي تعمري اجلزائر باملزارعني األوربيني، وجعلها

,VATINالمتصاص األزمات االجتماعية، والبطالة، اليت قد حتدث يف فرنسا ( 1983: 123.(

ري الدعاية، وقامت اإلدارة الفرنسية بتنشيط محلة دعائية لرتغيب األوربيني، ال سيما الفرنسيني على اهلجرة إىل اجلزائر. وقد جاء يف أحد مناش

فرنسا بالد يسود فيه صيف دائم، وتنمو فيه منتجات أوربا إىل جانب املنتجات األسيوية واألمريكية. غالبا ما  يوجد عند أبواب« ما يلي:

 ,GOEPFERT تكون األشجار مزهرة ومعبأة بالفواكه...إذن عهد جديد يسطع على اجلزائر اليت ستتحول إىل حديقة ومتمور فرنسا (

2017: 9.(
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ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ�ȏ¤�ǶŮ�½ŗȇ�ŃÂ��ƢĔȂǴǤƬǈȇ�Ŗǳ¦�µ̧�م أكثر إ1851وكان قانون         °ȋ¦�ƨȈǰǴǷ�ǪƷ�ǺǷ�ǶȀǷǂƷ�̄¤��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǪƷ�Ŀ�ƢǧƢƸƳ

��Äƾǟ��ƨǳÂƾǳ¦�ƨȈǰǴǷ�³ ǂǠǳ¦�ȆǓ¦°¢�ƪ ƸƦǏ¢Â��Ƣđ1983 :62الكانتونات  ). وكان لنظام جتميع القبائل أوcantonnement يف

�Â�°ƢƯ¡��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ǾȈǳ¤�©ƘŪ�Äǀǳ¦��̈®ƾŰ�ƨƷƢǈǷ�ǶȀȈǓ¦°¢�ǺǷ�̈ŚƦǯ�©ƢƷƢǈŭ�ǶĔ¦ƾǬǨǳ�ƨƴȈƬǻ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śƷȐǨǳ¦�ǞǓÂ�ȄǴǟ�ƨǸȈƻ

اليت كانت متثل مصدر عيشهم األساسي. وكان القصد من تطبيق النظام املذكور، هو توفري أراضي شاسعة للمستوطنني األوربيني، وإضافة 

 12تطبيق نظام التجميع. فقد ختلت قبائل أوالد قصري بسهل الشلف عن أعباء ضريبية جديدة. وهذه بعض األمثلة عن النتائج املرتتبة على 

هكتارا، بعدما كانت تعيش على مساحة 33288ألف هكتار، بينما قبائل الغرابة يف منطقة وهران، فقد مت حصرها يف مساحة سعتها 

ألف هكتار من مساحة إمجالية  30م على التخلي عن ألف هكتار. أما يف قسنطينة، فإن اإلدارة الفرنسية قد أجربت قبائل اإلقلي 85سعتها 

  ).SARI, 1989 :141هكتارا ( 50781سعتها 

إن ما جتدر اإلشارة إليه، هو أن سياسة االستيطان اليت طبقـت بشـكل واسـع خـالل العقـود الثالثـة األوىل مـن االحـتالل، قـد عرفـت 

�ǺȇǂººǸǠŭ¦�®ƾºǟ�ǲººȈǴǬƫ�Ŀ�ǲºưǸƬƫ�̈±°ƢºƦǳ¦�ƢººȀŰȐǷ�ƪاسـتقرارا يف مطلـع العقــد الرابـع، نظـرا للسياســة اجلديـدة الـيت ºǻƢǯ�Ŗºǳ¦Â��Ʈ ººǳƢưǳ¦�ÀȂȈǴƥƢºǻ�ƢººȀƴĔ

هـا لعقـود الراغبني يف االستيطان باجلزائر، ومنح القبائل اجلزائرية حق ملكية األراضي اليت متلكهـا، واإلقامـة فيهـا، وذلـك بـالرغم مـن عـدم امتالك

�ȂȈǴƥƢººǻ�ƨººǇƢȈǇ�©°ƢººƯ¢�ƾººǫÂ��ƢººŮ�ƢººȀƬȈǰǴǷ�Ƣººđ�ƪ ººƦưƫ�Ǟȇ°Ƣººǌŭ¦�ǲººǯ�¾Ƣººǌǧ¤�ƾººǐǫ��ƨººǓ°ƢǠǷ�Ŀ�¦ȂººǴƬǰƫ�Ǻȇǀººǳ¦��śººȈƥ°Âȋ¦�śǼǗȂƬººǈŭ¦� ƢȈƬººǇ¦��ǽǀººǿ�À

يسـعى اإلصالحية، اليت كان نابليون الثالث ينوي تنفيذها. وقد حاول نابليون الثالث أن يقنع املستوطنني بأمهية إصالحاته، إذ صـرح هلـم بأنـه 

تمر يف توزيع األراضي عليهم، وأن سياسة حصر ملكية أراضي القبائل ال تتعارض مع مبدأ من ورائها إىل حتقيق مصاحلهم، ووعدهم بأنه سيس

).1981:233نزع أجزاء من امللكية بطرق قانونية، واليت سيتم منحها للمستوطنني (حيىي جالل، 

م، قـد أكـد أن القبائـل اجلزائريـة 1863أبريـل  22وبالرغم من املعارضة الشديدة اليت أبـداها املسـتوطنون، إال أن القـانون الصـادر يف 

ºȇÂ��ƨºǴȈƦǫ�ǲǯ�ƢȀǼǰǈƫ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ƶǈǷ�ƨȈǴǸǠƥ�¿ƢȈǬƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�ƪ ǨǴǯÂ��ƢŮȐǤƬǇ¦�¦ǀǯÂ��Ƣē±ȂŞ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�½ȐƬǷ¦�ƢȀǬƷ�ǺǷ تم بعـد

:1983فردية لكل أفراد القبيلة (عدي، ذلك توزيعها على كل الدواوير، اليت تتشكل منها القبيلة، وتشرع على ضوء ذلك يف حتديد امللكية ال

68.(

وقد مسحت هذه اإلجراءات والرتتيبات للمستعمرين بشراء قطع أرض من اجلزائريني، بعد أن كان األمر صعبا يف ظل امللكية 

ماعي للقبائل اجلزائرية، اجلماعية أو املشاعة. وما يالحظ، هو أن هذا النظام اجلديد املتبع، قد أحدث خلال يف التوازن االقتصادي واالجت

�ǾǸȈǫ�ǶȈǘŢÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ȈǰǨƫ�Ŀ�ƾȇƾŪ¦�Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ƥ Ʀǈƫ�ƾǫÂ��ȆǴƦǬǳ¦�¿Ƣǜǻ�ȄǴǟ�ƢǸƟƢǫ�ǪƥƢǈǳ¦�Ŀ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦

ن له تأثري مباشر على اإلنسانية، اليت كان يستمد منها قوته، مثل التعاون، والتضامن، والتحالف، كما أنه قوض دور الزعامات احمللية، مما كا

املقاومة الشعبية. وأعتقد أن من األهداف األساسية لإلدارة الفرنسية يف العقود األوىل من االحتالل، كانت تتمثل يف تقليص دور شيوخ 

الثالث يف إحدى  القبائل وسلطتهم، علما أن ذلك ال يتحقق إال بتفتيت القبائل إىل جتمعات سكانية صغرية. وهذا ما اعرتف به أيضا نابليون

م، فقد ذكر فيها ما يلي:1865يونيو  20بتاريخ MAC-MAHONرسائله إىل ماكماهون 

�Ǯ ȈǰǨƫ�ƢǼǳÂƢƷ�ƢǸǯ��Ƣē¦°ƢƦƬǟ¦�ǺǷ�ƢǿƢǻ®ǂƳÂ�ƢǿƢǼǈǴǧ¢�ƢǼǼǰǳ��̄ȂǨǻ�©¦̄�©ȐƟƢǟ�ƢȀǇ¢°�ȄǴǟ��ǲƟƢƦǫ�ń¤�§ǂǠǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦�ǶǈǬǼȇ��

دينا عوض مننحه هلذا الشعب الذي أمسى تائها من غري دليل، بعد أن تعرضت القبائل، واإلخالل بالقضاء اإلسالمي، من غري أن يكون ل

).2007:163مؤسساته هلزة عنيفة مل يسلم منها سوى جهله وتعصبه الديين" (زوزو، 

Ń�ƢººĔƜǧ��ƢŮȐǤƬººǇ¦�¼ǂººǗÂ��µ °ȋ¦�ƨººȈǰǴǷ�ƨǳƘººǈŠ�ƨººǏƢŬ¦Â��ƨȈººǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣē°ƾººǏ¢�Ŗººǳ¦�ǶȈººǇ¦ǂŭ¦Â�śǻ¦ȂººǬǳ¦�ǺººǷ�ǶǣǂǳƢººƥÂ تتوصــل إىل 

 3وضــع حــد للصــراع احملتــدم بــني األطــراف االســتعمارية املختلفــة. وهــذا مــا جعــل نــابليون الثالــث بعــد أن تأكــد بنفســه أثنــاء زيارتــه للجزائــر يف 

مـاهون م، من حدة الصراع القـائم يف اجلزائـر، يعلـن أن اجلرائـر مملكـة عربيـة. وأكـد ذلـك يف إحـدى الرسـائل الـيت وجههـا إىل ماك1865مارس 
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ألـف أوريب، 200أهلـي، 2.580.000م، فقد عرض يف مستهلها بعض اإلحصاءات عن سـكان اجلزائـر، منهـا: 1865يونيو  20بتاريخ 

ألف عسكري، مث قال: 76ألف أجنيب، و80ألف فرنسي، و112منهم 

مـر النظـر يف املسـألة مـن أوجههـا "فهي حينئذ مملكـة عربيـة، ويف ذات الوقـت مسـتوطنة أوربيـة، ومعسـكر فرنسـي، ولـذلك يقتضـي األ

ƾȀƬǳ¦�ǾºƳÂ�Ŀ�ƢººǠȈǼǷ�¦ǄƳƢºƷ�ǲǰººǌȇ�ȏ�©¦®ƢºǠǳ¦Â�Ǻȇƾººǳ¦�Ŀ�ǺȇƢºƦƬǳ¦�À¢Â��ÀƢǘȈƬººǇȐǳ�ƢºȀǼǟ�Řººǣ�ȏ�Ŗºǳ¦�̈ƾººǟƢǬǳ¦�Ȇºǿ�§ǂººǠǳ¦�ƨºƟƾē�À¤��ƨºƯȐưǳ¦��ƨººƟ

بيــة ومكــارم األخــالق لــديهم" فعلينــا إذن واجــب اســتمالتهم مبمارســة عدالــة ســريعة ومنصــفة إزاءهــم، والعمــل علــى إســعادهم أكثــر، وتنميــة الرت 

).163، 2007(زوزو،

م، حيـث سـبق لنـابليون الثالـث 1863م، بـل تعـود إىل عـام 1865ويبدو أن فكرة إنشاء مملكة عربية يف اجلزائر مل تكن وليدة عـام 

  فيها: م، جاء 1863فرباير  6، احلاكم العام للجزائر بتاريخ  Malakoffأن وجه رسالة إىل املاريشال دوق ماالكوف

" ومما ذكرنا تفهم يا حمبنا املاريشال مقصدنا يف شأن اجلزائر، وتوضح لك الطريق اليت عزمت علـى سـلوكها ألن تلـك الـبالد ال يليـق 

�ňȋ��̈°ȂººǐǼŭ¦�ƢººǼƬǳÂ®�ǲºǛ�ƪ ººŢÂ�śȇÂƢººǈǻ¦ǂǨǳ¦�ǞºǷ� ¦ȂººǇ�ȄººǴǟ�ƢºȀǴǿ¢Â�ƨººȈƥǂǟ�ƨºǰǴŲ�Ȇººǿ�ǲººƥ�ƢǼºǈǼƳ�ǺººǷ�ǶººǷ¢�ǒ ǠƦºǳ�ÃÂƘººǷ�řººǠȇ�ƨºȈǻȂǳȂǫ�ǶººǇ¦�Ƣºđ

).162، 2007طور العرب وإمرباطور لفرانساويني"(زوزو، إمربا

، الذي كانت لـه URBAINوهناك من يرى أن نابليون الثالث قد تأثر بأفكار بعض املنظرين الفرنسيني، أمثال إمساعيل أوربان 

، خـربة ودرايـة بشــؤون العـرب، ونظمهـم. إال أن فكــرة قيـام اململكــة العربيـة يف اجلزائـر، قــد القـت معارضـة يف األوســاط املسـتوطنني، والعســكريني

Ducأمثال ماكماهون، ودوق دومال  D'AUMAL» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǶŮ�ÀƢǯÂ��̧Âǂǌŭ¦�¾Ƣǌǧȍ�ǶȀǠǇÂ�Ŀ�ƢǷ�ǲǯ�¦ȂǴǸǟÂ��ƢŷŚǣÂ

)AGERON, 2005 :62 وقد عرب الضابط الفرنسي هانوتو .(HANOTEAUملسـتوطنني يف اجلزائـر، ، بوضوح عن تطلعـات ا

ياد واألهـايل يكونـون أقنانـا هلـم"إن املستوطنني حيلمون بإقطاعية بورجوازية سندها الوحيد، القوة العسكرية، ويكون هلم فيهـا دور األسـقائال: "

)AGERON, 2005 :66ى كل، فـإن اإلجـراءات الـيت اختـذها نـابليون الثالـث فيمـا يتعلـق مبـنح األراضـي، قـد قلصـت مـن عـدد ). وعل

الوافـــدين األوربيـــني، إذ اشـــرتط مـــن الـــراغبني يف احلصـــول علـــى قطعـــة أرض يف اجلزائـــر أن يكـــون لديـــه مبلـــغ مـــن املـــال يكفيـــه لـــدفع مثـــن األرض 

ريد تطبيق نظام انتقائي، وجلب املستثمرين احلقيقيـني أصـحاب األمـوال، وتقلـيص مـن عـدد واستغالهلا. يفهم من هذه اإلجراءات أن نابليون ي

علــى ميزانيـة الدولــة. وقـد أثــارت هـذه القضـية نقاشــا حـدا بــني خمتلـف التيــارات السياسـية الفرنســية. فهنـاك مــن  عبئـاالكـادحني الـذين يشــكلون 

عة أرضية جمانا ويدفع مثن القطعة الثانية.ساند سياسة نابليون، وهناك من اقرتح أن متنح للوافد قط

  مرحلة الحكم المدني:.ت

اد فقي الواقع إن النظام املدين املتبع مل يكن أفضل من النظام العسكري، بل كان أسوأ منه، إذ وضعت اإلدارة الفرنسية مصري البالد والعب

�ǲưǸƬȇ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǶȀǧƾǿ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦���ÀȂǳȂǰǳ¦��śȈǻƾŭ¦�ǺȇǂǸǠŭ¦�ƾȇ�Ŀ�Ƥ Ɵ¦ǂǓ�ǾȈǴǟ�µ ǂǧÂ��ƨȈǻȂǻƢǫ�¼ǂǘƥ�ǾǯȐǷ¢�̈°®ƢǐǷÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ƥ Ĕ�Ŀ

إضافية. وقد علق أحد الدارسني على احلكم املدين، قائال:" إن احلكم املدين بالنسبة للمسلمني يعين سيطرة الكولون، فكانوا خيشون من 

ǺǷÂ��ǶēƢǠȇǂǌƫ�À¦ƾǬǧ�ǺǷÂ��śȈƥ°Âȋ¦�©ƢȇƾǴƦǳ¦� ƢǇ£°�ǶǰƷ�ǺǷÂ��ǶȀȈǓ¦°¢�̈°®ƢǐǷ األحكام العدلية الصادرة عن جمالس الكولون"

)AGERON , 1980 :39.(�ƶǼǷ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǺǷ�̄¤��ƨƦƟƢǏ�ƢȀǴǯ�śǸǴǈŭ¦�©ƢǠǫȂƫ�ƪ ǻƢǯÂ

لمناطق اخلاضعة للتسيري م، وتوسيع الرقعة اجلغرافية ل1870الصادر يف عام  Crémieuxاليهود اجلنسية الفرنسية مبقتضى قانون كرمييو 

م، ذريعة لتنفيذ مشاريعهم االستعمارية على نطاق واسع. وقد 1871احلكم املدين. واختذ الكولون من ثورة احلداد واملقراين املندلعة يف عام 

عرب السكان عن سخطهم من اإلدارة املدنية، فكانوا يطالبون بعودة النظام العسكري، لكونه أرحم من النظام املدين

)AGERON,2005: ).  بعد أن توصل اجليش الفرنسي إىل إمخاد هليب الثورة، قامت اإلدارة الفرنسية مبصادرة أمالك الثائرين، 7

مارس  30وحماكمة زعمائها، ونفي عدد منهم خارج الوطن، ودعمت كل هذه اإلجراءات بإصدار جمموعة من القوانني الردعية، منها قانون 

1871ǐǷ�ȄǴǟ�ǎ ǻ�Äǀǳ¦��¿�̈°ȂƯ�ƾǠƥ�Ƣē°®ƢǐǷ�ƪ Ť�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ƨƷƢǈǷ�©°ƾǫ�ƾǫÂ��̈°Ȃưǳ¦�Ŀ�śǯ°Ƣǌŭ¦�ȆǓ¦°¢�̈°®Ƣ1871 ،م



د. أرزقي شویتام

204

64.739.075هكتارا، ومعظمها تعود لثائرين يف بالد القبائل، أما غرامة احلرب اليت فرضت على الثائرين، فقد قدرت ب: 444.406

    AGERON,2005: 24)( فرنك

سألة االستيالء على أراضي األهايل، كانت إحدى القضايا اجلوهرية يف خمططات االستعمار، وذلك منذ األيام وما ميكن مالحظته، هو أن م

ا يف األوىل من االحتالل. وما يؤكد هذه احلقيقة، هو أن اإلدارة الفرنسية قد أولت اهتماما خاصا هلذه القضية، إذ مل تتوقف طوال مدة وجوده

ة بالعقار. وكان الغرض من ذلك إجياد أراضي جديدة لبناء القرى الفالحية، وتوسيع املساحات الزراعية، اليت اجلزائر عن سن القوانني اخلاص

 (BENACHENHOU, 1978 :79)سيتم توزيعها على الوافدين األوربيني اجلدد 

يق امللكية الفردية يف املرحلة م يف املرحلة األوىل، هو تثبيت امللكية يف أيدي مالكها، وحتق1863أبريل  22وإذا كان هدف قانون 

26، يف WARNIERالذي أعده النائب فارنيي  ، فإن القانون BENACHENHOU,1978 :52)الثانية على مراحل (

م، إذ نص على أن مجيع أراضي اإلمرباطورية، ستكون خاضعة للتشريع الفرنسي، كما أنه 1863م قد أبطل معظم مواد قانون 1873يوليو 

). وهناك من الحظ أنه مهما كانت جذرية قانون فارنيي، فإنه مل AGERON, 2005 :78تشجيع امللكية الفردية (أكد على ضرورة 

 SENATUS CONSULTEم إىل قانون 1887يوفر كثريا من األراضي للمستعمرين، وهذا ما جعل اإلدارة الفرنسية تعود يف عام 

). والواقع أن سياسة االستيطان 66: 1983ق أهداف املستعمرين يف اجلزائر (عدي،م، نظرا ملا كان يتميز به من جناعة يف حتقي1863لعام 

مركز أو  300م، مت تشييد 1895و 1871م. كما سبق ذكر ذلك. فما بني عامي 1871قد أخذت أبعادا أخرى بعد القضاء على ثورة 

ريعية اخلاصة بالعقار، والصفقات التجارية الرمسية أو اخلاصة، قد جتمع، فإن احلملة العسكرية، وقمع االنتفاضات الشعبية، وتطبيق القوانني التش

م االحتالل الرمسي قد 1895إىل  1871وضعت بني أيادي الدولة الفرنسية واألوربيني بأشكال خمتلفة جزءا من مساحة البالد. فمن عام 

فردا، منهم �ǺǷ�ǲƯƢŲ�®ƾǟ�Ƣđ�ǂǬƬǇ¦�Ŗǳ¦��ƨǠǘǫ�ǺǷ�ƨǻȂǰŭ¦��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ȐƟƢǠǳ54.214¦13.301هكتارا، املوزعة على  643.546منح 

، واملتكونة من 7646فردا قادمني كلهم من فرنسا. أما باقي العائالت اليت قدر عددها ب  25.171عائلة املشكلة من  5655

,BERNARDفردا، قد مت جتنيدها حمليا (29.143 1907: 327.(

مجعية محاية األلزاسيني واللورينيني احلافظني على جنسيتهم الفرنسية، أثناء قيامه بزيارة وقد وردت يف التقرير الذي أعده قينمر عضو   

م، العديد من املالحظات اخلاصة بكل قرية 1873-1872حوايل أربعني قرية أوربية املوزعة عرب العماالت اجلزائرية الثالث خالل عامي 

ƢǼǸǫÂ��Ƣđ�śǸȈǬŭ¦�ÀƢǰǈǳ¦�®ƾǟÂ�ƢȀȈǧ�ƨǌȈǠŭ¦�» ÂǂǛÂ  .بتلخيص بعض اإلحصاءات اخلاصة باأللزاسيني واللوريتيني الواردة يف تقرير قينمر

)GUYNEMER, 1875 : 143.(

  م1873وم 1872في العماالت الجزائرية الثالث خالل سنتي  واللورينيين المقيمينعدد األلزاسيين : 05جدول رقم 

عدد األفراد عدد العائالت التاريخ العمالة

684 140 28/12/1872 جزائر الوسط

727 168 25/02/1873

21 04 المنطقة المدنية18/12/1872 وهران

232 51 المنطقة العسكرية

318 65 23/02/1873

636 125 15/01/1872 قسنطينة

750 150 23/02//1873

3368 703 المجموع
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الوسط والشرق كان مرتفعا مقارنة بالعدد املستقر يف عمالة وهران. وميكن املستقرين يف عماليت األلزاسيني واللوريتيني نالحظ أن عدد 

�©°ȂƯ�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ƾǠƥ�Ƣē°®ƢǐǷ�Ļ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�Ƣđ�©ǂǧȂƫ�ƨǼȈǘǼǈǫ�ƨǳƢǸǟ�ÀƘƥ�Ǯ ǳ̄�ǂǈǨǻ�À¢1871 م، كمال أن اقدام إدارة احملتل على

فدين اجلدد. أما يف عمالة اجلزائر، فقد مت توجيه قسم من الوافدين نفي عدد من الثائرين إىل كيان وكاليدونيا اجلديدة قد ترك مكانا للوا

م، انتشار جمموعة من القرى األوربية، 1871األلزاسيني واللورينيني إىل املنطقة املنحصرة بني متيجة وبالد القبائل، فلهذا الحظنا بعد ثورة 

ون فيل ناصرية، كون دي ماريشال (تدمايت)، مريابو (درع بن خدة)، نذكر منهاك: بل فونتني (جتالبني)، منرفيل (ثنية) إسري (يسر)، أوس

  ).GUYNEMER, 1875 :143( )قينمر (بوخالفة

 حاول أحد الدارسني أن يفند االعتقاد السائد الذي مفاده أن عدد املهاجرين األلزاسيني واللورينني حنو اجلزائر بعد اهلزمية اليت منيت  

�¿Ƣǟ�Ŀ�ǆ ǻǂǧ�Ƣđ1870 م، كان أعلى عن ذلك الذي وقع يف بداية االحتالل. وقد أثبت استنادا إىل األرشيف الفرنسي، أن عدد املهاجرين

  .(FISHER, 1999 :68)م 1871قة الشرقية الفرنسية كان كبريا باملقارنة لعدد أولئك الذين انتقلوا بعد عام من املنط

م، نقدم اجلدول اآليت الذي 1929إىل غاية  1830وألخذ فكرة واسعة عن تطور سياسة االستيطان يف اجلزائر من بداية االحتالل عام 

:4مايلي يوضح

  لهم.عدد المستوطنين الوافدين على الجزائر، وعدد القرى الني تم تشييدها، والمساحة التي منحت : 06جدول رقم 

 المستوطنون األوربيون  المساحة بالهكتار  قرى فالحية  المدة

1830-1850150427.60463.497

1851-186091184.255103.322

1861-18702373.211129.898

1871-1880207233.369195.418

1881-189089161.661267.672

1891-19008099.353364.257

1901-1920217248.289633.149

1921-19297170.418657.641

نالحــظ بعــد قــراءة ســريعة لإلحصــاءات الــواردة يف اجلــدول املعــروض، أن عــدد القــرى الفالحيــة املنجــزة خــالل العقــد األول مــن احلكــم 

قريـــة. ونفـــس املالحظـــة بالنســـبة للمســـاحة اإلمجاليـــة لألراضـــي الـــيت مت  207)، قـــد عـــرف ارتفاعـــا حمسوســـا، إذ بلـــغ 1880-1871(املـــدين 

�§ �©°ƾǫ�Ʈ ȈƷ�Ƣē°®ƢǐǷ233.369 ،هكتارا. وهناك جمموعة من العوامل تفسر تلك الظاهرة، منها القضاء على املقاومـة الشـعبية اجلزائريـة

إذ قامـت اإلدارة الفرنسـية مبصـادرة أمـالك الثـائرين، ونفـي عـدد مـنهم خـارج الـبالد، عـالوة علـى غرامـة ماليـة دفعهـا وما ترتب عليها من نتائج، 

�¿Ƣººººººǟ�Ŀ�ƢȈººººººǇÂǂƥ��ÀƢººººººŭȋ¦�ƾººººººǓ�Ƣººººººđ�ƪ ººººººȈǼǷ�Ŗººººººǳ¦�ƨººººººŻǄŮ¦�ƾººººººǠƥ�Ƣººººººǈǻǂǧ�À¢�ƢººººººǸǯ��ÀƢǰººººººǈǳ¦1870 ــــــزاس م، فقــــــدت منطقــــــيت احلــــــدوديتني األل

م لصـــاحل املنتصـــرين، هلـــذا كانـــت مضـــطرة 1871مـــاي  Frankfurt 10رنكفـــورت مبقتضـــى معاهـــدة فAlsace، Lorraineواللـــورين َ 

للبحـث عـن أراضـي جديـدة ملنحهـا ملواطنيهـا تعويضـا هلـم. والواقـع أن تــدفق اهلائـل لسـكان اجلهـة الشـرقية لفرنسـا علـى اجلزائـر، مل يكـن بســبب 

�¿Ƣººǟ�Ŀ�Ƣººǈǻǂǧ�Ƣººđ�ƪ ººȈǼǷ�Ŗººǳ¦�ǖººǬǧ�ƨººŻǄŮ¦1870عــاملني أساســيني آخــرين، مهــا، النمــو الــدميوغرايف املتزايــد الــذي م، بــل هنــاك مــن أرجعهــا إىل

فكـانعرفته األلـزاس واللـورين يف تلـك الفـرتة، عـالوة علـى قلـة مسـاحة األراضـي الزراعيـة الضـرورية لتلبيـة احتياجـات السـاكنة. أمـا العامـل الثـاين

4 Gouvernement Général de l’Algérie ،Cent ans de colonisation française en Algérie ،Alger 1930. ،15 :2007 cité par
Zouzou.
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نســبةأنمــنبــالرغمملحوظــا،ارتفاعــااهلجــرةنســبةعرفــتاألســبابهوهلــذآنــذاك.املنــاطقتلــكيفســائداكــانالــذيالسياســيالوضــعيفيتمثــل

,FISHER(اجلزائــرإىلانتقلــتالــيتتلــكمــنأكــربكانــتأمريكــاإىلاملهــاجرين 1999: املعمــرونأصــبحاملــديناحلكــممرحلــةويف).20

الفالحية.اضياألر مناملزيدعلىاالستيالءعلىساعدهممماواسعة،بصالحياتيتمتعوناملدنيون

لوافدين واملالحظة الثانية اليت ميكن تسجيلها، هي أن األرقام اخلاصة بعدد القرى ومساحة األراضي اليت مت االستيالء عليها، وعدد األوربيني ا

- 1830م) مقارنة بفرتة احلكم العسكري (1962-1871على اجلزائر، قد تضاعف بشكل ملفت لالنتباه يف فرتة احلكم املدين (

1870�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈƥƢȈǼǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦Â�©ƢȇƾǴƦǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�̈°¦®ȍ¦�ƾȈǳƢǬǷ�ȄǴǟ�¦ȂǼǸȈǿ�Ǻȇǀǳ¦�ÀȂǳȂǰǳ¦�ǞǌƳ�¬ȂǓÂ�ǲǰƥ�ǂȀǜȇ�¦ǀǿÂ���¿

املتعلق باألرض  Warnierم، أمام جملس النواب فيما خيص قانون فارنيي 1891يف عام  حيصر  Tirmanجعل احلاكم العام تريمان 

م قد استغل يف سلب األهايل من أراضيهم، فلم نعد جند يف املناطق اليت طبق فيها هذا 1873وحتديد ملكيتها، بالتصريح اآليت: " إن قانون 

يف السابق  القانون، إال عددا قليال من األهايل الذين حافظوا على أمالكهم، بينما معظمهم حتول إىل مخاسني، عمال األرض، الذين كانوا

���ƢđƢƸǏ¢AGERON, 2005 :101..(

�ƢºǼǳ�ȄºǬƦȇ��Ǟºǫ¦Ȃǳ¦�µ °¢�Ŀ�ƢǿǀȈǨǼƬǳ�ÀȂǴƬƄ¦�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦Â��ÀƢǘȈƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǇ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�°¦ȂǗȋ¦�Ƕǿ¢�ƢǼǓǂǠƬǇ¦�À¢�ƾǠƥ

  معرفة العوامل املتحكمة فيها.

العوامل المتحكمة في سياسة االستيطان:.4

�Ǯبعد عرض خمتلف املراحل ال Ǵƫ�̈ŚƫÂ�Ŀ�ǶǰƸƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳƢƥ�ƨǗƢƷȍ¦�¿ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾ÂƢŴ��ÀƢǘȈƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǇ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗ

السياسة، وحتدد خطوات تقدمها أو تراجعها، وال شك أن ذلك ميكننا من تفسري اإلحصاءات اليت تضمنتها اجلداول اليت أوردناها يف العرض. 

ēƢȀƳȂƫ�Ǧ ǴƬƼŠ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢǈǳ¦�ǪǨƫ¦ م السياسية واأليديولوجية على احتالل اجلزائر وجعلها مستعمرة فرنسية. إال أنه مل يكن

�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�½ƢǼȀǧ��ƢȀǼǷ�̈ȂƳǂŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦Â��ƢǿƾȈǈš �¼ǂǗ�¾ȂƷ�Ƕē¦°Ȃǐƫ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦�̄¤��ÀƢǘȈƬǇȏ¦�ƨȈǴǸǟ�¾ȂƷ�̧ ƢŦ¦�½ƢǼǿ

�ǽ®ƾŢ�ÀƢǯ�ƢǷ�ƢȀǼǷÂ��ƢȀǈǨǻ�ƢǈǻǂǨƥ�́ميكن أن تفسر جزئيا بطء وترية االستيطان وعدم انتظا Ƣƻ�Ȃǿ�ƢǷ�ƢȀǼǸǧ��Ǯ ǳ̄�ǆ ǰǟ�Â¢�ƢēƢƦƯÂ�ƢȀǷ

  التطورات احلاصلة يف اجلزائر.

على مستوى فرنسا:.أ

رجاهلا، هذا ما أدى  كان لكل فرتة من احلكمعدم استقرار نظام احلكم يف فرنسا من ملكي إىل مجهوري إىل امرباطوري مث مجهوري. ف 

ائر،  إىل ظهور اختالفات يف كيفية التعامل مع سياسة االستيطان. فهناك من شجعها، وقدم الدعم املادي واملعنوي للراغبني يف اهلجرة إىل اجلز 

م)، وتؤكد ذلك 1852-1848م)، وفرتة اجلمهورية الثانية (1848-1830كما حدث ذلك يف فرتة حكم امللك لويس فيليب (

  حصاءات اخلاصة بالعقود األوىل من االحتالل. اإل

ن يسمح باهلجرة إىل اجلزائر بينما هناك من حاول جعل من حركة االستيطان عملية انتقائية، حفاظا على أموال اخلزينة العامة، إذ مل يك

دأ جمانية األرض. وهذا ما الحظناه يف فرتة ولئك الذين تتوفر فيهم جمموعة من الشروط، منها رأس مال كاف لالستثمار، كما مت الغاء مبإال أل

العام حكم االمرباطور نابليون الثالث، الذي كان يسعى إىل جعل من اجلزائر مملكة عربية، مدجمة يف اإلمرباطورية الفرنسية، وملا كان احلاكم 

مستعمرة، م، يذكره فيها ب: "أن اجلزائر ليست1861نوفمرب عام  1بيليسيي يتماطل يف تنفيذ قرارات نابليون، وجه له هذا األخري رسالة يف 

االستيطان ركودا  ). وقد أدى هذا التوجه إىل تراجع عدد الوافدين األوربيني، وعرفت حركةGRIMAL, 1981: 380بل مملكة عربية (

شروع الذي كان نابليون ينوي حتقيقه يف نسيبا مقارنة مبا كانت عليه يف فرتة امللك لويس فيليب، واجلمهورية الثانية. وجتدر اإلشارة إىل أن امل

يليسيي مث اجلزائر والذي أخذ بعني االعتبار العنصر احمللي اجلزائري، قد مين بفشل ذريع، إذ قام احلكام العامون للجزائر يف تلك الفرتة أمثال ب

�ǶȀǟƢǸǗ¢�ǞǷ�µالماكماهون وب °ƢǠƬƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȂǰǳ��ÀȂȈǴƥƢǻ�°Ƣǰǧȋ�ÄƾǐƬǳƢƥ��ǺȇǂǸǠŭ¦�ǺǷ�Ƕǟƾ املادية. فكانت مطالب هذه اجلبهة املعارضة

تتمثل يف املزيد من سياسة التوسع يف دواخل اجلزائر، قصد احلصول على مزيد من األراضي. وقد وجدت هذه اجلبهة دعما ومؤازرة لدى بعض 
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نظام االمرباطوري. وستدخل عملية االستيطان الشخصيات الفرنسية السياسية والدينية واإلعالمية واملالية املؤثرة يف فرنسا واملعارضة لسياسة ال

حتول نظام احلكم  وقد مسحم). 1940-1870مرحلة جديدة بعد أن توىل مقاليد السلطة معارضو نابليون يف عهد اجلمهورية الثالثة (

ƢĔƢǰǇÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ŚǐǷ�Ŀ�ǂưǯ¢�ǶǰƸƬǳ¦Â��ǶēƢȈƷȐǏ�ǺǷ�ǞȈǇȂƬƥ�ǺȇǂǸǠǸǴǳ�ňƾǷ�¿Ƣǜǻ�ń¤�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ÄǂǰǈǠǳ¦)GRIMAL, 1981:

م يقدر ب 1870). فعرفت وترية حركة االستيطان خالل هذه املرحلة سرعة كبرية. فبعدما كان عدد املعمرين يف عام 381-382

245.500�ń¤�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǲǏÂ��ǂǸǠǷ610.000  معمر. ونفس الوضع بالنسبة للقرى االستعمارية املنجزة. فلما كان

قرية (عمرياوي، 928م، 1929قرية، ليبلغ يف عام  558م إىل 1880م، وصل يف عام 1850قرية يف سنة  126عددها يقدر ب 

2007:48.(

عالوة على ما ذكرناه، هناك عوامل أخرى هلا عالقة مباشرة يف التحكم يف تطور حركة االستيطان، وهي خاصة بالظروف 

عام يف الفرتات املختلفة. فخالل فرتات وقوع األزمات  وأوروبا بوجها بوجه خاص االقتصادية واالجتماعية اليت كانت سائدة يف فرنس

االقتصادية النامجة عن االضطرابات السياسية واحلركات اجلماهريية االحتجاجية، والعوامل الطبيعية، مثل الفيضانات واجلفاف يف املناطق

رة إىل اجلزائر وإىل غريها من البلدان مثل الواليات املتحدة األمريكية. وقد ساعد اجلنوبية، فإن احلل الوحيد أمام احلكام، هو فتح أبواب اهلج

�¾Âƾǳ¦�ƪ Ǹǟ�ǲƥ��ǖǬǧ�Ƣǈǻǂǧ�ȄǴǟ�̈°ȂǐǬǷ�Ǻǰƫ�Ń�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿÂ��ǶđȂǠǋ�Ƥ ǔǣ�́ ƢǐƬǷ¦Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ǺǷ�Ǧ ȈǨţ�ȄǴǟ�¿Ƣǰū¦�Ǯ ǳ̄

وهذا ما يفسر تدفق سكان تلك لفقر والبطالة والنمو الدميوغرايف الكبري. األوربية األخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا اليت كانت تعاين من ا

على اجلزائر حبثا عن العمل والعيش فيها. وسيعرف عدد هؤالء املهاجرين ارتفاعا حمسوسا، ال سيما ملا منحت هلم اإلدارة الفرنسية حق  البلدان

أن عدد املهاجرين األوربيني إىل اجلزائر كان ميكن أن يتضاعف لو ال وجود التجنيس يف أواخر القرن التسع عشر. وجتدر اإلشارة هنا، إىل 

جرة وجهة ثانية للهجرة منافسة هلا، أال وهي الواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني واملكسيك واألورغواي اليت كان يفضلها األوربيون لله

ƷƢǈǷÂ�ƨȇ®ƢǷ�©¦±ƢȈƬǷ¦�ǺǷ�ǶŮ�ǽǂǧȂƫ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ��Ƣđ�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â ة واسعة من األراضي. دون أن ننسى ذكر الدور الذي قام به السماسرة املكلفني

نئ بعملية جتنيد الراغبني يف اهلجرة. فالحظنا كم من مرة حولت وجهة املهاجرين من اجلزائر إىل أمريكا، وكانت هذه العمليات تتم يف املوا

¢LE HAVRE �ÀȂǓǂǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�̈ǂǇƢǸǈǳ¦�©ƢǬǨǐǳ¦�ǽǀđ�±ȂǨȇ�ÀƢǰǧ��ƢȈǴȈǇǂǷÂ�ÀȂǳȂǗ�ǲưǷ�ƨȈƥȂǼŪ¦�Âالفرنسية الشمالية مثل لو هافر 

  .  (FISHER, 1999 :7على املهاجرين العديد من اإلغراءات املادية كتخفيض تكاليف السفر وغريها (

ان الضطراب األحوال السياسية أن م، إذ ك1870وميكن أن نضيف إىل كل هذه العوامل، التطورات السياسية اليت عرفتها أوربا يف عام 

¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�̈ŗǧ�ƨȇ¦ƾƥÂ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȇ°ȂǗ¦ŐǷȍ¦�ƾȀǟ�ƨȇƢĔ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ��̈ǂǐƬǼŭ¦�ƢȈǇÂǂƥ�ŁƢǐǳ�ǺȇȂǴǳ¦Â�² ¦Ǆǳȋ¦�ŖǬǘǼǷ�Ƣǈǻǂǧ�©ƾǬǧ لثالثة اليت

سية، قد سامهت يف تنشيط حركة االستيطان يف وصل فيها الفكر الليبريايل الرأمسايل إىل ذروته. فكل هذه التحوالت احلاصلة على الساحة الفرن

ƨȀŪ¦�ƪ ƥǂǓ�Ŗǳ¦�ƨǟƢĐ¦Â�§ǂū¦�°Ƣǘƻ¢�ǺǷ�ƢƥÂǂǿ��Ǻȇ°ȂǴǳ¦Â�² ¦Ǆǳȋ¦�ŖǬǘǼǷ�ÀƢǰǇ�ƢǸȈǇ�ȏ��śȈƥ°Âȋ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ƢȀȈǴǟ�ƾǧ¦Ȃƫ�̄¤��ǂƟ¦ǄŪ¦

  ردود الزراعي.  الشرقية من فرنسا، نتيجة االضطرابات السياسية وتردي األحوال الطبيعية، مما تسبب يف تراجع امل

على مستوى المحلي الجزائر:.ب

ميكن حصر العوامل املتحكمة يف حركة االستيطان يف اجلزائر وتقدمها، يف النقاط اآلتية:

إن أمر تنفيذ سياسة االستيطان من عدمه مل يكن متوقفا عند إرادة من يتحكم يف زمام احلكم يف فرنسا، بل هناك أطراف مؤثرة يف تلك 

ض الواقع. السياسة، ونعين بذلك القادة العسكريني الذين كانوا يتولون السلطة يف اجلزائر واملكلفني بتنفيذ السياسة االستيطانية وجتسيدها يف أر 

م، الذي 1831يف عام  Berthezèneفقد الحظنا من عارض فكرة تشجيع اهلجرة الكثرية العدد إىل اجلزائر، أمثال احلاكم العام برتيزان 

م، أمال أن تقضي على االضطرابات اليت عرفتها 1831عارض بشدة فكرة التهجري اجلماعي اليت شرعت إدارة باريس يف تنفيذها منذ عام 

رتة، والتطورات احلاصلة بعد سقوط حكم امللك شارل العاشر. وبرر برتيزان أسباب معارضته هذه بقلة اإلمكانيات املالية باريس يف تلك الف

الضرورية اليت حتتاجها عملية االستيطان، وعدم التهيئة الكافية لألراضي اليت يتم توزيعها على الوافدين اجلدد. بينما احلاكم بيجو 
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Bugeaud   ا لتوجه زميله برتيزان، إذ كان من املتحمسني الشرسني لسياسة االستيطان، فلم يكن يكتفي باملهاجرين كان توجهه مغاير

األراضي وشيد هلم القرى الفالحية. وكان يصول وجيول  اجليش يف تلك العملية، إذ منح ألفرادهاألوربيني لتحقيق هذا املشروع، بل أقحم 

Ǭǳ¦�ǾǼǷ�ƢȈǠǇ��®ȐƦǳ¦�©ƢȀƳ�ǲǯ�Ŀ�ǾǋȂȈŝ�ǾǼǰŻ�ƢŲ��ƢđȂǼƳ�ń¤�ƢŮƢſ�ǺǷÂ�Ƣđǂǣ�ń¤�ƢȀǫǂǋ�ǺǷ�®ȐƦǳ¦� ƢƳ°¢�ƪ Ǹǟ�Ŗǳ¦�©ƢǷÂƢǬŭ¦�ȄǴǟ� Ƣǔ

م، 1845واالبادة اجلماعية اليت ارتكبها ضباطه أمثال بيليسيي وسانت آرنو يف عام  اجلزائريني عامة،راضي املقاومني و من االستيالء على أ

)، لدليل كاف يؤكد نواياه االستعمارية املتطرفة. CHRISTIAN, 1848: 143حملرقات (ضد سكان الظهرة املعروفة يف التاريخ با

  فهناك من يرجع اهتمام بيجو باألرض والفالحة عامة إىل كونه ينحدر من عائلة فالحية.

ني إلدخال ، كانت له أطماع واسعة، حيث كان من املشجعLamoricièreفإذا كان بيجو مهتما بالفالحة، فإن زميله المورسيري 

ر يف النظام االقتصادي الرأمسايل إىل اجلزائر، فكان له ذلك، إذ مسح للعديد من الشركات الفالحية والصناعية والبنوك باالستقرار واالستثما

2007:58�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ǯاجلزائر (عمرياوي،  Ǵƫ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ÃǂǼǇÂ���

إلقالع الفعلي حلركة االستيطان، هي جمموعة من العوامل املادية والبشرية، منها: أن معظم الوافدين ومن العوامل اليت أخرت عملية ا

األوربيني ينتمون إىل الطبقة الكادحة اليت تفتقر إىل اإلمكانيات املالية الضرورية لالستثمار يف القطاع الفالحي وغريه من القطاعات 

¦°Ǆǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢēŐƻ�ƨǴǫ��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦��ƢǸǯ��ƨȈƷȐǧ�©ȐƟƢǟ�ǺǷ�¦Â°ƾƸǼȇ�Ń�ǶȀǧ��² ǂǤǳ¦Â�ª ǂū¦Â�̧°Ǆǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ǶǰŢ�¿ƾǟÂ��Ȇǟ

ȆǓ¦°ȋ¦�Ŀ�ƢǸȈǇȏ��ƢȀȇǂǳ�ǽƢȈŭ¦�ƨǴǬǳ�Â¢��ƨǟ¦°ǄǴǳ�ƢēƢȈƷȐǏ�¿ƾǠǳ�ƢǷ¤��ǶŮ�ƪ ƸǼǷ�Ŗǳ¦�µ °ȋ¦�¾ȐǤƬǇ¦�ƨƥȂǠǏ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�ÀȂƷȐǨǳ¦�ÀƢǯ

عوامل كلها أدت إىل ضعف املردود الفالحي، مما تسبب يف افالس عدد من الفالحني. فاضطر الواقعة يف بعض املناطق الداخلية، وهذه ال

بعض منهم إىل التخلي عن األرض اليت منحت هلم، بل هناك من قام ببيعها والعودة إىل وطنه. وبالرغم من ذلك، فالقطاع الفالحي مل يعد 

هناك قطاعات اقتصادية أخرى استوعبت عددا كبريا من الوافدين، نذكر منها القطاع الوحيد الذي يشغل األوربيني الوافدين، بل ظهرت 

األشغال العمومية كبناء اجلسور وشق الطرقات ووضع السكك احلديدية وتشييد السدود واستغالل الغابات وحرف أخرى متعددة. فكان 

 اجلهة الشرقية من البالد عنابة والقالة وسطوره، لغناء اإليطاليون مثال، متخصصني يف حرفة الصيد، لذا جندهم مستقرين بأعداد كبرية يف

�ƢȈǳƢǘȇ¤�ǺǷ�ƢđǂǬǳÂLINARES� ومادة املرجان سواحلها بالثروة السمكية et BOUTIN, 2008: 9).(

األرض كان حيتاج عجز إدارة االحتالل على التوفري املساحة الكافية من األراضي الضرورية لتلبية الطلب املتزايد، كما أن جزءا واسعا من 

إىل عملية االستصالح، وذلك كان يتطلب أمواال طائلة، عجزت اإلدارة على توفريه. وقد أخر ذلك عملية توزيع األراضي على نطاق أوسع، 

  على األقل يف العقود األوىل من االحتالل.

يف العقود األوىل من االحتالل، هو انتشار املقاومة  وميكن أن نذكر عامال أساسيا يف عرقلة عملية تطبيق سياسة االستيطان وتأخري جتسيدها

املسلحة يف كل القطر اجلزائري، وقد أعاقت تلك الثورات حركة التوسع االستعماري يف دواخل البالد، وأرغمت بعض املعمرين على ترك 

بقيادة األمري عبد  ا¿���1848đǂǣ�ĿÂ- 1830األراضي اليت منحت هلم. وقد كانت املقاومة اليت اندلعت يف شرق البالد بقيادة أمحد باي (

م)، من العوامل اليت أخرت عملية جتسيد سياسة االستيطان يف تلك املنطقتني. إال أنه مبجرد ما مت امخاد تلك 1847- 1832القادر (

,FISHERاملقاومتني، مت التشييد العديد من القرى يف عماليت قسنطينة ووهران ( 1999: 33.(

يديه، بالد القبائل إىل فرض سيطرته على املنطقة الشمالية من البالد، وكانت آخر نقطة سقطت يف أ االستعمار توصلمن وبالرغم 

إال أن ذلك مل يضع حدا حلركة املقاومة الشعبية، إذ الحظنا استمرارها يف العديد من اجلهات من البالد، ونعين بذلك م،1857يف عام 

ة يف اجلنوب الغريب من البالد، ومقاومة الشيخ احلداد واملقراين اليت انطلقت من شرق البالد لتنتشر يف مقاومات وأوالد سيدي الشيخ وبوعمام

  العديد من جهات البالد. 
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  انعكاسات سياسة االستيطان على المجتمع الجزائري  . 5

��ƢǷƾǠƦǧ��ÀÂǂǸǠƬǈŭ¦�ǶȀȈǴǟ�ƢȀǓǂǧ�Ŗǳ¦�̈°®Ƣǐŭ¦�©ƢȈǴǸǟ�ƨƴȈƬǻ��ǶȀǫ¦±°¢Â�ǶēƢǰǴƬŲ�ǺǷ�¦ŚƦǯ�¦ ǄƳ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǬǧالمجال االقتصادي:أ. 

�ǶēƢȈƷ�©°ȂǿƾƫÂ�ƨȈǌȈǠŭ¦�ǶŮاكانوا مالكا، أصبعوا مخاسني عند املستعمرين، أو بطالني، يعيشون يف ظروف قاسية وفقر مدقع. وساءت أحو 

  م. 1868-1866قحط الذي عم البالد وانتشار األوبئة اليت افتكت حبياة العديد منهم، ال سيما خالل عامي الصحية، نتيجة اجلفاف وال

¦�ȄǴǟ�ƢǸƟƢǫ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�Ä®ƢǐƬǫȏ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�À±¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ŅƢƬǳƢƥ� ƢǔǬǳ¦Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ ȈƬǨƬƥ�ƢēƢǠȇǂǌƬƥ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ƪ ǷƢǫ لتعاون

Ŀ�ȐǴƻ�ª ƾƷƘǧ��ȆǟƢǸŪ¦�ǲǸǠǳ¦Â�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǴƄ¦�©ƢǷƢǟǄǳ¦Â�©¦®ƢȈǬǳ¦�°Â®�» ƢǠǓ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�Ã®¢�ƾǫÂ��©ƢȇȂƬǈŭ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�

��ǶǴǈǳ¦Â�§ǂū¦�©¦ŗǧ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�̈®ƢȈǫ�ńȂƬƫ

وعات زادت أحوال السكان تفاقما بعد أن دخلت الشركات االقتصادية الرأمسالية اليت غريت أمناط اإلنتاج، فأصبحت تعتمد على املزر 

تلك الصناعية كالتبغ وكروم اخلمور، فربطت االقتصاد اجلزائري باقتصاد فرنسا الرأمسايل، فكان معظم اإلنتاج يصدر إىل اخلارج. كما استفدت 

�Â�Äǀǳ¦�ĺ°Âȋ¦�¬ȐǨǳ¦�ƨǈǧƢǼǷ�ȄǴǟ�¦°®Ƣǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ȐǨǳ¦�ƾǠȇ�ǶǴǧ��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƢȀǟǄǻÂ�Ƣē°®ƢǐǷ�ƪ Ť�Ŗǳ¦�ƨǠǇ¦Â�ȆǓ¦°¢�ǺǷ�©Ƣǯǂǌǳ¦  فرت له

ق كل التسهيالت، منها األراضي اخلصبة ووسائل اإلنتاج، ومياه الري، ورؤوس األموال. بينما الفالح اجلزائري كان يستغل مساحة حمدودة بطر 

��ƨǨƸĐ¦�Ƥ Ɵ¦ǂǔǴǳ�µ ǂǠƬȇ�ÀƢǯ�ǾǻƜǧ��ƨȈƳƢƬǻȍ¦�Ǿƫ¦°ƾǫ�Ǧ ǠǓ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ��ǖǬǧ�ȆǷȂȈǳ¦�ǾǌȈǟ�ÀƢǸǔǳ�ȄǠǈȇ�ÀƢǰǧ��ƨȈƟ¦ƾƥ�ǲƟƢǇÂÂ�ƨȇƾȈǴǬƫ

. فاخنفضت امللكية الزراعية للجزائريني يف ¦Ƣđ�ƢƦǳƢǘǷ�ÀƢǯ�Ŗǳكان يضطر يف غالب األحيان إىل بيع أرضه لعدم قدرته على تسديد الضرائب ف

هكتارا. فعرفت الثروة احليوانية هي األخرى تراجعا جراء  5.721.255م إىل 1903هكتار، لتصل عام  8.188.410م إىل 1883عام 

 3.6م إىل 1865ماليني رأس يف عام  8ضتها إدارة االستعمار على املراعي والغابات. فاخنفض عدد رؤوس األغنام من القوانني اليت فر 

م (بوعزيز، 1900ألف رأس يف عام  846إىل  1867بقار من واحد مليون يف عام م.كما تراجع عدد رؤوس األ1900ماليني يف عام 

2007:126.(

م أن اجلزائريني كانوا يتحملون جزءا كبريا من 1887يف عام  ،Le Roy Beaulieuفقد الحظ أحد االقتصاديني الفرنسيني لوروا بوليو 

من  أعباء ميزانية فرنسا.  فقال عن ذلك:" إن األهايل يدفعون على األقل أربعني مليونا يف السنة، أي أزيد من نصف مداخيل احلكومة الواردة

انية والبلديات. وقد أمهلنا ذكر أن معظم املصاريف العمومية كانت موجهة لصاحل الكولون، فاألهايل يسامهون بقسط كبري يف ميز  العماالت

ومل يكن وضع اجلزائريني  ).BENACHENHOU ,78: 88إال قليال من ميزانية املصاريف ( يستفيدوااملداخل، وباملقابل مل 

ان األرياف، فمعظمهم كانوا حرفيني وجتار عاجزين عن منافسة األوربيني يف جماالت احلرف والتجارة. املقيمني يف املدن أفضل من وضع سك

  ية.أما بعض األسر األرستوقراطية أو الربجوازية الصغرية، فهي األخرى غري قادرة على مسايرة التحوالت اليت طرأت يف خمتلف اجلوانب احليات

م إىل 1876م، بثالثة ماليني نسمة، تقلص يف عام 1830بعدما كان عدد سكان اجلزائر يقدر يف عام  المجال االجتماعي: ب.

نسمة. وقد أرجعت الدراسات أسباب  3282200م، إذ بلغ 1886نسمة، ومل يتجاوز عتبة ثالثة ماليني إال يف عام 2462900

الحتالل، والكوارث الطبيعية اليت حلت بالبالد خالل الفرتة املمتدة ما اخنفاض سكان اجلزائر إىل عدة عوامل، منها: ما ترتب على سياسة ا

1868�Ŀ�ƨǯƢƬǨǳ¦�ƨƠƥÂȋ¦Â�ƨǟƢĐ¦�°ƢǌƬǻ¦�Ŀ�Ƥو 1866بني عامي  Ʀǈƫ�ƢŲ��®¦ǂŪ¦Â�ǖƸǬǳ¦�ǲưǷ��©Ƣǧ¡�̈ƾǠǳ�Ȇǟ¦°Ǆǳ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�µ ǂǠƫ�̄¤��¿

ألف، عالوة على اجلرائم اليت ارتكبها 500ذه الكوارث، ب عدد الوفيات جراء ه يت أودت حبياة عدد منهم. وقد قدرأوساط السكان، وال

). فقد اضطر الكثري منهم إىل ترك مناطق اقامتهم، ليستقروا يف ضواحي متيجة BENACHENHOU, 78: 74جيش االحتالل (

. وقد سامهت األوضاع االقتصادية ومدينة اجلزائر واملناطق الساحلية، فكادت أن تكون املنطقة املنحصرة بني التل والصحراء خالية من السكان

وقد وردت يف التقرير الذي   املرتدية واألوبئة املزمنة واحلروب وسياسة اإلبادة اجلماعية اليت اتبعها احملتلون يف اخنفاض عدد سكان اجلزائر.

- 1867ميم، بعض اإلحصاءات عن عدد الوفيات خالل عا1868مايو  23، يف Dew Impfferأعده اجلنرال دي وينيفري  

، بينما وصل 12.851، أما يف أور ليون فيل (الشلف)، فكان عدد الوفيات 10.614م، ففي مقاطعة اجلزائر قدر عدد الوفيات 1868

:رة، واليت جاءت على النحو اآليتالتقرير بيان تفصيلي عن عدد الوفيات يف مقاطعة دلس للفرتة املذكو  وورد يف. 2315العدد يف تنس إىل 
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  : عدد الوفيات في مقاطعة دلس07جدول رقم 

%النسبة عدد الوفياتمجموع السكانأصل السكان

 1.34 21 1.562 أوربيون

 3.94 407 10.316 أهايل املنطقة املدنية

 4.0 9.670 272.853 أهايل املنطقة العسكرية

ومل يكن انتشار األوبئة مقصورا على املناطق املذكورة فقط، بل مست معظم جهات من البالد، إذ بلغ عدد الوفيات بوباء الكولريا 

)2007:118ضحية، واليت تتوزع على النحو التايل (زوزو،  34.271يف الناحية الشرقية من البالد 

 ية الشرقية من البالدبوباء الكوليرا في الناحفيات : عدد الو 08 جدول رقم

%النسبة عدد الوفياتعدد السكانالجهة

 4.5 6.881 150.399 عنابة

 2.5 9.633 399.287 قسنطينة

 2.0 8.057 411.137 سطيف

 4.0 9.670 240.539 باتنة

االستعمارية، إذ وفرت هلا هذه م، كان يف صاحل اإلدارة 1871إن تناقص عدد سكان اجلزائر، الناجم عن الكوارث الطبيعية، وثورة 

فكر يف إنشاء  ا يف عهد نابليون الثالث، الذيالظروف أراضي إضافية، مما جعلها تشجع سياسة اهلجرة من جديد، بعد أن عرفت تراجع

).1990:89حكم ذايت يف اجلزائر حتت اسم اململكة العربية احملمية (سعد اهللا، 

�ƨǟƢĐ¦�ǺǷ�©¦ŗǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ ǧǂǟ�ƾǫÂ اليت غالبا ما تكون مصحوبة باألوبئة  ،1920و، 1897، و1893اجلزئية خالل السنوات

قرن الفتاكة، مثل الكولريا والتيفوس. وكلما زاد انتشار البؤس، حلت حالة االضطرابات. أما بالنسبة لنمو السكان، فكانت نسبته ضعيفة يف ال

«��ƾǟ�ƨƴȈƬǻ¿�1930إىل غاية عام التاسع عشر، مث عرفت ارتفاعا نسبيا، لتتصف باالعتدال  Ƣȇ°ȋ¦�ÀƢǰǇ�ŚǬǨƫ�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ƢĔ¢�ȏ¤��¿

 2.733.000 –م 1861م: (1921-1861حتسن مواردهم االقتصادية. وتوضح هذه اإلحصاءات تطور منو السكان املسلمني ما بني 

). وقد عرف منو السكان AGERON, 2005 :58(ن)  4.923.000 –م 1921(ن)،  3.577.000 –م 1891ن)، (

م. وكانت نسبة سكان املدن 1921-1911م، وظروف احلرب 1896م و1886فرتات من الرتاجع، نتيجة األزمات االقتصادية لعامي 

 ).AGERON, 2005: 60( )%10.8-م  1931، %7.6-م 1906، %6.9 –م 1886اآليت، (على النحو 

زائر، وباإلضافة إىل ما ذكرناه، هناك عامل اهلجرة اإلرادية والتهجري الالإرادي. ومن العوامل اليت كانت وراء تناقص عدد سكان اجل

عرفت ظاهرة اهلجرة اجلماعية للسكان انتشارا واسعا، إذ قرر بعضهم مغادرة اجلزائر، حفاظا على دينهم ولغتهم وعرضهم. فقد بدأت اهلجرة 

م احتضنت مدن املغرب 1832م. ففي عام 1830احتالل مدينة اجلزائر يف عام اجلماعية للجزائريني إىل األقطار اإلسالمية بعد أن تأكد 

األقصى، تطوان، ووجدة، وتازا، وفاس عددا من املهاجرين اجلزائريني، القادمني من مدينة اجلزائر، ووهران، ومستغامن، ومعسكر، وتلمسان.

�¿Ƣǟ�Ŀ�ǺȇǂƳƢȀŭ¦� ȏƚđ�ǪƸƬǳ¦Â1836وعرفت مقاطعة الشرق اجلزائري نفس الظاهرة بعد أن سقطت م سكان قبائل احلشم وبين عامر .

م، إذ اضطر عدد من سكان الشرق اجلزائري إىل اهلجرة إىل تونس وسوريا، وال نستثين 1837مدينة قسنطينة يف يد اجليش الفرنسي يف عام 

اليت قدر عدد أفرادها بثالثة آالف نفر، وكان م، و 1849سكان بالد الزواوة من هذه الظاهرة، حيث التحقت بعض العائالت بسوريا يف عام 

م، مع أمحد بن 1847الذي كان مستقرا يف دمشق منذ عام  ،اإليراثينذلك استجابة لنداء أحد شيوخ الطريقة الرمحانية، املهدي السكالوي 

سامل، الذي كان خليفة األمري عبد القادر على بالد الزواوة. 



ۜܣࡧࡩʏࡧȄݍݨȳǾȄȵࡧ ɰࡧɲȳɘɦȄؠ ȆɈ ʊȘȷ ט ȓȷࡧ Ȇʊȷ1830-1914م

211

دواخل اجلزائر، زاد عدد املهاجرين، السيما أتباع الطريقة الرمحانية. وقد بلغ عدد العائالت وكلما توسع االحتالل الفرنسي يف   

عائلة. وقد عرفت ظاهرة اهلجرة اجلماعية انتشارا واسعا، نتيجة القوانني التشريعية اليت 200م، 1864الزواوية اليت انتقلت إىل دمشق يف عام 

ا توسيع رقعة املناطق املدنية، واحتمال تعميم سياسة حصر القبائل.سنتها اإلدارة الفرنسية، واليت مت مبوجبه

م، أكدت فيه 1860وجتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة الفرنسية قد تساهلت مع ظاهرة اهلجرة يف بداية األمر، إذ أصدرت أمرا يف عام 

فر مكانا للمستعمرين. ولكن عندما أعلم نابليون الثالث يف على ضرورة السماح للجزائريني باهلجرة، اعتقادا منها أن تطبيق هذا اإلجراء، سيو 

مارس، طالبا من إدارته أن تقدم ضمانات 9 عليها، تدخل شخصيا يف ليت كان سكان إقليم قسنطينة مقبلنيم، باهلجرة الواسعة ا1861عام 

كما وزع باملناسبة بعض عقود امللكية النهائية على   للعرب. وتنفيذا ألوامر نابليون الثالث، قام بيليسيي بتفنيد أمر تطبيق سياسة احلصر،

ائريني اجلزائريني، ومل تكن سعة األرض املعنية بتلك العقود تتجاوز ثالثة آالف هكتار. واختذت اإلدارة الفرنسية يف نفس الوقت قرار منع اجلز 

  ). AGERON, 2005 :1079من اهلجرة (

شددة اليت فرضتها اإلدارة الفرنسية على اجلزائريني، فإن ذلك مل يضع حدا لظاهرة وبالرغم من كل هذه اإلجراءات، واحلراسة امل

Ƿ�Ŀ�ƢēÂ°̄ �̈ǂƴŮ¦�ƪ ǤǴƥÂ��¾ȐƬƷȏ¦�̈ŗǧ�¾¦ȂǗ�©ǂǸƬǇ¦�̄ ¤��̈ǂƴŮ¦من األسر من مليانة وسطيف  طلع القرن العشرين حيث هجر عدد

شخص، ألسباب سياسية ودينية وأمنية  1200عدد أفردها ب  م إىل سوريا واليت قدر1911وقسنطينة، وأمهها هجرة سكان تلمسان عام 

ƢǿŚǣÂ�Ƣǈǻǂǧ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƪ Ǵſ�ƢĔƜǧ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�ȄǴǟ�̈°ȂǐǬǷ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǞǴǘǷÂ�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�̈ǂƴŮ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ  من

).52-2007:50الدول األوربية (عمرياوي، 

 المجال الثقافي:ج.

�ǂǋ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ƨƴȈƬǻ��̈°ȂǿƾƬǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǼƬƦƯ¢�Ŗǳ¦��ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�̧ ƢǓÂȋ�ƨǠȇǂǈǳ¦Â�ƨȈǳƢŦȍ¦�̈ǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ƾǠƥ��ƢǿƢǼƷ

فإننا نتساءل عن حال الثقافة يف اجلزائر يف ظل كل هذه الظروف، وهل كان بإمكان الفرد اجلزائري، السيما األطفال التطلع إىل تثقيف 

نفسهم، ومزاولة تعليمهم؟ وهذا ما سنحاول شرحه ومعاجلته فيما يأيت.                                   أ

�ƾǠƫ�ƢĔȂǰǳ��ƨǇ°ƾǸǴǳ�ƨǏƢƻ�ƨȇƢǼǟ�ÀȂǴƬƄ¦�ńÂ¢�ƾǬǧ��ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�µ ǂǨƥ�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ǂǋƢƦŭ¦�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǄȈŤ

ȆǈǻǂǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǶȀƳƢǷ®¤Â��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ÄȂǼǠŭ¦�ÂǄǤǳ¦�ǪȈǬŢ�Ǯ الوسيلة الناجعة اليت ميكن من خالهلا ǳ̄�Ȃǿ��ǶŮ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǇ°ƾŭ¦�ƪ ǻƢǰǧ��

منذ السنوات األول من  ة. وهلذا الغرض قد شرعت اإلدارة الفرنسيالذي يربط بني الشعبني، وتعرب من خالله التأثريات املختلفةاجلسر 

مدرسة، وبلغ عدد 36م، 1870ني. وقد بلغ عدد املدارس االبتدائية الفرنسية العربية يف عام االحتالل يف تشييد بعض املدارس للجزائري

. إال أن اجلمهوريني الفرنسيني Médersasتلميذ مسلم، عالوة على ثانويتني عربية فرنسية، وثالث مدارس عليا  1300التالميذ املسجلني 

مدرسة ابتدائية  16م، إال 1882ية، وتركوا املدارس العليا تستأنف عملها. ومل يبق يف عام املقيمني باجلزائر قد أغلقوا تلك املؤسسات التعليم

مدرسة حكومية، إال أن املعارضة وقفت يف وجه 15م، تشييد شبكة من 1880، منذ عام Jules Ferryمفتوحة. وحاول جول فريي 

  هذا املشروع.

بطيئا، وهذا ما تؤكده هذه األرقام، فقد بلغ عدد التالميذ املتمدرسني يف املدارس واملالحظ، هو أن نسبة منو التعليم يف اجلزائر كان 

، من عدد التالميذ البالغني سن التمدرس. أما عدد %4.3، أي امسلم اتلميذ 33.397الفرنسية االبتدائية يف مطلع القرن العشرين 

م. وبالرغم من إقدام فرنسا على إنشاء بعض املدارس امللحقة، 1930املدارس، فكاد يتضاعف. وعرفت هذه النسبة ارتفاعا نسبيا يف عام 

تلميذا، من 47.397م، 1914ميذ اجلزائريني بقي ضعيفا، إذ بلغ يف عام واليت أوكلت مهمة التدريس فيها ملدرسني جزائريني، فإن عدد التال

م، 1929لغ عدد املتمدرسني يف املرحلة االبتدائية يف عام . وب% 5ألف تلميذ، أي ما يساوي  850جمموع التالميذ البالغني سن التمدرس 

تلميذا مسلما يف السنة  84. أما التعليم الثانوي، فكان يستقبل يف حدود %6ألف تلميذ، أي نسبة ȂǸĐ¦�ǺǷ��900̧�اتلميذ 60.644

12يذا املتوجني بشهادة البكالوريا، وتلم 34م،1914م. واحتوت جامعة اجلزائر يف عام 1914تلميذا قبل عام  150م، و1900قبل عام 

  ).AGERON, 2005 :67-68طالبا احلاصلني على شهادة الليسانس (
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، مبحاوالت تنصري Lavigerieوإىل جانب املدارس العمومية التابعة للدولة الفرنسية، قام رجال الدين وعلى رأسهم ال فيجري 

ارس، ولو أن تركيزهم كان بوجه خاص على بالد القبائل. وتعود إحدى حماوالت التنصري أطفال اجلزائر. وقد شيدوا هلذا الغرض العديد من املد

��ƨǟƢƴǸǴǳ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀȈǧ�ƪ ǓǂǠƫ�Ŗǳ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�ń¤�ÄǂƴȈǧ�ȏ�¾ƢǼȇ®°Ƣǰǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦1867-1868 م)، وذلك عندما أقدم على مجع

ȂǼǇ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǶȀǧÂǂǛ�Ǯ¦©��10و 8طفل جزائري، الذين كانت أعمارهم ترتاوح ما بني 1.750 ǳǀƥ�ǲǤƬǇƢǧ��Ƕđ�ǲǨǰƬǳ¦�ƨƴŞ

Deلتعميدهم. وعرف نشاط ال فيجري انتشارا واسعا، السيما بعد أن تلقى الدعم املادي واملعنوي من احلاكم العام املدين دو قيدون 

Gueydon)1870-1873ني. فكان يرجع سبب االنتفاضات م)، علما أن هذا األخري قد اختذ موقفا معاديا من اإلسالم واملسلم

منح  واملقاومة الشعبية إىل الدين اإلسالمي، فلهذا كان يرى ضرورة حماربته. واختذ يف هذا الشأن إجراءات تعسفية، فأصدر قرارا مينع مبوجبه

ني من أداء مناسك احلج. م ألسباب سياسية، منع املسلم1873رخص التنقل والزيارات للمرابطني. كما طلب من مصاحله اإلدارية يف عام 

�̧ȂǔƼǴǳ�¦®¦ƾǠƬǇ¦�ǲǫ¢Â��Ƣǧǂǘƫ�ǂưǯ¢�ÀȂƸƦǐȇ��Ʋū¦�ǺǷ�Ƕē®Ȃǟ�ƾǠƥ�śǸǴǈŭ¦�À¢�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƪ ƬƦƯ¢�ƾǬǳ����ȐƟƢǫ��ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀǿ�¾ȂƷ�¬ǂǏÂ

,AGERON)لسيطرتنا " 2005: 301)

¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨȇȂǿ�ǆ Ǹǘǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�Śƥ¦ƾƬǳ¦Â�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǲǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ��ƨǷÂƢǬŭ¦�¬Âǂƥ�ȄǴŢ�ǺǷ�½ƢǼǿ�ÀƜǧ��ÄǂƟ¦ǄŪ

�Ƕǣ°��¾ȐƬƷȏ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�Ƣȇ¦ÂǄǳ¦�¾ƢƳ°�°Âƾǳ¦�¦ǀđ�¿ƢǫÂ��ǲƬƄ¦�̈°ƢǔƷ�Ŀ�ÀƢƥÂǀǳ¦�ǒ ǧ°Â��ƨǷƢǟ�Ǿƫ°ƢǔƷÂ�ǾƬǧƢǬƯÂ�ǾƬǤǳÂ�ǾǼȇƾƥ�Ʈ ƦǌƫÂ

قهم، مسؤولية محاية مقومات األمة املضايقات اليت كانوا يتعرضون هلا. وأخذ يف مطلع القرن العشرين رجاالت احلركة اإلصالحية على عات

اجلزائرية من الزوال واالندثار، إذ تصدوا بوسائلهم املتواضعة لكل األساليب اليت استعملها املستعمرون. 

:الخاتمة

��Ƣē¦ÂǂƯ�ȄǴǟ� ȐȈƬǇȏ¦Â��ƢŮȐƬƷ¦�µ ǂǤƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤� ƢƳ�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�À¢�Ȃǿ��ǾǏȐƼƬǇ¦�ǺǰŻ�ƢǷ�ÀƜǧ��µ ǂǠǳ¦�¦ǀǿ�ƾǠƥÂ

Ń�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�Ƣǈǻǂǧ�¿Âƾǫ�À¤���ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǽƢȇ¦Ȃǻ�Ǻǟ�ǲȈǳƾǳ�Ǯ ǳ̄Â��śȈƥ°Âȋ¦�śǼǗȂƬǈǸǴǳ�ƢȀƸǼǷÂ�ǶȀȈǓ¦°¢�̈°®ƢǐǷÂ��ƢĔƢǰǇ�®ƢƦǠƬǇ¦Â  يكن

ا، بل ذلك كان يندرج ضمن احلركة االستعمارية اليت شرعت االمرباطوريات األوربية احلديثة يف جتسيدها. فالتطورات اليت حصلت أمرا عفوي

على املستوى األوريب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، وما كان جيب توفريه من خمتلف الضروريات للحفاظ على وترية تلك التطورات، 

لبحث عن احللول ملا ختلفه تلك التطورات من أزمات متعددة األبعاد. ومن هنا جاءت فكرة وحتمية البحث عن مناطق ويف نفس الوقت، ا

��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǷ±ȋ�ȏȂǴƷ�ƢŮ�¿ƾǬȇÂ��¾Âƾǳ¦�Ǯالا النفوذ خارج أوربا، لعل ذلك يليب ǴƬǳ�ƨȇ®Ƣŭ¦�©ƢƳƢȈƬƷ

�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ƣē¦ȂǘƻÂ�ƢǿǀȈǨǼƫ�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ǶǰƸƬƫ�ƪإن سياسة االستيطان اليت طبقها احملتلون مل تكن على وتري  ǻƢǯ�ǲƥ��ƨƬƥƢƯ�̈

ية. اخلاصة بفرنسا نفسها أو بالوضع العام يف اجلزائر، مثل نوعية احلكام العسكريني املشرفني على االحتالل، ومدى استماتة املقاومة الشعب

�ƪ ǫÂ�Ŀ� ƢƳ��ƢĔƢǰǈǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȐƬƷ¦�À¢�» ŗǠǻ�À¢�Ƥ ŸÂ غري مناسب. ففرنسا قد قطعت أشواطا معتربة يف جمال التقدم واالزدهار

Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ňƢǸưǠǳ¦�Ƕǰū¦�¾¦ÂǄǧ��¶ƢǘŴȏ¦�̈Â°̄ �ń¤�ƪ ǴǏÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ÀƘǋ�ƢĔƘǋ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢǸǼȈƥ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ عام 

1830ǳ¦�§Âǂū¦Â�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦�ǽ®Ȃǈƫ��ƢƬƬǌǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�½ǂƫ��¿�ƪ ȀƳ¦Â�ƾǬǧ���ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Â�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ǾǸǜǻ�°Ȃǘȇ�ŃÂ��ƨȈǴƦǬ

ها الزعامات احمللية اليت قادت املقاومات صعوبات يف توحيد خمتلف القبائل املتناثرة، وذلك ما يفسر عدم مشولية تلك املقاومات، فغلب علي

  الطابع احمللي. وذلك سهل من مأمورية االستعمار.

احملتلني حول طبيعة النظم، والسياسات، واألساليب اليت جيب إتباعها يف اجلزائر، فإن هناك إمجاع حول ضرورة تكريس  مهما اختلفت أراء

  االستعمار وحتقيق أطماعه االقتصادية واالسرتاتيجية.

¦�ǆ Ǩǻ�ǪȈǬŢ�ń¤�ȆǷǂƫ�ƢȀǴǯ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƜǧ��ƨȇǂȀǜŭ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƢǸȀǷ��ƢȀǼǇ�Ļ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǲǯ�À¢�ƨȈǿƢǧ°�ÀƢǸǓ�ȂǿÂ�ȏ¢��» ƾŮ

، الفرنسيني خاصة واألوربيني عامة، وذلك على حساب األهايل، الذين كان نصيبهم من احلضارة الغربية يتمثل يف التجهيل، والتفقري، والنفي

Đ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǯ�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǇ�ƨȈǈǨǻÂ�ƨȇ®ƢǷ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ƢŮ�ƪ ǻƢǯ�ƾǫ�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�©ƢǇ°ƢŲ�À¢�Ǯ ǋ�ȏ��ǲȈƬǬƬǳ¦Â��ƾȇǂǌƬǳ¦Â�¦ȂǻƢǟ�Ǻȇǀǳ¦��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬ
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ضت من ويالت السياسات احلربية واالقتصادية والنفسية اليت مارسها ضده احملتلون طوال فرتة االحتالل. فمنهم من فقد حياته، وأمالكه، وتعر 

فاخنفض مستوى معيشة الفرد  عائلتهم للتشتيت والنفي. فبعدما كان الفالح اجلزائري سيدا على ملكه، حتول إىل أجري أو مخاس عند الكولون.

اجلزائري إىل أدىن مستوياته، فلم يعد قادرا على ضمان قوته اليومي، فأصبح يعيش حالة بؤس وفقر، وتدهورت أحواله الصحية، نتيجة سوء 

  التغذية وانتشار األمراض واألوبئة.

امللكية اجلماعية للتفتيت والتقسيم. وقد أفقد ذلك القبيلة أحدثت سياسة االستيطان خلال يف البنية االجتماعية واالقتصادية بعد أن تعرضت 

متاسكها، مما جعلها تضيع قيمها اليت كانت أساس وجودها واستمرارها، مثل التعاون والتحالف ملواجهة كل الظروف.    

��̈®ÂƾƄ¦�ǾƫƢȈǻƢǰǷƜƥ�ǾǈǨǻ�Ǻǟ�Ǟǧ¦®�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƜǧ��©ȐȇȂǳ¦Â�̈ƢǻƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ�ƨƳ°®�ń¤�ǲǏÂÂ��ǾƬǷÂƢǬǷ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Ŀ�̧ȂǻÂ

ملية األوىل. وهكذا تبلورت يف ذهن اجلزائريني فكرة امن الوعي يف مطلع القرن العشرين باحتكاك بعض أبنائه بالعامل اخلارج أثناء احلرب الع

عوا  جوفهم حت حققوا النصر املبني، واسرت الدولة الوطنية، وختلوا عن فكرة دولة القبيلة اليت كانت سائدة يف العهود السابقة، فوحدوا صف

��ÀƢǰǈǳ¦�ǺǷ�̈ǂǣƢǋ�µ °¢�ƢĔ¢Â��ƨȈǈǻǂǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ƨȈǟ¦ƾǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�¦ÂƾǼǧ��ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ��ǶȀƬȇȂǿÂ�ǶȀǓ°¢Â�ǶēǄǟÂ�ǶȀƬǷ¦ǂǯ

  قائمة البيبليوغرافيا:

  باللغة العربية:

  مقاالت) (كتب و لمراجعا

، القاهرة.ƨȇǂǐŭ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǴĐ¦�ƾǴĐ¦��12األحوال االجتماعية والنظم اإلدارية يف اجلزائر قبيل الغزو الفرنسي،  (1965-1964).ص. العقاد، .1

  ديوان املطبوعات اجلامعية.  ،اجلزائر، 1954-1830سياسة التسلط االستعمارية واحلركة الوطنية اجلزائرية  (2007) .ي. بوعزيز، .2

   .مطبعة فضالة ،احملمدية، املغرب األقصى، ¦ƢƷ°�ǂǰƥ�Ȃƥ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ń¤�ǾǴǬǻ��°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǲȈǳ��Ƣē°ȂƯÂ�ǂƟ¦ǄŪ¾حرب ) د.ت. (. عباس ف.3

  دار املعرفة.الكويت، ، عبد اهللا، املسلمون واالستعمار األورويب إلفريقيا، )1998(.عبد الرزاق إ.4

بـريوت، لبنـان، ، ترمجة جوزف عبد اهللا، 1830-1960قتصادي االجتماعي الفرنسي يف اجلزائر، سياسة التفكيك االاالستعمار) .1983 (ه.عدي، .5

  دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع.

منشـورات املركـز الـوطين للدراسـات والبحـث اجلزائـر، )،�ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�°ƢƯ¡1830-1954�).2007(وآخرون، .عمرياوي. أ.6
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