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ٌا إىل وا فْٗ اخلري حتٜ احلىد هلل أودٌا يف طٕه العىس ِٔدا

العىن،فأٔه شكس ِٕ هلل ضبخاٌْ اجناش ِرإىل إتٕصمٍا 

 .ٔتعاىل،فّٕ املٕفل إىل وا فْٗ اخلري

حمفٕظ "ٌٔطدٙ جصٖن الشكسإىل أضتاذٌا املشسف الدكتٕز 

 ٖبدن عمٍٗا حبجٍا ٔملالرٙ تكسً بكبٕلْ اإلشساف عمٜ " زوًٕ

بتٕجّٗاتْ ٌٔصاٟخْ الكٗىٛ فجصآ اهلل عٍا كن خري ٔجعمْ يف 

 .وٗصاُ حطٍاتْ ٔأداوْ لمعمي ذخسا

 الرَٖ ضاعدٌٔا يف ٔاالوتٍاُ لكنثي ٌكدً أمسٜ آٖات الشكس 

 :أضاترتٍاإجناش ِرا البخح ٔخنص بالركس 

 األضتاذ ،"حمىد وسغٗح"،األضتاذ "عبد املمك بٕعسٖٕٚ "األضتاذ 

 كسميٛ"،األضتاذٚ"طٕاِسٖٛ "األضتاذٚ ، "ٌٕز الدَٖ محادٔا"

 ."ملكدً

ٖٔطسٌا أُ ٌتكدً خبالص الشكس ٔالعسفاُ إىل وَ قدوٕا لٍا ٖد 

 .العُٕ

ٔيف األخري ٌكدً بأمسٜ عبازات التكدٖس إىل كن وَ ضاِي 

. ج ِرا العىن إىل الٍٕزاخسإيف 

 .            فمّي مجٗعا جصٖن الشكس ٔالعسفاُ
 



 

 

 

 

اإلِداٞ 

 

 ٔدبعمْ صدقٛ وَ قسأٓضجد ضجٕد الشكس داعٗا إٖاك أُ تٍفع بّرا العىن كن ألك زب٘ 

 .ممات٘جازٖٛ يف 

 ﴾ٔقضٜ زبك أال تعبدٔا إال إٖآ ٔبالٕالدَٖ إحطاٌا﴿: قاه تعاىل
 .العمي زفع شعمٛ ٔشجعين يف وَ ذبىن املعاٌاٚ ٔالصىٕد، إىلإىل وَ عمىين الصرب 

أب٘ العصٖص 

 .دزب٘، ٔضّستألجم٘إىل الشىعٛ اليت أشعمت لتٍري ل٘ 

أو٘ احلبٗبٛ 

إىل أضتاذٙ احملرتً حمفٕظ زوًٕ جصآ اهلل عٍا خريا  

 ٔاألحصاُإىل وَ شازكٌٕ٘ األفساح 

 احملىٕد، محصٚ، عبد، وسٔٝ، عىس، ِٔٗبٛ، خددنٛفاطىٛ،) ٔأخٕت٘ األحباٞ   أخٕات٘ 

 (بٕبكس، إمساعٗن

إىل كن األصدقاٞ ٔأخص بالركس 

 (حدٚ، عاٟشٛ، جّٗدٚ)

 البالد األحٗاٞ وٍّي حنٗا اجلصاٟس، شّداٞ وَ عكدٔا العصً أُ زٔح أجدادٙ ٔاىلإىل 

 ٔاألوٕات

 .اإلٌطاٌٗٛىل كن عىاه ٔطمبٛ قطي العمًٕ إٔ

 .ٔأحببتْ فْٗكن وَ أحبين يف اهلل  إىل

 

 

 





 

 

  

 

 اإلِداٞ

 ﴾ٔقن زب ازمحّىا كىا زبٗاٌ٘ صغريا﴿:ٖكٕه اهلل تعاىل

إىل أغمٜ وا يف الٕجٕد ٌبع احلٍاُ الطاِسٚ أو٘ ثي أو٘ ثي أو٘ 

حفظّا اهلل ٔاىل  قدٔت٘ ٌٕٔز عٗين  

 زمحْ اهلل أب٘ العصٖص 

 ا اهلل عٍا خريزوًٕ جصآإىل أضتاذٙ احملرتً حمفٕظ 

 مبطاعدتْ وادٖا عم٘إىل شٔج٘ ٔشسٖك حٗات٘ الرٙ مل ٖبدن 

ٔوعٍٕٖا حفظْ اهلل ٔزعآ  

ىل كن وَ إىل عاٟمٛ شٔج٘ ٔإإىل إخٕت٘ ٔأخٕت٘ كن بامسْ ٔ

ذنىن لكب طاليب 

 إىل كن صدٖكات٘ ٔشوٗالت٘ 

إىل كن وَ أحبين يف اإلٌطاٌٗٛ إىل كن أضاترٚ ٔطمبٛ قطي العمًٕ 

. اهلل ٔأحببتْ فْٗ
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:  مقدمة
ف م، ربوالت عميقة على سلتل1830أحدثت السياسة االقتصادية الفرنسية يف اجلزائر بعد 

 دبختلف أظلاطها، ونظرا لتأثَتىا على البنيات االقتصادية واالجتماعية ادلستويات وادلكونات
ة يف الدارسات اجلزائرية ـــــــــادية األعليــــــــوالت االقتصــــــــوالثقافية، فقد أكتسب موضوع التح

 .ادلستعمرةالتحوالت بشكل مباشر، على مستقبل اقتصاد اجلزائر وذلك النعكاس ىذه رة، ــــــادلعاص
ركزت اإلدارة االستعمارية بداية االحتالل على نزع األراضي بالدرجة األوُف، وتوطُت 

األوروبيُت باجلزائر خلدمة ادلشروع االقتصادي الفرنسي بالدرجة الثانية، شلا أدى إُف ظهور صراع 
. حاد بُت رلتمع متمسك بأرضو، ومستعمر يسعى النتزاعها منو بكل السبل
م، الذي 1863وصل ىذا الصراع  ذروتو مع صدور قانون السيناتوس كونسلت سنة 

أحدث ىزة عنيفة، زلزلت البنية االقتصادية الية، فاالقتصاد اجلزائري التقليدي، والذي ظل إُف 
م، يعتمد ظلط اإلنتاج اآلسيوي على رأي كارل ماركس، والذي يعتمد وسائل اإلنتاج 1830غاية 

البدائية، وادلرتكز على العائلة كوحدة إنتاجية واستهالكية، بدأ يشهد تسرب النظام الرأمساِف 
بأظلاطو اإلنتاجية، والقائمة على ادلكننة وادلستوطنات الزراعية وادلصانع الكربى وتدفق رؤوس 

األموال عرب شبكة مصارف معقدة، كما ىي يف أوروبا، حبيث انتهج االستعمار سياسة اقتصادية 
كانت دبثابة ىجمة حقيقية كربى لالقتصاد الفرنسي الرأمساِف على النمط االقتصادي اجلزائري 

. القبلي
أدت كل ىذه ادلتغَتات وىذا التحول اجلذري يف ظلط اإلنتاج، أي من اإلنتاج التقليدي إُف 
ظلط اإلنتاج الرأمساِف ذي الطابع االستعماري، إُف عملية سطو وسيطرة على األرض وربويلها إُف 

ملكيات فردية رأمسالية واسعة، وىذا يف حقيقتو كان رلرد وسيلة عمد االستعمار هبا إُف ربطيم 
 ليقيم على أنقاضها نظاما رأمساليا مبنيا على النهب و السلب و للجزائر،البنية االقتصادية 

االستغالل، وبذلك مت إحلاق اقتصاد ادلستعمرة الفتية بالوطن األم على حد تعبَت غالة 
.  االستعماريُت، وأصبح دبوجبها االقتصاد اجلزائري موجها خلدمة الرأمسالية الفرنسية

يضعنا ىذا البحث يف صورة التحوالت االقتصادية الكربى، اليت عرفتها اجلزائر بعد 
 من حيث ادللكيات العقارية وطرقها، وادلراسيم والقوانُت اليت خضعت ذلا ىاالحتالل الفرنسي، سو

 من ملكية األرض يف اجلزائر، أو من حيث البٌت التحتية اجلديدة اليت أقامتها اإلدارة االستعمارية،
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أجل تطوير الزراعة والصناعة إنتاجا وتسويقا، أو من حيث انعكاسات ىذه التحوالت على 
. اجملتمع اجلزائري بكل فئاتو ومكوناتو

ونظرا للخصوصية االقتصادية، اليت سبيزت هبا مرحلة اإلمرباطورية الثانية، بزعامة نابليون 
، الذي أعطى يف رسالة موجهة للحكومة الية يف اجلزائر، تعليماتو (م1870-1852)الثالث 
 ادلتعلقة باقتصاد ادلستعمرة اجلديدة ومستقبلو وتأثَته على االقتصاد الفرنسي، واليت اعتربت وأراءه

: منعرجا حامسا يف السياسة االقتصادية الفرنسية يف اجلزائر، فقد رأينا أن يكون موضوعنا بعنوان
.     م1870-1852التحوالت االقتصادية في الجزائر بين "

: أسباب اختيارنا للموضوع
: جاء اختيارنا ذلذا ادلوضوع استنادا لعدة دوافع منها

تسليط الضوء على جانب آخر من جوانب االحتالل الفرنسي للجزائر، وىو اجلانب -
االقتصادي، اعتقادا منا باآلثار ادلباشرة لألسس االقتصادية اليت تبنتها اإلمرباطورية الثانية يف 

. اجلزائر، ودورىا يف رسم معاَف تاريخ اجلزائر االقتصادي ادلعاصر
 االقتصادية، حيث يفضل الكثَت من الباحثُت البحث يف اجلوانب البحوث والدراساتقلة - 

حث يف اجملاالت الثقافية ــــــر على البــــــــود الفرنسي يف اجلزائــــــــــالسياسية والعسكرية للوج
. ادية، وخاصة األخَتة اليت مازالت تعآف نقصا كبَتا على مستوى اجلامعاتـــــــواالقتص

زلاولة دراسة تأثَت التغَتات االقتصادية، وعلى رأسها النظام الرأمساِف يف اجلزائر، على البنية -
 تكن مستوعبة للواقع، ما انعكس واالقتصادية َف الظروف التارؼلية رغم أناالقتصادية اجلزائرية، 

ذلك على بنية اجملتمع اجلزائري يف رلاالت عديدة خاصة تفكك واهنيار أسس نظامو القبلي 
. ادلتوارث منذ عصور

: أهمية الموضوع
تكمن أعلية ىذه الدراسة، يف أهنا تساعد على رسم مالمح السياسة االقتصادية الفرنسية يف 
اجلزائر، وخاصة إبان فًتة اإلمرباطورية الثانية، ومدى ربقيق تلك السياسة ألىدافها، ومدى تأثَتاىا 

 .اجلزائريعلى اجملتمع 
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: أهداف البحث
هندف من خالل ىذا البحث الوصول إُف دراسة األوضاع االقتصادية اجلزائرية خالل الفًتة 

م، وتوضح معاَف وسيمات التحوالت االقتصادية باجلزائر وإبراز 1870-1852ادلمتدة بُت 
أثارىا، مع الًتكيز على تفكك ادللكية العقارية القدؽلة، القائمة على أسس قبيلة، وتعويضها 

بادلستعمرات االستيطانية الزراعية، وفهم دور ادلنظومة الضريبية ادلستحدثة ودورىا يف تفعيل العجلة 
ا يف سبويل ادلشاريع الزراعية ـــــــــــرفية ودورهـــــــــــــــــــــط الضوء على الشبكة ادلصـــــــــــــادية، وتسليــــــــاالقتص

ة، ومن مث الوصول لفهم عوامل تطور سلتلف اجملاالت االقتصادية، وظلو التجارة ــــــــــــوالصناعي
اخلارجية على قواعد اقتصاد السوق الرأمساِف، وبالتاِف الوصول بالقارئ لفهم أثار التحوالت 

. االقتصادية يف إحداث القطيعة مع القدٔف، وتطور اجملتمع اجلزائري ضلو التحديث
: اإلشكالية

ة مهمة من تاريخ اجلزائر ــــــــــــــــمن خالل ما سبق، نكون قد ألقينا الضوء على مرحل
: االقتصادي، وىذا ال يتحقق إال باإلجابة على التساؤالت األتية

 وكيف أثرت الثانية؟ماىي أبرز التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر أثناء حكم اإلمرباطورية 
على البٍت االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر ادلستعمرة؟ 

 :أبرزىاوتندرج ربت ىذه اإلشكاليات تساؤالت فرعية 
ماىي أىم ادلعاَف الكربى لالقتصاد اجلزائري قبل قيام اإلمرباطورية الثانية؟ وما ىي اإلجراءات 

القانونية اليت عرفتها اجلزائر يف مسائل ملكية األرض والضرائب؟ وما أبرز معاَف الرأمسالية 
االقتصادية اجلزائرية يف رلال الزراعة والصناعة والتجارة خالل فًتة الدراسة؟ وما مدى صلاح 

 جاء هبا نابليون إُف اجلزائر؟ وماىي انعكاسات ىذه التحوالت على االقتصادية اليتالسياسة 
 واالستيطانية؟اجملتمع اجلزائري دبكوناتو الية 

: منهج البحث
فرضت علينا طبيعة ادلوضوع، االعتماد على ادلنهج التارؼلي، بغرض تتبع األحداث يف 

تسلسلها ادلنهجي والتارؼلي، بوصف األحداث ووقائعها، وحىت نتمكن من وضع األرضية ادلناسبة 
، يف فهم العناصر ادلكونة لالقتصاد الرأمساِف، وتأثَته  كأداةكما اعتمادنا ادلنهج التحليلي. للبحث

.   وادلستوطنُت على حد سواءاالجتماعية للجزائريُتعلى البنية 
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:  صعوبات البحث
: وقد وجهتنا صعوبات عدة نذكر منها

كيفية التوفيق بُت الكتابات اجلزائرية اليت تؤكد على النتائج السلبية للسياسة االقتصادية الفرنسية -
يف اجلزائر، وتلك الدراسات الفرنسية اليت رباول أن تظهر االستعمار الفرنسي كعنصر مهم يف 

.  تطور اجلزائر واجلزائريُت اقتصاديا
صعوبة اإلدلام بادلوضوع نظر لتفرعو وتناولو ألكثر من رلال، أال وىو الدراسات االقتصادية -

.   دبجاالهتا الزراعية والصناعية والتجارية وادلالية
كما أن معظم ادلراجع اليت بُت أيدينا يف حديثها عن تاريخ اجلزائر تركز على اجلانب السياسي، -

وسبر مرور الكرام عند ربليل اجلوانب االقتصادية، كما أن معظم ما تناول منها االقتصاد اجلزائري 
يف احلقبة االستعمارية كتب باللغة الفرنسية، ولذلك َف نعطي البحث حقو من ىذه الناحية، وقد 

. حاولنا تعويض ذلك بالكتب الفرنسية ادلًتمجة لتدارك النقص
: الدراسات السابقة حول الموضوع

 رغم أعليتو، فمعظم الدراسات تناولت األحداث ادلوضوع قليلةالدراسات السابقة ذلذا 
 سبق وأن ذكرنا، وما تناول منها اجلانب االقتصادي فهي معدودة، ولعل والعسكرية كماالسياسية 

 االقتصادية واالجتماعيةالتحوالت " لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان ةعليو أطروحأبرز ما اطلعنا 
للطالبة خبتاوي خدغلة، حيث خصصت جانبا " م1939-1870والسياسية يف عمالة وىران 

الة ـــــــــــ عميفداث تغَتات اقتصادية ـــــــــــــ السياسة االقتصادية الفرنسية يف إحعن دورربدثت فيو 
.  وىران، وانعكاساهتا على اجملتمع الوىرآف دائما

، لعبد احلكيم رواحنة وادلعاصرإضافة دلذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف التاريخ احلديث 
، والذي تناول فيها "م1930-1830السياسة االقتصادية الفرنسية باجلزائر منذ "وادلوسومة بـ 
ة والصناعة اجلزائرية يف تلك ــــــا الزراعـــــــــــــادي، وأبرز التحوالت اليت عرفتوــــــــول االقتصــــــــــــــدعائم التح

. وادلستوطنُت السياسة على اجلزائريُت وانعكاسات ىذهقبة، ــــــــاٌف
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: مصادر ومراجع البحث
: اعتمادنا يف ىذه الدراسة على مجلة من ادلراجع أعلها

لعبد اللطيف أبن آشنهو الذي وضعنا يف صورة ادلوضوع " تكون التخلف يف اجلزائر "كتاب -
، حيث تناوذلا بشكل دقيق رنظريا، وبفضلو تعرفنا على نشوء وتطور الرأمسالية الفرنسية يف اجلزائ

. ومفصل وشليز
 الذي أفادنا يف احلديث عن قرار ،لشارل أندرى جوليان" تاريخ اجلزائر ادلعاصرة " تابكو-
.  االستخراجيةات الصناعتطور السكك احلديدية وظلو شبكة و،تلسيناتوس كونسال
ه بن ؤلفَف" االستيطان والصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر "كتاب -

 يف العامة قوانُت نزع ادللكية والسياسة االقتصادية االستيطانية عند تناول الذي أفادنا ،داىية عدة
 .اجلزائر

جبزأيو األول والثآف للمؤرخ " اجلزائريون ادلسلمون"وكتاب ، "تاريخ اجلزائر ادلعاصرة"أما كتاب -
 األول عرض لسياسة نابليون ، حيث يف معظم فصول الدراسةعتمدناه فقد ا،شارل روبَت أجَتون

والثآف استوىف احلديث عن الضرائب ، وتطور السكان األوروبيُت اقتصاديا واجتماعيا، يف اجلزائر
.  وانعكاسات السياسة االقتصادية على اجلزائر،الغاباتبوالقوانُت اخلاصة 

: خطة البحث
 ىي  وثالث فصول، ولتتبع حيثيات ادلوضوع اعتمدنا على خطة مكونة من فصل سبهيدي

 .صلب ادلوضوع
 باعتبار م،1852-1830احلالة االقتصادية للجزائر من استعرضنا يف الفصل التمهيدي ف

 .التغَتاتأن تناول ىذه ادلرحلة ؽلكن القارئ من التعرف على الوضع االقتصادي قبل مرحلة 
 م،1870-1852 على التحوالت يف اجملال الزراعي بُت سلطنا الضوءويف الفصل األول 

 وىذا لتوضيح اجلزائر،حيث ومن خاللو تناولنا يف ادلبحث األول بنية االقتصاد االستيطآف يف 
تطرقنا إُف تطور االستيطان الزراعي، وتفكيك  حيث ، اجلديدةيف اجلزائرطبيعة البنية االقتصادية

نظومة الضريبية َف تطرقنا يف ادلبحث الثآف ااألوروبيُت، كما ومنحها للمستوطنُت ،ادللكية العقارية
 . واليت أسست لربوز النظام الرأمساِف فياجلزائروادلؤسسات ادلالية
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-1852  بُتةـــــــــــــــــور الصناعة والتجارة اخلارجيــــــــــــــــــوأفردنا الفصل الثآف لدراسة تط
على ظلو الصناعات ركزناحبثنا  اجلزائر، ويف وتناولنا يف ادلبحث األول تطور الصناعة م،1870

ىم كما أفردنادراسة أل والصناعة التحويلية الفالحية، والزنك، والفوسفات االستخراجية كاحلديد
تطور التجارة ،وادلبحث الثآف تناولنا القطاع التجاري بينما يف ادلؤسسات ادلالية الصناعية،

 واليت ىي األخرى وصادراهتا ووارداهتا مع أوروبا، خاصة ذبارة اجلزائر اخلارجية اخلارجية، وبصفة
. والصناعي نتيجة ظلو القطاع الزراعي اشهدت ربوال كبَت

نعكاسات االقتصادية على اجملتمع اجلزائري يف اال"والذي عنوناه بـ أما الفصل الثالث 
،وتدىور  االقتصاديةىاألول االنعكاسات مبحثتناولنا يف فقد ،"م19النصف الثآف من القرن 

تطور يف مقابل  االستعمارية،  االقتصادية للسياسة اجلزائريُت ومقاومة الفالحُت، األىلياالقتصاد
 الثآف خصصناه لالنعكاسات يف اجملال االجتماعي،وتطرقنا فيو إُف هحبثيف م و،اقتصاد ادلستوطنُت
  باإلضافة إُف انعكاس، وتدىور األوضاع االجتماعية لألىاِف، الريفي اجلزائريالتحول يف اجملتمع

.  على اللويب االستيطآفالظروف االقتصادية إغلابا
،ومالحق رأينا أهنا تفيد  خاسبة ىي خالصة للنتائج ادلتوصل إليهاويف األخَت أوردنا

 وفهرس  لألعالم واألماكن واجلماعات،وادلراجع، وفهارس وقائمة بأىم ادلصادر ادلوضـــــــــــوع،
 . للموضوعات يسهل على القارئ تصفح البحث

 ،وفتحنا بابا ولو جهدا بسيطا، إُف ادلكتبة التارؼلية اجلزائرية،على أمل أن نكون قد أضفنا
، وحفزنا طلبة الدراسات التارؼلية على التوجو ألعلية الدراسات االقتصادية يف تاريخ اجلزائر ادلعاصر

 .ضلو مثل ىذه البحوث
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: األوضاع االقتصادية بالجزائر قبل االحتالل: أوال
: النشاط الفالحي-أ

تنوعت ملكية األراضي الزراعية يف ىذه الفًتة بُت أمالك البايلك التابعة للدولة، واألراضي 
، واألراضي العزلية اليت ربصل 1ادلشاعة بُت سكان القبيلة وأراضي ادلوات اليت تركت دون استغالل

. 2عليها البايلك بادلصادرة، واألمالك اخلاصة وىي اليت امتلكها األفراد
يضاف إُف ىذه األمالك األوقاف واليت تشمل بدورىا أوقاف مكة وادلدينة، وأوقاف سبل 

اخلَتات، وأوقاف اجلامع الكبَت، وأوقاف الزوايا، وأوقاف األندلس، وأوقاف اإلنكشارية، وأوقاف 
. 3ادلياه، وأوقاف الطرق

ارتكز االقتصاد اجلزائري على الزراعة، وكان معظم السكان يتمركزون يف األرياف، واعتمدت 
معيشتهم على الفالحة وتربية ادلواشي وقد ساعدىم على ذلك خصوبة الًتبة واعتدال ادلناخ، كما 

، وكان من ادلمكن أن تقوم باجلزائر ثورة 4أن تنوع التضاريس قد أدى إُف تنوع ااصيل الزراعية
. 5زراعية أىم بكثَت شلا كانت عليو لوال السياسة الًتكية اجلبائية الظادلة

 :حرفال-ب
 وظل متواضعا ال يتعد 18 فقد عرف مرحلة التقهقر منذ بداية القرن ريفإما النشاط اٌف

الصناعات الية البدوية وبعض الصناعات ادلعدنية التحويلية حيث اعتمدت الصناعة اجلزائرية يف 
العهد العثمآف على ادلوارد األولية ادلتوفرة كاألصواف و اجللود و األخشاب، كما خضعت صناعة 

حبيث اضلصرت يف صالحيات أمناء ىذه النقابات يف ، ادلدن لتحكم ومرقبة  النقابات ادلهنية
اإلشراف على أصول ادلهنية و احلرص على جودة البضاعة وربديد كمياهتا أخرت منافسة 

                                                             
(. 168-165)ت، ص ص .ط، دار البصائر، اجلزائر، د.، دتاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف:  ناصر الدين سعيدوٓف1
، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1، ط(م1830-1519)اجملتمع اجلزائري وفعالياتو يف العهد العثمآف :  أرزقي شويتام2

. 308م، ص 2009
. 24ص د س ، ط، دحلب للنشر، اجلزائر، .، د(م1871-1830 )احلركة التبشَتية الفرنسية يف اجلزائر:  خدغلة بقطاش3
. 305ادلرجع السابق، ص :  أرزقي شويتام4
. 304م، ص 2010ط، دار الكتاب العريب، اجلزائر، .، د4، جتاريخ اجلزائر يف القدٔف واحلديث: دليلي مبارك بن زلمد5
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ادلصنوعات ادلستوردة اجلزائري، وقد ساعد على ىذه ادلنافسة غالء أسعار ادلصنوعات اجلزائرية 
. 1وعدم انتهاج احلكومة سياسة احلماية اجلمركية ،والعمل على تشجيع االستَتاد اخلارجي

: النظام المالي-جـ
كانت ادلوارد ادلالية للنظام السياسي يف اجلزائر تعتمد على مصدرين؛ خارجي عن طريق ما 
عرف باجلهاد البحري أو القرصنة، وداخلي عن طريق الضرائب ادلتنوعة، وسبثلت ادلوارد اخلارجية 

للدولة اجلزائرية يف نفس الفًتة على الرسوم اجلمركية على الواردات والغنائم اليت كان ػلصل عليها 
الرياس، والفدية اليت كانت تدفع لتحرير األسرى واذلدايا اليت كانت تقدم للباي، واجلزية ادلقروضة 

. 2على الدول األوروبية مقابل عدم التعرض لسفنها
أما ادلوارد الداخلية اليت كانت تعتمد على الضرائب، فقد اختصت كل منطقة بضريبة 

تتماشى وطبيعة تضاريسها وأحواذلا ادلناخية، فالصحراء تؤخذ منها ادلعونة والعسة، واذلضاب العليا 
تفرض عليها الغرامة وادلعونة، أما ادلناطق التلية اليت يكثر فيها النشاط الزراعي تفرض عليها ضريبة 

. 3العشر
 فرنك، وىو الرقم الذي صرح 48.683.000وقد ضمنت خزينة الداي عشية االحتالل 

بو رجال االحتالل، وذبدر اإلشارة إُف أن العثمانيُت حرصوا على إبعاد العناصر اجلزائرية من ادلهام 
. 4ادلالية مقابل امتيازات ذبارية ومالية لليهود واألوروبيُت

 
 
 
 

                                                             
-157)ص–،ص 2008، د ط، دار اذلدى،عُت مليانة، اجلزائر،أوراق يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف: حنيفي ىاليلي1

158 .)
، البصائر للنشر والتوزيع، 3، ط(1830-1792)النظام ادلاِف للجزائر أواخر العهد العثمآف::  ناصر الدين سعيدوٓف2

. 111م، ص2012اجلزائر، 
عندما يعتنقوا مالكوا األراضي اإلسالم فإهنا تسمى عندئذ حكرا، ويؤخذ منها العشر أو اجلزء العاشر من اإلنتاج :  العشر3

سبثيل 1962-1830 أروبيون أىاِف ويهود باجلزائر: كمال كاتب: حول ىذه الضريبة ينظر. وتوضع يف صندوق اخلزينة
. 528، ص 2011وحقائق السكان، دار ادلعرفة، اجلزائر، 

. 111، ادلرجع السابق، ص تاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف:  ناصر الدين سعيدوٓف4
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:  انقسمت التجارة إُف نوعُت:التجارة-د
 كانت تقام يف األسواق الية وبالدكاكُت وادلعارض السنوية، وتليب حاجيات :الداخلية (1

السكان من منتجات زللية ومستوردة، وشكل الريف يف تلك الفًتة ادلمون الرئيسي للمدن، أما 
. 1ادلدن فقد شهدت حركة ذبارية أفقية مع ادلناطق الشمالية، وأخرى جنوبية مع القبائل اجلنوبية

 توزعت الصادرات والواردات اجلزائرية على كثَت من البلدان واألقطار، فمثال ذبارة :الخارجية (2
اجلزائر مع واليات ادلشرق العريب، وإيالة، تونس، وسلطة ادلغرب، اعتمدت على ادلواد الًتفيهية 
واحلاجات الكمالية، أما إقليم السودان فكانت ادلبادالت من ادلواد اجلزائرية اجلاىزة، وااصيل 

ادلدارية، يف حُت أن معظم التجارة مع أوروبا سبثلت يف تصدير ادلواد األولية واستَتاد السلع 
. 2اجلاىزة

وبعد تراجع اإلنتاج وتناقص موارد القرصنة أصبح ادليزان التجاري يشكل إحدى مظاىر 
اهنيار االقتصاد اجلزائري، وذلك بسبب إعلال العالقات التجارية مع إفريقيا والدول األوروبية 

بسبب نشاطات األسطول البحري اجلزائري، وغالء ادلواد ادلصنعة وادلستوردة من أوروبا واطلفاض 
يضاف إُف ذلك سيطرة اليهود . أسعار ادلواد األولية اليت تشكل يف معظمها الصادرات اجلزائرية

. 3والتجار األوروبيُت على األسواق اجلزائرية
وتراجع اىتمام اجلزائريُت باإلنتاج الزراعي والصناعي بسبب الضرائب الكثَتة ونظام 

االحتكار احلكومي، ومنافسة احلبوب الروسية للحبوب اجلزائرية يف السوق األوروبية، وذلك قبل 
م والذي أدى إُف انقطاع الصلة 1830-1827احلصار البحري الفرنسي على السواحل اجلزائرية 

. 4التجارية مع األسواق األوروبية
َف ربظى بالتشجيع  (19)وىكذا اتضح أن احلركة االقتصادية باجلزائر يف القرن التاسع عشر 

م، كما ؽلكن 1830، وىذا ما أدى إُف اهنيار الدولة اجلزائرية يف 5من طرف حكومة الدايات

                                                             
(. 340-339)ادلرجع السابق، ص ص :  أرزقي شويتام1
(. 212-210)، ادلرجع السابق، ص ص تاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف:  ناصر الدين سعيدوٓف2
. 309ادلرجع السابق، ص :  مبارك بن زلمد ادليلي3
. 213، ادلرجع السابق، ص تاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف:  ناصر الدين سعيدوٓف4
ط، منشورات ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث يف احلركة .، داخللفيات واألبعاد-العدوان الفرنسي على اجلزائر : يب الغاِف غر5

. 39م، اجلزائر، ص 1954 نوفمرب 01الوطنية وثورة 
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القول بأنو رغم ادلظاىر السلبية لالقتصاد اجلزائري يف تلك الفًتة، إال أنو َف يكن اقتصادا متخلفا 
دبواصفات ذلك العصر، وإن كان غَت متطور مقارنة بالتحوالت اليت تعيشها أوروبا آنذاك، فهو 

 .1يدخل ضمن اقتصاديات ما قبل الرأمسالية
م إلى نهاية العهد 1830الحالة االقتصادية بالجزائر منذ بداية االحتالل : ثانيا

: م1852الجمهوري 
: مصادرة األراضي-أ

بدأت اإلدارة االستعمارية بعد احتالل اجلزائر مباشرة بالسطو على أمالك اجلزائريُت من 
: خالل العديد من التشريعات منها

م باالستيالء على أمالك األسر والدولة الًتكية 1830 ديسمرب 08قرار السلطة الفرنسية يف -1
. واألوقاف اإلسالمية

م الذي أمر ادلالك والتنظيمات الدينية بإيداع 1833 مارس 01قرار ادلقتصد ادلدٓف بتاريخ -2
. السندات اليت ؽللكون دبوجبها األراضي لدى إدارة الدومُت ضمن أجل زلدد

 سبتمرب 03رلموعة قرارات منعت ادلعامالت العقارية بُت األىاِف واألوروبيُت منها قرار -3
. م1833

م الذي منع العسكريُت وادلوظفُت ادلدنيُت من شراء 1834 مارس 17منشور وزاري يف -4
. عقارات يف اجلزائر

. م الذي نص على إحلاق اجلزائر بالًتاب الفرنسي1834 جويلية 22مرسوم -5
. 2م الذي أمر مصادرة أراضي اجلزائريُت الذين ساندوا مقاومة األمَت عبد القادر1839قرار -6
م اصدره اجلنرال بيجو الذي كان يهدف إُف سبكُت الضباط واجلنود من 1841 أفريل 18قرار -7

. مصادرة أراضي اجلزائريُت على أساس أهنم األقدر على محاية تلك األراضي
                                                             

. 203، ادلرجع السابق، ص تاريخ اجلزائر يف العهد العثمآف:  ناصر الدين سعيدوٓف1
نظام اقتصادي قائم على سلوك فردي للمتعاملُت االقتصاديُت، وعلى دور األسعار يف توزيع البضائع وادللكية : والرأمسالية

. 206م، ص 2011، الدار ادلتوسطية، تونس، 2موسوعة القرن، ط: ينظر. اخلاصة وحرية ادلبادرة، وترتكز على رأس ادلال
ادلوسوم ، أعمال ادللتقى الوطٍت األول والثآف اطات الرئيسية لتأسيس ادللكية العقارية أثناء فًتة االحتالل:  رشيد فارح2

، ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة (م1962-1830)العقار يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي "
. 51م، ص 2005 نوفمرب 21 و20م، يومي 2007م، اجلزائر، 1954 نوفمرب 01
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. م أجاز بيع أراضي األوقاف ومنحها للمستوطنُت1844ادلرسوم التشريعي يف أكتوبر -8
م تضمن إجراء ربقيق عن عقود ادللكية العقارية الريفية، وكل األراضي 1846 جويلية 21أمر -9

. اليت ليس ذلا سندات ملكية تتحول إُف ملكية الدولة
م القاضي دبصادرة أراضي القبائل وإحلاقها دبلكية اإلدارة 1851 جوان 16األمر الصادر يف -10

. 1االستعمارية
: الجانب الفالحي-ب

م أبدى اجلنرال كلوزيل رغبة يف االىتمام بااصيل ادلدارية باجلزائر، ونصح 1830منذ 
بعض الفرنسيُت بزراعة النب وقصب السكر اعتقادا بأن الظروف ادلناخية للجزائر مشاهبة جلزر 

. 2األنتيل االستوائية
وكان على اجلزائر التوجو ضلو زراعة احلبوب، وأشجار الزيتون اليت كانت مزاياىا معروفة، إال 

أن األسطورة اليت ذبعل من إفريقيا خزان روما أخافت ادلزارعُت الفرنسيُت من منافسة ادلزروعات 
اجلزائرية، وىذا ما منع ازدىار الفالحة األوروبية يف اجلزائر يف ىذه الفًتة، باإلضافة إُف رغبة 

الساسة الفرنسيُت باالحتفاظ باجلزائر ولصرف اإلنتاج إليها وعدم االىتمام بتطبيق نظام سياسي 
. 3إداري زلدد وعوائق القوانُت الفرنسيُت العقارية

مع رليء اجلنرال بيجو بدأ االعتناء باجملال الفالحي، وحىت التبادل التجاري حيث نصح 
ح نفس ااصيل الزراعية ــــــــاألخَت بأن ااصيل الزراعية يف ادلستعمرة اإلفريقية غلب أال تيت

. 4الفرنسية، وىذا ما أدى إُف انتعاش النباتات الصناعية مثل التوت وتربية دودة القز

                                                             
-158)م، ص ص 2006ط، دار ادلعرفة، اجلزائر، .، د1، ج(م1889-1830 )صرةاتاريخ اجلزائر ادلع:  بشَت بالح1

159 .)
، ص 2008 وزارةاجملاىدين،اجلزائر،،1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي: ن داىة عدةب2

(. 236-235)ص 
ط، دار .أطلس اجلزائر والعاَف، د: اذلادي قطش: ينظر. ىي رلموعتُت من اجلزر يف البحر الكارييب: وجزر األنتل االستوائية

. 247س، ص .اذلدى، اجلزائر، د
، د ط، منشورات (1954-1830)آثار السياسة االستعمارية واالستيطانية يف اجملتمع اجلزائري: عمَتاوي محيدة وآخرون3

(. 41-40)، ص ص 2007، اجلزائر، 1954ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
فاطمي وآخرون، دار األمة، اجلزائر، : ، تر1، مج(م1871-1827 )تاريخ اجلزائر ادلعاصرة: شارل أندري جوليان4

. 437م، ص 2008
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م أصرت احلكومة الفرنسية على زراعة القطن، أما التبغ فقد ارتفعت 1846ويف سنة 
م الذي كان يف تطور مستمر، وكان التبغ الذي 1847 إُف 1843صادراتو يف الفًتة ما بُت 

. 1ينتجو األىاِف أجود من التبغ الذي ينتجو ادلستوطنون
: النظام المالي-ج

م بُت النفقات اليت تتحملها اخلزينة والنفقات اليت 1845 يناير 17ميز األمر الصادر يف 
تتحملها ادلستعمرة، وأما النفقات ادلختصة للقيادة وإدارة االحتالل فكانت على عاتق الدولة، 

وأصبحت الضريبة ادلفروضة على اجلزائريُت ضمن جدول إيرادات اخلزينة، أما ادليزانية الية فقد 
مولت بواسطة رسوم على مداخيل األرض والبحر والرسوم البلدية، وعشر احلاصل الصايف يف 

. 2م1852الضريبة اليت رفعت إُف النصف عام 
 17أخضع اجلزائريون لنظام ضرييب قاس منذ بداية االحتالل، ودبوجب ادلرسوم الصادر يوم 

. 3م مت ترسيم ترسانة من الضرائب1845جانفي 
وكانت مبادرة احلاكم العام يف اجملال اجلبائي تقتصر على الضرائب ادلفروضة على اجلزائريُت، 

والرسوم ادلدنية والشرطة وكان ال ؽلكن تأسيس أو تعديل أو إلغاء مجيع الضرائب أو الرسوم أو 
. ادلداخيل إال بأوامر ملكية

عززت السلطة ادلركزية النظام الذي تأسس يف اجلزائر بالنظام ادلعمول بو يف فرنسا، واستخدم 
. 4م1900ىذا األمر كقاعدة للنظام ادلاِف يف اجلزائر إُف غاية عام 

وإذا كانت ادلرحلة األوُف من االستعمار الفرنسي للجزائر قد تركزت اجلهود فيها على 
االستيالء غَت الشرعي على األراضي الزراعية فغن ادلرحلة الثانية تتميز بإنشاء قواعد استعمارية 

. 5اقتصادية قوية
 

                                                             
أيكلي، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، : ط، تر.، د(م1919-1871 )اجلزائريون ادلسلمون وفرنسا: ونير شارل روبَت أج1

. 690م، ص 2007
. 339، ادلرجع السابق، ص 1، مجتاريخ اجلزائر ادلعاصرة:  شارل أندري جوليان2
. 56ادلرجع السابق، ص : عمَتاوي محيدة وآخرون:  حول ىذه الضرائب انظر3
 (377 -376 )،ادلرجع السابق،ص ص 1،مجتاريخ اجلزائر ادلعاصرة:شارل أندري جوليان 4
. 09س، ص .، دار اذلدى، اجلزائر، د2، طالنظام السياسي اجلزائري:  سعيد بو الشعَت5
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: القروض-د
سباشيا مع قوانُت نقل ادللكية العقارية وتوطُت األوروبيُت إُف اجلزائر سعت سلطة االحتالل 

م قانون يقضي بأن 1831 ديسمرب 07إُف تأسيس نظام ماِف لتثبيت االستعمار فأصدرت يف 
النقد الفرنسي ىو العملة الرمسية يف اجلزائر، كما أقامت احلكومة الفرنسية مؤسسة بنكية يف اجلزائر 

. 1م1845عام 
شكلت قضية احلصول على القروض اىتمام فرنسي جزائري، فقد كان التجار ال ؽللكون أية 
وسيلة للتبادل غَت سندات اخلزينة، إال أهنا كانت معقدة االستعمال، أما الصفقات الداخلية اليت 

م بثالثُت ملونا فرنك فكانت تتم بواسطة النقود ادلعدنية فقط ألن الذىب 1850قدرت يف سنة 
َف يكن متداوال، ويف غياب بنك لإلصدارات ادلالية أصر التجار على طلب إنشاء فرع مصريف 

لبنك فرنسا باجلزائر، وبعد مناقشات بُت أنصار الفرع الصريف، وبُت الداعُت إُف إنشاء بنك 
م، وَف تكن األموال 1849 أكتوبر 01اإلصدار شرع فرع اجلسم باجلزائر يف العمليات بتاريخ 

. 2ادلتوفرة لديو تكفي لالستجابة للطلبات ادلتزايدة
م من اجلزائر ملحقة ذبارية تابعة لفرنسا، وصوتت 1851جعل قانون اجلمارك ادلؤرخ يف 

م، وأصبح من صالحياتو القيام حبسم 1851اجلمعية الوطنية على تأسيس بنك اجلزائر يف 
 وسندات الطابع القابلة %6السندات اجلارية بال فائدة، وضمان القبض وقبول احلسم بنسبة 
 50 و100 و600 و1000للصرف باجلزائر وفرنسا، كما أصدر البنك األوراق ادلالية من فئة 

. 3فرنكا
إال أن بدايات البنك كانت متواضعة بسبب القواعد اليت فرضت عليو، وبسبب ندرة 

السيولة، وألنو جلأ إُف االكتئاب أربع مرات من أجل مجع األموال، وبطء انتشار أسعار األوراق 
. 4ادلالية يف أوساط األىاِف بقسنطينة ووىران

                                                             
دليا : رفـــــذكرة ماجستَت، ادلشـــــ، م(م1930-1870 )رــــالسياسة االقتصادية الفرنسية يف اجلزائ:  عبد احلكيم رواحنة1

. 52م، ص 2014-2013بوقربوه، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
. 637، ادلرجع السابق، ص 1، مجتاريخ اجلزائر ادلعاصرة:  شارل أندري جوليان2
. 637ادلرجع نفسو، ص :  شارل أندري جوليان3
 .637ادلرجع نفسو، ص : شارل أندري جوليان4
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م أعاقت قيام اقتصاد 1830نستنتج شلا سبق أن السياسة االقتصادية للدولة اجلزائرية قبل 
متُت وظهور برجوازية حقيقية وبادلقابل فسحت اجملال أمام سيطرة التجار األوروبيُت واليهود 

. للسيطرة على اجملال االقتصادي
كما يالحظ أن اجلزائر يف ىذه الفًتة كانت ننتهج اقتصاد ما قبل الرأمسالية ادلتميز بقلة 

قاء األموال رلمدة، وإعطاء أعلية كبَتة جلمع الضرائب والغنائم باإلنتاج واطلفاض مستوى ادلعيشة و
البحرية، وىذا ما أضعف اقتصاد البالد وسهل مهمة االحتالل الفرنسي للجزائر، الذي شرع منذ 
. الوىلة األوُف يف هتيئة ادلنطقة إلقامة نظام اقتصادي جديد يتالءم واألىداف االستعمارية ادلسطرة
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شهدت اجلزائر ربوالت جذرية يف اجملال الزراعي يف عهد اإلمرباطورية الثانية بسبب ظلو 
م، وقد حرضت سلطة االحتالل على 1863االستيطان الزراعي، وقوانُت نزع ادللكية خاصة قانون 

توفَت الظروف ادلالئمة لتطوير االستيطان وتفكيك ادللكية العقارية لتحقيق أىدافها االستيطانية 
. االقتصادية

 االقتصاد االستيطاني في الجزائربنية : ولالمبحث األ
شرعت فرنسا بعد احتالذلا للجزائر يف إعداد رؤوس األموال وتوفَت الظروف ادلالئمة للسيطرة 

على مقدرات البالد، ووجدت احلل يف االستيطان وإجراء التجارب الزراعية على اعتبار أن االستغالل 
. الزراعي ألرض اجلزائر ىو البداية الفعلية الحتالذلا

تطور االستيطان الزراعي : المطلب األول
قامت السياسة الزراعية الفرنسية يف البداية على نظام فالحي قائم على ادللكية الصغَتة وكان 

. 1االمتياز ؽلنح لتوفَت سبل معيشة العائلة ادلتوسطة عن طريق توزيع أراضي بشكل عشوائي يف القرية
بعد سقوط اجلمهورية الفرنسية الثانية خلفتها اإلمرباطورية الثانية بزعامة نابليون الثالث بداية من 

 احلاكم Randonم، وشهدت حركة االستيطان نشاطا واسعا خاصة يف عهد راندون1852سنة 
م متبعا 1858م و1853 قرية استيطانية يف الفًتة ما بُت 556العام للجزائر الذي شيد حواِف 

. 2أسلوب مصادرة األراضي وتفتيت ملكية األعراش
أقدم نابليون الثالث بعد احتجاجات اجلزائريُت ضد سياسة التجريد من األراضي على الًتاجع 

عن ىذه السياسة ربت تأثَت ادلستشارين ادلقربُت إليو أمثال ادلقدمُت فلوروكقموري، والعقيدين 
ي، وقانديل واافظ فريدريك الكرو، وادلستشار طوموس إمساعيل أوربان الذين أقنعوه بعدم ــــالبس

جدوى سياسة االستيطان الريفي، وبضرورة توجيو ادلستوطنُت ادلتواجدين باجلزائر إُف العمل يف التجارة 
م قد عزم 1851والصناعة وترك األىاِف ينشطون يف اجملال الفالحي، وكان بيلسي احلاكم العام سنة 

على إتباع السياسة القائمة على مصادرة األراضي وتوطُت األوروبيُت، ومد الطرق الربية والسكك 
م أرسل 1863احلديدية خلدمة مشاريع األوروبيُت االقتصادية، ال أن نابليون الذي زار اجلزائر عام 

إن اجلزائر شللكة عربية، وأنا إمرباطور »: م، ذكر لو فيها1863 فيفري 06رسالة إُف بيليسي يف 
                                                             

ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، .م، ب1962-1830 تكون التخلف يف اجلزائر:  عبد اللطيف ابن أشنهو1
. 20 م، ص1979

. 19، ص 2009 ،دارالبصائر،اجلزائر،(1954-1830)سياسةالتسلطاالستعماريةواحلركةالوطنيةاجلزائرية:  ػلي بوعزيز2
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، ونصح األوروبيُت باستغالل الغابات وادلناجم، وإدخال زراعات «العرب مثلما أنا إمرباطور الفرنسيُت
أما ... واالشتغال بأمر احلراثة ... أما العرب فلهم تربية اخليل »: 1راقية حيث ذكر يف رسالتو

. 2«...وحفر القنوات ... النصارى فلهم جل ادلنافع من ادلعادن، وتطوير ادلياه 
أثارت ىذه الرسالة غضب ادلستوطنُت ومعارضة بيليس، واحلقيقة أن نابليون رأى أن تكون 

يق بُت ــــــــــدئة اخلصومات والتوفـــــــــىا، وذلك بتوـــــــــاجلزائر سببا يف قوة فرنسا، وليس أداة لضعف
م الذي أقر إبقاء 1863 أفريل 23اٌف، ولذلك أعلن ادلرسوم ادلشيخي سيناتوسكونسلت يف ــــــــادلص

. 3ادللكية العقارية بأيدي ادلالكُت ادلطلقُت لألراضي
م دلعاينة نتائج سياستو، وأعطى تعليمات صارمة 1865زار نابليون اجلزائر مرة ثانية سنة 

لون سيوقف عملية وم وترك انطباعا بأن التنازل عن األراضي رلانا للك1963لتطبيق القرار ادلشيخي 
االستيطان، وىذا ما دفع اللجان اإلدارية إُف االستمرار يف سياسة حشد الفالحُت اجلزائريُت 

. 4وسبركزىم
وذبدر اإلشارة إُف أنو يف ظل اإلمرباطورية الثانية حدث ربول بارز على السياسة الزراعية، إذ 

بدأت تشجع ىذه األخَتة تشجع شركات رؤوس األموال لدعم االستعمار يف اجلزائر، ألن اإلمرباطور 
كان يفضل االستعمار الرأمساِف الذي ال يقتضي تدخل الدولة على االستعمار العائلي الذي يتطلب 

. 5الوصاية اإلدارية
: دبجيء ىذا النظام تكونت شركات كربى أتاحت دعم إقامة االستعمار وىي

 حظيت بعدة مزايا مثل إقامة جزء من البنية التحتية يف ادلناطق ادلمنوحة ذلا، ورغم :شركة جنيف-1
ذلك َف تفي بالتزاماهتا، ولزراعة األراضي اليت حصلت عليها اذبهت إُف ادلالك السابقُت أي اجلزائريُت 

. 6الستغالذلم يف أراضيهم

                                                             
. 579م، ص 2013ط، دار األمة، اجلزائر، .، باجلزائر يف التاريخ: عثمان سعدي1
 (.69-68) ، ص01ادللحق رقم :  ينظر2
. 149م، ص 2013، دار اخلطاب، اجلزائر، 1ط، ج.نسرين لوِف، ب: ، تراالستعمار والعمران يف اجلزائر:  سعيد علمي3
. 118، ادلرجع السابق، ص االستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة4
. 142م، ص 2013ط، دار األمة، اجلزائر، .زلمد محداوي، ب: ، ترتاريخ اجلزائر ادلعاصر:  شارل روبَت أجَتون5
 .70، ص02ادللحق رقم : ينظر. 43 ادلرجع نفسو، ص 6
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 ألف ىكتار بإغلار فرنك واحد 100م على 1865 حظيت عام :الشركة العامة الجزائرية-2
للهكتار وأغلبها يف مقاطعة قسنطينة، وعندما أفلست حولت أمالكها إُف الشركة اجلزائرية، ويف عام 

 ألف ىكتار من أجود األراضي يف منطقة وادي زنايت مع حرية 170م حصلت على 1867
. 1التصرف يف األراضي إغلارا وبيعا واستغالال

 غطت أغلبية ادلراكز الريفية وحىت الشبو احلضرية للجزائر، حصلت يف سنة : هبرة ومكتاشركة-3
التحقيق والسقي :  ألف ىكتار، وكان عليها أن تنجز عدة أعمال، منها25م على 1865

. 2واستصالح األودية، إال أهنا أخفقت يف مساعيها
 ألف ىكتار من األراضي الغابية 160م عن 1863م و1862تنازلت إدارة االحتالل ما بُت 

م 1870م إُف 1863مؤسسة، كما أنو من سبعة ماليُت ىكتار مت إحصاؤىا بُت  (30)لثالثون 
استوُف قطاع الدولة على الثلث من أراضي اجلزائريُت، وىذا ما فتح اجملال واسعا للكولون، وللشركات 

. 3الرأمسالية حلصول على ادلزيد من األراضي الزراعية والغابية
َف تسمح السياسة الزراعية لإلدارة الفرنسية يف اجلزائر مع بداية االحتالل بظهور نظام رأمساِف 
بسبب االستيطان الرمسي، إال أن تشجيع نابليون الثالث الشركات األجنبية لدعم االستيطان مسح 

بداية ظهور ىذا النظام، كما أنو بالرغم من السياسة اليت نادى هبا نابليون يف ادليدان الزراعي، إال أن 
ذلك َف ؽلنع الكولون من هنب أراضي اجلزائريُت، وبالتاِف فشل سياستو اليت أوجعها بعض ادلؤرخُت 

. مثل أبو القاسم سعد ا إُف عدم الوضوح
: عوامل تطور االستيطان الفرنسي الزراعي في الجزائر

: المواصالت (1
قامت سلطات االحتالل هبدف السيطرة على األراضي اجلزائرية بتصميم اخلرائط الطبوغرافية 

لتضاريس اجلزائر حيث حددت بشكل دقيق أراضي الدواوير ضمن كل قبيلة واألمالك التابعة للقطاع 
م أسس دبدينة وىران مصلحة اجلسور 1832العام وللبلديات ادلخصصة لالستيطان، ومنذ 

                                                             
م، ص 2010ط، اجلزائر، دار غرناطة، .عباد فوزية، د: م، تر1962-1830 ذبريد الفالحُت من أراضيهم:  جيالِف صاري1

33 .
: م، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف التاريخ ادلعاصر، ادلشرف1914-1830 السياسة الزراعية الفرنسية يف اجلزائر:  دليلة رمحون2

. م2013حوحو رضا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
. 118، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة3
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:  مدن داخلية وىي07ل بُت ـــــــــوط تصـــــأ بيجو خطــــــــم أنش1842ي سنة ــــــــوالطرقات، وف
وىران، مستغاّف : ان، مليانة، ادلدية، سطيف، قسنطينة، قادلة، وسبعة مدن ساحلية ىيــــتلمس

. 1س، شرشال، اجلزائر، سكيكدة، عنابةـــــــــتنو
م انطلق العمل بادلشاريع العامة الكبَتة يف اجلزائر، ومد شبكة طرق ادلواصالت 1850بعد 

. 2لتخفيض ادلصاريف الباىظة لتسويق ونقل ادلنتوجات الزراعية
م يف تنظيم السكك احلديدية 1857 أفريل 06وانطلقت السلطة االستعمارية بعد مرسوم 

باجلزائر، تضمنت خط مركزي من الشرق إُف الغرب على امتداد الشريط الساحلي، وىو العمود 
. 3الفقري للخطوط الفرعية، واليت سبتد ضلو اذلضاب والداخل لًتبط ادلناطق ادلنجمية بادلوانئ

م عن قرار يصنف الطرق اخلمسة التالية إُف طرق إمرباطورية وطنية 1864 جويلية 18أعلن يف 
وىي الطريق الرابط بُت سطورة وبسكرة، وقسنطينة وباتنة، والطريق الرابط بُت اجلزائر واألغواط، 

والطريق الرابط بُت ادلرسى الكبَت وتلمسان، باإلضافة إُف الطريق الرابط بُت اجلزائر ووىران، والطريق 
. 4الرابط بُت اجلزائر وقسنطينة

: 5المزروعات (2
م أجريت 1854عمل ادلستوطنون يف اجلزائر على تنمية بعض ادلزروعات ادلدارية، ففي سنة 

اخلروع، اجللجالن، عباد الشمس، ومت ذبربة مادة : باجلزائر ذبارب حول بعض النباتات الزيتية مثل
اخلشخاش إلنتاج األفيون يف مستغاّف وغَتىا، كما أصدر نابليون عدة مراسيم إمرباطورية لتشجيع 

م، ووزعت البذور رلانا 1853 أكتوبر 16م أعلها مرسوم 1959م و1853زراعة القطن ما بُت 
. 6على الكولون ومنحت اإلمرباطورية أمواال دلهتمُت بزراعتو، ومنح مكافآت دلن يصدره إُف فرنسا

                                                             
(. 161-160)، ادلرجع السابق، ص ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة1
. 104ادلرجع السابق، ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو2
. 674ادلرجع السابق، ص :  شارل أندري جوليان3
. 169، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض: بن داىة عدة4
 .71 ص03ادللحق رقم :  ينظر5
(. 35-34)، ص ص مرجع سابق:  عبد الكرٔف رواحنة6
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م 1854 كلغ سنة 507.000وقد أفرزت ىذه التشجيعات نتائج كبَتة، فارتفع اإلنتاج من 
ول ـــــــودة عالية تضاىي زلصـــــــوج القطن ذو جـح منتــــــــــم، وأصب1857 كلغ سنة 780.000غلى 

. 1م بسبب اجلفاف الذي عرفتو البالد يف تلك الفًتة1867ال أن اإلنتاج عرف تراجعا سنة  اإ.م .و
اىتم الكولون يف العهد األول من االحتالل بزراعة احلبوب واستَتاد اخلمور، وبصدور قانون 

م الذي أعفى الصادرات اجلزائرية إُف فرنسا من الضريبة، أقبل الكولون على زراعة 1851 يناير 11
م، وبلغت مساحة الكروم يف 1854 ىكتار عام 2.036الكروم اليت أصبحت تقدر مساحتها بـ 

 ىكتار موزعة على وىران 10.273م إُف 1863 ىكتار، وتطورت يف سنة 4.632اجلزائر 
. 2 ىكتار2.764 ىكتار، وقسنطينة 4.158 ىكتار، اجلزائر 3.351

إُف جانب ىذه ادلزروعات عملت سلطات االحتالل على حفر اآلبار، وبناء السدود، وشق 
الطرق، وتطوير زراعة احلنطة والذرة والشعَت والزيتون، واستغالل احلدائق، وغرس األشجار، وتكوين 

. 3ادلدارس الزراعية النموذجية هبدف خدمة ادلستوطنُت والسلطة االستعمارية
م على 1856أما الزراعة يف اجلنوب اجلزائري فقد حظيت باالىتمام ىي األخرى وتوفرت سنة 

 طللة من ادلنطقة ادلمتدة من بسكرة إُف ورقلة، وقد طبقت يف اجلنوب سياسة 1.008.981حواِف 
سلتلفة عن سياستها يف الشمال، إذ أبقت على األراضي يف أيدي السكان، وقدمت ذلم ادلساعدة 

من استخراج ادلاء على عمق  (Jus)م سبكن ادلهندس الفرنسي جوس 1856لتوفَت ادلياه، ففي عام 
دقيقة، ىذا ما دفع بعض مالك األراضي يف اجلنوب إُف التعاطف / لًت4.000 مًت، وبقوة تدفق 60

. 4مع فرنسا
: تربية المواشي (3

وقد لقيت ... اىتم ضباط ادلكاتب العربية بالثروة احليوانية وىي اخليول، البقر، الغنم، 
مؤسسات ادلكاتب العربية سلطاهتا العليا حول اخلطر الذي كان يهدد الثروة احليوانية بسبب اجلفاف 

. 5واألوبئة

                                                             
. 217، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض: بن داىة عدة1
(. 194-192)، ص ص ،ادلرجعالسابق1،جاالستيطانوالصراعحودللكيةاألرض:  بن داىة عدة2
. 136، البصائر اجلديدة، اجلزائر، ص 1، طإدارة ادلكاتب العربية واالحتالل الفرنسي للجزائر:  صاٌف فركوس3
. 43ادلرجع السابق، ص : عمَتاوي محيدة وآخرون4
. 188ادلرجع السابق، ص :  صاٌف فركوس5
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: السياسة المائية (4
ارتبط تطور االقتصاد الزراعي يف اجلزائر على حسن استغالل مياه األمطار ادلتميزة بالتذبذب، 

م 1854وعدم االنتظام، لذلك قامت سلطات االحتالل بإنشاء أنظمة خاصة للمياه، ففي عام 
م 1860أنشأت سدود خلزن مياه األمطار الشتوية الستغالذلا يف الزراعة خالل اجلفاف، وبعد سنة 

مت إنشاء رلموعة من السدود يف معظم أضلاء اجلزائر، إال أن البعض منها كان يعآف من أخطاء تقنية 
. 1شلا أدى إُف اهنيارىا

احلة واعتبارىا ملكيات ــــــــــالل البحَتات اَفــــــــــم صدر مرسوم استغ1865ريل ــــــــــــ أف22ويف 
عامة، ولتطبيق السياسة ادلائية الفرنسية، وربت ضغط الكولون الذين تأثروا بالكارثة اليت أصابت 

م والصعوبات ادلالية، قامت سلطات االحتالل على منح امتيازات لشركات 1867م و1866اجلزائر 
 La saciétéمقابل القيام بعمليات التجفيف وصرف ادلياه مثل تكليف الشركة الفرنسية اجلزائرية 

Franc-Algérienne 2م1865 بأشغال بناء سد اذلربة .
نستنتج شلا سبق أن تطور االستيطان الزراعي ارتبط دبدى االستفادة من األراضي الزراعية اليت 
هنبت من أصحاهبا، وتوفَت الظروف ادلالئمة حلسن استغالذلا، كما أن إدارة االحتالل حرصت على 
ربديث شبكة ادلواصالت، وإقامة ادلشاريع الزراعية، وتقدٔف القروض للحفاظ على وجودىا، وربقيق 

. هنضة الكولون االقتصادية
 (1863القرارالمشيخي ) تفكيك الملكية العقارية: المطلب الثاني

م حدثا مهما يف تاريخ ادللكية العقارية باجلزائر بسبب 1863 أفريل 22يعد القرار ادلشيخي 
. النتائج اخلطَتة اليت أفرزىا على مستقبل البنية االقتصادية للفرد جلزائري

صدر القرار ادلشيخي لتحقيق مشروع اإلمرباطور نابليون الثالث والذي ينص على سبليك 
اجلزائريُت األراضي اليت ربت أيديهم سواء كانت يف األصل ملكا شخصيا ذلم، أو مشاعة بُت 

األعراش من خالل ربديد أقاليم القبائل ادلختلفة، كما أقر ىذا القرار توزيع أراضي كل قبيلة على 
ويف . 3الدواوير وادلتألفة منها القبيلة وتوزيع أراضي الدوار على األشخاص الذين يتألف منهم الدوار

فالبد من إقرار األمالك ... »: م1863ىذا الشأن ذكر نابليون الثالث يف رسالتو ادلوجهة إُف بيلسي 
                                                             

 .73، ص05ادللحق رقم : ينظر. 107ادلرجع السابق، ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو1
(. 175-174)، ادلرجع السابق، ص ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة2
. 98، البصائر اجلديدة، اجلزائر، ص 1م، ط1962-1954 التنظيم السياسي واإلداري للثورة:  عقيلة ضيف ا3
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نبدأ بالنظر يف أوطان األعراش وحدودىا مث ... بيد حايزىا وادلتصرفُت هبا لتبقى ذلم ملكا مطلقا 
. 1«...نقسم كل وطن أقساما بُت الدواوير حىت ؽلكن للدولة فيما بعد تفريد األمالك 

كان اذلدف حصر سكان األرياف يف منطقة معينة، فجاءت ادلادة األوُف من القرار ادلشيخي 
تنص على أن األراضي التابعة للقبائل اجلزائرية تعترب ملكية مثبتة قانونا، وتشكيل ملكية فردية للعرب 

تدرغليا، واالعًتاف ذلم حبق ادللكية، مع رفع احلصر على الصفقات العقارية بُت اجلزائريُت 
. 2واألوروبيُت

كونسلت وسجلت ىذه  كلف احلاكم العام جلانا إدارية للتحضَت لتطبيق قانون السيناتوس
 ىكتار 1.523.013 ىكتار مقابل 2.840.591اللجان توسعا يف األراضي اخلاصة من 

ألراضي العرش، أما فيما ؼلص األراضي اخلاصة اليت كان يفًتض أن تقام فوق أراضي العرش القدؽلة 
ل سبليكها مقابل تسليم ــــــدواوير فكان البد من تأسيسها بشكل منظم قبــــــــــلصاٌف أعضاء ال

 إُف ظهور مشكلة تقسيم األراضي بُت الدواوير، وىي ليت 3الكنتوناتالسندات، وأدت عملية إقامة 
أصبحت بذرة البلدية العربيةوفرضت عملية ربديد النظام العقاري للقبائل التمييز بُت سلتلف األراضي 

 الزراعية اجلماعية وأراضي الرعي اجلماعية أو واألراضياحلكومية أو البايلك واألراضي اخلاصة، 
. 4البلدية

استقلت اإلدارة اليت كانت تعارض قرار رللس الشيوخ طريقة التحديد لتوسيع األمالك العامة 
م 1870م سنة 1863على حساب القبائل اليت كانت سنداهتا تبدوا ذلم غَت كافية، ومشل قرار 

 ىكتار اليت مت جردىا، مث منح 6.883.811 دوار من بُت 667 قبيلة سبثل 372حواِف 
 ىكتار كأمالك البلدية، وبـ 1.336.492 ىكتار ألمالك الدولة، واالعًتاف بـ 1.186.175
. 5 ىكتار كأراضي خاصة2.840.591 ىكتار كأراضي العرش، وبـ 1.523.013

                                                             
(. 144-143) ص ص ،1986ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،كفاح اجلزائر من خالل الوثائق:  ػلي بوعزيز1
(. 342-338)، ادلرجع السابق، ص ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض: بن داىة عدة2
. منحت الدولة قسما من أرضاي العرش رلانا لبعض القبائل مقابل التخلي عن أراضي أخرى لصاٌف االستعمار: الكنتونات3

جوزيف عبد ا، دار احلداثة، لبنان، : ، تر(م1960-1830 )سياسة التفكيك االقتصادي واالجتماعي: عدي اذلواري: ينظر
. 62ص 

. 717 شارل أندري جوليان، ادلرجع السابق، ص 4
. 717، ص نفسو شارل أندري جوليان، ادلرجع5
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م، بينما أثار ىذا األمر سخط الطبقة األرستقراطية اجلزائرية ألنو 1863رحب الفالحون بقرار 
سيضعفها، وبالرغم من سبكن ادلستوطنون دبوجب ىذا القانون من شراء أراضي القبائل،وخلق 

م، الذي جاء لينمي حقدىم على 1863ملكيات فردية إال أهنم ظلوا رافضُت للقرار ادلشيخي 
العسكريُت، كما مسح لسلطات االحتالل دبصادرة أراضي جديدة بدعوى الصاٌف العام، وسعت 

سلطات االحتالل يف ىذه ادلرحلة إُف وضع شروط قانونية واقتصادية لتنمية الرأمسالية يف اجلزائر وذلك 
. 1بتشكيل ادللكية الفردية

م إلغاء وحدة القبيلة، فتفتت بسبب ذبديد أراضيها وبيعها، ووقوع 1863نتج عن تطبيق قرار 
، فهلك فيها عدد كبَت من اجلزائريُت ألن ادللكية أصبحت تنتهك 2م18689م و1867رلاعة بُت 

وتغتصب دبختلف الصور من طرف ادلعمرين وأصحاب الربا واالحتكار، كما تعرضت إُف التجزئة 
العقارية، شلا اثر سلبا على احلالة االقتصادية الزراعية والظروف ادلعيشية للفالحُت، ىذه الكارثة حلت 

م، ورغم ىذه 1863يف األراضي اخلصبة، وأراضي الشمل، قبل أن يطبق عليها إجراءات قرار 
الكارثة إال أن احتياطي ادلعمرين من احلبوب َف ينقص منو شيء، وَف يهتم أحد من الرمسيُت أو 

. 3اخلواص من تقدٔف ادلساعدة للجزائريُت يف ىذه الظروف الصعبة
: صيغ تنظيم الملكيات

جلأت سلطات االحتالل الفرنسي إُف سلتلف الطرق واألساليب لطرد الفالح اجلزائري من 
: أرضهوربويلو إُف عامل مستأجر وذلك بصيغ سلتلفة منها

 أبرز القرارات الصادرة يف ىذا الشأن قرار احلاكم العام للجزائر مكماىون يف :اإلجراءات العقابية-1
م القاضي حبجز أمالك سليمان بن جالب شيخ توقرت الذي قاد الثورة بُت 1866 أوت 01

. 5، وىو القانون الذي أصبح غلرد كل من يشارك يف ادلقاومة من شلتلكاتو4م1854م و1852

                                                             
. 343، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض: بن داىة عدة1
. 29م، ص 2013، دار البصائر، اجلزائر، 3، طاجلزائر منطلقات وآفاق:  ناصر الدين سعيدوٓف2
. 17م، ص 1983ط، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، .حنيفي بن عيسى، د: ، تراجلزائر األمة واجملتمع:  مصطفى األشرف3
. 416، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة4
م، ص 2013، اجلزائر، دار الوانقو، 1، طتاريخ اجلزائر من فًتة ما قبل التاريخ إُف االحتالل: مساعيليزوليجة، ادلولودة علوش5

375 .
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 كإقامة ادلدن أو توسيع زليطها، وبناء التحصينات :الحجز والمصادرة من أجل المنفعة العامة-2
. وغَتىا... العسكرية أو شق الطرق، 

 وىي اليت تعيب عليها أصحاهبا، :حجز ومصادرة أمالك المتغيبين واألراضي المهجورة-3
. وربويلها إُف أمالك الدومُت

 تعود إُف أسباب منها إهناء اخلالف بُت الورثة حول الًتكات أو ىروب :البيع بالمزاد العلني-4
الفالحُت عن أراضيهم ذبنبا لدفع ديوهنم، ويتم البيع غالبا بادلزاد للمرابُت الذين كانوا ؽلتلكون 

. 1األموال
 حيث منحت إدارة االحتالل لألشخاص والشركات أراضي عن :التمليك عن طريق االمتياز-5

. 2طريق االمتياز، بغرض التخفيف من تكاليف استصالح األراضي
 حيث سبكن بعض أثرياء الكولون من استدراج فالحُت جزائريُت واحلصول منهم :البيع بالتراضي-6

م أجاز للجزائريُت 1863على أراضي زراعية ىامة، عن طريق إغرائهم بادلال، كما أن القرار ادلشيخي 
لون، فلجأ ادلالك الصغار إُف بيع أراضيهم إُف ادلعمرين بعدما فضلتها السلطات من وبيع أراضيهم للك

. 3أراضي الشمل
 25 أصدرت إدارة االحتالل مرسوما يف :البيع بأسعار ثابتة وعن طريق المكتب المفتوح-7

لون بأسعار ثابتة، وم، ينص على تسويق األراضي الزراعية اجلزائرية، وتسهيل نقلها للك1860جويلية 
. وعن طريق ادلكتب ادلفتوح

لون وم للك1860 جويلية 25 مسح قرار :بيع األراضي بحكم انسداد المنافذ المؤدية إليها-8
حبق استمالك األراضي اجملاورة ذلم، واليت ىي ملك فالحُت جزائريُت، أو تلك اليت ربيط هبا شلتلكات 

. 4ادلعتمرين من جهات اجلهات
 خضعت بعض ادلؤسسات الدينية :التنازل عن أمالك الدولة للمؤسسات الدينية المسيحية-9

. ادلسيحية لشرط االستغالل ودلدة أقلها عشرون سنة

                                                             
. 76ادلرجع السابق، ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو1
. 416، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة2
. 16مصطفى األشرف، ادلرجع السابق، ص 3
(. 476-471-469)، ادلرجع السابق، ص ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة4
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ن أصحاب االمتيازات والنفوذ يف ـــــــية مـــــــد سلمت ألقلــــــــابية، فقــــــــوفيما ؼلص ادلوارد الغ
اريس، وكانت الغابة سبثل دورا يف حياة سكان األرياف، فهي مرعى ألغنامهم، ومساحات شاسعة ـــــب

. دلزروعاهتم، ومصدر مهم دلنتجاهتم اخلشبية والغائية
كانت النَتان تضرم عمدا يف الغابات من طرف األىاِف بغرض ربديد ادلراعي لقطعان ادلاشية 

وَف تكن ىذه احلرائق الغابية التقليدية البعيدة عن مواطن االستيطان األورويب تثَت سوى بعض 
. االنفعاالت العابرة لسلطات االحتالل

م 1865م، 1863م، 1859م خاصة يف سنوات 1851اكتسبت قضية الغابات أعلية بعد 
م، حيث اعترب حرق الغابات أعماال زبريبية تضر دبلكية األوروبيُت الذين منح ذلم حق 1870

. 1استغالل مساحات من الغابات
وقد اهتم الوكالء التجاريُت ورجال الغابات األىاِف حبرق الغابات، وطالبوا بتطبيق مبدأ ادلسؤولية 

 ىكتار من مساحات الغابات 59.079م على 1867ادلشًتكة، وحصل الوكالء التجاريُت عام 
1ومنها 

3
2  من ادلساحات اإلمجالية قد منح، و

3
 من الغابات ادلسلوبة بيعت بثمن هبيض، وطبقا 

م 1865 جانفي 01م فإن الوكالء التجاريُت حصلوا على امتيازات ما بُت 1870 فرباير 02دلرسوم 
م على حساب السكان اجملاورين الذين انتهكت حقوقهم يف استغالل تلك 1870 جوان 30إُف 

. 2م1871ادلساحات الغابية، وىذا ما سيؤدي إُف رد فعل قوي من قبل السكان، وذلك سنة 
كية العقارية ــــــاريخ ادللــــما يف تــــــــم منعطفا مو1863 أفريل 22شكل القرار ادلشيخي لـ 

ال النهب السابقة ــــع أشكــــــــــــــــُف مجيــروع، وذلك بتأكيده عـــــــــــباجلزائر، وأداة دلمارسة نشاط غَت مش
زئة عقارية ـــــــــة، أدى ذلك إُف تجــــتدور، واستمرت اإلدارة الفرنسية يف نقل ادللكية بأشكال سلتلفـــــــــالص

للممتلكات، وشق يف العالقات بُت اجلزائريُت اليت كانت قائمة على العرش، فأصبحت الدواوير اليت 
. حلت زلل القبيلة تعيش يف وحدات مستقلة، ومنهارة اقتصاديا بعدما كانت تتعايش يف وحدة قبلية

                                                             
  ص ،2، جادلسلمون وفرنسااجلزائريون: شارل روبَت أجَتون1
(. 51-48)ادلرجع السابق، ص ص :  جيالِف صاري2
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-1852 في الجزائر بين المنظومة الضريبية والمؤسسات المالية: المبحث الثاني
1870 

م، وقبل 1845ولدت الضريبة اليت كانت تفرض على اجلزائريُت من طرف الفرنسيُت سنة 
.  تدفع نقدا17/1/45ذلك كانت تدفع عينا مث أصبحت وفق ادلرسوم 

المنظومة الضريبية : المطلب األول
تتشكل ىذه الضريبة من احلكور، وىي إغلار أراضي العزل والعشور وىي الضريبة على 

ة وىي ضريبة كانت تدفعها القبائل الصحراوية زماحلبوب والزكاة وىي الضريبة على احليوانات، والل
. 1م1858قبل إلغائها سنة 

م، وىي الضريبة على 1858 جوان 18أضيف إُف تلك الضرائب ضريبة استحدثت بتاريخ 
، وتنوعت يف مناطق السلطة ادلدنية منها "اللزمة القبائلية"الرؤوس وىي خاصة ببالد القبائل تسمى 

ببالد القبائل الصغرى، واليت يشرف على توزيعها ىيئة تامجاغت يف ستة بلديات " لزمة النَتان"
، وىي بدورىا نوعان يف مناطق القيادة العسكرية "لزمة النخيل"بالشرق القسنطيٍت، باإلضافة إُف 

 24يضاف إُف ذلك مرسوم . 2 دبناطق اجلنوباصةاٍف" اللزمة الثانية"و" لزمة النخيل"وىي 
م لذي حول رلموعة من القبائل إُف أراضي مدنية، وبذلك أخضعت إدارة 1870ديسمرب 

البلديات الفالحُت دلزيد من الضرائب، وكانت ميزانية اخلزينة االستعمارية تستخلص مواردىا عن 
طريق جباية الضريبة من األىاِف عن طريق ادلكاتب الغربية واليت سبيزت بالقساوة واجلور خاصة 

 أن ىذه الضرائب حطمت الفالحُت، فبالرغم من اجملاعات واألزمات للفقراء كمابالنسبة 
. 3االقتصادية واألوبئة إال أن اإلدارة الفرنسية استمرت يف فرض الضرائب الباىضة

أرست اإلدارة االستعمارية نظاما إداريا الستخالص الضرائب وذلك باختيار وجهاء 
 %10جزائريُت وىم باشا، آغا، قائد، شيخ، يكلفون دبهمة مجع الضرائب مقابل االحتفاظ بـ 

. 4منها، واالستفادة من أعمال السخرة يف أراضيهم
                                                             

 .72ص04ادللحق رقم : ينظر. 46، ادلرجع السابق، ص 2، جادلسلمون اجلزائريون وفرنسا:  شارل روبَت أجَتون1
. 46ادلرجع نفسو، ص :  شارل روبَت أجَتون2
، (م1939-1837 )األوراس إبان فًتة الستعمار الفرنسي التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية:  عبد احلميد روزو3

. 241م، ص 2010، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1ط، مج.ب
. 71ادلرجع السابق، ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو4
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تأثرت الضريبة باألوضاع االقتصادية يف البالد يف الستينات حيث عرفت البالد اجملاعات 
، ففرضت (م1865-1864)والكوارث واألوبئة، واندالع الثورات مثل ثورة أوالد سيدي الشيخ 

 6.695.092.65م من 1866غرائم حربية تعجيزية على األىاِف وتراجعت الضرائب عام 
. 1م1867 فرنك عام 642.131.25فرنك إُف 

م مرحلة ظهور الربا يف اجلزائر ودوره يف انتزاع ملكية 1870م إُف 1850تعترب الفًتة من 
ر إُف االقًتاض لشراء ــــــــم، ذلك أن الفالح اجلزائري اضط1870الفالحُت بداية من سنة 

بوب، وتسديد الضريبة، وىذا ما جعل ظاىرة الربا تسيطر على ىذه العملية، وكان ادلستفيد ــــــاٌف
األول منها اليهود وادلعمرون، بعدما كان قبل ذلك يستفيد الفالح اجلزائري من قروض رجال 

. 2القبيلة األغنياء دون فوائد
: ارتبطت ظاىرة الربا مع نظام الضرائب ويف ىذا اإلطار كتب نابليون الثالث إُف مكماىون

عندما الحظ العرب فقدان أرضهم وتراكم الضرائب جلئوا إُف االستدانة، وىذا ما سيؤدي إُف »
. 3«عدم وجود شركات اعتماد ستكون االستدانة مرتفعة جدا... اهنيارىم 

شكلت الضرائب وسيلة من وسائل الظلم االستعماري، فرغم أهنا كانت ذبىب بالقوة دون 
الد يف فًتة الكوارث واجملاعات ـــمراعاة للظروف االقتصادية القاسية اليت كانت تعيشها الب

ة، إال أن األىاِف َف غلبوا منها سوى الفقر، فهي َف تكن قائمة على فواعد ثابتة بل ـــــــواألوبئ
. خاضعة لتقلبات السلطة االستعمارية ومصاٌف ادلعمرين

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .136ادلرجع السابق، ص :  صاٌف فركوس1
(. 76-70)ادلرجع السابق، ص ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو2
. 72ص نفسو ادلرجع :  عبد اللطيف ابن أشنهو3
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المؤسسات المالية : المطلب الثاني
تركزت جهود ادلستعمر يف البداية على االستيالء على أراضي اجلزائريُت، وربويل مالكيها إُف 

مخاسُت يف شلتلكاهتم، مث اذبهت يف ادلرحلة اليت تليها إُف إنشاء قواعد استعمارية متينة سبثلت يف 
. ادلؤسسات ادلالية اليت اىتمت باجملال الزراعي، ويتضح ذلك من خالل

: الغرف االستشارية للزراعة (1
م ينص على 1850 أكتوبر 16هبدف تقوية الزراعة االستعمارية صدر مرسوم رئاسي يف 

، إال أن Chambers consultatives d'agricultureإنشاء غرف استشارية للزراعة 
م ألغى العمل 1853 أفريل 22صعوبات عدة منعت ىذه الغرف من القيام دبهامها، ففي 

بادلرسوم السابق، وأدخلت تعديالت على النظام االنتخايب للغرف الذي حد من صالحيتها، 
من ىذا ادلرسوم إنشاء غرفة زراعية يف كل  (02)وخفف من عدد أعضائها، وورد يف ادلادة الثانية 

مخسون عضوا يف غرفة اجلزائر وعشرون عضوا يف غرفة )عاصمة من عواصم اإلقليم اجلزائرية 
 22، كما أن ىذا ادلرسوم عدل للمرة الثالثة بتاريخ (فسنطينة، وعشرون عضوا يف غرفة وىران

م، بينما 1860 يناير 11م، أما القرض ادلاِف للجزائر فقد صدر دبقتضى مرسوم 1859أكتوبر 
. 1تأسست الشركة اجلزائرية

: البنوك والقروض الزراعية (2
م قروضا زراعية للمستوطنُت، وقام ىذا البنك 1851قدم بنك اجلزائر الذي أنشأ عام 

 03م وقسنطينة يف 1853 أوت 13م، وفتح فروعا لو يف وىران يف 1852بإصدار العملة 
م، كان ذلذه الفروع دورا يف االستيطان 1863 جويلية 11م، ويف عنابة بتاريخ 1856ديسمرب 

وسبليك األرض، باإلضافة إُف بنوك فرنسية أخرى افتتحت فروعا ذلا يف اجلزائر وساعلت يف ميدان 
م، وبنك 1861، مثل البنك الزراعي اجلزائري سنة 2اإلنتاج والتسويق للمحاصيل الزراعية

. 3م1863االستعمار اجلزائري 

                                                             
. 244، ادلرجع السابق، ص 1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض:  بن داىة عدة1
. 64ط، عاَف ادلعرفة، الكويت، ص .، باالستيطان األجنيب يف الوطن العريب:  عبد ادلالك خلف التميمي2

3L'irchadcrédit et droit (1862-1906), N 336-339 A1929, P 75 .
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اقتضت الضرورة إنشاء الطرق والسكك احلديدية، وادلوانئ، وكان اذلدف من ذلك خدمة 
الوجود االستعماري االقتصادي، حيث نشط الرأمسال الفرنسي يف اجلزائر بناء على زبطيط مسبق 
ساىم اتساع أسواق التصريف وتشجيعات احلكومة الفرنسية لالستيطان واالستثمار يف اجلزائر يف 
قيام جهاز ماِف أو كلف إليو مهمة سبويل ادلشاريع االستيطانية الزراعية حيث لعب مصرف اجلزائر 

دورا ىاما يف تقدٔف القروض لشراء األراضي وإنشاء سلازن احلبوب، وذبدر اإلشارة إُف أن بنك 
اجلزائر كان لو دورا خارج اجلزائر، حيث عمل على منح القروض اليت أرىقت كاىل تونس، 

. 1م1818وفرضت عليها التبعية االقتصادية قبل التبعية السياسية سنة 
ظل تراكم رأس ادلال الزراعي يستند إُف أسس ضعيفة، رغم زيادة الصادرات وسبثلت ىذه 

. 2األسس يف مسألة االعتماد ومشكلة األسواق ومشكلة قوة العمل
بذلت اإلدارة االستعمارية مع بداية العهد اإلمرباطوري جبهود كبَتة لتحقيق هنضة الكولون 

االقتصادية، وذلك باستغالل كل الوسائل ادلمكنة، كما أن اتصال االقتصاد الفرنسي الرأمساِف 
بالعالج اجلزائري أحدث ىزة يف الكيان االقتصادي ذلذا األخَت الذي َف يكن مهيأ ماديا ذلذا 

م الذي أخل بتوازن القبيلة 1863االنتقال، وبقي متمسكا بنمطو القبلي حىت صدور قرار 
. االقتصادي ووجو البالد ضلو النظام الرأمساِف

 
 

                                                             
(. 65-64)ادلرجع السابق، ص ص : عبد ادلالك خلف التميمي1
(. 111-110)ادلرجع السابق، ص ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو2
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َف يقتصر التحول االقتصادي يف اجلزائر على اجلانب الزراعي بل مشلو إُف ادليدان الصناعي 
والتجاري، ويتضح ذلك من خالل ظلو الصناعة االستخراجية، خاصة مع اكتشاف ادلعادن باجلزائر 

وتطور الصناعة الفالحية سباشيا مع تطور القطاع الفالحي األورويب بالبالد، وتوجيو االقتصاد اجلزائري 
. خلدمة االقتصاد الفرنسي

 م1870-1852 في الجزائر بين تطور الصناعة: المبحث األول
واكب التغَتات الزراعية يف اجلزائر تطورا صناعيا خاصة بعد البحوث االستكشافية اليت أظهرت 

أن اجلزائر تزخر بكميات معتربة من ادلعادن وادلوارد الطاقوية، وقد انعكس التطور الصناعي الذي 
عرفتو فرنسا مباشرة على استغالل ادلعادن يف اجلزائر، حيث انطلقت السلطات االستعمارية يف 

. االىتمام بالصناعة االستخراجية، كما أتاح ازدىار ادلزروعات انتعاش الصناعة الزراعية
 ة التحويليةالصناعة االستخراجية والزراع: المطلب األول

: الصناعة االستخراجية (1
 من وارداهتا مقابل احلديد والنحاس %14.5 مليون فرنك أي 80كانت فرنسا تدفع حواِف 

، وانطلقت األحباث يف اجلهة الشرقية بقيادة كل من أنفونتُت وادلهندس ادلنجمي 1والرصاص والرخام
 منجما، وشرع يف 45م، حيث عثر على 1850فرونال، وقام ىذا األخَت بنشر أحباثو بداية من عام 

. 2استغالذلا مع هناية الستينات لصاٌف الصناعة الفرنسية
ص ادلواصالت ووسائل ـــــاكل منها نقـــــــــة مشــــــاطق الصحراويـــــــواجو استغالل ادلعادن يف ادلن

النقل، وذلذا استغالل االستعمار ادلناجم ادلتواجدة يف الشمال، حيث توجد شبكة كثيفة من 
ادلواصالت، باإلضافة إُف قرهبا من ادلوانئ، وستعرف ادلناجم اجلزائرية استغالل كبَتا يف عهد اجلمهورية 

: م، ومن أىم ادلعادن اليت شرع يف نقلها إُف فرنسا يف العهد اإلمرباطوري1870الثالثة ابتداء من 
م بببٍت صاف وعُت مكرة وجبل دير 1865 أول منجم للحديد يف اجلزائر كان عام :الحديد- 

بتبسة ليتم اكتشاف مناجم أخرى منها منجم الونزة وغَتىا، ومع بداية القرن العشرين سيعرف 
. 3اإلنتاج تزايدا إال أنو سيظل مرتبطا باألسواق اخلارجية، وأغلب احلديد اجلزائري تشًتيو إصللًتا

                                                             
. 116ادلرجع السابق، ص :  عبد احلكيم رواحنة1
(. 643-642)ادلرجع السابق، ص ص: شارل أندري جوليان2
. 162ادلرجع السابق، ص :  عبد اللطيف ابن أشنهو3
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 1858 أىم منامجو كاف أم الطبول بشرق القالة، والذي كانت بدايتو سنة :الرصاص والنحاس- 
 طن، وكانت ىذه ادلواد تصدر خاما 8.000م أكثر من 1850حيث بلغ إنتاج الرصاص سنة 

. 1لتلبية احتياجات الصناعة الفرنسية
: الصناعة الفالحية (2

: شجعت اإلدارة الفرنسية االىتمام بادلزروعات الصناعية، منها
م، إال أن 1853 أكتوبر 16 صدر مرسوم إمرباطوري الذي يشجع على زراعة القطن يف :القطن- 

. 2زراعة القطن يف اجلزائر َف تلقى صلاحا كبَتا بسبب اضلطاط أسعاره يف السوق العادلية رغم جودتو
 عرف الفالح اجلزائري زراعة التبغ قبل االحتالل، وبعد االحتالل عملت فرنسا على زراعتو :التبغ- 

يف كامل القطر اجلزائري، فعرف تطورا كبَتا يفوق تطور زراعة القطن بسبب سهولة زراعتو خاصة بعد 
. 3م1870

 أدخلت زراعة العنب من طرف ادلكاتب العربية، واىتمت السلطات اتلة بإقامة :صناعة الخمور- 
مصانع اخلمور، وتقطَته، وإنشاء مراكز لتخزينو مث تصديره إُف فرنسا ومستعمراهتا، وعرفت ىذه 

. 4م1880الصناعة تطورا كبَتا سنة 
 حظيت باىتمام الفرنسيُت، فأنشئت ذلا ادلعامل، واشتغل هبا الرجال والنساء :صناعة الزرابي- 

،وترافقت ىذه الصناعة مع 5وأقيمت ادلعامل العائلية ادلنتشرة يف أضلاء اجلنوب خاصة يف بالد ميزاب
. 6الصناعة ادلانفاكتَتية اليت ىي عبارة عن ورشات صناعية أسرية منزلية يديرىا مالك دون مصنع

م، وقد عرف يف تلك الفًتة أن 1870 شرع يف استخراج مادة الصمغ من البلوط سنة :الدباغة- 
 قشر بلوط الفلُت ىي أفضل ادلواد ادلستعملة يف الدباغة، وكان يتم اقتالع األشجار الصغَتة والكبَتة

                                                             
. 160ادلرجع السابق، ص : شَت بالحب1
. 178ادلرجع السابق، ص :  صاٌف فركوس2
(. 104-103)ادلرجع السابق، ص ص :  عبد احلكيم رواحنة3
م، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف التاريخ ادلعاصر، 1914-1830 أثر ادلوانئ اجلزائرية يف االقتصاد الكولونياِف:  زرييب حسيبة4

. 57م، ص 2015حوحو رضا، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، : ادلشرف
. 390م، ص 1984ط، ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، اجلزائر، .، بكتاب اجلزائر:  أمحد توفيق ادلدٓف5
. 41ادلرجع السابق، ص :  عمَتاوي محيدة وآخرون6
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ووجد ادلقاولون يف ىذه النشاط فرصة للحصول على رؤوس األموال اليت سبكنهم من تسيَت ورشات 
. 1استغالل الفلُت

م، أعلها 1856 سنة 232يضاف إُف ىذه الصناعات مطاحن الدقيق اليت بلغ عددىا 
مطحنة احلراش، إضافة إُف معامل العجُت ومعاصر الزيت ومعامل األمساك ادلقددة، واخلضروات 

افوظة بالعلب، يف ادلقابل تراجعت احلرف اجلزائرية، وادلتمثلة يف نسج الزرايب واحلياكة ودباغة اجللود 
وغَتىا أمام الصناعة الفرنسية اليت تعتمد على ادلعامل الضخمة، واآلالت ادلتطورة، ومع ذلك سعى 

ثل معامل ادلوىوب ـــات مـــــبعض األىاِف اجلزائريُت إُف تكوين معامل عصرية دلختلف الصناع
زائر، وابن شيكو بقسنطينة خلدمة الدخان والسجائر بآالت عصرية، ومعامل ابن ونيش ــــــباًف

. 2بالعاصمة لصناعة اخلشب، ومعاصر الزيت الكبَتة بالد القبائل
تراجعت احلرف اجلزائرية أمام الصناعة الفرنسية باجلزائر وأصبحت شبو منعدمة، بسبب اعتماد 
ىذه األخَتة على اآلالت ادلتطورة ورؤوس األموال الكبَتة، وبالتاِف وفرة اإلنتاج وجودتو، وقلة تكاليفو 

عكس ادلنتجات احلرفية اجلزائرية اليت سبيزت بالندرة وقلة اجلودة، وارتفاع التكاليف شلا أدى إُف 
. اندثارىا

المؤسسات المالية الصناعية : المطلب الثاني
أوجدت فرنسا مؤسسات مالية داعمة للنشاط الصناعي مثلتها البنوك، وىي مؤسسات قادرة 
على ربقيق تطور اقتصادي عام يف اجلزائر، فالقروض ىي روع التجارة، وذلذا مت االستعانة هبا خاصة 

م على النموذج 1852م، وبنك القرض العقاري الفرنسي 1851بعد تأسيس بنك اجلزائر يف 
. الفرنسي

م، وحىت من حيث قيمة 1870عرفت ىذه ادلؤسسات تطورات من حيث القوانُت سنة 
. 3األموال ادلوضوعة فيها، وأخذت امتيازاهتا ربدد مع تطور االقتصاد يف اجلزائر آنذاك

سبيزت خصائص الشبكة ادلصرفية اجلزائرية قبل النصف األول من القرن العشرين بالتمركز يف 
مناطق توسع الزراعة احلديثة، والسهول القريبة من الشاطئ وحول ادلرافئ النشيطة على حساب باقي 

                                                             
(. 120-199)، مرجع سابق، ص ص 2، جادلسلمون اجلزائريون وفرنسا:  شارل روبَت أجَتون1
(. 391-390)ادلرجع السابق، ص ص :  أمحد توفيق ادلدٓف2
م، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ 1939-1870 التحوالت االقتصادية والسياسية يف عمالة وىران:  خبتاوي خدغلة3

. 197، ص 2011احلديث وادلعاصر، بن نعيمة عبد اجمليد، قسم التاريخ وعلم اآلثار، كلية العلوم اإلنسانية، 
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البالد وترسيخ عالقات التبعية ذباه اقتصاد ادليًتوبول، وغياب مؤسسات التسليف العامة، وبالطابع 
األجنيب يف القطاع ادلصريف، ونتج عن ذلك أن البنية اخلاصة باالقتصاد الكولونياِف كانت قائمة على 
إعادة اإلنتاج ادلوسع يف ادلًتوبول، وىذا ما جعل االقتصاد الكولونياِف يطبع بطابع ذباري، ويف إطار 

. 1القوانُت اخلاصة بادلستعمرة، وأن ال يتحول الرأمسال التجاري إُف صناعي
-1851)كان اذلدف من إقامة البنوك إصدار القوانُت اليت وحدت اجلزائر مع فرنسا 

، وعزل اجلزائر ذباريا، وتغليب الشركات الفرنسية احلديثة اليت تنتج جبودة عالية، وأسعار (م1867
أقل شلا كانت تنتجو احلرف اجلزائرية، واحتكار النقل البحري بُت اجلزائر ودول العاَف من قبل 

الشركات البحرية الفرنسية لتسهيل عملي التصدير، ضف إُف ذلك تصدير رؤوس األموال باحتكار 
ترك للعملة ــــا وربط اجلزائر بالصندوق ادلشـــــــا معوـــــا لتجارتوـــــــرية واحتكارهـــــــفرنسا للسوق اجلزائ

الصعبة، والذي َف تكن تستطيع السحب منو إال يف حدود حساب قدر السحب الذي ربضره فرنسا 
. 2وسبونو

ورغم االعتقاد السائد حول غٌت ادلناجم اجلزائر إال أن النشاط اضلصر خصوصا يف منح 
االمتيازات وإعداد مشاريع َف تكن توفر ذلا رؤوس أموال كافية، ومع أن القطاع الزراعي عرف عدة 

. 3مؤسسات تسليف خلدمة إال أن القطاع الصناعي َف يستفد من أي تسليف
إن الضعف ادللحوظ لالستثمارات عامة والصناعة خاصة برىن على بطالن فرضية مركزية 

األطراف اليت تؤكد على أن ادلستعمرات تتحمل الًتاكم الرأمساِف بشكل موسع، ولكي يتم الًتاكم 
البد من توجيو استثمارات صناعية كربى ضلو ادلستعمرات، لكن األمر َف غلر كذلك، فادلستعمرات 

. 4ربملت مصاريف اإلدارة العسكرية وادلدنية وبناء الطرق وادلرافئ
سبركزت االستثمارات اخلاصة يف الصناعة االستخراجية، ويف زراعة ادلضاربة، إال أن حصة كل 

منهما يف تراكم رأس ادلال كانت ضعيفة مقارنة مع الصناعات احلديدية والنسيجية ادلوجودة يف أوروبا 
وَف تكن ادلستعمرة مكان تزايد الراساميل ادلًتوببولية اليت البد منها الستغالل الًتاكم االمربياِف ولو 

                                                             
(. 184-183)ادلرجع السابق، ص ص :  عدى اذلواري1
، الثانية علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، قسم العلوم زلاضرات االقتصاد اجلزائري:  ساعد زلمد2

. (10-09)م، ص ص 2018التجارية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
. 674ادلرجع السابق، ص :  شارل أندري جوليان3
. 184ادلرجع السابق، ص :  عدى اذلواري4
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كان قد مت استثمار راساميل معينة لكانت ىذه األخَتة قد خلقت سلزونا صناعيا، وقاعدة مادية 
. 1تسمح للتشكيالت االجتماعية التابعة للمستعمرة أن تتطور اقتصاديا

قامت الصناعة األوروبية يف اجلزائر على الصناعة االستخراجية، والصناعة التحويلية الفالحية 
معتمدة على رؤوس األموال، وفائض اإلنتاج، وادلنافسة احلرة، بادلقابل اهنارت احلرف اجلزائرية أمام 
اآلالت ادلتطورة، كما أن ادلواد األولية كانت تنقل من اجلزائر خاما إُف فرنسا لتصنيعها مث تباع يف 

. السوق اجلزائرية، وىذا ما حال دون قيام صناعة دبعايَتىا احلقيقية بالبالد

                                                             
. 185، ص نفسوادلرجع : عدى اذلواري1
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 م1870-1852  في الجزائربينالتجارة الخارجية: المبحث الثاني
عملت سلطات االحتالل بغرض تطوير التجارة اخلارجية، والسيطرة عليها، على وضع ركائز 
متينة من خالل النظام اجلمركي، وادلواصالت والقروض ادلالية، كما شجعت ادلعمرين على شلارسة 

. النشاط التجاري خاصة مع ظلو ادلزروعات التجارية، شلا أدى إُف تنشيط احلركة التجارية باجلزائر
عوامل تطور التجارة الخارجية : المطلب األول

بذلت اإلدارة الفرنسية جهود كبَتة إلقامة بنية اقتصادية باجلزائر لتسهيل عملييت الصادرات 
. والواردات، وخدمة االقتصاد الفرنسي

: النظام الجمركي (1
النظام اجلمركي الذي يتحكم يف حركة البضائع بُت : ينقسم النظام اجلمركي إُف قسمُت

اجلزائر واألسواق اخلارجية، والنظام ادلالحي الذي يتحكم يف ادلالحة التجارية بُت اجلزائر 
. 1ارج، وعلى السواحل الوطنيةـــــــــواٍف

يرى عبد الرمحن رزاقي أن النظام اجلمركي يف اجلزائر خالل احلقبة االستعمارية مر دبرحلتُت، 
 11م وادلرحلة اليت ما بعدىا، ففي ادلرحلة األوُف صدر أمر يف 1870 إُف 1830وىي الفًتة من 

م القاضي بالشروع يف تطبيق القوانُت الفرنسية يف ميدان اجلمارك، وتنظيم عالقة 1835نوفمرب 
اجلزائر مع اخلارج، فبموجب ىذا القانون أصبحت السلع ذات األصل الفرنسي أو السلع اليت 
كانت قد خضعت للرسوم اجلمركية الفرنسية تعفى من الرسوم عند إعادة استَتادىا من فرنسا 

. 2خاصة بالنسبة دلواد البناء ووسائل اإلنتاج الزراعي
1)خلمس خضعت السلع األجنبية 

5
الرسوم ادلعمول هبا يف فرنسا إذا كانت قادمة من ميناء  (

1)فرنسي، وربع 
4

الرسوم ادلطبقة يف فرنسا إذا كانت آتية من ميناء غَت فرنسي، وأما الصادرات  (
 جوان 09ادلوجهة لفرنسا فقد أخضعتها للتعريفة العامة ادلطبقة يف فرنسا، مث صدر قانون 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف التاريخ احلديث II (1939-1945).ع.ذبارة اجلزائر مع فرنسا خالل ح:  عمر دلقدم1

. 06م، ص 2014وادلعاصر، زلمد حركات، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
 .202ادلرجع السابق، ص :  خبتاوي خدغلة2
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م الذي أعفى صادرات فرنسا يف اذباه اجلزائر من رسوم اخلروج، وأخضع أىم ادلنتوجات 1854
. 1اجلزائرية ادلصدرة إُف فرنسا لرسوم االستَتاد

 11أدت جهود الليرباليُت يف اجلمهورية الثانية ادلؤيدين لفكرة اإلدماج صدور قانون يف 
م، ودبوجبو أعفيت ادلنتجات اجلزائرية ادلصدرة إُف فرنسا من الرسوم اليت تفرضها 1851جانفي 

ىذه األخَتة على وارداهتا، أما واردات اجلزائر من غَت فرنسا فكانت زبضع لنفس التعريفة ادلعمول 
. هبا يف فرنسا

م الذي نظما االرباد اجلمركي بُت اجلزائر وفرنسا 1867م وقانون 1857وطبقا لقانون 
وحسب شروط الرسوم ادلطبقة على ادلوانئ الفرنسية فقد أصبحت السلع اجلزائرية كأهنا سلع 
فرنسية فادلنتوجات اجلزائرية صارت تدخل فرنسا بدون قيود مجركية، ونفس الشيء بالنسبة 

لصادرات فرنسا إُف اجلزائر، أما ادلالحة التجارية بُت فرنسا واجلزائر فقد حرصت اإلدارة الفرنسة 
على حسن استغالذلا إلحكام سيطرهتا على السوق اجلزائرية، وتسهيل مهمة التوسع 

. 2م الذي فتح باب ادلالحة بُت اجلزائر وفرنسا1866 ماي 19اري، خاصة مع قانون ــــــاالستعم
: المواصالت (2
 : البريةالطرق-أ

اعتنت السلطات االستعمارية منذ السنوات األوُف لالحتالل بالطرق الربية، ومن أبرز القادة 
، وذلك بعد ما كانت Theohil Voiralالعسكريُت ادلهتمُت هبذه ادلسألة ىو اجلنرال فوارول 

وتقع معظم ىذه ادلدن يف ... ادلراكز التجارية تقام يف ادلناطق الداخلية كقسنطينة، ادلدية، تيارت، 
إقليم اذلضاب، وتنتهي إليها ذبارة الصحراء، وقد مارس فيها اجلزائريون النشاط منذ العصر احلديث 

كما أصبحت البضائع وادلسافرون يتنقلون عن طريق البحر، وربولت ادلوانئ إُف مدن رئيسية ذلا 
. 3أعلية بالغة يف ادلبادالت التجارية مع تركيا مث فرنسا

عملت السياسة الفرنسية على ربط ادلناطق الزراعية الداخلية بادلوانئ ومنها بالدول اجلنبية 
وفرنسا، كما قامت بتوسيع ما كان يعرف بطرق البايلك منها الطريق الرابط بُت عنابة وسكيكدة 

                                                             
. 07ادلرجع السابق، ص :  عمر دلقدم1
. 202ادلرجع السابق، ص :  خبتاوي خدغلة2
. 70ادلرجع السابق، ص :  عبد الكرٔف رواحنة3
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 من أبرز العهود الفرنسية Randonوالبليدة واجلزائر وقسنطينة وباتنة، وكان عهد اجلنرال راندون 
 08ادلهتمة بإنشاء الطرق، وذبفيف الربك، وبناء اجلسور، وصدر يف عهد ادلرسوم اإلمرباطوري يف 

. 1م الذي يسمح للحكومة بإقامة طرق عديدة منها طريق جيجل قسنطينة1857أبريل 
:  الحديديةالسكك-ب

 واليت خصصت لنقل اجليش Tortllardأقيم باجلزائر يف بداية االحتالل ما يعرف بـ 
وادلسافرين، وَف تستخدم لنقل ادلعادن، وىو ما دفع للعمل على توسيع شبكة السكك احلديدية 
بكافة القطر اجلزائري لتسهيل عملية نقل الثروات وللربط بُت مناطق اإلنتاج الفالحي وادلعدٓف 

. ، كما ذكرنا يف الفصل األول2م1864وادلوانئ ادلخصصة للتصدير خاصة سنة 
:  البحريةالموانئ-جـ

أعطت سلطات االحتالل أعلية لتوسيع ادلوانئ هبدف تسهيل عملية نقل البضائع والسلع 
نذكر منها ميناء اجلزائر، فبعد االستيالء على ادلدينة وضعت اإلدارة الفرنسية سلططا لبناء وربصُت 

م حول من ميناء عسكري إُف ميناء ذباري، وبعد فتح 1857 سبتمرب 04ادليناء، ودبوجب قرار 
م نشطت احلركة التجارية يف حوض البحر ادلتوسط، والبحر األمحر، ما 1869قناة السويس سنة 

جعل ميناء اجلزائر غَت قادر على تلبية متطلبات النقل البحري ما دفع اإلدارة االستعمارية تعمل 
م 1860 جويلية 28على توسيعو، كما أنشأ دبيناء وىران حوض أكرب للسفن دبوجب مرسوم 

وكان جبانب أرصفة السكك احلديدية اليت تقوم بنقل السلع لتصديرىا إُف اخلارج، كما يعترب ميناء 
عنابة من أىم ادلوانئ اجلزائرية يف احلقبة االستعمارية، إذ استفاد ىذا األخَت من مشاريع بغرض 
ربسُت أدائو االقتصادي، باإلضافة إُف موانئ أخرى كان ذلا أعلية ذبارية مثل ميناء تنس، ميناء 

. 3تيبازة، ميناء سكيكدة
 
 
 

                                                             
. 20، ادلرجع السابق، ص كفاح اجلزائر من خالل الوثائق:  ػلي بوعزيز1
. 77ادلرجع السابق، ص :  عبد الكرٔف رواحنة2
 (.35-32-29)ادلرجع السابق، ص ص :  زرييب حسيبة3
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: العملة والقروض (3
عمل الفرنسيون بعد دخوذلم إُف اجلزائر على نشر وتداول العملة الفرنسية يف اجلزائر، وصدر 

م يعترب النقد الفرنسي عملة رمسية يف 1831 ديسمرب 07قرار من طرف القائد العام العسكري يف 
اجلزائر، ىذا ما ساىم يف تأسيس بنك اجلزائر الذي شكل ادلصدر األساسي لتوفَت رؤوس األموال 

م، وكانت 1852وأصبح يقدم مساعدات مالية للتجار، باإلضافة إُف إنشاء بورصة اجلزائر 
التجارة ىي اليت تطلبت وجود ىذا البنك وليس الزراعة يف ادلرحلة األوُف لالحتالل ألن القطاع 

األورويب كان يعتمد على اإلنتاج االقتصادي التقليدي للجزائريُت، وقد لعب القطاع األورويب دور 
. 1الوسيط بُت القطاع االقتصادي التقليدي واألسواق اخلارجية

شهدت ادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر تطورا يف عهد اجلمهورية الثالثة حيث أصبحت تشارك 
بقوة يف سبويل اإلنتاج، واألعمال اخلارجية، وأقدمت ىذه ادلؤسسات على تقدٔف القروض للتجار 
كما كانت نشاطاهتا مكملة لتلك ادلتواجدة يف فرنسا حرم األىاِف اجلزائريُت من القروض البنكية 

وأوصدت أبواب البنوك يف وجوىهم ما دفعهم إُف التعامل مع ادلرابُت الذين يأخذون منهم فائض 
، وىكذا وجد الفالح اجلزائري نفسو أمام مضاربات اقتصادية %20 و%18يًتاوح بُت 

استعمارية،وسيطرت ظاىرة الربا حىت أخذ ضباط ادلكاتب العربية ػلذرون من مساوئ ىذه الظاىرة 
. 2م أبدى زبوفو من استفحال ىذه الظاىرة اخلطَتة باجلزائر1865كما أن نابليون سنة 

بغرض جعل االقتصاد اجلزائري مكمال القتصاد الفرنسي، وتثبيت الوجود االستعماري 
باجلزائر بذلت سلطات االحتالل جهود كبَتة يف سبيل ربقيق أىدافها، حيث حرصت على 

تسهيل عملية ادلبادالت التجارية بُت اجلزائر وفرنسا، وإقامة شبكة من ادلواصالت باعتبار النقل رئة 
. االقتصاد، وفتح أبواب القروض ادلالية التجارية للمستوطنُت

 
 
 
 

                                                             
(. 35-29)ادلرجع السابق، ص ص :  عدى اذلواري1
ادلرجع السابق، ص :  صاٌف فركوس2
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الصادرات والواردات : المطلب الثاني
تركزت معظم ادلعامالت التجارية اجلزائرية مع فرنسا أثناء االحتالل، وقد مرت دبراحل األوُف 

م وادلرحلة اليت تليها، وشكلت ادلرحلة األوُف امتداد لصادرات وواردات 1870م إُف 1830من 
. اجلزائر قبل الغزو الفرنسي

: الصادرات (1
م وَف 1870م إُف 1830تشاهبت الصادرات اجلزائرية إُف فرنسا يف ادلرحلة األوُف من 

زبتلف عن الصادرات اليت كانت قبل االحتالل، باستثناء بعض ادلواد البسيطة اليت أضيفت ذلا، 
وىذا دليل على استمرار القطاع التقليدي االقتصادي يف اجلزائر يف تنشيط التجارة خالل السنوات 
األوُف لالستعمار، إال أن ىذا القطاع أصيب بالتقهقر بسبب احلصار االقتصادي الفرنسي اجلديد 

م الذي ربولت دبوجبو إُف 1851 جانفي 11بعد صدور قانون ، والذي أعاق تطور ىذا القطاع
ملحق ذباري ما مسح بتصدير ادلنتوجات الفالحية التجارية اجلزائرية إُف فرنسا كاحلبوب والثروة 

. احليوانية، ومنح لفرنسا امتياز تصدير منتوجاهتا الصناعية إُف اجلزائر
وسبثلت أىم الصادرات اجلزائرية خالل العهد األول لالحتالل يف منتجات السكان اليُت 

زيت ادلعامل، الشمع األصفر، الصوف، ريش النعام، احلبوب، احلوامض، اخلضر إُف أوروبا : مثل
وخاصة إُف فرنسا؛ أما دودة القرمز وعطور األقمشة احلريرية، والزرايب الصوفية، والصناعات اجللدية 

 م بلغت1857، باإلضافة إُف تصدير ادلعادن، فمثال يف سنة 1فتصدر إُف تونس وادلشرق
. 2 طن5.424 طن، والرصاص 1.413 طن، ومن النحاس 4.205صادرات مجادات احلديد 

 
 
 
 
 

                                                             
. 346س، ص .ط، أصالة، اجلزائر، ب.، ب2، مجحوليات جزائرية: بيليسي.  أ1
. 673ادلرجع السابق، ص :  شارل أندري جوليان2
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م إُف 1862ومن خالل اجلدول التاِف ؽلكن توضيح أىم صادرات مقاطعة قسنطينة من سنة 
: 1م1870
 (هكتار)زيت الزيتون  (هكتار)الشعير  (هكتار)القمح  (كلغ)الفرينة السنة 
 1.277.926 4.543 139.089 654.710م 1862
 125.850 31.717 113.594 637.020م 1863
 1.597.852 98.991 330.773 2.557.728م 1864
 116.110 43.110 253.053 1.831.252م 1865
 1.277.213 31.855 229.595 1.191.259م 1866
 1.112.545 10.051 10.316 617.110م 1867
 417.710 18.382 8.755 151.900م 1868
 4.276.863 13.933 23.800 241.868م 1869
 955.426 9.118 55.635 405.370م 1870

: الواردات (2
النبيذ، الفرينة، الزيوت، اخلضر : تصدرت واردات اجلزائر يف ىذه ادلرحلة ادلواد الغذائية مثل

واألقمشة بأنواعها خاصة القطنية، العقاقَت، أدوات الزينة واخلياطة، احلرير الصايف، خشب البناء 
. 2وادلعادن ادلختلفة

اط التجاري ـــــــــة النشــــــــزائريُت يف شلارســــــأخذت سلطات االحتالل تضيق على اًف
ارجي، وفتحت األبواب على مصرعيها أمام اجلالية اليهودية، إُف جانب اجملموعة األوروبية ــــــــــاٍف

عليو  لبسط سيطرهتا على التجارة اخلارجية، كما تعرض التاجر اجلزائري لالحتكار، فقد فرض
 يقوم بأي عملية نقل للناس أو البضاعة عن طريق البحر إال يف السفن أالالقانون الفرنسي 

. 3الفرنسية

                                                             
. 210ادلرجع السابق، ص :  صاٌف فركوس1
. 347ادلرجع السابق، ص : بيليسي.  أ2
. 112س، ص .، دار البصائر، اجلزائر، بىذه ىي اجلزائر:  أمحد توفيق ادلدٓف3
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م إُف 1862ومن خالل اجلدول التاِف ؽلكن توضيح أىم واردات مقاطعة قسنطينة من سنة 
: 1م1870

 (الفرنك)القماش  (كلغ)الفرينة السنة 
 5.608.899 106.544م 1862
 7.783.664 265.553م 1863
 8.241.984 34.637م 1864
 12.539.740 43.979م 1865
 15.626.057 233.405م 1866
 6.782.022 3.757.746م 1867
 616.659 6.584.700م 1868
 4.810.341 8.111.500م 1869
 7.674.747 6.479.530م 1870

 
يتضح شلا سبق أن معظم ادلعامالت التجارية للجزائر كانت مع أوروبا عامة، وفرنسا 

اصة، وكذا دول ادلشرق يف ادلرحلة األوُف لالحتالل، وقد عمل ضباط ادلكاتب العربية على ـــــــــخ
. تنشيط التجارة بالبحث عن الثروات لبعث اقتصاد مزدىر

اعتمدت فرنسا يف تنمية الصناعة باجلزائر على القروض البنكية ورؤوس األموال وادلنافسة 
احلرة شلا أدى إُف بداية ظلو الرأمسالية بالبالد، وذلك دون مراعاة الضلطاط القطاع الصناعي 

. التقليدي لألىاِف
كما يتضح أن سلطة االحتالل سخرت كل اجلهود لربط التجارة خاصة واالقتصاد اجلزائري 

. عامة باالقتصاد الفرنسي وجعلو مكمال لو ويف خدمتو
 

 

                                                             
 .211ادلرجع السابق، ص : صاٌف فركوس1
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عملت سلطة االحتالل على االرتباط بأرض اجلزائر، واالستقرار فيها واستغالذلا أقصى 
استغالل وتثبيت نظام اقتصادي يتماشى وادلصاٌف الفرنسية دون اعتبار للمجتمع اجلزائري، شلا 

 .أدى اُف حدوث ربوالت عميقة انعكست على اجملتمع الي اقتصاديا واجتماعيا بالدرجة األوُف
 .االنعكاسات االقتصادية: المبحث األول

أدت السياسة االقتصادية الفرنسية ادلنتهجة يف اجلزائر إُف تدىور اقتصاد األىاِف زراعيا 
 .وصناعيا، يف حُت تطور االقتصاد االستيطآف القائم على النظام الرأمساِف

 .تدهور االقتصاد األهالي ومقاومة الفالحين للسياسة االستعمارية: المطلب األول
 :تدهور االقتصاد األهالي-أ

رغم اصدار اإلدارة الفرنسية جملموعة من القوانُت اخلاصة بنزع ادللكية العقارية منذ االحتالل 
، إال أهنا استمرت يف وضع قوانُت 1863، خاصة قانون 1870الفرنسي للجزائر وحىت سنة 

جديدة تصب معظمها يف إطار هنب ادللكية العقارية وتفتيت ملكية األعراش نذكر منها قانون 
 الذي أعطى امسو من اسم صاحبو وارٓف، وىو الذي كان ؽلثل 1873جويلية 26وارٓف يف 

 1الكولون اجلزائريُت يف الربدلان الفرنسي، يهدف ىذا القانون إُف القضاء على ادللكية اجلماعية
، وقانون 2 الذي جاء لَتسى قواعد ادللكية الفردية واخلاصة1882مارس 23إضافة إُف قانون 

 والذي أباح بيع األراضي ادلشاعة يف ادلزاد العلٍت 1873أفريل 22ادلعدل لقانون 1887أفريل 22
م فقط على 1887الذي اقًتح تطبيق إجراءات قانون 1897فرباير 16وقانون .دببالغ زىيدة

 .3الراغبُت يف أراضهم الواقعة يف أراضي العرش أو ادللك
الذي تضمن الشروط الواجب توفرىا النتقال 1904سبتمرب13باإلضافة إُف قانون 

 الذي جاء ليحرر األرض من 1926أوت 4، وقانون ناألراضي العمومية اددة لالستيطا
 .4العقبات بفضل إجراءات أكثر سرعة وأقل تكلفة

                                                             
، ادللتقى األول (1873-1830)اخللفيات احلقيقية للتشريعات العقارية يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي:بن داىة عدة1

 .148، ص2007، منشورات وزارة اجملاىدين، اجلزائر، 1862-1830والثآف حول العقار يف اجلزائر إبان االحتالل 
وآثاره االقتصادية واالجتماعية، مذكرة ماجستَت، قسم  (1900-1863 )التنظيم العقاري دلنطقة األوراس:يسُت وادفلي2

 .172، ص2011-2010التاريخ، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
 .54ادلرجع السابق، ص: عمَتاوي محيدة وآخرون3
 .401، ادلرجع السابق، ص1، جاالستيطان والصراع حول ملكية األراضي:بن داىة عدة4
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وأدى ىذا إُف تدىور األوضاع االقتصادية لألىاِف، وانتشر الفقر بينهم، ويعود ذلك 
ألسباب أعلها عمليات نزع ادللكية العقارية اليت تسببت يف تقليص مساحات األراضي ادلزروعة 
وادلراعي اجلاىزة، وتراجع إنتاج تربية ادلواشي باإلضافة إُف رفع نسب االقتطاع اجلبائي وتدخل 
ادلسؤولُت الفرنسيُت يف احلياة االقتصادية للدواوير، واجلمود االقتصادي الذي عرفتو اجلزائر إُف 

 .1م1896غاية 
تسببت عمليات ادلصادرة يف تراجع أراضي األىاِف فلم يبقى بُت أيديهم إال بعض األراضي 

الفقَتة يف اجلبال وادلناطق الصحراوية، وىذا ما أدى إُف تقلص يف اإلنتاج الزراعي لألىاِف فمثال 
، كما تراجعت تربية ادلواشي 1938 عام %44م إُف 1860 عام %80اطلفض إنتاج القمح من

، وأرىق اإلجحاف يف فرض الضرائب كاىل اجلزائريُت، ففي سنة 2نتيجة مصادرة أراضي الرعي
مليون، 2.5 ال يتجاوز موعدده (مليون فرنك14)مت ربصيل ما فرض على اجلزائريُت 1870

 أي أهنم 189.000ماليُت فرنك وعددىم يتجاوز8بينما مت ربصيل ما مجع من األوربيُت 
، ىذه األوضاع جعلت السكان اليُت يواجهون 3 من اصول الزراعي%50يساعلون بأكثر من 

كما ربول الفالح اجلزائري إُف أجَت عند ادلعمر بأجر بسيط . الكوارث كاجلفاف، واجملاعة واجلراد
 .4بعد أن كان مالكا ألرضو، وقد مت االعتماد عليو كونو يد عاملة رخيصة مردودىا مرتفع

ألف 22استعمل الفالح اجلزائري اراث اخلشيب البسيط وَف يكن دخلهم السنوي يتعدى 
 من %22من اخلماسُت %10 من الرعاة و%12م 1950فرنك، وضم رلتمع األىاِف سنة 

العمال الدائمُت والفالحُت ادلالكُت، وبلغ عدد ادلستخدمُت يف القطاع الزراعي الريفي حواِف 
 .5م1954ألف عامل، وعدد العاطلُت عن العمل أكثر من مليون شخص سنة 400

وفيما ؼلص اجلانب الصناعي فبعد اهنيار الصناعة احلرفية لألىاِف أمام انتعاش الصناعة 
الفرنسية باجلزائر، وعرف النشاط الصناعي يف اجلزائر بداية زلتشمة مع بداية القرن العشرين، ويف 

                                                             
 .326صادلرجع السابق، ، 2، ج تاريخ اجلزائر ادلعاصرة:شارل روبَت أجَتون1
 .326 ادلرجع نفسو، ص:شارل روبَت أجَتون2
 .726، ص2013ب ط، دار البصائر، اجلزائر، ، 2ج، تاريخ اجلزائر يف مخسة قرون:أمحد الشريف األطرش السنوسي3
 وانعكاساهتا على ادلغرب العريب، دار احلكمة، اجلزائر، 1980-1830 سياسة فرنسا الرببرية يف اجلزائر:بوضر ساية بوعزة4

 .108، ص2010
 .131 ، ص2جادلرجع السابق، ، تاريخ اجلزائر ادلعاصرة: شارل روبَت أجَتون5
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ورشة عمل ألوروبيُت ومسلمُت سبثلت معاصر 11.88 ذكرت اإلحصائيات 1901جانفي 1
الزيت وادلطاحن والنجارون وصانعوا الرباميل والعربات واحلدادون، والبد من اإلشارة إُف أن عدد 

 .1العمال ادلسلمون َف يشهد تقدما
ساعة يف 14 إُف 12تعرض العمال اجلزائريون إُف معاملة عنصرية وفرض عليهم العمل من 

 ألف فرنك يف الشهر مع عدم ضمان االستمرار يف العمل 20إُف 24اليوم بأجر ال يزيد على 
ساعات يف اليوم بأجر ال يقل يف ادلتوسط على ألفي 08بادلقابل ال يعمل العامل الفرنسي سوى

 .2فرنك قدٔف يف اليوم
أما يف اجلانب التجاري فقد أصبحت التجارة اخلاصة بالقطاع التقليدي للجزائريُت تعيش 

 .3حالة من الركود بسبب عدم االىتمام هبا من قبل اإلدارة االستعمارية
 :مقاومة الفالحين الجزائريين ضد السياسة االستعمارية-ب

قاوم الشعب اجلزائري السياسة االقتصادية الفرنسية، رغم أشكال القهر ادلفروضة عليو، واليت 
 : أصبح بسبها يعآف الفقر واحلرمان من أىم ىذه الثورات

يعود قيام ىذه الثورة إُف عدة أسباب، منها األسباب : 1864ثورة أوالد سيدي الشيخ -1
، ومصادرة تاالقتصادية وادلتمثلة يف إهناك اإلدارة االستعمارية السكان اجلزائريُت بالضرائب والغراما

 .4أراضيهم فانتشر الفقر بُت السكان
 :    1871ثورة المقراني والشيخ الحداد -2

خلف زلمد ادلقرآف منصب والده كخليفة على منطقة رلانة، وكان صاحب مال وجاه  
، الذي 1863م، رغم قـــــــرار 1871امتلك ىو وعائلتو أراضي شاسعة ظلت ربت ملكيتهم حىت 

ىدف إُف تفكيك ملكية األعراش، وظل ادلقرآف يتخوف من فقدانو ىذه ادلمتلكات ألن السياسة 
الفرنسية كانت هتدف إُف ربويل اجلزائر إُف مستوطنات للمعمرين، وطرد السكان األصليُت إُف 

 .5ادلناطق الفقَتة
                                                             

 .390، ب ط، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، ص2، ج(1919-1871)ادلسلمون اجلزائريون وفرنسا:شارل روبَت أجَتون1
 .53ساسة التسلط االستعماري، ادلرجع السابق، ص: ػلي بوعزيز2
 .116، ص2013، ب ط، دار اذلدى، عُت مليانة، اجلزائر، 2، جتاريخ احلديث وادلعاصر:عبد الكرٔف بوصفصاف3
 .140، ص1980، ب ط، دار البعث للطباعة والنشر، اجلزائر، ثورات اجلزائر يف القرنُت التاسع عشر والعشرين:بوعزيزػلي 4
 .48، ص2007، دار األمة، اجلزائر، 1، طادلبعدون إُف كاليدونيا اجلديدة:الصديق تاويت5
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عانت اجلزائر قبل ثورة ادلقرآف من اجلفاف واجلراد، اجملاعة وقدم ادلقرآف إعانات من الشعَت 
، كما اقًتض من البنوك 1 حىت أفرغت مجيع ادلخازن1868 و1867والقمح إُف الفالحُت بُت 

لصاٌف السكان ادلتضررين من اجملاعة بضمانات حكومية، وطلب من اليهود إعطاء قروض 
للفالحُت دلساعدهتم للخروج من أزمتهم، وقام برىن بعض أمالكو كضمان للقروض، غَت أن 

الفالحُت َف يتمكنوا من تسديد ديوهنم بسبب كارثة اجلراد اليت حلت بأراضيهم الزراعية، وتنكرت 
 بالوعود اليت قدمت للمقرآف من قبل 1870السلطة ادلدنية اليت حلت زلل السلطة العسكرية عام

، وما أثار 2م  ملزم بدفع ىذه الديون للبنك فباع أرضو1870مكماىون، فوجد نفسو سنة 
والذي نص على إلغاء النظام العسكري 1871حفيظة ادلقرآف أكثر ىو صدور مرسوم كرؽليو 

وتعويضو باحلكم ادلدٓف لتطور االستيطان، خاصة بعد فقدان أاللزاس واللورين، باإلضافة إُف إقراره 
 .18713جوان 24إُف 1871ماي 16ذبنيس اليهود واستمرت ثورتو من  

 :  بزعامة الشيخ أمزيان1879ثورة -3
، ومن العوامل اليت أدت إُف قيام 1880 وانتهت يف 1879ماي 30بدأت ىذه الثورة يف 

 حيث عم 1878-1877ىذه الثورة معاناة السكان من أوضاع اقتصادية صعبة بُت عامي 
 .4القحط واجلفاف وانعدم اإلنتاج الزراعي

 :ثورة بوعمامة-4
، وأىم 1864سنة، واعتربت امتدادا لثروات أوالد سيدي الشيخ سنة 23دامت حواِف 

 .5أسباهبا اجملاعة اليت أدلت بالسكان
عاش اجلزائريون ظروفا اقتصادية خانقة نتيجة القوانُت الفرنسية اجلائرة واخلاصة بادلصادرة 

األراضي واستغالل البالد أرضا وشعبا دون أن يستفيد ىذا األخَت شيئا، لذلك كان رد فعلو قويا 
عن طريق مقاومة الفالحُت للسياسة االستعمارية االقتصادية كرد فعل طبيعي ضد التسلط 

 .االستعماري
                                                             

 (. 50-49)ص-ادلرجع نفسو، ص: الصديق تاويت1
 .251، ب ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ت، صدور عائلة ادلقرآف واحلداد1871ثورة : ػلي بوعزيز2
 .198، ادلرجع السابق، صثورات اجلزائر يف القرنُت التاسع عشر والعشرين:ػلي بوعزيز3
 (.36-35)ص-، ص1986، ب ط، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1879ثورة األوراس :عبد احلميد زوزو4
 .177 ادلرجع السابق، ص:عبد احلكيم رواحنة5
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 .تطور اقتصاد المستوطنين: المطلب الثاني
أدى أحكام سيطرة ادلعمرين على ثروات البالد إُف تردي األوضاع االقتصادية للسكان 

اجلزائريُت، فأصبحوا يعيشون الفقر واحلاجة بعد أن انتزعت أراضيهم، وسيطر ادلعمرون على ثروات 
البالد فهموا على تطوير الزراعات التجارية والصناعة معتمدين على رؤوس األموال، واستخدم 

 .الوسائل التقنية احلديثة
 :إنتعاش المزروعات التجارية-1
 .زراعة الكروم-

أحيطت زراعة الكروم بأعلية كبَتة يف اجلزائر نظرا لألرباح اليت كانت ربققها لالقتصاد 
الفرنسي، فقد كانت أرض اجلزائر رلاال مالئما للزراعة اليت عرفت تدىورا يف اإلنتاج يف فرنسا 

م، شلا 1885 يف جنوب فرنسا الذي أصاب أشجار العنب سنة1بسبب ظهور مرض الفيلوكيسرا
 1890مليون ىكتار عام1.8 إُف 1870مليون ىكتار سنة2.5أدى إُف تناقص مساحتها من 

حيث عملت سلطة االحتالل إُف توسيع زراعة الكروم لتعويض ذلك الًتاجع، وشهدت ىذه 
الزراعة انتعاشا كبَتا بسبب مالئمة الظروف الطبيعية لزراعة أشجار العنب باجلزائر من جهة 
، ففي 2والقروض الضخمة اليت كان يوفرىا بنك القرض الفالحي وغَته من البنوك من جهة أخرى

 اتسعت ادلساحات ادلزروعة كروما حيث انتقلت من 1890-1880الفًتة اصورة بُت 
، وانتشرت زراعة الكروم يف 1890ىكتار سنة110.042إُف 1881ىكتار سنة30.482

 بدأت زراعة الكروم تكون 1900السهول اخلصبة يف جهات عنابة، اجلزائر، وبداية من عام 
 .3مساحات شاسعة وأخذ يتم القضاء تدرغليا على ادللكيات الصغرى من قبل الشركات الكربى

، وكانت سبثل ةشلا أدى إُف تطوير صناعة اخلمور اجلزائرية، وأصبحت تقارن دبثيلتها األورويب
 .4 حواِف مليون ىيكتولًت1932و 1930أىم ادلبيعات اجلزائرية إُف اخلارج، بلغ اإلنتاج سنة

                                                             
أنظر مغدوري حسان، األوضاع االقتصادية . ىو نوع من األمراض النباتية اليت تصيب الكروم ومسي بقمل النبات: فيلوكيسرا1

رسالة دكتوراه، التاريخ احلديث وادلعاصر، جامعة اجلزائر، أبو  (1945-1939)2.ع.واالجتماعية للجزائريُت خالل ح
. 32م، ص2015-2014 :القاسم سعد ا

 .254 ادلرجع السابق، ص:بشَت بالح2

 .126صادلرجع السابق، ،2،جتارؼلاجلزائرادلعاصر:شارلروبَتأجَتون3
. 171،صادلرجع نفسو:شارلروبَتأجَتون4
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 : زراعة الحمضيات-
عرفت اجلزائر زراعة احلوامض قبل االحتالل، إال أن اإلنتاج ادلوجو للتصدير َف يشهد ازدىارا 

إال بعد االحتالل خاصة فيما بُت احلربُت العادليتُت، وتشتهر سهول امدية، مستغاّف، غليزان 
 من %2، وأصبحت اجلزائر تساىم بنسبة 1سكيكدة، عنابة، جباية بغراسة أشجار احلوامض

طن يف 150.000اإلنتاج العادلي ذلذه الزراعة، وربتل ادلركز العاشر عادليا، وبلغت صادراهتا ضلو 
 .2ادلتوسط سنويا

 :زراعة الحبوب-
أعترب القمح اجلزائري سببا من أسباب االحتالل الفرنسي للجزائر، وقد شجعت اإلدارة 
االستعمارية ىذه الزراعة خاصة بعد ارتفاع أسعارىا واإلقبال الكبَت عليها يف األسواق العادلية 

وسبثلت زراعة احلبوب أساسا يف القمح، الشعَت، واخلرطال، والذرة، وشهدت تراجعا يف مساحتها 
، ولكن ربسن 1896ىكتار سنة 2.328.90 إُف 1876ىكتار سنة2.591.892من 

م، وانتشرت زراعة القمح يف السهول الداخلية واجلبال 1890إُف 1881انتاجو مع بداية سنة 
 .3أما الشعَت فًتكزت زراعتو يف منطقة اذلضاب

 
 

 :زراعة القطن-
َف تنجح زراعة القطن يف اجلزائر بسبب اضلطاط أسعاره باألسواق العادلية، حيث تقلصت 

، وبلغت ادلساحة ادلزروعة قطنا 1883ىكتار سنة 32، مث إُف1882ىكتار سنة98ادلساحة من
قناطر 6 إُف أقل من 1926قنطار سنة6.4، لكن بعد ىذه السنة تقهقر اإلنتاج من 1926سنة 
 .19274عام 

                                                             
. 97ادلرجعالسابق،ص:عبداحلكيمرواحنة1
 .254ادلرجعالسابق،ص:بشَتبالح2
-1900 )اذلجرةاجلزائريةضلوفرنساعفافقوق،: فاطمةتتة3

 ،مذكرةلنيلشهادةادلاسًتفيالتارؼلاحلديثوادلعاصر،جامعةزيانيعاشور،اجللفة،كليةالعلوماإلنسانيةواالجتماعية،قسمالتاريخ،(1914
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 :التبغ-
م 1875أدخال زراعتها ادلستوطنون، ومارسها اجلزائريون أيضا، كان إنتاجو كبَتا بُت 

، وقد غطت مساحة التبغ بالد القبائل الصغرى ناحية 1880 لكنو تراجع بعد عام 1876و
جباية، ويف سهول عنابة وسكيكدة، ومتيجة وكان التبغ يصدر لفرنسا للتصنيع، وظل التأثَت 

 .1االقتصادي للتبغ زلدود مقارنة بزراعة الكروم واحلبوب
 :الحلفاء-

 بسبب وجود حقول واسعة يف اذلضاب العليا 1871أصبحت زراعة احللفاء أساسية بعد 
 بالزراعة الصناعية ومن بُت ىاجلزائرية، وظهرت كمصدر مهم لغٌت الشركات، وخلق ما يسم

 .2...صناعاهتا صناعة الورق
 :الفلين-

ألف 41 ما قيمتو 1913وجو الفلُت اجلزائري ادلنتج إُف التصدير، فقد فاقت صادراتو سنة 
قنطار وبذلك أصبحت اجلزائر 25.776 بلغت الكمية ادلصدرة حواِف 1925طن، ويف سنة 

، ويعود ىذا التطور إُف ...تنافس بعض الدول الرائدة يف انتاج وتصدير الفلُت مثل الربتغال
 .3االمتيازات الكبَتة اليت منحتها فرنسا للشركات األوروبية، الستغالل الغابات اجلزائرية

 :إجراءات تطوير الزراعات التجارية-
حرصت فرنسا على تكوين ادلتخصصُت يف اجملال الزراعي لتحقيق الزيادة يف اإلنتاج الزراعي 

 .االستعماري
 :التعليم الفالحي-

م صدر قانون ينص على إنشاء مـــــــدارس ابتدائية للتعليم 1875جويلية30بتاريخ 
مت إنشاء مدارس عليا وتطبيقية فالحية يف اجلزائر، وقد استفاد 1881الفالحــــــي، ويف سنة 

مؤسسة القرض »الكولون من دروس خاصة بالفالحة تكفل هبا أساتذة متخصصون، كما أنشئت 
، ليضاف إُف ادلؤسسات البنكية اليت ساعلت يف حصول 1830 سنة«ادلاِف والزراعي للجزائر

                                                             
 .178ادلرجع السابق، ص: عبد اللطيف إبن آشنهو1
 .61ادلرجع السابق، ص: دليلة رمحون2
 (.17-16)ص-، ادلرجع السابق، صسياسة التسلط االستعماري: ػلي بوعزيز3
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ادلستوطنُت على ادلزيد من األراضي منها بنك اجلزائر، الشركة اجلزائرية القرض العقاري الفالحي 
للجزائر، القرض الليوٓف وغَتىا، بغرض توجيو االقتصاد األىلي قامت اإلدارة االستعمارية بإنشاء 

 .18931أفريل 14الشركة األىلية لالحتياط دبوجب قانون 
 .انقسمت إُف الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية الفالحية: تطور الصناعة-2
 :الصناعة االستخراجية-أ

 :الحديد-
، بلغ انتاج ...أىم مناجم احلديد يف اجلزائر منجم الونزة، منجم بوخضرة، ومنجم بٍت صاف

طن، وكانت نسبة صادرات احلديد يف اجلزائر 1662506إُف 1924ادلناجم اجلزائرية يف اجلزائر 
 .2%7تفوق

 : الفوسفات-
بادلدية، ونشط 1873تًتكز ادلناجم الكربى للفوسفات يف شرق اجلزائر، وقد أكتشف سنة 

إنتاج الفوسفات بسبب حاجيات الزراعة األوروبية ادلرتفعة باستمرار ىذه ادلادة، وكان معدنا 
 .3الرصاص والزنك ينقالن بعد استخراجهما للتصدير إُف كل من فرنسا، أدلانيا، وبلجيكا

 .إضافة إُف الصناعات االستخراجية كانت ىناك عمليات التعدين والصناعات الكيميائية
 :الصناعات التعدينية-

 .عمل الفرنسيون بشكل كبَت يف التعدين التحويلي ويف اإلنتاج نصف ادلصنع واجلاىز
 

 :الصناعة الكيماوية-
 .4وتشمل مصانع الزيوت واألمحاض واألمالح، وورشات الزجاج

 :الصناعة التحويلية الفالحية-ب
اشتغل ...وجدت باجلزائر ادلصانع اخلاصة بادلواد الغذائية ومصانع مرطبات ادلشمش والربتقال

 .1هبا أوروبيون وجزائريون
                                                             

 (.270-246)ص-، ادلرجع السابق، ص2، جاالستيطان والصراع حول ملكية األرض: بن داىة عدة1
 .118ادلرجع السابق، ص: عبد احلكيم رواحنة2
 (.48-47)ص-ادلرجع السابق، ص: زرييب حسيبة3
 .60 ادلرجع السابق، صعفاف قوق،: فاطمة تتة4
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 :التجارة الخارجية-3
شهدت التجارة اخلارجية تطورا ملحوظا يف ادلرحلة الثانية لالحتالل الفرنسي 

وخاصة الصادرات ضلو األسواق الفرنسية بسبب تطور القطاع  (1918-1871)للجزائر
االقتصادي األورويب وكذلك االستقرار الذي ساد اجلزائر يف تلك ادلرحلة، وتشجيع احلكومة 

الفرنسية للمعمرين لتثبيت االستعمار، وتنظيم أسس احلكم واالقتصاد ىذا ما أدى إُف زيادة 
اإلنتاج ادلوجو للتصـدير يف القطـــــــاع األورويب وكــــــــذا االستقرار الذي ســـــاد اجلزائر يف تلك 
ادلــــــــرحلة، وتشجيع احلكومة الفرنسية للمعمرين لتثبيت االستعــــــــمار، وتنظيم أسس احلكم 

واالقتصاد ، ىذا ما أدى إُف زيادة اإلنتاج ادلوجو للتصدير يف القطاع األورويب، كما اتضحت يف 
ىذه ادلرحلة آفاق السياسة االقتصادية يف اجلزائر القائمة على خدمة مصاٌف األقلية األوروبية يف 

 .2البالد
وسبثلت أىم صادرات القطاع األورويب يف اجلزائر اخلمور، احلبوب، واحليوانات احلية، وادلعادن 

والفواكو، أما السلع ادلستوردة نذكر منها مصنوعات حديدية، مصنوعات جلدية، اآلالت 
السيارات، األثاث، ادلالبس ويعود ىذا التطور يف الواردات إل تطور القطاع االقتصادي األورويب 

 .3الذي أصبح ػلتاج إُف ذبهيزات جديدة تتماشى والتطورات االقتصادية احلاصلة بالبالد
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         
، مذكرة لنيل شهادة (1962-1830)االستيطان ودوره يف تفكيك بنية اجملتمع اجلزائري: صغَتي بالقاسم، بلعباس تامر1

-2016شعبة التاريخ، -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-ادلسيلة-ماسًت أكادؽلي يف التاريخ، جامعة زلمد بوضياف
 .53، ص2017

 .116 ادلرجع السابق، ص:عبد الكرٔف بوصفصاف2
 .119 ادلرجع نفسو، ص:عبد الكرٔف بوصفصاف3
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 .تطور الرأسمالية الفرنسية في الجزائر-
فتح اجملال أمام عملية تطبيق سياسة زراعية جديدة يف اجلزائر قائمة على توظيف رأمسال وقد 

سبيز ىذا النظام بنمطُت رئيسيُت علا ظلط اإلنتاج الرأمساِف الزراعي حيث تشكل الزراعة القاعدة 
الرئيسية لًتاكم رأمسال يف اجلزائر، وكانت البداية مرتكزة على زراعة احلبوب والكروم واخلضر والتبغ 
والنمط الرأمساِف الصناعي حيث كانت الصناعة يف ىذه الفًتة مقتصرة على قطاعُت قطاع ربويل 

 .1اإلنتاج الزراعي كثل الكروم وقطاع البناء واألشغال العامة
وأدى اتساع أسواق التصريف إُف قيام مصرف اجلزائر بإنشاء جهاز ماِف لعملية تراكم رأس 
ادلال يف الزراعة، وكانت مكاتب اخلصم، ومصرف اجلزائر تقدم إعتمادات مومسية واعتمادات من 

أجل إنشاء األقبية التعاونية وسلازن النبيذ وبغرض شراء األراضي، وبفضل القروض استطاع 
ادلعمرون سبويل االستثمار والتجهيز، والدخول أيضا يف ملكية األرض، وأنشئت عدة مصارف 

تأسس ربت رعاية 1880خاصة لتأسيس الوساطة ادلالية بُت ادلعمرين ومصرف اجلزائر، ويف سنة 
االعتماد العقاري الفرنسي مصرف االعتماد العقاري والزراعي اجلزائري، قامت ىذه ادلؤسسة 

بتقدٔف قروض قصَتة األجل وفتح الكريذية اليونانية فروعا لو يف اجلزائر شلا أدى إُف حصول تنافس 
كبَت ساىم يف توسيع القروض، وعوض أن يقلل رأس ادلال ادلاِف األورويب اىتمامو بالرأمسالية يف 

اجلزائر تتبعها خطوة خبطوة، ونفس الشيء يالحظ يف رأس ادلال اإلنتاجي يف زراعة الكرمة وأطلق 
 .2م1898يف اجلزائر مبدأ االعتماد الزراعي التعاضدي وبدأ ينمو منذ

أوجدت فرنسا مؤسسات مالية داعمة للنشاط الصناعي مثلتها البنوك، ومن أىم البنوك اليت 
تقدم قروض طويلة وقصَتة ومتوسطة ادلدى لفائدة ادلؤسسات التجارية الصناعية حسب قانون 

 .1918ديسمرب 12
 :البنوك الدولية-

 قامت بتدعيم سلتلف األنشطة 1877 اليت يعود تأسيسها إُف سنة «الشركة اجلزائرية»منها 
 .1917االقتصادية وادلنشآت القاعدية للصناعة، وقد فتحت عدة فروع ذلا سنة

 

                                                             
 .139ادلرجع السابق، ص: عبد اللطيف بن آشنهو1
 .(132-130)ص-، صنفسوادلرجع : عبد اللطيف بن آشنهو2
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 :البنك الجزائري-
وقد اىتم بالزراعة والصناعة والتجارة، وقدم قروض مالية على شكل 1881تأسس يف 

 .مساعدات لعدة مدن كربى أعلها مستغاّف، وىران، تلمسان وغَتىا
 :البنوك الشعبية-

 باجلزائر، مث فتحت عدة فروع ذلا يف كل العمالت، كانت هتتم 1928تأسست سنة
 .1بالنشاط الصناعي والتجاري وادلؤسسات الصناعية

 :إنشاء صناديق القرض والتعاضديات-
أنشئت مؤسسة القرض ادلاِف والزراعي 1880أكتوبر 30لتحقيق ادلشروع االستيطآف ويف 

( 10)للجزائر، وكان غرضها تقدٔف العون للمستوطنُت دبنحهم قروض مالية طويلة ادلدة من عشر
 .2%7 و%5 مقابل فوائد تًتاوح بُت ةسن (30)إُف ثالثُت

تطور اقتصاد ادلستوطنُت بفضل تنمية ادلزروعات التجارية وتطوير الصناعة 
االستخراجية،معتمدة على تطوير النظام الرأمساِف الفرنسي باجلزائر وإقامة الكثَت من ادلؤسسات 

ادلالية الداعمة ذلذا النظام االقتصادي، ووجهت ادلنتجات الزراعية وادلواد األولية الصناعية إُف 
 .السوق اخلارجية، فمعظم الصادرات كانت ضلو فرنسا بالدرجة األوُف مث دول أوربا بالدرجة الثانية

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                             
 (.200-198)ص-ادلرجع السابق، ص: خدغلة خبتاوي1
. 146، ص2014، ب ط، دار ىومة، اجلزائر، (1900-1870)سياسة اجلمهورية الفرنسية الثالثة يف اجلزائر: نادية زروق2
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 .االنعكاسات في المجال االجتماعي: المبحث الثاني
تباينت انعكاسات السياسة االقتصادية الفرنسية على اجلزائريُت إذ تسببت ىذه األخَتة يف 

اهنيار اجملتمع اجلزائري، وتفكيك وحدتو القبلية، يف حُت ازدىرت احلياة ادلعيشية 
 .للمستوطنينوأصبحوا يعيشون رفاىية ال نظَت ذلا على حساب اجلزائريُت

 .التحول في المجتمع الريفي وتدهور األوضاع االجتماعية لألهالي: المطلب األول
عرف اجملتمع الريفي ربوال كبَتا بسبب السياسة االقتصادية، كما نتج عن ىذه السياسة 
تراجع يف األوضاع االجتماعية لألىاِف اجلزائريُت، الذين ربملوا وحدىم عواقب تطبيق القوانُت 

 .االقتصادية الظادلة يف حقهم فقاموا هبجرة داخلية ضلو ادلدن وأخرى خارجية حبثا عن حياة أفضل
 .التحول في المجتمع الريفي-1

كانت ادلكاتب العربية تقوم بتوزيع ااريث اخلفيفة وادلناجل الكبَتة، وتدريب األىاِف على 
على أن أىم .1استعماذلا إال أن ادلنتجات الزراعية كانت ضعيفة بسبب قلة اخلربة لدى اجلزائريُت

ربول عرفو اجملتمع األىلي الريفي ىو تطور االقتصاد النقدي الرأمساِف ادلعتمد على الكمية 
وادلساحات الشاسعة، إذ أخذ يفرض نفسو خالل اإلمرباطورية الثانية شلا أدى إُف دخول االقتصاد 

النقدي إُف القبائل الداخلية، وكذلك أصبح الفالحون من األىاِف يبحثون عن سوق لبيع 
منتجاهتم بعد أن كانوا يقومون بتخزين الغلة، كما إهنم اعتادوا يف العهد الًتكي على أسلوب 

ادلتاجرة وال يبيعون القمح بادلقادير اليت تسمح ذلم بدفع الضرائب، وبعد االحتالل خاصة 
 وبعد أن أصبح األىاِف عرضة لضغط الوسطاء التجاريُت، أصبحوا يبيعون احلبوب 1850سنة

واألصواف مسبقا دبوجب قروض، وردبا كان الضرر أخف لو كان يتم استثمار الرأمسال أثناء الفًتة 
 .ادلمتدة ما بُت احلصول على ادلبالغ النقدية وتسديدىا، ألن النقود ادلكنوزة ال تنتج شيئا

 ظهور العمل الزراعي ادلدفوع األجر لدى 1880إُف 1870أثار انتباه األوروبيُت سنة
اجلزائريُت، ووجد يف عهد اإلمرباطورية الثانية عمال مومسيون من األىاِف كانوا يأتون يف موسم 

احلصاد لعرض خدماهتم على ادلعمرين يف موسم اخلضار، إال أن ىذه الظاىرة ازدادت أعليتها بعد 
 .18802، بسبب توسع االستعمار الذي تطلب اليد العاملة إُف غاية 1870

                                                             
 .178ادلرجع السابق، ص: صاٌف فركوس1
 (.677-674)ص-، ادلرجع السابق، ص1، جادلسلمون اجلزائريون وفرنسا: شارل روبَت أجَتون2
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وجد بوىران عمال إسبان وقدم إليها عمال من الريف ادلغريب، وعاْف ادلعمرين يف قسنطينة 
، أما يف عمالة اجلزائر كان يتم اللجوء إُف اليد العاملة من 1880نقصا يف اليد العاملة إُف غاية 

 .1األىاِف دائمة ولكنها قليلة العدد
كان احلاصدون الذين يأتون إُف سوق العمل مجاعات أغلبهم من منطقة القبائل يعملون 

بكد، وال يطلبون إال القليل، وكان قائدىم يتفاوض بشأن ظروف العمل، ونظر ىؤالء احلاصدين 
بعُت الرضا حيث كانوا يرجعون إُف اجلبال للقيام حبصاد أرضهم الذي يأيت متأخرا ويعودون يف 

 .2تواريخ زلددة، واعتربوا ادلنظمُت احلقيقُت لألجور
 وىي الفًتة اليت 1914 و1900، وارتفع عددىم بُت%11قدر األجراء الزراعيون ب 

كان ادلعمرون يشًتون فيها الكثَت من األراضي ويعهدون باستغالذلا إُف العمال أو ادلزارعُت بدل 
 يف زراعة %31 من األجراء ادلسلمُت تشتغل يف زراعة الكروم، و%41اخلماسُت، وأحصى 

احلبوب، وأما اآلخرون فكانوا يشتغلون يف غابات البلوط، الفلُت، وبساتُت الربتقال، وظلت فئة 
 %48.6ادلالك الصغار األكثر عددا مع بداية القرن العشرين ضمن اجملتمع الريفي حيث مثلت 

 إُف نقل قسم من 1910 قد أدى سنة1897من رلموع السكان الزراعُت وكان تطبيق قانون 
، حيث كان يهدف إُف تسهيل عملية 3أراضي الفالحُت الصغار ادلزروعة إُف ادللكية الكبَتة

 .4 دون تدخل القضاء الفرنسيناالستالء على األرض ومنحها للكولو
 أصبح قسم من أصحاب ادللكيات 1914و 1900ونتيجة ارتفاع األسعار الزراعية 

الكبَتة ثريا بسبب عصرنة ملكياهتم، والتخصص يف الزراعات الكثيفة فحققوا فائض يف اإلنتاج 
قابل للتسوق، أما أصحاب ادللكيات الكبَتة الذين حافظوا على الطريقة التقليدية يف الزراعة فقد 

 .5أمنت ادلعيشة فقط جلمهور من اخلماسُت، ولكن مت ربقق ألصحاهبا أي ربح يذكر

                                                             
. 354صادلرجع السابق، ، 2، جتاريخ اجلزائر ادلعاصرة: شارل روبَت أجَتون1
 .354ادلرجع نفسو، ص: شارل روبَت أجَتون2
(. 378-373)ص-ادلرجع نفسو، ص: شارل روبَت أجَتون3

4Djabarari(y) la France en Algerie blan rt contr overses T1 o p u alger 1995 
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 .55ادلرجع السابق، ص: ػلي بوعزيز5
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تنشيط حركة االقتصاد األىلي الريفي إال أهنا َف 1937حاولت اإلدارة االستعمارية سنة
ربقق أية نتائج مفيدة، وضمنت اجلمعيات الزراعية ادلوضوعة ذلذا اذلدف إُف الشركات األىلية 

 .1وأصبحت تقدم مساعدات لغَت األىاِف
 :تدهور األوضاع االجتماعية لألهالي-2

نتج عن تردي األحوال االقتصادية لألىاِف تدٓف ادلستوى ادلعيشي، مثل الكولَتا، والتيفوس 
واجملاعة اليت حصدت آالف األىاِف خاصة اخلماسُت، النساء، الشيوخ، األطفال، الفقراء، وَف 

و 1867ربرك السلطات االستعمارية َف ربرك ساكنا أمام ىذه األوضاع ادلزرية، فمثال ما بُت 
، وتراجع عدد 2 دمرت عشائر كبَتة مثل عشَتة أوالد ػلي بن طالب، وعشَتة العالونة1869

 بسبب األوبئة وحروب 1866 سنة 2.652000 إُف 1861 سنة2.733.000السكان من 
 عام 1867القبائل والقحط واجلفاف، فقلت ااصيل الزراعية، وماتت قطعان ادلاشية، ومسي عام

 3.الشر
ويف ىذا الصدد يقول العنًتي وقعت يف العهد الفرنسي عدة رلاعات نتائج تركت نتائجها 
السيئة على سكان قسنطينة، ومن آثارىا انتشار األوبئة الفتاكة بينهم الكولَتا والتيفيس وغَتىا 

وضياع الثروات ادلدخرة، وبيع العقارات واألراضي ربت الضغوط ادلختلفة، ومنها الديون اليت 
تراكمت عليهم بسبب الضرائب العقارية، وفوائد القروض الربوية اليت اضطروا إُف أخذىا من 

البنوك وادلرابُت اليهود وذكر أيضا أن الفقراء أكلوا ما ال ػلل أكل الناس بعضهم بعضا كما أهنم 
عانوا من ارتفاع األسعار وكذلك األغنياء أفقرهتم اجملاعة وخلت ديارىم من ادلخزون، وتلفت 

 .4احليوانات لفقدان ادلخزون
استمر اجملتمع يعآف من اجملاعات متالحقة بسبب سوء األحوال االقتصادية يف بعض نواحي 

إجتاح اجلراد شرق قسنطينة وأدى إُف رلاعة أرىبت 1888و1887البالد، ففي الفًتة ما بُت 
 .5السكان

                                                             
 .57ادلرجع السابق، ص: ػلي بوعزيز1
 .213ادلرجع السابق، ص: صاٌف فركوس2
. 725ادلرجع السابق، ص: أمحد الشريف األطرش السنوسي3
 .15، ص1974، ب ط، ادلكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، رلاعات قسنطينة: صاٌف العنًتي4
 (.697-694)ص-، ادلرجع السابق، ص1، جاجلزائريون ادلسلمون وفرنسا: شارل روبَت أجَتون5
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وعاْف اجلزائريون من فقدان وسائل الوقاية الصحية فكانوا ؽلوتون مجاعات يف ادلدن، أما 
الريف فتنعدم فيو ادلستشفيات، يضاف إُف ىذه األوضاع ادلتدىورة فقدان سكان الريف من انعدام 

وسائل احلياة الضرورية كادلدارس وادلواصالت، ومكاتب الربيد، ومصاٌف حفظ األمن، وادلياه 
الصاحلة للشرب، ورغم ىذه الظروف الصعبة إال أن سكان األرياف تدربوا على خدمة أنفسهم 

 .1وحل بعض مشاكلهم
ونتيجة للضرائب الباىضة َف ذبد القبائل ما تقتات عليو سوى جذور النباتات فمات الناس 

 .2جوعا، وأعلل الفالحُت زراعتهم واستغل ادلعمرين ذلك وطلبوا شراء ىذه الثروات
أمام ىذه األوضاع االقتصادية واالجتماعية ادلزرية لسكان اجلزائريُت اضطر العمال إُف اذلجرة 

من الريف إُف ادلدن الكربى الداخلية حبثا عن العمل، فتكدست ادلدن هبؤالء ادلهاجرين يف أحياء 
قصديريو ملوثة ومستوى معيشي منخفض، أغلب أفرادىا يعملون أعمال مؤقتة مثل مسح 

وَف تقتصر ىجرة اجلزائريُت على . 3األحذية، واحلمالة، وبيع ادلصحف والعمل يف البناء والزراعة
 1875اذلجرة من األرياف إُف ادلدن بل امتدت إُف اذلجرة ضلو اخلارج، فقد عرفت سنوات 

 ىجرات إُف تونس وادلشرق خاصة سوريا بسبب ادلصادرة اجلماعية لألراضي 1898، 1888
 دلنطقة القبائل الصغرى والكربى وانعكاسات قانون 1871خاصة أراضي ادلنهزمُت يف ثورة ادلقرآف 

 باقًتاح من 1906، ويعود تاريخ ىجرة العمال اجلزائريُت ضلو فرنسا يعود إُف سنة4 1873وارٓف 
 حيث ىاجر 1954مستخدمُت فرنسيُت، وقد بلغت اذلجرة اجلزائرية إُف فرنسا أقصاىا عام 

 ولكن االستعمار حىت يف فرنسا سخرىم للعمل يف مهن 5ألف شخص حبثا عن موارد للرزق300
مهن شاقة بأجور متدنية، ودون ضمان اجتماعي أو رعاية صحية أو قانونية وَف يسمح للعامل 

                                                             
. 53 ص  ادلرجع السابق،،سياسة التسلط االستعماري: ػلي بوعزيز1

2Annie pey coldgeur le Riyame Arbe la politque algerienne de diffusion p180. 
. 51ص ادلرجع السابق، ، سياسة التسلط االستعماري: ػلي بوعزيز3
 .417ادلرجع السابق، ص : عبد الكرٔف رواحنة4
الدور السياسي احلميد زوزو، . ع:ينظر/398 ص ادلرجع السابق،،2، جاجلزائريون ادلسلمون وفرنسا: شارل روبَت أجَتون5

، اجمللد الرابع، (1900-1830)نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر ادلعاصر (1945-1914)احلربُت  بُت للهجرة إُف فرنسا
 .2010ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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اجلزائري العمل يف مصانع الصناعات الفنية حىت ال يضمن عمال غلعلو يعيش حياة مستقرة أو 
 .1ينقل تلك ادلهنة إُف بالده

 .االنعكاسات على مستوى اللوبي االستيطاني: المطلب الثاني
إن التطور االقتصادي الذي عرفو القطاع األورويب باجلزائر يف عهد اإلمرباطورية الثانية 

انعكس إغلابا على احلياة االجتماعية للمستوطنُت الذين ربولوا من حياة البؤس والشقاء يف بلداهنم 
 .بأوروبا إُف حياة البذخ والرفاىية

وادلعروف أن السياسة االقتصادية للجزائر سبيزت بالطابع الفالحي القائم على ادلستعمرات 
وقد استمرت احلركة . 2مستعمرة928حواِف 1930إُف 1830الزراعية واليت بلغ عددىا ما بُت 

 وقيام اجلمهورية الثالثة حيث قرر 1870االستيطانية يف اجلزائر بعد سقوط اإلمرباطورية الثانية سنة
، وتطورت األراضي 3ىكتار لسكان األلزاس واللورين500.0000اجمللس الوطٍت العام منح 

 النشاط األوروبيُت ادلستوطنُت واعتربألف مزرعة، 26إُف حواِف 1917ادلمنوحة للمستوطنُت سنة 
الزراعي مشروع لتحقيق الربح، وليس وسيلة للعيش ألن، معظمهم أصحاب مسعة سيئة، وقد 

عاشوا الفقر والتشرد يف بلداهنم بأروبا، فكان علهم احلصول على الثروات فقاموا بتطوير الزراعات 
 .4التجارية على حساب إنتاج ااصيل الغذائية األساسية لألىاِف

، وكان ضلو 1926استمر السكان األوروبيون يف االزدياد، وحرموا من اذلجرة إُف اجلزائر سنة
منهم مولودين يف اجلزائر يعتربون أنفسهم جزائريُت بغض النظر عن أصلهم، ويف ىذه الفًتة 79%

 .5تقدمت فرنسة األجانب فأصبح صغار ادلستوطنُت سنا يعتربون أنفسهم فرنسيُت فقط
بسبب االزدىار االقتصادي 1931أخذ األوروبيون يتجمعون يف ادلدن الكربى خاصة عام 

 من عدد %82والرفاىية اليت أصبحوا يعيشون فيها ووصلت نسبة ساكنُت ادلدن من األوروبيُت 
ادلستوطنُت إمجاال، وسبيزت التجمعات واألحياء الفرنسية بادلدن ببنايات عصرية زلاطة باحلدائق 

                                                             
 .53ص ادلرجع السابق، ، سياسة التسلط االستعماري: ػلي بوعزيز1
 .126ص. م2013 ،دارالبصائر،اجلزائر،3ط،اجلزائر منطلقات وآفاق: ناصر الدين سعيدوٓف2
. 76، ص2005، اجلزائر، ANEP، ليل االستعمار: فرحات عباس3
 .33ص ادلرجع السابق، ، سياسة التسلط االستعماري: ػلي بوعزيز4
 .124صادلرجع السابق، ، تاريخ اجلزائر ادلعاصرة: شارل روبَت أجَتون5
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والورود ويوجد جبانبها صهاريج األوروبيون على التجارة الداخلية واخلارجية باالستعانة بالبنوك 
 .1وادلؤسسات ادلالية ارتفعت مداخيلهم وكسبوا ثروات ضخمة

أحكم الكولون سيطرهتم على الشؤون ادلالية واالجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر بعد صدور 
القاضي بإنشاء ميزانية مستقلة للجزائر عن ادليزانية الفرنسية، وبذلك سيطر 1900مرسوم 

ادلستوطنون على زمام األمور بالبالد، فاستولوا على الوظائف العمومية، وعلى ادلهن احلرة،وأصبحوا 
 من رؤساء %86من الكوادر العليا و%95.8يشرفون على األمن العمومي، ومثل ادلستوطنون 

جد راقية، وكانت نفقات العطل ...ادلشاريع ولذلك سباشوا ظروف معيشية من تعليم وصحة
وانعكس ربسُت الظروف .2ألف معمر مصطاف180مليار فرنك حلواِف 20وحدىا تصل إُف 

ادلعيشية لألوروبيُت يف اجلزائر على ارتفاع عددىم، فقد كانت نسبة تزايد الفرنسيُت باجلزائر أعلى 
من تزايدىم يف الوطن األم، وانتعشت احلالة االجتماعية للمستوطنُت فمثال خصصت ميزانية 

إن الثراء الفاحش للويب االستيطآف جعلهم يتمتعون .3مرتفعة للتعليم على حساب أبناء اجلزائريُت
بنفوذ كسر لدى الفرنسية من التدخل يف الشؤون الداخلية للجزائر، دبمارسة الضغوطات عن طريق 

رلموعة من النواب الذين ؽلثلون ادلواطنُت بالربدلان الفرنسي على احلكومة الفرنسية، كما أنشأ 
ادلستوطنون ميزانية خاصة باجلزائر وبذلك ال تستطيع احلكومة الفرنسية بباريس أن تتدخل يف 
شؤوهنم الداخلية كما عملوا على إضعاف نقود احلاكم العام، وتدعيم سلطة رؤساء البلديات 

 .4خدمة دلصاحلهم الشخصية
استغل ادلستوطنون كل الظروف اليت وفرت ذلم من قبل احلكومة الفرنسية لتطوير االقتصاد 

الكولونياِف وخدمة ادلصاٌف الفرنسية حىت سبكنوا من السيطرة على األوضاع يف اجلزائر، كما حصلوا 
على ثروات كبَتة مسحت ذلم بالتمتع حبياة الرفاىية على حساب السكان األصلُت الذين ظلوا 

.يعانون الويالت واجلوع وادلخاطر واألمراض نتيجة الظلم واجلور االستعماري

                                                             
 .155، ص 1968، مطبعة اإلنشاء، دمشق، 2، طاجلزائر، طبيعية، بشرية اقتصادية: عبد القادر حلمي1
 .128 ص ادلرجع السابق،،تاريخ اجلزائر ادلعاصرة: شارل روبَت أجَتون2
(. 959-958)ص- ص ادلرجع السابق،،1، جادلسلمون اجلزائريون وفرنسا: شارل روبَت أجَتون3
 .168، ص2008، دار البصائر، اجلزائر، 2، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية: عمار بوحوش4
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 ةـــــــــــــاتمـــــــــــــخ
 اجلزائر يف االقتصادية التحوالت أهم على فيها الوقوف حاولنا اليت الدراسة هذه خامتة ويف

 :التالية النقاط يف أدرجنها االستنتاجات من مجلة إىل توصلنا الثانية اإلمرباطورية عهد يف
 ميكن وكان انتعاشا، عرفت واليت الفالحة على الفرنسي االحتالل قبل اجلزائري االقتصاد ارتكز-
 ذلك دون حالتالرتكية  الضريبية السياسة أن إال عليه، كانت مما أهم زراعية ثورة باجلزائر تقوم أن

 اجلزائر يف السياسي النظام اعتماد وقد تقليدية، فالحية لتقنيات اجلزائريني استخدام إىل باإلضافة
 أو البحري باجلهاد عرف ما وهو خارجني مصدرين على املالية موارده مجيع يف املرحلة هذه يف

 يف املالية املوارد  جعل ما وهذا السكان، على املفروضة الضرائب طريق عن وداخلي القرصنة
 بسقوط أروبا، مع مواجهة أول  أمام ينهار البالد  اقتصاد وجعل هشة، أسس على قائمة اجلزائر
 على األوروبيني والتجار اليهود كالسيطرة كما الفرنسي، االحتالل يد يف سهلة فريسة اجلزائر
 .م 0381 عام اجلزائرية الدولة وسقوط اجلزائر، اقتصاد تقهقر يف دورا بالبالد االقتصادية احلياة

 الشمالية إمريكا يف الربيطانية باملستعمرات شبيهة استيطانية مستعمرة إنشاء على فرنسا عملت-
 الوحدة على القائم االجتماعي النظام أمهها عراقيل عدة واجهت اهنا إال فردية، ملكيات بإقامة

 لصاحل العقارية امللكية نزع يف معظمها تصب القوانني من مجلة استصدار يف شرعت لذلك القبلية،
 وحتقيق البالد، على للسيطرة املالئمة الظروف وتوفري والقروض، باألموال ودعمهم املستوطنني،
 االقتصاد ختدم زراعية منطقة إىل اجلزائر وحتويل التجارية، الزراعات وتطوير االقتصادي االستيطان

 .الفرنسي
 االقتصادية السياسة تاريخ يف مهما منعرجنا م0388 سنة اجلزائر إىل نابليون زيارة أحدثت-

 وترك املناجم، و الغابات باستغالل اجلزائر يف األوروبيني األخري هذا نصح فقد اجلزائر، يف الفرنسية
 املستوطنني لسخط بعد فيما أثارت واملتقلبة واضحة، الغري سياسته أن ولو للجزائريني الفالحة امور

 توسسينا املشيخي القرار شكل اجلزائريني، الربجوازيني من وبعض معا، الفرنسني املسؤولني و
 الثالث نابليون  من بدعوة الفرنسية احلكومة من والصادر م0388 افريل22 بتاريخ كونسولت

 تستمر سوف اليت األراضي هنب سياسة ورسخ باجلزائر، العقارية امللكية تاريخ يف حامسا حدث
 الغابات أراضي حىت االجراءات هذه من تسلم ومل الصيغ، مبختلف نزعها يف االحتالل سلطات
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 للمجتمع واالجتماعية االقتصادية البنية وهدم األعراش ملكية تفتيت إىل القرار هذا وأدى
 . اجلزائري

 شركات تشجيع أمهها، بارزة اقتصادية حتوالت الثانية االمرباطورية حكم ظل يف اجلزائر عرفت-
 للمستوطنني القروض ومنح النقدي، االقتصاد وإدخال اجلزائر، يف االستعمار لدعم األموال رؤوس
 اإلدارة بذلت كما اجلزائر، يف الفرنسي الرأمسايل النظام إلرساء األوىل  االنطالقة مبثابة  ذلك وكان

 الكولونياىل االقتصادي بالقطاع النهوض سبيل يف كثرية جهودا املرحلة هذه يف االستعمارية
 الرأمسايل الفرنسي االقتصاد  اتصال أن كما التجارية، املزروعات وتطوير الوسائل، كل باستخدام

 هلذا جاهزا يكن مل الذي األخري، هلذا االقتصادي الكيان يف هزة أحدث يف اجلزائري بالفالح
 . القبلية وحدته فتت الذي م0388 قرار صدور حىت القبلي بنمطه متمسكا وظل االنتقال،

 ملصاحل خدمة االحتالل بداية منذ قاسي ضرييب لنظام اجلزائري الشعب أخضع باملقابل-
 وما الثانية اإلمرباطورية عهد يف اجلزائريني على وطئته واشتدت االحتالل، وسلطة املستوطنني

 السيف بقوة فرض بل واالجتماعية، االقتصادية اجلزائر أوضاع يراعي النظام هذا يكن ومل. بعدها
 هلا وكان األوروبيني وبعض اليهود، عليها سيطر اليت الربا بظاهرة الضرائب ارتبطت وقد والنار،
 .اجلزائريني على خطرية نتائج

 التحويلية والصناعة االستخراجية الصناعة على اجلزائر يف دعائمها األوروبية الصناعة أرست-
 األجهزة أمام اجلزائرية احلرف تدهورت حني يف االنتاج وفائض األموال، رؤوس مستغلة الفالحية
 األولية باملواد الناشئة الفرنسية املصانع لتمويل مصدرا اجلزائر شكلت كما املتطورة، الصناعية

 . اجلزائرية بالسوق تباع مث لتصنيعها فرنسا إىل خاما تنقل املواد كانت حيث
 اقتصاد يربط مجركي نظام على االحتالل سلطات حرصت اخلارجية التجارة تطوير وهبدف-

 حرم للتجار، القروض ومنح املوانئ وهتيئة املواصالت، من شبكة واقامة الفرنسي، باالقتصاد اجلزائر
 ظاهرة استفحال يف زاد مما املربني مع التعامل إىل دفعهم ما البنكية، القروض من اجلزائريني األهايل

 .الربا
 البنية تفكيك إىل الثانية اإلمرباطورية عهد يف اجلزائر يف الفرنسية االقتصادية السياسة أدت-

 النظام تسري يف الكبرية العائالت دور وتراجع اجلزائر، للمجتمع واالجتماعية االقتصادية
 وكثرة االوبئة انتشار بسبب واالجتماعية، االقتصادية االوضاع تدهورت كما االجتماعي،
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 املشرق بالدنا حنو واخلارجية املدن، حنو الداخلية اهلجرة إىل اجلزائريني عديد دفع مما اجملاعات
 .وفرنسا العريب

 املقاومات خالل من وجتلى قويا الفرنسية االقتصادية السياسة على اجلزائري الشعب رد كان-
 . م0330بوعمامة وثورة م0381 االوراس وثورة م 0380 سنة املقراين ثورة أمهها الشعبية

 إىل ومعدمني ومعمرين متشردين من اجلزائر يف األوروبيني املستوطنني أحوال تغريت املقابل يف-
 ملكياهتم وتوسعت. البالد مقدرات على سيطروا إذ الواسعة وامللكيات األموال رؤوس أصحاب
 اقتصاد لويب إىل وحتولوا العصرية املدن فأقاموا معيشتهم طرق وتطورت حياهتم أوضاع وحتسنت
 .باجلزائر االستعمارية للحكومة الساسي القرار توجيه يف يتحكم
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 قـــــــــــــــــــــــــــــمالح
 (01امللحق رقم )

 رسالة انبليون إىل املاريشال بيلسي:
شال وإىل املاري هذا خط شريف صدر من احلضرة املعظمة سيدان االمرباطور انبليون إىل سعادة

 م.1863فيفري 6وذلك بباريس بتاريخ عماالت اجلزائر 
لبحث...يف ريب...لأما بعد فالذي خنربكم به هوان املشيخة العليا من دولتنا ينعقد عن ق    

يف   مسألة  كاتبتكماصالح قواعد احلكم وابلبالد اجلزائرية وقبل شروعها فيما أمرت به أريد م
 يف أن ا املسلمنيالفرنسيني...عاهدو ...ملا كان فتح...اجلزائر على يد ملك العرب ألراضيهم 

ني هلا يها واملتصرفيد حائز بالدولة الفرنسية ال تتعرض هلم...يف أمالكهم...فال بد من إقرار األمالك 
باية ويزيد كثر اجللتبقى هلم ملكا مطلقا ألن مرادان خري العباد يف عماالت اجلزائر، وكيف ت

 مدخول الدولة.
وملا أتصلنا ذلك تبني لنا عدم فائدة العمل ملا يسمى "فانتومنن" معناه أخذ بعض قطع أراضي 

، ولذلك اتفقنا مجيعا على ابطال النصارىاألراضي املختصة ابلفالحني من  اتساعالعرب ليزداد هبا 
ا  جملس منشوره الدولة من ترتيب قانون جديد يف شأن الفانتومنن واآلن يبقى علين هما يقصد

اجلزائر بقصد هنب أمالكهم بل النتشار فوائد التمدن بني  اما دخلو كالم...إن الفرنسيني 
املسلمني...وأما التمدن فمن شروطه االزمة رعاية حقوق كل واحد من الناس. فنطلب الوسائل 

اهلمة العليا واملهارة يف بعض أمور الفالحة وقد علمنا أن قانون س جنخاطر العرب ألهنم  إلصالح
وق االنتفاع اليت  م يتضمن إقرار حق العرب يف أمالكهم، وحق1851من قوانني شرعنا مؤرخ يف 

تبدأ ابلنظر يف أوطان  بتنفيذهالقلة العناية  استياءالفتح، لكن هذه احلقوق فيها كانت هلم زمان 
نقسم كل وطن أقساما بني الدواوير حىت منكن للدولة فيما بعد تفريد  وحدودها. مثاألعراش 

فيها كما  التعرفالتيقظ...مث عند إقرار العرب يف امالكهم...سهل هلم األمالك...سالكة طريق 
يشاؤون فتكثر املعامالت بينهم وبني النصارى...مث إن بالد اجلزائر مساحتها واسعة...واحملصوالت 

االشتغال أبمر احلراثة...أما  1جها كثرية...أما العرب فلهم تربية اخليل واالنعام معاليت ميكن استخرا
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النصار املميزين ابلفهم والنشاط يف العمل فلهم جلب املنافع...من املعادن وتطوير املياه...وحفر 
 القنوات...واألخذ ابألسباب اجلديدة يف اصالح الفالحة، وإنشاء 

عقدها يماعات اليت اجل سعي ا النظر والعمل يف املصاحل العامة... وموافقةاملصانع...وأما الدولة فله
سها التدبري بنف متناع منفوائد التجارة واحلراثة ويلزمها منذ اآلن اال إنشارأصحاب األموال بقصد 

 ختلصالبحر  ا من وراءجلب السكان اليهماهلا يف  وإسرافيف تعمري البالد إبقامة القرى اجلديدة 
 م حرفةن حاجة النظر يف حال املساكني الذين انعمت عليهم بقطع ارض وليس هلبذلك م

 يكسبون هبا معاشهم.
تفهم اي حمبنا املاريشال مقصودان يف شأن اجلزائر توضح لك الطريق اليت عزمت على سلوكها، ألن 
تلك البالد ال تليق هبا اسم كولونية...بل هي مملكة عربية وأهلها على سواء مع 

العرب وامرباطور الفرانساويني معا...ولذلك قد أمرت املارشال  رإمرباطو نساويني...ألين الفرا
راندون برتتيب قانون جديد ينظر فيه جملس مشورة دولتنا ومن أهم الفصول اليت تشمل عليها 

فيها  استقرواالقانون املشار إليه، الفصل الذي معناه أن األعراب هلا ملك مطلق يف األوطان اليت 
وانتفعوا هبا أاب عن جد....واآلن نريد أن تبعثين املكتوابت املختصة أبمور األعراش وأعدادهم وما 

عليها...هذا ما مين إليك اي حمبنا املريشال  ابالطالعشورة املذكورة امل علشسهل يذلك يناسب 
 1حفظك هللا ودمتم خبري والسالم.
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 (02)امللحق رقم 

 

 

  263بشري بالح: املرجع السابق، ص
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 (03امللحق رقم )

 
  266صبشري بالح: املرجع السابق، 
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 (04امللحق رقم )
 1حجم الضرائب يف املقاطعتني مها: بسكرة وابتنة
 العشور

 1860 1859 1858 1857 1856 املناطق
 259450 260051 250130 238735 145025 بسكرة
 28273 23350 19004 73714 52792 ابتنة

 
 احلكر

 1860 1859 1858 1857 1856 املناطق
 207560 203420 195470 204630 176430 بسكرة
 9180 12560 49200 / / ابتنة

 
 اللزمة

 1860 1859 1858 1857 1856 املناطق
 229835 29835 / 123120 96860 بسكرة
 629210 519210 492387 537968 437905 ابتنة

 
 الذكاة

 1860 1859 1858 1857 1856 املناطق
 150730 15202 215088 / / بسكرة
 54276 55176 58818 / / ابتنة

 

 
                                                           

( 1837-1939التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية ) عبد احلميذ زوزو: األوراس إابن فرتة االستعمار الفرنسي 1
 .109، املرجع السابق، ص1ج
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 (05امللحق رقم )
 1(1860-1871أهم السدود املنجزة ابجلزائر)

 
 السنة السد

 1860 اتبالت سد
 1869 سد محيز
 )حتويل( 1865 سد اهلربة
 )حتويل( 1866 سد املنية

 1877 سد اجلذنيوية
 1871-1865 سد واد تفزغوغ
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 قائمة املصادر واملراجع
 أوال: املصادر.

 .2005ر، ، اجلزائANEP، ليل االستعمارعباس فرحات: -1
 .1974اجلزائر،  ، ب ط، املكتبة الوطنية للنشر والتوزيع،جماعات قسنطينةالعنرتي صاحل:  2
 ، دار البصائر، اجلزائر، ب.س.اجلزائر هذه هياملدين أمحد توفيق: -3

 اثنيا: املراجع.
ط، دار الرائد  ، ب1(، ج1919-1871)ون اجلزائريون وفرنسااملسلمأجريون شارل روبري: -4

 للكتاب، اجلزائر.
 ط، دار الرائد ، ب2(، ج1919-1871)ون اجلزائريون وفرنسااملسلمأجريون شارل روبري: -5

 للكتاب، اجلزائر.
اجلزائر،  ، تر: حممد محداوي، ب.ط، دار األمة،جلزائر املعاصرااتريخ أجريون شارل روبري: -6

 م.2013
طنية ، تر: حنيفي بن عيسى، د.ط، املؤسسة الو معاجلزائر األمة واجملتاألشرف مصطفى: -7

 م.1983للكتاب، اجلزائر، 
، ب.ط، الشركة (م1962-1830 )زائرتكون التخلف يف اجل: ابن أشنهو عبد اللطيف-8

 م.1979الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
تر: فاطمي  ،1م(، مج1871-1827) جلزائر املعاصرةااتريخ أندري جوليان شارل: -9

 م.2008وآخرون، دار األمة، اجلزائر، 
 دحلب م(، د.ط،1871-1830) رنسية يف اجلزائراحلركة التبشريية الفبقطاش خدجية: -10

 للنشر، اجلزائر.
، د.ط، دار املعرفة، اجلزائر، 1م(، ج1889-1830) رةصااتريخ اجلزائر املعبالح بشري: -11

 م.2006
ائر، ، دار البص2، ط1962من البداية ولغاية  التاريخ السياسي للجزائربوحوش عمار: -12

 .2008اجلزائر، 
 اهلدى، اجلزائر، د.س.، دار 2، طسي اجلزائريالنظام السيابو الشعري سعيد: -13
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 ،مليانة عني اهلدى، دار ط، ب ،2ج ،واملعاصر احلديث ريخاتبوصفصاف عبد الكرمي: -14
 .2013 اجلزائر،

وانعكاساهتا على ( 1980-1830 )سا الرببرية يف اجلزائرسياسة فرنبوضر ساية بوعزة: -15
 .2010املغرب العريب، دار احلكمة، اجلزائر، 

وزيع، ، ب ط، الشركة الوطنية للنشر والتراين واحلداددور عائلة املق1871ثورة بوعزيز حيي: -16
 د ت.

للطباعة  ، ب ط، دار البعث التاسع عشر والعشرينثورات اجلزائر يف القرننيبوعزيز حيي: -17
 .1980والنشر، اجلزائر، 

 .1986، اجلزائر، تابكطنية للو ؤسسة ال، مواثئقكفاح اجلزائر من خالل البوعزيز حيي:  -18
(، دار 1954-1830)ة واحلركة الوطنية اجلزائريةسياسة التسلط االستعماريبوعزيز حيي: -19

 .2009البصائر، اجلزائر، 
 صالة، اجلزائر، ب.س.أ، ب.ط، 2، مجحوليات جزائريةأ. بيليسي: -20
 .2007، دار األمة، اجلزائر، 1، طدونيا اجلديدةاملبعدون إىل كالياتويت الصديق: -21
ة اإلنشاء، دمشق، ، مطبع2، طاجلزائر، طبيعية، بشرية اقتصاديةلمي عبد القادر: ح-22

1968. 
عرفة، ، ب.ط، عامل املاالستيطان األجنيب يف الوطن العريبد املالك: خلف التميمي عب-23

 الكويت.
-0183ل ملكية األرض إابن االحتالل الفرنسياالستيطان والصراع حو بن داهة عدة: -24

 .2008زارة اجملاهدين، اجلزائر، ، و 1، ج1962
ار د(، ب ط، 1900-1870)ة الثالثة يف اجلزائرسياسة اجلمهورية الفرنسيزروق اندية: -25

 .2014هومة، اجلزائر، 
ر، ، ب ط، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائ1879 : ثورة األوراسزوزو عبد احلميد-26

1986. 
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االقتصادية تعمار الفرنسي التطورات السياسية و فرتة الس : األوراس إابنزوزو عبد احلميد-27
وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، دي1، ج1مج م(، ب.ط،1939-1837) واالجتماعية

 م.2010
( نصوص 1945-1914) لهجرة إىل فرنسا بني احلربنيلالدور السياسي زوزو ع.احلميد، -28

د الرابع، ديوان املطبوعات اجلامعية، (، اجملل1900-1830وواثئق يف اتريخ اجلزائر املعاصر)
 .  2010اجلزائر، 

 ،1، طاالحتالل اتريخ اجلزائر من فرتة ما قبل التاريخ إىلوليجة مساعيلي، علوش املولودة: ز -29
 م.2013اجلزائر، دار الوانقو، 

القتصادية الثانية علوم اقتصادية، كلية العلوم ا، رات االقتصاد اجلزائريحماضساعد حممد: -30
 .م2018، والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة ابن خلدون، تيارت

 م.2013جلزائر، ادار األمة،  ، ب.ط،اجلزائر يف التاريخسعدي عثمان: -31
، 3(، ط1830-1792)ر أواخر العهد العثماينلنظام املايل للجزائاسعيدوين انصر الدين: -32

 م.2012البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 م.2013، دار البصائر، اجلزائر، 3، طجلزائر منطلقات وآفاقاسعيدوين انصر الدين: -33
 جلزائر، د.ت.، د.ط، دار البصائر، اريخ اجلزائر يف العهد العثمايناتسعيدوين انصر الدين: -34
ائر، ، ب ط، دار البص2، جسة قرونمخاتريخ اجلزائر يف أمحد الشريف األطرش:  السنوسي-35

 .2013اجلزائر، 
ار د، 1م(، ط1830-1519) فعالياته يف العهد العثماينو اجملتمع اجلزائري شويتام أرزقي: -36

 م.2009الكتاب العريب، اجلزائر، 
ر: عباد فوزية، د.ط، تم، 1962-1830 اضيهمجتريد الفالحني من أر صاري جياليل: -37

 م.2010اجلزائر، دار غرانطة، 
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 عبد هللا، دار احلداثة، لبنان.
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خلطاب، ، دار ا1، تر: نسرين لويل، ب.ط، جائراالستعمار والعمران يف اجلز علمي سعيد: -40
 م.2013اجلزائر، 

-1830)الستعمارية واالستيطانية يف اجملتمع اجلزائريآاثر السياسة اعمرياوي محيدة: -41
 لثورة أو و (، د ط، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية 1954
 .2007، اجلزائر، 1954نوفمرب

، د.ط، منشورات املركز خللفيات واألبعادا-جلزائر االعدوان الفرنسي على غريب الغايل: -42
 ائر.م، اجلز 1954نوفمرب  01الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 

جلديدة، اصائر ، الب1، طاالحتالل الفرنسي للجزائرإدارة املكاتب العربية و فركوس صاحل: -43
 اجلزائر.

 ، اجلزائر، د.س.ط، دار اهلدى، د.أطلس اجلزائر والعاملقطش اهلادي: -44
قائق السكان، دار متثيل وح1962-1830روبيون أهايل ويهود ابجلزائر كاتب كمال: أ-45

 .2011املعرفة، اجلزائر، 
جلزائر، ملطبعية، املدين أمحد توفيق: كتاب اجلزائر، ب.ط، املؤسسة الوطنية للفنون اا-46

 م.1984
تاب العريب، ، د.ط، دار الك4بن حممد: اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج امليلي مبارك-47

 م.2010اجلزائر، 
ني مليانة، عريخ اجلزائر يف العهد العثماين، د ط، دار اهلدى، أوراق يف ات هاليل حنيفي:-48

 (.158-157ص)-، ص2008اجلزائر، 
 امللتقيات.رابعا: 
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م، 2007اجلزائر، م، 1954نوفمرب  01املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 
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 م، مذكرة1870-1830لكرمي: السياسة االقتصادية الفرنسية يف اجلزائر رواحنة عبد ا-53
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كلية -املسيلة-يخ، جامعة حممد بوضياف(، مذكرة لنيل شهادة ماسرت أكادميي يف التار 1962
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 فهرس األعالم.-1
 )أ(

 
 47 ن. ص:أمزاي

 )ب(
 47. ص: بوعمامة

 18-11-10. ص: بيجو
 16. ص:بيلسي

 )ج(
 20. ص: جوس

 )ر(
 37-16. ص: راندون

 36. ص: رزاقي عبد الرمحن
 )س(

 23. ص: جالب بن سليمان
 )ط(

 16. ص: أورابن إمساعيل طوموس 
 )ع(

 57. ص: العنرتي
 )ف(

 16. ص: الكرو فريدريك 
 16. ص: قموري فلوروك 

 37. ص: فوارول
 )ق(

 10. ص: األمري عبد القادر
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 16ل. ص: قاندي 
 )ك(

 47. ص: كرمييو
 11. ص: كلوزيل

 )ل(
 16. ص: البسي

 )م(
 47-46. ص: املقراين

 47-27-23. ص: مكماهون
 )ن(

 39-27-21-19-18-17-16. ص: الثالث انبليون
 )و(

 58-44. ص: وارين
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 فهرس األماكن.-2
 )أ(

 58-57-55-11-9-7. ص: األرايف
 19. ص: األغواط
 11-9. ص: إفريقيا

 59-47أاللزاس. ص: 
 51. ص: أملانيا

 31إجنلرتا. ص: 
 7. ص: األندلس

 59-58-42-40-34-10-9. ص: أورواب
 )ب(

 37-19. ص: ابتنة
 60. ص: ابريس
 50-49. ص: جباية
 38األمحر. ص:  البحر
 38املتوسط. ص:  البحر

 50. ص: الربتغال
 20-19. ص: بسكرة
 51. ص: بلجيكا

 60-37-26-18البليدة. ص: 
 51-31بين صاف. ص: 

 )ت(
 31تبسة. ص: 
 37تركيا. ص: 

 53-19-18تلمسان. ص: 
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 39-19تنس. ص: 
 23. ص: توقرت
 58-40-29-9. ص: تونس

 37تيارت. ص:  
 38تيبازة. ص:  

 )ج(
 7الكبري. ص:  اجلامع

 31جبل دير. ص: 
 11. ص: االستوائية جزر األنتيل

 38جيجل. ص: 
 )ح(

 33احلراش. ص: 
 )ز(

 7الزوااي. ص: 
 )س(

 19سطورة. ص: 
 19سطيف. ص: 

 50-49-38-37-19سكيكدة. ص:  
 49. ص: احملمدية سهول

 9. ص: السودان
 58. ص: سوراي

 )ش(
 19شرشال. ص: 

 )ص(
 45-37-29-8. ص: الصحراء
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 )ع(
 50-49-38-37-19عنابة. ص: 

 31مكرة. ص:  عني
 )غ(

 50-25-24. ص: الغاابت
 49. ص: غليزان

 )ف(
 58-54-51-50-48-41-40-39-37-36-31-29-20-19-12. ص: فرنسا

 )ق(
 32القالة. ص: 

 19قاملة. ص:  
 16. ص: القرية

 57-56-41-40-38-37-33-28-20-19-17-13ص:  قسنطينة.
 38السويس. ص:  قناة

 )ل(
 59-47اللورين. ص: 

 )م(
 50. ص: متيجة

 59-58-57-55-37-9املدن. ص: 
 37-18املدية. ص:  

 7. ص: املدينة
 19الكبري. ص:  املرسى

 53-49-19مستغامن. ص:  
 9. ص: العريب املشرق
 9. ص: املغرب
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 7. ص: ةمك
 18مليانة. ص:  

 32كاف. ص:  مناجم
 51-31الونزة. ص:  منجم
 51. ص: بوخضرة منجم

 )ه(
 8. ص: العليا اهلضاب

 )و(
 20ورقلة. ص:   

 56-53-38-28-20-19-18-13. ص: وهران
 
 البحث لتكرارها يف معظم صفحات مل يتم ختريج كلمة اجلزائرمالحظة: -
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 فهرس اجلماعات.-3
 (أ)

 46-44-25-22-21-16: ص. األعراش
 47: ص. أمزاين
  57-56-55-45-44-39-33-27-26-25-24-13-12-10: ص. األهايل
 60-59-46-45-25-24-22-16-14-13-10-9-8: ص. األورويب

 46-27: ص. الشيخ سيدي أوالد
 57: ص. طالب بن حيي أوالد 

 (ب)
 53-51-38-33-28: ص. اجلزائر بنك
 51-33: ص. العقاري القرض بنك
 48: ص. الفالحي القرض بنك

 53: ص. الدولية البنوك
 54: ص. الشعبية البنوك
 39: ص. اجلزائر بورصة

 47: ص. بوعمامة
 (ج)

-44-41-39-33-27-26-25-23-22-21-18-17-12-10: ص. اجلزائريني
45-46-48-55-58-60 

 (ح)
 47: ص. احلداد

 (ر)
 8: ص. الرايس

 (س)
 44-25-24-23-22-21-17: ص. كونسلت  سيناتوس
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 (ش)
 17: ص. جنيف شركة

 17: ص. اجلزائرية العامة الشركة
 21: ص. اجلزائرية الفرنسية الشركة
 18: ص. مكتا شركة
 18: ص. هربة شركة

 (ص)
 54: ص. القرض صناديق
 54: ص. التعاضدايت صناديق

 (ع)
 8: ص. العثمانيني
 22-10: ص. العسكريني

 57: ص. العالونة
 (ف)

 58-45-32-26-16-11: ص. الفرنسيني
 (ق)

 36: ص. م1854جوان 9 قانون
 37: ص. 1851جانفي11 قانون

 50: ص. 1875 جويلية30الفالحي للتعليم ابتدائية مدارس قانون 
 42: ص. البنكية القروض

 (م)
 60-59-58-55-54-51-39-28-20-17-12-11: ص. املستوطنني

 10: ص. املدنيني
 10: ص. 1834 جويلية22مرسوم
 58-48-46: ص. املقراين
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 10: ص. املوظفني
 27: ص. املالية املؤسسات

 13: ص. بنكية مؤسسة
 (و)

 58-44: ص. وارين
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 :الملخص

-2581 ما بنيتطرقنا يف دراستنا هذه ملوضوع "التحوالت االقتصادية يف اجلزائر 
الزراعي وطرق ملكية األرض، أين مت تشكيل  م"، حيث تناولنا أبرز التحوالت يف اجملال2581

البنية االقتصادية االستيطانية يف اجلزائر، إضافة إىل تطور الصناعة والتجارة، من خالل التطرق 
الية وهوور املسساات املالية، وببكة املصار،، وتطور الصناعات االستررايية، لدخول الرأمس

وزيادة التبادل التجاري، من خالل منو الصادرات والواردات بني اجلزائر وفرناا، ومدى تأثري ذلك 
 .على الوضع االيتماعي للمجتمع اجلزائري بكل فئاته

Résumer : 
Nous avons étudiez les transformations économiques en 

Algérie entre 
1852 et 1870, et la structure économique du pays, atravaires 
les changements et le développement de la colonisation 
agricole et industrielles et commerciales, et donc ces 
transformations économiques en Algérie ont eu des effets sur 
la population de l’Algérie dans le domaine sociale. 

 

 


