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  د

 بدايةكان والذي   شاريع هدفها احتالل اجلزائر،امل إىل إطالق مجلة منبادرت فرنسا 

حتويل البحر املتوسط إىل  تستطيعكي  ،ربيةااملغو  إلفريقيةاشروعها التوسعي على كافة البلدان مل

 اردمني مو أتو  ،أوروباو  العامل اجلديديف  مستعمراتمن ما فقدته التعويض عفرنسية و  حبرية

لدول ا ةنها من إنعاش االقتصاد الفرنسي وتطويره ومنافسأسواق متكخلق و  صانعهااقتصادية مل

  .األخرى األوروبية

 على غرار ما فعله الرومان باألرض قدممنذ ال ارتبطت االستيطانو فكرة االستعمار ن وأل

عن طريق ألرض ا فستنز وا ،هذه القاعدة على يف اجلزائرالفرنسي االستعمار  لذا سار

ل ملكية يف نقاالستعمار هذا حيث سعى  ،الفرنسية طوال احلقبة االستعماريةاالستيطان 

البنية التحتية يف  جذرياا تغريا دثحم يز،يف ظرف وج األوروبينيإىل األرض من اجلزائريني 

للحصول على   مباشرة االحتاللأراضي العرش بعد و بعدما فكك كربى امللكيات  االقتصادية

 األراضي إلعادة توزيعلضمان سلطته و  ، وذلكوالوسائلأكرب قدر من األراضي بشىت الطرق 

حماوال بذلك ربط العنصر  ،يف اجلزائر يطا�مروف املناسبة الستبغية توفري الظعلى الكولون 

استغالل الظروف و رة األراضي من أصحا�ا األصليني كان لزاما مصادو  ،األورويب باألرض

 .عليه فروضةائري بسبب سياسة اإلفقار امل كان مير �ا الشعب اجلز يتاملعيشية الصعبة ال

ة الفرنسية سياسة دارة االستعماريم طبقت اإل1837 فبعد احتالل مدينة قسنطينة سنة

مهية كربى أولت أحيث  ،يعلى القطاع االقتصاد مع الرتكيز اجتماعية وثقافيةاقتصادية، 

وتطبيقا لسياستها ، ا خيدم مصاحلهاتجاري واخلدمايت مبوالصناعي والللميدان الفالحي 

متتاز  وإىل عمالة قسنطينة اليت إىل اجلزائر عامةىل تشجيع اهلجرة األوروبية إاالستيطانية عمدت 

التشريعات  سن العديد من ذلكوواكب  ،هامة بشساعة املساحة وخبصائص طبيعية وبشرية

ى مقدرات العمالة اليت ميكن من خالهلا السيطرة علو ، أوامرمراسيم و قوانني و  من الفرنسية

  .كمل وجهأواستغالهلا على 
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 راضى اجلزائرينياالستيالء على أصبح أم 1870 سنة بعد قيام اجلمهورية الفرنسية الثالثةو 

نحها ذلك مبو  الفرنسية، رة االستعماريةادإلس اهتمامات اومصادر�ا واالستثمار �ا على رأ

بعد  خصوصا ،جناسهممبختلف أ واألوروبيني القادمني إىل اجلزائرن الفرنسيني جرين واملعمريللمه

  .األلزاس واللورين يتملنطقفقدان فرنسا 

بيد و  ستعمرةامل اجلزائرظل الطابع الزراعي مهيمنا على اقتصاد  انطالقا من ذلك

وانتهجت اإلدارة  ،للزراعةألراضي اخلصبة الصاحلة األوروبيني الذين استحوذوا على جل ا

ناعي حضاري دي زراعي وصانظام اقتص بأ�اضا سياسة زراعية متيزت ياالستعمارية أ

اته املواكبة وتطور تقني ميتاز هذا القطاع حبداثة اآللة ،س املال احلرواستهالكي يقوم على رأ

مراعاة حلياة ومتطلبات ا�تمع والذي خيدم مصاحل فرنسا فقط دون  ،وروباللتطور الذي عرفته أ

األغلبية  الذي مجع القطاع التقليديبدائية، هذا  بأدواتمقابل نظام تقليدي بسيط  ،اجلزائري

يف ظل واقع  ،تتات ال غريقيف معظمهم زراعة معاشية لإل االساحقة من اجلزائريني الذين زاولو 

مقدرات اقتصاد املستعمرة مما  دارة الفرنسية واملستوطنني علىحتكم اإلفرضه  ،معيشي مزري

   . الزراعة اجلزائريةالفالحة و  ةمن أزم عمق

يف عمالة  الفرنسية دارة االستعماريةي فقد اعتمدت اإلالصناعي والتجار  القطاعما أ

يه اقتصاد العمالة مبا توج سياسة اقتصادية متكنت من خالهلاقسنطينة ويف باقي املستعمرة على 

حيث شجعت على تصنيع املنتجات الزراعية  ،متطلبات االقتصاد والسوق الفرنسيةخيدم 

ىل تدىن إ ن أبرزها احلبوب اليت أدى تراجع انتاجهااملنتجات احليوية املعاشية وم التجارية بدل

اجلزائريني بشهادة ودت حبياة الكثري من اليت أ املستوي املعيشي للسكان وظهور ا�اعات

اليت تعد من  ،الكروملزراعة يف شرق البالد  كما استغلت السهول الغنية  ،همنفسالفرنسيني أ

الفرنسي وسامهت بقدر كبري يف إنعاش االقتصاد  ،الزراعات املهيمنة على اإلنتاج االستعماري

  .العجز املسجل يف القطاعات األخرىعلى وغطت 
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ت والشركات آاملنشعلى خلق الفرنسية رة االستعمارية اداإل أخرى ركزتومن جهة   

جل من أ اجلسوربنت الطرق و  عبدتو  يةمدت خطوط السكة احلديد حيثاالستثمارية 

مل ينعم و  ،قسنطينة عدنية اليت تزخر �ا عمالةتسهيل استغالل واستنزاف الثروات الباطنية وامل

 مما دفع وضاعهمحيث ساءت أ ،ويالت الفقر واجلوع نوا منبل عا ،ا التطورذ� اجلزائريون

الفرنسية ا�حفة ومن فضاعة االقتصادية  اهلجرة هروبا من هذه السياسة ىلمنهم إ بالكثري

  .الضرائب املفروضة عليهم

تصادية االستعمارية قالسياسة اال": ليكون رسالةانطالقا من ذلك مت اختيار عنوان ال

     " م1954 -1870الفرنسية في عمالة قسنطينة 

ا وعأو   

اليت اعتمد�ا فرنسا يف القطاع االستعمارية السياسة على املوضوع  رتكزي

ميثل الركيزة األساسية  هذا القطاععلى اعتبار أن  يف امليدان الزراعيخاصة و  االقتصادي،

 وكذلك ،الستثمار االقتصادياجلزائري من جهة ومن جهة أخرى فهو أهم قطاعات اللمجتمع 

  :النقاط اآلتية يف ة املوضوعلذا تكمن أمهي يف امليدان الصناعي والتجاري

ين ارتبطوا ذوروبيني الدارة االستعمارية يف توطني املهاجرين األهداف اإلأدوافع و  التعرف على -

  .اجلزائرية يف البالد الفرنسي تواجد االستعمارال تثبيتجل استغالهلا ولأرض من بفالحة األ

العقار اجلزائري  تقننيالتشريعات العقارية الفرنسية يف الفرتة املدروسة وكيف مت أهم  دراسة -

  .راضي اجلزائرينيأجل مصادرة أمن  ةفرنسي بقوانني

خاصة يف  الزراعية بقيام نظام االنتاج املوجه للسوق الرأمساليةتطبيق السياسة اجلدوى من  -

  .عمالة قسنطينة

استخراجية  صناعة إحداثكيف مت و  ،الواقع الصناعي والتجاري يف عمالة قسنطينة وصف -

 من طرف واحتكار عمليات التصدير والتوريد ،الفالحي والغايب باإلنتاج خاصة حتويلية وأخرى

  .االستعمار الفرنسي إدارة
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صة التعرف على انعكاسات السياسة االقتصادية الفرنسية على ا�تمع القسنطيين خا -

  .واجلزائري عامة

 وع دواور اا  

  :املوضوعية والذاتية األسبابمجلة من هذا املوضوع  ختيارال دفعينقد ل

  :ما يليتتمثل في :الموضوعية - 

 كانتومعظمها  مثل هذه املواضيع،  تتناولاليت املتخصصة قلة الدراسات األكادميية اجلزائرية  -

يف أغلبها بالذاتية يف حتليلها  األعمالومتيزت هذه  ،وباخلصوص الفرنسية منهاية ببأقالم أجن

عمال مشروعا ساعد كثريا على تطوير  االستعمارللسياسة االقتصادية الفرنسية اليت اعتربت 

  .املنطقة وسكا�ا

ومل ) يف حدود إطالعي(اجلانب االقتصادي بشكل عام ومبسط الدراسات بعض تناولت  -

طرف معدنية وباطنية وكيف مت استغالهلا من تقف على حقيقة امتالك عمالة قسنطينة لثروات 

   .نتاج الفالحي وطريقة توزيعهوذلك بتغيريه طرق الزراعة ونوع اإل االحتالل الفرنسي،

قسنطينة يف امليدان تتمثل يف وجود إرادة ورغبة شخصية لدّي يف دراسة تاريخ عمالة : الذاتية -

يف هذا  وبعض املؤرخني اجلزائريني نقراءيت البسيطة ملا كتبه الفرنسيو صة بعد خا ،االقتصادي

حصائيات وجداول ومنتجات من إ بدوه من التفصيل والعناية بكل ما حيتويهوما أ ،اجلانب

  .دراسة هذا امليدانلي باحث مما  حيفز أ وغريها

  إ اث 

أحدثت السياسة االقتصادية يف عمالة قسنطينة تغريا جذريا مشل اجلانب االقتصادي  

والنمط املعيشي، وذلك بسعي اإلدارة االستعمارية إىل بناء اقتصاد فرنسي وإجياد بىن اقتصادية 

وخلق نظام رأمسايل يعتمد املنافسة مقابل نظام اقتصادي بدائي يطمح لالكتفاء الذايت  جديدة

على احلبوب كمصدر معيشي مهم مبين على التكافل والتعاون، وإظهار مدى انعكاس ويعتمد 

 شكاليةإ تتمثلهذا التحول االقتصادي الدخيل على اجلزائريني وما خلفه من فقر وجماعة، لذا 
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عمالة بالفرنسية االقتصادية السياسة  ساهمتإلى أي مدى  :التساؤل التايل يفالبحث 

   ؟واالجتماعية االقتصادية بنيةالفي تغيير  م 5419 -م 1870قسنطينة خالل الفترة 

  :وتندرج حتت هذه االشكالية عدة أسئلة فرعية أمهها

  ؟قبل احتالهلا نظام االقتصادي يف عمالة قسنطينةال عوض كيف كان  -

 يف االستعمارية الفرنسيةاليت أصدر�ا اإلدارة  اريةعقشريعات التالإىل أي مدى سامهت  -

  ؟استغالل اقتصاد العمالة

األساليب  مدى جناعة؟وما صادية الفرنسية يف عمالة قسنطينةما هي أهداف السياسة االقت -

  هداف؟هذه األ اليت انتهجتها فرنسا لبلوغ

يف ا�ال الزراعي خالل الفرتة اليت عرفتها العمالة  االقتصاديةما هي أهم التحوالت  -

  املدروسة؟      

  ؟كيف كان واقع النشاط الصناعي والتجاري وقطاع املواصالت يف عمالة قسنطينة  -

جزء من النظام االقتصادي املفروض  العمالةعلى سكان  هل أن النظام الضرييب املفروض -

  ؟تأثريه عليهممدى ما و  على اجلزائريني،

  ؟هامن االجتماعية وخاصة على أوضاع اجلزائريني الفرنسية انعكاسات هذه السياسة ما هي -

   ثد اود

عمالة قسنطينة كان جماهلا اجلغرايف الفرنسية  االستعمارية  االقتصاديةالسياسية  ةإن دراس

م بداية لتوسع 1870، حيث كانت سنة م1954وم 1870الفرتة املمتدة بني  أما زمنيا فكانت

واستغالهلا عن طريق  البالداالستيطان ومتكن االدارة االستعمارية من فرض سيطر�ا على ثروات 

إىل غاية قيام الثورة التحريرية اجلزائرية اليت تعترب منعرجا  إصدار جمموعة هامة من التشريعات

عد تاليت و  ومكانتها التاريخ احمللي للمنطقة زرابإطار إ ضمنندرج ت حامسا يف تاريخ اجلزائر، كما

إبراز اخلصائص ادفة إىل تعميق املعارف و ية اهلمن بني اهتمامات الدراسات التارخيية األكادمي

  .املشاركة يف كتابة التاريخ العاموبالتايل 
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ثا   

ع واألحداث التارخيية وعرضها ائقصف الو ألنه مالئم لو  التارخيي املنهج على مت االعتماد

  .عرضا كرونولوجيا متصاعدا

طثا   

فصول  وأربعةمن مقدمة  تتألفخطة اعتمدت مبختلف جوانب املوضوع  ولإلحاطة

  .توضح بعض النقاط الحققائمة من املو  تضمنت نتائج الدراسةوخامتة 

من خصائص جغرافية  :"دراسة عامة لعمالة قسنطينة" ولاأل الفصل يفتناولت 

    كانحيث قمت بالتعريف بعمالة قسنطينة من حيث املوقع اجلغرايف والس ،وطبيعية وبشرية

ة على نسيجتسيد السيطرة الفر يف كما تطرقت لدراسة النظام اإلداري يف العمالة وإبراز دوره 

يت مت من خالهلا تشجيع اهلجرة راسيم والتشريعات الفرنسية الهم املأ تكما عرض، البالد

ستيطان الفرنسي يف وبذلك تطور اإل األصليني،راضي اخلصبة من مالكها ألوروبية وسلب ااأل

زمام االقتصاد يف  فقد كان ،مما انعكس سلبا على اجلزائريني، الفرتة املدروسة خالل اجلزائر

  .وروبيني بتشجيع ومساندة من اإلدارة الفرنسيةملستعمرة حكرا على املستوطنني األا

في  الفرنسيةاالستعمارية  الزراعية سياسةلا: "ــــــعنون بامل الثاينالفصل يف  وتطرقت

وجود نظامني اقتصاديني براز سياسة فرنسا الزراعية بإإىل ، "م1954 -1870عمالة قسنطينة  

لدى السكان  ونظام تقليدي بدائي ،خاص باملعمرين متطور حديث رأمسايلم انظ :خمتلفيني

بعد  دارة االستعمارية اإلنتاج الزراعي مبا خيدم السوق الفرنسيةوكيف وجهت اإل ،اجلزائريني

اعتمدت على ، و ماكن القاحلةمن مالكها و�جريهم لألراضى استيالئها على أجود األ

فاخنفضت زراعة احلبوب  ، مستعملة التقنيات واألساليب الفالحية املتطورةات التجاريةاملنتوج

كما قمت بعرض أنظمة ووضعية   ،اجلزائريني األصلينيللسكان  األساسياء اليت تعترب الغذ

وكيف استغلها االستعمار الفرنسي لتكريس وجوده يف  ،رض كما كانت يف العهد العثمايناأل

هم املنتجات الفالحية املوجودة يف وتطرقت أل ،املستعمرة عن طريق سن القوانني والتشريعات

ملا متلكه العمالة من ثروة غابية هائلة نظرا نتاج الفالحي واالستغالل الغايب ، وكذا اإلالعمالة
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بسن قوانني وذلك  ،اجلزائر مستعمرةدمة االستعمار يف خلدارة الفرنسية توجيهها استطاعت اإل

  .قسنطينةعمالة يف  صلينيسلطت على السكان األ هدفها العقابغابية 

على  وأثرهماالواقع الصناعي والتجاري : "ـــــــب وسومالثالث املالفصل  وعاجلت يف 

تشريعات من ناحية السواء  الصناعة والتنظيمات الصناعيةتطور  "في عمالة قسنطينة داالقتصا

 وإقامةالفرنسي  االقتصادودور الشركات الفرنسية يف خدمة  ،ياكل من مؤسسات وغريهااهلأو 

اليت تزخر �ا العمالة  واملعادن املناجممد سكك احلديد واستغالل املشاريع من شق الطرق و 

   .الداخلي واخلارجيبنوعيه  الواقع التجاريوكذا  ،خاصة يف جنو�ا حيث الفوسفات واحلديد

انعكاسات السياسة " :جاء حتت عنوانواألخري والذي الرابع الفصل  ودرست يف

صالح الضرائب واإل أنواع "االقتصادية الفرنسية على المجتمع الجزائري في عمالة قسنطينة

على  النظام الضرييب تأثري، وكذا وأثره على اقتصاد العمالةكما يسميه الفرنسيون اجلبائي  

ظهور اهلجرة بنوعيها الداخلية واخلارجية، وبروز أوضاع اقتصادية  الذي أدى إىلو ، اجلزائريني

  .البطالة، وتدين املستوى املعيشي والصحي للسكان اجلزائرينيانتشار متدهورة مثل 

   ادر وارا د 

أساسية أو املصادر واملراجع اخلاصة باملوضوع سواء كانت جمموعة من على  تعتمدا

  :ثانوية وهي كاآليت

أو ما وراء البحارالوطين رشيف األ )A.N.O.M(  علب مثل ،"إكس أون بروفانس"يفsérie 

H ، واملنشورات الرمسية للحكومة العامة )G.G.A( والذي أضاف للرسالة بعض التوضيحات ،

  .يف العديد من اجلوانب

 اتوالذي أفادين يف بعض اإلحصائي األرشيف الوالئي مثل أرشيف قسنطينة.  

 :مثلوالعربية  األجنبية املؤلفات العامة للكتب باللغتني:   

- L’eon Mathiss, Notice sur le concours général agricole de Constantine en 

avril 1882.  

بالنسبة للسكان  هم املنتجات الفالحيةرا مهما يف طرح الواقع الفالحي وأوالذي يعترب مصد

  .اجلزائريني وكذلك املستوطنني األوروبيني
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-M.C. Guy, l’Algérie agriculture  industrie, commerce. 

والذي أفادين يف دراسة الواقع الصناعي والتجاري بعمالة قسنطينة، إضافة إىل الصناعة التعدينية 

    .بالعمالة

- M.j.Carde, exposé de la situation générale de l’Algérie en 1934. 

، إضافة إىل أهم العمالةا�ال التجاري ب منه أهم الصادرات والواردات يف انتقيت والذي 

   .املنتجات الفالحية

-Paul Vialatte, des impôts décrets en Algérie dans la province de 

Constantine. 

على الضرائب املباشرة يف عمالة قسنطينة من  التعرفيف  ه الدراسةهو مصدر مهم وأفادتين هذو 

  .حيث مصادرها وأنواعها وقيمها

والذي استعملته يف الفصل ، 1962-1830تكون التخلف باجلزائر : عبد اللطيف بن أشنهو -

  .الثاين، ومشل أنواع األراضي يف العمالة وتوزيعها

وهو  ،االستيطان والصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر: عدة بن داهة -

يف دراسة  سندافكان يل  ،راضيرنسية يف جمال العقار ومصادرة األلسياسة الفلمرجع مهم 

فيه تفاصيل مهمة عن سياسة و ، اخلطوات املهمة للسياسة الفرنسية يف اجلزائر املستعمرة

  .اجلزائراالستيطان الفرنسي يف 

ت ادراا  

ة والسياسة وضاع االقتصادياخلاصة بدراسة األ تعددت الدراسات األكادميية السابقة

  :أذكر منهابان االحتالل الفرنسي يف اجلزائر االقتصادية الفرنسية إ

- Fatiha bencheikh -el- fegounabbassi, l’impact des lous الدراسة األولى :

foncières coloniales sur la situation socio-économique des paysans 

Algériens de 1873 à 1911. 

تطرقت فيها الباحثة إىل التشريعات العقارية الفرنسية ومصادرة أراضي  هي رسالة دكتوراه علومو 

، غري أن دراسيت كانت خمصصة عامة اجلزائريني، وأنواع الضرائب على مستوى إقليم اجلزائر

الة قسنطينة فقط مع إضافة انعكاسات تلك التشريعات على أوضاع اجلزائريني واليت مل لعم

  .هذه الرسالة اليها تتطرق
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رشيد مياد، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلزائرية وانعكاسا�ا : الدراسة الثانية

وهي رسالة دكتوراه يف التاريخ احلديث  ،)1954 -1900(على احلركة الوطنية وتفجري الثورة 

بصفة عامة، واشرتكت معه يف دراسة  اجلزائرية واملعاصر، تطرق فيها الباحث إىل األوضاع

  . اجلانب االقتصادي فقط، إضافة إىل االختالف يف احلدود الزمانية واملكانية للبحث

وهي ، )1930- 1830(زائر صاحل حيمر، السياسة العقارية الفرنسية يف اجل: الدراسة الثالثة

رسالة دكتوراه علوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، مشلت الدراسة أنواع األراضي اجلزائرية، إضافة 

إىل التشريعات العقارية، وانعكاسات هذه التشريعات على السكان اجلزائريني، أضفت على 

ها يف خدمة اقتصادها هذه الدراسة كيف استغلت اإلدارة الفرنسية األراضي اجلزائرية وجعلت

  . مستندة على جمموعة من القوانني

  وت اث

  :منها ذكرأالصعوبات واجهتين مجلة من 

  .صعوبة احلصول على املادة األرشيفية -

   .جنبية والدوريات وا�الت تتطلب املزيد من العناية واجلهد والوقتترمجة كتب اللغة األ -

وجدت صعوبة يف انتقاء أهم املعلومات خاصة حيث  العلميةباملادة الدراسة موضوع غىن  -

  .زها معلومات متشا�ة يف جل الكتببر وأن أ

الذي "  ا ة: "لألستاذ الدكتور لتقديرالشكر وا أتقدم جبزيليف األخري 

والذي بث ّيف روح احلماس  حترير هذه الرسالة،مجيع مراحل مد يل يد العون والزمين يف 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور ، للمضي قدما بدون كلل وال مللوالتشجيع 

  . على جمهوداته وتوجيهاته القيمة وحرصه على متابعة العمل "رك ي"



  

  

ا  ال اول
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 ط ر ن  اث اول
1

.  

إن النظم اإلدارية اليت أقامها العثمانيون يف اجلزائر مل تكن ختتلف كثريا عن النظم اليت 

ورغم الطابع الشرقي الذي متيزت  ،العثمانية أقاموها يف اسطنبول ويف األجزاء األخرى من الدولة

وما   ،2به هذه اإلدارة يف اجلزائر إال أن الفرنسيني أبقوا على بعض منها عندما احتلوا اجلزائر

 والثورات الشعبية املقاومات رغم-ببعض جهات البالد اجلزائرية  همأقدامكادت تستقر 

 إقطاع االعتماد على :سياسة حكومة فرنسا تتبلور حول غايتني أصبحتحىت  -املستمرة

 اإلسالميةالبالد حىت متحي صبغتها العربية  إىلعدد منهم  بأكرب واإلتيانللفرنسيني  األرض

فبالد  ،البالد فيه ألهلحكم البالد حكما مباشرا ال دخل ، و التينية مسيحية أرضا وتصبح

  .3اجلزائر كانت حتكم بواسطة قادة جيش االحتالل

، حىت تكتمل لنا غرافية عمالة قسنطينةبنا أن نعرف جبيف ذلك جيدر وقبل التفصيل 

   .الصورة من مجيع اجلوانب

أو س واا را  

من اجلزائر العاصمة وعلى بعد 4مك482تقع قسنطينة كربى مدن العمالة على بعد   

 وأصبحت اإلغريق أسسها اليتعلى موقع سريتا املدينة بنيت ، م على ميناء سكيكدةك83

م .ق304ها سنة ؤ بنا أعيد "ماكسوس"وبعد تدمريها من قبل املالزم  ،فيما بعد نوميدياعاصمة 

منذ م 1520عام  "خري الدين بربروس" ضمهامث  ،امسه وأعطاها "ماكسنس كوستونتني"من قبل 

                                             ، 6عليها5(Valée)"فايل"اجلنرال استوىل  م حني1837ىل غاية إذلك احلني و 

                                                           
  ).01(ينظر امللحق رقم  -1
  .47، ص2009، ط خ، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر، حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث؛ بداية االحتاللأبو القاسم سعد اهللا،  -2
  .97، 96، ص ص1956، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين،  -3
  .كم88كم، ومن قسنطينة إىل سكيكدة حوايل   420قد تكون املسافة اآلن من قسنطينة إىل العاصمة حوايل  -4
م بباريس، عندما تقاعد من اخلدمة يف اجليش كان 1848أوت  16بفرنسا ومات يوم " توبريان لوشا"م بــــــ1773ديسمرب  17ولد يف  -5

البعد البايلكي في المشاريع أمحد سيساوي، : لالستزادة ينظر. رية يف اجليش الفرنسيحيمل رتبة مارشال فرنسا وهي أعلى الرتب العسك

دكتوراه علوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة قسنطينة ، 1871 -1838السياسية االستعمارية الفرنسية من فالي إلى نابليون الثالث 

  .16، ص2014 - 2013، 02
6 -  Octave Teissier, Algérie, librairie de la hachette et ce, Paris, 1865, pp83, 84. 
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ثروة ومن أكثرها  ،1البالد اقتصاديا وسياسيا أقاليمأهم حد أهو شرق اجلزائر  إقليمإن 

 أنيالحظ قسنطينة مدينة من ناحية البعد العمراين ملوقع ف ،2وخصبا ومن أوسعها مساحة

كالتضاريس واملورد املائي وخط الساحل واحلد الشمايل للصحراء يقوم   املظاهر اجلغرافية الطبيعية

من املدن يتمثل  إطارفثمة  ،يف اجلزائر مهاوحجبدور كبري يف رسم هيكل شبكة املدن وتوزيعها 

شرق الوطن على طول ساحل  إقليميطوق  )بوابات الصحراء( الصحراء وموانئالبحر  موانئيف 

 موانئويالحظ قرب  ،طه خط للمدن الداخلية هو خط التليتوس ،البحر وحافة الصحراء

عالقات تارخيية يف ميدان متت بينهما  واليت ،قسنطينة إقليمالصحراء يف  موانئالساحل من 

وتقع مدينة قسنطينة على خط التل الذي يشكل العمود  ،التبادل التجاريالنقل واملواصالت و 

أي وجود جمموعة من املدن الساحلية كسكيكدة  ،3الفقري يف هيكل شبكة املدن يف اجلزائر

  .  وعنابة وأخرى صحراوية كبسكرة ووادي سوف بينهما مدن داخلية على غرار قسنطينة وقاملة

مشاال البحر األبيض املتوسط وغربا واد السمار الذي يعرف بوادي  العمالة حيد إقليم

حراء، أما من جهة الشرق بين منصور وبين عباس، ومن اجلنوب حيد إقليم قسنطينة الص

 وهي واقعة على وادي الرمال امسهاالذي حيمل  اإلقليموقسنطينة هي عاصمة 4،فتحدها تونس

خلف األطلس التلي وموقعها على شكل مدرج يرتفع يف الشمال الغريب عند سفوح جبل 

هذا الوادي  متعرج تسلكه مياه وادي الرمال، )خانق عميق( ا�داماملنصورة الذي يفصله عنها 

وإىل الشمال الشرقي من مدينة قسنطينة  ،الذي يرفده وادي بومرزوق اآليت من اجلهة الشرقية

ينتصب جبل املنصورة يف اجتاه جنويب شرقي إىل مشايل غريب، وهذه اجلبال مع أ�ا جرداء من 

  .5األشجار إال أنه ميكن استغالل أراضيها يف الزراعة

                                                           
  . 14، ص1984، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدينة قسنطينة دراسة يف جغرافية العمرانحممد اهلادي العروف،  -1
وزارة التعليم األصلي والشؤون  ،71- 70، عاألصالةناصر الدين سعيدوين، : ، تر ومر"مذكرة حول إقليم قسنطينة"مؤلف جمهول،  -2

  .10ص، 1979الدينية، اجلزائر، 
  . 14ص، املرجع السابقحممد اهلادي العروف،  -3
  .10صمؤلف جمهول، املرجع السابق،  -4
بريوت     ، دار الغرب اإلسالمي،01، طدراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين؛ ورقات جزائريةناصر الدين سعيدوين،  -5

  .180، 179لبنان، ص ص
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سبق لكثري من الدارسني لقد و  ،2كم175900تقدر مساحة إقليم عمالة قسنطينة بـــــــ   

أن احلدود بني اجلزائر وتونس  "ابن أيب دينار"ففي رأي  ،أن حاولوا تعيني حدودهوالرحالة 

" شاو"الدكتور  أما ،م مبعاهدة جعلت وادي صرات احلد الفاصل1628وم 1614حتددت عام 

)Shaw(1 امليالدي  خالل القرن الثامن عشرفقد وضع)خريطة وضح عليها معامل  )م18ق

كان ميتد من   اإلقليممن خالهلا يتبني أن هذا  ،الشرقوحدد �ا حسب قوله حدود بايلك 

، ومن الشرق إىل الغرب على )كم232(الشمال إىل اجلنوب على مسافة مثانية ومخسون فرسخا 

 "دلس"الذي يصب يف �ر  "بوبراك"وقال بأن �ر  ،)كم380(مسافة مخسة وتسعون فرسخا 

هو احلد الفاصل من الشمال لبايلك الشرق عن دار السلطان أي اجلزائر العاصمة، يف حني 

 أطرافم أن 1728وم 1724الذي زار اجلزائر خالل عامي ) Peyssonnel" (بايسونال"قال 

  .2)كم  185حوايل (متتد من الشرق إىل الغرب على مسافة مئة ميال  البايلك

إىل أربع تقسيمات كربى تأخذ  ومقسمةمتكاملة إن إقليم قسنطينة ميثل وحدة جغرافية 

  :كاآليتطابع   ذاتوكانت  ،قسنطينة اإلقليمأمهيتها من موقعها بالنسبة لعاصمة 

  .املمتدة من قسنطينة إىل احلدود التونسية مويضم كل األقالي: الشرق

  .وتتبعه كل األقاليم املمتدة من قسنطينة إىل السلسلة اجلبلية البيبان: الغرب

  . منهريوالذي تعترب الصحراء اجلزء الكب: الجنوب

 ويضم اجلبال احملاذية للساحل املتوسط من بونة حىت جباية ويطلق على هذا القسم: الشمال

  .3اسم الساحل )اجلزء(

جبال البيبان وحوض وادي الصومام  :املناطق التالية على اإلقليمكما حيتوي هذا   

وجبال احلضنة وحوضها وجبال  ،وجبال البابور وقسنطينة وكتلة جبال األوراس والنمامشة وتبسة
                                                           

دكتور يف الطب من جامعة أكسفورد، ويعترب من أشهر األوروبيني الذين زاروا مشال إفريقيا، وقد استقر فيها ملدة ) م1751 -م1694( -1

لضباط الفرنسيون اإلداريون اعز الدين بومزو، .ةاثنتا عشرة سنة، مقر إقامته كان مدينة اجلزائر العاصمة، عمل كاهنا لدى املصارف االجنليزي

  2008 -2007، مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة قسنطينة، أنموذجا" أرنست مرسييه"في إقليم الشرق الجزائري 

  .06ص
  2002البعث، قسنطينة، ، دار عالقات بايلك الشرق اجلزائري بتونس أواخر العهد العثماين وبداية االحتالل الفرنسيامحيدة عمرياوي،  -2

  .  16، 15ص ص
  .  14أمحد سيساوي، املرجع السابق، ص -3
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اء الشمالية الشرقية وواحات الصحر  ،يف حوض وادي ريغ وواحات وادي سوف ،الزاب والزيبان

والشرق  ،بسكرة وتقرت وورقلة، بل وحىت واحات ميزاب بوادي الشبكةوعلى رأسها 

القسنطيين بصفة عامة جبلي يف معظمه، ومن حيث املظهر التضاريسي تلتقي يف وسطه 

  .1وراسسلسلتا جبال األطلس الشمالية التلية واجلنوبية الصحراوية عند كتلة جبال األ

  اجلزائر عامة حمل اهتمام الرحالة واملؤرخني الذي ميثل جزءا من مناخ اإلقليممناخ  كانو   

  مناخ مشال إفريقيا أو كما يسميها هو الرببرية) Di Vontene( "دي فونتني"ويف ذلك وصف 

أما  ويكون اجلليد نادرا حىت يف ذروة الشتاء، ،مجيل جدا على طول الساحل مناخذو فذكر أنه 

فتبدأ بالسقوط يف �اية شهر أكتوبر وتستمر يف السقوط من وقت آلخر  رص األمطافيما خي

  .2مايشهر حىت األيام األوىل من 

فإن نظام األمطار يف عمالة قسنطينة هو النظام العام ملناخ البحر األبيض املتوسط  إذا

 أثناءويتفق التساقط مع فصلي الشتاء واخلريف يف  املتميز بالتساقط شتاء والتوقف يف الصيف،

بالرياح الشمالية الشرقية اليت جتلب معها كميات كبرية من  مرور االخنفاضات اجلوية املصحوبة

مطار تسقط معظمها بني شهري أكتوبر وأفريل، بينما يتميز الصيف باجلفاف الناتج عن األ

   .3يف هذا الفصل  تؤدي إىل ندرة األمطاريتواجلنوبية ال سيادة الرياح اجلنوبية الشرقية

 "دي ملال" وتقل األمطار، وقد ذكرتزداد درجة احلرارة فإن حنو الداخل  أما إذا توجهنا   

)Di Lamelle(  تكون بدايتهما يف منتصف شهر أكتوبر وهذا هو حال   دْ رَ أن األمطار أو البَـ

حيث  ،يعطي كذلك حتديدا لبداية و�اية فصل الربيع عند اإلفريقينيكما  ،كل مشال إفريقيا

أوت حيث  16ماي إىل يوم  19أما فصل الصيف فيبدأ من  ،ماي 18فيفري إىل  15يبدأ من 

  .4يكون فيها اجلو حارا والسماء صافية

                                                           
حيىي : ، مر وتق وتعتاريخ قسنطينة؛ فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد قسنطينة واستيالئهم على أوطا�احممد صاحل بن العنرتي،  -1

  .  17، ص2009، عامل املعرفة، اجلزائر، )خ.ط(بوعزيز، 
  .  46ن عز الدين بومزو، املرجع السابق، صنقال ع -2
  .  50حممد اهلادي لعروف، املرجع السابق، ص -3
  .  47نقال عن عز الدين بومزو، املرجع السابق، ص -4
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 )الصحراوي( قسنطينة يف منطقة حتدها جنوبا الصحراء مبناخها القاريعمالة ع إن موق

 أنحيث  ،ومشاال البحر األبيض املتوسط مبناخه املعتدل جيعلها تتميز خبصائص مناخية فريدة

ل من الفوارق يف يقليف اجلو والتلطيعمل من جهة على ت )مك86(عامل القرب من البحر 

ففي الشتاء يكون البحر أكثر حرارة من اهلواء احمليط فيشكل بذلك مركزا  ،درجات احلرارة

وبالتايل يتسبب يف رداءة اجلو  ،للضغط املنخفض يعمل على اجتذاب األعاصري األطلسية

برد فيشكل مركزا للضغط املرتفع يساعد على أومن جهة أخرى يكون البحر صيفا  ،باملنطقة

ثرات الصحراوية بصيفها احلار وشتائها البارد تؤدى إىل عدم املؤ  أنكما  ،صفاء اجلو باملنطقة

عمل على الزيادة يف الفوارق بني ، وتوتسبب يف ظهور اجلفاف صيفا ،انتظام الدورة املناخية

  .1درجات احلرارة

  بري اا  

ر وهم سكان املدن الذين يعيشون من ضْ احلَ : نوعنيمن سكان اجلزائر يتشكل 

والبدو وهم الرحل الذين يعتمدون يف حيا�م على  ،ومن الوظيف العمومي التقليديةصناعا�م 

وقد كان البدو يف اجلزائر يشكلون  ،تربية املاشية، أو الريفيون الذين يعيشون من منتوج األرض

من جمموع السكان، ويالحظ أن سكان املدن يف الشرق اجلزائري ال ميثلون سوى  %95حوايل 

هم ، وأن البدو حيث تكثر املدن ،كلما تقدمنا حنو الغرب  بينما ترتفع هذه النسبة ،03%

اختالف كبري حوله، ألن السلطات خالل  فهناك من حيث العدداألساس يف ثروة البالد، أما 

ثالثة ى لع جيمعونولكن معظم املؤرخني  ، تكن �تم بعمليات اإلحصاءالعصر احلديث مل

معقول بالنسبة للفرتة األخرية من العهد العثماين، أي بعد أن تعرضت وهو رقم  ،ماليني نسمة

  البالد لكثري من األوبئة والكوارث الطبيعية مثل ا�اعات واجلراد، أما �اية القرن الثامن عشر

  .2فإننا نؤيد رواية محدان خوجة اليت تذكر عشرة ماليني

" داريست مولني"يقول عموما بعد االحتالل الفرنسي عن تطور سكان اجلزائر و 

(Dariste Moline)  م مل يتجاوز عدد السكان األصليني يف اجلزائر مليون 1830أنه يف

                                                           
  . 37حممد اهلادي لعروف، املرجع السابق، ص -1
  . 47، 46، ص ص1972، حممد العريب الزبريي، التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري، الشركة الوطنية، اجلزائر -2
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، ويف عام ن2.307.000م وصلت بالفعل إىل حد 1856ونصف املليون نسمة، ويف عام 

وكان هذا  ،ن 5.400.000) م1937(م كان يبلغ أربعة ماليني نسمة، وهو يتجاوز حاليا 1900

إىل حد كبري نتيجة املثابرة والتفاين من األطباء واحلد تدرجييا من األوبئة ومكافحة األمراض 

ا التقدم ذكان ه، و من التقدم يف الطب اجلديد ونستفيدياالجتماعية وجعل السكان 

الدوام الدميوغرايف يرجع أيضا إىل العطف الذي أبدته اإلدارة الفرنسية واجلمعيات اجلزائرية على 

فنجد أن االجنازات املكرسة هلم سوف تشكل واحدة من أمجل الفصول  ،للسكان املسلمني

كثريا عندما يرجع تطور عدد السكان " داريست مولني"، يبالغ 1يف تاريخ فرنسا يف مشال إفريقيا

وهذه مغالطة تارخيية قصد هذا  ،يف اجلزائر إىل حتسن األوضاع الصحية واهتمام اإلدارة �م

  .ملؤرخ من ورائها تلميع صورة اإلدارة الفرنسيةا

غلبها يف شكل تجمع أتقبيلة  580 بـــــ القبائل املستوطنة داخل ربوع اإلقليم يقدر عدد

استوطنت هذه االحتادات القبلية خالل الفرتة العثمانية  ،احتاد قبلي يعرف بالكنفدراليات القبلية

وجند أن ا�تمع الريفي بشرق  ،2عمالة قسنطينة) م19ق (وخالل القرن التاسع عشر امليالدي 

عربية وأمازيغية، تالمحت وتفاعلت واندجمت فيما بينها بفعل وحدة  يتألف من عناصر  اجلزائر

اللغة والعقيدة، ومن الصعب إعطاء إحصاء مضبوط لعدد سكان شرق اجلزائر وباألحرى البالد  

ني جيش االحتالل الفرنسي ومتنعهم من كلها وذلك بسبب حالة احلرب القائمة بينهم وب

االنقياد واخلضوع لإلدارة االستعمارية وإعطائها العدد احلقيقي هلم وعلى هذا األساس تضاربت 

  .3)م19(إحصائيات قوائم السكان احلقيقية خالل القرن التاسع عشر امليالدي 

عدد سكان اجلزائر قبل االحتالل  حوليف الواقع ليس هناك اتفاق بني املؤرخني 

الذي كتب قبل حوايل أربع سنوات من  ( William Chiler)"وليام شيلر"فالقنصل األمريكي 

االحتالل قد قدر سكان مدينة اجلزائر خبمسني ألف نسمة، بينما قدرهم كاتب آخر مبئة ألف 

                                                           
1 - Dariste Moline," L’Assistance aux Indigènes dans le Département de Constantine", 
dans Constantine : passé, son centenaire (1837- 1937), Recueil des notices et mémoires 
de la société archéologique de Constantine, Editions Braham, Rue de la Concorde, 
Constantine, vol 64, pp471, 472. 

  .  16أمحد سيساوي، املرجع السابق، ص -2
  .  397 -394، ص ص2009، عامل املعرفة، اجلزائر، 02، طمع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية والدوليةحيىي بوعزيز،  -3
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كتب خالل الذي كان ي" بيليسي دي رينو"ساكن من بينهم مخسة آالف يهودي، وزعم 

أما محدان بن ألف نسمة،  250السنوات األوىل من االحتالل أن سكان اجلزائر كانوا حوايل 

الذي عاصر فرتة االحتالل فقد قال أن عدد السكان يف اجلزائر كلها بلغ عشرة  عثمان خوجة 

 ماليني نسمة، أما اللجنة اإلفريقية اليت زارت اجلزائر بعد ثالث سنوات من االحتالل فقد

ألف نسمة يف مدينة اجلزائر  40ألف إىل  35قدرت عدد السكان قبل قدوم الفرنسيني بنحو 

، إن غياب االهتمام بإحصاء السكان وحلول األوبئة الفتاكة إضافة إىل كون اجلزائريني 1وحدها

أغلبهم من سكان البدو الرحل جيعل من الصعب معرفة عدد سكان اجلزائر، لكن من غري 

   .ن �ذه القلةاملمكن أن يكو 

قليلة  هماليت حتدثت عن برغم أن الدراسات التارخييةو ميكن القول أنه  اإلقليمسكان  أما  

أن عدد : "إىل القول (Di Pélissier)"دي بيلسيي"حيث ذهب ا تبالغ يف عددهمإال أ�

  "في أواخر العهد العثماني بلغ المليون ونصف المليون نسمة سكان الشرق الجزائري

سكان الشرق الجزائري بلغ أربعة ماليين  أن عدد"": حسونة الدغيس"يف حني قال 

أن عدد سكان الجزائر  ": إىل القول) Yacono"(ياكونو"، بينما ذهب "وثمانمئة ألف نسمة

 "عبد اجلليل التميمي"من خالل هذه األقوال املذكورة توصل  ،"كلها بلغ عشرة ماليين نسمة

 إىل أن تعداد سكان الشرق اجلزائري بلغ ستة ماليني ومثامنئة ألف نسمة، وهي األقوال اليت

تتأكد من خالهلا املبالغة مثلما قال التميمي نفسه، وبدال من ذلك توصل ببحثه إىل نتيجة 

وهي أن عدد سكان الشرق اجلزائري كان حوايل مليون  ،مطابقة للواقع آنذاك هامة ونراها

، تتوافق آراء التميمي مع أول إحصاء قامت به السلطات 2الثني ألف نسمةوواحد وث

   .الفرنسية

" بيجو"م يف عهد اجلنرال 1845وم 1844كان سنة   اإلقليملسكان  وأول إحصاء رمسي  

(Bugeat) سكان إقليم  يذكر بأنم 1850يف سنة و ، ن 1.016.716 حيث قدر عددهم بـــــــ

                                                           
  .149، املرجع السابق، صاحلديثحماضرات يف تاريخ اجلزائر أبو القاسم سعد اهللا،  -1
  .  20، 19، املرجع السابق، ص ص...بايلك الشرق اجلزائري بتونسنقال عن امحيدة عمرياوي، عالقات  -2
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، أما آخر ن 1.300.000 همم بلغ عدد1851ويف مطلع سنة  ،ن 1.913.000ة قسنطين

م وبلغ فيه سكان إقليم الشرق اجلزائري 1881فكان سنة " مارسييه"إحصاء حسب 

  .2ن 114.000م 1937، وبلغ عدد سكان مدينة قسنطينة وحدها يف عام 1ن 1.174.002

 عام في « :(Paul Blanc)" بول بالنك"أما عن املستوطنني األوروبيني فيقول 

، ويمكن ن 27.000بزيادة قدرها حوالي  ن 245.117م بلغ المجموع من السكان 1872

   :بيون بثالث طرقأن ينمو سكاننا األور 

 ألنها ،فضل طريقة للنموالوفيات، وهذه أمن خالل تجاوز الوالدات على  -

  .من المستقبلتؤَ 

  .صليةطريق تجنس العناصر األعن  -

  .عن طريق الهجرة -

مهاجرين  3.916من الفرنسيين و 2.077منها  ن 5.993وفي عمالة قسنطينة يوجد       

  . 3» معظمهم من أصل إيطالي

الثاين بعد  األساسبنوعيها الزراعية والرعوية املستقرة واملتنقلة اجلزائرية كانت القبيلة    

كانت كلها   واألسرةوالقبيلة  األرض أنبل  ،اجلزائريللحياة االجتماعية يف الشرق  األرض

الشرق  فكانت القبائل وفروعها تشكل معظم سكان ،السائدة واحملددة ملصري املنطقة األسس

 )250( مئتني ومخسني إىلدد الفروع �ذا القطاع حسب بعض املصادر وقد وصل ع  اجلزائري

 واألكثر باألرضالناس ارتباطا  أكثرالسهول وهم ، يتوطنون كلهم يف اجلبال و 4عشرية أوقبيلة 

  .5احلروب الوعرة املسالك وامتها�مقوة ومنعة بفعل حصانتهم باجلبال 

                                                           
  .50عز الدين بومزو، املرجع السابق، ص -1

2-J. Cerivé et A. Berthier , "l’évolution  urbaine de Constantine 1837- 1937", dans 
Constantine son passé son centenaire (1837- 1839), Recueil des notices et mémoires de 
la société archéologique de Constantine, Editions Braham, 02 Rue de la concorde, 
Constantine, vol 64,  p483.  
3 - Paul Blanc, conférence du 12 avril 1873 a Alger, imprimée de l’Algérie de 
française ,p. Ferrouillat, Alger, 1873,pp07-09.  

  ).18(ينظر امللحق رقم  -4
  .  22، 21، املرجع السابق، ص ص...عالقات بايلك الشرق اجلزائري بتونسامحيدة عمرياوي،  -5
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يف الشرق عامر  أمهها اآليتاجلغرايف  األساسقبائل موزعة على  جند يف الشرق اجلزائري  

القبائل  إىل إضافة ،الديروحيمل شيخهم لقب شيخ  حيي بن طالب وأوالدزنايت  وأوالدشراقة 

 أما ،وتيفاس والنمامشة والعمامرة واملعط اهللا يعل وأوالدالشيانية و  رة كان هناك احلنانشةاملذكو 

جمانة وفيها قبائل احلشم وعياض  عبد النور وعامر الغرابة، وأوالديف الغرب فيوجد التالغمة 

 رجيوةقريبة من العمالة وهي الزواغة وفالقبائل الساحلية الكبرية فهي ال أما ،خلوف وأوالد

وراس وبالد احلراكتة جبال األو ويف اجلنوب فهناك الزمول السقنية  ،بابو وبين يعلىوالساحليني 

الصحراء  إىل وأخريا ،كلها قبائل جبلية  ،سحنون أوالد ،سلطان أوالد ،سامل أوالد ،بلزمة

  .1تضم الزيبان وبالد سوف وتقرت واليتباجلنوب 

وكان سكان اجلنوب الشرقي الذين يوصفون بالبدو يعتمدون يف حيا�م االقتصادية  

االجتماعية للريف اجلزائري تقوم على الزراعة  -ومن مث فاحلياة االقتصادية أكثرعلى الرعي 

  .2احليواناتوتربية 

أنظمة االستعمار المقترحة لم تعتني  إن« : ما يلي ضابط يف اجليش الفرنسيذكر 

بالعنصر األهلي أو أخذته بعين االعتبار، فالعرب هم الذين يمتلكون األراضي التي 

بعيدا عن مناطق ا شيئا أفضل من المصادرة ودفعهم ننسبها لألوروبيين، الذين لم يجدو 

ومنظمني حبضور يف تشكيل سكان أوروبيني أقوياء " بوجو"وقد فكر املاريشال   » ..هيمنتا

االستعمار العسكري أوال سوف «: السكان األصليني الحتوائهم واهليمنة عليهم، حيث قال

ونختار النظام الذي يوفق بين واجباتنا  ي بأن أكون أكثر صرامة في أفكاريأسمح لنفس

والسير بجرأة مع رجال جادين  ومصلحتنا، لنجمع شروط  االقتصاد التي ال غنى عنها،

تعاون في العمل ونمد لهم المساعدة نلقادريين على تقديم المشاريع الجادة، فَ 

3»والتشجيع
 .  

                                                           
  .  15أمحد سيساوي، املرجع السابق، ص -1
  .  23، املرجع السابق، ص...عالقات بايلك الشرق اجلزائري بتونسامحيدة عمرياوي،  -2

3 -  un officier de l’armeé d’Afrique, colonisation de l’Algérie, Alaquai Voltaire, 25 pres 
le pont-royal, rue de Beaune 2, Paris, 1847, p p09, 10. 
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  مظداري اا  

إىل ثالث 1م1845أفريل  18مبوجب األمر املؤرخ يف بعد احتالهلا قسمت اجلزائر 

تضم أقاليم مدنية خاضعة لنفس النظام الفرنسي، كما اجلزائر، قسنطينة ووهران، : تعماال

، ولذا اختذت اإلدارة ا ال يتجزأ من األقاليم الفرنسيةم اجلزائر جزء1848مارس  04اعترب مرسوم 

لجزائر كليا، ومع صدور املرسوم املؤرخ يف ات للقيام بالدمج اإلداري لالفرنسية خمتلف اإلجراء

وبلديات خمتلطة يف  كاملة الصالحية  ائري إىل بلدياتم قسم كل الرتاب اجلز 1865ماي  20

وكذا إىل بلديات فرعية جلميع القبائل ) اليت يقطن �ا املسلمون واألوروبيون(العسكري  اإلقليم

  .2والدواوير

: سلطتان طينة أواخر العهد العثماين حكمتهاجند أن مقاطعة قسنمن الناحية اإلدارية 

والثانية ، الباي واآلغا والباش حامبا والديوان املشكل من أعيان املدينةاألوىل يف املدينة برئاسة 

  .3يف الريف برئاسة الشيوخ واملخازنية

 أكتوبر 13 يف "فايل"بقيادة املارشال الفرنسيون  هاهامجأما عن احتالل قسنطينة فقد 

 ضرب املدفعية هاتأحدثالفتحات اليت  القوات الفرنسية فاقتحمت ،يف السابعة صباحا م1837

قبل األهايل  قتحام الفرنسية مبقاومة ضارية منواصطدمت فرق اال ،الفرنسية يف أسوار املدينة

الذين أخذوا يف إطالق الرصاص على الغزاة الفرنسيني واستمر االلتحام يف شوارع ومنازل 

 De) "دابرمون"أكثر من ألفي مقاتل وعلى رأسهم  فقدوا، فقد احتلوا املدينة بيتا بيتا و 4قسنطينة

                                                           
  :قسمت اجلزائر على النحو التايل -  1

وهو مقسم إىل بلديات ذات الصالحيات الكاملة  ةاألوروبي ةاملدين ويسري بواسطة مدير ومساعده ويضم املناطق ذات األغلبي اإلقليم -01

  .م يف دائرة حتت حكم نائب الوايل1848ة وحمافظات مدنية جتمعت سن

يسري فيه األوروبيون بصالحيات مدنية واألهايل  وأغلبية من األهايل اإلقليم املختلط ويسري بنظام انتقائي ويضم ألقلية من األوروبيني -02

  .بصالحيات عسكرية

في  ةتطور نظام اإلدارة الفرنسيمجال وريت، : ينظر. اإلقليم العسكري ويضم أغلبية من األهايل ويسريي من طرف املكاتب العربية -03

، رسالة دكتوراه العلوم يف التاريخ م1900 -م1843اسع عشر؛ سوق أهراس أنموذجا عمالة قسنطينة خالل النصف الثاني من القرن الت

    .102، ص2010 - 2009قسنطينة،  -احلديث واملعاصر، جامعة منتوري
املركز الوطين للدراسات  ،11خ .، عالمصادر، "م1962 - م1830ة أثناء احلقبة االستعمارية املمارسة االنتخابي"هدى معزوز،  -  2

  .  197، ص2005 ،، اجلزائر1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
  .  121، ص2005، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، قضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديثامحيدة عمرياوي،  -  3
  .  17، ص1990، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، مصر، اجلزائر االجتاه العريب واإلسالمي ودوره يف حتريرنبيل أمحد بالسي،  -4
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pormone) أمرا " فايل"، ووجه اجلنرال العام وقائد عمالة قسنطينة اجلنرال 1احلاكم العام نفسه

العلم بألوانه الثالثة يطفو على جدران ... « :م قائال1837أكتوبر  14إىل اجليش يوم 

والشجاعة، فكان الدفاع ضد العدو قاسيا فتم استعادة الشرف بالثبات ... قسنطينة

فتستحقون من فرنسا والملك أن تكافئ ... فنجحت المدفعية في تدمير جدران قسنطينة

  .2» ...جهودكم

 :وباحتالل الفرنسيني مدينة قسنطينة صار النظام اإلداري يتكون من مخس هيئات وهي

ا�لس احلريب وا�لس األهلي اخلاص والقائد العسكري الذي هو حاكم الناحية وقائد املدينة 

  .3واخلليفة، وقد لقيت هذه السياسة مقاومة جزائرية عنيفة

 ة، حيثأسلوبا من اإلدارة أمسوه السياسة العربييف اجلزائر احملتلة  الفرنسيون طبقلقد 

 "المورسيريلويس "عريب الذي أداره يف البداية الضابط أنشأوا وظيفة آغا العرب واملكتب ال

4(Louis Juchault de Lamoricière)،  مث أنشأوا مديرية الشؤون العربية وأسندوا إدار�ا إىل

م، وقام 1839م إىل 1837من عام  (Pellissier Dereynaud)" دبيليسيي دورينو "الضابط 

بتعيني مثانية زعماء من األهايل إلدارة مقاطعة قسنطينة حتت سلطة الضباط  "فايل"احلاكم العام 

اخلليفة بن أمحد يف  :م، ومن ضمن هؤالء1839الفرنسيني، وخلع عليهم ألقابا متنوعة عام 

األوراس وبلحمالوي يف فرجيوة وأمحد املقراين يف جمانة وبن غانة يف بسكرة، وظهرت فكرة 

مدنية مفتوحة لالستيطان األورويب ومنطقة عسكرية ختضع للحكم  تقسيم اجلزائر إىل منطقة

                                                           
 1993، مكتبة أجنلو املصرية، مصر، 06، ط)اجلزائر، تونس، املغرب العريب(املغرب العريب يف التاريخ احلديث واملعاصر صالح عقاد،  -1

  .  10ص
2 -نقال عن  Ernest Mercier, histoire de Constantine, j. Marle et F. Biron, Editeurs 51, 01 rue 

Damrémont 51, Constantine, Algérie, 1903, p435. 
  .  121املرجع السابق، ص ،ا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديثقضايامحيدة عمرياوي،  -  3
االستعمارية، وإليه سلم األمري عبد القادر ، وتزوج من جزائرية وتوىل الشؤون العربية فرتة يف اإلدارة "سان سيمون"كان من أتباع حركة  - 4

  أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائرأبو القاسم سعد اهللا، . م، وقد ترقى يف اجليش حىت وصل إىل رتبة جنرال1847سيفه وجواده بعد هزميته سنة 

  . 26، ص1996، 04، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ج01ط
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العسكري بسبب صعوبة االستيطان األورويب فيها نظرا للظروف املناخية واجلغرافية بل وحىت 

  .1البشرية

وكانت من أهم القبائل يف بايلك الشرق قبيلة احلشم يف برج بوعريريج، اليت كانت 

، اليت  2طينة واجلزائر العاصمة، وقبيلة أوالد إبراهيم بالكنتورتشرف على الطريق الرابط بني قسن

إىل ناحية القل ) سكيكدة(كانت تتحكم يف املمر الرئيسي من قسنطينة إىل عنابة وسطورة 

برفقة زمالة املعاوية ودائرة الزناتية، اليت كانت تسيطر على ممر رأس العقبة، الذي كان يربط قاملة 

وزمالة بين مراد اليت كانت حترس الطريق الواصل بني قسنطينة  بكل من عنابة وقسنطينة،

  . 3وتونس

فيليب فيل دائرة  ،دائرة قسنطينة :ثالث دوائر وهي إىلقسنطينة عمالة وتنقسم 

  .دائرة جيجل ،)سكيكدة(

01 - ط رةعرب : ومها يتنيعربمشيختني حتتوي هذه الدائرة على : دا

البالغ اثنان وسبعون قبيلة القبائل جمموع ميثلهم تسعة عشر قائدا ميثلون الشطية وأوالد براهم، 

  : يتم اختيارهم من املناطق التالية

عامر الشراقة، بشرية الطوايلة، الربانية، مجيلة، فرجيوة، ميلة، مووية، واد  أوالد عبد النور،

  سراوية، تالغمة، زناتيةسقنية، سالوة خرارب،  ،بوسلة، بين خوليت، أوالد قباب، واد الكبري

    .زمول وزواغة

: تتكون هذه الدائرة من ستة قيادات وهي) دة(دارة  ب ل  - 02

) واد زهور(أوالد عطية املدعوون توميات، بين مهنا، قبلي، بين توفو، أوالد عطية   رجاتة

  .وحتتوي على ستة وعشرون قبيلة

03 -   رةل(دا( بين زيامة، : تتكون من إحدى عشرة قيادة وهي

ية، بين إدار، بين سيار، أوالد لخطاب، بين أمحد، بين قايد، بين عمران اجلبالة، بين عمران السف

                                                           
  .  11، 10املرجع السابق، ص ص ،...سياسة التسلطحيىي بوعزيز،  -1
  .حاليا، تابعة لبلدية عني بوزيان سكيكدة باحلدود اجلنوبية لواليةتقع " الكنتور"قرية  -2
  .125رجع السابق، ص، املقضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديثامحيدة عمرياوي،  -3
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أوالد بوبكر، أوالد تافر، أوالد تبان، أوالد : بلعفو، بين عافر، بين فوغال، وأربعة عشرة مشيخة

  بين خزر، عباب أفتيت، شكاروة، بين إسر، اجلنة خراشة،سعد، أوالد حممد، بين سكفال، 

   .1بين صاحل وبين معمر

 آليةوهي تشكل  ،اجلزائرية األراضيمن  األكرباجلزء 2وتشكل البلديات املختلطة

  :قسمني إىلوتنقسم مناطق اجلزائر املختلفة  ،وموظفني خاصني حمدد سياسية هامة مع برنامج

- راا روهي ال تشمل بشكل  ،اجلنوب إىلتراجعت مبا فيه الكفاية  واليت :ا

إىل اهلضاب العليا  أراضيوقد مرت مجيع  ،املناطق الصحراوية وكلها تقريبا مناطق التل بآخر أو

  .                                            املدين النظام

 - راا داليت تشكل البلديات املختلطة فيها خلفية خلريطة البلد وتشمل و  :ا

  :وبالنسبة للبلديات املختلطة والبلديات الكاملة الوظائف هي كما يلي ،مناطق التل

وبوصفها   اإلقليممن  %82وبلديات خمتلطة  %18منطقة متثل البلديات الكاملة الوظائف  - 

من السكان  %25و األوربينيمن  %91جمموعة سكانية متثل البلديات الكاملة الوظائف 

وعلى العموم ، األصلينيمن السكان %75و األوروبينيمن  %25والبلديات املختلطة  األصليني،

ويبلغ عدد  ،من مخس فرنسا أكثر أي ه 10477000حتتضن البلديات املختلطة مساحة 

   .3األصلينيمن السكان ن  2.425.040و األوروبينيمن السكان  ن 40238سكا�ا 

  اجلزائرلظاهرة االستعمارية االستيطانية يف مميزات االفرنسية من  اإلداريةوتعد السياسة 

ا  ملخالفا  ،مزدوجةو واحنصرت يف سياسة مدنية وعسكرية  اإلداريةتعددت هذه السياسة  إذ

  الشيخ إىلمية من الباي لّ سُ  إداريةاليت كانت سياسة و  ،كانت عليه خالل العهد العثماين

                                                           
1- Augustin Challamel, les communes mixtes et le gouvernement des indigènes en 

Algérie, librairie maritime et coloniale, Paris, 1897, pp06, 07. 
البلديات، وذلك بقرار احلاكم العام يف إذ أحدثت مخسة أنواع من ) قانون البلديات(ظهرت يف إطار التنظيم اإلداري االستعماري باجلزائر  -2

، وهي عبارة عن هيكل إداري انتقايل ذو شخصية معنوية تنتهي مهمتها عندما حيصل األهايل على درجة من احلضارة 1868ماي  20

 من الرتاب اجلزائري حسب الفرنسيني، حبيث يصلون إىل مرحلة االندماج بالعنصر األوريب وكانت البلديات املختلطة موجودة يف القسم األكرب

الريفي واملدين، وختضع لسلطة مسري معني يسمى حاكم إىل جانب جلنة بلدية يساعدها قياد، كلف كل منهم بدور اإلشراف واحلراسة على 

  اجلزائريةتاريخ الثورة  ،صاحل بلحاج :ينظر. م1956 -06 -28جمموعة املداشر اليت تكون الدوار الذي عني القايد عليه، وألغيت مبرسوم 

  .724ص ،2010، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، الكويت، القاهرة
3 - Augustin Challamel, op. cit, pp07, 08.  
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واتسمت السياسة الفرنسية بصدور قوانني كثرية عرفت خالهلا السلطة الفرنسية الرتدد حينا 

ولكنها قامت  إقامته،الذي ميكن  اإلداريشكل من النظام  أيحول  أخرى أحياناوالتناقض 

  يهودية جبانب املرافق األخرى وأخرى سالميةإحماكم قضائية مدنية وعسكرية وحماكم  سيسأبت

  . 1الفرنسية اإلداريةاحملاكم كلها خدمة للسياسة  كاملؤسسات التعليمية ووظفت هذه

   السلطة املدنية والسلطة العسكرية :اعمالة قسنطينة لسلطتني ومه أراضيوختضع 

وبلديات  تالصالحيابلديات كاملة  إىلوتنقسم العمالة  ،املدنية األراضي ارةدإويتوىل احملافظ 

جباية  :وهناك ست مقاطعات تشمل العمالة وهي ،من احملافظاملباشرة  األوامرخمتلطة مبوجب 

ويكون  ،اجلنرال وألعسكرية يقودها اللواء ا واألراضي ،قسنطينة قاملة سكيكدة وسطيف وعنابة

سوى نوعني  بأكملهالعسكري  اإلقليموال يشمل  ،قادة ورؤساء املكاتب العربية إمر�محتت 

 18مبوجب مرسوم  أنشأت اليت2املكاتب العربيةواحمللية، و  البلديات املختلطة: من البلديات

 واإلشراف ،اد العرب والقضاةيّ وهلا اليد العليا على القُ  ،م1837فريل أ 15و م1834 نوفمرب

عالقات مع  إقامةفهي مكلفة مبهمة  ،احملليةوامليليشيات  األصليعلى احلرس املدين  اإلداري

إطار نفقات مديرية يف  املخصصة األموال إدارةغري اخلاضعني الذين لديهم القبائل من اخلارج و 

  .3األسريةن العربية ونفقات احلكومة والنفقات الشؤو 

ث اا  نطا  ط  1830- 1871 م  

مل  م ظاهرة1914سنة  إىل غايةالربع األخري منه و شهد القرن التاسع عشر وخاصة 

احلركة االستعمارية ( وهي امتداد أوروبا إىل خارج أوروبا ،العامليسبق هلا مثيل يف تاريخ 

ع بصفة شبه كلية كل من قاريت إفريقيا وآسيا ومناطق واسعة يف قارات العامل بتل، لت)األوروبية

ال الصناعي، واستخدام القوة ثورة الصناعية والرأمسالتوسع االستعماري املرتبط بال األخرى، هذا

على مناطق واسعة فيما وراء البحار  العسكرية من أجل احتالل وفرض السيطرة املباشرة

                                                           
  .127، املرجع السابق، صقضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديثامحيدة عمرياوي،  -1
م، مث احنصرت يف 1870وحنو ذلك، وقد بقيت إىل سنة ن والقضاء دمصطلح معناه مركز السلطة الفرنسية إلدارة شؤون األهايل يف امل -2

  .33، املرجع السابق، ص04، جأحباث وآراء يف تاريخ اجلزائرأبو القاسم سعد اهللا، . املناطق اجلنوبية فقط
3- Paul Vialatte, des impôts directs en Algérie et principalement dans la province de 
Constantine, imprimerie de L. Marle, rue d’aumale 02, Constantine, Algérie, 1879, p07- 
12.  
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يف أوروبا، الستغالهلا كمصادر للمواد اخلام وأسواق  مركزية وحتويلها إىل أقاليم تابعة لدولة

  .1منتوجا�ا الصناعية، وقواعد عسكرية حلماية مصاحلهالتصريف 

م بورجوازية فرنسا أن التجاري مل يكن أما وأمام توسع البورجوازية األوروبية وازدهارها

إن املنافسات العديدة القائمة بني و  املتوالية، جراء ا�زامات فرنسايف نطاق ضيق  صورةتبقى حم

   .2الدول األوروبية تفسر وحدها األعمال االستعمارية اليت قامت �ا الرأمسالية الفرنسية

ولكن الرغبة يف التوسع مل تكن تستند إىل جمرد مطالب للمصاحل االقتصادية بل نتجت 

احلصول على نقط ارتكاز الرغبة يف زيادة نفوذ الدولة والسماح ب :أيضا عن حالة معنوية مثل

  .3حبرية خيضع هلا أمن املواصالت

 6"واترلو"يف معركة Nabilion Bonabert(5(4"برتابوننابليون "سقوط  إن

)Waterloo( 18 جديدة  فرنسية كانت بداية لسياسة استعمارية م1815عام  يونيو/حزيران

حيث أدركت فرنسا بأ�ا ال متلك ما يكفي  م،1815احلكومة الفرنسية ابتداء من عام انتهجتها 

عظمى على الساحة األوروبية بغية منافسة من املناطق االستعمارية لتكريس وضعها كقوة 

                                                           
، وزارة ا�اهدين، أعمال امللتقى الدويل حول االستعمار بني احلقيقة ظاهرة عدوانية تسلطية واستغاللية ؛التوسع االستعماريمجال قنان،  -1

  .45، ص2007 ،، اجلزائر1954املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  واجلدل السياسي،
  .52، ص2006أبو بكر رحال، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية الرغاية، اجلزائر، : ، ترليل االستعمارفرحات عباس،  -2
  .314، ص1999مصر، ، اإلسكندريةامعي احلديث، ، املكتب اجلتاريخ إفريقيا احلديث واملعاصرجالل حيىي،  -3
ولئن مل يتمكن بونابرت من حتقيق مشروعه الغادر، نظرا للظروف يف أوروبا إذ ذاك ويف فرنسا نفسها، فقد حتقق فيما بعد خبطة مدبرة  -4

شخصية اجلزائر ت بلقاسم، يانسم ود قامول :ينظر، ...نفذت باستعمال التصميم الذي وضعه بوتان مبباغتته العاصمة من الغرب  مبيتةنية بو 

  .32ص ،1985، 2، دار البعث للطباعة، قسنطينة، اجلزائر، ج01ط ،م1830العاملية قبل سنة  الدولية وهيبتها
  

 املعارضني للحكم نييف إمخاد ثورات امللكيم 1795مدت عليه حكومة اإلدارة سنة اعت م يف جزيرة كورسيكا،1769أغسطس15ولد يف  -5

 أول يف فرنسا قنصال، أصبح حبملة على مصر م قام1798يف سنة ، و جنرالبرتبة للقوات الفرنسية  اعام اقائدم 1796، عني سنة اجلمهوري

مع نابليون يف معركة واترلو يف سهول بلجيكا  احللفاء جيشلتقى م، ا1804أعلن عن نفسه قيصر فرنسا يف سنة م، 1799-11-09 بتاريخ

فيها حىت وفاته ظل  اليت نفيه إىل جزيرة سانت هيالنه راهلرب إىل أمريكا إال أن السلطات االجنليزية قبضت عليه وتقر حاول  ،م 1815سنة 

  . 2013، مطابع العبور، القاهرة، نابليون بونابرت: شخصيات ال ينساها التاريخأمين أبو الروس، : ينظر. م1821-05-05 تاريخب
، وهي آخر املعارك اليت خاضها "ولنجتون"دوق  وقوات التحالف بقيادة "بونابرت نابليون "بقيادة الفرنسية معركة وقعت بني القوات -6

، وكان  "بروكسل" قرب "واترلو"يف مدينة م 1815عام  يونيو/حزيران 18وقعت املعركة يف ، أوروبا حلمه يف حكم كامل وأجهضتنابليون 

وبدأ الفرنسيون هجوما ضاريا  ،وسالح فرسان وسالح مدفعية كبريان، مما وضع قواته يف موقع دفاعي قوي األف جندي 67عدد قوات نابليون 

، يف حني كان جرحى احللفاء ارحيألف ج 40تكبد الفرنسيون حوايل  ،قاومت اهلجوم الفرنسي "ولنجتون"ط احللفاء غري أن قوات ضد خطو 

  2013 - 06 -05، 6319، عمجلة الحياة الجديدة، "بلجيكا تعيد إحياء معركة واترلو الشهرية"أ، .د.ب: ينظر. ألفا 23حوايل 

 - www.arab-ency.com: اإللكرتوين على الرابط متوفر، الموسوعة العربيةد، معركة واترلو، حممود وليد اجلال: ينظر أيضا. 02ج

  .19:00م، الساعة 2017 - 10 -29تاريخ الدخول 

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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كانت هناك عدة اجتاهات يف السياسية االستعمارية الفرنسية يف حتديد طبيعة ، و 1بريطانيا

كن رد هذه العالقات إىل ثالثة واألقطار املرتبطة �ا، ومي األصل العالقة القائمة بني دولة

  :اجتاهات أساسية

  .اإلخضاع أي إخضاع املستعمرات لدولة األصل :أوال 

  .اإلدماج: ثانيا 

   .االستقالل الذايت :ثالثا

يف دولة األصل هو البحار نفس النظام الذي يقوم أوهلا على إعطاء أقطار ما وراء 

أما الثاين فينحصر يف إعطاء هذه األقطار حرية إدارة شؤو�ا  ويستهدف اإلدماج التام بينهما،

  .2الذاتية ويستهدف حتويل الرابطة االستعمارية إىل عالقة إشراك أو احتاد مع دولة األصل

ها لتربير احلملة، على أ�ا موحينما جندت فرنسا قوا�ا لغزو اجلزائر، جندت معها إعال 

أفريل  29رنسا فيما عرف تارخييا حبادثة املروحة يف ، الذي أهان شرف فحسني تأديب للداي

الذي وصفته اإلدارة الفرنسية بأنه ، ولتخليص الشعب اجلزائري من احلكم العثماين، م1827

بعيدا عن خصائص احلضارة والتقدم والرقي، ويف املقابل متسلط ورجعي  )عثماين( حكم تركي

االستعباد، طاحمة إىل بناء حضارة ترتقي قدمت نفسها على أ�ا حمررة للجزائر من هذا 

  .3باإلنسان اجلزائري إىل قمة التمدن واحلرية

وأ�ا مل تكن يوما حرة ودولة  م1830ادعى الفرنسيون أن اجلزائر مل يكن هلا تاريخ قبل  

ذات سيادة، بل كانت شعبا يرتكس يف الفوضى واالضطراب و�يمن عليه روح الفردية 

أن ذاته قال ، ويف الش4أن اجلزائر أرض فرنسية حبق االحتالل ووضع اليداجلشعة، وادعت زورا 

منذ خلقت الدنيا لم يعرف التاريخ وحدة للشعب الجزائري ...  «:اجلنرال شارل ديغول

                                                           

، املؤسسة احلديثة )م1914-م1789( ؛تطور العالقات الدولية من الثورة الفرنسية وحىت بداية احلرب العاملية األوىلخضر خضر،  - 1 

  .147، ص)ت .د(للكتاب، طرابلس، لبنان، 
  .27، ص1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 04، طاالستعمار الفرنسي حممد حسنني، -2
  اجلزائر ، دار املعرفة الدولية للنشر،01ط ،)م1870-م1833(الفكر االستعماري السانسيموين يف مصر واجلزائر مصطفى عبيد،  -3

  .71، 70ص ، ص2013
  .122، ص)ت.د(، ، املكتبة األردنية اهلامشية، األردنتاريخ اجلزائر، جماهدمسعود  -4
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وهناك فكرة أخرى مسبقة كانت على الفرنسيني وهي أن  ،1» ...وباألحرى سيادة له

وأ�م مل  ،اجلزائريني كانوا ال خيضعون إال للقوة وأ�م كانوا طيلة تارخيهم حتت رمحة الغزاة

يستطيعوا يف يوم من األيام إعالن استقالهلم أو التمكن من طرد غازيهم، لذا فإن خلفية هذا 

يكتفون باحلملة العسكرية التأديبية االنتقامية وال حىت التفكري هي اليت جعلت الفرنسيني ال 

  .2باالحتالل الدائم، بل جتاوزوا ذلك إىل إحلاق اجلزائر بفرنسا

تم ...« :(Ernest Mercier) "أرنست مريسي"نسي الفر  يقول املؤرخ يف ذلك

حيث كرس سقوط ما يسمى  ،م1830رية في الرابع من يوليو استسالم العاصمة الجزائ

وسرعان ما  ...في واقع األمر بفرنسا ابشكل غير دقيق الهيمنة التركية واالستعاضة عنه

شوهد عدد من الجنود والمسؤولين في النظام التركي المنهزم يطلب الدخول إلى 

قد فهموا على نحو  )الفرنسيين(إذا كان المنتصرون ...«   :ويقول أيضا ، » ...خدمتنا

لم يكونوا أحرارا وال مستعدين  ان األصليين المستعبدين لألتراك،أفضل أن السك

  .3» سيعيدون لهم االستقالل المفقود  لالستقالل الذاتي بأنهم من خالل تركهم ألنفسهم

وإذا كان الفرنسيون قد ورثوا  ...«  :(Jon Paul Wolf) "وولف ولجون ب"ويقول 

ويجب أن ال يبتسم  ،عن تأثير حكم األتراك مختلفنفس المشاكل فإن تأثير حكمهم 

وأن .. .وفي إفريقيا وغيرها  ... أحد عندما يكتب الفرنسيون عن مهمتهم الحضارية

الحضارة الغربية أخذت شكل وهذه .. .فرنسا قد أدخلت الحضارة الغربية إلى الجزائر 

  .4» ...وعمران حضاري، وتعميم للتعليم، والخدمات الصحية ...تصادي ام اقنظ

                                                           
  .55فرحات عباس، املرجع السابق، ص -1
  .18، 17، املرجع السابق، ص ص01، ج1900 -1830احلركة الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعد اهللا،  -2

3 - Ernest Mercier, la question indigène en Algérie au commencement du XXE siècle, 

augustin, challamel éditeur, Paris, 1901, pp01-16. 
  2009أبو القاسم سعد اهللا، عامل املعرفة ودار الرائد، اجلزائر، : ع، تر وتم1830-م1500اجلزائر وأوروبا وولف،  .ب.جون  -4

  .454ص
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الفرنسيني تبنوا آراء  وغريه من املؤلفنيأن املؤلف  1رد املؤرخ أبو القاسم سعد اهللاولقد  

املدرسة الفرنسية االستعمارية، حول نتائج االستعمار وفوائده، والسيما مبدأ املهمة احلضارية 

 "جون بول وولف" املؤلف ، ولو درسعمل الرجل األبيض االمربياليةكما تتبىن   الفرنسية،

وأن املهمة احلضارية مل تكن  ،مبوضوعية لعرف أن التعليم الذي أشار إليه كان أسطورة فقط

  .2ال ننازع يف بعض النتائج اليت أشار إليهاسوى مهمة تدمري حضارة أخرى بالعنف، رغم أننا 

وإنشاء   للرأمسالية الفرنسية هو إنشاء إمرباطورية جديدة قوية اجلانبن الشغل الشاغل إ

مستعمرات ال تكون أسواقا لالستهالك ومصدرا للمواد األولية لصناعتها فحسب بل لتكون 

  .3مناطق مفتوحة للغة الفرنسية واجلنس الفرنسي

جلزائر رغم أن الوضع يف ا اجلزائري رسخت فرنسا وجودها بالتوسع داخل القطرلذا 

الرأي العام الفرنسي، هل  تساءلظل غري واضح لفرتة طويلة بعد الغزو، فقد م 1830صيف 

هي مستعمرة استغالل تنقل إليها رؤوس األموال لالستثمار وتنقل منها املنتجات اليت ال ميكن 

منتوجات التوابل والبهارات والنب والشاي والسكر وغري ذلك من  :يف الوطن األمن مثل إنتاجها

وطن فيها فائض سكان فرنسا وأوروبا من املهاجرين ، أم مستعمرة توطني ياملناطق احلارة؟

  .4بأعداد كبرية مثل كندا وأسرتاليا

تستهدف م 1830على اجلزائر سنة  (Charl 10) "شارل العاشر"وإذا كانت محلة 

قد حولت هذه  (Louis Philip) "لويس فيليب"تقوية مركزه يف فرنسا نفسها، فإن حكومة 

 احلملة إىل غزو واستعمار خيدم الصناعة الفرنسية، هذا ما أكده الرمسيون الفرنسيون أنفسهم

                                                           
 يكتب ، بدأ1954 حىت 1947 من بتونس الزيتونة جبامع درس  الوادي، بوالية قمار بضواحي 1930 عام ُولد ومؤرخ جزائري باحث -1

 شهادة على وحاز القاهرة، يف اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية درس كما ،"الصغري الناقد" عليه يطلق وكان ،1954 سنة البصائر صحيفة يف

 على منها حصل اليت منيسوتا جامعة يف درس حيث سنة،يف نفس ال أمريكا إىل انتقل مث ،1962 سنة السياسية والعلوم التاريخ يف املاجستري

  وترمجات وظائف، من: باإلجنازات حافل علمي سجل ، له1965 سنة اإلجنليزية باللغة واملعاصر احلديث التاريخ يف الدكتوراه شهادة

. 14/12/2013تويف يوم ، 1998 بريوت، اإلسالمي، الغرب دار ،)جملدات 9( الثقايف اجلزائر تاريخ موسوعة :هاأشهر  من ومؤلفات

 - www.fshumaines-univ-alger2.dz                  :                   اآليت االلكرتوين ميكن الولوج إىل الرابط ةلالستزاد
  .455ص املرجع السابق،وولف،  .ب.جون  -2
  .52، ص2007أمحد منور، وزارة الثقافة، اجلزائر، : ، ترالشاب اجلزائريعباس فرحات،  -3
املركز الوطين للدراسات والبحث يف  ،05ع  ،المصادر، "االستيطان الفرنسي يف اجلزائر، ملف فرنسا تعذب يف اجلزائر"مياسي،  إبراهيم -4

  .113، ص2001، اجلزائر، 1954احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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 "جريار"، حيث صرح اجلنرال "شارل العاشر"بعد أشهر قليلة من احتالل مدينة اجلزائر وسقوط 

(Jirar)  االحتفاظ مبدينة اجلزائر حيقق لفرنسا وجود مكان واسع  أنوزير احلربية الفرنسية

ويوفر سوقا لصناعتها، اليت سوف تستبدل منتجا�ا مبنتجات أجنبية عن  ،لفائض من سكا�ال

وبذلك يتحقق  باملواد الضرورية على نطاق واسع،1"امليرتوبول"وتزود صناعة  ،أرضها ومناخها

  .2سوقا ضرورية لنمو الصناعة الفرنسية الذي اعترب اجلزائر "نابليون األول"حلم 

والسيما يف - أرضها خصبة فقد كانت  ،اجلزائر بإمكانات اقتصادية ضخمةمتتع  حبكمو 

كما الحظ الرحالة -ر أنواعا خمتلفة من احلبوب واخلضر والفواكه، ويوجد فيها تد -الشمال

اجات احمللية وغابات كثرية كانت تفيض عن احل مناجم احلديد والرصاص وامللح، -والزائرون

ني وبناء املنازل، باإلضافة إىل املوانئ الكثرية الواسعة اليت كانت تستقبل لبناء السفن والتسخ

  .3...وترسل السلع والبضائع من وإىل أوروبا والشرق 

 ؤرخنفس النظرة االقتصادية جندها بعد ثالثني سنة من احتالل مدينة اجلزائر لدى امل 

مليون  560ميكن للجزائر أن تعوض فرنسا أنه  في رأيه، ف(Joll Jirar) "جول جريار" الفرنسي

  والسكر، اخلمور، التبغ الكتان، الزيتون: كل سنة مقابل املوارد الزراعية مثلاليت تدفعها   افرنك

وغريها من املواد اليت  النحاس، واألخشاب، ،واملعادن كاحلديد والرصاص احلبوب، املاشية،

تستوردها من اخلارج، لذلك يتطلب حتقيق هذا اهلدف االستعماري ربط اجلزائر باآللة 

االقتصادية الفرنسية، هذا الربط لن حيققه اجلزائريون وال العسكريون الفرنسيون، بل حيققه الرأس 

  .4املال الفرنسي واملدنيون الفرنسيون

                                                           
مصطلح يستخدم اسخداما فضفاضا لإلشارة ألي مدينة كبرية، لكنه يعين حتديدا تلك املدينة اليت يقع فيها مقر حكومة دولة ما، أو مقر  -1

    - www.eionet.europa.eu                  :التايل االلكرتوين تزادة ميكن ولوج الرابطلالس. لتجاريا اسلطتها الدينية أو نشاطه

                                          .د 36و 21على الساعة  2018-10-11الدخول تاريخ 
 اجلزائر   املطبعية اجلهوية بقسنطينة، ،، ديوان املطبوعات اجلامعية)م1930-م1830(ني فرنسا واملستوطنني ب اجلزائرصاحل عباد،  -2

  .10، ص1999
   149ص ، ص2009اجلزائر،  عامل املعرفة، ،)خ.ط(، )بداية االحتالل(يف تاريخ اجلزائر احلديث أبو القاسم سعد اهللا، حماضرات  -3

150.  
  .10صاحل عباد، املرجع السابق، ص -4
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أن الثروات الرئيسية  Tomas Bugeaud obertR(1( "بيجوتوماس روبري " ذكر وقد

منتجات األرض اليت تغذي االنسان وتزوده باملواد اخلام ليكتسي �ا  :يف البالد اجلزائرية هي

ومن أجل املزيد من املستوطنني من  ، واملوارد الصناعية اليت تضمن وسائل الراحة،نفسه

عناية كبرية بقطاع كما أوىل ،)2(الضروري زيادة رأس املال الذي ال يزداد باإلنتاج املنخفض

أسند فالحتها لكثري من العسكريني يف مشروع قائم على فالحة األرض وحماربة  الفالحة حني

  :ليطبق يف ثالث مراحل وهي األهايل فوضعه

ويتم خالهلا القضاء على املقاومة الوطنية اجلزائرية  :م1843إىل م 1841 املرحلة األوىل من

 .والشروع يف توزيع األراضي على املعمرين جمانا

 .ويتم فيها إعداد البالد الستقبال هجرة األوروبيني :م1845إىل م 1844املرحلة الثانية من 

وتقوم على بناء املدن والقرى الفالحية على أراضي  :م1847إىل  م1846املرحلة الثالثة من 

 .3اجلزائريني

كان الفرنسيون أقلية من السكان األوروبيني واملدنيني م  1841ويف السنوات اليت سبقت 

، وهذا التقسيم حسب أصل "بوجو"يف اجلزائر ومل تعتدل هذه احلالة حتت إدارة اجلنرال 

  :4م1847جانفي  01السكان األوروبيني يف 

  أجناس خمتلفة  نإيطاليو   يون، سويسر أملانيون  نو يمالط  نو يإسبان  نفرنسيو   اجلنسيات

  4.991  8.175  8.624  8.788  31.528  447.274  العدد

م 1830أي من ( تلك الفرتة اجلزائر خالل ومل يكن وجود املدنيني األوروبيني مرتفعا يف

انتقل عدد األوروبيني املدنيني من  م1840إال أنه يف املرحلة اليت تلت عام  ،)م1840إىل غاية 
                                                           

 1847سبتمرب  11يف ليموج، تنازل عن منصبه للدوق دومال يف م 1784أكتوبر  15شال فرنسي ولد يف احلاكم العام يف اجلزائر ومار  -1

  :ينظر م1849جوان  10وتويف يف 

 -Nargisse Faugon, le livre d’or de l’Algérie (1830-1889), challamel et G éditeur 

libralnte Algérienne et colonial, 5 rue jacob, et rustomberg, Paris, 1889, p120. 
2- M.le maréchal Bugeaud D’Isly, les socialistes et le travail en commun, Gerdes 

éditeur 10 rue Saint- Germain- des prés, Paris, 1848, p45.   
وزارة  ،)خ.ط(، )م1954-م1830(اجلزائري  آثار السياسة االستعمارية واالستيطانية يف ا�تمععمرياوي وآخرون،  ةمحيدنقال عن ا - 3 

  .42، ص2007 اجلزائر، ،1954ا�اهدين، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
4 - Annales Algériennes, librairie bastide, Algérie, To3,octobre 1854, p248. 
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 )110000(آالف  ةإىل مائة وعشر م 1847ليصل يف عام  )25000(ألفا  مخسة وعشرين

كان نصفهم فرنسيا والنصف اآلخر من االسبانيني واإليطاليني واملالطيني، الذين وجدوا   ،اأوروبي

سيطرة على مقدرات البالد تمرار يف السيف مناخ البالد وأرضها ما يسمح هلم باالستثمار واال

  .1وثروا�ا ملدة طويلة

القادمون واملغادرون من السكان يف اجلزائر من و وهذا اجلدول يبني املواليد والوفيات    

  2:م1846إىل م 1842سنة 

  املواليد  القادمون  الوفيات  املغادرون  السنوات

1842  15.380  2.340  25.073  1.451  

1843  17.101  2.172  37.548  1.873  

1844  23.917  3.108  41.951  2.583  

1845  29.648  3.357  43.000  2.709  

1846  31.673  3.922  47.315  2.650  

  11.266  194.887  14.899  117.722  ا�موع

الذي قام يف اجلزائر مع بداية احتالهلا كان يعتمد االستيطاين والنظام االستعماري 

ألولئك  مينحهم األراضي، والسيما "بيجو"الذين كان اجلنرال  بالدرجة األوىل على العسكر،

يقوم على أنه جيب االستيالء على اجلزائر  "بيجو"الذين أ�وا خدمتهم يف اجليش وكان شعار 

  3املزارعني -امة مزارع كربى حتت سيطرة اجلنودمما يفسر حماوالته إلق ،معا بالسيف واحملراث

باستغالل  ،رية الفرنسية يف عملية االستيطانبإشراك القوات العسك "بيجو"وقد أمر اجلنرال 

وشجع كل وحدة عسكرية بزراعة  األراضي اجلزائرية وإنشاء مراكز جديدة لالستيطان األورويب،

فكان إشراك اجلنود الفرنسيني يف عملية االستيطان من  مساحة من األراضي ا�اورة ملعسكرها،

أجل استغالل األراضي اجلزائرية عمال اسرتاتيجيا للتوسع الفرنسي بالبالد، فكانت إسرتاتيجية 

االستيطانية ترمي إىل إخضاع البالد اجلزائرية واالستفادة من أراضيها الصاحلة  "بيجو"اجلنرال 

                                                           
  .152صخضر خضر، املرجع السابق،  -  1

2 - Annales Algériennes, op. cit, p250. 
  .152خضر خضر، املرجع السابق، ص -  3
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بها �ة االستيطان العسكري للنفوذ إىل أراضي القبائل اجلزائرية و للزراعة والعمل على إجناح عملي

  .1ومصادر�ا

  وتبقى اجلزائر يف املخططات االستعمارية، بلدا فالحيا، حىت ال تضايق الصناعة الفرنسية

للمواد األولية وميكن تلخيص فوائد فرنسا من  افتوفر هلا بذلك سوقا لتصريف منتجا�ا ومصدر 

  :أوروبيني يف اجلزائر مرتبطني باألراضي يف النقاط التالية إقامة مستوطنني

إن املستوطنني األوروبيني هم الذين يدعمون التواجد العسكري الفرنسي ويعاضدونه يف  -

 .مواجهة كل حركة جزائرية مناهضة لالستعمار

لتزويد اإلدارة االستعمارية باملوظفني الذين هلم دراية باألوضاع  أ�م يشكلون مصدرا -

 .اجلزائرية

من  أوروبا أونية على حتضري املواد األولية لتصديرها إىل فرنسا أ�م يشرفون بالكفاءة الف -

هلم دور الوسيط بني منتجات الصناعة الفرنسية احلديثة والشعب  أخرىجهة، ومن جهة 

 .يعتمد على صناعة يدوية تقليدية اجلزائري الذي مازال

أن املستوطنني األوروبيني حبكم ارتباطهم بالسوق الفرنسية هم الذين يستطيعون وحدهم  -

الذايت  االكتفاءأن يغريوا بنية وأهداف الزراعة اجلزائرية اليت ظلت حىت ذلك الوقت زراعة 

إدخال مزروعات جديدة احمللي بالدرجة األوىل، حبيث جيعلو�ا ختدم السوق الفرنسية ب

 .2حتتاجها هذه السوق

وقد تعلموا منا  ... « :يف هذا الصدد(Georges Voisin) " نجورجي فوازا"ويقول 

حقولها من  تطعيم أشجار الزيتون وأشجار الفاكهة واالستفادة من األسمدة وتطهير

  .3» ...الحجارة

                                                           
  2013 ،، دار قرطبة، اجلزائر01، ط)م1847-م1832(الفرنسية إلجهاض الدولة اجلزائرية احلديثة  اإلسرتاتيجية، عبد القادر سالماين -1

  .265ص
  .12، 11ص صاحل عباد، املرجع السابق، ص -2

3 - Georges Voisin, L’Algérie pour les algériennes, Michel lévy frères, libraires- 
éditeurs,  rue  Vivienne, 2bis, Paris, 1861, p108. 
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كبير من الجنراالت   لقد سكن عدد ...« :"محدان بن عثمان خوجة"ويقول 

وغيرهم من خارج المدينة، فكانوا يتسابقون الختيار أجمل الحدائق  والكوروناالت

ينتصبون فيها سادة ال ينازعهم منازع، ولم يعد المالكون   والمساكن األكثر مالئمة

إلصالح أبسط األمور وإنما   اواحد اقادرون على الدخول إلى ممتلكاتهم، ولم ينفق فرنك

  .1» ... مصاريف تخصص القتالع األشجار أو للتخريبكانت ال

 اومل يكن االستيطان الفرنسي يف اجلزائر جمرد االستيالء على حوايل مخسة ماليني هكتار 

 ا هكتار نيلة حوايل سبعة ماليمجمن األراضي الصاحلة للزراعة والغابات من  )ه 5000000(

بل أن الواقع كان أعمق من ذلك بكثري إذ كان االستيالء على أراضي  ،)ه 7000000(

السكان األصليني هو املظهر املادي الواضح لالستيطان، إال أنه يف واقع األمر هو الذي يشكل 

السياسة الفرنسية يف اجلزائر، حىت ميكن القول أنه ترك بصمته الواضحة على نواحي احلياة يف 

  .2اجلزائر

وحىت تظل هذه األراضي ملكا ألولئك الذين هاجروا من أوروبا باجتاه اجلزائر ومن شرائح 

خمتلفة منهم حىت الصعاليك وقطاع الطرق، قامت احلكومة االستعمارية ببناء القرى االستيطانية 

  املدية، متيجة، عنابةمبناطق قسنطينة، يف كامل الرتاب الوطين، خاصة يف األراضي اخلصبة 

  .3ن، وعني تيموشنت، سيدي بلعباس، ومنحت هلم أراضي با�انوهرا

لقد لقي املستوطنون تشجيعا من اإلدارة االستعمارية، اليت كانت تسعى إىل جعل البالد يف 

هلذا الغرض أقامت البناءات القاعدية الضرورية من سبل االتصال و خدمة االقتصاد الفرنسي، 

فاهتم  ،واملسامهة يف إقامة املؤسسات املالية الضروريةوالسدود والقنوات وتقدمي املساعدات 

 ،بالزراعة الكمالية اليت ال جتد منافسة يف املرتوبول (Randon) "راندون"املاريشال احلاكم العام 

ويف عهده أصدرت  ،على إنشاء الطرق هلياكل القاعدية لتحقيق ذلك، فعملوسعى إىل إقامة ا

                                                           
  .205ص ، 2006حممد العريب الزبريي، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر،  :ق وتع وتحت، املرآةمحدان بن عثمان خوجة،  -1
  .114، 113ص مياسي، املرجع السابق، ص إبراهيم -2
، منشورات املركز الوطين 17ع، المصادر، ")م 1954-م 1830( البنية االجتماعية واالقتصادية للريف اجلزائري"سعد طاعة،  -3

  .73، ص2008، اجلزائر، 1954للدراسات والبحث يف احلركة  الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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املتعلق بإنشاء شبكة من خطوط السكك احلديدية، تربط م 1857أفريل  21فرنسا مرسوم 

خط يربط الشرق بالغرب من قسنطينة إىل تلمسان مرورا  :املناطق واملدن الداخلية باملوانئ

باجلزائر وسيدي بلعباس ووهران، خترج من هذا اخلط الرئيسي خطوط فرعية تربط إليه من عنابة 

  .1من وآرزيو وغليزانوسكيكدة وجباية وسطيف وتنس والشلف ومستغا

كانت ترمي بالضبط إىل استعمال مجيع الوسائل جلعل   إن سياسة تعمري اجلزائر باألوروبيني

من هذا اإلحلاق إدماجا شرعيا وذلك بنزع األراضي من أيدي اجلزائريني وإخضاعهم لقوانني 

يف   (Bodichan)" بوديشون"وروبيون، ويف هذا الصدد قال الدكتور جتعل منهم أقلية يغمرها األ

سياستها االستعمارية  يهم فرنسا أن تخرق في ال... «  ":1945خواطر عن اجلزائر "كتابه 

ها قبل كل شيء هو تأسيس مستعمرة لكن الذي يهموقيمها، و  ةاألخالقيالمقاييس 

  . 2» ...وروبيةاطئ البربرية المدنية األو نشر على الشتملكها بصفة نهائية وت

على االحتفاظ باحلكم  (Bertrand Clausel) "كلوزالبريتراند  "كما عمل اجلنرال 

ووضع  ،العسكري وإخضاع مجيع املناطق يف البالد بعد القضاء على املقاومة الشعبية اجلزائرية

مساعد�م لشراء أراضي من  أوأسسا لتجنيد أبناء الشعب وتوزيع األراضي على املستوطنني 

  ستعمرة فرنسية تشتهر بإنتاج قصب السكر والنب والقطنوكانت طموحاته إنشاء م ،اجلزائريني

وكان يفضل توزيع هذه األراضي على اجلنود الفرنسيني بعد إ�اء خدما�م العسكرية بإعطائهم 

  .3قطع أراضي كبرية وتوفري هلم األدوات واملؤن الالزمة ملباشرة أعماهلم

فاالستعمار االستيطاين هو استعمار اجتماعي واقتصادي وثقايف قام على أساس خيالف 

النظرية املعروفة يف علم السياسة والقائلة بأن الدولة تتكون من إقليم وشعب ومقومات ونظام 

حكم وجمال سيادة، بينما تكون أبعاد هذا االستعمار هي إحداث نظام حكم وجمال سيادة 

                                                           
  .19املرجع السابق، ص صاحل عباد، -1
  .72، صنقال عن عباس فرحات، املرجع السابق -2
  .257، املرجع السابق، صعبد القادر سالماين  -3
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وعلى حساب هذا الشعب هلدف نشر املدنية يف أوساط  اإلقليمى هذا من طرف قوة ما عل

  .1هذه الشعوب املتخلفة

ما جينيه املعمرون بقدومهم إىل اجلزائر  (P.Paradole) 2"بريفوس بارادول"خلص السيد و 

وهذا الحظ . ..لنا حظ ال مزيد له من حظ ...«  :فقال" فرنسا اجلديدة"من فوائد يف كتابه 

... الخصبة التي تتالءم تربتها مع شعب كشعبنا يحب الفالحة هذه األرض هو الجزائر،

أضف على ذلك أن هذا القطر قريب من فرنسا، ولذلك فإن الفرنسي يكره بطبعه 

االبتعاد عن قريته، ال يجد نفسه غريبا عن هذه المستعمرة، ولن يحرم من تتبع أحوال 

  .3» ...الوطن األم بعينه وقلبه

السياسة الفرنسية تقوم على إبقاء اجلزائر بلدا زراعيا فإن املستوطنني قد ارتبطوا وملا كانت 

فأدت هذه احلركة  ،4أو غري مباشرة مع مرور الزمن يف أغلبيتهم باألرض بطريقة مباشرة

  .5االستيطانية النشيطة إىل نفاذ األراضي اليت كانت حتت تصرف الدولة

استسلم اإلمرباطور  (metz) "ميتز"و (sedan) "سيدان"وبعد هزمية فرنسا يف معركيت  

إىل الربوسيني األملان  افرنسي اجندي )100000( مع حوايل مائة ألف "نابليون الثالث"الفرنسي 

  عندئذ حدث انقالب يف باريس ألغي على إثره نظام اإلمرباطورية الثانية ،"سماركب"وقائدهم 

  م1870اليسارية يف شهر سبتمرب  تومت اإلعالن عن قيام اجلمهورية الفرنسية الثالثة ذات امليوال

فاستقبل أوروبيو اجلزائر ذلك حبماس شديد، حتول إىل هيجان واضطراب ضد السلطة احمللية 

وضد اجلزائريني الذين تعرضوا لتهديدا�م، ذلك أن اإلعالن عن قيام نظام مجهوري يعترب 

املتمثل يف إنشاء ما يعرف  "نابليون الثالث"صارا هلم ألن النظام قد خلصهم من مشروع انت

                                                           
  .30ص ،2009، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، )1916 -1844(السياسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية امحيدة عمرياوي وآخرون،  -1
: ، متاح على الرابط اإللكرتوينعضو يف األكادميية الفرنسية ومؤلف، 1870 عام تويف 1829املولود عام  ناتول بريفوست بارادول،أ -2

www.canalacademie.com  دقيقة44و 19على الساعة  2019أكتوبر  04تاريخ الدخول.   
  ، مؤسسة كنوز احلكمة)م 1871-م 1830(الفرنسية يف اجلزائر أثناء احلكم العسكري  اجلرائمي، حممد عيساوي ونبيل شرخينقال عن  -3

  .86، ص2011، اجلزائر
  .221صاحل عباد، املرجع، ص -4
  .88حممد عيساوي ونبيل شرخيي، املرجع السابق، ص -5
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ونفوذها القوي كان أكرب عقبة أمام كما خلصهم أيضا من السلطة العسكرية   ،باململكة العربية

  .1أهدافهم وطموحا�م

  فكروا حىت يف االنفصال عن فرنسا واالستقالل باجلزائر أ�موقد بالغوا يف فرحتهم لدرجة  

) األملاين(وسيرب بريطانيا يف صورة ما إذا عجزت فرنسا ضد الغزو ال أوولو مبساعدة أمريكا 

املتوقع، وقاموا فعال حبركة مترد يف اجلزائر ووهران وقسنطينة ولكنهم فشلوا يف النهاية خاصة بعد 

  .2م1871مطلع عام  أن دامهتهم ثورات األهايل يف

اجلزائر كما هو بالنسبة لتاريخ  نت بداية ملرحلة جديدة بالنسبة لتاريخهذه السنة اليت كا 

فرنسا، فقد سجلت هاته السنة آخر انتفاضة شعبية ختللتها انتعاشة حلركة املقاومة املسلحة اليت  

كما أ�ا تعترب بداية لسياسة   كانت تعم مجيع مناطق البالد، واليت انتهت بفشل سريع،

  .3يف مجيع القطاعات جديدة يف اجلزائر لتجسيد القوانني والتنظيمات واملؤسسات استعمارية

وكان تغيري احلكم يف فرنسا من نظام ملكي إىل نظام مجهوري مل يتبعه تغيري يذكر بالنسبة 

راضي منحا بل أصبحت للسياسة الفرنسية يف اجلزائر، فلم تعد السلطات الفرنسية متنح األ

لني هم أصحاب الشركات الكربى غتبيعها هلم، وهكذا فتحت الباب لنوع آخر من املست

وشركة  )ه 20000( األف هكتار  عشرون "جينو فوار"ورؤوس األموال الضخمة، فاشرتت شركة 

والشركة اجلزائرية وهي شركة فرنسية اشرتت  )ه 25000( اهكتار  ألف مخسة وعشرون "ماكتا"

واستخدمت هذه الشركات اليد العاملة اجلزائرية  ،...إىل آخره )ه 100000( األف هكتار  مئة

وهم يف الغالب أصحاب تلك األراضي األصليون، أصبحوا فيها  ،%90يف فالحتها مبعدل 

  .4عماال أجراء

                                                           
  .119، املرجع السابق، صاالستيطان الفرنسي يف اجلزائرمياسي،  إبراهيم -1
  2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )م1954-م1830(ط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائريةتسلسياسة البوعزيز، حيىي  -2

  .27ص
  .15ص  ، اجلزائر2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، )م1914-م1830(نصوص سياسية جزائرية يف القرن التاسع عشر ان، قنمجال  -3
  .216، ص1965اجلزائر، ، مطبعة البعث، قسنطينة، 01، طاجلزائر يف مرآة التاريخيلي، املعبد اهللا شريط وحممد  -4
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إن عزم فرنسا الرامي إىل جعل من وطننا اجلزائر مستعمرة آهلة بأبناء جلد�ا وقلب 

بالد عربية إىل مقاطعة يسري فيها الدم الفرنسي، فإن هذا العزم أدى بفرنسا إىل اقرتاف جرائم 

  : شنيعة وهي

  .تقويض الدولة اجلزائرية وتفكيك إطارات ا�تمع العريب االجتماعية منها والسياسية -

  .اجلزائريني بسكان أوروبيني أصرت بعناد على تبديل األهايل-

ال سالح له يف  ي بقي أعزالر منحت لألقلية األوروبية حريات باهظة، بيد أن اجلزائ -

  .1امليدان السياسي للدفاع عن حقوقه

 - 1830 ارت ار ار  ازار اث اث

  م 1927

بدأت فرنسا تنفذ سياستها االستعمارية، وأهم جبهة مت التعجيل �ا يف تنفيذ هذه   

السياسة هي اجلبهة االقتصادية أل�ا املطلع االقتصادي األول يف امليثاق االستعماري، الذي 

  جعل البلد املستعمر مصدرا للمواد األولية وسوقا ملنتجات الدولة األم: يرتكز على ركيزتني مها

اهتمام فرنسا قد انصب بشكل كامل تقريبا على القطاع الزراعي، ومتثل ذلك االهتمام فكان 

يف سن سياسة زراعية تستهدف إعادة تشكيل الزراعة اجلزائرية يف قالب جديد، يضمن هلا 

االستغالل األمثل، عن طريق حتويل هذه الزراعة من زراعة وطنية تستجيب يف إنتاجها لعمليات 

  ألهلية، إىل زراعة خارجية مكملة لتيارات إشباع حاجات السوق الفرنسيةإشباع احلاجات ا

ذ عدة أشكال، مبصادرة أراضي العرش خفهي سياسة مصادرة واسعة لألراضي، كانت تأ

وأراضي األحباس وأراضي البايلك واملخزن وأراضي امللك عقابا ألصحا�ا عن متردهم ضد 

  .2احلكم الفرنسي

                                                           
  .53، 52فرحات عباس، املرجع السابق، ص ص -1

  123، ص ص)ت.د(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، القطاع التقليدي والتناقضات اهليكلية يف الزراعة باجلزائرحسن �لول،  -  2

124.  
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جرت العادة على تصنيف بعضها  أشكااللالستعمار  أنومن املتعارف عليه 

لثروة املعدنية والبشرية من دون االستيالء على ا الذي قام على استغالل التقليديباالستعمار 

  :هي أموروعلى حتقيق ثالثة  األرضواالستعمار االستيطاين الذي قام على استغالل  ،األرض

  .املستعمرة األمتكريس نفوذ الدولة  -

  .يف البالد اليت مت احتالهلا تالل العسكري الواسعاالح -

  .1مت احتالهلا اليت البالد إىل األوروبيةاهلجرة االستيطانية  -

فملكية العقار هي اإلطار القانوين االقتصادي الوحيد الذي مّكن لالستعمار االستيطاين 

ومن جهة أخرى مل يكن األوروبيون  )م19(امليالدي  العمل مبقتضاه يف القرن التاسع عشر

كنهم من م يتمتعون برؤوس أموال مت1870وم 1830سنوات  بنيالذين جاؤوا الستيطان اجلزائر 

التخصص يف التجارة أو الصناعة بل كانت الفالحة هي النشاط الذي بدا هلم ممكنا حيث 

للهجرة هي الرغبة يف  حتصلوا على األراضي جمانا، فكانت األهداف األساسية اليت تدفع الناس

فالدافع للهجرة هو الرغبة   أن يصبحوا مالك أراضي من غري أن يكلفهم ذلك دفع فلس واحد

  .2يف حتقيق ثروات كبرية إما عن طريق استغالل املزارع أو املضاربة العقارية

هناك مراسيم وقرارات وأوامر صادرة عن القادة الفرنسيني ترمي  ،وإضافة إىل القوانني

مجيعها إىل ضرورة ضم املزيد من األراضي، وتوفري املساحات الالزمة والكافية الستيعاب 

املهاجرين األوروبيني وتأمني مصدر العيش هلم، ومن القرارات اليت اعتربت أشد خطورة على 

  :مستقبل امللكية األرضية يف اجلزائر

 07و 1830سبتمرب  08بتاريخ  Bertrand Clauzel(3( "كلوزيلبرنارد  "قرار الكونت  -

القاضيان بضم أمالك البايلك وأراضي املوظفني األتراك الذين غادروا البالد م 1830سبتمرب 

                                                           
  .28، املرجع السابق، ص...السياسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائريةامحيدة عمرياوي وآخرون،  -  1

  01ج ،2007 ، دار الرائد للكتاب، اجلزائر،01، ط)م1919-م1871(اجلزائريون املسلمون وفرنسا ون، آجري شارل روبري  - 2 

  .131ص
توىل عدة وظائف يف اجليش والسفارة الفرنسية يف إسبانيا وقيادة اجليش   ،)Mire Poix( " مرييبوا"م يف 1772ديسمرب  12ولد يوم  -3

م، مث عفي عنه بعد أربع سنوات، وقد فر بعد احلكم 1816يف سان دومينيك، وأرسل إىل هولندا وإيطاليا، حكم عليه باإلعدام عسكريا سنة 

  م1830أوت  07يوم " بورمون"يف الربملان، وتوىل القيادة بدل  م، مث أصبح نائبا1820عليه إىل أمريكا وعاد منها بعد العفو عليه سنة 

فرباير  12محلة قسنطينة يف  م، وعزل منها بعد فشله يف1835م، مث عني مرة أخرى يف اجلزائر سنة 1831أصبح ماريشال فرنسا سنة 
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  وكذلك املوارد اليت تدفعها املؤسسات لصاحل املساجد ،املخصص ريعها ملكة واملدينة واألمالك

لبنود  و�ذا القرارين تكون إدارة االحتالل قد كشفت مبكرا عن أهدافها وتنكرت صراحة

  .1م1830جويلية  05معاهدة 

لتحديد طبيعة النظام االستعماري يف م 1834جويلية  22وقامت فرنسا بإصدار أمرية 

اجلزائر وإمكانية البقاء فيها بإظهار النوايا األوىل بالبقاء من خالل العديد من املراسيم والقرارات 

فرضت هذه األمرية إخضاع مجيع م 1832أوت  28ويف  ،األولية للتحكم يف العقار اجلزائري

جويلية  22بينما وحدت أمرية  ،ني الفرنسيةاملعامالت بني اجلزائريني واألوربيني إىل القوان

القانونية للجزائر بالنسبة لفرنسا، فوضعت نوعية األراضي اليت ستطبق عليها  الوضعيةم 1834

النصوص التشريعية، �دف انتزاع امللكيات ومصادر�ا وفق هذا القانون وأعطت املوافقة لقاد�ا 

  .2العسكريني بتنفيذ مشاريعهم االستيطانية

األراضي اليت ستطبق عليها النصوص التشريعية، وال م 1934جويلية  22حدد مرسوم  فقد

سيما تلك املتعلقة بانتزاع امللكية واليت ستجعل من االستيطان على حساب القبائل عمال 

تطورا كبريا يف األجهزة القانونية  )م19(امليالدي  قانونيا وسيشهد نصف القرن التاسع عشر

  .3الفرنسية

ية على عحتكم السلطات االستعمارية قبضتها على البالد وتضفي طابع الشر وحىت 

اجلزائر جزءا من  إحلاقينص على  م1834جويلية  22مرسوم  أصدرتخمططا�ا االستعمارية 

                                                                                                                                                                          

    دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 01، ط1900 -1830احلركة الوطنية أبو القاسم سعد اهللا، : ينظر. م1843م ومات سنة 1837

  .36، ص01، ج 1992لبنان، 
  ، وزارة ا�اهدين، اجلزائرم1962-م1830االستيطان والصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر بن داهة عدة،  -1

  .305، ص01، ج2008
اجلزائر،  ، دار سنجاق الدين للكتاب،م1914-م1881تشريعات االستعمار الفرنسي يف اجلزائر وانعكاسا�ا على اجلزائريني ل، يحممد بل -2

  .120، 119ص ص ،)ت.د(
 جوزيف عبد اهللا: ، تر)م1960- م1830(سياسة التفكيك االقتصادي واالجتماعي  ؛االستعمار الفرنسي يف اجلزائرعدي اهلواري،  -3

  .61، ص1983دار احلداثة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  ،01ط
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لوزير احلربية يف باريس ويساعده جملس استشاري  رأساالرتاب الفرنسي يديرها حاكم عام يتبع 

  .1العسكريةمن كبار الشخصيات املدنية و 

واملشروع االستعماري برمته يف اجلزائر سيجتهد من أجل إدخال القانون الفرنسي إىل العقار 

وحياول تنظيمه وفق إجراءات ومراسيم تشريعية حماولة منه إجياد قانون بديل للقانون  ،اجلزائري

وأصبح بإمكان اهليئات  ،أصبحت اجلزائر مقاطعة فرنسية فيما وراء البحر اإلسالمي بعدما

املتعلق بالنظام العقاري  2م1844أكتوبر  01احمللية القيام بالتشريع للجزائر، حيث صدر مرسوم 

على كل مواطن أصلي م 1846جويلية  21ببطالن قانونية شراء األرض وفرض املرسوم الثاين 

اليت ليس هلا  كما عمل على حتديد امللكيات انطالقات منها، أما األراضي  ،سندات ملكية

سندات ملكية وتلك اليت ال يستطيع أحد إثبات ملكيتها فتحولت إىل ملكية الدولة اليت 

  3سلمتها إىل املستعمر، وطالت ملكية الدولة أيضا األراضي البور الفرتاض أ�ا بدون مالك

 16يف  "راندون"ولعل أخطر هذه القوانني مجيعا هو ذلك القانون الذي أصدره احلاكم العام 

  .4والذي خيول لفرنسا حق السيطرة وملكيته أراضي العرشم 1851جوان 

جوان  16وبعد إلغاء املرسومني سابقي الذكر، حيث حياولون من خالل القانون العقاري 

إدخال التشريع الفرنسي على عقارات املسلمني األوروبيني، نستخلص من دوافع  م1851

ف إىل تأسيس وتوسيع امللكية العمومية وملكية الدولة صدوره بأن املشروع القانون كان يهد

ط منها توفر العقود والسندات وصيانة و واعرتافها بامللكيات اخلاصة لألهايل واألوروبيني، بشر 

فامللكية مصانة وحممية دون التفريق بني " :ما يلي لقانون توضحمن ا 10امللكية اخلاصة، فاملادة 

ولكن هذا القانون رفض حق القبائل يف  ،."..املالكني األهايل واملالكني الفرنسيني واآلخرون

  .5االنتفاع �ا فقط قواعرتف حب) اجلماعية(  شاعةملكية األراضي امل

  :وجاء هذا القانون بالنقاط التالية

                                                           
  .08، املرجع السابق، ص...سياسة التسلط االستعماريحيىي بوعزيز،  -1
  .121ل، املرجع السابق، صيحممد بل -2
  .61عدي اهلواري، املرجع السابق، ص -3
  .83، صاملرجع السابقمصطفى عبيد،  -4
  .123حممد بليل، املرجع السابق، ص -5
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 .ناء بني اجلزائر والفرنسينيإقرار مبدأ حرمة امللكية دون استث -

الذي ينص (من قبل القانون املدين الفرنسي  544تكريس املبدأ املنصوص عليه يف املادة  -

على أن كل شخص له احلق يف التمتع والتصرف يف ملكيته بشكل مطلق، ضمن إطار القانون 

وللدولة احلق يف شراء عقارات القبائل  ،أراضي القبيلة من البيع ألي شخص أجنيب مع استثناء

لة بيع أحد املالك حلقه يف اوحق التصرف يف أمالك األوقاف يف ح ،لفائدة املصلحة العامة

 .ة، وال ميكن ممارسة حق الشفعالعقار على الشيوع بينه وبني األهايل

وتبقى الشريعة اإلسالمية  ،خضوع املعامالت العقارية بني املعمرين واألهايل للقانون املدين -

  .بني األهايلالعقارية  حتكم املعامالت

  .إلغاء عملية التحقق يف السندات -

ومل يتم الفصل يف أراضي العرش أل�ا ختضع  ،املعامالت العقارية إشهارعدم فرض  -

  .للعرف والعادات

حة البيع مقابل من، كما ألغيت عقود إن هلذا القانون جاء مكمال للقوانني السابقة -

  .1مدى احلياة مما سهل انتقال امللكيات

أحد مؤيدي " دي موريسيار"قد حضرت له جلنة ترأسها اجلنرال  م1851وللعلم فإن قانون 

فكرة ترحيل اجلزائريني وحشدهم يف جهات معينة، ومبقتضى هذا القانون الذي ضم األراضي 

ألف هكتار من  ستنيو الغابية ألف هكتار من األراضي  مئيتالغابية إىل أمالك الدولة فإن 

  .2أراضي القبائل أعلنت تابعة للدولة

كما يقر هذا القانون توزيع أراضي العرش بني الدواوير، بعد حتديد معامل جدودها بتقسيم 

وهذه العملية أيضا لتفكيك صفوف املالكني  ،تلك األراضي على األفراد يف شكل ملكية فردية

  .3من جهة أخرى وزرع التفرقة بينهم إلضعافهممن الفالحني 

                                                           
المجلة المغاربية للدراسات ، "قراءة يف أهم التشريعات العقارية االستعمارية الفرنسية خالل القرن التاسع عشر يف اجلزائر"، تريسسعاد  -1

  .141، ص2010، جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد، اجلزائر، 02ع  ،التاريخية واالجتماعية
  .329، املرجع السابق، صةعدبن بن داهة  -2
، أعمال امللتقى الوطين األول والثاين حول العقار م1962-م1830نظام التوثيق يف ظل التشريعات العقارية باجلزائر سو، خالطاهر مال -3

  .35، ص2007، منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر، م1962-م1830يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي 
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وأهم ما جاء يف   سبعة فصولم 1863 فريلأ 22تضمن املرسوم املشيخي الصادر يف  كما

  :كل منها إمجاال نذكر

وتثبيت  )عراشاأل أراضي(يقيم عليها العرب  اليت باألراضييقر ويعرتف  ال اول

  .البالد يف السابق هلأو لة امللكية اليت متت بني الدولة أمس

 ل اا ت اعملي ويتلخص ذلك يف ثالث ،يتضمن كيفية تطبيق وتنفيذ املرسوم

  :وهي أساسية

  .عراشاليت يقيم فيها األ األراضيحتديد  - 01

  .التل اجلزائريعراش وتوزيعها على الدواوير يف كل مناطق القبائل واأل أراضيتقسيم  - 02

  .الثانية اإلمرباطورية وأوامرالدواوير وفق نصوص  أفرادتشكيل امللكية الفردية بني  - 03

 إدارةعلى تنفيذ توصيات اهليئة العليا بوضع  احلرصجاء فه هو  ما أهم ال اث     

  .1الفصل الثاين يف واملذكورةعمومية تضمن السري احلسن للعمليات املتعلمة بالقانون 

، وجند أن )لتيسناتوس كونس(م 1863أفريل  24توقف تطبيق قانون م 1870ويف �اية  

لكن الكولون حولوه إىل صاحلهم  ،هذا القانون جاء لالعرتاف حبق القبائل بامتالك أراضيها

القسمة، وهذا يف حد ذاته حبيث أن امللكية الفردية رخصت لبيع حصص األراضي بعد إجراء 

 ،وتكفلت اإلدارة بتأسيس امللكية الفردية لألراضي املشاعة للوحدة القبلية السائدة، تفتيت

جويلية  26يف  "وارين"وبالتايل توانت القوانني إلجناح هذه اخلطوة اجلزئية ومتثلت يف قانون 

  .2وما أصطلح على تسميته قانون الكولونم 1873

مطلبا من مطالبهم وهو فتح ا�ال هلم  الثالثة لقد حقق املستوطنون يف عهد اجلمهورية

 "فارين"، املشهور باسم قانون م1873جويلية  26بالدخول إىل أراضي العرش بواسطة قانون 

  واضع مشروعه، وهذا القانون أقام امللكية الفردية داخل األراضي اجلماعية اليت حبوزة القبائل

وهذه األراضي بقيت حمافظة على صفتها كملكية مجاعية حىت ذلك احلني، رغم ما تعرضت له 

                                                           
الوثائق الرسمية  كونسولت وأثره على الملكية والسكان في منطقة سور الغزالن من خاللقانون السيناتوس  نور الدين إيالل،  -1

  . 22، ص2007 -2006، مذكرة ماجستري تاريخ معاصر، جامعة اجلزائر، )م1914 -م1863(الفرنسية 
  .142، املرجع السابق، صتريسسعاد  -2
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واملصادرات اجلماعية وسياسة احلصر م 1846وم 1844من مساس بفعل إجراءات مرسومي 

  .1م1863 "لتيسيناتوس كونس"اليت طبقها راندون وإجراءات 

الذي يسمح ببيع األراضي املشاعة يف املزاد العلين بطلب من املضاربني  م1887ون 

راضي مببالغ زهيدة جدا متثل املتواطئني من كتاب العدل ووكالء األعمال وحيصلون على تلك األ

أما نتائج هذا القانون على الفالح اجلزائري فيمكن استخالصها من نص ، 2األسعار أخبس

 موظفي مصاحل التسجيل العقاري إىل احلاكم العام، حيث يقول الرسالة اليت بعث �ا أحد

بمجرد تسليم عقود الملكية إلى قبيلة ما فإن أفرادها يجدون أنفسهم تحت وطأة  «:فيها

الحرمان مجردين من ممتلكاتهم األرضية من قبل مضاربين وقحين وسفهاء أكثرهم من 

ينتزعون من الفالحين الجزائريين ممتلكاتهم بواسطة استدانة تعود إلى  أصل يهودي،

لكل ثالثة أشهر أو مقابل  %50سنوات خالية، بفعل القروض الممنوحة بفوائد تقدر بـ 

بضائع مرتفعة األسعار، أو مبالغ مالية مكتتبة أو وفق قرار حكم أو رهن عقاري 

   .3»مسجل

ر يف تطبيق ما يف التدابري املعمول �ا يف فرنسا من أمور ويف الواقع لئن عارض املعم      

تصلح حال العريب فهو يف نفس الوقت يؤيد نظرية إخضاع امللكية األهلية إىل التشريع الفرنسي 

ذلك أل�ا متكنه من شراء أمالك مشاعة مقابل  م،1887وم 1873الذي سنته قوانني سنيت 

مبجرد ما يشرتي حقوقا ضعيفة  ،مبالغ مالية زهيدة يطلب املعمر بيعها حسب القانون الفرنسي

جدا يف بعض األحيان من شريك عريب يف ملكيتها، و�اته الوسيلة أصبح املشاركون يف امللكية 

كمصاريف لإلجراءات بعد أن قبضوا )11000(يطالبون بدفع إحدى عشرة ألف فرنك فرنسيا 

فرنسا فرنكا، ومل تثر يف اجلزائر النتائج العملية هلذه السياسة اإلدماجية ما أثارته يف  )80(مثانني 

  .4من سخط وغضب

                                                           
  .113صاحل عباد، املرجع السابق، ص -1
  .32، املرجع السابق، ص...التسلطسياسة حيىي بوعزيز،  -2
  .379، املرجع السابق، صاع حول ملكية األرضر االستيطان والصبن داهة عدة، نقال عن  -3
فريد السوداين، الدار : املنجي سليم وآخرون، م: ، ترإفريقيا الشمالية تسري؛ القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسيةشارل أندري جوليان،  -4

  .44، ص1976للنشر، تونس، التونسية 
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حيث وجدت السلطات االستعمارية الفرنسية صعوبات  م1897ري  16ون 

التقنية اليت تتطلب إمكانيات مادية وبشرية بسبب العقبات م 1887حتول دون حتقيق قانون 

فيفري  16وحىت ال تعيق النشاط االستعماري جلأت إىل سن قانون جديد يف   ضخمة

بعد أن استند على م 1887وم 1873، أدخل هذا القانون إصالحات على القانون م1897

أعضاء الغرفة وقد تبىن  ،مقررا هلا (Colin) "كوالن"مشروع مت إجنازه يف اجلزائر من قبل جلنة 

 )Pourquery De Boissereen( 1"بوركريي دي بواسورين"هذا املشروع بناء على تقرير 

  .2م1897فيفري  16وحتول إىل مشروع 

مث م 1917يف سنة  ه 518.254ومسح هذا القانون بتأسيس امللكية العقارية على مساحة 

ويف هذه السنة بلغت مساحة أراضي العرش اليت حتولت إىل ملكية  ،م1921سنة  ه 643.696

ومهما يكن من األمر فإن هذه األرقام وحدها ال تساعد على تقدير  ،ه 379.275فردية 

وبالتايل فاألرقام  م1927ألن تطبيقه سوف يستمر إىل غاية سنة م 1897فعالية قانون سنة 

واحلقيقة أن هذا القانون أسدى  ،ذ بعني االعتبارهي اجلديرة بأن تؤخم 1927املسجلة يف سنة 

خدمات جليلة للذين كانوا يرغبون يف التنصل من املمتلكات اجلماعية وإمتام عملية حتويل 

  .3األراضي الواقعة حتت نظام العرش

نال االستعماريون يف قطر اجلزائر نوعا من االستقالل املايل  م1901سنة  أنكما جند 

فاستمر بواسطة االستعمار ولفائدة االستعمار واشتد الكرب باملسلمني واشرفوا على اهلالك 

وسبعة  ئتانمم وزعت عليهم 1927وم 1904ففيما بني سنيت  زحف السري العرم من املستعمرين

بأ�م إن اضطروا  التزاماون هكتارا من جيد األرض مع منح مالية عظيمة، وأمضوا كلهم وثالث

  .4إىل بيع تلك األرض فلن يبيعوها إال للمستعمر ليس إال وال تباع ملسلم أبدا

                                                           
أغسطس  10وتويف  (Ardèche) يف الرغنتري 1851يونيو  08، سياسي فرنسي من مواليد وزيف غاستون بوركريي دي بويسريينج -1

على  04/10/2019تاريخ الدخول  - www.flickr.com: لنوف ليه افينيون جارد، متاح على الرابط االلكرتوينيف في 1920

  .د 50و 20الساعة 
  .381، املرجع السابق، صوالصراع حول امللكية االستيطانبن داهة عدة،  -2
  247ص ص ،02ج ،2007، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، )1919- 1871(اجلزائريون املسلمون وفرنسا ، أجريونشارل روبري  -3

249.  
  .99، املرجع السابق، صاجلزائرهذه هي أمحد توفيق املدين،  -4
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ا كانت ويتضح من خالل القوانني والقرارات السابقة الذكر ومن تواريخ  إصدارها أن فرنس

وذلك يف إطار اخلطة االستيطانية الشاملة  ،ة األراضي اجلزائريةسمهتمة أشد االهتمام بفرن

    .1حبيث اعتربت أراضي مفرنسة

  

                                                           
  .385، املرجع السابق، صوالصراع حول امللكية االستيطانبن داهة عدة،  -  1
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، ولكن مبجيء االحتالل الفرنسي 1ُعرفت اجلزائر منذ العهد الروماين بكو�ا بلدا زراعيا

م حتوالت جذرية كان هلا 1870مصادر االقتصاد يف اجلزائر، وعرفت بداية من  عززتتتنوعت و 

اختل التوازن االقتصادي بني املستعمر الفرنسي وا�تمع اجلزائري ، فلقد ةوقع على كل األصعد

  النشاط الفرنسي واألورويب أحدث آثارا سلبية على تشكيالتهباقتصاد هذا ا�تمع  حلاقألن إ

وباملقابل حدث تغلغل الرأمسال الفرنسي واألورويب يف اقتصاد ا�تمع اجلزائري من خالل األرض 

، وتأسيس االقتصاد االستيطاين القائم على التبعية ية يف إنتاج الثروةيو اليت كانت القاعدة احل

األجنبية وخدمة السوق الفرنسية والدولية، ومن مث كانت البداية بغرس بذور التخلف 

  .2االقتصادي يف ا�تمع اجلزائري، وقد مت ذلك ببناء ملكية عقارية استعمارية

، ومبا أن درجة تطور يف اجلزائر عند احتالهلايادة األكثر سهو النشاط الزراعي وحبكم 

القوى اإلنتاجية يف فرنسا عندئذ كانت ضعيفة نسبيا، أل�ا كانت يف املراحل األوىل من التطور 

الصناعي، لذا انصب اهتمام فرنسا بشكل شبه كلي تقريبا على القطاع الزراعي، ومتثل ذلك 

كيل الزراعة اجلزائرية يف قالب جديد يضمن االهتمام يف سن سياسة زراعية استهدفت إعادة تش

هلا االستغالل األمثل، الذي ال ميكن أن يتحقق يف نظر هذه السياسة إال عن طريق حتويل هذه 

الزراعة من زراعة وطنية تستجيب يف إنتاجها لعمليات إشباع احلاجات األهلية إىل زراعة 

  .3خارجية مكملة لتيارات إشباع حاجات السوق الفرنسية

ليسوا أهل ( كما أن املستوطنني األوروبيني كانوا جيهلون طريقة االعتناء بالفالحة

، ومل يكونوا يهدفون لغري اإلثراء بأية طريقة كانت، ألجل ذلك ركزوا جمهودا�م على )اختصاص

استنزاف الثروات وتسخري األرض بدون حساب، كما أ�م مل يهتموا باستصالح األراضي البور 

املوات املمتدة على ماليني اهلكتارات جنوب التل شرقا وغربا، باإلضافة إىل إمهال أو األراضي 

  .4العمليات االستصالحية

                                                           
  .36، ص2007، دار اهلدى، اجلزائر، 02، طمن امللتقيات التارخيية اجلزائريةامحيدة عمرياوي،  -1
  . 44، املرجع السابق، ص...آثار السياسة االستعماريةامحيدة عمرياوي،  -2
  .124حسن �لول، املرجع السابق، ص -3
  .40، ص1984، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 01، طالثورة اجلزائرية يف عامها األولحممد العريب الزبريي،  -4
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هبطت األسر األوىل إىل اجلزائر : "تقريره قائال يف )Guynémer( السيد يف ذلك يذكر

م ومت استقباهلم يف اجلزائر العاصمة وسكيكدة 1871املستعمرة بداية من شهر ديسمرب 

وقسنطينة ومنهم من وصل متأخرا إىل وهران، ومعظم هؤالء املهاجرين ليسوا مبزارعني فهم عادة 

عمال مدن أو سكان حمليني يف املناطق الغابية الذين مل يدفعوا احملراث قط، وكان علينا أن 

 )اجلزائريني( نعطيهم ليس األدوات فحسب بل معلمني أوروبيني ومن السكان األصليني

1..."كيفية استخدامهالتعليمهم  
.  

وكانت فرنسا على قناعة راسخة مفادها أن األرض اجلزائرية أرض معطاء بالتجربة 

   حماصيل احلبوب والزيتون واخلمرهد االحتالل الروماين خاصة يف وشهادة التاريخ هلا منذ ع

  .2كيف ال وهي من اختذت من قمح اجلزائر ذريعة الحتالهلا

ولقد أدت السياسة االستعمارية يف ا�ال العقاري إىل فـَْقِد اجلزائريني ألمالكهم 

خصوصا األراضي اخلصبة واحنصارهم يف أراضي أقل خصوبة أو شبه جرداء، وبالرجوع إىل 

احلياة العملية لتأسيس امللكية العقارية الفردية السيما جدول القبائل اليت خضعت للتحقيقات 

فإ�ا مشلت املناطق اليت مل يكن استيطان املعمرين 3م 1873جويلية  26قانون  اجلماعية مبوجب

الذين يشتغلون بالزراعة من مّالك إىل ُأجراء لدى  ، وبذلك حتول معظم اجلزائريني4فيها

املستوطنني، وازداد التفاوت االقتصادي بني الطائفتني، إذ أن األورويب ضاعف إنتاجه بفضل 

زيادة مقابلة يف  ما كان عدد السكان يتزايد باطراد بالنسبة للجزائريني دوناآلالت احلديثة، بين

  .5اإلنتاج

م انقطاعا بني أرستقراطية األرض وشعب األرياف، فقد 1871وكانت انتفاضة عام 

" حممد املقراين"فمن جهة مجع : نظمت هاتان ا�موعتان االنتفاضة كل واحدة على حدى
                                                           

1- M.Guynémer, situation des alsaciens, lorrains en Algérie, imprimerie générale des 
chememins de fer a chaix et gie, rue rergére, 20, prés du boulevard montmartre, Paris, 
1873, p75. 

  .101مصطفى عبيد، املرجع السابق، ص -2
  .43ينظر الفصل األول من الرسالة ص -3
   "ية التقليدية للمجتمع اجلزائرياحملطات الرئيسية لتأسيس امللكية العقارية أثناء فرتة االحتالل وأثر ذلك على البنية االجتماع"رشيد فارح،  -4

  .102املرجع السابق، ص
  .12، ص1963، معهد الدراسات العربية العالية، مطبعة الرسالة، اجلزائر، اجلزائر املعاصرةصالح عقاد،  -5
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تريد اإلبقاء على امتيازا�ا املكتسبة على حساب الفالحني يف أغلب  األرستقراطية العقارية اليت

  .1األحيان، ومن جهة أخرى تريد الطبقة الفالحية طرد احملتل واستعادة ملكية أرضها

هامة فذلك ليس أل�ا كانت �اية مقاومة شعب 2م 1871وإذا كانت انتفاضة عام  

الطبقة الفالحية من حيث هي فئة  األرياف وإمنا كانت بالعكس نقطة انطالق لنضال

  .3اجتماعية، خاصة أ�ا ناجتة عن دخول الرأمسالية لألرياف

هي ترحيل ) م1940 -م1870(وكانت أول خطوة بادرت �ا حكومة اجلمهورية الثالثة 

  من أراضي اجلزائريني لتمنحها هلم ه 340000إىل اجلزائر ومصادرة " األلزاس واللورين"سكان 

مث تعددت أساليب اغتصاب األراضي لصاحل املستوطنني، ومن أجل حتطيم نظام امللكية 

 -السالف ذكره-م 1873جويلية  26الزراعية والقضاء على مصادر رزق اجلزائريني صدر قرار 

والذي أباح للمستوطنني التصرف يف أراضي اجلزائريني، وتطبيق القانون الفرنسي على إجراءات 

وحتديد أراضي العرش، ويف  ،وختويل مصاحل خاصة إلثبات عقود امللكية اخلاصة ،بيع األراضي

مركزا استيطانيا جديدا، وبدأت سياسة طرد اجلزائريني  248م مت بناء 1875م و1871فرتة ما بني 

 .4من أراضيهم وحتويل املناطق العسكرية إىل مناطق مدنية يتحكم فيها مستوطنون

منها  مساحاتسة الرتهيب يبيعون أراضيهم أو كان اجلزائريون حتت ضغط سيا

للمعمرين بأمثان خبسة، وخاصة تلك اليت ال تتوفر على عقود ملكية، وهي الثغرة اليت تسلل 

، وكان بعضهم يسرتجعون أراضيهم أو أراضي غريهم وطنون لالستحواذ على أراضيهممنها املست

ية، ويف كل احلاالت انتشرت ظاهرة بالشراء بأمثان باهظة جدا، عندما تتحسن ظروفهم املاد

اجلزائريني هذا من جهة، ومن جهة أخرى قام اجلزائريون بكل  يضاالسمسرة واملضاربة بأر 

                                                           
  .127صالقادر جغلول، املرجع السابق،  عبد -1
وعة، جامعة حممد خيضر  سامل كرب: ، مذكرة ماسرت، إشرافم1871مقاومة المقراني والحداد فرحايت هالة،  :للتفصيل أكثر ينظر -2

"  مقاومة املقراين واحلداد من خالل كتابات لوي رين يف ضوء ا�لة اإلفريقية"ينظر أيضا عبد القادر صحراوي، . م2014/2015بسكرة، 

   . 277 -272ص ص 2016، مارس 12- 11، ع الحوار المتوسطي
  .128املرجع السابق، صعبد القادر جغلول،  -3
، ص )ت.د(، وزارة الثقافة، اجلزائر، 1962 -1830املشروع الفرنسي الصلييب االحتاليل للجزائر وردود الفعل الوطنية عبد اهللا مقاليت،  -4

  .157، 156ص
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الوسائل السرتجاع أراضيهم كلما مسحت هلم الفرصة بالشراء أو الكراء وبالدم يف الكثري من 

  .1األحيان

وغري املنقولة، باإلضافة إىل ظلم لقد مس احلجز الفردي واجلماعيكل األمالك املنقولة    

 313 فرنكا فرنسيا لـــ 19.000.000 ـــــــاملقدرة ب2احلجز عاىن اجلزائريون أيضا ظلم غرامة احلرب

مليون  37م قدرت 1871قبيلة، أما جمموع الغرامات اليت فرضت على اجلزائريني كنتيجة لثورة 

يسلطون عليه غرامة احلرب بقيمة ن مل يستطع دفع قيمة احلجز فورا فرنك تقريبا، وم

  .   3كمصادرة  ه50.0000

   ارض  اث اول

تعد السياسة الفالحية من مميزات السياسة االقتصادية األوروبية الفرنسية العامة املتبعة   

يف اجلزائر، وكان أساسها األرض واالستيطان، ومن جانب آخر ال ميكن احلديث عن السياسة 

دون دراسة موضوع األرض، واليت هي مخسة أنواع من األراضي اليت سادت اجلزائر الفالحية 

أراضي املــــُلك، أراضي العرش، أراضي املخزن، أراضي صحراوية موات : أواخر العهد العثماين

  .4وأراضي البايلك

 إن تقليص أراضي امللكية اجلماعية املعروفة باسم العرش أو السبيقة وإخضاعها تدرجييا  

لألحكام العامة للقانون الفرنسي كان اهلدف منها حتديد ملكية القبائل واألعراش، ويف البداية 

ابتدعت نظرية الدولة املالكة الرقبة يف أراضي العرش �دف متكينها من االستيالء على أجزاء 

لك منها بدعوى عدم االستغالل، مث إيراد استثناءات عدم قابلية التصرف يف أراضي العرش، وذ

جويلية  26بالسماح بالوعد بالبيع حتت شرط استكمال التحقيق اجلزئي فيها تبعا لقانون 

                                                           
  .25صادق داهش، املرجع السابق، ص -1
ألهايل، نظرا لتزامنه مع تسديد أصبح الضغط الضرييب أشد وطأة على ا) 1940 -1871(خالل عهد اجلمهورية الفرنسية الثالثة  -2

- 1850(الضرائب والغرامات يف اجلزائر خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر "لالستزادة ينظر بن موسى محادي، . غرامات احلرب

  .وما بعدها 124، ص2015، 36، عالحقيقة، )"1900
  .25صادق داهش، املرجع السابق، ص -3
  .39، املرجع السابق، ص...ة االستعماريةآثار السياسامحيدة عمرياوي،  -4
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م، وهو ما مكن 1926أوت  04م و1897فيفري  16م والقوانني الالحقة له؛ أي قانوين 1873

  .1من بيع أراضي العرش لفائدة املعمرين وحىت بني األهايل

بيلة باستغالهلا على حنو مشاع بني كانت أراضي بور تقوم الق: أرا ارش -01

أفرادها، فكان كل فرد يف هذه القبيلة يقوم باستصالح أو زراعة قطعة من هذه األرض يصبح 

  .له احلق اخلاص عليها، وهو حق ينتقل بطريقة مباشرة إىل ورثته من الذكور

ل ذلك مسيت �ذه التسمية لذات طبيعة حق امللكية واليت تعترب حم: أرا اك -02

امللك، وامللك هو امللكية العادية للقانون العام، خيول لصاحبها حق االنتفاع والتصرف بالشيء 

بصفة مطلقة، تعين أيضا هذه الكلمة كل مال حر قابل للتحويل بإرادة مالكه، وتشكل فعال 

  اجلزائر ةلك معظم جهة التل اجلزائري، وحتتل كذلك كل املرتفعات اجلبلية يف منطقاملأراضي 

   ويف منطقة قسنطينة األوراس، وتشتمل كذلك األقاليم ملك على كل الواحات يف الصحراء

  .    2كما جندها أيضا يف بعض مناطق السهول مثل وادي الشلف

 وهي تلك األراضي اليت كانت توجد على األخص يف التل واملناطق اجلبلية بالقبائل  

تتواجد يف األوراس والقبائل الصغرى وواحات الصحراء وهي عبارة عن ملكيات خاصة لألفراد، 

تواجد أكثرها يف املناطق البعيدة عن املدن نظرا ) Pouyanne" (بويان"وقرب املدن، ويعلل 

لعدم متكن األتراك العثمانيني من السيطرة عليها، وتعد ملكية خاصة وعادية وحقا مجاعيا ملن 

حبوايل أربعة ماليني ونصف املليون " وارنيي"ها ينتفع �ا، وكانت تستغل بشكل فردي، وقدر 

   .3هكتارا

ذات منفعة  ،)األوقاف( ؤسسات دينيةأراضي تابعة ملوهي : أرا اس -03

مجاعية يف استخدامها، ولكنها غري مملوكة فرديا، فهي أشكال خمتلفة من ناحية العالقات 

  اإلسالمي، يتضمن هبة فيما بني األحياء، واحلبوس نظام آخر مميز للتشريع العقاري 4اإلنتاجية

                                                           
  .120، 119رشيد  فارح، املرجع السابق، ص ص -1

  .28، دار هومة، اجلزائر، صامللكية والنظام العقاري يف اجلزائر؛ العقارعمار علوي،  -2
  .49ص، 2000، مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر، من امللتقيات التارخيية اجلزائريةامحيدة عمرياوي،  -3
  .120صاملرجع السابق، حسن �لول،  -4
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هو عقد مبوجبه خيرج : وعطاء يتميز خاصة بقصد اخلري بتحليل ذلك نصل إىل التعريف التايل

مدعي احلبوس من التجارة وبقصد اخلري شيئا كان ملكا له، ويبقى بني يديه إال التصرف يف 

ا لصاحل شخص أو عدة حق االنتفاع فقط منذ أن يعلن رغبته يف وضع شيئه هذا حبوس

أشخاص معينني يف عقد التأسيس، والذين يستمتعون بالتايل باالنتفاع وفقا ألي تسلسل حيدده 

املؤسس، جيب أن يرتابط هذا التسلسل بشكل يصل االنتفاع يف األخري وإال يف احلال بني يدي 

   . 1شخص اعتباري ذات طابع ديين يستعمله بقصد اخلري

ي عادة األراضي اخلصبة احمليطة باملدن حيث توجد حاميات ه: أرا اك -04

اجلند، تزرع هذه األراضي باالعتماد على السخرة املفروضة على القبائل ا�اورة أو مباشرة من 

قبل اخلماسني الذين يتلقون من الدولة احملاريث واحليوانات احلمولة والبذار، وينالون مخس 

الوصي جبمع اإلنتاج من املخازن والصوامع العامة، ويف هذه  اإلنتاج كأجر هلم، بعد ذلك يقوم

الفئة من األراضي حنن أمام نظام اقتصادي تعود امللكية احلقيقية فيه إىل الوصي الذي يسيطر 

  .2على نظام القوى املنتجة وعلى نظام عالقات اإلنتاج

م وحبكم أصول الشريعة اإلسالمية يف حد 1830على إثر االحتالل الفرنسي يف عام   

ذا�ا حازت اإلدارة الفرنسية باسم البايلك أمالكا معتربة، إضافة لذلك مارست حقوقا على 

مساحة كبرية من األراضي اليت ال تنتمي إىل أمالك البايلك اخلاصة، وأعطى لنظام العرش 

الوقتية العديدة واملهمة، اعتقادا بأن   املوجود يف العديد من القبائل اخلاضعة له، وكذا التنازالت

كل الرتاب اجلزائري كان ملكا للدولة، وهذا مبالغ فيه، إذ كانت هناك أقاليم شاسعة ذات 

امللكية اخلاصة هي القاعدة، حيث متنح لصاحبها حق مانع ومطلق، ولكن ال مينع ذلك 

والنزع على معظم ، احلروالتصرف ، للبايلك بصفات خمتلفة حقوق امللكية واألمالك الواقفة

م، لذا دخلت تسعة 1873الرتاب اجلزائري مبتابعة اإلحصاء املقدم من طرف املقرر لقانون 

                                                           
  .34، 33عمار علوي، املرجع السابق، ص ص -1
: ، تر)1962 -1830حماولة لدراسة دور التنمية الرأمسالية يف اجلزائر ما بني عامي (تكون التخلف يف اجلزائر عبد اللطيف بن أشنهو،  -2

  .28، 27، ص ص )ت.د(، الوطنية للنشر، اجلزائرعبد السالم شحاذة، الشركة : خنبة من األساتذة، مر
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ماليني من اهلكتارات يف التل ضمن هذا الصنف، ونسبة مخس ماليني فقط جنت متاما من 

    .1حقوق البايلك

من القبائل، وهذا '' ايالب''وهي األراضي اليت يصادرها أو يشرتيها : أرا ازن -05

النوع من امللكية يسمى بشكل مميز يف الشرق اجلزائري بأرض العزل، مسيت كذلك لعزهلا عن 

" أمحد باي"أرض السلطان وقامت أساسا على املصادرة مثلما هو احلال حني صادر احلاج 

 : ، ويتنازل عنها لصاحل2أمالك قبيلة أوالد عبد النور

 .ن يوكلون أمر زراعتها إىل الفالحنيكبار موظفي الوصي الذي  -

قبائل تدعى عزل اليت ترضى بتقدمي احلدود والوالء للباي، تعطي هذه القبائل قسما من  -

 .احملاصيل للباي لكنه أقل مما تعطيه بقية القبائل

مزارعني أفراد بعد أن يدفعوا اإلتاوات املفروضة عليهم عينيا، ومن املؤكد أن هنا املالك  -

لألراضي ال ميارس حقه يف حتديد استخدام وسائل اإلنتاج واحملاصيل، بيد أن احتفاظه  الفوقي

حبق ملكية فوقي على هذه األراضي يصف حتديد استخدام وسائل اإلنتاج من قبل املالكني 

  .3استحالة التخلي عنها بواسطة التنازل مثال: الفعليني

س وأراضي البايلك واملخزن األحبان سياسة مصادرة أراضي العرش وأراضي عترتب   

أن عددا من املساحات الزراعية مت االستيالء عليها من طرف احلكومة الفرنسية، وجند  وامللك

م بأن األراضي الزراعية  1882يسجل يف كتاباته عن اجلزائر عندما زارها يف " كارل ماركس"

از�ا القانوين، وحسب كانت قبل االحتالل كلها بني أيدي اجلزائريني مهما كان شكل حي

  :اإلحصائيات الواردة يف مذكراته كانت موزعة كاآليت

  .أراضي الدولة ه 1500000حوايل  - 01

  .أراضي العرش ه 5000000حوايل   - 02

  .أراضي األحباس واألوقاف ه 3000000حوايل  - 03

                                                           
  .42عمار علوي، املرجع السابق، ص -1
  .49، املرجع السابق، صمن امللتقيات التارخيية اجلزائريةامحيدة عمرياوي،  -2
  .28، 27عبد اللطيف بن أشنهو، املرجع السابق، ص ص -3
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  .1أراضي األشخاص ه 3000000حوايل  - 04

وامللكية العقارية أو ملكية األرض يف اجلزائر خالل فرتة ما قبل االحتالل وما بعده وحىت 

م جند هنالك أنواعا من امللكيات اليت كانت قائمة منها نظام 1871بداية ثورة الشيخ املقراين 

ملكية العرش، وهو ال يعد ملكية مجاعية، وإمنا ميكن اعتباره ملكية مشرتكة، حيث ميلك كل 

حد من أعضائها جزءا معينا من األرض الفالحية، يقيم فيها كل واحد من األعضاء، وال وا

يسمح جلاره باالعتداء عليها، ويالحظ انتقال من امللكية اجلماعية إىل امللكية الفردية بفضل 

العمل الشخصي الذي حييي األرض البور، وأن األراضي اليت مت إحصاؤها يف إطار قانون 

، وهي أراضي جيدة وخصبة ه 317390م يصل إىل  1863يف " ناتوس كونسيلتسي"الــــــــ

ووادي سيبوس 2وأراضي العزل، هذه موجودة يف نواحي قسنطينة وسهول وادي الصفصاف

  .3ومنطقة قاملة وسطيف

وهناك أراضي منطقة وادي الزنايت ومنطقة ميلة، وقد مت توزيع األراضي على الكولون ما  

، بينما حافظ ه 225000راضي العزل واليت تقدر مساحتها اإلمجالية من أ %70.8مقداره 

وجرى الطرد اجلماعي ألصحاب  %17.17أي اخلمس  ه 60897اجلزائريون على جمموع 

  .4أراضي العزل

06- راوا راأو أراضي املوات ختتلف عن األنواع األخرى يف عدة أسس :ا  

أوهلا االعتماد على مياه اآلبار، حيث كان املاء ملكا خاصا وملالكه احلق يف بيعه أو وقفه، إال 

قطاع الشمال الذي يعتمد على مياه األمطار، األساس الثاين يتمثل يف أن هذه األرض شاسعة 

فقط، وكان قسم  ه، كان يفّلح منها حوايل ثالثة ماليني همليون  26حبوايل " وارنيي"إذ قدرها 

منها يتصرف به األفراد كأنه ملكية خاصة، وحيصر الكثري من الباحثني أنواع األراضي 

  : بالصحراء يف ثالثة أنواع هي

                                                           
  .126حسن �لول، املرجع السابق، صنقال عن  -1
  .بلدية صاحل بوالشعور بوالية سكيكدة، يصب يف البحر األبيض املتوسط يقع بإقليم -2
، املركز الوطين للدراسات والبحث يف 06، ع المصادر، "1871 -1830نزع امللكية العقارية للجزائريني "أمحد حسني السليماين،  -3

  .115 - 111، ص ص2002، اجلزائر، 1954احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
  .121 -115حسني السليماين، املرجع السابق، ص ص أمحد -4
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أرض الواحات وهي ملكية خاصة تسقى مبياه هي ملك خاص مثلما الشأن يف واحة  - 01

  .سيدي عقبة

  .ارمسي بأرض اجللف أو البعل وتتواجد على ضفاف األ� - 02

  .1هو أرض اخلال أو البارود ذات املساحات الشاسعة - 03

األرض يف اجلزائر املستعمرة إما من االستحواذ أو اهلبات ) املعمرون(ميتلك األوروبيون 

اليت منحتها الدولة الفرنسية للمستوطنني كمكافأة مقابل اخلدمات املقدمة أو من أجل تعزيز 

يكون فيها صاحب االمتياز قد أوىف (وأراضي االمتياز  اهلجرة، وأن حيازة األراضي املكتسبة

 ، أما السكان األصليني)بااللتزامات اليت تفرضها اللوائح املكفولة مبوجب القوانني املدنية

  الذين هم دائما تقريبا يف حيازة مشرتكة ال ميلكون نفس الشروط مثل األوروبيني )اجلزائريني(

  .2لك وأراضي املخزنفإ�م يزرعون أو ميتلكون أراضي امل

وحىت تظل هذه األرض ملكا ألولئك الذين هاجروا من أوروبا باجتاه اجلزائر ومن شرائح 

خمتلفة منهم حىت الصعاليك وقطاع الطرق، قامت احلكومة االستعمارية ببناء القرى االستيطانية 

، ومنحت هلم ...يف كامل الرتاب الوطين، خاصة يف األراضي اخلصبة مبناطق قسنطينة، عنابة

األراضي الزراعية با�ان وقدمت هلم املساعدات، وشكلت التعاونيات الفالحية، لكن األكيد 

أ�ا كانت االنطالقة الرئيسية يف عملية التوسع االستيطاين املنظم أو احلر خالل أواخر القرن 

بة من أصحا�ا التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وصادرت اإلدارة االستعمارية األراضي اخلص

ومنحتها للمعمرين اجلدد، ودعمتهم بالوسائل والتجهيزات والقروض  )اجلزائريني( األصليني

املالية، وباملقابل جرى تفقري األهايل وجتويعهم من خالل طردهم إىل مساحات جرداء 

  . 3وجتريدهم من مهمتهم املتمثلة يف الفالحة

بية الساحقة من اجلزائريني الذين زاولوا يف بينما مجع القطاع الفالحي التقليدي األغل  

معظمهم زراعة معاشية لإلقتتات ال غري يف ظل واقع معيشي مزري فرضته عدة ظروف عمقت 
                                                           

  .50، املرجع السابق، صمن امللتقيات التارخييةامحيدة عمرياوي،  -  1
2- Paul Vialatte, des impôts directs en Algérie et principalement dans la province de 

Constantine, imprimerie de L.Morle, rue d’aumale 02, Paris, 1879, p14.  
  .73، 70، ص ص2008، 17، ع المصادر، "1954 -1830البنية االجتماعية واالقتصادية للريف اجلزائري "سعد طاعة،  -3
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من أزمة الزراعة اجلزائرية اليت عانت حتالف ظروف عدة؛ طبيعية وبشرية واقتصادية، سامهت  

  ألرض يف اجلزائر قليلة ومنحصرةكلها يف ركود انتاج هذا القطاع؛ من واقع تضاريسي جيعل ا

إىل خصائص مناخية غري مساعدة كقلة األمطار واإلجنرافات اليت شكلت أهم أسباب تناقص 

  .1املساحات الصاحلة للزراعة بنسب مقلقة

وبالنسبة لألراضي املدنية ويف حالة امللكية اخلاصة يف عمالة قسنطينة مت تسليم أغلبية   

أراضي الدولة إىل اإلدارة االستعمارية عن طريق االمتياز واحليازة يف املزاد العلين، وجزء من 

م كانت 1863أفريل  23الصادر نتاريخ " سيناتوس كونسيلت"األراضي العسكرية، وإثر قانون 

أراضي العرش مفصولة جزئيا، ومل تصبح بعد إىل امللكية الفردية، وتنقسم األراضي املدنية امللكية 

إىل  10أما احلجم الصغري فمن  ه 150إىل أراضي كبرية وأخرى صغرية، فاحلجم الكبري هو 

   . 2ضعيفة جدا )اجلزائريني( ، وعموما فإن امللكية لدى السكان األصلينيه50

وما زادها خصوبة وفرة املاء الذي يأتيها  ،أراضي قسنطينة من أخصب األراضيوتعترب 

من وادي الرمال ووادي بومرزوق، ومن بني األراضي اخلصبة أيضا إقليم التل الذي يقع يف 

اجلهة الشمالية من املدينة وال تبعد عنها إال ببضع عشرات الكيلومرتات، والذي يشمل مناطق 

باإلضافة إىل لة وواد زنايت الذي حيتوي على تربة غنية وصاحلة للزراعة، عدة مثل فج مزالة ومي

وما زاد من أمهية هذا اإلقليم  توفرها على املياه سواء احمليطة �ا أو القريبة منها أو البعيدة عنها،

فالحيا هو كمية التساقط اهلائلة من األمطار، وقد أهلت هذه النسبة وخصوبة الرتبة ألن يعد 

قليم من أهم مناطق إنتاج احلبوب يف اجلزائر، كما ينتج أيضا اخلضر والفواكه يف املناطق هذا اإل

اليت تتوفر فيها ا�اري املائية واألودية ومنابع املياه، إضافة إىل أن اجلهة اجلنوبية واليت تسمى 

ا هي بالسهول القسنطينية العليا واليت متتد من غرب مدينة سطيف إىل جبال سوق أهراس شرق

   .3األخرى تضم أراضي خصبة وتعد من أهم املناطق املنتجة للحبوب باجلزائر

                                                           
  .50، املرجع السابق، صمن امللتقيات التارخييةامحيدة عمرياوي،  -1

 .84ابق، صاهلواري قبايلي، املرجع الس 2-
  55، ص ص2015، نوميديا للطباعة والنشر، قسنطينة، اجلزائر، 01، طقسنطينة حمطات تارخيية ومعامل أثريةعبد القادر دحدوح،  -3

56.  
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وقد اعترب الفرنسيون أن امللكية املشرتكة تشجع على انتشار الشيوعية يف األذهان ملا   

فيها من مقومات التماسك االجتماعي للعمالة وأ�ا متثل خطرا على اجلزائر وعلى فرنسا 

إدارة االحتالل على اجلزائريني أن يقوموا بتوزيع األراضي وتقسيمها نفسها، وهلذا فرضت 

ليتحقق عن طريق هذا التقسيم هدفني اثنني، متثل األول يف إضعاف الروح اجلماعية 

للجزائريني، حيث أن توزيع األراضي يعترب خري وسيلة للقضاء على وحدة القبيلة اليت ستبقى 

حمتفظة بوحد�ا وقو�ا، وأما الثاين فهو اختاذ مسألة توزيع دائما على استعداد للثورة ما دامت 

  .1األراضي طريقة سهلة لنقلها أليدي الكولون األوروبيون

القرن التاسع عشر لتسهيل  استعمل املعمرون كل احليل والقوانني اليت صدرت مع �اية  

األهايل، فقد  مستغلني جهل وسذاجة وفقر الستيالء على العديد من األراضي مهمتهم يف ا

كان املعمرون حينذاك يستغلون احتياجات من بقيت هلم أراضي جبانب مزارعهم الواسعة ولو  

كانت يف سفوح اجلبال فيقرضو�م النقود بفائدة فاحشة، وعندما يعجز املالك األهايل عن دفع 

جزءا  القرض الذي تسلموه من املعمر وفائدته تصادر األرضي املالصقة ملزرعة املعمر وتصبح

  .2من أرضه

هو أمر تقسيم وتوزيع أراضي  -السطو عن طريق القوانني اجلائرة  - وكمثال عن ذلك   

م، واحلالة الثانية هو عقد بيع أراضي عرش بين حممد ببجاية 1889عرش بين صبيح بامليلية سنة 

�م م، وهي من ادعاءات املعمرين بأن أجدادهم هم الذين باعوهم األراضي بدليل حياز 1890

  . 3لوثائق التمليك الشرعية

ولقد استخدمت فرنسا خالل احلقبة االستعمارية أساليب خمتلفة لالستغالل و�ب   

األراضي وتدمري البنية التحتية لالقتصاد اجلزائري، فقد ربطت االقتصاد اجلزائري باقتصادها 

                                                           
  .127حسن �لول، املرجع السابق، ص -1
 2012األنيس، اجلزائر، ، منشورات 01، طمقاومة سكان منطقة جيجل لالستعمار الفرنسي خالل القرن التاسع عشرعلي خنوف،  -2

  .213، 212ص ص
، منشورات األنيس، اجلزائر  السلطة يف األرياف الشمالية لبايلك الشرق اجلزائري �اية العهد العثماين وبداية العهد الفرنسيعلي خنوف،  -3

  .68، ص1999
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وبلغت  ام اجلمركي،من حيث االنتاج وذلك بتغيري وظيفة األرض وطبيعة النظ1وجعلته مكمال له

  .2ه 108108م للممتلكات الريفية اليت ميتلكها األوروبيون 1881املساحة اإلمجالية سنة 

م بلغت امللكية األوروبية لألراضي الصاحلة للزراعة ما يقارب 1930ويف سنة   

هكتار، ويف سنة  100تزيد عن  5411وحدة زراعية، منها  25337، توزعت على ه2350000

هكتار، يف نفس الوقت  100وحدة تزيد عن  6345م اخنفض عدد هذه الوحدات إىل 1940

 ن 881000م إىل 1926سنة  ن 833000الذي شهدت فيه نسبة عدد املستوطنني ارتفاعا من 

م والقضاء على امللكية الصغرية ودجمها يف مساحات املضاربني الكبار، مث أن امللكية 1931سنة 

بالنظر إىل امللكية األوروبية الصغرية، وعلى حساب  %30ومساحة  %18الكبرية ارتفعت بنسبة 

من األراضي الصاحلة  %25من املزارعني األوروبيني يسيطرون على  %2اجلزائريني أصبح 

للزراعة، ومت حتويل جزء هام من األراضي اخلصبة إىل زراعة الكروم بقصد إنتاج اخلمور حيث 

  .3ألف هكتار 400وصلت إىل 

شخصا  3535473اجلزائر يف م كان عدد السكان الزراعيني 1897ديسمرب  31وبتاريخ   

، وقد قدرت قيمة )اجلزائريني( من السكان األصليني 3331658أوروبيون و 203815ميثلون 

 )اجلزائريني( املعدات الزراعية اليت ميتلكها املزارعون سواء األوربيون أو السكان األصليني

م ميكن التأكيد أن الزراعة يف اجلزائر  1868رنكا فرنسيا، وحسب إحصاء سنة ف 29302312بــــــ

تقدمت أكثر مما عليه يف فرنسا، كما أن هناك مدارس للزراعة ومثال ذلك مدرسة زراعية يف 

م، ومدرسة أخرى بسكيكدة، كما مت خدمة النباتات الزراعية 1899البويرة مت إنشاؤها عام 

اجلزائر العاصمة وهو خمرب يوزع الشتالت والبذور على املزارعني وإنشاء جمال التجارب يف 

  .4)اجلزائريني( والسكان األصليني األوروبيني

                                                           
  . 44، 43، ص ص 2013، دار كنوز احلكمة، اجلزائر، مئوية االحتالل الفرنسي للجزائر وأثرها على احلركة الوطنيةنايت قامسي،  -1
  .40، 39، املرجع السابق، ص ص ...آثار السياسة االستعماريةامحيدة عمرياوي،  -2
  .44نايت قامسي، املرجع السابق، ص -3

4- E.Lacanaud, L’Algérie au point de vue de L’économie sociale, giralt, Imprimeur-
Photograveur, Rue des colon 17, 1900, Alger, pp37,38. 
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فرنكا  13818529أداة زراعية بقيمة  82266م استخدم األوروبيون 1881ويف سنة   

صكا، وبلغت قيمتها  96399م ما جمموعه 1884فرنسيا، وبلغ عدد هذه الصكوك يف عام 

  . 1فرنكا فرنسيا 499449الية اإلمج

ومتيزت البنية العقارية اجلزائرية بظاهرة امللكية الزراعية الصغرية حيث جند متوسط الوحدة   

من املزارع متوسط مساحتها أقل من عشرة  %69.85للوحدة الواحدة وان  ه 11.52الزراعية 

، يف حني جند املزارع اليت تتجاوز مئة هكتار %18.26هكتارات للوحدة وهي متثل مساحة 

، أما البنية العقارية للمعمرين %22.98وتشكل مساحة  %01.33للوحدة ال متثل سوى 

للوحدة، وأن املزارع  ه 123.73فتميزت بامللكية الكبرية حبكم أن متوسط مساحة املزارع هو 

من مساحة القطاع، يف  %87.35وجتمع ما يقارب  28.97اليت تفوق مئة هكتار للوحدة متثل 

من جمموع  %33.73حني املزارع اليت مساحتها عن عشرة هكتارات للوحدة رغم أ�ا متثل 

من إمجايل املساحة، لذلك فإن تشكيل بنية  %00.83املزارع، إال أ�ا ال تستحوذ سوى على 

  .2عقارية هي غري عادلة بوجود ملكية كبرية للمعمرين وملكية صغرية للجزائريني

م أخذت ملكيات األهايل الصغرية تتقلص وتظهر بدهلا ملكيات 1930منذ عام 

متوسطة يف حني جزأت نسبة أخرى منها إىل ملكيات أصغر، وتتألف أربعة أمخاس ملكيات 

األهايل من قطع صغرية ذات تربة غري خصبة وال يستعمل أصحا�ا األمسدة واآلالت احلديثة 

عية، ويعتمدون على احليوانات وعضالت اإلنسان واحملراث وال حيصلون على القروض الزرا

  .3اخلشيب ويضطرون إىل إراحة أراضيهم عامني كاملني لتوفري املراعي والعلف حليوانا�م

  

  

  

  

                                                           
1 - G.G.A, Statistique générale de L’Algérie Années 1882 à 1884, Imprimerie de 
L’axociation Ouvrière, p.fontana c 3" ,MDCCCLXXXV, Alger, 1884, p141. 
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ث اا ج اا  

حتول معظم اجلزائريني الذين يشتغلون بالزراعة بعد االحتالل الفرنسي من مالك إىل   

، إذ أن األوريب اجلزائريني واألوروبينيأجراء لدى املستوطنني، وازداد التفاوت االقتصادي بني 

ضاعف إنتاجه بفضل اآلالت احلديثة، بينما كان عدد السكان يتزايد باطراد بالنسبة للجزائريني 

  .1زيادة مقابلة يف اإلنتاج دون

ومنذ بداية االحتالل اتضح أن ثقافتني خمتلفتني ميزتا احلياة العامة يف اجلزائر أدتا إىل   

األول التزم به املسلمون اجلزائريون، والثاين جاء به األوروبيون، ويف رأي : تطبيق منطني فالحيني

  اإلسالمية اليت تفرض عليه التزام القناعة أن اجلزائري كان حمكوما إىل الثقافة": غيسالن موالر"

وبالتايل االكتفاء الذايت يف اإلنتاج الفالحي ويف مقدمته احلبوب، زيادة على هذا فإن حوايل 

هكتارات حبكم حمدودية اإلمكانات املادية  10من اجلزائريني ال يـَُفّلح كل منهم أكثر من  30%

 والبشرية، باإلضافة إىل أن اجلزائري كان يفلح األرض مرة كل سنتني العتبارات تقنية واجتماعية

، ألنه مل تتوفر له الفرصة ليعمل على تطوير أدوات اإلنتاج، وهو ما يفسر بقاء احلياة يف عادة

ط االقتصادي واالجتماعي دون حدوث تغيريات اجلزائر منذ العهد الروماين على نفس النم

  .2مكنت اجلزائريني من التطور

وتتكون الطبقة الفالحية من جمموع الناس الذين يشتغلون يف األرض من العمال   

، واملالكني املتوسطني الذين يشتغلون يف أرضهم، غري أ�م يستخدمون املزراعيني واخلماسني

د ظهرت هذه الفئة االجتماعية يف اجلزائر ألول مرة على أيضا أيدي عاملة أجرية مبعاش، وق

م، فقد انبثقت من تفكك البنية االجتماعية القبلية اليت كانت 1871املسرح السياسي عام 

سائدة ف األرياف اجلزائرية وقت االحتالل، وإن تطور االستعمار قد حول بعمق تنظيم 

ف بعض األرستقراطيات القبلية مع احلاكم األرياف، وقد أدى نزع ملكية أراضي القبائل وحتال

االستعماري إىل احنالل التنظيم القبلي ووالدة فئة كبار املالكني القاريني من جهة الفرنسيني 

م على املستوى 1871واجلزائريني كذلك وطبقة الفالحني من جهة أخرى، وتعترب انتفاضة عام 
                                                           

  .12، ص1963، معهد الدراسات العربية العاملية، مطبعة الرسالة، اجلزائر، اجلزائر املعاصرةصاحل عقاد،  -1
  .40، 39، املرجع السابق، ص ص...آثار السياسة االستعماريةامحيدة عمرياوي،  -2
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اجلزائرية وبروز الطبقة الفالحية من  فالسياسي والعسكري عن التقسيم الذي جرى يف األريا

  .1حيث أ�ا قوة سياسية مستقلة ذاتيا

أما من حيث اإلنتاج فإن أغلب هذه األراضي سواء كانت ملكا للبايلك أو ملكا   

خاصا أو ُحبسا فإ�ا تشتغل يف إنتاج احلبوب على اختالف أنواعها، وعلى اخلصوص القمح 

طار كافية، وهلذا اشتهرت به منطقة الشرق اجلزائري الصلب الذي يتطلب تربة متماسكة وأم

اليت حتمل نفس هذه اخلصائص، وكانت تعد من أكرب املناطق املنتجة هلذا النوع وهو يتميز 

ولقد كانت يف مدينة قسنطينة حركة اقتصادية هامة يف العهد العثماين  ،2بكثرة دقيقه وجودته

األرياف ا�اورة، وقد غلب الطابع الفالحي على واستطاعت حبيويتها أن تفرض استقطابا على 

نشاط سكان قسنطينة مقارنة مبا ميارسونه من الصناعة، فكانت بذلك الزراعة هي املورد 

  .3الرئيسي الذي يؤمن معيشته غالبية السكان

م، أل�ا 1847كما وجدت فرنسا يف حبوب اجلزائر على قلتها خمرجا ألزمتها عام   

ولقد كانت اجلزائر تنتج من احلبوب على خمتلف  ا�ا من هذا املردود،سدت جزءا من احتياج

أنواعها ما يكفي لتغذية سكا�ا من بشر وحيوانات، وكان الفائض حسب الشهادات األوروبية 

املعاصرة يصدر إىل جنوب فرنسا وإيطاليا إلنقاذ األهايل هناك من ا�اعة القاتلة، مث جاء 

خرياتنا بطريقة فوضوية ومكثفة يف آن واحد إىل أن كان االستعمار وشرع يف امتصاص 

االحتفال مبرور قرن من الزمن على الغزو الفرنسي فطالعتنا بعض الصحف حبقائق مرة مل تكن 

م 1930يف احلسبان مفادها أن اجلزائر اتلي كانت تصدر القمح والشعري قد أصبحت سنة 

  .4ت سكا�امضطرة السترياد املواد الغذائية الضرورية حلاجا

ع كبري يف دف -الذي مبوجبه تأسس بنك يف اجلزائر -م 1851أفريل  26وكان لقانون   

، إذ نص هذا القانون على أن مينح بنك اجلزائر قرضا لكل معمر مالك تشجيع الفالحة �ا

                                                           
، ص 1982، دار احلداثة، بريوت، لبنان، 02فيصل عباس وخليل أمحد خليل، ط: ، تر ومرائر احلديثتاريخ اجلز عبد القادر جغلول،  -1

  .12 -07ص
  .57عبد القادر دحدوح، املرجع السابق، ص -2
 .95، ص2015، نوميديا، قسنطينة، اجلزائر، احلياة األدبية يف مدينة قسنطينة خالل الفرتة العثمانيةميينة سعودي،  -3
  .94، ص2004، دار اهلدى، اجلزائر، )1858-1838(السياسة الفرنسية واملقاومة اجلزائرية يف منطقة سكيكدة عمرياوي، امحيدة  -4
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ألرض، وقد كان هلذا القانون مفعوله، إذ عرف إقباال كبريا من املعمرين، وقد تضاعف اإلنتاج 

الفالحي من احلبوب يف اجلزائر األمر الذي أنقذ فرنسا من أزمات عديدة، منها أزمة حرب 

ة القرم وما تولد عنها، هذا إىل جانب ما عرفته اجلزائر املستعمرة من إقبال املؤسسات االستثماري

من أجود األراضي  ه 24.000عليها، وكانت مؤسسيت اهلربة واملقطع اللتني حتصلتا على 

والشركة السويسرية على  ه 100.000الزراعية، والشركة اجلزائرية العامة اليت استحوذت على 

   .1ه 20.000

الزراعي سهل املنال بالنسبة لألهايل رغم أنه أسست منذ  )القرض( ومل يكن التسليف  

م وأعيد 1933وأنشئ صندوق مشرتك هلا عام  ،م شركات أهلية للتعاون واالدخار1893

شركة عام  107م و1940شركة عام  260جتميعها خالل احلرب العاملية الثانية وأصبحت 

م، ولكنها مل تكن تقدم املساعدة إال لنصف مليون شخصا 1954شركة عام  105م و1946

م أن تنشط االقتصاد األهلي الريفي، ولكن 1937ية منذ عام مالكا، وحاولت اإلدارة االستعمار 

مل حتقق أي نتيجة مهمة، وضمت اجلمعيات الزراعية املستحدثة لذلك الغرض إىل الشركات 

  .2األهلية للتعاون واالدخار واملستغالت اخلاصة وحتولت إىل مساعدة غري األهايل

ونصوصها التشريعية على ا�تمع  لقد فرضت السلطة االستعمارية أفكارها االقتصادية  

حرية التصرف يف األرض، وحرية : اجلزائري، حيث طرحت مبدأين غريبني متاما على ا�تمع مها

كان النهب   صت �ا املعمرين، أما بالنسبة للجزائريني فقداملعامالت، ولكن هذه احلرية خل

قيقي الذي كانت تسعى إليه وإن التأثري احل  واملصادرة واالستيالء على األرض واملمتلكات،

املكاتب العربية لتجسيده بني الفالحني اجلزائريني هو محلهم على القناعة باملزروعات الصناعية 

االستعمارية وتقويض تقاليدهم الفالحية، فمثال كان اهتمامهم بنشر زراعة القطن والدخان 

املكاتب (املؤسسة وغريمها، إن الفالحة هي أوىل مصاحل الدولة، وكان هدف ضباط تلك 

                                                           
  .94، املرجع السابق، ص...السياسة الفرنسيةامحيدة عمرياوي،  -1
  .57، املرجع السابق، ص...سياسة التسلطحيي بوعزيز،  -2
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هو تلقني الفالحني اجلزائريني طرق ووسائل الفالحة االستعمارية شريطة أن يكون ) العربية

  .1املردود لصاحل هذا االستعمار

ّدعوا واالزراعات التجارية الواسعة كالتبغ وعنب اخلمر والقطن وغريها،  أدخل املعمرون  

  الفضل يعود إليهم لتجفيفها وإصالحهاأن تلك األراضي وجدوها مستنقعات وبورا، وأن 

  واحلقيقة أن املستنقعات ما هي إال قطرة من حبر بالنسبة لبقية األراضي املستصلحة طبيعيا

2وهم مل يفعلوا ذلك إال بعد التأكد من خصوبتها ووفرة مردودها
.  

األرض  كانت الطبقة الفالحية العربية متارس زراعة خفيفة وضعيفة املردود تسرتيح فيها  

لسنتني، وعلى هذا فقد كان احلصر مؤثرا فيها بوجه خاص، وأدى توسيع أراضي االستيطان 

، وكان أهم 3وإغالق مراعي الغابات وارتفاع أجور أراضي املرور إىل تقهقر املاشية والبداوة

مزروع يف البالد هو احلبوب الغذائية، وبصفة خاصة القمح اليت كانت اجلزائر من أكرب الدول 

وإنتاج املسلمني من احلبوب هو متقلب جدا يف الكمية ألنه ، 4املنتجة واملصدرة هلذه املادة

م  1860ارتبط بتقلبات املناخ، بل لقد نقص باستمرار بالقياس إىل إنتاج أألوربيني، ففي عام 

م 1872من احلنطة املنتجة يف اجلزائر، ويف عام  %80كان حمصول الفالحني املسلمني ميثل 

، واملساحات املزروعة باحلبوب وباألساس %44م صار 1938ويف عام ، %72احملصول أصبح 

م إىل 1873احلنطة القاسية والشعري وعرضيا احلنطة الطرية ركدت أو حىت نقصت قليال من عام 

م، وهو التاريخ الذي بدأ فيه 1921م إىل عام 1906م، مث نقصت كثريا من عام 1903غاية 

يف عام  ه 85صعود جديد حنو األرقام السابقة، ورغم تكاثر احملاريث العربية، واحد لكل 

  م، واألخذ ببعض احملاريث الفرنسية، فقد نقص املردود1900عام  ه 23م وواحد لكل 1865

التل ومنذ ذلك احلني خصصت للحبوب أراض أقل جودة ونقصت حقول القمح يف منطقة 

  .5لصاحل حقول القمح يف املناطق السهوبية من السهول العليا

                                                           
  .178، ص2013، القافلة للنشر، اجلزائر، االحتالل الفرنسي للجزائرإدارة املكاتب العربية و صاحل فركوس،  -1
  .70، املرجع السابق، صالسلطة يف األرياف الشمالية لبايلك الشرق اجلزائريعلي خنوف،  -2
  .99، ص1982، منشورات عويدات، باريس، 01عيسى عصفور، ط : ، ترتاريخ اجلزائر املعاصرةشارل روبري أجريون،  -3
  .118املرجع السابق، ص �لول،حسن  -4
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، وكان يستوجب الزراعي والرعوي يرتكز أساسا على منط االنتاج زائريكان االقتصاد اجل

توفر مساحات شاسعة بسبب األساليب التقليدية اليت ال تعتمد على احلرث العميق وال 

يلجأ إىل ترك األرض تسرتيح سنة بسنة لتمكينها من التخزين وال األمسدة الكيماوية، بل كان 

جتديد كميات من اآلزوت الضرورية لزراعة احلبوب، تلك األساليب جتعل مردود الزراعة والرعي 

حمدودا إىل أقصى مستوى، ومل تكن مردودية اهلكتار الواحد تتجاوز مخسة أو ستة قناطري يف 

  . 1ى إمكانية السقياألراضي ذات اخلصوبة املتوسطة واملتوفرة عل

وفالحة احلبوب كالقمح والشعري واخلرطال والذرة، تباشر يف كل املناطق اليت تدّر   

مردودا اقتصاديا مهّما للسكان وخاصة يف السهول اخلصبة الداخلية والساحلية ويف املناطق 

 هذه اجلبلية املالئمة، وبعض جهات اهلضاب العليا الداخلية املمطرة، ومتارس الفالحة يف

األراضي اخلاصة وأراضي العرش والقبائل اجلماعية باحملراث اخلشيب وعضالت احليوان كالثريان 

واألحصنة والبغال واألمحرة يف املناطق املنبسطة وشبه املنبسطة، وبالفأس وعضالت اإلنسان يف 

يوانات يف املناطق اجلبلية الوعرة الشديدة االحندار، ويستعمل املنجل اليدوي يف احلصاد، واحل

  .التصفيةيف  2واملذرةالدرس 

ومن الصعب تقدمي إحصائيات مضبوطة للمساحات املزروعة وكمية اإلنتاج احملصل   

أن اإلنتاج يف السنوات اخلصبة كان يزيد عن احلاجة، ويتم خزنه يف  ألرجحعليه، ولكن من ا

املطامري للسنوات القاحلة، وكان أهم عائق أمام هذه الفالحة هي احلروب االستعمارية اليت  

كان يشنها اجليش االستعماري الفرنسي، ومصادرة األراضي اخلصبة من أصحا�ا ومتليكها 

وقد اشتهرت ، 3من أوروبا، وكذلك ربا اليهود الفاحش للمهاجرين األوربيني املستجلبني

  .4قسنطينة بزراعة احلبوب والبساتني

                                                           
  671، املرجع السابق، صاجلزائريون املسلمون وفرنساشارل روبري أجريون،  -1

  .آلة زراعية تقليدية تذر �ا احلبوب عند تصفيتها  -2
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منها مدينة  من القمح، مجعت ه 356.465م استقبلت قاعة احلبوب 1875ويف عام   

وبلغت املداخيل منها  ،من الشعري ه 203.487فرنكا من الرسوم و 243.876 قسنطينة

فرنسيا، ويف هذه املرحلة يظهر بيان الوضع العام للجزائر يف دورة ا�لس األعلى  فرنكا 84.275

، حيث بلغ العائد احملول إىل ه 246.630بزيادة يف املساحة املزروعة البالغة ) 4876(للحكومة 

مليون فرنكا فرنسيا، وذلك أساسا من تطوير األراضي املمنوحة للمهاجرين  70الفضة حوايل 

   .1اجلزائريةواألسر 

وتعد قاملة مثال منطقة فالحية بامتياز، حيث تتوفر على أراضي خصبة واملعروفة بإنتاج   

القمح اجليد، كما توجد مساحات متقطعة على سفوح اجلبال وبني التالل تستغل يف زراعة 

  . 2احلبوب وأشجار الزيتون وبعض اخلضر والفواكه

) D. B.Ryon" (ريون.ب. د" الفرنسي الطبيب والباحث أما منطقة سطيف فيقول  

أ�ا تشبه إىل حد كبري تلك اليت يف شرق فرنسا برتبتها اخلصبة اليت تنتج احلبوب، وهي موضوع 

لتجارة كبرية، كما أن موقعها اجلغرايف يعطي أمهية استثنائية لسوقها من احلبوب واألغنام والبغال 

  .3تتمتع بسمعة تستحقهاواخليول، وأن أنواع األحصنة يف هذه املنطقة 

غري أن الطبقة الفالحية العربية اليت كان النظام املايل اخلاص املزعج يفرض عليها   

م مل تكن تعيش يف خنوة من الدورات االقتصادية األوروبية وكان 1919ضرائب قاسية حىت عام 

بعض م أن تشهد 1876 -م1873ينبغي هلا وقد تضررت باهلبوط الطويل املدى يف أعوام 

االنتعاش يف مطلع القرن العشرين، ولكن هذا االنتعاش مل حيدث فالتسويق القدمي للحبوب 

، جعلها تتأثر )البيع بثمن خبس يف املوسم والشراء من جديد يف فرتة ما بني املومسني(واملاشية 

  .4بشكل خاص باألزمات الطارئة اليت تتفاقم بسبب ممارسة الربا التقليدي

                                                           
1 -D.B.Ryon, La première tournée de révision dans la Provence de Constantine, 
Imprimerie ch.Bayard, place du palais, Constantine, 1877, p45. 

   واملعاصرتاريخ ا�تمع املغاريب احلديث  ماجستري يف، رسالة 1954 -1919الحركة الوطنية في منطقة قالمة السبيت بن شعبان،  -2

  .57، ص2010 اجلزائر، قسنطينة،جامعة 

3- D.B.Ryon, op.cit, p27. 
  .100، املرجع السابق، صتاريخ اجلزائر املعاصرةشارل روبري أجريون،  -4
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كان إمجايل مساحة العقارات الريفية اليت ميلكها األوربيون م  1881يف عام   

  ه 98.937، الفرق باإلضافة إىل ذلك ه 1.180.813م بلغت 1884ويف عام  ه1.081.081

  فرنكا فرنسيا 13.818.529أداة زراعية بقيمة  82.266م استخدم األوربيون 1881ويف عام 

فرنكا  16.490.449بلغت قيمتها املالية  صكا 96.393م بلغ عدد الصكوك 1884ويف عام 

كما متت زراعة الكروم والتبغ والكتان والقطن والكرمة اليت اختذت تطورا كبريا يف  سويسريا

م يف املقاطعات الثالث  1878السنوات األخرية يف مزارع األوربيني، واليت غطت يف �اية عام 

، ومل يبق ه 50.800م إىل 1884م ووصلت عام 1881سنة  ه 27.338و  ه 15.400حوايل 

 3.144و  5.206الذين كانت نسبتهم أقل بكثري مبساحة قدرها  )اجلزائريني( للسكان األصليني

  .1ه 2.214و 

وجدت زراعة الكروم جماالت يف إنتاجها يف كثري من املناطق يف اجلزائر وبأسعار  وقد  

منخفضة جدا عن بقية الفواكه املعروفة، واجلزائر ميكنها أن توفر اخلمور واملسكرات اليت يتطلبها 

، أما التبغ فقد اختذت زراعته توسعا خطريا ه 7.180.000التصدير للخارج وتقدر مساحتها بـ 

  أكثر املنتوجات رحبا، ويزرع يف أجزاء كثرية من اجلزائر وخاصة يف منطقة القبائل وهو من

وزراعة التبغ جمانية وال احتكار فيها، وتطبق اإلدارة االستعمارية استخدام وكالء تقنيني لتحسني 

  م1878عمليات الزراعة من أجل احلصول على عوائد أعلى من أربعة ماليني ونصف كغ عام 

 .2إلنتاج إىل ما يقرب عن سبعة ماليني كغوانتقل ا

ومن بني مجيع املستعمرات اإلفريقية جند أن اجلزائر هي اليت تنتج معظم أنواع   

قنطارا يف مساحة مزروعة  20.000.0000احلبوب من قمح وشوفان وشعري، مبتوسط إنتاج 

إىل تزويد احملاصيل  إضافة يف الزراعة األساليب احلديثة، وقد أدى إدخال همليون  02حبوايل 

نتائج التجارب ا�راة على مستوى ، حيث يذكر التقرير بقدر كبري من التمديد وزيادة يف الغلة

 "سورال"احلراثة على شكل شبه منحرف املنفذة من طرف السيد  لةآل ية الصومام املختلطةبلد

                                                           
1- G.G.A, Statistique générale de L’Algérie Années 1882 à 1884, op .cit, p141. 
2 - L’Algérie française, tourisme- colonisation, photogravure de l’imprimerie algérienne  
30, rue Sadi- Carnot, Alger, 1907 ,p11. 
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)Saurel( ، الشهر اجلاري من 30هذه التجارب أجريت يف ) حتت إدارة  )1940ديسمرب

شخصيا وحبضور عدد كبري من املزارعني ال سيما األهايل املهنيني بصفة  "سورال": السيد

  خاصة، الذين يظهرون أ�م أدركوا جتربة التجديد هذه واملزايا اليت ميكن أن نستخلص منها

فآلة احلراثة هذه عملت يف أراضي ذات طبيعة متنوعة ضواحي مركز سيدي عيش حبمولة 

احلمولة كانت مالحظة أنه يف األراضي اخلفيفة، اجلافة واحلصوية خاصة  ، فتمت محولةوبدون 

  .1كغ حىت الربع األخري قابلة ألن تعطي نتائج مرضية  20و 15بني 

أيام حبيث ميكن أن تتواصل التجارب   مثانيةبآلته ملدة رغب يف أن يعهد  "سورال"السيد 

أنه ال ينوي مطلقا  صرّح "سورال"من جهة أخرى السيد  ،كلما مسحت الظروف املناخية

نسختان سيتم تركيبها من هذه اآللة واحدة من طرف ورشة احلدادة �لس  - احتكار اخرتاعه

حبيث  -، واألخرى من طرف حداد من األهايلEL-FLAYEاملهنيني ملدرسة الذكور األهايل 

النسخة األوىل مقبولة من  احي إذا كانتسيتم صناعتها وتعميمها على النو  "سورال" أن اآللة

ميكن أن متنح قروض لصاحل الفالحني غري  لزم األمر إذاو زارعني مؤكدة بصفة �ائية طرف امل

  .2ة األهايل للتوفريكر القادرين وهذا القتناء هذه اآللة من طرف ش

وجند أن القمح الصلب اجلزائري من أفضل احلبوب يف العامل، وبالرغم من ختلي املواطنني 

عن جزء من أراضيهم للمستوطنني إال أن القمح استقر وزاد يف إنتاجه، وبلغ عدد اهلكتارات 

من احملاصيل، وقد عانت من  2.910.434.51املزروعة باحلبوب من قبل األوربيني واألهايل بـ 

، فقد دمرت احملاصيل يف أجزاء عديدة 3واجلراد اللذين طال أمدمها بري جرّاء اجلفافاخنفاض ك

   .4م األسوأ من بني السنوات1877من البالد وجعلت عام 

                                                           
1 - A.W.C, rapport No1527, le 31/01/1941, Carton No U.D.A 54. 
2 - A.W.C, rapport No1527, le 31/01/1941, Carton No U.D.A 54. 

 بسبب اجلفاف واجلراد الذي قضى على كل احملاصيل الزراعية يف فصل الربيعم  1877نتيجة لألزمة االقتصادية اليت ضربت اجلزائر سنة  -  3

- 1886(عمر بن قدور اجلزائري ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية لود قرين، و م: ينظر. لذلك جلأ األهايل إىل بيع كل ما ميلكون إىل الكولون

  .45، ص01، ج2013اجلزائر،  ،، دار اخلليل)1932
4-G.G.A, Etat actuel de L’Algérie, Imprimerie administrative gojasso et cie, Alger, 
1878, pp48, 49.  
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كانت الظروف اجلوية بشكل عام مواتية متاما للحصاد يف عمالة قسنطينة وهذا اجلدول   

  1:م1934م و1933يلخص النتائج املقارنة حملاصيل احلبوب الشتوية سنة 

  حبوب الشتاء

  عمالة اجلزائر

  القمح الصلب

  القمح الطري

  الشعري

Avoine  
  حبوب اجلاودار

  1934 -1933احلملة الزراعية   1933 -1932احلملة الزراعية 

  األبعاد باهلكتار  احملاصيل القنطار  األبعاد باهلكتار  احملاصيل القنطار

1.054.736  

488.289  

1.245.007  

214.136  

218  

249.324  

87.063  

261.694  

261.073  

27  

1.624.032  

802.186  

1.884.821  

292.318  

201  

249.157  

88.865  

274.027  

30.461  

30  

  642.540  4.603.558  629.181  3.002.413  النتيجة

  عمالة وهران

  القمح الصلب

  القمح الطري

  الشعري

Avoine  

  حبوب اجلاودار

1.384.830  

1.660.919  

2.261.552  

847.849  

7.071  

248.538  

226.770  

336.246  

112.900  

1.200  

2.279.770  

2.742.702  

3.174.126  

1.192.236  

11.246  

264.875  

284.426  

330.620  

122.700  

1.287  

  1.003.878  9.400.108  925.654  6.162.221  النتيجة

  عمالة قسنطينة

  القمح الصلب

  القمح الطري

  الشعري

Avoine  

  حبوب اجلاودار

3.585.283  

507.316  

4.196.503  

346.347  

26  

722.770  

69.196  

773.112  

38.628  

01  

3.754.020  

575.411  

4.486.544  

241.055  

//  

665.433  

78.114  

630.888  

28.885  

//  

  1.403.320  9.057.030  1.603.707  8.608.475  النتيجة

  النتائج العامة

                                                           
1 -M.J.Carde, exposé de la situation générale de l’Algérie en 1934, imprimerie solal, 

Alger, 1935, p522. 
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  القمح الصلب

  القمح الطري

  الشعري

Avoine  

  اجلاودارحبوب 

5.997.849  

2.656.524  

7.703.062  

1.408.359  

7.315  

1.220.632  

383.029  

1.371.052  

182.601  

1.228  

7.657.822  

4.120.229  

9.545.491  

1.725.636  

11.448  

1.179.465  

451.405  

1.235.535  

182.046  

1.317  

  3.049.768  23.060.696  3.158.542  17.773.109  النتيجة

م 1943اخنفاض املساحة املخصصة للحبوب الشتوية عام اجلداول السابقة من يتضح   

مقارنة بالعام السابق، أما بالنسبة للحصاد الكلي هلذه احلبوب نفسها فقد  ه 108.804مبقدار 

  .م1933مقارنة مع حصاد  ه 5.287.587بزيادة قدرها  ه 23.060.696بلغ 

  :ن احملاصيل للهكتار الواحدويعطي الفحص املقارن هلذه األرقام كل نوع م  

  

 حصيلة اهلكتار الواحد من احملاصيل
 األنواع

 األوربيون األهايل

3،74  

2،17  

5،22  

3،44  

4،39  

2،41  

4،60  

3،14 

7،19  

5،80  

6،66  

5،66  

10،06  

06،49  

7،79  

1،69 

  القمح الطري

  القمح الصلب

  حبوب اجلاودار

  الشعري

  الشوفان

  الذرة

  الفاصوليا

 البشنة

إن حمصول كل هذه املنتوجات أقل بكثري من العام السابق وخاصة بالنسبة للبشنة   

قنطارا يف كل  15م كان 1876قنطارا لكل هكتار يف حني أنه يف عام  1.69الذي كان عائدها 

  .1هكتار

                                                           
1 - Etat Actuel de l’Algérie, op. cit, p50. 
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 القمح الطري والصلب والشعري(وقام املستوطنون األوربيون بزراعة خمتلف أنواع احلبوب   

، ويتم احلرث وغريه من األعمال من قبل موظفي ه 180.000ما يقرب من ...) والشوفان

املزارع ال سيما بالنسبة للحصاد والدرس، هناك أعمال مثل احلرث والطحن اليت ال ميكن القيام 

�ا مسبقا يف فرتة حمددة أل�ا تعتمد على املناخ، والطقس حيول انقطاعها ومنعها ويف مقاطعة 

من أشجار الربتقال  750.000نة على اخلصوص هناك عدد معني من السكان يزرعون قسنطي

والليمون ومليونني من أشجار الزيتون املطعمة اليت تعود إىل األوربيني، وفيما يتعلق بأشجار 

الربتقال فإن غلبة املزارع الصغرية جتعل من الصعب حتديد رقم متوسط للهكتار الواحد يف 

 .1ما ميكن أن يعود إليه كأجر للقوة العاملةالزراعة ومراعاة 

اخلط الساحلي وسهول (وتزرع أشجار الربتقال واليوسفي يف عدة نقاط يف اجلزائر   

واستهالكها يف أوروبا غري حمدود، وإنتاجها وفري وبشكل خاص بالنسبة للربتقال ) متيجة وعنابة

 1.200و 800حد، واليوسفي بني فرنكا للهكتار الوا 1.000و  600الذي يرتاوح عائده بني 

فرنكا، أما زراعة التني فتشري التقديرات إىل زراعة أربعة ماليني شجرة، وميثل التني ا�فف 

قنطارا للتصدير، كما يتم إعطاء متديد كبري يف املستعمرة لزراعة شجرة التني، وكانت  80.000

قنطارات بسهولة من التني ا�فف، وميكن للهكتار الواحد أن  06عاما تعطي  20إىل  15من 

  .2فرنكا 600و  350حيقق أرباحا ترتاوح ما بني 

 62.633شجرة تني، وكان إنتاج التني ا�فف  3.063.478يف عمالة قسنطينة هناك  

 شجرة أخرى بذل جهد كبري لتحسني نوعية وعرض التني ا�فف وال سيما يف دائرة جباية

م 1934ث ميكن توسيع مزارع احلمضيات يف الوديان والسهول املنخفضة كان حصاد عام حي

م، وتشغل املزارع خبالف التني والزيتون واحلمضيات 1933م أقل من عا ه 28.000حوايل 

يف عمالة  ه 3.214يف عمالة وهران و ه 2.849يف عمالة اجلزائر العاصمة و ه 3.514

قسنطينة، حيث مت تنفيذ مزارع أشجار املشمش يف بعض نقاط من البالد، وكان اجلهد حمدودا 

                                                           
1-Arbert Glorieux, la colonisations française dans ses rapports avec  les indigènes  

algériens, primerie orientale, p. fontana et e ,Rue d’Orléans, 29, Alger, 1900, p11.  
2 - L’Algérie française, op.cit, pp13- 15. 
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 140.891وأنتجت  ه 21.963بسبب ارتفاع تكلفة املزارع، كما منت البقول على مساحة 

قنطارا، أما زراعة الفاصوليا فأعطت نتائج مرضية جدا وينبغي تطويرها من أجل حتقيق دوران 

قنطارا، وتبلغ املساحة  13.624و ه 377وب، أما زراعة البطاطس فكانت على مساحة احلب

قنطارا من البذور تنتج حمصوال قدره  110.771، حيث مت استخدام ه 5.712اإلمجالية 

قنطارا واحدا من البذور، أما األعالف فبالنسبة للمراعي الطبيعية  3.47قنطارا أو  385.970

  : مجعه فكان اإلنتاج كاآليتباستثناء العلف الذي مت

  قسنطينة  وهران  اجلزائر  العماالت

  ه 15.952  ه 8.751  ه 13.270  املساحة

  ه 364.969  ه 150.899  ه 215.786  اإلنتاج

1:مث زراعة األعالف االصطناعية كالتايل  
  

  ه 23.624  عمالة اجلزائر

  ه 5.395  عمالة وهران

  ه 2.827  عمالة قسنطينة

شجرة  43.570ويبلغ عدد األشجار من خمتلف األنواع املزروعة يف املقاطعات الثالث   

م ويف ما يلي توزيع األشجار يف املقاطعات 1876نوعا ممّا كان عليه يف عام  6.656أي 

  :الثالث

  املقاطعات  النباتات

  النتيجة  قسنطينة  وهران  اجلزائر

  9.940  3.475  820  5.645  عند األوربيني

  9.617  3.675  3.428  2.514  اجلزائريني عند

  24.013  6.602  426  16.985  عند األسرتاليني

  43.570  13.752  4.674  25.144  ا�موع

                                                           
1 -  M.j.Carde, op. cit, pp526- 528. 
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، وتبلغ تكلفة مجيع املزارع %55وقد أدرجت النباتات األسرتالية يف هذا ا�موع بنسبة   

 342.096م زرع قسم اهلندسة 1877يف سنة وم، 1867فرنكا، وخالل الفرتة  37.561املزروعة 

 .1شجرة واألنواع الغالبة منها من أصل أسرتايل

م يف 1934عقدت الدورتان السنويتان العاديتان لدوائر الزراعة بصورة منتظمة عام   

م، واجتمعت 1904نوفمرب  18شهري مارس ونوفمرب بعد صدور املرسوم األساسي املؤرخ يف 

 10جانفي و 26إىل  25هذه الغرف أيضا يف جلسات مشرتكة بني اإلدارات يف الفرتة من 

  أكتوبر ملناقشة القضايا اخلطرية اليت أثار�ا حالة أسواق القمح والنبيذ 20جوان و 09أفريل و

بقة م، كما يف السنوات السا1934وقد اجتمعت اللجنة الدائمة لغرفة قسنطينة مرتني يف عام 

فقد اهتمت هذه اجلمعية بكافة األسئلة اليت يرتبط حلها بالتنمية االقتصادية يف اجلزائر، وتلك 

اليت هلا طابع زراعي على وجه التحديد، وال تزال مدرجة يف جدول أعمال اجتماعا�ا، وقد مت 

لة أخرى دراسة نتائج حماصيل القمح والكرمة والزيتون واحلمضيات بأكرب قدر من العناية، وأسئ

عن االستعمار والتوسعات وإعادة التوطني وقروض البذور وديون املستوطنني واملذكرات الزراعية 

وعن املياه أيضا، وفيما يتعلق باألقساط املتعلقة بزراعة أشجار الزيتون والشجريات، طالبت 

خريا غرفة قسنطينة ختصيص اإلمدادات النامجة عن تطبيق اللوائح اجلديدة من الدستور، وأ

جانفي  26و 25ناقشت غرف الزراعة الثالث خالل دور�ا املشرتكة بني اإلدارات الثالث يف 

م املسائل املتعلقة بتشريعات احلبوب وحالة النبيذ، كما نوقش مشروع قانون يقرتح  1934

م بشأن تصنيع اخلمور والنبيذ وصناعة الزيتون وسوق 1933جويلية  08تعديل قانون 

  .2احلمضيات

لى ضوء القوانني السالفة الذكر استوى املعمرون على األراضي الفالحية، متبعني يف وع  

ذلك سياسة �جري السكان من بعض القرى، لكون بقائها يشكل مصدر قلق يهدد مزارعهم 

                                                           
1 -  Etat Actuel de L’Algérie, op. cit, p187. 
2 -  M.J.Carde, op.cit, p529- 531. 
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، فكان هذا االستيالء 1من جهة ومن أجل ضمان اليد العامة خلدمة أرضهم من جهة أخرى

ية اخلاصة يستهدف بشكل ملحوظ أراضي السهول اخلصبة أل�ا الواسع على امللكيات الزراع

أسهل لالستغالل وأخصب إنتاجا وأقرب إىل الثكنات العسكرية االستعمارية، هذه العوامل  

كلها كانت تستخدمها اإلدارة الفرنسية إلغراء األوروبيني املعوزين على األخص للهجرة إىل 

العائالت اليت مت �جريها من أوروبا إىل اجلزائر اجلزائر، وتسجل بعض اإلحصائيات بأن عدد 

عائلة، وهي عائالت كان قد مت توزيع  4000م كان قد بلغ 1882م و 1871يف الفرتة بني 

م أي  1900من األراضي املنتزعة، وما لبث هذا الرقم أن ارتفع سنة  ه 268,347عليها حوايل 

  .2من أجود أراضي األمالك اخلاصة ه 687.000سنة فقط من ثورة املقراين إىل حنو  29بعد 

وعلى هذه األراضي بدأت عملية تطبيق السياسة الرأمسالية الزراعية، ألنه مل تتول اإلدارة   

االستعمارية الفرنسية تنظيم اإلنتاج يف هذه األراضي على قواعد ملكية مجاعية جديدة وإمنا 

وخصوصا من فرنسا وإيطاليا  قامت بتوزيعها على أشخاص استقدموا بعائال�م من أوروبا

املؤرخني باألقدام  اصطالحاتوقد شكلوا الفوج األول من املعمرين املعروفني يف  ،واسبانيا

، ويقوم نظام االنتاج يف امللكيات اخلاصة اجلديدة على االنتاج من أجل السوق ...السوداء

وهي امللكية اخلاصة  ويستخدم ضمن قوة العمل والعمل األجري، وتعترب هذه العناصر الثالثة

  . 3لوسائل االنتاج والعمل األجري واإلنتاج السلعي أركان أسلوب االنتاج الرأمسايل

قد ال ننكر أن سياسة االستيالء على األراضي الفالحية وتوسيع أمالك املعمرين يف   

املنطقة كانت وراء تطور الفالحة مبنطقة تقرت، إذ توسعت غراسة النخيل، وكثر إنتاجها 

وأصبحت املنطقة من أهم املناطق انتاجا للتمور على خالف ما كانت عليه قبل االحتالل، إذ  

ة قبل قدوم املعمرين تقليدية جدا، حيث جند أن املساحة اليت كانت كانت طبيعة الفالح

مغروسة خنال حمدودة العدد، وغري منتظمة وال منسقة يف غراستها، أضف إىل ذلك أن الفالحة  

                                                           
  2015، دار الشروق للطباعة، قسنطينة، 1875 -1844املقاومة الشعبية بصحراء قسنطينة؛ تقرت وضواحيها منوذجا رضوان شافو،  -1

  .183ص
  .131حسن �لول، املرجع السابق، ص -2
، املؤسسة اجلزائرية الغزو الرأمسايل الزراعي يف اجلزائر ومبادئ إعادة تنظيم االقتصاد الوطين بعد االستقاللحممد بلقاسم وحسن �لول،  -3

  .22، ص1984للطباعة، اجلزائر، 
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كانت تقوم على االكتفاء الذايت، واحلرص على اإلنتاج الذي يليب حاجة السكان حمليا 

 تبادل جتاري، كما عمل الكولون على تطوير الزراعة وإقليميا، فال تصدير اىل اخلارج وال

ومكننتها، وأدخلوا عليها التقنيات احلديثة العلمية، وعلى وجه اخلصوص غرس النخيل وتوفري 

الري وحفر اآلبار االرتوازية، حيث خطط العسكريون الفرنسيون األوائل إىل خلق نوع جديد 

   .1من غابات النخيل

م يهدف إىل تشجيع زراعة القطن 1853أكتوبر  16مؤرخ يف وصدر مرسوم امرباطوري   

بالقطر اجلزائري عن طريق اشرتاك العنصر األهلي، أي باستخدام اليد العاملة األهلية لصاحل 

شامل وتغيري   انقالباألوروبيني، وتلك هي طموحات السلطة االستعمارية اهلادفة إىل إحداث 

حنو فالحة صناعية تستجيب واملصاحل االستعمارية، وكان   كلي يف الفالحة التقليدية اجلزائرية

كذلك االهتمام منصبا حنو حتويل  زراعة احلنة بدائرة بسكرة إىل زراعة صناعية، وكذلك زراعة 

الدخان بكامل القطر، ومت أيضا زراعة العنب من طرف املكاتب العربية عري ان هذه الزراعة مل 

  . 2م1870تعرف تطورا كبريا إال بعد عام  

أن الفالحة األوروبية أصابها الكساد ورداءة اإلنتاج «: يف ذلك نذكر املقولة اآلتية  

م، كما فشلت تجارب فالحة السكر 1865وخاصة فالحة القطن التي انقرضت سنة 

والقهوة، وانخفض انتاج التبغ، أما فالحة الحبوب فقد أصبح المعمرون أنفسهم 

  .3»يؤجرون األرض للجزائريمارسونها بالطريقة العربية أو 

مل يكن النمط االقتصادي مندرجا يف منظور تطوري وإمنا كان يتكرر عرب دورات   

روتينية، فلم يكن يعتمد على معدالت إنتاجية للحفاظ على التوازن بني سنة وأخرى، وإمنا 

أو خيضع للتغريات الدائمة، فكانت املساحات الرعوية تتوسع أو تنحسر حبسب كميات املطر 

                                                           
  .191شافو، املرجع السابق، صرضوان  -1
  .180، املرجع السابق، صإدارة املكاتب العربية واالحتالل الفرنسي للجزائرصاحل فركوس،  -2
  .271، ص1985، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، خمتصر تاريخ اجلزائر السياسي والثقايف واالجتماعيعبد اهللا شريط ومبارك امليلي،  -3
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األوبئة وعمليات احلرث اليت حتددها ضرورات االقتصاد االستهالكي واملناخ بل والسياسة 

  . 1أيضا

  ظل الطابع الزراعي مهيمنا على اقتصاد املستعمرة بشقية العصري املتطور والتقليدي  

األول بيد األوروبيني الذين استحوذوا على جل األراضي اخلصبة الصاحلة للزراعة واليت وصلت 

 166000خمصصة لزراعة احلبوب، تليها زراعة الكروم بـــــ  ه 900000إىل مليوين هكتار، منها 

، كما استغلت السهول الغنية لزراعة األشجار، فزراعة الكروم كانت من الزراعات املهيمنة ه

على اإلنتاج االستعماري، وسامهت بقدر كبري يف انتعاش االقتصاد، وغطت العجز املسجل يف 

م، حيث عرفت أوىل هذه الزراعة االسرتاتيجية بعدما 1933القطاعات األخرى حىت سنة 

م، تزامن 1935فرنكا سنة  80م لترتاجع إىل 1934فرنكا للكتوليرت سنة  94 هبطت األسعار إىل

ذلك مع أزمة إنتاج احلبوب وتقلص صادرات احللفاء بسبب تراجع طلبات بريطانيا أول زبون 

يمكننا القول أن «: هلذه املادة، مما أدى برئيس جلنة االستعمار والقروض الزراعية إىل القول

مر بأزمة خطيرة تهدد كل إنجازات االستعمار فكل منتجات األرض من الزراعة الجزائرية ت

  .2» الحبوب والخمور والزيتون وبكريات انهارت مؤشراتها

ولتشجيع وتسهيل عمليات مجع الزيتون على مستوى بلدية الصومام املختلطة أصدر   

يم أفواج مجع على املتصرف اإلداري إىل السيد وايل قسنطينة أمرا تضمن أن القياد مدعوون لتنظ

مستوى كل قرية، حيث يتم تسجيلهم من بني فئة احملتاجني واملسعفني ال سيما من بني النساء 

فرنكا  70واليتامى بدون سند، حيث يتم تسليم الزيتون إىل املصنع األقرب إىل القرية بسعر 

منحة مقدرة  جل تشجيع هؤالء ستقدم هلم جماناومن أللقنطار الواحد كما هو حمدد بالقرار، 

هذه القيمة ال  ،ني احملتاجنيعلى كل قنطار من الزيتون للجامع من الشعري  مسة كيلوغراماتخب

عانة أخرى للعائالت ، على أن ال متنح أي إميكن بأي حال أن تشكل تعويضا على مؤونتهم

 100.000 جني املوجهني جلمع الزيتون الربي، حيث مت اعتماد مبلغاملسجلة يف قوائم احملتا

                                                           
  .672، املرجع السابق، ص01، ج اجلزائريون املسلمون وفرنسان، شارل روبري أجرو  -1
للدراسات التاريخية  المجلة المغاربية، "1962 -1930واقع العقار الزراعي اجلزائري يف العهد االستعماري "عن هواري قبايلي،  -2

  .84، 83، ص ص2010، مكتبة رشاد، اجلزائر، جوان واالجتماعية
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 400يتم ختصيص  ،من الشعري تقريبا اقنطار  500 ختصيصه هلذا العرض يسمح بشراء ا متفرنك

 تسمح بشراء قنطار 100الباقي ا منها ملساعدة العجزة والشيوخ والذين هم دون سند و قنطار 

     .1ل مجعها على مستوى البلديةمن الزيتون الربي وهي الكمية احملتمقنطار  1000

 Jorgie(" ميشال جورجي"مست األزمة سالفة الذكر قسنطينة كذلك، وعنو�ا 

Michel(   الديباش دي "م، كما كتبت جريدة 1940 -م1920يف رسالته قسنطينة بني احلربني

: قائلة" مسألة املساعدات والتموين"بعنوان  (La Dépêche de Constantine)" كونستونتني

عن طريق حرية  نالعائالت المحتاجة وتنظيم تموين الجزائريييجب على الدولة مساعدة «

، وحسب تصريح رئيس دائرة سطيف » التجارة الداخلية، ومنع تصدير الحبوب إلى الخارج

بعد ثالث سنوات من االنتاج الضعيف والقليل خاصة يف السنة  (Mariani)" مارياين"السيد 

  . 2املقاطعةاألخرية اليت انعدمت فيها الصابة يف كل ربوع 

وقد اشتمل النضال ضد احتكار األراضي، فالطبقة الفالحية كانت تقاوم ببطء توسع 

القطاع االستعماري، وعلى الرغم من الوسائل املالية البسيطة باملقارنة مع وسائل االستعمار 

 الكبرية فقد استطاعت الطبقة الفالحية أن حتاصر وأحيانا أن تصد جزئيا هذا األخري، هذا ما

  . 3م يف منطقة قسنطينة بشكل خاص1914م إىل عام  1900حصل يف عام 

كانت الغارات تشمل �ب القبائل والسيطرة على قطعا�ا وحماصيلها وأخذ سكا�ا   

رهائن وهو ما أطلق عليه السيطرة على الفالحة أو تدمري االنتاج الرئيسي لألهايل، وأوضح 

أن ذلك يتم على مراحل، البداية تكون بإفراغ خمزونات  (Monti pezot)" بيزو مونيت"اجلنرال 

أ�ا ُملئت منذ مثانية عشر سنة، مث الضغط على القبيلة  -حسبه-احلبوب واليت من املؤكد 

وإخضاعها للحصول على البالد الرائعة، مث إطالق اليد يف البالد، وكانت القرى حتتل يف املساء 

  .4ا األهايل ونساؤهم يتقدمون تاركني أكواخهم تشتعلوختلى من السكان ويف الصباح حترق، أم

                                                           
1-A.W.C, rapport No11969/2, le 16/12/1941, Carton No U.B 480. 

  .292عمار بوطبة، املرجع السابق، ص -2
 288، ص ص2008، اجلزائر، ANEPخ، منشورات .عمر املعراجي، ط: ، تر1868 -1867الكارثة الدميغرافية اجلياليل صاري،  -3

289.  
  .92حممد عيساوي ونبيل الشرخيي، املرجع السابق، ص -4
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وساعدت األسعار العالية للحبوب يف حث الفالحني على بيع حماصيلهم واحتياطهم   

إضافة إىل ذلك فإن رؤوس األموال احملصل عليها مل تستثمر، وبقيت يف غالب األحيان دون 

  ت تتم وقت احلصاد وبعده بقليلاستعمال، كانت املضاربات تفقر األهايل، حيث أن املبيعا

وهذا هو الوقت الذي ينتهزه التجار ألن الفالحني جمبورون على دفع الضرائب يف هذا الوقت 

وال ميكنهم تأجيل موعد الدفع، بينما يتحتم عليهم شراء البذور يف الوقت غري املناسب عندما 

مكنون من بيع حماصيلهم تكون األسعار مرتفعة جدا، وكان الفالحون يف الوقت الفارط يت

فيمألون هكذا املخازن واملطامري يف السنوات اجليدة، وتبقى هكذا هذه املوارد لتغطية احلاجة 

يف السنوات السيئة، أما اليوم فإن احملاصيل متوفرة لكنهم باعوها بأكملها وصرفوا املال يف أيام 

  .1احلاجة

اجلزائر قانون املسؤولية اجلماعية يف وطبقت السلطات االستعمارية الفرنسية أيضا بأرض   

اإلجرامي فطبق ما يسمى باحلجز اجلماعي ملمتلكات اجلزائريني، فتم حجز 2إطار قانون األهايل

قبيلة، وقانون احلجز اجلماعي أقره احلاكم  315م على 1871أراضي العرش بالقوة بعد ثورة 

القوانني اليت عرفتها اجلزائر، ففي كل م، وهو من بني أخطر 1945أكتوبر  31العام للجزائر يف 

  مرة يعامل فيها اجلزائري كمجرم حرب وليس كثائر مهما تكن األسباب اليت دفعته هلذا العمل

فكان املعمرون يعملون كل ما يف وسعهم لتحويل أراضي العرش وأراضي امللك وأراضي البايلك 

ألف  500م للحصول على 1871رة إىل ملكيات فردية، لذلك اغتنم املعمر الفرنسي فرصة ثو 

  . 3من األراضي لتأسيس امللكية الفردية ه

نقص املياه بشكل عام يف اجلزائر ال أن فيما يتعلق بالثروة احليوانية جتدر اإلشارة إىل أما   

، هذه املراعي )اجلزائريني( يسمح بصيانة املراعي حيث تعيش قطعان املاشية للسكان األصليني

                                                           
  .22، صاملرجع السابقم وحسن �لول، حممد بلقاس -1
خمالفة خاصة  41وهو عبارة عن سلسلة من العقوبات اجلزرية ال صلة هلا بالقانون العام، حدد هذا القانون  1881جوان  28أصدر يوم  -2

م، ومت الغاؤه نظريا عام 1897ملت شكلها النهائي يف ديسمربم واستك1891عام  خمالفة 21باألهايل يف نفس العام وخفضت إىل 

 . 38، املرجع السابق، صسياسة التسلطينظر حيي بوعزيز، ...، ولكن استمر العمل به حىت قيام ثورة االول نوفمرب1930
  .22، ص2006، 14، ع المصادر، "وأبعادها ومظاهرها 1871نتائج ثورة "الصادق دهاش،  -3
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ومع ، ري املزروعة، وال ميكن أن يكون هناك عشب عندما ال يكون مطرتكون يف األرض غ

 .1ذلك فإن عدم كفاية األمطار يعترب شرا تعاين منه اجلزائر

عرفت الثروة احليوانية منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر تراجعا ملموسا، فقد 

 06.3م مث 1895رأس سنة  مليون 07.7م إىل 1856اخنفض عدد األغنام من مليون رأس سنة 

م لينخفض 1903مليون رأس من الغنم، أما املاعز فقد قدر عددها خبمس ماليني رأس سنة 

م وقد ظل هذا الرقم يتناقص أما األبقار فقد اخنفض 1906ماليني رأس سنة  04هذا الرقم إىل 

  .2م 1900أس سنة ر  846.000م إىل 1856أس سنة ر  1.300.000عددها من 

بية املاشية كانت جتد عناية أوفر وخصوصا مياهها يف أوقات اجلفاف ولو أن تر 

ألصبحت ثروة من أعظم ثروات االهايل واألوروبيني، ولكن اجلهل يفتك �ا من جهة واجلفاف 

يفتك �ا من جهة أخرى فبقيت على حاهلا تتأخر وال تكاد تتقدم، أما البقر يف اجلزائر ال 

أمهية الغنم تتزايد يف اهلضاب حيث تكاد تكون هي ثروة العرب يوجد اال يف ناحية التل، وجند 

على ا�لس يف قانون اإلصالحات " فيوليت"الوحيدة هناك، وكان من مجلة اقرتاحات السيد 

اجلزائرية إنشاء صهاريج كربى يف عدة نواح من اهلضاب العليا ميكن أن تلتجأ إليها الغنم يف 

ناية باملراعي الباقية وإجياد مزروعات فيها تتحمل شدة حالة اشداد اجلفاف، وكذلك جيب الع

الطقس واختالفه، وإحداث مالجئ يف النواحي املختلفة تلجأ إليها األغنام عند اشتداد الربد 

  . 3ونزول الثلج

                                                           
1- Mauice Violette, note sur les reformes des ivees par la fédération des élus des 

indigènes du denatement de Constantine lovs de son passage a Constantine, le 17avril 

1931, le bouveau de la fedevation imprimerie, P.Bram, Constantine, 1931, p97. 
: افدكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشر ، رسالة )1930_1830(السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر صاحل حيمر،  -2

  .266، ص2014علي آجقو، باتنة 

  .387، 386، ص ص1963، دار املعارف، القاهرة، 02، طكتاب اجلزائرأمحد توفيق املدين،   -3
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ومل تكن تربية احليوانات متثل مصدر رزق يذكر، ولكنهم كانوا يعتنون برتبيتها، وتبني 

دد املاعز كان يفوق عدد الغنم، ونفس الشيء بالنسبة لعدد البغال أرقام اجلدول التايل أن ع

  :1الذي يفوق عدد اخليل، ونالحظ أن مكان األولية يف االهتمام كان حليوانات اجلر

  البغال  اخليل  املاعز  الغنم  البقر  

  100  50  1000  200  60  -50  باتنة

  150  05  1600  200  100  القنطرة

  //  //  //  3000  08  خنقة سيدي ناجي

  16  28  1740  174  87  منعة

ويظهر اجلدول التايل بصورة تقريبية ما كان ميلكه سكان هذا القسم من األوراس يف سنة 

م، وكذا العدد التقرييب للسكان اعتمادا على عدد اخليام أو البيوت باعتبار مثانية  1845

  : أشخاص يف كل خيمة أو بيت

  خنيل وأشجار مثمرة  البغال  السامية  املاشية  السكان  لالقبائ

  14000  120  //  6000  96  بين ملول

  //  490  268  4650  2430  بين أبو سليمان 

  //  170  //  1000  1200  الشرقة

  1000  160  //  13000  1200  السحارنة

  //  75  //  10000  730  بين ملكن

  //  115  65  13000  880  عبد الرمحان. أ

  4000  65  //  8000  624  أوالد يوب

  //  40  //  3000  221  سليمان بن عيسى

  :أما عن تطور عدد رؤوس األغنام فكان كالتايل

  1872  1871  1870  1869  1868  السنة

  5772227  48690600  47546107  41463809  4064373  عدد رؤوس الغنم

                                                           
مسعود حاج : ، تر)1939 -1837(واالجتماعية األوراس إبان فرتة االستعمار الفرنسي؛ التطورات السياسية عبد احلميد زوزو،  -1

 .84، 82، ص ص2005مسعود، دار هومة، اجلزائر، 
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ومهما يكن من أمر فإن القبائل كانت تظطرها تلك املكاتب والسلطات االستعمارية عامة 

  مبا حتتاج من ثروة حيوانية، هذا فضال عن التعسفات واإلجراءات األخرى الظاملة لالستجابة

اليت كانت تفرض على تلك القبائل، مثل بيع ما متلك لشراء الثريان للحرث، مث تؤمر مرة ثانية 

  .1ببيع ما اشرتت وشراء مكا�ا خيوال

  ا ا اث اث

حياة سكان األرياف اجلزائرية، فالسكان اجلبليون يتخذو�ا  لعبت الغابة دورا أساسيا يف  

مرعى ألغنامهم من بداية اهلطول يف فصل اخلريف اىل �ايته يف فصل الربيع، وعندما يشتد احلر 

ويطول فصل الصيف فإن الرعاة الرحل يتخذو�ا مالذا ومرتعا لقطعا�م، ويوجد من بني القبائل 

غابة مأوى ومقاما له، وإىل جانب وظائفها الرعوية وهي األهم فإ�ا الرعاة املزارعني من اختذ ال

تتوفر على مساحات معتربة صاحلة للزراعة، وتدر منتجات خشبية متنوعة، وكثريا من املنتجات 

  .2 الغذائية

فقد كانت الغابة مصدر رزق الكثري من اجلزائريني من سكان اجلبال واهلضاب العليا    

حيصلون منها على احلطب الستخدامه يف أغراض البناء والتدفئة، ويتخذون  والبادية، فقد كانوا

من مثار أشجارها غذاء هلم، ويتجولون فيها بقطعا�م خالل فرتات الربد القارس واحلر الشديد 

ومنهم من اختذ من الغابة مأوى له، حيث يقيم فيها قبوه أو خيمته، بل حىت بعض القطع 

لغابات كانت تستغل يف زراعة بعض احملاصيل املومسية، فضال عن األرضية املوجودة جبوار ا

استغالل الغابات كمراعي خصبة، وقد أدركت اإلدارة االستعمارية األمهية االقتصادية 

واالجتماعية للغابات يف حياة ا�تمع اجلزائري، ويبدوا ذلك يف تصريح احلاكم العام الفرنسي 

أن الغابة  «: م، والذي جاء فيه1892ملان الفرنسي سنة أمام الرب Jonnart(3"(جونار"للجزائر 

  .1» ...كانت تشكل في السابق نصف أو حتى الثلثين من حياة األهالي

                                                           
  .189، املرجع السابق، صإدارة املكاتب العربية واالحتالل الفرنسي للجزائرصاحل فركوس،  -1
 .195، ص01، املرجع السابق، ج)1919-1871(اجلزائريون املسلمون وفرنساشارل روبري آجرون،  -2
  م واستقال يف �ايتها بسبب هجمات املستوطنني 1901م إىل جويلية  1900أكتوبر  03حاكم اجلزائر العام ثالث مرات، أوهلا من  -3

 =آخرها بفعل احلرب العاملية األوىل استقال يفم تاريخ استقالته الثانية، أما الفرتة الثالثة فبعد 1911فيفري  28م إىل 1903من ماي والثانية 
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مهمة يف احلياة االقتصادية للبالد 2وقبل االحتالل الفرنسي وبعده كانت الغابات

للماشية واليت واملكان املخصص للمجتمعات البدائية، فكانوا يعملون يف األساس كمراعي 

، وميكن تقدير حجم املمتلكات الغابية يف 3تشكل الثروة الرئيسية إن مل تكن الوحيدة للسكان

اجلزائر بنحو مليوين هكتار، ويوجد يف مقاطعة قسنطينة وحدها أكثر من نصفها، وميكن تقدير 

فراد ميتلكون ، واأله 40.000مليون هكتار من املساحة الغابية التابعة هلذه املقاطعة حبوايل 

، وهذه الثروات الغابية املثرية لإلعجاب واليت تبلغ قيمتها عدة املليارات ه 160.000حوايل 

االعتماد على  - يقول املؤلف- ستكون مصدر إيرادات كبرية للدولة واألفراد، إذا استطعنا 

): penher Barris Du" (باريس دو بينر"، ويقول السيد 4االستغالل املنهجي واملوثوق فيه

يمكن تقدير مساحة المناطق الغابية في المستعمرة بثالثة ماليين هكتار، ومن هذا الرقم «

تنتمي إلى  ه 160.000تنتمي للبلديات، و ه 440.000للدولة و ه 2.400.000ينتمي 

وتقع الغابات بشكل رئيسي في التل واألطلس التلى، وكذلك في المنطقة ... االفراد،

لمرتفعات، وتقع أكبر الكتل الضخمة في التل القسنطيني، وتصل الجبلية التي تفصل ا

إلى أعلى معدل تشجير في منطقة جيجل وفي الحدود التونسية، ويبدو أن المؤرخين 

                                                                                                                                                                          

  ، دار املعرفة)1989- 1803(تاريخ اجلزائر املعاصربشري بالح، : ينظر". جونار العريب"ت املستوطنني املسعورة على من أمسوه محال=

  . 236، ص01، ج2006اجلزائر، 
منشورات وزارة  ،مسالة الغابات يف السياسة العقارية االستعمارية يف اجلزائر خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشربوعالم بلقامسي،  -1

  .   27، ص2007ا�اهدين، اجلزائر، 
  : تستغل الغابات يف أوجه كثرية منها -2

قطع األشجار لتلبية احلاجيات اليومية من ذلك، صناعة أدوات العمل، النسيج واحلراثة، خشب نصب اخليام، خشب تسقيف املنازل  -

  .واألكواخ، خشب الطبخ والتدفئة

  .كامل املناطق الغابية، ويف كل الفصول وال يستثىن منه أي نوع من احليواناتالنشاط الرعوي، ويشمل   -

ينظر لزهر . النشاط الصناعي، صناعة القطران الذي يستعمل لعالج احليوانات والدباغ لطلي اجللود وصناعة الفحم املستخرج من احلطب -

؛ مسار التفكيك وآليات 1890 -1830ار الفرنسي يف اجلزائر وتونس القبيلة الوالئية واالستعمار؛ أوالد سيدي عبيد واالستعماملاجري، 

  . 125، 124، ص ص2013، تونس، 02، املغاربية للطباعة، الشرقية املقاومة
3 -M.Barris Du Penher, les incendies de forêts en 1992, rapport imprimerie 
administrative Victor Heints, rue Mogador 41, Alger, 1923, p09.  
4 -M.Treille, incendies de forêts du département de Constantine (Aout 1881), 
typographie L. Arnolet, AD. Braham, successeur, Constantine, 1881, p04.       



نة السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة قسنطي                                           الفصل الثاني     

82 
 

) الجزائر(الرومانيين أرادوا إنشاء أسطورة عن الجمال الغابات الكثيفة التي تغطيها إفريقيا 

  .1» ...شبه حديقة الزهورالرومانية، وخصوبة سهولها الجميلة التي ت

فيذكر بأنه وفقا للدراسة االستقصائية اليت أجريت يف ) Tassy" (تاسي"أما تقرير السيد 

 ه 2.331مبا يف ذلك  ه 2.684.379مكاتب وكالء الغابات أن املساحة الغابية يف اجلزائر هي 

 ه 73.946والفلني املمنوحة مؤخرا لألفراد، و من غابات البلوط ه 153.865من الكثبان، و

  من الغابات ه 1.103.507من الغابات مرتوكة للقبائل، ويف عمالة قسنطينة لوحدها مساحة 

، ويف عمالة اجلزائر تقدر املساحة الغابية ه 589.273أما يف عمالة وهران فاملساحة تقدر بـــــــــ 

  .2ه 391.599بـــــــــ 

الل والنهب االستعماري كل شيء حىت الغابات، حيث أصدرت احلكومة لقد طال االستغ

الفرنسية سلسلة من القرارات والقوانني استولت من خالهلا على الغابات، ملا كانت متثله من 

فائدة اقتصادية كبرية للكولون، كما أن احلكومة االستعمارية تدرك أن هناك شرحية من 

  .3ره الغابات من أخشابالفالحني اجلزائريني ترتزق مما تد

 16حيث أعلنت اإلدارة االستعمارية أن الغابات أمالكا للدولة مبوجب القانون الصادر يف 

، مث تضخم أكثر فأكثر نتيجة عمليات التصنيف واالعرتاف بامللكية يف إطار 4م1851جوان 

  .5م1887م والقانون الصادر عام 1863تنفيذ قانون جملس الشيوخ لعام 

صوت الناطقون الرمسيون باسم اجلمهورية الثالثة وممثلوهم يف اجلزائر بالتوايل على قوانني سنة 

م، يتمم كل هذا إذا الرتسانة 1903م، وأخريا على القانون النهائي لسنة 1885م وسنة 1874

  .القانونية اليت �دف إىل �ب أقصى عدد من الفالحني
                                                           

1- M. Barris, op.cit, p4.  
2- M.Tassy, service forestier de l'Algérie, rapport adressé AM, le gouvernement de 
l'Algérie par M. Tassy, conservateur de forêts, Aout 1872, p05.   

  . 69، 68سعد طاعة، املرجع السابق، ص ص  -3
لكل شخص احلق يف التمتع مبمتلكاته والتخلص منها دون ضبط النفس، ومع ذلك ال يوجد "من هذا القانون على أنه،  14املادة  تنص  -4

 :، ينظر... "حق يف امللكية

  - Ernest Mercier, la propriété foncière chez les musulmans D'Alger Ernest le roux 
éditeur, 28rue Ponarte, Alger, 1891, p16.                                                                            

 2010قندوز عباد فوزية، منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر، : تر )1862- 1830(جتريد الفالحني من أراضيهمجياليل صاري،  -5

  .111ص
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منذ قيامها صوتت اجلمهورية الثالثة على قانون الغابات األول : م1874قانون  -01

م، ماحنة احلق التام جلميع الطامعني يف موارد التل، ابتداء من تلك 1874جويلية  17الصادر يف 

مّثل ذلك تعبريا وترسيخا لقانون األهايل، مع تطبيق بشكل خاص ملبدأ غري إنساين  الفرتة

، وأظهر هذا القانون خطرا آخر للسلطة وهو احلق يف استعمال الشهري باملسؤولية اجلماعية

احلراسة القضائية، فكان هذا القانون ميس مباشرة اقتصاد اإلعالة الواهن لسكان اجلبال، 

  .1وشكل تطبيقه املمنهج �ديدا إلمكانية بقاء السكان داخل وقرب الفضاءات الغابية

ملدة ست سنوات كل رعي يف الغابات م على أن حيظر 1874جويلية  17ونص قانون 

احملروقة، وذلك ردعا للحرائق اليت تضرم ألهداف رعوية، وتطرق القانون أيضا إىل ضبط سلسلة 

القرارات اليت سبق اختاذها يف هذا الشأن، واملتعلقة مبختلف التدابري االحتياطية، كما فرض 

لفة األشكال، وأن ينصاعوا لكل على األهايل خدمات إجبارية يف مواقع الرقابة ودورات خمت

حجز شخصي يدعوهم ملقاومة النريان، كل ذلك حتت طائلة التعرض للعقوبة بغرامات ثقيلة 

  .2وحبس

 :ما يلي) Treille(  "تراي" وجاء يف تقرير السيد

ن إواملراسيم السابقة واليت مازالت سارية املفعول فم 1874جويلية  17ومبوجب قانون  -1

   .من العام للجزائرجل األأاملسؤولية اجلماعية ستطبق على القبائل من 

  . احلرائق حبالة تلبس من قبل السلطة العامة املساعدة لشعاإن املتعمدين يف إ -2

 إشعالن الشخص املتعمد يف إفم، 1874جويلية  17من القانون ) 03(وحبسب املادة 

  .باليدنه يعامل كمتمرد حبمل السالح إاحلرائق ف

ن هذا القرار يشكل دائرة محاية الثروة أىل االستعمار و إن يتم تسليم األراضي املعزولة أ -3

  .الغابية للبالد

                                                           
اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية، أوذاينيه خليل: ، تر1962-3018اجلزائر صمود ومقاوامات حمفوظ قداش وجياليل صاري،  -1

  . 177، 176ص ص، 2012
  .213ص، املرجع السابق، 01ج، اجلزائريون املسلمون وفرنسا، شارل روبري آجريون -2
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من هذا القانون ستظل مجيع حقوق املستخدم حمظورة ) 07(مادة لن التطبيق الصارم لإ -4

وذلك من خالل تأثري فرعي من  ،الغابات والغابات احملروقة نبد على نطاق كامل مىل األإ

   .حيث يتم مصادرة قطعان ضبطت يف حالة خمالفة ،احلراسة

ىل جمموع إل صواليت ت ،ن عائدات الضمان والغرامات اجلماعية املفروضة على القبائلإ -5

  .حجم اخلسائر املتكبدة ستعمل على تعويض مجيع الضحايا

فوائد مبعدل بس املال املصرح أل ر ىل للضحايا ال تشمإن التعويضات اليت تنسب إ -6

  .وأيضا اخلسائر النامجة عن البطالة ،ني احملرتق يف يوم احلريقلبل أيضا بقيمة الف ،فقط 06%

ن تساوي أن تعطي للضحايا سلفة ميكن أن يتم تصفيتها يتعني على الدولة أىل إو  -7

 .1نصف اخلسائر املتكبدة

  :م1885قانون  -02

مت  ،والطموحات الالحمدودة للوكالء التجاريني بغابات البلوط والفلنيم 1881ثر حرائق إ

نتيجة لذلك زيد من تفاقم ، 1885ديسمرب  09ن يف انتخاب هذا القانون دون مناقشة وسُ 

  كثر من أي وقت مضى ألذى رجال الغابات ومسانديهمأضوا رّ وعُ  ،سبل العيش للسكان

كل قلع لألعشاب ومبوجبه أصبح   ،الح األراضيوهذا القانون يضم استعمال املراعي الستص

ىل سيل من العقوبات إمما أدى ، خشاب دمرت باستعمال املراعيإال أليست " ،مستحيال

مما جيرب ، "املاشيةعلى  االستيالءتشريد عائالت بأكملها مع و  ،... واإلجراءات التعسفية

مثلما يؤكد ذلك مقدم  ،اضرىل التخلي عن مناطقهم بإرهاقهم باحملإحاملي سندات امللكية 

ىل ذلك �ديدات خطرية تزداد على إضف م، 1894 -1892ىل جلنة الغابات لعام إبالغ 

  .2و الغابات البلديةأالغابات العمومية 

ومن جهة أخرى مسح هذا القانون لشركات استغالل الغابات بإنشاء مصاحلها الغابية 

عن طريق الغرامات املالية  وأراضيهمىل سلب اجلزائريني من أمواهلم إفعمدت بدورها  ،اخلاصة

فعلى سبيل املثال ارتفع عدد الغرامات املسلطة على اجلزائريني  ،واملصادرة إلثراء خزائن الشركات

                                                           
1 -M. Treille, op.cit, p37. 

 . 115، املرجع السابق، ص...جتريد الفالحنيجياليل صاري،  -2
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بقيمة تفوق ثالثة  15585ىل إليصل م، 1885يف  11101ىل م إ1881غرامة يف  7883من 

  . 1ه 110000يل احو  م1889و م1885يت صودرت فبلغت بني ما األراضي الأ ،ماليني فرنك

 :1903 قانون الغابات لسنة -03

بشكل عام مع بعض االختالفات يف  لسابقيه يكن هذا القانون سوى ترسيخا مل

صار و  ،ن العقوبات الرئيسية مل تعدل باستثناء ختفيض نسب وقيم الغراماتأل ،التفاصيل

عملية اقتالع  وأية ،وصاعدا على الغابات اخلاصة )تاريخ صدوره( نالتشريع ينطبق من اآل

وهذا القانون الذي كان حمل العديد من اإلصدارات  ،ختضع للحصول مسبقا على ترخيصات

و باألحرى على أأصبح مبثابة الكتاب املقدس جلميع من كانوا يسهرون على حراسة الغابات 

  .2ردع قسم كبري من السكان

اإلدارة االستعمارية يدها على ا�ال الغايب أصدرت قانون املسؤولية وبعد وضع 

ويتمثل هذا القانون يف تسليط العقوبات  ،حد القوانني األكثر تعسفاأالذي يعترب  ،اجلماعية

وذلك دون متييز بني اجلناة  ،املالية والبدنية على القبائل عند اندالع احلرائق داخل الغابات

وتنوعت السياسة العقابية  ،عمال �ديدا مباشرا لوجودها وملصاحلهاهذه األمعتربة  واألبرياء،

لتشمل عدة جماالت أخرى  ،ىل السجنإية لاملرتبطة حبرائق الغابات وتدرجت من العقوبات املا

رخص التحول  ليباداء مناسك احلج لطآكاحلرمان من   ،طالقا مبوضوع الغاباتإال عالقة هلا 

  .3للبقاع املقدسة

  :من املمتلكات الغابية يف املستعمرة على النحو التايل ه 2.360.747تم توزيع يو    

  .ىل الدولةإتنتمي  ه 1.969.247 -

  .يف البلديات ه 77.749 -

  .لألفراد ه 313.751 -

                                                           
  .36بلقامسي، املرجع السابق، صبوعالم  -1
 .178املرجع السابق، ص، ...اجلزائر صمود ومقاومات ، حمفوظ قداش وجياليل صاري -2
  .158األزهر املاجري، املرجع السابق، ص  -3
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ويتحمل اجلنراالت مسؤولية قمع املخالفات  ،وتكلف السلطة العسكرية باملراقبة

وعندما يتم التزويد باألخشاب  م،واجلرائم اليت ترتكب يف الغابات بالوسائل املتاحة هل

اليت حتدد  ،ن السلطة العسكرية تطالب بتدخل خدمة الغاباتإلالستخدام يف هذه الغابات ف

وتبلغ مساحة  ،هذه العملياتن تنفذ فيها أوالظروف اليت جيب  ،األشجار اليت جيب قطعها

 ملكا ه 5.377مملوكة للدولة و ه 780.112منها  ،ه 785.489الغابات يف هذه الفئة 

  .للبلديات

م بواسطة مناقصة عامة يف عمالة قسنطينة 1877ستغلني للغابات يف عام ومت منح امل

  :ما يليفقط 

 12 ملدة ه 676 تهاتبلغ مساح خشاب اليتالستغالل األ "جمالدلبين "غابة البلوط  -

 .عاما

  .1ه 7.772عاما بقياس  18ملدة  "القريون"و "الشتابة"غابة  -

  :وتنتج اجلزائر أربعة أنواع من أشجار البلوط

ويف أي بلد يكون الفلني  ،ينتشر على نطاق واسع يف مقاطعة قسنطينة :بلوط الفلين-1

اليت مل يستقطب �ا السكان جل استغالل ثروة الغابات ألذلك من  ،موضوعا جتاريا كبريا

منحت اإلدارة لألفراد كمية معينة من اهلكتارات املأهولة بأشجار  ،احملليون أي حزب تقريبا

وستكون مجيع  ،سنة 40ىل إومت متديد هذه االمتيازات اليت كانت حمدودة يف البداية  ،السكان

  .وعة جديدة من املواصفاتن حمكومة مبجمو سيتم اجراؤها اآلأاالمتيازات اليت يتم تقدميها 

  .خشبه صعب جدا: البلوط اللين-2

  .مع أوراق الشجر السميكة واخلشب الصلب األخضرالبلوط -3

  .شجرة البلوط اليت يكون خشبها حمدد بشكل أساسي لإلنشاءات البحرية-4

  .غابات األرز منتشرة يف حمافظيت اجلزائر وقسنطينة: األرز-

                                                           
1- M. Le général Chanzy, état actuel de l’Algérie publié d’après les documents officiels 
par ordre, direction de M. le mye de viles, imprimerie administrative, Gog osso et rue, 
alyer, Paris, 1878, pp100,105 
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  .وتستخدم للثروة احليوانية وتوفر الغذاءوراقها توفر أ: أشجار الرماد-

وتوفر مثارها  ،يستخدم جذعها ذو اخلشب الداكن يف صناعة األثاث: أشجار الدردار-

  .وراقها للدباغةأونستخدم ، كن استخدامه كبديل لزيت اللوززيتا مي

  .1اللني تدفقا سهال يف السوق بواليت جتد منتجاته من اخلش: أشجار الصنوبر-

أي  ،يف مقاطعة قسنطينة وحدها ا فرنسيافرنك 500.000ة منتجات الغابات وبلغت قيم

وفيما يلي دراسة استقصائية عامة للمنتجات الغابية اليت أجريت  ،أكثر من ثلثي املبلغ اإلمجايل

  ):1877_1867(خالل الفرتة 

  املنتجات بالفرنك  السنوات

1867   12 739.169  

1868  77 884.799  

1869   70 862.370  

1870  72 846.144  

1871  20 491.666  

1872  39 746.106  

1873  24 1.022.671   

1874  51 785.607  

1875  02 603.446  

1876  02 773.280  

1877  91 693.743  

  844.900.612الناتج        

نه مت استخراج منتجات بلغ أالفرتة املذكورة أعاله يف  سبقتبني من خالل ما يو 

   .2من الكتلة الغابية يف اجلزائر 84.490.068جمموعها 

�ا تريد أفقد أعلنت دائما ر، بينما تدعي احلكومة الفرنسية ملكية الغابات يف اجلزائ  

لكنها احتفظت بتنظيم طبيعة الغابات ومداها  ،)اجلزائريني( احرتام عادات السكان األصليني

 أسو أوما فعلناه بدال من حتسني الوضع جعلها   فما الذي مت القيام به هلذا الغرض؟ ، وممارستها

                                                           
1- Le Maréchal Pélissier, état actuel de l’Algérie D’après Les documents officiels, 
imprimerie et papeterie bouyer, Alger, 1862, pp31, 32.                                        
2 - M. Le général Chanzy, op.cit, p110. 
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  ستغاللاالوكثريا ما تعرضت غابات اجلزائر النتقادات بسبب اخنفاض انتاجها والكثري من 

وبصرف النظر عن بعض املئات من اهلكتارات اليت  ،مثل غابة األرز يف باتنة وغابات سطيف

  عام بنفقات كبرية حول بعض املدن يف عمالة قسنطينة واجلزائر ووهرانمت تشجريها بشكل 

مل ختصص على ما  وأ�ا ،ن تقوم �ا إدارة الغابات يف اجلزائر معدومةأعمال التحسني أن إف

  .1يبدو النفقات الالزمة للغابات

كما يتم تسهيل مهمتنا من  «):Barris Dupenher( "باريس ديوبينر"يقول السيد 

حد العوامل أوجهة نظر الميزانية من خالل تطوير مواردها الغابية التي يعتبر استغاللها 

ويتم استخدام العادات من استغالل أراضي الدولة لتغطية  ،المهمة لإلنتاج الجزائري

 ولكن حتى لو بقيت تكاليف صيانة الغابات الجزائرية ورصدها ،جميع نفقات الحروب

لى مستوى إن ترفع جهودنا المادية أفمن الضروري  ،على من العاداتأوالحفاظ عليها 

ىل الربملان الفرنسي إ تويف تقرير عن ميزانية اجلزائر الذي قدم ،»الضرورات التي ال مفر منها

حتى لو كانت  «وهو رجل دولة بارز هذه اجلملة (Bordo)" بوردو"م كتب 1892يف عام 

ان تؤدي فقط الى إعادة الغابات الى الجزائر ألنها ضرورية  هذه النفقات فيجب

  .2»بالفعل

للجنة التحقيق سنة ) سكيكدة(حد السكان يف منطقة جماجة أوعن تصريح من 

ن ندفع فداء الحراسة القضائية أيجب  ،ن نعيشأكيف يمكن لنا  «:قال فيهم 1892

مجاال إوكان هذا  ،»أغنامناالغابات ولم يعد لنا الحق في زراعة حقولنا وال رعي 3ضرائب

الحظت ذلك اللجنة الربملانية على  حيث عن سكان الغابات يف أواخر القرن التاسع عشر

                                                           
1  -  L’eon Mathiss, Notice sur le concours général agricole de Constantine en avril 1882,  
pocraphique jules Breuco, Bel-Abbas, 1883, p12. 
2- M.Barris du Penher, op.cit, p06. 

باإلضافة اىل ضريبة احلرب الباهضة ، ل العقاب األكثر جورا طول الفرتة االستعمارية الذي أضر بشدة بالعروش الثائرة يف الوسط والشرقميث -3

من أموال االشخاص الذين تعرضوا  %70فرنكا ذهبيا لكل شخص، وأيضا  80فرنكا ذهبيا أي ما يعادل  64.739.075جدا اليت بلغت 

عرشا   313تسلم يف أقصر اآلجال وأصعب الظروف، وجيب أن نلفت النظر إىل أبعاد احلراسة القضائية اليت مست للحراسة القضائية، و 

حمفوظ : ينظر. ، كانت تلك هي عمليات انتزاع امللكية األكثر ترويعا اليت أعلنها وقررها ممثلو اجلمهورية الثالثةه 446.606بلغت املساحة 

 .162ص، املرجع السابق، ود ومقاوماتاجلزائر صم، قداش وجياليل صاري
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كثر أتعكس بوضوح تطبيق نظام الغابات، واحد من  هذه الوضعية ،م1892أرضية الواقع عام 

أجود الفصول املثرية للمجتمع اجلزائري يف املناطق الريفية، زيادة على جتريد الفالحني من 

د كل عاملسؤولية اجلماعية ب مبدأىل استخدام إاللجوء  إىلوتلح اإلدارة االستعمارية  ،أراضيهم

رعة وبس ،�م مضاربو أشجار البلوط والفلنيإحليفا مناسبا  اإلدارة الفرنسية جدتو و  ،حريق

على عجل  تهلذا الغرض صيغت تشريعات ومر ، و أصبحت حقوق استعمال السكان مغتصبة

 .1ليصوت عليها ممثلو اجلمهورية الثالثة

من التدابري الوقائية  ايصف احلاكم العام عددم 1921مارس  03تقرير املؤرخ يف الويف 

من املقرتحات  وكذلك طرح عدد ،احلكيمة اليت سيجري حتليلها الحقا واملالحظة عليها

اجلديدة، فكان من الضروري ليس فقط تزويد خدمة الغابات بالوسائل الكافية ملواجهة 

ولكن كان من الضروري عالوة على ذلك أن يكون عدد  ،الصعوبات اليت يتعني التغلب عليها

  .3مع مراقبة نشطة للغاية على الغابات ،ملواجهة التزاما�ا املتعددة اكافي  2من موظفيها

ن أنه قدر م أ1880نشرت يف عام  فقد أما بالنسبة للحرائق وبأمر من احلاكم العام

ىل هذا إضفنا أوإذا  ،حتتوي على غابات دمر�ا النريان ملدة عشرين عاما هألف  300أكثر من 

 مت احرتاقها خالل واحد وعشرين ه 400.000ىل إنصل  فإنناالعام هذا الرقم املساحة احملرتقة 

دمرت النريان م  1881وت أويف النصف الثاين من شهر  ،حوايل ربع مساحة الغاباتعاما، أي 

ىل تدمري عدد كبري من املستوطنني األوروبيني إكل الغابات التابعة لقسم قسنطينة، مما أدى 

                                                           

 .  110، املرجع السابق، ص...جتريد الفالحني ، جياليل صاري 1-
  :ضابطا مقسمني حسب الصف الدراسي على النحو التايل 60م كان لدى كبار املوظفني لدائرة الغابات  1935يف جانفي  -2

  .فيها أمني مدير الغابات ومفتش: اإلدارة املركزية-

  .مفتشا �14ا ثالثة حمافظني و: اخلدمات اخلارجية-

  .من احلرس العام 19نائبا و �21ا : نائب املفتش-

    : ينظر. قاليم اجلنوبية فلديها حرس واحدأما األ-

- M.J. Carde, Expose de la situation général de l’Algérie en 1934, imprimerie solal, 
Alger, 1935, p729. 
3
 - 

 M. Barris, op.cit, p17, 18. 
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شكال أهي شكل من «: (Tray)"تراي"ومقتل عدد كبري من الضحايا، فهذه النريان يقول 

   .1»في المناطق التي يحبط بها االستعمار" المتعصبون"العرب االنتفاضة التي منحها 

منذ احلكم الرتكي كانت احلرائق يف اجلزائر هي احلدث األكثر شيوعا، حيث أن 

  2كانوا حيرقون احلشائش اليابسة وبقايا الزرع لتجديد األراضي  )اجلزائريني( السكان األصليني

أن العديد من  م 1853وأوضح االستعراض الرمسي لوضع مستوطنات فرنسية يف اجلزائر عام 

، اليت ال تزال يف وقف )اجلزائريني( األسباب األخرى املتأصلة يف عادات السكان األصليني

ىل العشب والغذاء إفتقر القطعان توهكذا أثناء اجلفاف عندما  ،تنمية استنساخ الغابات

مهال املدخنني إلنار يف الشجريات من أجل جتديد املراعي ملواشيهم، وقد يكون فيشعل العرب ا

والصيادين والعرب أنفسهم سبب احلرائق اجلزئية، لكن املدخنني، الصيادين املتهورين ال 

  .3تم دائما إيقاف احلرائق املتهورةييشعلون النار يف عشرة جوانب يف وقت واحد و 

  " 1885وت أتقيد األخطاء، والتقييمات اخلاطئة حلرائق "ابن باديس.ويف كتيب للسيد م

عة يمن هذه األسباب يوجد نوعين من األشجار سر " :يقولفسباب احلرائق أيتحدث عن 

(Affare) و  (Cinidum) االحتراق وهما
4.  

  ه 40,537، واملساحة احملرتقة هي احريق 134كان م  1877وعدد حرائق الغابات يف عام 

ويتم حتديد األسباب املختلفة  ،تقريبا افرنك 1.807,061ــــــــــب انهعوتقييم األضرار النامجة 

 : املنسوبة اىل هذه احلرائق على النحو التايل

  ا�موع  سبب غري معروف  حقد  �ور  حوادث  السبب

  134  20  22  78  14  عدد احلرائق

  :وها هو الرتتيب ه 10000ىل إ 01األراضي احملروقة من وتراوحت مساحة 

  املنطقة احملروقة          عدد احلرائق 

                                                           
1-  M. Treille, op.cit, p61.                                                                    

  .طريقة تقليدية تستعمل لتسميد األراضي بغرض زيادة االنتاج -  2
3-  M. Treille, op.cit, p61. 
4-  M. Barris, op.cit, p09.  
2 - M. Treille, op.cit, p8 
3-  Le General Chanzy, op.cit, p110,113. 



نة السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة قسنطي                                           الفصل الثاني     

91 
 

    .ه 100 ىلإ 01من                     117

 .ه 500ىل إ 101من                          09

  .ه 1,000ىل إ 501من                    04

  .ه 10,000ىل إ 1,001من                  04

  ا�موع                                              134   

  :ضرار املتكبدة هي على النحو التايلمجايل األإن إو 

  األضرار النامجة           عدد احلرائق

  .ه 500اىل  01من               103

  .ه 1,000اىل  501من                             05

  .ه 10,000اىل  1,001من                      17

  .ه 100,000اىل  10,001 من               03

  .ه 1.000,000اىل  100,001من                05

  أكثر من مليون فرنك                                               01

   ا�موع                                                         134

  غابات حكومية أو بلدية أو خاصة ه 2,517ـــــــــحريقا ب 34، مشلت م 1934عام يف 

  من احلرائق 298كان هناك   م1933فرنكا، ويف عام  193605مما تسبب يف أضرار تقدر بنحو 

  .1افرنك 732,764و مليون 01 وتسببت يف أضرار تقدر بنحو ه 17,640غطت مساحة 

 مبدأأمرا مبوجبها كان  15ة احلرائق أصدرت اإلدارة االستعمارية ري من أجل احلد من وت  

، وكان تطبيقه على م1874يوليو  17من قانون  06و 05قرته املادتني أاملسؤولية اجلماعية الذي 

، مقسمة على النحو افرنك 45,616بلغت الغرامات املفروضة على حنو  ،بلدية وقبيلة 27

  :التايل

  .افرنك 9,19646عمالة اجلزائر 

                                                           
1
 - Le General Chanzy, op.cit, pp110,113. 
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 .افرنك 21065عمالة وهران 

ىل ذلك مت إوباإلضافة  ا،فرنك 45.61686وكان ا�موع  ا،كنفر  36,20975عمالة قسنطينة 

 (Reguagua) "رقيقا"ودوار  "والد سرميأ"دوار  :مثل ،تثبيت الضمان اجلماعي جلميع الدواوير

  .1يف عمالة قسنطينة (Bechia) "بيشا أوالد"و

 اال تنجو  ذلك فهيومع  ،اخنفاض انتاجهاا ما تعرضت غابات اجلزائر لالنتقاد بسبب بوغال

  .2سطيف ويف حميطمن عمليات االستغالل، مثل غابة األرز يف أحياء باتنة 

نشاء مدير خاص خلدمة الغابات يف اجلزائر إيف تقريره ) Tassy( "تاسي"واقرتح السيد 

  .3العاصمة ومنحه مقعدا يف جملس احلكومة املستعمرة

م ان نظأ رأيناالسياسة الزراعية الفرنسية يف عمالة قسنطينة  حولوخالصة هذا الفصل  

حباس األو   راضي العرش والبايلك، وهي أمنذ العهد العثماين املوجود هو األراضيتقسيم 

وبفعل املصادرات من قبل االدارة االستعمارية تقلصت ، صحراوية وأراضيواملخزن وامللك 

لذا ميكن  ،جراء لدى املعمرين بعدما كانوا مالكا  قبالأغلبهم أ وأصبح، مساحة ملكية اجلزائرين

فرضت أفكارها االقتصادية ونصوصها التشريعية على الفرنسية السلطة االستعمارية القول أن 

تمع وتقويض تقاليد ا� ،الصناعية االستعمارية نتجاتامل وعمدت على زراعة ا�تمع اجلزائري،

توسيع أراضي االستيطان وإغالق مراعي الغابات وارتفاع ، وأدى اجلزائري يف امليدان الفالحي

  .أجور أراضي املرور إىل تقهقر املاشية والبداوة

كان هذا االستيالء الواسع على امللكيات الزراعية اخلاصة يستهدف بشكل ملحوظ 

أل�ا أسهل لالستغالل وأخصب إنتاجا وأقرب إىل الثكنات العسكرية  ،أراضي السهول اخلصبة

  .ياسة �جري السكان اجلزائرينيمتبعني س ،االستعمارية

                                                           
1- M.J. Carde, op.cit, p726. 
2- Le Général Chanzy, op.cit, p112. 
3- M.Tassy, op.cit, p10. 
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ىل تدهور هذا وة احليوانية يف عمالة قسنطينة فإن نقص املياه أدى إالثر فيما خيص ما وأ 

، حيث أصدرت ابيةالل والنهب االستعماري الثروة الغكما طال االستغ  ،القطاع احليوي

وفرضت ، احلكومة الفرنسية سلسلة من القرارات والقوانني استولت من خالهلا على الغابات

  . الغرامات املتعددة مع حرما�م من الرعي اجلزائرينيعلى 

  

    

  



ا واري  ط ا ال اث

ا  روأزا وا ط   ري

  م1954 -1870

ارز ار  اوت  اث اول

زراا- ا.  

أو  ا ا  

 وروا ووا ا.  

 موب أج اإ را ورج اإ.  

را ا زرا.  

 طنا زرا.  

د ءا.  

 دنم وال اا.  

 هت واوارد ا لا.  

ث اا  كطوط ا دت وطرق ا

ددا .  

  .اري طا اث اث

أو  ورووا رت ارددور اا  

ط .  

 دارة اا.  

 ررة اا.  
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وجتارة صناعة  من مبا فيه االقتصادي وروبيون على القطاعسيطر املستوطنون األ

الفالحي والغايب وعلى الصناعة  لإلنتاجساسا على الصناعة التحويلية القائم أو  ،خدماتو 

 اتواستغالل املناجم خاصة بعد شق الطرق ،فاحتكروا عمليات التصدير والتوريد ،االستخراجية

ىل تراجع الصناعة التقليدية وا�يار احلرف والصناعات مما أدى إ ،ومد خطوط السكك احلديدية

  .احمللية

وفقر ن تطور احلركة التجارية اجلزائرية ساهم وبشكل كبري يف منو ثروة املستوطنني كما أ  

  ن نفوذا سياسيا لدى احلكومة الفرنسية والربملانني، الشيء الذى أكسب املستوطنو ياجلزائر 

ومن خالل ذلك وجهوا السياسة االقتصادية يف املستعمرة عامة ويف عمالة قسنطينة ميدان 

دارة االستعمارية هلم مما زاد يف انتاجهم ، مع تشجيع اإلخيدم مصاحلهم الشخصيةا مب الدراسة

وهذا ما متت دراسته يف هذا  ،خلدمة االستعماراملوجه للتصدير وتوجيه اقتصاد املستعمرة 

  . الفصل
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  ا -ارز ار  اوت ازرا اث اول

على الزراعة والرعي  يبشكل أساس املستعمرة اعتمد النشاط االقتصادي يف اجلزائرلقد  

والتجارة، وكانت جممل النشاطات االقتصادية اجلزائرية موجهة خلدمة االقتصاد واملستهلك 

الفرنسي، يف الوقت الذي كان القطاع الزراعي اجلزائري قبل االحتالل نظاما شبه إقطاعي 

وحاجة اجلزائري زارع املخر على سد حاجة آأو بهذا النظام كان قادرا بشكل وقبلي، إال أن 

  .1أسرته من إنتاج األرض

من  اتساحامل أكربكز احملتل الفرنسي االستحواذ على ر ومبجرد احتالل اجلزائر  

وكذا  ،السوق الفرنسيةونقل إنتاجها إىل كامال، استغالال  األراضي الزراعية اجلزائرية واستغالهلا 

يف ضوء األمهية اليت احتلتها و  ،املباشرأو االستهالك  املواد األولية ملصانعهاعتمد على نقل 

ختصيص إنتاج  املتمثلة يفو  ،3نيياملستعمرين الفرنسوسياسات   2الزراعية من خططاألرض 

ب ذلك من املستعمرات وكنتيجة طبيعية تطلَّ  ة،للسوق الفرنسي الفرنسية إمجاال املستعمرات

ومن  ،بالمن اخلارج قَ من طرف الفرنسيني الضرورية اليت يتم شراؤها إنتاج املوارد الفرنسية 

غلق أاستعمار اجلزائر،  عدوب، لفرنسيةمنافسة �دد الصناعة اال خيلقوا  حىت تصنيع منتجا�م

أمام املنتجات فرنسا  نه فتح سوقأإال ، بصفة عامة األجنيبأمام اإلنتاج سوقها احملتل الفرنسي 

                                                           
بداية  وبقي هذا االعتقاد إىل أن جاءت احلملة األوروبية ،ن تكون مورد رزقأعيان املدن تعترب هوية قبل أاألرض يف عقيدة سكان الريف و  -1

واألوروبيون يعتربو�ا  ،فاألولون يعتربون األرض هوية مقدسة :املسيحني نية بينن العرب املسلمني واألوروبياملفارق، وهنا تكمن بني 1830عام 

، الندوة العلمية األوىل، جامعة "ليات االستعمار االستيطاين األورويب يف اجلزائر وليبياآمن "، عمرياويامحيدة : ينظر... ملكا خاصا لألفراد

  .169، ص2008ماي  اجلزائر، قسنطينة، القادر للعلوم اإلسالمية،األمري عبد 
م، الذي يهدف اىل احلصول على مبلغ مخسني 1881جويلية سنة  12يف اجللسة األوىل  )Tomsson"(تومسون"يف تقرير النائب  -  2

قرية سيتم  300ىل احلكومة اجلزائرية، لتسريع التنمية واالستعمار، ووفقا للسيد تومسون، ال يزال هناك إ الفرنسية مليون دوالر مقدمة من الدولة

وسيتم إنشاء هذه القرى  ،لكل قرية اهكتار  2000و أ اهكتار  40قرية صغرية مساحتها  50على  واحدةإنشاؤها يف اجلزائر، حيث حتتوي كل 

 أي ا،فرنك 85أو يتم شراؤها عن طريق املصادرة من السكان األصليني بسعر منخفض جدا قدره  ،حالياالفرنسية مملوكة للدولة  على أراض

 :ينظر... للمستوطنني اجلدد الفرنسية قرية حتتاجها الدولة 15000، إذن هناك 15000 =300*50

 -M***, colonisation de l’Algérie au moyen de l’armée, imprimerie et lithographie de J. 

Jacquin Grande, rue 14 a la vicille intendance Besançon, Paris, 1881, p09. 
وحماوالت البحث عن النفط قبل ) 1962-1830(األوضاع االقتصادية العامة للجزائر يف ظل اإلدارة الفرنسية "، مساعدأسامة  -  3

  .223، ص)ت.د( ،العراق ،04، مج03ع، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، "االستقالل
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واحملاصيل ، فرنسا )البلد األم(الزراعة اجلزائرية احملاصيل اليت تفتقر هلا دخل أن تُ واقرتح  ،اجلزائرية

  وما إىل ذلكوالزيوت احلبوب  :مثلالفرنسي كافية لالستهالك الوطين   امنتوجا� تكناليت مل 

  .1السكر والتبغسيتم الرتكيز عليها مثل القطن و  اليت احملاصيلوقد أعدت قائمة 

سوقا مفتوحة  ىت تبقىاجلزائرية، حالصناعة احمللية االحتالل الفرنسي حارب لذا  

وصرح مدير الشؤون االقتصادية يف اإلدارة  ،بدون قيدالغربية احلديثة األوروبية للصناعة 

  ليس علينا الشروع في دعم الصناعة في الجزائر« :قائالم 1889سنة االستعمارية الفرنسية 

هو إبقاء فاهلدف  ،» ...الفرنسيةبالنسبة للصناعة عدائي ذلك يضعها في موقف ألن 

  .2املعمرينامتيازات على واحملافظة فرنسا باجلزائر مرتبطة اقتصاديا 

منذ االحتالل على أن يصبح االقتصاد  ةالفرنسياالستعمارية  دارةاإلعمدت سلطات 

 االحتالل لت إدارةوألجل ذلك عم ،اجلزائري منوذجا القتصاد مستعمرة لإلسكان واالستثمار

 امن خالل العمل على توسيع وتوزيع منتجا�3االقتصادية امني مصاحلهأعلى ت الفرنسي

  .4لتنشيط هذه املنتجات وتنويعها وتوسيع مصادر التموين باملوارد األولية ،الصناعية

أو ا ا  

على واعتماده بساطته قسنطينة قبل االحتالل، رغم كان النشاط الصناعي يف عمالة 

نه ساهم يف أ إالاعات املعدنية التحويلية البسيطة، الصنبعض الصناعات احمللية اليدوية وبعض 

  .5احلركة التجارية إنعاش

                                                           
1 -  L’Algérie Française, op.cit, p22. 

- 1900(األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية الجزائرية وانعكاساتها على الحركة الوطنية وتفجير الثورة  ،رشيد مياد -2

  .11، ص2015 - 2014اجلزائر،  ، بوزريعة،يف التاريخ احلديث واملعاصردكتوراه رسالة  ،)1954
هجرة الجزائريين مليكة قليل، : لإلستزادة ينظر. تبىن االستعمار الفرنسي إجراءات ذات طابع اقتصادي هدفها إخضاع ا�تمع اجلزائري -3

-2008رسالة ماجستري يف تاريخ األوراس احلديث واملعاصر، جامعة باتنة، اجلزائر،  ،)م19399-1900(من األوراس إلى فرنسا 

  .21، 20، ص ص2009
  .12رشيد مياد، املرجع السابق، ص -4
  .95، ص2015 اجلزائر، ، نوميديا، قسنطينة،احلياة األدبية يف مدينة قسنطينة خالل الفرتة العثمانيةميينة سعودي،  -5
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اإلنتاج بأمناط صغري ظل لصيقا التقليدي األهلي على قطاع صناعي اشتمل االقتصاد و  

اجللود، وكانت الفخار واألسلحة ودباغة ويتمثل يف نسيج القطن والربانس وصناعة  ،التقليدية

من سكان املدن، كما تسمح بتوفري بعض عدد معترب حلاجيات تلك الصناعة تستجيب 

الصناعة التقليدية كانت املعلوم أن أوضاع ومن  ،املتخصصة يف تلك احلرفالفائض للقبائل 

يف تلمسان  إال، م1870يف سنة تقريبا  اكليالتقليدية قد اندثرت  ة ياحلرفالطوائف أن هشة، و 

يف احلرفية انقراض اليد العاملة وجنم عن ذلك تقريبا  ،القبائليةويف بعض العروش وقسنطينة 

  .1املدن

أنواع  الثالثة بعد الفالحة وتربية احليوانات، وهي يف املرتبة الصناعات التقليدية تأيت  

صناعة نسيج الصوف وصناعة دباغة  :مثل ،منهاكثرية حسب اجلهات واملواد اخلام اليت تصنع 

والفخارية واألدوات الطينية األخشاب م من وصناعة الفحاجللدية واخلشبية واألدوات اجللود 

 :غذية مثلباإلضافة إىل صناعة األ، 2اخل... احلديديةواألدوات والتلحيم احلدادة وكذا صناعة 

  .3جتفيف اللحوم واخلضر والفواكه

 بسبب) جيجل(يف قبيليت بين صاحل واجلناع ةصناعة القفف وسجادات الصال كانتو 

كما كانت صناعة احلصائر   ،توافر املادة األولية الالزمة لصناعتها يف مصب الوادي الكبري

  .4والربادع وجسر لان وصناعة جتهيز اخليول والبغال بواجلبال وصناعة القرمود والصابو 

ثرا كبريا منذ دخول االستعمار اىل اجلزائر بسبب تطور أثرت صناعة النسيج تأوقد ت 

، خاصة األلبسة اليت أدخلها النمط االقتصادي اجلديد املفروض على السكان املسلمني

جلمركية لدخول البضائع الفرنسية إىل املستعمرات وكذلك التسهيالت ا ،ىل البالداألوروبيون إ

ل سيطرة ثلة يف الصوف قد قل انتاجها بفعولية املتم، كما أن املادة األسعار مقبولةبأ

                                                           
  .684، 683ص ص، 01ج، املرجع السابق،اجلزائريون املسلمون وفرنساجريون، أشارل روبري  -1
  . 405 -403ص ، املرجع السابق، صامللتقيات الوطنية والدولية مع تاريخ اجلزائر يفحيي بوعزيز،  -2
   .316عمار بوطبة، املرجع السابق، ص -3
  .236املرجع السابق، ص علي خنوف، -4
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يضا ظاهرة اجلفاف الىت ضربت ، وأوروبااملستوطنني على تربية األغنام واملتاجرة �ا حنو فرنسا وأ

حدث تراجعا كبريا يف إنتاج الصوف وزادت أسعاره يف األسواق مما أفاخنفض  ،البالد لسنوات

  .1هذه احلرفة

معمال لصناعة  75معمال لدباغة اجللود و 33ففي مدينة قسنطينة مثال كان يوجد 

من  %15معمال لصناعة األحذية، وكانت هذه الصناعات وحدها تستوعب  167السروج و

طاحونة مائية، ومصنعا كبريا لصنع ذخرية  22فرنا لطهي اخلبز و 18اليد العاملة، ويوجد �ا 

  .2السالح

تم  «:يف عمالة قسنطينةالتقليدية عن الصناعة  )Léon Mathiss"(ليون ماتياس"يقول 

الجميع جيدة ويكاد ناعة الجلود بشكل جيد في قسنطينة، حيث تتمتع بسمعة تطوير ص

من الصناعات الصوف فهي ، أما صناعة من صناع األحذيةيتزودون  من السكان تقريبا

ذا الخطوط  3وتشمل صنع الحايك والبرنوس والسجاد والتليس ،أهميةالرئيسية واألكثر 

والحدادين والحرفيين التجار  أالففيبيع أحياء العرب في مختلفة، أما  بألوانالملونة 

  .4» ...والبقالينالقهوة والجزارين وصانعي 

حسب تقديرات الفرنسيني قدر عدد الدباغني بقسنطينة حوايل م و 1940ويف سنة  

أما صناعة احللي فرغم  ،314يف حني قدر عدد املدابغ والورشات اخلاصة باخلرازة  ،حرفيا 450

زمات ب العاملية االوىل وما عانوه من أوضاع اليت مر �ا سكان عمالة قسنطينة بعد احلر األ

  .5ألهايل قسنطينةحدى اخلصوصيات ، واليت تعترب إ�م حافظوا على هذه احلرفةإال أمتتالية 

                                                           
  . 314 -312عمار بوطبة، املرجع السابق، ص ص -1

  .189عبد اهللا شريط، حممد مبارك امليلي، املرجع السابق، ص -2
   .يسمى حمليا باحلنبل ، يستعمل أيضا كغطاء،متعددةبساط صويف بألوان  -3

4- Léon Mathiss, concours général agricole de Constantine, avril 1882, imprimerie 

typographique jules breucq, Bel- Abbes, Alger, 1883, p11.  
  .311، 310ص ، املرجع السابق، صعمار بوطبة -  5
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ع منتشرة باملدن العتيقة، بني الصناعة بالتنوع والتوسفية التقليدية تتميز فالصناعة احلر 

حيث عمل  ،يف شكل تعاونيات مصغرة...النسيجية واجللدية يف قسنطينة وتلمسان وجباية

هلا من فرنسا مماثلة مصنوعات باسترياد ضعافها والقضاء عليها إعلى املستعمر الفرنسي 

اجلزائريني وإغالق حمال�م ووحدا�م إىل إفالس أرباب احلرف يف النهاية  أدى ،وتوسيعها

سكان املدن باالستيالء على أمالكهم دون واحلرف وافتقر الصناعات فتوقفت  ،1الصناعية

، وتولوا مهامها بعد لإلفالسواضطروها احلرفية تعويض، كما سيطر املستوطنون على النقابات 

مد�م وقراهم  إىل -مرغمني- بعضهم ورجع ذلك، وحتول الربانية إىل يد عاملة غري حرفية 

احلديثة  اآلليةاإلنتاج إىل يد املعمرين، كما قضت صناعتهم كما انتقلت كل وسائل   ،2وأريافهم

  .3اليدوية احملليةعلى الصناعة 

، فهو يستثمر اجلزائرية صناعية يف البالدتعمد حمق كل حركة الفرنسي فاالستعمار  

التصنيع  أن، كما اجلزائرية تصنيع البالدمن وما حتتها لفائدته، فال فائدة يرجوها األرض 

سوق اليد نه يغري وضعية أ، كما االحتاللما ال ترضاه دولة فرنسا وهذا اجلزائري يزاحم معامل 

يف العمل ويزهدهم األجور، املرتفع بالعمل الصناعي اجلزائريني العمال  ريالعاملة اجلزائرية فيغ

املستعمرين لذلك ليس يف مصلحة هذا و  ،املنخفضةاألجور مقابل ن عمرياملستعند الفالحي 

  4معامل الزيت والصابون وصناعة السجائرإال بعض ، دون صناعة تذكرالقطر اجلزائري ترك 

                                                           
  .12السابق، صرشيد مياد، املرجع  -1
الندوة العلمية األوىل، جامعة  ،"ىل �اية القرن التاسع عشرإاالستعمار االستيطاين الفرنسي وتأثرياته على البىن االجتماعية "مري، عالطاهر ال -2

  .150، ص2008قسنطينة، ماي  األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،
  .76املرجع السابق، ص ،...السلطة يف األريافوف، خنعلي  -3
  .126، املرجع السابق، صهذه هي اجلزائرتوفيق املدين،  أمحد -4
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أو بقايا الصناعة األهلية، اليت ال  كولونياليةضعيفة جدا، سواء يف ذلك الصناعة ال1فالصناعة

  .2تستطيع مزامحة الصناعة األوروبية اليت تعتمد على املعامل الكبرية

وقد تراجعت إىل طور بدائي جدا، حيث اقتصرت على بعض الفروع للمصانع الفرنسية 

ماري فقد الضخمة، أما الصناعات التقليدية اليدوية اليت كانت مزدهرة قبل الوجود االستع

اختفت بسبب فتح أبواب االسترياد للمنتجات الصناعية على نطاق واسع، وبالتايل تعرضها 

للمنافسة خاصة يف ظل غياب أي دعم هلا، وبذلك مل تكن الصناعة متتص إال نسبة ضئيلة من 

  . 3اليد العاملة األهلية، وهذا ما جعل البالد زراعية بالدرجة األوىل

السكان ، وكانت يف أيدي تنعدمواحلدادة فقد كادت  حلياكةأما صناعة األسلحة وا

اجللدية وتصنيع الذهب والفضة وا�وهرات واملفروشات  فالسلعكبري، إىل حد   يهودالاألصليني و 

 أما، الورشأن يرى يف قسنطينة كل هذه واألسلحة الفاخرة، ميكن للمرء  العربية والزخرفة

صناعة يف املطاحن ومعامل العجني واألمساك الالنتائج الفالحية كفتعتمد على الصناعة األوروبية 

   .4وغريها

هناك سببان يوقفان تطور الصناعة يف املستعمرة  (Emil) "ماك كاريت امييل"يقول 

نقص الممرات المائية المنتظمة التي من المرجح أن توفر وسائل نقل منخفضة «:ومها

للفحم الصلب الذي يجب طلبه التكلفة وقوة دافعة لالقتصاد، والنقص المطلق 

  .5»راديلالست

                                                           
... واالستهالك هكذا هو االستعمار احلديث املنظم تنظيما اقتصاديا حديثا، يتماشى مع ظروف الوقت احلاضر وطبيعة اإلنتاج والتوزيع -1

 =ربع نقاطأارهم، وجعلوا أغراضهم تتمحور يف عدل املستعمرون وغريوا أسلوب استعمفلما ارتقت الصناعات بعد اخرتاع اآلالت امليكانيكية، 

  مسعود جماهد اجلزائري: ينظر... وإجياد وظائف لرجاهلم مث توظيف رؤوس األموال ،وإجياد أسواق ملصنوعا�م ،احلصول على املواد األولية :وهي=

  .    20، ص)ت.د(مصر،  ، دار املعارف،أضواء على االستعمار الفرنسي للجزائر
  .389، املرجع السابق، صكتاب اجلزائرتوفيق املدين،   أمحد -2
  .88، 87ص رشيد مياد، املرجع السابق، ص -3
  .391، املرجع السابق، صكتاب اجلزائرتوفيق املدين،   أمحد -4

5- Emile Macquart, les réalités algériennes, etude sur la situation économique de 
l’Algérie (1881-1905), op.cit, p46. 
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  ا وواوروا   

ويتحكم فيها جد بسيطة نت قليلة جدا و عمالة قسنطينة كاالصناعة احلديثة يف  إن

  .1وهم الذين حيددون جماال�ا املستوطنون

احلرب شهر املقدم لوزير يف مشروعه ) Ch. F-Meiss"(مييس.ف.ش" اقرتح السيدلذا 

في وضع حجر المتبادل االتفاق  الحرب والزراعةيمكن لوزراء « :قائالم  1879سنة ماي 

بأموال للمعدات السلطات العامة مطالبة فرنسا في الجزائر، عن طريق لثروة األساس 

زراعية إدارة  إنشاءالضروري سيكون من ثم وطنية،  ممتلكاتإلنشاء الالزمة واألدوات 

  ...الدولةبممتلكاته المتعلقة األعمال ومحركي وموظفي على مدراء جل الحصول أمن 

من من قبل بعد بضع سنوات عليه مما كان بكثير على أالدخل من ممتلكاتنا سيكون 

من الدخل فرنسا على عدة ماليين في الجزائر، ستحصل ألراضينا واالستغالل العمل 

بأشجار الكروم والزيتون زراعة أراضينا الوطنية سيكون من الضروري ممتلكاتنا عائدات 

أشجار سنشهد نمو  ،...األعالف وإنتاجوالفاكهة، دون أن تهمل الحبوب والخضروات 

من سنستفيد خشبا صلبا مفيدا للبناء، والكاليتوس  ،ممتازازيتا التي ستعطي الزيتون 

  بيعه أو الدولةمخازن  إلىسيتم دفعه  ،المستعمرةستهلكه تلن والذي فائض الحصاد 

  الداخليةالحرب وزارة ميزانية بتقليص نفقات الدولة هو قيام هذا النظام ستكون نتيجة 

  .2» ...الزراعيبالعمل نقوم عرفنا كيف ذا إغذاء فرنسا سلة الجزائر ستصبح 

إنتاج ختصيص هو الفرنسيني  اعينيالصنوأغلبية احلكومة الفرنسية وهذه هي نظرية 

من اإلدارة االستعمارية طبيعية تطلب الفرنسي، وكنتيجة إلنتاج يف السوق املستعمرات 

من تصنيع �م منعوا أحىت من اخلارج، شراؤها يتم اليت املواد الضرورية إنتاج املستعمرات 

سوقها غلق أاجلزائر ومبجرد استعمار الفرنسية، تضر بالصناعة منافسة ال خيلقوا حىت منتجا�م 

                                                           
  .317عمار بوطبة، املرجع السابق، ص -1

2- Ch-F.Meiss, La Fortune de La France en Algérie, ve Cadoret, imprimeur-éditeur, 12-

Rue de temple-12, Bordeaux, 1879, pp25-31. 
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يدخل يف  أناملنتجات اجلزائرية، واقرتح فتح سوق فرنسا أمام نه أإال األجنيب، اإلنتاج أمام 

كافية احملاصيل اليت مل تنتج منتجات   أوالبلد األم، ليها إتفتقر اليت احملاصيل الزراعة اجلزائرية 

من احملاصيل اليت أعدت قائمة كما  ،ذلك إىلوما والزيوت بوب احل: االستهالك الوطين مثل

    .1...يف املستعمرة، مثل القطن والسكر والتبغسيعتمد زراعتها 

 االستعماريةخيدم األقلية األوروبية الذي وهو  اإلنتاج،دور القطاع األورويب يف ويربز   

يعيش يف  التقليدي االقتصادي ، ويف الوقت ذاته كان القطاعفيها وأصحاب املصاحل األجنبية

وال يشارك يف احلياة االقتصادية  ،حيث مل جيد أي اهتمام من طرف االستعمار ،وتراجع ركود

دف ترك االقتصادية اليت اتبعها االستعمار يف اجلزائر هل االزدواجية ةنتيجة سياس ،العامة للجزائر

لمنتجات ة، وسوق لليد العاملومصدر ل االستغالليةلتوسعاته  القطاع التقليدي كاحتياطي

وهذا ما جعلهم يركزون على اهلجرة الداخلية  ،املصنعة الفرنسية رغم اتساع عدد سكانه

  .2واخلارجية

الذين ميلكون ورشات وإىل  SI-P شركة  عروض شراء إىلمت تقدمي يذكر التقرير اآليت أنه  

  "اإلغاثة الوطنية"جتفيف الفواكه من طرف اللجنة املركزية ملساعدة ا�ندين وعائال�م، فرع 

كغ مبا   01يتعلق األمر بإرسال طرود من الفواكه اجلافة إىل مسجوين احلرب ال تتعدى حيث 

اللجنة ترغب يف أن اإلرساليات تكون معدة يف صناديق صغرية بالوزن احملدد ، فيها التغليف

اريني احلرفيني التابعني لبلدية آقبو عمل وكسب لصاحل التج وهذا سيخلق فرص) كغ  01(أعاله 

شارع  127 رقم باللجنةطريق االتصال ، ويكون ذلك أو للمركز املهين الفالحي املختلطة

  :ما يلي وتزويدها بكافة املعطيات اليت تتضمنميشالن باجلزائر العاصمة 

  .سعر التسليم دون تعليب -01

                                                           
1  -  L’Algérie Française, op.cit, p22. 

، مذكرة ماجستري، جامعة 1962 -1838المجتمع والعمران في مدينة سكيكدة خالل الحقبة الكولونيالية توفيق صاحلي،  -2

  . 184ص، 2009 -2008قسنطينة، 
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  .1سعر التسليم مبا فيها التعليب، وكذا الصناديق -02

  موب أج اا راجا ورا  

على املزروعات الفرنسي سياسة زراعية قائمة على إدخال بعض 2انتهج االستعمار

لزراعة خمتلف املخصصة  فاملساحة ،3على احلبوبحساب الزراعة األساسية املعيشية القائمة 

إىل م  1890يف سنة  اهكتار  2.442.679بل تقلصت مساحتها من مل تكن تتوسع احلبوب 

من طرف الزراعية املطبقة ، نظرا لركود األساليب م1900يف سنة  اهكتار  2.391.236

احلبوب مراكز ختزين إىل الزراعية إجبار الفالحني على دفع كل حماصيلهم كذلك ، و )4(األهايل

احملصول اخنفاض كان م  1917مثال سنة لرفع أسعاره، ففي عمالة قسنطينة وتشجيع املنتجني 

على السلبية  اآلثاراألسعار، الذي كان له إىل ارتفاع مما أدى  ،اجلفاف أيضابسبب الفالحي 

 الزراعيةحقال للتجارب رض اجلزائر أقد اختذ من  االستعمار الفرنسي أن، كما 5اجلزائريني

على حساب احملاصيل التجارية - األولية الزراعية مصانع فرنسا باملواد لتموين  ااملختلفة ومصدر 

  .6كاحلبوبالغذائية  

ملعيشة السكان احليوية األراضي املخصصة باحلنطة واحملاصيل هبطت مساحات لذا 

م 1830اجلزائرية اليت كانت قبل فالبالد ، 7ا�اعات ألخطروتعرضت مناطق اجلزائر  ،األصليني

                                                           
1  -  A.W.C, rapport No8.822/23, le 23/08/1940, Carton No U.B 471. 

مواد و  االستوائية اصيلواحمل ،ة من ذهب وفضةسيسيما املعادن النف والوسيلة الغرض منها احلصول على الثروات  إال املستعمرة ليست -2

يقع كل الغرم  -نظام اإلخضاع- لصاحل دولة األصل، ويف هذا النظام  وإليهاوالنقل البحري منها ها ناعية مع احتكار أسواقغذائية وخدمات ص

  .29السابق، صحممد حسنني، املرجع : رينظ... على املستعمرة وكل الغنم لدولة األصل
  .79، املرجع السابق، صلقاسماب ليلى -3
  .304، ص02، املرجع السابق، ج ... اجلزائريون جريون، املسلمونشارل أ -4
  .286ص، )ت.د(، مطبعة بابل، اجلزائر، 1956-1919ا�تمع القسنطيين من خالل جريدة النجاح، عمار بوطبة،  -5

  .219السابق، ص، املرجع ...االستيطان، داهة بن عدة -  6
والذي دعي بعام م 1866، بدأت أفواج اجلراد تغزو البالد من كل صوب، واختذت شكال خطريا، ويف مطلع عام م1864يف عام  -  7

الناس والتهمت كل ما وجدته من اخلضرة والثمار، ففقد  ،فريل جبال األطلس من اجلنوب إىل حقول الشمال ومزارعهأوعربت يف شهر  ،اجلراد

ما األوروبيون، فكانت األزمة خفيفة عليهم لتوفر وسائل الوقاية أاجلزائريون، هم ية شديدة، وكان أكثر املتضررين لم وتعرضوا لضائقة ماإنتاجه

ومواقف وأراء اجلزائريني من  19ا�اعة باجلزائر أواخر عقد الستينات من القرن "حيي بوعزيز، : ينظر .لديهم واإلمكانيات املادية األخرى

  .08، صاجلزائر ،1976ماي ، 33ع ، األصالة، "ادعاءات الفرنسيني حول أسبا�ا
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يف موقف الكثري، قد أصبحت الزراعية وتصدر من خريا�ا الشيء من حماصيلها سكا�ا تكفي 

واإلنتاج الزراعي االقتصاد ن وإعاشتهم، أل سكا�ا إطعاميف على غريها عالة جيعلها اقتصادي 

وقد  ،رزقهموموارد الوطنيني ومصاحلهم السكان ال يتفق مع حياة  فرنسا عليهافرضته الذي 

 إبانسية ما يقرب من نصف مليون جزائري، الفرنيف سنة واحدة حسب التقارير مات 

  .1عشرالتاسع النصف الثاين من القرن انتابت اجلزائر خالل ا�اعات اليت 

أريافنا من قبل عامرة بالفالحين لقد كانت « :ديف هذا الصديقول فرحات عباس  

  "الخماسين"توفر هي التي كانت العدد الكثيرة  واألسر ،رضأمالك وكانوا كلهم والرعاة، 

على القمح بأن يعيشوا الفالحين لهؤالء الخصبة تسمح الشاسعة فالمراعي والسهول 

المثقف  جانب إلىالمدن كان هناك ، وفي يةالصوفاأللبسة من العديد والحليب، ويلبسوا 

الفرنسي  غير االستعمار لقد ، الربحال بعقلية بدافع الرغبة الحرفي الذي يعمل والتاجر 

فقد كان  أما القمح ،...المعيشةالذي رفع تكلفة ، بأوروباربط الجزائر وأولها  شيء،كل 

  .2»إلنجلتراأو الثورية منه الفائض ليباع لفرنسا ويبقى الفواكه  مقابل بهيقايض 

وعرفت زراعة احلبوب هجرة كبرية لألوروبيني يف السهول العليا القسنطينية، واليت  

الفرتة بني أورويب، وباملقابل ارتفع عدد األوروبيني يف الشمال اجلزائري خالل  1000فقدت قرابة 

 اجلزائر :مثل الكربىمعظمهم باملدن حيث استقر   ا،لف شخصأ 111بـــــــ م 1936وم 1926

استقطبت وهذه املدن املذكورة  ،3العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، سيدي بلعباس، سكيكدة

حنو املدن من األرياف هجرة األوروبيني ن أالقول بلذلك ميكن  ،الزيادةمن هذه ¾ استقطبت 

                                                           
  .139، 138ص ص، 1948، املطبعة النموذجية، القاهرة، االستعمار الفرنسي يف مشال إفريقيةرمزي،  أمحد -1
  .51، ص2007منور، وزارة الثقافة، اجلزائر،  أمحد: ، ترالشاب اجلزائريفرحات عباس،  -2
من املراكز الصناعية اجلديدة اليت ظهرت �ا صناعة غذائية ومصربات اخلضر والفواكه والطماطم ذات اجلودة العالية مع وجود كانت  -3

  .180توفيق صاحلي، املرجع السابق، ص: ينظر...صناعات أخرى متنوعة
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الكروم زراعة وأن للمعمرين، خاصة زراعة احلبوب بالنسبة هو دليل على إفالس الكربى 

  .1احليوانيةاحلبوب واملنتجات أمهية مع تراجع للثروة  همم متثل مصدرأصبحت 

يف اهلكتار من قنطار  06.10 جند الدميغرايف حبيث ىيتبع املنح احلبوبومل يكن إنتاج  

عن نقص يعرب اإلنتاج هذا فكان ، م1901 سنةيف اهلكتار  قنطار 4.2وم 1876سنة  احلبوب

ظلت ثابتة، إذ  األراضي املزروعة باحلبوب مساحة، فلم تتغري 2احملروثة للحبوباملساحات 

الزراعي ، مما أدى إىل ختريب القطاع 3التجارية مصدرا للسلع اجلزائرجعل املعمرون من  وبالتايل

احملاصيل بعض  جانب إىل، والزيتون واحلمضياتالكروم التقليدي، حيث سادت زراعة 

  .4احلبوبفتناقص إنتاج ... الصناعية كالتبغ والكتان واخلروع

االحتالل فرتة وأثناء  ،يف اجلزائر املستعمرةللثروة الكروم مصدرا مهما تعترب زراعة 

 ،...العنب األبيض والوردي واألسود: متثلت يف ممن أنواع الكرو العديد الفرنسي وجدت 

كانت زراعة الكروم غري ذات أمهية، مث بدأ من االحتالل  العشر سنوات األوىل وخالل 

، أحد العوامل اهلامة فرنسا يف زراعة الكروم باجلزائر، فرغبة 5الزراعة�ذه  باالهتماماملستوطنون 

  .6عنبها إىل نبيذحيول كروما لزراعتها  الفالحية من األراضي  على املزيداستحواذها وراء 

القيادات السياسية ا لدى متزايديف اجلزائر اهتماما احتلت فكرة زراعة الكروم وقد  

الالزمة النفقات  افرنك 4000أو  3000تقدر مببلغ واليت  ،بعدما كانت بطيئة التطور، الفرنسية

واليت عام كل الكروم  زراعة  ازدادتمستمر تقدم من الكروم، وبعد هكتار واحد إلنشاء 

                                                           
  خ احلديث واملعاصر، باتنةم يف التاري، رسالة دكتوراه علو )1930-1830(السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر صاحل حيمر،  -1

  .273، ص2014
  .229ص ، املرجع السابق،جزائر اجلزائرينيحمفوظ قداش،  -2
  .45صإلياس قامسي، املرجع السابق،  -3
  .84ص، املرجع السابق، بالقاسمليلى  -4

5- L’abbé G. Dervin, L’Algérie épernay, imp du courrier du nord- est- Mcm, paris, 
1902, p49. 

  .188ص، املرجع السابق، بن داهةعدة  -6
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األجنيب حمل املنتوج وستحل  ،�ااملرتبطة الصناعات الكثري من القوى البشرية ملمارسة تطلبت 

  .1مرحبااحلالة سيكون منتوجا ويف هذه الداخلية أسواقنا يف 

 اهكتار  17.614من اخلمور يف مساحة تقدر بــــ  اهكتولرت  338.220كان اإلنتاج لذا   

 اهكتار  23.723بــــ قدر ت ساحة املزروعةامل تفكانم 1880أما يف سنة م، 1878سنة فقط 

املستوطنني بالتماسهم  مالآارتفعت  م1884وم 1880، مث بني اهكتولرت  432.580بإنتاج 

  الف هكتار أمساحة مخسني م  1884سنة زراعتها الكروم حيث غطت لزراعة وفريا إنتاجا 

سنة أي  اهكتار  98.541تضاعف إىل وبعد ست سنوات مخرا،  اهكتولرت  896.291تنتج 

 113.810يزرعون  م1895سنة حمليا مزارعا  12.085وأوروبيا رعا امز  16.535بوجود ، م1890

مساحة زراعة متوسط  بلغم  1897وم  1888عشر سنوات بني من الكروم، ويف فرتة  اهكتار 

  .2اهكتولرت  3.510.158، مبعدل إنتاج اهكتار  107.372 الكروم

أن ذكر فت، )statique général( لإلحصائيات العامة للحكومة الفرنسية بالنسبةأما  

العماالت يف م �1878اية واليت غطت  ،األوروبينيعرفت تطورا كبريا يف مزارع زراعة الكروم قد 

يف عام ووصلت  ا،هكتار  27.338كانت م  1881سنة ، ويف اهكتار  15.400الثالث حوايل 

مساحة نفس الفرتة فغطت كرومهم يف السكان األصليني ، أما اهكتار  50.800إىل م 1884

حجم ، ارتفع م1899إىل م 1879ومن  ا،هكتار  5.206و اهكتار  3.144و اهكتار  2.214تبلغ 

 119000بزيادة قدرها ، اهكتار  138497إىل  اهكتار ألف من عشرين الكروم اجلزائرية مزارع 

 عن أسفر اإلنتاجم، و 1899يف عام  اهكتار  138000حوايل و  ،عامايف عشرين  اهكتار 

مساحة تقدر حبوايل اليت تغطي  من اخلمور، وجند أن الكروم اجلزائرية اهكتولرت  4618.700

  .3 سنويااخلمور من  اأن تنتج عشرة ماليني هكتولرت ميكن  اهكتار ألف  300

                                                           
1- Henri Sempé, Régime économique du Vin, imprimerie G.rue Guiraude, 11 Bordeaux, 

Paris, 1898, pp246. 
2- Henri Sempé, op.cit, p245.  
3- Statique générale, op.cit, p141. 
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 اوتعد زراعة الكروم من الزراعات الرئيسية اليت أولتها السلطات االستعمارية اهتمام

لتشجيع انتاج اخلمور اجلزائرية م 1851جانفي  11حيث أصدرت فرنسا قانون  ،متزايدا

بعدها قامت اجلمهورية الفرنسية الثالثة بإدخال زراعة الكروم وصناعة  ،فرنساوتصديره إىل 

وجاء هذا على حساب إنتاج القمح  ،النبيذ يف إطار استغالل الفرنسيني االقتصادي للجزائر

السياسة االقتصادية، توجيه من وراء هذه وكان اهلدف  ،1الذي هو الغذاء األساسي للجزائريني

السوق اخلارجية، يف ظل عجز الفالح مواكبة التغريات وحتول حنو متطلبات  اجلزائرياالقتصاد 

  .2ةإىل سلعة جتارياألرض 

منتجة للخمور، واليت مت حتويل األرض اجلزائرية من أرض منتجة للحبوب إىل أرض ا إذً 

، فاستثمر املستعمر األراضي لصاحله اخلاص 3الفرنسيعلى االقتصاد صارت تدر أرباحا طائلة 

عليه بالفائدة، ففي السهول اخلصبة مثال جهات  ، وينتج فيها ما يعودمراعاة صاحل البالددون 

مساحة األنواع املتعددة من اخلمور، حتجب كروما إلنتاج واجلزائر ووهران قد غرست كلها  عنابة 

  .4مخرا اهكتولرت سنويا حنو عشرين مليون وتنتج أجود األراضي، من  اهكتار  400.000

 Valdarnese( "فالدارنيس دال بوجي" وأكادميية) Blois( "بالوا"يقول عضو أكادميية  

del poggi(: »من المصنعة، تنا من منتجاوالمزيد بامتصاص المزيد الجزائر ملزمة  أن

ذلك  وما إلى والزيت أعطت الحرير سيسمح لنا بتأسيسها أرخص، وكلما  تربتهاطبيعة 

تأمين قدر  ، وسيتم االزدهارفي  لدينا، وستزيد صناعتناالتبادل  كلما زاد عدد عمليات

أن الزراعة بطيئة في  ىننس ن الأيجب األكثر فقرا، ومع ذلك كبير من العمالة للطبقات 

وحده وأن اإلنسان جرداء بدون يد اإلنسان، خصوبة مازالت التربة األكثر تنميتها، وأن 

                                                           
   .179توفيق صاحلي، املرجع السابق، ص -1
  .232ص، املرجع السابق، بالقاسمليلى  -2
   .269ص، املرجع السابقصاحل حيمر،  -3
  .113، املرجع السابق، صهذه هي اجلزائرتوفيق املدين،  أمحد -4



م1954 -1870التجاري وأثرهما على الوضع الجزائري في عمالة قسنطينة الفصل الثالث  النشاط  الصناعي و   

 

109 
 

والوسائل التي يمكن أن 1وهذا يقودنا إلى البحث عن الطرق ،لألرضالثروة الحقيقية 

  .2»االستعمار الصعبة) مشكلة(تحل مسألة 

جلب هي ، الرنانةرون يف إدراجها ضمن الشعارات ممن املالحظات اليت تسرع املع 

أن تضاعف اليت من املفروض أصناف جديدة من املزروعات وخاصة منها املزروعات الصناعية 

  ."، مثل زراعة التبغ3ثروة البالد

را ا زرا  

كان املستوطنون ة، و طائلن أرباحا جو ك املنتجات اليت جيين منها املنتأحد تل4يعد التبغ

ل االحتالل كان السكان وقبالرغبة وعلى نطاق واسع، والسكان األصليني يزرعونه حسب 

ومن خالل هذا  ،)التبغ الريفي والتبغ العادي(يزرعونه نوعني من التبغ  )اجلزائريون( األصليون

أوال  دوعنكما يف منطقة خنشلة املنتوج، كانت بعض القبائل تتمتع بسمعة كبرية يف إنتاجه  

يف الواحات ويف كما انتشرت زراعته   ،"الشبلي"جاء اسم التبغ ومن هؤالء  ،شبل يف متيجة

كبري من قبل السكان األصليني على الرغم   وكان حيظى باهتماموغرب صحراء اجلزائر، سوف 

                                                           
 - .ضمان أمن هذه املنطقة يف عملية االستعمار – .فيها نحأن حتدد كل منطقة وسيتم إغالق امل-: اقرتح الطرق والوسائل يف النقاط التالية -  1

 – .حتديد التزامات الدولة اجتاه االستعمار، وواجبات املستعمرين جتاه الدولة - .حتديد احلماية اإلدارية املمنوحة واحلقوق املكفولة للمستوطنني

  :ينظر .ر الساحليشروط قبول العنصر العريب يف حدود االستعما – .التدابري املالية تسهل هذا العمل

- Le due de d ***, Mémoire sur la colonisation de l’Algérie, imprimerie et fonderie de 
ricnoux, rue monsieur-le- prince, 29 bis, Paris, 1847.p03.  

2- Ibid, p05. 
  .688ص، 01املرجع السابق، ج  ،...اجلزائريونأجريون، شارل  -  3
وجد أنه  ،تعرف على التبغم قد 1492أثناء رحلته يف عام  صكان كريستوف كولومبوس أول شخبالنسبة لدخول التبغ إىل أوروبا   - 4

صليون األرض اليت استوىل عليها امللك فرديناند ملك قشتالة، حيث جلب السكان األ  Guanahaniود يف جزيرة نيستخدم من قبل اهل

  : للمزيد عن التبغ ينظر... هداياهم ومن بينها أوراق التبغ ا�ففة اليت ال يعرفها الرجال البيض

-Guillaume capus, fernand leulliot, extienne foex, le tabac, société d’editions 
géographiques, maritimes et coloniales 184, boulevard sait-germain (vie), paris, tome 
premier, 1929, p21. 
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  Trouna(1( "ترونا"و  )Akil( "أكيل"أخرى تسمى من نباتات  امن أن صنعه يتطلب خليط

  .2يف طريقة صنع التبغ تبع املستوطنون العربَ اوسرعان ما 

منطقة عنابة األصليني وخاصة يف يف بداية االحتالل كان التبغ يزرع من قبل السكان 

كان هناك م  1902ويف عام  هم املنتوجات الزراعية رحبا،أهو واحد من  هوحصاد ،واجلزائر

قرتح السيد او  ،اسرتداه من اخلارجقانون لزيادة زراعة التبغ يف فرنسا والتقليل من مشروع 

املنتج يف فرنسا إنشاء نوع جديد من التبغ يعتمد على التبغ ) Ournac( "أورناك"السيناتور 

 إىلم 1878 سنة  إنتاج التبغ مننييبالتايل دول ، واجلاحمللي منه قرتح زيادة اإلنتاجاواجلزائر، كما 

3م1904 سنة
.  

  السنوات  املنتجون  التبغ

  هك/املساحة  كلغ/االنتاج

  م1878  املستوطنون  2.524  2.669.330

 األهايل  3.795  1.825.605

  م1879  املستوطنون  3.180  1.226.181

 األهايل  6.584  1.384.802

  م1880  املستوطنون  1.699  2.432.318

 األهايل  6.113  3.318.234

  م1881  املستوطنون  1.893  2.120.260

                                                           
  :ينظر... زهور خنثى يف معظم األحيان العادية مع أوعية حمدبة -1

-Guillaume Capus, Fernand Leulliot, Etienne Foex, op.cit, p45. 
2- état actuel de l’Algérie, op.cit, p240. 
3 - MM le dr L. Trabut et R. Marés, l’Algérie agricole en 1906, imprimerie Algérienne 
Alger, 1906, pp302, 303. 
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 األهايل  6.437  2.193.338

  م1882  املستوطنون  2.371  2.239.025

 األهايل  6.292  3.260.029

  م1883  املستوطنون  2.278  2.977.067

 األهايل  6.416  1.969.911

  م1884  املستوطنون  2.209  2.953.831

   األهايل  5.748  1.579.473

  م1888  املستوطنون  1.995  1.579.473

 األهايل  8.148  3.222.580

  م1904  املستوطنون  2.517  3.239.800

 األهايل  4.263  3.426.400

 2000ومن األهايل  8000كان ميارسها قرابة   إذالتبغ يف ازدياد مطرد، واعتربت زراعة 

 ألف 55و 50يرتاوح بني  كانوا حيققون إنتاجام   1876وم  1875 يتويف سن ،من األوروبيني

يزيد مل يعد إنتاج األهايل م  1880، وبعد سنة عمل األهايلمن انتاج منه  2/5التبغ، من قنطارا 

أجود من التبغ الذي ينتجه املستوطنون ويعترب التبغ األهلي  ،إال نادرا اقنطار  25.000على 

أقل من  أقل مما جعل املردودأوسع، ولكنهم أولوه عناية مساحات أرضية الذين خصصوا له 

، يشمل حنو والدخان أو التبغ هو من أهم املغروسات الصناعية، 1يل بالنصفااأله مردود

                                                           
  .690، ص01ج ،، املرجع السابق...اجلزائريونشارل أجريون،  -  1
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وينتج حنو ، وألفني من األوروبيني األف مسلم، ويشغل بغراسته حنو عشرين اهكتار  30000

  .1قنطار يف السنةألف  300

أراضيهم ويعتنون بتسميدها ، أجود وكان الفالحون األهايل خيصصون لزراعة التبغ

على ذلك كان العرب قطعا�م فيها ملدة ستة أشهر، زيادة باستمرار، وذلك برعي معظم 

ن قصب نباته، من أجل جين بينما يقطع املستوطنو ، نضجهالتبغ ورقة بورقة، عند  يقطفون

تضم  مصانع التبغ املوجودة يف اجلزائر العاصمة ومستغامن وعنابةوكانت ، 2دفعة واحدةأوراقه 

 اجلزائريةاألوروبية تشغل اليد العاملة الصناعية ومل تكن هذه املؤسسات ، عامال 5000حوايل 

  .3إال قليال

 طنا زرا 

 الفرنسي بعشبة تسمى قبل االحتالل 4بزراعة القطناألصليون  )اجلزائريون(قام السكان    

زراعة  كانت  م1867إىل م 1858وخالل فرتة يعطى قطنا متوسطا ، وهو نبات "اجلوسيوم" 

  8.51.065العماالت الثالث  بلغ إنتاج القطن يفم 1852، وخالل سنة القطن مزدهرة للغاية

  .5اهكتار  139، وبلغت املساحة املزروعة يف قسنطينة اكيلوغرام

 افرنك 07اىل  05مرتفعة من  القطن كانت أسعارم  1867إىل م 1858وخالل الفرتة من 

ن األراضي املناسبة هلذا كبريا يف اجلزائر، أل  اتأخذ امتداد ، وال يبدو أن زراعتهالواحد غراملكيلو ل

  .6تكرس لزراعة حماصيل األشجار واألعالف واخلضروات احملصول

                                                           
  .391، املرجع السابق، صكتاب اجلزائرتوفيق املدين،   أمحد -  1
  .690، ص01جاملرجع السابق،  ،...اجلزائريونشارل أجريون،  -  2
  .85، 84ص صرشيد مياد، املرجع السابق،  -3
حنن نعرف أن احلاكم العام، من خالل إجراء كامل من اإلحسان للعرب، واليت جيب عليهم أن يكونوا ممتنني له، ويريد ": "هاردي" يقول -4

بارات ستؤدي إىل تعريفهم �ذا اإلنتاج أن يشاركوا يف املزايا اليت ميكن أن توفر من زراعة القطن من خالل جعلهم جيرون اخت -احلاكم العام–

  :ينظر ".د استجاب العرب لدعوته، وحققوا نتائج ملحوظة يف عدة نقاط من البالد والسيما يف منطقة قاملةلقو  ،اجلديد

- M.A.Hardy, op.cit, p12. 
5- M.M.L.Trabut, op.cit p318.  
6 - M.M.L.Trabut et R. Marés, op.cit , p318. 
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منها م 1859وم 1853بني  اوتشجيعا لتطوير هذه الزراعة يف اجلزائر صدرت مراسيم

أوت  19وقرار  ،ملنتجي القطنالذي ينص على تنظيم مسابقة م 1853أكتوبر  16مرسوم 

متنح ملنتجي  افرنك 20.000الذي أقر جائزة سنوية تقدر بــــــ م 1859 مارس 19مث قرار م 1856

ينص على منح جوائز تقديرية للذين م 1880أفريل  25إمرباطوري يف كما صدر مرسوم   ،القطن

 37.7هبط إنتاج القطن من  إىل اخلارج، وعلى مستوى القطر اجلزائرييصدرون منتجا�م 

بإنتاج يقدر م 1929عام  اهكتار  4.138مث م 1927سنة  اقنطار  20.7إىل م 1926سنة  اقنطار 

  .1اقنطار  09.2

أن مسألة إنتاج القطن في الجزائر تهم « :)M.A.Hardy( "هاردي.أ.م"يقول 

ومن المعروف أن فرنسا الصناعية توظف سنويا  ،...نا ومصنعينايرجال الدولة واقتصادي

من هذه المادة الخام، وهي ملزمة بشراء أراضي ممتلكاتها  احوالي مائة مليون فرنك

وغذاء  ،االستعمارية، فإنتاج القطن في الجزائر هو النشاط الزراعي والصناعي لنا

  لمصنوعاتنا وتجارتنا ووسيلة ثمينة لالستعمار ولالستيطان في ممتلكاتنا في شمال 

إن النباتات تجعل ثروات بلد ما لبلد « :)M.Poivre "(بوافر .م"كما قال السيد ،  » أفريقيا

  .2ويبدو أن هذه البديهية حتققها اجلزائر من خالل زراعة القطن »ما

وعموما فإن زراعة القطن مل تنجح كثريا، وان كانت جهات األصنام تالئمه بصفة 

، رغم جودته غراسته، قضاء مربماباألسواق العاملية قضى على أن احنطاط أسعاره خاصة، إال 

  .3بالقطن املصريومشا�ته 

د ءا   

  1أدخل املستوطنون الزراعات التجارية الواسعة كالتبغ وعنب اخلمر والقطن وغريها

كأساس لعجينة ومنها احللفاء اليت تستخدم يف صناعة السالل والسجاد واحلبال واحلصري وأيضا  

                                                           
  .219 -217ص ص، 01جاملرجع السابق،  ،...االستيطان والصراع، داهةبن عدة  -1

2- M.A.Hardy, manuel du cultivateur de coton en Algérie, du bos fréres, imprimeurs- 
libraires, éditeur, rue Bâb-azoun, Alger, 1856, p3. 

  .385صاملرجع السابق، ، كتاب اجلزائرتوفيق املدين،   أمحد -3
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لبطانيات من قبل املستوطنون والعرب، الطويلة واملستوية رق، كما تستخدم أوراق احللفاء و ال

حزم القمح ا�ففات اليت يستخدمها العرب لصنع احلبال لربط  العلف والقش، وكذلك ملختلف

  .2والشعري اليت حتملها وقت احلصاد

  التصديرواإلتيان �ا ملراكز طع احللفاء وتشتغل القبائل العربية الكثرية العدد بقَ  

استعمارية واحدة تكاد تستثمرها يسلم كله لشركة  األف طن 150الذي يبلغ فاحملصول السنوي 

هذا العرب مقابل عملهم الشاق مثنا زهيدا، بينما تبيع الشركة ويأخذ  ،عائلة مستعمرة واحدة

واجليد  فتصنع منها األقمشة بأمثان باهضة وخاصة للمعامل اإلجنليزية، األجنبيةاحملصول للبالد 

   .3من الورق

 دنم وال اا  

وامتالك مل يقتصر نشاط املستعمرين على ا�االت الزراعية بنهب األراضي من األهايل 

فاستثمروا أمواهلم يف الصناعة  ،ىل كافة النواحي االقتصادية األخرىالغابات بل امتد نشاطهم إ

  .4 وشركات التعدين واستغالل املناجم والتجارة والنقل وغري ذلك

يف األرض اجلزائرية معادن ومناجم كثرية وواسعة الغىن كلها بال قيد وال استثناء توجد 

  مارية على اجلزائر، فتمد بداية السيطرة االستع5ملك لألوروبيني ال ينتفع منها اجلزائريون

ر مثل قطاع الصناعات ويف أواخر القرن التاسع عش ،ىل أمالك الدولةضمت املناجم إ

وساط املالية الفرنسية مل جتذب ميدانا مفضال لتوسع الرأمسال الفرنسي رغم أن األ االستخراجية

طاع املناجم قانون حيدد مدة االمتياز يف قم 1919وبعد أن صدر يف عام  ،ليها بشكل كافإ

ويف  ،منحت العديد من املناجم للرأمسال الفرنسي يف شكل امتيازاتضريبته  ويؤسس حلقوق

                                                                                                                                                                          
  .70صاملرجع السابق،  ،...السلطةعلي حنفوف،  -1

2- état actuel de l’Algérie, op.cit, p29. 
  .118ص، املرجع السابق، هذه هي اجلزائرتوفيق املدين،  أمحد -3
  اجلزائر، ، منشورات املتحف الوطين للمجاهد)1912-1881(توسع االستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري إبراهيم مياسي،  -4

   .143ص ،)ت.د(

 5- أمحد توفيق املدين،  كتاب اجلزائر، املرجع السابق، ص388.
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من  %05حددت نسبة مسامهة احلكومة العامة يف أرباح شركات التعدين بنحو م 1927عام 

، فسلطات االحتالل كانت تتوىل حتديد االطار القانوين وتوجيه النشاطات وضمان جزء اهلارأمس

ويف املقابل كانت مؤسسات التعدين اليت تلتزم باستغالل املناجم من االستثمارات الضرورية، 

  .1و�يئتها

 15منحة الستخراج املعادن منها  127رض اجلزائر املستعمرة قد نال األوروبيون يف أل

استغالل  فعر لذا ، 2منحة بعمالة قسنطينة 96وبعمالة اجلزائر  26منحة يف عمالة وهران و

  ية لذلكالضرور املناجم اجلزائرية توسعا كبريا يف عهد اجلمهورية الثالثة اليت وفرت الشروط 

احلكومة العامة للمندوبيات املالية دورة ماي  فقد جاء يف تقريروسائل، الخاصة ما يتعلق ب

الذي عرفته  إىل التطورم 1898أن اإلدارة لفتت انتباه املندوبيات املالية منذ عام  :م1903

املستعمرة اجلزائر خالل السنوات األخرية، وقد ترجم هذا التطور يف ارتفاع  الصناعة املنجمية يف

 01يف امتيازا  69ىل م إ1898جانفي  01يف امتيازا  51ت من واليت ارتفعاإلمتيازات املمنوحة 

يل بالنسبة لعمالة بالتزايد املعترب لعدد الطلبات للبحث اليت كانت على التوام، 1903جانفي 

سنة  545مث م، 1899عام  465م 1898سنة  304و م1897يف سنة  227قسنطينة وحدها 

املناجم واليت كانت كثرية يف عمالة  استغاللتعديل ذلك باألرباح احملققة يف  وميكن ،م1900

  .3قسنطينة

وقد ابتدأ  الدفينة،هم ما خترجه األرض اجلزائرية من ثروا�ا الفوسفات أيعترب و 

ومن منجم الكويف قرب  ا،طن آالفة مخسة م وأخرج منه تلك السن1893باستخراجه سنة 

، وقد أكتشف أخريا جببل العنق يف نفس املنطقة منجم ألف ط 700منطقة تبسة يستخرج حنو 

                                                           
المنطقة الحدودية الشرقية  )1962-1954(ة التحرير الجزائرية ور دور عمال المناجم الجزائرية في ثعبد الوهاب شاليل،  - 1

   .44، 43ص ص، 2011 اجلزائر، قسنطينة،جامعة يف التاريخ احلديث واملعاصر،  أطروحة  دكتوراه  ،نموذجا

  2- أمحد توفيق املدين،  كتاب اجلزائر، املرجع السابق، ص ص388، 389.
، 2014 -2013، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة، اجلزائر، 1930 -1870السياسة االقتصادية في الجزائر عبد احلكيم رواحنة،  -3

  .117، 116ص ص
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مث ارتفع  ط 5188إىل م 1893، ووصل إنتاج الفوسفات سنة 1به حنو املليار طن من الفوسفات

 1904ويف عام ، م1900عام  ألف ط 321وإىل م 1895ألف طن سنة  113تدرجييا إىل 

ومت إيقاف استغالل فوسفات رأس الواد يف سطيف بعد  ،ط 311.178أنتجت ودائع تبسة 

وباملثل مت تركيب حمطة يف عنابة إلنتاج الفوسفات واليت أغلقت ، م1905ا�يار الشركة يف عام 

  .2مستقبل الفوسفات أكثر حمدوديةو ، م1905عام 

منجم بوخضرة الذي يقع : إضافة اىل منجم الونزة اكتشفت مناجم أخرى أمهها  

خر ناحية سكيكدة آومنجم  ،بالقرب من منجم الونزة وحيتل املرتبة الثانية من حيث اإلنتاج

وعني  مروانيةكلم من مدينة جباية ومنجم   30إضافة اىل تيزمريت على بعد  ،وهو منجم فلفلة

وقد بلغ  ،كما توجد مناجم أخرى ختتلف من حيث كمية اإلنتاج  ،بن مروان ومنجم امليكمان

إىل م 1919لريتفع سنة  ،ألف ط 308.6حوايل م 1913إنتاج املناجم اجلزائرية من احلديد سنة 

احتكر منجم الونزة منها و ، م1924سنة  ط 1.662.506مث إىل  ،لف طأ 75كثر من أ

، ليعود وينخفض مليون ط 2.3حوايل إىل  م1930وارتفع اإلنتاج ليصل سنة  ،ط 595.656

وميكن إرجاع ذلك إىل تأثريات األزمة االقتصادية العاملية لسنة  ،م1935-1930اإلنتاج ما بني 

  .3م1929

وكانت القاعدة الصناعية يف اجلزائر، تشمل الصناعات املنجمية وموارد البناء املخصص 

العمرانية، يف املدن والقرى االستيطانية، وجتهيزات املوانئ والنقل وقطاع األشغال للمشاريع 

، فمنطقة الشرق 4العامة والبناءات اإلدارية، وأما الصناعات التحويلية فتكون ذات طابع عائلي

الذي هو من أهم املعادن  ،5اجلزائري غنية بالثروات املعدنية خاصة معدن الفوسفات واحلديد

                                                           

  1- أمحد توفيق املدين،  كتاب اجلزائر، املرجع السابق، ص388.
2- Emile Macquart, les réalités algériennes, etude sur la situation économique de 
l’Algérie (1881-1905), imprimerie administrative, amauguin, Blida , 1906, p47. 

    .118ص املرجع السابق،نة، حعبد احلكيم روا -3

.180صتوفيق صاحلي، املرجع السابق،  - 4 

.45صعبد الوهاب شاليل، املرجع السابق،  - 5
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، أما يف ناحية طألف  400قرب عنابة بناحية بين صاف، حيث يستخرج سنويا حنو  ويستثمر

، وأهم 1حلديدمن ا طألف  800فمجموع ما يستخرج منه سنويا هو الونزة يف منطقة تبسة 

، م 1880واستخالص هذا اخلام بدأ من حوايل عام  ،نجم مقره قرب عنابةمنبع للحديد هو م

وسنة  طمليون  م1920وقد عرف تطور هذه املادة تغريات السوق واألحداث، وبلغت سنة 

، طألف  500إىل 2مث نقص استخالصه بسبب األزمات االقتصادية ،طمليون  2.2م1930

 200إىل ثالث ماليني طن، مث ينخفض خالل احلرب العاملية الثانية إىل م 1938لريتفع سنة 

  .3طألف 

املعدنية غنية يف اجلزائر من حديد وحناس وزئبق ورصاص وفرية يف العماالت والثروة 

، ولفرتة طويلة كانت املناجم واملعادن املورد الصناعي الكبري يف اجلزائر مع وجود خمتربات 4الثالثة

قرقور بناحية سطيف وقد بلغ  صاص والزنك فتقع يف جبال، أما مناجم الر 5تعدين للتحاليل

يف السنة، أما النحاس فقليل الوجود  طألف  20والرصاص حنو  طألف  50و إنتاج الزنك حن

  .6قرب عنابة بربايف السنة مبنجم عني  نطن 500يستخرج منه حنو زائرية باألرض اجل

فكان إنتاج املعادن وفريا يف اجلزائر خالل العهد االستعماري ومتنوعا فبني سنوات  

  من املعادن صدرت معظمها إىل اخلارج طمليون  68مت إنتاج أكثر من  م1958وم 1916

وحققت خزينة املستعمرة من جراء ذلك أمواال طائلة بفضل أسعار النقل لسكك احلديد من 

  .7مواقع اإلنتاج إىل موانئ التصدير

                                                           

1- أمحد توفيق املدين،  كتاب اجلزائر، املرجع السابق، ص389.
 

2
وما ينتج عن  ،ومن نتائجها غالء املعيشة وارتفاع نفقات االنتاج ونقص الصادرات وزيادة عدد العاطلني عن العمل وافالس بعض الشركات -

 =كثرغالء املعيشة وارتفاع أسعار املواد األ"... :مقاال مما جاء فيهالقسنطينية  "الديباش"جريدة  االقتصادي واالجتماعي، كما تناولتاالرتباك 

ص  ،جع السابقاملر  ،عمار بوطبة: ينظر.بز الذي ارتفع مثنه اكثر من مرةهو حاصل يف املستعمرة خاصة اخل استعماال يف فرنسا منها ما=

  .299، 298ص
. 82صرشيد مياد، املرجع السابق،  - 3 

4- l’Algérie Française, indigènes et immigrants, op.cit, p52.  
5- E.La Canaud, op.cit, p41. 

  6- أمحد توفيق املدين،  كتاب اجلزائر، املرجع السابق، ص389.

.45صعبد الوهاب شاليل، املرجع السابق،  - 7  
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لتحسين نوعية الحديد والصلب  اآلننحتاج « :)Ducos( "ديكوس" يقول 

بمصانعنا في فرنسا، وفي المقابل تطلب الجزائر لهذه المصانع نفسها ما يصل إلى عشرة 

إلى عشرين ألف طن من الحديد سنويا، لبناء الجسور وأنابيب المياه والمباني  آالف

  » 1. ... واألدوات

وأهم  ،االستخراجية يف اجلزائرويعترب الزنك من بني املعادن اليت تنشط الصناعات 

  منجم تيمزريت، منجم واسطة، منجم مسلولة: املناجم املوجودة يف عمالة قسنطينة نذكر

كاف السماح، منجم بوخدمة، منجم دار الصفاء، منجم جبل   منجم سيدي عيشة، منجم

جم سار، جبل يوسف، منجم جبل السوتلة ومنجم جبل مروانة، منجم جبل عني االركو، منالغ

وهذا  ،بالقرب من باتنة )Tion koing( "تيون كوانك"منجم  ،الشاللة، منجم عني باربار

  .2املنجم تستغله شركة مناجم إفريقيا

حدى العوامل اليت تشجع على استغالل املعادن، لذلك ازداد وكانت اليد العاملة، إ 

بلغ عدد م 1930عدد العاملني بصناعة استخراج املعادن بعد احلرب العاملية األوىل، ففي عام 

 األوروبينيرة عامال، وبينما كانت أج 850العمال اليوميني يف مناجم احلديد بعمالة قسنطينة 

فرنكا يف اليوم عام  30األخشاب يف املناجم تقدر بــــــ  املشتغلني كعمال مناجم أو مركبني

فرنكا يف اليوم، وتبدو  14و 12ترتواح ما بني  ة زمالئهم اجلزائريني بنفس العملر فإن أجم 1933

مشاركة اليد العاملة اجلزائرية يف إنتاج املعادن أكثر من ضرورية، خاصة مع تطور عدد املناجم 

ومتثل هذه العناصر املنتجة الفئة  ،مناجم احلديد فيها ثالثون منجما واليت بلغ عدد ،يف اجلزائر

بسبب ضعف اإلنتاج  وقد تناقص عدد العمال يف املناجم ،الشابة املتميزة بالنشاط واحليوية

وقد تركز برنامج االستثمار يف عهد االحتالل الفرنسي  ،الناتج عن األزمة االقتصادية العاملية

                                                           
1- E.Ducos, l’Algérie ; quelques mots de réponse, libraire des corps des ponts et 

chaussées et des mines 49, quaides augustins 49, paris, 1871, p21. 
   .120ص، املرجع السابق، حنةعبد احلكيم روا -2
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وبصفة خاصة يف استغالل املوارد املنجمية واجلوفية  ،رافق األساسيةحول تزويد البلد بامل

، لذلك تضاعفت كميات املعادن املنجمية 1احلديثة الصناعة االستعماريةللتصدير ويف قطاع 

من  طألف  60حوايل ) م1954سنة (املستخرجة فأصبحت املوانئ تصدر إىل املوانئ الفرنسية 

  .2من الفحم طألف  400من احلديد،  طمليون  03.5والفوسفات 

 توارد ا له اوا  

مساحات يف األقاليم االستيطانية   الستصالحاستعمل املستوطنون املنتجات الغابية 

كالقشرة اخلارجية ألشجار باعتبارها مادة ضرورية يف احلماية والتخصيب واالحتفاظ برطوبة 

ة جزئية ت الغابية يف منطقة جيجل مثال بصفولقد بدأ املعمرون يف استغالل الثروا ،3الرتبة

   محد وبين عمرانغابات بين قائد وبين أ: وعلى األخص يف الغابات القريبة من املدن مثل

، فبعد استيالء م1871رة املقراين سنة و بعد القضاء على ث إالولكن االستغالل الواسع مل ينطلق 

  اجلبلية الثرية بالغابات االستعمارية على األراضي السهلية الفالحية انتقلت إىل األراضياإلدارة 

 شجار البلوط كمادة خام، كما أسستيف مدينة جيجل عدة خمازن لتصدير قشرة أ وأسست

سدادات زجاجات : ورشات لتصنيعها حمليا أل�ا كانت تستعمل يف صناعة بعض املوارد مثل

ية املعروفة بالدبغة يف واستعملت قشر�ا الداخل ،وزجاجات األدوية ،نواعهاجبميع أ املشروبات

فكانت تستعمل كمستندات  الزان املوجودة بكثرة يف أعايل اجلبالسبغة، أما أشجار صناعة األ

وعلى األخص اخلط الرابط بني ميناء جيجل ومنجم املعدن  ،خلطوط السكك احلديدية

  .4احلديدي بسيدي معروف

                                                           

. 184 -182ص صتوفيق صاحلي، املرجع السابق،  - 1
 

2- حممد العريب الزبريي، الثورة اجلزائرية...، املرجع السابق، ص43.
 

.159صليلى بالقاسم، املرجع السابق،  - 3
 

 ص، 2012اجلزائر،  ،نيسأ، منشورات 01، طمقاومة سكان منطقة جيجل االستعمار الفرنسي خالل القرن التاسع عشر، وفخن علي -4

   .203، 202ص
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ا مصدرا مهما بصالبه خشبها جتعل منهتعرف أنواع من أشجار االوكاليتوس وهناك  

 1500من الغابات منها  ألف ه 300، ألن اجلزائر متلك أكثر من 1جارةلصناعة الكرتون وللن

وبوجود عدد كبري من العمال  ،مأهولة بأشجار البلوط، وهذا يعين اقتالع حلاء األشجار ه

  .2وخاصة يف عمالة قسنطينة فإن مصانع السدادات منتشرة يف بعض نقاط العمالة

كما استعملت أشجار الزان كأعمدة حلمل األسالك التلغرافية والكهربائية، واستعملت 

ة وبسبب هذه الثروة الطبيعي ،وغريها )بيبات(يف صناعة غليون التدخني  جذوع شجريات اخلنج

اليد العاملة يف نزع القشرة من  رخسالضخمة كون املعمرون ثروات واسعة، مستغلني يف ذلك 

سيطة ، أما األخشاب فتعترب مادة أولية تدخل يف الصناعة اليدوية الب3شجر البلوط الفليين

وهي يف جمملها جتلب إىل عنابة من املناطق الغابية احمليطة  ،كذلكوتدرج ضمن املوارد املصدرة  

، وقد امتازت أخشاب هذه املناطق جبودة ت ايدوغ وبين صاحل والقالة وسيبوسغابا :ا مثل�

  .4أنواعها ومالءمتها ألعمال البناء، وصنع السفن الشراعية

دور قرب عنابة ويف عمالة قسنطينة بالشرق يسمح بقطع اخلشب من غابات إي يفو 

وجبال  ،وغابات شرق قاملة ،وأيضا خشب بين صاحل جنوب عنابة ميلة،جنوب  فرجيوةغابات 

وينحت من ، 5ويتم االستغالل الغايب على نطاق واسع يف غابات سكيكدة ،غرب باتنة

باإلضافة إىل  ،اع والصحون الكبرية والصغرية واملغارف بشىت األشكالاألشجار الضخمة القص

  .6املهارس وغريها من األدوات املنزلية

                                                           
1- Bryon, op.cit, p06.  

cit, p61. ., opdevin…G, .bbéAL’ -2
  

 3- علي خنوف، مقاومة سكان جيجل...، املرجع السابق، ص209.

4- ناصر الدين سعيدوين، ورقات جزائرية، ط02، دار البصائر، اجلزائر، 2009، ص467. 
 

5-M.O.Mac carthy, Dictionnaire de L’Algérie, dubos frères, imprimeurs- Libraires, 

Editeurs rues Bab- Azoun et Bosa, Alger, 1858, p153. 
6- علي خنوف، مقاومة سكان جيجل...، املرجع السابق، ص236. 
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يف عمالة قسنطينة، وخاصة حول املراكز املكتظة  فتتزايد أمهيتها صناعة األلبان أما عن

هم للدخل، حيدده االستهالك الفعال من احلليب جلميع طبقات م بالسكان، وهي مصدر

مع األبقار اليت ولدت يف البالد أو سواء ويشارك العديد من املزارعني يف هذه العملية  ا�تمع،

غري حيث اجلفاف املستمر واملياه - وهناك يف بعض األماكن يف البالد أوروبا،من اليت جلبت 

  .1صناعة األلبان مستحيلة تكون -كافيةال

من العيون اليت ، فوقد استغلت العيون املائية يف تزويد قسنطينة باملياه الصاحلة للشرب

   عوينة الطني ،عني القربج ،عني سيدي مسيد ،2عني العرب :تنبع من جتويفات باطنية نذكر

  . 3وعني سيدي ميمون وعني الرحبة ،و عني الصخرة فنجد عني الشقة أنأما الساخ

ثة املعروفة يف عمالة قسنطينة هي ثالاملعدنية الينابيع بالنسبة لتعدين املياه وتعبئتها، فما أ

يف سطيف  ،13نظينة يف قس :ابية على النحو التايلموزعة حسب الدائرة االنتخمنبعا،  وثالثني

نية وحرارية، تصنف هذه الينابيع مجيعها تقريبا معد ،33ا�موع   ،11عنابة  ،02يف باتنة ، 07

مياه  ،07مياه فيها نسبة حديد  ،12مياه كربيتية ، 08 حراريةمياه : من حيث طبيعتها إىل

حفر اآلبار يف وقد بدأ  ،33ا�موع  ،01 مياه بدون معلومات ،01مياه غازية  ،04 ماحلة

م، وبصرف النظر عن هذه اآلبار 1859سبتمرب  18 وحىتم 1856  جنوب قسنطينة من جوان

يقول  ،)اجلزائريون(اليت قام �ا السكان األصليون  بار القدميةمت تنظيف عدد كبري من اآل

  .4"يمكننا التنبؤ بأن هذه المصادر المائية ستسهم في تنمية وازدهار البالد: "املؤلف

  

                                                           
1- T.H. Baugil, causeries agricole algériennes, imprimerie, adolphe braham2, rue du 
plais, Constantine, 1895, p90. 

 عني ماء غزيرة، واقعة أعايل سوق الغزل، كانت تزود احلوض الواقع خارج جسر القنطرة باملياه الصاحلة للشرب، تقع قبالة املستشفى املدين -2

م، مع أن املنارة هي األخرى 10.08م من منارة جامع القصبة، ومستواها يعلو هذه املنارة بـــــ 1178.10على طريق عنابة، وهي على بعد 

  .08ص ، املرجع السابق،"مذكرة حول إقليم قسنطينة"ناصر الدين سعيدوين، : ينظر.عة أيضامرتف

  3 .78، 77علي خالصي، املرجع السابق، ص ص -
4 - Revue Algérienne et coloniale de janvier a juin 1860, librairie de L.Haghette et Gie , 
rue pierre- Sarrazin, No 14, Paris, 1860, p  
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ث اا طرق ات د وددك اطوط ا  

قطاع التجارة، وال شك أن فرنسا كانت على  تعترب الطرق عصب احلياة االقتصادية يف

اقتناعا منها بأ�ا  على تشييد العديد من الطرق فعملت ،قبل احتالهلا للجزائر إدراك تام بذلك

حتقيق أهدافها االقتصادية باجلزائر، وكان  خالهلامل األساسية اليت ميكن من تعد من العوا

السبب يف تطور الطرق الربية مقارنة بالسكك احلديدية هو اخنفاض تكاليف إجنازها وصيانتها 

  .1مقارنة بالسكك احلديدية

من الواجب مساعدة االستعمار في « :)Ch.F.Meiss( "مياس.ف.ش"يقول

، فقد أنشأت الدولة »والقنوات والسكك الحديديةالجزائر، باألشغال العامة مثل الطرق 

اكتملت  اطريق 12وهناك  ،2الطرق وسامهت إىل حد كبري يف إنشاء خطوط السكك احلديدية

  .3عشرة منها بالكامل، تربط بني أهم النقاط يف عمالة قسنطينة

  قسنطينة وأيضا طريق عنابة وقاملة واخلروب4مت تشغيل سكة حديد سكيكدةلقد  

، ومت البدأ بالسكك احلديدية من قسنطينة )Mokta( "موكتا"وخط سكة حديد خيدم مناجم 

 مماثال اهناك دراسات الستمرارها للجزائر العاصمة وجباية، وأخريا خطوكذلك  ،إىل سطيف

كما أجنزت خطوط السكة احلديدية ،  5منح المتياز لشركة فرنسية، من قبل احلكومة الفرنسية

بطريقة تسمح بربط أهم املدن واملوانئ واهلياكل الرئيسية االقتصادية مبختلف مراكز باجلزائر 

  .6االنتاج سواء الفالحية أو املنجمية

                                                           

.75، 74ص ص، املرجع السابق، ةعبد احلكيم رواحن - 1
  

2- Ch.F.Meiss, op.cit, p20. 
3- B.Rayon, op.cit, p06.  

4
الذي يربط قسنطينة وسكيكدة بعد �يئته ممرا بريا يشجع م مت فتح الطريق املتمثل يف الطريق الروماين القدمي 1870أوت  23يف  - 

االقتصادية والتجارية بني الساحل والداخل، فأصبح بذلك قطبا إقليميا على مستوى الشرق اجلزائري، وجعل التنقالت البشرية والتبادالت 

سكيكدة واجهة حبرية وجتارية منفتحة على اخلارج، وبتدشني هذا اخلط احلديدي بني قسنطينة وسكيكدة ساهم يف فك العزلة على املناطق 

  .190توفيق صاحلي، املرجع السابق، ص: ينظر. وتبادل بني سكان التل والصحراءاليت مير عليها، وجيعل منها نقاط التقاء 
5- B.Rayon, op.cit, p06.  

6
  ، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة)دراسة في أساليب السياسة اإلدارية( 1914 - 1830السياسة الفرنسية في الجزائر عثمان زقب،  - 

   .399، ص2015 -2014اجلزائر، 
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ا من العاصمة حنو وتكونت شبكة الطرق من ثالثة طرق أساسية ورئيسية تنطلق كله 

ا املناطق الداخلة وهران الذي يقطع املناطق الشمالية متجنب - طريق اجلزائر : إجتاهات خمتلفة

قسنطينة املؤمن للسهول الشرقية الغنية واحمليط جبزء من  - طريق اجلزائر، وذلك ألسباب أمنية

املدية الذي  يقطع سهول متيجة، وهذا على طول الضفة اليمىن  -طريق اجلزائر ، جبال القبائل

  .1لواد الشلف

وذلك لتجديد  ،ت اإلدارة اإلستعمارية تقسيمات للطرقوضعم 1845وخالل سنة 

  : صنفت شبكة املواصالت الربية إىل األولويات العسكرية منها واإلقتصادية وعليه

 .واليت حتولت الحقا إىل طرق وطنية" إمرباطورية"طرق - 01

 .الطرق الداخلة للبلدياتو الت اطرق إسرتاتيجية، طرق العم- 02

 31 قانونطرق وطنية، مث خفضها طريقا ك 21صنف يف اجلزائر م 1864ومنذ سنة 

أكثر كثافة يف املنطقة التلية، حيث تكثر  طريقا، وكانت شبكة الطرق 20إىل م 1909ديسمرب 

  .2املراكز اإلستطانية وكانت ضعيفة يف اإلقليم الشرقي حيث تكثر التضاريس اجلبلية

مهها عناصر أطق الصحراوية من خالل عدة دارة االستعمارية التحكم يف املناوحاولت اإل

رحلة دوماس : ولقد ركزت الرحالت االستكشافية يف الصحراء مثل، 3طرق القوافل التحكم يف

ىل مناطق وجهات كثرية ومل تصل الطرق إ ،4سواق لفائدة االستعمال التجاريحول استقصاء اال

                                                           
1
  - 1962 -1857الجلفة أنموذجا ما بين  –دور السكة الفرنسية في استغالل المناطق الداخلية للجزائر ضيف اهللا شاليل،  - 

  .24، ص2012 -2011، اجلزائر، 02رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر 
  .25، صنفسه -2

يعربها طوال من الشمال إىل اجلنوب والعكس، ومن هذه القوافل هذه القوافل بعضها يعرب الشرق اجلزائري والبالد اجلزائرية عرضا، والبعض  -3

  مراكش،  قافلة قفصة إىل بسكرة، األغواط-فاس- تلمسان-وهران-اجلزائر - برج محزة -سطيف -قسنطينة - جند قافلة تونس اىل الكاف

  .األغواط إىل تافياللت –تقرت، ورقلة  -البيض، قافلة نفطة إىل وادي سوف

حيي : ينظر. ورقلة األغواط إىل متبكتو –تقرت  –بسكرة  -ومن ضمن القوافل الطويلة بني الشمال واجلنوب جند قافلة سكيكدة إىل قسنطينة

   .411، املرجع السابق، ص...مع تاريخ اجلزائربوعزيز، 

.447عثمان زقب، املرجع السابق، ص - 4
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ترتبع على مشة اليت وبالد النما وراسباأل املناطق اجلبليةفعلى سبيل املثال جند  ،كثرية من اجلزائر

على حوايل  إاللف نسمة  ال تتوفر من مائتني أ بأكثرهلة وكانت آ 2لف كلممساحة عشرين أ

  . 1مائة كلم من الطرق الصاحلة لالستعمال يف كل الفصول

 "ريدون .يد"وكانت الفكرة األوىل إلنشاء السكك احلديدية يف اجلزائر، للسيد 

)M.de.Redon( سكة حديد من اجلزائر إىل البليدة، ومت بناء م 1844، الذي أراد عام

 "انكارفيج. يد.م"استئناف مشروعه، يف وقت الحق وتعديله من قبل السيد

)M.de.kervéjuen(ابطول واحد وستني كيلومرت  امليون 17 ، وبلغت النفقات وفقا حلساباته  

لكن ا�لس العام للجسور والطرق أعلن أنه ميكن ختفيض هذه النفقات إىل اثين عشر مليون 

مشروع خط :  )Eugène Lacroix"(أجني الكروا"و  )Frédérie( "فريدري"، وقد قدم افرنك

ماك كاريت "و )M.Warmier.ranc"(رانك وارنري"طالب م 1854ويف عام  ،ستورا سكيكدة

")Mac Carthy (سريبولييه"و" )Serpolet(  بتنزيالت لشبكة خطوط كاملة من اجلزائر إىل

هذه  منشئيوطالب مجيع  ،مورة إىل قسنطينة ومن قسنطينة إىل سكيكدة وعنابةعوهران ومن 

  .2على نفقا�م وتنازال�م العقارية %35املشاريع بضمان فائدة بنسبة 

 )م1899( واليوم ،ولفرتة طويلة كانت اجلزائر فيما يتعلق بالسكك احلديدية سيئة للغاية 

م 1899فشملت عام  ،وأصبحت شبكة السكك احلديدية تشكل القوة ،قد استعادت حيويتها

  بعضالوهي متصلة ببعضها  ا،كيلومرت   2.905جمموعة من اخلطوط قيد التشغيل يبلغ طوهلا 

  .3د شركة عنابة وقاملة يف الشرق اجلزائريمل يف اخلطوط العريضة جنات اليت تعومن الشرك

                                                           

.29، 28ضيف اهللا شاليل، املرجع السابق، ص ص - 1
 

2- A.P.Tuillier, régime des chemins defer algériens, thèse pour le doctorat, libraire 
nouvelle de droit de juris prudence arthur rousseau, éditeur 14 rue soufflot et rue 
toullier, 13, Paris, 1900, p14.  
3- E. La Canaud, op.cit, p38.   
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إىل م 1857أفريل  08يف ) D.Chabaud( "دي شابو"ويف تقرير أرسله اجلنرال  

أعتقد جاللتكم أن الوقت قد حان لتزويد الجزائر بخطوط السكك «:اإلمرباطور جاء فيه

إنشاؤها بالفعل واإلسراع بالتطوير  الحديدية من أجل إرضاء مصالحنا الزراعية، التي تم

أحد أقوى العناصر ازدهار  في الواقع يجب اعتبار سكك الحديد ،...التدريجي لها

 :فشبكة السكك الحديدية ستحقق لنا ثالث غايات ،...المستقبل الحتاللنا الواسع

 وكذلك ،الحياة والثروة عن طريق النقل المالئم والسريع لمنتجات التربة لنا ستجلب

  .1» ...التسهيالت المقدمة للسكان وللحركة االستعمارية

ومبساعدة الدراسات اليت أجريت على أرض الواقع من قبل مهندسني حكوميني أو من  

قبل القطاع اخلاص، واليت اهتمت لسنوات عديدة �ذه املسألة، كان مشروع شبكة السكك 

خط مواز للبحر يربط املدن الرئيسية يف العماالت الثالث وخيدم  :منها ،احلديدية اجلزائرية

 مع اتصال إىل ،ويف الغرب بني اجلزائر ووهران ،املناطق الرئيسية يف الشرق بني اجلزائر وقسنطينة

وذلك  ،وكذلك إنشاء اخلطوط املؤدية إىل املوانئ الرئيسية ،تلمسان بواسطة سيدي بلعباس

وجباية إىل غاية مستغامن وأرزيو، أما الطرق  وسكيكدة مع قسنطينة لوضع االتصاالت بني عنابة

املدية  ،بوقحر ،الرتابية فتأيت من حافة الصحراء الكربى وتتصل مبراكز السكان مثل مليانة

هو هذا «،وبوسعادة وسطيف وباتنة وقسنطينة وتبسة وقاملة ومواقع أخرى أكثر وأقل أمهية

  .2» ...لموافقتك يا صاحب الجاللةالمشروع الذي يشرفني أن أقدمه 

حيث مت منح ستة خطوط جديدة يبلغ جمموع  السكك احلديدية، خطوطومت ربط 

وخط عنابة وقاملة وامتداده خلط  ،م1884وم 1882ألغراض خمتلفة يف عام  اكيلومرت   622طوهلا 

مث خط باتنة  ،م1882أوت  05كلم وفقا لقانون   53سوق أهراس وسيدي خلميسي على طول 

باإلضافة إىل ذلك مث دمج خطني للسكك  ،م1884جويلية  21كلم وفقا لقانون   115بسكرة 

 Ménerإىل  Maisson  - Carréeخط  :احلديدية لإلدارة يف شبكة املصلحة العامة ومها

                                                           
1- A.P.Tullier, op.cit, p14.  
2- Ibid, p14.  
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ville 54   ومت تسليم  ،منح لشركة الشرق اجلزائريم 1882أفريل  21كلم وفقا للمرسوم املؤرخ

مث افتتاح خط  ،م1871اخلط الكامل خلدمة البضائع وخدمة املسافرين يف األول من ماي عام 

  .1م1870سبتمرب  01سكيكدة قسنطينة يف 

ولقد كانت املواصالت الربية والطرق حتديدا حىت �اية احلرب الكونية الثانية، متتد عرب 

بسكرة املعبد  -فنجد يف الشرق طريق قسنطينة  ،ثالثة حماور من الشمال حىت أبواب الصحراء

الذي أمت يف أواخر احلرب العاملية األخرية ليصل إىل ورقلة عرب تقرت، وغداة اكتشاف احملروقات 

يف حاسي مسعود هبت مديرية األشغال العمومية باحلكومة العامة بإجناز شبكة طرق يبلغ 

األول خاص  وذلك على حمورين اثنني ،كلم لتسهيل عملية التنقل واالستثمار  1200طوهلا 

ينطلق حمور الشرق من حقول اجيلي مرورا حباسي بلقيور  باجلهة الغربية والثاين باجلهة الشرقية،

وقاسي الطويل وحاسي الوسط من حاسي مسعود مث ورقلة وغرداية مث األغواط يف اجتاه 

  .2اجلزائر

موانئ الشحن واملنتجات اليت  ومن خالل هذه الشبكة سيتشكل التبادل التجاري بني 

منتجات املصانع ومصانع بلد األم يف مجيع أحناء املستعمرة من حدود من  تتشكلسوف 

خطوط رئيسية للعماالت الثالث تنقل البضائع  ةوهناك أيضا ثالث ،املغرب إىل حدود تونس

ه اخلطوط وميكن التنازل عن هذ ،سكيكدة للنقل التجاري -خط قسنطينة  :والركاب من بينها

  .3لشركات معينة لظروف سيتم حتديدها –(Chabaud) "شابو" اجلنرال يقول -الثالثة 

كي يتم حتقيق الربح واحلركة االقتصادية كان لزاما االهتمام بقطاع النقل لضمان ول

لذا كان االهتمام  ،سواق عرب املوانئ والسكك احلديديةإىل األ سهولة وسرعة وصول املنتجات

  . 4احلديدية حنو املناطق الداخلية للجزائر لزيادة منافعهابدفع السكك 

                                                           
1- Gouvernement Générale, op.cit, pp181-184.  
2- état Actuel de l’Algérie, op.cit, p56. 
3- A.P.Truillier, op.cit, pp15-17.  

  .392ص املرجع السابق، ،عثمان زقب-4
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  اري اط اث اث

يف اجلانب التجاري سيطر األوروبيون مبساعدة البنوك والشركات الفرنسية الكربى على 

وشكال فيما بينهم شركات متداخلة سيطرت على سائر املرافق  ،التجارة الداخلية واخلارجية

ومع �اية القرن التاسع عشر أصبحت سوقا رئيسية للتجارة الفرنسية  ،االقتصادية يف البالد

 .1الصناعة الفرنسية وموردا حيويا جللب املواد اخلام الذي حتتاجه

أو   دا  ورووا رت اردور اط  

  لقد كانت املشكلة الرئيسية اليت يواجهها املستوطنون األوروبيون القادمون إىل اجلزائر

هي أ�م فقراء وال ميلكون األموال الضرورية للتجارة أو الصناعة، هلذا كانوا يفضلون العمل يف 

ا بعد بيع الزراعة ويطلبون من الدولة أن تعطيهم األرض جمانا والقروض بفائدة بسيطة يدفعو�

 2قام نابليون الثالث ية بأرخص األمثان ويف هذا اإلطارالغالت، واستعمال اليد العاملة اجلزائر 

بتشجيع الشركات على االستثمار يف اجلزائر، وتوطني األوروبيني هناك والدولة الفرنسية تدفع 

  .3األمثان

وتشجيع الشركات شجعت اجلمهورية الثالثة االستثمار يف ا�ال الفالحي،  بعد ذلك 

كاستصالح األراضي ومد السكك   ،الفرنسية واألوروبية، باستثمار أمواهلا يف املشاريع املختلفة

احلديدية وبناء املراكز االستيطانية وتوفري الوسائل املختلفة، اليت متكن الرأمسالية الفرنسية الناشئة 

هرت يف عهد لقوانني العقارية اليت ظاما بتشجيع الطبقة الربجوازية بالتكفل بالعقار اجلزائري، و 

عن عالقة تراكم رؤوس األموال وكيفية تنشيطها واستغالهلا يف  اواضح اري هذه اجلمهورية إال تعب

                                                           
  .11، صاملرجع السابق ،رشيد مياد -  1
بأفكار عن احلرية االستعمارية وكان يرغب شخصيا يف جعل ميناء اجلزائر حرا ومفتوحا جلميع منتجات عاش طويال يف إجنلرتا، وكان مشبعا  -2

  :ينظر .1865جوان  20كما جاء يف رسالته املؤرخة يف   ،العامل بدون حاجز مجركي

- Etude économique, op.cit, p58. 
، 185ص ص، 1997، دار الغرب اإلسالمي، اجلزائر، 01، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  -3

186.   
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بشكل رئيسي من قبل الشركات القوية  ، ومتثل امللكية الكربى1عملية بيع وشراء العقار اجلزائري

واحلصول على احلد األدىن من  ،احلكومة اليت كانت حتصل يف السابق على امتيازات هائلة من

  .2وكذلك الشركات اليت انبثقت من الشركات البائدة ،األسعار

ألف  80أما الشركة اجلزائرية فهي وريثه للجمعية العامة اجلزائرية، واليت متلك أكثر من  

وأكرب قطعة منها يف عمالة قسنطينة، أما مجعية جنيف  ،موزعة يف العماالت الثالث اهكتار 

ومتوسط املمتلكات هو يف  ،يف حميط مدينة سطيف الف هكتار أ 20فبحوز�ا عقار مبساحة 

  .3الذين يعتمدون على زراعة الكروم ملستعمرين األثرياء والرأمسالينيأيدي ا

ر أفريل سنة يف شه (Genève) "جنيف"واحلكومة الفرنسية قد تعاقدت مع شركة 

 300لكي تبين املستوطنات اجلديدة لألوربيني قيمتها  األف هكتار  20ومنحتها الدولة م 1853

ومنحتها قروضا م 1865اجلزائرية فقامت الدولة بإنشائها سنة  العامةأما الشركة  ا،مليون فرنك

  قرى االستيطانوذلك لبناء ، % 05.25تدفع فيما بعد بنسبة  افرنسي امليون فرنك 100بـــــــ 

كا واحدا نعلى أن تدفع فر  ،من األرض اومقابل ذلك حتصل الشركة على مائة ألف هكتار 

للهكتار الواحد، وذلك على مدى مخسني سنة، لكن الذي حصل عمليا هو أن الشركة األوىل 

استولت على األراضي املعطاة هلا وقامت بتأجريها للمسلمني، لكي يعملوا  "جنيف"أي شركة 

، أصبح يشتغل عند هذه الشركة م1900وتتقاسم معهم أرباح تلك األراضي، ويف عام  �ا

، مث ارتفع يف سنة افرنك 461.275وبلغ مدخوهلا السنوي يف تلك السنة  امسلم 3.674

  أما بالنسبة للشركة الثانية، أي الشركة العامة اجلزائرية ،افرنك 774.000لكي يصل إىل م 1910

                                                           

.308، 307ص صحممد بليل، املرجع السابق،  - 1  
2

 1.000.000.000وهي ملزمة بتحقيق السندات مببلغ يصل إىل م، 1865شهر جويلية  مبوجب قانون إنشاء اجلمعية العامة اجلزائريةمت  -

  استغالل األراضي واملناجم والغابات وإعداد السدود وقنوات الري واملصانع: مثل ،لتطبيقه على املؤسسات الصناعية والزراعية يف اجلزائر افرنك

الستخدامها يف تنفيذ  افرنك 1000.000.000وأيضا ملزمة بأن تدفع للخزينة العامة كقرض للدولة مستحق السداد، مبجموع سنوي قدره 

  -                                        .E.Ducos, op.cit, p23 :ة من املرافق العامة والطرق واملوانئ وما إىل ذلك ينظرأعمال كبري 
3- Louis Vignon, op.cit, pp182-184.  
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قسنطينة، وأقامت هلا فروعا  عمالةمن أخصب األراضي يف  األف هكتار  89فقد استولت على 

  .1يف اجلزائر ووهران وعنابة

مؤسسة   يكن هناك يف اجلزائر املستعمرةمل العشرين سنة األوىل من االحتالل وخالل 

الذي أسس فروعا و ، الذي أنشأ بنك اجلزائر، م1851أفريل  04انتمائية رئيسية، فجاء قانون 

إىل م 1851بني املمتدة ويف الفرتة  ،يف وهران وقسنطينة وعنابة وسكيكدة وتلمسانتباعا 

، ويف عام افرنك 8.755.664من الفواتري، بلغت املبالغ  11.906ع البنك على وقّ م 1852

  .2افرنك 352.818.272وبلغت املبالغ املستلمة فاتورة،  273 005ارتفع العدد إىل م 1897

ض محاية الفالحني لغر ) S.I.P(االحتالل الشركات األهلية لالحتياط  وأنشأت إدارة         

م 1893أفريل  14يف  ا، فأنشأ�م1867فات الربا واملضاربة وخاصة بعد جماعة اجلزائريني من آ

مالية بغرض تطوير حمصوهلم الفالحي، وحتسني أدوات العمل قروض حيث تظاهرت بتقدمي 

وجتديدها وأيضا من أجل إدماجهم يف الضمان االجتماعي، وقد حضي هذا القانون بتأييد 

، و�ذا الشكل يكون هلذه م1894ديسمرب  07يف تاريخ  )Campon"(كامبون"احلاكم العام 

على حد زعم الكتاب - سانآن واحد مجعيات بر وإحالشركات هدف مزدوج، فهي يف 

من  واخلماسنيومجعية للقرض التعاقدي �دف متكني الفالحني  ،للفالحيني -األوروبيني

مببلغ وحيث أن القروض كانت مرهونة  ،احلصول على قروض سنوية نقدية لدعم زراعتهم

رت  ظه تبعة من طرف رؤساء البلدياتفإن األساليب اإلدارية امل رأمسال الذي حبوزة كل منها

  .3كعاد�ا أقل اهتماما مبصاحل األهايل منها مبصاحل احلكام

ولقد كانت هناك مخس شركات حصلت على امتياز استغالل مساحات كبرية من 

دفعتها خلزينة الوالية العامة، ومما يثري الدهشة أن هاته  امائة وسبعني ألف فرنك الغابات مقابل

                                                           

.186صعمار بوحوش، املرجع السابق،  - 1
 

2- E.La Canaud, op.cit, p43. 
  ، دار سيدي اخلري للكتاب)1914- 1871(الفرنسية يف منطقة القبائل ومواقف السكان منها السياسة االستعمارية سعيدي مزيان،  -3

  .31، 30ص ص، 02ج، 2012اجلزائر، 
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اإلدارة االستعمارية بتعويضات عن اخلسائر اليت حلقت �ا من جراء احلرائق  طالبت الشركات

، لقد ابتزت اإلدارة االستعمارية هاته املاليني اخلمسة من فرنكا بلغت قرابة اخلمسة ماليني

  .1السكان البؤساء لتسليمها هلاته الشركات املستفيدة من احلرائق

ال رات األوروبية، وشد اهتمام الرأمسماومن أجل تشجيع االستيطان وجلب االستث 

الفرنسي، استقرت بعض الشركات الرأمسالية منطقة الشرق اجلزائري نذكر منها، شركة فوسفات 

مكتة الشركة العامة اجلزائرية ومؤسسة  :بل أن شركات أخرى مثل ،قسنطينة وشركة حديد ونزة

  .2ت جهودها يف املنطقة الشرقيةللحديد ختلت عن نشاطها يف املنطقتني الوسطى والغربية وركز 

" Bordj redir"وقد سيطرت أربع شركات يف إنتاج مادة الفوسفات وهي برج رودير  

، كما Tocque ville "3"فيل  وتوك" Bjebel quif"وجبل الكويف " Mezaita"وميزايتا 

 لتانواملقطع ال اهلربةقبال املؤسسات االستثمارية وكان أمهها مؤسسة عرفت اجلزائر املستعمرة إ

والشركة اجلزائرية العامة اليت  ،من أجود األراضي الزراعية األف هكتار  24على  احتصلت

  .4األف هكتار  20والشركة السويسرية على  ،من األراضي األف هكتار  100استحوذت على 

وتعترب هذه الشركات إحدى أدوات السيطرة االستعمارية اإلدارية للتأثري على االقتصاد 

  زائري، وتوجيهه حتت قناع �يئة القطاع الزراعي يف الريف اجلزائري، وجاءت هذه الشركاتاجل

  .5االقتصاد ي اخلاص باجلزائريني وانعزاله عننتيجة ال�يار القطاع الزراعك

االنتشار العسكري يف اجلزائر من أجل توسيع حركة رؤوس  الفرنسيةاستعملت الرأمسالية 

لكنها واجهت مشكلتني رئيسيتني ناجتتني عن  ،األموال لصاحل التوطني الكثيف للمعمرين

                                                           
   .129ص، 1994أكتوبر  ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمجال قنان،  -1

   .45صعبد الوهاب شاليل، املرجع السابق،  -2
   .120، 119ص صعبد احلكيم رواحنة، املرجع السابق،  -3
 ) ت.د( ، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،)1858-1838(السياية الفرنسية واملقاومة اجلزائرية يف منطقة سكيكدة ، عمرياويأمحيدة  -4

   .94ص
   .44رشيد مياد، املرجع السابق، ص -5



م1954 -1870التجاري وأثرهما على الوضع الجزائري في عمالة قسنطينة الفصل الثالث  النشاط  الصناعي و   

 

131 
 

انعدام الوسائل القاعدية من جهة وارتباط  يطبيعة كل من البنية اجلغرافية والبنية االجتماعية، أ

  .1السكان مجاعيا باألرض من جهة أخرى

القاعدية  املنشآتعلى توسيع  حرصليفتح األرض اجلزائرية لالستعمار  من هنا كان

مركزي يضمن أمن 2وتفكيك النظام االجتماعي بواسطة بناء إداري ،من طرق ومدن اخل

  .3"االستعمار"واستقرار 

يتعامل نابليون الثالث باستمرار مع كل « :"نابليون الثالث"ويقول صاحب كتاب 

فكان من األفضل له أن ... بحكمة ورعاية، باهتمامه الخاص بالجزائرمصالح فرنسا 

يضمن لفرنسا مستعمرة رائعة ومزدهرة، تقع سواحلها قبالة سواحلنا مستغلة في نفس 

الوقت البحر وموانئها الست والثالثين ساعة من ميناء مرسيليا، هذا المركز المتوسطي 

تزود خاماتهم  وتحتوي جبالها على كنوز جيولجية ،الكبير لالستيراد والتصدير لفرنسا

لشركات االمتياز فيها والتي  وتوفر الفضة والنحاس ،الحديدية أفرانا عالية في مرسيليا

 قبل كل شيء هو عدد السكان النشط كل ما نحتاجه  ،...تنقل وتذوب الخام أيضا

  .4» ...الكافي المرتبط باألرض إلنتاجها

                                                           

- 1984جامعة اجلزائر،  اه،دكتور رسالة  ،)1978-1971(تغيير النظام الزراعي في الجزائر وأبعاده الثقافية عبد القادر بليمان،  1-

  .16، ص1985

ووفقا لدستور  ،رض فرنسية بالكامل حتكمها الرموز الفرنسية، والقوانني اخلاصةأاجلزائر اليوم ":  )Mac Carthy( "ماك كاريت"يقول  2-

املعني من قبل رئيس الدولة،املكلف  اكم العامويتم وضع املستعمرة حتت إشراف احل ،سيتم تسويته من قبل جملس الشيوخ 1852جانفي  01

هذه الصالحيات الضرورية وامللحة لربط  ،والذي ميارس سلطته مبوجب األوامر املباشرة لوزير احلرب ،جبميع السلطات املدنية والعسكرية

األول متمركز يف : ني رئيسينياجلزائرية مبركزين متميزين وقسم واليت تأسست يف اإلدارة ،اهلا يف احلركة العظيمة للوحدة الفرنسيةاملستعمرة وإدخ

وتتشكل  ،وإدارة السكان األصليني ،وإدارة البلديات ،وإدارة األراضي املدنية ،وإدارة األراضي العسكرية ،خر ينقسم إىل إدارة عامةباريس واآل

والذي يقدم  ،دارة املركزية يف باريس �يئة إدارية تسمى مبديرية األعمال يف اجلزائر، يرتأسها واحد من الضباط الثمانية الكبار يف وزارة احلرباإل

الستعمار والزراعة ومكتب ا ،لشؤون البلدية والعربيةاوهي اإلدارة العامة ملكتب  ،مكاتب ةوتنقسم إدارة اجلزائر إىل أربع ،ىل القائد العامإ تقاريره

  "....ومكتب التجارة واجلمارك واإلحصاء ،وأعمال املكتب العامة اخلاص باملناجم والغابات وامليادين املختلفة ،)الدومني(وا�ال 

 - .OM.Mac.Carthy, op.cit, p241                                                                                      :ينظر

  .16ص، املرجع السابف، عبد القادر بليمان 3-
4- Napoléon III, Marseille et l’Algérie, commoin fréres libraires, rue saint-ferréol, 04 
Marseille, 1860, p11.  
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 رة اادا  

ينقل أهل الريف منتوجا�م إذ نظام األسواق األسبوعية، إن أبرز مظهر جتاري هو 

الفالحية إىل السوق من الفواكه واخلضر واحلبوب واحليوانات والزيتون والعسل واجللود 

ويشرتون من سكان املدن احملاريث واملناجل والفؤوس واألقمشة واألواين واحللي  ،...واألصواف

  .1...لغذائية املستوردة من اخلارج مثل القهوة والسكرواملواد ا

كانت املبادالت التجارية بني السكان تتم يف األسواق األسبوعية املقامة عادة يف املدن 

خاصة دورية أسبوعية وعلى مدى  اهلا أسواق وتعقدوالقرى واملداشر العمرانية الكبرية واملتوسطة، 

 :أيام األسبوع، إذ تعد ملتقى للمنتجني واملستهلكني والتجار، وتشمل أهم املعروضات، مثل

، إضافة إىل ...األدوات الفالحية واألواين الفخارية واألصباغ امللح، اجللود، الصوف، التمور

  .2جتارة احليوانات

ما جدا يف حياة السكان االقتصادية وهكذا تلعب هذا األسواق احمللية دورا ها 

، وقد ساهم التطور الصناعي نسبيا يف تكملة مداخيل 3واالجتماعية والثقافية بل وحىت السياسة

وهذا ما يفسر تعدد  ،اإلنتاج الغايب واملنجمي املستغالن يف حميط مدينة سكيكدة وأطرافها

ة لسكيكدة، وبدوره عرف هذا مداخيل ميناء سكيكدة حسب التقارير ودراسة الغرفة التجاري

  .4امليناء التجاري اهلام، تزايد استثماراته وتوسع طاقة إنتاجه السنوية

بني املناطق التلية الشمالية وبعض 5)الشحاتة(ومن أنواع التجارة احمللية ما يعرف باسم 

روب ففي بالد القبائل مثال حيمل الناس الزيوت واخل ،جهات اهلضاب والسهول العليا اجلنوبية

والتني وبعض أنواع الفواكه األخرى على األمحرة والبغال ويسافرون إىل املناطق اليت تنتج القمح 
                                                           

. 186مبارك امليلي، املرجع السابق، ص عبد اهللا شريط وحممد - 1 

.88ص رشيد مياد، املرجع السابق، - 2 

 3- حيي بوعزيز، مع تاريخ اجلزائر، املرجع السابق، ص410.

.180توفيق صاحلي، املرجع السابق، ص - 4  

.أو املبادلة املقايضة مبعىن  - 5
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وعلى العكس من ذلك فإن سكان الشطوط يشحنون  ،...والشعري ويبادلو�ا �ذه احلبوب

القمح والشعري وحيضرون �ا إىل بالد  مال، وسكان السهول العليا يشحنوناألمالح على اجل

  .1بائل ويبادلو�ا بالزيوت واخلروب والتني وأحيانا بالرمان ويعودون إىل بالدهمالق

  - برتبتها اخلصبة املنتجة للحبوب-في سطيف شبه كبري لتلك اليت يف شرق فرنسا ف

وهي ذات جتارة كبرية، كما أن موقعها اجلغرايف يعطي أمهية لسوقها من احلبوب واألغنام والبغال 

  .2تمتع بسمعة جيدةمتعددة وتيف هذه املنطقة  ةحصنأنواع األأن و  ،واخليول

وسطيف مع مر الزمن كانت حلقة وصل بني مناطق كثرية، ومركزا للتبادل التجاري  

  وموارد املرتفعات اجلبلية )اجلريد(اخلاص، فاإلنتاج الفالحي التلي وموارد القطاع الصحراوي 

بل تعداها، إىل القيام  ةفلم يقتصر دور سطيف على التبادل التجاري بني هذه القطاعات الثالث

فاملعمرين األوروبيني وخاصة سلطة الدومني  ،بدور التبادل التجاري بني املوارد والتجارة األوروبية

كانت وجدت يف مدينة سطيف املنطقة اجلامعة لالزدهار واخلصب الفالحي، باإلضافة إىل ما  

لكن أكرب مشكل كانت  ،منتشرة عرب األحناء ،)13( حتظى به من أسواق بلغت ثالثة عشر

  .3تعاين منه هاته املدينة هو نقص األخشاب

أما التجارة يف مدينة جيجل فتقوم يف األسواق األسبوعية، فكانت املعامالت التجارية 

امليلية لعرش أوالد عيدون ب سوق الثالثاء :مثل ،تلك األسواق اخلاصة بكل عرش جترى يف

والسوق مقسمة إىل مساحات أو رحبات حسب تسمية  ،وسوق السبت غرب القل لبين توفت

وكل جتار  ،...ورحبة األقمشة والعطرية ،ورحبة احليوانات ،رحبة احلبوب :ذلك الوقت، مثل

                                                           

 1- حيي بوعزيز، مع تاريخ اجلزائر، املرجع السابق، ص410.
2- Bryon, op.cit, p27.   

 3- امحيدة عيمراوي، من تاريخ اجلزائر احلديث، ط02، دار اهلدى، اجلزائر، 2004، ص ص118، 119.
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وكانت  ،احلبوب يذهبون جللبها من حوض فرجيوة أو من الضرا جنوب العلمة وشلغوم العيد

  .1جتارة األقمشة واخلردة والعطرية أغلبها يف أيدي جتار مدينة جيجل

تتوقف على ما تنتجه املنطقة من موارد فالحية منطقة قاملة يف كانت التجارة 

وحيوانات، وتتم عملية التبادل على مستوى األسواق األسبوعية، اليت تعد متنفسا لسكان 

  .2األرياف

وظهرت شركة  ،ينعمر تقرت خاصة عندما كثر عدد امل وانتعشت التجارة يف منطقة

جتارة التمور وبرعوا يف  فنشطت ،(Irma Dovik)" إرما دوفيك"النقل الصحراوية لصاحبها 

حون احملليون ينتجون كان الفال  ، إذنواع املواصفات والشروط الدوليةاخلارج وفق اىل تسويقه إ

قتصادية  وهذا ما جعل منطقة تقرت حمطة ا ،املختلفةنواع التمور لسد احتياجا�م العديد من أ

   .3كبرية يف الشرق اجلزائري

  أما سوق أهراس، فإ�ا متتلك سوقا كبرية من اخليول والثريان واألغنام والعسل والزيت

، ومهما يكن من أمر فإن 4...والقطران والصابون والسجاد التونسي واحلصري واجلبال وغريها

كانت مبقتضى عالقتها التجارية الداخلية ذات أمهية بالغة، بالنسبة للمصاحل مقاطعة قسنطينة،  

  .5االقتصادية االستعمارية

 ررة اا  

كانت اجلزائر قبل االحتالل تقيم عالقات جتارية مكثفة مع إفريقيا وجنوب الصحراء 

ومع البالد العربية وأوروبا الغربية خاصة، وبأن جتار�ا تلك خمططة وتدر على البالد أرباحا كثرية 

االستعمار وما كادت متر السنوات األوىل من الغزو  آفةتستثمر يف سائر امليادين، مث جاءت 

                                                           

 1- علي خنوف، مقاومة سكان منطقة جيجل...، املرجع السابق، ص237.

.58سبيت بن شعبان، املرجع السابق، صال - 2 
  .199ص، املرجع السابق، رضوان شافو -3
   .205املرجع السابق، ص  ،...إدارة املكاتب العربيةصاحل فركوس،  -4

5- Bryon, op.cit, p35.  
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 أصبح ميزان التجارة اخلارجية اجلزائرية خاسرا، ألن كل عمليات التصدير والتوريد صارت وحىت

  .1مقصورة على فرنسا

ألف طن من  33 ، مت تسليم مثالم1870، ويف عام م1863اجلزائر التصدير سنة  بدأت

ألف طن، ويتم  110 املتمثل يفمت الوصول إىل احلد األقصى م 1879ويف عام  ،احللفاء للتجارة

يف السنوات األخرية تصاعدا فيما  وشهد تصدير احللفاء ،إىل أوروبا منها ألف طن 80نقل 

ارتفع إمجايل الصادرات من كمية ضئيلة م، إذ 1869إىل م 1860يتعلق بزيادة االستهالك من 

ويف عام  ،ألف طن 185تضاعف هذا الرقم تقريبا إىل م 1876ألف طن، ويف عام  95إىل 

زاد  وإذاألف طن،  225كان اإلنتاج م م1882ويف عام  ،ألف طن 200كان ما مقداره   م1881

ويف قسنطينة كان منتوج  ،شكل كبري ووصلت إىل احلد األدىنباالستهالك اخنفضت األسعار 

   .2احللفاء بأسعار أعلى

 كان يقبل كلم  1867كانت التجارة بأيدي الفرنسيني، وهلذا فإن قانون اجلمركة لسنة 

، ويف اجلزائر كل املنتجات الفرنسية )عدا السكر ما(املنتجات اجلزائرية بدون رسوم يف فرنسا 

 تعريفة، ويشكل هذا القانون ثورة اقتصادية حقيقية للتجارة احلرة من خالل إلغاء ال3واألجنبية

  .4من الضريبة اجلمركية ألف فرنك 600ال يقل عن  الذي اجلمركية مع حرمان الدخل السنوي

والنشاط التجاري اخلارجي، كان يتم بني قطاع الشرق اجلزائري وكل من تونس وأوروبا 

، وأهم املواد املستوردة هي 5حيث كانت أهم املواد األساسية املصدرة هي احلبوب، وإفريقيا

وكانت املبادالت التجارية تتم بنقود من كل  ،...العطور والتوابل واألسلحة واألقمشة وغريها

                                                           

 1- حممد العريب الزبريي، الثورة اجلزائرية يف عامها األول، املرجع السابق، ص43.
2- M.M. Trabut, op.cit, pp489, 490.  

 3- حمفوظ قداش، جزائر اجلزائريني، املرجع السابق، ص160.
4- M.C. Guy, l’Algérie agriculture  industrie, commerce, imprimerie typographique 
denne rue Constantine 13, Alger, 1876, p132.   

5
عبد : منها ينظر .كانت قسنطينة تنتج وتصدر قمحا يف املرتبة األوىل من حيث اجلودة خلصوبة أراضيها خاصة يف املنطقة الغربية والشمالية -

  .60ادر دحدوح، املرجع السابق، صالق
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، ورغم أن فرنسا م1830خاصة باجلزائريني قبل عام " وطنية"الدول ألنه مل تكن سياسة نقدية 

متكنت من احتالل اجلزائر سياسيا، لكنها مل تتمكن من بعث نشاط جتاري واسع، فكانت 

  (Blanqui)"بالنكي"هذه السياسة الفرنسية موضع نقد من قبل املفكرين، ويف مقدمتهم 

  باجلمود، أل�ا بقيت على نفس املنوالم 1842وم 1841خالل سنيت الذي وصف التجارة 

، فكان رد السلطة الفرنسية على مثل هذا النقد أن م1840و م 1839الذي كانت عليه سنيت 

  .1التجارة يف اجلزائر عرفت نشاطا ملحوظا

، بلغت قيمة جتار�ا اخلارجية أكثر من )م1870( فبعد أربعني سنة من احتالل اجلزائر 

اعات وهذا نتيجة لبداية مشاركة الزر  ،للصادرات امليون فرنك 98، منها امليون فرنك 200

اخلمور، إضافة إىل مواد أخرى بدأت تشارك هي األخرى يف التجارية يف الصادرات خاصة 

  .2املعادن، واالستغالل املنجمي بصفة عامة :حركة الصادرات مثل

بقيمة م 1885وم 1881يف سنة  ط 108333الرصاص مبعدل كانت صادرات 

 ط 17.140إىل م 1885وم 1881يف سنة  ط 145891واخنفض النحاس من  ،ط 253.500

 من الصادرات يف ط 5.221.715أما احلديد فقد استحوذ على  ،1905و 1901يف سنة 

يف فرتة و  ،م1905م إىل 1901من  ط 5.660.363بلغ ت ت قيمة الصادراتكانو ، م1885

، وعموما ميكن اعتبار ط 463.605كانت الصادرات يف مادة الزنك بقيمة م  1905وم 1901

خذ يف االخنفاض آالفرد من املعادن جبميع أنواعها الوضع ثابتا بشكل صارم، لكن معدل إنتاج 

  .3تقريبا % 25عاما بسبة  25منذ 

احلركة البحرية تتزايد بدأت وكذلك  ،واالسترياد إىل حد كبري ومنت جتارة التصدير

أمام احلاكم العام (Louis Térmane) "لويس تريمان"وهذا مقطع هام ألقاه السيد  ،باستمرار

                                                           
  .84، 83، املرجع السابق، ص صالسياسة الفرنسية واملقاومة اجلزائرية يف منطقة سكيكدة، عمرياويمحيدة ا -1
  .124احلكيم رواحنة، املرجع السابق، صعبد  -2

3- Emile Mac Quart, les réalités algériennes, étude sur la situation économique de 
l’Algérie (1881-1905), imprimerie administive, amaguin, Blida, 1906, pp46, 47.  
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  المقبل) م1887(من أول جانفي « :فيه أهم ما جاء) اجلزائر(ا�لس األعلى للمستعمرة 

تتجاوز مجموع النفقات  فسو المنتجات التي تم جمعها في الجزائر ولمصلحة الخزينة 

المدنية التي تقع على عائق الدولة، يمكننا القول أن الجزائر ستنتج أكثر من 

  .1»...التكلفة

والتجارة اخلاصة  ،واليت تشمل مجيع السلع ،وتنقسم التجارة اخلارجية إىل جتارة عامة 

حيث حتسب فقط البضائع احملتفظ �ا لالستهالك، أو اليت مت تأميمها  ،اليت هي على العكس

  .2عن طريق دفع الرسوم اجلمركية يف اجلزائر

فكان  ،نظام التجارة االستعمارية يفويعترب نظام االسترياد من قبل املدن أهم جزء 

هي اهلدف النهائي  اليتإلعطاء طفرة لتجار�ا وصناعتها  املقصود هو تأمني أسواق للمدينة

ازجة واحلطب والفحم للمؤسسة االستعمارية، وهكذا فإن احلبوب والطحني واخلضروات الط

هي معفاة من ...وما إىل ذلك ،جارة وبناء احلجارة والبالط وزجاج النوافذنواألخشاب وال

3م1845جوان  09وم 1843ديسمرب  16املؤرخان يف  نالرسوم اجلمركية مبقتضى املرسوما
.  

وهو أن املنتجات الطبيعية أو املصنعة اليت  ،ظهر قانون جديدم 1867جويلية  17ويف  

ومن ناحية أخرى  ،تنشأ يف اجلزائر دون استثناء تعفى من أي ضريبة مجركية عند دخوهلا فرنسا

تدخل السلع الفرنسية املستوردة إىل مستعمرات فرنسا دون تدخل االحتاد اجلمركي بني املدينة 

وات للبلد اجلديد أما بالنسبة  للواردات األجنبية فهي تستفيد من نظام خاص مُ  ،راتواملستعم

ا خالية من احلقوق باستثناء وبأفضل سعر ممكن، واملبدأ هو أن املنتجات األجنبية يتم قبوهل

  احلديد، مكائن السكك احلديدية، الرصاص :مثل معتدلةضرائب  يدفعونئك الذين أول

                                                           
1- M-j.Baudel, un an Alger excursions et souvenirs, librairie ch, de la grave 15, rue 
Soufflot 15, Paris, 1887, p200. 
2- Félix des Soliers, étude économique sur l’Algérie, imprimerie administrative ogosso, 
2 rue Bruce, Alger, 1895, p16.  
3- étude économique, op.cit, pp56, 57.  
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قانون املؤرخ الأما  ،تدفع ثلث الرسوم املطبقة يف فرنسا ، حيثواملواد املعدنيةاآلالت واألدوات 

وكان استرياد اجلزائر يف سنة م، 1885فيتعلق بتثبيت اإليرادات لعام م 1884ديسمرب  29

منتجات ( افرنك 498300أدوات ومعدات وآالت ومعدات معدنية بقيمة عبارة عن م 1884

واحلديد والفوالذ  ا،فرنك 2793000ات امليكانيكية فتقدر بــــــــ أما اآلالت واملعد ،)فرنسية

  .1افرنك 242000

يف ربط اقتصاد  اكبري   القد لعبت جتارة اجلزائر اخلارجية خالل العهد االستعماري دور  

وحتويل اجلزائر إىل سوق للمنتجات  ،وخاصة السوق الفرنسية ،اجلزائر باألسواق اخلارجية

للتزويد باملواد األولية والغذائية، وتتحمل هذه السياسة االستعمارية مسؤولية  ااملصنعة ومصدر 

يشغل  ،االزدواجية االقتصادية، وذلك من خالل خلقها لقطاع اقتصادي أورويب متطور باجلزائر

  إمكانيات اجلزائر لفائدة الرأمسالية ولتلبية حاجات األسواق اخلارجية من املواد األولية والغذائية

 لسنة، وكانت التجارة كلها بني أيدي الفرنسيني، وهلذا فإن قانون اجلمركة 2سعار منخفضةبأ

ويف اجلزائر  ) ماعدا السكر(، كان يقبل كل املنتجات اجلزائرية، بدون رسوم يف فرنسا م 1867

   .3ةكل املنتجات الفرنسية واألجنبي

 افرنك 207.092.659منها  ،افرنك 222.006.014ومتثل الواردات من فرنسا اىل اجلزائر 

، وإن للتجارة العامة افرنك 189641و ،فرنسا إىلىل التجارة اخلاصة وصادرات املستعمرة إتنتمي 

كثر من ، فاجلزائر تستهلك أكبرية للغاية  ومستعمرا�افرنسا  مهية احلركة التجارية القائمة بنيأ

  )املصدر الفرنسي( ينايالسادسة من مشرت �ا حتتل املرتبة ، إذ أسلعة فرنسية فرنكا ماليني 207

 46083567 ــاخلارج ب ا، والصادرات حنوفرنك 70677630ىل اجلزائر وبلغت الواردات األجنبية إ

  بقيمة موراخلو  ا،فرنك 30097467قمشة بقيمة يف األ اجلزائر إىلتتمثل واردات فرنسا و  ،افرنك

                                                           
1- Louis Vignon, la France en Algérie, libraire hachtte et cie 79, boulevard saint-germain 
79, Paris, 1893, pp223, 224.  

.183توفيق صاحلي، املرجع السابق، ص  - 2 

 3- حمفوط قداش، جزائر اجلزائريني، املرجع السابق، ص160.
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ومصنوعات معدنية  وأدوات ،11015082 خمتلفة من اجللود بقيمة  وأصناف ا،فرنك 5281115

ا املنتوجات املصدرة من اجلزائر مكا، أفرن 9558938 بقيمة ومالبس ا،فرنك 19527343 بقيمة

 افرنك  46560394 بقيمة واحلبوب والدقيق ،فرنكا 36105716ىل فرنسا فنجد املواشي بقيمة إ

 فرنكا 10621040 بــــ الصوفو  فرنكا 5740507 بــــ وجلود خام فرنكا 55866450 بـــ واخلمور

  .1افرنك 189641563 إىل ا�موعيصل  ،اخل...والفواكه والفلني وزيت الزيتون 

ة مع فرنسا مباشرة بعد إجنلرتا يدول التجار الوحتتل اجلزائر املستعمرة املركز اخلامس بني 

 من إمجايل املعامالت أقل كانم  1831وأملانيا، ومنذ عام  األمريكية وبلجيكا والواليات املتحدة

حىت عام  ،بسرعة كبرية) اجلزائر(ذه املستعمرة املدخول التجاري هل مث تطور ،امليون فرنك 07

اليت أدت إىل دخول 2كان منو التجارة اخلارجية متدهورا بسبب الرسوم اجلمركيةم  1850

حيث اختذت التجارة م 1851مث مت إلغاء هذه احلقوق عام  ،املنتجات اجلزائرية إىل فرنسا

زادت قيمة البضائع املصدرة عشرة أضعاف، ويف  م1864اخلارجية خطوة غري عادية، ففي عام 

م 1890ويف عام  ا،مليون 360يف وقت إنشاء النظام املدين بلغ جمموع املعامالت م 1872عام 

  .3انو يمل 606فقد وصلت إىل الرقم م 1898أما يف عام  ا،مليون 545بلغت 

 يتصدرهااملنتجات الزراعية،  عبارة عنالصادرات اجلزائرية  مناملواد الرئيسية  كانت 

ة بقيم اقنطار  2.940.000واحلبوب بإنتاج  ،م1897يف عام  افرنك 115.589.000النبيذ بقيمة 

 كانت الصادرات من املواشي  نفس العامم، ويف 1895 مخسة ماليني دوالر ونصف يف عام

م كانت 1896 سنة يفو  ،فرنكا ونصف امليون 65متها ما يقرب من ، تبلغ قي4سارأ 1255000

                                                           
1
 -  Louis Vignon, op.cit, p231. 

 م 1851، تلك املصدرة للخارج حىت عام م 1843املصدرة إىل فرنسا مضطرة لدفع رسوم التصدير حىت عام كانت املنتجات اجلزائرية  - 2

 وانئاملوظلت هذه املنتجات خاضعة للضرائب اجلمركية عند دخوهلا إىل  ،باإلضافة إىل نظام اجلمارك واحلركة التجاريةم،  1867وإىل غاية 

  .Louis Vignon, op.cit, p222 -                                                                       :ينظرلالستزادة  .الفرنسية
3
 - L’abbég, op.cit, p57. 

وعلى الرغم من هذا التصدير الكبري لألغنام اجلزائرية مازالت فرنسا تعتمد على بقية العامل  ،شاه 1.043.000تصدر اجلزائر ما معدله  -  4

 =رأس غنم، وما يقرب من 1800 000وهو مبلغ كبري ميكن تقديره بــــ  ،االستهالك احمللي  نضيف جيب أن  إلمدادات، وبالنسبة للتصديرل
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مليون  22و ا،فرنك 7.300.000 تهقيمما ومن اجللود  ا،مليون فرنك 08احلليب بقيمة  صادرات

من  اوأكثر من مليون كيلوغرام ا،ماليني فرنك 05من الفواكه بقيمة تقارب  اونصف كيلوغرام

ألف هكتولرت من اخلمور تبلغ قيمتها  15و، افرنك 2.700.000اخلضروات الطازجة بقيمة 

 .1من األمساك الطازجة أو احملضرة افرنك 1500000ما قيمته و  األف فرنك 200حوايل 

  فرنكا 7183112بقيمة  األقمشةيف من اجنلرتا إىل اجلزائر تتمثل  وارداتالكانت  

 127522016 بـــــ يقدر بإمجايل ...لك، واآلالت وما إىل ذفرنكا 3688279بقيمة الفحم و 

  فرنكا 2562421 احلبوب والدقيق بقيمة تتمثل يفما الصادرات من اجلزائر اىل اجنلرتا ف، أفرنكا

 2012155وخام الرصاص ، فرنكا 1448100 وخام احلديد ،فرنكا 6137639واحللفاء بقيمة 

ىل اجلزائر فنجد اإلسبانية إ، أما الواردات فرنكا 16323842 بــــ يقدر بإمجايل ،اخل.. فرنكا

 7268942موع جب ...وغري ذلك ،فرنكا 1067682 وزيت الزيتون، فرنكا 2277444اخلمور 

  فرنكا 860064احلبوب والدقيق بقيمة فتتمثل يف سبانيا ا، أما الصادرات من اجلزائر إىل إفرنك

 ما مقداره واحللفاء، فرنكا 1311463 بقيمة واألقمشة ،فرنكا 8251074بقيمة  والثروة احليوانية

 ىل اجلزائروالواردات من إيطاليا إ ا،فرنك 7112028 ، ويقدر املبلغ اإلمجايل بـــ...فرنكا 299175

ىل ، وواردات تونس إفرنكا 3260522ما الصادرات فبقيمة  ، أفرنكا 918429 تقدر قيمتها بـــ

  .2افرنك 2827784والصادرات  ا،فرنك 8710293

البالد خفضت الرسوم اجلمركية على التمور ومواد البناء ومنتجات ويف شرق 

، وبلغت السلع واملنتجات من مجيع 3واألمسدة واملواد املستخدمة لعالج الكرمة ،السرياميك

واحتلت  ،ط 199.489 تهقيمم ما 1897األنواع اليت شحنتها خمتلف موانئ اجلزائر خالل عام 

                                                                                                                                                                          

كما أن   ا، مليون 40ن قطيع األغنام يعطي اجلزائر متوسط دخل سنوي يزيد عن إو  ،ماليني من األغنام تدخل االستهالك السنوي 03=

  : ينظر... امليون فرنك 16املاعز تلعب دورا كبريا يف االقتصاد، فتشري التقديرات إىل أن اإلنتاج السنوي للماعز قد يساوي حوايل 

- L’abbég, op.cit, p57. 
1- ibid, pp64, 65.  
2 - Louis Vignon, op.cit, p232. 
3- A.P. Tuillier, op.cit, p68.  
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  ومن موانئ الشحن الرئيسية جند سكيكدة، جباية جيجل ،ط 37.684 بـــــاخلمور املرتبة األوىل 

ر بيع أو شراء ضوحي ،كما أن التجارة يف اجلزائر ختضع للتشريع الفرنسي،  ...عنابة، القل

وأحجار البنادق للسكان األصليني بدون  ،األسلحة أو الرصاص أو الكربيت أو امللح الصخري

 .1إذن خاص أو تصريح

  :     2م1896إلى م 1880تصدير الخمور الجزائرية إلى فرنسا من جدول يوضح 

هكتولتر                                                            بال الكمية                                                  السنوات 

1880                                                      17.061  

1881                                                      10.834  

1882                                                      9.516  

1883                                                      83.342  

1884                                                      187.529  

1885                                                      320.984  

1886                                                      487.926      

1887                                                      760.987  

1888                                                      1.224.628  

1889                                                      1.581.085  

1890                                                      1.959.273  

1891                                                      1.847.003  

                                                           
1- E.la.Canaud, op.cit, p38.  
2- Henri Sempé, op.cit, p192.  
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1892                                                      2.821.639  

1893                                                      1.818.459  

1894                                                      2.011.380  

1895                                                      2.910.134  

1896                                                      3.193.841  

الجزائر من توسع في تنمو وارداتنا  «:)Henri Sempé( "ساميب هنري"ويقول 

هكتارا  23.723كان في الجزائر م  1880تنتج المزيد، وفي عام مستعمراتنا و زراعة الكروم 

  هكتولترا 17.061وارداتنا في هذا العام و هكتولترا،  432588من مزارع العنب تعطي 

سيتم علق أسواقنا اإليطالية ونستورد  ،...1895هكتولترا سنة  3.797.693وارتفعت إلى 

   .1» ...من مستعمراتنا الغنية

 امبعدل يرتاوح بني عشرة واثين عشرة مليون فرنك تصدير احلبوب بني فرنسا واجلزائريتم 

تلفتها شركات الطرق احمللية لنقل منافذ اإلنتاج إىل أيف السنة، دون احتساب املبالغ الكبرية اليت 

من  اقنطار  6.260.818وصلت الصادرات إىل م 1890وم 1885ويف فرتة  ،موانئ التصدير

يف حني ا، قنطار  207.852بلغت واردات الطحني إىل اجلزائر م 1896، ويف عام 2احلبوب

من  اقنطار  1.073.506كمية تقدر بــــ و من احلبوب والدقيق قنطارا  457.021زائر اجل استوردت

، ميكننا القول بأن اجلزائر )م1885-م1890(ووفقا للتقديرات  ،5.123.777القمح بفرق قدره 

  ط 1.200.000من القمح ولديها فائض سنوي قدره  اقنطار  5.000.000تستهلك حاليا 

تصبح بلدا مستوردا لكميات   سوف «)":J.Varlet( "فاريل. ج"قول يفاجلزائر املستعمرة 

                                                           
1- Henri Sempé, op.cit, p192.  

القمح الصلب والقمح الطري، كالمها عبارة عن قمح خريفي، ويقدر متوسط اإلنتاج اجلزائري بنحو  :يزرع نوعان من القمح يف اجلزائر -2

لالستزادة ...قنطارا 1200.000ويتم تصدير فائض قدره  ا،ويبلغ االستهالك السنوي مخسة ماليني قنطار  ،من القمح اقنطار  6200000

   :ينظر

- L’Abbé  Gdervin, op.cit, pp31, 32.  
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  كبيرة كما توضح لنا الوثائق الجمركية وأن معظم صادرات المستعمرة تذهب إلى فرنسا

م  1899تحتل المرتبة األولى بين الدول المستوردة، فحتى عام  ومن المعروف أن فرنسا

الحتياجاتها الغذائية والصناعية بالجزائر كان إنتاجها متوازن من الناحية النظرية 

المستعمرة، أما القيمة التجارية والصناعية للقمح الجزائري فإن الحبوب الجزائرية ظلت 

وأن متوسط الغلوتين في الدقيق الفرنسي  ،ولفترة طويلة موضوعا لالستيراد إلى فرنسا

 بل ،%29و 28عادة بين  في حين أن الدقيق الجزائري يتراوح ،%20و 24يتراوح بين 

أما الشعير فهو عنصر هام للتصدير فبلغت الصادرات منه سنة ، 1يتعدى هذا الرقم

 .2»ألف قنطارا 350م تقريبا 1898

صناعة  اعصنبلدا مأل�ا ليست  ائر تستورد باخلصوص منتجات مصنعةوكانت اجلز 

للسلع الصناعية، ومع تطور توسيع االحتالل  ، وكل سكا�ا مستهلكون وليسوا منتجنيحتويلية

الفرنسي للبالد واستغالهلا لثروات خمتلفة زراعية فحصل تنوع وتغري نسيب يف قائمة الصادرات 

 افرنك 169.700.000رت اجلزائر من املنتجات ما مقداره صدّ م 1893باخلصوص، ففي سنة 

للخارج حبوايل  افرنك 27.477.000و ،%80لفرنسا بنسبة  افرنك 142.366.000من ضمنها 

كتل ( اخلمور، احلبوب، اللحوم، واملواد األولية: وأبرز هذه املواد املصدرة حسب األمهية ،20%

  .3)اخل... اخلام، الفلني اخلام، احللفاء، املعادن الصوف، اجللود

ماليري  سبعةقيمة م 1934سنة  )اجلزائر( التجارية يف املستعمرة بادالتامل بلغت لقد

مليار  03 قيمتهوبتصدير  ،مليون دوالر 973ومليار  03باسترياد قيمته  ،مليون دوالر 415

 مليون دوالر على السنة السابقة 474بقيمة يف امليزان التجاري سارة اخلر، متثل مليون دوال 342

من دوالر مليون  99اخنفضت بقيمة قدرها م 1934، فامليزانية العمومية لسنة )م1933(

                                                           
1- J.Varlet, les géréales d’Algérie, giralt, imprimerie photograveur, rue des celons, 17, 
Alger, 1900, pp29- 33. 

2- L’abbé Gdervin, op.cit, p30. 
.449عثمان زقب، املرجع السابق، ص  - 3  
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من الصادرات، ومن ناحية أخرى هبطت محولة البضائع اليت دوالر مليون  375الواردات و

سنة  ط 9.344.479مقابل  م، 1934 سنة ط 9.815.954من  1اجلزائرية شحنت يف املوانئ

ووجهت البالد حنو  ،تدور يف فلك الفرنك الفرنسي مت إصدار عملة جزائرية كما،  2م1933

الزراعة وأبعدت الصناعة، وكانت املواد األولية املعدنية تنقل إىل فرنسا لتحويلها إىل مواد مصنعة 

  .3مث تعاد إىل اجلزائر

الت تقليدية رة صناعة يدوية يف مصانع صغرية بآالصناعة يف اجلزائر املستعمكانت 

وروبية يف اجلزائر احلر للمنتجات األ، وأدى الدخول ومل تكن ذات مستوى تقين عال ،بدائية

، خاصة واختفائها تقريباعلى الصناعات احمللية  إىل القضاءاملنخفضة  وأسعارهاوطريقة تقدميها 

  .واألوروبيةبواب االسترياد للمنتجات الصناعية الفرنسية بعد فتح أ

من  ،ياىل ربط اقتصادها باقتصاد املستعمرة رمسدارة االستعمارية أيضا إوعمدت اإل 

خلدمة مصاحلها خالل الشروع يف استغالل كل ما متلكه من ثروات نباتية ومعدنية وحيوانية 

تار كحيث تفوق عائدات اهل ،لية من زراعة الكروماوقد ارتفعت قيمة العائدات امل ،االقتصادية

وهذا بفضل القروض الىت   ،ضعافكتار الواحد من القمح بعشرة أالواحد منها عائدات اهل

، أي حتويل الزراعة من معاشية إىل اخلمور إلنتاجلتوسيع زراعة العنب كانت توفرها البنوك 

  .نقدية

كما قامت   ،مع االعتماد على الثروات الباطنية لتلبية احتياجات الصناعات الفرنسية 

د خطوط السكك ىل شق الطرق الربية وم، إضافة إشركات صناعية بإنشاءادارة االحتالل 

ولتحقيق هدف فرنسا يف جعل  ،املستعمرةاجلزائر  احلديدة خلدمة مصاحلها االقتصادية يف

كما عمدت إىل اختاذ  ،اجلزائر سوقا ملنتوجا�ا املصنعة ومصدرا للتزود باملواد االولية والغذائية
                                                           

القالة، جيجل، القل، دلس، تيبازة، شرشال، تنس، مستغامن، وقد مت  :هناك تسعة عشر ميناء على الساحل اجلزائري ذات أمهية ومنها -1

  :ينظر ...إنشاء أماكن فيها تكون مفيدة لالستعمار الستغالل املناجم

- E. La Canaud, l’Algérie au point de vue de l’économie, op.cit, p28.  
2- M.j.Carde, exposé de la situation générale de l’Algérie en 1934, imprimerie solal 
Alger, 1935, p669.  

.448ص ق،، املرجع السابعثمان زقب - 3  
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الواردات  وإعفاء ،جنبيةوم مجركية عالية على الواردات األكفرض رسجراءات جتارية  عدة إ

  .نقلهاسخري السفن الفرنسة لوتوجيه الصادرات اجلزائرية اىل السوق الفرنسية وت ،الفرنسية منها

ويعود هذا  ،م تطورت التجارة اخلارجية سريعا وخاصة الصادرات1871وبعد سنة  

 دارةتصادي األورويب للتشجيع الذي لقيه املعمرون من اإلالتطور الذي عرفه انتاج القطاع االق

مما قوى جانب  ،واالقتصاد واإلدارةسس االستعمار وتنظيم هياكل احلكم وتركيز أ ،االستعمارية

حبيث برزت خالهلا القوى والعوامل الىت حتدد وتوجه  ،املعمرين وزاد يف انتاجهم املوجه للتصدير

  .زائريف اجلاالستعمارية مالمح السياسة االقتصادية 



ل اارا تا ا 

دا را  ا 

  ط   ازاري

ا ار  اث اول

داو.  

أو ب اراا  

 رب اراا.  

ث اا  وىا د

  ا ن 

  .زوال دة زن اوب

ارة ادا   اث اث

روا  

أو دارة اا  

  ررة اا  
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ش منذ أن دخلت اجليو 1اجلزائرإن السياسة اليت مارستها سلطات االحتالل الفرنسي يف 

حماولة حمو الشخصية اجلزائرية وإخضاع البالد بالقوة، وجعلها  الفرنسية إليها، قامت على أساس

السلطات الفرنسية ومن صغار وكبار موظفي  ،ميدانا لالستغالل الصريح من قبل املستوطنني

تمكن من وجتويعهم، لتيف نفوس اجلزائريني وإفقارهم  احملتلة، والقصد من ذلك قتل روح املقاومة

سيطرة  على امليدان االقتصادي يف البالدرنسيني للسيطرة إخضاعهم، ودعم املستوطنني الف

  .2لدرجة أصبح فيها اجلزائريون شعبا فقريا معدماتامة، 

من بيد احلكم والعقد، قابضني على زمام الربط ن أصحاب فقد أصبح األوروبيو  

الوظائف جبميع احلقوق واستولو على ستأثروا ام والعبودية لألهايل، فهلحديد، فصارت السيادة 

ستعمل  «: (Ch. F.Meiss) "مييس. ف.ش":قولذلك ي ، يف3العمومية وعلى املهن احلرة

ستصبح الجزائر مأهولة  ،الدولة الفرنسية إلى استعمار واحدة من أجمل ممتلكاتها

وفيها نجد  ،...من نفوذ السكان األصليين بالفرنسيين الذين سيصبح تأثيرهم أكبر 

وال تخيفنا تلك القصص الغبية والتي تظهر  ،...وغنى األرض والشمس الهواء المنعش 

فالبلد صحي والهواء موجود واألرض  ،ة جداوحار بأن الجزائر دولة غير صحية وقاحلة 

  .35o... «4أوت بمتوسط  30جوان إلى  15في الصيف فقط من  ممتازة والحرارة قوية

ميتلك العديد من الوسائل  على امتالك األراضي اخلصبة، كان االستعمار وزيادة 

األثرياء األموال اليت ميتلكها املعمرون رؤوس  :يف تنمية اقتصاده مثل األخرى، اليت سامهت

                                                           
بأن فرنسا جيب عليها مهما كلف األمر، أن تسعى إىل إجياد خمرج عن العبء "يف كتاباته،  "بوجو"لقد كرر مرارا وتكرارا املاريشال  -1

األول واألهم هو تأقلم : وقد ذكر جمموعة من الصعوبات وهي كما يقول ،مستعمرة اجلزائرالسياسي واملايل الكبري، الذي تضعه عليها 

عدم  :والرابع ،هو عدم وجود املعرفة الزراعية اخلاصة بالبلد :والثالث ،عدم وجود الرعاية الصحية عند املرض: والثاين ،املستوطنني يف املستعمرة

إىل  "بوجو"رسالة املاريشال ". ... انعدام األمن الكامل عندما يتناثر املستوطنني يف احلقول  :وخامسا ،ال كاف إلنشاء املؤسساتوجود رأمس

 :       ينظر. "بوجو"املدعمة بطرق التغلب على هذه الصعوبات كما ذكرها املاريشال   "الموريسري"اجلنرال 

 - L’abbé landman, op.cit, pp04, 05. 
  1998، بريوت، منشورات كرابس العاملية، القسم الثاين، اجلزائر، )22- 21(احلضارات العربية قصة وتاريخ حليم ميشال حداد،  -2

  .133ص

.135إبراهيم مياسي، املرجع السابق،ص - 3 
4- Ch.F.Meiss, op.cit, p 17-19.  
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يف وهران وقسنطينة  وملحقاته1اجلزائر بنكوأيضا اليت قدمها  ،عن الضرائب العربيةوالصادرة 

درجة املشاركة يف فرنسا يف تصنيف الضرائب، حسب تفننت م 1871وبعد ثورة  ،2وعنابة

أما باطنيا  ،الثوارالضرائب والغرامات هو تأديب من هذه الظاهري  احلرب، فقد كان اهلدف

  .3فهو فرض الفقر على الزعماء وقتل روح املقاومةوهو األخطر 

ثاره على وآ ةالنظام الضرييب يف عمالة قسنطين تطرق إىلومن خالل العنصر املوايل سأ 

  .اجلزائريني السكان

 املصادرة واحلجز ألراضيفضال عن عمليات ، 4العقارية والغابية أدت القوانني لقد

  عليها ا�تمع اجلزائري املادية، اليت كان يرتكزعقب االنتفاضات إىل تقلص القاعدة  اجلزائريني

  احلاجيات الغذائية لعائال�ممن أراض مل يعد كافيا لتلبية أن ما بقي هلم فقد وجد الفالحون 

الفرنسية  الدولةضريبة خلزينة مستحقات ملزمني، بدفع واألدهى من ذلك أ�م وجدوا أنفسهم 

  .5احملتلة

                                                           
عهد تو م، 1900جويلية  05املكتب الرئيسي للبنك الذي مت نقله إىل باريس يف أن يف اجلزائر العاصمة م  1851وت أ 04صدر قانون  -1

عرب عدة مراحل  هومت جتديد ،ملدة عشرين سنةم 1851امتياز بنك اجلزائر يف عام  ومت منحه، اىل جملس يتألف من مدير عام ونائب إدارة البنك

  :وهيمبجموعة قوانني ومراسيم 

  .م1881نوفمرب  01حىت م 1868ي جانف 15مرباطوري إ مرسوم -

  .م1897نوفمرب  01حىت م 1880أفريل  03قانون  -

  .م 1899أكتوبر  01حىت م 1897جويلية  09قانون  -

  .م 1900ديسمرب  31حىت  م 1899جويلية  08قانون  -

  .م 1920ديسمرب  31حىت  م 1900جويلية  05قانون  -

  :ينظرلالستزادة  .م 1945ديسمرب  31حىت  م 1918ديسمرب  29قانون  -

, imprimerie crété éditeur 2 ency dopédie de Banque et de Bourseal, sMar -François F. -
rue des italiens, Paris, Tom01, (s.d), p219.  

  2- حمفوظ قداش، جزائر اجلزائريني، املرجع السابق، ص160. 

.74حممود بوكبيسة، املرجع السابق، ص - 3  
وضع سياسة قانونية يف اجلزائر تأرجحت بني االرجتالية والرتدد الفرنسي جبانب السياسة العسكرية واملدنية حاول االستعمار االستيطاين  - 4

كيف تستكمل سيطر�ا : واجلور، إذ مبجرد أن متكنت فرنسا من احتالل اجلزائر العاصمة والتوسع يف مناطق أخرى، واجهتها مشكلة متثلت يف

إما أن  :، وكان عليها أن تعمل بأحد األمرين؟ن وضع قوانني تسري �ا اجلزائر واجلزائريني الذين هلم معتصمون بقانو�م اإلسالمي والعريفمن دو 

ر وإما أن تطبق يف اجلزائر وعلى اجلزائريني القانون الفرنسي، ولعل هذا ما يفس، بهم واملطبق من طرف الشيوخصترتك للجزائريني القانون اخلا

سريها وفقا يحيث كانت اجلزائر حتت رمحة القائد العام  ،الل الفرتة األوىل من االحتاللخقانونية رمسية موحدة يف اجلزائر سبب غياب سياسة 

  .104، 103ص ص ، املرجع السابق،من سياسة االستعمار يف اجلزائر بداية االحتالل الفرنسي، عمرياويمحيدة ا :ينظر... لقناعته وأهوائه 
   .262صاحل حيمر، املرجع السابق، ص -5
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  ا ار ودا اث اول

كما يرى العديد -لكن مل حياولوا توحيدها  ،1أمهية قصوى للضرائبأوىل العثمانيون 

اجلزائرية كانت تتشكل بالعديد من  موارد اإليالةالضرييب، وأن نظامهم أو تنظيم  -من الدراسني

األنشطة االقتصادية، ومن جانب  ذات أصول متعددة واليت تقوم على خمتلفوالرسوم  الضرائب

كانت ال تتالءم وواقع السكان، ومل   جباية الضرائب خر ورغم كثرة املوظفني العثمانيني فإنآ

 والغالب لتحصيل ما يفرض القوة هي املربر األساس، وإمنا كانت احقيقي ايكن يوجد هلا تنظيم

  .2من ضرائب

، هو استغالل الفرنسي يف اجلزائر وميكن القول بأن أبرز أسباب حضور االستعمار 

أنه مبجرد ذا الحظنا ، فال غرابة إاألصليني بشىت الطرق واألساليب األرض وسكا�اخريات 

كقائد للجيش يف مدينة باتنة،    )Le Colonel Herbillion( "هريبيون"الكولونيل " تنصيب 

الضرائب ، فكانت 3م1844وراس سنة األالضرائب يف منطقة  جيبيف بالشروع تلقى تعليمات 

االحتالل من بني اإلجراءات القمعية ذات الطابع االقتصادي اليت استخدمتها السلطات 

  .4الفرنسي يف اجلزائراملشروع االستعماري وتلبية متطلبات  ،إلراد�اإلرغام األهايل 

زائريني، وزادت من شقائهم اجلكاهل  على أن السياسة الضريبية أثقلت بدورهازيادة  

رة، خاضعة رائب الفرنسية متنوعة وغري قاكانت الض، و وبؤسهم، وتدهور معيشتهم اليومية

اجلزائر املستعمرة، ومن صفتها كذلك أ�ا مل  متر �االطارئة، اليت كانت والظروف لألوضاع 

أنشأت ومن أجل التحكم يف جبايتها،  ،الفرد اجلزائري املالية واملاديةمدروسة وفق مقدرة  نتك

                                                           
القطاع  تصنف إىل ضرائب تؤخذ علىو تشكل ضرائب الريف ورسوم املدن مصادر الدخل الرئيسية للجهاز اإلداري باجلزائر العثمانية،  -1

للمزيد عن الضرائب ... رجيالريفي ورسوما متس نشاطات احلياة االقتصادية يف املدن وما يتصل �ا من حقوق تتعلق بالتبادل الداخلي واخلا

 ر الغرب اإلسالمي، دا01، طدراسات تارخيية يف امللكية والوقف واجلباية، الفرتة احلديثةناصر الدين سعيدوين،  :أواخر العهد العثماين ينظر

  .295، ص2001بريوت 
 2008-2007جامعة اجلزائر، دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر،  رسالة، )1885-1792(الضرائب في الجزائر توفيق دمحاين،  -2

   .15ص
 2005 ،مسعود احلاج مسعود، دار هومة، اجلزائر :تر ،)1939-1837(األوراس ابان فرتة االستمار الفرنسي  عبد احلميد زوزو، -3

  .233ص، 01ج
   .166املرجع السابق، ص ،...اهلجرة اجلزائرية نادية طرشون وآخرون،  -4
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من السكان إدارية سلطات االحتالل عددا كبريا من البلديات، واليت تعترب أقرب مؤسسة 

  .1من النفوذواسعة  االستفادة اجليدة من الضرائب واحلصول على مناطق رضلغ

يدرك  2في عمالة قسنطينة حيث كان الباي « :  (A. Bochard) "بوشار. أ":يقول 

ومما يمكن  ،...في سلطته فلم يدخل أي تعديالت في الضرائب  أنه أبدا لم يكن مرغوبا

قوله أن الضرائب زمن األتراك كانت في معظم األحيان غير عادلة، يتم تسليمها دون 

احتالل مدينة وفي بداية الغزو وبعد  ،...مراقبة مما أثر هذا على الحالة االقتصادية للبالد

لمسؤول، استبدال الضرائب العربية فيقرر الجنرال االجزائر، لم يكن علينا القلق بشأن 

نفسها وتقديم  عن حكومة األتراك، لجمع ضرائب االستهالك في المدينة متنا بديالحكو 

ومن  ،لقد كنا مشبعين بفكرة إظهار تفوق حضارتنا للعرب ،...المساهمات منها بعض

السكان األصليين مثل ما كانت عليه في الضرائب من  حيث المبدأ ستكون جباية

» ...الحكومة التركية
3

.  

وضع تم ف ،و ثابتةئدا�ا وطريقة مجعها، مل تكن موحدة أواستخدام عا وفرض الضرائب

كما لتأسيس منظمة مالية حقيقية من خالل تنظيم خدمة الضرائب،  م 1839اوت  21مرسوم 

اإلدارية تضمن تنفيذ النظام أن مجيع األحكام م 1846جانفي  02ينص املرسوم الصادر يف 

توزيع دافعي الضرائب للقبيلة من الرؤساء ووضعت  إزالةمتت م 1847املايل اجلديد، ويف عام 

اليت تعمل كأساس للضرائب لكن دون املساس بأسسها، وجرت حماولة  ،تقارير إحصائية

  4(Randone)"ونراند"وأنشأت جلنة من قبل احلاكم العام الكونت  م1852إصالح يف عام 

                                                           
  .167السابق، صاملرجع  ،...اهلجرة اجلزائرية نادية طرشون وآخرون،  -1
  )مادة 14من الطرفني، تضمنت  يواليت مل يوقع عليها أ "فايل"اليت صاغها املاريشال (تأمل احلاج أمحد باي جيدا بنود مشروع االتفاقية  -2

أنظروا إنين رفضت التفاوض مع الفرنسيني : " حممود الثاين جاء فيها على اخلصوص إىل السلطان منا كتب رسالة مطولةآملا وصل مكانا و 

طردت من قسنطينة وأصبحت أجتول بني القبائل، هل هذا هو جزاء ثقيت بكم؟ وهل  اآلنوها أنا  ،تظر النجدات اليت وعدمتوين �اوظللت أن

حممد العريب  :ينظرلالستزادة  ." أخربتكم وعليكم أن تفعلوا ما تريدونمن مانع جعلكم ال تنفذون ما وعدمتوين به طيلة سبع سنوات؟ إنين

  .207، ص2014 ،، دار احلكمة، اجلزائر01، طمقاومة احلاج أمحد باي واستمرارية الدولة اجلزائرية ،الزبريي

 3- A. Bochard, op.cit, pp07, 08.  
 ولد يف منطقة جرونبل ،وزير وعضو جملس الشيوخ، وحاكم عام يف اجلزائر ،فرنسي الجنر ) أليكسندر كيسار لويس جاك(راندون  -4

)Grenoble ( نظريمزيدا عن حياته  م،1871جانفي  16وتويف يف جنيف يف  م،1795مارس  25يف:  
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تكون ضريبة واحدة على إرادات األراضي تسمى الغرامة، وقد مت تأسيس  احيث أعد مشروع

لفاكهة وعلى الدخل من الضريبة على الدخل من األراضي املزروعة واملقدرة من منتوج أشجار ا

 .1املراعي

 "لوبات شاصلو"نتو كلمن قبل ام 1859 أيضا تأسيس جلنة جديدة سنة ومت 

(Loubat chasse loup) فتم إنشاء ضرائب على األمالك يف األراضي املدنية وتطبيق ضريبة ،

 (Pélissier) 2 "ييبليس"وجلنة أخرى عينت من قبل املاريشال  ،العسكريةخاصة يف األقاليم 

وتناولت مسألة حتويل الضرائب العربية، وبعد مناقشة أعدت مسودة م، 1861 سبتمرب27  يف

لسن ضريبة لألراضي يف اجلزائر والدوائر االنتخابية لألقاليم العسكرية سيتم حتديدها من  قانون

جويلية  02وكل هذه الدراسات أدت يف النهاية إىل قرار إمرباطوري يف  ،قبل احلاكم العام

 .3الذي يقر مببدأ املسامهة يف األرضم 1864

هلؤالء كان ويتم مجع الضرائب من املخازنية والقياد ممن استخدموا هلذا اهلدف، حيث  

" احلق"كما توجد بعض املسامهات اخلاصة مثل   ،من انتاج الضرائبمكافأة صص حاملسؤولني 

  )حق التحفيز(واحلق  الرؤساء، عندما يتمتعون بوظائفهم يدفعهالرتشيح أي حق " الربنوس"أو 

مت فرضه على " التويزة"يسمى وهناك أيضا نوع من العمل املخازنية،  قبائل ضريبة خاصة من

اجلزية وهي نوع من ضريبة فتسمى اليهود زراعة أراضي البايلك، أما مسامهة من أجل القبائل 

بأن عائدات الحكومة الجزائرية سنة " :(M. Challer) "شالر.م"السيد ويقول األعناق، 

من  عتدفمع هدايا  افرنك 2.347.920أي  ادوالر  434.800كانت من الضرائب  م 1822

يمكن ، وهذا الرقم افرنك 1.667.520 ويبقى على حساب الجزائريين ،...مختلفينملوك 

جمع  من قبل مسؤولي التي تمارسخمس مرات، من جراء الضغوط  أن يتضاعف

                                                                                                                                                                          

- Narcisse Faugon, le livre d’or de l’Algérie challamel et chéditeurs, 05 rue jacob et rue 

Fustene02, Paris, 1889, p460. 
1- A. Bochard, op.cit, pp09, 10.  

 (Ducle Malakoff Amable- Jean- Jacques) -2  1864جوان  09يف ماروم، دفن يف  1794نوفمرب  06ولد يف .

  .Narcisse Faugon, op.cit, p460 -                                                                     :نظريمزيدا عن حياته 
3- A. Bochard, op.cit, p11.  
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فرنك بحجز  4.638.600شالر إلى " وفقا لنفس المؤلف الضرائب، وبلغ االنفاق 

2.290.680"
1.  

أن النظام أما الضرائب يف العقود األوىل من االحتالل الفرنسي، فيمكن بصددها  

أخذ منه الفرنسيون كذلك فيما  2والذي طبقه األمري عبد القادرالذي طبقه العثمانيون الضرييب 

 موعة مناخلاصة بالضرائب، ومل يروا أي مانع يف تطبيقه على السكان � بعد يف تشريعا�م

  :األسباب أمهها

  .كسب الوقت  -

  .نسبة التباين بني التشريعات احمللية وتشريعا�م حماولة دراسة -

  .3مستقبلهم يف اجلزائرالتطلع إىل ما خيدم  -

  : ، بشكل طبيعي إىل قسمنيحيث مت تقسيم إدارة القبائل والسكان األصليني 

والقادة العسكريني بصرف من قبل احلاكم العام  س على الفورالسلطة الفرنسية اليت متارَ  -1

  .العربيةواملكاتب للشؤون  املركزي وجد إدارة خاصة وهي االجتاهحيث ت، النظر عن عملهم

  .4السلطات احمللية -2

نظيم كان ت" :اآليتملقتطف ا 1"بوجو"بأمر من املاريشال م  1844وقد نشر يف عام   

حكومة السكان األصليين، على غرار تلك التي وجدناها عند األمير عبد القادر على 

                                                           
1- A.Bochard, les impôts arabes en Algérie, librairie guillaumin et ce, éditeurs rue 
richelieu 14, Paris, 1893, p07.  

فكان نظامه أقرب إىل مبادئ  ،التعديلبعض مع ولكن  ،أما األمري بعد القادر فكان يتلقى الضرائب من حيث املبدأ بنفس ضرائب األتراك -2

�ا يف عهد األتراك، ومن جراء احلروب أجرب  انات والسلطة اليت كانوا يتمتعون تعد تتمتع باحلصاليت ملدارته قبائل املخازنية إوكان حتت  ،نلقرآا

  :ينظر .عيناكانت حتصل نفسهم و وحتت إدارته لعب الشيوخ دورا مباشرا يف حتصيل الضرائب بأ ،األمري أن يلجأ لضريبة املعونة

- ibid, p07. 
  .16ص توفيق دمحاين، املرجع السابق، -3

4- M.Bequet, op.cit, pp465, 466.  
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مختلطة إذا  لكنها كانت حكومة األصليين، األقل في التسلسل الهرمي المعتمد للقادة 

نظر يمثلون في إضافة وكالء فرنسيين عن طريق  ،المصطلحهذا استعمال مسموح كان 

  .2"طة العليا التي هم عليها مندوبونالعرب السل

  )اجلزائر، وهران( األخرينييف العمالتني عمالة قسنطينة مل يعد نفسه كما أما تنظيم  

- املدينة مت احتالل  مايف عمالة قسنطينة متارس بطريقة أكثر مباشرة، فبعد فالسلطة الفرنسية

، واإلداريةالحفاظ على العالقات السياسية  لىوجدنا أنفسنا قادرين ع" :- يقول املؤلف

لدينا عمالة قسنطينة، وجعل الممارسة  هناك أسماء القياد الذين حكموا حيث وجدنا

  على القبائل3امثمرة وأقل عبئبالسلطة المباشرة لدراسة النظام الضريبي لجعلها أكثر 

  .4"وهذا هو البرنامج العقالني لسياستنا في الجزائر

كاهل   بإثقاليف اجلزائر يف ميدان الضرائب تتسم  السياسة الفرنسية املتبعةقد كانت ل

اخلاصة بالضرائب الفرنسية والعربية، ومنذ اليوم األول واملراسيم اجلزائريني بشىت القرارات 

 :حيث يقول بعض الكتابنظاما ضريبيا خاصا، فرض الفرنسيون على اجلزائريني لالحتالل 

 الضرائب اليت كان الفرنسيونعلى دفع كل أنواع أجرب اجلزائريون فقد  ،"باالزدواجيةأنه اتسم "

                                                                                                                                                                          
القبائل تتحمل مسؤولية السرقات واجلرائم اليت ارتكبت على ": م 1844نفي جا 02بتاريخ  -:الذي مشل ما يلي" بوجو"بيان املاريشال  -1

  ".أراضيهم

  ".عن كل احلقائق واألخبارصرض فيها وضع القبائل وملخعرورة التقارير النصف األسبوعية تأمهية وض": م1844جانفي  28بتاريخ  -

  ".رفاق التعليمات عن قواعد احلكم وإدارة العربإ" :م1844سبتمرب  17 بتاريخ -

  ".شغال العامة على القبائل املشاركة يف األ": م1844نوفمرب  15 بتاريخ -

  ".تعليمات ونصائح احلاكم العام للعرب والقبائل فيما يتعلق �م بالنسبة للمساكن واملزارع والزراعة والتجارة: "م1845جويلية  05 ويف -

  ".يف التل العالقات التجارية املتبادلة مع قبائل الصحراء الذين يأتون للتخزين": 1845أوت  06ويف  -

  :ينظرلالستزادة ... "تنظيم اإلمدادات السنوية للصحراءل، اليت يتعني اختاذها، الرتتيباتيشري إىل ": 1846أفريل  24ويف  -

-M.Bequet, L’Algérie en 1848, table au géographique et statistique, librairie de hachette 

et cie rue pierre- sarrazin No 12, Paris, 1848, p456. 
2- M.Bequet, op.cit. p p 465-466.  

3
اجلزائري الذي يعيش بطبيعته على الزراعة فرييب املاشية  كان بعض الفرنسيني يدافع عن أطروحة مفادها أن األرض جيب أن تبقـى للفـالح - 

واملواصالت واحلماية  بتوفري الوسائل وعلى الدولة أن تشجع هذا الفالح املثمرة ويستفيد من جماورة األوروبيني، ويزرع احلبوب ويغرس األشـجار

وتـوفري  فهو الصناعة، والسيما الصناعات الفالحية واملناجم واملعادن، )الفرنسي(ومساعدته على استثمار زراعـات جديـدة، أمـا دور الكولـوين

  .19السابق، ص مليكة قليل، املرجع: ينظر. اإلنتاج الزراعي للفالح اجلزائري، مع العيش يف املدن، وعدم منافـسة الفـالح يف أرضـه وسـائل
4- M.Bequet, op.cit. p p 465-466.  
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 تلك اليت كانت موجودةاخلاصة باجلزائريني، وهي  يف بالدهم، إضافة إىل دفع الضرائبيدفعو�ا 

ملعايري وأبقوا عليها مع ختصيصهم  ،الضرائب العربيةيسمو�ا  واليت كانوا ،م 1830سنة قبل 

، وأمهها العشور والزكاة، اللزمة، 1الفرنسيني مل يطبقوا هذه الضرائبإال أن وقوانني تسريها، 

  .2واملساكنضريبة األكواخ ، السخرةضريبة 

واحلكر  ،والزكاة ،)الضريبة على احملاصيل(العشور  :شديدة التنوع ومنهاإذا فالضرائب  

ويضاف  ،)ضرائب إجبارية خاصة(واللزمة  ،)والعزل إتاوة اإلقامة يف أراضي العرب( )اإلجيار(

جباية احلرب وغريها، مما دفع ا�تمع اجلزائري إىل  :مثلإىل هذه الضرائب شىت الغرامات 

  .3الفقر

 ، أن الضرائب كانت كارثة كربىمن املختصني اليت أعدها العديد أمجعت التقاريرلقد  

مل يكونوا يدفعون  اعتبار أن األهايلوالتجار، بألمالك العقارية ، خاصة بالنسبة لعلى اجلزائريني

الضرائب القانونية فقط، ولكنهم كانوا يدفعون أيضا إىل اخلزينة العامة الفرنسية الضرائب الدينية 

  باإلضافة إىل الضرائب القانونية اليت كانت كل من البلدية والدائرة والعمالة ،والعشوركالزكاة 

�ذا بل عاجزين عن تسديدها، ومل تكتف اإلدارة ن أصبحوا الذي تفرضها فرضا على األهايل

اإلدارة الفرنسية جتديدا يف كاحلراسة الليلية دون أجر، كما أدخلت   السخرةأضافت ضريبة 

  .4نقدا ها تدفعت، حيث ألغت اجلباية العينية وجعلالقبض طريقة

أو ب اراا  

كان   ،رياتيية بعدة تغناإلدارة املدوراء قيام م 1870 أكتوبر 24صدور مرسوم كان  

  لسلطة البلدياتومتخض عن تويل املستوطنني ، أمهها زيادة الضرائب املفروضة على األهايل

مرة  17بنسبة البلديات، وقد ارتفعت ، اليت تعد مصدرا لتمويل العربيةزيادة يف حجم الضرائب 

                                                           
  .16توفيق دمحاين، املرجع السابق، ص -1
  .161بالح، املرجع السابق، صبشري  -2
   .233، املرجع السابق، ص01ج،...األوراسعبد احلميد زوزو،  -3
   .168املرجع السابق، ص ،...اهلجرة اجلزائريةنادية طرشون وآخرون،  -4
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ن خيضعون لضرائب خمتلفة األصليو  السكان ، فكان1عهد املكاتب العربيةعليه يف عما كانت 

الكبرية واللزمة عن النخيل واللزمة عن احلرائق  تسمى العشور والزكاة واحلكور واللزمة للقبائل

ذات طابع عام، ويتم تأسيسها وفقا  )العشور والزكاة( الثابتة، وأول اثنني من الضرائب واللزمة

  .2عض خاص مبناطق معينةاجلزائر، والب للقواعد يف مجيع أحناء إقليم

وجتمع الضرائب من األهايل  ،وهو من حيث املبدأ ميثل عشر املنتج :اور- 01

وتسمى العشور والزكاة، وتعترب العشور من الضرائب الشرعية املباشرة، اليت متس أراضي امللكية 

ة يبلد(يتم مجع ضريبة العشور يف كامل نطاق أراضي اجلزائر ماعدا يف قبائل الشرفة ، 3اخلاصة

ويف ثالثة عشر بلدية يف كربى  ،)خمتلطة ةيبلد(وش وقبائل عطية وبين منق ،)خمتلطة يف مشرية

  .4ة القليعةيمن القبائل الصغرية، وأخريا يف بلد القبائل، واثنني

 غري لألوروبيني مملوكة أراضي 5الذين يزرعون كخماسة )اجلزائريون( األصليونوالسكان  

ميكن أن يزرعه الذي االمتداد واحملراث هو الوحدة السطحية وميثل  ، بدفع ضريبة العشورملزمني

ومن املفرتض أن يقوم  ،هكتار 10وخالل موسم احلرث له متوسط املساحة بــــ  ،زوج من الثريان

 22كان املقدار  م1874ومنذ  ا،قمح 3/1و اأراضيهم شعري  ثلثيالسكان األصليون بزراعة 

  .6من الشعري افرنك 11ومن القمح  افرنك

بدأت الضرائب اليت فرضتها اإلدارة االستعمارية تأيت بعواقب وخيمة منذ بداية 

ب من يعلى بيع نص فأجرب الفالح ،فأصبح الدفع نقدا توازيا مع تعميم بعض الرسوم ،م1845

                                                           
   .157مقاليت، املرجع السابق، ص د اهللاعب -1

2- G.G.A, délégations financières algériennes session de novembre 1899, imprimerie et 

papeterie Gal miche, rues Dumont – d’Urville 7, Alger, 1899, p43. 
   .99ص سعودي أمينة، املرجع السابق، -3

4- G.G.A, délégations financières algériennes session de novembre 1899, op. cit, p44. 
من 1/5على تعويض من عمله يقدر ب  لاحليوانية، أما املستأجر حيص ةاألراضي، البذور والثرو  :ر مالك األرضفيف عقد اخلماسة يو  -  5

وهذه ة، هي الوحد يتوالkhamsa) ) (سةمخ(من كلمة  )خلمسا( جلماغيعلى االسم اخلماس من االسم ا لوقد حص، منرا  لصو احمل

، جملة املواقف للبحوث )سيدي بلعباس منوذجا(مصطفى حجازي، نظام اخلماسة يف القطاع الوهراين، : ينظر. رييالنسبة حاليا قابلة للتغ

  .423، ص2014، ديسمرب 09والدراسات يف ا�تمع والتاريخ، ع 

6- G.G.A, délégations financières algériennes session de novembre 1899, op. cit, p44. 
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ضريبة العشور منتوجه بسعر خبس وجيعله يضحي بذلك النصيب وقت احلصاد، فإذا كانت 

 فاآلن) وقت األمري عبد القادر(مثال حتسب يف السابق على احلبوب تكون حسب احملصول 

  .1حسب النواحي والسنوات باستثناء اخلماسةحتسب النسبة 

الضرائب املختلفة، مبا يف ذلك  والسكان األصليني املقيمني يف املناطق املدنية يدعمون

اليت ال تزال  ضريبة األمالك األوروبية ثل تقريبااالضرائب العربية من العشور والزكاة، واليت مت

سنتيما لكل  85و اتفرنك 09وعلى الرغم من هذا العبء اإلضايف فالفرق على األقل  ،معفاة

فرد، واألراضي العسكرية تدفع العشور واحلكور وخاصة بعمالة قسنطينة، والعشور هي العشر 

قمنا بتحويلها لضريبة نقدية " :يف ذلك يقول املؤلفتدفع عينا، و من احملاصيل  املأخوذ

أما في  ،أهمية الحصاد وسعر الغذاءفي عماالت الجزائر ووهران حسب  محسوبة سنويا

مشتركة مع ضريبة  هيفرنكا و  25سنطينة فهي ضريبة برسوم ثابتة بقيمة عمالة ق

  .2"الحكور

فإن دافعي الضرائب حماصيلهم قد  ،ثابتة يف عمالة قسنطينةومبا أن ضريبة العشور  

ذا حصلوا على حصاد عائد متساو أو أكثر من عشرة أضعاف إثبت أنه ال حيق هلم اخلصم 

1882ديسمرب  26مبلغ عوائدهم من ضرائب العشور وفقا لقرار 
3.  

ر الفاكهة أو التبغ أو الكرمة أشجامنتوجات يف الواقع أن زراعة السكان األصليني من  

 صدر وكان قد ،إال أن حصاد القمح والشعري يدفع بنسب عالية نسبيا ،فاة من أي إتاواتمع

أن م 1887جانفي  01ابتداء من  فيه أنه قرر، م1886 سبتمرب 20احلاكم العام يف  ا منأمر 

يف عمالة قسنطينة مبا ، لكن للنظام الضرييب يف عمالة اجلزائر ووهرانمجيع املنتوجات ستخضع 

                                                           
   .290السابق، ص ، املرجعالكارثة الدميغرافيةاجلياليل صاري،  -1
  :ينظر... ضريبة خاصة بعمالة قسنطينة وهي اجيار ألراضي العزل اليت تشكلت يف بايلك قسنطينة واعتربت ملكية تنسب للعمالة  -2

- A. Bochard, op. cit, p05. 
3- Le Marechal duc de Malak off, statistique et documents relatifs du Sénatus Consulte 

sur la propriété Arabe 1863, imprimerie, impériale M.D ccc lxiii, Paris, 1863, p447.  
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موسم حصاد  فرص أن ضريبة العشور ثابتة على الدوام فال يطلب من الدولة أن تستفيد من

  .1افرنك 5.879.468إىل م 1889هذه الضريبة سنة  مدخولجيد، وقد ارتفع 

فرنكا لكل  30بشكل منتظم القبائل األخرى تدفع ) الدوار(وباستثناء القبائل القدمية  

فإن العشور يف عمالة املتبعة يف اجلزائر العاصمة ووهران وعلى عكس القواعد  ،واحدحمراث 

أما احلاكم العام فإنه  ،للمنطقة وليس مقياساأداة زراعية يعترب على احملراث قسنطينة باالعتماد 

 الصايف احملصور منها متوسط سعر هذه الضريبة، ميثل من حيث املبدأ عشر الناتج يصلح سنويا

للمحراث، لكنه  افرنك 25احملاصيل بسعر  ، وميكن أن حيرث احملراث خالل سنةاملساحة

فرنكات ومخس  06و افرنك 10.50و افرنك 12و افرنك 20إىل  خفض يف بعض املناطقني

رغم من أن ضريبة العشور يف عمالة قسنطينة ال ، على الفرنكات 03ات وفرنك 04فرنكات و

   .2تعتمد على جودة احلصاد

وتقوم احلكومة العامة  ،ضريبة اليت تفرض على قطعات املاشيةالوهي  ر ازة - 02

 ، ومبلغ هذه الضريبة خيتلف وفقا3القيمة التجارية للماشيةوهذا حسب  ،بتحديدها كل سنة

فرض احلاكم العام ضريبة الزكاة على م 1858في عام فواألشياء املفروضة،  للظروف واألوقات

ضريبة ، و 4احلكور، وقلل من سعر ضريبة العرش وأراضي امللك يف عمالة قسنطينة قطعان أراضي

املدنية أو العسكرية حسب هذه  سعرا لكل رأس يف كل عام دون متييز بني املناطق هلاقرر  زكاةال

  :األسعار

  املاعز  الغنم  البقر  اجلمل  احليوان

  سنتيم 0.25  سنتيم 0.20  فرنك 03  فرنك 04  الضريبة

                                                           
1- A. Bochard, op.cit, pp14, 15.  
2- G.G.A, délégations financières algériennes session de novembre 1899, op. cit, p44. 

   .225غايل غريب، املرجع السابق، ص -3
 كان سعر احلكورم  1858ومن قبل سنة  ،على أراضي العرش والعزل باستثناء أراضي امللك يتم مجع ضريبة احلكور يف عمالة قسنطينة -4

وعدد  ،فرنكات 10واألخر بــــ  افرنك 20د بــــ حوهناك فئتان من احملاريث وا ا،فرنك 20ومت اخنفاضه إىل  ،عن طريق احملراث افرنك 30

   .A. Bochard, op.cit, pp15, 16-      :ينظر .افرنك 943.735مبنتوج  52.168ارتفع إىل م 1889احملاريث املزروعة سنة 
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 14.369.913بـــــــ م 1889العدد اإلمجايل للحيوانات اليت مت فرضها سنة مت ضبط و 

بأمر من احلاكم م 1863أفريل  10، كما نص مرسوم 1افرنك 7.026.419، بلغ الناتج رأسا

بني أراضي العرش  قسنطينة دون متييز ضريبة الزكاة فرضت على مجيع املاشية يف عمالة نأالعام 

اجلزائر  املتكاملة واليت هي جزء من ميزانية وإن عائدات الضرائب العربية ،أو امللك أو العزل

من  4/10م و 1858أكتوبر  27فقط تنفيذا ملرسوم  05/10العامة، حيث تستلم امليزانية 

ميكن  اجزئي االت الثالث، مما ينتج اخنفاضاالعربية تأثرت مبيزانية العمعائدات الضرائب 

، عالوة على ذلك، كان ذلك م1862العامة سنة  مالحظته يف أرقام اإليرادات من امليزانية

اليت تؤدي إىل التطور التدرجيي  ومعرتف به من ا�الس العامة، لتلبية احلاجات املرسوم حمفزا

منحت مبلغ قدر بـــــ فقد م 1862العربية سنة  لالستعمار، أما املسامهات الضريبية

الضرائب وميزانيات  عن مجع العرب املسؤولني يادوالق بني الدولة موزعة افرنك 13.362.779

 .2العماالت الثالث

03 - زا ر: البلديات املشار إليها املعنية �ذه الضريبة يف أما  ،خاصة بالنخيل وهي

سنويا رسوم لكن خنلة وحيدد احلاكم  ،بسكرة وعني توتة وخنشلة وتوقرت :عمالة قسنطينة جند

 فاختذبالنخيل اململوكة من األوروبيني،  يتلعق ماأما  ،حسب كل منطقة اسنتيم 50إىل  25بــــــ 

  :وفقا هلذه الشروطحتصيل ضرائبها  1896سبتمرب  23احلاكم العام يف 

املزارع اليت مت إنشاؤها من الشركات واألفراد األوروبيني ويديرها املالك أو من الضرائب  عفىت -

  .وكالئهم األوروبيني

  .اشرتاها الشركات من أصحا�ا أو من قبل الوكالءاألصلية اليت املزارع األهلية  -

  :لـــــ وختضع الضريبة

                                                           
1- A. Bochard, op.cit, p05.   
2- Le maréchal duc de Malak off, op.cit, pp447, 448.  
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ولكن تزرع ن يديرها وكالء أوروبيو  األفرادالشركات أو  فرقة يف الواحات واليت اشرت�ااملزارع املت -

  .من قبل اخلماسة

  .لك أو ممثله األورويباكيلو مرت من مكان سكن امل  08كل املزارع البعيدة أكثر من -

كخماسة فهم   نياألوروبي يعملون عندالذين ) اجلزائريني(أما بالنسبة للسكان األصليني  

على املمتلكات  تثبيتالحالة إال يف احملددة، دفع ضريبة اللزمة عن مخس النخيل ب مطالبون

بتوفري أدوات وذلك ، بواسطة مالك أو مزارع يعيش يف املزرعة واليت يتم العمل فيها األوروبية

  .1)م1894فيفري  03قرار (ملنتج شخصيا العمل وتوجيه ا

وإمجايل  ،وضريبة اللزمة على النخيل يتم مجعها فقط يف عمالة اجلزائر وعمالة قسنطينة

أما ضريبة اللزمة الثابتة فيتم فرض  ا،فرنك 1.590.406كان م  1889عدد النخيل املطبقة لسنة 

وإمجايل العام لضريبة اللزمة بلغ يف  ،يف اجلنوب" ممتلكاتنا"هذه الضريبة يف ميزاب وورقلة ويف 

   .2افرنك 265.594ومليون  02إىل م 1889عام 

 افرنك 22.50واحدة بـــــ  :قسمت إىل قسمني فقد يف عمالة قسنطينة 3أما ضريبة النار 

 افرنك 9.150 م1889وبلغ ا�موع من هذه الضريبة املفروضة سنة  ا،فرنك 20بـــــــ واألخرى

وأعوان املكاتب العربية والقياد ، 4عن التوزيع حتت سيطرة وكالء الدولة هي املسؤولة" اجلماعة"و

املواشي وتقييم احملاصيل حىت الدفع  خمتلف عمليات حساب هم الذين يتابعون غواتواآل

 مهتمون مباشرة أل�م يأخذون نسبة من املنتوج ، وهؤالء املوظفونالنهائي ملختلف الضرائب

                                                           
1- Gouvernement..., op.cit, p47.  
2- A. Bochard, op.cit, p17.  

كانت اإلدارة الفرنسية وأصحاب االمتيازات االقطاعية يرتبصون الدوائر بالفالحني، فاعتربوا أن حرائق األشواك والغابات شكل من أشكال   -3

ارية املقاومة اليت �دد الوجود الفرنسي يف اجلزائر وتستوجب اللجوء إىل تدابري عقابية شديدة وخاصة فرض الغرامات، فكانت اإلدارة االستعم

الضرائب والغرامات يف اجلزائر خالل "بن موسى محادي، : لالستزادة ينظر. تتعمد تعميم الغرامات اجلماعية بصفة فعلية عند كل حادث

  رمضان بورغدة :ينظر أيضا. وما بعدها 127، ص2015، 36، عالحقيقة، )"1900 -1850(النصف الثاين من القرن التاسع عشر 

وما  360ص ،03، ع 02مج ،  البحوث والدراسات اإلنسانية غرامات وأثرها على ا�تمع اجلزائري،مصادرة األراضي والضرائب وال

  .بعدها
4- A. Bochard, op.cit, p17.  
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وكل أعمال  فإننا نتخيل التجاوزاتلذا لهم ويتمتعون بكل الصالحيات، مة لعكأجر   اإلمجايل

الضرائب، تقع غالبا يوم السوق ضد دافعي  جسدية وعقوبات من إهانات العنف اليت تقع

  .1وأمام املألاألسبوعي على اخلصوص 

  :هيوحتصل لصاحل املرافق العامة التالية و الضرائب جتىب و 

ب العربية، املسامهات، براءات االخرتاع، حقوق ئالضراوتتمثل يف : لصاحل الدولة - 01

عن النبيذ واملشروبات الكحولية وعائدات  التسجيل والطوابع والرهون العقارية، رسوم الرتاخيص

  .البيع من التبغ والفضة والذهب وحقوق الضمان والرسوم اجلمركية

  3...2البحر) منح(، ضريبة الكالب، رسوم اإلجيارضريبة وتتمثل يف  :تلصاحل البلديا- 02

ة لسياسة متطرف ومظاهر استعمارية التغرمي واملصادرة، ومجيعها أشكالو  وضريبة احلرب واحلجز

تشكل القاعدة  كان إصرار املستوطنني على إبقاء الضرائب العربية أل�ا، لذا  4استيطانية حاقدة

و الذي سيدفع ه املتزايد باجلانب االقتصاديمليزانية العماالت، وهذا االهتمام  األساسية

التشريعية من إعطاء  ضغط من احلزب االستعماري وتواطؤ نواب اهليئةالب ائر يف اجلز املستوطنني

  .5اجلزائرصك أبيض هلم للتحكم يف اقتصاد 

  مصنفة إىل ضرائب مباشرة وضرائب غري مباشرةهي و ) الفرنسية( أما الضرائب العامة

مثن اهلزمية وضرائب وهذه الضرائب هي ضرائب اجلزائر القدمية اليت اعتربها بعض رجال القانون 

وكان املستوطنون  ،اجلزائريني من جمموع قيمة اجلباية عاليةنسبة مسامهة  االحتالل، لذلك كانت

                                                           
   .292، املرجع السابق، صالكارثة الدميغرافيةاجلياليل صاري،  -1
 ومن فرتة طويلة كانت هذه الضريبة يتم ،فتوفر املوارد الالزمة مليزانية الدولة ،يتم حتصيلها من السلع املستوردة ،ضريبة تسمى منح البحر -2

  :ينظر... مجعها من العماالت الثالث اجلزائر وقسنطينة ووهران

- Charles Naylies, monographie de la commune de Koléa (Algérie), G. Valiére  

imprimeur 24, avenue-de la gare, 24, Nevers, 1905, p19. 
3- Le maréchal duc de Malak off, op.cit, p445.  

   .25الصادق دهاش، املرجع السابق، ص -4
   .319بليل، املرجع السابق، صحممد  -5
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األسد من امليزانية ويلقون بالفتات إىل اجلزائريني، وأدى ذلك إىل  يستحوذون على نصيب

  .1الفقر تعاظم

 رب اراا  

اليت  الضريبة هي دفعة من كل ساكن حلكومة البلد الذي يعيش فيه مقابل اخلدمات

منبثقة من اخلالف وضرائب حرب  ،فهناك ضرائب مقررة وفق القوانني ،تقدمها هذه احلكومة

 "التبول فيا"يقول باسم القانون لألقوى،  املفروضة يف البلدان اليت مت غزوها والضرائب ،املدين

(Paul Vialatte): »  ... يجب أن نقول أن البلد المحتل ال يستطيع الشكوى ألنه

 التهرب من دفع الضرائبال يجب على مؤسساته القديمة، في محاولة لتنظيمها و حافظ 

  .2…»  وجشع هواة جمع العمالت

السياسة إىل تدمري لكن يف الواقع أن السلطات الفرنسية كانت �دف من وراء هذه  

    إسناد مت م 1872منذ عام ، ف3السياسي من تدمري كيانهالكيان اجلزائري بعدما متكنت 

ماي  11إىل  08املؤرخ من  الضريبية املباشرة إىل مصلحة الضرائب املباشرة وفق املرسوم القاعدة

 أو احتماالت حمددة ومدرجة يف قائمة حتت أمساء فرديةاملباشرة هي مبالغ والضرائب م 1872

 أما خدمة ،»يسأل ما عليه ويدفع «أن :-يقول املؤلف - دافعي الضرائب، على كل منهم 

  :من العمال ومهاالضرائب املباشرة هلا فئتان 

  ....)املديرون واملفتشون(ضباط املسامهة املباشرة وهم  -

وهذه األخرية مكلفة  ،املراسلون والوكالء األساسيون للقاعدة الضريبية واملعنيون يف املستعمرة -

  .بالتحديد للضرائب العربية

                                                           
   .161بشري بالح، املرجع السابق، ص -1

2- Paul Vialatte, des impôts décrets en Algérie dans la province de Constantine, op.cit, 
1879, p17. 

   .11رشيد مياد، املرجع السابق، ص -3
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  :إىل فئتني قسم الضرائب املباشرة مهما كانت طبيعتهاوتن

01 - وزب ارا :وهي تلك اليت يعرف مقدارها مقدما واليت خيتلف إسهام كل منها  

  .اخلاضعني للضريبة وفقا لعدد

وفقا الزدهار  حتصيلهافهي تلك خيتلف  :اراب ارو  اص - 02

 .1البلديات

مباشرة كضريبة  يني وتقطعو والضرائب املباشرة تفرض على األشخاص املاديني واملعن

والضرائب البلدية،  ،وحقوق اجلمارك ،والضريبة على العقارات ،وضرائب الدخل العام ،املهنة

وقد مثلت الضرائب البلدية أكثر م، 1907من قيمتها اإلمجالية عام  %76دفع اجلزائريني نسبة و 

من  %86و 80الذين كانوا يدفعون ما بني من ربع قيمة الضرائب املفروضة على اجلزائريني 

  .2البلديةإمجايل الضرائب 

ال نبالغ ... « : قاله أحد الفرنسيني ولعل أصدق تعترب على ظلم هذه الضرائب ما 

حتى وإن كان  أي بلد أوروبي إذا قلنا أن هذا الثقل الضريبي إذا طبق بصفة دائمة في

وراء هذا  ، وكان اهلدف من»، فإنه كاف لتحويله خالل سنوات إلى بلد بائسغنىاألكثر 

�دد الكيان الفرنسي يف  الشعبية اليت بدأت النتفاضاتوضع حد ل الصارم األسلوب العقايب

  .3اجلزائر

باشرة فهي تفرض على بعض املواد والنشاطات واخلدمات، كالرسم املغري أما الضرائب 

وحقوق  ،والرخص املختلفة ،والتسجيالت ،وحقوق الطوابع، (T.V.A)على القيمة املضافة 

وضريبة الشركات اليت كانت سارية  ،الصيد وغريها، أما الكولون فقد أعفوا من ضريبة الدخل

الكولون من  بفرنسا، ففي مطلع القرن العشرين كان اجلزائريون يدفعون ضعف ما يدفعه

                                                           
1- Paul Vialatte, des impôts décrets en Algérie dans la province de Constantine, op.cit, 
p19.  

   .259بشري بالح، املرجع السابق، ص -2
   .167طرشون وآخرون، املرجع السابق، ص نادية -3



قسنطينة عمالة في الجزائري المجتمع على الفرنسية االقتصادية السياسة انعكاسات : الرابع الفصل  

 

163 
 

وضاعف من شقائهم، هذا فضال عن الغرامات  مما قلص مواردهم ،الضرائب دون إفادة منها

  .1الباهضة

   األهايل واألوروبينيتفرقة بني الفرنسية سياسة طبقت اإلدارة االستعماريةلقد 

واستمر الوضع هكذا حىت عام  ،األغنياء كانوا يدفعون أقل مما يدفعه األهايل الفقراءن و يفاألوروب

لزم األهايل على دفع الضرائب األخرى غري املباشرة إىل جانب الضريبة العربية، وقد م وأ1919

ومن  ،مليون ضرائب أخرى 22ضريبة عربية و  امليون فرنك 04مبلغ م 1870دفع األهايل عام 

مليون  19ف فرنكا منها آال 8مليون و  04كانوا يدفعون سنويا مبلغ، م  1890إىل م 1885عام 

ع القرن العشرين ا ضرائب، واتضح يف مطلكنمليون فر  45دفعوا م  1912يف عام و  ،ضريبة عربية

 %37من الضرائب املباشرة وذلك رغم أ�م ال ميلكون سوى  %46أن اجلزائريني كانوا يدفعون 

وجه م 1932، ويف سنة 2من ثروات البالد، مع التحفظ يف هذه النسبة اليت تبدو عالية جدا

عضو جملس الشيوخ الفرنسي وحاكم اجلزائر  (Morris Violète) "تيموريس فيول"السيد 

سابقا، رسالة إىل وزير الداخلية يسأله فيها عما بلغه من أن مستخلص الضرائب الفرنسيني 

قهرا من الرجل البرنس الذي  يأخذون «باجلزائر بلغت �م القسوة إىل درجة أ�م كانوا

  .3»يكتسبه

بدأ المسح بإظهار «): Paul bource( "بورصبول "وبقلم  (Le temps)ويف جريدة 

فهذا نظام عتيق  ،تطور الجزائريين المسلمين، من المهم أن هذه النخبة ال تصبح عدونا

يتميز أساسا من عدم المساواة في التهم وفي األرباح ومعارضة لضرائب العربية التي 

ن من اإلعفاء في مجال بيو يتمتع األورو  وبالمقابل ،من الميزانية الجزائرية 4/3تغذيها 

وقمنا بتسليم الميزانيات  ،هذا االستعمار بحاجة إلى إعانات ،الضرائب المباشرة

  .» األصليين بحكم حق الغزومن السهل تحميلها للسكان  ،للمستوطنين من هذه المنح

                                                           
   .259بشري بالح، املرجع السابق، ص -1
   .42، املرجع السابق، صسياسة التسلط االستعماريحيي بوعزيز،  -2
   .41، املرجع السابق، ص03ج  ،احلركة الوطنية اجلزائريةأبو القاسم سعد اهللا،  -3
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 الضرائب واملساواة يف توزيع جدا من خالل تقدير املساواة يف متفائال لقد كان املؤلف 

مع ذلك، إذ بدأ من السهل يف امليزانية كافية لقمع العنصرية اعتمادات فقات، ستكون الن

يف تكوين اجلمعيات ووفقا له هو تعديل  ،األرباح املطلوبة ويف الضرائب ويف توزيع املساواة

فالصحافة األم الناطقة  ،هم جدياوالبد أن يكون هلم متثيل قادر على الدفاع عن ،اجلزائرية

من مسع للشكاوي من املسلمني املتعلمني يف مدارسنا اجلزائريون الشباب عن احملاكم  لفرنسيةبا

مع األوروبيني وطالب  االستثنائية وعن املسؤولية اجلماعية وتوحيد الضرائب وتوزيعها بالتساوي

بية من الشباب اجلزائريون بانتخاب املندوبني املاليني واملستشارين العاملني من قبل هيئة انتخا

  .1دافعي الضرائب املسلمون

كانت اإلدارة املالية تتوىل مسؤولية حتصيل الضرائب واإلرادات احلكومية وتوفري  

ضرائب وهي ال جمموعة منالسلطات املالية  للخدمات األخرى وتتقاسم األموال الالزمة

للشؤون املدنية واملالية  املدير العامألمر  عونضواملسامهات واجلمارك وخيالعائدات التسجيالت و 

 اجلمارك فتقدم تقريرها مباشرة إىل وزارة املالية وتدفع للخزينة وتضاف إىل دائرةباستثناء دائرة 

 ، إن ضرائب2من أمالك املستعمرة عن القاعدة الضريبية اليت جتمعها الضرائب املباشرة املسؤولة

انتهاء  ر الضريبية على اجلزائريني، ومنذاحملتل كانت دائما يف غري صاحل السكان، أما أهم األثا

1871مقاومة األمري عبد القادر، فتمثلت يف نشوب ثورة 
هذه الثورة وغريهامل تقم ، ولو أن 3

  ، كما روج كثري من الكتاب الفرنسيني، من أهم أسباب الثوراتبسبب الضرائب لوحدها

بدأت الزيادات يف مداخيل الضرائب، والسيما  الثورة إمخادكانت الضرائب الكثرية، وبعد 

                                                           
1- Édouard Bonnefous," histoire politique de la troisième république (1919-1924)", 
revue d’histoire moderne et contemporaine, T 05, bibliothèque nationale de France, 
90 boulevard suint germain, avril- juin 1959, Paris , p126. 
2- Maurice Waiil et Moliner Violle, géographie élément de l’Algérie, librairie classique 
Adolphe Jourdan, imprimeur libraire de l’académie, Alger, 1878, p67.  

   :القبائل إىل ثالثة أصناف حسب درجة مسامهتها يف احلربضرائب قسمت  -3

  .للذين حياربون ويبدون عدائهم علنا افرنك 210ضريبة حرب : الفئة األوىل

  .للذين جيندون ويقدمون الدعم افرنك 170ضريبة حرب  :الفئة الثانية

للذين يلفتون انتباه املسؤولني، كما حددت املبالغ اليت تدفعها كل عائلة، وكل ممتنع يتم االستيالء على  افرنك 70ضريبة حرب : الفئة الثالثة

  .74رجع السابق، صسة بن علي، املحممد بوكي :ينظر. فرنكا 102.385ممتلكاته وعموما قد بلغت الضريبة 
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مثال، مشروع إدخال الضرائب  1873سنة chanzy(1(" شانزي"العربية منها فاقرتحت حكومة 

العقارية إىل اجلزائر خيضع هلا األوروبيون واألهايل يف نفس الوقت، مبعىن إلغاء الضرائب العربية 

وتعويضها بأخرى مشا�ة عقارية، أساسها األرض اليت يتعني مساحتها دوريا بعمليات 

إىل إصدار  عماري، كما استطاع املستوطنني بفضل ضغوطهم على املشروع االست2إحصائية

واملداولة حوهلا لتقدمي  قوانني ومراسيم لصاحلهم متكنهم من السيطرة على املرافق االقتصادية

 .3األراء واحللول لوضع يدهم على ثروات اجلزائريني

اليت تضمن  االستيطاين الفرنسين مداخيل االستعمار مّ صبحت الضرائب العربية تؤَ أ

، ومن جهة أخرى ملا سنت فرنسا مرهقة للفالحني اجلزائريني�ا ظلت ، إذ أخدما�ا للمعمرين

شراف على م أعطى ذلك املعمرين حق اإل1900الذايت املايل سنة  االستعمارية للجزائر حكمها

 اانتصار ذلك ذ اعترب ، إامليزانية يف اجلزائر ومنحهم السلطة على الشؤؤن االقتصادية واالجتماعية

نكسة فكان  ،سلطة كاملة على اجلزائريني عمرونا احلكم امل، كما منح هذللجزائر الفرنسية

  .4مقاسية هل

  

  

  

  

 

                                                           

 ، وحاكم عام سابقا يف اجلزائر ولد يف نوارات أردانفرنسي رالجن  Antoine-Eugène Alfred) أنطوان اوجني الفرد(  1-

)Nouart Ardennes ( 4حاكما عاما يف اجلزائر، مات فجأة يف باريس ليلة  1873جوان  11، عني يف 1823مارس  18يف 

  -                                      .Narcisse Faugon, op.cit, pp149-151 :ينظر... 1883واخلامس من شهر جانفي 
   .536صتوفيق دمحاين، املرجع السابق،  -  2
   .320صحممد بليل، املرجع السابق،  -3
  .29 ،28، ص صاملرجع السابق ،براهيم مهديدإ -4
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ث اا  ن وى اا د  

 ثالثةم 1830يف اجلزائر، منذ االحتالل سنة  االستعمارية كانت للسياسة الفرنسية

وطمس التاريخ والشخصية اجلزائرية  ،الفرنسية بكل ما تعنيه من أبعاد صنع اجلزائر: أهداف

 وقهر أي نوع من أنواع املقاومة اليت ميكن أن تزعج أمن فرنسا يف اجلزائر ،وإزالتها من االعتبار

على توطيد امللكية  ، وركزت1وقد استخدمت كل األساليب والوسائل للوصول إىل أهدافها

، فمصادرة األراضي اخلصبة 2لألرض قاعدة لالستيطان ألرضية وتثبيتها وجعلت من امتالكا

قد لذا ف، 3إىل ضنك العيش باجلزائرينيأدت  ،ألوروبينيمن مالكيها اجلزائريني وتقسيمها على ا

  .4سلك العدد األكرب من األهايل طريق اهلجرة

كبداية للهجرة اجلزائرية حنو املشرق العريب وغريه، ذلك م  1832وميكننا أن نعترب سنة 

ألنه يف بداية هذه السنة أضحى أمر اضطهاد الفرنسيني للجزائريني حقيقة ساطعة، فبعد تعيني 

  للجزائر، جتلت واضحة النوايا السيئة للمستعمرين الفرنسيني اعام اعسكري احاكم5"روفيقودو "

املقاومات ( من حديد كل التمردات بيدبالضرائب، وقمع كاهل األهايل   "روفيقودو "ثقل إذ أ

ن سلطهما الفرنسيون على اليت قامت ضده، فكان التعسف واالضطهاد اللذي )الشعبية

  .6منرهم وأهلهم وذويهم حبثا عن ملجأ آإىل ترك ديا ذلك ، دفع �ماجلزائريني

فرتات و  متعددة طبيعية م كوارث1868م إىل 1866السنوات املمتدة من  صاحبتوقد  

ى ، فأد7رغم وجود جمموعة من املرافق الصحية الكولريا والتيفوس :، وانتشار األوبئة مثلجفاف

                                                           

  1-  أبو القاسم سعد اهللا، أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر، دار البصائر، ج 02، اجلزائر، 2007، ص89. 

 2- بن داهة عدة، االستيطان والصراع...،ج01، املرجع السابق، ص300.
 .110ص ،1997منشورات دحلب، اجلزائر، ، ،1904إىل  1830التعليم التبشريي يف اجلزائر من حممد الطاهر وعلي،  -3

. 201ص املرجع السابق،مصطفى األشرف،  - 4 
  :ينظرملزيد عن حياته ... للذهاب إىل فرنسا، ومات بعد وصوله بفرتة وجيزة بباريس 1833غادر اجلزائر يف األيام األوىل من شهر مارس  -5

-Arsène Breteuil, l’Algérie française , 2 braux volumes in-8 ornese de dessins de 
Georges Fath, Paris, France, p287. 

   .12، ص2007، دار هومة، اجلزائر، )1918-1847(اهلجرة اجلزائرية حنو بالد الشام عمار هالل،  - 6 

:لدى عمالة قسنطينة جموعة من املستشفيات مهمة موزعة على النحو التايل -  7 

.املستشفى االستعماري الرئيسي يف قسنطينة-  

.سوق أهراس-سكيكدة-جيجل-جباية-عنابة: املستشفيات االستعمارية الثانوية-  

.القل-باتنة-سطيف: 1937املستشفيات االستعمارية اليت سيتم فتحها سنة -  
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واستمرت م 1867إىل ظهور أزمة اقتصادية أخذت صورة جماعة عامة باجلزائر سنة  ى ذلكفأد

1868إىل أواخر عام 
فيات وخاصة باملستش زائرالوفيات عرب اجل فيها ، هذه السنة اليت تعممت1

التيفوس واحلالة الصحية السيئة الناجتة عن  فإنوحسب التقارير الطبية  ،واملعاقل والثكنات

هي اليت أدت إىل  -حبيث أن السكان كانوا يعانون من قلة املالبس-ا�اعة والربد القارص 

  :يف اجلدول التايل دونةمإحصائيات لعدد الوفيات وفيما يلي  ارتفاع نسبة الوفيات،

  النسبة  ا�موع  األقاليم

 %24.4  200 000  الوسط

 %26.8  220 000  الشرق

 %48.8  400 000  الغرب

 %100  820  000  ا�موع

 أن أي ،ةيا ال يبتعد بكثري عن املليون نسمجمموع الضحا م كان1868 أي أنه يف سنة

اإلجراءات اليت ، يضاف إىل ذلك م1871نسبة تقرتب من نصف جمموع السكان يف سنة ال

 واليت ،ةيتجار الواهلادقة إىل تشجيع احملاصيل الزراعية  الفرنسية السلطاتاختذت من طرف 

ىل إجبار السكان على دفع الضرائب إضافة إ ،منعطفا خطريام 1860ابتداء من سنة  اعتربت

واليت وصلت إىل  ،فكانت اهلجرات الكربى للجياع واملشرفني على املوت ،2نقدا عوض احلبوب

مرورا عرب مناطق التل والسهول الشاسعة بل وحىت  اجلزائرية، يف البالد نأكرب ثالث مد

                                                                                                                                                                          

  .العثمانيةواد -ميلة- أقبو: املستشفيات االجتماعية-

  .املستشفى األهلي يف بسكرة-

  .جباية- عنابة-قسنطينة: عيادة أهلية للنساء-

  ...خنشلة- خراطة-مسندو-العروش-القل-باريكة- أريس-اؤكس-عني مليلة: املستشفيات املساعدة-

  :ينظر... المبيز-تقرت-القصور-وادي الزنايت- نقرين: وظائف الطوارئ-

- Dariste Moline, l’assistance aux indigènes musulmans dans le département de 
Constantine, Constantine : son passé, son centenaire (1873-1937), éditions Braham,  2 
rue de la concorde Constantine, 1937, pp420- 421. 

   .205، ص1992، مطبعة دحلب، اجلزائر، 1871- 1830احلركة التبشرية الفرنسية يف اجلزائر، خدجية بقطاش،  - 1 
   .118-114ص ص، 1983، اجلزائر، 76 ، عالثقافة، ")1868-1867(الكارثة الدميغرافية يف اجلزائر "جياليل صاري،  -  2
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  والنهاية الوشيكة للمجتمع التقليدي االحتضارالصحراوية، عربت وأنبأت بشكل مؤثر عن 

فقبائل  ،جتليا�اا�تمع الذي تعرض حىت يف جانبه الفيزيولوجي للمأساة االستعمارية يف أعمق 

  .1برمتها أجربت على التحرك

  على األخضر واليابس ، وأتى2جتاح اجلراد مناطق هامة يف الشرق اجلزائرياكما   

الشيء الذي دفع بالفالحني اجلزائريني إىل مغادرة أراضيهم اليت أصبحت ال تفيدهم يف شيء 

ومنهم من امتنع  ،سوى أ�ا تدفع �م إىل اهلالك جوعا، فمنهم من تاه وهام داخل البالد

علما أن العامل االقتصادي قد لعب دورا هاما يف حتريك حركة اهلجرة  ،وفضل اهلجرة والغربة

  .3اجلزائرية

ومن نتائج هذه السياسة االستعمارية، أن أصبح اجلزائريون يعانون اجلوع والفقر  

ية تشري إىل أن فاإلحصائيات الرمس ،منها يقتاتونبعدما فقدوا املصادر اليت كانوا  ،واملرض

 م1867س غنم عام مليون رأ 13حوايل  ، أياجلزائريني خالل هذه األزمة فقدوا نصف ماشيتهم

ان األوروبيني أقل ، فقد ك4، بينما مل تتأثر ماشية األوروبينيم1870عام  رأسا ماليني مثانيةو 

لنتائج هذا القحط، أل�م كانوا ميلكون أحسن األراضي وأكثرها ماء، خبالف الذين تعرضوا 

  .5اجلزائريني الذين كانت السلطات الفرنسية قد احتجزت أراضيهم الفالحني

سنوات القهر والقمع وا�اعات والتشرد والتسلط م كانت 1871وبعد تاريخ  

 6خدمة الكولونرة واالعتصام بقالع اجلبال وإما إما اهلروب واهلج، وكان احلل االستعماري

باإلضافة إىل املمارسات االستعمارية  ،األزمات تضرب بقوة األهايل بعد ذلك واستمرت

                                                           
   .233املرجع السابق، ص ،...اجلزائر صمودحمفوظ قداش وجياليل صاري،  -1
ويف اليوم التايل  ،مث وصل إىل قسنطينة الرابعة مساء 1864ماي  28زار نابليون الثالث مدينة سكيكدة يوم األحد خالل هذه الكارثة  -2

  :احللول هذه بعضهاجموعة من وقد أمر مب ،االثنني أمضى اإلمرباطور صباحا يف دراسة القضايا احمللية مع العمدة واملسؤولني

  .بسكرةبطريق لقنطرة بنيمورس وطريق سكيكدة اافتتاح شارع بعرض عشر أمتار من أجل ربط طريق -

  .لتوسيع امللكيةكما وعد األهايل مبنح إعانات لألراضي و -

  :ينظر... حذف وتعديل االلتزامات املختلفة النامجة عن اخلدمة العسكرية-

cit, p 621.., ophistoire de ConstantineErnest mercier, -  
   .17عمار هالل، املرجع السابق، ص -3
   .190املرجع السابق، ص... ئم الفرنسيةبوعزة بوضرساية وآخرون، اجلرا -4
   .106صخدجية بقطاش، املرجع السابق،  -5
، 1994بة اجلزائريني، قسنطينة، ، منشورات الرابطة الوطنية للطل01، ط)1962- 1871(احلركة الطالبية اجلزائرية، عبد اهللا محادي،  -6

   .34ص
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التعسفية املختلفة، من مصادرة األراضي، إىل فرض الغرائم والضرائب الباهضة، إىل التدمري 

  .1حيةالشامل للعنصر األهلي، يف كل مقوماته املادية والرو 

جباية إىل السيد وايل الشؤون  املرسل من طرف رئيس دائرةيذكر التقرير الفرنسي 

م يتم بصفة تقليدية من طرف 1941خالل سنة  الدائرة الزيتون يف أن جين سالمية بقسنطينةاإل

النساء الذين حيتجون وهم على صواب على لباسهم غري الالئق، فهم يرتدون أثوابا رثة، حبيث 

والحال أن العديد من النساء : "كتب يقول  ذه الدائرة ملتصرفني اإلداريني التابعني هلأن أحد ا

يرتدون أثوابا رثة ال يخرجون مطلقا إال في الليل وذلك لعدم كشف عوراتهم، وبالتالي 

  .2"فهم ال يستطيعون المشاركة في عملية جمع الزيتون

السنة، إنه من األمهية مبكان هذه الفئة من اليد العاملة تطرح دون شك صعوبة هذه 

كثر احتياجا، ومرة يتم توزيعها فورا على األال بد أن القماش  توزيع على وجه السرعة حصة من

، )التقرير هو الذي يتساءلكاتب ( ثانية سؤال حيوي يطرح حول التوفري املستعجل للقماش

تلقى األهايل هذه األقمشة وتبعا لتقديرايت املختلفة ال ميكنين إال أن أحل بشدة من أجل أن ي

اليت وعدوا �ا منذ وقت طويل، ونقصها سيخلق نتائج جد خطرية على كامل االقتصاد وكذا 

  .3على الناحية املعنوية للبالد

عانت اجلزائر الكثري من سوء األوضاع االقتصادية، حىت أن بعض الكتاب كان لقد 

وقد خلصت الصحيفة الربيطانية ا�اعة الذي أصبح يهدد السكان، " الشبح"يتحدث عن 

أساس عدم االستقرار يف املصاعب االقتصادية املعتمدة على تقارير السلطات  "التاميز"

اليت تشري إىل االخنفاض احلاد يف أسعار احلبوب وسقوط قيمة األجور، فمعظم  ،الفرنسية

عمال فالحني لدى كمالك صغار أو ككانوا يعيشون على الفالحة سواء  اجلزائريني   الفالحني

املعمرين الفرنسيني واألجانب، باإلضافة إىل اخنفاض مستوى املعيشة العام الذي كان يعاين منه 

                                                           
   .216، املرجع السابق، ص...إدارة املكاتب العربيةصاحل فركوس،  -1

2- A.W.C, rapport No11.679, le 28/11/1941, Carton No U.B 471. 
3 -  A.W.C, rapport No11.679, le 28/11/1941, Carton No U.B 471. 
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ومن جهة أخرى كان الفالح غري حر يف التصرف مبنتوجاته، ألن  ،الفالحون أكثر من غريهم

ة، ومن هنا  الشركات االحتكارية كانت تشرتي منه بثمن خبس وتبيع نفس اإلنتاج بأرباح طائل

 اومن اجلزائر إىل فرنسا من جهة أخرى طلب ،كثرت اهلجرات من الريف إىل املدينة من جهة

  .1للعيش، وهروبا من وضع اقتصادي يسود فيه الفقر واالستغالل

  ونظرا ملكانة الفالحة اليت كانت متثل املصدر األساسي للعيش بالنسبة للفرد اجلزائري 

ما االنطواء إ: ن أنفسهم أمام خيارينا وجد اجلزائريو ا للهجرة، كمفقد شكلت لديه دافعا رئيسي

على النفس والرضا بالعيش يف بؤس شديد أو اهلجرة حنو املدن القريبة بغرض البحث عن شغل 

يسد احلاجة ويوفر العيش لبقية أفراد األسرة، فالفرد اجلزائري الذي كان حمصوله السنوي يقدر 

، أصبح حمصوله السنوي ينخفض م1871لشعري قبل وإىل غاية من القمح وا اتقنطار  ةخبمس

غري أن سياسة التجويع املنتهجة  ،مستوى قنطارين يف السنةم 1900تدرجييا إىل أن بلغ سنة 

هلا  البالغ على اهلجرة فقط ولكن كان أثرهاضد اجلزائريني من طرف سلطات االحتالل مل يكن 

  .2أيضا على مجع الثروة والعمل على رفع دخل املهاجرين األوروبيني باجلزائر أثر

  زوال دة زن اوب

متثل السخط الشعيب على االستعمار الفرنسي يف ا�يار احلياة االقتصادية واالجتماعية 

وأعادت املصادر ذلك إىل االخنفاض الواضح يف عمليات ختزين احلبوب، اليت تعترب هي لب 

الغذاء الشعيب، وأدت عمليات تقنني االستهالك وتنظيم التوزيع إىل ارتفاع األسعار وندرة 

ن تدهور عادة خزن احلبوب اليت  وإ، 3)سيادة السوق السوداء(السلع يف األسواق من جراء 

واليت كان هلا فوائد جينيها الفالح يف وضع  ،كانت تساعد الفالحني يف املواسم الغري املنتجة

ال تتوفر فيهما على أي حال الضمانات املعيشية املستقرة  ،ي إقطاعي ومن مث رأمسايلاقتصاد

                                                           
   .40، املرجع السابق، ص03ج  ،...احلركة الوطنيةأبو القاسم سعد اهللا،  -1
  .29صأمحد بن جابر، املرجع السابق،  -2
، 2003، اجلزائر، 08ع ، المصادر، "يف اجلزائر خالل احلرب العاملية الثانيةوجهة نظر فرنسية يف تقييم الوضع "يوسف مناصرية،  -3
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حلياة الفالح وأسرته، لذا كان االدخار وخزن احلبوب عادة يستفيد منها الفالح يف األوقات 

  .1والظروف الصعبة اليت تواجهه

وخيمة على كما أن دخول اجلزائر يف نطاق االقتصاد النقدي، قد ترتب عنه نتائج 

ا وب يف املطامري اليت تشكل احتياطوأدى إىل زوال عادة ختزين احلب ،حياة الفالحني اجلزائريني

  ويعود سبب زواهلا أيضا إىل تصدير القمح اجلزائري إىل فرنسا على نطاق واسع ،اسرتاتيجيا

  تية بأسعار زهيدةوأيضا حاجة اجلزائريني إىل النقد دفعت �م إىل بيع منتجا�م احليوانية والنبا

أقسر ، لقد 2بل أن منهم من اضطروا إىل بيع حماصيلهم قبل حصادها وأصوافهم قبل جزها

العادة على جرت اجلزائريني على التخلي عن احتياطهم املتواجد مبطامري احلبوب، يف حني ذلك 

نات أن هذه املطامري خمصصة لتأمني االحتياجات خالل األعوام الصعبة، أفرغت إذن خمزو 

  .3األمان مما عرض السكان بشكل خطري ألثار اجلفاف

وتعد سياسة مصادرة األراضي والغرامات العقابية وخمتلف االلتزامات الضريبية اليت  

فرضتها سلطات االحتالل الفرنسي على األهايل املسلمني من أشد اإلجراءات وطأة على تطور 

، وميكن القول أن هذه اإلجراءات اليت ماريةاالستع ظروف حياة ا�تمع اجلزائري خالل احلقبة

لت بوضوح مباشرة قد اكتملت مالحمها وجت بدأت سلطات االحتالل بتطبيقها بعد االحتالل

أثارها السلبية يف ا�االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية بداية من النصف الثاين من القرن 

  .4التاسع عشر

طور عملية جتزئة األراضي الفالحية، عجل يف منو إن وجود زراعة أحادية بالريف، وت 

ظاهرة الرحيل حنو املراكز احلضرية، ومل يعد هناك شيء جيذب إليه أنظار أهل الريف ويعرقل 

وعلى العكس من ذلك فإن املدن قد جلبت أنظارهم، بفضل فرص العمل اليت  ،هجر�م

مل املدينة، اليت اتصفت بقوة توفرها للقادمني إليها، وبفضل األجر الذي كان يتقاضاه عا

                                                           
  .27ك خلف التميمي، املرجع السابق، صعبد املال -1
   .264محري، املرجع السابق، صصاحل  -2
   .231، املرجع السابق، صاجلزائر صمود ومقاوماتحمفوظ قداش وجياليل صاري،  -3
   .20ص، السابق املرجعمليكة قليل،  - 4
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تواجد النظام الرأمسايل �ا، وتوسع املصانع وانتشارها، إضافة إىل تطور حياة املدينة يف حد 

  .1ذا�ا

وقد أحدثت اإلدارة الفرنسية قطيعة يف تطور ا�تمع اجلزائري، فنظام األراضي 

ونتج عن حتطيم البنايات االجتماعية  ،واملعامالت واملبادالت أصبحت ختضع ملبادئ الرأمسالية

وإن إدخال قطاع  ،التقليدية حترير جمموعة هائلة من اليد العاملة املستعدة لبيع قوة عملها

  راجد وضعا متفعصري مرتبط ارتباطا وثيقا باالقتصاد الفرنسي ومدعم بالوجود األورويب قد ولّ 

ن اإلطار الذي تطور فيه خيتلف متاما وإذا كان هذا القطاع يتميز بسيطرة اقتصاد السوق، فإ

  .2فكل عوامل التغيري مستوردة ودخيلة على البالد ،عن الوضع يف أوروبا

م 1940فخالل احلرب العاملية الثانية وانطالقا من سنة  ،أزماتعدة نتج عن ذلك  لقد

زمة اقتصادية خانقة، وتسببت يف جماعة كبرية خاصة تعرضت اجلزائر أل م1945إىل سنة 

كثيف اجتياح   خالل هذه املدة ومت ،باألرياف نتيجة جفاف حاد استغرق حوايل مخس سنوات

، ويضاف إىل هذه األسباب يأس اجلزائريني نتاجاإلواخنفض  ،جراد أتى على األخضر واليابسلل

من وضعيتهم االجتماعية واالقتصادية واشتداد وطأة االستعمار الفرنسي عليهم وقنوطهم من 

  . 3ختلصهم من خمالب االحتالل الفرنسيحدوث معجزة 

  

  

  

  

  

                                                           
األوضاع االجتماعية للشعب الجزائري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اندالع الثورة التحريرية الكبرى ، قريشيحممد  -  1

   .115ص، 2002-2001ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، اجلزائر،  رسالة ،)1945-1954(
   .84ص، 1994اجلزائر، ، جنيب عياد وصاحل املثلويل، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية :، تراملخاضالثورة اجلزائرية سنوات حممد حريب،  -  2
  .55عمار هالل، املرجع السابق، ص -3
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   ارة ادا وار اث اث 

الشعب بنية إىل تفكيك م 1830اجلزائر سنة  احتاللهعمد االستعمار الفرنسي بعد 

والبقية هم سكان  %06اجلزائري وزعزعة استقراره، فعشية الغزو الفرنسي مل يتعد سكان املدن 

األرياف والبوادي، ونتيجة للسياسة اهلادفة إىل االستيطان واالستيالء على أراضي الفالحني 

زعزعت استقراره، مما أدى إىل ظهور حركات سكانية وهجرة، فاختذت  اليتبشىت األساليب 

  :اهلجرة اجتاهني

  .شرق العريباجتاه ختطى حدود الوطن حنو فرنسا وأوروبا وامل -

  .1هجرة حنو املدن الداخلية وباجتاه مزارع املعمرين -

أو دارة اا  

فالظاهرة االستعمارية توسعت واستمرت بفضل تشتيت نظام امللكية الزراعية، وحتطيم 

وحتويل ا�تمع اجلزائري الزراعي  ،الزعامات اهلامة احملركة للضمري الديين والشعور الوطين يف البالد

االستعمارية بقوى الشغل، ومن هنا فإن الريف ظل هو البعد  اآللةان اجتماعي ميد إىل جمرد خز 

احلقيقي للمشكلة االجتماعية واملكان األساسي لردود الفعل السياسية، وأن أساس هذه 

الفالحون بعد ما جردوا من أراضيهم تفرق ، ف2املشكلة فرض التخلف على النظام الزراعي

إىل ترك أراضيهم، فالسهول و ووجدوا أنفسهم أمام أوضاع معيشية مزرية قد اضطروا إىل اهلجرة، 

فرص  ضُ عرُ احملاصيل السنوية خاصة منها احلبوب، تَ  زيادةاليت استوىل عليها املستعمر ل الغنية

أراضيهم  صودرتالريفية للفالحني الذين فاهلجرة  ،عمل قليلة مقارنة باليد العاملة املتوفرة

صرف مجاعة كربى من سكان الريف حنو املدينة ليبقوا بدون عمل وال ذلك إىل وأدى  ،تتفاقم

  .3تكوين

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف علم اجتماع 2008-1988الهجرة الريفية في ظل التحوالت االجتماعية الجديدة في الجزائر رشيد زوزو،  -1

   .222ص، 2008التنمية، جامعة قسنطينة، 
   .01صعبد القادر بليمان، املرجع السابق،  -2
   .175، 174ص صاملرجع السابق،  ،...جتريد الفالحنيجياليل صاري،  -3
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والشيء الذي يؤكد تزايد وإسراع فرتات اهلجرة واملغادرة املفاجئة لعائالت احملرومني 

إىل م 1936مليون نسمة من  01.50باجتاه املدن، هو أن زيادة سكان الريف كانت تدرك 

، إذ أن سكان %98وباملقابل ارتفعت نسبة عدد سكان املدن إىل  ،%32أي حوايل  م1954

  م1936فقط سنة  %12.9نسمة كزيادة، حيث أن نسبة احلضر كانت  710.000املدن قاربوا 

  .1السكان، أي أن ا�موع أصبح ميثل ما يقارب من مخس م 1954سنة  %20اقرتبت من مث 

العوامل االقتصادية عادة تؤدي إىل هجرات طواعية خبالف العوامل السياسية أو إن 

، وكانت اهلجرة يف البداية من مدينة اجلزائر مث تلتها 2تؤدي إىل هجرات اضطرارية اليتالعسكرية 

  ويف املراحل التالية لالستعمار ،املدن األخرى وتشمل عادة أعيان البالد وأغنيائها وعلمائها

كما مشلت غري األعيان، وكل هذه األمناط من   ،مشلت اهلجرة القرى الريفية واملناطق النائية

من حكم النصارى الفرنسيني، وبعضهم فعل ذلك  ، فبعضهم هاجراهلجرة كانت اضطرارية

فعلوا ذلك أل�م م 1850طلبا للعيش يف كنف اإلسالم واحلرية الدينية، وجل املهاجرين بعد 

إن  « :"مارسي"فقدوا أراضيهم اليت استوىل عليها الكولون مبساندة اإلدارة االستعمارية، ويقول 

فقد   ،الحياة االستعمارية الجديدة، كانت من األسباب التي قادت إلى الهجرة الجزائرية

ديمة كما كانوا كان ذلك يعني أنه لم يعد في استطاعة الجزائريين أن يتمتعوا بحياتهم الق

  .3»سابقا

فكانت اهلجرة اجلماعية من األرياف واليت كانت نامجة عن فقدان األراضي وتردي  

، ويعرتف الفرنسيون منذ احتالهلم 4الوضع االقتصادي، ومن مث اللجوء إىل املدن حبثا عن العمل

إىل املناطق الداخلية أو للجزائر بأن املدن اجلزائرية قد فقدت قسما كبريا من سكا�ا إما باهلجرة 

اهلجرة خارج احلدود اجلزائرية، وكانت هذه اهلجرات نتيجة حتمية للمواجهات العسكرية وحرب 

  وللعقوبات والضرائب املفروضة على األهايل ،اإلبادة اليت اعتمد�ا القوات االستعمارية

رية، بقصد إدماج وبسبب إصدار العديد من التشريعات والقوانني من طرف اإلدارة االستعما

  :خراجلزائر هلا شكالن سبق أحدمها اآلاجلزائر كلية يف املنظومة التشريعية الفرنسية، واهلجرة من 
                                                           

   .118، 117ص ص، املرجع السابق، قريشيحممد  -1
   .62صمليكة قليل، املرجع السابق،  -2
   .234 -332ص ص، 2009دار البصائر، اجلزائر، ، 01ج ، 1956-1900الطلبة اجلزائريون جبامع الزيتونة خري الدين شرتة،  -3
   .131ص، 2013، دار الوسام العريب، اجلزائر، 01، طاجلزائر الدولة وا�تمععبد السالم فياليل،  -4
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من  تاألوىل هي هجرات مجاعية لعائالت وجمموعات سكانية، هلا إمكانا�ا وأرزاقها، هاجر  -

ليت سيطر عليها املستعمر خمتلف مناطق اجلزائر إىل البالد العربية، وفضلت القطيعة مع بالدها ا

وهي هجرة  ، واليت غطت على الشكل األول وحجبته،هجرة اجلزائريني إىل فرنساالثانية هي  –

ويف نيتهم العودة إىل  ،لدواعي اقتصادية معيشية قام �ا شباب وأرباب عائالت إلعانة عائال�م

  .1بالدهم

هو غياب  فيها يكون السببرنسا من حيث كو�ا فرصة للتحرر، فظاهرة اهلجرة إىل ف 

ها، فعندما وأثناء) احلرب العاملية األوىل( قبل احلرب الكربى األوراسينيعامل احلرية يف هجرة 

  خضع الناس لضغوط اخلدمة اإلجبارية يف صفوف اجليش الفرنسي، واملعاناة من تقلص الرزق

شخصا  192أن عدد املهاجرين قد ازداد نسبيا، فانتقل إىل  م1923وكشف حتقيق أجري يف 

بالنسبة لدائرة باتنة، ولكنه ظل تافها مقارنة بعدد السكان، ونظرا لتقلص املساحات الصاحلة 

للفالحة يف بلدية األوراس املختلطة فإ�ا قدمت العدد األكرب من املهاجرين، وكتبت جريدة 

(La dépêche de Constantine)
الهجرة  أن« 1914جانفي  30ددها الصادر يوم يف ع2

تمنح وتعدد فضائلها التي تسمح قبل كل شيء لليد العاملة المسلمة التي يفوق عددها 

حاليا حاجيات الفالحة والصناعة على المستوى المحلي، بأن تجد فرصا للشغل، وهي  

وأن اتصال العمال بالسكان الفرنسيين  ،كذلك تمكن العمال من تحقيق كسب أفضل

  .3»اإلسالمي الجزائري، وذلك هو األهم التكتلمن شأنه أن يحطم 

وهذا  ،خر من اهلجرة الذي كان يف شكل جتارة قائمة بني املدن واألريافوهناك نوع آ

ع كان مألوفا لدى اجلزائريني يف السابق، حيث كان سكان الريف يقومون ببي   النوع من التجارة

مث يعودون إىل قراهم مزودين مبا  ،الزيت واملواشي والصوف وغريها يف األسواق باملدن الكربى

                                                           
  13 ع ،مجلة الدراسات التاريخية، "الصحافة وجلان التحقيق الفرنسيةمن خالل  1911هجرة أهايل تلمسان، "نادية طرشون،  -1

   .176، 175ص ص، 2011اجلزائر، 
نوفمرب  15صحيفة يومية استعمارية تصدر باللغة الفرنسية تأسست مبدينة قسنطينة، إذ ظهر العدد األول منها يوم  "برقية قسنطينة" -2

وتعد الربقية القسنطينية من أهم املصادر اليت تبني موقف اإلعالم الفرنسي  ،انقطاعسنة دون  56واستمرت يف الصدور ملدة م  1908

  والثورة التحريرية  la dépêche de Constantineالقسنطينية  البرقيةجنية كيالة،  :ينظر... وخاصة املعمرين من الثورة التحريرية

  .21ص، 2011 -2010اجلزائر، عبد الكرمي بوصفصاف، جامعة قسنطينة،  :شرافرسالة ماجستري، إ
، 24ص ص، 2005دار هومة، اجلزائر،  ،02ج  مسعود،مسعود احلاج  :، تراألوراس أبان فرتة االستعمار الفرنسيعبد احلميد زورو،  -3

25.   
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حيتاجونه من مالبس وأحذية وأشياء أخرى مفقودة بقراهم، غري أنه مع مرور الوقت توسع 

نطاق هذه التجارة مث حتول النشاط فيها إىل املدن مع اإلقامة فيها، وهناك أيضا نوع من اهلجرة 

الداخلية خيص الطبقة املثقفة بالقرى الصغرية، واليت كانت هجر�ا حنو املدن �دف حتسني 

  .1وضعيتها االجتماعية

 دارة ات اا  

  اختذت احلركة اهلجرية إىل قسنطينة عاصمة املقاطعة الشرقية استقطاب الوافدينلقد  

من مؤسسات اقتصادية عصرية وجتهيزات حديثة ظهرت باخلصوص مع  املدينةتتميز به نظرا ملا 

املستعمر، على أن السلطات اإلدارية اجلهوية واملتساكنني األوروبيني كذلك والفئات الربجوازية 

بقوة هلذا احلراك البشري الوافد، وظهر ذلك باخلصوص يف إغالق أبواب  تصدتمن احملليني قد 

ومت تربير هذه اإلجراءات مبقاومة انتشار الوباء مثال  ،ا من الغرباءاملدينة وطرد الوافدين إليه

  .2...وعزل ا�موعات املصابة

حيث هاجر سكان عرش  ،كما أدت ثورة املقراين إىل هجرة عدد كبري من السكان  

ة، العلمة والسهول أوالد دراج وفرقة السوامع حنو مدن الشرق اجلزائري مثل تبسة، الشمرّ 

حنو مدن الوسط كالعاصمة  ونوغةيف حني هاجر سكان اخلرابشة واملعاضيد و  القسنطينية،

وبالد القبائل، واشتغلوا �ا يف أعمال البناء واملذابح واحلمامات وغريها، كما انتقلت مجاعات 

سيدي عيسى ومنطقة  السوامع املرحلني من منطقتهم إىل مناطق سهول شأخرى من عر 

  .3سور الغزالنبلحوت ب

ا�اورة قة تبسة فاجتهت فرق أوالد سيدي عبيد كغريها من ا�موعات القبلية أما منط

تبسة وخنشلة وعني البيضاء وباتنة وبسكرة، وهي مراكز : مدن هي هلا إىل احلواضر من مخس

وال تستطيع يف كل احلاالت  ،حضرية ذات ثقل اقتصادي حمدود وأحجام دميغرافية متوسطة

                                                           
   .31ص، املرجع السابق، وأمحد بن جاب -1
   .206صاألزهر املاجري، املرجع السابق،  -2
، مذكرة ماجيستري يف تاريخ وحضارات البحر 1945-1884المختلطة دراسة اقتصادية واجتماعية بين بلدية المسيلة ، بريمكمال   -3

   .66، 65ص ص، 2006، 2005املتوسط، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 



قسنطينة عمالة في الجزائري المجتمع على الفرنسية االقتصادية السياسة انعكاسات : الرابع الفصل  

 

177 
 

وكانت عمليات التحول  ،افدة، واالستجابة حلاجيا�ا امللحةاستيعاب هذه ا�موعات الو 

البشري من البوادي واألرياف إىل هذه املدن شاقة، حيث تشري الوثائق إىل هالك العديد من 

  .1األفراد وا�موعات على الطرقات

حامسة يف التغيري السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف اجلزائر، كما  م 1871سنة تعترب 

هلا تأثري بالغ يف تاريخ الشعب اجلزائري وتطور املقاومة اجلزائرية بثورة أدت إىل االنتقام من كان 

وانتهاج سياسة استعمارية جديدة عرفت بسياسة  ،السكان اجلزائريني ومصادرة أمالكهم

االستعمار الرمسي، واليت تضمنت تطور عدد املهاجرين األوروبيني، وتزويدهم مبساحات واسعة 

يف الريف  التوغلوإنشاء املدن الصغرية اليت مسحت للمهاجرين األوروبيني ب ،راضي جمانامن األ

و�جري اجلزائريني إىل مراكز االستيطان اليت خصصت هلم من طرف إدارة االحتالل  ،اجلزائري

 افرنك 80و اذهبي افرنك 37.739.075اليت قدرت غرامتها مببلغ 2الفرنسي بغرض إمخاد الثورة

  هذا بتعويض املستعمرين املتأثرين بالتمرد ومتويل األعمال العامةمسح  ،للشخص الواحد اذهبي

وبالتايل فقد دفعت قبائل عمالة قسنطينة أكثر من  ،غري املتمردةواالستعمار الرمسي يف املناطق 

 .3من األراضي اهكتار  568.817والتخلي عن ما يقرب  ا،مليون فرنك 29

  :يف النقاط التاليةعموما أسباب هجرة اجلزائريني  ملوميكن أن جن

 4الذي طبق على اجلزائريني عرب السياسات االستثنائية املختلفة، كقانون األهايل راحلكم اجلائ -

  .وقانون كرمييو وقانون التجنيد اإلجباري

                                                           
   .206، 205ص صاألزهر املاجري، املرجع السابق،  -1
- 2010أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، اجلزائر،  ،)1954-1830(المهاجرين الجزائريون ونشاطهم في تونس أمحد بن جابو،  -2

   .27ص، 2011
3- Fatiha bencheikh -el- fegounabbassi, l’impact des lous foncières coloniales sur la 
situation socio-économique des paysans Algériens de 1873 à 1911, diplôme, de 
doctorat d’etat, Constantine, 2006-2007, p30. 

األفراد  وتسقط الضمانات املألوفة حلرية ،عبارة عن قوانني استثنائية تتحول مبقتضاها اختصاصات السلطة القضائية إىل السلطة اإلدارية -4

بدأ املسؤولية اجلماعية عند وقوع سلطة احلاكم العام يف توقيع العقوبات دون حماكمة من أجل احملافظة على األمن العام، واألخذ مب: بينهاومن 

وكذلك وجوب   من القبائل، السماح لإلدارة حببس األشخاص أو مصادرة أمالكهم دون حكم قضائي جناية يف حي من األحياء أو قبيلة

ناصر  :ينظر .ومصادرة األوقافوأيضا مراقبة املؤسسات الدينية ، رتخيص خاص إذا أرادوا التنقل بني أقاليم اجلزائر املختلفةبعمل اجلزائريني 

لالستزادة . وإدارة الشؤون الدينية والقضائية من طرف املؤسسة االستعمارية ،).250صاملرجع السابق،  ،...دراسات تارخييةالدين سعيدوين، 

 .62صابراهيم مهديد، املرجع السابق،  :ينظر أيضا .14ص، املرجع السابق، اجلزائر املعاصرةصالح العقاد، : ينظر
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  .حرمان اجلزائريني من حقوقهم املدنية والسياسية -

  .األراضي املمتلكاتالفقر واحلرمان ومصادرة  -

، وتعيني القضاة من طرف 1أمالك األوقاف(قوانني املراقبة والتضييق على املؤسسات الدينية  -

  .)السلطة احملتلة

  .فداحة الضرائب املفروضة على اجلزائريني -

لمسيحيني واليهود دون املسلمني بدعوى لفصل الدين عن الدولة م 1907إعالن فرنسا سنة  -

  .الوثيق بني اجلانب الروحي والدنيوي لدى املسلمنيالرتابط 

  .النفي القصري لبعض العائالت اجلزائرية -

  .الفرار من األحكام اجلائزة الصادرة يف حقهم -

  .2خرة للعمل يف مصانع فرنسا والتهجري بالقوة للعمل بأرخص األمثانسال -

م 1871جوان  08يف عددها الصادر بتاريخ  "الشرق اجلزائري "وقد كتبت صحيفة

واجلزائريون الذين ال يقبلون �ذا اإلجراء  ،إىل الصحراء) املسلمني(بإبعاد اجلزائريني  مطالبة

القصيد هنا هو  تبي نّ إلصحراء بدون شفقة أو رمحة، ينبغي جتريدهم من السالح ونفيهم إىل ا

   قد حققت أهدافها م 1871ها يف اجلزائر منذ عابتفرنسا على إ دأبتأن هذه السياسة اليت 

، كما أن الضرائب العربية م1912شبه جماعة سنة  زائريني أصبحوا يعيشون يفإىل درجة أن اجل

وواجه املسلمون يف بداية القرن م، 1914إىل سنة م 1900قد ارتفعت يف الفرتة املمتدة من 

                                                           
نظرت سلطات االحتالل باجلزائر إىل الوقف على أنه أحد املشاكل العويصة والقضايا الصعبة اليت حتد من سياسة االستعمار، وتتناىف (   -1

وهذا عالقات االجتماعية للجزائريني، جهازا إداريا ووسيلة اقتصادية و وذلك لكون الوقف يف حد ذاته  ،مع املبادئ االقتصادية اليت يقوم عليها

مزيدا عن األوقاف يف ... حباس التابعة هلااألها واالستيالء على فيتى مراقبة املؤسسات الدينية وتصما دفع قادة اجليش الفرنسي للعمل عل

   .250صاملرجع السابق،  ،...دراسات تارخييةناصر الدين سعيدوين، : ينطر اجلزائر
-1830(، أعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية إبان مرحلة االحتالل بفرنسا النضال الوطين للمهاجرين اجلزائرينيحممد ياحي،  -2

 .  176ص، 2007، منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر، )1962
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لذين ني ونوا�م من القياد ايمن احلكام احملل 260العشرين ضغوطات جهنمية من طرف 

  .1خيضعون لسلطتهم مباشرة عن طريق تطبيق قانون األهايل

وزادت البطالة بشكل رهيب بسبب حالة الركود االقتصادي العام، إضافة إىل تطور  

  التقنية الفالحية احلديثة، إذ أن اآللة الواحدة عوضت على سبيل املثال مبائة عامل فالحي

يل اهلجرة من األرياف إىل املدن حبثا عن العمل، مث أن أجرة اليوم قد يفسر سما وهذا 

  .2فرنكات يف اليوم الواحد ةفرنكات إىل ثالث 10اخنفضت من  

 ررة اا  

اهلجرات قبل ظاهرة االستعمار تتم وجتري وفق إيقاع مواسم احلواضر والبوادي كانت 

 هدالطابع التجاري أو الديين، إال أن اهلجرات يف العواألرياف، وعادة ما يغلب عليها 

االستعماري صارت تبحث أكثر عن املركز القانوين والسياسي لألهايل والسكان األصليني 

بال وضع حيميهم من سلطة الدولة احملتلة أو الدولة  أن يبقوا جمرد كم مهمل الذين يرفضون

لنزع االعرتاف حبق الوجود االجتماعي والقانوين املنهزمة، بل جيب إعادة امتالك الصفة الرمسية 

األمر إىل ضرورة اهلجرة إىل بلد مينح امتيازات وصالحيات  وإال صاروالسياسي واإلداري، 

وفرصا أكثر للعيش، ويعطي مركزا أفضل ملباشرة النشاط العام، كما حصل جلميع اجلزائريني 

الفرنسي، يف أعقاب اهلزائم املتتالية للمقاومة الذين فروا من الواقع اجلديد الذي فرضه االحتالل 

  .3اجلزائرية، طوال نصف قرن من القرن التاسع عشر

ونتيجة لتفكك امليكانيزمات التقليدية اليت كانت تضمن األمن االقتصادي الذي يقوم  

  فتهدمت السالالت القبلية وتالشت البنية السياسية ،على النظام اجلماعي الستغالل األراضي

                                                           
  .209، 208ص صعمار بوحوش، املرجع السابق،  -1
 .45ص، املرجع السابق، نايت قامسيلياس إ -2
، سوسيولوجية اهلجرة اجلزائرية يف تاريخ املاضي 1912-1848املشرق العريب بني السياسة والدين هجرة اجلزائريني إىل "نور الدين ثنيو،  -3

 ص، 2009، أعمال امللتقى العلمي األول، منشورات خمرب الدراسات واألحباث االجتماعية التارخيية حول اهلجرة والرحلة، قسنطينة، "واحلاضر

  .97، 96ص
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القضاء «هي سنة االنتهاء من سياسةم 1864لى سبيل املثال ويف ناحية قسنطينة كانت سنة فع

ألجل معادلة نفوذهم، إ�ا  اتشجيع أفراد ذات أصول أقل شأن، و »على الرؤساء الكبار

سياسة مناهضة االرستقراطية، معوهلا اإلجهاز على األجواء واإلعالء من مكانة املخازنية 

  .1النبيلة/واملرابطني، وبالتايل زوال العائالت الشريفة

ظهور موجات من اهلجرة األهلية من ناحية الفرنسي للجزائر وقد رافق االحتالل  

، فقد شهد القرن التاسع عشر اخرى القوانني واللوائح من جهة وحماولة استيعاب بواسطة

 جمموعة من القرارات اليت تنظم صفة املهاجر وطرق اهلجرة وضوابطها، مث كيفية العودة أيضا

الذي ينظم و ، م1869جايف  20الدورية الصادرة يف ب الصددولعل أهم منشور صدر يف هذا 

وذلك تطبيقا للقرار املشيخي  ،واملهاجرين اجلزائرينيالعالقة بني السلك الدبلوماسي القنصلي 

جانفي ينص صراحة على أن القرار املشيخي مينح  20، فمنشور م1865جويلية  14الصادر يف 

اجلزائريني جنسية خاصة ال متكنهم من حق املواطنة الفرنسية، وواضح من هذا املنشور أنه يريد 

وحىت يستغل وجود اجلالية اجلزائرية يف  ،كومة الرتكيةأن حيمي اجلزائريني يف اخلارج ضد أعلى احل

  .2املنطقة من أجل أن حيقق املصاحل الفرنسية

وكان سببا  ،أدى إىل تفكيك النظام القبلي اجلزائري هأنومن نتائج هذا القرار املشيخي  

يف ميالد الفرد وإبرازه كعضو معزول عن إطاره االجتماعي القبلي، كما أفقدت عملية التجزئة 

والتفكيك القبلي اليت انتهجتها اإلدارة االستعمارية يف حق معظم قبائل اجلزائر إىل ضرب وحدة 

أن قانون  « :أيضا) Yacono( "ياكونو"اهلوية االمسية اليت تعد أساس روح االنتماء، واعترب 

ألننا نعتبره ضروريا للسيطرة الفرنسية، وكذلك  ،هدف نسعى دائما لتحقيقه م1863

األشخاص واندماجهم في  لمصلحة األهالي وهو تفكيك العشيرة، الذي ينتهي بتحرير

المجتمع االستعماري، وبما أنها فقدت في نفس الوقت مصالحها الحيوية وإدارتها 

                                                           
 .131صعبد السالم فياليل، املرجع السابق،  -1
 . 97صنور الدين ثنيو، املرجع السابق،  -2
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من نظامها التقليدي، فيجد الفرد نفسه ملقى في دوامة  تُنزعتختفي و  فالعشيرة ،الداخلية

  .1»أقامها االستعمار

  ومن ناحية أخرى كان الفالحون اجلزائريون على حافة اهلاوية، وااللتزام بدفع الديون 

 2)1867-1868(اليت تطالب �ا البنوك فيما يتعلق بالقروض املمنوحة للقبائل خالل أزمة 

من أجل عمارة األرض  «:خر من الديونآرتي على نوع ، حيث يقول العن3الثقيلةوالضرائب 

 يعمر لهمفيقرض الدراهم للفالحين الذين  ،أو من غيره مثال الدومينيستأجرها من قبل 

فتلحقه بعد ذلك خسارة  نأو يعطيها مسبقة على تلك األرض لمالكها نتلك األرض

صبه ال محالة فتوقعه في حمل بسبب أمر هذا، وهو يجهلها من قبل وال يدريها حتى تُ 

  .4» الدين مرة ثانية

وقد أثرت األزمات االقتصادية على أوضاع اجلزائريني، رغم منح اجلزائر مبيزانية خاصة  

  د الفرنسي والعاملي أحيانا، لكنها ظلت تتأثر باهلزات اليت تتعرض هلا االقتصام1900منذ 

حيث عرفت أزمة التضخم املايل الذي أدى إىل غالء املعيشة يف املدن وا�اعة يف األرياف 

بسبب ارتفاع أسعار املواد االستهالكية ارتفاعا حمسوسا، مما أدى إىل ضعف القدرة الشرائية 

فقد أصبح سعر اخلبز الذي يعترب من املواد الغذائية  ،...والتأثري على احلياة االقتصادية للسكان

م1919للكيلوغرام الواحد يف قسنطينة عام  افرنك 0.65االستهالكية األوىل حمليا 
، بعد أن كان 5

                                                           
 . 218صعثمان زقب، املرجع السابق، نقال عن  -1
يف م 1867ال ختونين فإنين كتبت يف الصحيفة اليت كنت أكتب فيها عام إذا كانت ذاكريت   «:)paul blanc(  "بول بالنك"يقول  -2

: 1872و 1866وهنا االرقام الرئيسية للمفقودين بني  ،حية، رمبا كان هناك مائيت ألف وفاة يف اجلزائر من خالل ا�اعةصالالشرطة اإل

؟ هل نقول كان حيدث فقط، لكن خطأ من ايف املستعمرة وبقي اليوم مليون امليون ونصف مسلم 02، كان لدينا باألمس امواطن 529027

  .M. Paul blanc, op. cit, p5-     :ينظرمزيدا من التفصيل . » ...أحد مذنب يف هذه الكوارث؟ هذا أيضا يف زمن األتراك؟ وال 
3 -  Fatiha Abenchekh, op.cit, p29. 

 . 64صاحل العنرتي، املصدر السابق، ص -4
  يةإصالح الذي حيوي سياسةو  ،1919فيفري  04قانون  صدريف تاريخ السياسة الفرنسية يف مستعمرة اجلزائر و  يف هذا العام بالضبط -5

عن هذا  مزيدا ."كيفية تنظيم شمال إفريقيا "حتت عنوان   (Le temps)نقطة لبداية هذه السياسة هو ما جاء يف صحيفة وكانت أوضح 

  .Edouard bonne fous, op.cit, p 121 -                                                                       :القانون ينظر
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األساسية  وكذلك بالنسبة للموادم، 1919عام  افرنك 0.83للكيلوغرام وأصبح  افرنك 0.35

  .1األخرى مثل الفرينة والزيت

لبة وزوايا ومؤسسات ذه السياسة سلبا على العناصر الدينية من علماء وطوقد أثرت ه

  ختار العلماء والقراء والطلبة اهلجرة باجتاه املغرب وتونس ومصر وسوريا واحلجازادينية، حبيث 

وكانت  ،اهلجرة من البالدم 1874ر اآلالف من األهايل سنة ر وأمام هذه اإلجراءات اجلائرة ق

اهلجرة عامة مبا فيها القطاع الوهراين ومنطقة القبائل ومناطق من القطاع القسنطيين الذي قدر 

  .2اشخص 700عدد الذين خرجوا منه حوايل 

 وقد ارتبطت هجرة اجلزائريني ببالد املشرق أو الشام عرب تونس، مث إىل القاهرة 

وإىل البقاع املقدسة إذا كانت  ،تجارةاستنبول، دمشق، بريوت، إذا كان األمر يتعلق بغرض ال

وجهة املهاجرين أداء فريضة احلج اليت مل تكن ختلو من األغراض التجارية، مث تطورت إىل 

تداول األوضاع السياسية العامة لألمة اإلسالمية يف عالقتها  عن طريق أغراض سياسية

: جرات بأحداث سياسيةباالستعمار والبحث عن أفضل السبل ملكافحته، كما ارتبطت هذه اهل

يف أعقاب هزمية املقراين مث م 1871، هجرة الثوار عام م1847هزمية األمري عبد القادر عام 

  .3وسعي فرنسا إىل جتنيد األهايل املسلمني ،بوعمامة

م، هاجر عدد كبري منهم إىل البالد 1871بعد قضاء الفرنسيني على ثورة املقرانيني عام ف

وأشار تقرير فرنسي إىل أن بداية  ا،مهاجر 500) ( بنحو مخسة مائةعددهم  التونسية، وقدر

مل يكن بعد انطفاء شعلة ثور�م، وٕامنا كان يف خضم  نزوح املقرانيني إىل البالد التونسية

  .4التوجه إىل البالد التونسيةاجلزائر و  أحداثها، ذلك أن املقرانيني مل ينتظروا �ايتها مث مغادرة

                                                           
 . 36صرشيد مياد، املرجع السابق،  -1
 . 223ص، املرجع السابق، ...اهلجرة اجلزائرية حنو املشرقنادية طرشون،  -2
 .98، 97ص صنور الدين ثنيو، املرجع السابق،  -3
 العياشي رواحبي، هجرة بعض العائالت اجلزائرية الكربى إىل البالد التونسية خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، جملة التواصل يف  -4

 .365، ص2018، جوان 53، ع24العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج
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جرات اجلزائرية اليت حدثت يف الربع األخري من القرن التاسع عشر وإذا كانت بعض اهل 

قد اقتصر تأثريها على مناطق معينة من الوطن، وكادت تنحصر يف أحناء معينة منه وذلك مثل 

اليت ظهرت بوادرها األوىل  م1898وهجرة  ،اليت كادت أن ختص الشرق اجلزائريم 1888هجرة 

مث انتشر تأثريها من هناك ليصل إىل أقصى  نكانت تقيم يف تونسبني األوساط اجلزائرية اليت  

باإلضافة إىل أ�ا كاهلجرتني م 1899مناطق الشرق اجلزائري دون أن تتعدى حدوده، فهجرة 

اللتني ظهرت بذورها األوىل بني اجلماعات اجلزائرية اليت هاجرت م 1898وم 1888اهلامتني يف 

وأثر امتدادها يف كل  ،تقريبا كل الوطن عمت ،استقرت �اإىل تونس يف أحقاب زمنية خمتلفة و 

  .1الطبقات اجلزائرية خاصة منها الطبقات الشعبية وطبقة الفالحني والكادحني

 إذ ،لقد لعب العامل االقتصادي دورا هاما يف حتريك حركة اهلجرة اجلزائرية حنو املشرق 

ما ف ،االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ج اليت قدمها املدافعون عنجمهما كانت املربرات واحل

عسى الفالح أو اخلماس إال أن يبحث عن مصادر العيش أوال يف بالده، فإذا مل يفلح يف 

ها تمسعاه بدأ يفكر جديا يف مغادرة البالد، ويبدو أن األزمات االقتصادية احلادة اليت عاش

كانت السبب الذي ) م1868-1867-1850-1847-1836(خالل السنوات  اجلزائر املستعمرة

كانت أشد قسوة عليهم، إذ اضطرت اإلدارة م   1893دفع باجلزائريني إىل اهلجرة، غري أن أزمة 

ومسحت هلم  ،االستعمارية أن ترفع مؤقتا حظر االنتقال من منطقة إىل أخرى على األهايل

  .2بالبحث عن مناطق تناسبهم لالستقرار

ومل يكن منطلق هذه اهلجرة  ،بالد الشام هجرة جزائرية هامة إىلم 1888وشهد عام  

من اجلزائر فقط واألسباب الدافعة هلذه اهلجرة، ذلك اجلفاف الذي ساد املناطق الشرقية 

ردة لعدد املستوطنني بقصد تغليب العنصر األورويب على العنصر والوسطى إضافة إىل الزيادة املطّ 

                                                           
 . 81، 80ص صعمار هالل، املرجع السابق،  -1
 . 237صبق، خري الدين شرتة، املرجع السا -2
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 :مثل ،ثنائية اليت سنتها اإلدارة االستعماريةخمتلف القوانني االست الذي أثرت عليه سلبا ،العريب

   .1اقانون األهايل وقانون الغابات وغريمه

ويف الربع األول من القرن العشرين تغريت الوضعية االقتصادية يف فرنسا، فبدأ اهتمام 

السلطات الفرنسية بتطوير سياستها االقتصادية اليت تساير التقدم السريع الذي عرفته أوروبا 

ة، فنتج عن ذلك التوسع احلاجة إىل األيادي العاملة اليت حتتاجها املصانع الفرنسية، وهذا الغربي

  .2ما كان له تأثري يف جلب اهلجرة اجلزائرية حنو فرنسا وقلتها حنو املشرق العريب

ن وتطور اهلجرة إىل فرنسا املوضوعية لتكوّ  ومن األجدر االكتفاء بالتذكري بأن الظروف

ن مشاريع التنقل إىل األسباب اخلاصة بالبلد األصلي عوامل فعالة يف تكوّ جعلت اليت هي 

وزيادة النمو  ،وأزمة الفالحة التقليدية ،وعدم تطور الصناعة ،عف االقتصاد اجلزائريفرنسا، فضُ 

تظهر يف سياق حركة مقاومة الدميغرايف مل تتحول إىل أسباب هلجرة اجلزائريني إىل فرنسا لو مل 

  .3االستعمار

كما أن سياسة االستيطان اليت تطلبت انتزاع األرض اخلصبة من اجلزائريني وإعادة   

توزيعها على املستوطنني، مما اضطر الكثري منهم إىل اهلجرة للمناطق النائية الفقرية يف اجلبال 

وجيب أن ندرك عمق وخطورة هذه السياسة عندما نعلم أن معظم  ،والصحراء وإىل اخلارج

كما أدت هذه السياسة إىل   وأن العمل �ا مصدر رزقهم األساسني ،ن بالزراعةالسكان يعملو 

  اليت كانت تساعد الفالحني حني يكون احملصول سيئا ،اختفاء املؤسسات القبلية التقليدية

بصفتها 4وعلى سبيل املثال نتيجة لتملك اإلدارة االستعمارية ألرض احلبوس مت إلغاء الزوايا

                                                           
 . 224ص، املرجع السابق، ...اجلزائرية حنو املشرق اهلجرةنادية طرشون وآخرون،  -1
 . 32صأمحد بن جابو، املرجع السابق،  -2
  ، منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر، هجرة اجلزائريني حنو أوروبا)1950- 1900(اهلجرة اجلزائرية إىل أوروبا وخارجها جياليل صاري،  -3

 . 23ص، 2007
ا إن سياسة اإلمرباطورية الثانية بزعامة نابليون الثالث مل تكن ترمي إىل خدمة مصاحل اجلزائريني وإمنا اهلدف منها هو خدمة مصاحل فرنس -4

أما هدفه من  ،ساناليت سينتج عنها تأسيس حركة جتارية عظيمة لصاحل فر  ،وخدمة االقتصاد الفرنسي عن طريق استثمار ثروات اجلزائر احمللية

وإمنا إجياد طبقة من املخربين واجلواسيس تعتمد عليهم فرنسا يف فرض رقابتها  ،االهتمام بالزوايا فليس لغرض تطوير التعليم العريب اإلسالمي

ايا اجلزائريني خالل الربملان الفرنسي وقض"حياة سيدي صاحل،  :ينظر ...السياسة واحليلولة دون قيام ثورات ضدها، ويكون منطلقها تلك الزوايا

 .153ص، 2011، اجلزائر، 13ع ، مجلة الدراسات التاريخية، "القرن التاسع عشر
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كانت    أن تلك الزوايات تساعد الفالحني، ولكن جيب أن نشري إىلمؤسسات تقليدية كان

إقطاعية، وتقدم للفالحني اإلعانات لتحتفظ بسلطتها، وتستفيد أيضا من الوضع االقتصادي 

  .1القائم

نتج عن ذلك إفقار اجلزائريني واخنفاض مستوى معيشتهم وارتفاع معدل البطالة 

والثقافة، فحىت العلماء 2لك تدهور مستوى التعليموكذ ،وتصاعد نسب األمية وانتشار اجلهل

وهذا ما جعلهم ينتقلون إىل املناطق  ،3مت اضطهادهم وتشريدهم من قبل اإلدارة االستعمارية

ما يف املغرب أو تونس أو إفاستقروا  ،اليت مل ختضع لالحتالل أو اهلجرة إىل األقطار اإلسالمية

وغريها من البلدان اإلسالمية، مما أدى إىل إفقار البالد من الشام أو املدينة املنورة أو تركيا 

  .4العناصر املثقفة واليت كان من املمكن أن تبعث النهضة الرتبوية والعلمية بالبالد

  تزامنت واالحتالل الفرنسي والواقع أن اهلجرة اجلزائرية اجتاه املغرب واملشرق العربيني 

  اداية القرن العشرين سواء من شرق اجلزائر، وسطهواستمرت طيلة القرن التاسع عشر ويف ب

هجرة إىل تونس وسوريا بعد أحداث م 1837، كما شهد الشرق اجلزائري عام اأو غر� اجنو�

اشتدت اهلجرة إىل م 1870و م1854وإبان مرحلة اإلمرباطورية الفرنسية الثانية وبني  ،قسنطينة

  .5للجزائريني كان أكثر جاذبيةتونس اجتاه بالد الشام الذي  

وهكذا أصبح اجلزائري يعيش الفقر والبؤس واحلرمان بعدما حرم من أرضه وزراعته 

وأبعد إىل األماكن القاحلة فحتم عليه إما أن يقاوم هذه السياسة أو اهلجرة  ،وصناعته وجتارته
                                                           

 . 26 -21ص صعبد املالك خلف التميمي، املرجع السابق،  -1
 600بني ، كان يوجد �ا مخسة وثالثون مسجدا وسبع مدارس تتسع لعدد من التالميذ يرتاوح 1837عند االستيالء على قسنطينة سنة  -2

   اصاتمن اختص 1848وبقيت مصلحة التعليم العام باجلزائر إىل غاية سنة  ،...ويتلقون فيها تعليما يعرف بالتعليم الثانوي ا،تلميذ 700و

عمالة قسنطينة مزيدا عن التعليم يف ... ا للمدارس االبتدائية بإشراف الوايل العاممأحدمها لتعليم العام وثانيه ن،وزارة احلربية يسريها مفتشا

 ص، 1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، )1900- 1830(ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر  نصوصعبد احلميد زوزو،  :ينظر

 .214 -209ص
 . 162صبشري بالح، املرجع السابق،  -3
   )1954-1920(من خالل التعليم  المقاومة الثقافية لالستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغربأمحد بن داود شيخ،  -4

 .35، ص2017 -2016 ،بوشيخي، جامعة وهران، اجلزائر: أطروحة دكتوراه علوم التاريخ واملعاصر، إشراف
، أعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية إبان "بعض عناصر تفكري ملقاربة اهلجرات اجلزائرية املعاصرة مشرقيا ومغاربيا"ابراهيم مهديد،  -5

 . 63، 62ص ص، 2007، منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر، 1962-1830مرحلة االحتالل 
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من  خاصة بعد حتول معظم اجلزائريني الذين يشتغلون بالزراعة1واخلروج من اجلزائر املستعمرة

وازداد التفاوت االقتصادي بني الطائفتني فيما بعد احلرب  ،مالك إىل أجراء لدى املستوطنني

األوىل، فإن األورويب ضاعف إنتاجه بفضل اآلالت احلديثة بينما كان عدد السكان يتزايد 

رة باطراد بالنسبة للجزائريني دون زيادة مقابلة يف اإلنتاج، وانتشرت البطالة بينهم وأصبحت صو 

  .2اجلزائري هو أنه عامل أو خادم

وكان مقدار ما ميتلكه املستوطن األورويب مياثل عشر مرات ما ميلكه اجلزائري، بينما   

ضعف كان اإلنتاج الزراعي للفالح اجلزائري يَ و كان املستوطنون األوروبيون يوسعون مزارعهم، 

وهذا يوضح حقيقة مهمة، وهي أن املستعمرين امتلكوا أجود األراضي ودفعوا  ،ويتدهور

ر على تقهقر االقتصاد اجلزائري هو بالفالحني اجلزائريني إىل املناطق اجلبلية والصحراوية، ما أثّ 

ولذلك حدثت حاالت وفيات بني  ،عدم قدرة غالبية الفالحني اجلزائريني على شراء األمسدة

  .3ا�يار الزراعة وما تالها من نتائج كغالء املعيشة الفالحني نتيجة

من مليانة ) سورية، وفلسطني ولبنان(يف اجتاه الشام  وقد هاجرت أسر جزائرية كثرية

، إضافة إىل مناطق أخرى فقد م1911وقسنطينة سنة م  1911 ومن سطيف سنةم 1899سنة 

  مبصر 20.000وباملغرب وتونس  امهاجر  20.000بنحو  م1907قدر عدد اجلزائريني سنة 

بكل من تركيا وإيران واهلند، ويف الفرتة  5000ويف اجلزيرة العربية  30.000وبفلسطني  6.000و

  امهاجر  20.000: سوريا: نيد املهاجرين اجلزائريني يف البلدبلغ عد م1954 - 1912املمتدة من 

  .4امهاجر  10.000: فلسطني

ان األرياف أساسا إىل عدة للوضعية االقتصادية لسكوتعود أسباب التطور السليب 

ت ئامللكية العقارية املستمرة ما فتإذ أن عمليات نزع  ،تصل كلها بالوضعية االستعماريةتعوامل 

تقلص مساحات األراضي املزروعة واملراعي اجلاهزة لدى ا�موعات الريفية، اليت كان عددها 

                                                           
  . 11ص، املرجع السابق، درشيد ميا -1
 .12ص، املرجع السابقصالح العقاد،  -2
 :ماجستري يف العلوم السياسية، إشراف رسالة، االستعمارية وبعد االستقاللواقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة حدة بوالفة،  -3

 ).ص.د(، 2011-2010عمر بغزوز، جامعة باتنة، اجلزائر، 
 . 177صبراهيم مهديد، املرجع السابق، إ -4
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أن السياسة اليت مارستها مصلحة املياه والغابات أفضت  ينزع يف الوقت ذاته حنو االرتفاع، كما

وأدت بذلك إىل  ،إىل منع ماشية هذه ا�موعات من الرعي يف غابات أمالك الدولة أو البلدية

اليت مكنت  وأن رفع نسب االقتطاع اجلبائي والتغريات اإلدارية ،تقليص منتجات تربية املاشية

احلياة االقتصادية واالجتماعية للدواوير، قد قامت بدور ال ولني األوروبيني يف ؤ من تدخل املس

بسلسلة من القوانني اليت تتعلق كلها 1يستهان به يف هذه العملية املعقدة من تدهور األوضاع

بنزع العقار ونزع امللكية من اجلزائريني، سواء امللكية الفردية أو امللكية اخلاصة، وهناك الكثري من 

القوانني ومساحات األراضي اليت انتزعت غصبا من اجلزائريني، حىت اإلحصائيات حول هذه 

 أو وأصبحت تطلب الصدقة ،اهلكتارات  آلالفضاقت السبل بكثري من العائالت املالكة 

ن متنحها راتبا شهريا يساعدها على التغلب على نوائب أجل أللسلطات االستعمارية من  دتتود

  .2الدهر

مجيع أنواع التقهقر االجتماعي واالقتصادي إىل جانب عاش ا�تمع اجلزائري لقد  

فقد أرهق قانون  ،3وفقدان حريته السياسية مع ثقل الضرائب ،القوانني االستثنائية املسلطة عليه

يف البداية املكلفيني بالضريبة من املسلمني دون سواهم، إذ كان يتعني عليهم م 1873-1887

  سنتيمات إضافية بعنوان الضرائب العربية 04با، مبقدار ذه امليون فرنك 25دفع ما ميثل قرابة 

فرنكات عن اهلكتار الواحد سنويا، عن  07أي حوايل  ،زيادة على رسم يدفع على اهلكتار

فرنكا، كما مسح تطبيق  20للهكتار وأحيانا بأقل من  افرنك 100أراض كان ميكن بيعها مببلغ 

من األراضي يف حدود  اهكتار  309.891هذا القانون ألمالك الدولة باحلصول يف املزايدة على 

  بكيفية غري طبيعية متاما %13.8، أي مبقدار اقتطاع نسبة اهكتار  2.239.095مساحة قدرها 

خضعت لقرار جملس ال سيما وأن هذا القانون جرى تطبيقه على مناطق التل اليت سبق هلا وأن 

  .4م1863الشيوخ سنة 

                                                           
  2013، 02مج اجلزائر، ، دار األمة، إىل اندالع حرب التحرير 1871تاريخ اجلزائر املعاصرة من انتفاضته شارل روبري أجرون،  -1

 . 321ص
 . 50صمجال حيياوي، املرجع السابق،  -2
 . 62صبراهيم مهديد، املرجع السابق، إ -3
 . 322صاملرجع السابق،  ،...1871تاريخ اجلزائر املعاصرة من انتفاضة شارل روبري أجريون،  -4
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عليها يف ذلك الوقت، أنه  ومما يدل على فداحة هذه الضرائب بالنسبة للقيم املتعارف 

موحدة على املستوطنني واجلزائريني   ة، وفرض ضريبم1918إلغاء ضرائب العشور سنة  قررقد ت

وقد  ،مليون فرنك سنويا 2.5مليون إىل  09هبطت قيمة ما كان يدفعه اجلزائريون من 

اصطلحت اإلدارة الفرنسية على تسمية جمموعة القوانني اليت تسري على اجلزائريني بصفة 

  .(Code de l'indigénat)خاصة 

إن السياسة العسكرية اليت اتبعها الضباط الفرنسيون يف اجلزائر، هي اليت أدت إىل 

إال بتسليط األضواء على النفوذ السياسي  هجرة اجلزائريني، ولن يدرك اإلنسان أبعادها الكربى

له احلرية التامة يف قبول أو رفض  تالذي كان يتمتع به احلاكم العسكري يف اجلزائر، فقد كان

  .1مجيع املقرتحات املقدمة إليه من طرف األوروبيني إلقامة املراكز التجارية يف األراضي العربية

فوا من ا�ازر اجلماعية يف خمتلف مناطق كما أن القادة العسكريني الفرنسيني قد ضاع

وبرز العديد من الضباط ممن اقرتنت أمساؤهم بارتكاب ا�ازر، فسياسة القتل اجلماعي  ،الوطن

وتأمني احلياة مع البقاء يف  ،واإلبادة اجلماعية هي اليت جعلت اجلزائري يسعى إىل تأمني حياته

أصبح من باب املستحيالت، فالكثري  تلف املدناجلزائر املستعمرة بعد توسيع االحتالل إىل خم

من اجلزائريني اختاروا اهلجرة وترك الديار يف اجتاه البلدان العربية اإلسالمية هروبا من القتل 

إن سياسة الشدة اليت سلكها اجليش الفرنسي قد أرغمت اجلزائريني سواء على ، 2اجلماعي

أو االنتقال إىل أماكن أخرى حبثا عن  ،االعتصام باجلبال والدفاع عن حقوقهم من هناك

  .3العيش

على الرغم من أنه ليس هناك تاريخ حمدد لبداية اهلجرة بشكل ملحوظ سواء بالتنقل 

 مدينة إىل أخرى داخل اجلزائر أو التوجه إىل فرنسا، إال أننا نستطيع القول بأن سنة  من

  .4باجلزائرتعترب السنة احلامسة بالنسبة للتغري االجتماعي م 1871

                                                           
 . 51ص، 2007 ،منشورات وزارة ا�اهدين، اجلزائر ،يف فرنسا العمال اجلزائريونوحوش، عمار ب -1
 .47، 46ص صمجال حيياوي، املرجع السابق،  -2
 . 50صاملرجع السابق،  ،...العمال اجلزائريونعمار بوحوش،  -3
 .80مليكة قليل، املرجع السابق، ص -4
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كان هلذه السياسة الفرنسية أثرها الكبري على أبناء البلد األصليني باجلزائر، حيث أن   اإذ

وهكذا اقتضت  ،جتريدهم من األراضي اخلصبة قد قلل من دخلهم وجعلهم يتأملون جوعا

خر بالنسبة لعدد كبري من اجلزائريني، الذين آرة للبحث عن لقمة العيش يف مكان الضرو 

  عاطلني عن العمل بعد حرما�م من األراضي اليت كانوا يقومون بفالحتها واستغالهلا أصبحوا

ويف أول األمر كانت اهلجرة من الريف إىل القرية الصغرية ا�اورة أو املدينة الكبرية ملن كان 

يبحث عن عمل يف الصناعات الصغرية اليت أقامها رجال األعمال األوروبيني، بفضل 

  نح اليت قدمتها احلكومة الفرنسية كمسامهة منها الستيطا�م يف املدن الصغريةاملساعدات وامل

 " الضرائب"ويف احلقيقة أن ما أرهق العامل اجلزائري سواء يف القطاع الفالحي أو الصناعي هي 

  .1املفروضة بصفة خاصة على املسلمني اجلزائريني، دون حصوهلم على ميزات مقابل دفعها

 اليت هـي مـصدر عيـشهمو  زائرينيسياسة اغتصاب األرض من اجل ومن هنا نفهم أن

 األساسي، أدت إىل خروج مصادر الثروة الوطنية من أيديهم وهـي األرض والعقـارات

   تلك أهم األسباب اليت كانت مبثابة الدافع الكبري للهجرة يف بادئ األمرو 

 ، ظهـر يف�ماحيث ترتب عن تنفيذ تلك السياسة تدهور اقتصادي عام يف حي

  .2للعمل من أجل كسب القوتخاصة حركات اهلجرة إىل فرنسا 

وبصفة عامة نستطيع أن نقول بأن هجرة اجلزائريني كانت مقتصرة على التنقل داخل 

، وذلك حني برزت بعض العوامل اجلديدة اليت فتحت باب اهلجرة إىل م1912البالد إىل غاية 

الصراع الدائر بني أبناء البلد واملهاجرين األوربيني وبلغ اخلارج على نطاق واسع، وقد تطور 

فرنسا على فرض اخلدمة العسكرية على الشبان املسلمني وذلك  حني جترأتم 1912ه عام أوجّ 

  .3الواجبات العسكرية ءداآاحلقوق األساسية اليت تصحب عادة بدون أن متنحهم 

  

                                                           
 . 94ص، املرجع السابق، ...العمال اجلزائريونعمار بوحوش،  -1
 .83املرجع السابق، صمليكة قليل،  -2
  . 95ص، املرجع السابق، ...العمال اجلزائريونعمار بوحوش،  -3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا  
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   :تيةىل مجلة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط اآلإخلصت  ة هذا املوضوعجلد معابع

استعمارية متعددة اقتصادية سياسة االحتالل  يف عمالة قسنطينة منذ انتهجت فرنسالقد  -

كما  ،هذه العمالةالثروات وخريات هدافها يف االستحواذ على أجل حتقيق أوذلك من  ،وجهاأل

ذلك  ألجلووضعت  اجلزائرية، واألمالكدارة االستعمارية على مصادرة االراضي شجعت اإل

راضي اخلصبة لصاحل غلب األأخصصت كما   ،كغطاء قانوين للمصادرة  تشريعات خاصة

ومن ، دارة االستعمارية  للهجرة واالستيطان يف املستعمرةاملستوطنني الوافدين بعد تشجيع اإل

وذلك  ،راضي الزراعيةاملزيد من األ متالكن من او وروبين األمتك خالل التشريعات الفرنسية

من مصادرة املزيد يضا أومل متنع سلطة االحتالل  ،امللك اجلماعية راضيأبشراء مسحت  عندما

  .االستيطانيةاملدن والقرى  إلنشاءراضي من األ

حيث ، املستعمرةمنعرجا هاما يف سياسة فرنسا االستعمارية يف اجلزائر م 1870اعتربت سنة  -

كما سامهت التشريعات العقارية ، عن طريق سلب املمتلكاتوتدعم  توسع نطاق االستيطان

ىل إلى توافد املستوطنني واملهاجرين ع م1873جويلية  26يف الصادر  "وارين"ويف مقدمتها قانون 

الذي م 1887وقانون  ،لألراضيمستعمرة اجلزائر بشكل غري مسبوق خاصة مع املنح ا�اين 

  .ىل املعمرينإة انتقال امللكية من اجلزائريني وحري ،قاراتعطى طابعه التجاري للعأ

فحقق  ،طانيةيدارة االستعمارية وسائل النقل لتسهيل الوصول للمراكز االستوفرت اإل -

وجنح يف خلق  ،عامة وسكان عمالة قسنطينة خاصة خلال يف ا�تمع اجلزائريبذلك االستيطان 

القبول بالواقع  ينيفرض على اجلزائر حيث  ،توجهات جديدة للبناء االجتماعي واالقتصادي

  .وزيعهم اجلغرايفالذي فرضه االستيطان الفرنسي من حيث عدد السكان وت

  وسيلة مباشرة لفرنستهااكم العام يف اجلزائر املستعمرة سعت فرنسا جلعل مؤسسة احل -

كل يف  عام اجلزائر املستعمرة ل حاكم حيث مثّ  ،صفة قانونية لتسليم السلطة فيها وإضفاء

حبيث  ،مهية يف استنزاف خريات واقتصاد البالدأنها ا�ال االقتصادي ملا له من وم ،ا�االت

  فهو رمز السيطرة االستعمارية الفرنسية ،وىل يف اجلزائراأل واإلداريةميثل املرجعية السياسية 

  .داريا على العماالت الثالث اجلزائر وقسنطينة ووهرانإ يشرف
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وفرضت  ،هايل ومناطق املستوطننيسة عنصرية حيث ميزت بني مناطق األمارست فرنسا سيا -

لغت التنظيم احمللي القبلي الذي كان أوبذلك  ،دارية على غرار التقسيمات الفرنسيةإتقسيمات 

   .مستقلة ملناطق املستوطنني للحفاظ على شخصية ، وذلكسائدا قبل االحتالل

ا عملت على �جري اجلزائريني كم،  راضي الوقف الزراعيةأالسلطة االستعمارية مبصادرة  بدأت -

مر على نزع ملكية قتصر األيومل  ،عليها وتوزيعها على املعمرين واالستيالءراضيهم أمن 

خرى أدارة االستعمارية وسيلة وجدت اإل بل فقط، راضي الزراعية وتوزيعها على املعمريناأل

فرض غرامات مالية بعد كل ب وذلكتفقري اجلزائريني وزيادة العبء االقتصادي عليهم  ألجل

  .ثورة

حتويلهم  ، وبذلك متمالك اجلزائريني بشىت الطرق والوسائلأعلى  يةفرنساإلدارة ال تسيطر  -

سياسة زراعية يف  رة االستعماريةداوانتهجت اإل ،لدى املعمرين وأجراءىل مزارعني مخاسني إ

 ةالسوق الفرنسيكانت اليت  و الرتكيز على املنتوجات التجارية واحليوية  متمثلة يفعمالة قسنطينة 

تقنيات فالحية متطورة على  وأدخلت ،دون مراعاة الحتياجات اجلزائريني ،إليهاماسة حباجة 

واليت  ،قتصادية اليت حدثت يف البالداال زماتألل تعرضهميفسر عدم  وهذا ما ،زراعة املعمرين

  .احلديثة الزراعةوتقنيات  متطلباتراضيهم ومن أ منها اجلزائريون احملرومون من عاىن

من خالهلا  تحاربصناعية سياسة  فرنسا يف عمالة قسنطينة ويف باقي العماالت اعتمدت - 

اجلزائر  ربط ذلك وراء واهلدف من ،املعمريننتاج مبا خيدم مصاحل اإل توجهة و الصناعة احمللي

  .افظة على امتيازات املعمرينحملوا ،اقتصاديا بفرنسا

ختدم  اخلاصة بقطاع الغاباتالقوانني و  التشريعاتترسانة من اإلدارة الفرنسية  أصدرت  -

  واالستغالل الغايب دوات السلبأمن  كأداة واستعملتها مصاحلها ومشاريعها االستيطانية،

على قطاع الغابات يف عمالة قسنطينة وحرمت السكان من الرعي يف هذه  فاستحوذت

  .مما زاد من بؤس وشقائهم ،ضدهم كما فرضت عقوبات وغرامات  ،األماكن

البنوك والشركات مبساعدة الداخلية واخلارجية  ةالتجاري ى املبادالتعلسيطر املعمرون  -

ا باالقتصاد عمالة قسنطينة كغريه يف كل املستعمرة مرتبطيف االقتصاد  وأصبح ،الفرنسية الكربى
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يف تشجيع السلع واملنتجات الفرنسية و ، خاصة بعد إلغاء احلواجز اجلمركية والسوق الفرنسية

  .منتوجات الصناعة احمللية األهليةل تراجع ظ

جلزائرية ومنذ البداية سياسة استعمارية واضحة للقضاء على الشخصية ااختذ احملتل الفرنسي  -

وترتب من شدة تطبيق السياسة االستيطانية  ،والسياسية واألخالقيةبكل مقوما�ا الثقافية 

 االرستقراطيةمثل سلب أراضي اجلزائريني بدون متييز واستعبادهم وا�يار  ،تدمري كل شيء

هذه األخرية وانكسارها ونتج عن سقوط  ،السياسية والدينية اليت نادت باحلرب ضد الفرنسيني

افتقار الشعب وب ،يف الصمود أمام اهلجرات االستيطانية ها�تمع وعجز  تفكك يف تركيبة

           .انتشر اجلهل يف كافة األوساط االجتماعيةلقيادته التقليدية 

اجلزائريني منذ  املفروض علىعلى النظام الضرييب الفرنسية الستعمارية سيطرت اإلدارة ا -

وكانت هذه االستقطاعات  وغري ذلك، والزكاة العشور االستقطاع منو  دفعم عن طريق ال1830

على تسويق قسم من منتوجا�م لتسيري  جمربينأصبح الفالحون و  ،نقداو الضريبية تدفع عينا 

 ر  وطأة  على السكان خصوصا عندماكثأصبحت أو  ،تتفاقم عليهم الضرائب اليت ظلت 

العربية عموما تؤمن منها   وأصبحت هذه الضرائب ،النظام املدينأراضيهم إىل خضعت أ

لت مرهقة ظأ�ا  كما  ،واليت تضمن خدما�ا للمعمرينمداخيل االستعمار االستيطاين 

  .للفالحني اجلزائريني

وهكذا أصبح اجلزائري يعيش الفقر والبؤس واحلرمان بعدما حرم من أرضه وزراعته 

األماكن القاحلة فحتم عليه إما أن يقاوم هذه السياسة أو اهلجرة وصناعته وجتارته، وأبعد إىل 

كان هلذه السياسة الفرنسية أثرها الكبري على أبناء البلد   إذ، واخلروج من اجلزائر املستعمرة

األصليني باجلزائر، حيث أن جتريدهم من األراضي اخلصبة قد قلل من دخلهم وجعلهم يتأملون 

بالنسبة لعدد كبري من خر آرة للبحث عن لقمة العيش يف مكان وهكذا اقتضت الضرو  ،جوعا

اجلزائريني، الذين أصبحوا عاطلني عن العمل بعد حرما�م من األراضي اليت كانوا يقومون 

  .بفالحتها واستغالهلا
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  :أخريا خنرج بالتوصيات اآلتية

أ�ا حققت ما  بالرغم من السياسة االستعمارية الفرنسية اجلائرة يف حق اجلزائريني إال

  :يلي

  .استصالح األراضي وجتفيف املستنقعات -

  .إدخال أساليب جديدة يف اجلانبني الفالحي والصناعي -

  .استحداث أنواع جديدة من املزروعات -

  .شق الطرقات ومد خطوط السكة احلديدية -

  .تنشيط احلركة التجارية والرتويج ملنتوجات صناعية مل تكن معروفة -

  .األرشيف يف الدراسات التارخيية تفعيل دور -

  .للزراعة اجلزائرية احلاليةاالستفادة من التجارب الزراعية الفرنسية وتطويرها خدمة  -

  .االعتماد على االحصائيات واجلداول يف الدراسات احمللية -

   .يف األخري يبقى الباب مفتوحا حول هذا النمط من الدراسات التارخيية  



  

 

قا 
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)1(.عمالة قسنطينةخريطة  )01(اق رم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1  -  A.N: département de Constantine, FR CAOM 93/1 H, p09.    
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)2(.ملمنوحةعرض للنفقات والقروض ا )02( اق رم
  

  

  

 

  

                                                           
2 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton No8H/ 14. 
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)3(.شروط التوظيف ومنح مديري اخلدمات يف اجلزائر )03( اق رم
  

  

  

 

  

                                                           
3 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 
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  .التجهيز والتصنيع يف اجلزائر )04( اق رم
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)4(.التجهيز والتصنيع يف اجلزائر ) )04 اق رم
  

  

  

  

  

                                                           
4 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 
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)5(.مشروع مرسوم تعديل وتكوين الغرف الزراعية باجلزائر )05( اق رم
  

  

  

  

  

                                                           
5 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 



قــــــــــــــــالمالح  

 

202 
 

)6(.األهلية شركةنشاط ال )06( اق رم
  

  

  

  

  

                                                           
6 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 
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)7(.إنشاء الصناديق املشرتكة )07( اق رم
  

  

  

  

  

                                                           
7 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 
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)8(.قيمة االيرادات والنفقات )08( اق رم
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
8 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 14. 
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)9(.قيمة االيرادات والنفقات ) )08 اق رم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
9 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton No8H/ 13. 
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)10(.احملراث الفوالذي )09( اق رم
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
10 - A.W.C, G.G.A, 11/10/1940. 
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)11(.وضعية الفالحني اجلزائريني )10( اق رم
  

  

  

  

  

                                                           
11 - A.W.C, G.G.A, session, du 01/10/1939. 
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.1938تعزيز حمراث منوذج  )11( اق رم
)12(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
12 - A.W.C, G.G.A, session, du 01/10/1939. 
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)13(.م 1941 -1940املنح الزراعية خالل محلة  )12( اق رم
  

  

  

  

  

  

                                                           
13 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton No8H/13.   
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ملزارع الطماطم والبطاطا يف فصلي اخلريف " الغرينادين"استخدام مادة  )13( اق رم

)14(.والشتاء يف مزارع قسنطينة
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
14 - A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton No8H/13. 



 

 

.خريطة توضح موقع الودائع بالونزة وبوخضرة
)15(

  

  

                                                           
15-Baladacci Aimé, L’Algérie et la société de l’Ouenza

ق
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خريطة توضح موقع الودائع بالونزة وبوخضرة )14( اق رم

L’Algérie et la société de l’Ouenza, Alger, 1947.  

قــــــــــــــــالمالح  

اق رم
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  .لبلدية مرسط املختلطة 03 تقرير نصف شهري رقم )15( اق رم
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  مق ر15( ا( لبلدية مرسط املختلطة 03 تقرير نصف شهري رقم.)16 (  

 

 

 

 

  

  

 

                                                           
16- A.W.C, G. A, rapport No03, du 02/03/1947, carton No101.  
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  )17(.عدم وجود تعاضديات فالحية يف املنطقة رد على رسالة )16( اق رم

  

  

  

  

                                                           
17-A.W.C, G.G.A, le 22/02/1940, carton No103. 
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  )18(.تعميمالتنفيذ  )17( اق رم

  

  

  

                                                           
18 - A.W.C, G.G.A, le 19/02/1940, carton No103. 
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  )19(.قة توضح بعض األعراش يف الشرق اجلزائرييوث )18( اق رم

  

  

  

                                                           
19 - F. le Bourgeois, grand annuaire général de l’Algérie et de la Tunisie, Flammarion 

Lipraire, Alger, 1896, p1027.    
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انعكاس السياسة االستعمارية الفرنسية على التعليم يف دوار   وثيقة توضح  )19( اق رم

  )20(.سكيكدة حاليا" فيليب فيل"التابع إداريا ملدينة  كركرة

  

  

  

                                                           
20 - A.W.C, G.G.A, le 03/06/1938, carton No103. 
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  )21( تبسةبإقليم  مطاروثيقة توضح كميات تساقط األ )20( اق رم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
21 - A.W.C, G.G.A, rapport No03, le 31/03/1947, carton No103. 

 



 

 

احلكومة العامة يف اجلزائر، اإلدارة العامة للشؤون املدنية واملالية 

مساحة األرض اخلاصة بأراضي امللك احملددة واملشرتاة والقابلة للتداول بني األوربيني 

إىل  1863أفريل  22يف ) سيناتوس كونسيلت

  .)22(يستطيع يف نفس الوقت بيع العقارات لألوربيني من طرف السكان األصليني

  

                                                           
22- A.N.O.M, F.M, Aix- en Provence,

ق
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احلكومة العامة يف اجلزائر، اإلدارة العامة للشؤون املدنية واملالية  بيان من )21( اق رم

   :يوضح 

مساحة األرض اخلاصة بأراضي امللك احملددة واملشرتاة والقابلة للتداول بني األوربيني 

سيناتوس كونسيلت(الفرنسيني واألجانب من خالل القانون املشيخي 

 .1871ديسمرب 

يستطيع يف نفس الوقت بيع العقارات لألوربيني من طرف السكان األصليني

en Provence, G.G.A, carton NoF/80. 

قــــــــــــــــالمالح  

اق رم

 03املكتب 

مساحة األرض اخلاصة بأراضي امللك احملددة واملشرتاة والقابلة للتداول بني األوربيني  - 01

الفرنسيني واألجانب من خالل القانون املشيخي 

ديسمرب  31غاية 

يستطيع يف نفس الوقت بيع العقارات لألوربيني من طرف السكان األصليني - 02

  



 

 

وثيقة تبني مساحة األراضي املمتلكة من طرف األوربيني يف اجلزائر وأيضا 

)23(.1871-1863خالل سنوات 
  

  

                                                           
23- A.N.O.M, F.M, Aix- en Provence,

ق
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وثيقة تبني مساحة األراضي املمتلكة من طرف األوربيني يف اجلزائر وأيضا  )22( اق رم

خالل سنوات  الفرنسنيأراضي خاضعة للتداول من طرف األهايل أو 

en Provence, G.G.A, carton NoF/80.  

قــــــــــــــــالمالح  

اق رم

أراضي خاضعة للتداول من طرف األهايل أو 

  

  

  

  

  

  



  

 

 ادر

راوا 
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أو درا  

  ارف  -01

   .1H/93 ،8H/14 ،8H/13 إكس أون بروفانس، العلب: أرشيف ما وراء البحار -
* A.N: département de Constantine, FR CAOM 93/1 H.   
* A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton No8H/ 14. 
* A.N.O.M, Aix- en Provence, G.G.A , carton No8H/ 13. 
* A.N.O.M, F.M, Aix- en Provence, G.G.A, carton NoF/80. 

 .103، 101العلبتني : أرشيف والية قسنطينة -
* A.W.C, rapport No1527, le 31/01/1941, Carton No U.D.A 54. 
* A.W.C, rapport No11969/2, le 16/12/1941, Carton No U.B 480. 
* A.W.C, rapport No8.822/23, le 23/08/1940, Carton No U.B 471. 
*  A.W.C, rapport No11.679, le 28/11/1941, Carton No U.B 471. 
* A.W.C, G.G.A, 11/10/1940. 
* A.W.C, G.G.A, session, du 01/10/1939. 
* A.W.C, G.G.A, le 22/02/1940, carton No103. 
*  A.W.C, G. A, rapport No03, du 02/03/1947, carton No101.  
 

02- را  با  

حممد العريب الزبريي، املؤسسة الوطنية : ، املرآة، تق وتع وتحمحدان بن عثمانخوجة  .1

 .2006للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، 

  .1948، االستعمار الفرنسي يف مشال إفريقية، املطبعة النموذجية، القاهرة، أمحدرمزي  .2

أبو بكر رحال، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية : ، ليل االستعمار، ترفرحاتعباس  .3

  .2006الرغاية، اجلزائر، 

 .2007أمحد منور، وزارة الثقافة، اجلزائر، : فرحات، الشاب اجلزائري، ترعباس  .4

، تاريخ قسنطينة؛ فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد حممد صاحلبن العنرتي  .5

  خ، عامل املعرفة.حيىي بوعزيز، ط: ا، مر وتق وتععلى أوطا�قسنطينة واستيالئهم 

  .2009اجلزائر، 

03- ا  با  

6. A. Bochard, les impôts arabes en Algérie, librairie guillaumin et ce, 

éditeurs rue richelieu 14, Paris, 1893. 

7. A.P.Tuillier, régime des chemins defer algériens, thèse pour le 

doctorat, libraire nouvelle de droit de juris prudence arthur rousseau 

éditeur 14 rue soufflot et rue toullier, 13, paris, 1900.  

8. Annales Algériennes, librairie bastide, Algérie, To3,octobre 1854, 
p248. 
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9. Arbert Glorieux, la colonisations française dans ses rapports avec  

les indigènes algériens, primerie orientale, p. fontana et e ,Rue 

d’Orléans, 29, Alger, 1900.  

10. Arsène Breteuil, l’Algérie française , 2 braux volumes in-8 ornese 

de dessins de Georges Fath, Paris, France. 

11. Augustin Challamel, les communes mixtes et le gouvernement des 
indigènes en Algérie, librairie maritime et coloniale, Paris, 1897. 

12. Charles Naylies, monographie de la commune de Koléa (Algérie), 

G. Valiére  imprimeur 24, avenue-de la gare, 24, Nevers, 1905. 

13. Ch-F.Meiss, La Fortune de La France en Algérie, ve Cadoret, 

imprimeur-éditeur, 12-Rue de temple-12, Bordeaux, 1879. 

14. D.B Ryon, La première tournée de révision dans la Provence de 

Constantine, Imprimerie ch.Bayard, place du palais, Constantine, 

1877. 

15. Dariste Moline, l’assistance aux indigènes musulmans dans le 

département de Constantine, Constantine : son passé, son centenaire 

(1873-1937), éditions Braham,  02 rue de la concorde Constantine, 

1937. 

16. Dariste Moline," L’Assistance aux Indigènes dans le Département 
de Constantine", dans Constantine: passé, son centenaire (1837- 
1937), Recueil des notices et mémoires de la société archéologique 
de Constantine, Editions Braham, Rue de la Concorde, Constantine, 
vol 64 . 

17. E. Laganaud, L’Algérie au point de vue de L’économie sociale, 

giralt, Imprimeur-Photograveur, Rue des colon 17, 1900. 

18. E.Ducos, l’Algérie ; quelques mots de réponse, libraire des corps 

des ponts et chaussées et des mines 49, quaides augustins 49, paris, 

1871. 

19. Édouard Bonnefous," histoire politique de la troisième république 

(1919-1924)", revue d’histoire moderne et contemporaine, T 05, 

bibliothèque nationale de France, 90 boulevard suint germain, Paris, 

avril- juin 1959. 

20. Emile Mac Quart, les réalités algériennes, étude sur la situation 

économique de l’Algérie (1881-1905), imprimerie administive, 

amaguin, Blida, 1906.  

21. Emile Macquart, les réalités algériennes, etude sur la situation 

économique de l’Algérie (1881-1905), imprimerie administrative, 

amauguin, Blida, 1906. 
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22. Ernest Mercier, histoire de Constantine, j. Marle et F. Biron, 
Editeurs 51, 01 rue Damrémont 51, Constantine, 1903. 

23. Ernest Mercier, la propriété foncière chez les musulmans D'Alger 

Ernest le roux éditeur, 28rue Ponarte, Alger, 1891. 

24. Ernest Mercier, la question indigène en Algérie au commencement 
du XXE siècle, augustin, challamel éditeur, Paris, 1901. 

25. F. François- Marsal, ency dopédie de Banque et de Bourse, 

imprimerie crété éditeur 2 rue des italiens, Paris, Tom01, (s.d). 

26. Félix des Soliers, étude économique sur l’Algérie, imprimerie 

administrative ogosso, 2 rue Bruce, Alger, 1895.  

27. Georges Voisin, L’Algérie pour les algériennes, Michel lévy frères, 
libraires- éditeurs,  rue  Vivienne, 2bis, 1861. 

28. Gouvernement Général civil de L’Algérie, Etat actuel de L’Algérie, 

Imprimerie administrative gojasso et cie, Alger, 1878.  

29. Gouvernement Général civile de L’Algérie, Statistique générale de 

L’Algérie Années 1882 à 1884, Imprimerie de L’axociation 

Ouvrière, p.fontana c 3" ,MDCCCLXXXV.  

30. G.G.A, délégations financières algériennes session de novembre 

1899, imprimerie et papeterie Gal miche, rues Dumont – d’Urville 

7, Alger, 1899. 

31. Guillaume capus, fernand leulliot, extienne foex, le tabac, société 

d’éditions géographiques, maritimes et coloniales 184, boulevard 

saint-germain, (vie), paris, T01, 1929. 

32. Henri Sempé, Régime économique du Vin, imprimerie G.rue 

Guiraude, 11 Bordeaux, Paris, 1898. 

33. J. Cerivé et A. Berthier , "l’évolution  urbaine de Constantine 1837- 
1937", dans Constantine son passé son centenaire (1837- 1839), 
Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de 
Constantine, Editions Braham, 02 Rue de la concorde, Constantine, 
vol 64. 

34. J.Varlet, les géréales d’Algérie, giralt, imprimerie photograveur, rue 
des celons 17, Alger, 1900. 

35. L’abbé G. Dervin, L’Algérie épernay, imp du courrier du nord- est- 

Mcm, paris, 1902. 

36. L’Algérie française, tourisme- colonisation, photogravure de 

l’imprimerie algérienne, 30, rue Sadi- Carnot, Alger, 1907. 

37. L’eon Mathiss, Notice sur le concours général agricole de 

Constantine en avril 1882,  pocraphique jules Breuco, Bel-Abbas, 

1883.   
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38. Le due de d ***, Mémoire sur la colonisation de l’Algérie, 

imprimerie et fonderie de ricnoux, rue monsieur-le- prince, 29 bis, 

Paris, 1847.  

39. Le Marechal duc de Malak off, statistique et documents relatifs du 

Sénatus Consulte sur la propriété Arabe 1863, imprimerie, impériale 

M.D ccc lxiii, Paris, 1863.  

40. Le Maréchal Pélissier, état actuel de l’Algérie D’après Les 

documents officiels, imprimerie et papeterie bouyer, Alger, 1862. 

41. Léon Mathiss, concours général agricole de Constantine, avril 1882, 

imprimerie typographique jules breucq, Bel- Abbes, Alger, 1883. 
42. Louis Vignon, la France en Algérie, libraire hachtte et cie 79, 

boulevard saint-germain 79, Paris, 1893. 

43. M***, colonisation de l’Algérie au moyen de l’armée, imprimerie et 

lithographie de J. Jacquin Grande, rue 14 a la vicille intendance 

Besançon, Paris, 1881. 

44. M. Le général Chanzy, état actuel de l’Algérie publié d’après les 

documents officiels par ordre, direction de M. le mye de viles, 

imprimerie administrative, Gog osso et rue, alyer, Paris, 1878. 

45. M. Treille, incendies de forêts du département de Constantine (Aout 

1881), typographie L. Arnolet, AD. Braham, successeur, 

Constantine, 1881.       

46. M.A.Hardy, manuel du cultivateur de coton en Algérie, du bos 

fréres, imprimeurs- libraires, éditeur, rue Bâb-azoun, Alger, 1856. 

47. M.Barris Du Penher, les incendies de forêts en 1992, rapport 

imprimerie administrative Victor Heints, rue Mogador 41, Alger, 

1923.  

48. M.Bequet, L’Algérie en 1848, table au géographique et statistique, 

librairie de hachette et cie rue pierre- sarrazin No 12, Paris, 1848. 

49. M.C.Guy, l’Algérie agriculture  industrie, commerce, imprimerie 

typographique denne rue Constantine 13, Alger, 1876.   

50. M.J.Carde, Expose de la situation général de l’Algérie en 1934, 

imprimerie solal, Alger, 1935                                                                                          

51. M.j.Carde, exposé de la situation générale de l’Algérie en 1934, 

imprimerie solal, Alger, 1935.  

52. M.J.Carde, exposé de la situation générale de l’Algérie en 1934, 

imprimerie solal, Alger, 1935. 

53. M.le maréchal Bugeaud D’Isly, les socialistes et le travail en 
commun, Gerdes éditeur 10 rue Saint- Germain- des prés, Paris, 
1848. 
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54. M.O.Mac carthy, Dictionnaire de L’Algérie, dubos frères, 

imprimeurs- Libraires, Editeurs rues Bab- Azoun et Bosa, Alger, 

1858. 

55. M.Tassy, service forestier de l'Algérie, rapport adressé AM, le 

gouvernement de l'Algérie par M. Tassy, conservateur de forêts, 

aout 1872.   

56. Maurice Waiil et Moliner Violle, géographie élément de l’Algérie, 

librairie classique Adolphe Jourdan, imprimeur libraire de 

l’académie, Alger, 1878.  

57. M-j.Baudel, un an Alger excursions et souvenirs, librairie ch, de la 

grave 15, rue Soufflot 15, Paris, 1887. 

58. MM le dr L. Trabut et R. Marés, l’Algérie agricole en 1906, 

imprimerie Algérienne Alger, 1906. 

59. Napoléon III, Marseille et l’Algérie, commoin fréres libraires, rue 

Saint-Ferréol, 4 Marseille, 1860. 

60. Narcisse Faugon, le livre d’or de l’Algérie challamel et chéditeurs, 

05 rue jacob et rue Fustene02, Paris, 1889. 

61. Nargisse Faugon, le livre d’or de l’Algérie (1830-1889), challamel 
et G éditeur libralnte Algérienne et colonial, 5 rue jacob, et 
rustomberg, Paris, 1889. 

62. Paul Blanc, conférence du 12 avril 1873 a Alger, imprimée de 
l’Algérie de française ,p. Ferrouillat, Alger, 1873. 

63. Paul Vialatte, Dans La Province de Constantine. 

64. Paul Vialatte, des impôts décrets en Algérie dans la province de 

Constantine, imprimerie de L.Morle, rue d’aumale 02, Paris, 1879. 

65. Paul Vialatte, des impôts directs en Algérie et principalement dans 

la province de Constantine.  

66. Paul Vialatte, des impôts directs en Algérie et principalement dans 
la province de Constantine, imprimerie de L. Marle, rue d’aumale 
02, Constantine, 1879.  

67. Octave Teissier, Algérie, librairie de la hachette et ce, Paris, 1865. 
68. Revue Algérienne et coloniale, de janvier a juin 1860, librairie de 

L.Haghette et Gie , rue pierre- Sarrazin, No 14, Paris, 1860. 

69. T.H. Baugil, causeries agricole algériennes, imprimerie, adolphe 

braham2, rue du plais, Constantine, 1895. 

70. un officier de l’armeé d’Afrique, colonisation de l’Algérie, Alaquai 
Voltaire, 25 pres le pont-royal, rue de Beaune 2, Paris, 1847. 
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 ارا  

  اب -01

  ، مطابع العبورنابليون بونابرت: شخصيات ال ينساها التاريخ، أمينأبو الروس  .71

  . 2013القاهرة، 

إىل اندالع حرب  1871، تاريخ اجلزائر املعاصرة من انتفاضته شارل روبريأجرون  .72

  .2013، 02التحرير، دار األمة، اجلزائر، مج 

، دار 01، ط)م1919-م1871(جريون شارل روبري ، اجلزائريون املسلمون وفرنسا أ .73

  .01 ، ج2007الرائد للكتاب، اجلزائر، 

 ، دار الرائد للكتاب)1919- 1871(، اجلزائريون املسلمون وفرنسا شارل روبريأجريون  .74

  .02، ج2007اجلزائر، 

، منشورات 01عيسى عصفور، ط : ، تاريخ اجلزائر املعاصرة، ترشارل روبريأجريون  .75

  .1982عويدات، باريس، 

 ، مطبعة دحلب1871- 1830، احلركة التبشرية الفرنسية يف اجلزائر، خدجيةبقطاش  .76

  .1992اجلزائر، 

  .01، ج2006، دار املعرفة، اجلزائر، )1989-1803(، تاريخ اجلزائر املعاصربشريبالح  .77

، االجتاه العريب واإلسالمي ودوره يف حترير اجلزائر، اهليئة املصرية نبيل أمحدبالسي  .78
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  .186-185: تركيا -

  .158-134-73- 19-14: تقرت -

  .129-125-100-98-34: تلمسان -

  .34: تنس -

  .186-185-183-182-140-135-126-22- 13-12: تونس -

  .116: تيزمريت -

  .118: تيمزريت -

  .118: تيوكوانك -

  -ج-

  .115: جبل العنق -

  .118: جبل الغسار -

  .130: جبل الكويف -

  .118: جبل سوتلة -

  .118 :جبل عني األركو -

  .118: جبل مروانة -

  .118: جبل يوسف -

  .141-134-133-119-98-81-23- 22:  جيجل -

  .128: جينيف -

  -ح-

  .126: حاسي الوسط -

  .126: حاسي بلقبور -
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  .126: حاسي مسعود -

  -خ-

  .176-158-109: خنشلة -

  .79: خنقة سيدي ناجي -

  - د-

  .118: دار الصفاء -

  .13: دلس -

  .182: دمشق -

  .92: دوار أوالد ريشة -

  - ر-

  .22: رأس العقبة -

  .115: رأس الواد -

  - ز-

  .23: زيامة -

  -س-

  .124: سطورة -

-128-125-122-121-117-115-92- 88-65-56- 34-24: سطيف -

133-186.  

- 122-120-116- 105- 88-58-48-34- 24-23-22-12: سكيكدة -

124-125-126 -129-132 -141.  

  .176: سور الغزالن -

  .186-185-182: سوريا -

  .133: سوق الثالثاء -

  .133: سوق السبت -

  .134-125: سوق أهراس -
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  .56: سوق أهراس -

  .120: سيبوس -

  .36: سيدان-

  .125-105-34- 24: سيدي بلعبلس -

  .176: سيدي عيسى -

  .125: سيدي خلميسي -

  .119: سيدي معروف -

  .11: سريتا -

  -ش-

  .134: شلغوم العيد -

  .176: مشرة -

  -ع-

  .124: عمورة -

- 117-116- 111-109-108- 106- 105- 70-55- 34-24-22: عنابة -

120-121-122 -124-125 -129 -141 -148..  

  .121: عوينة الطني -

  .176: عني البيضاء -

  .121: عني الرحبة -

  .121: عني الشقة -

  .121: عني الصخر -

  .121: عني العرب -

  .121عني الفريح  -

  .118: عني بربار -

  .117: عني برية -

  .116: عني بين مروان -
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  .24: عني متوشنت -

  .158: عني توتة -

  .121: عني سيدي مسيد -

  .121: عني سيدي ميمون -

  -غ-

  .126: غرداية -

  .34: غليزان -

  -ف-

  .56: فج مزالة -

  .134- 120: فرجيوة -

      - 45- 44-40-39-38- 37-36-35-34- 29-26-24-03- 01: فرنسا-

47-48 -57-58-61-62 -65-73-96 -98-99-100-101-103-104-

107-108-109 -110-113 -117 -122 -131-133-136 -137-138 -

139-141-142 -143-144 -148 -165 -166-170-171 -173-175 -

178-182-184 -188-189 -191 -192.  

  .186: فلسطني -

  .116: فلفلة -

  -ق-

  .126: قاسي الطويل -

  .125- 124-122-120 -65-24-22:قاملة -

  .117: قرقور -

- 16- 15-14-13-11- 10-08-07-06- 05-04-03-02- 01: قسنطينة -

18-20 -21-22-24-25 -34-36-48 -51-55-56 -61-64-65-68 -

70-71 -72-75-76-81 -82-86-87 -88-89-92 -93-94-95-97 -

98-99 -101 -103 -104-112-115 -118-119 -120 -121 -122-
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123-124-125 -126-127 -129 -134 -135-148-153 -156-157 -

158-159-169 -176-177 -180 -181 -185-186-191 -192.  

  - ك-

  .118: كاف السماح  -

  .29: كندا  -

  -ل-

  .186: لبنان -

  -م-

  .123-109-70- 34: متيجة -

  .88: جماجة -

  .22-19: جمانة -

  .131: مرسيليا -

  .116: مروانية -

  .125-111-34: مستغامن -

  .118: مسلولة -

  .155: مشرية -

  .186-182: مصر -

  .116: مقرة -

  .122: مكتة -

  .186-125: مليانة -

  .79: منعة -

  .36: ميتز -

  .159- 130: ميزايت -

  .116: ميكمان -

  .120-56: ميلة -



مدن والبلدانفهرس األماكن وال  

 

254 
 

  -ن-

  .11: نوميديا -

  -و-

  .25: واترلو -

  .12: واد السمار -

  .123: واد الشلف -

  .22: الكبريواد  -

  .56: واد زنايت -

  .23: واد زهور -

  .56-12: وادي الرمال -

  .14: وادي الشبكة -

  .51: وادي الشلف -

  .12: وادي بين عباس -

  .12: وادي بين منصور -

  .22: وادي بوسال -

  .56-12: وادي بومرزوق -

  .14: وادي ريغ -

  .109-19- 14: وادي سوف -

  .13: وادي صرياط -

  .159- 126- 14: ورقلة -

  .130-116: ونزة -

-115-108-105-92- 88-82-71-70- 68-48-36-34-20: وهران -

123-124-125 -129-148 -153 -156 -157.  
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 - أ-

  .22: الربانية -

  .23: اجلنة -

  .19: احلراكته -

  .22-19: احلشم -

  .19: احلنانشة -

  .176: اخلرابشة -

  .23: اخلراشة -

  .19: الزمول السقنية -

  .22- 19: الزمول -

  .22-19: الزواغة -

  .19: الساحليني بابو -

  .19: الساحليني -

  .79: السحارنة -

  .155-79: الشرفة -

  .19: الشيانية -

  .19: العمامرة -

  .176: املعاضيد -

  .19: املعط اهللا -

  .19: النمامشة -

  .22: أوالد إبراهيم -

  .79: أوالد أيوب -

  .23:اوالد بلعفو -

  .23: أوالد بوبكر -

  .23: أوالد تبان -

  .19: أوالد خلوف -
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  .176: أوالد دراج -

  .19: أوالد زنايت -

  .19: أوالد سامل -

  .19: أوالد سحنون -

  .23: أوالد سعد -

  .19: أوالد سلطان -

  .176: أوالد سيدي عبيد -

  .79: أوالد عبد احلمان -

  .53-22-19: أوالد عبد النور -

  .155-23: أوالد عطية -

  .19: أوالد علي -

  .133: أوالد عيدون -

  .22: أوالد قباب -

  .23: أوالد حممد -

  .23: أوالد نافر -

  .19: أوالد حيىي بن طالب -

  -ب-

  .22: بن غانة -

  .79: بين أبو سليمان -

  .22: بين أمحد -

  .23: بين اسر -

  .23: بين إيدار -

  .133: بين تفت -

  .23: بين توفو -

  .23: بين خزر -

  .23: بين خطاب -
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  .22: بين خليت -

  .23: بين سكفال -

  .23: بين سيار -

  .23: بين صاحل -

  .98: بين صاحل -

  .57: بين صبيح -

  .23: عافربين  -

  23: بين عمران اجلبالة -

  .23 :بين عمران السفلية -

  .23: بين فوغال -

  .23: بين قائد -

  .57: بين حممد -

  .23: بين معمر -

  .79: بين ملكن -

  .79: بين ملول -

  .23: بين مهنا -

  .19: بين يغلى -

  -ت-

  .19: تالغمة -

  .22: تالغمة -

  .23: توميات -

  .19: تيفاس -

  -ج-

  .22: مجيلة -

  - ر-
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  .23: رجانة -

  - ز-

  .22: زناتية -

  -س-

  .22: سراوية -

  .22: سقنية -

  .22: ساللة خرارب -

  .79: سليمان بن عيسى -

  -ش-

  .23: شكاروة -

  .22: شرية الطوايلة -

  -ع-

  .19: عامر الغرابة -

  .23: عباب فتيت -

  .22: عرب الشطية -

  .19: عياض -

  -ف-

  .28-19: فرجيوة -

  .176: السوامعفرقة  -

  -م-

  .22: مووية -

  .22: ميلة -

  -و-

  .176: ونوغة -



  

  

رس 

  اووت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

 
 



 فهرس المحتويات

 

  الصفحة  حتوياتمال

  البسملة

  الشكر 

 اإلهداء

 09-01 مقدمة

  السياسة الفرنسية في عمالة قسنطينة: الفصل األول

  11  حملة تارخيية  :المبحث األول

 11 التأسيس واجلغرافية : أوال

 15 اجلانب البشري: ثانيا

  20  النظام اإلداري : ثالثا

  22  دائرة قسنطينة -01

  23  )سكيكدة(فيليب فيل دائرة  -02

  23  )جيجل(دائرة جيجلي -03

  25  عمالة قسنطينة االستيطان يف: المبحث الثاني

  38  م1927 -1830التشريعات العقارية الفرنسية يف اجلزائر : المبحث الثالث

  43  م1887قانون  -01

  44  م1897فيفري  16قانون  -02

  السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة قسنطينة :الفصل الثاني

  50  ملكية األرض: المبحث األول



 فهرس المحتويات

 

  51   أراضي العرش -01

  51  أراضي امللك -02

  51  أراضي األحباس -03

  52  أراضي البايلك -04

  53  أراضي املخزن -05

  54  األراضي الصحراوية -06

  60  االنتاج الفالحي: المبحث الثاني

  80  السياسة الغابية :المبحث الثالث

  83  م1847قانون  -01

  84  م1885قانون  -02

  85  م1903قانون الغابات لسنة  -03

الواقع الصناعي والتجاري وأثرهما على االقتصاد الجزائري في عمالة : الفصل الثالث

  م1954 -1870قسنطينة 

  96  الصناعية -الرتكيز الفرنسي على املنتوجات الزراعية :المبحث األول

  97  الصناعة األهلية: أوال

  101  الصناعة الكولونيالية األوروبية: ثانيا

  104  تراجع إنتاج احلبوب أمام إنتاج اخلمور: ثالثا

  109  زراعة التبغ: رابعا

  112  زراعة القطن: خامسا



 فهرس المحتويات

 

  113  احللفاء: سادسا

  114  استغالل املعادن واملناجم: سابعا

  119  موارد الغابات واملياه استغالل: ثامنا

  122  شق الطرقات ومد السكك احلديدية: المبحث الثاني

  127  الواقع التجاري: المبحث الثالث

  127  دور الشركات الفرنسية واألوروبية يف اقتصاد عمالة قسنطينة: أوال

  132  التجارة الداخلية: ثانيا

  134  التجارة اخلارجية: ثالثا

انعكاسات السياسة االقتصادية الفرنسية على المجتمع الجزائري في : الفصل الرابع

  عمالة قسنطينة

  149  السياسة الضريبية وتداعيا�ا: المبحث األول

  154  الضرائب اإلسالمية: أوال

  155  العشور -01

  157  ضريبة الزكاة -02

  158  ضريبة اللزمة -03

  161  الضرائب الفرنسية: ثانيا 

  162  التوزيع ضرائب -01

  162  الضرائب املفروضة غلى احلصص  -02

  166   تدين املستوى املعيشي للسكان: المبحث الثاني



 فهرس المحتويات

 

  170  زوال عادة ختزين احلبوب

  173  اهلجرة الداخلية واخلارجية: المبحث الثالث

  173  اهلجرة الداخلية: أوال

  179  اهلجرة اخلارجية: ثانيا

  190  اتمةخلا

  194  قائمة المالحق

  220  قائمة المصادر والمراجع

  238  فهرس األشخاص واألعالم

  244  البلدانالمدن و فهرس األماكن و 

  254  فهرس الشعوب والقبائل

  259  فهرس المحتويات

  



 
  م1954 -1870سية في عمالة قسنطينة السياسة االقتصادية االستعمارية الفرن: العنوان

سياسية زراعية وصناعية،  دارة االستعمارية الفرنسية يف عمالة قسنطينة أثناء االحتالل الفرنسياإل اتبعت    

واملنتوجات الصناعية اليت تفتقر هلا فرنسا، كما حصرت إنتاج اجلزائر الزراعية تنمية احملاصيل على من خالهلا  اعتمدت

بعدما صادرت أراضي اجلزائريني وحولتها من ملكية فردية إىل ملكية للدولة  ةاملستعمرة لصاحل السوق الفرنسي

ىل البالد إعداد املستوطنني بتشجيع اهلجرة أدارة االستعمارية من تعسفية، كما ضاعفت اإل تشريعاتبوللمعمرين 

كست هذه السياسة على فانع ،أصبح املستوطنون قوة اقتصادية وبشرية تتحكم يف اقتصاد املستعمرةاجلزائرية، وبذلك 

  .لفقر وا�اعة اليت مست أرجاء كثرية من الوطنلتهجري و اجلزائريني با

   .التشريعات -املستوطنون - الصناعة - الزراعة -امللكية - االستيطان -العقار: الكلمات المفتاحية

The title: french colonial economic policy in the employment of Constantine 1870- 
1954. 

 
      The french colonial administration followed an agricultural and industrial policy 
Constantine labour, it aimed at increasing cops and industrial products lacling in France . it 
dispossessed the Algérien landlords. These lands were distributed to eur opean schlers 
using abusive legeslation . they became an economic power controlling the economy of the 
colony. 
This policy lead to poverty, hunger and forced migration among the Algerians. 
Key words : Real estate – settlement – property- agriculture –industry –settlers – 
legislation. 
 

Le titre : La politique économique de la colonisation française au sein du 

département de Constantine (1870-1954) 

 L’administration coloniale française a suive au sein du département de Constantine 

pendant la colonisation française une politique agricole et industrielle se bosant sur un 

développement des récoltes agaricales et les produits industrielles dans la France avait une 

punnerie. En plus, elle a limité la production de l’Algérie colonisée destinée au marché 

français après quelle transforme les terres algériens de forme acquisition individielle en 

acquisition en faveur de l’état français et aussi en faveur des colons par des artes irmes. 

Comme elle a augmenté le nombre des colons en encourageant l’immigration evers 

l’Algérie, pour cela, les colons sont devenus une force économique et démographique qui 

contrôle l’économie Algérienne cette politique a provoque l’immigration forée, la 

pauvreté et la famine dans toute le territoire Algérien . 

Mots clés : immobilier – colonisation – possession – agriculture- industrie – colons – 

législatiens. 
 


