
  السنة األولى ماستر 

  الحر�ة الوطن�ة الجزائر�ة المقاومة و  تار�خ: تخصص

   1870 -1830النظام العس�ر! الفرنسي  في الجزائر : المادة 

  

  : ظاهر س�اس�ة فرنسا اإلدماج�ة م

 لقد أظهرت فرنسا نیتها إلدماج الجزائر من خالل شروعها في اصدار قرارات وقوانین وذلك ما تجسد حق�قة   
  :تمثلت مظاهر س�استها ف�ما یلي حیث م، 1881م إلى غا�ة 1834منذ 

  : قوانین إلحاق الجزائر -فرنسا- 1

  :1834قرار سنة  1- 1

من م وهو أمر ملكي �قضي بتحو5ل الجزائر 1834جو5ل�ة  22أصدرت الح8ومة الفرنس�ة قرارا بتار5خ     
في ش8ل مستعمرة عس8ر5ة تاBعة 1الفرنس�ةمنطقة تخضع لالحتالل العس8ر< فرنسي إلى إحد= الممتلكات 

خاصة المؤرخون عتبره ما �وهو واقع�ةلوزارة الحر�Gة، وفي نفس الوقت �عترف هذا القرار Bاالحتالل 8حق�قة 
 .شهادة الم�الد الحق�ق�ة للجزائرBمثاBة أنه الفرنسیون 
  :یلي تضمن القرار على ما :مضمونه 

انشاء منصب حاكم عام عس8ر< یتم اخت�اره من بین B8ار الضBاN الذین سبM لهم العمل في الجزائر، وهو _ 
م8لف بإدارة الشؤون العس8ر5ة والمدینة 8الق�ادة العس8ر5ة واإلدارة العل�ا فإنه �مارس سلطة حاكم المستعمرة 

  . وهذا بتفو�ض من الملك
ر< الم8لف بدراسة المسائل اإلدار5ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة �ساعده في مهامه 8ل من المجلس االستشا

الم8لف بدراسة الضرائب وتحضیر المیزان�ة، وقد اختیر الجنرال دروGي إیرلون والمجلس األعلى للح8ومة 
  . م81834أول حاكم عام ل�مثل هذا المنصب ابتداء من شهر جو5ل�ة 

مراقBة المBاشرة للحاكم العام و8ل وال�ة قسمت إلى دوائر تقس�م الجزائر إدار5ا إلى ثالث دو�الت تحت ال- 
وGلد�ات تماما مثلما 8ان الحال في فرنسا، والشيء الجدید الذ< جاءت بها فرنسا إضافة إلى ما 8انت عل�ه 
قبل االحتالل هو انشاء البلد�ات في المدن وقر= المعمر5ن وما عدا ذلك Bقي مثلما 8ان فتم في نفس السنة 

ووهران وتكون تحت سلطة المسؤول اإلدار< والمالي و5تم تعیین  د�ات مثل عناBة، بجا�ة، مستغانمانشاء بل
  . البلد�ة من طرف الحاكم العامأعضاء المجالس 

  : 1848دستور - 2- 1

                                                           

  



م وأهم ما جاء ف�ه أن الجزائر جزء من األراضي الفرنس�ة، ولكن ح8مها 1848نوفمبر 4صدر هذا القانون في 
س�8ون Bقوانین استثنائ�ة، و�قسمها إلى ثالث مقاطعات م8ملة للمدیر5ات اإلدار5ة في فرنسا، وهذا Bموجب قرار 

م قد جعال 1848م و1834في قرار  م، وBالتالي فإن اإلجراءات االدماج�ة التي ذ8رت1848د�سمبر  09
الوطن�ة، 8ما أد= إلى حلها 8دولة الجزائر أرض شاغرة مع 8ل ما یلزم من إزالة ذاتیتها التار5خ�ة وشخصیتها 

  ".الجزائر قطعة فرنس�ة " وغلى منع تطورها الطب�عي، وهذا ما یؤ8ده الشعار الذ< رفعه الفرنسیون 
  : فرنسة اإلدارة-  3- 1

إال أنها 8انت تعتمد عند 8ل تجرGة جدیدة  المBاشر في أرضالجزائر الفرنس�ةعدة أنواع منالح8مجرGتالح8ومة
  : العنصر المسلم من الح8م ومن أمثلة تلك التنظ�مات اإلدار5ة نذ8رعلى اBعاد 
اإلدارات �عینه مجلس الوزراء و�مثل السلطة الفرنس�ة یتلقى األوامر من وز5ر الداخل�ة، یترأس : الوالي العام

، إدارة البر5د، االشغال العموم�ة، اإلدارة الداخل�ة، اإلدارة المال�ة: الح8وم�ة التي تشمل الوال�ة العامة وهي
المدیر العام وهو موظف فرنسي : الخ، و8ل مصلحة من هذه المصالح یتولى أمرها...المواصالت، الفالحة

من جد من بین خمسة أالف موظف إال ثمان�ة رجال وB5اشر العمل فیها مئات الموظفین الفرنسیین، وال یو 
.                                                                                                                            المسلمین

: الت أو مقاطعات فرنس�ةأما عن العماالت فقد 8انت Bالد الجزائر قبل الثورة التحر5ر5ة مقسمة إلى ثالث عما
الجزائر وقسنطینة ووهران، أما الصحراء أو Bالد الجنوب الواقعة تحت جBال االطلس الصحراو< ف�ح8مها 

 .النظام العس8ر< 
م، نجد ان الجزائر انفردت دون غیرها من 1871ودائما في إطار التنظ�مات اإلدار5ة وتحدیدا منذ سنة 

البلد�ات Bحیث تصیر الجزائر فرنس�ة Bالقوة وهو ما یتضح جل�ا من المستعمرات الفرنس�ة بنوع خاص من 
  :  خالل تقس�م الجزائر داخل�ا الى ثالث وال�ات في الشمال و8ل وال�ة قسم إلى نوعین من البلد�ات

 communes de pleins exercices) :(ذات صالح�ات 8املةبلد�ات 
حیث 8ان عدد الكولون فیها 8ثیر، وهي ال تختلف 8ثیرا عن النظام المعمول Bه في فرنسا حیث ینتخب 

  . الكولون رئ�س بلدتهم Bأنفسهم دون تدخل من الحاكم العام
 ) communes mixtes: (البلد�ات المختلطة

ولكن هذا Bاالسم  %858ان عدد الكولون محدود واألهالي �مثلون النسBة الكبر= Bحث تصل نسبتهم إلى 
فقr، وما یؤ8د ذلك أّن هذه البلد�ات 8انت خاضعة للرقاBة المBاشرة من طرف إدار5ین فرنسیین �عینون من 

  . عون التصرف دون الرجوع إلى السلطة المر8ز5ة�طرف الحاكم العام، و8انت لهم سلطات 8ثیرة حیث �ستط
  وه8ذا �م8ننا اإلشارة إلى وجه من وجوه الفرنسة اإلدارة الجزائر5ة 

 



  : طان -موجب قوانین جائزة�مصادرة األراضي وتجسید االست - 2

اتBعت فرنسا عدت أسالیب من أجل االستالء على مصادر الثورة الجزائر5ة ومن ذلك مصادرة األراضي 
  الخصBة لتسل�مها إلى المستوطنین األجانب 

  : درة األراضيمصا1- 2

  :ملك�ات األراضي في الجزائر قبیل االحتالل الفرنسي 1

قبل أن نتحدث عن مصادرة األراضي ونقل الملك�ة Bموجب قوانین جائزة، یجب أن نتعرف أوال على الملك�ات 
  التي وجدها الفرنسیون قائمة عند احتاللهم للجزائر 

�م8ن اعتBارها ملك�ة مشتر8ة �ملك 8ل واحد من أعضائها جزء معین من : أراضي العروش أوملك�ة العرش 
 . األرض الفالحة، وهي ملك�ة قبل�ة جماع�ة

  .8ذلك أراضي المشاع والتي تتصرف فیها القبل�ة وتستثمرها دون أن �8ون لها حM في ب�عهاو�طلM علیها 
 إرث أراضي الBایلك  وهي أراضي الدومین، أو أراضي الدولة التي تمثل: أراضي ال-ایلك •

 : أراضي الملك�ة الخاصة أو الملك�ة الفرد�ة •

وتكون عن طرM5 التمل�ك الفرد< وقد 8انت نادرة ومن ذلك نذ8ر مثال عن ملك�ة الجزائر< حمدان بن عثمان 
خاصة، بها عشر آالف رأس غنم خوجة صاحب 8تاب المرآة، فقد 8انت له مزارع في متیجة 8ملك�ة 

إلخ، وقد 8ان تاجرا في مدینة الجزائر، لكن متاجرته ستتعرض للنهب ...ثور الحراثة400رأس Bقر و600و
  .والسلب Bعد االحتالل

وقد 8ان القضاة واألئمة لهم قرار والسلطة في تسییر )األوقاف(وهي أراضي الحBس : أمالك األح-اس •
 .أمالك األحBاس والوقف

وGوضع اإلدارة الفرنس�ة یدها على هذه األنواع من الممتلكات 8شفت عن ن�ة تحو5ل الجزائر إلى وال�ة فرنس�ة، 
ونضرا لقدوم عدد من االورGیین خالل السنوات األولى من االحتالل 8ان البد من توفیر األراضي الزراع�ة 

... لق�ام Bغزو فرنسي وأورGي واسع یجب ا: "قائال) BUGEAUD(الخصBة له وهو ما یؤ8ده الجنرال بیجو 
فحیث یوجد الماء الصالح واألرض الخصBة ینBغي أن نوطن المعمر5ن دون أ< اعتBار لمن تكون ملك�ة هذه 
األرض و5جب أن نوزعها ونسجلها ملكا لها، وعلینا أخیرا أن نسیر إلى غا�ة ثابتة وان نتوصل إلى تأس�س 

  ...."وال�ة فرنس�ة
    : ر�ة لمصادرة األراضيالقوانین االستعما

أصدرت اإلدارة الفرنس�ة العدید من القوانین التي تخولها حM تفتیت ملك�ة تلك األراضي 8Bافة أش8الها نذ8ر 
  :منها



  :1834جو�ل�ة 22مرسوم 

أعلنت ان الجزائر من األمالك الفرنس�ة في شمال إفر5ق�ا وBالتالي یب�ح لإلدارة الفرنس�ة التصرف في تلك  
 مطلقة و8أنها صاحBة األرض الممتلكات 8Bل حر5ة 

  : 1841أبر�ل  12قرار 

فرنك  1500و1200أBاحت اإلدارة الفرنس�ة ف�ه إلى 8ل فرنسي �ملك رصید مالي یتراوح ما بین 
  .ه8تار12إلى 4أرض من الدولة تبلغ مساحتها ما بین مرسوم قطعة ) امتالك(Bح�ازة
 :م1843مارس  24

�قضي الفرنس�ة ولغ�اب جل أصحابها ألسBاب متعددة منها الهجرة أو االختفاء أو االنضمام للمقاومة، ضف 
Bمصادرة أراضي القBائل التي شار8ت في مقاومة االحتالل، 8ما اغتصبت أراضي الBایلك وأراضي 

Bطر5قة ) سرقة األرض(وضمت إلى أمالك الدولة، ومن هذا المرسوم 8انت تتم نقل ملك�ة ) الحبوس(األوقاف
  مقننة 
 : م1846جو�ل�ة 21م و1844أكتوDر  01قانون 

نص هذان القراران على مصادرة األراضي غیر الصالحة للزراعة والتي لم تبرر وتثبت ملكیتها Bعقود 
م مدة ثالثة أشهر الستظهار الوثائM وتقد�م العقود وٕاعادة تسجیل 1844المصالح الفرنس�ة، وقد منح قانون 

شاغرة وأنه بإم8ان اإلدارة  إلى الجهل بهذه األمور فقد اعتبر هذان القراران األرضعلى مستو= المصالح 
  .طان�التصرف فیها وهذا من اجل تسهیل عمل�ة انتقال الملك�ات لألورGیین ودعم االست

 .االستالء على أراضي المشار8ین في المقاومة ضد االحتاللBموجب هذا القرار تم : م1845أكتوDر 31قرار 

  

 :1851جوان16مرسوم 

 Mلإلدارة الفرنس�ة في الحصول على أراضي العرش والذ< �قسم األحوال هو المرسوم العقار< الذ< �منح الح
العقار5ة حسب الترتیب الفرنسي، والذ< یهمنا من هذا المرسوم أو القانون أن تطب�قه أد= إلى الضرر الكبیر 

م نزعت سلطات 1851م وقانون B1844األهالي الذین اضاعوا الكثیر من ممتلكاتهم، فBموجب مرسوم
  .لك�ة ثالث ه8تار من أفضل األراضي الزراع�ة الجزائر5ة وتوز5عها على المعمر5ناالحتالل م

 : 1863أفر�ل  22قرار المشیخيال

، وقد نص على أن القBائل الجزائر5ة تمتلك األراضي صدر هذا القانون عن مجلس الشیوخ السیناتوس8ونسیلت
التي تق�م فیها وتستغلها، وأمر القانون اإلدارة المحل�ة بتحدید األراضي التي تس8نها 8ل قبیلة ثم توزعها على 
القر= المختلفة الموجودة علیها، ثم العمل على إقامة الملك�ة الفرد�ة بین أبناء القر5ة الواحدة، وقد سهل هذا 



القانون على اإلدارة الفرنس�ة استخدام وسائل قضائ�ة من أجل شراء قطع األرض من مالكها الجزائر5ین وهذا 
  ). المشتر8ة(Bعدما 8ان األمر صعب في ظل الملك�ة الجماع�ة أو المشاع 

والعروش Bحیث أنه قام بتدمیر أراضي العرش وتقس�م القBائل  ،  وقد 8انت آثاره سلب�ة على الجزائر5ین
وأدخلها في نزاعات دمو�ة وقضائ�ة ال حدود لها واألخطر من ذلك أنه قضى على روح الجماعة بین العرب، 
وهذا بهدف خلM ملك�ة فرد�ة خاصة، ل�سهل ف�ما Bعد نقلها إلى المستوطنین الذین اتت بهم من أروBا و 

تعا�ش متأقلم ومتضامن ومتحد ف�ما بین خاصة فرنسا، ثم إن هذه األخیرة Bعدما رأت إن المجتمع الجزائر< م
فئات مجتمعه لجأت إلى الجانب االقتصاد< لزعزعة هذا المجتمع من داخل وهذا من خالل األرض ومحاولة 

  .تقس�مها إلى ملك�ات خاصة وفرد�ة
 : 1871مارس  31قرار

م 1871ین م Bحیث أنه ما بB1871موجب صودرت األمالك المنقولة وغیر المنقولة للمنضمین لثورة 
ألف  287م وصل مجموع األراضي المسلمین المأخوذة من طرف اإلدارة الفرنس�ة حوالي 1900و

  .ه8تار
 : 1873سنة) warnier(قانون وارن�ه

�قضي هذا القانون على الملك�ة الجماع�ة لألرض وتفتیتها، وٕالغاء حM الشفعة اإلسالمي الذ< یلزم الBائع 
المسلم، وٕاال تخرج من أید< إسالم�ة، وفي هذا القانون �8في ان یتخلى فرد من المسلم Bأن یب�ع أرضه لجاره 

، فتقسم الملك�ة وتتحول إلى ملك�ة فرد�ة، ومن ثمة �سهل ب�عها أفراد القبیلة عن نصیBه من الملك�ة المشتر8ة
إلى خالفات  للمستوطنین، وهناك طر5قة أخر= النتزاع األراضي وهي أن عمل�ة التقس�م نفسها أح�انا تؤد<

والتي ال تنتهي إال في المحاكم، وهناك �عمل القضاة والمحامون الفرنسیون على رفع تكالیف القضاء BمBالغ 
تساو< أح�انا ق�مة أكثر من ق�مة األرض المتنازع علیها وBالتالي فإن عمل�ة شرائها لصالح المستوطنین 

  . ستكون سهلة
 : 1887قانون 

، في المزاد )أراضي العروش(م والذ< �سمح بب�ع األراضي المشاعة 1873نون جاء هذا القانون تكملة لقا
ألف ه8تار مجانا والتي 957العلني BمBالغ زهیدة جدا ومن ثمة تم8نت اإلدارة االستعمار5ة من االستالء على 

  .م1889م و1887قبیلة وهذا ما بین 8224انت ملكا ألكثر من 
م 8انا خطوة أخر= عجلت عمل�ة تف�8ك األراضي ألنها 1887م و1873العقار5ین حق�قة فإن القانونین الوفي 

فرضت تقس�م أراضي القBائل المشتر8ة BاعتBار أن الملك�ة الجماع�ة غیر قانون�ة في الجزائر وBالتالي ألحقا 
ضرر على ممتلكات الخواص والعروش فنشطت بذلك عمل�ة استمالك األراضي وأصBح المالك الصغار 

  . عون قطع أرضهم التي فصلت عن العرش للكولون Bعد تسهیل إجراءات الب�ع 8ما ذ8رنا ساBقایب�



وعلى غرار هذه القوانین الجائرة اعتمدت اإلدارة الفرنس�ة على شر8ات 8بر= في شراء واستغالل األراضي 
  : ونذ8ر على سبیل المثال

 .م1853ألف ه8تار سنة  25على ) la compagnie genevoise(: حصول الشر8ة السو�سر5ة •
التي أصBح اسمها في سنة ) la société générale algérienne:(حصول الشر8ة العامة الجزائر5ة •

 . ألف ه8تار100على  (la compagnie algérienne" (الشر8ة الجزائر5ة"م 1877
ولم تكتف اإلدارة الفرنس�ة Bاألراضي الزراع�ة، وٕانما وجهت أنظارها إلى الغاBات التي 8انت أراضي خصBة 

م 1862ألف ه8تار خالل سنتي  100الشر8ات الخاصة على ومصدرا للصناعات المحل�ة حیث استولت 
المقول الBار5سي م، مع ضم Bق�ة الغاBات إلى أمالك الدولة وهناك مثال آخر وهو ما حاز عل�ه 1863و
  .اأسرة جزائر5ة منه 69م Bعد طرد 1854ه8تار في تیBازة سنة 2672قدره  "دومون�شي"

وعندما تم8نت من االستالء على األرض الجزائر5ة Bموجب قوانین ومراس�م أصBح نقلها وتمل�8ها للمستوطنین 
  .عمل�ة سهلة 

    :تجسید االست�طان 2- 2

طان في الجزائر، ونجد على رأسها الجنرال 8لوز5اللذ< قال للمستوطنین �االستاإلدارة الفرنس�ة س�اسة شجعت 
لكم ان تنشئوا من المزارع ما تشاءون، ولكم أن تستولوا علیها في المناطR الي نحتلها، : "م1835سنة 

و�ونوا على �قین -أننا سنحم��م -�ل ما نملك من قوة و-الصبر والمثابرة سوف نع�ش هنا شعب جدید 

ف ��بر و�ز�د -أسرع مما �بر وزاد الشعب الذ! عبر المح�Z األطلسي واستقر في أمر��ا منذ -ضعة وسو 

  ". قرون 

و8ان الهدف من تشج�ع الهجرة االست�طان�ة هو ترسیخ دعائم الوجود الفرنسي وجعل الجزائر مقاطعة فرنس�ة 
یجعلنا نأمل ان نتم�ن ذات یوم  الشيءالوحیدالذ!: "... وفي هذا الصدد نستشفي قول الجنرال المور5سیر

ولهذا ین-غي أن نبذل جم�ع ... من تثبیت أقدامنا في الجزائر هو إس�ان هذه ال-الد -معمر�ن مس�حیین

  ."...مساعي لترغیب أكبر عد مم�ن من المعمر�ن في المجيء فورا إلى الجزائر

دفع تكالیف السفر، : الورGیین منهاو�ظهر لنا أن فرنسا عرضت عدة امت�ازات لجلب أكبر عدد من المعمر5ن ا
تعو�ضات اإلقامة، توز5ع األراضي الفالح�ة مجانا، إنشاء مساكن لهم، مدهم Bالحبوب والمواشي حتى �صBحوا 
قادر5ن على استغالل األرض Bأنفسهم، 8ذلك الحM في التجنس Bالجنس�ة الفرنس�ة مع احتفا� األجانب 

  .بجنس�اتهم االصل�ة
Bعد االحتالل Bسنوات قلیلة، و5تضح ذلك من خالل عرضنا ونتیجة لذلك ازداد عدد المستوطنین Bاطراد 

م وفي سنة 1839ألف نسمة سنة25لBعض السنوات التي ازدادت فیها وتیرة االست�طان، Bحیث بلغ عددهم 



م 1866ة سنة ألف نسم1609ألف اورGي، وBالتالي بلغ عددهم  42م وصل إلى المراسي الجزائر5ة1843
من 16655من اإلسBان و58510من الفرنسیین و122119أورGي، 217990توافد عدد الجزائر5ین 

م بلغ عدد 1876والBاقي والسو�سر5ین وBالتالي فإنه في سنة  واإلنجلیزمن المالطیین  10627اال�طالیین و
س واللور5ن إلى الجزائر م قامت فرنسا بترحیل س8ان األلزا1870فBعد حرب . ألف نسمة344المستوطنین و
عائلة من  387أالف ه8تار من األراضي، ولكن Bعد فشلهم في الفالحة استقر منهم سو=  10مع وعدهم ب 

، وه8ذا فلم یBقى للجزائر5ین من األراضي سو= األراضي الصخر5ة في الجBال ورمال الصحراء، 1183أصل 
ال بد من دفع عرب الجزائر -عیدا :" لجزائرحاكم ا) de Rovigo(و�قول في األمر الجنرال دوروف�قو 

�الحیوانات المتوحشة التي تغادر المناطR المأهولة، ال بد من دحرها إلى الصحراء أمام التقدم ال-طيء 

  ". لمؤسساتنا وان نلقي بهم دوما رمال الصحراء

  : محاوالت طمس المقومات األساس�ة للشخص�ة الجزائر�ة - 3

وتشو�ه معالم الثقافة الجزائر5ة ومنه إلى تحط�م المقومات الشخص�ة الجزائر5ة Bما في عمدت فرنسا إلى طمس 
ماجي وألن دذلك الدین اإلسالمي واللغة العر�Gة اللتان اعتبرتهما العدوتان فهما �ع�قان المشروع االستعمار< اإل

  .االستعمار �علم أن ال Bقاء له معهما
  .ائل متنوعة لتدمیر هذه المقومات األساس�ة للشخص�ة الجزائر5ةلذلك اتBعت عدة إجراءات، واستخدمت وس

  : محارDة اللغة العر�Dة1- 3

لقد 8انت المنظومة االستعمار5ة تدرك جیدا ما مد= اختالف الشخص�ة العر�Gة عن الشخص�ة الفرنس�ة أرض 
  .لتحقیM س�استهاولغة وثقافة، و8انت البدا�ة Bمجال التعل�م، فقد 8انت فرنسا تر= فیها أنجح وسیلة 

عمدت فرنسا إلى تمزM5 الشخص�ة الوطن�ة، وذلك Bضرب مقوماتها من الداخل والعمل على تشتیت وحدتها 
غة العر�Gة تعتبر من أهم المقومات األساس�ة للشخص�ة فقد اتBعت وBما أن الل. وفصلها عن مح�طها العرGي

  : یرة ضد اللغة العر�Gة والتعل�م العرGي مثلفي مسعاها أسالیب مختلفة منها إصدار قوانین وتشر5عات خط
 :م1850جو�ل�ة  14مرسوم 

Bمقتضاه Bادرت السلطات الفرنس�ة العس8ر5ة إلى تأس�س المدارس الفرنس�ة في 8ل من الجزائر وقسنطینة 
ووهران وعناBة ومستغانم إال أن هذه المدارس جاءت لتحقیM اهداف استعمار5ة، والهدف المنشود ل�س تكو5ن 

8نهم المساعدة على تحو5ل موظفین خاصین وال لتحضیر مدرسین للتعل�م العمومي، وٕانما تكو5ن رجال �م
  المجتمع العرGي وفM متطلBات الحضارة الفرنس�ة 

  :محاولة نشر اللغة الفرنس�ة وفرنسة التعل�م2



فBعدما عملت فرنسا 8Bل وسائلها وٕام8انیتها الBشر5ة والعلم�ة والقانون�ة على اضعاف اعتزاز الجزائر5ین 
Bحیث أن االور�Gة الفرنس�ة عن طرM5 التعل�م الفرنسي Bانتمائهم العرGي ومحاولة غرس االنبهار Bالحضارة 

المدرسة الفرنس�ة ال تواجه اللغة العر�Gة مBاشرة عندما تر5د القضاء على روح الوطن�ة وٕانما تتجاهلها وال تتكلم 
  .عنها ألنها تهدد وجود وس�طرة الفرنسیین في الجزائر

أن التعل�م الفرنسي یهدف إلى تحقیM اإلدماج الثقافي، ولهذا نجد أن اإلدارة Bعض المؤرخین الفرنسیین  یر= 
الفرنس�ة عملت على تكو5ن جهاز من المدرسین ل�قوموا Bمهمة نشر اللغة الفرنس�ة في الوسr الجزائر<، غیر 

نینها هو شيء التي أرادوا تعل�مها هي لغة الشارع ألنهم �عتقدون أن تعل�م قواعدها وقواأن اللغة الفرنس�ة 
تمار5ن المحادثة، دروس في القراءة،  :عظ�م، وBالتالي اقتصر التعل�م على األمور الشفو�ة دون الكتاب�ة مثل

وصف للصور، تعل�م مBاد� حول فرنسا 8المBاد� التي جاءت بها الثورة الفرنس�ة ومنه تبر5ر احتالل من 
ضف إلى فتح مدارس لتعل�م الجزائر5ین إذ لم �8ن  الذ< تقوم Bه فرنسا في الجزائر،خالل العمل اإلنساني 

یهدف من تعل�مهم رفع مستواهم الثقافي أو حBا فیهم، بل إعطائهم تعل�ما فرنس�ا Bس�طا في حدود ض�قة 
  . لیجعلهم أسهل انق�ادا لس�استه االدماج�ة

 : المدرسة العر�Dة الفرنس�ة •

الجزائر5ین من األورGیین و8سب والئهم قصد م والغرض منها هو تقر5ب 1850تأسست Bموجب مرسوم سنة 
إن " م 1861تحضیرهم لإلدماج، وقد قال أحد الفرنسیین موضحا غرض هذا النوع من المدارس في سنة 

الغرض من نشر التعل�م الفرنسي بین الجزائر5ین عن طرM5 المدارس المختلطة العر�Gة والفرنس�ة هو القضاء 
  ". على المدارس العر�Gة

 :اإلسالم�ة الح�وم�ةالمدارس  •
م في تلمسان والجزائر العاصمة وقسنطینة التي هدفت إلى تكو5ن 1850سبتمبر 30أنشأت Bموجب مرسوم 

وتخر5ج موظفین تحتاجهم اإلدارة الفرنس�ة 8المفتي والترجمان ومعلمي اللغة العر�Gة ومحاولة جعلهم یلعبون 
المدارس سیجعلون أكبر عدد مم8ن من التالمیذ،  دور الوس�r بینهما وGین األهالي، حیث أن خر5جي هذه

م Bالرجوع إلى هؤالء المدرسین فبتوظ�فهم تس�طر فرنسا على 1891یرتادون إلیها وقد أوصى جون میر سنة
  .األطفال الذین ظلوا Bعدین عن نفوذها وٕاشرافها

    :محارDة الدین اإلسالمي2- 3

قائد الحملة عند  دوGرمون منذ بدا�ة القضاء الدین اإلسالمي وهذا ما عبر عنه  االستعمارلقد 8ان هدف 
ونجد 8ذلك " لقد فتحت بهذا -ا-ا للمس�ح�ة على شاطئ إفر�ق�ا: "م Bقوله1830جو5ل�ة 5دخول الجزائر في 

عمل على فهو منذ أن دخل الجزائر استعمار صلیبي النزعة :" قول الBشیر اإلبراه�مي عن االستعمار الفرنسي
  ".محو اإلسالم ألنه الدین السماو< الذ< ف�ه من القوة ما �ستط�ع أن �سود في العالم 



م Bادرت إلى ترس�م 1857عملت اإلدارة االستعمار5ة على تجسید التمایز في أوساN الشعب الجزائر<، ففي  
ب إمیل شارل فیر< عام العرف القBائلي 8مصدر للتشر5ع في القBائل الكبر= عوضا عن القرآن والسنة، و8ت

یوجد في الجزائر عنصران متمایزان من حیث اللغة والدین وهما العنصر الق-ائلي والعنصر :" م قائال1889

8ماأنهاعملتعلىتغییر أسماء المدن والقر= الجزائر5ة " العرDي و�جب علینا أن ن-قى على هذا التمایز واالنقسام 
وسائل التي استعملتها أ�ضا من أجل القضاء على الدین اإلسالمي وأعطت لها أسماء أور�Gة مس�ح�ة، ومن ال

  .هي محارGة القضاء ومصادرة األوقاف اإلسالم�ة و8ذلك تحط�م المؤسسات الدین�ة
  :محارDة القضاء اإلسالمي

اإلدارة الفرنس�ة على محارGة القضاء اإلسالمي فسنت قوانین وقرارات من أجل إحاللها محل قوانین دت عم
م أعطي هذا القرار الحM للمتخاصمین استئناف اح8امهم 1834ابر5ل  10نذ8ر منها قرار الشر5عة اإلسالم�ة 

تألف أعضائها من یهود وفرنسیین وقبل صدور هذا القرار االستئناف التي یالتي صدرت عن القاضي المسلم 
  .8ان األمر اختصاص المحاكم الشرعي اإلسالمي

م أنشأت ثالث محاكم في 8ل من الجزائر العاصمة 1834جو5ل�ة 22وBموجب االمر الملكي الصادر بتار5خ 
ووهران وعناBة وأ�ضا أنشأت مح8مة تجار5ة وهذا االمر بدون التخلي عن المحاكم اإلسالم�ة وأ�ضا تأسست 

الفرنس�ة في القضا�ا م وتنظر المحاكم 1841ف�فر<  28المح8مة الملك�ة ذات الصالح�ات الواسعة في 
وٕاصدار فتاو= في المسائل الهامة، وGذلك أصBح دور القضاة المسلمون رمز5ا تمثل في توثیB Mعض العقود 

م صدر قانون نزع من القضاة 1841جو5ل�ة 26وفي . الشرع�ة، والوالي �قوم بتعیین القضاة في والیته
مح8مة إسالم�ة وBقي في الجزائر  13م إلغاء م ت1880المسلمین حM النظر في القضا�ا الملك�ة، أما في 

مح8مة صغیرة للنظر في Bعض القضا�ا الش8ل�ة 8ما تقرر رفض تحر5ر عقد أو فر5ضة Bاللغة العر�Gة 861لها 
وتBعا لهذه الس�اسة یتبین لنا 8یف توصلتالسلطات االستعمار5ة إلى ان تنزع تدر5ج�ا صالح�ات القضاء 

لB Mالجرائم واحالل القضاء الفرنسي محله ثم تقل�صه في مجاالت المعامالت اإلسالمي بدءا Bالقضاء المتع
أوت 30وفي  . فقr وأخیرا تجر5ده من 8ل صالح�اته وحصره في األحوال الشخص�ة 8الزواج والطالق

ونجد أ�ضا  ، م صدر قانون ألحقت BموجBه المحاكم في الجزائر 8لها بوزارة العدل الفرنس�ة في Bار5س1883
م الذ< نص على االستمرار في تحدید اختصاصات القضاة في قضا�ا األحوال الشخص�ة 1886 مرسوم

والموار5ث، وتشج�ع الخصوم أكثر على التوجه إلى المحاكم الفرنس�ة و8ذلك ألح على مواصلة تحدید 
  .المحاكمات بجمع مجموع في مح8مة واحدة

  
    :االستالء على األوقاف اإلسالم�ة



ستعمار5ة على األوقاف اإلسالم�ة واخضعتها لقوانین المعامالت العقار5ة الفرنس�ة و8ان هذا استولت اإلدارة اال
  :من أجل نقطتین

تسهیل عمل�ة نقل الملك�ة من الجزائر5ین إلى المعمر5ن االورGیین لالستقرار نهائ�ا في المستوطنة الجدیدة  •
 .الجزائر

 . خدمة العمل�ات التBشیر5ة المس�ح�ة التي ارتBطت Bاالحتالل والس�اسة االستعمار5ة •
ونتیجة لهذا تم8ن النازحون األورGیون إلى الجزائر حدیثا في االستحواذ على Bعض األمالك واألراضي 

ف 8ان التصرف في ألفي وقم عمدت السلطات 1835الموقوفة وقاموا بتحو5لها إلى ملك�ات خاصة بهم، وفي 
 . زاو�ة ومصلى11مسجد و27تاBعا لمائتي شخص ومؤسسة وقامت أ�ضا Bاالستالء على 

  :ونذ8ر من القرارات والمراس�م التي جاءت في هذا الصدد
 : م1843مارس 24قرار 

ضمت BموجBه األوقاف إلى أمالك الدولة واستولت السلطات الفرنس�ة على مئات المساجد والجوامع في 
Bالد وحولتها إلى 8نائس أو 8اتدرائ�اتمختلف أنحاء ال.  

 :م1844أكتوDر  01قرار 

م الذ< وسع 1858أكتوGر 30أخضعت األوقاف للمعامالت المتعلقة Bاألمالك العقار5ة وهو الذ< مهد قرار
الفرنسي وهذا من أجل تسهیل على األورGیین والیهود إجراءات المعامالت العقار5ة وجعلها مطاBقة للقانون 

  .ألمالك الموقوفةامتالك ا
 .Bمقتضاه صفت اإلدارة االستعمار5ة األوقاف نهائ�ا لمصالح االست�طان األورGي Bالجزائر: 1873قانون 

وGهذا استطاعت اإلدارة . أحللألورGیین شراء األراضي الموقوفة وامتالكها: م1944أكتوDر01قانون 
 .االستعمار5ة الس�طرة على األوقاف لصالحها

    :المؤسسات الدین�ةتحط�م 3- 2- 3

تعرضت المؤسسات الدین�ة لمحارGة شدیدة من طرف المستعمر الفرنسي ألنها في رأ�ه تمثل عائM أمام عمل�ة 
القضاء أو طمس الهو�ة الجزائر5ة، ف8ثیرة هي تلك المؤسسات الدین�ة والتعل�م�ة التي دمرها الفرنسیون أو 

د�سمبر 18للتصرف فیها، أو أعطیت للج�ش الفرنسي، ففي حولها إلى 8نائس أو ب�عت 8أمالك لألورGیین 
بتشین إلى 8ن�سة وحول جامع  ، روف�قو دو محول جامع 8تشاوة Bالعاصمة إلى 8اتدرائ�ة وهذا Bأمر من1837

إلى اكلیر�8ة من طرف م حول مسجد علي Bاشا 1870سیدة النصر وقد تغیر ش8له األصلي 8ثیرا، وفي 
القرآن�ة وBحجة عدم وجود رخصة من طرف اإلدارة  وأئمة الزوا�ا وأغلقت الكتاتیب8ما حارGت شیوخ . الفیجر< 



لقد �ان من واجب إلزالة الخطر على تواجدنا -الجزائر أن :" قائال) Fournels(الفرنس�ة و5ذ8ر فورنال 

  "نحطم الزوا�ا والمؤسسات الدین�ةونحرمظهورهامنجدید
ومن أبرز الزوا�ا المتأثرة من الهدم أو الب�ع أو الح�ازة نذ8ر زاو�ة سید< الجود< التي ب�عت ألحد االورGیین 
وزاو�ة الشرفة وزاو�ة شختون حولتا إلى مستشفى عس8ر<، وعلى إثر هذه الس�اسة أصBح عدد المساجد 

مسجدا ومصلى وزاو�ة 176ن مسجدا ومصلى وزاو�ة Bعدما 8ان عددهم ال �قل ع48م 1862والزوا�ا عام 
 .م إال رخصة ال تمنح Bسهولة1852أكتوGر 6م، 8ما أن تعل�م القرآن أصBح یخضع منذ 1830عام 

  :س�اسة التنصیر 

اتBعت اإلدارة االستعمار5ة س�اسة التBشیر واعتبرتها إحد= عوامل هدم لمقومات الشعب الجزائر<، فالجزائر5ون 
-أنهم لن �ط�عوا فرنسا إال إذا "م 1833سنة ) BUGEAUD(جو حسب ما ورد في رسالة للمارشال بی

  "أص-حوا فرنسیین ولن �ص-حوا فرنسیین إال إذا تحولوا إلى المس�ح�ة
ومن أجل تحقیM هذه الس�اسة تحالفت اإلدارة االستعمار5ة من رجال حر8ة التBشیر5ة تحالف تاما، ففي سنة 

م استقرت Bالجزائر العاصمة أخوات القد�س یوسف، ومن Bعدهم الراهBات الثالوث�ات والجز5ت وشرعن  1835
م �قضي 1838أوت 25في8ما قامتبإصدار مرسوم . م1838في عملهن التBشیر< إلى غا�ة سنة 

سقف فرنسي راهBا، و8ان أول أ81سنوات 10التي بلغ عدد رهBانها في مدة أسقف�ة الجزائر الكاثول��8ة بإنشاء
علیها اسم  بإطالقالجزائر وقام  8اتدرائ�ةیتولى األسقف�ة Bالجزائر هو الذ< قام بتحو5ل جامع 8تشاوة إلى 

م هو الذ< قام ببناء 8ن�سة السیدة 1866م حتى 1848الكن�سة سان فیلیب وجاء Bعده لو< Bاف�ه سنة 
الذ< �عتبر رائد التBشیر  ال فیجر! االفر5ق�ة Bم8ان عال �شرف على الBحر Bالعاصمة وخلفه Bعد ذلك 

اإلسالم�ة Bالجزائر و�عتبر شخص�ة دین�ة متمیز المس�حي Bالجزائر Bعد تحدیده لمهمة القضاء على العقیدة 
عملت على تقو�ة نفوذ التواجد المس�حي توازنا مع النفوذ العس8ر< والس�اسي الفرنسي Bالجزائر و�عتبره Bعض 

كونه أرسى دعائم إستراتیج�ة دین�ة مس�ح�ة للتBشیر 8Bامل القارة االفر5ق�ة ل 19المؤرخین المس�حیین في ق
م ومن 1867ما< 16انطالقا من الجزائر وهذا Bمساعدة الجمع�ات الدین�ة التBشیر5ة، وصل إلى الجزائر یوم 

والجزائر قبل  الدوافع التي جعلته �قبل القدوم إلى الجزائر هو أنه �عد نفسه رسوال للمس�ح�ة على أرض افر5ق�ا
أن �فتكها اإلسالم وفي رسالة وجهها لزمالئه في أسقف نانسي �شرح فیها دوافع قبوله المهمة في الجزائر 

الجزائر5ین في أوطاننا بجلبهم إلى حضارتنا التي 8انت سلف حضارة اBائهم  مهمتنا هي ادماج هؤالء: "قائال
  ". أقصد بذلك حضارة الشعوب البرGر5ة

  : في مBاشرة نشاطه التBشیر< Bالجزائر في ال فیجر< وتمثلت إستراتیج�ة 
 جعل الجزائر مهد األمة المس�ح�ة، أ< فرنسا أخر= جدیدة  - 



 نشر تعال�م المس�ح�ة وأنوار الحضارة بها، �8ون فیها االنجیل المنBع والقانون  - 
 .المس�حیینرrG إفر5ق�ا الشمال�ة بإفر5ق�ا الوسطى ودمج شعوGها في ح�اة  - 

تضاء أرجاؤها بنور من-ع وحیها أن نجعل من الجزائر مهدا للدولة المس�ح�ة  علینا" الصددونجده�قولفیهذا

إن إدخال األهالي للد�انة المس�ح�ة واجب مقدس فأول ما یجب عملهم "وقوأل�ضا"اإلنجیل تلك هي رسالتنا

معهم هو الحیلولة بینهم وDین القرآن، ین-غي علینا أن نهتم -الصب�ان فندخل في عقولهم تعال�م جدیدة أال 

فقداستهدفالفیجر5إدماجالجزائر5ینف�الشخص�ةالفرنس�ةوهذا 8ان عن طرM5 التمس�ح ، "وهي تعال�م االنجیل 
م الذ< أفقر الناس جراء جرد أراضیهم منهم وقام 1863م ومرسوم 1860استغل ازمة المجاعة في . الفرنسةو 

طفل من جراء الوBاء وصرف ذلك  800سنوات توفي منهم 10و 8یت�م یتراوح أعمارهم بین  1,753بجمع 
المستوطنات م ولم �ش8ل ذلك صعوBة، وقام بإس8ان هؤالء الیتامى في 1868فرنك في سنة  800,000

:" العر�Gة وعند مطالBة أقارب هؤالء األطفال Bاسترجاعهم رد علیهم قائال
  ". إنهمابنائي،أنقذتهممنالهالكومناإلسالم

أم القد�س أغستین قام ببنائهما الفیجر< Bالشلف خص�صا لهؤالء وBقیتا القر5تین سان سیبر5ان وسانت مون�ك 
" ل قر5ة عائالت مس�ح�ة عن طرM5 تزو5ج الیتامى Bالیت�ماتستكون في 8:" وقال في هذا الصدداالیتام، 

یجب أن نجعل من األرض الجزائر5ة، مهدا لألمة الفرنس�ة المس�ح�ة :" وأعلن الفیجر< مخاطBا رجال الدین
  ". و5نBغي أن ننشر حولنا األضواء الحق�ق�ة للحضارة المستوحاة من اإلنجیل

علیها هذا  وأطلMم 1869فیجر< فرقة اآلBاء الب�ض وأخوات الب�ض وهذا Bعد نB8ة المجاعة سنة 8ما أسس ال
فهو �شاBه اللBاس العرGي الجزائر<، و8ان أول من سم نسBة للBاس األب�ض الذییلBسه مBشورها ومBشراتها اال

  . BالقBة) االكلیر�8ة(تطوع في هذه الفرقة الجدیدة ثالث رجال دین من المدرسة 
مقامها فوجه اهتمامه إلى سبیل التأثیر علیها فالمرأة هي محور الح�اة  أدرك8ما اهتم Bالمرأة الجزائر5ة ألنه 

االجتماع�ة والوصول إلى األسرة 8لها وحمل أخوات الب�ض مسؤول�ة التBشیر في الوسr النسائي ف8ان �قول 
 المس�ح�ة تعال�م إلیها وتوصل ةالمرأ تجا-ه أن �م�ن التي المرأة سوf  دتوج ال المسلمین عند: "Bاستمرار

النساء والتغلغل داخل المجتمع الصحراو<، Bاسم لقد أنشا أخوات الب�ض ورش لجلب ،"الحضار�ة اوأنواره
  .األعمال الخیر5ة وهذا بدعو= المس�ح�ة ورrG الس8ان Bالثقافة الفرنس�ة

ة Bعیدة عن المدن 8ما انه ر8ز على منطقة القBائل BاعتBارها ذات 8ثافة س8ان�ة وهي منطقة معزول
وٕان س8انها أكثر قابل�ة لالندماج، 8ما أنهم اعتبروا أن شعب المنطقة شعب ینحدر من ) األور�Gة(الجزائر5ة

  .الرومان وحتى من الوندال ولهذا فإن Bعض األورGیین لم �قطعوا االمل في أن �عیدوا إلیهم إ�مانهم المس�حي



:" فاعتمد أBاء الب�ض على وسیلة األعمال الخیر5ة فخاطبهم قائالواعد الفیجر< برنامجا خاصا Bالمنطقة 
" ساعدوا الفقراء وعالجوا جراحهم وداووا مرضاهم، إن�م بذلك تسرفون عقیدتهم وتخدمون المس�ح�ة

الحرفي ونفس  لجلب األطفال ولما أعرض س8ان المنطقة اعتمدوا وسیلة التعل�م 8مااعتمدت وسیلة التعل�م
تها االخوات الب�ض اتجاه الیت�مات ورغم هذه المغر5ات إال أن هذه الس�اسة فشلت ورد الوسیلة استعمل

  ".ال نر�ده وال نرضي -غیر اإلسالم دینا" الجزائر5ین علیهم
  : س�اسة التجن�س  -

عمل االستعمار على إیجاد س�اسة جدیدة تدخل في إطار سع�ه إلى تحقیM مشروعه االندماجي هذه الس�اسة 
B اب المواطنة الفرنس�ة التي تفتح Mسنطل Mالتجن�س، ومن هذا المنطلB أمام الجزائر5ین وهو ما �صطلح عل�ه

الضوء على أهم قانون تجن�سي ظهر قبل الحرب العالم�ة األولى 8محاولة لطمس المقوم األساسي للشخص�ة 
  .الجزائر5ة

  :م�1865ونسیلت  قانون السیناتوس 1

�قضي Bأن األهالي المسلمین والیهود  1836جوان  20بإصدار أمر في لمدینة الجزائر  العل�ا المح8مة قامت
م أصدر مجلس قرار 1862في الجزائر �عتبرون رعا�ا فرنسیین Bما أنهم �علنون الوالء للملك فرنسا وفي سنة 

ر جاء ف�ه أنه Bانه Bالرغم من 8ون األهلي فرنسي إال أنه ل�س مواطنا الن األحوال المدن�ة واالجتماع�ة تسی
الذ< یتعارض هالي بهو5تهم من العادات والتقالید والدین اإلسالمي على أساس فرنسي وتعترف فرنسا لأل

م جاء مرسوم اإلمبراطور< الجدید ل�فتح Bاب إدماج الجزائر5ین 8عنصر 1865ثم في سنة . والمواطنة الفرنس�ة
 07ما< إلى  3إلى الجزائر دامت منBشر<، في إطار مشروع االمبراطور لنابلیون الثالث الذ< قام بز5ارة 

  .م، وBعد عودته قام بتحر5ر رسالة لخص فیها س�اسة الجدیدة1865جوان 
  :م Bعثها إلى حاكم الجزائر ومما ذ8ر فیها Bاختصار1865جوان 20في 
مالیین منهم أو برمیهم في 3أن الجزائر عBارة عن مملكة عر�Gة ومستعمرة فرنس�ة، ال �م8ن القضاء على  �

 .راءالصح
 العمومي Bالجزائر والوظائف العس8ر5ة في فرنسا �سمح للجزائر5ین Bالدخول في الوظیف  �
اقتراح اعتBار الجزائر5ین فرنسیین تطب�قا لقوانین والتشر5عات الفرنس�ة الساBقة التي اعتبرت الجزائر أرض  �

 . مع احتفاظهم Bالشخص�ة اإلسالم�ة 1848فرنس�ة الساBقة التي اعتبرت الجزائر أرض فرنس�ة منذ عام 
م أن 1865جو5ل�ة 14ادر في وهو فعال ما نصت عل�ه المادة األولى من قرار السیناتوس 8ونسیلت الص

األهلي المسلم فرنسي وBمعنى آخر رع�ة فرنس�ة مع استمرار خضوعه للشر5عة اإلسالم�ة، ولكن ل�ست له أ�ة 
8حر5ة االجتماع وصحافة التعبیر، وال Bالحقوق حقوق في المواطنة الفرنس�ة، فال یتمتع Bالحقوق المدن�ة 

نة سواء أكان مثقفا او جاهال أو غن�ا أو فقیرا، ولكن �م8نه أن الس�اس�ة 8االنتخاBات والترشح الن المواط



�صBح مواطنا فرنس�ا إذا ما تخلى عن أح8ام الشر5عة اإلسالم�ة ووضعه 8مسلم وطلب الحصول على جنس�ة 
فرنس�ة وفي حالته الجیدة هذه �صBح خاضعا للقانون الفرنسي خاصة في اح8ام األحوال الشخص�ة 8الزواج 

  .رثوالطالق واإل
ولقد حددت المادة الراBعة من قانون شروN التمتع والحصول على المواطنة الفرنس�ة منها أن یبلغ األهلي 

وٕان مجلس هذا . سنة، وتقد�م طلب الحصول على الجنس�ة مع موافقة مجلس الدولة21طالب الجنس�ة 
حالتهم الشخص�ة 8مسلمین وBقوا القانون قد میز بین نوعین من الجزائر5ین، الرعا�ا وهم الذین حافظوا على 

الذین تخلو عن حالتهم �ع�شون Bالقانون اإلسالمي فلم �8ن لهم أ�ة حقوق مدن�ة وس�اسة والمواطنون 
حظو� وم8اسب االورGیین، الشخص�ة ورضوا Bالدخول تحت اح8ام القانون الفرنسي والذین أكسبهم التجنس 

�م، ولعل ما یؤ8د ذلك هو أن اإلدارة 8انت تنفر من منح فقد 8انوا �فتقدون ألBسr الحقوق منها حM التعل
صفة المواطنة للعناصر المتعلمة ألنها تعلم وترك أنهم لن یخضعوا لها Bعدئذ، ونظرا 8ذلك لشروN التخلي 
عن الحالة 8مسلمین المرGوB Nالحصول على الجنس�ة الفرنس�ة، رفض الجزائر5ون أن �صBحوا مواطنین 

في تخلیهم عن قانون أحوالهم الشخصي إن8ار للشر5عة السماو�ة وBمعنى آخر االنسالخ فرنسیین ألنهم رأوا 
  .التار5خ�ة عن ثقافته وتراثه الحضار< وماض�ه، وBالتالي عن 8ل مقوماته الشخص�ة

عدد المتجنسین یؤ8د لنا قلة استجاBة األهالي للقانون فقدقرر عدد المتجنسین Bالجنس�ة الفرنس�ة من منه فإن 
عدد 1876نما �قدم اجرون في إحصائ�ة له في سنة أهلي، بی458سو< 1874و 1865األهالي ما بین 

أهلي، ومع نها�ة القرن بلغ عدد المتجنسین حوالي 2462,936أهلي مسلم متجنس من أصل 371المتجنسین 
  .أهلي مسلم وذلك من أجل االستفادة من الترق�ة والفوائد الماد�ة1131

  :  1870 -1830: فرنسا ات ود الفعل الوطن�ة إزاء س�اسرد: الم-حث الثاني

االحتالل الفرنسي بني س�استه على أBعاد شملت األرض واالنسان معا، وشملت عناصر الهو�ة والشخص�ة إن
الوطن�ة وفي مقدمتها الدین واللغة والتار5خ وعلى الرغم من هذه الس�اسة التي انتهجتها فرنسا لقتل روح 

ستعمار< متمیزا Bالمقاومة المقاومة لد= الشعب الجزائر< إال أنه ظل صامدا، وظل موقفه من الوجود اال
  .لهذه الس�اسة، فعبر عن رفضه لها بردود فعل مختلفةصلBة، وحاول التصد< 

  :ردود الفعل الوطن�ة حول الحاق الجزائر -فرنسا- 1

إننا ال نرضى ": لقد أعلنت جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر5ین عن عدم رضاها عن قوانین االستعمار Bقولها

نها مفروضة علینا فرضا في أمر یتعلR بنا وحدنا وهو دیننا ولغتنا، وال نختارها ألنها بهذه القوانین أل 

فإن . وٕاننا ال نرضي إال -الحر�ة الصر�حة... -اطل، وال-اطل ال �حترم وال نقرها ألنها حرب على دیننا ولغتنا

لو أن ال-حر أب�ض جف  "، و�ضیف أن يــــــــــــراإلبراه�مـــــــــــــــــــال-شیعلى حد قول  "لم تكن فالموتة المر�حة



 ) أ! الجزائر فرنس�ة(حتى أص-حت الجزائر رDضا من ارDاض مرسیل�ا لما �ان لهذه الكلمة ، مت حفتاه ألتاو 

�ان ن الجزائر�ین �فروا -الواحد، وآمنوا -الثالث، لما أموضع في العقل ما دامت تلك الفوارق قائمة، ولو 

إن الجزائر ل�ست فرنس�ة، وال تكون ... لهذه الكلمة موقعا في النفس ما دامت سنة هللا في ملكه جار�ة

�لمات قالها أولنا و�قولها آخرنا ومات علیها سلفنا وسیلقى هللا علیها ،  فرنس�ة ولن تكون فرنس�ة 

  ."خلفنا

  :المقاومة الثقاف�ة الوطن�ة 1

  :الدفاع عن التعل�م العرDي

تبر معظم الBاحثین والساسة الفرنسیین التعل�م أحسن وسیلة لتذو5ب المجتمع األهلي والقضاء على لقد اع
المقاومة والرفض اآلخر ومن أجل تحقیM هذه األمن�ة جهزوا لذلك 8ل الوسائل والطاقات الBشر5ة والماد�ة 

العلم من الفرنسیین في  ولكن العقBة التي وقفت أمامهم وواجهت س�استهم هي عقBة رفض الجزائر5ین ألخذ
مدارسهم وهذا الرفض نBع من فتاو= وأراء علماء الشیوخ الطرق ألنهم 8انوا یتح8مون في الرأ< العام 

ة التعل�م�ة Bالمنطقة حیث احتجوا سو8ي نضرب مثاال على مواجهة شیوخ الزوا�ا بBالد زواوة للس�ا. الجزائر< 
لتقو�ة وٕانجاح الس�اسة التعل�م�ة الفرنس�ة Bالمنطقة على ذلك إال أن اإلدارة الفرنس�ة قامت Bعدة إجراءات 

فأرغمت شیوخ زوا�ا المنطقة على اصطحاب تالمذتهم إلى المدرسة الح8وم�ة وأال تسحب منهم رخصة تعل�م 
طرق التعل�م اإلسالمي الذ< اوجدته الح8ومة الفرنس�ة لحجتها اإلدار5ة وهي القرآن الكر5م 8ما رفضوا شیوخ ال

تخر5ج رجال الوظیف الدیني ورجال القضاء الخاص Bالمسلمین فهم یرون في هذا مظهرا من مظاهر التدخل 
الح8ومي الفرنسي فهم یرون في هذا مظهرا من مظاهر التدخل الح8ومي الفرنسي في شؤون الدین اإلسالمي 

ما أظهر الجزائر5ون Bعض التحفظات في إرسال أبنائهم إلى المدرسة الفرنس�ة وهو نوع من المقاومة السلب�ة 8
القضاء على شخصیتهم و8ان موقفهم �شتد اشتداد اإلجراءات التعسف�ة وهذا Bعدما توضح لهم جل�ا دورها في 

لجزائر5ون في محاولة تثق�فهم نوعا من 8ان یرون ا. الفرنس�ة ضد التعل�م العرGي اإلسالمي واللغة العر�Gة
القضاء على دینهم، والجزائر5ین رفضوا التعل�م ل�س ألنه عامل تثق�في وٕانما ألنه عامل المؤامرة تهدف إلى 

  .س�اسي الهدف منه تحو5ل الجزائر5ین إلى رعا�ا فرنسیین
الBعض 8ان ال یزال �حملBعض ... إن Bعض الجزائر5ین ترددوا في إرسال أبنائهم على المدرسة الفرنس�ة 

م وما أعقبها من تعسف استعمار< لم یبد< أ< حماس وٕاقBال للتعل�م الذ< 1871الجروح الح�ة Bعد ثورة 
  .للنظام الفرنسي 88لفالتعل�م الفرنسي في نظرهم جزء من رفضهم ) فرنسا(�شرف عل�ه من حارGه ساBقا

  : الدفاع عن اللغة العر�Dة



علموا لغتنا وانشروها "... م 1830لقد 8انت أولى توص�ات الح8ومة الفرنس�ة بBار5س مقدمة للج�ش سنة 

فانالصحافة الوطن�ة دافعت عن اللغة العر�Gة، ..."حتى تح�م الجزائر، فإذا ح�مت لغتنا فقد ح�مناها حق�قة
وقد �انت "...  قالت ف�ه) االستعمار في حرGه للعر�Gة(اللغة العر�Gة وفي مقال لها Bعنوانعن منارفنجد جر5دة 

األمة الجزائر�ة اول أمة وقعت تحت ح�م االستعمار الفرنسي وهي من اشد األمم العر�Dة محافظة على 

عمار عن اللغة وتوالت هجمات االست... بین أمة ال تر�د -عروDتهاعروDتها وٕاسالمها، فظل الكفاح شدیدا 

 ونجد جر5دة ..."العر�Dة والدین اإلسالمي محاوال طمس معالمها ومحو أثارها �ي یتسنى له تحقیR االدماج

من األمور التي یتحتم على �ل أمة أن تراعیها وتتمسك "...  في المقدمة ودعت للتمسك بها Bقولهواد میزاب

  ..."-حصن من�ع �منع عنها �ل ما ��در و�نفس حالهابها -قدر الجهد والطاقة، االحتفاo بلغتنا وتصو�رها 

الفرنس�ة نذ8ر مقال األستاذ الس�اسة مقاالت لتحس�س الجزائر5ین بخطورة الشهاب مجلة8ما نشرت        
إن الخطر المحدق بنا والهوة السح�قة فاتحة فاها " یذ8ر ف�ه) بین الموت والح�اة(احمد توفیM المدني Bعنوان

... اإلسالم في الجزائر سائر في طر�R الموت... وٕانها لهوة الموت والفناءلخطر االضمحالل البتالعنا وٕانه 

ف�ا شعب الجزائر عرDیتك ودینك في حالة تالشي واضمحالل ... العر�Dة في الجزائر سائر نحو االضمحالل

  ".  وناشئتك في جهل وٕاهمال وٕان مستقبلك -صفته أمة إسالم�ة عر�Dة بین ید�ك
إن االمة التي ال تحترم :" في جر5دة الشهاب Bقولههم تعبد الحمید بن Bاد�س الجزائر5ین الحترام لغ ىودع

مقوماتها من جنسها، ولغتها، ودیننا وتار�خها ال تعد أمة بین األمم، وال ینظر إلیها إال -عین االحتقار مع 

طة ترZD ماضینا المجید -حاضرنا االعز انه ال را- "و" القضاء علیها في میدان الح�اة -التقهقر واالنحدار

اللغة العر�Dة، لغة الدین، لغة الجنس، لغة قوم�ة، لغة الوطن�ة : والمستقبل السعید إال الحبل المتین

ونشرت صح�فة األمة ألبي ال�قظان مقاالت عدیدة مدافعة عن اللغة العر�Gة أكدت أهمیتها  "المغروسة
اخr خطوات شاسعةBعرGیتك، "... الوطن�ة داع�ة الشBاب لتعلمها قائلة واعتBارها لغة القرآن ومقوم الشخص�ة

8ما نجد الشیخ الBشیر اإلبراه�مي �شیر في مقال له في " وعروGتك نحو األمام لتتبوا أمتك ذروة العز والكمال
  .إن العر�Gة واإلسالم شیئان) "العروBة واإلسالم( جر5دة الBصائر التي 8ان شعارها
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