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                                                     (.       الواقع واألسباب)االحتالل الفرنسي للجزائر (10)المحاضرة                                     

 .(داخليا وخارجيا) العام للجزائر قبل االحتالل الفرنسي واقعال-أوال
  

إن األوضاع العامة للجزائر السياسية و االقتصادية و االجتماعية تأثرت بشكل كبير بطبيعة و     

ها الذي استمر ما يزيد عن ثالثة قرون من جهة ، و بشخصيات الحكام األتراك خصائص الحكم العثماني ب

من جهة أخرى ، حيث تميزت هذه األوضاع باالستقرار و االزدهار في بعض األحيان و االضطرابات و 

و في هذه المحاضرة عن األوضاع العامة للجزائر قبل االحتالل الفرنسي .االنحطاط أحيانا أخرى 

، بعد أن كانت تتمتع بمكانة  61ترة التي بدأت فيها الجزائر تأخذ منعرجا خطيرا بنهاية القرن سنتناول الف

، و التي عرفت (  6081-6011) مرموقة و هيبة دولية ، مركزين على الفترة األخيرة من حكم الدايات 

 .و االجتماعية  االقتصاديةو  والعسكرية السياسية الحياة مجاالت على طرأ عاما تدهورافيها الجزائر 

 :السياسي  الواقع - أ

رغم أن عهد الدايات كان مليئا بالثورات و المؤامرات و لم تكن مدة حكمهم تستمر طويال ، إال أنه :  اداخلي  -6

 60يمكن أن نستثني من ذلك الفترة التي حكم فيها الداي دمحم بن عثمان باشا في النصف الثاني من القرن 

و ذلك بالتعاون مع  ، حيث عرفت الجزائر في ظل حكمه استقرارا نسبيا(  6676 – 6611) أي من سنة

كل من الباي دمحم الكبير و صالح باي قسنطينة في ادارة شؤون البالد داخليا و خارجيا ، كما استطاع الداي 

 . دمحم بن عثمان باشا أن يتغلب على العجز الذي كانت تعاني منه الميزانية العامة للجزائر  

ئر قبل االحتالل الفرنسي يمكن القول أنها األوضاع السياسية الداخلية للجزا و في مجمل الحديث عن

تميزت بعدم االستقرار السياسي و األمن ، حيث تواصلت االضطرابات ، و التناحر على الحكم و 

االستبداد ، و االغتياالت و نشوب الفتن األهلية و التمرد و العصيان من طرف األهالي بسبب السياسة 

لضرائب و اإلتاوات ، علما أن التمرد و العصيان كان يواجهه التي انتهجها الدايات بإرهاق األهالي با

يذكر أن السياسة الجبائية التركية المرتفعة طبقت عندما نقصت المغانم . الدايات بالقوة و سفك الدماء 

 .البحرية في السنوات األخيرة من العهد التركي بالجزائر بسبب فقدانها السيطرة على البحر المتوسط 

ين التمرادات و الثورات على الحكم التركي تلك التي قام بها سكان العاصمة و القبائل المجاورة و من ب     

بعد اقدامهم على اشعال النيران في مرافق الميناء و بعض السفن الراسية به ، و حركة التمرد  6171عام 

ث سيطروا على المدينة و الواسعة التي قام بها كراغلة تلمسان في عهد الداي ابراهيم باشا كوجوك  ، حي

طردوا منها الحامية التركية ، كما حاولوا االتصال بكراغلة عاصمة الجزائر لالنضمام الى حركتهم ، لكن 

الداي تفطن لألمر و قضى على تمردهم بالقوة  ، باإلضافة إلى تمردات أخرى عرفتها مختلف مناطق 

 (.االوراس  -واحات الجنوب -الحضنة -دة، سكان البلي6616القبائل الكبرى عام ) الجزائر مثل 

،  6011جويلية  61جوان إلى  61كما نذكر في هذا الصدد ثورة ابن االحرش التي ظهرت ما بين     

حيث أعلن ابن األحرش الجهاد للقضاء على سلطة بايلك الشرق ، و بعد سلسلة من المالحقات تمكن الباي 

رخين أن الثورة العارمة البن األحرش بالشرق الجزائري يذكر بعض المؤ. من وضع حد نهائي لثورته 

جاءت بتحريض من انجلترا ضد الحكم التركي ، و ذلك بعد االمتيازات الكبيرة التي قدمها الداي لفرنسا 

 .في الجزائر خاصة في ميدان استغالل المرجان بالقالة 

ل أوساط القبائل الجبلية كما ظهرت حركات تمرد أخرى انتشرت في عدة مناطق من الجزائر لتشم

 .والجهات الشرقية و الوسطى من البالد



   : اخارجي -1

متوترة في أكثر فترات تاريخ بالد المغرب ، فقلما ما كانت  البينية كانت السياسة المغاربية:  امغاربي

 الجزائر العالقات ودية أو حسنة أو على األقل إدراك خطورة التحديات الغربية ، فمثال مع تونس كانت

و من جهته كان .  قسنطينة  في تعتبرها إقليما تابعا لها و تونس ترفض ذلك ، كما كانت لتونس أطماع 

للمغرب أطماع قديمة في تلمسان ، كما كان ينظر للجزائر كخطر يهدده و يجب تفاديه حتى و ان اقتضى 

مغاربية من أبرزها زحف تونس و و قد ظهرت مؤامرات كثيرة بين البلدان ال األمر التحالف مع الغرب ،

، و زحف المغرب على  6611المغرب و األقصى و طرابلس متحالفين من تونس إلى قسنطينة عام 

تلمسان ، و هكذا ظلت الحوادث مستمرة إلى أن بدأت التحالفات األوروبية تتهيأ القتسام ممتلكات ما يسمى 

 .بالرجل المريض

حيث كان ،  و تجارية مع عدة دول أوروبية عالقات سياسية ت الجزائرأقام:  (ا وأومريكياأوروبي )دوليا

دافع الجزائر الحيلولة دون قيام أي تحالف أوروبي ضدها ، أما الدول األوروبية فقد أجبرت على التقرب 

من الجزائر و تبادل التمثيل الدبلوماسي معها ، لحفظ مصالحها التجارية من القرصنة بتقديم الترضيات 

ية لها، علما أن هذه العالقات لم تخل من نزاعات و حروب بحرية بسبب الخالف حول السيادة على المال

البحر األبيض المتوسط ، و فيما يلي نفصل في عالقة الجزائر مع دول أوروبا و الواليات المتحدة 

 :األمريكية 

فاستفادت الجزائر من التنافس الحاد كان للجزائر عالقات ودية في غالب األحيان مع بريطانيا ،  :ببريطانيا  -

بين بريطانيا و فرنسا ، تخللت تلك العالقات معاهدات سالم بين الدولتين ، نصت على تنشيط التجارة بين 

 .البلدين 

كما أن بريطانيا كانت تبذل كل ما في وسعها لتتوتر العالقات بين الجزائر و فرنسا ، حيث طلبت من داي 

ه باخرتين محملتين بالهدايا أن يجعلها محل فرنسا ، خاصة فيما يتعلق باستثمار الجزائر بعدما أرسلت ل

، حيث سحبت االمتيازات من فرنسا و  6011المؤسسات الفرنسية ، و قد استجابت لها الجزائر في سنة 

 .، التاريخ الذي شنت فيه بريطانيا حملتها على الجزائر  6061منحتها إياها إلى غاية 

لم يمنع بريطانيا من شن حمالت عسكرية على الجزائر إلضعافها و إجبارها على التخلي عن  لكن هذا     

، و  6161، و  6111حملتها على مدينة الجزائر عامي : سيادتها البحرية ، و من بين هذه الحمالت نذكر 

 . 6061حملة اكس ماوث 

نيا للمرسى الكبير و وهران ، و الحمالت تميزت بالتوتر في معظم فتراتها بسبب احتالل اسبا: باسبانيا  -

 .المتكررة على المدن و الموانئ الجزائرية 

كانت الجزائر كعادتها السباقة في االعتراف بأمريكا كدولة مستقلة عن : بالواليات المتحدة األمريكية  -

الجزائر من أن ، كما منحتها مساعدات كثيرة ، لكن االعتراف و المساعدات لم يمنع  6661بريطانيا عام 

تفرض على أمريكا االيتاوات التي كانت تفرض على كل الدول األخرى المارة على البحر المتوسط ، و 

يبدو أن الكنغرس األمريكي الذي اعتبر أن الجزائر بعيدة و أن عالقته بالبحر المتوسط قليلة ، فقرر أن ال 

أرسلت أسطولها إلى المحيط األطلسي فأسر  يقدم اإلتاوة ، و عليه أعلنت الجزائر على أمريكا حربا و

مجموعة من البواخر األمريكية و قادها إلى السواحل الجزائرية ، مما جعل  الكنغرس األمريكي يرسل 

، و  6671وفدا يفاوض و يلتمس المساعدة لدفع اإلتاوة ، و تم التوقيع على معاهدة سالم بين الدولتين عام 

، هذا مقابل اطالق ( المعترف به في التعامل آنذاك ) دوالر اسباني  ألف 616بمقتضاها تدفع أمريكا 

 . ألف دوالر اسباني سنويا للجزائر  11سراح البواخر المحتجزة ، و كذلك تعترف أمريكا بدفع مبلغ 

  عرفت العالقات بين الجزائر و فرنسا تطورات متباينة ، من المودة و التعاون إلى التوتر و  :بفرنسا

 . الحروب

بدأت العالقات األولى و الجيدة بين البلدين في عهد خير الدين و فرانسوا األول بعد التوقيع على المعاهدة 

بين مبعوث خير الدين الذي حل بفرنسا بدعوة من ملكها و مبعوث (   le Traité tripartite) الثالثية 

يصة على اكتساب ود الجزائر و ، حيث كانت فرنسا حر 6181السلطان العثماني و فرنسوا األول عام 

 Jean de) و على اثر هذه المعاهدة توجه السفير الفرنسي األول إلى الجزائر .  6181ذلك ابتداء من 



Laforet  )  و كان أول قنصل أوروبي ، و قد تتابع المبعوثون   6180، ثم عين قنصل فرنسي آخر سنة

 .  الفرنسيون إلى الجزائر كقناصل أو كسفراء 

و بالتوازي مع بدء العالقات الدبلوماسية بين الجزائر و فرنسا ببادرة من هذه األخيرة ، أخذت التجارة     

كما أشرنا سابقا  –الفرنسية مع الجزائر طابعا قارا ، و ذلك بإنشاء فرنسا للمركز التجاري في مدينة القالة 

–  

 6108- 6101مدينتي الجزائر و شرشال عامي  ثم توترت العالقة بين البلدين إثر الحملة الفرنسية على   

التي بادرت  6607، لتعود من جديد إلى طبيعتها في عهد الداي دمحم بن عثمان و حكومة الثورة الفرنسية 

الجزائر باالعتراف بها ، كما قدمت لها مساعدات غذائية تمثلت في الدقيق ، القمح ، الشعير ، الحمص ، 

في الوقت الذي كانت فيه األنظمة الملكية األوروبية .  حكومة فرنسا الفول ، و هذا بطلب صريح من

 .تحاصر فرنسا سياسيا و اقتصاديا قصد القضاء على النظام الجمهوري الجديد

أن يعطي فرنسا قرضا خاصا لشراء المواد الغذائية " حسن باشا " قرر داي الجزائر  6678و في عام      

قرضا آخر قدره مليونين فرنك ( 6671) بي ، و أتبع في العام التالي من الجزائر قدره مليون فرنك ذه

و تجاوزت مساعدات الجزائر الغذائية لفرنسا إلى مساعدات عسكرية تمكنها من الوقوف في وجه . ذهبي 

 .أعدائها 

لكن في عهد الداي مصطفى باشا  توقفت المساعدات الجزائرية لفرنسا و ذلك بعد أن رفض هذا الداي    

،  6670تقديم المعونة و الدعم اللذين طلبهما نابليون بونبارت  ، بسبب الحملة التي شنها ضد مصر سنة 

و أكثر من ذلك وجه انذارا لفرنسا أن تسدد الديون التي عليها لجزائر بما أنها أصبحت قادرة على شن 

إن الدول " ا بقوله الحروب وحدها ، و إال أعلن الحرب عليها ، و قد علل مصطفى باشا موقفه هذ

المسيحية في أوروبا تدين بالوالء المعنوي للكنيسة و هي كذلك تهرع لمساعدتها كلما دعتها لذلك ، و 

بالمقابل فإن الدول االسالمية حيثما وجدت يجب أن تكون هي أيضا مدينة بالوالء لخالفة االسالمية ، و 

ية فإن الواجب يفرض على حاكم دولة ألن مصر دولة إسالمية معتدى عليها من طرف دولة مسيح

 ."اسالمية أن يقف إلى جانبها و أن ال يبقي وسائله و امكانياته في حوزة المعتدي 

يلتمس فيها من " جيروم " و بعد انسحاب نابليون من مصر بعث برسالة إلى داي الجزائر مع أخيه      

ائرية ، و يعيد المساعدات التي كانت تقدمها الداي مصطفى باشا إعادة النظر في العالقات الفرنسية الجز

الجزائر لفرنسا ، و تعهد نابليون بالوقوف إلى جانبه دبلوماسيا لمواجهة المتحالفين ضده في أوروبا ، و قد 

 .قبل داي الجزائر هذا العرض و عادت العالقات إلى طبيعتها 

ديبوا ) ، بسبب عدم تقديم قنصل نابليون  لكن سرعان ما توترت العالقات الجزائرية الفرنسية من جديد    

الهدية التي اعتاد القناصل تقديمها له ، و حين طلب الباشا رسميا على (  Dubois Thainville( ) تانفيل 

أساس أنها شيء واجب ، رد عليه نافليون برسالة ساخطة هدد فيها بتحطيم األسطول الجزائري ، و أنذر 

رنسا على عهد البوربون ، و كان نتيجة ذلك أن احتجزت الجزائر بأن فرنسا على عهده ليست هي ف

 .   سفينتين فرنسيتين و ضربت أخرى في ميناء تونس من أحد الجزائريين 

 6011كما أقدم الداي أحمد باشا   على سحب االمتيازات من فرنسا و منحها إلى منافستها بريطانيا عام     

ثانية لفرنسا ، و بعدها جاءت أزمة ديون الجزائر على فرنسا و ما أين أعادتها للمرة ال 6061إلى غاية 

 . ترتب عنها من نزاع إلى احتالل 

يجدر بالذكر أن عدد المعاهدات المنعقدة بين الجزائر و فرنسا كبير بلغ السبعين و هي معاهدات سلم و    

 6111،  6111،  6116،  6111،  6110، 6167،  6181) تجارة تم التوقيع عليها في سنوات مختلفة 

كما تنوعت المساعدات التي قدمتها الجزائر لفرنسا .أكثر هذه المعاهدات تخدم مصالح فرنسا ( .  الخ ...

بين المساعدات العسكرية البحرية ، و المساعدات الدبلوماسية للثورة الفرنسية ، و المساعدات االقتصادية 

سعية كانت تحول دوما دون استقرار عالقتها السياسية مع غير أن أطماع فرنسا التو. و المالية للثورة

 :و يرجع بعض المؤرخين النزاع الفرنسي الجزائري إلى عدة أسباب من أهمها . الجزائر 

 .تطلع فرنسا الى تحقيق مكاسب واسعة في الجزائر -6

 .اعتماد أسلوب القوة تجاه أي خالف ينشب ما بين بحارتها و بحارة الجزائر  -1

 .المركز التجاري الفرنسي بساحل القالة و عنابة " لنش " شركة   -8



أما بقية الدول األوروبية مثل البرتغال و السويد و هولندا فقد سارعت إلى إقامة عالقات دبلوماسية مع 

 .الجزائر لتأمين سفنها التجارية العابرة للبحر المتوسط

 التحالف الغربي ضد الجزائر: 

و في أوائل القرن التاسع عشر بدأت الدول األوروبية و كذا الواليات المتحدة األمريكية تكف عن دفع      

اإلتاوات للجزائر ، كما أصبحت النوايا االستعمارية األوروبية تتجلى في األفق ضدها ، خاصة بعدما 

ورة الصناعية الحديثة و حققت تفوقا عسكريا واضحا على الجزائر بفضل دخول دول أوروبا مرحلة الث

عدم مواكبة الصناعة الجزائرية لهذا التطور ، و بذلك اختل ميزان القوى لصالح أوروبا على حساب 

 . الجزائر 

بطلب  6061جوان من عام  7حيث تحالف األوروبيون ضد الجزائر في مؤتمر فيينا الذي انعقد في      

صنة البحرية الجزائرية في البحر األبيض المتوسط و من االنجليز و ذلك لوضع حد نهائي ألعمال القر

، و كلفت بريطانيا بتطبيق مقررات المؤتمر ، فتوجه االنجليزي اللورد ( استعبادهم ) استرقاق المسيحيين 

على متن أسطول بحري إلى الجزائر و لما اقترب من سواحلها وضع  6061عام ( اكسماوث) ايكسمون 

السجن ، لكن البحرية الجزائرية انخدعت بالراية البيضاء التي كانت تحملها  الداي القنصل البريطاني في

السفن الحربية البريطانية فتركتها تدخل للميناء الجزائري ، فقنبلت بالمدفعية األسطول البحري الجزائري 

 . و ألحقت به أضرارا جسيمة مما أجبر الداي عمر باشا على قبول شروط مؤتمر فيينا 

تطبيق القرارات الصادرة عن مؤتمر فيينا و خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء : ن هذه الشروط و من بي   

الرق و اطالق سراح األسرى المسحيين الموقوفين في الجزائر ، و تسريح البحر األبيض المتوسط 

 .للتجارة الحرة و االعتراف بأولوية انجلترا في التعامل مع القنصليات األجنبية في الجزائر 

الجدير بالذكر أن حملة اكس ماوث كان ظاهرها تنفيذ إلرادة الدول األوروبية و باطنها رغبة بريطانيا    

في فرض سيطرتها على البحار لالستحواذ على طرق المواصالت و الحفاظ على مصالحها التجارية ، 

 .بعد أن فقدت مستعمراتها في القارة األمريكية 

عقد األوروبيون للمرة الثانية مؤتمر ضد الجزائر عرف باسم مؤتمر  6060سبتمبر  81و في يوم      

قرروا فيه مطالبة كل من الجزائر و تونس و ليبيا بوضع حد للقرصنة و اعتبروا أي " ايكس الشابيل "

 . مساس بالبواخر التجارية ألحد من هذه الدول المتحالفة سيؤدي إلى رد فعل سريع

" و " فريمونتل " قطعة بحرية انجليزية فرنسية تحت قيادة األميرالين قدمت  6067سبتمبر  1و في      

إلى الجزائر ، ليبلغا الداي حسين بقرارات المؤتمر ، لكنه رفض استقبالهما و جمع القناصل " جوليان 

الجزائر حرة في تسيير شؤونها كيف تشاء ، و هي " األوروبيين و حملها إلى أوروبا رسائل يقول فيها 

ثم أمر القناصل األجانب بأن يقدموا الهدايا ." ستعدة لتطبيق األوامر التي تأتي من الخارج ليست م

تعنت الداي حسين قرر أن تنظم حملة " ايكس الشابيل "المتأخرة  ، و عندما رأى المشاركون في مؤتمر 

       عسكرية نشارك فيها معظم الدول األوروبية لتأديب الجزائر

زائر في مرحلة ضعف و انحطاط و خاصة بعد تحطيم أسطولها في معركة نافارين بعدها دخلت الج    

، ففقدت هي و االمبراطورية العثمانية قوتها و هيبتها ، فتكالبت عليها الدول  6016أكتوبر  11يوم 

في عهد الداي حسين بعد  6081األوروبية و كانت نهاية الوجود التركي في الجزائر على يد فرنسا عام 

 .ثة قرون من وجودهاثال

خاصة من جانب اسبانيا و الدول  الجزائر و الدولة العثمانية تهديدات خارجية كبيرة ، واجهت: العسكري الواقع- ب

تهتم بأسطولها الحربي تدفع به الغارات المسيحية ( أي الجزائر ) االيطالية و فرسان مالطة ، مما جعلها 

عن مدتها و سواحلها ، و تحمي التجارة االسالمية و المهاجرين األندلسيين ، و حجاج بيت هللا الحرام من 

يجدر . تدعم به الدولة العثمانية في حروبها ، و تغنم من خصومها  اعتداءات القراصنة األوروبيين ، و

بالذكر أن الدوافع الروحية التي كانت وراء الجهاد البحري لألسطول الجزائري ضعفن بالتدريج ، ليصبح 

 .  الربح هو مبدأه األساس

الدين و عروج إلنجاد و قد كانت النواة األولى ألسطول الجزائر تلك السفن التي أتى بها األخويين خير 

تمركز األسطول في مدينة الجزائر . إخوانهم المسلمين في بجاية و الجزائر ، و عددها أربعة عشر وحدة 

التي حصن ميناؤها و دعم بالمدافع ، ليصبح قاعدة بحرية هامة في بناء المراكب الجديدة و اصالح القديمة 



لساحلية األخرى كشرشال و دلس و بجاية و جيجل و كما أصبحت موانئ المدن ا. و المعطوبة و تجهيزها

و كان الخشب يجلب من غابات شرشال و جرجرة و بجاية و جيجل . عنابة و تنس قواعد أخرى لألسطول

 .و القل ، كما أنشئت مصانع لصناعة المدافع و البارود و الذخيرة و قطع الغيار 

مكنته من صد و افشال جل الحمالت  66 بلغ األسطول الجزائر أوج قوته في منتصف القرن      

العسكرية على الجزائر كالحمالت االسبانية و الفرنسية و الهولندية و غيرها ، كما كان األسطول درعا 

و قد تعاظم دور األسطول الجزائري في . واقيا للسواحل المغاربية ضد القرصنة و العدوان األوروبي

 .تربصين عبر البحر حماية التجارة الدولية من القراصنة الم

إلى أن اضمحل نهائيا سنة  67لكن دور البحرية و نشاط األسطول الجزائري بدأ يتضاءل مع مطلع القرن 

 :، و يعود انهيار األسطول إلى العوامل التالية  6081

   اتفاق الدول األوروبية على ضرورة التصدي للجزائر و تقليص دورها. 

  الجزائر بمعاهدات شراء سالمة تجارات الدول األوروبية مقابل بعض الهدايا و الغرامات ، مما قل  تقييد

قطعة  61إلى  6100قطعة عام  611من نشاطات األسطول الجزائري فتقلص عدد قطعه من حوالي 

 . 6011رئيسية سنة 

  ألسطول االنجليزي الهولندي الغارات المسيحية المتكررة على مدينة الجزائر ، و من أخطرها هجوم ا

، و تمكن من تخريب قسم من  6061أوت  16بارجة بقيادة اللورد األميرال اكسموث في  87المؤلف من 

 .أسوار مدينة الجزائر و مبانيها و مينائها ، و تدمير معظم أسطولها

   يونان التي دمر فيها ما أثناء حرب ال 6016اشتراكه في حروب الدولة العثمانية ، و آخرها معركة نافارين

 .تبقى من األسطول

  تخلف صناعة السفن الجزائرية و مهارة األسطول قياسا إلى التقدم الصناعي الهام الذي أحرزته مثيالتها في

 .دول الغرب ، و المهارة الفنية التي اكتسبتها األساطيل األوروبية 

كانت تصنع ) يها عن الصناعة البحرية و على صعيد آخر ارتكبت الجزائر خطأ فادحا يتمثل في تخل

نظرا النشغال التقنيين و المهندسين و الفنيين في الحرب ، و كذلك بسبب ( بواخرها الحربية بنفسها 

تنازلها عن غابات الكرستا  الموجودة ببجاية لفائدة التجار اليهود و في مقدمتهم بكري و بوشناق، حيث 

غابات إلى انجلترا التي اهتمت بصناعتها البحرية و كرست كل أقدم هذين الرجلين على بيع أخشاب ال

 .  جهودها لتطويرها ، و عليه فالجزائر توقفت عن الصناعة البحرية و بريطانيا ضاعفت المجهود 

إن عدم االمن و االستقرار السياسي و انتشار حركات التمرد و االضطرابات كان له : االقتصادي  الواقع - ت

على المجال االقتصادي ، حيث أهملت الفالحة بتوقف الحرث و الزرع ، و حدثت  انعكاسات سلبية

كما أغلقت األسواق خوفا من قطاع الطرق ، . مجاعات من جراء كثرة الفتن و األهوال و اهتزاز المجتمع 

 . إضافة إلى ظاهرة الجفاف التي استمرت سنوات خاصة بشرق البالد و ارتفاع األسعار و غالء المعيشة

يجدر بالذكر أن االهتمام الكبير للعثمانيين بالجوانب العسكرية و السياسية انعكس سلبا على الجانب 

االقتصادي ، حيث لم يكن للعثمانيين سياسة اقتصادية واضحة المعالم من شأنها أن تنهض بالبالد ، و 

الة الجزائر ، فمثال بالرغم من يتجلى ذلك من خالل عدم اهتمام الحكام األتراك بتطوير البنية التحتية لإلي

اهتمام العثمانيين بالبحر ال نجد لدولة أثرا في انشاء الموانئ الصالحة للتجارة  ، حيث كان االهتمام 

بالموانئ الجزائرية بقصد ايجاد مرسى آمن لسفن القرصنة و ليس بقصد التجارة ، كما لم تتدخل الدولة 

لوقاية من األضرار الطبيعية ، أو اآلفات الزراعية التي كانت لتحسين وسائل الزراعة ، و لم تسهم في ا

 .تتعرض لها البالد بصورة مستمرة

لم تكن األوضاع على الصعيد االجتماعي أحسن من غيرها ، حيث عرفت الجزائر انتشار : االجتماعي  الواقع - ث

ترة الممتدة من جوان األوبئة خاصة في الفترة التي بلغ فيها مرض الطاعون درجة خطيرة و هي الف

مدينة ) ، باإلضافة إلى و الزالزل التي ضربت كثيرا من المدن الجزائرية  6060إلى سبتمبر  6066

، شرشال ، بجاية و الجزائر العاصمة عام  6111، زلزال الجزائر العاصمة  6181الجزائر و المدية عام 

(  6671بليدة ، و زلزال وهران عام التي خربت ال 6611و  6611و  6611و  6618، ثم زالزل  6661

 .فتسببت في الكثير من الخسائر البشرية و المادية هالك  الكثير من األرواح و الممتلكات 



فبالرغم من وجود عدة فئات أجنبية مسيحية ،  ظهور فئات دخيلة على المجتمع الجزائري خاصة من اليهود 

ع شأنها في هذا البلد هي فئة اليهود ، ألنها كانت تتعامل مع في الجزائر ، إال أن الجماعة النشيطة التي ارتف

و يقومون بشراء و بيع البضائع أو الغنائم التي يحصل عليها الرياس ، كما ( الرياس) الداي و قادة الجيش 

اشتهر اليهود بعمليات السميرة و القيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية إلى درجة أنه أصبح من 

 .ب على أي عربي أن يبيع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحد اليهود الصع

) و في بداية القرن التاسع عشر تجلت في الجزائر نفوذ شخصين يهوديين و هما بوشناق و بوخريص 

، إذ كانا يقومان لوحدهما بدور البنوك في الجزائر ، و يحتكران األسواق التجارية الجزائرية و ( بكري 

ميدان تصدير الحبوب فامتد نفوذهما حتى في بالط الحكم ، فأصبحت لهما قوة تأثير في خاصة في 

، و لسبب  6081القرارات السياسية و االقتصادية و كانا سببا مباشرا في احتالل فرنسا للجزائر عام 

ارج من بقتل اليهودي بوشناق و هو خ 6011نفوذهم الكبير و سوء تصرفهما قام أحد الجنود األتراك عام 

 . 6066قصر الداي بالجنينة ، أما صديقة بوخريص فقال بأمر من الديوان عام 

 : األولىاإلحالة العلمية للمحاضرة 
كلية علوم  ،18جامعة الجزائر  ،محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصربوزيفي وهيبة،  -6

 . 1161.اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،

، بيروت ، دار العرب االسالمي  6، ط  0691التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية عمار بوحوش ،  -1

 ،6776 

 1111، الجزائر ، دار ريحانة ،  6، ط  موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ، -8

 0691 –م .ق 408من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس ،  -1

 (ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)،  (م 

، مذكرة لنيل شهادة (  0481- 0106) الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني دمحم مقصودة ،  -1

الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، قسم التاريخ و اآلثار ، كلية العلوم االنسانية و الحضارة 

      1161ة ، جامعة وهران ، االسالمي

، مجلة الواحات للبحوث و  م 01و  00مالمح من شخصية تاريخ الجزائر خالل القرن جمال الدين سهيل ،   -1

 1166،  68الدراسات ، المركز الجامعي غرداية ، العدد 

، مذكرة لنيل شهادة (  0481- 0106) الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني دمحم مقصودة ،  -6

الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، قسم التاريخ و اآلثار ، كلية العلوم االنسانية و الحضارة 

 1161االسالمية ، جامعة وهران ، 

، الجزء الثاني ،  1، ط  0481شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل مولود قاسم نايت بلقاسم ، -0

 .1116كة دار األمة ، الجزائر ، شر

، ألقيت على طلبة  إلى يومنا هذا 09محاضرات في مقياس تاريخ الجزائر من القرن دمحم العربي الزبيري ، -7

 . 1111-1116:، السنة الجامعية  18السنة الثانية اعالم بجامعة الجزائر 

، الجزائر ، الشركة  8، ط  (تاللبداية االح) محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث أبو القاسم سعد هللا ، -61

 6701الوطنية لنشر و التوزيع ، 

 ( ط .س .ب) ، الجزائر ، دار المعرفة ،  6، ج  ( 0646-0481) تاريخ الجزائر المعاصر بشير بالح ،  -66

-----------------------------------------------------------------------------------  

 .0481أسباب االحتالل الفرنسي للجزائر سنة :  (11) المحاضرة                  

 

 :النوايا الفرنسية الحتالل الجزائر - أ
 6016أفريل  17ظاهريا تعتبر حادثة المروحة بين الداي حسين و القنصل الفرنسي بالجزائر دوفال يوم 

لكن إذا تعمقنا في األحداث  السبب المباشر الذي أدى بفرنسا الحتالل الجزائر بهدف تأديب الداي ،

التاريخية التي سبقت االحتالل لوجدنا أن فرنسا كانت تخطط الحتالل الجزائر و االستيالء عليها منذ 

 .قرون عديدة 



إن  الفكرة " الذي قال " اجرون " و هي الحقيقة التي صرح بها بعض المؤرخين الفرنسيين ، أمثال     

و يؤكد على "  6016عديد و الرامية الى غزو الجزائر قد تجددت سنة التي أثيرت دوما طيلة القرون ال

إن احتالل الجزائر هو ثمرة قرون من ( " الجزائر) في كتابه " اوغستين برنار " قوله المؤرخ الفرنسي 

الحقائق التاريخية تثبت أن النوايا العدوانية الفرنسية ضد و ."  جهود متواصلة باستمرارية جديرة بالتقدير 

الجزائر كانت منذ الثلث األخير من القرن الثالث عشر الميالدي ، عندما كان يفكر ملك فرنسا لويس 

، بعد حملة سابقة  6161التاسع في غزو و احتالل بلدان المغرب ، فقام بحملة صليبية على تونس سنة 

، و تقول كثير من المراجع أنه كان يقصد الجزائر بالذات ،  6117نصورة بمصر سنة كان قد شنها في الم

 .6161غير أن شارل التاسع مات دون تحقيق حلمه سنة 

 le duc) و من جهته أضمر ملك فرنسا شارل التاسع  نية غزو الجزائر و تعيين أخيه دوق دانجو      

d’Anjou  )7عركة البحرية التي هزم فيها األسطول العثماني يوم ملكا على الجزائر ، و ذلك بعد الم 

، و ألحقت أضرارا كبيرة باألسطول الجزائري ، و بالتالي بدا لشارل التاسع أن الفرصة  6166أكتوبر 

في  6161، فراوده األمل شهر ماي ( و لو كان ضعفا مؤقتا ) مواتية ، نظرا لضعف االسطول الجزائري 

 سليم العثماني للسلطانو يذكر بعض المؤرخين أن شارل التاسع اقترح .  لجزائر أن يتوج أخاه ملكا على ا

فكان جواب السلطان السخرية منه  ، للسلطان سنوية جزية دفع مقابل الجزائر على ملكا أخيه بتعيين الثاني

 .و من اقتراحه الساذج

مرة أخرى ، حيث تمت دراسة  و في عهد لويس الخامس عشر  راودت فرنسا فكرة احتاللها للجزائر      

و " . مذكرة لتخريب الجزائر " ، تحت عنوان  6618سنة (  Lefort) كيفية تنفيذ خطة وضعها لوفور 

كذلك في عهد لويس السادس عشر تمت دراسة خطة لغزو الجزائر ، أعدها القنصل الفرنسي العام 

تم مرة أخرى إعداد خطة لغزو  6601، و في عام  6601سنة (  De Kercy" ) دو كيرسي " بالجزائر 

 .الجزائر 

كانت فرنسا ( السنة التي تم فيها االعالن عن قيام الجمهورية الفرنسية األولى )  6671و في عام     

تخطط الحتالل الجزائر و االستيالء عليها ، و هي ذات السنة التي تم فيها تحرير وهران و المرسى الكبير 

، و بالتالي كانت هناك رغبة قوية للتجار الفرنسيين و القيادة السياسية بتلك  نهائيا من الوجود االسباني

البالد أن تحل فرنسا محل اسبانيا في شمال افريقيا و تسيطر على هذه المنطقة الغنية بالثورات الطبيعية ، 

تمرار لتقوية و بصفتها موقعا استراتيجيا هاما من الناحية العسكرية ، حيث كان الجيش الفرنسي يسعى باس

و في عهد نابيلون بونبارت .أسطوله و إنهاء السيطرة االنجليزية على حوض البحر األبيض المتوسط 

تجددت نوايا فرنسا في احتالل الجزائر ، حيث كان نابليون يحلم بجعل البحر األبيض المتوسط  بحيرة 

و إقامة مستعمرات عسكرية  فرنسية ، لذلك كان يخطط لحملة كبيرة ضد دول المغرب العربي األربع

فرنسية هناك ، و إضافة المنطقة إلى أجزاء امبراطوريته في البحر المتوسط ، و لتحقيق ذلك طلب من 

الفرنسيين الذين كانوا أسرى في الجزائر أو الذين عاشوا فيها ، معلومات عنها و عن سكانها و تحصيناتها 

 Jean" ) سانت أندري " القنصل الفرنسي العام تمت دراسة الخطة التي وضعها  6011و في سنة . 

Bon Saint-André  . ) و بناء على ذلك أوصى هذا القنصل بضرب الجزائر ضربة قوية و سريعة و

و اقترح فرنسي آخر بنزول حملة فرنسية قرب تنس و الهجوم على مدينة . إنهاء الحرب في ثمانية أيام 

عاد نابليون إلى مشروع الحملة ضد الجزائر ، حيث كتب  6010أفريل  60و في يوم .  الجزائر برا 

فكروا في إعداد غزوة إلى " يقول له فيها (  Decrès" ) ديكريس" رسالة سرية إلى وزيره للبحرية  

كما أمره بجمع المعلومات الضرورية عن . "  البحري و البري : الجزائر ، و ذلك على كال المستويين 

ألرض ، و مكان و زمان الحملة ، و اقترح التمويه على العدو لكي يظن أن وسائل التمويل و طبيعة ا

ألف رجل ، و أمر أن تأتيه المعلومات في  11و طلب أن ال يزيد الجيش عن . الحملة موجهة إلى صقلية 

 .ظرف شهر 

عود و في سياق آخر طلب نابليون من ذات الوزير إرسال أحد جنوده سرا إلى الجزائر ليتجسس و ي     

الذي تلقى (   Y .Boutin" ) بوتان " بتقرير مفصل و خطة واضحة ، فوقع االختيار على الضابط 

إياك أن تحكي قصصا عند العودة ، و تطلق العنان لخيالك ، بل عليك أن تسجل " تعليمات صارمة مفادها 

أريد تفاصيل " و في ذات السياق قال بونبارت لبوتان ."  أدنى جزئية في حينها ، و أن تقدم تقريرا كتابيا 



 66ماي إلى  11، فقد أقام بوتان في الجزائر من  و فعال "لكن ، إذا ، ألن : دقيقة بحيث ال تشتمل على 

، و هو متقنع بحيث ال يتعرف عليه ، و ظل هناك متجسسا على الحصون دارسا خطة  6010جويلية 

و لقد وفر له القنصل العام في الجزائر . النزول بدقة متنقال من برج البحري شرقا إلى سيدي فرج غربا 

 .يكتف عند العودة بالتقرير الكتابي ، بل دعمه بخرائط  كل التسهيالت و المساعدات ، و لم

و قد ضمن تقريره معلومات دقيقة عن تحصينات الجزائر و طبيعة أرضها ، و عدد قواتها ، و زمن    

الحملة المقترحة و المدة التي تستغرقها و عدد الجيش الضروري ، كما أظهر األخطار التي تتعرض لها 

بدال من ذلك أن تكون الحملة برية ، و باالستيالء على قلعة موالي حسن ألنها الحملة من البحر و نصح 

.  تشرف على المدينة ، و اقترح أن يكون مكان نزول الحملة هو سيدي فرج لخلوه من المدافع و الجنود

 .6081كان األساس لحملة غزو الجزائر سنة  6010الجدير بالذكر أن  تقرير بوتان عام 

ليون تخلى عن مشروع الحملة النشغاله بالحرب في اسبانيا و بحملة روسيا و ضعف و لكن ناب     

باإلضافة إلى االضطرابات الطارئة في أوروبا و في فرنسا نفسها ، كلها . االسطول الفرنسي ثم سقوطه

يذكر أن نابليون أراد أن يجعل من قرار غزوه للجزائر دوليا يشرك . ظروف حالت دون تحقيق مشروعه 

يه كل من انجلترا و روسيا و النمسا ، غير أن انجلترا رفضت و القيصر الروسي الكسندر االول وافق ف

و آخر النوايا العدوانية لفرنسا في غزو الجزائر كانت في .لكن لم تكن له نية ارسال جنوده إلى الجزائر 

وضعها بوتان في عهد عهد شارل العاشر الذي حقق حلم من سبقوه في حكم فرنسا و نفذ الخطة التي 

 .نابليون بونبارت 

عزم : حيث كانت له نية مبيتة و خطة مدبرة بتنفيذ محكم قام على ثالثة عناصر متوازية و هي       

مستمر و اعداد متواصل و استفزاز الداي حسين ، و عليه أحكمت فرنسا خطة غزوها للجزائر بعد أن 

بلدين ، و رجح لديها احتمال انتصارها ، فأخذت تبحث عن تأكدت من التفاوت الحضاري و التقني بين ال

بأن يستفز الداي بطريقة ما (   Duval" ) دوفال " سبب إعالن حرب ، فأمرت قنصلها العام في الجزائر 

 .حتى يقوم بتصرف تتخذه هي ذريعة إلعالن الحرب على الجزائر 

م تجب حكومته على رسائل الداي حسين التي و كانت هذه المهمة سهلة بالنسبة الى دوفال ، الذي ل     

يطالبها فيها بتسديد الديون التي عليها للجزائر ، فأمرته بأن يجيب الداي شفويا بأن طلبه تستحيل االستجابة 

و يذكر بعض المؤرخين أن رد القنصل كان وقحا ، إذ وضع يده على مقبض سيفه متحديا ، قائال .  له

و هو ما ...و تمادى القنصل في استفزازه و سوء أدبه ." ل إلجابة رجل مثلكم إن حكومتي ال تتناز" للداي 

، حيث جاء دوفال لتهنئة داي الجزائر بعيد الفطر ، و كان سؤال الداي  6016أفريل  81حدث بالفعل في 

 .، و كان الجواب المذكور ، و كانت الضربة بالمروحة الشهيرة 

 : (مباشرةالغير  األسباب)خلفيات االحتالل - ب

 :السياسيةالخلفيات -0

   رغبة شارل العاشر في إيجاد تعاون وثيق مع روسيا في حوض البحر االبيض المتوسط حتى يتغلب على

الهيمنة البريطانية في هذا البحر ، و التمركز في ميناء الجزائر الذي كان يعتبر في نظر الملك تابعا 

 .لإلمبراطورية العثمانية

  حيث بدأ  6011السياسية الداخلية في فرنسا بعد تولي شارل العاشر الحكم في سنة  األوضاع تأزم ،

الصراع الداخلي بين األسرة الملكية  التي صممت على معاقبة األفراد الذين تعاملوا مع الحكم الثوري 

للملك  الذي وضع حدا المتيازاتها و بين المعارضة من الجيل الثوري الجديد التي خلقت مصاعب داخلية

الفرنسي ،  و هكذا وجد شارل العاشر نفسه وجها لوجه مع أعضاء البرلمان الجديد الثائرون على األسرة 

 أوال -                         :الملكية ، و رأى أن الحل الوحيد للتغلب على األزمة هو ترضية ثالثة أطراف 

رجال الجيش بتشجيعهم على تحقيق انتصار عسكري يعيد لهم الثقة و الهيبة االجتماعية التي فقدوها بعد : 

                                                                                           6061انهزامهم في أوروبا عام 

بخلق تحالف مع التجار الذين جردتهم الثورة من مكانتهم : التجار  :ثانيا -                                  

االجتماعية المرموقة في المجتمع و االمبراطورية قضت على أرباحهم الهائلة غداة انهزام نابليون و إعادة 

                                                                             .السيطرة البريطانية على التجارة في العالم



بإسكاتها من خالل إحراز انتصار باهر على : المعارضة : ثالثا -                                                  

 .و تحقيق انتصار سياسي على المعارضة الليبرالية.  داي الجزائر

 نسا الداخلية بقضية خارجية سعي حكومة شارل العاشر إلى إلهاء الرأي العام الفرنسي عن مشاكل فر. 

   تشجيع الدول الكبرى مثل بريطانيا و النمسا شارل العاشر على القيام بغارة على الجزائر ، بحيث يحافظ

على عرشه و يبقى في الحكم لمدة أطول ،نظرا ألن مصالح هذه الدول كانت في إبعاد فرنسا من أوروبا و 

 .أوروباتشجيعها على االهتمام بمناطق أخرى غير 

 اعتبار حكومة الرياس في الجزائر تابعة لإلمبراطورية العثمانية التي بدأت تنهار ، و الدول األوروبية تتهيأ

 .لالستيالء على األراضي التابعة لها 

  تطلع فرنسا إلى التعويض عما فقدته من مستعمرات و مراكز في أمريكا الشمالية و الهند و غرب افريقيا (

ضد بريطانيا ، و كذلك بعض األراضي في ( 6618-6611) ب حرب السنوات السبع عق( السنغال

   .أوروبا بعد حروب نابليون

 :الخلفيات العسكرية -1

 انهزام الجيش الفرنسي في أوروبا و فشله في احتالل مصر و االنسحاب منها تحت ضربات القوات

و تحالف الدول  6061، و انهزامه مرة أخرى مع نابليون في معركة واترلو  6016االنجليزية في سنة 

ائل حيوية الكبرى ضد الجيش الفرنسي في أوروبا ، جعل الملك شارل العاشر يفكر في اشغال الجيش بمس

و المتمثلة في التوسع في افريقيا باحتالل الجزائر  ، و بالتالي يتخلص الملك من إمكانية قيام الجيش 

بانقالب ضده في فرنسا ، و بالفعل فإن الجيش الفرنسي قد انشغل باحتالل الجزائر و أقام سلطة عسكرية 

 .6711متينة بهذا البلد إلى غاية 

 :الخلفيات االقتصادية -8
ن الجوانب االقتصادية قد لعبت دورا قويا في إقدام فرنسا على احتالل الجزائر ، و يظهر هذا بوضوح إ

محاولة حول " و التي عنوانها  6676في الدراسة التي نشرها السيد تاليران في شهر جويلية من عام 

و عليه ." لحالية االمتيازات التي يمكن الحصول عليها من جراء إنشاء مستعمرات جديدة في الظروف ا

 :يمكن أن نلخص خلفيات فرنسا االقتصادية في احتاللها لجزائر فيمايلي

 مليون فرنك توجد بخزينة الداي 611اعتقاد فرنسا أنها ستحصل على غنيمة تقدر ب. 

  تطلع فرنسا إلى ثروات الجزائر الزراعية و المعدنية و أسواقها التجارية ، خاصة بعد انطالق ثورتها

" ) كليرمون تونير " ، و هي الحقيقة التي أقر بها وزير الحرب الفرنسي  6011ناعية عام الص

Clermont Tonnerre  ) حيث يقول  6016في تقريره الذي ارسله الى شارل العاشر في سبتمبر ، "

، و  توجد مراسي عديدة على السواحل الجزائرية الطويلة التي يعتبر االستيالء عليها مفيدا لفرنسا...

تحوي أراضي الجزائر مناجم غنية بالحديد و الرصاص ، و تزخر بكميات هائلة من الملح و البارود ، 

 ..." كما توجد في سواحلها مالحات غنية 

يذكر أن فرنسا منذ بدأ عالقاتها الدبلوماسية مع الجزائر و هي تستفيد من خيرات البالد االقتصادية ، حيث 

ضل عالقتها الودية مع الدولة العثمانية في تأسيس أول شركة فرنسية كانت قد نجحت فيما مضى بف

كما عملت . ، شريطة عدم تسليح المركز بالسواحل 6116في عام " شركة النش " لالستثمار المرجان 

فرنسا قبل غيرها على انشاء مؤسسات تجارية لها بالجزائر و تطلع بعض مواطنيها من تجار مدينة 

 .مراكز لهم على ساحل الجزائر لصيد و لتموين مراكبهم التجارية مرسيليا إلى إقامة 

  التخلص من تسديد ديونها المتبقية للجزائر ،  و تتلخص قضية الديون في العالقة المشبوهة التي كانت تربط

اليهودين بكري و بوشناق بالقنصل دوفال ، فكان اليهوديان يقومان بتسديد ما اشترته فرنسا من الحكومة 

لجزائرية نيابة عنها ، بعدما كانت فرنسا من قبل تشتري ما تحتاجه مباشرة من موانئ الجزائر ، و عندما ا

وبناءا على ذلك فإن . طالب الداي حسين بثمن القمح اتفق دوفال مع التاجرين اليهوديين على توقيف الدين 

صل الفرنسي دوفال وعلى مسؤولية مشكل تعقد الديون وتمثيل مشهد حادثة المروحة تقع على القن

 . اليهوديين 

 : الخلفيات الدينية   -8



         ، إنعكاس الصراع القائم بين الدول المسيحية األوروبية و الدولة العثمانية االسالمية على الجزائر

خاصة بعد التعاون الوثيق بين الدولتين لحماية المسلمين ، األمر الذي دفع بالدول المسيحية في أوروبا أن 

 . تتعاون لضرب المسلمين في الجزائر و في اسطنبول 

ة الصليبية و التضامن المسيحي ضد الجزائر و الخالفة العثمانية و إيالتها اإلسالمية ، و قد تجسدت النزع

) في مؤتمري فيينا و اكس الشبيل أين اجتمعت فيهما الدول المسيحية و قررت القضاء على دار الجهاد 

 .، مدعية أن الجزائر تلجأ إلى محاربة المسيحيين في كل مكان( الجزائر 

         المسيحية في افريقيا بتنصير الجزائر ، و ذلك ما قاله وزير الحرب كليرمون تونير في تقرير إحياء

يمكننا في المستقبل أن نكون سعداء و نحن نمدن الجزائريين ، أن "  6016أكتوبر  61إلى الحكومة يوم 

هذا السياق تصريح  كما نجد في." نجعلهم مسيحيين ، لنحقق بذلك نصرا يبدو أن العناية اإللهية تعده لنا

إن العمل الذي سأقوم به ترضية للشرف الفرنسي ، " ...بقوله  6081مارس  1الملك شارل العاشر يوم 

و غيرها من التصريحات التي تؤكد الخلفية الدينية ."  سيكون بمساعدة العلي القدير لفائدة المسيحية كلها

 .الحتالل فرنسا للجزائر

 :الخلفيات االجتماعية -1

وتزايد 6081مليونا عام  88تزايد السكاني الكبيرفي فرنسا لتحسن ظروف الصحة و الحياة ، إذ بلغوا ال

 .حاجياتهم

  البحث عن مجال إلسكان بعضهم. 

  الغليان االجتماعي ومشاكله المختلفة. 

 :األسباب المباشرة  - ت
الفرنسية تبرر اقدام فرنسا على احتالل الجزائر ، و تذكر أن (   Moniteur) كتبت جريدة مونيتور 

 :فرنسا قد أقدمت على ضرب الحصار على الجزائر نظرا لألسباب التالية 

السماح لصيادي المرجان من كل األجناس بالصيد على الساحل الجزائري ، و بذلك إنهاء االحتكار الفرنسي  -6

 .بكرامة فرنسا ، و في ذلك مساس 6011لهذا النشاط سنة 

 .اإلقدام على تفتيش المؤسسات التجارية العاملة في الشرق الجزائري -1

 .أن الداي حسين أجاب بالرفض للوفد الذي ذهب إليه باسم مؤتمر إكس الشبال  -8

 .عدم معاقبة الذين هاجموا السفينة الفرنسية   -1

 .فتح التجارة الحرة أمام أوروبا بأكملها -1

 .المؤسسات الفرنسية في القالة من أن تقيم المدافع على الحصن لحماية نفسها من هجومات الجزائريين منع -1

أّن الداي حسين قد وجه برقية شديدة اللهجة فيها احتجاجا على الحكومة الفرنسية التي لم تسدد الديون المترتبة    -6

 .عليها

و بناء على ما تقدم من .  روحته و رفض االعتذار لهإهانة شرف فرنسا بضرب الداي القنصل الفرنسي بم -0

خالل استعراضنا للمشاريع الفرنسية الحتالل الجزائر و الخلفيات السياسية و االقتصادية و العسكرية 

لغزو هذا البلد نستشف أن حادثة المروحة ما هي إال ذريعة افتعلتها فرنسا لتبرر احتاللها للجزائر ، و خير 

ال يلقى هكذا بمئات " قائال (  Metternich) صرح به رجل الدولة النمسوي ميتيرنيخ  دليل على ذلك ما

   ."الماليين ، و ال يرسل هكذا مثل هذا الجيش المرمرم عبر البحر ، من أجل ضربة بمروحة 

 :  الثانيةاإلحالة العلمية للمحاضرة المقترحة 
، ( ط . ب ) ،  (0611-0481) المعاصر  محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث وصالح فركوس ،  -6

 1161.قالمة ،  6711ماي  10الجزائر ، مديرية النشر لجامعة 

، بيروت ، دار العرب  6، ط  0691التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية عمار بوحوش ، -1          

 6776االسالمي ، 

 1111، الجزائر ، دار ريحانة ،  6، ط  موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ،  - 8

 0691 –م .ق 408من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس ،  -1

 (.ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)،  (م 



كلية  ،18جامعة الجزائر  ،محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصربوزيفي وهيبة،  - 1

 . 1161.علوم اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،

             

، الجزء الثاني ،  1، ط  0481شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل مولود قاسم نايت بلقاسم ،     -1

 .1116الجزائر ، شركة دار األمة ، 

، ألقيت على  إلى يومنا هذا 09مقياس تاريخ الجزائر من القرن  محاضرات فيدمحم العربي الزبيري ،      -6

 . 1111-1116:، السنة الجامعية  18طلبة السنة الثانية اعالم بجامعة الجزائر 

، الجزائر ، الشركة  8، ط  (بداية االحتالل) محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث أبو القاسم سعد هللا ،    -0

 6701،  الوطنية لنشر و التوزيع

، مذكرة لنيل شهادة (  0481- 0106) الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني دمحم مقصودة ،  -7

الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، قسم التاريخ و اآلثار ، كلية العلوم االنسانية و الحضارة 

 1161.االسالمية ، جامعة وهران ، 

 ( ط .س .ب) ، الجزائر ، دار المعرفة ،  6، ج  ( 0646-0481) الجزائر المعاصر تاريخ بالح ،  بشير-61

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 (. 0481 -0411)مراحل الغزو الفرنسي للجزائر : (18)المحاضرة                      

 

 : 0481-0411مرحلة الحصار البحري الفرنسي للسواحل الجزائرية    - أ
وصل خبر حادثة المروحة إلى فرنسا في الوقت الذي تصاعد فيه نشاط المعارضة ضد ملك فرنسا شارل 

فحاولت المعارضة استعمالها ضد الحكومة ، لكن هذه الخيرة تحركت لتجعل من الحادثة ورقة  العاشر ،

و عليه كان رد فرنسا على حادثة المروحة إرسال قطعة من .رابحة في يدها هي ال في يد المعارضة 

، و  6016جوان  61، و قد وصلت القطعة يوم (  Collet)  أسطولها أمام الجزائر بقيادة القبطان كولي 

أن يأتي شخصيا إلى ( الداي حسين ) جاء كولي يطلب من الباشا . صعد القنصل دوفال سفينة القبطان  

السفينة و يعتذر للقنصل ، و لما كان معروفا مسبقا أن الباشا لن يرضى بذلك فقد اشتملت تعليمات كولي 

 :على اقتراحات أخرى هي 

  أن يستقبل الباشا القبطان و رئيس أركانه و القنصل بمحضر الديوان و القناصل األجانب و يعتذر أمامهم إلى

 .دوفال 

  إلى قطعة األسطول الفرنسي ليعتذر باسم الباشا إلى ( وزير البحرية ) أن يرسل بعثة برئاسة وكيل الحرج

 .القنصل 

  لجزائرية ، بما في ذلك القصبة و تطلق مائة طلقة مدفع تحية لهأن يرفع العلم الفرنسي على جميع القالع ا. 

و كانت تعليمات كولي تقتضي أنه في حالة قبول الباشا أحد الحلول الثالثة يتقدم إليه بعد ذلك بعدة مطالب 

 : فرنسية تتضمن 

 .دفع التعويضات  -

 .معاقبة الجزائريين المسؤولين عن األضرار بالمنشآت الفرنسية -

 .تسليح هذه المنشآت في المستقبل -

 .اعالن الجزائر أنه ال حق لها في دين بكري -

 .عدم استجابة الداي لواحد من هذه االقتراحات المذكورة يعلن الحصار رسميا على الجزائر -

وضح  6016جوان  61و من جهة الجزائر توجه الحاج أحمد باي برسالة إلى المسؤولين في عنابة يوم 

لسلطة لم تكن تريد تصعيدا مع فرنسا ، كما دعى هؤالء المسؤولين إلى اليقظة و المراقبة فيها أن ا

على صعيد آخر أوصى في رسالته موظيفي بايلك الشرق بحسن " . ليال و نهارا " الصارمة لجهة البحر 

صل أرسل كولي عن طريق قن 6016جوان  61و في . معاملة الفرنسيين و عدم التعدي عليهم أو ظلمهم

الذي أصبح يرعى المصالح الفرنسية بعد انسحاب دوفال انذارا  D’Attiliسردينيا في الجزائر الكونت 

، و كان رد ( ساعة 11) للداي حسين ، و أعطاه أجل قبول هذه االقتراحات أربعة و عشرين ساعة فقط 

مباشرة لجأت إلى ارسال إنذار فعل الداي أنه ال يفهم أنه بدال من أن تعين فرنسا قنصال جديدا و تكتب إليه 



و عندما انقضى أجل االنذار بدون رد أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر في .مضحك مع ضابط بحرية 

في غياب األسطول الجزائري الذي كان في طريقه إلى اليونان لمساعدة الدولة  6016جوان  61يوم 

ل إعالن الحرب من فرنسا على الجزائر في العثمانية في معركتها البحرية المشهورة نافارين ، و قد ظ

 :يلي  بغرض تحقيق عدة أهداف نوجزها فيما.   شكل حصار بحري لميناء الجزائر

 .قطع التموين عن الجزائر ، و إضعاف قوتها االقتصادية المعتمدة على النشاط البحري    -6

 .ألوروبية المنافسة لهاقطع الطريق أمام أي تدخل محتمل من الدولة العثمانية أو الدول ا -1

كرد فعل  عموماإقناع الدول األوروبية بجدوى احتالل الجزائر مدعية أن ذلك في صالح أوروبا و المسيحية -8

و . على هذا الحصار أمر داي الجزائر باي قسنطينة باالستيالء على المنشآت الفرنسية الواقعة في إقليمه

  .حسين أمر بتخريبها في بعض الروايات التاريخية تقول أن الداي

 1الجدير بالذكر أن البحارة الجزائريين عملوا على فك الحصار ، فقاموا بمحاوالت عديدة منها محاولة     

قطعة بحرية تحمل متطوعين من الخروج من ميناء الجزائر ، فخرجت  66، أين تمكنت  6016أكتوبر 

و اشتباكات عنيفة بين الطرفين دامت خمس قطع فرنسية من خط الدفاع لتواجهها ، و جرت معركة 

 .  ساعتين ، لتنتهي بانسحاب الجزائريين و عودة القطع الفرنسية إلى خط دفاعها

 6016ففي شهر أوت من عام  و من جهة أخرى تواصلت القرصنة البحرية بين فرنسا و الجزائر ،    

 11استولى الرياس على سفينتين فرنسيتين في مياه وهران و أسروا بحارتهما ، لكن الفرنسيين تمكنوا يوم 

أغار  6010ماي من سنة  11أكتوبر من نفس السنة من إغراق أربع سفن غرب مدينة الجزائر ، و في 

 .   دى سفينتيهم اللتين وقعتا بيد الجزائريين الفرنسيون على ميناء وهران و تمكنوا من استرجاع إح

قطعة بحرية قبالة الموانئ الجزائرية و شكلت دورية بحرية  61و بعد هذه االصطدامات رابطت حوالي    

قطع أخرى ، و كلفت قطع أخرى بمراقبة المالحة و توفير األمن لها ، و وضعت قطع أخرى في  1من 

قطعة  11) عدد القطع البحرية المكلفة بالحصار حوالي خمسين قطعة و هكذا أصبح . حالة استنفار دائم

 (. بحرية 

 :اعداد مشروع الحملة العسكرية على الجزائر - ب
بقي الحصار مستمرا على الجزائر و بالمقابل فتحت فرنسا باب المفاوضات مع الجزائر تهدف منها إلى 

فبعثت عدة وفود لغرض استئناف المفاوضات ، منها البعثة التي ذهبت  إلغاء الحصار بطريقة مشرفة ،

، و لكن البعثة فشلت في التفاوض  6010أفريل  17في (  Bézard) الى الجزائر بقيادة الضابط بيزار 

و تال ذلك بعثة أخرى بقيادة نفس الضابط . مع الداي حسين إلصراره على عدم دفع تعويضات إلى فرنسا 

أيضا ألن الباشا رفض أحد الشروط الفرنسية األساسية و هو إرسال وزير من حكومته إلى التي فشلت 

 .باريس لالعتذار ، و اشترط أن يفعل ذلك فقط بعد توقيع معاهدة صلح مع فرنسا

وصل مبعوث خاص من شارل العاشر ملك فرنسا ، للمفاوضات مرة أخرى مع  6017و ففي جويلية    

 ." :لدي بارود و مدافع : " روطه التي رفضها الداي حسين قائال الداي حسين ، و كانت ش

  رد االعتبار للشرف الفرنسي المهان. 

  إطالق سراح األسرى الفرنسيين. 

 إنهاء فرض االتاوة. 

 إنهاء القرصنة. 

و خالل مدة الحصار البحري على مدينة الجزائر التي دامت ثالث سنوات ضعفت القوات الفرنسية و  

فذت ذخيرتها و انقرض معظم جيش الضابط كولي ، و تكسرت أكثر المراكب و كانت خاتمة أمر هذا ن

الضابط بقتله ، و في هذا الصدد ذكر بعض المؤرخين أن النفقة على هذا الحصار كانت أكثر من عشرين 

 .مليون فرنك ، و بالمقابل الجزائر لم يلحقها ضرر كبير 

اء من حيث تكاليف األسطول أو من حيث الخسائر التي لحقت التجارة إن تكاليف الحصار الباهظة سو

الفرنسية التي كانت مهددة بسبب عدم توقف القرصنة الجزائرية بصفة نهائية إلى درجة أن التجارة 

الفرنسية عادت إلى أسلوب القوافل ، أو من حيث الخسائر البشرية  من جهة و أمام فشل المفاوضات مع 

صرار فرنسا على مطالبها بإرغام الداي على االعتذار و دفع تعويضات و إصراره بدوره الجزائر  ، و إ



على الرفض ، جعلت فرنسا ترى عدم نفع حصارها البحري على الجزائر ، و تخطط لتنتقل إلى الخطوة 

 .الثانية المتمثلة في تحويل الحصار إلى حملة 

يذكر بعض المؤرخين أنه من اليوم الذي أمر ملك فرنسا شارل العاشر من الضابط كولي ضرب      

حصار بحري على مدينة الجزائر شرعت فرنسا في اعداد مشروع الحملة ، و أعدت عدة مشاريع من 

حيث ارتفعت بعض األصوات تنادي بالعودة إلى مشروع نابليون المتعلق . طرف جنراالت و نواب

تالل مدينة الجزائر ، و من بين الذين كانوا متحمسين للمشروع نجد المركيز كليمون طونير وزير باح

، يتضمن مشروعا مفصال لعملية غزو مدينة  6016أكتوبر  61الحربية الذي قدم تقريرا إلى الملك يوم 

مفيد و مجيد لفرنسا الحرب قائمة مع مدينة الجزائر ، كيف يمكن إنهاؤها بشكل " الجزائر جاء في مقدمته 

 ." ؟ هذه هي المسألة التي يجب فحصها

كما جاء في تقريره أنه ال فائدة من الحصار ، موضحا في ذات الوقت األسباب التي تحتم الحملة و     

. الملك في القيام بها ، كما استعرض في تقريره الوسائل التي البد منها النجاز العملية" حق " تستجيب ل 

شروع الذي تقدم به وزير الحربية كليمون طونير إلى ملك فرنسا شبيه بالمشروع الذي اقترحه يذكر أن الم

و من جهته أعد  الجاسوس بوتان في عهد نابليون ،  و لكن في نهاية األمر اتبعوا خطة بوتان السابقة الذكر

ائر بعد االنتصار خطة تتمثل فيما ينبغي  أن تكون عليه الجز" بولينياك " رئيس مجلس وزراء فرنسا 

 :عليها ، و اقترح على مجلس الوزراء حرية االختيار بين البدائل التالية 

إبقاء الداي في حكم الجزائر على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية العسكرية فيحدد له عدد الجيش و -

 .األسطول الذي يستطيع الداي االحتفاظ به 

نشاء  حكومة منظمة فيها تضمن احترام الجزائريين للمالحة في البحر إعادة الجزائر إلى الدولة العثمانية إل -

 .األبيض المتوسط

 .أن تتقاسم فرنسا الجزائر مع الدول األوروبية و خاصة انجلترا -

 .أن تحتل فرنسا الجزائر بصورة دائمة و أن تستغلها اقتصاديا  -

 .بعد االنتصار الفرنسي على الداي و زوال حكومتهو بالطبع فإن االقتراح الرابع هو الذي وقع عليه االختيار 

و بناء على ما تقدم و بعد ثالث سنوات من الحصار و فشله في إرغام الداي على تقديم االعتذار ، و بعد 

ثالث سنوات من تصاعد قوة المعارضة اليبرالية لنظام شارل العاشر ، قرر مجلس الوزراء الفرنسي يوم 

هناك " ة على مدينة الجزائر ، حدد الوزير األول بولونياك أهدافها بقوله تنظيم حمل 6081جانفي  86

مصلحتان متمايزتان ، و لكنهما متصلتان اتصاال وثيقا ، قد أدتا الى االستعدادات التي جرت في موانئنا ، 

تي و هي الثأر لشرف رايتنا ، و الحصول على تصحيح األخطاء ال: احداهما تخص فرنسا بالدرجة األولى 

كانت السبب المباشر في النزاع ، و للمحافظة على ممتلكاتنا من االعتداءات و أعمال العنف التي تعرضت 

لها في كثير من األحيان ، ثم الحصول على تعويض مالي ، بالقدر الذي تسمح به دولة الجزائر ، على 

د المسيحية عامة ، فهي إلغاء أما المصلحة الثانية التي تهم البال. مصاريف الحرب التي لم نتسبب فيها 

 ."الرق و القرصنة و دفع الجزية التي مازالت أوروبا تدفعها إلى والية الجزائر

 (:مرحلة التحضير للحملة ) االستعداد الفرنسي للحملة العسكرية على الجزائر  - ت

 :بعد أن تقررت الحملة بصفة فعلية ، عملت فرنسا في اتجاهين 

معتمدا عسكريا " البارون ديني " قائدا للقوات البحرية ، و " دوبري " كل من  تم تعيين:  تحضير الحملة بشريا-0

و على صعيد .بالهندسة ، كان على هؤالء أن يشرفوا على عمليات التحضير " فاالزي "، و كلف الجنرال 

" آخر عين الجنراالت قبل انطالق الحملة بشهرين ليتمكنوا من التعرف على جنودهم ، حيث عين 

على رأس الفرقة األولى التي عسكرت بين طولون و دراغينيون ، و عين لوفيردو على رأس "  بيرتزين

الفرقة الثانية التي عسكرت بين طولون و إيكس ، و وضع الدوق كارس على رأس الفرقة الثالثة التي 

فحوالي  ألف رجل ، أما الخيالة 11علما أن مجموع جنود الفرق الثالث كان أكثر من . عسكرت في إيكس 

رجل في  0111فارس ، عسكروا في تارسكون ، بينما عسكرت الهندسة التي كانت تتكون من  111

أبواب طولون ، و أخيرا عين وزير  1111ضواحي أرل ، و احتلت المدفعية التي بلغ عدد رجالها 

 . جنرالضابطا برتبة  66على رأس الحملة ، و كان تحت إمرته " دوبورمون " الحربية نفسه الكونت 



 11و من جهة أخرى ضمت الحملة باإلضافة إلى العسكريين هيئة من مترجمين بلغ عدد أفرادها حوالي  

 .،  كما رافق الحملة رسامون " ليون أياس " و " جورج كاروي " مترجما ، منهم 

، عين أصبح العتاد تطلب تحضير الحملة ماديا حوالي ثالثة أشهر من العمل ليال نهارا : تحضير الحملة ماديا  -1

سفينة تجارية في  111بارجة تملكها الدولة و  611جاهزا في األيام األولى من شهر ماي ، تجمعت 

مرسيليا و طولون ، كما جمعت كمية ضخمة من المالبس و من الخيام و األغطية و أغذية شهرين و 

 1) مة من الخراطيش األعالف و العربات و أدوات شق الطرق و األخشاب و الحواجز و كمية ضخ

ألف كلغ من البارود و عتاد التلغراف ، و حملة الحملة  معها كذلك  101و أكثر من ( ماليين خرطوشة 

 .ماي 61علما أن هذا العتاد الضخم كان كله جاهزا على متن السفن قبل . الخ...مطبعة 

 :تهيئة الرأي العام الداخلي و الدولي    -8
لى موافقة اسبانيا لالستعمال موانئها و إقامة مستشفى في ماهون بالبليار تمكنت فرنسا من أن تحصل ع

يستعمل لعالج الجرحى و المرضى ، كما نجحت في ضمان حياد حسين باي تونس في حربها مع الجزائر 

و من جهته التزم . ، بل سمح هذا الباي بتسهيل تموين الحملة ان اقتضت الضرورة لذلك  6010منذ 

أما المغرب األقصى الذي .  ابلس بالعمل على شل قوات دمحم علي إن جاءت من مصر يوسف باشا طر

عبر عن امتناعه الصريح بتقديم العون للجزائر ، فقد سمح سلطانه موالي عبد الرحمن للفرنسيين بالتزود 

 .من موانئه في حالة الضرورة كذلك 

لتي كانت تنظر إلى الحملة بعين الريبة و و لم تلق فرنسا موقفا رافضا بصراحة سوى من انجلترا ا    

الشك ، إلى درجة أنها طالبت بتوضيحات خاصة بالحملة ، غير أن وزير البحرية الفرنسية لم يرفض 

امنعونا إن أردتم أو باألحرى إن " تقديم التوضيحات فحسب بل رد على السفير االنجليزي متحديا إياه 

   ."استطعتم 

 :مواجهة الحملة استعدادات الجزائر ل - ث

 الحملة ،حيث لمواجهة أيضا تستعد هذه كانت الجزائر ضد عسكرية بحملة للقيام تستعد فرنسا كانت بينما

 وطولون ومرسيليا ايطاليا من كل في الجواسيس لعدد من  مرتبات على تخصيص باشا حسين الداي اقدم

 أكد و قد    إلرساله ، رهيبا أسطوال أعدت أنهاو  المدينة لغزو فرنسا استعداد خبر إليه فنقلوا و باريس ،

 أحداهما كانت المحاصرة ، الفرنسية السفن بين ليال تتسلال أن استطاعتا جزائريان سفينتان الخبر هذا

 سيبلغ األسطول أن نقلت أيضا التي األخبار ضمن و من االيطالي ، العلم و األخرى االنجليزي العلم تحمل

 جزيرة شبه في المدينة غرب األرجح على سيرسو و أنه ، 1830 ماي شهر في الجزائرية الشواطئ

 .  فرج  سيدي

لكن رغم األخبار التي جاءته من  وقوعها ، قبل الحملة بتفاصيل علم على باشا حسين كان و لهذا    

 من الضرب يتعدى لن ذلك الجواسيس تنذره بوقوع الحملة الفرنسية على الجزائر ، إال أنه اعتقد أن

 .السابقة ستفشل ال محالة كما فشلت سابقاتها األوربية الحمالت شأن شأنها ( غارة بحرية ) البحر

و من جهة أخرى كان الداي حسين ال يزال على االعتقاد بأن الفرنسيين لن يتخلوا عن فكرة التفاوض    

و كان يساعده على اعتقاده كثرة الرسل و البعثات التي جاءت طالبة التفاوض  رغم استعداداتهم لحملة ،

  .منذ إعالن الحصار

إن ثقة الداي حسين في عدم هجوم فرنسا برا على مدينة الجزائر هي التي منعته من تحصين سيدي     

سيدي فرج لم تحضر  في"  " المرآة " فرج و استعمال كل إمكانياته ، و كما يقول حمدان خوجة في كتابه 

قد نصبها في ( يحي آغا) مدفعا كان اآلغا السابق  61المدفعية ، و لم تحفر الخنادق و لم يكن هناك سوى 

و في اليوم الذي نزل فيه الماريشال دوبورمون مع جيشه لم يكن " مضيفا بقوله ." بداية اعالن الحرب 

طينة إال عدد قليل جدا من األجناد ، ألنه لم فارس ، و لم يكن مع باي قسن 811تحت تصرف اآلغا سوى 

"  يكن مستعدا لخوض المعركة ، و كان باي التيطري في المدية ، و لم يصل منها إال بعد بضعة أيام 

 .اإلنزال الفرنسي 

و من جهة أخرى لم يكن ابراهيم آغا قادرا على مواجهة الفرنسيين ، حيث لم يكن قائدا ممتازا في يوم     

اآلغا ابراهيم لم يعد أي شيء و لم " إن .  ام ، و لم بعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكري من األي

يتخذ أي نوع من التدابير و لم يعطي أي أمر ، و هكذا إذن كان هذا اآلغا يريد محاربة الفرنسيين بدون 



المقدرة الضرورية جيش منظم و ال ذخيرة حربية و ال مؤن ، و ال شعير للخيل ، و بدون أن تكون له 

و لم يكتف ابراهيم آغا بعدم القيام بأية استعدادات لصد العدو ، بل إنه عارض اقتراحات ." للقيام بالحرب

زمالئه أمثال الحاج أحمد باي قسنطينة الذي رأى أنه ليس من السياسة في شيء أن تجمع القوات 

حمل جزء منها إلى غربي سيدي فرج ، و الجزائرية في نقطة واحدة ، و إن من الواجب توزيعها بحيث ي

معنى ذلك أن الفرنسيين إذا الحقوا الجيش ، فإنهم سيبتعدون عن هدفهم الذي هو مدينة الجزائر ، و سيكون 

و اذا قصد الفرنسيون مدينة الجزائر ، فإن الجيش . ذلك لصالح الجزائر ، إذ يستطيع الجيش البدء بالهجوم

و االنتصار عليهم ، كما اقترح باي قسنطينة أن يتولى كل قائد االعتناء الجزائري سيهاجمهم من الخلف 

و يكون مقر القيادة مدينة الدار البيضاء و كان رد ابراهيم آغا من هذه االقتراحات بقوله .بجزء من الجيش 

و رأى باي . " إنكم ال تعرفون التكتيك األوروبي ، إنه يتعارض كل المعارضة مع تكتيك العرب " 

 .نطينة في هذه اإلجابة البليدة إهانة له ، لذلك التزم الصمت و لم يسمح لنفسه بإبداء أية مالحظة أخرىقس

لوال كان اآلغا يحي على رأس الجيش الجزائري بدل ابراهيم آغا لكانت األمور أحسن حاال ، ألن " و    

أما ." الذي يعمل تحت أوامره تجاربه في البحر و البر و شجاعته في كل المناسبات تكون ضمانا للجندي

الفرنسيين ،فاستجاب  ضد الجهاد إلى يدعون داخل البالد إلى المراسيل من جهة داي الجزائر فقد أرسل

 و وعد محارب ، ألف 30 ب قسنطينة باي أحمد الحاج لندائه الرسميون و األهالي على السواء ، فوعده

 محارب ، ألف  20  ب التيطري باي بومرزاق مصطفى و وعد محارب ، آالف 6 ب وهران باي حسن

و  .رب محا آالف 4 حولي ميزاب أهالي و جمع محارب ، ألف 18 و 16 بين جرجرة شيوخ و جمع

أرسل الداي حسين أيضا إلى باي وهران يأمره بتحصين الميناء ، كما أرسل إلى باي قسنطينة يأمره 

لتقاليد التي تقتضي القدوم كل ثالث سنوات  ، كما أمر بتحصين ميناء عنابة و يستقدمه إلى العاصمة طبقا ل

 .بإجراء إحصاء لعمال مدينة الجزائر و إرسالهم إلى القالع للدفاع عنها

 الظاهرية للجزائر إال أن  االستعدادات هذه و رغم     

 :انطالق الحملة من ميناء طولون إلى سيدي فرج  - ج
ماي  11ميناء طولون الحربي يوم " دي بورمون " غادرت الحملة الفرنسية بقيادة الجنرال وزير الحرب 

و  6081جوان  61، متجهة إلى الجزائر ، و قد وصلت الحملة إلى ميناء العاصمة الجزائرية في  6081

وضعها في عهد كلم ، وفق خطة بوتان التي  10نزلت بشبه جزيرة سيدي فرج غربي العاصمة على بعد 

 . نابليون ، و التي أكد فيها أن تلك المنطقة هي نقطة الضعف في الدفاع الجزائري 

كما قضت خطته أن أنجع طريقة لالنتصار هي النزول بهذه المنطقة ، ثم مهاجمة مدينة الجزائر برا      

 .م بالدفاعات البحرية القوية من ناحية الجنوب ، لعلم بوتان بإهمال األتراك التحصينات البرية ، و اكتفائه

و في غياب خطة عسكرية دفاعية و اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع الحملة من النزول إلى البر ، نجح 

الفرنسيون دون مقاومة تذكر و استولوا على سيدي فرج ، و انتصروا على قوات الداي في اسطاوالي  أين 

 .6081جوان  67كان معسكر القوات الجزائرية في 

 1و واصلت قوات دي بورمون في الزحف على الجزائر العاصمة تبعا للخطة التي رسمها بوتان ، و في 

و هو الحصن الذي . في يد الفرنسيين بعد أربعة أيام من المعارك"  برج موالي الحسن " جويلية سقط 

البرية بصورة عامة  يشرف على العاصمة و الوحيد الذي كان يحمي المدينة من الجهة الجنوبية و الجهات

و عندما يئس األتراك من ايقاف الهجوم الفرنسي على الحصن أضرموا النار في خزينة الذخيرة و . 

 .فجروا الحصن ، لئال يستخدمه الفرنسيون لقصف العاصمة 

 الوضع لهم وشرح و الدين القانون و رجال المدينة أعيان حسين الداي جمعو أمام هذا الوضع الحرج    

 :التالي السؤال أمامهم وضع و قد .الموقف لمواجهة يفعل فيما النصيحة  منهم و طلب تمر به البالد الذي

 على معهم المدينة إليهم و التوقيع تسليم يجب أو المقاومة ضد الفرنسيين ؟ مواصلة الصواب من هل

 استعداد أنهم  على و هو غامض، بجواب أجابوه وجه عدة من الموضوع تقليب و بعد االستسالم ؟ معاهدة

 .أوامره  يطيعون فهم ذلك غير رأيه كان إذا و لكن الحرب ، لمواصلة

 من عدد اجتمع للمدينة ، الفرنسي الجيش دخول من أيام ثالثة قبل أي م 1830 عام جويلية 2 ليلة و في  

 عنوة الفرنسيون دخلها ما إذ و أنه محتما ، أمرا أصبح المدينة ضياع أن مدينة الجزائر  و قرروا أعيان

 قبول لذلك تفاديا األطفال ، و رأوا ، و يقتلون النساء على ثرواتها و يعتدون سيبيحونها وينهبون فإنهم



، مقتنعين أن فرنسا  معاهدة توقيع بعد االستسالم على ينص الذي الثاني (الداي حسين ) الباشا  اقتراح

 . رك لهم أموالهم و مساجدهم و زواياهم ستترك الجزائريين يتمتعون بدينهم و تقاليدهم و ستت

 لمقابلة القصبة إلى عنهم وفدا و أرسلوا المدينة دخول عند الفرنسيين مقاومة عدم و بناء على ذلك قرروا  

 يوم و في     .التالي اليوم خالل القضية في سينظر بأنه أجابهم و قد .عليه اتفقوا ما على و اطالعه الباشا

و أحمد بوضربة و  االنجليزي بالقنصل مصحوبا مصطفي كاتبه الداي حسين أرسل 1830 جويلية 4

و عرض .  "بورمون دي" مع  للتفاوض الفرنسية القيادة مقر حمدان بن عثمان خوجة كمترجمين إلى

 :عليه الصلح ، حيث كان الداي مستعدا لتحقيق األمور التالية 

 .التنازل عن كل الديون-

 .االعتذارالدفع نقدا كتعويض عن  -

 .إعطاء جميع االمتيازات للتجارة الفرنسية   -

 .تعويض جميع نفقات الحملة  -

و لكن دي بورمون رفض هذه العروض و أصر على استسالم الداي و تسليم العاصمة ، فعرض عليه عن 

 :طريق رسوله وثيقة تتضمن الشروط التالية 

   صبيحة الفرنسي الجيش إلى المدينة هذه و ميناء للجزائر ، التابعة الحصون و كل القصبة ، حصن يسلم 

 .الساعة العاشرة على 6081جويلية  1 يوم

    كل و حيازة له ، الحرية بترك الجزائر ، داي السمو ، صاحب تجاه الفرنسي للجيش العام القائد يتعهد 

 الشخصية  ثرواته

  يرغب السفر إليه رفقة عائلته و أمواله ، و يكون تحتللداي حسين كامل الحرية في اختيار المكان الذي 

 و أمن الشخصي أمنه ضمان حرس وسيتولى الفرنسي طوال اقامته في الجزائر ، العام القائد حماية

 .أسرته

    أي نفس) يتمتع الجنود األتراك التابعين للجيش الجزائري بالحقوق المقررة في الفقرات السابقة 

 .(الحماية  و نفس االمتيازات

  الطبقات ، مختلف من السكان بحرية مساس أي يلحق و لن حرة ، ممارسة الشعائر الدينية االسالمية ستبقى 

 و يتعهد القائد احترام محل نساؤهم و ستكون و صناعتهم ، بتجارتهم و ال و ال بأمالكهم ، بدينهم ، و ال

   .العام الفرنسي بذلك عهد شرف

ثم القصبة ، إلى حاال ذلك عقب الفرنسية الجيوش و سيدخل العاشرة ، الساعة قبل المعاهدة هذه تبادل سيتم 

و اضطر الداي إلى قبول الشروط الفرنسية السالفة الذكر ، و الحصون المدينة البحرية  كل تدخل بالتتابع

  .م6081جويلية  1وقع على وثيقة االستسالم يوم 

 :العاصمة و بداية االحتالل  سقوط - ح

 و أنزلت المدينة بأعلى الجديد الباب من الجزائر مدينة الفرنسيين الجنود دخل م 1830 جويلية 06 يوم في

 و أقيمت ، الفرنسي االحتالل رايات مكانها في و ارتفعت و األبراج القالع جميع من دولة الداي أعالم

 بابا فتحت لقد "  :الفرنسية الحملة قائد مخاطبا فقال الحملة ، قساوسة فيها  كبير و خطب للمسيحيين صالة

جويلية رحل الداي عن مدينة الجزائر و توجه إلى نابولي  61و في يوم    ".إفريقيا  شاطئ على للمسيحية

 6081ثم التحق بفرنسا ، و أخيرا توجه إلى االسكندرية حيث أقام بها حتى وفاته و دفنه بها سنة  بإيطاليا ،

تحولت الحملة في غضون أيام إلى احتالل ، و تحول تأديب الداي حسين باشا إلى تأديب " و هكذا   . 

حب الدار نفسه ألنه إلى انتقام من صا" الترك المستبدين الغرباء " شعب و أرض ، و تحول االنتقام من 

عربي و مسلم و ألنه رفع سالح المقاومة في وجه االحتالل ، و أخيرا تحول المحررون إلى غزاة نقلوا 

 . "حربهم من مدينة الجزائر إلى مختلف أنحاء القطر شرقا و غربا و جنوبا

 :مرحلة توسع االحتالل الفرنسي في مختلف المناطق الجزائرية  - خ
في حملة عسكرية لتوسيع رقعة  6081جويلية  18لجزائر خرج دي بورمون يوم بعد سقوط مدينة ا

أوت من نفس السنة ، إال أن مقاومة سكانها جعلته  1االحتالل بالداخل ، فحاول احتالل مدينة عنابة في 

حاولت فرنسا احتالل مدينة وهران و المرسى الكبير ، غير أن  6081أوت  68ينسحب منها ، و في 



الشعبية اضطرت الحملة الفرنسية لعودة إلى العاصمة منهزمة و التي كانت من نتائجها قطع  المقاومة

 ".أميدي " المسمى "  دي بورمون " رأس ابن  قائد الحملة على الجزائر العاصمة و وزير الحربية 

كأول جينيرال حاكما عاما للجزائر ، و " كلوزال " تم تعيين (   6081أوت  68 أي) و في نفس اليوم    

قام .بعد االنقالب الذي حدث ضد الملك شارل العاشر تم نفي دي بورمون إلى اسبانيا  6081أوت  11في 

ن كلوزال بإعادة تنظيم الجيش الفرنسي بعد هزائمه في مختلف مناطق الجزائر ، و أنشأ أول فرقة مشاة م

، و كان الهدف من إنشاء تلك الفرقة االقتصاد  6081في أكتوبر " الزواف " بعض الجزائريين المرتزقة 

تمكنت الحملة  6081نوفمبر  60و في . في المال و الدم الفرنسي و ضرب الجزائريين بعضهم ببعض 

مستشفى عسكري ، و في  من دخول مدينة البليدة الذي حول مسجد البليدة إلى" بواييه " العسكرية بقيادة 

نجحت القوات الفرنسية في  6081ديسمبر  61و في . نوفمبر من نفس السنة تم احتالل المدية 11

استولت فرنسا على أرزيو و مستغانم و بعض المناطق  6088االستيالء على وهران ، و في عام 

، و  6081 - 6088ة خالل استمرت المناوشات بين المجاهدين و قوات العدو في متيج. المجاورة لهما 

 .ظلت فرنسا خالل ذلك محاصرة في العاصمة ، حيث لم يقم العدو بغزوات جديدة إال على المدن البحرية 

للتحقيق في األوضاع و األحوال في هذا  6088يذكر أن اللجنة االفريقية التي ارسلت الى الجزائر عام     

ل المناطق الساحلية فقط ، و عدم التوغل إلى الداخل إال البلد اقترحت أن تكتفي القوات الفرنسية باحتال

لضرورة الدفاع عن المناطق الساحلية ، لكن القوات الفرنسية توغلت نحو المناطق الداخلية ، و قامت 

 . 6766باالستيالء عليها حتى وصلت إلى جانت سنة 

راب الوطني إال بعد حوالي أربعين الجدير بالذكر أن المستعمر الفرنسي لم يتمكن من احتالل كامل الت   

، حيث بدأ أول األمر باحتالل المدن الساحلية ، مثل بجاية و ( 6061-6081) من الكفاح ( سنة  11) سنة 

 .والصحراءوهران و مستغانم و عنابة ، و منها زحف على المدن الداخلية 

 :أسباب الهزيمة  - د

و استبداله بصهره ابراهيم آغا الذي ال يفهم شيئا في  6016في سنة " يحي آغا " إبعاد الداي حسين قائد جيشه   -0

بقي الجيش بدون قائد  6081جويلية  1و ابتداء من هذه السنة و إلى يوم . فن الحرب أو قيادة الجيش 

 .حقيقي 

حيث الخطة الدفاعية التي وضعها . ش الفرنسي عدم وضع خطة أو استراتيجية مدروسة و دقيقة لمواجهة الجي-1

اآلغا ابراهيم إلعاقة االنزال البحري للجيش الفرنسي كانت غير مجدية ، بل جاءت متأخرة عن أوانها ، 

 .ألن تحصين شاطئ سيدي فرج كان يحتاج إلى وقت طويل 

 .رفض اآلغا ابراهيم اقتراح الحاج أحمد باي قسنطينة -8

 .ات الكافية عند ميناء سيدي فرج عدم إعداد الدفاع -1

سوء تنظيم القوات الجزائرية التي كانت تهاجم العدو بطريقة فوضوية ، فضال عن افتقارهم للتدريب و  -1

 .االنضباط 

 .اختالل ميزان القوة المادية و البشرية و التنظيمية لصالح الفرنسيين -1

 :لالحتالل األولية النتائج-
 الجزائر في العثماني الحكم نهاية 1-

  6081- 16- 11في  بفرنسا الجزائر إلحاق قرار 2-

  .كتشاوة جامع كنائس ، مثل إلى المساجد من الكثير تحويل 3-

 .لالحتالل   الشعبية المقاومة بداية 4-

 .الجزائر من العثمانيين طرد 5-

 .الدولة و خزينة الداي خزينة نهب 6-

 .اإلسالمية األوقاف مصادرة 8-

 :المواقف الدولية من احتالل الجزائر -

و  و معارض مؤيد بين الفرنسية القوات بأيدي الجزائرية الدولة سقوط من الدولية المواقف تباينت   

 :متحفظ ، و فيما يلي سنذكر أهم هذه المواقف 

 :الدول الغربية  -0



و فيما يلي سنستعرض أهم  ردود  فعل  ، و االحتالل للغزو مؤيد عمومه في األوروبية الدول موقف كان

 :الدول الغربية 

  الحملة بال تحفظ و دعمته بمهندسين عسكريين ، و صرحت بأنها تنظر يعين الرضا  روسيا أيدت :روسيا

إلى احتفاظ فرنسا بمركز قوي في الجزائر لصيانة أمن المالحة في البحر المتوسط ، ألنها رأت في ذلك 

، كما أملت أن تحظى بدعم فرنسا ألطماعها ( محط أنظار روسيا) فرنسا بالشرق و البلقان تقليال لالهتمام 

 .في الدولة العثمانية ، و تهديد المصالح البريطانية في البحر المتوسط

   أيدت الحملة :ألمانيا . 

   حفظت من العدوان الفرنسي على الجزائر العتقاد بعض أوساطها السياسية و العسكرية بأحقيتها ت : اسبانيا

في احتالل القطاع الوهراني من الجزائر ، نظرا لوجودها السابق بوهران و المرسى الكبير لما يقرب من 

ظ بعالقات جيدة مع ثالثة قرون ، والرتباطها باتفاقية تجارية مفيدة مع الجزائر، و حرصها على االحتفا

بريطانيا ، لكن هذا لم يمنعها في سياق مناصرة الرأي العام األوروبي لعملية الغزو من السماح للحملة 

كما سبقت االشارة (  Mahon) الفرنسية بالتوقف بجزر الباليار للتمون و إقامة مستشقيات بميناء ماهون 

 .إليه ، واستئجار عدد من سفن الشحن االسبانية 

الوحيد ، حيث كان مستشارها  المعارض البريطاني الصف في كانت بعدما التأييد إلى اضطرت  :نمسا ال

مترنيخ يميل إلى موقف بريطانيا ، و في ذات الوقت كان يميل و حكومته إلى تحويل اهتمام فرنسا إلى 

ة الفرنسية ، فقبلت التوسع خارج أوروبا ، كما عليها مجاراة حليفتها روسيا و بروسيا في تأييد الخطو

 .النمسا باألمر الواقع 

  أيدت الغزو و عرضت خدمات ضباطها على فرنسا لتضعف اهتمامها بالمسائل األوروبية خاصة  :بروسيا

 .منطقة الراين ، و لعدم اهتمامها هي بالبحر المتوسط ، فضال عن وقوعها تحت ضغط حليفتها روسيا

  البحر و مصالحها في تهديدا لتفوقها  ذلك رأت في عليه ، ألنهاعارضت الغزو و احتجت  :بريطانيا 

 بريطانيا الجزائر ، و لكن مدينة لتأديب عملية قصف من بأكثر تسمح لن أنها األبيض المتوسط ، و أعلنت

 .عمليا الموقف هذا ترجمة تستطع لم

حيث امتنعت عن القيام بأي عمل إلعاقة الغزو أو إجبار فرنسا على االنسحاب لتوقعها انهزام الفرنسيين 

في الجزائر ، و رهان بعض ساستها على أن فرنسا متى تورطت و غدت مهددة بالهزيمة ، ستلتمس من 

وجود نية لدى حكومتها  بريطانيا التدخل لمساعدتها ، و عندها تصبح بريطانيا سيدة الموقف ، و كذا لعدم

 .بخوض حرب ضد فرنسا بسبب الجزائر

 الدبلوماسية المساعي بعد الحملة أيدت :المتوسط  للبحر الشمالية الضفة الدول االسكندينافية و دول 

 .هذا اإلطار في المبذولة

   أن الرئيس ( 6076-6076) روى جول كامبون الذي حكم الجزائر بين  :الواليات المتحدة األمريكية

األمريكي ثيودور روزفلت قد عبر له عن امتنان أمريكا لقضاء فرنسا على القرصنة في الجزائر سنة 

، ألن الفرنسيين هم الذين خلصوا أمريكا مما ال يليق بها و هو دفع اتاوات إلى قراصنة الجزائر  6081

إنكم بالقضاء على هؤالء القراصنة قد خدمتم " و نسب كامبون إلى روزفلت أنه قال له . الحماية تجارته

 ."كل األمم المتحضرة

 :العالم العربي -1

   تابعة تونس يعتبرون الذين كانوا الجزائر دايات من انتقاما لالحتالل المؤيدين من تونس باي كان: تونس 

 .لهم 

  و الصمت التحفظ التزم: المغرب . 

   عمليا  ذلك تجسد و لم سياسيا عارضت الحملة فقد :طرابلس. 

 الحدث مستوى في موقفها فلم يكن األم و الدولة األكبر اإلسالمي أما بالنسبة إلى الحليف  :العثمانية  الدولة-8

 للتطورات مواكبتها و عدم قواتها العسكرية في الفوضى بتفشي تعيشها كانت التي الضعف لحالة نظرا

 لتبديد باشا الطاهر هو خاص إرسال مبعوث في موقفها اقتصر أوروبا ، و بالتالي في الحاصلة الحضارية



 اهتماما ، و قد تعرض لم فرنسا إن جاءت متأخرة ، ثم الوساطة هاته و لكن ، وفرنسا الجزائر بين الخالف

  .و الميدان األرض على انتصارا حققت قد قواتها كانت

 :   الثالثةاإلحالة العلمية للمحاضرة المقترحة 
، الجزائر ، ( ط . ب ) ،  (0611-0481) محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر صالح فركوس ،  -6

 1161قالمة ،  6711ماي  10مديرية النشر لجامعة 

، بيروت ، دار العرب االسالمي  6، ط  0691التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية بوحوش ،  عمار -1

 ،6776 

 1111، الجزائر ، دار ريحانة ،  6، ط  موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ،   -8

م  0691 –م .ق 408من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس ، -1

 (ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)،  (

، كلية علوم 18بوزيفي وهيبة، محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصر، جامعة الجزائر  -1

                . 1161.اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،

، الجزء الثاني ،  1، ط  0481شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل مولود قاسم نايت بلقاسم ،    -6

 .1116الجزائر ، شركة دار األمة ، 

، الجزائر ، الشركة  8، ط  (بداية االحتالل) محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث أبو القاسم سعد هللا ،      -0

 6701الوطنية لنشر و التوزيع ، 

 ( ط .س .ب) ائر ، دار المعرفة ، ، الجز 6، ج  ( 0646-0481) تاريخ الجزائر المعاصر بشير بالح ،    -7

، الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر ة التوزيع  (0481-0108) الجزائر خالل الحكم التركي صالح عباد ، -61

 (ط.س .ب ) ، 

المقاومة ( 18) المحاضرة            ----------------------------------------------------------

 (.العاصمة والمقاطعة الوسطى الشرقية والغربية)  الزعاماتالشعبية وظهور 

 :المقاومة الشعبية- 

 :يلي كما فكانت و بمرحلتين الشعبية المقاومة بداية مرت لقد

عندماسقطت العاصمة في يد العدو، تشكلت قوات ريفية عفوية وأخذت موقعها  :األولي الشعبية المقاومة-

 فأخذ ،البحر من جهة إال الجهات من كل العدو محاصرة التلقائية الريفية المقاومةحول العاصمة، ونظمت 

 إلى منها يهربون أعيان المدينة وراح مخيفة، درجة إلى الغذائية المواد أسعار وارتفعت ينهشه الجوع

 .عليهم يقضيان واليأس وأخذ المرض المدينة يدخلوا ولم الفرنسيين زاد نفد بالريف،و مزارعهم

 االستعمار ما كان ليبقي مكتوفي األيدي لذا عمل علي توسيع نطاق عملياته :الثانية الشعبية المقاومة-

 بالمقابل الداخلية، المناطق ثم الساحل بمدن بدءا التراب كامل على سلطانه بسط ذلك في محاوال العسكرية

 ومن مجموعات ذلك في مشكلين الزحف لهذا التصدي في قبائلهم وزعماء شيوخهم الجزائريون و كان

 الدين محي الشيخ زعموم، بن الحسين زعموم، بن دمحم الحاج :من كال منهم نذكر الزعماء و الشيوخ أولئك

 .وغيرهم ..القادر، عبد األمير والد

 وكان الليل أم فليسة أو فليسة قبيلة على وهوقائدا 1830 منذ برزالذي  زعموم بن دمحم الحاج مقاومة-

 على طولي يد له كانت،عليه يزعم فيما غيره واستشارة باألناة يمتاز وكان، (سنة 70) في السن طاعنا

 بلقاسم أمثال السلم حالة في أحيانا بعضهم مع التفاهم سوء ثمة ومن األخرى، األوطان قواد من غيره

 سقوط بعد خصوصا التيطري، لبايات زعموم ابن الحاج أوتبعية والء ندري ال أننا كما .سيباو قائد أوقاسي

 الريف أهل وترك المدينة في الفرنسيين بقاء فيالبديةوهو زعموم ابن موقفوكان الباي  ومناداة العاصمة

 ولكن الحصار، فك قبل رسمية معاهدة في بذلك الطرفان ويلتزم ،شؤونهم في تدخل دون أوطانهم في

 اإلتفاق أو المعاهدة بدل الحصار فك في قواتهم على واعتمدوا هذا استكثروا الفرنسيين
1

 قيادات وعملت



 ، 1830 يوليو 23 يوم البحري البرج في واحد مؤتمر في فاجتمعوا .البليد، نحو بورمون بخروج الريف

 اآلراء وٕابداء الكلمات إلقاء وبعد .المنطقة في العديدة والقبائل األوطان قواد حضره الذي االجتماع وهو

 زعموم ابن الحاج وكان وطنهم، كرامة ويهين أرضهم يخترق تركه وعدم العدو على الحرب إعالن تقرر

 حتى بالتحرير األمل وعودة المعنوية الروح ارتفاع أيضا االجتماع ذلك عن ونتج لالجتماع، حاضر

 لدى والترقب واألمل الفرنسيين لدى الذعر وسادها فاعتزت المحتلة، العاصمة إلى بذلك األخبار وصلت

 عودته أثناء بورمون جيش الريفية القوات هاجمت المذكور االجتماع راتالمقر وتنفيذا الجزائريين،

 درسا ذلك وكان العاصمة، مشارف وحتى الليل جن أن إلى مقاتلتها في واستمرت البليدة من الفاشلة

كلوزيل عهد في إال العاصمة من الخروج يعاودا لم الذين للفرنسيين
 2

. 

 ، 1830 نوفمبر خالل والمدية، بليدة على حملة بشبه القيام كلوزيل حاول:زعموم بن الحسين مقاومة

 جميع من محارب آلف سبعة حوالي في الشعبية القوات كانت فقد.عرفنا كما وخيمة، عاقبتهاكانت ولكن

 وكانت (زعموم بن الحسين قيادة تحت (إلخ خليل، بني مسرة، بني موسى، بني الخنشة، فليسة، األوطان

 الذين مدفعيا الخمسين(بوفاريك قرب )فهاجمت السعدي، الحاج فيها بثها التي الجهاد بروح مدفوعة

 البليدة حامية الثوار هاجم ثم عليهم، وقضت العاصمة من الذخيرة لجلب كلوزيل أرسلهم

 جهود وتوجدت.األطلس وجبال العاصمة بين والفرنسيين الشعبية القوات بين المعارك وتكررت.الفرنسية

 الفرنسية االمتدادات على الطريق وقطعوا الخصوص، على متيجة من الشرقية الجبهة في الواقعة القيادات

 أحضان إلى البليدة وعادت .عمر الحاج بن مصطفى الجديد الباي مع المدية في تركوها التي للحماية

 عليه ضيقت إذ العاصمة، أسوار داخل جديد من وجنده وهوبيتزين كلوزيل خليفة وانحشرت المقاومين،

 منهم الباقين وجعلت (جنود هم) المزارعين قتلت حتى الزراعي المشروع هاجمت عندما الخناق المقاومة

 الحراش وادي من بالقرب كلوزيل أنشأها التي (موديل فيرم) النموذجية المزرعة من كاألرانب يفرون

 أحمد بها إضافيةجاء قوات ذلك ودعم العاصمة، في جديد من واألمل الرعب وانتشر .االستعمار لتجربة

 قرب بها نزل وقد .للتيطري السابق الباي والده، تركة في حقه عن يدافع قام الذي زق ا بومر مصطفى بن

 الشعبية القوات عبرت 1831 يوليو منتصف وفي .العاصمة ضواحي) الفحص نحو بها تقدم ثم بوفاريك،

 الذي المحصول وأحرقت جديد من النموذجية المزرعة وهاجمت(الحراش وادي (اإلبن زعموم ابن بقيادة

 الفرنسيين كان التي األمامية الحاميات وهددت الرياح، تذروه هباء هو فإذا بجنيهوأكله كلوزيل حلم طالما

 .جندي آالف ثالثة من قوة أرس على بنفسه بيرتزين إليهم خرج وقد .المحتلة المدنية عن دفاعا نصبوها قد

 الحاج يدعمها كان والتي بوفاريك في المتجمعة الفرق هاجمت الموالي اليوم في لكن قليال، فتراجعوا

 هذا وأمام.أخرى مرة بيرتزين لمحاربتها خرج أن إلى جديد، من النموذجية المزرعة هاجمت السعدي،

 ،" نحن حيث ونبقى انتم ابقواحيث " :يقول الذي للرأي استجاب لبرتزين، يطاق ال أصبح الذي الوضع

 وجرت المبدأ بذلك الفرنسي الجنرال قبل.جئتم حيث من تعودوا أن إلى تنقطع، لن بيننا فالحرب وٕاال

 الريف أهل بين وسيطا يكون أن على يقدر الذي الشخص بأن فنصحوه المدينة أعيان وبين بينه مفاوضات

 مؤثرة بسمعة الريف أهل لدى يتمتع كان الذي مبارك، بن الدين محي هوالحاج االحتالل وقوات المجاور

 الشيخ قبل وقد القليعة، في عريقة زوية ا وشيخ المرابطين صنف  من هو إذ الدينية فيه لمكانته ويثقون

 شهر في ذلك وكان الداخل، عن العدو وٕابعاد قومه لمصالح حفظا فيها رأى التي الوظيفة بهذه الدين محي

 كما الريفية القيادات إليه تخضع العثماني عهد في كان الذي(العرب آغا) بلقب وتلقب ، 1831 يوليو

 حين إلى الحرب توقفت وبذلك .عرفنا
8

 بذلك لقبوله والخور بالضفع قومه يتهمه الذي بيرتزين بقي وطالما

 ولكن العاصمة، يغادروا ال أن الفرنسيين على كان فقد .حذرة عافية في متيجة سهل كان االتفاق،

 البوليسية بخططه روفيقو مجيء ولكن محفوظ، العام واألمن مضمونة، الداخل من أسواقهاونجارتها

 اجتماع في قررتها التي المبادئ عن الدفاع إلى تعود الريفية المقاومة وعل األوضاع قلب وغطرسته

البحري البرج
1

 بالده إلى يعود أن إلى وتجويعه المدينة في ومحاصرته العدو أمام الداخل طرق قطع وهو ،

 روفيقو كان فقد ،(العهد لهذا أول الضحايا من (العرب آغا الدين محي الشيخ وكان ظلفه، حتف يموت أو



 .رءها ا و وما والمدية البليدة إلى متيجة سهل لعبور الغازي الجيش مهمة ويسهل بقومه يشي عميال يريده

 الطرفين، مصلحة فيه أن أساس على ذلك عن ودافع بيرتزين، من باالتفاق التمسك أال أبى الشيخ ولكن

 جيش طريق اعتراض عاودت التي الشعبية القوات مع بالتواطؤ روفيقو التوضيحات،اتهمه تجد لم وعندما

 .الحصار فك يحاول كان الذي العدو

 :الدين محي والحاج زعموم بن ودمحم السعدي علي الحاج مقاومة-

 جهة في زاويتهم وكانت ، 1710 سنة الجزائر مدينة دفين السعدي سيدي حفيد هو السعدي علي الحاج

 السعدي للحاج وكانت الفرنسيون هدمها التي الزاوية وهي .اليوم الثعالبي الرحمن عبد سيدي ضريح

 احتراما له يكن كان الذي المعاتقة، مرابط موسى، بن علي سيدي مثل الجزائر، في الدين برجال عالقات

 وهو للجزائر، الفرنسي الحصار عن وعرف ، 1827 سنة الحج فريضة بأداء السعدي الحاج وقاما كبير

 حوالي اإلسالمي المشرق في فتجول الفرصة واغتنم الوقت من برهة اإلسكندرية في فبقي الطريق، في

 طريق .عن الجزائر إلى يعود أن فبل باشا حسين بالداي فيها والتقى (ايطاليا) ليفورنيا على سنتين،وعرج

 البحر
1

 إلى قدكنوا الجزائر أعيان وجد فقد .المقاومة جبهة السعدي الحاج تزعم الجزائر إلى رجوعه منذ

 فأخذ !الترك أيدي من البالد مفاتيح إليهم يسلموا أن بعد الفرنسيين وجالء المواثيق مااحتر منتظرين الصلح

 الريف إلى خرج ثم الشمل، جمع على للمقاومة،وحرضهم استعداد له من بكل يتصل أوال السعدي الحاج

 كان وقد خصوصا هؤالء، في يثقون وهم الدين رجال من إذهو أقرب، والطاعة أكثر، االستعدادات فوجد

 زده ا وقد والتقوى، الورع في كبيرة سمعته له وكانت الجهاد، وحب بالذكاءالحاد ويمتاز متعلما رجال

 رجال بأصدقائه ويتصل متيجة سهل به يطوف وأخذ حصانا السعدي الحاج اشترى وسمعة صيتا الحج

 الزوايا
1

 والمعاتقة خلفون بني إلى باإلضافة (يسر سباو، بودواو، الرغاية،)الشرقية النواحي بأهل يتصل إذ

 وتنسيق الجهاد على وتواعدا إليه، المشار زعموم بن دمحم الحاج القبيلة، هذه بزعيم شخصيا اجتمع .وفليسة

 سيدي من المنطلقون المجاهدون تمكن هذاالتنسيق وبفضل . 1831 يوليو من العاشر في وذلك الجهود،

 رق ا وٕاح معمريها وقتل وطرد النموذجية على المذكور الهجوم من الحراش وادي يمين عن الرزين

 من الهجوم من الثانية الموجة انطلقت التنسيق ذلك وبفضل وتهديدالعاصمة، الشهر، نفس في محصولها

 خالل المحرك الضمير هو عندئذ كان إذن السعدي فالحاج .المذكور شهر من الثاني النصف في بوفاريك

 إلى التوجه على تجرأت التي بورمون فرقة على الناجحة الهجومات وراء أيضا وكان الهجومات، هذه

 بالفشل .انتهت التي والبليدة المدية على  1830 نوفمبر كلوزيل وحملة  1830 يوليوفي   البليدة

الذريع
6

 رس أ على السعدي الحاج فكان العدو، ضد القتال إستئنف  1832 أبريل العوفية مذبحة وبعد

 وكان .ومرضه هو ذكرنا،لكبره كما الحسين، ابنه قتاليابواسطة زعوم بن دمحم والحاج روحيا المجاهدين

 أن بالخصوص السعدي الحاج استطاع وهكذا .العرب آغا الدين محي الحاج مع وطيدة صلة على االثنان

 سيف ويتقلد وقفطانهم الفرنسيين بأوسمة يرمي يجعله وأن المجاهدين صف إلى الدين محي الحاج يجلب

 مفترق في العوفية قرب) التوري دمحم زوية ا معركة هي المجاهدون خاضها معركة وأول .ضدهم الجهاد

 (اآلجنبي اللفيف من) مرتزقا جنديا 57 فيها قتل التي المعركة وهي بودواو؟، – والعلمة الفندق بين الطرق

 االن الفرنسيينرادأ وعندما .المشهد أحمد الناس وسماه اإلسالم اعتنق ألماني سوى كلها الفرقة من ينج ولم

 ثم.بالرصاص هناك األهالي أمطرهم أن بعد منهزمين عادوا ولكنهم يسر نحو بحرية قطعة أرسلوا تقام

التاريخي االجتماع وهو . 1832 سبتمبر شهر في الجديد القيادة اجتماع كان
 

 (علي سوق في وقع الذي

 العدو ضد انطلقت المجاهدين من كبيرة قوة وتكوين الكلمة جمع إلى أدى الذي ،(بوفاريك من بالقرب

 نصبوا المجاهدين ولكن الوطني، التجمع هذا لتفريق الفرنسية القوات وخرجت .أيضا زعموم ابن وبقيادة

 والخوف الذعر وأصابها منها وقتلوا فاجئوها عيدحيث سيدي المرابط) المسمى المكان في كمينا لها

 عاود التالي اليوم وفي . 1832 أكتوبر من الثاني يوم أنفسها،وذلك إليها أعادت نجدة لوال والفوضى

 الهزائم وكانت .فيها واالنحشار العاصمة ودخول التقهقر، على العدو وأجبروه على الكرة المجاهدون



 المدينة في اإلرهاب حمالت إلى ويلجأ القتال حمالت عن يتوقف روفيقو جعل في السبب هي كريةالعس

 .أعيانها ضد انتقامه وجه حيث
0

 

 :القادر عبد األمير والد الدين محي الشيخ مقاومة-

 إلي الساحلية بدءابالمدن قبضتها تحكم أن فرنسا ذلك في محاولة الجزائري الساحل كامل الفوضى عمت

 بني قبائل زعماء حضره معسكر ضواحي في اجتماع عبد افريل شهر ففي األخرى، الهضابية المناطق

 من رجهم ا وٕاخ الفرنسيين لمحاربة الدين محي إلي القيادة إسناد بموجبه تقرر والبرجية عامر ،بني هاشم

 الغربي البايلك مدن
7

 أخذ ثم .خسائر بها ليحق فرنسية استطالع سرية الدين الشهرمحي نفس في عاجز .

 .مجاهد آالف3 حوالي إلي المجاهدين عدد ليصل الجزائريين بين بالتعبئة الشيخ

 :المقترحة الرابعة اإلحالة العلمية للمحاصرة 

 85 ص الجزائر، ،3 ط ت،.ن.و.الحديث ،ش الجزائر تاريخ في محاضرات هللا، سعد القاسم أبو -6

 87 ص نفسه،-1

 88 ص نفسه ، -8

 89 ص ، نفسه -1

 90 ص نفسه ،-1

 92 ص نفسه -1

 85 ص نفسه ،-6

 95 ص نفسه ،-0 
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 (.0484-0481) مقاومة الحاج أحمد باي بقسنطينة :  (11)المحاضرة                          

 : (الرسمية)مقاومة أحمد باي واحتالل الجزائر العاصمة-  أ
عندما تأكدت كان الحاج أحمد باي من األوائل الذين قاوموا االستعمار الفرنسي ، حيث        

الحملة الفرنسية على الجزائر بعث الداي حسين إلى أحمد باي يأمره بالقدوم إلى العاصمة 

للداي في مدينة الجزائر ،وقد أمره الباشا أيضا بتحصين " الدنوش " تقديمه ل 6081عام 

ابة و أخطره بالمشروع الفرنسي ،وما دام لم يطلب منه اإلتيان بالجيش معه فإنه لم ميناء عن

و بعد وصول . فارس ، و بعض أعيان قسنطينة و قوادها  111يصحب معه سوى حوالي 

أحمد باي إلى العاصمة أعلمه الداي حسين بتفاصبل الحملة الفرنسية وطلب إليه أن يستعد 

 .فرجلمالقاة الفرنسيين في سيدي 

حضر الحاج أحمد مجلسا عسكريا قرب اسطاوالي شارك من خالله في مناقشة طويلة      

بين أعضائه حول وسائل الدفاع ، غير أن رأي أحمد باي تعارض مع رأي قائد الجيش 

                                                           
 



و سبق و أن أشرنا إلى تلك الخطة الدفاعية الذكية التي اقترحها الباي على قائد  ابراهيم آغا

 .آغا لمواجهة الفرنسيين ، و التي رفضت من طرف هذا األخير الجيش ابراهيم 

، هذه األخيرة فقد فيها  شارك أحمد باي في المعارك األولى في سيدي فرج و اسطاوالي   

و بعد استيالء الفرنسيين على قلعة موالي حسن انسحب الحاج أحمد إلى .  من رجاله  111

شرق العاصمة ، ثم تابع طريقه شرقا ( اشا اآلن مصطفى ب) وادي القلعة ثم إلى عين الرباط 

شخص من األهالي الفارين من الجيش  6111في اتجاه قسنطينة ، بينما انضم إليه أكثر من 

 . الفرنسي 

و في طريقه إلى عاصمة بايلكه تلقى احمد باي رسالة من قائد الحملة الفرنسية الجنرال      

معاهدة االستسالم و يعرض عليه اعتراف فرنسا دي بورمون يطلب فيها منه أن يوقع على 

و كان جواب الحاج أحمد باي . به كما هو ، إذا قبل دفع الجزية التي تعود دفعها الى الباشا 

على هذا العرض هو أن السلطة توجد بيد جميع سكان قسنطينة و مقاطعاتها و سيستشيرهم 

 .في الموضوع بعد العودة الى المدينة

استقر أحمد باي في مدينة قسنطينة واجتمع بأعضاء :بداية مقاومة أحمد باي بشرق العاصمة - ب

الديوان وتباحث معهم في المسألة المتعلقة بعرض دي بورمون ، فكان رد الجميع الرفض 

ألن قسنطينة تابعة لباشا الجزائر و تمتثل ألوامره ، و هي بدورها تمتثل ألوامر اسطنبول ، 

 .د من الكتابة إلى السلطان محمود الثاني و الحصول على موافقتهو لهذا ال ب

ثم شرع أحمد باي في التخلص من الجنود اإلنكشاريين و تعويضها بعناصر وطنية ، و      

بالتالي اعتمد أحمد باي في مقاومته لالحتالل الفرنسي على تأييد الجيش العربي الذي أخذ في 

ك بعد االنقالب الذي قاده هؤالء ضده عندما كان في تكوينه ،وأصبح ال يثق في االترا

كما عمل على تحصين عاصمته قسنطينة،ثم قام ببناء ثكنات جديدة مستوعبا بها .العاصمة 

 . جنودا من الوطنيين الجزائريين 

 :مراحل مقاومته  - ت
 :مايلي يمكن تلخيص أهم األحداث المرتبطة بهذه المرحلة في:  0481- 0481: المرحلة األولى  -6

محاوالت أحمد باي العديدة إلقناع السلطان العثماني باالعتراف به واليا على الجزائر ، و -

إمداده بمساعدات عسكرية يستعين بها على قتال الفرنسيين ، لكنه لم يحظ منه سوى بوعود و 

ه تشجيعات ، و ذلك خوفا من فرنسا التي لم يتردد سفيرها في اسطنبول في االعالن أن بالد

 . ستعبر توجيه رتبة الباشا إلى باي قسنطينة بمثابة إعالن حرب عليها

ففي إحد محاوالت أحمد باي في الحصول على النجدة من السلطان العثماني رد عليه هذا 

السلطان في حالة سلم مع الدول المسيحية و ال يمكنه إعالن الحرب على فرنسا " األخير بأن 

حرى قضية قسنطينة و لكنه طلب من الحاج أحمد أن يستمر بسبب قضية الجزائر ، أو باأل

 ."في نضاله ضد الفرنسيين و أن ال يوقع أي صلح معهم إال بعد مشاورته

يذكر بعض المؤرخين أن الحاج أحمد باي لم ييأس من بعث رسائل عبر وفوده الى السلطان  

ستعد للتضحية من أجل العثماني يلح فيها على طلب المساعدة المادية ، مؤكدا على أنه م

الدين ، و مشيرا في رسائه كذلك أن الفرنسيين يقتربون منه يوما بعد يوم ، و كان السلطان 

السلطان لم ينسهم و أن عليهم بالصبر و اإليمان ، و أن السلطان " في كل مرة يرد عليه بأن 

ا أي شرط بدون يعمل على إبقاء اقليم قسنطينة تحت طاعته ، و كذا أن عليهم أن ال يقبلو
                                                           
 



بعث برسالة أخرى  6081وأن أحمد باي عندما انتصر على القوات الفرنسية سنة . موافقته 

الى السلطان العثماني يشرح فيها وقائع الحادثة و يطلب منه المساعدة ، فلبى السلطان هذه 

عن طريق تونس أربع سفن حربية محملة بالجنود  6086المرة نداءه و أرسل له سنة 

اك و المدفعية ، لكن باي تونس خوفا من فرنسا لم يسمح إال بنزول المدافع و لم يسلمها األتر

 .ألحمد باي

سببا في توتر مستمر بين فرنسا  6081كان احتالل فرنسا لعنابة أهم موانئ إقليم قسنطينة عام -

ل حيث شرعت قوات االحتالل بقيادة يوسف المملوك باإلغارة على القبائ. و الحاج أحمد 

الجزائرية و التنكيل بها و نهبها ، و قد حاول علي بن عيسى خليفة أحمد باي استرجاع عنابة 

 .لكنه فشل  6088في جوان 

حاولت فرنسا جاهدة أن تقضي على مقاومة الحاج أحمد باي ، فسعت إلى التفاوض معه عدة -

ا على موقفه مرات ، لكنها كلها محاوالت باءت بالفشل ، حيث كان أحمد باي يصر دائم

و كانت أولى هذه المفاوضات مع الجينرال دي .الرافض توقيع أي معاهدة استسالم مع العدو 

، تلتها المحاولة الفاشلة للجينرال كلوزال الذي بعث له برسالة يطلب فيها 6081بورمون سنة 

لفرنسا (  الالزمة) منه تعيينه بايا على قسنطينة باسم ملك الفرنسيين شريطة أن يدفع الجزية 

، و لكن الحاج أحمد باي كان يعتقد أن سلطاته مستمدة من الشعب و من السلطان العثماني 

 .جمع ديوانه و استشاره ، فكان رد الديوان الرفض القاطع

ديسمبر  66إلى الجزائر لتولي منصب الحاكم العام في " الدوق دي روفيقو " و لما قدم     

سعى هو اآلخر للتفاوض معه و جعله يعترف بالسيادة الفرنسية و يستسلم لفرنسا ، و  6086

ديسمبر  61للمرة الثالثة تفشل المفاوضات مع أحمد باي الذي بعث برسالة مؤرخة في 

لقد وقع : " ...وجة ردا على المهمة التي كلفه بها الدوق قائال فيها إلى حمدان خ 6081

و ...من أول األمر و تكرر صدور الجواب منا بعدم اإلمكان ( الفرنسيون) السؤال منهم سابقا 

،و بينما كان ..." بينا وجه تعسب األمر و تعسره و عدم إمكانه و تعزره ، سابقا و الحقا 

ة أخرى ضد قسنطينة حاولوا فتح المفاوضات من جديد مع أحمد الفرنسييون يستعدون لجول

عبر وسيطين يهوديين " دامريمون " باي ، و هذه المرة كان يمثل الطرف الفرنسي الجنرال 

، و مرة أخرى يرفض أحمد باي اقتراحات الفرنسيين التي تتمثل في دفع مليونيين من 

قصبة قسنطينة ، في مقابل أن تعترف به  الفرنكات ضريبة الحرب و إقامة حامية فرنسية في

و عندما خلف الماريشال فالي .فرنسا بايا على االقليم ، باستثناء المناطق التي تحتلها هي 

الجينرال دامريمون بعد مقتل هذا األخير ، حاول فالي أن يتفاوض من جديد مع الباي أحمد ، 

لكن أحمد . حدته مع األمير عبد القادر فكان يعده و يمنيه بإعادة منصبه كباي للحيلولة دون و

 .باي ظل متمسكا بموقفه الرافض لالستسالم 

 : 0489الغزو الفرنسي األول لقسنطينة  -

و يئست من ارغام أحمد باي على االستسالم ،  عندما تمكنت فرنسا من احتالل ميناء عنابة ،

و من . بدأت تهدده باإلطاحة به ، ثم قررت أن تستولي على عاصمته و تضع حدا لمقاومته 

 6081نوفمبر  0رجل ، خرجت من عنابة يوم  0611أجل ذلك جهزت حملة قوامها نحو 

من الفرسان و  1111رجل من المشاة و  6111بقيادة كلوزيل ،و من جهته جند أحمد باي 

استعد لمواجهة الجيش الفرنسي في واد الكالب لكنه انسحب إلى مدينة قسنطينة عندما شعر 

وعلى صعيد آخر قسم أحمد باي قواته .أنه غير قادر على محاربتهم ألن جيشهم كان أقوى 

مدفعا على األسوار و في ( 81) مزودين بثالثين ( 6111) قسم يضم ألف رجل : إلى قسمين 



لقصبة ، و كلف هذا القسم الذي كان تحت قيادة خليفته ابن عيسى كلف بالدفاع عن المدينة ا

من  6111فارس و  1111أما القسم الثاني الذي كان بقيادة الباي و يتكون من . من الداخل 

( دون نجاح ) المشاة المتطوعين و مدافع ميدان خفيف ،فتولى محاولة عرقلة القوات الغازية 

خارج المدينة من الخلف ،ما يجعل تلك القوة عند بلوغها أسوار قسنطينة بين  ،و ضربها

 . نارين

منهكة جراء الغارات التي  6081نوفمبر  16بلغت الحملة الفرنسية قسنطينة يوم      

استهدفتها على طول الطريق، و تهاطل األمطار و الثلوج غير المعهودة في تلك الفترة من 

وضربت القوات الفرنسية على قسنطينة حصار دام ثالثة أيام . ت تقدمها العام ، و التي عرقل

، و في اليوم التالي رفع الغزاة حصارهم بعدما تكبدوا خسائر جسيمة ( نوفمبر  16-11-18) 

و قد دفعت تلك الهزيمة . و أوشكت ذخائرهم على النفاذ ، و انسحبوا الى عنابة منهزمين 

" ، و تعيين الجنرال  6086جانفي  68وزيل من منصبه في الحكومة الفرنسية إلى عزل كل

 .خلفا له ، و اعداد حملة غزو ثانية(  Damrémont" ) دامريمون 

 : 0481الغزو الفرنسي الثاني لقسنطينة  -

بعد إبرام الفرنسيين معاهدة التافنة مع األمير عبد القادر ، تفرغوا  مجددا لقتال أحمد باي ، 

رجل ، و  11.111ضمت " دامريمون " إلى قسنطينة بقيادة الحاكم العام فسيروا حملة كبيرة 

و بالمقابل كان . ، و فرقة هندسة عالية التجهيز (  Valée) مدفعية قوية بقيادة الجنرال فالي 

 1111أحمد باي مستعدا للقتال مرة أخرى ، حيث جمع شيوخ القبائل و القواد و جند منهم 

 .افة إلى الجيش النظامي الذي يعمل بأمره شخصياراجل ، باالض 1111فارس و 

ثالثة أيام ، و لما ( قرب قالمة ) هاجم أحمد باي طالئع الحملة الغازية عند مجاز عمار   

عجز عن دحرها ، قرر اعادة تطبيق خطة حرب السنة الماضية  التي ساعدته على االنتصار 

، لكن في هذه ( ة و ضربهم من الخلفمواجهة الجنود الفرنسيين من داخل المدينة المحصن) 

المرة لم تنجح ألن القوات الفرنسية كانت أكثر استعدادا و أوفر عددا و عدة من المرة السابقة 

. 

و حاصرتها ، و أمطرت  6086أكتوبر  1وصلت الحملة الفرنسية إلى قسنطينة يوم    

ن على أجزاء من األسوار القوات أسوار المدينة بوابل ال يكاد ينقطع من القنابل ، مركزي

و من الثغرات التي أحدثتها الضربات في أسوار المدينة دخل الغزاة . الجنوبية الغربية 

، بينما كان المواطنون يحاربونهم من دار إلى دار و من شار  6086أكتوبر  68قسنطينة في 

فتولى مكانه إلى شارع ، و أثناء هذه الجولة قتل دامريمون القائد العام للجيش الفرنسي 

الجنرال فالي ، كما قتل البجاوي خليفة الحاج أحمد في قسنطينة و تكبد الحاج أحمد خسائر 

أما ابن عيسى الذراع اليمنى ألحمد باي فقد تخلى عنه و عرض . كبيرة و هلك أحسن جنده

 .خدماته على الفرنسيين الذين خسروا الجنود و العتاد و كانوا يعانون من قلة المؤونة 

،  6087ماي  68و جيجل  6080أكتوبر  0بعد سقوط قسنطينة اختل الغزاة سكيكدة في  و

 .فأكملوا سيطرتهم على الساحل الشرقي للجزائر

رغم ضياع عاصمة بايلك الشرق إال أن الحاج أحمد باي أبى :  0484-0481المرحلة الثانية  -1

إلقاء السالح و االستسالم للعدو ، رغم أن فرنسا عرضت عليه األمان و حمله إلى بالد اسالمية 

 : و من بين األحداث التي ميزت هذه الفترة نذكر مايلي .  فرفض

و خصومه الجزائريين ،  تركزت جهود أحمد باي في هذه المرحلة على محاربة الفرنسيين- 

فبالنسبة إلى خطته الجديدة لمقاومة الفرنسيين اقترح بقطع خط التموين عليهم الرابط بين عنابة و 



قسنطينة ، لكن صهره اعترض على هذه الخطة و أراد أن يحارب فرحات ابن سعيد أوال ثم 

 .الفرنسيين

الزيبان لمواجهة خصمه فرحات بن إمتثل أحمد باي لرأي خاله بوعزيز بن قانة و انسحب إلى  -

سعيد الذي كان يحكم بسكرة ، فاستهدفه بن سعيد في الطريق لكن احمد باي تمكن من هزيمته 

و إزاحته من منصبه ، حكم الحاج أحمد بسكرة بضعة أشهر إلى أن انتزعها منه خليفة األمير 

و عليه " ... اته وفي هذا السياق يقول أحمد باي في مذكر . 6080عبد القادر في ماي 

انضممت إلى رأي بوعزيز و لو أن هللا هداني في ذلك الوقت ، لفهمت أنه يريد جلبي إلى 

و أكرر قد اتبعت رأي بوعزيز و كان ذلك هو ...الصحراء ليأخذ أموالي عن آخرها ، 

 ."مصابي األعظم 

قبيلة إلى أخرى ، و ظل الحاج أحمد باي يقاوم باعتماده على حرب العصابات ، فكان يتنقل من  -

من الجبل إلى الصحراء ،في كل من بسكرة ، نواحي عين البيضاء  ، النمامشة  ، األوراس و 

محاوال تعبئة القبائل لمواصلة الجهاد و مهاجما المراكز ... أوالد سلطان غربي باتنة الحضنة 

 .6010العسكرية الفرنسية إلى غاية صيف 

باي بهدف توحيد صفوف المقاومة لكنه رفض ذلك ، و ذلك  مراسلة األمير عبد القادر ألحمد-

الذي بعث به إلى الحاكم العام بالجزائر ، بتاريخ " قالبوا " حسب ما جاء في تقرير الجينوال 

 . 6087أوت  11

 6080اصرار العدو على استسالم أحمد باي عن طريق التفاوض معه من جديد ، حيث في سنة -

( الحاج أحمد) إنك تحاول : " ...رسالة إلى أحمد باي جاء فيها " نيقريي " بعث الجينرال 

إن استسالمك الكلي ، يمكن وحده ...و عليه ينبغي أن أقاتلك أينما وجدتك ...إثارة الجماهير 

بهذا الشرط أضمن لك األمن ...و ليس لك إال أن تثق في شرف فرنسا ...أن ينقذك من الهالك 

 ..."و لعائلتك و أمالكك

سنة ،حيث  60بعد أن دامت  6010هاء مقاومة الحاج أحمد باي لالحتالل الفرنسي سنة انت -

عرضت عليه السلطات الفرنسية في باتنة و بسكرة االستسالم و إعادة كل أشيائه إليه و أخذه 

ليعيش في بالد إسالمية ، فقبل هذه المرة العرض  بعد أن تقدم في السن ، و قل أنصاره و فقد 

الية ، و تكاثر المتآمرون عليه من الجزائريين ، و حاصره الفرنسيون بقوات موارده الم

بالتعاون مع ( األوراس " )أحمر خدو " متخصصة في حرب الجبال في معقله بجبل 

استرجاع : عمالئهم ، يذكر أحمد باي في مذكراته أنه وضع شروطا مقابل االستسالم و هي 

و يقول في هذا .  تحت رعاية فرنسا إلى بلد إسالمي  أمالكه و ثرواته ثم السماح له بالسفر

جئت إلى الفرنسيين راضيا تحدوني إرادة صادقة في وضع حد للحرب الطويلة " ...الصدد 

 " .  التي ظلت قائمة بيني و بينهم ، و ذلك بإبرام اتفاق متين و أمان مشرف 

توجه إلى بسكرة أين أقام " ان دوسان جرم" الى الرائد  6010جوان  1استسالم أحمد باي يوم  -

. فيها ثالثة أيام ، ثم إلى باتنة أين أمضى فيها يومين ، و في اليوم الثالث توجه إلى قسنطينة 

إنني أذهب بال أمالك و ال قوة إلى " و في أختلجته أفكار متعددة ، حيث يقول أحمد باي 

و لكن هللا كيف . سيادة المدينة التي رأتني سيدا في أوج عزتي و حيث مارسلت سلطة ال

و من ." نفسي و تجلت إرادته ، و أي إنسان يستطيع االفالت من أيدي القدر فسبحان هللا و هلالج لج

قسنطينة التي بقي فيها ثالثة أيام توجه إلى سكيكدة ثم إلى العاصمة أين خصصت له 

ألف فرنك،  61 السلطات الفرنسية مسكنا أقام فيه مع أسرته و خدمه و منحة سنوية قدرها

 . 6011لكنها لم تسمح له بالهجرة و توفي سنة 



اجتمعت عدة عوامل ساهمت في إضعاف مقاومة أحمد باي ،  :أسباب فشل مقاومة أحمد باي-ث

 : نوجزها في النقاط التالية 

 .موت أو تخلي أحد قواده عنه و خالفه مع خاله بوعزيز -6

د القادر مد نفوذه إلى اقليم قسنطينة بتوجيه نداء إلى أعيانه و تعيين خلفاء له فيه بمحاولة االمير ع-1

. 

 .غيرة باي تونس منه الذي كان يكيد له لدى القبائل المجاورة و لدى السلطان العثماني-8

تحريض فرنسا عليه القبائل و خلق له الصعوبات أينما حل ، ألنها كانت ترى في وجوده بين -1

 .مة خطر العرب عال

 .سلبية السلطان الذي كان الحاج أحمد يعتمد عليه حتى بعد سقوطه-1

 :األخطاءالمتعددة التي إرتكبها أحمد باي و كانت من أسباب فشله -1

محاباته لقرابته و أوليائه على حساب الصالح العام ، فمثال انتزع مشيخة عرب الزيبان من  -

عزيز بن قانة الذي أصبح فيما بعد من كبار عمالء فرحات بن سعيد ، و إسندها إلى خاله بو

 .فرنسا التي عينته شيخ العرب 

 . 6081بمن أعانوه على إحباط مؤامرة االنكشارية عام  غدره -

لتحقيق أغراض عائلية في  6086إعالنه الحرب على عائلة بوعكاز غداة ضياع قسنطينة عام -

 . الجنوب ، بدال من محاربة الفرنسيين في الشمال

 :           مواجهة أحمد باي أثناء مقاومته لالحتالل الفرنسي عدة جبهات-6

لتي جندت جميع قواتها للقضاء غلى مقاومته ، كما أنها سعت لالستمالة شيوخ :  جبهة فرنسا- 

 .القبائل مقابل منحهم مناصب إدارية و نفوذا على أتباعهم و تأمين أمالكهم 

حيث نجح كلوزال في خلق توتر بين الجزائر و تونس و ذلك بسبب المعاهدة  :جبهة تونس -    

و التي نصت على عزل أحمد باي و منح  6081أكتوبر  60التي وقعها مع باي تونس في 

و لكن فرنسا لم توافق على هذه المعاهدة . أحد أشقاء باي تونس الخالفة على بايلك قسنطينة 

لرسائل في اقليم قسنطينة من باي تونس تدعو الناس إلى و بعد توقيع المعاهدة انتشرت ا

و كان رد أحمد باي بأن باي . الثورة ضد الحاج أحمد و تعلن انضمام قسنطينة إلى تونس 

 .تونس ليس من حقه المطالبة بقسنطينة و أن أهلها راضون بحكمه 

نه مشيخة عرب شيخ العرب الذي عزله الحاج أحمد و انتزع م :جبهة فرحات بن سعيد -    

 .الزيبان و اسندها إلى خاله بوعزيز بن قانة الذي أصبح فيما بعد من كبار عمالء فرنسا

خلفا لحسين باشا و طالب "باشا الجزائر " الذي أعلن نفسه :  بومزراق جبهة باي التيطري-  

 .الحاج أحمد االعتراف به

 :   الخامسةاإلحالة العلمية للمحاضرة -

، بيروت ، دار العرب االسالمي ،  6، ط  6711التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  عمار بوحوش ،-6

6776. 

 .1111، الجزائر ، دار ريحانة ،  6عمار عمورة ، موجز في تاريخ الجزائر ، ط -1

( م  6711 –م .ق 061من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) المختصر في تاريخ الجزائر  صالح فركوس ،-8

 (.ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)، 

، الجزائر ، الشركة  8، ط ( بداية االحتالل) أبو القاسم سعد هللا ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث  - 1

 .6701، الوطنية لنشر و التوزيع 

، كلية علوم 18بوزيفي وهيبة، محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصر، جامعة الجزائر  -1

 . 1161.اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،



 (.ط .س .ب) ، الجزائر ، دار المعرفة ،  6، ج (  6707-6081) بشير بالح ، تاريخ الجزائر المعاصر  -1

، الجزائر ، ( ط . ب ) ، ( 6711-6081) ات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر صالح فركوس ، محاضر-6

 .1161قالمة ،  6711ماي  10مديرية النشر لجامعة 

 . مذكرات أحمد باي - 0

----------------------------------------------------------------------------------------     

               

 (. 0481-0481) مقاومة األمير عبد القادر بالغرب الجزائري : (19)المحاضرة               
كان يتسم اإلقليم الغربي للجزائر بفراغ سياسي  و عدم  األمن ،  :الوضع العام إلقليم الغرب   -  أ

،  6086 جانفي 6يوم  الذي كان يحكم ايالة الغرب عن السلطة"  حسن " تخلي الباي  نتيجة

و قد جاء هذا االستسالم للعدو بعد أن قام الجيش الفرنسي باحتالل ميناء المرسى الكبير يوم 

" و من جهة أخرى بعث حضر سكان تلمسان بوفد إلى السلطان المغربي  6086جانفي  1

يطلبون منه الحماية و بعد تردد قبلها ، فأرسل في شهر نوفمبر "  عبد الرحمن بن هشام 

والي سليمان رفقة قوة من الجيش المغربي ليتولى حكم تلمسان ، فاحتج خليفته م 6081

الجنرال كلوزال على هذا التدخل في الجزائر و هدد المملكة المغربية ، إال أن سلطان 

المغرب لم يأخذ تهديداته بجدية و واصل عمله ، و عندما توسع نفوذ المغرب  في الغرب 

الخطر الذي أصبح يهدد مصالحهم و نفوذهم في الجزائري شعر الفرنسيون هذه المرة ب

الجزائر ، فبعثت الحكومة الفرنسية مذكرة احتجاج و أرسلت الى سواحل مدينة طنجة 

سفينتين حربيتين ، و أمام هذا الضغط الدبلوماسي و  6086نوفمبر  60المغربية يوم 

وسحب "لوي فليب " العسكري استسلم في األخير السلطان المغربي ألوامر الملك الفرنسي 

و لملء الفراغ السياسي في الغرب الجزائري بادر الجنرال .قواته من التراب الجزائري 

كلوزال إلى تعيين باي تونس حاكما على وهران بموجب االتفاقية التي تمت بين الطرفين يوم 

إال أن قوات باي تونس . ، و هذا مقابل دفع ضريبة سنوية لحكومة فرنسا  6086فيفري  1

انسحبت بسبب عدم وجود أية سلطة تدفع رواتبهم و كذلك بسبب استياء باي تونس من المبلغ 

و هناك بعض الروايات تقول أن قوات باي تونس . المالي الكبير الذي يدفعه الى فرنسا

 .انسحبت ألنه وجد أمامه خزينة فارغة من األموال

ي إلتجأ سكانه إلى شيوخ الزوايا و لم و أمام هذا الوضع القائم في اقليم الغرب الجزائر     

يجدوا أفضل من الشيخ محي الدين  كقائد يوحدهم و يقود المقاومة ، فطلبوا منه االمارة 

 .فرفضها و قبل الجهاد في سبيل هللا 

شارك األمير عبد القادر في : بداية مقاومة األمير عبد القادر كقائد في صفوف جيش والده - ب

والده محي الدين على العدو الفرنسي المتواجد بمدينة وهران ، و قد  الهجومات التي شنها

عبد " تمكن الشيخ محي الدين من مضايقة العدو ، و في هذه الفترة برزت شخصية ابنه 

، حيث أظهر في المعارك التي شارك فيها مع والده شجاعته و بطولته أبهرت " القادر 

 66مواجهة الفرنسيين و أعوانهم بوهران منذ  قاد محي الدين المجاهدين فيوالمجاهدين ،

، و كان أول هجوم قام به على سرية استطالع فرنسية من مائة ضابط و جندي  6081أفريل 

و في مطلع ماي من نفس السنة خاض محي .  في منطقة و هران ملحقا بها بعض الخسائر 

ك المجيدة ضد العدو هاجموا الدين برفقة ابنه عبد القادر و بقية المجاهدين عددا من المعار

فيها على بعض المعسكرات و الحصون الفرنسية بمدينة وهران ، و ألحقوا به هزائم نكراء 

 : أجبرتهم على االنسحاب ، و كان  أهم هذه المعارك 



 .  0481ماي  8معركة خنق النطاح األولى يوم  -

 . 0481جوان  8معركة خنق النطاح الثانية في  -
أسند محي الدين في هذه المعركة الراية إلى ابنه عبد القادر الذي كان بطل المعركة ، حيث 

فرقتين للقتال ، و فرقتين للدفاع ، و خامسة كمنت وراء العدو ، : قسم جيشه إلى خمس فرق 

 . و فاجأته عند تقهقره إلى الوراء و أبادته عن آخره و استولت عن كل السالح و الذخيرة 

 . في الجهة الغربية من وهران: ة برج رأس العين معرك -
رغم االنتصارات التي حققها الجزائريون في غرب البالد ، لكنهم كانوا : بيعة األمير عبد القادر -  ت

على يقين بأن المعركة مازالت طويلة مع العدو من جهة ، و أن االقليم محتاج إلى شخص 

قبائل و أعيان الغرب للمرة الثانية من الشيخ  و لهذا عرضت. ينظم إدارته من جهة أخرى 

إلى متى يا محي الدين و نحن بال " ، قائلين له  6081نوفمبر  11محي الدين االمارة بتاريخ 

أنت يا من يكفي إسمه فقط يجمع كل . قائد ؟ إلى متى و أنت واقف جامد متفرج على حيرتنا 

د أضاف أحد الحاضرين قائال لمحي الدين و ق..." القلوب لتدعيم و تماسك القضية المشتركة

عمت الفوضى في البالد و العدو دخل المساجد ، و أحرق الكتب ، و هدم الدور على " 

لكن  ."أصحابها ، و البد من سلطان له سلطة شرعية ، و قد اخترناك لتحمل هذه المسؤولية

كن أعتذر عن قبول أشكر ثقتكم و ل" الشيخ محي الدين اعتذر مرة أخرى لكبر سنه و قال 

." هذا المنصب ، فأنا اآلن أقوم بواجبي الديني و الوطني مجاهدا في سبيل هللا كأي أحد منكم

إن كان رأيكم و ثقتكم بولدي عبد القادر " و في ذات الوقت لم يمانع في ترشيح ابنه قائال 

عقدتم العزم فموعدنا كرأيكم بي فأنا متنازل له عن هذه البيعة ، فتشاوروا فيما بينكم ، و إذا 

و هذا ما حدث ." 6081نوفمبر  16في سهل غريس تحت شجرة الدردارة صباح االثنين 

بالفعل فقد تمت مبايعة األمير عبد القادر في نفس المكان و في نفس الموعد ، بايعوه باإلمارة 

عت بيعة ثانية وبعد البيعة األولى ، و ق.و كانت هذه البيعة األولى " ناصر الدين " و لقبوه ب 

 . 6088فيفري  1في قصر اإلمارة بمعسكر في (  البيعة العامة ) 

بمجرد مبايعته نادى األمير عبد القادر : مقاومة األمير عبد القادر كأميرا و قائدا للجهاد بداية- ث

: نداء الجهاد ، فهرعوا إليه من كل حدب و صوب ، كان ناصر الدين يقوم بعمل مزدوج 

لشعب و محاربة الفرنسيين ، و من أجل ذلك لعب دور القائد العسكري فقاوم توحيد صفوف ا

الفرنسيين ، و لعب دور القاضي ففك المنازعات بين القبائل ، و لعب دور السياسي فألف بين 

 .الصفوف المتفرقة 

 6088فيفري  1بدأ األمير عبد القادر هجوماته العسكرية ضد الجيش الفرنسي ابتداء من يوم 

فمن جهة : في حقيقة األمر أن األمير عبد القادر كان يحارب على جبهتين في آن واحد  ، و

كان يحارب فرنسا ، و من جهة كان يحارب القبائل المتمردة و يحاول أن يوحد الصفوف و 

يعيد األمر إلى نصابه ، ألن األمير كان يدرك أن نجاح مقاومته من فشلها متوقف على الوالء 

ترام قرارات دولته ، خاصة و أن فرنسا كانت تراهن على فشل العرب في و الطاعة و اح

" تنظيم أنفسهم و صفوفهم للنضال و المقاومة ،وفي هذا الصدد يقول شارل هنري تشرشل 

لقد آمن عبد القادر إيمانا عميقا بضرورة االتحاد المطلق بين مواطنيه ، لكي يحقق لهم 

 .ارع بسيفه الذين يشكون أو يحاولون أن يقاوموا سلطته استقاللهم المشترك ، لقد قرر أن يق

 :دوافع مقاومة األمير عبد القادر -
جانفي  1و ذلك بعد احتالل فرنسا لعاصمته وهران في   بداية االنتشار االستعماري في الغرب-0

6086 . 



واشتداد الحاجة إلى قيام سلطة  انتهاء السيادة العثمانية على الجزائر و سقوط الحكم التركي ،-1

 .جزائرية تقود الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين 

الغيرة الشديدة على االسالم و الوطن من عدوان و تدنيس المحتلين الظالمين ، و الحرص على -8

 .صيانة أسس المجتمع الجزائري

 .تنظيمهاانتشار الفوضى في المناطق الغربية ، و حرص األمير على توحيد القبائل و -8

 .تخلي المغرب و الدولة العثمانية عن نجدة الجزائر في مواجهة العدوان -1

 :مرت مقاومة األمير عبد القادر بثالث مراجل نوجزها فيمايلي : مراحل مقاومته - ج

سميت هذه المرحلةباالنطالق ألنها شهدت بداية  (:0481-0481)مرحلة االنطالق و القوة -0

القادر  لالحتالل الفرنسي كأمير و قائد للجهاد ، و بداية بناء اللبنة األولى للدولة مقاومة األمير عبد 

الجزائرية الحديثة هذا من جهة ، و وصفت من جهة أخرى هذه المرحلة بالقوة ألن ميزان القوة كان 

 لصالح قوات األمير ، حيث تفوق في أغلب المواجهات العسكرية بينه و بين العدو ، و انتهت هذه

المرحلة بإبرام معاهدة التافنة التي اعترفت فيها فرنسا بدولته ،و فيما يلي نستعرض أهم األحداث 

  :التي شهدتها هذه الفترة 

 .اتخاذ معسكر عاصمة له ، اعترافا لدزر سكان منطقتها في انطالق الجهاد المنظم- 

تنصيب الوالة في  ،و تعيين القضاة ، و 6088شرع األمير في تشكيل حكومته في فيفري  -

علما أنه كان يدقق في . عالما  66مختلف أنحاء اإلمارة ، كما شكل مجلسا للشورى من 

و بمرور الوقت أنشأ . اختيار خلفائه و أعوانه ، فكان يتحرى فيهم الكفاءة و القوة و التقوى 

 . األمير كذلك الدواوين و اإلدارات المركزية 

و تحت سلطته ، و انتزاع من الفرنسيين كثيرا  حول مبدأ الجهاد عمل األمير على توحيد القبائل- 

و بالمقابل اعتبر . من القبائل التي كانت قد تحالفت معهم ، كما ألزمها بالتشبت بأرضها

 .المتعاونين معهم مرتدين عن اإلسالم 

مقاطعة المحتلين و محاصرة مراكزهم في وهران و مستغانم ، و حملهم على الخروج من - 

 .عاقلهم لقتال بالداخل م

و ذلك .االستيالء على ميناء أرزيو و استخدامه في توريد السالح و االتصال بالعالم الخارجي - 

 .قبل أن تستولي عليه فرنسا 

و جعلها ...العليا كتلمسان و مليانة و المدية و قصر البخاري  تنشيط مدن الداخل و السهول- 

 .محاور اقتصادية و اجتماعية و عسكرية للدولة

توسع نفوذ األمير ليشمل كل الغرب الجزائري ماعدا وهران و مستغانم و أرزيو ، كما توغل  -

لشهر التالي ، ، و على المدية في ا 6081في إفليم التيطري و استولى على مليانة في أفريل 

 .و توسع شرقا فأحذ مدينة بسكرة 

 .شرع في تكوين جيش نظامي وطني -

 :  0488معاهدة ديمشال -

تمكن األمير عبد القادر في المرحلة األولى من  :الظروف التي وقعت فيها معاهدة ديمشال  -0

: ي مدن مقاومته من مواجهة الجيش الفرنسي و إحباره على التمسك و االكتفاء بالبقاء ف

مستعانم ، أرزيو و وهران ، و قد عمد األمير إلى فرض حصار اقتصادي على هذه المدن 

و في هذا الصدد يذكر بعض المؤرخين أن نظام الحصار الذي ضربه عبد القادر . الثالثة 

حتى أصبحوا كالطيور الكاسرة يبحثون و يقعون " كان تأشير مهلك على القوات الفرنسية 

" قام رجل من قبيلة  6088و في أواخر شهر أكتوبر ."المناطق الداخلية على طعامهم في



باختراق الحصار ، و قصد أرزيو لتموين قوات االحتالل ، و عندما أتم صفقة " البرجية 

البيع مع العدو طلب من الفرنسيين توفير حماية له للعودة إلى قبيلته ، خشية من جنود األمير 

 611معه ضابط و أربعة جنود ، و في طريقهم اتقض عليهم  ،  فكان له ذلك حيث أرسلوا

على إثر هذه الحادثة كتب .فارس جزائري ، فقتلوا جنديا و أسروا الباقين في معسكر 

الجنرال ديمشال  إلى األمير يطلب منه إطالق سراح الجنود األسرى ، و يقول ديمشال في 

فكان رد ." ا كانوا يحمون عربيا هؤالء الجنود األسرى سقطوا في كمين بينم" رسالته 

ذلك ليس حجة في نظري ، فالحامون و المحمي كانوا سواء أعدائي ، و إن كل " األمير 

 ." العرب الذين يشيدون بك هم ليسوا مؤمنين حقيقيين و جهالء بواجبهم 

و نظرا لشدة وطأة الحصار االقتصادي المفروض على الفرنسيين في كل من وهران و 

أرزيو راسل الجنرال ديمشال األمير لكن هذه المرة ليعرض عليه صراحة إجراء  مستغانم و

شعبين فرضت عليهما العناية اإلالهية أن يتعايشا " مقابلة معه و عقد معاهدة سلم تحقن دماء 

 ."في ظل حكم واحد

اضطر الجنرال الفرنسي ديمشيل إلى ابرام معاهدة هدنة  :0488فيفري  19توقيع المعاهدة في  -1

، الذي اعتبرها هذا األخير فرصة لتوطيد 6081فيفري  11مع األمير عبد القادر بتاريخ 

و أهم ما .  مركزه و توسيع نفوذه خارج اقليمه ، و كذا حيازة اعتراف العدو به و بدولته 

 : نصت هذه المعاهدة من بنود نوجزها فيمايلي 

 .وقف القتال بين الطرفين - 

الجزائر : اعتراف ديميشيل بإمارة األمير على كامل البالد في المقابل اقراره لفرنسا على مدن - 

 . ، وهران ، أرزيو و مستغانم

تعيين وكالء من األمير عبد القادر بوهران و مستغانم و أرزيو ، كي ال تقع خصومة بين - 

 .قام وكيال عن فرنسا ضابط فرنسي في معسكر الفرنسيين و العرب ، و بالمثل ي

 .يلزم رد األسرى من الفريقين-

 .اعطاء الحرية كاملة للتجارة  -

تلتزم العرب بإرجاع كل من يفر إليهم من العسكر الفرنسي و يلتزم الفرنسيون بتسليم كل من -

 .الثالثيفر إليهم من أهل الجرائم الهاربين من القصاص إلى وكالء األمير في المدن 

كل أوروبي سيعطى له إذا رغب في السفر داخل البالد جواز سفر موقعا عليه من ممثلي األمير -

 .و مصادقا عليه من القائد العام ، و بذلك يحصل على الحماية في جميع األقاليم

إنني أعلن لكم " قال  اعتبر الجنرال ديمشال توقيع هذه المعاهدة انتصارا دبلوماسيا ،حيث

استسالم إقليم وهران الذي يعتبر أكبر جزء في والية الجزائر و أكثرها محاربة ، الفضل في 

أما األمير عبد ." هذا الحادث الكبير يعود إلى الميزات التي امتازت بها القوات التي أقودها

م ، و وضع شروطه القادر فقد كان راضيا باعتبار أنه نجح في ارغام عدوه على طلب السال

و فضال عن ذلك كانت . الخاصة ، و لم يدفع أي جزية ، و لم توضع أي حدود على منطقته 

عند األمير وثيقة سرية وقع عليها ديميشال تقضي باعطاء االمير الحرية الكاملة لشراء 

األسلحة من غير الرجوع إلى فرنسا و كذا احتكاره للتجارة ، بمعنى أن ممثلي األمير هم 

الوحيدون المسموح لهم بشراء و بيع القمح و الشعير و باقي االنتاج الفالحي ، و هم كذلك 

و بناء على ذلك أصدر األمير عبد القادر أوامره بمنع . الذين يحددون األسعار في األسواق 

العرب من بيع منتوجهم الفالحي مهما كان نوعه إلى المسيحيين سواء كانوا من أهل البالد أو 

و على صعيد آخر استغل األمير هذه الهدنة ليلتف إلى أحوال البالد ، فعمل جاهدا  .بأجان



على تشييد الحصون ، و إقامة القالع ، كما قام على  صنع السالح و انتاج الذخيرة الحربية ، 

و في  ذات الوقت عمل على تنظيم صفوف الشعب و توحيد الجماهير حوله دفاعا عن الوطن 

 .و حماية للدين

" و كعادتها قامت فرنسا بنقض معاهدة ديميشال ، فكما قال شكيب أرسىالن : نقض المعاهدة  - 8

هي في الغالب محاط استراحة بين ...كانت معاهدات الدول االستعمارية مع أهالي األقطار 

الحملة و الحملة ، و منازل استجمام بين مراحل الحرب الغير ، بحيث ال تعدم عذرا لدى 

، حيث بمجرد "وة في نقض المعاهدات التي لم تبرمها منذ البداية إال على نية النقض توفر الق

، و استبداله  6081جانفي  61عزل الحكومة الفرنسية الجنرال ديميشيل عن قيادة وهران في 

حتى قام هذا األخير بنقض المعاهدة ، و ذلك بعد اقدامه على (  Trézel) بالجنرال تريزيل 

و مقابل هذه الحماية اعترفت . لقبائل الزمالة و الدوائر المتمردة على األمير  توفير الحماية

يذكر أن هذه القبائل استأنفت . القبيلتان بسيادة فرنسا و التزامهما بدفع ضريبة سنوية 

المبادالت الودية مع الفرنسيين ، فهدد األمير أن يعيدها بالقوة إلى تلمسان ، و لكن تلك القبائل 

حماية الفرنسية في الحال على التخلي عن منتجاتها الزراعية و تجارتها ، و قد لبى فضلت ال

حيث كان يري أن فرنسا تضيع وقتا حين تترك الفرصة لألمير .  الجنرال تريزل طلبهم 

 .ليشتد سلطانه و يقوي نفوذه ، و عليه فالبد من محاربة األمير و القضاء على قواته

القادر هذا العمل منافيا و مخالفا لالتفاق المبرم بين دولته و دولة و اعتبر األمير عبد      

أن ال تقبلوا من يلتجىء إليكم من العرب، كما أننا ال نقبل من " فرنسا ، حيث ينص االتفاق 

و أجابت فرنسا أن المعاهدة ال تشمل أشخاص يريدون تغيير محل ." يفر إلينا من الفرنسيين

إن الحكومة الفرنسية ملزمة " ، و أجاب األمير " هارب " كلمة إقامتهم و إنما تشمل على 

و بمجرد .بأن ترد إلي كل مذنب إلتجأ إليها ، إذا كان رجال واحدا ، فكيف بالعشيرة و القبيلة

استئناف الطرفين الحرب ، خاض األمير عبد القادر عدة معارك مع الجيش الفرنسي خسر 

   .6081خر  كمعركة التافنة المشهورة سنة في البعض منها و انتصر في البعض اآل

اضطرت فرنسا أن تعقد صلحا آخر مع األمير عبد القادر ( :  0481ماي  81) معاهدة التافنة  - 8

بالتفاوض معه ، و ذلك لتحقيق  6081ماي  18، و كلفت هذه المرة الجنرال بيجو يوم 

  :األغراض اآلتية

 .في الشرق الجزائريالتفرغ للقضاء على مقاومة أحمد باي -

 .إعداد فرق عسكرية خاصة بحرب الجبال-

 .فك الحصار عن المراكز الفرنسية-

 .انتظار وصول اإلمدادات العسكرية من فرنسا-

أما األمير عبد القادر فقد قبل الهدنة قصد تحفيف معاناة الشعب الجزائري و التقاط األنفاس و 

نسا به ، مما قد يكسبه االعتراف الدولي مستقبال توسيع نفوذه في البالد و حيازة اعتراف فر

و قد أدت االتصاالت بين الطرفين إلى ابرام . و يؤكد اعتداء فرنسا على بالده و شعبه 

 :و التي نصت على وجه الخصوص بمايلي 6086ماي  81معاهدة التافنة في 

و على مدن وهران و  أن األمير يعترف بسلطة دولة فرنسا على مدينة الجزائر و سهل متيجة ، -

 .مستغانم و أرزيو

أن دولة فرنسا تعترف بإمارة األمير عبد القادر على اقليم وهران و إقليم التيطري ، و القسم  -

وال  يحق لألمير . الذي لم يدخل في حكم فرنسا من إقليم مدينة الجزائر من الناحية الشرقية

 .أن يمد يده لغير ما ذكر من أرض الجزائر



 .لألمير أن يشتري من فرنسا البارود و الكبريت و سائر ما يحتاجه من األسلحةيمكن  -

تتخلى فرنسا لألمير على مدينة تلمسان و قلعة المشور و رشغون مع المدافع القديمة التي كانت -

و يتعهد األمير بنقل الذخائر الحربية و األمتعة العسكرية التي للعساكر الفرنسية .فيها قديما 

 .ان إلى وهرانفي تلمس

 .تطبيق مبدأ التجارة الحرة بين الطرفين-

و بناء على هذه الشروط تكون هذه المعاهدة اعترافا صريحا من حكومة فرنسا بإمارة األمير 

التي أصبحت تشمل ثالثة أرباع مقاطعة الجزائر زيادة عن والية وهران كلها ، باستثناء 

 .المدن السالفة الذكر

استغل األمير عبد القادر معاهدة التافنة و : 0486-0481( الهدوء المؤقت ) مرحلة تنظيم الدولة-1

إلصالح حال بالده و ترميم ما أحدثته المعارك بالحصون والقالع و تنظيم شؤون البالد عاد 

، و كذا لتعزيز قواته العسكرية و تنظيم دولته من خالل اإلصالحات  اإلدارية و التنظيمات 

    :لعسكرية اآلتيةا

تشكيل مجلس وزاري مصغر يضم رئيس الوزراء ، نائب الرئيس ، وزير الخارجية،  -6

وزير الخزينة الخاصة و وزير األوقاف و اتخذت هذه الوزارة من مدينة معسكر عاصمة 

 .لها

م و كل والية يديرها خليفة ،وقس(  واليات) التقسيم اإلداري للبالد إلى ثماني مقاطعات  -8

الوالية إلى عدة دوائر و وضع على رأس كل دائرة قائدا يدعى برتبة آغا و تضم الدائرة 

 .عددا من القبائل يحكمها قائد ،ويتبع القائد مسؤول إداري يحمل لقب شيخ

تنظيم الميزانية وفق مبدأ الزكاة و فرض ضرائب إضافية لتغطية نفقات الجهاد وتدعيم  -1

 .مدارس التعليم

قوة العسكرية بإقامة ورشات لألسلحة والذخيرة وبناء الحصون على مشارف تدعيم ال-1

 . الصحراء حتى يزيد من فاعلية جيشه

 .تصميم علم وطني وشعار رسمي للدولة-1

 ربط عالقات دبلوماسية مع بعض الدول-6

بادر المارشال فالي إلى خرق معاهدة التافنة  :0481-0486مرحلة الضعف وحرب اإلبادة - 8

بعبور قواته األراضي التابعة لألمير ، فتوالت النكسات خاصة بعد أن انتهج الفرنسيون 

لن : " أسلوب األرض المحروقة ، كما هي مفهومة من عبارة الحاكم العام الماريشال بيجو

فلجأ ".ها فلن تحصدوها تحرثوا األرض، و إذا حرثتموها فلن تزرعوها ،وإذا زرعتمو

الفرنسيون إلى الوحشية في هجومهم على المدنيين العزل فقتلوا النساء و األطفال و الشيوخ ، 

و في هذه المرحلة بدأت الكفة ترجح لصالح العدو .و حرقوا القرى والمدن التي تساند األمير

 -مة األمير المتنقلةعاص-، ثم سقوط الزمالة 1841بعد استيالئه على عاصمة األمير تاقدامت 

الذي ناصره في  6018و على إثر ذلك اتجه األمير إلى المغرب في أكتوبر عام  6018سنة 

طنجة ) أول األمر ثم اضطر إلى التخلي عنه على إثر قصف األسطول الفرنسي لمدينة

، و تحت وطأة الهجوم الفرنسي يضطر السلطان المغربي إلى طرد األمير عبد (والصويرة 

األمر الذي دفعه إلى العودة إلى الجزائر في . ر، بل و يتعهد للفرنسيين بالقبض عليهالقاد

 . محاوال تنظيم المقاومة من جديد 6011سبتمبر 

اضطر األمير عبد القادر إلى اإلنسحاب إلى المغرب  :م0481محاصرة األمير و استسالمه عام  -8

طان المغرب عبد الرحمن بن هاشم األقصى أمام ضغط الجيش الفرنسي القوي طالبا من سل



مساعدته محذرا اياه من سقوط الجزائر  ، ألن ذلك سيؤدي إلى سقوط المغرب و بلدان 

إسالمية كثيرة تحت السيطرة اإلستعمارية ، لكنه لم يستمع إلى نصائح األمير متذرعا 

ضل من بمواجهة المتمردين ضد السلطان في المغرب، و كأن مواجهة الشعب الثائر ضده أف

مواجهة العدو الكافر الذي يهدد أرض اإلسالم ،وأكثر من ذلك تعاون هذا السلطان مع الجيش 

بعد محاصرته  6016الفرنسي لمحاصرة األمير عبد القادر الذي اضطر لإلستسالم في عام 

من طرف الجيش الفرنسي شرقا و جيش السلطان المغربي غربا و خيانة بعض القبائل 

مير إال بعد أن اشترط على الجيش الفرنسي إعطاء عهد األمان لجميع رفاقه ولم يستسلم األ.له

وجنوده و السماح لهم باإللتحاق بقبائلهم، أما هو فطلب السماح له بالهجرة إلى اإلسكندرية 

و كان . بمصر أو عكا بفلسطين، و إذا لم تقبل فرنسا بهذين الشرطين فإنه الجهاد حتى الموت

هو إبقاء شعلة المقاومة ضد اإلستعمار ملتهبة على يد رفاقه بعدما هدف األمير من ذلك 

 .يضمن لهم الحياة، و هذا ما حدث بالفعل فيما بعد مما يدل على بعد نظر األمير عبد القادر
 :السادسةاإلحالة العلمية للمحاضرة -
بيروت ، دار العرب االسالمي ، ،  6، ط  6711عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  - 6

6776 

 .1111، الجزائر ، دار ريحانة ،  6عمار عمورة ، موجز في تاريخ الجزائر ، ط -1

م  6711 –م .ق 061من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) صالح فركوس ، المختصر في تاريخ الجزائر  -8

 (.ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)، ( 

، كلية علوم 18بوزيفي وهيبة، محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصر، جامعة الجزائر  -1

 . 1161اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،

 ( .ط .س .ب) ، الجزائر ، دار المعرفة ،  6، ج (  6707-6081) بشير بالح ، تاريخ الجزائر المعاصر  -1

، الجزائر ، ( ط . ب ) ، ( 6711-6081) ريخ الجزائر الحديث و المعاصر صالح فركوس ، محاضرات في تا- 1

 .1161قالمة ، 6711ماي  10مديرية النشر لجامعة 

يحي بوعزيز ، األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري ، طبعة منقحة ، تونس  الدار العربية للكتاب ،   - 6

6708   

و تعليق أبو القاسم سعد هللا ، حياة األمير عبد القادر ، الدار التونسية شارل هندري تشرشل ، ترجمة و تقديم  - 0

 . 6761للنشر ، 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :المقاومات الشعبية األخرى (11)المحاضرة                                    

 :ثورة أوالد سيدي الشيخ- أوال

الشمال الجزائري ، وعند وصول قواتها إلى مشارف الجنوب الجزائري ،  فرنسا بعد احتالل

ظهرت حركة مقاومة أوالد سيدي الشيخ ،و كانت أول معركة بالشريعة بنواحي البََيض ، 

و ألن . م6011ماي 1الشيخ الغرابة في بقيادة سيدي الشيخ بن الطيب زعيم أوالد سيدي 

م، قسمت قبيلة أوالد 6011مارس 60في  المغربو  فرنسامعاهدة اللة مغنية الموقعة بين 

 :  سيدي الشيخ إلى قسمين

 -  وهم بموجب اإلتفاقية " الشراقة"أوالد سيدي الشيخ

.جزائريين  
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


 .وهم مغاربة" الغرابة"أوالد سيدي الشيخ  -

وهكذا عّززت المعاهدة المشروع اإلستعماري بالتجزئة العرقية والتقسيم القبلي و زرع 

يير شؤون زاوية الشيخ سيدي عبد القادر بن دمحمالسماحي، الخالف حول زعامة القبيلة، و تس

وبعد صدور هذه المعاهدة الموقعة بين المغرب وفرنسا ، تنبه سيدي الشيخ بن الطيب زعيم 

" الغرابة"أوالد سيدي الشيخ للضرر الذي ألحقه االحتالل بقبيلة أوالد سيدي الشيخ عامة و

م الزراعية والرعوية وقراهم، ليشتت االخوة خاصة، حيث اقتطع االحتالل قسما من أراضيه

م بعث سيدي الشيخ بن 6017،وفي جانفي . والعائالت،وأرغامهم على النزوح والهجرة

وفدا إلى السلطان موالي عبد الرحمان بن هشام ملك المغرب يطلعه ( زعيم الغرابة)الطيب 

بها بمراجعة الحدود بعد على الوضع الراهن ، فراسل السلطان السفارة الفرنسية بطنجة يطال

تشكي المتضررين من تبعات المعاهدة الموقعة بين فرنسا والمغرب ، و لكن سلطات 

م عين السلطان سيدي الشيخ بن الطيب خليفة 6017في أوائل سنة . تجاهلت مطالبه.االحتالل 

الجهاد  له على التخوم الجنوبية الشرقية المغربية ، و كأنه بهذا التعيين يضفي الشرعية على

كما أن هذا التعيين كان بمثابة . م6011الذي أعلنه زعيم الغرابة ضد االحتالل الفرنسي منذ 

تبني المقاومة من طرف السلطان الذي لم يكن له جيش نظامي يوازي قوة الجيوش الفرنسية 

و استمرت مقاومة سيدي الشيخ بن الطيب إلى حين وفاته في . وعدتها وعتادها

معذر المصارين " في معركة " مولى الفرعة"أحد أبنائه  -قبل وفاته -فَقَدَ  .م6061جويلية61

لقوات االحتالل " بني كيل"وقبيلة " الغرابة"التي تصدت فيها قبيلة أوالد سيدي الشيخ " 

وبعد وفاته أخذ ريادة . حاليا" بوعرفة"م، بالقرب من مدينة 6061مارس86الفرنسي في 

عقلة "لعربي ،الذي ما لبث أن أستشهد مع أخيه سليمان في معركة المقاومة إبنه البكر الحاج ا

م،والتي كان 6066في أوت"الشراقة"و" الغرابة"التي نشبت بين أوالدسيدي الشيخ" السدرة

وتزعم إبنه الثالث . االحتالل الفرنسي وراءها لإليقاع بين الفريقين والقضاء عليهما جميعا

، وبإقرار من السلطان موالي الحسن ملك "الغرابة"قبيلة أوالد سيـدي الشيخ " معمر "

المغرب على زعامة هذه القبيلة ، إال أّن االحتالل ألهب العالقة بينهما ، وانقلب السلطان على 

، و تنكر لهم خصوصا بعد استشهاد معمر بن الشيخ في معركة " الغرابة"أوالد سيدي الشيخ 

وبعد استشهاد معمر بن الشيخ . م6061جوان68ضد القوات الفرنسية وأتباعها في " نفيش" 

وهو اإلبن ) عالل بن الشيخ بن الطيب " الغرابة"، تولى زعامة قبيلة أوالد سيدي الشيخ 

، ورغم استماتتهم في المقاومة و تضحياتهم الجسام في سبيل (الرابع لسيدي الشيخ بن الطيب 

ريا ، وكانوا أعوانه في المناطق الدفاع عن الوطن ، ووالئهم للسلطان الذي كان يدعمهم ظاه

الجنوبية ، ولكن االحتالل الفرنسي لم يدخر جهدا في السعي لبث الخالف بينهما  في كل 

مرة، بواسطة العَُمالُء المدسوسون في دوائر المخزن ، فُصنفوا في خانة المخربين وأهل 

وجد االحتالل الفرنسي  الفتن ، وتعرضوا بذلك للسجن والتنكيل والتهجير ، وبانتهاء مقاومتهم

م، وعليه فإن سيدي الشيخ بن الطيب 6711الطريق معبدة أمامه الحتالل المغرب ابتداء من 

وبعد . م6071م إلى 6011كان مفجر ثورة أوالد سيدي الشيخ التي دامت خمسة عقود من 

عشرين سنة من انطالق ثورة سيدي الشيخ بن الطيب اندلعت ثورة أوالد سيدي 

ثم بعد ست وثالثين سنة  م6011أفريل0 بزعامة سيدي سليمان بن حمزة في" راقةالش"الشيخ

 . م، لتكمل المسيرة التي بدأها سيدي الشيخ بن الطيب6006انطلقت ثورة سيدي بوعمامة في 



 : مقاومة فاطمة نسومر-ثانيا

برهنت فاطمة على أّن قيادة المقاومة الجزائرية ليس حكر على الرجال فقط بل أّن لنساء   

نصيب فيها، وفاطمة نسومر شبت على مقت االحتالل ومقاومته ،ورغم تصوفها و زهدها ، 

إال أن هذا لم يمنعها من تتبع أخبار بالد القبائل لمقاومة زحف االحتالل و المعارك التي 

 عمر بن زعمومالتي قادها المجاهد الجزائري الحاج  معركة تادمايتال سيما وقعت بالمنطقة 

، كما أنها لم تكن غافلة على 6011سنة  الجنرال بيجوصد قوات الجيش الفرنسي بقيادة 

تم محاولة  1847 دلس، وفي 6011-6011بين  تيزي وزوتمركز الغزاة الفرنسيين في 

ولما . التي هزم فيها هزيمة منكرة 6011من دخول األربعاء ناث إيراثن عام  رندونالجنرال 

واتتها الظروف انضمت إلى المقاومة حيث شاركت بجانب بوبغلة في المقاومة و الدفاع عن 

منطقة جرجرة و في صد هجومات االستعمار على أربعاء ناث إيراثن فقطعت عليه طريق 

المواصالت و لهذا انضم إليها عدد من قادة األعراش و شيوخ الزوايا و القرى، ولعل أشهر 

دمحم بن عبد ) الشريف بوبغلةاطمة نسومر هي تلك التي خاضتها إلى جانب معركة قادتها ف

ون و ماك ماهون فكانت في مواجهة الجيوش الفرنسية الزاحفة بقيادة الجنرالين رند( هللا

عة النظير، إال أن عدم تكافؤ موازين حيث أبديا استماتة منقط بربوة تمزقيدةالمواجهة األولى 

ني بالقوى عدة وعدداً إضطر الشريف بوبغلة بنصيحة من فاطمة نسومر على اإلنسحاب نحو

، وهناك دعيا إلى الجهاد المقدس فاستجاب لهما شيوخ الزوايا ووكالء مقامات أولياء هللا يني

والمريدين وأتباعهم واتجهوا نحو ناحية واضية لمواجهة زحف العدو على  فجندوا الطلبة

الخائن الجودي، فاحتدمت  الباشا آغةومعهما  ويوسف التركيقراها بقيادة الجنرالين رندون 

سومر من قتل الخائن المعركة وتلقت قوات العدو هزيمة نكراء، وتمكنت الال فاطمة ن

الجودي بيدها كما استطاعت أن تنقذ من موت الشريف بوبغلة حينما سقط جريحا في 

بالرغم من الهزيمة النكراء التي منيت بها قوات روندون بيتشكرت، إال أن ذلك لم  .المعركة

و وزع األراضي  6011يثنه من مواصلة التغلغل بجبال جرجرة، فاحتل عزازقة في سنة 

ة على المعّمرين الوافدين معه، و أنشأ معسكرات في كل المناطق التي تمّكن منها، الخصب

بالرغم من التغلغل والزحف لم يثبّط عزيمة اللة فاطمة . وواصل هجومه على كل المنطقة

نسومر في مواصلة هجوماتها على القواة الغازية فحققت انتصارات أخرى ضد العدو 

، مما أدى بالقوات توريرت موسىو  عين تاوريغو  تخلجتو األربعاء و  يراتنبنواحي 

الفرنسية إلى االستنجاد بقوات جديدة و عتاد حديث،و إضطرت على إثرها فاطمة نسومر إلى 

ع قوات ، ال سيما بعد اتبّاتاخليجت ناث عيسولقواتها إلى قرية إعطاء األوامر باإلنسحاب 

 .االحتالل أسلوب التدمير و اإلبادة الجماعية، بقتل كل أفراد العائالت دون تمييز و ال رحمة

و كان انسحاب فاطمة نسومر لتكوين فرق سريعة من المجاهدين لضرب مؤخرات العدو 

  .الفرنسي و قطع طرق المواصالت و اإلمدادات عليه

الشيء الذي أقلق جنراالت الجيش الفرنسي و على ،تخليجت اختبأت الال فاطمة في قرية 

وخشي هذا الجنرال  قسنطينةالقادمة من  ماكمهونمعزز بدعم قواة الجنرال رأسهم رندون ال

ألف رجل  11من تحطم معنويات جيوشه أمام هجمات فاطمة نسومر، فجند جيشا قوامه 
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حيث تتمركز قوات فاطمة نسومر  آيت تسورغبقيادته شخصيا، اتجه به صوب قرية 

رجل وعدد من النساء وعندما احتدمت الحرب  6111المتكونة من جيش المتطوعين وقوامه 

ً أحمر كان له األثر البالغ  بين الطرفين خرجت فاطمة في مقدمة الجميع تلبس لباسا حريريا

في رعب عناصر جيش االحتالل،وعلى الرغم من المقاومة بقيادة فاطمة نسومر فإن 

االنهزام كان حتميا نظرا للفارق الكبير في العدد و العدة بين قوات الطرفين، األمر الذي دفع 

إال أن  .فاوضات و إيقاف الحرب بشروط قبلها الطرفانفاطمة نسومر إلى طرح مسألة الم

السلطات االستعمارية كعادتها نقضت العهود، إذ غدرت بالوفد المفاوض بمجرد خروجه من 

المعسكر حيث تّم اعتقال أعضائه جميعاً، ثم أمر الجنرال رندون بمحاصرة ملجأ الال فاطمة 

دد الثورة بجبال جرجرة أبعدت الال وخوفا من تج نسومر وتم أسرها مع عدد من النساء،

شخصا من النساء واألطفال إلى معسكر اعتقال في زاوية بني  111فاطمة نسومر مع 

دة سبع سنوات إلى وبقيت هناك لم .، تحت سيطرة باش أغا موالي للفرنسيينبتابالطسليمان 

 سنة ، على إثر مرض عضال تسبب في شلل نصفي 88أن وافتها المنية عن عمر يناهز 

 :مقاومة المقراني والشيخ الحداد -ثالثا

كان إلنقالب نظام الحكم في فرنسا بعد سقوط اإلمبراطورية وظهور الجمهورية و :أسبابها-أ

لمباشر على األوضاع داخل الجزائر و المتمثل ، أثره ا بسماركأمام  نابليون الثالثانهزام 

في بروز قوة المستوطنين في التأ ثير على حكومة باريس و استئثارهم بالسلطة في الجزائر 

ضف له تلقي دمحم المقراني توبيخا  ،و هذا ما لم يرض به حاكم مجانة الباشاغا دمحم المقراني،

حد أصدقاء أبيه و هو الشيخ بوعكاز بن من الجنرال ديفو بسبب تقديمه مساعدة أل 6011عام 

عاشور ، و قد اعتبرها المقراني إهانة له و لعائلته و لسكان منطقته،و عدم ارتياح السلطات 

اإلستعمارية لشخص المقراني حيث قامت بإنشاء بلدية مختلطة في برج بوعريج ،عينت على 

راء تقليصا لنفوذه السياسي على رأسها الضابط أوليفي و قد رأى الشيخ المقراني في هذا اإلج

المنطقة ، و بذلك أصبح في المجلس البلدي لمدينة برج بوعريرج عبارة عن عضو بسيط 

و عمدت سلطات  .فقط ال رأي له و الوزن لكالمه مع قوة المستوطنين في التمثيل النيابي

تقديم إستقالته اإلحتالل على تحطيم كبرياء الحاج دمحم المقراني كزعيم سياسي، لذلك بادر ب

على أساس أنها غير مرفقة بتعهد  6066مارس  17من منصبه كباشاغا لكنها رفضت في 

منه ،يجعله مسؤوال عن كل األحداث التي ستقع بعد ذلك في المناطق الواقعة تحت نفوذه، و 

ي كذلك المجاعة الكبيرة الت .كانت هذه السياسة سببا آخر الندالع الثورة ألنها مساس بكرامته

وراح ضحيتها أالف الجزائريين  6010تعرضت لها المنطقة و التي وقعت في حدود سنة 

الذين حصدهم الموت أمام مرأى و مسمع من اإلدارة اإلستعمارية التي لم تسارع إلى نجدة 

 .األهالي و هذا ما أكد للمقراني مرة أخرى أن هذه اإلدارة ال يهمها في الجزائر إال مصالحها

الموضوعية كذلك السبب الديني حيث استغلت الكنيسة األوضاع اإلجتماعية  ومن األسباب

المزرية وراحت تحمل اإلنجيل في يد والمساعدات في اليد األخرى مما اضطر األهالي إلى 

ومن األسباب السياسية  .ترك أبنائهم في يد األباء البيض للتنصير خوفا عليهم من الموت

لذي خلف النظام العسكري و قد رأى فيه البشاغا المقراني تكريسا اآلنفة الذكر النظام المدني ا

 11لهيمنة المعمرين األوروبيين على الجزائريين و إذاللهم ، و هذا ما نص عليه مرسوم 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83


الذي زاد من تأكد المقراني أنه سيزيد من معاناة الشعب الجزائري تحت ظل  6061أكتوبر 

قانون التجنيس الذي أصدره كريميو اليهودي ، و المستوطنين و اليهود المتجنسين بموجب 

أريد : "  الشيخ دمحم المقراني قولته الشهيرة التي جاء فيها ما يلي 6066عليه قال قائد ثورة 

إثرها قرر أن يحتكم إلى " أن أكون تحت السيف ليقطع رأسي ، و ال تحت رحمة يهودي أبدا 

إلى كل ذلك قضية اقتراض المقراني للديون  يضاف, مع هذه اإلدارة المدنية الجديدة, السيف

من بنك الجزائر و من اليهودي مسرين بسبب المجاعة التي أهلكت سكان المنطقة و بالتالي 

غير أن ذهاب الحاكم , كان القرض لمساعدة المحتاجين و المتضررين جراء هذه ا لمجاعة

ر الذي رفضت إدارته الوفاء العام العسكري ماك ماهون و استالم النظام المدني حكم الجزائ

بتعهد المقراني مما أوقعه في أزمة مالية خانقة ، فاضطر من أجل سكان منطقته رهن أمالكه 

  .ليكون ضحية ابتزاز المستوطنين و اليهود

وما عجل بإندالع الثورة كذلك السياسة العنصرية التي طبقتها اإلدارة الجديدة مع الجزائريين 

بين الجزائر و قسنطينة حيث كانت تفرق بينهم و بين بعض العمال  العاملين في مد الطرق

األوربيين الذين كانت أجورهم عالية و اليقومون باألعمال المتعبة في حين كانت أجور 

الجزائريين منخفضة جدا و هم الذين ينجزون األعمال الشاقة علما أن هؤالء العمال أوصلوا 

نهم من مدينة البرج حتى يدفع عنهم المعاناة فقام بدفع معاناتهم إلى الباشاغا المقراني لكو

 . نصيب من ماله الخاص للتخفيف من معاناتهم

 :مراحل المقاومة-ب

بعد قيام سكان أوالد عيدون في الميلية بمحاصرة القوات الفرنسية في  :مرحلة اإلنطالق-0

، و كذلك الثورة التي اندلعت في سوق أهراس بزعامة 6066برج المدينة خالل شهر فيفري 

دمحم الكبلوتي و الصبايحية وأيضا مقاومة بن ناصر بن شهرة باألغواط و الشريف بوشوشة 

بعد أن  6066مارس  61رحلة األولى لثورة المقراني في كلها أحداث بارزة مهدت لبداية الم

، و ما ميز مرحلة  6066فبراير  16كان قد قدم استقالته من منصبه كباشاغا للمرة الثانية في 

اإلنطالقة الفعلية هو إعادته شارة الباشاغوية آنذاك إلى وزارة الحربية و المتمثلة في 

اته مع رجاالته و كبار قادته و كان آخرها البرنوس الخاص بها ، و بداية عقد إجتماع

مارس بدأ 61، و في  6066مارس  61اإلجتماع ذو الطابع الحربي الموسع المنعقد في 

زحفه على مدينة برج بوعريج على رأس قوة قدرت بسبعة أالف فارس قصد محاصرتها و 

  .الضغط على اإلدارة اإلستعمارية الجديدة

محاصرة مدينة البرج انتشرت الثورة عبر العديد من مناطق  بعد:  مرحلة شمولية الثورة-1

و كذلك الحضنة , حيث وصلت إلى مليانة و شرشال ،و إلى جيجل و القل, الشرق الجزائري

وفي هذه .يضاف إليها كل من توقرت و بسكرة و باتنة و عين صالح, و المسيلة و بوسعادة

ائل ،منها زاوية الرحمانيين بصدوق و الظروف برزت بعض الخالفات بين زوايا منطقة القب

زاويتي شالطة وإيلولة كما انتقلت هذه الخالفات كذلك حتى داخل أسرة المقراني التي كانت 

مقسمة إلى فرعين وهما فرع الباشاغا دمحمالمقراني و مقرها مجانة و هو حليف لباشاغا 

قراني قائد عين تاغزوت شالطة ابن علي الشريف ، و فرع الباشاغا دمحمبن عبد السالم الم

شرق برج بوعريرج وهو صديق الشيخ عزيز قائد عموشة و عائلة الشيخ الحداد ، و أمام 



هذا الوضع الذي ال يخدم معركة المقراني التي أعلنها ضد اإلدارة اإلستعمارية عمد إلى 

و قد لعب وبواسطته بدأت تعبئة السكان للجهاد , استمالة الشيخ الحداد واإلخوان الرحمانيين

و استطاع إقناع والده , ابن الشيخ دمحم امزيان بن علي الحداد دورا بارزا إلى جانب المقراني

وهو ما سمح لبعض األتباع من اإلخوان الرحمانيين  6066أفريل  10بإعالن الجهاد في 

باإلنضمام إلى صفوف الثورة و أصبحوا قوتها الضاربة حيث خاضوا مع الباشاغا دمحم 

ي عدة معارك انتصروا فيها على جيوش العدو الفرنسي ، وتعتبر معارك المقراني ، المقران

و أخوه بومرزاق و الشيخ عزيز باإلضافة إلى اإلخوان الرحمانيين من المعارك التي أثبتت 

لقادة اإلستعمار توسع رقعة هذه الثورة التي لم تكن محصورة في مجانة أو البرج بل وصلت 

و صور الغزالن و ذراع الميزان و البويرة و وصلت إلى مشارف إلى دلس وتيزي وزو 

،وكان لإلخوان الرحمانيين من أتباع الشيخ الحداد دور بارز في انتصارات ثورة  العاصمة

بزاوية صدوق و  6066أفريل  10المقراني خاصة بعد إعالن الشيخ الحداد الجهاد في 

من خالل زيادة انضمام أعداد كبيرة من  بإلحاح من إبنه عزيز مما أعطى للثورة شموليتها

المجاهدين و انتشار الثورة غربا و شماال و شرقا حيث حوصرت العديد من مراكز الجيش 

اإلستعماري، في مناطق عدة و قد وصل عدد المجاهدين من أتباع الشيخ الحداد و اإلخوان 

خمسون قبيلة ،في حين الرحمانين أكثر من مائة و عشرين ألف مجاهد ينتمون إلى مائتان و 

ألف فارس من قبائل برج بوعريج و بوسعادة و  11استطاع الباشاغا دمحم المقراني تجنيد 

صور الغزالن و بهذه القوة التي يعود الفضل فيها إلى الزاوية الرحمانية و أتباع الشيخ الحداد 

رية وأصبحت و ابنه عزيز ، حققت هذه الثورة انتصارات كبيرة أخافت اإلدارة اإلستعما

  .تشكل خطرا على مصالحها و مستوطنيها في المنطقة

رغم قوة الشيخ الحداد وابنه عزيز في التعبئة العامة للجهاد و دور : مرحلة التراجع-8

أتباعهم من الرحمانيين إلى جانب دور كل من الباشاغا دمحم المقراني وأخيه بومرزاق إال أن 

الخالفات عادت لتطفو على السطح وقد غذتها اإلدارة اإلستعمارية بطرقها الخاصة بعد 

في دمحم المقراني معركة وادي سوفالت قرب عين بسامفي استشهاد بطل المقاومة الباشاغا 

انحصرت هذه الخالفات  على يد أحد الخونة التابعين لإلدارة الفرنسية،و 6066ماي  11

على شخصيتين لهما وزنهما في هذه الثورة و هما عزيز ابن الشيخ الحداد و بومرزاق 

اية الجهاد بعد استشهاد أخيه، لكن المقراني أخو دمحم المقراني زعيم المقاومة الذي تسلم ر

الشيخ عزيز لم يرض بهذا الوضع الجديد فكان يبحث عن زعامة المقاومة خاصة و أنه من 

لكن سيطرة بومرزاق على األوضاع جعلت , أبرز الشخصيات التي إلتف حولها الرحمانيون

كذلك ,الشيخ عزيز يسارع إلى طلب اإلستسالم ، ومن أسباب ضعف المقاومة وتراجعها

الخالف الذي كان قائما بين الزوايا الرحمانية منها الخالف بين زاوية صدوق بزعامة عزيز 

أفريل و  61و زاوية الشريف بن الموهوب و زاوية شالطة اللتين تعرضتا لهجومه ما بين 

ماي ، مما أثر سلبا على مسار الثورة ،حيث بقى بومرزاق يواصل المقاومة من خالل  11

ت قوته و لم يستطع مجاراة الحرب ضد جيوش العدو خاصة بعد استسالم الحداد معارك أنهك

الذي أثر على معنويات بومرزاق المقراني ، رغم محاولته رص الصفوف بين قادة الزاوية 

 10الرحمانية لكنه فشل في مسعاه ، وبعد انهزامه في معركة بالقرب من قلعة بني حماد في 

 6061جانفي  11حراء لكن الفرنسيين اكتشفوا أمره في م، اتجه إلى الص6066أكتوبر 



بالقرب من الرويسات بورقلة وألقوا عليه القبض ، حيث نقل إلى معسكر الجنرال دوالكروا 

 . و منه أرسل إلى سجن كاليدونيا الجديدة

لقد ساعدت الظروف الداخلية الجيش الفرنسي في إخماد ثورة المقراني :نتائج المقاومة -ت

حيث تم فرض , ذلك سلبا على كل سكان المناطق التي ساعدت الثورة و ساندتها وانعكس

الضرائب على القبائل المشاركة في الثورة وكانت على ثالثة أنواع طبقا لدرجة مساهمتها 

  .ضد القوات الفرنسية

 70 فرنك تدفع من طرف األشخاص الذين يلفتون انتباه المسؤولين في اإلدارة

 .الفرنسية

 140 نك ضريبة على كل من تجند و قدم المساعدات للثورةفر 

 210 كما  ,فرنك ضريبة على كل من شارك في الحرب و أظهر عدائه العلني لفرنسا

و في حال رفض الدفع يتم اإلستيالء , تم تحديد المبالغ المالية التي تدفعها كل عائلة

اء و األطفال ،أما على األمالك ، هذا إلى جانب إجراءات الحجز و التحفظ على النس

 فرنك، 6111611منطقة دلس  :ما دفعه مختلف المناطق بسبب الثورة كان كما يلي

فرنك منطقة ذراع  8161181فرنك منطقة تيزي وزو  111111اإلقليم المدني 

 161111فرنك اإلقليم المدني  6111111فرنك ناحية الجزائر 6811111الميزان 

فرنك و ناحية بني منصور  110171ن و بالنسبة لفرع صور الغزال . فرنك

فرنك ،أما عن مجموع القبائل التي حملت لواء الثورة فقد كلفت بدفع  116881

فرنك باإلضافة إلى  11011111مساهمتها فيها بصورة كاملة و قد بلغت قيمة الدفع 

سيف و ثالثة  6011مسدس و  6187بندقية و 1811تجريد القبائل من أسلحتها منها 

 :ن أهم النتائج أيضامدافع وم

إحالة الموقوفين من قادة الثورة الرئيسيين على المحاكم المدنية والعسكرية وقهرهم -

 . وإذاللهم

 .مليون و نصف فرنك  81استمرار تغريم السكان حيث قدر المبلغ ب - 

استفاد المستوطنون القادمون من األلزاس واللورين والقادمين من جنوب فرنسا من -

 .اضي القبائل ، و توزيعها على المستوطنين الجددمصادرة أر

زوجة الباشاغا دمحم المقراني و ابنته و ابنة  حبس المشاركين في الثورة دون محاكمة و منهم -

شقيقه بومرزاق تطبيق سياسة اإلبعاد القسري و النفي إلى كاليدونيا الجديدة ومن الذين طبقت 

  .في حقهم هذه السياسة بومزراق المقراني وابني الشيخ الحداد عزيز ودمحم

كمت عليه محكمة قسنطينة إصدار أحكام اإلعدام ، مثلما حدث لبومزراق المقراني الذي ح-

باإلعدام ، لكن عوض بالنفي مع األشغال الشاقة إلى مدينة  6061جانفي  16للجنايات في 

نوميا بكاليدونيا الجديدة،وصدر في حق الشيخ الحداد حكما بالسجن اإلنفرادي لمدة خمس 



من أيام فقط  61لكنه لم يتحمل السجن لكبر سنه فمات بعد  1873أفريل  67سنوات في 

  .حبسه

 111والذي بموجبه تم توزيع  6068جويلية  11إ صدر قانون تحديد األراضي المشاعة في -

  .هكتار للفرد الواحد من المعمرين

قبيلة من مالكة لألراضي إلى أجيرة بعد مصادرة أراضيها، و بلغ مجموع  88تحول -

 .شيخ الحداد هكتار منها أمالك عائلة المقراني و ال 166681األراضي المصادرة 

 .إلغاء النظام العسكري و تعويضه بالنظام المدني،وإلغاء المكاتب العربية -

 (قانون كريميو) منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر بصورة جماعية-

عاصر الشيخ بوعمامة الفترة الصعبة من تاريخ الجزائر  :مقاومة الشيخ بوعمامة- رابعا

مغادرة األرض واالستقرار في األراضي المغربية حيث أجبرت عائلته على الهجرة و

بين السلطات االستعمارية الفرنسية و  6011،وواكب ذلك إبرام معاهدة اللة مغنية عام

،كان أبوه هو الشيخ العربي بن الحرمة الذي كان يزاول مهنة  السلطان المغربي عبد الرحمن

تانبي وقد وافته المنية في هذه المنطقة بيع البرانس و الحلي مابين منطقة فقيق و المقرار التح

،و ينتمي الشيخ بوعمامة عقائديا إلى الطريقة الطيبية التي حلت من المغرب  6067عام 

وعن طريق الحدود وصلت إلى الغرب الجزائري حيث انتشرت انتشارا واسعا , األقصى

سنوسية كذلك ومرد ذلك ،كما أن انتماءه إلى الطريقة الطيبية لم يمنعه من التأثر بالطريقة ال

للقرابة التي كانت بين الطريقة السنوسية وبين أوالد سيدي الشيخ ،على اعتبار أن هذه 

،واستطاع الشيخ بوعمامة تأسيس زاوية له في منطقة  الطريقة كان منبعها الغرب الجزائري

لمناطق المقرار التحتاني مما زاد في شعبيته وكثر بذلك أتباعه ومريدوه في العديد من ا

حتى أطلق عليه ,الصحراوية ،و دامت مقاومة الشيخ بوعمامة أكثر من ثالثة وعشرين عاما

لقب األمير عبد القادر الثاني ،وقد اشتهر بقدرته الفائقة في مواجهة قوات االحتالل التي لم 

أكتوبر  66تنجح في القضاء عليه رغم محاوالتها سياسيا وعسكريا ،إلى أن وافته المنية في 

 .بمنطقة وجدة المغربية 6710

 :السابعةللمحاضرة  اإلحالة العلمية-

 :باللغة العربية-أ

.معاهدة اللة مغنية أطروحة العربي بولنوار-6  

.الوثائق الملكية لالستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة-1  

 . أحمد مزيان، فجيج ، مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي -8

. الرحمان بن زيدان ،اتحاف أعالم الناس بجمال حاضرة مكناس عبد -1  



 . 1117عالم المعرفة،طبعة خاصة : ،الجزائر61األعمال الكاملة المجلد رقم -1

ديوان : ، الجزائر(عيسى عصفور: ترجمة)شارل روبير، أجرون، تاريخ الجزائر المعاصرة -1

.6701، 1المطبوعات الجامعية، ط  

  .6701المؤسسة الوطنية للكتاب : كفاح الجزائر من خالل الوثائق، الجزائريحيى، بوعزير، -6

، المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد األول، "التفكير الديني والتبشيري"عبد الجليل التميمي، -0 

.6761جويلية   

 :باللغة األجنبية-ب

-6 Documents pour servir a l'etude du nord africain De Lamartiniere et La Croix . 

-1 Un soufi sidi cheikh,s.Hamza boubakeur,Ex recteur de la mosqué de Paris . 

-8 Documents pour servir a l Lamartiniere'etude du nord De Lamartiniere et La 

Croix  . 

-1 Documents pour servir a l'etude du nord africain De Lamartiniere et La Croix  

-1 Documents pour servir a l'etude du nord africain(10 De Lamartiniere et La 

Croix. 

-1 Un soufi sidi cheikh,s.Hamza boubakeur,Ex recteur de la mosqué de Paris .  

-6 Henri Garrot, Histoire générale de l’Algérie, Alger 1910                . 

Robin (F), l’Algérie en 1971, Paris, 1971-0 

-7 Rob   N.Colonel ; l’insurrection de la grande Kabylie en 1871, Paris, imp., 

Henri Garles Rousselle 1901, PP.25-27.  

-61 Burzdt (l’Abbé), Histoire des désastres de l’Algérie 1866-1867-1868, 

Sauterelles,     tremblement de terre, choléra, Famine, Alger 1869, PP.43-44. 

-66 Bidault (F.L), la vérité sur l’Algérie, Bougie, 1871, PP.85-87. 

-61 Noushi. A, et Lacoste, l’Algérie, Passé et présent, Paris 1960, PP.375-376. 

- 68 Lunnel, Eugène, la question Algérienne, les Arabes, l’Armé e, les colons, 

Paris  

-61 Emile Thuilier, le Royaume Arabe devant le jury de Constantine, Paris , 

1873. 



-61 Elie (G), la Kabylie du Djurdjura et les pères Blans, in correspondant 1923. 

-61 Louis Forest, la naturalisation des juifs Algériens et l’insurrection de 1871, 

Paris, 1869. 

-------------------------------------------------------- 

 .المشاريع التوسعية الفرنسية في الجزائر( 14)المحاضرة                           

 

لقد أشرنا سابقا إلى المشاريع التوسعية الفرنسية  :العسكري الفرنسي في الجزائرالتوسع  -أ

مؤتمر األوربي الها لفترة مبكرة سبقت حتى ام والتي أعادن6081بالجزائر قبل الغزو سنة

م وهناك مشاريع أخرى توسعية خارجية تنطلق من 6060سنة ببرلين التوسعي االستعماري 

الجزائر إلى تونس والمغرب ومصر وافريقيا جنوب الصحراء رغبة من فرسا في تحقيق 

حلمها االستعماري في شمال إفريقيا بإنشاء إمارة أو إمبراطورية تعوض بها ما خسرته في 

ئرقد مّر بعدة مراحل ويمكن تقسيم وعموما فإّن التوسع الفرنسي بالجزا.الكاريبي وأمريكا

                               :                                                                                   مسافته الزمانية والماكنية للفترات التالية

                                (.                               م6081-6081)احتالل المد ن الساحلية-6

                 (.                                              6016-6081)ناطق الداخلية ماحتالل ال-1

( .                                          م6006-6016)وحواف الصحراء"الزواوة"احتالل المناطق األطلس -8

وسبق عرض التوسع العسكري الفرنسي بالتفصيل في (.6767-6061)احتالل الصحراء-1

.                                                                                       ات السابقةالمحاضر

                         :                                                                                التوسع االستيطان -ب

هجرة والتوطن وهو الهو نوع من االستعمار الذي يعتمد أساسا على  :  مفهوم االستطان-6

أخطر وأسوء أنواع السيطرة االستعمارية،وويقوم على تشجيع هجرة المعمرين نحو بلد 

معين
1
بهدف توطينهم بصفة نهائية في المستعمرة،ولكن  بعد القضاء على السكان األصليين  

وهو ما شهدته الجزائر في ظل االحتالل الفرنسي و فلسطين المحتلة في احتالل الكيان 

م وهجرة األوربين  وإبادتهم وإحاللهم 6171يوني، ووفي أمريكا  بعد اكتشافها عام الصه

محل السكان األصليين الهنود الحمر، وهو نفس النموذج الذي طبقه األنجلوسكسون في 

أستراليا وممارستهم مع سكانها األصليين  بهدف التعمير واالستيطان
2
.                                                                                                          

ويعتمد على عنصري الهجرة األوربية إلى الجزائر وأنتقال األراضي  : مراحل االستيطان–

من األهالي أي أصحابها  إلى الفئة الدخيلة والمستطونة اعتمادا على سياسة التفريغ والمأل  

بمصادرة األراضي والعقارات وبإبادة األهالي وإبعادهم إلى المناطق النائية والجبلة أو نفيهم 

على أخصب األراضي الزراعية ،وقد شهدت الجزائر حركة  إللى الخارج والسيطرة

استيطان واسعة، وكادت عدة عوامل منها الهجرة والتهجير واإلبادة الجماعية أن تقضي 
                                                           

الحركة االستيطانية بالجزائر في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة وانعكاساتها على  ،بوكرديمينعيمة - 1

 .جامعة الشلف، الجزائر ،المجتمع الجزائري

 
2
 019، ص0118، منشورات القضية، الجزائر، (0191-0781)دمحم صالح، تاريخ العالم الحديث والمعاصر 
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وشهدت حركة االستيطان . قضاء يكاد يكون كامال على البنية االجتماعية للمجتمع الجزائري

                                                                                                    :مرحلتين

(: 6081- 6081)في ظل الحكم العسكري االحتالل والسيطرة المحدودة)المرحلة األولى -6

المقاومة الشعبية  انحصر االستيطان في المناطق الشمالية لكن تخوف فرنسا من تنامي قوة

عمدت إلى  نشر حركة االستيطان في باقي المناطق األخرى بدعم  ( األمير عبد القادر)

و سن القوانين المستوطنون األوروبيون من طرف سلطات االحتالل الفرنسي، 

وضمت هذه المرحلة المستوطنين من جنود الحملة العسكرية على الجزائر، .لصالحهم

 6111ن العسكري باغتصاب وبدا الستيطا شارل العاشر والمعارضين لحكم الملك

أباح مصادرة أمالك الوقف 6081سبتمبر  16وبصدر قرار (. المزرعة النموذجية اإلفريقية)

وصلت إلى ميناء  6081وفي سنة . وأمالك البايليك، قصد توزيعها على الوافدين األوربيين

 مهاجر ألماني وسويسري وزعت عليها قطعا من 111الجزائر سفينة تحمل على متنها 

وبدأ االستيطان ويتوسع بعد صدور قرار . هكتارا 811األراضي بلغت مساحتها اإلجمالية 

جويلية الذي أعلن المناطق التي سيطرت عليها القوات الفرنسية أمالكا فرنسية، إذ  11

 .الجزائر شجعت هذه التعليمة األوروبيين على االبتعاد عن ضواحي مدينة

"(: الحكم المدني"ومابعدها  0411 -0481االحتالل والسيطرة الشاملة)المرحلة الثانية -1

عتبر هذه السنة شهدت المرحلة  اتساع االستيطان ورواجه مع فالي وبيجو وراندون كذلك ت

بداية ظهور قوة المستوطنين في فرض وجودهم على الساحة السياسية في الجزائر، وفي 

                                                                                                              .باريس على حد سواء، وتوطيد مكانتهم في الجزائر خاصة على حساب العسكريين

 118، وزعت على القادمين إليها 1836 سنة بوفاريك لقدأقيمت أول مستوطنة في مدينة

قطعة أخرى بلغت مساحة  668، كما وزعت الهكتار أرضية مساحة الواحدة منها ثلثقطعة 

و بهذا األسلوب حصل بعض المهاجرين على .هكتارا، في األحواش المجاورة 1الواحدة منها 

وقد شهد االستيطان تطورا كبيرا، بمجيء الجنرال .خالل السنة فقط هكتارا1111أكثر من 

بيجو و أخذ يشجع العسكريين الذين أنهوا خدمتهم على االستقرار في الجزائر، وأنشأ 

المستوطنات كي يعملوا فيها بصفة جماعية، كما أنشا المزارع حول المعسكرات يستغلها 

لمستوطنات وفي استصالح األراضي وغرس و نجح في استخدام الجيش في بناء ا. الجنود

وقد اشتدت الهجرة األوروبية نحو الجزائر في . األشجار في انتظار وصول المستوطنين

مهاجرا، منهم  686ألف و 61وحدها وصل إلى الموانئ الجزائرية  6018عهده، ففي سنة 

وبلغ عدد . واإلرلنديين والسويسريين األلمان من الفرنسيين والباقي من 61.111أكثر من 

وصل إلى  6011ي سنة وف. والساحل المتيجة مستوطنة في 10فقط  6011المستوطنات سنة 

ألف مهاجرا، الشيء الذي كان وراء توسع االستيطان نحو الغرب  11الجزائر حوالي 

و بدأت حركة االستيطان تشهد توسعا أكثر، حيث شمل                                 .والشرق

 كل األوروبيين فقامت فرنسا بعملية تسهيل تهجيرهم من أوطانهم إلى الجزائر على متن

وقد وصل عدد هؤالء األوربيين في .سفنها، ومنحهم فرص النجاح في األراضي الجديدة

ا كان عليه سنة في المائة عم 11ألف مهاجر أي بزيادة  611.111إلى  الجنرال بيجو عهد

في  28، فرنسيون في المائة 18.1حوالي :  ، موزعين حسب الجنسيات كما يلي6087

تم . 6011و 6010والباقي من جنسيات مختلفة وما بين  طليان في المائة  8،  أسبان المائة

وسان  والعفرون( حجوط حاليا)قرية خاصة بالمستوطنين منها قرية مارنغو  11إنشاء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1836
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86


لت ودعمتهم الشركات التي تأسست لهذا الغرض حيث أوك. وماندوفي وكاستيليون وقالمة كلو

 6010لها مهمة إنشاء القرى والمستوطنات ومن أبرزها الشركة الجزائرية التي تأسست عام 

ألف هكتار من األراضي، و قامت  بتقديم تسهيالت للمستوطنين في  611وتحصلت على 

وتدعم . سنة 11الحصول على قطع من األراضي مقابل دفع فرنك واحد لكل هكتار ولمدة 

من القوانين والقرارات خولت للمعمرين االستيالء بطرق مختلفة  االستيطان بإصدار سلسلة

الذي صادر أمالك القبائل التي أعلنت  6011وبداية بقانون . على أجود األراضي وأخصبها

                                                                                    .عصيانها ضد الفرنسيين

:                                                                                      عامة لإلستطان األهداف ال–8

.                                                                                                                       إحالل األوروبيين محل الجزائريين-0

                                                                                      .إخضاع األغلبية الجزائرية لألقلية األوروبية-1

                                                                                            .القضاء على أي مقاومة مسلحة يقوم بها األهالي -8

                                                                                   .تكريس لغتهم وعاداتهم وثقافاتهم-8

.                                                     ء على الشخصية الوطنيةتدعيم التواجد األوروبي في الجزائر من أجل القضا-1

.                                                                                         تدعيم التواجد العسكري-1

                                                                                 .محاربة العقيدة اإلسالمية ومحاولة التنصير-1

 .م 6061بواسطة  قانون كريميو  تشجيع الهجرة اليهودية إلى الجزائر-4

تحقيق المشروع وباختصار فإّن :  إجراءات وتدابير االستيطان الفرنسي في الجزائر-

االستيطاني الفرنسي في الجزائر  استوجب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتنظيمات 

ية بعنوان والقوانين التعسفية نذكرها باختصار وسنعود لها بالتفصيل في المحاضرة الموال

                                                                                                              :السياسة الفرنسية منها

                                                                                                      :اإلدارية -6

تعيين والي عام على الجزائر من طرف وزارة الداخلية ،و يتلقى االوامر من أجل إحكام -6

على الجزائر، وبالتالي إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية سيطرة فرنسا
3
.                                                                             

وهي ثالثة  6710ديسمبر 17بناء على قرار(واليات)تقسيم الجزائرالشمالية إلى عماالت-1

عامل )ووضع على رأس كل عمالة أو والية والي( الجزائر وهران وقسنطينة)عماالت 

قسيمها تقسيم بلديات النظام يخضع ألوامر الحاكم العام، وكانت تشبه في طبيعتها وت(

وهو . وقد قسمت كل عمالة إلى مناطق إدارية تسمى بالدوائر يسيرها نائب والي. الفرنسي

المنصب لم يكن متاحا أمام جميع األهالي الجزائريين، وإنما كانت تصل إليه فئة قليلة من 

طرف الوالي األهلي المستشارون والمساعدون في المجالس البلدية، وكانوا يعينون من 

العام
4
أنواع إلى مالة عقسمت ال: البلديات فرض أنماط ثالثة من–8                               .

                                                                                                                                                                  :التالية البلديات

يقطنها المعمرون  6001أفريل  61تم إنشاؤها بمقتضى قانون  :البلديات الكاملة الصالحيات-

                                                           
3
 011نفسه، ص 

4
 .10، ص0101-0711بوبكر عتيقة، السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر وتأثيرها على المجتمع الجزائري ما بين  قندز حنان، بشير زهرة،- 
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ويطبق عليهم الحكم المدني
5
.                                                                                                                 

وبها عدد معمرين أقل من  وهي نوع ثاني يطبق عليهم الحكم العسكري :طةالبلديات المختل-

النوع األول
6
أدارها قادة عسكريين ومعمرين  وبعض :المكاتب العربية–              .

طق  الخاضعة للحكم العسكري في جنوب الوسطاء من األهالي وساد هذا النوع المنا

الجزائر
7
إصدار –                                                                                        .

قامت اإلدارة االستعمارية الفرنسية في سبيل تهجير الجزائريين من  :القوانين اإلداريةبعض 

بالدهم، وإحالل محلهم عنصر المعمرين إلى إصدار مجموعة من القوانين التعسفية الظالمة 

قانون كريميو-                                                     :أبرزها
8
أكتوبر  18 

0411
و نص :

ود بصورة جماعية مع التمتع بجميع االمتيازات التي على الع منح الجنسية الفرنسية لليه

لتقوية العنصر  .يخولها القانون للرعايا الفرنسيين دون التخلي عن عقيدتهم أو حقوقهم المدنية

األوروبي الفرنسي بمن فيه اليهود بالجزائر ، وقد رفض الجزائريون واستاؤوا منه وخير 

ال خير في دولة ”:رفض جاء على لسان الحاج دمحم المقراني الذي احتج على القانون قائال 

”يفعل فيها يهودي ما يشاء
9
صدر (:األنديجينا)قانون األهالي -1                               .

عبارة عن مجموعة من اإلجراءات هو  6061وبدا العمل به سنة   6066في شهر مارس 

مصادرة أمالكهم دون حكم مخالفة،معاقبة األهالي ألدنى :االستثنائيةالتعسفية نصت على

منع التجمعات واالجتماعات ،منع ،منع األهالي من التنقل بين األقاليم دون رخصة،قضائي

أداء فريضة الحج بحجة الطاعون وغيرها
10
.                                                                                                  

ألف شخص 161وقد بلغ عددهم نحو  6761جويلية  61صدر :تهجير القانون -
11
.                                                                                                       

ونص على تجنيد كل شاب جزائري  6761فبراير،  8ظهر في : قانون التجنيد اإلجباري-

سنة فما فوق في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية االولى ولمدة  60بلغ من العمر 

سنة ولمدة سنتين ويختارون عن  16سنوات ،عكس شباب فرنسا كانوا يجندون في سن  8

شباب األمةألف من زهرة 111طريق القرعة ،ووتشير المصادر أنهم بلغوا قرابة 
12
.                                                                                                          

                                                                                               :القوانين االقتصادية والماليةإصدار-1
                                                           

، 6711إلى التحرير  6766شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة - 5

، 6دين القاضي، نادية األزرق، فتحي سعيدي، حسين بن قرين، دار األمة، طترجمة جمال ال

 .810، ص1، ج1110الجزائر، 

 
6

، قندز حنان، وآخرون، المرجع السابق، 10، ص9، ج7118أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية، دار البصائر، دط، الجزائر،  -

 .8ص
7

  010دمحم صالح، المرجع السابق ، ص
8

مرارا آخرها  0717، محامي وسياسي فرنسي يهودي، أنتخب نائبا منذ عام (المعروف بأدولف كريميو()0771-0881)إسحاق موسى كريميو

إلى  0781والثانية في سنة  0717، كما تولى العدل مرتين أولها سنة 0780نائبا عن مدينة الجزائر في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 

  .797، ص0بشير بالح، تاريخ الجزائر المعاصر، ج: ظر، ين0780فبراير
9
 791، ص0، ج7118، أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية، دار البصائر، الجزائر، 011دمحم صالح، المرجع السابق، ص 

 Le code de  l’indigenauxقانون األهالي:ينظر- 10

 
11

 قانون األهالي:ينظر 
12

  .001، ص7118الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي، دار هومة، دط، الجزائر،  نادية طرشون وآخرون،
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وأستغلوا غياب سندات وعقود  :قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة األراضي-

للجزائريين تثبت حق الملكية العقارية مما سهل  طرد المالك األصلي من أرضه الخصبة ، 

أجراء أو خّماسة  لى مجردإ وجعله في خدمة المعمرين وحولهم
13
.                                                                                                               

جاء ليقضي على الملكية الجماعية للقبائل واألعراش  :0418 يوليو 19:قانون وارني -

                                                                                     .بتفتيتها و مصادرتها ومنحها لمهاجري االلزاس واللورين

بمقتضي بسيطرة األوروبيون على  :قانون اصالح األراضي وتوجيه اإلنتاج الزراعي-

راضي خاصة في السهول الداخلية،والتي خصصت المحاصيل النقدية أو التجارية أخصب األ

الشركة العامة :مثل الحبوب والحمضيات والكروم، أما عن أهم الشركات المستثمرة

الشركة الفالحية والصناعية ،(ألف هكتار11)السويسرية في نواحي سطيف ومساحتها 

في الواحات( ألف هكتار11)لصحراء الجزائر ولها 
14
.                                                         

ريين منها الضريبة العربية شمل فرض ضرائب مختلفة على الجزائ :القوانين المالي-

كالزكاة والعشر، باإلضافة إلى الضريبة الفرنسة التي فرضتها وتفننت في تنويعها
15
.                                                                                           

:                                                             عمدت اإلدارة االستعمارية إلى  :التدابير الثقافية والدينية-1

ق المدارس والمعاهد وإحراق المكتبات، فارتفعت نسبة األمية محاربة التعليم في الجزائر بغل-

، كما أوصدت أبواب الجامعات في وجه %71والرجال بنسبةللنساء % 77.1إلى 

المجتمع الجزائري،   تنصير-6                                                            .الجزائريين

 :األولى -                                                             :طريقتين اعتمدت فرنسا على 

تمسيح المحيط بتحويل المساجد إلى كنائس والقضاء على المؤسسات الدينية اإلسالمية من 

هذا الشأن تحويل جامع كتشاوة إلى كاتدرائية القديس مساجد وزوايا وكتاتيب وخير مثال في 

فيليب،وتعيين أئمة موالين لفرنسا
16
.                                                                                                                    

تمسيح النفوس، بزرع األفكار المسيحية والنصرانية في عقل وقلوب الجزائريين،  :الثانية -

يساره في أوساط  وما فعله الكاردينال ال فيجري وهو يحمل الصليب في يمينه والخبز في

متشرد ويتيم، وتربيتهم ( طفل 6111)األطفال الصغار ، حيث استطاع أن يجمع ما يقرب 

تربية مسيحية في ظل الكنيسة خدمة المشروع النصراني
17
.  

محاوالت طمس مقومات األمة الجزائرية وشخصيتها العربية اإلسالمية، و تفكيك - 0 

    .عن طريق إثارة الفتن بين فئات المجتمعالوحدة الوطنية 

 : اإلحالة العلمية

                                                           
13

، ترجمة جوزيف عبد هللا، دار الحداثة، (0111-0791)عدي الهواري، االستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك االقتصادي واالجتماعي-

 007، ص0179، لبنان، 0ط
14

 001دمحم صالح، المرجع السابق، ص – 
15

  000دمحم صالح، المرجع السابق ، ص
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  6
االستيطانية بالجزائر في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة وانعكاساتها على الحركة  ،نعيمة بوكرديمي- 

 .جامعة الشلف، الجزائر ،المجتمع الجزائري

1
، 6776، منشورات القضية، الجزائر، (6787-6061)دمحم صالح، تاريخ العالم الحديث والمعاصر -

 618ص
8

 611نفسه، ص -
1

السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر وتأثيرها على المجتمع قندز حنان، بشير زهرة، بوبكر عتيقة، - -

 .11، ص6761-6071الجزائري ما بين 

1
، ترجمة جمال 6711إلى التحرير  6766شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة - -

، 1، ج1110، الجزائر، 6ين القاضي، نادية األزرق، فتحي سعيدي، حسين بن قرين، دار األمة، طالد

 .810ص

1
، 11، ص8، ج1116أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية، دار البصائر، دط، الجزائر،  -

 .6قندز حنان، وآخرون، المرجع السابق، ص
6

  611دمحم صالح، المرجع السابق ، ص-
0

، محامي وسياسي فرنسي يهودي، (المعروف بأدولف كريميو()6001-6661)إسحاق موسى كريميو-

مرارا آخرها نائبا عن مدينة الجزائر في الجمعية الوطنية الفرنسية عام  6010أنتخب نائبا منذ عام 

بشير  :، ينظر6066إلى فبراير 6061والثانية في سنة  6010، كما تولى العدل مرتين أولها سنة 6066

  .181، ص6بالح، تاريخ الجزائر المعاصر، ج
7

                                                                                       ، 611دمحم صالح، المرجع السابق، ص -

                                           187، ص6، ج1116أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية، دار البصائر، الجزائر، -61

     Le code de  l’indigenauxقانون األهالي:ينظر-66

، 1116نادية طرشون وآخرون، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي، دار هومة، دط، الجزائر، -61 

                                        .611ص
 

عدي الهواري، االستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة -68

، لبنان، 6الحداثة، ط، ترجمة جوزيف عبد هللا، دار (6711-6081)التفكيك االقتصادي واالجتماعي

                                                                                                                                610، ص6708

                                                                                                                         661دمحم صالح، المرجع السابق، ص –61
6
                                                                                       661دمحم صالح، المرجع السابق ، ص-1

، 11، ص1111، لبنان، 6سعد أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب اإلسالمي، ط-61

لعزيز بوشعيب، سماني محفوظ، األمة الجزائرية نشأتها وتطورها، ترجمة دمحم الصغير بناني، عبد ا

 .661، ص1117المطبعيةدط، الجزائر،   المؤسسة الوطنية للفنون

  .667، دمحم صالح، المرجع نفسه، ص660قندز حنان وآخرون، المرجع نفسه، ص، 661نفسه، ص –66

-------------------------------------------------------                                                                               

المحاضرة –(. الحكم المدني ) سياسة الفرنسية في الجزائر ال: (16)المحاضرة                 

. تكملة وشرح لسابقتها  

 :السياسة اإلستعمارية/0

م قامت  6061بعد سقوط حكم نابليون الثالث في : المجال السياسي و اإلداري - أوال

الجمهورية الثالثة، فانتقلت السلطة من الجيش إلى أيدي المدنيين الذين عدلوا في الهيكل 

 :اإلداري والسياسي اإلستعماري للجزائر فاتخذ الشكل الهرمي التالي
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موظف مدني يتبع وزارة الداخلية الفرنسية، وينفذ أستبدل الحاكم العسكري ب:الحاكم العام  -أ 

مجلس )م أستحدث  6070أوامرها، ويمثل أعلى سلطة في الجزائر ويعاونه مستشارون وفي 

قائد القوات البرية و البحرية ومفتش : لمساعدة الحاكم العام، وتشكل من ( الحكومة األعلى

 .ضع ميزانية الجزائرو: األشغال العمومية، ومفتش المالية، ومن أهم مهامه

 -وهران  -الجزائر: هي( واليات)قسمت الجزائر إلى ثالث عماالت  :العماالت -ب 

ويعينه وزير داخلية  (Prefet)عامل العمالة أو والي الوالية  قسنطينة، على رأس كل منها

م والئي من الفرنسيين، أنض  فرنسا، و يتبع الحاكم العام، ويساعده في تسيير واليته مجلس

-sous)دوائر  وقسمت كل والية إلى. م 67إليه عدد قليل من الجزائريين في أواخر القرن 

prefecture)   ويشرف عليها نائب وال(sous-prefet.) 

 : و هي أنواع :البلديات  -ت 

 : تسوده نوعان من البلديات هي:الشمال -

تطبق فيها القوانين المتبعة في فرنسا،  : بلديات كاملة السلطة أو متعددة الصالحيات-6

واقتصر وجودها في الشمال خاصة المدن الكبرى و تضم غالبية أوروبية وكافة أعضاء 

 .مجالسها أوروبيون

تواجد في المناطق الشمالية التي يقل فيها عدد األوروبيون، وكانت تحت  :بلديات مختلطة -1

رقابة اإلداريين الفرنسيين، ولهؤالء اإلداريين مساعدون جزائريون تعينهم السلطات 

 . الفرنسية أيضا

 .و الجنوب  اقتصر وجود هذا النوع على مناطق السهوب: المكاتب العربية –8

لت الصحراء و ظلت تدار من قبل الجيش الفرنسي في وشم (:منطقة عسكرية)الجنوب -

السهوب والصحراء بمساعدة المكاتب العربية التي كان على رأسها ظابط فرنسي وإداريين 

 . ومعمريين وبعض الوسطاء من أعوان فرنسا

 :سّن بعض القوانين االستثنائية واإلعتباطية -ث

هودي موشي ثم أدولف كريميو الذي ،و ينسبت إلى الي6061أكتوبر  11كريميو بتاريخ  -0

 : كان محاميا ثم نائبا ،ثم أصبح وزيرا للعدل وتضمنت

                                         .إنهاء الحكم العسكري في الجزائر و إعطاء السلطات المطلقة للمعمرين األوروبيين  -

م المدني، الذي يعاونه إلغاء منصب الحاكم العام العسكري، واستبداله بالحاكم العا-

                                                                           .بتقسيم الجزائر إلى ثالث عماالتاإلحتفاظ -                      .مستشارون

( ألفا  80عددهم ) منح الجنسية الفرنسية لليهود مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية-

أي كافة الحقوق السياسية والمدنية  يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة و الجنسية الفرنسية ،ما

                                                                                                 .عت عقبات كثيرة أمام الجزائريينالفرنسية، في حين وض

حصر سلطات القائد العسكري في المناطق التي تخضع للجيش ، وعدم تدخله في الشؤون  -

يعين الحاكم العام مجلس الوزراء عوض وزارة الحرب ويقوم -                  . المدنية

ربط الجزائر بوزارة الداخلية -                      . بتطبيق سياسة الحكومة في الجزائر

 . الفرنسية



بعض القوانين لتخفيف تعسف  6761و  6081درت االدارة االستعمارية فيما بين أص -1

    : القوانين الزجرية على األهالي و منها

 . م الذي ينص على الحاق الجزائريين بفرنسا6081جوان  11قانون -

م ، حيث اعتبرت الجزائر إقليم تابع  6010انشاء وزارة الجزائر و المستعمرات عالم -

 . لفرنسا

اصدارها قانون الغاء الحكم العسكري في شمال الجزائر و تعويضها بالحكم المدني ، و -

 .يبقى الحكم العسكري في الجنوب

م كرد فعل على ثورة عين الترك بوهران ، و هو قانون  6711إنشاء المحاكم الرداعة عام -

للجزائريين تعسفي أيضا يمنح للمحاكم حق السجن و الطرد و النفي دون أن يحقق 

 . االعتراض

م كرد فعل على ثورة عين بسام بالبويرة ، و يتضمن اجراءات عقابية  6711قانون جونار -

 . ضد االهالي

 .اعفاء المجندين الجزائريين من تطبيق قوانين االندجينا-

 .الغاء رخصة التنقل داخل الجزائر و فرنسا-

 .الغاء المخالفات التي تستلزم دفع الغرامات-

والتي المتضمنة إلغاء قوانين  6767فيفري  1اعالن حكومة جورج كليمنصو إصالحات  -8

 .األندجينا ، وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية

اتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة الى تثبيت االحتالل و توسيعه  : العسكري المجال-ثانيا

 : ذلك من خالل المظاهر التالية

ضخمة ، و رفع عدد الجيش بمرور السنوات من أجل تثبيت تسخير امكانيات عسكرية -6

 اإلستعمار

تطبيق سياسة األرض المحروقة و اإلبادة الجماعية للسكان بهدف إخضاعهم و القضاء -1

 . على الثورات

 . جعل شؤون الجزائر خاضعة و تابعة لوزارة الحرب الفرنسية-8

م للجزائر يتمثل في قائد القوات تطبيق نظام الحكم العسكري من خالل تعيين حاكم عا-1

العسكرية الفرنسية في الجزائر ، و انشاء المكاتب العربية عن طريق اغراء بعض رؤساء 

الباشاغا ، شيخ العرب الخليفة : القبائل الجزائرية ببعض األراضي و األلقاب الفخرية ، مثل 

العسكري إلى حكم مدني ،حتى وإن تغير الحكم  ، القايد و جلعتهم واسطة لحكم الجزائريين

 .فإّن التغيير كان شكليا، فأداة االحتالل وأساليبه في الجزائر كانت عسكرية

 .تجنيد الجزائريين في كل حروبها بأوربا والهند الصينية والحرب العلمية األولى والثانية-1

 18م، وصدر في 6710الذي بدأ التخطيط له في سنة  إصدار قانون التجنيد اإلجباري-9

ألف شاب جزائري خالل الحرب  111م، وهو ما جعلها تجند قرابة  6761يفريف



لمدة  60تجنيد الجزائريين البالغين سن  -: ا القانون على ما يلي ونص هذ.العالميةاألولى

مدة التجنيد -    .يها سبعة أعوام في جيش االحتياطثالث سنوات كاملة و تضاف ال

-                                               .سنتان للفرنسيين( 11)وات مقابل سن 18الجزائريين

                                                                        .فرنكا 111يم منحة للمجند قدرها تقد

 .يمكن تعويض شخص بآخر أو بمبلغ مالي-

هم في الصحراء إلنجاو خط سكك تسخير الشباب الجزائري في مشاريع االحتالل ةالزج ب-6

 .وف صعبة ولساعات طويلة من العملأو العمل في المناجم في ظر( خط بشار)الحديد

يالحظ أّن االستعمار الفرنسي قد لجأ في أسلوب إدارته لبالدنا إلى إقصاء الشعب الجزائري و

ار إلى من المساهمة في حكم وطنه، وكرست سيطرة العنصر الدخيل كما عمد هذا االستعم

 .تسليح إدارته بقوانين جائرة

من أجل القضاء على المقومات الحضارية العربية و اإلسالمية   : المجال االجتماعي - ثالثا

 : للشعب الجزائري ، قامت فرنسا بعدة اجراءات تصب في هذا المسعى

الجزائري محاولة خلق مجتمع أوروبي موازي للمجتمع الجزائري بهدف تفكيك المجتمع  -6

 . عن طريق فتح باب اإلستطان األوروبي في الجزائر

 . تفقير الشعب الجزائري عن طريق سلب األراضي و األمالك-

م بهدف فرنسة األسماء الجزائرية ، و  6081مارس  18إصدار قانون الحالة المدنية في -

يك البنية طمس الذاكرة الجزائرية للمجتمع ، و فصله عن تاريخه ، باالضافة الى تفك

 . اإلجتماعية له

إخضاع الجزائريين للقانون الفرنسي و إلغاء العمل بالشريعة اإلسالمية بهدف ضرب نظام -

 . العدالة الجزائري

 6061صدر سنة : 1871 (Code de L’ Indigénat) إصدار قانون األهالي أو األندجينا-

المة، و إجراءات وعقوبات م نظريا، وهو نصوص قانونية ظ 6711م، ولم يلغ إال في سنة 

مخالفة عام  16، و خفضت إلى  6006مخالفة أعدت لألهالي في عام  16زجرية ، بلغت 

،و استمرت االدارة االستعمارية في تطويرها واستخدامها حتى  6076، وعدلت سنة  6076

طت وقدأع.6711، وبقيت تعتمد عليها  حتى قيام ثورة أول نوفمبر  6781إلغائها نظريا عام 

 : لإلدارة االستعمارية صالحيات استثنائية واسعة أهمها 

 .حق الحاكم العام واإلدارة في توقيع كل أنواع العقوبات دون محاكمة-6

 .تطبيق المسؤولية الجماعية، فتعاقب القبيلة أو الحي بمخالفة الفرد الواحد–1

 .على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية( البربر)إجبار القبائل -8

 :السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية -1

 .فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بال رخصة-



 .رفض العمل في مزارع المعمرين أوالتأخر في دفع الضرائب-

 .التلفظ بعبارات معادية لفرنسا أو التجمع ألكثر من خمسة أشخاص-

 .عصيان القياد أو ترك محل اإلقامة بدون رخصة-

ألجل اخضاع الجزائريين و تجويعهم و تفقيرهم ، و بعد  :والمالي المجال االقتصادي - رابعا

أن فتحت فرنسا أبواب الجزائر أمام حركة اإلستطان ، أصدرت مجموعة من القوانين 

قوانين نقل الملكية " اإلقتصادية من أجل تسهيل إنتقال األراضي الى المعمرين ، عرفت باسم 

 : و منها" و مصادرة األراضي 

م ليفرضه على الجزائريين ، و ونص على عدة أنواع 6011ائب في أصدار قانون الضر-6

و ضريبة الرأس فهي تدفع . من الضرائب مثل ضريبة الزكاة ، هي تفرض على الحيوانات 

الغلة بعد جمعها ، و  6/61و ضريبة العشر بمعنى دفع . عن كل رأس من رؤوس الحيوانات 

و الحراسة الليلية في الغابات ، و أيضا الضريبة الفرنسية إضافة الى الضريبة العربية 

، و تقديم األموال و الغذاء للقياد و ( ضريبة السخرة ) ضريبة العمل في المزارع االوروبية 

 . أعوانهم

: تسهيل التعامالت المالية للمستوطنين ، بأنشأت عدة مؤسسات مالية في الجزائر منها  -1

م ، الشركة  6001م ، الشركة العامة  1863م ، القرض الليوني 6016بنك الجزائر عام 

 . م 6011المارسيلية 

 :إصدار قوانين اقتصادية ومالية مختلفة منها-8

فرض على الجزائريين حيازة وثائق تثبت ملكيته، وإال ضمت : م 6011جويلية  16مرسوم -

 . أرضه إلى أمالك الدولة

ائل،و ترك حق االنتفاع سحب ملكية أراضي العروش من القب: م 6016جوان  61مرسوم -

 .بها فقط

والذي سمح للمستوطنين في الجزائر بالتمتع  6711اصدار قانون االستقالل المالي عام  -

 .بنوع من الحكم الذاتي المالي ، و إدراج كل إيرادات الجزائر ضمن الميزانية الجزائرية

لمهجريين ألف هكتار  611الذي ينص على منح  6066جوان  16اصدار قانون يوم -

 . " األلزالس و اللورين" والنازحين الفرنسيين من 

كعقاب على معاداة و حمل االسالح ضد  6066سنة " ضريبة الحرب اإلجبارية " فرض -

 . فرنسا

الذي اعتبر كل األمالك العقارية الجزائرية خاضعة  6068جويلية  11اصدار قانون  -

 .للقانون الفرنسي



ضي ، واإلستالء على أراضي بالقوة وضمتها ألمالك الدولة تمهيدا إتالف وثائق ملكية األرا-

وعمدت إلى إعطاء الصفقة القانونية لتلك العمليات فأصدرت جملة . لتوزيعها على المعمرين

 :من القوانين نقل لمصادرة األراضي ونقل ملكيتها وأهمها

على مصادرة ( ز قانون الحج) جاء بعد ثورة المقراني، ونص : م 6066مارس  81قرار -

 .أراضي القبائل الثائرة والتي قامت بنشاطات معادية لفرنسا

فرض إقامة الملكية الفردية على أراضي العروش لتسهيل : م  6068جويلية  11قانون -

 . انتقالها للمعمرين بالبيع أو التهديد

لجماعية م الذي صدر من اجل اقامة الملكية الخاصة داخل األراضي ا 6006قانون وارمي -

 . للقبائل من أجل تشتيتها تمهيدًا للسيكرة عليها

) م الذي يهدف الى السماح للمستوطنين ببيع و شراء األراضي المشاعة  6006قانون -

 . (الدومين

م الذي ينص على ضرورة تقديم أوراق ثبوت الملكية لألراضي ، و إذا عجز  6008قانون -

 الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم

 : المجال الثقافي والتعليمي -خامسا

الذي ينظم التعليم الشعبي بالجزائر و يكون شبيها بالذي  6061أوت  61اصدار مرسوم في  -

 .الفرنسية –في فرنسا ، وإقرار مجانية التعليم االبتدائي في المدارس العربية 

لعامة يفرض تسمية الشوارع و الساحات  والمرافق ا 6001اصدار قرار إستعماري عام  -

فيكتور هيقو ، ) واألحياء والمدن الجزائرية بأسماء حكام و مثقفي و جنراالت فرنسا مثل 

 .( ...فولتير ، باستور، ديكارت،شوفاليي،سانت أرنو،فيليب فيل 

قرارا يقضي بعدم السماح ألي معلم  6711ديسمبر  11اصدار الحاكم العام الفرنسي في  -

العربية دون الحصول على رخصةأويالتعليم بالغة العربية جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم 

  .دون رخصة

والتي تمنع على الجزائريين من اإلحتفال بالمناسبات 6711إصدار قوانين جونارف في –

 .الدينية أو أداء فريضة الحج بحجة جلب األمراض الخطير

ير المعاهد ، و في اتباع سياسة التجهيل عن طريق حرمان الجزائريين من ثقافتهم ، و تدم-

 . المقابل منعهم من اإللتحاق بالتعليم الفرنسي

 . منع اللغة العربية و محاربتها ، و احالل الفرنسية محلها في جميع المعامالت-

 . فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع بأسماء فرنسية-

 .منع الجزائريين من تجاوز المرحلة اإلبتدائية األمراض الخطيرة والمدية-

 :المجال الديني-سادسا



التبشير بالدين المسيحي عن طريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شارل الفيجري الذي -6

 . استغل المجاعات في وسط الجزائريين ليبشر بالدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية

 . تحويل المساجد الى كنائس مثل جامع كتشاوة أو إلى مخازن و اسطبالت-1

 . تمسيح الوسط باإلكثار من الرموز المسيحية و منع الشعائر اإلسالمية-8

انشاء فرقة اآلباء البيض و األخوات البيض للعمل وسط األسر تحت ستار تقديم خدمات -1

 . طبية و انسانية

 . مصادرة األوقاف ، و ترهيب األئمة و نفيهم-1

 . سيةاخضاع الشؤون الدينية اإلسالمية إلى اإلدارة الفرن-1

تركت السياسة الفرنسية على :  انعكاسات السياسة اإلستعمارية على المجتمع الجزائري/1

 : الجزائر انعكاسات عميقة على المجتمع ، امتدت آثارها الى ما بعد اإلستقالل ، و تتمثل في

 . زوال الدولة الجزائرية ، و تحول الجزائر الى قطعة فرنسية-6

 . تشتيت وحدة األمة-1

كيك البنية اإلجتماعية للجزائر و زرع فئة غريبة و دخيلة عن المجتمع الجزائري تف-8

 .بعاداتها و أخالقها و دينها 

وتحول قسم كبير من المدارس  انتشار الجهل و األمية نتيجة لسياسة التجهيل الفرنسية-1

 .للعمل في سر بعيدا عن اعين اإلدارة االستعمارية

 . و القضاء اإلسالمي في الجزائر تضييق على الدين اإلسالمي-1

انتشار ظاهرة الهجرة الفردية والجماعية  من الجزائر الى الشام  والحجاز وأوربا بسبب -1

 . سياسة المصادرة و الضرائب التي ترتب عنها الفقر و المجاعة

 . التخلف و اختالل النمو اإلقتصادي-6

في جميع اطراف الجزائر من خالل الحمالت العسكرية وسياسة  زرع الخراب و الدمار-0

 .االرض المحروقة

تفكيك البنية االقتصادية المعاشية والحاق االقتصاد الجزائري بالفرنسي في اطار تقسيم -7

 .العمل الراسمالي 

تحطيم العائالت الكبرى من خالل قوانين مصادرة االراضي وترتب عن دالك الهجرة -61

                                                                                                                                                               .وانتشار الفقر و المجاعات وتراجع النمو الديموغرافي بانواعها

.                                                    تسببت في تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم اإلدارية واالقتصادية  -66

تكريس المشروع االستيطاني واإلدماج الكامل للجزائر وإلحاقها بفرنسامحالة  –61
18
.                                                             

الزراعية  والموارد استغالل خيرات الجزائريين من طرف المعمرين من األراضي -68

                                                                                                                                                                       .                                                                في الفقر والجوعالجزائريين وقوع  -61.                                    وخبرات

                          .                                                  تفكك المجتمع الجزائري وتشتت عائالته–61

                                                           
18
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محاربة اللغة العربية وتزييف التاريخ، ومحاولة القضاء على الدين اإلسالمي، وزرع  -61

سياسة فرق تسد بين العرب واألمازيغ
19
. 

  : التاسعةللمحاضرة  اإلحالة العلمية

في ( 6767-6061 من) بوزيفي وهيبة، سياسة االستعمارية الفرنسية في ظل الحكم المدني -6

 .1161ديسمبر  18عهد الجمهورية الثالثة،

م، المدرسة العليا 6061/6761ظروف ومعالم اليقظة الجزائرية : أحمد مريوش، دراسة حول-1

 .(1116غير منشورة، الجزائر، )لألساتذة 

، 6م،ط6761/6710يحي بوعزيز ، االتجاه اليميني في الحركة الوطنية من خالل النصوص -8

 (.6776ج، الجزائر،.م.د)

م و دورها في إرساء 6767/6711حركة األمير خالد السياسية : أحمد مريوش ، دراسة حول -1

 .( 1116غير منشورة ، الجزائر ،) دعائم القضية الوطنية ، المدرسة العليا لألساتذة ،

السنة  . 16صالح خرفي ، مدخل إلى دراسة األدب الجزائري الحديث ، مجلة الثقافة ،العدد-1

 (.6761جويلية ،الجزائر ،/ جوان )الرابعة 

  . 8ج.سعد هللا ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (1. ) 11،ص  8سعد هللا ، أبحاث و آراء ، ج-1

( 1111دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،) 6ط.ناصر الدين سعيدوني ، الجزائر منطلقات وآفاق -6

. 

م،مجلة 6081/6066ية العقارية للجزائريين أحمد حسين السليماني،نزع الملك-0 

 (1111و، الجزائر، .ح.ب.د.و.م)11المصادرالعدد

 (.6706ت، الجزائر .ن.و.ش.)6787/6711رابح تركي ، التعليم القومي والشخصية الوطنية  -7

الجالية الجزائرية بين المعاناة و أمل العودة ، مجلة الجيش ، العدد  عبد المجيد خلوف ،-61 

 (. 6761ديسمبر ) ،611

دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، )  6، ط 6أبو القاسم سعد هللا ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج-66

6770. ) 

ار هومة ، د)  6أحمد مريوش ، الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية ، ط -61

 ( .1116الجزائر ، 

) ، 1سليم المنجي و آخرون ، ط: شارل أندري جوليان ، إفريقيا الشمالية تسير ، ترجمة -68

 ( .6761ت، الجزائر ، .ن.و.ش

 ( . 6717دار الفكر ، بيروت ، ) 6ط -الطالب –مالك بن نبي ، مذكرات شاهد للقرن -61

دار األمة ، ) ، إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس رمضان دمحم الصالح و عبد القادر فضيل  -61

 .( 6770الجزائر ، 

  ( . 6700ل ، الجزائر ، .و.م) أبو القاسم سعد هللا، أفكار جامحة -61

 .(6706دار البعث ، قسنطينة ، ) دمحم الطاهر فضالء ، دعائم النهضة الوطنية الجزائرية  -66
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  00قندز حنان وآخرون، المرجع السابق ، ص



دار الكتب، الجزائر ) العلماء المسامين الجزائريين، دمحم البشير اإلبراهيمي، سجل جمعية -60

6701 . 

ت ، .ن.و.ش) رابح تركي ، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح والتربية في الجزائر -67

  01( . 6706الجزائر ، 

                      .         ( 6711نهضة المصرية، القاهرة، مكتبة ال)  6أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، ط -11

الجمعي خمري، حركة الشبان -( .6701ل،الجزائر،.و.م)المدني أحمد توفيق، كتاب الجزائر، -16

                                               .  ( 6771غير منشورة، قسنطينة، )، رسالة ماجستير( 6711/6781)الجزائري 

 فيصل عباس، دار الحداثة، بيروت: ، تر1الحديث، ط ، تاريخ الجزائرعبد القادر جغلول-18

، 1، طو عروبة الجزائر ، إبن باديسدمحم الميلي -11                                  .6701

، تاريخ عبد الرحمان الجياللي-11                                                  .6701ت، .ن.و.ش

-11                                                 .6701 ،دار الثقافة، بيروت،1، ط1العام، ج الجزائر

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الكفاح القومي والسياسي، الجزائر: بن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم

المعاصر،  تاريخ الجزائر: شارل روبير آجيرون-16                                           .6701

: عمار هالل-10                       .6701، عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت: تر

، المتحف 8، الذاكرة العدد (6711-6716)بين العمل السياسي والفعل الثوري  الحركة الوطنية

                                                       .6771، الوطني للمجاهد، المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد، الجزائر

ت، .ن.إ.و.الحديث والمعاصر، م قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر: جمال قنان-17

، (برميل البارود)، االستيطان اليهودي غازي حسين-81                        .6771،الجزائر

 .1111أوت 10،يوم716جريدة األسبوع األدبي، العدد 

-86
Roger, Germain, La politique indigène de Bugeaud, Paris, édit la rose, 

1955. 

 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة6، ط، هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني-81
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