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  :مقدمةال

استحواذ دولة ما وجعلتھا تابعة لھا لقضاء مصالح شخصیة أو إذاللھا  إذا كان االستعمار بمفھومھ  
ً على مستقبلھا وكیانھا لكن في خضم  وستغالل ثرواتھا الطبیعیة والبشریة، فالدولة المستعمرة تعتبره خطرا

ن وكم ھي مؤلمة ھذه الكلمة لدى الشعوب ھذه الخطورة یتغلغل ما أخطر من االستعمار أال وھو االستیطا
  .المواطن -الوطن والشخص الفردي –الممثلة ألنھ تجرد من ماھیة الشخص المعنوي 

ولعل االستیطان الفرنسي في الجزائر أقرب مفھوم ألي إنسان عاقل لھذا المصطلح وقد اعتمدنا في 
  مقدمة وأربع مباحث وخاتمة: ث إلىوذلك من خالل تقسیم البحدراستنا لھذا الموضوع على خطة معینة 

المبحث األول قمنا بعرض مفاھیم عامة حول ماھیة االستیطان والمستوطنین بالجزائر وما ھي 
سیاسة : الثالثأھدافھ وعالقتھ باالستعمار، أما المبحث الثاني طبیعة االستیطان وأھدافھ، أما المبحث 

  .االستیطان االجتماعیة والسیاسیة أما المبحث الرابع كانت بعنوان سیاسة االستیطان االقتصادیة

ألنھا شھدت حركة استیطان قویة منذ بدایة االحتالل وذلك تزامن مع الفترة الزمنیة لموضوع بحثنا   
  .أنھینا بحثنا بذكر انعكاسات االستیطان على المجتمع الجزائريو

ما ھي ماھیة االستیطان الفرنسي بالجزائر، وكیف كانت طبیعتھ خالل الفترة : إلشكالیة المطروحةوا
 ؟1900- 1830
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  في الجزائراالستیطان  ماھیة: المبحث األول

  :االستیطانتعریف : المطلب األول

إذا عرف االستیطان على أنھ انتقال مجموعة بشریة من مكان إلى آخر، وھذا نتیجة لثورة صناعیة 
اجتاحت أوروبا، وھو مصطلح حدیث االستعمال، یعتبر من األسالیب االستعماریة یعتمد على توطین أكبر عدد 

  .مكن من الفرنسیین االوربیین بالجزائر إلخضاعھا إلى أخطر أنواع االستعمار الحدیثم

  .وھو ظاھرة ھجرة تندفع نحو منطقة یسبق اإلضرار بھا، یصاحبھا العنف بقصد االستعمار وتصدیر السكان

مثال الوقد وافقت حركة االستیطان ظھور نظریات متعددة حول المناطق األصلح لالستیطان وعلى سبیل 
بدراسة خطوط   Bordierوبوردییھ   Ricouxائر إذ أنھ قام الطبیبان ریكو زاالستیطان الفرنسي في الج

ً إلى باتنة °25الحرارة المتساویة ونصحا االوربیین باالتجاه شمال خط عرض  ، الذي یمر بمدینة معسكر غربا
ً وذلك ألجل االستقرار بالمناطق الشمالیة   .ثم عین البیضاء شرقا

ومع ظھور المدارس االستعماریة ظھرت تبریرات كثیرة لالحتالل االستیطاني فنجد أن المدرسة   
ً سعى الكثیر من مفكریھا إلیجاد تفسیرات ضروریة إلضفاء المشروعیة القانونیة لالستیطان  الفرنسیة مثال

   .بھدف إیجاد األرضیة الخصبة والمالئمة لالحتالل األجنبي

  : مستوطنین بما یليكما یمكن أن نُعرف ال  

عاشوا بالجزائر أكثر من تسمیة لكن ھذه التسمیات لھا معنى  عّرف المستوطنون األوروبیون الذین
متحد، ومنھا تسمیة فرنسیو الجزائر ویعتبر أكثر استعماال ویرجع أصلھا إلى البلد المنشأ بھدف التعریف بین 

طانیا أو اسبانیا، وبذلك تحدد المنشأ األصلي بھؤالء الفرنسیین الذین یعیشون في بریفرنسیي الجزائر وبین 
  .السكان الذین یعیشون في الجزائر وھم من أصل فرنسي

  :أسباب االستیطان :المطلب الثاني

محاولة فرنسا نھب نفوذ الجزائر واستغالل خیراتھا في كل المجاالت وتحطیم كرامة الشعب الجزائري  - 
 .ھي القادرة على نقل الجزائر إلى مرحلة الحضارة وتدمیر تراثھ الحضاري لتبین أن فرنسا

 .محاولة حل المشاكل التي تواجھھا الدول األوروبیة ومن بینھا توفیر كل احتیاجات المجتمع األوروبي - 

 .محاولة التوسع للشعوب األوروبیة ھدفھ في التكاثر - 

 .ربط الجزائر بفرنسا في إطار تأكید فكرة الجزائر جزء ال یتجزأ من فرنسا - 

 .التخلص من فائض السكان التي تعاني منھ المجتمعات األوروبیة - 

 .الظواھر االجتماعیة في أوروبا وخاصة فرنسا كظاھرة البطالة - 

، حیث أصبحت فرنسا تعطي األراضي لكبار المستثمرین أزمة الكروم التي ضربت فرنسا - 
  .واالقطاعیین
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  أشكال االستیطان وأھدافھ: الثانيالمبحث 

  :االستیطان العسكري: المطلب األول

بما أن فرنسا كانت ترى بأن االستیطان مھمة عسكریة، فقد أخذت تشجع العسكریین على االستمرار   
بما أن الجیش ھو كل شيء في إفریقیا فالسلطة الوحیدة " " بیجو"في الجزائر وإنشاء المستوطنات، حیث یقول 

المعمرین وھم جنود، ومزارعون في نفس الوقت،  الممكنة ھي السلطة العسكریة، وتعتقد ھذه السلطة على
وعلى المكاتب العربیة التي یشرف علیھا الضباط الذین یقومون بالمخابرات ویراقبون األھالي ابتداء بالشیوخ 
المعینین من طرف السلطة الحاكمة إلى أدنىّ أفراد الشعب مرتبة، ویقومون بتنصیب المحاكم الظالمة وجبایة 

   1."تمد على الجیش الذي یكاد یتعادل في حالة الحرب والسلمالضرائب، كما تع

وكانت ترى في االستیطان جزء ال یتجزأ من العمل العسكري بل مرتبطة بھ،وأن العمل العسكري إنما یكون 
بالتوسع خارج مدینة الجزائر والمناطق الساحلیة كخطوة لالستیالء على مزید من األراضي الصالحة 

   2. للزراعة

شرعت في تطبیق ھذه الفكرة واتخذت إجراءات في الجیش إلنشاء مراكز التعمیر العسكري  1841نة ففي س
Centre de  Colonisation Militaire  الجنود الذین : ونشرت بعض التعلیمات وسط الجنود منھا ما یلي

ستفادة من ذلك حاال، أدوا سنتین أو ثالث في الخدمة العسكریة والراغبین في أن یصبحوا  معمرین یمكنھم اال
ولھم االنتقال معھم وبعد العودة إلى الجزائر ینقلون إلى مراكز التعمیر العسكري أین تمنحھم الدولة كل 

ویبقون لمدة ثالث سنوات تحت رعایة الدولة إلى جانب  3.الوسائل الضروریة لالنطالق في حیاة جدیدة
فقد أنشئت على سبیل  ،المحاولة باءت بالفشلاالنضباط العسكري ومراقبون من طرف ضباط، لكن ھذه 

، حیث قامت 1842فكانت سنة  أما المحاولة الثانیة ،التجربة ثالث مستوطنات عسكریة باءت كلھا بالفشل
وقررت إنشاء مزارع وقرى جماعیة أن یعمل العسكر لمدة ثالث  بتشغیل بعض قواعد االستیطان العسكري

وجربت ھذه الطریقة في بني مراد فوكھ ، ب البعض إنھاء العمل المشتركة طللكن بعد سنة من التجرب، سنوات
  .تجربة في مجال االستیطان العسكري غایتھا من البدایة فرنسا لم تحقق، والمعاملة، الشلف، ولم تنجح

  :االستیطان المدني: المطلب الثاني

الموجھ إلى سكان مدینة أكد في ندائھ  22/2/1841بمناسبة وصول الجنرال بیجو إلى الجزائر یوم   
 1840جانفي  61الجزائر أن الغزو بدون االستیطان سیكون عقیما كما سبق أن صرح أمام مجلس النواب في 

  4...." دھاء من المعمرین الفرنسیین واألوربیین لجحافیأننا بحاجة إلى ..." 

                                                             
  1983األمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر : الجزائر  :مصطفى األشرف - 1

.300ص   1  
 .194ص  2007 العدوان الفرنسي على الجزائر، الخلفیات واألبعاد ، منشورات المركز الوطني للبحث: الغالي غربي - 2
ص  2007للدراسات والبحّث، الجزائر ، منشورات المركز الوطني 19الجزائر خالل ق  الجرائم الفرنسیة واإلبادة الجماعیة  في: بوعزة بوضرسایة- 2

217.  

. 45ص  2005لیل االستعمار، دار القصبة لنشر والتوزیع ، حیدرة الجزائر : فرحات عباس  -  4  
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ة الفرنسیین واألوربیین للھجرة وقد شرع الجنرال بیجو في تنفیذ وتوسیع المشروع االستیطاني ، حیث دعا بقو
باتجاه الجزائر أین سیجدون فرصا أوفر للعیش وتحقیق النجاح حیث منح للمستوطنین حق اإلقامة في مختلف 

فقد ترك للحكومة أن تتولى بنفسھا نقل المھاجرین ومعھم الحبوب والمواشي في السنة األولى ، مناطق الجزائر
اضیھم بأنفسھم لذا من أجل تحقیق االستیطان الفعال والمنظم المرتبط حتى یصبحوا قادرین على استغالل أر

باألرض والمجتمع أوجب علیھم حضور الحكومة بقوة والمستوطن ألنھ الوحید القادر على تحقیق ما یمكنھم 
  1.من ضمان ملكیة الجزائر

تیطان العسكري، فارتكز االستعمار الفرنسي منذ المراحل األولى على االستیطان المدني لدعم االس
حیث أمرت فرنسا أن ال توجد لھا . وإیجاد مجتمع دخیل على الشعب الجزائري ویكون حلیفا لوجود العسكري

    2.في الجزائر بدون مستوطنین مدنیین وفرنسیین وأوربیون یدعمون جیش االحتالل

دارة وبذلك تضاعف عدد المستوطنات بشكل مذھل خاصة في المناطق الساحلیة حیث منحت اإل
م معسكر سطاوالي القدیم إلى الجمعیة المدنیة للرھبان، وقد استنفذت ھذه الحركة  1843االستعماریة سنة 

   3.االستیطانیة النشیطة األراضي التي كانت تحت تصرف الدولة االستعماریة والعسكریة 

ى الجزائر في بدأ ھذا النوع من االستیطان یأخذ شكال أكثر حدة وتصعیدا في ھجرة الفرنسیین إل
السبعینات من القرن التاسع عشر حیث أصبحت خطة االستیطان مدروسة وجماعیة برفقة تشریعات فرنسیة 

  .لحمایة المدنیین والمستوطنین ودعمھم

  :أھداف االستیطان: المطلب  الثالث

مار األوربي یعد االحتالل الفرنسي للجزائر من أكبر النماذج االستعماریة االستیطانیة في تاریخ االستع
الحدیث، حیث ارتكز منذ المراحل األولى للحملة على االستیطان كدعامة أساسیة لمستقبلھ في الجزائر محاوال 

إیجاد مجتمع دخیل على الشعب الجزائري یكون حلیفا للوجود العسكري ، وتسعى فرنسا من خاللھ تحقیق 
  :ف كالتالي في مجموعة من النقاطداوقد صنفنا ھذه األھ. أھداف اقتصادیة اجتماعیة وثقافیة 

 :األھداف االجتماعیة -1

 علیكم الالزم فمن نجلبھم ولكي واألوربیین الفرنسیین المعمرین من دھاء  جحافیل إلى بحاجة إننا....."
 أمر یھمكم وال المعمرین بھا أنزلوا متدفقة ومیاھھا خصبة أراضي وجدتم أیضا خصبة أراضي تعطوھم أن

  ."..... أربابھا

 غرس وبدأ فوقھا انتشروا األفكار وبتلك الجزائر على األوربیون المستوطنون ھجم الشعار ھذا حتت
  .البالد على الكلي لالستیالء وذلك، مكان كل في األوربیون

  

                                                             

.59، ص 2007الجزائر،  1962-  1830باب فترة االحتالل : العقار في الجزائر: طبعة خاصة  بوزارة المجاهدي -  1  

.189الغالي غربي ، المرجع السابق ص -  2  

.23المرجع نفسه ص  ،2002- 2001المستوطنون األوربیون والثورة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : حامید حسیبة -  3  
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القضاء على الشعب صاحب األرض وإذابتھ في الثقافة األوربیة الستغاللھ لخدمة االستعمار  - 1
  ..االستیطاني

  .نوي لشعب الجزائرتدمیر الصمود المع - 2

 .م 1848استخدام االستیطان كأداة لتتخلص من العمال الثائرین والعاطلین في فرنسا نفسھا سنة  - 3

 1.تعظیم الھجرة األوربیة من أجل اختالط األجناس البشریة - 4

اتساع الھوة االجتماعیة بین المستوطنین والجزائریین لخلق طبقتین مختلفتین إقطاعیین، رجال أعمال  - 5
 2.ین مزارعینوخماس

 :األھداف االقتصادیة -2

  :یمكن تلخیصھا فیما یلي

أن المستوطنین األوربیین ھم الذین یشرفون بالكفاءة الفنیة على تحضیر المواد األولیة لتصدیرھا إلى  - 1
فرنسا أو أوربا من جھة ومن جھة أخرى یلعبون دور الوسیط بین منتجات الصناعة الفرنسیة الحدیثة 

  .ة والیدویة الجزائریةوالصناعة التقلیدی

أن یحكم ارتباط المستوطنین بالسوق األوربیة باستطاعتھم وحدھم فھم وتغییر بنیة وأھداف الزراعة  - 2
  .الجزائریة من أجل ھدمة السوق الفرنسیة 

   3.بإمكان المستوطنین األوربیین تحقیق التقسیم العمل الیدوي االستعماري - 3

للموارد األولیة مع حرمان الشعب الجزائري من تطویر  جعل المستعمر األوربي والفرنسي مصدرا - 4
  4.قدراتھ

 5.جعل األرض القاعدة المادیة والشرعیة لھم - 5

 :األھداف الثقافیة -3

الثقافة العربیة بالجزائر فادعت في على روافد  لقضاءلسلطات الفرنسیة الجانب الثقافي وذلك بااستھدفت ا
  .التفكیر والسلوك دورھا على تمدین ونشر رسالتھا الحضاریة في

إن أحسن وسیلة لتغییر الشعوب البدائیة في مستعمراتنا وجعلھا أكثر والء :"كما قال جورج ھــاري   
   1".وإخالصا في خدمتنا لمشاریعنا، ھو أن نقم بتنشئة أبناء األھالي منذ الطفولة وذلك لیتأثروا بعاداتنا وتقالیدنا

                                                             

.11، ص2005عمیراوي أحمیدة ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الهدى الجزائر  -  1  

.19، ص1883، السنة األولى، قسنطینة ، أكتوبر 2مجلة الطالب ، العدد  :كمال مشالي-  2  

11المرجع السابق ص :   ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة 1930-1830صالح عیاد ، الجزائر بین المستوطنین وفرنسا -   3 

. 232المرجع السابق ، ص: عمیراوي أحمیدة -  4  

.233ص . نفسه -  5  
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  :ل إعطاء ھذا الجانب حیزا خاصا من اجل لذا انتھجت فرنسا سیاسة االستیطان من خال

  2.إیجاد مجتمع مستوطن من األوربیین في المنطقة یكون لھ تأثیر ثقافي - 1

  .محاربة اللغة العربیة وذلك بالقضاء على معاھد الثقافة التقلیدیة  - 2

رفع نسبة األمیة بالجزائر وذلك عن طریق غلق المدارس ونفي العلماء وحرمانھم من المساجد  - 3
  3.ایاوالزو

 .غرق المجتمع الجزائري في دوامة الجھل واألمیة مما یسھل إحكام سیطرتھا وتقویة نفوذ المستعمرین - 4

الزیادة من اتساع حركة التبشیر المسیحي ونشر الثقافات الغربیة كما تذكر خدیجة بقطاس تقریر قدمھ  - 5
یمكن لنا في " :ليعن آمالھ في تنصیر الجزائر كما ی 1827أكتوبر  11الملك شارل العاشر یوم

 "4.المستقبل أن نكون سعداء ونحن نمدن األھالي ونجعلھم مسیحیین 

  م1900 – 1830سیاسة االستیطان االجتماعیة والسیاسیة : المبحث الثالث

  :تشجیع الھجرة األوروبیة: المطلب األول

ً في  وكان ذلك عملت السلطة الفرنسیة على تشجیع ودعم الحركة االستیطانیة في الجزائر   ظاھرا
الذین تداولوا السلطة والحكم على الجزائر سواء العسكریین أو المدنیین منھم، ومن ھذا المنطلق فإن خطابات 

تشجیع األوربیین على التوجھ نحو الجزائر وتعمیرھا كان ضروریا للسلطة المحتلة لذا راحت توفر السكن 
مستوطنین التفوق على أصحاب األراضي كذلك وضمان الرواتب التي تفوق رواتبھم باریس ھذا ما سمح لل

    5.ضمان الحمایة العسكریة لھم حتى ال یتعرضون لإلبادة من طرف السكان األصلیین

وإلدراك فرنسا أھمیة تواجد المستوطنین األوربیین في الجزائر عملت على تشجیع الھجرة األوربیة،          
ظروف السیاسیة واالجتماعیة والدیموغرافیة والطبیعیة التي تعتبر ظاھرة بشریة تاریخیة ،مرتبطة بال

باعتمادھا على تعمیر البالد بالعنصر األوربي من أجل اإلدماج الشرعي،وذلك بنزع األراضي من أیدي 
       6.الجزائریین وإخضاعھم لقوانین تجعل منھم أقلیة یغمرھا أوروبیون

األوربیین وحفزھم إلى المجيء للجزائر ویقول  فتشجیع سلطات االحتالل لالستیطان ھو الذي فتح شھیة
ألف مستوطن أوربي من  25و 20إذا كان ما بین " في ھذا الصدد أحد مدعمي االستیطان لویس فانیون 

                                                                                                                                                                                                                                  
  .16من تصفیة االستعمار إلى الثورة الثقافیة، ترجمة عیسى حنفي، الشركة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ص :اإلبراهیمي أحمد طالبي  - 1
، المرجع .1978 االستیطان األجنبي في الوطن العربي والمغرب العربي ، الخلیج العربي، دراسة تاریخیة مقارنة، عالم المعرفة: خلف التمیمي - 2

  .25السابق ص 
  .208ص  1996، دار الغرب اإلسالمي للنشر والتوزیع  5بو القاسم سعد هللا ، تاریخ الجزائر الثقافي ج أ - 3

.171، ص 2007الهجرة األوربیة نجو المشرق العربي ، طبعة خاصة لوزارة المجاهدین، الجزائر : نادیة طرشون  - 4 
   .207 الفرنسیة واإلبادة الجماعیة ، ص مائر بوعزة  بوضرسایة، الج - 5

   .20الجزائر بین المستوطنین وفرنسا المرجع السابق ، ص: صالح عیاد - 6
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أي الجزائر فسوف نصل عند نھایة القرن من حیث عدد  - فرنسیین وأجانب یستوطنون كل عام في إفریقیا
 1.من العرق األوربي ألف نسمة 900إلى  800السكان ما بین 

بعد دخول الجیش الفرنسي بدأت السفن :" ویصف لنا المؤرخ الفرنسي شارل أندري جولیان بقولھ 
القادمة من مرسیلیا وإسبانیا وإیطالیا تفرغ في الجزائر جماھیر غفیرة من األوربیین ال ذمة لھم وال 

  2..."ضمیر

حتالل مجموعة من القوانین بھدف تنظیم االستیطان بالریف ومراعاة للھجرة االستیطانیة سنت قوات اال        
من الفرنكات یمكنھ  1500إلى  1200نص قرار وأنھ لكل فرنسي یملك من  1841والمدینة، ففي سنة 

ھكتار باإلضافة إلى مسكن مما أدى إلى اشتداد الھجرة  12و 4الحصول على قطعة أرض تتراوح ما بین 
   3.األوربیة وانتشارھا

  :التمثیل السیاسي للمستوطنین بالجزائر: ب الثانيالمطل

المستوطنون مع سیاسة التوسع االستیطاني وكان كانت السیاسة االستعماریة تسیر جنبا إلى جنب 
األوربیون والفرنسیون یستقرون حیث یتم االحتالل العسكري، وبینما وافق المستوطنون عن مخططات القادة 

إلى احتالل الجزائر بأكملھا وتأیید سیاسة االستعمار العسكري ،إال أنھم كانوا العسكریین الرامیة  بالضرورة 
یعارضون الصالحیات التي كان یمارسھا الجیش الفرنسي ،حیث طالبوا بالمساواة قانونا مع الجزائریین 

  .لیتمكنوا من فرض حكم مدني وبالتالي زیادة مكاسبھم االقتصادیة 

الفرنسیون من كبح العسكریین بصفة مؤقتة وذلك عندما صدر تمكن المستوطنون  1848وفي عام 
  4.مرسوم في مارس من نفس السنة ینص على جعل المناطق المدنیة من الجزائر جزءا ال یتجزأ من فرنسا 

بعد معركة سیدان استولى المستوطنون األوربیون على السلطة وتخلصوا من جمیع القیود التي كانت 
   5.طلق على أبناء البالد األصلیینتحول دون فرض نفوذھم الم

صار بإمكانھم أن یتصرفوا في ھذه المستعمرة كما یشاءون فإن كانوا یریدون اإلدماج  1870ومنذ عام 
في فرنسا فالحكومة الفرنسیة ال اعتراض لھا ، وإن كانوا یریدون االستقالل الداخلي فنفس الشيء، كما قرروا 

نفس الوقت عملوا على إضعاف الحاكم العام وتركیز السلطات الفعلیة في  بإنشاء میزانیة خاصة بالجزائر وفي
رؤساء البلدیات األوربیین الذین یخدمون أنفسھم ومصالحھم وتجاھل مصالح السكان األصلیین الذین ال سلطة 

  : لھم وال قوة تحمیھم وال تمثیل سیاسي لھم ، وباختصار تركزت خطتھم في 

  .المیة وتطبیق القوانین الفرنسیةإنھاء العمل بالشریعة اإلس - 1
                                                             

   .210بوضرسایة، المرجع السابق ، ص   - 1

   .11، ص  .، منشورات المركز الوطني للنشر و التوزیع الجزائر1945جذور أول نوفمبر: مصطفى هشماوي  - 2

   194، ص2004و المعاصر، مؤسسة شباب الجامعة، الجزائر، تاریخ إفریقیا الحدیث : إسماعیل إسحاق محروس  - 3
   .196، ص  نفسه - 4
   .143، ص  2005، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة  :عمار بوحوش - 5
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  1. إلغاء المكاتب العربیة في أنحاء الجزائر - 2

ففي الوقت الذي . ومنھ نستطیع القول أن ھذا التنظیم البلدي یستھدف السیطرة الشعب الجزائري واستغاللھ
  .یدیر فیھ األوربیون أنفسھم بأنفسھم یقومون أیضا بدور الوصي على الجزائریین

ى ھذا النفوذ الذي یتمتع بھ المستوطنون كان یدعم بنشاط إعالمي خاص بالمستوطنین، حیث وباإلضافة إل
كانت لھم صحف ناطقة باسمھم تدافع عن مصالحھم، مثل صحیفة االستعمار وتصدر في الجزائر ،صحیفة 

م وأنھم المعمر الجزائر وتصدر في باریس، حیث صاروا یشعرون بمرور الوقت بزیادة أمالكھم  واستثماراتھ
    2.قوة لھا مكانتھا ولھا وجھة نظر

تتلخص الفكرة األساسیة التي جاء بھا المستوطنون بخصوص إدارة األھالي في مجموعة من النقاط 
  :تدور حول النظام المدني

  .حصول المستوطنین على حقوقھم السیاسیة ومؤسسات مدنیة تخدم مصالحھم - 1

 .جمعات والبلدیات المحلیة التمثیل التام في البرلمان الفرنسي في الت - 2

 .نقل السلطة من ید العسكریین إلى ید األوربیین - 3

التخلص من الدواویر الجزائري بحیث تصبح یقودھا مستوطن باختصار الحقوق السیاسیة لجمیع  - 4
 .المستوطنین مع التمثیل السیاسي

، استطاع  1900سبتمبر  19وفیما یخص حصول المستوطنین على االستقالل المالي وفق قانون 
   3.األوربیون بعد أن أصبحت الجزائر مستعمرة شخصیتھا المدنیة الحصول على استقاللھا المالي

نتقلت السلطة الفعلیة إلى ید النواب األوربیین في المجلس المالي الذي أقاموه في العاصمة وبدئوا ا
  .ون تدخل من باریسیشرعون فیھ ألنفسھم ویتخذون جمیع القرارات المالیة التي تخدم مصالحھم د

ومن زاویة أخرى وجب التذكیر أن ھذا القانون أعطى یدا حرة للمستوطنین من أجل إدارة كل الشؤون 
المالیة ، االقتصادیة و االجتماعیة الخاصة بالجزائر، فبحكم إشرافھم على المیزانیة فھم أھملوا حاجات األھالي 

 .4د، إال مصالحھماالقتصادیة ووجھوا المصاریف إلى مشروعات ال تفی

  :منح الجنسیة للوافدین األوروبیین: المطلب الثالث

على تنشیط االستعمار ومنح السلطة للمستوطنین، نستخلص من ذلك أن عملت السلطات الفرنسیة   
. المستوطنین حاولوا أن یصنعوا برنامجا نھائیا لمستقبل الجزائر، بحیث ال یمكن أن تسقط من بین أیدیھم

  1.التي اتبعوھا استعانوا بالعمل ضمن برنامج تجنیس األوربیین بالجنسیة الفرنسیةوحسب الخطة 

                                                             
   .145بوحوش، المرجع السابق، ص  - 1
   29.2المرجع السابق ، ص : خلف التمیمي - 1
  .90، ص2007  ، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر،) 1954 – 1830(منطلقات وأسس الحركة الوطنیة  : بد النور خیثر وآخرونع - 2
   .91المرجع نفسه ، ص - 1
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ماعدا الیھود ، حیث صدر في مرسوم  التجنیس ، ولم یكن ھذا القرار مغریا لھم،لذا فتحت فرنسا باب 
تیازات التي منح الجنسیة الفرنسیة للجالیة الیھودیة مع التمتع باالم 1870أكتوبر  14كریمیو الصادر بتاریخ 

  .خولھا القانون لرعایة الفرنسیینی

بصفة أوتوماتیكیة لجمیع أبناء األوربیین المولودین بھذه كانت  إن منح الجنسیة لجمیع األوربیین
المستعمرة، بغض النظر على أصلھ ونسبھ باستثناء الشباب الذین یختارون جنسیات أخرى من سن الثامنة 

  .قانون ھو تشكیل جیل من أبناء األجانب لتكوین نواة الفرنسیین في الجزائر،وكان أمل فرنسا من ھذا ال2عشر

وقضیة قبول الیھود لتجنیس في الجنسیة الفرنسیة منذ الربع األخیر من القرن التاسع عشر ، دلیل على 
تمائھم للمجتمع الجزائري تعاونھم على االستعمار االستیطاني من جھة ومن جھة أخرى دلیل على ضعف ان

  3.الذي عاشوا فیھ فترة طویلة من الزمن

  1900 – 1830االستیطان االقتصادي بالجزائر : المبحث الرابع

  :1850 – 1830سیاسة االستیطان االقتصادي بالجزائر من : المطلب األول

انین والمراسیم لقد اتبعت فرنسا في استقرار االحتالل الفرنسي في الجزائر على مجموعة من القو  
وحتى التصریحات الرسمیة وغیر الرسمیة على دعم االستیطان بجمیع أشكالھ، فكان بقاء الجزائر في 

 ً ً فالحیا   .المستوطنات االستعماریة بلدا

ھو إعادة إحیاء  األراضي  ومن بین أسالیب إدارة االحتالل في تملیك المستوطنین أراضي الجزائریین،  
   4.الحھا ثم زراعتھا،وبالتالي تصبح ملكا لھم طبقا للقوانین المشروعةالمیتة من طرفھم واستص

تنفیذا لسیاسة التوسعیة أعلنت السلطة االحتالل رغم تعھدھا باحترام ممتلكات األھالي عن إصدار قانون         
 1830سبتمبر  8، وضمت إلیھ بموجب مرسوم  Domaineیحدث قطاع أمالك الدولة تحت اسم الدومین 

اضي الحكام العثمانیین من الدایات والبشوات وبعض الكراغلة، وأصبحت تروج ألسطورة األراضي أر
، وأرسلت إلیھا استصالحھا وزراعتھا،مما أدى باألھالي إلى فقدان   Les terres vacante. الشاغرة

ار السكان أراضیھم وتقدیمھا الوافدین قروضا وامتیازات وأراضي مجانا، عن طریق السلب بالقوة وإجب
  5.األصلیین على التراجع نحو المناطق الداخلیة

فقد ارتكز االستعمار الفرنسي منذ مراحلھ األولى للحملة على االستیطان كدعامة أساسیة ،حیث دعا   
 6 .1845إلى  1842مركز استیطاني مابین  35كلوزیل إلى منح حق اإلقامة للمستوطنین فأنشأ 

                                                                                                                                                                                                                                  
   .316الجزائر األمة والمجتمع، المرجع السابق ،ص : مصطفى األشرف - 1

. 79، ص 1979ركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، الش02العمال الجزائریون بفرنسا، الطبعة : عمار بوحوش -  2  
   .24ص  التمیمي، المرجع السابق، - 3

   .199المرجع نفسه،ص  - 4
   .189المرجع السابق ، ص بوصرسایة ، - 5
   .17الجزائر بین فرنسا والمستوطنین، ص : صالح عباد - 6
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ارة االستعماریة مرسوما یقتضي بمصادرة مجموع األراضي غیر أصدرت اإلد 1844ومع مطلع سنة 
ألف ھكتار من األراضي الزراعیة من أصحابھا  170، وقد قامت السلطات بنزع حوالي المستغلة زراعیا

وضمن ھذا السیاق حاول القائد العسكري المورسیر  أن یعتمد على واعطائھا لألوربیین بصفة مجانیة، 
إضافة الى " سانت بارب"ستوطنات في الناحیة الغربیة، ولعل من بینھا  مستوطنة نشاء مالرأسمالیین بإ

  .1845سیدي الشامي ، 1844مستوطنة السانیة 

للمحافظة علیھ ھو  وقد عمل بیجو على المحافظة على ظاھرة االستیطان وظن بأن السبیل الوحید
سیاسة السیف والمحراث عن طریق  االستیطان عن طریقة تملیك األراضي للمستوطنین، حیث اعتمد على

االغتصاب والمصادرة وذلك بتجرید القبائل من محاصیلھا الزراعیة وأمالكھا وإصدار أوامر بإباحة الحرائق 
 1.وإتالف األرزاق

أتعلمون لماذا ذھبنا ...: "م أمام غرفة النواب في مجال التبادل التجاري  1845وقد صرح بیجو سنة 
  ھدفنا في ذلك أیھا السادة استحداث طرق تجاریة تصل إلى المناطق نایل، إلى غابة بسكرة وأوالد

  . 2..."الداخلیة  

إلى جانب القرارات الرسمیة لنزع الملكیة كان للمبشرین دورا ھاما في االستعمار االستیطاني حیث 
بھا وذلك بتقدم البلد  لقد حققنا مشروعنا أعماال اقتصادیة تستحق االعتراف" یقول أحد دعاة التبشیر في فرنسا 

ً "الذي ینصرونھ   .3في المجال الفالحي وذلك بغراسة الكروم ، وقد حققت فرنسا نجاحا

  :1870إلى  1850سیاسة االستیطان االقتصادي  : المطلب الثاني

زة األساسیة لھیكلتھا الزراعیة واعتبرتھا الركی جل اھتمامھا لألراضياإلدارة الفرنسیة أولت لقد 
ولیحقق االستعمار الفرنسي ذلك جعل سیاستھ االقتصادیة تعتمد على سلب ما بأیدي األھالي من  ،االقتصادیة

  .أرض بشتى الوسائل

مقابل مبلغ مالي وتقدم إلى الجزائر األراضي صدر مرسوم یجعلھا توزیع  1851أفریل  26وفي یوم 
ه المؤسسات على المشاركة في میزانیة مؤسسات رأسمالیة كبیرة لالستفادة من ھذا المرسوم بالمقابل تتعھد ھذ

الجزائر وإنجاز أشغال كبرى مثل السدود، وإنشاء القرى االستیطانیة، وھذا ما قامت بھ مؤسسة جینوفواز 
Compagnie Geneuvoise  ھكتار في منطقة سطیف  20.000على  1835التي تحصلت سنة. 

ضي التي تملكھا القبائل وبلغ ما حصرتھ وبشكل عملي بدأت اإلدارة الفرنسیة بالجزائر بحصر األرا
ألف ھكتار وذلك عن طریق مراسیم تقنین االستیطان على مدار الحكم العسكري  343حوالي  1853سنة 

  .والمدني وكل ذلك خدمة للمستوطنین

                                                             
   .15المرجع السابق ، ص  : صالح عباد  - 1

  .  43، ص 1982 ،طبعة أولى ،منشورات عویدات ، بیروت، باریس/ترجمة عیسى عصفور: تاریخ الجزائر المعاصر: آجرونشارل روبیر  - 2
  .52-51، ص ص 1982 ، الجزائر68االستعمار الدیني في الجزائر مجلة ،الثقافة،عدد خدیجة بقطاش، - 3



10 

 

كان الفرنسیون یتخذون من الثورات ذریعة لمصادر بعض أو جل األراضي القبائل الثائرة، فاستخدموا 
المعروف باسم  وقد تأكدت بالقرار الشیخي) االستیالء على األراضي(لیعتدوا على حقوق األھالي القانون 

  .Senatus – Consultt  "1" سیناتوس كونسلت 

  :1900 – 1870سیاسة االستیطان االقتصادیة سنة : المطلب الثالث 

قامت  1874ریة سنة وبعد االنتفاضة الشعبیة الجزائ 1870إثر الحرب األلمانیة الفرنسیة سنة   
ألف ھكتار من األراضي مع إصدار قانون تمنح بمقتضاه مائة ألف  500الجمھوریة الثالثة بتقدیم ما قیمتھ 

   2.ھكتار من األراضي إلى المھاجرین الفرنسیین من مقاطعتي األلزاس واللورین

ي ، ي على حساب الملك الجماعتوسیع مفھوم الملك الفردوذلك بستعمار األراضي العمومیة قد شجع او        
ھكتار زد على  687.000بمساحة ناھزت  1890إلى سنة  1871على المعمرین سنة وھكذا انفصلت اإلدارة

  3.ذلك نصف ملیون ھكتار انتقل في ظروف غامضة من أیدي الجزائریین إلى ملكیة األوربیین

برنامجھا االستیطاني، خاصة بعد  فمصادرة األراضي بالنسبة للمستوطنین تعتبر النقطة الثانیة في  
یمكن :" ...،  ویظھر ھذا بوضوح ألول رئیس جمھوریة الثالثة حیث یقول 1871 – 1887الثورات العارمة  

   4..." للعرب أن یقوموا بثورات لكن سیتم احتوائھم وابتالعھم

ع منحھم بیوتا وأدواتا إن إشراف الجیش بنفسھ على عملیة توزیع المھاجرین على مختلف المناطق م        
عمت كل ھذه اإلجراءات بقانون ودُ  للعمل إضافة إلى رواتب یومیة، كان عامال في تدفق المھاجرین باستمرار،

، الذي نص على طرد األھالي من ممتلكاتھم دون سبب مع إحالل 1873عام  WARNIERوارني 
  5.المستوطنین مكانھم

ل ملكیة األرض من الجزائریین إلى االوربیین وكان سبب بیع لعل من أھم نتائج ھذا القانون ھو انتقا 
6 .1869 – 1866الجزائریین ألراضیھم مرتبط باألزمات، كما ھو الشأن خالل األزمة االقتصادیة 

  

ارتفعت مبیعات الجزائریین بشكل كبیر ألن األوربیین أرادوا أن  1886 – 1881ففي الفترة ما بین   
  .1880زدھار الكروم التي انطلقت من بدایة یحصلوا على األرض نتیجة ا

أنشئت مستوطنة مروانة  1900عامل وأخیرا سنة  64أقیمت مستوطنة الطارف وبھا  1890في سنة   
مستوطنات عسكریة وأخرى مدنیة  ،فرنسیون إلى نوعین من المستوطناتھكتار حیث ناد ال 3125وبھا 

 1.وكلتیھما ذات طابع زراعي

                                                             

   .116، ص 2004لجزائر ا ،05: العدد : مجلة المصادر - 1
   .186یة ،المرجع السابق ،ص بوضرسا - 2
   .578، ص  2007، المركز الثقافي العربي ، المغرب 1مجمل تاریخ المغرب، ط: عبد هللا العروي - 3

4 - Charles André , JULIEN , histoire de l'Algérie contemporaine , paris ,1979, p 15.     
   .160طرشون المرجع السابق ، ص  - 5
   . 116السابق، ص عباد، المرجع  - 6
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ر الزراعة الوحیدة لھم لكن بعدما التي اھتم بھا المستوطنین والتي كانت تعتب قمحلإضافة إلى زراعة ا  
تضاعفت المراكز التجاریة ذات الطابع الزراعي وانخفاض في األسعار، دخل الكولون في مغامرة إدخال 

ً وھي زراعة العنب وسعت إلى تعمیمھا لتغطي كافة المساحات   .منتوجات أكثر ربحا

ستیطان الفرنسي قد سار على إلزامیة فْرنسة األراضي واستخالص ملكیتھا، وذلك وفق وبالتالي فإن اال  
خطة مرسومة، ألنھ یعمل على استقرار فرنسا في الجزائر واالستیطان المھاجرین ھو انشاء ملكیة فردیة 

ً على حساب األھالي، وتبین من خالل قانون ترتكز على قواعد  ي میز بین م الذ 1887تكفل األوربیین حظوظا
  2 .م1873أراضي العرش وأراضي الملك التي أھملت في قانون 

 

  :1900- 1830نتائج االستیطان األوروبي على الجزائر : المطلب الرابع

بعد معالجتنا للسیاسة االستعماریة االستیطانیة تطلب منا وقفة أمام اآلثار المترتبة على تطبیق ھذه   
ً        : بة للجزائریین وفي مختلف المجاالتالسیاسة وانعكاساتھا السلبیة بالنس والمالحظ أن اختالف ھذه النتائج تبعا

  :لنوعیة السكان األصلیین والمستوطنین باعتباره القوة المدعمة من أجل ترسیخ االستعمار ومن أھم ھذه النتائج

 :النتائج االقتصادیة -1

یطان وكیف ال، وبیجو من عائلة فالحیھ إن السبیل الوحید لتحقیق االحتالل والمحافظة علیھ ھو االست
حیث أكد بأنھ عندما ینتھي المستوطن من بناء مسكنھ وخدمة األرض التي استفاد منھا ألكثر من أربع سنوات، 

عندھا سیرى بأم عینھ األشجار التي غرسھا تثمر ثمارا طیبة لم یرھا في وطنھ األصلي ھذا باإلضافة عندما 
األرض مرتبطة بأبنائھ وأحفاده مع عدم التمكن من احتمال التخلي عن ھذه یرزق باألوالد فستكون ھذه 

  3. األرض

وبھذا الشكل یكون االستیطان في المجال االقتصادي ضمان الستقرار االستعمار والنتیجة ستكون سریعة 
  :ومؤكدة

على إن مصادرة األراضي والقوانین والمراسیم أدى إلى ھبوط تربیة المواشي بسبب االستیطان  -  أ
األرض التي كانت صالحة للرعي، وتأثیر الوضع التقلیدي للنشاط االقتصادي للقبائل وتعرقلت في 

 .أغلب األحیان حركة قطعان الماشیة الموسمیة من الجنوب إلى الشمال

 األراضي، لتلك مالكا كان أن بعد المستوطنین مزارع في أجیرا أو تدریجیا خماسا مجرد الفالح بقاء -  ب
     4 .الملكیة وتقسیم اإلنتاج لوسائل لتحولا بسبب وذلك

                                                                                                                                                                                                                                  
1- Montoy Louis pirene : sur quelques centre de colonisation du constionis (1870 – 1900), CIRTA .1981.P 32.     

و ، المركز الوطني لدراسات 1962 – 1830أعمال الملتقى الوطني األول حول العقار في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي : وزارة المجاهدین  - 2

   .221، ص  2007، الجزائر 1954البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 

 
.25، ص ي، المرجع نفسهمالتمی -  4  
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ساعدت عملیة االستیطان على حل مشكلة البطالة التي كانت ضاربة أطنابھا آنذاك في المعامل  -  ت
 .الباریسیة

 .ظھور الیھود على مسرح األحداث االقتصادیة وخاصة على المیدان التجاري -  ث

 .ثل الزوایااختفاء المؤسسات التقلیدیة التي كانت تساعد الفالحین م -  ج

انتزاع األرض الخصبة من الجزائریین وإعادة توزیعھا على المستوطنین مما أدى إلى اضطرار الكثیر  -  ح
  .من الجزائریین ّإلى الھجرة نحو المناطق النائیة الفقیرة في الجبال والصحراء

اإلدارة تفقیر الشعب مع فرض الغرامات الباھضة علیھم عقابا لھم على مقاوماتھم وثأرھم لسیاسة  -  خ
 .االستعماریة

 :النتائج السیاسیة -2

تجدر اإلشارة بأنھ نظرا لوجود صعوبات أمام فرنسا في إدارة الجزائر وكثرة عدد المستوطنین والقرى  - 
  :قررت تقسیم الجزائر إلى ثالث مناطق وھي كالتالي النموذجیة الخاضعة إلدارة المعمرین،

  .سكان من األوربیین یطبق علیھم نفس القانون الباریسيتضم األقالیم المجاورة لھا و: المنطقة األولى - 

نب یخضعون لنظام نسیج بین الجزائریین یخضع لنظام عسكري ومستوطنین أجا: المنطقة الثانیة - 
 .اإلدارة المدنیة

 1.، یخضعون بالضرورة إلى السلطة االستعماریةمنطقة یسكنھا الجزائریون - 

  .باریس إقامة سیاسة داخلیة في الجزائر مستقلة عن - 

 .اشتراك المواطنین في اإلدارة المحلیةعدم  - 

 .مما أدى إلى اتساع في الھوة بینھما تفضیل المستوطن األوربي على المحلي والتفریق بینھما، - 

 

 :النتائج االجتماعیة -3

زیادة عن المھاجرین الجزائریین إلى المناطق البعیدة عن التأثیر الغربي االستعماري وخارجیة إلى  - 
   2.وریا وفرنسا ودول أوربیة أخرىالمغرب وس

استغالل األرض الجزائریة وفقدان الفالحین أراضیھم واضطرارھم إلى الھجرة وإصابة الكثیر منھم  - 
 .بالفقر واألمراض نتیجة البطالة التي أصابت قطاعا واسعا من سكان الریف

                                                             

.55المرجع نفسه ، ص  -  1  
.26التمیمي، المرجع السابق، ص  -   2  
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ة مع مجيء االستعمار ارتفاع عدد المتشردین والبطالین ،كما اشتدت الھجرة األوربیة إلى العاصم - 
الرسمي الذي نص على النظام التقلیدي في التملك ففتح بذلك الباب على مصراعیھ لعملیات المضاربة 

 .عملیة شراء وبیع أراضي العشائر 1085حوالي  1889 – 1885فتمت ما بین 

أنھم لسوا النزوح الشامل الذي نتج عن رحیل جمیع السكان عن المدینة ونقلوا معھم كل شيء بالرغم  - 
 1 .من البلد والرحل إال أنھم سلموا في ممتلكاتھم وصناعتھم

تطبیق سیاسة التجنید اإلجباري على الجزائریین في الجیش الفرنسي كانت وراء الھجرة لبعض الدول  - 
 .العربیة

توفیر ید عاملة رخیصة للصناعة الفرنسیة واستغاللھا وممارسة ضدھا التفرقة العنصریة في األجر  - 
 .دماتوالخ

تفكك وتفتیت البنیة االجتماعیة والتقلیدیة للمجتمع نتیجة األسالیب القمعیة التي كانت تطبق على  - 
 2. المجتمع الجزائري 

ثقافة المجتمع الغربي، إذ أخذنا بعین االعتبار أن سیاسة االستعمار الثقافي تأثر المجتمع الجزائري ب - 
الجنس العربي : " ن قبل وخالل ھذه المقولة بأنوالقضاء على الشخصیة الوطنیة كان مخططا لھا م

جنس بشري منحط ال یقبل الثقافة وال التعلم وأن فتح المدارس لألھالي یعرض البالد للخطر في میدان 
بصورة كبیرة في انتشار األمیة والجھل بین أوساط كل ھذا ساھم  3،"التوطین الفرنسي بالجزائر 

 .الشعب الجزائري

  

                                                             

.213المرجع السابق ،ص : األشرف  - 1  
.118حول العقار، ص  الوطنيالملتقى  -  2  
.243، ص 1985،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 2مختصر تاریخ الجزائر ، ط: مد مبارك المیليعبد هللا شریط،مح -  3  



  

  

  :الخاتمة

تعتبر الجزائر في الواقع النموذج الذي ركزت علیھ اإلدارة االستعماریة   
وسیطرتھا على األقالیم، وكانت تندرج ضمن أھدافھا األولیة من اجل بسط نفوذھا 

صادرة ألن نجاح تجربة االستیطان ھو نجاح النظام االستعماري كما كانت م
األراضي باعتباره القاعدة األساسیة للسیاسة االستیطانیة، ألن جوھر الصراع بین 

  .السكان األوربیین والنظام االستعماري كان حول األرض

ً على األھالي حتى    ً أن السلطات االستعماریة مارست ضغطا والمالحظ أیضا
  .یتخلوا عن أراضیھم

یة الشعب الجزائري وحركتھ وكانت لھذه الحوادث آثار عمیقة على نفس  
 .الوطنیة



  :المراجع بالعربیة
  

  1996، دار الغرب اإلسالمي للنشر والتوزیع  5أبو القاسم سعد هللا ، تاریخ الجزائر الثقافي ج  -

من تصفیة االستعمار إلى الثورة الثقافیة، ترجمة عیسى حنفي، الشركة :أحمد طالبي اإلبراھیمي  -
  الوطنیة للكتاب ، الجزائر

، منشورات 19بادة الجماعیة  في الجزائر خالل ق الجرائم الفرنسیة واإل: بوعزة بوضرسایة -
  2007للدراسات والبحّث، الجزائر المركز الوطني 

-2001المستوطنون األوربیون والثورة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر : حامید حسیبة -
2002  

  1982، الجزائر 68خدیجة بقطاش، االستعمار الدیني في الجزائر مجلة ،الثقافة،عدد -

االستیطان األجنبي في الوطن العربي والمغرب العربي ، الخلیج العربي، دراسة : خلف التمیمي -
  .1978 تاریخیة مقارنة، عالم المعرفة

منشورات عویدات ، /ترجمة عیسى عصفور: تاریخ الجزائر المعاصر: شارل روبیر آجرون -
  1982بیروت، باریس، طبعة أولى، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  1930-1830نین وفرنساصالح عباد ، الجزائر بین المستوط -
  قسنطینة

الجزائر،  1962- 1830باب فترة االحتالل : العقار في الجزائر: طبعة خاصة  بوزارة المجاھدي -
2007،  

  2007، المركز الثقافي العربي ، المغرب 1مجمل تاریخ المغرب، ط: عبد هللا العروي -

،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 2مختصر تاریخ الجزائر ، ط :عبد هللا شریط،دمحم مبارك المیلي -
 ،1985 

، طبعة خاصة ) 1954 – 1830(منطلقات وأسس الحركة الوطنیة  : عبد النور خیثر وآخرون -
  2007  وزارة المجاھدین، الجزائر،

، دار الغرب اإلسالمي، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة : عمار بوحوش -
  2005بیروت،

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، 02العمال الجزائریون بفرنسا، الطبعة : عمار بوحوش -
  1979الجزائر

  2005عمیراوي أحمیدة ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الھدى الجزائر  -



العدوان الفرنسي على الجزائر، الخلفیات واألبعاد ، منشورات المركز الوطني : الغالي غربي  -
  2007للبحث 

  2005لیل االستعمار، دار القصبة لنشر والتوزیع ، حیدرة الجزائر : فرحات عباس  -

  1883، السنة األولى، قسنطینة ، أكتوبر 2مجلة الطالب ، العدد : كمال مشالي -

  2004لجزائر  05: العدد : رمجلة المصاد -

األمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، : الجزائر : مصطفى األشرف -
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