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 :الممخــــــــص
بعد  ،ية التي اتبعتيا فرنسا في الجزائرحدى السياسات االستعمار إ تناوؿ ىذا البحث    

قادة الجيش االستعماري  فييا تعيد عرفت بالسياسة العقارية، التي االحتالؿ الفرنسي لمجزائر
في وثيقة االستسالـ بالمحافظة عمى ممتمكات الجزائرييف وعدـ التعرض الييا بالسوء، لكف 

عممت بعكس ماتـ االتفاؽ عميو، إذ صادرت أراضي سرعاف مانكثت فرنسا بعيودىا و 
لألرض وقاؼ، و أدرؾ االستعمار الفرنسي بأف راضي األفضاًل عف أ ،الجزائريوف بأنواعيا كافة

كاـ القبضة عمى حإ فئؿ والعشائر الجزائرية، وتيقنوا أفي تالحـ وترابط القبا اً كبير  اً ىمية ودور أ
لى وىذا مادفع قادة الجيش الفرنسي إ ال بتفتيت ىذه القبائؿ والعشائر،الشعب الجزائري ال يتـ إ

التي عالجيا  اتباع سياسة استعمارية بغيضو تجاه األراضي امتدت ألكثر مف قرف لكف المدة
مف وراء ىذه السياسة القضاء عمى  ، ىادفة0741-0721البحث امتدت مف موضوع 
مف القرارات والمراسيـ التي نصت عمى نزع  لجزائري، ولتحقيؽ ذلؾ صدرت سمسمةالمجتمع ا

ري دخاليا في نطاؽ التعامؿ التجاتمؾ االمالؾ وتمكنت مف تصفيتيا وا  صفة الحصانة عف 
 متالكيا.حتى يسيؿ لألوربييف إ والتبادؿ العقاري

واقتصاديًا  كانت ليذه السياسة انعكاسات سمبية في معظميا عمى المجتمع الجزائري سياسياً و  
 .واجتماعيًا 

مصادرة  ،الممكية العقارية ، السياسة العقارية،)االستعمار الفرنسي :الكممات المفتاحية
 االراضي(
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Abstract: 

his research dealt with one of the colonial policies pursued by France in 

Algeria, after the French occupation of Algeria, known as the real estate 

policy, in which the leaders of the colonial army pledged in the 

surrender document to preserve the property of the Algerians and not to 

harm them, but France soon broke its promises and acted contrary to 

what was agreed upon, as It confiscated the Algerian lands of all kinds, 

in addition to the lands of endowments. The French colonialism 

realized that the land had a great importance and role in the cohesion 

and interdependence of the Algerian tribes and clans, and they were 

certain that the tightening of the grip on the Algerian people would not 

be completed without the fragmentation of these tribes and clans, and 

this is what prompted the leaders of the French army to follow An 

abhorrent colonial policy towards lands that extended for more than a 

century, but the period I discussed is from 1830-1850, aiming behind 

this policy to eliminate Algerian society. And include it within the 

scope of commercial dealing and real estate exchange so that it is easier 

for Europeans to own it. 
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 This policy had mostly negative repercussions on Algerian society, 

politically, economically and socially. 

key words: (French colonialism , real estate policy , real estate 

ownership , land confiscation). 

 :المقدمة
ر ، أنّْ ُمستقبلو مرتبطًا في االستيالء أدرَك االستعماُر الفرنسي في بدايِة احتاللِو للجزائ     

على األراِض ، وتشجيع حركة االستيطان ، ونجاح االستيطان معتمدًا على قدرِة فرنسا في 
توفير األراِض المناسبة والمعدة لهذا الغرض ، ولهذا أقدمت السلطات الفرنسية ، سواء 

أو عسكريُة في اغتصاِب تلك األراض على وفق إد عاءات مختلفة و وىمية ، أكانت مدنية ٌ
وتم ذلك من طريِق رسم سياسات محكمة توافرت لها الصبغة القانونية من طريق سن 
مجموعة من القوانين تمكنت من طريقها السيطرة على الجوانِب العقاريِة ، األمر الذي أدى 

 إلى بروز انعاكسات وخيمة على البنى االقتصادية واالجتماعية في المجتمع.
ربطًا بما سبق ، برزت أىمية الموضوع مدار البحث بعدِه ُيسلط ضوءًا على أحِد       

الجزائري ، وىو الجانب المتعلق  –الجوانب التي ظلُت غامضةً  في مساِر الصراع الفرنسي 
بملكية األرض ، ويات ىذا البحث كمحاولة في بحث واستنتاج طبيعة األساليب القانونية 

والعسكرية والمدنية ، والقضائية واإلدارية ، المتبعة من لدن السلطات  وغير القانونية ،
الفرنسية بغرِض انتزاع األرض من أيدي الجزائرين ، وسهيل إنتقالها إلى المعمرين األوربيين ، 
الذين وجدت فيهم اإلدارة االستعمارية ظالتها في تثبيت ىيمنتها ونفوذىا االستعماري في 

 الجزائر .
 ٖٓٛٔفي الجزائر )فرنسا والملكيات العقارية  موضوع م اختيارسيسًا لما تقدم ، توتأ      

( بهدف تعرف الموضوعات ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية من دون  ٓ٘ٛٔ –
الموضوعات ذات الصبغة السياسية البحتة ، وقلة الموضوعات التي بحثت الجوانب مدار 

 لضوء على بعض الجوانب التي ال تزال مجهولة.البحث ، وتسعى الباحثة إلى تسليط ا
ونظرًا لدخول المحتل الفرنسي إلى بالد الجزائر بهدف التمكن ترسيخ نفوذُه فيها ، سعى     

العقارية  تالية والمتكررة في تغيير الملكياتإلى إتخاِذ سبٍل واضحٍة تمثلت في محاوالتِو المت
ى تفصيل الموضوع مدار البحث على وفق الترتيب في البالِد ، ولتحليل ذلك تسعى الباحثة إل
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 اآلتي :
 التمهيد 
 إبان االحتالل الفرنسي يةالجزائر  حور األول : الملكيات العقارية الم 
 يةملكيات العقارية في الجزائر ثاني : فرنسا وايدولوجيتها نحو الالمحور ال 
 ية الجزائر  ةالمحور الثالث :  سياسة االحتالل الفرنسي ازاء الملكيات العقاري

 الدالالت والنتائج

 

 تمييد:   
تجد أف عالقات فرنسا سعند مقارنة العالقات بيف الجزائر والدوؿ األجنبية      

بالجزائر كانت عمى العمـو طيبة، فمنذ القرف السادس عشر كانت فرنسا تتمتع 
عدد مف  في الجزائر بامتيازات تجارية خاصة، فكاف ليا مؤسسات تجارية في

عمييا. وكانت  اً سنوية متفق . وكانت ىذه المؤسسات تدفع ضرائبمدف الجزائر
وقد  في مقابؿ ذلؾ، تتمتع بحؽ صيد المرجاف وتصدير الحبوب إلى أوربا. فرنسا

فقد  ،في عيد الثورة الفرنسية عميو ما تكوف تطورت ىذه العالقات فكانت أفضؿ
 اً اعترفت الجزائر بالجميورية الفرنسية الجديدة في وقت كانت فيو تحت حصار 

 مدةودية باستثناء تكونت بيف الدولتيف عالقات  عمى إثر ذلؾ. و اً محكم اً أوربي
السمطاف مف الجزائر  ( حيف طمب0711 – 0687الحممة الفرنسية عمى مصر )

  .(0) إعالف الحرب عمى فرنسا
أقرضت الجزائر حكومة  إذ 0685عاـ منذ  بيف البمديف عالقاتتطور ال بدأ     
بدوف فائدة، عمى أف تستعمؿ فرنسا ىذا المبمغ في  اً فرنك ورة في فرنسا مميوفالث

ائر لمحكومة الفرنسية أف أذنت الجز  بوب مف الجزائر، وعمى إثر ذلؾشراء الح
موانئ الجزائر عندما كانت األسواؽ األوربية مغمقة في وجو التجارة  مفتتموؿ 

الفرنسية. وفي أوؿ األمر كاف شراء المواد الغذائية مف الموانئ الجزائرية يتـ 
بطريقة مباشرة، فتدفع الشركة الفرنسية المعنية الثمف إلى الحكومة الجزائرية. ثـ 

ى التاجريف الييودييف مر، فمجأت إلغيرت فرنسا طريقة الدفع، أثناء حكومة المؤت
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 ، إلى الحكومة الجزائرية عنياليقوما بالدفع بدالً  (بوشناؽ)و (بكرى) الجزائرييف

(1).  
 اً قات بيف الجزائر وفرنسا تشكؿ جزءوقصة تدخؿ ىذيف الييودييف في العال

في تطور العالقات بيف البمديف التي بدأت بالحصار ثـ الحممة وانتيت  أساسياً 
. كاف الرجالف يعيشاف في الجزائر بأسماء عربية مستعارة، (2)ر باحتالؿ الجزائ
لمقروض التي  صغيرة نظراً نفوذ سواء لدى الدوؿ الكبيرة أو ال اوكانا صاحب

 .(3) يا أو الوساطات التي يقوماف بياقدموني
 تػيف الو عينػت الحكومػة الفرنسػية لجنػة رباعيػة لدراسػة الػدي 0708 عػاـفي       

. (4) اً مميػػوف فرنكػػ التػػي قػػدرت اثنتػػاف وأربعػػوفالجزائػػر الييػػود. و عمػػى فرنسػػا لرعايػػا 
إلػى ماليػيف فقػط، نتيجػة  سػبعةمغ انخفض شيئا فشيئا إلى أف صار ولكف ىذا المب

بوشناؽ. ولكف المذكرة التي  -مطالبة أطراؼ أخرى بديونيا التي عمى أسرة بكري 
قػػػد  0708 ف مػػػف تشػػػريف األوؿالثػػػامف والعشػػػرو أصػػػدرتيا الحكومػػػة الفرنسػػػية فػػػي 

أكػػػػدت أف ممػػػػؾ فرنسػػػػا عػػػػاـز عمػػػػى إرضػػػػاء طمػػػػب باشػػػػا الجزائػػػػر لممحافظػػػػة عمػػػػى 
أف الفريػػػػد نيتمػػػػوف  العالقػػػػات الوديػػػػة بػػػػيف الجزائػػػػر وفرنسػػػػا، ويػػػػذكر مػػػػؤرخ فرنسػػػػي

عمػػػى أف فرنسػػػا لػػػف تسػػػدد الػػػديف إال بعػػػد إعػػػالف الباشػػػا  المػػػذكرة قػػػد نصػػػت أيضػػػاً 
 .(5) التخمي عف مطالبتو بتسديد الديف لو شخصياً 

فرنسػػي صػػدر قػػانوف عػػف البرلمػػاف ال 0711ف مػػف تمػػوز الرابػػع والعشػػرو  وفػػي   
 ف. و لتسديد الدي اً مالييف فرنك سبعةبتخصيص 

وعندئػػػذ واجيػػػػت الحكومػػػة الفرنسػػػػية مطالػػػب كثيػػػػرة يػػػدعي أصػػػػحابيا بػػػأف التػػػػاجر 
ية مػديف ليػـ. وأمػاـ ذلػؾ أحالػت الحكومػة الفرنسػية القضػ (يعقوب بكػري)الجزائري 

 .(6) تحصؿ الجزائر عمى تمؾ الديوفإلى المحاكـ، واقتضى ذلؾ أال 
 ميوفنػػاب)كػػاف و ريػػؾ أطمػػاع فرنسػػا القديمػػة حكػػاف لتمػػؾ األحػػداث دورىػػا فػػي ت  

يحمـ بجعؿ البحر األبيض المتوسط بحيرة فرنسػية. لػذلؾ كػاف يخطػط  (7)(بونابرت
قامػة مسػتعمرات عسػكرية فرنسػية ةلحممة كبيرة ضػد دوؿ المغػرب العربػي األربعػ  وا 
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ضػػافة المنطقػػة إلػػى أجػػزاء  عمػػى إثػػر ذلػػؾ  صػػار، و مبراطوريتػػو فػػي البحػػرإىنػػاؾ وا 
 .(8) ببعض الحمالت لدخوؿ الجزائر ولكنو توقؼ

 -وعػػادت فرنسػػا مػػرة أخػػرى لمتفكيػػر فػػي غػػزو الجزائػػر وكػػاف مػػف مقػػدمات ذلػػؾ   
فػػػي التاسػػػع مػػػا وقػػػع بمناسػػػبة عيػػػد األضػػػحى الػػػذي صػػػادؼ  –عمػػػا أسػػػمفنا  فضػػػالً 

وقعت ضربة المروحػة المشػيورة، فقػد حضػر  فـ، حي0716 ف مف نيسافوالعشرو 
 يـ، لتينئة الباشا، ودار الحديث بين(دوفاؿ)كالعادة القناصؿ األجانب، ومف بينيـ 

ولعمػو كػاف مييػأ لمباشػا، وقػد  حوؿ رد فرنسا عمى طمبو، فكاف رد القنصؿ غامضػاً 
تطػػور الحػػديث فػػاتيـ الباشػػا القنصػػؿ بأنػػو كػػاف السػػبب فػػي عػػدـ وصػػوؿ الػػرد إليػػو 

وأمره بػالخروج، وعنػدما لػـ يتحػرؾ ضػربو بالمروحػة التػي كانػت بيػده. وقػد  باشرة.م
فقػد قػاؿ  دايو بأنػو ضػرب ثػالث مػرات. أمػا الػادعى دوفاؿ فػي تقريػره إلػى حكومتػ

بأنو ضربو ألنػو أىانػو. وتػذىب روايػة أخػرى إلػى أف الضػرب لػـ يقػع أصػال ولكػف 
 . (01) وقع التيديد بالضرب

كاف رد فرنسا عمى ذلؾ إرساؿ قطعة مػف أسػطوليا أمػاـ الجزائػر بقيػادة القبطػاف   
 0716 يػػوـ الثػػاني عشػػر مػػف حزيػػرافال فػػي . وقػػد وصػػمت القطعػػةColletكػػولى  

جاء كولى يطمب مف  وصعد القنصؿ دوفاؿ سفينة القبطاف المسماة )البروفانس(.
أف  مسػبقاً  إلى السفينة ويعتػذر لمقنصػؿ. ولمػا كػاف معروفػاً  شخصياً  تِ الباشا أف يأ

 عمى اقتراحات أخرى، وىي:( كولى)اشتممت تعميمات و الباشا لف يرضى بذلؾ 
القبطاف ورئيس أركانو والقنصؿ بمحضر الػديواف والقناصػؿ  دايأف يستقؿ ال - 0

 األجانب ويعتذر أماميـ إلى دوفاؿ.
الحػػػرج )وزيػػػر البحريػػػة( إلػػػى قطعػػػة األسػػػطوؿ أف يرسػػػؿ بعثػػػة برئاسػػػة وكيػػػؿ  - 1

يرفػػػع العمػػػـ  جميعيػػػا الحػػػاالت اسػػػـ الباشػػػا إلػػػى القنصػػػؿ. وفػػػيالفرنسػػػي ليعتػػػذر ب
ئػػة طمقػػة ؽ م، بمػػا فػػي ذلػػؾ القصػػبة وتطمػػجميعيػػا القػػالع الجزائريػػة الفرنسػػي عمػػى

 ىحػدإتقتضي أنو في صػورة قبػوؿ الباشػا  (كولى)مدفع تحية لو. وكانت تعميمات 
دفػع التعويضػات، الحموؿ الثالثة يتقدـ إليو بعد ذلؾ بعدة مطالب فرنسػية تتضػمف 
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عف اإلضرار بالمنشآت الفرنسية، وحؽ تسميح ىذه  ؤولوفف المسو ومعاقبة الجزائري
عػػػالف الجزائػػػر أنػػػو ال حػػػؽ ليػػػا فػػػي ديػػػ ف بكػػػري، كمػػػا و المنشػػػآت فػػػي المسػػػتقبؿ، وا 

لباشػػػػا لواحػػػػد مػػػػف االقتراحػػػػات تقتضػػػػي التعميمػػػػات أنػػػػو فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ اسػػػػتجابة ا
 عمى الجزائر. المذكورة يعمف الحصار رسمياً 

أف   Loverdoالذي أعمف فيػو الحصػار، كمػؼ الجنػراؿ لػوفيردو   ذاتوِ  الشيرِ  في
فيػػػة واإلحصػػػائية والعسػػػكرية( المعمومػػػات التاريخيػػة والجغراتضػػػمف ي يعػػد )مشػػػروعاً 

ضػد الجزائػر. وقػد أنيػى الجنػراؿ عممػو خػالؿ ثالثػة شػيور. شف حممػة  في ةدفايال
 واكتفػت بالحصػػار نظػػراً  ء ذلػػؾالفرنسػية لػػـ تقػرر الحممػػة عمػػى ضػو ولكػف الحكومػػة 

لحػػػػوادث اليونػػػػاف وفػػػػراغ المخػػػػازف مػػػػف األسػػػػمحة ووجػػػػود األسػػػػطوؿ الفرنسػػػػي فػػػػي 
 .االعتذار لقنصمياعمى  اليوناف. فكاف مطمب فرنسا مف باشا الجزائر مقصوراً 

 -فقػد كمػؼ الضػابط دوبتػي  بعػد يػوـٍ  شاريع إعػداد الحممػة ظمػت تكثػر يػوـٍ ولكف م
ر، حػػبإعػػداد مشػػروع لمياجمػػة الجزائػػر مػػف الب  Dupetit - thouars  سثػػوار 

وزيػػر  اً آخػػر  اً . ثػػـ تػػولى إعػػداد مشػػروعولكػػف الحكومػػة الفرنسػػية لػػـ تأخػػذ بػػو أيضػػاً 
عتمػد عمػى والواقع أنػو ا.  C. Tonnerreالحربية عندئذ، الكونت كميرموف تونير  

ضػػػػرورية  فرنسػػػػية ضػػػػد الجزائػػػػرالحممػػػػة ال. وقػػػػد رأى تػػػػونير أف (00)مشػػػػروع بوتػػػػاف
. وكػػػػاف فػػػػي تقريػػػػره النيػػػػائي بعػػػػض العواطػػػػؼ الدينيػػػػة ذاتػػػػو الوقػػػػت وممكنػػػػة فػػػػي

الواضحة، فقد وصؼ الحممة بأنيا )حػرب صػميبية( ىيأتيػا العنايػة اإللييػة لينفػذىا 
نسانية( ويغسػؿ اإلىانػة )اهلل ليثأر مف أعداء الديف واال الذي اختارهالممؾ الفرنسي 

الوقػػػػت الممػػػػؾ )لعػػػػؿ  مخاطبػػػػاً  (تػػػػونير)التػػػػي لحقػػػػت بالشػػػػرؼ الفرنسػػػػي. وأضػػػػاؼ 
ف(. وقػػػد و ف بجعميػػػـ مسػػػيحيو ف تمػػػديف الجزائريػػػو سػػػيجعؿ مػػػف حظنػػػا نحػػػف الفرنسػػػي

لمحالػػػة  احتػػػوى تقريػػػر تػػػونير، الػػػذي كػػػاف فػػػي أىميتػػػو يشػػػبو تقريػػػر بوتػػػاف، وصػػػفا
ؿ والمصػالح االقتصادية التي كانت عمييا الجزائر والتػي تغػري أصػحاب رأس المػا

ـ مئػة وخمسػوف مميػوف إف الخزينػة الجزائريػة كانػت تضػ :قػاؿَ  إذالتجارية بالحممػة. 
خصػػبة، وغابػػات صػػالحة لبنػػاء السػػفف،  عديػػدة وسػػيوالً  ئمجزائػػر مػػوان، وأف لفرنكػػاً 
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 األخػرى. وفػيؿ مػف الممػح والمػواد الكيمائيػة وىناؾ مناجـ الحديد والرصاص وجبػا
مسػػػتعمرات عسػػػكرية  تشػػػييدف حػػػيف أوصػػػى بو العسػػػكري اليػػػب حمػػػاس ذاتػػػوِ  الوقػػػتِ 

 .(01) فرنسية في الجزائر
 واف تػونير يسػػير عمػى خطػػى بوتػػاف. أمػا فػػي بقيػة تفاصػػيؿ المشػروع فقػػد كػػ      

بػاليجـو مػف البػر بػدؿ البحػر، وأف يكػوف نػزوؿ القػوات الفرنسػية  أوصى ىو أيضػاً 
وتوقػع  نيسػاف وحزيػرافمف شبو جزيرة سػيدي فػرج. وأمػا وقػت الحممػة فيػو مػا بػيف 
 نػػػػػة الفرنسػػػػػية حػػػػػواليليػػػػػا أف تػػػػػدـو سػػػػػتة أسػػػػػابيع. ورأى أف الحممػػػػػة سػػػػػتكمؼ الخزا

فرقػػػة مػػػف  فضػػػاًل عػػػف، رجػػػالً  ـ ثالثػػػة وثالثػػػوف ألػػػؼ، وتضػػػاً مميػػػوف فرنكػػػ خمسػػػوف
فقط  أف فرنسا ال تحتؿ جزءاً  الخيالة وعدد مف فرؽ المدفعية. وكاف مف رأيو أيضاً 

ح الػوزير الفرنسػي ( واقتػر مػدحتالليا كميا احػتالال )طويػؿ االمف الجزائر بؿ يجب ا
موعػػػدا لمحممػػػة ألف أوربػػػا كانػػػت تعػػػيش فػػػي سػػػالـ وألف الػػػرأي العػػػاـ  0717 عػػػاـ

 .(02) الفرنسي كاف متييئا ليا
الثػػاني مػػف لػػت األحػػداث فػػي محػػاوالت فرنسػػا دخػػوؿ الجزائػػر وفػػي ليمػػة اتو        

، أي قبؿ ثالثػة أيػاـ مػف دخػوؿ الجػيش الفرنسػي لممدينػة، اجتمػع عػدد 0721تموز
ؤالء يمثمػػػوف التجػػػار كػػػاف ىػػػ  ،ينػػػة الجزائػػػر فػػػي قمعػػػة بػػػاب البحريػػػةمػػػف أعيػػػاف مد
دخميا الفرنسيوف  ، و إذمحتماً  وقرروا أف ضياع المدينة أصبح أمرُ  ،وأرباب الماؿ

 ،تػػدوف عمػػى النسػػاء ويقتمػػوف األطفػػاؿعنػػوة فػػإنيـ سػػيبيحونيا وينيبػػوف ثرواتيػػا ويع
الثػػػاني الػػػذي يػػػنص عمػػػى  دايالػػػقبػػػوؿ اقتػػػراح ب واتفقػػػوا عمػػػى تفػػػادي االمػػػرورأوا، 

االستسالـ بعد توقيع معاىدة وكاف لساف حاليـ أف أمة شريفة مثؿ فرنسا ال يمكف 
ف األتػػػراؾ أقػػػرب إلػػػى الجزائػػػرييف مػػػف ناحيػػػة الػػػديف ولكػػػف إ  تفػػػي. حقػػػاً أف تعػػػد وال

الفرنسػييف سػيتركوف الجزائػرييف يتمتعػوف بػدينيـ وتقاليػدىـ وسػيتركوف ليػـ أمالكيػـ 
ومسػػاجدىـ وزوايػػاىـ. فممػػاذا إذف يقػػاوموف الجػػيش الفرنسػػي ويزىقػػوف األرواح بػػدؿ 

عػػػدـ مقاومػػة الفرنسػػػييف عنػػػد التوقيػػع عمػػػى معاىػػدة استسػػػالـا وفػػي النيايػػػة قػػرروا 
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طالعػػو عمػػى مػػا  دخػػوؿ المدينػػة وأرسػػموا وفػػداً  عػػنيـ إلػػى القصػػبة لمقابمػػة الباشػػا وا 
 .(03) مقبؿاليـو ال في ةالقضي روقد أجابيـ الباشا بأنو سينظ اتفقوا عميو.

كاتبػػػو  (04)حسػػػيف الػػػداي أرسػػػؿ 0721 الرابػػػع مػػػف تمػػػوز وافػػػؽوفػػػي اليػػػـو الم     
القنصػػؿ االنكميػػزي إلػػى مقػػر القيػػادة الفرنسػػية لمتفػػاوض احبًا مصػػ قػػادري مصػػطفى

أحمػػد بوضػػربة، وحسػػف بػػف  ومػػع الوفػػد المػػذكور ذىػػب أيضػػاً  (05)بورمػػوف دي مػػع
أف  عمػـ حينيػاي الػداي حسػيفوجة بعنواف متػرجميف. ولػـ يكػف حمداف بف عثماف خ

 أي فػيلإلطاحػة بػو. و  (06)فػي المػؤامرة التػي يتزعميػا الخزنػاجي كاتبو كاف عضػواً 
ولكػػف باسػػػـ  حسػػػيف الػػداي باسػػػـ يس ى يفػػاوض بورمػػػوف لػػفقػػػد كػػاف مصػػػطف حػػاؿٍ 

الخزنػػاجي، واعػػدا بورمػػوف بأنػػو سػػيحمؿ إليػػو رأس حسػػيف وأنػػو مسػػتعد لمتفػػاىـ مػػع 
فرنسا عمى ما تشاء. غيػر أف بورمػوف أجابػو حسػب الروايػة الفرنسػية بأنػو لػـ يػأت 

 حسػػيفالػػداي بػػؿ اقتػػراح . وقػػاؿ إنػػو يقلمسػػاعدة المتػػآمريف ولكنػػو جػػاء لكػػي يحػػارب
وقعػت المعاىػدة التاليػة  دايسالـ وبعد التفاوض ومراجعة الػالذي ينص عمى االست

 :(07)التي نصت عمى 0721 الخامس مف تموزيـو 
تسمـ قمعة القصبة وكؿ القالع األخرى المتصمة بالمدينة وميناء ىػذه المدينػة  - 0

 الساعة العاشرة. في صباح الخامس مف تموزإلى الجيش الفرنسي 
يتعيػػػد القائػػػد العػػػاـ لمجػػػيش الفرنسػػػي أمػػػاـ سػػػعادة باشػػػا الجزائػػػر أف يتػػػرؾ لػػػو  - 1

 الحرية وكؿ ثرواتو الشخصية.
ىو وأسرتو وثرواتو الخاصة إلػى المكػاف الػذي  الذىابفي  حراً  دايسيكوف ال - 2

يقع عميو اختياره. فإذا فضػؿ البقػاء فػي الجزائػر فمػو ذلػؾ ىػو وأسػرتو تحػت حمايػة 
القائػػػد العػػػاـ لمجػػػيش الفرنسػػػي وسػػػيعيف لػػػو حػػػرس لضػػػماف أمنػػػو الشخصػػػي وأمػػػف 

 أسرتو.
 ية.يتعيد القائد العاـ لكؿ الجنود االنكشارييف بنفس المعاممة ونفس الحما - 3
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، كمػػػا أف حريػػػة السػػػكاف ميمػػػا كانػػػػت سػػػيظؿ العمػػػؿ بالػػػديف اإلسػػػالمي حػػػػراً  - 4
طبقتيـ، ودينيـ، وأمالكيـ، وتجارتيـ. وصناعتيـ لف يمحقيا أي ضػرر. وسػتكوف 

 نساؤىـ محؿ احتراـ. وقد التـز القائد العاـ عمى ذلؾ بشرفو.
خػػػامس مػػػف مػػػف صػػػباح الشػػػرة وسػػػيتـ تبػػػادؿ وثػػػائؽ ىػػػذا االتفػػػاؽ قبػػػؿ السػػػاعة العا

إلى القصبة ثـ يدخؿ كؿ القالع التي حوؿ  يومياسيدخؿ الجيش الفرنسي ، و تموز
 .(08) المدينة كما يدخؿ الميناء

 حاولتيػػػالمحػػػاوالت المتتاليػػػة التػػػي وبيػػػذه المعاىػػػدة تكتػػػب فرنسػػػا النيايػػػة لتمػػػؾ ا  
فرنسػػا، وتػػـ ليػػا دخػػوؿ الجزائػػر واحتالليػػا، ذلػػؾ االحػػتالؿ الػػذي كػػاف لػػو دور كبيػػر 

 حػاولوا كثيػراً  الجزائريػوف والحؽ أف .ة العربية واإلسالميةفي محاوالت طمس اليوي
ف بػػاءت بالفشػػؿ ولكنيػػا تثبػػت تمػػؾ الػػروح التػػي تمتػػع بيػػا  لمقاومػػة ىػػذا االحػػتالؿ وا 

  .(11)الشعب الجزائري في محاوالتو الحفاظ عمى تراث بالده وىويتو الحضارية 
 

 الممكيات العقارية في الجزائر إبان الحتالل الفرنسي-اولً 
 

وطئػػت فرنسػػا بػػالد الجزائػػر لتجػػد سياسػػة لمممكيػػات العقاريػػة قػػد تبعتيػػا الجزائػػر     
 محػتالً  عػدىا –منذ العيد العثماني التركي وقػد اقتضػت السياسػة الفرنسػية التػدخؿ 

عػػػػرض  ولي الجزائػػػرمسػػػػؤ فػػػي تمػػػػؾ السياسػػػة ضػػػػاربة بمعاىػػػداتيا الرسػػػػمية مػػػع  –
مس أف تعمؿ جاىدة عمى ط مفترضا بغيتيا كاف مف التحقؽ فرنسالحائط. وحتى 

بالشكؿ  عدهأو  استعمارياً  عدلياً  رنسي جيازاً االستعمار الف انشئاليوية الجزائرية ، و 
الفرنسػػيوف لػػدى دخػػوليـ  مػػا تعيػػد بػػوعػػرض الحػػائط  الػػذي يخػػدـ أىدافػػو، ضػػارباً 

 .(10) ـ0721مدينة الجزائر عاـ 
ف حممػػة واسػػعة لشػػوا ذىبػػقامػػة أجيػػزتيـ االسػػتعمارية، بػػؿ لػػـ يكتػػؼ الفرنسػػيوف بإ 

. وكػػاف ذلػػؾ بيػػدؼ جميعيػػا المجػػاالت س معػػالـ الدولػػة الجزائريػػة فػػيالنطػػاؽ لطمػػ
القضاء النيائي عمػى المرجعيػة التاريخيػة والحضػارية لمجزائػر بصػفتيا دولػة وأمػة. 
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ولتحقيؽ ىذه الغاية، أطمؽ العناف لمؤرخي االحتالؿ وضباطو ليرسموا لوحة قاتمة 
يػة تبريػر احػػتالليـ ليػا، لدرجػػة أنيػـ نزعػوا عنيػػا صػفة الدولػػة عػف حالػة الجزائػػر بغ

عمى الرغـ مف أف دولتيـ )فرنسػا( كانػت تتبػادؿ مػع الجزائػر الممثمػيف وتبػـر معيػا 
  .(11) المعاىدات وتعمؿ عمى كسب ودىا وصداقتيا بتقديـ اليدايا واإلتاوات

الؿ تومما تجدر اإلشارة إليو بيذا الصدد أف السمطات الفرنسية أنشأت بعػد االحػ  
نظاـ جماعة خاص ببالد القبائؿ، ليحؿ محؿ الجماعة التقميدية والمحاكـ الشرعية 

 .(12) وتبنى أحكامو عمى العرؼ والتقاليد دوف مراعاة ألحكاـ الشرع
ومف المجاالت الميمة التي عمؿ االحتالؿ الفرنسػي عمػى التػدخؿ فييػا السياسػة   

فػػي إحػػػداث التبػػػديؿ  -كػػونيـ محتمػػػيف  –يجتيػػػدوا  العقاريػػة فػػػي الػػبالد، كمػػػا كػػانوا
فييػػاإ إذ مقصػػد المحتػػؿ فػػي المقػػاـ األوؿ السػػيطرة عمػػى األرض، وممػػا جعػػؿ ذلػػؾ 

مباشػرا وميمػا بالحالػة اتصػاال  مقصدا ُمِمًحا لػدى المسػتعمر كػوف األراضػي تتصػؿ
 اً اقتصػػادي اً الزراعػػي وىػػو نشػػاطمػػؾ األراضػػي تمثػػؿ النشػػاط إذ كانػػت ت االقتصػػادية،

 حيف نقوؿ إنو كاف النشاط االقتصادي الوحيد آنذاؾ.   وربما ال نستغرب ،اً ميم
 كانت عمى النحو التالي: العقارية في الجزائر ف الممكيات وأما عف 
 :أراضي البايمك  -1
وتشمؿ ىذه األراضي ممتمكات البايمؾ وتنقسػـ  أراضي البايمؾ ىي أمالؾ الدولة  

ىي األراضي الخاصة المخصصة لمباي وعائمتو، وتكوف فييا  األول:إلى نوعيف: 
وصػػػالحة لكػػػؿ أنػػػواع الزراعػػػة وتػػػتـ زراعتيػػػا عػػػف  األراضػػػي خصػػػبة ومسػػػقية جيػػػداً 

س الػذي المجػاورة أو عػف طريػؽ الخمػلقبائػؿ التي تفػرض عمػى ا (13)طريؽ التويزة 
مػػػس منتػػػوج آالت الحػػػرث والحيػػػواف يتحصػػػؿ عمػػػى جميػػػع وسػػػائؿ وأدوات مقابػػػؿ خ

فيػي تمػؾ األراضػي التابعػة لمدولػة أو العػزؿ وتنتشػر  أما النوع الثـانيجرىا. التي ت
حوؿ مدينة قسنطينة عمى شكؿ حزاـ وتضـ كذلؾ أخصب األراضي ومصدر ىذه 

ت المالكػػػػػة التػػػػػي سػػػػػبقت الوجػػػػػود التركػػػػػي واألراضػػػػػي األراضػػػػػي: أراضػػػػػي العػػػػػائال
  .    (14)المصادرة مف قبؿ 
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وربمػا منحتيػا الدولػة وكاف لمدولة الحؽ في تمميػؾ تمػؾ األراضػي بيعػا وشػراء،     
 .(15) القوـأعياف لبعض مشاىيرىا مف أىؿ السياسة أو 

كانػػػت تمػػػؾ االراضػػػي محػػػط انظػػػار الفرنسػػػييف لالسػػػتحواذ عمييػػػا منػػػذ المحظػػػات   
 تمػوزاتفػاؽ الجزائػر فػي  االولى لالحتالؿ، فتـ نقض االتفاؽ بالمادة االساسية مف

، وىػػي المػػػادة التػػػي تػػػنص عمػػػى احتػػػراـ األمػػػالؾ واحتػػػراـ الػػػديف اإلسػػػالمي 0721
مػا أسػموه بػأمالؾ البايمػؾ أو  ف عمػىو ف الفرنسػيو والعادات الخ. فقد استولى المحتمػ

السمطات  والذي اصدرت (16) 0721الثامف مف ايموؿ  حسب قانوفالدولة الجزائرية
 ثػالث اشػيرأمالؾ األتػراؾ، وبعػد أقػؿ مػف ، ثـ عمى أمالؾ أخرى سموىا نسيةر الف

 (18) 0721فػي السػابع مػف كػانوف االوؿ  اً قػرار  (17)كموزيػؿ الحاكـ العسػكري أصدر
 أمػػالؾ الدولػػة الفرنسػػية  نػػص عمػػى وضػػع جميػػع األمػػالؾ الدينيػػة وبناياتيػػا فػػي يػػد

(21) . 
ظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػا فػػػي تمػػػؾ المػػػواد التػػػي وضػػػعتيا فرنسػػػا حػػػيف وطئػػػت أرض كمػػػا   

الجزائر، فمما نصت عميو المادة الرابعة أف يحظى الفرنسيوف واألوروبيوف بحماية 
الحػػة األرض تعفػػى منتوجاتػػو مػػنيـ لف فػػي كامػػؿ أنحػػاء البايمػػؾ. ومػػف يػػأتِ  خاصػػة

خػػػػالؿ السػػػػنتيف األولػػػػى والثانيػػػػة. وكػػػػذلؾ المػػػػادة  جميعيػػػػا الرسػػػػـو والضػػػػرائب مػػػػف
الخامسػة وقػػد نصػػت عمػػى إف البػػاي ىػػو الػذي يتقاضػػى جميػػع مػػوارد البايمػػؾ ميمػػا 
كاف نوعيا وبدوف أي استثناء ويدفع الباي بػدوره إلػى حكومػة الجزائػر، فػي صػيغة 

 مف الفرنكات، وال يشترط شيء آخر ميما كػاف نوعػو اً قدره مميون نوياً س إتاوة مبمغاً 
(20). 
رية قسػػػماف: قسػػػـ األوروبيػػػيف لقػػػد كانػػػت الجزائػػػر فػػػي نظػػػر السػػػمطات االسػػػتعما   
ف ليػـ وعمػييـ مػا لممػواطف فػي و اخػتالؼ أجناسػيـ، فرنسػي مػف رغـعمى الػوف دويع

"األىػػػالي" واضػػػطيادىـ فرنسػػا. ومػػػا عميػػػو وليػػـ، زيػػػادة عمػػػى ذلػػػؾ، حػػؽ اسػػػتغالؿ 
قمػػة مػػنيـ ؽ مختمفػػة، فائػػقانونيػػًا. وىػػؤالء األوربيػػوف جػػاء أجػػدادىـ إلػػى الجزائػػر بطر 

كتجار وأصحاب ميف حرة ورىباف في خدمة  0721 عاـصاحبت عممية العدواف 
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الغػػػػػزاة أو لتنصػػػػػير الجزائػػػػػرييف. وبعػػػػػد االسػػػػػتحواذ عمػػػػػى خزينػػػػػة الدولػػػػػة الجزائريػػػػػة 
نراؿ كموزيؿ فػي المتيجة المحيط بالعاصمة شرع الجواالطالع عمى خصوبة سيؿ 

وتمكيػػػنيـ مػػػف مػػػزارع البايمػػػؾ يسػػػتغمونيا لحسػػػابو فػػػي شػػػكؿ  جنػػػودتسػػػريح بعػػػض ال
آخػروف حتػى إف  التجريبية وحذا حػذو كموزيػؿ ضػباط شركة سميت: مزرعة إفريقيا

 .(21) فقط عواـة أؿ إلى األوربييف في ظرؼ عشر تحو  كؿ الساحؿ 
 :أراضي العرش – 2
ة مػػػ، ويشػػػير العػػػرش إلػػػى القبيألمػػػالؾ المشػػػاعة لمقبيمػػػةاأراضػػػي العػػػرش يقصػػػد ب   

المشػػػػكمة مػػػػف عػػػػدة أفخػػػػاذ أو أقسػػػػاـ وأرضػػػػيـ، وقػػػػد اسػػػػتعمؿ لتعيػػػػيف نػػػػوع النظػػػػاـ 
العقػػػاري، ونظػػػاـ ممكيػػػة العػػػرش ال يعنػػػي أبػػػدا أف الممكيػػػة الجماعيػػػة إذ إف طريقػػػة 

األرض دوف اقتسػاـ نتػاج  عػةف بتعػاوف أفػراد القبيمػة عمػى زرااستغالؿ األرض تكو 
األرض إذ أف كػػػؿ فػػػرد يممػػػؾ بػػػذوره الخاصػػػة وقطعانػػػو وأدوات الحػػػرث الخاصػػػة. 
وينتقػػػؿ حػػػؽ التمتػػػع فػػػي اسػػػتغالؿ األرض عػػػف طريػػػؽ اإلرث العػػػائمي فينتقػػػؿ حػػػؽ 

 .(22) صرؼ أراضي ممؾاالبف وىي التمتع بالممكية مف األب إلى 
وقد تعامؿ المحتؿ الفرنسي مع ىذا النوع مف العقارات تعامؿ يتفؽ وسياستو في   

 السيطرة عمى الممكيات العامة والخاصة.     
 ممك:الأراضي  - 3

دخمػػت ىػػذه الكممػػة فػػي  حريػػة التصػػرؼ المطمػػؽ فػػي األرض إذ تعنػػي كممػػة "ممػػؾ"
القاموس الفرنسي القانوني والمغوي خالفا لمفيوـ ممكيػة العػرش الػذي كػاف بالنسػبة 

 .(23) ليـ أقؿ وضوحاً 
ويعد ىػذا الػدخوؿ صػورة ميمػة مػف صػور التػدخؿ الفرنسػي فػي الممكيػة العقاريػة   

نقػؿ وعميو فكاف مف المبادئ التي توصػؿ إلييػا الفرنسػيوف أنػو ال يمكػف الجزائرية. 
نظػػػاـ الممكيػػػة الفرنسػػػي بحػػػذافيره إلػػػى الجزائػػػر الخػػػتالؼ النظػػػاميف. ولكػػػنيـ آمنػػػوا 

ـ وتوجيػو العمػؿ. كمػا أنػو ال بضرورة تولي الدولة في الجزائر شػؤوف اإلدارة والحكػ
فػػي نظػػره، اإلبقػػاء عمػػى النظػػاـ األىمػػي فػػي الممكيػػة بػػدوف مسػػاس، وال توريػػد  يمكػػف
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 اً جديد اً ائر. ومف ثمة قاؿ بضرورة إحداث نظامالنظاـ الفرنسي لألروبييف في الجز 
أف يكػوف  مػع تعويضػيـ، مقترحػاً  مصادرة أمالؾ األىػالي مػف األراضػي ستند إلىي

 النظاـ الجديد شبييا بنظاـ القبيمة العربية أكثر مما ىو شبيو بنظاـ القرية الفرنسية
(24).  

 أراضي الوقف: -4
كانػت إحػدى  ومؤسسػة الوقػؼ فييػا عريقػة إذ، طػويالً  اً لمجزائر مع الوقؼ تاريخ   

دعػػائـ المجتمػػع عمػػى الصػػعيد االجتمػػاعي واالقتصػػادي والتعميمػػي، فػػالمطمع عمػػى 
فإنػػو سػػػيقؼ عمػػػى  العيػػد العثمػػػاني مػػػثالً األوقػػػاؼ فػػػي تػػاريخ الجزائػػػر فػػػي  مؤسسػػة

كمػػا يقػػؼ عمػػى الػػدور  وشػػعبٌ  انتشػػار ثقافػػة الوقػػؼ لػػدى المجتمػػع الجزائػػري سػػمطةٌ 
 . (25) الذي لعبتو ىذه المؤسسة في الحفاظ عمى كياف المجتمع متماسكاً 

وقد كاف الوقؼ بمؤسساتو ىػدفا لممحتػؿ الفرنسػي الػذي اجتيػد ليفػرض سػيطرتو    
منػو لسياسػتو العقاريػة  عميو كما فرضػيا عمػى غيػره مػف المؤسسػات العقاريػة تنفيػذاً 

ر فقػػػد أصػػػدر التشػػػريعات التػػػي تحقػػػؽ لػػػو ذلػػػؾ، فػػػي الجزائػػػر، وحتػػػى يػػػتـ لػػػو األمػػػ
واسػتمرت )التشػريعات( الفرنسػية تسػمب الجزائػػرييف حقػوقيـ مرحمػة بعػد مرحمػة إلػػى 
أف انػػدمجت مػػداخيؿ األوقػػاؼ اإلسػػالمية فػػي ميزانيػػة الدولػػة الفرنسػػية وضػػاع حػػؽ 
الجزائرييف في التعميـ منيا وفي المساعدات االجتماعية لفقرائيـ. كما كػاف مصػير 

. وكػاف 26) ) عقاراتيػا وأراضػييا ىػو التوزيػع عمػى الميػاجريف الفرنسػييف )الكولػوف(
 ،يػافػي العاصػمة بالػذات ىػو اليػدـ والتصػرؼ الحػر في ) 27(حػظ المسػاجد والزوايػا

أمػػػالؾ لػػػـ يطػػػالبوا الفرنسػػػييف عمػػى مػػػا اسػػػتولت عميػػػو مػػػف  جػػب أف الجزائػػػرييفوالع
 .(28) جيؿ بعينووتراث أجياؿ وليس حقوؽ  كونيا تمثؿ 0721 عاـالبايمؾ 

 :أراضي المالك األفراد - 5
أف  بيدَ  ،بالمقارنة مع انتشار الممكية الجماعية قؿ كثيراً تكاد الممكية الفردية ت

وقد كاف لكؿ  ،القبائؿ بالجزائر لـ تعرؼ الممكية الفردية إال بعد دخوؿ الفرنسييف
ويعيف شيخ القرية  ،جماعياً  قرية أرضيا الخاصة بيا، يستثمرىا سكانيا استثماراً 
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مف األرض لكؿ أسرة، وتضـ مجموعات مف األسر األراضي  في كؿ سنة، جزءاً 
وتتعاوف في العناية بيا وحصاد  عياثـ تزر  بعض إلىبعضيا  المخصصة ليا

 .(31) رض وليس ليما حؽ الممكيةولمفرد واألسرة حؽ استثمار األ ،محصوليا
لـ تكف القبائؿ تعرؼ بيع األرض قبؿ دخوؿ الفرنسييف لمجزائر. وليذا فإف النظاـ 

وعا مف لـ يسمح بظيور اإلقطاعية. وخمؽ ن عثمانيفي العيد ال بارزي الالزراع
العدالة االجتماعية قاعدة ليا. فاألرض ممؾ  ة مفتخذلمالحياة الديمقراطية ا

وما عمى الفرد إال أف يكد ويعمؿ  والفرص متاحة أماـ الجميع لمعمؿ لمجميع،
نسانية. وقد شيد بذلؾ القادة اال ةكرامالى يحصؿ عمى اإلنتاج الذي يحفظ حت

العسكريوف الفرنسيوف ذاتيـ عندما دخموا الجزائر، ووجدوا بيا حياة ديمقراطية 
 .(30) أفضؿ مف الحياة التي كانت سائدة في فرنسا ذاتيا

تمؾ األقساـ كانت تمثؿ السياسة العقارية ببالد الجزائر قبيؿ الدخوؿ الفرنسي إلييا 
وقد مّثمت تمؾ السياسة صورة مف صور التداخؿ المجتمعي في الجزائر فانخرط 
الناس فيما بينيـ وظيرت الديمقراطية في البالد وغابت الفروؽ الطبقية بيف سكاف 

 .الجزائر برغـ تنوع صورىـ وطبقاتيـ
وقد وجد المحتؿ الفرنسي في تمؾ السياسة عقبة في طريؽ تحقيؽ مساعيو مف 
احتالؿ الجزائر، ورغبتو في بسط سيطرتو عمى تمؾ البالد وتجريدىا مف مقدراتيا 
فكاف التوجو نحو إلغاء تمؾ السياسة وفرض سياسة عقارية  جديدة تتمكف مف 

 تمكيف الفرنسييفيضمف  خالليا مف بسط نفوذىا عمى البالد وفرض سيطرتيا بما
ف تذرعتم في سبيؿ ذلؾ بطرح الشعارات التي تخبئ ورائيا  ف مقدرات البالد، وا 

 رغباتيا.   
 

 يةالجزائر  لممكيات العقاريةلوجيتيا نحو افرنسا وايدو  :ثانياً 
تبعت فرنسا سياسة عقارية اتصفت بالظمـ البيف لمجزائرييف، وىذا أقؿ ما      

توصؼ بو تمؾ السياسة، عمى أنو ال غرابة في ذلؾ فماذا ينتظر مف محتؿ 
ف وضعت فرنسا مبرراً شعب مغموب عمى أمر غاصب تجاه   ،ىذه السياستي ه، وا 
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يذىب الفرنسيوف إلى أنو لو لـ يستعمموا تمؾ الطريقة لتأخر إنشاء الممكية  إذ
لسياسة عمى الدولة الفرنسية فقد سيمت تمؾ ا ،الفرنسية في الجزائر سنوات طويمة

العقارات والمباني لمنحيا لألوروبييف المياجريف لالستيطاف واالستقرار ذلؾ  افرتو 
بصفتيا جماعية، وكاف مف بيف  البيعأف الممكية كانت غير قابمة لمتقسيـ و 

أصحاب الحقوؽ فييا أناس غائبوف، إلى غير ذلؾ مف العراقيؿ التي رآىا 
دوف تمتعيـ بالسكف السريع. كما أف المضاربات كانت تأخذ مف الفرنسيوف تحوؿ 

حوؿ التممؾ في العقارات ألف بعضيـ وجد نفسو يبيع ما ال يممؾ  فظيعاً  طابعاً 
ىو غير موجود. لذلؾ قررت السمطات الفرنسية االستيالء  واآلخر يشتري ما

بالقوة عمى األمالؾ وبيعيا لألوروبييف والتصرؼ فييا. وكاف أوؿ الضحايا ليذه 
اإلجراءات ىـ األتراؾ، كما ذكرنا ثـ أمالؾ األوقاؼ اإلسالمية، ثـ أمالؾ 

 (31) شاريةالحضر أنفسيـ. لقد كاف الفرنسيوف عمى ما قيؿ يخشوف مف ثورة اإلنك
وعزلوىـ مف  عمييـ خطرا (32) خطراً  حتى الكراغمة ُعدَ فحكموا بطردىـ، بؿ 

 .(33) منيـ وصادروا أمالكيـ وظائفيـ، ولـ يكتفوا بذلؾ بؿ طردوا كثيراً 
وتعد ىذه اإلجراءات التي اتخذتيا فرنسا مع الجزائرييف فيما يتعمؽ بالسياسة      

العقارية إجراءات تؤكد ما عزمت عميو فرنسا مف العمؿ عمى تمكيف قاعدتيا في 
وأتباعيا  -الجزائر والعمؿ عمى تيسير السبؿ لعدد مف مواطنييا ومستوطنييا 

داميـ بيا، ومف ثـ فقد تنوعت تمؾ مف التمكف في البالد وترسيخ أق - عاـٍ  بشكؿٍ 
 وتباينت تمؾ السياسة لتكوف عمى عدة محاور ميمة وىي:    تاإلجراءا

 :نزع الممكيات الخاصة -1
ىنػػاؾ ممكيػػات فرديػػة أو خاصػػة كمػػا كػػاف فػػي الجزائػػر ممكيػػات عامػػة فقػػد كػػاف     

بمنطػػؽ الغػػزو والجبػػروت، ألنيػػـ لػػو حػػافظوا عمػػى  اسػتولى عمييػػا الفرنسػػيوف أيضػػاَ 
بقيػػت فػػي أيػػدي معاىػػدتيـ مػػع الػػداي حسػػيف لمػػا تعرضػػت ىػػذه الممكيػػات لسػػوء ول

)بورمػوف( لػـ يجػد صػعوبة  الجنراؿ أوميرا، إف قائد الحممة كاتبأصحابيا. يقوؿ ال
 .(34) في إسكاف الجيش
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ساعة )اختفت( وقمعة  والعشروفربع باالستيالء عمى الثكنات وقمعة األفمـ يكتؼ  
بػػاب عػػزوف )ىػػدمت(. وسػػكف القائػػد نفسػػو فػػي بنايػػة جميمػػة ىػػي المعروفػػة بقصػػر 
الشػػتاء، وأسػػكف قػػادة الجػػيش فػػي أجمػػؿ منػػازؿ الحضػػر، وىػػي المنػػازؿ )الفػػيالت( 

بجعػؿ  التي وضعت أيضا تحت تصرؼ اإلدارة العسكرية والمدنية. وقػد اتخػذ قػراراً 
متػػرجـ  (السػػيد جيػػرارداف)، بإشػػراؼ (35) لدولػػة )الػػدوميف(كػػؿ األمػػالؾ تحػػت إدارة ا

إلػػػى ىػػػذه اإلدارة وجعميػػػا تحػػػػت  (36) جػػػيش الحممػػػة. كمػػػا تقػػػرر ضػػػـ بيػػػت المػػػاؿ
التصرؼ المباشر لجيرارداف. وبعد ذلؾ بقميؿ صدر القػرار بمصػادرة جميػع أمػالؾ 
)األتراؾ( في الجزائػر. وىػذه المصػادرة عمػى نػوعيف، األوؿ يخػص األتػراؾ الجنػود 
غيػػر المتػػزوجيف فػػػي الجػػيش اإلنكشػػػاري، والثػػاني يخػػص األتػػػراؾ المتػػزوجيف مػػػف 

، حسػب اتفػاؽ الػداي مػع بورمػوف، اً قانونيػ اً . وليس ىنػاؾ مبػرر جزائريات وليـ ذرية
 . (37)يـاع الممكية منالنتز 

 العامة: الممكيات خصيصت -2
فرنسا أف تستحوذ عمى  ضي البايميؾ وكيؼ تمكنتسبؽ معنا الحديث عف أرا

مف تمؾ األراضي وضميا لمممكيات الخاصة فرنسية أو غير فرنسية،  كبيرٍ  جزءٍ 
قادة الحممة الفرنسية أف كؿ ما كاف بيد الدولة  َعدَ بالنسبة ألمالؾ الدولة، أما 

وىذا ماجاء بمرسوـ الثاني والعشريف مف  الجزائرية أصبح ممكا لمدولة الفرنسية
. ولذلؾ استولوا عمى القالع والقصور والثكنات وما شابييا، (38) 0723تموز 

والثروات والعتاد واألراضي التابعة  وكذلؾ استولوا عمى الخزينة العامة واألسمحة
الذي يقضي  0732كما جاء في مرسوـ الرابع والعشروف مف اذار  لمبايمؾ

ؿ بالنظاـ في المناطؽ راضي القبائؿ الثائرة التي تعمؿ عمى االخالبمصادرة أ
. وكمما استولوا عمى مدينة أو منطقة طبقوا عميا القوات الفرنسية المحتمة مف لدف

وكاف ذلؾ سالحا يسمح   يـإلى أمالك المحتمةوضعوا أمالؾ الدولة  مبدأىذا ال
 .(41)لمفرنسييف باختيار اجود االراضي الزراعية

 :إلغاء الوقف -3
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عند الحديث عف األوقاؼ الجزائرية تطرح العديد مف التساؤالت تتمحور في 
ىذه األوقاؼ في الحياة االقتصادية  ؤديوميا حوؿ الدور الذي يمكف أف تمجم

واالجتماعية في الجزائر، إال أف الواقع الذي يطرح نفسو ىو أف األوقاؼ في 
الجزائر ليس ليا ذلؾ الدور الذي كاف يرجوه الواقفوف ألمواليـ، الميـ إال الدور 

وفؽ األساليب التقميدية التي لـ عمى الديني بكؿ جوانبو الوعضية والتعميمية 
 بالشكؿ الذي يواكب التطورات الحاصمة في المجتمع الجزائري. تطور

وعند البحث في تاريخ األوقاؼ الجزائرية قبؿ العيد االستعماري، أي خالؿ العيد 
مع، فكانت األوقاؼ في حياة المجت ماً يم العثماني، نجد أنيا كانت تمعب دوراً 

أيضا كانت حتى خارج المناصب الدينية، ونجدىا  ميمة عمؿ توفر مناصب
تسيـ في إصالح حاؿ الفقراء والمحتاجيف في داخؿ الدولة وخارجيا )أوقاؼ 
الحرميف الشريفيف(، وترقية التعميـ، وتوفير الخدمة العمومية مف خالؿ ماء 

صالح الطرقات، واإلنفاؽ عمى الحصوف...  السبيؿ، وا 
ؿ العيد بيريف خالك وتراجعاً  إال أف األوقاؼ الجزائرية بدأت تعرؼ تقيقراً 

كما جاء بمرسوـ االوؿ  بادر المستعمر الفرنسي إلى مصادرتيا إذاالستعماري، 
ألدراكو دور ليا في المجتمع،  ، ومحاولة تقزيـ أي(40)0733مف تشريف االوؿ 

 االستقاللية التي كانت تمنحيا ىذه األوقاؼ لممجتمع ليخدـ نفسو بنفسو مدى
(41). 

مف  ستة وستوف في المئةتبمغ نحو  جزائرلاوكانت األوقاؼ اإلسالمية في 
مجموع األمالؾ العقارية والزراعية. ويعود السبب في ذلؾ إلى شغؼ الجزائرييف 
بحبس أمواليـ عمى المساجد وأضرحة األولياء وأندية العمـ عامة والحرميف 

طة اسف ىذه األمواؿ بميارة وكفاءة، بو الشريفيف خاصة. وكاف الجزائريوف يديرو 
كانوا  جميعيـ الفقراء ألف في حينيا فقراً  شكوىمية، ولـ يكف أحد يشكو يرة أإدا

يأخذوف حصتيـ ونصيبيـ مف خيراتيا. وىكذا استمرت الجزائر في بحبوحة مف 
إلى تمؾ الخيرات  . وعندئذ تطمعتاحتمتيا فرنسا ا، حتىالعيش أياـ عزىا ومجدى
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الواقفيف حائمة بيف  شروط فحاولت انتزاعيا مف أيدي أصحابيا، ولكنيا وجدت
فرنسييف وبيف ما يطمعوف. فخمقوا مشكمة التدخؿ في أمورىا بحجة التنظيـ ال

 .(42) واإلصالح
رأت السمطات الفرنسية في مؤسسات األوقاؼ أحد العقبات الصعبة التي تحد  و

دوف اإلصالحات الكبرى، والتي وحدىا  مف مف سياسة االستعمار والتي تحوؿ
القادرة عمى تطوير المناطؽ التي أخضعتيا قوة السالح وحولتيا إلى مستعمرة 

مع المبادئ  حقيقية، فنظاـ األوقاؼ في نظر سمطات االحتالؿ الفرنسي يتنافى
لييا الوجود االستعماري، وذلؾ لكوف الوقؼ كاف في حد إ ستنداالقتصادية التي ي

دوف المساس بالمقومات  مف مة تحوؿعاووسيمة اقتصادية ف إدارياً  زاً ذاتو جيا
االقتصادية والعالقات االجتماعية لمجزائرييف، وىذا ما دفع قادة الجيش الفرنسي 

 ىحدإىا عدصفيتيا، واالستيالء عمييا بلمعمؿ عمى مراقبة المؤسسات الوقفية وت
نسي، وفي ىذا يقوؿ أحد العوائؽ التي كانت تحوؿ دوف تطور االستعمار الفر 

 إف األوقاؼ تتعارض والسياسة االستعمارية وتتنافى" ":Zeysالكتاب الفرنسييف "
الوجود االستعماري الفرنسي في  القائـ عمييا عمييا ؿمع المبادئ االقتصادية ا

اإلدارة الفرنسية جاىدة عمى إصدار سمسمة مف المراسيـ  لذلؾ سعت. "الجزائر
 نزع صفة المناعة والحصانة عف األمالؾ الوقفية.والقرارات تنص عمى 

الخاصة بتسميـ  0721 الخامس مف تموزلقد جاء في البند الخامس مف معاىدة 
 لدفأمواؿ األوقاؼ ، وعدـ التعرض ليا بسوء مف  مدينة الجزائر، المحافظة عمى

فرنسا، ولكف اإلدارة الفرنسية مف خالؿ مراسيميا وقراراتيا المتتالية فيما يخص 
الوقؼ، عممت عكس ما اتفؽ عميو، ىادفة مف وراء ذلؾ إلى تصفية مؤسسات 
دخاؿ األمالؾ الوقفية في نطاؽ التعامؿ التجاري والتبادؿ العقاري، حتى  الوقؼ وا 

ا بيتتو فرنسا االستعمارية في يسيؿ لألوربييف امتالكيا، ويمكف استجالء م
 قانوفقرارات والمراسيـ، كاف منيا مف خالؿ جممة مف ال لالحتالؿالسنوات األولى 

، ومرسوـ 0721 ايموؿ الفرنسية في الثامف مفدي برموف والذي أصدرتو السمطة 
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نسية لتصفية األوقاؼ ، ثـ بدأت خطة اإلدارة الفر 0721 السابع مف كانوف االوؿ
حيف تقدـ المدير العاـ ألمالؾ  0721 وؿالخامس والعشروف مف تشريف األ في

الدولة بمخطط عاـ لتنظيـ األوقاؼ إلى المقتصد المدني، ثـ تطور ىذا المخطط 
وبذلؾ  0727 عاـ ليأخذ شكؿ تقرير مفصؿ حوؿ المؤسسات الوقفية في نياية

عمى األوقاؼ وتشكيؿ  الجزائر فرض رقابتيا الفعميةفي لسمطات الفرنسية ا تمكنت
لجنة تسيرىا تتألؼ مف الوكالء الجزائرييف برئاسة المقتصد المدني الفرنسي، الذي 

 .(43) مؤسسة ومصمحة وقفية 111وقؼ موزعة عمى  1111أصبح يتصرؼ في 
 :مصادرات المؤسسات العامة -4

مائة وستة  0721عاـ ئتيا أقداـ الفرنسييفكاف في مدينة الجزائر وحدىا يوـ وط
لـ يكف في  0850 عاـر المسمموف الجزائريوف بالدىـ مساجد، وعندما حر 

مسجدا كانت مف  87عاصمة الجزائر أكثر مف ثمانية مساجد فقط. وىكذا اختفى 
 .(44) أعظـ منارات الدنيا

 عاـيات األولى لغزو الجزائر، ففي لقد بدأت عممية احتالؿ المساجد، مع البدا
"بأنو يمزمني أجمؿ مسجد في المدينة لنجعؿ منو : (45) ، صرح )روفيغو(0721

 (46) معبد إلو المسيحييف" ثـ إنو خاطب رجالو قائال: "عجموا بذلؾ، فجامع كتشاوه
ىو أجمؿ مسجد في المدينة خاصة وأنو يتاخـ القصر، ويقع وسط  -كيجاوه  -

وىرع المسمموف إلى  فقد الدوائر الحكومية والحي األوروبي" وعمى إثر ذلؾ
المسجد يحمونو بقموبيـ. ودخؿ أربعة آالؼ منيـ رحاب المسجد، وأقفموا الباب 

كانوف  ـ الثامف عشر مفلنية عمى االستثياد معو. وفي يو ا عمييـ، وقد عقدوا
فرنسييف، وأحاطوا بالمسجد. ضرت قوات مف المدفعية والمشاة ال، ح0721األوؿ

الموصد، وبينما كاف  واقتربت فرقة مف حاممي الفؤوس، وأخذت تكسر الباب
فرنسية تقتحـ عمو عناف السماء، كانت القوات الصياح األىالي واستغاثاتيـ ت

رحاب المسجد وتنطمؽ بوحشية وىي تطعف األىالي بحد الحراب والسيوؼ. وقتؿ 
أناشيد الغفراف عمى  القساوسة تمىآخرىـ وطمي الجامع بدمائيـ. و  المسمموف عف
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 أشالئيـ الممزقة. وتـ تحويؿ المسجد إلى كنيسة عرفت باسـ )كنيسة ساف فيميب(
(47).  

ولـ تسمـ المؤسسات التعميمية مف محاوالت االستحواذ عمييا، فكانت المدارس 
فمو نظرنا إلى التعميـ  ف تمؾ المؤسسات التي استحوذا عمييا الفرنسيوف،واحدة م

في الجزائر عند مجيء الفرنسييف إلييا نجد أف عدد المدارس االبتدائية وحدىا في 
أي  0735 بمغ مائة مدرسة، لـ يبؽ منيا في عاـ  0721مدينة الجزائر عاـ 

 .(48) مدرسة ةعشر  سوى أربع - عاـ عشر ةعد االحتالؿ الفرنسي بستب
ثبات ممكيتيا فاصدرت ًا إحداو لـ يستطع أي التي ليس ليا سندات اما االراض

ص الذي ين 0835السمطات الفرنسية قانوف الحادي والعشريف مف تموز عاـ 
مواطف اثبات سندات الممكية وعمؿ عمى تحديد الممكيات، واف لـ  كؿ عمى

، وبموجب ىذا القانوف تـ انتزاع بات ممكيتيا فستتحوؿ الى الفرنسييفيستطيع اث
 51ىكتار لممعمريف  26111كتار منيا ى 057111حوالي 

 
ية الدللت الجزائر  لممكيات العقاريةا ازاء سياسة الحتالل الفرنسي :ثالثاً 

 والنتائج
 

فػػي عػػدد  سياسػػة االحػػتالؿ الفرنسػػي لمممكيػػات العقاريػػة فػػي الجزائػػر انعكسػػت     
فيتمثػؿ فػي قسميف رئيسييف أمػا األوؿ منيػا مف المظاىر التي يمكننا تقسيميا إلى 

تمػػػؾ اآلثػػػار المباشػػػرة التػػػي ترتبػػػت عمػػػى تمػػػؾ السياسػػػة، والتػػػي كػػػاف مػػػف أىميػػػا مػػػا 
أحدثتػػو مػػف تمكػػيف لمفرنسػػييف ومػػف تػػبعيـ مػػف مسػػتوطنييـ وأتبػػاعيـ مػػف مقػػدرات 

صػػبغ الػػبالد بالصػػبغة الفرنسػػية فػػي كػػؿ مظػػاىر الحيػػاة، وأمػػا القسػػـ  الػػبالد، فضػػالً 
تمػػؾ المظػػاىر التػػي ظيػػرت عمػػى المػػدى اسػػات فيتمثػػؿ فػػي كالثػػاني مػػف تمػػؾ اإلنع

الغضػػب  ،ألسػػري التفكػػؾ ا، و اليجػػرةالحضػػاري،  والتػػي كػػاف منيػػا: التػػدىورالبعيػػد 
 .الشعبي
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لتوطيد قدمو وترسيخيا في البالد، فضال  ال يخفى أف المستعمر قد استعمؿو   
الوسائؿ األكثر  عف سياستو العقارية، عدد مف الوسائؿ الميمة وكاف مف تمؾ

 :  (50)ة خطور 
 أعماؿ اإلبادة الوحشية لممسمميف.  - 0
ىماؿ الشؤوف الصحية. - 1  نشر األمراض واألوبئة وا 
إفساح المجاؿ بعد ذلؾ لإلرساليات التبشيرية حتى تكمؿ عمميا فيما أطمؽ  - 2

 عميو سياسة التنصير.
 توجيو التعميـ بما يتوافؽ مع األىداؼ االستعمارية. - 3

بشيء مف التفصيؿ عددا مف تمؾ االنعكاسات الميمة ونجمي في ىذا المبحث 
 ومنيا:

 الحضاري: التدىور -
كانت السياسة العقارية في البالد تشمؿ، ضمف ما تشمؿ، األوقاؼ والتي كاف 
منيا المساجد والمدارس، وحيف دخؿ االحتالؿ الفرنسي البالد كاف مف توجياتو 

سيطرة عمييا لحسابو، وقد نتج الميمة السيطرة عمى تمؾ األوقاؼ والعمؿ عمى ال
وفؽ ما يخدـ عمى عف تمؾ السيطرة التغيير في السياسة العقارية لتطويعيا 

أغراضو، ومف ثـ فقد نتج عف ذلؾ التدخؿ الفرنسي إحداث نوعا مف التدىور 
الحضاري في البالد نتيجة ما قاـ بو مف سياسة تجفيؼ المنابع متمثال في 

والمساجد وغيرىا مف المؤسسات التي مف شأنيا تفعيؿ السيطرة عمى المدارس 
 النمو الحضاري لمبالد.

ولعؿ السبب في ذلؾ التوجو أف االستعمار القى مقاومة بطولية دعامتيا المسجد 
ومصدرىا في غالب األحياف إحدى الزوايا التي كانت منتشرة عبر مختمؼ أنحاء 

عدت عمى تشوييو وتزييؼ البالد ألجؿ ذلؾ وجو ضربات قاسية إلى الديف سا
غراقو في متاىات الشعوذة والدروشة. نقوؿ ساعد ألف األرضية الالزمة  تعاليمو وا 

فرة، شأف الجزائر في ذلؾ ىو شأف باقي البالد المقياـ بذلؾ العمؿ إنما كانت متو 
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ف ال عالقة ليما اوًا يسوده الظمـ واالستبداد المذاإلسالمية التي كانت تعيش ج
 . (51) يخضع لمخرافات التي أبعدت الناس عف الديف الصحيحباإلسالـ، و 

أما المساجد فإنو أفرغيا مف محتواىا الثوري الذي وجدت مف أجمو، وحوليا إلى 
شبو كنائس، وذلؾ إذا سممت مف اليدـ ولـ تحوؿ ماديًا إلى مقرات لمؤسسات 

 .(52) أخرى دينية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية
فإف نصؼ المؤسسات التعميمية قد اختفى مف والية الجزائر في وعمى أية حاؿ 

وىذا يؤكد زيؼ ما ادعاه معظـ الكتاب  .0741 - 0721بيف عامي  مدةلا
الفرنسييف مف عدـ وجود تعميـ في الجزائر في العيد العثماني، وأف فرنسا ىي 

 .(53) التي عممت عمى نشره بعد احتالليا لمبالد
فرنسا لتدمير الجزائر،  عممتوىو السالح الرئيسي الذي است كاف السالح الثقافي

وفصميا عف أصالتيا وماضييا وتراثيا الحضاري ومستقبميا، وبالتالي عزليا عف 
الجزائر، وعمى نطاؽ واسع، أدب  العربي. فانتشر في -محيطيا اإلسالمي 

الجزائر استعماري ىدفو تمجيد فرنسا وعظمتيا وتفوقيا وما تقيمو مف مشاريع في 
خراجيا مف الظممات  ذاالنور(.  إلى)لتحضيرىا وتمدينيا وا   إلىما تمت العودة  وا 

فرنسية( فسيظير أف فرنسا قد خمقت خرافة طرحو باسـ )التقاليد الثقافية الما تـ 
باسـ )البعثات الثقافية االستعمارية(. غير أف تجربة أكثر مف قرف قد برىنت عمى 

، وثقافياً  في تقيقر الجزائر تعميمياً  الجزائر كاف سبباً أف الوجود االستعماري في 
وتوقفيا عف كؿ تطوير طبيعي لمثقافة الجزائرية األصيمة. ولـ يكف حممة لواء تمؾ 
)البعثات الثقافية االستعمارية( في الواقع سوى نفر مف المياجريف المضطربيف 

البحار يدفعيـ حب . جاءوا مف وراء فكريا، والفقراء عقميا، والمفمسيف مادياً 
تـ  لوحيد وىـ ييبطوف أرضاً المغامرة والرغبة في جمع الماؿ، فكاف ىميـ ا

بقوة السالح، أف يعيشوا بيسر وسيولة، وأف يجمعوا بسرعة ثروة كافية.  اإخضاعي
 ولقد وجد ىذا النفر نفسو حياؿ الشعب الجزائري المتقدـ في ظؿ الحضارة العربية

كما أرادت تصويره  أو بربرياً  جاىالً  لـ يكف شعباً  ومف ثـوالثقافة اإلسالمية. وىو 
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روايات )األدب االستعماري( والذي يعتمد عمى مجموعة مف األساطير القديمة 
والمرتبطة في تاريخيا بأياـ الحروب الصميبية القديمة وأحداثيا. كاف يوجد في 

ى، إلى جانب ، جمعية ثقافية إسالمية كبر 0721 عاـالجزائر قبؿ احتالؿ فرنسا 
حتى في أقصى المناطؽ النائية،  جمعيات صغرى كثيرة. فكاف التعميـ منتشراً 

فكاف المرء يرى المدارس الكثيرة التي تضـ  -والدواوير  -وفي أصغر القرى 
 أصقاع العالـ اإلسالمي العربي كما كانت الجامعات منتشرة فيالشبيبة الناشطة. 

 .(54) كافة
ذلػؾ فػي إحػداث التػأخر الحضػاري  آثػرهيػب لممؤسسػات التربويػة كػاف لػو وىذا التغي

أف المنظػػريف االسػػتعمارييف فػػي مسػػعاىـ إلػػى فرنسػػة اإلنسػػاف بعػػد األرض، وجػػدوا 
أف تزييؼ التاريخ وحده ال يكفي وانو البد مف إكمالو بمسعى معمؽ عمى واجيتيف 

بيػػة بوصػػفيا أداة أساسػػية اثنتػػيف: تجييػػؿ الجزائػػرييف وحرمػػانيـ مػػف تعمػػـ المغػػة العر 
 الوقػػت التفاعػػؿ مػػع نبضػو الحضػػاري، وفػػيفػي االطػػالع عمػػى التػاريخ اإلسػػالمي و 

ه مػػنيـ. وفػػي نصػػير مػػف يمكػػف ت نصػػيروت اإلسػػالـتجريػػدىـ مػػف  إلػػىالسػػعي  ذاتػػو
عمػػػى شػػػكميات وطقػػػوس  باإلبقػػػاءىػػػذا المسػػػعى المػػػزدوج والمتكامػػػؿ ال بػػػأس  إطػػػار

روع الجزائػػػري عػػػاجزا عػػػف مغالبػػػة المشػػػ اإلنسػػػافدينيػػػة تفػػػرغ مػػػف روحيػػػا، وتجعػػػؿ 
: تحريػػؼ التػػاريخ، التجييػػؿ إليػػوعمػػى الثػػالوث المشػػار  قػػائـالثقػػافي االسػػتعماري ال

  .(55) الديف مف مضمونو الحضاري وقوتو الروحية إفراغبالمغة العربية، 
وال غرابػػػة فػػػي أف يكػػػوف ىػػػذا التخمػػػؼ الحضػػػاري لممسػػػمميف واحػػػد مػػػف مقاصػػػد   

اإلفػػػادة مػػػف االنتصػػػارات التػػػي تحرزىػػػا القػػػوات العسػػػكرية  إف إذ ،المحتػػػؿ الفرنسػػػي
األبػػػػػيض( وتعزيػػػػػز )الييبػػػػػة  -لػػػػػدعـ مبػػػػػدأ االسػػػػػتعمار )تفػػػػػوؽ الرجػػػػػؿ األوروبػػػػػي 

عػػػػادة ذلػػػػؾ إلػػػػى )تفػػػػوؽ الديانػػػػة المسػػػػيحية(  االسػػػػتعمارية لمقػػػػوة التػػػػي ال تقيػػػػر(. وا 
وفضػػػػػائميا وكػػػػػذلؾ التقػػػػػدـ الحضػػػػػاري لمغػػػػػرب والػػػػػذي يقابمػػػػػو التخمػػػػػؼ الحضػػػػػاري 

المضػػاميف الحقيقيػػة ليػػذه الشػػعارات، مػػف دوف مراعػػاة ة لمعػػرب والمسػػمميف وحشػػيوال
فيصػدقوف المػزاعـ االسػتعمارية، وينتقمػوف  -بعضػيـ بداىػة  -وينخدع المواطنوف 
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 -بصػػورة طبيعيػػة إلػػى المعسػػكر المضػػاد لمتطمعػػات الوطنيػػة والقوميػػة ويصػػبحوف 
 .(56)في الخندؽ المعادي ألمتيـ -ولو إلى حيف 

 :اليجرة -
كاف مف نتائج السياسة العقارية الفرنسية ىجرة السكاف مف أماكف إقػامتيـ، وقػد    

يػػا سػػية، إال أناعتػػرؼ عػػدد مػػف رجػػاؿ السياسػػة الفرنسػػية بخطػػأ تمػػؾ السياسػػة الفرن
غرضػا مػػف أغراضػيـ وىػو تيجيػػر السػكاف، عمػى الػػرغـ مػف االعتػراؼ بػػأف  حققػت

ا غايػة الديمقراطيػة والعدالػة االجتماعيػة، ما كاف عميو الجزائريوف قبػؿ دخػوؿ فرنسػ
وقػػد شػػيد بػػذلؾ القػػادة العسػػكريوف الفرنسػػيوف ذاتيػػـ عنػػدما دخمػػوا الجزائػػر، ووجػػدوا 

مثػػؿ  -بيػػا حيػػاة ديمقراطيػػة أفضػػؿ مػػف الحيػػاة التػػي كانػػت سػػائدة فػػي فرنسػػا ذاتيػػا 
الػػػذي كتػػػب يقػػػوؿ: "إننػػػي أشػػػؾ فػػػي أمػػػر احتاللنػػػا ليػػػذه  -الكونػػػت دي ىيرسػػػوف 

مػف العػيش بػيف منازليػا  -الػذي ال جػداؿ فيػو  -. فػإف لمقبائػؿ حػؽ األولويػة البالد
 يسػيؤواعمى نحو ما كاف عميػو حاليػا منػذ أجيػاؿ مضػت. ويبػدو لػي أف العػرب لػـ 

التصػرؼ فػي معيشػتيـ، مػا دامػػوا يحكمػوف أنفسػيـ بقػوانيف ديمقراطيػة صػػالحة ... 
الكولونيػؿ  -ويقػوؿ العقيػد  ونحف نقسو عمييـ ال لشػيء إال ألننػا أقػوى مػنيـ ...".

فػػػي ذلػػػؾ مػػػا يمػػػي: )لػػػـ أر قػػػط، ولػػػـ أكػػػف أتوقػػػع مثػػػؿ ىػػػذه الكثافػػػة مػػػف  -فػػػوري 
بنػي بوعػايش  -السكاف، ومف ضخامة المراكز التي تجمعيـ كمػا رأيػت فػي جبػاؿ 

وقػرى،  فمنعزلػة كثيػرة. ولكػف تجػد أيضػا مػدفينا تجػد المسػاكف ال -وبني مالؾ  -
شػػبيية بػػالتي عنػػدنا فػػي فرنسػػا، وفػػوؽ أحسػػف وأجمػػؿ مػػا تكػػوف مػػف المواقػػع. كميػػا 
محاطػػة بالبسػػاتيف والجبػػاؿ المشػػجرة العاليػػة العظيمػػة بأشػػجار الزيتػػوف فييػػا. ولقػػد 
وقفنا كمنا ونحف في دىشػة وذىػوؿ أمػاـ ىػذا المجػاؿ الطبيعػي الػذي ال يكػاد يحػد. 

مػػا يكػػوف،  ؤدي واجبػػي بأكمػػؿاعتقػػادي أ فولكػػف األوامػػر ىػػي األوامػػر .. وقػػد كػػا
عنػػدما ال أتػػرؾ قريػػة واحػػدة قائمػػة، وال شػػجرة واقفػػة عمػػى سػػاقيا، وال حقػػال عػػامرا. 

ف الشرور التي اقترفيا جنودي كانت ال تعد وال تحصى. ولكف ىؿ ذلؾ شر  ا أـ اً وا 
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ا إنني أعتقد أف ذلؾ ىػو الوسػيمة الوحيػدة لحمػؿ السػكاف عمػى االستسػالـ اً ىو خير 
 .(57) اليجرة(و 
 :األسري التفكك  -
ولعػػؿ مػػف أىػػـ اآلثػػار المتعمقػػة بالسياسػػة العقاريػػة الفرنسػػية مػػا أحدثتػػو مػػف تفكػػؾ   

أسػػػري، وىػػػذا التفكػػػؾ األسػػػري قػػػريف الصػػػمة بالعنصػػػر السػػػابؽ، والػػػذي تناولنػػػا فيػػػو 
نسػػػػػانية عمػػػػػى  ،الحػػػػديث عػػػػػف االستسػػػػػالـ واليجػػػػػرة فقػػػػػد نشػػػػػأت أزمػػػػػة اجتماعيػػػػػة وا 

كػػي، فػػأيف تر فػػإذا كانػػت المصػػادرة بحجػػة أف المالػػؾ  ،مػػف الػػبالد المصػػادرة والطػػرد
 .(58) حقوؽ الزوجات واألبناء في الممكيةا

حمػػداف خوجػػة ومػػف معػػو عمػػى ىػػذا الخػػرؽ الصػػارخ الكاتػػب السياسػػي  وقػػد احػػتج  
لالتفػػاؽ وعمػػى الظمػػـ الفػػاحش والحرمػػاف الػػذي طػػرأ فػػي حػػؽ الزوجػػات والذريػػة مػػف 

ومصػػػػادرتيا وضػػػػميا ألمػػػػالؾ الدولػػػػة الفرنسػػػػية. إف تجريػػػػد األتػػػػراؾ مػػػػف أمالكيػػػػـ 
الفرنسػييف لػـ يكتفػوا بػالتفريؽ بػيف المالػػؾ وممكػو بػؿ بػيف الػزوج وزوجػو وبػػيف األب 

 .وبنيو أيضا
فقػد اسػتعمؿ الفرنسػيوف  ،السياسػة نوعػا مػف التصػدع المجتمعػيكما أحدثت تمؾ   

أسػػػموب التفريػػػؽ بػػػػيف السػػػكاف، فكػػػاف القػػػػرار األوؿ لطػػػرد األتػػػراؾ قػػػػد صػػػدر عػػػػف 
، أمػا القػرار الثػاني فقػد صػدر 0721عاـ  أيموؿكموزيؿ، قائد جيش االحتالؿ، في 

. لقػػد أصػػبح األتػػراؾ خػػارج الجزائػػر، 0720 عػػاـ نيسػػافعػػف خمفػػو، بيرتػػزيف، فػػي 
الذي وقع عمييـا. وكانت ليـ حقوؽ كغيرىـ مف فمف يسمع احتجاجيـ ضد الظمـ 

 ايمػػوؿدرت منػػذ اصػػ المسػػمميف فػػي أوقػػاؼ مكػػة والمدينػػة وغيرىػػا ولكػػف جميعيػػا قػػد
 . (61) الفرنسيوف بعض الجزائرييف ضد األتراؾ ض، كما حر 0721 عاـ
 :الغضب الشعبي -

استحوذت فرنسا عمى األمالؾ العامة لمبالد، ووضعت مف التشريعات ما يضمف 
ليا ذلؾ، وكاف مف أوؿ ما تـ التيامو مف تمؾ الممكيات العامة أراضي البايميؾ، 

فقد دخمت الجزائر في قبضة األخطبوط الجائع الذي رأى  اوباالستحواذ عميي
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الماؿ في يد السكاف جريمة يعاقبوف عمييا. ولقد كاف عمى الجزائرييف أف يحتجوا 
آبائيـ وأجدادىـ وحرمانيـ مف  عمى ىذه اإلجراءات التعسفية ومصادرة أمالؾ

 .(60) حقوقيـ الشرعية ومف تراثيـ الديني، ولكف كانت الكممة لمقوة
وىرع  فقد تممؾ الجزائريوف الفزع،عمى المساجد االستحواذ وحيف حاوؿ الفرنسيوف 

ودخؿ أربعة آالؼ منيـ رحاب المسجد،  ،المسمموف إلى المسجد يحمونو بقموبيـ
الثامف عشر في يوـ النية عمى االستثياد معو. و  وأقفموا الباب عمييـ، وقد عقدوا

فرنسييف، ال، حضرت قوات مف المدفعية والمشاة   0721كانوف األوؿمف 
واقتربت فرقة مف حاممي الفؤوس، وأخذت تكسر الباب  ،وأحاطوا بالمسجد

عمو عناف السماء، كانت القوات الموصد، وبينما كاف صياح األىالي واستغاثاتيـ ت
فرنسية تقتحـ رحاب المسجد وتنطمؽ بوحشية وىي تطعف األىالي بحد الحراب ال

  .(61) والسيوؼ
 الخاتمة

العقاري الذي كاف قائما في الجزائر عشية االحتالؿ الفرنسي،  اف النظاـ -
قد كاف يعتمد عمى احكاـ الشريعة االسالمية واالعرافالمحمية، واف طبيعة الممكية 

العقارية قد ارتبطت الى حد بعيد بخصوصية المجتمع الجزائري، الذي امتاز 
كانت تشكؿ  االساسية، التي ىا وحدة التنظيـ االجتماعيبعدبتزايد دور القبيمة 

االطار االمثؿ الذي يضمف لمفرد عنصر التضامف ،والتكافؿ االجتماعي، ولما 
كاف طابع القبيمة اليرتكز بالضرورة عمى رابطة الدـ فقط، بؿ عمى طابع ارض 

المجتمع الجزائري  المبنة االساسية المستند الييا كذلؾ، فقد كانت االرض تمثؿ
 ي، وقد ادركت فرنسا ىذا الواقع.قبؿ االحتالؿ الفرنس

خصوصيات المجتمع  تعمارية الفرنسية لـ تراعِ اف السمطات االس -
الجزائري المسمـ، ولـ تمتـز بالمحافظة عمى امالؾ الجزائرييف كما تعيدت بذلؾ 

 .في معاىدة االستسالـ
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سعت السمطات الفرنسية الى خمؽ ممكية فردية لكنيا اصطدمت بطبيعة  -
الجزائري الذي كاف متينا وصمبا مف خالؿ تركيبتو االجتماعية المكونو المجتمع 

مف القبائؿ، لذلؾ لجأت الى سف مجموعة مف القوانيف والمراسيـ التي كاف ليا 
دور وتأثير كبير في نقؿ ممكيات االراضي مف الجزائرييف الى المستوطنيف 

 القادميف مف اوربا.
تعمارية ضد االوقاؼ  االسالمية قد اف الحرب التي اعمنتيا االدارة االس -

عف كانت تيدؼ الى تحقيؽ غايتيف االولى اقتصادية تتمثؿ في نزع الحصانة 
ادخاليا في نطاؽ التعامؿ التجاري مما يسمح  االمالؾ الوقفية، ومف ثـ

كانت ترى في وجود مركز  ف بامتالكيا، والثانية سياسية إذلممستوطنيف االوربيي
ثيرة ويتمتع بنفود قوي، مف شأنو اف يشكؿ خطرًا عمى السمطة قوة يممؾ اموااًل ك
  الفرنسية بالجزائر.

 المصادر واليوامش
                           

محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الحتالل(، الشركة أبو القاسم سعد اهلل،  (ٔ)
 . 14، ص1991الجزائر،  ،3طالوطنية لمنشر والتوزيع،

، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ٖمبارك بن محمد الهاللي، تاريخ الجزائر في القديم الحديث، ج (ٕ)
 .ٕٔٚد.ت، ص 

 
عباس فرحات، حرب الجزائر  ؛ 142ص  م،1833حمدان خوجة، المرآة، طبعة باريس،  (ٖ)

؛  9ص .ت،درحال، مطبعة فضالة، المغرب،وثورتيا )ليل الستعمار (، ترجمة أبو بكر 
 1945سميمان اليادف قريري، القوى الوطنية في الجزائر ومقدمات الثورة التحررية ) 

 .18ص  جامعة السكندرية،غير منشورة، (، رسالة ماجستير 1954 -
الجزائر  ،كوليت وفرانسيس جانسون ؛ 18ـ ص ، المصدر السابقأبو القاسم سعد اهلل،  (ٗ)

 .32، ص 1957الثائرة، ترجمة: محمد عموي الشريق وآخرين، دار اليالل، القاىرة، 
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م، 2116، دار المعرفة، دمشق، 1989-1831 شير بالح، تاريخ الجزائر المعاصرب (٘)

 .47ـ ص 
(ٙ)       A. Nettement,  Histoire de la conquete d'Alger, 

Paris,1856,p138.    
 .9د.ت، صالقاىرة،  تبار بمستودع األمصار واألقطار، محمد بيرم، صفوة الع (ٚ)
، وفي  ٜٜٚٔ، بمدينة أجاسيكو دخل المدرسة الحربية وتدرج في الوظائف إلي  ٜٙٚٔولد في أب (ٛ)

. ينظر ،محمد فريد بك المحامي ، تاريخ  ٕٔٛٔإمبراطور لفرنسا األولى ، توفي ايار نودي بو  ٚٔ
 ٕٕٚص، ٜٔٛٔالدولة العلية العثمانية، تحقيق: احسان حقي،دار النفائس، بيروت، 

. 
(ٜ)Lacoste , y , L'Algérie , passé et présent , Paris,1984 , P 

180 
 .24، ص ابو القاسم سعد اهلل، المصدر السابق (ٓٔ)

ىو من اىم المشاريع التجسسية التي وضعت للتحري عن ايالة الجزائر خالل القرن التاسع عشر  (ٔٔ)
بسبب المعلومات الوفيرة التي قدمها وانتهى  بتقديم تقرير يحمل عنوان االستعمار، وىذاالمشروع الذي 

مبراطور نابليون ، وذلك الن االٛٓٛٔ( عام ٖٛٛٔ-ٕٚٚٔاعاده الضابط الفرنسي فانسون ايف بوتان)
بونابرت قد اوكل لو ىذه المهمة بوضع تقرير مفصل الحتالل الجزائر، وقد عرف ىذا التقريربمخطط بوتان ، 
لكن نابليون لم يستطيع تحقيقو بسبب مشاكلو الكثيرة داخل قارة اوربا ، الى ان جاءت اسرة ال بربون 

.للمزيد ينظر فريد بنور، المخططات ٖٓٛٔعام اللكية ونفذت مخطط االحتالل بعهد الملك شارل العاشر 
، ٕٛٓٓ(، مؤسسة كوشكار للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، ٖٓٛٔ-ٜٕٚٔالفرنسية اتجاه الجزائر )

 ٕٖٚ-ٖ٘٘ص

 .46، ص ابو القاسم سعد اهلل، المصدر السابق (ٕٔ)

في تاريخو  صالح العقاد، المغرب العربي ) الجزائر، تونس، المغرب األقصى ( دراسة  (ٖٔ)
 . 86، ص 1966، القاىرة ، 2و المعاصرة، ط الحديث وأحوال

حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، ، تقديم وتعريب وتحقيق: د. محمد العربي الزبيري،   (ٗٔ)
المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر،   - ANEPمنشورات  

 .171ـ ص ، 2116
 

 ضابطا أبوه كان. ٖٚٚٔ عام حوالي التركية أزمير مدينة في ولد العثمانيين، الجزائر دايات آخر ىوو ) ٘ٔ)
 إسطنبول إلى أرسل وبعدىا خاصا تكوينا تلقى. العسكري العمل إلى مياال كان ولهذا المدفعية سالح في
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حنيفي ىاليلي ، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني  ،  .بسيط كجندي خاصة مدرسة في ةدراسلل

 .ٜٙص   ٜٕٓٓدار الهدى، الجزائر ، 

ىو جنرال فرنسي ، ولد في بمدة ماي ولوار في فرنست بتاريخ الثاني من ايمول     (   ٙٔ)
االعاشر وزيرا لمحربية  جنرال في جيش نابميون بونابرت، عينو شارل كان، و 1773

احتالل فرنسا  ر عزل وعوضو كوزير عمى الجزائر عشيةالفرنسية عمى الجزائقادالحممة 
دة الستسالم قام باصدار بيان يعد فيو الجزائريين وداييم بحمايتو وعدم لمجزائر وتوقيع معاى

و بتاريخ السابع والعشرين لذي لم يكن فعميا عمى ارض الواقع، توفيالمساس بممتمكاتيم ا
 نظر:ي.1846من تشرين الول 

Joan Gillespie and Fredrick A. Praeger,Algeria Rebellion and 
Revelution,NewYork,1960,P.46. 

 
 ، صابان سهل:  ينظر مسؤول المالية، يسلم المداخيل ويشرف على مراقبة امور السكة.(  ٚٔ)
 ،  ٕٓٓٓ ، الرياض ، للمصطلحات الوطنية فهد الملك مكتبة ، التاريخية العثمانية الموسوعي المعجم

 . ٖٙص

 

 ٜ٘ٔ( حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ٛٔ)

 196لمصدر نفسو، ص ا (ٜٔ)

 .146م، ص 1986،، دار النفائس3زائر، ج بسام العسمي، سمسمة جياد شعب الج (ٕٓ)

(، معيد الحقوق ـ جامعة تبسة ـ 1837 - 1514عمي آجقو، النظام العدلي الجزائري ) (ٕٔ)
 .6645الجزائر، ص 

 نفسو. مصدرال (ٕٕ)

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3عبد الرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج (ٖٕ)
 .1513م، ص 1995

نظام )التويزة( أو )السخرة( الذي كان متبعا لمقيام باألعمال التي تتطمب جيدا جماعيا  (ٕٗ)
 .124 ص. المصدر السابقالعسمي ،بسام ... الحصاد الزراعة، أعمال البناء الخ .. 

عز الدين بومزو، الضباط الفرنسيون اإلداريون في إقميم الشرق الجزائري إرنست  (ٕ٘)
ية، جامعة منتوري، ، كمية العموم اإلنسانغير منشورةماجستير رسالة مرسييو نموذجا،

 .61ـ ص ، 2118الجزائر، 
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أحمد باي بن محمد الشريف بن أحمد القمي، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبو   (ٕٙ)

ضربة، تقديم وتحقيق وترجمة:  محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، 
 .7م، ص 1981، 2الجزائر، ط

بموجب ىذا القانون استولت سمطات الحتالل عمى مساحات شاسعة من اراضي (  ٕٚ)
دروا الجزائر ونصبت نفسيا وريثة لمدولة العثمانية في الجزائر ، كما سمح االذين غالتراك 

ىذا القانون بمصادرة المالك الوقفية مافسح الطريق ليجرة المتعيدين الوربيين الى 
الجزائر بعد اغرائيم بمختمف الوسائل. ينظر:يحي بوعزيز، سياسة التسمط الستعماري 

، 2117، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954-1831الجزائرية والحركة الوطنية 
 .7ص

 
، شارك في عدة حمالت، بعد ٜٔٚٔانضم الى الثورة الفرنسية عام  ٕٚٚٔولد في ميرايو عام  (    ٕٛ)

، ٖٔٛٔ-ٖٓٛٔواليات المتحدة االمريكية ثم عاد الى فرنسا، حكم الجزائر الىاجر الى  ٘ٔٛٔعام 
ورفعو الى رتبة ماريشال، كان شرىا في جمع المال ومصادره  ٖٚٛٔ-ٖ٘ٛٔالثانية بين عامي والفترة 

، دار ىومة، ٕٜٙٔ-ٖٓٛٔاراضي الجزائريين . ينظر : ابراىيم مياسي ، مقاربات في تاريخ الجزائر 
 .ٙٔ-٘ٔ، ص ٕٚٓٓالجزائر ، 

جميعا بأمالك الدولة الفرنسية،  ( وىو القرار الذي اصدر الجنرال كلوزيل، الحقت بموجبو االوقاف ٜٕ)
وقد تمكنت السلطة الفرنسية من تطبيق ىذا القرار بصفة كلية في مدينتي وىران وعنابة ، وبصفة جزئية في 
مدينة الجزائر. ينظر: موسى عاشور، اساليب االستعمار الفرنسي لالستيالء على االوقاف، اعمال الملتقى 

، منشورات وزارة ٕٜٙٔ-ٖٓٛٔالجزائر ابان االحتالل الفرنسي  الوطني االول والثاني حول العقار في
 .ٚٚ، ص ٕٚٓٓالمجاىدين، الجزائر، 

،                                                       1998، دار الغرب السالمي،   بيروت،4جتاريخ الجزائر الثقافي، ابو القاسم سعد اهلل ،(ٖٓ)
 .154 ص

 .232ص المرآة، خواجة ،حمدان بن عثمان  (ٖٔ)

محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، من منشورات اتحاد الكتاب  (ٕٖ)
الحركة الوطنية الجزائرية، ، دار الغرب  ,أبو القاسم سعد اهلل :24ص، 1999العربي،

 .74م، ص 1992اإلسالمي، تونس، 
 .62، ص ، المصدر السابقعز الدين بومزو  (ٖٖ)

 .62، ص نفسولمصدر ا (ٖٗ)
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 .439، المصدر السابق، صتاريخ الجزائر الثقافي بو القاسم سعد اهلل،ا (ٖ٘)

(ٖٙ) J.Melia, La France et I Algeria, Paris, 1919,p32 
في الجزائر غرفت بطبقة الكالون او المعمرين او المستوطنين،  طبقة من المهاجرون الفرنسيونوىم (     (ٖٚ

وىم كبار المالك االوربيين او االجانب شبو االقطاعيين وشبة الرأسماليين، طبقة تشعر بأن ملكيتها لالرض 
واحتكارىا لهذه الملكية ترجع الى االستعمار، الن االستعمار الفرنسي انتزاع ملكية االرض قسرًا من 

يين واعطاىا لهم ليرتبطوا بو ويخدموا مصالحو، لذلك فهي تقوم بانتاج المحاصيل التجارية الالزمة الجزائر 
للسوق الفرنسية، وتقوم من جهة اخرى باستيراد المصنوعات االجنبية، والى جانتب الوظيفة التي تؤديها ىذه 

ة والسياسية عليها. للمزيد ينظر: الطبقة فهي تقوم بدور سياسي بالدرجة االولى في الحكم والسيطرة االداري
 .ٖٗ-ٜٖ، ص ٜ٘ٙٔعلي الشلقاني، ثورة الجزائر ، دار الهنا للطباعة والنشر، القاىرة،

ىي أماكن تأسست قبل االحتالل الفرنسي وخاللو، وتنقسم على نوعين، نوع الزوايا القديمة وتهتم (   ٖٛ)
ي الدين، وىي زوايا لالجتماع الدوري الصحاب بتعليم الطلبة ونشر العلم، ونوع زوايا الطرق الصوفية ف

خرة ومحاسبة النفس والمبالغة في سالطريقة الصوفية، والصوفية تعني االنقطاع الى الزىد في الدنيا والعمل لل
بالعبادة، وىي في الجزائر وليدة العهد الفرنسي، وقد خضعت اكثرية الطرق الصوفية فترة االحتالل تحت 

نسية لكي تعمل على وفق ارادة المحتل، ينظر: ابو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر رحمة المخابرات الفر 
 .ٜ-ٛالثقافي، المصدر السابق، ص 

  .154، صالمصدر نفسو (ٜٖ)

 .118المصدر السابق ،ص بسام العسلي،(ٓٗ)

 .119، ص المصدر نفسو (ٔٗ)

فرقة من الجيش يكمف بالميام الخاصة، وىذه الفرقة مما استحدثو السمطان العثماني  (ٕٗ)
.                                 34المصدر السابق، ص،بسام العسمي أورخان في الجيش العثماني. ينظر: 

. 
ابو ىم الذين كانوا يتولون الشؤون اإلدارية والقتصادية وغيرىا في إطار الدولة.  (ٖٗ)

 .232 المصدر السابق،صتاريخ الجزائر الثقافي، القاسم سعد اهلل ،
 .157المصدر نفسو، ص(ٗٗ)
موسى عاشور، اساليب االستعمار الفرنسي لالستيالء على االوقاف، اعمال الملتقى الوطني االول (٘ٗ)

دين، ، منشورات وزارة المجاىٕٜٙٔ-ٖٓٛٔوالثاني حول العقار في الجزائر ابان االحتالل الفرنسي 
 .ٚٚ،صٕٚٓٓالجزائر، 

المصدر تاريخ الجزائر الثقافي،ظر:القاسم سعد اهلل، ينأمالك الدولة الفرنسية. ىي (ٙٗ)
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 .19السابق،ص

يجب أل يفيم من عبارة )بيت المال( الخزينة أو خزانة الدولة. إن بيت المال ىنا تعني  (ٚٗ)
عقب ليم، ونحو ذلك. وكانت ذات المصمحة المديرة ألمالك الغائبين واليالكين أو الذين ل 

 . 32ص ، مصدر السابقال ، صابان سيل:  ينظر مال كثير.
 

 .155ص المصدر السابق،تاريخ الجزائر الثقافي،ابو القاسم سعد اهلل ،  (ٛٗ)
حدد ىذا المرسوم الوضعية الجزائرية بالنسبة لفرنسا "الجزائر ارضا فرنسية"،كما عين االراضي التي (   ٜٗ)

عليها النصوص التشريعية السيما تلك المتعلقة بانتزاع الملكية، والتي ستجعل من االستيطان على ستطبق 
حساب القبائل عمال قانونيا، وبناءا على ىذا المرسوم اعلنت ان جميع المناطق التي سيطرت عليها القوات 

والقوانين، كونو سمح للسلطات الفرنسية تعود ملكيتها للوطن االم، ويعتبر مرسوم الضم ىذا اخطار المراسيم 
االستعمارية بممارسة كل تجاوزاتها في الجزائر دون ان تحسب اي حساب، النو اضفى طابع الشرعية على 
االعمال االجرامية لفرنسا، فالجزائر ملك لهذه االخيرة، ولذلك يحق لها ان تصادر، وتنهب وتستفيد من 

روع شرع لفرنسا استنزافها االقتصادي للجزائر.ينظر: الهواري وطنها كيفما تشاء، وبعبارة اخرى ان ىذا المش
(، ترجمة ٖٜٓٔ-ٖٓٛٔعدي، االستعمار الفرنسي في الجزائر "سياسة التفكك االقتصادي واالجتماعي )

 .ٔٙ، صٖٜٛٔعبداهلل جوزيف، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، 

، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 3العام، ج تاريخ الجزائرعبد الرحمن الجياللي ، (ٓ٘)
 .155ص ،1995

اعلن ىذا المرسوم ان جميع االراضي غير المستغلة في مناطق محددة، ستصنف على انها خالية اذا (   ٔ٘)
لم يثبت احد حق ملكيتها، وفيما يتعلق باالوقاف ادعت ان االجراءات المتكررة قد افقدتها نفعها البدائي، 

شكل عقبة في وجو التطور وقد حان الوقت العالنها قابلة للبيع، وبعبارة اخرى فقد الغى ىذا المرسوم وىي ت
 Hildeber Isnard, La reorganization de la ملكية االوقاف.ينظر

propriete rurale dans la 
Mitidja,Imprimerie,Joyeux,Alger,1947,p23. 

، جامعة سعد دحمب لمنشربين الندثار والستثمار،مسدور فارس، األوقاف الجزائرية  (ٕ٘)
 .18ص ،2119الجزائر، 

 .31المصدر السابق،ص، بسام العسلي(ٖ٘)

ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الممكية العقارية، المؤسسة الوطنية لمكتاب،   (ٗ٘)
 .84، ص1986الجزائر، 

 .29ص المصدر السابق،بسام العسلي ،(٘٘)
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 -دوق  -واسمو سافوري. رونيو   SAVARY RENE DE ROVIGOروفيغو   (ٙ٘)

بونابرت، ثم عين حاكما ( تولى منصب وزير الشرطة أيام نابميون 1833 - 1774)
 .31ص، المصدر السابقبسام العسمي ، نظر: يلمجزائر. 

مسجد كتشاوة: يوجد حاليا في ساحة ابن باديس، وكان موجودا منذ القرن الرابع  (ٚ٘)
 - 1794ىـ )1219عشر، وأعيد بناؤه أيام حسان باشا بن خير الدين بربروس 

 عام( ليكون من أعظم مساجد الجزائر. وتعرض المسجد لتشويو مرعب 1795
نظر: مولود قاسم ي. م1962 عامم، وتحول إلى كنيسة، ثم استعاده المسممون 1845

م، دار األمة، 1831سنة نايت بمقاسم، شخصية الجزائر الدولية وىيبتيا العالمية قبل 
 .177م، ص2117

 .31ص، بسام العسلي، المصدر السابق (ٛ٘)

 .9، صمصدر السابقليت وفرانسيس جانسون، الكو   (ٜ٘)
، دار ٕاالحتالل الفرنسي للجزائر،جعدة بن داىة، االستيطان ولصراع حول ملكية االرض ابان (   ٓٙ)

 .ٖٛٔ، ص ٕٛٓٓالحكمة ، طبعة خاصة، الجزائر، 

 .33 المصدر السابق ص بسام العسلي ، (ٔٙ)

 .11ص ،المصدر السابقبشير بالح ، (ٕٙ)

 .11المصدر نفسو ، ص(ٖٙ)

 .9ص  المصدر السابق كوليت وفرانسيس جانسون، (ٗٙ)

 .41ص المصدر السابق،،بسام العسمي (٘ٙ)

 .31المصدر السابق صالحديث، تاريخ الجزائر ابو القاسم سعد اهلل ، محاضرات في (ٙٙ)

 .164ص، بسام العسلي، المصدر السابق (ٚٙ)

 .119 ص، المصدر نفسة (ٛٙ)

 .156ص المصدر السابق،تاريخ الجزائر الثقافي،ابو القاسم سعد اهلل،  (ٜٙ)

 .157ص المصدر السابق بشير بالح،(ٓٚ)

 .154 ص المصدر السابق، تاريخ الجزائر الثقافي، اهلل،ابو القاسم سعد (ٔٚ)

 .31المصدر السابق، ص بسام العسلي،(ٕٚ)
 

 
 


