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 ئرة مصادرة العقارتوسيع دا على اهر يأثتلمصارف الفرنسية في الجزائر و الشركات الرأسمالية وا

م).1852-1870(  
Capitalist companies and French banks in Algeria and their impact on

expanding the circle of real estate confiscation (1852-1870)

الملخص:

م) 1870-1852يسعى املقال إىل تسليط الضوء على السياسة االستيطانية املنتهجة خالل عهد اإلمرباطورية الثانية (

على تشجيع املشروعات االقتصادية الكربى مبستعمرة اجلزائر من خالل تفعيل الشركات الرأمسالية بأنواعها اليت من القائمة أساسا 

�ȂŤ�Ŀ�Ƣǿ°Â®�©®¢�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�» °Ƣǐŭ¦Â�ƨȈǻƢǘȈƬǇȏ¦�Ǆǯ¦ǂŭ¦Â�ÃǂǬǳ¦�ƾËȈǌƫ�À¢�ƢĔƘǋ متيازات ايل املشاريع االستيطانية مقابل

وفرت هلا كّل الظروف  بعد أننبية حنو اجلزائر املستعمرة وهذا االستثمار وسع من اهلجرة األج ،منحتها هلا السلطات االستعمارية

املناسبة من أجل االستيطان، يف املقابل انعكست سياسة املؤسسات املالية بالسلب على احلياة االجتماعية واالقتصادية 

  للجزائريني.

.؛ التداعياتاجلزائر ؛فرنسا؛ الرأمسايل االستيطان الكلمات المفتاحية:

Abstract :

The article seeks to shed light on the settlement policy adopted during the era of the Second

Empire (1852-1870 AD) based mainly on encouraging major economic projects in the colony of

Algeria by activating capitalist companies of all kinds that would build villages, settlement centers and

French banks that played their role in financing settlement projects In return for the privileges granted

to it by the colonial authorities, this investment expanded the foreign migration towards colonial

Algeria, which provided it with all the appropriate conditions for settlement. In return, the policy of

the financial institutions negatively affected the social and economic life of the Algerians.

Key words: capitalist settlement; France; ; Algeria; repercussions.
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  :مقدمة

  وقد�Ƣēم ونصب نفسه إمرباطورا على فرنسا ومستعمرا1852احلكم بعد انقالب 1الثالث" "نابليون تقّلد

رأى اإلمرباطور أن ينتهج  ،ويف ظّل هذه الّتغريات الطارئة يف فرنسا ودول أوروبا .اكانت اجلزائر واحدة منه

سياسة استيطانية متميزة بعد فشل احملاوالت السابقة يف حتقيق العدد املطلوب من املستوطنني الفرنسيني 

وتنظيم أمورها االقتصادية الستغالهلا زراعيا ، هلانظام سياسي حمكم  إلعمار املستعمرة بغية وضع بينيواألورو 

وصناعيا وحىت جتاريا. وإلجناح الفكرة كان البد من توفري شروط مناسبة متكن الوافدين اجلدد من االستقرار 

الرأمسالية والقروض خللق الّدعم املايل لبناء املراكز باجلزائر وال يتأتى ذلك إّال من خالل تشجيع االستثمارات 

مشروعه االستيطاين القائم على  الثالث" "نابليونوعلى هذا األساس بىن  ستيطانية ومنح األراضي اخلصبةاال

جاءت إشكالية حبثنا  انتزاع األراضي الفالحية عن طريق القطاع االستثماري ومنحها للمستوطنني. ومن هنا 

ليات االستيطانية يف اآل ىحدإوال والبنوك املصرفية الفرنسية كمدى جناح أصحاب رؤوس األم اكالتايل: م

وم مفهاحلديث عن ملوضوع كان البد من ومن أجل اإلملام جبوانب ا ؟ت املستوطنني يف مستعمرة اجلزائرتثبي

  وصوال إىل ، األوىل هوالتحماتقدمي حملة عن  آلية من آليات االستعمار الفرنسي معاليت تعّد االستيطان وأشكاله 

�Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�ƪ اليتم) 1870-1852(عهد اإلمرباطورية الثانية  ǷƢǫإلحداث  على االستيطان احلر الرأمسايل

. ومن هنا تتكشف لنا بعض احلقائق عن الربنامج االستيطاين يف مستوطنة اجلزائر مشروعات إعمارية كبرية

، وما هذه احملاولة إّال اجلزائريني وروبية والبلد األم على حسابمصلحة األقلية األ الفرنسي القائم على حتقيق

���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǪƷ�Ŀ�ƨǨƸĐ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ǧ ǌǰǳ�ǖȈǈƥ� ǄƳ

م يف قيادة 1840م و1836فرنسي األصل، قام مبحاولتني فاشلتني بني :«م)LouisNapoléon)1808-1873»لويس نابليون .1

م وبقي يف احلكم إىل أن أسر يف معركة سيدان وقضى عامني من حياته 1852، أنتخب رئيسا للجمهورية الثانية مثّ إمرباطورا سنة ضّد امللكية انتفاضات

).2013:324( اجلوعاين واملشهداين، يف املنفى جبلسهريست يف كنت... للمزيد انظر:
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م:1852لمحة عن االستيطان في الجزائر قبل .1

على تثبيت هيمنته على كافة أحناء البالد ال  مهدعائإّن حتقيق املشروع االستعماري الفرنسي يف اجلزائر القائمة 

يكون إّال بتوفر وسيلة فعالة هي االستيطان، ومن هنا راحت اإلدارة الفرنسية جتند كّل الطاقات البشرية واملادية 

الكفيلة خلدمة هذه السياسة اإلمربيالية، وألجل إجناح عملية االستيطان كان لزاما تقدمي مجلة من اإلغراءات اليت

ƾǐǬŭ¦�ǪǬŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�  وهو انتزاع أراضي اجلزائريني ومنحها هلؤالء الوافدين اجلدد. وإذا تساءلنا ملاذا األرض؟

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȈǴǸǠǳ�ƨȈǳÂȋ¦�̈®Ƣŭ¦��ƨǗƢǈƦƥ�ƢĔȋ(Benoist,1892:11) وعلى هذا األساس ّمت تشجيع اهلجرة ،

قد خطط هلا وفق مناهج ووسائل وصياغة  اليت كاناالستعمار خدمة ألغراض  ،الفرنسية واألوروبية على حّد سواء

ضم أكرب قسم ممكن من األراضي  من لتمكني املستوطنني ،قوانني وشروط إلضفاء الصيغة الشرعية هلذا الوجود

  اجلزائرية.

ثل إّن االستيطان هو حماولة املستعمر تثبيت وغرس ساللته البشرية وعرقه وخلق جمتمع جديد جمانس ومما

ǾǠǸƬĐ� نع بأخرىدال عرق بعرق وساللة بشرية وذلك باستب �ȆǓ¦°¢�Ŀ�ǶĔƢǰǇ¤Â�ǾȈǼǗ¦ȂǷ�Śƴē�ǪȇǂǗ

أمثال  طانياالست، وعلى حسب اعتقاد أحد منظري )2008:74بن داهة،('مستعمرة

»واريني"" Warnier » " جول دوفالواالقتصادي"« J.Duval »  فهو جيعل من "االستيطان ظاهرة

األجناس السفلى بالزوال أمام األجناس  ىونا طبيعيا (قانون الصراع من أجل احلياة) حيكم علنتارخيية حتمية وقا

ا بالسياسة متمسكطيلة مدة بقائه باجلزائر  الفرنسياالحتالل  ظلّ و )، 2008:106(شقرون، 1العليا"

األوىل على االستيطان الرمسي الذي تشرف فيه الدولة على عمليات  ايف مراحله اعتمدتاالستيطانية اليت 

 االستيالء واالستحواذ على األراضي وتقدميها للمهاجرين الذين تعمل على تشجيعهم من أجل القدوم إىل اجلزائر

أيضا بإنشاء القرى االستيطانية على قاعدة األراضي املتحصل اهتمامها  تأولكما ،  )2006:22(حمياوي،

ّمث انتشرت يف األحواض الداخلية والسهول ،على السواحل يف البداية أنشأتعليها، ومثل هذه املستوطنات 
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قاومة "األمري عبد مرة من القبائل اليت حتالفت مع العليا، إضافة إىل أراضي العروش املصاد

وتارة أخرى تعتمد االستيطان احلر (الكلي) ذلك عن طريق تشجيع امللكية  .)92: 2007(عمرياوي،القادر"

.)2008:15بن داهة،(. األحراراملستوطنون  اđ�¿Ƣǫ واليتالقوانني االستثنائية  وفق الفردية

إىل  1832املمتدة من إذن احملاوالت األوىل لالستيطان الرمسي خالل الفرتة األوىل من تواجد االحتالل   

الوافدين إىل  املهاجرينبلغ عدد  فقد اإلحصائيات،الذي برهنت عليه  وهذا ، حيقق النتائج املرجّوة منهملم 1840

اإلسبان والباقي إجنليز  من %32و %41.5ألف جندي، شكل الفرنسيون منهم نسبة  25املستعمرة حنو 

الفرنسية يف رفع نسب التهجري رغم  اإلدارةت به ع الذي منيالذري. ولعّل الفشل )1999:14عباد،(وإيطاليني 

م من جهة، 1847و 1832سنيت ما بني املقاومة اليت امتدت  ةإىل" شراساجلهود املبذولة يعود بالدرجة األوىل 

. إضافة إىل )130: 2013(محري، املستوطنني مع الظروف املناخية للمنطقة من جهة أخرى." وعدم تأقلم هؤالء

نفقات الدولة  ارتفاعوهذا مرده إىل  ،Baudicour,1860:18)("هلؤالء الوافدين"نقص اإلمكانيات املادية 

اليت صرفتها لبناء القرى االستيطانية ولعّل هذا ما جعل منو الرأمسال الغريب يتعطل يف اجلزائر. 

إىل اليت مل حتقق النتائج املرجوة من طرف السلطات االستعمارية جعلتهم ينتقلون جتربة االستيطان الرمسي إّن 

سياسة  2"روبير بيجووهو االستيطان احلر (الكلي) الذي اعتمد فيه اجلنرال "االستيطان أّال  الشكل الثاين من

البندقية واحملراث معا، أي حيّول الضابط واجلنود إىل فالحني مزارعني على أساس أنه اجلندي أقدر على احلياة 

أمام الربملان الفرنسي: "إننا يف حاجة إىل جحافل دمهاء من  "بيجو"اجلماعية والّدفاع عن مزرعته، ولذا قال 

.)2005:75(عباس، بد أن تعطوهم أخصب األراضي..."املعمرين الفرنسيني واألوروبيني ولكي جتلبوهم فال

Thomas«توماس روبير بيجو دوال بيكونيري -2 Robert Bugeaud«)1784-1849:( سكري، شارك يف احلرب اإلسبانية، قائد ع

، سلك خالل سنوات حكمه سياسة القهر والتهجري 29/06/1847إىل غاية  29/12/1840شتهر بالعنف، توىل احلكم باجلزائر من ا

  )Cirard,1960:311( والنفي.انظر:
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 بيــــــــنا ـــــم الذي ينص على أّن كّل فرنسي ميلك م1841أفريل  12م ّمت إصدار مرسوم 1841ي سنة ــــــفف

هكتارا  12و 4فرنك، بإمكانه احلصول على قطعة أرض زراعية ترتاوح مساحتها ما بني  15000و 1200

قد كان هلذا القرار أثره املباشر يف زيادة عدد املهاجرين للجزائر، حيث وصل عددهم يف ومسكن يقيم فيه. و 

 نيسويسريو واإليرلنديني  نسي وما تبقى منهم من: األملانفر  12675معمر منهم  14137م إىل 1843

اجلزائر شهر سبتمرب من سنة ملستعمرة "بيجو"أسفرت مرحلة حكم ويف العموم ). 109: 2000،  بوشناف(

شخصا يف املستوطنات الريفية الداخلية  15000، بينهم اأوروبي امستوطن 190400قدوم عن م 1847

:2009بوعزيز،( بفرنسامن أصل فرنسي ينادون بضرورة احلكم العسكري عليهم وإحلاق اجلزائر  47247و

11(.

م)، لكن يف هذه املرة 1852- 1848(تواصلت احلركة االستيطانية خالل عهد اجلمهورية الفرنسية الثانية    

ستغل االستيطان كوسيلة لصاحل النظام اجلمهوري الذي قام بتهجري العديد من العمال الثائرين على األوضاع ا

 إزعاجألف من باريس كانوا مصدر  100و ¿�1848Ŵ�Śƴēبفرنسا وأرادوا االستفراد باحلكم، إذ ّمت يف سنة 

مغريات احلياة  كلّ بتوفري  رئيس اجلمهورية  هلم قد تعهدو . )12: 1999عباد،( الفرنسيةللطبقة البورجوازية 

دون أمامكم مناخا صحيا وسهوال شاسعة وأراضي خاما قائل:" إّن املستقبل لكم حيث ستجباجلزائر، فهو ال

:1976(بوحوش،��ƨǨȇǂǋÂ�̈ǂǿ®ǄǷ�̈ƢȈƷ�ń¤�ÀȂǬƫǂƫÂ�ƢĔȂƯǂƸƬǇ�Ŗǳ¦Â�ǶǯŚǣوليس ألحد لكم خصبة ملكا 

مستوطن  ألف 131ألف من ضمنهم  80بلغ عددهم  وقدأّن الذين قصدوا اجلزائر إىل  . وننّوه هنا)57-58

آالف إىل فرنسا  7آالف الزراعة وعاد حنو  3م، ومارس منهم 1851ألف من أصل فرنسي سنة  66وأورويب 

��ƢǸǟ¾��ولكن Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ��¦ȂƸƴǼȇ�Ń�ƨƷȐǨǳƢƥ�¦ȂǴǤƬǋ¦Â�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�¦ÂǂǬƬǇ¦�Ǻȇǀǳ¦�ŕƷ�°Ƣš  ال يفقهون

ƨȈǨȇǂǳ¦�̈ƢȈū¦�ǞǷ�ǶǴǫƘƬǳ¦�Ǻǟ�¦ÂǄƴǟ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��ƨǟ¦°Ǆǳ¦�¾ȂǏ¢ شرتاكية، ولعّل أهم شيء واحلياة اجلماعية يف املزارع اال

�Ȃǰū¦�ŚǧȂƫ�¿ƾǟ��Ȃǿ�Ƕđ°ƢǔǷ�ń¤�ÀȂǴǨǬȇ�ǶȀǴǠƳ�Ƣđ�ǶēƾǟÂ�Ŗǳ¦�©ƢȈǻƢǰǷȎǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷ�ǄȇǄǟȂƥ�2009:

16(.
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م) فقد حتّول فيها 1870-1852يأيت احلديث عن السياسة االستيطانية يف عهد اإلمرباطورية الثانية ( امل   

االستيطان تدرجييا من عسكري إىل استيطان حر بتمويل املستثمرين، حيث كانت الفكرة تقوم على هجرة 

يد الرأمسالية بإطالق  وذلك )، 2013:303(اجلوعاين واملشهداين، أكرب عدد ممكن من املهاجرين

«�¦�ƨȈǻƢǘȈƬǇȏ¦�ÃǂǬǳ¦�ǂǧȂƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ األجنبيةواإلقطاعيني الفرنسيني والشركات  °Ƣǐŭ¦Â

إىل تراجع  يةيف البدا هذه الرؤية  لئن أدتو )، 1983:22(التميمي،للمعمرين مقابل حصوهلا على امتيازات

-1852( ما بنيوبية خاصة يف الفرتة املمتدة معدالت اهلجرة األور  من خالل اخنفاضنشاط االستيطان 

املستثمرين الفرنسيني الذين انتقلوا إىل اجلزائر بدعم من معترب عدد  توافد من مينع مل هذا م)، لكن1858

يف  الشركات الرأمسالية هل جنحت، ولعّل اإلشكال الذي سيواجهنا هنا هو: كومة الفرنسية ومغريات من احل

  ؟ تثبيت االستيطان

  عوامل اعتماد "نابليون الثالث" على الشركات المالية:.2

عملت حكومة اإلمرباطور على تشجيع احلركة االستيطانية باالعتماد على الشركات املالية من أجل تشييد   

قرى استيطانية يستوطنها كّل من الفرنسيني واألوروبيني مقابل منح أصحاب املؤسسات امتيازات تكون على 

يف النصف الثاين من  يسيار""المور شكل أراضي خصبة وأمالك عقارية وحىت قروض بفوائد خبسة، وقد صرّح 

. ولعّل هناك )2007:47(عمرياوي،م:" إّن السيطرة على مشال إفريقيا تكون باألموال ال بالرجال"19القرن 

إىل إقحام اجلزائر يف اقتصاد رأمسايل يقوم أساسا على تنشيط احلركة "نابليون الثالث" خلفيات اقتصادية دفعت 

وهو هنا قد خالف اجلمهوريني الذين اختاروا هجرة  )128: 2014- 2013إيالل،(الرأمساليةاالستيطانية 

¾¦ȂǷȋ¦�² Â£°�̈ǂƴǿ�ǲǔǧ�Ȃǿ�Ǻǰǳ��ƨǠǇƢǌǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�°ƢǸưƬǇ¦�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�śȈǻƾŭ¦ ،اجلوعاين واملشهداين)

وهذا التطور الذي سيكون طبعا يف  ،من أجل إعطاء نفس جديد يف قطاعات اجلزائر)،2013:303.304

  ر املستعمرة وتقدمها.طويالكولون والبلد األم وليس من أجل ت خدمة مصاحل
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مواتية  فرصةاإلمرباطورية،  اجلزائر عهد سياسة الّتهجري واالستيطان األورويب من فرنسا وأوروبا إىلكانت   

النابليونية عرب سفن  سرتهالتخلص من املعارضني أل )م1852بعد انقالب (نابليون الثالث"«خالهلا من استطاع 

وكّل هذا من أجل احلفاظ )، 1984:58(املدين،  وفرت هلم ظروف العيش املالئم ، حيثحبرية بأعداد هائلة

، ناهيك عن مشكالت أخرى تتعلق )2009:470.471(بوعزيز، تخلص من املشاكل يف بلدهالنظامه و على 

قد ف فحسب،. واألمر ال يقتصر على هذا )145: 2008(عمري، بالبطالة يف املدن والفقر يف األرياف الفرنسية

بلغ ذروته باالعتماد على االقتصاد الرأمسايل هذا الذي  اوحضاري اصناعي ام تقدم19كانت أوروبا تعيش مع القرن 

جعل فرنسا تعمل جاهدة من أجل إثبات وجودها ومكانتها يف الّسوق العاملية من خالل جعل املستعمرة اجلزائر 

ظّل منافسة دول أوروبا هلا.  يف )76: 2008(عمري،"سوقا لالستهالك، ومصدرا للمواد األولية"

طوير العملية االستيطانية عهد اإلمرباطورية الثانية كان بالدرجة األوىل من أجل النهب إّن الّسعي حنو ت

اليت صرفتها اإلدارة  الباهظةلكن يف ظّل النفقات )،1980:164(العسيلي، االستعماري والتوسع فيه

 ه التكاليفاالستعمارية على االستيطان، رأت من الصواب أن يسهم هؤالء الرأمساليني بقسط من أعباء هذ

.)62، 2004(عمرياوي،

أهم التشريعات القانونية المدعمة للشركات االستثمارية بالجزائر:.3

االستثمارية من أجل حتقيق االستيطان األورويب  الشركاتإىل  عهد اإلمرباطوريةفيالفرنسية أوكلت احلكومة        

ات اليت باجلزائر، ومن أجل إجناز عملها على أكمل وجه أصدرت هلا اإلدارة االستعمارية ترسانة من القوانني والقرار 

ȀǷ�ƢŮ�ǂǈȈƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ���ǂǯǀǻ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǽǀǿ�±ǂƥ¢�ËǲǠǳÂ��ƢēƢǸ

وتتكون هذه  ،شبكة للسكك احلديدية للعماالت الثالث الذي نّص على إنشاءم: 1857أفريل  8* مرسوم 

خطوط منطلقة من املوانئ الرئيسة املوصولة باخلط املوازي للبحر األبيض  –مواز للساحل  خط- األخرية من: 

�ǶȀǇ¢�ƢǸǯ��ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨǏƢƻ�ƨȈƟƢǼǳ¦Â�ƨǳÂǄǠŭ¦�ǪǗƢǼŭ¦� ƢȈƷ¤�ÀƢǯ�¿ȂǇǂŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�» ƾŮ¦Â��ǖǇȂƬŭ¦
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)،2004.2005:66.65(حوحو،  تنشيط التجارة بربط املناطق التجارية املتباعدة عن بعضها البعض يف

��ƨȈǻƢǘȈƬǇȏ¦�ƨǯǂū¦�ǞȈƴǌƫ�ǾǼǷÂ�̈ǂǸǠƬǈŭƢƥ�ƨȇ°ƢǸưƬǇȏ¦�ƢēƢǯǂƷ�ǞȈǇȂƫ�ǲƳȋ�ƨȈǳƢŭ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�°Â®�ǲǠǨȇ�¦ǀǿ�ǲưǷÂ

جنبية الواردة إىل لى أّن املنتجات األهذا القانون ونّص ع جاءم: 1867جويلية  17قانون السوق الحرة *

�Ƣǈǻǂǧ�ń¤�ƪ Ǵƻ®�Ȃǳ�Ƣđ�ǲǷƢǠƫ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǆ ǨǼǳ�Ǟǔţ�ǂƟ¦ǄŪ¦)1893:223(Vignon, ويعين هذا السلع

ƨȈǈǻǂǧ�ǞǴǇ�ƢĔƘǯ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ واألكيد مثل هذه املبادرة حتفز املستثمرين على تشغيل )310 :1968،(حليمي .

  رؤوس أمواهلم يف اجلزائر ومنه خدمة املشروع االستيطاين. 

  :وكان أمههااستهدفت الشركات الرأمسالية  قانونيةتشريعات وجدت ما ك

حصلت مبوجبه خمتلف  (Djilali,2010:31)أصدره "نابليون الثالث" م:1853أفريل  26* مرسوم 

الشركات االستثمارية على حصص من هكتارات األراضي الصاحلة للزراعة، وهي اليت سيتم عرضها يف العنصر 

  املوايل.

استطاع هذا القانون حّل الّنزاع القائم بني شركات السكك احلديدية الراغبة يف م:1860جوان  20* قانون 

.)2008:118.117عبيد، ( باجلزائراالستثمار 

عبود، ( قروضحتصلت مبوجبه املؤسسات املالية على  م:1864مارس  12* المرسوم اإلمبراطوري 

 احلصولالشركات من أجل االستحواذ أكثر على األراضي اخلصبة. كما استطاعت هذه  )89: 2014.2013

  م.1869جوان  1م، قرار 1867مارس  4من خالل مراسيم أخرى هي: قرار  االمتيازاتعلى املزيد من 

تأثيرها في االستحواذ على العقار الجزائري و  الجزائروالمصارف الفرنسية في الشركات الرأسمالية  .4

  :م)1870-1852( خالل عهد اإلمبراطورية الثانية

الكثري من عقود االمتياز وبيع مع الشركات الرأمسالية  االستعمارية اإلدارةعقدت : الشركات الرأسمالية. 1.4

:2014.2013،(بن يوسفاالستيطان الكبرى بشركاتواملؤسسات االقتصادية واليت مسيت آنذاك 
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التعاقد مع املؤسسات االستثمارية اليت  "نابليون الثالث"خاصة عهد اإلمرباطورية الثانية، حيث فضل )234

 العمليات االستيطانية املختلفة سواء تعلق األمر "بالعمل الزراعي أو جانب التعمري قامت مقام الدولة الفرنسية يف

من طرف هذه  إتباعهاالبشري، لكن كانت ختضع لدفرت شروط معني ينص" على االلتزامات اليت البد من 

الشركات، ولعّل أبرزها اليت تواجدت يف اجلزائر نذكر: 

هكتار عن طريق االمتياز  1000مارية ما يقارب اإلدارة االستع امنحته اإلفريقية:* شركة المزرعة التجريبية 

فرنك فرنسي للهكتار الواحد سنويا، كما اشرتطت عليها جلب مزارعني بدون ضمان منها  1مقابل دفع 

هكتار. وعملت احلكومة على تأمني احلماية هلا ومنحها املواد الغذائية وحىت كأل  500وتوزيعهم على حوايل 

للوسائل الزراعية واستخدام وسائل اجليش. ولعّل هذا احلرص من قبل اإلدارة الفرنسية  احليوانات مع أولوية شرائها

بتقدميها خمتلف املساعدات من شأنه أن يشجع الشركات االستثمارية األخرى، كما يستطيع أن يوفر النفقات 

  املالية على اخلزينة املالية بفرنسا.  

هكتارا من أجل تشييد  3.059أراضي مبنطقة سيق مبساحة على  تحاز  إلفريقيا:* شركة االتحاد الفالحي 

نسمة، ولقد تعهدت بالتزام الشروط  2000إىل  1800أسرة أي ما يقارب  300بلدية ال يقل عدد أسرها عن 

  املنصوص عليها يف العقد.

ا هكتار  1.020م استحوذت هذه الشركة على حوايل 1843جويلية  11 خبتاري للرهبان:* الشركة المدنية 

  من أراضي زراعية متواجدة مبنطقة سطاوايل.

م ّمت حصول كّل من 1864نوفمرب  20مبقتضى مرسوم ( * شركة مناجم واد المرجة:

آر املمتدة  82هكتارا و  86على امتياز أرض مساحتها « Bardoni» "باردوني"و »Lavalle »"الفالي"

:2014،(بن يوسفلهكتار الواحد سنويافرنك فرنسي ل 1بني واد الشفة وواد املرجة باملدية مقابل 

235.234(
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»"سوتيردي بورقارم من طرف "1853تأسست عام * شركة جنيفوار السويسرية:  Sotter de

Borgard كان اهلدف من إنشائها احلفاظ على وكالء سويسرا وضمان هلم اإلقامة الّدائمة مع إنشاء «

 20. وقد استطاعت هذه الشركة احلصول على (Djilali,2010:31)مستعمرة أملانية سويسرية كبرية يف اجلزائر

م، واليت كانت متواجدة مبنطقة 1853ألف هكتار من األراضي الزراعية من طرف اإلدارة الفرنسية يف سنة 

فرنك وكان املطلوب من أصحاب هذه املؤسسة بناء عشرة قرى تقدر مساحة   350.000قدره: سطيف برأمسال 

:2007، عمرياوي( سويسراأسرة من مهاجري  2000�Ņ¦ȂƷ�Ƣđ�ǂǬƬǇ¦Â�°ƢƬǰǿ500كّل منطقة بـــ:

59.58(.

هكتارا من أروع  160000م احلصول على ما يقارب 1863م و1862متكنت الشركة فيما بني سنيت   

:2013(جوليان، ستفيدا يف ظروف مالئمةم 90�Ņ¦Ȃū�ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ�ƨǼǇ30الغابات، واستغلتها ملدة

هكتارا ومن خالهلا  281، كما استحوذت هذه األخرية خالل مدة عشر سنوات بسطيف على )733.630

هكذا مستوطنا أوروبيا  956أسكنت فيها هكتار لكّل وحدة، و  200حاولت خلق عشرة مناطق من 

.)2007:59، عمرياوي( الفرنسيةاستحوذت الشركة على األراضي دون دفع الضرائب للدولة 

�ŅƢǷ�®Â®ǂǷ�ǪȈǬŢ�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƢǿƾƳ¦Ȃƫ�ǺǷ�Àǂǫ�Ǧ ǐǻ�¾ȐƻÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ ǼǰŤ�ƨȈƫƢǸǣ¦Őǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǽǀđÂ

م 1870فرنك سنة  321.920سنوي ضخم عن طريق تطوير جمال التعمري البشري، حيث قفز رصيدها من 

رأمسال عقاري بلغ م وب1929فرنك يف عام  13.369.000فرنك إىل  350.000برأمسال عقاري قّدر بـــ: 

)2007:59، (عمرياوي فرنك 50.000.000

فرنسا  يف)، 2013:715(جوليان، م 1863الشركة مبوجب اتفاقية  تتأسس الجزائرية:* الشركة العامة 

اجلزائر، ترأسها  -املتوسط-ليون- بشراكة بني بنك القرض العقاري الفرنسي اجلزائري وشركة سكك احلديد باريس

واهتمت باألشغال العمومية  « Paulin Talabot »"تاالبو"و « L.Fremy »"فريمي"كّل من 

، وقد ) La société générale algérienne, 1866:7( والعمليات الفالحية والصناعية والتجارية
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:2014(إيالل، مبدينة اجلزائر العاصمة. « Hauttement » مثل هذه الشركة املالية باجلزائر من طرف املدير

م 1871و 1865هذه املؤسسة على دعم من احلكومة الفرنسية فيما بني  او ويف البداية حصل مستثمر  .)261

هكتارا  6.000ألف هكتار موزعة على العماالت الثالث:  100من أجل تكوينها وذلك عن طريق منحها 

:2007(عمرياوي،هكتارا يف قسنطينة 84.500هكتارا باجلزائر الوسطى، 45.009نواحي وهران، 

سنة، كما منحتها الدولة الفرنسية قروضا تقّدر بــ:  50 مدار ، وتدفع فرنك واحد للهكتار الواحد على)60.59

مع حرية الّتصرف يف األراضي من إجيار أو بيع أو  %5.25مليون فرنك فرنسي تدفع فيما بعد بنسبة  100

  افدين على اجلزائر.ستيطانية للو اوهذا من أجل بناء قرى )، 2007:60(عمرياوي،استغالل 

ألف هكتار (أراضي زراعية وأراضي للرعي، أراضي سبخات، 100دير بالذكر، حصول الشركة على اجلو   

عّول عليها القيام بعمليات استصالح األراضي وجتفيف املكان   ،مستنقعات، غابات) من طرف الدولة الفرنسية

، لكن الذي حصل ميدانيا كان )2014:236يوسف،  بن( القطناملستنقعات واستغالهلا من أجل زراعة 

ـ،ب األراضي يف عمالة قسنطينةهكتارا من أخص 89.000استيالء أصحاب الشركة على مساحة 

.اجلزائر، عنابة، وهران، قسنطينة يف:هلا فروعا  أقامتوقد 

م مبقاطعة وهران وترأسها رجل أعمال من باريس امسه "ج. كاهن" 1864سنة  تظهر  والمقطع:شركة الهبرة *

وقد غطت شبكتها املصرفية تدرجييا أغلب مراكز الرّيف وحىت املناطق شبه احلضرية للجزائر

(Djilali, 2010 :25 et 26)�Ŀ�§°Ƣš �ƨǷƢǫ¤�» ƾđ�©Ƙǌǻ¢�ƾǫÂيف األراضي  القطن وتطويره زراعة��

م مساحة عقارية قدرها 1864جويلية  21، فمنحتها الدولة الفرنسية يف )2014:34(اجلياليل، الرطبة

هكتارا غابات، أما الباقي عبارة عن  8.780هكتارا زراعية و 15.320هكتارا منها مساحة  24.100

: بناء . وكان املطلوب منها)(Djilali, 2010:25.26مسارات وأراضي فالحية تنحصر بني آرزيو ومستغامن

سد اهلربة، جتفيف سد املقطع، إعادة بناء قنوات الّسقي فيه ويف املقابل هلا حق الّتصرف يف سقي أراضيها.  
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اخلصبة مما أدى إىل منحها املزيد من األراضي  ،استطاعت هذه املؤسسة أن تلتزم بعهودها مع احلكومة الفرنسية   

4500يف مقاطعة اجلزائر (املدية، مليانة، األصنام)، وهكتارا  6000بــ:  قّدرتم 1869و 1867فيما بني 

هكتارا موزعة بني  89500هكتارا مبقاطعة وهران (تلمسان، غليزان)، أما يف مقاطعة قسنطينة بلغت املساحة 

).1999:27عباد، ( قاملةو  عنابة، عني البيضاء

عاما، وكان  60هكتارا من أراضي الغابات ملدة  60.000هذه اجلمعية على  تحتصل الغابات:* شركة جمعية 

�̄¤��ƢȀūƢǐǷ�¿ƾţ�ƪ Ʒ¦°Â�ƢȀƬǨȈǛȂƥ�ǶǬƫ�Ń�ƢȀǼǰǳ�ǶȀǼȈǗȂƫÂ�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Śƴē�Ȃǿ�ƢȀǈȈǇƘƫ�ǺǷ�» ƾŮ¦

ƢȀǰǴǷ�ƪ 30باعت أراضيها إىل  ǈȈǳ�ƢĔ¢�Ƕǣ°�ƢȈƥÂ°Â¢�ƢǼǗȂƬǈǷ��ļƢũ�2007:169(اسة ، ومبقتضى هذه السي

:2007(بوعزيز،ألف هكتار 600سيطر املستوطنون على نصف مليون هكتار من الغابات والشركات الرأمسالية 

هكتار من الغابات اجلزائرية خالل منتصف  1.002.292أما السلطات الفرنسية فقد استحوذت على )، 17

ضي من مالكها األصليني من كما عملت اجلمعية على انتزاع األرا)،  2014:200( محري،القرن التاسع عشر

األهايل املسلمني ومنحتها للجمعيات واهليئات الّدينية املسيحية اليت تقوم بدورها ببيعها للمعمرين 

. وقد فضلت الفالحني اجلزائريني يدا عاملة يف أراضيها ألجورهم املنخفضة، )2009:503(بوعزيز،األوروبيني

ǟ�¦̄¤�ƨǏƢƻ�¬Ƣƥ°ȋ¦�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦�©ǂǧÂ�¦ǀđÂ�ÃȂǇ�ƢȀǰǴƬŤ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ǺǷ�¿ƾƼƬǈƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǼǸǴالسبع 

).2007:17بوعزيز،(

عهد  يف آالف اهلكتارات الغابية خاصة على ستحواذالمتكنت اجلمعية وغريها من الشركات الرأمسالية ا  

هكتارا من غابات الفلني لنحو  160.000م منحت 1863م و1862اإلمرباطورية الثانية، فخالل سنيت 

من  ناملستفيديشركات ال، وقد لعب أصحاب )Bugaeud,1928:36-37( سنة 90مستفيدا ملدة 30

�¾ȂǐƸǴǳ�ƨǠȇ°ǀǯ�ǪƟ¦ǂū¦�¦ȂǴǤƬǇ¦�ǶĔȋ�ƨȈǴƦŪ¦�ǪǗƢǼŭ¦�ÀƢǰǇ�̈ƢȈƷ�¿±Ƙƫ�Ŀ�¦°Â®�śǴǨǳ¦ على املزيد من األراضي

��Ƥ،بأقل تكلفة Ǭǟ�Ƣđ�ÀȂƦǳƢǘȇ�ƨȈǳƢǷ�©ƢǔȇȂǠƫ�ǺǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ¦�Ǻǟ�Ǯ ȈǿƢǻ��Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�©ƢǠƦƫ�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦�ŅƢƬǳƢƥÂ

. ومثال ذلك تقرير جلنة ممثلي شركات استغالل الفلني يف اجلزائر يف تقريرهم )23: 2009(بوعزيز، كّل حريق
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هكتار من  28826م، حيث تعرضت ما يقارب 1865م و1863 عن حرائق نشبت يف الفرتة املمتدة ما بني

عليها رأمسال قّدر بــــ:  أنفقوانتيجة احلرق املتعمد من طرف األهايل وأصحاب هذه الشركات قد  ،غابات الفلني

، محري( Ƕē¦±ƢȈƬǷƢƥفرنك وطالبوا بتعويضات مالية وعقارية جراء اخلسائر اليت أحلقت 3890000

2014:201.(

لصاحل  امتيازاتالفرنسية مبنحها  اإلدارةكانت الغابات تشكل مصدر رزق للعديد من اجلزائريني، لكن لقد    

واستهدفت ثروات املستعمرة لتخدم مصاحل املستوطنني والبلد  ،االستيطانية  تهااسسيالشركات الرأمسالية كرست 

¦�ËÀ¢�©ƾƳÂÂ�Ƣǈǻǂǧ�ƢēŚǜǻ�ǞǷ�ǂƟ¦ǄŪت مقارنة بني عائدات الغابات يف خاصة إذا كانت مسبقا قد أجر األم، 

مليون نفقات، بينما يف اجلزائر فمليون  13مليون فرنك منها  25مليون هكتار من الغابات تّدر أرباحا بــ: 

(يزير، مليون فرنك نفقات، أي أّن غابات املستعمرة تقّدم ضعف أرباح البلد األم 4.9هكتار تعطي أرباحا بـــ: 

2009:110.(

  م أنموذجا":1851المصرفية الفرنسية " بنك الجزائر  كالبنو  .2.4

عملت اإلدارة الفرنسية على توفري الظروف  ،ني باجلزائرنأجل استقطاب أعداد هائلة من املستوط من  

املالئمة لإلقامة من خالل تأسيس مؤسسات مالية تسهم يف دعم املشاريع االستيطانية االقتصادية مبختلف 

يف البدايات األوىل لالحتالل  ادور القروض ضعيف ت، وإن كاناالقروض املدعمة من أجل توسيع جمال االستثمار 

  لعدة عوامل أمهها:  وطبعا ذلك راجعالفرنسي 

الوافدين  كان أغلب قدو ستويات متباينة امل* توافد على اجلزائر يف بداية االحتالل االستعماري طبقات اجتماعية 

. مثل هذه الفئة ال ترقى أن )138 :1993العقاد، ( السوابقالعناصر اخلطرية واملشاغبة يف فرنسا وحىت ذوي  من

  الفرنسية.دون إشراف احلكومة تسري أمورها لوحدها 
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* ختوف أصحاب رؤوس األموال من عدم جناح االستعمار باجلزائر يف ظل الظروف السياسية اليت كانت تشهدها 

لالحتالل الفرنسي، واألكيد  ةاملناهض )1976:21، رزاقي( املناطقمن قيام املقاومات الشعبية املنتشرة يف بعض 

¦ƢǸưƬǇȏ¦Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ȂǸǼǳ¦�ǲǫǂǠƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ°��عدم استقرار األوضاع السياسية و 

تشجيع رؤوس األموال  * تفكري احلكومة الفرنسية يف جعل اجلزائر مقاطعة فرنسية تابعة هلا جعلها ال تفكر يف

من أجل  śǼǗȂƬǈǸǴǳ�ƢēƢمخد، وظلت لوحدها تقّدم )2003:212(بن ديب،  األجنبية تواالستثمارا

ǂƟ¦ǄŪ¦�µ °¢�ń¤�ǶđƢǘǬƬǇ¦� الفالحية جمانا، إنشاء من دفع تكاليف السفر وتعويضات اإلقامة، توزيع األراضي

.)2002:119(عمورة، هم املغامرة كثريا يف املستعمرةيو األموال مل تسته لكن أصحاب املساكن

:2007، بوعزيز( حارةاعتربوها منطقة استوائية  طبيعة اجلزائر واخلريات اليت حتتويها، فقد* جهل هؤالء املاليني ب

حمدودة اإلنتاج وحديثة االستغالل، ومثل هذا املناخ ال حيقق التنمية االقتصادية ملشاريعهم.،)8

قصد استغالهلا ، جلأ االستعمار الفرنسي إىل السيطرة االقتصادية بواسطة القروض اليت تعّد مصدر التمويل 

يف امتالك األراضي اخلصبة وتدعيم االستثمار وتوسيعه يف اجلزائر وبالتايل إجناح االستيطان االستعماري، واآللية 

لتحقيق هذه األهداف كانت تأسيس بنوك مصرفية باملنطقة، ولعّل أول مصرف تأسس بالبالد   استخدمتاليت 

، بعد فشل جتربة إنشاء بنك مصريف سنة )1983:63(التميمي، م1851كان بنك اجلزائر الذي ظهر يف 

م بفرنسا وما نتج عنها من أوضاع اقتصادية واجتماعية قللت 1848م ومل يتطور بفعل أحداث ثورة 1848

، لكن تأسيس مصرف جزائري من جديد جعل دوره كبريا يف عملية االستيطان Selent, 1930:13)( موارده

ماليني فرنك وذلك  10إىل  ت القيمة املاليةارتفع لكن سرعان ما ماليني فرنك 3بدأ رأس ماله بـــــ:  إن كانو 

ّمت رفع  وقدم...1870نوفمرب  10سبتمرب، 30أوت،  20منها:  نذكرمبوجب القوانني املتعاقبة على حتسينه 

فرنك مع اإلذن مليون  48احلد األقصى إلصدار األوراق النقدية من طرف هذا البنك إىل 

"ختصص منح القروض الزراعية للمستوطنني من أجل شراء  Loizillon, 1876:59Ŀ�ǶȀǇ¢�¦ǀđÂ)باإلصدار

مما أدى إىل إقبال كبري من املعمرين على )129-131 :1979( بن أشنهو، األراضي أو إنشاء خمازن احلبوب"
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حرب القرم وما تولد عنها، إضافة إىل إقبال Ŀ�ƢēƢǷ±¢�ǺǷ�Ƣǈǻǂǧ�«ǂƻ¢Â،اإلنتاج الفالحي خاصة من احلبوب

( عمرياوي، العديد من الشركات االستثمارية لالستثمار باجلزائر أمثال شركة اهلربة واملقطع، الشركة اجلزائرية العامة

2007:42(.

�Ƕē¦°ƢǸưƬǇ¦��µوبفضل القروض اليت منحها مصرف اجلزائر استطاع املستوطنون متويل  °ȋ¦�½ȐƬǷ¦�² ƢǇ¢�ǲǰǌƥÂ

كان يصدرها للتداول وأضحى املصدر الوحيد اليت  وسيطروا على الوضع االقتصادي وهذا بفضل القطع النقدية 

ǶĔȂȇ®�ƾȇƾǈƫ�ȄǴǟ�Ǻȇ°®ƢǬǳ¦�ƢǸȈǇ�°ƢƴƬǴǳ�¾¦ȂǷȋ¦�²الذي  Â£°�ƶǼŻ�Ƥ ȇ®�Ǻƥ�2003:21(.

العقار في الجزائر خالل الشركات الرأسمالية والبنوك الفرنسية على ، ستثمراتمالانعكاسات . 5

م):1870-1852الفترة (

رفع نسبة استثمارات الرأمساليني الفرنسيني  من اإلمرباطورية الثانية يف عهدمتكنت السياسة االستيطانية   

)2014:128ل،إيال( الغاباتهكتارا من أراضي  50000باجلزائر بشكل ملموس حيث وزعت ما يقارب 

�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�¾Ȑƻ�̈ǂǸƬǈŭ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ŁƢǐǳ�ƨǟ¦°ǄǴǳ�ƨūƢǐǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ǺǷ�©¦°ƢƬǰŮ¦�śȇȐǷ�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ

تطبيقا لفكرة االستيطان الرأمسايل وتوفري األراضي للماليني وأصحاب الشركات، جلأ احلكام العامون و عشر. 

،واالحتواء اليت تعين حصر القبائل يف شكل مجاعي يف جزء من أراضيهمباملستعمرة إىل تطبيق سياسة الّتحديد 

ساحات ومن مثة توزع هذه األراضي املحىت تتمكن السلطات االستعمارية من االستيالء على ما تبقى من 

�ȆǓ¦°¢�ÀÂǂƳƢȀŭ¦�ǺǗȂƬǇ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂ�ƨȈǻƢǘȈƬǇ¦�Ãǂǫ� Ƣǌǻ¤�» ƾđ�¾Ƣŭ¦�§ ƢƸǏ¢Â�©Ƣǯǂǌǳ¦�ȄǴǟ�ƨƥȂǴǈŭ¦

.)151-2012:152قنون،(ائريني اجلز 

�ǺǷ�Ƣē°®ƢǐǷ�ƾǠƥ�ȆǓ¦°ȋ¦�Ƥنياملستوطن ةسيطر إن    ǐƻ¢�ȄǴǟ� عن طريق الشركات الرأمسالية، اجلزائريني

ادية من أجل تشجيع الّتوسع املساعدات امل خمتلف ميدقمع تو  ،عقارية على ممتلكاتمكنتهم من احلصول 
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ميارسون خمتلف األنشطة االقتصادية خاصة منها  وأصبح املستوطنونالرأمسالية منت املستثمرات  ،واالستصالح

.تّدر أرباحا ضخمةالتجارية اليت  لاحملاصيزراعة 

االستيطان االستعماري إىل إقامة كيان اجتماعي غريب يف بلد اجلزائر وإقامة نظام سياسي جديد  سعى        

(بالشعب املستعِمر وثقافياوإحداث نظام اقتصادي رأمسايل متميز، ّمث ربط الشعب اجلزائري املستعَمر حضاريا 

الشركات املالية اليت أسهمت يف  االستيطان املتمثلة يف سياسةباالعتماد على ذلك وكان ،)2007:72عمرياوي،

عدد لزيادة ملموسة يف  لتسهم بذلكماليني اهلكتارات  من تشييد املراكز االستيطانية واالستيالء على مساحات

مستوطنا أوروبيا خالل  129898هكتارا مقابل  116000 بالوافدين واليت قّدرت حبسب اإلحصائيات 

  .   )Djilali,2010:69( م)1870- 1861الفرتة املمتدة ما بني (

عن طريق املستثمرات الفالحية الرأمسالية إىل ظهور الزراعة الرأمسالية  اجلزائرينيمصادرة أراضي  وقد أدت  

ممارسة الزراعة وممارسة  حق مانه مناجلزائريني وحر إىل إفقار  بدوره هذا ما أدى، دي واتساع االقتصاد النق

إذا أرادت استغالل  ¢ƢĔ البداية ذتدرك منكانت ، وهذه السياسة كان خمطط هلا، ألّن احلكومة الفرنسية  ...الّرعي

ēƢȈƷ�ǶȈǘƸƬƥ�Ëȏ¤�Ǯ)1980:60(األزرق،  اجلزائرينيالسكان  ǳ̄�ÀȂǰȇ�Ȑǧاالقتصادية القائمة على األرض  م

عمل ألجل إمناء تة وهذا الذي حرصت الشركات الرأمسالية على استنزافه من الشعب اجلزائري وحتويله قوة بشري

��Ƣē¦ÂǂƯ فت عر  ،على تشجيع االستيطانالقائم احلكومة الفرنسية يف عهد اإلمرباطورية الثانية وملا كان إصرار

 ووصل تعدادهم بنحوكبار املالك الرأمساليني من  دد من املهاجرين الذين كانوا عاملستعمرة اجلزائر توافد 

( م1870نسمة يف  245.500وتضاعف العدد بعدها إىل م 19يف ستينيات القرن نسمة  130.700

 وهذا الذي انعكس بالسلب على الزيادة السكانية اليت أخذت يف االخنفاض بدءا من ، )2007:48عمرياوي، 

 2.652.072م تراجع إىل 1866نسمة ويف السنة  2.732.851"م بـــ: 1861 سنة

وهذا الذي أدى إىل سيطرة الكولون على كّل دواليب احلكم واالقتصاد بالبالد.    )2008:106(شقرون،نسمة"



السّيدة حورية عباس

163

على  وإعادة توزيعها اجلزائرينينزع األراضي اخلصبة من على  القائمةاعتماد السياسة االستيطانية إّن 

لعديد من اجلزائريني إىل اهلجرة سواء الداخلية اليت باأدى  ،املستوطنني بواسطة الشركات الرأمسالية االستعمارية

 ¦ǂƸǐǳ¦Â�¾ƢƦŪ¦Â�Ǧ ȇǂǳ¦�ǺǷ�ƢĔƢǰǇ�ƢȀȈǧ�ǲǬƬǻ¦ هم إىل املغرب مهاجر معظ حيث، أو اهلجرة اخلارجية إىل املدن

 أوروبا  وإىل دول سوريا، فرنساو 
ّ
انتزاعهم ف70%بنسبة  الزراعة والّرعيون ارسمياجلزائريون معظم  كان  ااألخرى. ومل

:1983(التميمي، يف البناء االقتصادي والسكاين يف اجلزائر املستعمرة اختالل إىلأدى وأراضيهم ألمالكهم 

¦�Ƣē¦°ƢǸưƬǇ وبتكثيف�Ƣē¦°Ƣزيادة عق علىعملت الشركات الرأمسالية اليت تواجدت باجلزائر يف املقابل هذه . )26

  .رؤوس أمواهلا وزيادة

الخاتمة: 

طان بأشكاله املختلفة يعمليات االستبالسياسة االستعمارية من أجل السيطرة على اجلزائر  استعانت  

�ǲǸǠǳ¦Â�ÀƢĐƢƥ�śǼǗȂƬǈǸǴǳ�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ƶǼǷ التخلي عنعلى تقوم اليت مستغلة يف ذلك آليات استعمارية 

 من األخرييف وهذا ما مكنها على تشجيع وتنشيط القطاع االستثماري يف خمتلف القطاعات االقتصادية، 

جانب  ، إىلعمريوالتّ مشاريع البناء بعضا من أيضا مشلت و  ذ على مساحات زراعية وأراضي غابات كثريةاستحو اال

  . م املختلفةēƢǷǄǴƬǈǷ هلم حني وفرتاملستوطنني  تدعيمأسهمت يف اليت  القروض

�ƨȇƢĔ�Ŀ أدىكبرية   إعماريهالثانية عن طريق مشروعات  ةاإلمرباطوريسياسة االستثمار يف اجلزائر عهد  إتباع  

متباينة قصدوا اجلزائر من جنسيات خمتلفة ومن طبقات الذين  حمسوس يف عدد املستوطننيارتفاع  املطاف إىل

شيئا يف الفالحة ورغم ذلك منحت هلم اآلالف من  يفقهونواملعارض ومهال  والتاجر، ذي السوابق فمنهم العامل

  .وحرمت اجلزائريني من أراضيهم ومصدر رزقهم اهلكتارات

ة ارتبط االستيطان يف اجلزائر ارتباطا وثيقا مبصادرة األرض من مالكها اجلزائريني وبالزيادة الدميغرافي  

للمستوطنني اجلدد عن طريق آلية الشركات األجنبية واملؤسسات املالية اليت دعمت قيام املشروع االستعماري 

 م).1870-1852خالل عهد اإلمرباطورية الثانية (
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