
 المحاضرة العاشرة ...................البالد العربية الحديثة

 -:0381األحتالل الفرنسي للجزائر سنة 

 االحتالالت أطول من واحدا   ٌعد للجزائر الفرنسً االحتالل    

 عاما   243 من أكثر وخالل الحدٌث، التارٌخ فً بشاعة وأكثرها

 أرواحهم الجزائر أبناء قدم( 2673 العام حتى 2341 العام منذ)

 ".شهٌد الملٌون بلد" الجدٌد اسمه صار الذي وطنهم، لتحرٌر فداء  

 عندما ،2331 عام فً المعاناة مع الجزائري الشعب قصة بدأت

 ومعه العثمانً األسطول بٌن دارت التً نافارٌن، معركة وقعت

 والفرنسٌة البرٌطانٌة األساطٌل وبٌن والمصري، الجزائري

 نافارٌن خلٌج فً العثمانٌون انهزم. أخرى جهة من والروسٌة

 البحري واالنهٌار النهاٌة بداٌة هذه وكانت الٌونان، غرب جنوب

 االستعمار تحت بأعوام بعدها الجزائر وسقوط العثمانً، لألسطول

 .العثمانً الحكم عن الٌونان انفصال فً محورٌة ونقطة الفرنسً،

 والجزائر، العثمانٌة الدولة ضعف الوقت هذا فً فرنسا انتهزت    

 المٌاه وأصبحت انهار، قد البحري الجزائر أسطول أن خصوصا  

 كانت التً الفرنسٌة، القوات أمام مفتوحة الجزائرٌة اإلقلٌمٌة

 مختلفة، وعوامل أسباب لذلك وكان أعوام، قبل الحتاللها تخطط

 هذا خٌرات من واالستفادة المتوسط، البحر على الجزائر كموقع

 .استعمارٌة كقوة هٌبتها واستعادة فٌه، البشرٌة الكوادر ومن لبلدا

 باسم المشهورة الحادثة من فرنسا اتخذت ،2331 عام فً  

 باختصار والحادثة الجزائر، الحتالل لها ذرٌعة" الداي مروحة"

 قنصل ضرب الفترة، تلك فً الجزائر حاكم حسٌن الداي أن هً

 القنصل ٌُجب لم عندما مرات، ثالث ٌده بمروحة وجهه على فرنسا



 أن فرنسا فاعتبرت للجزائر، فرنسا دٌون بشأن الداي سؤال عن

  أعوام، 4 لمدة البالد على حصارا   ففرضت لها، كبٌرة إهانة هذه

 ألف 41 بمشاركة طولون، مٌناء على هجماتها وبدأت فرنسا

نت ،2341 حزٌران25 حلول ومع جندي،  من الفرنسٌة الحملة تمكَّ

 6 وفً البالد، على قبضتها وأحكمت فرج، سٌدي لمنطقة الوصول

 لٌبدأ الفرنسٌة للقوات مدٌنته حسٌن الداي سلم ذاته، العام من تموز

 لتجهٌل بمحاوالته مباشرة بدأ الذي للبالد، الفرنسً االحتالل

 .دٌنه تغٌٌر وحاول بل بثقافته، والتالعب الجزائري الشعب

 -سياسة فرنسا في الجزائر:

 وهً واضحة، سٌاسة للجزائر احتاللها بداٌة منذ فرنسا اتخذت   

 كامل، بشكل فرنسا تتبع تبعٌة، ثقافة إلى وتحوٌلها البالد ثقافة محو

 ذلك فً واتخذت األصٌلة، الجزائري المجتمع أوصال فٌها تفكك

  -خطوات: عدة

 لتغٌٌر الجماعٌة، واإلبادة الجرائم ارتكاب سٌاسة -:أولها

 من الجزائري الشعب مقاومة على والقضاء البالد، دٌموغرافٌة

 بالجزائر حل الذي بٌجو، الفرنسً الجنرال رؤٌة كانت وهذه.البداٌة

  ،2352 سنة

 محاربة هً خطورة وأكثرها الفرنسً االحتالل خطوات -ها:ثانٌ

 والتً الفرنسٌة، استعمال على األهالً وإجبار العربٌة، اللغة

 والمدرسة الروضة فً وحدها، الرسمٌة اللغة هً جعلوها

 على وعملت مفرنسة، جدٌدة إدارة بإنشاء فرنسا وقامت والجامعة،

 واستبدلتها والمعالم، والشوارع للمدن العربٌة األسماء شطب

 .فرنسٌة بأسماء



 ومنها ،"التعلٌم فرنسة"لـ مراسٌم عدة إصدار على عملت كما

 مدرسة فتح من معلم أي بمنع ٌقضً والذي ،2615 عام مرسوم

 من بجملة التزامه بعد جدا ، كثٌرة وشروط بترخٌص إال قرآنٌة

 قضى الذي ،2643 عام قانون أصدرت ثم التعجٌزٌة، الشروط

 تم كما أجنبٌة، لغة واعتبارها بل العربٌة، اللغة استعمال بحظر

 أنهما على فرنسا وتارٌخ جغرافٌا تدرٌس على منهجً بشكل العمل

 وكان، اإلسالمً التارٌخ وتشوٌه الجزائر، وتارٌخ جغرافٌا

 أغلب تحوٌل تم حٌث الجزائر، فً الفرنسٌٌن خطوات من التنصٌر

 البعثات تشجٌع وتم وإسطبالت، وثكنات كنائس إلى المساجد من

 إلنهاء ومحاولة الشعب، لتنصٌر البالد فً لالنتشار التبشٌرٌة

 تحت وجعلها اإلسالمٌة، األوقاف مصادرة وتمت لدٌهم، اإلسالم

 المتحمسٌن أشد من الفجري الكاردٌنال وكان المبشرٌن، تصرف

 مهدا   الجزائرٌٌن أرض من نجعل أن علٌنا: "قال الذي للتنصٌر،

 على أٌضا   الفرنسٌون وسٌطر ،"رسالتنا هً تلك …مسٌحٌة لدولة

 .اإلسالم بمفاهٌم تضر التً الخرافات لتنشر الصوفٌة الطرق

 الجزائري، للشعب إفقار بعملٌات الفرنسٌون قام الحال وبطبٌعة  

 وإعطائها الخصبة، الزراعٌة األراضً وسلب اغتصاب خالل من

 دول من جلبهم تم الذٌن المتفرنسنٌن، من أو فرنسٌٌن من للمعمرٌن

 أخضعته ممتلكاته من الجزائري الشعب تجرٌد وبعد عدة، أوروبٌة

 علٌه فرض والذي ،2312 عام األهالً قانون ومنها قاسٌة، لقوانٌن

 لم فإذا وطنه، داخل آلخر مكان من التنقل له تجٌز رخصة حمل

 فقر السٌاسة هذه نتٌجة الجزائرٌٌن أصاب وقد ٌعاقب، بحوزته تكن

 .مدقع

 



 علٌها تعمل كانت التً الدمج فكرة فً تصب كانت العوامل هذه كل

 واإلسالمً، العربً محٌطها من الجزائر اقتالع سبٌل فً فرنسا،

 عام مرسوم إصدار بعد قانونً، بشكل الفرنسً الكٌان فً وتذوٌبها

 2623 عام وفً فرنسٌة، أرضا   الجزائر اعتبر الذي ،2345

 الجٌش فً الجزائرٌٌن على اإلجباري التجنٌد قانون أصدرت

 فرنسٌٌن. رعاٌا باعتبارهم الفرنسً

 -المقاومة الجزائرية لالحتالل الفرنسي:

 أولى منذ وقراراته الفرنسً المحتل قوات  الجزائري الشعب قاوم 

 علمائه بقٌادة المحتل ضد كثٌرة ثورات وخاض االحتالل، سنوات

 الدٌن محًٌ بن عبدالقادر ثورة أولها وكانت البارزة، وشخصٌاته

 أزعج وجوالت صوالت الفرنسٌٌن وبٌن بٌنه وكان ،2343 عام

 .2351 عام األسر فً سقط ولكنه الفرنسٌة، القوات فٌها

 كمقاومة علٌه، والثورة المحتل لمقاومة حركات عدة تبعته وقد

 بومعزة محمد وثورة ،2341 عام قسنطٌنة منطقة فً باي أحمد

 وثورة األغواط، فً سالم بن أحمد الخلٌفة ومقاومة ،2365 عام

 حتى استمرت التً الثورات من والكثٌر ،2353 عام الزعاطشة

 ولكن للمحتل، اإلزعاج تسبب وكانت عشر، التاسع القرن نهاٌة

 الفرنسٌٌن. من شراسة بكل تواجه كانت

 

 


