جرائم التنظير والممارسة في الفعل االستعماري الفرنسي بالجزائر
بروسبير أونفونتاف وألكسي دو طوكفيل أنموذجا

د .مصطفى عبيد .قسم التاريخ ،جامعة ٧بمد بوضياؼ با٤بسيلة.
مقدمة:
ما نعت ا٤بؤرخوف احملايدكف على ٨بتلف جنسياهتم كمدارسهم استعمارا أبشع من نعتهم لبلستعمار الفرنسي
با١بزائر ،الذم فاؽ بطشو ك٘باكزت جرائمو كل األعراؼ كالقوانْب الدكلية .كالغريب ُب االستعمار الفرنسي ىو سبق
اإلصرار كالَبصد للفعل اإلجرامي با١بزائر شعبا كأرضا كحضارة ،ذل أف جرائمو ٓب تكن عفوية بل ٨بطط ٥با من
طرؼ كرباء منظريو .كنأخذ ىنا مثالْب اثنْب كٮبا عا٤با االجتماع الفرنسيْب بركسبّب أكنفونتاف ()1864 - 1796
كألكسي دك طوكفيل ( .)1859 - 1825كنعمل على معا١بة إشكالية تتمثل ُب ضبط كإبراز أىم آراء مفكرم
االستعمار الفرنسي كمنظّريو الداعية إٔب التمكْب للفعل االستعمارم الفرنسي با١بزائر .كماىي األفعاؿ االستعمارية
اإلجرامية ا٤بَبتبة عنها ُب حق ا١بزائر أرضا كشعبا ،تارٱبا كحضارة؟
ِّ
المفك َرين بموضوع الدراسة:
عالقة

عمل كل من أكنفونتاف كدك طوكفيل ُب اإلدارة الفرنسية با١بزائر ،فكاف األكؿ عضوا ُب اللجنة العلمية
الستكشاؼ ا١بزائر العلمي فيما بْب  1839ك  ،1841فيما كاف الثا٘ب عضوا بالرب٤باف الفرنسي – 1839
 1849كنائبا لرئيسو .ككاف كبلٮبا مهتما بالتنظّب لبلستعمار الفرنسي با١بزائر .فكتب األكؿ كتابو استعمار
ا١بزائر( ،)Colonisation de l’Algérieفيما كتب الثا٘ب كثّبا من ا٤بقاالت كاآلراء حوؿ التمكْب
لبلستعمار الفرنسي با١بزائر ،كعرضها على الرب٤باف الفرنسي كىو نائب لرئيسو كما ذكرنا.
كبالنظر إٔب ما قاـ بو كل من أكنفونتاف كدم طوكفيل ،فإنو ٰبق لنا أف نضع على رأس الكوارث االستعمارية
الفرنسية با١بزائر كارثة جرائم التنظّب الٍب أسست للفعل اإلجرامي الذم نفذه السياسيوف كالعسكريوف كمن سار ُب
دأهبم .أم أف األفعاؿ اإلجرامية كانت بدعوة كسبق إصرار كترصد من القائمْب على التخطيط كالتّنظّب ،كٓب تكن
فعبل معزكال أك أملتو ظركؼ ا٢برب كما يعتقد البعض .فهذا أكنفونتاف يصرح علنا كيدعو بإصرار إٔب ضركرة تطبيق
أفكاره الواردة ُب كتابو ،كىي كلها جرائم تنظّبية نفذهتا اإلدارة االستعمارية .كقد حاكلنا كشفها ُب ىذا ا٤بقاؿ.
أما دك طوكفيل ،فقد جاءت أفكاره كلها أيضا جرائم ُب حق ا١بزائر ،كسهر على تنفيذىا من موقعو ُب
الرب٤باف ،فكاف جيش إفريقيا (ا١بيش الفرنسي با١بزائر) ،كقنوات السياسة كاإلعبلـ بيادقو لتنفيذ تل ا١برائم ،كقد
حاكلنا كشفها كإبرازىا ىي األخرل.

-4-

أىم الجرائم :ارتأينا أف نربز ىنا أىم كأبرز تل ا١برائم الٍب ٛبثلت ُب التإب:
 -0جريمة االحتفاظ بالجزائر فرنسية( :أو جريمة الدعوة إلى ضرورة االحتفاظ بالجزائر فرنسية):
إف أكؿ جرٲبة استعمارية كقع فيها منظرك االستعمار بصفة عامة ك٭بوذجا الدراسة ىنا (أكنفونتاف كدك طوكفيل)
بصفة خاصة ىي جرٲبة االصرار على ضركرة بقاء فرنسا ُب ا١بزائر ُب كقت ٓب يكن قادة جيش االحتبلؿ قد استقركا
بعد على رأم موحد ُب االحتفاظ با١بزائر من عدمو .فهذا دك طوكفيل كتب سنة ": 1841ال أعتقد أنو بإمكاف
فرنسا التفكّب جديا ُب مغادرة ا١بزائر .سيكوف تركها ا١بزائر ُب أعْب العآب إعبلنا أكيدا عن ا٫بدارىا
(كتدىورىا)...إذا تراجعت إزاء مبادرة حيث ال تواجهها فيها سول الصعوبات الطبيعية للبلد كمعارضة قبائل ٮبجية
1
صغّبة تسكنها ،فستظهر ُب أعْب العآب كقد ا٫بنت أماـ عجزىا كاستسلمت لقلة شجاعتها".
أما أكنفونتاف فلو رأيو الواضح أيضا ُب ىذا ،كىو رفضو ألم تراجع من طرؼ فرنسا عن احتبل٥با للجزائر ،بل
كأكثر من ذل  ،فقد انتقد كل األصوات الداعية للتخلي عنها .كدعا سنة  1843إٔب ضركرة الكف عن
ا٤بناقشات حوؿ موضوع االحتفاظ با١بزائر من عدمو .كدعا إٔب االحتفاظ هبا كالشركع ُب تطبيق أكٔب أسس
االستعمار الفرنسي هبا 2.بل كاعتربىا من أىم ا٤بمتلكات الفرنسية على اإلطبلؽ ،فكتب":إف ٩بتلكاتنا ُب ا١بزائر
ذات أٮبية ،فالسيطرة عليها ىي بالنسبة لنا شرعية كال ٲبكن التخلي عنها ،بل كال ٲبكن حٌب السماح بفتح النقاش
سواء بفرنسا أك ىنا با١بزائر عن امكانية االحتفاظ ٗبقاطعاتنا اإلفريقية (يقصد ٩بتلكات فرنسا ُب مشاؿ إفريقيا أم
3
ا١بزائر كما كانت تسميها فرنسا آنذاؾ) .كالٍب ىي لنا على قدـ ا٤بساكاة مع األلزاس كاللورين".
كإذا كاف أكنفونتاف قد ساكل بْب مكانة ا١بزائر كاأللزاس كاللورين كىي ذات الثركات الطبيعية الوفّبة كىي قلب
فرنسا الطاقوم النابض آنذاؾ ،فإف تقدير مكانة ا١بزائر عند دك طوكفيل رٗبا كاف أكثر من ذل بكثّب ،كيف كىو
الذم قاؿ ":الذين يقولوف إننا نشَبم ا٤بزايا الٍب ٲبكن أف توفرىا لنا ا١بزائر بتضحيات كبّبة صادقوف ،لكنهم
٨بطئوف عندما يقلّصوف إٔب ال شيء تقريبا ىذه ا٤بزايا .ا٢بقيقة ىي أنو لو استطعنا الوصوؿ إٔب السيطرة بإحكاـ
على شاطئ إفريقيا ىذا (كاف الفرنسيوف آنذاؾ يطلقوف لفظ إفريقيا للداللة على ا١بزائر) كامتلكناه بيسر ،فإف
4
تأثّبنا ُب الشؤكف العامة للعآب سيكوف أكثر قوة كانتشار".
 -1ألكسي دك طوكفيل ،نصوص عن ا١بزائر ُب فلسفة االحتبلؿ كاالستيطاف ،ترٝبة كتقدٙب إبراىيم صحراكم ،ديواف ا٤بطبوعات
ا١بامعية ،0228 ،ص .33
2- Enfantin, Colonisation de l’Algérie, Bertrand libraire, Paris, 1843, p 03 – 09.
كقد كتب أكنفونتاف ذل بعد أف الحظ اتساع دائرة النقا ش على مستول ا٤بؤسسات كالصحف .فدعا إٔب كقف النقاش كااللتزاـ ٗببدأ
االحتفاظ با١بزائر كاعترب التخلي عنها كصمة عار ُب جبْب ا٤بسيحية أماـ كل ما قاـ بو اإلخوة بربركس ُب البحر ا٤بتوسط .كما ربط
االحتفاظ با١بزائر بالتكاليف الباىضة الٍب كلفهم إياىا غزك ا١بزائر .كذل حٌب يكوف مربرا لنهب ا٣بزينة كاالستيبلء عليها .
3- Ibid, p 07.
 -4دك طوكفيل ،مصدر سابق ،ص .34
-5-

كبناء على ذل استقر رأم اإلدارة الفرنسية بصفة ر٠بية على قرار اال٢باؽ الذم كانت قد اٚبذتو ُب 00
جويلية  1834كلذا ٪بد دستور ا١بمهورية الفرنسية الثانية سنة  1848يؤكد ر٠بيا " أف ا١بزائر جزء ال يتجزأ من
فرنسا".
 -7جريمة انهاء نفوذ األعياف والعمل على محاولة تدجينهم:
من أجل أف يستقر الوضع لفرنسا با١بزائر كتقضي فيها على كل مقاكمة من شأهنا أف تقوـ سارعت اإلدارة
الفرنسية إٔب ٙبطيم األعياف كاألسر ا٢باكمة با١بزائر كالٍب تتميز با١باه كا٢بظوة كا٤بكانة كالطاعة عند الشعب
ا١بزائرم كىي ىنا من األشراؼ كا٤برابطْب (معنويا) كا٤بالكة لؤلرض كالثركة كا٢بكم (ماديا) .قاؿ دك طوكفيل ":كاف
األتراؾ قد أبعدكا االرستقراطية الدينية العربية عن استعماؿ السبلح كإدارة الشؤكف العامة ،كبسرعة رأيناىا بعد
القضاء عليها تعود كما كانت ٧با ِربة كحاكمة .األثر األكثر سرعة كاألكيد لغزكنا ىو إعادة التواجد السياسي
للشيوخ ككانوا قد فقدكه .استعادكا سيف ٧بمد حملاربة الكفار كٓب يتأخركا ُب استعمالو ٢بكم مواطنيهم :ىذا أمر كبّب
ينبغي أف يلفت نظر كل من ينشغل با١بزائر .لقد تركنا أرستقراطية العرب تولد من جديد ،كٓب يبق لنا إال أف
1
نستغلها".
بل نشّب إٔب أكثر من ذل  ،فقد كصل األمر بطوكفيل إٔب أف قاؿ ":لن نكوف آمنْب اطبلقا ،كلن يكوف لنا
أم مستقبل على ا لشاطئ إف ٓب نصل إٔب فرض احَباـ سلطتنا ُب الداخل كيفما كاف ا٢باؿ ،أك على األقل منع
2
العشائر ا٤بختلفة الٍب تسكنو من االجتماع ٙبت سلطة قائد كاحد".
غّبه ،قضت فرنسا على أسر كانت ٙبكم (ككاف ا٤بنصب
بفعل ىذه الدعوة الطوكفيلية كدعوات ا٤بؤمنْب هبا ُ
يعرب عن ا١باه معنويا كا٢بكم كالثركة ماديا) كاستبدلتها بأخرل صنيعة األيدم االستعمارية ال يتجاكز ا٤بنصب فيها
كونو كظيفة .كاألمثلة ىنا كثّبة جدا ،فمن الناحية اإلثنية "حل أىل الزكاكة كأىل ميزاب ُب ا٤بدف ٧بل الكراغلة
كا٢بضر ،كاالجتماعية حيث زحف الربانية على ا٤بدف للتجارة كا٤بعامبلت ا٤بادية ،كالفكرية حيث أصبحت ا٤بدرسة
كتكوف تكوينا عصريا كتفرنس حياة السكاف...فقد استعمل الفرنسيوف الوسائل ا٤بيكيافيلية
الفرنسية ىي الٍب تؤثر ّ
ُب تعاملهم مع اجملتمع ا١بزائرم .فجندكا أكال األجواد كضربوا هبم ا٤بقاكمة كاألشراؼٍ ،ب جندكا ا٤برابطْب كا٤بغمورين
3
كضربوا هبم األجواد".
كبفعل ذل " ،فقد تدىورت حالة عائبلت كانت قبل  1832غنية برجوازية ،كمن ذل العائبلت التالية :آؿ
ٰبٓب آغا ،كآؿ الكبابطي ،كآؿ الساجي ،كآؿ ا١بيّار ،كآؿ بن قشوط ،كآؿ عمر القيب ،كآؿ بن سيسِب ،كآؿ
 -1نفسو ،ص .02 ،19
 -2نفسو ،ص .40 ،41

 -3أبو القاسم سعد اهلل" ،هناية األعياف أك هناية االرستقراطية العربية"ٕ ،بث منشور بكتابو أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج
 ،25ص ص .114 – 90
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العمإب ،كآؿ ابن العنايب ،كٲبكن أف نضيف إليهم آؿ خوجة كآؿ ابن مرابط ،كآؿ مصطفى باشا 1."...،كمن
األعياف كثّب كذل أكلئ الذين ٙبطمت مكانتهم " فهذا ٞبودة الف ّكوف (بن شيخ اإلسبلـ) بقسنطينة الذم
كانت لعائلتو أمواؿ طائلة تضرب هبا األمثاؿ كتب سنة  1850إٔب ا٢باكم العاـ راندكف يلفت نظره إٔب كضع
يعْب لو معاشا
الس ّيء ،كىذا حسن بن البام السابق لقسنطينة علي إنكليز يطلب أيضا من راندكف أف ّ
عائلتو ّ
يعيش بو . ...كنفس الطّلبات كالشكاكل قدمها بعض كبار األمس أمثاؿ علي بن عيسى (قائد جيش أٞبد بام)
كجٍب أٞبد ،بام قسنطينة تطلباف سنة 1851
ك٧بمد مزكار الشرفاء ُب مدينة ا١بزائر كمرابطي كأشراؼ ٔباية ....كز ي ْ
2
اإلنعاـ عليهما براتب من السلطات الفرنسية".
 -2جريمة تشكيل مجتمع أوربي دخيل بالجزائر كقاعدة لالستيطاف واالحتالؿ:
دعا طوكفيل بوضوح تاـ كبإصرار أيضا رجاؿ اإلدارة االستعمارية إٔب ضركرة التعجيل بإقامة ٦بتمع أكريب
با١ب زائر يكوف الدعامة األساسية كالكربل لقياـ االحتبلؿ ك٪بد ذل ُب قولو":ينبغي لنا أف نطرح على أنفسنا سؤاال
أكال :ىل ٯبب مباشرة االستيطاف قبل اكماؿ السيطرة كانتهاء ا٢برب؟ لن أتردد ٢بظة ُب اإلجابة :نعم .ال أحد
بإمكانو القوؿ مٌب ستنتهي ا٢برب ،انتظار انتهائها يعِب التأجيل البل ٧بدكد لؤلمر األساسي .لقد قلت كأكرر أنو ما
ٓب يكن لنا سكاف أكربيوف ُب ا١بزائر ،فإننا سنبقى ٨بيمْب على الساحل اإلفريقي كلن نستقر ىناؾ .إذف ينبغي أف
3
٪بعل االستيطاف كا٢برب يسّباف معا إذا كاف ذل ٩بكنا".
أما أكنفونتاف فقد دعا ىو اآلخر إٔب تشجيع ا٥بجرة األكربية على أف" :تشمل الفبلحْب كالتجار كالصناعيْب
4
كرجاؿ العلم كالفن من الرجاؿ كالنساء".

 -1أبو القاسم سعد اهلل .الحركة الوطنية الجزائرية ،ج 1ؽ ،1ا٤بؤسسة الوطنية للكتاب ،ا١بزائر ،1989 ،ص ٓ .18 ،17ب يبق
ٗبدينة ا١بزائر من العائبلت الٍب يتجاكز دخلها الستة آالؼ فرن سنة  1891إال ستة أفراد .سعد اهلل ،إٔباث ،مرجع سابق ،ص
.90
 -2سعد اهلل .ا٢بركة  ،مرجع سابق ،ص  .391 – 392رغم أف إحدل زكجٍب أٞبد بام ىي أخت ٞبداف بن عثماف خوجة
كا٠بها "خدكجة" ،كاألخرل كىي بنت ٧بمد بن قانة شيخ العرب بالزيباف كىي "الداٱبة" ،فكبلٮبا من عائلتْب ثريتْب .ا٤برجع نفسو.
ص  .391ككذل  :مصطفى عبيد ،الفكر االستعماري السانسيموني بمصر والجزائر  ،0871 – 0822دار ا٤بعرفة الدكلية
للنشر كالتوزيع ،ا١بزائر ،0213 ،ص .150 ،151
 -3دك طوكفيل ،مصدر سابق ،ص .61
4
-Enfantin, Op. Cit, p 11.
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 -4جريمة دعم تحقيق التعايش بين المجتمعين األوربي والجزائري:
ِ
(ا٤بستوطن)
عزـ كل من أكنفونتاف كدك طوكفيل على ٙبقيق التعايش بْب اجملتمعْب األكريب ا٤بستحدث
كا١بزائرم األصلي على أرضو بغية القضاء على ركح ا٤بقاكمة كالثورية ُب أكساط ا١بزائريْب .كعوامل ٙبقيق ذل
با١بمع بْب رأيهما ىي كاآلٌب:
 -1مواصلة العسكريْب لضرباهتم العسكرية ضد األىإب .كبث الثكنات العسكرية بْب القبائل للَبىيب
كالتخويف.
 -0ايفاد الفبلحْب األكربيْب كمنحهم األراضي ا٣بصبة لفلحها كاالستقرار هبا.
 -3ضركرة تعليم اللغة الفرنسية لؤلىإب كتعليم اللغة العربية للفرنسيْب حٌب يسهل تأثر ا١بزائريْب باألكربيْب
كتأثّب األكربيْب على ا١بزائريْب.
 -4ضركرة انشاء البلديات ،ككذل ا٢بالة ا٤بدنية على النمط الفرنسي .من أجل التحكم ُب تسجيل ا٤بواليد
كالوفيات كعقود الزكاج ،كالقياـ بأعماؿ الرم كاالتصاالت كالصرؼ الصحي...
 -5التظاىر أماـ ا١بزائريْب أف الفرنسيْب ليسوا خطرا ال على الدين اإلسبلمي كال عن أعراضهم ك٩بتلكاهتم.
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 -5جريمة اإلبادة في حق الشعب الجزائري:
دعا دك طوكفيل اإلدارة االستعمارية إٔب ضركرة تطبيق ا٢برب الشاملة ،كقد كاف على عهد مقاكمة األمّب عبد
القادر كما ىو معلوـ .كُب ىذا ٪بد رأيو بوضوح" :لن نقضي على عبد القادر إال ٔبعل حياة القبائل ا٤بنضوية ٙبت
لوائو ال تطاؽ فتنتفض عنو .كىذه حقيقة بديهية ينبغي التسليم هبا أك ترؾ ىذا األمر .بالنسبة ٕب أعتقد أنو ينبغي
اللجوء إٔب كل الوسائل الٍب بإمكاهنا تدمّب القبائل (ٝبع قبيلة) ،ال أستثِب سول تل الٍب ال تقبلها اإلنسانية أك
2
قانوف األمم".
كإضافة إٔب ىذا ،ٲبكن أف نضيف إٔب ىذه ا١برائم ا٤بمارسة ُب الفعل االستعمارم الفرنسي با١بزائر كا٤بَبتبة
عن تنظّب ىؤالء ا٤بفكرين جرائم أخرل ُب ميادين عديدة ،كانت كلها إبادة مست اإلنساف (اإلبادة ،التهجّب،
االغتصاب ،االضطهاد ،التمييز العنصرم ،االسَبقاؽ) ،كاألرض (ا٤بصادرة ،انشاء ا٤بلكية الفردية داخل ا٤بلكية
ا١بماعية ٍب نقلها إٔب ا٤بعمرين بطرؽ تسمى قانونية ظلما كتعسفا ،حرؽ احملاصيل ،الضرائب على ا٤بنتوج
1

- Ibid, 130 – 132.
ككذل دك طوكفيل ،مصدر سابق ،ص  64كما بعدىا.
 -2نفسو ،ص .48
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كا٤بملوؾ ،)...كالثقافة (٧باصرة الدين اإلسبلمي ،التنصّب ،تقويض اللغة العربية ،حرؽ ا٤بكتبات ،)...كا٢بضارة
(التغريب ،فصل ا١بزائر عن ا٢بضارة الشرقية من خبلؿ نشر الكتابات التارٱبية ا٤بغرضة كا٤بشوىة للتاريخ كللجغرافيا
با١بزائر من أف ا١بزائر بنت لركما كأكربا...مع العمل على نشر ثقافة ٧باربة الفتح اإلسبلمي لببلد ا٤بغرب عموما
كا١بزائر خصوصا كتسميتو بتسميات ٨بتلفة كالغزك العريب كغّب ذل من ا٤بصطلحات االستعمارية) .ككذا قوانْب
ا٢برب كحقوؽ اإلنساف كىي كثّبة.

خاتمة:

كاضح إذف أف ا١برائم الٍب ارتكبها جيش االحتبلؿ (كفعل) ُب حق الشعب ا١بزائرم من إبادة كمصادرة
األراضي (الٍب دعا إليها كبل من أكنفونتاف كدك طوكفيل أيضا) كحرؽ احملاصيل كبصفة عامة سياسة األرض احملركقة
الٍب اعتمدىا بيجو آنذاؾ كانت كلها بتنظّب من طرؼ ىذين ا٤بنظرين ك٩بن حذا حذكىم من أجل اخضاع ا١بزائر
أرضا كشعبا.
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