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 الحمد هلل الذي يسر لنا السبيل و بلغنا شهادة العلم التي أرادها أن تكون لنا إذ ضورها لنا في

 و الشكر له إذا أصبنا بعونه ف الحمد هلل كثيرا  اجتهدناهذا العمل المتواضع ف الشكر له إذا  

 هذه الدراسة المتواضعة، فنتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور  و ال يفوتنا في

 ة " الذي و بالرغم من انشغاالته و ارتباطاته إال أنه وجهنا علميا ور داالمشرف "شايب قد

 منهجيا.

 كما نتقدم بأسمى معاني الشكر و العرف ان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة مسبق ا.

 مساعدة سواء من قريب ومن بعيد وعلى رأسهم مكتبة الجامعةكما نشكر كل من قدم لنا يد ال

 ومكتبة الوالية.

 و في األخير نسأل اهلل تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم.
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 أ

 :مقدمة

نشاطيم من القضايا اليامة التي تتطمب الدراسة و  يعد الوجود الييودي في الجزائر 
وخاصة في الميدان التجاري وىو الموضوع الذي اثار  وذلك لكثرة نشاطاتيم المختمفة

وطبيعة النشاط التجاري والسياسي  اىتمامنا لمبحث فيو بيدف الوقوف في خمفيات ىذا الوجود
معيم بسياسة  الديون وعالقتيم بالسمطات االستعمارية الفرنسية التي تعاممتوخاصة قضية 

أكتوبر  42مثل مرسوم كريميو بل أصدرت في مصالحيم عدة قوانين ومراسيم ، خاصة
يمثل  :ماذاالشيير وىو موضوع مذكرتنا ىذا ومن ىنا نقوم بطرح االشكالية التالية  م 0781

 ؟اذا صدر مرسوم خاص بيم؟ ولمالوجود الييودي في الجزائر

 ه االشكالية العديد من التساؤالت: وتندرج ضمن ىذ

 ؟كيف تواجد الييود في الجزائر

 ؟ماىي عالقتيم بالمجتمع الجزائري 

 ؟طبيعة السياسة الفرنسية اتجاىيم ما 

 ؟ف التي ادت إلى صدور ىذا المرسومماىي الظرو 

 ؟ بعد صدور المرسوم و كيف صار مصير الييود

وتتمثل حدود دراسة موضوعنا المتمثل في ييود الجزائر من مرسوم كريميو في الفترة الممتدة 
 أي قبل اندالع الثورة التحريرية. م0181الى  م0781من 

 :األسباب

جزائر من خالل مرسوم كريميو ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة الموسومة "لييود ال 
ييود الجزائر ومكانتيم في ىذه المدينة خاصة  ىؤالءفي فيم  م "كموضوع لممساىمة0781



 مقدمة

 

 

 ب

في تعميق الوجود الفرنسي لمجزائر وتبيان  عند احتالل فرنسا ليا ونوضح كذاك دور الييود
وقد يكون ، كريميو حقيقتيم المتمثمة في السعي وراء تحقيق مصالحيم خاصة من مرسوم

ف غمى أحداث ميمة من منطمق ىذه الدراسة نابغا من بعض الميول الشخصية قصد التعر 
 الفرنسي.الجزائر ومبرزين دور طائفة الييود تجاه االحتالل  تاريخ

 :منهج البحث

م "المنيج 0781جزائر من خالل مرسوم كريميو وقد اتبعنا لدراستنا لموضوع "ييود ال 
 .ل تتبع التسمسل التاريخي لألحداثالتاريخي الوصفي من خال

 خطة  البحث: 

من األسئمة وحسب طبيعة موضوعنا فقد قسمنا العمل الى  وعمى ما سبق ذكره 
بثالثة فصول عالجنا فييا موضوع الدراسة ثم خاتمة فييا  مقدمة مزودة، العناصر األساسية

 .من المالحق حوصمة أو النتائج التي خرجنا بيا من البحث ومجموعة

وأىم العراقيل التي أسباب اختياره و  أما بالنسبة لممقدمة فقد عرفنا  فييا بالموضوع 
 : يمي صادفتنا اضافة الى أىم الكتب والخطة المتبعة فيو ما

تحت عنوان "الوجود الييودي في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي "كان عبارة : الفصل األول
األصول األولى لمييود ونشاطيم التجاري بالسيطرة عمييا ونشاطيم  عن فصل تمييدي تناول
رتيم عمى الدبموماسية ثم قضية الديون أي التواطؤ في االحتالل السياسي من حالل سيط

 .، ثم تعداد الييود في الجزائروموقف الييود من ذلك

فكان تحت عنوان "أوضاع الييود في الجزائر ابان االحتالل الفرنسي : أما الفصل الثاني
ي الذي كان فيو عن موقف ييود الجزائر من االحتالل الفرنس وقد تناولنا، م0781-م0781

وأيضا تناولنا ، لو األثر الكبير وجاء مدعما لمغزو ثم تناولنا موقف فرنسا من ييود الجزائر



 مقدمة

 

 

 ج

والوقع الثقافي ثم  االجراءات الفرنسية تجاه ييود الجزائر من خالل السياسة التعميمية لمييود
 .اسي ليذه الطائفةالتنظيم الطائفي والقضائي والسي

م 0781كريميو وتجنيس ييود الجزائر تحت عنوان "مرسوم فكان : أما الفصل الثالث
ثم ترجمة لشخصية أدولف كريميو ثم ، "وتطرقنا فيو عن الظروف صدور مرسوم كريميو

والمواقف من مرسوم كريميو اضافة الى ذلك تطرقنا الى االمتيازات ، تناولنا قانون كريميو
 .واالقتصاديعي والقضائي والسياسي لمييود في الجانب االجتما

وأنيينا دراستنا ىذه بخاتمة تدور حول أىم النتائج المتوصل الييا من خالل البحث في  
 .م0781خالل مرسوم كريميو  موضوع ييود الجزائر من

 :المصادر و المراجع

ومن أىم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عمييا من خالل مذكرتنا ىذه واستفدنا منيا  
وقد  ،4وموعد الرحيل ج 0المجيولون ج ىؤالءييود الجزائر  سعد اهللفوزي : كثيرا نذكر

كذلك  ،يم التجارية والسياسيةاستفدنا منو من خالل دراستنا لموجود الييودي لمجزائر و نشاطات
الذي ساعدنا في الترجمة لشخصية ادولف  ،0جشارل أندري جوليان تاريخ الجزائر المعاصر 

الذي انطمقنا منو ،"0181-0781"الييود في البمدان اإلسالمية  صموئيل أنيتجر كريميو،
ات الرحالين بفايير سيمون الجزائر في مؤلف ،مات الفرنسية اتجاه ييود الجزائرحول التنظي

نحيا مرسوم وقد ساعدنا ىذا الكتاب في االمتيازات التي م، 0ج م0181-م0781األلمان 
 .كريميو لييود الجزائر

 :الصعوبات

الصعوبات من مميزات البحث العممي فقد لخصنا أىميا في كوننا في البداية لم  وتعتبر 
 .صعوبات من خالل البحث في المراجعبسيولة ثم تجاوزنا ىذه ال نستطع ادراك الموضوع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل األول

 الوجود اليهودي في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي.

 األصول األولى للوجود اليهودي في الجزائر : المبحث األول

 النشاط التجاري ليهود الجزائر.: المبحث الثاني

 النشاط السياسي ليهود الجزائر.: المبحث الثالث

 المبحث الرابع: اليهود وعالقتهم بقضية ديون الجزائر على فرنسا.

 مناطق تواجد اليهود في الجزائر.: المبحث الخامس
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 األولى لموجود اليهودي لمجزائر. األصول: األولمبحث ال

فقد سجل منذ القديم ، ييودية مختمفةحيا لتعايش جماعات  تعتبر مدينة الجزائر أنموذجا 
بالمراكز  استقروا نظرا لما لحق بيم من شتاتو  الى شمال إفريقيا عناصر ييودية توافد

توافدىم بصفة غير منتظمة خالل  واستمر، الفينيقيون عمى السواحل التجارية التي أنشأىا
 توافد اعداد من الييود ومع بداية الفتوحات االسالمية البيزنظيةو  والوندالية العيود الرومانية

 .1واستقروا بالمدن الداخمية وشكل ىؤالء جميعا ما عرف بجماعة الييود األىالي أو التوشاييم

ىذه الفئة أصبحت مع مرور الزمن ، قديم بالجزائر التوشاييم أو االىالي كان وجودىم
تمييزىم عن غيرىم  إذ يصعب، الجزائري عيواالجتما منصيرا في المحيط الثقافي الحضاري

وعمق ىذا االنصيار أدى إلى تسميتيم بالييود األصميين ولقبيم أخرون ، من الجزائريين
لتمييزىم حول أعناقيم نيا ىي صحيفة معدنية كانوا يعمقو و  يةبالييود الشكميين نسبة إلى الشكم

 .2برية الجدية في األوساط الييودية المعروفة بالتوشاييمعظيرت التسمية ال ثم، عن غيرىم

فمن ، قديم لكن بدايتو غير معروفة عمى وجو التحديدبحيث نجد أن الوجود الييودي بالجزائر 
الى شمال إفريقيا  الفينيقيينأي منذ قدوم ، سنة 3000المؤرخين من أرجعو إلى قرابة 
 .3لممارسة التجارة كغيرىم من االمم

التي  وكانت مدينة الجزائر من المدن، م1342ىاجر الييود أيضا من إيطاليا وقد 
والميغور  4وراشيم "غبيا الييود وعرف ىؤالء القادمون الجدد " بالمغورشيم " أو " المي استقر

                                                           
م "من خالل سجالت المحاكم الشرعية، دار 1830، 1700نجوى طوبال، طائفة الييود بمجتمع مدينة الجزائر، "  1

 .61 60م، ص ص  2008الشروق لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .61م، ص 2009م "، وزارة الثقافة، الجزائر،  1830 1700فوزي سعد اهلل، ييود مدينة الجزائر خالل عيد الدايات "  2
كمال بن صحراوي، الدور الدبموماسي لييود الجزائر في أواخر عيد الدايات، دار الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر،   3

 .20م، ص  2009
4 Maing Ernest .Les juifs dAlger sous la domination Torque .1952.p101. 
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حاممي  تمييزا عن معناىا بالعبرية المطارد كما عرفوا أيضا بحاممي القبعات أو الكابوسيين
 .1"األىالي العمائم " الييود

 : وىيويمكن القول أن الطائفة الييودية في الجزائر تكونت من ثالث عناصر أساسية 

وثانيا الييود االندلسيين الذين تعرضوا ، الذين احتفظوا بعقيدتيم وكانوا جزائرييناألىالي 
الييود وثالثا ، 2تأقمموا مع أوضاعياو  فييا استقرواو  الى الجزائر االسباني وىاجروا لالضطياد

المغامرين الذين ىاجروا الى الجزائر من مختمف الدول االوروبية في أوائل العيد العثماني 
 .3ستغالل التجاري والنفوذ السياسياالو  بحثا عن الثروة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م، مؤسسة تنور الحكمة، الجزائر، 15و 14الموافق ل  8و 7فاطمة بوعمامة، الييود في المغرب االسالمي خالل القرنين  1

 .45م، ص 2011
غاية نياية القرن العشرين،  لىا، 1648 اثرىا عمى البالد العربية منذ قيام ييود الدونمةالعالقات التركية و  ،ىدى درويش 2
 .29دمشق، ص  ،، دار القمم لمنشر والتوزيع1ج
 .270م، ص 2009، الجزائر، 1م، دار البصائر، ط 1962م،  1897يوسف مناصرية، النشاط الصييوني في الجزائر  3
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 .النشاط التجاري ليهود الجزائر :الثانيمبحث ال

جماعة وظيفية نشيطة ويمكن التمييز بين نوعين من  شكموا، الجزائرنجد أن ييود 
 .1الماليةالنشاطات : والحرف ثانياالصنائع : أوال: ىؤالءالنشاطات االقتصادية التي مارسيا 

فبكونو عمميا ىو ، فكري عمميخمدون أنيا ممكة في امر  ابنيعرفيا : الحرفو  الصنائع: أوال
حياكة من أىم و  خياطة، بما فييا من نجارة، تدريبو  وبكونو فكريا تتطمب تفكير جسماني
الحرف التي ليا  2بجميع باشتغاليم اشتيروا" الصياغة " إذ : التي مارسيا الييود ىيالحرف 

حيث احتكروا ىذا المجال إحتكارا ، والفضة كالذىبعالقة بالمجوىرات والمعادن الثمينة 
 لميغورشيم في المدن الساحميةا نجد الطبقة المتوسطة التي كانت متكونة أساسا من، تاما
ىذه الحرفة يني يني وغرداية التي  مارست والواحات وحتى التوشاييم في جرجرة، الداخميةو 

 .3في قسنطينة ازدىرتوالذىبية  اشتيرت بالمجوىرات الفضية

وخيوط  المنتجات الحريرية الرفيعة مثل الحواشيو  القزازة ىم المشتغمون بصناعة الحرير
زدىرت و  رجاال ونساءاوالخياطة والطرز كانت من أىم الصنائع التي أتقنيا الييود  الحرير ا 

، مقايض البنادقو  إضافة الى ذلك بعض الحرف كصناعة الزجاج، قسنطينة الخياطة في
 وبذلك نجد أن الييود اشتغل بمختمف المدن الجزائرية في الشمال، المرجانو  وبالصيد البحري

 .4رتفي الجنوب كغرداية وتقو 

ومن بين  التجارة والتسويقو  لو عالقة باألموال نعني بيا كل نشاط: النشاطات المالية: ثانيا
حيث نجد أن لمييود  5والسمسرة ىذه النشاطات تمك المتعمقة بالمعامالت النقدية كتبديل العممة

                                                           
 .251نجوى طوبال، المرجع السابق، ص   1
 .161بن خمدون، القاىرة، ص رسالن، السياسة واالقتصاد عند ا بسيونيصالح الدين   2
 .158، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزائر ص2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولون، ط  3
 .267نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  4
 .263نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  5
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تحصمت ىذه الفئة عمى أموال طائمة ، التجارية الوساطةو  دور أساسي في عممية السمسرة
 .1عمى حساب خزينة الدولة

وال تجمب األنظار ، إقتصادية مالية ذات مردودات عالية في جوانب واوبذلك نجدىم برز 
 2يتعمق بيا ماو  أبرزىا أعمال الصيرفةو  كالبضائع التجارية التي تحتاج عرضيا في االسواق

سنة  كان ذلكو  بوشناق بمدينة الجزائر كان لو األثر الفعالو  كذلك نجد ظيور عائمتي بكري 
 م. 1770

أقام  الذي المعرب ابن زاىوت باسموبحيث نجد أن ميشيل كوىين بكري المعروف 
ىذا المركز  وكان، م1770سنة  تجارة لو في أوربا قبل أن يفتح لو مركزا في الجزائر

اإلخوة الييود  انضمامبسرعة وقت  ازدىرت ث أنغير أنو لم يمب، المتواضع في البداية
المستعرب  باسموالي بوشناق المعروف طداوود وصيره ناف وابنو لبكري "إبن زىوات " الثالثة

مدينة  ىو الذي كان بدوره من أسرة ليا عالقات تجارية في الخارج وجاءت إل –بوجناح –
 زدىرت تجارتيمالكن سرعان ما ، ال تممك قوت يومتقريبا كانت معدمة  1723الجزائر سنة 

 .تجاريةنطاق عممياتيا ال اتسعو 

وبسبب مصاىرة نفطالي بوجناح الحفيد ألسرة بكري اين أنشأت شركة قوية يشترك فييا 
 وبذلك بدأت الشركة تنشط بقوة المال، الدىاء السياسي مع السمطة الجزائرية لمبمدان االجنبية

 التوابل...، السكر، القيوة، االقمشة، الخردوات الدىاء فتستوردو 

الجزائر بطريقة  بوشناق التي اتخذت مقرا ليا بمدينة–بكري  الشركة الييودية لقد كانت
بوشناق لوحدىما احتكرا و  بحيث نجد بكري، الفرنسي لالحتاللغير مباشرة السبب الرئيسي 

                                                           
 .26ار الغرب االسالمي، بيروت، ص م، د1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي لمجزائر من البداية الى غاية  1
 ه 923 11خضر إلياس جمو، الييود في المشرق االسالمي دراسة في التوزيع السكاني والحياة االقتصادية لمحقبة ) 2

 .157م .، ص 2017م (، صفحات لمدراسات والنشر والتوزيع،  1517 632
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 1الحبوب التي كانا يصدرانياو  واألصواف الجمودو  من الشموع 18في القرن  منتوجات الجزائر
تغل الييود بالتجارة االسمحة الشرعية وغير كما اش، الى الضفة الشمالية من المتوسط

 .2الشرعية

 غير المتجولين دور ىام في رواج المنتجاتو  كذلك نجد التجار الييود المتجولين
ىذا ما أدى الى ، في سير العالقات الرسمية في الجزائر بالتاليو  في الجزائر، األوروبية

 .3تضاعف النشاط التجاري ليؤالء الباعة الييود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 2008مموك  الجزائر ، المرابط الراصد ، ص  مجمة شيرية ، احتالل الجزائر مؤامرة ييودية....من ىم الييود  1 
 .69، ص 2008سنة من الوجود، دار المعرفة لمنشر والتوزيع الجزائر،  2000وف، ييود الجزائر نعيسى ش 2
م، 2005عميراوي حميدة، قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عين مميمة،  3

 .137 136ص ص 
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 الجزائر.النشاط السياسي لميهود : الثالثمبحث ال

التفاوض التي تجري بين الدولة تتناول و  يمكن تعريف الدبموماسية بأنيا عممية التمثيل
المؤسسة التي تتولى مينة التمثيل  عادة ما يطمق عمىو  ومصالحيا معامالتياو  عالقتيا

مرتبة ىذه البعثة بحسب األىمية التي تكتسبيا  تتخذو  ة الدبموماسيةثالبع اسمالدبموماسي 
المعروف باسم  الييوديان بكريوقد كان ، 1العالقات الدبموماسية لدولة ما مع دولة أخرى

بوشناق )بوجناح ( يديران الشركة لمتجسس عمى أحوال المواطنين و  زىوات ( ابنالمستعرب ) 
ن معتبرين في شرق البالد وغربيا يخبرونيا الجزائريين لفائدة الحكام العثمانيين فكان ليم أعوا

الييوديان ثروتيا  وقد استغل، خارجياو  التجارة داخل الجزائرو  يتعمق بأمور السياسة بكل ما
البالد بل تمكنا من زمام  في شؤون  نفوذىما الواسع لدى بعض الدايات فتدخالو  الطائمة

مصطفى قوى نفوذىما  وات مثل حسنشرعاية بعض البا السمطة في بعض الوقت وتحت
 . القطاعات الحيوية لمدولة الجزائرية في مختمف واشتد باسميما

قد كان ىمزة وصل بين ىذه الدولة و  لبوجناح اتصال دائم مع الدولة األجنبية وقد كان
وبمغ بو  1800الجزائر عام و  عت بين انجمتراقإذ تدخل في االزمة التي و  ونيابة الجزائر

 السويدو  في مجال السياسة الجزائرية إذا استقبل باسم الداي قناصمة من الدنمارك أثيرالت
بو النفوذ البالغ في  وذىب 1801اليدايا القنصمية سنة و  محممين بالعوائد جاءواىولندا الذين و 

 .2الجزائر ويفاوض عمى لسانيا إدارة شؤون البالد إلى أن يتكمم باسم

إذا كانت فرنسا تعاني إختناق إقتصاديا كبيرا ، فرنساتدخل أيضا في العالقات مع  وقد
عمييا الدول األوربية  الحصار الذي صربتوو  بسبب مشاكميا الداخمية، منذ الثورة الفرنسية

لتخفيف الحصار  االستقاللالو م أ الحديدة و  لم تجد سوى الجزائرو  مى رأسيا بريطانياوع
المئون و  األمريكية المحممة بمختمف البضائعاألسطول الجزائري بقنص السفن  فقام، عمييا

                                                           
 .131مرجع سابق، ص الكمال بن صحراوي،  1
 .25، دار دحمب لمنشر والتوزيع، الجزائر، ص 1791.1830محمد زروال، العالقات الجزائرية الفرنسية  2
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حيث كان يستفيدان منيا ماليا ، التي كانت فرنسا بأمس الحاجة إلييا بإيحاء من الييوديين
إال طمب خدمات جوزيف بكري شريك  ولم يكن أمام فرنسا، وسياسيا بالمتاجرة بالغنائم

 ى عقد معاىدة بين الجزائريدفع الداي حسين ال حتى الي بواسطة قنصميا فميزطبوشناق نف
مكاسب سياسية جعمت و  مالية مقابل عموالت في ذلك الييودي ونجح 1795سنة  الو م أو 

 .1الييودية إال من خالل ىذه القناة ال تمأل األوروبيةمنو الرجل األقوى الشاغل الدول 

نابميون الجزائر إثر تدىور عالقتيا إثر حممة و  وقد تدخل أيضا بكري بوشناق بين فرنسا
والرعايا الفرنسيين الذين  وبفضل تدخميما تم إطالق صراح القنصل، 1798عمى مصر سنة 

اتجاه فرنسا تحصال الييوديان عمى حمولة  المساعيو  ولقاء ىذه الوساطة، حبسيم الداي
يش جالمئون المختمفة لو  من اإلحتفاظ بعقود تصدير الحبوب مالية ىامة فضال عن تمكنيما

 .2نابميون بمصر

الجزائرية سواء باإلضافة إلى الدور الدبموماسي لييود الجزائر في العالقات البريطانية 
عمى  االستالءتحقيق التقارب بينيما لمساعدة اإلنجميز عمى و  في ترضية الداي عمى بريطانيا

انتقاما من نابميون أو في تفسير  1809االقتصادية بالجزائر منذ و  مواقع فرنسا السياسية
والتي حضرىا ، الداي صالح البرتغال حميفة اإلنجميزو  المفاوضات التي جمعت بريطانيا

 .18003الي جميع لقاءاتيا من بدايتيا في نيايتيا سنة طبوشناق نف

التوترات منذ و  مشحونة بالعداءأما عمى مستوى العالقات الجزائرية االسبانية التي كانت 
 الي بوشناق بالديونطييودي واحد من طراز نف ن وجودالمعارك التي تمتيا فإو  سقوط األندلس

تمكن ، تطييرىا من الخمفيات القديمةو  كافيا لتصفية األجواء لو كعضو غير رسمي كانو 
أشير ليعود بوشناق من  الييودي من إقناع الداي بتوقيع الصمح بينيما لكن لم تمر بضعة

                                                           
 .27محمد زروال، المرجع السابق، ص  1
 .319، مرجع سابق، ص 1فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولون، ج  2
 .133بن صحراوي، المرجع السابق، ص  كمال 3
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في قضية شخصية تخصو لوحده مع  اإليالة جديد الى توتير العالقات بين البمدين بإقحام
لمداي  سارع لمتنازل عنياف، لو ديون مع القنصمية اإلسبانية في الجزائر اسبانيا فقد كانت

الضغط عمى االسبان ووقع الداي في الفخ حتى تفاعمت القضية و  من أجل تسديدىا مصطفى
أن تدفع إسبانيا النطاق وفي األخير تم التفاىم عمى  وكادت الحرب تتحول إلى حرب واسعة

 .1الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق الثمث

خاصة عندما بمغ  الييودي أثر بالغ عمى الجزائر االقتصاديكان النفوذ السياسي  لقد
 1805الى  1792أي من  جيحسين ومصطفى الوزنا أقصى درجاتو خاصة في عيد الداي
السياسية حتى من داخل النظام ضد المعارضة و  النقمةو  لذلك كان متوقعا أن ينفجر التعصب

 .2السياسي الخطير الذي يمنع احتكار القدرات لمجموعة صغيرة من الناس االنحرافىذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .326، المرجع السابق، ص1فوزي سعد اهلل ىؤالء المجيولون، ج 1
 .327 326فوزي سعد اهلل، المرجع نفسو، ص ص  2
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 .فرنسااليهود وعالقتهم بقضية ديون الجزائر عمى الرابع: مبحث ال

وما نتج عنيا من صراع بين  أصول ىذه القضية إلى مرحمة قيام الثورة الفرنسيةتعود 
يار بيتيا في التصنيف عمى ظاألوربية الممكية التي تأخر في إ األنظمةو  فرنسا الجميورية

وفي ىذه الظروف أصبحت فرنسا ، العداوة إلى المنطقة كميا انتشارخوفا من ، النظام الجديد
، خصوصا المواد الغذائية الضرورية وعمى رأسيا القمع في أمس الحاجة إلى كل المساعدة

سط الفرنسي عمى موجات الجفاف أضرت باإلنتاج الزراعي وصارت السفن فقد تعرض الو 
طى عمن الداي حسين إقراضيم المال رغم أنو أ فطمبوا، الفرنسية تمنعيا من تزويد البالد

فرنك وطمب من الييود إرسال صادراتيم إلى  ىيركولي مبمغ مميون المبعثون الفرنسيين
 .1فرنسا

التي كانت خزينتيا خاوية وكان لزما عمى الحكومة وقد استغل الييود ظروف فرنسا 
ضمان تموين فرنسا وخاصة أن الوكالة الفرنسية اإلفريقية ال تممك لمتمويل وفي ىذه الحالة 

في نياية سنة  وكذا، لكن مصحوبة بفوائده فإن شركة بكري تقدم أجاال لتسديد القروض
في و  ات إضافية بعد ذلك التاريخكانت فرنسا مدانة بمميوني فرنك مع إضافة تموين 1795

فقرر  الفرنسية بالنوعية السيئة لجزء من حموالت الحبوب تدرعت الحكومة 1795ربيع سنة 
 .2بوشناق غير أن الجزء من ىذه الحبوبو  جاء شديد ديون بكريإر 

العزيمة و  قد أدى ذلك إلى حدوث أزمة فائقة بالبيئة لممنتجين المقدمة من طرف بوشناق
 االنحدارأخذت في و  وبذلك ما ظمت ىذه الشركة، تعطمة الحبوب بسبب الجفافعندما 

ال تزال منتظر من فرنسا شديد الدنيا فكان ذلك لزما عمى  التماطل زاعمة أنيا ىي األخرىو 
 3الداي أن تتدخل في قضية بكري مع فرنسا بموجب بأن بكري جزائري الجنسية  الحكومة

                                                           
 .158 157، المرجع السابق، ص ص  صحراوي بن كمال  1
، ص 2005لمنشر والتوزيع، الجزائر،  ، المؤسسة الوطنية لالتصال1830 1790جمال قنان، العالقات الفرنسية الجزائر  2

193. 
 .349، ص 2005، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 4عبد الرحمان بن محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العام ج  3
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الديون بسبب الحممة الفرنسية  دستوزير خارجية فرنسا في القضية لكن لم  اليرانتفتدخل 
وفرنسا عادت العالقات إلى مجراىا الطبيعي  النزاع بين العثمانيين اءيإن بعدو  عمى مصر

لقد ، فأصبحت مسألة ديون بكري مسألة من مسائل الدولة الخاصة، بين الجزائر وفرنسا
 الفرنكات أن يحصل عمى أربع ماليين من الداياتو  وزير الخارجية توصل بكري بمساعدة

 .1سبعة ماليين فرنكيين الفرنسفي حوزة  وبقي 30.000الجزائرية سوف  لم يقدم لمخزينةو 

بوشناق المبمغ الذي و  فقد استمم ورثة بكري ...الييود"أما : فيقولأما كمال بن صحراوي 
اإليالة نصيبيا وقد قام  او عطالييودية لم يماليين فرنك لكنيم انطالق من ىويتيم  7قيمتو 

ضيق عمى حرية أكبر لت أعطى لمشركة الييوديةو  الداي مجددا بمطالبة فرنسا بتسديد الديون
عمى الفرنسيين وبذلك كونت لجنة  من باب الضغط الجزائري المصالح الفرنسية في الشرق

في باريس عمى عيد  اتفاقية دخمت في المفاوضات مع المعنيين لحل المشكمة وانتيت بتوقيع
ماليين فرنك  7فإن اإلتفاق األخير حصرىا في  1819أكتوبر  28الديات الحسين بتاريخ 

 م. 1820مارس  1من  ابتداءسنة ون صتدفع في غ

خطير إذ أستارت إلى  استثناء تتضمن 1819أكتوبر  28 اتفاقالمادة الرابعة من  لكن
تدعميا المحاكم بذلك ، 2اعتراضاتفرنسيين مواطنون  ون عام إال إذا قدمصدفع المبمغ في غ

جويمية  24في فرنسا قبمت بموجب قانون  ورغم أن غرفة النواب، دخمت المسألة نفق جديد
ظيرت في  ماليين فإن الدعوى 7تدفع  أن، أكتوبر السابق  28اتفاق  الذي أقر 1820
 بوشناق ومنيم الييوديو  شركة بكري أصحابيا أن ليم ديون عمىيزعم ليفورن و  فرنسا

  أن طمبت اسبانيا من الداي حسين تعويضات عمى حموالت وقد حدث الجزائري ناتان البكري
في المقابل كشف الداي عن قائمة حساب عمى إسبانيا أن تدفعيا و  أخذت وىي تحت رايتيا

فة منو مميون فرنك مقابل تسوية ىذا الشكل بص استخمصو  إلى شركة بكري ثم كاتب اإلسبان

                                                           
 .251فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء مجيولون، المرجع السابق، ص  1
 .164 163 ، المرجع السابق ص ص1830صحراوي، بن  كمال  2
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بعد و  كانت العالقات بين البمدين تنتيي بعد أن رحل قناصميا مدينة الجزائر نيائية وقد
لكن بحضوره حتى و  استخالص ىذا المبمغ وزعو الداي عمى ما كانت ليم ديون عمى بكري

عمى بكري ديون وىو ما استدعى بيع جميع المتكررة ورغم ذلك بقيت  يضع حد لمشكاوي
لاير وليست ىذه المرة األولى  320000بثمن قدره  1826عمني عام ممتمكاتو في المزاد ال

 ضدىم تعرضت ممتمكات 1805التي تم فييا مصادرة ممتمكات الييودية فإثر انتفاضة 
 .1بكري وبوشناق لممصادرة

 بونابرتنابميون  الموجية الى 12/08/1802قام الداي مصطفى أخرىا في  كذلك
فالجزائر  ديد إال أن الظروف الطارئةتسال إجراءات التخاذ فأعطى ىذا االخير األوامر

التي لم تنتيي إال في معركة  بأوروبافي حروبيا النابميونية  كانت فرنسا، وفرنسا
Waterloo بثورة بن األحرش والمجاعة الخطيرة   منشغمة في حين كانت الجزائر 1815سنة

 الوز ناجيالتي أطاحت بالداي مصطفى  1805سنة  ةياالنكشار التي عمت البالد وبثورة 
بتصدير الحبوب الجزائرية إلى خارج رغم حاجة  بوشناقو  بكري لمييود يانبسبب سماحو 

وبالضبط سنة  البالد إلييا وبسبب ىذه الظروف تم تأجيل قضية الديون إلى تاريخ الحق
 .2عمى عيد الداي حسين 1818

 

 

 

 

 
                                                           

 .254فوزي سعد اهلل، المرجع السابق، ص  1
 .198جمال قنان، المرجع السابق، ص  2
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 .الجزائرمناطق تواجد اليهود في : الخامسمبحث ال

 : تمركزهممناطق  - أ

تأثرت مباشرة بما كان و  عاشت التجمعات الييودية في المدن الشمالية خصوصا الساحمية
التأثر بيا تناقص حدتو كمما زادت و  بقراراتيا غير أن درجة ىذا اإلرتباطو  في اإليالة يحدث

وىي ال ، التجمعات الييوديةو  وسياسات اإليالةلقرارات  المسافة الفاصمة بين المراكز التنفذية
 السمطة المسممين بالسمطة المركزية بحيث كمما ضعفت حضورعن عالقة  تختمف في ذلك

 حياة الييود في الجنوب حيث كانت، استقالليتيا الذاتية كمما زادت ىذه التجمعات في تدعيم
الكوارث و  المعاركو  ضطراباتااللبعدىا عن  الواحات مثال أكثر استقرار منيا في الشمالو 

 بضعة اوز إقامتياجتت معاصمة التوجيوا لبينما نسبة كبيرة من الييود الشمال ، الشمال
 .1اإلقتصاديةو  السياسية األمنية بسبب تأثر األوضاع سنوات

وفي مدينة الجزائر مثال كثيرا ما غادرت عائالت ييودية كميا البالد بمجرد بسبب كساد 
الشروط ومدى و  العودة إلى الجزائر كذلك كانت تحكميا أيضا نفس المحفزات، تجارتيا

يو  االستقرار إلى حد جعل حياتيم مقسمة بين الجزائر مثال سبانياو  اليا وتونس وفرنساطا   ا 
بالتالي كانت ىويتيم مركبة من كل ىذه اليويات المختمفة مما يؤدي إلى صعوبة تحديد و 

 .2إذن تنتمي كل ىذه البمدان جنسية ىذه العائالت فعميا فيي

ين متردة بين ىكو كشركاتيم ومحالتيم متعددي الجنسيات فكانت عائمة لقد كان ىؤالء 
ظاىرت الحارات الييودية بشكل رسمي  ن اإليطالية لفترة طويمةفور مدينة الجزائر ومدينة لي

"بالمالح " وسميت  1438بقرار من السمطات في المغرب العربي بمدينة فاس ألول مرة سنة 

                                                           
 .149، مرجع سابق، ص 1فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء مجيولون ج 1
 .150فوزي سعد اهلل، المرجع نفسو، ص  2
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أجل حماية الييود من  من1682 مكناسوالتالية بمدينة  1557ثم ثاني حارة بمراكش سنة 
 1. وأحاطت نفس الظروف تقريبا بظيور التمركز الديمغرافي الييودي، غضب الجماىير

حريات الييود حيث و  ممتمكاتو  وكان عقد الذمة يفترض عمى الدولة اإلسالمية حماية أمن
"منع الييود وسائل الراحة أكثر مما منح : "المال ح "كتب "بيدو بوسانحا "في الحارة أو 

 .2المسممون أنفسيم"

ولم  اإلباضينالتسامح مع المسممين و  في الميزاب عاش الييود في جو من األخوة
يعيش في جو محترم يسجل التاريخ أية تجاوزات أو انتياكات لحقوقيم فقد كان كل طرف 

غمى  يحتاجواوقد كان عدد الييود في منطقة القبائل قميال جدا لذلك لم ، ومتكامل لمعمل
عادة بصباغة الحمى  اشتغموامثل سكان المنطقة حيث  عاشواالتجمع في حي خاص بل 

 .3بالميجة القبائمية وتكممواالذىبية خاصة في "بني بني " و  والجواىر الفضية

 : اليهودتعداد  - ب

كان العدد  1621تقديري لسكان مدينة الجزائر عام فقد ذكر ماسون أنو في إحصاء 
من  10000و من األتراك 30000من األىالي  97000نسمة منيم  160000اإلجمالي 

رخين حول أعداد الييود مؤ أراء ال او لخصالييود وكان كل من محمد دادة ونجوى طوبال قد 
حفظ بشكل ىايدو وحيث لكنو ت اآلراءث قد لخص بدوره ىذه انيإيز  فإن، في مدينة الجزائر

 1660-1616ما بين  ث في وثيقة أخذىا من األرشيف الفرنسي تعود إلى الفترةانيوجد إيز 
وقد قدر "دارفيو ، نسمة 9000نسمة و 8000تتراوح مابين و  أن عدد الييود في الجزائر تعود

نسمة وىي أرقام متقاربة الى حد  12000و نسمة 10000بين  ما 1674" عددىم عام 
                                                           

مديرية الفنون واألداب لمنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الرحمان الجياللي، تاريخ المدن الثالث، الجزائر، المدية، مميانة،  1
 .22، ص 2005سنة 

 .152 151فوزي سعد اهلل، الجزائر ىؤالء مجيولون، مرجع سابق، ص ص  2
(، من خالل سجالت المحاكم الشرعية، وزارة الثقافة، 1830 1700نجوى طوبال، ييود مدينة الجزائر في عيد الدايات ) 3

 .80الجزائر )د.س (، ص 
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ويردىا  نسمة 5000التي قدرت عددىم  1724ر لكن نجد إحصائية "ماسون " لعام كبي
ىذا  وفي 1725"دوتاسي " التي مفادىا أن عدد األسر الييودي كان عام  5000بإحصائية 
 .1تفاوت بالغ

ال سيما النصف األول منو ولعل ذلك يعود  18ونالحظ أن عدد الييود تزايد خالل القرن 
حمل معو  18من أوربا خاصة من ليفورن لكن النصف الثاني من القرن  الى عدد الوافدين

 : يعود إلى لعل ذلكو  تراجعا في عدد الييود الجزائر

 األسطول  تراجع نشاطالتغيرات التي عرفيا البحر األبيض المتوسط خاصة : اقتصاديا
نقصد بذلك و  كان يوفر المادة األولية الخام لمنشاطات الييودية الجزائري الذيالبحري 
 .الييودالغنائم كانت تباع فتوفر سمعا يتاجر بيا و  األسرى

بمن  الجزائر إغفال الظروف الصحية عمى مجموع سكان من جية أخرى ال يمكن: *صحيا
أدت إكاموت  1794و 1793فييم الييود فمرض الطاعون الذي أصاب المنطقة عام 

 .2بقسنطينةيوميا  150و 50كان يقبل ما بين و  ييودي 1771

 الثورة عمى م خصوصا 19ثم عن الظروف السياسية التي عاشتيا البالد في بداية القرن 
ييودية ىاجرت إلى  عائمة 200كما حدث مع ، الييود جعمت كثيرا منيم يغادرون البالد

السفينة السويسرية في حين ن عمى متفرتا بوشناق المذان و  ومنيا عائمتي بكري نليفور 
 .3ئمة إلى تونسعا 100ىاجرت 

                                                           
 .83نجوى طوبال، المرجع نفسو، ص  1
، المؤسسة الوطنية لمكتاب لمنشر والتوزيع، 1830 1792محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية لمشرق الجزائري  2

 .51، ص 1980الجزائر، 
والتوزيع،  أحمد الشريف الزىار، مذكرات أحمد الشريف نقيب أشراف الجزائر، تر: توفيق مدني، الشركة الوطنية لمنشر 3

 .88، ص 1972الجزائر، 
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إلى  1بينما فر الكثير منيم ، نحنو أردنا قبل الييود استراحة منيم فمما رأى األتراك ذلك قالو
 القنصمية الفرنسية حيث تدخل القنصل " ذو بواتنفل " لحمايتيم.

العوامل تراجع العدد اإلجمالي لييود الجزائر ففي مدينة الجزائر كان العدد ليذه  ونتيجة
كما قدر عدد الييود في المغرب ، 1824نسمة حسب شالرلين  5000اإلجمالي في حدود 

مميون  30يعيشون  كانوالمجزائر ، 2الفرنسي االحتاللعشية  5000العربي ككل ال يتجاوز 
 .3الجزائرو  المغربو  تونس مىعا عمن العرب وقد يكون ىذا العدد موز 

 .4ىذا الجدول يمثل زيادة نسبة الييود في الفترة العثمانية

 1824 1725 1724 1674 1660 1621 1616 السنوات 
 5000 5000 5000 11000 9000 10000 8000 . النمو الديمغرافي لمييود

 

 

                                                           
 .89المرجع نفسو، ص  1
 .41كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  2
، 1985لة ماجستير، جامعة دمشق، ، رسا1830حتى  18الييود في الجزائر العيد العثماني منذ القرن ، محمد دادة 3

 .50ص
 2006(، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1830 1519العثماني )أرزقي سوتيام، المجتمع الجزائري وفعاليتو في العيد  4

 .295، ص 2007
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 .جزائر من اإلحتالل الفرنسيموقف يهود ال: المبحث األول

عندما نزل  Debourmont بجيوشو عمى الجزائر بسيدي فرج وبدأ قائد الحممة الفرنسية 
صعود و  وترك أغمب ييود المدينة خوفا من القذائف، 1وذاع خبر اإلنزال نحو المدينةيتقدم 

بالضبط مرتفعات بوزريعة في حين و  ،2جماعات إلى أعمى الجبال التي تقع خمف المدينة
لكن عندما بدأ تأكيد الخبر فشل  ،يقاومون بشراسةو  يخوضون معارك إنتحارية كان المسممون

قترب الجيش الفرنسي من المدينةو  بعد معركة إسطاؤلي المقاومة بعد إتصاالت سريعة و  ا 
بشكل  من األتراك وانتقاميم العتداءاتيمأطمقوا العنان و  سريعا ضد المسممين بواانقمبقيادتو 
     التخويف.و  النيبو  بالقتل فضيع

بوليسية داخمية تميد  ،ابين عشية وضحاىا جبية معركة بسيكولوجي االييود أصبحو  
 بمجرد ماو  التي كانت عمى مشارف باب الوادي لمجيوش الفرنسية debourmont الطريق
سارع الييود إلى إستقباليم كمنقضين ومحررين ليم من  ،شو المدينة منتصرينبجيو دخل 

 من أجمياوماسخره الييود  حفاوة إستثنائية من حيث ضخامتياو  العثمانيين في فحة عارمة
فأخذىا الجنود الذين شاركوا الحممة عمى الجزائريين بوصف سقوط المدينة وتصرفات الييود 

نظرا أنو كان و  الييود خرجوا يطوفون الشوارع فالحين مبتيجين5 رات التاليةأثناء ذلك بالعبا
 كتب ييودي فيوقد ، "3الزرقاء الغامقةو  غير الثياب السوداء  محرما عمييم سابقا إرتداء

Les juifs dalgerie ingess et test  عمى ركابيم نحتون يبأن الييود كانوا في الشوارع
 فارحين حيث كانوا ينتقمون في األزقة، أيدي الجنود المحتمينو  ليمتمسوا أقدامساجدين 

 ينيالون بالضرب عمى األتراك الذين يصادفونيم في الطريق يرددون5 و 
Vive les français ،  فكتب أما "كمود مارتن" واستيزاء بسخرية األىالي يصفقون ليمو  

                                                           
1
 .222، المرجع السابق، ص 2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولون، ج  

2
الجزائر، ، المجمد األول، دار األمة لمنشر والتوزيع 0311-0381سيمون بفايير، الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان   

 .40، ص 2114
3
 .222فوزي سعد اهلل، المرجع السابق، ص  
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 قنبمة الجيش التفتم 0381جوان  24في "في يوم  بأنو االحتاللعن موقف الييود من 
ى ذلك الى فأد الذين فرو بمجرد رؤيتيا جبل بوزريعة األوائل عمى منحدرات بالييود الفرنسي

طالق النار عمييم ثم  االعتداءات ليمتحق بيم  ...بالصخب تظاىروابأنيم قناصة األعداء وا 
 دوران ليعرض خدماتيما عمى القائد العام."و  يعقوب بكري

الييودي  االنقالبإلى  االستنكارو  االستغرابكذلك يوصف كمود مارتن بنوع من  
حيث أكد  ،التي قاموا بيا منذ سقوط المدينة الفظيعة االعتداءاتو  المفاجئ ضد المسممين

بقصر الداي و  ضد المسممين بحي البحرية االنتقاماتبأن ىؤالء الييود بدأ في حممة من 
 ألبسة الدايات تحت ىتافاتو  بو كل ما عثروا عميو من سالحني vive les français  حيث

لييود ا ومنذ أول يوم وطئت فيو أقدام المحتمين الجزائر تشير المصادر التاريخية الفرنسية أن
 .1يمتقطون األخبار عن األىالي المسممين لصالح الفرنسيينو  كانوا يتجسسون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، الشركة الوطنية لمنشر، الجزائر، 8أبو القاسم سعد اهلل، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية اإلحتالل، ط  

 .08م، ص 0432
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 يهود الجزائر اتجاهسياسة فرنسا  الثاني:المبحث 

إال أنيم ، الجزائرييود  اتجاهتطبيق سياسة مميزة  االحتاللحاول الفرنسيين منذ بداية  
 .جنبمسممين عاشوا جنبا إلى و  وجدوا أنفسيم منذ البداية أمام مجتمع يضم ييودا

اعتبروا الييود طائفة منفصمة عن و  ،المسممينو  ميز الفرنسيين بين الييود لكن منذ البداية
بخصوص ىذا التمييز قال حمدان خوجة في المذكرة التي قدميا إلى و  1السكان المسممين

" أن الييود لم يحفر ليم  03في الشكاية رقم  ،م0388جوان  8وزير الحربية الفرنسي بتاريخ 
 .2 ..".قبر ولم تؤخذ ليم شنوغة بل شنوغاتيم اليوم أزيد من جوامعنا الباقية بأيدينا

أظيروا ميال واضحا إلى الفرنسيين ذلك الميل جعل الفرنسيين يظيرون  وألن الييود قد 
 ،قربوىم إلييمو  التجارةو  ومكنوىم من أمور عديدة في اإلدارة ،ليم العطف عمى حساب العرب

 كل محكمةو  كل نخبةو  وأصبح الييود أعضاء كل مجمس ،كل األمور وشاوروىم في
 .3كعنصر ال غنى عنو في المجتمع

  ومنو عيد إدارة دي بورمون Debourmont في تأثير الييود واضحا بشدةأصبح  
متد نفوذىم في المجتمع دون أن و  وتطاول الييود عمى المسممين ،قرارات القادة العسكريين ا 
 .4يمقوا العقوبة الصارمة

تسعى إلى ربط ، م0321-0381ظمت اإلدارة الفرنسية طول الفترة الممتدة من سنة  
المراسيم قصد إدماجيم في و  ليذا أصدرت سمسمة من القرارات ،االستعماريالييود بالوجود 

                                                           
1
 .م0422، 8صالح العقاد، الييود في المغرب العربي، مجمة معيد البحوث والدراسات العربية، ع   

2
  ، منشورات المركز الدراسات والبحوث2م، ط0320-0301يل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي عبد الجم  
 .000م، ص 0431عن الواليات العربية في العيد العثماني، تونس،   
3
ر، ، دار الغرب اإلسالمي لمنشر والتوزيع، الجزائ2م، ج0411-0381أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي   

 841، ص 0443
4
م، ص 0433، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 2ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ج  

231. 
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نجد أن السمطات الفرنسية تبنت الييود وفضمتيم عن المسممين لعدة  ،المجموعة الفرنسية
 5 أسباب أىميا

 عمى العمل لمصمحة ييود الجزائر. حرص ييود فرنسا (0
 .الفرنسية االستعماريةمحاولة تسخير الييود لخدمة المصمحة  (2
 سعي الحكومات الفرنسية إلى تحسين أوضاع ييود الجزائر.  (8

وذلك من خالل إقناعيم لمحكومة  ،الجزائر العمل لمصمحة ييود حرص فرنسا عمى -0
صالحو  الفرنسية في باريس بضرورة تحسين مبادئ و  بما يتماشى مع روح أوضاع الجزائر ا 

 .المساواتو  بالحرية الفرنسية التي أشعرتيم الثورة

بوضع سائر الييود ىكذا توجيت  باالىتمامم شعر ييود فرنسا 0381وبعد إحتالل الجزائر 
وذلك  المعيشي مستواىمو  عممت عمى تحسين ظروفيمو  انظار ييود فرنسا نحو ييود الجزائر

 . 1خدمة المجموعة الفرنسيةو  االنضماممن أجل 

 02 وذلك من خالل سياسة ،االستعمارية محاولة تسخير الخدمة المصالح الفرنسية -2
تفتيتو و  األقميات إلييا لتجزئة المجتمع اجتذابعمييا فرنسا من أجل  اعتمدتالتمييز التي 

لممجتمع  االجتماعيةالتركيبة  ومن ىذا الجانب لم تتأخر السياسة الفرنسية في تحطيم
جعمتيم في وضعية و  إجراء تمييز الييود وىم إقمية فاتخذت ،الجزائري من أجل السيطرة عميو

 .من المسممين أحسن

في الجزائر التي أرادت التعامل مع الييود وفضمتيم عمى  االستعماريةنجد أن السياسة  
التعامل مع الييود في  مبادئ أىمياو  " عدة أفكارد استعارة من " الفكر النابميونيق ،المسممين

دماجيم و  حدود المنفعة وجعل العالقة معيم عالقة مصالح والتستر وراء قناع تطوير الييود ا 
 الضغوط. وجعل المجتمع وتحريرىم من، في الحياة العامة

                                                           
1
 .113م، ص 0430، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 0ىيثم األيوبي، الموسوعة العسكرية، ج  
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 قامة محمة تنظيمات فرنسيةو  ىدم نظام المجتمع الييودي التقميدي في الجزائر  .ا 
 الييود في سبيل المصالحو  التقميدي بين المسيحيين إلغاء العداء الديني. 

سعي الحكومات الفرنسية إلى تحسين أوضاع ييود الجزائر خاصة في الفترة المتعاقبة  -8
ألن بعض أعضاء الحكومات الفرنسية ، إما بالتأثير من ييود فرنسا، م0321-0381من 

 .خاصةاسة ترجع أصوليم إلى الييود أو تمسكا بمبادئ معينة لتطبيق سي
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 الجزائر يهود  اتجاهالتنظيمات الفرنسية  الثالث:المبحث 

 التنظيم الطائفي ليهود الجزائر.-0

تغيرات  وأدخمت ،االحتاللالسمطات الفرنسية بتنظيم الطائفة الييودية منذ بداية  اىتمت 
 .1لممسممينأعادت ترتيب مكانتيا في المجتمع بالنسبة و  في كل أجيزتيا الحساسة

بحيث كان الييود في الجزائر منظمين في طائفة تسير شؤونيا الداخمية بنفسيا إذ يقوم ىذا 
يرأس الطائفة الييودية رئيس من األعيان الذي  ،النظام عمى مؤسسة "الشيخ" أو" مقدم الييود"

 .2األقوياء ذويو  القرارات كما كانوا دائما من األثرياءو  يحتكر جميع السمطات

التآمر و  "ومنصب رئيس الطائفة الييودية إنما عميو بالرشوة 5قد عبر شالر عن ذلك بقولوو 
وتتمثل ، 3بو" لالحتفاظ الجيدو  اضطياد يساوي ما ينفعو من المالو  وىو يمارس وظيفتو بقمع

 5 ميام رئيس الطائفة الييودية في
 حقوقيمو  الدفاع عن مصالح الييود. 
 دارة الطائفةو  تسيير  .ا 
 القضاة تعيين 
 اإلشراف عمى المواد المالية لمطائفة الييودية. 

قرار يقضي بتعيين أحد أبناء عائمة  أصدر الفرنسيون ،م0381نوفمبر  01و في سنة  
لكن  ىذا المنصب الذي كان يمثل "المقدم" ،بكري الييودية في منصب رئيس األمة الييودية

                                                           
1
 .011معوشي أمال، المرجع السابق، ص   

2
كريمة عجال،  ييود الجزائر ودورىم في تسييل عممية االحتالل، مذكرة لنيل شيادة الماستر تاريخ المغرب العربي   

 .22م، ص2101-2108الحديث والمعاصر، جامعة الوادي، 
3
، الجزائر، وليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر، تع إسماعيل العربي، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع  

 .000-001م، ص0431
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رئيس  اختيارضي ثمانية أشير تم زعيم واحد ليذا المنصب ألغي وبعد م استغاللنتيجة 
 يتم عرضيم عمى القائد العام. و  ،الطائفة من بين ثمث مترشحي لمدة عام واحد قابل لمتجديد

تشكل بموجب القانون الجديد مجمس ييودي  5تشكيل المجمس الييودي في الجزائر 
قيادة ىذه وتركزت  ،قسنطينةو  مجمسان آخران في مدينتي وىرانو  ،مركزي في مدينة الجزائر

من أجل نشر الثقافة  ،قدموا من فرنسا ،العممانيةو  المجالس في أيدي الشخصيات الييودية
 .1الفرنسية في أوساط ييود الجزائر

وكان المحامي "يوف ، وأربعة أعضاء عممانيين ،تشكل المجمس في الجزائر من حاخام 
 ان في مدينتي وىرانالييودي أما المجمسان ،كوىين" أول من تولى رئاسة ىذا المجمس

وكان األديان  ،فقد كان عدد العممانيين في كل مجمس ال يتجاوز ثالثة أعضاء قسنطينةو 
 .2يتولى ميمة تعيينيم باإلشتراك مع الحاخامات بموجب التوصية المقدمة من الحاكم

 التنظيم السياسي لليهود:-2

سمطة و  خاضعة لسيطرةكانت الجزائر  ،م0311إلى غاية  0381في الفترة الممتدة من 
أفريل صدر مرسوم ممطي  01ابتداء من يوم  ،الجيش الفرنسي الذي كان يحكم الجزائر

 .3يقضي بإنشاء حكم مدني في المناطق التي يوجد بيا جاليات أوروبية

نجده نص عمى تقسيم  ،م0311أفريل  01أما بالنسبة لمتقسيم اإلداري وفقا لمرسوم  
وميزت ىذه المقاطعات بين األراضي المدنية وىي  ،قسنطينة ،رانوى 5 الجزائر إلى مقاطعات

ىو ما و  تمك التي يعيش فوقيا عدد كبير من السكان المدنيين األوروبيين " المستوطنين "

                                                           
1
 ل أحمد الرفاعي، مر رشا عبد اهلل، تر جما0م، المجمد 0411-0311صموئيل انتجر، الييود في البمدان اإلسالمية،   

 .818-812، ص ص 0441عالم المعرفة لمنشر والتوزيع، الكويت، 
2
 م،2113لمنشر والتوزيع، القاىرة، العربية ، دار النيضة 2، ج اإلفريقيةمحمد الوكيل، تاريخ الييود في القارة   

.018ص   
3
 .082عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   
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وكذا األراضي المختمطة وىي تمك التي  ،العمومية المصالح اإلدارية تنظيم كلو  سمح بوضع
أما األراضي العربية فيي تمك التي  ،األوربيين ينيعيش فوقيا عدد قميل من السكان المدني

تقع في الساحل أو في الداخل وما ىي بأرض مختمطة أو مدنية. بحيث نجد أن األرض 
األوروبيين يخضعون لمحكم  األراضي المختمطة فإنو  المدنية أنيا تخضع لإلدارة الفرنسية

األراضي العربية المنعدمة من العنصر األوروبي لحكم و  واألىالي لحكم عسكري، المدني
 . 1عسكري

بدل من ضباط  ،في يد المعمرين األوروبيين فإن ىذا التنظيم جاء لوضع السمطة 
 وليذا فرض بيجوا الحاكم العام ،الذين يرفضون تقاسم السمطة مع المدنيين الجيش الفرنسي

استمر في العمل باألسموب و  لمعمرينتحويل السمطة إلى ا ،الذي يخضع لوزارة الحربية
ولم يتغير الوضع إال  ،أي خضوع جميع المسؤولين اإلداريين إلى السمطة العسكرية ،التقميدي
 .2م031في سنة 

ألغي التراب المختمط فأصبحت العمالة التي خمقت المقاطعة ، م0313في ديسمبر  
والثاني تحت سمطة ، العمالةاألول تحت سمطة ، منقسمة إلى تراب مدني وتراب عسكري

  رجل العمالة وىو مدني.و  الجنرال وىنا قام الخالف بين الحاكم العام وىو رجل عسكري

الذين أستبدل بموالين ، رافضة لممدنيينو  وبذلك نجد أن وزارة الحربية تساند العسكريين
 .لمجيش

مالة أو مقاطعة فقد كان يوجد بكل ع ،بالنسبة لمتنظيم في كل عمالة في أرض الجزائر 
القرارات  دراسةو  أعضاء يشاركونو التنظيم 81و ،إدارية مجمس يتكون من رئيس المقاطعة

                                                           
1
  voire texte intégral de l’arrête du 1er septembre qui règle les formes de l’administration 
civil et municipale des possession françaises dans l’Afrique du nord in:  gouvernement 
général de l’Algérien recueil de actes ،op ،58-63 

2
سمواني . 241م، ص 2108، مجمة جامعة كريت لمعموم، 1م، العدد0320 -0381األوروبي في الجزائر  طانياالست  

 .رشيد رمضان، مؤيد محمود حمد الشيدان
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كان يوجد مجمس منتخب رىو  ،العمرانيو  االقتصاديسواء في المجال  اتخاذىاالتي ينبغي 
سمطتو ، مستوى المقاطعة عمى صغير لممعمرين برلمان المجمس العام الذي يعتبر بمثابة

وبالتالي عدد  من المناطق التابعة لممدنيين إلى المناطق التابعة لمسمطة العسكريةتمتد 
 . 1عضو بمقاطعة قسنطينة 03أعضاء المجمس كان محدود ب

عضو بالنسبة  21م إلى 0311في سنة  ارتفعكذلك مقاطعة وىران إال أن ىذا الرقم  
مقاطعة وىران نفس العدد في و  عضوا في مجمس قسنطينة 28و لمقاطعة الجزائر

يتم تغيير ثمث  نسنوات عمى أ 8واإلمبراطور ىو الذي يقوم بتغيير في ىذه المجالس لمدة 
 .2األعضاء في كل سنة

ديسمبر  20فيما يخص البمديات فقد أصدر رئيس مجمس الوزراء وزير الدولة في يوم  
في إفريقيا الشمالية المحمية لألمالك الفرنسية و  مرسوم ينظم أشكال اإلدارة المدنية، م0381
" مقيم  مدير العام الحاكم سمطة تحت الشمالية إفريقيا في المدنية خصص أن اإلدارة حيث

" واآلخر في مدني intendant civilفي مدينة الجزائر ولو نائبين يقيم أحدىما في وىران 
كمت إلى مدير عنابة قد أو ، وىران، الجزائر 5 فيما يخص اإلدارة المحمية لممدن اآلتية ،عنابة

اآلخر و  أحدىما فرنسي ،نائبينو  محمية تتشكل من رئيس بمدية وىيئة ،ونائبي مدير مدنيين
وفي مستغانم ز عنابة  ،محميين مستشارينباإلضافة إلى  ،وىناك أيضا نائب إسرائيمي، مسمم

يقوم محافظون مدنيون بالميام المحمية بصفة مؤقتة بطريقة يتم تحديدىا من قبل الحاكم 
 .3العام

                                                           
1
 .082عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   

2
 .018بوحوش، المرجع السابق، ص  عمار  

3
  Gouvernement général de l’Algérie ،recueil des gouvernent de l’Algérie "0311-0381"  
imprimerie du gouvernent ،Alger ،1856. 
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بمديات المدن األخرى كذلك ونواب و  ،يعين رئيس البمدية بموجب قرار من الوزيرو  
 .1رؤساء البمديات يعين من قبل الحاكم العام

في  يساعده ،ودينية اجتماعيةعمى العموم يعتبر مقدم الييود بمثابة مؤسسة إدارية ة  
عضاء يختارىم القائد العام أ 8ىذا المجمس يتكون من  ،"تأدية ميامو "المجمس الطائفي

يتجدد المجمس كل من  ،لإلدارة االحتاللية من بين تسعة مترشحين يقترحيم أعيان الطائفة
 .2مراقبة حياتياو  أىم ميام المجمس جمع الضرائب المختمفةو  ثالث أشير

  م0388الييودية في فرنسا من الحكومة الفرنسية في شير نوفمبر  الطائفةطمب رئيس  
 كما طمب المجمس الييودي في مرسيميا توثيق ،بتأسيس مجمس ييودي في مدينة الجزائر

 انتياءأي بعد  ،م0312فتوجو وفدمن ىذا المجمس إلى الجزائر سنة  ،العالقات بييود الجزائر
ضم و  ،السمطات الفرنسية من اإلجراءات الخاصة بتشكل البنية التنظيمية لمطائفة الييودية

امي والمح رجل أعمال فرنسي من أصل سوري ،الطرس من يعقوب إسحاقىذا الوفد كل 
تمثمت ميمتيا في إعداد بحث شامل عن أوضاع و  ،"بروفنس –"يوف كوىين ماكس أن 

كانت النتيجة إصدار قانون الخامس من نوفمبر و  احتياجاتيمو  الييودية في الجزائر الطائفة
 .3الييوديةالذي يشكل البنية التنظيمية لمطائفة ، م0311

التخمص من و  االنتخابم حاولت الحكومة الفرنسية أن تعتمد أسموب 0313بعد ثورة  
لكن الجيش الفرنسي أحبط ىذه الخطة قام بتزوير  ،أسموب التعيين في المجالس البمدية

في  ظيم الجديد الذي أتى بو نابميونإال أن التن ،م0313التي جرت يوم أكتوبر  االنتخابات
                                                           

1
بية، صالح فركوس، التشريعات المنظمة لالستيطان االستعماري في الجزائر، مخبر التاريخ لألبحاث الدراسات المغار   

 .02م، ص2108قالمة 
2
 .041نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  

3
م، مذكرة لنيل شيادة الماستر تاريخ معاصر، بسكرة، 0321-0381أمينة عباسي،، السياسة الفرنسية اتجاه ييود الجزائر   

 .11م، ص2108-2101
  وىو ابن لويس بونابرت من فرنسا، قضى  نابميون بونابرت5 ، شخصية فرنسية يستذكرىا العالم بأسره، ولد في باريس

  ums com. w w w. ahlboinlat. comforhttp://rbahrian ليا وألمانيا وسويسرا، أنظر إلى5شبابو في إيطا
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من تمك  ابتداءو  ،غير مجرى األمور بالنسبة لمبمديات في الجزائر ،م0311 ديسمبر 22
كما تقرر في سنة  ،فقد تقرر أن يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس البمدية ونوابو ،السنة

فإن القانون ينص  ،عدد السكان بارتفاعذلك و  م أن يرتفع عدد أعضاء المجمس البمدي0313
 ،الييوديةو  الجزائرية اإلسالميةو  ن طرف الجاليات الفرنسيةأو أعضاء المجمس م اختيارعمى 

 االجتماعيةالفئات  الثمث الباقي لبقيةو  مخصص لمفرنسيين ،بالمئة( 11لكن ثمثي المقاعد)
، الضرائب المحمية يدفعو  ،تجارة ،يشترط أن يكون كل مترشح أمالكو  المتواجدة في الجزائر

 .1ويحمل وسام الشرف الفرنسي

 القضائي لليهود: التنظيم -8

القضاء الطائفي  اتجاهسياسية  االستعمارية أوضع القائد العام لمحممة ،م0381أفريل  22في 
ريثما تتضح نوايا فرنسا في و  بصفة مؤقتة ريثما يبدأ في تنفيد إصالحاتو عميو تدريجيا

كانت مدينة سواء  ،جميع القضايا بين اإلسرائيميين ...فأصدر قرار ينص عمى أن " ،الجزائر
عن بدون طو  بكل سيادة ،أو جنائية يتم الفصل فييا أمام محكمة تتكون من ثالث حاخامات

 فأبقى القائد العام في البداية عمى النظام القضائي الييودي، "حسب صيغ القوانين اإلسرائيمية
ح لو التي تسم لكنو عميو بعض التعديالت الطفيفة ،بالتالي عمى الحكم الداخميو  ،التقميدي

 .2اإلشراف عميياو  بمراقبة نشاطاتيا

م وضع الدرك الجزائري المسممون تحت تصرف رئيس المحكمة  0380مارس  22في  
 .مراقبة ىذه األحكامو  الحاخاماتية لضمان تنفيذ أحكامو

الطائفة الييودية بالجزائر  اتجاهالمذكورة  أوت بدأت رزنامة السياسة الجديدة 01في و  
قضائي الييودي الذي قمص صالحيات تدخل حيز التنفيذ وكان أوليا إعادة تنظيم الجياز ال

 المحاكمة الحاخاماتية بمقتضى أمر من أردونوس" ordonnanceم 0381أوت  01"
                                                           

1
 .081-081عمار بوحوش المرجع السابق، ص ص   

2
 .02، المرجع السابق، ص 2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، ج  
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أن المحاكم لم تكن محل ثقة الطائفة الييودية و  الطالق خصوصاو  حصرت في قضايا الزواج
 الدين بالرغم من أن القضاة كانوا أساسا من رجال –العدل بداخميا كان عممو نادرة -
 .1الحاخاماتو 

م ىو أن يمغي جميع اإلجراءات الشكمية 0381أوت  01الجديد في أمر أردونوس  
يمنح الحاكم العام حق و  السابقة في إطار إعادة تنظيم القضاء العامة في كل القطر الجزائري

حيثما  ،حاخامات حسب األىمية الديموغرافية لمجالية 8إلى  0متكونة من أنشاء محاكم 
  .دعت الضرورة في بقية جيات البالد

الطالق حسب الشرعية وبعض و  ويبقى تعيين الحاخامات من صالحيتو أيضا كاألزواج 
 01التجارية يتم منذ و  بذلك أصبح الفصل في المنازعات المدنيةو  والشعائرية القضايا الدينية

 .م في المحاكم الفرنسية بالقوانين العممانية0381أوت 

ظيفة " و  تحويل صالحيتو إثر إلغاءو  بدأت القطيعة مع النظام الطائفي م0381في  
" بالمجالس صالحياتو إلى النائب اإلسرائيمي أو رئيس الطائفة وتحويلرئيس األمة الييودية "

لم يتم اإلبقاء سوى عمى و  القديم ظامم وضع حد نيائي لمن0310فيفري  ثم في ،البمدية
الزواج والطالق و  الكتابية لمحاخامات في بعض القضايا المتعمقة بالحالة المدنية االستشارة
لو ىذه و  األحكام بخصوص الشعائر الدينية اتخاذكما يحق أيضا لمحاخامات  ،بين الييود

ألنيا بالنسبة لممشروع الفرنسي العمماني األحكام لم تعد تممك القوة القانونية لإللزامية التقميدية 
 .2مسألة داخمية بين الييود

 م تم التأكيد عمى سحب الصالحيات من جميع الحاخامات0310فيفري  23في و  
وحسمت ىذه المسألة نيائيا  ،ذلك بأمر من أردونوس أصدره الممكو  قضاء الييود بالجزائرو 

                                                           
1
 .11عباسي، المرجع السابق، ص أمينة   

2
 .010معوشي أمال، المرجع السابق، ص   
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تحويل و  غاء محاكم الحاخاميةالذي يقضي بإل 1م0312سبتمبر 21منذ إصدار أمر 
رغم أنو بقى إلى غاية ذلك الوقت ثبت  صالحيتو إلى المحاكم الفرنسية الوضعية العممانية

تقديره و  كتعبير عن تعاطف الممك في قضايا األحوال الشخصية حسب الشريعة الموسوية
 حسب" Michel amsly  "الذي كتب يقول " أن ىذا القانون كان متأثر كثيرا بموقفلمييود 

 الممك لويس فيميب الحريص عمى مصالح الييود الذي لم يكن يخفي تعاطفو معيم".

تقميدي و  واجيت ىذه القوانين الجديدة صعوبات عديدة في الميدان ذات بعد ثقافي 
بصفة خاصة فطرحت من بين ما طرح من اإلشكاليات5 كيفية التعامل مع ظاىرة التعددية 

ود الجزائر في القانون الفرنسي الذي لم يتعرض إلى الحالة الخاصة الطالق لدى ييو  الزوجية
اعتبار حالة إعادة الييود و  قرار حول كيفية تسجيل اتخاذكان من الصعب و  ،ليذه الطائفة
سبق لو أن عقد زواجو األول أمام رئيس البمدية لكنو طمق زوجتو أمام الحاخام  ،في الزواج

كما كان من الصعب أيضا تحديد  غم أنو لم يطمق األولى رسميار  ،ليعقد قرانا آخرا في البمدية
  ىل يعترف بيا أم ال ؟.، الوضعية القانونية في سجالت الحالة المدنية في البمدية

تحرك آليات و  بيذه األوامر بدأت سيرورة فرنسية لييود الجزائر تأخذ منعرجا حاسما 
 اجتماعياو  اقتصادياو  سياسياو  ثقافياو  المجتمع الفرنسي قانونياو  إدماجيم في ييود فرنسا
لى تكوين قوةو  ،بالجزائر والوصول إلى الطالئع برز و  ضغط معتبرة تحسب ليا الحسابات ا 

 .2نفوذىا منذ القرن العشرين

 السياسة التعليمية لليهود: -4

و يقول "جان ميرانت "إن الفرنسيين لم يتمكنوا من جمع التالميذ عند معمم واحد مسمم أ 
لذلك لجأ الفرنسيين ، وىو عداء كان في ذىن الفرنسيين فقط(ييودي لمعداء الذي كان بينيم )
 مدرسة لمييود.و  أي مدرسة فرنسية لممسممين، غمى ما يسمى المدارس الخاصة

                                                           
1
 .01 -08، المرجع السابق، ص ص 2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، ج  

2
 .082عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   
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فإن أول مدرسة كانت ألبناء الييود في ، الييودو  ونظرا لمتقارب الجديد بين الفرنسيين
بينما لم تحدث المدرسة الفرنسية الموجية لممسممين  ،م0382العاصمة أحدثت سنة 

في  أيضا ثمالييود  في ىذه السنة استحدث الفرنسيين لبنات ،م0381"الحضر" سوى سنة 
أما في وىران  ،م استحدثوا ليم عيدين " متوسطتين " فرنسيتين في العاصمة0381سنة 

م لما تولى 0382ي عنابة سنة وف ،م0388فأول مدرسة فرنسية لمييود " البنين " كانت سنة 
لم يتوانى في تطبيق سياسة تعميمية و  م0381مإلى 0382" جاتني دي بيسي" من مارس 

  .1من تحقيق ىدفو كامال االستعمار فرنسية لنشر المغة الفرنسية يعد وسيمة ىامة بيا يتمكن

كل في  كان "جانتي دي بيسي " قد وضع برنامجا تربويا تضمن تأسيس ثالث مدارس 
 الثانية لمييودو  ،أشترط عمييم المغة العربية الجزائريةو  من الجزائر العاصمة األولى لألوروبيين

 .2الييودو  العربو  الثالثة لمختمف الجنسيات االوروبيةو 

 عندما تبين ليم أن ىدفيا األول ،لكن األولياء لم يقبموا بإرسال أبنائيم ليذه المدارس 
نما  ،ليس تعميم أطفاليم وبذلك لم ترحب العائالت الييودية في الجزائر من  ،تمسيحيموا 

م بإرسال أطفاليم إلى المؤسسات التعميمية الفرنسية من ىنا ظل  0311إلى  0381عامي 
 .3" الييودي ىو الجية الوحيدة التي توالت تعميم أطفال الييود" حيدر الكاتب

التي قدر عددىا ستة آالف  بمدينة الجزائر فكان يوجد في أوساط الطائفة الييودية 
بينما عدد التالميذ  ،عشر كتاب كان من بينيما كتاب خاص بالفتيات اثنينسمة نحو 

 ،لم يتجاوز عدد الدارسين في المؤسسات الفرنسية مئة تمميذ ،تمميذ 11الدارسين أزيد من 

                                                           
1
ي لمنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الغرب اإلسالم8م، ج0311-0381أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي   

 .842ص ،0443
2
 .21م، ص 2114، عالم المعرفة لمنشر و التوزيع، الجزائر، 1أبو القاسم سعد اهلل، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج  

3
، م2110رات المتحف الوطني لممجاىد، نان، تعميم األىالي في الجزائر في عيد اإلحتالل، العدد السابع، منشو قجمال   

 .011ص 
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فكان عدد الدارسين من التالميذ ، فيما يتعمق بالوضع التعميمي الذي ساد مدن الجزائرو 
  .1تعميما فرنسيا ضئيال جدا تمقواالييود الذين 

مرسوم ممكي فرنسي ينظم الديانة الييودية في الجزائر كما نظم  ،م0311صدر سنة  
نشاء و  تكمفت اإلدارة بمنح األماكن لالجئين الييودو  ،تسيير المدارسو  المرسوم طريقة إنشاء ا 
تعتمد عمى معونات من الجمعيات الدينية عمى  كانت ىذه المدارسف ،مدارس لمجنسين معا

 الرقابة قد وضعت ىذه المنشآت تحتو  ما يدفعيم األطفال أنفسيم تم المساعدات الحكومية
 ،وىي السمطات الروحية "الكونسيستوار" ،لكنيا تسير الجمعيات الدينية الييوديةو  الفرنسية

جراء ات االنضباطو  فيما يتعمق بتعيين أو عزل المعممين كان التعميم في المدارس و  ،ا 
في مدارس البنين كان المعممون الييود و  ،الييودية يشمل الدروس الدينية ة المغة الفرنسية

النوع  أما مدارس البنات الييوديات فكانت تديرىا نساء ييوديات وىذا ،يتكمفون بالمواد الدينية
يشبو المدارس الفرنسية الشيوعية الموجية لممسممين كان  الييودية الذي من المدارس الفرنسية

كما جاء في تقرير رسمي سنة  ،تمميذ 31بعشرين تمميذ ووصموا بعد ذلك إلى  م0381سنة 
" مواد فرنسية "يغادرون الحسابو  الكتابةو  فقط لوحظ أنيم بمجرد تعمميم القراءة ،م0318
 .المدرسة

لمرسوم أن حذر عمى الكتاب التدريب م كان من أنشطة ىذا ا0311بعد صدور مرسوم 
 .2ا بالمؤسسات التعميمية الحكوميةلمتالميذ الذين لم يمتحقو 

بذلك و  ومن ىنا استمرت أعداد كبيرة من التالميذ الييود في تمقي تعميميم في الكتاب 
تأسيس و  ،بمساعدة السمطات الفرنسية بإغالق المدارس التقميديةو  قامت المجالس الييودية

بحرصيا عمى تجنب و  ييودية جديدة أتسمت بحفاظيا عمى تعاليم الديانة الييوديةمدارس 
 التطرف الديني.

                                                           
1
 .011حميدة عميراوي، المرجع السابق، ص   

2
 .842صمويل أنيجر، المرجع السابق، ص   
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 التعليم الديني:-5

فقد كان وضعو يتدىور كمما يزداد عدد الدارسين في المؤسسات العممانية وظل ىذا التدىور 
ى عاتقيا جماعة " كل الشعب اإلسرائيمي أصدقاء "التي أخذت عم ،04قائما حتى في القرن 

وعممت ىذه المدارس عمى ، قسنطينة، وىران، تأسيس ثالث مدارس دينية في مدن الجزائر
ومع ىذا لم تأسس في الجزائر أي أكاديميات ، الدراسات المينيةو  الدمج بين الدراسات الدينية

الراغبين من الييود في العمل  وبذلك كان يتوجو ،الحاخامات متخصصة لإلعداد دينية
تونس لتمقي المزيد و  أو في المغرب إلى المراكز الدينية المتخصصة في فرنسا كحاخامات
الجدير بالذكر أنو تم تأسيس أول أكاديمية دينية متخصصة في و  ،العموم الدينيةو  من المعرفة
  .1م0411الجزائر عام 

   

 

                                                           
1
 .843صمويل أنيجر، المرجع السابق، ص   
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 ظروف صدور هذا المرسوم: المبحث األول

مؤامرات و  غموضو  اضطراباتو  الظروف التي فييا ىذا المرسوم ىي ظروف حرب 
تحركات غير عادية و  ىذا يعني أن أحداث، سياسية غير بريئة مازال يكتشفيا الغموض

حيث نجد في عيد الجميورية الثانية بعد أن تم ضم ، 1تمت ميالد كريميو في فرنساو  سبقت
 ،الجزائر إلى االراضي الفرنسية نشأت فكرة تجنيس الييود الجزائريين بضغط من كريميو

تدريجيا ىذه الفكرة كمما طرأ تعديل عمى السياسة الجزائرية لمحكومة الفرنسية  وتطورت
  المركزية.

الجزائريين كانت قد  لإلسرائيميينيذكر أندري الشرقي بأن فكرة التجنيس الجماعي و  
أحد أعضائيا  آنذاكالتي كان كريميو النائب البريطاني ، م1843ظيرت ألول مرة في لجنة 

 األكثر نشاطا.

ة العسكريفرضت خدمة الميميشيا أو الخدمة ، في عيد نابميون الثالث، 1860وفي سنة  
بدأت ساعة ، م1865، م1848ضعت إجراءات قانونية ما بين و  وبذلك، عمى ييود الجزائر

بحيث صرح ىذا األخير في وىران  ، م1865سنة  مع زيارة نابميون الثالث لمجزائرالحسم 
يصبح س"عن قريب : بأنو ر أمام الحاخام الييودي متازلفيلماي من نفس الشي 27في 

 .2 الجزائريون فرنسيين..." اإلسرائيميون

عند عودتو لباريس قانون  اإلمبراطورأصدر ، م1865وبعد زيارتو الثانية لمجزائر  
مسممين حق الحصول و  فرنسا بمقتضاىا لمجزائريين من ييود السيناتيس كونسمت الذي منحتو

لمتخمي عن  استعدادىمعمى  يعربوا يأن شرط، الفرنسيةبشكل فردي عمى حق المواطنة 
قدمو لمييود بإصداره  عده الذيو  ترجم اإلمبراطور بالتاليو  التقميديةو  بقوانينيم الدينية ارتباطيم

                                                           
، وزارة المجاىدين لمنشر 1830/1962، مختصر وقائع واحداث ليمة االحتالل الفرنسي لمجزائر الفرحى بشير كاشة  1

 78-77ص صم، 2007الجزائر،  ،والتوزيع
 27المرجع السابق، ص، 2فموزي سعد اهلل، موعد الرحيل الجزء  2
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وذلك إثر عريضة وقعيا األالف من الييود ، 1م1865جويمية  14المشيخي بتاريخ  القانون
ول عمى الذين وجدو من زيارة نابميون الثالث لمجزائر فرصة لإلعالن عن رغبتيم في الحص

 مستغانم أو في بابو  اإلمبراطور بتحمس كبير سواء في وىران واستقبمواالمواطنة الفرنسية 
: التاليةتقديم طمب التجنيس الجماعي بالعبارات  لمجزائر وتمعزوز عند زيارتو األولى 

يتعرف الموقعون عمى ىذه الوثيقة أن نحيطكم عمما بأن عودتكم من جديد ، الممك جاللة»
ن يستغموا بإستغالل ىذه الفرصة الجد أ خاصة أرادوا اإلسرائيميينوأن ، جميع السكانأحيا 

إلى شرف  االرتقاءفي ، بين يدي جاللتكم باستمرارمالئمة لتحديد الرغبة التي عبروا عنيا 
  ..".المواطنة الفرنسية

 : نص السيناتيس كونسمت

 . االشخاص والتجنيسعية ضحول و  1865جويمية  14قانون مجمس الشيوخ 

البحرية و  إال أنو يستمر في الجيوش البرية، ن االىالي مسمم يعتبر فرنسياع: المادة االولى
خاضع لمقوانين المدنية  ويكون، الجزائرأعمال مدينة و  وظائف ويمكن أن يستدعي إلى

  2.الفرنسيةوالسياسية 

يقبل في ، ويخضع لقانونو الشخصي، فرنسيا إن االىالي االسرائيمي يعتبر: المادة الثانية
 يتمتع بحقوق المواطن الفرنسي.، يخضع لمقانون الفرنسي، والبحرية العمل في الجيوش البرية

                                                           
الجزائر   مذكرة  لنيل شيادة الماستر في التاريخ  لفيف فاطمة الزىراء ، خميفي سعاد ، سياسة نابميون الثالث غتجاه  1

 .  75، ص1962-2013،  خميس مميانة ،  1870- 1852الحديث و المعاصر ، 

    السيناتوس كونسمت: ىو مصطمح يطمق عمى المجمس المشيخي المشكل حول االمبراطورية و الذي يقوم بدور البرلمان
من طرف نابميون الثالث ،. لفيف فاطمة  1865جويمية  14ىذا القانون في في سن القوانين و المصادقة عمييا ، صدر 

 .75نفسو،  ص 

 



 0781مرسوم كريميو وتجنيس يهود الجزائر                              الفصل الثالث:
 

 
40 

سنوات يمكن أن يقبل بأن يتمتع  3في الجزائر لمدة   إن االجنبي يثبت تواجده: ةالمادة الثالث
 بكل حقوق المواطن الفرنسي.

لممرسوم  3-2-1فرنسي ال يمكن الحصول عمييا طبقا لمموادإن صفة مواطن : المادة الرابعة
سنة يصبح خاضعا بمقتضى مرسوم إمبراطوري عائد إلى مجمس  21الحالي وعندما يكمل 

 الدولة.

 : إن قانون اإلدارة العامة يحدد: المادة الخامسة

 في الجيوش البحرية اإلسرائيمييناالىالي و  شروط القبول أو ترقية االىالي المسممين -1
 البرية.و 
اإلسرائيميين و  الوظائف المدنية التي يمكن أن يعين فييا األىالي المسممينو  األعمال -2

 بالجزائر.
من  3-2-1في المواد إن الصيغ التي يمكن أن توضع فييا الطمبات المذكورة  -3

 .1اليالمرسوم الح

 

 

 

 

 

                                                           
م، تر: رمضان زيدي ،دار المعرفة لمنشر والتوزيع، الجزائر 1962-1830أوربيون أىالي وييود الجزائر  كاتب، كمال  1

 .486م، ص2011سنة 
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 .ترجمة لشخصية أدولف كريميو: المبحث الثاني

دس المق اسموموسى ، 1706ولد بمدينة تيم سنة ، ىو الييودي أدولف إسحاق كريميو 
الثاني من و  واليزال اإلسمان االول، ثانيا ىو أدولف سماا من التوراة ثم أضاف عميو أبوه

مارس مينة و  دراسات متميزة في الحقوق كان كريميو شخصا ذكيا نبييا زاول، أسماء كريميو
 .1المدينةبالدفاع عن ييود تمك  اشتغلإلى سمك المحاماة  انضمو  ،عاما21عمره و  المحاماة

تولى ، 2السياسيفتحت لو أفاق العمل و  بالغتو شيرة كبيرةو  وقد أضفت عن فصاحتو 
وقد ساند نابميون الثاني قبل أن يصبح ، في الحكومة المؤقتة 1848وزارة العدل سنة 

عن نائب  كان، أسابيعبعد بضعة دخل السجن ثم أطمق صراحو ، ضده انقمبثم  إمبراطورا
عاما منصب 74وعمره  1870ثم تولى من جديد من نفس السنة  1869مدينة باريس سنة 

إلى فبراير  1870سبتمبر  4وزير العدل في حكومة الدفاع الوطني التي حكمت فرنسا من 
 .3أسابيعأوكمت خالليا إدارة شؤون الجزائر لبضعة و  ،طرشواتحت أمرة الجنرال  1871

وقد دأب ىذا الييودي عمى الدفاع عن مصالح ييود الجزائر إلى أن أثمرت جيوده  
حيث  1870أكتوبر  24 من قبل حكومة الدفاع الوطني بباريس بإصدار "مرسوم كريميو"

 4.منح التجنيس الجماعي لييود الجزائر

تغيير و  صدر فيو مراسيم كريميو بتجنيس الييود في الجزائر 1870أكتوبر  24وفي  
دخالو  ،الوضع السياسي دون و  كان تجنيس الييود جماعيا، ام المحمفين في القضاءظن ا 

قد و  ،ما داموا لم يطمبوا التجنيس الجماعي استعربواقد لعل الييود أنفسيم و  ،عمال استشارتيم
                                                           

 .83ص، 2010، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1989-1830بشير بالح، تاريخ الجزائر المعاصر   1

 .489كمال كاتب، المرجع السابق، ص   2

، 2009، دار عالم المعرفة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ج 1900-1860أبو القاسم سعد اهلل الحركة الوطنية الجزائرية   3
 239ص 

. 38، ص  8113، عالم المعرفة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 0،ج 0131-0381،تاريخ الجزائر المعاصر رابح لونيسى  
4
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أما ، عمى الجزائريين حول الجنسية يسري عمييم كما يسري 1865 كانت مراسيم كونسسيمت
 . قرار كريميو لم يترك ليم الخيار

إنو كان مرتبط ، محاميا ييوديا ورعاو  جميورياو  وقبل عن كريميو نفسو أنو كان ديمقراطيا
ىا التي أعمنت الجميورية في فرنسا "الجميورية الثانية" فأعطا الميبرالية 1848بمبادئ ثورة 

 .1المواطنةجميع الحقوق المدنية منيا حق 

اإلسرائيمية كان نشطا في الحركة و  ،المشرقيطمح إلى تحرير الجماعات الييودية في و  
 االتحادأنشأ "و  في فرنسا" كذلك نشط الجمعية اإلسرائيمية المركزية العالمية "الصييونية

ومن الجماعات الييودية الشرقية البائسة في  اإلسرائيمي العالمي "ليعمل عمى تحقيق طموحو
في فرنسا ىو إدخال الييود في  دف الجمعية اإلسرائيمية المركزيةكان ى الجزائرنظره ييود 

 .2بالطبعكان ذلك يسري عمى ييود الجزائر و  الحضارة األوروبية الحديثة

لقد و  الييود بفكرة التجنيس إلقناعمرة قبل ذلك  12وقيل أنو زار الجزائر ما ال يقل عن  
مازال الييود ، سالحا أخر ميوكري استخدامكادت أن تنجح لوال و  كبيرة لقي المشروع معارضة
 .3اإلعالمو  وىو سالح المال يستخدمونو إلى اليوم

 تحرير نفسيا من اإلىانةو  فقد كانت فرنسا بحاجة إلى القروض لتسديد ديونيا أللمانيا
فقدم ىذه القروض مقابل ، ال سيما بنك روتشيمدو  بيده مفتاح البنوك كان كريميوو  ،اليزيمةو 

 . اإلبقاء عمى قرار التجنيس

                                                           
 .134، ص 2007، دار البصائر لمنشر والتوزيع، الجزائر، 5أبو القاسم سعد اهلل، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج   1
-239، ص ص 2009، دار الرائد، الجزائر، 1900-1860، 1أبو القاسم سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية ج   2

240. 
، 2008، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر، تر: عياش سميمان، ج 3 

 .782ص 



 0781مرسوم كريميو وتجنيس يهود الجزائر                              الفصل الثالث:
 

 
43 

حيث ، 1االستعماريعيد يعتبر كمود مارتن أحد أىم الدارسين لتاريخ ييود الجزائر في ال 
"إننا نجيل بالتدقيق : كتب عن اإلجراءات التي كان ينفذىا كريميو لصالح الييود ما يمي

فقد جيز كريميو ، الوثائق المتعمقة  بيا إختفت التحضير ليذه المراسيم ألن جميعتم كيف 
، 2ال يوجد أدنى شك في ذلك بالنسبة لمرسوم التجنيس، بمسؤوليتو األولى عن ىذه اإلجراءات

النظام الذي وفي ظل  ،فيو كافح طوال الوقت من أجل تحقيق التحرر إلخوانو الجزائريين
في تحقيق ذلك اإلجراء الكبير كان ىو نفسو مناىضا لو نجح في الحصول عمى وعد يتمثل 

كأنو ميدد بالفشل ثم فجأة وجد نفسو يممك و  تم تحضير اإلصالح بصورة تظيره لكن
، 3ر"بدون مراقبة وكان واجبو إرضاء رغبة أعزائو ييود الجزائا يحمو لو صالحية التحرك كم

من  باسموالمعروف  1870أكتوبر  24جاء بو أد ولف كريميو ىو قانون  ومن أىم ما
 : يمي أحكامو ما

إقامة نظام مدني في الجزائر ييدف إلى إلحاق ىذا البمد اإلسالمي اإلفريقي بفرنسا  -1
 . بالقوة العسكرية

يعوض الحاكم العام الفرنسي و  تعيين حاكم مدني لمجزائر تابعا لوزارة الداخمية الفرنسية -2
 . تابعا لموزارة الحربية الفرنسية لمجزائر الذي يكون

منح الجنسية الفرنسية لمييود المقيمين بالجزائر بصفة جماعية دون التخمي عن عقيدتو  -3
مارس  9من أنو شعر نفسو بأنو ممزما أخالقيا بتموين الييبة التشريعية في  بالرغمو  ،الدينية
 .4لصالح قمع السمطة العسكرية 1870

 

 
                                                           

 .240أبو القاسم سعد اهلل الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ص   1
 37ييود الجزائر موعد الرحيل، مرجع سابق، ص  فوزي سعد اهلل  2
 .38فوزي سعد اهلل، المرجع نفسو، ص   3
 465شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص   4
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 .المرسوم محتوى: الثالثالمبحث 

د بالوجود إلى ربط الييو  لالحتاللسعت اإلدارة الفرنسية بالجزائر منذ السنوات األولى  
ليذا شرعت السمطات الفرنسية بالجزائر و  خدمة المشروع اإلمبريالي ليكونوا في االستعماري

 . إلى إصدار مرسوم كريميو

من أربعينيات القرن  بالعقود انطالقاىذا المرسوم ىو ثمرة جيود طويمة يقدر عمرىا  
معارضة سياسية واسعة و  شعبية بنقمة، غامضةظل ظروف  قبل ىذا المرسوم في، 19

 .1فرنساكادت تحدث أزمة سياسية في 

الحصول  الجزائر لفكرةالذي كان منفذا لدوافع المعارضة من ييود ، ذكر أدولف كريميو 
عند تعميقو عمى فشل مرسوم سناتوس كونسيمت الذي أصدره و  عمى حق المواطنة الفرنسية

م أن يتبنى فكرة المواطنة  1867عام  كريميو بعد دخولو البرلمان استغلو  نابميون الثالث
الفرنسي أن ييود كر في حديثو في البرلمان ذ الجزائرالفرنسية بشكل جماعي إلى ييود 

 قدم وزير القضاء الفرنسي كما، فرنسيينالجزائر لن يعارضوا أي قانون يجعل منيم مواطنين 
ييدف إلى حق المواطنة عمى كل ييود  اقتراحم بمشروع  1870"الميل أوليفيو "في عام 

حيث وصمت ، سيعمنون عن رفضيم الحصول عمى الجنسية الفرنسية الذين ىؤوالءالجزائر 
اإلمبراطور نابميون  انييارو  بيزيمة فرنسا انتيت نشبت الحرب مع بروسياو  اشات لذروتياالنق

" الذي كمف برئاسة "جامبتية وتشكمت حكومة مؤقتة في فرنسا ،م 1870الثالث في سبتمبر
 اسمو لبذلك أصدر ىذا األخير المرسوم الذي حصو  ،أدولف بتولي منصب وزير القضاء

 .2حكم العسكري بالجزائرإلى إلغاء ال دعيبعد أن 

أصدرت حكومة الدفاع الوطني ، م1870أكتوبر  24في : "النص "نص محتوى المرسوم
 : المجتمعة بمدينة تور الفرنسية قرار ىذا نصو

                                                           
 .33فوزي، سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، المرجع السابق، ص   1
 .162-161مجمد الوكيل، المرجع السابق، ص   2
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أن جميع اإلسرائيميين األىالي في عمالت الجزائر قد  تقرر، الوطنيإن حكومة الدفاع "
ىذا دار من إص ابتداءالشخصي و  قانونيم الحقيقيسوف ينتظم و  ،فرنسيين ا مواطنينأصبحو 

كل و  إن كل التشريعات، اكتسبوىابجميع الحقوق التي  يحتفظون وسوف القانون الفرنسي
 . "لمخالفة ليذا القرار تعتبر ممغيةالقوانين اواألمارات أو  القوانين الصادرة عن مجمس الشيوخ

 م 1870أكتوبر  24بمدينة تور في حرر ، جاء القرار مختوما بعبارة

 .1أ بيزوان، فوريشونـ ل، غامبيطاـ ل، أدولف كريميو: مضاءاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م، ص  2008، دار النشر والتوزيع، الجزائر، 2وراء القبور، تر: حاج مسعود مسعود، ج ، مذكرات من زعفرون محر   1
 .367-366ص 
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 . أهم المواقف من مرسوم كريميو: المبحث الرابع

 : موقف ييود الجزائر من مرسوم كريميو -1

أقدام حتى أنيم ركعوا لتقبيل ، م 1830لقد إستقبل الييود الغزو الفرنسي بفرحة سنة  
بعضيم  فبدأ، البالدبعد ذلك وسيمة لمفرنسيين لمسيطرة عمى  جنود الحممة فأصبحواو  ضباط

 .1الفرنسيةلمحصول عمى الجنسية 

، القميمة من الييود القابمة لمرسوم كريميو بمدينة الجزائر  لالقميةيبقى ىذا اإلقبال إالو  
الوجيات في كل مكان تقريبا و  إال أن النسبة األكبر منيم لم تتحمس لو فنجد الحاخامات

"نحن نفضل : بقسنطينة الذي قالتمفظ بيا عضو من المجمع الديني  إستغموا الجممة التي
األكيد بالفقدان  سية والتي تيددنابطة بالمواطنة الفرناإلبقاء عمى الصالحيات إلمتيازات المرت

 .2"ألصالتنا

اإلحتالل الفرنسي قد حقق لمجالية ألن ، فقد كانت الفئة المستفيدة من غزو الجزائر 
المتمثمة في الثأر من المعاممة القاسية التي كان يعامميا بيا  الييودية بالجزائر أمنيتيا الكبرى

 .3األصميينأبناء البمد 

فقد ، لمعروفين بمحافظتيم الشديدةا فنجد ييود قسنطينة، متحيداو  كذلك نجد من ظل محافظا
 ،دينيمو  مرسوم كريميو بسبب تخوفيم من تأثيره عمى ىويتيم اتجاه أبدوا تحفظات كبيرة

ففي مدينة الجزائر عارض ، الييوديةمع الشريعة ىذا المرسوم يتنافى ن يتساءلون إن كاو 
منو في مقال  عبر عن موقفوو  كان من أبرز المعارضين المتحفظينو  ىنري طوبيانا المرسوم

                                                           
 2015مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص تاريخ معاصر، ، بسكرة، م ، 1871مقاومة المقراني الحداد فرحاتي ىالة،   1

 .12م، ص 
 .91عيسى شنوف، المرجع السابق، ص   2
 .85، المرجع السابق، ص بوحوش عمار  3
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لحد ىل ىو فرنسي ؟"و بمغت المعارضة لدى بعض العائالت الييودية  الييودي»: عنوانو
 .1عمى التجنيس اإلجباري الجماعي احتجاجافي تونس  واستقروا اليجرة من الجزائر

 : موقف األهالي من مرسوم كريميو -2

أن العدالة  اعتبرتلمرسوم لسببين األول ديني بحكم أن فرنسا ا لقد عارض األىالي 
يجب أن يكونوا في المرتبة الثانية الييود من أىل الكتاب لذلك  أنو  اإلسالمية عدالة متخمفة

اجتماعي وىو الخوف من انتقام الييود من المسممين في مجاالت و  الثاني سياسيو  ،لممسممين
 .2االدارةو  القضاء

 ،السياسة االستعمارية كما نظر المسممين الى المرسوم عمى أنو جزيئة من جزيئات اثار 
خشي كبار المسممين من أن و  ،عمى حرية األديان في الجزائر شكل من أشكال االعتداءاتو 

حيث أكد المسممين ، بصفة جماعيةمنح الجنسية الفرنسية لممسممين  يكون ذلك خطوة نحو
ولم مالنا "رأس  "نحن معشر المسممين ال عمدة لنا سوى ديننا ىو: لفرنسا أكثر من مرة بأنو

نما كان ، شرفا عظيما معتبرييايرغب المسممون يوما في الحصول عمى الجنسية الفرنسية  وا 
 .3منيمعمى حقوقيم التي سمبت  مطمبيم الحصول

: تو لفرنسا "فقد صرح أمام قائد فرنسي بما يمينجد ابن الشريف باشا "المشيور بعمال 
تفريق أو تمييز بين الرجال الييود الذين  دون، الييود بالجممة "كم نحن مجرمون من تجنيس

الزعماء الجزائريين قولو "ان الجزائريين وقد نقمت صحيفة الشمال عن أحد ، تعرفيم مثمي
لكن فرنسا ىي التي الييود ىم الذين أصبحوا فرنسيين في أنو ليس ، كميم عمى كممة واحدة

سمبي حيث نجد حوادث  نعكس مرسوم كريميو عمى األىالي بشكلا وقد، 4أصبحت ييودية
                                                           

 .71أمينة عباسي، المرجع السابق، ص   1
 241، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية، ج   2
 .201-199ل، المرجع السابق، ص ص معوشي اما  3
 2010الجزائرية، دار النفائس لمنشر والتوزيع، الجزائر،  1871وثورة  بسام العسمي، جياد شعب الجزائر محمد المقراني  4

 .86م، ص
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 وقد، الييودو  فييا مواجيات دامية بين المسممين التي حدثت، م 1934أوت  3قسنطينة في 
الثقة و  منذ أن أصبح الفرنسيين بدافع الشعور بالتفوقاتخذ الييود موقفا معاديا من المسممين 
تعاليم  ألن ن أنيم ليسوا معاديين لمييودبالرغم م، بالنفس وىذا ما اثار غضب المسممين

 .1ذلكالرسول صمى اهلل عميو وسمم تنافي 

ذالل الشعب  الجزائري في بحيث نجد أن المقراني رأى أن ىذا المرسوم   وسيمة قير وا 
فقد أثار ىذا القانون غضب ، يد المعمرين الذين استباحوا كل ما من شأنو ضمان مصالحيم

أن أقبل  وال، رأسيلسيف ليقطع ا تحت "أنني مستعد أن أضع رقبتي: صرح قائالو  ينالمقرا
كما أن الجزائريون رفضوا االنصياع لمييود وبدأ بعضيم ، 2"أخضع لحكومة من التجار الييود

يحكميا ييودي وأن اهلل اعمى قموب ا "أن فرنسا انتيى أمرىا ما دام يردد في المقاىي وغيرى
كانت الحالة تزداد سوء عمى وىكذا ، 3"موعد رحيميم وىو انتصار لإلسالم ين وىذاالفرنسي
 : م ما يمي 1871أفريل  24حيث نجد أن جريدة المستقبل كتبت بتاريخ ، سوء

 .4"أييا المعمرون كنتم تريدون أن تضعوا ايديكم عمى أراضي العرش عن ذلك الثورة"

 : موقف المعمرين من مرسوم كريميو -3

اذ كان التجنيس و ، أما المعمرون الفرنسيين فقد شعروا بخيبة أمل كبيرة  اتجاه مرسوم كريميو
األىالي فيو كذلك بالنسبة لممعمرين فقد غير محبوب عندىم بحكم أن  قد رفضو المسممون

                                                           
 .87سام العسمي، المرجع نفسو، ص ب  1
 .79رحي، المرجع السابق، ص فبشير كاجة ال  2
، منشورات باجي مختار، 1871-1844صالح فركوس، ادارة المكاتب العربية واالحتالل الفرنسي في ضوء شرق البالد   3
 .406م، ص  2006ابة، عن
 .407صالح فركوس، المرجع نفسو، ص   4
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الحقوق وأن حوالي ثالثة ماليين من األىالي سيطفون  فيذلك يعني منافسة األىالي ليم 
 .1سمائة ألف من االوروبيين وبذلك سترجع الجزائر الى األىاليعمى حوالي خم

اضافة الى ىذا فان مرسوم كريميو كان في نظر الكولون يحرميم من امتيازاتيم كأقمية 
وبدأت بوادر االحتجاج والعنف تموح في ، محظوظة ولذلك استمروا في معارضتيم الشديدة لو

يمكن  ال: التاليالمعتدل الى فرنسا النص  ينةاألفق في أواسط المعمرين فأبرق والي قسنط
جديدة في البالد  دون اضافة اضطرابات، أكتوبر  الخاص بالجزائر 24تطبيق مرسوم 

ىو االخر منذرا لمسمطات وكتب والي وىران شارل دي بوزي ، ..".الرجاء أن يتم اصداره
رة ال يستوجب االدا بباريس بما سوف ينجم عن قرار التجنيس من أخطار المرسوم المركزية

 .2الشعبي اتي" وتطمعات الجزائريين واالنفجار

وفي خضم ىذا الغميان اضطر المحافظ المدني خرق العادة بأن يبعث الى فرنسا عمى  
تشير الى أن األسباب الخطيرة لالضطرابات في الجزائر ىي  "تقريرات: استعجال حيث كتب

وتواصمت التقارير منذرة باالنفجار  دستوري" ... مضيفا بأن المرسوم غيرأكتوبر 24مرسوم 
منددة بالتصرفات  عالمية واسعة قد انطمقت في الصحففي حين كانت حممتو ا، دون جدوى

بإلغائو متزامنة مع مناورات بمرسوم كريميو وتالحقت العرائض المطالبة و  الييودية السمبية
 .3ة الييودسياسية عديدة تيدف الى تحريك ودفع فوىة المدفع في مواجي

 

 

 

                                                           
- 374، ص ص 2009، دار عالم المعرفة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 6أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي ج   1

375. 
 .72أمنية عباسي، المرجع السابق، ص   2
 .73أمينة عباسي، المرجع السابق، ص   3
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 : االمتيازات التي حصل عميها يهود الجزائر: المبحث الخامس

 : في المجال االجتماعي -0

دي في ليغير بصفة راديكالية في العالم الييو  1870عندما جاء مرسوم كريميو في  
ة الجديدة التي كانت تصب في غاية واحدة ىي عممنة يالفرنس الجزائر ويدفعو نيائيا نحو

الذي يسيطر عمى جميع المجتمعات  كان واخراجيا من الطابع الروحانيقدر االمالطائفة 
في المجتمع  ادي وذلك حتى تسيل عممية االدماجالشرقية ودفعيا نحو العالم الدنيوي الم
 .1فرنساالفرنسي الغربي حسب ثمانيات ييود 

داية االحتالل كانت المدرسة الوسيمة شبو الوحيدة لفرنسة وتعريب ييود الجزائر عند ب 
نموذج التعميم الفرنسي عرف انتشارا ، وقد الحقت الصعوبات في انجاز الميام الموكمة الييا

النظام التعميمي الييودي التقميدي وحسب تقرير  عمى حساب. 1832متواصال منذ بداية سنة 
ة التي المدارس االبتدائيرون بعين الريبة والحذر الى ىذه كان الييود ينظ، التراس وكوىين

 التخوف من الطبيعة البشرية ليذه كانت تسيرىا وتأطرىا الجمعيات الكاثوليكية لذلك حال
، 2آنذاكالمدارس دون تأديتيا لمياميا بصورة سريعة وفعالة وجعل أغمبية الييود تنفر منيا 

 أثمرهالمشروع االصالحي الذي اقترحو ألتراس وكوىين بالنسبة لمطائفة الييودية في الجزائر 
تنفيذه عمى تأسيس المدارس الييودية الممولة  الذي أدى 1845صدار أمر سان كموا بإ

حسب النموذج  المتمدرسوالمسيرة من طرف الدولة والتي سوف تفتح مرحمة ىامة من 
الفرنسي لذلك الوقت األطفال والبنات عمى سواء يمتحقون بيا بمواظبة ىناك سوف تعجن 

ربية الثقافة الفرنسية والحضارة الغ تفتضيوف تبنى حسب ما الييودية من جديد وسو الذىنية 
الييود جماعيا الى التعميم عمى قدم  1870أدخل منذ ان مرسوم كريميو ، بصفة عامة

المساواة مع االوروبيين لتدخل الثقافة الفرنسية وقيميا عمى مستوى أوسع جماىيري الى 
                                                           

 .101، المرجع السابق، ص 2اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، ج فوزي سعد   1
 .102المرجع نفسو   2
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وي محصورا في الشرائح الييودية واألوروبية الحياة الييودية في الجزائر فأصبح التعميم الثان
الميسورة فسمح ىذا التطور بتعمق وتحذير الفرنسة والتعريب في أوساط األجيال الصاعدة 

 .1الييودية

الى غاية صدور مرسوم كريميو الى وىكذا تحول ييود الجزائر تدريجيا منذ االحتالل  
شارل روبير واخرون عمق بأن الييود أغمبيم ، لألبد جزائريتيم فرنسيين متربصين وفقدوا

النموذج الفرنسي بعمق في  التعميم حسب أثراستوعبوا بسرعة فائقة الثقافة الفرنسية "لقد 
المدرسة في الجزائر أدت ميمتيا بالتمام لدى الييود وتتمثل في فرنسة األوساط  "النفوس

قطيعة بين ما ىو روحاني وما ىو فتحركت اليات ال، 2يودية محققة أحالم كوىين وكريميوالي
، والذكاءالمتعمم متناقضا مع العمم ب أغمب الشباية وأصبح الدين عند دنيوي في الحياة الييود

وكان عمييا انتظار مرسوم  مية الفرنسة قد حققت نتائج كبيرةلم تكن عم 1860حتى  فانو
مكانيات جدكريميو ا الييودية يدة كي تشمل مختمف جوانب الحياة لذي فتح في وجييا افاق وا 

اظبة الفرنسية الذي شيد ميالد سيناتوس كونسمت الذي منح المو  1860دون استثناء في 
لوحظ ميل متزايد لألطفال الى ارتداء  1870وبمجيء مرسوم كريميو  لمييود بصفة فردية

عن القندورة  وبذلك تخمى الشباب الييودياالوروبي خصوصا في المدن الكبرى الزي 
 .3والسروال وغيرىا من األزياء الجزائرية التقميدية

كان مرسوم كريميو المحرك الرئيسي والحاسم لعممية الفرنسة الجماعية لمييود عبر  
التي أصبحت في متناوليم جميعا باستثناء ييود الصحراء  المدرسة وكذلك الخدمة العسكرية

كما ، في أواخر عيد االحتاللكريميو ليم إال عدم وصول مشروع  مثال بسبب كغرداية
العثماني  نوا متمركزين في المدن منذ العيدغيرت في بنيتيم االجتماعية الحضرية بحيث كا

                                                           
، 2009، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ج 1950-1830بفاير سيمون، الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان   1
 .93ص

 .101، ص 1991الجزائر، الني الفضيل، الجزائر الثائرة، دار اليدى لمنشر والتوزيع، تالور   2
 .104، المرجع السابق، ص 2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، ج   3
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ثم تمركزوا أكثر في المدن الكبرى في عيد االحتالل مما ساعدىم عمى االحتكاك اليومي 
 .1وثقافتيموالتأثر بحياتيم  باألوروبيين

 : ائيفي المجال القض -2

وني لييود يذكر ىنري شموين بأن مجيود كريميو يعد لو الفضل في تغيير الوضع القان
عن بيئتيم الجزائرية بأنو كان بالنسبة لألمة الييودية بمثابة بيجوا الجزائر وعممية سمخيم 

في كون "بيجو "لم يكن يؤمن بمستقبل  تالل الجزائر مع فارق وحيد يتمثلبالنسبة لالح
بالسيف والمدفعية بيجو كان يتقدم ، وكان انجازا ناجحا، بينما كان يؤمن بإنجازهمستعمرتو 

 تقدما كريميو بنورين مشعمين ىما "العقل والجميورية " أو كما كان يردد لويس فيميببينما 
" ىذا المرسوم فتح أبواب سمك القضاء عمى مصراعيو أمام الييود والفمسفةأمام الييود "العقل 

وال المعمرين ألسباب عنصرية  دينية خاصة قبمو بسيولة ال المسممين ألسبابتوىو مالم ي
في ذلك الوقت فيكذا كان  لييود استمروا بسوء األخالق عامةوأخالقية كذلك وذلك ألن ا

 .2ينظر الييم عمى األقل

ىيئات في محاكم  بإنشاءوىكذا قد أفرز مرسوم كريميو عمى تنظيم العدالة وذلك  
 24وذلك بواسطة مراسيم  1871النظام الجديد في جانفي  شرعا في تطبيق ىذا، الجنايات
إنشاء ىيئات المحمفين ىو دمج  أن اليدف منجاء في ديباجة المرسوم  1871أكتوبر 

في تطور  رنسي العام وأن ىذا االجراء يعجلالمؤسسات القانونية في الجزائر في القانون الف
مصالحو أن المشكمة فقد كان ىذا االجراء مسارا جديدا للكن بالنسبة لمشعب ، المستعمرة

إنشاء ىذه الييئات بل في كون ىذه األخيرة محرمة عمى الجزائريين األىالي مشكمة ليس في 
 30بالجنسية الفرنسية البالغين من العمر  المجنسينأو ا مفتوحة فقط أمام كل الفرنسيين اني

                                                           
 .60، ص 2009، عالم المعرفة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2يحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ج   1
من خالل سجالت المحاكم الشرعية، دار الشروق لمنشر  1930-1830عباد، الجزائريين فرنسا والمستوطنين،  صالح  2

 .66، ص 2008والتوزيع، الجزائر، 
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 العمم، الفرنسيةالقراءة والكتابة بالغة  والمتمكنين من الدينية والسياسيةسنة ويتمتعون بالحقوق 
 .1كذلكأن ىذه الييئات سيتمثل أماميا الجزائريين 

 : السياسيفي المجال  -3

حققت ، بعد أن قدمت الجميورية الثالثة لممستوطنين وسيمة  أخرى الضطياد الجزائريين
 الييود الفرنسيين، المالمطمبا ىاما من مطالب البرجوازية الييودية المدعمة من رجال 

فأصبح ليم الحق في النشاط السياسي ، سياستيم وىو منح حق المواطنة الفرنسية لمييودو 
لقد اعتبر المعمرين ىذا . حيث كان ألصواتيم دور كبير في العديد من الدوائر االنتخابية

افة يضموه بسيولة خصوصا وأن الثقالتطور الجديد في الحياة السياسية فضيحة ولم ي
ل بغض النظر السياسية لم تكن موجودة لدى الناخبين الييود كثيرا ما قايضوا أصواتيم بالما

أجريت انتخابات لعب فييا الييود  1871فيفري  5وفي . 2لممترشحين عن البرامج السياسية
والمترشح الذي كان بتمتع بتعاطف  الميبراليبأصواتيم دورا حاسما بحيث أفشموا فييا الحزب 

نقمة وغضب كي بوزي مما زاد في المعمرين وحتى المسممون وىو ا لمحافظ المدني شارل د
لييودي مزغيش الذي سيتنازلون وقد أنقض ددي بوزي عشرة مسممين من مخالب ا، المسممين

عن بيوتيم بسبب العجز عن تسديد الديون وبذلك بدأت عداوة الييود معو فوقفوا ضده في لو 
 .3القصيرفي المدى  كريميووكانت ىذه التدخالت معادية لمرسوم  بات وأفشموهاالنتخا

 : االقتصاديفي المجال  -4

نعم ييود الجزائر بعد حصوليم عمى الجنسية الفرنسية بفرصة التمتع بكل االمتيازات في 
قوة الحركات المعادية لمسامية في الجزائر أدى الى تعرضيم  إال أن تزايد، مجال التجارة

                                                           
 .107فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، مرجع سابق، نص   1
 .68-67صالح عباد، المرجع السابق، ص ص   2
 .42، المرجع السابق، ص 2ائر موعد الرحيل، ج فوزي سعد اهلل، ييود الجز   3
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تدفقت عمى الجزائر أعداد كبيرة من ييود ايقات كما زاد من حدة الوضع أنو المضلمعديد من 
 .1المغرب وتونس مما زاد من تفشي البطالة في أوساط ييود الجزائر

  األسعار إلضعافوفي المجال التجاري لجأ الييود الى سياسة اغراء األسواق وتخفيض 
وقد راىنوا عمى الكمية ، المنافسين االوروبيين والقمة القميمة من التجار المسممين والتحكم فييا

 . األسعارالخسائر الناتجة عن التخفيض في  لتعويض

شارع ، تعتبر أسواق ساحة شارتر شارع الثورة شارع راندون شارع اللير بمدينة الجزائر 
حاس وشارع غرداية بقسنطينة كميا شيدت نشاطات ثم ساحة الن فيينا شارع نابولي بوىران

ويتضامنون لموصول تدريجيا الحتكار  م كالنملكثيفة لمييود وىم ينظمون ويسيرون أعمالي
 .2ليم دون منافس ليمأصبحت ىذه الشوارع قاعدة تجارية ىذه األشواق وقد حققوا ما أرادوه و 

ن الضعيفة الى عدد السكافي فترو وجيزة من صدور قرار التجنيس ورغم نسبيم  
االجمالي احتل الييود مكانة متميزة في الجياز المصرفي االوروبيين أو الى عدد السكان 

فترة محدودة قياسية وحتى قبل قانون  وفي مالية البالد بصفة عامة وفي الكولونيالي بالجزائر
ذا في ى قد عينت عمى رأس عدة مناصب ساميةكريميو كانت عدة شخصيات ييودية 

ر منذ القطاع فقد كان "ألفريد الفندري "اطار اداريا كبيرا شغل منصب المحافظ لبنك الجزائ
ومؤسسات أخرى بعد صدور قانون كريميو  1869سيسو في لمقرض العقاري منذ تأو  1862

 .3من بينيا المستشفى المدني مصطفى

سو كما كان وشغل "مسعود خروبي "بوىران منصب مماثال في بنك الجزائر منذ تأسي 
عضو بالغرفة التجارية طوال عشر سنوات غوغبا ىايم وسميمان أصحاب مصارف مدينة 

                                                           
، تر: أحمد الرفاعي، عالم المعرفة لمنشر 1، المجمد 1950-1850صموئيل أنتجر، الييود في البمدان االسالمية   1

 .382-381، ص ص 1995والتوزيع، الكويت، 
 .70، ص 1999ر والتوزيع، دمشق، عطا عمي محمد شحانة ريو، الييود في بالد المغرب األقصى، دار المعرفة لمنش  2
 .66، المرجع السابق، ص 2فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر موعد الرحيل، ج   3
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البارزين في المحافل  وأحد االعضاءنيل رئيس المجمس المالي الييودي أما ىو ، الجزائر
كما يضيف ان لمييود "احتكار فعمي لمبنوك "ال يتردد" كمود مارتن "في الجزم بأنو كالماسونية 

وفي مدينة عنابة كان ييودي اخر يحتل ، بنوك ييوديةالخاصة كانت أن أغمب البنوك 
رئيس المحكمة القنصمية شخصية  منصب ىام في المحكمة التجارية وفي قسنطينة كان نائب

وىران  أما بير فقد كان عضو ىام بالغرفة التجارية لمدينة ""صمفاتيييودية معروفة اسميا 
 .1اخر من الييود الذين كانوا مستشارين عامين ومستشارين بمديين فضال عن عدد

                                                           
 .384صموئيل أنتيجر، المرجع السابق، ص   1
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 :خاتمة

 أخيرا من خالل بحثنا ىذا توصمنا إلى نتائج متعددة نذكر منيا ما يمي: و 

" بفيم التاريخ الييودي منذ ع "ييود الجزائر من مرسوم كريميوسمحت لنا دراسة موضو  -
 .جزائر وبفيم الظروف المحيطة بيماليجرات األولى إلى ال

   بين المؤرخين االختالفإلى أن توصمنا دراستنا ليجرات الييود إلى الجزائر من خالل  -
ييود  في تحديد فترة اليجرات األولى اال أنيم إتفق عمى أن اولى اليجرات تمثمت في ىجرة

  . الميغوراشيم
 مجال من خالل دراستنا لنشاط الييود في الجزائر نجد أن الييود برز بشكل كبير في  -
  .حتى صارت لمييود سيطرة شبو مطمقة، وسيطرو عميياالتجارة   

 طريق الحنكة السياسية بالتدخل فيتمكن الييود بفضل مساعدة بعض الحكام ليم عن  -
كما قام ، الدبموماسية الجزائرية وتوريطيا في صراعات عديدة كادت أن تدخميا في حروب

 .أىدافيا في الجزائرتحقيق و  الييود بالتطمع عمى أسرار الدولة لصالح فرنسا
تراجعا  م الحظ5081غير أنو في سنة  اظشيدت الطائفة الييودية بالجزائر ارتفاعا ممحو  -

 سمبا إتجاىيم. انعكست بسبب الثورات ضد الييود نتيجة سموكاتيم السيئة التي
 ، حيث نجدىمأن موقف الييود من اإلستعمار الفرنسي كان مرحب بيم استخمصناوقد  -

عمل الييود لصالح فرنسا منذ و  منقضين ليم من سمطة األتراك المغتصبين واعتبروىم
 احتالليا لمجزائر من أجل تحقيق مصالحيم. 

 الييود عمى حساب اتجاهميزة كذلك نجد أن الفرنسيين منذ البداية إعتمدوا عمى سياسة م -
 يوفي عيد دي بورمون أصبح تطاول الييود عمى المسممين واضحا دون أ، المسممين

  .عقوبة
  قد تم تعيين أحد أبناء عائمة بكري الييودي مسؤوال عمى الطائفة الييودية الذي يمثلو  -

 بتنظيم" في الفترة العثمانية كما كانت السمطات الفرنسية منذ الوىمة األولى ليا "المقدم
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قد ساعدىا ييود فرنسا عمى تأسيس المجمس الطائفي الييودي الذي بموجبو يتم و  الطائفي
 .من تولى أمور الطائفة تخابان
 ، من طرف رئيسم5088أكتوبر  22بالنسبة لمقضاء نجد أنو تم إحداث تغيرات منذ  -

عمى  الجنائية يتم عرضياو  الذي نص عمى أن كل قضايا الييود المدنيةو  الحممة الفرنسية
 .عدم تنفيد أحكام اإلعدامو  حاخامات 8محكمة تتكون من 

 حيث أنشأت أول ، التعميمي من خالل السياسة التي طبقتياركزت فرنسا عمى الجانب  -
 كما أرادت نشر المسيحية ، 5081أما لمجزائريين فكانت سنة ، م5082مدرسة لمييود سنة 

 بذلك عارض األىالي ىذه السياسة التعميمية.و  وىذا األمر لم يتقبمو األىالي

نجد أن الطائفة الييودية قد شيدت تحوالت عميقة وتطورات مست جميع جوانب حياتيم  
خصوصا بعد صدور قانون سيناتوس كونسيمت الذي أعطاىا حق  االستعماريةأثناء الفترة 

ولكن بالتخمي عن األحوال الشخصية فسمح ليم يتولي عدة مناصب ، المواطنة الفرنسية
 .حساسة كالخدمة العسكرية

 د تم فرنسة ييود الجزائر نيائيا بعد صدور قانون كريميو الذي فتح أبواب كل الحقوقلق 
وذلك نتيجة عمل شخصيات ، االقتصادية، القضائية، السياسية، االجتماعية الممارساتو 

 .بييود الجزائر االرتقاءييودية كان ىميا 

معارضة شديدة و  الييودإال أن ىذا القانون قد لقيا تخوفا منو في بداية األمر من طرف  
ويعود ذلك إلى نفسية الييود ، اتجاىيمسمبا  انعكسالمسممين مما و  من طرف المعمرين

 المعمرين.لم يستغموىا في كسب  السيئة التي

فقد ظير من خالل سياسة التعميم منذ  اجتماعياقانون كريميو  المتيازاتأما بالنسبة  
تفاخرا و  زادوا تمردا االمتيازاتإال أن الييود بيذه  اإلحتالل لتكتمل عن صدور قانون التجنيس

 .ظيرت حركات معادية ليمو  المعمرين األىاليعمييم من نقمة من طرف  انعكسمما 
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فرنسا خمق قوة مؤيدة ليا من  استطاعتبيذه التحوالت ، وكان السؤال يطرح نفسو بشدة 
 .لجزائريا االنتماءأوساط جزائرية بذلك يكون الييود قد تخمو عن كل 

 فما ىو مصير الييود بعد ىذه التغيرات ؟

 وماىو مصير قانون كريميو ؟ 

 وماذا بعد اندالع الثورة الجزائرية بالنسبة لمييود؟.
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       :1 رقمممحق ال
 1معاهدة حول مطالب السیدین بكري وبوجناح من الجزائر      
 تدفع بالحكومة الفرنسية نقدا لمسيدين يعقوب كوىين بكري وميشال بوجناح بواسطة :1مادة 

 .ممثميما السيد نيكولو بمفيل مبمغ سبعة ماليين من الفرنكان
A يجزأ ىذا المبمغ الذي تدفعو الخزينة الممكية  بباريس إلى اثنتي عشرة دفعة تقدر 2مادة 

ويبدأ الدفع ابتداء من فاتح مارس المقبل، وال تدفع المبالغ التي  523.333.33ـالواحدة ب
 .بعد ستحدد فيما

 تA كل ما لبكري وبوجناح من ديون في ذمة الحكومة الفرنسية بما في ذلك التعويضا3مادة 
والفوائد، تمحى بواسطة المبمغ المذكور الذي يقدر بسبعة ماليين من الفرنكات. بحيث أن 

الجزائريين اآلنف ذكرىم ال يكون ليم الحق في المطالبة بأي شيء ميما كان نوعو  الرعايا
 .مرجعو إلى ما قبل إمضاء ىذه االتفاقية إذا كان
المبمغ الذي تسممو لمسيد بميفيل وكيل  A من المعموم أن الخزينة الممكية تخصم من4مادة 

بكري وبوجناح، مقدار اإلعتراضات وما عمى الشخصين المذكورين من ديون،  السيدين
وتحتفظ بو إلى أن يحصل السيد بميفيل عمى رفع الحجز من المعنيين أنفسيم أو من 

 .فإنيا تسمم في حينيا المحاكم. أما المبالغ األخرى
لقد تم االتفاق، كذلك، عمى أن السيد يعقوب، إيفاء منو بوعود قدميا لمقنصل  :5مادة 

 8=:.@<;م، يدفع ديون السادة إسحاق ترنة )  =8?8فيفري  @9في الديوان، يوم  الفرنسي
ف  44>.>;ايكيون )  زاففرنك(، وجو  @=9.@:،و فرانسوا ايكيون، من تولون ) (فرنك

قتيل داود بكري من طرف قنصمية فرنسا في الج ا زئر كانت قد سممت لم رنك(. وىي مبالغ
ومن البدييي، بمقتضى ىذا الدفع، أن الدائنين المذكورين أعاله يوكمون السيد .م 84?8سنة 

حقوقيم في إرث داود بكري، لجمع المبالغ المذكورة أعاله والمدفوعة عنو،  يعقوب بكري عن

                                                           
 الجزائر، ،2 الوطنیة، ط الشركة ،1831_1792  الجزائري للشرق الخارجیة التجارة ،الزبیري العربي محمد   1

 .307،319 ص1984
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األحوال، أن يمدد إلى آخرين ممن ليم الخاص، ال يمكن في أي حال من  وأن ىذا الواجب
 .داود كوىين بكري دين في ذمة القتيل

A وباإلضافة إلى ذلك تم االتفاق عمى أن الدفعات المنصوص عمييا في المادة 6مادة 
وكذلك جميع الديون األخرى المترتبة عمى السيدين بكري أو ميشال بوجناح، كميا  السابقة

 .السبعة ماليين حصة كل واحد ومنابو من تخصم من
إلى أن األشياء والبضائع التي أخذىا وكالء اإليالة من المؤسسات االفريقية و نظرا A 7مادة 
م، قد وضعت تحت تصرف  ?@<8ديسمبر  94أعمنت الحرب ضد فرنسا يوم  عندما

فإنو تم االتفاق عمى أنو يخصم من الدفعة األخيرة التي تسمم لمسيد بميفيل  بوجناح وبكري،
 .فرنك تصب في صندوق اإليالة لتعويض أصحاب الحقوق @<888.4ر مقدا

وبعد ىذا الخصم األخير تعترف الحكومة الفرنسية بأنيا لن تطالب مرة أخرى بالعودة إلى 
 .م 48?8من معاىدة فاتح ديسمبر سنة الرابعة المادة  تنفيذ

ال يطبق ىذا االتفاق إال بعد أن يصادق عميو الممك، وأن يصرح الداي باسم  :8مادة 
بعد تنفيذ االتفاق لن يطالب الحكومة الفرنسية بأي شيء آخر فيما يتعمق بديون  اإليالة، أنو

وبوجناح، وأن يعترف بالتالي، أن فرنسا قامت بواجباتيا المنصوص عمييا في  السيدين بكري
 .م 48?8سنة  ديسمبر معاىدة فاتح

 .م @8?8أكتوبر  ?9حرر في باريس يوم 
 :إمضاء

Mounisr, Hely d'oisel, Nicolas Pleiille 
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 (.;9?8 -98=8منحنى يمثل تعداد الييود لسكان الجزائر ) :2الممحق رقم 
 

1 
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 : أهم القوانین الصادرة عن السمطات الفرنسیة المتعمقة بیهود الجزائر3ممحق رقم ال
1831-1871 

 
 تاریخ الصدور القانون ما نص عمیه

ضمان لمييود الحرية الدينية و االقتصادية و 
ابطال المرتبة التقميدية بينيم ألنيا قامت بإلغاء 

 قانون أىل الذمة.

 معاىدة االستسالم
Convention 

وقعيا المارشال دي بورمون و 
 الداي حسين  

 4:?8جويمية  >

حاخامات  :محكمة يومية تتكون من  تشكيل
ومنح القاضي المسمم الخالفات التي تقع بين 

 المسممين و الييود.

 قرار رسمي
 Arrete 

 اصدر الجنرال كموزل 

  4:?8أكتوبر  :9

تعيين السيد جاكوب بكري رئيسا لمطائفة 
 الييودية بمدينة الجزائر.  

قرار رسمي اصدره الجنرال 
 كموزل 

  4:?8نوفمبر  =8

 انشاء مجمس عبري و إبطال 
الذي عين السيد  4:?8نوفمبر  =8قرار 

 جاكوب بكري رئيسا لمطائفة الييودية . 

قرار رسمي اصدره الجنرال 
 برترين 

 8:?8جويمية  89

اخضاع الييود الحكام القانون الفرنسي و االبقاء 
عمى تشريعاتيم الدينية التي يعود النظر فييا إلى 

حاكميم الخاصة . كما حرم القاضي المسمم م
من صالحياتو النظر التي تجمع بين المسممين 
و الييود و التي أصبحت من اختصاص 

 المحاكم الفرنسية 

 مرسوم ممكي 
Ordonnance 

Royale  

   ;:?8اوت  84
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إلغاء منصب رئيس الطائفة الييودية و 
نقل صالحية إلى المساعد الييودي لرئيس 

 بمدية الجزائر . 

قرار رسمي اصدره الجنرال  
ل عندما تولى لممرة اكموز 

 الثانية حكم الجزائر 

مارس  ?9
8?:=  

و دمج  إعادة تنظيم المحاكم في الجزائر ،
الييود  في القانون الفرنسي و إلغاء 

 المحاكم الدينية الييودي 

 مرسوم ممكي 
Ordonnance royal 

فيفري  ?9
8?;8 

سبتمبر  ;9 مرسوم ممكي  
8?;9                         

 
 . ?;:، ص شال ابيطبول و آخرون ، مرجع سابقA ميالمصدر 
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 كریمیو.صورة تمثل شخصیة أدولف  :14الممحق رقم 
 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82

_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9 %87 
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