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 مقّدمة:

كمقومات  كبناء شخصيتها األمم كالشعوب ُب أف من مصادر فخرىا كعزىا الكثَت من  ذبمعتكاد      
 كجودىا؛ رصانة أكاصرىا السياسية،كلذا نرل ُب بعض سياسات التعليم ُب  الدكؿ اليت ربًـت شخصيتها

 جيال بعد جيل. لى التعريف بوكعمل مربيها ع العمل على إدراجو ُب مقرراهتا الًتبوية كالعلمية كشعبها

يعترب عمال أخالقيا كإنسانيا ُب حق أكلئك مظاىرىا ق ُب صبيع ئإف التنوية كاإلشادة دبوضوع العال     
الذين قدموا انطباعاهتم كبصماهتم فيها،كىم ُب ذلك كطّنوا كاستوثقوا ركابط التالقي بُت اغبكومات 

 كالشعوب.  

كؾبدية، إال ُب إطار  ُب نظرنا ال تكوف كاضحة كجلية البصماتكعملية توصيف كربليل تلك      
ُب إطار تطبيقاهتم التارىبية من ديناميكية تطوير الشعوب  الكشف عّما ربويو العالقات السياسية

كماؽبا من  التأسيس  كنظرا ؼبا ربتويو أيضا من استبياف مستويات الفكر السياسي عند األمم كالشعوبؽبا.
 لدكؿ عرب العصور كاألزماف.ؼبظاىر سيادة ا

كال ىبفى ما لتأثَتىا من إمكانية فتح جسور كقنوات جديدة بُت الشعوب قديبا كحديثا.ككأ٘ب هبا ىي    
 من كونو مد٘ب بطبعو. البوابة اغبقيقية ؼبا كصف بو  اإلنساف

بشر صبيعا برباط اليت ذبمع ال ىي الصورة اغبقيقية كال يعزب عن أم عاقل من  أف األكاصر السياسية    
 كموطنو األـ األصل اإلنسا٘ب األكؿ. مساره األكؿ من األسرة الدكلية الواحدة الذم يبتد 

صى خالؿ القرف العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقموضوع  إف البحث ُب     
كنظرا  ن بصفة خاصةاؼبغارب بصفة عامة كتاريخ البلدي بالد ،يبثل مرحلة ىامة بالنسبة لتاريخـ18ىػػػ/12

الًتكيز على القرف اؼبذكور،فاعبزائر مثال،احتوت على  مباذج من رجاالت السياسة ألنبية اؼبوضوع ارتأينا؛
 ُب العهد العثما٘ب.
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مقاربة -ـ 18ىػ/12كجاءت الدراسة موسومة بػ:" العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى خالؿ القرف    
 "-سياسية

ذا البحث ُب موضوع العالقات اعبزائرية اؼبغربية ُب فًتة الدراسة يهدؼ بالدرجة األكٔب إٔب كلذا فإف ى    
 إبراز طبيعة كمظاىر العالقات السياسية بُت البلدين. 

كٓب يأت كحي الفؤاد أك عفو الساعة،كإمبا  تالقت صبلة من  اؽبذا اؼبوضوع بديهي نآب يكن اختياريك     
 إٔب اختياره،أذكر منها: ليت دفعتناعة،االوقائع كاؼبعطيات اؼبشج

من طرؼ الباحثُت اعبزائريُت،كحىت -ُب حدكد اطالعي -شبو كلي لدراسة تتناكؿ اؼبوضوع غياب -
الدراسات اؼبغربية ُب اؼبوضوع،كجهت إٔب مسارات أخرل،حيث الحظت أهنا ٓب هتتم جبوانب اؼبقاربة 

 السياسية.

كلو  يسعى لوضع أرضيةمقارباٌب، كفق منهج دراسة اؼبوضوع  اقتحاـ إف أخذم زماـ اؼببادرة ُب  -
.كما هندؼ من خالؽبا الحقا أكثر فيها للتعمق ُب البحث ف نقطة بداية و ،عّلها تكللموضوعمبسطة 

كطبعا ىذا كفق نظرة أكاديبية كاؼبغاربة، اعبزائريُت األكاديبيُت باحثُتإٔب إبراز بعض كجهات النظر لل
 أك حىت اؼبستول الشعيب. إف على اؼبستول الرظبي ت الضيقةتتناَب مع اغبساسيا

عن منطلقات اؼبدرسة  ا،بعيدالعثمانية جزائرصورة عن مظاىر العالقات اػبارجية للؿباكليت تكوين -
الغربية،ك أيضا اؼبدرسة اؼبغربية،ّسيما جانب العالقات البينية اؼبغاربية،ُب ظل كجود أربعة أنظمة سياسية 

 ُب السلطة اغباكمةالعثمانيوف ُب الباب العإب،كفبثلوىم فاألتراؾ امات اؼبوضوع؛أثرت ُب ارتس
 باعبزائر،كالسعديُت كالعلويُت ُب اؼبغرب األقصى.
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تطرقي ؽبذا  اؼبوضوع ىو ضركرة سبليها الوقائع كاؼبستجدات،فهو موضوع قدٙب متجدد،كمن ىنا رأيت -
كأيضا تنوير الرأم الرظبي كالشعيب على حد سواء فكرة،كتطبيقا،كمآال، كاجب التأصيل اؼبعرُب لو
 ببداياتو،كمظاىره،كذبلياتو.

أكثر فبّا  ذبوؿباكليت توضيح كتفسَت العوامل اؼبؤثرة ُب موضوع حبثي؛أم أف العوامل اػبارجية كانت تتجا-
 تكّيفو الضركرات الداخلية.

 وع العالقات السياسية بُت البلدينؿباكليت تصحيح بعض اجملازفات كاألحكاـ العلمية كالرؤل  ُب موض-
كما نسعى إٔب رصد اغبقائق   ؿبمد بن عبد اهلل،اؼبؤب إظباعيل العلوم كحفيده  اؼبؤب خاصة حقبيت
،كتباين اختيارات أنظمة اغبكم البلدين ضوابط معرفية كمنهجية،تراعي القواسم اؼبشًتكة بُت التارىبية،كفق

 حقبة الدراسة.خالؿ  وؿ أعناقهما ،كالتحديات الدكلية اؼبشرئبة حبينهما

على عوآب  جغرافية  يشملاغبيز اؼبكا٘ب للبحث   أما خبصوص اإلطار الزما٘ب كاؼبكا٘ب للبحث، فإف    
كاألتراؾ العثمانيُت ُب إيالة اعبزائر العثمانية،كالعلويُت باؼبغرب  الدكلة العثمانية ُب األناضوؿ ثالث

-1672ىػ/1204-1139فتناكلتو بُت معلمُت تارىبيُت)،للبحثاألقصى.كأما عن اؼببتدأ الزما٘ب 
كالتاريخ الثا٘ب يؤرخ لنهاية حكم  ـ(؛فالتاريخ األكؿ يؤرخ لبداية حكم اؼبؤب إظباعيل العلوم1791

 سيدم ؿبمد بن عبد اهلل العلوم.

 (ـ1695-1688ىػػػػ/1101-1094يقابلها ُب اعبزائر عهد الدايات،أم منذ عهد الدام شعباف)    
 ـ(.1791-1766/ق1197-1172اعبزائر) إٔب غاية عهد ؿبمد بن عثماف باشا دام

لسبب استقصائي لطبيعة العالقات  ككاف اختيارم لفًتة تعادؿ تقريبا ربع قرف قبل القرف الثامن عشر    
ع العداء ،أم توصيف كربليل  طابية باؼبغرب األقصىالعلو سالطُت الدكلة ك باعبزائر بُت األتراؾ العثمانيُت 

كالنفور ُب فًتة اؼبؤب إظباعيل العلوم،ذلك أف ىذا األخَت تراكح حكمو بُت الربع األخَت من القرف السابع 
عشر كالعقد الثالث من القرف الثامن عشر،كانتهاء بفًتة حكم سيدم ؿبمد بن عبد اهلل العلوم كذلك 
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 االنفتاحتوصيف كربليل طابع لتقصي طبيعة العالقات بُت األتراؾ العثمانيُت كالعلويُت،أم 
 كالتقارب،كىذا يفضي بنا أخَتا لبناء تصورات على ضوء مقارباٌب.

كتتعلق إشكالية الدراسة بالظركؼ كالعوامل اليت ربكمت ُب عالقات البلدين خالؿ القرف الثا٘ب       
ت؟كالطابع الذم عشر اؽبجرم/الثامن عشر اؼبيالدم؟ككذا مظاىر تلك العالقات كذبلياهتا،كدباذا سبيز 

غلب عليها،أىو السلم أـ اغبرب؟كما أثارىا كانعكاساهتا على الطرفُت،كعلى الضفة اعبنوبية للحوض 
 الغريب للبحر األبيض اؼبتوسط؟

التزمت باؼبنهج التارىبي الوصفي الًتكييب التحليلي،باعتباره ا عن اؼبنهج  اؼبّتبع ُب الدراسة، فقد أمّ       
ألحداث كاغبقائق التارىبية،كربليلها ربليال تارىبيا علميا،كربطها ربطا تسلسليا منهجا صاغبا لوصف ا

كموضوعيا،بعيدا عن الذاتية كاألحكاـ الفردية،كفق نظرة مقارباتية للموضوع،كفهم الدالالت العالئقية 
 كاؼبراجع.سلبا كإهبابا،كال يتأتى ذلك إال عن طريق توظيف اؼبادة التارىبية اؼبثبتة ُب فهرس اؼبصادر 

على اؼبراجع اغبديثة،كاليت ىي من  فقد ًّب الًتكيز،أما عن الدراسات السابقة  اؼبتعلقة دبوضوع البحث    
نوع الدراسات األكاديبية؛أم الرسائل اعبامعية فقط،ذلك ألف نقد اؼبادة التارىبية ُب ىذا البحث أرجئها 

األخَتة فقط،ذلك أل٘ب أكمن أهنا ىي الوحيدة اليت ُب قضايا التحليل كاؼبناقشة،كأما كو٘ب ركزت على ىذه 
تساىم ُب بلورة إشكاليات البحث،كمن ٍب استخالص تضاعيف اآلراء كاألحكاـ،خصوصا من طرؼ 

 اؼبغاربة ُب موضوع ىكذا الذم يعترب موضوعا حساسا،كمهما،كمشًتكا لتاريخ البلدين السياسي.

اؼبغاربة ُب ؾباؿ العالقات السياسية بُت ؼبؤرخُت ا ملحوظة مهمة جدا،كىي أف كيسجل الباحث      
البلدين حقبة التاريخ اغبديث تناكلوه بشكل ملفت لالنتباه؛كذلك فيما ىبص اغبقبة كلها،كاعتمادىم 
على مادة كاف أساسها كقوامها ترسبات اػبطاب التارىبي اؼبغريب احمللي)مصادرىم احمللية(،كأيضا انطلقوا 

ُب بعض األحياف مقاربات كانت تدكر ُب ؿباكلة تفكيك إشكالية عدـ خضوع من تفسَتات كربليالت ك 
 اؼبغرب األقصى للدكلة العثمانية،فال غرابة أف قبدىم يدندنوف حوؽبا ُب جل أحباثهم.
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حيث أف   أسجل مالحظة مهمة كخطَتة ُب نفس الوقت،فيمكن أف  كأما عن اعبانب اعبزائرم،     
الثامن عشر ُب اعبزائر،كخاصة على مستول العالقات البينية،كمنها اعبزائر القرف األحباث اليت تعلقت ب
سجلت بعضا من الدراسات كما جدا من الطرح األكاديبي،إف ٓب أقل منعدمة   ةكاؼبغرب األقصى فقَت 

 انطلقت من القرف الثامن عشر،لكنها ٓب زبصو بالدراسة كحده،كإمبا تعرضت للقرف الذم يليو.   

ـ من قبل الباحثُت 16ىػػ/10سات األكاديبية اليت تناكلت  اؼبوضوع ُب  فًتة القرف كمن الدرا    
اعبزائريُت ،نذكر مثال الدراسة األكٔب القيمة اليت قّدمت من طرؼ الباحث )عمار بن خركؼ(،ربت 

ز فيو الباحث ،حيث ركّ (1)ـ1659-1517ىػػ/1069-923العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب  عنواف:"
 ف للعالقات؛من ذباذب كتنافر،كقدـ قراءات ضافية ألسباب ذلك.على توصي

ه دبعوقات امتداد االحتواء العثما٘ب للمغرب األقصى،كركز ُب نفس الوقت على العامل كما نوّ        
 األكركيب كرافد جديد ساىم ُب توسيع اؽبوة بُت القوتُت؛العثمانية كالسعدية على كجو اػبصوص.

اعبزائر ربـو حوؿ  جامعة  ُب (2)أشَت على أنو سبت مناقشة أطركحة دكتوراه كلألمانة العلمية     
 اؼبوضوع،كىي دراسة ثانية،مع عدـ استفادٌب منها،ذلك ألهنا حديثة عهد باؼبناقشة.

كمع ذلك فقد سجلت بعضا من اؼبلحوظات عنها:أف طبيعة العمل ركزت على جانب كبَت من      
صص للقرف الثامن عشر كقفات ربليلية،حيث قبد الباحث حسب العالقات العمودية،كأيضا ٓب زب

 ملخصو يعرب عنو ُب إطار توصيف الوقائع كاألحداث.
قبده يركز على مشكل اغبدكد ُب ىذا القرف بُت اعبزائر كاؼبغرب،مع أنو كاف حقيقة مشكال كما        

عشر ،كجزء يسَت من بدايات العقد  رئيسا كؿبوريا ُب العالقات بينهما مع بدايات القرف السادس كالسابع
                                                             

اؼ: ليلى الصباغ،قسم التاريخ،كلية اآلداب،جامعة كىي ُب األصل رسالة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،إشر (1) 
،كقد نشرت ُب جزئُت:اعبزء األكؿ جاء ربت عنواف:"العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب ـ1983ىػ/1403،دمشق)ـ(دمشق

عالقات االقتصادية ال ،كأما اعبزء الثا٘ب فوظبو مؤلفو ب:"2006القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم"،د.أ.ط.ف.ت،اعبزائر
 .2006كاالجتماعية كالثقافية بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم"،د.أ.ط.ف.ت،اعبزائر

ـ)غ.ـ("،كقد أشرؼ عليها األستاذ الباحث ؿبمد 1848-1757ىػ/1265-1171عنواف الرسالة:"العالقات اؼبغربية العثمانية  (2)
 ـ.2016-2015،اعبزائر2جبامعة اعبزائر -بقسم التاريخ،كلية العلـو اإلنسانية العريب معريش،نوقشت
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األكؿ من القرف الثامن،أما أننا خاصة ُب فًتة العقود الالحقة من القرف نفسو فال نكاد كبوز على أخبار 
 تنبئ عن ذلك. 

كما كاف تناكلو للعالقات بُت العثمانيُت كاؼبغرب األقصى مشتتا بُت أكثر من مستول      
 ية كاالجتماعية،االقتصادية. ؽبا؛السياسية،الدبلوماسية،الثقاف

-331كىناؾ دراسة ثالثة للباحث مكي جلوؿ بعنواف:"مسألة اغبدكد بُت اعبزائر كاؼبغرب من    
،قدمت ىذه الرسالة ُب موضوع العالقات بُت البلدين،تأصيال ألىم (1)ـ"1847-1234ىػػػ/1263

السياسية بينهما،كأيضا تتبع عامل ساىم؛عامل اغبدكد ُب اختالؼ كجهات النظر لطبيعة العالقات 
الباحث تطور قضية احملاددة من عصر إٔب عصر خاصة ُب اؼبغرب،طواؿ الفًتة اغبديثة كانتهاء بسنة 

 ـ،ككما بُت طبيعة تشكل مشكل اغبدكد بُت البلدين. 1847
 ـ،كىي16ىػػػ/10كأما عن اعبانب اؼبغريب فنجد كذلك دراسة أكٔب مهمة جدا،كقد اختصت بالقرف     

تعكس طرح اؼبدرسة التارىبية اؼبغربية ؼبوضوع العالقات بُت البلدين،،قّدمت من طرؼ الباحثة)زىراء 
، (2)ـ16ىػ/10اعبزائرية مقاربة سياسية ثقافية خالؿ القرف -النظاـ(،ربت عنواف:"العالقات اؼبغربية 

األخرل على ما حيث تناكلت الباحثة موضوع العالقات من كجهة نظر مغربية حبتة،كقد ركزت ىي 
يسمى بناء التاريخ السياسي اؼبغريب ُب القرف السادس عشر،ذبلى ُب عدـ خضوعو للدكلة العثمانية،ٍب إهنا 
حاكلت جاىدة توظيف مصادر غَت ؿبلية،إال أهنا رسخت ذاتية كاضحة ُب عملها ىذا،ككذلك أقصت 

لباحث)عمار بن خركؼ( السابقة كجهة نظر اؼبدرسة اعبزائرية ُب موضوع العالقات،أقصد هبا دراسة ا
 رغم تناكلو لو قبلها ردبا بعقدين من الزمن.

                                                             
كاؼبعاصر)غ.ـ(،إشراؼ:موالم بلحميسي،قسم التاريخ،جامعة  كىي ُب األصل رسالة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث(1)

  ـ.1993ىػػػ/1413اعبزائر،اعبزائر

،كىي ُب األصل 2015،الرباط.أ.ــ،د16ىػػ/10ثقافية خالؿ القرف  -سياسية زىراء النظاـ:العالقات اؼبغربية اعبزائرية مقاربة (2)
 أطركحة دكتوراه ُب التاريخ اغبديث،كلية اآلداب بالرباط.
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أمر آخر يبكن مالحظتو عن العمل،ىو أنو أراد تقدٙب مقاربة للموضوع سياسيا كثقافيا،كلكن      
اعبانب الثقاُب جاء فقَتا جدا،ال من حيث تغطيتو كامال،كال من حيث مصادره،كال من  حيث عرض 

 ملة عنو.للصورة اؼبكت

الدراسة الثانية كانت من طرؼ الباحث)مصطفى الغاشي(،كىو عمل أكاديبي،عنونو صاحبو     
:"الرحلة اؼبغربية كالشرؽ العثما٘ب ؿباكلة ُب بناء الصورة،أطركحة لنيل درجة الدكتوراه ُب التاريخ بػػػػػػ

-2001اؼبودف،الرباطف ية)غَت منشورة(،إشراؼ:عبد الرضبااغبديث،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسان
 ـ،مرقونة".2002

ىذا العمل أراد صاحبو أف يبحث ُب أدب الرحلة اؼبغربية،كأف يستجمع توصيفات ىؤالء،عن الدكلة     
العثمانية ُب اؼبركز،حيث يعترب ىذا العمل أيضا مهم جدا،إذ يعكس نظرة ىؤالء الرحالة للدكلة العثمانية 

ظتو ىو أف الرحالة اؼبغاربة انطلقوا ُب رحالتهم ىذه عرب كجهة نظر ُب صبيع مستوياهتا.كما أمكنٍت مالح
 رظبية تعرب عن اؼبخزف اؼبغريب آنذاؾ ىذا أكال.

ثانيا ماجاء فيها من ارتسامات عن العالقات البينية جاء عرضا،كال يبكنو أف يعطي صورة كما ظباىا      
اؾ العثمانيُت،كاؼبخزف اؼبغريب؛أم السعدم مؤلفها حقيقية عّما  كاف وبدث من حراؾ سياسي بُت األتر 

 كالعلوم من بعده.

كقد استطاع مؤلفو صبع ىذه النصوص الرحلية،كإخراجها من طي النسياف،كمن ٍب ىو عمل ُب رأيي      
 يبثل ذاكرة اػبطاب التارىبي اؼبغريب،الذم كاف ُب كثَت منها يعرب عن كجهات النظر الرظبية.

ت من طرؼ الباحث)عبد الرحيم بنحادة(،كىو كذلك عمل أكاديبي،عنونو مؤلفو الدراسة الثالثة كان    
 .    (1)ب:"اؼبغرب كالباب العإب من منتصف القرف السادس إٔب أكاخر القرف الثامن عشر

                                                             
كالباب العإب من منتصف القرف السادس عشر إٔب هناية القرف الثامن عبد الرحيم بنحادة:اؼبغرب (1)

ة لنيل درجة الدكتوراه ُب التاريخ اغبديث،إشراؼ:ؿبمد مزين،جامعة ؿبمد أطركحكىي ُب األصل  ،8991عشر،ـ.ت.ب.ع.ـ،زغواف
 .ـ1996-1995بن عبد اهلل،ظهر اؼبهراس،فاس 
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ز ىذا العمل  غناه من حيث اؼبادة العلمية،حيث اعتمد على رصيد كبَت من األرشيف كلعل أىم ماميّ     
افة إٔب اؼبصادر اؼبغربية احمللية،قدـ فيو مؤلفو دراسة جادة،كحقيقة تعترب من بُت الدراسات العثما٘ب،باإلض

القليلة اعبادة ُب العآب العريب خصوصا،كالعآب اإلسالمي عموما ُب تناكؽبا لقضية العالقات السياسية بُت 
غرب كالدكلة العثمانية على اؼبغرب األقصى كالدكلة العثمانية،ركز فيو على مسألة طرح العالقات بُت اؼب

 أساس الطرح اإلشكإب،ؿباكال ذباكز كركنولوجيا األحداث.

ز ىذا العمل أف صاحبو مارس فيو مناىج حبثية متعددة،كحاكؿ أف يعطي قراءات ما ميّ أىم  ك     
جديدة عن اؼبوضوع،كلكن ما يبكن تسجيلو عن ىذا العمل ىو ردبا ُب كثَت من جوانب حبثو كاف يهتم 
دبا يسمى باعبانب العمودم للعالقات،ُب حُت يهمل أك يقصر ُب ربليل زكايا العالقات األفقية بُت 
اعبزائر كاؼبغرب.كما كاف حريصا على عدـ التفريق بُت كجهات نظر أتراؾ اعبزائر عن الباب 

ؽبم ُب كثَت من العإب،كاعتربىم تابعُت للباب العإب ُب رسم عالئقهم اػبارجية،كىذا ُب نظرنا ٓب يستقر 
 األحياف.

،ربت الفرنسيةالدراسة الرابعة كانت من طرؼ الباحث)عبد الرضباف اؼبودف(،كىي دراسة كتبت باللغة   
 عنواف:  

)Abderahman  El Mouden :  Les Relations  Maroco –Ottomanes  
Quelques  Grandstraits  Dun Culture Diplomatique(. 

اسة رسائل عثمانية تعود للقرنُت السادس كالثامن عشر اؼبيالديُت،ككاف ىدفو من ز فيها على در ركّ     
ذلك ىو رصد اػبطاب العالئقي كطبيعتو بُت اؼبغرب كالباب العإب،كمن خالؿ ذلك إبراز طبيعة 

 العالقات الدبلوماسية بينهما.
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رؼ  الباب العإب كمن بُت ما رصده على سبيل اؼبثاؿ ال غبصر،قضية مسميات سياسية من ط     
...إشعار كاحد كتنبيهُت ُب التسمية العثمانية الرظبية ُب التوجو للمغرب األقصى،حيث عرب عن ىذا ب:"

إٔب حكاـ اؼبغرب ُب ىذه اعبملة الطويلة:اغباكم كصف بالعاىل)السلطاف(كظبي البلد )اؼبغرب( ُب حُت  
 .(1)اس،حاكم إمارة فاس..."ك حاكم ف ـ16كاف االستعماؿ النظامي كاؼبًتدد منذ القرف 

مثل ىذه الدراسات اعبادة تعترب بالنسبة للمهتمُت بالتاريخ السياسي كالدبلوماسي للمغرب األقصى    
 كالدكلة العثمانية قيمة علمية مضافة حبق.

، فقد اشتملت على مقدمة كأربعة فصوؿ كخاسبة ضّمنتها ما توصلت إليو اػبطة اؼبتبعة ُب البحثأما عن 
 تائج كتوصيات رأيت أهنا ضركرية ُب البحث.كفيما يلي عرض للخطة إصباال:من ن

 12 القرف األكضاع السياسية ُب اعبزائر كاؼبغرب األقصى قبل:بػػػػػتو نفعنو :الفصـــــل األول   
 تضّمن مايلي:ـ،18ىػػػ/

،حيث قسمتو إٔب العناصر التكوين السياسي كاإلدارم ُب إيالة اعبزائر:األثر كالتأثراؼببحث األكؿ كظبتو: ب
 :آلتيةا

ُب إيالة  كاإلدارم معآب التشكل السياسي،كما تطرقت إٔب الوضع السياسي ُب إيالة اعبزائرعاعبت فيو 
 .اعبزائر

متو إٔب العناصر ،حيث قسّ ُب اؼبغرب األقصى كاإلدارم السياسي وضعلابػػػػػتو نعنو :أما اؼببحث الثا٘ب
العهد كخصصت بالذكر العهدين؛  )ُب اؼبغرب األقصىكاإلدارم  اسي الوضع السيتناكلت فيو :اآلتية

 .(العلومالعهد  ك سعدمال

                                                             
(1) Abderrahmane  Moudden:"The Sharif and the Padishah".Some Remarke on Moroccan Ottoman 

Relations in the 16th century,in( H.T),Vol:  XXVIII, Fasc. unique, 1990,p 7. 
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 ةقليمياإلك  ةلياحمل البلدين كانعكاساهتاُب  صتو لػػ:البنية الداخلية خصّ ف أما اؼببحث الثالث   
أثر  بينت ٍب  ،لياؿبُب البلدين  التشكل السياسي كاإلدارم أثر مبطية:كذلك من خالؿ التطرؽ إٔب ةدكليالك 

 .إقليميا كدكلياُب البلدين  التشكل السياسي كاإلدارممبطية 
ذكرت فيو :العوامل اؼبؤثرة ُب العالقات السياسية بُت البلدين،حيث بعنواف،الفصل الثاني جاء عنوافك   

 :مايلي

العوامل جاء مشتمال على  حيث:العوامل الرتيبة اؼبؤثرة ُب العالقات السياسية بُت البلدين(،بػػػػ: كظبتو أكال
 كالتارىبية. الطبيعية

 :اآلتية التالية فيو إٔب: تطرقت:العوامل الظرفية اؼبؤثرة ُب العالقات  السياسية بُت البلدين،بػػػػػػتو ن:عنو ثانيا 

الصناعة العالئقية بُت كحدة  ،ك الصناعة العالئقية بُت فلسفة نظاـ اغبكم ُب البلدين كالتغلغل األكركيب
 .نصر البشرم كسباثل منابع الفكر الصوُب ُب البلدينالع

مظاىر العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى ُب تناكلت فيو:فقد  الفصل الثالثكأما عن     
 :جزئياتىو كذلك ثالثة  ـ،ضمّ 1727-1672ىػػػ/1194-1139عهد السلطاف إظباعيل العلوم 

السياسية بُت البلدين منذ مطلع القرف السادس عشر إٔب النصف  تارىبانية العالقات تناكلت فيو:أكال:
 :اآلتية العناصرضم حيث  األكؿ من القرف  العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم،

مظاىر ى،ككذا مظاىر العالقات السياسية بُت األتراؾ العثمانيُت باعبزائر كفلوؿ الوطاسيُت باؼبغرب األقص
  .راؾ العثمانيُت باعبزائر كالسعديُت باؼبغرب األقصىالعالقات السياسية بُت األت

العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :مرحلة اؽبدكء  كاؼبهادنة اؼبًتىلة،حيث لدراسة: ُخّصصحيث ثانيا: 
 .تفكيك اؼبخزف اؼبغريب للًتكيبة االجتماعية للقبائل اؼبتحاددةك  متو لعناصر منها:الدعاية الدبلوماسيةقسّ 

العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :مرحلة اؼبقارعة كاؼبصارعة اؼبتوثبة(،ىو اآلخر قسمتو بػػػػ:تو نعنو :ثالثا
:اإلسًتاتيجية العسكرية كالسياسية ُب فلسفة اغبكم ُب البلدين لالحتواء السياسي اآلتيةللجزئيات 
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إظباعيل العلوم)  اؼبؤب ناكئة ُب عهدالدعوات السياسية  اؼبغربية اإلقليمية اؼب كما تناكلت فيو . للمغارب
 .ـ( كموقف األتراؾ العثمانيُت1727-1672ىػػػ/1139-1194

مظاىر العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى ُب عهد :تناكلت فيو فقد،الفصل الرابعكأما    
 :اآلتية العناصرضم حيث  ـ،1790-1757ىػػػ/1204-1171السلطاف ؿبمد بن عبد اهلل العلوم  

نتو العوامل اؼبؤثرة ُب طبيعة العالقات السياسية بُت البلدين:من االنفتاحية إٔب التعاكنية،ضمّ ػػػ:تو بنعنو أكال:
الوضع السياسي ُب ،ك تأـز أكضاع اؼبغرب سياسيا بعد كفاة السلطاف إظباعيل العلومك:اآلتيةالعناصر 

 .اعبزائر خالؿ عهد الدايات

اىر العالقات اعبزائرية اؼبغربية، مركزا  فيو :مظتطرقت فيو إٔباعبزائرية اؼبغربية،حيث كظبتو بالعالقات ثانيا: 
 .االنفتاح السياسيعلى  طبيعة 

،كذلك بالًتكيز  على  طبيعة مظاىر العالقات اعبزائرية اؼبغربية،تناكلت فيو ثالثا:العالقات اعبزائرية اؼبغربية
 .االنفتاح الدبلوماسي

 كأرفقتها،ات اليت توّصل إليها الباحثاالستنتاجللمالحظات ك  راسة ُمتضّمنةكجاءت خاسبة الد   
 ُب اؼبستقبل القريب إف شاء اهلل . ـبتلفة جوانباؼبوضوع من  ُب ؿباكلة إلثراءبتوصيات 

على اكتماؿ الصورة التارىبية كالوصوؿ إٔب نتائج علمية حوؿ موضوع "العالقات بُت مٍّت كحرصا    
كإبراز أىم مظاىرىا كنتائجها ،"-مقاربة سياسية-ـ 18ىػػػ/12ب األقصى خالؿ القرف اعبزائر كاؼبغر 

خالؿ تلك الفًتة،فإف ىذه الدراسة استقت معلوماهتا من مصادر أكلية،كمراجع ىامة متنوعة عربية 
 كأجنبية كمن أنبها:

 الوثائق األرشيفية المنشورة باللغة األجنبية:-1

 على ؾبموعة البأس هبا من الوثائق األجنبية اليت كانت تعبَتا عن كجهة اعتمدت كغَتم من الباحثُت    
ىؤالء،كمنها ماقاـ بو كل اؼبستشرؽ الفرنسي)ىنرم دككاسًتم(كاؼبوظف اغبكومي بوزارة اػبارجية الفرنسي 
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ىو كذلك)أكجُت بالنيت(،األكؿ نشر ؿبفوظات الدكؿ األكركبية اليت كانت على إتصاؿ باؼبغرب 
 لثا٘ب نشر كذلك ؿبفوظات ككثائق اعبزائر ُب البالط الفرنسي.األقصى،كا

ؾبلدا، كما ىو مبُّت أدناه،ىذه الوثائق 21نشر ربت اسم:"اؼبصادر الدفينة لتاريخ اؼبغرب" ُب ك    
تنوعت بتنوع عالقات اؼبغرب األقصى مع الدكؿ األكركبية،كلكنها ُب ؾبملها كانت على نسق خطاب 

صحاهبا كانوا إما مرسلُت من قبل سادهتم أكمن قبل مؤسسة الكنيسة،ثانيا  كاحد؛أكال من حيث أف أ
كانت كتاباهتم تنصب حوؿ قضايا مشًتكة،منها:قضية القرصنة حسب مسّماىم ؽبا،كأيضا طبيعة التمثيل 

 القنصلي التجارم ببالد اؼبغارب.

التغلغل األكركيب،كصياغتو ُب كانت استفادٌب منها تكاد تكوف ُب جزئية كاحدة،كىي بياف تأثَت عامل ك    
 كثَت من األحايُت طبيعة العالقات السياسية بُت البلدين فًتة الدراسة. 

-1 De Castries Henry:Sources inedites du L'histoire du 
Maroc1530-1845,dynasti Saadienne ,Archive et bibliotheques 
deFrance,3 T,Paris190 .5  

- les sources inédites de L' histoire du Maroc ,1 e serie, 4     
dynaste saadienne , Archives bibliothèques D'Angleterre , 3T , 
Paul geuthner ,paris et Luzace , londne1918.  
-Sources inedites du L'histoire du maroc1530-1845,dynasti 
Saadienne ,Archive et bibliotheques de l'Espagne ,3 T,Paris1961. 
-Sources inedites du L'histoire du maroc 1486-1516,dynasti 
Saadienne ,Archive et bibliotheques de Portugal ,5 T, Paris1934-
1953. 

نشر ربت اسم:"مراسالت دايات اعبزائر مع البالط الفرنسي" ُب  ، الذمكأما عن العمل الثا٘ب    
كانت استفادٌب من ىذا العمل تًتكز على نقطة مهمة رأيتها تستحق فقد   جزئُت، كما ىو مبُّت أدناه.
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عثمنتو كلو مع التنويو كالتعريف هبا لدل باحثينا،أال كىي بدايات أك إرىاصات بناء إرباد اؼبغارب،أك 
الدام شعباف،كىذه تعترب لفتة ُب التأريخ للفكر السياسي ُب الفًتة اغبديثة لدل أتراؾ اعبزائر آنذاؾ.كفبا 

 أفاد٘ب كذلك ىو معرفة موقف الباب العإب من أتراؾ اعبزائر ُب عالقاهتم السياسية مع اؼبغرب األقصى.
يا ىاتو الوثائق،حيث يقوؿ:"...ىناؾ مفارقة صارخة كلكن مع توخينا لألمانة لنًتؾ أحد العارفُت خببا 

 .(1)بُت غزارة اؼبادة الوثائقية كتفاىة موضوعاهتا..."
2-Eugène plantet:Correspondance des  deys Alger avec la cour de 
France, (1579-1833), Paris1889,2T. 

 المصادر العربية:-2

ػبربية اليت استقيتها من اؼبصادر العربية،لذا أرل أف أقتصر ىذه الدراسة كانت غنية من حيث مادهتا ا  
فاؼبنهج التحليلي ُب ثنايا ىذه الدراسة استنطقها ىي كذلك.  ،على األىم فقط،كأما عن البعض اآلخر

 أختار من كما سبق معي ُب قسم الدراسات السابقة مباذج من البلدين تعرب عن الوجهتُت معا منها:

 ر:نموذجين من الجزائ-أ

 .1934ؾبهوؿ:غزكات عركج كخَت الدين،ربقيق:نور الدين عبد القادر،مطبعة الثعالبة،اعبزائركتاب -1

مهم جدا،ذلك أنو أكؿ من خلد الوجود العثما٘ب باؼبغارب كمنها اعبزائر،حيث  الكتابيعترب ىذا ك       
كمنها اعبهة الغربية)بايلك يرصد لنا تطلعاهتم ُب عثمنتو،كأيضا يربز لنا طبيعة عالقات األىإب هبم ،

الغرب(،كمنو إٔب اؼبغرب قبده يرصد لنا بدايات تشكل اػبطاب العالئقي كإبراز اعبانب الرظبي 
 منو،كغاياتو، بينهم كبُت حكاـ اؼبغرب األقصى.

                                                             
 .451،ص3ج،ج2007،3،ـ.ث.ع،اؼبغرب 1عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ اؼبغرب،ط(1)

 



  - 14 -   

  
 
   

ؿبمد أبو رأس اعبزائرم:فتح اإللو كمّنتو ُب التحدث بفضل ريب كنعمتو،ربقيق:ؿبمد بن عبد الكرٙب -2
 .1986،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائراعبزائرم

لبياف قيمتو،ىو أنو يعترب من بُت اؼبصادر احمللية اعبزائرية القليلة  ، يعودالكتابسبب اختيارم ؽبذا ك     
اليت التفت إٔب مسألة اغبدكد بُت البلدين ُب هناية العقد األخَت من القرف الثامن عشر ميالدم.كما 

 ملمح عن بدايات اغبضور الشعيب ُب العالقات السياسية بُت البلدين. استفدت منو أيضا ُب تكوين 
 نموذجين من المغرب األقصى:-ب

(،ربقيق:ؿبمد الصاغبي،دار 1589علي بن ؿبمد التمجركٌب:النفحة اؼبسكية ُب السفارة الًتكية)-1
 .2007،لندف للنشر كالتوزيع السويد

 بالد اىتم دبسألة اػبالفة ُب الذماؼبغربية ُب عهد السعديُت أكؿ الكتابات التارىبية  كتابيعترب ىذا ال    
اؼبغارب آنذاؾ،كُب إرجاعها للشرفاء السعديُت،كعليو نراه كذلك أكؿ مصدر يعرب عن مستويات العالقات 

 بُت البلدين،أم ُب مستواىا الرظبي كفقط.

ػ(،الطبعة ىػ8211-8811أضبد الضعيف الرباطي:تاريخ الضعيف)تاريخ الدكلة السعدية-2
 .8911األكٔب،ربقيق:أضبد العمارم،دار اؼبأثورات،الرباط

كاف حبق اؼبصدر األكؿ ُب الدكلة العلوية،نظرا ؼبا اشتمل عليو من رسائل ككثائق عنيت الكتاب  ىذا    
بعالقات العلويُت اػبارجية،كمنها العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى،كما أتاح لنا معرفة 

 اب الرظبي ذباه حكم كنظاـ العثمانيُت باؼبغارب.اػبط

 بة:المصادر األجنبية المعرّ -3

 دار اؼبناىل للطباعة كالنشرمويط:رحلة األسَت مويط،ترصبة:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،-1
 .1989،اؼبغرب



  - 15 -   

  
 
   

معاصر للسلطاف إظباعيل العلوم ىذا من جهة،كمن جهة أخرل كردت فيو بعض  كتابيعترب ىذا ال     
وانب السياسة الداخلية إلظباعيل العلوم،حيث أف ىذه األخَتة أعطتٍت تصور كبناء لبعض مواقفو ج

 العالئقية من أتراؾ اعبزائر آنذاؾ.
 المصادر باللغة األجنبية:-4

1-Laugier de Tassy: Histoire du royaume d'Alger, Amsterdam 
,Henri du  Sauzet ,Sans Date. 

من أىم مصادر القرف الثامن عشر بالنسبة لتاريخ إيالة أك فبلكة  ،وجي دم تاسي(يعترب كتاب )ل      
اعبزائر كما ظبّاىا.كانت إفادٌب منو ُب استخالص نقاط مهمة أغفلتها الدراسات اغبديثة ُب تناكؽبا 

لعلوم للعالقات السياسية بُت البلدين،ىذه النقطة تتعلق بتقدٙب الدام شعباف أثناء حركبو مع إظباعيل ا
ؼبنطق السلم كاالتفاؽ،ال منطق اغبرب كاؼبليشيا كما نعت هبا سواء من طرؼ الكتاب اؼبغاربة كحىت 

 األجانب.

1-Louis Chénier: Recherches historiques sur les Maures et 
histoire de l'Empire de Maroc ,Paris 1787, 3T. 

للسلطاف سيدم ؿبمد بن عبد  ا( الذم كاف معاصر يبتاز كتاب القنصل الفرنسي)لويس دم شنييو       
اهلل من الكتب اليت ٓب تنل حظها من الدراسة كالتقييم.إف ىذا العمل صبع بُت اؼبعاصرة كبُت استخدامو 
لقدر كبَت من الوثائق حبكم كظيفتو اغبكومية آنذاؾ،لقد تعرض بإسهاب للسياسة اؼبغرب الداخلية 

اتو األخَتة ٓب نلمسها ُب مصادرىم احمللية.كما عرج عن طبيعة عالئقو كاػبارجية مع النقد كاؼبساءلة ى
السياسة اػبارجية مبينا أهنا كانت من إمالءات أكركبية خاصة ُب  جانبها اإلسالمي،كمنها العالقات 

 السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى.
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 المراجع األجنبية المعّربة:-5

ارجية للمغرب ُب النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر)على عهد راموف لوريدك دياث:السياسة اػب-1
 الطبعة األكٔب،ترصبة:موالم أضبد الكموف كبديعة اػبرازم، السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل (،

 جزآف.يقع ُب  ،2013إشراؼ:عبد الكبَت العلوم اإلظباعيلي،النجاح اعبديدة،الدار البيضاء

مل السياسي كالدبلوماسي كطبيعتو ُب عهد السلطاف سيدم ؿبمد بن فدت منو ُب توثيقو للعكقد أ    
 عبد اهلل.

،تونس،اعبزائر،اؼبغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إٔب شارؿ أندرم جولياف:تاريخ إفريقيا الشمالية-2
 زآف.جيقع ُب  ،8981تونس  ،ؿبمد مزإب كالبشَت سالمة ،الدار التونسية للنشر رصبة:،ت 8111سنة

اعتمادم عليو ُب تبسيطو سياسات أنظمة اؼبغارب فًتة الدراسة،كما أفاد٘ب ُب قضايا النقد  كاف    
 كالتقوٙب لتلك العالقات بُت البلدين كذلك من خالؿ ؿباكالتو توصيف طبيعتها.

ال زبلو أّم دراسة علمية أك أم عمل حبث  أكاديبي جاد  من صعوبات كمعوقات تسهم ُب التأثَت    
ؼبطركؽ للبحث،كقد كاجهتٍت  ُب بداية األمر صعوبة تصميمو خاصة ُب غياب دراسات على العمل ا

جزائرية حوؿ اؼبوضوع،كالتصميم ىنا يتفرع على مستويُت:أكال: على اؼبستول اؼبنهجي،ثانيا:على اؼبستول 
 اؼبعرُب للموضوع.

يو باؼبادة اػبربية،اؼبغربية جعلت مٍت أغط ة اؼبادة اػبربية اعبزائرية ُب موضوعي،يضاؼ إليها قلّ       
ست كجهات نظر مغربية،كأخرل غربية،األمر كاألجنبية،ىاتو التغطية كانت عائقا بالنسبة ٕب،حيث كرّ 

الذم دعا٘ب إٔب ؿباكلة مسايرهتا ُب إبراز كجهة نظر اؼبدرسة اعبزائرية،ىذا ُب حد ذاتو كاف أكرب ربدم 
 كاجهٍت ُب حبثي.

ٍت منذ العاـ الثا٘ب أقعد٘ب اؼبرض عن متابعة حبثي،كحاؿ بيٍت كبُت السفر كىنا البد أف أسجل أن      
للبحث عن اؼبادة الوثائقية اؼبوجودة ُب اؼبغرب األقصى،بل إنٍت ٓب أسافر حىت للمكتبة الوطنية اعبزائرية 
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اية ،بسبب الوضع الصحي.الذم أعقبة إجراء عملية جراحية تبعتها عطلة مرضية طويلة إٔب غ(1)باعبزائر
 جانفي من ىذا العاـ اعبارم.

ل أنٍت حاكلت صبع اؼبادة اػبربية األجنبية،حيث أمكنٍت اغبصوؿ على دراسات باللغة اإلسبانية كأسجّ     
كاإلقبليزية،اليت ردبا ُب كثَت من األحياف كجدت صعوبة ُب ترصبتها ترصبة ربافظ على ركح معا٘ب 

 تها مرات كمرات.مؤلفيها،األمر الذم حدا يب إٔب إعادة ترصب

 عبنة كُب األخَت أعلم أنٍت حُت تقديبي ؽبذا البحث أنو وبتاج للتصويب كالتقوٙب،كالذم ىو عمل     
،كمن ىنا أجد نفسي شاكرا ؽبا ىذا الفضل كالتفضل ككل  ؽبا مناقشة األطركحة كتقييمهااليت  اؼبناقشة

عز كجل  أف هبزيهم عٍت كعن العلم خَت بالتكـر علّي باؼبالحظات كالتوجيهات السديدة،كأدعو اهلل 
 اعبزاء.

ؿبمد ؾباكد  و بالشكر كالعرفاف لألستاذين الفاضلُت، األستاذ الدكتوركما ال يفوتٍت أف  أتوجّ       
ؼبا حظيت بو من صاّب بوسليم اؼبشرؼ اؼبساعد  األستاذ الدكتور على ىذا العمل،ك الرئيساؼبشرؼ 

زة،فاهلل أساؿ أف ما،حيث كاف ذلك يتم ُب تواضع كأستاذية متميّ م على أيديهحسن التوجيو كالتعلّ 
 علي مقامهما ُب الدنيا كاآلخرة.كأف هبزيهما  عٍّت خَت اعبزاء.وبفظهما كيُ 

ف أصبت فهو بتوفيق من اهلل سبحانو الذم أعانٍت كسّدد٘ب  ُب عملي فلو الشكر كُب األخَت فإ     
                                                نعم اؼبؤب كنعم النصَت.كالثناء اغبسن ُب األكٔب كاآلخرة،إنو 

       

 

 
                                                             

ىنا البد من إعالـ عبنة اؼبناقشة اؼبوقرة أنو كحبمد اهلل أمكنٍت اغبصوؿ على كثيقة تارىبية من األرشيف تؤرخ ؼبوقف اؼبخزف ( 1)          
اعبزائر،كأما عن تاريخ اغبصوؿ على الوثيقة جاء متأخرا،كىذا بعد توزيع النسخ على عبنة  العلوم على العهد اإلظباعيلي من أتراؾ

   (.10؛اؼبلحق رقم:)اؼبناقشة،كؼبضموف الوثيقة ينظر:قائمة اؼبالحق



  - 18 -   

  
 
   

 

ل األول:الفـــــــصـــــــــ  

 م18ىـــ/12 القرن األوضاع السياسية في الجزائر والمغرب األقصى قبل

 التكوين السياسي واإلداري في إيالة الجزائر:األثر والتأثر :أوال         

في المغرب األقصى واإلداري السياسي عوضال :ثانيا  

 ةقليمياإلو  ةمحليال البلدين وانعكاساتهافي ثالثا:البنية الداخلية             
  ةدوليالو 

 

 

 

 

 

 

 



  - 19 -   

  
 
   

 حياة اإلنساف.هبدر ؾباالتدة ُب ا كاف نوعو،كارتكاساتو اؼبتعدّ يّ قبل اغبديث عن أم فعل إنسا٘ب أ     
ىذا الزخم الفاعل ؼبنطق  ظل ُبكاؼبتأثر، الفاعلىذا الفعل اإلنسا٘ب سرب األغوار كالبحث عن منشأ  بنا

 . العالقات اإلنسانية

قبد جوىر كمكنوف تلك العالقة اؼبسايرة غبياة الشعوب على مدل العصور كالدىور؛العالقات لذا      
ف على َتكرة التاريخ كضبلو بساط طبيعة تلك العالقات،إصتشكالت .اليت كجدت منذ  )1(السياسية

عن مغزاىا ُب  لماء إٔب التعبَتالع مستول التفاىم،أك على مستول التصادـ. األمر الذم عدا ببعض
لفن كعلم احملافظة على بقاء اعبنس  دراسةىي معرض حديثو عن تعريف العالقات الدكلية،بقولو:"..

علم احملافظة على فوجود البشرية كمباء سبل عيشها،مرىوف بالبحث كالدراسة عن فن ك .(2)البشرم..."
 نوعها.

ة على كشبة قاعدة ارتأيت أف أثبتها ُب صدر ىذا التمهيد،كىي أف دراسة العالقات الدكلية مبني     
السياسات اػبارجية للدكؿ،كىي تبعد أحيانا عن تتبع السياسات الداخلية  أال كىو تتبع ؛مرتكز مهم جدا

نظَت ما تلقيو ىذه األخَتة من ؛الدكلتُت داخليا دكؿ.من ىنا أرل أنٍت أحيانا ملـز بتتبع سياساتلل
  .(3)تأثَتات فاعلة تسَت سياسات الدكلتُت خارجيا،بل كربدد كربوؿ اذباىات تلك العالقات بُت الدكؿ

الثامن عشر القرف  ليىذا الفصل ليبحث ُب األكضاع السياسية ُب اعبزائر كاؼبغرب األقصى قبفجاء     
 ميالدم

                                                             
 تظهر تضاعيف اؼبعٌت السياسي ُب كامل أطوار حياة البشرية،أيا كانت الظركؼ؛سلم أك حرب،كليس كما ذىب إليو البعض ُب(1)

ؿبمود حجر:صور من تاريخ العالقات عمر عبد العزيز عمر كصباؿ السياسية."،ينظر:قوؽبم:"...أما ُب كقت السلم فتظهر العالقات 
 .9.،ص2004الدكلية ُب العصر اغبديث،د. ـ.ج،القاىرة

اغبديث ىذا التعبَت للباحث كارؿ دكيتش، حوؿ ىذا ينظر:ؿبمد علي القوزم:العالقات الدكلية ُب التاريخ  (2)
 .13،ص2002،بَتكت.ف.ع،د1كاؼبعاصر،ط

 .5ؿبمد علي القوزم:اؼبرجع السابق،ص (3) 
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 اسي واإلداري في إيالة الجزائر:األثر والتأثرأوال:التكوين السي

 الوضع السياسي في إيالة الجزائر-1

 في إيالة الجزائر:معالم التشكل السياسي -1-1

على بلداف  ُتعشر ميالدي عشر كالسادس اػبامس /ُتاؽبجري التاسع كالعاشر فبا جاد بو القرناف لعلّ      
من رضبها  كلدتأعجمية  ضبولةك ،(1)اا ُب أكؽبمالد كلهت البدضعف كتشرذـ سا تركة؛اؼبغرب اإلسالمي

مبط سياسي كإدارم، مغاير لتلك الدكيالت السابقة اليت أفرزت ُب تضاعيف أياـ سؤددىا  حياة من 
ُب  ئذحينكالتشهَت باؼبولود اعبديد على الساحة ،غاربية باستثناء اؼبغرب األقصىاؼب القابلية التقهقر كعقلية

فيو ؼبدة طويلة  اإلسالمي صنع مصائر اعبماعاتؼبولود اعبديد بالنسبة لبلداف اؼبغرب ىذا ا.(2)ثانيهما
األتراؾ العثمانيُت  اؼبتداكلة ُب سياسة وضوعاتاؼبأىم أصبحت قضاياىم من ك ،بل (3)ابينس

بناء على ىذه السمة اليت طبعت اؼبشهد السياسي للمنطقة كما تالىا من تغيَتات حورت ،(4)فكاالسبا
 ات اغبياة للمجتمعات اؼبغاربية عموما،كاجملتمع اعبزائرم خصوصا.مستوي

                                                             
شهدتو اعبزائر من تأرجح ُب كالئها السياسي ُب مستهل النصف الثا٘ب من القرف التاسع اؽبجرم/اػبامس  ؼبثاؿ ماامنها على سبيل (1)

لم لبجاية كملكها اعبديد"أيب اغبسن بن أيب فارس اغبفصي"، حوؿ عشر اؼبيالدم ؛فمرة تتبع كزبضع لتلمساف مدة طويلة،كمرة تست
،تر:ؿبمد حجي كؿبمد 2ىذا ينظر:اغبسن بن ؿبمد الوزاف الفاسي:كصف إفريقيا، ط

 .38،ص2ج،ج2ـ،1983،بَتكتد.غ.إاألخضر،
اشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم اؼبولود اعبديد نقصد بو العمالقُت الكبَتين اللذين ظهرا ُب مستهل النصف األكؿ من القرف الع (2)

 "الوحشُت السياسيُت":( Fernand BBAUDEL؛الدكلة العثمانية،كاسبانيا.أك كما ظبانبا اؼبؤرخ الفرنسي فرناند بركديل)
-Fernand BBAUDEL: La Méditerranée et le monde  Méditerranéen à l'époque de Philippe II,  2T, 
Paris1976,T2, p 122. 
)3 (Bataillon Marcel :La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II ,In:) 
Eco(, vol: 1, n°:2, 1950 , p 234.  

(4 ) Bataillon Marcel:Op.cit, p 234.  
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هبدر بنا أف نتساءؿ عن سبب شيوع عقلية القابلية لالستعمار االسبا٘ب أكال ُب إذ ك       
 على مستول اؼبغربُت؛األدٗب كاألكسط؟ وفألتراؾ العثمانيا،كظاىرة التشهَت لقبوؿ الوافد اعبديد؛(1)اؼبنطقة

لدل ؾبتمعات اؼبغارب ىي قديبة جدا،إذ يؤرخ ؽبا اؼبؤرخوف بزكاؿ دكلة  للتبعية فكرة القابليةإف رسوخ     
،كصفت بأهنا دكال من اؼبرتبة (2)عنها كيانات سياسية ناشئة نشأ حيث؛ـ1269/ػػػى668اؼبوحدين

ورة اؼبتهالكة صرافق ىذه الك ،(4)،حاملة معها خارطة سياسية جديدة للعالقات بُت ىاتو الكيانات(3)الثانية
عندىا عمل كل كياف .(5)سياسيا،عدـ ظهور حيوية كقوة تلك الكيانات على مستول الكارزمة اؼبوحدية

 غبسابو،مفضال إرساء أحقية توارث مَتاث اؼبوحدين.

                                                             

نوات مقابل بعض س10ـ تطلب ىدنة ؼبدة 1510ىذا األمر ذبلى ُب فعل أىل اعبزائر إيفاد سفارة إٔب اسبانيا سنة (1) 
اجمليد  ،كقبد اؼبؤرخ اؼبغريب"عبد38،ص2اػبراج،كمساكنة األسباف سلميا،ينظر: اغبسن بن ؿبمد الوزاف الفاسي:اؼبصدر السابق،ج

عبد اجمليد :القدكرم"يطلق تعبَتا آخر ينم عن مستول اؼبيوعة كاػبنوع آنذاؾ،بعقده عنوانا كظبو ب:"مغرب مغاربة االستسالـ"،ينظر
-100،ص ص2012،الدار البيضاءـ.ث.ع،2:اؼبغرب كأكركبا مابُت القرنُت اػبامس عشر كالثامن عشر)مسألة التجاكز(،طالقدكرم

114 . 
ـ(،كبنو 1574-1229سبثلت ُب اغبفصيُت باؼبغرب األدٗب،كانت خارطتهم السياسية من طرابلس إٔب زبـو دلس تأسست ُب)  (2) 

ـ(،كبنو 1554-1236السياسية من إقليم اعبزائر إٔب  منطقة ملوية تأسست ُب) عبد الواد باؼبغرب األكسط كانت خارطتهم 
-1269مرين،بعدىم بنو كطاس باؼبغرب األقصى كانت خارطتهم السياسية من غرب ملوية إٔب أقصى منطقة سوس تأسست ُب) 

أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم  ـ(،عن سياستهم داخليا كخارجيا،ينظر:عبد الرضباف بن خلدكف:ديواف اؼببتدأ كاػبرب ُب1549
 من ذكم السلطاف األكرب،اعتٌت بو:أبو صهيب الكرمي،بيت األفكار الدكلية،األردف)د.ت(.

 (3) Gharles Andre Julien: Histoire de lAfrique du Nord, payot, paris 1952,2T. 

سباب كالتداعيات،مذكرة ماجستَت ُب تاريخ كحضارة اؼبغرب صديقي عبد اعببار:سقوط الدكلة اؼبوحدية دراسة ربليلية ُب األ(4)
 .  160،ص2014- 2013لمساف، اعبزائربتجامعة أيب بكر بلقايد إشرا:مكيوم ؿبمد،اإلسالمي،)غ.ـ(،

أضبد  ،ينظر:أبو عبد اهلل ؿبمد بنكصفتو بالكارزمة اؼبوحدية ،سواء على اؼبستول الداخلي،أك على اؼبستول اػبارجي حوؿ معآب ما(5)
  . 1984بن الشماع:األدلة البينة النورانية ُب مفاخر الدكلة اغبفصية،تح:الطاىر بن ؿبمد اؼبعمورم،د.ع.ؾ،تونس 
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السياسي، ألنو ٓب  شرذـاألضعف حلقة ُب ىذا الت يالواد ى بٍت عبد دهع ُب اؼبغرب األكسطكاف    
قتصادم الذم كاف للمغرب األدٗب اغبفصي.كليس لو األساس العددم االىبي أك تار الساس األيبلك 

 .(2)،باإلضافة إٔب طابعو الريفي كالبدكم(1)الذم كاف للمغرب األقصى اؼبريٍت

ُب إطار تراتبية االنقساـ  (3)الصراع بُت الفكرة كالشيءتكمن ُب  كىناؾ من يرل أف مسبباهتا     
 .(4)تارىبي،ككحصيلة اؼبناكرات السياسيةال لالطرادالثقاُب،كنتاج 

ىذا طبعا يفهم ُب إطار جدلية ثنائية تتجسد ُب نوعُت من األفكار؛أفكار رائدة تنطوم على صورة     
ُب ـبياؿ اػبلق لدل طوائف  اؼبطبوعةَتكرة اغبياة صُب إطار  اؼبوركث جيال عن جيال اؼبثاؿ،أك النموذج

 .(5)ةماثل ااهتاجملتمعات،كُب عمق نشاط

 عن ُب إطار مدافعتو (6) اجملتمع الوسائل التقنية اليت توجو كذلك نشاطعلى أفكار عملية تنطوم ىي ك    
 لظركؼ اػباصة التارىبية احمليطة بو.ا عن

ككمقاربة ؽبذه .فاجملتمعات اؼبغاربية عندئذ ككأهنا قد ربللت كنفضت يدىا من فعالية الفكرتُت    
بركافد سياسية،كأخرل  داخلي ساىم ُب تنشئة الفكر االهنزامي اإلقليميأف العامل ال ستنتجن،اؼبسألة
 ُب مطلع القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدمغرابة أف يطفو على السطح ُب  فلهذا النفسية.

                                                             
  .6،ص1979،ـ.د.ش،بَتكت 2٘ب إٔب االحتالؿ الفرنسي،طؿبمد خَت فارس:تاريخ اعبزائر اغبديث من الفتح العثما (1)

.5:اؼبرجع السابق،صؿبمد خَت فارس (  2 ( 

بو باالنقسػػػػػػاـ النفسػػػػػػي اؼببػػػػػػٍت علػػػػػػى فكػػػػػػرة الطعػػػػػػاـ ك الصالة،باإلضػػػػػػافة إٔب عػػػػػػدـ ذبديػػػػػػد تالقػػػػػػي العالقػػػػػػة الدينيػػػػػػة بػػػػػػُت اجملتمػػػػػػع يشػػػػػػ(3)
اؼبسػػػػػػلم كالعػػػػػػآب الثقاُب.حينئػػػػػػذ ٓب يكػػػػػػن  دبقػػػػػػدكر اجملتمػػػػػػع اإلسػػػػػػالمي إال أف يواصػػػػػػل اكبػػػػػػداره الشػػػػػػديد حػػػػػػىت يصػػػػػػل إٔب عصػػػػػػر  مابعػػػػػػد 

للسػػػػػػػلط الػػػػػػػثالث باؼبغارب،كاالنفصػػػػػػػاـ علػػػػػػػى اؼبسػػػػػػػتول الشػػػػػػػعيب،حوؿ ىػػػػػػػذا ينظر:مالػػػػػػػك  اؼبوحػػػػػػػدين؛أم االنشػػػػػػػطار كالًتىػػػػػػػل النفسػػػػػػػي
،تر:بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شعبو،إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا:عمر 1بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نيب:مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلة األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ُب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي،ط

 .    94،ص2002،دمشق.ؼ.عمسقاكم،د
.94مالك بن نيب:اؼبرجع السابق،ص ( 4 ( 

.57نفسو،ص اؼبرجع ( 5 (
 

.57السابق،صمالك بن نيب:اؼبرجع  ( 6(  
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األتراؾ ففي اعبزائر سبكن .(2)نسيج الدكلة الوطنيةأشد كطأة على  تلكن ىذه اؼبرة كان.(1)اؼبغارب بالد
حىت ؼبن كقفوا موقفا معاديا للوضع  ين،كمتنكر ممن استغالؿ ذالكم الفكر االهنزامي لصاغبهانيوف العثم

 .(3)السياسي باؼبغرب األكسط

 

 

                                                             
كل من اعبزائر كاؼبغرب كتونس ُب العهد العثما٘ب،كثانيا الطابع السياسي كاإلدارم ل اؼبغارب للداللة أكال على بالد استعملنا كلمة  (1)
، إذ ربدث عن كاجهتيو اؼبتوسطية كاألطلسية األقصى بتقدٙب كصف جغراُب مهم للمغرب ( Henri Terrasse)تَتاسىنرم  اـ يق

اؼبغرب الداخلي اؼبتسم باالستقرار كالتنظيم ٔب تقسيم اؼبغرب إٔب ثالث مغارب:تَتاس إكعمد بتيو الشرقية كاعبنوبية الصحراكية. كبوا
 ،ينظر:كمغرب اعبباؿ  احملكم أم بالد اؼبخزف، كاؼبغرب اػبارجي الذم يضم الواحات كىو ؿبط األطماع،

-Ahmed Balafrej: Histoire du Maroc by Henri Terrasse, Middle East Journal, Vol. 7, No. 2 
(Spring, 1953), pp. 250-252.  

ؤسسػػػػػػػاهتا السياسػػػػػػػية كالعسكرية،أيضػػػػػػػا ؼبابػػػػػػػة مصػػػػػػػطلح الدكلػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة ُب ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػًتة بالػػػػػػػذات نظػػػػػػػرا لوجػػػػػػػود معػػػػػػػآب فضػػػػػػػلت كت(2)
تػػػػػػػداكؽبا ُب األسػػػػػػػػطوغرافيا التارىبيػػػػػػػػة اؼبغاربيػػػػػػػة سػػػػػػػػيما ُب اؼبغػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػى،حوؿ ىػػػػػػػػذا ينظػػػػػػػػر: كعلػػػػػػػي بػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػد التمجركٌب:النفحػػػػػػػػة 

؛أبػػػػػػػو العبػػػػػػػاس أضبػػػػػػػد بػػػػػػػن خالػػػػػػػد 184،ص2007،لندف د.س.ف.ت:،(، تح:ؿبمػػػػػػػد الصػػػػػػػاغبي1589اؼبسػػػػػػػكية ُب السػػػػػػػفارة الًتكيػػػػػػػة)
.ؾ،الدار كلػػػػػػػػػػػػػػدم اؼبؤلػػػػػػػػػػػػػػف:جعفر الناصػػػػػػػػػػػػػػرم كؿبمػػػػػػػػػػػػػػد الناصػػػػػػػػػػػػػػرم،د :ستقصػػػػػػػػػػػػػػا ألخبػػػػػػػػػػػػػػار دكؿ اؼبغػػػػػػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػػػػػػى،تحإلالناصرم:ا
،ىػػػػػػػػػػػػذا عػػػػػػػػػػػػن اؼبغػػػػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػػػػى،أما اؼبغػػػػػػػػػػػػرب األكسػػػػػػػػػػػػط فقػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػتنقع 32،ص7ج،ج1997،9البيضػػػػػػػػػػػػاء

زائػػػػػػػػر ُب العهػػػػػػػػد مركزيػػػػػػػػة موحدة،قويػػػػػػػػة كمعػػػػػػػػًتؼ هبػػػػػػػػا،يراجع:حنيفي ىاليلػػػػػػػػي:أكراؽ ُب تػػػػػػػػاريخ اعبسياسػػػػػػػػي،كبتإب عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػود دكلػػػػػػػػة 
 ،ك كانػػػػػػػػت ربػػػػػػػػت الػػػػػػػػوالء الطػػػػػػػػوعي ألحػػػػػػػػد الشيوخ"سػػػػػػػػآب التومي"الػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػميو125،ص2008،اعبزائػػػػػػػػر،د.ق.ط.ف1العثمػػػػػػػػا٘ب،ط

راح ينتظرىػػػػػا مػػػػػن زمػػػػػن بعيػػػػػد،كىو ىايػػػػػدك ب"سػػػػػليم العثمي"،ىػػػػػذه اؼبيػػػػػزة ىػػػػػي الػػػػػيت جعلػػػػػت مػػػػػن عػػػػػركج يظهػػػػػر مشػػػػػاريعو القديبػػػػػة الػػػػػيت 
 أف يكوف سيدا على بالد الرببر،ينظر:

-Haedo Fray Diego:Histoire des rois d Alger,Tar: par de 
Grammont,A.Joudan,Alger1881,P17. 

،تح:ؿبمد 1حملاسن من كاف باؼبغرب من مشايخ القرف العاشر،ط الشفشاك٘ب:دكحة الناشر ؿبمد بن عسكر (3)
 . 838،ص2ج،ج10ـ،1996،بَتكت.غ .إ،دأ.ـ:ـ.حجي،ضمن

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dau%253A%2522Ahmed%2BBalafrej%2522%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Don
http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dau%253A%2522Ahmed%2BBalafrej%2522%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Don
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شأهنم شأف قلبوا لو ظهر اجملن حيث  .(1)شخصية أضبد بن القاضي الزكاكمكانت ىذه  الشخصية،    
  .(2)رياسة اؼبتغلبُت

 تاريخفهم ب مرتبط،العثمانيوف على مستول اؼبغربُت؛األدٗب كاألكسطاألتراؾ  سَت التشهَتإف تف     
 .(3)ُب اؼبغارب الثالثة أكال اتالذىني

 ؛اليت ربكمت ُب مصائر اؼبغربُت،األدٗب كاألكسط(4)الظرفية التارىبية الطارئة على الفضاء اؼبغاريبك       
السياسية على كجو  تطابق كتشابو النظمبشكل مباشر،ُب حُت قبا اؼبغرب األقصى من 

                                                             
كاؼبعركؼ أيضا باؼبغراكم البجائي الذم كاف قائما؛أم حاكما جببل زكاكة ُب  ،اؼبقصود ىنا الشيخ الصاّب"أضبد بن القاضي الزكاكم" (1)

ك٘ب ب:"العآب ترجم لو ؿبمد بن عسكر الشفشا، ـ1521ق/925أكائل ىذا القرف،نشأ ببجاية كقرأ هبا على أعالمها،توُب قبل 
 بوظائف الًتشيح كاؼبصاّب ،أحد أنصار ىذا الدين،كأيبتو اؼبهتدين،كاف من الفضالء األخيار ،كالصلحاء األبرار،ؾبتهدا باذال نفسو كمالو

الدين الًتكما٘ب  ُب إقامة شعائر الدين،كغزك أعداء اهلل الكافرين...كٓب يزؿ رضبو اهلل مثابرا على سَتتو النبوية إٔب أف كاف من أمره مع خَت
 .838،ص2فباىو مشهور...كقتلوه شهيدا رضبو اهلل  عليو ُب العشرة الثالثة"،ينظر:ؿبمد بن عسكر الشفشاك٘ب:اؼبصدر السابق ،ج

  .838،ص2،ج نفسواؼبصدر (2)
:اؼبصػػػػػػػػدر التمجركٌبتابػػػػػػػػو:" كصػػػػػػػػف إفريقيا"،ك الػػػػػػػػذين كتبػػػػػػػػوا ُب مثػػػػػػػػل  ىكػػػػػػػػذا مواضػػػػػػػػيع،قبد اغبسػػػػػػػػن الػػػػػػػػوزراف ُب ك ُتخر اؼبػػػػػػػػؤ   مػػػػػػػػن(3)

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ،تر:ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ز 1،كمارموؿ كارخباؿ:إفريقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،طالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابق
يعتػػػػػػػرب حقػػػػػػػل الػػػػػػػذىنيات ذا أنبيػػػػػػػة بالغػػػػػػػة ُب الدراسػػػػػػػات التارىبيػػػػػػػة اؼبعاصػػػػػػػرة ، خاصػػػػػػػة مػػػػػػػع  ج.ك1984،3،الربػػػػػػػاطكآخركف،ـ.ـ.ف.ت

،مرا:عبد ؿبمػػػػػػػد الطػػػػػػػاىر اؼبنصػػػػػػػورم :تػػػػػػػر،1طالتػػػػػػػاريخ اعبديػػػػػػػد،  جػػػػػػػاؾ لوكػػػػػػػوؼ، :جػػػػػػػاؾ لوكػػػػػػػوؼ:إصػػػػػػػدار الكتػػػػػػػاب اعبمػػػػػػػاعي بإشػػػػػػػرا
" الػػػػػػػػذم لطفػػػػػػػػي عيسػػػػػػػػى العػػػػػػػػريب الباحػػػػػػػػّث: .كعنػػػػػػػػدنا ُب العػػػػػػػػآب 306-277ص، ص 2007، بػػػػػػػػَتكت،  ع.ك.د.، ـاغبميػػػػػػػػد ىنيػػػػػػػػة

 االنعكاسػػػػػػاتعلػػػػػػى سػػػػػػبيل اؼبثػػػػػػاؿ: لطفػػػػػػي عيسػػػػػػى: مغػػػػػػرب اؼبتصػػػػػػوفة، ينظر: ،مػػػػػػن اؼبتخصصػػػػػػُت اؼبميػػػػػػزين ُب دراسػػػػػػة اؼبناقػػػػػػب يعتػػػػػػرب
 كاالجتماعيػػػػػػػة اإلنسػػػػػػانيةكليػػػػػػة العلػػػػػػـو   )ـ(،دكلػػػػػػػة أطركحػػػػػػة دكتػػػػػػوراه،ـ17إٔب القػػػػػػرف  10مػػػػػػن القػػػػػػػرف  اعياالجتمػػػػػػالسياسػػػػػػية كاغبػػػػػػراؾ 

؛ 2007دار اؼبعرفػػػػػػػة للنشػػػػػػػر، تػػػػػػػونس  ، كاألخبػػػػػػػار؛ كتػػػػػػػاب السػػػػػػػَت: مقاربػػػػػػػات ؼبػػػػػػػدكنات اؼبناقػػػػػػػب كالػػػػػػػًتاجم 2005ونس تػػػػػػػ،.ف.ج،ـ
أخبػػػػػػار اؼبناقػػػػػػب ُب اؼبعجػػػػػػزة كالكرامػػػػػػة ؛1994تػػػػػػونس،س.د،القػػػػػػرف السػػػػػػابع عشػػػػػػر  خػػػػػػالؿمػػػػػػدخل لدراسػػػػػػة فبيػػػػػػزات الذىنيػػػػػػة اؼبغاربيػػػػػػة 

  .1993تونس ،.سد،كالتاريخ  

تتمثل ُب شيوع النمط اؽبالٕب ُب إفريقيا كاؼبغرب األكسط منذ ثالثة قركف، األمر الذم ميز بن مغرباف؛مغرب شرقي عثما٘ب،خاضع (4)
ظر:عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ ...،مرجع زكايا،حوؿ ىذا ينعقلية كسلوكا كعقلية للنمط اؽبالٕب.كآخر مطبوع ُب كل حياتو بًتبية ال

  .461-460،ص ص سابق
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لكننا مبيل إٔب ىذا الرأم اعتقادا منا أهنا مايزت بُت اؼبغارب الثالث ُب اؼبخرجات السياسية .(1)اػبصوص
 .)2(منهجية كعلمية ؽبذه النظرية من انتقاداتكالنظم اإلدارية ُب كل منهما، رغم ما 

ملة إلشكالية إحداث اؽبجرة اؽباللية كُب نفس الوقت دعت ىذه التقويبات إٔب إمكانية الدراسة الشا     
كفق نظرة شاملة كمتفتحة بعيدا عن اػبلفيات كاألحكاـ .)3(ألزمة أك اكبطاط  عاـ غبضارة اؼبغرب الوسيط

 .(4)اؼبسبقة

إف تاريخ الذىنيات ُب اؼبغارب ىو نتاج تراث مناقيب تناكؿ مناقب الشيوخ كأحكم طرقهم كدكف       
هتم خبطاب أديب اختلطت فيو األسطورة بالتاريخ كالعناصر الدينية بالعناصر حركاهتم كسكناهتم ككراما

  .(5)رب االيت يبكن أف تكوف مدخال فبتازا لتاريخ الذىنيات ُب اؼبغ ،النفسية كاالجتماعية كاألنًتكبولوجية

ألحداث استشرافهم ل إٔبسبق أف اؼبوقع االسًتاتيجي للمغارب ساىم ُب حد كبَت  ينضاؼ إٔب ما       
كفق مالمح البحر األبيض اؼبتوسط،الذم غدا بأكملو ؾباؿ  ،كتلوف حياهتم السياسية اؼبتوسطية آنذاؾ

على استقائها كتوضيحها كفق ،عمل بعض من اؼبؤرخُت صراعات مستمرة بُت كيانات متجاكرة كمتحاربة
ينهما قدرا كمشيئة كجدت فالكيانات؛نبا العثمانيوف كاألسباف،كب.(6)ركح منفتحة كمن اتساع ُب النظرة

شيوع االذباىات كالتيارات ُب القرف العاشر   ألجل تطبيق ظاىرة،(7)اؽبوامش كاألطراؼ اؼبتنازع عليها

                                                             
  .458عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ ...،مرجع سابق،ص  (1)

.19-18،ص ص2008اعبزائركالغرب اإلسالمي، د.ـ.ج،عالكة عمارة:دراسات ُب التاريخ الوسيط للجزائر ( 2 ( 

.36،صنفسواؼبرجع (  3 ( 

وامل اليت أعطت لنا مستخرجات مثل ىذه األحكاـ اؼبسبقة ُب ىذا اؼبوضوع؛ الغاية من كتابة التاريخ،كاػبلفية الفكرية بُت العمن (4)
للمؤلف،كتطور مفهـو التاريخ كمناىجو كتعدد تياراتو،كتنوع اؼبصادر التارىبية كطريقة استعماؽبا،كأخَتا نظرة اؼبؤلف إٔب موضوعية 

 .  35رجع نفسو،ص اؼبصادر التارىبية،ينظر:اؼب
 .18،ص2012س،قطر.د.أ.ع.حسن مرزكقي:اإلسالـ الطرقي كمستويات التأصيل،ـ(5)

(6) Fernand BBAUDEL: La Méditerranée...,T2, Op.cit,p192. 

(7)  Ibid, T2,p191. 
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يالدم ُب اسبانيا؛منها انتشار شرارة الركح الصليبية لديهم،كباألخص رجاؿ اؼباؽبجرم/السادس عشر 
  .(1)الدين

يلي:"...من اػبطأ  ما ،جاء فيو(مركش اؼبنور)أكرد نصا للباحث  كللتعليق على ىذه اؼبسألة التارىبية    
تبسيط كاختصار العالقات بُت ضفيت البحر اؼبتوسط ُب نقطة كاحدة ىي الصراع بُت اإلسالـ كاؼبسيحية 

.ردبا اؼبسألة تصح لو (2)ف كاف التفسَت يتوافق مع بعض أشكاؿ التصور اعبماعي ُب ذلك العصر..."إك 
عن طريق شحذ قرائح السواد األعظم  هااؼبغارب كلّ  ككثلكةة نسبانيُت ٓب وباكلوا تطبيق نصر افًتضنا أف اال

لسكاف الضفة الشمالية من البحر األبيض اؼبتوسط،كذلك عن طريق إدراج أعماؽبم كلها ُب نطاؽ  فتح 
 .(3)إفريقيا كؿباربة الكفار ُب سبيل اإليباف

 .طرح تساؤؿ نراه مهم،يقودنا إٔب زائراعبب (4)عثما٘بديث عن معآب النظاـ الاغب   

 

                                                             

 (1) Fernand BBAUDEL: "les Espagnoles et l’Afrique du Nord de 1492- 1577", )R.A(,T19 , Alger 
1928 . 

اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور مركش:دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العثما٘ب،القرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة ،األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطَت (2)
 .  41،ص2ج،ج2009،2،اعبزائرؽ.ف.كالواقع،د

ـ،جاء فيها:"...فحذار أف تفقد 1541اكتوبر20ىذا الفعل ترصبو اؼبلك شارلكاف حينا بعث برسالة أب حسن بام اعبزائر بتاريخ(3)
كجهي،ألنك أف فعلت ذلك فإنٍت اقسم بعيسى با٘ب سوؼ أمزقك،كأعلق أشالءؾ  على أبراج عقلك كتشهر السالح ُب 

،ككذلك 200-199،ص ص2010.ف.ت،اعبزائر.ط.أد،تر:ؿبمد دراج،1اعبزائر..."،ينظر:ؾبهوؿ:مذكرات خَت الدين بربركس،ط
 كصية اؼبلكة" إيزابيل" لألمَتة" جُت" ابنتها كزكجها "فيليب".ينظر:

 -Gabriel Mauray Gamazo:La question du Maroc au point de vue Espagnol, Hardcover ,2013.  
يصح كال يليق بالعثمانيُت كجنس كعرؽ، كألهنم أيضا تركوا   يسموف اإلدارة العثمانية )حكما(،كىو مصطلح الُتىناؾ مؤرخ(4)

متعددة ُب اغبكم .مع ؿباكلة السالطُت العثمانيُت منع ىذا  عبنودىم حرية التصرؼ بشؤكف اإلياالت اؼبغاربية،ٍب أيضا أشركوا جنسيات
التجازك لكنهم فشلوا،كعلى ىذا األساس مبيل إٔب ىذا الرأم،ألنو يًتجم التطورات السياسية ك العسكرية لكامل اإلياالت اؼبغاربية 

ليبية"ـ.ج.د،دمشق -غرب األقصى.حوؿ ىذا الرأم ينظر:ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب اغبديث"اؼب
 .  164،ص1999-2000
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لبدايات الطابع اكىل كاف وبمل منذ نتيجة خطة مدركسة؟(1)فريقيكاف ىذا النظاـ بالشماؿ اإلىل     
  ي؟اعاعبم

،حيث يقوؿ:"...ٓب يكن التواجد (ؿبمود علي عامر)ا للمؤرخنورد نصّ ،على ىذا التساؤؿ  لإلجابةك     
وؿ ربنتيجة ػبطة مدركسة أك ىدفا اسًتاتيجيا ؽبم،كإمبا جاء نتيجة صراع فردم  العثما٘ب ُب اؼبغرب العريب

بالنسبة للطرؼ ، ةلتو قول سياسية سعت إٔب ربقيق مكاسب ذاتية غَت كاضحفيما بعد إٔب صراع دكٕب مثّ 
م حب العثما٘ب على األقل،كُب حُت تطلع األسباف إٔب استعباد اؼبنطقة كابتزاز خَتاهتا وبدكىم ُب تطلعه

 .(2)االنتقاـ كالتعويض عن فبتلكاهتم اؼبفقودة ُب القارة األمريكية..."

يبكن القطع بأنو كاف صراعا  يتمثل ُب جهود األخوة باربركسة،لكن الفأما بالنسبة للصراع الفردم،       
عثمانية فرديا خالصا،ألنو ُب السنوات األخَتة ظهرت دراسات تضع ذبربتهم ُب إطار اغبمالت البحرية ال

 .         (3)اليت جاءت ؼبساندة األندلسيُت كاؼبغاربة اؼبهددين بالغزك اؼبسيحي،الرظبية كغَت الرظبية

اؼبتمثل ُب أف الطرؼ العثما٘ب ٓب تكن لو مكاسب ذاتية ؟!تعجب ةأذىاننا عالم ُب يضع افب يضاأ      
،ألف  البحر اؼبتوسط ُب بداية األمرالعثمانيُت أسطوال ُب األتراؾ ردبا بسبب عدـ امتالؾ،غَت كاضحة

سواء من بيئتهم األصلية أك من غَتىا من األتراؾ ،الدكلة العثمانية  ٓب ترث أم نوع من التقاليد البحرية
كانت ؿباكالهتم على السواحل اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط، هذا  فل، (4)الذين نزلوا بالشرؽ األكسط

     ىذا األمر ،للبحث عن موضع قدـ ؽبم بو ي أحيانا أخرلاعأحيانا،كاعبممن العمل الفردم  كاكبذلك ازبذ

                                                             
فضلنا استعماؿ اصطالح الشماؿ األفريقي،سباشيا مع ذىب إليو اؼبؤرخ السورم "ؿبمود علي عامر"،إذ يرل أنو ىو التسمية البديلة  (1)

ل الوثائق العثمانية اليت عاد على اصطالح اؼبغرب العريب فًتة النظاـ العثما٘ب،كدليلو ُب ذلك كركد ىذا اؼبصطلح كثَتا ُب كام
تاريخ اؼبغرب...،اؼبرجع ذا اؼبصطلح،ينظر:ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:هب ألتـزسإليها،كعمال باؼبنهج التارىبي 

  (. 1رقم)،ىػا 156السابق،ص
.137نفسو،ص اؼبرجع( 2( 

)3(
 Merrouche (L): Recherches sur l’Algérie à l’époque Ottomane II. La course mythe et réalité, éd, 

Bouchene France, 2007,2T ,T2 , P68. 
.18،ص8911،القاىرة.آ.ـ،ـ8981-8181ؿبمد أنيس:الدكلة العثمانية كالشرؽ العريب ( 4 ( 
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ازبذ منحى آخر، منفصال عن اغبركب، فبا أدل إٔب اتساع ىذه  ذمال اعبهاد البحرمطار إُب ذبلى 
 السابع عشر اغبادم اؽبجرم/ خالؿ القرف كباألخص ،اذباىاهتاالظاىرة، كتطور عملياهتا، كتعدد 

 .(1) أطلق عليو قرف القرصنة الذم، اؼبيالدم

.كقد بدأت ىذه احملاكالت منتظمةذكرت ىذا للتوضيح فقط،حيث أف احملاكالت كانت فردية غَت      
ُب  عثمانيةإيالة  قياـتإب إٔب البنشاط ذبارم صغَت،قاـ بو األخوة بارباركس من األناضوؿ،أدت ب

أف األمر كاف فرديا،تالقى مع إرادة عثمانية ب لبلص ىنان ،م(2)األناضوؿاعبزائر،أم ُب مكاف بعيد عن 
بل كإحكاـ الوازع الديٍت ُب  (3)زرع كترسيخ،ُب إطار مستشرفة لألحداث الدكلية للبحر اؼبتوسط صباعية

طلع القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر دبللنزعة الكاثوليكية االسبانية  كرداؼبغارب،كذلك   بالد ربوع
 .(4)سلطة العثمانية ربت اسم إيالة اعبزائربال أغبقتاعبزائر فلذلك قبد .ميالدم

كىنا نطرح تساؤال،ىل .يالة اعبزائرإل التشكل السياسيكمالمح تعرؼ على معآب طبعا ىذا هبرنا لل    
     .خر؟آىناؾ مصطلح سياسي  أف يالة أكال،أـظهر مصطلح اإل

                                                             
)1(Merouche: Op.cit ,T2 ,p106.  

 
قرصنة ُب األدبيات اإلسالمية اصطبغت أف ال" ؼبنور مركش"،فهنا البد من تبياف الباحثكأما بالنسبة ؼبصطلح القرصنة كما يسميو 

   باعبهاد ضد الكفرة،فهي إذاَ جهاد حبرم أملتو صبلة من الظركؼ التارىبية.
فاضل بيات:الدكلة العثمانية ُب اجملاؿ العريب،دراسة تارىبية ُب األكضاع اإلدارية ُب ضوء الوثائق كاؼبصادر العثمانية حصرا)مطلع (2)

  .529،ص2007،ـ.د.ك.ع،بَتكت1ف التاسع عشر(،طأكاسط القر -العهد العثما٘ب
،فيقوؿ:"...إف النجاح التميميا اؼبطركحة ُب اؼبنت أعاله،نورد رأيا للباحث عبد اعبليل نشكاليتإطار معاعبة إ كُب تدعيما ؼبا سبق(3)

عبد اعبليل التميمي:الواليات العربية :،ينظرياالت اؼبغربية يعترب تتوهبا لكل النشاطات العثمانية فردية كانت أك صباعية..."العثما٘ب ُب اإل
 ،1984.ك.ع.ع.ع،تونس.ع،ـ.ـ.ب.د ضمن كتاب ،ك.ع.ـ.ث.ع.ع،تق:عبد اعبليل التميمي كمصادر كثائقها ُب العهد العثما٘ب

 .106ص

-1792ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيدك٘ب:النظاـ اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإب للجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب أكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب (4)
 .21،ص1985،ـ.ك.ؾ.اعبزائر2،ط1830
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اؼبغرب ؼبغرب اإلسالمي، كسواحل ُب الوقت الذم اشتدت فيو اؽبجمات اإلسبانية على سواحل ا    
برز اإلخوة .(1)بصفة خاصة ضمن مشركع استعمارم يهدؼ إٔب استعمار اؼبنطقة كلها األكسط
بعد أف أصبحت إحدل ،انياالذين بفضلهم دخلت الدكلة العثمانية رظبيا ُب اغبرب ضد إسب،بربركسة
سَت التاريخ دبنطقة اغبوض الغريب للبحر  لعبوا دكرا حاظبا ُب توجيوحيث ،(3)ُب مشاؿ إفريقيا(2)إياالهتا

فبظهور ىؤالء اإلخوة شهدت منطقة اؼبغرب تطورات متسارعة، سبخض عنها ميالد الدكلة اؼبتوسط،
 .(5)حيث جعلت الدكلة العثمانية من اعبزائر كالية ذات كضع خاص،(4)اعبزائرية األكٔب

قيمة للدكلة العثمانية ُب  م لو معٌت.إذ الل سياساك يتشكالوضعية اػباصة من ىذه  نلمسو ماكأىم      
سياسي ُب اؼبغرب نواة عبهاز ل يُب غرب اؼبتوسط،بدكف تشك اؼبسيحي-ثنائية الصراع اإلسالمي
السياسية  العثمانية مقنن باختيارات الدكلة اسييملمح سكأكؿ (6)ة اعبزائرابنياألكسط،ربت مسمى 

                                                             
( اليت كجهها لو ُب أكت Carlos Vىذا ما تؤكده رسالة الكونت دالكوديت حاكم كىراف لإلمرباطور شار لكاف )(1)

جاء فيها مايلي:"...إف ٓب تستطع جاللتكم القياـ كما ينبغي باغبرب الصليبية اؼبقدسة اليت كانت قد شهرهتا ،ـ 1536ىػ/ 931سنة
 ،ينظر:على الكفار يعٍت اؼبسلمُت..." 

- Elie de la primaudaie: Documents inédit sur l’histoire de l’occupation Espgnole en Afrique(1506-
1574), RA, ) T21 ( ,Année1877, p204 .  

سها الوالية ،كالوالية حبسب قانوف نامة، كحدة إدارية يرأ يقصد بو: إيالة اصطالح إدارم من العصر العثما٘ب قبل إلغاء اإلنكشارية،(2)
الباشا أك الوإب أكمن رتبة كزير، كالوالية بدكرىا كانت مقسمة إٔب عدة صناجق، كالصنجق الواحد إٔب قائمة تأمُت كالقائمُت إٔب عدد 

  .58-57،ص ص 1996،بَتكت  .راأللقاب التارىبية ،ـمصطفى عبد الكرٙب اػبطيب :معجم اؼبصطلحات ك :من النوإب ،أنظر 

أبػػػو القاسػػػم  :نقػػػال عػػػن ،128ص ،2010اؼبوريسكي،د.ىػػػػ.ط.ف،اعبزائر ُب التػػػاريخ األندلسػػػي  كدراسػػػات حنيفػػػي ىاليلػػػي: أحبػػػاث(3)
 .136،ص 1جج،1998،10،بَتكت إ .غ.د سعد اهلل :تاريخ اعبزائر الثقاُب،

  Bantet، ،بانتت 2(، ط1837 -1514ؿباضرات ُب تاريخ كمؤسسات الدكلة اعبزائرية ) علي أجقو:حوؿ ىذا الرأم ،ينظر:(4)
 .(1،كعن  أىم مظاىره اإلدارية كحىت اغبدكد السياسية،ينظر:اؼبلحق رقم:) 1999،اعبزائر  ج2،للمعلوماتية كاػبدمات اؼبكتبية

  .213،ص2015،د.ؽ.ف ،اعبزائر1،ط1543-1512بربركس ؿبمد دراج:الدخوؿ العثما٘ب إٔب اعبزائر كدكر اإلخوة(5)
  .213ؿبمد دراج:اؼبرجع السابق،ص(1)
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 .(1)يعكس اؼبميزات اػباصة للدكلة العثمانية منذ نشأهتا و ما،كىالرعاياكالتشريعية على ضوء اإلسالـ أماـ 
إٔب البحث عن  باالنتساب يالة عثمانية،إمبا كاف يرميإكعلى ىذا فاف سعي خَت الدين عبعل اعبزائر     

تتأتى شبارىا إال عن  ،كعملية القضاء ىذه ال(2)صماـ أماف ُب كجو أم حركة سبرد يقـو هبا الزعماء احملليوف
ُب اؼبغرب األكسط؛خصوصا النظم  اؼبوركثةق تأسيس نظاـ حكم سياسي تندمج فيو كل الركاسب طري

 .(3)عثمانيُتال لألتراؾ مع الطالئع األكٔب كاألجهزة الدكالتية
كاسع كمفتوح على البحر  بإشراؼ  وفظكانوا وب  )بركديل(كما يصفهم   ،اؼبغاربةأف  مرد ذلك ك     

ألجل ذلك زبطى اعبزائريوف مبادرة العثمانيُت ُب نظمهم الدكالتية.فكاف ،بانياتإب على اسال،كب(4)اؼبتوسط
ُت كأخذكا يعملوف على توسيع رقعة النيابة غربا كجنوبا يالدكالتية.فكاف منهم أف ثبتوا قواعد العثمان

 على الباحث  يفهم من خالؿ النظرة الداخلية لألحداث،كإمبا هبب ىذا التثبيت طبعا الكلعل .(5)كمشاال
هبب أف  ،إذ أنو الالسياسي باعبزائرؼبقاربة ىذا التشكل  لبلداف اؼبغرب اإلسالمي اإلقليميةضاع األك  تتبع

ربية اليت سوؼ تتغَت تغَتا جذريا،كمن اياالت اؼبغمبر مر الكراـ على استنباط معآب رؤية العثمانيُت ذباه اإل
تعاكنة مع االسباف،كتركيز السلطة عثمانية،كضرب الدكيالت الصغَتة اؼب إداريةكحدة  تكوينأىم ؿباكرىا:

 .(6)العثمانية
بركز مثل ىذا التشكل السياسي،كاف مبدأه تأـز كضع داخلي، أثبتت التجربة التارىبية تفاعلو مع  إف     

 . (7)كإدارةربية أنظمة اياالت اؼبغعرؼ  دبشركع عثمنة اإل ما إطارُب ،اإلقليميةضاع ك األ

                                                             
.71سابق،صع مرج الواليات العربية...، اعبليل التميمي: عبد( 1(  

.212نفسو،ص اؼبرجع ( 2(  

ياالت العربية اػبمسة إلدارية،فمثال كجدت مراسالت ربدد عدد اإ نظيماتت فيو استحدثوابعد تواجد العثمانيُت ُب العآب اإلسالمي (4)
تونس ،ينظر: أضبد اؼبرسي الصفصامي:الدكلة العثمانية كالواليات يالة إيالة طرابلس الغرب،إيالة جزائر الغرب،إعشر ،منها :

  .339-337،ص ص1984العربية،ضمن كتاب ،ك.ع.ـ.ث.ع.ع،تق:عبد اعبليل التميمي،منشورات،ـ.ب.د.ع.ع.ع ،تونس

)4(Fernand BBAUDEL: La Méditerranée ...,T2,Op.cit,Seq.   
)5 (Fernand BBAUDEL: La Méditerranée ...,T2,Op.cit,Seq. 

.78،صسابق مرجع الواليات العربية...،عبد اعبليل التميمي:  (6(  

.106-71نفسو،ص ص اؼبرجع ( 7(  
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األتراؾ العثمانيُت بشماؿ إفريقيا، قد أنقذ البالد اؼبغاربية من مصَت  ركيرل أحد الباحثُت أنو بظهو     
ـ 1515قولو: "... إف اغبالة اليت كانت عليها البالد الرببرية ُب حوإب سنة ُب يبدك حتميا، كىذا 

شعب  ...تبُت لنا إٔب أية درجة من الفوضى كصل إليها شعوهبا ...إهنا لفًتة انتقالية حاظبة بالنسبة لتاريخ
غرب االستعباد ىو السبيل ال هبتازىا إال القياـ بالتجديد أك باػبضوع لسيطرة ما ...إذا كاف بالنسبة للم

سنحت الفرصة لألتراؾ أف يفرضوا سيادهتم ائدهتا،نعم ُب الوقت الذم كادت اؼبسيحية ربققو لفاغبتمي،
الرببرية من سيطرة الدكؿ اؼبسيحية  على اعبزء األكفر من البالد...حىت كانت نتائج ذلك ضباية البالد

 .(1)خالؿ ثالثة  قركف..."
أنو إذ ،صبيعاكضع بلداف اؼبغارب على  الظرفية اغبمئة الصَتكرةبعد ىذا التوصيف التارىبي حوؿ     

األتراؾ ناقص كجزئي،استطاع من خاللو  حكم سياسينظاـ  لربكز األرضية كاؼبناخ فإف إفرازرأينا حسب 
 .(2)الفراغ السياسي فقط باؼبدف الساحلية كبصعوبة العثمانيوف ملء

 
 إعماؿٓب يبنع فيما بعد من  كلكن ىذا،(3)أكرب تقهقر للحياة اغبضارية تشهد اعبزائرذلك أف      

ألنو ُب الفًتة العثمانية باعبزائر توافر ،(1)اؼبدنية للجزائر إلدارةعلى ااعبزائريُت أنفسهم على الًتكيز الشديد 

                                                             
(2) Ernest Mercier Ernest Mercier: Histoire de l'afrique  Septentrional ,EREST  Leroux Éd ,paris 

1891, 3T,3T,p1. 

الدكلة العثمانية اليت أؤرخ عبانب مهم منها،أال كىو . زكاؿ تزؿ؛ألنو ٓب يبق بعد يها كالمراء ف ىنا أيضا هبب أف نذكر حقيقة تارىبية ال
أقوؿ أنو ٓب يبق ٕب من أمل ُب نسيج العالقات اػبارجية باحمليط اإلسالمي اؼبتمثل ُب اؼبغرب األقصى دبختلف نتوءاتو السياسية.

كلة صبعت شتات الشرؽ كلو؛الشرؽ دبفهـو دار اعبهاد،أك دار إطرائها،أك خوؼ من انتقادىا.مرد ىذه اغبقيقة أف ىاتو الد
اإلسالـ.حوؿ ىذه القضية ينظر:ؿبمد صبيل بيهم:فلسفة التاريخ العثما٘ب،كيف نشأت كارتقت السلطنة العثمانية كإٔب أم حد بلغت 

 .811ق،ص8111عظمتها؟،مكتبة صادر،بَتكت
   
:ناصرالدين ا،تر:معاكية سعيدك٘ب،مر 8اعبغرافية لتاريخ اإلسالـ،ط كزافييو دكالبالهنوؿ:تاريخ أرض اإلسالـ األسس(1)

 .811،ص2111سعيدك٘ب،د.غ.إ،تونس

.811كزافييو دكالبالهنوؿ:اؼبرجع السابق،ص( 3 ( 
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ُب اعبزائر ء الكياف السياسي،ُب ظل استمرارية توافر اؼباء؛اؽبوية اغبضارية اليت عرفتها بالد إناإهباد توافر 
 .(2)م مع الفتح اإلسالميدالقرف األكؿ اؽبجرم/ السابع اؼبيال

يالة اعبزائر عن معآب تشكيل سياساكم؛كضع أسس كياف إتواجد العثمانيُت ب إفرازاتذبلت       
عبزائرية عاصمتو مدينة اعبزائر،لو حدكد قارة مع كل من كالية تونس كسلطنة سياسي موحد على األرض ا

يالة اعبزائرية ،فهل كاف ىذا التشكيل السياسي ربت مسمى اإل(3)اؼبغرب،كؾباؿ توسع ُب اعبنوب اعبزائرم
 ىي أيضا معآب تطوره؟  العثمانية غَت متطور؟ٍب ما

يقوؿ:"...أيضا صاحب ىذا حيث ،(الدين سعيدك٘بنصر اؼبؤرخ )ك الباحث   اؼبسألةيناقش ىذه     
ُب مكانة اعبزائر فتحولت من كاجهة صراع ئر من التبعية إٔب االنفصاؿ،التطور ُب الكياف السياسي للجزا

ايات(،إٔب قياـ زبـو ككالية حدكد ربافظ بر ل)فًتة البايانية ُب مواجهتها للعآب اؼبسيحي،حبرم للدكلة العثم
ُب عهد  شاكات(،ٍب إٔب قوة ؿبلية مؤثرة ُب غرب اؼبتوسطابغرب اؼبتوسط ُب عهد)الب على التوازف الدكٕب

 .(4))األغوات كالدايات(..."
 
 
 :الجزائرإيالة اإلداري في معالم التشكل -1-2

                                                                                                                                                                                                     
:خليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا،تر:فيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عباس،مر 1سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيولوجية،ط-جغلوؿ:تاريخ اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالقادر (2)

 عن:  ال،نق11-29،ص ص 8911،بَتكت .ط.فخليل،د.ح
                                                                                                                                                                                                   

- Marx: Sur Les Sociétés precapitalistes ,GERM.p228                                                         .                                                                                                                                                      

 ع.ـ.ف.ت،2للواقع اعبزائرم من خالؿ قضايا كمفاىيم تارىبية،طناصر الدين سعيدك٘ب:اعبزائر منطلقات كآفاؽ مقاربات (1)
 .818-811،ص ص 2119،اعبزائر

.818مرجع سابق،ص منطلقات كآفاؽ...،ناصر الدين سعيدك٘ب: (  3 ( 

. 811-818ص مرجع سابق،ص منطلقات كآفاؽ...،ناصر الدين سعيدك٘ب:(  4 ( 
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ولوا أف ح يالدماؼبالسادس عشر  العاشر اؽبجرم/ كاف من إقبازات اإلخوة باربركسة خالؿ القرف
،باإلضافة إٔب ىذا كلو كاف ؽبؤالء اإلخوة موطئ قدـ  (1)الغريب منو  اغبوضإٔب  قيةنشاطاهتم البحرية الشر 

 سآب التومي إٔب مدينة جيجل طالبا اؼبساعدة من عركج كأخيو  مبعوثكذلك عن طريق ،جزيرة جربة ُب 
بائل، من رجاؿ القثالثة آالؼ  خواف حوإبزا األكجهّ  اعبزائر من األسباف فلبيا الطلب زبليص مدينةك 
عندئذ أدرؾ سآب التومي أف عركج لو ىدؼ ُب البقاء ضمن مشركع استطاعا أف يدخال مدينة اعبزائر،ك 

ككاف لعركج منهج التومي،كأطبدت بذلك نار الفتنة فكانت النتيجة إعداـ عركج لسآب ،(2)ربررم توحدم
  :على يقـو ،ظيمينالت يسَت عليو ُب تطبيق مشركعو التوحيدم

  ؛ة العسكرية ،كذلك بإقامة التحصينات القوية كإنشاء حاميات عسكرية خارج اؼبدينةتنظيم اؼبؤسس -
  ؛توسيع نفوذه كذلك بإخضاع القبائل إٔب السلطة اؼبركزية -
تقسيم األراضي اؼبوجودة ربت سيطرة اإلخوة إٔب مقاطعتُت شرقية كغربية،  فالغربية عاصمتها اعبزائر  -

 إلدارهتا أخاه خَت الدين دلس فقد عُّت  مدينة، ة اليت كانت عاصمتوأما الشرقيك ككاف يديرىا بنفسو ،
ىذه  ةطبيع مافمعُت، إدارممبط  إتباعؿباكلة منهم  ىي إال ،ماصح التعبَت إفالباربركسية ىذه السياسية .(3)

 ؟ىي ـبرجاهتا ؟كماالسياسة
،القائمة على الطابع كالسكاف (4)ليةاحمل اإلدارةجوىر العالقة بُت العثمانية ُب  اإلداريةى الطبيعة تتجل     

يستمد تنظيماتو من التقاليد اؼبتوارثة كالتنظيمات  إدارمالعسكرم،الذم يعتمد على أسلوب تسيَت 
 .(5)العثمانية احملدثة

 :(6)ٌبأما عن ـبرجاهتا كانت كاآل
                                                             

  (1) Diégo de Haedo: Op.cit,p14. 

ية كانت عند أخوه من بعده خَت الدين،الذم أخضع اعبزائر لنفسو بادئ األمر،ينظر:ؿبمد أنيس:اؼبرجع السابق أيضا ىذه الن(2)
  .11،ص

 .821مرجع سابق ،ص،...ُب التاريخ األندلسيحنيفي ىاليلي : أحباث كدراسات (3)
.اإلدارة احمللية اؼبقصود هبا ىنا البايلك ( 4(  

.881مرجع سابق،ص اؽ...،منطلقات كآف ناصر الدين سعيدك٘ب:( 5( 
 

.881سابق،ص مرجع ،...كآفاؽ منطلقات: سعيدك٘ب الدين ناصر ( 6 ( 
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 كاإلكراه؛األمن كاحملافظة على اؽبدكء كالطاعة كلو باستعماؿ العنف  إقرار-
 ؛استخالص اعبباية بشىت الوسائل كالطرؽ ضماف -
اؼبتعاكنُت  احملافظة على كضع اقتصادم كعالقات اجتماعية تضمن امتيازات اعبماعات اغباكمة كنفوذ-

 ؛ من اغبضر كالربانية باؼبدف كالرعية بالريفغالبية السكاف اؼبؤلفة  معها على حساب
ث كانت دكلة العثمانية،حي اإلمرباطوريةقة العثمانية تعكس حقي اإلداريةطبعا ىذه األىداؼ     

مالحظتو عن يبكن  ماأىم لكن ،(1)كاحدة كنظاـ ضرييب كاحد إدارةـبتلفة ضمن  أقطارا؛ضمت دكاكينية
أيضا فبا يالحظ ىنا .ك (2)كٓب ربًـت قوانينها إجراءاهتاط من ،كٓب تبسّ آنذاؾ ىاتو اؼبؤسسة أهنا ٓب تساير التطور

 .(3)حد أدٗب من اؽبيكلة اإلدارية للبالد إهبادُب   قالوا بنجاح األتراؾ العثمانيُتأف بعض الكتاب الغربيُت
 إقليميةخاص هبا،يقـو على كحدة  إدارمتأخذ شكل تنظيم ىؤالء الكتاب، ىذه اؽبيكلة حسبكلعل     

 .(4)األقاليمدارية ُب باقي بينما تشكل القبيلة الوحدة اإل،ىي الوطن الذم يتؤب شؤكنو قائد
باعبزائر  العثمانية  لإلدارةككجب علينا توضيح شيء مهم جدا ُب ىذا اؼببحث،كىو أف العمود الفقرم     

 .(5)ىو البايلك
اعبزائر،تاله دينة دب ذ تواجد عركج كخَت الديننم ،دار السلطاف دبقاطعةست تباعا بدءا ىذه البايلك أسّ     

 ـ،بعده تأسس بايلك الغرب1540/ػػى947ت سنةسأم التيطرم أسّ ؛بايلك اعبنوب ؛(1)تأسيس كالية
 ٍب معسكر،كأخَتا كىراف. ،عاصمتو أكال مازكنةك ـ.1563/ػػى970سنة

                                                             
  .211،ص2182:أنطواف نوفل،نوفل ىاشيت أنطواف،بَتكت ا،تر:كماؿ خوٕب،مر 1ألربت حورا٘ب:تاريخ الشعوب العربية،ط(2)

.881مرجع سابق،ص منطلقات كأفاؽ...، ناصر الدين سعيدك٘ب: ( 2 (
 

)3(Yacono Xavier :La Régence d'Alger en 1830 d'après l'enquête des commissions de 1833-1834, In 
,R. 'O.M. M,( N°1),1966, pp 229-244. 

،أيضا من مكونات سلطة البايلك البعد اعبغراُب الذم ينقسم إٔب ثالثة أقاليم؛البايلك 891:اؼبرجع السابق،صكزافييو دكالبالهنوؿ(1)
،بايلك الشرؽ عاصمتو 8892بايلك التيطرم عاصمتو اؼبدية،بايلك الغرب عاصمتو كىراف منذ خركج االسباف سنة األكسط أك

قسنطينة،القبيلة اليت تعترب أساس اإلدارم للبايلك،ينظر:أضبد سيساكم:البعد البايلكي ُب اؼبشاريع السياسية االستعمارية الفرنسية من 
إشرا:كماؿ  ،أطركحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر)غ.ـ(،8188-8111فإب إٔب نابليوف الثالث 

  .81-81،ص ص2181-2181،اعبزائر2فيالٕب،جامعة قسنطينة

 .891كزافييو دكالبالهنوؿ:اؼبرجع السابق،ص(1)



  - 35 -   

  
 
   

كانت ربت   ،.ىذه الواليات دبفهومنا اؼبعاصر(2)ـ1567/ػػػى974س سنةكأخَتا بايلك الشرؽ الذم أسّ    
 .(4)الدين ف باشا بن خَتحسا(3)فهذا التنظيم احملكم كاف من بنيات أفكارتصرؼ البايات مباشرة.

اؼبؤرخ  (برناند لويس)بناة للحضارة، إذ يقوؿ األستاذ العثمانيوف التمجيد ؼبا كانوا استحق األتراؾفلهذا     
اؼبعركؼ عند ـ 1566-1520:"..كيعترب حبق حكم سليماف (إسطنبوؿ:)اؼبختص ُب تاريخ تركيا ُب كتابو

 .(5)"...ذركة ُب قوة العثمانيُت كؾبدىم )بالقانو٘ب(، كعند األكركبيُت بال ألتراؾا
العثمانيُت على مستول أنظمة اغبكم،كاألجهزة األتراؾ  سبق خاصية كميزة ميزت ينضاؼ إٔب ما    

شهدت ُب بدايتها سبركز الوظائف  اإلسالميةاؼبدف أف :"...(مصطفى ضبوش)ذكره الباحث .مااإلدارية
عا مثل القاضي كاحملتسب،فقد شهدت ُب العهد العثما٘ب توسّ العامة بُت يدم اغباكم كالقليل من أعوانو 

دثت من مناصب ثانوية ىبتص كل منها دبهمة معينة ُب اؼبدينة.كتفرد اإلدارة العثمانية ُب حتدبا اس ،ىائال
 .(6)أهنا استطاعت أف تشتق من اغبسبة كظائف أخرل تبُت مدل اختصاص اإلدارة العثمانية..."

اإلدارة العثمانية تناغمت كتعانقت مع البٌت كالتقاليد السياسية  صوف أفاؼبتخصّ كيالحظ الباحثوف     
كمن .(7)جملتمع اؼبنطقة اؼبؤسسة على القبيلة،كالرئاسة اؽبرمية الذم يبدأ بالعائلة،فالقبيلة،فالعرش كاالجتماعية

                                                                                                                                                                                                     
(8)

زائر احملمية ،حملمد بن ميموف التحفة اؼبرضية ُب الدكلة البكداشية ُب بالد اعبد بو ؿبقق كتاب)ىذا اؼبصطلح يعتّ  
  .( اعبزائرم ؿبمد بن عبد الكرٙب)،اؼبرحـو(اعبزائرم

،تح:ؿبمد بن عبد التحفة اؼبرضية ُب الدكلة البكداشية ُب بالد اعبزائر احملميةؿبمد بن ميموف اعبزائرم :(2)
  .11،ص8982الكرٙب،ش.ك.ف.ت،اعبزائر

ُب أخبػػػػػػػار كىػػػػػػػراف كاعبزائػػػػػػػر كاسػػػػػػبانيا إٔب أكاخػػػػػػػر القػػػػػػػرف التاسػػػػػػػع عشػػػػػػػر:تح:وبي طلػػػػػػػوع سػػػػػػعد السػػػػػػػعود األغػػػػػػا بػػػػػػػن عػػػػػػػودة اؼبػػػػػػػزارم :(3) 
 .281،ص8جج،8991،2بوعزيز،د.غ.إ،بَتكت

ـ(،الثالثػػػػة 8112-8118ـ(،الثانيػػػػة )8122-8111خػػػػَت الػػػػدين اإليالػػػػة ثػػػػالث مػػػػرات ،األكٔب مػػػػابُت ) ابػػػػنحكػػػػم حسػػػػن باشػػػػا (4)
 ،حولو ينظر:ـ(8112-8118)

Digo de Haedo, Op.cit,pp85-86-129-137-145-152. - 
 .819،ص2111،مصر  .غ.جاؼبسلمُت ؟،د باكبطاطكم : ماذا خسر العآب اغبسن علي اغبسٍت الندّ  أبو(1)
مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ضبوش:اؼبدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطة ُب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ "مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد (1)

  .811،ص2119ثما٘ب"،ـ.ـ.ج.ـ.ث.ت،ديبالع

.811صطفى بن ضبوش:اؼبرجع السابق،صم (  7 ( 
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عة ؽبا،كاف ناجم عن للمجتمعات التاب االجتماعيةأف سر قباح العثمانيُت ُب اخًتاؽ األنسجة ىنا يتضح 
التقليدية.فكاف منها أف جعلتو أصال من أصوؿ حكمها،ؽبذا عملت   االجتماعيةتكيفها كاحتوائها لبٌت

 .(1)على تكريسو كتبنيو لباقي إدارهتا
قلعة  اسًتجاعكيعترب اغبدث الذم أرسى الوحدة السياسية كاإلدارية إليالة اعبزائر العثمانية ىو     

الدين كالنقطة الثانية اؼبركزية ُب الصراع بُت  ـ من يد اإلسباف على يد خَت1529ىػػػػ/935سنة (البنيوف)
الدكلتُت العثمانية كاإلسبانية، كؽبذا أصبح يطلق على إيالة اعبزائر اسم " مسرح اغبركب"، كنعتت بالقاعدة 

 .(2)اػبلفية ُب اعبناح الغريب اؼبتوسط للدكلة العثمانية
،ُب حُت يوسع آخر (3)على اعبيش كاؼبركزية كاألعياف فكاف يبٌت ـ حكم البايلك مرتكزات نظا أما عن  

:اإلدارة اؼبركزية،تقسيم اإلدارة،نظاـ اعبيش،ميزانية الدكلة،كمواردىا،طائفة (4)مرتكزاتو إٔب طبسة أسس
  الرياس.

ر مظاىر تدؿ على أف اعبزائر ظهرت كدكلة منذ العشرينات من القرف السادس عشفهذه     
فخالؿ ىذا القرف تبلورت مؤسسات ىذه الدكلة، كما استكملت ىيكلتها اإلدارية ذات الطابع ،ميالدم

 .(5)اؼبركزم كالالمركزم ُب نفس الوقت تشمل صبيع مناطق البالد
 

                                                             
.811نفسو،ص اؼبرجع ( 1(  

 .60،ص2009،اعبزائرع.ـ:أبو القاسم سعد اهلل،،تر1830-1500:اعبزائر كأكركبا ف ككلفجو (2) 
.28أضبد سيساكم:اؼبرجع السابق،ص(  3( 

 

.11اؼبصدر السابق،ص ؿبمد بن ميموف اعبزائرم : ( 4 (
 

 .812ص ، 8991،اعبزائر .ـ.ك.ـ،ـ كاالستعمار:دراسات ُب اؼبقاكمة صباؿ قناف(5)
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بعد (1)منذ كقت مبكر،كخالؿ نفس ىذا القرف ىناؾ بعض الدالئل تشَت إٔب كوهنا سبتعت بسيادة القرار    
 .واعية ربت ضباية الدكلة العثمانيةانضوائها ط

يالة اعبزائر،كي يتسٌت إإف غرضنا من خالؿ ىذا العرض السابق ؼبعآب التنظيم السياسي كاإلدارم ب    
 ،أمراف اثناف:للباحث خاصة،كالقراء عموما

؛على الوضع الداخلي،اؼبتمثل ُب االستقرار من ؟عامالفمدل انعكاسات ىذاف ال اف مابيت:أوالىما 
 .على اعبزائرُب االعتداء اػبارجي كعلى الوضع اػبارجي،اؼبتمثل ،دموع

يالة اعبزائر يلقياف بظالؽبما على شىت اعبوانب،إف على اؼبستول إلفأنبية التنظيم السياسي كاإلدارم     
 اػبارجي. الداخلي،أك

ىو ،مهم جدا معطى كاف ىدُب من كراء ذكر أعماؿ اإلخوة بابركسة كتأسيسهم إليالة اعبزائر،:ثانيهما
إمبا يعػود نتيجة أخطػاء ،بأف ظهور اإلحساس الػوطٍت ُب اعبزائرالكتابات غَت اعبزائرية،أف كثَتا ما نقرأ ُب 

  :منها اإلدارة االستعمػارية ُب اعبزائر، فهناؾ صبلة  من العوامل تفضح إدعاءات الغربيُت
يسمى آنذاؾ باؼبغرب  داخل ما للجماعة الشعور باالنتماءأم ؛سجل كجود ىذا الشعور أنو قد     

ففي الرسالة .(2)ـ( بالدكلة العثمانية1519ىػػ/925سنة )رظبيا  العثمانيةقبل أف تلتحق الدكلة ،األكسط
                                                             

،كعندما كاف قابوداف باشا ،أكقف بعض السفن البندقية كىي ُب طريقها (خَت الدين العظيم )ُب عهد االستقالؿ من مظاىر ىذا (1)
ىذه الدكؿ كوهنا أهنا كانت ُب حالة سلم مع الدكلة العثمانية رد عليها بكوهنا ٓب تتعاقد مع اعبزائر ،ككما  احتجتإٔب اؼبشرؽ ،كؼبا 

ـ ،موضوعا آخر يؤكد حرية القرار اعبزائرم 81القنصل الفرنسي ُب اعبزائر ُب بداية الثمانينات من القرف  اعتمادقضية شكلت 
إٔب السادة قناصلة كحكاـ مدينة مرسيليا بتاريخ  (حساف فنزيانو)ظر: رسالة ينُب كقت مبكر. حوؿ ىذا اؼبوضوع ، كاستقالليتو

 . ـ8189آفريل 21

-V:Eugène plantet:Correspondance des  deys Alger avec la cour de France, (1579-1833), 
Paris1889,T2, T1, pp1-2. 

ـ 8189:أكؿ رسالة من أىإب مدينة اعبزائر إٔب السلطاف سليم األكؿ سنة اعبليل التميمي ظر:عبدينيالة اعبزائر ،إحوؿ تأسيس (2)
 .821-881،ص ص 1،ع8981،تونس جويلية  ،ـ.ت.ـ

 -De Grammont: histoire d’Alger sous la domination turque,(1515-1830),paris 1887,pp20-29 =  
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بكوهنم ىم جاء فيها ما يلي:"...،سليم األكؿاليت بعث هبا أىإب مدينة اعبزائر إٔب السلطاف العثما٘ب 
ك سكاف الغرب سيكونوف فبنونُت كسيدينوف لو لككذ ،تقع شرقها سكاف منطقة جباية كاؼبناطق اليت

 .(1)"..بالوالء

سبثل شهادات حية على كجود ىذا الشعور لدل تلك  اليت ما أف ىناؾ رسائل األسرل اعبزائريُتك   
علي عهد لويس الرابع  -إٔب كاتب الدكلة البحرية الفرنسي (عصماف بن قاسم)األجياؿ فرسالة األسَت

 سفينة فرنسية، كٓب تكن بالده ُب أسره من طرؼ كاليت عرض فيها حالتو  بكونو ًبّ  –ذشرتراف عشر بو 
كأما أنا كاهلل العظيم إال جزائرم ،كتبو٘ب سالكمك حالة حرب مع فرنسا: "... كقعت أسَتا ُب مركب سال 

ة من  مصَت كاف يبدك فظهور األتراؾ بشماؿ إفريقيا قد أنقذ البالد اؼبغاربي.(2)من أبائي كأجدادم ..." 
 .(3)حتميا 

.اؿبمود اظهور  فكاف      سط مسألة اآلنا كاآلخر ك ،ضبل ُب طياتو إشكالية ىي لسيت ببعيدة عنا اليـو
الشرؽ سبثل اآلنا كانت ترد اؽبجمات  فبالدلبٍت اإلنساف عامة،كاؼبسلمُت خاصة، تيارات معادية كمناكئة

كقد غلبت قوهتا السياسية كثَتا،كلكن قوهتا ثانيا، اإلنسانيةٍب حضارهتا ،بقوتُت:قوهتا السياسية أكال
 .(4)ٓب تنهـز أبدا اإلسالمية

بداىة من الوىلة  نا مع اآلخر؟ُب تارىبها الطويل ذكباف كاندماج اآل اإلنسانيةفهل عرفت اغبضارة     
كم من آنا انصهرت فاإلسالمية، ،اظبها اغبضارة إنسانيةهذه ٓب ربدث إال ُب حضارة فاألكٔب أقوؿ نعم،

مبحثنا مناسبا لتقدٙب تصورات كرؤل عن أكحد،نراه  على ىذا من أمبوذج رقراؽأدؿ  ،كالاإلسالـُب بوتقة 
                                                                                                                                                                                                     

   .111-128ص ،ص2،جاؼبرجع السابقجولياف:  شارؿ أندرم =

.881، ص ،مرجع سابق...أحباث كدراسات ُب التاريخ األندلسي:حنيفي ىاليلي  
(1)
 

 .811-811 ص ص ،8918ـ،اعبزائر 8111-8111ديث صباؿ قناف: نصوص ككثائق ُب تاريخ اعبزائر اغب(2)

  (3) Ernest Mercier: op.cit,p11. 
.81،ص8911،القاىرة،ـ.ح2حسُت مؤنس:الشرؽ اإلسالمي ُب العصر اغبديث،ط( 4 ( 
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اإلسالـ قبائل ُب الشرؽ،كقدمهم ُب الغرب  فمماليك مصر كاألتراؾ العثمانيوف كالسالجقة،تسّلمهمىذا.
      .(1)لدكلة كاغبضارة اإلسالميةكتلك كانت مهمة ا،أك ملوكا ذكم سلطافدكال ذات حضارات،

القرف السادس مستهل  الذم عرفتو اعبزائر ُب كاإلدارم من ىذا العرض اؼبوجز عن اؼبشهد السياسي   
 تسجيل اؼبالحظات التالية: يبكننا عشر ميالدم،

ُب اؼبغرب نو ُب الواقع  ٓب تقع ،ألارباؼبغبالد دة قوية كمعًتؼ هبا ُب  تكن ىناؾ دكلة مركزية موحّ ٓب-
شرقي اؼبغرب كأكسطو بسبب ىذه الفوضى اؼبتفاقمة ،حيث أصبح (2)كسط أم سلطة حكومية موحدةاأل

على التدقيق ُب  حظ تنوعو العجيب من دكف أف يقدرضربا من الفسيفساء السياسية اليت يستشف اؼبال
       ؛(3)شأهنا

العثمانيُت على الربكز كالظهور  األتراؾ ديبدك أف اؼبشهد السياسي اؼبوسـو بالفسيفساء السياسية ساع -
  ؛على مسرح األحداث العاؼبية

 ؛كياف إقليمي،يتوفر على مقومات الدكلةد العثما٘ب باعبزائر  أرسى الوجو  -
انعكاسات على طبيعة العالقات اػبارجية؛كمنها العالقات  االدكلة اعبزائرية اغبديثة كانت ؽبإقليمية  -

 .(4)بيةاعبزائرية اؼبغر ؛البينية
 
 
 
 

                                                             

.88-81حسُت مؤنس:اؼبرجع السابق،ص ص  
(8)
 

.ؼ هلل،تع:مسعود عامر،د ا،تر:يوسف عط8،ط8181-8181الفتح العثما٘ب لألقطار العربية فانوؼ:نيقوالم اي(2)
  .98،ص8911،بَتكت

 .128،ص2،جاؼبرجع السابقجولياف: شارؿ أندرم (1)

عن انعكاسات إقليمية الدكلة اعبزائرية،كانعكاساهتا على صَتكرة العالقات البينية بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب الفصلُت اغبديث ٌب يأس (1)
  .ةالثالث كالرابع من الرسال
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 ىفي المغرب األقص واإلداري السياسي وضع:الثانيا

 ( سعديفي المغرب األقصى )العهد الواإلداري  الوضع السياسي -1
 السعدي:في العهد   معالم التشكل السياسي للمغرب-أ

،حبلى بالنسبة للمغرب األقصى كانت بداية القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم    
؛فاغبالة السياسية فيو اتسمت بالصراع على اغبكم (1)،كتكاثر كتالحق الفًتاتالسياسيةبالسقطات 

 من جهة اغبكم من اؼبغاربة إٔباؼبتطلعُت كبُت بعض فيما بينهم من جهة، (2)بُت األمراء السعديُت
ي تفهم حقيقة،إال إذا قرأنا نوعية اػبطاب التارىب ىاتو الوضعية السياسية اؼبتهالكة ال.(3)أخرل

 .قيبايما األدب اؼبن، حيث أثرت ُب نوعية اػبطاب التارىبي اؼبغريب،سّ آنذاؾاؼبغريب 
،إذ (دكحة الناشر)فنجد مثال اؽبدؼ األكحد،كالغاية األظبى،من تأليف صاحب ـبطوطة     

يقوؿ:"...كظبيت ىذه الفهرسة بدكحة الناشر حملاسن من كاف باؼبغرب من مشايخ القرف 
تصا دبشايخ اؼبغرب لكونو كطٍت كمغرس شبايب كعطٍت كمن ذا الذم ٓب هتزه و ـبكإمبا جعلتشر،العا

 .(4)عصبية كطنو..."
                                                             

يعرب عنو معاصرة باألزمة.تقريبا اؼبدة اليت  لسياسية،كتكاثر كتالحق الفًتات؛الفنت كالشدائد،كىي ماالسقطات اطبعت (8)
 .18،ص2181،الدار البيضاء.شصيل كربوالت اؽبوية،أ:بُت الذاكرة كالتاريخ ُب التأندرسها،ينظر:لطفي عيسى

ت غَت معركؼ كال معلـو السبب.لكن فيو من هبعل من يعود أصل األشراؼ السعديُت إٔب مدينة ينبع،قدموا إٔب اؼبغرب ُب كق(2)
 مستوطنُت الواحات اؼبغربية،يراجع ُب ىذا عمل اؼبستشرؽ ىنرم تَتاس:،قدكمهم ىم كإخواهنم العلويُت زمن اؼبرينيُت 

-H .Terrasse :Histoire Du Maroc, Edition Atlantide, Casablanca1947,2T. 

:"كلكن صرح غَت كاحد من فقهاء دكلتهم بصراحة نسبهم كسالمة (الوفرا٘ب)فاء،ينظر فيما كتبو  أما عن مسألة صحة شرفهم  فهم شر ك 
 ،ص8111،أجبيم بأخبار ملوؾ القرف اغبادم،تص:السيد ىوداس،ـ.بفرا٘ب:نزىة اغبادؿبمد الصغَت اإلجرثومتهم من الطعن"ينظر: 

 .8-1ص

،ُب 11،ص1،ع8992خزانة السعديُت اؼبراكشية،ُب ؾبلة،ؾ.آ.ع.إ،مراكش أضبد شوقي:العالقات اؼبغربية اإلسبانية إثر اختطاؼ (1)
ـ(،مع الشرفاء 8111-8188ىذه الفًتة كاف يتنافس على سلطة فاس الوطاسيوف؛فرع اؼبرينيُت الربابرة اؼبستعربُت )

-129كرم كاغبضارم ـ(، ينظر:يلماز أكزتونا: موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية السياسي كالعس8119-8181السعديُت)
  .211،ص8مج،مج2181،1ـ،تر:عدناف ؿبمود سليماف،مرا:ؿبمود األنصارم،د.ع.ـ،بَتكت8922-8218ىػػػػػػ/8118

  .2:،كرف العاشر،مخ،ركاؽ اؼبغاربةؿبمد بن عسكر الشفشاك٘ب: دكحة الناشر حملاسن من كاف باؼبغرب من مشايخ الق( 1)
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عن مالمح الوضع السياسي لصاحب الدكحة،فيقوؿ:"...كلقد  (ؿبمد حجي)يضيف الباحثك     
 .(1)انقساـ األسرة السعدية على نفسها للمرة الثانية.." لسياسة عندأدركو شـؤ ا

فقدت فاس ؾبدىا الذم كانت عليو على عهد ،األكضاع ُب مثل ىذه   
ليحل ؿبل اجملد االنشغاؿ بالفوضى الداخلية كنزاع ،(3)األكائل،كاؼبرينيُت (2)اؼبرابطُت،كاؼبوحدين

.فيظهر تاريخ اؼبغرب ككأنو صراع دائم بُت اعبهاز اؼبخز٘ب بصفتو مركزا كالقول احمللية (4)السالالت
اتو األزمة السياسية تسببت ُب خلخلة ىياكل اؼبغرب كبناه األساسية ى،(5)بصفتها ىوامش معارضة

 .(7)مع جنب األمراء اغباكمُت ُب البالد.(6)كزعزعتها كضربت ُب العمق ذىنية سكانو
أكد قبل اغبديث عن نتوءات اؼبعآب السياسية كاإلدارية للمغرب األقصى كما ىو مبُت أعاله،أف     
مفر منها،إذ الباحث يدرؾ معٌت اؼبفاىيم  مسميات أراىا ال من اآلف ربت يتن كتابأكطّ 

كاؼبصطلحات ُب فهم حركية التاريخ اؼبتجددة،فالباحث ُب تاريخ اؼبغرب األقصى اغبديث من زاكية 
 ُب غبظة ذبرد اؼبؤرخ اؼبستنطق ؽبا من الوثائق اؼبغربية،عليو أف يدرؾ مدلوالهتا التارىبية ُب تلك الفًتة

ىذه اؼبفاىيم ىي مهمة .(8)ثة،عندئذ يتفهم ألغاز الوثائق التارىبية كيدرؾ خصائصهااألفكار اؼبورك 
 جدا ُب فهم تاريخ اؼبغرب األقصى. 

                                                             
.82،ص8ج،ج8991،81َتكتؿبمد حجي:موسوعة أعالـ اؼبغرب،د.غ.إ،ب( 1 ( 

من أسباب اجملد كالقوة اليت كانت عليها فاس، أهنا كانت دائما من اعبنوب كبشكل كاسع كبو أفريقيا،كذلك عن طريق قياـ دكؿ  (2)
اغبديث  ُب العصر الوسيط،كأما عن العصر كربل مهابة،سواء على مستول التاريخ كالفكر كاعبغرافيا،على غرار اؼبرابطُت كاؼبوحدين مثال

  .نأخذ مبوذج السعديُت كمثاؿ على ذلك

. 211يلماز أكزتونا:اؼبرجع السابق،ص( 3 (
 

.211نفسو،ص اؼبرجع ( 4( 
 

 .291،صد القدكرم:اؼبغرب كأكركبا...،مرجع سابقعبد اجملي(1)
.282اؼبرجع نفسو،ص (  6 ( 

.81،ص8911البيضاء دييكو دم طوريس:تاريخ الشرفاء،تر:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،ج.ـ.ت.ت.ف،الدار( 7 (
 

ا ػ،ى219،ص2111،ـ.ث.ع،الدار البيضاء،اؼبغرب 1عبد اهلل العركم:مفهـو التاريخ)األلفاظ كاؼبذاىب، اؼبفاىيم كاألصوؿ(،ط(1)
 (. 8رقم:)
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نورد أمثلة عنها نظرا الشتماؿ حبتثا على البعض منها،فاؼبخزف يفهم ُب ضوء الدكلة     
كاغبرفة ُب ضوء  ،نبلكالشرؼ ُب ضوء ال كاػباصة ُب ضوء النخبة،ؿبيطهمكالعامة ُب اؼبعاصرة،

أكوف مغاليا ُب موقفي عن كل من يكتب ُب  ردبا ال.(1)اغبزب السياسي ،كالزاكية ُب ضوءالنقابة
مادة تارىبية معينة ُب ؛خّصصتٍب ي صإذ اؼبؤرخ ىو من ىبصّ ية الديبلوماسية،مثل اؼبوضوعات التارىب

يد اؼبؤرخ كتعيُت ذبر -اؼبزكدكجةُب ىاتو العملية  خّصصتٍب يللحدث الديبلوماسي الذم يبحث فيو،
فهما مؤدل البحث كاالستقصاء لكل الباحثُت ُب موضوع العالئق أك التاريخ ،(2)-اؼبفهـو اعبامع
 نة ُب الكتابة عن التاريخ السعدم؟ ترل ىل توجد ىناؾ اذباىات معيّ الديبلوماسي.

عامل مع كتابة التاريخ إٔب مسألة مهمة ُب الت(اجمليد قدكرم عبد)يلفت انتباىنا الباحث     
يقوؿ:"...إال أف القارئ يستطيع استخراج بعض اؼبراكز اؼبهيمنة على ىذه حيث السعدم،
اإلسالمي اؼبسيحي كتبٍت األشراؼ السعديُت لظاىرة اعبهاد ،لعل أنبها الًتكيز على الصراع األحباث

،كُب نفس (3)نقطة..."كزت أحباث كثَتة على ىذه الكقد ر عتربىا ىؤالء سر قباح حركتهم،ياليت 
فيقوؿ ،ت علينا نفس الباحث فرصة التقييم ؽبذه اؼبركزية ُب التناكؿ التارىبي للسعديُتوّ فالوقت ال ي

تنفذ إٔب  أيضا:"...يبقى الطرح ُب نظرنا طرحا خارجيا،ىذا يعٍت أف اؼبعاعبة تتم من اػبارج كال
 .(4)منطق كعمق األحداث..."

ُب اذباه ىذه اؼبركزية،تفسَته كتعليلو يعترب ردبا ُب حالة تنافر اغبدث يبدك للبعض أف االنغماس     
من ىذا اؼبنطلق حاكؿ بعض من اؼبؤرخُت اؼبغاربة ربط قضية .(5)الداخلي مع العوامل اػبارجية؟

،فمكمن اؼبعلمة السياسية للمغرب األقصى ُب ىاتو (6)اعبهاد بالصراعات الداخلية اؼبرتبطة بالسلطة

                                                             
.219:مفهـو التاريخ...،مرجع سابق،صعبد اهلل العركم(  1 (

 

.219،صالسابق عاؼبرجعبد اهلل العركم: ( 2 
(
 

قدكرم:مسانبة اعبامعة اؼبغربية ُب اإلنتاج:التارىبي حوؿ اؼبغرب السعدم:قراءة كمالحظات أكلية، كرقة  علمية قّدمت عبد اجمليد  ال(1)
 .64،ص1989حصيلة كتقوٙب،ـ.ؾ.آ.ع.إ،الدارالبيضاءالبحث ُب تاريخ اؼبغرب  إٔب:أعماؿ ملتقى

.11-11مسانبة...، مقاؿ سابق،ص ص عبد اجمليد  القدكرم: ( 4 ( 

.11نفسو،ص اؼبقاؿ ( 5 (
 

.11نفسو،ص ( 6( 
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 ،قبدكمن ربصيل حاصل للثنائية األكٔب-اإلسالمي اؼبسيحي-لد من ثنائية الصراع توايىاتو الفًتة 
 .كمرابطة ُب شخوص السعديُت السياسي الديٍت ُب نفس الوقت جهاد

نصو:"...كانوا ُب بداية أمرىم  ،ما(الدكلة السعدية التكمدارتية) كتاب  كُب ىذا يقوؿ صاحب     
 .(1)كظهور جهادىم من سوس..."

مسألة الكتابة عن الوضع السياسي للمغرب،البد أف تأخذ طابع التوصيف اؼبعلمي،الذم  إف     
الطرح ،(2)ب سباما ُب أكساط الكتابات اؼبغربيةالذم لوحظ أنو غيّ  ينحى منحى الطرح اإلشكإب

اإلشكإب يعرب عن مدل تأثَت األكضاع الداخلية ُب اؼبلمح اػبارجي،إف على مستول التأثر،أك على 
:"...احدث (الكرٙب كرٙب عبد)نقوؿ،نورد ىنا نصا للمؤرخ  مثلة على ماأويات التأثَت.ككمست

إٔب ضبل  إذ ظهرت حركات تدعواالحتالؿ اؼبسيحي للسواحل اؼبغربية رد فعل قوم ُب الداخل،
يتوقف إٔب حد   كقد أصبح أمر السلطات القائمة بالبالدالسالح كالتقدـ لتحرير األراضي اؼبغتصبة،

،دكف أف نبخس اغبدث التارىبي حقو ىنا،كىو أف (3)على مدل استجابتها ؽبذا النداء..."كبَت 
 اؼبنتمُت بالتخصص اغباذقوف اؼبغاربة،سواءالء اؼبؤرخوف ىناؾ جزئية غفل عنها اؼبؤرخوف،كمن ىؤ 

؟،فيالحظ إٔب جانب الطابع الديٍت للتحرؾ السعدم !اؼبغاربة مولدا كزبصصا ،أكؽبذا الدراسات
أيب عبد اهلل ؿبمد بن )،تالقت فيو مصاّب شيخ الطريقة اعبازكلية (4)الطابع االقتصادم ىناؾ
الشبانات كذكم منصور للسعديُت،كمرابطي ،مع تأييد عرب معقل كخباصة اقآ ُب مدينة (اؼببارؾ

 ،ذبلت ُب التفافهم حوؽبم حملاربة الربتغاليُتؽبم،جاء كفق دكافع اقتصادية حبتة ةالطريقة الشاذلي
 .(5)،سوس،درعة،تافاللتاموانئ التجارة الصحراكية؛آقك  اعباشبُت على مراكز

                                                             
.1،ص8991حادة،د.ت.ط.ف،مراكشالتكمدارتية،تح:عبدالرحيم بن ؾبهوؿ:تاريخ الدكلة السعدية( 1( 

 

.11مسانبة...، مقاؿ سابق،ص عبد اجمليد  القدكرم: ( 2( 
 

اؼبظاىر  عبدالكرٙب كرٙب:اؼبغرب ُب عهد الدكلة السعدية دراسة ربليلية ألىم التطورات السياسية كـبتلف(1)
 .11،ص2111،ـ.ج.ـ.ـ،الرباط2اغبضارية،ط

  .11،صعلي عامر كؿبمد خَت فارس: تاريخ اؼبغرب ...،مرجع سابقؿبمود  (1)

 .11-11ص ،صاؼبرجع نفسو(1)
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ىو  ترل ما:آخر طرح تساؤؿ بنا إٔب يفضيف آخر للمعلمة السياسية،صيالبحث أيضا عن تو      
اػبط الذم سارت عليو مشركعية سلطاف دكلة اؼبغرب األقصى ُب مستهل القرف السادس 

"...كأما بالنسبة غبكم ُب شأف ىذا التوصيف مايلي: (ليؿبمد القب ) اؼبؤرخ،يذكر عشر؟
على التقاليد اؼبهدكية اؼبنبثة عرب اعبنوب  باالرتكاز ها قد بدأالسعديُت،فالظاىر حسب البوادر كلّ 

يالحظ أف الدكلة السعدية ٓب تلبث أف كّلت  أف ما .إالعند قيامو ُب مطلع القرف السادس عشر
كما يشهد بذلك التطور الذم عرفتو األلقاب ،ؼبرجعية األكٔبكجهها شطر مرجعية أخرل غَت ا

فهاتو األلقاب اؼبلوكية تعكس بأمانة توجو  ،(1)اؼبلوكية اؼبعموؿ هبا رظبيا كما ىو متوّقع بالطبع..."
 .(2)كل دكلة كما عكست مرجعيتها اػباصة

؛فمحمد الشيخ هراتواغبكم عند السعديُت دبختلف سبظ األلقاب اؼبلوكية تعٍت  فبارسةأف  إذ    
الدكلة السعدية قد تبٌت القاموس الشيعي  سالطُتيعترب أكؿ من مارس اغبكم حقيقة من بُت 

 .(3)صراحة كبدكف تردد عنما خَّت لنفسو اعبمع بُت لقب اإلماـ كلقب اؼبهدم
ا نواة فيم،للسعديُت ُب بداياهتم (4)الزكوات كاألعشار اؼبؤداة من طرؼ أىل درعةكما شكلت      

،حيث بويع هبا الشيخ الشريف أبا عبد اهلل ؿبمد (5)ؼبركزية الدكلة ُب منطقة تاركدانت كتيدسي بعد
حجر الزاكية ُب النظاـ السياسي للسعديُت،نظر ؼبا .فالبيعة ىنا حسب رأيي تعترب (6)اهلل بأمرالقائم 

بل  دينية فحسب،من الناحية ال الؼبا ؽبا من ذبليات سبس حياة الناس.إذ استتب أمره بُت الناس،
  .(7)كحىت من الناحية الدنيوية

                                                             
.811،ص8918،الدار البيضاء.ت.فؿبمد القبلي:الدكلة كالوالية كاجملاؿ ُب اؼبغرب الوسيط عالئق كتفاعل،د(8)  

.811السابق،ص:اؼبرجع ؿبمد القبلي  
)2 (

 

.811اؼبرجع نفسو،ص ( 3 ( 
  .212،ص8،جخباؿ:اؼبصدر السابقكر رموؿ  ما(1)

.211،ص8اؼبصدر نفسو،ج (  5 ( 

  .88-81ص  ،ص،اإلفرا٘ب:اؼبصدر السابق211،ص8،جنفسو(1)

.211اإلفرا٘ب:اؼبصدر سابق،ص   )7(
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ىناؾ خط آخر عّمل بو لدل السعديُت كقاعدة للملك كبناء دكلتهم،ذبلت ُب أف دـ األخوة     
:"...كىكذا كاف دـ )عبد اهلل كنوف(يقوؿالسعديُت مباح لتحقيق غرضهم السياسي،إذ قبد الباحث

أضبد اؼبنصور  اؼبؤب د للمغرب فيما بعد مع ؾبيءمه ىذا ما .(1)األخوة عند السعديُت ىدرا..."
ُب مغرب  جديد ،كىو أمر(2)مالمح الدكلة اغبديثة اؼبستقرةبظهور اؼبعركؼ بالذىيب إٔب اغبكم 

 .(3)كل اعبدة  القرف السادس عشر
 .(4)اػبالفة كالبيعة مسألتا قائم علىنظاما عاما للمغرب اؼبنصور  أرسىحيث 

ور أحسن ضل ىذا اغبمثّ  أمثلة ذلك؟ حضورا ُب اػبطاب الرظبي،كما كجدت ىذه القضيةفهل     
 تقدٙب ك عرض ،ؿباكلةميالدم خالؿ القرف السادس عشر اؼبغربية (5)األدبيات التارىبية ُبسبثيل 
السعديُت أحق باػبالفة من األتراؾ  ،أم أف(6)للدكلة السعدية اػبطاب الرظبي حضور

  .  (7)العثمانيُت
ذكرىا ىنا لتوضيح قضية مغرب القرف السادس عشر اعبديد كل اعبدة،فهو ُب أنقطة مهمة     

 :ورأم ثالثةيتو من رأيي يستمد جدّ 

                                                             
ياسة،تقدٙب:ؿبمد بن عبد اهلل كنوف:ذكريات مشاىَت رجاؿ اؼبغرب ُب العلم كاألدب كالس(8)

  .8119،ص1ج،ج2181،1عزكز،ـ.ت.ث.ـ،اؼبغرب

 . 81،ص8ج،ج2،)د.ت(نقوال زيادة،ـ.ؼ.ط.ف،الكويت:ؿبمد الغريب:بداية اغبكم اؼبغريب ُب السوداف الغريب،إشرا(2)

.81ؿبمد الغريب:اؼبرجع السابق،ص( 3 ( 
.81،صنفسواؼبرجع  ( 4(

  

  ."ُب رحلتو اؼبوسومة ب"النفحة اؼبسكية ُب السفارة الًتكية (التمقركٌب )ة اليت قاـ هباؼبسنا ىذا ُب كتب أدب الرحالت، كالرحل (1)

ؿبمد رزكؽ:العالقات اؼبغربية الًتكية من خالؿ أدب الرحالت كتاب النفحة اؼبسكية ُب السفارة الًتكية مبوذجا،كرقة علمية قدمت (1)
  .119،ص8991،جامعة اؼبؤب إظباعيل دبنكاس ،اؼبغرب .ـ. إإٔب:أعماؿ ندكة أدب الرحلة ُب التواصل اغبضارم، ؾ.آ.ع

.119اؼبقاؿ السابق،صؿبمد رزكؽ: ( 7( 
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من أمد  افانتقلت إٔب قوة ٓب تعرفه،الدكلة اؼبغربيةىيكلة  ُب برز،ضاألمر األكؿ سياسي ؿب-
 .(2)،على إثر معركة كاد اؼبخازف(1)بعيد
كانت تصفية غبساب،كرّدا :"...(خليل شوقي أبو) اليت كانت على حد قوؿ الباحثك     

 .(3)العتبار،كتصحيحا ألكضاع.."
فتح باب التفوؽ أماـ  الذمأنبية الذىب السودا٘ب يكمن ُب ؛األمر الثا٘ب اقتصادم-

فقد كرد ،داخليا كخارجيا.ككتوضيح ؼبا سبقت سياسة اؼبغرب ما تعلق جبوانب مسّ اؼبغرب،خاصة في
 ـ1594ىػػػ/1003فَت االقبليزم"لورانس مادكؾ"إٔب حكومتو ُب سبتمربالس ُب تقرير أرسل بو

كٓب يكن ذىب .(4)أصبح أغٌت حاكم ُب الكوف..." ف السلطاف )يقصد اؼبنصور(أ.ثبت فيو:".أ
الشمالية كاسبانيا  إفريقياالسوداف فبوال للمغرب لوحدىا،بل كاف أيضا أساس رخاء 

اؼبنطقة كلها،فبّنت لنفسها حضارة أندلسية مغربية ،انعكس باإلهباب على ىاتو (5)اإلسالمية
منذ القرف الرابع ،،كأصبح ذىب بانكوؾ ؿبور الدكراف العاـ للبحر اؼبتوسط(6)عظيمة كأصيلة

 . (7)الشمالية اؼبموف باؼبعدف األصفر كؿبرؾ اؼبتوسط كلو إفريقياكاػبامس عشر،فأضحت 
                                                             

(8)
:"...كأعضل اػبطب ككاد سلك الدكلة  يتنسر كذيلها يتقلص (،إذ يقوؿالفشتإب)نو بيّ  يفهم نقيض اغبالة اؼبثبتة أعاله،من خالؿ ما 

 فشمر البتداء األمر من أكلو كتشييد اؼبلك من أساسو.كافتتح اؼبغرب فتحا ثانيا..."،ينظر:عبد ٍب جرب اهلل الصدع بأمَت اؼبؤمنُت ايده اهلل
  .11-19،ص ص8982الكرٙب كرٙب،ـ.ك.أ.ش.إ.ث،الرباط العزيز الفشتإب:مناىل الصفا ُب مآثر موالينا الشرفا،تح:عبد

،تسمى كذلك معركة اؼبلوؾ الثالثة؛ملك الربتغاؿ ـ8118أغسطس11ىػػػ/911صبادل11،كقعت يـو االثنُت 81نفسو،ص ؼبصدرا(2)
،لكننا عثرنا على كثيقة عثمانية تسّمي اغبادثة دبعركة "كادم ،اؼبلك السعدم اؼبتوكل اؼبلقب باؼبسلوخ،كعبد اؼبلك السعدم(سبستياف)

  السبيل"،ينظر حوؿ خلفيات التسمية كاؼبسانبة ُب قراءهتا كتفكيكها:

-Abderrahim BEN HADDA:Un document Ottoman Sur La bataille de Wad As-Sabil(4Août1578) 
,in(H.T ),Université Mohammed V, RABAT1993, (Vol. XXXI) , P P23-33. 

             (.                                      2خبصوص الوثيقة بلغتها األصلية مع ترصبتها،ينظر:اؼبلحق رقم) كأما  
  .11،ص8911،دمشقؼ .القصر الكبَت،د-معركة اؼبلوؾ الثالثة ،خليل:كادم اؼبخازف شوقي أبو(1)

)4(
 Henry de Castries: S.I.H.M,Ang,t2,P86. 

)5 (Fernand BBAUDEL, La Méditerranée ..., T2, Op.cit, p 365. 
)6 (Ibid, p 365. 
)7) id idem. 
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الرفاىية االقتصادية،فيّمم اؼبنصور رأيو كبو  إفرازاتيعترب من كالذم عسكرم، األمر الثالث    
كلكن من باب عدـ تناكؿ اعبزئيات دكف .(1)مشاريع كربل كاف من أنبها اعتناؤه بأسطولو كتقويتو

 الكليات؛األمر الذم وبدث ُب مثل ىذه الدراسة صداع الفجوات الفكرية.نقتبس نصا لألفرا٘ب
كا دبا حصل ؽبم من ذلك ُب حق اهلل حق جهاده حىت فجاىد،فيقوؿ:"...كلةديعاِب اؼبرحلية ؽباتو ال

استخلصوا من أيدم اهلل رقاب عباد اهلل كحصوف بالدىم كأسسوا لدين اهلل قواعد كأركانا كملكوا 
 .(2)".من اؼبغرب بالدا معتربة كأكطانا..

الثة ككختاـ ؽبذه اعبزئية،ارتأيت أف أعرج عن سياسة السياسات السعدية؛فالسعديوف خالؿ الث    
 .(3)أرباع القرف تقريبا بذلوا أقصى اعبهود لتقوية دكلتهم سياسيا كعسكريا كتطويرىا اقتصاديا

إف ىاتو القراءة ؼبعآب التشكيلة السياسية للمغرب األقصى،زبتلف عن اؼبقاربات التارىبية اليت      
،كعن .فجاءت تبحث عن التشكيلة(4)أثقلت متوف كحواشي الكتب على ـبتلف مستوياهتا

كهبب أف .نموذجيةظاىرة الالتلغي  ذبمع بُت الزماف كاؼبكاف،كال بإشكاالتالتمظهرات،بل كربطها 
نغفل عن مسألة التشابو بُت البلدين،خاصة ُب تطابق اؼبالمح السياسية؛ظاىرة رد الفعل على  اّل 

 سرةّثل أكال ُب األسب،(6)هنوض ديٍت كطٍت؛ظاىرة رد الفعل ُب اؼبغرب سبثلت ُب بركز (5)الغزك األجنيب
 ؛السعدية سرةاأل

                                                             
)1 (Henry de Castries: S.I.H.M,Ang,t2,P86. 
 

.11،صؿبمد الصغَت األفرا٘ب:اؼبصدر السابق (2)   

.228الكرٙب كرٙب:اؼبرجع السابق،ص عبد( 3  (   

هبة ُب كصف الوضع كاؼبآؿ السياسي للمغرب،ما كتبو اغبسن الوزاف ُب كتابو" لعل أحسن مثاؿ على ىذا النوع من الكتابات اؼبسّ (1)
كزية فبزقة كمتقلصة،توّطد سلطات إقليمية،صورة مغرب مدمر بفعل ىذا عن طبيعة طرح الوزاف للوضع آنذاؾ؛سلطة مر  كصف أفريقيا"

اغبركب كالفنت الداخلية كالغزك اػبارجي.أما عن موارد ىذا الطرح فهي متنوعة؛ من مشاىدة،كظباع كمقابلة لبعض الشخصيات الصانعة 
ىنية اؼبغاربة،ضف إٔب ذلك فهو يبثل رافد للحدث.كلكن من حيث اإليديولوجية الفكرية كحىت اؼبشرب العقدم كاف مغايرا لعقلية كذ

 من ركافد الكتابة التارىبية من صنو أجنيب.

. 1،صؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق(1)  
وضة دبالزمن تقريبا، يبكن تفسَت النهضة الدينية دبا شهده اؼبغرب ُب هناية القرف اػبامس عشر،أم قبل قياـ السعديُت بقرف كعقد من (1)

 =تفهم إال ُب رباط التصوؼ ،فالنهضة الدينية ال؛اآللة الصوفية كما أحدثتو من تغيَت للمجاؿ كالدكلة آنذاؾالعصر ُب اؼبغرب كلو
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    .(2).أما ُب اعبزائر مّثل باالستعانة بالدكلة العثمانية(1)ٍب مع األشراؼ العلويُت
 :السعدي في العهد معالم التشكل اإلداري للمغرب-ب
ية دبكاف ُب مثل ىذه اؼبقامات الفكرية،كالقضايا حديثنا بطرح سؤاؿ يعترب من األنب نستهل    

 إفة،كما العناصر اؼبكونة ؽبا ظهور فكرة أمّ  هل شهد اؼبغربفذات الطرح اؼبقارباٌب، يماالتارىبية،س
 .كجدت؟

أكرد ُب الفًتة بالذات، هُب ىذ اإلدارمآب التشكل سبس مع إفرازاتلتساؤؿ ُب نظرنا لو ىذا ا    
ة مغربية كجود شعور قومي مغريب كفكرة أمّ  ا،يثبت فيهكجهة نظرِ (ؿبمد حجي) اؼبؤرخىذا الشأف 

كل أف عناصر تشّ  حيث ذكر،(ؿبمد اؼبنو٘ب) اؼبؤرخنفس كجهة النظر يؤكدىا ،(3)ُب ىذه الفًتة
 عنعّرؼ حيث .(4)الشعور القومي باؼبغرب ُب العصرين اؼبريٍت كالوطاسي كانت متوفرة آنذاؾ

ُب  ،أهنم استقركاذ تواجدىم ُب كادم درعة ُب بداية القرف الرابع عشرنم ،السعديُت
.كظلوا حىت مطلع القرف السادس من أغٌت مناطق درعة بالسكاف ىذه األخَتة ،كتعتربمدارتتاك

 .(5)عشر يعيشوف حياة بسيطة كعلماء
القبائل.فكانت ىذه    تّشكل ُب سبثلت ُب كاف للسعديُت قاعدة أساسية ُب التنظيم اإلدارم؛          

 أف كما،(6)الشاذلية آداهتا اإليديولوجية-عبازكليةالقبائل قاعدة الدكلة السعدية مثلما كانت الطريقة ا
                                                                                                                                                                                                     

الزكايا؛القادرية كالشاذلية مثال،أما من حيث الوطنية فاؼبقصودة ىنا ىي استحواذ الزكايا كالطرؽ على النواحي السياسية =
   عرؼ بالغزك اػبارجي للمغرب. ليمية،فتحركت اآللة الصوفية بشكل سياسي مستقل عن الدكلة،بفعل عامل الدين،ككذا مااإلق

.1تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق،ص:ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس( 1 (
 

.9-1نفسو،ص ص اؼبرجع ( 2 (
 

)3(V:Mohammed Hajji: L'idée de nation au Maroc aux XVIeₑ et XVIIₑ siècles ,in(H.T),Université 
Mohammed V, RABAT1968, X (Vol. IX). 
)4(Mohammed ELMENOUNI: Apparition à l'époque mérinide et   ouattaside  des éléments 
constitutifs du sentiment national marocain ,in(H.T),Université Mohammed V, RABAT1968, 
(Vol. IX),pp209-227.  
 

.29تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق،ص:ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس ( 5 (
 

  .81،ص2111اغبميد األرقش كصباؿ بن طاىر:اؼبغرب العريب اغبديث من خالؿ اؼبصادر،ـ.ف.ج،تونس دلندة األرقش كعبد(1)
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ُب اؼبغرب،كضربا من الوعي بأنبية التخطيط  -التنظيم اإلدارم للسعديُت يعترب قمة التطور السياسي
لو،كالسهر على متابعة اقبازه،فبا يعترب أىم كأكؿ نظاـ إدارم،بل كأكؿ نظاـ إدارم خليق،كحامل معو 

 مة الدكؿ السابقة ؽبم.توجهات جديدة سابقة عن أنظ

،فهو ردبا وبتاج ُب كقتنا ىذا ىذا االستنتاج الذم يبدك صعب التدليل عليو توصلنا إٔبماداـ أننا     
ىذا الطرح يفضي بنا ألف  لدراسات أكاديبية ُب اؼبستقبل إلماطة اللثاـ على مثل ىكذا استشكاالت،

  ة فيو؟مكمن اعبدّ  ،كمامن نوعوأدكاهتم ُب بناء ىذا النظاـ األكؿ  إٔب معرفة ماىية

ف متطلبات اؼبرحلة كطموحات إنصو:"... ؾبموعة من الباحثُت ىذا الطرح،فيذىبوف إٔب ما ناقش     
ز العصبوم الضيق كُب العقيدة الطرقية اؼبكّبلة.فارتكاز سلطة السعديُت كانت أكسع من أف ربصر ُب اغبيّ 

  ُب العصبية السوسية.ضركرة اكبصارىا يعٍت  األشراؼ السعديُت على قبائل السوس ال

الشرفاء لتسليمهم قيادة اغبركة كتكليفهم ببناء سلطة جديدة دكف  إٔبكلعل التجاء صلحاء جازكلة      
 إقباحمن رموز اؼبنطقة كاف يبثل ضربا من الوعي بأنبية مشركعية الشرؼ الواسعة ُب غَتىم 

اكبصر ُب قد ،ة تنظيمهم السياسي كاإلدارمحيث جدّ  نالحظ أف السعديُت منكمن ىنا ،(1)اؼبشركع..."
ُب فهم متطلبات العمل االعتماد على السند القبلي،كاؼبرجعية الطرقية،لكن مافعلو السعديوف يعترب نبوغ 

اغبيلولة بُت اجتماع كتغوؿ ىذين السندين،األمر  إهبادمع ،اإلدارم اؼبنظم السياسي اؼبؤسساٌب،كالبناء
 ىذين السندين عن اؼبشهد السياسي. زاحةإالذم أدل هبم إٔب 

:"...هبذه التوجهات اعبديدة سبّيزت السلطة الشريفة عن ُب ىذه اعبزئية الباحثوف ،بعضأيضا أضاؼ    
كاف البد على السعديُت من الدينية كاحتكار السلطة،-ط.فمن منطلق اؽبيمنة السياسيةسابقاهتا من السلّ 

العصبية القبلية رغم  إٔب سيادهتم اعببائية مناىضُتائل السوس،ُب ذلك قب ،دباصبيع القبائل إخضاع

                                                             
.81ق،صاغبميد األرقش كصباؿ بن طاىر:اؼبرجع الساب دلندة األرقش كعبد ( 1 ( 
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الفقيو كاؼبتصوؼ كاستعماؽبما كأدكات  إخضاعككاف البد عليهم أيضا من ارتكازىم على قاعدة قبلية،
 .(1)تربير كمباركة..."

نظامهم  اليت سانبت ُب تأسيس األدكات كالوسائل السعدية كيستشف من ىذه الدراسات بأف     
اؼبيكانزمات،متباينة التوجهات،متشاهبة الكياف  على أرضية متعددة تإلدارم،انبنا

 ؛القبيلة،الفقيو،اؼبتصوؼ.

اإلدارية إٔب ـبرجات كدالالت ىذا النظاـ اإلدارم بالنسبة للمغرب ُب العصر  ةلبلص من ىذه اؼبعلم   
يالد دكلة اؼبخزف على أنقاض دكلة تكّريس م؛يز كاؼبستحدثس ىذا اػبليق اإلدارم اؼبتمّ كرّ الذم  اغبديث،

 .(2)القبيلة

السالطُت منظومة حكم غَت أف ىذا النظاـ ٓب يعرؼ نفس الوتَتة،بل شهدا تطورا كتباينا داخل      
لبحث ىذه ك .ىي أبرز مراحلو؟ السعديُت.فهل يبكننا حقا أف نقوؿ أف ىذا األخَت شهد تطور،كما

أنو يعاعبو ضمن  ،الذم حاكؿ التأريخ ؽبذا األمر،إال(الفشتإب )عبد العزيز  ا للمؤرخاؼبسألة،نورد نصّ 
يقوؿ:"...كانت سَتة اػبلفاء رضواف اهلل عليهم من أكؿ ،حيث اؼبظاىر اغبضارية اػباصة بالدكلة السعدية

بل كانت األمور ،قيدهتا ضوابط الدكلة إٔب أياـ اؼبتوكل عفا اهلل عنو،سَتة مطلقة ٓب ربفظها قوانُت كال
غَت مرتاضة للقوانُت اليت سبلك  لة كجارية على مقتضيات اغباؿ دبا كانت الدكلة عربية ساذجةمسًتس

 .(3)زمامها كسبسك عن االسًتساؿ عناهنا..."

 ككانت ال،تتسم بالسذاجة ُب صبيع النواحي مرحلة كيستشف من ىذا النص أف اؼبرحلة األكٔب كانت     
هبعلنا نؤكد على أهنا كانت مرحلة  هبا اؼبغرب.فبا جارب اليت مرّ إٔب ذبربة من الت ربتكم إٔب قانوف، كال

خارج فلك النظم اإلدارية،غَت عابئة دبعا٘ب اغبضارة،ارتكست فقط على لساف حاؿ الواقع؛أال كىو 
 السكوف إٔب األذقاف ُب عآب البدكاة.

                                                             
.81السابق،ص اؼبرجع:طاىر بن كصباؿ األرقش اغبميد كعبد األرقش دلندة (
1 ( 

.81،صنفسواؼبرجع (  2 ( 

.211:اؼبصدر السابق،صعبد العزيز الفشتإب(  3 ( 
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"...إٔب أف صار اؼبلك كاػبالفة للمؤب ،لينقلنا إٔب اؼبرحلة الثانية،قائال:(الفشتإب)لنًتؾ اجملاؿ ؼبؤرخنا ك     
دبا كاف تقريرىا رضبو اهلل على  جميةععبد اؼبلك أمَت اؼبؤمنُت اؼبعتصم رضبو اهلل فجنح بالدكلة إٔب السَتة ال

السَتة العربية كضبل الناس عليها ضبال عنيفا...ٍب جد اهلل من موالنا اإلماـ اؼبنصور باهلل أمَت اؼبؤمنُت أيده 
بيب اؼباىر كاغبكيم اؼبدبر الباىر الذم وبيل الصبغة كيولف الطباع الشاذة فلم الشعت كجرب اهلل بالط

 .(1)..."الصدع كسكن اؽبيعة كرتب األلقاب...كجعل بُت العرب كالعجم رحم اػبدمة الواصلة

كاستقرارىا ،(2)التأثر باألنظمة العجمية،كىو رحلة الثانية شهدت تطورامن خالؿ النص يتبُت لنا،أف اؼب     
 ُب أمصار الدكلة،حاضرة كبادية.

؛أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ (3)إداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااؼبنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحدثهاأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابط الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن      
القبيلة،مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،أمناء خ الديواف،القاضي،اؼبفيت،العامل،صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب الشرطة،شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كىػػػػػو ،(5)باإلضػػػػػافة إٔب اخًتاعػػػػػو  خػػػػػط علػػػػػى شػػػػػكل عػػػػػدد حػػػػػركؼ اؼبعجػػػػػم.(4)اغبرؼ،مقػػػػػدمي اغبػػػػػارات
الشػػػػػػػػيفرة الػػػػػػػػيت كػػػػػػػػاف يكتػػػػػػػػب هبػػػػػػػػا مػػػػػػػػا ال يريػػػػػػػػد أف يطلػػػػػػػػع عليػػػػػػػػو غػػػػػػػػَته ُب مراسػػػػػػػػالتو،إٔب ؼ بمػػػػػػػػا عػػػػػػػػر 

 . (6)عمالو،كقادة ضبالتو،كأبنائو

                                                             
.218:اؼبصدر السابق،صعبد العزيز الفشتإب ( 1 ( 

(2)
نقل السعديوف عن اؼبرينيُت أمر الدكاكين.فمنذ األياـ األكٔب من  ذلك،ككاؼبقصود هبا نقل ذبارب األتراؾ  العثمانيُت باعبزائر للمغرب 

،كىو من كزراء بٍت مرين بإعطاء اؼبظهر اؼبملوكي للدكلة السعدية (قاسم الزرىو٘ب)فاس قاـ الوزير  (ؿبمد الشيخ)دخوؿ 
عليها من الوظائف ك ركاتب  رىم،كمامن جباية زكواهتم كأعشا ٌببفاس."..فأطلعهم على جبايات اؼبغرب ،كدكاكين القبائل كما يأ

 .29-21ص صاعبيوش.."،ينظر:ؾبهوؿ:اؼبصدر السابق،

يػػػػػـو بػػػػػذلك كخػػػػػص  ،ىػػػػػي أيػػػػػاـ هبلػػػػػس فيهػػػػػا اؼبنصػػػػػور للجمهػػػػػور كالوفػػػػػود كأحكػػػػػاـ اعبنػػػػػد كمناكلػػػػػة أمػػػػػور اؼبملكػػػػػة بػػػػػالنقض كاإلبػػػػػراـ(1)
،عمػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػن خركؼ:العالقػػػػػػػػػػػات 211بق،صالعزيػػػػػػػػػػز الفشتإب:اؼبصػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػبت كيػػػػػػػػػػـو االثنػػػػػػػػػػُت كيػػػػػػػػػػـو األربعاء،ينظر:عبػػػػػػػػػػد

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ُب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اؽبجرم/السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 .821،ص8ج،ج2111،2اؼبيالدم،د.أ.ط.ف.ت،اعبزائر

.211-218ص ص،الكرٙب كرٙب:اؼبرجع السابق عبد ( 4 ( 

.889فرا٘ب:اؼبصدر السابق،صاإل( 5 ( 

.821،ص8،عمار بن خركؼ:اؼبرجع السابق،ج 219-211ص العزيز الفشتإب:اؼبصدر السابق،ص عبد ( 6(  
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ُب األرض  :"...ماما نصو (الفشتإب)كسبيزت ىذه الضوابط بإسالمية الطابع،ففي ىذا الشأف أكرد      
السنة أحسن من اليـو فبلكة جاءت على حكم طريق العدؿ كقوانُت الشرع كمناىج 

تضمن ؛(2)اؼبنصور أمر بتدكين ديواف قبائل سوس اؼبؤب أضبد .كألنبية ىذا اعبهاز،قبد أف(1)فبلكتو..."
حيث تتّبع أظباء ،معلومات فريدة عن سكاف اعبهات الغربية ُب العهد السعدم،كىي منطقة سوس

الذم يرسم حدكد منطقة  اػبط-حد ما إٔب-يبكن للباحث أف يتنب معو االستقصاءالقبائل بنوع من 
 .(3)اإلداريةسوس من الناحية 

 (عهد العلويفي المغرب األقصى )الواإلداري  الوضع السياسي -2
 في العهد العلوي:معالم التشكل السياسي للمغرب -أ

اؼبغرب  إٔبيرجع نسب العلويُت إٔب جدىم األعلى اغبسن بن قاسم،الذم كفد     
،أين استقر ُب أكائل عهد الدكلة اؼبرينية اغبجازنخيل  ببلد ال ـ من ينبوع 1265ىػػػ/664سنة

سبب اشتهارىم ىو امتهاهنم .ك كبعد أف صارت دكلة(5)،اشتهركا قبل سبكينهم للدكلة(4)بسجلماسة
                                                             

.898العزيز الفشتإب:اؼبصدر السابق،ص عبد ( 1 ( 

  . 8911،الدار البيضاءآفا،ف.ج إبراىيم بن علي اغبسا٘ب:ديواف قبائل سوس ُب عهد السلطاف أضبد منصور الذىيب،تح:عمر(2)

.2اؼبصدر السابق،صإبراىيم بن علي اغبسا٘ب: ( 3(  

  .82،اؼبغرب)د.ت(،ص.ك.آـ،تح:عبدالكرٙب الفيالٕب،ف8119ىػػػ/8818بن عبد العزيز العلوم:األنوار اغبسينية  أضبد(1)

"مػػػػػػوالم ؿبمػػػػػػػد" بإنقػػػػػػاذ كالػػػػػػده اؼبػػػػػػؤب الشػػػػػػػريف مػػػػػػن قبضػػػػػػة أيب حسػػػػػػوف،األمر الػػػػػػػذم أدل بالشػػػػػػريف بالتنػػػػػػازؿ البنػػػػػػػو قبػػػػػػاح بعػػػػػػد (1)
إيػػػػػػػػذانا ببػػػػػػػػدء دكلػػػػػػػػة العلػػػػػػػػويُت الشػػػػػػػػرفاء،ينظر:بن قايػػػػػػػػد  ـ،كػػػػػػػػاف8111ىػػػػػػػػػػػ/8111علػػػػػػػػى اإلمػػػػػػػػارة حيػػػػػػػػث نصػػػػػػػػب خلفػػػػػػػػا لػػػػػػػػو سػػػػػػػػنة

-8119عمر:عالقػػػػػػػػػػػػػػػات اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػػػػػػػى السياسػػػػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػػػػع دكؿ غػػػػػػػػػػػػػػػرب أكركبػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبتوسػػػػػػػػػػػػػػػطية )فرنسػػػػػػػػػػػػػػػا كإسػػػػػػػػػػػػػػػبانيا( مػػػػػػػػػػػػػػػن 
ـ،مػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػتَت ُب التػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اغبديث)غ.ـ(،إشػػػػػػػػػػػػػػػػرا:عمار بػػػػػػػػػػػػػػػػن خركؼ،اؼبركػػػػػػػػػػػػػػػػز اعبػػػػػػػػػػػػػػػػامعي  8828-8119ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/8819

قػػػػػػال عػػػػػػن تػػػػػػاريخ الضػػػػػػعيف،لكن حينمػػػػػػا رجعنػػػػػػا إليػػػػػػو كجػػػػػػدناه يػػػػػػؤرخ لنشػػػػػػأة دكلػػػػػػة العلػػػػػػويُت ،ن11،ص2188-2181بغردايػػػػػػة،اعبزائر
-8811ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف الرباطي:تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف)تاريخ الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدية ـ،ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:8118ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/8118ب

.كدفعػػػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػػػبس كغمػػػػػػػػػػػػوض ربديػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػاريخ بدايػػػػػػػػػػػػة الدكلػػػػػػػػػػػػة 81،ص8911،الربػػػػػػػػػػػػاط.ـدف.،تح:أضبػػػػػػػػػػػػد العمارم،8ىػػػػػػػػػػػػػ(،ط8211
 يالحػػػػػػػظ عػػػػػػػن معاؼبػػػػػػػو ؿ أف تػػػػػػػاريخ اؼبغػػػػػػػرب بػػػػػػػدءا مػػػػػػػن القػػػػػػػرف السػػػػػػػادس عشػػػػػػػر إٔب غايػػػػػػػة القػػػػػػػرف الثػػػػػػػامن عشػػػػػػػر،فأف مػػػػػػػاالعلويػػػػػػػة،نقو 

 =الكركنولوجيػػػػة اؼبػػػػػؤطرة للمرحلػػػػة كلهػػػػػا أهنػػػػػا تضػػػػل بعيػػػػػدة عػػػػػن الدقػػػػة اؼبفركضػػػػػة فلػػػػػم يكػػػػن ؽبػػػػػا أف ربظػػػػػى أبػػػػدا بإصبػػػػػاع اؼبؤرخُت،حػػػػػوؿ
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،غَت أنو ككبن ُب ىذا (2)إبراىيم من مدشر يعرؼ ببٍت .كىم أشراؼ حجازيوف(1)كاحًتافهم ؼبهنة التعليم
يعترب أكؿ كثيقة كأنبها ُب تاريخ العلويُت كنسبهم كفرقهم كأماكنهم  (3)ّوه دبصدرالصدد هبدر بنا أف نن

  .(4)كالشخصيات اليت عاصرت  صاحب اؼبؤّلف

بل  ،أف جل اؼبؤرخُت اؼبغاربة الذين تنالوا تاريخ العلويُت هنلوا منوالقوؿ ب كمن كاجب األمانة العلمية      
الذم يعترب  ،(5)ُب كتابو ركضة التعريف (الوفرا٘ب) قائق لو،أمثاؿموا عزكا اغبفوا من حقائقو كتكتّ كحرّ 

اؼبؤرخُت  عدـ اعتمادالحظت أيضا كما ،(7)كصاحب تاريخ الضعيف،(6)ىذا األنوارملخص عن كتاب 
 !؟من أعماؿ أكاديبية كقع ربت يدمّ  ما حسبف ُب دراساهتم كحبوثهم العلمية،اؼبعاصرين على ىذا اؼبؤلّ 

على  تتميز بانسجامها الذاٌب اؼبرتكز  أساساأخذت أهنا  ،ىيؽبذه الفًتة مة سياسيةإف أىم معل     
سواء على اؼبستول السياسي أك  ،تتبلور عن بقية بالد اؼبغارب االستقالؿُب  ذت خالوحدة اجملالية اليت أ

 .(8)من الناحية االقتصادية كالثقافية

                                                                                                                                                                                                     

-188،ص ص2188ربيػػػػػػػػػػػػػُت كتركيب،ـ.ـ.ـ.ب.ت.ـ،الربػػػػػػػػػػػػػاطؿبمد القبلي:تػػػػػػػػػػػػػاريخ اؼبغػػػػػػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػػػػػػذا االنطبػػػػػػػػػػػػػاع اؼبؤسػػػػػػػػػػػػػس،ينظر:=
إبػػػػػػراىيم حركػػػػػػػات:اؼبغرب عػػػػػػػرب  ـ،ينظػػػػػػػر:8119ىػػػػػػػػػػػ/8119،أمػػػػػػا الباحػػػػػػػث "إبػػػػػػراىيم حركػػػػػػػات"يرل أف دكلػػػػػػتهم تأسسػػػػػػػت سػػػػػػػنة182

   .88،ص1ج،ج8991،1،د.ر.ح،اؼبغرب2التاريخ،ط
.82اؼبصدر السابق،صأضبد بن عبد العزيز العلوم: ( 1 ( 

.29-89ص،ص نفسواؼبصدر  ( 2 ( 

العزيز العلوم"األنوار اغبسينية ُب نسبة من  كىو غَت العنواف الذم أراده اؼبؤلف أضبد بن عبدكتاب األنوار اغبسينية،ىو نفسو   (1)
  .21نفسو،صاؼبصدر  بسجلماسة من األشراؼ احملمدية"،ينظر:

.9نفسو،ص ( 4(  

  .8991بنمنصور،ـ.ـ،الرباط الوىاب ،تح:عبد2الشريف،ط موالنا إظباعيل بناخر فالتعريف دب٘ب:ركضة افر ؿبمد الصغَت اإل(1)

.9اؼبصدر السابق،صأضبد بن عبد العزيز العلوم: ( 6 (  

نسخا عن صاحب كتاب األنوار اغبسينية دكف التطرؽ لذكره،مع ؿباكلة إثبات سند مركياتو ُب نسب العلويُت يسلخ  قبده مثال  (7)
 .1صصدر السابق ،اؼبباقي الكتاب،ينظر:ؿبمد الضعيف الرباطي:

.188سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 8 ( 
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زمت كتشبثت دبعلمة سياسية،آلت ُب تشبثها بإقامة أف ىذه الفًتة ال(ؿبمد القبلي)يرل الباحث ك       
 ؟.(2)زفخاؼببإٔب أّم تركيبة اعتمد اجملاؿ الًتايب اؼبغريب،أكماعرؼ ُب أدبيات اؼبغاربة ف.(1)ؾباؿ ترايب مغريب

عتمد ُب تركيبتو كأسسو اإليديولوجية على النظاـ ي،اؼبغريب أف اؼبخزف(نصوراؼب ؿبمد)يرل الباحث       
 .(3)قركف دتو نصوص الشرع كاؼبمارسة السياسية عربالتقليدم كما حدّ  اإلسالمي

من عوامل تطور رقعة نظاـ اؼبخزف،التفاعل اؼبستمر بُت اجملتمع كاؼبؤسسات اؼبخزنية ٍب بُت ىذين ك       
ا بدأت نضاؽب،،خاصة إذا علمنا أف األشراؼ العلويُت برزكا كقوة إقليمية(4)العنصرين كالتدخالت األجنبية

 .(5)أيب حسوف السمالٕب من الغرب كالزاكية الدالئية من الشماؿك؛ا ضد القول الصوفية احمليطة هبانضاؽب

 .(5)الشماؿ
ده يفنّ  ُب توصيفو للمعآب السياسية باؼبغرب؛اجملاؿ الًتايب،لو ما(القبلي ؿبمد)ذىب إليو على أف ما      

تقـو دائما على  دة اؼبغربية الأف السيا ُب بعض الباحثُت ا رأم لنتبُّت كيبسط رأيو للنقاش،ففي ىذا ي
حبسب الرقعة اليت تستطيع الدكلة مراقبتها عسكريا كإداريا، إذ د السيادة،أساس اؼبفهـو الًتايب الذم وبدّ 

 .(6)آف كاحد ىي سيادة دينية كسياسية ُب ،السيادة اؼبغربية ُب اإلطار اإلسالميأف 

                                                             
.182سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 1 ( 

على كثَت من الوظائف،لكنو يظل أكثر اتصاال حبقل السلطة بكل مانعنيو من قوة قهرية إلزامية تفًتض الطاعة اؼبخزف مفهوميا وبيل (2)
كلمة اؼبخزف ىي  موضع اػبزف،كمنو ـبزف البضاعة عند التجار،كيعود االستعماؿ الرظبي لكلمة اؼبخزف إلبراىيم بن األغلب كاإلذعاف.ف
،كىي عموما ربيل على ،كىو صندكؽ من حديد ربصل فيو األمواؿ من الضرائب قصد إرساؽبا إٔب اػبليفة العباسي ببغدادأمَت إفريقيا

عبد الرحيم العطرم:ربوالت اؼبغرب القركم أسئلة التنمية كانتهى سلطويا،ينظر: الدكلة،إذ اؼبخزف انطلق ماليا
،أما )عبد اهلل العركم(  فَتل أنو النظاـ الذم كاف ُب القرف التاسع عشر كالذم 18-11،ص ص2119اؼبؤجلة،ـ.ط.ب،الرباط

نظمة سابقة،ينظر:عبد اهلل العركم:من ديواف تعامل معو نواب األجناس ُب طنجة،كىو كليد القرف الثامن عشر،كإف شاركتو االسم أ
  .819،ـ.ث.ع،اؼبغرب)د.ت( ،صالسياسة

  .11،ص2111،تر:ؿبمد حبيدة،ـ.ث.ع،اؼبغرب8122-8892كلة كالدينكالد ؿبمد اؼبنصور:اؼبغرب قبل االستعمار اجملتمع(3)

.181سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع  ( 4 ( 

.88سابق،ص رجعميخ اعبزائر...،تار  ؿبمد خَت فارس: ( 5 ( 

 ) 6 .18اؼبرجع السابق،صؿبمد اؼبنصور: (
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 ُب نظرم كىي قضية البيعة كاؼببايعة  أنبيةاؼبسألة يكمن لدل الباحث اغبصيف ُب جوىركما أف      
بواسطة البيعة سجل اؼبخزف ُب ك أىم اؼبعلمات السياسية ُب تاريخ األشراؼ؛السعديُت كالعلويُت. من

 .(1)القسرية كالعفوية،كاليت ذبتاح صبيع تضاريس اجملتمع كترابطاتواؼبغرب حضورا قويا من خالؿ تقاطعاتو 

اليت تقر بالثنائية اؼبفًتضة؛بالد  االستعماريةغرافية ربيلنا إٔب عدـ قبوؿ النظرة إف مشموالت اؼبخزف اعب     
حوؿ  األربعة األخَتة ،إذ الدراسات اؼبونوغرافية العديدة اليت أقبزت خالؿ العقود(2)اؼبخزف كبالد السيبة

لتبياف  تاريخ اؼبغرب  الثنائية كمالئمتها تدعو إٔب إعادة النظر ُب إجرائية ىذه  ،مغرب القرف التاسع عشر
لشيء سول لتقنُت  ال.(3)ديث،أك على األقل،اغبذر ُب التعامل معها كالتحفظ ُب قطعيتها كاستعماؽبااغب

ذلك أف للمخزف قاعدة (5)مدركُت ػبصوصيات مغاربة كثقافاهتم ،غَت(4)مربراهتم االستعمارية
،كللمخزف ىيكل رل مستجدة،يبحث فيها االقتصاديوف،تتداخل فيها عوامل عتيقة كأخإنتاجية

لكل منهما أشكاؿ متنوعة اجتماعي،يبحث فيو علماء األجناس،يعتمد على ىيئنت)الزاكية كالقبيلة(
   ىي طبيعتو؟ ما.ف(6)ككظائف كثَتة

                                                             
.11عبد الرحيم العطرم:اؼبرجع السابق،ص (  1(  

إٔب شبو إصباع  أف بالد السيبة اختفت ُب عهد موالم  ُب الًتصباف كالزيا٘ب ُب النزىة ٘بار ف اؼبغاربة كاإلُتاؼبؤرخ بعض ذىب(2)
كمشت كاكبصرت،حيث ٓب يعد أحد من الرعايا اؼبغاربة ىبطر ببالو ىذه الثنائية.فيورد الزيا٘ب ُب ىذا ان كأ(،8828-8182إظباعيل)

الشأف نصا،يقوؿ فيو:"..كالبالد ُب أمن كعافية ىبرج الذّمّي كاؼبرأة من كجدة إٔب كاد نوف كال هبداف من يسأؽبما من أين كإٔب 
أيضا سجل  كالناصرم.21ك:،119،اػبزانة العامة ،الرباط،داؼبشرؽ كاؼبغرب،مخ دكؿالًتصباف اؼبعرب عن ملوؾ  أين.."،ينظر:الزيا٘ب:

األمن كالعافية كسباـ الضبط حىت ٓب  حقيقة ماذىبنا إليو،فيقوؿ:"...كانت أياـ أمَت اؼبؤمنُت اؼبؤب إظباعيل رضبو اهلل على ما ذكرنا من 
 صموف بو كٓب تقلهم أرض كال أظلتهم ظباء سائر أيامو..."،ينظر:أضبد بنكالفساد ؿبل يأككف إليو كيعت[الدعارة] يبقى ألىل الذعارة

 .99،ص8،جخالد الناصرم:اؼبرجع السابق
.18مرجع سابق،صؿبمد اؼبنصور:( 3 ( 

.18نفسو،ص اؼبرجع ( 4 ( 

.18نفسو،ص( 5 ( 

  .819صمرجع سابق، ،عبد اهلل العركم:من ديواف... (6)
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ىذا اؼبخػػػػػػػػػزف ُب شػػػػػػػػأف ىػػػػػػػػذا اؼبلمػػػػػػػػح السياسػػػػػػػػي،قائال:"...(،اهلل العػػػػػػػػركم عبػػػػػػػػد)كتػػػػػػػػب الباحػػػػػػػػث      
شػػػػػرعيتو  يسػػػػػتمد،كما يتػػػػػؤب الزكايػػػػػا كسياسػػػػػتها التأليفيػػػػػة،كما لقمعيػػػػػةيتػػػػػؤب القيػػػػػادة القبليػػػػػة كسياسػػػػػتها ا

ٍب يضػػػػػػػيف .(1)اؼبؤب/السلطاف/الشػػػػػػػريف/اإلماـ..." مػػػػػػػن كظيفػػػػػػػة اإلمامة.يتجسػػػػػػػد اؼبخػػػػػػػزف ُب فػػػػػػػرد ىػػػػػػػو
إذف رمػػػػػػػػز لوظيف..بواسػػػػػػػػطة آليػػػػػػػػات تتػػػػػػػػدرج مػػػػػػػػن اؼبرافػػػػػػػػق  قػػػػػػػػائال عػػػػػػػػن ؿبػػػػػػػػددات ىػػػػػػػػذا اؼبلمح:"..ىػػػػػػػػو

 ،إٔب اؽبيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاترطة،بريد،قضاء،إفتاء،حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة،إْب(التدبَتية)جيش،كزارة،كتابة،عمالة،ش
لتنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إٔب األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  (اْباالجتماعية)أشراؼ،علماء،ذبار،صّناع،شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوخ،

 .(2)."كاألساس)قبيلة،عشَتة،أسرة(

بُت ىذه اعبماعات،كاللفظ العاـ الذم يصف عالقة الفرد اغباكم  األساسي الرابطإف البيعة تشكل       
 .(3)ؼ مستوياهتا،على اختالالتشكيالتبكل ىذه 

كالرعية كتابة كذبسد التالحم اغباصل بُت الطرفُت،بُت  السلطاففالبيعة توحي بالتعاقد اغباصل بُت      
 .(4)القمة كالقاعدة،كهتم صبيع مكونات اجملتمع اؼبغريب غنيو كفقَته عاؼبو كأميو

بالوالء جملاؿ  ىذه الفًتة ٓب تعرؼأف الدكلة اؼبغربية ُب إٔب نتيجة مفادىا   الباحثُتأحد  خلص كقد      
ترايب ذم حدكد كاضحة كمعلمة،كإمبا بالوالء للسلطاف؛نتيجة تواصل فبارسة البيعة بطقوسها 

 ال تصبغة خاصة ُب اؼبغرب العلوم السليما٘ب كعاد يكتست ،األمر الذم جعل ىاتو اؼبؤسسة(5)اؼبعهودة
 .(6)فصل عن مفهـو السلطافتنكاد ت ال

                                                             
)

.881ابق،صس مرجع ،...ديواف من:العركم اهلل عبد  1 ( 

.888-881نفسو،ص ص اؼبرجع( 2 ( 

  .888صنفسو، (3)

.28،ص8991،اؼبغرببحر ُب اؼبتخيل العريب،ـ.ععبد اجمليد القدكرم:ال( 4 ( 

 مت ُببناء الدكلة اجملالية ُب البالد التونسية كاؼبغرب األقصى كآليات االندماج فيها ُب الفًتة اغبديثة،كرقة علمية قدّ ىنية:عبد اغبميد (5) 
 .881ص،2181،بَتكت ـ.ع.أ.د.س ندكة:جدليات  االندماج االجتماعي كبناء الدكلة كاألمة ُب الوطن العريب،

.888اهلل العركم:من ديواف...، مرجع سابق،ص عبد ( 6(  
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ُّت لنا مبط اغبكم ُب اؼبخزف اؼبغريب،فتبعا ؽبا كاف النظاـ يبارس يبسسة البيعة ُب اؼبغرب ؤ إف طابع م      
آنفا أف  فهل استطاع اؼبخزف اؼبغريب دبعاؼبو السياسية اؼبذكورة،(1)سلطتو كسيادتو على صبع من اعبموع

عبد اغبميد )الباحث كقد أجاب عن ىذا التساؤؿيوجد لو سبوضعا داخل التضاريس البشرية للمغرب؟.
 يتحقق للدكلة إمكانية ٓب:"...بقولو كل من تونس كاؼبغرب،بعد دراسة مقارنة بُت اجملاؿ الًتايب ُب (ىنية

 .(2)."..كي تستطيع النفاذ إٔب األفراد داخلها كتقيم معهم عالقات مباشرة اعبماعيةاخًتاؽ الكتل 

 العلوي:في العهد  معالم التشكل اإلداري للمغرب -ب

حقيقة أف ىذا اعبهاز كما  إقرارالبد لنا من كىنا ُب عهد العلويُت،اكتمل  اعبهاز اؼبخز٘ب  دك أفيب     
؛فهو ةكمتعدد ةمؤسسات متكامل ةدّ ع يشملكرد على لساف من عاصركا ككتبوا عن ىذا القالب اإلدارم،
 .(3)حاضر ُب مؤسسة اعبيش،عن بيت اؼباؿ كعن ضرب السكة

،حيث كاف بيدىم جباية الزكوات كاألعشار (4)نواة النظاـ اإلدارم للعلويُتاد العماؿ كالقو عترب كي      
 اتالء من اؼبستلزمات الوظيفية،كاؼبسؤكليؤ تعترب اؼبهاـ اليت ذكرناه ُب حق ىكما .(5)كذبميع اعبيش

مؤب إظباعيل لل أفحينما تطالعنا نصوصو عن اؼبخزف العلوم؛ ،نعجب من قوؿ الريفي ،فال(6)اإلدارية

                                                             
د،ينظر:عبد من اعبموع إٔب دكلة سبارس سيادهتا على صبع من األفراصبع سبارس سلطتها على أما ُب تونس عكس ذلك سباما،فالدكلة (1)

 .881-881سابق،ص صالقاؿ اؼباغبميد ىنية:
.881نفسو،ص اؼبقاؿ  (2)   

زىر األكم مسانبة ُب تاريخ الدكلة العلوية من النشأة إٔب عهد اؼبؤب عبد اهلل  بن اؼبؤب موسى الريفي:عبدالكرٙب بن (1)
  .18،ص8992إظباعيل،تح:آسية بنعدادة،ـ.ـ.ج،الرباط

دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،الفقهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُب أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعديُت إٔب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اغبماية غبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اليويب:الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكل(1)
  .12،ص8991،اؼبغربإكربليل،ك.أ.ش.

.12اؼبرجع السابق،صغبسن اليويب: ( 5 ( 

.12نفسو،ص اؼبرجع ( 6 ( 
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وبصى من العماؿ كالقواد ُب كل موضع  االـ( م1727-1672ق/1139-1082لعلوم)ا
 .(1)كمكاف،كإف تتبعنا ذكرىم الوبصيهم ديواف

كلػػػػػو  (2)بقيػػػػػة أجهزتػػػػػو بػػػػػذكر نكتفػػػػػي ،لعلػػػػػومعػػػػػآب التشػػػػػكل اإلدارم ُب العهػػػػػد التتبػػػػػع ماسػػػػػتكماال ك     
ت ماؿ،مونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الوزير،الكتاب،اغباجب،صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطة،بيالقاضي،،نذكرمنها:تلميحا

 ،األمراء.الدار

 .داخل اؼبخزف العلوم؟ كاالنتفاضاتترل ىل كاف ؽبذا التشكل اإلدارم تالُب الثورات   

كحىت اؼبتتبع لألنظمة اإلدارية داخل منظومة اغبكم ُب أّم مصر كاف،كُب أم  ،العادم للقارئيبدكا     
غَت أف ىذا ٓب وبدث لألسف ،اؼبؤسساٌب السلطوم،كالتتابع لالستمدادعصر كاف،أنو يعد دعامة كركيزة 

.يعجب  !؟(مرك اهلل الع عبد)رخ ؤ اىا اؼبكما ظبّ   ،اؼبرافق التدبَتية ُب اؼبخياؿ الدكالٌب العلوم،كال ُب أذىاف
 كل من يدرؾ كنو كسببية اشتعاؿ الثورات اليت كثَتا ما عصفت بدكلة العلويُت.

نوا ُب ،فكاالقوادالعماؿ ك لديهم،اعتمد أساسا على أف تشكل النظم اإلدارية بسابقا  كقد أشرنا      
االنتفاضات إذ أف جل ىشاشة كىزالية اغبكم ُب اؼبخزف العلوم. استشعركاحقيقة األمر معوؿ ىدـ كلما 

نتيجة ؿبورية نفوذىم كذلك ؛(3)إٔب سبرد العماؿ كالقواد كتعسفهمباألساس ُب ىذا العصر تعود  كالتمردات
.داخل اؼبنظومة اإلداري  ة عند القـو

أف تكوف ىناؾ أحباث ُب اؼبستقبل تبحث عن  إٔب ندعو اإلشكاليةُب صدد معاعبة ىاتو  ككبن      
ُب قياـ دكلة العلويُت باألمس،كبُت من فعل فعلة اؼبناكئُت  األرضيةبُت من كاف ،التباعد كشائج التالقي أك

 !كاؼبتهالكُت اػبارجُت عنهم ُب اؼبلة،كاعبغرافيا؟

 
                                                             

.812-818اؼبصدر السابق،ص صموسى الريفي:عبدالكرٙب بن  ( 1 ( 

.812-818نفسو،ص ص اؼبصدر ( 2(  

. 12رجع السابق،صاؼبغبسن اليويب: ( 3(  
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 كرد آنفا: ؼبا كاستنتاجاتقاط  لة من النصب نوجزختاـ ىذا اؼببحث ُب ك   

ككأنو صراع دائم بُت  ظهراألقصى السعدم كالعلوم  من خالؿ تبعنا للوضع السياسي ُب اؼبغرب  -
 ؛بصفتها ىوامش معارضة(1)اعبهاز اؼبخز٘ب بصفتو مركزا كالقول احمللية

،كمن -اإلسالمي اؼبسيحي-ىاتو الفًتة بُت ثنائية الصراع تًتاكح اؼبعلمة السياسية للمغرب األقصى ُب  -
ربصيل حاصل للثنائية األكٔب،قبد أف اعبهاد كاؼبرابطة، ساىم ُب شخوص السعديُت السياسي الديٍت ُب 

 ؛نفس الوقت

 ؛حجر الزاكية ُب النظاـ السياسي للسعديُت كالعلويُتالبيعة  تعترب مؤسسة -

يُت ٓب ىبرج عن قاعدتُت:القبائل حيث  شكلت ىذه األخَتة قاعدة إف التنظيم اإلدارم عند السعد-
 ؛للدكلة السعدية إيديولوجية كأداةالشاذلية  -اعبازكليةللدكلة السعدية، قاعدة الطريقة 

على الوحدة اجملالية  بانسجامها الذاٌب اؼبرتكز  أساسا تسبيز ، العلومُب العهد معلمة سياسية  إف أىم-
ؿ تتبلور عن بقية بالد اؼبغارب سواء على اؼبستول السياسي أك من الناحية اليت أخذت  ُب استقال

 ؛االقتصادية كالثقافية

                                                             
طاسية.ذلك أف أىل فاس رفضوا مبايعتهم،كتشبثوا دائما و الفلوؿ القول مركزية،ماالحطناه عن العهد السعدم أنو حورب من طرؼ (8)

ة ببيعة العاىل الوطاسي األسبق،ذلك العمل فسره السعديوف على أنو عقبة كأداء ُب كجو مشركعهم السلطوم.بادركا ببناء قلعتاف دبثاب
نة باستيوف؛باب الفتوح،كباستيوف باب اعبيسة.ردبا يتساءؿ اؼبرء عن سبب قياـ السعديُت ببناء ىاتُت القلعتُت.رغبة ُب احملافظة على اؼبدي

من شن الغارات  األجنبية أـ أهنم قاموا بذلك استعداد لغارات أىل فاس أنفسهم؟كأف اؼبتتبع لتاريخ اؼبغرب على ىاتيك العصور 
اؽبادم التازم:الدكلة العلوية كإقطاعية ابن مشعل،ُب ؾبلة دعوة اغبق،ؾبلة شهرية  أف يطمئن إٔب الفكرة الثانية،ينظر:عبد اليسعو إال

،كأما عن العهد العلوم نالحظ أنو حورب من طرؼ قول مركزية)سيما 18،ص9،ع8919تصدرىا كزارة عمـو األكقاؼ الرباط،اؼبغرب
قوؿ العالمة اؼبغريب ؿبمد السايح:"...ذلك اؽبماـ احملنك الذم مكن للدكلة ُب أحشاء القبائل العهد اإلظباعيلي(،ُب ىذا الشأف،ي

ُب ؾبلة دعوة  ،"اؼبؤب إظباعيل العلوم"كشناخيب اعبباؿ اليت كانت تعترب حبق منابع الفتنة كمنافذ براكُت الثورة..."،ينظر:ؿبمد السايح:
   .21ص،2ع،8919اؼبغربالرباط، اغبق،ؾبلة شهرية تصدرىا كزارة عمـو األكقاؼ

 



  - 60 -   

  
 
   

النظاـ  مستمدة من كإيديولوجياتأسس على ، العلومالنظاـ السياسي اؼبغريب ُب العهد  اعتمد-
 ؛قركف اإلسالمي التقليدم كما حددتو نصوص الشرع كاؼبمارسة السياسية عرب

 عكس ذلك الحظناُب فًتة من الفًتات،لكن  لعلويُت،العماؿ كالقوادا عندالنظاـ اإلدارم  أساس قياـ-
جل الثورات الشعبية ُب ىذا العصر تعود إٔب سبرد العماؿ ُب فًتات طويلة إذ ربوؿ إٔب عامل ىدـ،فكانت 

 كالقواد كتعسفهم نتيجة ؿبورية نفوذىم داخل اؼبنظومة اإلدارية عند العلويُت.

 ةدوليالو  ةقليمياإلو  ةمحليال البلدين وانعكاساتهافي  لبنية الداخلية ثالثا:ا
 محليافي البلدين  التشكل السياسي واإلداري أثر نمطية-1
  في الجزائر:1-1
اإلسبا٘ب،حيث أف  االحتالؿ،قطعوا حبل ـ1520ق/925سنة عبزائربقياـ األتراؾ العثمانيُت با     

إف  ،فما(1)األكسط ستخضع غبكم إسبا٘ب مباشرة دكف عناء كبَت الظركؼ كانت توحي بأف بالد اؼبغرب
 معهم(2)اإلسباف كاؼبتعاملُت اؼبقاكمة ضد نظمواااللتحاؽ بالسواحل اؼبغربية،ن األخوين باربركسة من سبكّ 

كاف من أىم التأثَتات احمللية الناصبة عن تشكيل سلطة األتراؾ ك .(3)ككضعوا أسس كاليات اؼبغرب العثمانية
 .(4)كاستقطاب الصلحاء كاؼبرابطُت عليهم كعلى رأسهم أضبد بن القاضي الزكاكم التقاءثمانيُت،الع
بإخضاع كل اؼبشيخات كاإلمارات عثمانيُت ىو بال شك توحيد البالد؛مشركع األتراؾ ال كلعلّ     

ميع من استفاد تصادـ من البدء جب إحداثالبالد إٔب  جرّ كىو الذم ،دينية كانت أك قبلية اؼبنشأ،احمللية
 .(5)من التفتت كاالكبالؿ

                                                             
،ُب ؾبلة مصادر "(8181-8182سبا٘ب على اؼبغرب األكسط )مسانبة عركج بن يعقوب ُب مواجهة اػبطر اإل"مد بوشناُب:ؿب(8)

 .288،ص1ك1،ع2111-2111،جامعة كىراف،اعبزائرالبحث التارىبي ـبرب يصدرىاؿبكمة فصلية  كتراجم،ؾبلة
:ؾبمل تاريخ...،مرجع ىذه الفًتة،ينظر:عبداهلل العركم ُبناكشات بُت اؼبسلمُت طاغية على مقاكمة الغزاة يبدك أحيانا للدارس أف اؼب(2)

  .111سابق،ص
.88،ص2181،اعبزائرتاريخ اعبزائر ُب العهد العثما٘بناصر الدين سعيدك٘ب:( 3 ( 

.111-118،ص ص2سابق،جالصدر اؼبؿبمد بن عسكر الشفشاك٘ب:( 4(  

  .111م :ؾبمل تاريخ...،مرجع سابق،صاهلل العرك  عبد (1)
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التاسع  اليت استقلت بشؤكهنا منذ أكاسط القرف-مراكش كفاس،اعبزائر كتلمساف كتونس-األمصارإف     
خذ نفس ٓب يأ،ىذا التصادـ (1)انت تعارض بشىت الوسائل اغبكم اعبديدالرابع عشر اؼبيالدم،ك/اؽبجرم

 ردبا ُب نظرنا ىذا ال هبب أف يقرأ كيفهم على.(2)ر ٍب تناكرالنمط،بل كانت تستنجد ٍب تفاكض ٍب تثو 
يعود إٔب خيار كل صباعة ُب إعادة بناء اجملتمع اؼبفكك حسب أساس ىدـ اؼبؤسسات الدكالتية،فهو 

 .(3)مبطها التأسيسي
 ،لكن دعواىم آلت كلها إٔب مصَتكثر تداعوا على األتراؾ العثمانيُت  (4)اعبزائر أدعياءُب عندنا    

زبوؼ األتراؾ العثمانيُت من ىؤالء كلعل .(5)الفشل،ككاف حكمهم كنبي ليس لو من اغبقيقة سول االسم
كىو .(6)عبزائرىؤالء األدعياء كالضرب على أيديهم،ساىم ُب انتعاش آماؽبم كبلورة مشركعهم السياسي با

يبكن أف ،ك غدر عثمانية كصماـ أماف ُب كجو أم حركة سبرد أ يالةإإٔب جعل اعبزائر  ماجعلهم يسعوف
أنبها توسيع فبتلكات  ثار سياسية كعسكريةآأيضا كانت ىناؾ .(7)يقوموا بو أثناء انشغالو بأعداء اػبارج

 .(8)دكف أف تتحمل أية تبعات عسكرية أك مالية كبَتة كما ربملت ذلك ُب مصر كالشاـ،الدكلة العثمانية 
 .(8)كالشاـ
ؿبمد )الباحث  ُب نظرتراؾ العثمانيُت،برز مع األ للجزائرأىم أثر ؿبلي بالنسبة  يعترب     
اعبزائر إٔب فبتلكات الدكلة العثمانية يبثل مرحلة جديدة ُب  انضماـخالؼ ُب أف  ،قائال:"...كال(دراج

                                                             
111سابق،ص ،مرجع...تاريخ ؾبمل: العركم اهلل عبد (

. 1 ( 

.111،صنفسورجع اؼب( 2 ( 

.111،صنفسو( 3 ( 

العزيز،ملوؾ الدكلة الزيانية:ؿبمد  منهم العلماء كالزعماء احملليُت؛أضبد بن القاضي،سآب التومي،وبي بن سآب التومي،أضبيدة العبد،عبد(1)
 .111-291مرجع سابق،ص صالدخوؿ العثما٘ب ...، ج:درا 

.291نفسو،ص اؼبرجع ( 5 ( 

،جامعة البحث التارىبي ـبرب يصدرىاؿبكمة فصلية  ُب ؾبلة مصادر كتراجم،ؾبلة ،"يالة اعبزائرإتأسيس "ؿبمد دراج:(1)
 .21،ص88ك81،ع2188-2181كىراف،اعبزائر

.29صتأسيس إيالة...،مقاؿ سابق،ؿبمد دراج: ( 7 ( 

.29نفسو،ص اؼبقاؿ ( 8 ( 
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.فهو سوؼ يشهد ميالد دكلة جزائرية جديدة على نفس اغبدكد اعبغرافية اليت سبتد اغبديثتاريخ اعبزائر 
 عليها اآلف.

ه اؼبرحلة بركز الشخصية السياسية اؼبتميزة للجزائر نتيجة لطبيعة اؼبوقع كما سوؼ تشهد ىذ    
.كىو ما يؤكد للباحث (1)اعبغراُب،كالدكر السياسي كالعسكرم الذم لعبتو منذ تاريخ ىذا االنضماـ..."

ىذه الشخصية السياسية كالعسكرية أكسبتها ىيبة بالنسبة لإلسباف،فقد الحظنا أف انكفئوا على بأف 
هم كاحسركا بسواحل اؼبغرب دكف غَتىا،فلم يعد بعد ذلك كجودىم بوىراف كاؼبرسى الكبَت الذم أنفس

 .(2)ـ يشكل خطرا على إياالت اؼبغرب العثمانية1792/ػػػى1206استمر إٔب سنة 
 تتعزؿ عن السياسة،فتأثَتىم ٓب يأ نؤكد على أف ىذه التأثَتات احمللية لألتراؾ العثمانيُت ال هبب أف     

تركوه من  دبعزؿ عن الظرفية الداخلية للبالد كالظرفية اػبارجية.فاؼبتتبع لسياسة األتراؾ العثمانيُت كما
يالة إٔب من تأسيس اإل،(3)صورة اؼبدينة الدكلةترسيخ  -:أكؽبما بصمتيُت نتعدكا ع بصمات،هبدىا أهنا ال

 ؛عشر اؼبيالدمابع إٔب غاية القرف اغبادم عشر اؽبجرم/الس
منذ مطلع القرف الثا٘ب كمنتصف القرف ،كياف كالية مستقلة تتوفر على مقومات الدكلة  قرارإ-كثانيهما:

 ؛(4)الثالث عشر اؽبجرم/الثامن كهناية الربع األكؿ من القرف التاسع عشر اؼبيالدم
 في المغرب األقصى:2-2
 في عهد الدولة السعدية:-أ

غرب األقصى كلو،ذلك أنو ُب تلك السنة ُب تاريخ اؼب كبَت  ـ؛ذات مغزل1510ق/916تعترب سنة     
،أمكن معها تدشُت لذلك التصدر الذم لكاؼب (ؿبمد القائم بأمر اهلل)جد اؼبلوؾ السعديُت؛ متسنّ  عندما

 .(5)سوؼ تعرفو حركة الزاكيا بالتحاـ مع ظاىرة الشرؼ بالنسبة ؼبشركعية اغبكم
 فلسفة اغبكم عند اؼبغاربة. من اعبوانب السياسية،كغَّت  أثر ؿبلي مسّ  أنو كأعتقد   

                                                             
.11،ص تأسيس إيالة...،مقاؿ سابقؿبمد دراج:  ( 1 ( 

.81تاريخ اعبزائر...، مرجع سابق،صناصر الدين سعيدك٘ب:( 2 ( 

.يعرؼ دبركزة اغبكم الدكلة ىي ذات اغبكم الذاٌب اؼبتطلع إٔب اػبارج كاؼبعتمد على النشاط البحرم،أك مااؼبدينة (1)   

.22اريخ اعبزائر...، مرجع سابق،صت ناصر الدين سعيدك٘ب:( 4(  

.182سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 5 ( 
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فاعل  ؛بركز الزكايا على اؼبستول السياسي،أزاح كأعلن عن إشعار بًتاجع العصبية القبلية كمحرؾألف 

 .(1)باؼبغرب كاالجتماعيعلى كل من الصعيدين السياسي 
صعبة؛ذباكزت التمسك باؼبشركعية الوطاسية إٔب  أرسى التشكل السياسي السعدم معادلةكقد      
 ازدراء بُت اؼبدينة كالبادية،ك؛عالئق تنافر كترـب إضفاءترجم ُب أيضا ك .(2)عن موقف اجتماعي لتعبَتا
 .(4)،ليمتد إٔب صراع بُت الشماؿ كاعبنوب(3)رفض أىل اغبضر لألعرابك 

-1539/ػػى964-946السعديُت ذبسد على يد ؿبمد الشيخ) إف أىم تغيَت ؿبلي ُب عهد     
 أسسو؟ ه،كمافما ىي مظاىر  ،(ـ1557

ُب اؼبغرب  التشكل السياسي كاإلدارم أثر مبطية  ،تقدٙب كجهة نظر حوؿ(ؿبمد القبلي)حاكؿ الباحث    
بو ُب ىذا اعبزئية.يقوؿ ُب ىذا الشأف:".. لقد كاف اغتياؿ جعلٍت أميل إليو كأستأنس األمر الذم  ،ؿبليا

كيرمي إٔب إٔب توسيع اجملاؿ اؼبغريب، دبثابة اغتياؿ ؼبشركع سعدم يسعى ـ1557/ػػى964ؿبمد الشيخ 
الطابع احمللي للدكلة كذباكز التقسيم السياسي الذم برزت معاؼبو ُب اؼبغارب خالؿ القرنُت اػبركج عن 

 .(5)الثامن كالتاسع اؽبجريُت/الرابع كاػبامس عشر اؼبيالديُت..."
معناه أنو الطابع احمللي لدكلتو، ؼبشركعو؛فخركجو عن تطبيقوعن كيفية  كشفت لنا بعض التقاريركقد      

،كلتجاكزه التقسيم السياسي للمغرب فرض عليو إقامة مشركع تعاك٘ب مع األتراؾ انتقل إٔب الطابع اإلقليمي
،ألجل ذباكز معآب اؼبغارب خالؿ القرنُت الثامن كالتاسع اؽبجريُت/الرابع كاػبامس عشر (6)العثمانيُت

                                                             
.182ص ،سابقؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع  ( 1(  

.188،صنفسورجع اؼب ( 2 ( 

:"..القـو الذين يلبسوف األردية فبا جاء ُب خطبتوك ،(،الذم قتلو ؿبمد الشيخعلي حزكز)العآب الرفض كاالزدراء ُب خطبة ذبسد (1)
ؾبهوؿ:اؼبصدر أذكرىم ُب منربم مادمت حيا.."،ينظر: كاألكسيا،كيركبوف األناجيا،كيبدأكف ُب جواهبم بويلهم ميا،فسوؼ يلقوف غيا،كال

  .21السابق،ص

.188سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 4 ( 

.189،صنفسورجع اؼب( 5 ( 

)6 (V: Henry de Castries: S.I.H.M, L'esp ,t1,PP244-246.   
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 أكاخركأما عن أسس ىذا اؼبشركع،فتعود إٔب .للمغارب الربتغإب كاإلسبا٘ب االحتالؿاؼبيالديُت؛اؼبتمثلة ُب 
 .(1)مدينة فاس دخل ؿبمد الشيخ اؼبهدم ـ عندما1549/ػػى956سنة

 ؿبلية كدكلية. إفرازات،بل كانت لو (2)ىذا الدخوؿ ٓب يكن حدثا عابرا
ة الناشئة،حيث أفرز الدخوؿ إٔب إٔب إعالف انضوائهم للدكل فعلى اؼبستول احمللي سارع أمراء اعبهاد   

مثل اغبسن اؼبنظرم بتطواف،كؿبمد بن راشد  ،فاس إعالف تبعية اغبكاـ اؼبنفصلُت بالشماؿ
ُب  (4)كاف ؽبم ىذا التأثَت احمللي ُب اؼبغرب لوال اعتمادىم على السند كالدعم الصوُب كما.(3)بشفشاكف

 .(5)كاآلماؿ السلطانيةيدية،التوح قعيةواالشريفية،كال السياسية ذات األركمة فاىيماألبناء 
طبيعة  ىي ما:طرح تساؤؿ يؤدم بنا إٔبُب اؼبغرب، التشكل السياسي كاإلدارم أثر لنمطية لدراسة أمك    

 باؼبغرب خالؿ الفًتة اغبديثة؟ التشكيالت السياسية
وؿ كيفية ىو أيضا متسائال،كُب نفس الوقت يقدـ انطباعو ح (البالكرٙب غ عبد)يذىب الباحث    

للدكلتُت  التأسيسالسعديُت،كمن بعدىم العلويُت،كمدل ارتباط عملية خالؿ عهد تشكل الدكؿ اؼبغربية؛
تاريخ اؼبغرب ؼبالحظات األساسية ُب ا.من .كتأثرا.يقوؿ ُب ىذا الشأف:". باؼبناخ السياسي اؼبالـز ؽبما؛أثرا

 ،تنتهي سلطتها كيغرب نفوذىادكلة بدأت ،فما من ،أف الفراغ ٓب يكن ليقضي على كجود الدكلةالسياسي

                                                             
،ككاف ظهر قلبحنكتو كخربتو السياسية تولدت من كونو عاؼبا فذا، فلقب بأمغار؛دبعٌت الشيخ،ككاف وبفظ القرآف كديواف اؼبتنيب عن (3)

،ككاف عارفا فهمو لو جيدا،ككاف حافظا لصحيح البخارم،كيقوؿ ُب فتح البارم البن حجر:"ما صنف ُب اإلسالـ مثلو"
إبراىيم حركات:اؼبرجع  ،219ص ،8ج،ج2أضبد بن القاضي:اؼبنتقى اؼبقصور...،مصدر سابق، ،ينظر:بالتفسَت،كالفقو

 .218-211،ص ص2السابق،ج
.188سابق،صؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع  ( 2 ( 

.188نفسو،ص اؼبرجع ( 3 ( 

.88ص ...، مرجع سابقتاريخ اؼبغرب:علي عامر كؿبمد خَت فارسؿبمود  ( 4(  

فاىيم السياسية،كالتأثَتات احمللية ُب سياسية السعديُت،من خالؿ اػبطابات الرظبية،حوؿ ىذا ينظر:أضبد بن ألاىذه ذبلت (7)
   .211-811ص ،ص8ج،ج2القاضي:اؼبنتقى اؼبقصور...،مصدر سابق،
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إال كتبتدئ دكلة جديدة ُب الظهور ُب ظركؼ غامضة ٓب تكن تنبئ عن مصَت جديد للسلطة على يد 
    .(1).".دكلة هتيئها األقدار كالظركؼ.

 في عهد الدولة العلوية:-ب
لعائلي الدامي ُب كثَت من أياـ يزة الصراع ادبسبيزت التشكيالت السياسية اؼبغربية عند نشأهتا ؿبليا،     

تاريخ تلك التشكيالت،فمثال قبد مع بدايات تأسيس العلويُت غبكمهم،بزكغ صراع بُت األخ 
ـ(،يدخل ُب صراع مع أخيو 1658-1640/ػػى1069-1050ؿبمد بن الشريف) كاألخ.فهذا

-1075اؼبؤب الرشيد) ـ،لينتهي بو اغباؿ مقتوال من طرؼ أخيو1665/ػػى1075سنة
عامة ُب الدكؿ  .الصراع بُت األخوين أك بُت اآلباء كاألبناء ظاىرةـ(1672-1665/ػػػى1082

 .(2)اؼبغربية،كخاصة عند النشأة
حيث  ،على اؼبستول احمللي أثر سياسي خطَت ااقبر عنهداعيات السياسية لقياـ العلويُت،أف التيالحظ     

يعترب قضاء اؼبؤب الرشيد على الزاكية حيث .لو آثار بعيدة اؼبدل ُب التاريخ السياسي للمغربكانت 
قضاؤه ،ككاف السعدم للمغرب الدالئية،حدث ينم عن عالقة تنافر كتباعد،عن التشكل السياسي

.كبذلك انتهت )3(بتجريد الدالئيُت من تارىبهم العلمي،كالصوُب،كاألخطر من ىذا السياسي عليها،ًبّ 
رفضوا  ،فكأف العلويُت(4)كاف ؽبما نفوذ ُب عهد السعديُتاللتُت  كىي إحدل القوتُت ،الدعوة الدالئية 

الذم أحدثو السعديوف،خاصة إذا علمنا أف العلويُت برزكا كقوة إقليمية بدأت نضاؽبا ضد  ،التأثَت احمللي
  .(5(ةالقول الصوفي

                                                             
العهد الًتكي ُب تونس اطورية،،عصر اإلمرب اؼبغرب العريبجديدة ُب تاريخ عبد الكرٙب غالب:قراءة (8)

 .1،ص1ج،ج2111،1اعبزائر،د.غ.إ،بَتكت
.8اؼبرجع السابق،صعبد الكرٙب غالب: ( 2 ( 

اعًتؼ الدالئيوف بسلطة السعديُت ،حىت بعد أف مزقت اغبوادث مشلهم،كبدا عجزىم كقلة كفايتهم،كأخر من بايع منهم الوليد بن (1)
ـ(،ينظر:ؿبمد حجي:الزاكية الدالئية كدكرىا الديٍت كالعلمي 8111-8118/ػػػػى8111-8111زيداف بن أضبد اؼبنصور )

 .818،ص8911،اؼبغربأ،ـ.2كالسياسي،ط

.1-8عبد الكرٙب غالب:اؼبرجع السابق،ص ص (4 ) 

.88سابق،ص رجعمتاريخ اعبزائر...، ؿبمد خَت فارس:  
(5 )
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 إقليميا ودوليافي البلدين  التشكل السياسي واإلداريأثر نمطية  -2
 في الجزائر:1-2  

األنبية درؾ األتراؾ العثمانيوف أف النجاح اإلقليمي كالدكٕب للجزائر،لن يتأتى إال عن طريق أ      
،فبا استوجب ـ1269/ػػػى668 منذ سقوط دكلة اؼبوحدين،السياسية للجزائر.ىذه األنبية اليت فقدهتا

إٔب العب كسط فعلوه أهنم ربولوا  عليهم ربويل اعبزائر من رقعة كانت حبوزة بٍت زياف،الذين أقصى ما
 !!(1)أملونو ىو احملافظة على التوازف بُت القوتُت اؼبتنافستُتياؼبيداف غاية ما

أنو ىو من صنع البعد ـ(1534-1519/ػػى941-925)(2)(خضر رايس)يشهد التاريخ أف       
قائمة  ُب كإدراجوضبايتو  ت سبّ أف ،بعد (3)اإلقليمي للجزائر،كأكسبها صفة الدكلة اؼبتميزة عن جارتيها

،زببط اإلمرباطورية األسبانية؛بُت استمرارىا ُب  قليميةاإلنتائج المن ك .(4)للدكلة العثمانية األمناءاؼبخلصُت 
تثبيت كجودىا ُب أكركبا،كتصديها غبركب الربكتستانت كفرنسا،كبُت التفرغ الكامل للمسألة اعبزائرية اليت 

 .(5)أرقت األسبانيُت

كبذلك ،عادلة صعبة جدا ُب اغبوض الغريب للمتوسط طيلة العهد العثما٘بإف اعبزائر أصبحت فعال م   
 كقد.(6)كقاعدة الوجود العثما٘ب ُب غرب البحر اؼبتوسط  تشكلتحت اعبزائر كالية ذات كضع خاص؛ضأ

                                                             
.298ؿبمد دراج:الدخوؿ العثما٘ب...،مرجع سابق،ص(8)   
.)اللحية اغبمراء(د اعبزائريُت خبَت الدين،أما عند األكركبيُت لقبوه ببارباركسةلقب كذلك عن(2)   

.298ؿبمد دراج:الدخوؿ العثما٘ب...،مرجع سابق،ص ( 3 ( 

)4( Sander Rang et Denis: La fondation  de la régence de la Ville d'Alger ,éd Tunis1937,p134.     

اؼبهمة اليت أككلت هبا الدكلة العثمانية اعبزائر،أم إؽباء اإلسباف عن اؼبشاركة ُب حركب أكركبا ضد االسبانيُت نتج عن أم  زبوفهم(1)
  .11تأسيس إيالة...،مقاؿ سابق،صؿبمد دراج: الدكلة العثمانية ُب اجملر كالنمسا،ينظر:
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،كيعود ؽبا الفضل ُب االكبصار (2)اغبكم ُب طرابلس الغرب دت مسؤكلية إدارة شؤكفتقلّ  كقد.(1)اؼبتوسط
 .(3)ـ1574/ػػػى982النهائي لألسباف عن تونس

،يرل أحد من الناحية الغربية؟ اإلقليميةىي طبيعة التأثَتات  شهدتو اؼبنطقة الشرقية،فما ىذا عن ما   
دكا تأثَتاهتم اإلقليمية دبحاكلتهم أيضا توسيع رقعة الفتوحات العثمانية الباحثُت أف األتراؾ العثمانيُت جسّ 

 .(4)كؼبا ال اؼبغرب ككل من اعبزائرلتشمل كل 

 في المغرب:2-2

 :ةالسعديالدولة  في عهد -أ

قبد أنفسنا أماـ ذكر حقيقة كدكلية، إقليميةأحدثو السعديوف من تأثَتات  ُب إطار حبثنا عن ما    
 ،فالمن اعبنوب كتصاعدت كبو الوسط كالشماؿتارىبية،تتعلق بأف معظم الدكؿ اؼبغربية ابتدأت صبيعها 

.فالتأثَتات اإلقليمية كالدكلية (5)ماؿ كامتد سلطاهنا إٔب الوسط كاعبنوبنكاد قبد دكلة قوية نشأت ُب الش
جغرافية النشأة،فنجد مثال أف اعبنوب أغٌت كحىت العلويُت فيما بعد،إمبا انطلقت من ،كالدكلية للسعديُت

 .(6)تإب كانت ىناؾ ذبمعات سكانية يسودىا فكر ديٍت كتعليمي عموماالبك من الشماؿ،

                                                             
.29ص تأسيس إيالة...،مقاؿ سابق،ؿبمد دراج: ( 1(  

.29ص، سابق ؿبمد دراج:الدخوؿ العثما٘ب...،مرجع ( 2 ( 

.81ناصر الدين سعيدك٘ب:تاريخ اعبزائر...،مرجع سابق،ص ( 3(  

ىػػػػػػػػػ السػػػػػػػادس 81قبيػػػػػػب دككػػػػػػػا٘ب:االحتالؿ األسػػػػػػبا٘ب  للسػػػػػػػواحل اعبزائريػػػػػػػة كردكد الفعػػػػػػل اعبزائريػػػػػػػة خػػػػػػالؿ القػػػػػػػرف العاشػػػػػػػر ىجػػػػػػرم (1)
سعيدك٘ب،قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم :ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين شراـ،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَت ُب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدث كاؼبعاصر)غ.ـ(،إ81عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدم

  .11،ص2112-2118التاريخ،اعبزائر

.291،ص2...،مرجع سابق،جعبد الكرٙب غالب:قراءة  ( 5(  

.291،ص2اؼبرجع نفسو،ج (1)   
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إف مزاكجة العمل الديٍت مع ،ياسي كما ىو اغباؿ مع األشراؼ السعديُتكمن الديٍت إٔب الس     
مطاردةالزحف .ككأحد أكجهها ُب إطار السياسة اإلقليمية؛بالضبط ضمن مشاريعهم ُب يدخلالسياسي،

)األسبا٘ب كالربتغإب(،فنجد حقيقة ىذا ُب بعض التقارير اليت كتبها حاكم كىراف الكونت الصلييب
(إٔب حكومتو،ينص فيو على قياـ عمليات مشًتكة بُت comte d`Alcaudeteدالكوديت)

كقبد أيضا أف التقرير يشَت إٔب ،(1)السعديُت كفبثل األتراؾ العثمانيُت ُب اعبزائر،لفتح كىراف كاؼبرسى الكبَت
،كاإلشارة عليو ُب الدخوؿ معا ُب حرب ضد (درغوث باشا)كصوؿ ىدايا من ؿبمد الشيخ السعدم إٔب 

 .(2)اإلسباف

على مستول جغرافية ،فأكجوة عدّ   ت التأثَتات اليت أحدثها السعديوف إقليميا كدكليا ُبذبلّ كما     
اؼبغرب الشرقي بُت الوافدين؛األتراؾ العثمانيوف كالسعديوف،تراكحت التأثَتات بينهم من ؿباكالت 

 دفعإٔب ربقيقها.األمر الذم اؼبعاكنة،إٔب اػبركج بقاعدة أملتها نفوذية كل منهما ُب ؾباالت طمح الكل 
 .إقليميةأحدثو من ذبذبات كانكماشات  كما(3).ضركركة كضع حد للمشكل اؼبغريبإٔب األتراؾ العثمانيُت 

العثما٘ب على مشاؿ إفريقيا،أكجد ُب عمومو تقاربا سعديا كاسبانيا كبرتغاليا،على -تأثَت التنافس السعدم-
 .(4)ـ1554/ػػى961بية،بداية من سنة الرغم من احتالؽبما لبعض األجزاء اؼبغر 

ُب قباح السعديُت ُب  ،سبثلتأثَت ؿبلي افراز السياسة الدكلية للسعديُت كما رأينا سابقا،أفضت إٔب -
 .(5)ـ1554ق/961سنةالوطاسيُت القضاء على 

 

                                                             
)1 (Henry de Castries: S.I.H.M , L'esp,t1, p246.   
)2 (Ibid, p246. 

صيل ُب ىذا،ينظر:الفصل اعالقات البينية بينهما،ؼبزيد من التفبالنسبة للتأثَتات السياسية للعثمانيُت كالسعديُت،تعترب كذلك كجها لل(1)
 الثالث كالرابع من منت الرسالة.

.11سابق،صالرجع اؼبعبدالكرٙب كرٙب:( 4 ( 

.291،ص2...،مرجع سابق،جعبد الكرٙب غالب:قراءة ( 5 ( 
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 :ةالعلويالدولة في عهد -ب

-1041)السجلماسي الشريفبن  علي منذ مبايعة أىل تافياللت اؼبؤبل األشراؼ السعديوف،ظّ       
ـ(،منحصرم النفوذ احمللي،ناحية تافياللت،كسبب ذلك أهنم إٔب حدكد 1635-1631/ػػػى1045

أكثر من اعتمادىم  ،اعتمدكا فقط ُب زعامتهم على نفوذىم الديٍت كالركحي ـ1635/ػػى1045تاريخ
 .(1)على القوة السياسية كالعسكرية

تفطن إٔب  ـ(1664-1635/ػػػى1075-1045)سدة اغبكم ريفمع كصوؿ اؼبؤب ؿبمد بن الشك     
ضركرة عدـ تأسيس أم بناء مستقر بتافاللت، مع إدراكو حقيقة االمتداد اإلقليمي،من ىنا ٓب يكن أمامو 

 سول ؾباؿ نفوذ بعيد عن مناكئيو احملليُت؛الدالئيُت كالسماليُت.

ؼبغرب ا م كجهو كبوفيمّ حمللية إٔب اإلقليمية،من ا نقلو عن عدـ درايةالشك أف ىذا اجملاؿ اعبديد ك    
 .(2)كما جاكره من تراب اؼبنطقة الوىرانية،الشرقي 

أهنا كانت مادية  ،يسجل  بعض الباحثُت عن التأثَتات اإلقليمية اليت قاـ هبا اؼبؤب ؿبمد بن الشريف    
 .مباشرة،دكف أف وباكؿ استغالؽبا سياسيا

على حساب األتراؾ العثمانيُت ٓب يكن  إقليميا كما اكتسبو.(3)عابرة تإب كانت ؾبرد تأثَتاتالكب   
امتدت تأثَتات العلويُت الدكلية إٔب تأسيس عالقات مع األكركبيُت،قبد أف حيث ،(4)مكتمل التنظيم

-1075الفرنسيُت حاكلوا جاىدين التوصل إٔب اتفاؽ دكٕب مع اؼبؤب الرشيد بن علي)
                                                             

.111صسابق،ؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 1 ( 

.111نفسو،ص اؼبرجع ( 2(  

.111،صسونف( 3(  

.118ص،نفسو( 4(  
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من خالؿ  يستشف     منو الفرنسيوف فائدة،كىذا ن ا ٓب هب،لكن ىذـ(1672-1664/ػػػى1082
ُب نفس الوقت كيفية تقييم  اؼبؤب الرشيد  مستنتجاك رة اليت عاد إليها الباحث ؿبمد قبلي،الوثائق اؼبتيسّ 

للتأثَت الدكٕب بالنسبة لدكلتو،فكاف ؿبكـو باالنعزاؿ من جراء اغبذر الذم كاف يطبعو ذباه القارة 
 كي ال ،كىذاإٔب ظبعتو بالتعاقد مع اؼبسيحيُت اإلساءة،مع تورعو عن التعامل معهم خشية (1)األكركبية

على سلطة  باإلهبابانعكست ،ىذه السياسية الدكلية اليت انتهجها الرشيد إف ،(2)يتورط تورط السعديُت
 العلويُت،كيف ذلك؟

كن القوؿ ُب ىذا السياؽ إف تراجع عن ذلك،فيقوؿ:"...يب إجابة (اهلل العركم عبد)يقدـ لنا الباحث     
ن تدفق األسلحة كمن إغراء باؼباؿ،ىو الذم ساعد يواكبها م التأثَت األجنيب عن طريق التجارة،كما

  .(3)األشراؼ العلويُت على توحيد البالد..."

فإف التأثَتات اليت أحدثتها سياسيتو ،ـ(1727-1672/ػػػى1139-1082)إظباعيلأما مع اؼبؤب     
خلية كاػبارجية،جعلت منو ُب نظر اإلخباريُت،اإلسم البارز ُب النهاية كواحد من صبلة الفاعلُت الدا

،ؿباكال استثمار ذلك األكركبية،قبده يرمي بكل ثقلو الدكٕب على الساحة (4)األساسيُت بغرب اؼبتوسط 
ؼبعمورة ع اا ككذا اسًتجُب اسًتجاع الثغور اؼبغربية احملتلة من قبل اإلسباف كالربتغاؿ.

ـ من يد 1690/ػػػى1102ـ كأصيال سنة1689/ػػػى1100كالعرائش سنة،ـ1681/ػػػى1092سنة
 .(5)ـ من يد اإلقبليز1684ق/1095كطنجة سنة،اإلسباف

الدكلة  كإقليميةة ىذه العمليات التحريرية للثغور اؼبغربية،قبحت انطالقا من متانة كمركزّ      
 إقطاعيكانت ربدث ُب ذلك الوقت ُب ظل نظاـ ،لعمليات ظباعلية،فمما لوحظ أف معظم ىذه ااإل

                                                             
.111صسابق،ؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ( 1 ( 

.111ص،نفسواؼبرجع  ( 2 ( 

.191عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ...،مرجع سابق،ص ( 3 ( 

.111صسابق،ؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع  ( 4 ( 

.181،صنفسورجع اؼب( 5(
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ٔب بعض إ إظباعيل،كُب ظل توكيالت ُب الغالب أككلها اؼبؤب (1)قيادات متحافلة كاضح،يشتمل على
 .(2)ؾباىدم القبائل كاؼبدف اجملاكرة

قبائل اعبباؿ ،سياسة تعيُت اغبصص ل)3(ُب ربرير سبتة الفاشلةُب ؿباكلتو  إظباعيلب اؼبؤب جرّ  كما    
كرماة فاس للمرابطة عليها كدعمهم بعسكر من العبيد.كتذكر اؼبصادر أف حصارىا داـ أزيد من ثالثُت 

الرشيد،بضبط العالقات  اؼبؤب اىتم سالطُت اؼبغرب بعدكلتأكيد البعد الدكٕب ُب السياسة العلوية،.(4)سنة
 .(5)ابيةمع اػبارج كخطوة أساسية لضماف كحدة البالد الًت  التجارية

 كرد آنفا: ؼبا كاستنتاجاتكُب ختاـ ىذا اؼببحث نوجز صبلة من النقاط    

كاستقطاب  التقاء،ُب اعبزائر كاف من أىم التأثَتات احمللية الناصبة عن تشكيل سلطة األتراؾ العثمانيُت-
 ؛الصلحاء كاؼبرابطُت عليهم كعلى رأسهم أضبد بن القاضي الزكاكم

                                                             
،ُب ؾبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ العريب،ؾبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة "عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كربريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرباؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤب إظبا"جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:(8)

  .81،ص1تصدرىا:أ.ع.إ.ـ.ع،بغداد)د.ت(،ع

.181ؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع سابق،ص ( 2(  

(1)
ؤب إظباعيل(الذين أسباب الفشل  نوردىا باالعتماد على ركايتُت؛الركاية العربية نستلهما من الزيا٘ب، إذ يقوؿ:"...حىت اهتم القواد)اؼب 

كمشقة  كيبعدكا عن بالدىم كأكالدىم،ؼبا سئموه من السفر على حصارىا أهنم ٓب ينصحوا ُب فتحها ليال يتوجهوا غبصار الربهبة،
 اغبركة..."،ينظر: أبو القاسم الزيا٘ب:البستاف الظريف،ُب دكلة أكالد موالم الشريف،القسم األكؿ)من النشأة إٔب هناية عهد سيدم ؿبمد

،كأما عن الركاية األجنبية،فتوعز ذلك إٔب:اغبذر الذم طبع التحالف بُت 888،ص8992،الرباط.ـ.جاهلل(،تح:رشيد الزاكية،ـ بن عبد
 إظباعيل كعلماء فاس،ينظر:ؾبموعة الوثائق اؼبنشورة ُب ؾبلة ىيسربيس:

- in Hespéris Tamuda   : Université  Mohammed V, RABAT1962, (Vol. I I 
I,FASC.1),pp144-146.  

.181ؿبمد القبلي:تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع سابق،ص( 4(  

.191عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ...،مرجع سابق،ص ( 5 ( 
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نتيجة لطبيعة اؼبوقع اعبغراُب،كالدكر ك ُب العهد العثما٘ب اؼبتميزة للجزائر بركز الشخصية السياسية-
كاإلقليمية  ،يعترب من أىم التأثَتات احملليةالسياسي كالعسكرم الذم لعبتو منذ تاريخ ىذا االنضماـ

 ؛كالدكلية

ا بالتحاـ مع يعترب تأسيس السعديُت لدكلتهم بداية لتدشُت ذلك التصدر الذم سوؼ تعرفو حركة الزاكي-
 ؛ظاىرة الشرؼ بالنسبة ؼبشركعية اغبكم،من أجلى تأثَتاهتم احمللية ُب تاريخ اؼبغرب السياسي

يعترب قضاء اؼبؤب الرشيد على الزاكية الدالئية كأثر ؿبلي،حدث ينم عن عالقة تنافر كتباعد،بُت -
فكرة لعن  بإتباعالقاضي ُت لنفوذ حركة الزكايا سياسيا،كموقف العلوي إقرارىممكتسبات السعديُت ُب 

  ؛اؼبوتى ُب تعاملهم مع طمس مستثمرات مكتسبات السعديُت

األتراؾ العثمانيُت تأثَتاهتم اإلقليمية كالدكلية دبحاكلتهم توسيع رقعة الفتوحات العثمانية لتشمل   جسد -
 ؛كل اؼبغرب األكسط  كحىت اؼبغرب

كدكليا ُب عدة مستويات؛على مستول جغرافية اؼبغرب ت التأثَتات اليت أحدثها السعديوف إقليميا ذبلّ -
الشرقي بُت الوافدين؛األتراؾ العثمانيوف كالسعديوف،اقبر عنو مستول ثاف  سبثل ُب  التقارب السعدم 

 كاإلسبا٘ب كالربتغإب.

 ة كمنظمة،كأما عن تأثَتاهتممكتملمكتسبات  كلدت غَت  تتمثل ُب  إقليمياكانت تأثَتات العلويُت -
 ؛كلية كانت ذبارية باألساس ؿبافظة على ؾباؽبم الًتايبالد

أف األكضاع السياسية ُب البلدين قبل القرف الثامن عشر  ىذا الفصل كيبكن القوؿ ُب ختاـ      
كانت جنسا   ،حيثآالتُب اؼب التطابق الظرفية التارىبية، ُب تشابو،ال،كانت متشاهبة عمومااؼبيالدم

 رجي عن البلدين. كم كافد خام اغبكاحدا؛تسنّ 
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،أكجدت فارقا على مستول اآلليات كاإلداريةإف معآب أنظمة اغبكم ُب البلدين؛السياسية      
في اعبزائر قبد منشأه القوة اؼبادية اؼبستمدة من عظمة اإليالة العثمانية،كأما عن اؼبغرب فكالوسائل.

 ب الشريف.اعتمد على القوة اؼبعنوية اؼبرتبطة بالنسالسعدم كالعلوم فقد 

التأثَتات احمللية ُب البلدين،اعبزائر كاؼبغرب السعدم،كانت شبيهة، فسياستهم انبنت على تشابو      
استقطاب اؼبرابطُت كالصلحاء؛ُب اعبزائر أضبد بن القاضي كنموذج.ُب اؼبغرب السعدم استقطاهبم لشيوخ 

 . كمرابطي الزاكية الدالئية

خلفية  جعلها قاعدةشخصيتها السياسية كالعسكرية،ك  إبرازر ُب ساىم الوجود العثما٘ب باعبزائ    
سياسية ُب مكتسبات، كمتقدمة للدكلة العثمانية،بينما مسانبات اؼبغرب السعدم كالعلوم اكبصرت
 ضحلة،كذبارية متأزمة،غرضها كمبتغاىا األساسي اغبفاظ على اجملاؿ الًتايب اؼبغريب.

 ثمانية كاؼبغرب العلوم،أفضت إٔب كالدة عالئق سياسية بينهما.فماالتوصيفات السياسية ُب اعبزائر الع  
  ىي العوامل اؼبؤثرة ُب العالقات السياسية بُت البلدين؟

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 74 -   

  
 
   

 

 

 الفصل الثاني:

 العوامل المؤثرة في العالقات السياسية بين البلدين

 

 أوال: العوامل الرتيبة المؤثرة في العالقات السياسية بين البلدين

 ا: العوامل الظرفية المؤثرة في العالقات  السياسية بين البلدينثاني

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 75 -   

  
 
   

خالؿ العصر ُب صياغة العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب  اليت ربكمت عواملىناؾ صبلة من ال   
  زمنية تتعلق ،كأخرل تارىبية.كىناؾ عوامل ظرفية سبثلت ُب عوامل طبيعية،(1)فهناؾ عوامل رتيبة.اغبديث

غرافيا كذا اعبك كركافد خارجية سبثلت ُب التغلغل األكركيب. داخلي كمؤشر  بطبيعة اغبكم ُب البلدين
 بشرية ال تؤمن باغبدكد،كنوازع ركحية دينية كلدت من رحم الطرؽ الصوفية ُب كل من اعبزائر كاؼبغرب.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

مشتقة من مفرد رتيب،كىو صفة مشّبهة  تدؿ على الثبوت من رتب.رتب يرتب،كرتابة كرتبا،فهو راتب كرتيب،كاؼبفعوؿ مرتوب  (8)
ص بالبلد:أقاـ بو،ينظر: أضبد ـبتار عمر:معجم اللغة خء:ثبت كاستقر كٓب يتحرؾ"رتب على الصالة".رتب الشبو،رتب األمر أك الشي

 . 111-111ص ص،8مج،مج2111،1،القاىرة.ؾ،ع8العربية اؼبعاصرة،ط



  - 76 -   

  
 
   

 لبلدين::العوامل الرتيبة المؤثرة في العالقات السياسية بين اأوال

 العوامل الطبيعية:-1

كما    ،(1)ربيا كال تعيش إال ُب اذباىها التارىبي ،رتيبة الأكجدت اعبغرافية الطبيعية اؼبتشاهبة للبلدين     
على فبر العصور.كبالرغم من كجود تقسيمات سياسية غَت  تأثَتات على العالقات السياسيةكانت ؽبا 

يقصدكف بو فاؼبغرب األكسط  أمامراكش،ك حينها قصدكف بو يطلق اسم اؼبغرب األقصى كي كاف،منفصلة
 .(2)إفريقية اعبزائر،كيسموف القسم الشرقي منو بتونس أك

بل ،كال يكتفي هبذا .(3)قبد من يعقد فصال كامال باسم اؼبناطق الطبيعية للشماؿ اإلفريقيحيث      
معرض حديثو عن  .كُب(4)رت باإلهباب على كحدة البالديؤكد على أف جغرافيتها أثّ 

اليت نشرع ُب دراسة تارىبها القدٙب لغاية العريب،سبتد مشاال من مضيق جبل  اغبدكد،يقوؿ:"...ىذه اؼبنطقة
طارؽ إٔب أقصى الشماؿ الشرقي لتونس، كما سبتد جنوبا من األطلس الصغَت إٔب خليج قابس،كسنطلق 

أيضا بأرض الرببر،كإفريقيا عليها االسم االعتيادم كىو مشاؿ إفريقيا،كإف كانت قد ظبيت 
ساحل سدرة،ألف ىذه اغباشية الصحراكية كانت ُب عهود -على كجو اإلغباؽ-الصغرل.كسنضيف ؽبا

 .(5)التاريخ القدٙب مرتبطة بالدكلة القرطاجية ٍب بإفريقيا الركمانية..."

                                                             
.1،ص8911ـ.د.ك.ع،بَتكتالبشرية،الطبيعية ك  اعبغرافياناجي علوش:الوطن العريب:( 1 ( 

بالد اعبريد،كىذا القسم ىو من اؼبشتمالت األربع العرب رافية ُب بالد نوميديا عند الالتينيُت ،كيسميها تقع ىذه التقسيمات اعبغ(2)
اؼبكونة ألقساـ إفريقيا؛بالد الرببر،كليبيا،كأرض السوداف.كأما عن حدكد بالد اعبريد فتبتدئ شرقا بالواحات،كىي مدينة تقع على بعد 

إٔب نوف على ساحل احمليط ،كيصل مشاال إٔب سفح األطلس اعبنويب،ٍب يتاخم رماؿ الصحراء  كبو مائة ميل من بالد مصر،كيبتد غربا
 .29-21،ص ص8سابق،جالصدر اؼبالوزاف:اغبسن جنوبا،ينظر:

)3( Stéphane Gsell:Histoire Ancienne De L’Afrique Du Nord ,Librairie Hachette79, Boulevard 
Saint -Germain, 79,Paris1927.T VI. 

)4 (Stéphane  Gsell :op.cit,T I,p4. 
)5( Ibid,TI, p3. 
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 لماذا؟ف اؼبالحظ ىنا أف ىذه األظباء من الناحية اعبغرافية ٓب تتحد بالضبطك 

بل على العكس  ز بُت حدكد كل من تونس كاعبزائر كاؼبغربتوجد حواجز طبيعية سبيّ  ذلك أنو ال     
نالحظ أف التقسيمات اعبغرافية لشماؿ إفريقيا تتخلل األقطار الثالثة عرضا كسبتد دبحاذاة 

ار قبدىا ماثلة ُب الشماؿ بإقليم ساحلي خصب تشقو أهن كحدة التقسيمات اعبغرافية ،لتستمر(1)البحر
قصَتة تستمد مياىها من منطقة التل كتنزؿ منحدرة كبو البحر.تتواصل بعد ىذا اإلقليم جنوبا منطقة 

 األطلس الصغَت أك التل،ٍب منطقة اؽبضاب العليا.

.الشك أف اعبزائر كاؼبغرب يشكالف كحدة جغرافية (2)كتقع الصحراء الكربل كراء ىذه األقساـ الثالثة    
اعبزيرة اؼبعزكلة،كىذه العزلة ىي اليت   ق العرب على مشاؿ إفريقيا اسم جزيرة اؼبغرب.أطلمن الوطن العريب

برزت ظبات فقد  ،كمن ٍب (3)كإف كانت مع ذلك متكونة من عدة مناطق ـبتلفة كونت كحدة البالد
 لبلدين؟جغرافية عامة للوطن العريب؛كمن خاللو اعبزائر كاؼبغرب.ففيما تتجلى كحدة اعبغرافيا الطبيعية ُب ا

  :الجغرافي الموقع-أ

اعبزائر كاؼبغرب بلداف نستنتج أف  اليت ربوم موقع البلدينؿ مطالعاتنا للخرائط اعبغرافية من خال   
من  شرفافكي.(4)أيضا أهنما يقعاف ُب مشاؿ إفريقيا الثابتكمن  بينهما حدكد طبيعية ربدال  متجاكراف

ؼبغرب يطل ااعبنوب برماؿ الصحراء اإلفريقية الكربل.إال أف  ُب يبتد نفوذنباك .الشماؿ على البحر اؼبتوسط
  .الغرب من بواجهة كاسعة على احمليط األطلسي

 

                                                             
 .9،ص8991،مصر.آ.ـ،ـ1األقصى،طكاؼبعاصر،اعبزائر،تونس،اؼبغرب اغبديث صالح العقاد:اؼبغرب العريب ُب التاريخ (8)
 

.9اؼبرجع السابق،صصالح العقاد:( 2 ( 

)3 (Stéphane Gsell: op.cit,TI, p4. 
الرضبن ضبيدة:اؼبملكة اؼبغربية دراسة ُب  القادر حليمي:جغرافية اعبزائر،عبد جغرافية البلدين،ينظر:عبدمن التفاصيل حوؿ ؼبزيد (1)

 .8982اعبغرافيا البشرية،القاىرة
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 على مستوى التكوين الجيولوجي:-ب

أعطت للعآب العريب اليـو مالؿبو ،(1)هبمع اعبغرافيوف أف الوطن العريب كاف جزءا من قارة جندكانا   
 التالية: اعبغرافية

مرتفعات البحر األضبر كجنوب شبو جزيرة سيناء،كمنطقة  تضم ُب كقتنا:ة صخرية قديمةكتل  وجود-أ
كسبتد إٔب مرتفعات تبسيت ُب ليبيا،كأحجار ُب اعبزائر،كىضبة .تقسيم اؼبياه بُت النيل كالكونغو كجباؿ النوبة

 .(2)اؼبيزيتا ُب اؼبغرب،كما كانت تضم شبو جزيرة العرب كجنوب األردف كفلسطُت

قبد ُب الزمن اعبيولوجي الثا٘ب،تكوينات الكرتياسي،كىي عبارة عن تشابو الصخري للبلدين:ال-ب
 .(3)صخور رملية كحصوية،فتمتد من حدكد اؼبغرب حىت بوسعادة

 على مستوى الهضاب:-ج

تتمثل ُب كجود ىضاب صخرية عارية كصلبة مثل مرتفعات اغبمادة اغبمراء جنوب طرابلس،كيبلغ     
 .(4)بة تادمايت،كدرعة باعبزائرضألف ميل،كضبادة  مرزؽ ُب فزاف،كى اتساعها مائة

 
 

                                                             
ىي كتلة  قارية  صلبة ،تشمل كل من اعبزء  اعبنويب  من يابس الكرة األرضية ،تتألف من صخور نارية قديبة متبلورة  (8)

الكوارتزيت كالنيس كالشت،كهبا صخور متحولة سواىا اإلئتكاؿ الطويل األمد،كجعل منها ىضبة مديدة،كجزأهتا كقاسية؛كاعبرانيت ك 
،كقد تبقى  ال أف جباؽبا قاكمت اإلئتكاؿ،كظلالتصدعات إٔب أقساـ منعزلة،تفصل بينها خلجاف حبرية،إ اذباىها ظاىرا إٔب اليـو

،ص 2111ظر:ؿبمد طبيس الزككة:جغرافية العآب العريب،د.ـ.ج،اإلسكندريةمنها:ىضبة الصحراء الكربل،ىضبة بالد العرب،ين
 .82:اؼبرجع السابق،صناجي علوش. ،19-11ص

.81اؼبرجع نفسو،ص( 2 ( 

.81،اعبزائر)د.ت(،صيم اػبرائط:ظبَت بوريبة،د.ىػػؿبمد اؽبادم لعركؽ:أطلس اعبزائر كالعآب،تصم( 3 ( 

.81:اؼبرجع السابق،صناجي علوش( 4 ( 
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  مستوى المناخ: على-د

تتميز إفريقيا من الناحية اؼبناخية خبلوىا من اؼبناطق اؼبعتدلة الباردة كالباردة كتدخل ُب نطاؽ األقاليم     
 .(2)كم ُب جنوهبما،فهو متوسطي ُب مشاؿ ككسط البلدين،كصحرا(1)اغبارة كاؼبعتدلة الدافئة

 على مستوى انتماء الكتل األرضية:-ىـــــ

تنتمي األراضي اؼبرتفعة  إٔب ؾباؿ السالسل اؼبتوسطية اغبديثة اليت تعود إٔب الزمنُت الثا٘ب كالثالث كاليت    
 .(3)تستند إٔب البناء البنيوم اإلفريقي القدٙب

البلدين،من موقع، تكوين  الطبيعية اؼبتشاهبة السائدة ُب جغرافية اؼبظاىر    
   أف    ،فحدث التواصل   منجيولوجي،كتضاريس،كمناخ،تركت بصمات مؤثرة كفاعلة،صاغت أشكاال
،لـز ىذا التأثَت أف كانت ؽبما أصبح البلداف منطقة عبور بُت أكاسط إفريقيا الغربية كالبحر اؼبتوسط

 .(4)بيُت على حد سواءكاألكرك  مع بالد السوداف عالقات؛خاصة التجارية كالسياسية

 ترل كيف كانت طبيعة ذلك؟.،أسهمت ُب توجيو سكاف البلدين كبو الشرؽإف اعبغرافية الطبيعية  

يقوؿ:"...كمثلما كجو اؼبوقع اعبغراُب سكاف حيث انطباعا، لنا أحد الباحثُت ُب ىذا الصدد ،يقدـك     
ما كبو الشرؽ أيضا.كُب ىذا االذباه كانت البلدين كبو اعبنوب كالشماؿ،فإنو كاف من الطبيعي أف يوجهه

اعبزائر ىي اليت سبلك البعد األعمق،ألهنا ىي اليت تالمس اؼبغرب الشرقي مباشرة،كمنو إٔب اؼبشرؽ،فاتصاؿ 
اؼبغرب هبذا البعد كاف ال يبكن أف يتم،ككسائل االنتقاؿ البحرية كالربية على ما كانت عليو آنذاؾ،إال عن 

                                                             
.198،ص2118،د.ؼ ،دمشق1وسى كؿبمد اغبمادم:جغرافية القارات،طعلي م( 1 ( 

.198اؼبرجع نفسو،ص ( 2 ( 

  .11ي ككاـر كايسي كعبدالكرٙب سآب،د.غ.إ،بَتكت)د.ت(،صالتومجاف فرانسوا تركاف:اؼبغرب العريب اإلنساف كاجملاؿ،تر:علي (1)

يػػػػػػة لتلمسػػػػػػاف ُب عهػػػػػػد اإلمػػػػػػارة الزيانيػػػػػػة مػػػػػػن القػػػػػػرف السػػػػػػابع إٔب ،بشػػػػػػارم لطيفػػػػػػة:التجارة اػبارج.ـ،ص8سػػػػػػابق،جالصػػػػػػدر اؼبالوزاف:(1)
-8911،معهػػػػػػػػػػد التاريخ،جامعػػػػػػػػػػة اعبزائر،اعبزائػػػػػػػػػػرلقباؿ:موسػػػػػػػػػػى (،رسػػػػػػػػػػالة ماجستَت)غ.ـ(،إشرا81-81القػػػػػػػػػػرف العاشػػػػػػػػػػر اؽبجػػػػػػػػػػريُت)

8918  .
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أف هبرم إال عرب يبكن مبدئيا  اتصاؿ اعبزائر بالواجهة األطلسية كاف الطريق اعبزائر.كما أف 
 .(1)اؼبغرب..."

اعبغرافية الطبيعية تتشابو كتًتابط،بل تتواصل كتتداخل.كباقية كمستمرة ُب ارتسامات  كىكذا كانت      
 ،كما كانت عليو ُب اؼبراحل السابقة.(2)ىذه اؼبرحلة من التاريخ

على أنبية تأثَت العامل اعبغراُب ُب صنع التاريخ كإال ؼباذا يبثل اعبنوب دائما منطلقا  نؤكد ُب اػبتاـ    
 .(3)لألسر اليت تعاقبت على حكم اؼبغرب.بينما يشكل الشماؿ منفذ التأثَتات اػبارجية

ؼ ُب ،مع االختالأما ُب اعبزائر لعب العامل اعبغراُب نفس األثر ُب صناعة تارىبها،ىذا بالنسبة للمغرب  
  .طبيعة كمسلك كنسبة األثر

 العوامل التاريخية:-2 

 وحدة أرومة الجنس)العرق( في البلدين عبر العصور:-أ

،بل ىو الرافد الذم تنمو (4)فالتاريخ علم صَتكرة اإلنساف الشك أف للعامل التارىبي دكر بالغ األنبية    
اإلنسانية عرب العصور كاألزمنة.يكفينا ُب  كبو كمنو كإليو تتشكل مالمح فيو العالقات دبختلف تضاعيفها

كصوال بو  كمن ٍب قولبتو ُب إطار اعبماعة ىذا اؼبقاـ أف قبّلي عن كشيجة التاريخ ُب رسم اإلنساف الكامل
كمادمنا نركز ُب مقاماتنا إٔب تشكيل نظمو اإلدارية كالسياسية كفق منظومة الدكلة،األمة،اإلمرباطورية.

،ال بأس أف نعرج عن اغبضور بياف عن عالقة اإلنساف بالتاريخ ُب الفضاء الكو٘ببسط ال العلمية اآلنية
 اإلنسا٘ب بصفة عامة،كاإلنساف اؼبغاريب بصفة خاصة ُب منظومة العثمانيُت.

                                                             
  .1،ص2،جقات السياسية بُت اعبزائر ...،مرجع سابقخركؼ:العالعمر بن (8)

.1،ص2،جاؼبرجع نفسو  
)2 ( 

اؼبغرب كاألندلس دراسات  :أشغاؿقة علمية قدمت:إٔب كر عبد احملسن شداد:ربقيب تاريخ اؼبغرب:اإلشكالية كالدالالت،(1)
.818،ص2181،اؼبغرب.ع.سكترصبات،تق:مصطفى بنسباع،ـ.ؾ.آ.ع.إ.ج

 

 .88،ص2118،بَتكت.أ،د-81-:خليل علي،تح:ؿبمد حسُت بزم،س.آ.ؾ،،تر2علي شريعيت:اإلنساف كالتاريخ،ط(1)
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كّسم أحد الباحثُت الدكلة العثمانية ُب القرنُت  اغبادم كالثا٘ب عشر اؽبجريُت/السابع كالثامن عشر     
 أركمةإٔب أف تقديرنا مغزل الوطنية ُب .كيكمن (1)كانت كطنية أكثر منها  متعددة القومياتاؼبيالديُت أهنا  

،كترسيخ أثبت ىو اآلخر تفاعلو اعبنس ُب جسم الدكلة العثمانية غَت اغباكمة،كمنها اإلنساف العريب
من ربديد لذلك قبد أف الذين ال هبيدكف اللغة العثمانية،ٓب يبنعهم ذلك اػباص. وكشائجو داخل نسق

 .(2)ىوية صباعتهم احمللية من مزارعُت كبدك كسكاف مدف أك اإلسالـ كرابطة أخوية كربل من اؼبؤمنُت

، حيث ذبلى ذلك عن طريق (3)ل كل من  البلدين اعبزائر كاؼبغرب شعبا كاحد كأمة كاحدةشكّ     
ت بُت األفراد،يتبعو تبادؿ االستقرار ُب بقعة معينة كؼبدة طويلة، يضاؼ إٔب ذلك تعزيز الركابط كالصال

اؼبنافع كتفاعل اؼبشاعر كاألحاسيس كاحتكاؾ اآلراء كاألفكار كتبادؿ كجهات النظر بشأف اؼبشكالت 
 .(4)اليت تعًتضهم،كمن شبة تؤسس الرابطة القومية بينهم

 لنتيجة لو ربالفت اعبغرافيا مع التاريخ ُب حالة اؼبغرب؟ا ىي  ماف  

لباحث )ؿبمد التومي(:"...كما أف اؼبعآب الطبيعية قد اقًتنت ُب ذاكرة تاريخ ُب ىذا الصدد يذكر ا   
اؼبنطقة حيث أهنا سانبت دبساعدة اؼبقاكمة الثقافية للسكاف األصليُت ُب عزؿ التواجد القرطاجي 

                                                             
ات،تر:رضواف التحدم األكركيب كاالستجابة فيما كراء البحار ُب عصور اإلمرباطوريكالغرب فيليب كورتن:العآب (1)

.281،ص2118،الرياضالسيد،ـ.ع
  

.281اؼبرجع السابق،صفيليب كورتن: ( 2 ( 

ُب إطػػػػػػار األمػػػػػػة.ككمثاؿ علػػػػػػػى  اعبغرافيػػػػػػة للمغػػػػػػػرب كانػػػػػػت لبنػػػػػػة كمفتاحػػػػػػا النصػػػػػػهار البلػػػػػػػدين كالشػػػػػػعبُت وحػػػػػػدة الأف يػػػػػػرل اػبػػػػػػرباء (3)
ذلػػػػػػك نػػػػػػرل ُب انعػػػػػػداـ ىاتػػػػػػو الوحػػػػػػدة ٓب تتحقػػػػػػق الدكلػػػػػػة الواحػػػػػػدة كاألمػػػػػػة الواحػػػػػػدة بالنسػػػػػػبة للشػػػػػػعب األمريكػػػػػػي كالشػػػػػػعب الربيطػػػػػػا٘ب 
رغػػػػػػم تػػػػػػوفر عامػػػػػػػل اللغػػػػػػة كالػػػػػػػدين،ُب حػػػػػػُت نالحػػػػػػظ العكػػػػػػػس عنػػػػػػد السويسػػػػػػػريُت الػػػػػػذم يشػػػػػػكل دكلػػػػػػػة كاحػػػػػػدة كشػػػػػػػعبا كاحػػػػػػدا رغػػػػػػػم 

،لكن الػػػػػػذم مبيػػػػػػػل إليػػػػػػػو أف الغػػػػػػرب كإف تػػػػػػػوافرت فيػػػػػػػو كػػػػػػل اؼبقومػػػػػػػات؛اؼبزج البشػػػػػػػرم لػػػػػػك كحػػػػػػػدة اإلقلػػػػػػػيمتيباختالفػػػػػػو ُب اللغػػػػػػػة لكنػػػػػػػو 
أكراؽ ُب التػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  الػػػػػػػػػػػػػػػػدكرم:عبػػػػػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػػػػػز كالغوم،فهػػػػػػػػػػػػػػػػو ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػـو بالضػػػػػػػػػػػػػػػػركرة علػػػػػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػػػػػود أمػػػػػػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػػػػػػدة ابتداء،ينظر:

   .290،ص3ج،ج2007،4كاغبضارة،د.غ.إ،بَتكت 

.31،ص1985َتكتساطع اغبصرم:ماىي القومية؟،ـ.د.ك.ع،ب( 4 ( 
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ما كالركما٘ب كالوندإب ُب بعض اؼبناطق الساحلية فبا جعل ىذا التواجد أجنبيا بالنسبة لباقي اؼبنطقة ك
 .(1)سانبت كذلك ُب تشكيل أرضية مناسبة للحمالت اإلسالمية..."

ىذا االنصهار ال يتأتى إال عن طريق الوعي بالتاريخ،فهو يعترب عامل أساسي يساىم ُب خلق كعي    
تارىبي صباعي يعرب عن االنتماء لشعب أك أمة كاحدة ؽبا قواسم مشًتكة 

 .عديدة)الوطن،اللغة،الدين،العرؽ(

  :في البلدين عبر العصور وتطابق التراث والحضارة التاريختماثل و ،اللغة العربيةوحدة -ب

كالتاريخ كالًتاث  العربية اللغةك  ،ؽبا قواسم مشًتكةاألقطار العربية يقينا أف  وم بإف من اؼبسلّ      
تماعي كتكاملها كاغبضارة،فضال عن احملن كالتحديات كاؼبخاطر،إضافة إٔب ذباكرىا اعبغراُب كتواصلها االج

كسط  .ليس ىناؾ جناح على من يرل أف الوحدة التارىبية،مبت كأخذت أشكاؽبا الثالث(2)االقتصادم
 :(3)تنفيذ اإلسالـ لنقالت أك ربوالت أساسية شكلت اؼبناخ اؼبالئم للفعل اغبضارم

 ؛النقلة التصورية االعتقادية-

 ؛النقلة اؼبعرفية-

 ؛النقلة اؼبنهجية-

بضالؽبا على  حيث ألقتمن اعبزائر كاؼبغرب عرب العصور، ُب كل  كانت مشًتكةالثالث   ىاتو النقط   
كالواقع أف التحرؾ ُب التاريخ .ثالت الشخصية كالفكرية كاغبضاريةالبعد التارىبي للبلدين،من خالؿ التم

 .(4)العريب كاف ُب إطار اإلسالـ كالعربية

                                                             
. 82،ص1982جمللة اعبزائرية للعالقات الدكلية،د.ـ.ج،اعبزائراؿبمد التومي:اؼبغرب العريب،ُب ( 1 ( 

.8،ص1987،بَتكتـ.د.ك.عأضبد طرابُت:التجزئة العربية كيف ربققت تارىبيا؟، ( 2 ( 

.21-14،ص ص2005عماد الدين خليل:مدخل إٔب اغبضارة اإلسالمية ،ـ.ث.ع،اؼبغرب ( 3 ( 

 ) 4 .291،ص3،جاؼبرجع السابقالدكرم:عبد العزيز  (
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 :مؤسسة الخالفة من خالللبلدين ل السياسية نظمةاألتقاطع -ج  

الذم ساد الدكلة  فيو الوحدة التارىبية للمغرب اإلسالمي ىو نظاـ اػبالفة انتظمتالعقد الذم     
اإلسالمية أمور دينها كدنياىا.كلذا حظي فنظم للجماعة  العربية بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم
 ما يم اليت امتد إليها سلطاهنم ُب الوطن العريب ككُب األقال بالوالء العميق من اؼبسلمُت ُب اعبزيرة العربية

 .(1)كراءه 

،حرصا منها على ضباية الوحدة السياسية لألمة (2)ُب اؼبغرب تواصلت مع اؼبرابطُت كاؼبوحدينك      
،ىذا اغبرص كاف الدعامة كأحد األسباب اليت حفظت للوطن العريب كحدتو السياسية طواؿ العصر العربية

 .(3)عصر اغبديثالوسيط كحىت ال

ية ضباية  عقد اػبالفة العثمانية،اليت مع العصر اغبديث راـ األتراؾ العثمانيوف ُب إيالة اعبزائر أحقّ ك     
صانوىا حىت ظهور اؼبطامع االستعمارية األكركبية ُب مطلع الثالث عشر اؽبجرم/ القرف التاسع عشر 

 اؼبيالدم.

-1100بعث هبا الدام حاجي شعباف خوجة)طويلة،لة البأس أف نستأنس برسا ،ُب ىذا الصددك     
تؤكد اؼبعٌت الذم أحققناه ُب ىذا الباب.بعث هبا إٔب لويس الرابع عشر ـ(1695-1688/ػػػػى1107

فيها:"..نعلم عظمتكم أف فبلكة اعبزائر تعد (،يقوؿ لو ـ1715-1661/ػػػى1195-1141الفرنسي)
نية السوداء،فهي كمفتاح احتياطي كبلد منتصر باستمرار كأف دبثابة قرش أبيض ألياـ اإلمرباطوريات العثما

مسائل مثل قادرة على تقليص عدد اعبيش كتدمَت البلد كهبدىا قادة القبائل العربية ككل أعداء العثمانيُت 

                                                             
.  9رجع السابق،صأضبد طرابُت:اؼب ( 1 ( 

شهد اؼبغرب ُب عهد اؼبوحدين التمكُت للوحدة،بعد أف كانت حلما،حيث صارت كاقعا ملموسا،كهبذا تكوف الفكرة قد زكدت (3)
،ينظر:مومن العمرم:شعار اليت التنكر االختالفات كلكن تثريهاشعوب اؼبغرب العريب بذاكرة صباعية كلكن بفكرة متعددة األبعاد ك 

الوحدة كمضامينو ُب اؼبغرب العريب أثناء فًتة الكفاح الوطٍت،أطركحة دكتوراه ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر)غ.ـ(،إشرا:عبد الكرٙب 
 (.2،ىػػػػػػا رقم:)80،ص2010-2009بوصفصاؼ،قسم التاريخ،جامعة منتورم بقسنطينة،اعبزائر

.9،ص مومن العمرم:اؼبرجع السابق ( 3 ( 
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شديدة القوة خارج طاعة السيد األعظم...بتعريض حياتنا للخطر كذلك ُب سبيل اغبفاظ على اعبزائر 
  .(1)."ؼبفتاح االحتياطي غباكمنا السامية االيت تعد دبثاب

نتج عن عقد نظاـ اػبالفة إفرازات كبن ُب أمس اغباجة إليها اآلف،لعل من أنبها،إذ يعترب حديث     
الذم هبعل من الشخص ىو  حق اؼبواطنة ؛الساعة اآلف سواء ُب العوآب اؼبتقدمة أك العوآب اؼبتخلفة

 .حّل كارربل؛مشرقا كمغربا يستفيد من حقوقو ككاجباتو أينما

 مؤسسة ركب الحجيج: االجتماعية من خالل مآالتالو  االختياراتتقاطع البلدين في -د

اؼبغرب اإلسالمي،كمن اؼبغرب اإلسالمي إٔب اؼبشرؽ ىي  كانت ىجرة  كتنقالت اؼبغاربة ُب أرجاء     
 ة كمشارقة.من ركافد الوحدة التارىبية بُت اؼبسلمُت؛مغارب اشكل رافدتاألخرل 

كُب الواقع ىناؾ عوامل سانبت ُب اؽبجرة تتمثل ُب سهولة اندماج اؼبغريب ُب اجملتمع اؼبشرقي،فما     
خصوصا عامل اغبج،حيث يعترب مظهرا من مظاىر بالك باؼبغاربة داخل كحدهتم اعبغرافية اؼبغاربية،

 الوحدة التارىبية ُب شقيها؛الزما٘ب كاؼبكا٘ب.

،كُب ازباذ معآب (2)ُب ازباذ زمن ؿبدد للحجاج اؼبغاربة يتخذكنو مواقيتا لركب اغبج يربز ىذا جلياك     
 تلمساف كصوال إٔب،للمغرب  باعبنوب الشرقي ،إٔب سوسباؼبغرب األقصى جغرافية بدءا من حاحة

 .(3)فبجاية

                                                             
)1 (Eugène plantet:Op.cit, T2, pp430-444. 

/ـ،دعواه  631لكن انتظامها ُب مؤسسة يعود إٔب جهود اإلماـ أيب ؿبمد صاّب دفُت أسفي عاـ قديبة قدـ اإلسالـ،من اؼبؤكد أهنا (2)
،كأنشأ  مرين شهدت مؤسسة ركب اغبجيج ىيكلة كتطورا كبَتامع بٍت ،ككانت تأسيس ركب حجيج دعي ُب البداية الركب الصاغبي

،ُب مذكرات من التاريخ "الركب الفاسي للحجيج اؼبغريب"،ينظر:ؿبمد اؼبنو٘ب:لذلك منصب رئاسة ركب اغبجيج
.40،ص3جمج،م8،،1985اؼبغريب،اؼبغرب

 

.41-40اؼبقاؿ السابق،ص صؿبمد اؼبنو٘ب: ( 3 ( 
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اط جباية ربت كمن اؼبالحظ أف ىذه اؼبؤسسة جعل ؽبا رباطات ُب بعض األقطار العربية،على غرار رب     
أف ؼبثل ىذه اؼبؤسسة عدة جوانب  الشك.(1)كصاية ؿبمد بن أيب القاسم السجلماسي،كرباط اإلسكندرية

 مشارؽ األرض كمغارهبا. كحدكية بالنسبة للمسلمُت ُب

:"...ككاف ؽبذه الرحالت أنبية ُب التاريخ (الشيبا٘ب بنبلغيث)يذكر ُب ىذا الشأف الباحث      
اغبضارة اإلسالمية على مر الزمن.كال تكمن ىذه األنبية ُب أداء شعائر اغبج لذاهتا،بل اإلسالمي،كتطوره 

إف القياـ بفريضة اغبج يبثل رابطة قوية من ركابط الوحدة بُت أجزاء العآب اإلسالمي،فهي حقل معرُب 
حياتو كعالقتو يضم أصنافا متعددة من اؼبعارؼ،تعكس بأمانة حركية اجملتمع العريب،كمبط تفكَته كأسلوب 

،ىذه الرحالت أكقدت أيضا لواعج الشوؽ عند اغبجاج ليس (2)اؼبتنوعة،كعناصر التطور كاللقاء..."
 للكعبة كفقط،بل أيضا كانت ُب كل عاـ مثابة منبو عن كحدهتم التارىبية عرب العصور.

دكد السياسية ككانت قوافل اغبجاج من اؼبغرب إٔب اؼبشرؽ طواؿ شهور السفر ربطم اغبدكد كالس    
 .(3)كاالجتماعية،كتؤكد كحدة اؽبوية باجملاؿ ككحدة الدائرة الثقافية اإلسالمية

رسخت مؤسسة ركب اغبجيج طريقا تارىبيا ترفده عدة طرؽ من الشماؿ كاعبنوب،يسمى باحملجة    
عبزائر سجلماسة بأرض اؼبغرب لتصل إٔب القاىرة،مركرا بكل من ا الكربل؛الطريق الصحراكم اؼبمتد من

 كتونس كطرابلس،قبل أف تأخذ كجهتها احملددة كىدفها اؼبقدس؛مكة اؼبكرمة كاؼبدينة اؼبنورة،موئل الشريعة
كاغبقيقة،كمهول قلوب اؼبسلمُت كأفئدهتم،كموطن الرجاؿ كاألفكار،كرمز اػبالص الديٍت 

                                                             
.41مقاؿ سابق،صالركب الفاسي...،ؿبمد اؼبنو٘ب: ( 1 ( 

.103،ص2008،صفاقس.ع.دتونس اغبديث كاؼبعاصر،ـالشيبا٘ب بنبلغيث:أحباث ُب تاريخ (2)   

.104اؼبرجع السابق،صالشيبا٘ب بنبلغيث: ( 3 ( 



  - 86 -   

  
 
   

الوحدة كالتجمع الديٍت شكلت منذ األزؿ كإٔب اآلف ىاتو اؼبؤسسة الدينية رمزا من الرموز .(1)كالدنيوم
 .(2)كالدنيوم.فمعها تنمحي اغبدكد كاعبنسيات أماـ ذلك السيل اؼبتدفق بانتظاـ ذىابا كإيابا

 مسألة الحدود في البلدين بين إفرازات اإلستعمار ومعاينة التاريخ والجغرافيا: -ىـــ

الوطن العريب فبن فضلوا السَت كراء  ُب يتبادر إٔب أذىاف اؼبهتمُت باعبغرافيا السياسية سواء ُب العآب أك    
،كىو ال عمرم (3)لعثمانيُتا من بإيعازد العربية،كانت قضية رسم اغبدك  أف رم الفكر االستعمارممنظّ 
العوامل الطبيعية ،كالعوامل   صارخ على العوامل اعبامعة ألبناء العآب اإلسالمي طيلة عهده باإلسالـذبٍّت 

كلكن ىذا ال يقبل إال ُب ضوء فهم ظاىرة اغبدكد ُب غمرة  ونا من أمرهلو كاف ىذا فقط ؽبالتارىبية.
كمركرا  األجنيب على جنبات كحياض اإلسالـ بدءا من اغبمالت الصليبيةاالستدمار ارتفاع ضبى 

على شواطئ البحر اؼبتوسط كاحمليط  دبخلفات حركب االسًتداد داخل األندلس كمنها إٔب الضفة اؼبقابلة
كترسيخا ؽبا مع اؼبنافسة األكركبية ُب القرف التاسع عشر على امتالؾ اؼبستعمرات .األيبَتم الغزك األطلسي
 .كإفريقياُب أكركبا 

العجب كل العجب من يقوؿ برأم، مفاده أف قضية رسم اغبدكد،خاصة بعد اػبالؼ العثما٘ب      
.ليس فقط ُب تاريخ العالقات يضيف قائال:"..،!(4)كاؼبغريب،أدل إٔب كضع حدكد تعترب األكٔب من نوعها

،حقيقة ال نؤاخذه ُب (5)كذلك..."  كبإفريقيابُت اعبزائر كاؼبغرب،كإمبا أيضا،ُب العآب العريب بصورة عامة،

                                                             
ـ،تح:سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد الفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف 1663-1661عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العياشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:الرحلة العياشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية (1)

  .12،ص1ج،ج2006،3،اإلمارات العربية اؼبتحدة.ف.تس.القرشي،د

.104اؼبرجع السابق،صالشيبا٘ب بنبلغيث: ( 2 ( 

:"...إف كلمة اغبدكد دبعناىا الدكٕب الراىن،كانت ىدية األتراؾ العثمانيُت إٔب شعوب الشماؿ عبد اهلل إبراىيم ُب ىذا الشأف يقوؿ  (3)
وسيوتارىبية ؼبسألة اغبدكد العربية،أفريقيا الشرؽ،الدار :ؿبمد رضواف:منازعات اغبدكد ُب العآب العريب مقاربة ساإلفريقي..."،ينظر: 

،نقال عن عبد اهلل إبراىيم:صمود كسط اإلعصار:ؿباكلة لتفسَت تاريخ اؼبغرب (2،ىػػػػػا رقم:)74،ص1999البيضاء 
  (.3،كأما عن إرىاصاهتا ك تطوراهتا كنتائجها،ينظر اؼبلحق رقم:)36،ص1976،الدار البيضاء.ف.ج،ـ2الكبَت،ط

.74اؼبرجع السابق،صمد رضواف:ؿب( 4 ( 

.74،صنفسواؼبرجع ( 5 ( 
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رأيو،لكن إطالؽ الكالـ على عواىنو ليس من اؼبوضوعية ُب شيء.فنراه ال يقدـ كال دليل على ما ذىب 
 .!سب فكرية مسبقة ٓب يعلن عنها،اللهم إال إذا كانت لو خلفيات كركاإليو

 (إبراىيماهلل  عبد)نرل أف حقيقة اغبدكد تفهم إال ُب إطار دكٕب،كليس إقليمي كما فهمو كل من      
أضبد )كدليل على ما ذىبنا إليو،نورد نصا للباحث  كمن ساركا على شاكلتهم (ؿبمد رضواف)ك

اغبديث ٓب يعرؼ)التجزئة(دبفهومها االصطالحي  ،جاء فيو مايلي:"...إف الوطن العريب قبل العصر(طرابُت
صلة كاغبواجز اعبمركية كاعبوازات كاغبدكد الفا    الشائع القاضي بتحديد اعبنسية كالعملة كالنشيد 

القائمة..إال نتيجة االتفاقات كاؼبعاىدات اليت عقدهتا الدكؿ االستعمارية األكركبية حُت تقاظبت األقطار 
كاالقتصادية كالسياسية..ىي  كإف صبيع االختالفات ُب النظم اإلدارية كالتشريعية العربية كسيطرت عليها.

من مواريث االحتالؿ األجنيب،فهي إذا حديثة كعارضة.كالعامل اؼبهم الذم كاف لو أثر حاسم ُب التجزئة 
 .(1)العربية،ىو عامل االستعمار األكركيب..."

بل إف بعض القبائل   حدكد كل من اؼبغرب كاعبزائر كتونسآخر أنو ٓب توجد حواجز طبيعية سبيز  لكير     
 .  (2)كانت تعيش على جانيب خطوط اغبدكد اؼبفتعلة بُت ىذه الدكؿ كنتيجة من نتائج اغبقبة االستعمارية

دخل للعثمانيُت فيها،كٓب تكن أبدا من بنيات أفكارىم.إمبا  يفهم من ىذا النص أف قضية اغبدكد ال     
تنافس احملمـو األكركيب على العآب اإلسالمي يومئذ.ٍب لنرل إٔب ما كرد ُب النص من كلدت ُب رحم ال

كىي أيضا مازالت ماثلة  من نظم كقيم ُب العآب اإلسالمي.أكيد أهنا أجنبية عنو االستعماريةاؼبوركثات 
.  أماـ أعيننا اليـو

دكد للعآب اإلسالمي كلكي نؤكد على عدـ صحة أف العثمانيُت ىم الذين قدموا ىدية اغب    
 مع أننا لسنا مع صاحب صحة ىذا اف علىيؤكد فنورد نصاعامة،كمنطقة اؼبغرب اإلسالمي خاصة.

يلي:"...كقد بدأت ظبات االنقساـ بُت  ما النص األكؿ جاء ُب،حيث  ُب كل ما ذىب إليو النص األكؿ
                                                             

.10رجع السابق،صأضبد طرابُت:اؼب( 1 ( 

للتنسيق كاؼبتابعة:إرباد اؼبغرب العريب الوحدة التارىبية كاعبغرافية،اإلمارات العربية زايد حبث مقدـ من طرؼ:مركز  (2)
  .15،ص2001اؼبتحدة
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عشر،حينما اضمحلت دكلة تظهر ُب القرف الثالث  تونس(-اعبزائر-أجزاء اؼبغرب الثالث)اؼبغرب
ُب اؼبغرب  (1)اؼبوحدين،كحلت ؿبلها بالتدريج دكؿ ثالث:دكلة اغبفصيُت ُب تونس كبنو عبدالواد

كلكن ىذا االنقساـ ٓب يتضح إال مع هناية (2)(مراكشكبنو مرين ُب اؼبغرب األقصى) األكسط)اعبزائر(
ت أف تبسط نفوذىا على اؼبغرب العريب  القرف السادس عشر،فإف كال من دكلة اغبفصيُت كبٍت مرين حاكل

كلو كتؤسس دكلة كربل على مبوط دكلة اؼبوحدين ربكم كل مناطق اؼبغرب العريب،كلكن ٓب تنجح 
 .(3)ؿبدكدة..." إقليميةمساعي الدكلتُت،كعادت دكال 

بأمر  ت،يقوؿ فيو صاحبو:"...الذم أعرفو أف صبيع دكلنا على اإلطالؽ إمبا قامالثا٘ب كأما عن النص    
فنحن سبثل توازف التجزئات االستعمارية   اليت دمرتنا ُب القرف بتسوية بُت الطامعُت األجانب.استعمارم،

،سواء ما من حدكد ُب اغبدكد العربية على اإلطالؽ!التاسع عشر.كانوا يقرركف كال يطلبوف حىت بصماتنا
يب أك اشًتؾ ُب كضعها.كل التواقيع كضعها عر  أك بينها كبُت الدكؿ األخرل اجملاكرة بُت بعضها بعضا

على كثائق اغبدكد اليت نتمًتس كراءىا،كندافع بشراسة عنها،كضعها اؼبستعمركف،خاصة االنكليز 
ـ كضع العرب خطا بُت اليمن 1932كالفرنسيوف كالطلياف كاإلسباف،خطاف فقط قبيا،ُب سنة 

     .(4)ط اآلخر.."كالسعودية.كُب أعقاب مشكلة البوريبي كانوا موجودين لوضع اػب

كانت عبارة عن خطوة لتدعيم كحدة ،حدة اعبغرافيا كالتاريخ ُب اؼبغرب اإلسالميك إف     
سياسية؛عالئقية،دعّمت ُب أحضاف كشائجية كأكاصر دكالتية صبع بينها التاريخ كاللغة كاؼبعاىدات 

                                                             
عاما باسم دكلة بٍت 198أعواـ باسم دكلة بٍت عبد الواد،104ة ثالشبائة سنة كعامُت؛منها انتهت دكلة بٍت زياف بعد أف حكمت مد(1)

  .34ىػػ،ص1350،اعبزائرد٘ب:كتاب اعبزائر،ـ.عزياف،ينظر:أضبد توفيف اؼب

،ُب "عماريةحضارة بٍت مرين من خالؿ منشآهتم اؼب"ؿبمد اؼبنو٘ب:بالنسبة ؼبقر كعاصمة اؼبرينيُت كانت فاس كليست مراكش،ينظر: (2)
 .18،ص3جمج،م1985،8مذكرات من التاريخ اؼبغريب،اؼبغرب

 ) 3 .17:مرجع سابق،صإرباد اؼبغرب العريب (

تصدر عن كزارة اإلعالـ ثقافية مصورة شاكر مصطفى:حوار حوؿ التاريخ القطرم،ُب ؾبلة العريب،ؾبلة (4)
  .23،ص369،السنة الثانية كالثالثوف،ع1989بالكويت،الكويت
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 ؛عوامل التارىبية بُت البلدينفبا تشتمل عليو الك اؼبشًتكة طيلة التاريخ. كالوجدانيات (1)كاالندماجات
إف أم ربليل كتفسَت .(2)عترب كعاء األمة الوعاء اعبامع للعرب،فهي قاعدة الوعي عند العربحيث ياألمة،

للحاضر كاؼبستقبل،يدكر مبتدأه كمنتهاه،ُب العودة إٔب التاريخ لقراءة ظواىر اغباضر؛كمنها ظاىرة مساقات 
،الوحدة،التجزئة،الدكلة السلطانية،الدكلة القومية أك كمسارات التجارب التارىبية؛التعددية

  .(4)حتما ىذه العودة ال تقبل إال عرب زاكية ذات أنبية منهجية كنقدية.(3)اإلسالمية

التأكيد على حقيقة تارىبية تبُت مدل التالقي كالتواصل كالتناغم بُت بننهي حديثنا ؽبذه اعبزئية     
ال  التاريخ كدكره ُب إحياء الوعي أماـ التحديات اػبارجية عرب العصورالبلدين ُب مسألة الوعي  بعامل 

اؼبعٌت الذم أشرنا إليو ُب العزيز الدكرم،تأكيدا على  أجد بدا من االستشهاد،دبا كتبو الباحث عبد
الفقرات السابقة.ككاف فبا قالو:"...إف ظهور الوعي كاغبيوية عند العرب ُب أية فًتة كاف ُب نطاؽ 

/العركبة،كىذا اعتمد تارىبيا على طبيعة التحديات اليت كاجهتهم.فحُت يكوف التحدم األكرب اإلسالـ
خارجيا يربز الوعي كاؼبقاكمة ُب إطار اإلسالـ،كما حصل ُب مواجهة غزك اإلفرنج،كُب مواجهة 

تغالية اغبديث ُب القرف السادس عشر:اغبمالت اإلسبانية الرب ريب اؼبغوؿ،ككما حصل ُب مواجهة الغزك الغ

                                                             
اؼبغربية كُب القصر اؼبلكي،كقف الرئيس بن علي كالعقيد القذاُب رضبو اهلل مراكش ـ،كُب مدينة 1989لسابع عشر من فربايرُب ا(1)

كاؼبلك اغبسن الثا٘ب رضبو اهلل كالرئيس بن جديد رضبو اهلل كالرئيس كلد الطايع متشابكي األيدم،معلنُت عن قياـ ارباد كجدا٘ب؛ارباد 
ؽبذا الوجداف بإنشاء كثيقة،فحواىا:إقامة ارباد على أساس كحدة الدين كاللغة كالتاريخ ككحدة األما٘ب كالتطلعات اؼبغرب العريب،ترصبوا 

 كاؼبصَت.

.290،ص3عبد العزيز الدكرم:اؼبرجع السابق،ج(2)   

الجتهاد،ؾبلة تعٌت بقضايا الدين ،ُب ؾبلة ا"صورة الدكلة السلطانية ُب الوعي التارىبي العريب:جدلية الوحدة كالتعدد"كجيو الكوثرا٘ب:(3)
.891،ص21ع،السنة السادسة،8991كاجملتمع كالتجديد العريب اإلسالمي،بَتكت   

.891اؼبقاؿ السابق،صكجيو الكوثرا٘ب:( 4(  
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،كجاء الرد عادة ُب الدعوة للجهاد كالغزك الربتغإب للخليج العريب كسواحل اعبزيرة(1)على مشإب إفريقية
 ختاـ ىذا اؼببحث نوجز صبلة من النقاط كاستنتاجات ؼبا كرد آنفا:كُب .(2)ضد الغزك اػبارجي..."

أينا كيف يبثل اعبنوب دائما منطلقا أنبية تأثَت العامل اعبغراُب الرتيب ُب صنع التاريخ،فقد ر  ذبلت-
لألسر اليت تعاقبت على حكم اؼبغرب.بينما يشكل الشماؿ منفذ التأثَتات اػبارجية،ىذا بالنسبة 

 للمغرب.

فقد لعب العامل اعبغراُب نفس األثر ُب صناعة تارىبها،مع االختالؼ ُب طبيعة  أما ُب اعبزائر    
ا نسجت عالقات بُت البلدين؛طبعا زبتلف كما قلت من كعلى ضفاؼ اعبغرافيكمسلك كنسبة األثر.

 اؼبآؿ.ك  حيث الرؤل،التطبيقات

ذبلت أنبية العامل التارىبي الرتيب،ُب التأكيد على حقيقة علمية كموضوعية، تبُت مدل التالقي  -
ضمَت أماـ كإرشاد ال كالتواصل كالتناغم بُت البلدين ُب مسألة الوعي  بعامل التاريخ كدكره ُب إحياء الوعي

كُب نفس الوقت وبمل معها التاريخ صورا من العالقات  التحديات اػبارجية عرب العصور
؛التوافق،التصادـ.لكن حضور الثانية كاف دائما ماثال ُب مثل ىذه السياسية،دبختلف طبيعاهتا

 ،لَتسخ ُب الذاكرة اعبماعية معٌت الوحدة التارىبية بُت البلدين.التحديات

 ترصبت كفق عالئق سياسية شخوص كحدة اعبغرافيا كالتاريخ ُب اؼبغرب اإلسالميأحدث تعانق  -
للغة ُب أحضاف كشائجية كأكاصر دكالتية صبع بينها التاريخ كا،دعمت ُب أنظمة البلدين إرادات سياسية

 كاؼبعاىدات كاالندماجات.

 

 
                                                             

دامى تونس فقط؛ألف مدلوؿ كتابة إفريقية عند العرب اعبغرافيُت القكليس األقصى،اعبزائر.لكاتب يقصد مشاؿ إفريقيا؛تونس،اؼبغرب ا(1)
  .تونس اغباليةتعٍت  كحىت احملدثُت 

.308،ص3،جاؼبرجع السابقالدكرم:عبد العزيز  ( 2 ( 
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 :العوامل الظرفية المؤثرة في العالقات  السياسية بين البلدينثانيا:

بعد أف رأينا ما للعوامل القارة ُب ربريك كصياغة العالقات السياسية بُت البلدين.كما كاف ؽبا من     
ُب لالنصهار  قابلة إرىاصاتكربمل ُب طياهتا مسحة تفكيكية كصورة تبدكا ُب صبيع مراحلها متناغمة،

ية ُب أدعبة العالقات السياسية بُت أبعاد الزماف كاؼبكاف.تاركة اجملاؿ لعوامل ظرفية؛متغَتة بالزمة طيف ةبوتق
مظاىر تلك العوامل،كما مدل تأثَتىا على العالقات ىي  فمااعبزائر كاؼبغرب ُب العصر اغبديث.

 السياسية آنذاؾ؟

 في البلدين والتغلغل األوروبي (2)بين فلسفة نظام الحكم(1)الصناعة  العالئقية-1

 الصناعة العالئقية: فلسفة نظام الحكم  في البلدين رافد من روافد-أ

إف استئناسنا استعماؿ  مفردة  الصناعة العالئقية ُب ىذه اعبزئية ٓب يرد اعتباطا كال ذبردا من دليل،بل      
الصناعة العالئقية خطط ؽبا ُب أذىاف صانعي اغبكم ُب البلدين ؽبدؼ كغاية علمية كموضوعية. كاف

مشركعا لدل الطرفُت.اؼبوضوعية كالعلمية  كجسدت كتطورت معطى طيلة العصر اغبديث،ككجدت فكرة
من األتراؾ كل كموقف  رؤية  جاء عن طريق صناعي بأًب معٌت الكلمة كنتاجُب موضوع العالئق كبلورهتا  

                                                             
 )مفرد(،صبعها عالقات كعالئق:رابطة تربط بُت شخصُت أك شيئُت؛عالقة :عالقة،عالقة؛فهي مشتقة منالعالقاتأصل اشتقاؽ كلمة (1)

ربطتٍت بأستاذم عالقة مودة،السلطة ذات العالقة:السلطة -طيبة معوكاف على عالقة -ليس بُت ىذين اؼبوضوعُت أية عالقة-عاطفية
العالقات الدبلوماسية -العالقات الثقافية أك التجارية بُت البلدين:كجود تبادؿ ثقاُب أك ذبارم بينهما-اؼبختصة الصاغبة للنظر ُب األمور

ي أيضا:صلة كرابطة بُت اؼبعٌت اغبقيقي كاؼبعٌت اجملازم،كقد أك السياسية بُت البلدين:كجود سفارة أك قنصلية لكل منهما ُب األخرل.كى
  .1538،ص1مج،مج4:أضبد ـبتار عمر:اؼبرجع السابق،تكوف غَت اؼبشاهبة،ينظرقد تكوف اؼبشاهبة،

القبلي  ،كيؤسس لو كفق انتماءات،فنجد االنتماء اؼبذىيب أكتلف من نظاـ إٔب نظاـُب الوطن العريب،ىببالنسبة لفلسفة نظاـ اغبكم (2)
على مستول التجريد فإننا نرل أف الشكل العاـ لتنظيم  كأماأك العرقي.فنقوؿ:الدكلة العربية،الدكلة الفاطمية،دكلة اػبوارج،دكلة اؼبلثمُت.

 ميةالسلطة العليا ُب صبيع الدكؿ اؼبذكورة.تنتفي الصفات العرضية،اؼبذىبية كالقبلية كاعبنسية،باستثناء صفة كاحدة ىي الصفة اإلسال
 .119،ص2011،ـ.ث.ع،الدار البيضاء9،ينظر:عبد اهلل العركم:مفهـو الدكلة،ط
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تعاملو بعدىم للعالقات.اعبانب العثما٘ب كانت صناعتو ؽبا تتجلى ُب  العثمانيُت كالسعديُت كالعلويُت من
 .(1)للخالفةالعيش ،ك  باإلسالـ اللتزاـاعلى صفة  ديٍت عقدم على أساس

ـ مؤرخا فيها رؤية العثمانيُت 1400ربت رايتها.أنقل قصيدة شعرية ألفها األضبدم عاـكُب ظلها ك    
 :(اسكندر نامة)ؼبسألة اػبالفة،كالعمل على التقلد هبا،ككضعها موضع األمانة،يقوؿ ُب كتابو

 سلطاننا،ككيف نريده أف يكوف..؟

 خادـ دين اهلل. إف سلطاننا ىو

 انو الرجل الذم يسعى إلخراج الناس من الشرؾ.

 كينقلهم إٔب رضبة اإلسالـ.

 إف سلطاننا ىو سيف اهلل. 

 انو حامي اؼبؤمنُت،كمالذ اؼبسلمُت.

 كحُت يقتل سلطاننا ُب سبيل اهلل.

 فال تظنوا أنو مات .

 الف الشهيد ال يبوت. 

 بل ينتقل إٔب جوار اهلل.
                                                             

ُب كاقع التجربة السياسية بدكلة اؼبدينة،ىو مصطلح "اػبالفة"،حيث أهنا كظيفة سياسية   ىي أكؿ اؼبصطلحات من حيث الظهور(1)
صلى اهلل عليو كسلم،كأسسوا باختياره نظاـ حكمهم ؿبددة لصاحب السلطة كرئيس الدكلة الذم اختاره اؼبسلموف يـو كفاة الرسوؿ 

ىذا.أشَت ُب ىذا الصدد إٔب قضية مهمة،لقد اجتمع اؼبسلموف رغم تعدد اجتهاداهتم ُب اإلؽبيات كالتصور للكوف كاالختالؼ ُب بعض 
كاؼبمارسات،حوؿ ىذا ئد ـ اغبكم كما ارتبط بو من العقااألصوؿ ككثَت من الفركع،كلكنهم انقسموا كاقتتلوا على اػبالفة كنظا

ينظر:ؿبمد عمارة:نظرية اػبالفة،السلفية،الثورة،الفرؽ اإلسالمية،كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ موسوعة اغبضارة العربية 
  .186-184،ص ص2مج،مج1995،3،بَتكت ـ.ع.د.فاإلسالمية،
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 .(1)لنعيمليعيش ُب جنات ا

ُب ىذا الشأف نقرأ للمؤرخُت العثمانيُت األكائل ما ينم عن تأصل ىذا اؼبعٌت الرقراؽ ُب جبلة      
الشقائق النعمانية،إذ يقوؿ صاحبو:"...ٓب يزؿ )أم السلطاف العثما٘ب(ؼبنار  ذيل ىذا ُب العثمانيُت،كرد

مطاكعا من كاف لو مضارعا،ارتفع عن الفُت الشريعة رافعا،كؼبن نابذىا كعاندىا قارعا كرادعا؛فلذا أتاه 
كاؼبُت،ككصل من األثر إٔب العُت؛بأنو مهد السلطنة،كأحسن أساسها،كأحسن سياسة ناسها.بو ارتفع لواء 
اآلالء،كانتكس علم الألكاء،قراب سيفو رقاب اؼبشركُت...فالزاؿ يزداد بو الشرع الشريف شرفا 

،كماانفك سرير بطوؿ بقائو تمنعامة كعزا،كمافتئ أمر اػبالفة  مكعظما،كمابرح يزداد بو الدين اغبنيف كرا
 .(2)..."السلطنة متمتعا بطوؿ لقائو

لسنا من ىؤالء الذين يقيموف  !بٍت يا..كصية عثماف البنو أكرخاف:".!!أكليس أبلغ من ىذه القصيدة   
يا كلدم ما أنت أىل اغبركب لشهوة حكم أك سيطرة أفراد،فنحن باإلسالـ كبيا كلإلسالـ مبوت،كىذا 

 .(3)."..لو

 ،كىفوات أحكاميمن نوازع نفسي أتنصلُب حقيقة األمر إنٍت أجد نفسي ُب ىذه السطور،ملـز بأف     
بأف العثمانيُت ٓب تكن ؽبم  !!عدـ دراية كسوء فهم،فلكم حاججت عن غرا،حينما كنت كنبزات فكرم

ة كمستلزماهتا،ردبا تأثرا بأكلئك الذين ٓب يعملوا خالفة،كٓب تقم ؽبم كصاية على العرب ُب أحقية اػبالف
ما أدين اهلل بو بيننا كبُت العثمانيُت.كال أدؿ على  (4)قضية األخوة اإلسالمية يهمتناسُب ظل اؼبوضوعية،ك 
،يقوؿ فيها:"...معاداة العثمانيُت قضية وبمل لواءىا (ؿبمد حرب )من إيراد فقرة للمؤرخألة،ُب ىذه اؼبس

                                                             
.31-30ص ،ص1983،عماف د.ؼ.ف.تاألتراؾ،زياد أبو غنيمة:جوانب مضيئة ُب تاريخ العثمانيُت (
1 ( 

-39،ص ص2007،القاىرة.ق.ط.ف.تالرزاؽ بركات،د ُب علماء الدكلة العثمانية،تح:عبدالشقائق النعمانية عاشق جليب:ذيل (2)
40.  

. ىذه اػبلفية 12،ص1994(،ـ.ـ.د.ع.ب.ع.ت،القاىرة1ؿبمد حرب:العثمانيوف ُب التاريخ كاغبضارة،سلسلة دراسات عثمانية) (3)
لونا من الشرعية العامة اليت تصل أحيانا إٔب حد امتالكها مسحة من القداسة،حوؿ ىاتو  ذه األدكارأفضت على اؼبتصدين ؽب

 .57،ص1997العالقة،ينظر:حسن الضيقة:الدكلة العثمانية الثقافة،اجملتمع كالسلطة،د.ـ.ع.د.ف.ت، بَتكت

ذلك ألف تارىبهم موصوؿ بعهد طويل من تاريخ الشرؽ العريب.( 4 ( 



  - 94 -   

  
 
   

لعربية كغَت العربية أصحاب اؼبذاىب اؼبعادية لإلسالـ،كالسبب:إسالمية الدكلة العثمانية،لذلك ُب البلداف ا
 .(1)ال يناصر تاريخ العثمانيُت كحضاراهتم إال ىؤالء الذين آمنوا باإلسالـ تارىبا كحضارة..."

التهم كالتجٍت كُب نفس الوقت رفع كيل  تعترب بارقة أمل دكف نصيحة اؼبؤرخ ؿبمد حرب ٓب يًتكناك     
يقوؿ فيها:"...ىؤالء كأكلئك وبتاجوف إٔب معرفة  كالمو بتقدٙب نصائح للفريقُت  على العثمانيُت.أهنى

الباحث  يقوؿ،!هبد تفسَتا غبد اآلف السؤاؿ الذم ال.(2)تاريخ العثمانيُت كحضارهتم معرفة صحيحة..."
االشًتاكية تعادم العثمانيُت ألهنم عملوا على :"...إذا كانت أكركبا كإيراف كركسيا كالدكؿ (3)(هناد جتُت)

إعالء كلمة اهلل كنشر اغبضارة اإلسالمية،فاؼبثَت للعجب أف تعادم بعض البالد 
 .(4)اإلسالمية،العثمانيُت..."

ىذا اعبـز نابع عن مسؤكلية  أف اػبالفة أخذىا العثمانيوف عن جدارة كاستحقاؽإٔب  أميلإنٍت      
،كعلى الذين هبدكف حرجا ُب دعواىم،كقبد كمقاربة تقييمية لدكؿ اإلسالـ سالميةكمن أرضية إ تارىبية

كبن منهم شططا ُب أحكامهم إعادة قراءة أعماؿ كمنجزات العثمانيُت ُب ضوء الدين اإلسالمي 
اؼبنفعل الذم ربكم ُب تشكيلو إنشاء كلن يكوف ىذا إال باالبتعاد  عن انقسامية اػبطاب العريب فقط.
أنو افتعل قطيعة كاملة بُت  من آثاره،ك (5)اإليديولوجية كالصياغات السياسية كالظرفية كالعابرة كحده التعبئة

   .(6)التواريخ أك افتعل كحدة دؾبية بُت أزمنتها

أجد نفسي أجتزئ نصا إليضاح اإلشكاؿ،كفبا جاء  من الدالئل على ما قدمت لو سابقا   
بُت سكاف الواليات العربية إباف اغبكم العثما٘ب ما حدث ُب  فيو:"...كلعل خَت مثاؿ للًتابط الديٍت

                                                             
.4،صرجع السابقؿبمد حرب:اؼب( 1 ( 

.4،صاؼبرجع نفسو( 2 ( 

.الدراسات الشرقية كرئيس قسم اللغة العربية كآداهبا ُب جامعة اسطنبوؿمدير معهد هناد جتُت:ىو ( 3 ( 

.4اؼبرجع السابق،صؿبمد حرب: ( 4 ( 

عودة العثمانيُت اإلسالمية  ..ـباضات اإلسالـ السياسي ُب تركيا،كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿكالبزكغ كجيو كوثرا٘ب:التحديات (5)
.36،ص2012،اإلمارات العربية اؼبتحدة ـ.ـ.د.ب، 4الًتكية،ط

  

.36...،اؼبقاؿ السابق،صكجيو كوثرا٘ب:التحديات  ( 6 ( 
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ـ بقيادة نابليوف بونابرت ككانت 1798ق/1213عندما نزلت اغبملة الفرنسية أرض مصر عاـ مصر 
ىذه اغبملة ىي أكؿ غزك عسكرم مسيحي أكركيب لوالية عربية من كاليات الدكلة العثمانية ُب الشرؽ 

ـ( اعبهاد الديٍت 1807-1789ق/1224-1204ث.كقد أعلن السلطاف)اإلسالمي ُب التاريخ اغبدي
ضد الفرنسيُت.كاستجاب لدعوة اعبهاد عرب اغبجاز كالشاـ كمشإب إفريقيا...كىكذا فإف سكاف 

فحسب،بل نظركا إليو أيضا  الواليات العربية ٓب ينظركا إٔب السلطاف العثما٘ب على أنو سلطاف اؼبسلمُت
 .(1) يستظلوف بظل خالفتو..."على أنو خليفة اؼبسلمُت

ُب معرض حديثو عن طلب اإلنكليز من السيد ؿبمد   (عبد الرضباف اعبربٌب)كىذا ما أشار إليو اؼبؤرخ      
.عندئذ أجاب أىلها  من مدانبات الفرنسيُت احملافظة على الثغر كرّٙب رئيس ثغر اإلسكندرية

ة بُت .ىذه اؽببّ (2)فاذىبوا عنا..."ىم عليها سبيل،كلهم:"...ىذه بالد السلطاف،كليس للفرنسيُت كال لغَت 
،إهنا كبال ريب ما ينقص العآب (3)اإلماـ كالرعية ترصبت ُب إهباد كحدة طبيعية بُت الواليات العربية

.  اإلسالمي اليـو

قاـ بو العثمانيوف ُب  السابقة،فحواىا أف ماخاض عدد من اؼبؤرخُت مسألة ذات عالقة بإشكاليتنا    
،كلكن اؼبصادر حينما عدنا إليها كجدناىا تشَت إٔب مصطلح (4)التوسع كالضم يعد من قبيل د العربيةالبال

 .مصطلح ُب غاية األنبية كالداللة،فتصفو بالفتح

من السنة إٔب بالد  ٍب سافر ُب شعباف)أم السلطاف سليم األكؿ(يورد لنا صاحب التحفة،يقوؿ:"...    
ات اغبسيٍت شريف مكة ككلده الشريف أبو مبى ؿبمد فاجتمعا الرـك فتلقاه ُب الطريق الشريف برك

                                                             
.240،ص1995،الرياضخ اإلسالمي اغبديث،ـ.عُب التاريالعثمانية إظباعيل أضبد ياغي:الدكلة ( 1 ( 

عبد الرضبن عبد ،تح:عبد الرحيم اآلثار ُب الًتاجم كاألخبارالرضباف بن حسن اعبربٌب:عجائب  عبد(2)
  .1،ص3ج،ج1998،4الرحيم،د.ؾ.ـ،القاىرة

.238:اؼبرجع السابق،صإظباعيل أضبد ياغي(  3 ( 

  .24،ص2002،القاىرة ـ.ع.ف.ت،1916-1516أضبد زكريا شلق:العرب كالدكلة العثمانية من اػبضوع إٔب اؼبواجهة (4)
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بالسلطاف كىنئاه بالفتح)فتح مصر كالشاـ(فشكر لو السلطاف ذلك كخلع عليو كعلى كلده كقلد إمارة 
 .(1)مكة لولده الشريف أبو مبى برضاء كالده..."

 يعرؼ كلمة اغبداثة إال ُب أنو ٓب كتب كثَت من الباحثُت ُب شأف إشكالية ربقيب التاريخ اؼبغاريب    
ُب أكركبا تعٍت اغبداثة ؾبمل التغيَتات الواسعة،كالثورية ُب  إطار اؼبعاصرة الزمنية كتبٍت االصطالح األكركيب

كاغبركة  كالتجارة الدكلية ت ُب الدكؿ القوميةذبلّ كقد اغبياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالفكرية.
،بينما ُب اؼبغرب ظلت القول الدينية كاإلقطاعية كالقبلية تلعب الدكر (2)جوازية، كالطبقة البور اإلنسانية

 .(3)القائد الذم كانت تلعبو من قبل

 من يقرأ التاريخ األكركيب ال فكل كلكن ُب البعض األخر لو ما يفنده ردبا ىذا الطرح يقبل ُب جزئيات    
 مضمونا.،ك ،كمكانااف على نسق كاحد؛زمانايقر حبقيقة ما أكرده ؿبمد خَت فارس من أف التغيَت ك

فمثال القرف السادس عشر بأكركبا قاطبة كاف من أشد القركف اضطرابا،كمن حيث اؼبضموف شهدت     
.أما من حيث اؼبكاف ما أشار (4)أكركبا استخفافا باآلداب العامة،كاكبالؿ الركابط الدينية،اتسامو بالفردية

اجملتمع  تقريبا تسم يقصد اهبابياهتا،ُب حقيقة األمر فرازات اغبداثة؛إليو الباحث ؿبمد خَت فارس من إ
 .(5)اإليطإب فقط

اغبداثة ُب أكركبا أهنا أدخلتها التاريخ اغبديث  أحدثتوما  ىو أف  من إثارة ىذه اإلشكالية لعل الغرض   
الة العرب ُب أكركبا.ىو شبيو كمطابق غب السياسية مشركع الوحدة  قباحبعد  من أكسع أبوابو

 التشابو كالتطابق اغبداثي؟ تتحققكيف ف.آنذاؾ

                                                             
.أ.ع شهَت بابن الوكيل:ربفة األحباب دبن ملك مصر من اؼبلوؾ كالنواب،تح:ؿبمد الششتاكم،دالاؼبلوا٘ب يوسف (1)

  .85،ص1999،القاىرة

.11مرجع سابق،صتاريخ اعبزائر...، ؿبمد خَت فارس:( 2 ( 

.11نفسو،ص  اؼبرجع ( 3(  

.401،ص1996، بنغازم،ـ.ج.ؽ1848-1453أكركبا اغبديثميالد اؼبقرحي:تاريخ ( 4 ( 

.410اؼبرجع السابق،صقرحي:ميالد اؼب  )5(  
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بالنسبة للوحدة السياسية للعآب اإلسالمي ربققت على أيدم العثمانيُت ألكؿ مرة بعد سقوط اػبالفة     
ـ،كلذلك يرل عدد من اؼبؤرخُت كالباحثُت أف الوحدة اليت سبت  على أيدم 1258/ػػػػى658العباسية

 .(1)اية التاريخ اغبديث للعربالعثمانيُت تعترب بد

كأما عن تراكمات النهضة ُب موضوع اغبداثة بالنسبة ألكركبا كاف ُب طابعو العاـ دنيوم،كليس     
كحسبنا ديٍت،كال أدؿ على ذلك من حركة اإلصالح الديٍت،إذ كانت من أىم اغبركات الدينية ُب أكركبا،

،ألهنا األمر بالنسبة للدكلة العثمانية كاف ىبتلف.(2)أكركبا مزقت الوحدة الدينية ُب اإلشارة إٔب أهنا ىي من
 .(3)ٓب تعرؼ التفرقة بُت العلم كالدين

،إذ كانت كُب ختاـ ىذه اعبزئية حسبنا ما أقره الوازع الديٍت ُب نفوس العثمانيُت،كمن ٍب نفوس الرعية    
مسلمُت ُب اؼبشموالت اعبغرافية كاغبربية لل اػبالفة ىي من يقرر القرار السياسي،كالوجهة العسكرية

العثمانية،فكاف الدين يعمل ُب تلك العصور ُب تقرير األكضاع السياسية كاغبربية لشعوب الواليات 
  .(4)العربية

ُب الشرؽ،يصب كلو ُب استئناؼ  العثمانيُت ىذا اإلطار كتب أحد الباحثُت أف الغرض من توسعُب     
  .(5)الصراع مع أكركبا من جديد

ذبلى ُب سبسك .(6)حوؿ مسألة أحقية اػبالفة وفاآلخر يدندن مى واكان  اربةجهة اؼبغ كأما من    
السعديُت بأحقيتهم ُب اػبالفة من األتراؾ العثمانيُت،فقد كجدنا خطابا رظبيا ُب مدكنة 

وإب الذين ،يؤكد على شرعيتهم باػبالفة،فيمتثل بالقوؿ:"...كالعثمانيوف ُب صبلة اؼبماليك كاؼب(التمجركٌب)
                                                             

.239:اؼبرجع السابق،صإظباعيل أضبد ياغي ( 1 ( 

.402اؼبرجع السابق،صميالد اؼبقرحي: ( 2 ( 

.150،ص1999،القاىرة.ركعة اغبضارة،د.أ.عق التاريخبالصفصاُب أضبد اؼبرسي:استانبوؿ ع( 3 ( 

.240:اؼبرجع السابق،صإظباعيل أضبد ياغي ( 4 ( 

  .24،صاؼبرجع السابقشلق:أضبد زكريا (5)

ي كتناغم كجهات النظر بالنسبة للعثمانيُت كاؼبغاربة حوؿ قضية اػبالفة،تعترب  ُب نظرم حجر الزاكية ُب دراسة موضوع العالقات قتال(6)
 السياسية بُت البلدين.
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دافع اهلل هبم عن اؼبسلمُت كجعلهم حصنا كسورا لإلسالـ كإف كاف أكثرىم كأكثر أتباعهم فبن يصدؽ 
القوؿ عليهم قولو صلى اهلل عليو كسلم يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر،إف كانوا إمبا ضبلوا اإلمارة كقلدكا 

ها ىم موإب كسادة الشرفاء ملوؾ بالد األمر ُب اغبقيقة كأمانة يؤدكهنا إٔب من ىو أحق هبا كأىل
 .(1)اؼبغرب..."

ُب معرض حديثو عن شخصية أضبد اؼبنصور،فيقوؿ:"...ؼبا  (أضبد بن القاضي)نفس اػبطاب يؤكده      
طّنت ُب آفاؽ العآب حصاتو،كتعبت عن ضبل حسناتو بغزكتو حفظة القوؿ كحصاتو،فكادت قلوب الناس 

 .(2)يكونوا ربت رايتو،كمن الذين دخلوا ُب سلك بيعتو..."أف تتفّطر إليو شوقا ككدا،أف 

 خلفية ذلك؟ السؤاؿ اؼبطركح ىنا:ؼباذا كل ىذا التشبث باألحقية ُب اػبالفة،كما

على حكاـ ىناؾ حقيقة تارىبية خفيت :"...بأف إٔب القوؿ،(ؿبمد حجي)الباحث  ذىبي     
اـ كمصر أخذت من يد اؼبماليك اعبراكسة الذين القسطنطينية فسببت ؽبم كللمغرب اؼبتاعب...فبالد الش

حسب بالشاميُت كاؼبصريُت،كلبيبا كتونس كاعبزائر أخذت  من يد اغبفصيُت   يربطهم نسب كال ال
 .(3)..."كالزيانيُت عماؿ  ملوؾ مراكش 

ز بو يّ سب،الذم (4)ث باػبالفة لدل اؼبغاربة يدكر ُب فلك النسب كالشرؼيفهم من ىذا أف إطار التشبّ ك     
 .!!بو ىم دكف نظرائهم ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب

                                                             
  .147،صلي بن ؿبمد التمجركٌب:اؼبصدر السابقع(1)

 . 846،ص2ج،ج1986،2،الرباط ـ.ـ.ف.تؿبمد رزكؽ، :اػبليفة اؼبنصور،تحضبد بن القاضي:اؼبنتقى اؼبقصور على مآثر أ(2)

  .142،ص3جمج،م1985،8ُب مذكرات من التاريخ اؼبغريب،اؼبغربؿبمد حجي:التهديد العثما٘ب كتأسيس الدكلة السعدية،(3)

اػبريطة  أفمنالاكٍت إفريقيا،خاصة إذا عيكفي أيضا لتربير أحقية اؼبغاربة باػبالفة ؽبم دكف غَتىم من س بالنسبة للشرؼ أرل أنو ال(4)
كسليماف ففرا  .ُب ىذا الشأف يورد صاحب األنوار اغبسينية مايلي:"...كأما إدريس فبتدة خارج اؼبغرب البشرية للسادة الشرفاء ُب إفريقيا

غبسن بن علي بن أيب طالب ٍب إٔب اؼبغرب فنزال بتلمساف كغبق هبما ابن عمهما داكد بن قاسم بن إسحاؽ بن عبد اهلل بن جعفر بن ا
 =رجع أب اؼبشرؽ كترؾ بعض ذريتو باؼبغرب كىم بو اآلف...كأما ادريس فقد دخل اؼبغرب األقصى)كليلي(... كأما سليماف فقد استوطن
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دكلة عريقة -خبالؼ ذلك -هبيبنا نفس الباحث عن خلفية ذلك،قائال:"...بينما الدكلة اؼبغربية     
مستمرة منذ أف قامت أسسها القبائل اؼبغربية األصيلة اؼبلتفة حوؿ إدريس بن عبد اهلل حفيد علي 

حدث  اإلسالمية مع اؼبرابطُت كاؼبوحدين كاؼبرينيُت ...كذلك ماكفاطمة،كاستمرت الدكلة طواؿ القركف 
ظهر  (2)كالسياسية ككأف تكوين الدكلة كمعاؼبها اإلدارية.(1)بالفعل عند ظهور األتراؾ بشماؿ إفريقيا..."

أكٓب تكن الدكلة الزيانية باؼبغرب األكسط .!مشرقا كمغربا؟ اإلسالمية فقط ُب اؼبغرب،دكف غَته من األقطار
أعظم دكلة كطنية تأسست بأرض اعبزائر،ككانت هنضتها العلمية كالصناعية كالتجارية من أكرب النهضات 

 .؟(3)اليت عرفتها ىذه البالد

،كىذا الرأم حسبا اطالعنا انفرد بو صاحبو،دكف ذكر (عبد اؽبادم التازماجتهاد آخر قدمو الباحث)    
ػبالفة العثمانيُت،فيقوؿ:"...إف من اؼبغريب  لرفضأسباب ا ينسحب ىذا الرأم على خلفية  !ؼبصادره

عداد األسباب اليت جعلت اؼبغاربة يقاكموف اؼبد الًتكي العثما٘ب كبو بالدىم،علمهم بأف ىؤالء األتراؾ 
   .(4)يعتنقوف مذىبا غَت اؼبذىب اؼبالكي الذم كرثوه عن أجدادىم كأسالفهم..."

شاـ بال رابطة كال نسب،ىو رأم تفنده اؼبصادر التارىبية قضية أخذ العثمانيُت مصر كالكأما عن     
اللثاـ عن طبيعة العالقات العثمانية اؼبملوكية.كإف طاكعنا مؤلفنا ؿبمد  تاؼبستجدة،كاليت كاغبمد هلل أماط

فهي ٓب تكن أخذ كالشيء من ىذا القبيل،بل كانت  حجي كاتفقنا ُب كلمة أخذ،رغم أهنا غَت صحيحة
 :ما حصل ُب مصر ة على النحو استنجادا كاستغاث

                                                                                                                                                                                                     

اؼبصدر :أضبد بن عبدالعزيز العلوم تلمساف كلو هبا اآلف أكالد حساف،كبعضهم بسوس األقصى كبالد اغببشة كأرض السوداف."،ينظر:=
 .21-21السابق،ص ص

.142سابق،ص مقاؿ التهديد العثما٘ب...، ؿبمد حجي:( 1 ( 

عن اإلسالـ على مر العصور،كأما دكؿ ماذىب إليو الباحث اؼبرحـو ؿبمد حجي يتناَب كاؼبوضوعية العلمية،كاغبركة التارىبية لتاريخ (2)
الفصل األكؿ من  وار،أقصد اعبزائر،حوؿ ىذا ينظر: اؼببحث األكؿ من كجدت معآب إدارية كسياسية دكالتية ُب اعب فقد الفًتة اغبديثة
  منت الرسالة.

.34تاب اعبزائر...،مرجع سابق،صكأضبد توفيق اؼبد٘ب:( 3 ( 

خاص بالصحراء  ،عة تصدرىا كزارة الشؤكف الثقافية،،ُب ؾبلة اؼبناىل،ؾبل"كثائق ٓب تنشر عن الصحراء الغربية"اؽبادم التازم: عبد(4)
.22غربية:فكر كإبداع، ،اؼبغرب)د.ت(،صاؼب
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،يتناكؿ ألكؿ مرة طبيعة العالئق بُت اؼبصريُت ـبطوط دبكتبة بايزيد ُب استانبوؿ على غبسن اغبظ عثرك    
.جاء فيو:"...إف علماء مصر)كىم نبض الشعب اؼبصرم كفبثلوه(يلتقوف سرا بكل (1)العثمانيُتاألتراؾ  ك

كواىم من جور الغورم(كيقولوف لو بأف الغورم)ىبالف سفَت عثما٘ب يأٌب إٔب مصر،كيقصوف عليو)ش
 .(2)تنهضوف عدالة السلطاف العثما٘ب( لكي)يأٌب كيأخذ مصر(.."سالشرع الشريف( ك)سي

 التغلغل األوروبي في البلدين رافد من روافد الصناعة العالئقية:-ب

يعد  كضاللو على صناعتها، ،ألقى برافد آخر العالقات السياسية بُت البلدين أيضا ربكم ُب صياغة    
أحداث التاريخ  يبكن أف نعتربأثر ُب قولبة مبطية العالقات بُت البلدين. اليت كاف ؽبا ملواعال من أجلّ 

،حيث قبد مع هناية العصر الوسيط نقطة بداية لتوجيو العالقات السياسية بُت البلدينكاألكركيب كنتائجو  
كمد اؼبعرفة باآلخر بالنسبة للطرفُت،أنو تشكل نوع من كبدايات العصر اغبديث بالنسبة للمسلمُت،

سبثل ُب فتح ُب العالقات اؼبغربية العثمانية ألكؿ مرة على اؼبستول الدكٕب؛ اؼبودة كاؼبالطفةجسور 
ـ.كباؼبوازاة مع ذلك اغبدث أكفد 1453/ػػػػى857العثمانيُت للقسطنطينية على يد ؿبمد الفاتح عاـ

بعثة هتنئة للفاتح ،شأف حكاـ األقطار  سعيد الثا٘ب آخر ملوؾ الدكلة اؼبرينية بن أيبالسلطاف عبد اغبق 
  .(3)اإلسالمية  الذين أكفدكا بعثاهتم احتفاء بالفتح اؼببُت

ىاتو السفارة ؽبا دالالت غَت التها٘ب فقط؟فما ىي يا ترل؟ تتمثل ىذه الداللة ُب التأسيس للعالقات     
عترب السلطاف عبد اغبق بن أيب سعيد الثا٘ب هبذه السفارة الودية،ىو فاتح السياسية كالدبلوماسية؛ إذ ي

   .(4)عالقات اؼبغرب مع الدكلة الًتكية العثمانية

بعد تلقيو دعوة من بعض ـ 1517/ػػػػى923عركج لتلمساف ُب حدكد ُب أعقاب دخوؿك   
،كإحالؿ مكانو ـ(1528-1516ىػػػ/934-922)أيب ضبو الثالث اؼبلكأعياهنا،يرجونو اػبالص من 

                                                             
".كضعو عبداهلل بن رضواف ربت اسم"تاريخ مصر 4971كىو ربت رقم  ( 1 ( 

.139اؼبرجع السابق،صؿبمد حرب: ( 2 ( 

227-226،ص ص2000الدار البيضاءر،،ـ.ؾ.آ.ع.إ.3ؿبمد اؼبنو٘ب:كرقات عن حضارة اؼبرينيُت،ط( 3 ( 

.227السابق،صؿبمد اؼبنو٘ب:اؼبرجع (  4 ( 
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 ،ٓب(1)ُب ىزيبة أيب ضبو الثالث ُب معركة سهل أغباؿ ُب نفس السنة باربركسا قبح عركجكقد  أيب زياف.

-1504/ػػػػى932-910هبد أيب ضبو بدا من اللجوء عند السلطاف الوطاسي ؿبمد الربتغإب)
عركج عن مشركع ربالف مع أعلن  فراره من تلمساف ُب غضوف.ك م كجهو كبو اإلسبافـ(،كمنها يبّ 1526

،يتضمن خطة  دفاعية كىجومية ضد عدكىم اؼبشًتؾ؛النصارل،كاؼبناكئُت للسطاف  (2)نظَته ؿبمد الربتغإب
 .(3)الوطاسي باؼبغرب

 غَت أنو كجد من شكك ُب ىذا قياـ ىذا التحالف دكف أف ينفي إف كاف مشركع اغبلف ٓب هبسد    
ىو ُب ذاتو يعد أكرب خطرا من كجود اإلسباف  على حدكد اؼبغربمرجعا سبب ذلك إٔب اػبطر العثما٘ب 

   .(4)القاصرين عن أم هتديد للمغرب

تيجية بامتياز كمركز ثقل الصراع َتاستبدايات الفًتة اغبديثة،منطقة ا مع اعبزائرتعترب اعبهة الغربية من ك      
ـ ضعيفة 1485 ربديدا ُب سنة أكاخر القرف اػبامس عشر اؼبيالدم ك  ت تلمساف منذدغحيث  الدكٕب؛

كالعثمانيُت كاؼبغاربة،فدخلت فبلكة تلمساف ُب دكامة  لألسبافحت لقمة سائغة صبكمتهالكة حىت أ
 .(5)ـ1554الصراع بُت ىذه األطراؼ الثالثة حىت قضى األتراؾ العثمانيُت عاـ 

ر من خالؿ اغبضور األكركيب قبد أف اؼبغرب ىبتار التأسيس للعالقات بينو كبُت اعبزائمن جهة أخرل     
 ،نورد مثلُت:؛على سبيل اؼبثاؿُب اؼبنطقة

                                                             
)1 (Digo de Haedo: Op,Cit, p p25-27. 

حىت بٍت مسي من جبل بٍت يزناسن كقاتلوه فقتلوه كاتبعوه كاف من نتائج  ىذا على عركج ،أف اتفق عليو أىل تلمساف كجيشوا عليو، ( 2)
 . 836،ص1996قق الفوائد،تح:ؿبمد حجي،د.غ.إ،بَتكتح:أضبد بن القاضي:لقط الفرائد من لفاظة ىناؾ،ينظر

)3( Digo de Haedo: Op,Cit, p30.  
 

)4( De Crammont :histoire d’Alger sous...,op.cit,p25.  

،ُب ؾبلة عصور جديدة،ؾبلة فصلية "ـ16تلمساف ُب دكامة الصراع الثالثي بُت األسباف كالعثمانيُت كاؼبغاربة ُب القرف"ؿبمد دادة:(5)
 .194،ص2،ع2011ر،جامعة كىراف،اعبزائرؿبكمة يصدرىا ـبترب البحث التارىبي تاريخ اعبزائ
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العثما٘ب على مشاؿ إفريقيا، ُب عمومو تقاربا سعديا كاسبانيا -تأثَت التنافس السعدملقد  قبم عن      
 .(1)ـ1554ق/961كبرتغاليا،على الرغم من احتالؽبما لبعض األجزاء اؼبغربية،بداية من سنة 

سباف كالفرنسيُت على إلربالف مع األكركبيُت )ا حينمااهلل الغالب السعدم  عبدما فعلو ثا٘ب اؼبثاؿ ال   
 .(3)لخطر الًتكيلكمجاهبة  (2)اػبصوص(،كمحاكلة منو عن التعبَت عن رؤيتو للعالقات اؼبغربية العثمانية

ا ؽبا خاصة من لدف كؽبذا فإف اؼبنظور األكركيب للعالقات بُت البلدين  كاف دائما حاضرا كمهندس   
ما يبكن مالحظتو ىنا أف ىذا اغبضور سبايز ُب اؼبغرب؛من تغلغل أكدل بالسعديُت إٔب .)4(اؼبخزف اؼبغريب

إٔب ؿباكلة العلويُت اغبذرة مع األكائل، إٔب استثماره ُب صاّب دكلتهم مع اؼبؤب إظباعيل  حد التورط
 .(5)عبد اهللبن  لتتوج اؼبسَتة مع السلطاف الشاب سيدم ؿبمدالعلوم،

أف السالطُت   استشفوا،ُب ىذا الشأف بعض الباحثُت اؼبغاربةخالؿ الوثائق اليت عاد إليها  من    
 م،مع تورعه(6)باالنعزاؿ جراء اغبذر الذم كاف يطبعو ذباه القارة األكركبية سبيز عملهم  العلويُت  األكائل

                                                             
.11سابق،صالرجع اؼبعبدالكرٙب كرٙب:( 1 ( 

 ال هناأنو بعد امتداد النفوذ العثما٘ب إٔب مشاؿ إفريقيا،كقياـ حكومة ُب اعبزائر تابعة للدكلة العثمانية،فيرل الباحث عمار بن خركؼ (2)
العثمانية غدت على زبـو اؼبغرب بعد أف كانت بعيدة عنها.كمن ٍب فإف  عامل اؼبكاف ُب تلك العالقات البينية،فالدكلة يبكن إغفاؿ

لعالقات السياسية جزائرية،ينظر:عمار بن خركؼ:ا-العالقات العثمانية اؼبغربية ربولت ُب اعبزء األكرب منها إٔب عالقات مغربية
  .81،ص1،ج...،مرجع سابق

.129،ص1991،اؼبغربرزكؽ:دراسات ُب تاريخ اؼبغرب،أ.شؿبمد ( 3 ( 

.حوؿ ىاتو القضية ينظر اؼببحث الثا٘ب من الفصل الثا٘ب  (4)  

؛التسامح انتهاج هنج مغاير ألسالفو،كحىت خلفو.فبا ترتب عنو انفتاح شامل للمغرب؛على أف أىم ميزة لوعرؼ عن ىذا السلطاف (5)
ُب اعبهاد  ية للقرصنة.لقد كانت آراؤه الدينية ،فكاف يبلك خصاال طبيعية تتناَب كاألساليب الوحشالديٍت،فهو ٓب يرث صالبة أجداده

 الذم يدعو إليو اإلسالـ ال تتوافق مع ماكاف يعتقد بو غالبية اؼبسلمُت ُب كقتو:
- Voir: Louis Chénier: Recherches historiques sur les Maures et histoire de l'Empire de Maroc 
,Paris 1787,3T ,T3 ,p240. 

 

.111صسابق،تاريخ اؼبغرب ربيُت...،مرجع ؿبمد القبلي: ( 6 ( 
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، كما طتفاديا  التشنيع هبم كالتور د مع اؼبسيحيُت،بالتعاق معن التعامل معهم خشية اإلساءة إٔب ظبعته
 .(1)لسابيقهم حصل

:"...يبكن القوؿ ُب ىذا السياؽ  الوضع كاؼبآؿ.يقوؿ أحدىم ُب ىذا الشأفأما ُب الفًتة الالحقة تغَّت     
 يواكبها من تدفق األسلحة كمن إغراء باؼباؿ،ىو الذم إف تراجع التأثَت األجنيب عن طريق التجارة،كما
 .(2)ساعد األشراؼ العلويُت على توحيد البالد..."

إضافة إٔب ما سبق،إف  البحث ُب جزئية مدل التعانق العالئقي بُت فلسفة اغبكم ُب البلدين     
ر ُب عملية نسيج العالقات السياسية كالتغلغل األكركيب ٓب يكن صدفة،بل كاف معطى تارىبي كحقيقي أثّ 

ؿبمد )يتو ُب توجيهها،مع إغفالو ُب الطركحات التارىبية،ينوه بو الباحث ىذا اؼبعطى أدركنا أنببينهما.
،بقولو:"...إف اعبانب الذم ظل ؾبهوال غبد الساعة ىو مدل الًتابط اؼبوجود مابُت الصراع (اؼبنصور
ء ،كحوؿ قضية ىاجس اؼبغاربة ُب إجال(3)األكركبيُت..." اؼبغريب كاعبهود اؼبغربية لطرد احملتلُت-العثما٘ب

عن اغبضور التحريرم للثغور احملتلة ُب  (Louis Chénier) كتب القنصل الفرنسي لويس شنيي األكركبيُت
تنمية  إٔبُب الوسيلة اليت سيصل هبا  إال:"... أنو ٓب يفكر العلومسياسة السلطاف ؿبمد بن عبد اهلل 

 .(4)مداخليو كجلب األسلحة للوقوؼ ُب كجو األكركبيُت..."

األساس تفهم طبيعة اغبضور األكركيب كمدل الًتابط الوثيق بُت سياسات اغبكم ُب  على ىذا     
البلدين؛على مستول إثبات حكميهما،العثمانيوف كانوا يلوحوف خبطر التهديد األكركيب على الثغور 

كاف العمل ك زائر العثمانيوف باعباألتراؾ  اؼبغربية،إلبعاد كل سياسة مغربية من شأهنا التأثَت عن ما اكتسبو 

                                                             
.111سابق،ص ،مرجع...ربيُت اؼبغرب تاريخ:القبلي ؿبمد( 1 ( 

.191عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ...،مرجع سابق،ص ( 2 ( 

بة،ؾبلة فصلية ،ُب ؾبلة دار النيا"الضغوط العثمانية كأثرىا على ربرير الثغور احملتلة باؼبغرب من خالؿ حالة طنجة"ؿبمد اؼبنصور:(1)
  .27،ص5الثانية،ع،السنة 1985كثائقية دراسية تعٌت بتاريخ اؼبغرب،طنجة

)4( Louis Chénier :Op.cit,T3, p244. 
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 ـ1654دكنو منذ خطاهبم للمؤب ؿبمد بن الشريفوا يردّ بضركرة إشعار اؼبغاربة جبهاد الكفار الذم ظلّ 
 .(1)"...إذا كاف غرضكم ُب اعبهاد فرابطوا على الكفار الذين ىم معكم ُب كسط البالد..."

غاربة ُب توجيههم إٔب ىذه الوشيجة بُت النظامُت ُب البلدين سبثلت ُب الضغط العثما٘ب على اؼب    
كانت تفسر  ُب ىذا الشأف كتب أحد الباحثُت اؼبغاربة:"...إف الكتابة التارىبية التقليدية غالبا ماك الثغور.

ضد النصارل بدكافع ركحية أك برغبة ُب كسب دعم القول الدينية   إظباعيلاعبهاد الذم خاضو اؼبؤب 
أما البعد اػبارجي كاؼبتمثل ُب ضغوط الباب العإب ُب .طةلتعزيز مكانتو داخليا كعزؿ منافسيو على السل

فقد ظل غائبا،كالشك أف الفراغ الذم يعا٘ب منو البحث التارىبي ُب اذباه تصعيد اعبهاد ضد النصارل 
حد كبَت غياب ىذا البعد عن أعُت الدارسُت لتاريخ الدكلة  إٔببالدنا ُب ؾباؿ الوثائق العثمانية يفسر 

 .(2)العلوية..."

إف الرجوع إٔب الوثائق العثمانية كما مّر بنا مع الباحث ؿبمد اؼبنصور،تفضي بنا إٔب استقصاء ذاؾ    
اؼبغريب ُب مسألة ربرير ثغوره،كما ؽبذا من أثر ُب توجيو سياسة اؼبخزف الداخلية -التقاطع العثما٘ب 

لتفسر ذاؾ اإلقباؿ اؼبخز٘ب على  كاػبارجية من طرؼ األتراؾ العثمانيُت.كىذه اؼبسألة ٓب تكن لتذكر كال
ربرير ثغوره، إال عن طريق الكتابة اغبديثة اليت تضع ُب حسباهنا مسألة الوثائق العثمانية،كاستثمارىا ُب 

  خدمة اؼبعرفة التارىبية،اليت تؤمن بتعدد مصادرىا كمضاهنا.  

 وفي في البلدينوتماثل منابع الفكر الصالبشري وحدة  العنصر الصناعة العالئقية بين  -2

  العنصر البشري في البلدين ودوره في الصناعة العالئقية:-أ

 وحدة العنصر البشرم بالنسبة للبلدينل االصناعة العالئقية ُب ىذه اعبزئية كفق إثباتاعتمادنا على     
ة تكاد ال يقتصر العلم اغبديث على إقرارىا فقط،بل يعطي حقيق حيثابة كاؼبؤرخوف.أثبتو النسّ  يعود ؼبا

 .!تكوف غائبة اليـو

                                                             
.26،ص7سابق،جالرجع اؼبالناصرم:( 1(  

 ) 2 .27...،مقاؿ سابق،صؿبمد اؼبنصور:الضغوط العثمانية (
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ألف الواقع اليـو ال يثبت كجود إذ يقوؿ أحدىم:"... د علماء اعبغرافية البشرية ىذه اغبقيقةلقد أكّ     
ساللة نقية ُب العآب ُب الوقت اغباضر،ذلك ألف كل اجملتمعات البشرية قد شهدت اختالطا بُت أكثر 

كاالنتقاؿ من مكاف إٔب آخر،كمن ٍب اتصلت ىذه من ساللة،عرب حركة مستمرة من اؽبجرة كالغزك 
الوحدة كقد ذبلت .(1)..."اعبماعات بعضها البعض اآلخر كتزاكجت كأقببت خليطا من السالالت

 يثبت،سواء العنصر األمازيغي،أك العنصر العريب.البشرية ُب بلداف اؼبغارب ذبلت ُب األصوؿ اؼبشًتكة
قبائ الرببرية( ُب بلداف اؼبغارب تعود إٔب طبسة اؼبؤرخوف أف أصوؿ  العشائر األمازيغية)

جذكر القبائل العربية ُب بينما تنتمي .(3)،كمصمودة،كزناتة،كىوارة،كغمارة(2):صنهاجةأمازيغية،كىي
 .(4):حكيم،كىالؿ،كمعقل،كىيالبلدين،إٔب ثالث قبائل

ف العاشر اؽبجرم/السادس عشر ع القبائل العربية كاألمازيغية ُب حدكد القر ربديد مواقع توزّ احث كيبكن للب
 .(5)السابقة ُب كال البلدين،كإرجاعها عبذكرىا اؼبيالدم

 ىذه اعبماعات ،كما أف سبثل عناصر رعوية ترعى اؼباشية اعبزائر،ُب ككانت بعض  القبائل الزناتية     
البدك اف سكقوة بسيطة من  تشّكلإذ كانت  ،تنتظم ربت سلطة اغبكومة ُب الغالب الكانت كمثيالهتا  

 .(6)هتدد أمن اجملتمعات اغبضرية اآلمنة

                                                             
.176،ص1989،د.ـ.ج،اإلسكندرية 2طفتحي ؿبمد أبو عيانة :دراسات ُب اعبغرافية البشرية،( 1(  

يرل العالمة عبد الرضباف بن خلدكف أف صنهاجة ككتامة من القبائل العربية،كيعترب إفريقش بن قيس بن صيفي من أدخل قبائل  (2)
سب العرب إٔب إفريقية.كؼبا رجع من غزك اؼبغرب ترؾ ىناؾ من قبائل ضبَت صنهاجة ككتامة فهم إٔب اآلف هبا،كليسوا من ن

  .352ص،6ج،خلدكف:اؼبصدر السابقالرببر،ينظر:عبد الرضباف بن 

.36،ص1سابق،جالصدر اؼبالوزاف:  حسن ( 3(  

يذكر قبائل بٍت  حكيم ،بل ذكر قبائل بٍت سليم،ينظر:عمر بن  ،إال أف الباحث عمر بن خركؼ ال48نفسو،صاؼبصدر  (1)
 .99،ص2،ج،مرجع سابقخركؼ:العالقات االقتصادية...

  .92)د.ت(،ص،،نقال عن: عبد الرضباف ضبيدة:دراسة ُب اعبغرافيا البشرية99،ص2،ج،مرجع سابقعالقات االقتصادية...ال (1)

  .180،ص1970،االسكندريةا التارىبية،د.ج.ـيسرل عبد الرزاؽ اعبوىرل:مشاؿ إفريقيا دراسة ُب اعبغرافي(1)
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ؽبذا قبد أف موقع تلمساف جعل من  العائالت ك أسرية،بصالت تلمساف مع أىل فاس سكاف  رتبط كي   
كنبا القوة العثمانية ُب اعبزائر كالسعدية ُب  ،التلمسانية تًتد بُت القوتُت الرئيسيتُت ُب مشاؿ إفريقيا

 .(1)مراكش

ىجرات كبَتة آتية من ىناؾ ببالد اؼبغارب؛ بد من تسجيل مالحظة حوؿ اؽبجرات البشريةىنا الك     
الشماؿ أك الشرؽ،ىذه كاف قد مضى عليها زمن طويل النكفائها.تاركة اجملاؿ ؽبجرات أك ربركات 

من اعببل كبو السهل،اندفاعات من اعبنوب كبو  تقاطرحيث قبد بعضها  ،اختلفت سبوجاهتا؛ تفصيلية
 .(2)اؿالشم

اؼبغرب،ىجرات بربر صنهاجة ُب القرنُت  :"...ُبأف  ُب ىذا الشأف بعض الكّتاب الغربيوف ذكركقد     
توزع اعبماعات ُب مشإب البالد.ُب تونس كُب اعبزائر،ىذه اغبركات ؽبا  تتمكن من تعديل  19ك18

ُت العناصر حصل سبازج ب...جعل الشماؿ بعامة كمدف التل خباصة مناطق زبالط أشد كنتيجة
 .(3)"اؼبختلفة...

إذا اؽبجرة التفصيلية كانت تتقاطع ُب كثَت من األحياف ُب بلداف اؼبغارب،من حيث سبتُت      
على أف اؼبرحلة الثانية من األكاصر،إعادة توزيع اعبغرافية البشرية،ربط اعبغرافيا الطبيعية باعبغرافيا البشرية.

 .(4)األتراؾ توافد موجة يعرؼ السكوف؛ رافد بشرم متجدد ال موجة كبَتة مناؽبجرات باؼبغارب عرفت 

أهنا زادت من الركابط متانة كعمقا،من خالؿ اغبركة الدائبة  على أف اؼبيزة اليت سبيزت هبا ىاتو اغبركية    
ة كالتجار  كاؼبستمرة اؼبتمثلة ُب اؽبجرة كالتنقل بُت البلدين ؼبختلف الفئات االجتماعية ،كؼبختلف األغراض

                                                             

.192-191:اؼبرجع السابق،ص صعبد الرزاؽ اعبوىرليسرل   )1(  

)2 (Valenci Lucette: Le Maghreb avant la prise D'Alger ,Paris1969, p34. 

)3( Ibid, p34.  

)4 (Valenci Lucette:op.cit,p34. 
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كاألكلياء كاؼبشايخ.كباألخص فئة اؼبثقفُت من الطلبة كالعلماء،كمن  كطلب العلم كزيارة األىل،كاألقارب
 ىذه الفئة ليست كغَتىا من الفئات،ؼباذا؟.(1)ىم على شاكلتهم كاؼبرابطُت

لنقطة كأما عن ا.(2)ت كبشكل كبَت كفاعل ُب العالقات االجتماعية كالثقافية بُت البلدينألهنا أثرّ     
ٍب إف حركب الطرؽ الصوفية،أىل الربط :"... (أبو القاسم سعداهلل)وبدثنا عنها الباحث اؼبرحـو  األخرل

كالثغور ُب بالد اؼبغارب ضد اإلسباف كالربتغاليُت على سواحل غريب اؼبتوسط،كمن جهة أخرل ضد 
أدت ىذه اغبركب  سالطُت بٍت مرين)اؼبغرب(،كبٍت زياف)اعبزائر(،كبٍت حفص)تونس/طرابلس(.كقد

ىامتُت،األكٔب الكشف عن ضعف السلطة الزمنية كحتمية كالية السلطة الركحية  كالصراعات إٔب نتيجتُت
زماـ اؼبوقف للدفاع عن اإلسالـ كأىلو كأكطانو.كالثانية تنضيج الوضع إلحالؿ البديل العثما٘ب ؿبل 

لسعدية ُب اؼبغرب(.كمن اؼبالحظ أف النزاع السلطات احمللية ُب كل من اعبزائر كتونس كطرابلس)كالسلطة ا
 .(3)األكسع بُت الدكلة العثمانية كالدكلة اإلسبانية قد ساىم أيضا ُب الوصوؿ إٔب ىذه النتيجة..."

ىذه  نظرة  : كيف كانتاآلٌبنطرح السؤاؿ  كلتبياف مدل متانة األكاصر  االجتماعية كالثقافية    
 كحواضره العلمية؟ ألقصىا لبلد اؼبغرب ((4))اعبزائريةالفئة

و:"...كرحلت إٔب مدينة فاس،ؿبل العلم نصّ  ،ماكمّنتو( فتح اإللوكتاب)أكرد صاحب      
كاإليناس،كالتقريب كالتبعيد ألناس،كىي قبة اإلسالـ كالسلم كاالستالـ،اؼبقاـ األعلى كاؼبثابة الفضلى،فهي 

األنباء اؼبسافرة،ذات األرجاء الدانية...ينبع العلم اؼبزائر كالشهرة الساحرة،ك  أـ قرل اؼبغرب الوافرة،كخزائن

                                                             
ليلى :إشرا ،)ـ(ـ،رسالة ماجستَت ُب التاريخ1659-1517ىػػ/1069-923عمار بن خركؼ:العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب (8)

  .337ـ،ص1983ق/1403،دمشقجامعة دمشقالصباغ،كلية اآلداب،

.337ص،1العالقات بُت اعبزائر ...، مرجع سابق،جعمار بن خركؼ: ( 2 ( 

.185،ص2009،اعبزائر ع.ـ.ف.تبو القاسم سعد اهلل:على خطى اؼبسلمُت حراؾ ُب التناقض،أ ( 3 ( 

العهد العثما٘ب ،كُب قبد  أف اعبزائر قد  ىنا نلمس مفارقة عكسية ُب حركية اؽبجرة؛ىجرة جانبية،أك باألحرل جزائرية،كالردبا طيلة(1)
قدمت للمغرب لببة عالية اؼبستول من علمائها الكبار ُب أكاخر القرف التاسع اؽبجرم/اػبامس عشر اؼبيالدم،بينما ٓب يهاجر إليها ُب 

العالقات بُت اعبزائر خركؼ:عمار بن  ىذا القرف إال عدد قليل من الطلبة كالعلماء اؼبغاربة،كٓب يستوطنها منهم إال قليلوف،ينظر:
   .341،ص1...،مرجع سابق،ج
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،ىذه عينة من نظرة علماء كمثقفي (1)من صدكر أىل العرفاف،كنبع مائها من اعبدراف،حفظا كأذكارا..."
 .(2)كحىت عمرانيا كحضاريا تارىبيا كمفكرم اعبزائر للحواضر اؼبغربية

ُب ك مع بُت التعلم كالعلم،كالطيبة كاألدب اعبم،كمثقفي البلدين أخوية،ذب أيضا كانت عالقات علماء    
كمرحبا !كأىال!:"...كؼبا لقيت علماءىا،كعرفٍت فقهاؤىا،كقالوا:يا أىال(فتح اإللو)صاحب يقوؿىذا الشأف 

طلب مٍت أحد علمائها الكبار،اغباملُت للّذمار،استعارة"درة اغبواشي،على شرح الشيخ اػبراشي !كسهال
إياىا،كقلت لو:بل ىي ُب يء ابتليت،كؼبا أّب باؼبقالة،كٓب يسعف باإلقالة،أعرتو "،فأبيت،كال أدرم بأم ش

  .(3)..."حقك قليلة،كعُت الرضى عن كل عيب كليلة

أف العامل التارىبي ساىم ُب تعميق الركابط بُت البلدين  (ر بن خركؼاعم)يلحظ ىنا الباحث    
دا كاحدا ،أك ربكمها دكلة كاحدة،سواء ُب العهد كترسيخها،ذلك أف البلدين كانا خالؿ فًتات طويلة بل

العامل التارىبي تلك األشجاف بُت البلدين،كلو انفصال  مدّ أيضا  أك ُب عهد ما قبل التاريخ اإلسالمي
طبعا ىذا ال ىبرج عن ظاىرة العالقات .(4)أحدنبا عن اآلخر فيما بعد،ككاف بُت حكوميت البلدين تنافس

من اؼبشرؽ ك اؼبغرب العربيُت خالؿ الفًتات التارىبية العثمانية،كاليت كانت  االجتماعية اليت عرفها كل
على درجة كبَتة من االتساؽ عرب مسارب ـبتلفة كاف أنبها:طلب العلم كاغبج كالتجارة كاؽبجرة كالنزكح 

 .(5)كالتوطن

 

 
                                                             

تو ُب التحدث بفضل ريب كنعمتو،تح:ؿبمد بن عبد الكرٙب ؿبمد أبو رأس اعبزائرم:فتح اإللو كمنّ (8)
  .101،ص1986اعبزائرم،ـ.ك.ؾ،اعبزائر

.102اؼبصدر السابق،صؿبمد أبو رأس اعبزائرم: ( 2 ( 

.102،صنفسواؼبصدر ( 3 ( 

.98،ص2ؼ:العالقات االقتصادية...،مرجع سابق،جر بن خرك اعم( 4(  

،كرقت علمية قدمت إٔب ندكة:اغبياة "طبيعة  اغبياة االجتماعية ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب العربيُت خالؿ الفًتات العثمانيةار:"سيّ  اعبميل (1)
  .686، ص1988د.ب.ع.ـ.ت.ـ،زغوافاالجتماعية ُب الواليات العربية أثناء العهد العثما٘ب،صبع كتقدٙب:عبد اعبليل التميمي،ـ.
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  تماثل الفكر الصوفي في البلدين ودوره في الصناعة العالئقية:-ب

.ككجود  سباثل منابع الفكر الصوُب ُب البلدين كفق جدلية  ُب البلدين عة العالئقية تنساب الصنا   
ظبات مشًتكة ُب ظهور كتنفذ الطرؽ الصوفية هبما. مربرنا ُب ذلك ما أقره الباحث اؼبرحـو أبو القاسم 

فًتة اؼبدركسة،سيما دبا ُب ذلك ال عالقة التأثَت كالتأثر بُت أجزاء اؼبغرب العريب عرب العصورسعد اهلل:"...
خبصوص ظهور كنفوذ الطرؽ الصوفية،إذ ال تكاد تظهر طريقة من الطرؽ الصوفية ُب جزء من األجزاء إال 

  .(1)كتظهر ؽبا فركع كنفوذ ركحي أك سياسي ُب األجزاء األخرل من اؼبغرب العريب.."

كاف ربت نفوذ  العثمانيُت تراؾاأل قبل ؾبيء اعبزائرة ُب اؼبتنفذّ  (2)كأما عن أبرز الطرؽ الصوفية     
 انتشر صيتهم  الذين  ادة الصاغبُت  كاألكلياء العارفُتكأما عن السّ .(3)الطريقتُت الشاذلية كالقادرية

:"...كيف كؽبذه البالد قائاله صاحب الدكحة،ككثر مريدكىم ببالد اؼبغارب كلها،ما أقرّ  كامتدت بركاهتم
اؼبغرب بنشأة الغرتُت العظيمتُت اجملمع على شرفهما كقطبا نيتهما أيب اؼبزية اليت ال تنكر على سائر بالد 

العامة باؼبغارب ،كال نغفل  ُب ىذا الشأف إصباع (4)اغبسن الشاذٕب كأيب ؿبمد عبد السالـ بن مشيش..."
  .(5)حوؿ اؼبرابطُت كشيوخ الطرؽ الصوفية فوالتاإذ  ُب العصور اغبديثة

                                                             
.184،صاؼبسلمُت...،مرجع سابق بو القاسم سعد اهلل:على خطىأ( 1 ( 

ىنا هبب أف نبُت البدايات األكٕب للدكر السياسي للطرؽ الصوفية،ُب اؼبغرب قبد ىذا الدكر كاف من صاّب الطريقة اعبازكلية؛نسبة (2)
ا بالنسبة للجزائر فقد بدأت تظهر فيها الطرؽ الصوفية منذ القرف السادس عشر ق.أم870للشيخ ؿبمد بن سليماف اعبزكٕب توُب سنة

اؼبيالدم،ٍب أخذت تنمو كتتسع حىت انتشرت على نطاؽ كاسع ُب النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر اؼبيالدم،كالربع األكؿ من القرف 
  الطرؽ التالية:التاسع عشر اؼبيالدم.كأماعن النفوذ السياسي ُب اعبزائر،فقد توزع بُت

،فيالٕب ـبتار 145،ص1سابق،جالصدر اؼبالقادرية،كالرضبانية،كالتيجانية،كالدرقاكية،كالشاذلية،حوؿ ىذا ينظر:اغبسن الوزاف:
 .34،ص1976،باتنة د.ؼ.غ.ط.ف الطاىر:نشأة اؼبرابطُت كالطرؽ الصوفية كأثرنبا ُب اعبزائر خالؿ العهد العثما٘ب،

-Pierre Boyer: Contribution à l'étude de la politique religieuse des Turcs dans la Régence d'Alger 
(XVIe-XIXe siècles), In:) R .l'O.M. M(,Aix-Provence1966, n°1,p24. 

.462،ص1تاريخ اعبزائر ...،مرجع سابق،جبو القاسم سعد اهلل:أ ( 3 ( 

  .803،ص اؼبصدر السابق:ؿبمد ابن عسكر الشفشاك٘ب(1)

)5(Octave Depont  et Xavier  Coppolani: Ies Confréries religieuses musulmanes,4,P,C,4,Alger 
1897,P231. 
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بعض الطرؽ الصوفية اؼبنتشرة ُب بالد اؼبغارب،كباػبصوص اعبزائر خريطة لرسم  للباحث كنكيب    
-471)الكيال٘ب، أك اعبيليأك  ،نسبة لعبد القادر اعبيال٘بالقادريةكيأٌب ُب مقّدمتها كاؼبغرب.

تصدر ك ،،كلد ُب جيالف)كراء طربستاف(من كبار الزىاد كاؼبتصوفُتكىو ـ( 1166-1078ق/561
منها:"الغنية لطالب طريق عديدة نذكر  لو كتب.ـ كهبا توُب1133ق/528للتدريس كاإلفتاء ببغداد  منذ

 .(1)الفيوضات الربانية"ك""فتح الغيوب"،ك"الفتح الربا٘ب"،كاغبق"،

،حبيث تعد انتشرت ُب القرف السادس اؽبجرم/الثا٘ب عشر اؼبيالدمكاعبدير بالذكر أف الطريقة القادرية    
القرف العاشر  ما بعد خاصة ُبانتشارىا في امتداليت ك  يديها.أكؿ طريقة من حيث عدد منتسبيها أك مر 

 .رغم قدـ ظهورىا هبا اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم باعبزائر

 (2)عبدالكرٙب اؼبغيليالشيخ ؿبمد بن  مريديها،مثل كثرة مع   اؼبناطق الداخليةانتشرت ُب  كما    
 .باعبنوب الغريببتوات،كأكالد سيدم الشيخ الذين سبركزكا 

 .(3)كما كاف ؽبا فبثلوف من اؼبرابطُت ُب كل من مدينة اعبزائر،قسنطينة،جباية..كحىت فاس   

أكسبها انتشارا  ا،فبّ ُتالعثماني من قبل اغبكاـحضيت الطريقة القادرية ُب اعبزائر بالتشجيع كالدعم لقد  
 .(4)ت بذلك كامل الًتاب اعبزائرمكازدىارا لزكاياىا،فعمّ 

                                                                                                                                                                                                     
 

اؼبستعربُت لزركلي: األعالـ ،قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب ك اخَت الدين (8) 
  .47،ص4ج، ج1980،8،بَتكت،د.ع.ـ5كاؼبستشرقُت،ط

اؼبغيلي التلمسا٘ب،الشيخ العآب العامل العالمة النحرير،ذك اػبوارؽ اؼبتواترة،كاغبقائق اؼبتوافرة.كلد بتلمساف ؿبمد بن عبدالكرٙب  ىو (2)
حفظ القرءاف،رحل إٔب جباية كسبهر هبا ُب العلـو على يد أيب العباس الوغليسي ،كبعد بلوغ النهاية ُب العلم رحل إٔب توات كىي يومئذ 

مصدر ،بن القاضي:لقط الفرائد... ،ينظر:أضبدق909،توُب سنةهلل اليهود  ككسر شوكتهم من بالد تواتدار علم كإسالـ ، كبو أذؿ ا
 .  816،صسابق

صباح بعارسية:حركة التصوؼ ُب اعبزائر خالؿ القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم،رسالة ماجستَت ُب التاريخ (1)
  .93،ص2006-2005معة اعبزائر،اعبزائرعمار بن خركؼ،قسم التاريخ،جا)غ.ـ(،إشرا:اغبديث

)4 (Depont et Coppolani: Op.cit, p254. 
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:"... نسبة أليب اغبسن الشاذٕب سيدم الطريقة الشاذلية،كىي ث االنتشار ُب البلدينتليها من حيك    
ـ(كاف تلميذا ألحد أتباع سيدم 1258ق/656)سيدم بلحسن( دفُت ضبيثرة بصعيد مصر)

توخى  بومدين،كأحد كبار أكلياء اؼبنطقة،موالم عبدالسالـ بن مشيش...كاف تصوفو يبيل للورع،كما
الينكركف التمتع بنعم اغبياة...كزاد االنتشار ُب القرف العاشر  أتباع الشاذلية باعبزائرالزىد ُب كل شيء..ك 

اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم،خاصة برعاية البيت اعبازكٕب،كسيطرت على تلمساف كالريف 
ككذلك األمر بالنسبة للطريقة الصديقة؛نسبة أليب بكر الصديق،كىي إف كانت غَت .(1)كسوس..."

باعبنوب الغريب،كؽبا نفوذ سياسي  هنا سبركزتإ،ف( 2)(سعاد بعارسية)اعبزائر على حد تعبَت الباحثة معركفة ب
 .(3)كديٍت ُب كامل الصحراء اعبزائرية حىت تافاللت باؼبغرب األقصى

 عا للطرؽ الصوفية بالنسبة للجزائر؟زا كتوزّ ما ىي اعبهات األكثر تركّ  ىنا البد من طرح سؤاؿ مهم،   

:"...كمهما يكن األمر فإف أدكار رجاؿ التصوؼ (أبو القاسم سعد اهلل)ىذا الشأف يقوؿ اؼبرحـو ُب    
،كلكنها ُب نفس الوقت متشاهبة.فقد كاف رجاؿ التصوؼ أكثر تأثَتا ُب زبتلف من منطقة إٔب أخرل

ؼبغرب أكال ٍب أك فركعها ُب ا    غرب البالد من شرقها)اعبزائر(،نظرا لظهور العديد من الطرؽ الصوفية 
،حدث ىذا مع الشاذلية انتشارىا إٔب غرب اعبزائر كبقائها على اتصاؿ بأمهاهتا كأخواهتا ُب اؼبغرب

(4)."كالطيبية كالعيسوية كالدرقاكية..فكل ىذه الطرؽ كلدت ُب اؼبغرب ٍب دخلت اعبزائر ُب شكل فركع..
.  

 فماذا عن اعبزائر؟. ُب اؼبغربو اؼبكا٘بظّ أخذ ح قد ز الصوُبالًتكّ  ع كالتوزّ  ىذا نرل أف

                                                             
.95-93اؼبرجع السابق،ص صصباح بعارسية: ( 1 ( 

.95اؼبرجع نفسو،ص ( 2(  

 بو القاسم سعد اهلل:على خطىأ ،لكن  الباحث سعد اهلل يرل أهنم عاشوا على األطراؼ بُت اعبزائر كاؼبغرب،ينظر:95نفسو،ص(1)
  .192،صسلمُت...،مرجع سابقاؼب

  .200،صاؼبسلمُت...،مرجع سابق بو القاسم سعد اهلل:على خطىأ (1) 
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كتأثَت  ز مكا٘ب شرقيطريقة عرفت تركّ  ز اؼبكا٘ب الطرقي الصوُب ُب بالد اؼبغربيستثٌت من ىذا الًتكّ     
كبقدر ما كاف اليت ظهرت ُب اعبزائر ٍب انتشرت منها إٔب اؼبغرب. (1)الطريقة التيجانية يتمثل ُب جزائرم

دا ُب فية اؼبغربية ُب اعبزائر،كانت كذلك تأثَت الطريقة التيجانية كبَتا جالتأثَت كبَت بالنسبة للطرؽ الصو 
إذ كانت ىناؾ عالقات متميزة بُت السلطاف اؼبغريب سليماف ،(2)ؼبستول الرظبيخاصة على ا،اؼبغرب
كالشيخ أضبد التيجا٘ب،ككاف من نتائج ىذه العالقة أف دفعت بالكثَت من ـ( 1822-1792) العلوم

 كأما عن تأثَتىا على اؼبستول الشعيب.(3)بية كالسياسيُت ُب اؼبخزف اؼبغريب إٔب اعتناؽ تعاليمهاالنخب اؼبغر 
 . (4(فال تكاد زبلوا مدينة كبَتة ُب اؼبغرب من كجود زاكية تيجانية على األقل

مدل حضور كبَت ُب رسم العالقات بُت البلدين،فهي عربت عن  (5)كاف كذلك للطريقة الدرقاكية     
 ،غماس الطرؽ الصوفية باؼبغرب ُب اغبياة السياسية كاالجتماعية،كالذم بلغ ذركتو مع الطريقة الدرقاكيةان

                                                             
ـ،من نسب شريف يعود إٔب ؿبمد اؼبلقب بالنفس 1737ق/1150التيجا٘ب اؼبولود بعُت ماضي سة أضبد  مؤسسها  إٔبنسبة (8)

إٔب قبيلة بٍت توجُت، تقوؿ اؼبصادر أف الفتح كقع لو سنة الزكية،أمو عائشة بنت أيب عبداهلل  ؿبمد السنوسي التيجا٘ب نسبة 
 عاما17،حيث قضى فيها ـ1799ق/1213ـ كىو ُب قرية أيب ظبغوف،ىاجر إٔب اؼبغرب اضطرار سنة1782-1781ق/1196

/بفاس،حوؿ ؿبطات حياتو كدكره ُب التػأسيس 1815سبتمرب19ق/1230ػتوُب يـو اػبميس السابع عشر من شواؿ ،
النتشار كاألتباع،كالنظاـ الداخلي للطريقة،ينظر:بن يوسف تلمسا٘ب:الطريقة التيجانية كموقفها من اغبكم اؼبركزم للطريقة،كا

إشرا:ناصر الدين ، )غ.ـ(القادر،اإلدارة االستعمارية(،رسالة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر باعبزائر)اغبكم العثما٘ب،األمَت عبد
 .78-71-63ص،ص 1998-1997ة اعبزائر،اعبزائرسعيدك٘ب،معهد التاريخ،جامع

منها إرضاء ألصحاهبا،كدفعا رضبو اهلل ،أسباب البراط السالطُت ُب الطرؽ الصوفية،أبو القاسم سعداهلل الباحث  د لقد عدّ  (2)
 .229ص،اؼبسلمُت...،مرجع سابق بو القاسم سعد اهلل:على خطىألنقمتها،ردبا إيبانا بتعاليمها،ينظر: 

)3 (Depont et Coppolani: Op.cit, p439. 

)4 (Ibid, p439. 

السيف ُب كجو العثمانيُت ُب أكاخر عهدىم باعبزائر،مؤسسها  اليت أشهرت تعد ىذه الطريقة من أىم الطرؽ الصوفية ُب اعبزائر (5)
على يد الشيخ علي ـ(من قبيلة بٍت زركاؿ،سلك طريق التصوؼ 1733ق/1145الشيخ ؿبمد العريب الدرقاكم،كلد بضواحي مراكش)

الشاذلية باؼبغرب،أسس ؿبمد العريب زاكيتو ُب بربيج،كسرعاف ما انتشرت ُب مشاؿ اؼبغرب  بن عبدالرضباف اعبماؿ اإلدريسي الفاسي شيخ
 .49:اؼبرجع السابق،صبن يوسف تلمسا٘ب كغرب اعبزائر،ينظر:
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،لتنقل من اؼبغرب معها اشتغاؿ فرعها باعبزائر بالسياسة،ذلك (1)منذ أكاخر القرف الثامن عشر اؼبيالدم
من عشر،اؼبيداف الذم أصبح صارت ُب اؼبغرب،منذ أكائل القرف الثا-دبفهومها الواسع -ألف السياسة 

 .(2)يعكس الرغبة العارمة ُب التغيَت

أيضا كاف للطريقة الطيبية انتشار بكثرة ُب اعبزائر السيما ُب اعبهة الغربية كاعبنوبية من اعبزائر،حيث      
 .(3)تعد من الطرؽ الفرعية للطريقة الشاذلية

 كالربط بُت  ، كالتنفذ ُب التغلغلكبَت   تأثَت ؽبا  بأف الطرؽ الصوفية كاف يّتضح لناا سبق ذكره كفبّ      
         .(4)كالطريقة الشاذلية كالقادريةالبلدين ربطا قويا،شعيب 

بل تشربو حىت الشيوخ  أمر االرتباط الشعيب بالزكايا كالطرؽ الصوفية ٓب يكن حكرا عليهم كلعلّ    
ينتمي إٔب الطريقة الزركقية )الشاذلية( اليت امتد  الذم كاف (5)العلماء،فهذا الشيخ أضبد بن يوسف اؼبليا٘ب

القت مضايقات  من فاس إٔب طرابلس.غَت أف ىاتو الطريقة زىا اعبغراُب ُب بالد اؼبغاربامتد حيّ 
  .(6)كاهتامات بنفس اغبدة ُب البلدين،من طرؼ علماء كمتصوفة اعبزائر أك من أشراؼ كعلماء اؼبغرب

                                                             
،ُب ؾبلة دار النيابة،ؾبلة فصلية كثائقية دراسية  "إباف السيطرة العثمانيةالعالقات اؼبغربية العثمانية ك حوؿ الطرقية "عبد اجمليد الصغَت:(1)

  .11،ص5الثانية،ع ،السنة1985تعٌت بتاريخ اؼبغرب،طنجة

.11اؼبقاؿ السابق،صعبد اجمليد الصغَت: ( 2(  

ورة بوزاف،توُب مؤسسها الشيخ عبداهلل الشريف من قبيلة بٍت عركس من جبل عالـ باؼبغرب األقصى،أسس زاكيتو اؼبشه(3)
 .48:اؼبرجع السابق،صبن يوسف تلمسا٘ب ـ،حوؽبا ينظر:1679ق/1089

سابق،صفحات  بن عسكر الشفشاك٘ب:مصدرعن مسارات التأثَت كاالنتشار كاألتباع للطريقتُت ُب البلدين،ينظر:ؿبمد (4)
 ابق،ص ـ.متفرقة،األفرا٘ب:النزىة...،مصدر س

 أضبد ينظر:الذم انتسبت إليو الطائفة اليوسفية،الرجل الصاّب،كحاشاه أف يقوؿ  ما قيل عنو، ىو أضبد بن يوسف الراشدم)اؼبليا٘ب((5)
 .  842،صمصدر سابق،بن القاضي:لقط الفرائد...

)6  ( Pierre Boyer: Op.cit, p20. 
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السلطوم ُب كال البلدين حوؿ  الطرؽ الصوفية عرفت نفس  لتفاؼاالا هبعلنا نالحظ أف مسألة فبّ     
 .(1)ى ىذا أكثر ُب اعبزائر مع األتراؾ العثمانيُت.الوتَتة؛من التحالف إٔب التخالف،ذبلّ 

قبد أف الطرؽ الصوفية تتالقى كجهاهتا،فهذا كلو حسب  ،أيضا على مستول األدكار كاالسًتاتيجيات    
 كاؼبقتضى التارىبي. كالظرؼ الزما٘ب نبع الصوُبكحدة اؼب رأينا نابع من

 لبلص  ُب ختاـ ىذا الفصل إٔب صبلة من االستنتاجات: ك   

كاف من نتائج العوامل الظرفية،أف كانت الصناعة العالئقية حاضرة ُب أذىاف صانعي اغبكم ُب البلدين   -
كمشركعا لدل الطرفُت.ؽبذا  طىكمع  اهتا كما مر معنا؛ فكرةطيلة العصر اغبديث،من خالؿ صبيع ذبليّ 

ذا ىرؤية كموقف كل من العثمانيُت كالسعديُت كالعلويُت من بعدىم للعالقات. منطلقة من جاءت 
 .ػبالفةامشركع عقدم الديٍت ال اؼبنطلق عرب عنو باألساس

 لبلدينأحداث التاريخ األكركيب كنتائجو كنقطة بداية لتوجيو العالقات السياسية بُت ا يبكن أف نعترب -
أنو تشكل نوع من اؼبعرفة  حيث قبد مع هناية العصر الوسيط كبدايات العصر اغبديث بالنسبة للمسلمُت

مراسالت التها٘ب بالفتح من لدف آخر  باآلخر بالنسبة للطرفُت.كما فتح القسطنطينية إال دليل على ذلك
إٔب  من عالقات إقليمية غاربةكما نتائجها على مستقبل العالقات بُت العثمانيُت كاؼب سلطاف مريٍت

اؼبسيحي على العالقات -عالقات ؿبلية بُت ساكنة البلدين، إال إقرار حبتمية كذبليات الصراع اإلسالمي
 بينهما.

 يلوحوف بضركرة إبعاد ُتالعثماني األتراؾ  قبد أفاألكركيب ُب العالقات بُت البلدم أماـ عامل التأثَت  -
كتوجيهها التوجيو ن استحضار الوشيجة الدينية بُت النظامُت ُب البلدي فما كاف منهم إال ىذا العامل

كىو مآب تنتبو لو  كذلك عن طريق الضغط العثما٘ب على اؼبغاربة ُب توجيههم إٔب الثغور كربريرىا،الصحيح
رب سعديُت كالعلويُت باؼبغكال الدراسات األكاديبية ؼبوضوع العالئق السياسية بُت العثمانيُت باعبزائر

 .!!األقصى
                                                             

)1(
 Pierre Boyer: Op.cit, p16. 
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ى ُب األصوؿ ذبلّ كقد ُب الصناعة العالئقية ُب بلداف اؼبغارب،   رافد الوحدة البشرية دكرلقد كاف ل -
 لكنها فرعية مع تسجيل عناصر مشًتكة بُت البلدين أك العنصر العريب سواء العنصر األمازيغي اؼبشًتكة

 كانتقاؿ األفراد كاعبماعات بُت البلدين. م ىذا الرافد بفعل اؽبجراتكغذّ  كالسودانيُت كاألندلسيُت

ُب  بصورة أجلى كأكضحعرفت قد ، ُب العصر اغبديث بالد اؼبغاربعالقة التأثَت كالتأثر بُت أجزاء  -
ه،كنشد على الدكر اإلهبايب ؽباتو ،كما يبكننا ُب ىذا الصدد أف ننوّ الصوفية منظومة الطرؽنسق 

اػبفي من العالقات السياسية؛اؼبستول الشعيب،الذم ظل لزمن اؼبنظومة،خاصة ُب رعاية كتوطيد اعبانب 
 .ُب الكتابات التارىبية تول الرظبيللمس اجملاؿ انفراد،ك كمغلقا غَت بعيد يشكل تارىبا مهمشا

على مستول العالئق جبميع  سانبت صبلة من العوامل كاؼبعطيات الرتيبة كالظرفية،ُب التأثَت كالتأثرلقد -  
،سواء  كاؼبغرب األقصى اعبزائربُت  السياسية اتنسج كرسم خريطة العالق ُب را ىاما دت دك كأمراتبها.

صقلت كقوت  ،كاليتالتغلغل األكركيب كالطرؽ الصوفية؛القادرية مثال(ك  التارىبية، كأالعوامل الطبيعية منها 
سية بُت ُب النهاية ملمحا كصورة لكينونة العالقات السيا سممن شأف االستمداد  العالئقي،لًت 

 .الدينُب  كُب األخوة الزمافك  ارتُت؛اعبَتة ُب اؼبكافاعب

بإذف  -فسيكوف الثامن عشر اؼبيالدمالسياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب القرف مظاىر العالقات كأما عن 
 . اؼبوإبُب الفصل  ؿبور الدراسة كالتحليل-اهلل 
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 الفصل الثالث:  

سية بين الجزائر والمغرب األقصى في عهد السلطان إسماعيل العلوي مظاىر العالقات السيا 
 م1727-1672ىـــ/1139-1194

أوال: تاريخانية العالقات السياسية بين البلدين منذ مطلع القرن السادس عشر إلى النصف األول 
 من القرن  العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي

 ربية :مرحلة الهدوء  والمهادنة المترىلةثانيا:العالقات السياسية الجزائرية المغ

 ثالثا:العالقات السياسية الجزائرية المغربية :مرحلة المقارعة والمصارعة المتوثبة
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رأينا ُب الفصل السابق،أف العالقات السياسية قد تداخلت ُب قيامها،ؾبموعة من العوامل الداخلية       
قدٙب جدا،ذلك أف العالقات السياسية تتماشى كالتاريخ كاػبارجية.إف نشوء مثل ىذه العالقات 

 .(1)الدبلوماسي للدكؿ.لذلك يعترب اؼبختصوف أف ىذه األخَتة قديبة قدـ اعبماعات البشرية

كعلى ىذا األساس نسجل أف العالقات السياسية بُت الدكؿ جسدهتا البشرية ُب تارىبها القدٙب ُب      
بداياهتا،إغفاؿ حقيقة،كىي أف اؼبمارسات الفعلية اغبقيقية لضبط  حُت ال هبب ككبن بصدد اغبديث عن

أمور التعامل مع األجنيب غَت اؼبواطن لتلك اجملموعات.قّننت كظهرت كمصطلح ألكؿ مرة ربت مسمى 
.صحيح أف اؼبعٌت السياسي طبق ُب كامل فًتات (2)العالقات الدكلية مع أكاخر القرف الثامن عشر

 . (3)ن كاف السبق للمعٌت القانو٘ب على اؼبعٌت السياسياجملموعات البشرية،لك

بُت البلدين بدءا من القرف العاشر  كسأحاكؿ ُب ىذا الفصل تتبع تطورات العالقات      
اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم،حىت فًتة اؼبؤب اظباعيل. كستكوف دراستنا على ضوء مقاربة السياسية؛ 

العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :مرحلة اؽبدكء كاؼبهادنة اؼبًتىلة إٔب ركزنا فيو  على طبيعة العالقات؛ 
 العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :مرحلة اؼبقارعة كاؼبصارعة اؼبتوثبة.

كلتحصيل اؼبقاربة السياسية للموضوع عرضنا جانبا من أطوار العالقات اعبزائرية اؼبغربية قبل الفًتة     
. فما مظاىر اؼبقاربة السياسية ُب اؼبوضوع؟ كما مضامُت إسهامات اؼبقاربة السياسية ُب طبيعة اإلظباعيلية

 العالقات بُت البلدين؟

أكال:تارىبانية العالقات السياسية بُت البلدين منذ مطلع القرف السادس عشر إٔب النصف األكؿ من القرف  
 العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم

 

                                                             
 .03عمر عبد العزيز عمر كصباؿ ؿبمود حجر:اؼبرجع السابق،ص(1)

.03نفسو،ص عاؼبرج ( 2 ( 

.03نفسو،ص( 3 ( 
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 ات السياسية بين األتراك العثمانيين بالجزائر وفلول الوطاسيين بالمغرب األقصى مظاىر العالق-1

 اإلرىاصات والتمظهرات: -أ 

لعل أكؿ سؤاؿ تبادر إٔب ذىٍت،كتسلل إٔب خاطرم.أثناء ؿباكلة القياـ بعمل اؼبقاربة السياسية      
 العثما٘ب؟ ىذا،ما اػبط العاـ للعالقات اػبارجية للجزائر خالؿ العهد ؼبوضوعي

يقوؿ أحد الباحثُت ُب ىذا الشأف:"...ٓب يكن للجزائر سياسية خارجية متزنة.كقد تأثرت عالقاهتا     
،كبنشاط القرصنة.كٓب تكن اعبزائر )1(اػبارجية بصورة عامة بالتقلبات الداخلية،كتقلبات السياسية األكركبية

ة العثمانية كإف تأثرت هبا كالسيما ُب عصر تتقيد ُب عالقاهتا اػبارجية باذباىات السياسة  اػبارجي
 .(2)البكلربكوات  ُب القرف السادس عشر..."

إف الباحث يبكن لو أف يدرج ملحوظات مهمة كنوع من اؼبقاربة السياسية،بالنسبة للعالقات بُت       
 دم،منها:اعبزائر كاؼبغرب ُب فًتة القرنُت العاشر كاغبادم عشر اؽبجرم/السادس كالسابع عشر اؼبيال

 سبيزىا بالتشابك كالتعقيد كذلك نتيجة عامالف:-

تعدد القول السياسية ُب البلدين.فقد كاف باؼبغرب ُب القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم -
أربع قول رئيسية:الوطاسيوف،السعديوف،الربتغاليوف،األسباف.ككاف ُب اعبزائر ُب الفًتة ذاهتا عدد من القول 

 .(3)نها:الزيانيوف،كاألتراؾ العثمانيوف،كاغبفصيوف،كاألسبافالسياسية،م

اختالؼ أىداؼ تلك القول السياسية اليت كانت قائمة ُب البلدين،كالتشابك أيضا يتمثل ُب تعدد -
العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب على أكثر من طرؼ.فهناؾ عالقات كانت قائمة على اػبصوص 

                                                             
الثا٘ب من الفصل الثا٘ب.ينظر:اؼببحث  ( 1 ( 

 .108،صزائر...،مرجع سابقؿبمد خَت فارس:تاريخ اعب(2)

.76،ص1عمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...،اؼبرجع السابق،ج( 3 ( 
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يُت،كبُت الزيانيُت كالسعديُت،كبُت حكاـ اعبزائر العثمانيُت كالوطاسيُت،كبُت الزيانيُت كالوطاس-بُت:
 .(1)حكاـ اعبزائر كالسعديُت

سبيزىا باؼبصلحة كاإلقليمية خالؿ فًتة القرف اغبادم عشر اؽبجرم/السابع عشر اؼبيالدم،فحينما شب -
م لكل من ىاتو النيابات.قبد الصراع بُت النيابات العثمانية الثالث حوؿ قضية ضبط اجملاؿ السياد

لتحقيق ىذا عبوء كل من اعبزائر كتونس ُب آكاخر ىذا القرف إقحاـ كل من نيابة طرابلس الغرب كاؼبغرب 
؛لتحقيق مصاّب سياسية،كاقتصادية،كحىت عسكرية،كحلحلة مشكل ضبط القبائل (2)ُب منازعاهتما

 اغبدكدية اجتماعيا.

 .(3)طرابلس كربالفت تونس مع اؼبغربكؽبذا الغرض ربالفت اعبزائر مع    

يبتدئ مع  ،حسبما اطلعنا عليو ُب مظاّف متعددة،)4(إف تتبع تارىبانية العالقات العثمانية اؼبغربية   
ؿباكالت ترصّبت ُب ردة فعل على اؼبستول اػبارجي، فقد عمل كال من حكاـ اغبفصيُت كخلفاء بٍت 

،حىت ال سبتد سلطة األتراؾ العثمانيُت (5)اؼبعارضة ُب الداخلمرين باؼبغرب األقصى على إهباد ربالف مع 

                                                             
.76،ص1عمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...،اؼبرجع السابق،ج ( 1 ( 

. 110رس:تاريخ اعبزائر اغبديث...،اؼبرجع السابق،صؿبمد خَت فا ( 2(  

.110نفسو،صاؼبرجع  ( 3 ( 

يكفي ىنا إٔب أف نشَت إٔب أف العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب قبل تواجد األتراؾ العثمانيُت،سبثلت ُب العالقات بُت الزيانيُت (4)
من ضعف،كترـب سكاف  للمغرب ،نظرا ؼبا أحدثو الغزك الربتغإب كالوطاسيُت،كاليت سبيزت حبسن اعبوار كعدـ التدخل ُب شؤكف تلمساف

 .تلمساف كالقبائل اجملاكرة ؽبم كاستغاثتهم دبلوؾ فاس ضد الزيانيُت
  :ككذا فرار بعض اغبكاـ؛أيب ضبو الثالث الزيا٘ب من ىؤالء للسلطاف الوطاسي ؿبمد الربتغإب كطلبو اإلعانة منو ،ينظر 

- Henry de Castries: S.I.H.M ,B ,t1, p721؛ Digo de Haedo, Op,Cit,pp30-31-32-33-45-  46 . 
 .70،زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص77،ص1،عمار بن خركؼ:العالقات السياسية،اؼبرجع السابق،ج33ؾبهوؿ:اؼبصدر السابق،ص 
  

رٌب كوكو كبٍت عباس ببالد القبائل،كفبلكة بٍت زياف تتمثل اؼبعرضة الداخلية ُب اإلمارات احمللية كمشيخة الثعالبة دبدينة اعبزائر،كإما(5)
  .1934،اعبزائرر الدين عبدالقادر،ـ.ثبتلمساف. لللمزيد من االستزادة ينظر:ؾبهوؿ:غزكات عركج كخَت الدين،تح:نو 
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،فبّا هبعلنا نتبُت طبيعة العالقات بُت األتراؾ العثمانيُت باعبزائر كاؼبرينيُت باؼبغرب األقصى (1)إٔب أراضيهما
لة ُب ثوب من اغبيطة كاغبذر كالريبة ُب النوايا كاإلسًتاتيجيات،ليس فقط على مستول اؼبرينيُت،بل طي

 .(2)عهود الدكلة اؼبغربية

األمر الذم يدعونا  إٔب القوؿ،بأف العالقات السياسية بُت البلدين،شّكلت  نوعا من التحديات    
اػبارجية اليت كاجهت العثمانيُت،إضافة إٔب ربدم اإلسباف،كالزعماء احملليُت،كسلطة اغبفصيُت 

وازنة،كاليت ُغّيبت سباما ُب اؼبطارحات ،ردبا مثل ىذه اؼبالحظات تصلح  للمقاربة كاؼب(3)بتونس
 .!!األكاديبية

كمن مسببات القوؿ بأف العالقات السياسية بُت البلدين،شّكلت  نوعا من التحديات اػبارجية اليت     
 كاجهت العثمانيُت،يكمن  أكال ُب: 

إفريقيا،ؿبدثا ُب العامل الطبيعي:كىو يتمثل ُب أنو أخرج اؼبغرب األقصى نسبيا عن بقية أقطار مشاؿ  -
نفس الوقت احتفاظ القبائل بوحدة أقول من غَتىا من القبائل اؼبوجودة ُب األقاليم األخرل.كمع إقليمية 

 .(4)كقبلية،كنتاج ؽبذا العامل الطبيعي،كعبوء القول السياسية فيو إٔب العنصرية

لنسب لديهم،كخاصة من العامل االجتماعي:كىو يبثل ُب اعتزاز أبناء اؼبغرب بوجود ذكم اغبسب كا-
 ذكم الساللة الشريفة،ىذا االعتزاز أكسب اؼبغاربة بناء اجتماعيا مغايرا لبقية األقطار  العربية األخرل.

إف ىذا البناء قد غَّت كأثر ُب تاريخ اؼبغرب األقصى كأعطاه شخصية خاصة بو منذ فجر التاريخ 
 . (1)اغبديث

                                                             
ُب ؾبلة إسهامات ،"ـ(1561-1517ردكد الفعل احمللية اعبزائرية على قياـ سلطة األتراؾ العثمانيُت ُب اعبزائر)"أظباء ابالٕب:(1)

  .214،ص.ت ع،2016للبحوث كالدراسات،ؾبلة ؿبكمة تصدر عن كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية،جامعة غرداية،اعبزائر

 .2015،الرباطـ،د.أ16ىػػػػػ/10ؿ القرف ثقافية خال-زىراء النظاـ:العالقات اؼبغربية اعبزائرية مقاربة سياسية (2)

  .220-219،ص ص ...،مرجع سابقراج:الدخوؿ العثما٘بؿبمد د(3)

.42،ص1965دخل إٔب تاريخ العآب العريب اغبديث،د.ـ،مصروبي جالؿ:اؼب( 4 ( 
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للعالقات السياسية بُت البلدين،فإنو كاف للعامل الديٍت أيضا كلمتو كمع إقرارنا هباتو اؼبسببات اؼبوجهة    
ُب توجيو العالقات السياسية بُت البلدين،كإٔب التقليل من طابع التحديات بينهما.بل كانت الركابط 
الدينية أقول  من أف  تتأثر ُب كثَت من األحياف دبا وبصل بينهما.فقد كانت تلك الركابط  األقول ُب 

 .(2) للعالقات بُت البلدينالتمكُت

أيضا ىناؾ رابط حقيقي لعب دكرا ُب استقرار العالقات السياسية بُت البلدين على األقل من      
الناحية الدينية ىذا الرابط ىو كجود طائفة الطرقيُت كاؼبرابطُت بالبلدين،كفعاليتهم ُب ضبط كتوجية تلك 

منا أف تلك الركابط الدينية ُب اعبزائر طيلة العهد العثما٘ب العالئق اؼبسلك اؼبشًتؾ بينهما. خاصة إذا عل
كإٔب غاية العقد األخَت من القرف الثامن عشر اؼبيالدم،كانت بيد اؼبرابطُت،فقد قيا أف أكثر من ثلثي 

 .(3)اعبزائر كانت ربت اشراؼ اؼبرابطُت اؼبباشر

فريدا، ُب عهد الوطاسيُت باؼبغرب كما شهدت العالقات اعبزائرية اؼبغربية مظهرا جديدا كعهدا    
. فقد اعًتؼ الوطاسيوف بالسلطة الرمزية للخليفة العثما٘ب على بالد اؼبغرب؛ حيث نقشوا اظبو (4)األقصى

.كهبذا يبكن القوؿ أف العالقات العثمانية اؼبغربية ربولت ُب اعبزء (5)على السكة،كدعوا لو ُب خطبة اعبمعة
 .(6)مغربية-رية األكرب منها إٔب  عالقات جزائ

ُب تفلتهم كلو !تقدـ لنا دراسة مغربية رأيا آخر؛ تناقش فيو رغبة سكاف تلمساف كالقبائل اجملاكرة ؽبا     
ربت طائلة ظرفية تارىبية قاىرة،من تبعيتهم لبٍت كطاس.كالتفاهتم أيضا ؾبربين بظرفية تارىبية أخرل؛أم 
                                                                                                                                                                                                     

.42،ص وبي جالؿ:اؼبرجع السابق ( 1 ( 

 .220،ص4ج،ج2006،12،القاىرة،ش.ف.ط1لعريب الكبَت،طالتاريخ السياسي للمغرب االفيالٕب:عبد الكرٙب (2)
)3 (Pierre Boyer: Op.cit, p16. 

نالحظ ىنا أف العالقات بالباب العإب كانت تتم عرب رافدين؛فاالتصاالت كانت من اعبزائر كخباصة اجملاىد عركج،اليت كانت تعٍت (4)
:عبداؽبادم التازم:الوسيط ُب نظراالتصاؿ باسطنبوؿ،إال أف ىناؾ فًتات من التاريخ سجلنا فيها االتصاؿ اؼبباشر بالقسطنطينية،ي

 .328ص،3ج،ج2011،3،الرباط.ـ.جمغرب،ـالتاريخ الدكٕب لل
 .347،ص659أبو القاسم الزيا٘ب:الًتصباف اؼبعرب عن ملوؾ دكؿ اؼبشرؽ كاؼبغرب،مخ ،اػبزانة العامة ،الرباط،د(5)

.81،ص1عمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...،اؼبرجع السابق،ج ( 6 ( 
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أهنم مسلمُت،كألهنم خربكا اغبرب مع اؼبسيحيُت  ترشيحهم لألتراؾ العثمانيُت للدفاع عنهم،بدعول
.كىذا ُب رأيي مبالغ فيو،إذ سببية االلتفات تعود أساسا إٔب سياسة (1)كانتصركا عليهم ُب أكثر من موقع

الوطاسيُت كحرصهم على عدـ التورط ُب التدخل خارج حدكد اؼبغرب،سواء ؼبساعدة الزيانيُت أك األتراؾ 
من كراء ىذه السياسة استفادة الوطاسيُت من ىيبة األتراؾ العثمانيُت،ُب صراعهم بل ككاف ( 2)العثمانيُت

مع القول اػبارجية من اسباف كبرتغاليُت،كنزاعهم مع القول الداخلية،كالسيما مع السعديُت ُب سبيل بقاء 
 .(3)كجودىم باؼبغرب

األتراؾ العثمانيُت،ألنو ٓب كلعّل ىذا الفعل من لدف حكاـ بٍت كطاس صادؼ ىول كرغبة لدل حكاـ     
.كأما (4)أف يشذ ىذا البلد اؼبسلم كيند عن سلطة اػبالفة اإلسالمية -حسب  منطقهم-يعد باإلمكاف 

ُب رأيي أف  رغبة العثمانيُت ُب الشد على ىذا البلد،ىو قدـك سفارة من لدف اؼبلك الوطاسي ؿبمد 
ـ 1517ىػػ/923ض اغبسن الوزاف سنةـ(،كأكفد ؽبذا الغر 1526-1504ىػػػ/932-910الربتغإب)

سفَتا لو. كمن صبلة ما تضمنتو ىذه السفارة،عرض الوضع اؼبأساكم ُب الغرب اإلسالمي،كالدعوة إٔب 
 .  (5)التعاكف ُب ؾباؿ اعبهاد

عندئذ كانت نواجذ العداكة تبتدئ بينهما، ككانت أيادم الغزك تنوشهما. فلماذا كل ىذا اإلذعاف     
 ُت كالّتشوؼ للمغرب من طرؼ األتراؾ العثمانيُت؟من طرؼ الوطاسي

                                                             
.70زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص( 1 ( 

.91،ص1قات السياسية...،اؼبرجع السابق،جعمار بن  خركؼ:العال ( 2 ( 

.91نفسو،ص اؼبرجع   ( 3(  

 .142،ص3،ج٘ب ...،مقاؿ سابقؿبمد حجي:التهديد العثما(1)

.212-219،ص ص2اغبسن الوزاف:اؼبصدر السابق،ج( 5 ( 
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تعود ىاتو اإلشكالية للتغَّتات اليت ضبلتها فًتة الوطاسيُت بالنسبة للمغرب، فقط انتهى عهد تطلعات     
اؼبغرب الطموحة كبو األندلس أك كبو اؼبغرب الكبَت، كانتقل اؼبغرب إٔب الدفاع ُب مواجهة خطرين أحدنبا 

 .(1)ؾ العثمانيُت(،كاآلخر من الشماؿ )اإلسباف كالربتغاليوف(من الشرؽ)األترا

ىناؾ نقطة تتعّلق بنفوذ ك ؾباؿ حكم الوطاسيُت؛ فقد كاف النطاؽ اجملإب غبكمهم حواضرم ك     
.كردبا ىو ىذا ما فهمو جنود الًتؾ الذين دخلوا فاس كمساعدين أليب (2)فقط،بل كمع ذلك بشكل اظبي

لك كتبوا إٔب حكامهم ُب اعبزائر رسالة تؤكد رغبتهم ُب خلعو،حيث يقوؿ حسوف الوطاسي، كألجل ذ
صاحب"الدكلة التاكمدارتية"، مانصو:"...كؼبا رأل الًتؾ ؿباسن البالد أعجبتهم كأخذكا غرهتا كتبوا بذلك 

 .(3)إٔب اعبزائر كأرادكا القياـ على أيب حسوف..."

صار نفوذ الوطاسيُت،ترـب نفوس سكاف فاس كتعليل على اكب  (تاريخ الشرفاء)كيضيف صاحب      
لألتراؾ العثمانيُت،كفرحهم هبم،ككضعهم البائس ُب حكم الوطاسيُت،كذلك ؼبا قدموا مع حاكمهم صاّب 
رايس،كأيب حسوف،إذ يقوؿ:"...بعد أف انسحب الشريف إٔب فاس اعبديد،كزبلى ابنو عن قصبة فاس 

نة اليت دخل إليها أبو حسوف كصاّب رايس ُب أكؿ الليل البإب،أقاـ األتراؾ ؿبلتهم أماـ ىذه اؼبدي
مصحوبُت بعدد من العماؿ.فاستقبلوا بفرح عظيم من السكاف الذين ضبلوا إليهم ىدايا كثَتة.كاف فاس 

 .(4)اعبديد ُب ىذه األثناء يسوده الذعر،بينما يعيش فاس البإب ُب حبور لدخوؿ األتراؾ إليو..."

يرل أف  مرجعية العالقات بُت األتراؾ العثمانيُت كالوطاسيُت،كانت  (سائلعركسة اؼب)غَت أف صاحب   
.كاختياره لكلمة الكفار لو (5)ُب كجو الكفار-حلف إسالمي-من منطلق ديٍت جهادم،ذات طابع

 مربرات عنده،منها إقدامهم على تنصَت العرب،حيث يقوؿ:

                                                             
 .88مرجع سابق،ص تاريخ اؼبغرب...،ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:(8)

 .81در السابق،صفرا٘ب:اؼبصؿبمد الصغَت اإل(2)
.21سابق،صؾبهوؿ:تاريخ الدكلة السعدية...،مصدر (
3 ( 

 .204دييكو دم طوريس:اؼبصدر السابق،ص (1)
.81أيب عبداهلل ؿبمد الكراسي التطوا٘ب:عركسة اؼبسائل فيما لبٍت كطاس من الوسائل،مخ،)د.ؽ.ب(،ص( 5 ( 
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 أمر يبصرفكادت العرب هبا تنصر                    كجاء للسلطاف 

 (1)من ٓب يركع كافرا ُب داره                       ركعو الكافر ُب قراره

كأما اختياره لكلمة اعبهاد جاء مقركنا بالوعد اإلؽبي لشهدائو،كمع تنبيهو للمسلمُت يومها أهنا    
 ساعات كساعات؛إما النصر أك اؽبزيبة،كلكن نصرىم نصر ،كىزيبتهم نصر،حيث يقوؿ:

 عداء بالقتاؿ                         كاغبرب إمبا يرل سجاؿكارتداع األ

 (2)فمرة لنا كمرة ؽبم                               كبن نفوز باعبناف دكهنم

يتعلق بوجوب اغبيلولة دكف سقوط دكلة األتراؾ العثمانيُت باعبزائر،مع اعًتافو بسلطة  اؼبنطلق اآلخر   
م.كتقدٙب الدعم اؼبعنوم ؽبم كما أشرنا سابقا؛االعًتاؼ هبم كحكاـ على ىؤالء ُب إقليمهم احملدد ؽب

اعبزائر،كمن ٍب تقدٙب الدعم اؼبادم ؽبم،كل ىذا يدخل ضمن التحالف اإلسالمي ضد الكفار،كليس من 
 .(3)منظوره ىو أف ىذا يوجب للقوتُت التبعية كالقيادة ألحدنبا على األخرل

ُب ىذا الشأف،حيث يقوؿ:"...يتضح أف العالقات بُت أتراؾ  (كؼعمار بن خر )كلبتم بقوؿ الباحث   
اعبزائر العثمانيُت،كالوطاسيُت،كانت سلمية،ككدية،كلكنها ٓب ترؽ إٔب مستول التعاكف الكبَت الفعاؿ ضد 
أعدائهم كخصومهم،بل يبكن القوؿ:أف الوطاسيُت ذىبوا ضحية السياسية اؼبًتددة اليت اتبعتها الدكلة 

اعبزائر ذباىهم،كذباه اؼبغرب عموما،كىذه السياسية إف دلت على شيء فإمبا تدؿ على عدـ العثمانية ك 

                                                             
.81أيب عبداهلل ؿبمد الكراسي التطوا٘ب:اؼبصدر السابق،ص(  1 ( 

.81،صدر نفسواؼبص ( 2 ( 

 نقتطف ُب ىذا الشأف بيتُت من الشعر للكراسي: (1)
 كانوا يعطوا ماؽبم بوىراف شاىده ما كاف ُب تلمساف      إذ    

 كانتصركا هبم على عركج                  ككشفوا العورة للعلوج  
 .81اؼبصدر نفسو،ص
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جديتها ُب التدخل ُب اؼبغرب بكل ثقلها،كإف اؼبغرب ٓب يكن احملور األكثر أنبية ضمن اىتماماهتا،كىو ما 
 .(1)ؼبسو أكاخر الوطاسيُت،كجعلهم يبيلوف ؾبددا إٔب اإلسباف كالربتغاؿ..."

ا مسألة أف العثمانيُت كاف نّبهم الوحيد إخضاع اؼبغرب؛مرت دبراحل،ُب البدايات كانت ترغب ُب إذ     
ضم فصائل اؼبغرب السياسية للتكتل ُب جبهة كاحدة؛اعببهة اإلسالمية،ضد جبهة الكفر.ٍب رأت الدكلة 

خي كالقبوؿ العثمانية أف ىذا األمر أصبح اليغٍت من الواقع شيئا،لذلك مالت سياستها كبو الًتا
 بالواقع.فما ىي مسببات ذاؾ التحوؿ؟.

، أف دكافع ذلك التحوؿ تكمن فيما يلي،إذ يقوؿ:"...كقد يكوف (عمار بن خركؼ)يرل الباحث     
كراء تردد العثمانيُت ُب سياستهم ذباه مغرب الوطاسيُت،ىو مشاغل الدكلة العثمانية ُب شرقي 

ىا من األمور الداخلية،كبركز السعديُت قوة كبَتة تتمتع بثقة أىل أكركبا،كمشاغل اعبزائر بأمر تلمساف كغَت 
اؼبغرب بل كاعبزائر،كمن ٍب كاف من احملبذ أخذىا بالسياسة كاللُت،ال بالقوة كالعنف كالسيما أنو بدا ؽبا 
كاضحا أف اغبكاـ الوطاسيُت الذين كانت ستعمل من أجل دعمهم،ؿبكـو عليهم بالزكاؿ لعجزىم عن 

 .(2)ايا اؼبغرب الكربل كأنبها الغزك اػبارجي،كاالنقساـ الداخلي..."معاعبة قض

كأعتقد أيضا أف سياسة العثمانيُت ُب ذلك اؼبسار العالئقي،كانت زبضع للزماف،كللظرفية      
التارىبية،سواء اقليميا؛اعبزائر كاؼبغرب،أك دكليا؛اغبضور األكركيب ُب اؼبنطقة.كأيضا ربكم حسابات اؼبصاّب 

ًتاتيجة ُب ضبط العثمانيُت للعالقات مع قول السياسية ُب اؼبغرب.كطبعا ىذه االسًتاتيجيات يفهم االس
 منها أهنا كانت مدركسة كفقة خطة عالية اؼبستول آنذاؾ.

 

 

 
                                                             

.89،ص1جعمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...، مرجع سابق، ( 1 ( 

.89،ص1،جاؼبرجع نفسو ( 2(  
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 مظاىر العالقات السياسية بين األتراك العثمانيين بالجزائر والسعديين بالمغرب األقصى:  -2

 اإلرىاصات والتمظهرات: -أ

ـ، حيث ابتدأت فيها 1517ىػ/917العالقات إٔب سنة أما مع سالطُت السعديُت، فتعود        
العالقات بُت حكاـ اعبزائر، كسالطُت اؼبغرب بشكل معركؼ كموثق ،كذلك بإقامة عالقات، كاليت 

عركج  أنشأىا عركج مع السلطاف الوطاسي أيب عبد اهلل ؿبمد،اؼبعركؼ بالربتغإب،كذلك عندما امتد حكم
 -ُب السنة نفسها  -إٔب مدينة تلمساف ُب ىذه السنة. كما آؿ فيها اغبكم ُب جنوب اؼبغرب األقصى

.كما عرفت (1)إٔب السلطاف السعدم أضبد األعرج،الذم فتح أيضا باب العالقات مع األتراؾ العثمانيُت
قات بُت الزيانيُت ىذه الفًتة أيضا إقامة عالقات بُت قول سياسية متشعبة ُب القطرين؛ كالعال

 .(2)كالوطاسيُت، كالعالقات بُت الزيانيُت كالسعديُت

إف القارئ اغبّصيف لتاريخ اغبكم العثما٘ب، يبكنو أف يربط بُت طبيعة نظرة الطرفُت لبعضهما      
كفلسفة األتراؾ العثمانيُت. ككانت الفكرة السائدة ُب اغبكم آنذاؾ، ىي عدـ الثقة؛ خوفا من اػبيانة 

 .!بالك بنظرهتم كبو اؼبغرب،كيف تكوف؟ .فما(3)طموحات اعبموحة لبعض موظفي اإلمرباطوريةكال

                                                             
،عرض كتقدٙب،ُب ؾبلة الدراسات التارىبية،ؾبلة دكرية يصدرىا "(8119-8188العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب)"عمار بن خركؼ:(8)

العثمانيُت ،إال أننا قبد نفس الباحث ينفي عدـ كجود عالقات بُت األتراؾ 818،ص8ع ،8911معهد التاريخ ،جامعة اعبزائر،اعبزائر
كاألشراؼ السعديُت ُب نفس السنة،كيوعز ذلك إٔب عدـ كجود نص يشَت إٔب صالت أك عالقات مباشرة بُت عركج،كؿبمد القائم بأمر 
   اهلل،كمدلال على ذلك بضعفها،أك انعدامها،فلهذا ٓب ربظ ردبا بالتسجيل.كتعود حسب نفس الباحث إٔب العقد الرابع من القرف العاشر

لعقد اػبامس من القرف السادس عشر اؼبيالدم،أم إٔب خلفاء عركج كؿبمد القائم بأمر اهلل،كيذكر لنا تواريخ تؤرخ للعالقات اؽبجرم/ا
  .89،ص1عمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...،مرجع سابق،ج ـ.ينظر:8118ىػػػػػ/911ـ،8129ىػػػػػػ/911بينهما،كسنة

 .812سابق،ص..،مقاؿ خركؼ: العالقات بُت اعبزائر .عمار بن (2)

ىاميلتوف جب كىاركلد بوكف:اجملتمع اإلسالمي كالغرب ،دراسة حوؿ تأثَت اغبضارة الغربية ُب الثقافة اإلسالمية بالشرؽ األدٗب ُب (1)
  .288،ص 1ج،ج2012،2،اإلمارات العربية اؼبتحدةكتح:أضبد إيبش،د.ؾ.ك القرف الثامن عشر للميالد،تر
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إف نظرة األتراؾ العثمانيُت شهدت تطورا غَت ؿبمود،حينما أرسل السلطاف سليماف القانو٘ب سفَته     
،يدعوه فيها إٔب 1552ىػػ/959إٔب مراكش"أيب عبداهلل ؿبمد بن علي اػبركيب الطرابلسي"

،لكن ؿبمد الشيخ رّد عكس ذلك، كتعرض للسفَت رافضا مقًتحاتو. (1)هادنة،كربديد البالد بينهما اؼب
كلعّل ىاتو اؼبعاملة حكمت  على السعديُت بالعداء لألتراؾ العثمانيُت،مع بقاء خطر األتراؾ العثمانيُت 

 .(2)قائما

ذبسيد حلمهم ُب اؼبغرب،فكيف علم كٓب يكتف ؿبمد الشيخ هبذا بل التـز بالتصدم ؽبم كمنعهم من     
 ؿبمد الشيخ بأعماؿ األتراؾ العثمانيُت،كخطتهم ُب احتواء اؼبغرب؟

                                                             
ؿبمد الصغَت الوفرا٘ب:اؼبصدر  ه السفارة كانت لغرض اؼبهادنة بينهما،كربديد البالد بينهما،يراجع:فرا٘ب أف ىذإليذكر ا (8)

.،كىنا نشَت إٔب أف ىاتو السفارة ليست األكٔب،بل سبقتها سفارة السلطاف سليماف القانو٘ب عن طريق مبعوثو القائد " 12السابق،ص
،اليت عقبت معركة درف اليت جرت بُت الوطاسيُت كالسعديُت،كاهنزاـ الوطاسيُت صفا" حسب كثيقة اسبانية  إٔب السلطاف ؿبمد الشيخ

دعوة السلطاف سليماف ؿبمد الشيخ  ـ،ككاف فبا جاء فيها:1545ىػػػ/952طاسي كابنو،ككاف ذلك ُب فيها،كأسر سلطاهنم أضبد الو 
 تعويضو عن خسائره،يراجع ُب ىذا:إطالؽ سراح السلطاف الوطاسي، أف يبتثل أكامره كإال فأنو سيغتاظ من تصرفو،ك 

 .128دييكو دم طوريس:اؼبصدر السابق،ص -
- Henry de Castries: S.I.H.M, Esp ,t1,n:)5(,P206,n:)1(,P248. 

:كلكن كاف مآؿ ىاتو السفارة الدبلوماسية الفشل،ُب ىذا شأف ىاتو السفارة ينظر  

-EL Mahdi Bouabdlli:  " Le Cheikh Mohamed ben Ali El Kharoubi  "  , RA, V96 ,3et4trimestre 
)S.D(, pp330-341 . 

،كلكن الوثائق العثمانية تفيد بأف السلطاف  سليماف عزؿ البام الربام حسن 288ىاميلتوف جب كىاركلد بوكف:اؼبرجع السابق،ص (2)
خليل ساحلي )ُب دراسة الباحث بن خَت الدين،حينما أساء اعبَتة مع السعديُت،كرد ىذا ُب الوثيقتُت العثمانيتُت اؼبنشورتُت

.كأما ىايدك يعزك سبب العزؿ إٔب تأليب "رستم  2ع،1974،ُب:ـ.ت.ـ،تونس "1552تقيد صاّب باشا كالية اعبزائر سنة":(أكغلو
باشا" الصدر األعظم،السلطاف سليماف،ألنو انزعج من تفوؽ حسن بن خَت الدين ُب حكم اعبزائر،كمن مكانتو اليت حظي هبا عند 

،حيث كشايا بو لدل ديواف (Armon Cabriel)ُب استانبوؿ  طاف،كالتقاء مصلحة كل من "رستم باشا"كالسفَت الفرنسيالسل
 ـ،ينظر:1552ىػػ/959السلطاف،حبجة االنفصاؿ،كىذا مأكده نفس السفَت ُب رسالة كجهها إٔب ملكو ُب يناير 

-Digo de Haedo, Op,Cit,pp267-268. 
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كُب ىذا تقوؿ الباحثة زىراء النظاـ:"...ككاف اغباكم السعدم قد اطلع،بواسطة اعبالية التلمسانية     
أحواؿ سكاف تلمساف كعلى اؼبقيمة بفاس كاؼبهاجرين،الذين كانوا يفدكف على اؼبغرب من اعبزائر،على 

 .(1)التجاكزات اليت كانوا يتعرضوف ؽبا على يد األتراؾ،فكاف يتطلع إٔب قبدهتم..."

ىذه الرغبة عرّب عنها اإلفرا٘ب،بقولو:"...كؼبا سبلك مدينة فاس،كحل هبا،كألقى ُب دار ملكها عصا     
عديدة،فملكها كنفى عنها  التسيار،طمحت بو اؽبمة العالية إٔب تلمساف، فانصرؼ إليها جبموع

 .(2)األتراؾ،كانتشر حكمو ُب أعماؽبا كنواحيها إٔب كاد شلف..."

ساعد أيضا ؿبمد الشيخ على رصده أكضاع تلمساف كنواحيها،فئة الشاذلية،كألف األشراؼ السعديُت      
ا كانوا ؿبط ،من ىن(3)كاف انتمائهم  الطرقي شاذٕب،كىؤالء كاف ؽبم أتباع ُب مدينة تلمساف كنواحيها

،كلعل ىذا ما بث ُب أعياهنم فكرة االستنجاد (4)تقدير كثقة ُب نفوس القبائل كالسكاف بتلمساف
 .(5)ـ كفدكا إٔب تلمساف،طالبُت مساعدتو ضد األتراؾ1549ىػػػ /فرباير956بو،لذلك ُب 

كانت تّتجو كبو كال هبب أف يغفل القارئ اغبصيف، بأف أساس فلسفة اغبكم عند األتراؾ العثمانيُت،   
،فالغرك إذا ُب تفسَت طبيعة الصراع بينهما ُب ىذه الفًتة،الذم ىو كليد العاملُت (6)مركزة كتوازف القول

 السابقُت.    

كما نسجل ُب ىذا الشأف حضور كثافة تركية عسكرية ُب كل موانئ اؼبغرب،مع تسجيل كجود أربعة     
د سفن ُب كل من بادس كتطواف كالعرائش كسال مع سفن عاملة ُب مياه اؼبضيق،يضاؼ إٔب ذلك كجو 

يكتفوا هبذا،بل كانوا يسانبوف   .كيذكر الزيا٘ب أف األتراؾ العثمانيُت ٓب (7)1561ىػػػ/أكتوبر968هناية 
                                                             

.165سابق،صزىراء النظاـ:اؼبرجع ال( 1 ( 

.29فرا٘ب:اؼبصدر السابق،صؿبمد الصغَت اإل ( 2 ( 

)3 (Pierre Boyer: Op.cit, p23. 

.165زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص ( 4 ( 

)5 (Digo de Haedo, Op,Cit,pp260-263. 

)6 (H.Terrasse:Histoire Du Maroc, Edition Atlantide, Casablanca1947,2Tome, T2. 

)7( Henry de Castries: S.I.H.M,Ang,t1,P P160-162. 
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كيدعموف اغبمالت العسكرية للسعديُت،كليس ىذا فقط،بل كاف ىبتار منهم حىت اغبرس الشخصي 
قبد أف السلطاف ؿبمد الشيخ أحدث من جند األتراؾ أؿباؿ  .حىت أننا(1)لبعض السالطُت أنفسهم

 .(2)عسكرية خاصة بو

:"...كاستقر بتار كدانت كطاؿ نزكلو عليها نصا يقوؿ فيو (تاريخ الدكلة التاكمدراتية)يورد لنا صاحب     
اعبزائر ُب  كمابقي معو من احملاؿ إال االنكشارية كأكثرىم الًتؾ كانوا قعدكا عن الًتؾ الذين رجعوا إٔب

حياة أيب حسوف اؼبريٍت،فلما مات كدخل موالم ؿبمد الشيخ فاسا كسبلكها خدموا عنده انكشارية كىم 
أىل الركاب فاستحسن خدمتهم كملئوا)كذا( عينو كقلبو ألهنم كانوا جافُت فكانوا يبشوف بإزائو كأمامو 

 .  (3)كىباؼ من عقوقهم..." كينزلوف بقربو ككانوا كبوا أربعمائة،ككاف السلطاف يعٌت حبقوقهم

إف استعراض العالقات اعبزائرية اؼبغربية خالؿ الفًتة اغبديثة، يفضي بنا إٔب طرح تساؤؿ: ؼباذا     
استعصى اؼبغرب عن األتراؾ العثمانيُت حينذاؾ ؟ . لعل األمر يعود إٔب ؾبموعة من األسباب ك العوامل، 

 نوجزىا ُب اآلٌب:

أحّقيتهم ُب اػبالفة من األتراؾ العثمانيُت،فقد كجدنا خطابا رظبيا ُب مدّكنة :سبسك السعديُت بأوال   
الرحلة السفارية للتمكركٌب، اليت يؤكد فيها على شرعيتهم باػبالفة،حيث يقوؿ:"...كالعثمانيوف ُب صبلة 

ثرىم كأكثر اؼبماليك كاؼبوإب الذين دافع اهلل هبم عن اؼبسلمُت كجعلهم حصنا كسورا لإلسالـ كإف كاف أك
أتباعهم فبن يصدؽ القوؿ عليهم قولو صلى اهلل عليو كسلم يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر،إف كانوا إمبا 

                                                             
.69،ص1ج،ج1886،2أبو القاسم أضبد الزيا٘ب:الًتصباف اؼبعرب عن دكؿ اؼبشرؽ كاؼبغرب،بارسي ( 1 ( 

،تبنو إٔب إعادة تنظيم اعبيش السعدم كتدعيمو بوحدات من احملاربُت 8111لربتغاليُت ُب سوس ا ىزيبة ؿبمد الشيخ أماـبعد (2)
: إلنكشارية،كأيضا فرؽ من الفرساف التقليدية،مع إدخاؿ أحدث األسلحةالعرب،كمن جند ا  

-
  P.de Cenival: S.I.H.M ,Port ,t2,p483. 

 

.11سابق،صؾبهوؿ:تاريخ الدكلة السعدية...،مصدر  ( 3 ( 
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ضبلوا اإلمارة كقّلدكا األمر ُب اغبقيقة كأمانة يؤدكهنا إٔب من ىو أحق هبا كأىلها ىم موإب كسادة الشرفاء 
 .(1)ملوؾ بالد اؼبغرب..."

ه أضبد بن القاضي ُب معرض حديثو عن شخصية أضبد اؼبنصور،حيث كنفس اػبطاب، يؤّكد    
يقوؿ:"...ؼبا طّنت ُب آفاؽ العآب حصاتو، كتعبت عن ضبل حسناتو بغزكتو حفظة القوؿ 
كحصاتو،فكادت قلوب الناس أف تتفّطر إليو شوقا ككدا،أف يكونوا ربت رايتو،كمن الذين دخلوا ُب سلك 

 .(2)بيعتو..."

رجعت إٔب مؤلف رسائل سعدية،ككأ٘ب بو يوعز بأف التمسك بالشرعية،ٓب يصرح بو من  كلكنٍت حينما   
 .!!طرؼ السعديُت،بل كانوا يلوحوف بذلك،كٓب يصرحوا بو

:"...ألف السعديُت كانوا يدلوف على األتراؾ بانتساهبم إٔب العًتة (عبد اهلل كنوف)كيقوؿ الباحث     
للخالفة العظمى دكف خلفاء بٍت عثماف كىم إف ٓب يكونوا النبوية كيلوحوف بذلك إٔب استحقاقهم 

يصرحوف بذلك فهم يكنوف عنو كنايات مفهومة كأعظمها الضرب على كتر العلوية كالوراثة 
 .(3)الشريفة.."

كلكننا مبيل إٔب أف السعديُت صرحوا بأحقيتهم باػبالفة،سواء من طرؼ كتاهبم كما مر معنا من دندنة     
كأضبد بن القاضي ُب كتابيهما السابقُت.كىذا حسب رأينا يفيد ما لوح بو السعديوف  كل من التمقركٌب

،كاؼبتمثل ُب السالطُت أنفسهم صرحوا هبا (4)ضمنيا حسب كتاهبم.كلكٍت أعتقد أف اعبانب الرظبي
قالو سلطاهنم ؿبمد الشيخ،ردا على مبعوث السلطاف العثما٘ب سليماف  أدؿ على ما علنا.كال

                                                             
 .147علي بن ؿبمد التمجركٌب:اؼبصدر السابق،ص(1)

 . 846،ص2ضبد بن القاضي:اؼبنتقى اؼبقصور ...،مصدر سابق،ج(أ2)

.81،ص8911،تيطوافرسائل سعدية،د.ط.ـعبد اهلل كنوف:( 3 ( 

النثر اؼبسجوع الذم كاف ىو األسلوب الكتايب اؼبرموؽ ُب زبرج عن  الرسائل اليت كانت تكتب ُب عهد السعديُت،كانت الكل (4)
  .81ذلك العصر،ينظر:عبداهلل كنوف:اؼبصدر السابق،ص
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،قائال لو:"...فقاؿ لو موالم ؿبمد الشيخ:سلم على أمَت القوارب سلطانك كقل لو أف سلطاف (1)القانو٘ب
قتالو معك عليو إف شاء اهلل كيأتيك إٔب مصر  مصر كيكوف( 2)اؼبغرب البد لو أف ينازعك على عمل

 .(3)كالسالـ..."

،كىو ىباطب شيخا أتاه بل األكثر من ىذا كصفو إياىم بعبارات نابية تطفح باالحتقار لشخصهم،    
إٔب خيمتو،كُب تلك األثناء تشاجر انكشاريوه من األتراؾ،فقاؿ لو:"..اخرج إٔب ىؤالء اغبواتة 

 .(4)الكالب..."

يورد لنا اإلفرا٘ب،نصا يوكد فيو ىذا،حيث يقوؿ:"...ؼبا تغلب رضبو اهلل على بالد اؼبغرب كدانت لو     
الد اؼبشرؽ، فكاف يقوؿ البد ٕب أف أذىب إٔب مصر كأخرج منها حواضره كبواديو تاقت نبتو العلية إٔب ب

                                                             
اف ؿبمد الشيخ،كنبا رسالتاف فقط موجودتاف تؤرخ للعالقات بُت العثمانيُت كؿبمد ،السلطراسل السلطاف سليماف القانو٘ب (1)

(،كتأرىبهما يعود 111أرشيف طويب قايب باستنبوؿ،ضمن دفًت األمور اؼبهمة،ُب مكتبة قوغوشلر ربت رقم)ُب فوظتاف الشيخ،ؿب
ـ،ينظر:خليل ساحلي 8112ىػػ/جانفي 919ـرـ،كالثانية  كذلك ُب: أكائل ؿب8112ىػػ/جانفي 919إٔب:األكٔب ُب:أكائل ؿبـر

 .111-189،ص ص2111أكغلو:من تاريخ األقطار العربية ُب العهد العثما٘ب،حبوث ككثائق كقوانُت،ـ.أ.ت.ؼ.ث،استنوؿ

يعٍت هبا ؿبمل مصر حسب ؿبقق الكتاب ؛أم كساء الكعبة اؼبشرفة،كلعل ىذا إشارة من ؿبمد الشيخ إٔب أحقيتو هبذا  (2)
 و أكٔب منو باػبالفة.  العمل،بوصف

.18سابق،صؾبهوؿ:تاريخ الدكلة السعدية...،مصدر  ( 3 ( 

،لكننا حينما قرأنا مضموف الرسالتُت اؼبوجهتُت من السلطاف سليماف القانو٘ب حملمد الشيخ،كجدنا فيهما أظبى 12،صنفسوصدر اؼب (4)
ة اإلسالمية،فمثال جاء ُب إحدانبا،مايلي:"..أصدرنا ىذا اؼبثاؿ عبارات االحًتاـ كالتقدير،ككامل اؼبرؤة،كخالص األدب،كسبتينا لإلخو 

بالتحيات الطيبات كتتأكد بعطره صالت اؼبودة بالتسليم الشريف العإب إٔب جنابو لبصو منا بسالـ بتكميل صالة)صالت(احملبة 
اريخ األقطار العربية...،مرجع سابق،ص رسالتُت كاملتُت،ينظر:خليل ساحلي أكغلو:من تالزاكيات."،كإلسباـ اؼبقصود ارتأيت نشر ال

،كأيضا نفس العبارات ساقها ىايدك،منها مثال:"...كالبد لكم أف ربسنوا اجملاكرة كتذىبوا طريق حسن اؼبعاشرة،كمع  128-121ص
الشأف  كونكم أكالد سيد األنبياء،كأحفاد سيد األصفياء،ظبعنا عدلكم كإنصافكم،كبكماؿ التقول كصفات الكماؿ اتصافكم،كلذلك 

كتبنا إليكم منشورا يوجب مضمونو اؼبصافاة،كيشفي مكنونو أف تكوف اؼبودة ُب أقصى الغايات،كلكم أف تنبئوا بأخباركم،صحتكم 
 الغالية،إٔب أعتابنا العالية..."،ينظر:

- Digo de Haedo, Op,Cit,p271. 
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.كبعد ىذا الوعيد، ترل كيف كاجو األتراؾ العثمانيوف (1)األتراؾ من أحجارىم كأنازؽبم من ديارىم..."
 ؟.(2)سياسة ؿبمد الشيخ الرامية  ضم اعبزائر

داية ؼبعاعبة مشكل اؼبغرب مع كالية كاف اغبل الدبلوماسي خيار عبأ إليو العثمانيوف بإسطنبوؿ ُب الب   
 .(3)اعبزائر،كىذا تفسَتا على عدـ رغبة اإلدارة العثمانية،خوض حرب ضد السعديُت

 .(4)كما دأبوا أيضا على االستعانة بالصوفية كالعلماء فيما كاف يلقونو من مشاكل ُب بالد اؼبغرب

كسط( كتونس،بعد أف كانت اؼبوانئ الصحراكية :ربوؿ التجارة اإلفريقية كبو توات فاعبزائر)اؼبغرب األثانيا
.ىذا التغَت ترؾ (5)اؼبغربية ىي اؼبسوؽ كاؼبصدر، على امتداد مسلك كادم درعة، كسوس، كتافياللت

حسرة كلوعة  ُب نفوس السعديُت كرغبتهم ُب إرجاع الربيق االقتصادم للواحات الصحراكية، اليت كانت 
.ىذا األمر جعل من السعديُت أف ينظركا إٔب (6)السياسيمقر سيطرهتم كمنطلق حكمهم كنظامهم 

التلمسانيُت كمنافسُت ؽبم ذباريا،كيعترب استيالء السعديُت على كاحة توات عاـ 
ـ،حدث ذك دالالت،منها أف السعديُت حاكلوا حلحلة التلمسانيُت عن ىاتو 1526ىػػػػ/933

 .(7)حراكيةالواحة،ذلك أهنا كانت تلعب دكرا ؿبوريا ُب التجارة الص

                                                             
.12فرا٘ب:اؼبصدر السابق،صؿبمد الصغَت اإل ( 1 ( 

رات اليت اعتمد عليها ؿبمد الشيخ ُب ضمو اعبزائر،منها:اىتمامو بوحدة بالد اإلسالـ،كازباذه للجزائر ركابا ؼبا كاف من بُت االعتبا (2)
.819النظاـ:اؼبرجع السابق،ص،ينظر:زىراء كراءىا من فبالك   

.898النظاـ:اؼبرجع السابق،صزىراء  (  3 ( 

،كلكن 182-111-119،ص ص 8،جاعبزائر ...،مرجع سابق،نقال عن :أبو القاسم سعد اهلل:تاريخ  898،صنفسواؼبرجع  (4)
 نفس الباحثة ٓب ربدد اعبزء،كعند مراجعتنا لكتابو اآلنف،تبُت أنو اعبزء األكؿ،مع اختالؼ الطبعة اليت عدت إليها.

.12ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب...، مرجع سابق ص ( 5 ( 

 H.Terrasse:Histoire Du Maroc, Edition Atlantide, Casablanca1947,2T. (6) 

،نقال عن:11ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس: تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق ص (7)  

Brignon :Histoire Du Maroc,(L.N),Casablanca1967,p206.- 
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الوضع السياسي ُب اعبزائر ُب أكاخر القرف التاسع ك مطلع القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر ثالثا:
ميالدم؛ فاعبزائر العثمانية رغم جهودىا لعثمنة اؼبغرب،لكنها فشلت ُب تنفيذ ىذا اؼبشركع رغم العديد 

قال عنها، بعد أف كانت من اغبمالت ، إال أهنا قبلت باألمر الواقع ، كأبقت اؼبغرب مست
،كلعّل آخر ؿباكلة شرعت ُب القياـ هبا إلخضاع اؼبغرب ٍب تراجعت عن إكماؽبا قد حصلت (1)إخضاعو
 .(2)ـ1581ىػ/989ُب سنة

:اعتماد الربتغاليُت ألسلوب اؼبعاىدات السلمية مع السعديُت،كمحاكلة منهم إفشاؿ التقارب رابعا
عثما٘ب ُب اؼبغرب،حيث تشَت كثيقة برتغالية إٔب توقيع معاىدة  السعدم،كمن ٍب منع أم نفوذ-العثما٘ب

 .(3)ـ مدهتا ثالث سنوات1537ىػػػ/944سلمية بُت الربتغاليُت كالسعديُت سنة

إف تّتبع العالقات اعبزائرية اؼبغربية ُب عهد السعديُت، يعترب من الصعوبة دبكاف اإلؼباـ بو ُب مثل ىذا     
فح العالقات بُت البلدين ُب عهد أعظم سالطُت السعديُت، كىو اؼبؤب أضبد اؼببحث.كمن اؼبفيد أف نتص

سبيزت العالقات بُت البلدين ُب عهده    ـ(، حيث 1603-1578ىػػػػ/1012-986اؼبنصور الذىيب)
،فبعد أف سبت لو البيعة بعث بسفَته "أضبد بن وبي اؽبوازٕب"؛ مبلغا حكاـ (4)باؼبراسالت كإيفاد الرسل

.ٍب ما لبث أف أرغمو (6)ـ1578ىػػػ/986ُب معركة كادم اؼبخازف (5)العثمانيُت خرب انتصارهاعبزائر 

                                                             
،ُب ؾبلة اؼبؤرخ،ؾبلة يصدرىا ارباد "ـ81ػػ/ىػ81مقاكمة اعبنوب الغريب اعبزائرم للتدخل السعدم خالؿ القرف "عمر بن خركؼ: (1)

.881،ص 8،ع2112زائريُت،اعبزائراؼبؤرخُت اعب  

 .881عمار بن خركؼ:اؼبقاؿ السابق،ص (2)

)3 (Henry de Castries: S.I.H.M ,Port ,t3,p44. 

 ُب عهد أضبد اؼبنصور،حيث بلغت السعدية البالغ ؾبموعا اثناف كستوف رسالة،قبد أف اغبصة األكرب منها كانت من ؾبمل الرسائل  (4)
عبداهلل   :تسعة عشرة رسالة،ينظر كرد منها بيو كبُت األتراؾ العثمانيُت كجدت ماسائل،أربع ر عدد الرسائل اليت ٓب تصدر عنو 

 .88-9كنوف:اؼبصدر السابق،ص ص

.18مرجع سابق ،ص تاريخ اؼبغرب العريب ...،ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس: ( 5 ( 

كاد اؼبخازف عدكؿ العثمانيُت عن احتواء اؼبغرب،حيث يقوؿ:"...كبينما كاف األتراؾ يعدكف أحد الباحثُت أف من نتائج معركة يرل (6)
 =نبأ االنتصار الصاعق الذم أحرزه اؼبغاربة على الربتغاليُت ُب معركة كاد اؼبخازف سنة  ضبلة جديدة ضد اؼبغرب فاجأىم
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،األمر (1)العثمانيوف على تعيُت )إظباعيل بن عبداؼبلك( اؼبقيم ُب اعبزائر مع أمو الًتكية حاكما على فاس
لب منو اؼبغادرة.فلماذا ٓب الذم ٓب يوافق عليو اؼبؤب اؼبنصور، فراح يتّجهم الرد على السفَت العثما٘ب،كط

هبهز العثمانيوف على اؼبنصور؟تداخلت صبلة من العوامل ُب عدـ حصوؿ ضبالت عسكرية عثمانية،كاف 
قد خطط ؽبا من طرفهم.شخصية اؼبنصور الذىيب كانت سببا ُب عدـ حصوؿ ضبلة عسكرية 

 .(2)ضده؛مالينتو كمالطفتو للعثمانيُت بالوسائل الدبلوماسية

 اػبطر األسبا٘ب اؼبتزايد على األتراؾ العثمانيُت، الذين تضايق منهم السلطاف اؼبؤب اؼبنصور كيعترب     
دبطالبتهم تسليم العرائش، سببا ُب التواصل السلمي بينهم. كُب اعبهة اؼبقابلة قبد أف اؼبراسالت اؼبوّجهة 

فيهما  التحالف، كتقدٙب من قبل السلطاف العثما٘ب مراد، كاليت أرسل من خالؽبا رسالتاف، يقًتح 
.كأكثر من ىذا، قبد أنو قد عرض (3)سفينة حربية، كقوات تشًتؾ مع اؼبغاربة ُب مهاصبة اسبانيا300

.كاألكثر من ىذا قبد أف سياسية العثمانيُت (4)عليو السلطاف العثما٘ب ابنتو للزكاج لتوثيق ىذا التحالف
،كُب رسالة موجهة (5)ي غبلفائهم؛عبد اؼبلك اؼبعتصمذباه السعديُت،كانت هتدؼ إٔب إقرار الوضع السياس

                                                                                                                                                                                                     

حاكم اعبزائر كفد هتنئة،كأرسل السلطاف العثما٘ب كفدا فباثال..."،ينظر:ؿبمد خَت  ـ.فتخلوا عن مشركعهم .كأرسل1578=
 .53فارس:تاريخ اعبزائر اغبديث...،مرجع سابق،ص

.18،ص تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابقؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس: ( 1 ( 

يقوؿ ُب ىذا اؼبعٌت :"...اؼبقاـ الذم ارتاحت لو ؼبورد بشائره المسنا ىذا ُب رسالتو إٔب السلطاف العثما٘ب "مراد خاف "،حيث (2)
ة سوؽ النفوس أم ارتياح،كاىتزت ؽبا ركايب فبلكتنا ؼبا عم السركر منها الرىب كالبطاح...كأقمنا للبسط هبا ُب سائر أقطارنا الدانية كالقاصي

العثمانيُت  واقف اؼبنصور ُب مسلكو السلمي ذباه،كإليضاح م81مؤانسة كأفراح.."،يراجع :عبد اهلل كنوف:اؼبصدر السابق،ص 
  .18ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق، ص(،1ينظر:اؼبلحق رقم:)

12ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع سابق، ص (
. 3 ( 

.12نفسو،ص اؼبرجع( 4 ( 
-912أثناء كاليتو األكٔب) (رمضاف باشا)فرمانا إٔب أمَت أمراء اعبزائر  (مراد خاف الثالث)أصدر السلطاف العثما٘ب (1)

ـ،حيث قبح ُب 8181ىػػ/911حاكما عليها،كًب ذلك ُب سنة  (عبد اؼبلك )،يأمره بغزك فاس كتنصيب(ـ8188-8181ىػػػ/911
 ذلك،ينظر:

- Elie de la primaudaie: Op.cit , p291 . 
.219،ص8919ألتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الشمالية،تر:ؿبمود علي عامر،د.ف.ع،بَتكتعزيز سامح الًت:ا  
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من السلطاف العثما٘ب إليو،حيث جاء فيها:"...ينهي إٔب جناهبم الكرٙب أهنم امتازكا بُت األقراف كاألشراؼ 
كسائر أمراء األطراؼ كاألكناؼ باالنتساب إٔب جنابنا الشريف العإب السلطا٘ب كاالستناد إٔب 

،كلو كاف ذلك على (2)،كأيضا كاؼبنصور(1)ن جهة مبايعتكم كانقيادكم..."بابنا...كربصل مرادكم م
حساب ضياع بعضا من فبتلكاهتم،كوىراف على سبيل اؼبثاؿ،كىذا ماعرب عنو " عزيز سامح 
الًت"،بقولو:"...كٓب يكن بإمكاف األتراؾ توجيو ضربة قاسية لإلسباف ُب كىراف كاؼبرسى الكبَت ألهنم قرركا 

 .(3)رش فاس ؼبؤيديهم..."أكال تسليم ع

،كبعيدا عن نظرة (4)ىذه العوامل كلها جعلت من ؽبجة السلطاف العثما٘ب تتحسن ذباه اؼبنصور    
اؼبصادر اؼبغربية لعالقات اؼبنصور للعثمانيُت،كللعثمانيُت لو.فكيف صورت لنا اؼبصادر اؼبشرقية طبيعة ك 

 سبظهرات العالقات بينهما؟.

،حيث يقوؿ:"...ككاف موادعا لسالطُت آؿ كتاب)خالصة األثر(  أف،صاحبيورد ُب ىذا الش     
عثماف،فَتسل إليهم باؽبدايا ُب كل سنة،ككانوا ىم يرسلوف إليو اؼبكاتيب،كاػبلع السنية،حىت أف السلطاف 
مراد بن سليم خاف كتب إليو ُب أثناء مكاتيبو:لك علي العهد أف ال أمّد يدم إليك إال للمصافحة،كإف 

م ال ينوم لك  إال اػبَت كاؼبساؿبة.كرسلو دائما تأٌب إٔب قسطنطينية من جانب البحر،كيبكثوف خاطر 
 .(5)زمانا طويال،كيتعهدكف الوزراء،كيكاتبوف من لو  قرب إٔب الدكلة..."

                                                             
(.8رقم:)إلدراؾ مظاىر تلك التبعية ينظر اؼبلحق، ( 1(  

،كمصانعة كل غَت كاضح ُب سياستو اػبارجية،فقد كصف ُب رسالة اسبانية، بالساخر كاؼبستهزئ باألسباف كاألتراؾقبد اؼبنصور  (2)
 لك غبفظ مبدأ التوازف السياسي،،ينظر:منهما،كل ذ

-Henry de Castries: S.I.H.M, Esp ,t2,p437. 

.211عزيز سامح الًت:اؼبرجع السابق،ص( 3 ( 

أبرؽ أضبد اؼبنصور برسالة إٔب القائد  ترّجم سلوؾ السلطاف العثما٘ب ُب رجوعو  عن قصد اغبركة)اغبملة العسكرية( للمغرب،لذلك (1)
(،ؿبمود علي عامر كؿبمد خَت فارس:تاريخ اؼبغرب العريب...،مرجع 1 علج علي،حوؿ مضموهنا،ينظر:اؼبلحق رقم:) البحرية العثمانية

  .12سابق ،ص
.811،ص8911،دمشقأعياف القرف اغبادم عشرمقدمة من خالصة األثر ُب ؿبمد  احمليب : ( 5 ( 
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بعد تبياف طبيعة العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب فًتة األتراؾ العثمانيُت،كاألشراؼ السعديُت،هبدر     
ا طرح سؤاؿ مهم إلجالء اللبس ُب خيوط العالقات السياسية بينهما،فما ىو أىم  مآؿ كمستخرج بن

 لتلك العالقات على الواقع السياسي بالنسبة للمغرب؟.

أىم أثر سياسي على اؼبغرب،يكمن ُب توجيو السعديُت كإلزامهم اختيار العاصمة السياسية  لعلّ     
لعثمانيُت،حيث يقوؿ الباحث "إبراىيم حركات":"...كازبذ السعديوف ؽبم،ذلك بعد احتكاكهم باألتراؾ ا

مراكش عاصمة ؽبم...كٓب يكن قرهبا من سوس حيث منطقة أنصار الدكلة األكلُت ىو السبب الوحيد ُب 
ازباذىا عاصمة،كلو أنو فعال عامل رئيسي،فهناؾ أيضا آماؿ ملوؾ الدكلة ُب مد فتوحاهتم جنوبا،حيث 

اليت تتوفر فيها كل عوامل اػبضوع بسهولة..فعلى الرغم من أطماع السعديُت ُب التوسع  اؼبنطقة الوحيدة
شرقا قد ذبسمت ُب كقت مبكر نسبيا،كدكلتهم ٓب يقر بعد قرارىا ُب الداخل،فإهنم سرعاف ما زبلوا عن 
مضايقة األتراؾ بعد موت الغالب،كبذلك أقاموا دكلة شاسعة األطراؼ بعيدة عن نفوذ الدكلة 

 .(1)لعثمانية..."ا

 .(2)كيبقى ُب نظرم أف أىم أثر كملمح أحدثتو،العالقات السياسية بُت البلدين،سبثل ُب مشكل اغبدكد  

حيث يعترب ُب غاية األنبية، كهبب التنويو إليو قبل اػبوض ُب استعراض أطوار العالقات بُت البلدين،    
 كيل االنتقادات الضاربة على كتر الوطنية كىو تسجيل ملحوظة مهمة،تتعلق بإشكاؿ خطَت،كيتمثل ُب

  .(3)كالوطن؛ مكمنها األساسي عند البعض قضية اغبدكد بُت البلدين،بغض النظر عن مسبباهتا

                                                             
.121،ص2إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج ( 1 ( 

الثالث.ع إشارات منهجية ،حوؿ ىذا،ينظر:الفصل كتبنا حوؿ ىذا اؼبوضو ( 2 ( 

فيو بعض الكتاب من يعزك ظاىرة اغبدكد إٔب العثمانيُت،فهذا الكاتب عبد اهلل إبراىيم يذىب إٔب أف كلمة اغبدكد دبعناىا (1)
سَت تاريخ اؼبغرب الراىن،كانت ىدية األتراؾ العثمانيُت إٔب الشماؿ اإلفريقي.ينظر كتابو:صمود كسط إعصار:ؿباكلة ُب تف

.ُب حُت يتفق اؼبؤرخُت كالباحثُت ظاىرة اغبدكد بشكلها اغبإب إٔب الدكر االستعمارم 1976،الدار البيضاء 2الكبَت،ط
 . 39،صغبديث،ينظر:ؿبمد رضواف:اؼبرجع السابقا
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،كاف  (1)التقليدم اؼبخز٘ب مسألة اغبدكد بُت البلدين،قد شابتها فيها ضبابية منذ نشأهتا، فاؼبفهـو إف    
ىذا من جهة،كمن جهة أخرل (  2)هناية البيعة كالوالء للسلطافينهي حدكد اؼبملكة اؼبغربية عند 

،كنظرية (3)االستئناس بنظريات ـبتلفة لدل الطرفاف؛كنظرية مبدأ التوارث الدكٕب الذم تسنّت اعبزائر بو
لتسوية الظاىرة اغبدكدية بُت البلدين. بقي ٕب أف أشَت  (4)أطركحة اغبق التارىبي اليت استّنت هبا اؼبغرب

أف ىاتو الظاىرة اغبدكدية بُت البلدين شّكلت خط حدكدم أكؿ من نوعو،ليس فقط ُب تاريخ إٔب 
 .(5)العالقات بُت اؼبغرب كاعبزائر،كإمبا أيضا ُب العآب العريب بصورة عامة كبإفريقيا كذلك

طرح موضوع اغبدكد بُت اعبزائر كاؼبغرب ألكؿ مرة خالؿ القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر    
.كلكن ُب ىذه اؼبرة قصد بو اغبد (6)يالدم،كشكل أىم اؼبوضوعات اؽبامة ُب عالقة السعديُت باألتراؾاؼب

 . (7)السياسي،كليس اغبد اعبغراُب،الذم عرؼ عند اعبغرافيُت

كقبد أف السلطاف العثما٘ب سليماف يصدر أمره كما مر معنا لصاّب رايس،بأف يعمل على كضع حدكد    
اعبزائر،كؽبذا كاف ُب كل مرة وباكؿ فيها السعديوف مهاصبة اغبدكد اعبزائرية،إال كصدر بُت اؼبغرب ككالية 

 . (8)رد الفعل من طرؼ األتراؾ العثمانيُت معاقبتهم لتفكَتىم دبهاصبة اغبدكد اعبزائرية

                                                             
اشرتو للوثائق كما يقوؿ ىو عن نفسو ،ينظر: العركم، بالدكلة اؼبعاصرة، بعد أف طالت مع مايعرب عنو اؼبؤرخ اؼبغريب عبد اهلل اؼبخزف ىو(1)

  .219عبد اهلل العركم:مفهـو التاريخ...،مرجع سابق،ص

 .43ؿبمد رضواف:اؼبرجع السابق،ص(2)

ـ اؼبتعلقة بالتوارث ُب ؾباؿ اؼبعاىدات،كالذم يقضي بأف تغيَت أنظمة الدكؿ كتعاقبها ال 1978ىذه النظرية  نص عليها اتفاؽ فّيينا (3)
 .88ؿبمد رضواف:اؼبرجع السابق،صاإلقليمية األخرل،ينظر:شيء بأنظمة اغبدكد كال باألنظمة اؼبرتبطة باجملاالت سبس ُب 

.93اؼبرجع نفسو ،ص( 4 ( 

.40،صنفسو ( 5 ( 

.188زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص ( 6 ( 

.193نفسو،ص اؼبرجع ( 7 ( 

.288عزيز سامح الًت:اؼبرجع السابق،ص ( 8 ( 
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ـ( مع مشكل 1556-1552ىػػػ/963-959كيبُت لنا ىايدك كيف تعامل البايلربام صاّب رايس)    
،بأيب حسوف جبوار مدينة 1553ىػػػ/960ث يذكر أف صاّب رايس اجتمع مع هناية يوليوز اغبدكد،حي

بادس،كلكن صاّب رايس أقدـ على احتجازه كأخذه رىينة إٔب اعبزائر،كي يفاكض نظَته السعدم على 
قضية اغبدكد،كٓب يكتف هبذا بل أمر القائد موسى؛قائد الوطاسيُت على حجرة بادس،بتبليغ اغباكم 

دم بأف يعترب بعدـ ذباكز جباؿ ملوية اؼبقابلة ؼبلوية،كالفاصلة ُب نظر صاّب رايس بُت فبلكيت السع
تلمساف كفاس،كأف ال يتعرض رعاياه؛أم رعايا ؿبمد الشيخ،بإغباؽ األضرار بإقليم تلمساف اػباضغ 

 .(1)لألتراؾ

يرل أف  (Berbruggerبركجر)ية اغبد السياسي بُت البلدين،فرب اختلف اؼبؤرخوف ُب نقطة بدا    
،كمن قبلو اعترب كل من الوزاف كمرموؿ  (2)كادم ملوية ىو اغبد الطبيعي كالتارىبي بُت اعبزائر كاؼبغرب

 .)4(ك هنر ملوية (3)كرخباؿ أف الفاصل اغبدكدم بُت البلدين نبا كاد زا

كادم ملوية كحد  أما ما كرد ُب كتاب االستقصا يفيد بأف اغبدكد بينهما كانت أبعد من ذلك،كأف     
،فيقوؿ صاحبو،ُب رد للمؤب ؿبمد على رسوؿ األتراؾ العثمانيُت:"...كإ٘ب أعطيكم ذمة (5)غلط كاضح

 .(6)اهلل كذمة رسولو ال قطعت كادم تافنا إٔب ناحيتكم إال فيما يرضي اهلل كرسولو..."

 ائر كاؼبغرب ُب اعبنوب؟اغبدكدم بُت اعبز -فهل كجد ُب أدبيات أىل اؼبغرب،ربديدا للمجاؿ الًتايب  

                                                             
)1 (Digo de Haedo: Op.cit ,p275. 

)2 (A.Berbrugger:"Des Frontière de l'Algérie", in ,(RA), T24 ,A1860, pp401-417.  

موؿ  ر ،ما8،ص2الوزاف:اؼبصدر السابق،جاغبسن  كرد بإسم كاد زاز،أما مارموؿ كارخباؿ كرد عنده بإسم هنر"زيز"،ينظر:عند الوزاف (1)
 .298،ص2،جاؿ:اؼبصدر السابقكارخب

.298ص،2جاؼبصدر السابق،،مارموؿ كارخباؿ:8،ص2الوزاف:اؼبصدر السابق،جن اغبس(1)  

مالية،مخ،خ.ع.الرباط ،نقال عن:ؿبمد بن حسن اغبجوم:اؼبناظر اعبمالية ُب تاريخ إفريقيا الش193زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص(1)
  (.5رقم:) ،ىػػػػػػا7،ص110ح

 .28،ص8أضبد بن خالد الناصرم:اؼبرجع السابق،ج(1)
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لعلنا ألكؿ مرة قبد رحالة مغريب اؼبشهور بالسراج،اؼبلقب بابن مليح ،كتعود رحلتو إٔب أخر     
/ـ، حيث تعرض فيها للمجاؿ الًتايب اؼبغريب ُب اعبنوب.جاء 1630أكتوبر07ق/1040صفر

إٔب فزاف بدكف أف يتعرض  فيها:"...كىكذا نرل ىذه احمللة تقطع كل بالد بالد صحراء اؼبغرب من درعة
كاف من قواد اؼبغرب ككالتو  ؽبا أحد كال أف  يشار إٔب حكم أمَت أك فرساف دكلة أك خداـ فبلكة إال ما

حىت بلغ الركب اؼبغريب حدكد الفزاف حيث فارؽ الًتاب اؼبغريب كاحتيج إٔب اؼبفاكضة مع مبعوثي أمَت 
 . (1)الفزاف للمركر ُب إيالتو..."

ب شخوص مشكل اغبدكد بُت البلدين،كمن األتراؾ العثمانيُت باػبصوص،كذلك من أجل كمن أسبا   
-اؼبراقبة اؼبنظمة كاؼبنتظمة غبركة القبائل كضبط مساراهتا،ككاف منها أيضا إفساد التحالف السعدم 
راؾ اإلسبا٘ب،كتضييع الفرصة على الطرفُت للتدخل ُب اعبزائر، كتوفَت اغبماية للقبائل اؼبوالية لألت

 .(2)العثمانيُت،كقبائل بٍت عامر ،اغبليف التقليدم ؽبم

اؼبغربية،ُب فًتة الوطاسيُت كالسعديُت،أهنا ٓب ترقى إٔب مستول -كيالحظ على طبيعة العالقات اعبزائرية   
كُب جزء كبَت منها ربولت إٔب عالقة ربكمها األىداؼ التوسعية للطرفُت  ،بل(3)التعاكف كالتضامن الفعالُت

 .(4)رغبة ُب فرض سيطرهتم على البلدينكال

.ىاتو الطبيعة ُب العالقات (5)من يرل أنو بقياـ السعديُت ربقق ربالف مغريب لتحرير مدينة كىراف كفيو   
 :(6)انعكست على البلدين،فيما يلي

                                                             
أيب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد القيسي:أنس السارم كالسارب من أقطار اؼبغارب إٔب منتهى اآلماؿ كاؼبآرب سيد األعاجم كاألعارب (8)
  .32-28ـ،ص ص1968ىػػ/1388ـ(،تح:ؿبمد الفاسي،ك.د.ـ.ش.ث.ت.أ.فاس1633-1630ىػػ/1040-1042)

.196زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص(  2 ( 

.92،ص1ؼ:العالقات السياسية...،اؼبرجع السابق،جعمار بن  خرك  ( 3 ( 

.460زىراء النظاـ:اؼبرجع السابق،ص(  4 ( 

،ُب ؾبلة اجملمع العلمي "مالمح من تطور اؼبغرب العريب ُب بدايات العصور اغبديثة"ؿبمد اؼبنو٘ب:(1)
 .837،ص4،ع1976العريب،دمشق

.93-92،ص ص1عمار بن  خركؼ:العالقات السياسية...،اؼبرجع السابق،ج ( 6 ( 
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د استمرار اإلسباف كالربتغاؿ ُب احتالؿ كثَت من مواقع كاؼبدف الساحلية،فبا أدل إٔب عرقلة توحي -
البلدين،كتأخر صبع شتات القول السياسية ُب البلدين،ربت حكم األتراؾ العثمانيُت كالسعديُت،األمر 

 الذم كاف يفضي لو ربققت الوحدة بينهما،إٔب إزالة الوجود اإليبَتم من اؼبنطقة كلها.

ا،كتأسيس عدـ سبكن الدكلة العثمانية من ربقيق مبتغاىا ُب استيعاب اؼبغرب األقصى ضمن فبتلكاهت -
 اؼبسيحية ُب الشماؿ اإلفريقي. -لكتلة إسالمية تناىض اؼبشركعات االستعمارية

 :العالقات السياسية الجزائرية المغربية :مرحلة الهدوء والمهادنة المترىلةثانيا

 الدعاية الدبلوماسية:-1

"ؿبمد بن  ، يعود إٔب قباح(1)إف التأريخ للعالقات اعبزائرية اؼبغربية ُب عهد العلويُت    
ـ( ُب كضع يده على درعة كؿبور سجلماسة بعد القضاء 1658-1640ىػ/1069-1050الشريف")

على أنصار أيب حسوف ُب درعة.ىذا التحكم ُب اؼبنطقتُت،كانت لو نتائج،من بينها أف ؿبور سجلماسة 
اث جنوب ، حيث أف ىذا االتصاؿ سيكوف لو أثر بعيد اؼبدل ُب سَت األحد(2)يتصل بصحراء اعبزائر

؛ أم أف األتراؾ العثمانيُت كالعلويُت من ىذا التاريخ بالذات صبعت بينهم عالئق تتعدد (3)اؼبغرب كشرقو
 طبائعها حسب ظرفيات كل منهما. 

كُب ىذا اؼببحث نبتدئ عرضنا ألطوار العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب فًتة األشراؼ العلويُت، بطرح    
 لعالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية ، ُب مرحلة اؽبدكء كاؼبهادنة اؼبًتىلة؟ تساؤؿ:كيف كانت سبظهرات ا

  

                                                             
ـ من ينبوع  النخيل  8211ىػػػ/111يرجع نسب األشراؼ العلويُت إٔب جدىم األعلى اغبسن بن قاسم،الذم كفد أب اؼبغرب سنة(8)

 .82،صعزيز العلوم:اؼبصدر السابقأضبد بن عبد ال ببلد اغبجاز ُب أكائل عهد الدكلة اؼبرينية،أين استقر بسجلماسة،ينظر:

.21،ص1رجع السابق،جإبراىيم حركات:اؼب  (2 ) 

 .21،ص1،جنفسواؼبرجع (1) 
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 مستويات البعثات الدبلوماسية بينهما:-أ

ؼبوضوع العمل الدبلوماسي اؼبغريب مسجال ملحوظات ىامة،أرل من الضركرة  (ابن زيداف)يتعرض      
العالئق من دكؿ الفرنج قد شرؽ دبكاف إيرادىا،ُب ىذا الشأف،حيث يقوؿ:"... إف أمر تلك 

كغرب،كلكن عقدنا ىذا الفصل للعالئق كاالتصاالت بُت ملوكنا العلويُت كبُت ملوؾ اإلسالـ،كىو أمر ٓب 
كتب للشق اآلخر،ألف ذلك كجد قوما بنوا من أجلو صركحا للدعاية  يكتب لو من الذيوع كالشيوع ما

ضى عليها باؼبوت كاالضمحالؿ لو ال أف التاريخ سجل كاؼبنافسة بينهم...إف عالئقنا اإلسالمية كاد يق
 . (1)لنا رغم اغبوادث كثائق يضن هبا الزماف..."

ل ابن زيداف أف العمل الدبلوماسي مع األقطار اإلسالمية قليل،مقارنة مع العآب الغريب.كىي جّ س    
اتو باألجانب ،فإهنا تغلب ؿبدكدة،كربتاج إٔب الدرس كالبحث فيها ؼبا ؽبا من منفعة للبالد.كأما عالق

 .(2)عليها اجملامالت ك الرظبيات

كفبا الحظو اؼبهتموف بتاريخ الدبلوماسي للعلويُت،أنو كاف ُب فًتة البحث،من حيث  ظبعتو اػبارجية      
من لطائف القدر أف يكوف أكؿ اتصاؿ خارجي للدكلة العلوية عند قيامها  كلعلّ .(3)ُب اهنيار متالحق

 .(4)ئربأتراؾ اعبزا

    

 

 

                                                             
.281،ص8ج،ج8918،2ىػ/8118معآب نظم الدكلة،ـ.ـ،الرباطُب عبد الرضباف بن زيداف:العز كالصولة ( 1 ( 

.128مرجع سابق،صاؼبغرب كأكركبا...، القدكرم:عبد اجمليد  ( 2 ( 

،ععبداؽبادم التازم:التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدـ ال(1)   .19،ص9ج،ج8911،9،احملمديةهد العلويُت،ـ.ؼعصور إٔب اليـو

 .811،صاؼبرجع السابق،عبد الرحيم بنحادة:19ص،1جسابق،الرجع ادم التازم:اؼبعبداؽب(1)
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-1050")(3)ؿبمد بن الشريف إٔب "موالم (2)بسفارة( 1)أرسل باشا عثماف ماكذلك عند
ـ ككانت ىذه السفارة 54ط16ىػػ/مام 1064ـ( بتاريخ منتصف رجب 1658-1640ىػ/1069

مكونة من اثنُت من علماء اعبزائر نبا "عبد اهلل بن عبد الغفار النفزم" كاغباج ؿبمد بن عبد العإب 
 .(5)،ككانت من إمالء الكاتب احملجوب اغبضرم(4)غبضرم اؼبزغناكم" كاثنُت من رجاؿ الديواف الًتكيا

ت الرسالة على الدكر السليب الذم مارسو اؼبؤب ؿبمد،من تفرقة صبوع القبائل اؼبنضوية ربت لواء ركزّ     
اػبراج على األتراؾ األتراؾ العثمانيُت،كإثارة أىل تلمساف،كمنع كصوؿ اعببايات من؛ اػبرج ك 

 .   (6)العثمانيُت

ككاف قبل ىذه السفارة،قد تطّلع اؼبؤب ؿبمد بن الشريف إٔب إقرار كحدة كطنية ُب الصحراء الشرقية       
،ترصبو عرب رسائل كّجهها لألتراؾ العثمانيُت، (7)ـ،كبو أعإب غَت،كالشماؿ الشرقي1650ىػػ/1061سنة

دىم، كمبّينا موقفهم منهم؛ غلبتم باغبيلة كاؼبكر على الغرب،أم أف األتراؾ مذّكرا إيّاىم فضل العرب كأؾبا

                                                             
يسميو إبراىيم حركات ب"عصماف"،أما عند الضعيف يورده ربت اسم"عثماف"، لكن ؿبققو أثبت أنو عصماف،ينظر: إبراىيم  (8)

"عبداؽبادم التازم"قاؿ بأنو ،لكن البحاثة اؼبغريب الرحـو 89سابق،صالصدر اؼب، ؿبمد الضعيف الرباطي:22ع السابق،صحركات:اؼبرج
 .88-81،ص ص9،جالدبلوماسي للمغرب...،مرجع سابق "أضبد باشا"،ينظر: عبداؽبادم التازم:التاريخ

،ىػػػػػا  89رباطي:اؼبصدر السابق،صينظر: ؿبمد الضعيف السفارة لسجلماسة مرتُت ُب أقل من ثالثة أشهر،عثماف أرسل الباشا (2)
  (.811رقم:)

كالشريف، كإظباعيل ،علي ؿبمدا اؼبدعو الشريف،الذم خلف اثٍت عشر ذكرا،كىؤالء الثالثة:ؿبمد من بُت الشرفاء الثالث ألبناء عّد (1)
،كعلي الصغَت،كسيدم باعببيل،ينظر:أبو القاسم ملكوا،كؿبرز،كاغبراف،كىاشم،كعلي الكبَت،كأضبد الكبَت،كضبادم،كأضبد الصغَت

 .89،ص2111،الرباط.أالزيا٘ب:ربفة اغبادم اؼبطرب ُب رفع نسب شرفاء اؼبغرب،تح:رشيد الزاكية،ـ

.811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص ( 4 ( 

.2سابق،ص...،مصدر اؼبعرب الزيا٘ب:الًتصباف ( 5 ( 

  .11،ص8992ابقالزيا٘ب:البستاف الظريف...،مصدر س (1)

.21،ص1إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج  (7 ) 
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العثمانيُت  ليس ؽبم شرعية ُب إياالت اؼبغرب)اعبزائر ك طرابلس كتونس(.أما عن مؤسسهم عركج فنعتو 
 .(1)بػ:"..قبح اهلل العلج عركج اؼبؤسس لكم بتلمساف أصبل برج.."

لمؤب ؿبمد،كانت تتفاكت ُب خطاهبا،مابُت التهدئة،كمابُت اؼبناكرة إف رسالة األتراؾ العثمانيُت،ل   
 .(2)الكالمية،اؼبوحية ألسلوب القوة

يعترب بعض اؼبؤرخُت أف ؽباتو السفارة دالالت كثَتة،منها أهنا كانت ربمل أكؿ خطاب من باشوية    
 .(3)اعبزائر إٔب السلطة اعبديدة ُب اؼبغرب بعد قيامها

معنا النظر ُب اػبطاب التارىبي اؼبغريب،كجدنا فيو نوع من اؼببالغة،كالتهويل من دالالت كلكن حينما أ    
.فهي عند بعضهم ما جاءت إال  خوفا من استخالص  اؼبغرب الشرقي من حكم الًتؾ !ىاتو الرسالة

 .(4)كإرجاعو غبظَتة العرب

اؼبغرب كاعبزائر باسم األسرة العلوية أك كمع ىذا التاريخ بالذات تبدأ اغبلقة األكٔب ُب صداـ اغبدكد بُت   
،ىذا الصداـ ساىم ُب تقسيم سكاف كجدة كمنها شرقا حىت تلمساف،إٔب (5)ُب العهد العلوم

قسمُت:حزب قبل الدخوؿ ُب مشموالت اإلمرباطورية العثمانية، كاالستناد إلدارة  باشوية اعبزائر،كحزب 
 .(6)آخر مناكئ للتبعية العثمانية

                                                             
  .29-21ؿبمد الضعيف الرباطي:اؼبصدر السابق،ص ص(8)

(.9الرسالة،ينظر:اؼبلحق رقم:)كطبيعة  حوؿ تتبع أسلوب  ( 2 ( 

.811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص ( 3 ( 

.81،ص9عبداؽبادم التازم:التاريخ الدبلوماسي...،مرجع سابق،ج ( 4 ( 

، (8918-8181العالقات اؼبغربية العمانية،قراءة ُب تاريخ اؼبغرب عرب طبسة قركف )إبراىيم حسن شحاتة:أطوار (1)
  .111،ص8918اإلسكندرية

.111إبراىيم حسن شحاتة:اؼبرجع السابق،ص(  6(  
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أشار إليو الزيا٘ب،بقولو:"...كتوّجهوا بو لوجدة كاف أىلها مفًتقُت نصفهم قايبُت بدعوة األتراؾ كىذا ما    
 . (1)كحارهبم إٔب أف غلبهم..."

ىذا الصراع لو خلفيات،ذكرىا غَت كاحد من اؼبؤرخُت العارفُت هبذا الشأف،يعرب أحدىم عن    
ٙب متجدد،كال ىبرج األمر ُب كونو استمرار؛أم طابع رأيو،فيتمثل بالقوؿ أف الصراع ىذا،ما ىو إال نزاع قد

 .(2)الصراع كالنزاع،للعالقات اليت طبعت اؼبغرب منذ البدايات مع العثمانيُت

-1075)(3)كليتجدد ُب أياـ العلويُت،فقد سلكوا ىذا اؼبسلك خاصة ُب عهد الرشيد   
 ـ(.1672-1664ق/1082

.كرغم كل ذلك ٓب يقدـ اؼبغرب (4)غزك غرب األكسط ،أنو كاف عاقد العـز على(الريفي)يقوؿ عنو  
الشرقي أدكارا سياسية كما توخاىا العلويُت،حبيث أنو ٓب يلعب سول أدكارا مؤقتة،فبا كاف لو أثر ُب درجة 

 .(5)احتالؿ ىؤالء مؤشر الصدارة باؼبغرب

غل ُب فبتلكات كُب أيامو كجهت لو بعثة من أتراؾ اعبزائر،تطلب منو أال يسمح عبيوشو بالتو     
 .(6)نفوذىم،كمع عدـ تدخلهم ىم أيضا عن كل ؿباكلة للتوسع

                                                             
.1سابق،صالزيا٘ب:الًتصباف...،مصدر ( 1 ( 

داب ،ُب ؾبلة كلية اآل"خلفيات اغبدكد ُب السياسة الًتكية كالفرنسية"نقال عن:العمارم:،811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص (2)
  (.1رقم:) ،ىػػػػػػا811،ع.خ،ص8991،فاس

ىذا السلطاف من أجل من أقبب اإلسالـ السالطُت كاؼبلوؾ كم قيل ُب حقو:"...يعترب من اؼبؤسسُت اغبقيقُت للدكلة العلوية،كفبا (1)
كاف غَته دمر...،كعلى عهده راجت  بضائع العلم كعمرت أسواقو بعد الكساد... قاؿ أبو علي  اغبسن بن   عمر،مع قصر مدتو ما

مسعود  اليوسي ُب رسالتو أليب النصر:ففضح من قبلو كأتعب من بعده،كلو طالت مدتو عباءتو علماء بٍت بلده..."،ينظر:عبد الرضباف 
 .82-88ـ،ص ص8918ىػ/8111،الرباط بفاس الزاىرة،ـ.ؽر اؼبلوؾ العلويُتبن زيداف:الدرر الفاخرة دبآث

.18عبد الكرٙب بن موسى:اؼبصدر السابق،ص ( 4 ( 

.111السابق،صؿبمد القبلي:اؼبرجع  ( 5 ( 

.811ج،ص1عبداؽبادم التازم:الوسيط ُب التاريخ ...،مرجع سابق،( 1)  
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كلعل ىذا ما يفهم من كالـ "الناصرم" ،حيث يقوؿ:"...كؼبا قضى إربو كرتب جنده بعث رسلو إٔب     
اآلفاؽ باألعذار ،كاإلنذار كالوعود ،كالوعيد ألىل الطاعة كالعصياف،ٍب سار على أثرىم قاصدا فتح 

 .  (1)الذم كاف قد تعذر من قبلو،فنزؿ  على كاد ملوية  كأقاـ هبا أياما..."اؼبغرب 

كعلى ما يبدكا أف ىذا الصراع ذبدد،كذلك كرغبة ُب إقرار حدكدىم، ألهنم ٓب يتوصلوا إٔب إقرار كاد    
إٔب  التافنة كحد بينهما على عهد السعديُت،كىذا ىو سبب ذبديد األتراؾ العثمانيُت ؿباكلتهم الرامية

 .(2)رسم حدكدىم مع العلويُت

لكن إذا سلمنا هبذا الرأم،نرل من الضركرم طرح سؤاؿ،ىل كاف األتراؾ  العثمانيوف يهدفوف إٔب    
 ربديد حدكدىم الشرقية فقط،أـ ىناؾ دكاعي أخرل؟

،بإثارة تساؤالت،حيث (الشريف كالباديشاه)،دراستو حوؿ (عبد الرضباف اؼبودفيفتتح الباحث)   
ؿ:"...ىل كاف ىناؾ أم مشركع ُب اؼبركز العثما٘ب لغزك اؼبغرب؟،إذا كاف ىذا اؼبشركع موجودا،فإما يقو 

اختفى من األرشيف الًتكي،أكٓب يتم فتحو للبحث بعد.إشارات كثَتة،كلكن تظهر أف احملاكالت كانت 
صد كاف منها تأسيس عديدة ؿبليا ُب اعبزائر،كمركزيا قررت ككجهت من اسطنبوؿ ىذه اعبهود اؼببذكلة،الق

مقاطعة عثمانية ُب اعبزائر كاؼبغرب،أك ىل كانوا يقصدكف تأسيس قوة مستقلة؟ىذا اؼبشكل نستطيع 
 .(3)إرسالو فقط بعد مراجعة ـبتصرة ألكرب احملاكالت العثمانية ُب اؼبغرب..."

ؾ العثمانيُت باعبزائر،أك إف اؼبشركع العثما٘ب ُب رأينا كاف مشركعا متكامال ككاضحا سواء بالنسبة لألترا   
  .(4)السلطة العثمانية ُب اسطنبوؿ.انتهى ىذا اؼبشركع باعًتاؼ من الطرفُت،بأهنا قوتُت مستقلتُت

                                                             
.32،ص7السابق،جالناصرم:اؼبرجع  ( 1 ( 

)2 (Valenci Lucette: Op.cit ,p85. 
 

)3(Abderrahmane Moudden: "'The Sharif and the Padishah". Some Remarke on    Moroccan 
Ottoman Relations in the 16th century,in( H.T),F. XXVIII, Fasc. unique, 1990,pp 7-14. 
)4 (Abderrahmane Moudden: Op,Cit,pp7-14. 
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كىذا ما ذكره ،األفرا٘ب:"...ككبن اليـو قد انسدت أبواب األندلس)علينا( باستيالء العدك الكافر عليو    
 .(1)زائر باستيالء الًتؾ عليها..."صبلة كانقضت عنا حركب تلمساف كنواحيها من اعب

ؼباذا ركز السعديوف كمن بعدىم العلويوف على ضبط اعبهات الشرقية للمغرب،كاعبهات الغربية    
 للجزائر)تلمساف(؟

كاف أىإب كساكنة تلمساف مازالوا يتفيؤكف ربت اغبكم الزيا٘ب اؼبهًتمء،ككرثوا منو فيما بعد عدـ    
با٘ب،كحكم األتراؾ العثمانيُت.لذلك عندما قاـ ُب جنوب اؼبغرب االنصياع ربت اغبكم اإلس

السعديوف،استدعوىم غبمايتهم من ىؤالء،حبكم ما يربطهم بالسعديُت من ثقافة تقليدية كتشابو اؼبذىب 
 .(2)الديٍت بفاس

ات ،كىو عنصر أراه أغفل سباما من كاقع الدراس(أضبد توفيق اؼبد٘ب)سبب آخر ذكره الباحث اؼبرحـو   
اليت تتناكؿ أسباب ضعف الزيانيُت؛كىو رغبة اغبكاـ الزيانيُت التشبت كلو بريشة ُب الفضاء،من أجل 
بقاء حكمهم الصورم ُب مطلع القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم،كذلك كلو كاف على 

 .!!حساب العقيدة كالدين

ل أساسي كجوىرم،ٓب يكن كليد رغبة يقوؿ نفس الباحث:"...العامل األكؿ ىو حب البقاء،كىو عام  
أصحاب العرش أك الطامعُت فيو أك اؼبتقاتلُت عليو فحسب،بل كاف أيضا كإٔب حد بعيد،رغبة الشعب 
التلمسا٘ب،كما إليو من أطراؼ  ىذه اؼبملكة اؼبتقلصة فكاف من الواضح اعبلي،أف الشعب ىنالك يريد 

لى تلمساف العظيمة التالدة،عاصمة الدكلة،كسط كل بقاء الدكلة الزيانية،ككاف يرل كجوب احملافظة ع
 .  (3)األعاصَت،بل رغم كل األعاصَت..."

                                                             
.811فرا٘ب:نزىة...،مصدر سابق،صاإل ( 1(  

.811،ص2111كليم  سبنسر:اعبزائر ُب عهد رياس البحر،تر:عبدالقادر زبادية،د.ؽ.ف،اعبزائر ( 2 ( 

211-211،ص ص8911،ش.ك.ف.ت،اعبزائر8892-8192أضبد توفيق اؼبد٘ب:حرب الثالشبائة سنة بُت اعبزائر كاسبانيا (1)
.  
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كيذكر أحد الباحثُت أف العالقات بينهما كانت سبتاز بالتنافس الشديد خالؿ اؼبرحلة األكٔب    
 .(1)اكرة ؽبالإليالة،كبشكل أقل فيما بعد،كقد سبحورت مسألة اػبالفات حوؿ مراقبة تلمساف كاؼبنطقة اجمل

ـ،كمنذ ذلك 1557ىػػػ/جواف964كعلى إثر ىذا أهنى األتراؾ العثمانيوف ىاتو اغبماية هنائيا ُب سنة  
 .(2)الوقت امتزج كل غرب اعبزائر باستثناء كىراف

الرسالة اليت بعث هبا األتراؾ العثمانيوف تندرج  ُب نظر صبع كبَت من الباحثُت،ُب خانة كاحدة،كىو   
اعبزائر ُب اؼبواجهة العسكرية مع العلويُت كانتقاؽبم من األسلوب العسكرم إٔب األسلوب فشل أتراؾ 

، أك كعي األتراؾ العثمانيُت بأنبية العمل الدبلوماسي،للنجاح ُب كقف الشريف العلوم من (3)السياسي
 .(4)التوسع فيما كراء تلمساف

عسكرية مع األتراؾ العثمانيُت،كؽبذا نراىم كلكننا قبد حىت العلويُت أنفسهم خشوا من اؼبواجهة ال   
يتجهوف أيضا ُب نفس طريق األتراؾ العثمانيُت يقبلوف باػبيار الدبلوماسي السياسي،كمن كراء ىذا حبث 

 .(5)األتراؾ العثمانيوف على  إبقاء الوضع على ما كاف عليو فيما يتعلق حبدكد إيالتهم مع اؼبغرب

أبدا ُب مواجهة مع األتراؾ،جل ما قاـ بو ىو،أنو قاـ  بسلسلة من كفيهم من يرل أنو ٓب يدخل      
.كفيهم (6)كتبٌت استَتاتيجية التخريب كمناكئة السكاف ال األتراؾ-عماؿ األتراؾ-اغبركات ببالد بٍت يزناسن

 .  (7)من يرل أنو حاكؿ احتالؿ اعبزائر بصفة مؤقتة

                                                             
.811كليم  سبنسر:اؼبرجع السابق،ص ( 1 ( 

.811نفسو،صاؼبرجع ( 2 ( 

،ُب ؾبلة  "خلفيات اغبدكد ُب السياسة الًتكية كالفرنسية"،نقال عن: نقال عن:العمارم:811الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،صعبد  (1)
 (.8رقم:) ،ىػػػػػا881،ع.خ،ص8991داب ،فاسكلية اآل

 (.1رقم:) ،ىػػػػػا888اعبزائر...،د.د.ع.فاس،ص،نقال عن:بوزيا٘ب:اؼبغرب كباشوية 811،صاؼبرجع نفسو(1)

118السابق،صمد القبلي:اؼبرجع ؿب (
. 5 ( 

.118-111نفسو،ص ص اؼبرجع  (  6 ( 

.121أضبد توفيق اؼبد٘ب:حرب...،مرجع سابق،ص( 7 ( 
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زعم جبهة مناكئة على صبيع األصعدة،كمنها العمل ككاف من كراء ذلك يصبو،أم "اؼبؤب ؿبمد" إٔب ت    
.فما ىي أىم خطوط العمل اؼبناكئ من طرفو (1)الدبلوماسي،لغرض مناىضة اغبضور الًتكي باؼبنطقة

 لألتراؾ العثمانيُت؟

نتتبع ىذا اػبط من خالؿ رسالتو اليت كجهها إٔب "الباشا عثماف"،بدأىا بذكر فضائل العرب على     
.كتفنيده خرب (2)،أال كىو أحقية اػبالفة-ديٍت -ا يدندف حوؿ خط مناكئة سياسيالعجم، كىو ىن

ىجومو العرب،غَت صحيح،ذلك أهنم اكبازكا طواعية جراء ذباكزات الديواف،ىنا ينتقل بنا إٔب قضية 
 سياسية خطَتة ُب نظرم،قضية اغبقوؽ التارىبية للمغرب ُب نظره ُب الصحراء اعبنوبية.

إٔب قضية البيعة ؽبم من ناحية اؼبغرب الشرقي كجنوب الصحراء،كىذا كتدعيم لقضية  كينتقل بعدىا    
اغبقوؽ التارىبية للمغرب ،فيقوؿ:"...كاألعراب كما قدمنا كاعبراد ال تفيدىا ناحية كال بالد، كمع ىذا 

 .(3)فخداـ جدنا موالنا علي كموالنا الشريف،لكن ال يردكهنا،إال من خريف إٔب خريف..."

كباؼبقابل ينزع  منهم حق شرعية السلطوية على أىإب تلمساف،كنبزىم بالطغاة،فيقوؿ:"...كآؿ     
 .(4)تلمساف ما أثارىم إال جوركم  ُب األمواؿ كالبنُت،مع مكابدهتم صبر الصرب على فبر السنُت..."

ن أىل الرسالة دعائي؛ذك ىدؼ سياسي كعسكرم،السياسي لفت أنظار الساكنة م فحولكأرل أف     
القطرين إٔب دكلتهم،كعسكرم،كىذا ىو اؼبهم ُب ىذه الرسالة.حيث يساكم بُت األتراؾ العثمانيُت 

،يقصد الربتغاؿ كاإلسباف،ُب احتالؿ اؼبغارب،كىو من خاللو يظهر للساكنة أيضا ضبايتهم من ىذا   كالرـك
                                                             

.111السابق،صؿبمد القبلي:اؼبرجع  ( 1 ( 

اؼبسلمُت أمر اػبالفة على اؼبسلمُت بالشرعية،كاالبتعاد عن ىذه األركمة يصبح مانعا من موانع توٕب أمور (ؿبمد الشريف )ربط (2)
ؿبمد  العليا.كقد كرد ىذا التصور السياسي لتدبَت شؤكف اؼبسلمُت،لدل اؼبؤب ؿبمد بن الشريف ُب إشارتو إٔب أف األتراؾ علوج،ينظر:

، كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة األكٔب ؼبصادر الدكلة العلوية "البياف كحكمة التدبَت السياسي ُب أدب اؼبؤب ؿبمد األكؿ"الدنام:
 ،نقال عن:218-211،ص ص8919الشريفة،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز الدراسات كالبحوث العلوية،الريصا٘ب 

 .888،ص،ع.خ8991لة كلية اآلداب ،فاس،ُب ؾب"خلفيات اغبدكد ُب السياسة الًتكية كالفرنسية"العمارم:

.21ؿبمد الضعيف الرباطي:اؼبصدر السابق،ص (  3 ( 

.21نفسو،صاؼبصدر ( 4 ( 
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من الغرب على يد إيالتنا دكف  االحتالؿ كىذا ما عرّب عنو بقولو:"...كقلع أكتادكم مع الرـك بعوف اهلل
 .(1)طعن كال ضرب يطَت هلل عمالكم يعدكا لو أعمالكم على البلداف كاعبراد اؼبطركد روبا من الفداف..."

كتكشف الرسالة عن نظرتو للسياسة اؼبنصور الذىيب،ذباه األتراؾ العثمانيُت،حيث عاب عليو سياسية     
داف،فاألىم ُب تلك الفًتة بالنسبة إليو تصفية بالد العرب من  غض النظر عنهم،كانشغالو بأمور فتح السو 

  !!(2)العناصر الًتكية

أم أف اؼبنصور أخطأ خطأ اسًتاتيجيا ُب منحاه الدبلوماسي،الذم  كاف سينجح لو أرفقو بالعمل     
رارا ،كىذا ٓب يشفع لو،رغم أنو قبح ُب اعًتاؼ اعبميع ُب استقرار سلطنة السعديُت استق!!العسكرم

 . (3)متينا

كىو ُب كل ىذا،قبده يتمسك باغبوار،خدمة منو إلقباح العمل السياسي،كىذا ذبلى أكثر ُب     
 .  (4)مكاتباتو مع أتراؾ اعبزائر

 فكيف ردت  السياسة اػبارجية اعبزائرية على ىذا اػبط الدعائي؟ 

اعبزائرية،كانت السياسة اػبارجية لإلجابة على طبعا ،ىي مقركنة دبعرفة طبيعة السياسة اػبارجية      
للجزائر مرنة كتصويرية كذكية سريعة،بل ككانت تسَت بطريقة عجيبة،كمدعمة بالثقة النفسية كاالعتقاد 

 .(5)اعبزائرم باستحالة اخًتاؽ تراب البالد

                                                             
)

.21،صالسابق اؼبصدر:الرباطي الضعيف ؿبمد  1( 

.88،ص9عبد اؽبادم التازم:التاريخ الدبلوماسي...،مرجع سابق،ج( 2 ( 

.188توفيق اؼبد٘ب:حرب...،مرجع سابق،صأضبد ( 3(  

.212السابق،صؿبمد الدنام:اؼبقاؿ ( 4 ( 

.812كليم  سبنسر:اؼبرجع السابق،ص( 5 ( 
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موضوع معرفتنا ػبط السياسة اػبارجية على مدار ثالث قركف،يفضي بنا إٔب تتبع جزئية علها تفيدنا ُب    
ضمن ؿباكر  -السياسية-ملمح اؼبقاربة السياسة ُب موضوعنا ىذا.فقد اندرجت عالقات اعبزائر اػبارجية 

 :(1)ثالث

 تلك اليت كانت مع دكؿ اؼبغرب اجملاكرة. -

 كالعالقات اعبزائرية األكركبية. -

 كالعالقات مع الدكلة العثمانية. -

اؼبغريب، ُب نظر حكاـ العثمانيُت  -موضوع العالقات اعبزائرية كُب رأينا أف ككجو اؼبقاربة السياسية ُب    
ُب اعبزائر،سواء على اؼبستول األكؿ كالثا٘ب،ال يكاد ىبرج عن تفادم تشكيل أم ذبمع أك ربالف قوم 

 .(2)بدرجة تؤدم إٔب القضاء على اإليالة أك هتديد أمنها الداخلي

 الشؤكف اؼبغربية كصلت أكجها ُب  القرف اغبادم كمن جانب أخر قبد أف تدخالت اعبزائريُت  ُب     
 . (3)عشر اؽبجرم/النصف األخَت من القرف السابع عشر اؼبيالدم مع حصوؿ العلويُت الشرفاء على التاج

كإذ كبن ُب زكايا اؼبقاربة السياسية للموضوع،أكد أف أبُت أف مافهمو إخواننا اؼبغاربة،من أف طابع       
ت فكر أتراؾ اعبزائر،لنوازع انفصالية،أك حىت توسعية على حساهبم،ىذا غَت صحيح الصداـ كاف من بنيا

سباما،ألف طابع الصداـ حقيقة كجد،لكن من أكجده،كمن مسببو األكؿ كاؼبؤثر ُب الصدامية بُت صناع 
 القرار ُب البلدين؟

القتنا بالعثمانيُت  أترؾ ىنا اإلجابة على لساف أحد مؤرخي اؼبغرب الناهبُت،حيث يقوؿ:"...إف ع    
كانت تصطدـ بعدة عراقيل،العرقلة األكٔب أف العثمانيُت كانوا يرتبطوف مع فرنسا دبعاىدة ثنائية:االتفاقية 
اليت ابرمت بُت سليماف القانو٘ب كبُت فرانسوا األكؿ،ىذه االتفاقية كانت ذبعل من فرنسا كالعثمانيُت 

                                                             
.812،صالسابقاؼبرجع كليم سبنسر: ( 1(  
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ؼبغاربة كنا ال نرل كجها حملاربة اسبانيا من دكف ما حلفاء ملتزمُت دبحاربة اسبانيا،ُب حُت كبن ا
  !!(1)موجب..."

لكنو يعيد طرح سؤاؿ ينم عن عقدة ذباه ؿبرؾ اآللة السياسية ُب اعبزائر كقتها،أٓب يئن لنا األكاف دراسة    
 ؟(2)أتراؾ اعبزائر دراسة نفسية كتارىبية كاجتماعية

نفسية كتارىبية كاجتماعية أيضا،ىذا من جهة،كمن أرل أف السبب أضمره صاحب السؤاؿ،لدكاعي    
جهة أخرل علينا أف نرل أف ىذا التاريخ الذم صبعنا ُب مرحلة من اؼبراحل،ىو صفحة قاسية من تارىبنا 

 .(3)اؼبشًتؾ

ـ(،سجل أحد الباحثُت رأيو 1727-1672ق/1139-1082كأما ُب عهد اؼبؤب إظباعيل  العلوم)  
 باعبزائر،كنظرة كل من السعديُت كالعلويُت ؽبم،كىذا التواجد ىو الذم مايز ُب مسألة التواجد العثما٘ب

بُت اؼبشركعُت،كتباينت من خالؿ طبيعة العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب عهدىم،حيث نلمس من 
 خاللو كجها للمقاربة السياسية ُب موضوعنا.

مايلي:"...حدث  أف حاكؿ اؼبؤب ،ُب ىذا اؼبقاـ،(إبراىيم حسن شحاتة)كفبا جاء عند الباحث    
إظباعيل تكرار مشركع أضبد اؼبنصور السعدم بالتوسع كبو السوداف.ككاف االختالؼ بُت اؼبشركعُت ىو 
أف اؼبشركع السعدم ًب ُب إطار االقتناع بتعاظم قوة العثمانيُت ُب اعبزائر كحاجة السعديُت إٔب ذبديد 

.ىذا بينما اؼبشركع 16اغبركة الفكرية اؼبغربية بالقرفدكرىم اعبهادم من أجل دعم حكمهم ُب إطار 
العلوم بذلت احملاكلة لو كضبالت اؼبؤب إظباعيل اؽبجومية على اعبزائر تتكرر،ُب إطار اقتناع تقديرم 

                                                             
 ، كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة األكٔب ؼبصادر الدكلة العلوية"من مواجهات الدكلة العلوية للتحديات"عبداؽبادم التازم:( 8)

  .22،ص8919،الريصا٘ب .د.ب.عالشريفة،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،ـ
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بإمكانية التفوؽ على أتراؾ اعبزائر كُب إطار فكرة التعاظم بالسلطنة العلوية إٔب حد الندية للسلطنة 
 .(1)العثمانية..."

على أساس ىذا النص يبكننا كضع ملمح ؼبقاربتنا السياسية ؼبوضوع العالئق السياسية بُت    
البلدين،فاؼبشركع السعدم،مّثل ُب أعظم سالطينو كما أشَت لو ُب النص،ككذلك اؼبشركع العلوم مّثل ُب 

تطور دبقابل أعظم سالطينو كما أشَت لو ُب النص.كملمح اؼبقاربة ىنا،أف اؼبشركع السعدم مبى ك 
االعًتاؼ بالوجود العثما٘ب،عرب كسائل فكرية كدينية،ككسيلة عسكرية ؼبسايرة تطركىم كبقاءىم إٔب جانب 
األتراؾ العثمانيُت،كأما عن اؼبشركع العلوم اقتبس من اؼبشركع السعدم فكرة اؼبعايشة للمشركع العثما٘ب 

التعاظم بالسلطنة،ككصل هبم األمر إٔب حد باؼبغارب،كلكن كفق أسلوب التفوؽ كاالستعالء،عرب كسيلة 
 الند للند.كىذا لو تفسَت كاحد ىو اجتثاث األتراؾ العثمانيُت من اؼبغارب.

عمد اؼبؤب إظباعيل العلوم من أجل طرح فكرة النّدية إٔب عآب الواقع، كذلك بانتهاج سياسة دكلية     
.كيرل أحدىم (2)من إحباط دسائس األتراؾاكبصرت ُب التفكَت كالعمل على رسم اػبطط اليت ستمكنو 

 .(3)أف مقاكمة إظباعيل ألتراؾ اعبزائر استأثرت بسياستو أكثر من حربو للنصارل

ىذه السياسة كانت من طرؼ اؼبؤب إظباعيل كمشركع،اعترب ناجعا  من حيث أنو ٓب يتسرب إٔب      
 .(4)الًتكيةاؼبغرب األقصى،عرب موانئو،كلو عسكرم كاحد من قادة العصابات 

 

                                                             
.181-181إبراىيم حسن شحاتة:اؼبرجع السابق،ص ص( 1 ( 

،كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة "بعض جوانب السياسة الدكلية للسلطاف موالم إظباعيل مؤسس الدكلة العلوية"أضبد األزمي:(2)
  .181،ص1989،الريصا٘ب .د.ب.عدكلة العلوية الشريفة،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،ـاألكٔب ؼبصادر ال

(3) Ch. André  Julien :Histoire de l'Afrique du nord :Tunisie ,Algérie ,Maroc de la conquête arabe a 
1830,Paris1956,2T,T2,p298.  

 

)4 (Ch. André  Julien : Op,Cit,T2,p298. 
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،أسرع اعبانباف للدخوؿ ُب اتفاؽ،قبملو ُب نص أكرده (1)كألجل ىذا شابت العالقات صدامات    
، حيث يقوؿ:"...ككاتبو الًتؾ ُب أف يتخلى ؽبم عن بالدىم كيقف عند حد أسالفو، كمن  (الناصرم)

إليو بكتاب أخيو اؼبؤب كاف قبلهم من ملوؾ الدكلة السعدية فإهنم ما زاضبوىم قط ُب بالدىم،كبعثوا 
ؿبمد بن الشريف الذم كاف بعث بو إليهم مع رسلهم  حسبما تقدـ، كبكتاب أخيو اؼبؤب الرشيد الذم 

. األمر الذم ٓب يقبلو" (2)فيو اغبد بينو كبينهم،فوقع الصلح على ذلك اغبد الذم ىو كادم تافنا..."
التافنة كحد بُت  البلدين،فبا أدل إٔب توتر رفض ىذا األخَت االعًتاؼ بواد ،حيث  إظباعيل العلوم"

العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب كدخوؽبما ُب حركب طاحنة على امتداد فًتة طويلة من حكم إظباعيل 
 ،ترل ماذا فعل بو اعبزائريوف؟ (3)العلوم

فعمدكا إٔب موا العـز على إرغامو بشىت الوسائل،بينهما،صمّ  فاصل كإلرغامو على قبوؿ كاد التافنة كحد   
بث الفوضى داخل اؼبغرب،عن طريق التحالف مع أعداء اؼبؤب إظباعيل العلوم، كاػبضر غيالف كآؿ 
النقسيس بتطواف، كالدالئيُت  ُب سالك تادال، كأيب حسوف السمالٕب ُب درعة، أضبد بن ؿبرز كاغبراف، 

  .(4)كابن السلطاف ؿبمد العآب ُب مراكش كتاركدانت

 

،كطبيعة ىذه سلم حبمالت عسكرية كاتفاقيات اإلسًتاتيجيةؤب إظباعيل العلوم ىذا كقد كاجو اؼب   
 اؼبواجهة ىي جانب من جوانب اؼبقاربة للموضوع ُب رأينا.

ٓب هبد إظباعيل العلوم بدا سول قبولو بفكرة اغبدكد عند كاد التافنة،كحد فاصل بُت الًتابُت    
 .(5)ـ1679ىػػ/1088سنة

                                                             
،يراجع ُب ىذا اؼببحث اؼبوإب.العسكريةما اصطلح عليو باغبمالت  ىذا ( 1 ( 

.11-19،ص ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج( 2( 

 .812،صي:اؼبقاؿ السابقأضبد األزم (3)

 .811،صنفسواؼبقاؿ (4)

)5 (Ch. André  Julien : Op,Cit,T2,p298. 
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ضا تشبث هبا إظباعيل العلوم،حىت ُب ضبالتو العسكرية،كلعل ىذا كجو من أكجو ىذه الفكرة أي    
اؼبقاربة السياسية،كىذا ما عرب عنو شحاتة،من أف تلك التحركات كاغبمالت العسكرية،ٓب تكن ىادفة إٔب 

ؾ امتالؾ ؾباالت ترابية،بقدر ما كاف حال اسًتاتيجيا،يعرب عنو ُب ضماف موقع دفاعي سياسي ذباه أترا
 .(1)اعبزائر

،فهو يعطينا حملة عن أطوار العالقات اعبزائرية اؼبغربية،منذ بداية (اؼبشرُب)كؾبمال ىذا ما أشار إليو     
عهد العلويُت،إٔب فًتة اإلظباعيلية،حيث يلمح،إٔب ىذا:"...يشَت اؼبشرُب إٔب عالقات مغربية عثمانية ُب 

نوع من عدـ االستقرار نظرا للمناكشات اليت كانت ربدث بداية تكوين الدكلة العلوية،كىي عالقة سبيزت ب
 . (2)بُت الفينة كاألخرل على اغبدكد اؼبغربية اعبزائرية..."

إٔب العثمانيُت باسطنبوؿ ُب حدكد سنة  أف اؼبغرب أرسل سفارة (3)كتفيد غَت اؼبصادر اؼبغربية    
سفارة،حيث كردت ُب مصدرين ـ،كلكن قبد أنفسنا أماـ مشكل التأريخ ؽباتو ال1682ىػػ/1091

ُب كتابو الدرر،اعبزء الثامن،أرخ ؽبا بنصها  (ابن اغباج)مغربيُت،األكؿ كما أخرب بو "بنحادة" من أنو 
ـ،كلكن "لبنحادة" اجتهاد ُب تارىبها الصحيح،إذ 1726ىػػػ/1135الكامل،لكن ىو يعيدىا لسنة 

 .(4)ع ُب أرشيف رئاسة الوزراءـ،حسب ما تيسر لديو من اطال1682ىػػ/1091يرجعها إٔب سنة

كمع أنٍت حاكلت الوصوؿ إٔب سفر" ابن اغباج"،كرغم ؿباكالت كثَتة،ٓب يسعفٍت اغبظ،إال أنٍت عدت    
لتتبع تراتبية الرسالة، كمستوياهتا الدبلوماسية، للمؤرخ ابن زيداف،ُب كتابو:"اؼبنزع اللطيف ُب مفاخر اؼبؤب 

 .(5)إظباعيل ابن الشريف"

                                                             
.420إبراىيم حسن شحاتة:اؼبرجع السابق،ص ( 1 ( 

ناىية،تح:إدريس مد بن مصطفى اؼبشرُب:اغبلل البهية ُب ملوؾ الدكلة العلوية كعّد بعض مفاخرىا غَت اؼبتؿبمد بن ؿب(2)
  .811،ص8ج،ج2111،2،الرباطبوىليلة،ـ.ك.أ.ش.إ

)3 (S.I.H.M:154S2, Fra ,t2,pp153-159. 
.811-811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص ص( 4 ( 

،الدار البيضاء ،ـ.إ8عبد اؽبادم التازم،طلطيف ُب مفاخر اؼبؤب إظباعيل ابن الشريف،تح:عبد الرضباف ابن زيداف:اؼبنزع ال(5)
  ـ.8991ىػػ/8181
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 : (1)عن مستوياهتا،فأهنا تؤكد علىكأما  

على انفصاـ عرل االتصاؿ بُت العثمانيُت كحكامهم باإليالة،كلعل ُب ىذا إشارة إٔب إقليمية العالقات  -
 اعبزائرية اؼبغربية ُب نظرنا.

 تؤكد على اإلجراءات الالزمة ذباه توثيق عرل التواصل باإليالة ُب اعبزائر. -

  جهاد الكفار،كاللـو عليو،كضركرة  جهاد حىت األكركبيُت اؼبتهادنُت معو.تنبيو اؼبؤب إظباعيل إٔب -

،كىذا ُب تقديرنا (2)،أف ىذا فيو إشارة إٔب عرقلة جهاد أىل اعبزائر(بنحادة)كيعلق على ىذا اؼبؤرخ    
 يبُت جليا اغبضور األكركيب ُب تضاعيف العالقات السياسية بُت البلدين.

وؾ دبلوماسي من طرؼ الدكلة العثمانية،قابلو إظباعيل العلوم كيفسر ىذا على أنو سل   
،كًب ذلك (4).كىذا الصلح عقب أحداث تلمساف،إذ توصل الطرفاف إٔب عقد ىدنة بينهما(3)باالستجابة

 .(5)عن طريق تدخل علماء البلدين،كتعهد السلطاف باحًتاـ اغبدكد

ـ،بإرساؿ سفارة إٔب اؼبؤب إظباعيل العلوم 1695ىػػ/1106قاـ األتراؾ العثمانيوف ُب حدكد سنة     
.كىذا (6)للتأكيد على إبراـ الصلح بينها،ككذلك قابلو إظباعيل العلوم باالستجابة،كمرسال إليهم هبدايا

أطلعتنا عليو بعض  اؼبصادر، أنو بعد ضبلة اعبزائر أكفد السلطاف العثما٘ب مصطفى الثا٘ب 
األكٔب تعبَت عن الصداقة كالود، كالثانية تتناكؿ موضوع  ـ؛ مبعوثا ضبل رسالتُت:1696ق/1107سنة

                                                             
.811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص ( 1 ( 

.811اؼبرجع نفسو،ص ( 2 ( 

.818-811ص،ص لرحيم بنحادة:اؼبرجع السابقعبد ا ( 3 ( 

)4( A.De Voulx :Tachrifat, recueil des notes historiques sur l'administration de l'ancienne régence 
d'Alger ,Alger1852,p9.      

)5 (De Grammont: "Un épisode  diplomatique  à Alger au XVIIIè  siècle", (R.A),PP130-138. 

)6 ( De Grammont: histoire d’Alger..., Op,Cit,p256. 

 



  - 156 -   

  
 
   

.كأما عن اعبانب العلوم، قبد اؼبؤب إظباعيل العلوم (1)شكاية اعبزائر إٔب اسطنبوؿ  من موالم إظباعيل
يوجو سفارة إٔب القسطنطينية لتهنئة السلطاف العثما٘ب أضبد الثالث خبرب انتصار اعبزائريُت على األسباف 

 .(2)ـ1708ق/1120بوىراف

كنعلق على ىذا،بالقوؿ بأف العالقات السياسية بُت الطرفُت، قد تراكحت بُت التدخالت العسكرية    
كالبعثات الدبلوماسية،كذلك راجع إٔب البنية السياسية للطرفُت،كإٔب التفاعالت اإلقليمية كحىت الدكلية.فما 

 على كضع البلدين؟ىي تأثَتات اعبانب الدبلوماسي ُب العالقات السياسية 

 تداعيات البعثات الدبلوماسية على البلدين: -ب

 السياسي  نظاـالاغبفاظ على ذبّلت أىم تداعيات البعثات الدبلوماسية من طرؼ الدكلة العثمانية ُب   
.ىاتو النظرة تقودنا إٔب تبياف فكرة ال طاؼبا حاكؿ مؤرخو اؼبغرب اعتمادىا ُب (3)كضماف استقراره للمغرب

رباهتم ؼبوضوع العالقات اعبزائرية اؼبغربية كىي أف العثمانيُت حاكلوا كصمموا على احتواء اؼبغرب،كمن مقا
ٍب عثمنتو،حيث تطرؽ الباحث "عبد اعبليل التميمي "إٔب قضية عثمنة اإلياالت العثمانية،اعبزائر،طرابلس 

 الغرب،تونس.

.أننا ٓب نعثر سباما،كإٔب اليـو على خطة سياسية :"..الباحث)عبد اعبليل التميمي( كيورد ُب ىذا الشأف   
معينة للباب العإب،أك منهجا مدركسا الحتواء كعثمنة اؼبغرب العريب خالؿ النصف األكؿ من القرف 

 .(4)السادس عشر.إف ىذه العثمنة قد كردت مبدئيا ُب إطار مبادرات شخصية..."

ب،فما حظ ؿباكالت العثمانيُت عثمنة اؼبغرب إف كاف ىذا حاؿ اإلياالت العثمانية ببالد اؼبغار    
 األقصى؟

                                                             
.81ص،9جدبلوماسي...،مرجع سابق،عبداؽبادم التازم:التاريخ ال ( 1 ( 

.811، أضبد األزمي:اؼبقاؿ السابق،ص28،صنفسورجع اؼب ( 2 ( 

ؾبلة علمية فصلية ؿبكمة تعٌت بالتاريخ ،ُب ؾبلة التاريخ العريب،"العالقات الًتكية كتطورىا عرب التاريخ"يراجع،دراسة زىراء النظاـ:(3)
  .11،ع2119اؼبغاربة،اؼبغرب  ُتالعريب كالفكر اإلسالمي تصدرىا صبعية اؼبؤرخ

 .99،ص2119عبد اعبليل التميمي:دراسات ُب التاريخ العثما٘ب اؼبغاريب خالؿ القرف السادس عشر،ـ.ت.ب.ع.ـ،زغواف(4)



  - 157 -   

  
 
   

أعتقد أف تلك ؾبرد ؿباكالت  شخصية أيضا،كىامشية،قاـ هبا أتراؾ اعبزائر حفاظا على مشموالت    
 الدكلة العثمانية باؼبغارب.

ثلت كفبا رسختو تلك البعثات الدبلوماسية من لدف اعبانب اؼبغريب إقرار سياسة التقارب مزدكجة سب     
األكٔب ُب التقارب مع  تركيا كفرنسا ُب آف كاحد فأجرل معهما مفاكضات كالثانية سبثلت ُب سياسة 

كانوا يريدكف أف ينشأ خالؼ بُت الباب العإب كاعبزائريُت   (1)التقارب مع اعبزائر كتونس،كلعل السالطُت
 .(2)كبذلك يبكنهم التعرض لإليالة

سية استشف عن أىم نقاط سياسية البلدين ىذا من جهة ،كمن كعن طريق تلك البعثات الدبلوما    
جهة أخرل نلحظ أهنا قربت بُت البلدين ُب ؾباؿ التواصل  من حيث االتصاؿ اػبارجي،أك ما يسمى 

 .(3)بالعالقات اػبارجية للبلدين

 كأرل أف ىذا االتصاؿ كاف على مستويُت:

اعبزائر بالسعديُت كالعلويُت،كىنا كجدت غالبا ما  على مستول العالقات البينية،أقصد بو عالقة أتراؾ -
انصبت حبوث إخواننا اؼبغاربة،كاليت لألسف الشديد،زاغت أحيانا عن اؼبوضوعية،كزبللتها ذاتية 

كلئن كاف إنشاء  ،حيث تقوؿ:"...(زىراء النظاـ)مقيتة،نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ،ما تعتقد بو الباحثة 
ساعد على التقارب بُت اؼبغرب كالدكلة العثمانية، كسهل التواصل بُت  كالية تركية ُب اعبزائر قد

حكامهما، فإف كجود سلطة تركية على رأسها باشاكات أتراؾ ُب اعبزائر ٓب يكن ىبلو من مضايقات 
كمتاعب كاف اؼبغرب هبد نفسو مرغما على مواجهتها، كبكل قوة، كمنها رغبة الباشاكات األتراؾ ُب 

م، كفرض إرادهتم السياسية على اؼبغرب، كىو ما كاف يواجو حبـز من قبل الباب توسيع ؾباؿ حكمه

                                                             
ىم اؼبؤب إظباعيل العلوم،كسيدم ؿبمد بن عبد اهلل.( 1 ( 

)2 (Ch. André  Julien : Op,Cit,T2,p311. 

.811لسابق،صعبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع ا ( 3 ( 
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العإب، الذم كاف وبرص على أف تبقى عالقتو باغبكاـ اؼبغاربة بعيدة عن أىواء الباشاكات كهتديداهتم، 
 .(1)..".كاغبفاظ على عالقات كدية معهم

ُب أغلبها األعم ؿبلية،كبعض الشذرات من  كأيضا ُب ىذا الشق كضف جل الباحثُت مادة تارىبية ىي   
 اؼبضاف األجنبية.

على مستول العالقات األفقية،أقصد بو عالقة الدكلة العثمانية بالسعديُت كالعلويُت،كىو مآب يتم -
دراستو دراسة مستفيضة من كال اعبانبُت؛اعبزائرم كاؼبغريب،العتبارات منها:صعوبة اغبصوؿ على األرشيف 

 ا لو طبعا أنبية كقيمة بالغة،ؼبا لو من  نظرة ؼبا كاف يطبع تلك العالقات.العثما٘ب، كىذ

كفيو من الباحثُت من يرل أف من نتائج سفارة األكٔب من  أتراؾ اعبزائر إٔب العلويُت،فشلت ُب ربقيق     
ياسة العثمانية أىدافها؛اؼبهادنة كربديد اجملاؿ الًتايب ؽبما،كمن بُت العوامل اؼبسانبة ُب الفشل إرادة الس

 .(2)بالباب العإب،كعكست إٔب حد ما موقف اإلدارة اؼبركزية فبا كاف وبدث باؼبغرب

كلكن ُب ىذا اعبانب البد أف نسجل أف موقف الباب العإب فبا كاف هبرم ُب اؼبغرب،يكوف أحيانا     
ريخ اؼبغرب ُب اؼبصادر متعذرا ُب األرشيف العثما٘ب،كُب ىذه النقطة سجل الباحثوف حلقة مفقودة من تا

،كيظهر من رسالة العلويُت األكٔب تنبيههم على (3)العثمانية،تقريبا فًتة موالم ؿبمد كما تالىا بعد كفاتو
نقطة جد مهمة،كىو أف اؼبغرب ُب القرف اغبادم عشر/السابع عشر اؼبيالدم،ٓب يعرؼ إقامة كحدة 

 .(4)وشاملة،ألنو كانا ؿبكوما من طرؼ زعامات بربرية ُب جل

من لدف أتراؾ اعبزائر إٔب "اؼبؤب ؿبمد الشريف"،توجيو العالقات  (5)كمن بُت تداعيات السفارة الثانية    
البينية بينهما إٔب كيفية ضبط طبيعة العالقات األفقية بُت اؼبغرب كأكركبا،كالًتكيز على مبدأ مهم  قامت 

                                                             
يراجع،دراسة زىراء النظاـ:العالقات الًتكية ...،مقاؿ سابق. ( 1 ( 

.811 -811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص ص ( 2 ( 

.818نفسو،ص اؼبرجع ( 3 ( 

.22ص،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 4 ( 

اعتمد فيها على أساليب اغبوار السلمي،كاالبتعاد عن أسلوب السجاؿ. ( 5 ( 
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االحتالؿ األيبَتم،لذلك ركزت على خصيصة جهاد الدكلة العلوية؛أكلوية ربرير البالد من براثن    عليو
 . (1)ىؤالء،كاؼبرابطة عليهم

بُت  (2)أيضا كاف من تداعياهتا،أك أىم نتيجة توصلت إليها السفارة ىاتو،إٔب رسم اػبط اغبدكد     
-ة ،كىذا ُب نظر الباحثُت،يعترب أىم سلوؾ جديد ُب تاريخ العالقات اؼبغربي(3)اؼبغرب كالدكلة العثمانية

 .(4)العثمانية

كاعترب كاد  التافنة حدا فاصال بُت البلدين،بدءا باؼبؤب ؿبمد،كتثبيتا كترسيخا ُب عهدم الرشيد    
 .(5)كإظباعيل

ككأثر لسياسة اغبدكد،ارتبط سكاف اؼبنطقة اغبدكدية  الغربية للجزائر منذ عهود قديبة ُب بعض    
 . (6)كتعاطفهم معها األحياف،كذلك إما الحتمائهم بالسلطة العلوية

 تفكيك المخزن المغربي للتركيبة االجتماعية للقبائل المتحاددة -2

 حضور شرعية المخزن المغربي في التمثالت العقلية والذىنية للقبائل العربية المتحاددة:  -أ 

ر من إف العالقات السياسية بُت اؼبغرب كاعبزائر خالؿ العهد العثما٘ب،انبثق عنها أيضا جانب آخ   
جوانب اؼبقاربات ُب ىذا اؼبوضوع، اعبانب االجتماعي؛أكما يسمى باالمتداد البشرم بُت البلدين 
كانعكاس ذلك على العالقات بينهما؛اغبضور الشراقي)ىو لقب لعرب بادية تلمساف( حبيز بٍت يزناسن، 

                                                             
.21،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج( 1 ( 

الكردكدم:الدر اؼبنضد  فيو  من يرل امتداد حدكد اؼبغرب ُب الفًتة اغبديثة  من  كاد نوؿ  إٔب غرب األغواط ، يراجع:أضبد بن ؿبمد (2)
  .81:ـ.ـ.ع،الدار البيضاء،ظالفاخر،مخ،

.811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  ( 3 ( 

.811و،صنفس  اؼبرجع ( 4(  

بن أضبد الكنسوسي:اعبيش العرمـر اػبماسي ُب دكلة أكالد موالنا علي السجلماسي،تح:أضبد بن يوسف اهلل ؿبمد أيب عبد (1)
 .828،ص8ج،ج8991،2ىػػ/8181الكنسوسي،الرباط

.11ص،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 6 ( 
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سياسية لفًتة طويلة ىذا اغبضور كاغبيز كانت لو دالالت مهمة جدا، حيث لعبوا دكرىم ُب التطورات ال
ـ(ضد 1672-1664ق/1082-1075من اغبكم العلوم،فنجد  ىؤالء قد ناصركا اؼبؤب الرشيد)

 .(1)ـ،كما انضم إليو عرب األنكاد بالشرؽ أيضا1663ق/1074أخيو ؿبمد بن الشريف ُب ثورتو سنة 

أف البناء  اغبقيقي  ،كىو!!لقد أفضى ىذا البحث إٔب حقيقة أغفلتها كثَت من الدراسات األكاديبية   
للدكلة العلوية،اعتمد على القبائل العربية اليت تقطن ُب احملاددة بُت اعبزائر كاؼبغرب. ك أكؿ من تفطن ؽبذا  
اؼبؤب )ؿبمد الشريف( فتنقل ُب بداياتو األكٔب كبو اؼبناطق اغبدكدية شرقا كمشاال،مع العلم أف اؼبغرب كاف 

 .(2)متوزعا إٔب كالءات عديدة

كلعّل السبب ُب ىذا، ىو معرفتو كدرايتو اعبّيدة للوسط االجتماعي ، خاصة القبائل العربية اليت      
كانت تقطن غرب اعبزائر، كقبائل عرب اؼبعقل اليت كانت على خالؼ مع األتراؾ العثمانيُت.فلذلك ٓب 

ند عليها ُب ربقيق . كعلى إثر ذلك حصل لو اؼبرغوب ،فاست(3)هبد )ؿبمد الشريف( بُدان من استقطاهبا
.فيما قبد مقاربة أخرل مفادىا أف اعبزء (4)طموحاتو كأىدافو اليت انطلق منها ىذه اؼبرة من اعبنوب

السابع من اؼبغرب؛ كما كظبو اؼبؤرخ اؼبغريب "عبد اؽبادم التازم" على حد قولو بسبعة مغارب، ينساب 
 .(5)للمغربفيو النفوذ العثما٘ب )الًتكي( ُب أطراؼ اعبهات الشرقية 

                                                             
21،ص1إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج( 

. 1 ( 

فإٔب جانب بقايا السعديُت !رب ُب منتصف القرف اغبادم عشر اؽبجرم/منتصف القرف السابع عشر اؼبيالدم سبعة مغاربأصبح اؼبغ(2)
الذين كانوا يتشبثوف ببعض األطراؼ،قبد الدالئيُت يستولوف على فاس كنواحيها،بينما كّرـك اغباج وبكم مراكش كجهاهتا،ككاف 

قدـ اػبضَت غيالف ببالد اؽببط:كالرئيس أعراس،يستأثر بنواحي الريف،ىذا إٔب احتالؿ أبوحسوف صاحب إيليغ يستبد بسوس،ككاف اؼب
اؽبادم التازم:التاريخ  بعض الثغور اؼبغربية سواء من طرؼ اإلسباف أك الربتغاؿ على البحر اؼبتوسط كاحمليط  األطلسي ينظر:عبد

  .135،ص3اريخ ...،مرجع سابق،ج،عبداؽبادم التازم:الوسيط ُب الت9،ص9،جالدبلوماسي...،مرجع سابق

 .161،جامعة اؼبوصل)العراؽ(،)د.ت(،ص"(1830-1650العالقات اؼبغربية العثمانية ُب العصر اغبديث)"ؿبمد علي داىش:( 1)

 .163ؿبمد علي داىش: اؼبقاؿ السابق ،ص(1)
.9،ص9عبداؽبادم التازم:التاريخ الدبلوماسي...،مرجع سابق،ج( 5(  
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كمن منطلق  اؼبقاربة االجتماعية، كانت نظرة األتراؾ العثمانيُت للعالقات السياسية،تتمحور ُب    
 نقطتُت جوىريتُت:

اغبفاظ على تثبيت اغبدكد؛ فمدينة تلمساف ك امتداد ؾباؿ األتراؾ العثمانيُت فيو،يطرح مشكل  أوالىما:
دكدية  الغربية للجزائر منذ عهود قديبة ُب بعض .كلعل ىذا ما جعل سكاف اؼبنطقة اغب(1)حدكدم

األحياف، يتمثلوف ذىنيا حضور احملزف اؼبغريب،كترصبوه باالحتماء بالسلطة العلوية تارة، كالتعاطف معها 
 .(2) تارة أخرل 

 مسؤكلية األتراؾ العثمانيُت باعبزائر ُب اغبفاظ على فبتلكات الدكلة العثمانية ُب بالد اؼبغاربثانيهما:
 .(3)الثالث، ككصفهم إياىا؛ أم اعبزائر دبثابة اؼبفتاح االحتياطي غباكمنا السامي

 حضور شرعية المخزن المغربي وأثره في  تغيير منطق الوالء والبراء للقبائل العربية المتحاددة:-ب 

وه على أنو  فبّا الحظتو ُب حضور شرعية اؼبخزف اؼبغريب االجتماعية ُب القبائل اؼبتحاددة،هبعلنا نن    
،هبب أف نستحضر  كاغباؿ ىاتو كل من يتصدل ؼبوضوع اؼبقاربات السياسية العالئقية، مثل ىذا 
اغبضور االجتماعي، ألنو كاف دائم اغبضور ُب قضية الوالء كالتبعية ُب موضوع العالئق السياسية كىذه 

 البلدين، اعتربت أكركبا اؼبسيحية اؼبقاربة فهمها الغرب األكركيب سباشيا للبنية البشرية كامتداداهتا ُب
اؼبسلمُت أينما كانوا أتراكا كمشلت كلمة أتراؾ ُب اللغات األكركبية أقواما من العرب كاؼبسلمُت ٓب يصلهم 

  .(4)األتراؾ مثل اؼبغرب األقصى كغرب إفريقيا

                                                             
(.812ا رقم:)ػػػػػػ،ى89ي:مصدر سابق،صؿبمد الضعيف الرباط ( 1 ( 

.11ص،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 2 ( 

ؿبـر 88ىذا الشأف ينظر رسالة  حاجي شعباف دام اعبزائر إٔب لويس الرابع عشر،دبعسكر تونس،بتاريخ  ُب(1)
 ـ:8191سبتمرب8ق/اؼبوافق8811

-V: Eugène plantet:Correspondance  ..., Op.cit,T1, pp430-444. 

.11،ص2111،بَتكت ـ.ع.د.فعبد الكرٙب غرايبة:عرب اؼباء كاإلنساف، ( 4 ( 
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استدراجهم دبنطق الوالء كٓب يفت اؼبخزف اؼبغريب ُب االعتماد على سواعد القبائل اعبزائرية ُب توسعاتو ك    
 .(1)كالتبعية كقبائل بٍت عامر كسويد ُب توسعات اؼبغاربة ُب شرؽ اؼبغرب

كىذا ما عرب عنو الدام شعباف،لنظَته لويس الرابع عشر،يصف فيها،مناكرات السلطاف العلوم ُب    
اء اإلمرباطورية إغرائو للقبائل العربية،كانتظارىا للفرص لالنقضاض على دكلة أتراؾ اعبزائر،كأكصي

العثمانية،كُب ىذا لفتة مهمة جدا تنبئ عن مدل ارتباط أتراؾ اعبزائر بالدكلة العثمانية،فعرب عن ىذا 
ب:"...كهبدىا قادة القبائل العربية ككل أعداء العثمانيُت شديدة القوة خارج طاعة السيد 

 .(2)األعظم..."

الت السالطُت العلويُت؛ؿبمد،كالرشيد،كخاصة الفًتة كىذا اغبضور لو ُب رأم دكر مهم ُب تفسَت ؿباك     
اإلظباعيلية اجتثاث إذا صح التعبَت منطقة تلمساف كذلك من خالؿ إقرار اؼبؤب إظباعيل العلوم مدينة 

 .(4)لتحقيق طموحات أسالفو(3)مرتكزا لو -أثناء ضبلتو -تلمساف 

 تقوية مكانتها عند العنصر العريب الذم يبدكا أنو أثبتت التجربة التارىبية للدكلة العلوية،أهنا اذبهت إٔب   
،الذم فقد الزعامة ُب ظل ىؤالء كمن ىنا عمل العلويوف على (5)كاجو مصاعب ُب ظل اغبكم العثما٘ب

 استحضار عنصرم الوالء كالتبعية للعرب ُب اؼبغارب،كمنها اعبغراسياسية لإليالة العثمانية باعبزائر. 

 

 

 
                                                             

،ُب ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات،ؾبلة "ـ17ىػػ/11أضواء على عالقات اعبزائر مع اؼبغرب األقصى خالؿ القرف"عمر بن قايد: (8)
  .145،ص17،ع2012أكاديبية علمية ؿبكمة تصدر عن جامعة غرداية،اعبزائر 

)2 (Eugène plantet: Op.cit,T1 ,p417. 

  .12،ص3عبد الكرٙب غالب:قراءة جديدة...،مرجع سابق،ج(1)

فكرة توحيد اؼبغرب العريب حققها  اؼبرابطوف كاؼبوحدكف،فيما فشل فيها اؼبرينيوف.( 4(  

.18-11ص ص،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 5 ( 
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 اسية الجزائرية المغربية :مرحلة المقارعة والمصارعة المتوثبةالعالقات السيثالثا: 

 اإلستراتيجية العسكرية والسياسية في فلسفة الحكم في البلدين لالحتواء السياسي للمغارب -1

-1139الحمالت العسكرية المغربية اإلقليمية في عهد السلطان إسماعيل العلوي ) -أ
 م(:1727-1672ىـــ/1194

-1672ىػػػ/1194-1139باحثُت ُب فًتة السلطاف اؼبؤب إظباعيل العلوم)كتب أحد ال    
ـ(،يقوؿ بأهنا فًتة قد سبيزت بطائفة من اؼبناكشات مع جَتانو أتراؾ اعبزائريُت،اليت شكلت ؿبور 1727

 .(1)الوثائق،سواء اؼبغربية أك الًتكية أك الفرنسية

طموحات اإلظباعيلية، اليت أكنبت البعض أهنا كانت ال كقد تبُّت للباحث بأف الطموح اؼبغريب؛ كمنها    
 تسعى إٔب تأكيد كحدة اؼبغرب العريب، لكنها ُب حقيقة األمر أّكدت األبعاد التوسعية للمغرب.

ىناؾ سبب ترؾ ُب نفسية السلطاف إظباعيل العلوم اؼبد ُب توسعاتو كتأجيجها،كىو سبب ٓب يذكره    
،كيتمثل ُب ربريض اإلنكليز على اإلغارة على اعبزائر بسبب  اؼبعاىدة اؼبؤرخوف اؼبغاربة ُب حدكد اطالعي

 . (2)ـ1689الفرنسية سنة -اعبزائرية

إف رغبة توحيد اؼبغرب العريب كجدت حقيقة عند أتراؾ اعبزائر ُب تلك الفًتة اؼبعاصرة للفًتة      
قادة اعبيش الربم  ـ(،كىو من أكرب1695-1689ىػػ/1107-1100اإلظباعيلية،فهذا الدام شعباف)

قد قضى جزءا كبَتا من ُب اغبركب كل من تونس كاؼبغرب،من أجل ذبسيد كحدة كل األقطار اؼبغاربية 
-1638،كقد عرب عنو صراحة عرب رسائلو للملك الفرنسي لويس الرابع عشر)(3)ربت نفوذه

                                                             
.9،مرجع سابق،ص9اسي...،جعبد اؽبادم التازم:التاريخ الدبلوم ( 1 ( 

،ُب ؾبلة الدراسات التارىبية،ؾبلة دكرية يصدرىا معهد التاريخ،جامعة "إرشاد اغبَتاف ُب أمَت الدام شعباف"موالم بلحميسي:(2)
  .49،ص2،ع1986ىػػ/1406اعبزائر،اعبزائر

.338،ص2اؼبنور مركش:اؼبرجع السابق،ج ( 3 ( 
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لسلطة كاحدة كلن ـ(،بقولو:"...إف اعبزائر كتونس كطرابلس زبضع من اآلف ألكامرنا كستخضع  1715
 . (1)تبقى صبهوريات متفرقة مثل ما كانت عليو ُب السابق كقد كحدنا بُت اإلياالت الثالث..."

اليت شنها  ،كخاصة(2)كبذلك فقد كقف  الدام شعباف ُب إفشاؿ اؼبؤمرات  غرب اإليالة كشرقها    
نود بصَتكرة سريعة برا كحبرا إظباعيل العلوم،عندئذ كاف ىذا الدام على مستول التحدم،عرب ذبنيد اعب

 .(3)جملاهبة عدكه

كلتقصي اغبقيقة التارىبية ىاىنا،هبدر بنا طرح إشكاؿ مهم،ؼباذا كظّبت سياسة إظباعيل العلوية      
 اإلقليمية ُب جانب كبَت منها بالعدائية ذباه أتراؾ اعبزائر؟

ؾ اعبزائر عند مبايعتو سلطانا ُب كتذىب بعض اؼبصادر ُب اذباه إجابة كاحدة تتمثل ُب أف أترا     
بإيعاز   ، ككل ىذا(4)ـ،بعثوا من اعبزائر باؼبناكئُت،كمع مقتنيات اغبرب؛كالسفن1672ىػػ/1082سنة

       .كلعل أىم ثورة حسبما تبُت  ٕب، (6)،فبا ساىم ُب إحداث انتفاضات داخلية(5)من باشوات اعبزائر
ن أخيو أضبد بن ؿبرز،الذم تقوؿ عنو اؼبصادر أنو اتصل كأكرب خطر كاجهو إظباعيل العلوم، ثورة اب

بأتراؾ اعبزائر،كبقي كشوكة ُب حلق الدكلة العلوية مدة أربعة عشرة سنة،إٔب أف قضي عليو ُب صبادل 
 .(7)ـ1686ىػػػ/1093األكٔب

                                                             
)1( Eugène plantet: Op.cit,T1 ,p455. 

 .49،ص2موالم بلحميسي:إرشاد اغبَتاف ...،اؼبقاؿ السابق،ع(2)

)3 (A.De Voulx: Op.cit ,pp9-10. 

 

19ؿبمد الضعيف الرباطي:اؼبصدر السابق،ص( 
. 4 ( 

الذم ثار كاصطدـ مع إظباعيل العلوم،قتل على إثرىا ُب معركة قرب القصر صبادل  غيالفمن ىؤالء اؼبناكئُت،نذكر:اػبضر (5)
سيس فركا إٔب سبتة،بعد سبركزىم مع غيالف ُب منطقة اؽببط كتيطواف،أين قتلوا ىناؾ،كما كأكالد النق ـ، 1673ىػػ/سبتمرب1084األكٔب

ـ،ينظر:الناصرم:اؼبرجع 1677ىػػ/1088ساعد األتراؾ أضبد بن عبداهلل الدالئي باألطلس اؼبتوسط،كاصطدـ بو،ليقضي عليو ُب سنة 
  .61٘ب:البستاف،مصدر سابق،ص الزيا ،59-53-47، ص ص7السابق،ج

 .811عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  (1)

.19-11،ص ص8،الناصرم:اؼبرجع السابق،ج11-11ؿبمد الضعيف الرباطي:اؼبصدر السابق،ص ص ( 7(  
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ُب نفسو كعن سبب عدائية إظباعيل ألتراؾ اعبزائر،كما تقدـ معنا،دعمهم ؼبناكئيو، األمر الذم ترؾ      
.كلكن ال يبكننا أف نعمم ذاؾ اؼبوقف العدائي على سياسة (1)موقفا مضادا ألتراؾ اعبزائر مدة حياتو

إظباعيل العلوم،حيث كجد جانب من اؼبهادنة منو للباب العإب،ألجل أخذ نفس،بغية ترتيب سياستو 
قطع جسور التعاكف بُت الوقائية،فنجده يبٍت سلسلة من القالع ُب اؼبغرب الشرقي،ليصل بعدىا إٔب 

 .  (2)مناكئيو كأتراؾ اعبزائر

،نرل أف نتلمس من خالؽبا موقف العداء (3)كترجم ىذا العداء عرب ضبالت عسكرية      
كالتصادـ،كعدـ الرضا عن احتضاف كمساعدة أتراؾ اعبزائر،أك أتراؾ الشرؽ كما وبلو لبعض اؼبؤرخُت 

 لدىم ببلدنا اعبزائر،نذكر منها:اؼبغاربة حُت استعراض جوانب من عالقات ب

-1678ق/ 1089(4)ضبلة القويعة عند كاد شلف،اؼبسمى اليـو بوادم "صا" حسب ركاية الناصرم  
ـ،كمن ىناؾ مدا نفوذه حىت الصحراء اعبنوبية،كذلك دبساعدة قبائل بنوعامر،كذكم 1679

 .(5)ؿ أمرىا  إٔب االندحار كالفشلمنيع،كدخيسة،كضبياف،كاؼبهاية كالعمور،كأكالد جرير كسقونة،كاغبشم،كآ

 .(5)كالفشل

                                                             
(. 181رقم:) ،ىػػػػػا19،ص8السابق،ج اؼبرجع:الناصرم ( 1 ( 

.818عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  ( 2 ( 

ـ،نشاط زيداف 1696ىػ/1108توتر سنة كصفت باؼبناكشات،فأنبها: الكربل،كأما عن ماركز ُب اؼبنت أعاله فقط على اغبمالت ن(1)
،كأخَتا ضبلة كبو اعبنوب  قاـ هبا ابن إظباعيل العلوم عبد ـ1699-1697ىػػ/1111-1109داخل اؼبناطق اعبزائرية مابُت 

، أضبد األزمي:اؼبقاؿ السابق، 54-53،ص ص3ر::إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج،ينظاؼبلك،حيث تقدـ بغاراتو حىت عُت ماضي
 .811-811،ص ص

.19،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج(  4(  

.19نفسو،صؼبرجع ا( 5 ( 
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ـ،حيث توغلوا ُب أراضي بٍت 1682ىػػ/1093كعندما ساند أتراؾ اعبزائر ثورة ابن ؿبرز     
 .(1)يزناسن،قاكمهم كردىم،كظل هبوؿ باؼبغرب األكسط إٔب العاـ اؼبوإب

 ام شعباف إٔبـ،كاليت كانت فاشلة،كىو ماعرب عنو ُب رسالة للد1692ق/1103ٍب ضبلة تلمساف      
،يقوؿ فيها:"... بل قمنا دبضاعفة ربضَتات اغبرب أكثر من الكونت دكبونتشارتُت كاتب الدكلة بالبحرية

 . (2)ذم قبل فاستولينا على كل البلد أصال انطالقا من أسوار فاس..."

صغر ،كتذكر كتب التاريخ أف أىم معركة است(3)ـ1695ق/1106كضبلة موالم زيداف على اعبزائر      
ـ بقيادة إظباعيل 1701ق/1112فيها إظباعيل العلوم،كمٍت فيها بفشل ذريع،ىي معركة اعبديركة

،أحدث ىذا االنتصار ىالة للجزائريُت،عقبو مباشرة كصلت التربيكات ألتراؾ اعبزائر،كُب (4)العلوم بنفسو
ارات ـ،نقتطف منها العب1701مارس25ىذا أرسلت فرنسا برسالة إٔب الدام مصطفى،فرسام 

التالية:"... سيدم صاحب السمو كالفخامة،ؼبا أعلمٍت قنصل مدينة اعبزائر خبركجكم منها كباالنتصار 
  الذم حققتموه على ملك اؼبغرب الذم زحف إٔب غاية حدكدكم جبيش ذم عدد كعدة ،قمت بعرض 

التوقَت اػباص  ذلك على موالم اإلمرباطور...ىذا االنتصار قد أدخل عليو سركرا عظيما؛ؼبا يوليو من
لشخصكم كعبمهورية اعبزائر. كألنكم عاقبتم أمَتا على جرأتو اليت طمع هبا ُب النصر كالذم اخلف 

 .(5)كعده كغَت نيتو..."

يقوؿ أحد اؼبؤرخُت ُب كصف اهنزاـ السلطاف اؼبغريب،مانصو:"...كٓب يكن من أمر إظباعيل     
كىو يقبل األرض ثالث مرات،أماـ الدام،ـباطبا العلوم،سول أنو أشعر باهنزامو كيداه مكتوفتاف،

                                                             
.11-12ص ص،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 1 ( 

)2 (Eugène plantet: Op.cit,T1 ,pp470-480. 

ـ،ينظر:إبراىيم حركات:اؼبرجع 1694ىػػ/1106،كفيو من يراىا أهنا كقعت ُب سنة 184-183،ص صضبد األزمي:اؼبقاؿ السابقأ(2)
،كفيها تقوؿ بعض اؼبراجع أف إظباعيل العلوم استنكر ىذا،كعزلو عن اؼبناطق الشرقية،ككٔب مكانو أخاه اؼبؤب 53،ص3السابق،ج

 .811نحادة:اؼبرجع السابق،ص عبد الرحيم ب،26الزيا٘ب:الًتصباف....،مصدر سابق،ص  حفيد،ينظر:

.811-811،ص صأضبد األزمي:اؼبقاؿ السابق،  ( 4(  

)5 (Eugène plantet: Op.cit,T2 ,pp10-11. 
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إياه:"... أنت اػبنجر أنا اللحم فاقطع إف شئت..."،غَت أف الدام عفى عنو،كٓب يبسسو أم سوء 
 .(1)كمكركه..."

أسفرت ىزيبتو عن ىزائم بشرية فادحة،قدرىا اؼبؤرخوف، بثالثة أالؼ رأس من جنده،ًب حز رؤكسها    
.ككصفت أيضا بالكارثة اليت أكقفت )2(ة اعبزائرية،كىذا بعد أصابتو ىو جبركحلتعلق على أبواب العاصم

 .(3)عمليا كل مواجهة كربل مع القوات الًتكية

،كما أدراؾ ما مكانة اغبصاف (4)كٓب يكن ىذا فحسب بل غنم اعبزائريوف حصاف إظباعيل العلوم      
 !!ُب نفسية الرجل اؼبغاريب قديبا كحديثا

ىذه اعبزئية،نذكر نقطة أغفلت غبد اآلف،كلعلها ردبا تكوف إف شاء اهلل ميدانا للتحقيق من  كُب ختاـ     
طرؼ الباحثُت،كىذا ال يتأتى إال عن طريق دراسة كثائقية عثمانية،ىاتو اعبزئية ُب نظرم تفتح باب 

 عي غبد اآلف.اؼبقاربة السياسية ؼبوضوع العالقات بُت البلدين،على نقطة ثالثة مغمورة ُب حدكد اطال

،تتمثل ُب عدـ التزاـ اؼبغرب ُب (5)كرباط اؼبقاربة للموضوع انبٌت من كال الطرفُت على أربعة توجهات     
 .(6)ـ1694ىػػ/1105ُب دفع الضرائب لصاّب أتراؾ اعبزائر،كاليت أقرىا اؼبغاربة على رقاهبم ُب اتفاؽ 

 عا للعثمانيُت ُب ىاتو الفًتة بالذات؟ىذه النقطة تطرح تساؤال،مفاده:ىل كاف اؼبغرب األقصى تاب

أعتقد أننا حاليا ال مبلك كثائق تقر هبذا،كىذا طبعا بعد كقوفنا على دراسات اؼبغاربة اؼبختصُت ُب     
التاريخ الدبلوماسي،فلم يشَتكا إٔب ىذا مطلقا،ٍب إف من أخذنا عليو ىذا الرأم ىو األستاذ احملقق 

                                                             

)1 (M. Galibert: Histoire de l'Algérie  ancienne et moderne, éd Furne ,Paris1843,p234.  
 

)2 (Ch. André  Julien : Op,Cit,T2,p233. 

.11ص ،1السابق،جإبراىيم حركات:اؼبرجع  ( 3 ( 

.27ؿبمد بن ميموف اعبزائرم:مصدر سابق،ص  ( 4 ( 

الثا٘ب من الفصل الثالث.ىاتو النقطة،ينظر:اؼببحث حوؿ  ( 5 ( 

.27 -26ؿبمد بن ميموف اعبزائرم:مصدر سابق،ص ص ( 6 ( 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+Furne%22
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ؿبمد بن عبد الكرٙب"،فال ندرم من أين استوحى الفكرة؟،كٓب يعزكا إٔب  لكتاب"التحفة اؼبرضية"،"اؼبرحـو
 مصدرىا،كأغلب الظن أهنا مستوحاة من مصادر أجنبية اطلع عليها،كأغفل اإلشارة إليها.

 

 السياسية المغربية الدولية في االحتواء السياسي للمغارب وموقف األتراك العثمانيين: -ب

،كحىت النفسية،فهاتو األخَتة العلوم؛السياسية  الدكلية ُب احتواء اؼبغارب سبيزت اسًتاتيجة إظباعيل    
ذكالقعدة 15عنها الدام شعباف للملك الفرنسي لويس الرابع عشر بتاريخ: عرب 

ـ،كفبا جاء فيها:"...كما كبيط جاللتكم علما بأننا كنا ؾبربين على إعالف 23/06/1695ق/1106
مره مع موالم إظباعيل العريب اؼبغريب،أكرب خونة كالد أعداء اغبرب ضد ؿبمد بام بتونس بسبب تآ

إمرباطورنا الرائع كصبهورياتنا الثالث:اعبزائر كتونس كطرابلس،كالذم صار ينظر إلينا بعُت اػببث 
 .)1(كالدىاء..."

سلك إظباعيل العلوم استَتاتيجية سياسية،كعقد معاىدات قانونية ُب سبيل احتواء اؼبغارب،كمنها     
جانفي 29ىػػ/1093ؿبـر 20اعبزائر،حيث أكد على ذلك ُب معاىدة بينية بينو كبُت فرنسا ُب 

ـ،كاليت نصت  على تبٍت إجراء قانو٘ب،ضد اإلياالت اؼبغاربية كمنها اعبزائر،كخصت منها 1682
 .(2)اجملاىدين البحريُت لإلياالت اؼبغاربية

ت أكلوف" من طرؼ لويس الرابع عشر إٔب كُب ىذا السياؽ أكفد الفرنسيوف سفارة"بيدك سان   
اؼبغرب،حيث جاء فيها الدعوة إٔب اتفاؽ اسًتاتيجي بُت الدكلتُت ضد اإليالة اعبزائرية،حبجة أهنا تتعامل  

 .(1)ُب زبريب أساطيل الفرنسية التجارية (3)مع أمَت أكرانج

                                                             
)1( Eugène plantet: Op.cit,T1 ,pp459-470. 

 .144عمر بن قايد:اؼبقاؿ السابق،ص (2)

النكلًتا مع رئيسا ،أصبح 1688ىو حفيد البطل اؽبولندم القدٙب كليم أكرانج)كليم الصامت( مؤسس اعبمهورية اؽبولندية،بعد ثورة  (1)
  (.2رقم:) ،ىػػػػػػا169-168،ص صـ(،ينظر:ميالد اؼبقرحي:اؼبرجع السابق1702-1688زكجتو مارم)
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إليو ذىب  ككانت الدعوة إٔب ىذا االتفاؽ من السلطاف اؼبغريب حسب ما    
 .(3)كاف أف كجو سفَته ابن عائشة لذاؾ الغرض ،كلذلك(2)(Hoeferىوفر)

ـ،ينص على التعاكف فيما بينهما،كفبا أكرده اؼبؤرخوف ُب 1693ىػػ/1105كقع اتفاؽ بينهما ُب سنة     
اؼبغرب للفرنسيُت بتقدٙب اؼبساعدات ؽبم باؼبنطقة اؼبغاربية،كمنها فبتلكات أتراؾ  التزاـؿبتوياتو،

،كمن ٍب مساندة الفرنسيُت ؽبم ُب مهامهم باعبزائر، كنص االتفاؽ على كراىية األتراؾ  (4)عبزائرا
 (5) العثمانيُت للعرب

الرسالة ركزت على ما ذىبنا إليو،كىو أنو كاف يسعى لتوتَت العالقات اعبزائرية الفرنسية لتحقيق    
حي،سواء على اؼبستول اإلقليمي،أك مشركعو التوسعي،فقد كصفتو بأنو زراع اغبرب ُب كل النوا

الدكٕب.كأيضا قبد الدام يركز على عامل الدين،بوصفو عدك اؼبسيح،كىذا ردبا ُب نظرنا ؿباكلة منو إبعاد 
 ىذا العدك عن حلف طبيعي ألتراؾ  اعبزائر؛الفرنسيُت.كمن ٍب إفشاؿ مرامي إظباعيل العلوم االحتوائية.

 يـو من األياـ سيكوف حصانو كا أشبن ىدية يقدمها اعبزائريوف كلكن ىذا السلطاف كاف ال يدرم،ُب   
 .(6)لفرنسا،كؼبلكهم لويس الرابع عشر

 
                                                                                                                                                                                                     
)1(Raymond Thomassy: Le Maroc Relations de La France Avec cet Empire ,éd 
3,L.ch.d,paris1859,pp39-40. 

)2 ( F.Hoefer: Empire du Maroc, éd.Firmin-Didot Freres,paris1848,p316. 

)3( Hoefer: Op.cit ,p288. 

)4 (ibid,pp285-286. 

)5 (Id idem. 
.27ؿبمد بن ميموف اعبزائرم:مصدر سابق،ص ( 6 ( 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Raymond+Thomassy&search-alias=books&field-author=Raymond+Thomassy&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Raymond+Thomassy&search-alias=books&field-author=Raymond+Thomassy&sort=relevancerank
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-1139الدعوات السياسية  المغربية اإلقليمية المناوئة في عهد  إسماعيل العلوي) -2
 م( وموقف األتراك العثمانيين1727-1672ىـــ/1194

-1139اوئة في عهد  إسماعيل العلوي) السياسية  المغربية اإلقليمية المن -أ
 م(:1727-1672ىـــ/1194

ٓب يكتفي اؼبؤب إظباعيل العلوم ُب سياساتو اؼبناكئة مع األكركبيُت،بل راح يطبق سياسة إقليمية    
الحتواء اعبزائر،كمن ٍب بالد اؼبغارب.حيث أف اعبزائر ُب ىذه الفًتة ٓب يكتفي اؼبغرب دبحاربتو،بل تصدت 

رجب 27الذم بويع ُب  (1)هويشات كالقالقل الداخلية،بإوباء من بام تونس ؿبمد بام اؼبرادملبعض الت
 .(2)ـ،كلقب بلقب أمَت اعبيوش،أم بام احملاؿ1686مارس 10ىػػ/1097

كسبب ذلك سبرد كاىيتو كصهره "ؿبمد بن شكر"،حيث استطاع استمالة  اعبزائر ضد ؿبمد بام     
القول السياسية ُب اعبزائر بُت فريقُت،فريق مساند حملمد بام،يبثلو الدام  اؼبرادم،كمن جراء ىذا انقسمت

 . (3)إبراىيم خوجة،كفريق مناكئ يبثلو الدام حسُت نصف اؼبيت

 كمن نتائج ربالفو مع بام تونس كطرابلس الغرب،امتداد دكلتو ُب اإلطار اعبغراسياسي،كلعل ىذا ما     
اء النيل كانتشرت دكلتو ُب عماير السوداف...كامتدت فبلكتو من جهة عرب عنو اإلفرا٘ب:"...كبلغ فيما كر 

 .(4)الشرؽ إٔب قرب بالد بسكرة من بالد اعبريد كنواحي تلمساف..."

                                                             
.21-20،ص صسابق  مصدر:اعبزائرم ميموف بن ؿبمد ( 1 ( 

من الفتح العريب حىت احتالؿ فرنسا للجزائر،تر:ؿبمد عبد الكرٙب التونسية ألفونص ركسو:اغبوليات (2)
 . 139،ص1989الواُب،ـ.ج.ؽ،بنغازم

.140-139ألفونص ركسو:اؼبرجع السابق،ص ص ( 3 ( 

.305فرا٘ب:نزىة...،مصدر سابق،صإلا( 4 ( 
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لو ال تنسيقو مع جَتاف !لقد غاب عن اإلفرا٘ب أف اؼبؤب إظباعيل العلوم،ٓب يكن ليحقق ذلك التمدد     
جهة،كمن جهة أخرل كالـ اإلفرا٘ب ُب مسألة اغبدكد ال        اعبزائر،كالتونسيوف بشكل أخص ىذا من 

ىبضع ؼبنطق سليم،كال يعتمد على موضوعية ُب الطرح،إذ مسألة اغبدكد اؼببثوثة ُب كتب اإلخباريُت،كحىت 
الوثائق،تقف على ما يسمى باؼبغرب الشرقي،كربدده بواد اؼبلوية،ككاد التافنة،على اختالؼ التحديد ُب 

 أين ذكر منطقة بسكرة من ىاتو اؼبصادر؟.الركايات،ف

كىو ال يتورع ُب إغفاؿ اغبقائق؛منها على سبيل اؼبثاؿ،أف األتراؾ اعبزائر ٓب يكن ؽبم ؾباؿ ترايب    
باعبنوب اعبزائرم،كىذا كالـ مناؼ للحقيقة،علما أف األتراؾ العثمانيوف أحكموا سيطرهتم عليو منذ أياـ 

 مر معنا سابقا.البايلربام "صاّب رايس "كما 

كتطلعنا أيضا إحدل الرسائل أف اؼبؤب إظباعيل العلوم عمل على ربريض حىت طرابلس الغرب،كإٔب     
أبعد من ذلك حىت مصر،ككل ذلك ُب سبيل زعزعة األتراؾ العثمانيُت،فقد كرد ُب أحداىا:"... .كقدر 

ونس كطرابلس كحىت مصر  شهر لكل من تأ3الدام أف مقاكمة ىذا النوع من األعداء مدتو حدكد
كسوؼ يضيعوف بال موارد.....كذلك من سبيل اغبفاظ على اعبزائر اليت تعد دبثابة اؼبفتاح االحتياطي 
غباكمنا  السامي .انتم على علم أف ىذه اؼبملكة تشبو خلية كبل  حيث يكاد يكوف أفرادىا كأجرهتم 

 .(1)غَت منتهيُت..."

كقد كاف بن  1694جواف2بام كإظباعيل العلوم،ك كذلك بتاريخ  دعم الطرابلسيوف أيضا ربالف ؿبمد 
 .(2)شوكَت الذم التقينا بو سابقا احملرض الرئيسي ؽبذه اغبملة اعبديدة،حسب رسالة للدام شعباف

كجاء ُب رسالة أخرل،من لدف الدام شعباف:"... قاـ ؿبمد بام بالتوجو إٔب عريب وبكم ُب البلداف    
ا كيدعى ىذا األخَت إظباعيل كىو ملك اؼبغرب كقاما سوية بتأسيس رابطة  ىجومية الواقعة بغرب فبلكتن

كدفاعية بواسطة اتفاقية رظبية تنص من بُت أشياء أخرل على حصوؿ إظباعيل موالم ىذه السنة على 

                                                             
)1( Eugène plantet: Op.cit,T1 ,pp430-488. 

)2 (A.De Voulx: Op.cit ,p9. 
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راس من جهة كبام تونس على نفس العدد من جهة أخرل كتنظيم ضبلة لشن حرب علينا 400000
ر لاير كثالثة 200000مدينة كفبلكة اعبزائر،كُب ىذا الصدد قاـ ؿبمد بام بإرساؿ كاالستيالء على 

سفراء متعاقبُت إٔب إظباعيل موالم اؼبغرب كقد عزموا كاتفقوا سوية ،أف منحهم اهلل تعأب امتياز غزك 
 .(1)اعبزائر..."

األكٔب:"... كقمنا  رسالتاف مآؿ سياسة تونس كاؼبغرب ذباه اعبزائر،حيث نصت الرسالةالكتبُت    
دبكافحتو كعقابو حسب ما يستحقو كالذ بالفرار عن طريق إتباعنا كُب النهاية كاف ؾبربا على طلب عفونا 
فكشف لنا الستار عن مؤامرة ؿبمد كأعلمنا بأية طريقة كافق على ىذه اؼبشاريع فبا جعلنا نرل بشكل 

إلينا كالذين قاموا بعرض الرسائل اليت حررىا جلي كنطلع على اإلحداث عن طريق السفراء الذين أرسلهم 
 .)2(سيدىم بام تونس..."

كأما الرسالة الثانية:"... كىذه اؽبزائم لكل من ؿبمد بام تونس كإظباعيل نظَت إلقاء اهلل عز كجل ىذه    
 .)3(اؼبصايب على رؤكسهم بسبب عصياهنم كخيانتهم اليت قاموا هبا ذباه حاكمنا اعببار..."

ـ،بل أقدـ أيضا على ضبالت تنسيقية 1694ىػػ/1106يكتفي بام طرابلس دبا حدث ُب سنةكٓب     
ـ،لقد جاء ُب إحدل رسائل الكونت 1700ىػػ/1110مع بام تونس،كسلطاف اؼبغرب ُب سنة

"بونتشارترين"،أمُت الدكلة للبحرية،أب مصطفى دام مدينة اعبزائر:"... لقد علمت من السيد ديراند 
بام تونس،ككذا بام طرابلس كالهنزاـ الكلي عبيشهم...قاـ مراد بام تونس دبحاصرة انتصاركم على 

قسنطينة كربح ُب ىجومو على معسكر جزائرم كبعث إٔب إيالتو أذاف سجنائو فبا اثأر غضب جنود 
ـ كاجربه على الزحف خارج حدكده 1700اكتوبر 3مصطفى،كقد أعلن ىذا األخَت عليو اغبرب بتاريخ 

                                                             
)1 (Eugène plantet: Op.cit,T1 ,pp430-488. 

)2 (Id idem.  

)3 (A.De Voulx: Op.cit ,pp1-2. 
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مراد إٔب مقره حىت قتل كنصب مكانو إبراىيم شريف الذم طلب السلم كأذعن لدفع  كما إف كصل
 .(1)اعبزية..."

تذكر اؼبصادر اؼبغربية أف من أسباب إقداـ السلطاف إظباعيل العلوم على اقدامو على ىجـو    
م بايها  ـ،باإلضافة إٔب العامل اإلقليمي،كجود عامل ؿبلي؛سبثل ُب أنا حاكم معسكر،أ1701ىػػ/1112

 .(2)كاف يستعد حملاربة اؼبغرب كأخذ الثأر لذاتو

كمن األكجو اليت كاجو هبا األتراؾ العثمانيوف ضبالت العلويُت،كحىت ضبالت البام ؿبمد.سياسة تفتيت    
القول السياسية ُب البلدين،كطرح فكرة اللجوء السياسي كاالجتماعي؛ربت فكرة،أظبيها باؼبواطنة اؼبفتوحة 

ُب البلدين،كىذه الفكرة،أك اؼببدأ الذم سار عليو األتراؾ العثمانيوف،ىي دبثابة صماـ األماف ُب للمناؤين 
كجو اؼبشاريع السياسية كالعسكرية للمغرب كأطماعو ُب اعبزائر،كنسجل ىنا غياب مثل ىذه اؼبطارحات 

 الفكرية ُب مثل ىكذا مواضيع.

اليت عبأت إٔب اعبزائر،فكرة اؼبواطن العادم،قبدىا ففكرة اؼبواطنة العادية ،أك إكساب الشخصيات     
(:"...كقد غلب غيالف  من طرؼ موالم رشيد ُب Mouetteتتجسد ُب خضر  غيالف،يقوؿ مويط)

معركة زبلى لو بعدىا عن اإلقليم كمدف القصر كتطواف كأصيال،منسحبا إٔب اعبزائر حيث أقاـ كفرد عادم 
 . (3)د...فاستقبلوه بفرح كبَت..."،فاستدعاه  فيو أىل البال1672إٔب عاـ

إف ىذه اؼبمارسات كالتطبيقات اإلظباعيلية ذباه األتراؾ العثمانيُت،بلساف اغباؿ كاؼبقاؿ،ليس ؽبا     
تفسَت ُب نظرنا سول،ضركرة اغبفاظ كاغبيلولة ،كدكف احتوائهم من طرؼ األتراؾ العثمانيُت.لقد انربل 

،كفبن عاصرناىم،بتوضيح ىذا اؼببدأ،كالذم ىو قطب الرحى ُب مؤرخوا اؼبغرب القدامى كحىت احملدثُت
 موضوع اؼبقاربة السياسية ؽبذا اؼبوضوع.

                                                             
)1 (Eugène plantet: Op.cit,T2 ,pp9-10. 

.26-25الزيا٘ب:الًتصباف....،مصدر سابق،ص ص( 2 ( 
.50،ص1989غرب،اؼبف.ط.ـ.د:رحلة األسَت مويط،تر:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،جرماف مويط( 3 ( 
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على جانب آخر، كبصفتو مغريب كعرب عن توجهنا ىذا،الباحث"مسعود ضاىر"،حيث يقوؿ:"...    
قوؿ بأف "اؼبغرب ىو البلد اؼبوطن، يبدأ الباحث كتابو دبناقشة اؼبقولة السائدة اليت يفخر هبا اؼبغاربة كاليت ت

الوحيد الذم ٓب ىبضع للسيطرة العثمانية". فدخل ُب سجاؿ علمي رصُت حوؿ "كضعية االستقالؿ 
اؼبغريب"، كالسند التارىبي كالوثائق الضركرية إلثباهتا كتعميمها. كمن أبرز ظبات تلك "الوضعية 

لتاريخ العثما٘ب باستثناء من أكفدىم سالطُت االستقاللية" أف السفراء اؼبغاربة ٓب يهتموا بتدكين كقائع ا
إال أف عددىم ٓب يتجاكز األربعة منذ مطلع القرف السادس عشر حىت اهنيار السلطنة إٔب اآلستانة. اؼبغرب

العثمانية ُب هناية اغبرب العاؼبية األكٔب. لذلك ٓب وبتل تاريخ السلطنة حيزان كاسعان من اىتماـ اؼبؤرخُت 
اؼبراسالت اليت قاـ هبا الشرفاء السعديوف أك من األسرة العلوية ُب اؼبغرب مع قادة  اؼبغاربة باستثناء

 .(1)..."السلطنة

يستشف من ىذا النص ،أف ما كتبو اؼبغاربة اؼبعاصركف لتاريخ الدكلة )اإلمرباطورية( العثمانية خالؿ     
   سادس كالتاسع عشر اؼبيالديُت،ال العصر اغبديث، ابتداء من القرف العاشر إٔب الثالث عشر اؽبجريُت/ال

يبكن االطمئناف إليو، اك اعتماده كليا ُب مسألة تفسَت أحداث العالقات البينية بُت البلدين،ذلك ألف 
 أغلب ما جاء فيها كخصوصا ُب كتب الرحالت السفارية،فهو موجو سلفا من لدف اؼبخزف اؼبغريب.

قية  عن الدكلة العثمانية،فهاتو مغربية يقوؿ عنها كما سلم منها ال يبكن اقتباس معلومات أف    
دارسها:"...كُب اػبالصة فإف ىذه الرحلة اليت دامت سنتُت كتضمنت صورة عن الدكلة العثمانية خالؿ 
القرف السادس،ال تقدـ سول بعض تفاصيل كجزئيات الصورة،كٓب يقدـ اؼبؤلف لنا صورة شاملة كمفصلة 

 .(2)؟"!ورة اليت قدمها لنا ىي دبثابة لوحة فنية ٓب تكتمل بعدعن ىذه الدكلة،كلذلك كانت الص

فكيف كاغباؿ ىذه اكتماؿ الصورة،كلو كانت شبو فنية، عن مسارات امتدادات العثمانيُت ُب    
 ؟.!اؼبغارب،كعلى مستويات العالقات السياسية بُت أقطاره

                                                             
 .13،ص2974،ع2008،ُب ؾبلة اؼبستقبل،بَتكت"نظرة من اؼبغرب البعيد إٔب تاريخ السلطنة" مسعود ضاىر:(1)

،ُب ؾبلة االجتهاد،ؾبلة متخصصة "صورة مغربية لإلمرباطورية العثمانية خالؿ القرف السادس عشر:مبوذج التمكركٌب"مصطفى الغاشي:(2)
 .103،ص44،ع1999مع كالتجديد العريب اإلسالمي،بَتكتتعٌت بقضايا الدين كاجملت
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عالئقهم ببعضهم البعض؛من كمن خالؿ  تتبعي سياسات حكاـ البلدين،كطريقة هنجهم ُب ضبط    
خالؿ تأمُت متملكاهتم اعبغراسياسية،أفضت بٍت إٔب تبٍت فكرة تسهم إٔب حد كبَت ُب توضيح ىاتو 
اؼبقاربة السياسة،كىي مدل تشابو نظاـ اؼبخزف اؼبغريب،كاإلدارة العثمانية باعبزائر،حيث يتجلى ُب ظهور 

جود السلطة اؼبركزية ٓب يكن يعٍت بالضركرة قياـ ركابط ىذه الدكلة)إيالة اعبزائر( بالنظاـ اؼبغريب؛ألف ك 
سياسية مع اعبماعات القبلية إصباال،إذ ظلت ؿبافظة على سبيزىا كخصائصها،أم أهنا ليست ُب صاّب 

؛اعبزائرم كاؼبغريب خصوصا.أم تطابق رؤل حكاـ البلدين ُب السياسيات الداخلية،من (1)اجملتمع اؼبغاريب
 ة اإلدارة،كتسخَت موارد البلد،كحىت اجملتمع ُب صاّب ىذا اؼبشركع كالفكرة.حيث اعتماد فكرة مركز 

كقد يستغرب القارئ ُب مكمن العالقة بُت نظاـ مركزة اإلدارة العثمانية باعبزائر،كموضوع العالقات    
 السياسية مع اؼبغرب. 

باعبزائر،جاء كضركرة كألم متتبع معي يلحظ أف معايَت كضع بعض البيالك من طرؼ العثمانيُت      
أملتها طبيعة العالقات بُت البلدين،كىذا فبا أسهم كبَتا ُب إقداـ اإلدارة العثمانية على صبغ بايلك الغرب 

 .(2)بصبغة عسكرية،نظرا لتوتر العالقات بينهم كبُت السعديُت من جهة الغرب

 يمية المناوئة:من طبيعة السياسية المغربية اإلقل موقف وسياسة األتراك العثمانيين-ب

كأما عن  موقف الدكلة العثمانية ذباه السياسة العدكانية اؼبغربية،فإنو تطور من سياسة االحتواء      
للمغرب كلكن ىذا االحتواء ُب إطار الرابطة اإلسالمية اليت سعت الدكلة كمن بعدىا اإلمرباطورية 

كف مع ـبتلف سالطُت الدكلة العلوية،كىذا التطور العثمانية ُب الػتأسيس ؽبا.كلتنتقل بعدىا إٔب إقرار التعا
 ناجم عن مدل فهم الدكلة العثمانية لسياسية العلويُت.

كيتجلى الفهم ُب معرفة مدار سياسة السالطُت العلويُت ُب مسألة ربرير ثغور اؼبغرب من االحتالؿ    
ـ.أراد 1660العلويُت السلطة عاـ الربتغإب كاإلسبا٘ب،كُب ىذا ما عرب عنو أحد الباحثُت:"...كبعد تسلم 

                                                             
.77،ص2013،د.ك.ع،اعبزائر1عبد السالـ الفيالٕب:اعبزائر الدكلة كاجملتمع،ط( 1( 

.78عبد السالـ الفيالٕب:اؼبرجع السابق،ص ( 2 ( 
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سالطينها تقليص نفوذ زعماء الطرؽ الصوفية،كربجيم دكرىم فتولوا حركة اعبهاد البحرم بأنفسهم.كعدكا 
القضية من اؼبسائل األساسية كاؽبامة.كذلك لكسب اعبماىَت الشعبية إٔب جانبهم بدال من كالئهم لزعماء 

كل سلطاف من سالطُت الدكلة العلوية حىت منتصف القرف الطرؽ الصوفية.كعلى ىذا األساس قبد أف  
 .(1)التاسع عشر،بعد أف يوطد نفوذه،كيسيطر على القبائل يتجو مباشرة إٔب اعبهاد البحرم..."

كمن ىنا عملت الدكلة العثمانية على سياسة االنفتاح على اؼبغرب العلوم ُب عهد إظباعيل       
-1757ىػػػ/1204-1171هد السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل)العلوم،كىذا السلوؾ يعترب سابق لع

ـ(،الذم أشارت غالبية اؼبصادر كبشىت ؽبجاهتا،أنو اؼبهندس األكؿ فيما يسمى لسياسة االنفتاح 1790
 .!!ذباه الباب العإب

زائر،أك كلكنٍت فيما أكرده فيما بعد من رسائل ككثائق من لدف الباب العإب،إما لألتراؾ العثمانيُت باعب   
للسلطاف إظباعيل العلوم نفسو،يتبُت ٕب كفبا ال يدع ؾباال للشك أف اؼبؤسس اغبقيقي لسياسة االنفتاح 
السياسي على اؼبغرب،كالداعم الفعلي،كالساعي على شرعنتها كاقعا، ىم العثمانيوف كمركزة 

 لذلك،كفكرة،كاألتراؾ العثمانيوف باعبزائر كمشركع.

مانية،أف تقوم أحد مبادئ قياـ العلويُت؛تنقية الثغور من رجس كقباسة الكفار استطاعت الدكلة العث    
.كذبلى ذلك ُب ضغوطات العثمانيُت ُب اذباه تصعيد اعبهاد ضد النصارل الذم ظل (2)كرد الكيد عنو

،كألجل ىذا الصنيع كفق إظباعيل العلوم ُب ىذا اؼبسعى إٔب حد كبَت،فقد كصف كأكثر (3)غائبا
 .(4)لعلويُت اىتماما بتحرير الثغور،ككاضع اللبنة األكٔب ؽبذا اؼبشركع؛النشاط البحرمالسالطُت ا

                                                             
د ،ُب ندكة حركة اعبها"حركة اعبهاد  البحرم ُب اؼبغرب خالؿ العهد العلوم"إبراىيم خلف العبيدم:(1)

 .9-8،ص ص2001ىػػ/1422البحرم،ـ.ـ.ع،بغداد

.306ألفرا٘ب:نزىة...،مصدر سابق،صا( 2(  

  .27،ص5ؿبمد اؼبنصور:الضغوط العثمانية...،مقاؿ سابق،ع(3)

  .35-7،ص ص3جالؿ وبي:اؼبؤب إظباعيل كربرير...،مقاؿ سابق،ع(4)
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كىذا ما أشار إليو اؼبؤرخ بنحادة،من أف اؼبؤب ٓب ستفد كثَتا ُب سياسة االنفراج السياسي مع الباب     
 ب العإب.،كعلو يشَت ىنا إٔب قضية العالقة بينو كبُت فبثلي البا(1)العإب كباشوية اعبزائر

إف قضية العالقات بُت اؼبغرب األقصى،كالباب العإب،كحىت األتراؾ العثمانيوف باعبزائر تعترب ُب حد     
 .(2)تاؼبقاربة اليت يبكن تبنيها من أجل فهم ىذه العالقاذاهتا،مقاربة حادة،كذلك ُب  اختيار نوع 

 على اؼبغرب،استفاد منها على مستويُت: أف سياسة االنفراج العثما٘ب (بنحادة)كيقدـ لنا اؼبؤرخ     

أما عن اؼبستول األكؿ فهو معلـو عندنا،من أف السلطاف إظباعيل استفاد من  الضغوط العثمانية    
 . (3)اؼبتعلقة بقضية اعبهاد

كأما عن اؼبستول الثا٘ب فهو يعترب إضافة على مستول طبيعة العالقات السياسية ُب العهد اإلظباعيلي    
ضافة جديدة ُب مستويات اػبطاب العثما٘ب ُب قضية العالقات؛ نوايا الباب العإب ُب أف تكوف كىذه إ

 .(4)اعبزائر تابعة للسلطاف العلوم،كذلك ُب حالة التزامو بفريضة اعبهاد على الوجو األكمل

ريده :"...أىل اعبزائر يكونوف عند أمرؾ كهنيك كُب كل ما تنفس الباحث كُب ىذه النقطة يقوؿ     
منهم كيعطونك اغبركة كاعبيش عبهاد النصارل ُب الوقت الذم تريد،كإف ٓب يبادركا لك بكل ما ربتاجو 

،كيعلق بنحادة بقولو استطاع إظباعيل  أف يكسب قضية اعبزائر (5)فقد أذنا لك انتقم منهم بنفسك..."

                                                             
.818عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  ( 1 ( 

)2 ( Abderahman  El Mouden :  Les Relations  Maroco –Ottomanes  Quelques  Grandstraits  Dun 
Culture Diplomatique. 

 .1995الرباط،ـ.ؾ.آ.ع.إ.ر،تنسيق عبد الرضباف اؼبودف ، (41 رقم:) ،ـ .ف .س ،1،ط العهد العثما٘ب ( )اؼبغارب ُب 

.818عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  ( 3 ( 

.818،صنفسو اؼبرجع(  4 ( 

 ،نقال عن:818عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص  (4)
Hopkins,1982,pp25-29.- 
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عثمانيُت ُب تكوين رابطة .كتعليقنا على قضية اعبزائر أيضا يدخل ُب نطاؽ ذبسيد مبدأ ال!!(1)أيضا
إسالمية ُب اؼبغارب،كلكن ىذه اؼبرة كاف ُب إمكانية تزكيد اؼبغرب بإمكانية التعاكف بُت اعبزائر كاؼبغرب،كال 

 يفهم ىذا على أنو تبعية من اعبزائر للمغرب.

سياستو  كلكن حينما رجعنا إٔب بعض الدارسُت لتلك اؼبرحلة،أكدكا أف الباب العإب ٓب يكن يدكر ُب    
شيء من ذاؾ القبيل،بل فضلت البقاء على اغبد األدٗب من تبعية باشوايتها إليها،كرفضت ُب مقابلو 

 .(2)مابذلو السلطاف إظباعيل من جهود الستقطابو إٔب جهوده الدؤكبة ضد اعبزائر

عسكرية،ٓب كجهة نظر ُب ىاتو النقطة ، كىي أف مسألة تبعية اعبزائر للمغرب من الناحية ال للباحثك    
ينادم بو الباب العإب،كإمبا كاف يصبوا إليو حىت أتراؾ اعبزائر أنفسهم،ىذا من جهة،كمن جهة أخرل أف 
أمر التبعية فهمو اؼبؤرخ بنحادة على أنو سياسي،كىذا ليس ىو اؼببتغى ُب نظرة كموقف العثمانيُت من 

 اإلسالمية. رسالتهم السابقة،كإمبا تذكَت اؼبغرب دبسؤكلياتو ذباه الرابطة

أكرد ىنا رسالة،كانت قد كجهت من طرؼ اعبزائريُت للمغرب،ُب شأف التعاكف العسكرم؛ىذه ك    
-6ىػػ/1136الرسالة كجهها حسُت باشا إٔب اؼبؤب إظباعيل سلطاف فاس،ُب أكاسط صفر

ـ،عرضت قضية فرار حاكم كجدة لتلمساف،نتيجة عصياف كسبرد السكاف عليو،كأيضا 1721نوفمرب15
ا جاء فيها توجيو أمر إٔب بام الغرب" حسن" إلرساؿ بعض اعبنود ليعيدكه إٔب منصبو،كاالقًتاح بإرساؿ فب

 . (3)قوات من اعبزائر إٔب أراضي فاس إلعادة األمن هبا

                                                             

.818نفسو،صاؼبرجع   )1 ( 

.118إبراىيم حسن شحاتة:اؼبرجع السابق،ص( 2 ( 

خليفة ضباش:كشاؼ كثائق تاريخ اعبزائر ُب العهد العثما٘ب باؼبكتبتُت الوطنيتُت اعبزائرية (2)
  .811،ص2182،اعبزائرف.ت..ط،د.ف1كالتونسية،ط



  - 179 -   

  
 
   

إف سياسة اؼبؤب إظباعيل العلوم كانت نتاج ؼبواقف الباب العإب؛إذ نالحظ أنو بعد أخر جولة    
عبزائر،يبم كجهو لبو خيار دبلوماسي،كلكنو جاء ُب نظرنا متأخر جدا،حيث أف عسكرية لو مع أتراؾ ا

 .(1)استئناؼ نشاطاتو الدبلوماسية ٓب تكن موفقة مع الباب العإب

كعن آخر اتصاؿ دبلوماسي أفقي قاـ بو إظباعيل العلوم  ،حفظ لنا "ابن زيداف"،رسالة منو إٔب كإب      
ـ،تضمنت دعواه مساؼبة أىل اعبزائر،حيث جاء 1706ىػػ/1117تونس ُب أكاسط سنة

فيها:"...كاؼبسألة الثانية جَتانك أىل اعبزائر نوصيك أف تتوافق أنت كإياىم  على اؼبساؼبة كصبيل اؼبعاشرة 
،فإنكم كلكم ُب قطر كاحد كجَتاف ُب البالد كإيالتكم كاحدة ليس بينكم حاجز كالسًتة...ككلما قدرت 

 .(2)نهم فهو أحسن كأليق لك ..."عليو من اػبَت الواسع م

ـ،حفظو لنا األرشيف 1708ىػػ/1119كأما عن االتصاؿ الدبلوماسي العمودم كاف ُب سنة    
العثما٘ب،فهو يوحي إٔب هتنئتو بفتح مدينة كىراف ُب نفس السنة،كربمل الرسالة إشارات ؼبساعدات 

االرباد بُت أكجاقات الغرب ألجل الوفاؽ  عسكرية؛من قاليونة ككمية من الباركد،كالدعوة منو إٔب ضركرة
 .(3)كالنجاح كاإلشادة دبجاىدم كقباطنة رياس البحر اعبزائريُت

يستشف بأف العالقات بُت الطرفُت، قد تراكحت بُت التدخالت العسكرية كالبعثات الدبلوماسية     
 لدكلية.كذلك راجع إٔب البنية السياسية للطرفُت كإٔب التفاعالت اإلقليمية كحىت ا

 وخالصة القول: 

ؿباكلة تفكيك خارطة الفعل  كمن خالؿ اغبفريات اؼبعرفية كاؼبنجية ؼبوضوع البحث ،توّصلت إٔب أف -
الثامن عشر اؼبيالديُت  القرف من القرف السادس عشر إٔب غاية بُت البلدين  التارىبي كُب اإلطار اؼبقارباٌب

                                                             
.112إبراىيم حسن شحاتة:اؼبرجع السابق،ص ( 1 ( 

.219سابق،صابن زيداف:اؼبنزع اللطيف...،مرجع ( 2 ( 

،نقال عن:818عبد الرحيم بنحادة:اؼبرجع السابق،ص (2)  

-MD116:213,103. 
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كمصاّب اؼبغرب ذات  ،اعبزائرية ذات التوجهات الدفاعية يةالعثماناىتمامات اؼبصاّب فيها  تتقاطع كانت 
 .األبعاد التوسعية

الطموحات اإلظباعيلية، اليت أكنبت البعض أهنا كانت تسعى إٔب  تبُّت ٕب بأف الطموح اؼبغريب؛ كمنها -
قرار تأكيد كحدة اؼبغرب العريب، كلكنها ُب حقيقة األمر أّكدت األبعاد التوسعية للمغرب ، من خالؿ إ

لتحقيق طموحات أسالفو.كزبوؼ اؼبغرب  مرتكزا لو -أثناء ضبلتو -اؼبؤب إظباعيل العلوم مدينة تلمساف 
لعثمنة  من أف سبتد إليو قوات األتراؾ العثمانيُت العسكرية، كذلك خشية من ذبسيد اؼبشركع العثما٘ب

 اؼبغرب.

، اإلطار الزمٍت للبحثعدىا السياسي خالؿ ُب بُ  إف القراءة العميقة ؼبظاىر العالقات اؼبغربية اعبزائرية، -
تؤكد لنا حقيقة مفادىا أف التسوية السياسية ىي اغبلقة اؼبفقودة ُب مسار العالقات بُت اعبارين. فقد 

 .شكل الصراع كالتآمر كالتنافس، عوامل نزع صماـ االستقرار ُب مشاؿ إفريقيا

بنوع من اغبيطة كاغبذر كالريبة ُب النوايا اّتسمت العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى  -
 كاالسًتاتيجيات.

العلوم،ربّكمت ُب صياغتها كقولبتها،قضية  إظباعيلإف العالقات اعبزائرية اؼبغربية خالؿ عهد اؼبؤب  -
 جوىرية؛ كىي قضية اغبدكد الشرقية بُت البلدين.

 توجيو العالقات السياسية بُت اعبزائر إٔب تداخل صبلة من اؼبعطيات احمللية،كاإلقليمية،كحىت الدكلية،ُب -
 الصدامية،كعدـ االستقرار فيها.

شهدت السياسية اؼبغربية ُب موضوع العالقات السياسية تطورا كنضوجا من الصدامية كاليت احتلت  -
وف حيزا كبَتا ُب ذىنيات اؼبخزف العلوم،كإٔب االنفتاح؛فاألتراؾ العثمانيوف كانوا كمبادرين،كأما العلوي

 فكانوا كظرفية تارىبية ك فقط.
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أثبتت التطبيقات التارىبية ُب حقل اؼبقاربة السياسية للموضوع فشل آليات صناعة العالقات كاغبكم -
على اؼبرحلة بأحكاـ معلبة سلفا كلألسف الشديد،أصبحت اليـو ىاتو التجربة،تتحكم ُب صَتكرة 

 الشعيب. العالقات بُت البلدين،سواء على اؼبستول الرظبي،أك

إف سياسية االنفتاح ُب العالقات بُت البلدين كعلى صبيع اؼبستويات،كانت البادرة فيو لألتراؾ  -
العثمانيوف،كأما عن اؼبغرب ما كاف عليو إال أف ساير ىذه السياسية اعبديدة ُب عهدم اؼبؤب اظباعيل 

 . كالسلطاف ؿبمد بن عبد اهلل العلويُت

يدة ُب نظرم، أخلص إٔب طرح إشكالية،كاليت ستكوف ؿبور الدراسة كعلى ضوء ىذه اؼبقاربة اعبد
 كالتحليل ُب الفصل اؼبوإب إف شاء اهلل.

فما مظاىر،كما مستويات خط  الباب العإب،كمن خاللو أتراؾ اعبزائر،كاؼبخزف العلوم،ُب تطبيقاهتم -
 للعالقات؟
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 الفصل الرابع

الجزائر والمغرب األقصى في عهد السلطان محمد بن عبد اهلل  مظاىر العالقات السياسية بين
 م1790-1757ىـــ/1204-1171العلوي  

 أوال : العوامل المؤثرة في طبيعة العالقات السياسية بين البلدين:من االنفتاحية إلى التعاونية

 ثانيا:العالقات الجزائرية المغربية؛االنفتاح السياسي .

المغربية؛االنفتاح الدبلوماسي . ثالثا:العالقات الجزائرية  
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اصطبغت العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب خالؿ الثلث  األخَت من القرف الثا٘ب عشر      
اؽبجرم/النصف  الثا٘ب  من القرف الثامن عشر اؼبيالدم،بتطورات متباينة عّما كانت عليو ُب حقبة 

 علويُت األكائل.كالسالطُت الثالث ال األشراؼ السعديُت

إف مكمن التغيَت،كالسَت كفق سلوؾ هنج جديد؛كاف نتاجا،لعوامل مؤثرة ُب طبيعة العالقات     
 السياسية بُت البلدين.

لذا تراكح التطور كالنضوج اعبديد ُب طبيعة العالقات السياسية بُت البلدين،من االنفتاحية إٔب      
 بلوماسي إٔب التعاكف العسكرم.التعاكنية؛ أم من االنفتاح السياسي كالد

 فما ىي أبرز التطورات الداخلية اؼبستجّدة ُب البلدين  اؼبؤثرة ُب ذاؾ النضوج كالتطور؟

 ككيف ذبّلى ذاؾ النضوج كالتطور على مستول العالقات السياسية بُت البلدين؟

ُب القرنُت السادس عشر كما اؼبقاربة اعبديدة ُب العالقات السياسية بُت البلدين خبالؼ ما كانت عليو 
 كالنصف الثا٘ب من القرف السابع عشر اؼبيالديُت؟
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 أوال:العوامل المؤثرة في طبيعة العالقات السياسية بين البلدين:من االنفتاحية إلى التعاونية

 أ( تأزم أوضاع المغرب سياسيا بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل العلوي

 ناء المولى إسماعيل وأحفاده:الصراعات والفتن بين أب -1

تكاد تتفق أغلب اؼبصادر اليت أّرخت لألحداث اليت شهدىا اؼبغرب األقصى بعد كفاة اؼبؤب إظباعيل    
العلوم،على ميزتُت اثنتُت:اؼبيزة األكٔب صراع البيت اغباكم من أكلده على السلطة،كأما عن اؼبيزة 

 .(1)صىالثانية،فهي ميزة الفنت كاؽبرج باؼبغرب األق

ىذا الصدد وبّدثنا اؼبؤرخ القادرم عن مآالت مغرب ما بعد اؼبؤب إظباعيل العلوم،إذ كُب     
إٔب سباـ العاـ كىي طبسة أشهر كصبيع العاـ الذم بعده كاف ُب ذلك  -رضبو اهلل-يقوؿ:"...كمن كفاتو 

صى،أفضت إٔب فناء قتاؿ عظيم كحركب،كتراكمت فنت ُب صبيع أقطار اؼبغرب كسفك الدماء فبا ال وب
خالئق ال ربصى،ككقع هنب كثَت ُب األمواؿ ال وباط بو،ككاد  أف يهلك  من ُب اؼبغرب لو ال لطف اهلل 

 .(2)كرضبتو باؼبؤمنُت..."

                                                             
(.1اؼبلحق رقم:)ينظر  حوؿ ىذا  ( 1 ( 

.291-292،ص ص1السابق،جالقادرم:اؼبصدر ( 2 ( 
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فحسب،بل ثلمت ُب تاريخ اإلسالـ ثلمة عظيمة،ككأف   كدبوتو ٓب تتكشف الفنت ألىل اؼبغرب   
حد خلفائو،يقوؿ الضعيف:"...كلقد انصدع دبوتو اإلسالـ، كرزئ باإلسالـ يفقد أحد دعاتو،كباؼبسلمُت أ

 .(1)دبوتو صبيع األناـ..."

كمن باب التنويو على قضية مهمة ُب تاريخ اؼبغرب؛ أف خاصية التمرد كالعصياف ُب اؼبغرب      
م ُب ىذا األقصى،ٓب يكن مرتبطا بالفًتة اليت أعقبت كفاة اؼبؤب إظباعيل العلوم،كلكنها تبدكا للمتحر 

 .(2)اجملاؿ مشكل طبيعي بالنسبة للممالك اؼبغربية،كمن الطبيعي فيها التمرد كادعاء اؼبلك

.كلئن كاف عهد اؼبؤب إظباعيل العلوم (3)إف طبيعة التمرد،تتمثل ُب ظاىرة ثورات اإلخوة كاألبناء     
 .(4)لعت مباشرة بعد كفاتوعهد بناء كأمن كاستقرار،فإنو كاف وبمل ُب طياتو جذكرا لألزمة اليت اند

كلقد كاف السلطاف إظباعيل العلوم على علم هبا كدبعاؼبها،فقد راسلو أبوعلي اليوسي ناصحا لو،كمبّينا    
لو اعوجاج سياستو،حيث يقوؿ:"..فلينظر سيدنا.فإف جباة فبلكتو قد جركا ذيوؿ الظلم على 

.أم أف بذكر األزمة كانت تتلخص  (5)صوا اؼبخ..."الرعية.فأكلوا اللحم كشربوا الدـ .كامتشوا العظم .كامت
 ُب فرض جبايات كضرائب أثقلت كاىل الرعايا،كمن ٍب كانت كفاتو خالصا ؽبم من ربقتو.

كأما نواة األزمة أيضا،فنستشفها من رسالة اليوسي لو حيث يقوؿ:"....فقد ضاع أيضا كذاؾ أنو ٓب     
 .(6)د غفل عنها،فقد ضعفت اليـو غاية..."يتأت ُب الوقت إال عمارة الثغور،كسيدنا ق

                                                             
91،صعيف الرباطي:اؼبصدر السابقؿبمد الض (

. 1 ( 

.9،ص1الكرٙب غالب:اؼبرجع السابق،ج عبد( 2 ( 

.9،ص1السابق،ج اؼبرجع:غالب الكرٙب عبد ( 3 ( 

.21السابق،صعبد الكرٙب الريفي:اؼبصدر ( 4 ( 

،تح:فاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 8غبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعود اليوسي:رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،طا(1)
   .219،ص8ج،ج8918،2ىػ/8118القبلي،د.ث،الرباط

.211،ص8اؼبصدر السابق،جغبسن بن مسعود اليوسي:ا ( 6 ( 
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لقد كاف ؽبذه السياسة اؼبتغافلة ُب عمارة الثغور،كمن ٍب التضييق على النصارل،عواقب كخيمة على    
السكاف،كألجل عمارة الثغور باحملالت كربريرىا فيما بعد،كألجل ىذا فرضت عليهم اىانات كما يسميها 

 .(1)كبَتة؛أغبقت بالسكاف كفرض اعبباياتبعض اؼبؤرخُت،كأسيء إليهم إساءات  

أيضا ساىم ظلم كجور عماؿ كقواد ُب استفحاؿ بذكر األزمة ،على غرار قائده اػبطَت "أبو علي     
 .(2)الركيسي" الذم كاله على فاس،فبلغ بإساءاتو مبلغا عظيما

النتصاؼ بُت الناس ، حيث يقوؿ:"...فقد اختل أيضا ألف اؼبنتصبُت ل(اليوسي)لقد عرّب عن ىذا     
ىم العماؿ ُب البلداف كخدامهم،كىم اؼبشتغلوف بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من يفعلو،كمن ذىب 

.ىذا عن كجهة نظر اؼبصادر احمللية (3)يشتكي سبقوه إٔب الباب فزادكا عليو فال يقدر أحد أف يشتكي..."
 اؼبغربية؟.

 إظباعيل العلوم،كىي تعكس مستويات العالقة بُت إف بوادر األزمة كانت موجودة ُب حياة اؼبؤب    
 جهاز اؼبخزف،كالرعية سواء ُب اؼبراكز كاؽبوامش اؼبغربية.فكيف صورت لنا اؼبصادر الغربية ذلك؟

كدبا أنٍت أتناكؿ بالدراسة خالؿ الثلث  األخَت من القرف الثا٘ب عشر اؽبجرم/النصف  الثا٘ب  من      
أرل من الضركرم أف أركز عليها ىي فقط،كُب ىذه اؼبرة من كجهة نظر القرف الثامن عشر اؼبيالدم،

 ،ؼباذا؟(4)غربية،كلكنها ليست كباقي اؼبصادر األجنبية

 كيعود ذلك حسب تقديرم،إٔب سببُت:
                                                             

.88،ص1الكرٙب غالب:اؼبرجع السابق،ج عبد ( 1 ( 

.88،ص1،جنفسواؼبرجع ( 2 ( 

.218،ص8اؼبصدر السابق،جغبسن بن مسعود اليوسي:ا ( 3 ( 

ُب الصفحة أعالىا كبعدىا،يبكنٍت تسجيل مالحظة أسجل ىنا أف اؼبصادر اليت أعنيها ،ىي مصادر األدب اعبغراُب،كلذا كل مايرد (2)
عليو،كىو أنو يظل فقَتا بالنسبة إلفريقيا،تقوؿ فالنسي لوسيت:"...األدب اعبغراُب أك االثنوغراُب)كصف الشعوب(يظل فقَتا،كلئن ظهر 

 ،ينظر:تذكؽ ما للبالد العربية،فإف إفريقيا الشمالية ليست على ما يكفي من التوحش لتستحق االنتباه..."

- Valenci Lucette: Op.Cit,p18. 
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ىو أف صاحبها ليس فرنسيا كال اسبانيا،كال انكليزيا،كال حىت ىولنديا،كلكنو كاف السبب األول: -
ـ(،كىذا أمر ٓب يألفو 1815-1761ىػ/Jean Potocki()1175-1229البولو٘ب جوف بوتوكي)

اؼبغاربة أنفسهم ُب ؾباؿ اؼبصادر األجنبية،كنعتقد أف ىذا الثراء كالتنوع من شأنو أف هبّلي اغبقيقة التارىبية 
 ُب مثل ىكذا مواضيع.

 

 

ها بعد حدكثها،كلذا أف قيمة ىذا اؼبصدر ُب نقطة العالقة بُت اؼبخزف كالرعية،كقف عليالسبب الثاني:-
قدـ ؽبا من زاكية أخرل،زاكية مشاىدة كمعاينة االنعكاسات،كىي خَت دليل على تقييم اجملهود البشرم ُب 

 .(1)ـ 1791ىػػ/1205سياساتو.كتاريخ تأليف ىذه الرحلة كانت ُب صيف سنة

ار الرحالة البولو٘ب ،عن طبيعة العالقة بُت اؼبخزف كالرعية:"...كبدكره س)سعيد توتام(يقوؿ الباحث    
جوف بوتوكي على ىذه النمطية ُب حديثو عن النظاـ السياسي اؼبغريب الذم كصفو باالستبداد ُب إشارة 
إٔب حضور اإلكراه اؼبادم ُب إعطاء ىذه العالقة ماىيتها عرب اغبركات التأديبية،كاعتماد اعبيش كالشرطة 

،السلطاف كالرعية حيث إلخضاع القبائل اؼبتمردة،مستدال على ذلك بشكل الع القة بُت اغباكم كاحملكـو
تعترب ىذه الدراسات أف اؼبوجو ُب ىذه العالقة ىو االستغالؿ الذم يبثلو االستعباد،إذ ربدث بوتوكي عن  

 .)2(كثرة اإلماء كالعبيد ُب قصور السالطُت خاصة اؼبؤب إظباعيل..."

                                                             
من كتاب كرقة علمية قدمت ض ،8،ط"81اؼبغرب بعيوف بولونية ،رحلة األمَت البولو٘ب جوف بوتوكي ُب القرف"سعيد توتام:(8)

  .11،ص2181ـ(،تن:سعيد عدم،د.آ،الرباط21ك81صباعي:اؼبغرب كالعآب اؼبتوسطي، د.ت.ع.د.ـ.)ؽ

،نقال عن:18سابق،صسعيد توتام:اؼبقاؿ ال(2)  

-Jean Potocki: Voyages en Turquie et en  Egypte  ,en  Hollande ,au Maroc ,Fayard1980,pp35-
234-244. 
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تكن نظرة أحادية موجهة من طرؼ أجهزة اؼبخزف،كإمبا إف طبيعة العالقة بُت اؼبخزف اؼبغريب كرعاياه،ٓب    
كجدنا ُب بعض اؼبصادر الغربية،اليت أّرخت للمجتمع اؼبغريب،أف نظرة الرعايا كذلك كاف يتخللها سوء 
فهم كانسجاـ مع اؼبخزف اؼبغريب،فبا جعل ىاتو العالقة ُب كثَت من األحايُت تصطبغ بطبيعة العداء كالتنكر 

 لو.

(،الذم زار اؼبغرب ثالث Dominique Busnotيعة ىذه العالقة األب بوسنو)كعرب عن طب  
.كفبّا قالو عن الرعايا اؼبغاربة:"...يبيلوف إٔب القسوة،يثوركف (1)مرات ُب بداية القرف الثامن عشر

 .(2)باستمرار..."

ى حاؽبم،كيقوؿ بلساف كنعتقد أنا ىذه اؼبيزة أقرب إٔب كاقع اؼبغاربة زمنئذ،فهذا رحالة جزائرم،يقف عل    
 .(3)حاؽبم:"...أهنم أنسوا الفتنة كاؽبرج،ككبن قريب من اؼبرج..."

كىذه الصفة كجدت ُب نفوس اؼبغاربة،كلكن حسب تقدير الدارسُت لدرجات كمستويات ىذه   
،لن تكوف مكتملة الصورة،إال إذا بينا ماىية العالقة بُت البادية كالريف،كبُت  العالئق؛اغباكم كاحملكـو

 اغبواضر كالبوادم،أك بُت اؼبراكز كاألطراؼ

يقوؿ العارفوف هبذا الشأف:"...كتتسم)أم عالقة اجملموعات القبلية(عالقتها باغبواضر بالتوتر     
.كعليو فاألزمة السياسية اؼبغربية ُب الفًتة اؼبدركسة،تشعبت أطرافها،كتنوعت (4)كالعداء..."

الذم أعطى مؤشرا للمخزف اؼبغريب،إعادة النظر ُب سياستو؛كمنها طبيعتها،كاختلف ُب مستخرجاهتا،األمر 
                                                             

:الرحلة قدمت ضمن كتاب صباعي ،كرقة علمية "مصادر اؼبعرفة األكركبية حوؿ اؼبغرب خالؿ القرف الثامن عشر"عبد اإللو الدحا٘ب:(8)
 .11،ص2181ُب نصوص الرحالة األكركبيُت حوؿ اؼبغرب،تق:كرٙب جبيت،د.آ،الرباطكصورة اآلخر قراءات 

،نقال عن:12عبد اإللو الدحا٘ب:اؼبقاؿ السابق،ص(2)  

- Dominique Busnot: Histoire du règne de Moulay Ismail, Rouen 1731,pp149-151.  
اؼبسماة:لساف اؼبقاؿ ُب النبأ عن النسب كاغبسب كاغباؿ،تح:أبو عبد الرزاؽ بن ضبادكش اعبزائرم:رحلة ابن ضبادكش اعبزائرم،(1)

  .81،ص2188القاسم سعد اهلل،ع.ـ،اعبزائر

،تر:عبد األحد السبيت كعبد اللطيف الفلق،ُب 8إرنست كلنَت:السلطة السياسية كالوظيفية الدينية ُب البوادم اؼبغربية،ط(1)
 .11،ص8911،د.ت،دار البيضاءندكة:األنثركبولوجيا كالتاريخ حالة اؼبغرب العريب
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السياسة اػبارجية،كاليت هبب حسب تقديره متكيفة مع معطيات اجملتمع ما بعد الفًتة 
اإلظباعيلية،ككجوب فهم األحر اإلقليمي،جَتانو أتراؾ اعبزائر،ىذا الفهم ذبلى أكثر ُب عدـ اعًتافو 

 أرسى ما يسمى باؼبشركع االنفتاحي مع األتراؾ العثمانيُت. بسياسة موطن دكلتهم،كلذا فقد

ىذه اػبواطر إف صّح التعبَت عنها ُب مثل ماسّطره الرحالة األجانب ُب كتبهم،ال يبكن سول كصفها،بأهنا 
 . (1)عبارة عن سبثالت ذىنية عن رجاؿ القرف الثامن بقدر ما عن الواقع

صراعات بُت أبناء اؼبؤب إظباعيل كأحفاده،ما تنوء بو كرقاٌب اليت كقد كتبت اؼبصادر اؼبغربية ُب شأف ال   
 أكتبها،كإذا ما حاكلت فإّ٘ب لن أكُب ىذه النقطة حّقها،كىذا العتبارات أذكر منها: 

أف غرضي األكؿ ىو التأكيد على العالقة بُت السياسة الداخلية كاػبارجية للبلدين،كما لذلك من آثار  -
 ا للموضوع.كذبليات على مقاربتن

حسيب أ٘ب أرّكز ُب مثل ىذه اعبزئيات،على أهنا ظواىر،أخذ منا التوصيف التارىبي فقط،دكف الشرح  -
 كالتتبع اؼبضٍت ؽبا.

تنم عن نوايا أكالده كىو حي،إذ يقوؿ:"... كيقاؿ:أف البعض من أكالده   عبارة (الناصرم)كللمؤرخ    
 .(2)دائم..."كانوا يستبطئوف موتو ك يعربكف عنو  باغبي ال

كىناؾ مسألة أخرل ىي ُب غاية األنبية،أرل بسطها ُب ىذا اؼبقاـ كىي أف اؼبؤب إظباعيل ىل أمر    
 باألمر ؼبن ىبلفو كينوبو؟

كىي مسألة ـبتلف فيها،أكردىا الناصرم،إذ يقوؿ:"...قاؿ ُب البستاف:كاف السلطاف اؼبؤب إظباعيل    
د اؼبذكور، ككاف يعَت عنو بوٕب العهد،كأنكر أكنسوس  أف يكوف  قد عهد باألمر إٔب كلده اؼبؤب أضب

                                                             
)1 (Valenci Lucette: Op.cit ,p22. 
 

.99،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج(  2 ( 
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.كلكن ُب بعض اؼبراجع اغبديثة اليت عدت إليها، (1)السلطاف اؼبذكور قد عهد ألحد من أكالده..."
.كلكن ما يؤخذ على ىذه الدراسة (2)كجدهتا تقر دبسألة كالية العهد،كأهنا كانت أحد مسببات األزمة

  !ومة،بالرغم من أهنا دراسة متخصصةعدـ ذكر عزك اؼبعل

كأعتقد أنو ردبا شغور العرش من كٕب عهد،فجر األزمة،كبالتإب أدخل البالد ُب صراع دموم أتى على    
منجزات الدكلة،حيث عرفت ىذه األزمة بأزمة الثالثُت عاما،كاليت ىزت كقّوضت أركاف اعبهاز اؼبخز٘ب 

 .(3)زمة،تصدع البيت العلوم كتتإب سبرد اإلخوة كاألبناءكتوابعو اجملتمعية،كأحسن صورة ؽبذه األ

ُب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثورات شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبية،توحي بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ االطمئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف     
 ،كجراء سياسات اؼبخزف غبقت بو كباجملتمع أزمات.(4)ؽبا،كمنها:اؼبخزف،النار،كالبحر

 فما ىو السبب اغبقيقي ُب حدكث أزمة الثالثُت عاما؟ 

عرّب صاحب كتاب الضعيف ُب تارىبو عن ذلك،كُب نفس الوقت  يصف  مستويات كقد     
األزمة،حيث يقوؿ:"...كعاد كصفاف سيدم البخارم يعبثوف باألشراؼ،يبابعوف كينكثوف كىبلعوف 
،ككانت دكلة أبيهم من أعظم الدكؿ ُب اإلسالـ كهبجة ُب صبيع  كيقتلوف،كسبب ذلك غبق الدكلة اؽبـر

 .(5)األياـ..."

من بعده،حيث يقوؿ:"...كٓب يعهد ألحد)أم إظباعيل ُب قضية توليتو (الناصرم )ككافقو ُب ىذا الرأم    
 .(6)لوٕب من بعده(كإمبا العبيد كانوا يقدموف من شاؤكا،كيؤخركف من شاؤكا..."

                                                             
.811نفسو،ص اؼبرجع  ( 1 ( 

.11دلندة األرقش كآخركف:اؼبرجع السابق،ص( 2 ( 

.11نفسو،صاؼبرجع ( 3 ( 

 .1،ص2111نصاؼ كاؼبصاغبة،مراكشندكة عنف الدكلة،ىيئة اإل ،عبد األحد السبيت:عنف الدكلة:تصورات كفبارسات(1)

.881،صعيف الرباطي:اؼبصدر السابقؿبمد الض ( 5 ( 

818،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج (
. 6 ( 
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 كأثناء تتبعي إلفرازات ىذه األزمة،كجدت أهنا ربوم على مقاربة كانت مستًتة كغائبة ُب موضوع   
العالقات بُت البلدين،حيث أنو بنهاية األزمة،نراىا أهنا غَّتت ُب عملية بناء اؼبخزف،كعطلت ُب 

 أجهزتو،كأتت بأجهزة أخرل،كانت ىي األساس اغبقيقي ُب تغيَت مالمح العالقات السياسية.

ف معدؿ ىذا اؼبلمح اعبديد، سبثل ُب إقصاء اؼبؤسسة العسكرية عن كاقع العالقات،كلذا رأينا أ     
-اغبمالت العسكرية كاف طافحا ُب سياسة اؼبغرب اإلظباعيلي،كعلى إثره ظهرت كبدت مؤسسة دينية

مدنية، كماكاف ؽبذه األخَتة ُب تقديرم من تغيَت طبيعة العالقات من الصدامية إٔب االنفتاح دبختلف 
 صوره.

ر التغيَت ُب ىذه اؼبرة قد مّس كقد يتساءؿ آخر عن جوىر التغيَت ُب موضوع العالقات، إال أف جوى    
اعبانب الرظبي كالشعيب على حد سواء، فإشراؾ الطرؼ الديٍت كاؼبد٘ب عّزز من اغبضور الشعيب ُب 

 العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب،كىذا التعزيز كاف طبعا ربت رعاية كإشراؼ السالطُت العلويُت.

...كيستنتج منها استنتاجُت ىامُت:األكؿ منهما مؤداه أف كجاءت إفرازات األزمة على الشكل اآلٌب:"    
مبادرة اإلصالح جاءت من القصر،بل دفع بعض األمراء أنفسهم شبنا ُب سبيل ربقيق ذلك،كأف ىذا 
اإلصالح لقي استجابة كاسعة من لدف قطاع عريض من اؼبغاربة،ككأهنم إمبا كانوا ينتظركف الفرصة اؼبواتية 

أما االستنتاج الثا٘ب، فمؤداه أف السالطُت الذين تزعموا تلك اغبركة للتعبَت عن آرائهم.ك 
اإلصالحية،استندكا ُب عملهم على اؼبؤسسات اؼبدنية،كُب مقّدمتها مؤسسة الزكايا،األمر الذم جعل 

دينيا،كجعل للمؤسسة الصوفية مكانة مرموقة ُب البالد،من -طبيعة اإلصالح تأخذ منحى مدنيا
 .(1)جديد..."

يعّلق أحدىم على ارتكاسات تلك األزمة،كاصفا ذلك بدكلة الفوضى كالعبيد،فيقوؿ:"... من كفاة ك     
ـ إٔب كالية حفيده السلطاف ؿبمد بن عبد اهلل 1727ىػ/1139السلطاف إظباعيل سنة

                                                             
،كرقة علمية نشرت "األزمة ُب اؼبغرب بعد كفاة السلطاف موالم إظباعيل العلوم كؿباكلة تأسيس طبائع جديدة للملك"أضبد الوارث:(8)

 .81)د.ت(،صُب:ـ.ـ.ـ.ع.ش.د.أ.ع،اؼبغرب



  - 192 -   

  
 
   

سنة تغيَتا كبَتا كمفاجئا،من االستقرار كاألمن كسلطة 31ـ تغَّتت الدكلة ُب 1758ىػػ/1171سنة
فوضى الدكلة كسلطة العبيد.فقد تؤب ُب ىذه الفًتة القصَتة اليت ال تعدك نصف مدة كالية  الدكلة إٔب

إظباعيل عدد من اإلخوة من أبناء إظباعيل وبتار التاريخ ُب تتبع بداية كالياهتم كهنايتها،فقد تؤب 
ؼبستضيء ،ٍب زين أضبد)الذىيب( ٍب عبد اؼبلك، ٍب عبد اهلل، ٍب علي األعرج، ٍب ؿبمد)ابن عربية(،ٍب ا

 .(1)العابدين.سبعة من السالطُت ٓب تكن ؽبم صبيعا أية مبادرة جّدية كال توفيق سياسي إلقامة دكلة..."

بظاىرة التقاتل بينهم،فيقوؿ:"...ٍب ؼبا ٓب يبّكنو ذلك)أم عامل تيطواف (ابن ضبادكش )كقد احتفظ لنا     
موالم عبد اهلل،فبعث إٔب عسكر العبيد دبشرع الرملة أضبد بن عبد اهلل الريفي( كاغباؿ أنو قد خرج عن 

 . (2)كقاؿ ننصركا موالم اؼبستضيء بنور اهلل حىت نصركه.كبقي دبكناسة كموالم عبد اهلل ُب فاس..."

كفبا زاد ُب تفاقمها،ىو امتداد األزمة كخركجها من داخل البالط،بل ذباكزتو لتشمل القبائل العربية     
مساندة األمراء الذين كانت أمهاهتم من تلك القبائل،فمثال قبد قبيلة بٍت مالك  اليت كانت تلجأ إٔب

تتحالف مع موالم عبد اهلل،كتعلن اغبرب على قبائل اغبيياينة،ٍب ضد العبيد عند رجوعهم بالبيعة ألضبد 
 .(3)الذىيب

 تدخالت المؤسسة العسكرية )جيش عبيد البخاري(في الشؤون السياسية:-ب

إٔب ذىن الباحث ُب البداية طرح التساؤؿ اآلٌب: ما اؼبقصود جبيش عبيد البخارم،كما ىو يتبادر     
 مشرع الرملة؟كىل فعال ًب إقرار األمن كالوحدة ُب اؼبغرب بفعل ىذه اؼبؤسسة اؼبستجدة؟

جاءت فكرة إنشاء  ىذا جيش،من اخًتاع ؿبمد بن القاسم عليلش اؼبراكشي،فهو الذم أكجد ؽبذا     
ديوانا كقّدمو عدكا اهلل؛ أم عليلش كما يقوؿ الضعيف، للسلطاف اعبليل موالنا إظباعيل بن اعبيش 

                                                             
21-89ص ،ص1الكرٙب غالب:اؼبرجع السابق،ج عبد (

. 1 ( 

.81اؼبصدر السابق،صعبد الرزاؽ بن ضبادكش اعبزائرم: ( 2 ( 

.21السابق،صعبد الكرٙب الريفي:اؼبصدر ( 3 ( 
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،كعندما أعجب ىذا األخَت بالفكرة بعث لكاتبو  أبا عبد اهلل ؿبمد بن العياشي اؼبكناسي إٔب (1)الشريف
 .(2)قبائل الغرب كبٍت حسن كأمره جبمع العبيد هبا،كبذلك خرج كاستقصى كل أسود

ككاف ىذا الديواف عبارة عن دفًت يضم أظباء العبيد، الذين كانوا ُب معسكر اؼبنصور،كعليلش كما       
 .(3)يقوؿ الناصرم،كاف من بيت رياسة؛حيث كاف كالده كاتبا لدل اؼبنصور كمع أكالده من بعده

ىم  كىم سأؿ اؼبؤب إظباعيل عليلش عن أثار ىؤالء،فأجابو:"... نعم،كثَت منهم كمن  أكالد     
 .(4)متفرقوف دبراكش كأحوازىا كبقبائل الدير،كلو  أمر٘ب موالنا جبمعهم عبمعتهم.فو اله أمرىم..."

كأكّد أف أبُّت أف مسألة تأسيس ىذا اعبيش القت معارضة كبَتة،سيما من طرؼ ساكنة كفقهاء    
صبادل الثانية من عاـ أربعة فاس،يورد لنا ُب ىذا الشأف القادرم،ما نصو:"...كُب يـو االثنُت رابع عشر 

عشر  كمائة كألف خرج السيد ؿبمد اعليلش من فاس كٓب يكتب لو أحد من الفقهاء ما أراد على شأف 
 .(5)اطُت..."اغبرّ 

كأما عن سببب تسميتهم بعبيد البخارم،قبد تفاصيلها كاملة عند الناصرم،حيث يقوؿ:"...كأما     
إف اؼبؤب إظباعيل رضبو اهلل ؼبا صبعهم كظفر دبراده بعصبيتهم سبب تسمية ىذا اعبيش بعبيد البخارم:ف

كاستغٌت هبا عن االنتصار بالقبائل بعضهم على بعض ضبد اهلل تعأب كأثٌت عليو،كصبع أعياهنم كأحضر 
نسخة من صحيح البخارم كقاؿ ؽبم:"أنا كأنتم عبيد لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كشرعو 

                                                             
11،صعيف الرباطي:اؼبصدر السابقؿبمد الض (

. 1 ( 

.18،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج ( 2 ( 

.11،ص8،جنفسواؼبرجع  ( 3 ( 

11،ص8نفسو،ج (
. 4 ( 

،أثارت مسألة التجنيد ىذه حفيظة علماء اؼبغرب،كالسيما علماء فاس،ككاف من نتائجها إٔب 811،ص1القادرم:اؼبصدر السابق،ج(1) 
العلماء كالسلطة باؼبغرب "إقداـ اؼبؤب إظباعيل تصفية بعض منهم،كالعآب "جسوس"،حوؿ ىذه اؼبسألة ينظر:اغباج ساسيوم الفيالٕب:

ُب ؾبلة كاف التارىبية،دكرية ؿبكمة  ،"ـ(8828-8182قصى"مسألة التجنيد خالؿ عصر السلطاف العلوم اؼبؤب إظباعيل مبوذجا)األ
 .76-70،ص ص15ـ،السنة اػبامسة،ع2012رىبية،الكويتربع سنوية متخصصة ُب الدراسات التا
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اب،فكل ما أمر بو نفعلو ككل ما هنى عنو نًتكو كعليو نقاتل"فعاىدكه على ذلك،كأمر اجملموع ُب ىذا الكت
باالحتفاظ بتلك النسخة كأمرىم أف وبملوىا حاؿ ركوهبم كيقدموهنا أماـ حركهبم كتابوت بٍت 

 . (1)إسرائيل،كمازاؿ األمر على ذلك إٔب ىذا العهد فلهذا قيل ؽبم عبيد البخارم..."

كتاب )زىر األكم(،ُب التعريف دبشرع الرملة:"...مشرع الرمل من تأسيس موالم   جاء عند صاحب    
إظباعيل،كىو عبارة عن معسكر يقيم فيو عبيد البخارم،كيقيم فيو ديواهنم،كيقع على جانب كاد تيفلت 

 .(2)قريبا من سيدم وبي..."

يدم وبي ليختفي ُب كجاء ُب سلسلة مدف كقبائل اؼبغرب، مايلي:"...يبر كاد )تيفلت (عرب س   
كلم جنوب مشرع الرملة،كانت 11اؼبرجة)مرجة بٍت حسن(قرب مشرع الرملة،عند كاد تيفلت ،على بعد 

،قديبا،مدينة بناىا جيش العبيد سنة ،الزاؿ منها بقايا دكر كقصور كاف 1746،كخربوىا سنة 1674تقـو
 .)3(يستوطنها قادة ىذا اعبيش..."

صاحبو أنو األقرب للحقيقة،حيث يقوؿ:"...اتفقت اإلشارات التارىبية  ،يقوؿ فيو(4)ربديدا للموقعك    
 .(5)إٔب أنو كاف يقع ُب قبيلة بٍت حسن مشإب مدينة سال..."

فصحيح أف الفضل الكبَت ُب تغيَت كجو اؼبغرب العلوم،من الضعف كالتمزؽ،كمن االنفصاؿ إٔب    
د إٔب جيش عبيد البخارم،كلكن ىذا ال يغفل الوحدة،كصبع الكلمة على السلطاف إظباعيل العلوم،يعو 

 دكر الفئات الشعبية،كمدل تأطَت السلطاف لو.

                                                             
.19-11ص ،ص8الناصرم:اؼبرجع السابق،ج ( 1 ( 

(.118رقم:) ،ىػػا812،صالسابقدر عبد الكرٙب الريفي:اؼبص( 2 ( 

،،كرقة علمية قدمت ُب كتاب تكريبي حملمد حجي:متنوعات 8،ط"مشرع الرملة"اؼبصطفى البوعنا٘ب:(1)
 عن:،نقال 211،ص8991حجي،د.غ.إ،بَتكت

 -Mission Scientifique du  Maroc : Villes   et tribus  du Maroc, Rabat et sa région,t3,pp254-261.    
 

  .211-211اؼبقاؿ السابق،ص صاؼبصطفى البوعنا٘ب: ركايات،ينظر:ُب قضية ربديد مكاف مشرع الرملة،فقد كردت فيو شباف  (1)

.211نفسو،ص اؼبقاؿ( 5( 
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:"...كلكن ىذا اعبيش دبعونة النضاؿ الشعيب الذم (إبراىيم حركات)كُب ىذا الصدد يقوؿ الباحث     
د كبَت من ال مراء ُب مردكديتو،كبقيادة حازمة كعنيدة من العاىل الكبَت،استطاع أف وبّقق افتتاح عد

الثغور،كاستخالصها من اؼبستعمر األجنيب،كأف يضع حدا لثورات األمراء،كبتإب للمحاكالت االنفصالية 
 .(1)اؼبستًتة بظل ىؤالء األمراء..."

 فما ىي فبيزات ىذا اعبيش؟

كصف بعض من اؼبؤرخُت ىذا اعبيش،بقولو:"...كٓب يكن ؽبذا اعبيش اإلفريقي عاطفة كطنية كال أية      
 .(2)خطة إصالحية أك تنظيمية..."

يكتسي ىذا اعبيش خاصية اغبداثة،ككاف منتميا منذ تأسيسو لذات السلطاف،كبالتإب كلد فيو انعزالية      
،على أف أىم ميزة ميزت ىذا اعبيش،اعتماد مؤسسو ُب تكوينو،كضبطو،على النمط (3)عن اجملتمع

 .(4)الًتكي؛اعبيش اإلنكشارم

نا استلهاـ ذبربة إظباعيل العلوم ُب تكوين جيشو،على جوىر مقاربتنا،إذ هبذا قبده كتؤكد ُب نظر      
يدشن طبيعة االنفتاح ُب عالقاتو باألتراؾ العثمانيُت،كىو ُب ذلك سابق غبفيده السلطاف سيدم ؿبمد 

رم داخل بن عبد اهلل،ُب مقاربتو للعالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب،كتأكيده على االنفتاح كالتعاكف العسك
 منظومة العالقات السياسية بُت النظامُت.

 . (5)يضاؼ إٔب ذلك أف أىم ميزة ؽبذا اعبيش، ىي ميزة بلورة الدكلة العلوية فوؽ القبلية كفوؽ الطرقية   

 ما أسباب ربرؾ اؼبؤسسة ُب اذباه الفوضى كشل اؼبؤسسة السياسية؟

                                                             
.11،ص1براىيم حركات:اؼبرجع السابق،جإ( 1 ( 

.11نفسو،ص اؼبرجع( 2 ( 

.29دلندة األرقش كآخركف:اؼبرجع السابق،ص ( 3(  

.29صنفسو،اؼبرجع ( 4 ( 

.29دلندة األرقش كآخركف:اؼبرجع السابق،ص( 5 ( 
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و كمؤامراتو ضد النظاـ اغباكم بعد كفاة مؤسسو موالم كاف لوضعيتو اؼبادية اؼبزرية أثر فعاؿ ُب ربركات   
 .(1)إظباعيل

ذبلى الدكر السياسي لعبيد جيش البخارم،أف أضحوا من أىل  اغبل كالعقد،كبذلك تسلطوا كألكؿ     
مرة ُب تاريخ اؼبغرب،ك انتقلوا من مؤسسة عسكرية،إٔب ؾبلس عسكرم سياسي بيده سلطة تشريعية 

 .(2)كونوا ؾبلس كصايةكتنفيذية،أك باألحرل  

 ؼبعت أظباء من قادة ىؤالء ُب اجملاؿ السياسي، نذكر منهم إصباال: 

الباشا -فاتح الدكإب،-القائد اغبوات،-سآب الدكإب،-ابن النويٍت،-الباشا مساىل بن مسركر الدكإب،-
 .(4)فاتح بن النويب-،(3)بوعزة موؿ الشربيل

كاره جيش العبيد،قد أدخل اؼبغرب العلوم ُب أزمة إف ىذا الدكر اػبطَت الذم أدل أد     
حقيقية،امتدت أفقيا كعموديا،كحرمت اؼبخزف العلوم من أف يبارس سياستو كسيادتو على مستول 
العالقات اػبارجية،كمن بُت اؼبلحوظات ُب ىذا اعبانب حسب تقديرم،كاطالعي على ىذه الزاكية 

 ىذه الفًتة قد خسر جزءا كبَتا من سّيادتو بالذات،أستطيع أف أقوؿ بأف اؼبغرب العلوم ُب
 اػبارجية،كانكفأ بذلك دكره ُب اؼبنطقة اؼبغاربية،كحىت الدكلية.

كؽبذا كمن باب اؼبوضوعية،اؼبغرب العلوم ُب ىاتو الفًتة كانت صورتو باىتة ُب اجملاؿ العالئقي،سواء    
 مع األتراؾ العثمانيُت،أك مع الباب العإب.

                                                             
.11،ص1إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج ( 1 ( 

.221اؼبقاؿ السابق،صاؼبصطفى البوعنا٘ب: ( 2 ( 

.211-229نفسو،ص ص اؼبقاؿ  ( 3(  

.88،ص1إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج ( 4 ( 
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دـ ُب سبيل تطوير العالقات اإلسالمية ُب اؼبغارب أم جهد،كما سجلناه ُب عالقاتو كلذا ٓب يق    
 اػبارجية، كاف موجها كمقيدا من طرؼ األتراؾ العثمانيُت.

استطاع الباحثوف أف يرصدكا لنا موقف الباب العإب من اؼبغرب العلوم عقب أزمة الثالثُت     
؛ أربع رسائل للمؤب عبد اهلل بن (1)جهت من الباب العإبعاما،حيث ذبلى ىذا اؼبوقف ُب ستة رسائل ك 

ـ(،كاثنتاف للمؤب عبد اؼبلك بن 1729/1735ق/مارس1142/1147صفر27إظباعيل )
 . (2)ـ(1728ىػ/1140إظباعيل)

من خالؿ تصفح عدد من الرسائل العثمانية، يبكن أف نستخلص بأف الباب العإب كاف يبحث عن     
سياسة اؼبغرب العلوم اؼبتهالك،كاؼبنقاد من جيش العبيد كما مر معنا أنفا،كؽبذا موطئ قدـ لو ُب رسم 

كمن خالؿ التنقيب سجل لنا اؼبؤرخ بنحادة،موقف الباب العإب،كاؼبتمثل ُب احتوائو للمغرب 
العلوم،كبذلك أصبح من مشموالتو،كأقر بتبعيتو كخبالفتو،إذ يقوؿ:"...كال مراء ُب أف الباب العإب حاكؿ 
أف يشغل بعض الظرفيات السياسية  الصعبة إلخضاع اؼبغرب كىو ما قبده كاضحا ُب رسالة موجهة من 
موالم عبد اهلل بن موالم إظباعيل العلوم إٔب الباب العإب،كاليت تبُت كالء كتبعية اؼبغرب السطنبوؿ من 

 .(3)خالؿ إلقاء خطب اعبمعة باسم اػبليفة العثما٘ب..."

سالطُت العلويُت أثناء أزمة الثالثُت عاما،منطقة عبوء سياسي،كُب ىذا أيضا داللة شّكلت اعبزائر،لل  
على تبعية اؼبغرب العلوم للباب العإب،كمن أمثلة ذلك ما حدث للمؤب علي األعرج بن 

                                                             
811سابق،صعبد الرحيم بنحادة:من مصادر...،مقاؿ (

. 1 ( 

،كلفهم ؼباذا ال يريد اؼبغاربة إقرار ىذه اغبقيقة؟،اإلجابة عليها ُب نظرنا،مكمنها أف اؼبغاربة يفصلوف بُت تبعيتهم 811نفسو،ص اؼبقاؿ (2)
للباب العإب،كبُت تبعيتهم ألتراؾ اعبزائر،ىذا أكال،كثانيا:أف اؼبغاربة استشعركا قضية مهمة جدا ُب موضوع العالقات؛كىي أف اغبكم 

  للمغارب كمنها اعبزائر ُب تلك الفًتة،كاف يعرب عن اؼبنطقة أكثر من تعبَته عن النظاـ العثما٘ب،فلهذا ىم حسب تقديرنا العثما٘ب
 .811يرفضوف الثا٘ب،كيقركف باألكؿ، عن إشكالية  سبييز اغبكم العثما٘ب ببالد اؼبغارب،ينظر:رقية شارؼ:اؼبقاؿ السابق،ص

.811-811ص سابق،ص،مقاؿ عبد الرحيم بنحادة:من مصادر... ( 3 ( 
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ـ(،حينما كجد ُب اعبزائر،كبالضبط بتلمساف موطنا 1736-1735ق/1149-1147إظباعيل)
 .(1)أربعُت رجال تابعُت لوكمقاما لو كالجئ سياسي ىو ك 

أدل األتراؾ العثمانيوف دكرا بارزا، ُب ذبسيد رغبة بعض سالطُت كعماؿ كقواد اؼبغرب العلوم ُب      
انضوائهم ربت رايتهم،كمن خالؽبا راية الباب العإب؛كذلك عن طريق كرقة اللجوء السياسي،أك كرقة 

 العثمانية. االعًتاؼ الرظبي بالوالء ؽبم،كما أثبتتو الوثائق

كُب ىذه الصدد،نورد كجهة نظر صاحب كتاب)التقييدات(، اليت تثبت كتتالقى فيو مع الوثائق       
العثمانية،حيث يقوؿ صاحبو فيو:"...ألف ُب ىذه اؼبدة كقعت غريبة.اجتمع حاكم تطواف كحاكم تونس 

على أف هبتمع حاكم تونس ىنا كصلوا صبيعا ُب اؼبسجد الكبَت،أحدنبا بإزاء اآلخر.كاف ذلك سابقا 
 .(2)ال فوقو كحاكم تطواف على اعبزائر فسبق اللطف،فكاف ربت أمر حاكمنا

كىذا من األلطاؼ اػبفية.ألف ىنا ؿبمد بام كأخوه ؿبمود بام فارين من تونس من ابن عمهم علي     
د اهلل حُت قتل بام،كىنا القائد عبد الواحد ابن الباشا علي بن عبد اهلل الريفي،فار من موالم عب

 .(3)أباه..."

 

 
                                                             

.81،ص1إبراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج(  1 ( 

حسب كتاب  التقييدات البن اؼبفيت،فإنو يعطينا فكرة عن ىذا اغباكم،ىو الباشا إبراىيم خوجة اػبزناجي،الذم حكم بعد إبراىيم (2)
ئر ابن اؼبفيت ُب تاريخ باشاكات اعبزاابن اؼبفيت حسُت بن رجب شاكش:تقييدات (،ينظر:8811-8812ىػػ/8811-8811باشا)

 . 11-12،ص ص.2119اعبزائرب.ح،فارس كعواف،،تح:8كعلمائها،ط
،كىنا مالحظة نسجلها للقارئ،حيث أف اؼبرحـو أبو القاسم سعد 811اؼبصدر السابق،صعبد الرزاؽ بن ضبادكش اعبزائرم: (1)

األظباء بعض اػبلط.فإذا كاف عبد الواحد ىو ابن اؼبقتوؿ فيكوف  اهلل،الحظ كاستدرؾ على مؤلف"لساف اؼبقاؿ"،ما يلي:"...ُب ىذه
اؼبقتوؿ ىو أباه أضبد الريفي كليس علي بن عبد اهلل.كإذا كاف عبد الواحد ىو أخ اؼبقتوؿ فيكوف الصحيح ىو أخاه)أضبد 

 (. 128الريفي(."،ينظر:نفس اؼبصدر كالصفحة،ىػػا رقم:)
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 الوضع السياسي في الجزائر خالل عهد الدايات-2

 نظام الحكم في عهد الدايات: -أ

،أف بداياتو األكٔب كمع (1)لعل أىم ما يبكننا أف نستهل بو حديثنا عن  نظاـ اغبكم ُب عهد الدايات   
،اتسم حبسن التسيَت،كتقدٙب ىذا  1672ىػػ/1082أكؿ دكالتلي،تقلد زماـ السلطة اغباج ؿبمد الًتيكي

 .(2)الدام اؼبصلحة العامة

تعليل ما قاـ بو الدام،أك الدكالتلي اغباج ؿبمد الًتيكي،يتمثل ُب انتمائو إٔب طائفة رياس البحر،فما     
 كجو اؼبقاربة ىنا بُت ىاتو الطائفة كتقديرىا للصاّب العاـ على األقل ُب بدايات ىذا النظاـ؟

عض الدراسات اليت اختربت جوىر الدايات،على أف ىاتو الطائفة ٓب تكن منضوية،كال خاضعة كتؤكد ب   
.كباإلضافة إٔب أف فلسفة ىؤالء كانت نابعة من إرساء سبل كسب مودة (3)خضوعا تاما للنظاـ اإلدارم

 .(4)السكاف

  ـ(، أقبل على1718-1710ىػ/1130-1122كُب أثناء فًتة حكم الدام علي باشا شاكش) 
استحداث ؾبلس حكومي،بديوانيو اػباص كالعاـ،كبذلك أضاؼ إٔب نظاـ اإليالة بعدما كاف 

 .(5)عسكريا،النظاـ اؼبد٘ب، كأصبحت لإليالة معآب صبهورية

كُب عهدىم ًّب سبدين القبائل بفضل مشاركتهم ُب النشاط البحرم،كهبا استطاع الدايات ربطهم     
عثماف خوجة:"...ٍب سبكنوا بالتدريج من سبدين القبائل بواسطة  بالوطن كالذكد عنو،يقوؿ ضبداف بن

                                                             
:أم اػباؿ أطلق على أجناد اإلنكشارية العثمانيُت ُب مشاؿ إفريقيا.صار فيما بعد أحد كية ت مشتقة من كلمة الدام بالًت الدايا (1)

  ىذا النظاـ  ـ ،عرؼ1830ىػ/1246غاية االحتالؿ الفرنسي ـ ُب اعبزائر إٔب1671مراتب السلطة ُب الدكلة العثمانية منذ عاـ 
 .175،صرجع السابقب:اؼبالكرٙب اػبطي كذلك ُب تونس كطرابلس الغرب.ينظر:مصطفى عبد

 . 11ابن اؼبفيت:اؼبصدر السابق،صكرد عند ابن اؼبفيت ربت اسم"حسن قبطاف الًتيكي"،ينظر: (2)

.42،صؿبمد بن ميموف اعبزائرم:مصدر سابق ( 3 ( 

.42نفسو،صاؼبصدر  ( 4 ( 

)5( Ernest Watbled : Pachas – Pachas – Deys,in ,) R. A( 1873, N°17 ,PP.439 –441. 
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إشراكهم ُب النشاط البحرم، حيث كانوا وباربوف بشجاعة كإقداـ موقنُت بأهنم إمبا يستشهدكف ُب سبيل 
 . (1)الدين..."

شهدت اعبزائر ُب عهدىم بركز سلطة ؿبلية مستقلة،كاليت مثلها اآلغوات ابتداء من     
.كتشكل ىذه السلطة؛بداية االنفصاؿ (2)ـ1671ق/1081ـ ٍب الدايات ابتداء من 1659ىػ/1069

أك الفكر االستقالٕب، حيث بدأ يتبلور كيتجسد لدل حكاـ إيالة اعبزائر أكثر فأكثر ُب عهد 
 .(3)الدايات

كخالؿ النصف الثا٘ب من القرف اغبادم عشر ىجرم /السابع عشر ميالدم انفصلت اعبزائر بشكل     
سنة االنفصاؿ اغبقيقي عن الدكلة 1659ىػ/1069،إذ تعد سنة(4)العثمانيُت  ؾي عن سلطة األتراخف

 .(5)العثمانية ،حيث ٓب يبقى للباشا من سلطة كنفوذ على إيالة اعبزائر سول مقاطعة دار السلطاف

 ؛(6)كُب عهدىم انفرد العسكريوف حبكم اعبزائر،كتنقسم فًتة اغبكم العسكرم ىذه إٔب مرحلتُت   

                                                             
،ص 2111(،اعبزائر ANEP:ؿبمد العريب الزبَتم،منشورات)،تحضبداف بن عثماف خوجة:اؼبرآة ف بن عثماف خوجة:اضبد(1)

 .88-81ص
.81،ص1ابراىيم حركات:اؼبرجع السابق،ج( 2 ( 

ء من ( بقولو:"..لقد أخذ اعبزائريوف ابتدا (Eugène Plantat" أكجُت بالنيت"اكأما عن فكرة االستقالؿ الواضح فقد عرب عنه (3)
ـ،ينتخبوف بأنفسهم رئيس دكلتهم ،مدشنُت بذلك عهد الدايات بدكف إذف من الباب العإب،كٓب يعودكا يًتكوف ؼببعوثي 1671سنة

ـ،أخذ الدام كمساعدكه يطردكف بالقوة فبثل  السلطاف،تاركُت للدايات كحدىم 1710السلطاف إال كظائف شرفية،ٍب ابتداء من سنة
 ر:ة.."،ينظالسيادة اؼبطلقة ُب السلط

-Eugène Plantat: Op,Cit ,T2,pp333-334. 
 .33،ص1982،الرباط.أ.ر،س.رـ،ـ.ؾ.آ.ع.إ17عبد اللطيف الشادٕب:اغبركة العياشية حلقة من تاريخ اؼبغرب ُب القرف (4)
جنوبا،كتضم  لبليدمكىو يبتد من دلس شرقا إٔب شرشاؿ غربا ،كساحل البحر مشاال إٔب سفوح األطلس ا دار السلطاف مقره اعبزائر(5)

إقليمي :الساحل كمتيجة،كىبضع مباشرة لرؤساء السلطة الًتكية العثمانية،كتنقسم إٔب أكطاف وبكمها قواد ربت إشراؼ آغا العرب قائد 
 .146اعبيش،ككل كطن يتكوف من دكاكير،ينظر حنيفي ىاليلي:أكراؽ ُب تاريخ ...،مرجع سابق،ص

ببايلك قسنطينة  ُب هناية العهد العثما٘ب،رسالة دكتوراه علـو ُب التاريخ اغبديث  صبيلة معاشي:اإلنكشارية كاجملتمع(6)
  . 37،ص 2008-2007،جامعة منتورم ،قسنطينة،إشرا:كماؿ فيالٕب)غ.ـ(،كاؼبعاصر
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 ـ(،1671-1659ىػ/1081-1069)(1)مرحلة اآلغوات

 ـ(.1830-1671ىػ/1246-1081كمرحلة الدايات)

لقد رّسخ الدايات إٔب نظاـ أقرب باغبكم االستبدادم،بعدما أهنوا، أك غَّتكا نظاـ حكم    
 ،كُب ىذا الباب نسجل أف موقع ىؤالء من سابقيهم ُب اغبكم،ذبلى ُب أف(2)(oligarchieالقلة)

األكائل من الدايات،كالبايلربايات،كالبشاكات،كانوا وبصلوف على سلطتهم من اػبارج بواسطة قباح 
(4). ُب حُت كاف األكاخر منهم يقرركف ذلك من الداخل كبقوة كشدة(3)النشاط البحرم أساسا

. 

عما كلمة من الداخل قصد هبا مؤلفها،توجيو أنظار الدايات إٔب فرض جبايات كضرائب كتعويض    
خسركه من عوائد النشاط البحرم،كىذا أمر مشركع ُب عقود قياـ الدكؿ،شرقها كغرهبا،كلكن ما يبدك ٕب 

 أنو أمر مبالغ فيو،لفظة كبقوة كبشدة!.

،كلكن ال (5)كذلك أف كلمة القوة كالشدة ال تفهم ،إال ُب إطار طبيعة العالقة بُت الدايات كالسكاف     
 ىذه القضية،مادمت أنٍت استشهدت هبذه العبارة. ال بأس أف نبُّت كجو الصواب ُب

                                                             
كثَتة عرب تارىبهم  فارسية مشتقة من:آقا أك أفا كىي دبعٌت األب أك العم أك األخ الكبَت،استعملها األتراؾ لدالالت   ةآلغوات لفظا(1)

، اػبطيب:اؼبرجع السابق ،ينظر:مصطفى عبد الكرٙبأيضا دبعٌت السيد اآلمر ؾالطويل منها:آغا اإلنكشارية ،آغا استانبوؿ،كترد عند األترا

   . 12-11ص ص 

،جامعة :عائشة غطاسشرا(،إـ)،(،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث1671-1659أمُت ؿبرز:اعبزائر ُب عهد األغوات)(2)
 .154،ص2008-2007اعبزائر،اعبزائر

شرا:عمار بن إؿبمد شاطو:نظرة اؼبصادر اعبزائرية إٔب السلطة العثمانية ُب اعبزائر،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،)غ.ـ(،(3)
 .83،ص2006-2005خركؼ،جامعة اعبزائر،اعبزائر

.83اؼبرجع السابق،صؿبمد شاطو: ( 4 ( 

 مستويات العالقات بُت اعبانبُت:اؼبركزم كاحمللي ُب عهد الدايات.ُب العنصر اؼبوإب ربت مسمى:  ىاتو الطبيعة أدرجتها (5)
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إف جوىر الشدة كالقوة ينطبق حقيقة ككاقعا،على القبائل احمللية؛قبائل احملزف كالقبائل اؼبتعاكنة، كاليت      
.ككما أف العيب (1)كانت مكّلفة جبمع الضرائب كفقا لرغباهتا كمصاغبها،ال على شدة األتراؾ العثمانيُت؟

 .(2)اـ الضرييب،بقدر ما ىو مرتبط باألعواف اؼبكلفُت هباتو اؼبهمةليس ُب النظ

ُب نوازلو عن ىذه القضية،كاصفا ؾبالت سلطة الفئات اغباكمة باسم األتراؾ  (ابن الفكوف)كقد عرّب     
،كينب (3)العثمانيُت،من تصرفهم ُب كل شيء كالركاتب،الزكاج،النيابة عن السلطة ُب عملية بيع األراضي

موقف أىل قسنطينة منهم،إذ يقوؿ:"...بأف أىل قسنطينة كلهم عاما أك خاصا..كلذلك ٓب يكرىوا ؽبا 
 .(4)غَته من القواد كال من أكالد عرب اؼبخزنية..."

أيضا ال ننسى أف الًتكيبة اإلدارية،كحىت الًتكيبة البشرية ُب البايلك كانت متعددة،فعلى سبيل        
 ،جعل لو األتراؾ العثمانيوف خليفة كأعوانا كأغوات:(5)باياتاؼبثاؿ ال غبصر، مقر بام ال

 .(6)أغا الدكائر،كىم من األعراب،كأغا الصباوبية،كىم من األتراؾ

 .(7)كانت بعض األكطاف،ربكم بصفة انفرادية؛مثاؿ ذلك قائد سباك،ٓب يكن لو خليفة مثل البايات  

                                                             
،رسالة دكتوراه علـو ُب التاريخ اغبديث ـ1830-1519أرزقي شويتاـ:اجملتمع اعبزائرم كفعالياتو ُب العهد العثما٘ب(1)

  . 347،ص 2006-2005اعبزائر ،اعبزائر،جامعة ،إشرا:عمار بن خركؼ)غ.ـ(،كاؼبعاصر

.347اؼبرجع السابق،صأرزقي شويتاـ: ( 2 ( 

بلخػػػػػػوص الػػػػػػدراجي:جوانب مػػػػػػن اغبيػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادية ُب بايليػػػػػػك قسػػػػػػنطينة مػػػػػػن خػػػػػػالؿ نػػػػػػوازؿ ابػػػػػػن الفكػػػػػػوف خػػػػػػالؿ (3)
:ـبتار حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب،جامعة غ.ـ(،إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَت ُب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اغبديث،)17-16ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/11-10القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنُت 
   .70،ص2012ئراعبزائر،اعبزا

(.3،ىػا رقم:)208،نقال عن:نوازؿ ابن الفكوف،ك:70اؼبرجع السابق،صبلخوص الدراجي: ( 4 ( 

ـ،كعاصمتو اؼبدية،كىو أصغر بايلك،كأكٔب كالية بعد 1540ىػػ/947كالية اعبنوب،كىو بام التيطرم،أسس ُب سنة  اؼبقصود بو (5)
 .36،صرم:مصدر سابقؿبمد بن ميموف اعبزائ كالية اعبزائر العاصمة،ينظر:

،تح:أضبد (ـ1883-1754ىػ/1246-1168) أضبد الشريف الزىار:مذكرات اغباج أضبد الشريف الزىار نقيب أشراؼ اعبزائر(6)
.35،ص1974توفيق اؼبد٘ب،ش.ك.ف.ت،اعبزائر

 

.47-35اؼبصدر السابق،ص صأضبد الشريف الزىار: كانت عمالتو زكاكة،ينظر:( 7 ( 
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ة األتراؾ العثمانيُت،يالحظ أهنا تكوف حاضرة كلتقصي نوع العالقة بُت اؼبركزم كاحمللي،ُب فًت      
أكثر،كمكتملة الصورة،ُب القرف الثا٘ب عشر اؽبجرم/الثامن عشر اؼبيالدم،حيث أف نشاط البحرية 
اعبزائرية تراجع،كباؼبقابل اعتمد األتراؾ العثمانيوف على عائدات اعببايات،كأصبحت بذلك اؼبموف الوحيد 

اف،فإهنا ارتبطت بوضعية األرض كاستغالؽبا،كطبيعة عالقة السكاف ؽبم،مع تنوعها كقلة ثركات السك
 .(1)باغبكاـ العثمانيُت

لقد حاكؿ األتراؾ العثمانيوف ُب ىذه اؼبرحلة العمل على إنعاش حبريتهم،كلكن ىذه احملاكالت ٓب      
مية كالتكنولوجية تؤٌب شبارىا،إذ تأكد الًتاجع كالتقهقر،كسبب التدىور ىو عدـ مسايرهتم للتطورات العل

ُب ؾباؿ العسكرم،كال أدؿ على ذلك من استعماؽبم سفن من نوع:الغليارة،الشباؾ كالغراب،ُب حُت لو 
.كماكاف مستعمل (2)نظرنا ألكركبا،من حيث ؾباالت استعماالهتا،قبد أهنا كانت تستعمل للصيد البحرم

 .(3)(Ship Of Lineلية)عندئذ ُب أكركبا ُب ؾباؿ البحرية،سفن من نوع يدعى السفن العا

كُب ختاـ ىذه اعبزئية البد من تسجيل مالحظة ىامة جدا،أال كىي أف اعبزائر ُب القرف الثامن عشر    
 فًتة الدراسة،بالرغم ما قيل عنو من تأخر ُب صبيع اجملاالت،لكنٍت ىنا بالذات أسجل نقطتُت ىامتُت:

قرار السياسي كاستكملت بذلك كحدهتا السياسية أف اعبزائر فيو عرفت نوعا من االستالنقطة األولى:-
 .(4)(ـ1799-1784باسًتجاع مدينة كىراف ُب عهد بام الغرب )البام ؿبمد الكبَت 

كىي كتحصيل حاصل للنقطة األكٔب،تتمثل ُب أف اعبهة الغربية اليت كانت ُب نظرنا  النقطة الثانية:-
أف بايلك الغرب اكتسب أنبية جغرافية كتارىبية كخط الليمس إف صح التعبَت بُت اعبزائر كاؼبغرب،حيث 

                                                             
،ُب ؾبلة كاف التارىبية،دكرية "(1830-1671ؼبغارب ربت اغبكم العثما٘ب مبوذج اعبزائر ُب عهد الدايات)بالد ا"ؿبمد اػبدارم:(1)

 .30،ص22ـ،ع2013ىػػ/1435ؿبكمة  ربع سنوية متخصصة ُب الدراسات التارىبية،الكويت

ُب لنيل درجة الدكتوراه   أطركحة مقدمة (،1830-1671قرباش بلقاسم:األسرل األكركبيوف ُب اعبزائر خالؿ عهد الدايات)(2)
  . 292،ص 2016-2015،اعبزائر مصطفى اسطمبوٕب دبعسكر جامعة،إشرا:كداف بوغفالة،)غ.ـ(،التاريخ اغبديث كاؼبعاصر

 ( 3) .292رجع السابق،صقرباش بلقاسم:اؼب

 ُب التاريخ فتيحة الواليش:اغبياة اغبضرية ُب بايلك الغرب اعبزائرم خالؿ القرف الثامن عشر،رسالة ماجستَت(4)
.179،ص1994-1993:موالم بلحميسي،معهد التاريخ،جامعة اعبزائر،اعبزائرديث،)غ..ـ(،إشرااغب
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امتاز هبا عن الفًتات السابقة،إذ امتاز اإلطار الطبيعي بثراء عناصره كما ساد ىذا األخَت  نوع من 
 .(1)االنسجاـ كالتكامل

 فما طبيعة العالقة بُت السكاف كالدايات؟  

 لدايات:مستويات العالقات بين الجانبين:المركزي والمحلي في عهد ا-ب

من بُت القضايا التارىبية اؼبهمة،ككبن نعرض جوانب كمستويات العالقات بُت السكاف كاألتراؾ      
العثمانيُت،التأكيد على أف ؿبور العالقات ُب الغالب األعم كاف عموديا كأفقيا طواؿ العهد العثما٘ب؛إذ 

القات األفقية تدخالت السلطة احمللية نقصد بالعالقات العمودية تدخالت األتراؾ العثمانيُت فيها،كبالع
 ُب البايللك.

حافال،كمشحونا باألحاديث عن تدخالت السلطة ُب أمور  (ابن الفكوف)كؽبذا جاء كتاب     
 .(2)الناس،سواء سلطة اعبزائر العاصمة)األتراؾ العثمانيوف( أك سلطة قسنطينة احمللية

؛السلطة اغباكمة،كبُت ما ىو ؿبلي؛سلطات إف العرض ؼبستويات العالقات بُت ما ىو مركزم    
ؿبلية،كحىت رعايا،يبكننا ليس من معرفة طبيعتها فقط،كإمبا يطلعنا أيضا على مقاربات تعكس انعكاسات 

 حالة الصداـ كالعداء بُت اعبزائر كاؼبغرب خالؿ فًتة الدراسة.

،نعتقد أيضا أنو ناجم عن بعض كُب ىذه اعبزئية،جزئية نفور كترـب السكاف من األتراؾ العثمانيُت     
أخطاء اعبهاز اإلدارم لألتراؾ العثمانيُت،كلكن ىذا السبب  ليس  ىو اؼبوجو الرئيسي ؽبا فحسب،بل 
الحظنا أف للمغرب دكر كبَت ُب تغذية حاالت الشعور السليب ذباىهم.فهذا ضبداف خوجة وبدثنا عن 

كاألتراؾ العثمانيُت،إذ يقوؿ:"...كأف العرب ال يقبلوف طبيعة العالقات بُت سكاف اعبهة الغربية من اإليالة 

                                                             
.177:اؼبرجع السابق،صفتيحة الواليش (  1 ( 

اهلل،د.غ.إ،بَتكت  ،تح:أبو القاسم سعد1عبد الكرٙب الفكوف:منشور اؽبداية ُب كشف حاؿ من ادعى العلم كالوالية،ط(2)
 .9،ص1987ىػػ/1408
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أبدا ُب صفوؼ اؼبيليشيا،كنتيجة ىذا التمييز تولد بُت الصنفُت)األتراؾ العثمانيوف كالعرب(،ُب 
 .(1)تلمساف،حقد مازاؿ إٔب يومنا ىذا ككثَتا ما يؤدم إٔب صراع بينهما ُب كسط اؼبدينة..."

-1237إطار سياسة السلطاف عبد الرضباف بن ىشاـ)ىذا الرأم ال يفهم ،إال ُب     
ـ(،الذم أككل لو الفرنسيوف مهمة اغبد من ىذا الصراع،فما كاف منو إال أف 1859-1822ىػ/1276

عرّب على نوايا اؼبخزف العلوم ُب احتوائو للجزائر،كعن طريق اللعب على تارىبية العالقات بُت العرب 
،كأما عن اؼبؤرخ الناصرم،فقد ذكر أف اؼبهمة ٓب توكل لو من طرؼ (2)ةكاألتراؾ العثمانيُت باعبهة الغربي

،كبذلك أّمر عليهم كاليو ابن عمو اؼبؤب علي بن (3)الفرنسيُت،كإمبا أتتو رغبة أىل تلمساف ُب مبايعتهم لو
 .(4)سليماف،كعاملو القائد إدريس

يها عدة عوامل،منها أف تقسيمهم كانت طبيعة العالقات بُت السكاف كاألتراؾ العثمانيُت،تتحكم ف   
.كتبعا ؽبذا قبد أف أمباط العالقات (5)إٔب فئات كانت تتحكم فيو عدة أىداؼ سياسية كمادية مشًتكة

زبتلف من فئة إٔب أخرل،ففئة السكاف ُب اؼبدف كانت أكثر انسجاما ككحدة،بفعل اػبطر 
 .(7)تركيبتو السكانية ،عكس سكاف الريف الذين كانوا أكثر انسجاما من حيث(6)اػبارجي

ىذا عن مستويات العالقات داخل الفئات ذاهتا،كإذا أردنا أف نوصف على األقل طبيعة،أك عالقة       
كل فئة من الفئات بالسلطة،قبد أف ىذا يتعثر ُب حالة عدـ استحضار اؼبوقع اعبغراُب لكل فئة،فالعالقة 

 .(8)بينهما وبددىا موقعها اعبغراُب

                                                             
.56ضبداف خوجة:اؼبصدر السابق،ص( 1 ( 

.56نفسو،ص اؼبصدر(  2 ( 

.30-27،ص ص9لناصرم:اؼبصدر السابق،جا ( 3 ( 

.29-27،ص ص9،جنفسواؼبصدر  ( 4 ( 

.346اؼبرجع السابق،صأرزقي شويتاـ: ( 5(  

.346نفسو،ص اؼبرجع (  6(  

.346نفسو،ص( 7 ( 

.346اؼبرجع السابق،صأرزقي شويتاـ: ( 8 ( 
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خصصوف ُب ىذا أف مستويات العالقة بُت السكاف كاألتراؾ العثمانيُت،تراكحت بُت يرل اؼبت      
اجملاالت االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية،كىذا مثلتو طائفو اغبضر ُب اؼبدف،مع تسجيل ضعف أدكراىا 

 .(1)السياسية داخل منظومة األتراؾ العثمانيُت،مع إمكانيتهم أخذ أدكارىم السياسة لو أرادكا

كردبا ىذا يربر ما ظبّاه البعض سياسة التهميش اؼبطبقة من طرؼ األتراؾ العثمانيُت، من أهنا كانت      
متداخلة مع إرادة السكاف،إذ يبكن لنا أف نركن إٔب أف ىاتو السياسة اإلقصائية قد سانبت فيها حىت 

 الرعية نفسها.

لسكاف كالسلطة، فقد مثّلها اجملتمع الريفي أحسن كأما عن ؾباالت العالقة االقتصادية البحتة بُت ا     
 .(2)مثاؿ

 اغبديث عن نوعية العالقة بُت اؼبركزم كاحمللي،يفضي بنا إٔب طرح تساؤؿ:

ما نوعية اغبكم العثما٘ب لإلياالت؛اؼبغاربية كاؼبشرقية على حد سواء؟كما ىي اجملاالت الًتابية غبكم    
 األتراؾ العثمانيُت باعبزائر؟

لفهم كاقع اغبكم العثما٘ب للبالد العربية كعرب مراحل تارىبها الطويل ،كمراعاة ػبصوصية كل منطقة ك      
حيث يقوؿ:"...فقد عرفت اجملتمعات العربية ُب الفًتة (ناصر الدين سعيدك٘ب)نورد ىنا رأيّا للمؤرخ 

نوعية الركابط بُت الواليات اغبديثة أسلوبُت ـبتلفُت كطريقتُت متباينتُت من حيث طبيعة اغبكم العثما٘ب ك 
العربية كمركز الدكلة العثمانية )اسطنبوؿ(،فخضعت البالد العربية ُب ؾبملها ُب الفًتة األكٔب من العهد 
العثما٘ب )القرناف العاشر كاغبادم عشر اؽبجريُت/السادس كالسابع عشر اؼبيالديُت ( غبكم عثما٘ب مباشر 

ربية اغبضارية كٓب تؤثر على بنائها االجتماعي كخصوصياهتا ،ٓب وباكؿ اؼبساس دبقومات الشعوب الع
الثقافية ،بل حرص على إبقائها بعيدة عن االنشقاقات اؼبذىبية كالنزاعات الطائفية كاغبركات اؼبتطرفة 
فظلت بنيتها االجتماعية كذىنيتها الثقافية متماسكة ،فكاف اغبكم العثما٘ب دبواصفات تلك الفًتة مبوذجا 

                                                             
. 347 -346ص ،صالسابق  اؼبرجع:يتاـشو  أرزقي ( 1 ( 

.347،صنفسواؼبرجع  ( 2 ( 
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ظ  على انسجاـ كترابط الشعوب ُب إطار الرابطة العثمانية فبثلة ُب السلطة اؼبطلقة للسلطاف موفقا حاف
 .(1)العثما٘ب..."

كيتبُت من ىذا أف اغبكم العثما٘ب للبالد العربية كاف حكما مباشرا،كبدكف استثناء اؼبشرؽ عن اؼبغرب     
ذلك الظركؼ الدكلية ؛الصراع الدكٕب  كفق العادات كالتقاليد كمراعاة خصوصية كل منطقة ،يضاؼ إٔب

بُت الدكلة العثمانية  كاإلمرباطورية النمساكية خالؿ قرف كنصف من الزماف مع بداية مطلع القرف العاشر 
؛نتيجة كثافة اؼبواجهات اليت عرفها (2)اؽبجرم /السادس عشر اؼبيالدم،الذم كصف حقيقة بقرف اؼبأساة

 وسط.كقامت على ضفاؼ البحر األبيض اؼبت

ترل ىل بقي حكم  لألتراؾ العثمانيُت مالئما كمناسبا ُب ثوب اغبكم اؼبباشر أـ تغَت اغباؿ كالوضع    
 ؟. 

،كإجابة على ىذا السؤاؿ، حيث (ناصر الدين سعيدك٘ب)نرل من اؼبفيد أف نقتطف فقرة  للمؤرخ     
ف الثا٘ب كالثالث عشر اؽبجريُت/الثامن العهد  العثما٘ب )القرنا يقوؿ فيها:".. كأما ُب الفًتة اؼبتأخرة ُب

كالتاسع عشر اؼبيالديُت(،فقد عرفت خالؽبا أغلب األقطار العربية حكما عثمانيا غَت مباشر ُب إطار 
،كاف نتيجة تطور داخلي ظبح بتبلور التقاليد القطرية احمللية لألقطار العربية (3)سلطة اغبكاـ احملليُت

نية إٔب أنظمة حكم ؿبلي ،كىذا ما ظبح للكيانات احمللية أف تنظم ،فتحولت  بذلك التنظيمات العثما
شؤكهنا بنفسها دكف انتظار تعليمات السلطاف كتدخل السلطة العثمانية اؼبركزية.كهبذا كاف اغبكم العثما٘ب 

اؽبالؿ  غَت اؼبباشر حال مالئما غبالة الدكلة العثمانية كلواقع البالد العربية ،خاصة إذا ماذا استثنينا منطقة

                                                             
،ُب ؾبلة أفكار كأفاؽ ،ؾبلة "كبو مقاربة جديدة لتاريخ العرب اغبديث :مناقشة مفاىيم كعرض تصورات "ناصر الدين سعيدك٘ب:(1)

 .58،ص 1،ع2011،اعبزائر  2علمية ؿبكمة تصدرىا جامعة اعبزائر

)2( Braudel :La méditerranée...,:Op.cit,T2, p122. 
آؿ اعبليلي باؼبوصل،كآؿ العظم بالشاـ،كآؿ شهاب بلبناف،كظاىر العمر كأضبد اعبزار بفلسطُت،كحسن باشا منهم على سبيل اؼبثاؿ: (3)

كداككد باشا ببغداد كالبصرة،كعلي بك الكبَت كؿبمد أيب الذىب دبصر،كآؿ القرمانلي بطرابلس الغرب،كالبايات اغبسينيُت 
 بتونس،كالدايات الباشوات باعبزائر :ينظر:ناصر الدين سعيدك٘ب:كبو مقاربة...،مقاؿ سابق.



  - 208 -   

  
 
   

،إذ بقي على الرابطة العثمانية كأكد اػبصوصية القطرية للواليات العربية كأخر من  تفكك من (1)اػبصيب
   .(2)الواليات العربية،قبل أف تصفى تركتها ُب اغبرب العاؼبية األكٔب..."

ت بُت العثمانيُت تلك ىي إذا طبيعة اغبكم العثما٘ب بالبالد العربية،كال يكوف اغبكم عن طبيعة العالقا   
 .كالسكاف،سواء ُب اؼبغرب أك اؼبشرؽ،دكمبا استحضار لطبيعة اغبكم العثما٘ب بالبالد العربية

لقد ترسخ عند األتراؾ العثمانيُت،ُب عالقاهتم بالسكاف،ظهور فكرة اؼبواطنة كاالعتزاز هبا.يقوؿ كليم     
يعًتفوف بأنو ال يوجد كطن ؽبم غَت  شالر معلقا على ىذا:"...كمن الغريب أف أعضاء ىذه العصابة

 .(3)اعبزائر،حيث يريدكف أف يستقركا كيًتكوا ذرية ؽبم..."

،ُب معرض حديثو عن تشكل الكياف اعبزائرم،فهو يرل أنو (مصطفى األشرؼ)كىذا ما أشار إليو     
ُب عمليات  كجد قبل اؼبستدمر الفرنسي،كُب نفس الوقت يركز على عامل الوطنية،على غرار عامل الدين

تبادؿ األدكار بُت البادية كالريف ُب مهمة الدفاع عن اعبزائر،إذ يقوؿ:"...إف اعبزائريُت رغم كل ىذا كانوا 
يشعركف شعورا كاضحا،كحبكم الفطرة،أهنم يولفوف كيانا قوميا،كأنو البد من اليقظة الدائمة من أجل 

 . (4)الدفاع عن كطنهم..."

 نعرؼ حدكد أك ؾباؿ سلطة تواجد األتراؾ العثمانيُت ُب إيالة اعبزائر.كأماـ ىذا ينبغي لنا أف     

 ء(كفبا جاكمحاكلة لإلجابة على تساؤلنا السابق، دبا قالو اؼبؤرخ )أبو القاسم سعد اهلل  انبدأ استعراضن     
األخرل  فيو:"...كخالؿ فًتة  حكم األتراؾ للجزائر بقيت منطقة اعبنوب الغريب كباقي اؼبناطق الصحراكية

                                                             
م دجلة كالفرات  كاعبزء الساحلي من بالد ي "جيمس ىنرم برستد"على حوضي هنر ىو مصطلح جغراُب أطلقو عآب اآلثار األمريك (1)

ىل سيختفي اؽبالؿ "سيار اعبميل:أكٔب اؼبدف ،حوؿ ىذا ينظر:أرضو ىالؿ.قامت على  لالشاـ ،كاؼبتتبع للخريطة يالحظو على شك
 .22،ص45،ع2009،ُب ؾبلة آراء،ؾبلة أسبوعية عامة تصدر عن مؤسسة شفق،العراؽ"اػبصيب؟

.58قاؿ سابق،صكبو مقاربة...،مناصر الدين سعيدك٘ب:( 2(  

 .51،ص1982اعيل العريب،ش.كف.ت،اعبزائر(،تر:إظب1824-1816كلياـ شالر:مذكرات كلياـ شالر قنصل أمريكا ُب اعبزائر)(3)

.8،ص2007مصطفى األشرؼ:اعبزائر:األمة كاجملتمع،تر:حنفي بن عيسى،د.ؽ.ف،اعبزائر( 4 (
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كليس قبائل اؼبخزف...بينما (1)بعيدة عن مناؿ السلطة فضعفت تبعا لذلك دبا كاف يعرؼ بقبائل الرعية
 .(2)اقتصر كالء مناطق اعبنوب على تقدٙب الضرائب فقط..."

، فأكضح عن كجود مناطق ُب اعبزائر كانت تتمتع بنوع من االستقالؿ (عمار عمورة)كأما الباحث      
.كلعل ىذا ما جعل أحد اؼبؤرخُت الفرنسيُت يعلق بقولو:"... ٓب (3)القبائل كاؼبناطق الصحراكيةالذاٌب مثل 

تكن السلطة الًتكية الفعلية تشمل سول سدس مساحة اعبزائر الشمالية ُب حُت ظلت حدكد اعبزائر 
 (. 4)جنوبا غَت كاضحة ... "

بط مع  القرف التاسع اؽبجرم /الرابع عشر ىذه الوضعية سبقت الوجود العثما٘ب ُب اعبزائر كبالض     
تتنمر القبائل العربية كتتمتع باستقالؿ فعلي ُب اقطاعاهتا  (5)اؼبيالدم ،إذ حينما تضعف سلطة اؼبلوؾ

،فعندما احتل األسباف اعبزائر كانت ؾبزأة إٔب كبو طبسة عشر جزءا،الكل هتيمن عليو قبيلة عربية أك 
 .(6)بربرية

                                                             
(1)

تصلها السلطة العثمانية،كىناؾ القبائل ذات  ىنا هبب التفريق بُت القبائل اؼبتواجدة أثناء اغبكم العثما٘ب،فمنها القبائل النائية اليت ال 
ؿ الذاٌب  اليت تدفع الضريبة،كىناؾ قبائل الرعية ،كىذه بدكرىا أنواع ؛اػباضعة خضوعا جزئيا كمنها اػباضعة خضوعا تاما االستقال

م كتسمى قبائل العازؿ أك العبيد،كأخَتا ىناؾ قبائل اؼبخزف كىي اؼبتحالفة مع السلطة العثمانية كسبدىا باؼباؿ كالرجاؿ .ينظر:أبو القاس
 .52،ص1982،ش.ك.ف.ت،اعبزائر3ُب تاريخ اعبزائر اغبديث)بداية االحتالؿ(،ط سعد اهلل:ؿباضرات

(2)
كنفس الكالـ ذىب إليو  اؼبؤرخ ،504،ص1981،ش.ك.ف.ت،اعبزائر1830-1500أبو القاسم سعد اهلل:تاريخ اعبزائر الثقاُب 

سطحيا ،كأما عن اؼبناطق النائية فكاف ؾباؿ أف اغبكم الًتكي باعبزائر كاف ظاىريا أكثر منو ..السورم ؿبمد خَت فارس إذ يقوؿ: "
 . 54صخَت فارس:تاريخ اعبزائر...،مرجع سابق،"،ينظر ؿبمد ..تدخل السلطة يتضاءؿ نسبيا

.105،ص2002،د.ر.ف.ت،اعبزائر1وجز ُب تاريخ اعبزائر،طعمار عمورة:م( 3( 
 

)4 (L.Rinn : le Royaumme d’Alger sous le dernier Dey ,in,)R.A(N°41,1897,p137. 
أك بنو زياف ُب اؼبغرب األكسط)تلمساف(  كانت حدكدىم من إقليم اعبزائر شرقا  إٔب منطقة  ملوية   اؼبقصود هبم بنو عبد الواد (5)

 ـ(.1554-1236ىػػ/960-642غربا)
،ُب ؾبلة "ـ الثغر الوىرا٘بأضواء على تاريخ اعبزائر ُب العهد الًتكي من خالؿ ـبطوط الثغر اعبما٘ب ُب ابتسا"اؼبهدم البوعبدٕب:(6)

 .276،ص8ـ،السنة الثانية،ع1972ىػ/1392األصالة،ؾبلة ثقافية تصدرىا كزارة التعليم األصلي كالشؤكف الدينية،اعبزائر 
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ساعدهتم  (1)لة أقاـ األتراؾ العثمانيوف حكمهم لبالد اؼبغارب على عالقات إقطاعيةكُب ظل ىذه اغبا   
 .(2)على تثبيت حكمهم ، كُب ظل تلك األكضاع ساد التمايز الطبقي

إف ربديد اجملاالت الًتابية لبالد اؼبغارب ُب الفًتة العثمانية،من شأنو أف يسهم ُب رسم صورة أقرب ُب     
قات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب،كإذ كبن ُب ىذه اعبزئية،سنحاكؿ أف نعطي كجهة نظرنا للواقع للعال

نظر،إذ تتمثل ُب أف حدكد اؼبغارب شرقا كغربا،رظبتو سّلط؛األتراؾ العثمانيوف باعبزائر،األسرة اؼبرادية 
نظرنا عن كاغبسينية بتونس،األسرة السعدية كالعلوية باؼبغرب،تلك اؼبرحلة،كىي حدكد تعرب من كجهة 

 موقف الرظبي لتلك السّلط.

كاؼبوقف الرظبي ىنا ال مراء فيو،كىو كاضح كجلي.كلكن ما ىو غَت كاضح ُب اجملاالت الًتابية لبالد      
اؼبغارب،اؼبوقف الشعيب،كأعٍت بو موقف قبائل اعبهات اعبنوبية غَت اؼبستقرة،كىي ُب حد ذاهتا تضعنا أماـ 

 مبهم!.إشكاؿ الزاؿ ُب حدكد اطالعي 

 ؼباذا قلت اؼبوقف الشعيب كأردفتو بقبائل اعبنوب من بالد اؼبغارب؟  

بالنسبة للقبائل ُب اؼبناطق اعبنوبية من اؼبغرب األقصى،كانت ربت مسمى بالد السيبة،كبالد       
،تعٍت أف اإلدارة السلطانية للمخزف اؼبغريب كانت إدارة غَت (عبد اهلل  العركم)السيبة عند الباحث 

،كىو ما يوحي لنا بأف اؼبوقف الشعيب ُب نظرتو للعالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب،كانت ـبتلفة كال (3)مباشرة
 تعكس رؤية اؼبوقف الرظبي ُب البلدين.

                                                             
(1)

أبقى العثمانيوف على الوضع التقليدم إذ منحوا امتيازات للقبائل اؼبساندة ؽبم كاؼبتحالفة معهم كتوزيع األراضي عليهم كصبع  
  . ضرائب كاستتباب األمنال

   .105-104، ص ص2011،اعبزائرب.ف.ت .عبد اؼبلك خلف التميمي:أضواء على اؼبغرب العريب رؤية عربية مشرقية،د(2)
،كرقة علمية قدمت ُب:الندكة السادسة للقيم الركحية "صورة اؼبغرب ُب اإلستشراؽ الفرنسي اؼبعاصر"سعيد بنسعيد العلوم:(3)

  .56صـ،1993ىػػ/1413،س.ف،مراكش.ـ.ـأكالفكرية،ـ.
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كخاصة إذا عرفنا أف طبيعة العالقة بُت اؼبخزف كالسيبة من منظور اؼبستشرقُت األجانب، كإدموند     
(،كانت عبارة عن  Michaux  Bellaireّليَت)(كميشو ب Edmond  Douttéدكّطي)

 .(2)،رغم عدـ االطمئناف إٔب ىذا الرأم من طرؼ اؼبؤرخُت اؼبغاربة احملدثُت(1)مؤسستُت متصارعتُت

كأما بالنسبة للمناطق اليت قطنت اجملاؿ الًتايب للجزائر،فهي أيضا كانت نظرهتا للعالقات بُت اعبزائر    
م عن موقف األتراؾ العثمانيُت ُب عالقاهتم بالعلويُت.فما دكاعي ذاؾ كاؼبغرب،كىي بالضركرة ال تن

 االختالؼ ُب الرؤل بُت اؼبوقف الرظبي كالشعيب باعبزائر للعالقات باؼبغرب؟

ردبا ىذا يعود إٔب اختالؼ  طبيعة عالقاهتا بسلطة األتراؾ العثمانيُت من حيث موقعها ُب قضية       
جيو ُب نظرنا،كىو يعكس ُب ىذه اعبزئية بالذات ردبا توجيو اؼبوقف الوالء كالنفور،كىناؾ سبب ك 

 الرظبي،للموقف الشعيب ُب مسألة العالقات السياسية.

إف ىذه اعبزئية تظهر أيضا إفرازات النظاـ اإلدارم كالعسكرم لألتراؾ العثمانيُت ُب بلورة نظرة       
نتائج األساليب اؼبنتهجة من طرفهم ُب حكمهم السكاف للعالقات بُت البلدين،خاصة إذا علمنا أف من 

       للجزائر أرضا كشعبا،سبخض عنو أثر خطَت كسليب على اغبياة االجتماعية باعبزائر،حيث سبثل ىذا األخَت 
ُب اختفاء نظاـ القبيلة ليًتؾ ؾبالو عبماعات صغَتة تتمثل ُب صباعات الرعية اليت يتصرؼ فيها 

اليت استعصت على األتراؾ العثمانيُت،كالقبائل النائية ظل هبا البناء القبلي  .بينما ُب اعبهات(3)القادة
وبافظ على مظهره،كيتميز خبصائصو اليت ذبعل من القبيلة كحدة اجتماعية كاقتصادية،بل كحىت سياسيا 

 .(4)ُب قضية كالئها لسلطة الشيوخ؛عرب سلطة أبوية كعصبية  تقوماف على الوالء للجماعة

                                                             
.56اؼبقاؿ السابق،صسعيد بنسعيد العلوم:( 1 ( 

.56نفسو،ص اؼبقاؿ ( 2 ( 

طرابلس الغرب( من القرف -تونس-األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لواليات اؼبغرب العثمانية)اعبزائر"ناصر الدين سعيدك٘ب:(3)
: ح.آ.ع.إ ،ُب"السادس عشر إٔب القرف التاسع عشر اؼبيالدم العاشر إٔب الرابع عشر اؽبجرم/من القرف

 . 71،ص31 حـ،2010ىػػ/1431،الكويت

.71األكضاع االقتصادية...،مقاؿ سابق،صناصر الدين سعيدك٘ب: ( 4 ( 
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 قات الجزائرية المغربية؛االنفتاح السياسيثانيا:العال

 أ( مظاىر العالقات الجزائرية المغربية؛االنفتاح السياسي

 بدايات تشكل سياسة االنفتاح بين البلدين سياسيا؛بين التجربة السعدية والعلوية:-(1

اهلل نستهل حديثنا ُب ىذه اعبزئية،بطرح تساؤؿ:ىل كانت ذبربة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد     
ـ( ُب سياسة االنفتاح السياسي مع األتراؾ العثمانيُت 1790-1757ىػ/1204-1171العلوم)

 مستحدثة،أـ قديبة متجددة ؟

إف اؼبتتبع غبركة التدكين التارىبي ُب عهده،يدرؾ أف سياستو كانت مستوحاة كمقتبسة من     
 أسالفو،كلكن أم أسالؼ؟

لعلوم كاف من ذكم السياسة كالرياسة،كُب امد بن عبد اهلل تطلعنا اؼبصادر التارىبية أف سيدم ؿب     
.ىذه اؼبيزة اكتسبها عن طريق اىتمامو دبسألة ربصُت كتشييد الثغور (1)ربقيق  أمور السياسة  ال يبارل

كاغبصوف اؼبغربية،يذكر لنا صاحب ـبطوط)الركضة السليمانية(:"...كما كفقو اهلل إليو من الرب كاالعتناء 
،كما ينفق على اؼبراكب اعبهادية (2)اد...كما ينفقو ُب اعبهاد على الرؤساء كالبحرية كالطبجيةبأمر اعبه

،حيث قبم عنها نتيجتُت مهمتُت ُب بناء ما أظبيناه (3)كاآلالت اغبربية اليت ملك هبا  بالد اؼبغرب ..."
 :(4)باالنفتاح السياسي

 تأمُت اغبماية الالزمة للبالد؛ -

آب اػبارجي بعقد معاىدات كإرساؿ سفارات إٔب دكؿ أكركبا الغربية كالشرؽ االنفتاح على الع-
 اإلسالمي؛

                                                             
.811،صعيف الرباطي:اؼبصدر السابقؿبمد الض ( 1 ( 

 ( 2)اؼبقصود هبا سالح اؼبدفعية.

.281-288.ظ،ك:مانية،مخ،ـ.ـ.ع،الدار البيضاء)د.ت(،كأبو القاسم الزيا٘ب:الركضة السلي( 3 ( 

828،ص8998.ش،الدار البيضاءإ،8ؿبمد رزكؽ:دراسات ُب تاريخ اؼبغرب،ط(
. 4 ( 
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كسياسة االنفتاح السياسي ُب عهده،تركزت أساسا ُب تعزيز الركابط الودية مع العآب     
 . (2)،حبكم أنو  كاف مياال للمهادنة(1)اإلسالمي

اطفو الكبَت على العثمانيُت،حيث يعترب أكؿ كما ميز انفتاحو اػبارجي على الشرؽ اإلسالمي؛تع    
 .(3)سالطُت اؼبغرب ُب ذلك

يشَت ُب ىذا الصدد أحد الباحثُت الغربيُت،قائال:"...كانت اجملهودات الدبلوماسية لسيدم ؿبمد      
بن عبد اهلل اذباه)حياؿ( مقر حكم السيد األعظم)الباب العإب(للقسطنطينية )اسطمبوؿ(،خالؿ الفًتة 

 لسلطنتو)حكمو(كنتيجة جيدة النقطاع حاجز الالمباالة )عدـ االكًتاث(كالتجاىل اليت قامت األكٔب
 .(4)منذ زمن،بُت السالطنة العثمانيُت،كالعلويُت)العالكيُت(..."

 

 

 

 

                                                             
.19،ص 2ج،ج2،)د.ت(عبد العزيز بنعبد اهلل :تاريخ اؼبغرب العصر اغبديث كالفًتة اؼبعاصرة،ـ.ـ،الرباط ( 1 ( 

11،ص 2،جبد العزيز بنعبد اهلل:اؼبرجع السابقع (
. 2 ( 

(.28،ىػػػػػػا رقم:)891،نقال عن:ؿبمد بن تاكيت:تاريخ سبتة،ص821اؼبرجع السابق،صؿبمد رزكؽ: ( 3 ( 

)4 (Ramon Lourido Diaz: Relaciones deI cAlawi Sïdï Muhammad B. cAbd Allah con el imperio 
turco en el segundo periodo de su sultanato (1775-1790  ( ,in(H.T ),Université Mohammed V, 
RABAT1986, (Vol. XXIV) , P 231. 
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كلعّل هبذا الفعل ناؿ السلطاف سيدم ؿبمد بن عبداهلل لقب"سلطاف الشرؽ كسلطاف الغرب،كما      
 .(2)ـ "بسلطاف الغرب"1781( ُب اؼبغرب سنةLouis Chénier)(1)س شينييوذكره فبثل فرنسا لوي

،كلعل ىذا ما هبعلنا مبيل (3)كما يبكن مالحظتو على طابع االنفتاح السياسي أنو كاف انفراجا مؤقتا    
إٔب أف ىذه السياسة ٓب تكن من إنشائو كؾبهوده،بل كانت نتيجة ظرفية اؼبغرب آنذاؾ،كىذا ما أشار إليو 

،بقولو:"...كاف الناس قد سئموا اؽبرج كالفنت،كأعياىم التفاقم كاالضطراب ،كملوا اغبرب (الناصرم)
كملتهم،إذ كانت أيامو)يقصد ىنا فًتة كالده عبد اهلل(السيما أخرياهتا كأياـ الفًتة اليت ليس فيها 

ل األسباب اليت سلطاف،ككانت حاؿ الرعية معو مثل الفوضى الذين ال كازع ؽبم، فكاف ذلك من أقو 
.كاستفاد من كفاء القول (4)صرفت كجوه أىل اؼبغرب كلو إٔب بيعة  السلطاف سيدم ؿبمد رضبو اهلل..."

 .(5)احمللية اإلقليمية ُب بناء السلطة العلوية على أسس جديدة

تو ُب ناقش باحثوف مغاربة،األسباب اليت جعلتو يتبٌت طرح االنفتاح اؼبؤقت ىذا،إذ يرجعوهنا إٔب حج    
ـ،اليت من خالؽبا استطلع أحواؿ العآب اإلسالمي،كأمكنتو من التقرب من 1730ىػ/1143سنة 

                                                             
ـ(،مارس عملو على شطرين:الشطر األكؿ منها برتبة القنصل العاـ 8812-8818)ىو القنصل الفرنسي باؼبغرب كاؼبمثل ؽبا مابُت(1)

ـ،كتاب بعنواف:"أحباث تارىبية عن 8818لفرنسا باؼبغرب،كالشطر الثا٘ب برتبة القائم باألعماؿ.صدر لو كىو على قيد اغبياة سنة 
اؼبوريُت كعن تاريخ إمرباطورية مراكش"،كىو كتاب ضخم ُب ثالثة ؾبلدات،كُب نفس السنة أعقبو بتأليف كتاب كظبو ب:"تاريخ الدكلة 

مراسلة القنصل لويس العثمانية كأسباب اكبطاطها".كلو أيضا كتاب آخر عبارة عن مراسالت كثائقية،عنونو ؿبققو )بيَت كريوف(بعنواف:"
ـ.كطبعا اشتغاؿ كريوف هبا،كاف ُب إطار إعداده لرسالة دكتوراه ُب موضوع"القرصنة اؼبغربية ُب 8981(سنة 8812-8818شنييو 

لويس شنييو فبثل فرنسا باؼبغرب فيما بُت سنة "ـ.حوؿ مستويات الكتابة عنده،ينظر:إبراىيم بوطالب:8918القرف الثامن عشر"سنة
،ص 11ـ،ع8918ىػػػ/8118،ُب ؾبلة اؼبناىل،ؾبلة تصدرىا كزارة الشؤكف الثقافية،اؼبغرب"قنصال كمؤرخا 8818-8812

 .  891-811ص

2)  (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,n: (1) ,p231. 

129تركيب...،مرجع سابق،صؿبمد القبلي:اؼبغرب (
. 3 ( 

1،ص1السابق،جالناصرم:اؼبرجع (
. 4 ( 

.111،مرجع سابق،صتركيب...ؿبمد القبلي:اؼبغرب (  5 ( 
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كاقعو،حيث جعلتو الحقا يتخلى عن الصراع مع الباب العإب،كلو أنو بقي على جانب كبَت من 
 .(1)االحًتازية كاغبذر من أتراؾ اعبزائر باستمرار

"...فكانت ُب ىذه السنة اؼبباركة حجتو،كضبدت بتوفيق اهلل ُب كل كردبا ىذا ماعناه )القادرم(،بقولو:    
 .(2)حركتو كجهتو...ككاف اهلل لو ُب حركاتو كسكناتو..."

،عبارات ليست بالطويلة،نقال عن الزيا٘ب ُب كتابو)الًتصباف اؼبعرب(،كلكن بعد (ابن زيداف)كقد أكرد      
!،يقوؿ فيو:"...ككانت حركة نزىة كراحة صيد (3)ادرجوعي للكتاب كتفحصو،ٓب أجد أثرا لذلك االستشه

أقاـ هبا كبو)أغمات(الشهرين يقلب ُب تلك البسائط،كينزؿ ُب منازؿ اؼبنصور رضبو اهلل،كيقوؿ:ىذه منازؿ 
 .(4)اؼبنصور فهو أستاذنا كمقتدانا..."

ؤب أضبد اؼبنصور كفبا يستشف من ىذا النص،أف السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل استلهم ذبربة اؼب     
الذىيب؛أم سياستو الداخلية كاػبارجية،كمنها موضوع العالقات اػبارجية،كبالضبط عالقاتو بالعثمانيُت ُب 

 الباب العإب،كبأتراؾ اعبزائر،كلذا نراه ٓب ىبرج عن خطو مطلقا.

سيدم ؿبمد بن  ،ُب ذكر استنساخ ذبربة اؼبؤب أضبد اؼبنصور ُب دكلة السلطاف(ابن زيداف )كيستطرد     
عبد اهلل،حيث يقوؿ:"...كُب اعبيش كغَته أنو كاف يتخلق كثَتا بأخالؽ اؼبنصور الذىيب السعدم كيعجبو 
حالو كأخباره،يتحلى بسَتتو كيستحسنها كيتتبعها أكال كلباسا،كترتيب دكلة كضبط أكقات،فكانت أكقاتو 

                                                             
129،ص سابق ،مرجع...تركيب اؼبغرب:القبلي ؿبمد( 

. 1 ( 

.111،ص1القادرم:اؼبصدر السابق،ج( 2 ( 

لتزمو على كلد النقسيس كأقاـ يتقلب تلك البسائط مدة كمعو إكرجع كُب رجوعو توجو لزيارة أغمات ك الزيا٘ب،كرد فيو مايلي:"...نص (3)
ا كقعت ىدية قاضي أغمات الكبش الشهَت..."،ينظر:الزيا٘ب:الًتصباف اؼبعرب...،مصدر صباعة من الفقهاء كالكتاب كمنه

  .88سابق،ص

.811،ص1ابن زيداف:إرباؼ...،مصدر سابق،ج( 4 ( 
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بو ُب مشوره كسائر حركاتو  ال تتخلف كال تتداخل أشغاؽبا،كعوائده مقررة ال زبتلف،تأسى
 . (1)كسكناتو،كيصرح بأنو أستاذه كقدكتو ُب شأنو كلو..."

كأما عن كسيلة تأثّره بو،أنو حينما كاف كاليا على مراكش من قبل كالده، كىو ُب سن اػبامسة     
كقع  كالعشرين،قدـ لو كتاب)مناىل الصفا (، أليب فارس عبد العزيز الفشتإب،حيث كاف ؽبذا الكتاب 

 .(2)كبَت عليو،كهبا تأثر بسَتة اؼبؤب أضبد اؼبنصور،كبلغ بو التأثر حد التعلق هبذا الكتاب،فلم يفارقو قط

كسبثلت سياسة االنفتاح السياسي ُب عهده،مع أتراؾ اعبزائر،حيث أنو ٓب يعد ىناؾ احتكاؾ حدكدم     
 .(3)بينو كبينهم،كبذلك توطدت الركابط الودية،كانتظمت سياسة جديدة

كمن مظاىر الودية بينو كبُت الباب العإب،أهنا ذبّلت ُب إقداـ السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل،على    
نصو:"...راسل السلطاف سيدم ؿبمد بن  إرسالو تقريرا مفصال عن أكضاع بلده،يقوؿ )الزيا٘ب( ُب ىذا،ما

كيوصيو أال يقبلو إذا قدـ  (4)عبد اهلل السلطاف عبد اغبميد ىبربه حبالو كما ىو عليو من العقوؽ
 .(5)لبالده..."

السبب ُب قباح سيدم ؿبمد بن عبد اهلل دكف غَته من سالطُت اؼبغرب، ردبا من كجهة نظرم،أف    
اؽبندسة السلمية ُب العالقات توارثها عن سياسة تبناىا األتراؾ العثمانيوف منذ كفاة جده 

ـ؛إذ عقب التارىبيُت 1757ىػ/1171بد اهلل ـ، كإٔب غاية كفاة أبيو ع1727ىػ/1139اظباعيل
،األمر الذم جعلهم ال يشكلوف (6)اؼبذكورين سابقا،دار صراع على اغبكم ُب اؼبغرب بُت ستة سالطُت

                                                             
.811،ص1ابن زيداف:إرباؼ...،مصدر سابق،ج( 1 ( 

.129تركيب...،مرجع سابق،صؿبمد القبلي:اؼبغرب  ( 2 ( 

11-11،ص ص2،جبقبد العزيز بنعبد اهلل :اؼبرجع الساع(
. 3 ( 

-8891ىػػ/8211-8211ـ أف ثار ضده،حكم اؼبغرب من سنة)8881ىػػ/8819ُب سنةؼبقصود بو سبردات ابنو اليزيد،فحدث ا(4)
 .11-81ص  ،ص1السابق،جالناصرم:اؼبرجع  :ينظر ،حوؿ فًتة حكمو،ـ(8892

  .81الزيا٘ب:الًتصباف اؼبعرب...،مصدر سابق،ص (5)

.198ص،8جع السابق،عزير سامح إلًت:اؼبرج( 6(  
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.ترتب عن ىذا سياسة (1)مصدر هتديد للحدكد اعبزائرية،كبقت بذلك حرة كخالية من أم ىجـو مغريب
 .(2)مشاكل ُب فاس سبثلت ُب عدـ االىتماـ سباما دبا يدكر من 

لذا قبد السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل يسلك ىو أيضا سياسية فباثلة ؼبا سبقو إليها األتراؾ     
 العثمانيوف؛سياسة االنفتاح السياسي،كأيضا ما اقبر عنو من انفتاح ُب الدبلوماسية كالتجربة العسكرية. 

  من ىذه السياسة؟فما ىي نوايا كخلفيات السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل 

أنو (3)تفيدنا اؼبراجع التارىبية،اليت بنت رباليلها لألحداث كالوقائع على دفًت مهمات الديواف اؽبمايو٘ب    
 ما قصد ذلك إال  لتحقيق ىدفُت :

 . (4)نيلو مركزا مهما كمرموقا،كإكسابو العظمة .كثانيهما: إبعاد خطر اؼبطالبُت باغبكم :أولهما

ؼببالغة ُب سياستو االنفتاحية،ككما مر معنا كانت  جراء سياسات األتراؾ العثمانيُت ُب فمسألة ا     
تلك الفًتة،كاليت ىي من ىندستهم ىم أنفسهم ،فضال عن استنساخو ذبارب السعديُت كالعلويُت من 

                                                             
.198ص،8ج،عزير سامح إلًت:اؼبرجع السابق  ( 1 ( 

.198ص،8جنفسو، اؼبرجع ( 2 ( 

؛أم سجالت الديواف اؽبمايو٘ب،كىي دفاتر تضم قيود خالصات الفرمانات كالرباءات اليت (ديواف نبايو٘ب سجللرمتكتب بالعثمانية)( 1)
ـ تقيد ُب 8119توارىبها.كصبيع ىذه الفرمانات كاألحكاـ كانت حىت عاـ  أعدت ُب الديواف اؽبمايو٘ب كصدرت عنو مرتبة حسب

الدفاتر اليت تسمى)دفاتر اؼبهمة( كحدث بعد ىذا التاريخ أف سجلوا ُب دفاتر اؼبهمة األمور اليت زبص الدكلة فحسب،كنظموا دفاتر 
الشكاكل ُب دفاتر اإليالة اليت كقعت فيها  ـ فقد سجلت ىذه8812أخرل للمسائل الشخصية  ظبيت )دفاتر شكاية(،أما بعد عاـ 

الشكول كظبيت ىذه الدفاتر )دفاتر  األحكاـ(أك)دفاتر أحكاـ الشكاية(،كعدا ىذه الدفاتر كاف يوجد أيضا )دفاتر الرؤكس؛أم 
ارات(،ك)دفاتر الرسائل اػباصة بأمر اؼبنح كاؼبأموريات كالوظائف اػباصة باألكقاؼ(،ك)دفاتر التحويل؛أم اػباصة بضبط الزعامات كالتيم

اؽبمايونية؛أم اليت تسجل فيها اؼبكاتبات اعبارية بُت الدكلة العثمانية كأشراؼ مكة كرؤساء الدكؿ األجنبية كاؼبعاىدات كمعامالت 
اص السفراء (،ك)دفاتر النظامات؛أم اػباصة بالنظم الصادرة عقب إعالف التنظيمات (،ك)دفاتر اؼبقاكالت؛أم اليت عقدت مع األشخ

اغبقيقيُت كاالعتباريُت(،ك)دفاتر االمتياز(،ك)دفاتر اؼبقتضى( كغَتىا،ينظر:قباٌب أقطاش كعصمت نينيارؽ:األرشيف العثما٘ب فهرس 
شامل لوثائق الدكلة العثمانية احملفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبوؿ،تر:صاّب سعداكم صاّب،إشرا كتق:أكمل الدين 

 .181،ص8911ي،ـ.ؾ،األردفإحساف أكغل
. 191-198ص ص،8جعزير سامح إلًت:اؼبرجع السابق، ( 4 ( 
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ت عن على حد من تبناىا كأقرىا،ما ىي إال  سياسة ظرفية كمؤقتة،أيضا كان!!قبلو.ٍب إف ىذه األعجوبة
طريق امالءات خارجية ،ُب حُت غياب منطلقاهتا الداخلية.كاألكثر من ىذا أهنا ٓب تكن سول سياسة 

 مصلحية كنفعية ُب ؾبمل معاؼبها،كٓب تقدـ اعتبارات للثوابت اؼبشًتكة،كال لرىانات العصر يـو ذاؾ.

،فاالختالؼ اإليديولوجي (1)كانت ردبا أيضا سياستو بفعل اختالؼ إيديولوجي ميز السالطُت العلويُت  
قصد بو ىنا مسألة اػبالفة كالندية لألتراؾ العثمانيُت،كمن دكف أف نلحظ رؤية بعض اؼبصادر اؼبغربية؛رؤية 
احًتاـ كإشادة خبالفتهم كسياستهم،كيذكر صاحب)الرحلة الناصرية( ُب ىذا اؼبعٌت،مانصة:"...كال عجب 

عركفا بإصابة الرأم كثقابة الذىن كجودة التدبَت ُب رضبو اهلل كاف م (2)ُب ذلك فإف السلطاف سليم

                                                             
اغبديث كاؼبعاصر)غ.ـ(،تخ:التاريخ  مذكرة ماجستَت ُب التاريخشهرزاد بوترعة:اغبضور اؼبغاريب ُب اعبزائر خالؿ العهد العثما٘ب،(8)

.21،ص2111-2181اؼبغاريب،إشرا:ؿبمد يعيش،جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة،اعبزائر   
 

ـ(،لقبتو بعض اؼبصادر اؼبملوكية بابن عثماف،كٍت 8121-8182ىػ/921-981كانت فًته حكمو للدكلة العثمانية مابُت)(2)
"بالياكز" ؛أم القاطع ىذا حسب صاحب كتاب )تاريخ الدكلة العلية العثمانية(،أما اؼبؤرخوف األتراؾ فَتكف أف معناىا الشديد،كىذا 

أكزتونا،كأنا أميل إٔب ىذا اؼبعٌت.ُب عهده مد من رقعة الدكلة العثمانية إٔب العآب العريب كاإلسالمي،كأسقط بذلك حسب اؼبؤرخ)يلماز 
دكلة اؼبماليك ُب دمشق كمصر،كبذلك اغبدث خرجت اػبالفة ألكؿ مرة من أيدم العرب إٕب أيدم العجم)العثمانيُت(.ك أما عن 

و :"...كاف مربوع القامة،كاسع الصدر،أقنص العنق،مكرفس األكتاؼ،ُب ظهره جنّيو،مًتؾ أكصافو اػبلقية،فقد كصفو ابن اياس بقول
الوجو،كاسع العينُت،ذرّية اللوف،كافر األنف،ملئ  اعبسد، حليق اللحية ليس غَت الشوارب،كبَت الرأس،عمامتو صغَتة دكف عماٙب 

"...ملك القاىرة عنوة بقائم سيفو،كقد حصل لو سعد عظيم ماال أمرائو..."،كأيضا عن أىم منجزاتو فقد كصفو ابن إياس كذلك بقولو:
من قبلو...فتصدل إٔب قتاؿ اظبعيل الصوُب سنة إحدل كعشرين كتسعمائة...ٍب تصدل إٔب قتاؿ اؼبلك  حصل آلبائو كال أجداده  

ل معو غَت طبس درج األشرؼ قانصوه الغورم كتالقى معو على مرج دابق ُب رجب سنة اثنتُت كعشرين كتسعمائة،فلم وبم
كانكسر،كمات قهرا ُب كسط اغبرب..ٍب توجو إٔب القاىرة فتالقى مع األشرؼ طوماف بام على الريدانية فوقع بينهما قتاؿ ىُّت، فلم 
يكن إال مقدار طبس درج كانكسر األشرؼ طوماف بام ككٔب مهزكما،كقتل من األمراء كالعسكر ماالوبصى عددىم،كآخر األمر ملك 

بدائع الدىور ُب كقائع الزىور،تح:ؿبمد  قاىرة عنوة بقائم سيفو..."،ينظر ُب ىذا: ؿبمد بن أضبد ابن إياس اغبنفي اؼبصرم:مصر كال
،ؿبمد فريد بك احملامي:تاريخ الدكلة العلية 812-818-81،ص ص1ج،ج1ـ،8911ىػػػػػ/8111مصطفى،ق.ـ.ع.ؾ،القاىرة

 . 281،ص8مج،مج1،يلماز أكزتونا:اؼبرجع السابق،811ـ،ص8918ىػ/8118،تح:إحساف حقي،د.ف،بَتكت8العثمانية،ط
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اؼبملكة،كبو فخمت دكلة بٍت عثماف كىو اؼبستوٕب على اؼبمالك الشامية كاؼبصرية كاغبجازية كما كاالىا من 
 . (1)البالد..."

يذكر أحد الباحثُت حوؿ قضية إيديولوجية االختالؼ ،مانصو:"...كاعترب نفسو مساكيا للسلطاف    
ا٘ب،كما كاف يفعل كالده سباما،فمسألة اػبالفة التزاؿ تعترب النقطة الرئيسية كاألساسية ُب اػبالؼ العثم

الدائر بُت سالطُت فاس كبٍت عثماف،فسالطُت فاس يعتمدكف على شرعية اػبالفة من خالؿ تأييد 
 . (2)األشراؼ ؽبم،بينما يعتمد بنو عثماف على قوهتم..."

،حيث كانت اغبدكد ُب عهده مع أتراؾ اعبزائر تقف (3)تكاؾ اغبدكديبينهمكذبّلى ذلك ُب عدـ االح   
عند مدينة كجدة ذاهتا،يقوؿ ُب  ىذا سفَته)ؿبمد بن عبد الوىاب اؼبكناسي(:"...ٍب سافرنا من ىذه 
اؼبدينة)تلمساف(فمررنا على قرية كجدة فأقمنا هبا،بل بتنا هبا فقط عند عامل سيدنا كموالنا أمَت 

 .(4)كىي أكؿ أىل طاعتو كرعيتو أداـ اهلل تعأب نصره..."اؼبؤمنُت،

                                                             
،تح:عبد اغبفيظ 8،ط(ـ8881-8819)أضبد بن ؿبمد بن ناصر الدرعي:الرحلة الناصرية العباس بو أ(8)

  .128-121،ص ص8،ج2188د.س.ف.ت،اإلمارات العربية اؼبتحدة،اؼبلوكي

.191-198ص ص،8جعزير سامح إلًت:اؼبرجع السابق، ( 2(  

ب  ما اطلعت عليو  أف نقطة االحتكاؾ اغبدكدم  كانت زبـو تلمساف كىذا ينسحب على صبيع فًتاهتا،حيث يقوؿ صاحب حس (1)
يلي:"... كخصها اهلل بكثرة العناب كحب اؼبلوؾ فكذلك صارت مطمعة للملوؾ كىي  ـبطوط  )كعبة الطائفُت ( ُب ىذا الشأف ما
ؿبمد بن سليماف  الصائم اعبزكٕب:كعبة الطائفُت كهبجة لعلم هبا يفور كيغور..."،ينظر: اآلف انتهاء  فبلكة العجم من جهة اؼبغرب كا

،غَت أنو حينما رجعت ؼبا كتبو الباحث اؼبرحـو أبو القاسم سعد 81،ك:8918،جامعة اؼبلك سعود1881العاكفُت،مخ،رقم 
أبو القاسم ُت،ُب الكالـ على قصيدة حزب العارفُت"،ينظر:اهلل،كجدتو اعتمد لعنواف ىذا اؼبخطوط عنوانا:"كعبة الطائفُت،كهبجة العاكف

  .159،ص1سعد اهلل:أحباث كآراء...،مرجع سابق،ج

ؿبمد بن عبد الوىاب اؼبكناسي:رحلة اؼبكناسي إحراز اؼبعلى كالرقيب ُب حج بيت اهلل اغبراـ كزيارة القدس الشريف كاػبليل كالتربؾ (1)
 .112-118،ص ص2111د.س.ف.ت،اإلمارات العربية اؼبتحدة،تح:،ؿبمدبوكبوط 8،ط8811بقرب اغببيب 
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كأما عن مصادرنا احمللية،فنجد ضبداف بن عثماف خوجة،وبدد لنا حدكد إيالة اعبزائر ُب فًتات النظاـ      
العثما٘ب فيها،قائال:"...ىي اليت مكنت  األتراؾ من السيطرة على ىذه الرقعة الشاسعة اليت سبتد من 

 .(1)ٔب الكاؼ ُب اعبنوب التونسي..."كجدة غربا،إ

قبم عن سياسة االحتكاؾ اغبدكدم بُت البلدين اخًتاؽ نسيج القبيلة بريف بايلك الغرب،فبا جعلها     
 . (2)تعيش ُب كضعية خاصة،مع حركية مستمرة ٓب زبتفي إال بعد االستعمار الفرنسي للجزائر

كيالحظ اؼبتتبعوف سياسة سيدم ؿبمد بن عبد اهلل اػبارجية،أهنا كانت غائبة فيما كتبو اؼبغاربة،أك      
كانوا قاصرين عن فهمها،كحىت سفراؤه كانوا يتكتموف عن ذلك،كيعدكهنا من األسرار اليت ال هبوز البوح 

 .(3)هبا إال لسلطاهنم

ياسي ُب الفًتة اؼبدركسة،كانت فعال مقتبسة من إف ىذا الرأم يستشف منو أف تشكل االنفتاح الس     
أسالؼ العلويُت؛أم السعديُت،كأيضا الغرابة تكمن إذا علمنا أف تدبَت ىذه السياسية ُب عهد سيدم 

 .(4)ؿبمد بن عبد اهلل،كاف مرىوف كمرتبط ُب أكؿ األمر لتاجر فرنسي،كفيما بعد أككلت إٔب ملك فرنسا

                                                             
.81ضبداف خوجة:اؼبرجع السابق،ص( 1 ( 

:دحو شراكماؿ بن صحراكم:أكضاع الريف ُب بايلك الغرب أكاخر العهد العثما٘ب،أطركحة دكتوراه ُب التاريخ اغبديث )غ.ـ(،إ(2)
  .118-111،ص ص2181-2182فغركر،جامعة كىراف ،اعبزائر

رقة علمية قدمت ك  ،"إطاللة على كثائق السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل احملفوظة دبديرية الوثائق اؼبلكية"ىاب بنمصور:الو عبد (1)
،الريصا٘ب معة موالم علي الشريف اػبريفية،ـ.د.ب.ع ،جاللوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل الثالثةُب:أعماؿ الدكرة 

    .18،ص1991

ودم) بوزاكلوا الباز( ،ُب تنمية اغبس السياسي عند السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل،فعرفو عن أساليب اغبكم لقد أثر اليه(1)
-8818كالسياسة كاغبرب كالتجارة،ينظر:حسن أضبد اغبجوم:العقل كالنقل ُب الفكر اإلصالحي اؼبغريب)

 ،نقال عن:عبدالقادر تيموؿ ُب كتابو:11،ص2111،ـ.ث.ع،اؼبغرب8(،ط8982

-Le Maroc à travers  Les chroniques maritimes ,p245,n:(2). 
 .21اؼبقاؿ السابق،صالوىاب بنمصور:عبد 
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العلوم ألكؿ مرة ُب عهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل التغيَت من نظرتو  كؽبذا استطاع ردبا اؼبغرب     
الشوفينية،بفعل عامل خارجي،كبذلك ربركت سياستو،من نظرة شزراء إٔب نظرة منمطة سياسيا بقالب 

 أكركيب.

كعرّب عن ىذه الوجهة،الكاتب)حسن أضبد اغبجوم(،بقولو:"...كيبكن تعريف ىذه اؼبرحلة بكوهنا      
امي الشعور لدل اؼبخزف بضركرة التمسك بسياسة االنفتاح على العآب األكركيب،فقد قرر اؼبخزف مرحلة تن

لتنظيم الدبلوماسية اؼبغربية صبع التمثيليات األجنبية دبدينة طنجة اليت أضحت العاصمة الدبلوماسية 
 .(1)للملكة إٔب حُت قرب فرض اغبماية على اؼبغرب..."

ربية،بانتهاج سلطاهنم اؼبذكور سابقا سياستو االنفتاحية،إٔب نعتو دبا يلي:"... ذىبت بعض األقالـ اؼبغ    
صانعا حقيقيا للمغرب اغبديث  الذم طاؼبا ربدثت عنو كتابات عديدة ُب القرنُت الثامن عشر كالتاسع 

 .(2)عشر..."

غبديث؛على ىذه ردبا يتقبلها الباحث،خاصة إذا سلمنا بدكره ُب تكوين،كليس صناعة اؼبغرب ا    
 مستويُت:

مثل ىذا اغبضور للسلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ُب تكوينو للمغرب اغبديث،ىو المستوى األول: -
 ،كقد رأينا سابقا أف سياستو اػبارجية ٓب ربض بعناية اؼبغاربة أنفسهم؛(3)ماثل فقط ُب الكتابات األجنبية

                                                             
.81اؼبرجع السابق،صحسن أضبد اغبجوم: ( 1 ( 

،تع:خالد بن 8،ط8111-8111:ذبار الصويرة اجملتمع اغبضرم كاإلمربيالية ُب جنوب غرب اؼبغرب شركتردانييل (2)
  .88،ص8998طالصغَت،ـ.ؾ.آ.ع.إ،الربا

،تتمثل ُب:إعادة إحياء مؤسسات الدكلة اعبديدة كسبكن من ربديد اؼبخزف اغبديثاغبديث،أك  كانت  مظاىر تكوينو للمغرب(1)
السياسة الدينية ُب اؼبغرب األقصى خالؿ "شرؼ موسى: معاؼبها األساسية عندما كاف ينوب عن كالده ُب مراكش،ينظر:

ُب ؾبلة الدراسات التارىبية التارىبية،ؾبلة دكرية ؿبكمة يصدرىا قسم ، "مد بن عبد اهلل مبوذجاـ( عهد السلطاف ؿب18ىػ/12القرف)
 .185،ص19ـ،ع2015ىػ/1437،اعبزائر2التاريخ،جامعة اعبزائر
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موجهة،كلكنها ُب نفس الوقت استأثرت  ما هبعلنا نقر بأف لو سياسة خارجيةالمستوى الثاني: -
 ؛(1)باعبانب األكركيب،على حساب العآب اإلسالمي

كىو ما هبعلنا ال نسّلم دبا يقولو اؼبؤرخوف اؼبغاربة،من أنو حقيقة ىو اؼبؤسس اغبقيقي لسياسية      
: ىل حقيقة االنفتاح على العآب اإلسالمي.إف ىذه اغبقيقة ؽبا ما يربرىا ُب ثنايا تساؤٕب الالحق

 ؟.(2)تطورت،كتبلورت سياسة سيدم ؿبمد بن عبد اهلل إٔب معامالت كفبارسات ديبلوماسية

 طبيعة االنفتاح السياسي:-ب

قبل البحث ُب تضاعيف االنفتاح السياسي بُت البلدين،أرل من الضركرم ككمدخل لفهم ىذا الوليد    
ىل اىتم األتراؾ العثمانيوف بالعمل ُب العالقات؛أم االنفتاح ُب حد ذاتو.طرح تساؤؿ مهم: 

 الدبلوماسي،أك باألحرل تلمذة بعض الشخصيات على أجبديات العمل الدبلوماسي؟

ذىبت دراسة جادة،كمستفيضة ُب ىذا اجملاؿ،كذلك بعد استنطاؽ الوثائق،إٔب تبٍت رأم،كجدتو        
اىتماما ؽبذا اؼبوضوع،كذلك عن طريق  يعرب عن كجهة نظرم،جاء ُب معناه،أف األتراؾ العثمانيُت ٓب يولوا

،ٓب يطور ىو  (3)عدـ تكوينهم لشخصيات دبلوماسية،باإلضافة إٔب توارث ىؤالء تكوين كسيب تقليدم

                                                             
:اؼبقاؿ رقية شارؼ:الدكلة العثمانية ُب إطار الثقافة اإلسالمية،ينظر كاف يتبعيرل بعض الباحثُت أف اؼبغرب األقصى  (8)
 .139سابق،صال

العنصر الثا٘ب من ىذا اؼببحث.ُب  سًتد بإذف اهلل تعأب،اإلشكاؿاإلجابة على ىذا ( 2 ( 

اغبديث ،أطركحة دكتوراه ُب  التاريخ 1830إٔب  1564بليل رضبونة:القناصل كالقنصليات األجنبية  باعبزائر العثمانية من (1)
،كىنا نفس الباحثة ٓب تشر إٔب السفَت  295،ص2011-2010إشراؼ:دحو فغركر،جامعة كىراف،اعبزائر(،غ.ـكاؼبعاصر)

أكرده  الباحث اؼبرحـو  أبو القاسم سعد اهلل ،كجدتو يقر  ماكلكن أثناء قراءٌب في كمنصب،كإمبا اكتفت بالنشاط الدبلوماسي عموما،
،كيقدـ ؼبعاملة مع الدكؿ األخرلـ كجو سفَت من اعبزائر إٔب لندف ليفاكضها  كبنفس ا1756للجزائر دبنصب السفَت،فمثال ُب سنة 

فيها مصاّب اعبزائر كدكلة كمؤسسات،كردت ىذه اؼبعلومات ُب تقرير يعود للقرف الثامن عشر ميالدم،ربت عنواف"كجهة نظر مقارنة 
 .319-318،ص ص2بُت دكؿ اؼبغرب العريب"،حولو ينظر:أبو القاسم سعد اهلل:أحباث...،مرجع سابق،ج
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كذلك أيضا.كإذا سلمنا دبواصفات دبلوماسية لدل األتراؾ العثمانيُت ،فإنو قد كاف معتمدا بنسبة كبَتة 
 . (1)على أىل الذمة كالسيما العنصر اليهودم

كانت رغبة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ُب ىذا اجملاؿ تقتضي منو عقد معاىدات كفاؽ كتعاكف    
.انعكس االنفتاح السياسي  على العالقات بينو كبُت العثمانيُت،أف كانت (2)مع غالب دكؿ عصره

 .(3)مثالية

اىل اعبديد مقدرتو عندما كاف نائبا  كىذا ما أشار إليو أحد الباحثُت الغربيُت،بقولو:"...لقد أظهر الع   
عن أبيو ُب مراكش فكاف تقيا مياال إٔب السلم كالعدؿ اللذين كاف اؼبغرب األقصى ُب أمس اغباجة إليهما 

.أم أف رغبتو كانت كليدة ظركؼ كربديات داخلية (4)بعدما قاساه من اضطرابات طيلة ثالثُت سنة..."
 أؽبمتو ذلك اػبيار السياسي. كخارجية،حيث أف ىذه  األخَتة ىي اليت

كانت اعبزائر ُب بدايات حكم السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل سبر بأزمة سياسية ُب تلمساف،إذ     
بلغ اغبد بأىلها إٔب أف أصبحت شبو مستقلة بأمورىا،وبكمها القائد رجم بن البجاكم،فكاف من دايها 

ح ُب استالبو اغبكم منو،ككطد األمن ـ(أف جيش لو جيشا قب1766-1748)(5)علي باشا بوصباع
هبا،كأعادىا إٔب حكم الدام بعد اقتياد رجم بن البجاكم إٔب اعبزائر كإعدامو ُب 

 .(6)ـ1757ىػ/1171سنة

                                                             
.295سابق،صاؼبرجع البليل رضبونة: ( 1 ( 

، كرقة "نظرة على اغبالة السياسية كاالجتماعية كالفكرية ُب عهد السلطاف  ؿبمد بن عبد اهلل"ؿبي الدين عبد اغبميد الباعمرا٘ب:(2)
،جامعة موالم علي الشريف  الوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل الثالثةعلمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة 

  .185-184ص ،ص1991الريصا٘ب ،ية،ـ.د.ب.عاػبريف
.187اؼبقاؿ السابق،صؿبي الدين عبد اغبميد الباعمرا٘ب: ( 3 ( 

.309،ص2شارؿ أندرم جولياف:اؼبرجع السابق،ج( 4 ( 

ضبد الشريف الزىار:اؼبصدر ألقب ببوصباع ألنو تبارز مع تركي أياـ شبابو فقطع أصبعو،لقب أيضا ب"بناكسيس"،ينظر: (1)
  .(1قم:)ر ، ػػا،ىػ18السابق،ص

.18،صنفسواؼبصدر (
6 ( 
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قد اكتمل التنظيم اإلدارم،كظهر ُب ـ(ف1791-1766عثماف باشا)كأما ُب عهد الدام ؿبمد بن     
تثبيت للنظاـ العثما٘ب باعبزائر،رغم ما نعرفو من أف .األمر الذم جعل منو عامل (1)شكلو النهائي

األكضاع السياسية كاالقتصادية آنذاؾ كانت غَت مواتية لذلك .كددت أف أشَت من خالؿ ىذا 
الرأم،حسب كجهة نظرم أف الناظر بعُت االستقصاء للطبيعة العالقات اعبزائرية اؼبغربية حقبة 

من األحايُت،كُب أغلب الوقائع،كصبيع سبظهراهتا،موجها من البحث،يستنتج أف ؿبركها ٓب يكن ُب كثَت 
طرؼ اؼبركز،كإمبا كاف من  موجها من تطبيقات البايلك،بايلك الغرب باػبصوص،كمنو إٔب اؽبوامش 

أم أف العالقات اعبزائرية اؼبغربية كانت تطبق كسبارس إذا صح التعبَت .(2)كاألطراؼ؛البادية كالريف
    بالوكالة،أك النيابة.  

لوحظ عن  العآب اإلسالمي،كمنو اعبزائر كاؼبغرب األقصى بدءا من القرف السابع  عشر كإٔب غاية      
القرف التاسع عشر، أهنما اشًتكا ُب ميزة اؼبعاناة اؼبالية كاالقتصادية،فبا شكل ُب هناية القرف التاسع عشر 

 . )3(ماسببا كذلك اشًتكا فيو،أال كىو التدخل اؼبباشر األكركيب فيه

                                                             
-1171"احملفوظػػػػػػػػة باؼبكتبػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة اعبزائريػػػػػػػػة 1641شػػػػػػػػاعو كماؿ:بايلػػػػػػػػك قسػػػػػػػػنطينة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ بعػػػػػػػػض كثػػػػػػػػائق اجملموعػػػػػػػػة "(8)

:ـبتار حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب،جامعة ريخ اغبديث)غ.ـ(،إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَت ُب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا1792-1757ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/1207
.101،ص2005-2004اعبزائر،اعبزائر

  

قارب اؼباء من أرض العرب كغَته،كصبعو  كل،كالريف ماآت ىي الريف،إذ الريف  لغة:يعٍت اػبصب كالسعة ُب اؼبالبادية ليس(2)
،كاغباضرة القـو الذين وبضركف اؼبياه كينزلوف حضر فيها أرياؼ،كريوؼ،كالبادية:ىي خالؼ اغبضر،كىي اسم لألرض اليت ال

صطالحا:؛فالريف مرتبط   بالزراعة كاػبصب ُب اؼبعاش ،كىو الذم وبدد النشاط كأما ا ،عليها،كالبادية ظبيت بذلك لربكزىا كظهورىا
ُب حلها االقتصادم ،كالوضع اجملتمعي ألم منطقة من اؼبناطق.كالبادية اصطالحا:تشكل اجملاؿ اغبيوم للقبائل البادية كالظاعنة،

ر األنصارم:لساف أبو الفضل صباؿ الدين ابن منظو :للريف يف اللغومكترحاؽبا،ينظر حوؿ التعر 
للبادية:ابن منظور:اؼبصدر  يف اللغومكينظر حوؿ التعر  ،68،ص11ج،ج20ىػ،1300العرب،ـ.ب،مصر

دراسة -ـ12ك11ىػػ/6ك5،كحوؿ التعريف االصطالحي. ينظر:عميور سكينة:ريف اؼبغرب األكسط ُب القرنُت72،ص18السابق،ج
اريخ الريف كالبادية،إشرا:إبراىيم بكَت حباز،جامعة قسنطينة اقتصادية كاجتماعية،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ)غ.ـ(،تخ:ت

 . 6-5ـ،ص ص2013-2012ىػ/1434-1433،اعبزائر2

)3(Djilali Sari: Les Ottomans Et La  Méditerranéen  Occidentale Au XVI  Siècle 
,in(R.M),Alger1986,pp7-16.  
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لسلطاف اؼبغريب ُب تطبيق حلمو،كذلك عن طريق ؽبذا ااالنفتاح السياسي  مظاىر جلىكما تت    
مشاريعو السياسية اعببارة كأف يسود أك وبكم كل اؼبناطق اإلسالمية الغربية على حد تعبَت  اؼبؤرخ لوريدك 

سيدم ؿبمد بن عبداهلل  .كىذا األسلوب أشار إليو القنصل لويس شنييو ُب نعتو للسلطاف(1)دياث
 . (2)باألنا٘ب كالفردانية ُب طبيعة سياستو اػبارجية

 يا ترل ىل ىذه السياسة االنفتاحية مرت دبراحل ؟ 

كُب ىذا الشأف بالذات،يورد لنا اؼبؤرخ) لوريدك دياث( بقولو:"...فاؼبرحلة األكٔب كما نراىا ىي        
مد بن عبد اهلل يده على كل الوسائل اليت مكنتو من دخوؿ االنفتاح على أكركبا اليت كضع فيها سيدم ؿب

التجارم األكركيب؛أما اؼبرحلة الثانية فتمثلت ُب السعي إٔب توحيد البالد كالبحث عن -اؼبسرح السياسي
اؼبساعدة،كشراء األسلحة من أكركبا،قصد اسًتجاع اعبيوب اليت كانت ماتزاؿ ربت السلطة 

كاألخَتة كرست لتنمية العالقات التجارية،كخالؽبا بدا كاضحا ربمس سيدم اإلسبانية،كاؼبرحلة الثالثة 
ؿبمد بن عبد اهلل لكسب قوة سياسية كاقتصادية تؤىلو للتأثَت ُب توجهات العآب اإلسالمي،كبشكل ؿبدد 

 .(3)ُب جناحو الغريب الذم ىو مشاؿ إفريقيا..."

بقا أف سياستو االنفتاحية كانت موجهة من خالؿ ما مر معنا يتبُت لنا،ككما أثبتناىا سا     
أكركبيا،كأيضا الرغبة من ذلك كلو توجيو العآب اإلسالمي،كمنها اعبزائر باػبصوص إلرادتو السياسية.حيث 

 .(4)أراد من ىذا اػبيار السياسي،إخضاع دام اعبزائر غبكمو على األقل بطريقة غَت مباشرة

لعإب للمغرب كسلطانو كسياستو، يبدكا ٕب بعد اطالعي على لنرل اآلف ما كانت عليو نظرة الباب ا     
كثائق عثمانية نشرىا اؼبؤرخ) عبد الرضباف اؼبودف(أف الباب العإب رحب باؼببادرة،كعلى إثرىا كجد ُب كثيقة 

                                                             
)1 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,n: (6) ,p233. 

)2 (Louis Chénier :Op.cit,T3, p458. 

 

)على عهد السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل راموف لوريدك دياث:السياسة اػبارجية للمغرب ُب النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر(3)
 .248ص،2ج،2013ف.ج،الدار البيضاءإشرا:عبد الكبَت العلوم اإلظباعيلي، ،تر:موالم أضبد الكموف كبديعة اػبرازم،1ط ،(

)4 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,p232. 
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من أرشيف اسطنبوؿ تعود ؼبنتصف القرف الثامن عشر،تنص على:"...ىذا سجل الًتاخيص اليت سبنح 
رب كمرافقيو الذين أتوا إٔب ظبو الدكلة ؿبملُت هبدايا)مبعوثو من سلطاف لسفَت سلطاف اؼبغ

 .(1)اؼبغرب(..."

أيضا فبا استخلصو مًتجم الوثائق اؼبؤرخ عبدالرضباف اؼبودف أنو من خالؿ ىذه الًتاخيص،يتبُت     
ب ُب ىذه اعبملة لنا:"...إشعار كاحد كتنبيهُت ُب التسمية العثمانية الرظبية ُب التوجو إٔب حكاـ اؼبغر 

الطويلة:اغباكم كصف بالعاىل)السلطاف(كظبي البلد )اؼبغرب( ُب حُت كاف االستعماؿ النظامي كاؼبًتدد 
 .(2)ك حاكم فاس،حاكم إمارة فاس..."ـ 16منذ القرف 

يستشف من ىذا أف الباب العإب، قد آمن بالسياسة االنفتاحية للمغرب،كلذا نراه يرحب    
على اؼبستوم التطبيقي ؽبا،فهاىو يضفي تسمية اؼبغرب على كل مشموالتو  بالفكرة،كيعزز ذلك

 اعبغرافية،كيعطي األكلوية للسفارات اؼبغربية للباب العإب.

كنفس الكالـ يؤّكده القادرم،من أف الباب العإب تبادؿ مع اؼبغرب سفارات سياسية،كبإيعاز من    
 .(3)كتقنيةاؼبغرب،حيث زبلل ىذه السفارات مواضيع عسكرية 

كيبكن للباحث القوؿ بأف طبيعة االنفتاح السياسي،أيضا ٓب تكن من كحي اؼبغرب،كإمبا كانت كاقعا    
معاشا جسده العثمانيوف ُب بالد اؼبغارب.كمن ٍب ٓب هبد اؼبغرب بدا من هنجها تأمينا ؼبصاّب بالده 

 .!الضيقة

كهبا مع اؼبغاربة،اليت كثَتا ما افتعلوىا ىم ،هبد أف إف اؼبتتبع لطبيعة السياسية اعبزائرية،كىي حىت ُب حر   
اعبزائر كحكامها،كانوا يسايركف الوجهة السلمية السياسية ُب كثَت من الوقائع اليت مارسوا فيها تطبيقاهتم 

 األنفة الذكر.

                                                             
)1( Abderrahmane  Moudden:The Sharif and the Padishah...., Op.cit,p7.  
)2 (Ibid, Op.cit,p7. 

.210-209،ص ص4القادرم:اؼبصدر السابق،ج ( 3 ( 
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 فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد الدام شعباف كىو ُب حركبو مع إظباعيل العلوم،يقدـ ما أعتقد أنو انفتاح   
،كفبا (1)سلمي؛ذبلى ذلك ُب إرغاـ الدام شعباف غريبو إظباعيل العلوم  على التوقيع على اتفاقية السلم

سجلو اؼبؤرخوف الغربيوف  عن الدام شعباف:"...كما أف الدام كاف متشوقا إلهناء ىذه اغبرب ُب أقرب 
ورات اؼبغاربة القاطنُت كقت،كاليت كاف من اؼبمكن أف تستمر بال شك بالتفوؽ كدكف اػبوؼ أيضا من ث

 .(2)ُب فبلكة اعبزائر..."

ردبا حىت السنوات فعلت فعلها ُب توجيو العالقات بُت البلدين إٔب ذاؾ التوجو االنفتاحي،كذلك أنو       
 .(3)ـ ٓب نعد نسمع عن عالقات بُت الباب العإب كاؼبغرب1757-1733ىػ/1165-1147من 

ط سلطاهنم،ما يلي:"...كىكذا أصبح بالط اؼبؤب ؿبمد بن عبد اهلل ألجل ىذا كتب اؼبغاربة عن بالك     
من خَت ما عرؼ تاريخ اؼبغرب علما كصباال كركعة كصالحا كعظمة،حىت أنو ليمكن القوؿ بأنو كاف أكثر 
تركيزا من بالط آؿ عثماف الذم كاف هبلهم تواضعا منو كبعثا لسلطاف اإلسالـ،كنشر قوتو ُب 

  .(4)األرض..."

 

 

 

 

                                                             
)1 (Laugier de Tassy: Histoire du royaume d'Alger, Amsterdam ,Henri du  Sauzet ,)S.D(,p302. 
)2 (Laugier de Tassy: Op.cit,p302. 

 

.167عبدالرحيم بنحادة:اؼبغرب كالباب العإب...،مرجع سابق،ص( 3 ( 

،كىنا كللباحث ملحوظة على ىذا النص،فالشق األكؿ يعترب 19ص ...،مصدر سابق،الًتصبانة الكربل ُب أخبار الزيا٘ب:القاسم  أبو(4)
اؼبغريب أكثر تركيزا من البالط العثما٘ب أعتربىا شخصيا مغالطة تارىبية،كذبن كبَت على منظومة  صحيحا إٔب حد كبَت،أما مسألة البالط

     النظم  العثمانية بشىت أنواعها؛كاإلدارية كالسياسية كالعسكرية.
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 ثالثا:العالقات الجزائرية المغربية:االنفتاح الدبلوماسي

 أ( مظاىر العالقات الجزائرية المغربية؛االنفتاح الدبلوماسي

 بدايات تشكل سياسة االنفتاح بين البلدين دبلوماسيا:- (1

أردت أف أضع يدّم على جوىر القضية،أك مربط الفرس ُب مقاربة العمل السياسي ككذا الدبلوماسي     
بُت اؼبغرب كاعبزائر خالؿ القرف الثامن عشر اؼبيالدم،ُب ىذه اعبزئيات اؼبتبقية من البحث،كىذا ما رأيتو 

 ردبا حسب كجهة نظرم ؾبسدا ُب اإلشكالية اؼبطركحة سالفا،كاليت كانت كاآلٌب:

 ىل حقيقة تطورت،كتبلورت سياسة سيدم ؿبمد بن عبد اهلل إٔب معامالت كفبارسات ديبلوماسية؟

لعّل بدايات التشكل ُب سياسة االنفتاح الدبلوماسي بُت اعبزائر كمن خالؽبا الباب العإب،كاؼبغرب      
األقصى تأخذ ىنا بالذات حسب رأيي رمزية تارىبية جديدة على مستول العالقات السياسية بُت البدين 

ُت أفرز نتيجة مهمة فًتة القرف الثامن عشر اؼبيالدم،ذلك أنو حسب اجتهاد بعض اؼبؤرخُت اؼبختص
 . (1)جدا؛إقرار ؿباضر جلسات خاصة بالسفارات الدبلوماسية عقدت بالباب العإب

ىذه البدايات صاحبها أيضا إدراج ملحوظات اؼبغرب األقصى اؼبتعلقة برظبيات كبركتوكوالت تنظيم      
قامتهم بالباب العمل الدبلوماسي  عرب سفرائو،فكاف يومها أف اشتكى كاحد منهم من ضيق مقر إ

العإب،عن ىذا اؼبوقف قبتزئ كالـ الباحث)عبد الرحيم بنحادة(،حيث يقوؿ:"....ككاف مكاف إقامة 
السفراء اؼبغاربة يطرح مشاكل بالنسبة لإلدارة العثمانية فقد اشتكى أحد السفراء اؼبغاربة )كىو من أقرباء 

                                                             
سالـ  السالكم،الذم للسفَت اؼبغريب)الطاىر بنعبد ال )سليم الثالث (ترتب عنو  إقامة استقباؿ خاص من طرؼ  السلطاف العثما٘ب (1)

فًتة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل  ُب أرشيف رئاسة "حادة:عبد الرحيم بنيعترب أكؿ سفَت مغريب حضي بذاؾ  االستقباؿ( ،ينظر:
 ،جامعة موالم علي الوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل الثالثةكرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة  ،"الوزراء باستنبوؿ
  .246 ،ص1991،الريصا٘ب ية،ـ.د.ب.عالشريف اػبريف
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نقلو إٔب قصر اظبا سلطاف الذم كاف حاكم فاس( من ضيق قاعة االستقباؿ فصدر األمر اؽبمايو٘ب ب
 .(1)ـبصصا للسفراء اؼبغاربة..."

كمن خالؿ كثيقة منشورة ُب األرشيف العثما٘ب،كجدت إوباءات اهبابية،كمواقف حسنة،كردكد فعل      
من طرؼ الباب العإب؛إذ تعطينا حقيقة صورة كاضحة كحقيقية عن مدل قبوؿ كانفتاح الباب على العإب 

 .(2)ت السفارية،كالبعثات الدبلوماسية اؼبغربية،كُب بعض األحياف اإلشادة بعملهاعلى الرحال

كُب ىذا اؼبعٌت أيضا،قبد الزيا٘ب يربز لنا مواقف الباب العإب من سفارتو ألسطمبوؿ؛حيث يذكر عن     
بو،قاؿ قل الوزير العثما٘ب،كما كاف ؽبذا األخَت من عناية خاصة بسفارتو،حيث يقوؿ:"...فأكؿ ما بدأ٘ب 

لألفندم أ٘ب أكحشتك ،كما أردت أف أكلفك اؼبشقة إٔب بييت،كأكصيت خَت الدين أف يأٌب بك إٔب 
بيتو،كأكوف أنا الوافد عليك،كالساعي إليك،كلوال أف  اؼبانع الذم ىو قانوف عندنا،ألتيت لبيتك فساؿبٍت 

 .(3)ُب تعبك..."

 ىذا األمر يدعونا للتساؤؿ عن مرد ذلك؟  

بيات الرحالة اؼبغربية خالؿ القرف الثامن عشر كانت ُب أغلب أدبياهتا تدعوا إٔب سلوؾ هنج إف أد   
التقريب بُت مهمات كأىداؼ السفارت بُت اؼبغرب كالباب العإب؛كاقع دكٕب ؿبمـو ساىم ُب تبٍت اػبيار 

ـ،ُب 1767-1766اؼبوضح سلفا،كُب ىذا يقوؿ أحد الباحثُت مانصو:"...كقد مبت الرحلة بُت عامي 
عهد السلطاف أيب عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل،إٔب ملك اسبانيا )كارلوس الثالث(.ككذا رحليت ؿبمد بن 

ـ،ك)البدر السافر ؽبداية 1779( إٔب كارلوس الثالث سنة (4)عثماف اؼبكناسي:)اإلكسَت ُب فكاؾ األسَت

                                                             
 (H.H.7857)..نقال:            250:فًتة السلطاف...،مقاؿ سابق،صعبدالرحيم بنحادة (1) 

                                                     

(.6لحق رقم:)اؼب ُب  ينظر نص الوثيقة( 2 ( 

.122،مصر سابق،...لأبو القاسم الزيا٘ب:الًتصبانة الكرب ( 3 ( 

ـ.1965ـ.ج.ب.ع،الرباط،تح:ؿبمد الفاسي،1ؿبمد بن عثماف اؼبكناسي:اإلكسَت ُب فكاؾ األسَت،ط( 4 ( 
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ىذا اعبو اؼبشحوف باغبذر كتوإب  ـ.كُب1781اؼبسافر إٔب فكاؾ األسارل من يد الكافر(إٔب مالطا سنة 
 .(1)االعتداءات كاغبالة اؼبزرية لألسارل كالصراع الديٍت كموقف الفقهاء ضد  النصارل  اؼبعتدين..."

نقطة أخرل رّكز عليها اؼبؤرخوف اؼبغاربة ُب الربنامج اإلصالحي كالسياسي للسلطاف ؿبمد بن عبد     
سلمُت،كألجل ذلك قبده يرسل بالسفارات إٔب بعض الدكؿ اهلل؛نقطة رعايتة كإشفاقو على أسرل اؼب

،ىذا االىتماـ منو جاء على خلفية إرساؿ اعبزائريُت  لو إمدادىم بالعوف عبهاد االسباف،كربرير (2)األكركبية
  .(3)اغبصوف الواقعة بشواطئ أرض اؼبسلمُت اؼبمتدة بسبتة إٔب كىراف

راسالتو مع اإلسباف،أف السلطاف ٓب يذكر اؼبوقف الرظبي؛أتراؾ ؼباؼبتواضعة  ما يالحظ بعد قراءاٌب إف      
اعبزائر،كإمبا اكتفى بذكر اعبزائريُت،أم اؼبوقف الشعيب،فهل ىذا حدث بالفعل؟أـ تعمد السلطاف سيدم 

 ؿبمد بن عبد اهلل إقصاء األتراؾ العثمانيُت من اؼبشهد السياسي للمغارب كقتها؟

ا ؼبراسلة أخرل لو مع اإلسباف،كبعض ما كتبو أحد اؼبتخصصُت الغربيُت ُب يبدكا أننا من خالؿ قراءتن    
سياسة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل،استنتجت أنو سعى من جهة ضباية مصاغبو،كإدامة كده مع 
اإلسباف ىذا من جهة كلو على حساب قضية األسرل،كمن جهة ثانية أف هتميشو للموقف الرظبي يعترب 

دنو اغبقيقي؛ألجل ذلك قبده يرّكز على اعبانب الشعيب لالستقطاب من جهة،كمن جهة إٔب حد كبَت دي
 ثانية اختياره ؼبوقف هبعلو وبقق ذلك؛مسألة اعبهاد كربرير الثغور احملتلة.

بتاريخ  (4)كأما عن النقطة األكٔب استوضحناىا من خالؿ رسالة لو إٔب اؼبلك كارلوس الثالث     
ـ،جاء فيها رغبة كاتبها ُب تأخَت ضبلة عسكرية   كاف قد 1784مام 2/ىػ1198صبادل الثانية26

                                                             
،كرقة علمية قدمت "20إٔب مطلع القرف  18سفارية اؼبغربية من القرف المرآة الغَتية كأسئلة التحديث ُب الرحالت "عبد النيب ذاكر:(1)

 .373،ص2003ب كاؼبسلموف،اكتشاؼ اآلخر،اؼبغرب منطلقا كموئال،ف.ج،الدار البيضاء:ندكة الرحالة العر إٔب

عن ىاتو ؛أم ىل فعال ىم سفراء؟!أطلقت عليهم لفظ  السفراء،نظرا ؼبهماهتم،كلكن من يتساءؿ عن أحقيتهم عن ىذا اإلسم(2)
،ـ.ؾ.آ.ع.إ.ر،الدار 1،ط1922-1610عن السفراء،ينظر:: عبد اجمليد قدكرم: سفراء اؼبغرب ُب أكركباأم  ،اإلشكالية

  .8،ص1955البيضاء

(.7ينظر اؼبلحق رقم:) ( 3 ( 

.(ـ1788-1759تؤب اغبكم مابُت) ( 4 ( 
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شرع فيو من طرؼ اإلسباف ذباه اعبزائريُت،كذلك بعد النظر إذا ىم مع شرط الصلح أـ ال،كمؤكدا بأنو 
 .(1)مع الصلح طوعا أـ كرىا،كىذا ُب نظره أف الصلح ىو عمل لنية السلطاف العثما٘ب

وضحها من ما ذىب إليو )راموف لوريدكا دياث( ُب قولو:"...كمع ىذا ال أّكد نست النقطة الثانية،     
اؼبضي قدما بدكف أف أؼبح إٔب اغبملة)الفتنة( اؼباكرة اليت كضعها)نشرىا( سيدم ؿبمد بن عبد اهلل بُت 
اعبزائريُت الربابرة كالسكاف العرب هبدؼ أف تكوف )إٔب جانبو ( لصاغبو عندما يقـو بالتدخل بقوة 

 السالح ُب اإليالة.

انطالقا من ىذا فإننا نفسر  بأف نوايا سلطاف اؼبغرب ٓب تكن بكل بساطة نظيفة ُب ربريض سكاف ك    
اعبزائر األصليُت ضد السلطات الًتكية،كىذا ألف مثل ىذا التمرد يسهل لو بشكل كبَت تدخلو.)أم ضد 

 .(2)إيالة اعبزائر(..."

ؼبا توُب أخوه مصطفى  (4)للسلطاف عبد اغبميد األكؿ (3)وكقد اعتمد ىذا خاصة ُب سفارت     
.كفبّا ذكره ُب ىذه الرسالة قضية ظلم (6)ىػ يهنئو فيها باؼبلك كهبدد اؼبودة،كاؼبودة1186سنة  (5)الثالث

حكاـ  أىل اعبزائر كما ىم عليو من اعبور،كبياف كفود أىل اعبزائر عليو عارضُت عليهم شكاكاىم،كما  
 .  (7)إال العنت كعدـ االنصياع لذا كجو ىذه السفارة ىو اآلخر شاكيا حكاـ أىل اعبزائركاف من ىؤالء 

                                                             
(.8ينظر اؼبلحق رقم:) ( 1 ( 

)2 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,p261. 

كجهها عن طريق:)القائد عالؿ الدراكم، كالقائد قدكر الربنوصي(. ( 3 ( 

عن سَتتو كأعمالو،ينظر:ؿبمد فريد بك احملامي:اؼبرجع السابق،ص  ،(ـ1789-1771ىػ/1203-1188 )اغبكم مابُتتؤب (4)
  .362-341ص

،عن سَتتو كأعمالو،ينظر:ؿبمد فريد بك احملامي: اؼبرجع السابق،ص (ـ1807-1789ىػ/1222-1203تؤب اغبكم مابُت)(5)
  .393-363ص

ح كالتعاطف حسبو  ذباه العثمانيُت،ينظر:ابن زيداف:إرباؼ أعالـ الناس...،مصدر ىنا حسب ابن زيداف يقصد هبا سياسة االنفتا  (6)
 .  352،ص3سابق،ج

.352،ص3نفسو،ج اؼبصدر ( 7 ( 
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فدعول السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ُب توّجو اعبزائريُت إليو ألمر اعبهاد،ىو ُب رأم  أكرب      
بنقطتُت،نقوؿ أف ذبٍت مزعـو على التاريخ كصناعو ُب إيالة اعبزائر،كللتدليل على كالمنا،نرد على زعمو 

 اعبزائر تكلم عنها ىو ُب القرف الثامن عشر،كيف كاف كضعها السياسي كالعسكرم يا ترل؟

كُب ىذه النقطة قبتزئ نصا للباحث )شكيب بن حفرم( ،حيث يقوؿ فيو:"...الشك أف القرف     
ألف إيالة اعبزائر عرفت فيها الثامن عشر اؼبيالدم بالنسبة لتاريخ إيالة اعبزائر العثمانية فًتة قائمة بذاهتا،

من اسًتجاع مدينيت كىراف  -كللمرة األخَتة-ـ1792أكج قوهتا البحرية ككماؿ كحدهتا السياسية ُب عاـ 
كاؼبرسى الكبَت من أيدم اإلسباف...فبا جعلها تنعت بصفة"دار اعبهاد"ك"إيالة اعبزائر احملركسة"كما  كاف 

 .(1)كاف يرسلها الباب العإب..."يرد  اإلشارة إليها ُب الفرمانات اليت  

كُب نفس اإلطار قبد أف اعبزائر عسكريا كانت حاضرة، حىت ُب األرشيف التارىبي ؼبا كراء البحار     
.كما ال أنسى ُب ىذا (2)ـ،ربت اسم:"خريطة القوات البحرية اعبزائرية"1785للشبونة،اؼبؤرخ ُب سنة 

 غَت اؼبغاربة عن دكر أتراؾ اعبزائر ُب إذكاء ركح اعبهاد،كإعادة اؼبقاـ ما كتبو أحد اؼبؤرخُت اؼبغاربة،كحىت
 بنائها لدل العلويُت.

فنجد عند أحدىم أف الدكلة استطاعت ،أف تقوم أحد مبادئ قياـ العلويُت؛تنقية الثغور من رجس      
     عيد اعبهاد كعند آخر ذبلى ذلك ُب ضغوطات العثمانيُت ُب اذباه تص.(3)كقباسة الكفار كرد الكيد عنو
،ك ُب رأم باحث أخر أف صنيع العثمانيُت كفق إظباعيل العلوم ُب ىذا (4)ضد النصارل الذم ظل غائبا

                                                             
،ُب ؾبلة اآلداب كالعلـو "العالقات اإلسبانية اعبزائرية ُب القرف الثامن عشر اؼبيالدم من خالؿ ـبطوط عثما٘ب"شكيب بن حفرم:(1)

،ص 1،ع2002ىػ/1423قسنطينة،اعبزائر -ؿبكمة تصدرىا كلية اآلداب جامعة األمَت عبد القادر اإلسالمية ة دكريةاإلنسانية،ؾبل
 . 120-119ص

:،نقال عن 72راموف لوريدك دياث:اؼبرجع السابق،ص(2)  
-.Sec. Noret de  Africa  ,caixa3. 
 

.306ألفرا٘ب:نزىة...،مصدر سابق،صا( 3(  

  .27،ص5ة...،مقاؿ سابق،عؿبمد اؼبنصور:الضغوط العثماني(4)
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ىذا اؼبسعى إٔب حد كبَت،فقد كصف كأكثر السالطُت العلويُت اىتماما بتحرير الثغور،ككاضع اللبنة 
 .(1)األكٔب ؽبذا اؼبشركع؛النشاط البحرم

ية اؼبتنوعة يتبُّت ٕب أف الرغبة الشخصية كاؼبصلحة الذاتية للسلطاف ؿبمد بن كبعد ىذه األدلة التارىب   
عبد اهلل، قد أدت دكرىا ُب اػبط السياسي الذم تبناه،كىو ُب ىذا كاف ال يبت بصلة ؼبا عرؼ باعبامعة 

 اإلسالمية مطلقا،ىذا االستنتاج ليس من كيسي كإمبا مستقى كمثبت ُب مصادر كمراجع متخّصصة.

ىو كيف رضي السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل أف !لكن يبقى االستفسار كالتعجب ُب آف كاحد    
يبرر مشركعة االنفتاحي اؼبزعـو على العآب األكركيب،كلكن ُب ىذه اؼبرة ٓب يكن غبصب مادم،كال مشركع 

قائمة على ذبارم اقتصادم،كإمبا عملو ككجهتو ىذه اعتربت حبق خطوة عمالقة كبو زبطي اغبواجز ال
 .(2)أسس عقائدية

كُب رسالة كتبها السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل إٔب قناصلة الدكؿ األكركبية اؼبعتمدين باؼبغرب     
ـ،حيث أف ىذه الرسالة جاءت بعد إعالف ملك 1774نوفمرب22ىػ/1188رمضاف 17بتاريخ 

اده السلطاف من مسألة اعبامعة اسبانيا)كارلوس الثالث( على اؼبغرب،كجدت فيها انفصاـ كلي عما أر 
اإلسالمية؛إذ كما أسرد مقتطفا من رسالتو،سجلت هتربو كسبلصو التاـ من مسألة لواـز كضركرات السلطاف 
ُب اإلسالـ،أم أنو مستخلف،كدبا أنو مستخلف كجب عليو نصرة ثغور اإلسالـ كاؼبسلمُت،فموقفو ىنا 

 أيضا وبتاج إلعادة نظر كتأمل.

فيها:"...غَت أنو فيما ىبص اعبيوب الواقعة بشواطئ إيالتنا كاليت يزعم ملك اسبانيا أهنا من كفبّا جاء      
 . (3)فبتلكاتو فهي ُب حقيقة ليست لنا كال لو،بل إهنا  هلل للواحد القهار الذم يبّلكها ؼبن يشاء..."

                                                             
  .35-7،ص ص3:اؼبؤب إظباعيل كربرير...،مقاؿ سابق،عجالؿ وبي (1)

.73راموف لوريدك دياث:اؼبرجع السابق،ص ( 2 ( 

الوثائق اؼبرجعية لعهد  الثالثةكرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة  ،"عزؿ الوزير الغزاؿ بُت األسطورة  كالتاريخ"ؿبمد بن عزكز حكيم:(3)
 .55ص،1991،الريصا٘ب ية،ـ.د.ب.ع،جامعة موالم علي الشريف اػبريف دم ؿبمد بن عبد اهللسي



  - 234 -   

  
 
   

ُب عهد السلطاف إننا ُب ىذه اعبزئيات بالذات،كمع جزئية االنفتاح السياسي للمغرب األقصى     
سيدم ؿبمد بن عبد اهلل،توصلنا إٔب عدـ تصديق خرب ىندستو ؽبا،كإمبا كانت موجودة عند أسالفو،أك 

 اقتبسها من العثمانيُت أنفسهم.

ردبا من ىنا سجل عن عهد السلطاف ؿبمد بن عبد اهلل من طرؼ الباحثُت اؼبغاربة،ىذا االنطباع     
طرابلس(،كىو -اعبزائر -ياالت الًتكية ُب منطقة مشاؿ إفريقيا)تونسالرامي إٔب:"...عالقة اؼبغرب باإل

جانب ٓب وبظ باىتماـ كبَت من طرؼ اؼبؤلفُت الذين تناكلوا عصر السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل 
بالتأليف،كالذين انصب اىتمامهم على سياسية السلطاف اػبارجية كإقبازاتو الثقافية كالعمرانية كعالقات  

 .(1)بالدكؿ األجنبية كالدكلة العثمانية باصطمبوؿ..."اؼبغرب 

قد ىبيل للقارئ أنو حكم،كلكنو ُب حقيقة األمر انطباع شخصي ّدعم بآراء لباحثُت ؽبم قصب     
السبق ُب ىذا الشأف،نذكر ىنا نصا للمؤرخ )عبد اهلل العركم( يعرض فيو لألطر العامة اليت انتهجها 

هلل لبناء دكلتو،كمن خاللو استنجت االنطباع السابق،يقوؿ فيو:"... أعاد السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد ا
 تأسيس الدكلة العلوية على غَت القواعد السابقة.كاف مبدعا ُب إطار التقليد.

اعًتاؼ حبقوؽ القيادات -2كظف النسب  العلوم اؽبامشي بكيفية أكضح،على األقل ُب الداخل؛-1
إعادة بناء اعبيش على عناصر متأصلة ُب قبائل ـبزنية ؿبررة من  اعتمد ُب-3احمللية ُب حدكد معينة؛

 .(2)قنع دبداخيل اعبمرؾ لتموين اػبزينة كإقامة اعبيش..."-4النوائب؛

ىذا ُب نظرم ىو ما جعل لويس دكشنييو يعرب بقولو عنو:"...ٓب يرث صالبة أجداده  لعلّ    
"...(3)

ايرتو للموقف العثما٘ب ُب التأسيس للعالقات فعدـ  كراثة صالبة أجداده ىنا تعٍت عندم مس.
                                                             

كرقة علمية  ،"تونس(-اعبزائر-عالقة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل باإلياالت العثمانية ُب مشاؿ إفريقيا) طرابلس"زىراء النظاـ:(1)
،جامعة موالم علي الشريف  يدم ؿبمد بن عبد اهللالوثائق اؼبرجعية لعهد س الثالثةقدمت ُب:أعماؿ الدكرة 

 .236،ص1991الريصا٘ب ة،ـ.د.ب.ع،اػبريفي

.503،ص3عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ....،مرجع سابق،ج( 2 ( 

)3 (Louis Chénier :Op.cit,T3, p240. 
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السياسية كالدبلوماسية باؼبغارب طيلة العصر اغبديث،كأيضا خركجو عن اؼبألوؼ مقارنة بأسالفو،إذ أنو 
 دبنطق العثمانيُت ُب بناء العالقات السياسية كالدبلوماسية،قبده يعتمده ُب البناء ؽبا.

 طبيعة  االنفتاح الدبلوماسي:-ب

السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل من خالؿ توثيقو لرابط العمل الدبلوماسي ُب جوانب عالقاتو عمل    
،كىذا لو ُب (1)السياسية مع أتراؾ اعبزائر كمن خالؽبم الباب العإب،على ذبسيد فكره اعبامعة اإلسالمية

.حيث كاف ذلك الزخم رأيي داع لذلك، سبثل  ُب  طرحو كبديل لعآب الشرؽ ُب كجو العآب الغريب آنذاؾ
 .(2)الدبلوماسي فبثال ُب كثافة عدد سفرائو؛البالغ عددىم األربعة عشر سفَتا

 بالباب العإب مقارنة مع مثلياهتا اؼبتعلقة بالدكؿ األكركبية.

؛تتحكم فيها (3)أسيوية-كلكن ىذا البديل ٓب يبنعو من إقامة شبكة عالئقية توزعت على دكؿ أفرك   
 ،كتغيب معها قضية اؼببادئ كالقواسم اؼبشًتكة بُت بالد اؼبغارب كقتها. اؼبصلحة الفردية

 

                                                             
.(1311رقم:)،ىػػػػا 193اؼبصدر السابق،صؿبمد الضعيف الرباطي: (1  ( 

كانت فيها سفارة اغباج   1761-(عددا من السفراء اؼبغاربة،نوجزىم فيمايلي:1790-1761العإب من فًتة)توافد على الباب  (2)
-كانت فيها سفارة عبد الكرٙب راغوف التطوا٘ب  1765 -كانت فيها سفارة الطاىر بن عبد السالـ السالكم  1764-عديل اػبياط

  1782-كانت فيها سفارة الطاىر فنيش  1778- بن عبد اهلل ( كانت فيها سفارة عبد السالـ)ابن السلطاف سيدم ؿبمد  1775
كانت فيها سفارة عبد الكرٙب   1784-كانت فيها سفارة القائد عالؿ الدراكم كاغباُب  1783-كانت فيها سفارة مكي بركاش

ة أبو القاسم كانت فيها سفار   1786-كانت فيها سفارة عباس)؟(  1786-كانت فيها سفارة ابن عثماف اؼبكناسي  1785-العو٘ب
كانت فيها   1790-كانت فيها سفارة ؿبمد الزكين كمكي بركاش  1788-كانت فيها سفارة عبد اؼبلك بن ادريس  1787-الزيا٘ب

عبد ،359 -349،ص ص3ابن زيداف:إرباؼ أعالـ الناس...،مصدر سابق،جسفارة الطاىر بن عبد اغبق كؿبمد الشيبا٘ب،ينظر:
.169-168إب...،مرجع سابق،ص صالرحيم بنحادة:اؼبغرب كالباب الع

 

(.9ينظر اؼبلحق رقم:)( 3 ( 
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ففكرة اعبامعة اإلسالمية صحيح نادل هبا ىو،لكنٍت استنتجت من خالؿ تتبعي ؽبذه الفكرة كجدت    
أهنا من أكلويات العثمانيُت ُب إقامة عالئقهم مع غريبهم اؼبغرب األقصى منذ الطالئع األكٔب لإلخوة 

 . (1)اركسةبارب

جاءت ُب تطبيقات السلطاف ؽبا كتطبيق نلمس منو أنو جزئية صغَتة ُب إطار ما يسمى بفكرة     
اعبامعة اإلسالمية،إف كل تطبيقاتو كانت تتعلق جبزئية العمل العسكرم،أكرب منها ُب اعبانب السياسي 

و اػبارجية؛تطبيقاتو من كالدبلوماسي،كىنا أظبح لنفسي تسجيل مالحظة غابت عن أعُت متتبعي سياسي
االنفتاح ركزت  ُب أغلب مظاىرىا على اعبانب العسكرم،كما جاء ُب جوانب أخرل كاف عرضا ليس 
إال. حيث كانت تطبيقاهتا تندرج ُب عدـ عقده ألم اتفاؽ كال كفاؽ مع الركس تضامنا مع السلطاف 

 .(2)العثما٘ب

 لكن ىل يبكن أف نسميو تضامن حقيقة؟كؼبا؟  

تقػػػػػػد ىنػػػػػػا أيضػػػػػػا ُب ىػػػػػػذه النقطػػػػػػة مبالغػػػػػػة فعػػػػػػال ٓب تصػػػػػػل إٔب التضػػػػػػامن اغبقيقي،ذلػػػػػػك أف عػػػػػػدـ أع    
،كلنػػػػػػػًتؾ للباحػػػػػػػث )رامػػػػػػػوف لوريػػػػػػػدك (3)االتفػػػػػػػاؽ مػػػػػػػع الػػػػػػػركس حينهػػػػػػػا،ٓب يكػػػػػػػن سػػػػػػػول ألغػػػػػػػراض دنيئػػػػػػػة

ديػػػػػػػػاث( التعليػػػػػػػػق عليها،حيػػػػػػػػث يقوؿ:"...كقػػػػػػػػد تلػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه االقًتاحػػػػػػػػات الػػػػػػػػيت كانػػػػػػػػت تسػػػػػػػػتجيب ُب 
د السػػػػػػػػلطاف،اقًتاح آخػػػػػػػػر عػػػػػػػػن طريػػػػػػػػق القنصػػػػػػػػل اؽبوالنػػػػػػػػدم،نص علػػػػػػػػى العمػػػػػػػػق للنزعػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػانية عنػػػػػػػػ

السػػػػػػػػػػػػػػػػماح لكػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػيحية الػػػػػػػػػػػػػػػػيت مازالػػػػػػػػػػػػػػػػت ٓب تعقػػػػػػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػػػػػػو أيػػػػػػػػػػػػػػػػة معاىػػػػػػػػػػػػػػػػدة،مثل 
ركسيا،كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردينيا،كمالطا،كنابوٕب،كىنغاريا،كجنوة،كأؼبانيا،كالواليات اؼبتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األمريكية،بإرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 .(4)سفنها ؼبوانئو ؼبزاكلة التجارة بكل حرية..."
                                                             

عوعبت ىذه اؼبسألة من طرؼ كجهة الباحث ُب جزئيات الفصل الثا٘ب.( 1 ( 

.503،ص3عبد اهلل العركم:ؾبمل تاريخ....،مرجع سابق،ج ( 2 ( 

.62:اؼبرجع السابق،صراموف لوريدك دياث(   3 ( 

 ،نقال عن:62اؼبرجع نفسو،ص(4)
-CAILLE :Les accords internationaux ,p223,y en HOST C:Den  Marokanske Kaiser  Mohamed 
ben   Abdallah  s  ,p183 s.  
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كيورد نفس الباحث ُب مقاؿ آخر،يعّلق فيو بقولو:"...ككذلك ٓب يستطع االستناد على الوسائل      
اغبربية احملدكدة ُب قبدة)مساعدة( ؾبموعات اعبيوش الًتكية اؼبهزكمة يوما بعد يـو كاليت تنازلت )تركت( 

 . (1)لركسي..."ا IIأراضي كبَتة)مساحات كبَتة(مقارنة باالنتصارات اؼبتقدمة عبيش كاتالينا

انكفاء السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل عن اؼبساعدة،ىو ُب رأيي اغبفاظ على مصاغبو      
التجارية،لذا ٓب يوٕب اىتماـ ؽبم،ـبافة أف تتعرض أرباحو التجارية للمضايقة كاؼبصادرة،جراء نكبات غَت 

،من عملو اعبهادم مع  (2)ؿ اؼبتضررةمتوقعة مرجعها كأساسها البحر أك االرتكاسات االنتقامية من  الدك 
 العثمانيُت.

ُب حدكد -طبعا ىذا يبقى اجتهاد شخصي من طرؼ الباحث،حيث رأيت أنو ال تفسَتات غبد اآلف    
قدمت ؼبعرفة دكافع كتداعيات امتناعو عن مفاكضة الركس،كىنا  كذلك أقوؿ امتناعو اؼبؤقت  -اطالعي
 فقط. 

تعترب مهمة ُب مسألة طبيعة االنفتاح الدبلوماسي،رأيت أهنا أغفلت كتب بعض الباحثُت ُب قضية     
سباما من كتابات اؼبغاربة،كانعدامها ُب الكتابات اعبزائرية سباما.جوىر ىذه القضية يتمثل ُب أف كثافة 
النشاطات الدبلوماسية للمغرب األقصى مع الباب العإب،قصد هبا كسب كد السلطاف العثما٘ب،كمن ٍب 

 .(3)بدعم عسكرم ضد دام اعبزائر ىذا أكالإمداده 

كأما عن القصد الثا٘ب فتمثل ُب رغبة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ُب حرية التصرؼ ضد اعبزائر     
.كُب نفس الوقت مبديا رأيا متناقضا،مفاده:"...معلنا ُب الوقت  ذاتو بأنو ال (4)حسب نظرتو اػباصة

                                                                                                                                                                                                     
 

)1 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,p231. 

)2( Louis Chénier :Op.cit,T3, p467. 

)3 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,p261. 

)4 (ibid,p261. 
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.كصدر أيضا منو رفض كساطة الباب (1)عبزائر( حبسب ما أمر بو..."يشرفو أف وبكم ىذا اإلقليم)أم ا
 .(2)العإب ُب قضية احتجازه سفن صبهورية  دكبركفنيك

 .(3)قضية الوساطة ُب الصفح عنهم،بوصفها حامية ؽباتو اعبمهوريةكتتمثل  

دم ؿبمد كُب ىذا اإلطار حاكؿ بعض من اؼبؤرخُت اؼبغاربة أف يسجلوا صفحات عن سلطاهنم سي    
بن عبد اهلل،كلكن لألسف دكف بياف لطبيعتها اغبقة كما مر معنا سابقا،كأيضا دكمبا البحث ُب أسباب 

 كدكاع سياستو ىاتو.

كنستشهد من أقواؿ بعضهم ُب ىذا الباب ما يتفق مع استنتاجات الباحث. كُب ىذا الصدد تقوؿ     
م ؿبمد بن عبد اهلل ُب إطار سياستو اػبارجية اليت الباحثة)زىراء النظاـ(،مانّصو:"...كعمل السلطاف سيد

تعتمد على الود كالتسامح كالتعاكف على التقرب من األتراؾ العثمانيُت لكل من طرابلس كتونس كاعبزائر 
ككسب ثقتهم ككدىم،ألنو كاف يعترب أف عالقتو هبم استمرار لعالقتو الطيبة باألتراؾ العثمانيُت 

القديبة اليت تربط اؼبغرب ببلداف اؼبغرب العريب كاليت تقـو على عدد من باصطمبوؿ،كتأكيد للركابط 
                                                             

)1 (Ramon Lourido Diaz: Op.cit,p261. 
أسست ُب أكاسط القرف السابع اؼبيالدم،كقد أصبحت ىذه اؼبدينة مركزا تقع دكبركفنيك على البحر األدرياتيكي جنويب داؼباسيا،( 2)

ذباريا كبَتا.كانت ربكم بواسطة ديواف منتخب،شكلت صبهورية مستقلة بذاهتا،كغبكم موقعها اعبغراُب خضعت للدكؿ اليت سيطرت 
 البلقاف،كمنها: على شبو جزيرة

 ـ.1205البيزنطيُت منذ تأسيسها إٔب سنة -
 .ـ1358-1205البنادقة من -
 ـ.1520-1358اؽبابسبورغ من سنة-
،ظبيت دكبركفنيك ُب الوثائق العثمانية،كما كانت ترد ربت مسميات أخرل؛الدكبره،أك ـ1806-1520العثمانيُت من -

 اكوزة أك الراكوزين،ينظر:الظوبرة،كتارة أخرل دكبره بنديق كتارة ثالثة ر 
 

-Abderrahim  BEN HADDA: documents Ottomans Sur Les relations entre le Maroc et la Turquie 
du temps de Moulay Sulaiman ,in )H. T(,Université Mohammed V, RABAT1993, (Vol. XXX V), 
Fasc.2,n:7,p13. 
)3 (Abderrahim  BEN HADDA: documents Ottomans Sur Les relations... ,Op.cit,p13. 
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اؼبعطيات:بشرية،كتارىبية،كثقافية،كدينية كلغوية.فكانت مواقفو تعبَتا عن رغبتو ُب استمرار عالقة الود 
 .(1)معهم..."

ك الركابط كمن باب اإلنصاؼ ،أعتقد أف السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ٓب وبسن استثمار تل    
كالقواسم ُب إطار سياستو اليت كانت من كجهة نظرم فاشلة،كغَت بانية ؼبخزنو،كال للعآب اإلسالمي 

 يومئذ.

كعليو هبب علينا أف نقر بأف سياستو االنفتاحية اؼبستوحاة من العثمانيُت أنفسهم،كانت ذبربة      
 منغلقة كذاتية كعدائية ُب أغلب األحايُت.

أف أستشهد  بنص للباحث )مكي جلوؿ(،حيث يقدر لنا  فيو عن نسب الصلح ىنا كال ضَت     
كالسلم بُت البلدين،كبعدىا أترؾ اغبكم للقارئ الكرٙب،حيث يقوؿ فيو:"...داـ الصراع بُت البلدين ما 

بُت العثمانيُت  26سنة بُت الزيانيُت كاؼبرينيُت،ك 14سنة(،245يقارب قرنُت كنصف)
لعثمانيُت كالعلويُت،كمدة السلم بُت البلدين مايقارب نصف قرف سنة بُت ا66كالسعديُت،ك

 .(2)سنة بُت العثمانيُت كالعلويُت..."14سنة بُت الزيانيُت كاؼبرينيُت،29سنة(،43)

كإجابة عن إشكالينا السابقة اؼبتعلقة ب:ىل قبحت العالقات السياسية بُت البلدين ُب التطور للعمل     
 الدبلوماسي؟

نًتكها للباحثة)زىراء النظاـ( لتستوضحها قائلة:"...رغم اعبهود اليت بذؽبا السلطاف سيدم  اإلجابة    
ؿبمد بن عبد اهلل لربط صلتو باألتراؾ ُب كل من  طرابلس تونس كاعبزائر فإنو ظل  ُب تعاملو  معهم 

ىو شأنو مع حذرا،كظل يتملص من السماح ؽبم بإقامة سفارة عثمانية أك قنصلية معتمدة باؼبغرب كما 

                                                             
.237...،مقاؿ سابق،صزىراء النظاـ:عالقة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل  ( 1 ( 

.158-157مكي جلوؿ:اؼبرجع السابق، ص ص( 2 ( 
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الدكؿ األكركبية،ألنو كاف يدرؾ أف األتراؾ خاصة أتراؾ اعبزائر ٓب يكونوا جادين أبدا ُب عالقتهم باؼبغرب 
 .(1)دبا كانوا يبيتوف ضده من نوايا سيئة..."

 ُب اعبزئية  األكٔب اؼبتعلقة بعدـ إقرار السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد(زىراء النظاـ )إنٍت أكافق الباحثة      
اهلل،كىذا ُب رأم كما أسلفت يعود إٔب نفسيتو كشخصيتو  فحسب.أما ما أراه استدالؿ ُب غَت ؿبلو،كال 
يستقيم   أبدا مع اغبقيقة التارىبية،ىي  اعبزئية الثانية اؼبتعلقة باستمرار تطلع العثمانيُت احتوائهم للمغرب 

د وبقق إصباعا بُت مؤرخي اؼبعمورة  طواؿ نظامهم ببالد اؼبغارب فهذا غَت صحيح،بل كيكا (2)األقصى
 كلها.

نأخذ رأيان ؼبؤرخ مغريب آخر حوؿ ىذه القضية،حيث يبُت أنو منذ القرف السابع عشر انكفأ األتراؾ     
العثمانيوف هنائيا عن اؼبغرب األقصى،كما حدث من نزاع بينهما كاف ُب أغلبو ؾبرد نزاعات حوؿ 

 !!ر،فما بلك بالقرف الثامن عشر.كاف ىذا ُب القرف السابع عش(3)اغبدكد

إف نفس الباحث ىبربنا بأف رغبة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل السلمية،أيضا ٓب تكن سلمية     
باؼبعٌت اغبقيقي،حيث يقوؿ:"... اؼبرحلة الثالثة اتضحت منذ النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر حُت 

استتبع ذلك  من تزايد األطماع  األكركبية  فيها فبا أخذت أسباب الضعف تلم بالدكلة العثمانية كما 
ترتب عليو زكاؿ كل دكاعي التخوؼ القديبة منها كحلوؿ عالقة أخرل تقـو على شكل من أشكاؿ 

 .(4)التعاطف اإلسالمي..."

                                                             
.244...،مقاؿ سابق،صاهلل  عبدزىراء النظاـ:عالقة السلطاف سيدم ؿبمد بن  ( 1 ( 

إخفاؽ العثمانيُت ُب احتواء كعثمنة اؼبغرب األقصى:األسباب "ركؼ:حوؿ ىذا ينظر:عمار بن خ(2)
 .114،ع2004.ت.ـ،تونسـ،ُب:"كالنتائج

،د.ف.ـ،الدار 1912: تاريخ العالقات اؼبغربية اؼبصرية منذ مطلع العصور اغبديثة حىت عاـ يوناف لبيب رزؽ ك ؿبمد مزين (3)
.19،ص1982البيضاء

 

 ) 4 . 19رجع السابق، ص اؼب:يوناف لبيب رزؽ ك ؿبمد مزين (
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إذا كاغباؿ ىاتو،فلما ٓب يقبل السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل على فتح قنصلية عثمانية ُب اؼبغرب      
  !!ألقصى،خاصة كىو يدرؾ ضعفهم النهائي اؼبوشك على سقوطهم ُب القرف التاسع عشر اؼبيالدما

أرل أخَتا كليس آخرا، أف اؼبوضوع الذم ناقشت جزئياتو ُب ثنايا ىاتو األطركحة،أنو وبمل ُب طياتو    
،إذ (1)(خالد أرف)بذكرا تدعوا للقلق،كبذكرا أخرل تدعوا إٔب األمل،كُب ىذه النقطة نورد نصا للسيد 

( على تغيَت األفكار النمطية اليت نشأ عليها جيلنا نتيجة ترسبات (2)يقوؿ:"...كسيساعد)أم اؼبوسبر
سياسية كإيديولوجية العالقة ؽبا بأصوؿ اؼبنهجية كاؼبوضوعية ُب علم التاريخ.ككبن إذ نقًتب من هناية مدة 

ألحداث التارىبية،أصبحنا اآلف ُب كضع أفضل تبلغ قرنا من الزماف على خركج العثمانيُت من مسرح ا
 .(3)لتقييم العهد العثما٘ب..."

ككتعليق أخَت على النص السابق إيراده،نالحظ أف اؼبيزة األكٔب الزالت طاغية،بل كتطفح هبا جل      
الكتابات اليت تعرضت ؽبا اؼبوضوع،كما يزيدىا عجبا كتابات حىت العرب كغَتىم فبن ىم مسلموف.كأما 

 ن اؼبيزة الثانية فأرل أهنا الزالت فكرة كمشركع جنيٍت ٓب يولد بعد. ع

، ارتأيت أف أنوه بأف تصنيف العالقات  السياسية بُت البلدين فًتة التواجد وفي ختام ىذا الفصل    
أف  تارىبية غَت جائز،ذلك أنو تبُت ٕب من خالؿ ىاتو اؼبقاربة السياسية (4)العثما٘ب ُب اعبزائر إٔب مرحلية

 متاف نبا أجدل بالتدكين كاإلشادةالعالقات تتحكم فيها نقطتاف مه

نقطة تالقي الطرفاف كحصوؿ شبو تناغم بُت اعبزائر كاؼبغرب طيلة العهد العثما٘ب،كانت عن طريق -
عوامل ربكمت ُب صياغة العالقات السياسية؛عوامل تارىبية،كأخرل طبيعية،كأخرل نفسية كحىت  

                                                             
.خالد أرف:ىو مدير مركز األحباث ُب التاريخ كالفنوف كالثقافة  اإلسالمية بإسطنبوؿ( 1 ( 

 .بالرباط 2009نوفمرب14ك12يقصد بو  مؤسبر:"اؼبغارب كالبحر األبيض اؼبتوسط الغريب ُب العصر العثما٘ب"،اؼبنعقد ُب الفًتة مابُت (2)

 .8،ص3ـ ،ع2011ىػػػ/يناير1432،الرباط صفر ـ.ـ.ب.ت.ـعن: ة تصدر مرة كل سنةية، نشر ينظر:النشرية  اإلخباري(3)

استغرقت أكالىا أغلب القرف السادس -1طبيعة العالقات   بُت العثمانيُت  ك حكاـ اؼبغرب األقصى  سبثلت ُب ثالث مراحل: (4)
ة العثمانية قد فقدت قوة اندفاعها كٓب تعد تشكل بالنسبة اؼبرحلة الثانية كقد اتضحت خالؿ القرف السابع عشر ككانت الدكل-2عشر،

اؼبرحلة الثالثة اتضحت منذ النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر حُت أخذت أسباب الضعف تلم بالدكلة -3للمغرب خطرا كبَتا،
   .19-18العثمانية كما استتبع ذلك  من تكالب أكركيب عليها،ينظر:اؼبرجع نفسو،ص ص
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من ثنايا الدرس؛أمبوذج الكارزماٌب ُب اعبزائر مثلو كل من: )الدام شعباف،كالدام كارزماتية استنتجها 
ؿبمد بن عثماف باشا(،كأما عن األمبوذج  الكارزماٌب ُب اؼبغرب مثلو كل من:)اؼبؤب إظباعيل 

 العلوم،كالسلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل(.

ة اغبقيقية للعالقات السياسية بُت البلدين،كىذا إف العوامل النفسية كالكارزماتية ىي من هبلي الطبيع     
حسيب أ٘ب حاكلت مالمستو دبا توفر ٕب من مادة تارىبية،كمنهج ؿبدد،كموقف حسي نقدم يصبو إٔب 

 إضافة الشيء اؼبميز ُب دراسة مثل ىكذا مواضيع حسب اعتقادم.

العثما٘ب،كانت ىي أيضا من نقطة تنافر الطرفاف كحصوؿ شبو قطيعة بُت اعبزائر كاؼبغرب طيلة العهد -
حيث أف ىذا اؼبستخرج الديٍت،تبُت للباحث دكره ُب التالقي  -دينية-مستخرجات ُب غالبها األعم

كالتنافر على حد سواء،كرغم مالو من أنبية أيضا ُب فرز الصورة اغبقيقية لطبيعة العالقات اعبزائرية اؼبغربية 
على دراسات تبُت مكمن اعبمع كالتفرقة -اطالعي ُب حدكد-طواؿ العهد العثما٘ب،ٓب وبض كلألسف

 على مستواه ُب موضعنا ىذا

تبُّت ٕب أف دراسات سواء سابقة،أك ذبرل أنيا،أك حىت مستقبال.ال توٕب ؽبذه اإلشكالية اليت طرحتها     
 ُب ثنايا ىذه اؼبقاربة السياسية،بل ىي تعتم عن اؼبوضوع،بل كتلبس ُب فهم خيوط اؼبوضوع.

ذا البد من كضع أرضية مشًتكة بُت الباحثُت باختالؼ جنسياهتم عن اؼبوضوع،كفحول ذلك ىو كل     
إنشاء ـبابر حبث مشًتكة تشرؾ صبيع باحثُت اؼبغرب العريب اغبإب،بصفتهم فبثلُت إلرىاصات 

 كمستخرجات العالقات السياسية ُب بالد اؼبغارب خالؿ التواجد العثما٘ب هبا. 

ىاتو القضية الدينية اعبامعة كاؼبانعة ُب نفس الوقت لعالقات البلدين خالؿ التواجد  أعود كأذكر بأف    
 العثما٘ب باعبزائر؛قضية اػبالفة أكال،قضية اعبامعة اإلسالمية ثانيا.

ساقتنا ىذه الدراسة كفق ما استنتجتاه ُب جزئية تقسيم العالقات السياسية بُت البلدين،إٔب أف فًتة      
ؿبمد بن عبد اهلل ال زبتلف عن سابقاهتا من حيث الطبيعة كاؼبمارسات كاؼبواقف،خاصة  السلطاف سيدم
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إذا علمنا أنو ٓب يبٍت سياسة انفتاحية حقيقية ذبعلو يتميز ُب حيزه العالئقي مع األتراؾ العثمانيُت،كؽبذا 
 أرل أهنا بقيت رتيبة ُب نفس مستويات فًتات السعديُت ك السالطُت العلويُت قبلو.

إف العالقات السياسية بُت البلدين كانت تفتقر إٔب آليات تقريب،ككسائل ترتيب.ىذه الوسائل      
كاآلليات سبثلت ُب غياب اؼبؤسسة الدبلوماسية؛أم التمثيل الدبلوماسي العثما٘ب ُب اؼبغرب األقصى 

 كبإيعاز منو.كل ذلك حكم عليها كما قلت سابقا بعدـ التفرد كالتميز.

مظاىر العالقات السياسية بُت البلدين،عرّبت عن طموحات كآراء الطرفُت؛ففي اؼبغرب قبده كما أف     
ينسجم مع سياسية االنفتاح كفقا ؼبقتضيات اؼبصلحة،كإمالء للطموحات األكركبية. كأما عن األتراؾ 

كما   العثمانيُت، فنجد أهنم ىم من سلكوا من البدايات سياسة االنفتاح على اؼبغرب األقصى ،كىذا
 أشرت سابقا كاف سابق للمغرب ُب رؤيتو لتلك السياسية.

كما أّدت األكضاع العامة ُب كل من اعبزائر كاؼبغرب ُب تلك اغبقبة دكرا ُب قولبة العالقات من      
 الصدامية،إٔب االنفتاح كالتعاكف على اؼبستول السياسي كالدبلوماسي.

ف الباب العإب،كؽبذا حاكؿ ملء الفراغ دبحاكالتو كنصل إٔب القوؿ بأف اؼبغرب كاف يستشعر ضع    
السياسية ُب العآب اإلسالمي،ككذا العآب األكركيب.كأما من جهة الباب العإب، فلم ذبد بدا سول ؾبارات 

 ىذا التحوؿ السياسي اغباصل ُب اؼبغرب.
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:تـــــــمـــــــــــةخــــــــــــاال  

 توصلت ُب ختاـ ىذه الدراسة إٔب صبلة من االستنتاجات كاؼبالحظات أكجزىا ُب اآلٌب:  

تبُت من خالؿ الدراسة بأف العالقات السياسية بُت البلدين خالؿ القرف الثامن عشر اؼبيالدم كانت -
دم،حيث كانت متشاهبة عموما،التشابو نتاجا لألكضاع السياسية ُب البلدين قبل القرف الثامن عشر اؼبيال

ُب الظرفية التارىبية، التطابق ُب اؼبآالت،حيث كانت جنسا كاحدا؛تسّنم اغبكم كافد خارجي عن 
البلدين.كما أف  معآب أنظمة اغبكم ُب البلدين السياسية كاإلدارية أكجدت فارقا على مستول اآلليات 

دية اؼبستمدة من عظمة اإليالة العثمانية.كأما عن اؼبغرب كالوسائل.ففي اعبزائر قبد منشأه القوة اؼبا
 السعدم كالعلوم فقد اعتمد على القوة اؼبعنوية اؼبرتبطة بالنسب الشريف.

تشابو التأثَتات احمللية ُب البلدين اعبزائر كاؼبغرب السعدم كانت شبيهة، اتضح من خالؿ البحث  -
اء ُب اعبزائر أضبد بن القاضي كنموذج.ُب اؼبغرب فسياستهم انبنت على استقطاب اؼبرابطُت كالصلح
 السعدم استقطاهبم لشيوخ كمرابطي الزاكية الدالئية. 

ُب إبراز شخصيتها السياسية  ساىم  عبزائرُب االعثما٘ب بأف الوجود  تأكد من خالؿ  البحث  - 
ب السعدم كالعلوم بينما مسانبات اؼبغر ،كالعسكرية كجعلها قاعدة خلفية كمتقدمة للدكلة العثمانية

اكبصرت ُب مكتسبات سياسية ضحلة كذبارية متأزمة غرضها كمبتغاىا األساسي اغبفاظ على اجملاؿ 
 الًتايب اؼبغريب.

كاف من نتائج العوامل الظرفية،أف كانت الصناعة العالئقية حاضرة ُب أذىاف صانعي اغبكم ُب البلدين   -
كما مر معنا؛ فكرة  كمعطى كمشركعا لدل الطرفُت.ؽبذا طيلة العصر اغبديث،من خالؿ صبيع ذبلّياهتا  

جاءت منطلقة من  رؤية كموقف كل من العثمانيُت كالسعديُت كالعلويُت من بعدىم للعالقات.ىذا 
 اؼبنطلق عرب عنو باألساس الديٍت العقدم مشركع اػبالفة.

العالقات السياسية بُت البلدين  أحداث التاريخ األكركيب كنتائجو كنقطة بداية لتوجيو يبكننا أف نعترب- 
حيث قبد مع هناية العصر الوسيط كبدايات العصر اغبديث بالنسبة للمسلمُت أنو تشكل نوع من اؼبعرفة 
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باآلخر بالنسبة للطرفُت.كما فتح القسطنطينية إال دليل على ذلك مراسالت التها٘ب بالفتح من لدف آخر 
قات بُت العثمانيُت كاؼبغاربة من عالقات إقليمية إٔب سلطاف مريٍت كما نتائجها على مستقبل العال

اؼبسيحي على العالقات -عالقات ؿبلية بُت ساكنة البلدين، إال إقرار حبتمية كذبليات الصراع اإلسالمي
بينهما،كأماـ عامل التأثَت األكركيب ُب العالقات بُت البلدم قبد أف األتراؾ  العثمانيُت يلوحوف بضركرة 

لعامل فما كاف منهم إال استحضار الوشيجة الدينية بُت النظامُت ُب البلدين كتوجيهها التوجيو إبعاد ىذا ا
الصحيح،كذلك عن طريق الضغط العثما٘ب على اؼبغاربة ُب توجيههم إٔب الثغور كربريرىا كىو ما ٓب تنتبو 

لسعديُت كالعلويُت باؼبغرب لو الدراسات األكاديبية ؼبوضوع العالئق السياسية بُت العثمانيُت باعبزائر كا
 .!!األقصى

كاف لرافد الوحدة البشرية دكر  ُب الصناعة العالئقية ُب بلداف اؼبغارب، كقد ذبّلى ُب األصوؿ اؼبشًتكة - 
سواء العنصر األمازيغي أك العنصر العريب مع تسجيل عناصر مشًتكة بُت البلدين لكنها فرعية  

 لرافد بفعل اؽبجرات كانتقاؿ األفراد كاعبماعات بُت البلدين.كالسودانيُت كاألندلسيُت كغّذم ىذا ا

إف عالقة التأثَت كالتأثر بُت أجزاء بالد اؼبغارب ُب العصر اغبديث، قد عرفت بصورة أجلى كأكضح ُب  -
نسق منظومة الطرؽ الصوفية،كما يبكننا ُب ىذا الصدد أف ننّوه،كنشد على الدكر اإلهبايب ؽباتو 

 رعاية كتوطيد اعبانب اػبفي من العالقات السياسية؛اؼبستول الشعيب،الذم ظل لزمن اؼبنظومة،خاصة ُب
 غَت بعيد يشكل تارىبا مهمشا كمغلقا كانفراد اجملاؿ للمستول الرظبي ُب الكتابات التارىبية.

َت اتضح من خالؿ ىذه الدراسة بأف ىناؾ صبلة من العوامل كاؼبعطيات الرتيبة كالظرفية سانبت ُب التأث-
كالتأثر على مستول العالئق جبميع مراتبها.كأدت دكرا ىاما  ُب نسج كرسم خريطة العالقات السياسية 
بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى ،سواء منها العوامل الطبيعية أك التارىبية، كالتغلغل األكركيب كالطرؽ 

لًتسم ُب النهاية ملمحا الصوفية؛)القادرية مثال(،كاليت صقلت كقوت من شأف االستمداد  العالئقي،
 كصورة لكينونة العالقات السياسية بُت اعبارتُت اعبَتة ُب اؼبكاف كالزماف كُب األخوة ُب الدين.

ؿباكلة تفكيك خارطة الفعل  من خالؿ اغبفريات اؼبعرفية كاؼبنجية ؼبوضوع البحث ،توّصلت إٔب أف-
القرف ة،انطالقا من القرف السادس عشر إٔب غاية التارىبي بُت البلدين كُب إطار البحث كفق نظرة مقارباتي
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اعبزائرية ذات التوجهات  العثمانيةاىتمامات اؼبصاّب فيها  تتقاطع الثامن عشر اؼبيالديُت،كانت 
 .كمصاّب اؼبغرب ذات األبعاد التوسعية ،الدفاعية

أهنا كانت تسعى إٔب الطموحات اإلظباعيلية، اليت أكنبت البعض  تبُّت ٕب بأف الطموح اؼبغريب؛ كمنها-
تأكيد كحدة اؼبغرب العريب، كلكنها ُب حقيقة األمر أّكدت األبعاد التوسعية للمغرب ، من خالؿ إقرار 

لتحقيق طموحات أسالفو.كزبوؼ اؼبغرب  مرتكزا لو -أثناء ضبلتو -اؼبؤب إظباعيل العلوم مدينة تلمساف 
لعثمنة  ،كذلك خشية من ذبسيد اؼبشركع العثما٘بمن أف سبتد إليو قوات األتراؾ العثمانيُت العسكرية 

 اؼبغرب.

عدىا السياسي خالؿ ف القراءة العميقة ؼبظاىر العالقات اؼبغربية اعبزائرية، ُب بُ تبُت من خالؿ الدراسة بأ-
، تؤكد لنا حقيقة مفادىا أف التسوية السياسية ىي اغبلقة اؼبفقودة ُب مسار اإلطار الزمٍت للبحث

 .اعبارين. فقد شكل الصراع كالتآمر كالتنافس، عوامل نزع صماـ االستقرار ُب مشاؿ إفريقياالعالقات بُت 

اتضح من خالؿ البحث بأف مظاىر العالقات السياسية بُت البلدين قد شهدت تطورا كنضوجا من -
ف كانوا  الصدامية كاليت احتلت حيزا كبَتا ُب ذىنيات اؼبخزف العلوم كإٔب االنفتاح؛فاألتراؾ العثمانيو 

 كمبادرين،كأما العلويوف فكانوا كظرفية تارىبية ك فقط.

أثبتت التطبيقات التارىبية ُب حقل اؼبقاربة السياسية للموضوع فشل آليات صناعة العالقات كاغبكم -
على اؼبرحلة بأحكاـ معلبة سلفا كلألسف الشديد،أصبحت اليـو ىاتو التجربة تتحكم ُب صَتكرة 

 ن سواء على اؼبستول الرظبي أك الشعيب.العالقات بُت البلدي

ذبرل أنيا،أك حىت مستقبال.ال توٕب ؽبذه اإلشكالية اليت اليت  سابقة،أك الدراسات سواء التبُت ٕب أف  - 
،ىي تعتم عن ؛موضوع اػبالفة،كالتنادم لفكرة اعبامعة اإلسالميةطرحتها ُب ثنايا ىذه اؼبقاربة السياسية

يوط اؼبوضوع.كلذا البد من كضع أرضية مشًتكة بُت الباحثُت باختالؼ اؼبوضوع،بل كتلبس ُب فهم خ
جنسياهتم عن اؼبوضوع،كفحول ذلك ىو إنشاء ـبابر حبث مشًتكة تشرؾ صبيع باحثُت اؼبغرب العريب 
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اغبإب،بصفتهم فبثلُت إلرىاصات كمستخرجات العالقات السياسية ُب بالد اؼبغارب خالؿ التواجد 
 العثما٘ب هبا. 

نت البادرة فيو لألتراؾ سياسية االنفتاح ُب العالقات بُت البلدين كعلى صبيع اؼبستويات،كا إف -
 كأما عن اؼبغرب ما كاف عليو إال أف ساير ىذه السياسية اعبديدة ُب عهدم اؼبؤب إظباعيل العثمانيُت

 . كالسلطاف ؿبمد بن عبد اهلل العلويُت

جزئية تقسيم العالقات السياسية بُت البلدين،إٔب أف فًتة  ساقتنا ىذه الدراسة كفق ما استنتجتاه ُب-
السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ال زبتلف عن سابقاهتا من حيث الطبيعة كاؼبمارسات كاؼبواقف،خاصة 
إذا علمنا أنو ٓب يبٍت سياسة انفتاحية حقيقية ذبعلو يتميز ُب حيزه العالئقي مع األتراؾ العثمانيُت،كؽبذا 

 بقيت رتيبة ُب نفس مستويات فًتات السعديُت ك السالطُت العلويُت قبلو.أرل أهنا 

للباحث بأف العالقات السياسية بُت البلدين كانت تفتقر إٔب آليات تقريب،ككسائل  وضحت-    
ترتيب.ىذه الوسائل كاآلليات سبثلت ُب غياب اؼبؤسسة الدبلوماسية؛أم التمثيل الدبلوماسي العثما٘ب ُب 

 قصى كبإيعاز منو.كل ذلك حكم عليها كما قلت سابقا بعدـ التفرد كالتميز.اؼبغرب األ

 للباحث أف  جوىر التغيَت ُب العالقات السياسية بُت اؼبغرب كاعبزائر خالؿ القرف الثامن عشر  تبُّت - 
 كانت فريدة كفبيزة ذلك ألف اؼبغرب كاف يستشعر ضعف الباب العإب كؽبذا حاكؿ ملء الفراغ دبحاكالتو
السياسية ُب العآب اإلسالمي ككذا العآب األكركيب.كأما من جهة الباب العإب فلم ذبد بدا سول ؾبارات 

 ىذا التحوؿ السياسي اغباصل ُب اؼبغرب.
قد أجبت  من خالؽبا  أكوفىذه صبلة من االستنتاجات  كاؼبالحظات اليت خلصت إليها آمل أف       

باإلجابة عن التساؤالت  اعبوىرية  اليت تفرعت عن اإلشكالية كلو بالقليل عن إشكالية البحث أك 
الرئيسية كاؼبتعلقة  دبوضوع  العالقات السياسية  بُت اعبزائر كاؼبغرب خالؿ القرف الثامن عشر 

 ميالدم،كمن ٍب أملي كبَت ُب أف أكوف قد كّضحت بعض اآلراء كصّححت  بعض اؼبفاىيم.
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أرجوا أف يكوف بداية أك منطلقا لدراسات كلذا ىو جهد مقل،كُب األخَت أجـز أف جهدم ىذا      
 كحبوث أرحب من طرؼ الباحثُت اؼبهتمُت،فاهلل أسأؿ ؽبم التوفيق كالسداد. 
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 (1)خريطة  توضح  اؼبعآب اإلدارية للجزائر ُب  العهد العثما٘ب (:01اؼبلحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 اغبديث التاريخ ُب ماجستَت ،رسالةثامناعبزائرم خالؿ القرف ال اغبياة اغبضرية ُب بايلك الغرب تيحة لواليش:ف نقال  عن: (1)

  .188،ص ، ـ1994-1993اعبزائر،اعبزائر بلحميسي،جامعة موالم:،إشراؼ(ـ.غ)كاؼبعاصر،

-V: Site Web: Carte de l'Algérie dans l'Empire ottoman. 

 .19:40ـ،على الساعة:2017جواف24ىػ/1438رمضاف29اريخ الدخوؿ إٔب اؼبوقع:ت

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 252 -   

  
 
   

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ معركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاد كثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عثمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (:02اؼبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم )
 "(2)،تسميها بػػػػػ:"معركة كاد السبيل(1)ـ8118أغسطس11ىػػػ/911صبادل11اؼبخازف

 الوثيقة بنصها العثما٘ب:-أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1(Abderrahim  BEN HADDA:Un document Ottoman Sur La bataille de Wad As-
Sabil(4Août1578)..., Op.cit,pp29-32. 

 ىذه طوبونيميا جديدة بالنسبة ؼبعركة كاد اؼبخازف،ُب رأينا أهنا تقدـ جديدا ُب االسم كاؼبسمى كاؼبدلوؿ بالنسبة للمادة اؼبصدرية غَت(2)
  .األرشيفية العثمانية
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 أعطيت ألحد اعباكيشات )ؿبمد جاكيش( - :)1(تعريب الوثيقة إلى اللغة العربية-ب

 حكم إٔب حسن باشا أمَت أمراء جزاير الغرب:

إٔب دار السعادة جاء فيها أف ملك الربتغاؿ يستعد منذ ثالثة أشهر عبمع عساكره كأف  كردت رسالة     
البابا كدكؽ فرنسا قاما بإرساؿ طبس بوارج ؿبملة باحملاربُت كالذخَتة ؼبعاكنة الربتغاؿ،كما كصل ملك 

أنو تقرر أف الربتغاؿ إٔب حدكده كاجتمع مع ملك إسبانيا كٓب يعلم مادار بينهما من مشاكرات،كقد ظبع 
يزكج ملك إسبانيا ابنتو ؼبلك الربتغاؿ كأف يقـو على كجو السرعة بإعداد عشرة آالؼ ؿبارب ؼبساعدتو  
كما يقدـ لو ستُت قادرغة ؼبساعدتو ُب العبور إٔب شاطئ الغرب ألف ما لدل ملك الربتغاؿ من السفن ال 

كيبدك أف ملك إسبانيا سوؼ يسَت ُب يتجاكز الثمانية،أما عن أفكارىم الفاسدة فال تعرؼ توجهاهتا 
الشتاء إٔب فالندرة ألهنا شقت عصا الطاعة عليو منذ السنة اؼباضية،كلكنو إذا توجو إٔب فالندرة فسوؼ 

 يًتؾ كاليتو خالية كسوؼ يضطر إٔب عقد صلح مع سدتنا.

مد التجأ إٔب قلعة كمن احملتمل أف يسَت ملك الربتغاؿ إٔب موالم عبد اؼبلك ألف ابن أخيو موالم ؿب     
سبتة اليت ربت يد الكفار كزبابر مع ملك الربتغاؿ كضبل رجالو عدة رسائل إليو،كبعد كصوؽبم إٔب تلك 
القلعة اتصلوا دبلك الربتغاؿ كثالثة من أمراء اغبدكد كذلك بغية نشر أفكارىم الفاسدة كقد صادفتهم أثناء 

بض عليهم،كبعد الوقوؼ على أمرىم ًب قتل اثنُت منهم سَتىم ُب البحر جند موالم عبد اؼبلك كألقوا الق
 كسجن الثالث. 

أما موالم عبد اؼبلك فيستعد للحرب كقد قاـ بإرساؿ أخيو موالم أضبد بصحبة ما يقرب من عشرة     
آالؼ جندم كتوجو ىو بصحبة أربعُت أك طبسُت ألف جندم،كازبذت إجراءات اغبيطة ُب أكباء 

ن باشا( القياـ بتعيُت ألف كطبسمائة من عسكر اعبزائر كاثٍت عشر أمَتا الوالية.كعليك حاليا)حس
                                                             

من تعريب الطالب الباحث.  (1)  
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كإرساؽبم إٔب مناطق اغبدكد،كذبهيز عشرين قطعة حبرية كل منها على أىبة االستعداد للغزك كاعبهاد.كقد 
-كموالنا كاحد منهم-ذكرت أهنم على استعداد لتقدٙب أركاحهم فداء للدين كالدكلة فلتبيض كجوىهم

نا ُب دار اعبهاد كالية جزائر الغرب ىم عبيد الغازم كعلى استعداد دائما لتقدٙب أنفسهم ك كعساكر 
 أركاحهم ُب سبيل العزة اؽبمايونية كىم غزاة شجعاف.

 كقد أمرت:  

حُت تسلمكم أكامرنا أف تقـو جبمعهم كإرضائهم كما هبب أف يكوف كل منهم كما كاف من قبل ؾبهزا 
غبهم ُب اعبهاد كالغزك،كأف ال تغفل غبظة كأف ترسل العيوف إٔب كل ناحية لتتبع كمعدا لقتاؿ العدك كلًت 

 أحواؿ العدك،كأف تبذؿ ما عليك ُب سبيل الدين كالدكلة.
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 (1)مسألة اغبدكد؛اإلرىاصات،التطورات،النتائج(:03اؼبلحق رقم)

،كأخذ أشكاال مغربيا 18جزائريا ك19ملكا كسلطانا كباشا، 37نشب ىذا الصراع بُت ..."

لقاء:بُت الزيانيُت 17مغربية،ك25ضبالت جزائريةك10ضبلة:36حصارات على تلمساف،ك8ـبتلفة:

جزائرية 8سفارة:18كالعثمانيُت كاؼبرينيُت كالسعديُت كالعلويُت،كسبت بينهم 

مرات قضي على 3مغربية،ك7جزائرية ك3استيالءات:10مغربية،6جزائرية ك5معاىدة:11مغربية،ك10ك

لزيانية،كاغباؽ كاحد لتلمساف بفاس،كتبعية كاحدة لتلمساف إٔب فاس...اغبمالت اليت قاـ هبا الدكلة ا

سالطُت اؼبغرب سبت داخل حدكد اؼبغرب األكسط،كاغبمالت اليت كجهها ملوؾ تلمساف كباشوات اعبزائر  

سنة  14سنة(،245كانت ردا على اغبمالت اؼبغربية،داـ الصراع بُت البلدين مايقارب قرنُت كنصف)

سنة بُت العثمانيُت كالعلويُت،كمدة السلم بُت 66بُت العثمانيُت كالسعديُت،ك 26بُت الزيانيُت كاؼبرينيُت،ك

سنة بُت العثمانيُت 14سنة بُت الزيانيُت كاؼبرينيُت،29سنة(،43البلدين مايقارب نصف قرف )

 كالعلويُت..."

 

 

 
                                                             

 يثداغبخ ريتاال ُب َتستاجم لةسا،ر ـ8118-8211ػ/ػػىػ8211-118ن م اعبزائر كاؼبغرب مسألة اغبدكد بُت مكي جلوؿ:(1)
  .811-818ص،ص  ـ8991ػ/ػػى8181رائز اعبر،ائز اعب عةام،جسيميلحب موال:ماؼشر ،إ(ـغ.)ر،اصعاؼبك 
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 (1)سعدم إٔب األتراؾ العثمانيُت باعبزائرطبيعة رسالة اؼبؤب ؿبمد الشريف ال(:04اؼبلحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
،تح:أضبد العمارم،دار 8،ط(ىػػػػ8211-8811اريخ الدكلة السعديةت)تاريخ الضعيف الضعيف الرباطي:أضبد(1)

 .بالنسبة للحواشي الواردة ُب الرسالة ينظر:مالحظات احملقق ُب نفس الكتاب كالصفحات.28-21ص ص، 8911اؼبأثورات،الرباط
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 (1)ـ18خريطة توضح الوضع السياسي للمغرب األقصى ُب القرف (:05اؼبلحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
،تر:ؿبمد 1830األقصى من الفتح اإلسالمي إٔب سنة  ،تونس،اعبزائر،اؼبغربتاريخ إفريقيا الشماليةشارؿ أندرم جولياف: عن:نقال (1)

  .317،ص2ج، 1978نستو ف،ت..د،مزإب كالبشَت سالمة
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كثيقة عثمانية تبُت مدل انفتاح الباب على العإب على الرحالت السفارية،كالبعثات (:06اؼبلحق رقم)
  :( 1)ة اؼبغربيةالدبلوماسي

 

 

 
                                                             

ُب أرشيف رئاسة الوزراء باستنبوؿ،مركز الدراسات كالبحوث  سيدم ؿبمد بن عبد اهلل عبدالرحيم بنحادة:فًتة السلطاف(1)
 .257-256ص ص،1991اؼبغرب-العلوية،الريصا٘ب
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رسالة من السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل اؼبلك كارلوس الثالث (:07اؼبلحق رقم)
 (1)ـ،يبُت فيها مراميو من برناؾبو السياسي كاإلصالحي1774سبتمرب21ىػػػػ/1188رجب15

 
 

 

 

                                                             
 ،ص 1991اؼبغرب-بُت األسطورة كالتاريخ،مركز الدراسات كالبحوث العلمية،الريصا٘ب الوزير الغزاؿعزؿ  ؿبمد بن عزكز حكيم:(1)

 .53-52ص
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 : (1)س الثالثرسالة من السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل إٔب اؼبلك كارلو  (:08اؼبلحق رقم )

 

 (2)رسالة من السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل إٔب اؼبلك كارلوس الثالث(:09اؼبلحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،د.ـ.ج1،ط ـ(1798-1780وبي  بوعزيز:اؼبراسالت اعبزائرية االسبانية  ُب أرشيف التاريخ الوطٍت ؼبدريد ) ( 1)
 .54،ص1993اعبزائر،
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 :(1)تعريب الرسالة إلى اللغة العربية -

كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.من عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل كاف اهلل  بسم اهلل الرضبن الرحيم    
 لو آمُت. 

 ()الختم

ذم الص  إٔب عظيم اسبانية كارلوس ظرصيو ذم الص اصبانيص ذم الص ضوس سسلياس    
اندياص السالـ على من اتبع اؽبدل أما بعد:فالكتاب الذم يرد عليك باػبط العجمي من عند األفرايلية 

ىم على شأف أىل اعبزائر ُب ىذه الساعة إٔب أف يرد عليك اعبواب من عندىم كننظر دبا هبيبوف فإف 
أجابوا بالصلح كأمثلوا أمر السلطاف العثما٘ب الذم بيعتو عامة ُب رقاب اؼبسلمُت فعلى بركة اهلل ككجو لنا 
نسخة من ذلك كنسخة كجهها إٔب للسلطاف العثما٘ب السطمبوؿ.حاصل األمر نريدؾ اليـو أف الربرؾ 

ف ألف الصلح إف شاء اهلل البد ؽبم ؽبم ساكنا كالتوجو ؽبم عمارة إٔب أف يرد عليك جواهبم كتنظر دبا هبيبو 
منو،أما أف هبعلوه على خواطرىم كعن طيب نفوسهم كىو أكٔب ؽبم،كأما أف هبعلوه رغما على أنفسهم 
كجربا عليهم أما ىذه السنة أك ُب السنة اآلتية إف شاء اهلل ال ؿبالة كالسالـ.ُب السادس كالعشرين من 

 . 1198صبادل الثانية عاـ 

 

 

 

 

                                                             

) من تعريب الطالب الباحث. (1  
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 :(1)خريطة عالئقية للمغرب األقصى مع  الدكؿ  اإلسالمية  كاألكركبية (: 09اؼبلحق رقم)

 

                                                             
ُب النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر )عهد السلطاف سيدم ؿبمد بن  السياسة اػبارجية  للمغرب راموف لوريدك دياث::عن نقال (1)

،تر:موالم أضبد الكموف كبديعة اػبرازم،إشراؼ:عبد الكبَت العلوم اإلظباعيلي،النجاح اعبديدة،الدار 1عبد اهلل (،ط
 408،ص2،ج2013البيضاء
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ربيع 24:عبزائر ؿبركسة جزاير حاال ُب تلمساف إٔب كإب اعبزائر"رسالة من قائم مقاـ ا (:10اؼبلحق رقم )
 :( 1.)ـ1694نوفمرب14ىػػػ/1106األكؿ

 

 
                                                             

 .15اؼبلف الثا٘ب،رقم الوثيقة:،3190جملموعةكثائق عثمانية،ا ( 1)



  - 269 -   

  
 
   

 :(1)تعريب الرسالة إلى اللغة العربية -

يتم سعادتلو أفندـ  سلطاٖب  نعلم حضرتك أف موالم إظباعيل كلد اغبراـ اؼبلعوف قد بعث كاغدا أخر 
ٓب يقع ُب جانب أكالد اغبراـ اؼبنفيُت من تلمساف كقد اجتمعوا صحبتو قرأتو كبعثتو إليك كجوابو أيضا 

يدعي بقاءىم بتلمساف ىذا مضمن اغبكم كما داـ مقيم ىذا اؼبلعوف ٓب تستقر اغبالة فمن طرؼ فتنة 
عرب عامر كمن طرؼ نواحي أىل تلمساف كما أيضا كقوع الغارة كاغبقارة بوطن تيطرم ماعدا مكاتب 

ياطُت رد شيئا فشيئا من غَت انقطاع ككما أيضا من بعض الطرؼ صدكر النصيحة استهزاء أكالد الزنا الش
بنا كمسخرة كاهلل أفندـ اغبالة اليت كقعت بنا اليعلم هبا إال اؼبؤب)تشطيب( لوٓب يكن ىذا اؼبلعوب لك يقع 

 شيء فاهلل تعأب ييسر لنا يـو ىالكو)تشطيب(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػ)جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػ

 ة(ػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كالفريق الذم ليس ؽبم إذف بالدخوؿ لتلمساف اجتمعوا صفا كاحدا كباشر الفساد كالسلب للعباد 
كحكموا بعقلهم الفاسد الدخوؿ لتلمساف كأعلنوا أصواهتم بالدخوؿ جربا كيا أفندـ أف أخ باشا آغا 

لنا اعبواب كىذا  اغبضر باعبزاير ككتبنا ُب شأنو كاغد كمنذك بعثنا الكتاب مدة شهرين كنيف كٓب يقدـ
اؼبلعوف اليوخذ بلطف اؼبقاؿ كالبد بكل فرقة مباشرة التهديد بالقوؿ ُب اؼبكاتب كال ينفع اإلنباؿ 
)تشطيب(كتقوؿ لو مدة العمر ٓب ترل بعينك أخذ تلمساف كاهلل إف كصلت لطرؼ جدارىا لقطعت 

مرتقبُت خربه كما تكتب لنا  أرجلكم كخرجت عيونكم كأكتب بنم أفندـ خرب اغبضرم الذم باعبزاير فإنا
اغبكم ُب شأف ربرٙب الدخوؿ للمنفيُت كمنع القبوؿ بالدخوؿ كرمي اؼبدافع كاؼبكاحل على ساير عالقة 

العمر ٓب يصدر اؼبلعوف مدة موالم إظباعيل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كبعده يتم أفندم أف اؼبدعو علي بن اغباج 
منو جواب لتلمساف كقد كتبنا لو مرتُت كواغد احملبة مثل أنت العزيز  كعينا لو بياباشيالر دفعتُت أيضا 
اليياباشي كمن بصحبتو ٓب ينظر فيهم كالُب مكاتبهم كدكر بوجهو كمضمن ما باؼبكتوبُت أف اؼبزكرين 

                                                             
من تعريب الطالب الباحث.( 1 ( 
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بتك منهم أبعث لنا برؤؤسهم بعد ذلك الشياطُت أذناؾ ُب قطع رؤؤسهم كبعثهم إلينا كما للذم بصح
نوليك شيخا كإف كاف بذمتك دين لبلصو عليك فجاكب ىؤالء الكواغد كالبقهم منهم شيء كالنسمع 
فرحل كدخل صحبة الكافر لوىراف كتوطن عنده كصار يتم أفندـ منافق كبَت زيادة على ماكاف عليو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ب مرارا عديدة قد جعلتك شيخا فابعث لو اؼبراىُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تقد ـ لو رأس أم تلمساف قد بعث لو مكات
علي بن اغباج كبعده إدعى بالسمع كالطاعة فبعث لو القبطاف كالسنجاؽ فقبل كبعث اؼبراىن كلدار 

ف باألرض أك السماء الكريبة ثالثوف ألف لاير كأذعن بالقوؿ البد من قطع رأس علي بن اغباج سواء كا
كعلى ىذا انعقد عهد اآلماف بنم أفندـ ُب اعبملة ساير اؼبكاتب مبعوثُت غبضرتك فاهلل ييسر لنا ساعة 
كصوؿ اجملاكبة لتلمساف كتصحيح خرب إظباعيل تعجيل اإلرساؿ كزيادة رد اعبواب لنا مشكل ألف 

 كبونا متوقُت على الشغل كاغبالة بأنو متوقف الرقاقصة كاغبضر الزالوا باعبزاير فبقينا ـبصوصُت ُب رد اػبرب
 عليك سلطاٖب.
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 ثبت اؼبصػػػػادر كاؼبراجػػػػػع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 272 -   

  
 
   

 عن طرؽ األزرؽ. القرآف الكرٙب بركاية كرش عن نافع

 :خطوطةأوال:الوثائق الم

ائم مقاـ اعبزائر ؿبركسة جزاير كثائق عثمانية،"رسالة من قمحفوظات المكتبة الوطنية الجزائرية: -أ
ربيع 24السنة:،15اؼبلف الثا٘ب،رقم الوثيقة:،3190،اجملموعةحاال ُب تلمساف إٔب كإب اعبزائر"

 .ـ1694نوفمرب14ىػػػ/1106األكؿ

 ثانيا:المصادر والمراجع باللغة العربية:

 المصادر المخطوطة:-أ

اف باؼبغرب من مشايخ القرف )الشفشاك٘ب(،ؿبمد بن عسكر: دكحة الناشر حملاسن من ك-8
 العاشر،ـبطوط،ركاؽ اؼبغاربة،دكف تاريخ.

،جامعة اؼبلك 1881)اعبزكٕب(،ؿبمد بن سليماف  الصائم:كعبة الطائفُت كهبجة العاكفُت،مخ،رقم -2
 .8918سعود

الًتصباف اؼبعرب عن ملوؾ دكؿ اؼبشرؽ كاؼبغرب،ـبطوط ،اػبزانة العامة )الزيا٘ب(،أبو القاسم:-1
 ،دكف تاريخ.659ط،د،الربا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:الركضة السليمانية،ـبطوط،مكتبة مؤسسة اؼبلك عبد العزيز،الدار البيضاء،دكف تاريخ.-1
)الكراسي(،أيب عبد اهلل ؿبمد:عركسة اؼبسائل فيما لبٍت كطاس من الوسائل،ـبطوط،دكف بيانات -1

 اؼبؤسسة كالتاريخ.
 كردكدم(،أضبد بن ؿبمد :الدر اؼبنضد الفاخر ألبناء موالنا علي الشريف من احملاسن،ـبطوط،)ال-1

 ،الدار البيضاء،دكف تاريخ. مكتبة مؤسسة اؼبلك عبد العزيز
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 المصادر العربية المطبوعة:-ب
من ذكم )ابن خلدكف(،عبد الرضباف:ديواف اؼببتدأ كاػبرب ُب أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم -1

 السلطاف األكرب،اعتٌت بو:أبو صهيب الكرمي،بيت األفكار الدكلية،األردف،دكف تاريخ.

)ابن الشماع(،أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد:األدلة البينة النورانية ُب مفاخر الدكلة -2
  . 1984اغبفصية،ربقيق:الطاىر بن ؿبمد اؼبعمورم،الدار العامة للكتاب،تونس 

ؿبمد:كصف إفريقيا، الطبعة الثانية،ترصبة:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،دار الغرب  )الوزاف(،اغبسن بن-3
 ـ،جزآف.1983اإلسالمي،بَتكت

)كرخباؿ(،مارموؿ:إفريقيا،ترصبة:ؿبمد حجي كؿبمد زنيرب كؿبمد األخضر كآخركف، اعبمعية اؼبغربية -1
 أجزاء.8911،1للًتصبة كالتأليف كالنشر ،الرباط

ن بربركس،الطبعة األكٔب،ترصبة:ؿبمد دراج،شركة األمل للنشر ؾبهوؿ:مذكرات خَت الدي-5
 .2010كالتوزيع،اعبزائر

 .1934ؾبهوؿ:غزكات عركج كخَت الدين،ربقيق:نور الدين عبد القادر،مطبعة الثعالبة،اعبزائر-6
ؾبهوؿ:تاريخ الدكلة السعدية التكمدارتية،ربقيق:عبدالرحيم بنحادة،دار تينمل للطباعة -8

 .8991شكالنشر،مراك
ُب علماء الدكلة العثمانية،ربقيق:عبد الرزاؽ بركات،دار اؽبداية الشقائق النعمانية )جليب(،عاشق:ذيل -8

 .2007للطبع كالنشر كالتوزيع،القاىرة
بدائع الدىور ُب كقائع الزىور،ربقيق:ؿبمد مصطفى، اؽبيئة اؼبصرية العامة  )ابن إياس(،ؿبمد بن أضبد:-9

 أجزاء.1ـ،8911ػ/ىػػ8111للكتاب،القاىرة

)طوريس(،دييكو دم:تاريخ الشرفاء،ترصبة:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،اعبمعية اؼبغربية للًتصبة -81
 .8911كالتأليف كالنشر،الدار البيضاء

(،ربقيق:ؿبمد الصاغبي،دار 1589)التمجركٌب(،علي بن ؿبمد:النفحة اؼبسكية ُب السفارة الًتكية)-11
 .2007السويد،لندف 



  - 274 -   

  
 
   

ك٘ب(،ؿبمد بن عسكر:دكحة الناشر حملاسن من كاف باؼبغرب من مشايخ القرف )الشفشا-12
العاشر،الطبعة األكٔب،ربقيق:ؿبمد حجي،ضمن:موسوعة أعالـ اؼبغرب،دار الغرب اإلسالمي 

 أجزاء.10ـ،1996،بَتكت

كزارة  )الفشتإب(،عبد العزيز:مناىل الصفا ُب مآثر موالينا الشرفا،ربقيق:عبد الكرٙب كرٙب،مطبوعات-81
 .8982األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كالثقافة،الرباط

)ابن القاضي(،أضبد:اؼبنتقى اؼبقصور على مآثر اػبليفة اؼبنصور،ربقيق: ؿبمد رزكؽ،مكتبة اؼبعارؼ -14
 ،جزئُت.1986للنشر كالتوزيع،الرباط

حقق الفوائد،ربقيق:ؿبمد حجي،دار الغرب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:لقط الفرائد من لفاظة15
 .1996اإلسالمي،بَتكت

 .8911)كنوف(،عبد اهلل:رسائل سعدية،دار الطباعة اؼبغربية،تيطواف-81
كسليماف  ـ،ربقيق:سعيد الفاضلي8111-8118)العياشي(،عبد اهلل بن ؿبمد:الرحلة العياشية -88

 أجزاء.2006،3اؼبتحدة القرشي،دار السويدم للنشر كالتوزيع،اإلمارات العربية
)القيسي(،أيب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد:أنس السارم كالسارب من أقطار اؼبغارب إٔب منتهى اآلماؿ -18

ـ(،ربقيق:ؿبمد 1633-1630ىػػ/1042-1040كاؼبآرب سيد األعاجم كاألعارب )
 ـ.1968ىػػ/1388الفاسي،ك.د.ـ.ش.ث.ت.أ.فاس

كشف حاؿ من ادعى العلم كالوالية،الطبعة   )الفكوف(،عبد الكرٙب:منشور اؽبداية ُب-19
 .1987ىػػ/1408األكٔب،ربقيق:أبو القاسم سعد اهلل،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت 

)اغبسا٘ب(،إبراىيم بن علي:ديواف قبائل سوس ُب عهد السلطاف أضبد منصور الذىيب،ربقيق:عمر -21
 . 8919أفا،مطبعة األماف ،الدار البيضاء

ـ،ربقيق:عبدالكرٙب الفيالٕب،نشر 8119ىػػػ/8818عبد العزيز:األنوار اغبسينية )العلوم(،أضبد بن -28
 كزارة األنباء،اؼبغرب،دكف تاريخ.
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)اإلفرا٘ب(،ؿبمد الصغَت:نزىة اغبادم بأخبار ملوؾ القرف اغبادم،تصحيح:ىوداس،مطبعة -22
 .8111بردين،أجبي

موالنا إظباعيل بن الشريف،الطبعة الثانية،ربقيق:عبد الوىاب يف دبفاخر التعر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ركضة 21
 .8991بنمنصور،اؼبطبعة اؼبلكية،الرباط

زىر األكم مسانبة ُب تاريخ الدكلة العلوية من النشأة إٔب عهد موسى:عبد الكرٙب بن )الريفي(، -21
  .8992عارؼ اعبديدة،الرباطاؼبؤب عبد اهلل  بن اؼبؤب إظباعيل،ربقيق:آسية بنعدادة،مطبعة اؼب

ىػػ(،الطبعة 8211-8811)الضعيف(،أضبد:تاريخ الضعيف)تاريخ الدكلة السعدية-21
 .8911األكٔب،ربقيق:أضبد العمارم،دار اؼبأثورات،الرباط

)ابن اؼبفيت(،حسُت بن رجب:تقييدات ابن اؼبفيت ُب تاريخ باشاكات اعبزائر كعلمائها،الطبعة -21
 .2119كعواف،بيت اغبكمة،اعبزائراألكٔب،ربقيق فارس  

)ابن ميموف اعبزائر(،ؿبمد:التحفة اؼبرضية ُب الدكلة البكداشية ُب بالد اعبزائر احملمية،ربقيق:ؿبمد -28
 .8982بن عبد الكرٙب،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،اعبزائر

 .8911إ.ؽ،دمشق)احمليب(،ؿبمد: مقدمة من خالصة األثر ُب أعياف القرف اغبادم عشر،ـ.ك.ث.-21
)ابن ضبادكش اعبزائرم(،عبد الرزاؽ:رحلة ابن ضبادكش اعبزائرم،اؼبسماة:لساف اؼبقاؿ ُب النبأ عن -29

 .2188النسب كاغبسب كاغباؿ،ربقيق:أبو القاسم سعد اهلل،عآب اؼبعرفة،اعبزائر

كؿ)من النشأة إٔب أبو القاسم:البستاف الظريف،ُب دكلة أكالد موالم الشريف،القسم األ )الزيا٘ب(، -11
 .8992هناية عهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل(،ربقيق:رشيد الزاكية،مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة،الرباط

 ،جزآف.1886الًتصباف اؼبعرب عن دكؿ اؼبشرؽ كاؼبغرب،بارسي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:-31
ربفة اغبادم اؼبطرب ُب رفع نسب شرفاء اؼبغرب،ربقيق:رشيد الزاكية،مطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-32

 .2111األمنية،الرباط
 يالٕب،دار النشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:الًتصبانة الكربل ُب أخبار اؼبعمور برا كحبرا،ربقيق:عبدالكرٙب الف-11

 .8998للمعرفة كالتوزيع،الرباط
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)اليوسي(،اغبسن بن مسعود:رسائل ابن علي اليوسي،الطبعة األكٔب،ربقيق:فاطمة خليل -11
 ،جزآف.8918ىػ/8118القبلي،د.ث،الرباط

عبد الرضبن ،ربقيق:عبد الرحيم اآلثار ُب الًتاجم كاألخبار)اعبربٌب(،عبد الرضباف بن حسن:عجائب -35
  أجزاء.1998،4ر الكتب اؼبصرية،القاىرةعبد الرحيم،مطبعة دا

:ربفة األحباب دبن ملك مصر من اؼبلوؾ كالنواب،ربقيق:ؿبمد اؼبلوا٘ب)ابن الوكيل(،يوسف -36
 .1999الششتاكم،دار األفاؽ العربية،القاىرة

)أبو رأس الناصرم(،ؿبمد:فتح اإللو كمّنتو ُب التحدث بفضل ريب كنعمتو،ربقيق:ؿبمد بن عبد -37
 .1986اعبزائرم،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائرالكرٙب 
)اؼبكناسي(،ؿبمد بن عبد الوىاب:رحلة اؼبكناسي إحراز اؼبعلى كالرقيب ُب حج بيت اهلل اغبراـ -11

،الطبعة األكٔب،ربيق:ؿبمد بوكبوط دار السويد 8811كزيارة القدس الشريف كاػبليل كالتربؾ بقرب اغببيب 
 .2111عربية اؼبتحدةللنشر كالتوزيع،اإلمارات ال

)اؼبكناسي(،ؿبمد بن عثماف:اإلكسَت ُب فكاؾ األسَت،الطبعة األكٔب،ربقيق:ؿبمد الفاسي،اؼبركز -19
 ـ.8911اعبامعي للبحث العلمي،الرباط

ـ(،الطبعة 8881-8819)الدرعي(،أبو العباس أضبد بن ؿبمد بن ناصر:الرحلة الناصرية )-11
 ،جزآف.2188ار السويد للنشر كالتوزيع،اإلمارات العربية اؼبتحدةاألكٔب،ربقيق:عبد اغبفيظ اؼبلوكي،د

)القادرم(،ؿبمد بن الطيب:نشر اؼبثا٘ب ألىل القرف اغبادم عشر كالثا٘ب،ربقيق:ؿبمد حجي كأضبد -18
 أجزاء.1،ـ8911ىػػػ/8118التوفيق،مكتبة الطالب،الرباط

-1168قيب أشراؼ اعبزائر) )الزىار(أضبد الشريف:مذكرات اغباج أضبد الشريف الزىار ن-42
 .1974ـ(،ربقيق:أضبد توفيق اؼبد٘ب،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،عبزائر1883-1754ىػ/1246

 ،جزآف.8918ىػ/8118معآب نظم الدكلة،ـ.ـ،الرباطُب )ابن زيداف(،عبد الرضباف:العز كالصولة -11
ػػػػػػػػػػػػػػػ:الدرر الفاخرة دبآثر اؼبلوؾ العلويُت بفاس الزاىرة،اؼبطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-11

 ـ.8918ىػ/8111االقتصادية،الرباط



  - 277 -   

  
 
   

:عبد اؽبادم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اؼبنزع اللطيف ُب مفاخر اؼبؤب إظباعيل ابن الشريف،ربقيق-11
 ـ.8991ىػػ/8181ة األكٔب،مطبعة إدياؿ،الدار البيضاء التازم،الطبع

مكتبة الثقافة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:إرباؼ أعالـ الناس جبماؿ أخبار حاضرة مكناس،الطبعة األكٔب،-46
 أجزاء. 2008،5ىػػػ/1429الدينية،القاىرة

بن مصطفى:اغبلل البهية ُب ملوؾ الدكلة العلوية كعّد بعض مفاخرىا غَت )اؼبشرُب(،ؿبمد بن ؿبمد -18
 ،جزآف.2111اؼبتناىية،ربقيق:إدريس بوىليلة، منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،الرباط

بن أضبد:اعبيش العرمـر اػبماسي ُب دكلة أكالد موالنا علي اهلل ؿبمد )الكنسوسي(،أيب عبد -11
 ،جزآف.8991ىػػ/8181:أضبد بن يوسف الكنسوسي،الرباطالسجلماسي،ربقيق

،اعبزائر (ANEP)ابن عثماف خوجة(،ضبداف:اؼبرآة،ربقيق:ؿبمد العريب الزبَتم،منشورات)-19
2111. 

 بة:المصادر المعرّ -ج

 .1989)جرماف(،مويط:رحلة األسَت مويط،ترصبة:ؿبمد حجي كؿبمد األخضر،ـ.ب.د.ع،اؼبغرب-1
(،ترصبة:إظباعيل 1824-1816كلياـ شالر قنصل أمريكا ُب اعبزائر) )شالر(،كلياـ:مذكرات-2

 .1982العريب،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،اعبزائر

 المراجع العربية:-د

)ضريف(،ؿبمد:مؤسسة الزكايا باؼبغرب،الطبعة األكٔب،منشورات اجمللة اؼبغربية لعلم االجتماع -1
 .1992السياسي،اؼبغرب

ؿبمود حجر(، عمركصباؿ:صور من تاريخ العالقات الدكلية ُب العصر  )عبد العزيز عمرك -2
 .2004اغبديث،ديواف مطبوعات اعبامعية،القاىرة

)القدكرم(،عبد اجمليد:اؼبغرب كأكركبا مابُت القرنُت اػبامس عشر كالثامن عشر)مسألة -3
 .2012،اؼبركز الثقاُب العريب،الدار البيضاء2التجاكز(،الطبعة
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 .8991ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:البحر ُب اؼبتخيل العريب،مطبعة عكاظ،اؼبغربػػػػػػػػػػػ-1

،دار 2)فارس(،ؿبمد خَت:تاريخ اعبزائر اغبديث من الفتح العثما٘ب إٔب االحتالؿ الفرنسي،الطبعة -5
 .1979الشرؽ،بَتكت 

،تر:بساـ بركة كأضبد 1طبعة)ابن نيب(،مالك:مشكلة األفكار ُب العآب اإلسالمي،ال-6
 . 2002شعبو،إشراؼ:عمر مسقاكم،دار الفكر العريب،دمشق

)الناصرم(،أبو العباس أضبد بن خالد:اإلستقصا ألخبار دكؿ اؼبغرب األقصى،ربقيق: كلدم -7
 أجزاء.1997،9اؼبؤلف:جعفر الناصرم كؿبمد الناصرم،دارالكتاب،الدار البيضاء

 .2008،دار اؽبدل،اعبزائر1يخ اعبزائر ُب العهد العثما٘ب،الطبعة)ىاليلي(،حنيفي:أكراؽ ُب تار -8

  .2010ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:أحباث كدراسات ُب التاريخ األندلسي اؼبوريسكي،دار اؽبدل،اعبزائر9

دار اؼبعرفة للنشر،  ، كاألخباركتاب السَت: مقاربات ؼبدكنات اؼبناقب كالًتاجم   )عيسى(،لطفي:-10
 .2007تونس 

دار سراس ،القرف السابع عشر  خالؿمدخل لدراسة فبيزات الذىنية اؼبغاربية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ11
 .1994تونس،

  .1993تونس ،دار سراس ،تاريخ  أخبار اؼبناقب ُب اؼبعجزة كالكرامة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:12

 .2015:بُت الذاكرة كالتاريخ ُب التأصيل كربوالت اؽبوية،أفريقيا للشرؽ،الدار البيضاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ13

 أجزاء.2007،3،اؼبركز الثقاُب العريب ،اؼبغرب 1)العركم(،عبد اهلل:ؾبمل تاريخ اؼبغرب،الطبعة-14

 اؼبركز الثقاُب العريب،1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:مفهـو التاريخ)األلفاظ كاؼبذاىب، اؼبفاىيم كاألصوؿ(،الطبعة81
 .2111،الدار البيضاء،اؼبغرب 

 ،اؼبغرب،دكف تاريخ. العريباؼبركز الثقاُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:من ديواف السياسة،81
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 .2011،اؼبركز الثقاُب العريب،الدار البيضاء9:مفهـو الدكلة،الطبعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ88
)عمارة(،عالكة:دراسات ُب التاريخ الوسيط للجزائر كالغرب اإلسالمي،ديواف اؼبطبوعات -18

 .2008اعبامعية،اعبزائر
كقي(،حسن:اإلسالـ الطرقي كمستويات التأصيل،اؼبركز العريب لألحباث كالدراسات )مرز -19

 .2012السياسية،قطر

قصبة )مركش(،اؼبنور:دراسات عن تاريخ اعبزائر ُب العهد العثما٘ب،القرصنة ،األساطَت كالواقع،دار ال-20
 ،جزآف.2009،اعبزائرللنشر
-غرب العريب اغبديث"اؼبغرب األقصى)عامر كفارس(،ؿبمود علي كؿبمد خَت:تاريخ اؼب -21

 .2000-1999ليبية"،منشورات جامعة دمشق،دمشق 

،مكتبة اآلقبلو 8981-8181)أنيس(،ؿبمد:الدكلة العثمانية كالشرؽ العريب-22
 .8911اؼبصرية،القاىرة

لوثائق )بيات(،فاضل:الدكلة العثمانية ُب اجملاؿ العريب،دراسة تارىبية ُب األكضاع اإلدارية ُب ضوء ا-23
،مركز دراسات 1آكاسط القرف التاسع عشر(،الطبعة-كاؼبصادر العثمانية حصرا)مطلع العهد العثما٘ب

 .2007الوحدة العربية،بَتكت

التميمي(،عبد اعبليل:الواليات العربية كمصادر كثائقها ُب العهد العثما٘ب ضمن كتاب: الواليات )-24
،تقدٙب:عبد اعبليل التميمي،منشورات مركز البحوث العربية كمصادر كثائقها  ُب العهد العثما٘ب 

 .1984كالدراسات عن الواليات العربية ُب العهد العثما٘ب،تونس

التميمي  :دراسات ُب التاريخ العثما٘ب اؼبغاريب خالؿ القرف السادس عشر، مؤسسةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ25
 .2119ومات.،زغوافللبحث العلمي كاؼبعل

-1792)سعيدك٘ب(،ناصر الدين:النظاـ اؼبإب للجزائر ُب أكاخر العهد العثما٘ب -26
 .1985،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائر2،الطبعة1830
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اىيم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اعبزائر منطلقات كآفاؽ مقاربات للواقع اعبزائرم من خالؿ قضايا كمف28
 .2119،عآب اؼبعرفة للنشر كالتوزيع ،اعبزائر2تارىبية،الطبعة

 .2181،اعبزائرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:تاريخ اعبزائر ُب العهد العثما٘ب21

 أجزاء.1998،9،بَتكت دار الغرب اإلسالمي أبو القاسم:تاريخ اعبزائر الثقاُب،(،سعد اهلل)-29

 .2009راؾ ُب التناقض،علم اؼبعرفة للنشر كالتوزيع،اعبزائر:على خطى اؼبسلمُت حـــــــــــــــــــ11

،الشركة الوطنية للنشر 3:ؿباضرات ُب تاريخ اعبزائر اغبديث)بداية االحتالؿ(،الطبعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ31
 .1982كالتوزيع،اعبزائر

  .أجزاء2007،4ػػػػػػػػػػػػػػػػ:أحبا ث كآراء ُب تاريخ اعبزائر،دار البصائر،اعبزائرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ32

الطبعة (، 1837 -1514:ؿباضرات ُب تاريخ كمؤسسات الدكلة اعبزائرية ))أجقو(،علي-33
 ،جزآف.1999للمعلوماتية كاػبدمات اؼبكتبية ،اعبزائر   Bantet،بانتت الثانية

،دار 1،الطبعة1543-1512ا٘ب إٔب اعبزائر كدكر اإلخوة بربركس)دراج(،ؿبمد:الدخوؿ العثم-34
 .2015القصبة للنشر كالتوزيع،اعبزائر

)الصفصامي(،أضبد اؼبرسي:الدكلة العثمانية كالواليات العربية،ضمن كتاب، الواليات العربية -35
وث كالدراسات عن كمصادر كثائقها  ُب العهد العثما٘ب،تقدٙب:عبد اعبليل التميمي، منشورات مركز البح

 .1984الواليات العربية ُب العهد العثما٘ب ،تونس

)بيهم(،ؿبمد صبيل:فلسفة التاريخ العثما٘ب،كيف نشأت كارتقت السلطنة العثمانية كإٔب أم حد  -11
 ق.8111بلغت عظمتها؟،مكتبة صادر،بَتكت

رصبة:فيصل ،ت1سوسيولوجية،الطبعة-)جغلوؿ(،عبد القادر:تاريخ اعبزائر اغبديث دراسة-18
 .8911عباس،مراجعة:خليل أضبد خليل،دار اغبداثة للنشر كالتوزيع،بَتكت 
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طلوع سعد السعود ُب أخبار كىراف كاعبزائر كاسبانيا إٔب أكاخر القرف األغا بن عودة:(،اؼبزارم) -11
 جزئُت.8991،2التاسع عشر:ربقيق:وبي بوعزيز،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت

،مصر ار الغد اعبديداؼبسلمُت ؟،د باكبطاطعلي اغبسٍت: ماذا خسر العآب اغبسن  أبو(،الندكم)-19
2111. 

)بن ضبوش(،مصطفى:اؼبدينة كالسلطة ُب اإلسالـ "مبوذج اعبزائر ُب العهد العثما٘ب"، مطبوعات -11
 .2119مركز صبعة اؼباجد للثقافة كالًتاث،ديب

 .8991،اعبزائر اؼبتحف الوطٍت للمجاىد منشورات،كاالستعمارصباؿ:دراسات ُب اؼبقاكمة (،قناف)-18

 .8918ـ،اعبزائر 8111-8111: نصوص ككثائق ُب تاريخ اعبزائر اغبديث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ12

  .8911،مطبعة حجازم،القاىرة2)مؤنس(،حسُت:الشرؽ اإلسالمي ُب العصر اغبديث،الطبعة-11

 أجزاء.8991،81ة أعالـ اؼبغرب،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت)حجي(،ؿبمد:موسوع-11
 .8911،مطبعة اآلماف،اؼبغرب2الزاكية الدالئية كدكرىا الديٍت كالعلمي كالسياسي،الطبعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:11
طورات السياسية كـبتلف )كرٙب(،عبد الكرٙب:اؼبغرب ُب عهد الدكلة السعدية دراسة ربليلية ألىم الت-11

 .2111،منشورات صبعية اؼبؤرخُت اؼبغاربة ،الرباط2اؼبظاىر اغبضارية،الطبعة
)القبلي(،ؿبمد:الدكلة كالوالية كاجملاؿ ُب اؼبغرب الوسيط عالئق كتفاعل،دار توبقاؿ للنشر،الدار -18

 .8918البيضاء
دب كالسياسة،تقدٙب:ؿبمد بن )كنوف(،عبد اهلل:ذكريات مشاىَت رجاؿ اؼبغرب ُب العلم كاأل-11

  أجزاء.2181،1عزكز،مركز الًتاث الثقاُب اؼبغريب،اؼبغرب

)الغريب(،ؿبمد:بداية اغبكم اؼبغريب ُب السوداف الغريب،إشراؼ:نقوال زيادة،مؤسسة الفليح للطباعة -19
 كالنشر،الكويت،دكف تاريخ،جزآف.

 .8911القصر الكبَت،دار الفكر ،دمشق-ة)أبو خليل(،شوقي:كادم اؼبخازف، معركة اؼبلوؾ الثالث-11
)األرقش كبن طاىر(، دلندة كعبد اغبميد كصباؿ:اؼبغرب العريب اغبديث من خالؿ اؼبصادر،مركز -18

 .2111النشر اعبامعي،تونس



  - 282 -   

  
 
   

)بن خركؼ(،عمار:العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب ُب القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر -12
 ،جزآف.2111لنشر كالتوزيع،اعبزائراؼبيالدم،دار أمل ل

 )القبلي(،ؿبمد:تاريخ اؼبغرب ربيُت كتركيب، اؼبعهد اؼبلكي للبحث ُب تاريخ اؼبغرب-11

 .2188،الرباط 
 أجزاء.8991،1،دار الرشاد اغبديثة،اؼبغرب2)حركات(،إبراىيم:اؼبغرب عرب التاريخ،الطبعة -11
أسئلة التنمية اؼبؤجلة،مطبعة طوب )العطرم(،عبد الرحيم: ربوالت اؼبغرب القركم -11

 .2119بريس،الرباط
،ترصبة:ؿبمد 8122-8892)اؼبنصور(،ؿبمد:اؼبغرب قبل االستعمار اجملتمع كالدكلة كالدين-11

 .2111حبيدة،اؼبركز الثقاُب العريب،اؼبغرب
اسة )اليويب(،غبسن:الفتاكل الفقهية ُب أىم القضايا من عهد السعديُت إٔب ما قبل اغبماية،در -18

 .8991كربليل،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،اؼبغرب
اؼبغرب العريب،عصر اإلمرباطورية،العهد الًتكي ُب جديدة ُب تاريخ )غالب(،عبد الكرٙب:قراءة  -11

 أجزاء.2111،1تونس اعبزائر،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت
دراسات الوحدة  مركزالبشرية،)علوش(،ناجي:الوطن العريب:اعبغرافيا الطبيعية ك -19

 .8911العربية،بَتكت
كاؼبعاصر،اعبزائر،تونس،اؼبغرب اغبديث )العقاد(،صالح:اؼبغرب العريب ُب التاريخ -11

 .8991،مكتبة األقبلو مصرية،مصر1األقصى،الطبعة
 .8982)ضبيدة(،عبد الرضبن:اؼبملكة اؼبغربية دراسة ُب اعبغرافيا البشرية،القاىرة -18
 .2111س:جغرافية العآب العريب،ديواف مطبوعات جامعية،اإلسكندرية)الزككة(،ؿبمد طبي-12
)لعركؽ(،ؿبمد اؽبادم:أطلس اعبزائر كالعآب،تصميم اػبرائط:ظبَت بوريبة،دار اؽبدل،اعبزائر،دكف -11

 تاريخ.
 .2118،دار الفكر،دمشق1)اغبمادم كموسى(،علي كؿبمد:جغرافية القارات،الطبعة-11
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آلثار ا،ترصبة:خليل علي،ربقيق:ؿبمد حسُت بزم،سلسلة  2كالتاريخ،الطبعة )شريعيت(،علي:اإلنساف-11
 .2118،دار األمَت،بَتكت-81-الكاملة
 .1987)طرابُت(،أضبد:التجزئة العربية كيف ربققت تارىبيا؟،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتكت-11
 .2005لعريب،اؼبغرب )خليل(،عماد الدين:مدخل إٔب اغبضارة اإلسالمية ،اؼبركز الثقاُب ا-18
 ج.2007،4عبد العزيز:أكراؽ ُب التاريخ كاغبضارة،دار الغرب اإلسالمي،بَتكتالدكرم(،)-11
 .1985)اغبصرم(،ساطع:ماىي القومية؟،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتكت-19
 .2008تونس اغبديث كاؼبعاصر،مكتبة عالء الدين،صفاقس)بنبلغيث(،الشيبا٘ب:أحباث ُب تاريخ -81
)رضواف(،ؿبمد:منازعات اغبدكد ُب العآب العريب مقاربة سوسيو تارىبية ؼبسألة اغبدكد العربية،أفريقيا -88

 .1999الشرؽ،الدار البيضاء 
  ىػػ.1350)اؼبد٘ب(،أضبد توفيف:كتاب اعبزائر،اؼبطبعة العربية،اعبزائر-82

،الشركة الوطنية للنشر 8892-8192اعبزائر كاسبانيا ثالشبائة سنة بُت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:حرب -81
 .8911كالتوزيع،اعبزائر

)عمارة(،ؿبمد:نظرية اػبالفة،السلفية،الثورة،الفرؽ اإلسالمية،كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ موسوعة -81
 ؾبلدات.1995،3اغبضارة العربية اإلسالمية،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،بَتكت

دار الفرقاف للنشر كالتوزيع،عماف األتراؾ،)أبو غنيمة(،زياد:جوانب مضيئة ُب تاريخ العثمانيُت -81
1983. 

(،اؼبركز اؼبصرم 1)حرب(،ؿبمد:العثمانيوف ُب التاريخ كاغبضارة،سلسلة دراسات عثمانية)-81
 . 1994للدراسات العثمانية كحبوث العآب الًتكي ،القاىرة

لة العثمانية الثقافة،اجملتمع كالسلطة،دار اؼبنتخب العريب للدراسات كالنشر )الضيقة(،حسن:الدك -88
 .1997كالتوزيع،بَتكت

ُب التاريخ اإلسالمي اغبديث،مكتبة العثمانية )ياغي(،إظباعيل أضبد:الدكلة -81
  .1995العبيكاف،الرياض
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العربية ،مصر 1916-1516)شلق(،أضبد زكريا:العرب كالدكلة العثمانية من اػبضوع إٔب اؼبواجهة-89
  .2002للنشر كالتوزيع،القاىرة

،منشورات جامعة قاريونس، 1848-1453أكركبا اغبديث)اؼبقرحي(،ميالد:تاريخ -11
  .1996بنغازم

 .1999)اؼبرسي(،الصفصاُب أضبد:استانبوؿ عبق التاريخ.ركعة اغبضارة،دار األفاؽ العربية،القاىرة-18
التاريخ الدكٕب للمغرب،مطبعة اؼبعارؼ  )التازم(،عبد اؽبادم:الوسيط ُب-12

 أجزاء.2011،3اعبديدة،الرباط
،عهد العلويُت،مطبعة 11 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدـ العصور إٔب اليـو

 أجزاء.8911،9فضالة،احملمدية
،منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية.الدار 3ُت،الطبعة)اؼبنو٘ب(،ؿبمد:كرقات عن حضارة اؼبريني-11

 .2000البيضاء
 .1991)رزكؽ(،ؿبمد:دراسات ُب تاريخ اؼبغرب،أفريقيا الشرؽ،اؼبغرب-11
،دار مطبوعات اعبامعية،اإلسكندرية 2) أبو عيانة(،فتحي ؿبمد:دراسات ُب اعبغرافية البشرية،الطبعة-11

1989. 
رزاؽ:مشاؿ إفريقيا دراسة ُب اعبغرافيا التارىبية،دار اعبامعات )اعبوىرل(،يسرل عبد ال-18

 .1970اؼبصرية،االسكندرية
)فيالٕب(،ـبتار الطاىر:نشأة اؼبرابطُت كالطرؽ الصوفية كأثرنبا ُب اعبزائر خالؿ العهد العثما٘ب،دار -88

 .1976الفن الغرافيكي للطباعة كالنشر،باتنة
ـ،دار 16ىػػػػػ/10ثقافية خالؿ القرف -ية اعبزائرية مقاربة سياسية )النظاـ(،زىراء:العالقات اؼبغرب-89

 .2015األماف،الرباط
،شركة ناس 1التاريخ السياسي للمغرب العريب الكبَت،الطبعة:عبد الكرٙبالفيالٕب(،)-90

 أجزاء.2006،12للطباعة،القاىرة
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وث ككثائق كقوانُت، مركز من تاريخ األقطار العربية ُب العهد العثما٘ب،حب)أكغلو(،خليل ساحلي:-91
 .2111األحباث للتاريخ كالفنوف كالثقافة،استنوؿ

،الدار البيضاء 2)إبراىيم(،عبد اهلل:صمود كسط إعصار:ؿباكلة ُب تفسَت تاريخ اؼبغرب الكبَت،الطبعة-92
1976. 
الثامن  كالباب العإب من منتصف القرف السادس عشر إٔب هناية القرف)بنحادة(،عبد الرحيم:اؼبغرب -91

 .8991زغوافعشر،مؤسسة التميمي للبحث العلمي كاؼبعلومات،
العالقات اؼبغربية العمانية،قراءة ُب تاريخ اؼبغرب عرب طبسة قركف )شحاتة(،إبراىيم حسن:أطوار -91

 .8918، اإلسكندرية(8181-8918)
 .2111بَتكت )غرايبة(،عبد الكرٙب:عرب اؼباء كاإلنساف،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،-91
 .2013،دار الوساـ العريب،اعبزائر1)الفيالٕب(،عبد السالـ:اعبزائر الدكلة كاجملتمع،الطبعة-96

)ضباش(،خليفة:كشاؼ كثائق تاريخ اعبزائر ُب العهد العثما٘ب باؼبكتبتُت الوطنيتُت اعبزائرية -98
 .2182،دار نوميديا للنشر كالتوزيع،اعبزائر1كالتونسية،الطبعة

يت(،عبد األحد:عنف الدكلة:تصورات كفبارسات، ندكة عنف الدكلة،ىيئة اإلنصاؼ )السب-91
 .2111كاؼبصاغبة،مراكش

ـ، منشورات كلية 17)الشادٕب(،عبد اللطيف:اغبركة العياشية حلقة من تاريخ اؼبغرب ُب القرف -99
 .1982اآلداب كالعلـو اإلنسانية ،سلسلة أطركحات كرسائل،الرباط

ى:اعبزائر:األمة كاجملتمع،ترصبة:حنفي بن عيسى،دار القصبة )األشرؼ(،مصطف-100
 .2007للنشر،اعبزائر

 .2002،دار الروبانة للنشر كالتوزيع،اعبزائر1)عمورة(،عمار:موجز ُب تاريخ اعبزائر،الطبعة-101
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)التميمي(،عبد اؼبلك خلف:أضواء على اؼبغرب العريب رؤية عربية مشرقية،دار البصائر للنشر -102
 .2011يع ،اعبزائركالتوز 

)بنعبد اهلل(،عبد العزيز:تاريخ اؼبغرب العصر اغبديث كالفًتة اؼبعاصرة،اؼبطبعة اؼبلكية،الرباط،دكف -811
 تاريخ،جزآف.

-8818)اغبجوم(،حسن أضبد:العقل كالنقل ُب الفكر اإلصالحي اؼبغريب)-811
 .2111،اؼبركز الثقاُب العريب،اؼبغرب8(،الطبعة8982

 .1965اؼبدخل إٔب تاريخ العآب العريب اغبديث،دار اؼبعارؼ،مصر)جالؿ(،وبي:-105

)أقطاش كنينيارؽ(،قباٌب كعصمت:األرشيف العثما٘ب فهرس شامل لوثائق الدكلة العثمانية -811
احملفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبوؿ،ترصبة:صاّب سعداكم صاّب،إشراؼ كتقدٙب:أكمل 

 .8911،مطبعة كتابكم،األردفالدين إحساف أكغلي

-8811)بوعزيز(،وبي:اؼبراسالت اعبزائرية االسبانية ُب أرشيف التاريخ الوطٍت ؼبدريد)-818
 .8991ـ(،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر8891

)رزؽ كمزين(،يوناف لبيب ك ؿبمد: تاريخ العالقات اؼبغربية اؼبصرية منذ مطلع العصور اغبديثة حىت -811
 .1982،دار النشر اؼبغربية،الدار البيضاء1912عاـ 

جمللة اعبزائرية للعالقات الدكلية،ديواف اؼبطبوعات ا)التومي(،ؿبمد:اؼبغرب العريب،ُب -109
 .1982اعبامعية،اعبزائر

 .2001نشرية إرباد اؼبغرب العريب الوحدة التارىبية كاعبغرافية،اإلمارات العربية اؼبتحدة-881
ريخ الدكلة العلية العثمانية،الطبعة األكٔب،ربقيق:إحساف حقي،دار )فريد بك(،ؿبمد:تا-888

 ـ.8918ىػ/8118النفائس،بَتكت
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 المراجع المعّربة:-3

، ،مراجعة:عبد اغبميد ىنيةؿبمد الطاىر اؼبنصورم صبة:تر ،1الطبعةالتاريخ اعبديد، :جاؾ (،لوكوؼ)-1
 .2007، بَتكت حدة العربيةمركز دراسات الو 

،ترصبة:معاكية 8)دكال بالهنوؿ(،كزافييو:تاريخ أرض اإلسالـ األسس اعبغرافية لتاريخ اإلسالـ،الطبعة-2
 .2111سعيدك٘ب،مراجعة:ناصرالدين سعيدك٘ب،دار الغرب اإلسالمي،تونس

رفة ،ترصبة :أبو القاسم سعد اهلل،عآب اؼبع1830-1500)ككلف(،جوف:اعبزائر كأكركبا-3
 .2009،اعبزائر

)حورا٘ب(،ألربت:تاريخ الشعوب العربية،الطبعة الرابعة،ترصبة:كماؿ خوٕب،مراجعة:أنطواف نوفل،نوفل -1
 .2182ىاشيت أنطواف،بَتكت 

، تونس،اعبزائر،اؼبغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إٔب شارؿ أندرم:تاريخ إفريقيا الشمالية(،جولياف)-1
 زآف.،ج8981تونس  ، كالبشَت سالمة ،الدار التونسية للنشرؿبمد مزإب رصبة:ت،8111سنة 

،ترصبة:يوسف عطا 8،الطبعة 8181-8181)ايفانوؼ(،نيقوالم:الفتح العثما٘ب لألقطار العربية -1
 .8911هلل،تعريب:مسعود عامر،دار الفارايب،بَتكت

-129كاغبضارم )أكزتونا(،يلماز:موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية السياسي كالعسكرم -8
ـ،ترصبة:عدناف ؿبمود سليماف،مراجعة:ؿبمود األنصارم،الدار العربية 8922-8218ىػػػػػػ/8118

 ؾبلدات.2181،1للموسوعات،بَتكت

ي ككاـر كايسي كعبد الكرٙب التوم)تركاف(،جاف فرانسوا:اؼبغرب العريب اإلنساف كاجملاؿ،ترصبة:علي -1
 يخ.سآب،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت،دكف تار 

التحدم األكركيب كاالستجابة فيما كراء البحار ُب عصور كالغرب )كورتن(،فيليب:العآب -9
 .2118اإلمرباطوريات،ترصبة:رضواف السيد،مكتبة العبيكاف،الرياض
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)ألًت(،عزيز سامح:األتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الشمالية،ترصبة:ؿبمود علي عامر،دار النهضة -81
 آف.،جز 8919العربية،بَتكت

)بوكف كجب(،ىاميلتوف كىاركلد:اجملتمع اإلسالمي كالغرب ،دراسة حوؿ تأثَت اغبضارة الغربية ُب -11
الثقافة اإلسالمية بالشرؽ األدٗب ُب القرف الثامن عشر للميالد،ترصبة كربقيق:أضبد إيبش،دار الكتب 

 ،جزآف.2012الوطنية،اإلمارات العربية اؼبتحدة
 عهد رياس البحر،ترصبة:عبد القادر زبادية،دار القصبة )سبنسر(،كليم:اعبزائر ُب-82

 .2111للنشر،اعبزائر
من الفتح العريب حىت احتالؿ فرنسا للجزائر،ترصبة:ؿبمد عبد التونسية )ركسو(،ألفونص:اغبوليات -13

 .1989الكرٙب الواُب،مطبوعات جامعة قاريانوس،بنغازم
دينية ُب البوادم اؼبغربية،الطبعة األكٔب،ترصبة:عبد )كلنَت(،إرنست:السلطة السياسية كالوظيفية ال-81

األحد السبيت كعبد اللطيف الفلق،ُب ندكة:األنثركبولوجيا كالتاريخ حالة اؼبغرب العريب،دار توبقاؿ 
 .8911للنشر،دار البيضاء

-8111دانييل:ذبار الصويرة اجملتمع اغبضرم كاإلمربيالية ُب جنوب غرب اؼبغرب شركتر(،)-81
 .8998،تعريب:خالد بن الصغَت،منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية،الرباط8طبعة،ال8111

)دياث(،راموف لوريدك:السياسة اػبارجية للمغرب ُب النصف الثا٘ب من القرف الثامن عشر)على عهد -16
عبد إشراؼ: ،ترصبة:موالم أضبد الكموف كبديعة اػبرازم،1الطبعة  السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل (،

 ،جزآف.2013الكبَت العلوم اإلظباعيلي،النجاح اعبديدة،الدار البيضاء

 :الرسائل الجامعية:رابعا
إٔب القرف  10من القرف  االجتماعيالسياسية كاغبراؾ  االنعكاساتلطفي: مغرب اؼبتصوفة، (،عيسى)-1

شر ركز الن،م كاالجتماعية اإلنسانيةكلية العلـو ،منشورة،دكلة أطركحة دكتوراه،ـ17
 .2005ونست،اعبامعي
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)سيساكم(،أضبد:البعد البايلكي ُب اؼبشاريع السياسية االستعمارية الفرنسية من فإب إٔب نابليوف -2
، ،أطركحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت 8188-8111الثالث 

 .2181-2181،اعبزائر2منشورة،إشراؼ:كماؿ فيالٕب،جامعة قسنطينة

)العمرم(،مومن:شعار الوحدة كمضامينو ُب اؼبغرب العريب أثناء فًتة الكفاح الوطٍت،أطركحة دكتوراه -3
ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،إشراؼ:عبد الكرٙب بوصفصاؼ،قسم التاريخ،جامعة منتورم 

 .2010-2009قسنطينة،اعبزائر
،أطركحة 1830إٔب  1564باعبزائر العثمانية من  )رضبونة(،بليل:القناصل كالقنصليات األجنبية -4

-2010إشراؼ:دحو فغركر،جامعة كىراف،اعبزائراغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،دكتوراه ُب  التاريخ 
2011. 

ـ،رسالة دكتوراه علـو 1830-1519)شويتاـ(،أرزقي:اجملتمع اعبزائرم كفعالياتو ُب العهد العثما٘ب-5
 .2006-2005نشورة،إشراؼ:عمار بن خركؼ،جامعة اعبزائر ،اعبزائرُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،م

)معاشي(،صبيلة:اإلنكشارية كاجملتمع ببايلك قسنطينة  ُب هناية العهد العثما٘ب،رسالة دكتوراه علـو ُب -6
 .2008-2007التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،إشراؼ:كماؿ فيالٕب،جامعة منتورم ،قسنطينة

(، أطركحة 1830-1671م:األسرل األكركبيوف ُب اعبزائر خالؿ عهد الدايات))قرباش(،بلقاس-7
مقدمة  لنيل درجة الدكتوراه ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،إشراؼ:كداف بوغفالة،جامعة 

 .2016-2015مصطفى اسطمبوٕب دبعسكر ،اعبزائر

ـ(، أطركحة مقدمة  1848-1757ىػػػػػػ/1265-1171)شرؼ(،موسى:العالقات اؼبغربية العثمانية)-8
لنيل درجة الدكتوراه ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،إشراؼ:ؿبمد العريب معريش،جامعة 

 .2016-2015،اعبزائر 2اعبزائر

ـ،رسالة 1659-1517ىػػ/1069-923)بن خركؼ(،عمار:العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب -9
 ـ.1983ق/1403لية اآلداب،جامعة دمشق،دمشقماجستَت ُب التاريخ،إشراؼ:ليلى الصباغ،ك
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)صديقي(،عبد اعببار:سقوط الدكلة اؼبوحدية دراسة ربليلية ُب األسباب كالتداعيات،مذكرة -10
ماجستَت ُب تاريخ كحضارة اؼبغرب اإلسالمي،غَت منشورة،إشراؼ :مكيوم ؿبمد،جامعة أيب بكر بلقايد 

 .2014- 2013بتلمساف، اعبزائر

مر:عالقات اؼبغرب األقصى السياسية مع دكؿ غرب أكركبا اؼبتوسطية )فرنسا كإسبانيا( )بن قايد(،ع-88
ـ،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،غَت 8828-8119ىػػػ/8819-8119من 

 .2188-2181منشورة،إشراؼ:عمار بن خركؼ،اؼبركز اعبامعي  بغرداية،اعبزائر
زائرية كردكد الفعل اعبزائرية خالؿ القرف العاشر )دككا٘ب(،قبيب:االحتالؿ األسبا٘ب  للسواحل اعب-82

ـ،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبدث كاؼبعاصر،غَت 81ىػػ السادس عشر ميالدم81ىجرم 
 .2112-2118منشورة،إشراؼ:ناصر الدين سعيدك٘ب،قسم التاريخ،اعبزائر

لقرف السابع إٔب القرف )بشارم(،لطيفة:التجارة اػبارجية لتلمساف ُب عهد اإلمارة الزيانية من ا-81
،معهد التاريخ،جامعة لقباؿ(،رسالة ماجستَت،غَت منشورة،إشراؼ:موسى 81-81العاشر اؽبجريُت)

 .8918-8911اعبزائر،اعبزائر

)بعارسية(،صباح:حركة التصوؼ ُب اعبزائر خالؿ القرف العاشر اؽبجرم/السادس عشر -14
شورة،إشراؼ:عمار بن خركؼ،قسم التاريخ،جامعة اؼبيالدم،رسالة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،غَت من

 .2006-2005اعبزائر،اعبزائر
)تلمسا٘ب(،بن يوسف:الطريقة التيجانية كموقفها من اغبكم اؼبركزم باعبزائر)اغبكم العثما٘ب،األمَت -15

 عبد القادر،اإلدارة االستعمارية(،رسالة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَتمنشورة،إشراؼ:ناصر
 .1998-1997الدين سعيدك٘ب،معهد التاريخ،جامعة اعبزائر،اعبزائر

"احملفوظة باؼبكتبة الوطنية 1641)شاعو(،كماؿ:بايلك قسنطينة من خالؿ بعض كثائق اجملموعة "-16
ـ،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،غَت 1792-1757ىػػ/1207-1171اعبزائرية 

 .2005-2004،اعبزائرمنشورة،إشراؼ:ـبتار حسا٘ب،جامعة اعبزائر
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دراسة اقتصادية -ـ12ك11ىػػػػػػ/6ك5)عميور(،سكينة:ريف اؼبغرب األكسط ُب القرنُت-17
كاجتماعية،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ،غَت منشورة،زبصص:تاريخ الريف كالبادية،إشراؼ:إبراىيم بكَت 

 ـ.2013-2012ىػػػػػػ/1434-1433،اعبزائر2حباز،جامعة قسنطينة 

(،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ 1671-1659مُت:اعبزائر ُب عهد األغوات))ؿبرز(،أ-18
 .2008-2007اغبديث،منشورة،إشراؼ:عائشة غطاس،جامعة اعبزائر،اعبزائر

)شاطو(،ؿبمد:نظرة اؼبصادر اعبزائرية إٔب السلطة العثمانية ُب اعبزائر،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ -19
 .2006-2005ؼ،جامعة اعبزائر،اعبزائراغبديث،غَت منشورة،إشراؼ:عمار بن خرك 

)الدراجي(،بلخوص:جوانب من اغبياة االجتماعية كاالقتصادية ُب بايليك قسنطينة من خالؿ نوازؿ -20
ـ،مذكرة ماجستَت ُب التاريخ اغبديث،غَت 17-16ىػػ/11-10ابن الفكوف خالؿ القرنُت 

 .2012منشورة،إشراؼ:ـبتار حسا٘ب،جامعة اعبزائر،اعبزائر

ـ،رسالة 1847-1234ىػػػ/1263-331اؼبكي(،جلوؿ:مسألة اغبدكد بُت اعبزائر كاؼبغرب من)-21
ماجستَت ُب التاريخ اغبديث كاؼبعاصر،غَت منشورة،إشراؼ:موالم بلحميسي،جامعة 

 ـ.1993ىػػػػػ/1413اعبزائر،اعبزائر

ن عشر،رسالة ماجستَت )الواليش(،فتيحة:اغبياة اغبضرية ُب بايلك الغرب اعبزائرم خالؿ القرف الثام-22
-1993ُب التاريخ اغبديث،غَت منشورة،إشراؼ:موالم بلحميسي،معهد التاريخ،جامعة اعبزائر،اعبزائر

1994. 

)بوترعة(،شػػػػػػػػهرزاد: اغبضػػػػػػػػػور اؼبغػػػػػػػػاريب ُب اعبزائػػػػػػػػػر خػػػػػػػػالؿ العهػػػػػػػػػد العثما٘ب،مػػػػػػػػذكرة ماجسػػػػػػػػػتَت ُب -23
اؼ:ؿبمد يعيش،جامعػػػة ؿبمػػػػد بوضػػػػياؼ التاريخ،تخ:التػػػاريخ اؼبغػػػػاريب اغبػػػديث كاؼبعاصػػػػر،غَت منشورة،إشػػػػر 

 .2181-2181باؼبسيبة،اعبزائر 
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 خامسا:أعمال الملتقيات والندوات العلمية:
مسانبة اعبامعة اؼبغربية ُب اإلنتاج:التارىبي حوؿ اؼبغرب السعدم:قراءة ")القدكرم(،عبد اجمليد:-1

حصيلة يخ اؼبغرب ، كرقة  علمية قّدمت إٔب:أعماؿ ملتقى البحث ُب تار "كمالحظات أكلية
 .1989كتقوٙب،منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط،الدارالبيضاء

،ُب مذكرات من التاريخ "التهديد العثما٘ب كتأسيس الدكلة السعدية")حجي(،ؿبمد:-2
 ؾبلدات.1985،8اؼبغريب،اؼبغرب

النفحة اؼبسكية ُب السفارة العالقات اؼبغربية الًتكية من خالؿ أدب الرحالت كتاب ")رزكؽ(،ؿبمد:-1
،كرقة علمية قدمت إٔب:أعماؿ ندكة أدب الرحلة ُب التواصل اغبضارم، كلية اآلداب "الًتكية مبوذجا

 .8991كالعلـو اإلنسانية،جامعة اؼبؤب إظباعيل دبنكاس ،اؼبغرب 
ات االندماج فيها ُب بناء الدكلة اجملالية ُب البالد التونسية كاؼبغرب األقصى كآلي":عبد اغبميدىنية(،)-1

،كرقة علمية قّدمت ُب ندكة:جدليات  االندماج االجتماعي كبناء الدكلة كاألمة ُب الوطن "الفًتة اغبديثة
 .2181العريب، اؼبركز العريب لألحباث كالدراسات السياسية،بَتكت

 أشغاؿ: ،كرقة علمية قدمت:إٔب"ربقيب تاريخ اؼبغرب:اإلشكالية كالدالالت")شداد(،عبد احملسن:-1
اؼبغرب كاألندلس دراسات كترصبات،تقدٙب:مصطفى بنسباع، ؾبلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة 

 .2181عبد اؼبلك السعدم،اؼبغرب

،كرقة علمية قدمت "..ـباضات اإلسالـ السياسي ُب تركياكالبزكغ التحديات ")كوثرا٘ب(،كجيو:-6
كية،الطبعة الرابعة،مركز اؼبسبار للدراسات كالبحوث،اإلمارات ُب:أعماؿ عودة العثمانيُت اإلسالمية الًت 

  .2012العربية اؼبتحدة

من مواجهات الدكلة العلوية للتحديات، كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة ")التازم(،عبد اؽبادم:-8
البحوث ،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز الدراسات ك "األكٔب ؼبصادر الدكلة العلوية الشريفة

 .8919العلوية،الريصا٘ب 
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، "فًتة السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل  ُب أرشيف رئاسة الوزراء باستنبوؿ")بنحادة(،عبد الرحيم:-1
كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة الثالثة الوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ،جامعة موالم 

 .8998لبحوث العلوية،الريصا٘ب علي الشريف اػبريفية،مركز الدراسات كا

، كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ "عزؿ الوزير الغزاؿ بُت األسطورة  كالتاريخ")بن عزكز حكيم(،ؿبمد:-9
الدكرة الثالثة الوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد اهلل ،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز 

 .1991الدراسات كالبحوث العلمية،الريصا٘ب 
، كرقة علمية قدمت "البياف كحكمة التدبَت السياسي ُب أدب اؼبؤب ؿبمد األكؿ")الدنام(،ؿبمد:-81

ُب:أعماؿ الدكرة األكٔب ؼبصادر الدكلة العلوية الشريفة،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز 
 .8919الدراسات كالبحوث العلوية،الريصا٘ب 

الدكلية للسلطاف موالم إظباعيل مؤسس الدكلة  بعض جوانب السياسة")األزمي(،أضبد:-88
،كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة األكٔب ؼبصادر الدكلة العلوية الشريفة،جامعة موالم علي "العلوية

 .1989الشريف اػبريفية،مركز الدراسات كالبحوث العلوية،الريصا٘ب 
اسية كاالجتماعية كالفكرية ُب عهد نظرة على اغبالة السي")الباعمرا٘ب(،ؿبي الدين عبد اغبميد:-12

، كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة الثالثة الوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم "السلطاف  ؿبمد بن عبد اهلل
ؿبمد بن عبد اهلل ،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز الدراسات كالبحوث العلوية،الريصا٘ب 

1991. 

ى كثائق السلطاف سيدم ؿبمد بن عبد اهلل احملفوظة دبديرية إطاللة عل"الوىاب:عبد )بنمصور(،-81
كرقة علمية قدمت ُب:أعماؿ الدكرة الثالثة للوثائق اؼبرجعية لعهد سيدم ؿبمد بن عبد "،الوثائق اؼبلكية

 .8998اهلل،جامعة موالم علي الشريف اػبريفية،مركز الدراسات كالبحوث العلمية ،الريصا٘ب

،ُب مذكرات من التاريخ "ة بٍت مرين من خالؿ منشآهتم اؼبعماريةحضار ")اؼبنو٘ب(،ؿبمد:-14
 ؾبلدات.8،،1985اؼبغريب،اؼبغرب
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،ُب مذكرات من التاريخ "الركب الفاسي للحجيج اؼبغريب"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:15
 ؾبلدات.1985،8اؼبغريب،اؼبغرب

ة االجتماعية ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب العربيُت خالؿ الفًتات طبيعة  اغبيا)سّيار(،اعبميل:"-16
،كرقت علمية قدمت إٔب ندكة:اغبياة االجتماعية ُب الواليات العربية أثناء العهد العثما٘ب،صبع "العثمانية

كتقدٙب:عبد اعبليل التميمي،مركز الدراسات كالبحوث العثمانية كاؼبوريسكية كالتوثيق كاؼبعلومات 
 .1988،زغواف

حركة اعبهاد  البحرم ُب اؼبغرب خالؿ العهد العلوم،ُب ندكة حركة ")العبيدم(،إبراىيم خلف:-17
 .2001ىػػ/1422،منشورات اجملمع العلمي،بغداد"اعبهاد البحرم

، 8،الطبعة81"اؼبغرب بعيوف بولونية ،رحلة األمَت البولو٘ب جوف بوتوكي ُب القرف")توتام(،سعيد:-81
ب صباعي:اؼبغرب كالعآب اؼبتوسطي، دراسات ُب تاريخ العالقات الدكلية كرقة علمية قدمت ضمن كتا

 .2181ـ(،تنسيق:سعيد عدم،دار األماف،الرباط21ك81اؼبغربية)ؽ

،كرقة علمية  "مصادر اؼبعرفة األكركبية حوؿ اؼبغرب خالؿ القرف الثامن عشر")الدحا٘ب(،عبد اإللو:-89
راءات ُب نصوص الرحالة األكركبيُت حوؿ قدمت ضمن كتاب صباعي:الرحلة كصورة اآلخر ق

 .2181اؼبغرب،تقدٙب:كرٙب جبيت،مطبعة دار األماف،الرباط

،كرقة علمية قدمت "صورة اؼبغرب ُب اإلستشراؽ الفرنسي اؼبعاصر")بنسعيد العلوم(،سعيد:-20
ُب:الندكة السادسة للقيم الركحية كالفكرية،مطبوعات أكاديبية اؼبملكة اؼبغربية سلسلة 

 ـ.1993ىػػ/1413دكات،مراكشالن

األزمة ُب اؼبغرب بعد كفاة السلطاف موالم إظباعيل العلوم كؿباكلة تأسيس طبائع ")الوارث(،أضبد:-28
،كرقة علمية نشرت ُب:موقع مؤسسة موالم عبد اهلل الشريف للدراسات كاألحباث "جديدة للملك

 العلمية ،اؼبغرب،دكف تاريخ.
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،،كرقة علمية قدمت ُب كتاب تكريبي حملمد 8،ط"ع الرملةمشر ")البوعنا٘ب(،اؼبصطفى: -22
 .8991حجي:متنوعات حجي،دار الغرب اإلسالمي،بَتكت

إٔب  81مرآة الغَتية كأسئلة التحديث ُب الرحالت ا لسفارية اؼبغربية من القرف "عبد النيب )ذاكر(: -21
،اكتشاؼ اآلخر،اؼبغرب منطلقا ،كرقة علمية قدمت إٔب:ندكة الرحالة العرب كاؼبسلموف21"مطلع القرف 

 .2111كموئال،مركز النشر اعبامعي،الدار البيضاء

 :باللغة العربية واألجنبية سادسا:المقاالت والدوريات

 المقاالت والدوريات باللغة العربية:-1

،ُب ؾبلة الدراسات التارىبية،ؾبلة دكرية "إرشاد اغبَتاف ُب أمَت الدام شعباف")بلحميسي(،موالم:-1
 .2،العدد1986ىػػ/1406رىا معهد التاريخ،جامعة اعبزائر،اعبزائريصد

،ُب "تشكل الكيانات السياسية للمغرب العريب ُب إطار الدكلة العثمانية الفًتة اغبديثة")شارؼ(،رقية:-2
ؾبلة الدراسات التارىبية التارىبية،ؾبلة دكرية ؿبكمة يصدرىا قسم التاريخ،جامعة 

 .13ـ،العدد2011ىػػػ/1433،اعبزائر2اعبزائر

ـ( عهد السلطاف ؿبمد 18ىػ/12السياسة الدينية ُب اؼبغرب األقصى خالؿ القرف)")موسى(،شرؼ:-3
ُب ؾبلة الدراسات التارىبية التارىبية،ؾبلة دكرية ؿبكمة يصدرىا قسم التاريخ،جامعة "،بن عبد اهلل مبوذجا

 .19ـ،العدد2015ىػ/1437،اعبزائر2اعبزائر

-األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لواليات اؼبغرب العثمانية)اعبزائر"دين:)سعيدك٘ب(،ناصر ال-4
طرابلس الغرب( من القرف العاشر إٔب الرابع عشر اؽبجرم/من القرف السادس عشر إٔب القرف -تونس

 .31ـ،حولية2010ىػػ/1431،ُب:حولية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ،الكويت"التاسع عشر اؼبيالدم

،ُب ؾبلة "كبو مقاربة جديدة لتاريخ العرب اغبديث :مناقشة مفاىيم كعرض تصورات"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػ1
 .1،العدد 2011،اعبزائر  2أفكار كأفاؽ ،ؾبلة علمية ؿبكمة تصدرىا جامعة اعبزائر
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البحث  ـبرب يصدرىاؿبكمة فصلية  لةُب ؾبلة مصادر كتراجم،ؾب ،"إيالة اعبزائرتأسيس ":)دراج(،ؿبمد-6
 .88ك81،العدد2188-2181،جامعة كىراف،اعبزائرالتارىبي

ـ 8189أكؿ رسالة من أىإب مدينة اعبزائر إٔب السلطاف سليم األكؿ سنة "اعبليل: عبد(،التميمي)-8
 .1العدد،8981،تونس ،اجمللة التارىبية اؼبغربية"

،ُب ؾبلة،كلية "سبانية إثر اختطاؼ خزانة السعديُت اؼبراكشيةالعالقات اؼبغربية اإل")شوقي(،أضبد:-1
 .1،العدد8992اآلداب كالعلـو اإلنسانية،مراكش 

،ُب ؾبلة "ـ17ىػػ/11أضواء على عالقات اعبزائر مع اؼبغرب األقصى خالؿ القرف")بن قايد(،عمر:-9
داية،اعبزائر الواحات للبحوث كالدراسات،ؾبلة أكاديبية علمية ؿبكمة تصدر عن جامعة غر 

 .17،العدد2012
ُب ؾبلة دعوة اغبق،ؾبلة شهرية تصدرىا كزارة عموـ "،اؼبؤب إظباعيل العلوم")السايح(،ؿبمد: -81

 .2،العدد8919األكقاؼ الرباط،اؼبغرب
مسانبة عركج بن يعقوب ُب مواجهة اػبطر اإلسبا٘ب على اؼبغرب األكسط ")بوشناُب(،ؿبمد:-88

،جامعة البحث التارىبي ـبرب يصدرىاؿبكمة فصلية  ادر كتراجم،ؾبلة،ُب ؾبلة مص"(8182-8181)
 .1ك1،العدد2111-2111كىراف،اعبزائر

،ُب ؾبلة اؼبؤرخ العريب،ؾبلة تصدرىا: األمانة العامة "اؼبؤب إظباعيل كربرير ثغور اؼبغرب")جالؿ(،وبي:-82
 .1إلرباد اؼبؤرخُت العرب،بغداد،دكف تاريخ،العدد

تصدر عن كزارة ثقافية مصورة ،ُب ؾبلة العريب،ؾبلة "حوار حوؿ التاريخ القطرم")شاكر(،مصطفى:-13
 .369،السنة الثانية كالثالثوف،العدد1989اإلعالـ بالكويت،الكويت

،ُب ؾبلة "صورة الدكلة السلطانية ُب الوعي التارىبي العريب:جدلية الوحدة كالتعدد")الكوثرا٘ب(،كجيو:-81
،السنة 8991ا الدين كاجملتمع كالتجديد العريب اإلسالمي،بَتكتاالجتهاد،ؾبلة تعٌت بقضاي

 .21السادسة،العدد
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صورة مغربية لإلمرباطورية العثمانية خالؿ القرف السادس عشر:مبوذج ")الغاشي(،مصطفى:-15
،ُب ؾبلة االجتهاد،ؾبلة متخصصة تعٌت بقضايا الدين كاجملتمع كالتجديد العريب "التمكركٌب

 .44،العدد1999اإلسالمي،بَتكت
،ُب ؾبلة اؼبناىل،ؾبلة تصدرىا كزارة "كثائق ٓب تنشر عن الصحراء الغربية")التازم(،عبد اؽبادم:-16

 الشؤكف الثقافية، عدد خاص بالصحراء اؼبغربية:فكر كإبداع، ،اؼبغرب،دكف تاريخ.
،ُب ؾبلة دعوة اغبق،ؾبلة شهرية تصدرىا كزارة عمـو "عية ابن مشعلالدكلة العلوية كإقطا"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:17

 .9،العدد8919األكقاؼ الرباط،اؼبغرب

قنصال  1782-1767لويس شنييو فبثل فرنسا باؼبغرب فيما بُت سنة ")بوطالب(،إبراىيم: -18
 .36لعددـ،ا1987ىػػػ/1407،ُب ؾبلة اؼبناىل،ؾبلة تصدرىا كزارة الشؤكف الثقافية،اؼبغرب"كمؤرخا

،ُب ؾبلة اجملمع العلمي "مالمح من تطور اؼبغرب العريب ُب بدايات العصور اغبديثة")اؼبنو٘ب(،ؿبمد:-19
 .4،العدد1976العريب،دمشق

،ُب "ـ16تلمساف ُب دكامة الصراع الثالثي بُت األسباف كالعثمانيُت كاؼبغاربة ُب القرف")دادة(،ؿبمد:-20
يصدرىا ـبترب البحث التارىبي تاريخ اعبزائر،جامعة  ؾبلة عصور جديدة،ؾبلة فصلية ؿبكمة

 .2،العدد2011كىراف،اعبزائر
الضغوط العثمانية كأثرىا على ربرير الثغور احملتلة باؼبغرب من خالؿ حالة ")اؼبنصور(،ؿبمد:-21

،السنة 1985،ُب ؾبلة دار النيابة،ؾبلة فصلية كثائقية دراسية تعٌت بتاريخ اؼبغرب،طنجة"طنجة
 .5ة،العددالثاني
،ُب ؾبلة "(،عرض كتقدٙب8119-8188العالقات بُت اعبزائر كاؼبغرب)")بن خركؼ(،عمار: -22

 .8،العدد 8911الدراسات التارىبية،ؾبلة دكرية يصدرىا معهد التاريخ ،جامعة اعبزائر،اعبزائر
،ُب ؾبلة "ـ81ىػػػ/81خل السعدم خالؿ القرف مقاكمة اعبنوب الغريب اعبزائرم للتد"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:21

 .8،العدد 2112اؼبؤرخ،ؾبلة يصدرىا ارباد اؼبؤرخُت اعبزائريُت،اعبزائر
،ُب اجمللة التارىبية "إخفاؽ العثمانيُت ُب احتواء كعثمنة اؼبغرب األقصى:األسباب كالنتائج":ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ21

 .114،العدد2004اؼبغربية،تونس
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،ُب ؾبلة آراء،ؾبلة أسبوعية عامة تصدر عن "ىل سيختفي اؽبالؿ اػبصيب؟")سّيار(،اعبميل:-25
 .45،العدد2009مؤسسة شفق،العراؽ

،ُب ؾبلة دار "العالقات اؼبغربية العثمانية إباف السيطرة العثمانيةك حوؿ الطرقية ")الصغَت(،عبد اجمليد:-26
 .5،السنة الثانية،العدد1985دراسية  تعٌت بتاريخ اؼبغرب،طنجةالنيابة،ؾبلة فصلية كثائقية 

-1517ردكد الفعل احمللية اعبزائرية على قياـ سلطة األتراؾ العثمانيُت ُب اعبزائر)")ابالٕب(،أظباء:-27
،ُب ؾبلة إسهامات للبحوث كالدراسات،ؾبلة ؿبكمة تصدر عن كلية العلـو االجتماعية "ـ(1561

 ،عدد ذبرييب. 2016رداية،اعبزائركاإلنسانية،جامعة غ
ؾبلة علمية فصلية ،ُب ؾبلة التاريخ العريب،"العالقات الًتكية كتطورىا عرب التاريخ")النظاـ(،زىراء:-28

 .11،العدد2119اؼبغاربة،اؼبغرب  ؿبكمة تعٌت بالتاريخ العريب كالفكر اإلسالمي تصدرىا صبعية اؼبؤرخُت
،ُب اجمللة التارىبية اؼبغربية،تونس 1552"باشا كالية اعبزائر سنة د صاّبيتقي")أكغلو(،خليل ساحلي:-29

 .2،العدد 1974
،جامعة "(1830-1650العالقات اؼبغربية العثمانية ُب العصر اغبديث)")داىش(،ؿبمد علي:-30

 اؼبوصل)العراؽ(،مقاؿ دكف بيانات النشر،دكف تاريخ.
،ُب ؾبلة "السلطنةنظرة من اؼبغرب البعيد إٔب تاريخ ")ضاىر(،مسعود:-31

 .2974،العدد2008اؼبستقبل،بَتكت

أضواء على تاريخ اعبزائر ُب العهد الًتكي من خالؿ ـبطوط الثغر اعبما٘ب ُب ")البوعبدٕب(،اؼبهدم:-32
،ُب ؾبلة األصالة،ؾبلة ثقافية تصدرىا كزارة التعليم األصلي كالشؤكف الدينية،اعبزائر "ابتساـ الثغر الوىرا٘ب

 .8ـ،السنة الثانية،العدد1972ىػػػػػ/1392

-1671بالد اؼبغارب ربت اغبكم العثما٘ب مبوذج اعبزائر ُب عهد الدايات)")اػبدارم(،ؿبمد:-33
،ُب ؾبلة كاف التارىبية،دكرية ؿبكمة  ربع سنوية متخصصة ُب الدراسات "(1830

 .22ـ،العدد2013ىػػ/1435التارىبية،الكويت
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ء كالسلطة باؼبغرب األقصى"مسألة التجنيد خالؿ عصر السلطاف العلما")الفيالٕب(،اغباج ساسيوم:-11
ُب ؾبلة كاف التارىبية،دكرية ؿبكمة  ربع سنوية ،"ـ(8828-8182العلوم اؼبؤب إظباعيل مبوذجا)

 .15ـ،السنة اػبامسة،العدد2012متخصصة ُب الدراسات التارىبية،الكويت

 القرف الثامن عشر اؼبيالدم من خالؿ ـبطوط العالقات اإلسبانية اعبزائرية ُب")بن حفرم(،شكيب:-35
،ُب ؾبلة اآلداب كالعلـو اإلنسانية،ؾبلة دكرية ؿبكمة تصدرىا كلية اآلداب جامعة األمَت عبد "عثما٘ب

 . 1،العدد 2002ىػػػػػ/1423قسنطينة،اعبزائر -القادر اإلسالمية
كي للبحث ُب تاريخ اؼبغرب،الرباط ، نشرية تصدر مرة كل سنة عن:اؼبعهد اؼبل"النشرية  اإلخبارية"-36
 .3ـ ،العدد 2011ىػػػ/يناير1432صفر
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14-Mohammed Hajji :"  L'idée de nation au Maroc aux XVIeₑ et 
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 سابعا:المعاجم والقواميس:
 جزء.20ىػػػػ،1300ن منظور األنصارم(،أبو الفضل صباؿ الدين:لساف العرب،مطبعة بوالؽ،مصر)اب-1

)الزركلي(،خَت الدين:األعالـ ،قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربُت -2
 أجزاء.1980،8كاؼبستشرقُت،الطبعة اػبامسة،دار العلم اؼباليُت ،بَتكت
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اللغة العربية اؼبعاصرة،الطبعة األكٔب،عآب الكتاب للنشر )ـبتار عمر(،أضبد:معجم -1
 ؾبلدات.2111،1كالتوزيع،القاىرة

)اػبطيب(،مصطفى عبد الكرٙب:معجم اؼبصطلحات كاأللقاب التارىبية،الطبعة األكٔب،مؤسسة -4
 .1996الرسالة،بَتكت

 :ثامنا:المواقع اإللكترونية بالفرنسية
               -Site Web: Carte de l'Algérie dans l'Empire ottoman. 
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 فهرس األعالم:

 :األعالم العرب والمستعرب-1

 )أ(

-78-77-64-63-61-59-20-19-15-14-13-4-3إظباعيػػػػػػػػػػػػػل)اؼبؤب العلػػػػػػػػػػػػػوم(،ص:
114130--158-169-170-171-172-173-174-176-178-182-183-
184-185-186-187-189-190-191-192-193-194-198-199-200-
201-202-203-207-209-208--210-212-213-214-215-217-218-
،أضبػػػػػػػػػػػػػػػد  16،أكجػػػػػػػػػػػػػػػُت بالنيت)معػػػػػػػػػػػػػػػّرب مػػػػػػػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػػػػػػػػث(،ص:219-220-222-244

،أبػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػهيب 253- 20،أضبػػػػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػػػػوف،ص:165-164-160-58-19العمػػػػػػػػػػػػػارم،ص:
-79-71-68-67-29أضبػػػد بػػػػن القاضػػػػي الػػػػزكاكم،ص: ،27د شػػػػعبو،ص:، أضبػػػػ26الكرمػػػي،ص:

 246إظباعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب،ص:،80-109-112-123-126-144-145-276
،أنطػػػػػػػػػػواف 39،ألػػػػػػػػػػربت حػػػػػػػػػػورا٘ب،ص:108-35،أضبػػػػػػػػػػد اؼبرسػػػػػػػػػػي الصفصػػػػػػػػػػامي،ص:31إيزابيػػػػػػػػػػل،ص:،

، 45،،أضبػػد شػػوقي،ص:40، األغػػا بػػن عػػودة اؼبػػزارم،ص:41-39،أضبػػد سيسػػاكم،ص:39نوفػػل،ص:
-150-149-148-144-71-57-56-51-50ؼبنصػػػور الػػػذىيب)اؼبلك السػػػعدم(،ص:أضبػػػد ا
،إبراىيم 220-213-55-54،األرقش)دلندة كعبد اغبميد(،ص:166-169-217-242-243

،إبػػػػػػػراىيم 156-110-59-58،أضبػػػػػػػد بػػػػػػػن عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز العلػػػػػػػوم،ص:57بػػػػػػػن علػػػػػػػي اغبسػػػػػػػا٘ب،ص:
-187-186-185-180-179-178-177-158-156-151-71-58حركػػػػػػػػػػػات،ص:

،أضبيػػػػػػدة 63، آسػػػػػية بنعػػػػػػدادة،ص:60بػػػػػػن األغلػػػػػػب،ص: ،إبػػػػػراىيم219-220-221-223-225
-97،ص:اؼبػد٘ب ،أضبػد توفيػق96-92-91،أضبد طػرابُت،ص:83،أضبد ـبتار عمر،ص:68العبد،ص:

،إظباعيػػػػػل أضبػػػػػد 103،أكركخػػػػػاف،ص:102،األضبػػػػػدم،ص:110-163-164-166-169-228
-110دريس)الشػػػػػريف(،ص:، ا108-106،أضبػػػػػد زكريػػػػػا شػػػػػلق،ص:108-106-105يػػػػػاغي،ص:

،أظبػػػػػػػػػػػػػػػاء 126،أضبػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن يوسػػػػػػػػػػػػػػف الراشػػػػػػػػػػػػػػدم)اؼبليا٘ب(،ص:125،أضبػػػػػػػػػػػػػػد التيجػػػػػػػػػػػػػػا٘ب،ص:231
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، أضبػػػػػػػػػد 141،أضبػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػيش،ص:140،أضبػػػػػػػػػد األعرج)السػػػػػػػػػلطاف السػػػػػػػػػعدم(،ص:133أبػػػػػػػػػالٕب،ص:
،آؿ 149،إظباعيػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػداؼبلك،ص:148،أضبػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن وبػػػػػػػػػي اؽبػػػػػػػػػوازٕب،ص:141الوسػػػػػػػػػاطي،ص:

،إبػراىيم 158،اضبػد الكبػَت،ص:158،اضبد الصػغَت،ص:158،اضبد باشا،ص:255-151عثماف،ص:
-174-171-170،أضبػػػػػػػػد األزمػػػػػػػػي،ص:201-172-169-160-159حسػػػػػػػػن شػػػػػػػػحاتة،ص:

-184-179-171،اػبضػػػػػػػر غػػػػػػػيالف،ص:186-185-171،اضبػػػػػػد بػػػػػػػن ؿبػػػػػػػرز،ص:185-186
،اضبػػػػػػد بػػػػػن  ؿبمػػػػػػد 174،اضبػػػػػػد الثالػػػػػث،ص:172،إدريػػػػػػس بوىليلػػػػػة،ص:171،آؿ التقػػػػػيس،ص:195

،ابػػػػػن عائشة)السػػػػػفَت 184،أضبػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد اهلل الػػػػػدالئي،ص:179،ص:،أعػػػػػراس178الكػػػػػردكدم،ص:
،إبػػػراىيم الشػػػريف)بام 223-191،إبػػػراىيم خوجػػػة،ص:191،ألفونصػػػو ركسػػػو،ص:190اؼبغػػػريب(،ص:
،أضبػد الػذىيب)بن إظباعيػل 112،أرنسػت كليػَت،ص:198،إبراىيم خلف العبيػدم،ص:194تونس(،ص:

،أمػػُت 223-216عبػػد اهلل الريفػػي،ص:، ،أضبػػد بػػن 215،أضبػػد الػػوارث،ص:216-215العلػػوم(،ص:
،أضبػػد 228،أضبػػد الشػػريف الزىػػار،ص:233-232-228-227،أرزقػػي شػػويتاـ،ص:226ؿبػػرز،ص:

،أكمػػػػػػػػل الػػػػػػػػدين إحسػػػػػػػػاف 241،إبػػػػػػػػراىيم بوطالػػػػػػػػب،ص:237،إدمونػػػػػػػػد دكطػػػػػػػػي،ص:234اعبػػػػػػػػزار،ص:
،أضبػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػريف 246،إحسػػػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػػي،ص:246-245،إبػػػػػػػػػػػػن إيػػػػػػػػػػػػاس،ص:245أكغلػػػػػػػػػػػػي،ص:

 252حباز،ص: ،إبراىيم بكَت251الزىار،ص:

 )ب(

،بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 21،البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمة،ص:253-20بديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرازم،ص:
،برنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد 73-42-38-35-33-32،بربركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)األخوة(،ص:27بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:

-186-43،بوذشػػػػػرتراف)كاتب البحريػػػػػة الفرنسػػػػػي(،)معّرب مػػػػػن طػػػػػرؼ الباحػػػػػث(،ص:40لػػػػػويس،ص:
امع الصػػحيح اؼبختصػػر ،البخارم)اإلمػاـ صػػاحب  كتػػاب الصػػحيح ُب اغبػػديث النبػػوم الشػػريف؛"اعب194

،بشػػػػػػػػػػارم 218-214-71مػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػور رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل صػػػػػػػػػػّلى اهلل عليػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػّلم كسػػػػػػػػػػننو كأيامػػػػػػػػػػو(،ص:
،بركػػػػػػػػػػػػػػػػات اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػيٍت )شػػػػػػػػػػػػػػػػريف 98،بػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػي ،ص:98،بػػػػػػػػػػػػػػػػن جديػػػػػػػػػػػػػػػػد،ص:88لطيفػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:
،بػػػػػػػػػػػػػػػػن يوسػػػػػػػػػػػػػػػػف 124،أىب بكػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػديق،ص:123،بومػػػػػػػػػػػػػػػػدين)الغوث(،ص:106مكػػػػػػػػػػػػػػػة(،ص:
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أكلوف)السػػػػػػػػػػػػػػػفَت  ،بيػػػػػػػػػػػػػػػدك سػػػػػػػػػػػػػػػانت165-158،باشػػػػػػػػػػػػػػػا عثمػػػػػػػػػػػػػػػاف،ص:126-125تلمسػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب،ص:
،بلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص 221،بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعزة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيل،ص:211،بوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو،ص:189الفرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي(،ص:

،بوزاكلػوا البػاز)معرب مػن طػرؼ 241،بيػَت كريػوف،ص:230،البام ؿبمد الكبَت،ص:228الدراجي،ص:
 ،250،بليل رضبونة،ص:248الباحث(،ص:

 )ج(

عفػػػر ،ج130-24،صبػػػاؿ ؿبمػػػود حجػػػر،ص:195-19جرمػػػاف مػػػويط)معّرب مػػػن طػػػرؼ الباحػػػث(،ص:
،صبػػػػاؿ 41،جػػػػوف ككلػػػػف،ص:29،جػػػػاؾ لوكػػػػوؼ،ص:178-171-170-161-28الناصػػػػرم،ص:

،صبيلػػة 217،جسػػوس)العآب(،ص:210جػػوف بوتوكػػوم، ،54،صبػػاؿ بػػن طػػاىر،ص:43-41قنػػاف،ص:
 234،جيمس ىنرم برستد،ص: 226معاشي،ص:

 )د(

-193-186-184-183-182-181-20-17-4-1شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعباف)الدام(،ص:
،دييكػػػػػو دم 75-34لػػػػػوىراف(،)معّرب مػػػػػن طػػػػػرؼ الباحػػػػػث(،ص: ،دالكوديت)اغبػػػػػاكم اإلسػػػػػبا٘ب254

،دحػػػػػػػػػػػو 141،دييكػػػػػػػػػػودم طػػػػػػػػػػػوريس،ص:75،درغػػػػػػػػػػػوث باشػػػػػػػػػػػا)الرّيس(،ص:137-46طػػػػػػػػػػوريس،ص:
 248،دانييل شركتر،ص:250-247فغركر،ص:

 )ق(

-28،ىنػرم تَتاس)معػّرب مػن طػرؼ الباحػث(،ص:16ىنرم دككسًتم)معّرب من طػرؼ الباحػث(،ص:
،ىاركلػد 141،ىػاميلتوف جػب ،ص:110اكد بػن قاسػم،ص:،د45،ىوداس )مستشػرؽ فرنسػي(،ص:45

 .158،ىاشم،ص:153-146-142،ىايدك،ص:141بوكف،ص:
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 )ك(

،كجيػػػػػػػػػو 98،كلػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػايع ،ص:72الوليػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػداف بػػػػػػػػػن أضبػػػػػػػػػد اؼبنصػػػػػػػػػور)اؼبلك السػػػػػػػػػعدم(،ص:
،كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم أركانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج أك 168-167-163،كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم سبنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،ص:105-99الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوثرا٘ب،ص:

 235،كليم شالر،ص:229،كداف بوغفالة،ص:189الصامت،ص:

 )ز(

-154-153-147-146-142-135-133-7،زىػػػراء النظػػػاـ،ص:103زيػػػاد أبػػػو غنيمػػػة،ص:
 254-186-185،زيداف ابن اظباعيل العلوم،ص:112أىب زياف،ص: ،155-175-176

 )ح(

،حسػػػػػػن باشػػػػػػا ابػػػػػػن خػػػػػػَت 30،حسػػػػػػن اؼبرزكقػػػػػػي،ص:226-43-38-34-28حنيفػػػػػػي ىاليلػػػػػػي،ص:
،اغبسػػػػػػػن بػػػػػػػن 44-43،حسػػػػػػػُت مػػػػػػػؤنس،ص:42ص:،حسػػػػػػػاف فنزيػػػػػػػانو،234-142-40الػػػػػػدين،ص:
-153-137- 58،أيب حسػػػػػػػػوف الوطاسػػػػػػػػي،ص:71،اغبسػػػػػػػػن اؼبنظػػػػػػػػرم،ص:156-58قاسػػػػػػػػم،ص:

، أبػػو اغبسػػن علػػي اغبسػػٍت 71ابػػن حجػػر العسػػقال٘ب،ص: ،171-60،أيب حسػػوف السػػمالٕب،ص:156
،أيب ضبػو الثالػث 123،أىب اغبسن الشػاذٕب،ص:103،اغبسن الثا٘ب ،حسن الضيقة،ص:40النّدكم،ص:
أيب اغبسػػػػػػن بػػػػػػن فػػػػػػارس  ،154،اغبسػػػػػػن الػػػػػػوزاف،ص:143، أيب حسػػػػػػوف اؼبػػػػػػريٍت،ص:132الزيػػػػػػا٘ب،ص،

،اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالعإب اغبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 25اغبفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ص:
،أبػػػػػػػػػػػو 173-172،ابػػػػػػػػػػػن اغبػػػػػػػػػػػاج،ص:171،اغبػػػػػػػػػػػراف،ص:158،ضبػػػػػػػػػػػادم،ص:158اؼبزغنػػػػػػػػػػػاكم،ص:

أىب ، 209-208،اغبسػػػػػن اليوسػػػػػي،ص:201،حسػػػػػُت باشػػػػػا،ص:179حسوف)صػػػػػاحب سػػػػػوس(،ص:
،حسن 221،اغبوات)القائد(،ص:217،اغباج سيساكم،ص:153اغباكم السعيد،ص: ،112ضبو،ص:

،حسػػػػػػػػػػػػػػن 247-231-225،ضبػػػػػػػػػػػػػػداف بػػػػػػػػػػػػػػن عثمػػػػػػػػػػػػػػاف خوجػػػػػػػػػػػػػػة،ص:224قبطػػػػػػػػػػػػػػاف الًتيكػػػػػػػػػػػػػػي،ص:
 .248،حسن أضبد اغبجوم،ص:235،حنفي بن عيسى،ص:234باشا،ص:
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 )ط(

اىر بػن ،الطػ253،الطػاىر فنػيش،ص:-253،الطاىر بنعبد السالـ السالكم،ص:246طوماف بام،ص:
 253عبد اغبق،ص:

 )م(

،يسػػػػػػػػػػػػػػرل عبػػػػػػػػػػػػػػدالرزاؽ 68،وبػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػآب،ص:246-245-46-45يلمػػػػػػػػػػػػػػاز أكزتوتػػػػػػػػػػػػػػا،ص:
 253،يوناف لبيب رزؽ،ص: 243اليزيد،ص: ،199-134،وبي جالؿ،ص:118اعبوىرم،ص:

 )ؾ(

،كػػػاـر  226-39،كمػػػاؿ فػػػيالٕب،ص:39،كمػػػاؿ اػبػػػوٕب،ص:40-39-37كزافييػػػو دكالبالهنػػػوؿ،ص:
-258،كػػارلوس الثالػػث،ص:247،كمػػاؿ بػػن صػػحراكم،ص:179،ص:،كػػرـك اغبػػاج87كايسػػي،ص:

259 

 )ؿ(

،لػػػػػػػػويس دم 20لػػػػػػػػوجي دم تاسػػػػػػػػي)معّرب مػػػػػػػػن طػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػث(،ص: 119-6ليلػػػػػػػػى الصػػػػػػػػباغ،ص:
-29لطفػي عيسػػى،ص: 252، لوريػدك ديػػاث،ص:252-241،ص:شػنيي)معّرب مػن طػػرؼ الباحػث(

-182-181-92-43،لػػػػػويس الرابػػػػػع عشػػػػػر)ملك فرنسػػػػػا(،)معّرب مػػػػػن طػػػػػرؼ الباحػػػػػث(،ص: 45
،الربػػػػػػػػػام حسػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػَت 65-64،غبسػػػػػػػػػن اليػػػػػػػػػويب،ص:51،لػػػػػػػػػورانس مػػػػػػػػػادكؾ،ص:184-189

 141الدين،ص:

 )ـ( 

،ؿبمد بن 2،ؿبمد بكتاش،ص:228-224-191-190-188-41-40-2ؿبمد بن ميموف،ص:
-20-14-4-3،ؿبمػد بػن عبػد اهلل)السػلطاف العلػوم(،ص:251-158-4عثماف باشا)الدام(،ص:

21-78-114-115-176-198-203-215-220-240-241-242-243-244-
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،ؿبمد العػريب 247-248-249-250-251-252-253-256-258-259-261-262
،مصػػػػػػػػػطفى 230-184-183-7،مػػػػػػػػػوالم بلحميسػػػػػػػػػي،ص:7،مكػػػػػػػػػي جلػػػػػػػػػوؿ،ص:6معػػػػػػػػػريش،ص:
،ؿبمػػػد حجػػػي 28-19،ؿبمػػػد الصػػػاغبي،ص:18،ؿبمػػػد أبػػػو رأس الناصػػػرم،ص:196-8الغاشػػػي،ص:

،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 195-136-53-46-29-25-19،ص:219-112-110--109،ص:
،ؿبمد الوزاف 24،ؿبمد علي القوزم،ص:21،ؿبمد مزإب،ص:195-46-29-25-19األخضر،ص:
،مكيػػػػػػػػػػوم 258-155-136-122-118-117-88-84-52-29-26-25الفاسػػػػػػػػػػي،ص:

-147-136-132-107-71-60-53-52-48-27،ؿبمػػد خػػَت فػػارس،ص:26ؿبمػػد،ص:
-217-214-213-،ؿبمػػػػػػد الناصػػػػػػرم28-27،مالػػػػػػك بػػػػػػن نػػػػػػيب،ص:148-149-150-236
،اؼبغػػػػػػػراكم 126-122-67-45-29،ؿبمػػػػػػػد بػػػػػػػن عسػػػػػػػكر الشفشػػػػػػػاك٘ب،ص:28،ص:218-231

-33-31،اؼبنػػػور مػػػركش،ص:29،ؿبمػػػد الطػػػاىر اؼبنصػػػورم،ص:29،ؿبمػػػد زنيػػػرب،ص:29البجػػػائي،ص:
-52-48-32،ؿبمػػػػػود علػػػػػي عػػػػػامر،ص:149-133-73-68-35-31،ؿبمػػػػػد دراج،ص:184

د الكػػػػػػػػػػػػػػػرٙب ،مصػػػػػػػػػػػػػػػطفى عبػػػػػػػػػػػػػػػ38-33،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػػػيس،ص:53-71-136-147-148-150
،مصػػطفى 37،معاكيػة سػعيدك٘ب،ص:36،ؿبمػد صبيػل بػيهم،ص:226-226-224-34اػبطيػب،ص:
-241-164-161-115-49،ؿبمػد القبلػي،ص:45،ؿبمػود األنصػارم،ص:41-40ضبػوش،ص:

-113-71-50،ؿبمػػػػػػد رزكؽ،ص:50،ؿبمػػػػػػد الغػػػػػػريب،ص:49،مػػػػػػارموؿ كارخبػػػػػػاؿ،ص:242-243
-94-93-53،ؿبمػػػػد اؼبنػػػػو٘ب،ص:51وخ(،ص:، ؿبمػػػػد اؼبتوكػػػػل علػػػػى اهلل)اؼبلقػػػػب باؼبسػػػػل114-240

،ؿبمػػػػػػػػػػد 154-146-145-143-141-75-70-56،ؿبمػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػيخ،ص:97-112-155
-207-185-184-180-166-165-159-158-59-58-19الضػػػػعيف الربػػػػاطي،ص: 

،ؿبمػد 78-77-76-71-70-69-60-59-58،ؿبمد القبلي،ص:214-216-239-264
،ؿبمػػػػػػػػػػػػػد 180-179-165-159-158-116-76-72-58الشػػػػػػػػػػػػػريف)اؼبلك العلػػػػػػػػػػػػػوم(،ص:

،ؿبمد القائم بأمر اهلل )رأس 67،ؿبمد بوشناُب،ص:262-199-116-115-61-60اؼبنصور،ص:
،ؿبمػد طبػيس 71،ؿبمد بن راشػد،ص:71،اؼبتنيب)شاعر سيف الدكلة اغبمدا٘ب(،ص:69السعديُت(،ص:

،مصػطفى 88،موسػى لقبػاؿ،ص:87،ؿبمػد اغبمػادم،ص:87، ؿبمد اؽبػادم لعػركؽ،ص:86الزككة،ص:
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،ؾبمػد بػن أيب 92،مػومن العمػرم،ص:90،ؿبمد التومي،ص:89،ؿبمد حسُت بزم،ص:88اع،ص:بنسب
،ؿبمػد 102،ؿبمػد عمػارة،ص:153-152-96-95، ؿبمػد رضػواف،ص:94القاسم السجلما٘ب،ص:

،ؿبمػػد 189-108-107،مػػيالد اؼبقرحػػي،ص:106،ؿبمػػد كػػرٙب،ص:111-104-103حػػرب،ص:
،ؿبمد أبػو رأس 113،ؿبمد دادة،ص:140-136-132-112،ؿبمد الربتغإب،ص:111الفاتح،ص:

،مػػػوالم 122،ـبتػػػار الطػػػاىر فػػػيالٕب،ص:120،ؿبمػػػد بػػػن عبػػػدالكرٙب اعبزائػػػرم،ص: 120اعبزائػػػرم،ص:
-45 فػرا٘ب،ص:، ،ؿبمػد الصػغَت اإل125،ؿبمد العريب الدرقاكم،ص:123عبدالسالـ  بن مشيش،ص:

49-52-59-61-137-141-142-146-162-191-192-198-
،مػػػػػػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػليم 150-149،مػػػػػػػػػػػػػػػػراد خػػػػػػػػػػػػػػػػاف،ص:146-145-144،ؾبهػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ،ص:262

-164-154،اؼبػػػػػؤب ؿبمػػػػػد،ص:154،مرمػػػػػوؿ كرخبػػػػػاؿ،ص:151،ؿبمػػػػػد احملػػػػػيب،ص:151خػػػػػاف،ص:
-158-156،ؿبمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػريف،ص:154،ؿبمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػن اغبجػػػػػػػػػػوم،ص:165-178
،ؿبمػد 172،اؼبشػرُب،ص:171،ؿبمد العآب،ص:166-165،ؿبمد الدنام،ص:158،ؿبرز،ص:170

،ؿبمػد بػن 180،ؿبمدعلي داىش،ص:174،مصطفى الثا٘ب،ص:246-172:بن مصطفى اؼبشرُب،ص
،مسػػػػػػػعود 194مصػػػػػػػطفى )دام اعبزائػػػػػػػر(،ص: ،189،مػػػػػػػارم اإلنكليزيػػػػػػػة،ص: 188عبػػػػػػػد الكػػػػػػػرٙب،ص:

،ؿبمػػػػػػػد بػػػػػػػن قاسػػػػػػػم 216،اؼبستضػػػػػػػيء بنػػػػػػػور اهلل ابػػػػػػػن إظباعيػػػػػػػل العلػػػػػػػوم،ص:196-195ضػػػػػػػاىر،ص:
-191رادم،ص:، اؼبػػػػػ 193-191ؿبمػػػػػد بػػػػػن شػػػػػكر)بن شػػػػػوكَت( ،ص:، ،217-216عليلػػػػػيش،ص:

،ؿبمػد بػام 221،مساىل بن مسػركر الػدكإب،ص:-221-219،اؼبصطفى البوعنا٘ب،ص:193-194
،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 224،ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت،ص:223،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس،ص:223تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس،ص:

،ـبتػػػػػػػػػػػار 227/ؿبمػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػاطو،ص:225،ؿبمػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػريب الػػػػػػػػػػػزبَتم،ص:224الًتيكي)الػػػػػػػػػػػدام(،ص:
،مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى 234ص:،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػد أيب الػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب،229،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػد اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػدارم،ص:228حسػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب،ص:

ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػو بليَت)معػػػػػػػػػػػػػػػػػّرب مػػػػػػػػػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  ،236اؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػػدم البوعبػػػػػػػػػػػػػػػػػدٕب،ص: ،235األشػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ،ص:
،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن 245،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد يعػػػػػػػػػػػػػػيش،ص:240،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن تاكيػػػػػػػػػػػػػػت،ص:237الباحػػػػػػػػػػػػػػث(،ص:
-246،ؿبمػػػػػد فريػػػػػد بػػػػػك احملػػػػػامي،ص:246،ؿبمػػػػػد بػػػػػن أضبػػػػػد ابػػػػػن إيػػػػػاس،ص:246عبػػػػػدالوىاب،ص:

الوىاب ،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػد246،اؼبلػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػعود،ص:246،ؿبمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػليماف،ص:260
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،ـبتػار اعبزائػر 250،ؿبػي الػدين عبداغبميػد البػاعمرا٘ب،ص:247،ؿبمػد بوكبػوط،ص:247اؼبكناسػي،ص:
-258،ؿبمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن عثمػػػػػػػػػػػاف اؼبكناسػػػػػػػػػػػي،ص:251،ابػػػػػػػػػػن منظور)لسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب( ،ص:251،ص:
، ؿبمػػػد 258،مكػػػي بركػػػاش،ص:263،ؿبمػػػد بػػػن عػػػزكز حكػػػيم،ص:260،مصػػػطفى الثالػػػث،ص:265

 258،ؿبمد مزين،ص:258الزكين،ص:

 ()ف

-235-234-233- 125-74-69-67-39-38--3437ناصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػدين سػػػػػػػػػعيدك٘ب،ص:
،نػػػػػػػػػاجي 74،قبيػػػػػػػػػب دككػػػػػػػػػا٘ب،ص:50،نقػػػػػػػػػوال زيػػػػػػػػػادة،ص:44،نيقػػػػػػػػػوالم ايفػػػػػػػػػانوؼ،ص:238-239

أبػػػػػػػو مبػػػػػػػى  ،133،نػػػػػػػور الػػػػػػػدين عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر،ص:104،هنػػػػػػػاد جتػػػػػػػُت،ص:87-86-84علػػػػػػػوش،ص:
 245،قباٌب أقطاس،ص:242،النقسيس،ص:221ابن النويٍت،ص:،106ؿبمد،ص:

 )س(

-141-40،سػػػػليماف القػػػػانو٘ب،ص:256-28،سػػػػليم العثمػػػػٍت،ص:68-38-28سػػػػآب التػػػػومي،ص:
،سبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياف)اؼبلك 245-106-42،سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليم األكؿ،ص:145-146-153-168

،سػػػػليماف 95،سػػػػعيد الفاضػػػػلي،ص:90،سػػػػاطح اغبصػػػػرم،ص:87،ظبػػػػَت بوريبػػػػة،ص:51الربتغػػػػإب(،ص:
أىب سػػػػػػػػػػػػػعيد  ،125:،سػػػػػػػػػػػػػليماف العلػػػػػػػػػػػػػوم ،ص110،سػػػػػػػػػػػػػليماف )الشػػػػػػػػػػػػػريف(،ص:95القريشػػػػػػػػػػػػػي،ص:

، سػػػػّيار 221،سػػػآب الػػػدكإب،ص:218،سػػػيدم وبػػػػي،ص210،سػػػػعيد توتػػػام،ص: 112الثػػػا٘ب،ص:
 238-237،سعيد بنسعيد العلوم،ص:234اعبميل،ص:

 )ع(

-133-132-123-121-،119-118-113-88-58-57-7-5عمػػػار بػػػن خػػػركؼ،ص:
-50-28-19بػػػػػن ؿبمػػػػد التمجػػػػػركٌب،ص: ،علػػػػي135-136-138-139-148-155-227
-26،عبػػػػػد الرضبػػػػػاف بػػػػػن خلػػػػػدكف،ص:253-20،عبػػػػػد الكبػػػػػَت العلػػػػػوم اإلظبػػػػػاعيلي،ص:109-144
-67-40- 38-18-2، عػركج،ص:63-29،عبد اغبميػد ىنيػة،ص:27،عمر مسقاكم،ص:117
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-68-67-63-62-60-47-46-30-17عبػػػد اهلل العػػػركم،ص:،112-133-140-159
 بػػػػػػػػػػػػػد الرضبػػػػػػػػػػػػػاف،ع18،عبػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػرٙب اعبزائػػػػػػػػػػػػػرم،ص:77-78-115-152-263-264-266
-164-160-158-159-48-8،عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحيم بنحػػػػػػػادة،ص:253-161-9-8ودف،ص:اؼبػػػػػػػ

172-173-176-177-178-184-185-186-199-200-201-202-222-
-48-47-46-26،عبد اجمليد القدكرم،ص:130-24،ص:عمرعمرعبد العزيز 255-257-258

-121-42--3536-34،عبػػػػػد اعبليػػػػػل التميمػػػػػي،ص:30،عػػػػػالكة عمػػػػػارة،ص:62-157-258
،عػػػدناف 158-43،عصػػػماف بػػػن قاسػػػم،ص:37،عبػػػد القػػػادر جغلػػػوؿ،ص:35ي أجقػػػو،ص:،علػػػ175

،عبػػػػػػػػػػػػد اهلل  113-75-57-52-51-48،عبػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػرٙب كػػػػػػػػػػػػرٙب،ص:45ؿبمػػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػػليماف،ص:
،عبد اؼبلػك 243-57-56-55-51،عبد العزيز الفشتإب،ص:149-148-145-50كنوف،ص:

،عبػػػد 59ص:،عبػػػد الوىػػػاب بنمنصػػػور،189-181-58،عمػػػر بػػػن قايػػػد،ص:56-51السػػػعدم،ص:
-63،عبػد اهلل بػن إظباعيػل،ص:160-64-63،عبػد الكػرٙب الريفػي،ص:61-60الرحيم العطرم،ص:

-168-166-161-159-158-157-65-135-111،عبػػػػػػػػػػد اؽبػػػػػػػػػػادم التػػػػػػػػػػازم،ص:244
،علػي 68،عبد العزيز)من الزعمػاء احملليػُت اؼبنػاكئُت ػبػَت الػدين(،ص:173-174-179-180-183

،علػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػن 209-208-75-74-72-71غػػػػػػػػػالب،ص: ،عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػرٙب70حرزكز)الفقيػػػػػػػػػو(،ص:
،أيب عبد اهلل 48، أيب عبد اهلل ؿبمد بن اؼببارؾ،ص:256-178-168-165-76السجلماسي،ص:

-185-184-116-61-28،ص:الناصرمأبو العباس أضبد  ،140-49ؿبمد القائم بأمر اهلل،ص:
،عبػػػد 85،العقػػػاد صػػػالح،ص:27،أبػػو عبػػػد اهلل بػػػن أضبػػػد بػػػن الشػػػماع،ص:217-218-241-243

،عبػػػػػػد الكػػػػػػرٙب 78،علػػػػػػي التػػػػػػومي،ص:118-86،عبػػػػػػد الرضبػػػػػػاف ضبيػػػػػػدة،ص:86القػػػػػػادر حليمػػػػػػي،ص:
،عبػػػػػدالعزيز 89،علػػػػػي شػػػػػريعيت،ص:88،عبػػػػػد احملسػػػػػن شػػػػػداد،ص:87،علػػػػػي موسػػػػػى،ص:78سػػػػػآب،ص:

،عبػػد اهلل بػػن 92،عبػػد الكػػرٙب بوصفصػػاؼ،ص:91،عمػػاد الػػدين،ص:99-98-91-90الػػدكرم،ص:
 103،عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرزاؽ بركػػػػػػػػػػػات،ص:152-96-95،ص:،عبػػػػػػػػػػػد اهلل إبػػػػػػػػػػػراىيم95ؿبمدالعياشػػػػػػػػػػػي،ص:

 103،عاشق جليب،ص:103،عثماف،ص:
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عبػػػػػػػػػدالكرٙب ،106،عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرضبن عبػػػػػػػػػدالرحيم،ص:106،عبػػػػػػػػػد الرضبػػػػػػػػػاف  بػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػن اعبػػػػػػػػػربٌب،ص:
،علػػػػػػػي بػػػػػػػن 125،عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر)األمَت(،ص:125،عائشػػػػػػػة بنػػػػػػػت أيب عبػػػػػػػد اهلل،ص:123اؼبغيلػػػػػػػي،ص:

،عبػػد الكػػرٙب 126،عبػػداهلل الشػػريف،ص: 126:،عبػػد اجمليػػد الصػػغَت،ص125عبدالرضباف)الفاسػػي(،ص:
،بػػػٍت 138-137،ص:أيب عبػػػد اهلل ؿبمػػػد الكراسػػػي ،141، أيب عبػػػداهلل ؿبمػػػد،ص:134الفػػػيالٕب،ص:
-245-244-153-150،عزيػػػز سػػػػامح الػػػػًت،ص:150،عبػػػػداؼبلك اؼبعتصػػػػم،ص:145عثمػػػاف،ص:

-173-160-157،عبػدالرضباف ابػن زيػػداف،ص:155،أىب عبػداهلل ؿبمػد بػن أضبػػد القيسػي،ص:246
،ابػو علػي اغبسػن 158،علػي الكبػَت،ص:158،علي الصػغَت،ص:158،عبداهلل بن عبدالغفار،ص:258

،أيب عبػػداهلل 163،عبػدالقادر زباديػػة،ص:160،عبػػدالكرٙب بػن موسػػى،ص:160بػن مسػػعود اليوسػي،ص:
،عبد اإللو 197،عبد السالـ الفيالٕب،ص:181،عبد الكرٙب غرايية،ص:178ؿبمد بن  الكنسوسي،ص:

-212،عبػػد األحػػد السػػبيت،ص:223-216-211،عبػػد الػػرزاؽ بػػن ضبػادكش،ص:211٘ب،ص:الػدحا
،عبػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػد 222-215،علػػػػػػػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػػػػػػرج،ص:212،عبػػػػػػػػػػػػػػػد اللطيػػػػػػػػػػػػػػػف الفلػػػػػػػػػػػػػػػق،ص:214

،عبػد 241-223-232-222-215عبد اهلل بػن إظباعيػل العلػوم،ص: ،217-216العياشي،ص:
،عبػػػػد الواحػػػد ابػػػػن 218ص:،عبػػػد الكػػػػرٙب الريفي)حػػػاكم(،222-216-215اؼبلػػػك بػػػن إظباعيػػػػل،ص:

،عائشػػػػػػػػة 225،عبػػػػػػػداللطيف الشػػػػػػػادٕب،ص:224،علػػػػػػػي باشػػػػػػػا شػػػػػػػػاكش)الدام(،ص:223الباشػػػػػػػا،ص:
،عبػػػد اؼبلػػػك خلػػػف 231،عبػػػدالرضباف بػػػن ىاشػػػم،ص:230،عبػػػدالكرٙب الفكػػػوف،ص:226غطػػػاس،ص:
أضبد  أبو العباس ،245،عصمت نينياؽ،ص:243-240،عبد العزيز بنعبد اهلل،ص:237التميمي،ص:

،عبػػدالقادر 248-247،عبػػداغبفيظ دبنصػػور،ص:246، عبػػداغبفيظ اؼبلػػوكي،ص:246بػػن ؿبمػػد ،ص:
،عبػػػػػػػػػػػػػػػدالنيب 251،عميػػػػػػػػػػػػػػػور سػػػػػػػػػػػػػػػكينة،ص:251،علػػػػػػػػػػػػػػػي باشػػػػػػػػػػػػػػػا بوصػػػػػػػػػػػػػػػباع،ص:248تيمػػػػػػػػػػػػػػػوؿ،ص:

،عبػػػد 285،عػػػديل اػبيػػػاط،ص:258،عػػػالؿ الػػػدراكم،ص:260،عبداجمليػػػد األكؿ،ص:258ذاكػػػر،ص:
دالسػػػالـ ) ابػػػن السػػػلطاف سػػػيدم ، اؼبػػػؤب عب258،عبػػػد اؼبلػػػك بػػػن ادريػػػس،ص:258الكػػػرين العػػػو٘ب،ص:

 .258ؿبمد بن عبداهلل(،ص:
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 )ؼ(

،فاضػػػػػػل 31،فيليب)اؼبلػػػػػػك اإلسػػػػػػبا٘ب(،ص:35-25فرنػػػػػػاف بركديػػػػػػل)معّرب مػػػػػػن طػػػػػػرؼ الباحػػػػػػث(،ص:
،فتحػػي ؿبمػػد 89،فيليػػب كػػورتن،ص:87،فرانسػػوا جػػاف تػػركاف،ص:37،فيصػػل عبػػاس،ص:33بيػػات،ص:

،فػػػاتح بػػػن 221اتح الػػػدكإب،ص:،فػػػ168،فرانسػػػو االكؿ،ص:154،ص:فرببركجػػػر،117أبػػػو عيانػػػة،ص:
 251،أبو الفضل صباؿ الدين ابن منظور،ص:230،فتيحة الواليش،ص:221النويب،ص:

 )ص(

-154-153-137،صػاّب رايػس،ص:124-123،صباح بعارسػية،ص:26صديقي عبد اعببار،ص:
 245،صاّب سعداكم صاّب،ص:141،صاّب باشا،ص:141، صفا،ص:192

 )ؽ(

-223-147-125-124-122-121-120-119-41-34-2أبػػػو القاسػػػم سػػػعد اهلل،ص:
-78-61،أبو القاسم الزيػا٘ب،ص:56،قاسم الزرىو٘ب)الوزير(،ص:230-235-236-247-250
135-143-158-160-184-186-194-239-242-243-255-257-
،قربػػػػػػاش 254-242-217-207،القػػػػػػادرم،ص153،القائػػػػػػد موسػػػػػػى،ص:98،القػػػػػػذاُب ،ص:258

 260،قدكر الرنوصي،ص:229بلقاسم،ص:

 ()ر

،الرشػػػيد)اؼبلك 262-261-260-253-240-20لوريػػدك ديػػػاث)معّرب مػػػن طػػرؼ الباحػػػث(،ص:
-78،رشػػػػػػػػػػػػػػيد الزاكيػػػػػػػػػػػػػػة،ص:195-179-178-171-79-78-77-76-72العلػػػػػػػػػػػػػػوم(،ص:

،رقيػػػػػػػػػػػػػػػػة 150،رمضػػػػػػػػػػػػػػػػاف باشػػػػػػػػػػػػػػػػا،ص:142،رسػػػػػػػػػػػػػػػػتم باشػػػػػػػػػػػػػػػػا،ص:89،رضػػػػػػػػػػػػػػػػواف السػػػػػػػػػػػػػػػػيد،ص:158
 .258،راغوف التطوا٘ب،ص:251،رجم بن البجاكم،ص:249شارؼ،ص:
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 )ش(

،شػػػػػػػػػارلكاف)اؼبلك 250-44-43-21نػػػػػػػػػدرم جوليػػػػػػػػػاف)معّرب مػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػػث(،ص:شػػػػػػػػارؿ أ
-94، الشػػيبا٘ب بنبلغيػػث،ص:51،شػػوقي أبػػو خليػػل،ص:34اإلسػػبا٘ب()معّرب مػػن طػػرؼ الباحػػث(،ص:

،شػػػػػػاعو  249،شػػػػػػرؼ موسػػػػػػى،ص:245،شػػػػػػهرزاد بوترعػػػػػػة،ص:98،شػػػػػػاكر مصػػػػػػطفى،ص:95-225
 261،شكيب بن حفرم،ص:251كماؿ،ص:

 )ت(

 145التمقركٌب،ص:

 ()خ 

،خضػػػػػػػػػػر 37،خليػػػػػػػػػػل أضبػػػػػػػػػػد،ص:133-42-41-40-38-35-31-18-2خػػػػػػػػػػَت الػػػػػػػػػػدين،ص:
،خليػػل سػػاحلي 123،خػػَت الػػدين الزركلػػي،ص:120،اػبراشػػي،ص:89،خليػػل علػػي،ص:73رايػػس،ص:
 .258،خالد أرف،ص:248،خالد بن الصغَت،ص:201،خليفة ضباش،ص:14-141أكغلو،ص:
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 ان:فهرس األماكن والبلد

 )أ(

-225-197-182-69-68-42-41-38-37-35-25-4إيالػػػػػػػػة اعبزائػػػػػػػػػر العثمانيػػػػػػػػػة،ص:
-84-75-60-51-46-43-38-36-34-32-31-21،إفريقيا الشمالية،ص:226-247

-135-104-40،إسطنبوؿ،ص:85-86-95113-134-150-154-203-260-261
145-146-162-172-174-222-233-253-256-257-263-268-
-178-157-111-108-107-106-104-95-77-73كبػػػػا،ص:،أكر 48،آقػػػػا،ص:271
،األطلػػػػػػػػػػػػػػػػػس 84،األطلػػػػػػػػػػػػػػػػػس الصػػػػػػػػػػػػػػػػػغَت،ص:195-77،أصػػػػػػػػػػػػػػػػػيال،ص:-182-229-252-253

،أفريقيػػػػػا 159-118-117-106-94،اإلسػػػػػكندرية،ص:88،إفريقيػػػػػة الغربيػػػػػة،ص:84اعبنػػػػػويب،ص:
-95،األنػػػػػػػػػػػػدلس،ص:246-105-97-95،اإلمػػػػػػػػػػػػارات العربيػػػػػػػػػػػػة اؼبتحػػػػػػػػػػػػدة،ص:95الشػػػػػػػػػػػػرؽ،ص:

-168-163-149-135-113،اسػػػػػبانيا،ص:104،إيػػػػػراف،ص:246-103،القػػػػػاىرة،ص:162
،إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  123،أكالد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدم الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ،ص:262

 258-268،األدرياتيكي،ص:26،اؼبانيا،ص:242،أغمات،ص:136،األندلس،ص:133كوكو،ص:

 )ب(

، بايلػػػػػػػػػػػػػك 271-234-95-77-51-35-33-31-30-4البحػػػػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػػػػيض اؼبتوسػػػػػػػػػػػػػط،ص:
 197-18الغرب،ص:

-74-72-63-46-45-44-39-37-36-34-33-29-27-25-24بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتكت ،ص:
-25،جبايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:84-87-88-89-102-103-112-150-181-196-246

-166-155-113-77-70،الربتغػػػػػػػػػاؿ،ص:51،بػػػػػػػػػانكوؾ،ص:41،البنيوف)الصػػػػػػػػػخرة(،ص:123
-84،بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد اعبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،ص:234-198-78،بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد،ص:179
،بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت 125،بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريج،ص:107،بنغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم،ص:98،البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوريبي،ص:87،بوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادة،ص:192
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-143،بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس،ص:133عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس،ص:
 259،البلقاف،ص:234،البصرة،ص:234،لبناف،ص:192،بسكرة،ص:153

 )ج(

-21-20-19-18-17-16-15-14-13-11-9-7-6-5-4-3-2-1اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،ص:
25-28-31-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-53-56-57-58-
60-67-69-72-73-74-75-79-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-
92-93-94-97-99-100-101-107-109-110-113-116-118-119-

120-122-123-124-125-126-128-130،-132-133-137-139-140-
142-143-146-147-148-149-151-152-153-154-155-156-159-
160-162-163-164-167-168-169-171-173-174-175-176-179-
180-181-184-185-189-190-191-192-193-197-198-199-200-
201-203-206-207-208-211-220-224-225-226-228-229-230-
225-226-227-229-230-231-233-234-235-237-238-239-245-
-37،اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم،ص:247-249-250-251-252-253-254-262
 266،جنوة،ص:86،جندكانا)القارة(،ص:84،جبل طارؽ،ص:54،جازكلة،ص:235

 )د(

-73-68-53-42-41-37-35-34-33-25-10-9-8-7-5-4الدكلػػػة العثمانيػػػة،ص:
80-89-105-106-108-112-114-139-151-156-167-173-175-176-

177-178-196-198-224-226-234-245-249-262 

-238-212-173-95-57-51-49-47-46-45-28-26-20الػػػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػػػاء،ص:
-155-152-151-119-112-87-51-32-27،دمشق،ص:240-246-253-258
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-87-53-49-48،درعػػػػػػة،ص:41،ص:،ديب40،دار السػػػػػػلطاف،ص:38،دلػػػػػػس،ص:178-245
،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة 110،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:163-110،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزيانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:154-156-171

،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 179-178-172-170-168-165-160-158-116العلويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:
،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 157،دكؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنج،ص:156،الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبرينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:143التاكمدراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:

 268،دكبركفنيك،ص:234،دجلة)هنر(،ص:170السعدية،ص:

 )ق(

 259،ىنغاريا،ص:234،اؽبالؿ اػبصيب،ص:179اؽببط،ص:

 )ك(

-174-163-155-150-138-113-76-75-69-68-67-40-39كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف،ص:
-92-85،الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطن العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب،ص:51،كاد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل،ص:247-250-259-261

،كادم 148،كادم اؼبخػػػػػػػػػػػػػػػػازف ،ص:147،كادم درعػػػػػػػػػػػػػػػػة،ص:126،كزاف،ص:110،كليلػػػػػػػػػػػػػػػػي،ص:95
،كاد نػػوؿ 192-171-161،كاد التافنػػة،ص:154زا،ص:،كاد 236-192-161-154ملويػػة،ص:

،الواليػػػػات 218،كاد تيفلػػػػت،ص185،كادم صػػػػا،ص:185،كاد شػػػػلف،ص:178غػػػػرب االغػػػػواط،ص:
 259اؼبتحدة االمريكية،ص:

 )ز(

 175-8زغواف،ص:

 )ح(

 .110،اغببشة،ص:87،اغبمادة،ص:156-105-58اغبجاز:ص:
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 )ط(

-191-189-184-175-159-132-126-119-94-87-74-26طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابلس،ص:
 120-77-60،طنجة،ص:192-194-224-234-238-263-268-269

 )م(

 45،58ينبع،ص:

 )ؾ(

 86،الكونغو،ص:238-229-217-98-50الكويت،ص:

 )ؿ(

 109-86-84-32،ليبيا،ص:28-19لندف،ص:

 )ـ(

-70-66-44-37-31-30-28-27-26-21-19-18-16-14-2-1اؼبغػػػػػػػػػػػػػػارب،ص:
117-118-119-122-126-155-166-170-179-180-182-189-191-
221-229-237-254-262 

-19-18-17-16-15-14-13-11-10-9-7-6-5-4-3-2-1اؼبغػػػرب األقصػػػى،ص:
20-21-25-27-36-37-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-56-57-
58-60-61-62-63-64-65-69-70-71-72-74-75-76-78-79-80-83-
84-85-87-88-89-9-90-91-92-93-94-97-99-100-101-107-109-

110-111-114-117-119-120-121-122-124-125-126-128-130-
131-132-133-134-135-136-139-140-141-142-143-144-145-
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146-147-148-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-
161-162-163-164،165-167-168-169-170-171-175-176-177-
178-179-180-181-183-187-188-193-195-199-200-202-203-
206-207-208-213-215-218-219-220-222-223-225-230-231-
233-237-238-239-240-241-243-244-246-248-249-250-252-
-91-26-25اؼبغػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػالمي،ص:،253-254-255-256-257-257-260-262

اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 110-،30-29-28--27-26،اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األدٗب،ص:93-34-36-98-100
-236-186-147-124-97-84-79-67-42-35-30-29-28-26األكسػػػػػػػػػػط،ص:

-149-121-98-97- 92-87-53-52-32-30،اؼبغػرب العػريب،ص:26،ملويػة،ص:251
اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ،150-175-183-212-259

-68-44-40،مصػػر،ص:229-40،معسػػكر،ص:40،مازكنػػة،ص:39،اؼبديػػة،ص:61اغبػػديث،ص
-48،مػػػراكش،ص:42،مرسػػػيليا،ص:84-106-111-123-134-145-234-245-251
67-84-97-98-118-125-141-151-171-179-214-217-237-241-

-150-75-69،اؼبرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت،ص:216-50،مكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس،ص:243-249-250
-88-86،احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط األطلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ص:77،اؼبعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة،ص:73،اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،ص:261

مكة 146-121-،110-94-88اؼبشرؽ،ص:-،87،مرزؽ)ىضبة(،ص:86،اؼبيزيتا)ىضبة(،ص:95
-218-216،مشػػػػػػرع الرملػػػػػػػة،157،ص:،احملمديػػػػػػة 94،اؼبدينػػػػػػة اؼبنػػػػػػػورة،ص:106-94اؼبكرمػػػػػػة،ص:

 259،مالطا،ص: 245،اؼبسيلة،ص:234،اؼبوصل،ص:218،مرجة بٍت حسن،ص:219

 )ف(

،نػػػػػػػػػػػػوف)كاد بػػػػػػػػػػػػاؼبغرب 73،النمسػػػػػػػػػػػػا،ص:245-238-86-26،األردف،ص:33-4األناضػػػػػػػػػػػػوؿ،ص:
 .259،نابوٕب،ص:86،النوبة،ص:86،النيل )هنر(،ص:84األقصى(،ص:
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 )س(

-171-143-43،سػػػػػػػػال،ص:151-147-143-124-57-55-54-48-26سػػػػػػػوس،ص:
-84-50السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب،ص:،192-169-166السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداف،ص:،179-219
، 84،سػػػػاحل سػػػػػدرة،ص:240-78،سػػػػبتة،ص:158-156-94-59-58،سجلماسػػػػة،ص:110

 259سردينيا،ص:

 )ع(

-108-106-97-95-9،العػػػػػػػػػآب اإلسػػػػػػػػػالمي،ص:153-96-95-86-9العػػػػػػػػػآب العػػػػػػػػػريب،ص:
،عػػػػػػػُت 149-143،العػػػػػػػرائش،ص:103ص:،عمػػػػػػػاف،274،العػػػػػػػآب األكركيب،ص:242-253-274

 234،العراؽ،ص:185ماضي،ص:

 )ؼ(

-150-143-137-132-126-123-78-71-67-56-46-45-10-8فػػػػػػػػػػػػػػػػػاس،ص:
154-155-160-163-165-179-201-216-217-223-244-246-253-
-154-87،فػػػػػزاف،ص:234-86،فلسػػػػػطُت،ص:248-175-168-73-43،فرنسػػػػػا،ص:257
 234،الفرات،ص:155

 

 )ص(

 .159،الصحراء الشرقية،ص:111،الصحراء الغربية،ص: 111صحراء اؼبغربية،ص:،ال94صفاقس،ص:
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 )ؽ(

،القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 30،قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،ص:134-108-106-86-83-43-33-24القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة،ص:
،القصر 252-251-230-228-226-194-123-92-39،قسنطينة،ص:32األمريكية،ص:

 240-174-127-111-109،القسنطنطينية،ص:195-51الكبَت،ص:

 )ر(

-172-160-158-157-135-78-63-61-60-59-58-48-29-19الربػػػػػػػػػاط،ص:
 ،133-105-89،الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض،ص:178-208-210-211-240-248-271

 262-260،الركس،ص:263-255-250-247-170-168-165الريصا٘ب،ص:

 )ش(

-105-99،مشػػػػاؿ إفريقيػػػػا ،ص:71،شفشػػػػاكف،ص:234-68،الشػػػػاـ،ص:33الشػػػػرؽ األكسػػػػط،ص:
 226،شرشاؿ،ص:109-106-105،الشاـ،ص:110-113-118-263-278

 )ت(

-109-99-97-94-85-74-72-67-54-37-35-34-29-28-21تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس،ص:
119-120-132-141-175-176-183-184-189-234-238-260-
-133-132-124-123-118-113-110-93-67-26-25،تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف،ص:262
135-138-140-142-143-147-154-158-159-160-162-163-164-
165-173-179-180-182-186-191-192-193-194-201-202-223-
-48،تاكمػػػػػػػػدارت،ص:40،التيطػػػػػػػػرم،ص:224-231-234-236-246-247-251-262

-49،تاركدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت،ص:175-105،تركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،ص:147-76-48،تافاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت،ص:53
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-195-171-143-71،تيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف،ص:49،تيدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ص:171
 171تادال،ص: ،87،تادمايت)ىضبة(،ص:86،تبسيت)مرتفعات(،ص:223

 )خ( 

 84خليج قابس،ص:

 )غ( 

 .181-133-58،غرداية،ص:136-30الغرب اإلسالمي،ص:
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 فهػػػرس القبػػائػػػل كاعبمػػػػاعػػػػات 
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 فهرس القبائل والجماعات:

 )أ(

-178-177-176-175-168-166-164-161-158-19-17-9أتػػػػػراؾ اعبزائػػػػػر،ص:
181-182-183-184-185-186-190-201-204-222-242-243-259-
-73-40،األكركبيػػػػػػػُت،ص:277-212-172-169-128-33ألندلسػػػػػػػيُت،ص:،ا261-270

-155،االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا٘ب،ص:99،، اإلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنج،ص:98-77،اإلقبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز،ص:76-114-115-173
،آؿ 234،آؿ اعبليلػػػػػػػػػػي،ص:186،أكال جريػػػػػػػػػػر،ص:155،االعػػػػػػػػػػارب،ص:155،األعػػػػػػػػػػاجم،ص:162

 234،آؿ القرمانلي،ص:234العظم،ص:

 )ب(

-48،الربتغػػاليُت،ص:84-45-36-28ص:،الرببػػر،119-58-56-53-46-26بنػػو مػػرين،ص:
-73،بػػػػػػٍت زيػػػػػػاف،ص:59،بنػػػػػػو إبػػػػػػراىيم،ص:99-120-131-132-136-139-143-148

،بػػػػػػػػػػػػػػػػٍت 118،بػػػػػػػػػػػػػػػػٍت حكػػػػػػػػػػػػػػػػيم،ص:118،بػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سػػػػػػػػػػػػػػػػليم،ص:73،الربكتسػػػػػػػػػػػػػػػػتانت،ص:119-236
،بػٍت 186-181-155،بػٍت عػامر،ص:126،بٍت عػركس،ص:125،بٍت توجُت،ص:119حفص،ص:

،بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت 218بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت إسػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيل،ص:،181،بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سػػػػػػػػػػػػػػػػػويد،ص:186-179-164يزناسػػػػػػػػػػػػػػػػػن،ص:
 168،البنادقة،ص:168،البيزنطيُت،ص:246عثماف،ص:

 )ج(

 260-259-202-168-148-73-35-5-4-3اعبزائريُت،ص:

 )د(

 .179-171-76الدالئيُت،ص:
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 )ق(

 168،اؽبابسبورغ،ص:117،ىوارة،ص:117-30النمط اؽبالٕب؛بنو ىالؿ،ص:

 )ك(

-139-138-137-136-135-132-131-،75-53-45-26-13الوطاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُت،ص:
 90،الوندإب،ص:140-141-153-155

 )ز(

 ،117،زناتة،ص:169-163-140-135-132-109الزيانيُت،ص:

 )ح(

-132-109،ص:اغبفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُت،58اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازيوف،ص:
 234،اغبسينيُت،ص:217،اغبرّاطُت،ص:117،حكيم،ص:133

 )م( 

 126اليوسفية،ص:

 )ؿ( 

 84الالتينيُت،ص:

 )ـ(

-47-33-27-26،اؼبوحدين،ص:254-238-211-93-45-20-8-5-4-3اؼبغاربة،ص:
59-73-109-110-113-114-116-120-127-128-134-149-168-175-

176-181-183-185-188-196-215-222-242-247-249-254-255-
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-138-127-124-120-111-94-92-43،اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمُت،ص:257-258-261-262
-114-111-110-79-46،اؼبػػػػػػػػػػػرابطُت،ص:144-165-181-207-259-262-277
-77،اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحيُت،ص:119-120-121-122-123-125
-112-110،اؼبػػػػػػػرينيُت،ص:111-109،اؼبصػػػػػػػريُت،ص:101،اؼبلثمػػػػػػػُت،ص:99،اؼبغػػػػػػوؿ،ص:115
 123،اؼبسػػػػػػػػػتعربُت،ص:122،اؼبتصػػػػػػػػػوفُت،ص:117،معقػػػػػػػػػل ،ص:117،مصػػػػػػػػػمودة،ص:133-269

 241،اؼبوريُت،ص:144،اؼبوإب،ص: 144،اؼبماليك،ص:123،اؼبستشرقُت،ص:

 )س( 

-65-64-61-55-54-53-52-50-49-48-47-45-19-13-4-3السػػػػعديُت،ص:
66-69-70-71-72-74-75-76-77-79-101-114-127-128-132-139-

140-141-142-143-144-145-147-148-150-151-153-155-156-
166-169-176-177-179-196-197-245-247-
--2631-25اإلسػػػػباف،ص: ،90،السويسػػػػرين،ص:76،السػػػػمالليُت،ص:44،السػػػػالجقة،ص:262

32-35-36-38-39-40-41-45-51-67-70-73-74-75-77-80- 98-
99-113،114-119-136-139-150-155-161-163-166-174-179-

-245-160-151-148-143،السػػػػػػػػػػػػالطُت،ص:177-128السػػػػػػػػػػػػودانيُت،ص:،259-261
246. 

 )ش(

 .109،الشاميُت،ص:91،الشعب الربيطا٘ب،ص:91الشعب األمريكي،ص:

 )ع(

-77-72-71-66-65-64-63-61-60-59-58-53-45-19-4-3العلػػػػػػػػػػػػويُت،ص:
79-101-113-114-115-127-128-156-194-197-198-203-222-
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-56-41-40-37-35-33-31-19-6العثمػػػػػانيُت،ص:،238-273-276-277-279
67-89-92-95-97-102-103-104-105-106-108-109-110-111-

113-115-116-123-125-127-128-132-134-135-138-139-148-
149-150-152-156-157-160-161-164-167-168-169-169-172-
173-175-176-177-180-182-188-190-197-200-238-240-242-
 138،العلوج،ص:236-27عبدالواد،ص:،245-245-247-250-262

 )ؼ(

 .235-231-190-114-106-105-98-76الفرنسيُت،ص:

 

 )ص(

 .119-117صنهاجة،ص:

 )ؽ(

 .90القرطاجي،ص:

 )ر(

،ص:90الركما٘ب،ص  .166-106،الرـك

 )ت( 

-40-39-37-36-35-33--28-2629-25-14-13-8-4-3األتػراؾ العثمػانيوف،ص:
43-44-50-67-68-69-70-73-74-75-76-79-92-95-101-103-109-

111-116-122-127-132-133-135-136-137-138-140-141-142-
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143-144-146-148-150-151-152-153-154-155-155-156-158-
159-161-162-163-164-166-169-170-174-179-180-181-189-
191-192-198-199-202-203-220-221-223-225-227-228-229-
230-231-232-233-234-235-237-239-245-249-250-259-262، 

 .147التلمسانيُت،ص:

 )خ( 

 .101اػبوارج،ص:

 )غ( 

 .117غمارة،ص:
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 فهرس اؼبػػػػػوضػػػػػوعػػػػػات:

 البسملة

 شكر كعرفاف

 إىداء

 قائمة اؼبختصرات باللغتُت:العربية كالفرنسية

 17-1. ص ص....مقّدمة:...................................................................

 12 القرف األكضاع السياسية ُب اعبزائر كاؼبغرب األقصى قبلالفصل األكؿ:
 74-19.... ص ص........ـ..........................................................18ىػػػ/

 39-20..... ص ص....................األثر كالتأثرإيالة اعبزائر:التكوين السياسي كاإلدارم ُب أكال:

 39-20... ص ص...........................................الوضع السياسي ُب إيالة اعبزائر-1

 32-20.... ص ص................................ُب إيالة اعبزائرمعآب التشكل السياسي -1-1

 39-33..... ص ص................................اعبزائرإيالة اإلدارم ُب معآب التشكل -1-2

 60-40.... ص ص.............................ُب اؼبغرب األقصى كاإلدارم السياسي وضع:الثانيا

 52-40..........ص ص.......( سعدمُب اؼبغرب األقصى )العهد الكاإلدارم  الوضع السياسي -1
 48-40.......ص ص.....................السعدمُب  العهد   معآب التشكل السياسي للمغرب-أ

 52-48ص ص ............................السعدمُب العهد  معآب التشكل اإلدارم للمغرب -ب
 60-52.... ص ص...............(عهد العلومُب اؼبغرب األقصى )الكاإلدارم  الوضع السياسي -2
 57-52.. ص ص............................العلومُب العهد   معآب التشكل السياسي للمغرب-أ

 60-57 ...ص ص.........................لعلوماُب  العهد  معآب التشكل اإلدارم للمغرب -ب
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 72-66.ص ص................ةدكليالك  ةقليمياإلك  ةلياحمل البلدين كانعكاساهتاُب  ثالثا:البنية الداخلية 
 66-60..ص ص.........................ؿبلياُب البلدين  التشكل السياسي كاإلدارم أثر مبطية -1
 62-60..ص ص.............................................................ُب اعبزائر-1-1
 66-62 ..ص ص............................................................ُب اؼبغرب-1-2
 65-63..ص ص...الدكلة السعدية..................................................ُب عهد -أ

 66-65ص ص ..................................ة....................العلوي الدكلةُب عهد -ب

 72-66.. ص ص...ا.............إقليميا كدكليُب البلدين  التشكل السياسي كاإلدارمأثر مبطية  -2
 67-66..ص ص.............................................................ُب اعبزائر-1-2
 72-67....ص ص...........................................................ُب اؼبغرب-2-2
 68-67....ص ص...الدكلة السعدية................................................ُب عهد -أ

 73-69... ص ص...ة................................................العلوي الدكلةُب عهد -ب
 118-75.ص ص..............:....العالقات السياسية بُت البلدينالعوامل اؼبؤثرة ُب  الفصل الثا٘ب:

 90-76......ص ص...................العوامل الرتيبة اؼبؤثرة ُب العالقات السياسية بُت البلدين:أكال

 80-76.... ص ص........................................................العوامل الطبيعية-1

 77..........ص....اُب...........................................................اؼبوقع اعبغر -أ

 78ص  ....................على مستول التكوين اعبيولوجي.................................-ب

 78.......... ص......على مستول اؽبضاب...............................................-ج

  79........ص.................على مستول اؼبناخ...........................................-د

 80-79.ص ص...على مستول انتماء الكتل األرضية........................................-ق

 90-80ص......ص .......................................................العوامل التارىبية-2
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 82-80..ص ص...............كحدة أركمة اعبنس)العرؽ( ُب البلدين عرب العصور..............-أ

كحدة اللغة العربية كسباثل التاريخ،كتطابق الًتاث كاغبضارة ُب البلدين عرب -ب
 82..........ص.....العصور..................................................................

 84-83....ص ص....تقاطع األنظمة السياسية ُب البلدين من خالؿ مؤسسة اػبالفة...........-ج

تقاطع البلدين ُب االختيارات كاؼبآالت  االجتماعية  من خالؿ مؤسسة ركب -د
 86-84...ص ص...اغبجيج.................................................................

كد ُب البلدين بُت إفرازات االستعمار كمعاينة التاريخ مسألة اغبد-ق
 90-86....ص ص......كاعبغرافيا............................................................

 117-91.......ص ص.............ثانيا:العوامل الظرفية اؼبؤثرة ُب العالقات  السياسية بُت البلدين 

 104-91....ص ص.......ُت فلسفة نظاـ اغبكم ُب البلدين كالتغلغل األكركيبالصناعة العالئقية ب-1

 100-91...ص ص.....فلسفة نظاـ اغبكم  ُب البلدين رافد من ركافد الصناعة العالئقية.......-أ  

 104-100....ص ص....التغلغل األكركيب ُب البلدين رافد من ركافد الصناعة العالئقية........-ب 

العالئقية بُت كحدة  العنصر البشرم كسباثل منابع الفكر الصوُب ُب  الصناعة-2
 117-104....ص ص................................................................البلدين

 108-104....ص ص.................... العنصر البشرم ُب البلدين كدكره ُب الصناعة العالئقية-أ

 117-109..ص ص....وُب ُب البلدين كدكره ُب الصناعة العالئقية.............سباثل الفكر الص-ب
مظاىر العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى ُب عهد السلطاف إظباعيل العلوم الفصل الثالث:

 189-118...ص ص..........:.........................ـ1727-1672ىػػػ/1139-1194
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عالقات السياسية بُت البلدين منذ مطلع القرف السادس عشر إٔب النصف األكؿ من القرف  أكال:تارىبانية ال
 140-118....ص ص...................................العاشر اؽبجرم/السادس عشر اؼبيالدم(

مظاىر العالقات السياسية بُت األتراؾ العثمانيُت باعبزائر كفلوؿ الوطاسيُت باؼبغرب -1
 125-118 .....ص ص..............................................................األقصى

 125-118.....ص ص.............................................اإلرىاصات كالتمظهرات -أ

مظاىر العالقات السياسية بُت األتراؾ العثمانيُت باعبزائر كالسعديُت باؼبغرب  -2
 139-126....... ص ص...........................................................األقصى

 139-126......ص ص...........................................اإلرىاصات كالتمظهرات -أ

ثانيا:العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :مرحلة اؽبدكء  كاؼبهادنة  
 162-140.... ص ص................................................................اؼبًتىلة

 158-140......ص ص................................................الدعاية الدبلوماسية-1

 156-141.....ص ص.................................مستويات البعثات الدبلوماسية بينهما -أ

 159-156..ص ص..............................لبلدينتداعيات البعثات الدبلوماسية على ا -ب

 162-159.... ص ص.............تفكيك اؼبخزف اؼبغريب للًتكيبة االجتماعية للقبائل اؼبتحاددة -2

حضور شرعية اؼبخزف اؼبغريب ُب التمثالت العقلية كالذىنية للقبائل العربية -أ 
  161-159...... ص ص............................................................اؼبتحاددة

حضور شرعية اؼبخزف اؼبغريب كأثره ُب  تغيَت منطق الوالء كالرباء للقبائل العربية -ب
 162-161.. ص ص................................................................اؼبتحاددة

 181-163.... ص ص....ب....اؼبتوث صراعكال نزاعمرحلة الثالثا:العالقات السياسية اعبزائرية اؼبغربية :
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 .........اإلسًتاتيجية العسكرية كالسياسية ُب فلسفة اغبكم ُب البلدين لالحتواء السياسي للمغارب-1
 170-163..ص ص.........................................................................

-1672ىػػػ/1194-1139بية اإلقليمية ُب عهد السلطاف إظباعيل العلوم )اغبمالت العسكرية اؼبغر -أ
 167-163ص ص..................................................................ـ(1727

السياسية اؼبغربية الدكلية ُب االحتواء السياسي للمغارب كموقف األتراؾ -ب
 169-168.. ص ص...............................................................العثمانيُت

-1139الدعوات السياسية  اؼبغربية اإلقليمية اؼبناكئة ُب عهد  إظباعيل العلوم) -2
 181-170.....ص ص..................ـ( كموقف األتراؾ العثمانيُت1727-1672ىػػػ/1194

-1672ىػػػ/1194-1139اعيل العلوم) السياسية  اؼبغربية اإلقليمية اؼبناكئة ُب عهد  إظب -أ
 175-170....ص ص.............................................................ـ( 1727

موقف كسياسة األتراؾ العثمانيُت   من طبيعة السياسية اؼبغربية اإلقليمية   -ب
 181-175.........ص ص............................................................اؼبناكئة

مظاىر العالقات السياسية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى ُب عهد السلطاف ؿبمد بن عبد اهلل الفصل الرابع:
 243-182.........ص ص......:...............ـ1790-1757ىػػػ/1204-1171العلوم  

نفتاحية إٔب أكال:العوامل اؼبؤثرة ُب طبيعة العالقات السياسية بُت البلدين:من اال
 211-184.... ص ص...............................................................التعاكنية

 198-184.........ص ص........تأـز أكضاع اؼبغرب سياسيا بعد كفاة السلطاف إظباعيل العلوم-أ

 192-184........ص ص..................الصراعات كالفنت بُت أبناء اؼبؤب إظباعيل كأحفاده -1

 198-192ص ص .....تدخالت اؼبؤسسة العسكرية )جيش عبيد البخارم(ُب الشؤكف السياسية -2
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 الملخص بالعربية:

هتدف هذه الدراسة إىل إبراز جوانب من العالقات السياسية بني اجلزائر واملغرب األقصى خالل      
 القرن الثامن عشر ميالدي؛وفق مقاربة سياسية.

كما تناولت بالدرس والتحليل أهم الظروف والعوامل اليت حتكمت يف  عالقات البلدين خالل     
اليت انعكست على  أهم مظاهرها وجتلياهتا والطابع الذي غلب عليها،واآلثارراز باالقرن املذكور،مع 

 الطرفني وعلى الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط.

 الكلمات المفتاحية:

  القرن الثامن عشر.-املغرب األقصى-اجلزائر-مقاربة سياسية-العالقات
Résumé: 
   Cette étude vise à mettre en évidence les aspects des relations politiques  entre 
l'Algérie et le Maroc au cours du XVIIIe siècle, selon une approche politique.  
    J'ai également traité de l'étude et de l'analyse des conditions et des facteurs les 
plus importants qui ont dominé les relations entre les deux pays au cours du siècle 
mentionné, en soulignant les aspects et les manifestations les plus importantes , et 
le caractère qui les a dominés et les effets qui se sont reflétés sur les deux pays et sur 
la rive de la méditerranée. 
Les Mots clés: 
Relations- Une approche politique-Algérie-Far Maroc-18ème siècle. 
Abstract: 
   This study aims at highlighting aspects of the political relations between Algeria 
and Morocco during the 18th century AD, according to a political approach. 
    It also dealt with the most important circumstances and factors that dominated 
the relations between the two countries during the century, with the highlight of 
the most important aspects and manifestations and the character that dominated 
them, and the effects reflected on the parties and on the southern bank of the 
Mediterranean. 
key words:relations-A political approach-Algeria-Far Morocco-18th century. 
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