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اإلهداء

لتحملهم أهدي باكورة هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين
فجازاهم عناء تربيتي ورعايتي

اهللا عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم 

و إلى  جدتي أطال اهللا في عمرها

كل أفراد أسرتي   الذين شجعوني وساندوني وصبروا معي و  إلى
في إنجاز هذا العمل

الذين ) المخلصين-األوفياء( واألصدقاءإلى كل طلبة العلمو 
.جمعتنا بهم المحبة الخالصة نهدي هذا العمل

 ----عبد الجليل



شکرۀکلم
نشكر المولى عزى وجل الذي وفقني إلعداد هذه المذكرة 

.جاح و الفالح في الدنيا و اآلخرةو أسأله الهداية و النَّ

بخالص الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور أتقدمكما 
،  فقطاعبد القادر صحراوي الذي لم ينحصر دوره مشرف

بل كان   بمثابة األب و األخ والصديق فلم يدخر أي جهد 
فجزاه اهللا عني و إرشادي،لمساعدتي ونصحي وتوجيهي 

.له مني جزيل التقديرخير الجزاء و

لمساعدة التي تلقيتها من األستاذ نوح تيرس    كما أنوه با

المساعدةم لي يد العون و كما أشكر كل   من قد.

.فلهم مني جميعا أسمى و أغلى   التشكرات و التقدير
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أ

فرت الوثائق واحملفزات والرغبة لذلكاالتارخيية عملية متجددة ومتغرية وذلك كلما توعترب الكتابة ت،
حسب تصوره للقضايا التارخيية ومدى مسامهته يف حل مشاكل احلاضر، ومن هنا وتتنوع من جمتمع آلخر 

Revue)الة اإلفريقية يف ن يتفحص ما كُتبمعانيها، ومريفسيف تفاملؤرخ يؤثر يف رسم أحداث املاضي و

Africaine)على التاريخ تالف الذي ال ميكن أن نعتربه سلباعن تاريخ اجلزائر العثمانية يدرك ذلك االخ
.معمق نستطيع االستفادة منهو إجيايب يضعنا يف تصور عام هلذا التاريخ لفهم بل ه،اجلزائري

Revueالة اإلفريقيةيف ما كُتبدراسةمن هنا فإن إعادة و Africaine والتركيز على بعض )(
ضروري لبعث دراسة أكثر عمقا اسة والوقوف على بعض األحداث أمرالنقاط اليت مل تنل حقها من الدر

اب الفرنسيني بتدوين تاريخ اجلزائر خالل العهد تالكُاهتماملتاريخ اجلزائر العثمانية، وعلى الرغم من اًوتصور
يف العديد من القضايا والتباين يف قضايا زال يكتنفها الغموضما يأن هذه احلقبة من تاريخ بالدنا إالالعثماين 

.خرىأُ

Sociétéاجلمعية التارخيية اجلزائريةوتأيت  d’Histoire Algérienne)( لة "حاهلا ولسانا
Revue)" اإلفريقية Africaine) هذا الفرنسيني بتاريخ اجلزائر العثمانيةالكتاب اهتماملتثبت لنا مدى
خمتلفة سواء على الصعيد اتعوضمن مومته من خالل ما قديالة اجلزائرإلذي حاول رسم صورة الاالهتمام

اخلوض يف تاريخ اجلزائراليومحىت أصبح من العسري،االجتماعيأو االقتصاديأو العسكري أو السياسي 
.هذه الةتب يفما كُإىلالرجوعدون العثمانية

ت األكادميية ، وتعد من أهم اال1962َّ-1856بالدنا تاريخ لقد عاشت هذه الة أكثر من قرن يف 
Société)من خالل اجلمعية التارخيية اجلزائرية يف اجلزائر االستعماريةاليت أصدرا السلطات  d’Histoire

Algérienne)اخلصوصالعثماين على وجه العهدو،بكل ما خيص تاريخ اجلزائر بصفة عامةفاهتمت.

1-:

تاريخ اجلزائر العثمانية حول عاجله من جوانب خمتلفة أمهية هذا املوضوع من خالل ما يتكمن 
Revue)ما تفيد به الة اإلفريقيةوفق  Africaine) ضخما علمياااليت تركت لنا رصيداألخرية، هذه

املوضوعزادوهذا ما،اب الفرنسيني واختالف اختصاصامتعنه مع تنوع اهتمامات الكُاالستغناءال ميكن 
.أمهية
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ب

يف دراستهم لتاريخ اب الةتمنهج وطبيعة كُنبالكشف عكونه يسمح لنا أيضاتهتكمن أمهيكما 
دنا نا لتاريخ بلغريذلك معرفتنا لنظرة إىلإضافةومن هنا تأيت القيمة العلمية هلذا املوضوع، اجلزائر العثمانية، 

.الةهذه اليت أثارا اتعوضاملوعلىأكثر والتعرف،العثماين

2-:

مجلة من العوامل دفعتناإىلراجعابل كان ،اًبديهياًوليد الصدفة أو أمرمل يكن اختيارنا هلذا املوضوع 
:إليه من أمهها

وأهدافها ،تأسيسهاوسر،ف هذه الةتعريف الفضول وامليول الشخصي قصد متثلتأسباب 
:متثلت يفموضوعيةاحلقيقية، وهناك دوافع 

 لة اإلفريقيةأن الدراسات اليت تتعلق با(Revue Africaine)بقسط مل حتظحد اآلن إىل
يرة بالبحث والدراسة جلدااتعأينا أن هذا املوضوع من أهم املوضوهلذا ر.من التعمقوافرٍ

عديدحتمل الالتزال واليت ،ة الفترة العثمانيةكتابة التاريخ اجلزائري خاصللمسامهة يف 
.اآلنحىتيوجد هلا حل ملت اليت من احللقات املفقودة واإلشكاال

 هو حماولة كشف األسباب إال أن الدافع اجلوهري الذي شدين بشكل جدي هلذا املوضوع
وآثاره،ااتإبراز البعد اإليديولوجي والفكري لكُهذه الة، وصدور كانت وراء احلقيقية اليت

.رسم التاريخ اجلزائري العثماينيف
 يف مدى قدرة املثقفني العرب إبرازماإىلعرف حقا التدف إليه ا لة اإلفريقية كانت

(Revue Africaine)امن خالل كتابا.

3-:

،)م1830- م1520(إلطاره الزماين والذي كان بني ادقيقاصياغة هذا املوضوع يتطلب حتديدإنَّ
ظل الدولة يفيالة اجلزائرية اإلفيمثل التاريخ األول قيام وانعكاساته له داللتههلذا اإلطار اختيارنافكان 

تاريخ اجلزائر يفوبالتايل مرحلة جديدة ،يالة اجلزائريةإلاىوتنصيب خري الدين كأول بايلرباي عل،العثمانية
يد، أمارات اليت كانالت وتا السنة األخري فقد عرفت عدة حتوالفرنسي للجزائرمن نتائجها الغزو غي،
.خالل الفترة العثمانيةيالةنت عبارة عن إاواليت كا املكان فهو اجلزائر يالة اجلزائرية، أمواية اإل



:مقدمة

ت

4-:

يالة ة احلقيقية اليت رمستها الة إلالصورإبرازتتمحور إشكالية هذا البحث يف نقطة مركزية تتمثل يف 
ما هي الصورة اليت رمستها الة : أساسية وهيإشكاليةجابة على لإلهدف حبثنا ، ومن هذا املنطلق ياجلزائر

؟اإلفريقية للجزائر العثمانية

:من هنا كان البد أن نعزز هذه اإلشكالية بتساؤالت فرعية متثلت يفو

هل أم هذه الةالتاريخ اجلزائري العثماين بالتدوين قبل تأسيس حظي؟، وهل هذه الةماهيةما 
ن يعكس اب؟، وهل ما كتبوه كاتوعلى ماذا ركزت أقالم هؤالء الكُ؟، الةذه هوليد هذا االهتمامكان

ية خالل الفترةة اجلزائريالثقافموقف الة من احلياةمث كيف ميكن أن نفسر وحنلل ؟، الواقع اجلزائري العثماين
.العثمانية ؟

حقيقية ملعرفة مدى قدرة الة على تغطية مجيع جوانب احلياة اهذه التساؤالت تشكل يف نظرنا أبعادإنَّ
د نطالقا من هذه التساؤالت حتدا، وللجزائر خالل العهد العثماينالسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

."1830-1520" :موضوع هذا البحث املوسوم

5-:

تبعه، وعلى هذا األساس فقد ته تفرض على الباحث املنهج الذي ميكن أن يإن طبيعة املوضوع و إشكاال
األوضاع السياسية األنسب لوصف عتربيالذي " "منهج هو املنهج توظيف جلأنا إىل 

والثقافية للجزائر خالل العهد العثماين  واالقتصاديةاالجتماعيةالعسكرية هذا فضال عن وصفنا لألوضاع و
.الةبهجاءت وفق ما

:طَّ-6

وخامتة تناولنا يف املدخل مراحل تأسيس اجلمعية ،فصولةوثالث،ومدخل،مقدمةإىلم هذا البحث سقُ
:وهي على التوايلأساسية عناصر ةوذلك من خالل أربع،التارخيية اجلزائرية وصدور الة اإلفريقية
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ث

جان ثنا فيه عن مرحلة اللِّفقد حتدأما العنصر الثاينتناولنا فيه مرحلة وصف اجلزائر، العنصر األول
فيه ا العنصر الرابع فتحدثنا ت، أملعرض مرحلة الصحف واالَّفخصصالثالثأما العنصر العلمية، 

.اجلمعية التارخيية اجلزائرية وصدور الة اإلفريقيةعن

:عناصر وهيةمخسعرضنا فيه يف عام بالة اإلفريقية حيث فكان عبارة عن تعر: 

مراحل عن، أما العنصر الثاين حتدثنا فيه اًومضمونالة اإلفريقية شكالًمتثل يف تعريف : العنصر األول
، اليت قسمناها إىل أهداف سياسية تأسيس هذه الة، أما العنصر الثالث فخصصناه لذكر أهداف هذه الة

اب هذه الة تأبرز كُفيهالرابع عرضنا العنصربينماواستعمارية وأهداف دينية مث أهداف علمية وثقافية،
.تاب يف دراستهم لتاريخ اجلزائر العثمانيةاخلامس تناولنا فيه منهج هؤالء الكُالعنصريف الفترة العثمانية، أما

اهتمامات الة اإلفريقية بالتاريخ السياسي والعسكري للجزائر خالل "ـفعنوناه ب:
تناولنا يف العنصر األول التاريخ السياسي واإلداري للجزائر العثمانية وقد عرضنا فيه عنصرين " العهد العثماين

مراحل احلكم العثماين يف اجلزائر والتنظيم اإلداري للعثمانيني هذا عنهحتدثنا فيو،من خالل الة اإلفريقية
اريخ العسكري خصصناه للحديث عن التفقديف اجلزائر، أما العنصر الثاين هلمعالوة على التنظيم السياسي 

غري النظاميواجليش الذي متثل يف رياس البحر واإلنكشاريةاجليش النظاميإىلوفيه أشرنا ،للجزائر العثمانية
.الذي متثل يف قبائل املخزن، وقبائل الرعية، والكراغلة

يالة اجلزائر لة اإلفريقية باجلانب احلضاري إلاهتمامات ا":محل عنوانوالذي :
:ة عناصر أساسية كما يأيتثالثإىلالذي قسمناه " خالل العهد العثماين

ا وأوضاعها املعيشية، أماالجتماعيةالفئات إىل حتدثنا فيه عن اتمع اجلزائري مع اإلشارة : العنصر األول
الفالحية ألوضاع نا فيه لجللجزائر، وعراالقتصاديةالعنصر الثاين فخصصناه للحديث عن األوضاع 

ا العنصر الثالث فتحدثنا فيه عن الوضع الثقايف للجزائر خالل العهد العثماين، ، أموالصناعية والتجارية لإليالة
الشعراء ذكر بعض و،وقفنا على ذكر حالة الشعر، وكذلكمع ذكر أهم العلماء،وقمنا بعرض حالة التعليم

.يف اجلزائر خالل العهد العثماين

مع عرضنا ملالحق خمتلفة ومتعددة تمنا هذا البحث خبامتة ذكرنا فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها وخ
لة عن تاريخ اجلزائر العثمانيةختدم املوضوع وتكمله مع رصد بيبليوغرايف ألهم املقاالت اليت وردت يف ا
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لقبائل وا،لألعالماسية، وأخريا وضعنا فهرسمع وضع قائمة للمصادر واملراجع املعتمدة باللغة العربية والفرن
.وختمنا بفهرس للموضوعاتاجلغرافيةألماكن واواجلماعات 

7-:

من املقاالت مجلة من املصادر واملراجع العربية واألجنبية وكثرياعتمدنا يف إجنازنا هلذا البحث على 
ميكن تقسيم هذه املصادر واملراجع وبرسائل وأطروحات جامعية،استعنابذلك بل املتخصصة، ومل نكتف

:إىل

1(:
-:

خطط مدينة اجلزائر من خالل خمطوط ديفولكس «: ففي كتاب" ألبري ديفولكس"نذكر منها كتاب 
ام أوصافقدكما ،مة فيما يتعلق مبدينة اجلزائرذكر فيه صاحبه معلومات وأوصاف قي»واألرشيف العثماين

.جداًام وهامفهو حبق مصدر قي،لجانب العسكريلكامال رض فصالقد عو،مفيدة عن احلصون والشوارع

ت مفيدة حول وضعية البيالك، ألمحد الشريف الزهار فيخربنا يف مذكراته مبعلوماهوأما املصدر الثاين
.للبالداالقتصاديةج على الظروف ركما ع

لنا رللصاحل العنتري الذي صو" سنطينةجماعات ق":وهناك مصدر آخر له وزنه العلمي وهو كتاب
مات دقيقة فيما يتعلق بسعر الغالتقدم معلوضرب البالد زمن العثمانيني، كما حجم ااعة والقحط الذي 

.اًمفيداًمصدرعترب وبذلك ي،املنتوجات الفالحيةو

-:

Haedo»وهي متعددة ومتنوعة ويف مقدمتها كتاب هايدوا  " طوبوغرافية تاريخ اجلزائر العام"عنوانه «
Topographie et Histoire Générale d’Alger)(بة تاريخ اجلزائر يف كتاالذي ميثل املرجعية

وما يزيد م1581- م1578خالل ا كون صاحبه كان سجينا باجلزائر عد هذا املصدر مهمالعثماين، وي ،
.يالةا حول اإلمن أمهية هذا املصدر أن صاحبه كان مالحظا لألحداث اليت دوا وترك لنا وصف
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ح

" رحلة يف والية اجلزائر"أما املصدر الثاين والذي ال يقل أمهية على املصدر السابق هو كتاب 
(Voyage dans La Régence d’Alger »للرحالة توماس شو ( Thomas Shaw ، ويتفق «

.1732إىل1720سنة من 12ه العلمية اليت أجنزها يف اجلزائر مدة أمهيتو،اجلميع على قيمة هذا املصدر

2(:
-:

بعض استثنيناإذا اللَّهمسجل حول املراجع اليت هلا عالقة بالة اإلفريقية فهي شحيحة ما ميكن أن ي
"الزعاطشة منوذجاانتفاضةالشعبية من خالل الة اإلفريقية واالنتفاضاتاملقاومات :" احملاوالت أمثال كتاب

يتعلق مبراحل تأسيس الة اإلفريقية، قد أفادنا هذا املرجع كثريا خاصة فيما و،وهو لصاحبه عبد القادر نايلي
.تاب الة يف دراستهم لتاريخ اجلزائر العثمانيةوكذا منهج كُ

ال ميكن هامجلون ب وولف، فهو حبق مرجع " 1830- 1500اجلزائر وأوروبا : " كتابوكذلك
مرحلة من مراحل كليف تقريبا استفادتنا منه كانت و،عنهاريخ اجلزائر العثمانية أن يستغينيف تلباحث 

كما يقدم ،يالة مع خمتلف الدول األوروبيةاإلاتمه من معلومات فيما يتعلق بعالقالبحث نظرا ملا يقد
ف كانت له نزعة ذاتية غري موضوعية مما سجل عليه أن املؤلِّمعلومات مفيدة حول حكومة الداي، لكن ما ي

.رذاحلالوقوف من هذا املرجع موقف دعييست

ألرزقي " )1830-1519(اتمع اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماين " وهو،آخرمرجعوهناك 
ن اجلزائر خالل الفترة لسكااالجتماعيةتلف نواحي احلياة ملا عرضه من خمانفيساويعترب مرجع،شويتام

.مفصلة حول وضعية السكان وتفاعلهم فيما بينهمالعثمانية، كما حيتوي على تقارير

-:

H.-D. de Grammontدي غرامون نذكر منها كتاب  Histoire d’Alger):عنوانه»«

Sous la Domination Turque 1515-1830) ، حيث تعمق صاحب هذا الكتاب يف دراسة تاريخ
روايةعلى عتمداعاب عليه أنه فنشر مقاالت كثرية يف الة اإلفريقية، لكن ما ي،العهد العثماين يف اجلزائر

Haedo»هايدوا  .دون تدقيق أو متحيص«
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Marine et)" 1830-1518البحر والبحرية اجلزائرية " :كتاب آخر ملوالي باحلميسي عنوانهكوهنا

Marins d’Alger1518-1830)،امهماأجزاء فيعد مرجعةو الذي يشتمل على ثالث،ه يؤرخ حلقبة ألن
.يالةهذا الكتاب صورة كاملة حلياة اإلالتفاصيل ويفعلى أدق، كما حيتويزمنية هامة

3(:
- :

لألستاذ " بيبليوغرافية للمخطوطات العربيةالة اإلفريقية دراسة إحصائية" :وعلى رأسها مقال بعنوان
منها كثريا فيما يتعلق بأقسام الة استفدناحممد صاحيب حيتوي هذا املقال على معلومات دقيقة ومهمة 

ثنائيات توظيف املصادر احمللية واألوروبية يف كتابة تاريخ " اإلفريقية وحمتوياا، وهناك مقال آخر بعنوان 
حنيفي هاليلي، ويعد هذا لألستاذفوليكس و دي غراموناجلزائر أثناء العهد العثماين من خالل جتربيت دو 

ألبري دوفوليكسقدم لنا تعاريف وافية حول املقال من املقاالت املهمة يف هذا املوضوع خاصة وأنه ي
Devoulx »« A. دي غرامون وH-D. de Grammont »«.

-:

خالل العهد العثماين هي كثرية وعديدة ومتنوعة حيث تناولت جوانب خمتلفة حول تاريخ اجلزائرو
مقال بعنوان ل اومع ذلك نذكر منها على سبيل املث،والقائمة تطول لعرض هذه املقاالت يف هذه املقدمة

Laيةالقرصنة الرببر" piraterie Barbaresque معلومات هامة فيما على هذا املقال حيتوي حيث )(
جلهاد البحري الذي كانت تقوم به إيالتاو يركز على ا،يتعلق بالبحرية اجلزائرية يف احلوض الغريب للمتوسط

Pary»وهو للباحث باغي ،اجلزائر وتونس .قام بنشره يف الة اإلفريقية«

)"  طوبوغرافية اجلزائر وتارخيها العام":على مقالاعتمدناكما  Topographie et Histoire

Générale d'Alger بتقدمي طوبوغرافية مدينة اجلزائر وتارخيها ومعاملها العمرانية يقوم هذا املقال ،(
Haedo»هايدوا ، وهي مروية من خالل شهادة الراهب اإلسباين تارخيها االقتصاديو وهذا ما يزيد «

.يف الة اإلفريقيةأيضا ومت نشرها ،من أمهيتها
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د

8-:

أثناء إجنازي هلذا يف الصعوبات اليت واجهتين ف،من صعوبات ومشاكلخيلوكأي حبث علمي ال
:العمل هي

 تمشح وقلة املراجع لة اإلفريقيةاليتفتكاد تنعدم الدراساتأو مبا كُتب فيهابا
.ا بالة اإلفريقيةاعوضاليت تتعلق مو
لة اإلفريقية العسكريوكتبه هؤالء ذلك وجود صعوبة كبرية يف فهم ماإىلةضافإن يف ا

.ضبط معىن الترمجةيفخاصة وأم يستعملون مصطلحات مل تعد متداولة مما قد يؤثر 
لة كتبت يف كل جوانب احلياة اتساعللسكان االجتماعيةنطاق هذا البحث ذلك أن ا

حصره يف موضوع أو ،مما جيعل اإلملام بكل تفاصيل وحيثيات هذا املوضوعخالل الفترة املدروسة 
.أمرا صعبا إن مل يكن مستحيالواحد 
 لة حيث وجدنا بعض املقاالت تكملتهاتكون الوتتمتها تداخل وتشابك مواضيع ا

غرقب عملية البحث ويستعصوهذا ما ي،بل توجد يف جملد آخر،يف نفس الد الذي وردت فيه
.أطوالاوقت

 وأخريا ضيق الوقت احملدد هلذاشرتالبحث مع الكم اهلائل للمقاالت اليت ن
على أمهها عتمادبااللذا سنكتفي يف هذا البحث ،يف الة اإلفريقية حول تاريخ اجلزائر العثمانية

هذه املذكرة اعتربنانة لدراسة هذا املوضوع دون إمهال بقية املقاالت األخرى، ومن هنا كعي
لة اإلفريقيةمقدمات لولوج عامل اإالشكل ال ت، لدراسة آملني أن تأيت دراسات أُخرى

.اوتعمقكثر تفصيالأدراسة هذه الةما كتبته

2014 25:



مدخل



مدخل
اإلفريقيةة مراحل تأسيس الجمعية التاريخية الجزائرية وصدور المجلَّ

مرحلة وصف الجزائر _ أوال

جان العلمية مرحلة اللَّ_ثانيا

ت مرحلة الصحف والمجالَّ_ ثالثا

الجمعية التاريخية الجزائرية وصدور المجلة اإلفريقية- رابعا



مراحل تأسيس الجمعية التاريخية الجزائرية وصدور المجلة اإلفريقية:                                                مدخل

18

:

يالة ابأعمال كثرية ودراسات حول اجلزائر منذ أن كانت اب الغربيون والرحالة اجلغرافيون تقام الكُ
تاب وعليه سنستقر يف هذه عثمانية وقبل هذه احلقبة لذا من الصعب احلديث هنا عن كل أعمال هؤالء الكُ

.وإجنازام العلميةأهم أعماهلم ذكر على البحث

1731يثبت قولنا عن إجنازات الغربيني ذلك الكتاب الذي تركه املؤلف اإلجنليزي القدمي سنة وما 

»"واألقاليم التابعة هلا منذ استيالء األتراك عليهاخ اجلزائرالكامل يف تاري" :عنوانه Etats Histoire des

Barbares qu’es»،1واجلدير بالذكر أأن اجلزائريني عبارة عن عين هذا املؤلف قد عاب على من يد
ضرب مثال على ذلك قد و،ربز قوة اجلزائر ومكانتها بني األمموكان دائما ي،اخلونةعصابة من القراصنة 

2.1708من وهران سنةألسبانلبإخراج اجلزائريني 

3اإلجنليزي توماس شودكتورويعترب أيضا ال « Thomas Shaw من أهم الرحالة األوروبيني «
عمله عموما باجلانب العلمي يف هذه البالد رتبطاوقد انطباعام،الذين رحلوا إىل بالد املغرب وسجلوا 

Voyage dans)"رحلة يف والية اجلزائر"عن اجلزائر عنوانهامقياوترك لنا كتاب La Régence

d’Alger ).4

1ومؤلف هذا الكتاب يدعى مورقانصفحة وهو يتشكل من جملدين، 700ب يف أكثر من يقع هذا الكتا«Morgan عاش «
أبو القاسم :ينظر. يطاين العام لإلطالع أكثراجلزائر وتوىل فيها بعض املهام يف قنصلية بالده عندنا يف عهد القنصل الربيف سنوات طويلة 

.313، ص 2005، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر، ج، سعد اهللا
2 317و16نفسه، ص ص.
3 وهو إجنليزي كان هناك بالوكالة اإلجنليزية 18يعد من أشهر الرحالة األوروبيني الذين زاروا مشال إفريقيا يف بداية القرن ،

. 1732- 1720سنة اليت أقامها باجلزائر من 12ويتفق اجلميع على قيمة مهمته العلمية اليت أجنزها يف هذا البلد خالليف اجلزائر، 
مذكرة ماجستري، ، 1830-1519ملصادر األوروبية ، اتمع اجلزائري خالل العهد العثماين على ضوء احبوشمحيد أيت : ينظر

.30، ص2009-2008كلية العلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، 
4 Brahimi (Denise), Opinions et regards dessues Sur Le Maghreb aux XVII eme et XVIIIème
Siècles, Alger, S .N .E.D, 1978, p139.
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ونظرا ،اإليطالينيجنليز فحسب بل حىتاإلباهتمامأن اجلزائر يف تلك الفترة مل حتظواجلدير باملالحظة 
شاهدونه يف مذكرام نون كل ما يفإم كانوا يدوت أو نشريات لعدم وجود مجعيات تارخيية أو جمالَّ

ن أيضا الذين عاشوا يف اجلزائر شهادات مفيدة عن مدينة اجلزائر بصفة خاصة  فقد ترك اإليطاليو،ومؤلفام
بصفة عامة يف شكل مذكرات ورحالت صاغةموهذه الشهادات ،وعن احلياة السياسية واملبادالت التجارية

أمثال 1.أحيانا هي مؤلفات وافية حررها قناصلها أقاموا مبدينة اجلزائر مبشرين أو أسرىووتقارير رمسية 
Haedo»هايدوا  »2 وقام بوصف الصفات احلميدة اليت كان يلتمسها لدى األتراك انطباعه،الذي ترك

فاجلزائريون واألتراك وإن كان يكتنف بعض ":ويف هذا الصدد يقول،واحلضر مبدينة اجلزائر،العثمانيني
3".تصرفام فساد إال أم يتميزون مع ذلك ببعض الفضائل اإلنسانية والطبيعية يستوجب ذكرها ووصفها

إىل وصف شارةيضاف إىل ذلك مراسالت امللوك ورسائل األفراد ووثائق من كل صنف ال ختلو من اإل
Kokovistoيعترب الضابط الروسي كوكوفتسو 4،اجلزائر بوصف اهتمتمن أهم الشخصيات اليت »«

144ووهو كتاب مؤلف من جملدين) سان بترسبورغ( ، مث نشر كتابه يف مدينة 1787اجلزائر سنة 

Mati»يدعى صاحب هذا الكتاب مايت قريقو"ملدينة اجلزائروصف أمني ":بعنوانصفحة  Grigo».

1 ،10ص،1973اجلزائر، ن،.و.ش،10، عم.ح.ت.م،"املؤرخون اإليطاليون واجلزائر يف العهد التركي"بلحميسي موالي.
2بينما كان يستقيل سفينة1578االختطاف من طرف رياس البحر اجلزائريني يف شهر أفريل عام راهب إسباين تعرض لألسر و

طبوغرافية تاريخ اجلزائر "وقام بنشر أعماله حتت عنوان ،مت إطالق سراحه1581شخصا، ويف سنة 289تابعة لقراصنة مالطا رفقة 
وللكتاب أمهية كبرية كون أن صاحب هذا الكتاب هو من الذين عاشوا ويالت األسر  هذا الكتاب من الوثائق اهلامة،ويعترب"العام

ربريبروجفقد قام كل من هؤالء تعد وثائق تارخيية ألا صادرة عن شخص واع وعن شاهد عيان يف اجلزائر لذا فشهادة
Berbrugger Monnerouمونريوا »« )(Revue Africaineبترمجة أجزاء ظهرت تباعا يف الة اإلفريقية»«

جملة احلوار ،"مكانة املصادر األوروبية يف كتابة تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين"محيد آيت حبوش،: ينظر.15و14العددين 
.73-72، ص ص 2010سيدي بلعباس، ، دار األصول، 2، عاملتوسطي

3 Haedo (F .de Diego), Topographie et Histoire Générale d’Alger Traduit de L’espagnol,
par: M .M.de Monnereau et A. Berbrugger, Paris, Imprime à Valladolid, en1870, p 182.

4 ،10املرجع السابق، ص بلحميسي موالي.
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بوصف رحلة اهتموان فقد اب الفرنسيوتأما الك1ُمبوسكو،يف املكتبة املركزية وتوجد نسخة منه 
يف بالط الباي 2دفترداراالكبري إىل جنوب غرب اجلزائر يف كتاب خبط مغريب أعده الباشالباي حممد 

3.املسمى أمحد اهلطال التلمساين1797اىل1779املذكور مبدينة معسكر أثناء فترة حكمه من 

املؤلفون األجانب عن اجلزائر فنقلوا إىل لغتهم كتاب كتبهأيضا يف بداية األمر بترمجة ما األملان اهتملقد 
Thomas»الرحالة اإلجنليزي توماس شو  Shaw Voyage dans la)"رحلة يف والية اجلزائر"«

Régence d’Alger »«وكتاب الشاعر اإليطايل فيليبو بنانيت،( Bananti" رحلة إىل سواحل الربابرة
Rounorوكذلك كتاب رنور " 1824عام  4.1830عام »«

Hebolitكما قام الضابط الفرنسي هيبوليت  »«5 وصف عن مدينة بتقدمي 1832يف مارس
عند ج يرتفع يف الشمال الغريبأن موقعها على شكل مدر":قسنطينة وحتديد موقعها فيقول هذا الضابط

فإن مضمون هذا الوصف يتمثل يف وصف عام إلقليم قسنطينة حول باختصارو،"سفوح جبل املنصور
6.مذكرة أمحد باي، وأيضا باملمتلكات الفرنسية بالقالة

1 Emerit (Marcel), « Description de l’Algérie en 1787 », Revue D Histoire Maghrébine, n°4,
Tunis, 1975, p 209.

دخلت العربية قدميا، . مبعىن جلد احليوانات ألنه كان يستعمل للكتابة)Diphthera( من الكلمة اليونانية دفتريا : الدفتر دار)2(
وقد أخذ العثمانيني وغريهم من أصحاب ت، وتعين أيضا كبري احملاسبني، فالدفتر دار لغويا هو صاحب الدفتر أو حافظ السجال

وقد وصلأقاليمهم باسم دفتردار املمالك، املالية يف إقليم من مارات التركية اسم الدفتر دار، وكانوا يلقبون املشرف على األمور اإل
األلقاب و الوظائف العثمانية، دار غريب، القاهرة، مصطفى بركات، : ينظر. عثمانية ستةيف الدولة العدد احلائزين للقب دفتردار 

.118- 117، ص ص2000
،  جملة احلوار املتوسطي،"الكبري إىل جنوب الغرب اجلزائرياهتمام االستشراق الفرنسي برحلة الباي حممد"بن عتو بلربوات، )3(

.107، ص2012-2011، دار األصول، سدي بلعباس، 3/4ع
.9ص،1989، اجلزائر،م، و، ك،1835-1830اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان أبو العيد دودو، )4(
5 هيبوليت»Hebolit« :عرف عنه أنه من الضباط املنتسبني هليئة أركانتبدوا هذه الشخصية غامضة إىل حدا ما، كل ما ي

يفهم من خالل الوصف الذي وهذا ماى قسنطينة قصد االستيالء عليها، احلرب الفرنسية العاملة باجلزائر املتحمسني لشن هجوم عل
، دار الغرب اإلسالمي،  1ورقات جزائرية دراسة وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين، طسعيدوين ناصر الدين،: ينظر. قدمه

. 178، ص 2000بريوت،  
6 179-178نفسه، ص ص.
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اام األوربيون األوائل بوضع خطط وميزانيات جلمع كل األحداث اليت كان هلا معىن كبريهكذا فقد قو
يف البحث من خالل استمراريةوجود مبعرفة وكانت هلم وجهة نظر شاملة اليت سنحت لنا ،يف تلك احلقبة

1.أعماهلم

م عن طريق معرفة واالتصالعلى حماولة معرفة السكان 2فخالل املراحل األوىل ركز املستشرقون
العامة فظهرت من أجل ذلك عدة قواميس اليت ستمهد لتأسيس الصحف واالت سنتحدث عن ذلك 

كانت كلها حتاول إيصال اللهجة 3.هذه املرحلةخاللوقد ظهرت عدة كتب تعليمية أخرى ،الحقا
شوتوماسويعد الدكتور ،السباقني لذلكواإلجنليز األملان األوروبيني وكان العامية اجلزائرية إىل 

«Thomas Shaw من الدارسني والرحالة الذين حاولوا التحدث عن بالد اجلزائر خالل النصف األول «
وخاصة حدود ،يالة اجلزائرايها معامل جغرافية وحدد ا حدودح علرسم خريطة وضإذْ،م18من القرن 

»«شوستطاعا،بايلك الشرق اجلزائري Shaw متعددة جوالت يف واليات"أن يقدم عمال نادرا بعنوان
.اجلزائريالةاوتفاصيل عن ،من أوصاف دقيقةتضجزأينيف ". ببالد الرببر والشرق 

»«ربريبروجظهر يف املرحلة األوىل أدريان اآلثارويف ميدان التاريخ و  A. Berbrugger . وألبري
»دوفوليكس A. Devoulx »عران األول يعرف قليل ين الشخصيتني يف حينهم، فكذهف وسن

هتم بالوثائق اإلدارية والدينية فكان يعرف العربية بدرجة أفضل فاأما الثاين،باآلثار الرومانيةهتممن العربية فا
4.الوقفيةو

1 Beb Cheneb ( Saaddie), « Quelques Historiens Arabes Modernes de l’Algérie » , R .Af, n° 100,
Alger, 1956, p476 .

2فنون مصطلح واسع يشمل طوائف متعددة تعمل يف ميادين الدراسات الشرقية املختلفة، فهم يدرسون العلوم وال:املستشرقون
،أمم الشرقمن خيص شعوب الشرق مثل اهلند وفارس والصني واليابان والعامل العريب وغريهم وكل ماواألدب والديانات والتاريخ،

تلقى فيها البحوث م مث توالت بعد ذلك املؤمترات االستشراقية اليت1873هـ، 1290مؤمتر هلم يف باريس عام أولاملستشرقونعقد
:لإلطالع أكثر حول هذا املوضوع ينظر.املؤمترات تعقد حىت اليوموالدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته، وما تزال مثل هذه

.11ص،1997القاهرة، دار الفكر العريب،،2طه،  املستشرقون ومشكالت احلضارة،عفاف سيد صرب
346-42ص ص ، 2009دار البصائر، اجلزائر، ، 6ج،1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايفسعد اهللا،سم اأبو الق.
4 ،46ص نفسه.
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::ثانيا

وكان هذا النشاط قد ،بالنشاط الثقايف الذي قامت به خمتلف اللجان واجلمعياتلقد متيز العهد الفرنسي 
،كان العمل يف البداية على شكل مجاعي يف خمتلف ااالت.إىل آخر عهدهواستمراالحتاللبدأ منذ أوائل 

.تارخييةهذا ما ساهم يف إخراج موسوعات ذات قيمة ولعلَّ

La)العلمياجلزائر اكتشافوقد مشلت هذه األعمال اجلماعية مشروع جلنة 

Société d’exploitation Scientifique de l’Algérie)،1مبختلف جامعة اجلزائر وحبوث
أوضاع اجلزائر تب العربية إىل الفرنسية وكذا جلان التحقيق يف وجلنة ترمجة الكُ،مدارسها وكلياا ومعاهدها

جتهوا واجلدير بالذكر أن رغم جهل الفرنسيني أول األمر بواقع اجلزائر وتارخيها فإم ا2،1834مثل جلنة 
:بالبحث يف ثالث جماالت وهي

نشر اآلثار السابقة عن اجلزائر.
خص لألفراد للقيام بعمليات البحثإنشاء اللجان العلمية ومنح الر.
 التارخيية يف البالداجلمع والتعرف باآلثار.3

بقصد التحقيق 1833وخبصوص اللجان العلمية جند أن اللجنة اإلفريقية اليت زارت اجلزائر سنة 
يف مصري اجلزائر تنهي أعماهلا بتقارير وافية وتركت لنا حماضرات وجلسات يف خمتلف ااالت والسيما 

اكتشافل يف عملها ما قامت به جلنة سائيستغين عنها وهي تن للباحث أنال ميكواالجتماعياالقتصادي
Laاجلزائر العلمي  Société été d’exploration de l’Algérie حتت إشراف وزارة احلربية )(

وقامت بنشر ، اجلزائر العلمياكتشافباسمقامت وزارة احلربية بإنشاء جلنة 1837ويف سنة 4،الفرنسية
ظهرت من ذلكقدقام العديد من األفراد بنشر أعماهلم يف التاريخ احمللي، ودراسات هامة وكذلك 

1 وكان فيها خمتلف املتخصصني وأغلبهم كان ت على غرار جلنة دراسة مصر وسوريا، ، وكان1837أوت 14تأسست يف
.80، ص املرجع السابق،6ج،1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايف، سعد اهللاسم اأبو الق:ينظر. من العسكريني

2 ،79صنفسه.
3 تلمسان، شؤون الدينية، منشورات 14/15، ع جملة األصالة،"لفرنسيني يف كتابة تاريخ اجلزائرمنهج ا"،اهللاسعد أبو القاسم ،
.8ص ،2011
4ن، اجلزائر، .و . ، ش45، عجملة الثقافة،  "الكتابات التارخيية حول الفترة العثمانية من تاريخ اجلزائر" ، سعيدوين ناصر الدين
.38، ص1978
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»«ويعترب دوسالن1.ناليت كتبها هؤالء العسكريوواالنطباعاتجمموعة من الدراسات  Deslan

كما قام سنة ،1837سنة "القيسامرئ"بالثقافة اجلزائرية فقد قام بنشر ديوان اهتمتمن الشخصيات اليت 
بالتعاون مع أحد الفرنسيني هذا فضال عن نشر العديد من املقاالت "أيب الفداء"بتحقيق جغرافية 1840

بعد تكاثر هذه اللجان وتوزع جهود الباحثني من خالهلا ظهرت باختصاروما ميكن قوله 2.والدراسات
فيدرالية " :ميتهلذه اجلمعيات سإحتاديهفكرة جديدة جلمع الشمل والتعاون وتبادل اخلربات وذلك بإنشاء

،على اجلمعيات العلمية يف اجلزائر فقطوواضح أن هذا العنوان ال يقتصر . "اجلمعيات العلمية لشمال إفريقيا
االستعماريةولكن يضم اجلمعيات العلمية الفرنسية على مستوى تونس واملغرب األقصى خلدمة األهداف 

.قة املغرب العريب كلهايدة يف منطالقريبة والبع

»وكان جورج هاردي Harddi هو صاحب املبادرة إلنشاء الفيدرالية اليت بدأت نشاطها اجلماعي «
و قسنطينة ، باجلزائر مث عقدت دوراا األخرى سنويا يف كل من تلمسان وتونس والرباط1935سنة 

.وحبلول احلرب العاملية الثانية توقف هذا النشاط

وكانت ،أو جملدات تضم البحوث اليت عاجلها األعضاءاسنوي جملداجتماعب كل عقكان يصدر 
وسارعوا جلمع 3،ويف خمتلف التخصصات اليت م املنطقة من الوجهة الفرنسية،حبوث دمسة يف معظمها

Revue)اإلفريقيةشرت يف الة بالتاريخ احمللي ناالهتمامر الذاتية و السيعناملعلومات والكتابة 

Africaine)قسنطينة، كما اهتموا بدراسة املؤسسات الدينية يف تلمسان و.4

1 8ص ، املرجع السابق، ....الفرنسيني منهج ،سعد اهللاأبو القاسم.
2 Henri (Masse), « Les Etudes Arabes en Algérie 1830-1930» , R .Af, n°74, Alger, 1981, p223.

3 98صاملرجع السابق، ، 6ج،1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايف ، سعد اهللاأبو القاسم.
4Berbrugger (Adryan), « Province de Constantine », R .Af , n°12, Alger, 1868, p121.
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::ثالثا

خبلق وسيلة جديدة متثلت هذه املرة االستعماريةلطات جان العلمية فكرت السمرحلة اللِّإاءبعد 
Moniteur)املرشد اجلزائرينشئت يف اجلزائر هي أُاليت ومن الصحف ،يف الصحف واالت

Algérien) ربريبروجهذه املناسبة يقول السيد ويف ،1832سنة اليت أسسها الفرنسيون
Berbrugger حف قد شرعوا يف إدخال نظم العلمية واألدبية والفنية إىل الفرنسيون ذه الصنَّإ" :»«

،جد آنذاك مدرسة للطب ومجعية خريية تقوم بنشاطهاقد وشري الصحيفة الرمسية أنه وت،"1830اجلزائر منذ 
1.التارخييةات كما شرعوا يف إنشاء مكتبة عمومية للدراس

،مل تكن صحافة باملعىن الدقيق للكلمةالصحافة باجلزائر ولعلها لدت و1830جوان 26ذ نفم
وكانت هي األخرى تم باألحباث التارخيية إىل جانب كوا جريدة ،1839مث صدرت جريدة األخبار سنة 

باألخبار احمللية وإن كانت قليلة السيما 1847ر اليت ظهرت سنة بشأيضا املُاهتمتوقد ،سياسية إخبارية
تربت ما ميكن  قوله عن هذه الة حاولت تشويه صورة العثمانيني وغريهم من الفاحتني فاع.يف العهد األول

أم قاموا باغتصاب األرض بالقوة وبغري وجه حق على عكس فرنسا اليت كانت تسعى دائما إلقامة احلق 
لو اعتربنا أن العثمانيني الفاحتني  مغتصبني فكيف : ال الذي يفرض نفسه اآلن وبقوة هووالسؤ2،والعدل

L’Algérienصحيفة اجلزائري حف أيضاومن الص؟، االحتالل الفرنسيميكن أن نسمي  صدر العدد )(
بانتظامعلن عنه أنه عدد خاص وأن جريدة اجلزائري ستصدر وأُ، 1852أفريل 25منها يوم األحد األول
.أيام الثالثاء واخلميس واألحد1852من أول ماي سنة ابتداء

صفحاا األربعسمت احلالية وقُ)Lemond(كان حجمها كحجم جريدة لومند الفرنسية
أعمدة كان صاحبها صحفيا سياسيا من صحفيني فرنسا جاء إىل اجلزائر وأسس اجلريدة خلدمة ةإىل أربع

برنامج "وقد شرح مؤسس هذه اجلريدة برناجمها حتت عنوان ،على رأسها اهلجرة األوروبيةوأغراض سياسية 
)3(."اجلزائري

1 Berbrugger(A), « Introduction » , R .Af, n°1, Alger, 1856, p04 .
2 15، ص 2005بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي،1جأحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر،،سعد اهللاأبو القاسم.

.36ص ،املرجع السابق، 6ج،1954-1830اريخ اجلزائر الثقايفت، )3(
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)"جريدة اجلزائري"عاشتها اجلريدة هذه املدة القصرية اليت ويف خالل  L’Algérien)اهتمت
أعلن يف رأس الصفحة خبط كبري عن توقف هذه 1852مايو 30ويف عدد يوم األحد ،بالفالحة والتجارة

ومل تذكر اجلريدة أي سبب ،مكتب اجلريدةيف اشتراكاماجلريدة عن الصدور وأن املشتركني سترجع هلم 
1.إليهحقق صاحبها ما كان يصبوتوقفت ومل يوفعالً،عددا فقط14صدر منها .لتوقفهامن األسباب 

Laدعى الة الطبية اجلزائرية خرى تلتعرف اجلزائر صحيفة أُ gazette Médicale ظهر هذا )(
La(بظهور جملة1856النوع من الصحف يف اجلزائر مطلع عام  gazette Médicale( على يد أحد

.الفرنسياالحتاللاألطباء الفرنسيني العاملني ضمن جيش 

أسس هذه الة طبيب يدعى ،مل تعرف جملة طبية مثل هذه1856لقد كانت اجلزائر حىت هذا التاريخ 
Berthrandبيطران  »«،2 غتها علمية طبية فإنه وألن ل1856ُفرباير 25أصدر العدد األول منها يف
رغم ما يظهر فيها .بإنشاء جملة خمتصة تكون منرب لألطباء الفرنسينياالحتالللتوطيد استعماهلاقد قرر 

ما فيها من حماوالت لتزييف احلقائق العلمية رغم و،عد عن واقع الطب وتارخيهمن مقاالت بعيدة كل الب
.ستهان اعلمية ال يمت خدمةد قدو التارخيية فإا ق

از جياإلاعتمدتقوله عن هذه الة أا ما ميكن .أما تاريخ توقف هذه الة فتجهل املصادر ذلك
،االستعماريةوأهدافها السياسية خ نشأا وبعض ما ظهر من ميوهلا حديثها عن الفنيات و تارياقتصرت يف و 

يف البحث ئر كما أم أدخلوا تقنيات جديدةالفرنسيني قد كتبوا الكثري عن اجلزانَّإومن هنا نستطيع القول 
3.ة للمصادر وكل ذلك خلدمة أغراضهمواستعملوا طريقة النقد احلديث

هلدف واحد يف إعطاء الصورة اءت ف واجلرائد واليت تقريبا جحلقد فشلت جتارب كل هذه الص
»ربريبروجويف هذه املناسبة يقول ،احلقيقية للبحث العلمي Berbrugger لقد أسهمت هذه ":«

مل تكن منظمة غري أن النتائج املتوصل إليها ،الدوريات يف إعطاء حملات عن البحث العلمي يف هذا البلد

1 36، ص املرجع السابق،6ج،1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايف، سعد اهللاأبو القاسم.
2 بيطرانBer Thrand كان ويف الوقت الذي أسس هذه الصحيفة،كان يشغل منصب طبيب رئيسي باجليش الفرنسي: »«

تاريخ الصحافة يف اجلزائر ،الزبري سيف اإلسالم:ينظر.يشغل منصب طبيب رئيسيا مبستشفى الداي باإلضافة إىل عمله يف اجليش
.37ص، 1982ن، اجلزائر، .و. ، ش2، ج1870-1850الفرنسية يف العهد اإلمرباطورية

340-37، ص صرجع السابقامل، الزبري سيف اإلسالم.
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ؤسس لقواعد حبث علمي حقيقي وهو األمر الذي دفعنا إىل إنشاء اجلمعية التارخيية اجلزائرية تنظيما حمكما ي

(Société d’Histoire Algérienne)لة اإلفريقيةوصدور ا)Revue Africaine(".1

:Revue Africaine)(

يف العاصمة مببادرة من احلاكم العام املارشال راندون1856أفريل 7هذه اجلمعية يوملدت و
Randon أدريان أما الرئيس الفعلي األول للجمعية فهو،الذي أصبح الرئيس الشريف للجمعية»«

.Aربريبروج Berbrugger ستقراوهكذا2،االستعماريةالذي توىل عدة وظائف يف اإلدارة املدنية »«
Société)اجلمعية التارخيية اجلزائريةتأسيس d’Histoire Algérienne) اليت مرت مبراحل عديدة من

Randonاحملاوالت إلنشائها بأمساء خمتلفة قبل أن يستقر ا املطاف يف عهد الوايل العام  اسمحتت »«
3.م هلا املساعدات الالزمةوقد،االسماجلمعية التارخيية اجلزائرية حيث أقرها ائيا ذا 

Sociétéوقد رحبت اجلمعية التارخيية  d’Histoire)( اليت تأسست يف اجلزائر من قبل الكثري
فقد قامت هذه اجلمعية بفضل 4،من املسامهني واملتعاطفني وذلك جلمع جهود العاملني ولنشر أعماهلم

»«ر بريبروجمبادرة قام ا  Berbrugger،5ربريبروجر أن هذه اجلمعية برئاسة السيد واجلدير بالذك
« Berbrugger 6.مهندسني وعسكرينيمكانت تض«

:يليكانت تسعى إليه ما أهم مايف قانوا األساسي ومن لقد حددت هذه اجلمعية مساعيها 

 ا أعضاؤها وتنشرها بواسطة جملة دورية طبع كل األحباث والدراسات اليت يقوم
Revue"جملة إفريقيا"اسمتصدرها هلذا الغرض حتت  Africaine)(ة كل تصدر مرة واحد

Sociétéوجعلت اجلمعية التارخيية اجلزائرية ،شهرين d’Histoire Algérienne)( من هذه

1لة اإلفريقية دراسة إحصائية" ، حممد صاحيبدار األصول،5ع،جملة احلوار املتوسطي،"بيبليوغرافية للمخطوطات العربيةا،
.108، ص 2013سدي بلعباس، 

2 94ص ،املرجع السابق، 6ج،1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايف،سعد هللاأبو القاسم.
341ص ،املرجع السابق،الزبري سيف اإلسالم.

4Berbrugger (A), « Introduction » , op.cit, p3.
530ص ،1986اجلزائر، ،املؤسسة الوطنية للكتاب،الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد اإلحتالل الفرنسي،إمساعيل العريب.

6 Berbrugger (A), « Bulletin Bibliographique », R .Af , n°1, Alger, 1856, p152 .
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دراسات األشخاص يف جماله الواسع الذي حيتوي على تم بشؤون التاريخجملة تارخيية ،ةال
1.ي تم بالتاريخ باملعىن احلقيقيوعليه فه،والنصب التذكارية ودراسة األرض،واحلوادث

م اجلزائر من العهد بصلة لدراسة كل ما ميت تاريخ إفريقيا والسيما املعلومات اليت
3.إىل اية العهد التركي2)اللييب(اللويب 

 ومن األهداف أيضا تستخدم اجلمعية كل الوسائل املتاحة للحفاظ على املعامل التارخيية
4).األعمدة ،البناياتأقواس النصر،(

كما حددت اجلمعية التارخيية )Société d’Histoire ( أهدافها يف مقدمة القانون
اخلاص بتسيري 27وأما يف املادة رقم 5،أعماهلا وأحباثها يف جملةاألساسي لوجودها يف طريقة نشر 

عة حبوث وأعمال يكون األساس تقوم اجلمعية بنشر جممو": اجلمعية من الناحية البحثية فتقرر ما يلي
:"فيها

.جان التابعة للجمعيةالتقارير املكتوبة من طرف اللَّ.1
.خرىاملذكرات واألعمال العلمية اُأل.2
باألرشيفوجودة املمنشورة سواء املذكرات واألعمال العلمية غري .3

.خرىأو يف أماكن أُ
خرى ترى اجلمعية نشر مقاالت منشورة يف دوريات إفريقية أو أسيوية أُ.4

.أا مفيدة
6.تركيبة أعضاء اجلمعية التارخيية اجلزائرية.5

142ص،املرجع السابق،الزبري سيف اإلسالم.
2م أطلقوا اسم ،نسبة إىل قبيلة الليبوا اليت كانت تسكن يف برقةأما املصريون ،على كافة القارة اإلفريقية"ليبيا"أما اإلغريق فإ

و لوبية هي األرض املمتدة،ليبيا نسبة إىل قبيلة الليبوا اليت كانت تسكن يف برقةاسمفقد أطلقوا على األرض الواقعة غرب وطنهم 
.ريودوت املؤرخ اإلغريقي املشهورمن مصر إىل احمليط األطلسي يف نظر اإلغريق وهذا ما يفهم من ه

3 95ص ،، املرجع السابق6ج،1954-1830اجلزائر الثقايف، تاريخ سعد اهللاأبو القاسم
4109ص ،املرجع السابق،حممد صاحيب.
542ص،املرجع السابق،الزبري سيف اإلسالم.
6109ص ،املرجع السابق،حممد صاحيب.
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"":لمية حتت عنوانأن يتم تقدمي بيان إىل السلطة فيما يتعلق بنشر جملة عوهكذا تقرر
Revue Africaine Berbruggerربريبروجبرأسه السيد)( نشرت اجلمعية ،1856سنة »«

1.بحثالتارخيية الة الشهرية واليت هي موضوع هذه ال

فعند إنشاء اجلمعية التارخيية اجلزائرية ،العسكريون يف كثري من اجلمعيات العلميةولقد شارك املترمجون 
1856Sociétéيف  d’Histoire Algérienne)( كان أغلبية األعضاء املؤسسني من هيئة املترمجني

مشاة لتلك الرئيسيني الذين كانوا حياولون تنظيم مؤسسة يف اجلزائر كريني، وهكذا كان حال املترمجني العس
وقد ، لدان اإلفريقيةولغة الب،اريخ واآلثارل ما يتعلق بالتجلمع وحفظ كُ،"لقدميمعهد مصر ا"اليت يطلق عليها 

Associes)أمدت هيئة املترمجني العسكريني العديد من الشركاء املراسلني  Correspondants)ين الذ
2.الضخمشاركوا يف هذا اإلجناز العلمي

Sociétéفقد تأسست اجلمعية التارخيية اجلزائرية  d’Histoire Algérienne)( ، حاهلا ولسان
Revue Africaine وزير احلربية باجلزائر وذلك بتشجيع من أعلى هرم يف السلطة وهو)(

»ربريبروجيقوم العاصمة  Berbrugger ني يف اجليش الفرنسي بتأسيس ياط الساملة من الضبمع ثُ«
Société)اجلمعية التارخيية اجلزائرية  d’Histoire Algérienne) . هذا ما تيسر لنا قوله عن اجلمعية

هي هذه إىل أذهاننا ماوالسؤال الذي يتبادر،االستعماريةلتحقيق أغراضها استعملتهاالتارخيية وأساليبها اليت 
»ربريبروجوهل عرفت هذه الة اليت أسسها ، اجلمعية ؟الة اليت متخضت عن هذه  Berbrugger »

أم كانت كسابقاا ؟،باهرااجناح

الوقوف على حتديد مفهوم هلذه الة من حيث الشكل ة على اإلشكال املطروح يتطلب منالإلجابو
3.املضمونو

1 Berbrugger (A), « Société Historique Algérienne », R .Af , n°1, Alger, 1856, p13 .
2مذكرة ،جامعة قسنطينةاجلزائري إرنست مرسييه منوذجا، بومزو، الضباط الفرنسيون اإلداريون يف إقليم الشرقالدينعز

.30، ص 2008-2007االجتماعية،كلية العلوم اإلنسانية وماجستري،
3،108املرجع السابق، صحممد صاحيب .



الفصل األول
(Revue Africaine)تعريف عام بالمجلة اإلفريقية

تعريف المجلة اإلفريقية شكال و مضمونا:أوال

مراحل تأسيس المجلة اإلفريقية : ثانيا

أهداف المجلة اإلفريقية : ثالثا

اب المجلة اإلفريقية في الفترة العثمانيةأبرز كُتَّ: رابعا

منهج كُتاب المجلة اإلفريقية في دراستهم :خامسا

لتاريخ الجزائر  العثمانية 



(Revue Africaine)تعريف عام بالمجلة اإلفريقية :                                            الفصل األول

30

:Revue Africaine )(

1-:

Revue(اإلفريقية 1قبل الشروع يف احلديث عن الة Africaine(رأينا وأهداف تأسيسها
من الناحية هلذه الة للنسخة املتوفرة هنا عندنا يف اجلزائر ولو خمتصروصفو،تعريفإعطاءالضروريمن 

Revue(فالة اإلفريقية ،الشكلية حىت يتسىن للقارئ رسم صورة يف ذهنه حول هذه الة Africaine(
106عددا يف 471حتتوي على الفرنسية يف اجلزائر االستعماريةالسلطات اأصدرحولية أكادميية

2.سنوات106ام نشر وطبع هذه الة مدة د،جملد

هي متوفرة ورقيا مطبوعة على شكل جملدات يف عدة مكتبات جزائرية عمومية كانت أو خاصة كما و
الفهرس 1885سنة "اجلمعية التارخيية اجلزائرية "فقد نشرت ،يوجد فهرس خاص يتضمن حمتوى هذا الة

:أقسام أساسية وهيةاملتكونة من أربع) 1881- 1856(ن للمجلة يالعام للسنوات اخلمسة والعشر

حيتوي على فهرس أجبدي للكتاب ويضم أمساء كل أعضاء : )1
.اجلمعية مع املواضيع اليت عاجلوها وترتيبها حسب تاريخ نشرها

حيتوي على فهرس حتليلي يضم كل املقاالت املرتبة حسب :)2
.قسما12إىلوقد مت توزيعه ،املواضيع

1لةا،: ان من عدة صفحات، ال تصدر يوميصة يف فن من الفنون، تتكوا بشكل صحيفة عامة أو متخصما تصدر دوريوإن
اليت تعاجل موضوعات أكادميية فتسمى أما تلك. مواد مصورةوحيتوي معظمها على،منتظم، وحتتوي على جمموعة مقاالت وقصص

األحداث اجلارية واألزياء وتناقش الشؤون تقدم االت جمموعة متنوعة من املعلومات واآلراء ووسائل التسلية، وقد تغطي.دوريات
تجارية، والثقافية،وتشمل املوضوعات املنشورة يف االت، األعمال ال،وإعداد الطعاماخلارجية، أو تشرح كيفية إصالح املعدات

.إىل األدب القصصي، والشعر، والتصويرواألحداث اجلارية، واهلوايات، والطب، والسياسة، والدين، والعلوم، والرياضة باإلضافة

وهلذا تكون ،مدة أطول من الصحفصممة لالحتفاظ افاالت م. وختتلف االت عن الصحف من حيث الشكل واملضمون
أمحد مهديد حممد : ظرين.االت أقل اهتماما باألحداث سريعة التغريومن حيث املضمون فإن،ضل شكالًأصغر حجما وأف

.2004املوسوعة العربية العاملية اإللكترونية، الشوخيات، 

2،112صحممد صاحيب، املرجع السابق.
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.األماكنهو عبارة عن فهرس أجبدي ألمساء األشخاص و:)3
هذا الفهرس أجبدي ومنهجي للكتابات وهو بدوره حيتوي :)4

:على
ُتاريخ نشر املواضيعإىلتاب مع اإلشارة فهرس أجبدي للك.
ُتاب، وخمتلف الصور والرسوماتفهرس أجبدي ألمساء الك .
(1).فهرس أجبدي للمواضيع

لألساتذة والطلبة واملهتمني إذ ميكن،أن هذه الة متوفرة إلكترونيا بكل أعدادهاواجلدير بالذكر 
اكبريحدإىلعترب هذه النسخة ونقصد هنا اإللكترونية مشاة وت،منهااالستفادةطالع عليها و واإلحتميلها 

.املطبوعةالنسخة الورقية 

على  فهرس إلكتروين خاص مبواضيع الة ناالشبكة العنكبوتية وحمركات البحث عثرباستخدامو
%90واجلدير باملالحظة فإن اللون األخضر يسيطر على غالف هذه الدات إذ يشكل تقريبا ، اإلفريقية

.فقط%10ويقل فيه اللون األبيض الذي يشكل 

أعلى علىتبكُ، )1962- 1856(الد األول إىل غاية آخر جملدهذه الدات منومل يتغري غالف 
Revueالة اسمصفحة الغالف  Africaine)(َّون األسود ويتوسط الصفحة خريطة قارة إفريقيا بالل

اجلهة اليمىن من صفحة علىواإلفريقي،تاريخ الشمال الة باهتماموهذا ما يعكس مدى ،داخل دائرة
ل الصفحة فيوجد دار أما أسف،طبع الد بينما يف اجلهة اليسرى يوجد رقم عدد الدغالف يوجد سنة ال

.الةومكان نشر هذه

الد الواحد خيتلف     مسكلكن ،سم15,3وعرضه يبلغ ،سم21,8الواحد فيبلغ أما طول الد 
2إىل سم1,3آخر يتراوح مابنيإىلمن جملد عدد الصفحات 3سم24أما حجمها فيبلغ...، سم5,

انتفاضة الزعاطشة منوذجا، Revue Africaineاملقاومات واالنتفاضات الشعبية من خالل الة اإلفريقية عبد القادر نايلي، (1)
.13-12، ص ص 2013دار اهلدى، اجلزائر،
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الورق املستعمل شبه خشن وغري نوع(1)...صفحة 100إىلصفحة 80يف كل عدد تتراوح مابني 
:الحظ الشكل اآليتنوع التجليد بواسطة الغراء أما ، ناصع اللون

سم21,8

سم15,3

Revue)(ميثل هذا الشكل الواجهة األمامية لد الة اإلفريقية Africaine

.10صعبد القادر نايلي، املرجع السابق، (1)
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صوص هذه الة هي الفرنسية أي كانت ناطقة باللغة الفرنسية لكنها وردت فيها لغات ضمن النغةلُ
حيتوي الد األول على مقدمة .وغريها،اليونانية،العربية،الرببرية،العربية،كالرومانيةالفرنسية 

يوجد فهرس للمواضيع ويف آخر كل جملد مقدمة،أما بقية الدات األخرى فتكاد ختلو من ،صفحة11من
.مؤلفيهااليت تناوهلا الد مع أمساء 

عنوان باب أما العناوين الداخلية منها ما هو عنوان حبث ومنها ما هو ،روف الطباعة عادية وغري مائلةح
وقصائد شعبية بلهجة حملية ومعانهذه الة على نصوصاحتوتفقد ،أو عناوين فرعية أو كرنولوجيا

هجة احمللية اليت أوردها بعضتارخيية كما حتتوي على أمساء أماكن وأشخاص مكتوبة باللغة العربية واللَّ
2.)2(و1)1(ني الحظ الشكل.تها احلاجة العلميةملأو أواليت رمبا فرضت نفسها عليهم ،نياملؤرخ

)2(الشكل )1(الشكل 

1Louis (Rinn) , « Deux Chansons kabyles », R .Af, n°31, Alger, 1887, p61.
2 Féraud (Louis Charles), « Maïeurs et Coutumes Kabyles », R .Af, n°6, Alger, 1862, p437.
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اكبرياحدإىلخط مقروء وواضح وهواللون األسود تبت به هذه الة هولون اخلط الذي كُ
وهذا أمر طبيعي حتتوي الة على ،درة يصعب قراءته نظرا لألخطاء املطبعيةايف بعض احلاالت النإال 

لة و،وخمطوطات عربية،وأشكال وخرائط،سومات توضيحيةركل ما من شأنه تستخدماعليه فإن ا
لة على صور مزهريات احتوتكما ...[ح املعلومات واحلقائق التارخييةيوضوكائنات ،ورسوما

.3)2(والشكل 2)1(الحظ الشكل 1.…]خمتلفة

)2(الشكل )1(الشكل 

1  Berbrugger (A), « Chronique », R .Af, n°2, Alger, 1857, p485.
2 Camps (G), « Les Traces d’un Age du Bronze en Afriques du Nord », R .Af, n°104, Alger,
1960, p46.
3 ibid, p51.
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فإن ترقيم الصفحات جاء يف أعلى الصفحة كما أن املقاالت اليت تناولتها الة ال حتتوي باختصارو 
.احلايلعلى عناوين فرعية كما هو سائد يف وقتنا 

2-:

Revue(الة اإلفريقية  Africaine( : هيا السالفرنسية االستعماريةلطات جملة تارخيية أصدر
Société(من خالل اجلمعية التارخيية اجلزائرية  d’Histoire Algérienne( صدر العدد األول منها ،

استمرتو 2،يف شهر ديسمرب كانون األول من نفس السنةوتاله العدد الثاين 1،1856يف أكتوبر
سوى يف احلرب ومل تتوقف عن الصدور ،106آخر جملد فيها هو الد رقم .1962غاية الصدور إىليف

ملاذا توقفت ،بإحلاحاآلن و نفسه علينا ولعل السؤال الذي يفرض،1918إىل1914العاملية األوىل من
؟ملية األوىلاهذه الة عن الصدور خالل احلرب الع

منا فاإلجابة على هذا التساؤل يتطلب ،بإعطاء إجابة قطعيةلنامن معطيات ال يسمحما يتوفر لدينا إنَّ
االشتراكوكان سعر ،وكانت يف بداية األمر تصدر كل شهرين3،املصادر احملايدة واملوضوعيةإىلالعودة 

املقيمني فيتلقوا األعضاءأما ،للمراسلنيفرنكات بالنسبة 8و،بالنسبة للخارجني عن الشركةافرنك12
4.جمانا

فصلية،مث سنوية،مث ،أن أصبحت نصف شهريةإىللة يف بدايتها متذبذبة الصدور كانت هذه ا
مبوضوعات بل كانت تم،مل تكن موضوعاا ختص اجلزائر لوحدهاحولية،وصارت يف األخري على شكل 
لكن ،هذا فضال عن دول العامل على وجه العموم،من طرف فرنسااحتالهلاختص الدول اإلفريقية اليت مت 

20مشلت ميادين الكتابة فيها أكثر من .املوضوعات اليت تناولت التاريخ اجلزائري كان هلا النصيب األوفر

مث ،و األساطري،والتقاليد، الفلكلور مع الديانات، واملعتقدات،غرافيااإلثنو،التاريخ،وهي اآلثارانميدا
والتربيةافيا، مث الزراعة و األرصاد اجلوية، مث األدبوالدميغراالجتماعوعلم االقتصادمث ،القانون والتشريع

1 أنظر الفهارس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 9، ج1سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، طأبو القاسم.
2 ،44ص الزبري سيف اإلسالم، املرجع السابق.
3 لة عن الصدور خالل احلرب املذكورة راجع النشغالم عن عامل الضباط الفرنسيني يف احلرب  اليتالظاهر أن توقف اأبعد

رجع البعض تاب هذه الة كانوا ضباط عسكريني، بينما أوأن أغلب كُن فرنسا كانت طرف يف هذه احلرب، ألالكتابة و البحث 
.ف أمنيةولظراآلخر أا توقفت عن الصدور

4 Berbrugger (A), « Introduction ....», op.cit, p2.



(Revue Africaine)تعريف عام بالمجلة اإلفريقية :                                            الفصل األول

36

نظرا لكثرة جماالت وختصصات هذه الة فإننا 1.مث اهلندسة وغريها،والتعليم والفنون اجلميلة والثقافة
2:يف اجلدول اآليتسنقتصر على عرض أهم وأبرز ااالت و االختصاصات اليت عاجلتها الة اإلفريقية

أعداد مقاالت الة هي مقاالت تارخيية حيث أن أكرب بوضوح بقراءة بسيطة وسريعة هلذا اجلدول يتبني لنا و
ال تتجاوز مخسحيث تقل يف جمال علم االجتماع كاتب، كما نالحظ أا 190مقال و733مت تسجيل 

.مقاالت
1 املرجع السابق، ينظر الفهارس9ج، .... سعد اهللا أبو القاسم، تاريخ اجلزائر ،.

2 Seddiki (La maria), La Revue Africaine de 1856 à 1961 Etude Bibliométrique, Mémoire du
Magistère, Faculté des Sciences Humaines et des Sciences Sociales, Université Mentouri -
Constantine, Juin 2008, p39.

كاتب190مقال733التاريخ1

كاتب14مقال31جغرافيا2

كاتب60مقال113الدراسات الفردية3

الفولكلور 4
والعادات وأساطري

كاتب70مقال123

األدب وفقه اللغة 5
واللهجات 

97
كاتب48مقال

83األديان واملعتقدات6
مقال

كاتب41

كاتب13مقال32اقتصاد7

كاتب137مقال378علم اآلثار8

04علم االجتماع9
مقاالت

كتاب04
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وتقوم ،ء اليونانية أو الفرنسية أو العربيةغة كانت سواالت بأي لُكافة املداخكانت الة تقوم بتسجيل 
1،وقت احلاجةاستخدامهاث يسهلُياعة الصور الفوتوغرافية مع التسجيل وإرفاق النسخ حبمبعاجلتها وطب

للمجلة عدد من املراسلني أغلبهم ضباط يف اجليش الفرنسي العاملني يف الوحدات اليت تقوم باحلمالت وكان
درسون الفرنسيون ورجال الدين املسيحيني أيضا بذات لف املُوقد كُّ،اشراملدالعسكرية على املدن والقرى و 

2.املهمة على أن تكون مهمام تطوعية

لآلثار واملشاهري فأعطت،والعلماء،واألماكن التارخيية وتراجم بعض الرجالباآلثارهذه الة اهتمت
موزعني كمراسلني اط العسكريني العديد من الضبللمجلةكانإذْةخاصالرومانية يف بالدنا مكانة

كما ،األشياء األثرية واملخطوطات العربيةوكانوا يقومون باحلفريات ومجع ،نواحي اجلزائرختلف يف م
تعلقة بنشر الدراسات املختلفة املُفضال عن اهتمامهاهذا3،والكتابات العربية،باآلثار اإلسالميةاهتمت

جانب الفن واآلثار إىلبشمال إفريقيا، واملشرق، وعليه فإن الدراسات التارخيية قد مشلت مجيع مراحله 
(4).خلإ...واجلغرافيا واألدب واللسانيات والسالالت ،والكتابات املنقوشة

»«ربريبروجوبعد وفاة  Berbrugger ب جملس جديد ورئيس جديد نتخا1869ُيوليو 2يف
هذه اجلمعية إىلنضم يوبذلك يكون أول جزائري ،بلت عضويته فيهحسن بن بريهمات وقُ:السيدأنضم إليه

5.1869التارخيية العلمية وكان ذلك سنة 

Société(اجلمعية التارخيية اجلزائريةاحتفلت1956وحبلول سنة  d’Histoire Algérienne( ،

Revue(إلفريقيةاوالة  Africaine(ميالدهائة سنة عناممبرور،م عدد من املؤرخني وقد قد
6.1956-1930نيتالسنبنيدراسات هامة عن تقدم الكتابة التارخيية والباحثني،اجلامعيني

القسم األول حيتوي على املقاالت .ةرئيسأقسام ةثالثإىلسمت فقد قُحمتوياا ما أقسام هذه الة وأ
.بالبياناتأما القسم الثالث فهو خاص ،احلوادثصص لألخبار وأما القسم الثاين فخاألساسية،

1 Anonyme, « Notes Diverses », R .Af, n° 1, Alger, 1856, p77.
2،111ص حممد صاحيب، املرجع السابق.
3،42ص الزبري سيف اإلسالم، املرجع السابق.
.11املرجع السابق، صعبد القادر نايلي،(4)
5،46ص نفسه.
6،26، املرجع السابق، ص ...أحباث وآراء أبو القاسم سعد اهللا.
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طلق أُخيص هذا القسم املالحظات واإلشارات لكل من القراء واملراسلني ووهناك قسم رابع ثانوي 
Notes(على هذا القسم ملحوظات متنوعة diverses(، (1):اآليتكما هو موضح يف املخطط

قسم البياناتواحلوادثقسم األخبارمقاالت أساسية

(Articles de fonds)Chronique)(Bulletin) (

ا                     

في ھذا القسم یتم یحتوي على أخبار 

نشر كل مالھ إعادةمختصرة تكون عادة 

عالقة بموضوع في صفحة أو صفحتینالدراسات یتضمن

المجلة مع اإلشارة یقوم فیھا الكاتب والمؤلفطلق والتحلیالت ویُ 

أثریةاكتشافاتإلىبشرح ما عثر علیھ ھ أیضا مقاالت علی

طلق على ھذاویُ من نقوش ووثائقأساسیـــــــــــــة

(de fonds Article) ُنشرةاسمالقسم أیضا طلق على ھذا القسموی

(Bulletin)أو بیان أیضا قسم األخبار

(Chronique)أو الحوادث

.111ص حممد صاحيب، املرجع السابق،(1)
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من طرف الناشر الندولو1968سنة )Revue Africaine( طبع الة اإلفريقية عيدأُ
«Lindelou عاين من أخطاء ومع ذلك فإن الة ت1980، مث من طرف ديوان املطبوعات اجلامعية سنة «

(1).بعض الصفحاتانتظامهذا فضال عن عدم ،ونقائص وضياع وإمهال للخرائط

.14املرجع السابق، ص عبد القادر نايلي،(1)
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Revue): ثانيا Africaine)

»«ربريبروجأعلن  Berbruggerا السيد عن الربقية اليتجللسة األوىل للجمعية التارخيية يف ا بعث
Randon»املارشال راندون بأهداف رجزائرية، وذكَّلف بإنشاء مجعية تارخيية احلاكم العام الذي كُ«

ح بضرورة نشر األعمال اليت أصبحت شرطا أساسيا للبقاء، وحثَّكما صرووسائل عمل هذه اجلمعية، 
باسمتعيني مكتب مؤقت، سيكون مكلف إىلد لتحقيق هذه الغاية، كما أشار واحلاضرون على بذل اجله

ملثقفة اليت من خالهلا مت تعيني أعضاء ، ويف هذه اجللسة حضر مجع من الشخصيات ااألعضاء املؤسسني
:اآليتح يف اجلدول كما هو موض،املكتب املؤقت

مهمته
رئيساBerbruggerًبريبروجر1
نائبا للرئيسLe Baron de Slaneدوسالن2
كاتباClercًكالرك3

بالذكر أن هذه اجلمعية ستهتم بنشر تاريخ إفريقيا الشمالية مبفهومه الواسع، دون إمهال املسائل واجلدير
.املؤسسنيباألعضاء لاللتحاقن تال عليهم قائمة األشخاص املدعوياملتعلقة باألرض ومنتجاا، مث

ربريبروجبرئاسة السيد 1856مارس 8ا يف اجللسة الثانية واليت مت عقدها بتاريخ أم«Berbrugger »

M«ن مها السيد غاالنيي حضر عضوان جديدا .Galanier«مساعد رئيس سرية أركان اجليش، و
Randon»املارشال الكونت روندون تال رئيس مهندس جغرايف، و»Mac Carthy«ماك كاريت، و«

(1).اإلثراءرح للمناقشة واجللسة مشروع القانون الذي طُ

املارشال الكونت روندون أن السيدباعتبارعنه فقد أجل جللسة الحقة، وأما فيما خيص التصويت 
«Randon Société)احلاكم العام هو صاحب فكرة تأسيس اجلمعية التارخيية اجلزائرية« d’Histoire

Algérienne).

.16-15ص صعبد القادر نايلي، املرجع السابق،(1)
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ويعترب الكثري لوال هذا الرجل ملا كان هلذه اجلمعية وجود، ومن مث قرر احلاضرون باإلمجاع على تعينه 
، 1856مارس 15املنعقدة يف أما يف اجللسة الثالثة ودون تردد، لجمعية، ووافق على ذلك رئيسا شرفيا ل

مت التصويت واملوافقة فيها د فق، «Berbrugger»ربريبروجكانت هي األخرى برئاسة السيد واليت 
1856أفريل 21، كما شهدت اجللسة الرابعة املنعقدة بتاريخ مشروع قانون اجلمعيةباإلمجاع على تبين 

»ربريبروجبرئاسة  Berbrugger»ُمن طرف املارشال احلاكم العام، والصادررسلقراءة املرسوم امل
Société)والذي أعطى الضوء األخضر للجمعية التارخيية اجلزائرية 1856أفريل 7يف  d’Histoire

Algérienne) ومت تعيني بريارعملها،الشروع يف»M.Berard«قد ذكر أمني على األرشيف، و
»«ربريبروج Berbrugger إىلبأنه قد مت إرسال تقريرجريد تنشر لطات املعنية يقترح فيه إنشاء الس
Revue)"إلفريقية":اجلمعية حتت عنوانأعمال Africaine) .

(1):على التوايل1856ماي 2نوضح أعضاء اجللسة اخلامسة املنعقدة يف وايل امليف اجلدول و

مهمته
أركان اجليش ورئيس املكتب عقيد M.de Neveuدونوفو1

سيالسيا
Rolandرولون دوبيسي 2 de Bussyمدير املطبعة احلكومية
صاحب الة الطبية ورئيس حتريرهاBerherandالدكتور بارتريون 3
مفتش األعمال املدنية Anselinأنسوالن4
مهندس أشغال الطرقات De Rougemontدو رومجون 5
لدى الس باجلزائر مهندسSolvetسولفت 6
متخصص يف الطباعة احلجرية Portmannبورمتان 7
أستاذ الرياضيات باجلزائرSimonسيمون 8
الفرنسية -مدير املدرستني العربية Depeilleدو باي 9

1
0

أستاذ اللغة العربية باجلزائر Gorguosغور غيوس 

1
1

حناتLatourالتور 

.18-17ص ص ،عبد القادر نايلي، املرجع السابق(1)
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»ربريبروجمث قام  Berbrugger» ايف اجلمعية، ط االخنرابقراءة العديد من الرسائل اليت طلب أصحا
:ائي يتكون من األعضاء التاليةليعلن بعد ذلك مباشرة عن تعيني مكتب

مهمته
رئيسا Berbruggerبريبروجر1
Leلوبارون دوسالن 2 Baron de Slaneنائب الرئيس أول
Leدونوفر 3 Colonel de Neveu ثاين النائب الرئيس
كاتباBresnierبريسنيي4
نائب كاتب Clerكالر 5
أمني األرشيفBerardبرار 6

(1):حضر أعضاء جدد وهم1856جوان 6ويف اجللسة السادسة املنعقدة بتاريخ 

مهمته
مناجم مهندس رئيس M.Villeفيل1
امرسLiogierليوجيي2
(2)اإلمرباطوريةأستاذ الفيزياء يف الثانوية Baratبارات3

املشاةللقنا صنيمساعد قائد الكتيبة الثالثة عشر Verdalleفاردال4
عضو مراسل من القاهرة Perronالدكتور بريون5

.19-18ص ص نايلي، املرجع السابق، عبد القادر (1)
(2)وكانت مفتوحة للجزائريني واألوروبيني على نطاق ضيق،  1857قصد باإلمرباطورية املدرسة السلطانية واليت تأسست سنة ي ،

اجلزائر  ، خالصة تاريخسعد اهللاأبو القاسم : ينظر. قوط اإلمرباطورية الثانية، مث ألغيت بعد س1870ودامت جتربتها إىل سنة 
.86، ص 2007، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1، ط 1962-1830املقاومة والتحرير 
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وا على العمل كمراسلني، وافقواجلدير بالذكر فإن رئيس اجللسة قام بتالوة رسائل األشخاص الذين 
ذا وتعليمات خاصة باملرامعية، بضرورة إعداد برنامج يتعلق بأعمال اجلوأقر سلني وعني جلنة للتكفل

اجتماعاتكون تعلى أن االتفاقفقد مت فيها 1856جويلية 4العمل، أما اجللسة السابعة املنعقدة بتاريخ 
دور أول عدد للمجلة سيكون مع بداية شهر صأعلن عن كل شهر، ودورية عادية كل أول مجعة من 

، الدكتور »MM.Bequet«اليت تتكون من بيكيأكتوبر املقبل، ومت تعيني اجلمعية الدائمة للمجلة 
Le Baron، والبارون دوسالن»Besnier«بيسنيي، »docteur Bertheband«برتيبون »«،

.غريهمو

»«ربريبروجهذا فقد قام رئيس اجلمعية  Berbrugger بإبالغ احلاضرين 1856أوت 1بتاريخ
معية التارخيية     بأنه تسلم رسالة من طرف وزير التعليم العام يف تلك الفترة يشكره فيها على تأسيس اجل

»ربريبروجبرئاسة 1856نوفمر 7فقد شهدت اجللسة التاسعة املنعقدة يف اجلزائرية،  Berbrugger »

Revue)صدور أول نسخة للعدد األول للمجلة اإلفريقية بدائما عن إبالغ  Africaine)،أضاف بأن و
مع اإلشارة للمواضيع املقترحة اليت سيتم معاجلتها، مث حتول كل النسخ ستوزع يف غضون األسبوع املقبل 
.النقاش حول مسألة الشكل الذي ستظهر به الة

Société)اجلمعية التارخيية اجلزائرية انطلقتوهكذا  d’Histoire Algérienne) ،يف عملها
قام الباحثون واملختصون يف شيت ااالت، جبمع كل ماله عالقة بشمال إفريقيا و،لت الة اإلفريقيةومثَّ

كانت هلذه الة عدة أهداف ظهرت هذه و(1)،عموما، واجلزائر على وجه اخلصوص وهذا يف كافة ااالت
Berbruggerربريبروجاألهداف يف الكلمة اليت ألقاها السيد  وسنتحدث عن ذلك مبناسبة تأسيسها»«

Marechal»البالغ من السيد املارشال راندوناالهتمامومنوها يف ذات الوقت بالعناية ،الحقا

Randon كما ،رمسية تشرف على الدراسات التارخيية واألثريةالذي أكد على ضرورة تأسيس هيئة «
ن واملهتمأعلن عن إنشاء مكتبات يف مجيع البلديات وزيادة عدد املكتبات العسكرية كي يتمكن الباحثون و

(2).االستفادةمن 

.22-21-20عبد القادر نايلي، املرجع السابق، ص ص ص (1)
.24-23صنفسه، ص(2)
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Revue(: ثالثا Africaine(

1 _:

Société( عن اجلمعية التارخيية اجلزائرية بعد احلديث d’Histoire Algérienne (ومراحل
Revue(ية اإلفريقوعن الة تأسيسها Africaine(يطيب لنا احلديث عن األهداف احلقيقية آلنا

.أهم األسباباعتقادنايف كونهاالستعماريباهلدف السياسي وأونبد،اليت صدرت من أجلها هذه الة

Revue(من أجلها الة اإلفريقيةاالستعمارية اليت تأسست إن من األهداف السياسية و Africaine(

جبمع اآلثار املكتوبة إالال ميكن أن يتحقق ذلك أنهقد أدركت فرنساف،االحتاللالسيطرة وكان بدافع 
الفرنسيون أيضا بالكتاب استعانومن أجل ذلك ، النتائج منهااستخالصري املكتوبة ومتحيصها وتقييمها وغو

الداخلية اليت تكاد ال ختفى أوضاعهمن كل هذا التجسس على اتمع اجلزائري وعلى الغرض و،اجلزائريني
Revue(يف الة اإلفريقية على الفرنسيني يف كتابام من تاريخ اجلزائر  Africaine (وذلك ،وغريها

اشعبحكمامتحضراوكوم شعب،كوم تغلبوا على اجلزائريني بالقوة: من عدة معطيات أمههاانطالقا
1.زمام شعب مسلمأمسكوان وكوم مسيحيو،امتخلف

سفارة فرنسا مبثابةهذه الة كانت واخلفية إن جاز هذا التعبري أنَّ،أيضاداف السياسية ومن األه
برجال الفكر والصحافة االتصالوذلك لكي تتمكن فرنسا من ،كل دول مشال إفريقيايف اجلزائر بل سفارة 

وكثري ما كان ،السياسية ما تريده هياالجتاهاتوتبث فيهم من ،والسياسيني  وبذلك تتعرف الة أفكارهم
عنكالتفرقة بني الشعب الواحد أو بني الدول العربية بعضها أثره اخلطري على اتمع اجلزائري االتصالذا هل

فقد درسوا متا ما نفسية كثري من اجلزائريني وعرفوا نواحي الدول العربية والدول اإلسالميةأو بني،بعض
2.الشعبية اخلطرية على مصاحلهم واستعمارهماالجتاهاتكما عرفوا ،الضعف يف سياستهم العامة

Bernardيقول أوغسطني برينار صددذ الاويف ه إنه بعد أن ملكت فرنسا :" الة اإلفريقيةعن »«
،اآلخر االمتالك بالقلم والكلمةاالمتالكجيب أن يأيت ) بيجوستعملهاوهو تعبري(اجلزائر بالسيف واحملراث 

Revueوهو دور ماسكري ودور الة اإلفريقية  Africaine)( أن ننسحب منه ، والدور الذي ال ميكن
، وهكذا يستعملون مجيع الوسائل املتاحة هلم للقضاء على هذا اتمع "دون أن نكون قد ختلينا عن واجبنا

1 10ص ، املرجع السابق،...منهج الفرنسيني سعد اهللا،أبو القاسم.
2،22-21، ص ص1998، مصر، دار السالم، 1ط ماهلم وما عليهم،واملستشرقون  اإلستشراقمصطفى السباعي.
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f  e  d  c  b  a       `  _  ^g﴿:وهنا يقول تعاىل يف حمكم تنزيله1املسلم

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  hv

y  x  wz~  }  |  {﴾.2

،كما أن من األهداف السياسية هلذه الة العمل على إفراغ التاريخ اجلزائري من حمتواه احلقيقي
جتاهل الوجود التارخيي للشعب إىلفعمد أصحاب هذه الة ،والعمل على حشوه مبحتوى غريب عنه

،وكيان واضح املعامل،وجود شعب متماسكإىلاجلزائر منطقة فراغ حضاري تفتقر واعتبار،اجلزائري
ا سلسلة طويلة كمها وتسيري شؤورقعة جغرافية تعاقب على حعبارة عن فاجلزائر يف نظرهم ما هي إال 

3.كام األجانبمن احلُ

»ولعل هذا ما دفع بالكاتب الفرنسي ديس باغمي  des Parmet إن هذه ":إىل قول ما يلي«
مل تكن يف يوم من األيام أمة ومل يكن يف مقدورها تسيري )الشعب اجلزائري(نراها أمامنا الشعوب اليت

مل و،فلم تكن تعرف كيف تستخرج ثرواا اليت وهبتها هلا الطبيعة،وفرض النظام واألمن،حكمها بنفسها
على الشعوب الغربية من الواجب كلمة واحدة كان يف و،التقدمتكن تعرف كيف تطور شعوا حنو 

4".املتحضرة أن تأخذ بيد هذه الشعوب املتخلفة الرببرية لكي تعلمها احلضارة 

.علم تنشره هذه الة وهي ذا القدر الكبري من السمومته وأيحضارة هالكن أيو

،اجلزائرإىلفالدارس هلذه الة يالحظ أا ركزت كثريا على الفترات السابقة لفترة دخول اإلسالم 
كانوا بأم قبل أن يصبحوا مسلمنيخوا يف أذهان اجلزائريني وهذا حىت يرس،وخاصة فترة العهد الروماين

سياق ويف هذا ال،حظرية النصرانية ونبذ اإلسالمإىلفمن أجل هذا جيب عليهم الرجوع من جديد مسيحيني
للجزائر خالل الفترة اعاماالذي كان حاكم)Cavaignac«)1802-1857«يقول كافينيك

1 Augustin (Bernard), « Easqueray », R .Af, n°38, Alger, 1894, p350.
2217-216: سورة البقرة، اآلية.
3ص ، 2013دار هومة، اجلزائر،  للجزائر إبان االحتالل الفرنسي،إبراهيم لونيسي، حبوث يف التاريخ االجتماعي والثقايف

160.
4 Mohammed (Medjaoud), « La Contribution des Oulémas AL écriture de Histoire de L’Algérie »,
Oussour , n° 2, 84 Coopérative Elhidaya Belga id, Oran, 2002, p8.
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وهذا ،"أن نواصل عملنا إالمبا أن روما قد حكمت هنا فما علينا :" قائال1848أفريل - فيفريما بني 
1.كله نابع من رغبة الفرنسيني يف إقناع اجلزائريني بأم الوريث املباشر لإلمرباطورية الرومانية

2-:

Revue(اهلدف الوحيد إلصدار الة اإلفريقيةهوالسياسياهلدفكن مل ي Africaine ( بل كانت
وهم قبل كل ،التبشري املسيحي الذي مل يتناسوه يف دراسام العلميةمتثلت أساسا يف هناك أيضا أهداف دينية

من املسلمني  عة اإلسالم يف نفوس رواد ثقافتهممتشويه سإىلفأخذوا يهدفون،شيء عسكريني ورجال دين
Revue(ووسيلتهم يف ذلك الة اإلفريقية  Africaine(، العقيدة اإلسالمية إىلوذلك إلدخال الوهن

2.وكل ما يتصل باإلسالم من علم أو أدب أو تراث،والتشكيك يف التراث اإلسالمي احلضاري

»«لقد وقف األمري دوغيدون Doughedoun منذ تعيينه على رأس اإلدارة املدنية باجلزائر يدافع
يف الفترة اليت كانت تصدر فيها اكبرياوهلذا جند أن احلركة التبشريية قد عرفت تطور،الدين املسيحينع

Revueالة اإلفريقية  Africaine)(،ويف هذا السياق  يقول دوغيدونDoughedoun, »«:
"قضيأقف ضدها فكيف تسمح يل نفسي يف أن ،حيايت وأنا أساند احلركة التبشريية يف كل جهات العاملت

3."؟اجلزائر-يف أرض  فرنسا

ين هو العائق الوحيد بينها وبني املسلمني مادام اجلهل والرببرية اجلالية األوربية تعتقد أن الدقد كانتو
وقد بلغ الصراع أشده بني الفريقني خصوصا يف كل ما يسمى باملعطيات األخالقية ،تسودان هذه الشعوب

4.الدينيةو

وحىت الدينية ،التجزئة القومية واإلقليميةيف فقد جنح الفرنسيون يف حتريك وتغذية مشاعر الكثري 
اجلزائر عتطَّهكذا قُو،سلمرات الشعب اجلزائري املقدوإلحكام سيطرم على م،للوقوف يف وجه اإلسالم

أهدافإحدى أبرزكان من بنيأجزاء خمتلفة تفصل بينها حواجز سياسية متنافرة وهذا إىلاإلسالمي والعامل 

1161–160ص ص ، املرجع السابق، إبراهيم لونيسي.
2،19ص مصطفى السباعي، املرجع السابق.
3 ،153، ص1977اجلزائر، ، منشورات دحلب، 1871-1830احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائرخدجية بقطاش.
4 ،لة التارخيية ،"م19اجلزائر يف القرن نسيني يفالتفكري الديين والتبشريي لدى عدد من املسئولني الفر" عبد اجلليل التميميا

. 25، ص1974جانفي عة اإلحتاد العام التونسي للشغل،، مطب1، عاملغربية
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Revueالة اإلفريقيةالفرنسيني و Africaine)(،1التشكيك يف قدرة اللغة العربية على هذا فضال عن
قيمة تراثهيف كيك اتمع اجلزائري وكذا تش،ممصطلحاى مسايرة التطور العلمي لتظل عالة عل

،اجلزائريني بتراثهموإضعاف ثقة ،عن حضارة الرومانعون أن احلضارة اإلسالمية منقولةيدو، احلضاري
،ونشر ثقافته احلضارية،تشديد وطأته عليهماالستعمارل على ليسهوبث روح الشك يف عقيدم وتارخيهم 

.اضراتاحملوإلقاء ،تالَّاتب يف موضوعات خمتلفة وإصدار ن بتأليف الكُوألجل ذلك قام الفرنسيو

التأثري على نفسيات وعقول اتمع إىليهدف جوم ثقايف وديين من خالل هذه الة ن قام الفرنسيو
لة وهذا ما كانت تسعىاومصاحلهاوجهة خمالفة ألهدافههتوجيإىلهيؤهااجلزائري املسلم مما يإليه ا

Revue(اإلفريقية Africaine( عملياته بالشعوب مفاجئة وسريعة االستعماروإذا كان ،حتقيقهإىلدائما
ذلك إبراز السلبيات إىلووسيلته التهيؤتعتمد على التدريج وهادئةفإن عملياته باجلانب الديين تكون 

وال ننسى تأثري الكاتب ،وإيهام القارئ بأن التراث اإلسالمي هو تلك اخلرافة الشعبية،الثقافية والدينية
»الفرنسي شطوبريان Chateaubriand " عبقرية املسيحية:" على اتمع الفرنسي عندما نشر كتابه «

( Le Génie du Christianisme ويف املذهب ،املسيحيةال أرى حال للمستقبل إال يف:" حيث قال،(
وتوزيع عن الدين مبا تسىن هلا من نشر ونتيجة لذلك ظهرت عدة مجعيات وجمالت للدفاع ، "الكاثوليكي

.تب املسيحيةللكُ

هذه الة كان خلدمة أن اهلدف األول الذي تأسست من أجلهاعتربناإذا مبالغنيفإننا لسنا و عليه 
.ا ذلكاحلضارة اإلسالمية كما سبق وإن بينو،قد غلب على كتابام الطعن يف اإلسالمواالستعمار،

أعلن نفسه : " .... له صلى اهللا عليم وسلم بقووما يؤكد قولنا هو وصف أحد املستشرقني للرسول
ومهمته ،القدراتاهللاأعطاهخمتار من عند اهللا تعاىل- صلى اهللا عليه وسلمصد الرسولويق- هذا الرجل

6..." .الديننشر 

1 109، ص1993استعمار، دار الفكر العريب، مصر،حممد إبراهيم الفيومي، اإلستشراق رسالة.
،28-27ص ص مصطفى السباعي، املرجع السابق.
109املرجع السابق، صإبراهيم الفيومي،حممد.
13، ص املرجع السابق،عبد اجلليل التميمي.
،34صعفاف سيد صربة، املرجع السابق.

6 Garrot (Henri), Histoire Général de l’Algérie, Alger, Imprimerie p Crescenzo Voute Bastion
Nord, 1910, p111.
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3 _:

التجارة إىل أكادميية عندما قدم وزير 1839مية منذ مارس من الناحية العلباجلزائر االهتمامبدأ 
Académie)الكتابات واألدب  des Inscriptions et des Belles Lettres) فقد أصبح ضباط

اجلزائر إىلتوافد ومن أجل ذلك 1،يف ااالت املختلفة ملاضي اجلزائرنكتبويمكتشفني علمنياالستعمار
دف البحث وعترب من الرحالني عدد م م العلميةاالستكشاف،األوروبينياهتموافقد ،وتنمية قدرا

ما تعكسه مواضيع الة و هذا ،الرومانيةوحىت اآلثار،وجمموعة من احليوانات،بدراسة الطبيعة واجلغرافيا
Revue(اإلفريقية Africaine(اجلزائرتلك الفترة يف يف باألمراض اليت كانت متفشية اهتمو، كما ا ،

وكانت هذه الرحالت العلمية تونشرها ،مول من طرف مجعيات علمية اليت تقوم بطباعة أعماهلمنظم وت
كاألتراك ول العادات والتقاليد ملختلف األعراقفقد تناولت أعماهلم دراسات ح2.ضمن نشاطها العلمي

.احلياة اليوميةختلف أوجه ووصف م،املزابينيو،القبائل،والعرب،العثمانيني

، »Deneveu«، والنقيب دي نيفو »Boseni«لقد كتبوا يف التاريخ والدين كالنقيب بوسوين

ءهم فقد ترك هؤالء الضباط ورا3،إلحصائيات ويف اآلثار ويف التعليم األهلياوالطبوغرافية وكذلك يف
ومن هؤالء 4،حبيث ميكن ألي باحث أن جيد معلومات حول خمتلف ميادين البحثأرشيفا ضخما مفيدا

»«الضباط الذين ينطبق عليهم هذا القول جند بيليسي Bellesiوخاصة عمله حول الشرق اجلزائري،
»وكذلك فقد أمدنا شارل فريوا Viro مبعلومات حول الشرق اجلزائري حيث »Rinn«ورين،«

كبرية منهم دي سالن، كما أن مسامهة املترمجني العسكريني كانت ذات قيمة أهم القبائل يف الشرقتناولوا 
»de Slane«ليون روش ،« Roch »فريو ،« Viro فقد »de Motyliski«ودي موتيلسكي«
)(كعلم املياهاختصاصاتأو عدة اختصاصامنهم يشغل ان كل واحدكا Lhydrologie.

129-28ص ص بومزو، املرجع السابق،الدينعز.
2 ،19ص محيد آيت حبوش، املرجع السابق.
328ص السابق، بومزو، املرجعالدينعز.

4 Letourneau (R), « L’Algérie de Pusis 1830 », R Af, n°100, Alger, 1956, pp 144-190.
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Lاآلثار  Archéologie.)(،علم اللغات(La Linguistique) ،املياه اجلوفية(Les Eaux

Souterraines)،والطرق الدينية، العادات والتقاليد، األساطري.

وكانت هذه احلضارة حتمل ،قبضة احلضارة األوروبيةيف شعب وقع بتعرف هذا فضال عن الرغبة يف 
عون معرفة فقد جاءت باملطبعة والصحيفة وباملفكرين الذين يد،اجلزائر كل أدوات الغزو الفكريإىلمعها 

2.تارخيهااجلزائر و

الرومانية من أجل النمياتو،واملنقوشات،اآلثارالتركيز على العلمية هلذه الة أيضا األهدافومن 
،وقد سامهت العديد من هذه الدراسات،ربط منطقة مشال إفريقيا واجلزائر خصوصا بأوروبا الالتينية

بالدراسة والتركيز ،والقلة احملظوظة من أبناء اجلزائريني،يف وضع برنامج تدريس أبناء املعمرينوالبحوث 
ا يشكالن مة الفرنسي واملدنية األوروبية على أوإظهار صور،النقدية اجلارحة على كل ما هو إسالمي

،اللهجة العامية اجلزائرية يف الكتابات األدبيةاستخداموالتشجيع على ،اخلالص للجزائريني واملسلمني عامة
Revue(كما جاء بعضها يف الة اإلفريقية Africaine(.3

ن يؤديها للشعوب للرجل األبيض رسالة عليه أهم بأن اؤدعاومن اإلدعاءات الزائفة لتربير هذه الة 
وياث ويعرب عن هذا الرأي الكاتب ،ق ذا القول الكثريون من رجال السياسة والفكروتشد،املتخلفة

« Wayath Ethics)كتابهيف « of Empire )

وأن نلمس ،ظلمة يف العاملداخل األماكن املُإىلواحلضارة ، وهو أن حنمل مشعل النوروليس لغرينا: " يقول 
قول أبناء أسيا وإفريقيا بالقيم األخالقية النابعة من أوروباع."

على حضارات األمم حب اإلطالع دفهذه الة كان صدورذكره أن إىلو مما جتدر اإلشارة 
5«روجبريبرالة هذهوهذا ما أكده رئيس حترير 4وأدياا وثقافتها ولغاا « Berbrugger

29-28ص ص بومزو، املرجع السابق،الدينعز.
2 9ص، املرجع السابق، ...ج الفرنسينيمنهسعد اهللا،أبو القاسم.
3 ،110صحممد صاحيب، املرجع السابق.
4 ،22صمصطفى السباعي، املرجع السابق.
5لد األوللإلطالع أكثر حوللة راجع مقدمة اأهداف هذه ا                                                             :

11-pp1, op.cit,.AfR»,Introduction(A), «Berbrugge
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Revue)الة اإلفريقيةإنَّ:" األول بقولهجلد املُمقدمة يف  Africaine)ا مقعد بإعبني ال
يف موضع يقولو".واألشياء اإلجيابية ذات الطابع الصحيح،افة اجلزائرية ستهتم بنشر األعمال اهلامةالصح
من قبل املثقفني يف مشال إفريقي            ينكبريوقبوال،ت صدىيهذه الة قد لقنَّإ"معلقا على هذه الة آخر

2".أوروباو

،التاريخ احمللي يف خمتلف عصورهلىعاجديداستنشر الة كل ما ميكن أن يلقي ضوءوبكلمة واحدة 
ويكتب من أشياء هامة ،قاللكل ما يوبكلمة وجيزة ستجتهد هذه الة يف مجع أو على األقل إلفات النظر 

»«ربريبروجهكذا حيدد امليسورو،عن هذا البلد Berbrugger لة مؤكدرسالة وأهداف هذهأنه اا
من املعرفة اليت منلكها اليوم حول اكبرياولذلك فإن جزء3،تب من حمض اخليالكْينشر التوافه أو ما يال

رف هي وسيلة لتنفيذ إستراتيجية رغم أن هذه املعا،كانت بفضل هؤالء الضباط العسكرينيتاريخ اجلزائر 
والذي االستعماريعترب اهود الفكري مرحلة من مراحل إذْ،الفكرياالستعماروحتقيق ما يسمى استعمارية

فإيديولوجية اإلرث الروماين تتماشى والغزو الفرنسي ،اإلستطاين مث الكتابةاالستعمارمث االحتاللببدأ 
لة منها اانطلقتإذن هذه هي األسس واألهداف اليت ،يف اجلزائر على الصعيد العسكري والعلمي والثقايف

(Revueاإلفريقية  Africaine).

45صري سيف اإلسالم، املرجع السابق،الزب.
2 Berbrugger (A), « Revue Africaine à La Presse », R .Af, n°2, Alger, 1857, p 161.

346-45ص ص لزبري سيف اإلسالم، املرجع نفسه،ا.
28ص بومزو، املرجع السابق،الدينعز.
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Revue(ا: Africaine(

Revue(عرفت الة اإلفريقية Africaine(عكُةديخ اجلزائر يف الفترة العثمانية اب ومهتمني بتارت
تاريخ بالدنا يف الفترة املذكورةوكتبت حول اهتمتومن أبرز الشخصيات اليت ،مدنيني وعسكريني

:يليما

1 -« Venture de Paradis »

»باراديمسه الكامل جون ميشال فونتور دي إِ Djoun Metchel Venture de Paradis »

األصلفرنسيبفرنسا أبوه 1739ماي08لد يف و،فونتور دي باراديكان والد ،يونانية املنشأمه ا أُأم
« Venture de Paradis فقد تعلم اللغة التركية والعربية ،م يف قنصليات فرنسا باملشرقيعمل كمترج«

ن يع1770ويف سنة 1،قد مارس عدة وظائف عرب خمتلف املدن العثمانيةو،يف معهد اللفات بباريس
اساعدمرسل ممثال مث أُدت العالقة بينهماوتوطَّ،رف بعلي بك الكبريلرئيس الترامجة الفرنسيني مبصر  فتع

أخريا صدر أمر امللك لويس و،ن بعدها رئيسا لديوان الترمجة بتونسيوع،لفرنسا لدى بالط املغرب األقصى
.برفعه إىل منصب مترجم اللغات الشرقية يف وزارة اخلارجية2عشرالسادس

اجلزائر لتسوية اخلالف الذي نشب إىلأتت به السلطات الفرنسية 1790-1788وبني سنيت 
3.تراتيبهافأقام سنتني بالعاصمة ودرس خالهلا نظامها و،بني اجلزائر وفرنسا

»«شارك فونتور دي بارادي Venture de Paradis يف محلة نابليون بونابرت« Napoleon

Bonaparte »4 وكان له ،جعله مستشاره لعالقاته مع سكان البلدو1799- 1798على مصر
الكثري من القبائل العربية حول بونابرت الفضل يف ضمBonaparte له حىت أصيب ا، وبقي مساعد»«

1 de Paradis (Venture), Tunis et Alger au XVlll e Siècle, paris, Sindbad, 1983, pp 9-10.
2  عند بداية حكم فرنسا . 1774وقد توىل العرش سنة حفيد لويس اخلامس عشر، : )1793-1754(لويس السادس عشر

املوسوعة العربية العاملية أمحد مهدي حممد الشوخيات، : ينظر. 1793عدم بتهمة اخليانة سنة وأُ، 1789الثورة الفرنسية 
.2004اإللكترونية، 

3،161، ص1986ك ، اجلزائر،. و. ، م1791-1766مان باشا داي اجلزائر حممد عثاملدين أمحد توفيق.
41769(األولنابليون - أشهر عبقرية عسكرية يف قد مثلو،قائد عسكري فرنسي توج نفسه إمرباطوراً لفرنسا:)م1821

ويعرف أيضا باسم،كون إمرباطورية ضمت معظم غريب أوروبا ووسطهاوقد،بل رمبا كان أشهر من تقلد رتبة لواء يف التاريخزمنه، 
.لإلطالع حول هذه الشخصية أكثر ينظر أمحد الشوخيات، املرجع السابق.بونابرتنابليون
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وكان ذلك قبل ،حلامياا يف القاهرةاالنضمامفرق اجليش اليت كانت حتاول انسحابأثناء يفمبرض خطري
Bonaparteبونابرت ، وقد علق 1799ماي 15 لقد مات فونتور":على موته قائال»«

« Venture Ventureويعترب فونتور،"ا خلسارة كبرية لنا إ« ،م18كبار مستشرقي القرن أحد»«
. تشجيع اللغات الشرقية يف فرنساة نادى بضرور

»«فونتورأما عن أعماله فقد ترك  Ventureمنها اآلخروالبعض،بعضها مطبوععدة مؤلفات
ما ومن أهم ،ومن بني مؤلفاته ترمجة كثري من الكتب العربية النادرة،باملكتبة الوطنية بباريساخمطوطالزال
" غرايف والتارخيي لدولة املماليكاملوجز اجل"و،للشيخ يوسف املقدسي"تاريخ اخللفاء واملماليك مبصر " :ترمجه
»«فونتورومن أهم ما ألف ،شاهني الزيريالبن Ventureتونس واجلزائر" حتت عنوان كتاب

Tunis("18يف القرن  et Alger au xvlll e Siècle(تتضمن ،عبارة عن تقارير عديدةوهو
1.يف األيالتني تونس واجلزائراالجتماعيةمعلومات غزيرة عن احلياة السياسية و

»فونتورأعمال وباملقابل فإنَّ Venture وقد،بالنسبة لتاريخ اجلزائر العثمانية هي ذات قيمة عالية«
لة اإلفريقيةنشرت يف ا)Revue Africaine(،عمال بعنوانموقد:Notes Sur Alger)(،كما ألف

واجلدير بالذكر أن 2،يف تلك الفترةاعظيماربية والرببرية ويعترب هذا إجنازالعإىليترجم الفرنسية اقاموس
»«فونتورتلك التقارير اليت تركها  Ventureجوزيف كوك قد مجعها الفرنسي«Joseph Cuoq »

،واحلقائق اليت جاء امن حيث معلوماتهاتارخييا متميزاوالكتاب يعترب حبق مصدر،وحققها ونشرها
3.وفريد من نوعه من حيث التفاصيل التارخيية اليت حيتوي عليها

137محيد آيت حبوش، املرجع السابق، ص.
2،161املرجع السابق، صاملدين أمحد توفيق.
337محيد آيت حبوش، املرجع السابق، ص.
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:Berbrugger«Adryan«ر_ 2

ربريبروجأدريان  لد و»(A)« Berbruggerمنذ هتمافقد ،1801سنة مايو11باريس يف
وبعد ما أكمل دراسته يف مدرسة شارملان 1،وقد متيز بالذكاء واخلربة،البداية بدراسة علم اآلثار القيمة

Ecole«مبدرسة شارتلتحقاالثانوية  des Chartes«ف مبهمة البحث لَّك1832ُويف سنة ،العليا
إىلبعد ذلك بسنتني سافر وم،15القرن نسا يف فراحتاللزمن إىلعن القطع األثرية اليت يرجع عهدها 

»«كاتب للوايل العام كلوزيلوظيفةاجلزائر حيث شغل  Kelouzilقبل أن يوافق فايل ،« Vali »

. من املخطوطات العربيةاكبريومن مدينة قسنطينة عاد الكاتب حامال معه عددا ،يف غزوته لقسنطينة

كما كان ،عن الدراسات العربيةايف طريق البحث بعيدلالستطالعالواسعة وحبه لقد دفعت به ثقافته 
الشيء الذي جعله يهتم ذه اآلثار و2من بني األوائل الذين عملوا للمحافظة على اآلثار الرومانية يف اجلزائر

واآلثار واحلفريات ريخ كما يعد من أبرز الباحثني الفرنسيني يف علم التا3،معرفته املتواضعة باللغة العربية
مع العديد فقام جب1834وطأت أقدامه التراب اجلزائري سنة هتم بالتراث اجلزائري منذ أنْاألثرية فا

5.لت جوهر مكتبة اجلزائراليت شك4َّمن املخطوطات

»(A)«ربريبروجفلَّك1835ُويف سنة  Berbruggerبإنشاءاني مديراملكتبة العامة اجلزائرية ع
Moniteurعلى جريدة املمر اجلزائريعاماً Algérien قام بتسطري الرسالة الثقافية والعلميةو، »«

ابل كان ذلك نظرياعشوائياهلذه املهمة أمراختيارهومل يكن ،جيب أن تتوىل مسؤولياا هذه اجلريدةاليت
.االحتاللللخدمات اليت قدمها جليش 

1 Narcisse (F), Le livre Dor de Algérie de 1830 à 1889, Paris, Challamel et Cie éditeurs, 1889,
P65.

2،17صع السابق،املرجإمساعيل العريب.
3،45صاملرجع السابق،، ... يخ اجلزائر تارأبو القاسم سعد اهللا.

4 Francis (Laloe) , « A-propos de l’incendie de la Biblio thèque d Alexandrie par les Arabes les
Manus Crits Arabes de Constantine » , R .Af, n°66, Alger, 1925, pp103-104.
5 Narcisse (F), op .cit, P 65.

137صالسابق،إبراهيم لونيسي، املرجع.
،108صحممد صاحيب، املرجع السابق.
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جلريدة اوغريها فقد كان مدير،قسنطينةو،مجع املخطوطات من تلمسان:مهاأهم اخلدمات اليت قدمن 
»(A)«رريبروجكانت حياة بف،للجمعيةااملونيتور ومؤسس Berbrugger بني اجلزائرموزعة

1.فرنساو

»(A)«رريبروجمات ب Berbrugger صديقه بريزنييبعد وفاةPreceni»« بإحدى عشر
- رمحة اهللا عليه- 3سعد اهللاأبو القاسم الدكتور ولقد أكد ذلك 2،1869يوليو 2وذلك يف ايوم

(A)رريبروجبأن:"..... ما يلي اجلزء السادس " تاريخ اجلزائر الثقايف" :يف كتابه »« Berbrugger

Preceni.«....".4«بريزنييمات يف سنة واحدة مع زميله 

عمال إضافيا يف العلوم التارخيية واجلغرافيافقد وجد له ا عن أعماله اليت تركهاأم،5 كما له دراسات
Algérie)متعددة ومثينة  Historique, Pittoresque et Monumentale)، واملكانة اليت تشغلها

»(A)«رريبروجتب بالدراسات العربية يف كُ Berbruggerفإىل جانب املقاالت ،مكانة حمدودة نسبيا
:اللغة الفرنسية لرحلة العياشي اليت نشرت حتت عنوانإىلقام بعمل مهم وهو ترمجته ،نشرهااليتكثريةال
 )Voyages Del-Aiachi Dans Le sud de L’Algérie(،6 لةأما عن أعماله اليت نشرها يف ا

منطقة القبائل واإلشعار على قرب "وكتابات حول " كتابات حول دورات اللغة اإلسبانية :" اإلفريقية 
7.، قاموس اإلسبانية والفرنسية"حيمسي

1،46، املرجع السابق، ص6ج،1954-1830اجلزائر الثقايفتاريخ أبو القاسم سعد اهللا.
217إمساعيل العريب، املرجع السابق، ص.
3 بقمار بواد سوف شاعر، وأديب ومؤرخ جزائري يعرفه الوسيط املثقف بشمال إفريقيا 1937من مواليد : القاسم سعد اهللاأبو

، وحصل على ماجستري األدب سنة إبان الثورة التحريرية اجلزائريةحق املعرفة من خالل مؤلفاته العديدة بدأ دراسته العليا بالقاهرة 
من جامعة منيسوتا 1965اريخ، حيث حتصل على شهادة دكتوراه دولة سنةبالقاهرة وواصل دراسته العليا بكلية الت1960

، كة الوطنية اجلزائرية بستة أجزاءكتاب احلر: من مؤلفاتهبعد مرض عضال ألزمه الفراش،2013ديسمرب 18، تويف يف أ.م.بالو
،  سعد اهللاأبو القاسم : ينظر. مخسة أجزاءيف تاريخ اجلزائر منوكتاب تاريخ اجلزائر الثقايف من تسعة أجزاء وكتاب أحباث وآراء

.9-8، ص ص 1990، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  ) التاريخ أحاديث يف شؤون الفكر واألدب و( قضايا شائكة 
4 46، املرجع السابق، ص 6ج،1954-1830اجلزائر الثقايفتاريخ ،سعد اهللاأبو القاسم.
5،86ص نفسه.
617املرجع السابق، صالعريب،إمساعيل.

7 Narcisse (F), op .cit, P 66.
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Albert«فوليكس _ 3 Devoulx:«

فالوثائق اليت تتحدث عنه »A. Devoulx«دو فوليكسمل نتمكن من احلصول على تاريخ ميالد
أعالممن »A. Devoulx«دو فوليكس كل ما هو يف األمر يعدتاريخ ميالد هذا الرجلإىلتشري ال

Revue(إلفريقية االة  Africaine( ، وكان لوالده ألفونس دوفو»Devou« اهتمامه  كبري يف أثر
دو فوليكسعمل1،عزونالعربية مبعهد باب »A. Devoulx«فوليكس دو فقد تعلم ،اختصاصهو 
»A. Devoulx«رئيس املكتب السابق يف والية اجلزائر العاصمةلائبنا،س وقت فراغه للدراسات كر

.إطالعهومتيز بسعة ،التارخيية

عرفت هذه الشخصية عدة أعمال باللغة العربية 1876،2نوفمرب13يف أما تاريخ وفاته فقد كان 
لذلك Berbrugger»(A)«رريبروجبرفته للغة العربية بدرجة أفضل منئ الذي مكنه من ذلك معيالش

وقد ترك لنا ،ومن خالل ذلك نشر أعماال هامة عن املؤسسات،والدينية والوقفية،بالوثائق اإلداريةهتما
3.وضواحيها،م معظمها يف مدينة اجلزائرللبنايات الدينية اليت دوصفا حياً

وجمموعات املكتبة ،على وثائق األرشيفاعتمادكما نشر العديد من املواضيع اليت تتصل مبدينة اجلزائر 
أعلن مرسوم اجلنرال شارون 1848أكتوبر 13ويف 4،وعمل على نشرها باللغة الفرنسية،العامة باجلزائر
Chrron »«وقد قام فانيان،ودفاتر،مبخلفات الدولة من وثائقباالهتمامالقاضي »« Fagnan

A. Devoulx»«دو فوليكسوبعد موت ،بترقيمها يف الفهرست الذي أقامه للمخطوطات باملكتبة الوطنية

. م20والوثائق حىت مطلع القرن مهل هذا القسم من الدفاتر أ1876ُ

1باب عزون :يأخذ شارع باب عزون وبعد ذلكاجلزائر خالل الفترة العثمانية،عترب من أهم الشوارع اليت كانت موجودة مبدينةي
ويفيد عقد يعود ه كانت هناك بقعة تسمى التماقني،ففي البداية جند سوق الصفارين الذي ميتد إىل شارع الفليش منعدة تسميات،

ومن الشرق الشارع عزون حيده من اليمني رحبة الفحم،أنه كان هناك حمل جتاري على شارع باب 1550-1549إىل سنة 
العثماين،  األرشيفخطط مدينة اجلزائر من خالل خمطوط ديفولكس وألبري ديفولكس، : ينظر. ري الذي ينفتح على الباب الرئيسيالكب

.188ص،2004اجلزائر،م، . ف .و .م بدر الدين بلقاضي،-مصطفى بن محوش :ترمجة وحتقيق
2 Narcisse (F), op .cit, P 210.

3 46، املرجع السابق، ص6ج،1954-1830اجلزائر الثقايفتاريخ سعد اهللا،أبو القاسم.
4،ثنائيات توظيف املصادر احمللية واألوروبية يف كتابة تاريخ اجلزائر أثناء العهد العثماين من خالل جتربيت " حنيفي هاليلي

.9ص،2009مارس ، منشورات دار األصول، سيدي بلعباس،1، عجملة احلوار املتوسطي، "دوفو ليكس ودي غرامون 
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A.Devoulx»دو فوليكسترك أهم ما Tachrifat)كتاب« Recueil de Notes

Historiques)لة اإلفريقية إىلباإلضافةدراسات كثرية نشرها يف اRevue Africaine)(.1د فق
.A»دو فوليكس عتمدا Devoulx يف كتابته التارخيية على الدفاتر للقنصلية اليت كانت خزانا لكل «

بني أعماله الرئيسية ومن2،اليت مجعت من قبل القناصل يف كل البلدان واملدن اليت عملوا اتاملعلوما
،مصاحل القناصل الفرنسيني يف اجلزائر،محيدويس ادراسات حول الر،دراسات حول دفتر التشريفات

ودراسات حول أول مترد اإلنكشارية ،يف اجلزائرمواطن من النقوش األثرية ،مالحظات تارخيية عن املساجد
A. Devoulxدو فوليكس فلقد أكسبت هذه املنشورات ،يف اجلزائر 3.شهرة كبرية وواسعة»«

4 _H-Delmas de Grammont »«:

Henriالكامل هنري دملاس دي غرامون امسه Delmas de Grammont أوت 5ولد يف »«
لضابط ابنوهو وعسكرية عريقة4ةأرستقراطيمن عائلة الفرنسي للجزائراالحتاللأي عشية 1830

لرئيس واليت كان يرافق فيها امللك الكبري شارل لمنها مهنة حامي وقد تقلد عدة وظائف ،عسكري فرنسي
6،العسكريةيف إطار اخلدمة 1850اجلزائر سنة إىلنتقلاأمضى نصف عمره باجلزائر فقد5،السادس

كانت أمنية ،من الذكاءدرجة كبرية على كان وكانت حياته شاقة و،باحلقوقلتحقاوبعد ما أى دراسته 
de»دي غرامونوالد  Grammont» دبلوماسياابنهأن يكون7غراموندي ستقراde Grammont»

عظم حياته يف س مكر،هتم باألحباث حول تاريخ اجلزائر خالل الفترة العثمانيةا، و1859باجلزائر منذ 
وهو أحد املؤسسني البارزين للجمعية التارخيية ،ة بتاريخ اجلزائر خالل العهد العثماينالتأليف واألحباث املهتم

Sociétéاجلزائرية  d’Histoire Algérienne) (مل يكن دي غرامون،1874منذGrammont »de

فهو ،الفرنسي يف اجلزائراالستعماروالسياسية لنظام االجتماعيةبل عاصر التغريات ،جامعيا أو عسكريا
(Société d’Histoire Algérienne)اجلمعية التارخيية اجلزائرية يف عضو 

1107-105، ص ص 2008، دار اهلدى، اجلزائر،1العثماين،  طيف العهدحنيفي هاليلي، أوراق يف تاريخ اجلزائر.
2 Merouche (L), Recherches Sur L’Algérie Ale poque Ottomane  La Course Mythes et Réalité,
France, Ouvrage Publie Avec Le soutien de Centre National De Livre, 2007, P270.
3 Narcisse (F), op .cit, P 211.

4 110ص ، املرجع السابق،.... حنيفي هاليلي، أوراق يف.
5 Rinn (L), « H-d. Grammont », R .Af, n°36, Alger, 1892, p289.

6110ص ، املرجع السابق،....لي،  أوراق حنيفي هالي.
7 Rinn (L), op.cit, p 290.
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لة اإلفريقية مدةوكان أحد أع،1878هلا سنة ا، مث رئيس1834نذ ما(Revue Africaine) حيث
Brodeul»يقول عنه فرندا بروديل.ةنشر جل أعماله التارخيي بأنه كان مؤرخا من الطراز األول " :«

»دي غرامونشجع ،"من غريه باحلدث أكثرامرتبط،يف حتليالتهاوكان شريف،بفضل تكوينه de

Grammont» املالحظات األوروبية من خالل الروايات وريخ اجلزائر يف الفترة العثمانيةتاعلى دراسة
.املبالغةبالتجريد ومهااوومصداقيتها،وشكك يف نزاهتهاال عن طريق املصادر احمللية

de«حاول دي غرامون  Grammont« دراسة كتاب غزوات عروج وخري الدين من خالل
»الذي مت على يد سانداراالكتشافالتأكيد على أمهية Sandar »ودونيس« de niss من خالل «

1".بربروسةيالة اجلزائر تاريخاتأسيس "ما كتا

de«دي غرامون تويف 1892وحبلول سنة  Grammont«،من أهم أعماله اليت تركها مايلي:

أعتمد، وهو مكتوب باللغة الفرنسية حيث "اريخ اجلزائر حتت احلكم العثماينت"كتاب مساه 
وهو من أشهر الدراسات التارخيية ،1887صدره سنة أالذي ،على مصادر أولية يف معاجلة خمتلف مضامينه

de«ح دي غرامون صح.الفرنسياالستعمارخالل  Grammont«الواردة يف املصادر األخطاء
.األوروبية

يشري دي غرامون ، املتواجد باملكتبة الوطنية،الترمجة العربية للمخطوط العريبم املؤلفوقد قد
Grammont »de«إذا،يف حديثه عن املؤلف بأن املعطيات املتواجدة بني صفحات املخطوط

دل على أمهية الكتاب من خالل ما حاولنا مقارنتها بنصوص الكتابات اإلسبانية املعاصرة للمخطوط فإا ت
»دي غرامونومن أهم ما قام به،وله النقدي لتاريخ اجلزائر خالل الفترة التركيةتدنا  de Grammont »

Revueالدراسات واألحباث يف الة اإلفريقيةنشر العديد من Africaine)(.2

1113-110ص صالسابق،، املرجع.....، أوراق حنيفي هاليلي.
2،214-112-110ص ص ص نفسه.
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5 _Louis Rinn »«:

باحلياة األكادمييةاهتمتوكان من عائلة علمية ،1838مارس 28بتاريخ يف باريس لدو،1 كان
تقلد عمه عدة مناصب منها كان ناظرا يف ثانوية لويس ، فقد لكنه سلطوياعمه حنويا متميز

»الكبري Louis-Le-Grand Rinnرين درسفقد2،ومدير جلامعة ستراسبورغ« سان يف»«
1880دخل يف سبتمرب ،مبناسبة ثورة أوال سيد الشيخ1864وجاء اجلزائر سنة ،مدرسة الفرسان،سري

اليت نشأت باجلزائر وترك فيها بصمات فقد عمل ا منذ 3،أصبح رئيس املصلحة املركزية للشؤون األهلية
وخالل سبع للحكومةاشرفيامستشارو،وكان أقدم رئيس للخدمة املركزية للشؤون األهليةسبتمرب13

اللغة يتقنكان 4،سنوات كان رئيس اتمع التارخيي للجزائريني حيث بقي يف هذا املنصب كرئيس شريف
وبسكرة ا عمل يف سلك التدريس يف كل من مليلةكم،العربية وله إطالع بأخالق وعادات اتمع اجلزائري

يف املصاحل 1864شك أن عمله منذ وال،لدى احلكومة العامةا مستشاروأصبح 5،وسطيف وغريها
.رف مشاكل اجلزائرينياألهلية قد جعله يتع

Rinnتوىل رين  Société(رئاسة اجلمعية التارخيية»« d’Histoire(وظل يشارك ،سبع سنوات
تركها فهي كثرية ومتعددة اليتأما عن أعماله ،1905وفاته سنة غاية إىلرئيسها الشريفمث،يف أعماهلا

Louis«لويس رين  ألف: منها Rinn« وقد ،ولكنها مفيدة،تب ذات طابع إحصائي وإمجايلكُعدة
فقد كان ،وكان من موقعه يتلقى التقارير،كتب بروح األب اخلبري احلريص يف نظره على مصلحة األهايل

.والعادات والتقاليد والديناللغة حولوتركزت أعماله ،يتقن العربية والرببرية

مرابطون" :ودراسة الطرق الصوفية الذي مساه،"1871انتفاضةتاريخ " ومن أشهر مؤلفاته 
."وإخوان 

1 68ص ، املرجع السابق،6ج،1954-1830اجلزائر الثقايف، تاريخ سعد اهللاأبو القاسم.
2 Lacroix (N), « Le lieutenant -Colonel Rinn », R .Af , n°49, Alger, 1905, p130.

3 68ص ، املرجع السابق،6ج،1954-1830اجلزائر الثقايفتاريخ سعد اهللا،أبو القاسم.
4 Lacroix (N), op .cit, p 130.
5 Ouatmani (Settar), « Lecture Critique de Loeuvre de Lus Rinn Sur L’insurrection de 1871 en
Algérie », Oussour Al-Jadida, n°7/8, 84 Coopérative Elhidaya Belgaid, Oran, 2012 /2013, p64.
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Marabouts et Khouans)(لة اإلفريقيةوله العديد من األحباث نشرها يف ا(Revue

Africaine)حبث و،واملمالك الرببرية األوىل وحرب يوغرطةحتت آخر الداياتمملكة اجلزائر:منها
كما ترك كتابات حول علماء السكان األصليني 1،األثنولوجية عن الرببريف الدراسات اللغوية و
حول كما ترك دراسات مفيدة ،تاريخ وتقرير مكتوب لرجال األعمال املركزية:" من اجلزائر وكتاب بعنوان

ونشرت هذه ،ودراسات حول أوالد سيد الشيخ،وأمهية اجلماعات الدينية املسلمة،اجلزائراإلسالم يف 
2.ودراسات حول أصول الرببر،الدراسات يف الة اإلفريقية

6-»M. Ben Cheneb«:

بن شنب واحد اوكان حممد ،واألدباء اجلزائريني،فكرينكثري من املُعلىأثر املستشرقون 
،مساعدة من بعض املثقفني اجلزائريني جبمع املخطوطات والعمل على حتقيقهاتلقى املستشرقون ،هؤالءمن

اد بأهدافهم ومناهجهم العلمية واللغة العربية واللهجات احمللية واستعماهلا يف ضرب لغة الض،ودرسوا اإلسالم
3.واألدبية

أستاذ يف منصب وشغل ،سنة20وعمره ادرسكان م4،باملدية1869أكتوبر سنة 26يف شنبابنولد
دكتوراه وأستاذ للتعليم العايل وعمره ،سنة40لف بإلقاء احملاضرات وعمره وكُ،سنة30املدرسة وعمره 

من بني فكانالنورماليةباملدرسة لتحقاو ،العاصمةإىلنتقل اتدرج ابن شنب يف التعليم فقدو5،سنة50
وبدأ إنتاجه ميتد عرب أكثر ،ومن هنا بدأت تظهر شخصية هذا الرجل،اجلزائريني القالئل الذين دخلوها

Revue(فآثاره بدأت تظهر يف الة اإلفريقية،من ثالثني سنة Africaine(فقد املاضي منذ أواخر القرن
ف كُل.1929وفاته غايةإىلوالعطاء يف الغزارة إنتاجه واستمر ،يف الة اإلفريقيةمقاال15نشر حوايل 

»وبعد وفاة روين باسي1908ابتداء من سنة اجلزائريةابن شنب بإلقاء احملاضرات يف كلية األدب  Baasi»

. كُلَّف بتمثيل كلية األدب اجلزائري1928توىل تدريس الشعر العريب، ويف سنة 
1،69-68، املرجع السابق، ص ص6ج،1954-1830اجلزائر الثقايفتاريخ أبو القاسم سعد اهللا.

2 Narcisse (F), op .cit, PP 518-519.
3 ،دار 7/8ع ،جملة عصور جديدة" موقع الدكتور حممد بن أيب شنب من ظاهرة اإلستشراق واملستشرقني، " الصادق دهاش ،

.244، ص 2013-2012وهران،القدس العريب،
4،30-24-13ص ص ص ،1983ك، اجلزائر، .و.ن أيب شنب حياته وآثاره، محممد ابعبد الرمحان بن حممد اجلياليل.

5 Georges (M), « M .Ben Cheneb (1869-1929) », R.Af, n°70, Alger,1929, P151.
157، املرجع السابق، ص4، ج... أحباث وآراء اهللا،قاسم سعد أبو ال.
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وكانت هذه الرحلة آخر مظهر لنشاطه العلمي ،بإجنلتراقدعيف مؤمتر املستشرقني الدويل الذي 
من املؤمترات العلمية ا، وعلى ما يبدو فإن حممد بن أيب شنب مل حيضر وال مؤمتر1927يف شهر فرباير 

. يف املؤمترات اإلستشراقيةوإن وجدت فهي قليلة جدا يف حني كان حضوره قويا ،الكبرية غري اإلستشراقية

واتبع مناهجهم ،ن الفرد اجلزائري ال لوم عليه إن تعلم لغات الغرب وتثقف بثقافتهموكان يرى بأ
.مته وإسالمهوأُالعلمية ال الدينية ووظف ذلك يف خدمة نفسه ووطنه

ذلك أن مترمجيه يذكرون أنه كان حيسن عدة لغات أوروبية ،كما كان ابن شنب يتقن اللغات أيضا
فقد كان له نشاط ،كما ساعده على األحباث اللغوية،وقد ساعده ذلك على حتقيق املسائل،وشرقية

من قبل املستشرقني فقد جاء على اكبريشانُُُوكان له ،علمي واسع وعالقات تربطه مع علماء زمانه
هذا األستاذ اجلديد صاحب هذه الشهادات اقترحناه الذين ؤحنن زمال" :لسان أحد زمالئه الغربيني ما يلي

منا بأحسن ا ندرك بأننا قُكن،املعروف بأشغاله احملترم بني املستشرقني يف فرنسا وأوروبا وأمريكا وآسيا
التمييز العنصري وال الطبقي وال العرقي رادة الفرنسية القوية اليت ال تعرف اإلوكذلك ترمجنا،االختيار

".وال الديين

عبد الرمحان مجع غفريمقربة سيديإىلفقه اسنة بعد مرض قصري املدة ر60تويف ابن شنب وعمره 
Société)اجلمعية التارخيية اجلزائريةوممثلي،والعائالت وحىت األصدقاء،من األولياء d’Histoire

Algérienne)،يف هذه املناسبة يقول السيد مارلينوو»: « Marlino " فرنسا جتعلنا يف التقاليد اجلنائزية
".جنازات الرجالعمال وإن بأوتمع وهكذا دائما أننا ممتنمهام عليا يف اوالذين أدنكتب على قرب الرجال 

ويبدو ،شنب بعمل جبار يف نشر التراث العريب اإلسالميأيبفقد قام ابن اليت تركها أما عن آثاره 
أيب شنب ابنأن العهد الذي نشر فيه هذا امليول إىلباإلضافة ،على ذلكأيضا أن ميوله الشخصي قد ساعده 

عدد من اجلزائريني 1903يل وقد ساهم يف هذه العملية اليت بدأت منذ حوا،جهوده يف حتقيق التراث

 51-50إمساعيل العريب، املرجع السابق، ص ص.
،259و245ص ص الصادق دهاش، املرجع السابق.
،159-158ص ص ، املرجع السابق، ....اث وآراء أحبأبو القاسم سعد اهللا.

 Ben Cheneb (M), « Langues Musulmanes », R .Af, n°49, Alger, 1905, PP 317-329.
 Georges (M), op .cit, P151.
 ibid, P 150.
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زال بعضها مرجعا ما ،أيب شنب مؤلفات كثريةابنترك اكم، أيب شنبابنولكن أبرزهم ،واملستشرقني
إىل ترجمأنهومن أهم ما قام به أيضا،"حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب:"ومنها،اليومإىلللباحثني 

Revue(الة اإلفريقيةيف ونشرت ،األوالد وتربيتهميف رياض الفرنسية رسالة لإلمام الغزاىل  Africaine(
ونشرت "وتأديبهم وما يليق بذلك،خامتة يف رياضة الصبيان: "خرى تسمىوترجم رسالة أُ،1901سنة

.1897بالة السابقة سنة 

A»«كما نشر مقدمة ابن األثري مبشاركة العامل املستشرق بيل . Bel 1918باجلزائر سنةطبعت،
والذي طبع بالفرنسية ،"بيان أسباب متلك النصارى اسبانيا : "ه العديد من املؤلفات من مؤلفاتهول

.م1923سنة 

ت قاالاملاجلزائر وعدد هسنة دخولواب الةكاتب من كُتميالد كل ح نوضاملوايلويف اجلدول 
Revue(اإلفريقيةها يف الة نشراليت Africaine(العثمانيةعن اجلزائر:

سنة 

01de Paradis17391788أكثر من مقالني
مقال 34حوايل Berbrugger18011834رب02
؟03 Devoulxمقال 28حوايل ؟
04Grammont18301850 مقال18حوايل
05Louis Rinn18381864 مقاالت 3أكثر من
06Ben Cheneb1869مقال على األقل

،159-158ص ص ، املرجع السابق،....حباث وآراء أأبو القاسم سعد اهللا.
30صن حممد اجلياليل، املرجع السابق،عبد الرمحان ب
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: خامسا

اب الة اإلفريقية أن يؤرخوا للجزائر كمنطقة جغرافية فقط وليس تكُمنلقد اعتاد الكثري 
تعن اجلزائريني كسكان هلذه املنطقة وهم بذلك يعتربوا منطقة جغرافية من العامل تداول عليها األمم وتعاقب

زنطيني واألتراك البيللفنيقيني والرومان و الوندال وتأريخالعليها احلضارات، وهذا ما يفسر اهتمامهم ب
شترك يف هذه العملية الضخمة اأنفسهم كقوة فعالة تؤثر وتتأثر، والعثمانيني دون اهتمامهم باجلزائريني 

الذين حاولوا بكل ما أتوا من قوة )عسكريون ومدنيون(نيالفرنسيابلكُتواخلطرية فئات كثرية من ا
(1).عماريةطمس احلقائق لدعم أفكارهم و ادعاء ام االست

جتاهل الوجود التارخيي إىلتاب الة اإلفريقية اب الفرنسيني مبا فيهم كُتوقد أدت هذه النظرة هلؤالء الكُ
، ، وأمتا متماسكتاكاملوجود شعب متإىلللشعب اجلزائري، واعتبار اجلزائر منطقة فراغ حضاري تفتقر 

نقل عربها القبائل كام وتالنظرة مل تكن اجلزائر تعدو عن كوا منطقة جغرافية تعاقب عليها احلُهفبهذ
ومن هنا ال نستغرب أن يتوىل العسكريون وهم الذين على صلة مباشرة بالسكان (2)والعشائر املتناحرة،

عسكريون ومدنيون أمثال تاباحملليني كتابة تاريخ اجلزائر يف الفترة العثمانية، فمن أجل ذلك ظهر كُ
A. Devoulx»فوليكسدو »دي غرامون و »Louis Rinn«لويس رينو « de Grammont»

»(A)«ربريبروجو  Berbruggerلة اإلفريقية الكتشاف اجلزائر وغريهموملعرفة الذين كتبوا يف ا
(3).املاضييف أحوال أهلها 

بارة وأرشيفات أوروبية والقليل منها عكان أكثرها من مصادر غربية،وإنْفحاولوا مجع املادة التارخيية
ربريبروجعليها يف أغلب األحيان بطرق غري شرعية مثل الوساطة اليت أستعملها عن وثائق حملية مث اإلستحواذ

«Berbrugger ها البارون دوسالنءبطرق ملتوية أو اليت تستر ورااخمطوط800يف حيازة «
« Baron de Slane ».4

.43-42ص ص عبد القادر نايلي، املرجع السابق،(1)
.51ص محيد آيت حبوش، املرجع السابق،(2)
.20ص ، املرجع السابق،....حباث وآراء أبو القاسم سعد اهللا، أ(3)
4 ،36ص، املرجع السابق،..." التارخيية الكتابات " سعيدوين ناصر الدين.
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اب واليت متت يف هذا اال تؤالء الكُف على منهج وطبيعة دراسة هتعرحناول من هذه النظرةاوانطالق
وذلك بتلمس خصائص اإلنتاج التارخيي املتعلق بالفترة العثمانية من تاريخ اجلزائر نوجز أمهها يف النقاط 

ن مل تكن تتجاوز يف أغلب األحيان املصادر الغربية تاب الفرنسيواليت استعملها الكُفاملادة التارخيية : اآلتية
يتألف أغلبها من مذكرات الرحالة ومراسالت القناصل وتقارير البحارة، وهذا واألرشيفات األوروبية اليت 

من خالل ئر آنذاكتاب معرفة اجلزاحماولة هؤالء الكُإىلاالعتماد على املصادر األوروبية دون سواها راجع 
.املشاهدة واملالحظة ال بواسطة الوثائق التركية والعربية

تب األوروبية، تلك املصادر بعد أن وجدوا ضالتهم يف األرشيفات، والكُإىلومل يروا فائدة يف الرجوع 
الوثائق تاب يشككون يف صحة تلك وقد نتج عن هذا اإلمهال للمصادر احمللية أن أصبح كثري من هؤالء الكُ

اب املختصني يؤكدون تبل راح بعض الكُ،ومل يقتصر األمر على ذلكوالتركية ويصفوا باملبالغة، العربية
الروايات واملالحظات األوروبية ال عن طريق املصادر احمللية درس من خالل بأن اجلزائر التركية جيب أن ت

.األوروبينياألتراك وبعالقتهم مع تم بمل جة أن هذه املصادرحب

تب حول الفترة العثمانية يعترب بالنسبة الهتمامات التاريخ اجلزائري من قبل القضايا اجلانبية ل ما كُإنَّ ج
ال تربز أوضاع البالد إال من خالل احلمالت أاكتاباموضوعات اهلامشية، ومن أهم خصائص و امل

والفوضى واالضطرابات اليت كانت ك ة لرجال البايلالعتداءات املتكرركام العثمانيني، وااالنتقامية للح
(1).تعيشها اموعات العشائرية

كل املوضوعات إىلرضة حاولوا التعرض غمن خالل دراسام املُوهكذا نالحظ أن الكُتاب الفرنسيني
هم استعملوا مثل هذه العبارة يف بعض األحيان نْإِبوجوده واتمع اجلزائري الذي مل يسلمواتقريبا دون

تاب الفرنسيون إزاءالكُفإم كانوا يقصدون طائفة الدخالء، ومرد هذه الدراسة املغرضة اليت عرب عنها هؤالء
كام والقادة على اهلوية الشخصية اجلزائر العثمانية، كما متيزت كتابام بانعدام التخصص و اعتماد هؤالء احلُ

الثقافة العامة منه إىلوالتعليق عليها مما جعل هذا اإلنتاج أقرب االنطباعاتل األحداث ووصف يف تسجي
(2).الكتابة التارخيية باملعىن الصحيحإىل

.30-29-28ص ص ص ، املرجع السابق،..." لتارخيية الكتابات ا" ناصر الدين، سعيدوين(1)
.35-34-33نفسه، ص ص ص (2)
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على العموم بالتاريخ اجلزائري الغربينيتاب الكُاهتماماتأن ،يف اية هذا الفصلاستخالصهما ميكن 
Société(على وجه اخلصوص مل يكن وليد اجلمعية التارخيية تاريخ اجلزائر العثماين و d’Histoire(

Revue(وال الة اإلفريقية  Africaine(، عرفتاالستعماريةوخلدمة األهداف ،هذابل كان قبل كل
Nikolayأمثال نيكوالي اجلزائر عدة رحالة ومستكشفني  »«1وهو 1551سنة الذي زار اجلزائر

Pierre»بيار دان األب و،من اجلغرافيني Dan »،2 كانت متجهة صعود باخرة يفالذي جنح
Fray diego de«هايدواو3،1634جويلية سنة 12اجلزائر يف إىل Haedo«ومن ،وغريهم

Société)اجلزائريةجلمعية التارخييةنشئت اأجل ذلك أُ d’Histoire Algérienne ولسان حاهلا الة (
Revue)اإلفريقية Africaine).

وعليه ومن باب املوضوعية التراث العريب املخطوط باجلزائر،وحتقيق سامهت يف ترمجةهذه الة اليت
كانت تصبوا إىل خدمة املشروع اليت )(Revue Africaineاإلفريقيةالتارخيية ميكن القول أن الة 

كان هلذه الة الدور ، وواحملققنيثني،إال أن النتائج العلمية اليت توصل إليها فريق الباحاالستعماريالفرنسي 
إتباعمن ت فيما بعد للباحثني اجلزائريني، والعربومسحيف اجلزائر،الكبري يف إرساء قواعد املنهج العلمي 

إبان الفترة العثمانية ري والكثري حول تاريخ بالدنا فقد كتبت هذه الة الكث،تقنيات البحث يف اآلثار والتاريخ
4.وهذا ما سنراه يف الفصل الثاين من هذا البحث،خاصة يف االني السياسي والعسكري

1أشتهر برحالته املتعددة كعسكري وجاسوس وجغرايف انطالق من سنة 1517سنة فرنسي األصل من مواليد إقليم دوفينيا
اركته يف أسطول فرانسوا سنة يف رحالت متعددة أهلته لإلطالع على أحوال اإلمرباطورية العثمانية مبش16ووصل أسفاره 1542

ل األرشيفات احمللية ون يف املغارب من خالالعثمانيعبد الرمحان املودن وعبد الرحيم بنحادة،: لإلطالع أكثر ينظر. دوبوربون
.177ص،2005ت كلية األدب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ، منشورا1طواملتوسطية،

2أواخر مطلع القرن املوايل،  م16يف السنوات األخرية من القرن ومن املرجح أن يكون مولده آلخر فرنسي األصل والنشأة،هو ا
مدير ورئيس لدير منظمة ببلدة وأهله علمه وجتربته ليشغل مرتبة الثالوث األقدس وافتداء األسرى،منظمةوقد أخنرط يف سلك رهبان

سرى يف رحلة األفتكاك بشمال إفريقيا من أجل افتداء األصفة شارك ضمن بعثة منظمة الثالوثوذه الالفرنسية،(Schell)شيل
ودن  عبد الرمحان امل: ينظر. قرب للملك لويس الثلث عشرليصبح يف النهاية الراهب املمث تقلد مهام عديدةالفرنسيني باجلزائر وتونس، 

.179ص وعبد الرحيم بنحادة، املرجع نفسه،
3 Brahimi (D), op. cit, p 13.

4،120صحممد صاحيب، املرجع السابق.
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 :

1-1520-1830:

قبل احلديث عن فترات احلكم العثماين يف اجلزائر رأينا من الضروري أن نشري يف بداية املرحلة األوىل 
القطر باخلالفة اق هذايف إحلدور هاماًكان هلما انللذَا(1).عروج وخري الديندوم األخوين قُإىل 

، أما منطقة القبائل 1512على السواحل اجلزائرية سنة هور األخوين كرت الة بداية ظُالعثمانية، فقد ذَ
من إمارة كوكو اختذالذي (2)،القاضيابنيف هذه الفترة كانت خاضعة حلكم شبه مستقل حتت سلطة أمحد 

.عاصمة له

، أما املدية فقد متكن عروج (3)1518- 1517ن من دخول منطقة دلس بني سنيت ثمانيولقد متكن الع
اجلزائر، وترك فيها يالةبإفتحها، وإحلاقها بعث بقائده محاد بن عبيد ومتحيث1517سنة من الدخول إليها
(4).الذين قدموا حديثا من إسبانيانيإنكشارية، وبعض الفرسان األندلسيجنودتراك واألحامية مكونة من 

حيتلوا، وكان املدن اليت كانوايفسبانإلاحماربة علىجهود األخوين تأنصب1518-1505مابني 
ااألخوين لتحرير مدينة اجلزائر اليت كانت حتت قبضة ديقودو فريختذهاميناء جيجل هو املنطلق الذي 
« Diego de Vera مت قتلهرجوعهبعد ، دامت حماولة عروج لفتح املدينة سنتني، لكن1516سنة «

على يد(5)،سبانإلابل على احلدود املغربية من قدعى مارتن داقوتقائد إسباين ي«Martn Dakot »

.(6)1518يف سنة 
، وأخوه 1464أو 1473أو ميتيالن ليسبوص، ولد عروج حوايل ،)مديللي(خوان من إحدى جزر أرخبيل اليونان أمها (1)

، شركة 3عبد الرمحان بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، ج: ينظرللمزيديعقوب بن يوسفخري الدين بعده من أب يسمى 
.34، ص2010األمة، اجلزائر، 

اوردأالة اإلفريقية أن املعلومات حول هذه الشخصية ضئيلة جدا وشحيحة، لكن على األرجح وحسب بعض املخطوطات اليت تذكر(2)
:ينظر.ام الدولة احلمادية يف جباية كَّمنصب القضاء لدى حتوىلمن إمساعيل الفاسي، والذي الة فإن أصوله تنحدر

Robin (N), « Note Sur L’organisation Miliaire et Administrative des Turcs », R .Af, n°17,
Alger, 1873, p133.
(3) ibid, p133.
(4) Federmann et Aucapit, « Notices Sur L’histoire et L’admis Ration de Beylik de Titeri », R .Af,
n°9, Alger, 1865, p280.
(5) Ernest (Watbled), « Pachas- Pachas-Deys », R .Af, n°17, Alger, 1873, p 439.
(6) Federmann et Aucapit, « Notices Sur L’histoire…... », op.cit, p 280.
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له، وهذا ما يفسر تدخل األتراك العثمانيني يهددون العامل اإلسالمي كُسبانإلاومن هذه القواعد كان 
كان اجلزائر بالعثمانيني، وسيستمر نفوذهم مدة سستنجداللدفاع عن اإلسالم، وملواجهة التهديدات اإلسبانية 

حل احلكم العثماين يف اجلزائر قد مرت بأربع فترات، متيزت كل مرافإنَّباختصارقرون من الزمن، و ةثالث
(1):خاصة ا نوجزها فيما يليفترة مبميزات 

1-11520-1587 :

لطان العثماين سليم عينه السحيكمها البايلرباي الذي يالة عثمانية إأصبحت اجلزائر يف هذه الفترة 
من املتطوعني، وكان هذا دليل على 4000جندي إنكشاري، و2000فقد أرسل حوايل (2)،األول
.ل اجلزائر حتت اخلالفة العثمانيةدخو

Devoulxديفولكسواجلدير باملالحظة فقد وصف الة اإلفريقية دخول يف مقال نشره يف»«
، وإثارة الفوضى، ومن بداية األيام االنضباطبعدم دوم هؤالء العساكرمتيز قُلقد : "يليهؤالء اإلنكشارية مبا

األوىل ظهرت بوادر ثورات، ويتصف هؤالء اإلنكشارية بالوحشية اليت سوف تتطور فيما بعد، ويف سنة 
(3)".كانت أول ثورة هلؤالء اإلنكشارية1556

؟الصورة القامتة هلؤالء العثمانينيهملاذا كل هذا التشويه وهذ: والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا

" يب احلديثرمدخل إىل تاريخ املغرب الع:" واإلجابة عند حممد العريب الزبريي عندما يقول يف كتابه
لقد تعود املؤرخون الغربيون ومعهم بعض املؤرخني العرب أن يصفوا التدخل العثماين يف اجلزائر : "ما يلي 

استنفار اجلزائريني، وخلق اهلوة بينهم وبني العثمانيني الذين إىلاألجنيب، أما األولون فكانوا يرمون باالحتالل
انتقاميفموقف املؤرخني األوروبيني جاء بدافع من مثَّو. حرموا أوروبا لذة التمتع خبريات اجلزائر

جهة أخرى ومن البالهة أن نلومهم الغريب يف بالدنا من االستعماريمن جهة، ولتربير الوجود 
(4)."على ذلك

(1)Watbled (E), « Pachas… »,  op.cit, p 439.
(2) Haedo (F .de Diego), op .cit, p41.
(3)Devoulx (Albert), « La première Révolte Des Janissaires Alger », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp1-2

.56، ص1985اجلزائر، ت، .ن .و .، ش 2حممد العريب الزبريي، مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث، ط (4)
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صور احلكم العثماين يف اجلزائر، وكان احلاكم فيها يسمى البايلرباي أي كانت هذه الفترة متثل أزهى ع
من طرد اهذا اللقب لعروج وأخيه خري الدين بعد متكنهمعطيمري األمراء، فقد أُباي البايات، واليت تعين أ

فقد كان الرياس مبثابة نواب السلطان العثماين، ويف هذه املرحلة (1)،احتلوهامن املدن واملوانئ اليت سبانإلا
(2).دة مبدة زمنية معينةمل تكن مدة حكمهم حمد

ابن، مث حسن باشا 1534ل حسن آغا سنة فقد عرفت هذه الفترة عدة شخصيات هامة أمثا
ن طرد على تلمسان، مث توىل األمر بعده صاحل رايس الذي متكن مءاالستيالخري الدين الذي متكن من 

، والقضاء عليهم سبانإلامن جباية واملهدية، وما لبث أن تويف فعاد حسن باشا وواصل حماربة سبانإلا
(3).1568لف من قبل السلطان العثماين حبصار مالطا، وخلفه علج علي سنة يف مستغامن، فكُ

:ما يليفيرحلة مبجموعة من املميزات متثلت قد متيزت هذه املو

 ،ويعد (4)،الوحدة اإلقليمية للجزائرواستكملتيف هذه املرحلة مت بناء األسطول اجلزائري
ساهم بشكل كبري فقدصاحب هذه الوحدة الذي متيز باحلنكة، واملهادنة (5)الصاحل رايس
(6)،مجع بني الوعي واخلربة والشجاعةوعن شجاعته القوية، ، هذا فضالًسبانإلايف مواجهة 

م إىل غاية 16جغرافية املغرب العريب من اية القرن استقرارقد ساهم هذا التوسع يف ف
1830(7).

(1)Watbled (E) , « Pachas… », op.cit,  p438 .
ت، اجلزائر، .ن .و. بن عبد الكرمي، ش : ، تح1حممد بن ميمون، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية، ط (2)

. 34، ص1972
(3) Kuran (E), « La Lettre de d’émier Dey d’Alger au Grand Vizir de L’empire Ottoman », R .Af,
n°96, Alger, 1952, pp188-195.
(4)Haedo (F .de Diego), op .cit, ppp41 et44 et33 .

أصل عريب نشأ عند األتراك، فقد ظهر أثناء غزو سليم ملصر، مث سافر إىل ذوتذكر أغلب املصادر أن هذا الشخص : الصاحل رايس(5)
. تساع رقعة البالد، فقد بلغت األيالة أقصى اتساع هلا يف عهده حىت وصلت توسعاته إىل ورقلةاتركيا، واملغرب، لعب دورا كبري يف 

:لإلطالع أكثر ينظر
Moulay (Belhamissi), Marine et Marins d’Alger (1518-1830), Alger,  B. N. A, T3, 1996, p142.

، منشورات وزارة الشؤون الدينية، 41:، عجملة األصالة، "ورقلة ومنطقتها يف العهد العثماين" ناصر الدين سعيدوين،: وينظر أيضا
.2011تلمسان، 

(6) Belhamissi(M), op.cit, p142.
(7) Andre (Raymond), Grandes Villes Arabes à L’époque Ottomane, Paris, Sindbad, 1985, P23.
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فسقطت صخرة تمرداتالبالقضاء النهائي على األطماع اإلسبانية، و رحلةكما متيزت هذه امل ،
(2).هي تقع على جزيرة صغريةو1510منذسبانإلااليت بناها 1529سنة (1)البينون

لة وتأركوض علمي، ومجود فكري حىت بمتيزتأن هذه الفترة إىلشري اه مل يظهر أحد ن
شغلني بالفتوحات وإخضاع أن األمراء العثمانيني كانوا منمن املفسرين يف هذه الفترة ذلك

(3).سنة70الفترة حوايل ، فقد دامت هذه سبانإلا

 استطاعواواجلدير بالذكر أن هؤالء البايلربايات قدكسب ودكان احملليني، ولعل هذا الس
وجود نوع إىلالسياسية والعسكرية، وهذا ما أدىيف تسيري مهامهمهمساعدما 
ماإلسباين، وهذا ما أكسبهاالحتالل، فقد أخذوا على عاتقهم حترير البالد من االستقرارمن 
يالة إلالصوفية، وعليه ميكن اجلزم بأن اكبرية من طرف الرعية، وحىت رجال الزوايا والطرق ثقة

(4).اجلزائرية يف هذه الفترة كانت تعيش أزهى عصورها

، لكن وليم سبنسر يشري أن استرجاعه كان 1529سبان كان يف سنة إلتؤكد أغلب الدراسات أن استرجاع هذا احلصن من ا(1)
.1530إىل غاية 

(2)Devoulx (A), Revue Africaine La marine de La Régence d’Alger, Paris, Challamael Aine Editeur,
1869, p 8.
(3)Kuran (E), op.cit, p95.
(4) Marcel (Boudin), « Notes et Questions Sur Sidi Ahmed Ben Yousef », R .Af, n°66, Alger, 1925,
pp181-182.
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1-21587-1659:

(1)الباشامبنصب استبداله، و 1587والية حسن فنزيانو سنة انتهاءمت إلغاء منصب البايلربايات بعد 

على القطر اجلزائري، ومن أهم األسباب اليت دفعت الباب العايل إتباع هذا اصراقوجعل نفوذ الباشوات
تشتم بدأت الدولة العثمانية وأنخاصة (2)،باحلكم يف اجلزائرالبايلرباياتنفرادااألسلوب هو التخوف من 

بعيدة عن القسطنطنية، ومن أجل ذلك لكوايالة إلذه اواالستقالل،عنهااالنفصالرائحة التمرد وحماولة 
فكرت يف عالج هذا املشكل وإجياد أجنع احللول لضمان بقاء والء الشمال اإلفريقي، وذلك بإلغاء منصب 

(3).فقطواتكمه بثالث سنحتديد مدة حوالبايلرباي وتعويضه مبنصب الباشا

سنوات فقط جعل منه يشعر ةمل يف طياته بذور فنائه فتعيني الباشا ملدة ثالثكان حيلكن هذا النظام 
السلب والنهب، ومجع الثروة إىلنصرفالذا ،كمه حمدودةما دامت مدة حرعيةوالء الإىلليس يف حاجة 

A. Devoulx»دو فوليكسويفيد(4).القسطنطنيةإىلقبل عودته  بعد الذين جاءواالباشواتأن:«
اهتمواقد (5)حسن ابن خري الدين والذي كان خيوض معارك طاحنة ضد شارل لكان يف هذه املرحلة

(6).بالتحصني املستمر للحصون، وتوفري الوسائل الدفاعية

كان يف بداية األمر باشوات طرابلس الغرب وتونس ية أصبح رحلاملنون من اجلزائر، لكن يف هذه عي
:فإن مميزات هذه الفترة متثلت يفوباختصار(7)،بايذلك للحد من نفوذ الالتعيني يتم من الباب العايل، و

غالبا ما يكون إداريا حبيث تقتصر مهامه على تنفيذ األوامر اليت تأتيه من الباب العايل، وعلى حسن تسيري مصاحل كان منصب الباشا(1)
للمزيد .يف القصربيساط شهريا باإلضافة إىل إيوائه500املنطقة اليت يعني فيها، أما بالنسبة ألجرته حسب ما تورد الة اإلفريقية تبلغ 

:ينظر
Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p440.
(2) Haedo (F .de Diego), op .cit, p41.

ذكرت الة اإلفريقية أن الكثري من املؤرخني الذين قاموا بدراسة احلكم العثماين يف اجلزائر قد أخلطوا بني منصب الباشا و الباي (3)
، أما بالنسبة إىل الباشا فقد بدأ العمل 1518البايلرباي كان يف سنة منذ تأسيس هذه األيالة من طرف بربروس، أول ما ظهر لقب 

,Watbled (E):ينظر. 1830-1710به سنة  « Pachas… », op.cit, p438.
(4) Haedo (F .de Diego), op .cit, p41.
(5)Devoulx(A), « La première… »,  op .cit, p2.

.81السابق، ص املصدر ألبري ديفولكس، (6)
(7) de Grammont (H.-D), Histoire d’Alger Sous la Domination Turque (1515-1830), Paris, Ernest le
Roux, Editeur, 1887, p33.
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صول من أُفقد كان أغلبهم ينحدر،)الرياس(جنود البحرية التناقضات واخلالفات بني ظهور
وسبب هذا ) اشاليولد(اإلنكشارية ، وبني جنود )ألبانيا، تركيا، إيطاليا( خمتلفة أروبية وتركية 

الصراع هو رغبة جنود البحرية يف احلفاظ على نفوذها، فكانوا يشكلون قوة أكرب من 
فقد حاول رجال اإلنكشارية منافسة رياس البحر، اإلنكشارية، وكان أغلبهم من رجال أقوياء 

عكس رجال األستانة عينون من الباشوات اجلدد املُإىلوهذا ما يفسر ميل هؤالء اإلنكشارية 
اش، ورغم هذا الصراع بني الطرفني أغلب األحيان ال يعترفون باليولدالبحرية الذين كانوا يف

(1).فإن املصاحل املشتركة كانت توحدهم يف أغلب األحيان

حولاهتمامهم، وركزوا الرعيةذه الفترة أيضا عزلة الباشوات عنما ميز هلطان فقط دار الس
استنزاف، وجباية الضرائب، كما عملوا على االستقراربقدر ما يضمن هلم إالسواهادون 

ثورة حقيقية، اندلعتعلى عوائد البحرية، وخالل هذه الفترة و االستحواذخريات البالد 
مصاحل يهمهممن السلطان مل يكن املبعوثني اسطنبولرسلون من فالباشوات الذين كانوا ي

على املنظومة سلباًنعكساوهذا ما (2)،مع الثروةجبانشغلنهم الرعية، ولذلك فإن الكثري م
باهظةيالة، ولتغطيت هذا العجز قام الباشوات بفرض ضرائب إلوخزينة االعسكرية، 
.على الرعية

 ظاهرة شراء املناصب باألموال الطائلة وهذا ما يؤكده تافار نيبه انتشرتكماNibh يف »«
بأن منصب الباشا كان يشترى باألموال فكل األشخاص " العالقات يف السرايا : "كتابه 

أن إىلطائلة، كما أشار هذا الكاتب الًالطامعني يف تويل منصب الباشا كانوا يدفعون أموا
(3).ذروته يف هذه الفترةغفساد قد بلال

(1) Devoulx(A), « La première… », op .cit, pp 3-4.

(2) Haedo (F .de Diego), op .cit, pp 41et 44.

(3)Watbled (E), « Pachas… », op.cit, pp 439-440.
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كم الباشا، وذلك بإبقاء منصب الباشا ضد حثورة اع قام الرياس، ورجال الديوان بأمام هذه األوضو
اًحقيقيوبالتايل تعترب هذه اخلطوة حتوالً،وتقرر بأن تكون السلطة الفعلية يف يد الديوان،للسلطاناحتراما

الديوان، وعليه فإن السلطة يف هذه املرحلة مل تكن بيد الرياس إىلالسلطة من الباشا انتقالوهو هلذا النظام 
(1).من طرف الرعيةاحترامتأثري وكل وال السلطان العثماين، وذا فقد الباشا كل

1-31659-1671:

متكن اإلنكشارية 1659تغيري هذا النظام نتيجة للثورات املتكررة من اإلنكشارية، ويف سنة جاء
عد هذه الفترة أقصر مراحل احلكم العثماين تو(2)،تغيري هذا النظام وذلك بتعيني آغا ملدة شهرينمن 

ويف (3)،بقائد آخر من فئتهم يدعى األغايف اجلزائر، فقد أقدم قادة اجليش الربي على خلع الباشا وتعويضه 
كان نتيجة تعامل الباشا للرعية وفرض الضرائب الثقيلة على القبائل، وهذا االنقالبحقيقة األمر أن هذا 

(4).يالةإلثورات عرب خمتلف مناطق اةقوع عدوإىلما أدى 

كان شبه رحلةاحلكم، وعليه فإن احلكم يف هذه امليتقلدنهم م) اجليش الربي(فأصبح اإلنكشارية 
وأخذ األغوات منذ سنة (5)،مزدوج بني الباشا املعني من الباب العايل واألغا املنصب من طرف اإلنكشارية

األقدمية،ا على حسبكان اجلند ينتخبون كل شهرين آغا جديدوميارسون السلطة التنفيذية، 1659
(6):يليفإن مميزات هذا العصر متثلت فيماباختصارو 

يف هذه ةقسنطينة ثورة وشارك الكراغلفاندلعت يف ت والثورااالضطراباتوضى و كثرة الف
.الثورة الذين طالبوا بإلغاء هذا النظام

(1) Haedo (F .de Diego), op .cit, p33.

(2)Anonyme, L’Algérie Histoire Société et Culture, Alger, Casbah Editions, 2000, P28.

.59، ص 1997بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي، 1، ط 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية (3)
(4) Anonyme, L’Algérie Histoire…, op .cit, p28.

(5)Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p443 .

.134ص لسابق،، املرجع ا.... أوراق يف حنيفي هاليلي،(6)
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 أغوات، كما أن 6أيام فقط مت تعيني حوايل ةفخالل ثالثاالغتياالتيف هذه الفترة كثرة
غارات ةعدكما شهدت اجلزائر يف عهدهم (1)،نفوذ السلطة العثمانيةاضمحليف هذه الفترة 

أوروبية تعرضت إليها البالد، وكانت من أمهها غارة األسطول الفرنسي بقيادة بوفور 
« Beaufort طائفة الرياس من الوضع استاءتقد و(2)،مدينة جيجلعلى 1664سنة «

.آلت إليه البالدالذي

كم تغيري حالديوان منأعضاءونظرا ملا آل إليه نظام األغوات فقد قرر الرياس وبعض 
ومبايعة احلاكم الذي ميارس مهامه يف مدة غري االنتخابعلى ااألغوات، وتعويضه بنظام آخر قائم

، فقد قام االختياربداية لوضع الدعائم السياسية القائمة على حرية االنتقاليةحمدودة، فكانت تلك املرحلة 
نظم جملس احلكومة بدوانه اخلاص والعام والذي ياستحداثعلى ) 1718- 1710(علي باشا شاوش 

(3).ختلف أطياف املوظفني واجليشم

1-41671 -1830:

مركز القوة من األغوات نتقلايالة اجلزائر حبيث إكم يف تدخل الرياس لتغيري احل1671ُيف سنة 
، لذلك عمدواإلنكشارية يتراجعن يف زمام األمور، وبدأ نفوذوتحكموبات الدايات هم املُ،الداياتإىل
وكان الداي ،1830غاية إىلظام تدبري املؤامرات، فأصبحت السلطة الفعلية بيد الداي وسيستمر هذا النإىل

ون طرف الديوانعني ميباط اإلنكشارية، فكان الدايات األربعة األوائل جملس يتكون خاصة من الض
يف تعيني الباشا غري استمرتمن طائفة الرياس، فالسلطة العثمانية انتخاميتم (4)ينحدرون من صف الرياس

الشريف، وتدهور جملس الديوان مت إلغاء منصب الباشا 1711سنة غايةإىل(5)أن وجودهم كان شرفيا فقط

(1) Anonyme, L’Algérie Histoire…, op .cit, p28.

(2) Watbled (E), « Expédition de Duc de Beaufort Contre Djidjeli 1664 », R .Af, n°17, Alger, 1873,
P218.
(3) , « Pachas… », op.cit, p 439 et 441.
(4) Anonyme, L’Algérie Histoire…, op .cit, p28.

(5)Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p144.
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اء املناسبات واألعياد الدينية، وتوزيع األجور كل حيوحل حمله جملس املوظفني والذي كان من أبرز مهامه إ
ة يالإلمنصب الداي يتواله يف أغلب األحيان شخصيات بارزة يف افكان(1)،ذلك يف قصر الدايو،شهرين

فقد (2)،منصب الدايإىلاخليل، وكان بإمكان اجلندي البسيط أن يرتقي مثل اخلزجني، أو اآلغا، أو خوجة
طلق عدة طلقات قرأ فرمان التعيني، وتستقباله، ويالخيرج أعيان املدينة اجرت العادة عند تعيني داي جديد

(3).باملدافع دليل على الترحيب بالداي اجلديد

، و حيي (4)1793اج أمحد باي الذي سقط يف احلقد شهدت هذه املرحلة شخصيات هامة أمثال وهذا 
(5).1828- 1818سنيت بن مصطفى الذي كان آغا العرب بني 

:يليت قد متثلت فيمادايافإن مميزات عصر الاحلديثن إطالةوود

السياسي وأكرب دليل على ذلك تويل االستقرارمن ايالة اجلزائرية نوعإلعرفت افترةاليف هذه
يالة إلالتام باالستقالل، كما متيزت هذه الفترة 1800- 1750أربع دايات فقط مابني 

ممثل السلطان، ومنذ تلك استقبالاجلزائر عن الباب العايل، فقد رفض الداي علي شاوش 
(6).لى لقب الباشاعلطان هلذا الطلب أصبح كل الدايات حيوزونالساستجابةحظة وبعد اللَّ

كما كان يقوم نظم اجليش، بنفسه وييف هذه الفترة أصبح الداي يشرف على حصون املدينة 
يالة إلومل تعد ا(7)،يلابتعيني الوزراء وغريهم من أعضاء حاشيته دون الرجوع إىل الباب الع

فقط مسيةا، وأصبحت التبعية 1710تربطها أي عالقة مع الدولة العثمانية منذ سنة 
.لطان، وتلقي القفطان من الباب العايلالسإىلاهلدايا رسالإمن مظاهرها 

(1)Marcel (Emerit), «Voyage la Condamné Alger 1731 », R .Af, n°98, Alger, 1954, P360.
(2) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p204.
(3)Vayssettes (E), « Ahmed Bey El-Mamlouk», R .Af, n°7, Alger, 1863, P360.
(4) , « Braham Bey El-Greitely», R .Af, n°7, Alger, 1863, P114.
(5) Robin «(N), « Note Sur Yahia Agha », R .Af, n°18, Alger, 1874, P59.
(6) Anonyme, L’Algérie Histoire…, op .cit, p29.

.87، ص2005اجلزائر،ت،. ن. و. حممد العريب الزبريي، ش: محدان بن عثمان خوجة، املرآة، تح، (7)
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 وذلك لكون 1818القصبة بداية سنة إىلتغيري مقر قصر الداي من اجلنينة متَّيف هذه الفترة ،
ة جنود الداي، ثكنات اجلنود اإلنكشارية حتت حراساملقر اجلديد جيد التحصني فكانت كل 

مرحلة وبداية إاءعلى الذي يدليالة اجلزائر إتاريخ يفمرحلة جديدة االنتقالويعترب هذا 
(1).مرحلة جديدة

 شكلية يف اجلزائر متثلت بصفة خاصة لنفسها بسلطةاحتفظتلعثمانية قد فإن الدولة اوعليه
عيني والتعاون يف جمال مبراسيم التاالعترافيف الدعاء للسلطان العثماين يف صالة اجلمعة، و 

وبقى احلال كذلك ،املساعدة العسكرية للبحرية العثمانيةبتقدمياحلروب حبيث تقوم اجلزائر 
(2).1830سنة الفرنسي للجزائراالحتاللغاية إىل

(1)Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p442.
.60عمار بوحوش، املرجع السابق، ص (2)
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2-:

كما أوردتمقاطعاتإىلاجلزائر على تقسيم العثماين ترتكز أساساًكانت اإلدارة اجلزائرية يف العهد 
، )1552- 1544(مرات األوىل مابني ةالذي حكم اجلزائر ثالثالة اإلفريقية، وهذا منذ والية حسن باشا 

، وكان على رأس كل بايلك باي )1567- 1562(، والثالثة مابني )1561- 1557(و الثانية مابني 
و، عينه الداييبايلكات ةأربعإىلبن خري الدين تقسيم اجلزائر احكمة قرر حسن لضبط السلطة وإقامة إدارة م

(1):واليت كانت تشمل املقاطعات التالية

2 -1:

فقد (2)،سفوح األطلسي البلدي جنوباًإىل، وساحل البحر مشاالًشرشال غرباًإىلميتد من دلس شرقاً
قد دينة اجلزائر القاعدة املركزية، وكانت مدينة جيجل النواة األوىل حلكم عروج وخري الدين قبل أن تكون م

شكلت مدينة اجلزائر وضواحيها ما ي1516سنة إىليعود ا تأسيس هذا البايلك عرف بدار السلطان، أم

لكنسبانإلامن "البينون"سامل التومي حاكم اجلزائر يف تلك الفترة باألخوين لتحرير صخرة ستنجداعندما 
فقد ا عروج دلس، أمإىلخري الدين حنو اجلهة الشرقية من مدينة اجلزائر جتهاف،األخوين فشال يف مهمتهما

ني املدينتني، ومنذ هذه هاتيف إخضاع القبائل الواقعة بنيجنحت مساعي الرجالنوتنس، إىلغربا جتها
(3).عرف بدار السلطان، وهي أول نواة لإلدارة العثمانيةأصبحت املنطقة تحظة اللَّ

مدينة اجلزائر، البليدة، القليعة، شرشال، : واجلدير باملالحظة أن هذا البايلك كان يضم مخس مدن وهي
El)دلس، واألوطان Outane)والقادة العثمانيني حتت إشراف أغوات ،سلطانلكانت خاضعة لاليت

عة، ويشرف رب، كما كانت هناك قبائل حتت محاية اآلغا أو خوجه اخليل، وهو موظف وله سلطة واسالع
(4).على امللكيات العقارية

. 30، ص1991ج، اجلزائر، .م. حيي بوعزيز، د: حممد الصاحل بن العنتري، تاريخ قسنطينة، تق(1)
.146، املرجع السابق، ص...يفحنيفي هاليلي، أوراق (2)

(3) Watbled (E), « Etablissement de La domination Turque En Algérie », R .Af, n°11, Alger, 1870,
P294.
(4) Rinn (L), « Le Royaume d’Alger Sous le Dernier Dey », R .Af, n°41, Alger, 1897, PP134-135.
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هذه املناطق ال ختضع حلكم الباي بل للوصاية املباشرة للدايات، وكانت املناطق اخلاضعة هلم وكانت
من تكن خاضعة لنظام موحد، بل كانت تتضفإا ملاألوطان ا أمما يطلق عليها مبناطق البايلك، غالباً

اعبارة عن أحواش تتكون من مزارع، وختضع لنظام إداريأحياءمقاطعات أو إىلاموعات اإلدارية املقسمة 
بينما كانت هناك مناطق ختضع ،، يرأسها الشيخ أو القايد، كانت هذه املقاطعة تضم عدد من البيوتادقيق

(1).اكبرياللمرابطني وهي ذات دخل حمدود، وليس هلا تأثري

:يلكبا2- 2

لة اإلفريقية تمطلع إىلأن الوجود العثماين يف بايلك الشرق يعود إىلشري أغلب الدراسات مبا فيها ا
Haedo»هايدوا أما األسري (2).إال أنه كان حمصورا يف املدن الساحلية مثل جيجل،م16القرن  فيخربنا«

متد نفوذه يف نفس السنة او،1522سنةكان أول من دخل مدينة القل، وأخضع سكاا خري الدين بأنَّ
(3).مدينة قسنطينةإىل

العثمانيني يف مدينة قسنطينة فهناك من ربطها الستقراراودقيقاحددفاملصادر ال تتفق حول تاريخ م
مبدينة قسنطينة بعد استقرواأن العثمانيني قد إىلبينما ذهب آخرون (4)،مل يستمر طويالً، لكن 1528بسنة 

أن تسيريها كان من بعض إالَّ،1525القاضي بنامدينة اجلزائر من استرجاعأن متكن خري الدين من 
(5).األعيان

زم من قبل املؤرخني الالَّباالهتماممل يعن،لعثماين يف مدينة قسنطينةباملالحظة أن الوجود اواجلدير 
»«ربريبروجانتباهالذين كتبوا يف الة اإلفريقية وهو ما أثار والباحثني  Berbrugger الذي طلب

(6).اهتمامهمعن اًإعطاء عناية خاصة هلذا البايلك الذي ظل غائبمن مشاركيه

(1) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, pp134-135.
، 2009، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1، ط)1830-1519(أرزقي شويتام، اتمع اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماين (2)
.43ص

(3) Haedo (F .de Diego), op.cit, p45.
(4) Berbrugger (A), « E poque de L’établissement des Turcs à Constaine », R .Af, n°1, Alger, 1856,
P401.
(5) Feraud (L), « E poque de L’établissement des Turcs à Constaine », R .Af, n°10, Alger, 1866,
p192.
(6) ibid, p179.
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ؤكده وهذا ما ي« Eayssettes قسنطينة مل تعرف نَّإ:" بقولهيف مقال نشره يف الة اإلفريقية«
هذا البايلك بالدراسة ملاذا مل حيظ: أذهاننا هوإىلوالسؤال الذي يتبادر (1)."تابمن قبل الكُاكبريااهتمام

؟تقل أمهية عن أحداث بايلك الغربالالئقة به على الرغم أن أحداث هذا البايلك ال 

بايلك الشرق عرف نَّإ:" املصادر احملايدة اليت تقولإىلهذا السؤال يتوجب علينا العودة ولإلجابة عن
نفس الصراع القبلي الذي عرفه بايلك الغرب ومع ذلك متيز بايلك الغرب بوجود مؤلفات، ويرجع ذلك 

لمصادر املتعلقةلكقبلة 1792إىل1505من ستمرااإلسباين لوهران واملرسى الكبري الذي االحتاللإىل
(2).تاريخ املنطقةب

ن ، فقد حكم العثمانيو1567حسن باشا يف زمن عترب قسنطينة عاصمة هذا البايلك الذي تأسس وت
وهو أكرب البايليكات من حيث املساحة، (3)أغلب نواحيه اجلبلية والصحراوية بواسطة األعيان احملليني،

أما حدود البايلك (4)،، واحلد الفاصل بني القطرين هو واد سراطاحلدود التونسية شرقاًإىلميتد والثروة إذْ
منطقة ا من اجلنوب الغريبجبال البيبان حىت قرى بين منصور، أممن الشمال البحر األبيض املتوسط، وغرباً

Rinn (L)شري لويس رينوي(6)،د الفاصل بينه وبني بايلك التيطريحلا(5)سيدى عيسى يف مقال »«
أن السلطة العثمانية يف بايلك الشرق قد فشلت يف تسيريه بسبب قوة أعيان إىلنشره يف الة اإلفريقية 

إلحكام سيطرم، ومن خرى أُأساليب إىلن طقة، ولذلك جلأ األتراك العثمانيوالعرب الذين كانوا يف هذه املن
(7).بقسنطينةبني هذه األساليب هي القمع وب األراضي يف السهول احمليطة 

(1)Ayssettes (E), « Histoire des Derniers Beys de Constantine », R .Af, n°3, Alger, 1858, p107.
.6، ص 1999حساين خمتار، منشورات دحلب، اجلزائر، : جمهول، تاريخ بايات قسنطينة املرحلة األخرية، تح(2)

(3) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p41.
.45أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص(4)
أا تقع مشال مناطق متباينة من حيث الطبوغرافيا واملناخ إذْتقع منطقة سيدي عيسى يف والية املسيلة وهي منطقة تتوسط عدة (5)

و إىل اجلنوب الشرقي من منطقة التيطري التلية وجنوب منطقة متيجة ومشال منطقة بوسعادة ومشال شرق ،منطقة احلضنة السهبية
:ولإلطالع أكثر حول هذه املنطقة ينظر. كلم170مدينة اجللفة الصحراوية تبعد عن اجلزائر العاصمة حبوايل 

Mnci … « Sidi Aissa », R .Af, n°7, Alger, 1863, pp286-292.
(6)Vyssettes (E), « Histoire… », op.cit, p117.
(7) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p40
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ذه املناطق قبائل قوية ت حتدت فيما بينها اكان من املمكن لو ،هدد الوجود العثماينكما كانت توجد
ولذلك جند األتراك العثمانيني ينتهجون سياسة فرق تسد بني القبائل،على الوجود العثماينأن تقضي

هذا البايلك كان نَّإأما أمحد الشريف الزهار فيخربنا بقوله (1)،نوأو املرابطيااوووسيلتهم يف ذلك شيوخ الز
فضالًاالذي يزيد عن حنو ألفني رأسو،يف زكاة القمح والغنمامن أغىن البايلكات ساهم بشكل كبري

(2).عن التمور والزيتون الذي كان يبعث يف صيف كل سنة

2 -3:

هذا البايلك عن بقية البايلكات األخرى فظل هذا البايلك يعيش على وقع العدوان الغريب ختلفالقد 
وذلك يرجع ألسباب تارخيية كون أن املغرب ،امستمرااستقرارالقادم من املغرب األقصى فلم يعرف 

م األحقأنَّ هليف أنفسهم اوألذا ر- صلى اهللا عليه وسلم- األقصى كانت حتكمه أسرة من نسب الرسول 
يالة اجلزائرية ضمن النفوذ العثماين فإن إليف خالفة املسلمني، وإخضاع أراضي البالد لسلطام، ومبا أن ا

هذا البايلك طابع راك العثمانيني وأشراف املغرب األقصى لذلك غلب علىالعدوان ظل قائم بني األت
سبانإلاكم العثمانيني ودخوهلم يف حتالف مع عداء ومترد بعض القبائل العربية على حإىلالصراع، إضافة 

.املسيحيني يف أغلب األحيان

معسكر إىلالعاصمة انتقلت، مث 1700غاية إىلكانت عاصمة هذا البايلك يف البداية مازونة 
ويعترب هذا البايلك (3)،هي العاصمةأصبحت 1792سنة ، وبعد حتريرها1700سنة وهراناحتاللبعد 

واملساحة بعد بايلك الشرق، ويعد واد ملوية احلد الفاصل بينه االقتصاديةثاين بايلك من حيث األمهية 
(4).وبني املغرب األقصى

فاألرض املزروعة كانت قليلة، ،أما بالنسبة لألوضاع الفالحية هلذا البايلك مل تكن ذات أمهية كبرية
لقبائل اًملككانت فاألراضي اخلصبة معظمها غاية الشلف حالياًإىلاملنطقة املمتدة من مازونة اليت مثلتو

.على حالتهم األصلية كرعي األغنامفبقوا املخزن، أما سكان البدو
(1)Guin, « Notes Sur le Bey Mohammed Dit El-Bey Derrah », R .Af, n°7, Alger, 1863, p294.

، 2010عامل املعرفة، اجلزائر، ، 7أمحد توفيق املدين، ج : ار، تحأمحد الشريف الزهار، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزه(2)
.73ص

(3) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p137.
(4) Berbrugger (A), « Des Frontières de l’Algérie », R .Af, n°4, Alger, 1860, p 413.
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الذي كان ميارسه شيوخ الزوايا ورؤساء القبائل، كما كانت هناك مصاحل متبادلة التأثرييالحظ ذلك و
(1).ختلفة تتغري حسب تغريات األوضاع سواء مع األتراك أو أشراف املغرب األقصىوم

اصاعأنه كان يساهم يف دفع عشرة آالالف إالورغم حمدودية املساحة الصاحلة للزراعة هلذا البايلك 
قمحا، ومثيلها شعريا، أما من الغنم األفي صاعويوزع على أصحاب الدولة وخدامهم قمحا، ومثلها شعريا، 

(2).ب الدولة وخدامهم مرتني يف السنةستة آالالف رأسا، ويوزع أيضا على أصحا

2-4:

Rinn (L)»املدية، ويذكر لويس رينالبايلكات من حيث املساحة، عاصمتهأصغريعد هذا البايلك  »

كما (3)بدار السلطان وذلك لقربه منه،اكبرياارتباط، وعرف 1540أن تأسيس هذا البايلك كان سنة 
الشمال ا حدود هذا البايلك فكان حيده من مأ(4)،بعد دار السلطانيعترب هذا البايلك أول البايلكات ظهورا 

ا يف الغرب قاعدة جندل وأوالد جبال بين صاحل وبين مسعود و موزاية، وشرقا بين سليمان عريب وأنورة، أم
ا ،عنابةإىلمتدااجلنوب فإنه ا يف خليفة، أميهيف هذا البايلك استقرتالقبائل اليت أم:

محد فإا ضمت قبائل أوالد دايد، عبيد، دواير، وأوالد هيم، بنو حسان، وأوالد سيد ا:)1
.بن يوسف، وأوالد عالن وغريهم

فرحيهإدريس، أوالد بركة، أوالد فإا شكلت قاعدة خاصة ضمت أوالد (5):)2
.و أوالد علوش، مغراوة وغريهم

قبائل رمحان، الغرابة، وقبائل أوالد سيدي أمحد، : حتت سلطة قبائل أمههاأما اجلهة اجلنوبية فإا كانت 
.يسى الصحاري و أوالد نايل وغريهمو أوالد سيدي ع

(1) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p138.
.73-72أمحد الشريف الزهار، املصدر السابق، ص ص (2)

(3) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p137.
(4) Aucapitaine (H), « Notices Sur l’Histoire de l’Administration de Beylik de Titteri », R .Af, n°9,
Alger, 1865, p 281.

.تفيد به الة اإلفريقيةحسب ما " اجلبال"كلمة بربرية وتعين (5)
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أن كل قبائل بايلك التيطري كانت خاضعة للباي، كانت هذه القبائل تشكل مصدر إىلوجتدر اإلشارة 
ن على تشتيت مشلهم، فقد وقفت وعمل العثمانيك لذلو،ذلكإىلا سبق و اشرناكم،قلق وديد للعثمانيني

العبادلية و أوال سيدي موسى هم هذه القبائل قبائل الرحامنة وقبائل هذا البايلك ضد الوجود العثماين وأ
(1).اخليلةهذه القبائل من سلطة البايلك وأصبحت تابعة خلوجفانسحبت

:وهي،دوائر4إىلقسم هذا البايلك 

:تتضمن أوطان السبعة أو قبائل حسني بن علي.
 :تتضمن قبائل أوالد دايد ودوار العبيد.
 :تتضمن كل القبائل التابعة للمنطقة.
 :(3).ويف اجلدول التايل نلخص عائدات كل بايلك(2).تتضمن البدو والرحل
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روزي

(1) Henri (Federmann), « Notices Sur histoire et L admis Ration de Beylik de Titeri », R .Af, n°11,
Alger, 1867, pp113-117.
(2) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p135.

.151-150، املرجع السابق، ص ص...حنيفي هاليلي، أوراق يف(3)
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3-:

يالة اجلزائر هم أصحاب السلطة الفعلية وأسياد البالد وملوكها يشكلون إن يف وكان األتراك العثماني
ن الذين تعد غالبيتهم وخيالة، وحيتل األتراك العثمانيورجال12000ًات قوامها ا ميليشي،مجهورية
يالة العظيمة بكثري إلوهم حيكمون هذه ا،ألقدميتهماوفقناسب رتبهم نود مناصب باإليالة تمن اجل

»تاسي ودلوجي على حد تعبري االستبدادمن  Tassy ولتوضيح الفكرة فإننا سنأخذ أمثلة على (1)،«
يف هذا السياق يقول و(2)،كيفية التسيري اإلداري للمناطق اليت كانت خاضعة للحكم العثماين يف اجلزائر

»غابريال  الكاتب الفرنسي  Gabriel ، "مل يتجاوز سدس مساحة البالداحلكم العثماين أن ب": «
(3): آيتيالة اجلزائرية يف الفترة األخرية كان كإلفإن التنظيم السياسي لباختصارو 

3-1:

فقد كان ميارس كل صالحيات رئيس ،البالديالة واحلاكم العام وهو قائد اجليش يف إلهو رئيس ا
الداي انتخابالسفراء، ويتم استقبالو السلطة السياسية املتمثلة يف تطبيق القوانني املدنية والعسكرية 

يف القصر وتنصيبه تعيينهمن طرف أعضاء الديوان العايل، وقد جرت العادة أن يتفرغ الداي للحكم مبجرد 
(4).إال مرة واحدة يف األسبوعهمنوال يسمح له باخلروج

وأشراف لتعيني وتنصيب الداي ءزاروتعيينه فقد كان جيتمع الديوان ورجاله السامني من ةأما عن طريق
(5).وسعة حبضور ضباط و أوجاق اجلزائرتكون ماستشاريةاجلديد خالل جلسة 

Laugier Jacques Philippeهذه الشخصية غري معروفة جيدا، واملعلومات حول هذا الرجل شحيحة جدا أمسه الكامل(1) »«

، له كتاب مشهور 1718أقام باجلزائر نصف سنة تقريبا وغادر اجلزائر يف ،موظف لدى القنصلية الفرنسية باجلزائر كمورث للعقود
:الذي صدر يف أمستردام، ويعد من املصادر املهمة، ولإلطالع أكثر ينظر" حكاية مملكة اجلزائر:" عنوانه

Brahimi (D), op. cit, p121.
(2) de Tassy (Laugier), Histoire Du royaume d’Alger, Amsterdam, chez Henri du Sauzet, 1725, p77.

(3) Gabriel (Esquer), Les Commencements d’un Empire La Prise d’Alger 1830, Alger, Aux Editions
de La frique La tine, 1923, p 130.

.64عمار بوحوش، املرجع السابق، ص(4)
(5) de Paradis (V), « Alger au 18 Siècle », R .Af, n°40, Alger, 1896, p 264.
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وأكرب دليل على ما نقول هو ،أمام أعضاء الديواناواجلدير بالذكر فقد كان منصب الداي مفتوح
عدة وذلك بعد عدة ترقيات وتوىل،الدايمنصب1791- 1766حممد عثمان باشا اخلزجني من اعتالء

(1).مناصب

يالة فمثال احلاج حممد باشا الذي حكم مابني إليف اةه أكرب أجرتجرعترب أُعوائد الداي فتا عن أم
بتاك شيك 17,6بتاك شيك، أي ما يعادل  106كان أجره السنوي حوايل 1682- 1671

(2).كل شهرين هذا عالوة على اهلدايا

de Paradis»دي باراديأما  »نقدا سلطاين 25.000ـ اإلمجالية السنوية بر عوائد الداي فقد قد

هم هذا الثراء يف حل األزمات والتهديدات اليت كانت اسفقد (3)،الغنائمائداتون حسابات عوهذا د
الداي أما لباس (4)،ينفقون مبالغ ضخمة لرد احلمالت اإلسبانيةفكانوا هؤالء الداياتتتعرض هلا البالد 

(5).الركبتنيإىلبالذهب فوقه عباءة تصل اًفقد كان يرتدي قميصا مطرز

3-2:

هو الس األعلى للحكومة املكلف جبميع أعماهلا، والذي كان يتكون من ضباط، فقد كان الديوان 
A. Devoulx»فوليكسدوويذكر (6)،رفة تكون خارج القصريف حالة احلرب يف غُاجتماعاتيعقد  »

»عن رواية القسيس دان  Dan أثناء حضور القسيس دان يف الديوان، وقد كان الجتماعحضر ذات مرة «
« Dan هو رئيس يدور احلوار حول مقترحات لتبادل األسرى العثمانيني، ويذكر القسيس أن اآلغا «

(1) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p78.
، مذكرة 1830-1659باجلزائر العثمانية من رواتب اجلند وعامة املوظفني وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية حسان كشرود،(2)

.149، ص2008-2007العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، ،كلية ماجستري

(3) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, pp 267-268.
(4) ibid, p260.
(5) ibid, p201.
(6) Devoulx (A), Tachrifat Recueil de Notes Historiques sur l’Administration de L’ancienne Régence
d’Alger, Alger, Imprimerie du Gouvernement, 1852, pp 34-35.
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برأيهبينما حيضر الباشا ويديل الس الذي يقرر ما يناقش يف اجللسة وهو بذلك جيلس يف مكان أكثر تشريفاً
(1).اآلراءللديوان يسجل ما تنتهي إليه اقي احلاضرين، وقد كان هناك كاتبمثل ب

»و خيربنا دان  Dan عددهم ال يقل االجتماعكل ضباط األوجاق كانوا أعضاء يف هذا أيضا أنَّ«
اقوانينهناك بأنه يف أغلب األحيان مل تكن ": ويضيف معلقا عن أعضاء الديوان بقوله ...اشخص700عن 

حسبما أم جائراًكان عادالًأسواء كمحمدد إلصدار احلُحيكمون ا، بل كانوا يلتزمون بوقت اوال نصوص
ذكر فإن الداي كان يستعني مبجموعة من العناصر تعمل واجلدير بال(2)."يرضي به أولئك املستشارين

:يف إطار الديوان متثلت هذه العناصر يف

:

وذلك يف كل شهر أفريل والنصف ،يشرف على دفع أجور ورواتب املوظفنيهو مبثابة وزير املالية 
وتدفع األجور ،اًشهر الرواتب الكربى واليت مدا أربعني يومبهذا الشهر عرفاألول من شهر ماي، وي

طلق عليها أوطاق داخل خيمة كبرية ي« Otac ».(3)

:

يف املنظومة اإلدارية العثمانية وفق جداًاًاملنصب هامهو الذي يشرف على مجع الضرائب، ويعترب هذا 
(4)،هايالة ومتابعة أمالكإلالة اإلفريقية، كما أن مهمته تتمثل يف مراقبة وتسيري الشؤون اإلدارية لذكرهتما 

(5).اإلنكشاريةمنصب خوجة خيل إىلاالرتقاءخوجة اخليل بإمكانوإدارة أمالك البايلك، وكان 

.57املصدر السابق، ص ألبري ديفولكس،(1)
(2)Devoulx (A), « Alger », R .Af, n°20, Alger, 1876, pp155 et 158.
(3) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, pp 47-48.
(4) Federmann (H), « Notices Sur Histoire…. », op.cit, p 117.
(5) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p73.
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:

املفروضة على ديد الرسومعن العمليات املتعلقة باألغنام واألنشطة التجارية البحرية، وحتلاملسؤوهو 
امليالديني، وقد وصف دي 17و16السلع باملوانئ، وكان هذا املنصب له قيمة كبرية خاصة يف القرنيني 

de Paradis»بارادي  (1).ر البحروكيل احلرج بالشخصية القوية واخلبرية بأمو«

قائد من أمههم والذي يساعده يف مهامه عدة موظفني ير البحرية، فقد كان وكيل احلرج يلقب بوز
(2).املرسى الذي يعترب مبثابة رئيس املرسى

ي:

املنصب مينع هذا أن صاحبوحسب القانون املعمول بهل عن املسائل املتعلقة باملواريث، وهو املسؤ
أموال اخلزينة ألغراضه اخلاصة لكن هذا اختالسأو حىت ال يفكر يف تهوظيفيفال يتهاونمن الزواج حىت 

(3).بالزواجفيما بعد مح له فس1766القانون ألغي بعد سنة 

:

(4).اجليش الربي وهو قائد اإلنكشاريةل عن ومسؤ

:

حتت اجتماعاتهوهو األمني العام للحكومة حيث يتوىل تسجيل ومجع القرارات اليت يتخذها الديوان يف 
يعتمد عليهم الداي يف تنفيذ ن آخرونوكان هناك موظفلني كبار هؤالء املسؤوإىلإشراف الداي، باإلضافة 

(5).سياسته يف البالد

(1) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, pp 161 et 270.
(2)Devoulx (A), « Le Registre de Prises Maritimes », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp 74-75.
(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p118.
(4) Watbled (E) , « Pachas… », op.cit, p 441.

.66عمار بوحوش، املرجع السابق، ص(5)
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3-3:

بإمكانه تفويض هذه ،هو مصدر السلطة السياسية والقضائيةلقد كان الداي يف اجلزائر العثمانية 
ضاة وإمنا حيصلون البايات و القضاة، واجلدير باملالحظة أن الدولة مل تكن تدفع مرتبات القُإىلالسلطات 

(1).على رسوم ومبالغ مالية عن كل عقد يسجلونه ويضعون ختما عليه

كانت احملاكمة ف(2)،على إدارة اتمع طيلة ثالثة قرون من الزمنامباشراكان هلذا النظام القضائي أثر
تقام يف املسجد الكبري، وكان يوجد مفتيانوقاضيانكل يوم مخيس ملناقشة القضايا وهذا إن كان جيتمعان

خارج فإن احملاكمة تقامحدامها غري ذلك أو أا إذا كان املتخاصمان غري مسلمنيأم، اًصاحب القضية مسلم
(3).يوم عطلة بالنسبة للقضاةفكانيوم الثالثاءاملسجد، أما

مسجد دار القاضي، حيث يوجد هذا املسجد الصغري الذي يوجد يف مدينة اجلزائر مسجد يدعىوكان
ن هذا املركب أ»A. Devoulx«دو فوليكس اعتقادمل تكن له مئذنة يف نفس الدرب مع احملكمة، ويف 

اهلدم مثلما حدث ملسجد إىل، وقد آل املوقع كليا1762ً-1761من حيث تاريخ تأسيسه سنة ال يتجاوز
(4).ماعنيالشدار القاضي و

نه الداي، وكانت األحكام اليت يطلقها القاضي يف أغلبها عييقاضىِأما عن إدارة اجللسة فكان يديرها
احملكمة احلنفية، بينما إىلوكان األتراك من موظفني وعسكريني وكراغلة يتوجهون (5)غري قابلة للطعن،

»de Paradis (V)«يددي بارااحملكمة املالكية، ويصفإىلاحملليون من عرب وبربر يتوجه السكان

ن للحكم يف القضايا املهمة كانوا جيتمعواملفتيني والقاضينيإنَّ:" هقولب،الكبريأنشطة اجلامع
(6).مل يستطيع احلاكم العام الفصل فيهااليت

.71عمار بوحوش، املرجع السابق، ص(1)
.من هذه املذكرة07راجع امللحق رقم : لإلطالع حول اجلرائم وعقوباا يف النظام القضائي العثماين(2)

(3) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p 107.
مصطفى بن محوش، مساجد مدينة اجلزائر وزواياها و أضرحتها يف العهد العثماين من خالل خمطوط ديفوليكس والوثائق العثمانية، (4)

.31، ص2010دار األمة، اجلزائر، 
(5) de Paradis (V), Alger au xvlll Siècle, Alger, typographie Adolphe Jourdan, 1898, p11.
(6) , « Alger au… », op.cit, pp106-107.
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: ثانيا

عن التاريخ احلديثاآلن يالة اجلزائر من خالل الة اإلفريقية يطيب إلبعد احلديث عن التاريخ السياسي 
هذهغاية إىلوهو أن اجلزائر العثمانيةهام جداًشيءإىلويف البداية جيب اإلشارة يالة اجلزائر،إلالعسكري

واستعدادف عليها ذلك حىت تكون يف تأهب وفقد أملت الظر،الفترة قد حافظت على طبيعتها العسكرية
أن اجليش إىلدر اإلشارة كررة على السواحل، وجتدائم ملواجهة اهلجمات األوروبية خاصة اإلسبانية املت

: باألساس على دعامتني أساسيتني مهااجلزائري كان قائما 

جليش هذا عالوة على ا،اجليش البحري املتمثل يف رياس البحر، واجليش الربي املتمثل يف اإلنكشارية
اجلزائرية كانت متثل يف قبائل املخزن و الكراغلة وبعض الفرق احمللية، لكن  البحرية الذي متثل وغري املنظم 
فقد كان اجليش اجلزائري خالل الفترة العثمانية إطالة احلديثيالة العسكرية، ودون إليف قوة ااجانبا مهم

(1):اآليتعلى النحو 

1-:
1-1)(:

ديدل اجليش البحري طيلة القرون الثالثةكَّلقد شًاالبحر األبيض املتوسط مبا رتادي دائما لكل م
سيد كان أن اجليش البحري العثماينإىللعل من املفيد أن نشري و (2)،)اجلهاد البحري(يسمى القرصنة 

(3).البحر األبيض املتوسط بصفة مطلقة دون منازع

(1) Deny (J), « Les Registres de Solde des Janissaires », R .Af, n°61, Alger, 1920, pp 40-41.
البحر اليت يقوم ا مغامرون من أجل السلب والنهب والسيب، كما فعلت إسبانيا يف احلوض الغريب أن نفرق بني لصوصية من املفيد(2)

طلق عليها بالفرنسيةللبحر األبيض املتوسط، ويPiraterie)( وبني القرصنةCourse)(اع اجلهاد البحري اليت اليت هي نوع من أنو
محاية املسلمني من جهة وضرب اقتصاديات العدو باالستيالء على البضائع الصادرة منه بني الدول املتعادية، وكانت الغاية منها كانت تقع 

كانت ختضع لنظم وقوانني وهلا تقاليد معروفة فإنه ،اليت كانت متارس من طرف العثمانيني يف احلوض الغريبالواردة عليه، ومبا أن القرصنةأو
لدفاع عن أرض فالعثمانيني مسلمني فمن الواجب على املسلم ادفاع عن أرض اإلسالم،الغرض منه الميكن القول بأا جهادا حبريا ما دام 

أمحد توفيق املدين، حرب : ولإلطالع حول هذا املوضوع بشكل مفصل ينظر.الواجب عند املقدرة يعترب خيانةنعاإلسالم والتخلي 
.72، ص2007للنشر، اجلزائر، ، دار البصائر 1، ط 1792-1492الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا 

(3)Devoulx (A), « La Marine de la Régence d’Alger », R .Af, n°13, Alger, 1869, p 13.
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لقضاء على هذا والسعي لالظفر إىلدفعهم ولعل هذا ما ،يالةإلمما جعل املسيحيني يهابون هذه ا
حتطيم قوة إىلوقد سعت الدول األوروبية مرات عدة هلم، اوحقيقيحتديا قوياألنه كان يشكل (1)األسطول،

والتحالفات، املؤامراتلتلك اهتماميالة مل تكن تبدي أي إلاجليش البحري املتمثل يف األسطول، لكن ا
إىلوإمنا ،البحر األبيض املتوسطليس فقط على مستوى فاألسطول كان مبقدوره القيام بعمليات عسكرية 

(2).األسطولالتعجيل بإاء هذا إىلغاية احمليط األطلسي مما دفع باملسيحيني 

طبيعة السواحل البحرية إىل، ويالةإلاتمتع بهاملوقع اجلغرايف الذي تإىلقوة هذا األسطول رجعوت
لقب يالةإلاستحقت اوبذلك كلم، 1200قدرها اليت تتحكم يف احلوض الغريب للبحر املتوسط على مسافة 

(3).أنظار وصراع دائمنيحمطورمبا هذا ما جعلها أن تكون ، "اجلزائر احملروسة" 

أواخر القرن إىلأن رياس البحر واجلند قد تداولوا على منصب احلاكم ذكره إىلومما جتدر اإلشارة 
طوال العهد العثماين ملا كانوا االرياس بأمور البحر فإن تأثريهم بقي مستمرانشغالمن م، وعلى الرغم 17

(4).يوفرونه من أموال خلزينة الدولة

أصبح مرور الزمنمعالوجود العثماين يف اجلزائر من األتراك العثمانيني، لكن بدايةكان الرياس يف 
متكن اإلنكشارية واألندلسيون وحىت وبذلك ،اعتنقوا اإلسالممعظم هؤالء الرياس من املسيحيني الذين 

بأخذ كتفواايتقاضون رواتب شهرية بل لكنهم مل يكونواالسكان احملليني من املشاركة يف طواقم السفن 
رجاهلا انضباطمن حيث حمكماًن البحرية اجلزائرية قد عرفت تنظيماًأ، واجلدير بالذكر حصصهم من الغنائم

(5)،عطيت له صالحيات واسعةاألول على البحر لذلك أُلاملسؤووتنظيمها اإلداري، وكان وكيل احلرج هو 

(6).البحرإىلمن أبرز ضباط البحرية فهو القائد العام لألسطول عند خروجه نطابالقُويعترب 

(1)Devoulx (A), Revue Af… , op.cit, p3.
(2) Moulay (B), Alger L’Europe et La guerre Secrète (1518-1830), Alger, Editions Dahl ab, p67.
(3) , Marine et Marins d’Alger (1518-1830), Alger, B.N.A, 1996, T2, p 255.
(4) Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p144.
(5) Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, p388.
(6) de Grammont (H-D), « Un Episode Diplomatique à Alger au xvll Siècle », R .Af, n°26, Alger,
1882, p130 et 138.
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بعد أخذ اإلذن من الداي حيث يقوم هذا األخري بتشكيل إالالبحر إىلمل يكن يسمح للرياس اخلروج 
.ة وقائد السفينة والنجار واحلارسعدد كبري من البحارة منهم طاقم القيادعلىفريق حيتوي 

لكن عندما ظهر البحارة و(1)،م وباش طوجبي والكاتب وغريهمائالغنرئيسأما الفريق الثاين فيتكون من 
ذلك أن هؤالء الرجال على مستوى البحريةحدثت تطورات جديدةاملشارقة يف وسط وغرب البحر،

، ستة عشر مقعدا للتجديف، وكانت أكثر تسليحاًإىلوزوارق ذات عشرة قد جاؤوا بسفن أكرب حجماً
حربية حبرية غاراتوهذا ما أهلهم للقيام بعمليات و (2)،احلرب البحريةعلى فنون اًكما كانوا أفضل تدريب

282مدفعا، وعلى متنها 44ـمثل تلك اليت قام ا الرايس محيدو على سفينة حربية برتغالية مسلحة ب

(3).س محيدويمت أسرهم من طرف الراراكباً

500أخرى حوايل إىلمن سفينة هميتراوح عددو م العمود الفقري لطاقم السفينة،ويعترب البحارة ه

(4).وهذا عند الضرورةرجال3000ًإىل، وقد يرتفع هذا العدد احبار

A. Devoulx»فوليكسدووخيربنا اإلداري  سطول سنة قطع احلربية اليت كان ميلكها األعن ال«
»سفن من نوع شباك ةأربع:فقد قدر عددها بـ1743 Chbbecs احلجموسفينتني من النوع، «

-1740ما بني سنيتحول تعداد السفن احلربية اليت تشكل األسطول البحري اأنه يوجد تقديرإالَّ،الكبري
: آيتقطعة حربية موزعة ك18يتشكل من تفيد بأن تعدادها كان 1742

، كما كانت هناك مدفعا24ًإىلخرى حتمل ما بني مدفعني ، وسفن أُمدفعا40ًإىل4منسفن حتمل 
ربنا خيو(5)،مدفعا24، وأخرى ذات مدفعا40ًيل على حواحتتويسفن يف طور البناء 4يف تلك الفترة 

450إىل300من كانت حتملمدفعا40ًإىل20ذات الطاقم من السفننَّإ:"جون ب وولف بقوله

(1) Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, p388.
.182، ص2009أبو القاسم سعد اهللا ، ط خ، عامل املعرفة، اجلزائر، :، تر1830-1500جون ب وولف، اجلزائر وأروبا (2)

(3)Devoulx (A), « Le Registre des  Prises Maritimes », R .Af, n°16, Alger, 1872, p 71.
(4) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p277.
(5) Lemnouar (Merouche), Recherches Sur l’Algérie Al époque Ottomane ll. La Course Mythes et
Réalité, France, Editions Bouchene, 2007, p270.
.
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من الرجال القادرين على قيادة اكبريانا أكثر من ذلك، كما كانت السفن حتمل عادة عددوأحيارجالً
(1).حبارة آخرين للمساعدة على إدارة مثل هذه السفنإىلاجلزائر، باإلضافة إىلسفينة مأسورة والرجوع ا 

يالة إلنذ العهد األول من تأسيس اوهكذا كان رياس البحر هم املهيمنون على النشاط البحري م
(2).الغنائممداخيلعلى و االستحواذ

A. Devoulx»فوليكسدوما أفاد به ويف اجلدول التايل نلخص تعداد السفن احلربية وفق  ومصادر «
(3):1809إىل1750من سنة أخرى

سفينة19سفينة 01175012
سفينة22سفن 0217528
سفينة29سفينة03175422
سفينة25سفينة04175521
سفينة22سفينة 05178912
سفينة30سفينة06180220
سفينة21سفن 0718098

وقد ذكر جون ب وولف أن البحارة األوائل أمثال عروج وخري الدين قادوا أساطيل مؤلفة من عشرة 
عريضا اوالزوارق، وكانت هذه السفن تغطي جزء،واإلبريق،مخسة وعشرين سفينة من نوع الغلياطةإىل

(4).سفينة قد حتاول اهلروب من شباكهمطريق أياعتراضمن البحر وهذا ما مكنهم من 

رفع قوا النارية إىلعلى اجليش البحري اجلزائري مما أدى اكبرياطرأ تطورم 17ومنذ بداية القرن 
اجلزائري كان األسطول 1657، ويف سنة مدفعا40ًإىل 20منحبيث أصبحت الشبيكات تصل أسلحتها

(5).مدفعا50ًإىل30تتراوح أسلحتها مابني ميتلك سفناً

.189-188املرجع السابق، صجون ب وولف، (1)
(2) Haedo (F .de Diego), op .cit, p 407.
(3) Lemnouar (M), op.cit, p388.

.180جون ب وولف، املرجع السابق، ص(4)
(5)Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, p 418.
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ذلك ،يف معظم تارخيهااخاصاواجلدير بالذكر فإن البحرية اجلزائرية كانت عبارة عن مشروع
لني الرياس هم املسؤوي السفن، فقد كان الكمنظمة من مباعتبارهمأن السفن كانت مملوكة من قبل الرياس 

(1).السفن يف البحرعن 

A. Devoulx»فوليكسدوإحصائيات أخرى قام فيدوت ة نشرها يف الة اإلفريقيبوبتقدميها«
(2):آليتكانت على النحو ا1830غاية إىل1724أن السفن احلربية لألسطول اجلزائري من سنة 

سفينة01172425
سفينة 02173414
سفينة 03176060
سفينة 04179912
سفينة05181530
سفينة06182212
سفينة07182514
سفينة 08183015

سفن الشباك تبتنظيم األسطول البحري ففي عهده كانهتماواجلدير باملالحظة فإن الداي حممد بن عثمان 
"     الشطية"بنوع آخر يدعى  استبداهلام مت 18خلفتها وسرعتها، لكن مع اية القرن للبحرية نظراًرمزاً
(3).بطوهلا وخفتهاامتازتاليت 

.180جون ب وولف، املرجع السابق، ص(1)
(2) Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, pp 35-45.
(3) ibid, p 35- 45.
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البحارة اجلزائريني هلم أشرعة نَّإ: " هذه السفن بقوله»de Paradis (V)«يدويصف دي بارا
كما     "يفضلون السفن اخلفيفة والسريعةم ، فهوسفينة بوالكر الشراعيةويقصد هنا سفن الشباك،عريضة

(1).هو موضح يف الصورة

(2)املتكررةنتيجة احلمالت األوروبيةهذا األسطول يف الضعف والتقهقربدأ م17لكن مع اية القرن 

كتابة هؤالء اجلواسيس استطاعوافقد مهدوا لذلك بإرسال جواسيسهم للتجسس على هذا األسطول، وقد 
م عرفت 19ففي مطلع القرن (3)،القرصنة البحريةل واخلطط للقضاء على تتضمن أدق التفاصيوافيةتقارير

الذي أعاد تنظيم البحرية اجلزائرية وهذا ما مكنه ،عدة حتسينات من طرف الرايس محيدوالبحرية اجلزائرية 
حلتنْأوما (4)،لبحرية يف التراجعحامسة، لكن مبجرد القضاء على نابليون بدأت اانتصاراتمن حتقيق عدة 

(5).الذي دام مدة ثالثة قروناجلزائري عهد القرصنة واألسطول البحري انتهىحىت 1830سنة 

(1) Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, pp 35-45.
(2) Haedo (F .de Diego), op .cit, p 51.
(3) Moulay (B), Alger L’Europe… , op.cit, p 67.
(4)Devoulx (A), « La Marine… », op.cit, p195.
(5) , Revue Af… , op.cit, p 4.



المجلة اإلفريقية بالتاريخ السياسي والعسكري للجزائر خالل العهد العثمانياهتمامات:                الفصل الثاني 

93

1-2 ):(

لطان العثماين أورخان بن عثمان األول، وكان اهلدف ترجع أصول هذا التنظيم العسكري إىل عهد الس
كيفية للحيلولة دون بروز العصبية القبلية، أما عن تاريخ اإلنكشارية يف اجلزائر ومن إنشاء هذا اجليش هو 

الدولة العثمانية على يد خري الدين بربروس، إىلاجلزائر انضمامم مع 16قدومهم فقد كان يف بدايات القرن 
كان مستثىنا العنصر احمللي فقد أوروبية، أمأجناساجليش الربي يف اجلزائر عدت أعراق وضمفقد 
(1).يف سلك اإلنكشاريةاالخنراطمن 

لإلمرباطورية يتم من عدة مناطق عثمانية أو من األقاليم التابعة قد كانا عن جتنيد هؤالء اإلنكشارية فأم
يالة اجلزائر لتعزيز قدرة البحارة اجلزائريني مث إرساهلم إإىلونقلهم يف املناطق األوروبية وغريها ةالعثماني

(2).الثكنات الداخلية حتت إشراف الدايات واألغواتإىل

غاية إىلعلى عاتق الدولة العثمانية مجيع نفقاته كان اجلندي اإلنكشاري بعد قبوله يف اجليش تكون 
سجل ين دون أجرة حىت يتم تسجيله يف الدفتر، وييالة اجلزائرية، وبعد وصوله يبقى مدة شهرإلاإىلوصوله 

البلد املنحدر منه ورتبته العسكرية، والثكنة اليت سوف يتجه إليها، وكان واسمفيه تاريخ وصول اجلندي، 
".األودا باشي"اجلنود حتت إمارة ضابط يسمى 

حزام شاشية و ح له نومتاًكبرياًاجلزائر يرتدي قميصإىلفقد كان اجلندي اإلنكشاري عند قدومه 
بندقية مكناهم يف الثكنات العسكرية، كما كانت متنح هلسمقروحذاء وغطاء من الصوف، وكان

.اجلندي مباله اخلاصيشتريه كان أن البارود االنتباه، وما يثري اسدسمو

وهذه خرىأُهذا عالوة على مكافآت ،ت متنح له أجرة كل شهرين قمرينيأما عن أجرة اجلندي فكان
األجور تعرف باجلرايات الصغرى ألا ختص قسما من اجلند فقط أي أولئك املتواجدين يف مدينة اجلزائر 

كل جندي ضرب هلم موعد سنوي يتقاضى فيه بينما بقية اجليش املوزع على احلاميات عرب أحناء اإليالة ي

الدار العثمانية، اجلزائر،سكري للجزائر يف العهد العثماين، توفيق دمحاين، دراسة يف عهد اآلمان القانون األساسي السياسي والع(1)
.21-20، ص ص 2009

, n°87, Alger,.AfR»,L’étude du Recrutement de l’odjak d’AlgeràContributionColombe (M), «(2)

1941, pp172-175.
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وذه اوتدوم العملية أربعني يوم،بيعواليت كانت تتم يف فصل الر(1)،أجرته وهذه تعرف باجلرايات الكربى
ويشرف على عملية "أوطاق" قام حفل خارج مدينة اجلزائر، وتنصب خيمة كبرية تسمىاملناسبة كان ي ،
(2).يالةإلاخلزناجي وكبار املوظفني يف اتوزيع املرتبات 

الراتب يرتفع حسب هذان، وكاصوال40موزونة وهو ما يعادل 14يتقاضى فكان اجلندي الواحد
(4)داي جديد،ومتنح للجندي أجرة إضافية عند خوضه ملعركة حربية أو عند قدوم أو تعيني (3)األقدمية،

خرى ذلك كانت هلم مصادر أُاجانب ما يتقاضاه اجلندي اإلنكشاري من راتب كل شهرين كما بينإىل
واالقتصاديةبالظروف السياسية والعسكرية ارتبطتلكن زيادة هذه الثروات قد ،لزيادة ثروم املالية

(5).واملالية

واجلدير باملالحظة أن فرق اإلنكشارية كانوا خيضعون لنظام صارم داخل الثكنة، ولقد شجعت الدولة 
وإغراءات ملن ال يرغب امتيازاتاجلندي اإلنكشاري أعزب دون زواج، وقد منحت العثمانية على إبقاء

. يف الزواج

ملاذا سعت السلطة العثمانية على إبقاء اجلندي اإلنكشاري أعزب دون زواج ؟: السؤال احملري هنا هولكن 

املصادر احملايدة واملوضوعية، فاملصادر األجنبية تعلل إىلينبغي علينا الرجوع التساؤللإلجابة على هذا 
ويف هذه احلالة فإن ثرواته ،هه أي عقب قد يرث أمالكحىت ال يترك اجلندي وراء: مبا يليهذه الظاهرة 

(6).تصبح ملكا للسلطة العثمانية

(1) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, pp 39-40-42.
(2) , Tunis et Alger…, op .cit, p118.
(3) , « Alger au… », op.cit, pp 40.
(4) ibid, p 41
(5) de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p 42.
(6) Thomas (Shaw), Voyage Dans la Régence d’Alger, Trad Par: J.Mac Carthy, Tunis, Editions Bous

lama, 1980, p184-185.
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أمفوليكسدولنا ما فيما خيص ثكنات اجلنود فقد قد«A. Devoulx »مة حول ثكنات دراسة قي
بطابع امتازتلنوع البنايات اليت شيدت لتمركز اجلنود العسكريني فإا نسبة الباجلزائر يف الفترة العثمانية، ف

وأروقة حتيط ا اكبريانصفقد كانت هذه الثكنات تتألف من ح(1)عمراين حسب النمط التركي العثماين،
تيجان وأعمدة، وكانت الغرف إىلتطل بطابقها األرضي والعلوي عليها بواسطة عقود منكسرة تستند 

تركي كبري السن يسمى لنت كل غرفة حتت إشراف مسؤوها، وكاغلبها وال رفاهية فيأمظلمة ورطبة يف 
(2).ن التعدي عليهاكااال ميكن ألييتمتع حبق احلصانة والعناية اليت" طبجي"

واليت يبلغ عددها ،"األورطة"ـمن الكتائب أو ما يسمى باعددإىلفقد كان األوجاق ينقسمون 
»عن تنظيم اجليش فيخربنا هنري فدرمان أما (3)،اجندي424يف أغلب األحيان حوايل   Henri

Federmann سفرة، وتضم السفرة 15مقال نشره يف الة اإلفريقية كان تنظيم اجليش يتشكل من يف«
وهو أقصى ما ميكن ،اجندي16د يبلغ عدد أفراد السفرة الواحدة يف أغلب األحيان والواحدة جمموعة من اجلن

ام من الوسائل بل كانت حىت اخليتكن الثكنة املأوى الوحيد للجنود اإلنكشارية  السفرة، وملهذه أن حتتويه 
اجندي1700حوايل العاصمة، وكان يبلغ تعدادهماملستعملة لدى اجلنود أثناء متركزهم خارج

(4).اإنكشاري

يستلمون أربع خبزات ذات وزن رطلني يوميا " الزبنطوط"ب أو ما يطلق عليهم اكان اليولداش العز
يف اية تب أصغر اليولداش ارثلث سعر السوق املتداولة، وكان حم ويدفع مقابل ذلكالزيت واللَّإىلإضافة 
ترتفع هذه األجرة حسب أقدمية وخربة اجلندي، هذا عالوة على اهلبات موزونة 14م حوايل 18القرن 

(1) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p132.
.256املصدر السابق، ص ألبري ديفولكس،(2)

(3)Deny (J), « Les Registres… », op.cit, p36.
(4) Henri( Federmann), « Notices Sur Histoire et L admis Ration de Beylik de Titeri », R .Af, n°9,
Alger, 1867, p283.
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اخلدمة إاء، وكان الراتب يستقر عند اكبرياانتصاراليت يتقاضاها اجلندي عند تعيني داي جديد أو حتقيق 
(1).سنة حبيث لن تكون هناك أي زيادة13ـب

»حول جمموع عدد الثكنات فيذكر هايدوااختلفوااملؤرخني قد فإن باختصارو  Haedo»

جانب ثكنتني صغريتني، أما دي بارادي إىلعلى مخس ثكنات أن مدينة اجلزائر كانت حتتوي
«de Paradis (V) »أما كاثكارت،فيحددها مابني سبعة ومثانية ثكنات عسكرية« Katkart »

وحسب ،لإلنكشاريةاألماكن املخصصة كان األمر فإن الثكنات هي وأيا(2).فيحصرها يف ستة ثكنات
ثكنات ةفقد عرفت مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين سبع«Louis Rinn»إحصائيات لويس رين

(3):وهيعسكرية توزعت عرب خمتلف األحياء

:

كانت هذه و(4)،نت تسمى دار اإلنكشارية باب عزونوقد قام ببنائها الباشا أبو حممد حسن، وكا
لألجرة الشهرية البسيطة اليت كان يتقاضاها اجلندي البسيط اتزوجني ونظراملغري الثكنة خمصصة للعسكريني 

ل حيي آغا كان إسكافيا فقد تدرج يف اجلندية اممارسة عمل إضايف فنجد على سبيل املثإىلفإنه كان يضطر 
(5).خزنداررتبة إىلحىت وصل 

بأصحاا مثل غرفة قارة إبراهيم، رف قد مسيتلثكنة كانت حتتوي على غُواجلدير بالذكر فإن هذه ا
يل عمر، وأخري تسمى بيت اخلزناجي، وقد أصبح هؤالء اجلنود من كبار القادة العسكريني وغرفة دا
(6).يف األيالة

(1)Haedo (F .de Diego), op .cit, p 499.
(2) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p132.
(3) Berbrugger (A), « Les Casernes de Janissaires à Alger », R .Af, n°3, Alger, 1858, p142.
(4)Robin (N), « Note Sur Yahia Agha », R .Af, n°3, Alger, 1858, p142.
(5)Devoulx (A), «Les Casernes de Janissaires à Alger », R .Af, n°3, Alger, 1858, p140.

.258-257املصدر السابق، ص ص ألبري ديفولكس،(6)
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تربعت و،نص بالعربيةتب عليه عن مدخل هذه الثكنة يقع بأحناء الغرب يف هذه الواجهة، وقد كُأماَّ
صن مركزي حتيط به أربعة أروقة كما هو مبني حيعتمد على 2م1560هذه الثكنة على مساحة 

(1).يف الصورة

جنود هذه الثكرفوقد عمواردهم املالية، وقد تدرب قل فيها رب احلليب يف الفترات اليت تنة بش
لني الكبار يف الدولة، ومن أشهرهم إمساعيل بن إمساعيل، وؤمن الدايات واملساكبرياالثكنة عدديف هذه

. وحيي آغا وإبراهيم آغا،وحسن باشا داي اجلزائر

 :
العديد من الشخصيات التركية العثمانية احتضنتهذه الثكنة شهرا من كوا استمدتوقد 

اإلسالم ومتكن عتنقاالج علي أبرزهم فقد كان مسيحيالعيالة اجلزائرية، ويعترب إلاليت حكمت ا

هذه بناء ، وهي السنة اليت مت فيها )1572- 1571(غاية وصوله منصب الداي إىلمن االرتقاء
»(A)«ربريبروجالثكنة، وحسب  Berbruggerهم األساسي املقارونؤكنة كان غذاأن جنود هذه الث

(2).تسميتهااستمدتومن ذلك 

.257املصدر السابق، ص ص ألبري ديفولكس،(1)
(2) Berbrugger (A), « Les Casernes… », op.cit, p132.
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فيها ا مدخل هذه الثكنة يقع على شارع دائري مسي فيما بعد شارع املقرون، وكانت املنطقة اليتأم
لج الباشا العإىلهذه الثكنة تسمى قاع السور، وحسب حمتوى بعض الوثائق فإن بناء الثكنة املذكورة يعود 

وحدات تسمى األوجاق، وكانت إىللنظام العسكر اإلنكشاري فقد كان اجليش مقسماًعلي، وتباعاً
وسط املدينة فلم تكن مثار منكل فرقة تتميز بعددها وقوا وهلا رقم خاص، ونظرا ملوقع هذه الثكنة البعيد 

(1).نوداجلاهتمام

:

به حمالت اخلراطني بباب عزون، وتعد هذه الثكنة جدتومن احلي الذي مسهااأخذت هذه الثكنة 
وتسمى كذلك بثكنة صاحل باشا ،أقدم الثكنات املوجودة يف اجلزائر مت تأسيسها يف عهد خري الدينمن 

(2).ليمىن وعلي باشا يف اجلهة اليسرىيف اجلهة ا

انت أكرب ثكنة يف املدينة رف فقد ككانت بناياا مضاعفة لكوا تضم ساحتني حماطتني بأروقة وغُ
قرينتها كام، وبذلك كانت تنافس ضد احلُوانقالباتكانت مصدر ثورات إذْوزا السياسيوأمهها نظرا ل

A. Devoulx»فوليكسدوالعقود الشرعية فإن كثري من رغم ذكر هذه الثكنة يف باب عزون، وبالواقعة  »

زمن الباشا بربروس، إىلأا تعود إىل، وتشري بعض األقوال احمللية يف عهده مل يتمكن من حتديد تاريخ بنائها
دار دوران، وبيت كانوا يقيمون ا مثل رف اليت ذكر بعض أرقام األوجاق والغوقد جاء يف بعض الوثائق 

(3).الصباحيي وغريها

:

ذا ع مدينة إىلاحلامة لنقل مياهتاموسى األندلسي الذي أجنز القنوأسطىإىلنسبة االسمرفت
(4).امليناءإىلة املؤدية ريا، وتقع هذه الثكنة بباب الدزيراجلزائر فقد كانت له غرفة يف الثكنة ألنه كان إنكشا

»(A)«ربريبروجوختتلف آراء كل من  Berbruggerفوليكسدوو«A. Devoulx حول «
يف اجليش اإلنكشاري وأقام ذه الثكنة، بينما يرى الثاين خنرطاهذه الشخصية األندلسية فريى األول أنه قد 

.262ألبري ديفولكس، املصدر السابق، ص (1)
(2) Berbrugger (A), « Les Casernes… », op.cit, p132.

.262ألبري ديفولكس، املصدر السابق، ص (3)
(4) Berbrugger (A), « Les Casernes… », op.cit, p132.
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كنة على يسار اخلارج من املدينة هذه الثأن التسمية جاءت ملا قام به من تصميم معماري فقط، وقد كانت 
.م17رن القإىلمن بوابة اجلزيرة، ويعود تاريخ بنائها 

:

تقع هذه الثكنة على شارع باب اجلزيرة على ميني اخلارج من املدينة من بوابة اجلزيرة، وكان موقعها 
ألن الدخول االسمميت ذا سوقد(1)،أحدث ثكنة لكنها األقل أمهيةمقابل شارع القناصل، وقد كانت 

وقد مساها الفرنسيون (2)،وهي تقع حبي الدواس القريب من باب اجلهاد،إليها كان يتطلب صعود الدروج
A. Devoulx»فوليكسدوبعد ذلك بثكنة القناصل لقرا من الشارع املسمى باالسم نفسه، وقد ذكر   »

بيت جعفر الصادق، وبيت بابا : رف اليت أطلع عليها من الوثائق ومنهاة بأمساء األوجاق والغكعادته قائم
(3).حسان وغريها

:

ير بالذكر دواجل(4)،موقعها األعلىإىلاإلنكشارية القدمية، وذلك نسبة دار وكان يطلق عليها أيضا 
ا خارجها فشيدت أبراج جمهزة باملدافع هذه الثكنات العسكرية كانت تقع داخل أسواق املدينة، أمأن أغلب 

»(A)«ربريبروجترابط ا احلاميات العسكرية وحسب  Berbruggerافإن الثكنات كان يقيم فيه
(5).سكنون مع أفراد عائلتهم يف أحياءن منهم فكانوا يفقط، أما املتزوجوالعزاب 

A. Devoulx»فوليكسدووقد سرد  األوجاق الذين كانوا يقيمون يف غرف هذه أمساءمن اعدد«
وقد أخذت خل، إ...السطاكويل الثكنة وتسميات تلك الغرف منها بيت احلاج علي، وبيت الكواجي، وبيت 

(6). ثكنة ميدياسمهذه الثكنة يف العهد الفرنسي 

.269-268صاملصدر السابق، صألبري ديفولكس، (1)
(2) Berbrugger (A), « Les Casernes… », op.cit, p132.

.269املصدر السابق، ص ألبري ديفولكس، (3)
.266نفسه، ص (4)

(5) Berbrugger (A), « Les Casernes… », op.cit, p132.
.266املصدر السابق، ص ص ألبري ديفولكس،(6)
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:

ابقة، وقد كانت موقعها أسفل الثكنة السإىلقد كان يطلق عليها دار اإلنكشارية اجلديدة نسبةو
وال تنفتحان على فصلهما بنايات على طول شارع ميدي، لكنهما تتصالن يف األعلى،ن تالثكنتان متباعدتا

.1627ا، وقد بناها املعلم موسى األندلسي، وكان ذلك سنةمبعضه

وقد كان عناصر اجليش اإلنكشارية الذين يقيمون يف هذه الثكنة يدعون برماة القنابل الفضية، وقد 
A. Devoulx»فوليكسدووضع  ئق وغرفهم ومنها بيت ساري قائمة لألوجاق الذين ذكروا يف الوثا«

عهد إىلمقر إداري كان قائما إىلوبيت مصطفى شاوش، وقد حتولت هذه الثكنة ، مصطفى
A. Devoulx»فوليكسدو ».(1)

.268-267املصدر السابق ، ص ص ألبري ديفولكس،(1)
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2- :
2-1:

خذت هذه أوسست خلدمة العثمانيني،يف اجلزائر، وقد أُاالحتياطيلقد شكلت قبائل املخزن اجليش 
من فئتنيختلفة كالصحاري والعثمانية والعبيد وغريها، فكانت هذه القبائل تتشكل القبائل عدة تسميات م:

يالة، إلفئة تؤدي واجب اخلدمة العسكرية فتعفى من الضرائب، وتتلقى مقابل ذلك مرتبات من خزينة ا
(1).فرض عليها الضرائبوالفئة الثانية مل تكن تؤدي الواجب العسكري فت

امبثابة الوسيط بني السلطة العثمانية والرعية، فيعتربون عنصرالقبائل كانتأن هاتهواجلدير بالذكر 
مت إدخاله من طرف العثمانيني يف اجلهاز اإلداري على مستوى األرياف فكان هؤالء القبائل يقيمون اجديد

اليت كانت لكخاصة ترياف، ومراقبة حتركات القبائل، األساسية مجع الضرائب من األيف أبراج، مهمتهم
.ياليكاليت تربط بني دار السلطان والبةمان التنقالت عرب الطرقات الرئيسولضتسكن اجلبال،

ألن تلك (2)،يف املناطق السهلية أو يف سفوح اجلبالالقبائل املخزنية أبراج اليت عادة ما تكون أنشأ
ه الوسيلة لفرض سيطرم على هذن انيوالعثمإختذذلك وب،انعة لدفع الضرائبمعظمها مميفاملناطق كانت

صبغة إقطاعية كان هلا تأثري واضح على سكان األرياف قبائل املخزنوقد أخذت (3)،تلك املناطق اجلبلية
أصناف تتعددفقدوبذلك يصبح النظام اإلقطاعي نابعا من طبيعة عالقة الفارس باألرض اليت يعيش عليها، 

املوظفني قطاعاتإومنها ،املشيخاتقطاعاتإباألشراف وذوي النسب، ومنها رتبطااإلقطاعات منها ما 
(4).والقادة العسكريني

.85، ص2007، دار اهلدى، اجلزائر، 1حنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري خالل العهد العثماين، ط (1)
(2) Robin (N), « Note Sur lorgnais Ation Militaire et Administrative des Turcs », R .Af, n°17, Alger,
1873, p196.
(3)Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p293.
(4) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p128.



المجلة اإلفريقية بالتاريخ السياسي والعسكري للجزائر خالل العهد العثمانياهتمامات:                الفصل الثاني 

102

كلف الدولة العثمانية منصب قائد العرب، وهو املُاستحدثتأما عن كيفية مجع هذه الضرائب فقد
دينة بوفاريك مبالقرب من" حوش بوعقاب"خوجة اخليل، وكان مقر إقامته يفباإلشراف عليها حتت إمرة

هذه الضرائب يف القمح متثلت،وفيها يتم تسليم الضرائب كدليل على والء هذه القبائل للسلطةحاليا
شور وهي أن الضرائب قد عرفت عدة أقسام األوىل على األرض وتسمى العإىل، وجتدر اإلشارة والغالت

كانت هذه الضرائب (1)،ئب والغرامةا الثانية فكانت تشمل عدة ضرانتاج غلة األرض واحملاصيل، أم
اشور أو املعونة، يف معظمها ترتكز على التعاليم اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بضريبة العكانت مقننة أل

من طرف اإلدارة أي البايات، وكانت جتمع هذه احملاصيل وتوضع يف خمازن خاصة كانت تسمى وحمددة
.شعريصاعات 4من القمح و(2)صاعات4ا مبكيال ثابت وهو درت يف جمملهبديار املعونة، وقُ

املأجورين كانوا يقومون جبين احملصول يف هذه األرض، وكانت جلين احملصول فإن الفالحنيأما بالنسبة 
وهي أراضي مملوكة من طرف الباي وحاشيته، ومن املالحظ ،"بالزوجية املخزنية" األخريةتسمى هذه 

وكانون خيضعون ،بل مشل حىت اليهود،على السكان احمللينيااألرض مل يكن العمل فيها مقتصرهأن هذ
األرياف جلمع الضرائب مرتني إىلأما عن مجع الضرائب فكانت هذه القبائل خترج كعادا (3)،لنفس النظام

البياليك اجتاهفكانت احملالت أو القبائل املخزنية تغادر مدينة اجلزائر يف ،يف السنة يف فصل الربيع واخلريف
(4).واإليابها خليفة الباي يف الذهاب افقيف شهر أفريل، وكل حملة ير

أما القبائل اليت كانت متواجدة حول املدينة فكانت خاضعة لعدة ضرائب منها ما هو ثابت ومنها ما هو 
بالقبائل فكل ما كان عدد ارتبطتحسب الظروف واألحوال، فهناك ما تسمى بضريبة الشتاء واليت متغري 

ا غرامة الصيف نسبة لغرامة الشتاء فإن حتصيلها يكون نقدا، أمالببيلة أكرب كانت الضرائب أكثر، فأفراد الق
.فكان نصفها نقدا والنصف األخر عبارة عن حماصيل

(1) Federmann (H), « Notices Sur Histoire…. », op.cit, pp116-117.
(2)لة اإلفريقية أن الص140، وكان يساوي 1849اع عبارة عن مكيال كان يعمل به إبان احلكم العثماين إىل غاية سنة ورد يف ا

:ينظر. لتر، مما أدى إىل غضب الفالحني والطبقة الكادحة 192أرتفع إىل  لتر، مث 
Federmann (H), « Notices Sur Histoire…. », op.cit, p120.
(3) ibid, pp118-119.
(4) Devoulx (A), Tachrifat Recueil… , op.cit, p32.
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:آليتكما هو ملخص يف اجلدول اتؤكد الة اإلفريقية أن القبائل كانت تدفع الضرائب صيفا وشتاءو

فرنك فرنسي 3600فرنك فرنسي7200أوالد عالن1
فرنك فرنسي40فرنك فرنسي75حسن بن علي2
فرنك فرنسي216000فرنك فرنسي288,000ديرا3

فكانت تدفع فرض عليها ضرائب ختتلف عن الضرائب السابقة الذكر أما بعض القبائل األخرى فكانت ت
خاصة وبر اخليام أو صناعة األكياس أو ما يسمى بالعمائر، وهي أكياس صغرية تستعمل لألغراض الشخصية 

لدى الفالحني، وهناك من كان يدفع دهن األغنام كضريبة، وهناك من كان يدفع األغنام واجلمال، ومن 
(1).القبائلتلكخالل ذلك نستنتج أن األتراك العثمانيني قد بالغوا يف فرض الضرائب مما أثقل كاهل 

ف وكلما مسحت الظرائب دور اإلدارة العثمانية يف املناطق املعزولة مقتصرا على مجع الضروكان
مل تكن مهمة مجع هذه (2).األمر قد ترك للتنظيمات احملليةأما عن التسيري الداخلي فإن،بينا ذلككمابذلك، 

ما كان هؤالء القبائل املخزنية يتعرضون لعدة ابل كانت مهمة صعبة جدا فكثري،اهلنييءالضرائب بالش
(3).1754سنة تل يف منطقة القبائلأخطار قد تكلفهم حيام، مثلما حدث حملمد الذباح الذي قُ

وهكذا مع مرور الوقت شكلت قبائل املخزن جيشا قويا ينافس اجليش اإلنكشاري ورياس البحر، 
ضد السلطة قد مارست هذه القبائل التمردات والثورات فسلبية على احلياة السياسية، اوتركوا أثار

هذا ما قام به بومرزاق يف بايلك و،نهب والسرقة، وحىت حرق احملاصيل الزراعيةاليف عملية توشارك
مجال10700االستيالء على ، حيث متكن من اخمزنيافارس4500مبساعدة 1825سنة التيطري 

.يف مكااها بيعمت 

(1) Federmann (H), « Notices Sur Histoire…. », op.cit, pp120-121.
(2) Féraud (L), « Mœurs et Coutumes Kabiles », R .Af, n°7, Alger, 1863, p 68.
(3) Robin (N), « Note Sur lorgnais… », op.cit, pp 139.
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4000ومجال500نم منهم نفس املصري يف نفس السنة حيث غَالشراقةوقد عرفت قبيلة أوالد خمتار

الباي حممد الكبري بفضل جيش فرسان املخزن والذي بلغ تعداده أستطاعا يف بايلك الغرب فقد أم(1).ارأس
مجال5000وا رأس6700علىاالستحواذدوارا، و 15من ب ما يقرب 2000وافارس13000
وعليه فإن القبائل ،أغلبهم نساءاشخص60بقرة هذا فضال على أسر 720وبغال630إىلباإلضافة

(2).اياملخزنية قد مثلت بالفعل القوة الضاربة للعثمانيني فكانت قوية ماديا وعسكر

2-2:

السلطة العثمانية يف إيالة اجلزائر لتنفيذ خمططاا ااستعانتتعترب قبائل الرعية من أهم القبائل اليت 
ومن أهم هذه القبائل قبيلة السياسية والعسكرية، فقد توزعت هذه القبائل عرب كل مناطق البايلك، 

املورد الرئيساألخريةهذه شكلتالضرائب، حيث ، وقد حتملت هذه القبائل عبء"هبيةالس"و " الساحلية"
البحرية قد تراجعت يف هذه الفترة ولتعويض هذا النقص جلأت مداخيلم خاصة وأن 18للدولة خالل القرن 

الدينية مطالبطرقكانت قبائل الرعية تتمرد وغالبا ما تبنت الاالستغاللالدولة لفرض الضرائب، وأمام هذا 
(3).القبائل املتمردةهذه

شيوخ الزوايا إىلن الديين لذا جلأ العثمانيوعامل حيركها الالقبائل هذه فقد أدركت السلطة العثمانية بأن 
يكن مبقدور كل جنود البايلك التيطري تقريبا، وملسلطته فقد كان حتت" الشيخ املختار" ومن أبرزهم 

هذا الشيخ ألن تأثريه على القبائل كان واضحا كما إىليف هذه الفترة دون اللجوء العثمانيني فعل أي شيء
باإلضافةافارس50من إىل جانب قوة عسكرية متكونةة، فكان ميلك ثروة كبرية يقيجاء يف الة اإلفر

(1)Henri (Federmann), « Notices Sur L Histoire de l Administration de Beylik de Titteri », R .Af,
n°9, Alger, 1865, p 301.
(2) Emerit (M), « Les Ventrues de Thedenat  es Clave et Minis Tre Dun Bey d’Afrique », R .Af, n°92,
Alger, 1948, p154.

الغرب اجلزائري خالل القرن الثامن عشر، مذكرة ماجستري، معهد التاريخ، جامعة الواليش فتيحة، احلياة احلضرية يف بايلك (3)
.31، ص1994-1993، اجلزائر
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فإن بايلك التيطري يف هذه الفترة كان وباختصار، "بيةوبالعر"حيملون بنادق، وكانوا يسمون اجندي15إىل
(1).كرغليا بأسلحتهماجندي636تركيا واجندي250يضم 

2-3:

االجتماعيةن من آباء أتراك وأمهات جزائريات فقد سعت هذه الفئة كغريها من الفئات وهم املولودو
تزوجة من اإلنكشارية، املغرياإلجراء مل يكن يرضي تلك الفئة لكن هذا ،ممارسة مهن آبائهم اإلنكشاريةإىل

فرق اإلنكشارية إىلاملسموح هلم بالدخول (2)احلد من عدد الكراغلةإىلالسلطة العثمانية ولذا عمدت
خوفا مراكز القوة أو املسؤوليةإىلقوانني متنع صعودهم توممارسة العمل السياسي والعسكري، وأصدر

وهكذا وجدت هذه الفئة نفسها منبوذة (3)على السلطة خاصة وأم من أمهات جزائريات،متردمن 
(4).من قبل السلطة العثمانية

حسب 1681الفئة تزداد بسرعة مما أثار قلق احلكام العثمانيني فقد بلغ عددهم سنة فكانت أعداد هذه 
مت عدت اوكنتيجة حتمية هلذا التهميش ق، اتركي10000مقابل اكرغلي5000بعض اإلحصائيات ب 

وشارك 1639- 1638ثورة من اندلعتأما يف قسنطينة (5)،1629سنةضد األتراك العثمانيني ثورات 
ورغم ذلك مل يسمح هلم بالدخول ،وطالبوا بطرد اإلنكشارية واحلكام العثمانينيفيها الكراغلة، 
ورغم هذه الثورات (6)،عندما عم الطاعون البالد وقام الك السكان1648يف سنة يف اإلنكشارية إال

.طوال عهد الدايات حيث ظلوا يف مرتبة أقل من آبائهماليت قام ا الكراغلة إال أن وضعيتهم مل تتحسن 

(1) Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p135.

:لإلطالع أكثر بالتفصيل حول فئة الكراغلة ينظر(2)
de Grammont (H.D), « Relations entre la France et la Régence d’Alger au xll Siècle », R .Af,
n°23, Alger, 1879, pp5-32.

.80-79، املرجع السابق، ص ص ...حنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري(3)
(4) Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p293.

.81-80ص ص ، املرجع السابق،...حنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري(5)
(6) Anonyme, L’Algérie Histoire …, op. cit, p28.
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ورمبا قبوهلم (1)اإلنكشارية،خرى ضمن قواتداي بالتجنيد مرة أُمسح هلم احلاج شعبان1693يف سنة و
منطقة  القبائل وحاجة العثمانيني يففرض هيمنتهم علىيف التجنيد راجع لعجز العثمانيني والقبائل املخزنية 

(2).تلك املنطقةاجلنود إلخضاع إىل

دينة اجلزائر حوايل مبم 18املدن الكربى حىت بلغوا يف اية القرن يف عدد أفراد الكراغلةلقد تكاثر 
يف اجلزائر عددهمأوقد تباينت األرقام حول ،ن، كما أصبحوا يشكلون غالبية سكان تلمسان6000

de«قدرها دي بارادي فخالل العهد العثماين، Paradis (V)«(3).1754سنة رجال10000ـب

(4).1825سنة رجال20000ـ قدر القنصل األمريكي وليام شالر بيف حني 

، فقد عجز 1771- 1768بنيمن أهم الشخصيات الكرغلية اليت ظهرت (5)ويعترب حممد الذباح
كان هذا األخري حيث ،الذباححممدالكرغليإىلفلجؤا " املعاتكة"و " فليسة "ن على إخضاع قبيلة العثمانيو

على ةالقبيلة، توىل قيادة بايلك التيطري، وشن محلة كبريإىلقد سبقت شهرته وصوله و،قويا يتسم بالصرامة
وإعالن خضوعهم لالستسالمضرب حصار شديد على القبائل املمانعة مما دفعهم القبائل املتمردة، وجنح يف 

موا هدايا للباي، وقد"بين صدقة"الباي املذكور، وتبعتهم يف ذلك قبائل إىلللسلطة التركية، وتقدمي هدايا 
رة واجه إال أنه يف هذه امل" بين بترون "قبيلة إىلوبعد إخضاع هذه القبائل وجه حممد الذباح محلة عسكرية 

خاض معاركألحد قبله أن مل يسبق و،د خسائر فادحةبعدما تكباالنسحابإىلضطرهامقاومة شرسة مما 
(6).الة اإلفريقيةذكرتيف عمق املناطق اجلبلية كما 

هذه الطائفة إحدى أدوات النظام اعتربتوهكذا دخل الكراغلة يف حلبة الصراع السياسي حيث 
حظة أصبح الكراغلة وعليه ومن هذه اللَّ،الرعيةواستغالليف إخضاع اُستخدمتالتركي العثماين اليت 

.بسبب دورهم السليبيالة اجلزائريةإل، لكن فيما بعد مت طردهم من االبالديشاركون يف تسيري شؤون 

.82، املرجع السابق، ص ...حنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري(1)
(2)Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p294.
(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p168.

.83، املرجع السابق، ص ...اجليش اجلزائريحنيفي هاليلي، بنية (4)
:ينظر. ذكرت الة اإلفريقية أن هذا اللقب أطلق عليه نتيجة املذابح وأعمال القتل الكبرية اليت قام ا(5)

Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p 264.
(6)Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, pp 295-296-297.
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وهذا ما تؤكده إحدى الوثائق الفرنسية ،للجزائرعند دخوهلم الفرنسيني فقد وقفوا إىل جانب 
(1).العهد العثماينأواخرلفرنسيني لا أعلن والءهكرغلي700حوايل نَّإ

اكبرياالة اإلفريقية قد أسهمت إسهامنَّإ: هذا الفصل نستطيع القول نهاية لو قبل أن نضع نقطة 
املسامهةالسياسي والعسكري منه، غري أن هذهيف كتابة تاريخ بالدنا يف الفترة العثمانية خاصة التاريخ 

واستعبادعلى تاريخ القرصنة البحريةتاب هؤالء الكُت أقالمقد غلب عليه نوع من الذاتية فقد ركز
وصف احلكام إىلفعهم حقدهم النصارى، و ظروف إقامة األسرى وما يعانونه من شقاء وأوجاع، وقد د

شرت أغلب هذه الدراسات يف الة اإلفريقية اليت كانت تصدرها اإلدارة الفرنسية وقد ن(2)الصفات،بأبشع
(3).يف اجلزائر

مثل فقط تاب كان منصبا على كل ما يهم األوروبيني الكُؤالءهاهتمامذكره أن إىلومما جتدر اإلشارة 
توات واهلدايا من طرف الدول األوروبية، إلاألسرى ودفع ابافتداءومشاكل القرصنة املتعلقة االحتكارنشاط 

ومشوهة أغلب هذه الدراسات اليت جاءت ا الة اإلفريقية تعترب دراسات مغرضة نَّإوعليه ميكن القول 
األورويب، فالوجود العثماين باجلزائر يف نظر األوروبيني كان مبثابة العامل الذي االستعمارفهي دف خلدمة 

. اجلزائر مقومات احلضارةاكتسابحال دون 

لة من نقائص ورغم ما يأن نستغين عنها يف تاريخ اجلزائر أننا ال ميكن إالوسلبيات سجل على هذه ا
العثماين فهي حبق حتتوي على شهادات وأوصاف دقيقة وتقارير وتفاصيل قد ال جندها يف كتابات أخرى، 

بعد التمحيص والتدقيق والغربلة، التارخيية منها الكثري من احلقائق و املعلومات خلصميكن للباحث أن يست
بل مشلت كما رأينا اجلانب السياسي والعسكري على اهتمامهامل يقتصر هذه الة نَّإالقول وصفوة 

والثقايف لبالدنا خالل الفترة العثمانية وهذا ما سنعاجله واالقتصادياالجتماعيالتاريخ حىت ا اعموضو
(4).يف الفصل الثالث

.85-84، املرجع السابق، ص ص ...حنيفي هاليلي، بنية اجليش اجلزائري(1)
.47محيد أيت حبوش، املرجع السابق، ص(2)
.46عبد القادر نايلي، املرجع السابق، ص(3)
.51- 50محيد أيت حبوش، املرجع السابق، ص ص(4)
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 ::

: ية-1

،االجتماعيةالكثري من الفئات وكغريها من املناطق الكربى التابعة للدولة العثمانية يالة اجلزائرإاحتوت
واألندلسيني كانت غالبيتهم من العرب األمازيغ ،واألعراقختلفة األجناس مفئاتمن الة إليالتتشكَّفقد 

اليت متيزت كل واحدة منها األخرىمن الفئاتوالكراغلة وحىت املسيحيني، وغريهم ،واألتراك العثمانيني
يالة اجلزائر إأهم الفئات اليت عرفتها فإن وباختصار، االقتصاديودورها االجتماعيعن األخرى يف وضعها 

(1):اآليتكانت كخالل العهد العثماين 

1-1-:

ن زائريواجل، وهم االجتماعيلم دن بصفة دائمة وحيتلون مرتبة مرموقة يف السكانت هذه الفئة تقطن املُ
كانت هذه الفئة (2)،االجتماعياملرتبة الثالثة يف اهلرم احتلوانذ أقدم العصور، فقد سكنوا املدن م،ناألصليو

هذه الفئة كما أنَّ،إداريةمناصب يف بعض األحيانتقلدواوالعلماء الذين ،وشيوخ الزوايا،تضم األعيان
(3).زمن عروج وخري الدينإىلهلؤالء العلماء والشرفاء االمتيازيرجع هذا دفع الضرائب وكانت معفية من

االحترامويرجع هذا ،واجلدير باملالحظة أن أعيان هذه الفئة قد حظوا مبكانة مرموقة من قبل العثمانيني
خاصة أواخر ن قد حتفظوا يف معاملتهم معهمولذا جند العثمانيو،مكانة هذه الفئة وتأثريها على اتمعإىل

، ويعترب باي وهران من أبرز الشخصيات ودهمكسب إىلن هم يف اجلزائر، فقد سعى العثمانيوعهد
(4).لتفادي أي مترد قد حيدث ضدهإليهماليت حاولت التقرب 

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية، ، )1830-1518(حممد الزين، األوضاع االجتماعية والصحية يف اجلزائر العثمانية (1)
.73، ص2011-2010جامعة سيدي بلعباس، 

.81نفسه، ص (2)
(3) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 491.

(4) Féraud (L), « Un Vœu d’Hussin Bey Constantine 1807 », R .Af, n°7, Alger, 1863, pp 91-92.



المجلة اإلفريقية بالجانب الحضاري أليالة الجزائر خالل العهد العثمانياهتمامات:                    الفصل الثالث

110

:مانيو-1-2

أصحابيف اجلزائر خالل العهد العثماين، كانوا االجتماعيةمن أهم الفئات األتراك العثمانيون عتربي
وغريها ،وديار بكر،وبورصة،العثمانية مثل أزمريلدولةللطة قدموا من األناضول واملناطق التابعة سنذم

رودس، جزر إجيا، ( مت من املناطق األوروبية دبينما توجد فئة أخرى قَ(1)املراحل األوىل للوجود العثماين،
ما ميز هذه الفئة عن غريها أا كانت شديدةو،رفوا بنشاطهم الكبري وحيويتهموقد ع)كريتألبانيا، 

فكانت الدولة (2)،بالبشرة السمراء واخلشونة يف الطباعامتازواا القادمون من آسيا الصغرى فقد البياض، أم
(3).العثمانية تقوم بتجنيدهم بواسطة وكالء هلا يف املوانئ

موعة السكانية الثانية اليت أمأتراك باءآن من هامة هي الكراغلة، وهم املولودومكانةاحتلتا ا
هم ال ميكن أن يتعزز إال عن طريق مصاهرة السكان ن بقاءن بأأدرك العثمانيووأمهات جزائريات، فقد 

خاصة أصحاب ،ملصاهرةكان عن طريق االسمنضدهم، ولذا حاولوا التقرب متردوقوعمناًاألصليني خوف
ن منهم ة يف بداية األمر خاصة األندلسيواملال واجلاه، واجلدير باملالحظة أن السكان احملليني أبدوا رغبة كبري

(4).هرهم وثرومظُمن حيميإىلحباجة اًأن هؤالء كانوا ضعافذلك 

، فقد االمتيازاتاألتراك العثمانيني يف وانصر التركي كفئة مستقلة ومتميزة نافسويعود تاريخ هذا الع
أن الكراغلة إىلتشري ن حول عدد الكراغلة املوجودين يف اجلزائر غري أن إحدى الدراسات املؤرخوختلفا

، وذلك خالل السنوات األوىل               و بين راشد،و مازونة،و مستغامن،كانوا منتشرين يف تلمسان
ولذلك كانوا دائما ،منهااالمتيازات اليت كانت حمرومةنيل إىله الفئة دائما هذفقد سعت(5)،االحتاللمن 

(6).االنقالباتخلق الثورات وتدبري إىليعمدون 

(1) Colombe (M), « Contribution a L’étude …. », op .cit, p172.

(2) Haedo (F .de Diego), Topographie …, op .cit, pp 55-56.

(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p74.

(4) Lcharles (Féraud), « Notes Historiques Sur La Province de Constantine », R .Af, n°24, Alger,
1880, pp 105-106.

.58- 57محيد آيت حبوش، املرجع السابق، ص ص (5)
.176أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (6)
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اتب عليا رمإىلليصلوافلم يكونوان على إبعادهم وطردهم من املناصب كام العثمانيوولذلك عمد احلُ
(1).يف سلك اجلندية

للدين اعتناقهملكن بعد ،ن األصلالذين هم مسيحيوأما اموعة السكانية الثالثة فهم األعالج 
من اجلزائر موطناًاختذواخمتلف املناطق األوروبية فقد إىلوتعود أصوهلم ،فإم يلتحقون بالعثمانينياإلسالمي

م أعالج 16القرن البحرية يف، وكان أغلب رجالاملعيشيةروفهم وأوضاعهم ولتحسني ظُ،لكسب املال
(2).لج علي أبرزهمويعد الع

1-3-:

اهلجرات األندلسية خالل النصف م آخر معاقل املسلمني باألندلس ازدادت1492بعد سقوط غرناطة 
، فكانت اجلزائر األندلسم نتيجة اخلالفات واحلروب اليت عرفتها 17م و16م و15األول من القرون 

(3)،ومستغامن،كوهراناجلزائرية حيث سكنوا العديد من املدن،هذه اجلاليةاحتضنتاليت املناطقمن أهم 

وهذا ما عرب عنه امللك اإلسباين ،هذه اهلجرة صبغة دينية صليبية البد منهاإكساب ملوك إسبانياحاولفقد 
(4)".أن هذا العمل هو من أجل إرضاء الرب:" فرديناند بقوله

ن هذه امليول تراك العثمانيوقد شجع األ، ون رغبة شديدة يف العمل البحريى األندلسيوأبدفقد
،ر عليهم بأموال طائلة بفضل هؤالء املوريسكينيمل القرصنة البحرية اليت كانت تدمنهم يف علالستفادة

يف بناء م اليد الطوىلكما كانت هل(5)فكانوا يتقنون اللغة اإلسبانية، وهلم خربة واسعة يف جمال البحر،
(6).السفن

(1) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p180.
(2) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, pp 496-499.

.63-62-60، ص ص ص 2001عبد اللطيف برييش، املوريسكيون يف املغرب، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، (3)
(4) Fernand (Braudel), « Les Espagnols et l’Afrique de Nord de 1492 a 1877 », R .Af, n°69, Alger,
1928, p 199.
(5) Saad Eddine (Ben Cheneb), « Un Acte de Vente dresse à Alger en 1648 », R .Af, n°89, Alger,
1945, p 287.
(6) Devoulx (A), « La Marine …. », op .cit, p391.
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ن م احلكام العثمانيواستعانن يف اال العسكري فقد الواسعة اليت متتع ا األندلسيوونظرا للخربة
تجنيد فرقة أندلسية للقضاء على ثورة الشيخ بوطريق بقام حاكم مليانة حسن عليفيف إمخاد التمردات،

(1).بإقليم اجلزائر

عنها االستغناءال ميكن هكذا مع مرور الوقت أصبحت هذه اجلالية دعامة أساسية للعثمانيني يف اجلزائر و
،مشكلة املياه اليت طال ما عانت منها مدينة اجلزائرحبللعمل، كما قاموالمن إخالص وحب نظرا ملا أظهرته

مدينة اجلزائر ازدهارا ساعد يف ولعل هذا م(2)،عدة عيون يف الثكنات والشوارعحبفر بقيامهموذلك 
ة وغرس األشجار املثمرة حىت أصبحت أغلب األراضي الزراعي،األراضي بسهل احلامةواستصالحوفحوصها 

يف العقارات، وتشري الة استثمارهمهذا عالوة على ،طائلةمما أكسبهم أمواالملكا ألفراد اجلالية األندلسية
أندلسية بثمن امرأةبفحص طويلة من طرف اإلفريقية يف عقد سجالت احملاكم الشرعية تضمن شراء جنة 

(3).م1648دينار سنة 1550ـقدر ب

بل مارسوا حىت التجارة فكانت هلم حمالت ،والعقاري،األندلسيني يف اال الزراعياهتماممل ينحصر 
هم نذكر على العامة اليت حتمل أمساءاملباينعن وجود بعض هذا فضالً(4)،ختلف أحياء املدينةعرب مجتارية 

رت الة اإلفريقية نسبة أحباس األندلسيني يف اجلزء الشمايل فقد قد(5)،"طبانة األندلسيني"ل اسبيل املث
(6).من جمموع أحباس األندلسيني18,75ـمن القصبة مبدينة اجلزائر ب

لتقدمي العون ها بل حىت خارج،أحباس هؤالء األندلسيني مل تنحصر داخل املدينةنَّفأباملالحظةواجلدير 
(7).حباسهم يف األمالك العقارية واألراضي الزراعيةأفقد متثلت ،للفقراء

(1) Berbrugger (A), « El-Hadj Pacha », R .Af, n°8, Alger, 1864, p296.
(2)Devoulx (A), « Notes Historiques Sur Les Mosquées et Autres Edifices Religieux d’Alger », R .Af,
n°5, Alger, 1861, p392.
(3) Ben Cheneb, « Un Acte de Vente …. », op .cit, pp 287-290.
(4) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 495.
(5)Devoulx (A), « La Batterie des Andalous Alger », R .Af, n°16, Alger, 1872, p 340-342.
(6) , « Les Edifices Religieux de Lancien Alger », R .Af, n°14, Alger, 1870, p175.
(7) , « Les Edifices ….. », R .Af, n°12, Alger, 1868, p279.
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أما دورهم يف اجلانب (1)ن يف إحياء وتنشيط الثقافة يف اجلزائر،جانب هذه األنشطة ساهم األندلسيوىل إ
اعتبارومن هنا ميكن باحلكم، وانعزاهلمصرامة احلكام العثمانيني إىل، ويرجع ذلك االسياسي فكان قزم

وهلذا كان تأثريهم واضحا يف كل ،اجلالية األندلسية بأعداد كبريةاحتضنتأن اجلزائر من أهم األقطار اليت 
(2).أو التجاري،أو الزراعي،ء الصناعيااالت سوا

م مل تكن دفعة واحدة هذا ،ا عن أعداد هؤالء األندلسيني فمن الصعب حتديد ذلكأملكون هجر
هايدوا فإنذلك من رغم على الو،فيهااستقرواومن جهة أخرى تعدد األماكن اليت ،من جهة

«Haedo مث تضاعف هذا العدد يف مطلع القرن ،منزل1000ـم ب16عددهم أواخر القرن قدر«
هاجر حسب ما أفاد به قرامايم3804ـبم1612م، وبلغ عددهم يف شهر واحد سنة 17

« Gramay حول هذه الفئة أم شكلوا جتمعات سكانية يف العديد من املدن باختصار، وما ميكن قوله «
»د أنصف شالروق،خلإ...وجباية ،والبليدة،القليعةو،و شرشال،كالتنس Shaler هذه الفئة حينما «

هم سلوك، فإنَّنيبعض اجلزائريعن الرببرية اليت يتصف ا هؤالء األندلسيني كانوا أبعد ما يكونوا نَّإ": قال
مل أكتشف فيهم وإنسانني، و،ومتمدنني،يف املعامالت اليومية دائما مهذبني، وأنا قد وجتهملياقة وجماملة

(3)."أو الكره لألشخاص الذين اليدينون بدين آخر غري دينهم،الديينراض التعصبأع

(1) Devoulx (A), « Un médecin Condamne’ à Mort Pour Avoir Laisse Mourir Son Malade », R .Af,
n°16, Alger, 1872, p471.
(2) , « Notes Historiques … », op .cit, pp 391-392.

.60محيد آيت حبوش، املرجع السابق، ص(3)
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1-4-:

يتوافدون من كل مكان، وكانت ءواوبد،األول للقدساالحتاللنذ إفريقيا الشمالية مإىلتوجه اليهود 
أول املوجات اليهودية تلك اليت قدمت من إسبانيا، وقد حصلوا على إذن اهلجرة من خري الدين باشا ومسح 

(2).وغريها،و بوسعادة،ووهران(1)،هلم باإلقامة يف املدن مثل تلمسان

إىل فتراتصوهلم وتعود أُ،نفهناك يهود أصليو،قسمنيإىلصوهلم اليهود يف اجلزائر من حيث أُنقسما
ويطلق على هذا الصنف يهود ،اليهودية من أهايل البالداعتنقوا ، أو الذين سابقة لإلسالم

مشال إفريقيا مع املهاجرين املوريسكيني إىلالذين هاجروا الصنف الثاين و،(Résidents)"توشابيم"
Fostarerosعرفوا باليهود األجانب النصارى اضطهاداملطرودين هروبا من  إليهم يهود نضمامث ، )(

(3).م17بعد منتصف القرن اإليطاليةليفورن 

أخذت تزداد أمهيتهم على مر األيام، وقد مسح هلم سرعان ما كان لليهود شأن يف احلياة اجلزائرية 
ا عن أعداد هذه الفئة فيخربنا هايدوا خري الدين باإلقامة مقابل ذلك دفع ضريبة، أمHaedo 150أن»«

»م، وقدر األب دان 16أسرة يهودية كانت تسكن اجلزائر اية القرن  Dan م 1634عددهم سنة «
15000ـم ب1725سنة فقد قدرها»de Tassy«تاسي دولوجييهودي، أما10000ـب

يهودي يف مدينة اجلزائر 8000م بأكثر من 18يف القرن يبلحميسيف حني قدر عددهم موالي (4)،يهودي
أما نوع لباس هذه الطائفة (5).هذا عالوة على اليهود األصليني،وأوروبا،و آسيا،وحدها قادمني من إفريقيا

كام احلُحىت يتمكن رض عليهم األبيض أو الداكن وقد عللت الة سبب هذا النوع من اللباس فقد فُ
(6).ومراقبة حتركام ألم كانوا مصدر العديد من القالقل والبالبل،العثمانيني التعرف عليهم بكل سهولة

:لإلطالع أكثر حول اهلجرة اليهودية إىل تلمسان واالستقرار ا ينظر(1)

Darmon, « Origine et Constitution de La Communa Ute Israelite de Tlemcen », R .Af, n°14, Alger,
1870, pp376-383.

.408، ص1989حممود علي عامر، دار النهضة العربية، بريوت، : ، تر1عزيز سامح ألثر، األتراك العثمانيون يف إفريقيا الشمالية، ط (2)
األدب كلية ، مذكرة ماجستري، 1830-1792التجارة والتجار يف مدينة اجلزائر العثمانية على ضوء املصادر احمللية واألجنبية أمحد سلطاين، (3)
.17ص،2012-2011، جامعة سيدي بلعباس، العلوم اإلنسانيةو
.37م، ص 1989ج، اجلزائر، . م. ، ديماين، تاريخ مدينة اجلزائرأمحد السل(4)

(5)Moulay (B), Alger L’Europe….op. cit, p38.
(6) Berbrugger (A), « Conquête d’Oran », R .Af, n°10, Alger, 1866, p47.
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ن أمثال عائليت هم اليهود الليفونيومدينة اجلزائر كان هلم شأن كبري يفنومن أهم اليهود األوروبيني الذي
يالة اجلزائر، واجلدير بالذكر إلاالقتصاديةو ،يف احلياة السياسيةاًهامذان لعبا دوراًاللَّ،"بوشناق"و "بكري"

قيود هممل تفرض عليكبرية إذْامتيازاتفإن هؤالء اليهود قاموا عالقات مع احلكام العثمانيني، فحصلوا على 
تلك األحياء نحت هلم أحياء يسكنون فيها، وكانت كما م(1)،يف املوانئ واملدن الساحليةأو ضرائب كبرية 

(2).كل سبتاواملعابد اليت كانوا جيتمعون فيه،فكانت جمهزة باملذابح،جمهزة بكل املرافق الضرورية للعيش

بعض انتشرتوبوسعادة عائالت يهودية، و،واملدية،عدة مدن جزائرية مثل قسنطينةاحتضنتكما 
اهتمامهماألراضي، ولعل هذا ما يفسر بامتالكلكن مل يكن يسمح هلم ،العائالت يف املناطق الريفية

فكثري :" »de Tassy«صدد يقول لوجي دو تاسي احلرفية، ويف هذا الوممارسة األنشطة (3)بالتجارة
أو خياطني، ،أو حدادين،جتار متجولنية ثانوية غري مرحبة فنجدهمطقد مارسوا عدة أنشمن هؤالء اليهود 

(4)".وما شابه ذلك

ليس يف اجلزائر فحسب بل حىت على مشال اًكبرياًالزمن أصبحت هذه اجلالية تشكل خطرمبرورمع و
،لدى الداياكبرياؤالء اليهود تأثريهلوهكذا أصبح (6)نعوا من محل السالح والتجول به،لذلك م(5)،إفريقيا

ميثلون الفرنسيني، فأصبحواالتجار على على السكان احملليني، وحىت شكلون منافسة خطرية وأصبحوا ي
وجدوا وقد ،واالحتيالالرعية بالغش يعاملونو (7)املرجعية احلقيقية للداي من أجل املساعدة املالية،

شري الة اإلفريقية أن بوشناق كاد يصبح ملك وتأمثال مصطفى باشا،بعض احلكام العثمانينيمن ةساعدامل
(8).جنود اإلنكشاريةأحد إن مل توقفه رصاصة مسدس قصرال

(1) Nacereddine (Saidouni), L’algérois Rural à La Fin de L’époque Ottomane (1791-1830), Liban,
Dar Al-Gharb Al-Islami, 2001, p413.
(2) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 91.
(3) IucetteValensi, Le Maghreb Avant La Prise d’Alger (1790-1830), France, Flammarion, 1969, p27.

،الرشاد ،04، عاملواقفجملة ،"االنعزال و االندماج االجتماعياملهاجرون واملهجرون إىل اجلزائر العثمانية بني"، بلربواتبن عتو (4)
.65ص،2009ديسمرب معسكر،

(5)Andre (Chouraqui), La Saga Des Juifs en Afrique de Nord, France, Librairie Hachette, 1972, p111.
(6) Le baron (Henbi), « Notice Sur Bou Saada », R .Af, n°6, Alger, 1862, pp 50-51.

.426جون ب وولف، املرجع السابق، ص(7)

(8) Berbrugger (A), « L’affaire Bakri », R .Af, n°13, Alger, 1869, p63.
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ا يف اجلزائر العثمانية م نذ وقت وهكذا بالرغم من العناية والرعاية واحلرية اليت كان اليهود يتمتعون
فكانوا دائما يفضلون مصلحتهم ،هذه البالدإىلبانتمائهممل يكونوا يشعرون يف يوم من األيام مبكر فإم 
الية اليهودية باتمع اجلزائري خالل العهد العثماين ال تعدوا وأن عالقة اجل،الرعيةمصلحة اخلاصة على

(1).أن تكون عالقة جتارية منفعية أكثر منها روحية وعضوية

1-5-:

تمع اعلىعترب هذه الفئة دخيلة تا شأن فئة اليهوداقسمني قسم إىلفهي بدورها تنقسم ،جلزائري شأ
، والقسم الثاين يشمل األسرى نوا إما قناصل أو موظفني أو جتارفكا،يشمل األوروبيني األحرار أو الطلقاء

:املسيحيني

:

ا فيها يف القناصل والتجار األوروبيني، فاملصادر األجنبية مبفقد متثلوا عموماً،عدد هذه الفئة ضئيل جداً
تواجد هؤالء رتبطافقد على األسرى، افكان تركيزهم منصب،هلذه الفئةاكبريااهتماممل تويلالة اإلفريقية

ذلك أن كل ما توترت العالقة بني اجلزائر والدول األوروبية ،األوروبيني بالوضع العام للبحر املتوسط
.األوربينيعلى حركة وقدوم هؤالء ار ذلك بشكل مباشرأعمال القرصنة أثَّواشتدت

عاش طوال حياته يف كنف التسامح اإلسالمي، ،مان جمتمعا خاصل القناصل والوكالء األوروبيوشكَّ
»عجب شالروقد أُ Shaler إن شاء القدر لشغل منصب غري املنصب الذي أشغله حاليا :" بذلك بقوله«

(2)".بةه من لطف الكرم وسحر العشرة الطييف اجلزائر فسأحزن مدى احلياة لفقد ما أجد

انتهاء مهامهم، فور بلدام إىلفكانوا يعودون ،األوروبيني يف املدن اجلزائرية طويالمل يكن استقرا
(3).هم يف سجالت قنصليتهم، مث يلتحقوا جباليتهم املوجودة يف املدينةد أمساءفكانت تقي

.104الزين حممد، املرجع السابق، ص(1)
.70املرجع السابق، صمحيد أيت حبوش، (2)

(3) Devoulx (A), « Relevé des Princip Aux Français qui Ont Résidé à Alger de 1686 a 1830 », R .Af,
n°16, Alger, 1872, p356.
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ممون خالله بطرح املوجودين باجلزائر يوم من كل شهر يقو(1)صص هلؤالء القناصلفقد خانشغاال
(2).االمتيازوهذا كنوع من اهتمامامو 

وذلك ،جانب دورهم الرمسي الدبلوماسي فإن بعض القناصل قاموا بالتجسس لصاحل حكومامإىل
إلعداد مشاريع لغزو اجلزائر وغالبا ما تسببت تلك األدوار يف توتر العالقات مابني اجلزائر والدول 

ل ال احلصر ما قام به القنصل ايالة اجلزائر نذكر على سبيل املثإعلى سلبا انعكسوهذا ما (3)األوروبية،
»دوفال  Deval الفرنسي باالحتاللانتهتالفرنسية واليت -الذي تسبب يف تأزم العالقات اجلزائرية«
»نفس قام به القس غراماي والشيء (4)،للجزائر Gramaye فيه احلكومات ض حراالذي أعد مشروع«

(5).والقضاء على األتراك العثمانيني،وطرابلس الغرب،واجلزائر،األوروبية على غزو الدول املغربية تونس

(6)قنصليتهم لتسوية وضعيتهم عند حدوث أي خالف أو توتر،إىليلجئونكانواماالكنهم كثري

وسالمة أساطيلهم يف البحر األبيض ،البحريةوكان الدور األساسي الذي يقوم به القناصل هو محاية املصاحل 
(7).ومحاية املبادالت التجارية بني بلدام واجلزائر، ومحاية رعايا دوهلم،املتوسط

:حول موضوع القنصلية والقناصل األجانب مبدينة اجلزائر راجع(1)
Berbrugger (A), « Un Consul Alger au 18 Siècle », R .Af, n°6, Alger, 1862, pp 332-348.
Devoulx (A), « Querelle Entre Consul et Négociant », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp261-270.

, «Germain Chancelier de Consulat de France à Alger », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp
415-419.
de Grammont, « Correspondance de Consuls d’Alger », R .Af, n°32, Alger, 1888, pp 52-80.
Pestemal (A), « Le Consulat Français d’Oran de 1732 a 1754 », R .Af, n°86, Alger, 1944, pp 220-
254.
Sacerdoti (S), « La Mission à Alger de Consul de Venise Nicolas Rosalem 1753-1754 », R .Af, n°96,
Alger, 1952, pp 64 a104.
(2) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 239.

.108الزين حممد، املرجع السابق، ص (3)
(4) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p152.

.108السابق، ص الزين حممد، املرجع (5)
(6) Watbled (E), « Aperçu Sur Les Premiers Consulats Français Dans Le Levant », R .Af, n°16,
Alger, 1872, p23.

.70محيد أيت حبوش، املرجع السابق، ص (7)
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:

أمريكا والدول إىلاليت تعود أصوهلم (1)أما الفئة الثانية من األوروبيني فقد مشلت األسرى املسيحيني
أما عن أوضاع هؤالء األسرى فكانت (2)،اركيف املعفكانت تنقلهم السفن اجلزائرية بعد ازامهم،األوروبية

رنت بأوضاع وفكانت وضعيتهم حسنة إذا ما ق،آخر فقد مثلوا أغلبية األوروبينيإىلاختتلف من أسري
(3).األسرى املسلمني يف الدول األوربية

عاملون معاملة كن القول بأن األسرى املسيحيني يف اجلزائر كانوا يمن هذه الشهادة املذكورة ميانطالقاًو 
عاملون معاملة قاسية بينما جند األسرى املسلمني يف الدول األوربية ي،أقل ما ميكن أن يقال عنها أا حسنة

د عنمح هلم بتقليد بعض املناصب يف قصر الداي أووجتدر اإلشارة أن هؤالء األسرى املسيحيني سومهجية،
(4).لنياملسؤ

لة اإلفريقية أن هؤالء األسرى قد خوتشري اكلف من هؤالء صصت هلم مراكز وأماكن، وكان ي
، وبعد مدة زمنية بإمكانه شراء "الكاتب الكبري"ين األحداث يسمى األسرى من حيسن القراءة والكتابة لتدو

ن بتعيني شخصية عسكرية لتسيري مراكز هؤالء العثمانيوام ا، فقد كلف احلكام للخدمة اليت قرينظمتهذ
وهو برتبة ضابط عسكري يسهر على حسن تسيري هذه املراكز، كما ،"احلارس باشا"األسرى والذي يدعى 

سجن ":ؤالء األسرى  يسمىهليقوم بتوزيع املهام على األسرى، وكان يوجد يف مدينة اجلزائر أكرب مركز 
(5).ويل صاحلإىلجن سيدي محودة نسبة لثاين األقل أمهية منه هو سأما املركز ا،"البايلك

وتلة اإلفريقية حبقيقة تالدهشة مفادها أن احلكام العثمانيني كانوا مينعون هؤالء األسرى ريثخربنا ا
.اإلسالممعاقبة من يفكر بالدخول يف م إىلالدخول يف اإلسالم عكس اليهود، بل وصل احلد 

:ينظر. ن يف اجلزائرللمزيد حول األسرى املسيحيو(1)
Berbrugger (A), « Captif et Patronne à Alger en 1640 », R .Af, n°8, Alger, 1864, pp 302-315.
de Haedo, « de La Captivité à Alger », R .Af, n°39, Alger, 1895, pp 54 a 258.
Violle (M), « de La Captivité à Alger par Fraya de Haedo », R .Af, n°39, Alger, 1895, pp 94 a 967.
Emerit (M), « Esclaves et Missionnaires en Barbarie 1672-1682 », R .Af, n°93, Alger, 1949, pp 38-
64.
(2) Haedo (F .de Diego), Topographie … , op .cit, p 490.
(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 152.
(4) Berbrugger (A), « de l’esclavage Musulman en France », R .Af, n°1, Alger, 1856, p41.
(5) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit, p 33.
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املسيحيني على إبقاء هؤالء مناحلكام العثمانيني غرضما هو : السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو
رغبة البايات يف احلصول على املزيد من األموال إىل، ويعود السبب حسب ما تذكره الة دائماً؟ديانتهم

، وهكذا جعل همليعضرائباإلسالم تسقط الاعتنقواإذا لكنمن هؤالء املسيحيني ماداموا أهل الذمة، 
.و الثراءلرزق لكسب ااهؤالء املسيحيني مصدرمن البايات 

ت هذه شهدأسري، وقد 2000ـب1788- 1787در بني سنيت أما عن أعداد هؤالء األسرى فقد قُ
»وخيربنا الراهب األب بيار دان(1)،حىت األسرى األوروبينييستثنِالفترة ظهور الطاعون الذي مل Dan »

من اإلناث يف اجلزائر خالل الثالثينيات من القرن 1000و،من األرقاء الذكور25000أنه كان حوايل 
الذين كانوا يباعون يف أسواق مدينة اجلزائر ينياملسيحخيربنا أحد املالحظني بأن عدد الرقم، و17
أما دي غرامون (2)،كان يتراوح بني مخسمائة ألف وستمائة ألف نسمة1660و1520بني 

Grammont »«de (3).أسري3000تجاوز ال تنسبةم ب18القرن أواخرفقد قدر عددهم

هو عقد معاهدة عدد هؤالء األسرى اخنفاضإىل جانب الطاعون كان هناك سبب آخر أدى إىل 
م، ويرجع ذلك 19يف مطلع القرن ارتفاعاأعدادهم أ والدول األوروبية، لتشهد .م.بني اجلزائر والو

م مما مسح 1815-1802أوروبا حبروا القارية خاللانشغالهذا فضال على ،اجلزائريةالبحرية ازدهارإىل
(4).على العديد من السفن األوروبيةاالستيالءللبحارة اجلزائريني 

م    أسري ويقدمو80إىل70يالة اجلزائر جيلبون معهم األسرى من إإىلكان البايات عند زيارم 
يعمل يف قصر الداي ألم كانوا ، أما بالنسبة ألوضاع هؤالء األسرى كان احملظوظ منهم اياالدايات كهدإىل

ميلكون ئك الذين الأما أول،والنجارة،والبناء،حلدادةكارفباحلشتغلاوهناك من (5)يعيشون حياة رفاهية،
م كانوا يقارفحخرى كنقل احلجارة خارج املدينة أو شحن السفن وإفراغها من السلع بأعمال أُومونفإ

(6).والبضائع وغريها من األعمال األخرى

(1) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit, pp 33-34.
.207السابق، صجون ب وولف، املرجع (2)

(3) de Grammont (H.-D), Histoire d’Alger…., op.cit, p 20.
(4)Devoulx (A), « Le Registre de Prises Maritimes », R .Af, n°16, Alger, 1872, pp70-77.
(5) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit, pp 35 -36.
(6) , Tunis et Alger…, op .cit, p 153.
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خارج أسوار مدينة اجلزائر دون إذن مسبق، أما تنقلهمينع خروج أي أسري أو وكان هناك قانون صارم 
نفسه افتداءقطع خبز، وكان بإمكان األسري 4قدم لألسرى فكان عبارة عن الغذاء الذي كان يلنوعبالنسبة 

(2).لشخصيات املهمة فإن فديته تتضاعفأما إذا كان من ا(1)لك املبلغ احملدد لذلك،تماإذا 

لتحرير أسراها مثل ما فعلت نابويل اليت قامت بدفع أموال طائلةالفتداءكما كانت تتدخل بعض الدول 
املفاوضات تقد ساهم رجال الدين أيضا يف حترير األسرى فكانوربان السفينتني بينما جتاهلت بقية البحارة، 

(3).يالة اجلزائرية والدول األوروبية حول تبادل األسرىإلتقام بني ا

1-6-:

املدن الكربى كمدينة اجلزائر بغرض اإلقامة أو العمل، إىلوهم السكان األصليني الوافدين من قراهم 
،نيزابييمواطنهم األصلية اليت أتوا منها، فقد ضمت فئة الربانية العديد من العناصر كاملإىلانتسبواومع ذلك 
نظرا لتفانيهاامميزااقتصادياالعبيد، فقد لعبت هذه الفئة دورإىلباإلضافة ،و األغواطيني،و البساكرة
.(4)ا وتقاليدها الدينيةايف اتمع اجلزائري نظرا لعاداالندماجع ذلك مل تستطرغميف العمل، و

بل عرفت مدينة قسنطينة ،مل تكن حمصورة يف مدينة اجلزائر وحدهاجلدير باملالحظة أن فئة الربانية وا
،        و احلدادة،فيها ومارسوا العديد من األنشطة واحلرف كالنسيجاوفاستقر،يلَبهي األخرى نزوح قَ

فإن هذه الفئة باختصارعشرين حرفة، و در بقُو ذكرت الة اإلفريقية أن عدد احلرف بقسنطينة لوحدها
(5):اآلتيةعلى العناصر اشتملت

(1) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit, p37.
(2) , Tunis et Alger…, op .cit, p155.
(3) , « Alger au 18… », op .cit, pp 33-34-37.

.16-15أمحد سلطاين، املرجع السابق، ص ص (4)
(5) Feraud (L), « Les Corporations de Métiers à Constaine Avant La Conquetre Française », R .Af,
n°16, Alger, 1872, p 454.
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:

كام العثمانيني، ولذلك متتعوا بعدة بإخالصهم للحرفوا من أهم عناصر هذه الفئة ع(1)كان امليزابيون
زمن حسن آغا عندما قاموا بتقدمي مساعدة له يف محلته ضد شارل إىلاالمتيازاتتعود هذه (2)،امتيازات

(3).م1830غاية إىلاالمتيازاتهذه واستمرتم، 1541لكان سنة 

للدفاع (4)م1775سنة اإلسبانية ضد محلة أوريل يف معركة افارس800كما أسهموا حبوايل 
أن امليزابيني عملوا يف خمتلف األنشطة خاصة النشاط التجاري حيث إىلوجتدر اإلشارة (5)،اجلزائرمدينةعن

(6).كانوا يبيعون اللنب جلنود إنكشارية ثكنة باب عزون

:

مسهم منها، وهم ميثلون القبائل اواحة بسكرة باجلنوب الشرقي اجلزائري واستمدوا إىلينتسبون 
كبيع اًجتارياًعرفت هذه اجلماعة نشاط(7)الصحراوية العربية يف املدن اليت يتنقلون إليها حبثا عن العمل،

جانب التجارة مارسوا أنشطة أخرى كالعمل يف احلمامات، و البعض األخر عمل إىل،اخلضر و الفواكه
آخرون يف سلك اجليش، كما اشتهرت هذه اجلماعة بنظافتها لتحقاينما يف امليناء لشحن وتفريغ السفن، ب

:ملعرفة املزيد حول اتمع امليزايب ينظر(1)
de Motylinski (A), « Notes Historiques Sur le Mzab », R .Af, n°28, Alger, 1884, pp 401-447.
Colone (A), « le Mzab », R .Af, n°23, Alger, 1879, pp 172-210.
(2) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 119.
(3) Rene (Lespes), « Quelques Documents Sur La Corporation des Mozabites Dans Les Premiers
Temps de La Conquête 1830-1838 », R .Af, n°66, Alger, 1925, p 199.

:الدراسات و تعددت حول هذه احلملة مت نشرها يف الة اإلفريقية نذكر منهاتكثر(4)
Devoulx (A), « Expédition d’Oreilly d’après Un Document Turc », R .Af, n°3, Alger, 1858,
Major (Dalarymple), « Expédition d'O'reilly 1775 », R .Af, n°5, Alger, 1861, pp 31-40.
Bresnier (L), « Traduction du Récit indigène de l’Expédition d’Oreilly », R .Af, n°8, Alger, 1864,
pp 334-346.
Berbrugger (A), « Expédition d’Oreilly Contre Algérien 1775 », R .Af, n°8, Alger, 1864, pp 408-
420.
Mazarbedo, « Expédition du Contre Alger en1775 », R .Af, n°8, Alger, 1864, pp 255-267.
Feraud (L), « Traduction d’un Récit Arabe de Expédition d’Oreilly en 1775 », R .Af, n°9, Alger,
1865, pp 180-190.
(5) Devoulx (A), « Expédition d’Oreilly d’après Un Document Turc », R .Af, n°3, Alger, 1858, p
436.
(6) Rinn (L), « Le Royaume… », op.cit, p 133.

.63محيد أيت حبوش، املرجع السابق، ص (7)



المجلة اإلفريقية بالجانب الحضاري أليالة الجزائر خالل العهد العثمانياهتمامات:                    الفصل الثالث

122

ولة عن حفظ األمن داخل ية يف مدينة اجلزائر، أي كانت مسؤوحراستها للمحالت التجارللشوارع،
(1).املدينة

:

ومرد ذلك حسب بعض الروايات أن هذه العناصر رافقت يت اجلماعة اجليجلية مبكانة خاصة، حظ
de Paradis»أعيان املدينة، وقد علق دي بارادياماستنجدامدينة اجلزائر ملا إىلعروج وخري الدين  »

هم دون سواهم من العناصر الربانية هلم إذْ،حظوة اجليجليني مبنزلة احلظوة التركية:" على هذه العناصر بقوله
وهو ما مل يكن يسمح به (2)".نمط التركياملالبس املطرزة بالذهب على الوارتداء،احلق يف محل السالح

(3).أما حماكمتهم فكانت ال تقوم  إال على يد الداي،للجماعة احمللية

:

توىل أعمال متواضعة كالعمل أوالد نايل، و أغلبهم و،الزناجرةمدينة األغواط، وقبائل إىلينتسبون 
Haedoهايدوا وقد ذكر (4)يف األسواق و محل البضائع، أن أفراد الفئة الربانية يف أغلبهم مل يكونوا »«

تستأجر غرفا خرىارج املدينة، بينما وجدت فئة أُفكان الكثري منهم يعش يف أكواخ خ،احلالميسوري
(5).داخل املدينة

:

ببيع الزيت، اشتغلوا،من أهم اجلماعات يف مدينة اجلزائر أتوا من املناطق اجلبلية كمنطقة جرجرة
موتفيد إحصائياترفوا بتعلقهم الشديد مبوطنهم األصلي،ومارسوا عدة أنشطة كبناء السفن، وقد عقد أ

.م19ن أوائل القرن 40000بلغوا  

(1) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 119.
.64محيد أيت حبوش، املرجع السابق، ص (2)

(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 119.
.16أمحد سلطاين، املرجع السابق، ص (4)

(5) Haedo (F .de Diego), « Topographie … » , op .cit, p 492.
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:

جلبهم التجار وقد ، يف املدن واألرياف اجلزائريةذات األصول السودانية كانت تعيش هذه الفئة 
السودان الغريب، وكان أفراد هذه اموعة ميارسون عدة أنشطة كالعمل باجلزائريون من املناطق الداخلية 

الفرق العسكرية، واليت عرفت إىلبعضهم نضماو،يف احلمامات العمومية واملقاهي، ومنهم من مارس التجارة
(1).بفرقة العبيد

.152-151أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص ص (1)



المجلة اإلفريقية بالجانب الحضاري أليالة الجزائر خالل العهد العثمانياهتمامات:                    الفصل الثالث

124

2-:

2-1 :

يالة اجلزائر خالل الفترة املذكورة البد من اإلشارة يف البداية إلقبل احلديث عن الوضع الدميغرايف 
يالة أواخر العهد العثماين، وعليه إلسكان ااختلفت يف تقدير عددواحمللية قد ،أن املصادر األجنبيةإىل

شخاص أقاموا يف مدينة كل ما يتوفر لدينا من معطيات تعود أل،ال ميكننا إعطاء إحصائيات دقيقة ورمسية
حول هذا لذا تعددت املعطيات(1)،أو أسرى،أو قناصل،أو جتار،أو رحالة،كزواراوؤااجلزائر ج
كفتشري بعض الدراسات أن عدد السكان يف هذه الفترة كان ال يتجاوز املليون نسمة، بينما هنا،املوضوع

ماليني ةثإال أن أغلب الدراسات حتصر عدد السكان بني ثال،عشرة ماليني نسمةإىلرواية ترفع هذا الرقم
(2).نسمةماليني ونصف ةوثالث

سكان املدن يشكل من الواضح أن غالبية سكان اجلزائر يف هذه الفترة كانت تعيش يف األرياف، بينما 
(3):آليتمن جمموع السكان موزعون كا5فئة ضئيلة ال تتجاوز 

7 8أو
6أقل من 

3ال يتجاوز 

ن، 97,000ن، بينما العرب 30,000م هو 1651اإلفريقية أن عدد األتراك سنة وقد ذكرت الة 
.  ن20,000والنصارى ،ن، يف حني بلغت نسبة العبيد10,000أما اليهود فبلغت نسبتهم 

ن، وبالتايل يكون 172,000م هو 1808بوتان أن عدد سكان ضواحي مدينة اجلزائر سنة ريشوي
2.800,000ـدر عدد السكان بم ق1809ُن، ويف سنة 1.870,000و عدد سكان مدينة اجلزائر ه

.ن3000,000ن و

.162، املرجع السابق، ص...حنيفي هاليلي، أوراق يف(1)
.11السابق، ص أمحد سلطاين، املرجع (2)
.163، املرجع السابق، ص...حنيفي هاليلي، أوراق يف(3)
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»أما وليام شالر Shaler يف حني (1)،ن1.000,000ـفقد قدر عدد السكان يف هذه الفترة ب«
»قدرها دوسان دوين  de Saint de Nys كما هو مبني ،حدهان يف مدينة اجلزائر لو800,000ـب«

(2):اآليتل يف اجلدو

ن20,000ن200,000ن120,000ن400,000ن40,000

(3).ان اليهود خالل الفترة العثمانيةكويف اجلدول املوايل نقوم بإحصاء عدد س

ن01158060,000
ن021634100,000
ن031651160,000
ن0417251000,000
ن051731150,00
ن06178850,000
ن07178950,000
ن08181830,000

(1) Eisenbeth (M), « Les juifs en Algérie et en Tunisie à le poque Turque 1516 -1830», R .Af, n°96,
Alger, 1952, p 149.

(2) ibid, p 279.
(3) ibid, p 150.
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برصد أعداد سكان مدينة اجلزائر يف خمتلف فترات وايلنقوم يف اجلدول املأكثر لتوضيح الصورة و
(1).دون حساب نسمة اليهود،احلكم العثماين

(1) Eisenbeth (M), « Situation Politique et Morale Pendant L’époque Turque », R .Af, n°96, Alger,
1952, p150.

مدينة

دي غرامونن1100.000

هايدون158060.000مرحلة البايلربيات2

3
مرحلة الباشوات

بيار دانن1634100.000

ماسون ن41651160.000

5
مرحلة األغوات 

لوجين1725100.000
تاسيود

تولوتن61731150.000

ماسونن7178850.000

فونتون178950.000مرحلة الدايات8
دي بارادي

وليام شالرن9181830.000
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ا خالل العهد العثماين، واليت مبختلف فئاكان مدينة اجلزائر د ساعدأجمل إحصائيات هذه هي مإذنْ
. اليت مت نشرها يف الة اإلفريقيةو،هاحاولنا قدر املستطاع مجعها واإلملام ببعض

2-2:

انَعترب مرض يتمع اجلزائري الطاعون من أهم األمراض اليت عخالل الفترة العثمانية، والذي منها ا
وقد أشار (1)كل مرض معدي ومهلك،الطاعون على اسم، ويطلق أزمنة قدمية جداًإىليعود تارخيه 

جز ون رِاعالطَنَّإِ﴿ : ء بقولهكيفية التعامل مع هذا الوباليف حديث شريف -صلى اهللا عليه وسلم- املصطفى
لَعى مقَانَكَنكُلَبأَملَو عإِينِى بسأَبِانَا كَإذَائيل فَرالَض فَرتخرجوا منها فراراً مأَبِانَا كَذَإِنه، والَفَض ر
تدلُخ(2)صحيح البخاري.ا ﴾وه

تراجع اتمع اجلزائري نظرا ألخطاره اجلسيمة، إىلويعد هذا املرض من أهم األمراض اليت أدت 
قلما يصيبها مرض خطري، أما كانت يالة اجلزائرية خالل الفترة العثمانية إلأن اإىلوتشري الة اإلفريقية 

ستهدف األطفال يف أغلب والذي ي،بداية كل فصل ربيع وخريفاألمراض األخرى كالرمد كان يظهر يف
(3).األحيان

أي ،بحرعظم األوبئة اليت تعرضت هلا اجلزائر يف هذه الفترة كانت عن طريق الأن مإىلاإلشارة وحتسن
آخر احتمالجلزائرية، وهناك فن احلجاج اليت كانت تأيت من أماكن مصابة بالداء، وتدخل املوانئ ابواسطة س

وأن جراثيم املغرب كانت أكثر خطورة من جراثيم ،وهو أن الداء كان مستوطنا بالبالدبعضهم رجحه
وكان هذا (5)املناخية كاجلفاف والفيضانات،باالضطراباتوقد ربطها البعض اآلخر أساسا (4)املشرق،
وباء الطاعون مدينة وهران أيام حكم حسن آغا، اجتاح1542ففي سنة ،جسيمةاخلف أضرارالوباء ي

»«ربريبروجذلك كل من إىلوقد أشار  Berbruggerو غويون« Guyon دو رينو«
« Raynaud Haedoهايدوا و « يغادرون األسبانجعلت كبريةو الذي نتج عنه خسائر بشرية »«

(1)Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 462.
.168حياء التراث العريب، بريوت، د س، ص إكتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، دار حممد بن عيسى،(2)

(3) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 462.
ص ص،1993اجلزائر، ،ج. ث. إ . و،76، عالثقافةجملة ، "الوضع الصحي للجزائر خالل العهد العثماين"عائشة غطاس،(4)

124-125.
(5) Devoulx (A), « Quelques Tempêtes à Alger », R .Af, n°15, Alger, 1871, p 342.
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لعل هذا ما دفع حسن بن خري الدين و(1)،بب يف جماعة كبريةتسو،1545غاية إىلستمرااملدينة، وقد 
وأعيد (2)عاجلة األمراض املختلفة،من أجل مبيت يتشكل من مخس غرف لإلستطباب بناء إىل1549سنة 

الدواء الالزمومت بناء أربع بيوت لإلستطباب كما مت بناء صيدلية لألدوية تقوم بتقدمي ، 1662ترميمها سنة 
(3).للمستشفيات

اء وباء الطاعون بشكل كلي1673إىل 1666عترب الفترة ما بني وتوقد ذكر فرويد اًفترة إ ،
« Féraud ويف الفترة ما بني ،إاء وباء الطاعونسنة1675سنة بأنيف مقال نشره يف الة اإلفريقية«
والذي وصل،تونس ااورة عن طريق الربيالة إيالة طاعون خطري آيت من إلعرفت ا1675-1702

حصد أرواحسببا يف تمث توغل هذا الطاعون يف املغرب األقصى م(4)حبارة إسبانيني،بواسطةوهران إىل
والذي راح ضحيته ،قام الك السكان1548هذه الفترة سنة وشهدت اجلزائر وباء قبل (5)السكان،

(6).ثالثة وستني سنةخري الدين بربروس، وكان عمره ال يتجاوز 

شهدت البالد مرة أخرى وباء الطاعون، وكان أشد خطورة عن الذي سبقه 1654وحبلول سنة 
ا الوباء يف وسط املدينة وحىت هذكان ينتشر (7)حيث مت هالك ثلث السكان،،ستمر مدة ثالث سنواتاو

de Paradis»دي بارادي شريوي(8)يف ثكنات اجلنود، أن سكان الريف هم املتسببني يف نقل هذا الوباء «
عدد ارتفاعإىلازداد وباء الطاعون مما أدىم 16ومع حلول منتصف القرن (9)،املناطق الداخليةإىل

(10).الضحايا

، أطروحة )1871-1518(سي فلة موساوي القشاعي، الصحة والسكان يف اجلزائر أثناء العهد العثماين وأوائل االحتالل الفرن(1)
.52، ص 2004-2003كلية العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر، دكتوراه،

(2) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 310.

(3) Berbrugger (A), « Charte des Hôpitaux Chrétiens d’Alger en 1694 », R .Af, n°8, Alger, 1864, p
133.
(4) Féraud (L), « Ephémérides d’un Secrétaire Officiel Sous La Domination Turque à Alger de 1775a
1805 », R .Af, n°18, Alger, 1874, p 319.
(5)Devoulx (A), « Voyage à La amphithéâtre Romain Del- Djem », R .Af, n°18, Alger, 1874, p 243.
(6) de Grammont (H.-D), Histoire d’Alger…., op.cit, p200.
(7) ibid, p203.
(8) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 185.
(9) ibid, pp 118-119.
(10)Devoulx (A), « Assassinat de Pacha Mohammed Tekelerli », R .Af, n°15, Alger, 1871, p 82.
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هذه املرة حىت ومل يستثن1787ِيعود من جديد سنة ل(1)،1582سنةاًملحوظاًلكنه عرف تراجع
يوميا اشخص240إىل200كان ميوت من فإنه األسرى واألوروبيني، وحسب ما تذكره الة اإلفريقية 

(2).شخص700من املسلمني، أما اليهود واملسيحيني كان ميوت منهم 

" مالتة"مغادرة مدينة وهران واإلقامة بسهل إىلضطر الباي حممد الكبري اوكان من نتائج هذا الوباء أن 
كرب ذي يعد أوال1822-1817سنيت بنييالة إلأن زال املرض، وآخر وباء عرفته اإىلأشهر ةرابة ثالثق

نلخص اآليتمن الوفيات، ويف اجلدول ةد كبرياعدأعرفتها البالد ووصل حىت مشارف الصحراء خملفاًكارثة 
(3):1822-1717عدد الوفيات النامجة عن هذا الوباء مبدينة اجلزائر من 

مارشيكا شخص 0118176095
كيونشخص0218186844
شخص 0318192927
شخص 04182041
مارشيكاشخص 051821721
شخص 0618222262

االجتماعيالعديد من القبائل مبراجعة حساباا فيما يتعلق بالوضع توللحد من خطورة هذا الداء قام
(4).لتفادي هذا الوباء

واليت ،خرى كاحلمىبل كانت هناك أمراض أُ،كانمل يكن الطاعون الوباء الوحيد الذي كان يهدد الس
»«ربريبروجذكرقد كانت تصيب اجلدافني على وجه اخلصوص، و Berbrugger تكانمعاجلتهاأن

(1) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 309.
(2) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit, p 34.

.226-225ص ص ، املرجع السابق،...."حي للجزائرالوضع الص"عائشة غطاس، (3)
(4)Remond (M), « L’élargissement des Droits Politiques des Indigènes Ses Conséquences En
Kabylie », R .Af, n°68, Alger, 1927, p 218.
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ساعد على إخراج العرق مما ملح باإلضافة إىل شرب املاء العزب، وذلك يواللحم املُ،بأكل اخلبز اففتتم
(1).يسهل عملية الشفاء

2-3:

سلسلة عنه جنرامما االقتصاديو ،االجتماعيمن حيث الوضع اكبريايالة اجلزائرية تدهورإلعرفت ا
يت، وال)1796-1779(نذكر منها تلك ااعة اليت تعرضت هلا البالد يف فترة باي وهران ،من ااعات

جراء هذا القحط الذي تسبب يف جماعة كبرية، وملواجهة هذا املشكل قام الباي املذكور البالدت منهاعان
وذلك لتخفيض سعر احلبوب، هذا عالوة على مساعدة احملتاجني ،ايلكبشراء كل احلبوب املوجودة يف الب

(3).احلكام بشؤون الرعيةاهتماموهذا يدل على مدى تكافل اتمع اجلزائري و(2)ملواجهة األزمة،

حدثت جماعة يف البالد مما 1800ففي سنة ،و اجلدير بالذكر أن اجلزائر تعرضت اعات مهلكة
لسكان وأعطى أوامر توزيعه على االقمح من موانئ البحر األسود وادريستاإىل ي مصطفى باشا اضطر الدا

والذي دام ثالث ،يالة جماعة شديدة وقحطإلعرفت ا1804وحبلول سنة (4)الغذاء النفيس،مبنع تصدير هذا
تشتت :"سنوات متتالية كادت هذه ااعة أن تقضي على الضعفاء، ويف هذا السياق يقول صاحل العنتري

احلد يقتاتون الدم ونزول القحط حىت وصل م ،الناس عن منازهلم وتفرقوا بسبب يبس الزرع، وعدم احلرث
وصاع ،ر وقتئذ خبمسة عشر ريالة سكةمن البفبلغ الصاع الواحد ،أسعار احلبوبارتفاعوامليتة نتيجة 

.ستمر هذا القحط والغالء يف احلبوب مدة سنة كاملةامن الشعري بسبعة رياالت، وقد 

األخرى حملاصيل، أما باقي ا1808غاية إىلفشيئاائيشيف التراجعبدأتسعار حىت ما لبثت هذه األ
وهذا ما دفع الرعية بالتعبري (5)،تلك الفترةقليلة بأيدي الناس يف أن النقود كانتإال،فهي رخيصة الثمن

:عن هذا القحط، والتغين ذا احملصول النفيس بقوهلم

(1) Berbrugger (A), « Charte des Hôpitaux…. », op.cit, pp 133-134.
(2) Gorguos, «Notice Sur le Bey d’Oran Mohammed el kebir », R .Af, n°1, Alger, 1856, p 408.
(3)Guin (L), « Notice Sur La Famille des Robrini de Cherchel » , R .Af, n°17, Alger, 1873, p 453.

.163، املرجع السابق، ص...حنيفي هاليلي، أوراق يف(4)
.34-33، ص ص 1974ت، اجلزائر،. ن. و. شرابح بونار، : صاحل العنتري، جماعات قسنطينة، تح(5)
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ةاديزِالَــكتعبشـنمني اللواها بيمــحالقَ

أنقَتـلَكُوتمسني        بِكالَك الصة والعـــبةاد

(1).ةــادالوسة وبجات احلَبت نبيسنـمآ:           حىت يقولون يف آخره 

انوا يرددوا بينهم، واليت عربت  أشعارهم الشعبية اليت كعن طريقوقد عرب الرعية على هذه ااعة 
هذه ااعة الشاعر الشعيب الشيخ عنالظروف الصعبة واألوضاع املتردية اليت كانوا يعيشوا، وقد عرب عن

(2):حداث وثورة ابن األحرش بقولههذه األوالذي عاصر ،الرمحوين

وااقُفَدف أَيار الصـــطَمأَىتحت والَغْاه  أَار رـعسَألا

(3).وارثْكَجر ياحلَـــس وباليهتبب نعصاه أَث رـــراحلَ

انتشرت األمراض وزادت حدا بسبب جهل أغلبية السكان احملليني بأبسط قواعد سبب هذه ااعة بو
وملواجهة هذا (4)،الصحية سوءاًكما أن قلة األدوية زادت األوضاع،خالصحة، فلم يهتموا مبحاربة األوسا

م اخلبز هها ليال ويوزع عليرات كأوقاف يلجأ إليها الفقراء لإلقامة فين بناء حجكام العثمانيواحلقامالقحط 
وقد جرت العادة أن تكون عملية الوقف مبقتضى شرعي يقوم صاحب الوقف (5)مرة واحدة يف األسبوع،

قدمه هذه البيوت، نفهم من هذا أن هذه األوقاف مل تكن بتحديد املستفيدين من خدمات ما تمن خالله
(6).مفتوحة أمام مجيع الرعية بل اختصت ا فئة دون أخرى

.43صاحل العنتري، املصدر السابق، ص (1)
(2) Cour (A), « Constantine En 1802 », R .Af, n°60, Alger, 1919, pp 227-231.
(3)Yacono (X), « L’Algérie depuis 1830 », R .Af, n°100, Alger, 1956, p 178.

.164، املرجع السابق، ص...أوراق يفحنيفي هاليلي، (4)
(5)Devoulx (A), « Les Edifices Religieux de Lancien Alger », R .Af, n°7, Alger, 1863, p 191.
(6) , « Notes Historiques Sur Les Mosquées et Autres Edifices Religieux d’Alger », R .Af,
n°4, Alger, 1859-60, p 468.
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:  : ثانيا

1-:

1-1-:

الشائكة فأمهيتها تكمن          عترب موضوع امللكية يف اجلزائر خالل الفترة العثمانية من املواضيع اهلامة وي
ئدة بني اإلدارة واتمع يف األشكال املختلفة لالستغالل الفالحي، واملبادئ اخلاصة ا، ويف حتديد العالقة السا

الفالحية فإن ملكية األرض األمركان و أيا(1)اتمع فيما بينهم من جهة أخرى،من جهة، وبني أفراد 
:عدة أقسام وهيإىلخالل العهد العثماين كانت تنقسم 

:

كانت يف معظمها خصبة، توجد يف السهول وضواحي املدن، وكان استغالهلا يتم مبساعدة القبائل 
ل كل ما بوسعه لضمان ذلك، وكان البايلك يوفر وسائل احلرث ويبذإىلاإلشارة تاملخزنية، وقد سبق

،والفأس،لكن تلك الوسائل كانت يف جمملها أدوات بسيطة تقليدية متثلت يف احملراث(2)،اجيدحمصوال
(3).وغريها،واحلمري،وعربات البغال

تقع أغلبها يف السهول القريبة من املدينة، أما ،هكتار11,250ـقدرت ملكيات البايلك يف وهران ب
وتنتشر على مساحة شاسعة حول مدينة قسنطينة ،تعرف بالعزليف اجلهة الشرقية فكانت ملكيات البايلك 

إلنتاج هكتارا 12000يف زراعة احلبوب، وهكتارا 48000شتغل منها يا،هكتار60000ـقدرت ب
ين يستخدمونكام الذكان يتم مباشرة من طرف احلُالبايلك فأراضيا عن استغالل فواكه، أماخلضر وال

ويعرف ،لدواوير ااورةكراء أراضي البايلك لسكان اإىلوقبائل املخزن، وقد يلجأ احلكام " اخلماسة" 
(4).صاعا من الشعري12غلب األحيانأيبلغ يف "باحلكور"

دار القدس العريب ،7/8، ععصور اجلديدةجملة ، "احلياة الزراعية يف الريف اجلزائري يف أواخر الفترة العثمانية " حممد دادة، (1)
.148ص،2013- 2012، وهران،للنشر والتوزيع

(2)Vyssettes (E), « Histoire des Derniers Beys de Constantine », R .Af, n°7, Alger, 1863, p116.
(3)Nacereddine (S), L’algérois Rural…., op.cit, p 211.

.52، ص 1984ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ العهد العثماين، وزارة الثقافة والسياحة، اجلزائر، (4)
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على إالشهدت أراضي احلكام تراجع ملحوظ فأصبحوا يسيطرون 1817غاية إىل1806لكن من 
(1).الصراع بني األيالتني التونسية واجلزائريةإىلوهذا راجع باألساس ،سدس أراضي املنطقة التلية

:

وأوكل التصرف فيها ،بست لإلنفاق على األعمال اخلريية واملؤسسات الدينيةضي اليت حوهي األرا
لناظر األوقاف ومساعدين من الوكالء، وقد انتشرت األوقاف يف أواخر العهد العثماين وتركزت بالقرب 

غطي ثالثة أرباع األراضي الصاحلة من املدن الكربى، وتفيد بعض التقارير أن أراضي الوقف أصبحت ت
عرض ألي مصادرة أو حجز من طرف كما مل تكن تت،سومللزراعة فلم تكن ختضع ألي ضريبة أو ر

(3)وتكون هذه األراضي عادة تابعة للمؤسسات الدينية كاملساجد، الزوايا، واحلرمني الشريفني،(2)احلكام،

راضي الزراعية، وكان حممد مالك العقارية واألأن األندلسيني قاموا بوقف العديد من األإىلوجتدر اإلشارة 
(4).العمليةهو املشرف على هذه األبلي

:

أو أراضي السبقية، ،ستغل مجاعيا ويتصرف فيها سكان القبيلة وتعرف أيضا بأراضي العرشوهي اليت ت
أما عن كيفية استغالهلا فيقوم أفراد القبيلة خبدمتها حسب استطاعتهم ويترك الباقي للرعي، وكانت تفرض 

زمة واملعونة تدفع هذه الغرامة تدفع نقدا أما اللَّغرامة سنوية على هذا النوع من األراضي، وكانت 
ه أو يف املناطق الصحراوية ظلت بعيدة عن مثل هذ،جدت بعض القبائل يف املناطق اجلبليةوقد و،من احملاصيل

شن محالت عسكرية عليها و إلزامها بتقدمي اإلعانات واهلدايا عن طريق إىلن االلتزامات، ولذا جلأ العثمانيو
.شيوخها

:

أو اليت كانت غري صاحلة للفالحة ورغم إمكانية امتالكها ،وهي األراضي اليت تركت دون استغالل
مارها السيما أواخر العهد العثمايناستثا شريطة إحيائها إال أن سكان األرياف مل يكونوا يقبلون على واالنتفاع

(1) Rinn (L), « Le Royaume… », op.cit, p 138.
.53، املرجع السابق، ص ....اجلزائر يف التاريخناصر الدين سعيدوين، (2)

(3)Vyssettes (E), « Histoire des Derniers…. », op.cit, p 116.
(4)Devoulx (A), « Les Edifices ….. », R .Af, n°12, Alger, 1868, pp 277-280.
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(1).هذا النوع من األراضي بعد حتول كثري من السكان عن ممارسة الفالحةبانتشارالذي متيز خاصة 

1-2-:

على وفرة أنواع خمتلفة من احملاصيل الزراعية، ،وخصوبة األراضي،و املناخ،لقد ساعد تنوع التضاريس
صصت كل منطقة بإنتاج نوع معني من احملاصيل الزراعية، وقد ذكرت املصادر أن القمح اجلزائري فقد خ

القنصل األمريكي ذلككان من أجود احلبوب ينافس حماصيل الدول األجنبية يف األسواق العاملية، وقد أكد
»يف اجلزائر شالر  Shaler ويفضلونه على مجيع أنواع يف األسواق اإليطالية اوهذا القمح مشهور:" بقوله«

،على تفاصيل حول بيع81فيد الة اإلفريقية يف السجل رقم وت(2)،"القموح األخرى بسبب جودته
(3).اخلارجإىلو تصدير القمح اجلزائري 

أا استغلت بشكل كبري يف زراعة إالة يف املناطق اجلبلية ضيق املساحة الصاحلة للزراعمن رغم على ال
أنه كان وعلى ما يبدو،كما انتشرت زراعة األرز يف مليانة وغريها(4)احلبوب كاحلمص والعدس والشعري،

فكانت تصدر ،والتبغ يف ضواحي عنابة،كافيا لالستهالك احمللي، كما عرفت البالد إنتاج الكتان يف البليدة
(5).القطن يف ضواحي مدينة اجلزائرإنتاجهذا عالوة على ،وطرابلس،تونسإىلكمية منه 

كما عرفت (6)املزارع،يف رع زة من اخلضر والفواكه اليت كانت تخمتلفة ومتنوعايالة أنواعإلاعرفت 
بل مشل إنتاجه منطقة مشال ،اجلزائر فقطيفهذا اإلنتاج وافرا لزيت الزيتون، ومل ينحصر انتاجإاملنطقة 
أما عن التمور فيخربنا الصاحل العنتري بأن الرطل الواحد كان يباع بريالني ونصف، ويؤكد (7)،إفريقيا

باع بريال وريال ونصف كانت يف متناول اجلميع، أما القمح فكان يجاتواملنتالعنتري بأن أسعار هذه 

.53، املرجع السابق، ص ....ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ(1)
.310-309أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص ص (2)

(3) Colombe (M), « Contribution a L’étude…. », op.cit, p167.
(4)Valensi (L), Le Maghreb Avant La Prise ….., op.cit, p 42.

.311أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (5)
(6)Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 491.

:للمزيد حول صناعة زيت الزيتون يف مشال إفريقيا ينظر(7)
Joleaud (L), « L’ancienneté de La Fabrication de Lhuile D’olive Dans L’Afrique de Nord », R .Af,
n°70, Alger, 1929, pp 19-36.
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سعار الزهيدة فإن السكان هلذه األاونظر،ة اليت أصابت البالدوااعوهذا قبل القحط ،للصاع الواحد
(1).سكان البادية وقبائل املخزنهم إذا استثنينااللَّ،باحلرثابالغامل يهتموا اهتمام

أن عددها كان خيتلف إالفقد اهتم اتمع اجلزائري عامة بتربية احليوانات أما عن الثروة احليوانية 
الصحراء، بينما فكانت األغنام واجلمال منتشرة يف منطقة اهلضاب العليا و مشارف،خرىأُإىلمن منطقة 

لضيق املساحة الصاحلة للزراعة يف اجلبال فقد اضطر اونظر(2)كانت خمصصة لتربية األبقار،املناطق التلية 
(3).الكثري من الفالحني لتربية املواشي والرعي

ومع ذلك،تربية احليوانات يف املناطق اجلبلية وحىت األرياف لكن إنتاجها مل يكن بالشكل الوفرياتسعت
شري وي(4)عالوة على الزيوت والشموع،،واجللودصوفكانت هذه الثروة رائجة مما ساهم يف وفرة ال

، أما الكبش فكان 5رياالت و4فيما خيص الثروة احليوانية بأن سعر البقرة الواحدة كان الصاحل العنتري 
أمثان5ـباع بي،2ـباع بربع ريال لو الكيلو الواحد منه بتونسية أي بصوردين، أما الزبدة فكانت ت

(5).كيلوا

.35صاحل العنتري، املصدر السابق، ص (1)
.312املرجع السابق، ص أرزقي شويتام،(2)

(3) Rinn (L), « Le Royaume… », op.cit, p 131.
(4) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 123.

.34صاحل العنتري، املصدر السابق، ص (5)
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:ع-2

تمع اجلزائري خالل العهد العثماين عدة حواليت كانت تستمد خامتها األولية ،رف تقليديةعرف ا
وصدر ،حملياستهلكتاُمن اإلنتاج الزراعي واحليواين، فكانت كل منطقة هلا صناعتها اخلاصة ا فقد 

، كما وجدت رف متنوعة كاخلياطة والنسيجعدة حيالة اجلزائرية إلوقد عرفت ا(1)اخلارج،إىلالفائض منها 
يترأسهم أمني فكان كل أمني ؤالء احلرفيني مجاعات على شكل نقابات دكاكني لصنع األحذية، وقد شكل ه

(2).خلإ....وأمني احلدادين،وأمني السراجني،وأمني الطرازين،وأمني الدباغني،ينتسب حلرفته كأمني البنائني

كان األرياف هذه احلرف لتلبية أغراضهموقد مارس س،كان املدن فقد مارسوها يف منازهلم بينما س
وحي " البشماقجية"ومن أشهر األحياء احلرفية يف اجلزائر خالل العهد العثماين حي (3)ألغراض جتارية،

جد كما و(5)،شارع ميدي الذي عرف عدة أنشطة حرفيةإىلباإلضافة (4)،"املقفوجلية"وحي " الكبابطية"
(6).محاماتإىليف مدينة اجلزائر مصانع صغرية لطحن الدقيق واملخابز باإلضافة 

وحياكة املالبس، وتشري ،ن من أشهر الفئات احلرفية اليت اهتمت بالصناعة النسيجيةويعترب األندلسيو
فقد ،حريف يف مدينة اجلزائر3000م كان ال يقل على 16أن عدد احلرفني خالل القرن اإلفريقيةالة 

ولذلك يعترب كثري من املؤرخني أن الفضل يرجع (7)اخلارج،إىلر والذي كان يصد،اهتموا بصناعة احلرير
(8).مدينة اجلزائرثراءهلؤالء  األندلسيني يف 

املدينة قبل جميء األتراك إىلوتعترب فئة بين ميزاب أيضا من أهم الفئات احلرفية اليت توافدت 
م تتفرع 17قرن مما جعلها منذ مطلع الاواسعااقتصاديافقد متيزت هذه الفئة بنشاط(9)العثمانيني،

رفعلى صناعات وح.

.318أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (1)
(2)Devoulx (A), Tachrifat Recueil de Notes…., op.cit, p33.
(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 122.
(4) Féraud (L), « Les Corporations de Métiers…. », op.cit, p 454.
(5) Rene (Lespes), « Quelques Documents.... », op.cit, pp 197-218.
(6) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 119.
(7) Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 495.

.151جون ب وولف، املرجع السابق، ص(8)
(9) de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit , p 278.
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كان احلاج عيسى 1682- 1681فبني سنيت ،على فئة بين ميزابارصتكان مقمثالًيف املخابزفالعمل
،بإشراف أمني يتم انتخابه لضمان حقوقهم(1)الفرانني وظلت هذه احلرفة بيدهم،امليزايب أمني مجاعة

(2):يالة متثلت يفإلعرفتها اإن أهم الصنائع اليت فوباختصار

:ةع-2-1

وقد تطورت هذه (3)،ازدهار الصنائع النسيجيةإىللقد أدت وفرة األصواف واحلرير وحىت الكتان 
اليت (4)وحىت الشواشي،واألقمشة،الصنائع على يد األندلسيني الذين توارثوا األساليب الفنية لصنع الزرايب

يرجع سبب جودة نعت يف تونس والصوف، لكنها كانت أقل جودة من مثيلتها اليت صكانت تصنع من 
اهتمام خرىأُومن ناحية (5)الشاشية التونسية الستخدام الصوف املستورد من اسبانيا هذا من جهة،

صناعة احمللية اخلشنة يفيالة اجلزائر فقد استخدموا الصوف إذه الصناعة، أما يف ابالغاالتونسيني اهتمام
حت كما وضوكان النساء يقمنا بغزل األصواف،لصناعة النسيجية كانت بدائية وتقليديةفا(6)،الشواشي

(7):ذلك الة اإلفريقية يف الصورتني التاليتني

ية العلوم اقتصادية أطروحة دكتوراه، كل-مقاربة اجتماعية1830-1700عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر (1)
.304ص ،2001-2000انية، جامعة اجلزائر، اإلنس

(2) Rene Lespes, « Quelques Documents.... », op.cit, pp 197-218.
(3) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 122.

.68، املرجع السابق، ص ....ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ(4)
(5) de Paradis (V), Alger au xvlll

E siècle, Alger, E Fagnan, 1898, p 16.
(6) , Tunis et Alger…, op .cit, p121.
(7) Chantreaux (G), « Le Tissage Sur Métier  de Haute Lisse », R .Af, n°85, Alger, 1941, pp 78-116.
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وكان سعر الربنوس الواحد يف ذلك الوقت ،الربانس يف أغلب جهات البالدهذا فقد انتشرت صناعة 
و األطلس ،و مستغامن،رفت كل جهة بأسلوا اخلاص، فهناك زرايب الشاللةالزرايب فقد ع، أما افرنك100

األخرى وأصبحت تصدر للمشرق وحىت فقد فاقت زرايب قلعة بين راشد مجيع أصناف الزرايب ،الصحراوي
ضح اكما هو و،الزرايب التقليدية اجلزائريةصناعة إىلالة اإلفريقية أشارتقد و(1)اسطنبول،

(2):الصورتنييف

رف ذه الصناعة سكان فقد ع،اجلزائر أيضا بصناعة األحذيةاشتهرتعالوة على صناعة الزرايب 
(3).األرياف

2-2-:

كانت هذه الصناعة تمسابك لصنع املدافع تجدمارس يف بعض املناطق اجلبلية وحىت املدن، فقد و
تقع يف ضواحي باب وكانت أهم مسبكة يف مدينة اجلزائر ،والبنادق، وخمتلف األدوات احلديدية،والقذائف

صنع وقد مشلت الصناعة املعدنية صناعة األسلحة وسبك املدافع وحتضري البارود الذي كان ي(4)الواد،
باب الواد مث حتولكان يصنع البارود خارجاألخريةهذهففي ،وقسنطينة،يف املدن الكربى كالقليعة

.69، املرجع السابق، ص ....اجلزائر يف التاريخناصر الدين سعيدوين، (1)
(2) Chantreaux (G), « Le Tissage Sur Métier ….. », op.cit, p 105.
(3) Janier (E), « Les Industries Indigènes de La Région  des Trara », R .Af, n°88, Alger, 1944, pp 43-
66.

.325أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (4)
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1808صنع املدافع وتشكيل القنابل، لكن هذا املصنع توقف عن اإلنتاج عام إىلم 18ع بداية القرن م

(1).لني عنهدم جتهيزاته وموت مهندسيه املسؤوبسبب ق

ة كانت حكرا على سكان املدن أن صناعة األسلحة والذخرية واألدوات الفالحيواجلدير باملالحظة 
ناجم، أما فيما خيص الصياغة فتؤكد لنا الوثائق أن جل صناع املصاغ كانوا املو اجلبال اليت كانت تتوفر ا 

باليهوداجد سوق لصناعة اجلواهر كان خاصيهود، فقد و،رف بصاغة اليهود، وقد عرفت هذه والذي ع
(2).مدينة اجلزائرإىلخاصة بعد توافد العنصر الليفورين الفئةهذه من طرف اواسعاانتشارالصناعة 

2-3-:

غاية القل من امتهان الصناعة اخلشبية، وتعترب صناعة إىللقد مسح توفر الغابات املمتدة من منطقة القبائل 
استغالل هذه الثروة أنَّإالَّ،السفن أهم هذه الصناعات، فكانوا يزودون ورشات بناء السفن باألخشاب

" كراسته"صص لبناء السفن كان يدعى شري الة اإلفريقية بأن اخلشب الذي خ، وتااحليوية مل يكن عقالني
أن السكان إالوفرة هذه املادة احليوية من رغم على الاملوجود يف منطقة القبائل الشرقية، وتؤكد الة 

(3).لذلك استعانوا باألوربينيمل يتمكنوا من صنع بواخر ساحلية و

وكان أمهها ،وقد كان أغلب املراسي اجلزائرية تتوفر على ترسانات جمهزة لصنع السفن والقوارب
إىلطن 300، حيث كان بإمكان صنع سفن تتجاوز محولتها عنابةو،جيجلو،وشرشال،مرسى اجلزائر

400املستديرة القادرة على اإلحبار يف أعايل م اختص مرسى اجلزائر بصنع السفن 17نذ القرن طن، م
للتصدي للهجمات اخلارجية اليت كانت اوقوياأسطول ضخمإىليالة كانت حباجة إلألن ا(4)البحار،
.(5)ددها

.66، املرجع السابق، ص ....ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ(1)
.302، املرجع السابق، ص....عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون (2)

(3) Féraud (L), « Exploitation des Forets de La ka rasta Dans La Kabylie Orientale Sous Les Turcs »,
R .Af, n°12, Alger, 1868, p378.

.65، املرجع السابق، ص ....ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ(4)
(5) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p237.
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وحىت األسرى األسبان انباألجاملهندسني لكن صناعة السفن ما لبثت أن تراجعت العتمادها على 
احتفاظها بطابعها التقليدي، وعدم حماولة إىليالة اجلزائر إو يرجع عدم تطور الصناعة يف (1)والفرنسيني،

منافسة الصناعة األوروبية اليت دخلت مبكرا طور اإلنتاج إىلتطوير الوسائل اإلنتاجية، كما تعود أيضا 
(2).اآليل

3-:

فقد لوحظ أن القبائل مهما بلغت اواسعاجتارياخالل العهد العثماين نشاطعرف اتمع اجلزائري 
درجة االكتفاء الذايت فإا كانت دائما حباجة للتردد على أسواق املدينة لتسويق منتجاا، واقتناء احتياجاا 

فضاء اقتصادي الضرورية، وهنا تظهر مدى أمهية السوق بالنسبة للمجتمع اجلزائر، فكانت األسواق مبثابة 
مكانة مميزة يف هذه الفترة، وميكن تقسيم كما احتلت التجارة  (3)تبادل التجاري والتجارب واألخبار،لل

(4):خرى خارجيةقسمني جتارة داخلية و أُإىلالتجارة اجلزائرية 

3-1 -:

املومسية و عن طريق وهي اليت كانت تتم يف املدن أو يف األرياف عن طريق األسواق األسبوعية  و
و اليت كانت تربط بني الواحات الصحراوية والرابطة ،القوافل التجارية اليت عززت التبادل التجاري بني املدن

كتجارة التجارة الداخلية على السلع املختلفة اعتمدتقد و(5).و ورقلة والتل والصحراء،بني عني صاحل
(6).األلبسة وأحذية الرجال والنساء القطنية

قد و األندلسيني، ف،خاصة بعد استقرار العثمانينيزائرية عامة حركة جتارية واسعة وقد عرفت املدن اجل
م او املر(7)وحىت الفنادق،،واحلمامات،واملخازن،واملقاهي،جدت احلوانيتوكز التجارية لتسويق منتجا

.66، املرجع السابق، ص ....ناصر الدين سعيدوين، اجلزائر يف التاريخ(1)
.330أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (2)

(3) Alain (Mahe), Histoire de La Grande Kabylie xlx e-xxe Siècles, paris, Editions Bouchene, 2001, p
36.
(4) Chenntouf (Tayeb), Etudes d’Histoire de L’Algérie 18e-19e Siècles, Alger, O. P. U, 2004, p 63.

.25أمحد سلطاين، املرجع السابق، ص (5)
(6) Feraud (Ch), « Les Corporations de Métiers à Constantine Avant La Conquêts française », R .Af,
n°16, Alger, 1872, P 451.

.336أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (7)
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أعداد هذه األسواق يف اية الوجود العثماين درت وقد قُ(1)،واملتمثلة يف األعشاب واخلضر والفواكه وغريها
(2).اسوق70قرابة 

من الباعة املتجولني الذين كانوا ينتقلون عرب املناطق واألماكن فاحتوت اكبريايالة عددإلنتشر يف ااكما
واحملارم، أما يف منطقة القبائل الشرقية فإن أكرب سوق للمبادالت التجارية كانت ،سلعتهم على مواد التجميل

وبيع تقام يف بين عباس حيث تلتقي فيها قبائل الشمال واجلنوب فكانوا جتار بوسعادة يقصدوا لشراء الزيت 
.ما يزيد عن حاجتهم

وكانت أهم هذه األسواق (3)تلية،القبائل الصحراوية واملدن القام بني وهناك جتارة مومسية كانت ت
(4)".واد الدفايل" و سوق " علي خوجه" وسوق " السبت"اليت تقام فيها هذه املبادالت هي سوق 

3-2 -:

بادالت الدول األوروبية وحىت ااورة بل مشلت مناطقاملعنيالة إلمل تقتصر املبادالت التجارية يف ا
فكانت (5)وحىت األحذية،،و الشواشي احلمراءستورد منها احلريراليت كان ي،وتركيا،شرقية مثل سورياامل

يالة اجلزائرية والعامل اخلارجي، مثل األقطار املغاربية والدول األوروبية وبالد إلتتم بني االتجارة اخلارجية 
:كما يليالسودان الغريب

:

عنا السجالت على أن التجار قطار املغاربية حركة واسعة فتطلاألعرفت التجارة اجلزائرية مع 
الطرابلسيني استحوذوا على نصف النشاط التجاري املغاريب مبدينة اجلزائر، كما أن نشاطهم مبدينة اجلزائر 

، واجلدير بالذكر أن التجار الطرابلسيني تعاطوا التجارة بوجه خاص مع املوانئ العثمانية 1688سابق لعام 
.تستقطبهم املوانئ األوروبيةملحنييف

(1) de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, p 130
(2)Alain (M), Histoire de La Grande…., op.cit, p 36.

.343-342أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص ص (3)
(4) Robin  (N), « Note Sur L’organisation.... », op.cit, p 138.
(5) Feraud (Ch), « Les Corporations….. », op.cit, p 452.
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تاجرا 23حيث مت إحصاء ،ن فقد احتلوا املرتبة الثانية من حيث العقود املسجلةأما التجار التونسيو
خاصة يف جمال جزيرة جربة يف النشاط التجاري بدورتونسيا من بينهم تاجران من جربة، ولعل هذا مرتبط 

(1).تصدير الزيت والشمع

السالوي الوجود املغريب مبدينة اجلزائر فهو اآلخر نستشفه من حومتني أي حارتني تدعى حومةأما 
أمهية نشاطهم من الفاسي، ومل تذكر املصادر أي تسمية لفندق على الرغم والثانية حومة سيدي علي 

(2).التجاري

:

يالة تصدر إلمارسيليا، فكانت ااصة معتجارية تتم مع الدول األوروبية خكانت معظم املبادالت ال
وقد خول لفرنسا امتيازات واسعة (4)،هذا عالوة على القمح والشعري و األصواف(3)الشموع واجللود،

سبانيا مما جعل التجارة امشترك وهو ضد عدوحليفان األيالة و ،وكانت فرنسا،يالة العثمانيةإلداخل ا
وقد أثر هذا اجلو الذي ساده التنافس واحلروب (5)،الفرنسية مهددة ومعرضة للعديد من األخطار

ختلف الدول يف البحر األبيض املتوسط، و بالرغم من كل ذلك فإن والتحالفات يف العالقات التجارية بني م
و ما يثبت مدى (6)فرنسا كانت من الدول األوربية اليت كانت تربطها مع اجلزائر عالقات جتارية متينة، 

(7).للخروج من حمنتها االقتصاديةجانبها إىلوالوقوف لفرنسايالة إلاقة مساعدةأمهية هذه العال

أما اجنلترا فقد اعتمدت على القوة البحرية واملعاهدات لضمان السالم لسفنها، ولكن هذه املعاهدات 
انت اخلارجية لتشمل الدول األوروبية األخرى فكاإلجنليزيةتوات، وقد توسعت التجارة إلمل تتضمن دفع ا

ا من الدول و الزجاج، أم،و املناديل،و السكر،و النب،و احلرير،األقمشةو ليفورن،تستورد من مارسيليا

، دار الغرب اإلسالمي، 1القاسم سعد اهللا، ط ناصر الدين سعيدوين، دراسات وشهادات مهدات إىل األستاذ الدكتور أبو (1)
.363-360، ص ص2000بريوت، 

.368نفسه، ص (2)
(3)Devoulx (A), Les Archives de Consulat General de Frange à Alger, Alger, B. L. E, 1865, p2.
(4) de Paradis (V), Alger au xvlll

E…., op.cit, p 17.
.314-313السابق، ص ص جون ب وولف، املرجع(5)
.356أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (6)

(7)Devoulx (A), Les Archives…., op. cit, p 2.
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الصواري واحلبال و البارود ارك فكانت تستورد منهموالدامن،يدوالسو،األوروبية الشمالية مثل هولندا
أي غري املقيد،وكانت العديد من املوانئ يف تلك الفترة خاضعة لقانون التبادل التجاري احلر(1)،واألخشاب

(2)لتبادل السلع والبضائع،اجتارياالذي يعترب مركز" ليفورن"يطاليا وميناء إيف " سكانيا"بضرائب مثل ميناء 

(3).األوروبيةأما فيما خيص النقود واملعامالت املستعملة يف هذه املبادالت التجارية فكانت تتم بالعموالت 

1794عداد السفن التجارية املغاربية اليت دخلت ميناء ليفورن من ألويف اجلدول التايل نقوم  بإحصاء 

(4):1830إىل

1794-
1798

1816-
1820

1821-
1825

1826-
1830

546991133اجلزائر 

1715611املغرب 

12577996طرابلس

22813097133تونس

:

يا، فكانت ريو مايل ونيج،جنوب الصحراء مثل النيجركانت للجزائر عالقات جتارية مع دول أفريقيا 
متبكتوا يف مايل، وكانت املواد إىلمث حتول ،متليلي يف اجلنوب اجلزائريإىلاملواد تنتقل من مشال البالد 

وريش ،والعبيد،والزيت وغريها، ويستورد من الدول اإلفريقية الترب،املصدرة تشمل املصنوعات األوروبية
وقد أكدت الة اإلفريقية بأن التجارة اخلارجية يف جمملها كانت مزدهرة خاصة يف مدينة (5)،النعام وغريها

(6).أدى بغالبية التجار إىل العمل فيها ومشاركة اليهود الذين كانوا يشكلون أغلبية التجارقسنطينة، وهو ما

.358أرزقي شويتام، املرجع السابق، ص (1)
(2) Nacereddine (S), L’algérois Rural…., op.cit, p 413.
(3) ibid, p 241.

.360السابق، ص أرزقي شويتام، املرجع (4)
.347نفسه، ص (5)

(6) Feraud (Ch), « Les Corporations….. », op.cit, p 452.
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:: ثالثا

جمتمع من اتمعات، ومن أليإنَّ الوضع الثقايف هو املؤشر الذي ميكن أن نقيس به احلياة الفكرية 
خالل ذلك نستطيع احلكم على مستوى وعي الفرد بأحداث عصره، ومبا أن الثقافة ال تزدهر إال يف ظل 

ورغم الركوض الفكري الذي عرفته االجتماعي، نمو الالتطور االقتصادي إضافة إىلو،االستقرار السياسي
ت زالمايالة إلخر م اوكبة من العلماء والشعراء كانت تزكيالة اجلزائرية خالل العهد العثماين فقد ظهرت إلا

(1).ليفهم موجودة إىل يومنا هذاتآ

1-:

الثقافة والعلوم يف اجلزائر خالل العهد ن والرحالة والقناصل الغربيون على تقزمي لقد اعتاد املؤرخو
ة إذا وقفوا حلظات عند احلياة العلمي، فتتردد من كتاب آلخرالعثماين، ويكاد كالمهم ينحصر يف مجل 

»وا، فهذا شالر والثقافية أشاروا وأجازوا فأخطأ Shaler »عليم يف اجلزائر، ويدعي ينفي وجود العلم والت
اوثيقاومن هذا املنطلق فقد ارتبط التعليم ارتباط(2)أن السكان كانوا حيتقرون العلوم ويكتفون بتعليم القرآن،

حمافظني ،ل الدين اإلسالمي الركيزة األساسية اليت كان يقوم عليها التعليم و التدريسباجلانب الشرعي، فشكَّ
حيث يتلقى ،هي املراكز األساسية للتعليم(3)فكانت املساجد والزوايا،من قبلابذلك على ما كان سائد

.وحفظ القرآن الكرمي،ةو القراء،أجبديات الكتابةالصغار فيها 

مبكانة مرموقة بني الرعية كوم حاملني للعلم، وحافظني قد حظوا شيوخ الزوايا واجلدير باملالحظة فإن
من املناطق اجلنوبيةبتعليم أحسن نسبياحتظمدينة اجلزائر خالل الفترة املدروسة فكانتلكتاب اهللا،

، دار امللكية، 1م دراسة حتليلية نقدية، ط19م وبداية القرن18رقية شارف، الكتابات التارخيية اجلزائرية احلديثة خالل القرن (1)
.43، ص2007اجلزائر، 

.31، ص1981ت، اجلزائر، . ن. و. ، ش2اجلزائر خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين، طموالي بلحميسي، (2)
:لإلطالع أكثر حول مساجد وزوايا مدينة اجلزائر ينظر(3)

Adulen (Delpech), « La Zaouïa de Sid Ali Ben Mouss ou Ali », R .Af, n°18, Alger, 1874, pp 81-88.
Dermengiem (E), « Les Confréries Noires En Algérie Diw ans de Sidi Blal », R .Af, n°97, Alger,
1953, pp 314-367.
Dermengien (E) et Louis (B), « Essai Sur La Hadhra des Aïssaoua d’Algérie », R .Af, n°95, Alger,
1951, pp 289-314.
Nehlil, « Notice Sur La Zaouïa de Zegzel et Ses Ramifications », R .Af, n°53, Alger, 1909, pp 271-
284.
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يف ميدان التاريخ مل يكن هناك إنتاج أو مؤلفات ذات قيمة علمية مقارنة بالفترة اليت سبقت و(1)،و الريفية
اب الة اإلفريقية مل يستطيعوا تاب الغربيني مبا فيهم كتالعثماين، فالعثمانيون يف نظر العديد من الكُالوجود 

،فاحلكم العثماين كان وراءه مجود ثقايف،االجتماعيوال حىت ،أن يقدموا الكثري لتطوير اجلانب العلمي
منعدما يكاد يكون يالة، وأصبح املشهد الثقايفإليف خمتلف مناطق اامما أجنر عنه تدهور رهيب،واقتصادي

ومع ذلك فقد وجدت قائمة ألمساء مؤرخني ومثقفني عرفتهم مدينة قسنطينة، (2)واإلنتاج الفكري ضعيفا،
وكان هذا "عالج السفينة يف حبر قسنطينة:" واملخطوطات أمهها كتاب،تبجد العديد من الكُكما و ،

وقد اعتمد كاتبه على كتابات ابن خلدون، كما احتوى ،الكتاب عبارة عن ملخص لتاريخ الشمال اإلفريقي
(3).لبالد املغرباإلسالميهذا الكتاب على معلومات فيما خيص الفتح 

حركة واسعة، فقد ظهر عرف واكبرياانتشارفقد انتشر التصوف يف اجلزائر خالل العهد العثماين أما
عتمد العثمانيون يف تكوينهم اووغريهم، ،وإبراهيم التازي،وحممد اهلواري،يف فترة عبد الرمحان الثعاليب

ودهم وتؤثر فيهم ورهم تقنذ ظهم"البكداشية"فكانت الطريقة ،النفسي واحلريب على الطرق الصوفية
فتعددت الطرق الصوفية وتأثرياا عليهم فانتشرت بينهم وتبارك أعماهلم ،اجلهادإىلم وتدفعه،وحتميهم
(4).وغريها" الولوية" و " القادرية" و " ةالنقشبندي" الطريقة 

يالة إلخمتلف مناطق اوتشري الة اإلفريقية أن هذه الطرق الصوفية كانت هلا عدة زوايا وأضرحة عرب 
نت تنشب فكثري ما كا(5)،خلإ...،وخنشلة،و تبسة،وسوق أهراس،وعني البيضاء،وسدراتة،يف أم البواقي

وأكرب دليل على ما نقول ذلك اهلجوم الذي شنه الشريف ،ابعضخالفات بني هؤالء الطرقيني بعضهم 
ولكنه وجد مقاومة شديدة من طرف الشيخ ،الدرقاوي على مدينة قسنطينة مستغال غياب عصمان باي

وذلك لتحقيق أغراضهم ،خنبة من العلماءباستعطافام الفكون وعدة علماء، كما قام بعض احلكَّ
(6).السياسية

(1)Nacereddine (S), L’algérois Rural….., op.cit, p317.
(2)Mahieddine (Djender), Introduction à l’Histoire de l’Algérie, Alger, S. N. E.D, S. D, p65.
(3) Feraud (L), « E poque de L’établissement…. », op.cit, p185.

الة املغاربية للدراسات التارخيية و ، "مكانة التصوف يف احلياة االجتماعية و السياسية يف العهد العثماين باجلزائر"سيدهم، (4)
.19ص،2009سبتمرب اجلزائر، ،جامعة سيدي بلعباس،1، عاالجتماعية

(5) Cour (A), « Recherches Sur L’état des Confréries Religieuses Musulmanes », R .Af, n°62, Alger,
1921, pp 85-89.
(6) Féraud (L), « Province de Constantine Les Ancienne Etablissements Religieux Musulmans de
Constantine », R .Af, n°12, Alger, 1868, pp122-125.
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ورات وقعت ضد األتراك العثمانيني، وقد تباينت وسائلها وغاياا، أن هناك عدة ثإالاالستعطافورغم هذا 
م حلدوث عدة مواجهات بني احلركات الطرقية واحلكام 18روف الداخلية خالل القرن الظُاجتمعتوذا 

ومفتيني ،أن ظهور عدة علماءإاليالة إلهدته ار فرغم هذا الركود العلمي الذي شوباختصا(1)،العثمانيني
لعرض مجيع يسعنا هنا ال بالشكل املأمول، فاالمزدهرة غري وإن كانتدليل على وجود حركة علمية 

: لذا سنقتصر يف هذا البحث على ذكر أهم هؤالء العلماء وهميالةإلاهمالعلماء الذين عرفت

1-1- :

(2)،، وقد كتب عليه الكثري من املستشرقني يف مؤلفام1578اجلزائر، من مواليد سنة من أشهر علماء 

،ظل وفيا هلذا التكوين، وقد حظي بشهرة كبرية يف القاهرةاملقري ونشأ وتثقف يف تلمسان، وأمحد ولد
هلا تلمسان ومجا، وكان دائما يذكر حماسن "أنواء نسيان يف أنباء تلمسان: "ودمشق فبدأ يف تأليف كتاب مساه

هم عمه سعيد املقري يف تكوينه تكوينا أدبيا موسوعيا، ورغم وجود عدة اسوهو يف املغرب واملشرق، فقد 
حول فهذه املصادر ال جتيب على كثري من األسئلة ،أن حياته يف املغرب مازالت جمهولةإالتب للمقري كُ
:املشرق بالقولإىلا ما دفعه بعد هجرته ولعل هذا،كبرياياته ونشاطه يف املغرب، وكان له طموحح

يلِوحد الِســـزم كَعيف ماضلَي           وكـــنالليايل مـنخصيوم.

والفتوى، وتشري املصادر أن أمحد املقري ،واخلطابة،فقد تقلد عدة مناصب يف املغرب كاإلمامة
حول احلكام العثمانيني، وكان مدرسا للتفسري باجلزائر، وتبادل مع كبار علماء اجلزائر انطباعهمل يسجل 

إنه نزل دار : " عندئذ وهو سعيد قدورة األلغاز والنكت واملعلومات، وقد علق ابن الفكون على ذلك بقوله
(3)....".اجلزائر على فقهائها وعلمائها، وتصدى للتدريس

قري معظم كتبه اليت بلغت مثانية وعشرين تأليفا حسب ما يذكر املؤرخ تآليفه فقد ألف املأما عن 
تبه فقد ألف معظم كُ" أزهار الرياض وروض اآلس" سعد هللا عندما كان يف املشرق باستثناء أبو القاسم 

عبد القادر صحراوي، التصوف واملتصوفة يف اجلزائر العثمانية مابني القرنني السادس عشر والثامن عشر، أطروحة دكتوراه، كلية (1)
.217، ص 2009-2008األدب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، 

(2)Dogat (G), « Sidi Ahmed Ben Mohamed Ben Mokri », R .Af, n°5 , Alger, 1861, pp 422-423.
- 212، ص ص 1998، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2،ج 1830-1500، تاريخ اجلزائر الثقايف سعد اهللاأبو القاسم (3)

215.
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لكن معظمها ال يزال خمطوطا أو جمهوال، ومن أهم وقد نشر البعض من كتبه حىت اآلنالدينية يف احلجاز،
".أزهار الرياض"الذي ألفه بإحلاح من أعيان وعلماء الشام، وله كتاب " نفح الطيب"كتبه كتاب 

(1).عمل ابن خلدون يف تارخيهإالال يفوته يف بابه " نفح الطيب" كان األمر فإن عمل املقري يف اوأي

1-2-)1580-1663(:

مجع بني علمي الظاهر والباطن، كان احمدثواحنوياأديب،هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الفكون
باجلامع األعظم وخطيبه، وكان ممن ال تأخذه يف اهللا اوكان إمام(2)عامل اجلزائر يف عصره من أهايل قسنطينة،

- رمحه اهللا- تويف  يف قسنطينة بسبب الطاعون أما عن آثاره(3)لومة الئم أمتحن زمان الفتنة الواقعة بالبلد،
هـ، وشرح 1048، فرغ من تأليفه سنة " التعريف يف علم التصوف للمكودي" و " شرح على البسط" له 
، وديوان يف مدح الرسول"حمدد السنان يف حنور إخوان الدخان" و ،ى شواهد الشريف على األجروميةعل
، وشرح مجل اراد وخمارج احلروف من الشاطبية، وتأليف يف حوادث فقراء الوقت - مصلى اهللا عليه وسل- 

اإلفريقيةوتشري الة (4)".مبنشورات اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية"وهو الكتاب املسمى 
ريخ مدينة أن ابن الفكون كان له خمطوط احتوى على أخبار تارخيية موثقة وعلى أدق التفاصيل لتاإىل

(5).قسنطينة خالل العهد العثماين

1-3-)1713-1779:(

التصوف، ولد ونشأ يف قبيلة إىلمال هو احلسني بن حممد السعيد الورثيالين رحالة ومؤرخ فقيه 
اهتمتفقد (6)وطنه،إىلو احلجاز، مث رجع ،املشرق فحج وأخذ عن علماء مصرإىلبين ورثيالن، مث رحل 

.لجزائرلاحلاج صدوق بأمر من احلاكم العام شر من طرف بدراسة رحلة الورثيالين يف مقال ناإلفريقيةالة 

.219-218، املرجع السابق، ص ص 2ج ... ، تاريخ اجلزائرسعد اهللاأبو القاسم (1)
ص ،1980، مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، 2صر احلاضر، ط عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت الع(2)

254.
أبو القاسم سعد اهللا ، دار الغرب : ، تح1عبد الكرمي الفكون، منشورات اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية، ط (3)

.48، ص 1987اإلسالمي، بريوت، 
.254عادل نويهض، املرجع السابق، ص (4)

(5) Feraud (L), « E poque de L’établissement…. », op.cit, p185.
.340عادل نويهض، املرجع السابق، ص (6)
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صفحة حول رحلة الورثيالين، و من هنا ميكن اعتبار 700وقام خالله بدراسة متثلت يف اجناز كتاب ضم 
(1).العثمانيةث العلمي والثقايف للجزائر اأن حممد صدوق ساهم يف إبراز التر

و يعرف بالرحلة الورثيالنية،"يف فضل علم التاريخ واألخباراألنظارنزهة " ليفه املشهورة من تآ
،"شرحه على القدسية لإلمام احملقق والفهامة املدقق سيدي عبد الرمحان األخضري: "منهاليف كثرية وله تآ

رحات باس أمحد بن زكري، وغريها من الشومنها شرحه أيضا على حمصل املقاصد لإلمام أيب الع
(2).والتأليف

1-4-)1737-1814:(

نسب الرسول صلى اهللا إىلمبدينة عني ماضي من أسرة عريقة تنتسب 1737ولد أمحد التيجاين سنة 
التيجاين، والذي تويف تعليمه على يد الشيخ حممد بن محوعليه وسلم، نشأ وترىب يف هذه املدينة وتلقى 

انتقل 1768عني ماضي، ويف سنة إىلواستقر ا مث رجع ،1758سنة اسفإىل، مث انتقل 1749سنةيف
غادر الصحراء 1798مدينة تلمسان، واليت مكث فيها مدة مخس سنوات، وقد جتول كثريا، ويف سنة إىل

(3).1814سبتمرب 19فاس، تويف أمحد التيجاين يف إىلمتجها 

1-5-:

هو حممد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن أمحد بن الناصر اجلليلي، ولد يف بيئة فقرية بالغرب 
(4).املشريفعبد القادر تتلمذ على يد الشيخ ونواحي متيجة قرب مدينة اجلزائر، إىلاجلزائري، رحل به والده 

(1)Hadj-Sadok (M), « A travers La Berbère Orientale du xvlll Siècle Avec Le Voyageur Al-
warthilani », R .Af, n°95, Alger, 1951, pp315-396.

، مكتبة الثقافة 1، مج 1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية املوسومة بنزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار، ط احلسني بن حممد (2)
.5، ص 2008الدينية، مصر، 

(3)Arnaud (L), « Histoire de Louali Sidi-Ahmed et –Tedjani », R .Af, n°5, Alger, 1861, pp 468-474.
القادر بن عبد اهللا بن حممد املعسكري تتلمذ على يد علماء ومشايخ بلدته، اشتغل بالتدريس من أبرز تالميذه     هو الشيخ عبد (4)

عقد اجلمان امللتفظ من قمر قاموس احلقيقة " ، و"الدرة الشريفة على أصول الطريقة: "أيب راس الناصري املعسكري، أهم مصنفاته
:ينظر". ر الداخلني حتت لواء اإلسبان بوهران من األعراب كبين عامرجة الناظر يف أخبا: " ، وكتاب"الوسط

Bodin(Marcel), « L’agrément du Lecteur, notice Historique Sur Les Arabes Soumis Aux Espagnols
Pendant Leur Occupation d’Oran, Par Si Abdelkader El Mecherfi », R .Af, n°65, Alger, 1924, pp
193-260.
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توىل القضاء، مث عادوهناكالريف إىلتأثر به كثريا، والزمه مدة طويلة، غادر معسكر متجها حيث 
مرتني وزار مدينة اجلزائر وقسنطينة أثناء بالتدريس والفتوى، وقد حجشتغلاف،ا سنةستقرافمعسكر إىل

احلرمني، و سوريا، ، مصر، زار تونسوكذلكهـ، 1226هـ، والثانية سنة 1204حجته األوىل سنة 
(1).كما زار املغرب طالبا للعلم

تب كثرية يف التاريخ وغريه، والقائمة تطول لذكر هـ، وترك ك1238ُراس الناصري سنة تويف أيب
: ما يلينذكر منها يف جمال التاريخ،راسكل تآليف أيب

 زهرة الشماريخ يف علم التاريخ
 معرفة القبائل إىلالوسائل
دلسية، وهو أصال عبارة عن قصيدة تارخيية، والكتاب دسية يف شأن وهران و اجلزيرة األناحللل السن

،"عجائب األسفار ولطائف األخبار"املشهور 
خوان يف ارهاط وقبائل اجلانالحتفة ا
 در السحابة فيمن دخل املغرب من الصحابة
درء الشقاوة يف حروب درقاوة
ار الطاعونما رواه الواعوان يف أخب
ذيل القرطاس يف ملوك بين وطاس
العز املتني يف ذكر ملوك بين مرين
أقوال التأسيس عما وقع وسيقع مع الفرنسيس

، وكان كثري لقب باحلافظأيب راس باحلافظة القوية حىتمتازافبعض هذه الكتب الزال خمطوطا، كما 
تبه وتعدد موضوعاا يدل على تنوع تنوع كُوأنَّاإلطالع، ويعترب من أهم املؤلفني يف اجلزائر العثمانية،

(2).ثقافته وغزارة مادته

.379-378-377، املرجع السابق، ص ص ص 2ج ... أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر(1)
.93-92-91، املرجع السابق، ص ص ص 1، ج".....أحباث وآراء ،(2)
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:)1780-؟(  -1-6

بقسنطينة مرارا، واإلفتاءهو عبد القادر بن حممد الراشدي فقيه مالكي أصله من الرواشد، توىل القضاء 
كتاب يف عائالت قسنطينة : "من آثارهخرج من القضاء، متاعب وأُذلك االجتهاد فسبب له إىلومال 

ه ول" قف العضديةالسيد للموشرح احاشية على" و" وزن األعمال" ة يف ، ورسال"اوقبائلها وعرا وبربره
ني إحدامها البن سحنون الراشدي توذلك بنشر خمطوط،ذا العاملاإلفريقيةالة اهتمتفقد (1)،عدة فتاوى

وقائع محلة حممد : " ، واآلخر البن هطال التلمساين عنوانه"بتسام الثغر الوهراينالثغر اجلماين يف ا:" عنوانه
(2)".الكبري باي الغرب

2-:

حسب بواعثه وهي وقد تعددت أغراضه،كان الشعر يف اجلزائر خالل الفترة العثمانية مزدهرا نسبيا
(3)ف على الشعر املسمى بالشعر امللحون أو العامي الشعيبتعرسياسة، ويف هذه املذكرة سنحاول الدين وال

حول الشعر اإلفريقيةقصائد شعبية يف الة شرت عدةفقد ن(4)،بني الرعيةاواسعاالذي عرف انتشار
حلية قد اختلف عن شعر أهايل وتشري الة أن شعر املنطقة السا(5)،احلديث عند القبائل الرحالة اجلزائريني

اإليقاعات أو حىت من حيث،اجلنوب سواء من حيث طبيعة املواضيع املطروحة أو من حيث ترتيب األفكار
الشيخ افمنها القصائد السياسية كتلك اليت كتبه،فقد تعددت أغراض وجماالت هذه القصائد(6).املستعملة

خول الفرانصيص للجزاير من كالم ود: "حتت عنوانللجزائردخول فرنسا القاسم الرمحوين مبناسبة أبو

.146-145ص صاملرجع السابق، عادل نويهض، (1)
(2) Gorguos, «Notice Sur le Bey…. », op.cit, pp 403-416.

:حول الشعر الشعيب راجع(3)
Esquer (G), « Les Poètes et L’expédition d’Alger », R .Af, n°60, Alger, 1919, pp112-145.
Alexandre (Joly), « Remarques Sur La Les Nomades Algériens », R .Af, n°48, Alger, 1904, pp 5-55.

,« Remarques Sur La Poésie Moderne Chez Les Nomades Algériens », R .Af, n°48,
Alger, 1904, pp 211-263.

,« Remarques Sur La Poésie Moderne Chez Les Nomades Algériens », R .Af, n°48,
Alger, 1904, pp208-236.

.240، املرجع السابق، ص 2ج ... ، تاريخ اجلزائرسعد اهللاأبو القاسم (4)
(5) Alexandre ( J), « Remarques Sur La Poésie Moderne Chez Les Nomades Algériens », R .Af, n°44,
Alger, 1900, pp283-311.
(6) , « Remarques Sur La Poésie Moderne Chez Les Nomades Algériens », R .Af, n°45,
Alger, 1901, pp 208-209.
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وهذا ،الشعراءهؤالء تأثري هذه احلملة يف نفوس مدى هذا ما يعكس و،"الشيخ عبد القادر رمحه اهللا آمني
(1):ته فيقولقصيدمقطع منهو 

ـــعـــسبالكْيديِام مكربه هاي ســـغاد وماــعالت الن

ــــاد يف مكــالفسبِـــف خنرب هاي سيدي    كياــومان ح

ما ــهة الدــــد قسنطينــبليفِــاح كل شيء بالكتمان        ـَب

ي دـــــيهاي سواش تنظره 

ابــــركَ

واش تت       ــها هلكـينظروا فراهي فســــدت ملدةا بقت تسمى ب

ـــن كثري العبما يتهداـــل جنس جاهرغما عمرت كُد اندخلت

وقوى الغوات ختلطت ورجعت كيف الداء ل خبث      ـــكٌعمرت كثري بِت

يتعدىها ـد وهلا حدث والقضاة عليـوالبودمرتازمت وأهلـــها

داــها سكنت هذا جيي وهذاك يغـيدلعت             فــإذا خشت بارهوا ان

، واليت تزامنت - رمحه اهللا- ومن القصائد الشعبية السياسية أيضا نذكر تلك اليت كتبها الشيخ عبد القادر 
فكانت هذه القصيدة ذات طابع تارخيي من حيث املوضوع الذي 1830اجلزائر إىلمع دخول الفرنسيني 
األوضاع  نتيجة حد سكان مدينة اجلزائر غري معروفتبت من طرف أياسية، فقد كُتناولته وذات صبغة س

، وتؤكد الة أن هذه القصيدة كانت حقا 1830باألحداث اليت جرت سنة االصعبة اليت شاهدها متأثر
(2):ومن أبيات هذه القصيدةوطنية مؤثرة،

(1) Cour (A), « Constantine En 1802 », op.cit, p 225.
(2)Desparmet (J), « L’entrée des Français à Alger Par Le Cheikh Abdelkader », R .Af, n°71, Alger,
1930, pp225-226.
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ن ــوا يا مسلميـوتوبتغفــروااسدها        ـــصة ونعيالقَّأد نبتدـاحلمبِ

ا      ـتنساوهوصي على صالة أمحد الننــغصب الوازنيتفك من القصايص و

نـــع املذنبيــفيال شـسيد الرجــم وأهواهلا          ك من جهنـو يفـه

نـــاح الديـد التهامي مصبـن وسيدا سيادها          حممــسيد اإلنس واجل

نـــمذنبيه ألف ياــوا عليـصلـــها           قد الدنيا بتماموا عليه ـلص

واالثنيــنة ــوم اخلميس واجلمعيــهالة على األجمد طَـكثروا بالص

نـــحورات العيالنعامي وأينــالها            ــليلة القرب كيف ميوت يصيبيفِ

صالة سيدا األمة سيد األمة جد احلسننيبِــاا      الوا بالسبم قَـن راهـايزيالفَ

صـليه قلوا عـــها            نيا بتمامد الدــا دممنا نشوفوا وحننـــييا ح

تـــــبي

وال        ـــللماستغفـــرواوبوا تناـــــان أدركــذا آخر الزمه

ـــيه احملايفــــل بال              كن وــم(1)ناـــان أهــكانا لفوق م

بل كتبوا قصائد اجتماعية متثلت يف املدح والفخر ،يالةإلهؤالء الشعراء باجلانب السياسي لاهتمامينحصر مل
»كتلك القصيدة اليت نشرها سانت كالرب  Charles Saint-Calbre واليت متثلت اإلفريقيةيف الة «

(2):من أبيااابيت22ضمت وقد ، "قصيدة يف مدح قسنطينة وغريها:"عنواايف مدح ملدينة قسنطينة وأهلها

ل ــقسنطينة احلسناء المتنــعفَــل        رمت طيب هواء أرض مل حيإنَّ

تــينسى الغريب دــه      أوطاناره وـتلهيوولـتذكار األهل واخله عن

(1)Desparmet (J), « L’entrée des Français …. », op.cit, p 229.
(2) Charles (Saint-Calbre), « Constantine et Quelques Auteurs Arabes Constantinois », R .Af, n°57,
Alger, 1913, p87.
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لـلك ممتثـاج فوق سرير مـو تذُـل   ا على جبــا يف استقرارهـأكَ

ــنفي بأنسهت م يربي من العللـا مرهــنسيمهــا    ا وحشة املقيم

للــاحلل يف مجع منـصار يرففَـو مكتيت     ا وهـمن فقري أتاهمـكَ

لــن رامها بسوء مل يصـل مكُفَـوس الردى     من جبار أذاقته كُمـكَ

الـل احلنظـسقت تونس من مناهولوك الغرب يف حنرهم  ردت كبري ممكَ

لــغابة اخلجبعد شدته يفِنـمـا غازيا فانثىن    من جيش أتاهمـوك

زلـــغري منعنـحنسه عقتال وـــه      إبطاله با وــذهبت أموال

مــناء املكتوا ا شرف الثَّــالنــــة    ألهلها خلق يف احلسن فائق

(1)ندب مليتعنحدهم أبيات شعرية وهي عبارةالشعراء اال الديين فقد كتب أهؤالءكما مل يستثنِ

ويلياياَاويليايويليااي
اخلالياالقجوجبوفالناذي
اويليايويلياياويليااي
لبناتياأخوكموأينفالنذينأو

مازالوادعلىتقرعوااملعديةالسربة
هلَتنداالبارودذفالنيلحقتقرعوا

الدردارشيترعااموالبقرةيرعىماالراعيِذحلق
للدوارخرجالبايفالنذياَ
الطوبةذقليباأن
خمطوبةاملرأةخالفالنعلىدبين

ويليايالياويايويلياياَ
بيتهخالازالبفراخالنفُذياَ
النومأداكملاشقومومقُ
شرعيةكلمةكلمأتالقومهذايروحاشب
املصباحاذعينهيربقالزنقةيفالنفُ

والريحبالطيبتدفقرأسهتفيالقطوشة
مريضةاليومصبحتالشمسعنيايالقمر

ةالعيظَيفحيضرنمفالنلىعبواانه
يتراقصماالسيفالشمسعنيياالقمر

يتوانسالقربيفوصاحبهنفالَ

(1) Féraud (L), « Maïeurs…. », op.cit, p437.
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بنشرها اإلفريقيةأن هذه القصائد اليت اهتمت الة إجابةأيولكن السؤال احملري هنا والذي مل أجد له 
،تبت باللغة العربية الفصيحة أو التركية العثمانيةوتكاد تنعدم القصائد اليت كُهجة العامية احمللية تبت باللَّكُ

أم أن الة مل تم بنشر القصائد ذات ،يتقنون اللغة العربيةعدم وجود مثقفني حملينيإىلفهل يرجع ذلك 
؟الفصيحةاللغة العربية 

ع شعراء اجلزائر يف الفترة العثمانية لذا سنقتصر يال يسمح لنا بعرض مجبحثنطاق هذا الأنومبا 
: مناذج من هؤالء الشعراء وهمةعلى ذكر ثالث

2-1)1739-1826:(

أوالد رمحون إىلالزواوي نسبة حممد الصاحل بن سليمان بن حممد بن أيب القاسم الرمحوين العيسويهو 
فتزوجت أمه اأبوه وهو صغريتويف(1)تعلم بتونس، حنوي شارك يف بعض العلومأديب من شرفاء العش 

أن تويف، أصيب الشيخ التعامل مع زوج أمه الذي ما لبث ا عنمن حداد، و قد أظهر منذ صغره عزوف
ما لبث مث التردد على مكان الشعراء فتعلم الشعر عن طريق النقل الشفهي إىلالرمحوين بالعمى مما دفعه 

، أما تاريخ وفاته شعره، وكان له لسان سليط يهاجم به كل من يقف يف طريقه بامتميزاأن أصبح شاعر
قصيدة أثارهتقول جيهل تاريخ وفاته، من أهم اإلفريقيةأن الة إال1826فتشري املصادر أنه تويف سنة 

لةاللغة إىلرمجتشعبية ت(2).يقيةاإلفرالفرنسية ونشرت يف ا

"شرح على األزهرية"و"  الدليل على األجرومية" و " ميزان اللباب يف قواعد البناء واإلعراب"وله 
شرح " و " رياض السعود يف ما هللا من العجائب و احلدود " ولألخضري " احملتاج يف شرح معاين السراج"و 

(3).الربدة

.146عادل نويهض، املرجع السابق، ص (1)
(2) Cour (A), « Constantine En 1802 ...... », op.cit, p 226.

.146عادل نويهض، املرجع السابق، ص (3)
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2-2:

مكة، فقد اهتم ابن شنب إىلان م ألف قصيدة مساها الطريق من تلمس18القرن من أعالم شعراء 
يف شأن ابن مسايب أنه احتل مكانة رفيعة بني الشعراء هذا األخري، ويقول اإلفريقيةبترمجتها ونشرها يف الة 

م، فقد متيز شعره ببساطة األسلوب كما عرج ابن شنب يف ذات املقال حول نسب ابن مسايب 18يف القرن 
.ك يف تلمسانافاس فقد عمل كحيإىلتنه من أسرة أندلسية هاجرإفيقول 

تب قصيدة حول كأغلبها أبيات دينية، كما ايشعرابيت3034ا عن آثاره ألف ابن مسايب حوايل أم
الطريق "بعنوان كما كتب قصيدة،وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكر األتقياء واملرابطني

ابن مسايب إقامةحامت هو اآلخر ذه الرحلة فكتب عنها وعن إمساعيلهتم وا(1)"مكةإىلتلمسانمن 
(3):ما يليمن كالم ابن مسايب(2)أشهر5يف املغرب مدة 

اـــيالغيبةرـــأميفممــختالطيبةاقصدانــالورش
ا ة ــالوصايِذيمبشيكاعزمانــلورشاـــيكــنوصي

انــــمتنالتزوراـمبعد)تلمسان(بابمنلكـــنرس
سيداهللاأهلنــمفـختلالَدـــــوزي)العباد(قطبزر
احـــنرتقيدوينمــجيتكالحــالصمجعيامـــهلقل
النـعجاعــسيفسرحوينديوانـاللـأهيامـهللــق

ريـــالتدبوةـاحلكمصاحبوسريالتصريفلــــأهوادع
ادـــالوكانــالورشياسروعدـــالكفاكيومــالقصر

رىــــأخوقرى)مستغامن(الزهرالوعــــطلــقبقم
سايلدــالبهاـــرحيعلىلـلــــيسمىياــواده

ابـــالبيف)عابد(سيديراهدبابامشمثنـــممـــقُ
)ةـــــالفضواد(انزلوطرةــحلظحظــتلولةـــابقَ

األجرافامـس)شلف(عــاقطوافــشحــصبأواألرضميز

(1)Ben Cheneb (M), « Itinéraire de Tlemcen à La Mekke Par Ben Messaib  xvlll Siècle », R .Af, n°44,
Alger, 1900, pp 261-282.
(2)Hamet (Ismael), « Cinq Mois au Maroc », R .Af, n°44, Alger, 1900, p 97.
(3) Ben Cheneb (M), « Itinéraire de Tlemcen…. », op.cit, p 275.
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2-3:

حممد بن حممد املصادر اليت تتحدث عن هذه الشخصية قليلة جدا فقال عنه ابن عمار أنه إمام يف الشعر،
اجلزائر إىلأن أجداده قد نزحوا األرجحعلىعلي، وبابنرمضان بن يوسف العلج، وهو مشهور بن املهدي

للحكم العثماين، امبكرامع العثمانيني األوائل، وكانت أسرته على صلة بالفتوى والوظائف الرمسية منذ عهد
تقاليد الشعر أسرتهستمد من أيضا، فاأسرتهعريق يف وأن الشعر ،ذلك يف شعرهإىلوقد كان ابن علي يشري 

.ه به يف شرحه على رجز احللفاوياجلامعي قد تبادل الشعر مع ابن علي ونوأنكما ، والفتوى

عجب ابن علي باللغة العربية فأجادها شعرا ونثرا، وقد شكا من كون البعض ال يعرف مكانتها أُ
،حممد العنايبهـ خلفا البن1150فتوى سنة توىل ابن علي وظيفة ال،اخلصوصوال مكانة الشعر فيه على 

فحياته تكاد تكون جمهولة وشعره ،دراسة عميقةإىلوالواقع أن حياة وشعر ابن علي ما تزال يف حاجة 
(1).ما يزال ضائعا ومتفرقا رغم أمهيته األدبية

3-:

وحىت البليدة ،و بالد القبائل،و بسكرة،و تيمقاد،املدن اجلزائرية مثل قسنطينةشهدت العديد من 
كان يستورد من املناطق األوروبية الذي ختلفة من الرخام مساجد وبيوت مزركشة بأنواع مووهران 
كما (2)،اإلسالميد فيه الفن جتساوهولندا، ويعترب مسجد سيدي عبد الرمحان مبدينة اجلزائر منوذج،كإيطاليا

جدت به نقوش كبرية تطلعنا على للفن اجلزائري حيث وايعترب مسجد عني البيضاء مبدينة معسكر رمز
ج ااحلى يد املعلم حممد بن علان حممد باي بن عثمان، ومت إاءهالسلطهأمر بتشييدفقد مؤسس هذا املسجد

(3).التلمساينأحسني  

األسرىاليت بنيت على أكتاف األبراجو ،بل عرفت احلصون،املساجدمل ينحصر الفن اهلندسي على 
(4).اللوحة التذكارية ومصدرهاإىليشري املقال كما خرة السبأعمالكانوا يقومون ناإليطاليني الذي

.310-300، املرجع السابق، ص ص 2ج ... ، تاريخ اجلزائرسعد اهللاأبو القاسم (1)
(2) Ballu (A), « quelques Mots Sur L’art Musulman En Algérie », R .Af, n°48, Alger, 1904, pp 171-
188.
(3) Le clerc (Ch), « inscriptions Arabes de Mascara », R .Af, n°4, Alger, 1859-60, p42.
(4)Delphin (G), « Fort Bab Azoun », R .Af, n°48, Alger, 1904, pp 191-197.
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واملثقفني ،بني العلماءااحلضاري مل يكن حمصورالفن القول بأن التبادل الثقايف وإىلوهذا ما يدفعنا 
وهذا ما يدل على عمق ،بل مشل حىت البلدان العربية اإلسالمية ومل ينقطع هذا التواصل،اجلزائريني أنفسهم

(1).التواصل احلضاري بني ضفيت البحر األبيض املتوسط

كتمل فيها كيان اتمع امن أن الفترة العثمانية  على الرغمويف اية هذا الفصل نستطيع القول 
ارة من تفاعل اجتماعي، ومن أنظمة اقتصادية وانتهاج عالقات ئري، وعرفت فيها البالد مقومات احلضاجلزا

ني عرفتهم البالد،يخارجية مع خمتلف الدول، هذا عالوة على وجود كوكبة من العلماء واملفتوثقافية سياسية 
نوا يرون أي شيء جدير بالتنويه مل يكواب الة اإلفريقية تأن كُإالمن هذه االعتبارات وعلى الرغم

مآثر اتمع اجلزائري وأجمادهطمس وعليه فإن هذه الة حاولت (2)تاريخ اجلزائر احلضاري،لواإلشارة 
أن الة اإلفريقية قد تركت للمؤرخني الالحقني أرضية إالومع كل هذا (3)يف الفترة العثمانية،احلضارية

(4).القليلالقليلإالعنهم جلزائريني الذين مل يكن يعرفمنها على أحوال ايطلون ن منها، ومنافذ وؤيبد

(1) Paul (Eudel), « L’orfèvrerie Algérienne », R .Af, n°43, Alger, 1899, p15.
.26ص ، املرجع السابق،..." التارخيية الكتابات " سعيدوين ناصر الدين، (2)
.44عبد القادر نايلي، املرجع السابق، ص(3)
.22، املرجع السابق،  ص 1، ج ...أحباث وآراءسعد اهللا،أبو القاسم (4)
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هذه انطباعاتيف جمملها تلشكَّالنتائج اليت وبصفة عامة خنرج جبملة من تقدم ذكرهاء على مانب

ومن ،خرىوالتارخيية هلذه الة من جهة أُ،هذا من جهة، وبالقيمة العلميةالة حول تاريخ اجلزائر العثمانية 

:آلتيةهنا ميكن إمجال هذه النتائج يف النقاط ا

من طرف الكُاًكبرياأن تاريخ اجلزائر العثمانية لقي اهتماملة اإلفريقية، تاب الفرنسيني قبل صدور ا

بعد صدور االهتمامز هذا يالة، وتعزإلفقاموا بنشر دراسات هامة وبتسجيل انطباعام حول هذه ا

امن قبل، وبتنظيم حمكمامل يكن معروفضخماًعلمياًرت رصيداًهذه الة اليت فج،الة اإلفريقية

هلؤالء اومتنفسا، فكانت هذه الة فضاَء1856أحدثته تلك اجلمعية التارخيية اجلزائرية سنة 

قائق التارخيية وتشويهها كي ان على تزييف احلمن األحياتاب واملؤرخني الذين عمدوا يف كثريالكُ

عليه ال ميكن ، وعوب املقهورةاليت رمسوها حلكم الشاالستعماريةأهدافهم وسياستهم معتتفق

. التسليم بكل ما جاءت به هذه الة ما دامت أغراضها إيديولوجية استعمارية

ُّق األمر بتاريخ والعسكري خاصة إذا تعلَّ،التاريخ السياسيتاب علىلقد ركزت أقالم هؤالء الك

وما يعانونه من شقاء وأوجاع وآالم ،روف إقامة األسرىوظُ،واستعباد النصارى،القرصنة البحرية

A.Devoulx»دو فوليكسوهذا ما يتضح جليا من خالل كتابات  الة هذه أن يعينمما ، «

العثمانيني أمة ظاملة تستعبد البشر وتعامل الشعوب كل ما بوسعها لتثبت لنا بأنَّاستخدامحاولت 

هذه الة اهتماممن مث فإن و، وصفها للحكام العثمانيني بأبشع الصفاتعنبالقسوة، هذا فضال 

.االستعماريةاا ومصلحة بلدام تما خيدم مصلحة كُكل فقط على اكان منصب

ا العثمانيوعلى الرغم من اإلجنازات واليت يشهد عليها التاريخ،ن يف اجلزائراحلضارية اليت قام

فنظرة الة ، أي ضرورة للتنويه واإلشارة هلذه اإلجنازاتيرون اب الة مل يكونواتأن كُإال

يسكنونعبارة عن جمموعة من العشائر أو القبائل كانوا رعايا إالللمجتمع اجلزائري مثال ما هو 



:خاتمة 

160

لم العثمانيني، ومن هنا فالة حاولت طمس مآثر اتمع اجلزائري وتناست تفاعله فيما ظُيف ظل

، وعليه فالة مل تكن تعكس بصدق يف كثري من املواقف االجتماعيةبينه وتساحمه مع خمتلف الفئات 

.وضعية البالد وحالة السكان

 ث عنه كُدفإذا حتاالقتصاديأما اجلانبلة فاب تم إااحلديث حول جتارة وأسهبواأفاضوا

أما العالقات التجارية األخرى ،واهلدايا من طرف الدول األوروبيةتوات إلوالعبيد ودفع ا،األسرى

.ا أثرهلفنكاد ال نرى 

 لة مل تتحدث كثريايالة اجلزائر خالل العهد العثماين إلاجلانب الثقايف عنوما يثري االنتباه أن ا

من زاوية واحدة أو اختزلوه يتناولهفإذا حتدثوا عنه فإم ،ماراملضحىت كدنا ال جند ما نكتبه يف هذا 

»والشعراء، فهذا وليام شالر ءيف ذكر بعض العلما Shaler ينفي وجود العلم و التعليم يف «

بتعليم القرآنويكتفونكان كانوا حيتقرون العلوم السعى أنَّاجلزائر خالل الفترة املدروسة ويد

.يف اجلزائررأي حول نوعية التعليمالهذاتاب الة علىيكاد يتفق كل كُوفقط،

لة نَّإالقولميكن االستنتاجاتانطالقا من هذه وعن اجلزائر العثمانية صورة الصورة اليت رمستها ا

اليت تستدعى إجياد دراسات أكثر حيادية مشوشة ومشوهة يف العديد من القضايا واملواقف

خرى ومن باب املوضوعية لكن من ناحية أُ، نيالة واحلكام العثمانيوإلصف هذه اوموضوعية تن

مت خدمة جليلة للجزائريني وللتاريخ قدفإاهذه الة من سلبيات علىرغم ما يسجل التارخيية 

وهذا بعد التدقيق والتمحيص والغربلة، وبذلك حافظت الة على ،منهااالستفادةاجلزائري ميكن 

.يف مصادر أخرىاجند هلا أثرمة ودراسات علمية ممتازة قد اليآثار نفيسة وكتابات قَ

لةكما تتقنيات البحث احلديث من حيث تصنيف املادة الستخدامالسباقة هي اإلفريقيةعترب ا

.واعتمادها على الفهارس يف التقسيم والتبويب مع نقد بعض املصادراالختصاصاتالتارخيية حسب 
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لةيف تنشيط الدراسات التارخيية وتشجيع اإلنتاج التارخيي الذي يتصل الكثري منه بالعهد مسامهة ا

كتبته ماإىلاخلوض يف تاريخ اجلزائر العثمانية دون الرجوع أصبح من العسري اليومالعثماين حىت 

.ألفريقيةاالة 

 ا كتبوا ودرسوا وحبثولو ن يف تلك الفترة املثقفون اجلزائريوأن بتاماايتبني لنا بوضوحوصفوة القول

ملا استطاعوا أن حيتلوا الفرنسيونكما فعل هؤالء ،وأسسوا اجلمعيات وأصدروا الصحف واالت

.وصلنا إليهماإىلأرضنا ويستعبدوا شعبنا وال أمكن الوصول 
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5

(Revue Africaine)(1)

(1) Berbrugger(A), « Chronique », R .Af, n°10, Alger, 1866, pp 153-154 .et Pharaon (F), « Les
Chorfa, Fraction des Abid », R .Af, n°2, Alger, 1857, pp 302-303 .et Federmann (H), « Notices Sur
Luistoire et L’administration de Beylik de Titeri », R .Af, n°9, Alger, 1865, p283.

سنة توليته 

1548 رجم باي 1

1568 حيي باي 2

1575 رمضان باشا 4

1580 مصطفى باي 5

1583 مراد باي 6

1584 حممود باشا 7

- قائد احلسني 8

1585 دي ميديا 9

1591 جعفر باي قائد 
اجليش

10

- فرحات باي 11

1548 رجب باي 12

- قائد يوسف 13

1633 شعبان باي 14

1650 حممد باي 15

1663 فرحات باي 16

1670 إمساعيل باي 17

1687 حسن باشا 18

1692 حممد باشا 19

1706 حسني باشا 20

1716 محوا باشا 21

1728 سليمان باشا 22
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Berbrugger(A), op.cit, pp 153-154 .et Pharaon (F), op.cit,   pp 302-303 .et Federmann (H) , op.cit,
p283.

سنة توليته 

1744 علي باي 23

1753 حممد باي 24

1757 أوصمان باي 25

1759 إبراهيم باي 26

1760 احلاج علي باي 27

1762 حيي أغا 28

1763 أوصمان 29

- ضارم 30

1766 علي جنوزي 31

1767 إمساعيل 32

- مامريل 33

1775 صولفا 34

1805 حسان 35

1819- مصطفى 36
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6

1824غاية سنة كم ذ
(Revue Africaine).)1(

)1( Feraud ( L), « Epoque de L’établissement des Turcs à Constantine », R .Af, n°10, Alger, 1866, pp192-

193.

1756أمحد باي القلي13

1771صاحل باي 14

تاريخ توليتهالباياسمالرقم

1528رمضان باي 1

1567جعفر باي2

1637مراد باي3

1648فرحات باي4

1652حممد باي بن فرحات 5

1667رجم باي 6

1673خريالدين باي 7

1676دايل باي 8

عمر بن عبد الرمحان 9
املدعو باشا باي

1679

1687شعبان باي10

15
إبراهيم باي

الصاحل باي للمرة الثانية
1792

"
"

15
إبراهيم باي

الصاحل باي للمرة 
الثانية

حسني بن حسني

1792
"
"

مصطفى باي 16
الوزناجي

1794

1702إبراهيم باي17

1707محودة باي18

1708علي باي بن محودة19

1709حسني شاوش20

21
عبد الرمحن باي

حسني نقزيل
علي بن صاحل

1710

"
"
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(1) Feraud ( L), « Epoque de…. », op.cit, pp, 192-193.

1806حسني بن صاحل باي32
توليته

1713كليان حسني بوكمة 22

1746حسني باي بوحنك23

حسني باي املدعو 24
أزرق العينني 

 -

1756أمحد باي القلي25

1771صاحل باي26

إبراهيم باي بوصبعة27
صاحل باي للمرة الثانية 

حسني باي 

1792
"
"

1794مصطفى باي الوزناجي28

1797احلاج مصطفى29

1803عثمان باي30

1804عبد اهللا باي31

1808باي بن يوسفعلي 33

1811حممد باي نعمان 34

1813حممد تشاكر 35

36
قارة مصطفى باي
أمحد باي اململوك
حممد باي امليلي

1817

أمحد باي اململوك 37
للمرة الثانية

1819

1821لراهم باي الكريتلي38

1824حممد باي مانامين39
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)(Revue Africaine(1)

اةمي

رياالت 5غرامة قدرها من ساعد شريك له يف إثارة الفوضى 

رياالت5غرامة قدرها على رجل رفقة زوجته االعتداءمن حياول 

الرعايا األجانب املقيمني باأليالة والذين حيوزون على إىليسيءمن 
عهد األمان 

رياالت5غرامة قدرها 

رياالت5غرامة قدرها اسرقة اخلضر والفواكه وغريه

رياالت5غرامة قدرها من حاول سرقة الزيتون أو حىت علف احليوانات 

ريال50غرامة قدرها الذي يشهد شهادة الزور أو يقوم بإهانة شخص 

ريال واحد امرأةمن يشتم 

ريال واحدرس أو يف جنازة من يثري عراك يف الشارع يوم اجلمعة أو يف ع

مهما كان مثنهكلهاملالاسترجاععلى ماله ءاالستيالمن يقوم خبيانة صاحبه أو 

ع ريال برتهمن ال يساعد إنسان على داب

ربع ريال عترض لبائع املواشي يمن 

ريال 20الشرفاء املرابطني إىلالتعرض 

فإن البت األول يغرم ريال واحد استقبالهقرية ومل حيسن إىلإذا ما حل غريب 

(1)Henri (A), « Kano un de village de Thaourirt Ahokran », R .Af, n°7, Alger, 1863, pp283-284.
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8
أوردته الةحسب ما 1581قائمة ألمساء قادة السفن احلربية اجلزائرية خالل الفترة العثمانية ترجع لسنة 

Revue Africaine)(1)(اإلفريقية

(1) Suiure (A), « de Nombre des Corsaires et de La Quantité de Galiotes Quilès Possédaient en
Lannee1581 », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp 50-51.

24)ار(هنغاريامللك جعفر1

22يوناينمامي ناوت2

22يونايندايل مامي3

18جنويفريوا رايس4

22إسباينمراد رايس5

18تركيعيس رايس6

15تركيعرب رايس ترك7

20تركيأمسا رايس8

18يوناينمراد رايس الصغري9

22تركي سنان رايس10

22إسباينيوسف رايس11
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Suiure (A), « de Nombre…. », op.cit, pp 50-51.

سفينته 18تركيبايلعجي12

28جنويحسن 13

14
15

القائد داود 
القائد خضر

تركي
تركي

20
23

22تركيالقائد جيجر16

18جنويمرجا مامي 17

18تركي1مامي جا18

15يهوديالقائد حممد19

18جنوي2مامي جا20

22بندقيرايسمامي 21

20بندقيمامي قانشو22

20كورسيكا جزيرةمامي قورصوا23

20كاالميبمامي قاالبالس24
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Suiure (A), « de Nombre…. », op.cit, pp 50-51.

22- جدوان رايسمامي25

22تركيرايسقاضي 26

29يونايندوناردي27

22صقليجعفر مونتاز28

15جنويحسن جينوافونار29

18تركيكاري رايس30

22- كور علي31

20نابويليوسف رميوالر32

20جنويجعفر33
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9

(1)(Revue Africaine)

26126660صاحل باشا 01

24151655علي باشا 02

28161163باب عزون03

31108960الثكنة القدمية 04

1985638الثكنة اجلديدة 05

31183372أسطى موسى 06

2789948مقارون 07

(1) Berbrugger(A), «Les Casernes de Janissaires à Alger », R .Af, n°3, Alger, 1858, pp132-139.



:المالحق

176

10

(1) (Revue Africaine)

(1)Hadj-Sadok (M), « A travers La Berbère Orientale du xvlll Siècle Avec Le Voyageur Al-warthilani »,
R .Af, n°95, Alger, 1951, p 327.
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11الملحق رقم 
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12الملحق رقم 
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13الملحق رقم 
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14رقمالملحق 

الرصد البیبلیوغرافي لمقاالت الجزائر في  الفترة العثمانیة الواردة في المجلة اإلفریقیة

العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلىالمقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصفحة الصدور

Devoulx(A)
Coopération de
La Régence d’Alger
à La Guerre
de L’indépendance
Grecque

مساھمة أیالة 
الجزائر في حرب 

الیوناناستقالل

المجلد
)1(رقم

ص ص1856
129_132

Gorguos (M)Notice Sur Le Bey
d'Oran,
Mohammed El Kebîr

مالحظات حول 
باي وھران محمد

الكبیر

المجلد
)1(رقم

ص ص 1856
403_416

JulienneLes Rir à de
La Subdivision
de Miliana

قبائل ریغة 
في منطقة ملیانة

المجلد
)1(رقم

ص ص1856
281_286

Bresnier (L.-j) et
Berbrugger(A)

Gorguos( M)

Epoque de
L’établissement des
Turcs à Constantine

Notice sur le Bey
d'Oran

استقرارفترة 
األتراك بقسنطینة

مالحظات حول 
باي وھران

المجلد
)1(رقم

المجلد
)2(رقم

1856

1857

ص ص
399_402

ص ص
28_46

GPary (M)La piraterie
Barbaresqueالقرصنة البربریة

المجلد
)2(رقم

ص ص 1857
337_352

Berbrugger (A)Etudes
Biographiques.
Jean-Léon L’africain

دراسة 
حول بیبلیوغرافیة 

ل اإلفریقياالشم

المجلد
)2(رقم

ص ص 1857
353_364

Berbrugger( A)Les Casernes
de Janissaires
à Alger

ثكنات الجیش 
في الجزائر

المجلد
)3(رقم

ص ص1858
132_138

Féilalld (L)L’oued el-Kebir
et Collo

دراسة حول 
واد الكبیر ومدینة 

القالة

المجلد
)3(رقم

ص ص 1858
199_206

Vayssettes( E)Histoire
des Derniers Beys
de Constantine

تاریخ آخر بایات 
قسنطینة

المجلد
)3(رقم

ص ص 1858
107_110_
128
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوانترجمــــة
إلىالمقال 

العربیــــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد صفحات 
المقال

Berbrugger(A)

Devoulx (A)

Devoulx (A)

Un Cherif Kabyle
en1804

Expédition
d’Oreilley d’après
Un document Turc

Ahd Aman Ou
Règlement
politique
et Militaire

قبیلة سنة شریف
1804

حملة أورلي حسب 
وثیقة تركیة

أو عھد األمان
التنظیمات السیاسیة

و العسكریة

المجلد
)3(رقم

المجلد
)3(رقم

المجلد
)4(رقم

1858

1858

1859_
1860

ص ص  
209_214

ص ص 
436_441

ص ص   
211_219

Berbrugger(A)La Mort
du Fondateur
de La Régence
d’Alger

نھایة مؤسس أیالة 
الجزائر

المجلد
)4(رقم

1859
1860

ص ص
25_33

Devoulx (A)
Notes Historiques
Sur Les Mosquées
et Antres édifices
Religieux d’Alger

دراسات تاریخیة 
حول مساجد 

الجزائر

المجلد
)4(رقم

1859
1860

ص ص 
467_471

Vussattis(E)
Histoire
des derniers Beys
de Constantine

بایات تاریخ آخر
قسنطینة

المجلد
)4(رقم

1859
ص ص1860

201_210

Berbrugger(A)des Frontières
de l'Algérieول حدود الجزائرح

المجلد
)4(رقم

1859
1860

ص ص 
401_417

Bresnier (L –J)Expédition de
Chellala par le Bey
d’Oran Mohammed
El-Kabîr

من شاللةحملة
طرف باي وھران 

محمد الكبیر 

المجلد
)4(رقم

1859
ص ص1860

175_186

AnonymeLettre
de Louis xvl a
Hassan -Pacha

رسالة لویس 
السادس عشر 

إلى حسان باشا 

المجلد
)4(رقم

1859
1860

ص ص
133_140

Gorguos (M)
Expédition
de M0hammed
El- Kebir

حملة محمد الكبیر
المجلد

)4(رقم
1858
1860

ص ص  
347 _357
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
الفرنسیةباللغة 

عنوان ترجمــــة 
المقال إلى

العربیــــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد صفحات 
المقال

Dalarymple(M)
Expédition
d'Oreilly 1775

المجلد1775حملة أورلي 
)5(رقم

ص ص1861
31_40

Gorguos(M)

Vaysskttes (E)

Arnaud

Bou ras
Historien Inedit
de l'Afrique
Septentrionale

Histoire
des derniers Beys
de Constantine

Histoire de Louai
Sidi Ahmed
Etidjini

أبو راس الناصري 
ِمؤرخ إفریقیا 

الشمالیة

تاریخ آخر بایات 
قسنطینة

تاریخ الولي سید 
حمد التیجانيأ

المجلد
)5(رقم

المجلد
)5(رقم

المجلد
)5(رقم

1861

1861

1861

ص ص
114_124

ص ص 
93_113

ص ص
468_474

Devoulx (A)
Notes Historiques
sur Les Mosquées
et Autres Religieux
d’Alger

مالحظات تاریخیة 
عن المساجد والدین 

في الجزائر 

المجلد
1861)5(رقم

ص ص   
59_70

Le Baron ( H)Notice sur Bou  -
Saada.

مالحظات حول 
بوسعادة

المجلد
1862)6(رقم

ص ص   
46_61

Berbrugger (A)
La Première
Proclamation
Adressée par
les Français aux
Algériens1830

أول نداء فرنسي 
1830للجزائریین

المجلد
1862)6(رقم

ص ص
147_149

Devoulx (A)
Notes Historiques
sur les Mosquées
et Antres Édifices
Religieux d’Alger

مالحظات حول 
تاریخ المساجد 

والدیانة الجزائریة
المجلد

1862)6(رقم
ص ص

203_205

Boutruche(R)
Quelques Aperçues
sur l’Opinion
Anticoloniale En
France depuis
le 18 Siècle

مالحظات حول 
دراسات لكتاب ضد 

االحتالل الفرنسي 
للجزائر خالل 

18القرن 

المجلد
377ص ص 1933)74(رقم
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

ترجمـــــــة
المقال عنوان 

العربیــــةإلى

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Feraud (E)Zebouchi

et Osman- Bey
زباش وأصمان 

باي
المجلد

)6(رقم
ص ص1862

120_127
Brosselard(CH)Les Inscriptions

Arabes
de Tlemcen

الكتابات العربیة 
في تلمسان

المجلد
)6(رقم

ص ص 1862
11_21

Berbrugger(A)
Un Consul à Alger
au 18 Siècle

جزائرالقنصل 
م18خالل القرن

المجلد
)6(رقم

ص ص1862
332_348

Aucapitaine et
Federmann(H)

Notice sur Histoire
et
L’Administration
du Beylik de Titeri

مالحظات حول 
تاریخ وإدارة 

بایلك التیطري 

المجلد
1865)9(رقم

ص ص   
280_302

Cherbonneau(A)Notice
Archéologique sur
Ain el Bey

دراسات أثریة 
لمنطقة عین الباي 

المجلد
1862)6(رقم

ص ص   
173_194

Vàyssettes (E)
Histoire
des Derniers Beys
de Constantine,
Kabba Moustafa
1818

تاریخ  آخر بایات 
قسنطینة  قاب 

1818مصطفى 

المجلد
1862)6(رقم

ص
206_213

Vayssettes (E)
Histoire
des Derniers Beys
de Constantine,
Ahmed bey
El Mamlouk 1820

تاریخ  آخر بایات 
قسنطینة  أحمد 

باي المملوك 
1820

المجلد
1862)6(رقم

ص ص
383_392

Deparadis(V)Alger au xvIII

Siècle 18جزائر القرن
المجلد

1896)40(رقم
ص ص
33_78

Rinn(L)M.H. de Grammont       المجلددي غرامون
)36(رقم

ص ص1892
289_292

Sandoval
Sur la Reprise
d’Oran en 1732

حول استرجاع 
مدینة وھران 

1732
المجلد

)8(رقم
1864

ص ص
221_226
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

ترجمــــة 
المقال عنوان 

العربیــــةإلى

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد صفحات 
المقال

Vayssettes(E)La Question
de Propriété Jugée
par les Docteurs de
La loi musulmane

تساؤالت حول 
حكم ملكة

المجلد
)7(رقم

1863
ص ص
353_356

Berbrugger(A)Reprise d’Oran par
les Espagnols
en 1732

إعادة االحتالل 
سباني لوھران اإل

1732

المجلد
1864)8(رقم

ص ص
12_28

Guin(L)Notes Sur Le Bey
Mohamed El-Bey
Debbah

مالحظات حول 
الباي محمد الذباح 

المجلد
1863)7(رقم

ص ص   
293_298

Feraud(L)

Feraud(L)

Un vœu d'Hussein
dey
Constantine 1807

Mœurs et
Coutumes Kabyles

أمنیة الداي حسن 
1807قسنطینة 

عادات وتقالید 
قبائلیة 

المجلد
)7(رقم

المجلد
)7(رقم

1863

1863

ص ص   
84_95

ص ص
67_81

Bresnier (l -j)
Récit indigène
de l’Expédition
d’Oreilly

روایة أھلیة عن 
حملة أورلي 

المجلد
)8(رقم

ص ص1864
334_346

Devoulx(A)El Hadj Pacha
1545

المجلد1545الحاج باشا 
)8(رقم

ص ص1864
290_301

Berbrugger(A)Charte des
Hôpitaux Chrétiens
d’Alger En 1694

قوانین المستشفیات 
المسیحیة في مدینة 

1694الجزائر 

المجلد
1864)8(رقم

ص ص
133_144

Berbrugger (A)Expédition
d’Oreilly Contre
Alger 1775

حملة أورلي ضد 
1775الجزائر 

المجلد
1864)8(رقم

ص ص   
172_187

Berbrugger (A)Guerre de 1824
Entre L’Angleterre
et Alger

بین 1824حرب 
انجلترا و الجزائر 

المجلد
1864)8(رقم

ص ص   
202_205
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم 
باللغة الفرنسیة

ــة ترجمـ
المقال عنوان 

إلى العربیــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Berbrugger(A)Mers el Kabîr

Traduction de
Suaez

مرسى الكبیر 
deترجمة  

suaez

المجلد
1865)9(رقم

ص ص 
251_429

Federmann(H)

Berbrugger(A)

Notices sur
Histoire et
l’Administration
du Beylik de Titeri

Expédition
d’Oreilly

مالحظات حول
التاریخ اإلداري 
للبایلك التیطري

حملة أورلي

المجلد
)9(رقم

المجلد
)9(رقم

1865

1865

ص ص  
280_302

ص ص 
303_306

Federmann(H)Notices Sur
Histoire et
L’administration
du Beylik de Titeri

مالحظات حول 
تاریخ  و إدارة 
بایلك التیطري 

المجلد
)11(رقم

ص ص 1867
113_121

Dr. MTopographie
et  Histoire
Générale d'Alger

طوبوغرافیة 
تاریخ الجزائر

العام
المجلد

)14(رقم
ص ص 1870

414-433

Berbrugger(A)
Négociations Entre
Hassan Aga et le
Comte dalcaudete,
Gouvernerneur
d’Oran 1541-1542

مفاوضات بین
حسن أغا وحاكم 

-1541وھران 
1542

المجلد
1865)9(رقم

ص ص  
366_370

Devoulx(A)Un Exploit des
Algériens en 1802

غزوات الجزائر 
1802في 

المجلد
1865)9(رقم

ص ص 
126_130

Yacono (X)P eut On Evaluer
La Population
de l’Algérie vers
1830 ?

كیف یمكن تقدیر 
عدد سكان 

الجزائر سنة 
؟1830

المجلد
)98(رقم

ص ص1954
277_307

MazarbedoExpédition
du Contre Alger
en 1775

حملة ضد مدینة 
1775الجزائر

المجلد
1864)8(رقم

ص ص
255_267

Berbrugger (A)Expédition
du Contre Alger
en1775

حملة ضد مدینة 
الجزائر في 
1775

المجلد
1864)8(رقم

ص ص
408_420

Berbrugger(A)Le Fort
de Cherchell قلعة شرشال

المجلد
1865)9(رقم

ص ص
202_206
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
المقال إلى 
العربیـــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Feraud (L)
Traduction
d’un Récit Arabe
d’Expédition
d’Oreilly en 1775

ترجمة روایة 
عربیة عن حملة 

1775أورلي 
المجلد

)9(رقم
ص ص 1865

180_190

Berbrugger(A)
Mers El Kebîr et
Oran de 1509 a
1608

مرسى الكبیر 
-1509ووھران 
1608

المجلد
)10(رقم

ص ص 1866
111_128

Berbrugger(A)Notes Relatives Alla
Révolte
de Ben Sakheri

مالحظات متعلقة 
بتمرد 

بن الصغیري

المجلد
1866)10(رقم

ص ص
337_352

Devoulx(A)

Feraud(L)

Les Edifices
Religieux de
La Rigencien Alger

Epoque
de l’Etablissement
des Turcs
à Constantine

البنایات الدینیة 
في أیالة الجزائر

عھد المؤسسات 
التركیة 

في قسنطینة

المجلد
)10(رقم

المجلد
)10(رقم

1866

1866

ص ص
51_59

ص ص 
179_196

Berbrugger(A)
Topographie
et  Histoire
Générale d'Alger

طوبوغرافیة 
تاریخ الجزائرو

العام
المجلد

)15(رقم
ص ص 1871

41_498
Berbrugger(A)Mers El-Kbir et

Oran de 1509-1608
المرسي الكبیر 

-1509ووھران 
1608

المجلد
1866)10(رقم

ص ص 
197_207

Berbrugger(A)Un Collaborateur
Inconnu de Molière

متعاون مجھول 
یدعى مولیر

المجلد
ص ص 1868)12(رقم

421_425

Berbrugger(A)
Et Monnerkau

Topographie Ou
Des Cription d’Alger
de Ses Habitants
et de Leurs Moelrs

طوبوغرافیة 
أو وصف لمدینة 
الجزائر وسكانھا 

تقالیدھمو
المجلد

)14(رقم

ص ص 1870
366_375



:المالحق

187

العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

ترجمــــة عنوان 
المقال إلى

العربیــــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Berbrugger(A)

L'affaire Bakriكريقضیة ب
المجلد

1869)13(رقم
ص ص 
60_63

Devoulx(A)
A.De voulx

La Marine
de La Régence
d’Alger

المجلدیالة الجزائرإبحریة 
)13(رقم

ص ص1869
384_420

Devoulx(A)Enlèvement
d’un Pacha d’Alger
par les Kabyles

حصار باشا الجزائر 
من طرف القبائل

المجلد
1869)13(رقم

ص ص 
459_464

Monnerkau

Devoulx(A)

Topographie
et  Histoire
Générale d'Alger

Qu'elques
Tempêtes à Alger

تاریخ و طوبوغرافیة 
الجزائر العام

بعض العواصف 
على مدینة الجزائر

المجلد
)14(رقم

المجلد
)15(رقم

1870

1871

ص ص 
364_365

ص ص 
341_352

Devoulx(A)

Devoulx(A)

Querelle Entre
Consul et
Négociant.

Le Registre des
Prises Maritimes

نزاعات بین تجار 
قناصل

سجالت الغنائم 
البحریة 

المجلد
)15(رقم

المجلد
)16(رقم

1871

1872

ص ص 
261_270

ص ص 
70_77

Deny(J)

A propos du Fonds
Arabe- Turc
des Archives
du Gouvernement
Général
de l’Algérie

نشأت األرشیف 
العربي التركي 

عن الحكومة العامة 
الجزائریة 

المجلد
)62(رقم

ص ص 1921
375_378

Berbrugger(A)Province
de Constantineمقاطعة قسنطینة

المجلد
)12(رقم

ص ص 1868
121_133
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
إلى المقال

العربیــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Devoulx(A)
M. j.-B. Germain
Chancelier du
Consulat de France
à Alger

جرمان قنصل 
فرنسا في الجزائر

المجلد
)15(رقم

ص ص 1871
415_419

Watbled(E),
dr Monndbau

Négociations
Entre Charles
-Quint et Khkir-
eddin ( 1538-1540)

مفاوضات بین 
شارل الخامس 

وخیر الدین 
1538-1540

المجلد
1871)15(رقم

ص ص 
138_148

Monnereau
et Watbled

Le Registre des
Prises Maritimes

سجل الغنائم 
البحریة 

المجلد
1871)15(رقم

صص
149_160

Watbled(E)

Berbrugger(A)

Devoulx(A)

Documents Inédits
sur L'assassinat
du Pacha Tekelerli
1556-1557
La Régence d’Alger
Sous le Consulat et
L'empire

Un Incident
diplomatique
à Alger, en 1750

وثیقة عن تشویھ 
الباشا اغتیال
1556-1557

األیالة الجزائریة 
من خالل قنصل 

أزمة دبلوماسیة 
في الجزائر خالل 

1750

المجلد
)15(رقم

المجلد
)16(رقم

المجلد
)16(رقم

1871

1872

1872

ص ص
335_340

ص ص
01_19

ص ص  
81_88

Devoulx(A)Une moitié
d'inscription Turque كتابة تركیة

المجلد
)16(رقم

ص ص 1872
143_145

Devoulx(A)La tombe de
Khedeur Pacha
à Alger

قبر خدر باشا 
الجزائر

المجلد
)16(رقم

ص ص 1872
271_277

Berbrugger(A)La Régence d'Alger
Sous le Consulat
et l’Empire

یالة الجزائر إ
محكاة من طرف 

قنصل 

المجلد
1875)19(رقم

ص ص 
16_31

Feraud( L)
Lettres Autographes
de Mohammed
Bey de Constantine
de 1824 a 1820

رسالة سیرة ذاتیة 
لمحمد باي 

-1820قسنطینة 
1824

المجلد
1874)18(رقم

ص ص 
413_417
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم 
باللغة الفرنسیة

عنوانترجمــــة
المقال إلى

العربیــــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Devoulx(A)Mort du Pacha

Mohammed
Khodja en1754

وفاة الباشا محمد 
1754خوجة في 

المجلد
)16(رقم

ص ص 1872
321_326

Devoulx(A)

Devoulx (A)

La Batterie des
Andalous à Alger

Relève des
Princip aux
Français Qui ont
Réside à Alger
de 1686 a 1830

مدفعیة األندلسیین 
في مدینة الجزائر 

قائمة بأسماء فرنسیة  
استوطنوا الجزائر 

1830الى1686مابین 

المجلد
)16(رقم

المجلد
)16(رقم

1872

1872

ص ص 
340_342

ص ص  
356_387

Reboud
Naufrage Dun
Corsaire Algérien
sur Les Cotes du
Roussillon en1764

غرق سفینة جزائریة 
على السواحل 

1764روسیوه 
المجلد

)16(رقم
1872

ص ص
219_232

Devoulx(A)Le Canon dit La
Consulaire à Alger

مدفع یدعى القنصل 
الجزائري

المجلد
)17(رقم

ص ص1873
01_03

Berbrugger(A)
Comment les Uns
Ecrivent Histoire
de La frisque
et Comment
les Autres la Lisent

كیف یكتب البعض 
تاریخ إفریقیا وكیف 

یفھمھ آخرون 

المجلد
1868)12(رقم

ص ص 
81_89

Robin(N)

Note sur
Organisation
Militaire et
Administratrative
...…...............

نقطة حول التنظیم 
العسكري واإلداري 

القبائل في العھد 
العثماني

المجلد
)17(رقم

ص ص1873
132-140

Feraud(L)

Watbled(E)

Destruction
des Etablissements
Français de
La Calle en 1827

Bachas et pachas-
deys

تدمیر المنشآت 
الفرنسیة بالقالة 

1827

- الباشوات والباشوات
الدایات

المجلد
)17(رقم

المجلد
)17(رقم

1873

1873

ص ص    
421-437

ص ص   
438_443

Berbrugger(A)Captif et Patronne
à Alger, en1640

األسرى في مدینة 
1640الجزائر في 

المجلد
)8(رقم

ص ص1864
302_315
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلى المقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
GuinNotes Historiques

Sur Les Adaoura
مالحظات حول 

تاریخ الدویرة 
المجلد

)17(رقم
ص ص 1873

104_120
Devoulx(A)Lettres par des

Marabouts Arabes
au Pacha d'Alger

رسائل من
مرابطین عرب 

الباشا الجزائر إلى
المجلد

)18(رقم
1874

ص ص 
171_190

Adrien( D)Résume Historique
Sur Le Soulèvement
des Derk’aoua

ملخص تاریخي 
عن ثورة درقاوة 

المجلد
1874)18(رقم

ص ص
38_58

Robin(N)Note sur Yahia Agha
مالحظات حول 

المجلدغاآتاریخ یحي 
)18(رقم

1874
ص ص

59_75

Feraud(L)
Ephémérides Dun
Secrétaire Officiel
Sous la Domination
Turque à Alger
de 1775 a 1805

كاتب رسمي
في فترة السیطرة 

التركیة على 
- 1775الجزائر 

1805

المجلد
1874)18(رقم

ص ص 
295_319

BiachiRelation de L'arrivée
Dans la Rade d'Alger

الداخلیة العالقات 
بین منطقة الجزائر

المجلد
)21(رقم

ص ص 1877
409_437

Primaudaie(F)

Documents inédits
Sur l'Histoire
de L'occupation
Espagnoles en
Afrique ( 1506 -
1574)

وثائق جدیدة حول 
تاریخ اإلحتالل 
اإلسباني لشمال 

-1506(إفریقیا
1574(

المجلد 
)21(رقم

ص ص 1877
17_32

Feraud(L)Notes Historiques
Sun la province
de Constantine

وثائق تاریخیة 
حول منطقة 

قسنطینة 

المجلد
)23(رقم

ص ص 1879
161_171

Biachi
Relations Entre
La France &
la Régence d'Alger
au (1606-1628)

العالقات بین 
فرنسا و أیالة 

- 1606(الجزائر
1628  (

المجلد
1879)23(رقم

ص ص 
409_437
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
المقال إلى 
العربیــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Feraud(L)
Causes de L'abandon
du Comptoir
de Collo par
la Compagnie
Française en 1795

أسباب تخلي 
الشركة الفرنسیة 
عن سیناء القالة 

1795سنة

المجلد
)21(رقم

1877
ص ص 
124_140

Devoulx(A)Alger Etude
Archéologique
et Topographique

الجزائر دراسة 
أركیولوجیة 

وطوبوغرافیة 
المجلد

)22(رقم
ص ص1878

145_159

Plafair(R-L)

L'Histoire
des Relations de
là Grande-Bretagne
Avec les Etats
Barbaresques

تاریخ العالقات 
بین بریطانیا 

والدویالت 
البربریة

المجلد
)22(رقم

1878

ص ص   
305_320

Colone(A)le Mzabالمجلدبالد المیزاب
1879)23(رقم

ص ص 
172_210

De Grammont
(H-D)

Relations Entre
la France &
La Régence d'Alger
au (1606-1628)

العالقات بین 
األیالة فرنسا و

الجزائریة  مابین
1606-1628

المجلد
1879)23(رقم

ص ص      
05_32

De Grammont
(H-DDocuments

Algériens
وثائق جزائریة

المجلد
301886)(رقم

ص ص      
476_399

De Grammont
(H-D)

Relations Entre
La France &
la Régence d'Alger
au (1628-1633)

العالقات بین 
فرنسا واألیالة 

الجزائریة  مابین
1628-1633

المجلد
231879)(رقم

ص ص      
134_224

De Grammont
(H-D)

Relations Entre
la France &
La Régence d'Alger
(1633-1646)

العالقات بین 
فرنسا واألیالة 

مابین الجزائریة 
1633_1646

المجلد
23)(رقم

ص ص      1879
448_407

Delphin(G)Le Fort Bab-Azounالمجلدقلعة باب عزون
)48(رقم

1904
ص ص
191_197
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

ترجمــــة
المقال عنوان

العربیــــةإلى

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد صفحات 
المقال

Playfair (R-L)

Episodes
de l'Histoire
des Relations de
la Grande-Bretagne
Avec les états
Barbaresques
1808-1812

مرحلة تاریخ 
العالقات

البریطانیة مع 
دول شمال إفریقیا 

1808-1812

المجلد
1879)23(رقم

ص ص
460_470

Feraud(L)Les Ben - Djelljab
Sultans de
Touggourt

بن جالب 
السلطان توقرت

المجلد
)24(رقم

ص ص 1880
105_115

Playfair(R-L)

Episodes
de l'Histoire
des Relations de
la Grande-Bretagne
Avec les états
Barbaresques
1827-1830

مرحلة تاریخ 
العالقات 

البریطانیة مع 
دول شمال إفریقیا

1827-1830

المجلد
1880)24(رقم

ص ص   
193_214

Feraud (L)Les Ben-Djellabالمجلدبن جالب
)62(رقم

ص ص   1882
361_386

Moty( L)Notes’ Historiques
Sur Le Mzab

حول مالحظات 
تاریخ بني مزاب

المجلد
281884)(رقم

ص ص      
447_401

Azna (G)Le Rapport
du Marquis de
Clermont-Tonnerre
Tonnerre ministre
de La guerre

تقریر ماركس 
كلیرمونت حول 

الحرب

المجلد
1929)70(رقم

ص ص   
207_253

Braudel( F)Un Voyage
à Travers le passe
de l’Algérie

رحلة عبر تاریخ 
الجزائر

المجلد
)71(رقم

ص ص1930
154_165

Bardoux(J)La Vie d’un Consul
Auprès de
la Régence d’Alger

حیاة قنصل 
في ایالة الجزائر 

المجلد
)65(رقم

ص ص1924
261_286

Cazenave( J)
Les gouverneurs
d’Oran pendant
L’Occupation
Espagnole de Cette
ville1509-1792

الحكام األسبان
في وھران خالل 

الفترة اإلسبانیة 

المجلد
)71(رقم

ص ص   1930
257_283
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
إلى المقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

De Grammont
(H-D)

Un Académicien
Captif' à Alger 1674-
1675)

أكادیمي مأسور 
في الجزائر 
1674-1675

المجلد
)26(رقم

1882
ص ص 
387_396

De Grammont
(H-D)

Un Episode
Diplomatique
à Alger

رحلة عبر 
الدبلوماسیة 

الجزائر

المجلد
)26(رقم

ص ص 1882
130_138

De Grammont
(H-D)

Document Relatif
à La secon
d’Expédition de Don
Angelo Barbélo
Contre Alger 1784

وثیقة متعلقة 
بالحملة الثانیة 
ضد الجزائر 

1784

المجلد
1882)26(رقم

ص ص
219_229

De Grammont
(H-D)

De Grammont
(H-D)

Un Manuscrit
du Pere Dan

les Histoire Captifs
Générale

مخطوط لألب 
بیار دان

تاریخ األسرى 
العام

المجلد
)27(رقم

المجلد
)27(رقم

1883

1883

ص ص
11_12

ص ص   
191_206

De Grammont
(H-D)

Lettre d'Ismaël
Pacha
A louis xlv (1688)

رسالة من 
إسماعیل باشا

إلى لویس الرابع 
عشر

المجلد
)28(رقم

ص ص 1884
68_73

De Grammont
(H-D)

Relations Entre
La France &
La Régence d’Alger
au XVII Siècle

العالقات بین 
األیالة الجزائریة 

وفرنسا خالل 
م17القرن 

المجلد
)28(رقم

ص ص      1884
198_218

De Grammont
(H-D)

Relations Entre
la France &
La Régence d’Alger
(1646-1688)

العالقات بین 
واألیالة فرنسا 

- 1646الجزائریة 
1688

المجلد
29)(رقم

ص ص      1885
12_05

Guin(L)Quelques Notes Sur
Les Entreprises des
Espagnols, Pendant
La Première
Occupation d'Oran

بعض المالحظات 
المؤسسات حول

االسبانیة  خالل 
االحتالل األول 

لوھران

المجلد
301886)(رقم

ص ص      
322_312

De Grammont
(H-D)

Un Pacha d'Alger
Precurseur de
M .de Lesseps

باشا الجزائر 
یستقبل من قبل  

دي لیسیبس 

المجلد
291885)(رقم

ص ص      
365_359
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.بھذا االختصار(Revue Africaine)ورد اسمھما في المجلة اإلفریقیة.Sوp.Pـبالنسبة ل*

العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
إلى المقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Guin (L)

Beylik d'Oran بایلك وھران
المجلد

)31(رقم
ص ص 1887

72_80

De Grammont
(H-D)Correspondance

de Consuls d'Alger
مراسالت قناصل 

فرنسا بالجزائر
المجلد

)32(رقم
ص ص1888

52_80

P-p*L’Expédition
Espagnole de 1541
Contre Alger

الحملة اإلسبانیة 
ضد 1551

الجزائر

المجلد
1891)35(رقم

ص ص 
177_206

Jacoueton (G)
L’Expédition
da Martinez d’angu
la Contre Tlemcen

حملة مارتینا 
على تلمسان 

المجلد
1892)36(رقم

ص ص      
149_165

HerodeUn Corsaire
Algérien au xvll

Siècle

قطعة حربیة 
في جزائریة 

م17القرن 

المجلد
361892)(رقم

ص ص      
17_11

Violle( M)
De la captivité
à Alger par fraya
Diego de Haedo

األسرى في 
خالل الجزائر من 

ھایدوا

المجلد
39)(رقم

ص ص      1895
56_54

S.
Notes
Chronologiques
Pour Histoire
de Constantine

مالحظات حول 
كرونولوجیة 

تاریخ قسنطینة

المجلد
39)(رقم

ص ص      1895
172_164

Bigonet(E)Une Lettre
du Constantine
en 1827

رسالة باي 
قسنطینة سنة 

1827
المجلد

)43(رقم
ص ص      1899

172_181

Ricard(H)Sur les Relations
des Canaries et
de La Berberie

au xvl Siècle

حول عالقة جذر 
الكناري بالجزائر 

البربریة خالل 
م16القرن 

المجلد
)71(رقم

ص ص1930
207_220

De Grammont
(H-D)

Correspondance
des Consuls d'Alger

مراسالت قناصل 
فرنسا بالجزائر

المجلد
)31(رقم

ص ص 1887
164_212
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلىالمقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

de Paradis (V)Alger au xvlllE Siècle م18جزائر القرن

المجلد
)39(رقم

المجلد
)41(رقم

1895

1897

ص ص 
265_314

ص ص    
68_118

Ben Cheneb(M)Notions do Pédagogie
Musulmane

مالحظات حول 
تعلیم المسلمین 

المجلد
)41(رقم

ص ص1897
267_268

Aumerat (M-M)

Rinn(L)

La propreté Urbaine
à Alger

Le Royaume d’Alger
Sous le Dernier dey
Suite

النظافة في مدینة
الجزائر

األقالیم الجزائریة 
تحت حكم آخر

الدایات

المجلد
)41(رقم

المجلد
)41(رقم

1897

1897

ص ص
321_330

ص ص   
121_348

Yver(G)Si Hamden Ben
Othman Khodja

سي حمدان بن 
خوجھ 

المجلد
571913)(رقم

ص ص      
122_96

Cour(A)
Constantine En 1802 قسنطینة

1802في 

المجلد
601919)(رقم

ص ص      
240_224

DestaingFêtes et Coutumes
Saisonnières

االحتفاالت 
الموسمیةوالعبادات

المجلد
501806)(رقم

ص ص      
385_362

Deny( J)Les Registres de
Solde Des janissaires
Conserves

سجالت أجور 
اإلنكشاریة 

المجلد
)61(رقم

ص ص1920
19_46

Lugiani (D)

Lespes(R)

Un document Turc
Sur la Guerre

Quelques
Documents Sur
la Corporation des
Mozabites d’Alger

وثیقة تركیة حول 
الحرب

بعض الوثائق عن 
تنظیم المیزانیة

المجلد
)66(رقم

المجلد
)66(رقم

1925

1925

ص ص   
75_84

ص ص
197_218

Emerit(M)
Les  Aventures
de Thedenat .Esclave
et Ministre Dun Bey
d’Afrique

دنا یمغامرات ت
الذي أصبح وزیرا 

ألحد البایات في 
إفریقیا 

المجلد
921948)(رقم

ص ص      
156_143

De Grammont
(H-D)

Les deux Canons
de Simon Dansa
1606-1628

المدفعیة 
الجزائریة  

سیمون دانسا 
1606-1628

المجلد
)23(رقم

ص ص 1879
05_32
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العنوان الكامل للمقال اسم المؤلف
باللغة الفرنسیة

ترجمــــة 
المقال عنوان 

العربیــــةإلى

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Bodin (M)
Notes et Questions
sur Sidi Ahmed-
Ben -Yousef

مالحظات 
وتساؤالت حول 
سیدي أحمد بن 

یوسف

المجلد
)66(رقم

ص ص 1925
125_189

Braudel(F)
Les Espagnols et
l’Afrique du Nord
de 1492a 1571

وشمال األسبان
-1492إفریقیا 
1571

المجلد
)69(رقم

ص ص1928
184_233

Sacerdoti(S)
La Mission à Alger
du Consul
de Venise Nicolas
Rosalem1753-1754

مھمة قنصل 
البندقیة 

في الجزائر 
1753-1754

المجلد
)96(رقم

ص ص 1952
64_104

Eisenreth (M)
Les juifs en Algérie
et en Tunisie
à Le poque Turque
1516-1830

الیھود في 
وتونسالجزائر 

خالل العھد 
- 1516العثماني 
1830

المجلد
)96(رقم

1952
ص ص 
114_384

Kuran(E)
La lettre du dernier
Dey d Alger au
Grand Vizir de
l’Empire Ottoman

رسالة من آخر 
داي الجزائر 

العثمانیینإلى
المجلد

)96(رقم
1952

ص ص 
188_195

Emerit (M)Le Voyage de
la Condamine
à Alger 1731

دامین رحلة كون
الجزائر سنةإلى

1731

المجلد
)98(رقم

ص ص1954
354_356

La verone

Bousquet(G-H)
et Ndolle(G)

Deux Lettres
Inédites d’un Roi
de Tlemcen 1531-
1532

Thomas Hees
Journal
d’un Voyage
à Alger
1675-1676

رسالتین من أحد 
ملوك تلمسان
1532-1531

طوماس یومیات 
إلى الجزائر رحلة 
1675-1676

المجلد
)99(رقم

المجلد
101)(رقم

1955

1957

ص ص
174_180

ص ص   
85_128

Sacerdoti (A)Venise et
Les Régences
d’Alger Tunis et
Tripoli 1699-1764

أیاالت البندقیة و
إفریقیاشمال 
1699-1764

المجلد
101)(رقم

ص ص      1957
273_297
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلىالمقال

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال
Douel(M)Information Faite

à Alger En 1580
خبر عظیم 

إلى الجزائر سنة 
1580

المجلد
)72(رقم

ص ص 1931
294_318

Cazenave(J)Un Consul Français
en Alger au xvllle
Siècle

قنصل فرنسي 
في الجزائر 

م 18في القرن 

المجلد
)78(رقم

ص ص 1936
101_122

Ravenet(E)Un Episode
de l’Expédition de
1541 Contre Alger

حلقة من حملة 
ضد 1541سنة 

الجزائر 

المجلد
)83(رقم

ص ص1939
303_322

Emerit(M)

Pestemaldjoglou
(A)

Un astronome
Français à Alger
en 1729
Le Consulat
Français  d’Oran
de 1732 a 1754

عالم فلكي فرنسي 
في الجزائر سنة 

1729
القنصلیة الفرنسیة 

في وھران من 
1754إلى1732

المجلد
)84(رقم

المجلد
)86(رقم

1942

1944

ص ص
249_269

ص ص   
220_254

Ben Chenb(S)Un Acte de Vente
Dresse à Alger
en 1648

عقد بیع موثق في 
1648الجزائر 

المجلد
1945)89(رقم

ص ص 
287_290

Emerit(M)
Esclaves et
Missionnaires en
Barbarie 1672-1682

األسرى ورجال 
الدین في شمال 

1672إفریقیا من 
1682إلى 

المجلد
)93(رقم

ص ص 1949
38_64

Emerit(M)Les Mémoires
d’Ahmed Dernier
Bey de Constantine

مذكرات آخر 
بایات قسنطینة 

أحمد باي 

المجلد
)93(رقم

ص ص1949
65_70

Feraud (L)
Notes Sur Bougie

مالحظات حول 
بجایة 

المجلد
)2(رقم

ص ص 1857
458_465

Gorguos (M)Expédition
de Mohammed
El-Kebir

حملة الباي محمد 
الكبیر

المجلد
)3(رقم

ص ص 1858
185_192
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلىالمقال 

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Deny(J)
A propos de fonds
Arabe-Turc
des Archives
Du Gouvernement
Générale
de l’Algérie

أموال الخزینة 
العربیة التركیة وفق 
أرشیف الحاكم العام 

الجزائري

المجلد
)62(رقم

1921
375ص ص 

Berbrugger(A)Alger Al Epoque
de Consulat

الجزائر إبان عھد 
القناصل 

المجلد
)6(رقم

126ص ص 1862

De voulx(A)Assassinat
de Pacha Mohamed
Tekelerli

الباشا محمد اغتیال
يلتكلور

المجلد
1871)15(رقم

ص ص
41

Chabaud (A)
Attaque
des Batteries
Algériennes par
Lord Exmouth
En 1816

الھجوم على سالح 
المدفعیة في مدینة 

الجزائر من طرف 
اللورد إكسمورث 

1816في 

المجلد
1875)19(رقم

194ص ص 

Alphonse( B)Chronique
de Beylik
d’Oran

حولیات حول بایلك 
وھران 

المجلد
1856)1(رقم

ص ص      
143

Colombe (M)

Contribution
à l’Etude
de Recrutement
de l’odjak d’Alger
dans Les Dernières
Années
de l’Histoire
de la Régence

إسھامات كولومب 
حول قضیة تجنید 

األوجاق في 
الجزائر أواخر 

األیالة الجزائریة 

المجلد
871941)(رقم

ص ص      
166

Slane(M-de)
Description
de la Frique
Septentrionale
par Bakri

وصف إلفریقیا 
الشمالیة من طرف 

بكري 

المجلد
)1(رقم

صص1856
148

Berbrugger(A)

Bresnier(L-J)

El-Hadj-Pacha1545

Epoque
de l’Etablissement
des Turcs
Constantine

الحاج باشا سنة 
1545

فترة التواجد التركي 
في مدینة قسنطینة

المجلد
)8(رقم

المجلد
1)(رقم

1864

1856

ص ص
290

ص ص   
399
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العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوانـةترجمـ
إلىالمقال

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Watbled(E)
Expédition de Duc
de Beaufort Contre
Djidjli 1664

حملة الدوق دي 
بیفور على مدینة 

1664جیجل سنة 
المجلد

1873)17(رقم
215ص ص 

Filippi(F)
La Mission à Alger
de Consul
de Venise Nicolas
Rosalem 1753-
1754

مھمة القنصل 
لمدینة ينیكوال

- 1753البندقیة 
1754

المجلد
)95(رقم

1951

64ص ص 

Michel(A)La prise d’Alger
Raconte par
Un Captif

الجزائر احتالل
وفق روایة أسیر 

المجلد
)19(رقم

ص ص1875
471

Tonnerre(C)

Le Rapport
du Marquis
de Clermont-
Tonnerre (Ministre
de la guerre) Sur
Une Expédition
à Alger 1827

ماركیز وزیر تقریر 
الحرب حول حملة 
ضد الجزائر سنة 

1827

المجلد
)70(رقم

1929
207ص ص 

Berbrugger(A)Les Algériens
demande Un roi
Français en 1572

الجزائریون 
یطالبون بملك من 

1572فرنسا سنة 

المجلد
)5(رقم

1860-
1861

ص ص      
1

Feraud (Ch)
Les Trois Attaques
des Espagnols
Contre Alger au 18
Siècle

الھجومات اإلسبانیة 
الثالث على الجزائر 

18خالل القرن 

المجلد
20)(رقم

ص ص      1876
300

Bodin (M)
Notice Historique
Sur Les Arabes
Soumis aux
Espagnols pendant
Leur Occupation
d’Oran

مالحظات تاریخیة 
حول العرب 

الخاضعین لألسبان 
إبان االحتالل 

اإلسباني لمدینة 
وھران

المجلد
1924)65(رقم

ص ص
193

Berbrugger(A)Un Voyage
de Paris à Alger
en 1734 Par
Le Sieur Tollot

رحلة من باریس 
إلى الجزائر سنة 

من طرف 1734
تولوت

المجلد
)11(رقم

ص ص      1867
417



:المالحق

200

العنوان الكامل للمقال المؤلفاسم
باللغة الفرنسیة

عنوان ـة ترجمـ
إلىالمقال

العربیـــــــــة

رقم 
المجلد

تاریخ 
الصدور

عدد 
صفحات 

المقال

Baccera(F)
et Penarauda(J)

Oran Sous
Les Espagnols
Traduction
de Rapports
Officiels Espagnols
Sur La prise
de Mers-El-Kebir
en 1505

وھران تحت سلطة 
، ترجمة األسبان

لتقاریر رسمیة 
احتاللحول 

المرسى الكبیر سنة 
1505

المجلد
100ص ص 1869)13(رقم

Devoulx(A)

Recherches sur
La Coopération
de La Régence
d’Alger à la Guerre
de L’indépendance
Grecque

بحوث حول التعاون 
الذي أبدتھ أیالة 

الجزائر في ثورة 
لالستقاللالیونان 

عن الحكم العثماني 

المجلد
1856)1(رقم

ص ص
129

Primudaie

Documents Inédits
sur Histoire
de l'Occupation
Espagnole en
Afrique 1506-1574

وثیقة جدیدة عن 
تاریخ االحتالل 
اإلسباني لشمال 

- 1506إفریقیا 
1574

المجلد
ص ص 1875)19(رقم

62_496
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)حفص(
حممد بن عيسى، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، دار أحياء التراث العريب، :صحيح مسلم

.بريوت، د س

 :

:باللَّ-1

 تح1اشية يف بالد اجلزائر احملمية، ط، التحفة املرضية يف الدولة البكدحممدبن ميمون ،:
. 1972ت، اجلزائر، .ن .و. بن عبد الكرمي، ش 

2005اجلزائر،ت،. ن. و. حممد العريب الزبريي، ش: خوجة محدان بن عثمان، املرآة، تح.
 ،ترمجة ديفولكس واألرشيف العثماين، خمطوطخطط مدينة اجلزائر من خالل ديفولكس ألبري

.2004اجلزائر،  م،. ف .و .بدر الدين بلقاضي، م -وحتقيق مصطفى بن محوش 

عامل 7أمحد توفيق املدين، ج : ، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار، تحالزهار أمحد الشريف ،
.2010املعرفة، اجلزائر، 

1974ت، اجلزائر،. ن. و. بونار،  شرابح: جماعات قسنطينة، تح، العنتري صاحل.
1991ج، اجلزائر، .م. حيي بوعزيز، د: ، تاريخ قسنطينة، تق.

 سعد اهللا : ، تح1كشف حال من ادعى العلم والوالية، ط ، منشورات اهلداية يف عبد الكرميالفكون
.1987أبو القاسم، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 حساين خمتار، منشورات دحلب، اجلزائر، : بايات قسنطينة املرحلة األخرية، تحجمهول، تاريخ
1999.

يف فضل علم التاريخ رثيالنية املوسومة بنزهة األنظار الرحلة الوحممد، احلسني بن الورثيالين
.2008، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 1، مج 1واألخبار، ط 
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2-:

 de Paradis (Venture), Alger au xvlllE Siècle, Alger, E Fagnan, 1898.

 , Tunis et Alger au xvllle Siècle, paris, Sindbad,

1983.

 Devoulx(Albert), Tachrifat Recueil de Notes Historiques Sur

l’Administration de L’ancienne Régence d’Alger, Alger, Imprimerie du

Gouvernement, 1852.

 , Les Archives de Consulat General de Frange à Alger,

Alger, B. L. E, 1865.

 , Revue Africaine La marine de La Régence d’Alger,

Paris, Challamael Aine Editeur, 1869.

 Haedo (F -de Diego), Topographie et Histoire Générale d’Alger Traduit

de Le Espagnol, par :M .M.de Monnereau et A. Berbrugger, Paris,

Imprime à Valladolid, en1870.

 Laugier (de Tassy), Histoire du Royaume d’Alger, Amsterdam, Chez

Henri du Sauzet, 1725.

 Thomas (Shaw), Voyage dans la Régence d’Alger, Trad Par: J.Mac

Carthy, Tunis, Editions Bous lama, 1980.

: ثانيا

:باللَّ-1

 2000األلقاب و الوظائف العثمانية، دار غريب، القاهرة، مصطفى،بركات.
 2001، املوريسكيون يف املغرب، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، اللطيفعبد برييش.
 اجلزائر، ، منشورات دحلب،1871- 1830جلزائر احلركة التبشريية الفرنسية يف ا،خدجيةبقطاش

1977.
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 ت، اجلزائر، . ن. و. ، ش2، اجلزائر خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين،طمواليبلحميسي
1981.

مساجد مدينة اجلزائر وزواياها و أضرحتها يف العهد العثماين من خالل خمطوط مصطفىش بن محو ،
.2010ديفوليكس والوثائق العثمانية، دار األمة، اجلزائر، 

 دار الغرب اإلسالمي، 1، ط 1962، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عماربوحوش ،
.1997بريوت، 

 ط خ، عامل املعرفة، اهللاسعد أبو القاسم :، تر1830- 1500وأوربا جون ب وولف، اجلزائر ،
.2009اجلزائر، 

 1983ك، اجلزائر،.و.ايب شنب حياته وآثاره، محممد ابن عبد الرمحان بن حممد،اجلياليل.
 دراسة يف عهد اآلمان القانون األساسي السياسي والعسكري للجزائر يف العهد توفيقدمحاين ،

.2009الدار العثمانية، اجلزائر،العثماين، 
 سة الوطنية للكتاب، املؤس،1835-1830اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان بو العيد،ادودو

.1989اجلزائر،
 ت، اجلزائر، .ن .و .، ش 2، مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث، ط حممد العريبالزبريي

1985.
 1998مصر،، دار السالم، 1ماهلم وما عليهم، ط واملستشرقوناإلستشراقمصطفى، السباعي.
دار الغرب ،)أحاديث يف شؤون الفكر واألدب والتاريخ ( قضايا شائكة ، القاسمسعد اهللا أبو

.1990بريوت،اإلسالمي، 
 دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2،ج 1830- 1500، تاريخ اجلزائر الثقايف ،

1998.
،2005بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي، 1جزائر،أحباث وآراء يف تاريخ اجل.
، دار الغرب 1، ط 1962- 1830خالصة تاريخ اجلزائر  املقاومة والتحرير ،

.2007اإلسالمي، بريوت،
2009اجلزائر، دار البصائر،، 6ج،1954-1830، تاريخ اجلزائر الثقايف.
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 1984، اجلزائر يف التاريخ العهد العثماين، وزارة الثقافة والسياحة، اجلزائر، ناصر الدينسعيدوين.
، 1دراسات وشهادات مهدات إىل األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، ط ،

.2000الغرب اإلسالمي، بريوت، دار 
،ر ، دا1ورقات جزائرية دراسة وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين، ط

. 2000بريوت،  الغرب اإلسالمي،
 1997القاهرة، دار الفكر العريب،،2طعفاف، املستشرقون ومشكالت احلضارة،سيد صربه.
 1870- 1850تاريخ الصحافة يف اجلزائر يف العهد اإلمرباطورية الفرنسية ، الزبريسيف اإلسالم ،

.1982، ن ، اجلزائر.و. ، ش2ج
 م دراسة حتليلية 19م وبداية القرن18، الكتابات التارخيية اجلزائرية احلديثة خالل القرن رقيةشارف

.2007، دار امللكية، اجلزائر، 1نقدية، ط
تمع شويتام أرزقيدار الكتاب 1، ط)1830- 1519(اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماين ، ا ،

.2009العريب، اجلزائر، 
 املؤسسة الوطنية للكتاب، الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد االحتالل الفرنسي،إمساعيل،العريب

.1986اجلزائر، 
 حممود علي عامر، دار النهضة : تر،1عزيز سامح ألثر، األتراك العثمانيون يف إفريقيا الشمالية، ط

.1989العربية، بريوت، 
 1993مصر،استعمار، دار الفكر العريب،اإلستشراق رسالة حممد إبراهيم،الفيومي.
 دار هومة، حتالل الفرنسي،، حبوث يف التاريخ االجتماعي والثقايف للجزائر إبان االإبراهيملونيسي

.2013اجلزائر،
 1986، اجلزائر،ك. و. ، م1791-1766مان باشا داي اجلزائر حممد عث، أمحد توفيقاملدين.
 ، دار البصائر 1، ط 1792-1492حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا ،

.2007للنشر، اجلزائر، 
األرشيفات احمللية العثمانيون يف املغارب من خالل، عبد الرحيمان و بنحادة عبد الرمحاملودن

.2005ت كلية األدب والعلوم اإلنسانية، الرباط،، منشورا1طواملتوسطية، 
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لة اإلفريقيةاملقاومات واالنتفاضات اعبد القادر،نايليلشعبية من خالل اRevue Africaine

.2013طشة منوذجا، دار اهلدى، اجلزائر،انتفاضة الزعا
 2007، دار اهلدى، اجلزائر، 1اجلزائري خالل العهد العثماين، ط ، بنية اجليشحنيفيهاليلي.
،2008اجلزائر،، دار اهلدى،1ريخ اجلزائر يف العهد العثماين، طأوراق يف تا.

:باللَّ-2

 Alain (Mahe), Histoire de La Grande Kabylie xlx e-xxe Siècles, paris,

Editions Bouchene, 2001.

 André (Chouraqui), La Saga Des Juifs en Afrique de Nord, France,

Librairie Hachette, 1972.

 André (Raymond), Grandes Villes Arabes à L’époque Ottomane, Paris,

Sindbad, 1985.

 Anonyme, L’Algérie Histoire Société et Culture, Alger, Casbah

Editions, 2000.

 Brahimi (Denise), Opinions et Regards Dessues Sur Le Maghreb aux

xvII eme et XVIIIème  Siècles, Alger, S .N .E.D, 1978.

 Chenntouf (Tayeb), Etudes d’Histoire de L’Algérie 18e-19e Siècles,

Alger, O. P. U, 2004.

 Gabriel (Esquer), Les Commencements Dun Empire La Prise d’Alger

1830, Alger, Aux Editions de La frique La tine, 1923.

 Garrot (Henri), Histoire Général de l’Algérie, Alger, Imprimerie p

Crescenzo Voute Bastion Nord, 1910.

 H-Delmas (de Grammont), Histoire d’Alger Sous la Domination Turque

(1515-1830), Paris, Ernest le roux, Editeur, 1887.

 Iucette (Valensi), Le Maghreb Avant La Prise d’Alger (1790-1830),

France, Flammarion, 1969.
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 Lemnouar (Merouche), Recherches Sur l’Algérie Al époque Ottomane

ll. La Course Mythes et Réalité, France, Editions Bouchene, 2007.

 Mahieddine (Djender), Introduction à l’Histoire de l’Algérie, Alger, S.

N. E.D, S. D.

 Merouche (L), Recherches Sur L’Algérie Ale poque Ottomane  La

Course Mythes et Réalité, France, Ouvrage Publie Avec Le soutien de

Centre National De Livre, 2007.

 Moulay (Belhamissi), Alger L’Europe et La guerre Secrète (1518-1830),

Alger, Editions Dahl ab.

 , Marine et Marins d’Alger (1518-1830), Alger,

B.N.A, 1996, T2.

 , Marine et Marins d’Alger (1518-1830), Alger, B.

N .A, T3, 1996.

 Nacereddine (Saidouni), L’algérois Rural à la Fin de L’époque ottomane

(1791-1830), Liban, Dar Al-Gharb Al-Islami, 2001.

 Narcisse (F), Le livre Dor d’Algérie de 1830 à 1889, Paris, Challamel et

Cie éditeurs, 1889.

: ثالثا
:باللَّ-1
 ،جملة احلوار ،"ريخ اجلزائر يف العهد العثماينتامكانة املصادر األوروبية يف كتابة "آيت حبوش محيد

.80- 72، ص ص 2010سيدي بلعباس، ، دار األصول، 2ع، املتوسطي
االنعزال و االندماج االجتماعياملهاجرون واملهجرون إىل اجلزائر العثمانية بني"، بلربوات بن عتو"،

.70-55صص،2009ديسمرب معسكر،،الرشاد،04، عاملواقفجملة 
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 حممد الكبري إىل جنوب الغرب الفرنسي برحلة الباي اهتمام االستشراق"بن عتو،بلربوات
، ص2012- 2011األصول، سدي بلعباس، ، دار3/4، عجملة احلوار املتوسطي،"اجلزائري

. 117- 107ص
 ،جملة تاريخ وحضارة املغرب،"املؤرخون اإليطاليون واجلزائر يف العهد التركي"بلحميسي موالي ،

.14-9ص ص،1973اجلزائر، ن،.و.ش،10ع
التفكري الديين والتبشريي لدى عدد من املسئولني الفرنسيني يف اجلزائر " ،التميمي عبد اجلليل

،  1974جانفي ة اإلحتاد العام التونسي للشغل، ، مطبع1ع،الة التارخيية املغربية، "م19يف القرن 
. 24- 12صص
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)(

.97: إبراهيم آغا
.99: أسطى موسى

.146: إبراهيم التازي

.61: ابن األثري

.156: ابن العنايب

.148، 146: ابن خلدون

.150: ابن سحنون الراشدي

.156: ابن علي

.156: ابن عمار

.150: التلمساينابن هطال 

.96: أبو حممد حسن

.23: أيب الفداء

.149، 148: أيب راس الناصري

.66: أمحد ابن القاضي

.79: أمحد الشريف الزهار

.147: أمحد املقري

.20: أمحد اهلطال

.74، 20: أمحد باي
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.97: إمساعيل بن إمساعيل

.155: إمساعيل حامت

.41: أنسوالن

.93: أورخان بن عثمان

)(

.99: بابا حسان

.42:بارات

.41:بارتريون

.129، 104، 20: الباي حممد الكبري

.130، 109: باي وهران

.42: برار

.43: برتيبون

.57: بروديل

.54: بريزنيي

. 115: بكري

.104:بو مرزاق

.41: بور متان

.48: بوسوين

.115: بوشناق

.73: بوفو
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.126، 119، 64: بيار دان

.44:بيجوا 

.41:بريار

، 61، 55، 54، 53، 50، 49، 43، 42، 41، 40، 37، 28، 26، 25، 24، 21: بريبروجر
62 ،77 ،98 ،99 ،100 ،127 ،129.

.44: برينار

.42: بريون

.43: بيسنيي

.25: بيطران

.43: بيكي

.48: بيليسي

)(
.71: تافارنييه

.126: تولوت

. 20، 18: شوتوماس

)(
.156: اجلامعي

.99: الصادقجعفر 

.23: جورج هاردي

.52: جوزيف كوك
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)(
.74: احلاج أمحد باي

.106: احلاج شعبان داي

.148: احلاج صدوق

.100: احلاج علي

.137: احلاج عيسى

.83: احلاج حممد باشا

.127، 121، 68: حسن أغا

.97، 78، 76، 68: حسن باشا

.37:حسن بن بريهمات

.70: حسن فنزيانوا

.66: محاد ابن عبيد

)(
.128، 122، 114، 109، 98، 93، 90، 77، 76، 70، 68، 66، 57: خري الدين

)(
.97: دايل عمر

.91: الداي حممد بن عثمان

.41: دو باي

.41: دو رمجون

.86، 70، 62، 61، 56، 55، 21: دو فوليكس
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.41: دو نوفو

.62، 43، 42، 40، 23: دوسالن

.117: دوفال

.48: دي موتيلسكي

.48: دي نيفو

.45: ديس باغمي

.66ديقود وفري 

)(
.43، 40، 26: راندون

.20: رنور

.81: روزي

.41: رولون دوبيسي

.59: روين باسي

.56: الريس محيدو

.127: رينود

)(
.100: مصطفىساري 

.76: سامل التومي

.100: السطاكويل

.54: سعد اهللا أبو القاسم
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.147: سعيد املقري

.147: سعيد قدورة

.142: السالوي

.67: سليم األول

.41: سولفت

.156:  سيدي عبد الرمحان

.142: سيدي علي

.41: سيمون

)(
.56: شارل السادس

.48: شارل فريوا

.121: شارل لكان

.55: شارون

.145، 134، 126، 125، 116، 113، 106، 81: شالر

.81: شاو

.146: الشريف الدرقاوي

.47: شطوبريان

.146: الشيخ الفكون

.104: الشيخ املختار

.112: الشيخ بوطريق
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.151: الشيخ عبد القادر

)(
.135، 134، 130: الصاحل العنتري

.68: الصاحل رايس

)(
.146: عبد الرمحان العثاليب

.148: عبد القادر املشريف

.122، 109، 90، 76، 68، 66، 57: عروج

.111: العلج علي

.141: على خوجه

.73: علي باشا شاوش

. 51: علي بك

.127: عويون

.54: العياشي

)(
.82: غابريال

.40: غاالنيي

.117: غراماي

.41: غورغيوس
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)(
.42: فاردال

.53: فايل

.55: فانيان

.111: فرديناند

.128: فرويد

.128، 126، 122، 92، 85، 83، 81، 52، 51: فونتور دي بارادي

.48: فريو

.42: فيل

.20: فيليبو بنانيت

)(
.97: قارة إبراهيم

)(
.96: كاثكارث

.45: كافينيك

40: كالرك

.53: كلوزيل

.100:الكواجي

.19: كوكو فتسو
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)(
.41: التور

.39:الندولو

.126، 115، 114: دو تاسيلوجي 

.51: لويس السادس عشر

.96، 80، 78، 62، 61، 58: لويس رين

.42:ليوجيي

.48: ليون روش

)(
.44: ما سكري

.19: مايت قريقو

.66: مارتن داقوت

.60: مارلينو

.126: ماسون

.40ماك كاريت 

.155، 61، 60، 59: حممد ابن أيب شنب

.155: حممد ابن مسايب

.148: أمحدحممد بن

.133: حممد األبلي

.106، 103: حممد الذباح
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.67: حممد العريب الزبريي

.146: حممد اهلواراي

.156: حممد باي بن عثمان

.156: حممد بن حج

.149:حممد بن محو

.83: حممد عثمان باشا

.130، 115: مصطفى باشا

.100: مصطفى شاوش

)(
.51: نابليون بو نابرت

.64: نيكوالدي

)هـ(
.128، 122، 114، 113، 96، 77، 64، 19: هايدو

.95: هنري فدرمان

.20: هيبوليت

)(
.149، 148: الورثيالين

.49: وياث
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)(
.97، 96: حيي آغا

.74: حيي بن مصطفى

.42: يريسنيي

.52: يوسف املقدسي
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)(
، 110، 109، 105، 103، 88، 82، 79، 78، 67، 62، 48، 18،19: ناألتراك العثمانيو

111 ،117 ،136 ،147.

.119: األرقاء

.156، 140، 129، 124، 120، 119، 118، 116، 107، 96، 83، 19: األسرى

.102، 101: األشراف

.25: األطباء

.21، 20: األملان

.109: األمازيغ

.69، 68: األمراء

.21، 19: اإلجنليز

.140، 137، 136، 133، 88، 66: ناألندلسيو

.58: األهايل

.21: ناألوروبيو

، 99، 96، 95، 94، 93، 88، 87، 85، 48، 74، 73، 72، 71، 67، 56: اإلنكشارية
100 ،105 ،106 ،115.

.80: أوالد إبراهيم

.154أوالد رمحون 

.59: أوالد سيد الشيخ
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.80: أوالد عالن

.104: أوالد خمتار الشراقة

.122: أوالد نايل

.81:أوالد سيدي موسى

.81، 80: أوالد دايد

.156، 19: ناإليطاليو

)(
.77، 64، 53، 37، 23: باحثنيال

.120، 93، 92، 90، 89، 63: بحارةال

.81: بدو والرحلال

.125: نربانيوال

.121: بساكرةال

.136: بنائنيال

.80: بنو حسان

.127: بين إسرائيل

.106: بين بترون

.149: بين وطاس

.149: بين مرين

.106: بين صدقة

.62:بيزنطينيال
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)(
.144، 142، 141، 124، 123، 116، 115: تجارال

)(
.59: ماعات الدينيةاجل

.128، 115، 106، 98، 97، 95، 93، 88، 74: نوداجل

.92: واسيساجل

.122: يجليوناجل

، 98، 95، 93، 88،90، 87، 85، 82، 74، 73، 72، 53، 51، 41، 40، 37، 25: يشاجل
99 ،100 ،101 ،103 ،104 ،122.

.64، 18: غرافيوناجل

)(
.136، 115: داديناحل

.109، 19: ضراحل

)(
.115: ياطنياخل

)(
.21: دارسنيال

.136: دباغنيال

.63: دخالءال
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.80: دوايرال

)(
.120، 37: رجال الدين

.69: رجال الزوايا

.62، 47: رومانال

.91، 88، 73، 72، 71، 68: رياسال

.150، 145، 63، 21، 18،20: لةرحاال

)(
.136: سراجنيال

.82: سفراءال

.123: سودانيونال

.120، 44، 37: سياسينيال

)(
.155، 154، 153، 152، 151، 150: شعراءال

.145، 109، 104، 80: شيوخ الزواياال

)(
.124، 102، 78، 64: عربال

.143، 124، 123، 120: عبيدال

.97، 95، 50، 48، 37، 28، 23: العسكريني
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، 105، 104، 101، 83، 81، 79، 78، 77، 76، 69، 67، 66، 63، 62، 24: نعثمانيوال
106 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،118 ،119 ،121 ،131 ،133 ،
140 ،147 ،156.

.67: عساكرال

.18: عصابةال

.157، 147، 146، 145، 109، 37: علماءال

)(
.146، 145، 67، 60،64، 18: غربيونال
.122: غواطيونال

)(
.24: فاحتنيال

.66، 58: فرسانال

.115،149،151، 63، 62، 56، 53، 51، 47، 46، 44، 25، 23، 22، 20: فرنسينيال
.131:فقراءال

.103: فالحنيال

.62: فينيقينيال

)(

، 105، 104، 103، 102، 101، 81، 80، 79، 76، 72، 66، 62، 54، 51، 48: قبائلال
106 ،121 ،122 ،125 ،129 ،132 ،133 ،139 ،140 ،141 ،150.

.101، 97، 76، 63: قادةال
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.81: قبائل الرحامنة

.104: قبائل الرعية

.81: قبائل العبادلة
.135، 132، 103، 101، 87، 79: زنقبائل املخ

.81: قبائل حسني بن علي

.104: قبيلة السهية

.18: قراصنةال

.145، 117، 116، 99، 63، 56: قناصلال

)(
.146، 107، 78، 64، 63، 62، 44، 36، 31، 20، 18: كُتابال

.125، 110، 109، 106، 105، 87: كراغلةال

)(
.19: لوكامل

.88، 87، 79: سيحيونامل
.37: شاهريامل
.48: زابينيامل
.59، 49: فكرينامل
.49: عمرينامل

.19: بشرينامل

.28: ترمجونامل
.43، 38، 37، 28: راسلنيامل

.67: تطوعنيامل
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.157: ثقفنيامل

.130: تاجنياحمل

.155، 79: رابطنيامل

.59، 21: ستشرقونامل

.101: شيخاتامل

.69: فسرينامل

.140، 26: هندسنيامل

.145، 136، 110، 96، 77، 67، 37: ؤرخنيامل

.94، 84، 73: وظفنيامل

.20: مؤلفون

)(
.124، 114، 107: نصارىال

)(
.149: الصحابة

)(
.73، 50، 48، 37، 28: ضباطال

)(
.136: طرازينال
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)(
.26: وندالال

)(

.144، 131، 129، 126، 125، 124، 118، 116، 115، 114، 102: يهودال

.71: يولضاشال



فهرس األماكن الجغرافية
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)(
.110: أزمري

.142، 137، 114، 111، 66: اسبانيا
.143، 115، 114، 27، 26: إفريقيا

.71: ألبانيا

.66: إمارة كوكو

.110: األناضول

.142، 60: إجنلترا
.118، 60: أمريكا

.111: األندلس

.49: أوروبا الالتينية
.114، 110: آسيا

.142، 119، 114، 67، 49: أوروبا

.77، 76: األوطان

.80: أوالد خليفة

.71: إيطاليا

.110: آسيا الصغرى

)(
.106، 105، 104، 81، 80، 79، 78: بايلك التيطري
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.81، 79، 78، 77، 21: بايلك الشرق

.113: جباية

.156، 121: بسكرة

.156، 134، 113، 76: البليدة

.138، 110: بين راشد

.141: بين عباس

.78: بين منصور
.110: بورصة

.115، 114:بوسعادة

.80: بين سليمان

.88، 87، 78:البحر األبيض

.156، 121، 58: بسكرة

.58، 53، 52، 51: باريس

)(
.143،149،154، 137، 134، 117،128، 70، 52، 51: تونس

.146: تبسة

.105، 71: تركيا

.106، 68، 54: تلمسان
.143: تيمبكتو
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)(
.78: جبال البيبان

.80: جبال بين صاحل

.20: جبل املنصور

.142: جربة

.122: جرجرة

، 44، 43، 41، 37، 35، 30، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18: اجلزائر
45 ،46 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،61 ،62 ،63 ،64 ،
66 ،67 ،68 ،70 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،82 ،86 ،87 ،88 ،90 ،93 ،94 ،95 ،
96 ،97 ،98 ،99 ،101 ،102 ،104 ،106 ،107 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،

114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،126 ،127 ،
128 ،129 ،130 ،132 ،134 ،136 ،143 ،145 ،146 ،147 ،148 ،150 ،151 ،
154 ،156 ،157.

.110: جزر إجيا

.149: اجلزيرة األندلسية

.139، 77، 73، 66: جيجل

)(
.148: احلجاز

)(
.146: خنشلة
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)(
.101، 81، 80، 76، 71: دار السلطان

.76، 66: دلس

.147: دمشق

.110: ديار بكر

.143: اركالدامن

)(

.110: رودس

.150: الرواشد

.46: روما

.64: الرباط

.149الريف، 

)(
.19: سان بترسبورغ

.146: سدراتة

.58: سطيف

.143: سكانيا

.146: سوق أهراس

.80: سيدي عيسى
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.141،149: سوريا
.143: السويد

)(
.76: شرشال

.79: الشلف

.134، 115، 114، 49، 44، 43، 37، 23: مشال إفريقيا

)(
.149، 143، 140، 135، 129: الصحراء

.76: صخرة البينون

)(
.76: مل اإلسالمياالع

.139، 134، 80: عنابة

.146: عني البيضاء

.140: عني صاحل

)(
.150، 117، 104، 97، 81، 80، 79، 78، 70، 60: الغرب

.148: الغرب اجلزائري

.111: غرناطة
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 )(
.155، 149:فاس

.151، 142، 60، 54، 53، 52، 51، 44، 35، 24: فرنسا

)(
.20: القالة

.147، 51، 42: القاهرة

.73: القرى

.144،149، 139، 132، 120، 105، 78، 77، 72، 54، 53، 23، 20: قسنطينة

.76: القليعة

.80: قاعدة جندل

.70: القسطنطنية

)(
.110: كريت

)(

.143، 142، 114: ليفورن

)(
.110، 97: مازونة

.68: مالطا

.143: متليلي



:الجغرافيةاألماكن فهرس 

249

.148: متيجة

.73: املداشر

، 120، 116، 115، 114، 113، 111، 109، 106، 77، 68، 66، 56، 51، 37: املدن
121 ،123 ،124 ،132 ،133 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،156.

.115، 80، 66، 59: املدية

، 114، 112، 106، 103، 102، 99، 96، 94، 93، 86، 77، 76، 66، 19: مدينة اجلزائر
115 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،126 ،127 ،129 ،134 ،136 ،
138 ،139 ،141 ،142 ،145،148،149،151 ،156.

.111، 110:مستغامن

.148،149، 52، 51: مصر

.79،149،156، 70، 20: معسكر

.149، 128، 80، 79، 51: املغرب األقصى

.68، 67: املغرب العريب

.155: مكة

.134، 112: مليانة

.80: موزاية

.142: مرسيليا

.135: املناطق التلية

.141، 139، 103، 66، 54: منطقة القبائل

)(
.120: نابويل
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.143: النيجر

.143: نيجرييا

)هـ(
.135: اهلضاب العلياء

.156، 143: هولندا

)(
.117، 70: طرابلس الغرب

)(
.78: واد سراط

.79: واد ملوية

، 132،149،150، 130، 129، 128، 127، 114، 111، 109، 79، 78، 18: وهران
156.

.140: ورقلة
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:االستهالل

:اإلهداء

:كلمة شكر

:قائمة املختصرات
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30................................................:مضموناًواإلفريقية شكالًتعريف الة :أوال
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