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املشاسيع الفشوسيت الحتالل الجضائش
ما بين  1271و 1381
ألاستار 5قىذوص عبذالقادس
حامعت ابن خلذون جياسث
امللخص5
ؤزاع الاخخالٌ الفغوس ي للجؼائغ في  05حىٍلُت  ،1830غضة حؿائالث خىٌ الىىاًا
اإلاؿبلت للغؼو ،فغغم ؤن الخلاعٍغ الفغوؿُت طهغث ؤن الاخخالٌ وان بؿبب خاصزت
اإلاغوخت الكهيرة ،بال ؤن واكؼ الػالكاث الجؼائغٍت الفغوؿُت ًثبذ غىـ طلً ،خُث
هجض ؤن هىان غضة مسُُاث ومكاعَؼ فغوؿُت ؾبلذ جلً الحاصزت ،ومً بُنها
مكاعَؼ في اللغن الثامً غكغ مُالصي وبضاًت اللغن الخاؾؼ غكغ مُالصي  ،وهظا ما
ؾىداوٌ جىيُده في بدثىا هظا بالخُغق ألهم جلً اإلاسُُاث.
الهلماث املفتاحيت 5الجؼائغ ،هابلُىن ،الضولت الػثماهُت ،الاخخالٌ ،اللىهلُت،
فغوؿا ،الضاًاث ،البدغٍت الجؼائغٍت ،الامخُاػاث.
Abstract
The French occupation to Algeria on July 5th, 1830, provoked
several questions on the prior intentions of the invasion, where
French reports indicated that the occupation was the cause of the
incident of the famous fan but the reality of the Algéro-French
relationships proved the contrary, where there were several
programs and projects before the occupation, and others not
mentioned were in the 18th century and the beginning of the 19th
century, and you find much enlightenment in our research.

مقذمت5
بن الضاعؾاث الحضًثت للػالكاث الفغوؿُت الجؼائغٍت جياص ججؼم ان اإلاداوالث
الفغوؿُت الخخالٌ الجؼائغ لم جبضؤ زالٌ اللغن19م ،وبهما جغحؼ بلى غهىص ؾابلت
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بضاًت مً غهض ملً فغوؿا لىَـ الخاؾؼ " "Louis IXؤي مىظ اللغن 13م ،لخخىؾؼ
الى مكاعَؼ بػض خهىٌ فغوؿا غلى امخُاػاث في الؿىاخل الجؼائغٍت في اللغن15م في
الباؾدُىن و اللالت زالٌ خىم ؾلُمان اللاهىوي وفغوؿىا ألاوٌ "،"François 1er
فياهذ جلً الامخُاػاث الاكخهاصًت بىابت ؤَماع خلُلُت ؾػذ فغوؿا الى جدلُلها،
غبر كىانلها وكاصتها الػؿىغٍين ،الظًً واهىا ٌػضون مكاعَؼ مبيُت غلى مسُُاث
وجلاعٍغ تهضف ولها لالؾدُالء غلى بًالت الجؼائغ جدذ ول اإلاؿمُاث واإلابرعاث.
ولم ًىخب الىجاح ليل جلً اإلاكاعَؼ لظغوف فغوؿا الضازلُت والخاعحُت غير
اإلاىاجُت ،بيافت بلى كىة ؤلاًالت الجؼائغٍت التي فغيذ كىتها غلى البدغ اإلاخىؾِ،
وافكل اؾُىلها اللىي ول اإلاداوالث ألاوعوبُت الؿابلت مً ؤحل اخخاللها ،وغىضما
يػفذ الجؼائغ بػض  1827وجىفغث لفغوؿا الظغوف اإلاالئمت لخىفُظ مكغوع
الاخخالٌ ،ازخاعث مكغوع الجاؾىؽ بىجان لخدىفُظه غلى ؤعى الىاكؼ وؾيرث به
خملت هدى الجؼائغ لغؼوها غام .1830
وفي هظا البدث ؾيخُغق بلى فترة مػُىت مً فتراث الخأمغ غلى اخخالٌ الجؼائغ مً
 ،1809-1741باغخباعها ؤهم اإلاغاخل التي جىكف زلفُاث الغؼو الفغوس ي والىىاًا
اإلاؿبلت لالؾخػماع.

ألاوضاع العامت في الجضائش خالل القشن 13م5
بن كىة البدغٍت الجؼائغٍت في جلً الفترة ،لم جمىػها ؤن جيىن غغيت لهجماث
بؾباهُا والبرحغاٌ ( ،)1باإليافت بلى وحىص الىثير مً اإلاكاول والايُغاباث غلى
الهػُض الضازلي ،ولػل ؤبغػ خضر ميز الىيؼ الؿُاس ي الضازلي بالجؼائغ زالٌ
اللغن  ،18هى الفخذ الاوٌ إلاضًىت وهغان في  20حاهفي  1708غلى ًض الباي مهُفى
بى قالغم ،الظي اهخلل مً مػؿىغ بلى مضًىت وهغان ،خُث حػلها ملغا لحىمه (،)2
ا
فبالغغم مً هظا الىهغ الػظُم بُغص ألاؾبان بال ؤن الجؼائغ واهذ حػِل مغخلت مً
الايُغاباث الؿُاؾُت واللالكل الضازلُت ،ههغاع الضاًاث غلى الؿلُت وجدىم
()1غؼٍؼ ؾامذ ؤلتر ،ألاجشاك العثماهيىن في إفشيقيا الشماليت ،جغحمت مدمىص غلي غامغ ،1ٍ ،صاع
النهًت الػغبُت ،بيروث ،1989 ،م .599
()2مدمض بً ًىؾف الؼٍاوي ،دليل الحيران وأهيس السهشان في أخباس مذًىت وهشان ،جم وحؼ اإلاهضي
البىغبضلي ،اإلااؾؿت الىَىُت للفىىن اإلاُبػُت ،الجؼائغَ ،2007 ،
م .159
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الُبلت الػؿىغٍت في الحىم وجىاخغها فُما بُنها ،مما ؤصي بلى اغخُاالث مخىغعة في
نفىف الضاًاث والجىىص ألاجغان.
ول طلً حػل الضولت الػثماهُت جخضزل في قاون الجؼائغ في مداولت منها الؾترحاع
هفىطها ،هظا ألامغ ؤزغ غلى ؾلُت الضاًاث ،و فخذ الباب غلى مهغاغُه لظهىع الخمغص
والػهُان(،)1هػهُان باي الكغق الظي ؤمغه الضاي ؾىت  1710ؤن ًدًغ يغٍبخه
بلى الجؼائغ ،لىىه غص ى ألامغ وحمؼ الىلىص وجىحه بلى ميان مجهىٌ ،مما نػب ألامغ
غلى الضاي في صفؼ ؤحىع ؤلاهىكاعٍت( ،)2الظًً زاعوا غلى الضاي مدمض بىضاف1710
فلخلىه ،وغُىىا مياهه صالي ببغاهُم (.)3
هما جمغص هغاغلت جلمؿان باإلاىاػاة مؼ ايُغاب الؿلُت بمضًىت الجؼائغ ،خُث
ُ
ؤغلىىا كُام ؾلُت مؿخللت ،وصغىا بلى الؿالح يض الؿلُت في الػانمت ،وكض كمؼ
هظا الخمغص بالحضًض والىاع وَالذ هظه الايُغاباث بػض مىث الضاي ببغاهُم
وىقىن ( )1748-1745مؿمىما ،وكض زلفه الضاي الُىعَى( )4الظي للي هفـ
اإلاهير في  11صٌؿمبر  1754بزغ ماامغة خاهها يضه مجمىغت مً الجىىص ،بيافت بلى
زىعة بالص اللبائل التي هاحمذ بغج بىغني في  16حىٍلُت ،)5(1756ؤما غهُان ؤهل

(ً)1حي بىغؼٍؼ ،املىحض في جاسيخ الجضائش ،ج 2الجؼائغ الحضًثت ،2ٍ ،ص م ج ،بً غىىىن ،الجؼائغ،
 ،2009م.48
()2حىن ب وولف ،الجضائش وأوسوبا  ٍ ،1388-1088ر ،جغحمت وحػلُم ؤبى اللاؾم ؾػض هللا ،صاع
الغائض لليكغ وجىػَؼ غالم اإلاػغفت ،2009 ،م.382
()3مدمض بً مُمىن الجؼائغي ،التحفت املشضيت في الذولت البنذاشيت في بالد الجضائش املحميت،
ٍ،2جلضًم وجدلُم مدمض بً غبض الىغٍم ،ف و ن ث ،الجؼائغ ،1981 ،م .31
()4الُىعَى (مدمض بىير باقا )1754-1748صاي الجؼائغ واهذ غالكخه مؼ فغوؿا مخىجغة زانت بػض
كخل كائض ؾفُىت فغوؿُت ،فاغخاله الجىضي اإلاضغى وػان غلي بحجت بهلاط الجؼائغ مً الحغب مؼ
فغوؿاً ،ىظغ:
 ؤخمض جىفُم اإلاضوي ،محمذ عثمان باشا داي الجضائش  1241–1211سيرجه ،حشوبه ،أعماله،هظام الذولت والحياة العامت في عهذه ،م و ن الجؼائغ ،1986 ،م .50
()5نالح غباص ،الجضائش خالل الحنم الترمي ،1ٍ ،ن.ث صاع ألاإلاػُت ،كؿىُُىت ،الجؼائغ،2013 ،
م م.253-252
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حبل فلِؿت 1767وان بؿبب مىؼ صفؼ الًغٍبت لألجغان في غهض الضاي مدمض غثمان
باقا ( )1791-1766الظي كط ى غلى هظا الخمغص (.)1
وبؿبب يػف ؾلُت الضاي في الجؼائغ وجضهىع ألاوياع الضازلُت ،حضص ألاؾبان
ا
الىغة غلى وهغان واخخلىها غام  1732إلاضة  60غاما ( ،)2والتي جم اؾخػاصتها وفخدها
للمغة ألازيرة ؾىت  1791مً ًض ألاؾبان بػض خهاعها ،واهخلل بليها الباي مدمض
الىبير( )3الظي غمغها وبنى فيها اإلاؿاحض(.)4
ؤما في الجهت الكغكُت فلض وان نالح غلى عؤؽ باًلً كؿىُُىت مضة  22ؾىت
جلغٍبا ،فلض غُىه الضاي مدمض بً غثمان ؾىت1771باًا غلى الكغق وكض جمىً مً
بزًاع باًلًُ الكغق فداعب ػواوة ؾىت  ،1772وؤوالص هاًل وؤزًؼ الضواوصة في
بؿىغة  ،1774و فغحُىة ،1781هما حػغيذ الجؼائغ في ؾىت  1775بلى خملت
ؤوعٍلي")5("oreillyغلى مضًىت الجؼائغ(.)6
وٍمىىىا اللىٌ ؤن الُابؼ الػام للىيؼ الؿُاس ي في الجؼائغ َُلت اللغن  18جميز
بػضم الاؾخلغاع في صوائغ الحىم زانت بػض غُاب الىفىط اإلاباقغ للباب الػالي في
الجؼائغ ،فخهغف الضاًاث بيل خغٍت حؿُير قاون البالص ،هظا فخذ الباب غلى
مهغاغُه ؤمام الُمىخاث الشخهُت للاصة الجِل البري والبدغي وخيام الباًلياث
الثالر ،للىنىٌ بلى الؿلُت والاؾخئثاع بمضازُل البالص ،ووان هظا الهغاع بيل

()1جىفُم اإلاضوي ،هفسه ،م .101
(ً)2ديى بىغؼٍؼ ،مع جاسيخ الجضائش في امللتقياث الىطىيت.ٍ ،ر ،ن.ث صاع البهائغ ،خؿين صاي،
الجؼائغ ،2009 ،م .63
()3الباي مدمض الىبير :مً ؤقهغ وؤغظم باًاث ألاجغان بالىالًاث له الضوع الىبير والحاؾم في جدغٍغ
وهغان مً ؤلاؾبان بفًل خؿً جسُُُهً ،ىظغ :حماٌ كىان ،هصىص ووثائق في جاسيخ الجضائش
الحذًث .ٍ ،1388-1088ر ،بىػاعة اإلاجاهضًً ،صاع هىمت ،بىػعَػت ،الجؼائغ ،م .301–300
()4الحاج ؤخمض الكغٍف الؼهاع ،مزلشاث أحمذ الحاج ششيف الضهاس هقيب أششاف الجضائش،
ٍ ،2جذ ؤخمض جىفُم اإلاضوي ،ف.و.ن .ث ،الجؼائغ ،1980،م.63
()5ؤوعٍلي :يابِ ؤعلىضي ولفه اإلالً ؤلاؾباوي واعلىؽ الثالث بدملت بدغٍت غلى الجؼائغ وونلذ
الحملت في 31حىٍلُت 1775و هؼلذ غغب واص الحغاف ،و فكلذ في النهاًتً .ىظغ :بىغؼٍؼ،
اإلاىحؼ،...اإلاغحؼ الؿابم ،م م .73-72
()6نالح غباص ،املشحع سابق ،م.277
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الُغق مً الخأمغ بلى الاغخُاالث والاهلالباث والخمغص التي ؤنبدذ ا
الؿمت الغالبت في
هظه الحلبت .

العالقاث الفشوسيت الجضائشيت خالل القشن  13م5
 -1مظاهش السلم والتعاون  5غغف الخػاون بين الجؼائغ وفغوؿا ؤوحها غضًضة،
اكخهاصًت وغؿىغٍت وصبلىماؾُت ،خُث ججؿض هظا الخػاون بمسخلف ؤوحهه في غلض
مػاهضاث وجباصٌ مغاؾالث بين البلضًً ومً ؤهم اإلاػاهضاث الاكخهاصًت ،اجفاكُت
غلضث في 08ماعؽ 1707م ( )1بين لىَـ الغابؼ غكغ والضاي مدمض بىضاف(.)2
وختى غام  1730لم ًُغؤ غلى الػالكاث بين البلضًً ؤي جىجغ خاص ،و بضا هإن
آلالُت الؿلمُت التي ؤكُمذ كاصعة غلى مجابهت ول اإلاكاول التي جيكإ بين الُغفين (،)3
فخىالى ججضًض اإلاػاهضاث بين البلضًً ،والتي ًدمل ؤغلبها َابؼ الؿلم والخجاعة ،مً
بُنها مػاهضة في  16حاهفي  1764وغلضث مػاهضة ؤزغي للؿلم والخجاعة في 10
حىان  ،1768وبػض وفاة لىَـ الخامـ غكغ في  ،1774وزلفه لىَـ الؿاصؽ
غكغ الظي ؤهض خغنه غلى الؿلم والهضاكت بين البلضًً (.)4
للض جُىعث هظه الػالكاث بكيل بًجابي في غهض الثىعة الفغوؿُت ،خُث اغترفذ
الجؼائغ بالجمهىعٍت الفغوؿُت الجضًضة في الىكذ الظي واهذ فُه جدذ خهاع ؤوعبي
مدىم ،وجيىهذ بين الضولخين غالكاث ا
وصًت باؾخثىاء الحملت الفغوؿُت غلى مهغ
( ،)1802-1798وفي  1796ؤكغيذ الجؼائغ خيىمت الثىعة ملُىن فغهً بضون فائضة
مً ؤحل ؤن حكتري فغوؿا الحبىب ،وكض لجإث فغوؿا ؤًًا بلى اليهىصًين الجؼائغٍين

()1مىلىص كاؾم هاًذ بللاؾم ،شخصيت الجضائش الذوليت وهيبتها العامليت قبل  ،1388ج،2ٍ ،2
صاع ألامت ،الجؼائغ،2007 ،
م .82
()2جىلى الحىم ؾىت  1707وماث كخُال ؾىت  1710غلى ًض الضاي صلي ببغاهُم آغاً .ىظغ :بً مُمىن
الجؼائغي ،اإلاهضع الؿابم،م .112
()3كىان ،مػاهضاث  ،...املشحع السابق ،م .179
()4مىلىص كاؾم ،مشحع سابق ،م .90
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بىغي وبىقىاق لُلىما بالضفؼ بضلها خُث قيل جضزل هظًً اليهىصًان حؼءا
ؤؾاؾُا في ا
جإػم الػالكاث بين البلضًً (.)1

 -1مظاهش التىجش والعذاء5
جميزث الػالكاث بين البلضًً في هظه الفترة بالهضوء ؤخُاها وببػٌ الخىجغ ؤخُاها
ؤزغي ،ومما ًجضع مالخظخه هى ظهىع ما ًمىً حؿمُخه بمكيلت اللىانل ألاوعوبُين
الظًً لم ًلىمىا بمهامهم في هضوء وعػاهت ،وبهما واهىا غىهغ كلم وايُغاب
للػالكاث بؿبب جهغفاتهم التي حػخبرها الؿلُاث الجؼائغٍت جهغفاث غير ملبىلت،
مما صفػىا بلى اإلاُالبت بخغُير هاالء اللىانل مً خين آلزغ(.)2
هما اخخج صاي الجؼائغ ببغاهُم في مغاؾلت في ؤبغٍل 1736غلى ما كام به
الفغوؿُىن بإؾغ غضص مً البداعة ،ايُغوا بؿبب ؾىء ألاخىاٌ الجىٍت بلى اللجىء
للؿىاخل الفغوؿُت ،فافخً الفغوؿُىن مً الؿفُىت ألاؾغي ألاؾبان و غاملىا
الُاكم الجؼائغي مػاملت ؾِئت ،وهظا جىاكٌ مؼ عوح الهضاكت والىفاق بين الجؼائغ
و فغوؿا( ،)3و ًالخظ ؤن صاي الجؼائغ َلب مً الؿلُاث الفغوؿُت اؾدبضاٌ اللىهل
لىمير " "Loumirبلىهل آزغ وبخإزغ اؾدبضاله(َ )4غص اللىهل مً الجؼائغ غام 1734
وبالغغم مً َغصه غاص بلى الجؼائغ في 18ؤفغٍل  ،1735وكض زلفه اللىهل ؤلىؿِـ
حان ؤوقاف""Alexis Jean Ouchachفي ماي )5( 1735وبالخالي هضؤث الػالكاث بين
البلضًً.

()1ؤبى اللاؾم ؾػض هللا ،محاضشاث في جاسيخ الجضائش (بذاًت الاحتالل) ،3ٍ ،ف.و.ن.ث ،الجؼائغ،
 ،1982م م.14-13
()2كىان ،مشحع سابق ،م .186
()3ؤوحان بالهخِذ ،مشاسالث داًاث الجضائش إلى ملىك ووصساء فشوسا  ،1388-1288جغ و جدلُم
بلُاؽ وؾالمىُت بً صاوص ،ج ،1ٍ ،2صاع الىعي ،عوٍبت ،الجؼائغ ،2014 ،م م.365-364
()4بالهخِذ ،هفسه ،م .361
)(5
Albert Devoulx. les archives du consulat général de France à Alger, Marseille,
Bastide, lib-Ed, 1865, p p 38-39.
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وزالٌ غام  1752وكػذ خاصزت واصث ؤن جاصي بلى اللُُػت بؿبب نضام
غؿىغي خُث ؤقاعث الؿفُىت الجؼائغٍت للؿفُىت الفغوؿُت بالخىكف ،بال ؤن هظه
ألازيرة باصعث بةَالق الىاع فيكبذ مػغهت وكخل  80حىضي جغوي ،لىً جم الاؾدُالء
غلى اإلاغهب الفغوس ي ونىصعث شحىخه وجم ؤؾغ مالخُه ومػاكبت عبان اإلاغهب الظي
ماث في الُىم اإلاىالي( ،)1وواصث هظه الحاصزت ؤن جاصي ليكىب الحغب بين البلضًً.
بدلىٌ ؾىت  1793وبػض جىفُظ ؤلاغضام في لىَـ الؿاصؽ غكغ ،وغاصث الؿُاؾت
الػلُا بلى الىظغ في الهضام مؼ الجؼائغ ومداولت جىعٍِ الضاي في الحغب ،الظي ؤنبذ
ٌػخمض ولُا غلى ازىين مً ججاع اليهىص ،وهما هفخالي بىقىاق وٍىؾف بىغي ،اللظًً
ؤنبدا ٌؿُُغان غلى خيىمت ؤلاًالت والظًً ؤصعوا بإن الفغوؿُين ؾُيىهىن هم
الفائؼًٍ في ؤوعوبا بػض  ،1794فإزظا ًمُالن هدى فغوؿا( ،)2وكض جدىلذ ؤهظاع
الفغوؿُين هدى مهغ في جىافؿهم مؼ البرًُاهُين بفىغة بإن مالُا هي مفخاح مهغ
وؤن مهغ هي مفخاح الهىض( ،)3فاهُلم ألاؾُىٌ الفغوس ي مً مُىاء َىلىن ب20
ؤلف حىضي في ماي  1798وونلىا بلى مالُا في 09حىان .)4(1798
وبالخالي فلض غغفذ الػالكاث الؿُاؾُت بين البلضًً جظبظبا ،فلض جسلل الؿلم
والخػاون فتراث مً النزاع والخىجغ بين البلضًً ؤصث في هثير مً ألاخُان بلى اهلُاع
الػالكاث بُنهما ،لىً لم ًضم هظا الاهلُاع فؿغغان ما جخجضص هظه الػالكاث لتربِ
البلضًً مً حضًض.

املخططاث الفشوسيت الحتالل الجضائش قبل هابليىن بىهابشث5
بػض جىكُؼ نلح َىٍل بين الجؼائغ وفغوؿا بضاًت مً  24ؾبخمبر  ،1689والظي
غغف بمػاهضة الؿلم اإلائىي ،خُث غبر الفغوؿُىن غً عغبتهم في الخفاهم
والهضاكت وبغاصة الػالكاث الحؿىت بين الضولخين ( .)5فاغخىمذ فغوؿا فغنت الؿالم
)(1

H. De Grammont. Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830) , Ernest
Leroux, Paris, 1887, p307.
()2وولف ،املشحع السابق ،م م .441-440
)(3
Juan Cole, Napoleon's Egypt, Invading The middle east, first published, Palgrave
Machilan, New York, 2007, p09.
)(4
Ibid., p01.
()5هفسه ،م.355
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الؿالم التي ؤغلبذ هظا الهلح وكغعث غام  1741بصماج خهً فغوؿا والكغهت
التي جملىها بخىوـ في قغهت واخضة ،باؾم الكغهت اإلالىُت ؤلافغٍلُت "compagnie
 "D’Afrique Royalوحػلذ مغهؼها في اللالت وؤزًػتها لىفىطها ،وفي هظه الفترة
اكترح اإلاهىضؽ الفغوس ي عٍياعص""Ricardالظي وان ؤؾيرا إلاضة َىٍلت بالجؼائغ ؤن جغؾل
فغوؿا خملت بغٍت مً الفغؾان الخخالٌ الجؼائغ ،ولىً اإلالً الفغوس ي لىَـ
الخامـ غكغ ("LouisXV" )1774-1715آزغ اؾخػماٌ الىؾائل الؿلمُت
الضبلىماؾُت بضال مً وؾائل الػىف واللىة التي لم جفض ؤؾالفه مً كبل (.)1
وبالغغم مً الػالكاث التي واهذ حػخبر خؿىت ،بال ؤن هُت الػضوان واهذ كائمت مىظ
ػمً ،وبإن الغغبت في اخخالٌ الجؼائغ لِؿذ عغبت َاعئت ( )2وصلُل طلً ؤن فغوؿا
واهذ لها مكاعَؼ هثيرة لغؼو الجؼائغ ،وٍمىً ؤن هظهغ منها ما وان في ؤوازغ اللغن
18م ،ؤال وهى اإلاكغوع الظي ؤغضه صوهغس ي.)3(DEKERCY
 -1مخطط دوليرس ي ألاول 51231

()1بىغؼٍؼ ،اإلاىحؼ  ،...املشحع السابق ،م.104
()2مدمض الُُب الػلىي ،مظاهش املقاومت الجضائشيت 1407-1388م ،1ٍ ،م.و.بن.بف ،الغوبُت،
الجؼائغ ،1994 ،م.25
()3ؤعػقي قىٍخام ،نهاًت الحنم العثماوي في الجضائش و عىامل انهياسه1388م1388-م ،1ٍ ،صاع
الىخاب الػغبي ،الجؼائغ ،2011 ،م.172
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في  07ماي  1782خغع صوهيرس ي( )1مظهغة خىٌ الجؼائغ بلهغ فاعؾاي كبل
الخداكه باللىهلُت الفغوؿُت في الجؼائغ ،وواهذ اإلاظهغة في قيل مؿىصة ؾلمها
لىػاعة الخاعحُت ،ولم جىً زُت مُبىغت ؤو مىهجُت واضحت لخدغٍغها ،بل وان
مخدمؿا في صفؼ بالصه بلى بعؾاٌ خملت غؿىغٍت يض الجؼائغ وخلضه الظي ال خض له
غلى بًالت الجؼائغ حػله ٌؿغص ؤخضازا هامت لىً بضون اهخظام ،لظلً وحضها جىغاع
لبػٌ اإلاػلىماث ،والؾُما فُما ًخػلم بدالت اللىانل اإلاترصًت خؿب ونفه (.)2
فلض ؤلح صوهيرس ي غلى يغوعة بعؾاٌ خملت غؿىغٍت يض بًالت الجؼائغ وكضم
اكتراخاث خىٌ ؾبل جدلُم هجاخها ،وؤزبذ بإن الجؼائغ ؤنبدذ كىة بدغٍت
خلُلُت بخدهِىاتها وبُاعٍاتها وبمضافػها ًدؿب لها ؤلف خؿاب فلظلً ؤلغى مً
طهىه فىغة زىى خغب بدغٍت مؼ الجؼائغ ،وخؿب اهخمامه في عؾم زُت غلى
ؤؾاؽ اؾخػماٌ حِل بغي فلِ ،وؤوص ى بالنزوٌ غغب الجؼائغ صون جدضًض الىلُت
وجىهِب الخدهِىاث زم الؼخف بغا هدى اإلاضًىت بفغكتي اإلاكاة واإلاضفػُت لهض
الجؼائغٍين زم يغب خهاع بغي مدىم لالؾدُالء غليها مً الخلف )3( ،لىً هيرس ي
لم ًؼوص مكغوغه بسغائِ حغغافُت ؤو جبىغغافُت ،ولم ًضغم مػلىماجه بمسُُاث ؤو
جهمُماث ،فسُخه الػؿىغٍت واهذ هظغٍت بدخت ،فلم ًىضحها في عؾم بُاوي ججػلها
كابلت للخُبُم ،فلض هخب هظه اإلاظهغة في ؾبػت غكغ وعكت بػض مغاصعجه الجؼائغ
مخىحها هدى باعَـ (.)4
ومً اإلاالخظ ؤن اللىهل الفغوس ي هيرس ي ،بضؤ ًفىغ في يبِ مكغوع الخخالٌ
الجؼائغ ،مىظ غام  ،1782وظل ًفىغ َُلت حؿؼ ؾىىاث ،بلى ؤن كضم مظهغجه هظه بلى
الخاعحُت الفغوؿُت في غام .1791
 -1مخطط دوليرس ي الثاوي51241
()1حان بابخِؿذ مِكاٌ صوهغس ي اللىهل الػام لفغوؿا ،اإلايلف باألغماٌ في مملىت الجؼائغ مً
ؾىت()1791-1782وان مً بين ألاشخام في ؤػمت الؿفُىت التي جم كغنىتها في حىىب فغوؿا ؾىت
ً ،1788ىظغDevoulx,Op-cit,p127. :
()2فغٍض بىىع ،املخططاث الفشوسيت ججاه الجضائش  ،1388-1231ن.ث ،ماؾؿت وىقياع،2008 ،
م م.09-07
()3كىان ،العالقاث ،...اإلاغحؼ الؿابم ،م.20-19
()4بىىع ،املشحع السابق  ،م م.59-58
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كض خضص في هظا اإلاكغوع الىلُت التي ًضزل منها الفغوؿُىن بلى اعى الجؼائغ ،بط
ًلىٌ فُما ًخهل بهظه الىلُت «بن الفىغة اإلاىدكغة غً ؤوؿب ميان للنزوٌ هى
اإلايان اإلاؿمى ؾُضي فغج ،فمً هىان ًمىً الىنىٌ بلى خهً ؤلامبراَىع مً
هاخُت البدغ ،ؤما مً حهت البر فال جياص جغجفؼ ؤؾىاعه بال بملضاع  25ؤو  30كضما...
ومً الؿهل اجلاء مضفػه مً هظه الىاخُت ،وغىضما ٌؿُُغ ؤلاوؿان غلى هظا
الحهً ًهبذ ؾُض اإلاضًىت» .ؤما الخيالُف التي جخُلبها الػملُت ،فةن اللىهل
اإلاظوىع ًاهض ؤن هىىػ اللهبت ،ؤي زؼٍىت الضولت الجؼائغٍت وافُت لخغُُت
اإلاهاعٍف(.)1
هما جُغق في الخلغٍغ بلى الضاي ونفاجه وجهغفاجه والتي ؤنغ اللىهل غلى ؤن
ًجػلها ولها ؾلبُت ،هما ؤقاع بلى وهُل الحغج ؤًًا وكاٌ بإهه ًىً ؤقض ألاخلاص
للفغوؿُين واتهمهم بالخبث وؤلاحغام ،بل ؾمذ لغٍاؽ البدغ بمهاحمت ؾفنهم وقغع
هيرس ي في حػضاص "اإلاًاًلاث" التي حػغى لها الفغوؿُىن مً كبل عٍاؽ البدغ ،لىىه
لم ًظهغ ؤبضا اإلاًاًلاث واإلاسالفاث والخهغفاث اإلاسالفت لللىاهين التي كام بها
الفغوؿُىن يض الجؼائغ (.)2
وعغم ؤهمُت طلً اإلاكغوع فةن الحيىمت الفغوؿُت لم جخمىً مً جىفُظه آهظان،
هظغا الوكغالها بإمىعها الضازلُت فًال غً ؤن الػالكاث الفغوؿُت الجؼائغٍت في جلً
الفترة بالظاث قهضث جدؿىا ملحىظا بط غمض كاصة الثىعة الفغوؿُت بلى جىَُض
غالكاتهم بديام الجؼائغ ،هما ؤعؾلذ الجؼائغ بلى فغوؿا غضة شحىاث مً اللمذ
واللحىم والجلىص والؼٍىث باإليافت بلى كغوى مالُت ،فخمىىذ فغوؿا بفًل جلً
اإلاؿاغضاث مً اللًاء غلى اإلاجاغت التي واهذ تهضص ؾيانها آهظان (.)3

املخططاث الفشوسيت الحتالل الجضائش في عهذ هابليىن بىهابشث5
في غام  1800هجح بىهابغث في غلض اجفاكُاث هضهت مؼ صوٌ اإلاغغب( )4ففي
ألاؾبىع ألازير مً قهغ ماي جللى اللىهل جاهفُل ؤمغا بالخىحه بلى الجؼائغ للخفاوى
()1اإلاُلي ،املشحع السابق ،م.276
()2هفسه ،م  63و ما بػضها.
()3قىٍخام ،املشحع السابق ،م .173
()4بىغؼٍؼ ،اإلاىحؼ  ،...املشحع السابق ،م .105
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مً ؤحل بغاصة الػالكاث بين الضولخين وللض ػوصه وػٍغ الخاعحُت جاليران
" "Talleyrandبخػلُماث مدضصة خىٌ مهمخه التي ؤكغث مً َغف اللىهل ألاوٌ
بىهابغث الظي وان بةًُالُا ( )1والتي جمثلذ في ببغام الهلح وبغاصة الػالكاث مؼ
الجؼائغ والؿعي إلَالق ؾغاح ألاؾغي الفغوؿُين اإلاىحىصًً في الجؼائغ(.)2
وبالغغم مً هظا الخهالح فةن هابلُىن بضؤ في بغضاص مكغوع غؼو جلخهذ ؤهضافه
في اخخالٌ صوٌ اإلاغغب الػغبي وحػل البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ بديرة فغوؿُت واللًاء
غلى الخفىق ؤلاهجليزي وجدلُم خملت غؿىغٍت حضًضة يض مهغ واإلاكغق (،)3فإغض
فغاوؿىا فُلُب لىماي " )4("François Philip le Mayeمسُُا مسخهغا حضا وغير
صكُم وغامٌ بػٌ الش يء.
 -1مخطط لىماي 51388
وان اإلاسُِ الػؿىغي الظي ؤغضه لىماي مسخهغا وغامًا بالغغم مً ؤهه كام
باؾخُالع مضًىت الجؼائغ ويىاخيها ،وحاب غضة حهاث ،وجىلل مً ميان بلى آزغ
ؤزىاء ؤؾغه هما نغح بظلً شخهُا ،بيافت بلى طلً ؤن فترة جىاحضه هىان مً 10
ؤبغٍل  1799بلى  07ؾبخمبر  1800مضة  16قهغا واهذ وافُت لالَالع غلى ألاوياع
ولضعاؾت اإلاىُلت َبىغغافُا بيل الخفانُل والضكت والىيىح(.)5
وكض اكترح لىماي النزوٌ في قغق وغغب مضًىت الجؼائغ في وكذ واخض ولىىه لم
ٌػين الىلُخين حػُِىا مدضصا ،ؤما غً اإلاضة فاكترح ؤنها جيىن ؾغَػت في ظغف 48
ؾاغت ،ولم ٌكغ بلى الفهل اإلاالئم إلعؾاٌ الحملت ،هما ؤوص ى الفغوؿُين في خاٌ
هجاح الحملت باالؾدُُان غً َغٍم الاؾدُالء غلى ألاعاض ي الؼعاغُت.
()1كىان ،الػالكاث ،....املشحع السابق ،م .113
()2مىلىص كاؾم ،املشحع السابق ،م م.168-167
)(3
Leo Berjaud, Boutin agent secret de Napoleon1er précurseur de l’Algérie
Française,ED Frédéric chambriand, Paris, p p85-86.
()4ولض غام 1772بمضًىت فُِىا وفي 1792ؤنبذ يابُا في اإلاضفػُت وقاعن في خغوب الثىعة
الفغوؿُت في اإلادُِ ألاَلس ي وحباٌ ألالب وبًُالُا وكاوم الغوؽ وألاجغان في الكغق واعجلى بلى
عجبت غلُض وكبُان غلى الحامُت الػؿىغٍت بجؼٍغة وىفىع ،ووكؼ ؤؾيرا بُض البداعة الجؼائغٍين وبلي
في مضًىت الجؼائغ 16قهغاً .ىظغ :بىىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م م.137-136
( -)5بىىع ،املشحع السابق  ،م .155
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 -1مخطط دًبىاجاهفيل51381
للض ؾاهم اللىهل صًبىاجاهفُل مؿاهمت هبيرة في جىجير اإلاىاكف بين البلضًً
وحػل غالكاتهما جلف غلى فىهت بغوان وفي خالت مً الدكىج اإلاؿخمغ ،فلض وان
مخدامال غلى الجؼائغ وؾعى صائما بلى جإلُب خيىمخه يض هاجه البالص والضغىة بلى
غؼوها في ول مىاؾبت .فلض اغخبر الهاوؼ لؿُاؾت فغوؿا الخاعحُت هدى الجؼائغ وفلا
إلاؼاحه وعئٍخه الظاجُت وَمىخاجه الشخهُت ومهالحه اإلااصًت واإلاػىىٍت ،وللض
ناصف جدغواث هظا اللىهل واهضفاغاجه هىي في هفـ هابلُىن الظي وان ًغٍض ؤن
ًثإع للهؼٍمت التي لحلذ بمكغوغاجه في مهغ ،بغؼو واخخالٌ اإلاغغب ؤلاؾالمي،
اهُالكا مً الجؼائغ وويػه جدذ هُمىخه وؾُُغجه (.)1
 -8مخطط جاهفيل51384
وفي  18هىفمبر  1809خغع جاهفُل مظهغة زاهُت خىٌ الجؼائغ ؾلمها مباقغة لىػٍغ
الػالكاث الخاعحُت صي قامباًني " "De champagnieفي  26وعكت جًمً هظا
اإلاكغوع قتى اإلاىايُؼ مً مؿاخت اإلاملىت واإلاضن الغئِؿُت والؿيان ومسخلف
َبلاتهم وَبائؼ الؿيان واللىاث البرًت والبدغٍت ومضازُل وهفلاث الضولت والػملت
واإلاىار والؼعاغت والخجاعة وألاؾغي وؤزيرا الضوٌ الخابػت للجؼائغ.
زانت وؤن جاهفُل وان غلى غلم بإن هابلُىن وان كض غلض الػؼم مىظ غهض
اللىهلُت غلى بعؾاٌ خملت غؿىغٍت يض الجؼائغ ،زم غاص مغة ؤزغي بلى الخفىير
بجضًت في هظه الىلُت في غهض الامبراَىعٍت ،فإعؾل الًابِ اإلاهىضؽ بىجان
الؾخُالع اإلاضًىت ويىاخيها ،فيان جاهفُل هى الظي اؾخلبل هظا الجاؾىؽ غىضما
خل باإلًالت غام 1808وؾهل له اللُام بمهمخه ( )2وكض بلي جاهفُل كىهال في الجؼائغ
ختى ؾىت  ،1814فاؾخضعي مً َغف خيىمخه وؤوولذ له مهام صبلىماؾُت ؤزغي
بمضًىت جىوـ ،وغُيذ بُاع صوفاٌ "  "Pierre De valleزلفا له (.)3
 -7مخطط جيذًىا51381

()1كىان ،مػاهضاث ،...املشحع السابق ،م م.237-236
( )2بىىع ،املشحع السابق ،م م.189-188
)(3

Plantet, Op-cit, pp 522-523.
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ولض جُضًىا في  1758في ًىػَـ ،ؤؾغ مً َغف البداعة الجؼائغٍين غلى متن مغهب
بؾباوي ،واقتراه باي مػؿىغ ،1779جضعج في الغجب ختى ؤنبذ زؼهضاع باي الغغب،
وبػض جدغعه مً ألاؾغ زضم ؤمُىا لىابلُىن بىهابغث وهخب مظهغاجه في مؿدكفى
ػٍىعٍش ؤزىاء مغيه (،)1ؤما فُما ًسو مكغوغه فلض خغعه بخاعٍش  18ؤوث  1802في
ؾخت ؤوعاق بػىىان هظغة خىٌ بًالت الجؼائغ عغبت مىه في جلبُت َلب هابلُىن بلى ول
مً له اَالع بإخىاٌ ؤلاًالت بىخابت جلغٍغ غنها مً ؤحل غؼوها ،وكض سجل في هظه
اإلاظهغة ول ما ٌػغفه غً الجؼائغ مبضًا مالخظاث واكتراخاث وآعاء خىٌ بمياهُت
النزوٌ وغؼو ؤلاًالت واخخاللها ( )2مؿخغال مػغفخه لها ًىم ؤن وان ؤؾيرا لػضة
ؾىىاث ،فلض لخو خالت الجؼائغ الؿُاؾُت والػؿىغٍت والاحخماغُت (.)3
هما طهغ ؤن ؾلُت الضاي والباًاث الثالر كائمت غلى ؤكلُت مً الػؿىغٍين طوي
الامخُاػاث (كُاع َغق خلُلُىن ومسغبى البالص) ،وؤن اللىة ًضغمها الضاي اإلاؿدبض
في الجؼائغ ،وكائمت غلى حبن الضولت الخجاعٍت اإلاؿخػضة صائما لضفؼ ؤلاجاوة ،وؤن
خملت غؿىغٍت مضبغة ؤخؿً جضبير ؾخجػلها ؾُضة البلض وال جيلف قِئا للحيىمت،
ألن الاؾدُالء غلى زغوة الضاي اإلادفىظت في الىنز حغُي ول اإلاهاعٍف ،وكضم زُت
خغبُت اكترح فيها بعؾاٌ حِل بلى مضًىت جيـ ،زم اللُام بمدانغة الجؼائغ لفغى
ؤمغ الىاكؼ غلى الضاي لِؿلم الظهب وول اإلاغاهب الحغبُت ،و بالخالي جخمىً فغوؿا
مً حػل الاًالت صولت مخدًغة وججاعٍت (.)4
واغترف بإن الهجىم البدغي غلى مضًىت الجؼائغ غملُت نػبت حضا ،بن لم جىً
مؿخدُلت باإلقاعة بلى الخدهِىاث اإلاغغبت واإلاىُػت ،لىىه ؤغض مسُُا غؿىغٍا خضص
فُه هلُت ؤلاهؼاٌ ،وَغٍم الجِل الظي ٌؿلىه وَغٍلت الهجىم ،فإقاع بلى يىاحي
()5
جيـ بالؿاخل الغغبي لإلًالت

()1اخمُضة غميراوي ،الجضائش في أدبياث الشحلت وألاسش خالل العهذ العثماوي (مزلشاث
جيذهاأهمىرحا).ٍ ،ن.ث صاع الهضي ،غين ملُلت الجؼائغ ،2009 ،م  24وما بػضها.
()2بىىع ،املشحع السابق ،م .295
()3بىغؼٍؼ ،املشحع السابق  ،م .106
()4غميراوي ،املشحع السابق  ،م م.30-29
()5بىىع ،املشحع السابق  ،م م.307-306
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لىً هابلُىن كض جسلى غً فىغة جىحُه الحملت الوكغاله بمىاَم ؤزغي واهخفى
بمىاوعة بدغٍت في غغب اإلاخىؾِ ،وؤعؾل مبػىزين بلى الجؼائغ للخفاوى مؼ الضاي
بكإن الخالفاث اللائمت بين البلضًً إلًجاص خلىٌ لها وهظان اإلابػىزان هما هىالن
""Hulinوبيرج".)1("Berge
 -0مخطط هىالن 51381
بػض غضوٌ هابلُىن غً غؼو ؤلاًالت كغع بعؾاٌ كُػت مً ألاؾُىٌ بلُاصة ألاميراٌ
لِؿُغ " "Lissigueبلى مضًىت الجؼائغ ( ،)2وولف الًابِ هىالن بمهمت وخمله بهظاعا
بلى الضاي بإن ًىكف اغخضاءاجه غلى فغوؿا في اإلاخىؾِ ،ؤو ؤهه ؾُلىص الحملت يضه
بىفؿه ،وفي  16ؾبخمبر  1802وحه بلى الضاي عؾالت ؤزغي قضًضة اللهجت اؾدىىغ
فيها مُالبت بػٌ وػعائه بدؿضًض الضًىن وَالب بخلضًم التريُت الالػمت ،وبال
ؾِبػث خملت اهخلامُت مً زماهين ؤلف حىضي لللًاء غلُه وغلى هظامه
وخيىمخه(.)3
وفي باعَـ ؤغض مكغوغا غىىاهه« :مالخظاث خىٌ الجمهىعٍت الجؼائغٍت» في 09
ؤهخىبغ ،1802وٍدخىي اإلاكغوع غلى  11وعكت ،وكض ؾلم هظا اإلاكغوع مباقغة بلى
هابلُىن وجًمً اإلاكغوع الىيؼ بمضًىت الجؼائغ بيل الخفانُل ،مً خيىمت وؾيان
وكىاث غؿىغٍت وججاعٍت ومضازُل الضولت وألاؾغي واللًاء ،ووعص في هظا الخلغٍغ
بإن اللىاث الػؿىغٍت جخمثل في الجِل البري واإلاضفػُت وألاؾُىٌ البدغي ،وويؼ
هىالن حضوال مفهال بػضص الؿفً وهىغها ومضافػها وميان وػمان نىاغتها ،وبين ؤن
هىان هؼاغاث صائمت وزالفاث مؿخمغة بين الؿيان وألاجغان (.)4وبالغغم مً ؤن
الؿلُاث الفغوؿُت ؤولذ غىاًت زانت بهظا اإلاكغوع وجدمـ جاليران له ،فةن
هابلُىن عؤي بإن الظغوف الغاهىت ال حؿمذ بخىحُه الحملت وؤن جضمير الجؼائغ ًخُلب
وكخا وافُا للخدًير(.)5
 -6مخطط بيرج:1381
()1هفسه ،م .324
()2هفسه ،م .326
()3بىغؼٍؼ ،اإلاىحؼ ،...املشحع السابق ،م .106
()4بىىع ،املشحع السابق ،م  329وما بػضها.
()5هفسه  ،م .347
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هى حنراٌ ويابِ مضفػُت غين ؾىت  1802مً ؤحل اؾخُالع صفاغاث
وجدهِىاث الجؼائغ والظي وان مً بين الًباٍ الخمؿت في اللجىت الػؿىغٍت التي
وىهتها وػاعة الحغبُت ما بين حىٍلُت وؤوث  1828مً ؤحل اغضاص مسُِ لغؼو
الجؼائغ(.)1
ونل بيرج بلى الجؼائغ غلى متن ؾفُىت " ،"LaMutineوؾلم الغؾالت بلى الضاي
وقغع في اللُام بمهمخه الؿغٍت التي ولف بها ،فاؾخُلؼ اإلاىُلت واهدكفها بدظع
قضًض ختى ال ًثير الكبهاث ،وعغم الظغوف الهػبت فلض جمىً في وكذ وحيز مً
الؼمً مً فدو مضًىت الجؼائغ وصعاؾتها جبىغغافُا ،هما جدغي ؾاخلها وؾبر اإلاُىاء،
وونف اللالع وألابغاج ونفا وامال وصكُلا ،وحمؼ مػلىماث خىٌ زلُج مضًىت
الجؼائغ ،وعؾم زغٍُت لًىاحي الجؼائغ ونىعة قاملت للمضًىت وؾاخلها.
غاص اإلابػىر بلى الجؼائغ وؾلم مسُُه الػؿىغي لللىهل ألاوٌ هابلُىن مباقغة
لىً هظا ألازير ايُغ بلى جإحُل جىفُظ اإلاكغوع بؿبب ؤن الضاي كضم جغيُاث غلى
حمُؼ مُالب الفغوؿُين وكُام الحغب بين فغوؿا وبهجلترا ( ،)2وفي غام  1805زلم
الفغوؿُىن ألاغظاع مً حضًض واغخىمىا هظه اإلاغة حػغى اللباَىت الجؼائغٍين لبػٌ
الؿفً ؤلاًُالُت ،التي ؤنبذ مً ازخهانهم خماًتها،فإعؾل هابلُىن خملت بلى
الجؼائغ بلُاصة ؤزُه حيروم "  "Jérômeإلَالق ؾغاح ألاؾغي لىً الضاي ججىب
الهضام وؤَلم ؾغاح  230ؤؾير ،وؾغغان ما غاص الجؼائغٍىن بلى مهاحمت الؿفً
الفغوؿُت زانت بػض انهؼام ألاؾُىٌ الفغوس ي في الُغف آلازغ ،ووان طلً ؾببا في
خهىٌ جلاعب بين الجؼائغ وبغٍُاهُا ،هخج غىه اجفاق غام ،1807خهلذ بغٍُاهُا
()3
بمىحبه غلى حؿلم مغهؼ اللالت مً الفغوؿُين واؾخغالله إلاضة  10ؾىىاث
ا
ووان هابلُىن
مهغا غلى ؤن مىاَم خىمه ال جدخاج بلى خماًت مً الجؼائغ ،وفي
جُلؿِذ ""Tilsitاجفم هى واللُهغ الغوس ي ؤلاؾىىضع" "Alexanderغلى ؤن هابلُىن
ًمىىه غىضما ًيىن مؿخػضا الاؾدُالء غلى الجؼائغ و ؤكالُمها همؿخػمغة جابػت
)(1

Prince sixt de Bourbon, la dernière conquête du Roi-Alger 1830, Cullman-Lévy- Ed,
Paris, 1930, p67.
()2بىىع ،املشحع السابق  ،م م.351-350
()3بىغؼٍؼ ،اإلاىحؼ  ،...املشحع السابق ،م.107
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للضولت الفغوؿُت ،ولم ًىً ًغض ى بإن جضفؼ الضوٌ الخابػت له ؤلاجاوة بلى الجؼائغ،
وباجفاكه الؿغي مؼ ؤلاؾىىضع وان له الترزُو الغوس ي باخخالٌ الجؼائغ ،وفي ؾىت
 1808ؤعؾل هابلُىن اإلاهىضؽ بىجان ""Boutinبلى الجؼائغ لىيؼ جهمُم إلاكغوع
الاخخالٌ( ،)1وكض كام بهظه اإلاهمت الخجؿؿُت وحمؼ مػلىماث غؿىغٍت واكخهاصًت
وؾُاؾُت غلى صعحت هبيرة مً الخُىعة و ألاهمُت ( ،)2لىً اإلاكاول التي ظهغث في
اؾباهُا ؤحبرث هابلُىن غلى جإزير غؼو الجؼائغ (.)3

خاجمت5
ومما ؾبم وؿخيخج ؤن الىىاًا الفغوؿُت الخخالٌ الجؼائغ لم جىً ولُضة خاصزت
اإلاغوخت هما عوحذ لها الىخاباث الفغوؿُت ،بل واهذ خلم كضًم عاوص خيامها الظًً
ؤغضو الخُِ واإلاكاعَؼ لغؼوها ،خُث ا
ؤن الػالكاث بين الجؼائغ وفغوؿا زالٌ اللغن
 18م بالغغم مً جىجغها بال ؤنها لم جبلغ مغخلت الاوؿضاص بؿبب زًىغها إلاػاهضة
الؿلم اإلائىي ،زانت ؤ ان الىيؼ الؿُاس ي الضازلي ليل مً البلضًً وان له صوع في
الخإزير غلى َبُػت هظه الػالكاث ،بيافت ا
ؤن فغوؿا واهذ في الىثير مً ألاخُان حػمل
ا
بىهائذ كىانلها ،وبالخالي ؾاهم هاالء في جىحُه صفت الػالكاث وَبػها بالؿير
الحؿً ؤو الخىجغ.
بن الغغبت الفغوؿُت في غؼو الجؼائغ اػصاصث هثيرا زانت في غهض بىهابغث غبر غضة
ً
ؤهىاءا
مكاعَؼ جميزث بيىنها لم جىً مبيُت غلى ؤؾـ غلمُت و بػًها واهذ آع ًاءا و
شخهُت ،ماغضا جلغٍغ بىجان الظي وان صكُلا وماؾؿا غلمُا وهىضؾُا ،والظي
اغخمضث غلُه وػاعة الحغبُت همكغوع نهائي لدؿُير الحملت يض الجؼائغ.

()1وولف ،املشحع السابق ،م م.443-442
()2كىان ،مػاهضاث  ،...املشحع السابق ،م.243
()3وولف ،املشحع السابق  ،م.443
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