مجلة الحكمة للدراسات التاريخية

Eissn :2600-6405
Issn : 2353-0472

إشكاليَّت هظام الحكم العثماوي في الجزائر (5181-5151م) َّ
بين هظرة املذرشتين التَّاريخيتين الفروصيَّت والجزائريَّت َّ
َّ
اشم ولقب امللؤل َّ:حصً بربىرة َّ
الذرجت العلميت  :طالب دكتىراه َّ
ملؤشصت الاهتماء :جامعت يحي فارس املذيت َّ
البلذَّ:الجزائر َّ
رقم الهاج الجىالَّ 07.77.29.84.62َّ:
البريذ الالكتروويَّbarbora.hacen@univ-medea.dz :
ملخص :

أزاعث َبُٗت هٓام الخىم الٗثماوي وأزغه في الجؼائغ الىثحر مً ؤلاقياالث لضي
إعزت للفترة ُ
ُ ّ
الٗثماهُت ،ؾىاء لضي اإلاضعؾت الفغوؿُت مً حهت،
الىخاباث الخاعٍسُت اإلا ِ
حهت زاهُ ٍت ،ما أصي ئلى جًاعب آلاعاء ،بحن
أو اإلاضعؾت الجؼائغٍت خضًثت الٗهض مً ٍ
ٌ
ٌ
امخضاص
الخخالٌ خلُلي ،وبحن اٖخباعه
اٖخباع هٓام الخىم الٗثماوي بالجؼائغ واحهت
ٍ
ٌ
وجىغَـ للخماًت والجهاص البدغي!
ُ
جىنلذ ئلُه ّ
ومً أهم ما ّ
الضعاؾت أهمُت الىخاباث الفغوؿُت في صعاؾت جاعٍش
ِ
الجؼائغ زالٌ الٗهض الٗثماوي عٚم ُّ
جدحزها ،ملابل مىيىُٖت اإلاضعؾت الخاعٍسُت
الجؼائغٍت عٚم خضازتها وكلت ئمياهاتها.
ّ
مفتاحيت :ئًالت الجؼائغ؛ هٓام الخىم الٗثماوي؛ اإلاضعؾت الخاعٍسُت الفغوؿُت؛
كلماث
اإلاضعؾت الخاعٍسُت الجؼائغٍت.
Abstract:
The nature of ottoman system of governing in Algeria and its
effects spiked a lot of controversy among historical writings dating
the ottoman era, the French School, and the modern Algerian
school, Which led to contradicted opinions considering whether the
ottoman system of governing in Algeria a face for a real
occupation, Or considering it an extension for the ottoman
!protection
The most important findings of the study The importance of
French writings in studying the history of Algeria during the
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Ottoman era, despite its bias, and The objectivity of the Algerian
historical school, Although it is young and has limited capabilities.
Keywords: Region of Algeria; Ottoman governing system in
Algeria; French Historical School; Algerian Historical School.

 -5مقذمت َّ
ّ
مىظ الٗلض الثاوي مً اللغن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي ،وبٗض الهغإ الٗثماوي
ُ
ؤلاؾباوي في الخىى الٛغبي للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،ألخلذ الجؼائغ هاًالت جابٗت
ً
عؾمُا للباب الٗالي باؾم (صاع الؿلُان) ،وأنبدذ كاٖضة أمامُت لألؾُىٌ في
ّ
مىاحهت زُغ اللىة البدغٍت ؤلاؾباهُت واللىي البدغٍت ألاوعبُت ،وْلذ هظلً ٖلى
مضاع أػٍض مً زالزت كغون ،وهظا بٗض أن ّ
جىفل زحر الضًً بغبغوؾا ،باهماٌ ٖمل
ُُ ْ ُ ّ
ّ
خمثل في ئزًإ ّ
ونض ُ
الهجىماث ؤلاؾباهُت ،وجدغٍغ اإلاضن
الؼٍاهُحن
أزُه ٖغوج اإلا
ِ
والؿىاخل الجؼائغٍت.
وكض أزاعث َبُٗت هٓام الخىم الٗثماوي وأزغه في الجؼائغ ،الىثحر مً ؤلاقياالث
ًّ
ً
ّ
ً
ؾىاء
خؿاؾُت هبحرة،
اإلاإعزت للفترة الٗثماهُت ،واهدؿذ
لضي الىخاباث الخاعٍسُت ِ
ً
جدضًضا اإلاضعؾت الفغوؿُت -ومسخلف أٖمالها ،واإلاضعؾت
لضي ألاوعبُحن مً حهت -
َ
الجؼائغٍت خضًثت الٗهض مً حهت زاهُت ،ما ّأصي ئلى ج َى ُّىٕ الىخاباث الخاعٍسُت خىٌ
ُ
الفترة الٗثماهُت مً جاعٍش الجؼائغ ،بحن ُم ّإلفاث ُ
نبٛذ بُاب٘ الٗضائُت والىغه
ُ
ُّ
ّ
ّ
والخدحز والخُٗٓم،
للٗثماهُحنُ ،ومإلفاث وعصث جدذ ُٚاء اإلاىالاة
الهغٍذ واإلاٗلً
ِ
ّ
وأصي طلً وله ئلى جًاعب آلاعاء ،بحن اٖخباع هٓام الخىم الٗثماوي بالجؼائغ واحهت
الخخالٌ خلُلي ٖىض البٌٗ ،وبحن اٖخباعه امخضاص وجىغَـ للخماًت والجهاص
البدغي ٖىض البٌٗ آلازغ.
ٌُّ
وٖلُه وان الدؿاؤٌ اإلاُغوح :هُف هٓغث ول مً اإلاضعؾخحن الخاعٍسُخحن الفغوؿُت
والجؼائغٍت لُبُٗت هٓام الخىم الٗثماوي بالجؼائغ وأزغه؟ وٖلى أي أؾاؽ اعجىؼث
ُ
اإلاىهجُت ّ
ّ
الؿلُمت للبدث في اإلاىيىٕ؟
جفؿحراث وآعاء ول َغف؟ وما هي ألاؾـ
 -2املذرشت التاريخيت الفروصيتَّ :
هثحرة هي الىخاباث الفغوؿُت التي جىاولذ جاعٍش الجؼائغ في حمُ٘ الٗهىع ومنها الفترة
بالض اؾت ّ
ّ
والىلض الىخاباث الفغوؿُت التي
الٗثماهُت (أهٓغ الخٗلُم عكم ،)1:وئط هدىاوٌ ِ ع
جىاولذ الفترة الٗثماهُت ،فلض ؾبلخىا ئلى طلً الىثحر مً ّ
الضعاؾاث الجؼائغٍت (ألهثر
ِ
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جفانُل أهٓغ الخٗلُم عكمٚ ،)2:حر أجها جىاولذ اإلاىيىٕ بكيل ئحمالي أخُاها ،أو
ّ
بالترهحز ٖلى بٌٗ الىخاباث صون أزغي ،أما ٖغيىا هظا فداولىا مً زالله الترهحز
ّ
اإلاخٗللت بىٓام الخىمَّ .
ٖلى اإلاىيىٖاث ِ
 -5.2وشأة املذرشت الفروصيت ودوافعها لكتابت جاريخ الجزائر َّ
ّ
"مغث أعب٘ وزالزىن ؾىت ٖلى اخخالٌ الجؼائغ ،وزالٌ هاجه الفترة ْهغث مضعؾت
جاعٍسُت خلُلت بها" ( ،)Ernest Mercier, 1888: 2هىظا هخب اإلاإعر الفغوس ي
ً
وانفا ْهىع اإلاضعؾت الخاعٍسُت الاؾخٗماعٍت الفغوؿُت،
أعوؿذ مغؾُه ،ؾىت1875م،
والتي طهغ مً بحن أٖالمها بحر بغوحغ )( (Louis Adrien Berbruggerأهٓغ الخٗلُم
ُ
عكم ، )3 :والهغوا ) ،(Lacroixوبىٌ ) ،(Poulleوالظًً بفًلهم هما ًلىٌ أ ِهحرث
الىثحر مً ّ
الىلاٍ التي وان ًُدُِ بها الٓالم في جاعٍش ئفغٍلُا الكمالُت (.)1888: 3
ِ
وئطا وان مغؾُه كض أقاع ئلى بضاًاث اإلاضعؾت الفغوؿُت ،فان كؼاٌ (Stephan
) ،Gsellكض ّبحن َبُٗتها وأهضافها الاؾخٗماعٍت" :ئن الىاك٘ الجضًض الىاجج ًٖ
اخخالٌ الجؼائغ الٗانمت ،فغى ٖلى اإلاإعزحن اللُام بىاحباث حضًضة ،والبدث ًٖ
أنل الؿيان ومٗغفت ٖاصاتهم ُوه ُٓمهم وٖلائضهم ..مً أحل اؾخسالم ُّ
الضعوؽ
وال ِٗ َبر لالؾخفاصة منها في ئصاعة اإلاؿخٗمغة الجضًضة" (.)1931: 2
وبٗىـ مغؾُهً ،ظهب اإلاإعر الجؼائغي مدمض الٗغبي مٗغَل ،ئلى أن اإلاضعؾت
الفغوؿُت اللضًمت حٗىص ئلى ما كبل 1831م ،خُث أهخجذ الىثحر مً ألاٖماٌ ًٖ
جلً الفترة مً جاعٍش الجؼائغ ،واهدهغث مىايُٗها في زالر مداوع :مضًىت الجؼائغ
وول ما حهم ألاوعبُحن مً وكاَها والخجاعة واللغنىت وألاؾغي ،ومدىع خيىمت ؤلاًالت
الجؼائغٍت هخىُٓم حهاػ الخىم ،وويُٗت ألاؾُىٌ وجىُٓماث الجِل والٗالكاث
ً
الخاعحُت ،أما اإلادىع الثالث فُخٗلم بالىخاباث التي جدىاوٌ أويإ البالص ،فًال ًٖ
الفىض ى والايُغاباث التي واهذ حِٗكها اإلاجمىٖاث اللبلُت (ص.ث .)178 :
ّ
ّ
للض أصعن الاؾخٗماع أن جغوٌٍ الكٗب الجؼائغي وئزًاٖه ًخُلب الجم٘ بحن
ّ
السخم اإلااصي ًٖ َغٍم ٖملُاث ؤلاباصة الٗلابُت ّ
والغصُٖت ،وبحن مدى ول عمىػه
ّ
والؿُاؾُت وال ًَخ َأحى طلً ئال بازخُاف جا ٍسهّ ،
والغوخُت ّ
الثلافُت ُّ
والخىىُل بمايُه
ع
الخًاعي ،لظلً ال ًمىً فهم الىخاباث الفغوؿُت خىٌ هٓام الخىم الٗثماوي
ّ
ّ
بالجؼائغ ،ئال مً زالٌ فهم صوافٗها والتي جخلخو في خلُلخحن :ألاولى مداولت فهم
مىٓىمت جغهُب اإلاجخم٘ الجؼائغي مً حمُ٘ الىىاحي حؿهُال لخدلُم اللابلُت
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لالؾخٗماع ،والثاهُت الٗمل ٖلى عبِ اإلاجخم٘ الجؼائغي بالٛغب ،في مداولت للُ٘
أوانغ الاعجباٍ بيل ما هى ئؾالمي ،باٖخباع أن الٗللُت الفغوؿُت في حىهغها جلىم
ٖلى أجهم قٗب كىي حٛلب ٖلى قٗب يُٗف ،ووىجهم أهل خًاعة كضمىا ئلى قٗب
مخسلف بٗض أن خملىا مٗهم ول أصواث الٛؼو الفىغي مً مُاب٘ وصخف
ومؿدكغكحن ومترحمحن (أبى اللاؾم ؾٗض هللا ،)19-18 :2117 ،باإليافت ئلى طلً
ُ
ّ
ً
ومخٗضصة ،حٗلذ الفغوؿُحن ًُىلىن
اهخماما
فلض واهذ هىان صواف٘ أزغي هثحرة
الغٚبت في ّ
بلًاًا الخاعٍش الٗثماوي في الجؼائغ ،منها ّ
الخٗغف ٖلى اإلاجخم٘ الجؼائغي
الظي وك٘ في كبًت الخًاعة الٛغبُت ،وصاف٘ الؿُُغة والاخخالٌ ،ئيافت ئلى صاف٘
الفًىٌ الٗلمي (أبى اللاؾم ؾٗض هللا.)19-18 :2117 ،
ٌ
ٌ
ٌ
أخيام مؿبلت ،وهىاًا مٛغيت ،خُث اوٗضمذ
 ،هىظا واهذ الىخاباث والىدُجت
اإلاىيىُٖت واإلاهضاكُت في جدلُل ألاخضار ،هما ّ
جمحزث صعاؾاتهم بالؿُدُت وٖضم
الاهترار (مىالي بلخمِس ي ،)115 :1988 ،فٛابذ الخلُلت عٚم أهمُت بٌٗ
ُّ
جسو مسخلف حىاهب الخُاة التي واهذ ٖليها اًالت الجؼائغ
اإلاُُٗاث الخاعٍسُت التي
في طلً الٗهض (ٚغبي.)153 :2117 ،
 2.2هظرتها لىظام الحكم العثماوي بالجزائر:
ّ
مثل هٓام الخىم الٗثماوي في الجؼائغ بىٓغ الىخاباث الفغوؿُت ،الٗامل الظي خاٌ
جُىع ُّ
ُ ّ
لىماث الضولت الىَىُت ،وأٖاق ُّ
الىٓم الاحخماُٖت
صون اهدؿاب الجؼائغ م ِ
والاكخهاصًت ،وطلً في مداولت منهم للملاعهت بحن الاؾخٗماع الفغوس ي الظي وان
ُّ
أكغب للٗمل الخًاعي ،والخىم التروي الظي وان ًلىم ٖلى الاؾدبضاص في هٓغهم
ُ
ُ
ّ
الفغوؿُحن ئلى
(ؾُٗضووي ،)27 :1984 ،وكض ّأصث هاجه الىٓغة اإلاٛغيت للىخاب
ججاهل الىحىص الخاعٍذي للكٗب الجؼائغي ،واٖخباع الجؼائغ مىُلت فغا ٙخًاعي
جفخلغ ئلى وحىص قٗب مخماؾً وأمت مخياملت ،وبهاجه الىٓغة لم ُ
حٗضو الجؼائغ ؾىي
ُّ
ٌ
ٌ
الخيام ،وجيخلل ٖبرها اللبائل اإلاخىافغة
وىجها مىُلت حٛغافُت ًخٗاكب ٖليها
والجماٖاث اإلاخُاخىت التي ال جسً٘ ئال ُ
لللىة ،فالجٛغافي الفغوس ي ٚىجُِه (أهٓغ
الخٗلُم عكم )4:أهىغ ٖلى اإلاٛغب ؤلاؾالمي ختى اؾمه ،وحؼم بٗضم وحىص اهخماء له،
ُّ
ؾُٓل ؾُض الىي٘ باإلاٛغب الٗغبي ،فلض ّ
ُّ
ُّ
الفغوؿُىن
خل
واإلادخل مهما وان بغأًه،
ُّ
ميان ألاجغان ،الظًً خلىا بضوعهم مدل الٗغب ،هإالء حٗاكبىا ٖلى اإلاٛغب بٗض
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الىهضاٌ ،زم الغومان ،واللغَاحُحن ) ،)Emile-Félix Gautier, 1937وبظلً فلض
واهذ اإلاضعؾت الفغوؿُت جىٓغ للجؼائغ ٖلى أجها حؼء مً الٛغبّ ،
حٗغى لالفخيان مً
الكغق في مىاؾبخحن :في اللغن 7م مً َغف الفاجدحن اإلاؿلمحن ،وفي اللغن 16م م٘
ْهىع ألاجغان (ؾٗض هللا.)12 :1973 ،
ومً بحن اللًاًا التي جثحرها الىخاباث الفغوؿُت ،واإلاغجبُت بىٓام الخىم
ّ
ً
الٗثماوي ،ما حٗلم بضاًت بىنىٌ ألازىة بغبغوؾا إلاضًىت الجؼائغ واؾدُالئهم ٖلى
ُخىمها بٗض ئػاخت خاهمها ؾالم الخىمي ،خُث ًىلل الىثحر مً مإعدي اإلاضعؾت
الفغوؿُت ًٖ هاًضو ) (Haedoفي "َبىٚغافُخه" أن ٖغوج اٚخاٌ ؾالم الخىمي
خاهم اإلاضًىت الكغعي ،وطلً ٖىضما وان ًخىيأ في الخمام آلصاء نالة الٓهغ ( Fray
 ،)Diego De Haedo, 1870: 56-57في خحن ًغي الضبلىماس ي لىجي صي جاس ي
( ،Laugier De Tassyأهٓغ الخٗلُم عكم )5:أن ّ
الؿبب ًغح٘ إلعجاب ٖغوج بؼفحرة
ػوحت ابً الخىمي ،والتي خؿب ػٖمه ّ
فًلذ اإلاىث بالؿم ( ،)1992: 22وبظلً هجض
أن هاجه اإلاهاصع ُتهمل ألاؾباب الخلُلُت ججاه ما كام به ٖغوج ،ومً طلً أن ابً
ّ
الخىمي وان ٖلى اجهاٌ باألؾبان ،وهى ما ًإهضه جىفُم اإلاضوي ،بلىله .. " :لضًىا
ُ
ُ
وزُلت جضًً ؾالم الخىمي ،وجلىٌ ٖىه أهه كخل مً أحل ألاؾبان ،وهظه الىزُلت
مىحىصة بحن الىزائم الاؾباهُت اإلادفىْت في ؾُماهياؽٖ ..باعة ًٖ عؾالت مىخىبت
ّ
الٗامُت ومغؾلها هى أخض هإالء ؤلاكُاُٖحن مً قُىر الٗكائغ الظًً عأوا
باللهجت
ِ
ّ
ُ
لىى هفىطهم
أن جأؾِـ صولت ئؾالمُت كىٍت مخِىت ألاؾـً ،لط ي ٖلى هفىطهم وٍ ِ
الىاهي فترامىا ٖلى أٖخاب ألاؾبان ٌؿدىهغوجهم ٖلى اإلاؿلمحن وٍغحىن مً وعائهم
خماًت مهالخهم واؾخٗاصة هفىطهم" (.)175 :2117
أما ًٖ َبُٗت هٓام الخىم الٗثماوي في الجؼائغ ،فلض اٖخبرجه الىخاباث الفغوؿُت،
ً
مثلها مثل أٚلب اإلاهاصع الٛغبُت ً
حمهىعٍا ٖؿى ًغٍا ،فهى حمهىعي لخضور
هٓاما
ٖملُت اهخساب صازل الضًىان ،وٖؿىغي ألن اإلاىخسب ٖلُه ال ًسغج ًٖ صائغة
حىىص ؤلاهىكاعٍت وعٍاؽ البدغ الظًً ؾُُغوا ٖلى ملالُض الخىم ،ووان لهم الخم
صائما في حُٗحن مً ًغيىهه للخىم أو كخل مً ال ًسضمهم ( Thomas Show, 1980:
الهغإ اإلاؿخمغ في أٖلى ُؾضة ُ
 ،)149-152هما وان مىيىٕ ّ
الخىم بحن ّعٍاؽ البدغ
والاهىكاعٍت ،مً أهم اإلاىايُ٘ التي جبرػها الىخاباث الفغوؿُت ،هظا ّ
الهغإ الظي
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حلُا فترة ألاٚاواث وبٗضها (1671-1659م ) خحن ّ
ْهغ ًّ
ؾُُغ حىىص الاهىكاعٍت ٖلى
ُ
َ
الخىم ،وجم حُٗحن أعبٗت أٚاواث كخلىا حمُٗهم ،وبٗض ملخل آزغ آٚا ؾُُغ ّعٍاؽ
البدغ ٖلى الخىم ّ
وُٖ ُىىا واخضا منهم بللب صاي (مدمض بىقىافي،ص.ث.)24-23 :
ُ
فخدهغها الىخاباث الفغوؿُت في زالر َغ ٍق ،بحن
أما َغٍلت اهخساب الباقا،
الاهخساب أو الٗهض والخُٗحن (أهٓغ الخٗلُم عكم )6:أو اإلاإامغاث والاٚخُاالث ،هاجه
ُ ّ
ُ
ً
ئْهاعا منها لخضهىع
ألازحرة التي جغهؼ ٖليها وجىليها هثحرا مً الخفهُل والخضكُم،
َ
ُّ
الكإون ّ
الؿُاؾُت وان ً
صائما الؿبب اإلاباقغ في
ألاويإ ،ف َخ َض ُّزل الاهىكاعٍت في
ِ
ُ
ُٖ َُاتهم أو ال ّخأزغ في صفٗها ،أو عفًهم
الايُغاباث ،خُث واهىا بمجغص جغاح٘ أ ِ
ُ
خملت ٖؿىغٍ ٍت أو اجهؼامهم فيهاً ،ثىعون ٖلى الباقا وًٍٗىهه بحن زُاع
الخغوج في
ٍ
الخىاػٌ ًٖ الخىم أو اللخل ،هما فٗلىا بالضاي قٗبان 1659-1688م ،الظي أعهلهم
بالخمالث الٗؿىغٍت يض جىوـ واإلاٛغب فلخلىه ً
زىلا ،بٗض سجىه بأمغ مً زلُفخه
ّ
الضاي أخمض باقا 1698-1695م (.)M. Renaudot, 1830: 90
 .8املذرشت التاريخيت الجزائريت َّ
 5.8ظهىر املذرشت التاريخيت الجزائريتَّ :
ًغي اإلاإعر أبى اللاؾم ؾٗض هللا أن اإلاضعؾت الخاعٍسُت الجؼائغٍت لم ّ
جخيىن بٗض،
ّ
ّ
اإلاىحهت للجؼائغ (هالًلي،
وئهما هدً في مغخلت عصوص الفٗل ٖلى اإلاضعؾت الفغوؿُت
ول ما مً قأهه أن ًُلاٌ ًٖ بضاًاث َج ُّ
 ،)36 :2114لىً وبالغٚم مً ّ
يىن هاجه
ِ
ّ
ّ
ائغٍحن اإلاىخبت الىَىُت الجؼائغٍت ،لِـ
اإلاضعؾت ،فلض أزغي الٗضًض مً ٍ
اإلاإعزحن الجؼ ِ
ّ
وئهما ً
ً
ؾىاء أكُاب
أًًا بىىُٖتها ،وكُمتها الٗلمُت الهامت،
بٗضص مإلفاتهم فدؿب،
حُل الجؼائغٍحن الظًً ٖاقىا في جهاًت اللغن19م والىهف ألاوٌ مً اللغن21م،
ُ
هىم جاعٍسُ ٍت
والظًً خاولىا حاهضًً الخٗغٍف بماض ي اإلاىُلت مً زالٌ وكغ ه
ٍ
ّ
ُ
إلاإلفحن حؼ ّ
ائغٍحن ٖاقىا في الفترجحن الىؾُُت والٗثماهُت ،وَٗخبر مدمض بً أبي
جغازُت ِ
قيب (ث( )1929أهٓغ الخٗلُم عكم )7:وأبي اللاؾم الخفىاوي (ث )1942ناخب
َ
هخاب (حٗغٍف الخلف بغحاٌ الؿلف) مً أهم مً َمثل ُهم (ٖالوة ٖماعةَّ .)96 :2118 ،
ً
أو الجُل الثاوي الظي ْهغ م٘ مُل٘ الثالزِىاث مً اللغن الٗكغًٍ ،زانت بٗض
جؼاًض وكاٍ الخغهت الىَىُتَ ،وح ُّ
ٗضص أؾالُب اإلاىاحهت يض الاؾخٗماع ،مً أمثاٌ
الكُش مباعن اإلاُلي (أهٓغ الخٗلُم عكم ،)8:وجىفُم اإلاضوي ،وٖبض الغخمان الجُاللي،
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وعٚم أن هخاباث هإالء جفخلغ في هثحر مً ألاخُان للٗلمُت واإلاىيىُٖت ،ئال أن هظا
ّ
أمغ َبُعيً ،
ٌ
هٓغا لُابٗها الٓغفي ،وللٛغى الظي وان منها آهظان ،وهى عص الفٗل ٖلى
ًّ
زانت بٗض
الىخاباث الاؾخٗماعٍت التي ؾٗذ لدكىٍه جاعٍش الجؼائغ الٗثماوي،
ّ
إلاسلضة لالخخالٌ ؾىت1931م (بىقىافي.)149 :2111 ،
الاخخفاالث اإلائىٍت ا ِ
ّ
فالكُش مباعن اإلاُلي (1945–1897م) الظي ٌٗخبر مً أوائل مً جهضي لىخابت
ّ
الخاعٍش الىَني الجؼائغي ،ألف هخابه "جاعٍش الجؼائغ في اللضًم والخضًث" زالٌ فترة
الاؾخٗماع ،وأزىاء فترة اؾخلغاعه بمضًىت ألاٚىاٍ (1933-1927م) ،وأزغج ً
هخابا
مغحُٗا ّ
ً
ً
للخُاع ؤلانالحي بالجؼائغ ،بظٌ فُه حهضا هبحرا ،بمؿاٖضة بٌٗ
جاعٍسُا
ُ
اإلاترحمحن (مدمض بً مباعن اإلاُلي ،)13 :1989 ،وكض كىبل هخابه ،بفسغ واٖتزاػ مً
زهىنا الكُش ابً باصٌـ الظي ّ
ً
جمنى حؿمُخه بـ"خُاة
كبل عواص الخغهت ؤلانالخُت،
ً
ً ّ ً
نىع الجؼائغ في لٛت ّ
الجؼائغ" ،واٖخبره بمثابت ّأوٌ هخاب ّ
الًاص نىعة جامت ؾىٍت،
ُ ّ ٌ
خفغكت هىا وهىان (اإلاُلي.)11-9 :1989 ،
بٗضما واهذ جلً الهىعة أقالء م ِ
وملاعهت م٘ اإلاُلي ،فان ألاؾخاط أخمض جىفُم اإلاضوي ،وان أهثر ً
ّ
زو
ئهخاحا ،خُث
بٗضص ّ
هام مً اإلاإلفاث منها هخاب الجؼائغ (ؾىت 1931م)  ،وهخاب
الٗهض الٗثماوي
ٍ ٍ
مدمض ٖثمان باقا صاي الجؼائغ ( 1791-1766ؾىت 1938م) والظي اٖخمض فُه ٖلى
حؼء هام مً مظهغاث فىهخىع صي باعاصًؼ (،)Jean Michel Venture de Paradis
وهخاب خغب الثالزمائت ؾىت بحن اؾباهُا والجؼائغ 1792-1492م ،ئيافت لخدلُم
ّ
ّ
ُ ُّ
مظهغاث هلُب ألاقغاف أخمض الكغٍف ّ
الؼهاع ،وهي ولها ُمإلفاث أهض مً زاللها
ً
ٖلى ّ
امخضاصا لخاعٍش الجؼائغ
أهمُت هاجه الفترة مً جاعٍش الجؼائغ ،والتي اٖخبرها
ؤلاؾالمي.
هما أن الكُش ٖبض الغخمً الجُاللي ،لم ًبخٗض ً
هثحرا ًٖ أهضاف ول مً اإلاُلي
ّ
واإلاضوي ،في هخابخه للخاعٍش الىَني ،خُث ألف هخابه (جاعٍش الجؼائغ الٗام) ،والظي
أولى فُه بضوعه اهخماما هبحرا باإلاغخلت ؤلاؾالمُت ،وعٚم ما كاله بً قيب ًٖ هإالء
ّ
اإلاإعزحن الثالر " :حٗخبر هخاباتهم الخاعٍسُت حكىٍه للخلائم ..بؿبب اجساطهم
مىاكف ..وحؿُِؿهم للخاعٍش ..والتزامهم بلًُت" ( Saadeddine Bencheneb,
ّ ،)1956: 498-499ئال أن الخلُلت هي أن اإلاإعر الفغوس ي هى أوٌ مً ّ
قىه الخاعٍش،
ّ
ووْف الاًضًىلىحُا ،وهظا ما ًإهضه كىٌ مخي الضًً حىضع " :ئن اإلاإعزحن
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ُ
الجؼائغٍحن في الفترة الاؾخٗماعٍت وكٗىا جدذ الغٚبت اإلا ِل ّخت إلاىاحهت ؤلاًضًىلىحُت
الاؾخٗماعٍت" ( ،)Mahieddine Djender, 1991: 123-124ما أفلض هخاباتهم أخُاها
حاهبا مً اإلاىيىُٖت الٗلمُت ،ئال أن طلً ال ًللل مً أهمُتها ،خُث ًىفيهم ً
فسغا
أن هخاباتهم ّ
خللذ مهمت ئزباث اهخماء الجؼائغ ئلى فًاء الخًاعة الٗغبُت
ؤلاؾالمُت ،وصخٌ أَغوخت الاؾخٗماع الفغوس ي التي ّعوحذ لفىغة اهخماء هظا البلض
ئلى الخًاعة ألاوعبُت اإلاؿُدُت مىظ فترة الاخخالٌ الغوماوي.
وبٗض اؾخلالٌ الجؼائغ ٖغفذ الىخابت الخاعٍسُت ،مغخلت حضًضة أهم ما ّمحزها وفغة
ؤلاهخاج وجىىٕ اإلاىايُ٘ اإلاضعوؾت ،ئيافت ئلى أجها أنبدذ حٗخمض اإلاىيىُٖت
حؿض هظا الٗهض حُل مً اإلاإعزحن ّ
والخدلُل ،وكض ّ
جيىن مٗٓمهم في الجامٗاث
ََ َ
الجؼائغٍت ،ومنهم مً وانل صعاؾخه في الخاعج ،فاهدؿبىا َملىت الخدلُل والىخابت
الٗلمُت واإلاىهجُت ،وحمٗىا بحن الىخابت باللٛخحن الٗغبُت وألاحىبُت (بىقىافي:2111 ،
.)151
مً هظا الجُل هظهغ :أبى اللاؾم ؾٗض هللا ،مدفىّ كضافً ،خي بىٖؼٍؼ ،هانغ
الضًً ؾُٗضووي (أهٓغ الخٗلُم عكم ،)9:مدمض الكغٍف ؾاخلي ،مىالي بلخمِس ي،
ّ
ً
حمُٗا في وحه ّئصٖاءاث التزًُف
حماٌ كىان ،وٚحرهم الىثحر ،وكض وكف هإالء
ّ
والخدغٍف التي َالذ جاعٍش الجؼائغ ٖلى ًض هثحر مً مإعدي اإلاضعؾت الاؾخٗماعٍت.
 2.8هظرتها لىظام الحكم العثماوي بالجزائر:
ّ
اإلاخٗللت بالفترة الٗثماهُت ،ونفاً
ّ
جًمىذ الىثحر مً الىخاباث الجؼائغٍت
للض
ِ
ً
وجدلُال لىٓام الخىم الٗثماوي بالجؼائغ ،لٗل مً أبغػها هخاباث أبى اللاؾم ؾٗض
هللا مً زالٌ مإلفاجه الىثحرة واإلاخىىٖت ،والتي لم ًىً عأًه فيها ً
حاػما وال ً
جهائُا وال
ّ
ّ
ً
اإلادضصاث
حامضا (أخمض بً ٌٛغػ،ص.ث ، )82 :بل جدىمذ فُه مجمىٖت مً
ختى
ّ
والًىابِ اإلاىهجُت.
ً
ً
فبضاًت ًلضم لىا ؾٗض هللا جدلُال للٗالكت بحن الجؼائغٍحن وهٓام الخىم الٗثماوي،
ُ
ّ
ٌؿميهم الى ّخاب الجؼائغٍحن اإلاٗانغًٍ لهم وابً مغٍم ،أو
أو (ألاوحاق وألاٖالج) هما ِ
ُّ
(ألاجغان) هما ًهفهم الىعجالوي ،أو (العجم) هما ّ
ًفًل ٖبض الىغٍم الفيىن وٚحره،..
ولها حؿمُاث ُأَللذ ٖلى ُّ
الؿلُت الٗثماهُت في الجؼائغٚ ،حر أجها لِؿذ ؾلُمت
ُ
ّ
ُّ
ً
أحىاؾا
(الٗثماهُحن) ،طلً ّأجهم واهىا
وألاصح أن هُلم ٖليهم
خؿب ؾٗض هللا،
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مسخلفت اللؿان والٗغق والجٛغافُت ،لىنها ّجخفم في والئها لإلؾالم ُّ
والؿلُان (ؾٗض
هللا ،)142-133 :1998 ،وكض واهذ الغابُت بحن هظه الٗىانغ وبحن الجؼائغٍحن هي
ّ
ؤلاؾالم والخالفت ،أو الٗلُضة ؤلاؾالمُت زم الىالء ُّ
للؿلُان ،لىً الخيام الٗثماهُحن
(جغهُا) ولِـ (ئؾ ً
ً
المُا) ،ولم ٌُكغوىا
لم ًدترمىا هظا اإلابضأ ،وحٗلىا الخىم
الجؼائغٍحن مٗهم فُه ،بل اخخىغوه ألهفؿهم َُلت طلً الخاعٍش ،وحٗلىا أهفؿهم
ُّ
ً
ً
ُّ
أونُاء ٖلى قٗب ًفىكهم ً
واؾدبضوا ُ
بالؿلُت واؾخظلىا
ٖضصا وخًاعة وشجاٖت،
ُّ
الؿيان ،واؾخٗلىا ٖليهم (ؾٗض هللا ،)142-133 :1998 ،هىظا ًهف أبى اللاؾم
ّ
ُ ّ
دم ُل الٗثماهُحن ول ما ّ
خل
ؾٗض هللا هٓام الخىم الٗثماوي باللؿىة ِ
والكضة ،وٍ ِ
ُّ
بالجؼائغ مً حهل وجسلف ،وبالىدُجت اخخالٌ فغوؿا للجؼائغ وٍهف الخضر" :ئن ما
وك٘ ؾىت 1831م في الجؼائغ ..هى اخخالٌ الٗهغ الخضًث للٗهغ الىؾُِ أو اخخالٌ
ُّ
الخلضم للخسلف" (ؾٗض هللا.)5 :1982 ،
ً
أؾاؾا بُلب
لىىه في ميان آزغ ٌٗىص وٍلىٌ" :ئن الٗثماهُحن كض صزلىا الجؼائغ
مً أهلها ،وعبُىا مهحرهم في الٛالب بمهحر أهل البالص وجدالفىا مٗهم ..جدالفاً
ً
ً
ً
وٖؿىغٍا" (ؾٗض هللا ،)141: 1998،وًٍُف" :وعٚم أهمُت اإلاغخلت
ؾُاؾُا
قضًضا
ً
بىغا ٖلى ّ
خلال ً
الضاعؾحن ،ألن الجؼائغ الخالُت
الٗثماهُت في جاعٍش الجؼائغ فاجها بلُذ
ّ
ًّ
ً
ًّ
ًّ
جلغٍبا زالٌ هظه الفترة ؾُاؾُا واحخماُٖا وقٗىعٍا ،ففىغة
في الىاك٘ كض حكيلذ
ّ ُ ّ
ُ
ُ ّ
ىم مغهؼ ٍي
وئصاعة
وخيام أكالُم،
ٍ
لىماتها مً خ ٍ
الضولت ْهغث زالٌ هظه الفترة بيل م ِ
ّ
وكُت حكمل جىكُ٘ اإلاٗاهضاث ،وفخذ
واكخهاص مخيام ٍل ،وصبلىماؾُ ٍت
مدلُ ٍت
ٍ
ٍ
اللىهلُاث ..ومغاؾُم ؾُاصًت ٖضًضة" (ؾٗض هللا.)121-119 :2111 ،
وهى هفـ ما طهب ئلُه اإلاإعر هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الظي ًلىٌ" :الجؼائغ هأعى
وههىٍت خًاعٍت واهذ م٘ ُ
ّ
الفخىخاث ؤلاؾالمُت،
وقٗب ُوحضث مىظ فجغ الخاعٍش،
وهغوح م٘ ُّ
وهىُان ؾُاس ي م٘ ؤلازىة بغبغوؾاُ ،
جُىع الخغهت الىَىُت وزىعة الخدغٍغ
ٍ
ً
أًًا بلىله:
اإلاباعهت" (ؾُٗضووي .)2116 ،هما ًإهض طلً ألاؾخاط ًخي بىٖؼٍؼ
ّ
وجدللذ لها بهفت
"اؾخىملذ الجؼائغ في ٖهض ألاجغان أهٓمتها وئَاعاتها الضازلُت
والؿُاؾُت" (ًخي بىٖؼٍؼ ،)62 :2119 ،وهى َغحٌ
اللىمُت وؤلاكلُمُت ّ
ّ
ّ
ٖامت وخضتها
ًيسجم م٘ عؤٍت هثحر مً مإعدي اإلاضعؾت الجؼائغٍت ،باؾخثىاء بٌٗ أبىاء اإلاىُلت
اإلاهابحن ُ
بٗلضة الخًىٕ للٛالب -هما ًلىٌ ألاؾخاط الٗغبي مٗغَل -والظًً
ًخىحهىن للجامٗاث الفغوؿُت وٚحرها لُٗىصوا في ّ
النهاًت بأَغوخاث ال جسخلف ً
هثحرا
ِ
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ُ ّ ً
ُ
ىم أجها أكالم
ًٖ الىخاباث الاؾخٗماعٍت والاؾدكغاكُت ؾىي أجها أهثر حجت ٖلُىاِ ،بد ِ
وَىُت( .همثاٌ أهٓغٖ :بُض.)2111 ،
ّ
هما ًغي بىٖؼٍؼ أن ؤلاًالت الجؼائغٍت جمخٗذ بىٓام حمهىعٍت ،جغبُها بالخالفت
ّ
واجفاكاث قيلُت ،وكض اٖخبر ُخيام الضولت الجؼائغٍت أهفؿهم ُخلفاء
ٖالكاث صًيُت ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
الٗامت
ىحه الؿُاؾت
للباب الٗالي ،هما واهذ الؿلُت اإلاغهؼٍت بالجؼائغ هي التي ج ِ
ّ
للبالص خُث وان ّ
ًخىلى ُ
الخىم ( ،)33-21 :2119ووان أوٌ جىُٓم
الضًىان هى الظي
ئصاعي للجؼائغ ،هى كغاع زحر ّ
الضًً بخلؿُم الجؼائغ ئلى ئكلُمحن :قغقي وٖانمخه وىوى
ِ
ببالص اللبائلّ ،
وههب ٖلُه ابً اللاض ي ،وٚغبي بلُاصة مدمض بً ٖلي ،واخخفٔ هى
لىفؿه بالجؼائغ ،وواهذ الٛاًت مً هظا الخلؿُم الاٖخماص ٖلى الٗىهغ اإلادلي في
الخىم ،هما قيل مجلؿا مً الكُىر والٗلماء وعحاٌ الضًً ،وبٗض كُام الضولت
ُ
الجؼائغٍت بهفت عؾمُت ،ك ّؿمذ الجؼائغ ئلى أكؿام اؾخدضثها ألوٌ مغة خؿً بً
ّ ّ
للمغة الثالثت (ًخي بىٖؼٍؼ. )25 :2119 ،
زحر الضًً في ُخىمه
أما ّ
الىٓام ّ
الؿُاس ي في الجؼائغ مً وحهت هٓغ اإلاإعر أبى اللاؾم ؾٗض هللا ،فلض
ٖؿىغٍا ُم ً
ً
ً
ٛللا ،واهخلاٌ الؿلُت مً خاهم آلزغ وان ًخم بالٗىف
حمهىعٍا
وان
ّ
الكضًض ،وكض ّ
مغث مغاخل الخىم الٗثماوي بالجؼائغ بأعب٘ فتراثً ،خجىب ؾٗض هللا
ُ
ُ
ّ
الترهحز ٖليها باٖخباعها مغاخل َص َع َج ٖليها الى ّخاب الفغوؿُحن ،وجبٗهم في طلً الى ّخاب
الجؼائغٍىن ،في خحن أهه ال مٗنى لها ،ئط ًلىٌ أهه لم ًدضر زالٌ الٗهىص اإلاظوىعة
ما َٚحر مً ؾ َمت ُ
ّ
الخُٛحر في ٖالكت الىالة
الخىم هدى الجؼائغٍحن ،بلضع ما واهذ حٗني
ِ ِ
ّ
بالؿلُان الٗثماوي ( ،)144: 1998وهي فترة البُلغباًاث (1587–1519م) ،وجمحزث
باعجباٍ الجؼائغ الىزُم بالضولت الٗثماهُت ،وٖغفذ الجؼائغ في هظه الفترة مغخلت
جىُٓم صازلي ووكأة هُان ؾُاس ي بدضوصه وٖانمخه وأكالُمه ،وبغػث هلىة في
البدغ اإلاخىؾِ (ُٚاؽ وأزغٍاث.)48 :2117 ،
جليها فترة الباقاواث (1659–1587م) ،وجبضأ بىفاة ٖلج ٖلي قهغ حىان1857م،
خُث ّ
كغع الؿلُان مغاص الثالث ئلٛاء هٓام البُلغباًاث واؾدبضاله بىٓام الباقاواث
ّ
(ُٚاؽ وأزغٍاث ،)46 :2117،زم مغخلت خىم آلاٚاواث (1671-1659م) والتي حٗخبر
مغخلت اهخلالُت مً ّ
الخبُٗت اإلاباقغة ئلى الخىم اإلاؿخلل ًٖ الضولت الٗثماهُت ،والظي
ججؿض في ٖهض ّ
ّ
الضاًاث (1831-1671م) أَىٌ ٖهىص الخىم الٗثماوي في جاعٍش الجؼائغ
الخضًث (عكُت قاعف.)136 :2111 ،
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وًٖ عوائؼ هٓام الخىم الٗثماوي في الجؼائغ ،الظي بؿِ ؾُُغجه صون أن ًىاػٖه
أخض في الخىم ،فُٗؼو اإلاإعر هانغ الضًً ؾُٗضووي ،طلً ئلى ٖملُت اؾخلُاب
ً
والؼٖاماث ّ
الٗثماهُحن لللىي ّ
الضًيُت ُّ
والغوخُت ،ئيافت لللبائل اإلاسؼهُت ،وبالخالي
ِ
ّ
ّ
ّ
اؾخمض هٓام الخىم ،مهاصعه مً ٖضة ٖىانغ أهمها ٖىهغ الىٓام الضًني
فلض
ّ
والاحخماعي اإلاؿخمض مً الىٓام ؤلاؾالمي ،خُث ؾعى الٗثماهُىن ئلى الخ ُّ
لغب مً
الهُئت ّ
الضًيُت وقُىر الؼواًا واإلاغابُحن ،واٖخمضوهم هلىة ؾُاؾُت واحخماُٖت
ُهبري َمهضث لهم الاؾخلغاع في الجؼائغ ( ،)481 :1984صون أن هيس ى ٖىهغ ّ
الخ ُّ
دفٔ
ّ
اإلاخمثل في ؾُاؾت اإلادافٓت ٖلى الىي٘ اللائم بالجؼائغ ،واَمئىان الٗثماهُحن له،
وبالخالي ٖضم الؿعي لخُٛحره.
بالغٚم مما ؾبم ًغي ألاؾخاط ؾٗض هللا )211-219 :1998( ،أن َغٍلت الخىم
ً
صافٗا وعاء الٗضًض مً الاهخفاياث والثىعاث ،زىعاث
الٗثماوي في الجؼائغ واهذ
خىىٖت ُوم ّ
ُم ّ
خٗضصة وبضواف٘ مسخلفت صًيُت أخُاها ،وؾُاؾُت واكخهاصًت أخُاها أزغي،
هما أن بٌٗ هظه الثىعاث ال ًؼاٌ مجهىال وٚامٌ ألاؾباب ،طلً أن ؾُاؾت
ّ
ّ
الٗثماهُحن لم جىً جخمثل في ُخىم البالص اإلاباقغ ،هدُجت كلت ٖضصهم وكىتهم البرًت
ًّ
زانت ،فيان ُخىمهم بىاؾُت أهل البالص أهفؿهم ،خُث اٖترفىا باالؾخلالٌ
ّ
ّ
الضازلي ُ
والخىم اإلادلي لبٌٗ ألاُٖان (لالؾتزاصة خىٌ اإلاىيىٕ أهٓغ :حمُلت
مٗاش ي )2115 ،بكغٍ صف٘ الًغٍبت للخيىمت اإلاغهؼٍت وبالخبُٗت للؿلُان الٗثماوي
(ؾٗض هللا.)211-219 :1998،
ًّ
وكض وان لهظه الثىعاث الضًيُت زانت ،جأزحر س يء ٖلى هٓام الخىم الٗثماوي،
وواهذ أكس ى زىعة واحهها ُ
الخىم الٗثماوي بالجؼائغ هي التي وكٗذ ؾىت 1831م ،خحن
َم٘ الخًغ والىغاٚلت في الخىم بٗضهمُّ ،
ومضوا أًضحهم للفغوؿُحن إلاؿاٖضتهم ٖلى
اؾخالم الؿلُت الؿُاؾُت مً الٗثماهُحن (ؾٗض هللا.)224 :1998،
وباإلالابل ّ
فان هظه الثـىعاث والاهخفايـاث ولهـا ،همـا ًلـىٌ اإلافىـغ مىلـىص كاؾـم ،لـم
جىــً خال ــت ّ
ٖامــت ،ول ــم حٗنــي اللُُٗ ــت الخامــت والنهائُ ــت بــحن اإلاجخم ــ٘ الجؼائــغي وهٓ ــام
ً
الخى ــم الٗثم ــاوي ،وَٗل ــم ك ــائال " :وئال هُ ــف و ــاهىا ًُىج ــؼون و ــل م ــا أهج ــؼوه ،وهُ ــف
ًمى ــنهم أن ًُلـ ــابلىا الخىـ ـ ُّـخالث والٛـ ــاعاث ألاوعبُـ ــت التـ ــي اهًـ ـ ّـمذ ئليهـ ــا فُمـ ــا بٗـ ــض ختـ ــى
ألامغٍىُت ،لى لم ًىً الكٗب مخماؾيا ُم ّخ ً
دضا وعاءهم" (مىلـىص كاؾـم هاًـذ بللاؾـم،
.)331 :1985
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ومً زالٌ هاجه اإلاىاكف اإلاخباًىت ًّخضح لىا أن الىخاباث الجؼائغٍت لم جلف مىكفا
ُمىخـ ًـضا فــي هٓغتهــا لٗالكــت هٓــام الخىــم الٗثمــاوي مــ٘ اإلاجخمــ٘ الجؼائــغي ،وطلــً عاحــ٘
لؿــبب بؿــُِ عبمــا ،وهــى أهــه ال ًمىــً جلُــُم فتــرة زــالر كــغون بــىفـ الخىــم ،فبضاًــت
ّ
الٗهــض الٗثمـاوي جسخلــف ٖــً جهاًخــه ،وٖالكــت الُــغفحن واهــذ جــخدىم فيهــا ٖىامــل ٖـ ّـضة
زاعحُت وصازلُت ،لظا واهذ في خالت مض وحؼع صائم.
ّ
ولٗل أفًل ما هسخم به ،ما كاله اإلاإعر ؾٗض هللا" :لى حكب٘ الجؼائغٍىن مً
صعاؾت الٗهض الٗثماوي ،وٖلمىا أن الجؼائغ كض أزظث قيلها الجٛغافي ّ
والؿُاس ي مىظ
ِ
والغاًت ُ
فسغا واٖتز ًاػاُ ،
ّ
فىحىص الٗانمت ّ
هظا الٗهض ،المخألوا ً
والخضوص الؿُاؾُت
ّ
والكيل الجٛغافيٖ ،ضا الجىىب ،واإلاٗاهضاث الضولُت وجأؾِـ ألاؾُىٌ والىخضة
الترابُت وؾً الٗملت ،ول هظا ًغح٘ ئلى هظا الٗهض" (مغاص وػهاجي :2112 ،ص.م).
 .4خاجمت:
ُّ
جسو هلض وجلُُم
مً أهم الاؾخيخاحاث التي جىنلذ ئليها الضعاؾت ،والتي
الىخاباث الفغوؿُت والجؼائغٍت خىٌ هٓام الخىم بالجؼائغ الٗثماهُت 1831-1518م:
أن الىخاباث الفغوؿُت وان لها صوع هبحر في هخابت جاعٍش الجؼائغ في الٗهض الٗثماوي،ّ
وحُُٛت ّ
الىلو الظي زلفخه الىخاباث الٗغبُت والٗثماهُت ،وبالخالي فالفًل ألاهبر
لإلهخاج الخاعٍذي في الٗهض الٗثماوي ًغح٘ للىخاباث الفغوؿُت عٚم اهدُاػها ،وجمهُضها
للىٓغٍاث الاؾخٗماعٍت،
ؾاهمذ اإلاضعؾت الخاعٍسُت الفغوؿُت ،بفًل هُئاتها الٗلمُت واإلاضاعؽ الٗلُاواإلاٗاهض ،وصوع اإلادفىْاث والضوعٍاث والصخافت الغؾمُت ..وبفًل اؾخسضام
الخلىُاث الخضًثت في البدث الخاعٍذي (والخفٔ والخهيُف والترجِب) ،في حم٘
اإلاهاصع اإلاخٗللت بالفترة الٗثماهُت مً جاعٍش الجؼائغ وخفٓها ،ووكغ الٗضًض مً آلازاع
الٗغبُت وجغحمتها ئلى اللٛت الفغوؿُت.
ّ
عهؼث أٚلب الىخاباث الفغوؿُت صائما ٖلى فىغة مفاصها أن الفترة الٗثماهُت لِـً
ًّ
ً
ًّ
اكخهاصًا ،في مداولت
وهٓاما
ؾُاؾُا
وهُاها
فيها ما ًُىؿب الجؼائغ شخهُت وَىُت،
لخبرًغ فٗل الاؾخٗماع الفغوس ي.
في اٖخلاصها أن أٚلب الىخاباث الفغوؿُت ،أو ٖلى ألاكل الىثحر منها ،لم جىًمىيىُٖت في ونفها وجدلُلها لىٓام الخىم الٗثماوي بالجؼائغ ،وٍغح٘ طلً ئلى
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ّ
ّ
ألاهم إلاثل هاجه
ججىب اٖخماص اإلاهاصع الٗغبُت اإلادلُت والٗثماهُت ،التي حٗخبر اإلااصة
ّ
ّ
اإلاخسههت لألؾغي واإلاٛامغًٍ
الضعاؾاث ،ملابل اٖخماصها الىخاباث ألاوعبُت ٚحر
ِ
ِ
وعحاٌ الضًً التي أفلضتها اإلاىيىُٖت وألاماهت الٗلمُت والخلُلت الخاعٍسُت.
جغهحز الىخاباث الفغوؿُت ٖلى اللًاًا الجاهبُت واإلاىيىٖاث الهامكُت مً الخاعٍشالؿُاس ي للجؼائغ الٗثماهُت ،وجفاصي الىٓغة الكاملت وئهماٌ الجىاهب الخًاعٍت،
والاهخمام بمضًىت الجؼائغ ٖلى خؿاب بلُت اإلاىاَم ،فالخىم الٗثماوي بالجؼائغ
ُّ
لضحهم هى أٖماٌ اللغنىت واللهىنُت واؾخٗباص اإلاؿُدُحن ،واإلاإامغاث والضؾائـ
والاٚخُاالث ،ومٗاهاة الجؼائغٍحن مً ْلم وحك٘ ألاجغان.
ّ
ً
مىهجا
جبيذ اإلاضعؾت الخاعٍسُت الجؼائغٍت الىَىُت في صعاؾتها للفترة الٗثماهُتً
أنُال ،مبني ٖلى جفاصي الترهحز ٖلى أخضار الخاعٍش الثاهىٍت ،بل الىٓغة الكاملت التي
ُجإهض ٖلى مياهت الجؼائغ في مدُُها الٗغبي وؤلاؾالمي ،واٖخباع جاعٍسها الٗثماوي ٌ
حؼء
مً جاعٍش ّ
الهغإ بحن الٛغب اإلاؿُخي والكغق ؤلاؾالمي.
ِ
وان ٖلى ٖاجم اإلاضعؾت الخاعٍسُت الجؼائغٍت ،عٚم خضازتها وكلت ئمياهاتها ،الاؾخفاصةمً الىخاباث الفغوؿُت زم ّ
الخهضي ألفياعها ومكاعَٗها ،وهى ما هجخذ فُه ئلى خض
ما ،مً زالٌ حؿلُِ الًىء أهثر ٖلى الفترة الٗثماهُت ،وم٘ طلً ال ًؼاٌ ًيخٓغها
صوع أهبر باؾخٛالٌ ألاعقُفاث الٗثماهُت والٗغبُت وألاوعبُت وألامغٍىُت.
 -إلاحاالث واملراجع َّ :

ً )1مىً الٗىصة ّ
للضعاؾاث البِبلُىٚغافُت التي ويٗها بٌٗ اإلاإعزحن الفغوؿُحن مثل :صعاؾت
ِ
ُ ّ ً
هغَؿدُان وىعجىا (مً عوما ئلى ؤلاؾالم) ،وصعاؾت وٍلُام مغؾُِه التي حاءث مىملت لها مً بضاًت
الفخذ ؤلاؾالمي ئلى جهاًت الٗهض الٗثماوي (مائت ؾىت مً البدث في ماض ي ئفغٍلُا ؤلاؾالمُت)،
وصعاؾت حىعج الُفحر (ٚؼو واخخالٌ الجؼائغ) مً جهاًت الٗهض الٗثماوي ئلى ؾىت 1931م ،زم صعاؾت
ًاوىهى 1956-1931م جاعٍش الاخخفاٌ بالظهغي اإلائىٍت لخأؾِـ اإلاجلت ؤلافغٍلُت(.أهظرً :ىؾف
مىانغٍت ،ص.ث.)191 :
 )2مدمض اإلاُلي" ،هماطج مً حكىٍه بٌٗ اإلاإعزحن ألاحاهب لخاعٍش الجؼائغ" ،مجلت ألانالت-14ٕ ،
 ،15الجؼائغ 1973 ،؛ أبى اللاؾم ؾٗض هللا" ،مىهج الفغوؿُحن في هخابت جاعٍش الجؼائغ" ،أبدار
وآعاء في جاعٍش الجؼائغ،ج.ٍ ،1ر ،صاع البهائغ ،الجؼائغ2117 ،؛ هانغ الضًً ؾُٗضووي" ،الىخاباث
الخاعٍسُت خىٌ الفترة الٗثماهُت مً جاعٍش الجؼائغ" ،مجلت الثلافت ،45ٕ ،الجؼائغ1978 ،؛ مىالي
بلخمِس ي" ،مىكف اإلاإعزحن الفغوؿُحن مً الجؼائغ في الٗهض الٗثماوي" ،مجلت الضعاؾاث
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الخاعٍسُت ،مج .5ٕ ،3الجؼائغ؛ خىُفي هالًلي" ،زىائُت جىُْف اإلاهاصع اإلادلُت وألاوعبُت في هخابت
جاعٍش الجؼائغ أزىاء الٗهض الٗثماوي مً زالٌ ججغبتي صوفىلىـ وصي ٚغامىن"،
الخىاعاإلاخىؾُي ،1ٕ،الجؼائغ؛ ًىؾف مىانغٍت" ،آعاء اإلاإعزحن الفغوؿُحن في هخابت جاعٍش الجؼائغ
مً زالٌ هخاباث حىن ولىص فاجان" ،مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت ،مج5ٕ ،3؛
Miloud Belalia, "History of Algeria (1518-1871) by French
historian view Case of André Julien", Historical Kan Periodical,
Vol (10) Issue (36), june 2017.
 )3لىيض أدريان بيربروجر (ٖ :)1869-1811الم آزاع فغوس ي ،مإعر وٖالم لٛىي ،قاعن في ٖضة
خمالث ٖؿىغٍت ٖلى مىاَم ومضن حؼائغٍت .وحم٘ في جلً الخمالث هثحرا مً اإلاسُىَاث ،زم ٖحن
أمُىا ٖاما للىالًت الٗامت الفغوؿُت في الجؼائغ في ٖهض الججراٌ ولىػٍل ،زم أقغف ٖلى اإلاىخبت
الٗامت ،وجىلى عئاؾت الجمُٗت الخاعٍسُت "الجؼائغٍت" ومجلتها "اإلاجلت ؤلافغٍلُت"( .أهظر :مدمض
الهاصي الخؿني ،2113 ،ص.م).
 )4إيميل فيليكض غىجييه 1941-1864( Emile-Félix Gautierم) :حٛغافي ومؿدكغق فغوس ي ،مً
أقهغ مإلفاجه (اهدكاع ؤلاؾالم في قماٌ ئفغٍلُت :اللغون الٛامًت)( .أهظرMaurice :
.)Zimmermann, 1942 : 180-182
 )5لىجي صي جاس ي  : J.P.Laugier De Tassyصبلىماس ي ومؿإوٌ صًىان اللىهلُت
الفغوؿُت بالجؼائغ ،مإلف هخاب ( Histoire du Royaume d'Algerجاعٍش ؾلُىت
الجؼائغ) الظي جُغق فُه بالخفهُل ئلى ألاخىاٌ الاكخهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت للجؼائغ ،وكض
ّ
زهو ئخضي ٖكغ فهال لالًالت ولها( .أهظر :وصان بىٚفالت.)61 :2119 ،
 )6مً الُغق التي طهغتها الىخاباث ألاحىبُت ،أن الباقا كبل وفاجه ّ
ٌٗحن زلُفت له ،قغٍُت أن ًىاٌ
مىافلت أًٖاء الضًىان والاهىكاعٍت ،ومً هماطج هاجه الُغٍلت ما كام به الضاي ئبغاهُم (-1732
ّ
1745م) إلاا أوص ى باإلاىهب لخلُفخه ئبغاهُم وىحكىن( .أهظرJean-Michel Venture De :
.)Paradis, n.d: 205
ّ
 )7محمذ بً أبي شيب :مً مىالُض مىُلت ٖحن الظهب باإلاضًت ؾىت 1869م ،حٗلم اللغآن في
نٛغه ،زم الخدم باإلاضعؾت الابخضائُت أًً حٗلم اللٛت الفغوؿُت ومنها اهخلل ئلى الثاهىٍت ،فجامٗت
الجؼائغ التي خهل فيها ٖلى صهخىعاه آلاصابً .غح٘ له الفًل في ئخُاء هثحر مً هخب الترار
واإلاسُىَاث التي جسو الٗهض الٗثماوي منها :هدلت اللبِب في أزباع الغخلت ئلى الخبِب البً ٖماع
ٖام 1912م ،البؿخان في طهغ الٗلماء وألاولُاء بخلمؿان البً مغٍم 1918م ،هؼهت ألاهٓاع في فًل
ٖلم الخاعٍش وألازباع للىعجالوي 1918م( .أهظرٖ :بض الغخمً الجُاللي 13 :1931 ،وما بٗضها).
 )8مبارك بً محمذ إبراهيمي امليلي الجزائري :ولض ؾىت (1898مـ) بضواع أوالص أمباعن مً كغي
ً
ّ
ّ
الابخضائُت خُث خفٔ اللغآن ،ما ّأهله لاللخداق
الٗلمُت
اإلاُلُت ،جغبى ًدُما ،وػاوٌ الضعوؽ
ّ
بضعوؽ الكُش الٗالمت ٖبض الخمُض بً باصٌـ بالجام٘ ألازًغ ،خُث جللى مىه ألافياع
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ؤلانالخُت ،لُلخدم بٗضها بجام٘ الؼٍخىهت ،وبٗض ٖىصجه ػاوٌ الخضعَـ و الٗمل ؤلانالحي ،زانت
بٗض جأؾِـ حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼائغٍحن 1931م( .أهظرَ :الب ؤلابغاهُمي-183 :1997 ،
َّ .)186
 )9هاصر الذيً شعيذووي :مً أبغػ مإعدي الفترة الٗثماهُت بالجؼائغ وأ ّ
قض اإلاضافٗحن ٖنهاً ،لىٌ
ِ
ًٖ الٗهض الٗثماوي.." :ليل حُل أن ًىخب جاعٍسه خؿب خاحخه ومخُلباجه ..فأها ٖىضما أهخب ٖلى
الٗثماهُحن ،أهخب ٖلى خاحتي الُىم وويعي الُىم ،فلِ ئهني اهخب ًٖ اإلااض ي لىً أهُلم مً
ويعي الخالي ،..لظلً ًجب ٖلُىا أن هىخب الخاعٍش مً فائضة ومىُللاث الجؼائغ ،باصماج الخاعٍش
الجؼائغي في ئَاعه الخًاعي الاؾتراجُجي وهى الغابُت الٗثماهُت التي هجض أهفؿىا مً زاللها".
(أهظر :هانغ الضًً ؾُٗضووي ،2116 ،صَّ .)32-28

 .6قائمت املراجعَّ :
اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت:
ؤلابغاهُمي أخمض َالب .)1997( .آزاع ؤلامام مدمض البكحر ؤلابغاهُمي ( ( )1952 -1941ج،2
ٍ .)1بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي.
الخؿني مدمض الهاصي" .)2113( .متى ًخدغع اؾم وَىىا" .حغٍضة الكغوق.)2734( ،
اإلاضوي أخمض جىفُم .)2117( .خغب الثالزمائت ؾىت بحن الجؼائغ وئؾباهُا .)1ٍ( 1792-1492
الجؼائغ :صاع البهائغ للخىػَ٘ واليكغ.
اإلاُلي مدمض" .)1973( .هماطج مً حكىٍه بٌٗ اإلاإعزحن ألاحاهب لخاعٍش الجؼائغ" .ألانالت،
(.)15-14
اإلاُلي مباعن بً مدمض .)1989( .جاعٍش الجؼائغ في اللضًم والخضًث (ج( .)1جلضًم :مدمض اإلاُلي)
بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي.
بلخمِس ي مىالي" .)1988( .مىكف اإلاإعزحن الفغوؿُحن مً الجؼائغ في الٗهض الٗثماوي .مجلت
الضعاؾاث الخاعٍسُت.119-111 ،)5( ،
بلىفت حُاللي( .بال جاعٍش)" .كُمت ووػن الىخابت الخاعٍسُت الفغوؿُت في اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي
الفغوس ي الىؾائل والىخائج" .اإلاُٗاع.117-114 ،)11( 5 ،
بً ٌٛغػ أخمض( .ص.ث)" .فترة الخىم الٗثماوي بالجؼائغ في هخاباث ألاؾخاط أبى اللاؾم ؾٗض هللا".
مجلت البدىر الخاعٍسُت.86-82 ،)1( 23 ،
بىقىافي مدمض( .زغٍف-2111قخاء" .)2112الىخابت الخاعٍسُت في الجؼائغ الٗهض الٗثماوي
همىطحا"ٖ .هىع الجضًضةٖ 4-3( ،ضص زام).157-147 ،
بىقىافي مدمض( .بال جاعٍش)ْ" .اهغة الهغإ الؿُاس ي والاٚخُاالث بالجؼائغ أزىاء الٗهض الٗثماوي
( )1831-1521مً زالٌ اإلاهاصع ألاحىبُت" .الخىاع اإلاخىؾُي.31-21 ،)1( ،
بىٖؼٍؼ ًخي .)2119( .اإلاىحؼ في جاعٍش الجؼائغ (الجؼائغ الخضًثت) (ٍ .)2الجؼائغ :ص.م.ج.
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بىٚفالت وصان .)2119( .الخاعٍش الاكخهاصي والاحخماعي إلاضًىتي اإلاضًت وملُاهت في الٗهض الٗثماوي
(ٍ .)1الجؼائغ :مىخبت الغقاص للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
الجُاللي ٖبضالغخمً .)1931( .مدمض بً أبي قيب خُاجه وآزاعه .الجؼائغ :م.و.ن.
ؾٗض هللا ابى اللاؾم" .)1973( .مىهج الفغوؿُحن في هخابت جاعٍش الجؼائغ" .ألانالت .
 .)1982( .------------------------مدايغاث في جاعٍش الجؼائغ الخضًث (ٍ .)3الجؼائغ :ف.و.ن.ث. .)1998( .------------------------جاعٍش الجؼائغ الثلافي ( 1831-1511ج .)1ٍ ،1بحروث :صاعالٛغب ؤلاؾالمي.
 .)1998( .------------------------جاعٍش الجؼائغ الثلافي (ج .)1ٍ ،2بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي. .)2111( .------------------------خاَب أوعاق (ٍ .)1الجؼائغٖ :الم اإلاٗغفت لليكغ والخىػَ٘.ؾُٗضووي هانغ الضًً .)1984( .صعاؾاث وأبدار في جاعٍش الجؼائغ  .الجؼائغ :م.و.ن.
قاعف عكُت" .)2111( .حكيل الىُاهاث الؿُاؾُت للمٛغب الٗغبي في ئَاع الضولت الٗثماهُت الفترة
الخضًثت" .مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت.151-131 ،)13( ،
ٖبُض أخمضّ 2111(.
)".الخأعٍش الجؼائغي جلُُم وهلض خالت الجؼائغ الٗثماهُت" .ئوؿاهُاث-47( ،
.75-57.)48
ٚغبي الٛالي وفكاع ُٖا هللا( .ماعؽ" .)2117 ،اإلاضعؾت الخاعٍسُت الفغوؿُت ومىكفها مً الىحىص
الٗثماوي في الجؼائغ" .مجلت صعاؾاث وأبدار.287-249، )26( ،
ٖماعة ٖالوة( .صٌؿمبر" .)2118 ،الكُش مباعن اإلاُلي ومىاحهت اإلاكغوٕ الفغوس ي لىخابت جاعٍش
الجؼائغ" .مجلت اإلاىاكف للبدىر والضعاؾاث اإلاجخم٘ والخاعٍش.112-93،)3( ،
ُٚاؽ ٖائكت وأزغٍاث (ػهغة ػهُت ،ؾٗضًت ؾغكحن ،ووُٗمت بىخمكىف) .)2117( .الضولت
الجؼائغٍت الخضًثت ومإؾؿاتها .الجؼائغ :اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدث في الخغهت الىَىُت وزىعة
أوٌ هىفمبر.
مٗاش ي حمُلت .)2115( ،ألاؾغ اإلادلُت الخاهمت في باًلً الكغق الجؼائغي .الجؼائغ :ص.م.ج
مٗغَل مدمض الٗغبي( ،ص.ث)" .ملاعهت بحن جىاوٌ اإلاإعزحن الفغوؿُحن لبٌٗ كًاًا جاعٍش
الجؼائغ وجاعٍش اإلاٛغب ألاكص ى (الفترة اإلاٗانغة)" .مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت.191-175 ،)3( 3 ،
هاًذ بللاؾم مىلىص كاؾم .)1985( .شخهُت الجؼائغ الضولُت وهُبتها الٗاإلاُت كبل ؾىت 1831
(ج .)2كؿىُُىت :صاع البٗث للُباٖت واليكغ.
هالًلي خىُفي" .)2114( .الخأعٍش إلاؿاع كلم أبى اللاؾم ؾٗض هللا مإعزا لٗالكت الخفاوث
والخاعٍش مً زالٌ اإلاظهغاث والاٖترافاث" .الخىاع اإلاخىؾُي.45-35 ،)7( 5 ،
هالًلي خىُفي( .ص.ث)" .زىائُت جىُْف اإلاهاصع اإلادلُت وألاوعبُت في هخابت جاعٍش الجؼائغ أزىاء
الٗهض الٗثماوي مً زالٌ ججغبتي صوفىلىـ وصي ٚغامىن" .الخىاع اإلاخىؾُي.21-7 ،
وػهاجي مغاص 3( .فُفغي" .)2112 ،كغاءة في هخاب خىاع نغٍذ م٘ أبى اللاؾم ؾٗضهللا" .الخبر .
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