45
بايلك الشرق دراسة طبيعية وزراعية من خالل الرحالين

بايسونيل و دي فونتين و الدكتور توماس شو

أ .كشرود حسان
المدرسة العليا لألساتذة أسيا جبار
جامعة قسنطينة 3

مل ّخص المقال
أعترب بايلك الشرق و عاصمته قسنطينة يف العهد العثماين من البايلكات األكثر تباينا يف تضاريسه
و يف تنوع مصادره الطبيعية النباتية و اإلقتصادية ويف تفاعل بنيته السكانية اليت اعتربت امتداد جملال
بايلك التيطري جعلت الكاتب الفرنسي ليون جليربت  Léon Galibertيقول عنه « :بايلك
قسنطينة يؤلف مملكة حقيقية ،تفوق يف أمهيتها كل من بايلك التيطري ،بايلك يتميز بعدد سكانه
املرتفع ومبساحته الشاسعة ،وثرواته الكثرية وتربته العميقة ،ومناخه املعتدل يف بعض اجلهات وغريها
()1
من اخلصائص االجيابية اليت يتوفر عليها».
تلك املظاهر منحته املكانة املتميزة عن األقاليم اجملاورة له ما أدى إىل اكتسابه جاذبية أهبرت
كل قاصد و زائر له من املؤرخني و الرحالة والعلماء األوربيني املولعني بالدراسات اجلغرافية و النباتية
للمنطقة وإرثها اإلقتصادي ألغراض معينة و خمتلفة وأهداف حمددة لتحقيقها  ،فكانت كتاباهتم لتلك
املنطقة ثرية خبصوصياهتا و مهمة يف قيمتها املصدرية بغض النظر عن موضوعية املعلومات املسجلة يف
تلك املصادر أو ذاتيتها .

ملخص المقال باللغة الفرنسية
Cet article traite la constitution géognostique du beylik de Constantine période
ottoman et la richesse botanique, fertile et agriculturale de son territoire qui
complète un patrimoine naturel, culturel et socio-économique avec le beylik de
titteri , et d’après Léon Galibert « il était un vrai royaume». Ces facteurs merveilleux
ont attiré l’attention des voyageurs naturalistes et explorateurs scientifiques
européens pendant le 18éme siècle ,surtout PEYSSONNEL et DESFONTAINES
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et le Docteur Thomas SHAW qui étaient étonnés par la valeur du beylik de l’est
et son héritage économique, et ont exprimé les divers phénomènes des plantes et
végétations qui structurent l’activité rural et urbaine , dans des ouvrages Historiques
et scientifiques qui constituent des sources détaillées de la régence d’Alger et ses
provinces.

مقدمة
لقد كان بايلك الشرق مقصدا للعديد من
الرحالة األوروبيّني مزودين بأفكار و أحكام جاهزة
مسبقة هبدف البحث واالستكشاف ،يف إطار
الوفود والسفارات والبعثات اليت كانت تنظمها
اجلمعيات و األكادمييات العلمية التابعة ألنظمتهم
امللكية و أخص بذكر مملكة فرنسا و بريطانيا خالل
القرن الثامن عشر امليالدي اليت كانت تقوم بتنظيم
ومتويل رحالت العلماء واألطباء وال ّدارسني ،و
تتكفل بطباعة أعماهلم ونشرها ضمن نشاطها
العلمي  ،مستغلني يف ذلك تقارب العالقات
بني دوهلم و نظام دايات األيالة( )2ومن بني تلك
الرحالت اليت اجتمعت فيهم املواصفات العلمية
خالل زياراهتم أليالة اجلزائر أو ما أصطلح بالبالد
الرببرية رحلة العاملني الفرنسيني»بايسونيل و دي
فونتني» Peyssonnel et Desfontaines
والدكتور” توماس شو” Thomas Shaw
الربيطاين الذين أسهبوا مبهماهتم العلمية يف إثراء
معامل و مصنفات طبيعة بايلك الشرق و مظاهره
ومقوماته وبنيته اإلجتماعية.
لذلك سنحاول تسليط الضوء على حركية
تلك الرحاالت األوربية ومدوناهتا من الشواهد
و املالحظات و التجارب العلمية املتقاربة يف
املكان ضمن جمال جغرافية بايلك الشرق و يف فرتة
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ممتدة من عام 1720م إىل 1805م  ،و هي الفرتة
اليت شهدت تغريات يف حكم الدايات وكانت
قاعدة ملرحلة القوة و اإلستقرار خالل حكم
الداي حممد بن عثمان باشا( )3و اليت كان هلا األثر
البالغ يف إثراء التأليف العلمي الطبيعي و التارخيي
اإلجتماعي اإلقتصادي الذي أسهب فيه بعض
الرحالة األوروبيني املختلفني يف التكوين والتفكري
والوافدين على البايلك ملعرفة مقوماته الطبيعية
وإمكاناته الزراعية  ،ما فتح اجملال لدراسات قيمة
ومتجددة بعيدة عن التقليد و نقل املضمون و
التصور اإلحنطاطي و العداء السياسي .

أوال  :خصوصيات حدود بايلك
()4
الشرق
يقع بايلك الشرق يف القسم األوسط من
مشال إفريقيا( ،)5حيث ميتد على شكل مستطيل
غري منتظم وينحصر بني خطي طول  30-21°و
 35-8°شرق خط غرينتش وبني دائريت عرض
 34-37°مشال خط االستواء.
و عن احلدود اجلغرافية لبايلك الشرق أورد
العنرتي «:أن الرقعة متتد من البحر مشاال إىل
ما وراء بسكرة وواد سوف ،يف حوض ريغ ،
وايغرغر جنوبا  ،و من احلدود التونسية شرقا إىل
ما وراء إقليم ونوغة و برج محزة( البويرة ) ،
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وسفوح جبال جرجرة غربا »( )6و نفس الشيء
أكده « الزهار» إذ يقول « ميتد من الشرق من
عمالة تونس حىت وطن محزة غربا الذي ينتمي إىل
عمالة «قسنطينة»(.)7
أما الرحالة « شو»  Shawالذي اجتهد يف
وضع حدود تقريبية ال ختتلف عن اليت صرح هبا
العنرتي ،إذ يرى»شو» أن مقاطعة قسنطينة – كما
مساها -حيدها من الشمال البحر األبيض املتوسط
ومن الشرق تونس ومن اجلنوب منطقة الزاب ومن
الغرب مقاطعة اجلزائر ،و املسافة من الشرق إىل
الغرب  95فرسخ أي حوايل 380كلم  ،ومن
الشمال إىل اجلنوب  58فرسخ حوايل  232كلم
 ،وساحلها يبدأ من دلس إىل بونة( ، )8وجسد تلك
احلدود يف خريطة دقيقة لبايلك قسنطينة يف القرن
 12ه18/م توج هبا حبثه واجتهاده فكانت من
أهم اخلرائط اليت وضحت معامل البايلك يف تلك
الفرتة  ،يف حني يرى الرحالة الفرنسي بايسونيل
 Peyssonelأن حدود البايلك متتد على مسافة
تقارب  100مكان من الشرق إىل الغرب ومن
ساحل البحر مشاال إىل الصحراء جنوبا(. )9
إال أن هذه احلدود مل تعرف االستقرار والثبات
رتم من طرف قبائل التخوم وهو
ألهنا مل تكن حُت ُ
األمر الذي جعل الباحث الفرنسي « أندري
نوشي»  A.Nouschiينعتُها باحلدود املتحركة
 Frantiers marcheوقد علل حكمه هذا
بوجود سلطة إدارية مشيخية قبائلية تتحكم يف
امتداد و حركية القبيلة وتكون مهزة وصل بني
الباي وسكان الريف ولذلك أثرت تلك العالقة
على احلدود املشاعة اليت متلملت وأصبحت غري
واضحة حسب طبيعة القيادات و ُحكمهم(،)10
لذلك عرفت القبائل القاطنة يف احلدود الشرقية
و
من البايلك بعض الصراعات بسبب النفوذ
فرارها من الضرائب و اعالهنا اإلنتماء إما لأليالة

التونسية أو اجلزائرية ،فالقبائل املتواجدة من الكاف
و اجلريد التونسي كأوالد بن شنوف و أوالد سعيد
أعلنت التمرد على احلاكم التونسي محودة باشا
(1622-1645م) ،وحالفت قبائل أوالد صاولة
()11
املتواجدة باحلدود الشرقية لبايلك قسنطينة .
هذه األخرية ربطت عالقات مع قبيلة الذواودة
بالزاب الشرقي من األيالة وهلا فرع من أسرة علي
بن السخري بوعكاز اليت صاهرت باي بايلك
الشرق رجب باي1084ه 1673/م (. )12
كما كان بايات تونس يستعينون بشيوخ
قبائل أحرار احلنانشة التابعة حمليط بايلك قسنطينة
خالل محالهتم على أيالة اجلزائر ،ما دفع تلك
القبائل و شيخها بوعزيز بن ناصر سنة 1724م
تعلن عصياهنا و رفضها يف دفع الضرائب السنوية
 ،جعلت الباي حسني بوكمية حاكم البايلك
(-1736 1713م) خيرج حبملة عسكرية
لتأديب شيخها الذي أعلن استسالمه  ،رضوخا
لنصائح كبار أشياخ قبيلة احلنانشة ( ،)13ورغم
ذلك فإن قبائل احلنانشة بقت متعاونة مع بايات
تونس و رافضة التعامل مع بايات قسنطينة  ،حىت
وإن أرادوا مصاهرهتم حيث رفضت ابنت ابراهيم
بن بوعزيز بن ناصر شيخ أحرار احلنانشة الزواج
من صاحل باي حاكم بايلك قسنطينة فشن عليهم
محالت انتهت بالقبض على شيخ القبيلة و سجنه
()14
و موته سنة  1186ه1773/م.
لقد كانت منطقة احلضنة الغربية منطقة مد
و جزر بني سلطة بايلك الشرق و بايلك التيطري
نتيجة حركية القبائل احلدودية الباحثة عن مناطق
النجوع و الرافضة لدفع املطالب املالية املخزنية
و اخلضوع ملشيخة حكم أوالد مقران ،ما جعل
ذلك اجملال اجلغرايف بني البايلكني متوترا أمتد أثره
حىت يف القبائل اجلنوبية للتيطري  ،املتمثلة يف سلطة
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اجلزائر كلها بفضل امتداده الشاسع وتنوع
مصادرالرزق واحلرف الصناعية واألنشطة الزراعية
والتجارية إىل جانب عنصر مهم ساهم يف إضفاء
هذه األمهية على البايلك هو تنوع مقوماته الطبيعة
والبشرية تنوعا إجيابيا.

قبائل أوالد نايل اليت واجهت باي بايلك التيطري
عصمان باي سنة 1763م يف موقعة كدية الباي
و قضت عليه ( ،)15و انتقل
جنوب الزاغر
صداها إىل قبائل احلضنة ،ما دفع بالداي حممد
عثمان باشا يأمر صاحل باي حاكم بايلك قسنطينة
بالتحرك إىل جنوب التيطري و تأديب قبائل أوالد
هلذا السبب كان حمل أطماع عيون كثرية
نايل سنة 1773م يف موقعة مالح مصيف و من القارة األوروبية ترمجت إىل رحالت تعددت
استوىل على قوافلهم فاستسلموا  ،و أعطى هلم دوافعها صوب أيالة اجلزائر العثمانية عامة و بايلك
()16
اآلمان و قفل راجعا إىل عاصمته
الشرق خاصة ،كانت اغلبها منظمة وخمطط هلا
ويف نفس السنة أعلنت قبائل أوالد ماضي للبحث و زيارة اجلزائر يف إطار الوفود والسفارات
باحلضنة الغربية العصيان ضد مشيخة بورنان والبعثات  ،حبيث كان الرحالة يضع لنفسه أهدافا
املقراين املشرفة على قيادة املنطقة و سياسة حمددة لتحقيقها ،على عكس بعض الرحالت اليت
الضرائب املفروضة  ،فامتدت حركتها من أوالد كانت اضطرارية حيث وجد أصاحبها أنفسهم يف
الدراج باحلضنة الشرقية إىل أوالد سيدي عيسى بالدنا دون مشيئتهم.
و أوالد خمتار بايلك التيطري ( ، )17فسارت القوة
ثانيا  :تضاريسه :
العثمانية و فرسان مشيخة املقراين حنو بؤرة التمرد
فعن تضاريسه ومناخه يتألف بايلك الشرق
و أخضعت بعض القبائل املوالية ألوالد ماضي
كقبائل وادي الشالل و أوالد حيي و علي بن اجلزائري من عدة مناطق خمتلفة يف مناخها
خالد ،وبقت صفوف من أوالد ماضي منهم عائلة وطبيعتها واليت تتشكل من حزامان متوازيان ابتداء
بوراس بوضياف على عصياهنا ،مهددة استقرار من الشمال عند ساحل البحر وانتهاء باالمتداد
احلدود الشرقية لبايلك التيطري ،و سارت على الصحراوي الشاسع باجلنوب حيث جند «
خطاها قبائل أوالد نايل يف اجلنوب  ،مستغلة العنرتي» يقول أن«الشرق القسنطيين بصفة عاملة
انشغال دار اإلمارة يف عهد الداي عثمان باشا جبلي يف معظمه ،من حيث املظهر التضاريسي،
بالتهديدات اخلارجية و محلة الكونت أوريل سنة تلتقي يف وسطه سلسلتا جبال األطلس الشمالية
1775م  ،ما جعل ديوان الداي يراهن على الباي التلية واجلنوبية الصحراوية عند كتلة جبال
سفطة حاكم بايلك التيطري يف قيادة محلة ضد األوراس ،وليس فيه من األحواض والسهول سوى
قبائل أوالد نايل للحد من خطورهتا لكنه هزم و حوض وادي الصومام والسهول العليا القسنطينية
لقي حتفه سنة 1775م لقلة عدده و عدته( . )18و منبسطات تبسة وحوض وادي سوف وواد ريغ
()19
وسهول عنابة و سكيكدة».
ولقد عرف بايلك الشرق أمهية كربى خالل
فمن خالل ظاهرة التضاريس اليت متتاز هبا
الفرتة العثمانية من خالل اإلمكانات اهلائلة اليت
يتوفر عليها حبيث يعد أهم البايلكات وأكثرها املنطقة ابتداء من الساحل وصوال إىل الصحراء
ثروة وخصوبة ومساحة  ،يرتبع على مساحة تقدر ميكن تقسيمها إىل ثالثة مناطق من الشمال حنو
حبوايل  80ألف كلم ²إذ ميثل  5باملائة من مساحة اجلنوب على الشكل التايل:
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احلدود التونسية وإقليم غريب حىت جبال البيبان،
أ ـ المنطقة الساحلية:
وتعرف اجلهات الشمالية هلذين اإلقليمني بالتل
تتألف املنطقة من سالسل جبلية متتد [ من
واجلنوبية بالسبّاخ والشطوط مثل الشط الشرقي و
الشمال إىل اجلنوب] على طول البحر وتشرف
شط احلضنة (.)25
على واجهة عريضة من البحر األبيض املتوسط متتد
()20
ج ـ منطقة األطلس الصحراوي :
من القالة حىت جباية
وقد أعطى الرحالة» شو»  Shawوصفا
لساحل هذه املقاطعة « من وا د بوبراك ( واد بالقرب
من مدينة دلس ) حىت بجُْيا  Bougiealوتقريبا
()21
حىت بونة هي جبلية ومملوءة بالصخور»..
واجلبال متدرجة يف ارتفاعها من الغرب إىل
الشرق،إذ تتميز اجلهة الغربية منها بارتفاعها وقرهبا
من البحر مقارنة باجلهة الشرقية وهذا ما يظهر
يف اخنفاض قمة السالسل يف نفس اإلجتاه ،جبال
البابور (2004م)  ،القل (1183م) اإليدوغ
(827م) بن صاحل والقالة (659م) ( ،)22تتخلل
هذه الكتل اجلبلية عدة سهول خصبة تكون واسعة
يف الناحية الشرقية مثل السهول العنابية  ،وضيقة
و تكاد ختتفي يف منطقة الصومام و جيجل ( )23أما
من حيث املناخ فقد متيزت املنطقة باإلعتدال يف
درجات احلرارة والضيق يف الفوارق الفصلية واليت
يقدر معدهلا السنوي بـ 15° :ومستوى التساقط
يف املنطقة مرتفع حمصور بني  700-1000ملم
يف بعض املناطق اجلبلية.

وتتكون من منظومة جبلية طوهلا  700كلم
متتد من الفجيج غربا حىت إقليم الزاب شرقا باجتاه
يكون حنو اجلنوب الغريب  ،ابتداء من جبال احلضنة
اليت تشرف يف جهاهتا على اهلضاب العليا ،إىل
كتلة جبال األوراس واليت هي ضمن األطلس
الكبري ،وتعترب حداً للصحراء من جهة الشمال،
أما مرتفعات النمامشة و تبسة فهي ذات ارتفاع
متوسط (1400 1200-م)( )26واليت تتأثر
باملناخ الصحراوي يف السفوح اجلنوبية  ،لذلك
تتميز بندرة األمطار اليت يقدر متوسطها مابني
400إىل 800ملم سنويا على عكس كتلة جبال
األوراس األكثر ارتفاعا (قمة شيليا بـ2326( :م)
هذا ما أدى إىل ارتفاع نسبة األمطار هبا إذ ترتاوح
()27
ما بني (500-800ملم) رغم عدم انتظامها.

ثالثا  :تراجم الرحالين (بايسونيل،
دي فونتين  ،شو )
أ ـ ترجمة العالم بايسونيل (�Peys

ب ـ منطقة الهضاب أو السهول
العليا :

)sonnel

متتد بني السالسل اجلبلية الساحلية والسالسل
اجلبلية يف اجلنوب تدعى جبال األطلس وتكون
()24
على شكل هضبة واسعة منبسطة األطراف
يرتاوح علوها ما بني (900-1000م) وهي
أكثر ارتفاعا باجتاه الشرق ،و تتألف من إقليمني
تفصل بينهما مدينة قسنطينة إقليم شرقي ميتد حىت

هو»جون أندري بايسونيلJean André
peyssonnel (1694 -1775م) أبوه «
شارل بايسونيل» وأمه « آن ازوارد» Anne
 Isouardمن عائلة نبيلة ،زاول دراسته األوىل يف
مرسيليا يف كوليج ديسرب س �Collège Des
 persمث أمتها يف باريس ،حيث وجد اإلهتمام من
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الكونت «مارسيقلي » � le compte marsiباملالحظات العلمية اهلامة و باملفاهيم و املعلومات
()32
 gliصديق العائلة الذي وجهه إىل دراسة التاريخ عن النظام السياسي للجزائر
الطبيعي ،عُني يف  21أوت 1723م مراسال ـ لمحة عن كتابه:
ألكادميية العلوم كما عمل طبيبا مث أرسل إىل
من املعروف أن هذا الكتاب حيوي جزئني،
()28
إفريقيا الشمالية.
اجلزء األول خاص مبالحظات العامل الفرنسي «
كانت تلك املهمة يف سنة 1724م بأمر
بايسونيل» واجلزء الثاين للعامل « دي فونتني»
ملكي هبدف دراسة التاريخ الطبيعي أليالة اجلزائر
للشبه الكبري يف مالحظاهتما كوهنما زارا نفس
وتونس ،فقام بدراسة طبيعة املرجان وحبث حول
املنطقة (مشال إفريقيا) رغم أن «بايسونيل» كان
مكنونات ظاهرة الطاعون الذي تويف به والده –
يصف فقط ما يشاهده عكس « دي فونتني» كان
الطبيب كذلك -ملا َعم بني سكان مرسيليا سنة
حيللها ويعطي آراء خاصة به ،وعنوان هذا الكتاب:
1720م  ،لقد اعتقد «بايسونيل» يف بادئ األمر
أن طبيعة املرجان معدين مث نبايت ،وتوقع هو بصدق Voyage dans les régences de
Tunis et d'Alger »publies par
أنه حيواين وقد بدأت األحباث اليت قام هبا حول
M.Dureau de la malle membre
هذا املوضوع يف سنة 1724و1725م ولكنه مل
de l'institut )Académie des
يستطع إقناع األوساط العلمية الفرنسية مبا توصل inspection et belles lettre(paris,
()29
إليه واليت مل تجُ زهُ إال بعد مدة طويلة من اإلقناع
libraires de Gide ,éditeur des
و ذلك ما كان يهدف إليه من رحلته ،إال أن annales des voyages.1838 ,
بايسونيل يذكر أهدافا أخرى لرحلته يف رسالة أما الجزء الخاص بـ « بايسونيل» فهو تحت
بعث هبا إىل األب «بنيون » � Mlabbe .Biعنوان « :رحلة على السواحل البربرية»
 gnonالذي أقرتحه على امللك ( )30إذ يقول« Relation d'un voyage sur les
سوف تكون خليطا من التاريخ الطبيعي ،أصناف cotes de Barbarie fait par ordre
du roi 1725-1724
النباتات واحليوانات ،األمراض ووسائل عالجها،
هذا الكتاب حيتوي على سبعة فصول ،تضمن
سوف أحاول حىت أن أدخل مالحظات حول
اجلغرافيا القدمية واحلديثة ،سوف احبث وأسجل الفصل السادس ملخصا عن رحلته من اجلزائر إىل
املخطوطات العربية ،الكتابات األومسة والتماثيل قسنطينة إىل بونة ،و احتوى الفصل السابع ذكر
 ،سوف يكون خليطا من كل ما يتعلق بالفيزياء ،القالة ،حيث حتدث عن املستنقعات غري الصحية أو
()33
التاريخ واألدب» ،و كان «بايسونيل» مراسال املضرة و تناول بإسهاب صيد املرجان و أمهيته
ألكادميية العلوم مونبلييه  Montpellierب ـ ترجمة دي فونتينRené :
ومرسيليا  Marseille et Rouenوروان ))Desfontaines Louiche
()31

هو رينيه لويش دي فونتني René
ألف كتاب حول رحلته مساها « :رحلة على Louiche Desfontaines
سواحل برباريا» Relation d›un voyage
( )1750-1833من عائلة متوسطة يف هناية
 sur les cotes de la Barbarieمدججة
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قرن األنوار ،من رواد الفكر الربجوازي و امللكية ذكر يف الفصل العاشر مالحظات حول شجرة
املعتدلة كضرورة للتقدم االقتصادي ،كان «دي سنديان ( )le chêneوغُدهتا احللوة وأيضا حول
فونتني» عضوا يف أكادميية العلوم وأستاذ علم النبات أشجار العلك.
يف حديقة امللك أُرسل إىل أيالة اجلزائر و أيالة تونس ج ـ ترجمة الدكتور « توماس شو»
ما بني سنوات 1783و1786م حيث أهتم
بالنبات واألزهار والطبيعة البكر واألرض اخلصبة :Thoms Shaw
عامل وطبيب ،ولد بكيندال باجنلرتا حوايل
والزراعة ،وأخذ معه بعد مدة قضاها باأليالتني
جمموعة هامة من األعشاب حفظت مبتحف العلوم  1106ه1694/م تقلد منصب رئيس كلية
الطبيعية بباريس ،استعملها يف إصدار كتابه حول الطب بأكسفورد،كان عضو يف إكلريوس الكنيسة
نباتات األطلس ( )34فعن مشروعه يقول  « :يف وعمل موظفا يف الوكالة التجارية االجنليزية
1783م عزمت القيام مبشروع رحلة إىل السواحل باجلزائر()37يعد من أشهر رحالة أوروبا ،حيث قام
الرببرية للقيام مبالحظات حول جغرافية العصور بزيارة املغرب األوسط يف بداية القرن 12هـ 18م
الغابرة  ، les antiquitésوعادات السكان إىل مكث فيه ما بني سنة 1146 - 1133ه املوافق
جانب التاريخ الطبيعي وقد تبني يل أن هذه املناطق لـ1720-1732م  ،كان مقر إقامته اجلزائر
()35
العاصمة ( ،)38يف سنة 1727م قام برحلة قصرية
مل يقم بزيارهتا أي عامل طبيعيات» .
إىل منطقة تونس وزار بعض بلدان املشرق  ،أعتمد
لقد حضي « دي فونتني» بتسهيالت إدارية
املنهج العلمي يف استعادة اجلغرافيا القدمية يف رسم
وعملية للقيام برحلته هذه حيث قال « لقد منحت
اخلرائط وفق واقع الطبيعة و ما دونه احملدثون ،و
يل ضمانات عن طريق عدة وسائل من قبل السيد
حبث يف علم اآلثار ومكنونات الكتابات القدمية
« دي كريسي»  M .Derkercyقنصل فرنسا
( )épigraphieووضع اإلستنتاجات لكل
يف اجلزائر و سوف يكون باستطاعيت الولوج إىل
الدراسات اليت تطرق إليها يف عصره  ،و بىن دراسته
داخل األراضي والتجوال يف ممالك تونس واجلزائر،
املناخية على نباتات الطبيعة واإلنتاج الزراعي
ومن حدود طرابلس حىت احلدود املغربية منه »،
واحليواين ،كما اعتمد على تقييم املالحظات و
كما استفاد من امتيازات يف جمال البحث العلمي
تصنيفها من منطلق التجارب اليت كان يقوم هبا
إذ يقول « :عندما عرضت خمططي على أكادميية
مستعينا يف بعض األحيان بعلماء أكسفورد و ما
العلوم وجدت تأييدا لذلك ومنحت يل األموال
حتتويه بنايات و مكتبات رجال الدين الفرنسيني
الالزمة ملشروعي (.)36
()39
من وثائق تناسبه .

ـ لمحة عن كتابه:
تناول دي فونتني يف الفصل الثامن مذكرة
حول احلالة الراهنة جلزيرة طربقة ،جتارهتا ومنافعها،
ني يف الفصل التاسع مالحظات حول النباتات
وبَ َ
االقتصادية اليت تنمو يف إقليم تونس واجلزائر ،و

بعد رحلته عاد إىل اجنلرتا واستقر بأكسفورد،
و تويف هبا سنة 1751م تاركا منتوجا ومصدرا
هاما للعامل عامة واجلزائر خاصة(- )40استوحاه-
من جتربة صادقة ورؤية علمية خالصة أمالها عليه
ذكاؤه وحب اطالعهَ ،جسده يف صفحات كتابه
حتت عنوان» رحلة يف أيالة اجلزائر وتونس».
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ـ لمحة عن كتابه

الفصل التاسع .

لقد حرر الدكتور «شو» مؤلفه باللغة
االجنليزية حتت عنوان «�traveled or ob
servation relating to several parts
 of Barbaryو مت نشره بأكسفورد عام
 ،1783وترجم فيما بعد إىل اللغة الفرنسية يف»
وعلق عليه «جون ماك
الهاي»عام 1743م َ
كاريت J.MAC. Carthyعضو يف اجلمعية
اجلغرافية لباريس حتت عنوان :

استغل وقته أثناء عمله
فتوماس شو الذي
ّ
يف الوكالة التجارية االجنليزية طيلة اإلثىن عشرة
سنة يف البحث والدراسة ،وظف ذلك يف كتابة
اجلزء املتعلق برحلته يف أيالة اجلزائر مربزا اجلوانب
اإلجتماعية واالقتصادية والطبيعية هذه األخرية
شكلت أحد أقسام تصنيفه اهلام حول رحالته إىل
املغرب واملشرق ،رغم أ ًن عمله يف األساس كان
 Voyage dans la régence D’algerدينيا حبتا يقتضي منه اإلشراف على كنيسة الوكالة
 ,Description géographie ,phyالتجارية الربيطانية والنظر يف شؤون الرعايا التابعني sique ,philologique ,ETC de cetهلا.
état par le Dr Shaw
بينما كانت زيارة الطبيب الفرنسي بايسونال
تناول من خالله قاموس جامع للجغرافيا
 ،J.A Peyssonnelلسواحل برباريا يف سنيت
الفيزيائية السياسية ،التارخيية ،التجارية ،ووضع
1724و1725م واضحة األهداف تطمح الجناز
خريطة أليالة اجلزائر وتونس ،مث قسم كتابه إىل
مهمة علمية أرادها أن تكون مهمة رمسية لكنها
فصول أعطى لكل فصل عنوانا حسب املضمون
مل حتُز ال على االعرتاف وال على التمويل من
اخلاص به  ،ففي الفصل األول تطرق لطبوغرافية
السلطات الفرنسية إال انه واصل أحباثه وأطلعنا
مقاطعة اجلزائر تربتها ،مناخها ومنتجاهتا ،وحتدث
على العديد من األمور الغامضة يف حياة بايلك
يف الفصل الثاين عن احلشرات ورباعيو األقدام،
الشرق .
العصافري واألمساك وغريها ،و تكلم يف الفصل
الثالث عن العلوم ،الفنون ،املصنوعات ،العادات جدول يضم أهم الرحاالت األوروبية
والتقاليد املستخدمة ،ووصف مقاطعة قسنطينة يف نحو الجزائر خالل القرن 18
الرحالة

تاريخ الرحلة

توماس شو

1720

بايسونيل

1724
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األماكن اليت زارها
اجلزائر ،وهران
الشلف  ،قسنطينة،
جرجرة  ،عنابة
قسنطينة،
،اجلزائر

عنابة

مدة اإلقامة

 12سنة
سنة واحدة

دوافع
الرحلة
علمية
علمية
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اجلزائر ،بليدة ،عنابة،
القالة ،قسنطينة،معسكر،
تلمسان

دي فونتني

1783

خيمنيس()41

1717

اجلزائر ،وهران

دوتاسى()42

1718

اجلزائر العاصمة

سنتان

علمية

 3سنوات

جوسسة

 5أشهر
ونصف

أولوفيس()43

1722

قسنطينة

 14سنة

استطالعية

اآلباء()44

1725

اجلزائر

شهران

استطالعية

طولو()45

1731

اجلزائر

 8ايام

سياسة

هبنشرايت ()46

1732

كوكوفتسوف

1777

اجلزائر ،البليدة،
قسنطينة ،مليانة ،عنابة،

 5أشهر

علمية

القالة
عنابة ،وضواحيها

سنة

جوسسة

()47
بواري()48

1785

اجلزائر،قسنطينة،عنابة
،سكيكدة،القالة

/

/

كما خصصت املرتفعات اجلبلية للرعي وهذا ما
رابعا  :الزراعة
مسح خبلق نوع من التوازن بني مواصفات البيئة
كان للظروف املناخية ونوعية الرتبة ومنط العيش
()49
ومستوى املعارف الفالحية آنذاك
تأثري مباشر على الزراعة باأليالة اجلزائرية يف العهد
العثماين ،فاختالف املناخ من منطقة إىل أخرى فعن املناخ والتساقط الذين يعتربان من مقومات
الزراعة يف بايلك الشرق،أورد شو Shaw
أدى إىل ارتباط زراعة البقول واحلبوب بالسهول
« نادرا ما تتساقط األمطار يف الصيف على
الساحلية ،واختصاص املناطق اجلبلية باألشجار
()05
السواحل ،وتقريبا ال تتساقط أبدا يف الصحراء»
املثمرة ،ونركز الرعي يف مناطق اهلضاب العليا
أما دي فونتني  Desfontaineفيتحدث
القسنطينية مع زراعة معاشية بسيطة ،أما اختالف
نوعية الرتبة فهي األخرى أدت إىل التخصص عن املناخ يف قسنطينة إذ يقول « اهلواء يف قسنطينة
يف توزيع املزروعات ،فاألراضي اجلبلية استنبتت جد قارس والذع يف فصل الشتاء إذ جند عدة
فيها األشجار املثمرة واألراضي الفقرية اختصت درجات حتت الصفر يف شهر فيفري و مارس
بزراعة الشعري واألراضي الرطبة البقول والذرى ،والثلج يسقط بكميات كبرية جتلبها الرياح القادة
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من الغرب ،أما رياح اجلنوب فتجلب املطر ورياح
الشمال تشتت الغيوم وتعطي جوا حارا» كما
يضيف « املناخ صحي واألمراض املالحظة تنشأ
()51
من سوء استعمال الفواكه اخلضراء».
و عن موارد املياه باملنطقة فقد أشار الباحثون
اجليولوجيون أن دراسة مصادر املياه له عالقة
وطيدة بدراسة التكوينات الكلسية للمنطقة،
حيث جند “ حممد اهلادي لعروق” و “ عبد العزيز
فياليل” قد أشارا إىل أن مياه األمطار والثلوج
تتسرب إىل باطن األرض ،حيث تشكل التكوينات
الكلسية املتمركزة خصوصا يف جنوب قسنطينة
واليت تسمى مبنطقة اجلبال القسنطينية خزانات
مائية هامة منها( ،)52جبال سيدي رغيس وأم
كشريد وحانوت ونيف النسر وقلعة أوالد سامل
و قريون و فرطاس و شطابة ،حيث ترتكز هبا أهم
الينابيع والطبقات املائية املخزونة داخل الصخور
الكلسية وكذلك منطقة سهل عني مليلة إىل جانب
هضبات مدينة قسنطينة واليت هي مصدر لعدة
ينابيع مائية خاصة يف أخدود وادي الرمال وهي
معظمها ينابيع معدنية ذات حرارة مرتفعة ،أما
يف املنطقة الواقعة إىل مشال مدينة قسنطينة فيوجد
منبع عني احلامة طاقته  900لرت /ثانية ،وقد قدر
تقرير املهندس اجليولوجي Durozoy Guy
بأن الطاقة املائية املخزنة بالكتل الكلسية الواقعة
يف منطقة املدينة تساوي  28مليون مرت مكعب
تستغل يف جماالت عديدة.
وتتميز أراضي إقليم الشرق اجلزائري باخلصوبة
مما أدى إىل وفرة اإلنتاج الفالحي واملتمثل يف:
أ ـ زراعة احلبوب :عندما تراجعت مداخيل
القرصنة أواخر القرن 18م أدى بالبايلك إىل
تنظيم الزراعة ملواجهة ندرة احملصول واملنتوج
يف األسواق ،فسعى الباي وموظفيه يف توفري
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احلد األدىن للتبادل التجاري يف ظل رواج السلع
األوربية ،حيث كانت اهتماماهتم موجهة لتأمني
حمصول احلبوب  ،إذ شجعوا استغالل األراضي
اخلصبة اليت تنتشر حول املدن وحاولوا أن ينتجوا
منها كميات كبرية من الشعري و اخلرطال وخباصة
القمح الذي يعترب الغذاء الرئيسي للسكان وأحد
()53
املوارد املهمة للتصدير.
لقد متيزت أراضي البايلك خبصوبتها وفرة
اإلنتاج الفالحي والرعي وذلك ما أشار إليه العامل
دي فونتني بأن « أغىن مناطق اململكة هي نواحي
قسنطينة وبونة) 54( »...ونفس احلال أورده محدان
خوجة عن عطاء األراضي السهلية «األراضي
شديدة اخلصب حبيث أن ارتفاع سنابل القمح
والشعري يزيد يف بعض احليان عن قامة الرجل،
()55
ويف أثناء احلصاد هتمل السنابل القصرية »
وقد أعجب بايسونيل Peyssonnel
بشساعة سهول عنابة اليت متتد على مساحة تقدر
حبوايل ألف ومائيت ميل مربع فقال يف حتديدها «
السهول الواسعة بعنابة على مسافة عشر أماكن
يقابلها مخسة أو أربعة من العرض مكللة جببال
شاهقة يف جنوهبا » و عن خصوبتها « تلك
السهول غزيرة و كثيفة باحلبوب » ( ،)56و بعد
حصادها تنتشر اإلبل و األحصنة بني بقايا التنب
للرعي ،مث يتخلص من الشيء املتبقي بإحراقه ،و
ليس دائما تتمتع تلك املزارع بإنتاج احلبوب فقد
تغزوها أسراب اجلراد و يف ذلك يقول« بعض
مناطق البالد تعاين من اجلفاف ( كونه يتنقل من
منطقة إىل أخرى ) وأخرى قضى عليها اجلراد،
مؤسف أن نرى بقايا احملاصيل من التني والسنابل
بدون حبوب ألن اجلراد قد التهم كل شيء منذ
تسعة سنوات واألراضي على هذا احلال » (، )57
كذلك جند «فونري دي برادي» Venture De
 Paradisيتحدث عن وفرة احلبوب يف قوله «
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أحسن احلبوب والسنبلة اليت حتمل أكرب عدد من
()58
احلب هو الذي يف مقاطعة قسنطينة» .
تلك الشهادات التارخيية جعلت املؤرخني
الشيخ املهدي بوعبديل وناصر الدين سعيدوين
يوضحان غىن البايلك مبادة القمح و أمهيتها يف
االستهالك احمللي والتصدير اخلارجي إذ يقوال«نظرا
ألمهية احلبوب ،فقد عملت الدولة جاهدة للسيطرة
على املساحات املخصصة لزراعة احلبوب واليت
كانت تنتشر حول مدينة قسنطينة ...إذ قدرت
املساحات املخصصة لزراعة احلبوب واليت ميتلكها
البايلك يف القطاع الشرقي أواخر العهد العثماين ما
()59
يعادل  4800جابدة ».
أما الدكتور “ شو “  Shawفقد حتدث
يف هذا الصدد مطوال وبكثري من التفصيل بدءا من
بدايات التساقط حىت وقت اجلين والقطف حيث
يقول «إن بداية تساقط األمطار تكون يف شهر
سبتمرب وأحيانا أكتوبر ،حيث يبدأ العرب إذن يف
عملية احلرث مث يزرعون بعد ذلك القمح ويبذرون
الفول ،أما الشعري والعدس و  ( �les gorvan
 )çosنوع من احلمص فال يبذرونه غال بعد 15
يوما أو ثالثة أسابيع من بعد ،ولكن دائما قبل
هناية شهر نوفمرب يف حالة ما إذا تساقطت املطار
بعد املومسية حنو منتصف افريل كما حيدث عادة
فسنتحصل على حمصول جيد ،لكون الغلة يف هناية
ماي وبداية جوان حسب الوقت الذي سبق هذه
الفرت»ة«( ، )60ويتفق معه «وليام سيسر» �Wil
 liam Spencerالذي يرى بأن احلرث« يبدأ
عادة يف وسط أكتوبر بعد سقوط األمطار اخلريفية
ويأيت احلصاد يف أخر ماي أو بداية جوان ويؤمتن
على املوسم مىت سقطت أمطار الربيع بوقتها احملدد
يف شهر أفريل ،)61( ».مث يتحدث « شو»عن
الكمية الكافية من احلبوب  ،ويشيد خبصوصية
الرتبة يف بربرية وحيدد مناطقها فيقول« الرتبة على

العموم خصبة ،فال توجد قطعة أرض ال تنتج أكثر
من غلة يف السنة وأن  2صاع و ½ من القمح أو
الشعري تكفي لزراعة قطعة أرض واحدة» ويضيف
أن النوع الصلب هو الصنف الوحيد املوجود يف
()62
هذه األرض.
كما يرى “توماس شو” أن هذه احلبوب
متنوعة وتتميز جبودهتا لطبيعة تربتها اجليدة ،تأيت من
تسيلة (  )Tessailahوزيدور ( Zeidoure
) ويف بعض املقاطعات تكتفي بالري صيفا كمروج
سيك ( ) SIKKEواهلربة ( HABRAH
) ويف منطقة متيجة (  )Mettidjahوقرب
مروج احلامة( )Elhammahأسفل قسنطينة
حيث يبذرون األرز والذرى الصفراء وخصوصا
نوع من الذرى البيض الذي يسميه العرب الدرا
(  )drahوالذي يفضلونه على الشعري لعلف
ماشيتهم .أما فيما خيص الشوفان فال يزرعونه أبدا
ويعلفون أحصنتهم عامة الشعري( . )63وقد أثىن
عن قسنطينة فقال « كل هذا البلد كثيف بزراعة
()64
القمح والشعري»
أما “دي فونتني” فيشري أن زراعة احلبوب
امتدادها واسع متتد إىل مشال الصحراء بل أن زراعة
القمح موجودة يف الصحراء ولكن مبساحات قليلة
بسبب نقص األمطار( ،)65و إىل جانب احلبوب،
ويتميز البايلك أيضا بغالت ذكرت يف كتاب
صاحب االستبصار يف عجائب األمصار ملؤلف
جمهول الذي وصف البالد بقوله« وهي أنزه البالد
وأكثرها لبنا وحلما وعسال وحوتا»( ، )66و من
مميزات تلك احملاصيل أضاف «دي فونتني» أن
عنابة تنتج حماصيل جيدة من دون وضع األمسدة.
()67

كما أشار” فونتري دي برادي”Venture
 De Paradisإىل أن األرض كانت كثرية
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بورا ،
اخلصب لكن أكثر من نصفها كان ً
فحسب رأيه أن أخصب اجلهات هي قسنطينة
تليها معسكر مث جنوب التيطري الذي يرى أنه
أقل املناطق إنتاجا( ،)68ونفس خاصية األرض
ذكرها «مارمول كرافجال» Marmol
 Carvajalعن عنابة « هبا أجود أراضي بالد
الرببر و أكثرها خصبا ..أما من جهيت اجلنوب
و الشرق فتجاورعنابة جبال يطيب فيها املقام و
يلذ العيش تتصل جببال قسنطينة ،وهبا كثري من
اجملاري و اجلداول و أنواع الفواكه و الصيد و
الطرائد أما جهة الشرق فتمتد تالل خصبة جتود
هبا احلنطة »( ، )69و يعترب أراضي قسنطينة أكثرها
غلةً « بلد طيب كثرية اخلصب حىت إن الصاع
الواحد من البذور يعطي ثالثني صاعاً من الغلة ويف
أحنائها عدد من املراعي اجليدة » ( )70ما جعلها
تضاهي أراضي سهول متيجة اخلصبة حسب قوله
« سهول شاسعة كثرية اخلصب ينمو هبا القمح و
يكثر الكأل » ( ،)71وحىت القنصل األمريكي وليام
شالر  William Shalerوافقه يف ابراز جودة
السهول اليت انبهر هبا و بوفرة منتجاهتا « مما ال
جدال فيه أن اجلزء الذي يسمى مملكة اجلزائر من
بالد الرببر  ،تنطوي على مزايا طبيعية مغرية ،
فالبلد له تربة خصبة تصلح إلنتاج مروحة واسعة
()72
من املنتجات »
ب ـ زراعة البقول والخضار :إىل جانب
زراعة احلبوب الواسعة جند البايلك يتوفر أيضا على
إنتاج اخلضر والبقول ،يتحدث «شو»  Shawهبذا
الصدد ويقول « أهم اخلضار اليت تزرع يف إقليم
اجلزائر هي الفول ،العدس ،واحلمص ،أما فيما خيص
البقوليات والفواكه فهي توجد بكميات كبرية إن مل
نقل أهنا متتابعة وحمصوهلا يكون على طول السنة
تقريبا ،ومنها اللفت ،اجلزر والكرنب فهي جيدة
وموجودة على طول املوسم بوفرة وهناك نوع من
اجلزر األبيض الصغري يسمى اللفت احملفور Lift
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 )panais petit( hachourذوقه حار قليال
ورغم ذلك يشهد إقباال كبريا من الناس  ،كما يزرع
اخلس  (  )chicorée laو السبانخ ( cer� le
 )cresson – feuilوكل أنواع الشمندر (Des
 )Sauvages artichauxوغريها من أكتوبر
إىل جوان ،كذلك صنف النباتات العطرية كالكسرب
والكرفس والكرنب فهي ذات نوعية جيدة ،إذ تزرع
يف جويلية وتقطف يف شهر فيفري أو مارس  ،وهناك
الربوكلي إنه كثيف ولديه أكثر من ثالث سيقان
يقطف يف هناية جوان إىل جانب البطيخ العطري
والبطيخ املائي فاألول ذوقه أكثر انتعاشا من بطيخنا
(. )37
إذ يستعني به السكان على العطش
لقد حتدث “ شو” عن الكثري من اخلضروات
إال أنه مل حيدد مناطق زراعتها  ،ماعدا إشارته
بوجودها على ضفاف األودية و بالقرب من فحوص
املدينة اليت تنتشر هبا زراعة البطاطا واخلضر البعلية
( )47و قد يكون عدم متكن « شو» من حتديد متوقعها و زيادة رصيد معلوماته
اجلافة
منع األهايل من دخول مزراعهم .

خامسا  :عادات وتقاليد البربر
في الحرث والحصاد واالحتفاظ
بالمنتوج:
لقد اتسمت الزراعة يف الريف على العموم
باحتكار قبائل املخزن هلا ،حيث استولوا على
مساحات زراعية واسعة يف السهول العليا
القسنطينية اليت ظلت مهملة ،إذ أن ما مييز هذه
الزراعة أهنا تعتمد على وسائل بدائية بسيطة راجع
إىل عدم اهتمام األتراك باألراضي اخلصبة وحماولة
تطوير أساليب الزراعة( )75وعن هذه الثقافة
الزراعية والفالحية يتحدث «شو» الذي يقول عن
طريقة احلرث عند الرببر« زوج من البقر يستطيع
حرث قطعة أرض»( ، )76ويقول أيضا« أن املور
والعرب قد حافظوا على العادات الشرقية يف درس
القمح بأرجل األحصنة لنزع قشوره  ،إهنا طريقة
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تعترب أسرع من طريقتنا ولكنها أقل نظافة وبعد لتستعيد خصوبتها».
درسه هبذه الطريقة  ) )on le vanneيرميه مع سادسا :المزروعات ذات الطابع
جمرفة مث حيفظ يف مطامري أو خمازن حتت األرض،
واستعملت هذه الطريقة يف العصور القدمية»( )77التجاري:
وتتمثل هذه املنتوجات التجارية يف القطن الذي
ويصف لنا هذه املطامري فيقول« شاهدت مرارا
 200أو  300مطمور جمتمعة،أصغرها حجما ينتج بأراضي منطقة احلضنة وهضاب سطيف،
قادرة على استيعاب  400صاع من القمح» )78(.والتبغ مبناطق األوراس واهلضاب العليا وواد سوف
ويوافقه “محدان خوجة” يف ما تقوم به وعنابة (،)82إضافة إىل زراعة الكتان واخلشخاش
القبائل يف حفظ املزروعات إذ قال« توجد لديهم (خمدر) والنيلة اليت متيزت بضآلة مردودها إذ كانت
طريقة لإلحتفاظ باحلبوب سنوات متعددة دون أن تزرع يف الساحل ويف املنطقة اجلنوبية لقسنطينة
يالحقها ضرر وذلك بأن يضعوها يف مطامري بعيدة ( ،)83إىل جانب زراعة األرز الذي انفردت بإنتاجه
عن اهلواء والرطوبة ،وإنك لتجد عندهم ،بدون نواحي مليانة املتامخة لنهر الشلف ويف اجلهات
مغاالت قمحا خمزونا منذ أكثر من  15سنة ،إين الغربية ملتيجة وقد بلغ إنتاجه أواخر القرن الثامن
متأكد من هذه احلقيقة املعروفة يف إفريقيا معرفة عشر امليالدي ستة آالف صاع ( 6000صاع)
جيدة ولكننا نالحظ عند طحن هذه احلبوب اليت ( ، )84و اهتم سكان األرياف بزراعة الزعفران
ختزن طويال ال حتتفظ بنفس البياض الذي يتسم به والكمون وال َكروية ببطون األودية يضاف إيل هذه
القمح اجلديد كما يكون له طعم ال يطيقه مجيع املزروعات ذات الطابع التجاري إنتاج العسل
والشمع اليت كانت تشتهر به اجلهات الشرقية من
()97
الناس وحيبه هؤالء الناس حبا مجا» .
()85
البايلك مبنطقة القل خاصة .
ومل خيرج عن هذا الشأن عما قاله “ناصر
الدين سعيدوين و املهدي بوعبديل” اللذان قاال أن سابعا  :األشجار المثمرة
الفالح يف تلك الفرتة جلأ إىل احملافظة على إنتاجه
يذكر “مارمول” أن املناطق اجلبلية املمتدة من
من احلبوب يف مطامري وجرار كبرية واستعمل جباية إيل غاية عنابة هبا غالت و مثار األشجار اليت
احليوانات يف الدرس ،واستخدم الرياح يف تصفية تزود األسواق مبختلف الفواكه « تبدأ من حدود
()80
احلبوب واالنتفاع بالتنب يف الطهي والعلف.
جباية و متتد على طول الساحل إىل غاية عنابة على
ويضيف سعيدوين قائال« بأن النشاط الفالحي مسافة تزيد عن مخسة و أربعني فرسخا..وأرضها
يف قسنطينة مل يعرف تطورا يف مردوده بسبب طيبة رائقة كثرية الزرع ..و سهول أوديتها كثرية
استعمال اآلالت البسيطة اليت أصبحت منذ أواخر اخلصب  ،تغل كثريا من الزيت و التني و غري ذلك
القرن  18م ال تتعدى احملراث اخلشيب الذي مل من الثمار اليت تتزود منها مجيع املدن اجملاورة»(،)86
يتطور واستعمل املنجل البسيط الذي يتلف السنابل ويذكر حماسن الزراعة املثمرة باجلبال القريبة من
أكثر مما حيسبها واالجتاه إىل رماد األعشاب احملروقة مدينة القل« يف هذه اجلهة غابات شاسعة من
وفضالت احليوانات إلخصاب الرتبة وأحيانا يلجأ األشجار املثمرة ومن أشجار التوت»( )87و وصف
الفالح على ترك األرض بورا ملدة سنة أو أكثر زراعة تلك األشجار املثمرة بأحواز مدينة جيجل
()81
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على جنبات السواقي و عيون املياه « على جنبات
السواقي و عيون املياه أجنة هبا أشجار التني و
اجلوز جتفف مثارها و حتمل قصد البيع من أماكن
على امتداد الساحل إىل غاية مدينة تنس»(، )88
وحىت دوملان  De La Malleيؤكد على أن
()89
شجر اجلوز يتواجد يف منطقة جيجل.
و يضيف “ شو” إىل تلك األنواع أصناف
أخرى من الثمار فيقول« أن أغلب األشجار
األخرى واملثمرة اليت نراها هنا موجودة يف أوروبا،
فشجرة اللوز تزهر يف شهر جانفي وتثمر يف بداية
أفريل أما املشمش فيقطف يف ماي ،لكن (La
 )sacheيف حجم مثرة الدراقن ()Drugnon
يقطف يف أوقات الحقة،إذ يفضل على العادي
ألن هذا األخري قد يتسبب يف احلمى واإلسهال.
يف شهر جوان يوجد نوعان أو ثالثة أنواع من
الكرز والربقوق لكنها بكميات قليلة ونوعيتها
سيئة وتقطف يف جويلية وأوت ايل جانب التوت
واإلجاص والتفاح ،ولكنها ليست بنفس اللذة اليت
جندها يف األصناف املتوفرة يف اجنلرتا .كذلك جند
التني أو البكور األسود أو األبيض يقطف أيضا يف
شهر جوان لكن التني الكرماس ( )Kermèsاليت
حتفظ ناذرا ما تنضج قبل شهر أوت كما يوجد
نوع آخر من التني الطويل واألسود والذي يرتك
()90
أحيانا على الشجرة يف الشتاء».

رغم أن الدكتور “شو” أسهب يف ذكر
مجيع أنوع املزروعات واألشجار املثمرة املوجود
يف مملكة اجلزائر بصفة عامة ،إال أنه مل يتحدث
بوضوح عن مناطق انتشارها وكذا خصائصها
الطبيعية (مناخ  ،تربة) ،ماعدا حديثه عن األرز
والزيتون اللذان قال عنهما بأهنا ينموان يف كل
مناطق الرببر وتقطف مثارمها كل سنتني ،كما
وصف شجر مثرة القسطل ( )Chataignsاليت
حجمها صغري و ذوقها لذيذ مثل تلك املتوفرة يف
فرنسا واسبانيا.
و يذكر “شو” خالل دراسته لبعض أصناف
األشجار أنه تعرف على شجرة البند ق �noise
 tierو شجرة الربقوق ( ) groseillierو أن
العنب ينضج يف هناية شهر جويلية ويكون قطفه يف
شهر سبتمرب ،وبشأن العنب أنه قبل اجتياح اجلراد
سنة  1723و  1724م كانت اجلزائر تنتج مخرا
لذيذا شبيها خبمر اسبانيا والربتغال» ( ، )92فمن
خالل ما ذكره « شو» قد نتسأل هل كانت هناك
مزارع تنتج عنب اخلمر فعال  ،وكيف يباع يف بلد
حيكمه الشرع اإلسالمي؟
يواصل “ شو” كالمه ويقول بأن أشجار
الليمون مثمرة ومزهرة على طول السنة وكذلك
شجر الربتقال احلامض ()Oranger aigre
ولكن الربتقال احللو ()Oranger doux
والذي يعترب غريب عن مناخ املنطقة ال يعطي مثارا
إال يف هناية اخلريف ،أما عن السفرجل))coing
الزعرور ( )nèfleوالعناب ()La corme
ليسوا بكميات معتربة(.)93

و يصف كذلك بعض الفواكه كاخلوخ
والدراقن ،اليت تنضج يف منتصف جويلية ،فيقول
عنها « الدراقن أكرب حجما وأحسن من الدراقن
عندنا ،واخلوخ رائحته طيبة وتزن عادة عشرة أنش
( )oncesأما الرمان فتنضج حباته يف شهر أوت .ثامنا :الثروة السمكية :
اما التني الشوكي ( )Poire piquantيبدو
()94
بايلك قسنطينة يتوفر
على الرغم من أن
أن أصله من أوربا ألن السكان يطلقون عليه اسم
على ساحل معترب ميتد من عنابة حىت جباية إال
كرماس النصارى» (.)91
أننا مل نلمس اهتمام كبري هلؤالء الرحالة يف
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احلديث عن الثروة السمكية ماعدا املرجان وبعض
املوانئ اخلاصة بالتبادالت التجارية ،إذ جند وليام
شالر قد تعرض إىل هذا املوضوع وصرح بوجود
أنواع كثرية من األمساك املعروفة يف البحر األبيض
املتوسط كما يوجد على السواحل الشرقية أمجل
أنواع املرجان املعروف يف العامل كما أن العامل
بايسونيل قد حتدث عن مدينة القالة وقال عنها:

الخاتمة

لقد كانت دراسات الرحالني األجانب
“ بايسونيل و دي فونتني وتوماس شو” مصدرا
مهما للمؤرخني و دليال للجغرافيني العلميني
ملعرفة مقومات الطبيعة و أحوال سكان األيالة
خالل القرن الثامن عشر امليالدي  ،وزادت قيمتها
العلمية لتناسق معلوماهتم حول البيئة وأثرها يف
« تعترب مركز صيد املرجان» وكون هذا حياة اإلنسان و تأمني مصادر غذائه.
العامل كما سبق وأن ذكرنا من بني دوافع رحلته
وقد أضفى منهجهم العلمي يف الدراسة الطبيعية
هو البحث عن طبيعة املرجان (حيواين أم نبايت)
و الزراعية موسوعة استندت عليها كل البحوث
األمر الوحيد الذي جعله يطيل حديثه حول هذا
العلمية خللو أخبارها عن الوصف و اإلقتباس،
()95
املوضوع.
و تقارب املادة اخلربية من حيث الزمان واملكان
إال أنه يف احلقيقة مل يكن هناك إقبال كبري احملدد ،ففتحت بذلك أفاق ثقافة الرتحال و السفر
من طرف املدن وخاصة اجلهات الساحلية على و االستطالع ملعرفة املزيد من خريات ربوع القطر
استعماالت األمساك وبالتايل مل يتشجع الصيادون اجلزائري بعد نشر انتاجاهم الفكري ،الذي كان
على توسيع نشاطهم الذي ظل مقتصرا على صيد سبيال يف زيادة األطماع األوربية اإلقتصادية و
كميات صغرية من السمك ومقادير متواضعة من بعث ممهدات التفكري لتحقيق الغلبة العسكرية .
املرجان ،ألن السكان كانوا يفضلون استهالك حلوم
األغنام املتوفرة بكثرة على استهالك األمساك(. )96
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