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حيتؾ اًمتّمقف ُمٙماٟمة أؾماؾمٞمة ذم شماريخ اإلؾمالم واعمجتٛمٕمات اإلؾمالُمٞمة ،ويٕمتؼم فماهرة إؾمالُمٞمة أصٞمٚمة ،سمٜمٞمت
وإن اًمتّمقف ّ
قمغم اًمت٘مقى واؾمتٝمدومت شمٜمٛمٞمة اًم٘مٞمؿ اًمروطمٞمةّ .
يمٙمؾ طمريمة ديٜمٞمة اؾمتٛمد قمٜمارصه ،وٟمِم٠م وشمٓمقر ذم فمؾ
ُمر هبا شماريخ اعمسٚمٛملم ذم اًم٘مرون اًمثالصمة األومم ًمٚمٝمجرة ،ويمان ٟمتٞمجة ُمباذة ًمف .وأصبح
اًمتٓمقرات اًمِماُمٚمة اًمتل ّ
ُمذهبا ُمٜمٔمام أصمٜماء اجلزء األظمػم ُمـ اًم٘مرن اًمثاًمث اهلجري ،وصار ًمٚمّمقومٞمة أؾماشمذة وشمالُمٞمذ وىمقاقمد ًمٚمسٚمقك .وًمٙمٜمّٝمؿ
سمذًمقا ُما ذم وؾمٕمٝمؿ ُمـ ضمٝمد ًمٚمتقومٞمؼ سملم شمّمقومٝمؿ وسملم اًم٘مرآن واًمسٜمّة اًمٚمذيـ اختذومها أؾماؾما جلٛمٞمع أىمقاهلؿ
صمؿ وم٢مذا ٟمٔمرٟما إمم اًمٔمروف اًمتارخيٞمة اًمتل أطماـمت سمٜمِم٠مة اًمتّمقف سمٛمٕمٜماه اًمدىمٞمؼ،أدريمٜما أٟمّف ظمرج ُمـ
وأومٕماهلؿ .وُمـ ّ
رطمؿ اًمديـ اإلؾمالُمل ،صمؿ اٟمتنم سملم األىمٓمار اإلؾمالُمٞمة ظمالل اًمٗمؽمشملم اًمقؾمٞمٓمة واحلديثة .وشمٕمد اجلزائر أطمد هذه
األىمٓمار اًمتل هٞمٛمٜمت ومٞمٝما االًمتزاُمات اًمّمقومٞمة ظمالل اًمٗمؽمة اعمٛمتدة ُما سملم اًم٘مرٟملم اًمسادس قمنم واًمثاُمـ قمنم ،وهل
ومؽمة همٜمٞمة سماألطمداث واًمتٓمقرات اًمتارخيٞمة.
- 1الطرق الصوفية الرئيشية يف املشرق واملغرب اإلسالمي:
يّمٕمب وضع إطمّماء دىمٞمؼ ًمٚمٓمرق اًمّمقومٞمة ُمنمىما وُمٖمرسما ،ويٕمتؼم اهلجقيري اعمتقرم ذم 465هـ1072/م أول
ُمـ يمتب قمـ اًمٓمرق اًمّمقومٞمة اًمتل ىمسٛمٝما إمم اصمٜمل قمنم أو أيمثر ،ويٙمٗمٞمٜما أن ٟمذيمر ُمٍم اًمتل دماوز قمدد اًمٓمرق هبا
اصمٜمتلم وؾمبٕملم ـمري٘ما صقومٞما ،وأطمَم ًمقي ريـ " )1(" Rinnاًمٓمرق اعمقضمقدة سماجلزائر ظمالل اًم٘مرن 19م ،وٟمٗمس
اًمٌمء ىمام سمف سمروؾمالر "ُ ،)2( "Brosslardمع اًمٕمٚمؿ أن هٜماك ـمرق أصٚمٞمة وأظمرى ومرقمٞمة .وهٙمذا اٟمتنمت اخلٚمقشمٞمة
سمٛمٍم وشمريمٞما األوروسمٞمة ،واًمٜم٘مِمبٜمدية سمؽميمٞما وسمٕمض ُمٜماـمؼ اًمنمق األىمَم ،وُمٞمزت اًمسٝمروردية سمالد ومارس ،ذم طملم
فمٝمرت اًمِماذًمٞمة ذم سمالد اعمٖمرب ،وقمٛمت اًم٘مادرية يمؾ اًمٕمامل اإلؾمالُمل ،وظماصة سماعمٖمرب اًمتل فمٝمرت هبا اًمِماذًمٞمة
أيْما( . )3وشمتٛمٞمز اًمٓمرق اًمّمقومٞمة األصٚمٞمة واًمٗمرقمٞمة سمٛمٛمٞمزات شمبدو ويم٠مهنا خمتٚمٗمة قمـ سمٕمْمٝما اًمبٕمض ،وماًم٘مادرية متٞمؾ إمم
اًمتّمدق  ،واخلٚمقاشمٞمة ًمٚمٕمزًمة ،واًمبٙمداؿمٞمة ًمٚمتقاضع ،واًمدرىماوية ًمٚمٗم٘مر ،واًمٓمٞمبٞمة ًمتٕمٔمٞمؿ أطمٗماد اًمرؾمقل(،)
واًمتٞمجاٟمٞمة ًمٚمتساُمح( . )4وهماًمبا ُما ي٘مقم أشمباع اًمٓمري٘مة سم٢مـمالق اؾمؿ ؿمٞمخٝمؿ قمغم اًمٓمري٘مة اًمّمقومٞمة إذا اقمت٘مدوا ومٞمف
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اًم٘مٓمبٞمة ،وشمِمؽمك اًمٓمرق ذم ُمراؾمٞمؿ االطمتٗمال سماٟمْمامم األومراد إمم اًمٓمرق ،واالقمت٘ماد سماخلقارق اًمتل متٞمز اًمِمٞمخ وسمٕمض
اعمريديـ ُمثؾ اإلظمبار سماًمٖمٞمبٞمات وهمػمها ُمـ األُمقر اًمتل يرومْمٝما اًمٕم٘مؾ واًمنمع اإلؾمالُمل.
- 2الطرق الصوفية يف اجلزائر:
ٟمحاول شم٘مديؿ ضمرد سمسٞمط ًمٚمٓمرق اًمتل قمرومتٝما اجلزائر ىمبؾ اًم٘مرن اًمسادس قمنم واًمتل اؾمتٛمرت إمم ُما سمٕمد
اًم٘مرن اًمثاُمـ قمنم وُمـ أمهٝما ُما يكم:
 اجلنودية :شمٜمسب إمم اإلُمام اجلٜمٞمد وقمٜمٝما شمتٗمرع اًمِماذًمٞمة اًمتل شمٕمتؼم األيمثر ارشمباـما هبا.
 السهروردية :يٛمثٚمٝما أسما ٟمجٞمب ضٞماء اًمسٝمروردي ،وًمٙمٜمٜما ٟمِمػم إمم اٟمٕمدام وضمقد أشمباع هلا سماجلزائر ،رهمؿ أن
اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد أظمذوا قمٜمٝما.

()5

 الؼادرية :يٕمتؼم قمبد اًم٘مادر اجلٞمالين 471هـ561-هـ1078/م1166-م )6(ممثٚمٝما اًمرئٞمس ،ومٝمق اًمزاهد
واًمقاقمظ واًمٗم٘مٞمف اًمٙمبػم وُمٗمتل سمٖمداد اًمتل شمقرم هبا ،وىمد أظمذ أصقل ـمري٘متف قمـ اجلٜمٞمد ،وسمرزت ـمري٘متف ذم اًم٘مرن
6هـ12/م ،وًمٕمٚمٝما أول ـمري٘مة ُمـ طمٞمث قمدد اعمٜمتسبلم إًمٞمٝما ،وشمتٛمٞمز سماإلصالح واًمتقضمٞمف احلسـ واًمتساُمح وٟمنم
اعمٕمرومة واًمٕمٚمؿ( .)7وأطمٞمٓمت اًمٓمري٘مة اًم٘مادرية سمت٘مديس يمبػم وصؾ إمم درضمة اخلراومٞمة ،وُما ومتئت شمٜمتنم ظمالل اًمٗمؽمة
اًمتل يٖمٓمٞمٝما هذا اًمبحث وُما سمٕمدها ،واٟمتسب إًمٞمٝما اًمٙمثػم ُمـ اعمريديـ ُمثؾ قمبد اًمٙمريؿ اعمٖمٞمكم ذم ُمٜمٓم٘مة اًمتقات،
وأوالد ؾمٞمدي اًمِمٞمخ ذم ضمٜمقب همرب اجلزائر ،وُمراسمٓمقن ُمـ ُمدن اجلزائر ،وىمسٜمٓمٞمٜمة ،وسمجاية ،سمؾ وصؾ شم٠مصمػمها إمم
هماية ُمديٜمة وماس( ،)8وشمِمتٝمر سماًمٕمديد ُمـ األوراد يمقرد طمزب اًمقؾمٞمٚمة وورد اجلالًمة (.)9
 الشاذلوة :شمٜمسب إمم أيب احلسب اًمِماذزم اعمدومقن سمّمٕمٞمد ُمٍم ،وشمتٚمٛمذ قمغم يد أيمؼم أشمباع ؾمٞمدي أيب
ُمديـ اًمٖمقث وهق اًمٕمالُمة قمبد اًمسالم سمـ ُمِمٞمش ،وىمد ومْمؾ اًمِماذزم اهلجرة إمم اعمنمق ،خمٚمٗما وراءه قمددا ُمـ
األشمباع ،وُمال ذم شمّمقومف إمم اًمقرع واًمزهد ،إال أن أشمباع اًمِماذًمٞمة ذم اجلزائر وهمػمها ال يٜمٙمرون اًمتٛمتع سمٜمٕمؿ احلٞماة
اًمدٟمٞما ،إشمباقما ًمٓمريؼ ؿمٞمخٝمؿ اًمذي دقما إمم شمدريب اًمٜمٗمس قمغم ومٕمؾ اخلػم ،وإقمادهتا شمدرجيٞما إمم اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة
سمقاؾمٓمة اًمذيمر اجلامقمل واًمٗمردي ،وماًمِماذًمٞمة اًمتل مل شمسع إمم اعمال ،مل شمرومْمف ،ذًمؽ أن اإلطمساس سماًمٗم٘مر أهؿ ُمـ اًمٗم٘مر
يمام ضماء ذم أصقهلا( . )10هذه األظمػمة اًمتل شمريمز قمغم اًمت٘مقى وإشمباع اًمسٜمة ىمقال وومٕمال ،واإلقمراض قمـ اخلٚمؼ ذم اإلىمبال
واإلدسمار ،واًمرىض سماًم٘مسٛمة اًمرسماٟمٞمة واًمرضمقع إمم اهلل ذم اًمرساء واًمرضاء ،وشم٘مؽمب اًمِماذًمٞمة يمثػما ُمـ اجلٜمٞمدية .وقمرومت
ذم سمالد اعمٖمرب سماعمديٜمٞمة ٟمسبة إمم أيب ُمديـ ؿمٕمٞمب وهق اًمراسمع قمنم ذم ؾمٚمسٚمتٝما ،وسمٕمد ذًمؽ ٟمسبت إمم اًمِماذزم وهق
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اًمسادس قمنم اقمؽماوما ًمف سمتٗماٟمٞمف ذم ظمدُمتٝما .واٟمتنمت هذه اًمٓمري٘مة سمِمٙمؾ يمبػم سماعمٜمٓم٘مة ظمالل اًم٘مرن 9هـ15/م،
وشمٗمرقمت إمم طمقازم قمنميـ ومرقما ذم اعمٖمرب ،وصمامٟمٞمة ومروع ذم ُمٍم ،ومتٞمز يمؾ ومرع سمسٚمسٚمتف وىمٓمبف ،ومما ؾماهؿ ذم
اٟمتِمارها ذم اًم٘مرن 10هـ16/م رقماية اجلازوًمٞملم هلا ،وٟمِمػم إمم اُمتدادها إمم سمٕمض احلقارض واعمٜماـمؼ ذم سمالد اعمٖمرب
يمتٚمٛمسان واًمريػ واًمسقس.

( )11

 الصديؼوة :شمٜمسب إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،وإن يماٟمت همػم ُمٕمروومة سماجلزائر ،وم٢من أسما سمٙمر هق اجلد اعمباذ
ًمسٞمدي اًمِمٞمخ اًمذي شمرد إًمٞمف اًم٘مبٞمٚمة اعمتٛمريمزة سماجلٜمقب اًمٖمريب ،واًمتل اُمتد ٟمٗمقذها اًمسٞماد واًمديٜمل إمم يمؾ اًمّمحراء
اجلزائرية وشماومٞمالًمت سماعمٖمرب ،ويٕمتؼم ؾمٞمدي ُمٕمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اعمتقرم ذم 832هـ1420/م أول ُمـ رومٕمت ًمف ىمبة ذم
اجلزائر.

()12



النؼشبندية :ارشمبٓمت سماًمِماذًمٞمة واًم٘مادرية ُمع هناية اًم٘مرن 14م.



اخلؾواتوة :يٛمثؾ هذه اًمٓمري٘مة اًمسقرية األصؾ اًمزاهد إسمراهٞمؿ اخلالىمل ،وشمٕمد اًمٓمري٘مة األم ًمٚمرمحاٟمٞمة

( )13

سماجلزائر واحلٗمٜماوية سمٛمٍم.


()14

العروسوةٟ :مسبت إمم اسمـ قمروس اعمتقرم ذم 868هـ1463/م ،وىمد درس اًمتّمقف سمتقٟمس

وُمرايمش ،وقمٜمد قمقدشمف إمم شمقٟمس قماش زاهدا ،وًمٙمٜمف ىمام سم٠مقمامل همريبة ضمٚمبت ًمف قمداوة اًمٗم٘مٝماء ،رهمؿ قمٓمػ
احلٗمّمٞملم قمٚمٞمف ،وإصمر ووماشمف رومع أشمباقمف ُمرشمبتف إمم ؾمٞمدي حمرز طماُمل شمقٟمس عمدة مخسة ىمرون ،ومل شمٔمٝمر اًمٕمروؾمٞمة إالّ ذم
اًم٘مرن 10هـ16/م قمٜمدُما يمثر األوًمٞماء ذم سمالد اعمٖمرب.

()15

 اجلازولوة :أؾمسٝما اسمـ قمبد اهلل حمٛمد اجلازوزم سماعمٖمرب األىمَم ،اًمذي ؾمٕمك إمم إجياد زوايا ًمٚمٓمري٘مة قمغم
ـمقل اعمٜمٓم٘مة اعمٛمتدة ُمـ شمٚمٛمسان إمم اًمسقس ،واٟمْمؿ إمم اًمٓمري٘مة ُما سملم اصمٜمل قمنم وصمالصمة قمنم أًمػ ُمريد ،األُمر اًمذي
أصمر قمغم طمايمؿ ُمديٜمة آؾمٗمل ُم٘مر إىماُمة اجلازوزم ،هذا األظمػم ىمتؾ ُمسٛمقُما ذم 870هـ1465/م ،وشمٕمتؼم اًمٓمري٘مة
اجلازوًمٞمة ومرع ُمـ ومروع اًمِماذًمٞمة واًمتل ؾمامهت ذم ٟمنمها ذم يمؾ سمالد اعمٖمرب ظمالل اًم٘مرن 10هـ16/م وُما سمٕمده.

()16

 الزروقوة :يٕمد أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٝماب اًمديـ أسمق اًمٕمباس اعمٕمروف سم٠ممحد زروق اًمؼمٟمقد ،اعمتقرم ذم
899هـ 1493/م ،وهق حيتؾ اًمرىمؿ قمنميـ ذم ؾمٚمسٚمة ُم١مؾميس هذه اًمٓمري٘مة .وشمٕمتؼم اًمزروىمٞمة ومرع ُمـ ومروع
اًمِماذًمٞمة ،وًمٙمٜمٝما مجٕمت سمٞمٜمٝما وسملم اًم٘مادرية ،وفمؾ زروق حيرص دائام قمغم قمدم شمٕمارض اًمٓمري٘مة ُمع اًمنميٕمة وٟم٘مائٝما،
ويرى أن اًمتّمقف ومردي يٛمٞمز اخلاصة اًمقاقمٞمة .وقمد أمحد اعمٚمٞماين أطمد ُمريدهيا ،واٟمتنمت ذم اعمٖمرب واجلزائر
وـمراسمٚمس ذم اًم٘مرن 10هـ16/م.

()17
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 الشابوة :يٕمقد أصؾ اًمٓمري٘مة إمم اًمِماسمة واًمّمبٞمحة وهل سمٚمدة ىمريبة ُمـ ُمديٜمة اعمٝمدية سمتقٟمس ،وقمرف
قمرب دريد سمتالُمٞمذ اًمِماسمٞمة .وشمْمؿ اًم٘مبٞمٚمة اًمتل حتٛمؾ ٟمٗمس االؾمؿ جمٛمققمة ُمـ اًمزهاد ،أؾمسقا ومٞمٝما دوًمة صقومٞمة
قماصٛمتٝما اًم٘مػموان .أ ُّما اًمٓمري٘مة اًمِماسمٞمة ومٜمسبت إمم أمحد سمـ خمٚمقف اًمِمايب اعمتقرم ذم 898هـ1492/م سمتقٟمس،
وظمٚمٗمف اسمٜمف حمٛمد اعمتقرم ذم 900هـ1495/م ،صمؿ اسمٜمف ؾمٞمدي قمرومة اعمتقرم ذم 949هـ1542/م وهق ُم١مؾمس اًمدوًمة
اًمِماسمٞمة ذم ؾمٜمة 942هـ1535/م ذم اًم٘مػموان ذم اًمٜمّمػ األول ُمـ اًم٘مرن 10هـ16/م( .)18وشم٘مقم اًمٓمري٘مة اًمِماسمٞمة
قمغم صمالصمة أؾمس هل قمٚمؿ اًمنميٕمة أي اًمتّمقف اعم٘مٞمد سماًمٙمتاب واًمسٜمة ،واألظمالق اًمّمقومٞمة ،وقمٚمؿ اًمتقطمٞمد اًمذي
ي٘متيض ُمٕمرومة اًمٕمبد ًمرسمف وشمقطمٞمده ُمـ أضمؾ ُمٕمرومة اآلظمرة ،واٟمتنمت اًمٓمري٘مة ظمالل اًم٘مرن 16م ذم اًمنمق اجلزائري
واٟمْمقى حتت رايتٝما ىمبائؾ احلٜماٟمِمة واًمٜمامُمِمة اًمذيـ ؾمٞمٓمر سمٗمْمٚمٝمؿ ؾمٞمدي قمرومة قمغم ُمديٜمتل ىمسٜمٓمٞمٜمة ،وشمبسة،
وُمٜمٓم٘متل األوراس واًمزيبان .ويٛمٙمٜمٜما اًم٘مقل أهنا اٟمتنمت سملم اًمؼمسمر اعم٘مٞمٛملم سملم ؾمٝمؾ جمرده وُمديٜمة ىمسٜمٓمٞمٜمة ذم
اًمِمامل ،وُمديٜمة شمقزر اًمتقٟمسٞمة واألوراس ذم اجلٜمقب .واقمتؼمت ُمـ أهمٜمك احلريمات اًمّمقومٞمة ٟمٔمرا عمٚمٙمٞمتٝما اًمقاطمات
واًم٘مرى واًمٕم٘مارات ،يمؾ ذًمؽ ؾمٛمح هلا سم٢مىماُمة دوًمة وشمٙمقيـ ضمٞمش ىمقي.

( )19

 البؽرية :فمٝمرت ذم ؾمٜمة 909هـ1503/م قمغم يد ؾمٞمدي حمٛمد أسمق سمٙمر وهق شمٚمٛمٞمذ زروق ،وقمدت
ومرقما ُمـ ومروع اًمِماذًمٞمة.
 الراشدية  -الزروقوة :سمرزت ذم ؾمٜمة 931هـ1524/م ومتثؾ اًمٗمرع اجلٜمقيب ًمٚمِماذًمٞمة اًمراؿمدية.
 الووسػوة أو الراشدية :فمٝمرت ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة ،وٟمسبت إمم أمحد سمـ يقؾمػ اعمٚمٞماين اًمراؿمدي ،اًمذي
يٕمد ُمـ اًمِمخّمٞمات اعمراسمٓمٞمة ،وهذه اًمٓمري٘مة ومرع صماٟمقي وحمكم ًمٚمِماذًمٞمة .وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اٟمتساهبا إمم اعمٚمٞماين ،إالّ أن
اًمذي ضماء هبا رضمؾ صحب أصحاب اعمٚمٞماين وهق أمحد سمـ قمبد اهلل اعمٜمزوزم اًمذي ىمال سمٜمبقة اعمٚمٞماني( .)20ورهمؿ فمٝمقر
اًمٓمري٘مة ذم طمٞماة اًمِمٞمخ إالّ أٟمف مل يقاومؼ أشمباقمف قمغم هذا األُمر واقمتؼم ذًمؽ ـمائٗمة ُمبتدقمة ،وىمالُ :مـ ىمال قمٜما ُما مل ٟم٘مؾ
يبتٚمٞمف اهلل سماًمٕم ّٚمة واًم٘م ّٚمة واعمقت قمغم همػم ُمٚمة.

()21

 العوساوة أو العوساوية :شمٜمسب إمم حمٛمد سمـ قمٞمسك وفمٝمرت ذم طمقازم 930هـ1525/م وشمٕمد ومرقما
ُمـ ومروع اجلازوًمٞمة ،إالّ أن هذه اًمٓمري٘مة مل شم٠مت سمٌمء ضمديد ذم جمال اًمتّمقف ،اًمٚمٝمؿ إالّ إذا اؾمتثٜمٞمٜما سمٕمض اًمّمٚمقات
قمغم اًمرؾمقل ص وجمٚمس األرسمٕملم صاحلا سمٛمٙمٜماس.

( )22
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السوحالوة :سمرزت ذم طمقازم 936هـ1530/م ،وٟمسبت إمم اًمنميػ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسقطمازم

ّ
وهق شمٚمٛمٞمذ اعمٚمٞماين ،ويتبع أومراد اًمٓمري٘مة ـم٘مقس اًمِماذًمٞمة.
 البؽائوةٟ :مسبت إمم قمٛمر سمـ أمحد اًمبٙماي سمتقُمبقيمتق اعماًمٞمة ذم طمقازم 960هـ1553/م ،وارشمبٓمت
سماًمِماذًمٞمة ،ووضمدت أيْما سماًمنمق واجلٜمقب اجلزائري .وشمغم هذه اًمٓمرق فمٝمقر ـمرق أظمرى ُمٝمٛمة وأظمرى أىمؾ أمهٞمة
ٟمذيمرها ومٞمام ي٠ميت قمغم أن ٟمتٕمرض ًمٚمبٕمض ُمٜمٝما الطم٘ما ذم هذا اًمبحث ،وشمْمؿ األمحدية أو اًمٙمرزازية وفمٝمرت ذم
1019هـ1610/م واًمِمٞمخٞمة ذم 1024هـ1615/م ،واًمٜمارصية ذم 1070هـ1669/م ،واًمٓمٞمبٞمة ذم
1079هـ1678/م( .)23وهٜماك اًمٓمري٘مة احلٜمّماًمٞمة ذم 1114هـ1702/م ،واخلرضية ذم 1125هـ1713/م،
واًمزياٟمٞمة ذم 1145هـ1733/م ،واحلبٞمبٞمة ذم 1167هـ1753/م ،واًمتٞمجاٟمٞمة ذم 1195هـ1781/م واًمرمحاٟمٞمة ذم
1208هـ1793/م ،وفمٝمرت ـمرق أظمرى ذم اًم٘مرٟملم اعمقاًمٞملم( .)24وهٙمذا ٟمالطمظ أن اًمٓمرق اًمّمقومٞمة شمداظمٚمت ذم
أصقهلا ،وشمِمٕمبت ذم ومروقمٝما ،إالّ أهنا شمِماهبت ذم ـم٘مقؾمٝما وشمبايٜمت ذم ُمٞمقهلا ،ومجٕمٝما أصؾ واطمد ُمتٛمثؾ ذم اجلٜمٞمدية
اًمتل أظمذ قمٜمٝما قمبد اًم٘مادر اجلٞمالين وسمٕمده أسمق احلسـ اًمِماذزم.
 -3عهد اإلخوان واالحتكاك بالعجمانيني:
قمغم إصمر ومِمؾ إدقماء اعمراسمٓملم ًمٚمٛمٕمجزات ،اًمذي يٛمٙمٜمٜما اقمتباره هناية ُمرطمٚمة دويالت اًم٘مبائؾ ذم اجلزائر ،ؾمامهت
اًمٔمروف اجلديدة ذم دقمؿ ٟمٔمام اإلظمقان اًمذي هٞمٛمـ قمغم اًمقضع اًمٕمام ،وؿمٙمؾ ظمٚمٗما اؾمتثٜمائٞما ًم٘مٞمادة اًمٕم٘مقل
واعمجتٛمع .وقمغم قمٙمس اًمدويالت اعمراسمٓمٞمة اًمتل فمٝمر ومِمٚمٝما اًمسٞماد ذم دمٛمٞمع اًمٜماس ظمارج طمدود ضمٝمة ُما ،وومِمٚمٝما
أيْما ذم مجع اًم٘مبائؾ ،وم٢من األٟمٔمٛمة اإلظمقاٟمٞمة اعمٜمتنمة واعمجٛمٕمة ًمٚمٜماس ،ضاقمٗمت شمقؾمٕماهتا اًمروطمٞمة ،ورومٕمت قمدد
اعمٜمتسبلم إًمٞمٝما ُمـ أضمؾ رص صٗمقومٝما وضامن اًمتامؾمؽ االضمتامقمل .ويِمٙمؾ هذا األُمر سمداية ُمرطمٚمة ضمديدة ًمٚمتٕمبئة
اًمٕماُمة اًمتل شمستٝمدف حت٘مٞمؼ اًمتحام اضمتامقمل ُمست٘مؾ ،ومل يٙمـ اًمداقمل إمم اًمٓمري٘مة طمديثا سمحاضمة إمم اًمتبِمػم هبا أو
اًمٚمجقء إمم اًمٙمراُمات يمام يمان يٗمٕمؾ اعمراسمٓمقن ؾماسم٘ما ،وماًمبٕمد اًمسٞماد واًمتارخيل اجلديد ُمالئؿ ًمٚمتٛمريمز ،ودمٛمٞمع
اًم٘مبائؾ وشمدقمٞمؿ اًمرواسمط حتت ًمقاء ضماُمع وُمدقمؿ سمتٜماُمل اعمِماقمر اعمٕمادية ًمٚمٕمثامٟمٞملمّ .
وإن اهنٞمار اًمٙمقٟمٗمدراًمٞمات
ًمٞمٕمؼم قمـ ُمٔماهر رومض ضمديدة،
اعمراسمٓمٞمة ،ومحاس اًمٓمرق اًمّمقومٞمة اًمذي ُم ّٞمز اًمٕمامل اإلؾمالُمل ذم هناية اًم٘مرن 18مّ ،
ويٗمتح اعمجال سمٕمد اإلطمباط أُمام آُمال ضمديدة.
ومتٙمٜمت احلريمة اًمّمقومٞمة سمِمٙمٚمٝما اجلديد ُمـ شمٜمٛمٞمة إُمٙماٟمٞمات ؾمٞماؾمٞمة ذم ؿمٙمؾ ُمٔمٝمر اطمتجاضمل ىمد يّمؾ ذم
سمٕمض األطمٞمان إمم اًمثقرة .وُمـ أضمؾ ذًمؽ اٟمدجمت ُمٜماـمؼ يماُمٚمة ذم هذه اًمٓمرق اجلديدة حتت ىمٞمادة ؿمٞمقخ سمرقملم،

ااحلوار املتوسطي
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متٙمٜمقا ُمـ دمٛمٞمع اًمرُمقز وشم٠مـمػم اعمجال اًمٕمام ،وحمارصة اجلٝمات األرسمٕمة ًمإلياًمة ،سماإلضاومة إمم اًمرسماـمات ،وإحلاق
اًمزوايا اعمراسمٓمٞمة سمٛمرايمز اًمتٜمقير اجلديدة ،وختٚمٞمص اًمِمٞمقخ واعمراسمٓملم واٟمتزاع اًم٘مبٞمٚمة شمٚمق األظمرى ُمـ اعمخزن .وُمـ صمؿ
أصبح اعمراسمٓمقن اًمذيـ مل شمٙمـ ؾمٚمٓمتٝمؿ شمتٕمدى طمدود ىمبٞمٚمتٝمؿ ،شماسمٕملم إمم اًمٓمرق ،وُم١ممتريـ سم٠مواُمرها وقماُمٚملم
ًمّماحلٝما ،وحتقل اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ وظماصة ذوو اًمٜمسب اًمنميػ يمرُمز ًمٚم٘مداؾمة إمم ُم٘مدّ ُملم ًمٚمٓمري٘مة .وىمد شمبٜمت اًمٓمرق
اًمّمقومٞمة ،وظماصة اًمرمحاٟمٞمة واًمدرىماوية ؾمٞماؾمة االؾمؽمضماع ،ومٙمان أهمٚمب اعم٘مدّ ُملم اًمتاسمٕملم ًمٚمٓمري٘مة اًمرمحاٟمٞمة ُمثال ذوي
ٟمسب ذيػ أو ُمراسمٓملم وؿمٞمقخ ىمبائؾ ؾماسم٘ملم.

()25

يمام يمان اعم٘مدّ ُمقن أيْما قمٜمارص ُمراسمٓمٞمة وم٘مدت ؾمٞمادهتا ،أو ومروع أوًمٞماء مل يسٕمٗمٝمؿ احلظ واًمقىمت ًمتح٘مٞمؼ
ـمٛمقطماهتؿ يمِمٞمقخ ىمبائؾ ،وُمـ صمؿ يماٟمت صٗمة اعم٘مدّ م وؾمٞمٚمة الؾمؽمداد اًمت٠مصمػم اًمْمائع أو اعم٠مُمقل قمغم األشمباع ،وؾمٕمت
سمٕمض اًم٘مبائؾ اعم٘مٞمٛمة سماعمٜماـمؼ اًمٜمائٞمة واًمٗم٘مػمة إمم شمٚم٘ملم أصقل اًمٓمري٘مة ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ؿمٝمرة أيمؼم وشمٚم٘مل دقمؿ اًمِمٕمب،
سمٞمٜمام اٟمْمٛمت ىمبائؾ ىماـمٜمة سماًم٘مرب ُمـ أرض اًمبايٚمؽ إمم اًمٓمرق ُمـ أضمؾ اًمتحرر ُمـ اًمْمٖمط اعمٗمروض قمٚمٞمٝما ُمـ
ـمرومف .وسمذًمؽ شمٙمقن اًمٕمٜمارص اعمراسمٓمٞمة ىمد ؾمامهت ًمسبب أو آلظمر ذم االزدهار اعمباذ ًمٚمٓمري٘مة اًمّمقومٞمة اعمتبٜماة ،وًمٕمؾ
إدُماج اعمراسمٓملم يتٜماؾمب ُمع اًمذهٜمٞمة اجلاُمٕمة واالرشم٘مائٞمة ًمٚمحريمة ذم طمد ذاهتا ،يمام شمٕمتؼم ُمس٠مًمة اًمتٗمتح قمغم اجلامهػم
ُمٝمٛمة سماًمٜمسبة ًمِمٞمقخ اًمّمقومٞمة اجلدد اعم١مؾمسلم ًمٚمحريمة ذم ؿمٙمٚمٝما اجلديد ،إضاومة إمم شمقفمٞمٗمٝمؿ ألي رُمز ضماُمع وصمائر
ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ شم٠مـمػم أيمؼم ،وإدُماج قماُمة اًمٜماس ذم هذه احلريمة .وطماول اإلظمقان سمؼماقمة إيّمال احلريمة إمم ذروهتا قمـ
ـمريؼ شمٕمبئة اجلامهػم ُمـ ظمالل شمقزيٕمٝما إمم جمٛمققمات ُمٕمارضة ُمٕمت٘مدة اقمت٘مادا راؾمخا ذم اعمبادئ اًمّمقومٞمة ،وُمستٕمدة
ًمٚمتْمحٞمة ُمـ أضمٚمٝما ،وذم أىمؾ ُمـ رسمع ىمرن ،متٙمـ اإلظمقان ُمـ ٟمسج اًمٙمثػم ُمـ اًمِمبٙمات اًمٓمرىمٞمة اًمتل ومِمٚمت
اإلىمٓماقمٞمات اًمّمقومٞمة ذم طمٗمظ متسٙمٝما ذم اًمساسمؼ ،مما أدى إمم اًمت٠مصمػم قمغم اًمٕم٘مقل واعمجاالت اجلٖمراومٞمة سمِمٙمؾ قمام.
وطمتك ٟمٕمٓمل ومٙمرة قماُمة قمـ دمرسمة اٟمتِمار شم٠مصمػم اًمٓمرق اًمّمقومٞمة ،يٚمزُمٜما اًمبحث ذم ُمدى شم٠مصمػمها قمغم اجلامهػم ،واٟمٓمالىما
ُمـ هذا ٟمالطمظ أن ضٕمٗمٝما وشمالؿمٞمٝما ُمـ ضمٝمة إمم أظمرى ،ىمد طمد ُمـ ٟمٗماذها وضمٕمٚمف همػم ُمتامؾمؽ وأفمٝمر شمٗماوشما
واضحا ذم اًمت٠مصمػم .وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اإلطمّماء اًمذي ىماُمت سمف اإلدارة االؾمتٕمامرية اًمٗمرٟمسٞمة ًمٚمحريمات اًمّمقومٞمة،
يٛمٙمٜمٜما اًم٘مقل أن صمٛمة أؾمباب اضمتامقمٞمة وصم٘ماومٞمة وؾمٞماؾمٞمة ُمثؾ حماذاة اعمرايمز اًمّمقومٞمة اعمٖمرسمٞمة ،ىمد أ ّدت إمم يمثرة اًمٓمرق ذم
سمايٚمؽ اًمٖمرب يماًمدرىماوية واًمٗمرع اجلزائري ًمٚم٘مادرية قمٙمس سمايٚمؽ اًمنمق .وٟمٗمس اًمٜمجاح طم٘م٘متف اًمٓمرق ذم ُمٜمٓم٘مة
اًم٘مبائؾ اًمتل يّمٕمب اظمؽماىمٝما وظماصة ضمرضمرة اعمالئٛمة أيمثر ًمٚمتّمقف اًمت٘مٚمٞمدي ،واعمٜماوئة سمِمدة ًمٚمقضمقد اًمٕمثامين .أُما
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اًمّمحراء اًمتل فمٚمت عمدة ـمقيٚمة جماال حلريمة اًمتبِمػم اًمّمقومٞمة ،وم٘مد اظمؽمىمتٝما اًمتٞمجاٟمٞمة واًمرمحاٟمٞمة اًمتل ئمٝمر أهنا أيمؼم
ـمري٘مة ُمـ طمٞمث قمدد األشمباع.

()26

وٟمٔمرا ًمٜم٘مص اإلطمّمائٞمات اخلاصة سماًمٓمرق اًمّمقومٞمة وأشمباقمٝما ًمتٚمؽ اًمٗمؽمة ،واًمتل شمٕمقد إمم اًمٓماسمع اًمّمقذم
ًمٚمتجٛمٕمات اًمٓمرىمٞمة وإمم يمتامن أشمباقمٝما واًمتٓمقر اًمرسيع ًمٕمددهؿ ،يّمٕمب قمٚمٞمٜما حتديد اًمٕمدد اًمدىمٞمؼ ًمٚمٛمٜمتسبلم إًمٞمٝما.
يمام ال ختٚمق إطمّمائٞمات اإلدارة اًمٗمرٟمسٞمة ُمـ اًمِمٙمقك ذًمؽ أن هذه اًمتجٛمٕمات اًمٓمرىمٞمة همػم ٟمٗمقذة وشمرومض اإلقمالن
قمـ قمدد أشمباقمٝما أو إومِماء أرسارهؿ ،وُمـ صمؿ وماًمت٘مسٞمامت واألرىمام اًمتل أقمٚمـ قمٜمٝما اعمح٘م٘مقن اًمٕمسٙمريقن اًمٗمرٟمسٞمقن
هل قمبارة قمـ اطمتامالت شم٘مريبٞمة جيب اًمتٕماُمؾ ُمٕمٝما سمٙمؾ حتٗمظ .يمام أن سمٕمض اًمٓمرق يماًمرمحاٟمٞمة واًم٘مادرية ،ظماضتا
اعم٘ماوُمة اًمقـمٜمٞمة ضد اًمٗمرٟمسٞملم ،مما جيٕمؾ أُمر شمٕماوهنا ُمٕمٝمؿ ُمستبٕمدا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمترسيب ُمٕمٚمقُمات رسية قمـ
اًمٓمري٘متلم .وشمذيمر اإلطمّمائٞمات اعمِمار إًمٞمٝما آٟمٗما أن قمدد أشمباع اًمرمحاٟمٞمة ي٘مارب اًمثالصملم أًمػ ؿمخص ُمٜمٝمؿ طمقازم
ؾمبٕمة آالف سمبايٚمؽ اًمنمق واًمب٘مٞمة سماجلزائر .أُما أشمباع اًمتٞمجاٟمٞمة ومٞم٘مارب قمددهؿ صمالصمة وقمنميـ أًمػ ؿمخص ُمٜمٝمؿ
ؾمبٕمة قمنم أًمٗما سماجلزائر ،وصمالصمامئة وم٘مط سمبايٚمؽ اًمٖمرب .ذم اًمقىمت اًمذي مل يتٕمد قمدد أشمباع احلٜمّماًمٞمة  1234ؿمخص
ُمٜمٝمؿ  62ؿمخص سمبايٚمؽ اًمٖمرب .وئمٝمر اًمتٜماىمض اًمّمارخ ذم اإلطمّمائٞمات اعمتٕمٚم٘مة سماًمدرىماوية اًمتل سمٚمغ قمدد أشمباقمٝما
طمقازم  18أًمٗما سماجلزائر و 897ؿمخص سمبايٚمؽ اًمٖمرب اًمذي يٕمتؼم يمام ٟمٕمٚمؿ ُم٘مرا إلطمدى اًمزاويتلم األم ًمٚمجزائر واًمتل
شمستٚمٝمؿ ىمقهتا ُمـ وزان ُمباذة .أُما ذم سمايٚمؽ اًمنمق ومٚمٞمس هلا أشمباعُ ،مع اًمٕمٚمؿ أن اعم١مؾمسة اًمثاٟمٞمة ًمٚمٓمري٘مة شمقضمد سمف
وهل اًمتل ؾمتنمف قمغم االٟمتٗماضات اعمٕمادية ًمألشمراك اًمٕمثامٟمٞملم ذم سمداية اًم٘مرن 19م.

()27

ودمدر اإلؿمارة إمم أن قمٔمٛمة وازدهار احلريمة اًمٓمرىمٞمة مل شمبـ قمغم قمدد أشمباقمٝما ،وًمٙمٜمٝما شمٕمتٛمد قمغم أظمالىمٞمتٝما
ودمهائٞمتٝما ،وطمٞمقيتٝما وشمٜمٔمٞمٛمٝما وسمراقمتٝما ،ويمذًمؽ قمغم اًمٔمروف اعمقاشمٞمة قماعمٞما ًمتْماقمػ هذه احلريمات اًمقـمٜمٞمة ودمٛمع
دول اعمدن .ويٛمٙمـ اًم٘مقل سمّمٗمة ُمٓمٚم٘مة أن رؤؾماء هذه اًمٓمرق اإلؾمالُمٞمة يتّمٗمقن سماألظمالق واًمٗمْمٞمٚمة ،وهل األُمقر
اًمتل ال ٟمجدها قمٜمد األوًمٞماء واعمراسمٓملم همػم األقمْماء ذم اًمٓمرق\( .)28وقمغم قمٙمس اعمراسمٓملم اًمذيـ اٟمحٍمت قمالىمتٝمؿ
سماًمٜماس قمٜمد االٟمتامء اًمسالزم ،وطمددت سمٔماهرة اًمؼميمة ،وم٢من اإلظمقان سمٗمٕمؾ شم٠مصمػمهؿ اًمٜمسٙمل ،وُمٕمرومتٝمؿ اًمّمقومٞمة
ورىمتٝمؿ ،ىمد ُمٚمٙمقا اًمٕم٘مقل قمـ ـمريؼ صبٖمٝما سماًمذيمر اًمذي ي٘متيض إقمادة اؾمؿ اًمِمٞمخ ُمرات قمديدة ذم اًمٞمقم ،مما
ؾمػمؾمخ قمٜمد قماُمة اًمٜماس اًمتقاىملم إمم اآلظمرة ،واحلاعملم سمتح٘مٞمؼ االُمتٞمازات اًمدٟمٞمقية ًمٚمؼميمة واًمقصقل إمم اجلٜمة ،قمبادة
وؾمٛمل أشمباع هذه اًمٓمرق سماإلظمقان وًمٞمس اعمقرديـ يمام هق اًمِم٠من ذم اعمنمق،
ؿمخّمٞمة اًمِمٞمخ واالٟمْمامم إمم ـمري٘متف.
ّ
ويٕمقد ذًمؽ إمم أؾمباب أظمالىمٞمة شمتٕمٚمؼ سماًمٙمراُمة اعمٛمٞمزة ًمألشمباع وُمٞمقهلؿ اعمساواشمٞمة ،ويٛمٙمـ ذم هذه احلاًمة ألسمسط
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اإلظمقان اًمذيـ يٜمتسبقن إمم ؾمالالت أو أصقل ديٜمٞمة ذيٗمة ،اًمتٛمٙمـ سمٗمْمؾ ؿمٞمقخ اًمٓمري٘مة ُمـ حت٘مٞمؼ ؾمٚمٓمة ديٜمٞمة
ُمساوية ،وذم سمٕمض األطمٞمان ُمتٗمقىمة قمغم ؾمٚمٓمة اعمراسمٓملم واألوًمٞماء.

()29

واؾمتٓماع اإلظمقان سمٗمْمؾ ُمثاسمرهتؿ وهٞمبتٝمؿ وشمٜمٔمٞمٛمٝمؿ ،حتقيؾ اًمزوايا إمم ُمرايمز إدارية طم٘مٞم٘مٞمة ًمٚمدقماية وضؿ
اًمٜماس ،وهل اعمرايمز اًمتل مل شمتقىمػ قمـ اطمتالل اًمساطمة اًمسٞماؾمٞمة وُمٜماومسة ؾمٚمٓمة اًمبايٚمؽ ،سمؾ ًم٘مد ؾمامهقا ذم األقمامل
اخلػمية واًمتْماُمـ ُمع اجلامهػم ،ومخالل اٟمتِمار األُمراض ذم ؾمٜمة 1770م ،ىماُمت اًمزاوية اًمرمحاٟمٞمة إلهمٞمؾ قمكم سمٛمٜمٓم٘مة
اًم٘مبائؾ سمتزويد اًمسٙمان سماحلبقب ُمـ ُمٓماُمرها اخلاصة ،وىمدُمت زاوية ُمٜمٕمة اًمرمحاٟمٞمة أيْما اًمبذور إمم اًمٗمالطملم أصمٜماء
ومؽمات اجلٗماف( .)30ومل دمد ومتاوى اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتؼموا اًمتٜمٔمٞمامت اإلظمقاٟمٞمة سمدقمة ٟمٗمٕما ،وال همػمة األوًمٞماء واعمراسمٓملم
ظماصة اعم٘مٞمٛملم ُمٜمٝمؿ ذم اعمدن واعمتقاـمئلم اًمْماًمٕملم ذم أُمقر اًمدوًمةُ ،مـ إحلاق اًمرضر سمحدة اٟمدوماع واٟمتِمار هذه
اجلٛمٕمٞمات ،أو حمق وإقماىمة هذا اعمد اًمٓمرىمل ،سمؾ ًم٘مد ظمِمٞمت اًمسٚمٓمة وطمٚمٗماؤها هذا اعمد .وذم 1789م ؾمٕمك اعمٗمتل
اعماًمٙمل احلا ج سمـ يٛملم اعمٗمرس اًمٙمبػم ،واعمِمٝمقر سمٗمْمائٚمة وُمٕمارومة اًمديٜمٞمة إمم اؾمتّمدار ومتقى ُمـ جمٚمس قمٚمامء اجلزائر
شمٕمتؼم اًمٓمري٘مة اًمرمحاٟمٞمة سمدقمة وسمٕمٞمدة قمـ أصقل اًمسٜمة اًمٜمبقية ،إال ّ أن اًمداي طمسان اًمذي يمان يدرك ىمقة هذا اًمٕمامل،
واٟمتِمار ؿمٕمبٞمتف سمدار اًمسٚمٓمان وُمٜمٓم٘مة اًم٘مبائؾ ،وظمقوما ُمـ اٟمدالع طمريمة متردية ،أضمؼم اعمجٚمس اخلاضع ًمت٠مصمػمه قمغم
االقمؽماف سمسٚمٓمة ؾمٞمدي قمبد اًمرمحـ وضمٕمؾ اًمٗمتقى ذم صاحلف(.)31
وحتقًمت اجلبال اًمققمرة جلرضمرة سمٕمد ووماة اًمِمٞمخ ؾمٜمة 1793م إمم ُمزار يمبػم جيتٛمع ومٞمف األشمباع سملم اًمٗمؽمة واألظمرى
سمآيت إؾمامقمٞمؾ ،مما أىمٚمؼ اًمسٚمٓمات اًمٕمثامٟمٞمة اًمتل ظمِمٞمت أن يتدقمؿ هذا اًمتجٛمع اًمٙمبػم ًمألشمباع اعمحبلم ًمٚمحرب ،مما
ضمٕمٚمٝما شمٗمٙمر ذم طمراؾمة اإلظمقان واًمٚمجقء إمم احلٞمٚمة .وهٙمذا الطمظ اًمزائرون اًم٘مادُمقن ُمـ ُمديٜمة اجلزائر إمم اًمزاوية
اًمرمحاٟمٞمة سمآيت إؾمامقمٞمؾ ظمٚمق ىمؼم ؿمٞمخٝمؿ ُمـ ضمثتف اًمتل أظمرضمٝما قمامل اًمداي اًمذيـ أؿماقمقا أهنا ُمقضمقدة سمٕماصٛمة
اإلياًمة وم٠مصٞمب أوومٞماء اًمِمٞمخ سماًمذهقل ،وىمرروا االٟمت٘مال مجاقمٞما إمم احلاُمة طمٞمث شمقضمد اجلثة ،وهٜماك الطمٔمقا سماٟمدهاش
يمبػم أهنا ًمِمٞمخٝمؿ .وومرس اًمٕماُمة ذًمؽ سمازدواضمٞمة اًمِمٞمخ ،اًمذي فمٝمر سماعمٙماٟملم إلرضاء أشمباقمف ُمـ اإلظمقان ،واقمتؼمت
شمٚمؽ يمراُمة ُمـ يمراُمات صاطمب اًمٓمري٘مة .وذاع صٞمت إظمقان ُمديٜمة اجلزائر ذم يمؾ ُمٙمان ،طمتك ظمِمٞمتٝمؿ سمٕمض اًمدول
يمٛمٍم اًمتل ُمٜمع سماؿمقاهتا ىمقاومؾ طمجٞمج اًمٓمري٘مة اًمدرىماوية ُمـ اعمرور قمؼم أراضٞمٝما سمادماه أرض احلجاز.

()32

وذم فمؾ هذه األوضاع اًمتل ُمٞمزهتا يمثرة احلقاضمز واًمٕمقائؼ ،جيدر سمٜما اًمتٕمرض ًمت٠مصمػم احلريمة اًمٓمرىمٞمة قمغم اًمٕمالىمات
سملم األشمراك اًمٕمثامٟمٞملم واًمدوًمة اًمٕمٚمقية اًمتل يٕمتٛمد ؾمالـمٞمٜمٝما قمغم األومٕمال اًمديٜمٞمة ذم إصمبات ذقمٞمتٝمؿ ،ويٜمحدرون ُمـ
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صمؿ يٕمتؼمون اًمٕمثامٟمٞملم أًمد أقمدائٝمؿ ،وجمرد ُمسٞمحٞملم ُمرشمديـ ،وًمٞمسقا
ؾمالًمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمـ ّ
أسمٓماال ُمسٚمٛملم )33( .وماقم تؼم األشمراك اًمٕمثامٟمٞمقن ذًمؽ اٟمٕمدام اقمؽماف هبؿ وإهاٟمة إمم اخلٚمٞمٗمة سماؾمٓماُمبقل ،وسماًمتازم فمٚمت
قمالىماهتؿ ُمتسٛمة سماًمٕمداوة واًمٍماع .ويمان ـمبٞمٕمٞما أن اعم٘مٛمققملم ُمـ اًمٓمب٘مة اًمديٜمٞمة سماعمٛمٚمٙمة اًمٕمٚمقية وظماصة ُمٜمٝمؿ
اعمراسمٓمقن واًمٓمرق اعمٖمرسمٞمة ،يٚمج٠مون إمم اإلياًمة ويستٖمٚمقن ؾمٞماؾمٞماُ ،مثٚمام هق اًمِم٠من سماًمٜمسبة ًمديٚمة اًمذي ّومر ُمـ ُمقالي
اًمرؿمٞمد ذم  1676م وجل٠م إمم شمٚمٛمسان .ويٕمت٘مد أن اًمٕمثامٟمٞملم هؿ اًمذيـ طمْمقا ديٚمة قمغم اًمثقرة ضد اعمٚمقك اًمٕمٚمقيلم ،وأن
اًمراومْملم ُمـ اًمٓمرق اجلزائرية ًمسٞماؾمات اًمدايات يماًمتٞمجاٟمٞملم ىمد جل٠موا إمم اعمٖمرب األىمَم ،ووضمدوا ُمٜمف اًمدقمؿ
اعمٓمٚمؼ حلريمتٝمؿ( . )34وٟمستٜمتج ُمـ هذا قمدم ىمدرة اعمتحارسملم قمغم ُمقاضمٝمة اًمٓمرق اًمّمقومٞمة ،وىمٞماُمٝمؿ ذم سمٕمض األطمٞمان
سم٢مذيماء اًمٙمراهٞمة سمٞمٜمٝمؿ ،ومل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ اقمتبار اًمدرىماوية طمّمٜما ُمداومٕما قمـ ؾمٞماؾمة اًمسالـملم اًمٕمٚمقيلم (ّ .)35
وًمٕمؾ
ىمقة احلريمة اًمّمقومٞمة شمٙمٛمـ ذم صالسمة ؿمٞمقظمٝما ،وفمٝمقر اًمٕمديد ُمـ األقمالم اعمتّمقومة اًمذيـ ؾمٕمت اًمسٚمٓمة اًمٕمثامٟمٞمة ذم
اجلزائر إمم يمسب ودهؿ ،واؾمتٖمالهلؿ ُمـ أضمؾ اؾمتٛمرار احلٙمؿ اًمٕمثامين.
 .4ثورات الطرق الصوفية وانعكاساتها عمى اإليالة:
قمغم اًمرهمؿ ُمـ اإلطمساس اعمِمؽمك واًمتْماُمـ واًمتحاًمػ اًمذي أذٟما إًمٞمف ،وم٘مد اٟمدًمٕمت صمقرات قمديدة ضد
األشمراك اًمٕمثامٟمٞملم ،وىمد شمبايٜمت وؾمائٚمٝما وهماياهتا ،ومٛمٜمٝما ُما يمان ديٜمٞما ،وُمٜمٝما ُما يمان اىمتّماديا ،سمؾ ّ
إن هٜماك صمقرات
ىمادها ُمٖماُمرون سمحثقا قمـ اجلاه واًمسٛمٕمة ،يمام متٞمزت اًمثقرات سمٓمقل ُمدّ هتا أطمٞماٟما وىمٍمها ذم أطمٞمان أظمرى ،إمم ضماٟمب
ضٞمؼ واشمساع اًمٕمٛمٚمٞمات اًمثقرية ذم اًمبايٚمٙمات اًمثالصمة .وهماًمبا ُما يماٟمت صمقرات اًمٓمرق اًمّمقومٞمة ُمتٕمددة اًمدواومع
واًمٖمايات .وذيمرٟما ّ
ُمس اعمٜمجدون
أن ر ّد ومٕمؾ اجلزائريلم ادماه اًمٕمثامٟمٞملم ىمد سمدأ ُمٜمذ اًم٘مرن اًمسادس قمنم ،ظماصة قمٜمدُما ّ
ُمّماًمح األُمراء واًمقالة ،ذم طملم مل يٙمـ اًمٕمٚمامء واعمراسمٓمقن ضد هذا اًمتقاضمد ذم سمدايتف ،يمام ّ
أن اًمتحاًمػ اًمذي وىمع سملم
اًمٕمثامٟمٞملم ورضمال اًمديـ ىمد أرض سمٛمّماًمح ه١مالء األُمراء ورضمال اًمسٞماؾمة ُمـ أقمٞمان وأذاف .وٟمٔمرا ًمٔمروف حمٚمٞمة
اضٓمر اًمٕمثامٟمٞمقن إمم االقمؽماف سمبٕمض اًمٙمٞماٟمات ُم٘ماسمؾ دومع اًمرضائب ،واقمتؼمت قمٛمٚمٞمة االُمتٜماع قمـ دومٕمٝما قمالُمة مترد
وصمقرة ،واؾمتٗمادت اًم٘مبائؾ وجمٛمققمة ُمـ اًمٕمٚمامء واعمراسمٓملم ُمـ إقمٗماء رضيبل ضمراء حتاًمٗمٝما ُمع اًمٕمثامٟمٞملم ،وقمغم قمٙمس
ذًمؽ قمقُمؾ اعمٕمارضقن ُمٕماُمٚمة ىماؾمٞمة ،ووصٗمت سماًمرقمٞمة ،ويم٠مين سماًمٕمثامٟمٞملم ىمد ـمب٘مقا قمغم اجلزائر ىمقاقمد احلرب
اإلؾمالُمٞمة(.)36
وىماد اًمثقرات اًمديٜمٞمة ُمراسمٓمقن وـمرق صقومٞمة خمتٚمٗمة ُمثؾ اًمرمحاٟمٞمة واًمتٞمجاٟمٞمة،وومٞمام يكم ٟمتٓمرق ًمثقرة اًمتٞمجاٟمٞملم.
 -ثورة الطريقة التيجانية:
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وىمٗمت اًمتٞمجاٟمٞمة اًمتل يمان ُمريمزها ذم قملم ُمايض ضد اًمٕمثامٟمٞملم ،وصمار أشمباقمٝما ضد األشمراك ُمباذة سمٕمد اٟمتٝماء صمقرة
اًمدرىماويلم ،ويماٟمت اًمثقرة اًمتٞمجاٟمٞمة سمزقماُمة حمٛمد اًمٙمبػم اإلسمـ األيمؼم ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمتٞمجاين( .)37وشمقزع أشمباع اًمٓمري٘مة
سملم اًمّمحراء واهلْماب ،واٟمتنمت ُمرايمزهؿ وزواياهؿ قمغم ـمقل سمالد اعمٖمرب اٟمٓمالىما ُمـ ُمديٜمة وماس إمم شمٚمٛمسان،
وصقال إمم األرايض اًمتقٟمسٞمة ُمرورا سماًمقاطمات واًم٘مّمقر .وسمسبب اًمدور االىمتّمادي اعمتٛمٞمز اًمذي ًمٕمبف اًمتٞمجاٟمٞمقن ذم
حتٙمٛمٝمؿ ذم اًمتجارة ُمع إومري٘مٞما اًمسقداء ،شم٘مرب إًمٞمٝمؿ اعمٖمارسمة واًمتقٟمسٞمقن واعمِمٞمخات اًمّمحراوية ،وطماوًمت اًمت٘مرب
ُمٜمٝمؿ ويمسب صم٘مة ؿمٞمقظمٝمؿ( . )38ويمان أمحد اًمتٞمجاين ىمد شمٕمرض إمم ضٖمقـمات سماي وهران حمٛمد سمـ قمثامن ،وحتت
هتديداشمف اعمتقاصٚمة أرسع اًمِمٞمخ سماإلٟمت٘مال إمم وماس ،واؾمت٠مذن ؾمٚمٓمان اعمٖمرب ؾمٚمٞمامن اًمذي رطمب سمف وأيمرم ضٞماومتف
وؾمٕمك إمم اؾمتٕمامًمف يم٠مداة ضٖمط ضد األشمراك .وىمام اًمباي حمٛمد اًمٙمبػم سمحٛمٚمة قمسٙمرية سماجلٜمقب اًمّمحراوي طمٞمث
أهمار قمغم ىمرية قملم ُمايض وُمديٜمة األهمقاط ُمٕماىمؾ اًمٓمري٘مة اًمتٞمجاٟمٞمة ؾمٜمة 1787م ،وأرهمؿ ؿمٞمقظمٝما قمغم اخلْمقع إمم
ؾمٚمٓمة اًمبايٚمٞمؽ( .)39يمام ومِمؾ سماي اًمتٞمٓمري ُمّمٓمٗمك سمقُمزراق ذم اإلؾمتٞمالء قمغم ُم٘مر اًمتٞمجاٟمٞمة ذم قملم ُمايض ؾمٜمة
1822م (.)40
وذم ؾمٜمة 1825م طمارصت ىمقات اًمباي ُمّمٓمٗمك سمقُمزراق ىمرية قملم ُمايض أليمثر ُمـ ؿمٝمر ،واٟمتٝمك احلّمار
سم٢مسمرام صٚمح سملم اًمٓمروملم شمؿ سمٛمقضمبف شم٘مديؿ  2000ريال سمقضمق ،وهمراُمة ؾمٜمقية ُم٘مدارها  500ريال سمقضمق .وطماول
أمحد اًمتٞمجاين اؾمتامًمة اًم٘مبائؾ ذم اعمٜماـمؼ اًمٖمرسمٞمة ُمثؾ سمٜمل قماُمر ،وسمٜمل ؿم٘مران ،واًمؼمضمٞمة ،واًمٖمراسمة ،واًمزُماًمة واًمدواير،
إال أهنا رومْمت ُمبايٕمتف ،وال ريب أن اًمذي ؿمجع اًمتٞمجاٟمٞمة ذم إقمالن اًمثقرة قمغم األشمراك هل ىمبائؾ سمٜمل هاؿمؿ ،وهٙمذا
زطمػ اجلٞمش اًمتٞمجاين اعم٘مدر سمستامئة ُم٘ماشمؾ ٟمحق ُمٕمسٙمر ؾمٜمة 1827م ،وضمرت ُمٕمريمة سملم اًمتٞمجاٟمٞملم واجلٞمش اًمٕمثامين
سم٠مرض أوالد دطمق سمٛمٕمسٙمرً .مٙمـ اًمتٞمجاٟمٞملم ومِمٚمقا ذم االؾمتٞمالء قمغم ُمٕمسٙمر ،وذم هذا اًمسٞماق يّمػ اًمزّ هار هناية
اًمتٞمجاٟمٞملم اعم٠مؾمقية قمغم يد األشمراك ومٞم٘مقل :وم٘مٓمٕمقا رؤوؾمٝمؿ وومرىمقها قمغم اعمدن ًمٙمل يٕمتؼم اًمٜماس ،وسمٕمثقا سمرأس
احلاج حمٛمد ،وُمٕمف سمٕمض اًمرؤوس األظمرى ًمٚمجزائر وأشمقا سمسٗمٞمٜمة وسمٕمض احلاضمات اًمتل يماٟمت قمٚمٞمف وضمٕمٚمقا رأس
وًمد اًمتٞمجاين ذم قمٛمقد وصٚمبقه ىمباًمة اًمباب اجلديد وقمٚم٘مقا اًمرؤوس األظمرى طمقًمف وًمٙمثرة ُما يمان األشمراك خياومقٟمف
سمٕمثقا ًمٚمسٚمٓمان حمٛمقد اًمثاين يبنموٟمف سم٘متٚمف" (.)41
ّ
وًمٕمؾ اًمٗمِمؾ اًمذي ُمٜمٞمت سمف اًمٓمري٘مة اًمتٞمجاٟمٞمة ذم أول ُمٕمريمة هلا ُمع اًم٘مقات اًمٕمثامٟمٞمة يرضمع إمم قمدم دماوب اًمٜماس
ُمع اًمٓمري٘مة سمٛمثؾ ُما طمٔمٞمت سمف اًمٓمري٘مة اًمدرىماوية ،سماإلضاومة إمم اًمسٞماؾمة اًمؽميمٞمة اعمبٜمٞمة قمغم اإلرهاب واًمتسٚمط ضد
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اًم٘مبائؾ اعمت ٕماوٟمة ُمع اًمثقار ،وًمذًمؽ حتقل اًمٜمِماط اًمٓمرىمل ًمٚمتٞمجاٟمٞمة ٟمحق اًمّمحراء وسمالد اًمسقدان .ويمان اًمِمٞمخ أمحد
اًمتٞمجاين دائؿ اًمتٜم٘مؾ سملم ُمدن قملم ُمايض ،وشمٚمٛمسان ووماس ،األُمر اًمذي أصمار خماوف اًمٕمثامٟمٞملم ،اًمذيـ اقمت٘مدوا أن
اًمتٞمجاٟمٞمة يدسمرون عم١ماُمرة ضدهؿ سماًمتٕماون ُمع اًمسٚمٓمان اًمٕمٚمقي ؾمٚمٞمامن ،وم٘مام اًمباي حمٛمد اًمٙمبػم سمٖمارة قمغم ىمرية قملم
ُمايض وُمديٜمة األهمقاط واجلٜمقب اًمّمحراوي ،طمٞمث يٙمثر ٟمٗمقذ اًمٓمري٘مة اًمتٞمجاٟمٞمة يمام ذيمرٟما آٟمٗما ،ومتٙمـ اًمباي ُمـ
إرهمام ؾمٙمان اعمٜمٓم٘مة قمغم االقمؽماف سماًمسٞمادة اًمٕمثامٟمٞمة ودومع اًمٖمراُمة اعماًمٞمة اعمٗمروضة ذم ؾمٜمة 1787م (.)42
وحيؼ ًمٜما اآلن اًمتساؤل قمـ آصمار واٟمٕمٙماؾمات هذه اًمثقرات قمغم اعمجتٛمع واًمسٚمٓمة اًمٕمثامٟمٞمة سماجلزائر؟ .ال ّ
ؿمؽ أ ّن
شمٕمدد هذه اًمثقرات ىمد أيمسب اجلزائريلم وقمٞما مجاقمٞما ،سمٗمٕمؾ اٟمتِمار اًمِمٕمقر سمٔمٚمؿ األشمراك ،ؿمٕمقر أدى إمم ىمقل
سمٕمْمٝمؿٟ :مذهب قمٜمد اًمٜمّمارى وال ٟمجاور اًمؽمك ،ومتجٛمع قمٚمٞمٜما اجلقع واًم٘متؾ( ." )43وُمـ اًمقاضح أن أهمٚمب هذه
اًمثقرات يماٟمت شمٗمت٘مد إمم اًمقطمدة واًمتٜمسٞمؼ ومٞمام سمٞمٜمٝما ،األُمر اًمذي طمال دون اٟمتِمارها اٟمتِمارا يٖمٓمل يماُمؾ اإلياًمة،
وجيٕمؾ اًمرقمٞمة شمتجاوب ُمٕمٝما ،وم٠مهمٚمب هذه اًمثقرات متٞمزت سمخاصٞمة اإلىمٚمٞمٛمٞمة واجلٝمقية ،مما ؾمٝمؾ ًمٚمبايات واًمدايات
حمارص هتا واًم٘مْماء قمٚمٞمٝما .ويالطمظ قمغم هذه اًمثقرات اًمتل ُمٞمزت اًم٘مرن 18م واًم٘مرن اًمذي يٚمٞمف اإلظمتالف اجلقهري
سملم زقمامئٝما واظمتالف اٟمتامءاهتؿ اإلضمتامقمٞمة واعمذهبٞمة .وىمد ؾمٚمؽ اًمٕمثامٟمٞمقن ؾمٞماؾمة اًم٘مٛمع واًمبٓمش دماه اًمثقار ،مما
ُمٙمٜمٝمؿ ُمـ قمزهلؿ قمـ اًمِمٕمب ،وأضاومقا إمم هذه اًمسٞماؾمة ؾمٞماؾمة أظمرى سمٜمٞمت قمغم اإلرهاب واإلهمراء واؾمتٕمامل ىمبائؾ
اعمخزن.
صمؿ اٟمدًمٕمت اًمثقرات اًمٓمرىمٞمة ذم اًم٘مرن اًمثاُمـ قمنم ،واًمتل ؾمب٘متٝما صمقرات أظمرى ظمالل اًم٘مرٟملم اًمساسم٘ملم سمّمقرة
ضمراء شمْماؤل ُمداظمٚمٞمٝما
حمٚمٞمة ،شمٕمبػما قمـ رومض اًمسٞماؾمة اإلصالطمٞمة اًمٕمثامٟمٞمة ،وشمراضمع هٞمبة اجلزائر ّ
وىمقهتا ُمـ ّ
اًمبحرية وحتاًمػ اًم٘مقى األوروسمٞمة ضدّ ها.

اهلوامش:
1

Rinn (L), Marabouts et Khouans : étude sur l’Islam en Algérie, Alger, A.Jourdan, 1884 ,p.158.
Brosselard (Ch.), Les khouans : de la constitution des ordres religieux musulmans en Algérie,
Imprimerie de A. Bourget, 1952, p. 7.
3
Coppolani(X), Depont (O), Les confréries religieuses musulmanes ,Alger, A.jourdan,1897 ,p.172.
4
Rinn (L), op. cit., p. 72.
5
Ibid, pp. 172-208.
6Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, Paris, 1993, T. X, p.339.
ُ7مٞماد ،إسمراهٞمؿُ"،مسامهة اًم٘مادرية ذم شم٠مـمػم اًمثقرات اًمِمٕمبٞمة" ،جمؾة دراسات يف العؾوم اإلىساىوة واالجتامعوة ،العدد 3004-3003 ،4
2

-

 ،ص.44 .

ااحلوار املتوسطي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد 4-3

36

8

Cour (A) Etablissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les Turcs de la
régence à Alger (1509-1830), Paris, Bouché ne, 2004, pp. 96-97.
 9ؾمٕمٞمدُ ،مراد ،اًمٗمرق واجلامقمات اًمديٜمٞمة ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ىمديام وطمديثا ،قملم ًمٚمدراؾمات واًمبحقث اإلٟمساٟمٞمة واالضمتامقمٞمةُ ،مٍم،1997 ،
ص.534-533 .
10ؾمٕمد اهلل ،أسمق اًم٘ماؾمؿ ،شماريخ اجلزائر اًمث٘ماذم ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،1998 ،ج ،1998 ، 1ص.463 .
11

Cour (A). , Etablissement des dynasties des cherifs au Maroc et leurs rivalités avec les Turcs
d’Alger, Paris, 1904, p. 14.
12
Trumelet (CI), Algérie légendaire, Paris, ed, Didier et Cie, 1881, pp. 126, 158-159.
13سمرويمٚمامن ،يمارل ،شماريخ اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞمة ،شمرمجة أُملم ومارس وُمٜمػم اًمبٕمٚمبٙمل ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ،1968 ،ص.481 .
Rinn (L), op. cit., p. 290.

14

15ؾمٕمٞمدُ ،مراد ،اعمرضمع اًمساسمؼ ،ص.587 .
Rinn (L), op. cit., p. 172.
 17شمرُمٜمجٝمام ،ؾمبٜمرس ،اًمٗمرق اًمّمقومٞمة ذم اإلؾمالم ،شمرمجة وشمٕمٚمٞمؼ قمبد اًم٘مادر اًمبحراوي ،دار اًمٜمٝمْمة اًمٕمرسمٞمة ،سمػموت ، 1997 ،ص.363 .

16

18ا سمـ أيب ديٜمار ،حمٛمد ،اعم١مٟمس ذم أظمبار إومري٘مٞمة وشمقٟمس ،دار اعمسػمة ،سمػموت ،ص184 .؛ سمٚمٖمٞمث حمٛمد ،اًمٓمري٘مة اًمِمباسمٞمة ذم شمقٟمس
واجلزائر حماوًمة ًمرؾمؿ ُمسار احلريمة ظمالل اًم٘مرٟملم  16و 17اعمٞمالديلم ، املجؾة التارخيوة املغاربوة ،اًمٕمدد ُ ،114مٜمِمقرات ُم١مؾمسة اًمتٛمٞمٛمل
ًمٚمبحث اًمٕمٚمٛمل واعمٕمٚمقُمات ،زهمقان ،شمقٟمس ،يٜماير  ،2004ص.46 .
19سمٚمٖمٞمث ،حمٛمد"،اعمرضمع اًمساسمؼ ،ص.ص.47-45 ،43-42 .
Rinn (L), op. cit., pp. 271-272.

20

21اسمـ قمسٙمر ،دوطمة اًمٜماذ ،ج ،12ضٛمـ األرؿمٞمػ اعمٖمريب ،اًمرسماط ،1913 ،ص.125 .
22

Rinn (L), op. cit., p. 275 ; Doute (E), Les Aissaoua de Tlemcen, Châlons-sur-Marne, imprimerie
Martin Frères, 1900, pp. 23-24.
23
هقيدي ،حيل ،شماريخ ومٚمسٗمة اإلؾمالم ذم اًم٘مارة اإلومري٘مٞمة ،ج :1اًمِمامل اإلومري٘ملُ ،مٙمتبة اًمٜمٝمْمة اعمٍميةIbid., pp 277, 341 ; ،
اًم٘ماهرة ،1965 ،ص.363 .
24اعمدين ،أمحد شمقومٞمؼ ،يمتاب اجلزائر ،ش .و .ن .ت ،اجلزائر ،1980 ،ص.378 .
25

Delpêch (A), « Un diplôme de Mokadem de la confrérie religieuse rahmanya », R.Af., 1874, p.
421.
26
Filali (K), L’Algérie mystique des marabouts fondateurs aux khwân insurgés XV e/XIXe siècles,
Publisud, 2002 . 155-156.
27
Archives d’outre mer, Aix-en-Provence,16 H2.
28
Rinn (L), Marabouts…, op.cit., p.73.
29
Hanneteaux, Le Tournaux, La Kabylie et les coutumes Kabyles, T.1., Alger, 1893, p.104.
30
Ibid., p. 86.
31
Rinn (L), op.cit., p. 454.
32
De Neveux ( E), Les khouans, ordres religieux chez les musulmans d’Algérie, Alger, A.Jourdan,
1843, pp. 90-91, 139.
33
Cour (A), op.cit., p. 385.

الدور السياسي والعسكري للطرق الصوفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر صحراوي

37

Hammoudi (A), « Une zawia marocaine », A.S.E., Paris, 1980, p.623.
Valensi (L), Le Maghreb avant la prise d’Alger, Paris, Flammarion, 1969, p.84.
 36ؾمٕمد اهلل ،أسمق اًم٘ماؾمؿ ،شماريخ اجلزائر...اعمرضمع اًمساسمؼ ،ص.210-200 .

34
35

37

Arnaud (L), « Histoire de l’ouali sidi Ahmed etidjini », R. Af., n 5, 1861, pp. 468-474.
Emerit (M), « Mémoires d’Ahmed Bey », R.Af., n° 93, 1949, p. 85.
 39اسمـ هٓمال ،أمحد ،رطمٚمة حمٛمد اًمٙمبػم إمم اجلٜمقب اجلزائري اًمّمحراوي ،حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ ،اًم٘ماهرة ،قمامل اًمٙمتب ، 1969 ،ص.

38

.76-51
40

Rinn (L), op. cit., p. 199.
 41اًمزهار ُ ،مذيمرات احلاج أمحد اًمنميػ اًمزهارٟ ،م٘مٞمب أذاف اجلزائر ،حت٘مٞمؼ أمحد شمقومٞمؼ اعمدين ،اجلزائر ،ش.و.ن.ت ،1974 ،ص.160 .
42اسمـ هٓمال ،أمحد ،اعمّمدر اًمساسمؼ ،ص.76-75 .
43اًمٜمارصي ،أسمق اًمٕمباس أمحد ،اإلؾمت٘مّما ألظمبار دول اعمٖمرب األىمَم ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ ضمٕمٗمر وحمٛمد اًمٜمارصي ،دار اًمٙمتب ،اًمدار اًمبٞمْماء،
 ، 1956-1954ج  ،ص.111-110 .
8

