جوانب من األوضاع الشياسية واالقتصادية
والثقافية باجلزائر العثنانية
من خالل كتابات بعض الرحالني املغاربة
سعاد آل سيد الشيخ ،قسم العلوـ اإلنسانية ،جامعة غرداية .اٞتزائر.

مجلة التراث ،العدد  / 92ديسمبر  ،9142المجلد األول ،الجزء

الثاني.

لتوثيق هذا المقال:
سعاد آل سيد الشيخ  ،جوانب من األوضاع السياسية واالقتصادية والثقافية بالجزائر العثمانية من خالل كتابات بعض الرحالين المغاربة ،مجلة
التراث ،العدد  ،92المجلد األول ،ديسمبر .9142
تاريخ اإلستقبال9142/19/91 :

تاريخ

قبول النشر9142/49/92 :

تاريخ التحكيم9142/49/41 :

134

جوانب من األوضاع الشياسية واالقتصادية والثقافية باجلزائر العثمانية
:ملخص
تس األخوم بُتٟتغاربة يف تفعيل ا١هتدؼ ىذه الورقة البحثية إىل إبراز الدكر الفعاؿ الذم ٘تيزت بو كتابات الرحالُت ا
تضارم؛ من خالؿ الوقوؼ علىٟ كاا تسعى إىل إبراز الدكر ا،تغارب خاصة١تتاع بالد ا٣ ك،اجملتاعات اإلسالمية عامة
تغرب١تزائر كاٞ ألف ىذه الرحالت شكلت يف األصل حلقة للتواصل العايق بُت ا،تزائر العثاانيةٞتتلف األكضاع العامة با٥
.تديثٟاألقصى إباف العصر ا
كللتدليل على ذلك؛ كاف البد من الوقوؼ على بعض النااذج من كتابات بعض الرحالت العلاية كاألركاب
.تزائر خالؿ العهد العثااينٞتغربية اليت قصدت ا١تجية اٟا
:الكلمات الدالة

.تديثٟتغرب؛ أدب الرحالت؛ األكضاع العامة؛ العصر ا١تزائر العثاانية؛ اٞا

Abstract:
The present paper seeks to shed light on the influential role played by the literature
of the Maghreb backpackers in activating the brotherly sense among the Muslim
communities in general and the Maghreb society in particular. It also reveals the cultural
role of Ottoman Algeria and how the scholarly journeys contributed to deep connection
between Algeria and Maghreb neighboring countries. To illustrate this point, it was
necessarily to report some of the writings of the Maghreb scholars and pilgrim caravns
who arrived to Algeria during the Ottoman times.
Key words:
Ottoman Algeria; Morocco; flight literature; general conditions; modern times.
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توطئة:
كانت اٞتزائر خالؿ العهد العثااين ٤تط اىتااـ العديد من الرحالُت ا١تغاربة ،فدكف العديد منهم مشاىداهتم ،كاليت
كانت عبارة عن مذكرات يومية تصور الواقع اليومي ا١تعاش ألكلئك للرحالة ،كاا كاف لكل رحالة غايتو كىدفو من تلك
الزيارة ،كإف اختلفت مقاصدىم ،فقد اتفقت منابر إعجاهبم ٓتَتاهتا ك٦تيزاهتا الثقافية كاالقتصادية كاالجتااعية كحىت السياسية
يف بعض األحياف ،فقدموا مادة علاية قياة كمعتربة ،ستسهم ال٤تالة يف تدكين اٞتزائر اٟتديث .كرغم تعدد كتب تلك
الرحالت ،إال أننا سنتناكؿ بالدراسة بعض النااذج ،نذكر من أ٫تها كاآليت:
 –1رحلة التمكروتي(ت 1959 - 1951م):
صاحب الرحلة ،ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تاد بن علي بن ٤تاد بن أٛتد بن علي بن ٭تِت اٞتزكيل ،من قبيلة
البكرم نسبان الدرعي التاكركيت داران كمنشان .قيل أنو كلد حوايل(943ق1534 /ـ) كقيل(929ق1520/ـ) ،حيث تعلم

بالزاكية الناصرية  ،كنشأ يف بيت علم كصالح ،فجده علي بن ٤تاد (ت 940ق1531/ـ) من أعياف درعة؛ كصف بأنو
شيخ اإلسالـ ،كأشتهر كالده ٤تاد البكرم بالصالح كالتقى ،ككاف عاو عبد اهلل بن علي من تالميذ العامل عبد الع ػ ػ ػ ػزيز
القسنطيٍت ،ككاف أخوه ٤تاد عا١تا فقيها كإماما ٞتامع مشهور بفاس ،انتدبو السلط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف عبد اهلل الغػ ػ ػ ػػالب ،قبل أخيو سفَتان

إىل القسطنطينية سنة (980ق1571/ـ)  ،كاا نبغ أخوه اٟتسن يف علوـ اللغوية كالفقهية.

كرغم تقلده مناصب ىامة بب ػ ػػالط م ػ ػ ػ ػ ػراكش ،إال أف ترٚتتو ظلت مقتضبة يف كتب التاريخ كالًتاجم ،حيث يصفو
صاحب كتاب الطبقات بػ ":الفقيو العالمة األديب ،لو مشاركة يف علوـ كتفنن يف فنوف ،أدرؾ ا١تشايخ كأخذ عنهم "
كاا كصفو ٤تاد ا١تكي الناصرم ،يف الدرر ا١ترصعة باإلماـ العارؼ كركضة األدب كالصالح الناعاة األفناف.
كٓتصوص رحلتو ،الحظ أف صاحبها أطنب فيها كأغرب كأتى ٔتا أذىل كأعجب .كأما ا١تؤرخ ٤تاد بن الطيب القادرم،
فخصو بًتٚتة موجزة؛ أ٫تها مشاركتو يف العلوـ كسفارتو مع الفقيو ٤تاد الفشتايل إىل القسطنطينية.
كيف عاـ997ق1589/ـ أرسلو سلطاف ا١تغرب أٛتد ا١تنصور مع بعثة إىل القسطنطينية ككاف ذلك خوفا أف يشن
أتراؾ اٞتزائر غارة على بالده ،فأمن حدكد ا١تغرب الشرقية ،حىت ال يفاجأ باالعتداء عليو من ىذه اٞتهة ،كلزيادة ٘تتُت
العالقات بُت البلدين ،كخصوصان أنو صادؼ قرار السلطاف ا١توىل أٛتد ا١تنصور بفتح بالد السوداف الغريب ،كقد تكررت مثل
ىذه السفػ ػ ػ ػ ػػارات إىل اسطنبوؿ ٖتال ا٢تدايا يف العديد من ا١ترات ،كيف ىذه البعثة بالذات ،كلف السلطاف ا١تغريب أٛتد
ا١تنصور السعدم التاكركيت بسفارتو إىل اسطنبوؿ.
فخرج من مراكش يف  18مارس 1589ـ ،ماران بسجلاػ ػ ػ ػاسة بإتاه فاس ،مث تطواف ،مث أْتػ ػ ػ ػ ػر مػ ػ ػ ػاران أك نازال ببعض
ا١تدف الساحلية باٞتزائر؛ كادينة ىنُت ،ككىراف ،كمستغاًل ،كش ػ ػػرشاؿ ،كمدينة اٞتػ ػ ػ ػزائر كدلس ،كّتػ ػ ػػاية ،كمرسى القصب،
كالقل ،كبونة(عنابة) ،كعشرات األماكن األخرل بتونس كليبيا كغَتىا قبل أف تعرج سفينتو قاطعة البحر األبيض ا١تتوسط
عرضان لتصل إىل ميناء القسطنطينية يوـ  25نوفارب 1589ـ .بعد إقامة طويلة دامت ٙتانية أشهر حاطُت الرحاؿ عند العودة
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يف ا١توانئ كا١تراسي ذاهتا ،كباألخص مدينة اٞتزائر ،أين أطاؿ ا١تقاـ هبا مدة أربعة أشهر؛ ليعود بعدىا إىل مدينيت تطواف ،مث
مراكش .
.

كقد دكف التاكركيت ىذه الرحلة السفارية القياة بعد عودتو يف مؤلف ٝتاه« :النفحة ا١تسكية يف السفارة الًتكية»
أين ٚتع كصف ا١تراحل بُت مسالك الطرؽ كالدكر التارٮتي للاراكز اليت مر هبا كمقارنة ماضيها ْتاضرىا ،ليتحقق يف طياهتا
منهجان متايزان خطو التاكركيت لنفسو يف ىذه الرحلة ،أين قساها إىل أجزاء ،ذكر من خال٢تا الوصف التايل:
أدب جغرايف كتارٮتي من ترغة إىل طرابلس.
كصف لبعض مظاىر اٟتضارة العثاانية.
كصف لبعض مظاىر اٟتضارة ا١تغربية كخصوصان يف عهد أٛتد ا١تنصور الذىيب

.

كمن ىذا الزخم التارٮتي ألجزاء الرحلة٩ ،تص منها جزئية جوىرية ٕتلت من خال٢تا مشارب شىت للحياة الثقافية
يف اٞتزائر العثاانية أكاخر القرف العاشر ا٢تجرم /السادس عشر ميالدم ،فعن األحواؿ الثقافية ٔتدينة اٞتزائر ،يقوؿ
التاكركيت ":كطلبة العلم فيها ال بأس ،إال أف حب الدنيا كإيثار العاجلة كاالفتتاف هبا غلب عليهم كثَتان كالكتب أكجد من
غَتىا من بالد إفريقية .كتوجد فيها كتب األندلس كثَتان ".
كمن خالؿ ىذا الوصف ،يفهم بأف اٟتياة الثقافية ٔتدينة اٞتزائر كانت مضطربة ،ألهنا تأثرت باٟتياة السياسية
السائدة آنذاؾ٦ ،تا جعل أىل الثقافة ينصرفوف عنها كينشغلوف ٔتنافع الدنيا .غَت أهنا أكثر اقتناء للكتب ،كخاصة الكتب
األندلسية.
مث أفاض التاكركيت كاسًتسل يف اٟتديث عن منارة العلم؛ مدينة ّتاية ،كعن تارٮتها العتيد اٟتافل كالزاىر بالعلااء
كالصلحاء؛ مستشهدان ٔتا ذكره عنها الرحالة القدامى ،أمثاؿ ابن عبد ربو كخالد البلوم  ،متذمرا متحسران عاا آلت إليو
أحوا٢تا مع عواقب االحتالؿ اإلسباين ٢تا ،إذ ىي ":اآلف خراب ىدمها النصارل ،...مل يبق هبا إال ديار قالئل على طرؼ
البحر ،كقلعة صغَتة تساى باللؤلؤة ،ينزؿ هبا متويل تلك الناحية من الًتؾ ،ٯتنع ا١ترسى من العدك".
كلعلو هبذا الوصف ،أراد أف يثَت حفيظة التاريخ ،فكيف ١تدينة حررت منذ  28أيلوؿ1555ـ ،على يد صاحل باشا،
تبقى على ركاـ احتال٢تا كمل يغَت حا٢تا ،على الرغم أنو مر على ٖتريرىا حوايل 34سنة ،كذلك باعتبار أف التاكركيت مر هبا
سنة 1589ـ ،مع أف ا١تصادر التارٮتية تشَت إىل خالؼ ذلك ،حيث تذكر بأف صاحل باشا ،منذ أكؿ كىلة من اسًتجاعها
ترؾ على إثرىا حامية تركية ،بقيادة علي صاردك مع ستاائة إنكشارم للاحافظة على ا١تدينة بصورة دائاة ،فقاـ ىذا األخَت
بًتميم ميناء ا١تدينة كزاد من ٖتصيناهتا.
كيف طريق عودتو من إسطنبوؿ ،أمضى التاكركيت شهرين يف مدينة اٞتزائر ،فأعجب بنظاـ أسواقها ككفرة سلعها،
ككثرة السفن يف مرساىا ،كاا أبدل إعجابو ببسالة رياسها كجرأهتم ،حيث يقوؿ عنها ":كىي عامرة كثَتة األسواؽ ،...كثَتة
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اٞتند حصينة...،كمرساىا عامر بالسفن ،كرياسها موصوفوف بالشجاعة كقوة اٞتأش كنفوذ البصَتة يف البحر ،يقهركف
النصارل يف بالدىم ،فهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثَت ،كأعظم ىيئة كأكثر رعبان يف قلوب العدك ،فبالدىم لذلك

أفضل من ٚتيع بالد أفريقيا كأعار كأكثر ٕتاران كفضالن ،كأنفذ أسواقان كأكجد سلعة كمتاعان ،حىت أهنم يساوهنا اسطنبوؿ
الصغرل".

فاٞتزائر يف نظر التاكركيت هبذا الوصف ،كانت قاعدة ٕتارية ببالد إفريقيا كأكثرىا عااران ،كأركجها سلعة كأنفذىا

بضاعة لتنوع أسواقها كتعدد مشًتياهتا حىت كصفة باسطنبوؿ الصغرل ،فقد شبهها بعاصاة ا٠تالفة العثاانية كما أدراؾ ما
عاصاة ا٠تالفة.
كما كانت ىذه اٟتركية التجارية ١تدينة اٞتزائر؛ حسب التاكركيت ،إال انعكاسان لقوة البحرية اٞتزائرية آنذاؾ ا١تتاثلة
يف رياس البحر؛ كجاء ىذا اإلعجاب من خلفية للاؤلف ،كونو ٧تا بأعجوبة من فخ العلوج النصارل الذين كانوا أسرل
ك٣تذفُت على منت سفينتُت تركيتُت،كانتا قادمتُت من إسطنبوؿ ،كاليت كاف على منت أحدىا التاكركيت ،فقد كانت نية أكلئك
العلوج النصارل على حد ما ذكره التاكركيت أيضان؛ الفتك هبم كاالنقضاض على سفينتهم ،لوال أهنم عدلوا عنها حىت
رجوعهاا من اٞتزائر إىل اسطنبوؿ٤ ،تالة بالقناطَت من الذىب ،كىي جباية أمواؿ كىدايا للسلطاف كحاشيتو كأمواؿ ٕتار
كذخائر جند ،ككاف على متنهاا شخصيات مهاة ،كقاضي البلد كنسائو كأكالده كأموالو كالتجار كاٟتجاج كغَتىم.
كقد ت االستيالء عليها كىم بعرض البحر ،من قبل العلوج النصارل ،فعبثوا باألنفس كقتلوا من قتلوا كسلبوا األمواؿ
كأسرك من بقي هبا كأخذكىم كذىبوا هبم لبالدىم النصرانية .فكانت ىذه اٟتادثة نكسة مادية كبشرية ككقع جلل للجزائر
أحدثت مأ٘تان عظياان يف كل دار من ديار اٞتزائر حزنان على ما كقع للاسلاُت من مصيبة يف األمواؿ كاألنفس .ككل ىذا قد
عايشو التاكركيت كنقلو بعُت البصَتة كشاىد عياف ٢تذا ا١تصاب األليم للبحرية العثاانية باألراضي اٞتزائرية .لذلك كاف
التاكركيت ناقاان على رياس البحر األتراؾ العثاانيُت .ككصفهم بالضعف كالتخاذؿ ،لتفريطهم يف ٛتاية تلك السفن كأثٌت
على البحرية اٞتزائرية ،ألنو مل يكن ليحدث ىذا مع رياسها.

كيف ا١توضع نفسو ،يتكلم عن الشق العاراين ١تدينة اٞتزائر عن أبواهبا الثالث ،كعن مسجدىا اٞتامع الذم يوصف
بالسعة ،كيف اٞتانب الثقايف يف تعدد كتسامح ا١تذاىب يف ىذا ا١تسجد فإمامو مالكي ا١تذىب ،كتلقى فيو ثالث خطب:
أحدىا للًتؾ ،كإمامهم حنفي.
تويف التاكركيت – رٛتو اهللٔ-تراكش عاـ (1003ق1595 – 1594 /ـ) ،كدفن ّتوار القاضي عياض .
 -2رحلة العياشي (ت1151ه1975/م) :
ىو العالمة كالرحالة ا١تغريب الشيخ أبو سامل عبد اهلل بن ٤تاد بن أيب بكر العياشي البل ،ا١تالكي ا١تذىب ،الفكيكي
النسب ،كتزرفيت ا١تنشأ ،عالكة على كونو شريفان ادريسيان ،كلد بقبيلة آيت عياش ،قرب تافالت (شعباف 1037ق /مام
1628ـ).
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كانت أسرتو أسرة علاية اشتهرت بالعلم كا١تعرفة؛ فأبوه علم من أعالـ ا١تغرب كشيخ زاكية كىو الذم أشرؼ على
دراستو األكىل ،مث شد الرحاؿ ١تشايخ ا١تغرب باٟتواضر كالبوادم؛ كزاكية كادم درعة ،أين تتلاذ على يد ٤تاد بن ناصر
الدرعي ،مث عاد إىل فاس حيث أكال تعلاو على يد مشاٮتها أمثاؿ :عبد الرٛتن بن أيب القاسم بن القاضي ،ك عبد القادر
ابن علي الفاسي،الذم أجازه سنة 1063ق 1653/ـ .كمن ا١تشرؽ أخذ عن علي األجهور ،كالشهاب األفندم .ككاا
أجيز فقد أجاز كثَتان فقد ذكر ابن زاكور أنو أخذ عن العياشي األربعُت النوكية ك« الوظيفة الزركقية » كأج ػ ػ ػازه كأباح لو الركاية
كالتحدث عنو.
لو مؤلفاتو عدة ،كانظومتو يف البيوع كأخرل يف التصوؼ ،كتصانيف يف السنة كإظهار ا١تنة على ا١تبشرين باٞتنة،
كإٖتاؼ األخالء بأسانيد األجالء كغَتىا .كقد قضى العياشي جل حياتو االشتغاؿ بالعلم كالًتحاؿ ،إىل أف كافتو ا١تنية رٛتو
اهلل ٔترض الطاعوف يف سنة 1090ق1679/ـ .ىذا ا١ترض الذم انتشر با١تغرب بطريقة مرعبة خالؿ القرف اٟتادم عشر
ا٢تجرم.
كبفضل غزارة علاو كصفاء تصوفو ،أضحى العياشي عا١تان ٤تدثان كصوفيان كشاعران ٤تنك ،ارٖتل للاشرؽ ألداء فريضة
اٟتج كلطلب العلم؛ كذا من مرة ،كانت ا١ترة األكىل سنة 1059ق 1649/ـ كالثانية سنة 1064ق 1653/ـ ،كا١ترة الثالثة
سنة 1073ق 1661/ـ .كيف حجتو الثالثة ألف رحلتو اٟتجازية الشهَتة ا١توسومة ب« ماء ا١توائد » أك« الرحلة العياشية»
يف ٣تلدين كبَتين ،كاا تعرؼ بالرحلة الكربل ؛ ٚتعت معلومات شىت يف شكل موسوعي حوؿ ٕتاربو كرحالتو الثالث  ،قاؿ
عنها الشيخ ا١تسناكم يف كتابو " جهد ا١تقل القاصر "ٚ ":تة الفوائد ،عذبة ا١توارد ،غزيرة النفع جليلة القدر ،جامعة من
ا١تسائل العلاية ا١تتنوعة ما يفوت اٟتصر ،سلسة ا١تساؽ كالعبارة ،مليحة التصريح كاإلشارة".
يقوؿ عنو الباحث ا١تؤرخ موالم باٟتايسي ":رزؽ العياشي الدقة يف ا١تالحظة كا١تيل إىل االستطالع كركح ا١تقارنة
كساعدتو منزلتو االجتااعية على كسب ا١تعلومات كاألخبار كالعثور على ما فات غَته من الكتب كالوثائق ،كقد سجل يف
رحلتو معلومات دقيقة كدكف فيها ما ال يوجد يف الرحالت األخرل من أخبار البالد كالعباد"  ،فهي موسوعة يف علم الشريعة
كالتصوؼ كاا كصفها ا١تستشرؽ الفرنسي ليفي بركفنساؿ.
٘تتع فيها العياشي ْتس مرىف كعُت القطة كأذف كاعية كقلم سياؿ؛ سجل فيها كل مشاىدتو ،كما ٝتعو أثناء
أسفاره ككصف طريق الصحراء كالسكاف كالعوائد ،كأحواؿ ا١تعاش كاألمن ،كاا كقف بنفسو على جغرافية ٥تتلف األقاليم
للبلداف العربية كاطلع على معاناة الناس من ظلم الوالة كهنب األعراب كالتعرض للاجاعة كاألكبئة ،فنقل ىذه ا١تعاناة بأمانة ،
باإلضافة إىل معرفتو اٞتيدة ٔتختلف األسواؽ كأنواع ا١تبيعات كأكثرىا كفرة كأحسنها جودة  ،كاا كصف ا١تسالك اليت سار
فيها ركب اٟتج كاصفان األقاليم كا١تدف كاألكدية كالشعاب ا١تختلفة اليت مر هبا من ا١تغرب إىل اٟترمُت الشريفُت مركرا باٟتواضر
الصحراكية باٞتنوب اٞتزائرم كالتونسي فطرابلس كا١تدف ا١تصرية ،فوصف كل مدينة دخلها كٖتدث عن أىلها كعاداهتم
كتقاليدىم كخاصة ا١تواسم الدينية ،كمل يفتو ذكر ما شاع بينهم من البدع ،كاا كصف ا١تساجد كأضرحة األكلياء كخزائن
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الكتب متعرضان بشيء من التفصيل إىل الكتب اليت أعجبتو كاطلع عليها،كاا ذكر الشيوخ الذين التقى هبم يف كل مدينة،
كترجم للبعض منهم تراٚتان تتفاكت طوالن كقصران .كذكر ا١تؤلفات كالدكاكين كا١تسلسالت اليت ركاىا عنهم.
كاا حرص على تسجيل نشاطو العلاي؛ كسَتة ذاتية لو يف كل حاضرة من اٟتواضر العلاية اليت زارىا؛ قراءة
كٝتاعان ،إفادة كإجازة كدكف طريقة عيشو يف كل مدينة عرج عليها ككصف األربطػ ػة كالدكر اليت نزؿ هبا كذكر ما قدـ فيها من
دركس كمن ناظر من العلااء اجملاكرين أك الواردين كباألخص يف البقاع ا١تقدسة.
كاا سجل العيػ ػ ػ ػ ػ ػػاشي كاقع ا١تغرب اإلسالمي السياسي كاالجتااعي ،كما دب فيو من فنت كاض ػ ػ ػ ػ ػ ػػطرابات
ك٣تاعات .كاا احتوت ىذه الرحلة على النصوص الكاملة للعديد من الرسائل كبعض الكتب ا١تختصرة ا١تفقودة كاإلجازات،
أثبتها العياشي كلها أك اقتصر على بعض الفصوؿ منها ،كمن ىذه الرسائل:
رسالة معامل التصديق ١تعرفة دخوؿ الفقَت يف الطريق أليب عبد اهلل ٤تاد العلاي الرفاعي.
رسالة ا٠تصاؿ ا١تكفرة للذنوب ا١تتقدمة كا١تتأخرة البن حجر العسقالين.
كاا أكرد كتاب البكرم الصديقي يف ا١تنازؿ كبعض النقوؿ ا١تطولة من كتاب الفوائد ا١تنتقاة أليب نصر التَتازم .
كاا كرد يف الرحلة العياشية ،بعض اإلفادات النافعة كالدقيقة عن صحراء ا١تغرب األكسط (اٞتزائر) ،كخاصة الطريق
الصحراكم للركب اٟتج ا١تغريب ،معرجان على أىم مدهنا كقراىا ،كاصفان عاراهنا كأسواقها كمياىها كعلاائها كتارٮتها كمسالكها
.

كمنازؿ اٟتجيج هبا ،سواء يف طريق الذىاب أك يف طريق العودة

كمل يفت العياشي أف يقيد تعليقاتو عن ٥تتلف األكضاع العامة لبعض اٟتواضر الصحراكية ،كادينة كرقلة (كركال) على
سبيل ا١تثاؿ ،كاليت زارىا يف شهر جانفي 1663ـ ،فأكؿ ما أبداه عنها التدين الشديد للاستول العلاي با١تدينة٦ ،تثالن يف
إماـ مسجدىا ،بعد تتبعو الشديد لو يف خطبتو ،كالذم ٗتوؼ من أف ٕتزم صالة اٞتاعة خلفو ،فكانت خطبة اٞتاعة اليت
ألقاىا إماـ ا١تسجد،كاا كصفها العياشي بقولو ":كخطب ا٠تطيب ٓتطبة أكثر فيها اللحن كا٠تطأ كالتحريف كالتقدمي
كالتأخَت ،مع إدغاـ أكثر حركفها ،حىت كأهنا ٫تهاة ،فكنت أٗتوؼ أال تصح لنا معو ٚتعة إف كانت صالتو كخطبتو فنجى
اهلل فأحسن يف قراءة الفاٖتة .فاا ظننا أف صالتنا معو ٣تزية" .كبعد انتهائو من ا٠تطبة كالدعاء ،بعث إليو العياشي أحدان من
أصحابو ،ليسألو عن" ا١تهدم" ا١تدعو لو يف ا٠تطبة أىو ا١تنتظر أك أحد ا١تنتحلُت ذلك ،فإذا ىو ال يفقو شيئان ٦تا قالو ،إىل
جانب كثرة اللحن كا٠تطأ كالتقدمي كالتأخَت يف تلك ا٠تطبة ،كدأب اٞتهل بالتوارث متواصل مع من سيخلفو يف إمامة ذاؾ
ا١تسجد كالذم ال يقل عن أخيو جهالن ،رغم أهناا معركفاف بأبناء الفقيو أم أف أبا٫تا كاف من قبل إماما ،فهم يتوارثوف
اإلمامة أبا عن جد ،كقد عرب عن ذلك العياشي أبلغ تعبَت ببيت الشعرم يف قولو:
كصوح **** نبت ػ ػ ػػها رع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى ا٢تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم
كلك ػ ػ ػػن البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػالد إذا اقشعرت َ
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كيتضح من خالؿ ىذا الوصف؛ الواقع ا١ترير للحياة الثقافية با١تدينة خالؿ تلك الفًتة ،كيف نفس الصياغ كرد ذكره
للنفوذ كللوالية كالسلطة اٟتاكاة هبا " :كدعا يف خطبتو لإلماـ ا١تهدم مث للسلطاف األعظم ا٠تاقاف األفخم ٤تاد بن إبراىيم
بن مراد مث للسلطاف بلده موالم عالىم".
كيستشف من ىذا الكالـ ،أف الصحراء اٞتزائرية آنذاؾ ،كانت ٗتضع ٟتكم اٞتااعة ،أك ما يعرؼ ْتكم األمراء أك
اإلمارات احمللية  ،كإف كاف النفوذ العثااين شكليان هبا أك ركحيان فقط ،فقد كانت مدينة كرقلة (كركال) تتاتع باالستقاللية يف

تسَت شؤكهنا ،ككاف ٭تكاها أمَت ىو" موالم عالىم"؛ تربطو صلة قرابة ْتكاـ مدينة تقورت من بٍت جاليب ،كلقد صادفت
زيارة العياشي ٧ت اة ىذا األمَت من مؤامرة دبرىا ضده أفراد من حاشيتو من األعياف كاألشراؼ  ،كبفضل مساعدة السواد من
الناس من رعيتو حافظ " موالم عالىم " على سلطتو ،كفتك با١تتآمرين ضده .كلكن العياشي ساءه ذلك ،ككصف ىذه
الواقعة بالدموية ،كبأهنا تعد ىفوة من ىفوات ىذا األمَت؛ أسقطت من منزلتو عند الكثَت من الناس ،مع أنو معركؼ ْتسن
السَتة كلُت اٞتانب كدماثة األخالؽ ،مع ما ألتاسو منو العياشي بنفسو ،فادحو لذلك ببيتُت من الشعر ،كاا أثٌت عليو بأف
لو شيء من الثقافة ،فهو ٯتتلك خزانة من الكتب يف قصره ٖتوم ٨تو أربعُت ٣تلدان،كلو بعض اإل١تاـ با١تسائل الفقهية ،كمع
ذلك كانت تلك اٟتادثة الدموية ،كاا يشَت سببان يف توتر العالقة بُت األمَت" عالىم" كأخوالو من بٍت جالب حكاـ تقورت،

كاٟتقيقة أف التنافس بُت األسرتُت كاف قدٯتان بسبب الطاوح ١تد النفوذ كا٢تيانة على ا١تنطقة ،كاا جاء يف كصفو للادينة إىل
تأزـ العالقات بُت كرقلة كجَتاهنا مشايخ نقوسة بٍت بابية  ،كسالطُت كادم ريغ بٍت جالب ،إىل حد الشك يف كل من يتصل
بإمارة كركال حىت اٟتجيج ،كىذا راجح بال شك للتنافس حوؿ الزعامة كبسط النفوذ  .مث ينتقل العياشي إىل سرد الوضع
الديٍت للادينة ا١تنقساة مذىبيان إىل طائفتُت٫ ،تا :أتباع ا١تذىب ا١تالكي كاألباضي؛ مشَتان يف سياؽ حديثو إىل أف األمَت
عالىم كاف متسا٤تان مع أتباع ا١تذىب األباضي ،فكاف ال ينكر عليهم مذىبهم " ،مع أنو ليس على معتقدىم " ،كأعترب
ذلك من رقة الدين كخيانة األمانة.
ك٦تا سبق ،يتضح لنا أ٫تية كقياة الرحلة العياشية ،فهي كا١تاء للاوائد؛ بالنسبة للاصادر التارٮتية ،استفاد منها
الكثَت من الرحالة كالباحثُت ،هنلوا منها كاقتبسوا من فوائدىا؛ كتلايذه أٛتد بن ٤تاد بن ناصر الدرعي عندما دكف رحلتو
(الناصرية) .كاا نقل اٟتسُت الورتيالين(ت1193ى ػػ1779/ـ) من رحلة العياشي الكثَت من ا١تعلومات ،كضانها يف كتاب
رحلتو ا١توسومة بػ " نزىة األنظار يف فضل علم التاريخ كاألخبار".
كبالنسبة أليب القاسم الزياين ،فقد أخذ منها فقرات ،كضانها يف كتابو الًتٚتانة الكربل .أما عن ٤تاد بن قاسم
بن زاكور الفاسي ،فحاله بأفضل ٖتلية يف رحلتو الفهرسية" نشر أزاىر البستاف فيان أجازين باٞتزائر كتطواف " ،كاا نوه
ا١تؤرخ ٤تاد بن الطيب القادرم بأ٫تية ىذه الرحلة ،حيث اعتاد عليها يف كتابة نشر ا١تثاين ،كنوه بفضلها قائالن ":ككاف لنا
فيها عوف على تراجم كثَتة كاا تقدـ " ،كاا قاـ ا١تستشرؽ الفرنسي بربر٬تة سنة  ،1846بًتٚتة األجزاء ا٠تاصة ّتنوب
اٞتزائر مع ترٚتة ٥تتصرة للرحلة الناصرية يف مؤلف كاحد" ،كاا ذكره كراشكوفسكى ،كلفي بركفنساؿ كغَتىم يف مؤلفاهتم.
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كللعياشي رحلة ثانية ،كىي رحلة حجية صغرلٝ ،تيت ب ػ" تعداد ا١تنازؿ اٟتجازية " ،أك " التعريف كاإل٬تاز ببعض ما
تدعو الضركرة إليو يف طريق اٟتجاز " ،كىي رحلة ٥تتصرة حدد فيها العياشي ا١تنازؿ كا١تسالك اليت ٯتر هبا ركب اٟتاج انطالقان

من سجلااسة إىل البقاع ا١تقدسة ،كقد ألفها كرسالة إىل صاحبو العالمة القاضي أيب العباس أٛتد بن سعيد ا١تليدم .بتاريخ
 28ربيع األكؿ عاـ 1068ق يوافقو ٨تو  03جانفي 1658ـ ،حيث أبدل خال٢تا العياشي نصحو كتوجيهو لصديقو كبُت
لو خصائص ا١تراحل كتعدادىا .كقد ترٚتها كالد الدكتور ٤تاد األخضر إىل اللغة الفرنسية.
-3رحلة ابن زاكور الفاسي (ت 1111ه1711/م):

ىو ٤تاد بن قاسم بن ٤تاد بن عبد الواحد بن أٛتد ،أبو عبد اهلل بن زاكور الفاسي ،أديب كرحالة كشاعر ،كلد
بفاس على أرجح األقواؿ سنة 1076ق1665 /ـ ،تعلم بفاس ،مث انتقل إىل مدينة تطواف ،فأخذ عن علاائها ،من بينهم:
أبو ٤تاد عبد القادر الفاسي ،كأبو عبد اهلل ٤تاد بن عبد القادر ،كأبو عيسى ٤تاد ا١تهدم كعبد السالـ القادرم اٟتسٍت،
كغَتىم.
مث قدـ للجزائر ْتران يف سنة 1093ق1683/ـ ،فأخذ عن أبو حفص عار بن عبد الرٛتن ا١تا٧تاليت كأبو عبد اهلل
٤تاد بن عبد ا١تؤمن اٟتسٍت ،كأبو عبد اهلل ٤تاد بن إبراىيم قدكرة ،كقد ناؿ اإلجازات منهم يف " مركياهتم كمؤلفاهتم.
أشتهر ٔتيزتو األدبية شعران كنثران ،إذ ٚتع بُت فنوف األدب كالتاريخ كالتصوؼ ،كقد بدأت بشائر نبوغو مبكران إذ أخذ
ينظم الشعر اٞتيد منذ سنة 1092ق1681/ـ ،كيقدـ على التأليف سنة 1095ق1683/ـ .لو مؤلفات عدة ،نذكر
منها :االستشفاء من األمل يف التلذذ بذكر صاحب العلم ،كنشر أزاىَت البستاف فيان أجازين باٞتزائر كتطواف من فضالء
أكابر األعياف ،كا١تعرب ا١تبُت عاا تضانو األنيس ا١تطرب كركضة النسرين ،كاٟتلة السَتاء يف اٟتديث الرباء ،كمعراج الوصوؿ
إىل ٝتاكات األصوؿ ،كاا ألف يف الطب كتابو الدرة ا١تكنوزة يف تذييل األرجوزة ،كىو تذييل ألرجوزة ابن سينا يف الطب ،كلو
مؤلفات أخرل يف األدب كاللغة كعلم التوقيت .تويف ابن زاكور يوـ ا٠تايس عشرين من ٤ترـ 1120ق 1708 /ـ .لكن
ابن ٛتادكش اٞتزائر ،قد ذكر أف كفاة ابن زاكور كانت سنة 1122ق 1710/ـ ،كدفن خارج باب اٞتيسة .
كمن مؤلفاتو ا١تهاة ،كاا أشرنا سابقان رحلتو ا١تسااة ب ػ " نشر أزاىَت البستاف فيان أجازين باٞتزائر كتطواف من
فضالء أكابر األعياف" ،كتصنف ىذه الرحلة أدبيان إىل ما يساى بػ ػ :فهرسة الرحلة؛ فهي فهرسة تكتب يف شكل رحلة،

يسجل فيها ا١تؤلف ما رآه أثناء رحلتو ،مع إثبات أٝتاء الشيوخ الذين لقيهم كأخذ عنهم ،كما استفاد يف ٣تالسهم من علوـ
كمركيات ،كذكر ٣تال ما استفاد من ركايات الشيوخ كنصوص إجازاهتم ،مع كصف جغرايف كتارٮتي للاناطق اليت مر هبا.

كىذه الرحلة ،تنقسم إىل قساُت متساكيُت تقريبان ،فاألكؿ خاص باٞتزائر كعلاائها كطرؽ التدريس هبا ،كالثاين حديث
عن تطواف كمشاٮتها.
كلقد جاءت ىذه الرحلة الفهرسية ،كاليت تردد فيها ابن زاكور بُت اٞتزائر كتطواف ،كاظهر للتواصل العلاي بُت
البلدين كلتقوية الصلة بُت ال علااء كالوقوؼ على أصناؼ الفنوف كا١تؤلفات اليت كاف يدرسها اٞتزائريوف آنذاؾ ،كاليت استغرقت
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سنة كاملة ما بُت سنة 1093ق إىل 1094ق  ،ذكر من خال٢تا تراجم كثَتة لشيوخو علااء اٞتزائر األفذاذ؛ أمثاؿ:
العالمة أبو حفص عار بن ٤تاد ا١تا٧تاليت ،كأبو عبد اهلل ٤تاد بن عبد ا١تؤمن اٟتسنػ ػ ػ ػ ػي ،كأبو عبد اهلل ٤تاد بن سعيد بن
إبراىيم قدكرة ،كأبو عبد اهلل ابن خليفة .كقاؿ سأكتفي بذكر ىؤالء النخبة من العلااء ،كاالكتفاء بالبحر عن اٞتداكؿ
كاألهنار ،كبشاوس النهار عن الدرارم كاألقاار؛ كىذا يعٍت أف العلااء ا١تدرسُت ٔتدينة اٞتزائر يف زمانو ،كاف عددىم يربو
على ما ذكر صاحب الرحلة ،لكوهنا عاصاة البالد ،فقد كانت قبلة للعلم تشد إليها الرحاؿ ،إال أنو اكتفى بطليعتهم عنده،
كاا ٖتدث عن شيوخ ىؤالء ا١تشايخ ا١تشارقة منهم كا١تغاربة.
كاا مل يفتو إلقاء الضوء عن أىم ا١تصنفات كالكتب اليت كانت تدرس ،كاليت عرفت ركاجان منقطع النظَت؛ كألفية
العراقي ،كالعقائد للسنوسي ،كٚتع اٞتوامع للسبكي ،كشركح احمللي ككيل الدين العراقي كالكوراين ،ك٥تتصر بن اٟتاجب ،كنظم
لعبد الرٛتن األخضرم ،كآخر أليب إسحاؽ التلاساين (يف الفرائض)...كغَتىا من ا١تؤلفات اليت عرفت تداكالن علايان ساطعان
يف احملافل العلاية آنذاؾ ،كىذه الكتب يف ٣تالها٘ ،تثل معظم جوانب اٟتياة الثقافية ،كقسطان معترب من العلوـ العقلية كالنقلية
للجزائر العثاانية ،من علم اٟتساب كا١تنطق كالنحو كالعركض كالصرؼ كالتوحيد كاٟتديث كالتفسَت كالفقو ككل فن كاف شرطان
مطلوبان يف العامل اإلسالمي .
إىل جانب ذلك ،فقد تضانت أحداث تارٮتية مهاةٗ ،تص اٞتزائر يف تلك الفًتة؛ كغارة األمَتاؿ دككُت ،الغارة
الفرنسية الفاشلة على اٞتزائر يف  28أكت ،1682ك٢تذا فقد غدت رحلة ابن زاكور رغم صغر حجاها من أىم ا١تصادر
اليت غطت فًتة مهاة من فًتات تاريخ مدينة اٞتزائر العثاانية يف اٞتوانب الثقافية.
-1رحلة أبو القاسم الزياني (ت1249ه 1833/م):
ىو أبو القاسم بن أٛتد بن ٤تاد بن علي بن إبراىيم الزياين ،رحالة كأديب ككزير كعامل كسفَت مغريب ،من قبيلة
زياف الصنهاجية بنواحي فاس ،كلد بفاس سنة 1147ق1734/ـ ،كاف جده علي بن إبراىيم إمامان يف عهد ا١توىل إٝتاعيل

العلوم  ،تلقى الزياين األسس األكىل للعلوـ العربية كالفقو كاٟتديث كالتفسَت عن كالده ،مث عن ثلة من علااء فاس ّتامع
األندلس كمدرسيت الصهريج كالعطارين كّتامع القركيُت سنة 1169ق1759/ـ ،كمن ا١تشايخ الذين أخذ عنهم٤ :تاد بن
الطيب القادرم ،صاحب " نشر ا١تثاين" ،كعبد القادر بوخريص كأٛتد بن الطاىر الشرقي ك٤تاد بناين كالتاكدم بن سودة
كالفقيو أيب حفص عار الفاسي ،كقد أتاح تعلاو على ىذه النخبة من العلااء اكتسابو ثقافة عامة جيدة يف علوـ الدين
كاللغة كاألدب  .ليخربنا الزياين بعدىا عن سر ميولو التارٮتية بعثوره على كناش ٞتده علي ا٠تبَت يف علم األنساب أين عرؼ
أف أصولو تعود إىل " مالو " ك"مازيغ" جد الرببر مث " حاـ بن نوح " ،حينئذ اكتشف أنو ٭تتاج إىل الكثَت من البحث
كاالطالع عرب القركف ا٠توايل ،حىت يتاكن من التحقق من نسب جده .كقد ساىم ىذا الكناش بشكل حاسم كمباشر يف

رسم مسار الصيانة العلاية كالسياسية للزياين ،أين نبهو إىل ضركرة العناية بعلم التاريخ كعلم األنساب ،فخلق لنفسو قضية
كانت سببان ١تعرفة أحواؿ العامل كاجملتاع كالثقافة كالعاراف .كقد ضان ىذا اٟتافز الذايت للزياين ٘تكنو من إتقاف تاريخ ا١تغرب
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كالقبائل كا١تلل كالنحل ،بل ٕتاكز ذلك إىل علم اٞتغرافيا التارٮتية كطبيعية ،فاطلع على معلومات هتم البحار كاألهنار كاٞتزر
كالنبات كاٟتيواف كا١تعادف كاألحجار ككفى هبا نعاة كفضل ك١تا أثر عنو من بعده.
كهبذا التكوين العلاي ا١تتايز للزياين كبطاوحو ا٠تاص للسلطة كاالتصاؿ ،أىلو البالط ا١تلكي ا١تغريب ،لتقلب مناصب
عليا؛ ككاتب للسلطاف ا١تغريب ٤تاد بن عبد اهلل ،مث سفَتان لو لدل السلطاف العثااين عبد اٟتايد األكؿ
سنة1200ق1786/ـ٤ ،تاالن با٢تدايا؛ كاحاكلة للتقرب كالتعاكف مع العثاانيُت ،كيف فًتات الحقة عُت إما عامالن أك كاليا
على كاليات عدة كتازة ك تافياللت ،كآخرىا كالية كجدة ألجل إٜتاد فتنة آنكاد ،الذين عاثوا يف شرؽ ا١تالكة فسادان،
فهاٚتوا الزياين كهنبت أمتعتو كخشي أف ٭تالو السلطاف ا١تغريب مسؤكلية ا٢تزٯتة فلجأ للاغرب األكسط (اٞتزائر) ،بعد أف أعيتو
الوالية  ،فاسًتاح منها بشهادتو يف كتابو " الًتٚتاف ا١تعرب عن دكؿ ا١تشرؽ كا١تغرب" " :كاسًتحت من أىل ا١تغرب كتقلباتو
كخلعت ربقة الرؽ كتغلباتو" ،فنزؿ ضيفان ٔتدينة كىراف على البام ٤تاد الكبَت (1779ـ_ 1797ـ) .مث التحق ٔتدينة
تلاساف أين قضى مدة طويلة ّتوار أيب مدين الغوث بالعباد مدرسان للطلبة العلم كمذاكران كمؤنسان لفقهائها كللاسامرة
كاحملاضرة ،كقد أطلعوه على تاريخ ا١تدينة كأحوزىا كغَتىا من األقاليم العربية كاإلسالمية ،فقدـ من خال٢تا بعد ىذا ا١تقاـ
كصفان دقيقان عن اٟتياة الثقافية ١تدينة تلاساف كقد ساءه ما كجد من مدعى العلم من ذكم القضاء كقد استفحلت آفة الرشوة

بينهم كيف نيلهم تلك ا١تناصب ،كاليت أسندت حسب الزياين لغَت أىلها ،كىذا كلو كجلو بسبب ٖتكم الًتؾ بدكاليب
حكاها متأسفان عن تارٮتها العتيد فياا مضى فأنشد ْترقة قائالن:
ِ
ِ
لاسا َف
باألعالـ صائلةن
َكانَت ت َ
َصاهبَا ا١تسخ إذ َعادت تباع هبا
أَ
ِ
كجنود ِ
الًتؾ َحولكم
كيف ال
ك َ
ِ
صتكم
دفع غ َ
إىل اهلل أَشكو َ
لكن َ

ِ
كباٞتياد كمل تربط هبا اٟتار
مناصب العل ِم لأل ِ
َجالؼ َكا٠توِر
َ
ِ
ا٠تسف كال تذ ِر
تَسوقكم َبعص
فَػه َو ا١تؤمل كا١ترجو ينتَصر

كمع ذلك ،مكث بتلاساف حوايل سنة كنصف انقطع فيها للاطالعة كالتأليف رحل بعدىا للاشرؽ؛ بدءان من مدينة
اٞتزائر؛ أين أكرمو أىلها كحكامها .كبعد أياـ خطر لو أف يزكر اسطنبوؿ مرة ثانية ليحج ضان الركب العثااين .فبدأ رحلتو
ماران بقسنطينة كتونس ،أين جاؿ يف ا١تشرؽ بُت عواصاو؛ حيث استطاب لو ا١تكوث ٔتصر مدة معلومة ،ليعود منها إىل
اٟتجاز ،كمن ىناؾ إىل فلسطُت كالشاـ .مث عاد إىل اٞتزائر قادما إليها عن طريق تونس كقسنطينة فوجد الًتحاب كالضيافة
كا١تساعدة .كاف ينوم أف يستقر بتلاساف ،غَت أف ىناؾ ضغوطات كحاجات عديدة من ا١تغرب جعلتو يغادر مكانو احملبوب
ٔتجاع العباد جوار "أيب مدين الغوث التلاساين " ،كيرجع يف النهاية إىل بالده بعد أف استدعاه السلطاف ا١توىل سليااف
ككتب لو عهد األماف ،فغادر الزياين تلاساف متوجهان إىل مسقط رأسو بفاس ،سنة 1210ق1795/ـ ،كلف على إثرىا
ٔتهاة تفتيش مراسي ا١تغرب كمراقبة عااؿ ا١توانئ ،كيف سنة 1213ق1798/ـ ،حيث تقلد منصب الكتابة كالوزارة
كاٟتجابة إىل سنة 1218ق1803 /ـ ،حيث كاله السلطاف سجلااسة .كظل الزياين ينعم بثقة السلطاف إىل أف كثر
حساده ،فأبعد عن مناصب السلطة كالنفوذ ،ابتداء من سنة1224 :ق1828 /ـ .تفرغ على إثرىا للتدكين كالتقييد منها ما
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ألفو قبل عزلتو كمنها ما ألفو بعد اعتزالو اٟتياة السياسية  ،نذكر منها :الًتٚتاف ا١تعرب عن الدكؿ ا١تشرؽ كا١تغرب  ،البستاف
الظريف يف دكلة أكالد موالم على الشريف ،ألفية السلوؾ يف كفيات ا١تلوؾ  ،رحلة اٟتذاؽ ١تشاىد اآلفاؽ يف اٞتغرافية.
أما عن رحلتو ا١توسومة ب ػ ػ ":الًتٚتانة الكربل يف أخبار ا١تعاور براَ كْتران " ،كاليت أكجز عنها بتفاصيلها فياا سبق ،فهي
رحلة موسوعية شبيهة بالرحلة العياشية ،إال أهنا أمشل كأعم يف الزماف كا١تكاف كاحملصوؿ العلاي ٔتختلف أصنافو كمشاربو ،فقد
ٚتعت أمصار ا١تعاورة كلها بران كْتران ،رٝتها على تقسيم األقاليم السبعة من ا١تغرب إىل ا١تشرؽ بالصُت ،كمن أقصى السوداف

يف اٞتنوب إىل أقصى بالد الصقلب يف القاصي .كاا ٚتعت الًتٚتانة الكربل " :أخبار العامل بران كْتران كما ٗتللها من
األمصار ،كا١تدف كالقرل كالقفار ،كالبحر كاٞتباؿ كاألهنار كالعيوف كا١تعادف كاآلبار ،كغَت ذلك من عجائب خواص اٟتيوانات
كاألحجار ،ك٦تا يؤيد ذلك من التفسَت كاآلثار ،كيل يف كل مقاـ منها مقاؿ ،كيف كل ركض منها ٣تاؿ ،حسباا يقتضيو اٟتاؿ
من نصوص قرآنية كتأكيالت تفسَتية كأحاديث نبوية ،كفتاكل فقهية كمواعظ صوفية...كشواىد األشعار...كأسامي لغوية."..
كقد ضانها كصف رحالتو الثالثة إىل الديار ا١تقدسة ،كرحلتو السفارية إلسطنبوؿ ،كغَتىا من البالد اإلسالمية .كما
يهانا ىنا ما دكنو عن زيارتو للجزائر ،كما رصده من كصف ١تدهنا كحكامها كاستحضار تارٮتها؛ كادينة تلاساف اليت أشرنا
سالفان ،ككذا مدينة اٞتزائر اليت أقاـ هبا أربع كعشركف يومان يف طريقو للذىاب إىل ا١تشرؽ ،كسبعة أشهر قبل عودتو إىل ا١تغرب،
كقد صادفو انتشار الوباء ،الذم منعو من اإلقامة بداخلها ،كمع ذلك مل ٯتنعو من زيارهتا ككصف أحد جوامعها ،كجامع
كتشاكة الذم صادؼ ٕتديد بنائو عند زيارتو؛ فأعجب بالبناء كا٢تندسة كاأللواف ،كترؾ كصفان رائعان ٢تذا ا١تسجد مل ٮتص بو
غَته .كاا تكلم عن سكاف اٞتزائر كعن قرصنة النصارل ،كما تعرضت لو ا١تراكب اٞتزائرية من اعتداءات يف البحر األبيض
ا١تتوسط ،كاا تكلم عن قسنطينة كحاكاها حساف بام ،كعن أكضاعها السياسية آنذاؾ ،كعن جوانب مهاة من اٟتياة
الثقافية ،حيث التقى بنخبة من علاائها من الفقهاء كاألدباء كأىل الفضل؛ كالشيخ عار الصايغي كأبو اٟتسن علي بن
مسعود الونيسي كأبو القاسم احملتايل ،كأٛتد بن ا١تبارؾ العلاي كالسيد كنيس البورنيارم ،كرغم فضلهم فقد أ٫تل أىل الًتاجم
الكثَت منهم.
كاستارت عزلة الزياين من عاـ 1224ق1809 /ـ ،كىو تاريخ إعفائو من ا٠تدمة السلطانية إىل غاية سنة
1249ى ػ1833 /ـ ،حيث كفاه األجل احملتوـ يف عصر يوـ األحد  4رجب 17 /نوفارب ،بعد أف تعدل عاره ا١تائة سنة،
ككاف ذلك يف عهد السلطاف ا١توىل عبد الرٛتن ،الذم أمر بدفنو يف الزاكية الناصرية ،بالصحن ا١تتصل بالقبة ْتي السياح ّتوار
اٟترـ اإلدريسي بفاس.
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خاتمة:
ك٦تا سبق يتضح لنا أ٫تية موقع اٞتزائر؛ بالنسبة لكل الرحالُت ا١تغاربة ،فقد كاف لزامان على كل األركاب اٟتجية
ا١تغربية العركج عليها ،كاالستفادة من خيارهتا كخربات علاائها،كاا أعجب العديد من الرحالُت ا١تغاربة بطبيعتها كمناظرىا
ا٠تالبة كصحرائها ا١تًتامية األطراؼ؛ فسجلوا ما جادت بو قرائحهم٦ ،تا رأكا أك ٝتعوا ،كدكنوا ذلك بُت طيات الدفاتر
كا١تخطوطات ،كجاءت كتابات الرحالة ا١تغاربة؛ ٔتثابة ا١ترآة اليت عكست صور من الواقع السياسي كاالجتااعي
كاالقتصادم كالثقايف للبالد يف كثَت من األحياف ،كٯتكن االستفادة من ا١تادة التارٮتية الغزيرة لتلك الرحالت يف إعادة صياغة
تاريخ اٞتزائر يف العهد العثااين ،كذلك لتغطيتها الشاملة ٞتايع جهات البالد؛ على عكس كتابات الرحالة األكركبيُت الذين
اكتفوا بالًتكيز على مدينة اٞتزائر كا٫تلوا باقي اٞتهات األخرل .كاا تعترب كتب الرحالت اٟتجية ا١تغربية؛ ٔتثابة ركيزة أساسية
كمصدرا ىاما ١تعرفة جوانب ىامة من تاريخ اٞتزائر اٟتديث؛ ال غٌت للباحثُت كالدارسُت عنها يف األْتاث العلاية اٞتادة.
الهوامش واإلحاالت:
نسبة إىل قرية ٘تقركت بوادم درعة باٞتنوب الشرقي للاغرب األقصى ،كانت مركز إشعاع ثقايف كصويف كمعريف كبَت كخاصة بزاكيتها الناصرية .ينظر :التاكركيت :النفحة
ا١تسكية يف السفارة الًتكية (1589ـ(  ،تح٤ :تاد صاٟتي ،أبو ظيب :دار السويدم للنشر كالتوزيع ،ط2007 :1ـ ،ص ،31 :قد تكوف زاكية جده علي بن ٤تاد
اليت أسسها بتاجركت ّتوار تكادارت مهد السعديُت ا١تعركفة بزاكية سيدم علي٤ .تاد ماكاماف :الرحالت ا١تغربية ،ص ص.368 ،369:
عبد الع ػزيز القسنطيٍت :ىو أبو فارس شيخ ا١تشايخ من أكابر األكلياء كأعالـ الصوفية لو شأف عظيم من العلااء كالعاملُت كاألكلياء ا١تتقُت كمن تالميذه أبو ٤تاد عبد
اهلل بن عار ا١تصغرم كأبو عبد اهلل ٤تاد بن علي الدرعي ،تويف يف الفًتة الرابعة من القرف العاشر ،ينظر٤ :تاد بن أٛتد اٟتضيكي(ت 1189ق1775 /ـ):
الطبقات ،تح :أٛتد بومزكو ،الدار البيضاء :مطبعة النجاح اٞتديدة ،ط: 1427 1ق2006/ـ ،ج ،1ص.434 :
ا١تصدر نفسو ،ج ،1ص.488 :
ينظر٤ :تاد بن الطيب القادرم :نشر ا١تثاين ألىل القرف اٟتادم عشر كالثاين ،تح٤ :تاد حجي ،أٛتد التوفيق ،الرباط :مطبوعات دار ا١تغرب لتأليف كالًتٚتة كالنشر،
ط1397:ق1977/ـ ،ج ،1ص ، 51 :ليفي بركفنساؿ :مؤرخو الشرفاء ،تر :عبد القادر ا٠تالدم ،الرباط :دار ا١تغرب للتأليف كالًتٚتة كالنشر ،ط/1397:
1977ـ ،ص٤ ،82 :تاد بن ٤تاد ا١تراكشي(1283ق1369/ـ) :السعادة األبدية يف التعريف ٔتشاىَت اٟتضرة ا١تراكشية ،تع :أٛتد متفكر ،مراكش :ا١تطبعة
كالوراقة الوطنية ،ط1432 :3ىػ2011 /ـ ،ص .59 :خَت الدين الزركلي :األعالـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت،
بَتكت :دار العلم للااليُت ،ط :15أيار  /مايو  ،2006ج ،2ص.87 :
٤تاد بن أٛتد اٟتضيكي :ا١تصدر نفسو ،ص.488 :
ينظر٤ :تاد ماكاماف :ا١ترجع نفسو ،ص369:
٤تاد الفشتايل :ىو أبو عبد اهلل ٤تاد علي بن ٤تاد الفشتايل ،الفقيو الكاتب األديب شغل منصب الكتابة عند أٛتد ا١تنصور الذىيب عرؼ بتعاطيو للشعر لو ٓتزانة
رباط رقم ( )538أرجوزة يف التاريخ عنواهنا " الوفيات" نظاها كتكالة لكتاب الوفيات البن قنفذ القسنطيٍت ،ينظر٤ :تاد القادرم :ا١تصدر السابق ،ج،1
ص ،174:ليفي بركفنساؿ :ا١ترجع السابق ،ص.82 :
٤-9تاد القادرم :ا١تصدر السابق ،ج ،1ص.49 :
أٛتد ا١تنصور :ىو السلطاف أٛتد ا١تنصور الذىيب بن ٤تاد الشيخ ا١تهدم بن ٤تاد القائم بأمر اهلل الزيداين اٟتسٍت السعدم ،أحد ملوؾ ا١تغرب العظاـ كباين قصر
البديع .كلد بفاس عاـ 956ق1549 /ـ ،بويع يف ساحة كادم ا١تخازف سنة  986ق 1578/ـ ،يعترب عهده الذم داـ حوايل ست كعشرين سنة أزىى عهود
الدكلة السعدية رخاء كعلاان كعارانان كجاىان كقوة .تويف ٔترض الطاعوف ،دفن بإزاء مقصورة اٞتامع األعظم بفاس اٞتديدة ،مث نقل إىل مراكش كدفن يف قبور األشراؼ
السعدين ،ينظر :أبو القاسم الزياين :ا٠ترب عن أكؿ دكلة من األشراؼ العلوييُت من أكالد موالنا ٤تاد الشريف بن علي ،باريس :ا١تطبعة اٞتاهورية ،ط:
1303ىػ1886/ـ ،ص ص.30 ،29:
موالم باٟتايسي :اٞتزائر من خالؿ رحالت ا١تغاربة يف العهد العثااين ،اٞتزائر :الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،ط ،1979 :ص. 16 :
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يف اٟتقيقة كاف الغزك السعدم للسوداف الغريب عنوة ،كذلك لالستفادة من خَتاتو االقتصادية خاصة الذىب ،كٕتسيدا للسياسة التوسعية للاخزف ا١تغريب بغية إخضاع
اإلمارات السودانية الصغَتة يف حوض السنغاؿ .ينظر٤ :تاد ماكااف :ا١ترجع السابق ،ص.371 :
موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق  ،ص. 16 :
علي بن ٤تاد التاكركيت :النفحة ا١تسكية ،ص ص.16 ،14:
كلقد ترٚتها للفرنسية ىنرم دم كاسًتم  Decastriesمعتادان على النسخة الوحيدة ا١توجودة با١تغرب األقصى .التاكركيت :ا١تصدر نفسو ،ص ،20 :ليفي
بركفنساؿ :ا١ترجع السابق ،ص.82 :
٤تاد ماكاماف :ا١ترجع السابق ،ص.371 :
ا١ترجع نفسو ،ص. 380 :
ا١تصدر نفسو ،ص . 159:
ا١تصدر نفسو ،ص .43:
يقوؿ صاحب االستبصار ":كيف ّتاية موقع يعرؼ باللؤلؤة كىو أنف من اٞتبل قد خرج يف البحر ،متصل با١تدينة ،فيو قصور من بناء ملوؾ صنهاجة ،مل ير الراؤكف
أحسن منها بناء ،كال أنزه موضعا ،فيها طاقات مشرفة على البحر عليها شبابيك اٟتديد كألبواب ا١تخرمة احملنية ."...ينظر٣ :تهوؿ :كتاب االستبصار يف عجائب
األمصار ،تع :سعد زغلوؿ عبد اٟتايد ،الدار البيضاء :دار النشر ا١تغربية ،ط ،1985 :ص.130:
سقطت ّتاية يف يد االحتالؿ االسباين ،منذ  1510إىل غاية سنة1555ـ ،كقد جاءت ٤تاكالت األتراؾ العثاانيُت مبكرة كمتوالية بقيادة اإلخوة برباركس ،ألجل
ٖتريريها ،كذلك منذ 921ق1515/ـ ،لكن أخفقت كل احملاكالت العديدة لشدة ٖتصناهتا ،كيف  28أيلوؿ1555ـ ،أستطاع صاحل باشا من اسًتجاعها بعد قتاؿ
شديد مع األسباف .ينظر :ا١تصدر نفسو ،ص ،43 :عزيز الًت سامح :األتراؾ العثاانيوف يف أفريقيا الشاالية ،تر٤ :تاود علي عامر ،بَتكت :دار النهضة العربية ،ط
1409: 1ىػ1989/ـ ،ص ص . 195 ،47:ناصر الدين سعيدكين كا١تهدم بوعبديل  :اٞتزائر يف التاريخ العهد العثااين  ،الشركة الوطنية للنشر  ،اٞتزائر 1984 ،
 ،ص . 94 – 92
التاكركيت :ا١تصدر السابق ،ص ص  ،160 ،159:موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص ص.83 ،82 :
التاكركيت:ا١تصدر نفسو ،ص .160 :
التاكركيت :ا١تصدر نفسو ،ص ص .160 ،159:
ينظر أيضان٤ :تاد صاٟتي :الكتابة من الذاكرة من خالؿ النفحة ا١تسكية يف السفارة الًتكية للتاجركيت ،أْتاث ندكة الرحالة العرب كا١تسلاُت :اكتشاؼ الذات
كاآلخر ،ديار اإلسالـ من األندلس إىل إستانبوؿ ،أبو ظيب :دار السويدم للنشر كالتوزيع ،ط ،2009:1ص.265 :
تقع قبيلة آيت عياش ،كىي قبيلة من الرببر جنوب ميدلت بنحو ستُت كلاًتا ك٘تتد حوايل  35كلاًت يف الطريق الرابطة بينها كبُت الراشدية.كاا تتاخم بالدىم
الصحراء من أحواز سجلااسة باٞتنوب الشرقي ا١تغريب .ينظر٤ :تاد ماكااف :ا١ترجع السابق ،ص ، 198:أبو سامل عبد اهلل بن ٤تاد بن أيب بكر العياشي :رحلة
العياشي اٟتجية الصغرل ،تح :عبد اهلل ٛتادم اإلدريسي ،بَتكت :دار الكتب العلاية ،ص ،2013 :1ص.15 :
كقد كرد يف كتاب األحياء كاالنتعاش لعبد اهلل بن عار العياشي بأف أصل ىذه األسرة من فجيج .ينظر٤ :تاد ماكااف :ا١ترجع السابق ،ص ،198:
كقد أسس كالده زاكيتو بتزرفت سنة 1044ق ،بإذف من شيخو ٤تاد أيب بكر الدالئي ،كىي ا١تسااة حاليان بزاكية سيدم ٛتزة .ينظر٤ :تاد ماكااف ،ا١ترجع السابق،
ص.198 :
قيل للعياشي  ":مالكم ٗتفوف نسبكم كقد صح عند الناس أف أصلكم شرفاء ،فقاؿ لو :اذخرناه آلخرتنا إف صح ،كقد أنعم اهلل علينا ٔتا يكفينا من اٞتاه كالتوقَت
كاالحًتاـ عند ا٠تاص كالعاـ" .ينظر٤ :تاد القادرم:نشر ا١تثاين ،ج ،2ص ص.264 ،254 :
٤تاد بن الناصر الدرعي (908ق1052 /كقيل 1085ق) :ىو النحوم اللغوم٣ ،تدد الطريقة الشاذلية ،أبو عبد اهلل ٤تاد بن ٤تاد بن حسُت بن ناصر ابن عار
الدرعي كلد بأغالف من درعة ،لو مؤلفات عدة منها " :العبد ا١تنيب يف التوسل بالصالة على النيب اٟتبيب" ،كقصيدة رائية يف الديانات ،تلقن عليو العياشي الذكر كقرأ
عليو أصوؿ الطريقة للشيخ زركؽ .ينظر :العياشي :اقتفاء األثر يف ذىاب أىل األثر ،تح :نفيسة الذىيب ،ا١تغرب :دار البيضاء :مطبعة النجاح اٞتديدة ،ط:1
 ، ،1996ص ،149 :القادرم :نشر ا١تثاين ،ص ص ، 21 ،20 :احمليب :خالصة األثر يف أعياف القرف اٟتادم عشر ،دكف دار الطبع ،دكف طبعة ،ص،238 :
اإلفراين :صفوة من انتشر من أخبار الصلحاء القرف اٟتادم عشر ،تح :عبد اجمليد خيايل :ا١تغرب ،الدار البيضاء :مركز الًتاث الثقايف ،ط1425 :1ق2004 /ـ،
ص ص.303 ،299 :
عبد الرٛتن بن القاضي (1082/999ق) :أتقن القراءة يف القرآف الكرمي كطرقها كأحكامها ،كمذاىب القراء ٚتيعان ،فسار شيخ اإلقراء كأستاذ ا١تغرب كلو ،أخذ عن:
أيب عبد اهلل بن يوصف التالي كعن عبد الرٛتن بن عبد الواحد السجلااسي ،من تآليفو  ":الفجر الساطع يف شرح الدرر اللوامع ،ينظر :اٟتضيكي :الطبقات ،ص
ص.402 ،401 :
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عبد القادر بن علي الفاسي( 1007ق1091 /ـ) :من ركاد اٟتركة التعلياية بفاس يف القرف اٟتادم عشر ،تصدر للتدريس اللغة العربية كالفقو كاألصوؿ ،كاا أحيا
علوـ اٟتديث ،كأىتم بالًتبية كالوعظ ،أخذ عنو العياشي عدة علوـ كبُت طريقتو يف ٖتليل بعض النصوص كاالستشهاد ،كمن ٚتلة ما قرأ عليو " اٟتكم العطائية " قراءة
تفهم كٖتقيق .ينظر :العياشي :اقتفاء األثر ،ص .36 :اٟتضيكي :ا١تصدر نفسو ،ص ص ،469 ،468 :القادرم :نشر ا١تثاين ،ج ،2ص.270 :
َعلى األَجهورم (975ق1066/ـ) :ىو أبو اٟتسن علي بن زين العابدين بن ٤تاد بن أيب ٤تاد عبد الرٛتن األجهورم ،نور الدين أبو األرشاد عرؼ باألجػهورم
نسبة لقػرية أجػػهور بريف مصػر لقػب بشيخ ا١تالكيػة يف عصره ٔتصر ،كلد كتػويف يف ( 967ىػ1557-ـ1066/ىػ1656-ـ ) ،أخذ عن شيوخ كثر منهم٤ :تاد
الرملي ،كحػػسن الكرخي ،كأخذ عنو البابلي ،كالنور الشرباملسي ،كالشهاب العجاي ،تلقن عنو العياشي الذكر كأجازه بداره ،لو مؤلفات عدة منها :شػركحو الثالثة
على ٥تتصػر خليل كشػرح على ألفػية بن مالك ،احمليب أٛتد ،خالصة األثر يف أعياف القرف اٟتادم عشر ،ج ،3ص 160 ،157 :القادرم ٤تػاد الطيب :نشػر ا١تثػاين،
ج ،2ص ،81 :ينظر :العياشي :اقتفاء األثر ،ص ،149 :اٟتضيكي :ا١تصدر نفسو ،ص ص.469 ،468 :
الشهاب األفندم (ت 1069ق) :ىو أٛتد بن ٤تاد ا٠تفاجي أفندم ،ىو إماـ اٟتنفية ٔتصر ،لو مؤلفات عدة منها :شرح الشفا يف أربع ٣تلدات ،كحاشية على
البيضاكم ،ككتاب " الر٭تانة" ذكر فيو من لقيو من األعياف يف اٟتجاز كا١تغرب كبالد الركـ"ٝ ،تع عليو العياشي مسلسالت ابن اٞتزرم ،كثالثيات البخارم ،كٚتلة من
األحاديث ا لنبوية كمؤلفات األفندم ،كقد أجاز العياشي يف سائر مركياتو عن سائر أشياخو ،ككتب لو إجازة ٓتطو .ينظر :العياشي :اقتفاء األثر ،ص ص،126 :
 ،127اإلفراين :صفوة من انتشر ،ص ص.231 :
ابن زكور :نشر أزاىَت البستاف فيان أجازين باٞتزائر كتطواف من فضالء أكابر األعياف ،تح :مصطفى ضيف ك٤تفوظ بوكراع ،ا١تعرفة الدكلية للنشر كالتوزيع ،اٞتزائر،
 ،2011ص .107
ينظر :أيب سامل العياشي ،رحلة العياشي الصغرل ،ص ، 17 :عبد اٟتي الكتاين ،فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١تعاجم كا١تشيخات كا١تسلسالت ،باعتناء :إحساف
عباس ،بَتكت :دار ا١تغرب اإلسالمي ،ط1982/1402 :2ـ ،ج ،1ص ص ،325 ،279 :موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص ص ،17،18
ينظر٤ :تاد ٥تلوؼ ،شجرة النور الزكية ،ص ص ،455 ،454 :العياشي ،الرحلة العياشية ،ج ،2ص ،149 :مصطفى الغاشي ،الرحلة ا١تغربية كالشرؽ العثااين
٤تاكلة يف بناء الصورة ،بَتكت :االنتشار العريب ،ط ،2015 :1ص.156 :سعيدكين :من الًتاث التارٮتي كاٞتغرايف ،ص. 382 ،376 :
كاا لو رحلة صغرل تعرؼ ب"  :التعريف كاإل٬تاز ببعض ما تدعو الضركرة إليو يف طريق اٟتجاز" أك " تعداد ا١تنازؿ اٟتجازية" أك " رحلة العياشي اٟتجية الصغرل"
كىذه الرحلة كتبها العياشي كتلخيص للرحلة العياشية الكربل لتلايذه أٛتد بن سعيد اجمليلدم ،كىو يف بدء طريقو للحج سنة 1068ـ1658 /ـ ،حيث زكده
بإرشاد عاـ عن لوازـ السفر يف طريق اٟتج من أمتعة كزاد ..كمنازؿ اٟتجيج كعرفو ٔتراكز ا١تياه الصاٟتة كا١تشًتيات النافعة ،كاا كجهو لألعالـ الذين يأخذ عنهم
كا١تزارات اليت يقصدىا .ينظر :أبو سامل العياشي :رحلة العياشي اٟتجية الصغرل ،تح :عبد اهلل ٛتادم اإلدريسي ،بَتكت :دار الكتب العلاية ،ط ،2013 :1ص
ص ، 35 ،32 :عبد ا٢تادم التازم:رحلة الرحالت مكة يف مئة رحلة مغربية كرحلة ،مراجعة :عباس صالح طاشكندم ،الرياض :مؤسسة الفرقاف للًتاث اإلسالمي،
ط1426 :1ق2005 /ـ ،ج ،1ص.200 :
أبو سامل العياشي :اقتفاء األثر ،ص.12:
ينظر :ينظر٤ :تاد القادرم :نشر ا١تثاين ،ج ،2ص٤ ،254 :تاد الصغَت اإلفراين :صفوة من انتشر ،ص ص.330 ،325 :
باٟتايسي موالم" :كرقلة من خالؿ النصوص األجنبية" ،يف ٣تلة األصالة ،اٞتزائر ،1977 ،ص.20 :
ليفي بركفنساؿ :ا١ترجع السابق ،ص ص.184 ،184 :
ينظر :أبو سامل العياشي:اقتفاء األثر يف ذىاب أىل األثر ،ص ،9 :موالم باٟتايسي ،ا١ترجع السابق ،ص٤ . 18 :تاد ماكااف ،الرحالت ا١تغربية ،ص،199 :
.200
ينظر :العياشي :اقتفاء األثر يف ذىاب أىل األثر ،ص.35 :
ينظر :العياشي:الرحلة العياشية ،ج ،1ص ص.203 ،135 :
-46ينظر :ا١تصدر نفسو ،ج ،1ص ص. 408 ،406 ،401 ،261 :
ينظر :ا١تصدر نفسو ،ج ،1ص ص.518 ،487 ،441 ،427 :
أيب سامل العياشي :إٖتاؼ األخالء بإجازات ا١تشايخ األجالء ،تح٤ :تاد الزاىي ،بَتكت :دار الغرب االسالمي ،ط ،1999 :1ص ص.55 ،54 :
يعترب ركب اٟتج منعكس شرطي للرحلة اٟتجازية ٣تسدان لالعتبارات الدينية كالعلاية كاالجتااعية كىو كالشركة ٢تا نظاـ خاص ،إذ ينصب على رأسها شيخ أك أمَت،
٭تصل على ىذا ا١تنصب من السلطة اٟتاكاة ،كللركب اٟتج ا١تغريب ٜتس ركائب تزيد كتنقص ،حسب األزمنة كىو الركب الفاسي ،كا١تراكشي كالركب السجلااسي
كىو ركب العياشي كالركب الدرعي كالشنقيطي ،ينظر :رحلة الورتيالين ،ص ،88 ،86 :موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص٤ ،18 :تاد ماكااف :ا١ترجع السابق،
ص ،133 :مصطفى الغاشي :ا١ترجع السابق ،ص ص.408 ،401 :
موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص . 18
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العياشي :ا١تصدر السابق ،ج ،1ص. 114:
صوح :تصوح البقل كصوح :ت يبسو ،كقيل :إذا أصابتو آفة كيبس .كىذا البيت أليب علي البصَت .ينظر :ابن منظور ،لساف العرب ،بَتكت :دار الصادر ،ج ،2ص
ص ،520 ،519:ا١تعجم الوسيط ،ص.528 :
موالم عالىم :ىو موالم عالىم بن موالم ٤تاد ،كىو من أسرة شريفة استقدمت من فاس ا١تغربية ،كقد طاؿ حكاها من 1602إىل1849ـ ،أـ عن موالم
عالىم ،فقد حكم مدينة كركال من 1653إىل 1682ـ ،خلفان ١توالم عبد الغفار كقد نصب حاكاا على كركال باتفاؽ شيوخ كاألعياف النبالء للبالد ،أحدث خال٢تا
إصالحات ٚتة ،ككاف ٭تكم بشيء من شدة .ينظر :األزىارم عباز :نظاـ ا١تشايخ يف كرقلة بُت العهدين العثااين كالفرنسي ،مذكرة رسالة ماجستَت ،إشراؼ:
عاشورم قاعوف ،جامعة الوادم2014 /2013 :ـ ،ص ص.42 ، 39:
صاحل بوسليم٤ ،تاد الزين :مالمح من اٟتياة الع امة باٞتزائر يف كتب الرحالت ا١تغربية خالؿ العهد العثااين ،يف ٣تلة اٟتوار ا١تتوسطي ،تصدر عن ٥ترب البحوث
كالدراسات االستشراقية يف حضارة ا١تغرب اإلسالمي ،العدد ا٠تاص ا١تزدكج ،10/9 :مكتبة الرشاد للطباعة كالنشر ،سبتارب ،2015 :ص.84 :
أصلهم من بقايا األدارسة كبٍت مرينٝ ،تاىم العياشي (بيضة البلد كعصبة أىلها) كانوا يتاتعوف بامتيازات كسلطة كاسعة كعاشوا حياة الًتؼ كالبذخ ،فجاعوا الثركات
الضخاة كأصبحوا ٚتاعة ٢تا نفوذ ٭تسب لو حساب ،يشكلوف طبقة إقطاعية مهيانة على مقاليد األمور ،ك١تا أراد األمَت اٟتد من نفوذىم ،تأمركا عليو ٠تلعو لكنو
كشف كيدىم ،كاستعاف بعامة الشعب على الفتك با١تتآمرين .ينظر :األزىارم عباز :ا١ترجع السابق ،ص.42 :
فإف كالة األم ػ ػ ػػر يف كل بلػ ػ ػػدة كثَت كلكن األمَت عػ ػ ػ ػ ػ ػػالىم عالىم إذ ٖتلوا ْتلية من العدؿ كا١تادكح رقم حالىم ،ينظر :العياشي :ا١تصدر السابق ،ج ،1ص117:
منها كتاب التوضيح كالتتائي كهبراـ كاٟتواشي على الصغرل ،ينظر :ا١تصدر نفسو ،ج ،1ص 117:موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص.30 :
تعليق مهم :العياشي ،ا١تصدر السابق ،ج ،1ص ص.115 114:
مشايخ النقوسة :امتد نظاـ اٟتكم يف أنقوسة من عاـ 1021إىل عاـ  ،1909ككاف اٟتكم فيها ملكيان مطلقان ،حكاها آؿ بابية طوؿ ىذه الفًتة نتيجة ٕتانس
الًتكيبة البشرية كاالنسجاـ الكبَت بُت أفرادىا ،تعاقب عليها  30ملكان ،من بينهم ٤تاد الثالث الذم امتد حكاها ل ػ 22سنة ،فًتة زيارة العياشي للانطقة ،كيف فًتة
حكاو بالذات ذىب ىذا األخَت للجزائر كجلب األتراؾ إىل كرقلة حيث كىبوه لباسأ أٛتر كأربع قلنسوات ٛتر ،كغرـ أىل كرقلة ب 25خادمة ،٭تتفظ بواحدة ٟتاكم
آؿ بابية كيدفع باألخريات لألتراؾ .ينظر :األزىارم عباز :ا١ترجع السابق ،ص ص.48 ،45 :
سالطُت كادم ريغ :ىم سالطُت بٍت جالب أيضان ،أس ست ىذه السلطنة ببٍت جالب بتقرت نسبة إىل سليااف اٞتاليب امتد حكاها أربعة قركف ،تداكؿ عليها ستة
كثالثُت حاكاان ،كقد بلغ نفوذىم حىت منطقة كادم سوؼ ككادم مية ،حىت سقوطها على يد االستعاار الفرنسي ديسارب ،1854ينظر :ٯتينة بن صغَت حضرم :
قصور منطقة كادم ريغ قصر ٘ترنة القدٯتة ٪توذجان مابُت القرف (8ق13-ق14/ـ19-ـ ) دراسة تارٮتية أثرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلثار اإلسالمية،
معهد اآلثار ،جامعة اٞتزائر ،2014 ،ص.272 :
العياشي:ا١تصدر السابق ،ج ،1ص. 114:
كيف ىذا الصدد يقوؿ أحد الباحثُت عن ا١تذىب اإلباضي ما نصو... " :ىو من ا١تذاىب اليت كانت الفتنة عليها كمل تكن ٢تا ،كعالت السياسة على تشويهو ليس
ألهنا تعرفو أك تعرؼ أصولو ،كإ٪تا العكس ٘تامان ،ال تعرفو كال تعرؼ جذكره ،كاا مل يعرؼ الكثَت من العلااء حقيقتو ،جهلوا الكثَت عنو ،كاا عالت اإلباضية
بفلسفتها ،على ترؾ الناس ساستهم كعلاائهم كعوامهم ،كشأهنم فياا يقولوف عن اإلباضية ،ابتداءن من التساية ،فالتصنيف إىل كتلة خوارج ."...ينظر :إبراىيم ْتاز:
حساف ا١تلخ "،مشوىات اإلباضية نظرة من الداخل كا٠تارج" ا١تلتقى العلاي األكؿ حوؿ تراث سلطنة عااف الشقيقة قدٯتان كحديثان ،منشورات جامعة آؿ البيت،

سلسلة كحدة الدراسات العاانية ،رقم1423) ،2 :ق2002/ـ) ،ص ص.192 ،174:
ينظر :اٟتسُت الورتيالين :الرحلة الورتيالنية ،أبو القاسم الزياين :الًتٚتانة الكربل ،ابن زاكور ،نشر أزاىر البستاف ،القادرم ،نشر ا١تثاين ،ج ،2ص .255:
ينظر :كراتشوفسكي :تاريخ األدب العريب اٞتغرايف ،تر :صالح الدين عثااف ىاشم ،ج ،2جامعة الدكؿ العربيةٞ :تنة التأليف كالًتٚتة كالنشر ،ط ،1957 :ص ص:
 ،732 ،731ليفي بركفنساؿ :مؤرخو الشرفاء ،ص ص٤ ،184 ،184 :تاد ماكااف ،الرحالت ا١تغربية ،ص.206 :
ا١تليدم :ىو أبو العباس أٛتد بن سعيد كيقاؿ لو اجمليلدم أيضان ،كنسبتو ا١تيلدم إىل قبائل بٍت ميلد يف األطلس األكسط ا١تغريب ،كمن مراكزىم آزرك .كىو قاضي فاس
العليا مث مكناس من أكابر األعالـ ،أجاز لو أبو سامل العياشي ،لو تآليف منها شرحو ١تختصر خليل ٝتاه " إماـ اٟتواشي" ،تويف رٛتو اهلل عاـ 1094ىػػ1682 /ـ،
كدفن بفاس .ينظر :أبو سامل العياشي :رحلة العياشي اٟتجية الصغرل" تعداد ا١تنازؿ اٟتجازية"(1068ق1658/ـ) ،تح :عبد اهلل ٛتادم اإلدريسي ،بَتكت :دار
الكتب العلاية ،ط ،2013:1ص.19 :
٤تاد ماكااف :الرحالت ا١تغربية ،ص.27 :اختلف يف تاريخ كالدتو فانهم من يقوؿ أنو كلد يف سنة 1075ق ،كمنهم من يقوؿ 1079ق ،أما ليفي بركفنساؿ ٭تددىا ٔتنتصف القرف السابع عشر ميالدمكيصادؼ ذلك قدكـ ابن زاكور للجزائر سنة 1094ق كسنو  34سنة .ينظر :ابن زاكور :نشر أزاىر البستاف ،ص ص ،16 ،15 :ليفي بركفنساؿ :ا١تصدر السابق،
ص ص.205 ،204 :
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أبو ٤تاد عبد القادر الفاسي :تقدمت ترٚتتو يف ىامش رقم.32:
أبو عيسى ٤تاد ا١تهدم كعبد السالـ القادرم اٟتسٍت :ابن زاكور ،ا١تصدر السابق ،ص.21 :
أبو حفص عار ا١تا٧تاليت(ت1104ق 1693/ـ) :اٞتزائرم الدار كا١تنشأ ،فقيو كقاضي ا١تالكية ٔتدينة اٞتزائر ،تتلاذ على يد عبد الواحد األنصارم ،كأبو عثااف
قدكرة ،تصدل للتدريس يف كثَت من العلوـ .ينظر :ابن زاكور ،ا١تصدر السابق ،ص ص .46 ،41:فوزية لزغم :البيوتات كاألسر العلاية ،باٞتزائر خالؿ العهد
العثااين ،ص ص.133 ،130 :
أبو عبد اهلل ٤تاد بن عبد ا١تؤمن اٟتسٍت :رحل للاشرؽ كأخذ عن ابن ال كااد القسنطيٍت كقد أجازه بسند معركؼ ،كاا أخذ عنو ابن زاكور كأجازه إجازة عامة سنة
1094ق٤ ،تاد ٥تلوؼ ،شجرة النور الزكية ،ص.458 :
أبو عبد اهلل ٤تاد بن إبراىيم قدكرة(ت1107ق1695/ـ) :كلد ب (1034ق1624/ـ) باٞتزائر درس على شيوخها كعلى رأسهم كالده سعيد قدكرة ،توىل
منصب اإلفتاء ا١تالكي كا٠تطابة باٞتامع األعظم خلفان لو .ينظر٤ :تاد ٥تلوؼ ،شجرة النور الزكية ،ص ،329 :عادؿ النويهض ،معجم أعالـ اٞتزائر ،ص،259 :
فوزية لزغم ،اإلجازات العلاية لعلااء اٞتزائر العثاانية ،ص.214 :
موالم باٟتايسي :اٞتزائر من خالؿ الرحالت ا١تغاربة يف العهد العثااين ،ص.19 :
ابن ٛتادكش اٞتزائرم :ا١تصدر السابق ،ص.58 :
ينظر :ابن زاكور :ا١تصدر السابق ،ص ص ،17،27 :ليفي بركفنساؿ :ا١تصدر السابق ،ص ص٤ ،205 ،204:تاد ماكااف ،ا١ترجع السابق ،ص.86 :
ينظر :عبد اٟتي الكتاين :فهرس الفهارس ،ص ص٤ ،186 ،185 :تاد ما كااف :ا١ترجع السابق ،ص ص.29،28 :
موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص.20 :
ينظر :ا١ترجع نفسو ،ص ،87 :القادرم :نشر ا١تثاين ألىل القرف اٟتادم عشر كالثاين ،ج ، 3ص ،203:البغدادم إٝتاعيل باشا :ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار
ا١تصنفُت ،طهراف (خياباف بوذر ٚتهورم) :مكتبة اإلسالمية ،ط ،1947 :ج ،2ص.310 :
ينظر :موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص ص.33 ،32 :
ىذا الفشل الذم أدل بفرنسا إىل طلب السالـ مع اٞتزائر كالذم نادل بو الدبلوماسي الفرنسي دينيس ديسو ا١تتفقو يف لغة التفاىم مع اٞتزائريُت .ينظر :ابن زاكور:
ا١تصدر السابق ،ص ص٤ ،77،41:تاد ماكااف :ا١ترجع السابق ،ص.87 :
ابن زاكور :ا١تصدر السابق ،ص٤ ،32 :تاد ماكااف :ا١ترجع السابق ،ص.88 :
ينظر :مصطفى الغاشي :الرحلة ا١تغربية كالشرؽ العثااين ٤تاكلة يف بناء الصورة ،بَتكت_لبناف :االنتشار العريب ،ط ، 2015:1ص٤ ،232 :تاد ماكااف :ا١ترجع
السابق ،ص ص.29،28 :
ينظرٚ :تاؿ حيار :أبو القاسم الزياين عناصر بيوغرافية كبيبلوغرافية ،يف مقاؿ ضان منشورات مكناسة كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،مكناس ،العدد ،21 :ص ص:
.114 ، 103.102
ليفي بركفنساؿ :ا١ترجع السابق ،ص ص.104 ،102 :
مصطفى الغاشي :الرحلة ا١تغربية كالشرؽ العثااين ،ص ص.236 ،235 :
ينظر :عبد اهلل كنوف :مشاىَت رجاؿ ا١تغرب يف العلم كاألدب كالسياسة ،تقدمي٤ :تاد عزكز ،ا١تغرب/الدار البيضاء :دار ابن حزـ ،ط1430 :1ق2010/-ـ ،ج،3
ص ص ،626 ،623 :صاحل بوسليم٤ ،تاد الزين :مرجع سابق ،ص ص.87 ،86 :
أبو القاسم الزياين :الًتٚتانة الكربل يف أخبار ا١تعاور بران كْتران ،تح :عبد الكرمي ،الرباط :دار النشر ا١تعرفة ،ط1991 ،1412 :ـ ،ص ،140 :موالم باٟتايسي:
ا١ترجع السابق ،ص.21 :
موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص.20 :
موالم باٟتايسي :ا١ترجع السابق ،ص .20 :بوسليم صاحل :ا١ترجع السابق ،ص87. :
أبو القاسم الزياين :ا١تصدر السابق ،ص.144:
مصطفى الغاشي :ا١ترجع السابق ،صٚ ،237 :تاؿ حيار " :أبو القاسم الزياين عناصر بيوغرافية كبيبلوغرافية ،ص.3 :
كقد جاء يف ىذا العهد على لساف الزياين يف كتابو الًتٚتانة " :إين أعلم أنك فررت من ا٠تدمة السلطانية كأعرؼ ذلك من قدمي ،فإين عاىدت اهلل كرسولو ال أكلفك
ٓتدمة كال كتابة كال أقلدؾ عاالن ...كلك أماف اهلل كرسولو الذم جئت من حرمو " ينظر :أبو القاسم الزياين :ا١تصدر السابق ،ص.380 :
ينظر :أبو القاسم الزياين :ا١تصدر السابق ،ص ،144 :موالم بلحايسي :ا١ترجع السابق ،ص ،20 :مصطفى الغاشي :ا١ترجع السابق ،ص.237 :
دكف فيو التاريخ من بد ا٠تليقة إىل عصر ا١تؤلف ،فيذكر آدـ عليو السالـ كما بعده من أحداث مث الدكؿ اليت سبقت اإلسالـ كيتبعها برصد الدكؿ اإلسالمية با١تشرؽ
كا١تغرب مع التفصيل فياا ٮتص األتراؾ العثاانيُت كالسعديُت كالعلويُت .فرغ منو سنة 1228ق 1813/ـ ،طبعت شذرات منو باسم " ا٠ترب عن أكؿ دكلة من
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األشراؼ العلويُت من أكالد موالنا ٤تاد الشريف بن علي ،ينظر :أبو القاسم الزياين :ا٠ترب عن أكؿ دكلة من األشراؼ العلويُت .ص ص ،108 ،1:عبد السالـ بن
عبد القادر بن ا١ترم :دليل مؤرخ ا١تغرب األقصى ،بَتكت :دار الفكر ،ط1430 :1ق2010/-ـ ،ص ،96 :عبد اهلل كنوف :ا١ترجع السابق ،ص ص،641 :
ٚ ،643تاؿ حيار :ا١ترجع السابق ،ص.5 :
يستعرض فيو تاريخ الدكلة اإلسالمية مث الدكلة العلوية كقد ٝتاه أيضان الركضة السلياانية دكف فيو تاريخ الدكلة العلوية منذ نشأهتا إىل حدكد سنة  .1817رتبو على
مقدمة كثالثة عشر بابان كفصوؿ أربعة كجامعة كخا٘تة ،توجد نسخة منو با٠تزانة العامة بالرباط نسخة منو على خط ا١تؤلف ٖتت رقم .1575 :ينظر :عبد السالـ بن
عبد القادر ا١ترم :ا١ترجع السابق ،ص ،87 :عبد اهلل كنوف ،ا١ترجع السابق ،ص صٚ ،644 :تاؿ حيار :ا١ترجع السابق ،ص.5 :
أرجوزة من ألف بيت ٠تص فيها تاريخ دكؿ اإلسالـ مشرقان كمغربان ،فذكر خلفائهم كملوكهم ككفياهتم كابتداء من ا٢تجرة إىل سنة 1222ق1807/ـ .ينظر :السالـ
بن عبد القادر ا١ترم :ا١ترجع السابق ،ص.258 :
يساى أيضان "رحلة اٟتداؽ ٔتشاىدة البلداف كاآلفاؽ" أك " الدرة السنية الفائقة يف كشف مذاىب أىل البدع من ا٠توارج ا١تبسوطة كبياف األقاليم السبعة كما جاكرىا
احملطوطة كا١تعتزلة كالرافضة كاٞتهاية كالقدرية كالزنادقة "٠ ،تصها من رحلتو الكربل" الًتٚتانة" تقع يف ٨تو أربعة كراريس ال يزاؿ ٥تطوطان ّتامع القركيُت بفاسٖ ،تت
عدد 708.ضان ٣تاوع .ينظر :السالـ بن عبد القادر ا١ترم :ا١ترجع السابق ،ص ،239 :عبد اهلل كنوف ،ا١ترجع السابق ،ص صٚ ،644 :تاؿ حيار  :ا١ترجع
السابق ،ص.7 :
أبو القاسم الزياين :ا١تصدر السابق ،ص ص.37 ،36 :
أبو القاسم الزياين :ا١تصدر نفسو ،ص ص.34 :
٘تت أحد٫تا سنة 1208ق1794/ـ ،كالثانية سنة1226:ق 1811/ـ ،كقد ٚتعهاا يف مؤلف كاحد كىو ":الًتٚتانة الكربل" ،إىل جانب اإلشارة إىل رحلتو شبابو
األكىل مع كالده .ينظر حوؿ تفاصيل ىذه الرحالت :عبد ا٢تادم التازم :رحلة الرحالت مكة يف مئة رحلة مغربية كرحلة ،ص ص.478 ،472 :
أبو القاسم الزياين :ا١تصدر نفسو ،ص ص ،148 :موالم بلحايسي :ا١ترجع السابق ،ص ص.38 ،37 :
عبد اهلل كنوف :ا١ترجع السابق ،ص ص ،653 ،623:مصطفى الغاشي :ا١ترجع السابق ،ص.20 :
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