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الىاقع ّ
السياس ي والحضاري ملدًىة ثلمسان عىد إلحاقها بالحكم
العثماوي
ردا على ما كتبه املستشرق ألفرد بيل
أ /شفيقة عيساوي
ظامػت الجضائش 2

مقدمة:
ألاوسبُين بلى بغىاء هفغ ّ
ّ
الفىسة
ٌػمذ ؤؾلب اإلاعدؽشكين
ّ
ألاظىبي ،ؤو بمػنى ّ
الى ّ
ّ
مىُت غً ؤولاع الػالم ؤلاظالمي كبل الؿضو
ؤصح
ّ
الػشبُت ؤو ؾيرها مً مىاوم الػالم ،هي
كبل ؾضوهم واخخاللهم للمىاوم
ّ ّ ّ
ّ
الفىسة اإلاػخمت التي جفف البالد اإلاعخػمشة بما بالخخلف الحماسي ؤو
بخمىغها لمؿي الىهاد فىشي زلافي بوعاوي ،بزلً ؤخزث ّ
ؤوسبا غلى
ّ
غاجلها ّ
الىلػُت) والػمل غلى
مهمت بخشاط هزه اإلاجخمػاث مً هزه
ّ
ألاوسبُت.
بدخالها في سهب الحماسة
ّ
فهذفذ هخاباتهم غلى الذوام بلى جبرًش الفىش الاظخػماسي،
ّ
ّ
ؤلاوعاهُت
الاظخػماسٍت باغخباسهما غمال مجُذا ،لخدمير
والحشهت
ّ
ّ
اإلاخخلفت ،بفػل ألاهظمت راث الىابؼ ّ
الذًني ،وان اإلاؽشق – خعب
سؤحهم -مجاال لخىبُم وؽش الػلم الحذًض ،فهى مُذان اهتروبىلىجي
- 48 -

الىاقع ّ
السياس ي والحضاري ملدًىة ثلمسان عىد إلحاقها بالحكم العثماوي

ازىىلىجي مجشد مً كُمه جاسٍخه ،فظهش وفم جىـُفهم ّ
الشظل اإلاؽشقي
ّ
( الػشبي ،التروي ،الفاسس ي  )...بفىسة الؽهىاوي اللاس ي ،ؤو بفىسة
ّ
البربشي الفظ.
ُ
هخبه اإلاعدؽشق الفشوس ي "ؤلفشد بُل" ( Alfred
و ًفىف ما
ّ
 )Belخىٌ مذًىت جلمعان في هفغ الاججاه ،فلذ هخب ملاال ّ
مىىال خىٌ
ّ
ؤلاظالمُت ( )L'Encyclopédie de L'Istam
اإلاذًىت جاسٍخها في دائشة اإلاػشف
غشك فُه جاسٍخ اإلاذًىت ّ
ؤهم ُّتها غبر الػفىس ،مىز اللذًم بلى فترة
الاخخالٌ الفشوس ي.
فبػذ ؤن اظخػشك ّ
ول جاسٍخها ابخذاء مً الػهذ الفُيُلي بلى
ّ
الشوماوي /وـىال بلى ؤلاظالمي ،خُض غشفذ اإلاذًىت ّ
الحلُلُت ال
ؤهم ُّتها
ظُما في غهذ ّ
الض ّ
ٍاهُين ،هما هخب غً ظشوف بلحاكها بمذًىت الجضائش
ّ
ّ
الػشماهُت ... " :مىز بذاًت اللشن الػاؼش الهجشي /العادط غؽش
الذولت
ّ
ّ
اإلاُالدي ،جفاسع ّ
الػشماهُين) غلى
اإلاعُدُين ألاجشان (
ول مً ؤلاظبان
جلمعان ،مً ًفشك ظُىشجه غليها ،كذ اخخاس آخش ؤمشاء بني غبذ الىاد
ّ
ٍاهُين ،ؤن جيىن ّ
الض ّ
العُادة لإلظبان الزًً جمشهضوا في مذًىت وهشان،
ؾير ّؤن ـالح ساٌغ باؼا خاهم مذًىت الجضائش ،ظُىش غلى جلمعان
ّ
جهائُا غام 1555م ّ
لمها بلى خىم مذًىت الجضائش ،خعب سئٍخه وان
ّ
ّ
الػهذ التروي ( الػشماوي) باليعبت إلاذًىت جلمعان ،مشخلت َم ْد ْى جذمير
ّ
اليؽاه ّ
ّ
الخجاسي ؼِئا فؽِئا،
مادي ( غمشاوي) ،فىشي زلافي ،فتراظؼ
ُ
اخخفى ّ
الخػلُم الػشبي ؤلاظالمي ،لم حػذ ح َػ َّمش غمائش ظمُلت ،لِغ هزا
فدعب بل جشهذ الػذًذ مً اإلاباوي ّ
الػامت اللفىس جنهاس .1 "...
هل غاهذ جلمعان مً جىافغ اللىجين الاظباهُت الػشماهُت
ّ
للػشماهُين؟
غليها؟ هل وان ًىظش ؤهالي مذًىت جلمعان لإلظبان هظشتهم
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ّ
الػشماهُىن بهذم ّ
ول اإلاػالم اإلاػما ّسٍت الحما ّسٍت إلاذًىت
هل كام
جلمعان ّ
الض ّ
ٍاهُت في ؤزىاء خىمهم لها؟
حقائق عً أوضاع املىطقة قبيل الالتحاق بلحكم العثماوي:
؛بن هزا الىـف ال ًخلىا مً هظشة ّ
بذاًت ّ
الخمُيز الػشقي .فلذ ؾفل
ّ
ّ
الظشوف ّ
ُ
ّ
الخاس ّ
الخاـت،
ٍخُت
وـفه الحلُلي في جلً
غلى ؤن ٌُػىي " التروي"
ّ
جفذث ّ
ّ
للخ ّ
الػشماهُىن ّ
ّ
ّ
ىظؼ
ؤلاظالمُت الىخُذة التي
اللىة
خُض ؼيل
ؤلاظباوي غلى ظىاخل اإلاؿشبّ ،
خاـت بػذ ظلىه آخش بماسة في ألاهذلغ غام
1492م.
ّ
العادط غؽش
فمؼ مىلؼ اللشن الػاؼش الهجشي/
اخلُت ،و في ّ
ؤهم اإلاىاوئ واإلاذن ّ
الع ّ
اإلاُالدي ,اظخىلى ؤلاظبان غلى ّ
مذة ال
جضٍذ غً ّ
ظذ ظىىاث منها ؛ اإلاشس ى الىبير غام 1505م ،هىين ووهشان
1509م ،2جيغ الجضائش بجاًت 1510م ،غ ّىابت ّ ،1511
بالخالي َّ
جم غضٌ
ّ
الجمهىسٍاث
اإلاؿشب غً البدش بخمىع ظىاخله لهجىم ؤلاظبان و
ّ
ؤلاًىالُت.3
ّ
ّ
الػشماهُين ممشلت في
في هزه ألازىاء واهذ والئؼ مجاهذي البدش
غشوط ،خير ّ
ؤلاخىة بشبشوطّ :
الذًً ،بسحاق ،كذ وـلذ بلى الحىك
للمخىظي ،ؤخزث ججىب غشله ظُئت ورهابا ،ملحلت ّ
ّ
بالعفً
الؿشبي
ّ
ّ
اإلاعُدُت خعائش هبيرة ،كذ راع ـِذ ؤولئً ؤلاخىة و
في الؽىاوئ
ّ
فخىظهذ بليهم ؤهظاس
سفاكهم واهدؽشث ؤخباس بىىالتهم في الؿضو البدشي،
ائشٍين ،في ّ
اإلاجاهذًً الجض ّ
ملذمتهم ؤبى ّ
الػباط ؤخمذ بً اللاض ي
كىة ؼىهت ال ّىفاسي ّ
ّ
الضواوي ،الزي "  ...ل ّـما سؤي ّ
الىفاس واهدؽاسهم في
ّ
غشفهم ّ
الترن ّ
غضة هزه
اإلاؿشب ،لػف اإلاعلمين غلى ملاومتهم ،واجب
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البالد إلاا ٌعمؼ مً ّ
ؼذة ألاجشان في اإلاػاسن وهجذتهم في الحشوب
اإلاماًم ،بسهابهم الىفشة ،فلفذ بدعً ّهُت ؤن ًشفػىا ّ
غضة ؤلاظالم ما
اهخفن ًُ ّ
لىوا مً ؤمشه ما لػف ،كاٌ ّبن بالدها بلُذ لً ألخًُ ؤو
ّ
ّ
ًدن ّ
ُ
ُّ
الىاط غلى
هدىه معشغين ،وظػل هى
للزئب ،فإكبل الترن
ّ
ّ
ّ
الىاغت ألميرهم ّ
غشوط الترهماوي
اجباغهم والاهخشاه في ظلىهم ،والعمؼ
ّ
الزي هى الباي فيهم ،فذخل الترن الجضائش جلمعان".4
ّ ّ
و مً خالٌ هزا ّ
ّ
الى ّ
الػشماهُين في
ق وعخخلق ّؤن جذخل ؤوائل
ائشٍين و هجذة لهم للمؽاسهت في ّ
الجضائش وان اظخجابت لىلب الجض ّ
الذفاع
غً بالدهم و جدشٍش ما وكؼ منها جدذ الاخخالٌ ؤلاظباوي.
إلحاق ثلمسان للجزائر العثماهية:
ّ
باليعبت إلاذًىت جلمعان ،فلذ ّ
وظه ؤغُاجها
و هى هفغ الحاٌ
دغىة بلى ّ
غشوط الزي وان كذ ؤخمؼ مذًىت جيغ قي ـُف  923هـ/
جشظ ُ
1517مَّ ،
ىه للمعير بليهم جخلُق مذًىتهم ،فضخف هدى جلمعان
ّ
ّ 5
جمىً مً جدلُم ّ
بال ّؤن ّسد فػل ؤلاظبان وان ّ
كىٍا
الىفش غام 1517م .
خُض ّؤن لُاع جلمعان مً ؤًذحهم ٌُ ّ
صجؼ غلى وخذة البالد ال ًامً
ِ
العىاخل ،هما ًُ ُ
جىاظذهم في ّ
فلذ منهم مشاكبت اإلاػبر الىخُذ بين
ّ ّ
ذخل ؤلاظباوي الزي كط ى غلى ّ
غشوط بػذ خفاس
اإلاؿشبين ،فيان الخ
اإلاذًىت ّ
مذة زالزت ؤؼهش في مػشهت خىٌ وادي اإلاالح غام 1518م. 6
و بػذ ؤن فؽلذ اإلاداولت ألاولى في ّ
لم جلمعان بلى الجضائش،
بلُذ اإلاذًىت في ؤخز ّسد بين ججارب ّ
ّ
الػشماهُت في الجضائش مً
اللىجين
ظهت ،بلاًا خىم ّ
الض ّ
ٍاهُين ،مً وسائهم ؤلاظبان مً ظهت ؤخشي ،7في هزا
الع ّ
ؤلاواس ال ًجب بؾفاٌ ؤوماع ّ
ػذًين الزًً كمىا غلى خىم
ّ
زم ّ
اظُين ّ
ول اإلاؿشب ألاكص ى جدذ خىمهمّ ،
الىو ّ
ّ
وظهىا
وخذوا
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ّ
ؤهظاسهم بلى جلمعان ّ
لممها بلى مملىتهم ،جمىىىا مً اخخاللها غام 957
ّ
كىاث خعً بً خير ّ
هـ1550 /مّ ،
لىً ّ
الذًً خاهم الجضائش جمىىىا مً
بظالئهم غنها في ّ
العىت اإلاىالُت 1551م بػذ ـشاع غىُف بر اظخىاع
ببػادهم بلى ما وساء جهش ّ
اإلالىٍت.8
ّ
الؿشبُت للجضائش ،فلذ هحى
و هجح ـالح ساٌغ 9في جإمين الحذود
ّ
ّ ّ
مدمذ الشاوي في
آخش خيام بني غبذ الىاد مىالي الحعً بً غبذ هللا بم
غام 1554مّ ،
جدىلذ جلمعان بلى ظىجم ًيىن اللائم غلُه كائذ
ؤلاهىؽاسٍت الزي ّ
ُ
ّ
ؤوامشه مباؼشة مً الجضائش كبل ؤن جلحم
ًخللى
الحامُت
َ
جلمعان بباًلً الؿشب في فتراث الخلت ،ؤ َ
الع ّ
بػ َذ ّ
ػذًين خىشهم بلى ما
وساء جهش ّ
اإلالىٍتٌ .ػىد هجاح ـالح ساٌغ في ّ
لمه لخلمعان بلى جإًُذ
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ألاهذلعُين.10
اللادسٍت اإلاهاظشًٍ
شكُت
و خالـت اللىٌ ّؤن اللىي التي واهذ حػاسك الىظىد الػشماوي
في مذًىت جلمعان هي اللىي التي سؤث في ظهىسهم غلى اإلاعشح ّ
العُاس ي
خىشا غلى ظلىتهم ،و هفىرهم ووان في ّ
ملذمتهم آخش ظالوين بني ّصٍان
ّ
ّ
ّ
اظخلشوا في وهشان ،واوماع ألاؼشاف
لمعاهُين ،ؤلاظبان الزًً
الخ
الع ّ
ّ
ػذًين في اإلاؿشب ألاكص ى.11
شكل الحياة الاجتماعية والحضارية في ثلمسان العثماهية:
ّ
و وان مً الىبُعي ؤن جفلذ مذًىت جلمعان مياهتها هػاـمت
ٍاهُت،و اهخلاٌ هزا ّ
ظُاظُت ،و رلً بضواٌ ّ
الذولت ّ
الض ّ
ّ
الذوس إلاذًىت
ّ
ّ
والحماسٍت،
الاكخفادًت
الجضائش ،ؾير ّؤن هزا ال ٌػني ّؤجها فلذث مياهتها
ً
ّ
ألاهذلعُين الزًً جفاهشوا مؼ
ؤغذادا هبيرة مً
فلذ اظخلىبذ
ّ
لمعاهُينّ ،
ّ
فيىهىا ما غشف بالحمش ،فيان منهم الػلماء ألادباء
الخ
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ّ
الفىاع ّ
ّ
ّ
الخجاس ،وواهذ ؤظىاكهم هشيرة ّ
الفالخىن
الفىاهىن
الشواط
مخىاـلت الحشهت ،فالػىفش ألاهذلس ي وان غىها غلى بصدهاس الفالخت
ّ
والفىاغت ،خُىما ؤفادوا مً ججاستهم ؤهالي جلمعان مً ؤظالُب ّ
الش ّي بلى
الفىاغت فلذ ؤخزق ّ
الفشاظت بلى ّجشبُت الحُىاهاث ،هما وؽىذ ّ
الف ّىاع
ّ
الذباؾت ّ
اليعُج و ّ
والىداط و ـىاغت ألاظلحتّ ،
والعُىف والبىادق،
في
ّ
ّ
مدمذ باي
مدمذ غشمان باؼا،
وغشفذ اإلاذًىت اظخلشاسا في غهذي
الىبير.12
و ؤما في الجاهب الاظخماعي هظشا إلاعخىاها الحماسي فلذ
ّ
اظخلىبذ جلمعان غذدا ّ
الػشماهُين الزًً جفاهشوا في ؾالب
هاما مً
ألاهذلعُين ّ
ّ
ّ
اظخماغُت ظذًذة
ميىهين بزلً ؼشٍدت
ألامش مؼ " خمش"
ّ
الُىمُت سؾم الحضاصاث و
ُغشفذ باظم الىشاؾلت التي اهذمجذ في الحُاة
َّ
الفشاغاث ّ
ّ
ّ
الحماسٍت ألاـىٌ الي َع ّبُت
الىاججت غً اخخالف اإلاعخىٍاث
ّ
الؽػىسّ ،
معببا مؽاول هشيرة بين الػىفش
الػؽائشٍت خُض جىاما هزا
ّ ّ
الىشؾلي باقي الػىاـش اإلايىهت للمجخمؼ الخلمعاوي ،بال ؤهه ما ًذٌ غلى
اهذماظهم هي زىستهم ّ
ّ
لذ ّ
اإلاشهضٍت بلُادة سظم البجاوي.13
العلىت
ّ
ّاما في اإلاُذان اإلاػماسي
فبالشؾم مً ّؤن ؤغظم ؤظمل اإلاباوي
ذًت ّ
ّ
اإلاىخ ّ
ّ
الض ّ
ٍاهُت،
اإلاػماسٍت إلاذًىت جلمعان ؤوؽإث في الػهىد اإلاشابىُت
ّ
ؤهم ُّت وظماٌ ّ
بال ّؤن الػهذ الػشماوي ال ًخلىا مً ميؽأث راث ّ
فني ،فلذ
الػشماهُىن بةوؽاء مسجذ بخلمعان ّ
الع ّ
ّ
فلُت ؼماٌ ظاخت اإلاذسط
كام
ّ
ّ
ّ
حي بإهمله غشف هزا الجضء فُما بػذ
( ظاخت الؽهذاء) ،هما جم حػمير ٍّ
للىلي ّ
بحي ظُذي الُذون ،وعبت ّ
ّ
الفالح اإلاذفىن بةخذي صواًا اإلاسجذ،
ّ
مففىٌ غً كاغت ّ
الفالةٌ ،ػخلذ البػن ؤهه ٌػشف في ألاوظاه
ّ
الػلمُت جدذ اظم ابً خمادوػ.
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ّ
ّ
ّ
جخىظي بين
الػعىشٍت ،التي
الفباًدُت
فمال غً بىاء زىىت
فلُت ّ
الػلىٍت ّ
ّ
الع ّ
بالخدذًذ في مىىلت اإلاذسط.
جلمعان
و غلى غىغ ما ؤؼاس بلُه اإلاعدؽشق ؤلفشد بُل مً ؤنّ
الػشماهُين غملىا غلى ومغ الػمشان ا ّلخلمعاوي ّ
فةن ّ
ّ
الذساظاث حؽير بلى
ّ
ّ
كُام الحيام ألاجشان بػذد مً الترمُماث في لشٍذ ظُذي ؤبي مذًً،
مسجذ ظُذي ببشاهُم اإلافمىدي ،ؤخشي غذًذة لعىس اإلاذًىت ،ظىس
كفش اإلاؽىس.14
ّ
فمً اإلاػلىم ّؤن بني ّ
مشًٍ ح خيام اإلاؿشب ألاكص ى -في
ّ
اإلاػماسٍت غي
ظُىشتهم غلى مذًىت جلمعان ؤوؽإوا مجمىغت مً اإلايؽأث
غهذ ّ
العلىان اإلاشٍني ؤبي الحعً غلي بً ظػُذّ ،
بالػباد الفىقي (– 737
جىظػذ جلمعان في غهذه مً ّ
 749هـ1348 -13336 /م) ّ
الىاخُت
الػمش ّ
اهُت خاسط ؤظىاسها ،رلً غىذما َّ
غمش لشٍذ ظُذي ؤبي مذًً
حػشك ّ
ؤخاوه بمسجذ مذسظت ّ
خمام وكفش معاهً ،كذ ّ
المشٍذ بلى
ّ
الػذًذ مً ؤلاـالخاث الترمُماث بػمها ظاء بعبب ما خذر ُله مً
ألاًام جذمير ّ
ؤلشاس بفػل حػاكب ّ
الضمً جىالي ّ
الضالصٌ ،ؤو بفػل الحشائم،
ّ
في ّ
ول رلً لِغ لذًىا هفىؿ ما ًجػلىا هاهذ وبُػت جلً ألاغماٌ
ّ
الت ّ
رمُمُت التي ظشث بإمش
اإلاخػاكبت ومظاهشها ،برا ما اظخصىِىا ألاغماٌ
باي وهشان ّ
مدمذ الىبير ظىت 1208هـ1793 /م كذ جشهذ وابػها اللى ّي
غليها .15
ّ
الترمُماث التي غشفها ّ
المشٍذ رلً
و ٌُؽير ؤلفشد بُل بىفعه بلى
ن ّ
الشامً غؽش اإلاُالدي ،خُض ُؾ ّىُذ الجذ ان ّ
الذ ّ
اخلُت
في خذود اللش
س
ِ
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ّ
لب مً بًىالُا بِىما ُصٍّيذ ّ
ّ
للمشٍذ ب ّضلُج ُظ َ
بالجق اإلاىلىػ
العلىف
ِ
ّ
اإلالىن.16
ختى بن كلىا ّ
و ّ
بإن ّ
ّ
الػشماهُت في الجضائش لم حػىي
العلىاث
ّ
ّ
ّ
غعىشٍت ضخمت
مذهُت
ؤهمُت هبيرة إلغماس مذًىت جلمعان بمباوي
ْ
ّ ّ
جماهي جلً التي بىاها ّ
ّ
الض ّ
ٍاهُىن
اإلاشٍيُىن ،بال ؤهه ال ًمىً ؤن ًُيعب
ّ
اإلاػماسٍت للمذًىت – هما ؤؼاس
بليها في راث الىكذ جذمير مدى اإلاػالم
ّ
ؤلفشد بُل -بل غلى الػىغ هىان مً الؽىاهذ الىشيرة التي حؽير بلى ّؤن
هزا ّ
الىىع مً اإلاماسظاث ساط في غهذ الاخخالٌ الفشوس ي ،خُض رهش
ّ
اإلاخخفين في جاسٍخ الػمائش
ظىسط ماسظُه ( )Goerges Marçaisهى ؤهبر
ّ
لمعاهُتّ ،
ّ
مخإظ ًفا ّؤن بداسة الاخخالٌ الفشوس ي كامذ غام 1872م بخمير
الخ
ّ
ول ؤزش للمذسظت ّ
مدلها ّ
ّ
مدى ّ
بلذًت ،حػخبر هزه
اؼفُيُت ،ؤكامذ في
الخ
اإلاذسظت – هما وـفها ماسظُه -مً ؤظمل الػمائش التي ؤوؽإها ؤبى
ّ
جاؼفين ّ
اإلاخبلُت مً هزا الػهذ في
الضٍاوي ،)17( 17واهذ الػماسة الىخُذة
مذًىت جلمعان ،خعب ماسظُه الزي ًبذوا ّؤهه كذ غاًنها كبل ّ
الخذمير
الفشوس ي لها ،فاإلاذسظت اخخىث غلى ؤسوع اللىؼ مً البالواث الخضفُت
التي ـىػذ ّ
بػىابت فائلت ،فياهذ بخذي ؤسوع اإلايؽأث في اإلاذًىت ،ال
عجب فللذ وان ؤبى جاؼفين هفعه فىاها ّ
سظاماّ ،
مدبا للػماسة ،كذ
خشفُين ّ
ّ
ّ
فىاهين،
ألاهذلعُين اإلابذغين مً
ؤخاه هفعه بيىهبت مً
ّ
شجػهم غلى بىاء الفىادق الحمائش الحذائم ،جلً اإلاذسظت التي واهذ
مً بذائؼ ّ
الذهُا.18
ّ
هما لم حعلم مذسظت ظُذي ؤبي مذًً – هي بخذي اإلاباوي التي
ؼُذها ؤبى الحعً اإلاشٍني في جلمعان -مً ّ
ّ
الخذمير الفشوس ي اإلامىهج ألهم
ّ
ّ
مػالم ّ
الهىٍت اإلادل ُّت ،خُض ظلذ هزه اإلاذسظت جدما بالػىاًت الاهخمام
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غلى ؤخعً وظه في ؤوائل اللشن الػاؼش الهجشي 16 /اإلاُالدي ،خُض
ّ
الىصان بلىله ّؤجها ظمُلت ّ
ظذا ،لىً خين صاسها باسظِغ ( J.
وـفها خعً
ّ
 ،)J. L Bergésفي مىخفف اللشن الشالض غؽش هجشي 19 /مُالدي ،واهذ
جدىلذ بلى خالت ًُشسى لها مً ؤلاهماٌ ّ
كذ ّ
التهذًم ،فعلي بػن
ؼً ّ
الشوام ،بال ّ
ظذساجها ،امخألث ّ
فىاساتها خىك صحنها بالشدم ّ
فةن
الش ّ
ًخدمالن اإلاعئ ّ
الاخخالٌ الفشوس ي بداسجه ّ
ىلُت ّ
ئِعُت في اإلاأٌ الزي آلذ
بلُه اإلاذسظت ّ
ختى الػباد بففت ّ
غامت. 19
و ّ
بالىظش بلى حػظُم ّ
ّ
ّ
الفالحين
الػشماهُت لألولُاء
الذولت
العلىاث الجض ّ
جلذٌعها لهم ،كامذ ّ
ائشٍت ببىاء بػن ألالشخت التي
ّ
ّ ّ
ّ
مدمذ بً ًىظف
العيان ،مشل لشٍذ ظُذي
واهذ مدي اخترام
ّ
العىىس ي بالػباد العفلي ،هى آخش غالم ؤؼػشي ؤهجبخه اإلاذًىت ،فهى
ـاخب الػلائذ التي غشفذ به رو باع وىٍل في غلم ّ
ُ
كفذه
الخىخُذ،
ّ
ّ ّ
الىلبت اإلاؽاسكت ّ
ختى ؤهه ُغشف هزا الػلم بػلم اإلاؿشبت،
للنهل مً غلمه،
ّ
ّ
ّ
اإلااظعاث؛ مسجذ الؽُخ
للخ ّبرن به ؤولم اظمه غلى الػذًذ مً
ّ
ّ
الؽُخ ّ
الؽُخ ّ
ّ
العىىس ي. 20
العىىس ي ،ملبرة
العىىس ي ،خلىة
ول ما اظخػشلىاه مً ؼىاهذ جاس ّ
و الحاـل ّؤهه بػذ ّ
ٍخُت خىٌ خلُلت
ّالخىاظذ الػشماوي في جلمعانً ،مىً اللىٌ ّؤن سؤي اإلاعدؽشق الفشوس ي ؤلفشد بُل ال
ّ
ًخلىا مً اإلابالؿت اإلاؿالىت ّالخاس ّ
ٍخُت في ظبُل جىشَغ فىشة ّؤن الػهذ التروي
ّ
(الػشماوي) الزي ظبم الاخخالٌ الفشوس ي ،وان واس ّزُا باليعبت لخاسٍخ اإلاذًىت جشاثها
ّ
الحماسي اإلاػماسي .للذ اجضح ّؤن جلمعان فلذث في الػهذ الػشماوي مياهتها
ّ
ُاظُت هػاـمت ّ
للذولتّ ،
ّ
الع ّ
لىً لم ُح َه ّمؾ دوسها الاكخفادي الشلافي.
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الهىامش:
1

- Alfred Bel, " Telemcen", in Encyclopédie de l’Islam,
leyde, Bill, Paris,1929, Tome 8, P 844.
 - 2ره ــش اإلاـ ـضاسي ّؤن مذًى ــت وهـ ـشان ظ ــلىذ بُ ــذ ؤلاظ ــبان هدُج ــت ل ــاامشة ّهف ــزها ؤخ ــذ حه ــىد
اإلاذًى ــت ،و ــان ً ــذعى صاوي ب ــً هبِع ــت ،خ ــين ؤدخله ــم ل ــُال ظ ـ ّـشا م ــً ب ــاب إلاذًى ــت اإلا ــىالي
للمشس ى بػذ اللماء غلى الحشط .للمضٍذ ؤهظش:
ابً غىدة اإلاضاسي ( آلاؾا) :طلىع سعد ّ
السعىد في أخبار وهران الجزائر إسباهيا فروسا إلىى
ّ
أواخ ىىر الق ىىرن التاس ىىع عش ىىر ،جدلُ ــمً :دو ــى ب ــىغضٍض ،داس البف ــائش ،2007 ،ط ،1ؿ
.208
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 - 3هفـ ــش الـ ــذًً بشاه ـ ــي :ثلمسى ىىان ال ى ى اكرة ،وبـ ــؼ اإلااظعـ ــت الىوىُـ ــت لالجفـ ــاٌ ،سوٍبـ ــت،
الجضائش ،2007 ،ؿ .94
ّ
ّ
ّ -4
غماس بً خشوف :العالقات السياسىية بىين الجزائىر املرىرف فىي القىرن العاشىر ال جىري/
ّ
ّ
اليؽــش ّ
ّ
الخىصَــؼ ،الجضائــش،2006 -1427 ،
السىىادش عشىىر املىىيالدي ،داس ألامــل للىباغــت
ط ،1ؿ .20
 - 5اإلاشظؼ هفعه ،ط ،1ؿ .21
ّ
 - 6بشاه ي :ثلمسان ال اكرة ،ؿ .94
 - 7فـي هـزا هخـب آلاؾـا اإلاـضاسي " :جى ّـشس ؾــضو ّ
الىفـاسي لخلمعـان بعـبب اخـخالف ولمـت ؤمشائهــا
ول منهم ٌعخػين غلى آلاخش ّ
ّ
ختى ـاس ّ
بالىفاسي  ."...ؤهظش ،ؿ .216
 - 8بً خشوف :اإلاشظؼ ّ
العابم ،ؿ .35
ّ
 - 9جـىلى ـــالح ساٌــغ ؤمــش والًــت الجضائــش بيلشبُــت ظضائـش الؿــشب بػــذ ؤن هحــي غنهــا خعــً باؼــا
ـػذًين بــاإلاؿشب ألاكص ـ ى هعــب ّ
بــً خيــر الـ ّـذًً بشبشوظــت بفػــل العاظــت اإلاهاوهــت للعـ ّ
ود
ّ
ـػُت ّ
الؽــُخ اإلاهــذي ،رلــً لىلـ ّ
ملىهــم ّ
الفـشاع اإلادخــذم فــي البللــان التــي فشلــذ
مدمــذ
الػشماهُ ــت ّ
غل ــى ّ
ّ
الخف ـ ّـشؽ لجصه ــت اإلاج ــش ،اهف ـ ّـب اهخم ــام ـ ــالح ساٌ ــغ ؤزى ــاء خىم ــه
الذول ــت
الىظ ــام اللم ــاء غل ــى ّ
للجضائ ــش غل ــى بكـ ـشاس ّ
الخم ـ ّـشداث جىظ ــُؼ هف ــىر ّ
الع ــلىت ف ــي ؤك ــالُم
ّ
الجى ــىب الؿ ــشب .للمضٍ ــذ ساظ ــؼ :ب ــىغمشان الؽ ــُخ ،فشٍ ــم م ــً ألاظ ــاجزة :معجىىم مش ىىاهي
املراربة ،ميؽىساث دخلب ،الجضائش ،2000 ،ؿ .276 -275

مجلة الدراسات التاريخية
مجلد  01العدد  10السنة  9112ص ص 06-84

 - 10هاـــش الـ ّـذًً ظــػُذووي :ورقىىات جز ّ
ائريىىة دراسىىات أبحىىاا فىىي ثىىاريه الجزائىىر فىىي العهىىد
العثماوي ،داس الؿشب ؤلاظالمي ،2000 ،ؿ .106
 - 11بً خشوف :اإلاشظؼ ّ
العابم ،ؿ .36
مدم ــذ ّ
ّ - 12
وم ــاس :ثلمس ىىان على ى العا ىىىر دوره ىىا ف ىىي سياس ىىة حض ىىارة الجزائ ىىر ،دً ــىان اإلاىبىغ ــاث
ّ
الجامػُت ،الجضائش ،2007 ،ؿ .241
 - 13بشاه ي :اإلاشظؼ ّ
العابم ،ؿ .54
 - 14هفعه ،ؿ .95
مػماسٍــت ّ
املريييىىة فىىي إمىىارة ثلمسىىان ّ
الز ّ
ّ
ّ
فى ُّــت،
ياهيىىة ،دساظــت
 - 15غبــذ الػضٍــض لػــشط :املبىىاوي
سظالت لىُل دسظت دهخىساه دولت في آلازاس ؤلاظ ّ
ـالمُت ،ؾيـر ميؽـىسة ،بؼـشاف :د .خاظُـاث
غبذ الحمُذ ،1999 ،ط ،1ؿ ؿ .363 -362
16
- Alfred Bel: op cit, P 846.
خمى ابً ّ
 - 17ابً ّ
العلىان ؤبي ّ
العلىان ؤبي ظػُذ ابً ؤمير اإلاعلمين ؤبـي ًدوـى ٌؿمشاظـً
ُُ
بــً صٍّــان ،ولــذ ظــىت  692ه ــ ،وــان فالــال خمُــذ العــير ،سخــب الجاهــب ،غظــُم الخلــم،
َْ
جدمشث ّ
ّ
الذولت ؤخز اإلالً صخشفه ّ
جضًٍ ،بىَؼ ًىم الخمِغ 23
ظمُل الخلم ،في ّؤًامه
ّ
ـىفي هــى ًىاظــه ّ
العــلىان ؤبــا الحعــً اإلاشٍنــي غىــذ دخىلــه غىــىة
ظمــادي ألاولــى  718هــ ،جـ
ّ
ّ
مذًىــت جلمعــان غــام  737ه ــ .ساظــؼً :دوــى ؤبــي صهشٍــا ابــً خلــذون :بريىىة الىىرواد فىىي كىىر
املل ىىى م ىىً بو ىىي عب ىىد ال ىىىادي ،جل ــذًم جدلُ ــم :د .غب ــذ الحمُ ــذ خاظُ ــاث ،الجضائ ــش،
 ،2007ؿ ؿ .219 -215
18
- Marçais Goerges: Telemcen Ville d'Art et D'Histoire,
)dans Revue Africaine, N=368 et 369), 1936, P 19.
ّ
املرييية ،ؿ .332
 - 19لػشط :املباوي
 - 20بشاه ي :اإلاشظؼ ّ
العابم ،ؿ .95
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قائمة املاادر املراجع:
ّأوال :املاادر:
 .1ابــً خلــذون ؤبــي صهشٍــا ًدوــى :بريىىة الى ّىر ّواد فىىي كىىر ملىىى بوىىي عبىىد
الىاد ،جلذًم جدلُم :د .غبذ الحمُذ خاظُاث ،الجضائش2007. ،
 .2اإلا ـضاسي اب ــً غ ــىدة (آلاؾ ــا) :طل ىىىع س ىىعد ّ
الس ىىعىد ف ىىي أخب ىىار وه ىىران
ّ
الجزائىىر إسىىباهيا فروسىىا إلىىى أواخىىر القىىرن التاسىىع عشىىر ،جدلُــمً :دوــى
بىغضٍض ،داس البفائش ،الجضائش.2007 ،
ّ
ّ
العربية:
ثاهيا :املراجع باللرة
 .1بشاه ــي هف ــش ال ـ ّـذًً :ثلمس ىىان الى ى ّ اكرة ،وب ــؼ ّ
ّ
الىوىُـ ــت
اإلااظع ــت
ّ
لالجفاٌ ،سوٍبت -الجضائش2007. ،
غم ــاس :العالق ىىات ّ
 .2ب ــً خ ــشوف ّ
السياس ى ّىية ب ىىين الجزائ ىىر املر ىىرف ف ىىي
ّ
الق ىىرن العاش ىىر ال ج ىىريّ /
الس ىىادش عش ىىر امل ىىيالدي ،داس ألام ــل للىباغ ــت
ّ
اليؽش ّ
الخىصَؼ ،الجضائش ،2006 -1427 ،ط1.
ّ
جزائريى ىىة دراسى ىىات أبحى ىىاا فى ىىي
 .3ظـ ــػُذووي هاــ ــش الـ ـ ّـذًً :ورقى ىىات
ثىاريه الجزائىىر فىىي العهىىد العثمىىاوي  ،داس الؿــشب ؤلاظــالمي ،بيــروث -لبىــان،
2000.
وم ــاس ّ
ّ .4
مدم ــذ :ثلمس ىىان على ى العا ىىىر دوره ىىا ف ىىي سياس ىىة حض ىىارة
ّ
الجامػُت ،الجضائش2007. ،
الجزائر ،دًىان اإلاىبىغاث
ّ
 .5ؤبــى غم ـشان الؽــُخ ،فشٍــم مــً ألاظــاجزة :معجىىم مشىىاهي املرارب ىىة،
ميؽىساث دخلب ،الجضائش2000. ،
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ّ
ّ
مػماسٍـت
اإلاشٍيُت في بماسة جلمعان ،دساظت
 .6لػشط غبذ الػضٍض :اإلاباوي
ّ
فى ُّت ،سظالت لىُل دسظـت دهخـىساه دولـت فـي آلازـاس ؤلاظ ّ
ـالمُت ،ؾيـر ميؽـىسة،
بؼشاف د .غبذ الحمُذ خاظُاث ،غام .1999
ّ
ّ
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