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اهليئة العلميّة للمجلّة

اهليئة الفخرية:
 /1أ.د .خمتار نويوات (جامعة ابجي خمتار  -عنابة /)-اجلزائر
 /2أ.د .بيار بروانل (جامعة الصوربون) /ابريس
 /3أ.د .حسام اخلطيب (جامعة قطر) /قطر
 /4أ.د .يوسف بكار (جامعة الريموك) /األردن

جلنة العدد العلمية:
 -1أ.د .عبد اجمليد حنون (ج .عنابة)  /اجلزائر

 -15أ.د .بشري إبرير (ج .عنابة) /اجلزائر

حور (اجلامعة اهلامشيّـة)/األردن
حمم د إبراهيم ّ
 -2أ  .د ّ .

 -16أ.د .بينيديكت لوتوليي (ج .الريونيون) /فرنسا

 -3أ.د .رشيد شعالل (ج .عنابة)  /اجلزائر

 -17د .محيد بوحبيب (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -4د .حممود أمحد عبد الغفار (ج .القاهرة) /مصر

 -18د .ن .شـمـنــاد ( جامعة كرياال) /اهلند

 -5أ.د .صاحل ولعة (ج .عنّابة)  /اجلزائر

 -19أ.د .عباس بن حيي (ج .املسيلة)  /اجلزائر

 -6أ .د .عبد احلليم حسني اهلروط (ج .العلـوم اسسـال مية

 -21أ.د .حممود يوسف حسينات (ج .الريموك)  /األردن

العاملية)  /األردن

 -21أ.د .رشيد قريبع (ج .قسنطينة) /اجلزائر

 -7د .حيي غنب (جامعة األقصى بغزة)/فلسطني

 -22د .حافظ عبد القدير(ج .بنجاب -الهور) /ابكستان

 -8د.عباس يداللهي فارساين (ج .تشمران-األهواز) /إيران

 -23أ.د .حفيظ ملواين (ج .البليدة)  /اجلزائر

 -9أ.د .صاحل بورقيب (ج .عنّابة)  /اجلزائر

 -24أ.د .دمحم القرعان (ج .الريموك) /األردن

 -11أ.د .اندية ه ناوي سعدون (ج .املستنصرية) /العراق

 -25أ.د .مسرية صويلح (ج .عنابة) /اجلزائر

 -11أ .د .مليكة بن بوزة (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -26أ.د .وحيد بن بوعزيز (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -12أ.د .هالة بن مبارك (ج .تونس)  /تونس

ش ـاب (ج .سوق أهراس)  /اجلزائر
 -27أ.د .جالل خ ّ

 -13أ.د .نصر ال ّد ين بن غنيسة (ج .بسكرة)  /اجلزائر

 -28أ.د .إدري ـ ـ ــس اعبي ـ ـ ــزة (ج .دمحم اخل ـ ـ ــامس/أك ـ ـ ــدال)
الرابط /اململكة املغربية

 -14أ.د .أمحد حيي علي (ج .عني مشس -القاهرة) /مصر
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اهليئة العلميّة للمجلّة

الرمحن تيربماسني (ج .بسكرة) /اجلزائر
 -29أ.د .عبد ّ

 -44د .مرمي البادي (جامعة نزوى) /سلطنة عُمان

 -31هادي نظري منظم (ج .تربيت مدرس) /إيران

 -45د .حيـ ــدر غ ـ ــيالن (جامعـ ــة ص ـ ــنعا )/الـ ــيمن ،و(جامع ـ ــة

 -31أ.د .فلة بن عابد (ج .عنّابة)  /اجلزائر

قطر)/ال ّدوحة.

 -32املعز مهدي علي دمحم (ج .سنار) /السودان

 -46د .إشراق عبد النيب (جامعة البصرة) /العراق

 -33هاين إمساعيل أبو رطيبة (ج .بين سويف) /مصر

 -47د .علي اخلرابشة (جامعة عجلون الوطنية) /األردن

34- Abou-Agag

Naglaa )Alexandria

 -48د .عمر الكفاوين (جامعة فيالدلفيا) /األردن

University)/Egypt

 -49أ.د .عبد القادر فيدوح (جامعة قطر) /الدوحة

35- Ashraf Salih (University of Ibn

 -51أ.د.بش ـ ـ ــرى كفراس ـ ـ ــت (جامع ـ ـ ــة القا ـ ـ ــي عيـ ـ ـ ــا ،

Rushd)/ Netherlands

مراكش) /اململكة املغربية

36- Al-Harahsheh Ahmad (Yarmouk

 -51د .مصــطفى شــعبان (كليــة اللغــات  ،جامعــة القوميــات)/

University)/ Jordan.

مشال غريب الصني

 -37د .سلمى عطاهلل (جامعة سيّدة اللّويزة) /لبنان

 -52أ.د .دمحم بكادي (م.ج .منغست)  /اجلزائر

38- Barbara Michalak - Pikulska (The

 -53أ.د .مصطفى كيحل (جامعة ابجي خمتار-عنابة)/اجلزائر

)Jagiellonian University Krakow/ Poland
Polonia.
(University of

Anissa

 -54أ.د .مدحية عتيق (ج .سوق أهراس)  /اجلزائر

39- Daoudi

 -55أ.د .نظرية الكنز (ج .عنابة)  /اجلزائر

Birmingham)/Uk.
Omer (Istanbul

Ishakoglu

 -56أ.د .سامية عليوي (ج .عنّابة)  /اجلزائر

41-

 -57د  .شريف ال ّدين بن دوبة (جامعة طاهر مـوالي-سـعيدة)

University)/ Turkey

karima -41

/اجلزائر

( karbiaجامعـ ــة سـ ــطام بـ ــن عبـ ــد

العزيز) /اململكة العربية السعودية

 -42د .ميس عودة (جامعة االستقالل)/فلسطني
43- Boutaghou Maya (University of
Virginia)/ USA
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شروط النّشر يف اجمللّة
الشّروط الشّكلـيّـة:
 .1يُكتــا الث ـ ونــذ النّمــو * املع ـ ّد فــل عبا بعــد ميل ـجمل مــل ــب ة ا لــة عل ـ
للمجّلت العلميّة ) (ASJPمـل الـّلا النّقـر علـ الانـة "تعليمـات
الثوابة اإللكرتونية
ّ
للمؤلّف".
ـ ـ ـ ــب ة مقاف ـ ـ ـ ـ ا
ني ـ ـ ـ ـ ة إلكرتونيّـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــيغة word
 .2يُكتـ ـ ـ ــا الث ـ ـ ـ ـ
( 4261ف ـ ) مــع اف ـراي امصــية لل ــب ة عل ـ الصــكل التــايل 4.2 :ف ـ مــل

اعل ال ب ة و4ف مل افبل ال ب ة ومل ميين ا ومشاهلا.
يقل عل  62ب ة.
 .3ال جيا ان يتجاوز حج املقاا الـ 42ب ة و ال ّ
 .4تكت ـ ــا الث ـ ــو العربي ـ ــة ـ ـ ـ (Arabic

 )Traditionalحج ـ ـ ـ 61

واهل ـوامشّ 62امــا الث ــو األجنثيــة نتكتــا ـ ()Times New Roman
مقاس 62واهلوامش.64
 .5تكــون اهل ـوامش ّلـيّ ــة و ّالــر املقــاا ويوشــع رق ـ اهلــامش امل ـ ب ـ قوف ـ
تبعــا ع ــل ف ــةر الكتاب ــة امــا
مر ع
ميتوى فةر الكتابة.
 .6تكــون امليــانة ب ـ األفــةر

ا اهل ــية نيك ــون رق ـ اهلــامش م ــل ـ قوف ـ و

املق ــاالت املكتوب ــة ابلعربيــة  6ف ـ ّامــا الث ــو
املكتوبة ابللغت البرنييّة او اإللجليزيّة نتكون امليانة  6.62ف .
 .7يُرنــذ الث ـ خل ّ ـ ابللّغتـ العربيـةّ واإللجليزيّـة (ال يقــل عــل أيــة افــةر
وال يزيد عل العصرة)؛ ّد د نيجمل اإلهلكالية وا ّ العنا ر والنتائج؛ ويُرنذ بكلمـات
مبتاحية (ابللّغت ) ال تقلّ عل أس كلمات وال تتجاوز العصرة.

ُُ .8ت ّـ ال ّــب ة األو مــل املقــاا لكتابــة العنـوان ابلثــن العـري (حبجـ  42إن
اليــةر ويكــون تـجمل مــل ج ـة الييــار افـ
كـان ابلعربيّــة و 61إن كـان بغ ــا) وفـ ّ
5
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املؤفيــة او اجلامعــة الــي ينتمــي إلي ــا
ّ
املؤلــف (اف ـ ثّلثــي عل ـ األك ــر) مث تـجمل افـ ّ
الثاح ويليجمل الربيد اإللكرتوين.
 .9ابقي ال ّب ة األو خي ّ لكتابـة املل ـ ابللّغتـ جنثعـا إ جنـا (كمـا ـو
النّمــو املرنــذ)* حبج ـ ال ـ  64ابلعربيــة و  66ابإللجليزيـّـة مثّ الكلمــات

موشــيف
ّ
املبتاحيّة.
الرئيييّــة
 .11تكتــا العنــاويل ّ

اليــةر
املقــاا حبجـ  ( 61لــي  )Grasمــل ّاوا ّ

اليـةر خيـانة  6فـ وتكتـا حبجـ  ( 62لـي
ّاما العنـاويل البرعيّـة نتُـزان عـل ّاوا ّ
.)Gras
ـاألو ان تكــون هلــكل ــورة
 .11إن كــان املقــاا تــوأ عل ـ اهلــكاا وجــداوا نـ ك
وإال نتوشع ّالر املقاا مع وشع عّلمة لإلحالة علي ا.
لتبادأ وقوع اأ اللل ّ
عجـا واالفـتب ام ويكـون البـراغ
 .12ال يرتك نراغ قثل البا لة والنّقةة وعّلمـات التّ ّ
بعد ا وجوبـعا كما ال يرتك نا ل ب الواو وما بعد ا.
 .13يكــون راس ال ــب ة ّليمــا ومتمــايزا ب ـ ــب ة نرديّــة وزوجيــة كمــا ــو مث ـ ّ

النمــو املرنــذ* .يكتــا راس ال ــب ة األو اف ـ ا لــة ورق ـ ا لّــد والعــدد وفــنة
اإل دار ...و التالية يكتا اف احا املقـاا (افـ ثّلثـي علـ األك ـر) وعنـوان
الث (خمت را).
الشّروط املوضوعيّـة:
 .1تنصــر ا لــة الث ــو وال ّدرافــات العلميــة األ ــيلة الــي تعــد بقلــا األدب العــام
واملقارن والنقد والرتمجة هلريةة االّ تكون منصورة أبيّة يغة كانت او مق ّدمة للنّصر.

 .2يُرنذ املقاا بتع ّ د موقّع مل فـري املؤلّـف يؤّكـد عـدم نصـر املقـاا او تقدميـجمل للنّصـر
ايّة ج ة االرى.
 .3تنصر ا لة الث و ابللّغة العربية افافا وابللّغت ك  :البرنيية او اإللجليزية.
6
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شروط النّشر يف اجمللّة

 .4تُنصر املقاالت املرتمجة هلرط ان ترنذ ابلنّ األ لي.
 .5يت ّمل الثاح ميؤولية ت ييف حب جمل وفّلمتجمل مل األالةاء.
كل الث و للتّ كي العلمي وخيةر الثاح ابلنّتائج.
ُ .6تلع ّ
إجراءات النّـشر:
تعرب املقاالت ابللرورة عل راأ ا لّة.
 .1ال ّ
 .2خيلع ترتيا املوشوعات العتثارات ننّية ال .
 .3ال يصرتك املقاا الواحد اك ر مل مؤلّب اثن (.)24
 .4ال تُعاد الث و إ ا اهبا نُصرت ام مل تُنصر.

 .5يٌصرتط لنصر املقاا ان يُـدر الثاحـ قائمـة امل ـادر واملراجـع (بثليو رانيـا املقـاا)
الثوابة.
منب لةع عرب حيابجمل عل ّ
أبأ ــيغة
 .6ال ـ ّـذ للثاح ـ الــقأ نُصــر مقال ـجمل اب لّــة ان يُعيــد نصــر مـ ّـرة االــرى ّ
كانت ّإال إب ن كتايب مل رئيس التّ رير.
.7

حقوق النّصر والةّثع حمبوظة لّة "التّوا ل األديب" وجلامعة ابجي خمتار/عنّابة.

الثوابــة اجلزائريّــة للمجــّلت العلميــة )(ASJP
* ترفــل الث ــو علـ عنـوان ا لّــة عــرب ّ

الراب :
ب بة ح رية عرب قا ّ

http://www.asjpcerist.dz/en.PresentationRevue/82

الرجاء التّوا ل عرب الربيد اإللكرتوين للمجلّة:
* لّلفتبيـار ّ
ettawassol.eladabi@gmail.com

تقييم املقاالت:
للمجّلت العلميّة ح عرا.
اليرأ عرب الثوابة اجلزائريّة
ّ
 .1تُعرض املقاالت عل للتّ كي ّ
الصــكليّة كتابت ـجمل يــت ّ رنل ـجمل تلقائيــا وال ــاا عل ـ
الصــروط ّ
 .2كـ ّـل مقــاا ال ــرتم ّ

التّ كي .
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 .3حـاا افــتيباء املقـاا لصــروط النّصــر تقـوم ييــة التّ ريــر ابالتيـار حم ّكمـ ك اثنـ
وقــد تيــتع ب ال ـ لرتجــييف احــد ال ـراي ك إن كــان بين مــا االــتّلي ق ـرار القثــوا او
الرن .
ّ

او

 .4تكون مّلحظـات اك ّكمـ ّإمـا ابلقثـوا او ابلقثـوا مـع تعـديل كثـ او بيـي
ابلرن .
ّ
اأ مق ــاا او حبـ ـ دون إب ــداء األف ــثاب
 .5هلييـ ــة التّ ري ــر ــّلحيّة قث ــوا او رنـ ـ
ّ
و لك ونذ ما تقتليجمل املوشوعيّة العلميّة.

أحكام ختامية:
.1

العلوية إدارة ا لة فوعية.
النصر ا لة جماين.

.3

ال يُدنع للثاح مكانأة عل نصر حب جمل

.2
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الكلمة االفـتـتـاحية
بقلم األستاذة الدّكتورة سامية عليوي
ـت
ـت ّقرائـي عـرب أيـة عصـر حمةّـة كن ُ
ن در عـدد التّافـع عصـر بعـد ان رانق ُ
ـت ّقرائــي
افــعد ني ــا بكتابــة انتتاحيــة كـ ّـل عــدد كمــا لــو انـّـأ اكتــا روايــة جديــدة الـ ُ
الروايــة
ـت مع ـ ع ـوامل متثاينــة ب ـ ّ
وجثـ ُ
الّلهلــا عــرب عنــاويل مقــاالت خمتلبــة ُ
الصــعر و ّ
الرتمجات األدبية.
وّ
ـت مقـ ــاالت نق ـ ـ
مـ ــل عـ ــدد ـ ــقا فـ ـ ّ
خ توا هتا.

قليلـ ــة

عـ ــدد ا ـ ـ ا ّ ـ ــا ثقيلـ ــة

نيــت ّل ــقا العــدد خقــاا بعن ـوان 'أدب الســمر يف الثقافــة العربيــة  -مــدخل
رخي ــي م ــن العص ــر اجل ــاهلي إىل العص ــر العباس ــي'-؛ تتثّــع نيـ ـجمل الثاحـ ـ مجل ــة م ــل
الن ــوص األدبيــة والتارخييــة الــي تت ــد عــل ادب اليــمر -الــقأ مل ينــل حظّـجمل مــل
اليـمر األدب العـريب وبعـ
ال ّدرافة حيا الثاح  .-كمـا تتثّـع الثاحـ جمـالس ّ
اعّلم ـ ـجمل وم ـ ــنباهت وتنـ ــاوا ظ ـ ــور ــقا اجلـ ــنس األديب وف ـ ـ ورتجمل وتةـ ـ ّـور األدب
العريب مل الع ر اجلا لي إ الع ر العثافي.

ـحي'؛
اثين مقــاا م ــل عن ـوان 'تسـ ـريد التّــابو يف رواايت الكاتب ــة بدريّــة ال ِّّ
شـ ّ

الص ـ ي
الروائيــة العمانيــة بدريــة ّ
تناولــت ني ـجمل الثاح ــة ميــألة تي ـريد التّــابو اعمــاا ّ
و ــي« :الة ـواي حي ـ اجلمــر» و«نيــز ء ( »)6و«كارمــا الــقئا  -نيــز ء (.»)4
الص ــيّة وعّلقت ــا بع ــادات ا تم ــع وتقالي ــد إش ــانة إ
و ل ــك م ــل حيـ ـ بني ــة ّ
ابلص ــيّات ال ّقكوريّــة وامل ـ الــقأ ّلــت إلي ـجمل .واللُ ــت الثاح ــة إ ا ّن
عّلقت ــا ّ
ـت بنيتـ ـجمل وتقنياتـ ـجمل الرتثافـ ـجمل بت ـ ّـورات نيّــة ال ــار
املدون ــة اثب ـ ٌ
التّــابو ن ــوص ّ
اككي نبيجمل.
ّ

22

الكلمة االفـتـتـــاحـيّـة

اثل مقاا مـل عنـوان 'اجلزائـر يف مـذكرات األسـرى األوروبيـني – قـرا ة يف
من ــاذج'-؛ تتثّــع نيـ ـجمل الثاحـ ـ

ــورة اجلزائ ــر م ــل ال ــّلا م ــق ّكرات األف ــرى األوروبـّيّـ ـ

ومؤلّب ــاهت ويوميّــاهت ال ــي اف ـ مت رف ـ الواق ــع اجلزائ ــرأ مي ــتو تجمل االجتماعي ــة
واليياف ــية واالقت ــادية والديني ــة .إ مت ّكن ــت اجلزائ ــر -حبك ـ يمنت ــا عل ـ ح ــوض
املتوفـ وحبكـ ا ــروب الــي الاشــت ا نيـجمل -مــل ان رفــر امليــات مــل
الث ــر األبــي
ّ
األوروبـّيّـ الــقيل تثــاينوا رفـ ــورهتا فــلثا وإجيــااب  -نــرتة ا كـ الع مــاين .-وقــد

ا ّكد الثاح عل امهية كتاابت األفرى األوروبي ومقكراهت مت يل ـورة اجلزائـرأ
ببلل ما ويجمل ق املقكرات واليوميـات مـل احـدا ومغـامرات ومصـا د متنوعـة عـل
اجلزائـ ــر اف ـ ـ مت إ جانـ ــا خمتلـ ــف الن ـ ــوص الرحليـ ــة األوروبي ـ ــة تق ـ ــد ـ ــورة
متكاملــة عــل اجلزائــر نــرتة الوج ــود الع م ـاين .وتي ــلي الل ــوء عل ـ خمتلــف من ــاحي
ا ياة :الييافية االجتماعية الدينية ال قانية ...مل منظور اورويب ريب.
شـعر' وقـد
الصلة بني الثّقافات القدمية من منظـار ال ّ
رابع مقاا مل عنوان ' ّ

تن ــاوا نيـ ـجمل الثاحـ ـ

ـ ـراع ا ل ــارات او ت ــادم ا مرّكـ ـزا علـ ـ ال ّ ــدام بـ ـ الع ــرب

وا ـ اب ا لــارات األالــرى الا ّــة ب ـ العــرب والبــرس ع ــور اإلفــّلم األو .
كل هليء ومل يكل إيـديولوجيا وال
ويؤّكد الثاح عل ا ّن قا ال ّدام كان ثقانيا قثل ّ
الصــعر الــقأ اثـّـر ني ـجمل رث ـ ا كث ـ ا غـّـا ّادى إ ظ ــور ا ـراض
اقت ــاد ؛ وقــد لّـ
ّ
هلــعرية جديــدة؛ وقــد رّكــز املقــاا عل ـ موشــوع ال ّــدام ب ـ العــرب والبــرس
الييافية واألدبية.
العثّافي مل الوج ة ّ

الع ــر

ّاما املقاا اخلامس ني مل عنوان 'ثنائية االنفتاح واالنغالق علـ اآلخـر عنـد

املفكرين النقاد اسيـرانيني "داريـو هلـايغان ذو عجـا"' .وقـد تنـاوا نيـجمل الثـاح ون ثنائيـة

االنبتان واالنغّلق علـ ال ّقانـات األالـر إيـران الـي تـرتاون بـ ال ّـرن والتّأييـد
التّ ـ ّـورات البكريــة والنّقديــة إي ـران .وكــان ــدي الثــاح مــل ال ّدرافــة تثي ـ اذــاط
22
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الــوعي بقلــا اهلويــة والقلــا املتعلّقــة ابأل واآلالــر البكــر اإلي ـراين املعا ــر؛ وقــد
الرتكيـز علـ ابـرز
رّكزت ال ّدرافة عل انكـار النّاقـد 'داريـو هلـايغان' وّرائـجمل مـل الـّلا ّ
كتثجمل ق املرحلة و و 'ّفيا مقابل الغرب'.
جمـا "

مادة عدد عثارة عل ترمجة ملقاا ال ّدكتورة "ليزا فـ
ّالر مقاا خنت بجمل ّ
وتطوراتـه' وتؤّكـد نيـجمل الثاح ـة املؤلّبـة
مل عنوان 'األدب األمريكي -العريب :أصـوله ّ

عل ا ّن األدب األمريكي العريب -وإن كـان قـد م ّـر عليـجمل ازيـد مـل قـرن -إالّ انـّجمل مل يـت ّ
ـؤالرا .وقـد اهلـارت
االعرتاي بجمل بو بجمل جزءا مـل املصـ د اإلثـأ ألمريكـا األدبيـة -إالّ م ّ
إ ا ّن ازد ــار إب ــداع الكتّــاب األم ـريكيّ الع ــرب وز دة ع ــدد منص ــوراهت دلي ــل عل ـ
املتنوعــة الــي تصــتغل هبــا ــق اجلــقور
تنـ ّـوع اجلــقور ال ّقانيــة العربيــة الــي يرطو ــا والةـّـرق ّ
ال قانيــة الــوال ت املت ــدة .كمــا اهلــارت إ مةالثــة الــثع بلــرورة مت ــور األدب
األمريكــي العــريب حــوا قلــية تــرك املــرء ويّت ـجمل واكتيــابجمل االــرى جديــدة .ح ـ يــرى
ّالرون ا ّن األدب األمريكي العريب االق مكانجمل داالل نيـيج عـاملي ابعتثـار عن ـرا مـل
الرواب ال ّقانية.
مكو ت ّ
ّ
الصتات العريب العامل القأ ميكل نيجمل تنصي ّ
خيلع ترتيا املقاالت كالعادة إ هلروط تقنية ال

.

قا العدد ما ينبع نإننّـا يـا ونـود اخلبـاء
نتمد ان جيد ّقراؤ
وحنل إ ّ
مشــوع 'التّوا ــل األديب' الــي ــرتق لتلــيء وجــجمل مــا يُنصــر ا لّـة هلــاكريل اجل ــود
الــي بــقلو ا حـ ّـل ي ــدر العــدد هبــقا امليــتوى كمــا يــا ابلثــاح الــقأ وشــعوا
ثقت

عليجمل.

ا لّة نلوال ؤالء واوليك ما كان قا العدد ليكون.

لكل األ دأ الي تعاونت كي تكون 'التّوا ل األديب' عل ما ي
نصكرا ّ
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امللخص:
حظيـت اجلزائــر الــّلا الوجــود الع مــاين اب تمــام الك ـ مــل الــدوا األوروبيــة .نقــد جــقبت
املكانــة التارخييــة للجزائــر اآلالي مــل الرحالــة األوروبيـ  -علـ االــتّلي جنيــياهت وُت ــاهت -
القيل اف موا توثيذ الك مل األحدا وا دروا عددا ال ييت ان بجمل مل املؤلبات واملـقكرات
واليومي ـ ــات ال ـ ــي افـ ـ ـ مت ت ـ ــوير الواق ـ ــع اجلزائ ـ ــرأ مي ـ ــتو تجمل االجتماعي ـ ــة واليياف ـ ــية
واالقت ــادية والدينيــة .و ــدر اإلهلــارة إ ان يمنــة اجلزائــر علـ حــوض الث ــر األبــي املتوف ـ
تيثثت الوش ا للك مل ا روب واملعارك مع خمتلـف الـدوا األوروبيـة -الـي مل هتلـ حقيقـة
اهليمنة اجلزائرية -وابلتايل نقد لجيف اجلزائريون افر امليات مل األوروبي .
ورفييــا عل ـ مــا فــثذ تيــع ــق الدّرافــة إ الوقــوي عنــد امهيــة كتــاابت ومــقكرات
مت يل ورة اجلزائـرأ ببلـل مـا ويـجمل ـق املـقكرات واليوميـات مـل احـدا
األفرى األوروبي
ومغــامرات ومصــا د متنوعــة عــل اجلزائــر .حي ـ افـ مت مــقكرات األفــرى األوروبيـ إ جانــا
خمتلــف الن ــوص الرحليــة األوروبيــة تقــد ــورة متكاملــة عــل اجلزائــر نــرتة الوجــود الع مــاين.
وتيلي اللوء عل خمتلف مناحي ا ياة :الييافية االجتماعية الدينية ال قانية ...مـل منظـور
اورويب ريب.
الكلمات املفتاحية:
املقكرات األفرى األوروبي

ورة اجلزائر.
72

 شـفـيـق بـوطـرفـة/د

اجلزائر يف مذّكرات األسرى األوروبيّني
Abstract:

During the Ottoman existence, Algeria attracted the attention of
many European countries. Algeria’s historic status has attracted
thousands of European travellers - of different nationalities and
specialities - who have contributed to the documentation of many
events and produced a significant amount of literature, memoirs and
memoirs that have contributed to the social, political, economic and
religious representation of the Algerian reality. It should be noted
that the Algerian domination of Mediterranean basin has led it to
wage many wars and battles with various European countries -which
have not accept the reality of Algerian hegemony- and have thus
succeeded in capturing hundreds of Europeans .
Therefore, this article aims to recognize the importance of the
writings and memoirs of European captives to represent the image of
Algeria through the events, the adventures and the different scenes of
Algeria. The memoirs of European captives, as well as various
European travel texts, provided an integrated picture of Algeria during
Ottoman existence. To highlight different aspects of life: political,
social, religious, cultural... From a Western European perspective.
Keywords:
Memory, European captives, Algeria, image, image of Algeria .

:توطئة
ييــتمد ادب الرحلــة امهيت ـجمل مــل ـزارة املعلومــات الــي وي ــا والتبا ــيل الــي
عكــف الرحالــة عل ـ تــدوين ا انةّلقــا مــل احتكــاك املثاهلــر بيــكان الثلــدان الــي
 و ــقا م ــا جيع ــل ن ــوص الرحل ــة م ــادر ني ــة خ تل ــف االنةثاع ــات.ق ــاموا بز رهت ــا
 كما در اإلهلارة إ ان الن وص الرحلية وفي م ـ.واملصا د الي وثق ا الرحالة
 هلـعثية-ب ـبة عامـة- مل وفائ تلقي ورة اآلالر «نقد اكتيثت مـادة الـرحّلت
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وتداوال وافعا ب القراء كما حظيت اعماا بع الرحالة بقدر كثـ مـل الصـ رة مل
ــة ل ــك ان م ــادة ال ــرحّلت
تنلـ ـجمل الك ـ ـ األعم ــاا األدبي ــة او اإلثنو راني ــة املت
احتوت عل الك مل عنا ر اخللذ واإلبداع مع االبتعاد عل األفلوب األكادميي
تقــد ــورة
اجلــاي واملــادة التجريديــة .هلــقا لعثــت كتــاابت الرحالــة دور ــا الكث ـ
(الغـ ) لقرائ ــا وترفــيو جمموعــة مــل االنةثاعــات العامــة والت ــورات عــل الصــعوب
األالرى ادقة كانـت ام الافيـة )6(».نقـد كـان لكتـاابت الرحالـة اثـر ابلـ مت يـل
اآلالــر واخلــوض تبا ــيلجمل ومي كــل و ــف ــق ال ــور ابملرتحنــة بـ الواقــع واخليــاا
غ ــا يي ــتدعي اثن ــاء تبكيك ــا الك ـ ـ م ــل ا ــقر بي ــثا تث ــايل الرحال ــة اي ــديولوجيا
وثقانيــا .وملــا كــان الصــرق مــل األم ــار الــي هلــكلت عّلمــة افــتب ام ابلنيــثة ل ـ
مر القرون تواند الك مل الرحالة األوروبيـ الـقيل حجـوا
األورويب نقد هل د عل ّ
م ــل خمتل ــف األقة ــار؛ ــرواب م ــل فغي ــان امل ــاد ت ال ــي الق ــت بظّلهل ــا علـ ـ حي ــاة
األوروبي  .األمر القأ دنع ابلك ـ مـل األدابء والعلمـاء واالثنـو راني إ التوجـجمل
حنــو الصــرق حماولــة مــن الكتنــا افـرار ــقا العــامل الــقأ ك ـ ا مــا و ــبتجمل كتــاابت
امليتصرق اب لياحر والروحـاين ـق الروحانيـة الـي كانـت تبتقـر إلي ـا اورواب الغارقـة
الوجودية واملادية.
وا م كان ـ ــت ان ـ ـواع الرحل ـ ــة ودوانع ـ ــا نق ـ ــد حظ ـ ــي الص ـ ــرق اب تم ـ ــام الرحال ـ ــة
األوروبي ـ ـ واش ـ ـ ابلنيـ ــثة هل ـ ـ عاملـ ــا عجيثـ ــا و ريثـ ــا الـ ــا األحيـ ــان نليـ ــايل
ال ـ ـ راء ُتل ــف ك ـ ـ ا ع ــل ا جـ ـواء اورواب الث ــاردة نب ــس الص ــيء يق ــاا ع ــل الع ــادات
والتقالي ــد ال ــي متي ــز املنةق ــة نالص ــرق ابلني ــثة هل ـ « ــو ارض الت ــوراة والل ــياء إن ـجمل
الرومانتيكي ـ ــة او الواقعي ـ ــة ال ـ ــي حل ـ ـ ـ هب ـ ــا الم ـ ــارت وديدي ـ ــجمل و وتيي ـ ــجمل ونل ـ ــوب
ونرومنتان .نديديجمل املصميز مل ابريـس ومـل نرنيـا ومـل اوروبيـا برمت ـا ـا نـاك
ليث ـ ـ ع ــل الراح ــة والني ــيان والم ــارت يبك ــر ابلص ــرق لي ي ــي ك ــر ت هل ــثابجمل
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امليــي ية ويت ــرق لرؤيــة تلــك اجلثــاا الــي كــان ي ــث ني ــا الــرب وتلــك ال ـ ارأ
ال ــي كان ــت تؤم ــا املّلئك ــة لتظ ــر هل ــاجر النث ــع اخلب ــي لق ــد كان ــت خميلتـ ـجمل عاهل ــقة
( )4
( الث ــر ولل ـ ارأ وللجثــاا وللعــادات وآلاثر ا املرفــومة علـ الصــرق»...
إن الرحالة القيل قرروا التوججمل حنو ا لصرق مل أيتوا دنة او رواب مل الراتبـة املبروشـة
ا تمعــات األوروبيــة ن يــا وإذــا كــانوا يةونــون لغــرض معرنــة اآلالــر عــل قــرب
بك ــل تبا ــيلجمل وابلت ــايل االقـ ـرتاب ك ـ ـ ا م ــل ا ا ــل الص ــرقية وإدراك ك ــل جزئياهت ــا:
اإل ثنو رانية ال قانية الدينية االجتماعية الييافية و
إن ا ــدي ع ــل اجلزائ ــر

ا.

الب ــرتة الع ماني ــة يي ــتدعي ا ــدي ع ــل املكان ــة

التارخييــة للثلــد والــدور اكــورأ لـجمل حــوض الث ــر األبــي املتوفـ إ يقــر الرحالــة
واملـؤر األملـاين "هريمـان هـاو " ( )Hermann Hothابلـدور اليـيادأ للجزائـر علـ
الث ــر األبــي املتوف ـ -قثــل االحــتّلا البرنيــي -والــقأ يعــد ا ـ افــثاب الغــزو
البرنيي معتربا احتّلا اجلزائـر ا ـ حادثـة وقعـت القـرن  69نقـد ارعثـت اجلزائـر
« الصــعوب التجاريــة وافــتثدت ابلث ــر األبــي املتوف ـ وار مــت "هلــارا اخلــامس"
( *)Charles Vعل البرار امام ـا ب ـورة خمزيـة .ومـع ان إلجلـرتا نبيـ ا كانـت فـيدة
الث ــار نإ ــا مل تي ــتةع ان متل ــي اتباقياهت ــا عل ـ اجلزائ ــر إال ب ــورة مؤقت ــة .وكان ــت
اجلزائر قد اجربت الصعوب الّلا قرون عديدة عل دنع إاتوة هلـا نظـ مـرور فـبن ا
التجاريــة ابلث ــر األبــي املتوفـ  )3(».إن ــورة اهليمنــة الــي نقل ــا املــؤر األملــاين ال
ُتبـ علـ املةلعـ علـ التــاريو حيـ يتجلـ الــدور اليــيادأ للجزائــر حــوض
افتيّلم الدوا لدنع اللـرائا لإل لـة الع مانيـة الـي كانـت تـُ ؤمل
الث ر املتوف
فري ـ ذ اليــبل األوروبيــة وتــونر هلــا ا مايــة مقابــل ام ـواا فائلــة نالكــل يــدنع لــداأ
اجلزائر خا لك كربى الدوا الغربية نقوة األفةوا اجلزائرأ اكيثت الثلد احرتام
كل دوا العامل ان افماع البرنيي ومكر مكن مل احتّلا اجلزائر.
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إن يمنــة اجلزائــر عل ـ حــوض الث ــر املتوف ـ مكن ــا مــل الظبــر ابلك ـ مــل
املعــارك وا ــروب وافــر الك ـ مــل األوروبي ـ ( ادابء عيــكري
جوافــيس اثنــو راني  )...وقــد وثــذ ــؤالء األفــرى مــدة افــر

علمــاء وافثــاء
ظــة بل ظــة

هلكل يوميات ومقكرات غا جيعـل مـل كتـاابهت عينـا مبتوحـة علـ الواقـع اجلزائـرأ
مت يـل
نرتة م مة مل اتريو اجلزائر الكث  .إ فـامهت مـقكرات األفـرى األوروبيـ
ــورة اآلال ــر اجلزائ ــرأ ومتكن ــت م ــل ت ــوير مجي ــع من ــاحي حياتـ ـجمل غ ــا جيع ــل ــق
الكتــاابت مــل امل ــادر التارخييــة والةثو رانيــة واالثنو رانيــة واالقت ــادية ...وانةّلقــا
غــا فــثذ تيــع ــق الدرافــة إ حماولــة افــتجّلء ــورة اجلزائــر كتــاابت األفــرى
األوروبيـ ـ ـ ال ـ ــقيل ط ـ ــيف وج ـ ــود ابالحتك ـ ــاك اب تم ـ ــع اجلزائ ـ ــرأ وت ـ ــوير حياتـ ـ ـجمل
االجتماعيــة وال قانيــة والدينيــة ...غــا يــدنعنا إ فــرن مجلــة مــل التيــاؤالت املتعلقــة
هبق الكتاابت امه ا:
 -كي ــف مت ل ــت ــورة اآلال ــر اجلزائ ــرأ

م ــقكرات األف ــرى األوروبيـ ـ وم ــا

مدى مةابقت ا للواقع اجلزائرأ؟
 م ـ ـا ــي اب ــرز املرجعي ــات ال ــي قام ــت علي ــا ــورة اجلزائ ــر واجلزائ ـ ـريمقكرات ويوميات األفرى ذا

الدرافة؟

أوال :صورة مدينة اجلزائر:
هلكلت مدينة "اجلزائر" ابلنيثة ل

األورويب املدينة الصرقية الباتنـة -امل تلبـة

عــل املــدن األوروبيــة -نقــد كانــت خ ابــة الي ـ ر الــقأ ال يقــاوم نــّل ُتلــو رحلــة مــل
انتت ـ ـ ــان ـ ـ ــاحث ا بةثيع ـ ـ ــة املدين ـ ـ ــة اخلّلب ـ ـ ــة .إ يع ـ ـ ــرب األفـ ـ ـ ـ البرني ـ ـ ــي "تي ـ ـ ــدان"*

( - )Thédnatالقأ كان يـزور العا ـمة مـل اجـل تقـد اكلـة للـداأ -عـل إعجابـجمل
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خدينــة اجلزائــر الــي اقيمــت علـ فــبيف جثــل غــا اعةــي املدينــة منظ ـرا رائعــا جــدا امــا
ش ـواحي ا نكانــت ــورة تصــرن ال ــدر خنظر ــا املميــز وبثيــاتين ا ومنازهلــا الريبيــة
املثنية عل من در اجلثـل واملميـز ني ـا ك ـ ا ـي منـازا القنا ـل الـقيل يثنـون بـقوق
حــدي  .عل ـ ك ــل حــاا ل ــيس ن ــاك امجــل م ــل ــق املدينــة وال ان ـ م ــل األر ي
والتّلا اخل ثة التابعة هلا الي مت املنظر هبجة(.)2
ي ــف األف ـ األملــاين

"فنــدلني شلوصــر"* (Schlosser

 )Wendelinمدينــة

اجلزائـر ابملدينــة اك ــنة ات الةــابع العيــكرأ* ؛ أل ــا حمافــة ابلك ـ مــل ا اميــات
قــائّل « :وتوجــد امــام املدينــة قــّلع وحاميــات ر يثــة ــي ابملينــاء كل ـجمل .ويقــع املينــاء
القأ ترفو بجمل فبل القرا نة اللـف قلعـة اقـي نوق ـا عـدد كثـ مـل املـدانع ال قيلـة
ـورة
وال يكاد يتيع ل ّلث فبينة )2(»...إن ت وير "شلوصر" ملدينة اجلزائر
مدينـة حربيــة حقيقــة ال مبـر من ــا وإذــا ـي ــورة يــد واقـع املدينــة تلــك البــرتة
نـ ا روب الك ـ ة الـي الاشــت ا اجلزائـر نرشـت علـ اليــلةات الع مانيـة بنـاء الك ـ
م ــل األب ـرا ا ربي ــة ال ــي ت ــوأ عل ـ الك ـ م ــل امل ــدانع الا ــة وان املدين ــة كان ــت
م ددة مل اللبة الث رية مل قثل الدوا األوروبية.
ورة فلثية نبي اليوم التايل مل قدومجمل
ويقدم "شلوصر" العمران اجلزائرأ
ق ــرر التج ــوا قل ــيّل هل ـ ـوارع اجلزائ ــر نوج ــد ان «ك ــل هل ــيء حال ــة يرث ـ ـ هل ــا
نالثيوت من بلة رالق ني ا ال قوب اهلوائية حمل النوانق ومل تكل ناك بناية مجيلة
عل االفّلق ابفت ناء ترفـانة ـغ ة القيـ األفـبل مـل املدينـة وق ـر الق ـثة.
وكانت الصوارع ـ ميـتوية ومثلةـة ب ـورة ردييـة وشـيقة جـدا حبيـ ال تكـاد تتيـع
لعرب ــة واح ــدة ك ــان ن ــاك هل ــارع واح ــد معث ــد إ ح ــد م ــا يبل ــي إ ابب الـ ـواد.
وملدين ــة اجلزائ ــر اربع ــة ابـ ـواب ابابن الناحي ــة الث ري ــة وّال ـ ـران الناحي ــة الربي ــة
و رف ـ ا ا ــنان املــقكوران ّنبــا والق ــثة وتصــكل حــدود ا اخلارجيــة ارض ك ـ ة
75

ISSN 1112-7597

﴿ التـواصل األدبي ﴾

اجمللد /11:العدد02 :

EISSN 2588-2333

العدد التّسلسلي - 19 :جــوان 2022

الــتّلا هلــثي ة ابهلــّلا متتــد الصــماا جــان يب اجلزائــر علـ فــاحل الث ــر وتتيــع
اجلنوب وتنت ي نيجمل عل بعد  1فاعات مل املدينة )1(».عل الر مل اعرتاي
"شلوصر" وماا الةثيعة اكيةة ابجلزائر إال ان لك مل يصبع هلا ابـدا ان تكـون مـل
امل ــدن اجلميل ــة بي ــثا هل ـوارع ا الل ــيقة و ـ املي ــتوية ن ــق ال ــورة الي ــلثية ع ـل
العمـران اجلزائــرأ ــورة واقعيــة تعــرب عــل عمـران الثلــد نــرتة اترخييــة م مــة وحنــل إ
نقرا ق األفةر حنمل الع ماني اجلزء الكث مل امليؤولية؛ أل مل ي تمـوا ومـاا
املدن بقـدر مـا ا تمـوا ومـع اللـرائا والقر ـنة عـرض الث ـر .امـا البرنيـي نقـد
عمــدوا إ القلــاء ع ل ـ ك ــل اهلــكاا اخل و ــية العربيــة للثل ــد والــدليل عل ـ ل ــك
هتــدمي ل حيــاء العربيــة مــل اجــل تصــييد احيــاء اوروبيــة حــل يقنعـوا الــداالل واخلــار
ان اجلزائر نرنيية.
اما ابل بلد "سيمون بفـايفر"*

()Simon Pfeiffer

نيكتبـي بتقـد و ـف

عام ملدينة اجلزائر مل اخلار قائّل« :تقع مد ينة اجلزائر نوق جثل ومتتد منجمل من درة
إ املين ــاء حبي ـ إن املي ــا تلم ــس ال ــبوي الي ــبل م ــل املن ــازا وتنت ــا ال ــدور
العاليــة ات اليــقوي امليــة ة إ جانــا بعل ـ ا الــثع و ــي مثيلــة ابلكلــس
وُتلــع علـ املدينــة مــل جانــا الث ــر منظـرا بــديعا فــاحرا ن ــبوي اليــةون ترتبــع
ن ــوق بعل ـ ا بعل ــا تت لل ــا القث ــاب واملن ــارات والق ــور .وتتمي ــز املي ــاجد وق ــر
الداأ اليابذ وثكنات االنكصاري وجمموعة مل املنازا اخلا ة عل بقية الثنا ت
األالـرى والا ــة الق ـثة و ــي القلعـة وحمــل الـداأ الــي تقـع نــوق اجلثـل القيـ
األعل ـ مــل املدينــة ومتتــد مــل فرن ــا إ الةــري اآل الــر ونوق ــا عل ـ كث ـ خيبــذ

كرب ء )7( ».ال خير الو ف القأ يقدمـجمل "بفايفر" عمـا جـاء بـجمل بقيـة الرحالـة الـقيل
زاروا مدينـة اجلزائــر مــل ـور إ يتبــذ اجلميــع علـ مجــاا روعــة واج ـة املدينــة املةلــة
عل الث ر.
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ويرى "سيمون بفايفر" ان ا روب الك ة الي الاشت ا حامية "اجلزائر" مل تؤثر

عل ـ مجــاا الةثيعــة الــي ــي هبــا قــائّل « :و نــاك عل ـ جــانيب املدينــة تــّلا وود ن
وف ـ وا تتنــاثر ني ــا حــدائذ اليــبراء األوروبي ـ وبيــوهت البــاالرة الــي هتتــز نوق ــا
اعــّلم بّلد ـ  .و ــقا ابإلشــانة إ عــدد ال ـ مــل بيــوت املتعــة الــي تةــل مــل
الثيــات او حقــوا الربتقــاا والزيتــون نت لــع عل ـ املنةقــة كل ــا منظ ـرا ابل ـ الروعــة.
ومتتــد املــؤالرة جثــاا األفلــس الصــماء وبعلـ ا مغةـ ابل لــو علـ الــدوام و ــي

عثـارة عـل ـبوي فويلـة متتـد مـل اجلنـوب الصـرقي إ الغـرب )1(».انةّلقـا غـا جـاء
ب ـجمل "بفــايفر" ميكنــأ القــوا إن مدينــة اجلزائــر واحــدة مــل املــدن العربيــة الــي ف ـ رت
الرحالــة األوروبي ـ خناظر ــا الةثيعيــة اخلّلبــة نجثــاا األفلــس امللتبــة حــوا املدينــة
كان ــت خ اب ــة ا ــارس ال ــقأ م ــي ظ ــر العا ــمة .و ــدر اإلهل ــارة إ ان الرحال ــة
األوروبي خا ني األفرى قـد انتتنـوا بةثيعـة اجلزائـر وفـ ر ا ومـل لـك مـا جـاء
رحـ ــّلت "غـ ــي دو موبسـ ــان"(" )Guy de Maupassantإيزابيـ ــل إيربهـ ــارت"
(" )Isabelle Eberhardtأندريــه جيــد"(" )André Gideالــدكتور تومــاس شــو"
(" )Thomas Shawم ــوريس ف ــاغنر" ( )Moritz Wagnerو ـ ـ م ــل الرحال ــة
الــقيل افــتغرقوا ــب ات فويلــة للتعثـ عــل إعجــاهب وانتتــا الصــديد بةثيعــة بــّلد
الصمس م لما عربوا عل ف ة مل فثيعة العمران اجلزائرأ تلـك البـرتة والـقأ
مل يرق إ ميتوى تةلعاهت .
اثنيا :صورة اجلزائري الشجاع واملتمرد:
ورة املتمرد والصجاع ّن واحد إ يص إ
جييد "شلوصر" القثائلي
ــناعة الثنــادق والثــارود وا تمامـ جمل ابفــت را املعــادن مــل اجلثــاا الا ــة
براعتـجمل
البلة .وامت ان عدد كث مـن تزويـر النقـود علـ ـرار العملـة اإلفـثانية والبرنيـية
ب ورة الادعة ويدفو ا بـ العـرب وفـكان ال ـ راء .كمـا يصـ الرحالـة إ م ـارة
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القثــائلي القتــاا البــردأ حيـ يقــوم خ امجــة عــدو بكــل هلــجاعة الا ــة وانـجمل ال
ثق ا رب جمموعة وإذا يندنع خبـرد كقنـاص إ اإلمـام؛ ألن فـرعتجمل القتـاا
كثـ ة حــل انـجمل صــو بندقيتـجمل و ــو يــرك  .كمــا ان القثــائلي يــل الرمــي جيــدا نــّل
ينجو منجمل حيوان لك ا يتعلمون الرمي منق ال غر(.)9

تتبــذ كتــاابت الرحالــة األوروبي ـ عل ـ و ــف رجــاا القثائ ـل ابملتمــرديل عل ـ
اليـ ــلةان ويعلـ ــذ "بفـ ــايفر" عل ـ ـ فـ ــكان القثائـ ــل الـ ــقيل ييـ ــكنون اجلثـ ــاا قـ ــائّل:
معروي اآلن حل الداأ نبيجمل مل يكل يعري لك .و كم هلـيو
« عدد
حكمجمل و وال ي تمون ال ابلداأ وال ابلثـاأ .وا ـذ ا ـ
و ال يعرتنون حبك
ال يصــث ون الثــدو الرحــل ن ـ يقيمــون ــق املنةقــة ويعيصــون مــل ــوم ال ــيد
وقةعان املاهلية وحقوا ا نةة الي يزرعو ا فبون جثاهل والقثائلي رجل حيوأ
مــا ر يكتبــي ابم ـراة واحــدة يك ــل هلــا االح ـرتام واإلجــّلا و ي ــا حيــاة متوف ــةة
وميت ــاز ابلقي ــوة علـ ـ ع ــدو ولكنـ ـجمل يق ــرأ الل ــيف الغري ــا ال ــقأ يل ــل فريقـ ـجمل
جثالـجمل )62(».ات ــف الرببــر منــق القــد ب ــبة التمــرد وتوارثو ــا جــيّل بعــد جيــل وقــد
ر ـ ــد ا لـ ــا الرحالـ ــة األوروبي ـ ـ هلـ ــغا فـ ــكان القثائـ ــل ومتـ ــرد عل ـ ـ اليـ ــلةات
الع ماني ــة .الا ــة وان الع م ــاني ك ــانوا يي ــييون معامل ــة اجلزائـ ـري وك ـ ـ ا م ــا ك ــانوا
يلة دو و قا ما ولد انبس اجل زائري ا قد والكرا ية ا ا األتراك.
ويقدم "شلوصر" و با ج اخلوي القأ ا اب األتراك ملـا احيـوا ابقـرتاب
زواا حكم ـ ـ وشـ ــياع اإل لـ ــة .األمـ ــر الـ ــقأ دنع ـ ـ إ مغازلـ ــة الصـ ــعا نقـ ــدموا
للجزائ ـ ـري عـ ــدة تنـ ــازالت الوقـ ــت بـ ــدا اللـ ــائع نقـ ــد افـ ــتمر الـ ــداأ تقـ ــد
تنــازالت للعــرب وطــيف هلـ « حبمــل اليــّلن الــقأ كــان حمرمــا علــي الـجمل فــابقا...
ن ــاألتراك مل يكون ـوا خي ــانون ن ــزوا البرني ــي ن ي ــا ب ــل ك ــانوا خيص ــون ايل ــا ث ــورة
اجلزائ ـ ـري ش ـ ــد  )66(».اهلـ ــر نيم ـ ــا ف ـ ــثذ إ املعامل ـ ــة الي ـ ــيية ال ـ ــي ك ـ ــان يلقا ـ ــا
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اجلزائريون مل قثل الع ماني ناملعروي ا حرموا مل املنا ا وال اليـّلن حـل
ال يتمــردوا علـ اليــلةان .نمعاملــة األتـراك اليــيية للجزائـري ميــوغٌ كــاي لتمــرد
وثورهت عل ق األوشاع املزرية .ناألتراك حكموا اجلزائر بيـد مـل حديـد متجـا ل
حقوق اجلزائري .
كما ييت لر "شلوصـر" نوبـة الغلـا الـي اعـرتت فـكان "قسـنطينة" عنـدما

حـاوا قائــد الــدار (مــو الــثّلد) وهلــيو الـثّلد إقنــاع الصــعا ابفــت الة اكانظــة علـ

املدينة بيثا ا ـار الـقأ شـربتجمل نرنيـا علـ املدينـة بوافـةة عـدد كثـ مـل اجلنـود
الــقيل يعيــكرون الــار قيــنةينة وينتظــرون البر ــة الجتيــان املدينــة حي ـ « ج ـ
علي مــا الصــعا لــا وب ــذ وجو مــا و ــددمها ابخلنــذ إن مهــا افــتلما
مــرة االــرى رفــالة مــل الكبــار واالــق الرفــالة ومزق ــا وداف ـ ا أبقدام ـجمل .وعنــدما طــع
القيــود واالــرب الثــاأ بــقلك الــار املدينــة وبعــد
القائــد بــقلك امــر بوشــع الــرجل
اني اب البرنيي عبا عن ما ولكن مـا الزمـا بـدنع رامـة كثـ ة )64(».لقـد افـتغل
معارشو "أمحد ابي"* نر ة الروججمل هل يا إلاللاع مديني املدية وعنابة مـل اجـل
زرع البوشـ ـ واخل ــوي نب ــوس القي ــنةني ق ــد إرابك ـ ـ ليي ــلموا قي ــنةينة إ
ان ؤالء قوبلوا بغلا كث مل قثـل اليـكان الـقيل اعلنـوا متيـك
البرنيي
خدينت م ما كانت نتيجة ا رب مع امليتعمر و ي ورة إجيابية تؤكـد علـ تعلـذ
القينةيأ أبرشجمل وهلجاعتجمل بغـ النظـر عـل الظلـ الـقأ كـان ميارفـجمل الثـاأ علـي
نــالوفل هلــيء مقــدس وال يــت التنــازا عن ـجمل م مــا كــان حج ـ اإل ـراءات الــي كانــت
ترو هلا نرنيا وا هبا مل اخلونة القيل ُتلوا عل وفن وابعوا ويت مقابل بعـ
البرنكات واالمتيازات.
كمــا يــورد األف ـ األملــاين "فنــدلني شلوصــر" عــدة متــون مــل مقكرات ـجمل ــورا
تــوحي بصــجاعة اجلزائــرأ وإ ـرار عل ـ عــدم االفتيــّلم للبرنيــي وحر ـجمل الــدائ
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عل مواج ة البرنيي م مـا كانـت نتيجـة املعركـة نيـكان مدينـة "قسـنطينة" الـقيل

ك ـ ــان ا ل ـ ــث م ـ ــل الةثق ـ ــة املتوف ـ ــةة والبقـ ـ ـ ة «ك ـ ــانوا ف ـ ــيثقلون اق ـ ـ ـ ج ـ ــد
للم انظة عل املدينة وكانوا يبللون املوت عل تيلي انبي للبرنيـي  .وكـانوا
قــد اقيــموا
عل املوت

امليــاجد كل ــا أب ـ علـ افــتعداد خلنــذ نيــائ وافبــاهل مث الث ـ

حراب البرنيي  )63(».إن ما جاء بجمل "شلوصر" عل اآلالر القيـنةيأ

جييد ور املقاومة والصجاعة الي ميزت اجلزائرأ عل الر مل نقمتجمل عل ا كام
الع ماني القأ مهصو ك ا وافتولوا عل اموالجمل ابلقوة ك مل األحيـان ن ـو مل
يكل ليقدم تنازالت عل وفنجمل وارشـجمل لبرنيـا مقابـل ُتلي ـجمل مـل ا كـام الع مـاني
م لمــا يــدعي البرنيــيون ك ـ مــل الكتــاابت -نقــد نلــل اجلزائــرأ املــوت عل ـتيلي ارشجمل.
ن ـاجلزائريون مل يتوان ـوا ظــة عــل تلثيــة نــداء الــداأ الــقأ الن ك ـ ا

معاملت ـجمل

للعــرب عنــد هلــعور بقــرب ايــة حكمـجمل حيـ ينقــل "بفــايفر" ــورة تــوحي بتميــك

اجلزائــرأ بكرامتـجمل وارشـجمل معــا قــائّل« :قــد وقــف ا ل ـا انـراد الصــعا وانــا الــداأ

ابف ــت ناء نـ ـواحي الثلي ــدة ن ــاألمر ن ــاك مل يك ــل كم ــا ينثغ ــي .والي ــثا ل ــك ان
قائد ا كان قـد القـ القـث علـ اثنـ مـل مصـايو القثائـل الـقيل ييـكنون اجلثـاا
ا ــاورة وفــجن ما مدينــة الثليــدة ن ــارت بــّلد القثائــل وفــار رجاهلــا مــدجج
ابليــّلن إ الثليــدة واالرج ـوا الصــي مــل اليــجل بقــوة .نغلــا الــداأ واراد
بداية األمـر معـاقثت علـ ـقا االفـتثداد الـراأ دون الرجـوع إليـجمل إال ان القثائـل
ازدادوا عن ــادا و ــد م ــل ي ــوم آلال ــر .و الن اي ــة ــددو أب ـ ـ ل ــل يي ــاعدو ش ــد
البرنيــي إن ــو افــتمر معاملت ـجمل هل ـ هبــق الصــدة نــاراتع الــداأ لــقلك وران
يعزي عل وتر ّالر نل يكتف ابلعبـو عـن بـل ا ـدى ايلـا إ بعـ هلـيوال
فيونا ناالرة وبرانس اراء )62(».إن تلثية الصعا اجلزائرأ لنداء الـداأ مل يكـل حثـا
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الع ماني وإذا ثورة عل البرنيي ودناعـا عـل ارشـ وكانـت ردة نعل ـ ـق
رفا لة قوية لكل مل يدعي ان اجلزائرأ متعلذ أبرشجمل وانجمل نرن ورحـا ابمليـتعمر
البرنيي نعل الر مل املعا ة الي ظلـت تـّلزم اجلزائـرأ منـق افـتّلم األتـراك فـدة
ا ك إال انجمل مل يت لف يوما عل الدناع عل وفنجمل.
ويكصــف األفـ األملــاين "شلوصــر" عــل ــورة البرنيــي املنثــو لــدى اجلزائـري
إ ينقل عرب ن جمل الرحلي مدى كرا ية اجلزائري للن ارى ق الكرا يـة الـي عـرب عن ـا
الصــعا بوابــل مــل الصــتائ كلمــا مــرت قانلــة األفــرى الــي تقلـجمل بقريــة حيـ «ي تــف
احد  :ن ارى ومل البرنيي ! اقةعوا رؤوف ! ا حبو ! وي جمون علينا بكـل مـا
ت ل إليجمل ايدي مل ـرواأ ومناجـل والنـاجر وفـيوي ليقلـوا علينـا ومل نـنج مـن
إال ببلــل جصــع ا ـراس الــقيل كــانوا أيملــون ا ــوا علـ مكانــأة ماليــة كثـ ة مــل
الثــاأ نظـ تيــليمنا إليـجمل )62(».تظ ــر ــق ال ــورة حجـ ا قــد والكرا يــة الــي يكن ــا
اجلزائريـ ــون للميـ ــتعمر البرني ـ ــي حـ ــل ـ ــار اجلزائـ ــرأ ال ميي ـ ــز ب ـ ـ جنيـ ــيات ـ ــؤالء
األجانــا نبــي نظــر كــل اجنــيب نرنيــي ييــت ذ املــوت .و ــي ــورة واقعيــة نرش ـ ا

االفـ ــتعمار نج ـ ـرائ نرنيـ ــا حـ ــذ اجلزائ ـ ـري ـ ــاوزت حـ ــدود اإلنيـ ــانية لـ ــقلك ال
نيــتغرب ردة البعــل ــق ا ــا العــدو .نبرنيــا الــي احتلــت اجلزائــر منــق اك ــر مــل قــرن
«مل يكــد يقــع ف ـواا ــق املــدة اأ زوا خمــتل او تت قــذ ايــة مــودة نرنيــية إفــّلمية
اعتقــادا منـجمل ان م ــل ة امليــتعمريل ــي حمــو الص ــية اجلزائريــة مــل اجــل نرنيــا .نلــو
كــانوا مــؤمن ابجلزائــر وتقــدم ا واإلبقــاء علي ــا لعمل ـوا  -ــدو م ــا اخلا ــة-
عل ـ اال تمــام ابلتنميــة االقت ــادية وال قانــة اجلزائــر )61(».إن الييافــة االفــتعمارية
الــي انت جت ــا نرنيــا اجلزائــر قــد زادت حج ـ اهلــوة ب ـ ا ـ اب األرض وب ـ
البرنيــي نبرنيــا مل ــرتم اجلزائــرأ ابعتثــار ــاحا األرض و ــاوزت ال و ــياتجمل
ومكو ت ويتجمل بيعي ا إ حمو الص ية اجلزائرية؛ غا اجج ا رب ب الةرن .
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مل تكــل الر ثــة االنتقــام مــل البرنيــي مقت ــرة علـ الرجــل اجلزائــرأ نقـ
نــاملراة اجلزائريــة كــان هلــا ن ــيا كث ـ  .نمــا كــاد النــاس ييــمعون خــرور قانل ـة األفــرى
املي ـ ي عــرب إحــدى القــرى « حــل الرجــت النيــوة و ــل ن ــف ع ـرا مــل مجيــع
األكوا و جمل علينا ابملناجل واخلناجر .وم ل حيل حظنا ان ازواج ـل مل يكونـوا
الثيــت نقــد كــانوا ــدون القمــيف مكــان بعيــد عــل ميــاكن  .نــإ ا كانــت
النياء اللوايت يو بل عادة أب ل اك ر حنا مل الرجاا ق الدرجة مـل القيـوة
نكيــف فــيكون رجــاهلل إ ن؟ لقــد كــل يةــال برؤوفــنا لــا هلــديد وإ ا ــل مل
ميكــل مــل لــك نــإ ل فــي امجل ا ـراس )67(».لقــد جــرد االنتقــام املـراة اجلزائريــة مــل
انوثت ا نل يعد ناك هليء ا مل االق ال أر مل البرنيـي الـقيل ا ت ـثوا الك ـ
م ــل الني ــاء وقتل ــو ل نعل ـ ال ــر م ــل إف ــاءة املص ـ د ل نوث ــة إال ان ـجمل يظ ــر م ــدى
هلجاعة املراة اجلزائرية وإقدام ا.
ويع ــزو األفـ ـ األمل ــاين "شلوص ــر" قي ــوة األ ــايل وف ــبالت إ دي ــن ال ــقأ

« أيمر خةاردة الن ارى وحماولة إابدهت  )61(».إن ما جاء بـجمل "شلوصـر" ي ـدي إ

تصويجمل ورة اإلفّلم ابالفت مار مةاردة اجلزائري امليلم للبرنيي (الن ـارى)
حي ـ ــاوا األف ـ األملــاين ت ــوير املعــارك ا لــي ــرأ عل ـ ارض اجلزائــر عل ـ ا ــا
حــرب يقود ــا امليــلمون شــد الن ــارى وكــأن األفـ نيــي ا ــا حــرب بـ هلــرناء
يدانعون عل وفن وهل ا ذ مةاردة امليـتعمر اينمـا وجـد ومـع لـك نإنـجمل مـل
املوشــوعية اإلهلــارة إ ان « العّلقــة ب ـ اإلفــّلم والغــرب مل تعــري قــدميا وال حــدي ا
فــوى التّ ـوتّرات واالحتكــام إ منةــذ األحكــام امليــثقة والت ــورات الثائيــة لتغقيــة
ت الرقعــة اجلغرانيــة والتارخييــة لإلف ــّلم
ــقا التنــاكر املتثــادا والــرؤى التنثؤي ــة ...تـنكـع ـ ُ
ابخلةــر اكــدق خا يــة ووجــود الغــرب )69(».بنــاء عل ـ مــا فــثذ البــد مــل القــوا؛ إن
التــوترات القائمــة ب ـ الغــرب واإلفــّلم قــد اف ـ مت رجــيج الك ـ مــل ا ــروب
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وتزييــف الك ـ مــل ا قــائذ نال ــدام ا ل ــارأ ب ـ الصــرق والغــرب املوجــود من ــق
األزا ب ـ ع ــامل خمتلب ـ ــو م ــا ــاغ ــق اهل ــوة العميق ــة .نل ــّل ع ــل ل ــك ن ــإن
تصكيل ورة البرنيي املنثـو لـدى اجلزائـري كانـت  -إ جانـا مـا فـثذ كـر -
انةّلقا مل موقب مل االفتعمار.
جييـ ــد األف ـ ـ األملـ ــاين "سـ ــيمون بفـ ــايفر" امل ـ ـراة اجلزائريـ ــة

والونيــة .حي ـ ييت لــر إحــدى الق ـ

ـ ــورة الصـ ــجاعة

الــي تــوحي بونــاء امل ـراة اجلزائريــة لزوج ــا

وع ــدم ُتلي ــا عنـ ـجمل ا ــعا الظ ــروي و ل ــك عق ــا حدي ـ ـجمل ع ــل إح ــدى الني ــاء
اجلميّلت -الي توججمل لكي ييعب ا بعد إ ابت ا بر ا ـة احـد اجلنـود البرنيـيو لك بعد ان « قت بزوج ا مل حث ـا لـجمل إ ارض املعركـة وكيـف ا ـابت زوج ـا
ر ا ة العدو القاتلة نياعدتجمل زوجتـجمل علـ االبتعـاد عـل شـجة املعركـة نأ ـيثت
ي نبي ا بر ا ة

ظ ر ا )42(».تنقل الق ة الي فـرد ا "بفـايفر" ـورة إجيابيـة

عل هلجاعة املراة اجلزائرية وونائ ا لزوج ا.

ولييــت نيــاء الثغــي اقــل وفنيــة وهلــجاعة مــل النيــاء العبيبــات املتزوجــات
نقــد لبــت انتثــا ي عنــد ت ــبيف مــقكرات "ســيمون بفــابفر" مصــاركة نيــاء الثغــي
بع املعارك الـي الاشـ ا اجلزائريـون شـد البرنيـي ونـاءع لـوفن ل حيـ يت ـد
"بفايفر" عن ل قائّل « :كانت ا لث ل مل اللوايت كل يعصل حياة نافقة داعرة وقـد
اردن اآلن التكبـ عــل نـوهبل امــام ا والنـاس نملـ ميـرعات إ ارض املعركــة
وعلـ ظ ــور ل قــرب املــاء ليةبــيل لــة امليــلم املقــاتل ومييـ ل خنــاديل ل عــرق
اجثن ــت وي ـ رن ن ــي ا م ــاس إ االف ــتمرار القت ــاا وال ــوض املعرك ــة بص ــجاعة
وبيالة إال انجمل كان بين ل نياء ونتيات هلريبات دنع ل حث ل آلابئ ل وازواج ل
والـون ل علــي إ الل ــاق هبـ ارض املعركــة )46(».ال ميكــل إنكــار وجــود ظــا رة
الثغاء* اجلزائر نم ل ق اليـلوكات اليـلثية موجـودة كـل ا تمعـات ـ ان
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مــا جيعــل ــق ال ــورة ــورة إجيابيــة ــو تركيز ــا عل ـ الــرون الوفنيــة للم ـراة الصــرقية
وونائ ــا لوفن ــا وال ــدناع عنـ ـجمل بص ــجاعة م ــل اج ــل ا ري ــة وا ب ــا علـ ـ انتمائ ــا
و ويت ــا فـواء اكانــت هلـريبة او ام ـراة بغــي نــاملراة الــي ُتلــت عــل عبت ــا مل تت ــل
عل وفنيت ا كما نعل بع

الي ود* !

اثلثا :صورة اجلزائري اليهودي:
ي ف األف األملاين "شلوصر" معاملة فكان قينةينة للي ـود ابليـيية جـدا
نــالي ود الــقيل كــان عــدد ح ـوايل تيــعة ّالي تلــك البــرتة كــانوا «ب ــورة عامــة
حمتقريل قينةينة نكان الي ودأ يعامل معاملة العثد نإ ا احتا الثاأ إ املاا
م ــا عم ــل ال يلي ــذ بـ ـجمل نإنـ ـجمل أيال ــق
نإنـ ـجمل يةلثـ ـجمل م ــل الي ــود وحـ ـ يك ــون لصـ ـ
الي ودأ ليقوم بقلك العمل .وإ ا و لت مـ ّل الـرؤوس املقةوعـة إ املدينـة وا ـاهبا
البيــاد لثعــد ميــانة النقــل وهلــدة ح ـرارة الصــمس نــإن الي ــود أيالــقون مــل بيــوهت
ودكــاكين ويعةـ لكـ ل واحــد مــن رافــان يةــوي هبمــا املدينــة مث مل ــا إ
الرحثة وإن امتنعوا عل لـك نـإ يتعرشـون إل ـا ت خمتلبـة )44(».يظ ـر الي ـودأ
إنيا منثو ا و مرحا بجمل اوفاط اجلزائري امليلم حـل وإن كـانوا مـل ابنـاء
قا الصعا نـالك مـل الرحالـة اهلـاروا إ العّلقـة اهلصـة بـ امليـلم والي ـود
اجلزائــر ـ ان حـ ي ــود "قســنطينة" يظــل افــوء بك ـ مــل ابقــي الي ــود املتواجــديل
ع ــرب ال ـرتاب ال ــوفأ نك ــل األعم ــاا الق ــقرة كان ــت تني ــا هل ـ و ــي ــورة ف ــلثية
تيتدعي تدالل املؤرال للث

عل افثاب ق الكرا ية املبرفة.

لكنن ـ ــا إ ا ع ـ ــد إ كتـ ـ ــا الت ـ ــاريو وت ـ ــب نا مـ ـ ــقكرات وكت ـ ــاابت الرحالـ ـ ــة
األوروبي ـ نإننــا فنكتصــف بع ـ ا قــائذ امل ـ ة عــل ي ــود اجلزائــر الــقيل ي ــور
"بفايفر"

ورة اجلثناء واخلونة و لك بعد نرار مل الققائف ورنل

املصاركة

مواج ة البرنيي قائّل « :قد تركوا املدينة الونـا مـل القـقائف و ـعدوا مجاعـات
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إ اجلثــاا الــي ترتبــع اللــف املدينــة ولكــن مل يةمين ـوا عل ـ حيــاهت نقــد اهتم ـ
االنكص ــاريون أب ـ ق ــد تي ــللوا ل ــيّل إ معي ــكر الع ــدو ومل ي ــزودو ابمل ـواد الغقائي ــة
ن يــا بــل إ ـ دلــو ايلــا علـ مجيــع الةــرق الــي تيـ ل ل ـجمل ال ــعود إ اجلثــاا.

و كـقا ـا ج امليــلمون الي ـود اخلونـة وقتلـوا بعلـ و ثـوا ّالـريل )43(».إنـجمل لصــيء
مؤف ــف ان تص ــو ــق البي ــة م ــل اجلزائـ ـري نبيـ ـ ا خ ــل ــق الي ــلوكات الثص ــعة
نكيــف ييــميف ــؤالء ألنبي ـ يانــة وفــن والعمــل عل ـ ميــاعدة البرنيــي
الــدالوا إ املدينــة .وحــل ال خيــر حب ــي عــل إفــار املوش ـوعي ال جيــا تعمــي ــق
ال ــور عل ـ كــل ي ــود اجلزائــر نوجــود ي ــودأ الــائل يعــأ ابللــرورة وجــود ميــل
الائل وقد وثقت كتا التاريو ق ا قائذ.
وي ــف "بفــايفر" البرحــة الــي عمــت ي ــود اجلزائــر بعــد وقــوع املدينــة

قثلــة

اكتـل البرنيــي قـائّل « :يةونــون الصـوارع نــرح مثت جـ ونظـرا ألنـجمل كــان حمرمــا
عل ــي ف ــابقا ارت ــداء ـ ـ ال ي ــاب الي ــود وال ــزرق الغامق ــة ...نق ــد ارت ــدى بعل ـ ـ
قلنيـوات اـراء وراحـوا جيوبــون الص ـوارع و ـ راكثــون عل ـ الثغــاا وكانــت اآلالي
تيـ ـ اللب ـ ـ وت ــييف "ي ــود مي ــرن" وكان ــت ا ـ ـوات ــقا الص ــعا الق ــقر تتع ــا
هبتانـ ـ ــات "نيبـ ـ ــا النرن ـ ـ ــي  -يـ ـ ــا البرنيـ ـ ــي " نـ ـ ــأظ ر بـ ـ ــقلك ان ـ ـ ـجمل ـ ـ ـ جـ ـ ــدير
اب ريـة )42(».يثــدو ان نيـة الي ــود الـي يق ــد ا الـن الرحلــي مل تكـل ونيــة لوفن ــا
ومل تكلــف نبي ـ ا عنــاء اــل اليــّلن والوقــوي وجــجمل امليــتعمر البرنيــي ولعــل
ـقا مــا جعـل "بفــايفر" ي ــب أب ـ ـ جــديريل اب ريــة والـدليل تنكــر للــوفل
وت ــرح يث ابكت ــل البرني ــي .و ــدر اإلهل ــارة إ ان الك ـ ـ م ــل كت ــا الت ــاريو ق ــد
وثق ــت ــق املص ــا د امل زي ــة .وم ــل ل ــك م ــا كتث ـجمل امل ــؤر البرني ــي "ش ــارل أندري ــه
جوليان" ( )Charles-André Julienعل ي ـود اجلزائـر قـائّل « :لقـد افـتقثل ي ـود
اجلزائر اكتل ابلبرن وعندما انتصر اجلنود البرنييون
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الي ود يوج و حنو األماكل الي هبا ما ين ا ويقومون بصراء ما ثـوا مـن أب ـس
األمثان )42(».إن ما اورد املـؤر البرنيـي عـل ي ـود اجلزائـر يؤكـد اليانـة ونقالـة ي ـود
اجلزائ ــر ــق البي ــة ال ــي تنك ــرت لوفن ــا خي ــاندهتا للم ت ــل البرني ــي نل ــّل ع ــل
االفتقواء عل اجلزائري امليلم
الــثع

ظل الوجود البرنيي.

يوا ــل األف ـ ـ األمل ــاين "سـ ــيمون بفـ ــايفر" فـ ــرد الق ـ ـ

ال ــي ت ــوحي يانـ ــة

مــل ي ــود اجلزائــر قــائّل « :ومــا إن راى الي ــود ان البرنيــي يبلــلو عل ـ

ابنــاء الــثّلد حــل ركث ـوا رؤوف ـ وتظــا روا ابلصــجاعة واتيــمت ت ــرناهت وابجل ـراة
والوقاحة نكانوا يعتدون عل امليلم الفيما األفباا من ح يلتقون هب
فريق وييييون معاملت ب ـورة نظيعـة ومـع ـقا الغـرور والتعـايل والعجرنـة نـإين
اعتقد ان افتةاعة تركي واحد ميـليف ان ي ـزم اآلالي مـن  .إال ان القائـد العـام
فــرعان مــا وشــع حــدا لغــرور ــقا إ حــد مــا .و لــك عنــدما انصــأ جمليــا بلــد
يتكون مل ا نياء املدينة للم انظة عل ا قوق والـنظ بـ امليـلم  )41(».جييـد
ــورة اخلونــة الــقيل ــاوزوا كــل حــدود الــد ءة نثع ــد
"بفــايفر" ي ــود اجلزائــر
ترحيث ا ار ابلوجود البرنيي ا ث وا ييتغلون تعافف البرنيي مع ـ مـل اجـل
إ الا او اإلفــاءة ألفبــاا امليــلم قثــل ان يلــع القائــد العــام حــدا لنــقالت بي ـنجمل
لقوان تنظيمية للثلد ت اجلزائر.
إن اليانــة الي ــود للجزائــر لييــت ابجلديــدة نقــد عــربوا عــل نــرحت العارمــة

ايلــا ملــا احتــل اإلفــثان مدينــة و ـران وتعــاونوا مــع اإلفــثان( )47إ ابعــد ا ــدود
و ــالوا وجــالوا شــد امليــلم وظلم ـوا وتعــدوا عل ـ حرمــاهت ايلــا مــا يــوحي أبن
اخليان ــة متج ــقرة نب ــوس ــالثيت  .وق ــد ح ــاوا املؤرال ــون والكت ــاب األوروبي ــون
والي ود تربير احنياز الي ود للبرنيي واليانة اجلزائر خ تلف التربيرات ولعل امه ـا
ت ــوير وشــع الي ــود الــثّلد اثنــاء الع ــد الع مــاين أببصــع ال ــور وإب ـراز كمرحلــة
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ظل ـ وظــّلم واشــة اد وعن ـرية عرقيــة ودينيــة « وكأ ــا كانــت مقت ــرة نق ـ عل ـ
الي ــود ر ـ ان معــا ة امليــلم من ــا مل تكــل اقــل مــل معــا ة الي ــود او رخــا اك ــر
من ــا .نيــلوك ا كــام الع مــاني ــا ا لي ــود مل يكــل فــلوكا اقــل مــل عن ــر بعــا
مــل التمييــز الــديأ بــل كــان يــيدا لتقاليــد ونليــبة ا ك ـ الع مــاين ونتيجــة ايلــا
للبيـاد الييافــي واألالّلقـي علـ العمــوم )41(».انةّلقـا غــا فـثذ ميكــل القــوا إن
الي ــود قــد عاهلـوا الع ــد الع مــاين حمرتمـ ولكــل لــيس ابللــرورة حمثــوب نلـّل
عــل لــك نــإن اجلزائـري ايلــا كــانوا يتقــاطون مع ـ املعــا ة والقيــوة املمارفــة مــل
قث ــل الع م ــاني وم ــع ل ــك ن ــإ مل يظ ــروا ت ــرحيث ابلغ ـزاة والتع ــاون مع ـ ش ــد
الع مــاني أل ـ كــانوا يــدركون جيــدا ان الوجــود البرنيــي احــتّلا لــقلك وقبـوا مــع
الع ماني وقبة رجل واحد شد البرنيي .
رابعا :صورة احلاكم العثماين:
ــورة فــلثية إ
جييــد األفـ األملــاين "ســيمون بفــايفر" ا كــام الع مــاني
ظـل ا كـ الع مـاين قـائّل« :لقـد ااثر األتـراك الصـعا
يورد و با ـاا اجلزائـري
اجلزائــرأ شــد بيــثا مــا ا قــو بـجمل ع ــور ملــت مــل ا ى وإ انــة واشــة اد.
وم ــل مث ب ــدا اجلزائري ــون يص ــعرون علـ ـ م ــل بق ـوا الكامن ــة اعم ــاق وية ــالثون
حبقــوق كاملــة نــأجربوا الــداأ علـ ان يعــرتي هلـ كــل يــوم بن ــيا اك ــر مــل ــق
ا ق ــوق ح ــل انـ ـجمل مل يك ــل م ــل الن ــادر ان ينتقمـ ـوا م ــل األتـ ـراك ويل قـ ـوا هبـ ـ اهلـ ـوان
واملقلة .وك ا ما طعت األتراك يقولون نيمـا بيـن " :لقـد تغـ املوقـف اآلن .ـقا مـا
يريــد القــدر ــق الل ظــة ولكــل ام لــو قلــيّل اي ــا العــرب املّلع ـ  ...نعنــدما
تنت ــي ا ــرب م ــع نرنيــا ويرش ـ عن ــا الي ــلةان اثنيــة ون ــثيف ـ حاج ــة إ
ميـ ــاعدتك ينثغـ ــي لك ـ ـ ان تلـ ــة دوا مـ ــل جديـ ــد وتصـ ــعروا مـ ــرة االـ ــرى ب ـ ــأر
الظـ ــا ر كـ ــانوا يعـ ــاملون
مـ ــنك !" كـ ــقا كـ ــانوا يت ـ ــدثون نيمـ ــا بيـ ــن ولكـ ــن
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اجلزائري برنذ ولةف ومروءة )49(».إن ورة املكر واخلداع الـي نقل ـا الرحالـة يـل
إ واقـ ــع عاهل ـ ـجمل اجلزائريـ ــون الع ـ ــد الع م ـ ــاين حي ـ ـ ك ـ ــان األت ـ ـراك يت ـ ــوددون إ
اجلزائ ـري إ ح ـ الــت ل مــل البرنيــي و ــقا مــا نعتــرب ت ــرنا ـ الئــذ نقــد
ال ـبوي األو الـي
فل وا اجلزائري وقـدموا هلـ تنـازالت ك ـ ة مـل اجـل ر ـ
اجلزائ ــر كم ــا نعل ــت نرني ــا م ــع
تواج ـ ـجمل الغ ـ ـزاة البرني ــي ح ــل يل ــمنوا بق ــاء
اجلزائري القيل جندهت ا رب العاملية ال انية شد املانيا.
وينقل "شلوصر" ايلا جانثـا مـل مهجيـة اليـّلف والثـا ت الع مـاني عقـا
انت ــاء املباوشــات الــي جــرت ب ـ الثــاأ "أمحــد" والصــيو الــقيل انقةع ـوا عــل دنــع
العصور واتجروا مع اجلزائـر العا ـمة اخلاشـعة لبرنيـا بـدال مـل قيـنةينة حيـ قـاا

هل ـ الثــاأ « :ليــت حاجــة إ دنــع العصــور يل ولكــل مــا رنلــت ان رتــوين ب ـجمل
فآالق بنبيي واآلن نإن كـل مـدالراتك ملـك يل .وبعـد ـق الكلمـات اهلـار إ
اجلـّلد وامـر بقةـع لكـل مــن ليـانجمل ويـد وفيـف هبـ مصـو علـ ـق اليــورة
املعيــكر وينــادأ علــي  :ــار انــت رومــي ! ولكــل انتقــام الثــاأ مل يكــل يعــري
ا ــدود نثعــد عــودهت امــر ب قةــع انــون وّ ا ـ وايــدي الييــرى امــام اخليمــة مث
الةواي هب املعيكر .وعندما فقةوا الن اية نوق األرض جراء النزيـف الك ـ
()32
ترك ن ف فاعة الصـمس عرشـة للـقابب وبعـد لـك امـر بقةـع رؤوفـ ».
إن الــرو الثــاأ إ ــق املعركــة كــان ي ــدي إ إعــادة بيـ النبــو علـ األراشــي
الي كانت اتبعة لجمل الا ة وان فكا ا قد ُتلوا عنجمل وا ث وا يتعاملون مـع امليـتعمر
و لــك بتوافــؤ اعــداء "أمحــد ابي" عل ـ

ـرار ابأ قيــنةينة اليــابذ "إب ـراهيم" وكــقا

ابأ التية ــرأ "مص ــطفى ب ــومرزاق"* و ــقا م ــا اش ــب عل ـ املع ــارك الة ــابع ال ــدموأ
نالث ــاأ ال ــر لين ــتق م ــل ال ــومجمل ال ــقيل ال ــانو  .ن ــّل خيبـ ـ علـ ـ اح ــد ان ا ك ــام
الع ماني كانوا جباة ّلظا نع ـد متيـز ابلعنـف الـدموأ وق ـر نـرتاهت ا كـ
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وابلبوش وانتصـار الرهلـوة والظلـ والبيـاد ورخـا ـقا مـا يـا علـي  )36(.وابلتـايل
ن ــور العنــف واملكــر واهلمجيــة الــي نقل ــا األفـ األملــاين تعــد مــل التــاريو الوقــائعي
للجزائر الع د الع ماين.
كمــا ييت لــر األف ـ البرنيــي "تيــدان" بع ـ املصــا د الــي تــوحي هبمجيــة
وفمــع اليــلةان الع مــاين غ ـ ّل ابأ معيــكر و ــو ين ــا ام ـواا وامــّلك الــدواوير
الي رنلت فاعتجمل او ان تدنع لجمل اللرائا والي وقعت علـ بعـد  422نرفـو عـل
معيكر حيـ الـر حـوايل « 62222رجـل ومتكـل مـل االنت ـار ر ـ املقاومـة الـي
وجــد ا والــي اليــر ني ــا ثّلثـ هل ــا مــل رجالـجمل مــل بيــن  2او 1مــل الثــارزيل.
وقــد ثنــا  62او 62دوار ...واالــق كــقلك  17222راس مــل ا ي ـوا ت ال ــونية
و 2222مجل و 123دابة و 742بقرة وثورا اما حاجيات اخليام ن ي ابي ت ملكـا
للبرقــة أبن ط ــيف ملــل يري ــد او يــتمكل من ــا أبالــق ا واال ــق فــت هل ــا ل ــك
ا لث مل النياء (32) ».توثذ كتا التاريو الك مل ا ازر الي ارتكث ا اليّلف
الع م ــانيون ح ــذ اجلزائ ـري ال ــقيل رنل ـوا دن ــع اجلزي ــة او مل يتقثل ـوا نك ــرة اخلل ــوع
ل تراك.
إن ــور اهلمجيــة والةمــع الــي نقل ــا تيــد "تيــدان" امــر نظيــع جــدا نمصــاركة
الثاأ بنبيجمل معركة فاحنة مع األ ايل وقتلجمل امليات مل اجلزائري أل ُتلبـوا عـل
دن ــع اللـ ـرائا او مل يعرتنـ ـوا بـ ـجمل كي ــلةان جيع ــل م ــل النظ ــام الع م ــاين«نظ ــام ا كـ ـ
البافــد املثــأ علـ العن ـرية واالفــتغّل ا وان ـراي الــرتك إ مــلء جيــوهب وإهلــثاع
هل ـ ـ واهت وت ـ ــرك الـ ــثّلد للبق ـ ــر واجل ـ ــل وامل ـ ــرض )33(».إن الظ ـ ــروي االجتماعي ـ ــة
واالقت ادية املتد ورة الي كـان يعيصـ ا العـرب إابن نـرتة ا كـ الع مـاين فـثا وجيـجمل
لتغـ فثــاع بعـ

فــكان ــق املنــافذ وتــوج
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نل ــلوا الت ن ــدق اجلث ــاا وال ــوعرة وال ـ ارأ ح ــل يتمكن ـوا م ــل مقاوم ــة الث ــا ت
وامللي ع يا هل .
وح ــل ال ُت ــر ــق الدراف ــة ع ــل إفار ـ ـا املوش ــوعي الب ــد م ــل اإلهل ــارة إ

املقاومة الصرفة الـي واجـجمل هبـا "أمحـد ابي"( )32نرنيـا رانلـا كـل اهلـكاا اإل ـراء الـي
كانت نرنيـا هتـ دي هبـا إ الـت ل مـل مقاومتـجمل أبقـل اخليـائر نقـد عرشـت عليـجمل
االع ـرتاي ب ـجمل كثــاأ وتيــلمجمل لثــاس امللــك لكن ـجمل رن ـ تيــلي "قســنطينة" مقارنــة مــع
الداأ "حسني" القأ ما إن وقع معا دة االفتيّلم حل فانر إ نرنيا ايل اكمـل
حياتجمل ناك...
خامسا :صورة اجلزائري العجائيب:
ي ــرى "شلوص ــر" ان الص ــعا يعتق ــد ان لل ــدراويش ــلة م ــا اب وا ـ ـ ل ــقلك
ا ـ ـ اب كرام ـ ــات نتيتص ـ ـ الني ـ ــاء عل ـ ـ وج ـ ـجمل اخل ـ ــوص ك ـ ــل م ـ ــا يتعل ـ ــذ
ابألمراض اجلنيية وا مل وان ؤالء املرابةون يعدو ل كل مـرة أب ـ فـيةلثون
مــل ا املنافــثة القادمــة .وييت لــر ق ــة الــوابء الــقأ ا ــاب "قســنطينة" فــنة
 6132حيـ نيـر ا ـ اب الكرامـات ــقا الـوابء أبنـجمل حصـد مــل امليـي ي الــقيل
ومون اجلـو ب ـورة ـ منظـورة بق ـد تيـمي املدينـة ! ن ـدق الصـعا واالـ ا
الــر ــؤالء اليــق موكــا كثـ يةونــون ابملدينــة وأبيــدي ع ــي فويلــة راحـوا
يلوح ــون هب ــا ا ــا الكب ــار ـ ـ امل ـ رئي وي ــي ون ويعوج ــون ويقوم ــون حبرك ــات
كا ان (.)32

يثــدو جليــا مــل الــّلا ــق الق ـ

الــي اورد ــا "شلوصــر" ان ج ــل عامــة

النــاس قــد و ــل إ حــد اجلنــون نكيــف هل ـ ت ــديذ ــق اخلرانــات الــي أييت هبــا
ؤالء الناس اما عل فثيعة الوابء القأ انتصر نقد كر "أمحد ابي"
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الـرييف األ ــبر او الكــول ا ــقا املــرض الــقأ كــاد يقلــي علـ املدينــة حيـ مــات
وقد افتمر مدة  67يوما( .)31لقلك البد مل
اليوم األوا ما يزيد عل  442هل
التبريذ ب رجاا الديل األتقياء القيل ارتثةوا بعثادة وفاعة ا حل ـاروا ـا
وبـ الــدراويش الــقيل يــدعون ا ـ ا ـ اب كرامــات ننجــد يغرقــون الصــعو ة
واخلرانة وإال ما كانوا ليبيروا داء الكول ا أبنجمل جمرد اروان ميي ية وب اليماء
ن ـ يــنون العــزي عل ـ األواتر ا يافــة للصــعا الــقأ يكــر امليــي ي بيــثا
املآفــي الــي فــثثت ا نرنيــا .كمــا ــدر اإلهلــارة إ ان ــق البيــات ال تـزاا موجــودة
العامل العريب وهلا مج ور عري مل األهل اص القيل ي دقو ا ويقدفو ا !
ييــتمر "شلوصــر" فــرد الق ـ الــي تكــرس عجائثيــة الصــرق مص ـ ا إ
النزاع ــات ال ــي ــد ب ـ ـ زوج ــات الرج ــل الواح ــد وت ــدنع ل إ كتم ــان يل ـ ـ ل
واملي ــارعة إ الةال ــا ال ــقأ «يص ــكون إليـ ـجمل مهـ ـ وم ل نيكت ــا هل ــل ح ــرزا رقن ـ ـجمل
وييــق رمــاد الــزو اخلــائل او يعلقنـجمل عنــد ل او عنــد الــزو ويكلب ــل ــقا ا ــرز
قل ــيّل م ــل امل ــاا وت ــروأ الني ــاء انـ ـجمل ق ــد ان ــاد ل ع ــدة ح ــاالت )37(».إن ــق
الت رنات الي تـن عـل اجل ـل وشـعف اإلميـان ال تـزاا قائمـة إ يومنـا ـقا نـالك
م ــل الني ــا ء تلج ــأن إ م ــا ي ــةليف علي ـجمل "الطال ــب" وك ــقا قث ــور األولي ــاء ال ــا
حيـ تقـدمل القـراب فمعـا اليـعادة او إلجـاب األفبـاا او ا ـوا علـ زو
و و ما يدا عل شعف الوازع الديأ نبـوس ـؤالء .وال ييـت د مـل ـقا الرجـاا
ألن قا اجلنون قد حل ابلك من ايلا !
ويـرى "شلوصــر" ان املـرابة

اجلزائــر نوعـان ويتم ــل النــوع األوا «ا ـ اب

امليــاجد الــقيل تعلمـوا القــرّن ن ــاروا يعرنــون القـراءة والكتابــة ويعلمــون األفبــاا.
اما النوع ال اين نيم لجمل رجاا دراويش يظلون اهلواء الةلذ ليّل و ارا كيبما كانت
األح ـواا اجلوي ــة و ي ــون عل ـ ف ـريقت اخلا ــة حي ــاة ــا ة»( .)31إن م ــا ج ــاء ب ـجمل
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"شلوصر" قريا إ ا قيقة الا ة ما تعلذ ابلنوع األوا و ـ املتعثـدون واألهلـ اص
الزا ــدون ال ــقيل تعلق ـوا ابلعث ــادة ام ــا نيم ــا تعل ــذ ابلن ــوع ال ــاين ن ـ ـ موج ــودون
جمتمعاتنــا ـ ان ذ ـ معيصــت يثع ـ الريثــة والصــك نلــّل عــل ييــت ولثاف ـ

املتيو القأ يدنعنا إ

التياؤا عل فر الربكة الي يُزع ا

أيتون هبا؟

حـ ي ـف األفـ البرنيـي "تيــدان" اجلزائـري ابألميـ أل ـ انث ـروا ك ـ ا

خكتثت ـجمل ال ــغ ة املتنقلــة ناأل ــايل اكيةــون ب ـجمل كــانوا «يند صــون لرؤيــة كتــا ك ـ ة.

ونعــّل نــإ مل يــروا قثل ـ ا م ل ــا إ ـ هلــعا جا ــل إ حــد انـجمل ال يوجــد معيــكر
يــنون الق ـراءة و ــقا اجل ــل
و ــي مدينــة كث ـ ة نوعــا مــا اك ــر مــل  622هل ـ
يعةي احرتاما بييةا إ كل مل يعري ولو حرنا واحدا مل القرّن وينظر إلي مل

بيــةاء الصــعا كقديي ـ  )39(».يثــدو ان "تيــدان" يثــال ك ـ ا و ــو ك ـ عل ـ ا ــل

معيــكر ابألمي ـ ن و ــف اجلزائــرأ ابألمــي ــرد اند اهل ـجمل ابملكتثــة ال ــغ ة املتنقلــة
الــي ــنع ا "تيــدان" لنبيــجمل مثالغ ـةع وإج انع ـا كث ـ عا حقــجمل .ناألف ـ البرنيــي حك ـ
عل اجلزائري ابجل ل واألميـة انةّلقـا مـل املصـ د الـقأ وثقـجمل خدينـة معيـكر نتثـأ
الرحالــة للةــابع ا لتعميمــي تبيـ مل تلــف ا ـواد يؤكــد عل ـ اللــوعجمل ملكو تـجمل
ال قانية وال و يتجمل املعرنية واإليديولوجية.
ويت د "تيدان" عل الثيافة والثدائية الي يعيص ا اجلزائرأ بنوع مل الـت ك
والي ـ رية و ــو ي ــف فثيعــة لقــاءاهت مــع بعل ـ الــثع قــائّل إ ـ « :ال يعرنــون
افتعماا الكراف ي نإ جيليون حي مـا تّلقـوا ولـو كـان لـك وفـ الةرقـات نـا
يتيامرون ومل تكل احادي  -و يدالنون ليو وميررونجمل مل احد إ ّالر -إال
حوا اليوهل او اهلياء تدا عل ثاوهت نإ ا فألت احد مرة عـل عمـر او فـنة
زواججمل يقوا دائما أبنجمل ولد ا م حك ابأ مع او عند ما كانـت الثنايـة املعينـة تثـد.
وإنجمل تزو مل زمل كقا او كقا و قا ما اكد يل متامـا ج ل ـ  )22(».إنـجمل مـل الةثيعـي
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ان يت ــد اف ـ نرني ــي ع ــل اجلزائ ــرأ هب ــق الةريق ــة نظ ــروي املعيص ــة اجلزائ ــر
ُتتل ـ ــف ك ـ ـ ا ع ـ ــل اورواب ال ـ ــي قةع ـ ــت اهل ـ ـوافا فويل ـ ــة التق ـ ــدم ف ـ ـواء م ـ ــا تعل ـ ــذ
ابل ناعات والتنظي اإلدارأ مقارنة ابلعامل العريب القأ ظل يعاين لينوات فواا مل
ا ــروب ال ــي حرم ــت هل ــعوبجمل م ــل التم ــدن؛ نل ــّل ع ــل اال ــتّلي الع ــادات والتقالي ــد
العربيـ ــة عـ ــل األوروبيـ ــة نـ ـ ـ"تيـ ــدان" ينظـ ــر إ اجلزائـ ــرأ مـ ــل منظـ ــور اورويب قـ ــائ عل ـ ـ
االفتعّلء وتث يس و ق كل ما و اورويب.
لينا النثش كتا التـاريو إ الك ـ مـل اخلةـاابت الـي تنثـع مـل التمـادأ
نزعــة التبــوق والتعــايل األوروبيـة( )26الــي ال تــرى إال نبيـ ا ــقا العــامل كمــا ان
م ل ق األنكار تنثع مل هلعور األ األورويب ابلعظمة واهليمنـة الـي عـادة مـا يكـون
ميــو ا «الر ثــة التبــوق وشــرورة ان يكــون نالــك الــا ومغلــوب او متبـ ّـوق
ـل حلــارة راقيــة تنصــر عّلقــة تراتثيــة او رميــة تيــتثعد مــل الّلهلــا مــا
ومت لّـف .نكـ ّ
لياهتــا الييافــية والعلميــة
عــدا ا مــل ال قانــات امل دمصــة لتنبــرد ابلتبــوق والقــوة
واالقت ــادية والعيــكرية )24(».نالر ثــة املل ــة التبــوق و يمنــة املركزيــة األوروبيــة ال
يتــأت إال مقابــل اللــعف واهل ـوان الــقأ مييــز اآلالــر  -ـ األورويب -ف ـواء كــان
عربيــا ام ـ لــك نــالعريب عــا دائمــا اليــام ابليــة وبنــا ت صــة ــت وفــأة
البقر والت لف واهلمجية وما تيير مل ال بات الثصعة واملقززة(.)23
ييتمر "تيدان"

ـورة اإلنيـان املت لـف واخلـرا املتعلـذ

ييد اجلزائـرأ

ابلي ر والصعو ة إ يعرب األفـ عـل د صـتجمل مـل اجل ـل الـقأ امل ابجلزائـري الـقأ
قلــاء حاجــاهت او ـ انبيـ
كــانوا يةلثــون ان يكتــا هلـ متــائ تيــاعد
إيل
معتق ــديل انـ ـجمل « رج ــل ميكنـ ـجمل تعويلـ ـ
الران ــاهت بص ــكل ا ـ ـ ك ــانوا يق ــدمون ّ
ويتوفــلون يل كــل وقــت حــل اقــدم هل ـ بع ـ الكتــاابت الــي عل ـ حمثــوب مــل
امـراة او مــل فــيد او عل ـ قــادريل علـ ــدأ فلقــات الثنــادق .كنــت اتيــل
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لك ــل ــق املةال ــا ال ــي تعلم ــأ جي ــدا ب ــثّلد  .والص ــيء ال ــقأ حـ ـ ين اك ــر ــو
مصــا دة مــل ب ـ ــؤالء اجلــا ل يوجــد بع ـ األحيــان ا س ميــتقيمون وهل ـ
إيل ويةلث ـ ــون م ـ ــأ نب ـ ــس الص ـ ــيء )22(».إن ـ ــق ال ـ ــورة
منا ـ ــا عالي ـ ــة أيت ـ ــون د
اليــوداوية الــي رط ــا "تيــدان" عــل اآلالــر اجلزائــرأ تلــك البــرتة ال ت ـزاا قائمــة إ
يومن ــا ــقا ن ن ــاك الك ـ ـ غ ــل يؤمن ــون خ ــل ــق اخلران ــات ويي ــتعينون ابل ــدجال
قيــذ مــا عجــزت ايــدي عــل نعل ـجمل ولــو كلب ـ
والي ـ رة مــل اجــل ميــاعدهت

لك التعدأ علـ الـديل والبكـر اإلنيـاين اليـامي ولعـل مـرد لـك نـراغ ثقـا اك ـر
منجمل نراغ ديأ.
و ـ ــدر اإلهلـ ــارة إ ان ـ ـجمل ال ميكـ ــل إنكـ ــار مـ ــا جـ ــاء ب ـ ـجمل األفـ ــرى األوروبيـ ــون
ن ـ ــاجلزائرأ كغ ـ ـ م ـ ــل الص ـ ــرقي يلج ـ ــأ إ الي ـ ـ ر والص ـ ــعو ة وي ـ ــؤمل ابلك ـ ـ م ـ ــل
اخلرانات واملعتقدات الغريثة و ـا مـل األو ـام الـي تلقـ رواجـا كثـ ا الصـرق
ومع لك البد مل اإلهلـارة إ ان « ادب الرحلـة الغـريب قـد متكـل مـل تنمـي الصـرق
والصــرقي عــرب رف ـ ــور دنيــا هلـ بوافــةة خميلــة جائعــة إ الي ـ رأ واأليروفــي
والعج ــائيب ن ــإن ادب الرحل ــة الع ــريب إ الغ ــرب والع ــامل كم ــا فيتل ــيف م ــل ال ــّلا
ن ــوص ــق اليليــة ركــز افافــا عل ـ تتثــع مّلمــيف الن لــة العلميــة وال ــناعية
ذ ـ الع ــيش والثن ــاء
وتة ــور العم ـران ومظ ــا ر الع ـرنة غ ل ــة التة ــور ا ــاد
واالجتمــاع وا قــوق )22(»...و ــقا مــا كــرس ــبة الغرائثيــة واالكزوتيكيــة املبرفــة
ــق الثقــاع مــل العــا مل بيــثا تركيــز اإلنيــان الغــريب علـ ال ــورة النمةيــة املندفــة
نكر .
االـ ـ ا الب ــد م ــل الق ــوا إن كت ــاابت األف ــرى -ذ ــا
جانــا كتــاابت الرحالــة األوروبي ـ
الواقع واخلياا حي يتبذ ؤالء عل :

يــيد اجلزائــر واجلزائ ـري
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ــورة منبــرة
 فـ ر ومجــاا فثيعــة اجلزائــر .ح ـ ــوروا العم ـران اجلزائــرأببعــل ندفــت ا املتعثــة الــي تيــيء ل قانــة اجلزائ ـري و ــدر اإلهلــارة إ ان ت ــوير
ــورة العم ـران اهلــش و ـ اجلميــل إذــا فــثث ا املنظــور األورويب
العم ـران اجلزائــرأ
القأ نظر بجمل األفرى ذـا
ننكر واقعية ال ور املنقولة.

الدرافـة للعمـران اجلزائـرأ وحنـل إ نقـوا ـقا الكـّلم ال

ورة اإلنيان املتمـرد والصـجاع ن ـي ـورة اثثت ـا التـاريو
 ت وير اجلزائرأوهل د هبا حل العدو نقد اعرتي الك مل اجلنراالت البرنيي بصجاعة اجلزائـرأ
وإقدامـجمل وأبفـجمل القتــاا ــق الصــجاعة الــي الزمــت املـراة اجلزائريــة ايلــا نكانــت
ان ح ـ ـ ت الك ـ ـ مـ ــل الرحال ـ ــة األوروبي ـ ـ ال ـ ــقيل اند ص ـ ـوا م ـ ــل متي ـ ــك ا أبرش ـ ـ ا
وخصاركت ا خمتلف املعارك إ جانا الرجاا.
ـورة اخلـائل
 ورت مقكرات األفرى -ذا الدرافة -اجلزائـرأ الي ـودأواملاكر و ي ـورة فـلثية فـتظل و ـمة عـار علـ جثـ ـؤالء وحـل ال ُتـر ـق
لدرافة عـل إفار ـا املوشـوعي البـد مـل التـقك أبن اجلزائـرأ امليـل مل يت لـف ايلـا
اليانة اجلزائر.
 م لــت يوميــات األفــرى األوروبي ـ ا كــام الع مــانيواهلمجي ؛ واعتربت مترد اجلزائري علي امرا فثيعيا.

ــورة ا كــام الغــّل

ــورة اإلني ــان العج ــائيب الغ ــارق
 جي ــدت م ــقكرات األف ــرى اجلزائ ــرأاخلرانــة واجلنــون و لــك بيــثا تثــأ بع ـ اجلزائ ـري جلملــة مــل األنكــار اخلرانيــة ـ
تنمــي ــورة الصــرق
املنةقيــة وإميــا برت ــات الــدراويش واملصــعو يل غــا ييــا
عل انجمل عامل رائيب تصيع نيجمل اخلرانة والصعو ة والي ر...
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 ال ُتلو ال ورة ال قانية للجزائرأ مل التصويجمل بيثا التع ا الرؤية انةّلقـامـل عقـدة التبـوق واملركزيـة عنـد األورويب نت ـورات الرحالـة عـل اآلالـر العـريب كانــت
الاشعة ل ور ذةية مرتفـثة الـقاكرة اجلمعيـة للمجتمـع األورويب غـا يلغـي اإلميـان
ابلتعــدد البكــرأ وال قــا والــديأ ...ومــل لــك مــا ورد بع ـ متــون املــقكرات
ــورة اجلا ــل والعجــائيب و ــي
ذــا الدرافــة -الــي ابلغــت ت ــوير اجلزائــرأـ ــورة مص ـ ــاهبة مل ـ ــا نقل ـ ـجمل الرحال ـ ــة األم ـ ـ "ب ـ ــوكلر موس ـ ــكاو" ()Puckler-Muskau
بنيا متباوتة وقـد كانـت ـق
و"غوستاف فلوبري"( )Gustave Flaubertو
ال ورة واقعية كو ا مرتثةة ابليياق االفتعمارأ نليس مل املنتظر الث عل نقاء
ال ــورة نق ــاء اتم ــا ــق الن ــوص الرحليــة ال ــي ــورت الص ــرق نلةامل ــا انتج ــت
القات الغربية ورا افتعّلئية لنبي ا انةّلقـا مـل العـرق والـديل إلهلـثاع ا هتـا الـي
تلمر الر ثة

التمركز إلنتا

ورة ذةية دونية ومصو ة لآلالر الصرقي.

اهلوامش:
 )2حي حممود ن ي ادب الرحّلت عامل املعري الكويت د.ط  6919ص.21 :
 )2بيـ جــوردا .الرحلــة إ الصــرق :رحلــة األدابء البرنيــي إ العــامل اإلفــّلمي القــرن التافــع
عصر .تر :مي عثد الكر األ ايل للةثاعة والنصر والتوزيع فور ط 4222 6ص.42 :
 شــارل اخلــامس

(V

 :)Charlesملــك إفــثانيا ( 6261ـ  .)6221راس اإلمربافوريــة الرومانيــة

املقدفة (6269ـ  .)6221يُعترب احد اعظ امللوك

اتريو إفثانيا كلجمل .عن ويكيبيداي.

 )0ابو العيد دودو .اجلزائر مؤلبات الرحال األملان ( .)6122.6132الصركة الوفنية للنصر
والتوزيع اجلزائر  6972ص.42:

 تيدان ( :)Thédnatحبار نرنيي مل عائلة كاثوليكية عملت افرتجمل منق ثا عل ان يكون
رجل ديل انجمل كان يبر مل الكنيية ومل ثق ابدا حياة الر ثنة مث انل بعد لـك إ نيلـذ
ا امية العيكرية كورفيكا انجمل في مرة االرى مل العمل العيكرأ .ونلل العمل املدين
اإلدارأ حي هلغل وظيبة كاتا لوكيل مقافعة .لكـل حثـجمل لليـبر منعـجمل مـل التعمـ فـويّل
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وظيبتجمل لينت ي بجمل ا اا كعامل نقل براميل اخلمر مل ماالقـا إ مارفـيليا فـبينة إفـثانية.
وقع تيد ت افر بع القرا نة القيل قاموا بثيعجمل إ ان و ل إ ابأ معيكر دمحم الكثـ
ق ــر ثــّل فــنوات وفــثعة اهل ـ ر تــدر الّلهلــا إ ان عينــجمل
(ابأ معيــكر) الــقأ مك ـ
الثــاأ ك زنــدار امل كلــف ابإلهلـراي علـ كــل األمـواا .خ ابــة وزيــر للماليــة -لثــاأ الغــرب ــقا
املن ــا الــقأ اعةــا جا ــا كثـ ا ق ــر الثــاأ ومكنــجمل مــل العــيش بيــّلم و نــاء .وعنــد عــودة
تيد قرر كتابة ق املقكرات الي مل تنصر وظلت ابملكتثة الوفنية بثاريس قي امل ةوفات
ق املقكرات الي قدم ا "مارفيل إمريت" .ينظر :عمـ اوأ اايـدة .اجلزائـر ادبيـات الرحلـة
واألفر الّلا الع د الع ماين (مقكرات تيد اذو جا) .ص.33 .34 :
 )4ينظــر :عم ـ اوأ اايــدة .اجلزائــر ادبيــات الرحلــة واألفــر الــّلا الع ــد الع مــاين (مــقكرات
تيد اذو جا).دار اهلدى ع مليلة اجلزائر ط 4223 6ص.26 :
 فنـدلني شلوصـر ( :)Wendelin Schlosserولـد هللو ـر خدينـة ايرنـورت األملانيـة مـل عائلـة
نق ة اجربتجمل الظروي عل ترك الدرافة مرحلة ال انوية عمل بعد لك املناج إ ان فـانر
إ نرني ــا وانلـ ـ إ البرق ــة األجنثي ــة لث ــر مع ــا إ اجلزائ ــر هلـ ـ ر جويليـ ـة  6136بق ــي
العا ــمة بلــعة اهلـ ر .وقــع مــع عــدد مــل رناق ـجمل  64انريــل  6134ب ـ ايــدأ رجــاا املقاومــة
اجلزائريــة وكــان يــت بيعـجمل ب ـ نــرتة واالــرى إ ان افــتقر بـجمل املقــام بق ــر ااــد ابأ كمملــوك عــا
نــاك مــا يقــارب أــس فــنوات عمــل الّلهلــا عــدة اعمــاا كــان ّالر ــا تولي ـجمل ملن ــا املــدنعي

جيش ااد ابأ .عاد "شلوصر" إ بّلد عقا احتّلا قينةينة لي در قا الكتاب القأ ب

ايدينا فنة  6139حي طا (رحّلت الربازيل واجلزائـر او م ـائر ننـدل هللو ـر الثومثـاجي
اليابذ ألاد ابأ قينةينة) .قا الكتاب القأ قيـمجمل ـاحثجمل إ جـزء يت ـد عـل مـا عايصـجمل
الربازيــل ب ـ  6147و 6149واجلــزء ال ــاين املعنــون بـ ـ ـ( :اجلزائــر  .)6137- 6136ينظــر:

ننــدل هللو ــر .قي ــنةينة ا م اا ــد ابأ  .6137-6134ت ــر :اب ــو العي ــد دودو وزارة ال قان ــة
اجلزائرية  4227ص.2 1 :
 اهلار "ج.أو.هابنسرتايت" إ

مدينة اجلزائر نظـرا لل ـروب الك ـ ة الـي كانـت ُتوشـ ا

قثالــة الث ــر األبــي املتوفـ نقــد كانــت تــدانع عن ــا مــل اجل ــة الربيــة اربعــة ح ــون و ــي ح ــل
اإلمربافــور والــرب اجلديــد وبــر عــزون وبــر ابب الـوادأ واملدينــة حــد اهتــا تعتــرب حم ــنة جــدا
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نظ ـ ـرا ل ف ـ ـوار واخلن ـ ــادق ال ـ ــي ـ ــي هب ـ ــا .ينظ ـ ــر:ج.أو .هابنسـ ـ ـرتايت ،رحل ـ ــة الع ـ ــا األمل ـ ــاين

ج.أو.هابنس ـرتايت إىل اجلزائ ــر وتــونس وطــرابلس ،تــر :انص ــر الــدين س ــعيدوين ،دار الغ ــرب
اسسالمي ،تونس ،ط 6دت

)5
)6

ص.31:

نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.62 :
نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.66 :

 سيمون بفايفر ( :)Simon-Frédéric Pfeifferولد "فيمون ببـايبر" براين ييـل حـوايل
 6162وملـا بلـ اليادفـة مـل عمـر نقـد والديـجمل و ال ال ـة عصـرة هلـعر "ببـايبر" خيـل هلـديد
إ نــل اجلراحــة نأقثــل عل ـ درافــتجمل حبيويــة ونصــاط كث ـ يل مظ ـرا تقــدما مل وظــا .فــانر إ
ولنــدا حب ــا عــل اليــعادة و ــو مل يتجــاوز اخلاميــة عصــرة مــل عمــر حيـ الت ــذ خدرفــة حبريــة
رافية تل عددا مل التّلميق الث ري واملّلحي واللثاط وكـقا األفثـاء مـل اجـل التعـود علـ
حياة الث ـر .و هلـ ر دييـمرب  6142ـدرت اوامـر خغـادرة املينـاء نتوج ـت اليـبينة (د )
الــي كانــت تقــل علـ ظ ر ــا ببــايبر ورناقــجمل إ الث ــر األبــي املتوفـ مــل اجــل اايــة اليــبل
التجاريـة مـل جمـات القرا ـنة وقـد كـادت اليـبينة تغـرق بيـثا تعرشـ ا إ عا ـبة وجـاء
نمرت بعدة موانر إ ان رفت بـ ـ"ازم " الرتكية مث ا ت بعد لك إ ميناء "اورلجمل" ايل نزا
ببايبر مع مرشا وك ان يقلي معظ وقتجمل العناية هب  .و يوم مل ا م هل ر جويلية مل فنة
 6142الــار ببــايبر رنقــة عــدد مــل ا ــدقائجمل للتنــز إحــدى ــاابت "اورلــجمل" نتعرشــت هل ـ
نرقت مل اإلنكصاري الـقيل ثـوا كـل مـا لـدي وقتلـوا احـد رنـاق ببـايبر الـقأ اراد مقـاومت
كما تعرض ببايبر إل ابة بييف احـد اإلنكصـاري ومـل مثد قـاموا ابقتيـاد ومـل معـجمل عـرب تلـك
فــبينة هلـراعية ات ــاريت
الغابــة إ ان و ــلوا إ مينــاء ازمـ حيـ قــاموا ابحتجــاز
مزودة بيتة مدانع ال تتجاوز الولت ا مائة ومثان رجّل .وكان قائد ا مارقا إلجليـز  .ا ـت
اليبينة اكملة ابألف رى إ اجلزائر وقد افتغرق و وهلا أية وعصريل يوما حي قدر لثبايبر
ان يعمل فا يا ق ر اخلز جي .انجمل فرعان ما ار فثيثا الا ا لل ز جـي و لـك بعـد
ان لجــيف ببــايبر عّلجــجمل ملــا مرشــجمل وقــد بقــي ببــايبر يعمــل كةثيــا الق ــر إ ان افلــذ
فراحجمل قثل مدة ق ة مل دالوا البرنيي  .اهلتغل "ببايبر" بعد لك الازندار لثاأ التيةرأ
م ةب بومرزاق ملدة افثوع و لك عقا إعّلن الثاأ حماربة نرنيا ليقرر ببايبر الت لي عل
من ــثجمل والعــودة إ وفنــجمل  61دييــمرب  6132ليــت درافــة نــل اجلراحــة الــي تعلــذ هبــا منــق
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ال غر وقد كتا ببايبر عل اربـجمل عـل اجلزائـر بةلـا مـل العـامل اللغـوأ األملـاين "مشيت ينـر"
القأ كتا مقدمة كتابجمل ننو بدقة مّلحظات ببايبر وجدة املعلومات الي قدم ا عل اجلزائر.
ينظر :فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيـد دودو الصـركة الوفنيـة
للنصر والتوزيع اجلزائر  6972ص.22 22 :

 )7فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.63 :
 )8املرجع نبيجمل ص62 :
 )9نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.97 :
 )22فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.647 :
 )22نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.12 :
 )22املرجع نبيجمل ص.27 :
 لقــد اورد الثــاأ "أمحــد" ــق الروايــة

مقكراتـجمل مــل ان ــؤالء اخلونــة عقــدوا جمليــا حربيــا اثنــاء

جوم البرنيـي وان هلـيو الثلـد قـد اهلـار ابالفتيـّلم ورنـع العلـ البرنيـي نـوق امليـجد األعظـ
وان قا مت خصاركة كل معارشي ااد ابأ ق املكيدة .حي يص الثاأ إ إعدامـجمل للعـريب
مراب اما الصيو نقد اكتب بتقك خـدى الةـورة اخلةـأ الـقأ ارتكثـجمل وانـجمل لـوال تقـدير لـجمل لكـان
م ـ ــو اآلالــر اإلعــدام .ينظــر :ااــد ابأ .مــقكرات ااــد ابأ .تــر :ال ـزب أ الصــركة الوفنيــة
للنصر والتوزيع اجلزائر ط 6916 4ص.29-27 :

 )20نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.21 :
 )24فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.12 12 :
 )25نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.42 :
 )26جون بوا فارتر .عار اجلزائر .تر :عايدة وف يل إدريس دار اآلداب ب وت ط24
 6921ص.42 :
 )27نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.42 :
 )28املرجع نبيجمل ص.43 :
 )29دمحم هلوقي الزيل .القات واآلالر (رمّلت معا رة العقل والييافـة والواقـع) .منصـورات
االالتّلي اجلزائر ط 4264 6ص.13 :
 )22فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.92 :
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 )22املرجع نبيجمل ص.636 :
 ال ب ـ ّد مــل اإل هلــارة إ نقةــة م مــة و ــي تص ـريع اليــلةات الع مانيــة ببــتيف دور للثغــاء يصــري
الــقأ ييــميف ل ـجمل ابفــتقدام بغــا مــل كــل مكــان والتوج ـجمل هبــل إ اأ
علي ــا املــزوار ــقا الص ـ
مكــان مــل اجــل إحيــاء حبــل او مــا هلــابجمل لــك علـ ان يــدنع مقابــل نصــافجمل شـرائا لليــلةات
هتد قـي ا تمـع كمـا ـدر اإلهلـارة إ ان نرنيـا ط ـت ابفـتمرار
الع مانية و قا ما يي
دور الثغي العمل بعـد بيـ نبو ـا علـ اجلزائـر .ينظـر :عثـد ا ميـد األركـش« .الثغ ــاء :قةـاع
ومقـ ـ ـ ـ ــنل مؤ دفي ـ ـ ـ ـ ــة "م ـ ـ ـ ـ ــزوار"» .تـ ـ ـ ـ ــر :دمحم افـ ـ ـ ـ ــلي موقـ ـ ـ ـ ــع :افـ ـ ـ ـ ــلي نـ ـ ـ ـ ــت:
امصـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــنظ ُ
69:61 4242.64241 http://aslimnet.free.fr/فا.
 اهلــارت الك ـ مــل كتــا التــاريو والــرحّلت إ نرحــة الك ـ مــل الي ــود ابالحــتّلا البرنيــي
حي الر ي ود العا مة ورددوا "نيبا ال نرنييس" وا انوا امليلم

و قا ما اثثتجمل "شلوصر"

رحلتجمل.
 )22نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.14 :
 )20فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.91 :
 )24املرجع نبيجمل ص.629 :
 )25علــي دمحم دمحم ال ــّليب .كبــان الصــعا اجلزائــرأ شــد االحــتّلا البرنيــي وف ـ ة األم ـ عثــد
القادر (اتريو اجلزائر إ ما قثل ا رب العاملية األو ) .دار املعرنة ب وت  4262ص.497 :
 )26فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص.477 629 :
 )27للتوفع اك ر ينظر :نوزأ فـعد ا .ي ـود اجلزائـر ـؤالء ا ولـون .هلـركة دار األمـة للةثاعـة
والنصر اجلزائر ط 4222 4ص .692
 )28ينظر :املرجع نبيجمل .ص.696 :
 )29فيمون ببايبر .مقكرات او كة اترخيية عل اجلزائر .تر :ابو العيد دودو ص72 :
 )02نندل هللو ر قينةينة ا م ااد ابأ  6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.26 :
 بــدات اخلّلنــات ب ـ الثــاأ ااــد وم ــةب بــومرزاق (ابأ التيةــرأ) عنــدما احتلــت مدينــة
اجلزائــر ومل جيــد ابأ التيةــرأ فــثيّل للعمــل مــع البرنيــي مقابــل االع ـرتاي بــجمل وتركــجمل من ــثجمل
وعندما عجز عل لك ع نبيجمل ابهلا ورافل الثاأ ااد يةالثجمل بةاعتجمل ودنع الّلزمة لـجمل ـ
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ان الثــاأ رن ـ االن ــياع لثــاأ مقامــجمل وقــاا ان البي ــل بيننــا ــو الثــارود .و ــقا مــا جعــل
ب ومرزاق يعلل عزا الثاأ ااد وتعي إبرا ي القأ كان اب فابقا عل قيـنةينة مكانـجمل ولكـي
تنجيف ق اخلةة الف إبرا ي مع نرحات بل فعيد القأ عينجمل هلي ا للعرب .ان الثاأ
زم م ــا املعرك ــة ال ــي دارت بي ــن واش ــةر ــؤالء املتم ــردون إ البـ ـرار .ينظ ــر :اا ــد ابأ.
مقكرات ااد ابأ .تر :دمحم العريب الزب أ ص.41-42 :
 )02ينظ ــر :اب ــو القاف ـ ـ ف ــعد ا .اتري ــو اجلزائـ ــر ال ق ــا  6 .6132-6222دار الغـ ــرب
اإلفّلمي ب وت ط .6991 6ص.62 :
 )02عم ـ اوأ اايــدة .اجلزائــر ادبيــات الرحلــة واألفــر الــّلا الع ــد الع مــاين (مــقكرات تيــد
اذو جا) .ص.12.12 :
 )00الةا ر ااد الـزاوأ .والة فـرابلس مـل بدايـة البـتيف العـريب إ ايـة الع ـد الـرتك .دار البـتيف
للةثاعة والنصر .ب وت ط 6972 6ص.411:
 )04اعرتي ا ا ااـد ابأ انـجمل كـان علـ افـتعداد للتبـاوض مـع اجلـيش البرنيـي واالحتبـا
خرتثـجمل كثـاأ ولكـل عنــدما راى ا ـ جـاءوا بثــاأ لييـتثدلوين وي ينـو بعــد االتيـار ململـوك مــل
تــونس حين ــا مل جيــد فــثيّل ـ املقاومــة النصــيةة ...للتوفــع ينظــر :علــي دمحم دمحم ال ــّليب.
كبان الصعا اجلزائرأ شـد االحـتّلا البرنيـي وفـ ة األمـ عثـد القـادر (اتريـو اجلزائـر إ مـا
قثل ا رب العاملية األو ) .ص.236 :
 )05نندل هللو ر قينةينة ا م ااد ابأ  6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.12 :
 )06ينظر :مقكرات ااد ابأ .تر :دمحم العريب الزب أ .ص.39 :
 )07نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو ص.92 :
 )08املرجع نبيجمل ص.12 :
 )09عم ـ اوأ اايــدة .اجلزائــر ادبيــات الرحلــة واألف ـر الــّلا الع ــد الع مــاين (مــقكرات تيــد
اذو جا) .ص.14 13 :
 )42املرجع نبيجمل ص.94 :
 )42الةــاب الربيةــاين "ّرثــر جــيمس بلبــور"( (Arthur .J.Bالةابــجمل الــقأ القــا 63
يوني ــو ع ــام  6962مـ ـربرا اح ــتّلا م ــر خعرن ــة اإللجلي ــز خ ــر واحواهل ــا واترخي ــا وحل ــارهتا
وشرورة احتّلا إلجلرتا مل ر تنثع مل معرنة بلبور واإللجليز بتاريو قا الثلد .ينظـر :عثـد العلـي
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دمحم « .اورواب االفتعمارية كيف رات اآلالر؟» .جملة العريب الكويت العدد  529األحد 26
دييمرب . 4224
 )42دمحم هلــوقي ال ـزيل .الــقات واآلالــر :رمــّلت معا ــرة العقــل والييافــة والواقــع .منصــورات
االالتّلي اجلزائر ط 4264 6ص.29:
 )40إن ــق ال ــور ال ــي ع ــادة م ــا تتع ــارض م ــع الواق ــع ك ـ ا م ــا تي ــتل اولي ــك ال ــقيل ف ــاندوا
االفــتعمار وروجـوا لـجمل مــل الــّلا كتــاابهت و ــقا مــا لجــد ك ـ مــل املــقكرات الــي دو ــا القــادة
العيــكري الــقيل يعمــدون إ ت ــوير اآلالــر العــريب ابلت لــف والدونيــة واهلمجيــة والك ـ مــل
ال بات الدنيية الي تن عـل نظـرة افـتعمارية افـتعّلئية ال تـؤمل ابـدا ابملنةـذ او املوشـوعية .ومـل
لك ما اورد اللاب البرنيي جوزيف مارى مواريجمل" ) (Joseph. M.Mالقأ هلارك ا ملة
البرنيــية عل ـ م ــر وا ــر عل ـ ت ــوير الثــدو عل ـ ان ـجمل «لــيس هلــؤالء الثــدو مــل م نــة إال اليــرقة
ا ملـة البرنيـية
والن ا والقتل وقةع الةريـذ ».ينظـر :جوزيـف مـارى مواريـجمل .مـقكرات شـاب
ا لس األعل لل قانة القا رة  4222ص.36:
عل م ر .تر :كميليا ث
 )44عم ـ اوأ اايــدة .اجلزائــر ادبيــات الرحلــة واألفــر الــّلا الع ــد الع مــاين (مــقكرات تيــد
اذو جا) ص.13 :
 )45الال ــد الت ــوزاين .الرحل ــة ونتن ــة العجي ــا ...ب ـ ـ الكتاب ــة والتلق ــي .دار الي ــويدأ للنص ــر
والتوزيع ابوظيب ط 4267 6ص.21 :

قائمة املراجع:

مؤلبات الرحال األملان ( .)6122.6132الصركة الوفنية للنصر

 ابو العيد دودو .اجلزائر
والتوزيع اجلزائر .6972
 ابــو القاف ـ فــعد ا .اتريــو اجلزائــر ال قــا  6 .6132-6222دار الغــرب اإلفــّلمي
ب وت ط.6991 6
 ااــد ابأ .مــقكرات ااــد ابأ .تــر :ال ـزب أ الصــركة الوفنيــة للنصــر والتوزيــع اجلزائــر ط4
.6916
 بيـ جــوردا .الرحلــة إ الصــرق :رحلــة األدابء البرنيــي إ العــامل اإلفــّلمي القــرن التافــع
عصر .تر :مي عثد الكر األ ايل للةثاعة والنصر والتوزيع فور ط.4222 6
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. او .ابنيـرتايت .رحلــة العــامل األملــاين .او .ابنيـرتايت إ اجلزائــر وتــونس وف ـرابلس تــر:
ر الديل فعيدوين دار الغرب اإلفّلمي تونس ط 6دت.
ا ملــة البرنيــية علـ م ــر .تــر :كميليــا ــث
 جوزيــف مــارى مواريـجمل .مــقكرات شــاب
ا لس األعل لل قانة القا رة .4222
اجلزائر .تر :عايدة وف يل إدريس دار اآلداب ب وت ط.6921 24
 جون بوا فارتر .عار
 حي حممود ن ي ادب الرحّلت عامل املعرنة الكويت د.ط .6919
 فــيمون ببــايبر .مــقكرات او كــة اترخييــة ع ــل اجلزائــر .تــر :ابــو العيــد دودو الصــركة الوفني ــة
للنصر والتوزيع اجلزائر .6972
 الةــا ر ااــد ال ـزاوأ .والة ف ـرابلس مــل بدايــة البــتيف العــريب إ ايــة الع ــد الــرتك .دار البــتيف
للةثاعة والنصر .ب وت ط.6972 6
 علــي دمحم دمحم ال ــّليب .كبــان الصــعا اجلزائــرأ شــد االحــتّلا البرنيــي وف ـ ة األم ـ عثــد
القادر (اتريو اجلزائر إ ما قثل ا رب العاملية األو ) .دار املعرنة ب وت .4262
 عم ـ اوأ ااي ــدة .اجلزائ ــر ادبيــات الرحل ــة واألف ــر ال ــّلا الع ــد الع م ــاين (م ــقكرات تي ــد
اذو جا) .دار اهلدى ع مليلة اجلزائر ط.4223 6
 نندل هللو ر .قينةينة ا م ااد ابأ  .6137-6134تر :ابو العيد دودو وزارة ال قانـة
اجلزائرية .4227
 نوزأ فعد ا .ي ود اجلزائر ؤالء ا ولون .هلركة دار األمـة للةثاعـة والنصـر اجلزائـر ط4
.4222
 جملة العريب الكويت العدد  529األحد  26دييمرب . 4224
 دمحم هلــوقي ال ـزيل .ال ــقات واآلالــر :رم ــّلت معا ــرة العقــل واليياف ــة والواقــع .منص ــورات
االالتّلي اجلزائر ط.4264 6
ا ملــة البرنيــية علـ م ــر .تــر :كميليــا ــث
 جوزيــف مــارى مواريـجمل .مــقكرات شــاب
ا لس األعل لل قانة القا رة .4222
 الالــد التــوزاين .الرحلــة ونتنــة العجيــا ...بـ الكتابــة والتلقــي .دار اليــويدأ للنصــر والتوزيــع
ابوظيب ط.4267 6
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