إنسانيات سددم،48-47مجوغػل -جقانم،2010مص

ص75-57.

-

أمحـد عبيد م
*

مقدمة
خالل ماظلـي ماىوععقـي م ،2009/2008مأدـد مإظقـو ماإلذراف مسؾك متطؾقؼ معودةم
"تورؼخماٌغربماظعربلمايدؼٌ"،موضدمروبؼمػذاماٌقضقعماظػذلةماظعـؿوغقيمظؾفزائر.م
ويفماغؽؾوبـومسؾكماظؾقٌمواجفؿـومسدّةمعلوئؾمتلوؼؾقـيمتؿعؾّؼمبوظؿّلرؼخماظذيمسوجلم
عقضقع ماىزائر ماظعـؿوغقي .موخالل متؼققؿ مػذا ماظؿّلرؼخ متؾودرت مإظقـو متلوؤالتم
غطرحفوماظققممظؾـؼوشمبعدم50مدـيمعـمسؿرماىزائرماٌلؿؼؾي .م
ويفمدـيم،2006مغظّؿًم"عمدّليماٌؾؽمسؾدماظعزؼز آل ماظلعقد"مظؾدّارماظؾقضوءم
بوٌغرب معؾؿؼك مدسً مظف ماٌمرّخني ،ماٌػؽّرؼـ مواٌـؼّػني ماٌغوربي ماظذؼـ مطون مشلؿم
اػؿؿوممبؿورؼخماظؾؾدانماٌغوربقيمطؽؾّمأومطؾّمبؾدمسؾكمحدةمظؿؼققؿماظؿّلرؼخماٌغوربل،م
هًمسـقانم"اٌغرب،معللظيماظؿّلرؼخ 50 ،مدـيمعـمبعد"1مويفماظقرضيماظيتمعفّدغوم
بفومإلذؽوظقيماٌؾؿؼك،مضوربـوػومبوظطرحماظذيماسؿدلغومصقفمأنّ مإسودةمطؿوبيماظؿورؼخ،م
عوزاظًمتشؽّؾمعللظيمتشغؾمحوضرماظؾؾدانماٌغوربقيمعـذمبداؼيماالدؿؼالل.موعوزاظًم
إسودةماظؿػؽرلميفماظؿورؼخماظقرينمشلذهماظؾؾدانمعـماالػؿؿوعوتماظرئقلقيمظقسمصؼطم
بوظـّلؾي مظؾؿمرّخني مواظؽؿّوب ،مبؾ مطذظؽ مبوظـّلؾي مظؾقرطوت ماظلقودقي مواظؿّقوراتم
اإلؼدؼقظقجقيماٌغوربقي .م

* عمرّخ،مطؾقيماظعؾقمماإلغلون،مجوععيموػران.

Internet : Site : www. Fondation. Org. ma/Progscient/histoire-Magh.htm.
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مسرية التّأريخ املغاربي بعد  05دنة
ظؼد مهؿّؾ ماٌمرخقن ماظقرـققن مشداة ماالدؿؼالل مواجى ممتؾّؽ متورؼخ مبؾداغفؿ،م
اظذيمروٌوماحؿقاهماظؿّلرؼخماالدؿعؿوري،موطونماظقضً محقـفوموضً متصػقيماظؿورؼخم
عـ ماالدؿعؿور ،موػذا مبوظذّات مػق مسـقان مطؿوب م"ربؿد ماظشرؼػ ماظلوحؾل"م
» « Décoloniser l’histoireمصقؿومؼؿعؾّؼمبنسودةمطؿوبيمتورؼخماىزائر.موسؾكمشرارهم
ذػىمطذظؽمسؾدماهللماظعرويمبوٌغربمظقـشرم"تورؼخماٌغرب"ميفمغػسماالووهمغوضدام
اظؿّلرؼـخماالدؿعؿوريمدونمػقادةمععؿدلامبلغّفمحؿّكمإذامملمغؿقصّؾمإظبمسرضمتورؼخم
ظؾؿغرب م"عـؼك مبطرؼؼي مإصبوبقـي معـ ماالدؿعؿور" ،مصعؾقـو معؾورطي معشروع مإسودةم
طؿوبؿف،معمطّدامبلغّفوم"حؿكميفمأدقءمايوالتمظـمتؽقنمأطـرمإؼدؼقظقجقيمعـمتؾؽم
اظيتمأغؿففوماٌلؿعؿرون"م(ع.ماظعروي).
وضد مهقّل ماٌشروع ماظؿورطبل مظـ م"ربؿد ماظشرؼػ مدوحؾل" مبوىزائر ،موصؼم
اظؿورؼخ-اٌضودماظذيمتؾـّـوهمإظبمتلرؼخمرزللميفمخدعيمإؼدؼقظقجقيمايؽومماىدد،م
وملمتـػردماىزائرموحدػوممبراضؾيماظؿورؼخمعـمررفماظدوظيماظقرـقي،محقٌ،مؼشرلم
ػشوممجعقّطم مبوظـّلؾيمظؿقغس مإظبمغػسماٌالحظي ،معؾقّـومبلنماظـّظوممأذوعمغقسومعـم
اإلؼدؼقظقجقيماظقرـقيماحملصقرةمظؾدوظيمظقؿصدّىمظؾػؽرماظـّوصريموضؿفو،مبوظذلطقزم
سؾكماظقسلماظقرينماظضقّؼموسؾكماًصقصقيماظؿّقغلقي،موسؾكمغػلم"األعّي"مغػلفوم
ععماظلعلميفماظؿّلطقدمسؾكماشلقؼيماظقرـقي.موسؾكمشرارػؿومذػؾًماظدوظيمبوٌغربم
إظب مغشر مغظرتفو ماًوصيمظؿورؼخماظؾؾد ،محبقٌمأدّىمتـوصسماجملؿقسوتماٌؿقظّدةم
سـماغؼلوممايرطيماظقرـقيمواظؿعدّدؼيمايزبقيماٌـؿففيمشداةماالدؿؼالل،مإظبمأنم
تعؿؿدمطؾمواحدةمعـفو مغظرة مخوصيمبفومظؾؿورؼخماظقرين،ماألعرماظذيم"أدىمإظبم
صؼدانمسوممظؾذاطرةم"م(ع.ماظعروي) .م
وإظبمشوؼيماظققم،موبعدم50مدـيمعـمادؿؼاللماظؾؾدانماٌغوربقي،مصننّمإسودةمطؿوبيم
اظؿورؼخ ماظقرين متؾؼك موتظؾّ مسؾك مجدول ماألسؿول ،مإالّ مأن ماظطؾى مسؾقفو ممل مؼعدم
غػلف.موملمؼعدماألعرمؼؿعؾّؼمبوٌطوظؾيمبؿصػقيماظؿورؼخمعـماالدؿعؿور -موػلماٌفؿيم
اظيت مأنزت مسؾك مأطؿؾفو مسؾك ماظصعقد ماإلؼدؼقظقجل مسؾك ماألضؾّ -موإغّؿو متـؼقيم
اظؿورؼخماظقرينمعـمإؼدؼقظقجقيمذاتمرؾقعيمأخرى.مواظطّؾىمؼصدرمػذهماٌرّةمعـم
اجملؿؿع مذاتف ،معـ مخالل متعوبرل مدقودقي مأو مثؼوصقي متؿقجّف مإظب ماظدّوظي ماظقرـقيم
واٌمرّخني ،مويف مربقر مػذا ماظطؾى ،مػـوك مإسودة ماظـّظر مظؾؿورؼخ ماظقرين مبنسودةم
58

التّأريخ اجلزائري :تقييم ونقد  -حالة اجلزائر العثمانية

اسؿؾور معراحؾ ممت مووػؾفو ،مإضوصي مإظب مأن معلوئؾ ماظذاطرة معرتؾطي مبلحداثم
علدووؼيمظؾؿورؼخماظلقودلمظؾدوظيماظقرـقيماٌغوربقي،مإضوصيمإظبمعلوئؾماشلقؼيميفم
سالضؿفوممبعضالتمظغقؼيموثؼوصقي .م

ديادة "كتابة وإعادة التاريخ" باجلزائر

2

ادؿفدصً ماٌؿوردي ماظؿّلرطبقي ماظيت موضعؿفو ماظدوظي ماظقرـقي مبعد ماالدؿؼالل،م
خوصيمععمدـقاتم،1970م"طؿوبيموإسودةمطؿوبيماظؿورؼخماظقرين" ،مظؽـمواغطالضوم
عـ مػوتني ماظعؿؾقؿني مأدـدت مشلو موزقػي موعلوسل ماظشرسقي-اظذاتقي ماٌـشقدة معـم
ررفماظدوظيماظقرـقي.موظؼدمتؾكصًمعفومم"إسودةماظؽؿوبي"ميفماظؿّـؼقىمسـمزبؿؾػم
اٌراحؾماظؿورطبقيم(اظلّوبؼيمسـمايربماظؿقرؼرؼي)مومسـماآلثورماظيتمتـؾًموجقدم
دوظي موأعي مجزائرؼي ،موذظؽ مبؿصققح مايؼوئؼ ماحملرّصي ماظيت مأضوعفو ماظؿّلرؼخم
االدؿعؿوري.مأعّوم"اظؽؿوبي"،مصنغفّومتؿعؾّؼمبويربماظؿّقرؼرؼيموتؿّكذماألوظقؼيمعـم
حقٌماالػؿؿوم .م
وصقؿو مؼؿعؾّؼ مبوىزائر ماٌعوصرة ،مصننّ معللظي ماٌشروسقي ماظؿورطبقي مضد مررحًم
عـذماظعفدماالدؿعؿوري ،محقٌمأنماالدؿعؿورمعـذمبداؼؿفمضدموزّػماظؿورؼخمظؿدلؼرم
وجقدهمودقودؿفمبفو،موذظؽمعـمخاللماغؿؼوئفمظؾػذلاتماظؿورطبقيماظيتماػؿؿمبفوم
واٌقاضقعماظيتمسوىفو.موطردمصعؾمشلذاماًطوبماظذيمأغؿفؿفم"عدرديماىزائر"م
غفض مظف ماىزائرؼقن مصقؿو مبني مايربني ميف مخضؿ ماظؿققّل ماظذي مسرصؿف مايرطيم
اظقرـقيميفمذؽؾفوماظعصريموسؾكمأطؿوفمرجولماإلصالحمعـمضؾقؾ معؾوركماٌقؾلم
وتقصقؼ ماٌدغل ،مإذ محوول مػمالء مطؿوبي متورؼخ مؼشؿؾ مطؾ مايؼى معـ ماظعفدم
اظػقـقؼل -ماظدلبريماظؼدؼؿمإظبمشوؼيماظػذلةماٌعوصرة،مععمتػضقؾماالرتؾوطمبوظشرقم
اإلدالعلمواظطوبعماٌغربل-اإلدالعلمظؾفزائر،مردّامسؾكماإلؼدؼقظقجقيماالدؿعؿورؼيم
اظيت ماجؿفدت ميف مإصبود مأدؾوب ماظقجقد ماظػرغلل ،مبنبراز ماظػذلة ماظـروعوغقي مععم
خصوئصفو ماظالتقـقي مواٌلققـقي ،مسؾك محلـوب ماظػذلات ماظدلبرؼي-اظعربقيم
واظعـؿوغقيم"طعفقدمشوبرة"م) (E.F Gautierمعـماظػقضكمواالدؿؾدادمواالسبطوط.مإنم
2

Remaoun, Hassan, « l’intervention institutionnelle et son impact sur la pratique
historiographique en Algérie, « tendances et contre-tendances », Insaniyat, revue
algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, n° 19-20, Janv. 2003 (vol VII, 1-2).

59

أمحـد عبيد

االػؿؿوم مبوظؿورؼخ ماظقرين مظـ مؼظؾّ محؽرا مسؾك مرجول ماإلصالح ماٌعرّبني ،محبقٌم
دقظفر معمرخقن مغوضؾقا ميف مأحضون محزب ماظشعى ماىزائري موحرطي ماغؿصورم
ايرؼوت ماظدميؼرارقي ،مثؿ مبعد مذظؽ ميف مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مظؽؿوبي ماظؿورؼخم
بوظػرغلقي ،موذظؽ مابؿداء معـ مدـقات م .1950/1940موعـ مبني مػمالء مميؽـ مذطر:م
عصطػكماألذرف،مربؿدماظشرؼػمدوحؾل،مربلماظدؼـمجـدر،محقٌمأنمػمالءم
دقاء مضؾؾ ماالدؿؼالل مأو مبعده مغوػضقا مضًد م"هرؼػ" ماظؿورؼخ معـ مضؾؾ م"اٌدرديم
االدؿعؿورؼي" ،موػق ماظؿقرؼػ ماظذي مصضقف م"عقـوق ماىزائر" مدـي م .1964موضدم
اغصؾًّ معبؾي ماظدّرادوت ماظيت ماغلوضً مدقودقي م"إسودة مطؿوبي" ماظؿورؼخ ماظقرينم
ضؿـمحؼؾنيمعؿؿقّزؼـ:متػضقؾماظػذلاتماإلدالعقيم(اظقدقطيمواظعـؿوغقي)معـمعـظقرم
حضوري،موطذاماظػذلةماالدؿعؿورؼيميفمزبؿؾػمعظوػرػوماالضؿصودؼي،ماالجؿؿوسقي،م
اظـؼوصقيمواظلقودقي .م

اجلزائر العثمانية ضمن "إعادة كتابة" التاريخ الوطين
يفمدقوقمدقوديم"إسودةمطؿوبي"ماظؿورؼخماظقرينماظيتمتلؿفدفماظؿـؼقىمسؾكم
اآلثورماظؿورطبقيماظراعقيمإظبمإثؾوتموجقدمدوظيموأعّيمجزائرؼيمدوبؼيمسـماالدؿعؿورم
اظػرغللموذظؽمبفدفمإضػوءماظشرسقيماظؿورطبقيمسؾكمدوظيماالدؿؼالل،موطلنّمػذهم
األخرلةمعومػلمإالّمادذلدادمواعؿدادمظؾػذلةماظعـؿوغقي.موضؿـمػذاماٌـظقر،مبرزتم
درادوتمعـمررفمعمرّخني مجزائرؼنيموووبقامععمػذهماظلّقودي،موضد متضؿّـًم
درادؿفؿ معػوػقؿ موأوصوف مضؾّؿو متؿطوبؼ معع ماٌودة ماظؿورطبقي ،متؽشػ مسـ مدواصعم
إؼدؼقظقجقي متلؿؾعد ماظؿؼقّد مبوألحؽوم ماظعؾؿقي مواٌػوػقؿ ماٌطوبؼي مظؾقاضع ماظؿورطبل.م
ظ ؼدمتضؿّـًمعـؾمػذهماظدرادوتمرؤؼيمحضورؼيمتؼقممسؾكماالدؿفوبيمظقزقػؿنيميفم
آنمواحد،مأوالػؿو:مثؾقتموجقدماظدوظيماىزائرؼيمضؾؾماالدؿعؿور،موثوغقفؿومتدلؼرم
اظقجقدماظعـؿوغلمبوىزائر،موطلنّمػذاماظقجقدمطونمدؼـومسؾقـوموصضالمظـومٌومهؿّؾفم
اظعـؿوغققن ميف م"إغؼوذغو" مجبفودػؿ ماظؾقري موبؿصدّؼفؿ مظؾغزو ماظصّؾقيب ماٌلققلم
األوربل مبغرب ماظؾقر ماألبقض ماٌؿقدط .موطون مػمالء مؼربطقن ماجملؿؿع ماىزائريم
بوظؽقونماظعـؿوغلمعـمخاللماظؼودؿمايضوريماٌشذلكمواٌؿؿـّؾميفماإلدالم .م
وإذامعوماغلوقمعمرّخقماإلصالحمصقؿومبنيمايربنيمإظبمتدلؼرمػذاماظقجقدموواصؾفم
عمرّخق م"اٌدردي ماظقرـقي" معع متقزقػف ميف مإضػوء ماظشرسقي ماظؿورطبقي مظؾدوظيم
اىزائرؼي،مصننمأصؾمػذاماظؿدلؼر مؼرجع مإظبماٌمرّخنيماىزائرؼنيماظذؼـمسوصروام
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اظػذلة ماظعـؿوغقي مذاتفو .موتؾقّـ مظـو مدرادي مشومل مربؿد مهً مسـقان :م"اظؿلرؼخم
اىزائريمظؾؼرن ماظـوعـمسشر:ماٌعرصيماظؿورطبقيموأدؾقبماٌشروسقيماظلقودقي" ،م
3

طقػمدكّرمايؽومماألتراكماظعوملميفمخدعيمذرسقّؿفؿماظلقودقي،متصدّؼومإلدسوءاتم
اظطرقماظدؼـقيماٌـوػضيميؽؿفؿ.موعـمبنيمػمالءماظعؾؿوء،ماظػؼفوءمواٌمرّخنيمؼقجدم
ابـمحطّول،مابـمدقـقن،مابـمزرصي،موأبقمراس،ماظذؼـماسؿدلوامأنماظدوظيماظؿّرطقيم
ذرسقي موأنّ مسؾك ماجملؿقسي ماىزائرؼي مروسؿفو موسؾك ماظـكؾي معلوغدتفو مطقغفوم
تـطؾؼ مسؾك ماظؿّصقّر ماظلقودل مظإلدالم ،اظؿصقّر ماظذي مؼؼقم مسؾك مثالثي مأرطون:م
اىفود ،ماظعدل موعرطزؼي مايؽؿ معـوصني مبذظؽ ماظؼطقعي ماظؿورطبقي ماظيت مأضوعفوم
األتراكمععماجملؿؿعماىزائريموأوجفمادؿؾدادمحؽؿفؿمسؾقف .موسبوولمعـمخاللم
بعضماظطروحوت مأن مغعرضمظؾـؼوشمسددامعـ ماظدرادوتماظيتمأصرزتفوم"اٌدرديم
اظقرـقي" ميف مإسودة مطؿوبؿفو مظؿورؼخ ماىزائر ماظعـؿوغقي مواظيت مغرى مصقفو معػوػقؿم
تؿـوضضمععماٌودةماظؿورطبقيميفمواضعقّؿفو .م

أطروحة "ناصر الدين دعيدوني"
ميفّد ماظؾوحٌ مدرادؿف ماٌقدقعي مبـ م"اظـّظوم ماٌوظل مظؾفزائر ميف مأواخر ماظعفدم
اظعـؿوغل م "1830/1792بوظذلطقز مسؾك مطقغفو مردّا مسؾك م"جؾّ مطؿوبوت مبعضم
4

اظػرغلقنيماظيتمتـووظًماظػذلةمواظيتمطونماظغرضماألدودلمعـفوماظقصقلمبوظؼورئم
إظبمصؽرةمعػودػومأنماظػذلةماظعـؿوغقيمظقسمصقفومعومؼؽلىماىزائرمذكصقيمورـقيم
وطقوغومدقودقوموغظؿوماضؿصودؼي،مصويضقرماظػرغللمبـوءمسؾكمذظؽمملمؼػعؾمأطـرم
عـمأغّفموضعمحدّامظؾؿعلّػماالدؿؾداديماظؿّرطلمبوىزائر.موػذاماظرأيمؼؿؿوذكمععم
أػدافمعدرديمعمرخلماالدؿعؿور ماظػرغللمبوىزائر".مويفمػذاماٌلعك،مغرىمبلنّم
دعقدوغلمؼؼوبؾمشؾقّمعدرديم"ادؿعؿورؼي"مبغؾقّم"عدرديمورـقي" .م
موميؽــو مأن مغؼػ ميف مهدؼده مظؾؿػوػقؿ ماالصطالحقي ،مسؾك ماظصعقبي ماٌعرصقيم
اظيتمتقاجفماظؾوحٌميفمإضػوءماظؾعدماىزائريماظـّوبعمعـماظذاتماىزائرؼيمسؾكم
3

Ghalem, Mohamed, « Historiographie algérienne au 18è siècle : savoir historique et
mode de légitimation politique », in « savoirs historiques au Maghreb, construction et
usages », C.R.A.S.C, 2006.

 4دعقدوغل،مغوصرماظدؼـ،ماظـظومماٌوظلمظؾفزائرميفمأواخرماظعفدماظعـؿوغلم(،)1830/1792ماىزائر،ماٌمدّليم
اظقرـقيمظؾؽؿوب،ماظطؾعيماظـوظـي،م .1985م
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اظؽقونماظلقودلماظؼوئؿمبفو،مظقذطرم"أنمعصطؾحم"األؼّوظي"مملمؼلؿعؿؾفمطذلعبيمظـ la

 Régenceمأو مطؾدؼؾ مظؽؾؿي م"اظقالؼي" ،موإغّؿو مػق مذبرّد متعؾرل متورطبل مرأى معـم
اٌـودى مادؿعؿوظف مطدالظي مسؾك ماظدوظي ماىزائرؼي مبلوصوصفو ماًوصي موسالضوتفوم
اظدبؾقعودقيمععماظدوظيماظعـؿوغقي.موشلذا،مصنغّفمسـدعومؼؿعؾّؼماألعر مبلغظؿيماظؾالدم
اىزائرؼي ،مصنغف مؼلؿعؿؾ متعؾرل م"اظدوظي ماىزائرؼي" ،مطؿو مأغف مؼلؿعؿؾ مسؾورةم
"ايؽؿماظذلطل"مإذامتعؾّؼًماألعرمبوظؼضوؼوماٌوظقيمظألضؾقيمايوطؿيمبوىزائر،مبقـؿوم
ؼلؿعؿؾم"اىزائرماظعـؿوغقي"مسـدعومتؽؾّؿمسـماغؿلوبماىزائرمظؾلؾطيماظعـؿوغقي .5م
وصبرّغوم"دعقدوغل"مإظبمغقعمعـماظغؿقضمواًؾطميفماٌػوػقؿ ،محقٌمالمصبقؾـوم
بدضيمسـمرؾقعيماظؽقونماىزائريماظؼوئؿمأثـوءماظػذلةماٌدرودي،مصقؿقدثمتورةمسـم
"اآلؼّوظي" مبوسؿؾورػو مذبرّد متعؾرل متورطبل مؼدلّ مسؾك موجقد مدوظي مجزائرؼي ميفم
سالضؿفو مبوًورج ،مورقرا متعقد ماظدوظي مظؿـقصر ميف م"حؽؿ مترطل" مدخقؾ مسـدعوم
ؼؿعؾّؼماألعرمبعالضيمػذاماظؽقونمبوجملؿؿعماىزائريمصرلدّهمإظبمأصؾفمأيم"اىزائرم
اظعـؿوغقي"مظؿـؿلىمصقفماىزائرمبذظؽمإظبماظلّؾطيماظعـؿوغقي،مغوػقؽمسـمأوصوفم
عـمضؾقؾ:م"ايؽقعيماىزائرؼي"،م"اظلؾطوتماىزائرؼي"مو"األتراكمايوطؿني" .6م
ورشؿمادسوءماظؾوحٌمأغفمؼؿؼقّدم"بروحماٌقضقسقي"ميفمدرادؿفّ،مإالّمأنّمذظؽمملم
ميـعف معـ ماًروج مبـؿوئٍ ممتقؾ مإظب ماظذاتقي معـ مبقـفو معـال مضقظف :م"أنّ ماظدوظيم
اىزائرؼيمرشؿماػؿؿوعوتفوماٌؿزاؼدةمبويوظيماٌوظقيمظؾؾالد،مصنغّفومملمتلؿطعماغؿفوجم
دقوديمعوظقيمدبدممعصويفوماظعؾقو"مأوم"ملمؼؽـماظـّظومماٌوظلمطبدممدقىمعصوحلم
اظطؾؼيماظذلطقيمايوطؿي"،7مظؽـّف،ميفماظػصؾ ماٌكصّص م"ظـؼدموادؿـؿوجماظلقوديم
اٌوظقي" ماظؼوئؿي ،موبدل معـ مأن مؼؿؼقّد ممبو متؾزعف مسؾقف ماٌودة ميف محدّ مذاتفو معـم
ادؿـؿوجوت مغؼدؼي،مؼؾؼكمحؾقسماظػخّماإلؼدؼقظقجلماالدؿعؿوريميفماظعـودمبوظرّدم
سؾكماظعدممبوظعدم،محقٌمؼؽؿىمعو مؼؾل:م"ظؽـمػذهماألحقالماالضؿصودؼيماظلقّؽيم
ال متلؿح مظـو مبلن مغؼرّ ماظؿّفؿ ماظؼودقي ماظيت مأظصؼفو مطـرل معـ ماظؽؿوب ماألوربققنم
بؿصرصوتماظلؾطوتماىزائرؼيميفماألعقرماٌوظقي.موعؾكّصمػذهماظؿّفؿماألوربقي،مأنّم
األتراك مايوطؿني ميف ماىزائر ممل مؼؽقغقا معفؿؿني مإالّ محبوضرػؿ ،مصؾؿ مؼعرلوام
ظؾؿلؿؼؾؾ مأدغك ماػؿؿوم ،موبذظؽ ،ماتّصػً محؽقعؿفؿ مبوآلغقي مواظعؿؾ معـ مأجؾم
5ماٌرجعماٌذطقر،مص.م
 6اٌرجعماٌذطقر،مصم237 ،232 ،221موم .239م
 7اٌرجعماٌذطقر،مصم .14م
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صوئدتفؿماًوصي".8موبوظرشؿمعـمأنمػذهماًالصيمتؿطوبؼموأرروحؿفماٌذطقرة،مإالم
أنم دعقدوغل،ميفمهؿّلفمظؾؿففّؿمسؾكماظؽؿوبماألوربقني،مالمؼذلدّدميفمأنمؼعؿّؿم
ذظؽ محؿك مسؾك ماظؽؿوب ماىزائرؼني معـؾ :مسؾد ماظؾطقػ مبـ مأذـفق :م"اظدّوظيم
اىزائرؼيميفم 1830موعمدلوتفومهًم"األعرلمسؾدماظؼودر"،مصفلمسؾكمحدّمتعؾرلم
ػذاماألخرلم"سؾورةمسـمأداةمتعؿؾمعـمأجؾمعؾءمأطقوسماًزؼـيموجققبماألضؾقيم
ايوطؿيماٌلقطرة،مصـرواتماظؾالدمأصؾقًميفمػذاماظقضعمأذؾفمبشلءمعـمضطعيم
حؾقى،مؼلخذمعـفومطؾمعقزّػمحلىمعومطبقّظفمظفمعـصؾف".موؼعؿدلماظؾوحٌممأنم
حؽؿم"بـمأذـفق"مؼـؿّمسـمتلثرهمبؼقوممحؽؿمورينمبزسوعيماألعرلمسؾدماظؼودرمؼعؾّرم
سـمعصوحلماألػوظلماظقرـقي.موطقػؿومطونمعـؾمػذاماظـؼدمصودرامسـمأصقاهمأجـؾقيمأوم
ورـقي ،مصننّ مدعقدوغل مؼراػو م"عـوضضي مظؾقاضع" 9ماٌدروس مرشؿ مأغّف مؼقاصؼفوم
االدؿـؿوج ،مال مظلؾى مإالّ مألغفو متؿعورض موداصعف ماإلؼدؼقظقجل ميف متدلؼر ماظػضؾم
اظذلطلماظذيمأعدّماظؾالدمبدوظيمؼـؿفلماظؾوحٌم"جبزأرتفو" .م

أطروحة "موالي بلحميسي"

يف محبٌ معلؿػقض مبعـقان مأراه مؼؿـودى موواضعف ماظؿورطبل م"حبّورة موحبرؼيم
عدؼـي ماىزائر ميف ماظعفد ماظعـؿوغل م ،10"1830/1515مسوجل ماٌمرّخ ماٌقضقع معـ مطؾم
جقاغؾف:اظذلطقؾي ماٌودؼي مواظؾشرؼي مشلذه ماظؾقرؼي ،معؽوغؿفو ماٌؿقدطقي ،موزغفوم
االضؿصودي،مسالضؿفومععمعرطزمايؽؿ،مععماجملؿؿع،مازدػورػوموتدػقرػو.م م
عومؼلؿكؾصمعـمػذهماظدّراديمػقمأنمحبرؼيماىزائرمطوغًمتشؽؾمروئػيمعـم
اظؾقّورةمعـماظصعىمأنمغـلؾفؿمحؿّكمظألتراك م مٌومطونمؼطغكمسؾقفومعـماظعـصرم
األوربل،م"اٌرتدّؼـ"مواألدرى،موٌومعـّؾؿفماىزائر مطؼطىماجؿذابمسوٌل متؿقاصدم
سؾقفو مطؾ ماألجـوس ماألوربقي مػروبو معـ مبمس ماألوضوع مورؿعو ميف مثراء مدرؼعم
عضؿقن ،موظذظؽ ،مال مؼذلدّد مطـرل معـ مػمالء ماظؾقّورة ميف ماسؿـوق ماإلدالم .مطؿو مأنم
عصدرمصـوسيموحداتمأدطقلمػذهماظؾقرؼيمػقمخشىمشوبوتماىزائرمحقٌمؼقرّدم
إظبمورذوتم"بوبمسزّون"مو"بوبماظقاد"،موؼؼؿطعمسؾكمرقلماظلوحؾمعـم"ذرذول"م
م

 8اٌرجعماٌذطقر،مص.237 .
 9اٌرجعماٌذطقر،مص.م .238م

10

Belhamissi, Moulay, Marins et marine d’Alger à l’époque Othomane (1515/1830),
thèse de doctorat d’Etat, Université de Bordeaux III, Dactylographiée, Mars 1988.
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إظب مشوؼي م"اظؼؾّ" ،موػـوك مهؿؽر مدكرة م"اظؼرّاصطي" 11صقف مسوئالت مضقودؼي معـؾم
سوئؾي م"اٌؼراغل" ممبفّوغي م مو"بين مصوحل" مجـقب مسـوبي ،مضؾؾ مأن متـؿؼؾ مػذهم
اًدعيماالعؿقوزؼيمحؽرامسؾكمدارم"بؽريموبقذـوق"ماظقفقدؼي .م
ظؼدمخصّماظؾوحٌمصػقوتمؼـينميفمرقّوتفومسؾكمأوصوفموعكثرمػذهماظؾقرؼيم
وخصول محبّورتفو مايربقي ميف مجفودػؿ ماإلدالعل مضد ماظصّؾقؾقي ماألوربقي ،مظؽـّـوم
غرىمأنّمعـؾمػذاماظــوءمؼـطؾؼمسؾكماٌرحؾيماألوظبمعـمتورؼخمػذهماظؾقرؼي،معرحؾيم
اظؾقؾربوؼوتماظيتمتـؿفلمععمععرطيم"ظقؾوغً"م) (Lépanteم( )1571مواظيتمأدػرتم
سـمتقضّػماظصّراعماإلدالعل-اظصؾقيبمحبرؼومظقؿققّلماالػؿؿوممإظبمداخؾمأوربومصقؿوم
بني ماإلعدلارقرؼي ماظعـؿوغقي مواإلعدلارقرؼي ماظروعوغقي ماٌؼدّعي مواظؼقصرؼي ماظرودقي.م
وبـوءمسؾقفمدؿؿققّلماظؾقرؼيمإظبمسؿؾمضرصينمعـؾمممورديمطؾّماظدّولماٌؿقدطقي،م
ضرصـيموورؼيماظطوبع،معقضقفمعصرلػومسؾكمتطقّرمعقزانماظؼقىماظؿؽـقظقجل.موضدم
بدأ معقزان ماظؼقى مػذا مميقؾ متدرصبقو مظصوحل ماظطّرف ماألوربل مسؾك محلوب مضقّةم
حبرؼيماىزائرماٌذلاجعي.مويفمصقصماٌمرّخمألدؾوبمػذاماظذلاجع،مالمؼذلدّدميفم
تلؿقيماألذقوءممبلؿقّوتفومحنيمؼـلىمأدؾوبفماظداخؾقيمإظبمتدػقرماظقضعماظلقودلم
بوظؾالد معشرلا مإظب ماًالصي ماظؿوظقي :م"عـذ مبعض ماظعؼقد ،مسودت ماألؼّوظي معػكّكيم
بؾذورمخرابفو.مبقصػفومعلؿعؿرةمادؿغاللموعبفقرؼيمسلؽرؼي،مصننّماظؾؾدمملمؼعدم
ؼؿقؿّؾ محؽؿ مأضؾقي مترطقي ،متعقش معـغؾؼي مسؾك مغػلفو موهؿؽر ممموردي موعـوصعم
اظلؾطي" .12م
وضدمغوضشماظؾوحٌمأرروحؿفماظيتمتطوبؼمعودتفوماظؿورطبقيميفمجوععيمبقردوم
( )Bordeauxماظػرغلقيمدـيم 1986بعـقان م"اظؾقورونمومحبرؼيماىزائرميفماظعفدم
اظعـؿوغلم."1830/1515موضؾؾمذظؽ ،طوغًماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوبمضدمأصدرتمظفم
طؿوبومبعـقانم"تورؼخماظؾقرؼيماىزائرؼي"مدـيم .1983م
وػؽذامؼؿؾـكماظؾوحٌمبػرغلومعقضػو،ميفمحنيمؼؿؾـكمبوىزائرمعقضػومآخر.مصؾـوءم
سؾك مػذا ماظؿّلوؼؾ ،مذفدغو متلرّب ماووه ميف ماًطوب ماظؿّلرطبل ماىزائري مؼؼدمم
سؾك متلعقؿ موجزأرة مػذه ماظؾقرؼي مبلوصوف متضػل ماظؾعد ماظقرين مسؾقفو ميف مصقغم
 11اظؼرّاصطي :مػل متلؿقي مظإلعؿقوز ماظذي معـقؿف ماظلؾطي ماظعـؿوغقي ماظؼوئؿي مظعوئؾي ماٌؼراغل مالضؿطوع مخشىم
اظغوبوتماحملؾقيمعؼوبؾمتعقؼضوتم(عـحمإضطوسوتمزراسقيموإسػوءاتمجؾوئقي) .م
 12اٌرجعماٌذطقر،مص .675.م
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عـؾ:م"األدطقلماىزائري"،م"اظؾقرؼيماىزائرؼي"،مظؿؾصؼميفماظؽؿىماٌدردقي13م
ويف ماظذاطرة ماىؿوسقي ماىزائرؼي مصقؿو مبعدّ ،مبقـؿو ممل متؽـ مشلذه ماظؾقرؼي مصؾيم
بوىزائر مأو مبوظػرد ماىزائري مال معشورطي مصقفو موال معـػعي معـ مخرلاتفو ،معو مسدام
إدفوعفوميفمصدّماظعدوانماألؼؾرلي مسؾقف ،مواظذيمععماظقضًمدقؿققّلمإظبمعرجعقيم
تورطبقيمتلؿـدمسؾقفوماظؼقى ماألوربقيمطؿدلؼرموداصع مبوظؿعفقؾمبوحؿالل ماىزائرم
عؾؽّرا،مطؿومدقلتلمبقوغف .م

أطروحة "الدّولة اجلزائرية السيدة واملستقلة"
طـرماظؿّداولمسؾكمتؾـّلماظػؽرةماظيتمعػودػومأنماىزائرماظعـؿوغقيميفمعرحؾيمعـم
عراحؾمسفدػومأصؾقًمهظكمبودؿؼالظقيمسـماظؾوبماظعوظلمودقودةمععذلفمشلوم
بفو ،ماألعر ماظذي معؽّـ مطقون ماظدوظي ماٌؼوعي مبفو معـ مأن مؼؿّفف ميف ماووه ماىزأرةم
وإضػوء ماظطوبع ماظقرين مسؾقف .موغلؿعرض ميف مػذا ماظلقوق مسؾك مدؾقؾ ماٌـول،م
درادؿنيمداصعؿومسـمػذهماألرروحي :م
دراديمشوملمربؿدمبعـقانم"اىزائرميفماظػذلةمايدؼـي"14م م
يفمػذهماظدراديمؼؿعؼّىمشوملمربؿدمتدرّجمايؽؿماظذلطلمبوىزائرمظقؿقضػمسـدم
سفدمآشو ماظؼؿرؼـمدـيم،1659محقٌمؼـؿكى ماآلشومحوطؿومعـ مضؾؾماألوجوقمأوم
روئػيماالغؽشورؼيم(اظؼقىماظعلؽرؼيماظدلؼي).مممومصبعؾمعقاليمبؾقؿقللمؼصػم
أدؾقبفميفمصقغيم"عبفقرؼيمسلؽرؼي".موؼـؼؾـوماظؾوحٌمبعدمذظؽمإظبمدـيم1711م
حقٌ مؼؼدم ماظدّاي مسؾل مذووش مسؾك مرصض مادؿؼؾول ماٌقصد معـ مإدطـؾقل ميؽؿم
اىزائر،م ظقؿؼرّرمبذظؽمذؾفمادؿؼاللماىزائر.مبـوءمسؾكمذظؽ،متؿّفـفماىزائرميفم
حرطقيمتورطبقيموعؾماظؾوحٌمطبؾصمإظبماظؿؼققؿماظؿوظل:م"أنّماىزائرمظقلًم
علؿعؿرة ،مإذ مأن ماألتراك مال مؼلؿققذون مايصي ماظيت مؼؼؿطعقغفو ...مإنّ ماظدّوظيم
ا ىزائرؼي مطقون معلؿؼؾ مودقّد مبدون معـوزع ،متلؿفقى مظؾؿقاصػوت ماٌعؿؿدة ميفم
اظؼوغقنماظدوظل.مصوظشروطماظؽالدقؽقيمعؿقصّرةمطؾفومظدؼفوم(إضؾقؿ،مذبؿقسيمبشرؼي،م
 13م وزارةماظذلبقيماظقرـقي:مطؿوبم"اظؿورؼخ"مظؾلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿماظـوغقي،معؼرّرم"اظدوظيماىزائرؼيميفمزؾّم
ايؽؿماظعـؿوغل"،مص.م 102م
 14وػقماظػصؾماظذيمتضؿّـفماٌمظػماىؿوسل.م
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دؾطيمسؿقعقي،مادؿؼاللمصعؾلمواسذلافمدوظل)،مظؼدمنحماألتراكميفمعدّماىزءم
األودط معـ ماٌغرب مبودؿؼالظقي مدقودقي موجغراصقي ممتقّزػو مسـ ماظؾؾدان ماجملوورةم
عـف،مصؼدمتقضّقًمأطـرمععوملمحدودػوماظغربقيمواظشرضقي.موإذامعومزؾًّمحدودػوم
اىـقبقي مشوعضي مبػعؾ ماظصقراء ،مصننّ مذظؽ مال مؼمثر مسؾك موحدتفو ماإلضؾقؿقي.م
وجبوغىمػذاماظؿقدؼدماىغرايف،مؼضوفمهدؼدماضؿصوديمذومروبعمجؾوئلمأدودو.م
وعع مأواخر ماظعفد ماظ ذلطل ،مؼؿّفـف مايؽؿ ميف ماووه مإبعود ماظعـصر ماظذلطل معـفم
بؿؿرطز ماظلؾطي ميف مأؼدي ماظداؼوت ،مأي مإضصوء ماألضؾقي ماظذلطقي مواالدؿـود مسؾكم
اظعـصرماظؽرشؾلميفمتلقرلمإدارةماظؾوؼؾؽمماىفقي،موحؽؿماظؾويمأغبدميفماظشرقم
وربؿدماظؽؾرلمبوظغربمذوػدمسؾكمذظؽ .م
وسؾكمسؽسمعقاليمبؾققؿللمطؿومأدؾػـو،مؼرىماظؾوحٌمأنماىزائرمظقلًم
علؿعؿرة،موعردّ ،مذظؽميفمغظره ،مأنماألتراكمملمؼؽقغقاموحدػؿمؼلؿققذونمسؾكم
صوئض ماإلغؿوج .موغؿلوءل مػـو مسؿّـ مطون مؼؿؼودؿ مععفؿ مصوئض ماإلغؿوج ،مػذا معـم
جفي ،موعـ مجفي مأخرى ،مميؽـ ماظؼقل مأن ماظدّوظي ماظيت مأضوعقػو مطوغً موؿعم
اظشروطماٌعؿؿدةمظؾؿعرؼػمبوظدوظيمطؽقون،مظؽـمؼؾؼكمػذاماظؿعرؼػمضوئؿومعـمعـظقرم
اظعوعؾ ماًورجل موعـ معـظقر ماظؼوغقن ماظدوظل .مظؽـ مػذا مال مؼؽػل مإلضران مصػيم
"اىزائرؼي"مسؾقفو،مصالمبدّمعـمادؿؽؿولماظؿعرؼػمبعوعؾفماظدّاخؾلمحؿّكمؼلؿحمظـوم
بنضػوءماظطوبعماظقرينمسؾقفو.موسـدعومغلؿفدفمتدضقؼمػذهماٌقاصػوت،مغؼػمسـدم
اٌالحظوتماظؿوظقي:م م
أعوماالسذلافماظدوظل،مصفقمذرطمالمجدالمصقف،موضدمحظقًماظدّوظيماظيتمأضوعفوم
األتراك مبوىزائر مبوسذلاف مدوظل مثوبً مجعؾفو متدلم ماتػوضوت مدوظقي مبوزلفو ميفم
اظلؾؿ مأو مايرب ،موطـرلا معو مطوغً متؿعورض متؾؽ ماالتػوضقوت معع مدقوديم
اإلعدلارقرؼيماظعـؿوغقيمبـوءمسؾكمتـوضضماٌصؾقؿني.موظؼدماعؿدّمخطوبماالدؿؼالظقيم
اظػعؾقيممػذامإظبمخطوبماظرّحوظي،ماظؽؿوبمواٌمرّخنيماألوربقنيماظذؼـمملممؼؿقػّظقام
يفمغعؿفومبفذهماظصػيماظيتمصقغًميفمسدّةمتعوبرلمعـؾ:م"أؼّوظيماىزائر"،م"اظدّوظيم
اظدلبرؼي"،م"اظدوظيماىزائرؼي"ماخل م...مظؽـموإنمأعبعماألوربققنمسؾكمجزأرتفو،م
صفؾمؼؾزعـومذظؽمبلنمغشوررماظرأيموغعؿؿدهمطؿػفقممؼعؽسمواضعومععوذومداخؾقو؟م م
موأعّومبوظـلؾيمإظبماالدؿؼاللماظػعؾل،مصؼدمسدلتمعؾودرةمسؾلمذووشميفم،1711م
سـ ممموردي مايؽؿ ماظذلطل مدؾطؿف ميف ماووه مادؿؼالل مصعؾل ،مظؽـ معـ ماظـوحقيم
اٌعـقؼيمزؾّمايؽؿمعرتؾطومروحقومبوآلدؿوغيميفمسالضيماظؿّوبعمبوٌؿؾقع،مؼؾفلمإظقفوم
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يفماظلّراءمواظضّرّاءمطؾؿوماضؿضكمايولمذظؽ.موؼؽػلميفمػذاماظصّددمذطرمعرادالتم
اظدّاؼوت مظؾلؾطون ماظعـؿوغل معـ مأجؾ مدسؿفؿ ماٌودي ميف مادؿفالب ماالغؽشورؼيم
ظؾؿدخّؾمعـمأجؾمصؽّماٌـوزسوتماظدّاخؾقي،موأطدلمدظقؾمسؾكمتقاصؾمػذاماالرتؾوطم
اظلقودلمػقمعقضػماظؾويمأغبدميفمرؾىمادؿغوثي معـ ماظعـؿوغقنيمظصدّماالحؿاللم
اظػرغللموبوٌؼوبؾمرؤؼيماظعـؿوغقنيمشلذامايدثماظؿورطبلميفمأنماىزائرمعوزاظًم
توبعي مشلؿ .موبغضّ ماظـّظر مسـ مػذا ماىوغى ،مصننّ معـؾ مػذا ماالدؿؼالل ماظػعؾل مملم
وـ معـف ماىزائر مطؽقون معـػعي مبؼدر معو ماسبصرت معـوصعف ميف ماألضؾقي ماظذلطقيم
ايوطؿي مبنسػوئفو معـ م"إردول مايصي ماظيت مؼؼؿطعقغفو مإظب مإدطـؾقل م" مطؿوم
ؼلؿكؾصماظؾوحٌمشوملمربؿد .م
وأعو معومتعؾؼمبوظلؾطيماظعؿـقعقي،مصصققحمطذظؽمأنماألتراكمضدمتقصّؾقامإظبمعدّم
اىزائر مبلؾطي مسؿقعقي معرطزؼي مدبضع مذبؿقسؿفو ماظؾشرؼي مٌرطز مدؾطقي مواحدم
ؼصؾ متلثرل مغػقذهمسؾكمطوعؾ مأرجوءماإلضؾقؿماظقاحد .مهؼؼ مػذامعـمخاللمإضوعيم
غظوم مإداري مؼقحّد ماظؾالد ،موغظوم مجؾوئل مصبعؾفو مممقّزة مسـ ماظؾؾدؼـ ماجملوورؼـم
(تقغسمواٌغرب)مطلجزاءمظذظؽماٌغربماإلدالعلماظقدقط.موتعينمػذهماًصقصقيم
اسؿؾورماىزائرمطؽقونمجغرايف-دقودلمزبؿؾػميفمبـوءمػقؼؿفماظقرـقي،موعـمػذام
اٌـظقر،مضبلىمإدفومماألتراكمطندفوممإصبوبلميفمػذاماٌـقك .م
إالّ مأغّف مبوٌؼوبؾ ،متؽشػ مرؾقعي مػذه ماظلّؾطي مأغّفو مطوغً محؽرا مسؾك ماظعـصرم
اظذلطل ،مصؼد مأضوم ماألتراك مضطقعي مبقـفؿ موبني ماألػوظل ماىزائرؼني ميف متلقرلم
ايؽؿ،مصؾؿمؼـعؿ مبفمحؿّك معقاظقفؿمعـم"اظؽراشؾي" مرقؾيموجقدػؿم،موعومثقراتم
( )1639-1638موعو معقضػ ماظلّؾطي معـ ماألػوظل مبنبعودػؿ مسـ معؼرّػو م(دار ماظلؾطون)م
ودصعفؿمإظبماإلضوعيمبوىفوت،مإالّمدظقؾمسـمعدىماغغالقمػذهماظلؾطيمسؾكمغػلفو.م
وػذهماًصقصقيموعؾفومدبؿؾػمسـموربيمأتراكمتقغسماظيتممتقّزتمبوظؾّققغي،م
االغػؿوحمواالغصفورميفماجملؿؿعماظؿقغلل،ماألعرماظذيمدقـعؽسمسؾكمتؼرؼرمعصرلم
اظؿفربؿني .م
وإذامعومسؿدمايؽومماألتراكميفمأواخرمسفدػؿمبوىزائرمإظبماظؿكؾّلمسـمػذهم
اظلقودي ماظعـصرؼي مبندـود محؽؿ ماظؾوؼؾؽوت ماىفقؼي مإظب ماظؽراشؾي مواالدؿـفودم
بؼؾوئؾمزبزغقي،مصذظؽمملمؼؽـمؼـؿّ ممسـمإرادةمجزأرةمغلؾقيميف متلقرلماظدوظي،م
بؼدر معو مسؽس متراجع ماظؼقّة ماالغؽشورؼي موتـوضصفو مبوظـّظر مظؾؿققّالت ماظيت مطوغًم
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تشفدػوماإلعدلارقرؼيماظعـؿوغقيمداخؾقوم(اظؼضوءمسؾكماىقشماالغؽشوري ميف م1826م
وتراجعمعقاضعفوماألوربقيمواسؿؿودمحرطيمإصالحقي).موعـمػذاماٌـطؾؼمغؿلوءلمسـم
اظؾعدماىزائريمٌـؾمػذهماظلؾطيماظعؿقعقيميفمػذهمايوظي؟م م
وأعومذرطماجملؿـقسيماظؾشرؼـيمصقعينمػـوماألػوظلماىزائرؼني،مدؽونماىزائرم
األصؾقّني ،ماظذؼـ متؿقدّد مصػؿفؿ مطؿفؿقسي متـؿؿل مظإلضؾقؿ مغػلف مواظذي مضبدّدم
بدوره مذبوشلو .مإغفو مدبضع مظؾلؾطي مغػلفو ،مواظؽقون مغػلف ،مصؾعد مأن مطوغًم
تلؿقؿف معؼصقرة مسؾك مسوصؿؿف ،معدؼـي ماىزائر ،مأصؾح مععؿّؿـو مسؾك مطؾ ماإلضؾقؿم
اظـّوذهمأيمسؾكمبالدماىزائر .م
وعوسدامذظؽ ،مصوألػوظلماىزائرؼقنمذبؿقسيمبشرؼيمالممتًّمإظبماظدّوظيماظؼوئؿيم
بصؾي ،مصؼدمجعؾؿفؿماظؼطقعيماظؼوئؿيمبقـفؿموبنيماألتراكمؼؿؿـّؾقنم ميفمػذهماظدّوظيمم
ومطلغفو مظقلًمدوظؿفؿموالمػلمعقجقدةمظؿؿـقؾفؿموخدعؿفؿ،مصفلممظقلًمدوظيم
غوبعيمعـماظذّاتماىزائرؼي،موػؿمملمؼشورطقاميفمتلقرلمػذهماظدّوظيموالمادؿػودوامعـم
عقاردمضرصـؿفوموالمتصرصقاميفمصوئضمإغؿوجفو.مظؼدمطونمػذاماظػوئضمحؽرامسؾكم
ايؽّوم ماألتراك مؼؿصرّصقن ميف مهدؼد مدعره موعؾقعوتف موميـققغف ماعؿقوزات مظؾقفقدم
واظشرطوتماظػرغلقيمبوألخصّ.مأعّوماٌفؿّيماألعـقيماظيتمدفرماألتراكمسؾكمضؿوغفو،م
صؽوغًمعقجّفيمضدّماألػوظلمأطـر مممومطوغًمعقجفيمإظب مخدعؿفؿ.موظطوٌومحووظًم
اظلؾطيماظؼوئؿيمادؿؿوظيماظعوئالتماظؼقودؼيماىزائرؼيمواظطرقماظدؼـقيمشلومظضربم
ػذا مبذاك ،معـ مأجؾ مضؿون مأعـ ماألضؾقي ماظذلطقي .موظؽـ ممبفرد مأن مبدأت متؾؽم
اظلؾطيممتقؾمظؾضعػمواظؿؼفؼـر،مدرسونمعومغوػضؿفومغػسماظؼقىماظؼقودؼيماٌلوغدةم
شلومبوألعسموزسزسًمأرطونمدوظؿفومعـمخاللمدؾلؾيماالغؿػوضوت،مإثؾوتومظعالضيم
اظؿّـوزعمواظؿـوصرماظيتمروٌومعقّزتمعـؾمػذهماجملؿقسيماظؾشرؼيمبوظدوظيماىزائرؼيم
اٌزسقعيمإؼدؼقظقجقو .م
وأعّوممذرطماإلضـؾقؿ ،مصفقماٌعقورماظـوغلمجبوغىماالسذلافماظدوظلماظذيمتؿؿـّؾم
بفمصقغيم"اظدوظيماىزائرؼي" ،مإذمالمميؽـماغؽور مصضؾماألتراكمسؾكماىزائرمعـم
أغّفؿمأعدّوػومبنضؾقؿمربدّدماٌعوملميفمسلوظفمشربوموذرضو،مادؿدسكمعـفؿماظصؿقدمأعومم
طؾ ماحملووالت ماظؿّقدعقي معـ مضؾؾ مايػصقني مذرضو مواظلعدؼني/اظعؾقؼني مشربو،م
ظؿلؿؼرّمايدودماىزائرؼيمسؾك ماظشؽؾماظذيمورثؿفمسـ مصرغلوماحملؿؾّي.مؼؾؼكمػذام
ػق ماظـّطوق ماألدؾؿ مواظصّققح ماظذي مميؽّــو معـ مإدـود مػذه ماظصّػي مظؿعقني ماظدّوظيم
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اٌؼوعي،مإذمتلؿؿدم"اظدّوظيماىزائرؼي"معشروسقّؿفومعـمععقورمإضؾقؿلمجغرايفمأطـرم
ممّومتلؿؿدّهمعـماألدوسماظلقودل-ماظؿورطبل .م
ويفماظلقوقمغػلف،مطونماٌػؽرماىزائريماٌرحقممعقظقدمغوؼًمبؾؼودؿمضدمدؾؼم
ربؿدمشوملمإظبمتلطقدمػذاماظطرحمحنيمغشرمطؿوبف:م"دقودةماظدّوظيماىزائرؼي"ميفم
خضؿمأزعيمعشروسقيماظدوظيماظيتمترتّؾًمسـمأحداثمأطؿقبرم .1988م
وضد متؿؾّعـو مبوٌـودؾي مطفوععقني ماىدال ماظـظري ماظذي مدار مبقـف موبني ماٌمرّخم
اٌرحقم مربػقز مضدّاش مسؾك ماظلّوحي ماظصقػقي ،موعـ مخالظف موضقصـو مسؾك ماظؾـوءم
اٌـففلماظذيماسؿؿدهماٌػؽّرميفمإثؾوتمدقودةماظدوظيماىزائرؼيميفماظػذلةماظعـؿوغقي.م
صؽوغًماظدلػـيمضوئؿيمسؾكمتعرؼػماظؼوغقنماظدوظلمغػلفموخبوصيمععقورماالسذلافم
اظدوظل ،موطذامدالظيماالزدػورماالضؿصوديماظزراسلمطؿعؾرلمسـمثؾقتموئومم"ورين"م
بني ماظؼقم مواظلّؾطي موػق ماظطّرح ماظذي مأثور ماسذلاض مربػقز مضدّاش معمطّدا مثؾقتم
اظعؽس .مظؽـ محبؽؿ مأن مغوؼً مبؾؼودؿ مطون مطبورى مععورضف معـ مأسؾك معرطزهم
اظلقودل ،مبقصػف مظلون محول مايزب مايوطؿ موبقصػ مربػقز مضدّاش مجوععلم
بلقط،مصؼدماغؿفكماىدالمبقـفؿومدونمخالصي .م
وعـمربودـماظصدفمأنمطوغًمظـو مصرصيمعقاصؾيمػذاماظـؼوشممبـودؾيماغعؼودم
اٌؾؿؼكماظـوغلمحقل:م"أحداثمعويم،"1945محنيمحضرمغوؼًمبؾؼودؿ مطؿؾعقثم
رزلل مالخؿؿوم مأسؿوظف ،موادؿغؾّ ماٌـودؾي مظؿؼدؼؿ مطؿوبف موأرروحؿف ،مصـوضشـوه ميفم
اٌقضقع مسؾك مأدوس ماسؿؿود ماألرروحي معـففقو مسؾك ماظعوعؾ ماًورجل .موػذام
ؼلؿقجىماطؿؿوظفمبوظعوعؾماظدّاخؾل،موحؿكموإنمضؾؾـومصرضومبوالزدػورماالضؿصوديم
اٌزسقم،مصفذامظقسمدظقالمسؾكمتقاجدموئوممبنيماظدوظيموضقعفوممبومؼضػلمسؾقفوم
ذرسقيم"اظقرـقي"،مطقنمأنّمصوئضمإغؿوجفوماظزراسلمطونمؼؼؿطعمعـمأصقاهمعـؿفقفم
األصؾقنيمدونمأنمؼعقدمسؾقفؿمبػوئدة،ماألعرماظذيمتقظّدتمسـفمحرطيماالغؿػوضوتم
اظرؼػقيماظيتمتػـّدمػذاماظقئومماٌزسقم .م
طونماظـّؼوشمبقــومسؾـقومأعومماىؿفقر ،محقٌ مهػّظمصقفماٌػؽرميفماظرّدّمسؾكم
اسذلاضلمظــػرد ميفمجؾليمخوصيمبنيمسددمعـ ماظقجفوءموؼصرّحمظـو مبلنموجفيم
غظريمصوئؾيمطقغفومتؿؼقّدمبوظـفٍماألطودميلمودبؿؾػمععمدواصعفمطرجؾمدقودل،م
صوصذلضـو ميف مودّ مسؾك مأنّ مطالّ معـّو معؼقّد مبقزقػؿف ،مو ممل ممترّ مذفقر محؿك مطوغًم
أحداثمأطؿقبرم1988مواػؿزتمسؾكمإثرػومعزاسؿماظدّوظيم"اظقرـقي" .م
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وعومؼػـّدمعزاسؿمتورطبقيمثؾقتماظدّوظيماىزائرؼيمذاتماظؾعدماظقرين ،مأغّفمإذام
عو متعـّؿــو ميف ماخؿالق مأدؾوب موجقد ماظدوظي ماىزائرؼي ماظلوبؼي مسـ ماالحؿاللم
االدؿعؿوري ماظػرغلل مدـغػؾ مسـ مدالئؾ متورطبقي معقضقسقي متـؾً ماظعؽس مطؿوم
دـطرحمجوغؾوماٌلموظقيماظؿورطبقيماظيتمتعقدمظؾقجقدماظعـؿوغلمبوىزائرميفمتؼرؼرم
عصرلػوماظالحؼ.مصػقؿومؼؿعؾّؼمبوظدالئؾماظعؽلقيماظيتمؼلتلمبفوماًطوبماظؿلرطبلم
اىزائريمغػلفمواظيتموعؾفمؼؿـوضضمععمغػلفمعومؼؾل :م
االسؿؼودميفمدوظيم"األعرلمسؾدماظؼودر":مظؼدمأصؾحمرادكومسـدماٌمرّخنيم
اىزائرؼنيمواألجوغىمعـفؿمسـدماظلّوديمواظؽؿوبمويفمخطوبماظذّاطرةماىؿوسقي،م
بلنم"األعرلمسؾدماظؼودر"مػقمعمدّسماظدوظيماىزائرؼيماظقرـقيمايدؼـي،مصفقماظذيم
وضعمظؾـوتفوموإظقفمتلؿـدمعرجعقيماظدوظيماظقرـقيماٌلؿؼؾّي.مإذامطونماألعرمطذظؽ،م
صفذامؼػـّدماظطرحماألول:مإعّومأنمغؿؿلّؽمبـشلةماظدوظيماىزائرؼيمععمعؾودرةماألعرلم
وإعّومأنمغمرّخمشلوممضؾؾم.1830
االحؿالل ماإلدؾوغل مظقػران :مصكالل ماظؿقاجد ماظعـؿوغل مبوىزائر،م
ادؿــقًمعـفم"وػران"ماظيتمزؾًّمهًماالحؿاللماإلدؾوغلمإظبموضًمعؿلخّرمعـم
اظؼرن ماظـوعـ مسشر م( .)1791موسـدعو مغمرّخ مظؾقدث ،مال مغذلدّد ميف متلؿقي ماألذقوءم
مبلؿّقوتفومالدؿكالصمبلنموػرانمآغذاكمطوغًمهًماحؿاللمأجـيبمإدؾوغل،م
صؽقػمغؿقػّظميفموصػمعـقؾفماظعـؿوغل؟
مغظرة ماألتراك مٌوضقفؿ مبوىزائر :مصنذا معو مزرغو م"إدطـؾقل" موعؿقػفوم
اظقرين م" "Top Kapiمأو مضصر ماظلؾطون ماظعـؿوغل ،متلؿؼؾؾـو مخرؼطي مععؾّؼي مسؾكم
بوبمعدخؾفمتردؿمظـومحدودماإلعدلارقرؼيماظعـؿوغقيماظؿورطبقيمظؿكؾّدمأذبودماٌوضلم
اظعـؿوغلميفمتؾقونمغطوقمايقوزاتماظعـؿوغقيماظيتمعدّدتفوماًرؼطيمبوظـّلؾيمظشؿولم
إصرؼؼقومإظبمشوؼيم"صوس"،ماألعرماظذيمصبعؾـومغؿلوءل:مٌوذامالمؼرىماألتراكمحرجوم
يفمعقاجفيمتورطبفؿموٌوذامسبـمغؿقػّظميفمايؽؿمسؾقف؟
االدؿعؿورماظػرغللماٌؾؽّرمظؾفزائر:مومايؽؿمسؾكمػذاماٌرلاثماظؿورطبلم
صبعؾـومغؾكّصفميفماظصقغيماظؿوظقي:مإنماظؿقاجدماظعـؿوغلمبوىزائرمطونمغعؿيموغؼؿيم
يفمآنمواحد،مطونمغعؿيموضًمأنمارتؾطمتدخّؾفمبوىفودماظؾقريميفموجفماظصؾقؾقيم
األوربقيمواألؼؾرلؼي ،مظؽـفمهقّلمإظبمغؼؿيميفمآثورهمععمهقّلمػذاماظصّراعمإظبمسؿؾم
ضرصينمدوظلمتـقصرمدواصعفميفمعـوصعموورؼي،محقٌمأغّفموبعدمعرحؾيماشلفقمم
األولمظألدطقلماظعـؿوغلمبوىزائرماظيتمجعؾؿفمؼؼػميفموجفماألدورقؾماألوربقيم
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شربماظؾقرماألبقضماٌؿقدّط.موتؾقفومعرحؾيماظذلاجعمععمأوادطماظؼرنماظـوعـمسشرم
غظرا مظؾؿطقّر ماظؿؽـقظقجل ماظؾقري ماألوربل ،ماألعر ماظذي مجعؾ ماظؼقى ماألوربقيم
تلؿـفض مضقتفو موتعوود مػفقعفو مظؾلقطرة مسؾك ماظؾقر ماألبقض مويف مغػس ماظقضًم
تعؾّه مغقّؿفو موإرادتفو مخؾػ ماظـّلر ماظؿورطبل معـ مذظؽ ماًصؿ ماظذي مروٌو مأذاضفوم
عرارة ماشلزميي م م"إنّ موجقد ماظؼقّة ماىزائرؼي مشلق مسور مسؾك مأوربو" مؼؽؿى مأحدم
اٌمرّخني ماظػرغلقني .موظرصع مػذا ماظعور ،مؼعؿد مبقغوبورت مظؾؼضوء مسؾك ماىزائر ميفم
اتػوضقي مدرؼّي مبقـف موبني مضقصر مرودقو ميف م 1807متـذر مبضؿ مسلول مإصرؼؼقو .موأنّم
حضقر ماظضوبط  Boutinبوىزائر مطون مؼـدرج ميف مإرور مػذا ماٌكطّط .موعـ مجفيم
أخرى،مويفمعذطّرةمسرضًمسؾكمعممترمصققــومعـمررفماظضوبطم،Vie de Cesariniم
يفمدؾؿؿدلم،1814متضؿّـفومبوًالصيماظؿوظقي:م"ثالثيمصعوظقؽمػؿمإػوغيماووهمطؾم
اٌؾقك،مػؾمؼلؾؾقنمظألبدماألظؼوب،ماظراؼوتمواألشـوم؟مإنّمأعرلمعدؼـيماىزائر،مالم
ؼؿعدّىمأنمؼؽقنمصعؾقطو ! مصعؾقكمرائع.مظـؼضمسؾقفميفماهود محبري".15موعوم
ػفؿيماظؾقردم Exmouthميفم1816مواظؼضوءمسؾكماىزءماألطدلمعـماألدطقلماظذلطلم
إالّ مبداؼي مٌماعرة موادعي مادؿفدصً ماإلروحي مبؽقون مترطل مؼذطّر مأوربو ممبوضقفوم
األدقد .موإذا معو ماغػردت مصرغلو مبؿقؼقؼ مػذه ماٌفؿي ميف مآخر ماٌطوف مغظرام
ظؾكصقصقيماظػرغلقي-اىزائرؼي،مصفذامعومؼػلّرمظـومٌوذامحؽؿمسؾكماىزائرمطؾؾدم
أنمؼعرفماالحؿاللمواالدؿعؿورماألوربلمعؾؽّرامضؾؾمشرلهميفمإصرؼؼقومععمبداؼيماظؼرنم
اظؿودعمسشرم(عوسداماظؾؾداتماظلـغوظقيماألربعمصقؿومؼؿعؾّؼمبوظقجقدماظػرغلل).مأعومم
ػذاماٌصرلموألن م اطؿػكمأتراكماىزائرميفماإلدراعمجبؿعمأعقاشلؿماٌؽـّزةمظؾفروبم
بفو متورطني ماظؾؾد مطؿو مدخؾقه مسرضي مظؾؿصرل ماٌشموم ،مصؼد مطؿى مسؾك ماألػوظلم
اىزائرؼنيمهؿّؾماظـؿـمشوظقومإظبمؼقعـومػذامدونمأنمتؽقنمشلؿمؼدمصقف،مإذمظقالهم
ظعوذقامعلؿؼؾالمزبؿؾػو.

15

Remaoun, Hassan (ed), L’Algérie, histoire, société et culture, Alger, Casbah, éditions,
2000, pp.32-36.
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اجلزائر العثمانية حقيقة تارخيية
سؾك مضقء معو مدؾػ ،معو مػل محؼقؼي ماىزائر ماظعـؿوغقي مإذا معو مادؿؾعدغوم
االسؿؾورات ماإلؼدؼقظقجقي موتؼقّدغو مصؼط مبوٌعطقوت ماظؿورطبقي ماظيت متػرض مسؾقـوم
ضوغقغفومدقاءمرضقـومبفمأممال،مإظبمأنمؼـؾًماظعؽس؟ م
ظؼد محؽؿ ماظؿورؼخ مسؾك ماٌغرب ماألودط ماٌشؿً ،ماالدؿـفود مبؼقّة مأجـؾقيم
ٌقاجفي ماظؿفدؼد ماإلدؾوغل ماحملدق مبف ،مومتـؾً مػذه ماظؼقّة ماألجـؾقي ميف مسدّةم
ضراصـي مخقاصّ منققا ميف متلفقؾ ماغؿصورات ميف مػذا ماٌضؿور .موظؽـ مدرسون معوم
هقّلمػذاماالدؿـفودمإظبمغقاؼومتقدعقيماحؿالظقيماووهماظؾؾد،ممجرّاءمدخقلمػمالءم
اظؼراصـي مهً متؾعقي مووالء ماإلعدلارقرؼي ماظعـؿوغقي .موعؼوبؾ مػذا ماالرتؾوطم
اظلقودل،ممتممعدػؿمبؼقّةماغؽشورؼيمبرّؼيمتدسّؿمإرادتفؿماالحؿالظقيمظؿلعنيماىوغىم
اًؾػل مظؼوسدتفؿ ماظؾقرؼي .موأعوم مػذا ماظؿقجف ماالحؿالظل ،محوول ماألػوظلم
اىزائرؼقن معقاجفؿف معـمخاللممموظقؽفؿ مو مإعوراتفؿموضقوداتفؿماظلؾطقؼيمدؼـقيم
طوغً مأو معدغقي موظؽـ معـ مدون مجدوى .مبـوء مسؾك مذظؽ ،متؼرّر معصرل ماىزائرم
اظـّوذؽيمبؿقؿّؾماألتراكمعفؿيمردؿمععوٌفوماًوصي،مبؿقدؼدمإضؾقؿفوم-معقاجفنيم
يفمذظؽمأرؿوعماظؽقوغوتماجملوورةمذرضوموشربو-مموبنعدادػومبلؾطيمسؿقعقيمعرطزؼيم
و مبندارة م تـظقؿقيموغظوممجؾوئلمخوصمبفومورثفماالدؿعؿورماظػرغللمالحؼو.موعـم
خالل مطؾ مػذه ماظؾّؾـوت ماظداخؾقي موطذا ماظقزن ماظؾقري ماٌؿقدطل مبدأت ماىزائرم
تظفرممبظفرماظؽقونماًوص .م
وعـمػذاماٌـظقر،مؼصدقمشوملمربؿدماظؼقلمسـدعومؼعؿدلمبلنماىزائرمملمتؽـم
علؿعؿرةمسؾكماسؿؾورمأنمأتراكماىزائرمإظبمشوؼيمعـؿصػماظؼرنماظـوعـمسشر،مملم
ؼؽـماػؿؿوعفؿمعقجّفومإظبمداخؾماظؾالدمبؼدرمعوماغصىّماغشغوشلؿمسؾكماظؾقرمعـم
خالل مجفودػؿ ماظؾقري مأوّال ،مثؿ مسؿؾ ماظؼرصـي ماظؿفورؼي مثوغقو مبوسؿؾوره معقردم
خزؼـؿفؿماألدودل.موععمتراجعمحبرؼؿفؿموتـوضصمعداخقؾفو،مطونمسؾقفؿمتعقؼضفم
بؿ قجقف ماظـّظر مإظب مداخؾ ماظؾالد مبؿلؾقط مغظوم مجؾوئل مضوػر مسؾك ماألػوظلم
اىزائرؼني،مؼلكّرونمظػرضفماظؼقىماالغؽشورؼيمواظؼؾوئؾماٌكزغقي.موعـمثؿّ،مصننم
اظؼقىماظذلطقيماظعلؽرؼيمطوغًمعلكّرةمصؼطمظؿلعنيمػذهماًؾػقيماظداخؾقيمالدؿؼرارم
اظـّظومماظؼوئؿموضؿونمعداخقؾف،مظذظؽمملمتعرفماىزائرماحؿالالميفمصقغيماالدؿعؿورم
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االدؿقطوغل مأو مصقغ مأخرى معـ مغبوؼي مأو ماغؿداب مأو موصوؼي مطؿو مأتك مسؾقفوم
االدؿعؿورماألوربلمالحؼو .م
ظؽـ مبوٌؼوبؾ مإذا ممل متصؾ ماىزائر مإظب مػذه ماظدرجي معـ ماًضقع مواظلقطرةم
اٌفقؿـي،مصنغّفومعـّؾًمرقؾيماظقجقدماظعـؿوغلمبفومضوسدةمادؿؼرارمسلؽرؼيميفمخدعيم
اظـػقذ ماظعـؿوغل .موعـ مػذا ماٌـظقر ،مؼصدق متؼدؼر معقالي مبؾقؿقلل ميف مغعؿفوم
مبلؿعؿرةمادؿغالل.موأعوممتعددماألوصوفمواظؿعرؼػوت،مؼشرلمRené Gallissotمإظبم
اًالصي ماظؿوظقي :م"ضؾؾ م ،1830مطوغً مػـوك م"جزائرؼّؿون" ،ماظقاحدة مخورجقي،م
عقجّفي مسبق ماظؾقرموشلو ممتـقؾمدوظل،مواألخرىمداخؾقي،مبرؼي ،متعقش معـغؾؼيم
سؾكمغػلفو.16موعـمػـومؼمطد مػذاماظطّرحمٌّو ممل مشبوررمبودؿعؿول معػفقمم"اظدّوظيم
اىزائرؼي" مضؾؾ م ،1830مإذ مأنّ مذظؽ مؼػذلض معـّو مإظزاعقو مربطف ميف مسالضؿف مععم
دؽوغف و ماألصؾقني ،مرؾؼو مٌو مؼؼضل مبف ماظؼوغقن ماظددؿقري مأو ماظعؼد ماالجؿؿوسلم
طدالظيمظؾقداثيماظؿورطبقي،ماألعرماظذيمصبعؾمصقوشيم"اظدوظيماىزائرؼي"متقحلم
مبػفقمم"األعي"موطلنّماألعّيماىزائرؼيمطوغًمضدمتشؽّؾًمضؾؾم.1830مبقـؿومؼـرلم
واضعفومعـمجفؿفمغؼوذومععرصقومظؿقدؼده .17م

خـالصـــة م
أردغـومشلذاماٌؼولمأنمؼؽقنماعؿدادامظإلدفوعوتماظيت مبودرمبفو مطؾمعـمشوملم
ربؿّد موحلـ مرععقن ميف متؼققؿ ماظؿلرؼـخ ماىزائري مدقاء ميف مصذلتف ماظعـؿوغقي مأوم
اٌعوصرة .موضد م اسبصر معقضقسف ميف مإبداء موجفي مغظر مغؼدؼي مصقؿو مؼؿعؾّؼ مبوظؿلرؼخم
اىزائري ميوظي ماىزائر ماظعـؿوغقي .موظؼد محووظـو مادؿعراض مبعض مايوالتم
اظؿلرطبقي ماٌـصؾّيمسؾكماظػذلةماظعـؿوغقي ،محقٌمجوءتمتلطقدامًالصوتمحلـم
رععقنميفمدرادؿفماٌذطقرةم،مواظيتمأذورتمإظبماغلقوقماٌمرّخماىزائريمبوألعسم
اظؾعقدمأوماظؼرؼى،مبؼصدمأومبدوغف،مسبقمإضػوءمعشروسقيمظؾـظؿماظؼوئؿيموطقوغوتفوم
عؿلثّرامبذلاطؿوتفماٌعرصقيمواظذاتقيماٌقروثي .م
وغالحظماظققممسؾكماظـطوقماىزائريم -مبعدمعرورمسؼقدمعـماالدؿؼاللموأزعيم
اظـظؿماظلقودقيماظؼوئؿيمسؾكماظصعقدماٌغوربل-مزفقرمعقجيميفماووهمطؿوبيماظؿورؼخم
Belhamissi, Moulay, op. cit., p. 699.
Remaoun, Hassan, op.cit., p.40.
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اظقرين مخورج ماظؼـقات ماظرزلقي م"إلسودة مطؿوبي ماظؿورؼخ" ،متغذّؼف موتطّعؿف م"اظلّرلم
اظذاتقي" مٌعوصري مايدث ،موػل متؼقم مسؾك ماظرأي مواظرأي ماٌكوظػ مظؾقؼوئؼم
واٌعؿؼداتماظرّادكي،مععدلةمبذظؽمسـمإرادةماجملؿؿع،معـمخاللمأصراده،مأحزابفم
وعبعقوتف ،مدوسقي مإظب ممتؾّؽ متورطبف معـ ماٌقضع ماألطودميل .مغالحظ مطذظؽ مبروزم
درادوت مجوععقي مىقؾ مجدؼد معـ ماٌمرّخني ماىزائرؼني متؽشػ مأسؿوشلؿ مسـم
تؼقّدػؿ مبوٌـفٍ ماظعؾؿل ماٌطؾقب موعطوبؼي مخالصؿفؿ موصؼو مظؾؿودة ماظؿورطبقيم
اٌدرودي ،معـؾؿو مػل مدرادي ماٌـقر معروش ماٌؿعؾؼي محبوظي ماىزائر ماظعـؿوغقيم
واٌقدقعيمب:م"درادوتمسـماىزائرميفماظعفدماظعـؿوغل"،محقٌمؼؿـوولمجزؤػوم
األولم"اظعؿؾي،ماألدعورمواٌداخقؾ"موجزؤػوماظـوغلم"اظؼرصـي،ماألدوررلمواظقاضع".م
طؿو مند مدرادي م"صوحل مسؾّود" ماٌقدقعي مبـ م"اىزائر مخالل مايؽؿ ماظذلطلم
 "1830/1514محقٌ مأدفؿً ميف متؼقؼؿ موتصققح مايؼوئؼ ماٌقروثي .موميـّؾ مػذام
اإلدفومماىوععلماىدؼدمعـمجفؿفمتعؾرلامسؾكمتلكرلماىوععيمواظؾقٌماظعؾؿلم
يفمخدعيمايؼقؼيماظعؾؿقيمالمشرل .م
إذا مطوغً ماظظروف ماظؿورطبقي مضد ماضؿضً مأن مغؾػّ متلرطبـو ماظقرين مبوغدصوعم
إؼدؼقظقجلموغردّمسؾكمخطوبماظـػلمبوظـػلمصقؿومبنيمايربنيموبعدػؿو،مثؿّمغقاصؾم
اظـفٍمغػلفمععمغشقةماالدؿؼاللموبـوءماظدوظيماظقرـقي،مصننّمأحؽومماظؿّلرؼخماٌـصىّم
سؾكماألعدماظطقؼؾمؼؼؿضلمعـّوماظققم،مبعدم 50مدـيمعـممموردؿف،معـمأنمالمغؿؼقّدم
يف متدوؼـف مإالّ مبوٌعوؼرل مواٌـفٍ ماٌعريف ماظعؾؿل مخدعي مجملؿؿعوتـو مضؾؾ مدودؿـو،م
وادؿفوبيمظؿلوؤالتفوماٌطروحيمحقلمعوضقفومايؼقؼل،محصوغيمشلوموحؿكمتؼدرم
سؾكمععوؼـيمتورطبفومطقػؿومطونمحؾقامأومعرّاممبومميؽّـفومعـمسؽسمصقرتفومسؾكم
ذاتفومظؿؿؿؽّـمعـمتؼدؼرمتؾؽماظذاتمبصدق ،موتؽقنمشلوماظطوضيماٌؿؽـيماظيتمتؾؼلم
بفو مإظب ماٌلؿؼؾؾ مسؾك مبقّـي مودراؼي .مويف مشقوب مػذا ماظدّور ،مال مميؽـ مأن مؼؽقنم
اٌمرّخ ،معـؼّػو مبـّوءا موصؼ ماظصقرة ماظيت مؼـؿظرػو معـف مذبؿؿعف ،مبغضّ ماظـظر مسـم
األغظؿيماظؼوئؿيماظيتمدؿعرفماظزوالماحملؿقم .م
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