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م*عبيدأمحـد 

 مقدمة 

م ماىوععقـي ماظلـي معودةم2008/0920خالل ماإلذرافمسؾكمتطؾقؼ مإظقـو مأدـد ،
.مظؾفزائراظعـؿوغقيم"تورؼخماٌغربماظعربلمايدؼٌ"،موضدمروبؼمػذاماٌقضقعماظػذلةم

ويفماغؽؾوبـومسؾكماظؾقٌمواجفؿـومسّدةمعلوئؾمتلوؼؾقـيمتؿعّؾؼمبوظّؿلرؼخماظذيمسوجلم
متل مإظقـو متؾودرت ماظّؿلرؼخ مػذا متؼققؿ موخالل ماظعـؿوغقي. ماىزائر وؤالتمعقضقع

م.اٌلؿؼؾيمدـيمعـمسؿرماىزائرم50بعدممظؾـؼوشغطرحفوماظققمم
اظلعقد"مظؾّدارماظؾقضوءممآل ،مغّظؿًم"عمّدليماٌؾؽمسؾدماظعزؼز2006يفمدـيمو

مشلؿم مطون ماظذؼـ ماٌغوربي مواٌـّؼػني ماٌػّؽرؼـ ماٌمّرخني، مظف مدسً معؾؿؼك بوٌغرب
طؽّؾمأومطّؾمبؾدمسؾكمحدةمظؿؼققؿماظّؿلرؼخماٌغوربل،مماػؿؿوممبؿورؼخماظؾؾدانماٌغوربقي

ويفماظقرضيماظيتمعّفدغومم1دـيمعـمبعد"م50 هًمسـقانم"اٌغرب،معللظيماظّؿلرؼخ،
إسودةمطؿوبيماظؿورؼخ،مماظذيماسؿدلغومصقفمأّنبفومإلذؽوظقيماٌؾؿؼك،مضوربـوػومبوظطرحم
بداؼيماالدؿؼالل.موعوزاظًماظؾؾدانماٌغوربقيمعـذممعوزاظًمتشّؽؾمعللظيمتشغؾمحوضر

إسودةماظؿػؽرلميفماظؿورؼخماظقرينمشلذهماظؾؾدانمعـماالػؿؿوعوتماظرئقلقيمظقسمصؼطم
مواظّؿقوراتم ماظلقودقي مظؾقرطوت مبوظـّلؾي مطذظؽ مبؾ مظؾؿمّرخنيمواظؽّؿوب، بوظـّلؾي

ماإلؼدؼقظقجقيماٌغوربقي.

                                                                                                              
*
 خ،مطؾقيماظعؾقمماإلغلون،مجوععيموػران.عمّر  

1 Internet : Site : www. Fondation. Org. ma/Progscient/histoire-Magh.htm. 
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 دنة 05مسرية الّتأريخ املغاربي بعد 

م مظؼد ماظقرـققن ماٌمرخقن مبؾداغفؿ،مهّؿؾ مواجىممتّؾؽمتورؼخ ماالدؿؼالل شداة
تصػقيماظؿورؼخممحقـفوموضًمقضًاظاظذيمروٌوماحؿقاهماظّؿلرؼخماالدؿعؿوري،موطونم

ماالدؿعؿور مم،عـ مطؿوب مسـقان مػق مبوظّذات ماظلوحؾل"وػذا ماظشرؼػ م"ربؿد
« Décoloniser l’histoire »صقؿومؼؿعّؾؼمبنسودةمطؿوبيمتورؼخماىزائر.موسؾكمشرارهمم

"ميفمغػسماالووهمغوضدامتورؼخماٌغربذػىمطذظؽمسؾدماهللماظعرويمبوٌغربمظقـشرم"
اظّؿلرؼـخماالدؿعؿوريمدونمػقادةمععؿدلامبلّغفمحّؿكمإذامملمغؿقّصؾمإظبمسرضمتورؼخم

مع مصعؾقـو ماالدؿعؿور"، معـ مإصبوبقـي مبطرؼؼي م"عـؼك مإسودةمظؾؿغرب معشروع ؾورطي
طؿوبؿف،معمّطدامبلّغفوم"حؿكميفمأدقءمايوالتمظـمتؽقنمأطـرمإؼدؼقظقجقيمعـمتؾؽم

 اظيتمأغؿففوماٌلؿعؿرون"م)ع.ماظعروي(.
مو مهّقل مبوىزائرضد مدوحؾل" ماظشرؼػ م"ربؿد مظـ ماظؿورطبل موصؼاٌشروع م،
م،يؽومماىدداٌضودماظذيمتؾـّـوهمإظبمتلرؼخمرزللميفمخدعيمإؼدؼقظقجقيما-اظؿورؼخ

قٌ،مؼشرلم،محيماظؿورؼخمعـمررفماظدوظيماظقرـقيراضؾوملمتـػردماىزائرموحدػوممب
عؾّقـومبلنماظـّظوممأذوعمغقسومعـمم،إظبمغػسماٌالحظيمبوظـّلؾيمظؿقغسمػشوممجعّقطم

اإلؼدؼقظقجقيماظقرـقيماحملصقرةمظؾدوظيمظقؿصّدىمظؾػؽرماظـّوصريموضؿفو،مبوظذلطقزم
سؾكمغػلم"األّعي"مغػلفوموسؾكماًصقصقيماظّؿقغلقي،مومسؾكماظقسلماظقرينماظضّقؼ

سؾكمشرارػؿومذػؾًماظدوظيمبوٌغربموععماظلعلميفماظّؿلطقدمسؾكماشلقؼيماظقرـقي.م
مظؿورؼخماظؾؾدمإظب ماًوصي مغظرتفو حبقٌمأّدىمتـوصسماجملؿقسوتماٌؿقّظدةمم،غشر

سـماغؼلوممايرطيماظقرـقيمواظؿعّددؼيمايزبقيماٌـؿففيمشداةماالدؿؼالل،مإظبمأنم
ماظذيم"أدىمإظبم مظؾؿورؼخماظقرين،ماألعر مبفو مخوصي مغظرة معـفو مطؾمواحدة تعؿؿد

م"م)ع.ماظعروي(.مصؼدانمسوممظؾذاطرة
دـيمعـمادؿؼاللماظؾؾدانماٌغوربقي،مصنّنمإسودةمطؿوبيمم50شوؼيماظققم،موبعدموإظبم

م موتظّؾ ماظقرينمتؾؼك ممسؾكاظؿورؼخ مؼعدمم،سؿولاألجدول ممل ماظطؾىمسؾقفو مأن إاّل
وػلماٌفؿيمم-ملمؼعدماألعرمؼؿعّؾؼمبوٌطوظؾيمبؿصػقيماظؿورؼخمعـماالدؿعؿوروغػلف.م

ماإلؼ ماظصعقد مسؾك مأطؿؾفو مسؾك ماألضّؾاظيتمأنزت مسؾك متـؼقيمم-دؼقظقجل وإّغؿو
اظّطؾىمؼصدرمػذهماٌّرةمعـمواظؿورؼخماظقرينمعـمإؼدؼقظقجقيمذاتمرؾقعيمأخرى.م

ماظقرـقيم ماظّدوظي مإظب متؿقّجف مثؼوصقي مأو مدقودقي متعوبرل مخالل معـ مذاتف، اجملؿؿع
مبنسودةموم،واٌمّرخني ماظقرين مظؾؿورؼخ ماظـّظر مإسودة مػـوك ماظطؾى، مػذا مربقر يف
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م معراحؾ مووػؾفو،اسؿؾور مأنممت مإظب ممإضوصي مبلحداثماظعلوئؾ معرتؾطي ذاطرة
علوئؾماشلقؼيميفمإضوصيمإظبمربقي،مولقودلمظؾدوظيماظقرـقيماٌغاظؾؿورؼخمظعلدووؼيم

مسالضؿفوممبعضالتمظغقؼيموثؼوصقي.

 2ديادة "كتابة وإعادة التاريخ" باجلزائر

ماظّؿلرطبقيمادؿفدصً ماالدؿؼالل،مماٌؿوردي مبعد ماظقرـقي ماظدوظي اظيتموضعؿفو
ظؽـمواغطالضومم،،م"طؿوبيموإسودةمطؿوبيماظؿورؼخماظقرين"1970خوصيمععمدـقاتم

مػ ماظشرسقيوتعـ موعلوسل موزقػي معـم-نيماظعؿؾقؿنيمأدـدتمشلو ماٌـشقدة اظذاتقي
زبؿؾػممسـاظّؿـؼقىميفمم"إسودةماظؽؿوبي"متؾكصًمعفومظؼدمومررفماظدوظيماظقرـقي.

اآلثورماظيتمتـؾًموجقدممومسـٌراحؾماظؿورطبقيم)اظّلوبؼيمسـمايربماظؿقرؼرؼي(ما
ماظّؿلرؼخم مأضوعفو ماظيت ماحملّرصي مايؼوئؼ مبؿصققح موذظؽ مجزائرؼي، موأعي دوظي
متؿعّؾؼمبويربماظّؿقرؼرؼيموتّؿكذماألوظقؼيمعـم االدؿعؿوري.مأّعوم"اظؽؿوبي"،مصنغّفو

محقٌماالػؿؿوم.
مبوىزائ مؼؿعّؾؼ مررحًموصقؿو مضد ماظؿورطبقي ماٌشروسقي معللظي مصنّن ماٌعوصرة، ر
حقٌمأنماالدؿعؿورمعـذمبداؼؿفمضدموّزػماظؿورؼخمظؿدلؼرمم،عـذماظعفدماالدؿعؿوري

وجقدهمودقودؿفمبفو،موذظؽمعـمخاللماغؿؼوئفمظؾػذلاتماظؿورطبقيماظيتماػؿؿمبفوم
ديماىزائر"مواٌقاضقعماظيتمسوىفو.موطردمصعؾمشلذاماًطوبماظذيمأغؿفؿفم"عدر

مايرطيم ماظذيمسرصؿف ماظؿقّقل مبنيمايربنيميفمخضؿ مصقؿو ماىزائرؼقن غفضمظف
ماظعصريموسؾكمأطؿوفمرجولماإلصالحم عؾوركماٌقؾلممعـمضؾقؾاظقرـقيميفمذؽؾفو

ماٌدغل مإذوتقصقؼ ماظعفدمم، معـ مايؼى مطؾ مؼشؿؾ متورؼخ مطؿوبي مػمالء حوول
ماٌعوصرة،مععمتػضقؾماالرتؾوطمبوظشرقمم-اظػقـقؼل مإظبمشوؼيماظػذلة اظدلبريماظؼدؼؿ

ماإلدالعلمظؾفزائر،مرّدامسؾكماإلؼدؼقظقجقيماالدؿعؿورؼي-اإلدالعلمواظطوبعماٌغربل
ماظػرغللؿجاماظيت مأدؾوبماظقجقد ماظػذلةم،فدتميفمإصبود مععممبنبراز اظـروعوغقي

ماظدلبرؼي ماظػذلات محلـوب مسؾك مواٌلققـقي، ماظالتقـقي اظعربقيم-خصوئصفو
نم.مإواالسبطوطعـماظػقضكمواالدؿؾدادمم(E.F Gautier)واظعـؿوغقيم"طعفقدمشوبرة"م

                                                                                                              
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). 
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م ماظقرينمظـ مبوظؿورؼخ ماٌعّربني،محبقٌمؼاالػؿؿوم ماإلصالح مرجول مسؾك محؽرا ظّؾ
م ميف مغوضؾقا معمرخقن ماغؿصورمحزمأحضوندقظفر موحرطي ماىزائري ماظشعى ب

م ماظؿورؼخماظدميؼرارقيايرؼوت مظؽؿوبي ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي ميف مذظؽ مبعد مثؿ ،
موذظؽبوظػرغلقي مدـقاتمم، معـ م1940/1950ابؿداء مذطر:مو. مميؽـ مبنيمػمالء عـ

حقٌمأنمػمالءمعصطػكماألذرف،مربؿدماظشرؼػمدوحؾل،مربلماظدؼـمجـدر،م
م مبعده مأو ماالدؿؼالل مضؾؾ م"اٌدرديممًضدماغوػضقدقاء مضؾؾ معـ ماظؿورؼخ "هرؼػ"

م ماىزائر" م"عقـوق مصضقف ماظذي ماظؿقرؼػ موػق وضدمم.1964مدـياالدؿعؿورؼي"،
ماظقرينم ماظؿورؼخ مطؿوبي" م"إسودة ماظيتماغلوضًمدقودقي ماظّدرادوت اغصّؾًمعبؾي
ضؿـمحؼؾنيمعؿؿّقزؼـ:متػضقؾماظػذلاتماإلدالعقيم)اظقدقطيمواظعـؿوغقي(معـمعـظقرم

ري،موطذاماظػذلةماالدؿعؿورؼيميفمزبؿؾػمعظوػرػوماالضؿصودؼي،ماالجؿؿوسقي،محضو
ماظـؼوصقيمواظلقودقي.

 "إعادة كتابة" التاريخ الوطين ضمناجلزائر العثمانية 

ماظؿورؼخماظقرينماظيتمتلؿفدفماظؿـؼقىمسؾكم مطؿوبي" يفمدقوقمدقوديم"إسودة
وأّعيمجزائرؼيمدوبؼيمسـماالدؿعؿورماآلثورماظؿورطبقيماظراعقيمإظبمإثؾوتموجقدمدوظيم

وطلّنمػذهمم،ؿورطبقيمسؾكمدوظيماالدؿؼاللاظشرسقيماظإضػوءمموذظؽمبفدفماظػرغلل
ماظعـؿوغقي.م مػلمإاّلمادذلدادمواعؿدادمظؾػذلة ماٌـظقر،مبرزتمواألخرلةمعو ضؿـمػذا

ماظّلقودي مععمػذه تضّؿـًمم،موضددرادوتمعـمررفمعمّرخنيمجزائرؼنيموووبقا
م مدواصعمدرادؿفؿ متؽشػمسـ ماظؿورطبقي، ماٌودة معع متؿطوبؼ موأوصوفمضّؾؿو عػوػقؿ

ماظؿورطبل.م مظؾقاضع ماٌطوبؼي مواٌػوػقؿ ماظعؾؿقي مبوألحؽوم ماظؿؼّقد متلؿؾعد إؼدؼقظقجقي
ؼدمتضّؿـًمعـؾمػذهماظدرادوتمرؤؼيمحضورؼيمتؼقممسؾكماالدؿفوبيمظقزقػؿنيميفمظ

مضؾؾماالدؿعؿور،موثوغقفؿومتدلؼرمزائرؼياىدوظيماظآنمواحد،مأوالػؿو:مثؾقتموجقدم
وطلّنمػذاماظقجقدمطونمدؼـومسؾقـوموصضالمظـومٌومهّؿؾفمم،اظقجقدماظعـؿوغلمبوىزائر

م ماظؾقري مجبفودػؿ م"إغؼوذغو" ميف ماٌلققلموباظعـؿوغققن ماظّصؾقيب مظؾغزو ؿصّدؼفؿ
م موطون ماألبقضماٌؿقدط. مبغربماظؾقر مؼربطقناألوربل ماىزائريممػمالء اجملؿؿع

مؼودؿمايضوريماٌشذلكمواٌؿؿـّؾميفماإلدالم.اللماظخعـمبوظؽقونماظعـؿوغلم
مفتدلؼرمػذاماظقجقدموواصؾمإظبوإذامعوماغلوقمعمّرخقماإلصالحمصقؿومبنيمايربنيم

مظؾدوظيم ماظؿورطبقي ماظشرسقي مإضػوء ميف متقزقػف معع ماظقرـقي" م"اٌدردي عمّرخق
ماظننماىزائرؼي،مص إظبماٌمّرخنيماىزائرؼنيماظذؼـمسوصرواممؼرجعمؿدلؼرأصؾمػذا
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م مذاتفو. ماظعـؿوغقي ماظػذلة مظـو م"وتؾّقـ مسـقان: مهً مربؿد مشومل اظؿلرؼخمدرادي
،م3":ماٌعرصيماظؿورطبقيموأدؾقبماٌشروسقيماظلقودقياظـوعـمسشرماىزائريمظؾؼرن
ايؽومماألتراكماظعوملميفمخدعيمذرسّقؿفؿماظلقودقي،متصّدؼومإلدسوءاتممطقػمدّكر

مؼقجدعـمبنيمػمالءماظعؾؿوء،ماظػؼفوءمواٌمّرخنيمواظطرقماظدؼـقيماٌـوػضيميؽؿفؿ.م
أبقمراس،ماظذؼـماسؿدلوامأنماظدوظيماظّؿرطقيموابـمحّطول،مابـمدقـقن،مابـمزرصي،م

مروسؿ ماىزائرؼي ماجملؿقسي مسؾك موأّن مطقغفومذرسقي معلوغدتفو ماظـكؾي موسؾك فو
مظإلدالم ماظلقودل ماظّؿصّقر مسؾك ماظ ،تـطؾؼ مؿصّقر مأرطون:ماظذي مثالثي مسؾك ؼؼقم

مأضوعفوم ماظيت ماظؿورطبقي ماظؼطقعي مبذظؽ معـوصني مايؽؿ موعرطزؼي ماظعدل اىفود،
سبوولمعـمخاللموماألتراكمععماجملؿؿعماىزائريموأوجفمادؿؾدادمحؽؿفؿمسؾقف.

معـماظطروحوتبعضم مغعرضمظؾـؼوشمسددا م"اٌدرديممأن اظدرادوتماظيتمأصرزتفو
معػوػقؿم مصقفو مغرى مواظيت ماظعـؿوغقي ماىزائر مظؿورؼخ مطؿوبؿفو مإسودة ميف اظقرـقي"

م.تؿـوضضمععماٌودةماظؿورطبقيميفمواضعّقؿفو

 أطروحة "ناصر الدين دعيدوني" 

مب ماٌقدقعي مدرادؿف ماظؾوحٌ ميف"مـميّفد مظؾفزائر ماٌوظل ماظعفدمماظـّظوم أواخر
م مبعضممبوظذلطقز 4"1792/1830اظعـؿوغل مطؿوبوت م"جّؾ مسؾك مرّدا مطقغفو سؾك

اظػرغلقنيماظيتمتـووظًماظػذلةمواظيتمطونماظغرضماألدودلمعـفوماظقصقلمبوظؼورئم
إظبمصؽرةمعػودػومأنماظػذلةماظعـؿوغقيمظقسمصقفومعومؼؽلىماىزائرمذكصقيمورـقيم

صويضقرماظػرغللمبـوءمسؾكمذظؽمملمؼػعؾمأطـرموطقوغومدقودقوموغظؿوماضؿصودؼي،م
عـمأّغفموضعمحّدامظؾؿعّلػماالدؿؾداديماظّؿرطلمبوىزائر.موػذاماظرأيمؼؿؿوذكمععم

رىمبلّنمغاظػرغللمبوىزائر".مويفمػذاماٌلعك،ممأػدافمعدرديمعمرخلماالدؿعؿور
مدعقدوغلمؼؼوبؾمشؾّقمعدرديم"ادؿعؿورؼي"مبغؾّقم"عدرديمورـقي".

موم مغؼػمميؽــو ماٌعرصقيمأن ماظصعقبي مسؾك ماالصطالحقي، مظؾؿػوػقؿ يفمهدؼده
ماظؾعدماىزائريماظـّوبعمعـماظذاتماىزائرؼيمسؾكم اظيتمتقاجفماظؾوحٌميفمإضػوء

                                                                                                              
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. 
اٌمّدليمم،اىزائرم،(1792/1830)اظـظومماٌوظلمظؾفزائرميفمأواخرماظعفدماظعـؿوغلمم،غوصرماظدؼـم،دعقدوغل 4

م.1985اظقرـقيمظؾؽؿوب،ماظطؾعيماظـوظـي،م



 أمحـد عبيد

62 

 laاظؽقونماظلقودلماظؼوئؿمبفو،مظقذطرم"أنمعصطؾحم"األّؼوظي"مملمؼلؿعؿؾفمطذلعبيمظـ

Régenceم"اظقالؼي"م مظؽؾؿي مطؾدؼؾ مذبّرم،أو مػق معـموإّغؿو مرأى متورطبل متعؾرل د
موسالضوتفوم ماًوصي مبلوصوصفو ماىزائرؼي ماظدوظي مسؾك مطدالظي مادؿعؿوظف اٌـودى

مب مؼؿعّؾؼماألعر مسـدعو موشلذا،مصنّغف ماظعـؿوغقي. مععماظدوظي ملاظدبؾقعودقي ظؾالدماغظؿي
مصنغفاىزائرؼي مؼم، مطؿو ماىزائرؼي"، م"اظدوظي متعؾرل مؼلؿعؿؾ مسؾورةمأغف لؿعؿؾ

"ايؽؿماظذلطل"مإذامتعّؾؼًماألعرمبوظؼضوؼوماٌوظقيمظألضؾقيمايوطؿيمبوىزائر،مبقـؿوم
م.5لؿعؿؾم"اىزائرماظعـؿوغقي"مسـدعومتؽّؾؿمسـماغؿلوبماىزائرمظؾلؾطيماظعـؿوغقيؼ

حقٌمالمصبقؾـومم،صبّرغوم"دعقدوغل"مإظبمغقعمعـماظغؿقضمواًؾطميفماٌػوػقؿو
قؿقدثمتورةمسـمصقونماىزائريماظؼوئؿمأثـوءماظػذلةماٌدرودي،مبدضيمسـمرؾقعيماظؽ

ميفماآل" مجزائرؼي مدوظي موجقد مسؾك مؼدّل متورطبل متعؾرل مذبّرد مبوسؿؾورػو ّؼوظي"
مسـدعوم مدخقؾ مترطل" م"حؽؿ ميف مظؿـقصر ماظدوظي متعقد مورقرا مبوًورج، سالضؿفو

صؾفمأيم"اىزائرمؼؿعّؾؼماألعرمبعالضيمػذاماظؽقونمبوجملؿؿعماىزائريمصرلّدهمإظبمأ
اظعـؿوغقي"مظؿـؿلىمصقفماىزائرمبذظؽمإظبماظّلؾطيماظعـؿوغقي،مغوػقؽمسـمأوصوفم

م.6"ايؽقعيماىزائرؼي"،م"اظلؾطوتماىزائرؼي"مو"األتراكمايوطؿني"معـمضؾقؾ:
غفمؼؿؼّقدم"بروحماٌقضقسقي"ميفمدرادؿّف،مإاّلمأّنمذظؽمملمأورشؿمادسوءماظؾوحٌم
مبـؿوئ ماًروج معـ ماظدوظيمميـعف م"أّن مضقظف: معـال مبقـفو معـ ماظذاتقي مإظب ممتقؾ ٍ

اىزائرؼيمرشؿماػؿؿوعوتفوماٌؿزاؼدةمبويوظيماٌوظقيمظؾؾالد،مصنّغفومملمتلؿطعماغؿفوجم
دقوديمعوظقيمدبدممعصويفوماظعؾقو"مأوم"ملمؼؽـماظـّظومماٌوظلمطبدممدقىمعصوحلم

مايوطؿي" ماظذلطقي مظؽـّف،ميفماظػصؾماٌكّصص7اظطؾؼي موادؿـؿوجماظلقوديمم، "ظـؼد
معـم مذاتفو محّد ميف ماٌودة مسؾقف متؾزعف ممبو مؼؿؼّقد مأن معـ موبدل ماظؼوئؿي، اٌوظقي"
مبوظّردم ماإلؼدؼقظقجلماالدؿعؿوريميفماظعـود ادؿـؿوجوتمغؼدؼي،مؼؾؼكمحؾقسماظػّخ

ؼؾل:م"ظؽـمػذهماألحقالماالضؿصودؼيماظلّقؽيممسؾكماظعدممبوظعدم،محقٌمؼؽؿىمعو
مبل مظـو متلؿح ماألوربققنمال ماظؽؿوب معـ مطـرل مأظصؼفو ماظيت ماظؼودقي ماظّؿفؿ مغؼّر ن

بؿصرصوتماظلؾطوتماىزائرؼيميفماألعقرماٌوظقي.موعؾّكصمػذهماظّؿفؿماألوربقي،مأّنم
م محبوضرػؿ، مإاّل معفؿؿني مؼؽقغقا ممل ماىزائر ميف مايوطؿني ماؼعرلومصؾؿاألتراك

مظ مأجؾمؾؿلؿؼؾؾ معـ مواظعؿؾ مبوآلغقي محؽقعؿفؿ ماّتصػً موبذظؽ، ماػؿؿوم، أدغك
                                                                                                              

م10م.اٌرجعماٌذطقر،مصم5
م.239موم237 ،232 ،221ماٌرجعماٌذطقر،مص 6
م.14ماٌرجعماٌذطقر،مص 7
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إالمبوظرشؿمعـمأنمػذهماًالصيمتؿطوبؼموأرروحؿفماٌذطقرة،مو.م8صوئدتفؿماًوصي"
دعقدوغل،ميفمهّؿلفمظؾؿفّفؿمسؾكماظؽؿوبماألوربقني،مالمؼذلّددميفمأنمؼعّؿؿمأنم

مس معـؾ: ماىزائرؼني ماظؽؿوب مسؾك محؿك مذظؽ ماظؾطقػ مأذؾد م"اظّدوظيمبـ ـفق:
األعرلمسؾدماظؼودر"،مصفلمسؾكمحّدمتعؾرلم"عمدلوتفومهًموم1830اىزائرؼيميفم

ػذاماألخرلم"سؾورةمسـمأداةمتعؿؾمعـمأجؾمعؾءمأطقوسماًزؼـيموجققبماألضؾقيم
ايوطؿيماٌلقطرة،مصـرواتماظؾالدمأصؾقًميفمػذاماظقضعمأذؾفمبشلءمعـمضطعيم

ؼعؿدلماظؾوحٌممأنموظفمعـصؾف".ممفطبّقظطؾمعقّزػمحلىمعومؼلخذمعـفومحؾقى،م
حؽؿم"بـمأذـفق"مؼـّؿمسـمتلثرهمبؼقوممحؽؿمورينمبزسوعيماألعرلمسؾدماظؼودرمؼعّؾرم
سـمعصوحلماألػوظلماظقرـقي.موطقػؿومطونمعـؾمػذاماظـؼدمصودرامسـمأصقاهمأجـؾقيمأوم

مظؾقاضع" م"عـوضضي مؼراػو مدعقدوغل مصنّن مؼقاصؼفومم9ورـقي، مأّغف مرشؿ اٌدروس
ماظػضؾم متدلؼر ميف ماإلؼدؼقظقجل موداصعف متؿعورض مألغفو مإاّل مظلؾى مال االدؿـؿوج،

ماظذلطلماظذيمأعّدماظؾالدمبدوظيمؼـؿفلماظؾوحٌم"جبزأرتفو".

 أطروحة "موالي بلحميسي"

موحبرؼيم م"حّبورة ماظؿورطبل موواضعف مؼؿـودى مأراه مبعـقان معلؿػقض محبٌ يف
ماظعـؿوغلم ماظعفد ميف ماىزائر 1515/1830عدؼـي

م10" مسوجلماٌمّرخ طؾممعـمقضقعاٌ،
موزغفوم:جقاغؾف ماٌؿقدطقي، معؽوغؿفو ماظؾقرؼي، مشلذه مواظؾشرؼي ماٌودؼي اظذلطقؾي

مم.االضؿصودي،مسالضؿفومععمعرطزمايؽؿ،مععماجملؿؿع،مازدػورػوموتدػقرػو
عومؼلؿكؾصمعـمػذهماظّدراديمػقمأنمحبرؼيماىزائرمطوغًمتشؽؾمروئػيمعـم

معـماظعـصرمممغـلؾفؿمحّؿكمظألتراكاظؾّقورةمعـماظصعىمأنم مطونمؼطغكمسؾقفو ٌو
مطؼطىماجؿذابمسوٌلمتؿقاصدم ماىزائر معـّؾؿف مواألدرى،موٌو األوربل،م"اٌرتّدؼـ"
مدرؼعم مثراء ميف مورؿعو ماألوضوع مبمس معـ مػروبو ماألوربقي ماألجـوس مطؾ سؾقفو

ماإلدالم. ماسؿـوق ميف ماظؾّقورة مػمالء مطـرلمعـ مؼذلّدد مال موظذظؽ، مأنممعضؿقن، طؿو
خشىمشوبوتماىزائرمحقٌمؼقّردممػقمعصدرمصـوسيموحداتمأدطقلمػذهماظؾقرؼي

إظبمورذوتم"بوبمسّزون"مو"بوبماظقاد"،موؼؼؿطعمسؾكمرقلماظلوحؾمعـم"ذرذول"م

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

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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م"اظؼّراصطي" مدكرة موػـوكمهؿؽر م"اظؼّؾ"، مشوؼي معـؾم11 إظب مسوئالتمضقودؼي صقف
م مجـقب مصوحل" مو"بين م ممبّفوغي م"اٌؼراغل" مػذهمسوئؾي متـؿؼؾ مأن مضؾؾ سـوبي،

ماًدعيماالعؿقوزؼيمحؽرامسؾكمدارم"بؽريموبقذـوق"ماظقفقدؼي.
ظؼدمخّصماظؾوحٌمصػقوتمؼـينميفمرّقوتفومسؾكمأوصوفموعكثرمػذهماظؾقرؼيم
مظؽـّـ ماألوربقي، ماظّصؾقؾقي مضد ماإلدالعل مجفودػؿ ميف مايربقي محّبورتفو مووخصول

يماألوظبمعـمتورؼخمػذهماظؾقرؼي،معرحؾيمرىمأّنمعـؾمػذاماظــوءمؼـطؾؼمسؾكماٌرحؾغ
واظيتمأدػرتمم(1571)م(Lépante)اظؾقؾربوؼوتماظيتمتـؿفلمععمععرطيم"ظقؾوغً"م

اظصؾقيبمحبرؼومظقؿقّقلماالػؿؿوممإظبمداخؾمأوربومصقؿوم-سـمتقّضػماظّصراعماإلدالعل
ماظ مواظؼقصرؼي ماٌؼّدعي ماظروعوغقي مواإلعدلارقرؼي ماظعـؿوغقي ماإلعدلارقرؼي رودقي.مبني

وبـوءمسؾقفمدؿؿقّقلماظؾقرؼيمإظبمسؿؾمضرصينمعـؾمممورديمطّؾماظّدولماٌؿقدطقي،م
ضرصـيموورؼيماظطوبع،معقضقفمعصرلػومسؾكمتطّقرمعقزانماظؼقىماظؿؽـقظقجل.موضدم

م معقزان ماظبدأ مميقؾؼقى مضّقةممػذا محلوب مسؾك ماألوربل ماظّطرف مظصوحل تدرصبقو
ماظذلاجع،مالمؼذلّددميفم حبرؼيماىزائرماٌذلاجعي.مويفمصقصماٌمّرخمألدؾوبمػذا
تلؿقيماألذقوءممبلؿّقوتفومحنيمؼـلىمأدؾوبفماظداخؾقيمإظبمتدػقرماظقضعماظلقودلم

مسودتماألّؼوظ مبعضماظعؼقد، م"عـذ ماظؿوظقي: مإظبماًالصي معشرلا معػّككيمبوظؾالد ي
بؾذورمخرابفو.مبقصػفومعلؿعؿرةمادؿغاللموعبفقرؼيمسلؽرؼي،مصنّنماظؾؾدمملمؼعدم
موعـوصعم ممموردي موهؿؽر مغػلفو مسؾك متعقشمعـغؾؼي مترطقي، مأضؾقي محؽؿ ؼؿقّؿؾ

م.12اظلؾطي"
مبقردوم ماظؿورطبقيميفمجوععي ماظيتمتطوبؼمعودتفو مغوضشماظؾوحٌمأرروحؿف وضد

(Bordeaux)اظؾقورونمومحبرؼيماىزائرميفماظعفدم"مـقانبع 1986اظػرغلقيمدـيمم
طوغًماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوبمضدمأصدرتمظفم، وضؾؾمذظؽم."1515/1830اظعـؿوغلم

م.1983اظؾقرؼيماىزائرؼي"مدـيممطؿوبومبعـقانم"تورؼخ
آخر.مصؾـوءممعقضػوبوىزائرممعقضػو،ميفمحنيمؼؿؾـكاظؾوحٌمبػرغلوممؿؾـكؼوػؽذام

مؼؼدمم ماىزائري ماًطوبماظّؿلرطبل ميف متلّربماووه مذفدغو ماظّؿلوؼؾ، مػذا سؾك
مصقغم ميف ماظقرينمسؾقفو ماظؾعد مبلوصوفمتضػل ماظؾقرؼي مػذه موجزأرة متلعقؿ سؾك

                                                                                                              
ماٌؼراغل 11 مظعوئؾي ماظؼوئؿي ماظعـؿوغقي ماظلؾطي معـقؿف ماظذي مظإلعؿقوز متلؿقي مػل مخشىمماظؼّراصطي: الضؿطوع

ماظغوبوتماحملؾقيمعؼوبؾمتعقؼضوتم)عـحمإضطوسوتمزراسقيموإسػوءاتمجؾوئقي(.
م.675.صم،اٌرجعماٌذطقر 12
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م13عـؾ:م"األدطقلماىزائري"،م"اظؾقرؼيماىزائرؼي"،مظؿؾصؼميفماظؽؿىماٌدردقي
م مصقؿو ماىزائرؼي ماىؿوسقي ماظذاطرة مصؾيمويف ماظؾقرؼي مشلذه متؽـ ممل مبقـؿو بعّد،

مأو مسداممبوىزائر معو مخرلاتفو، معـ معـػعي موال مصقفو معشورطي ماىزائريمال بوظػرد
واظذيمععماظقضًمدقؿقّقلمإظبمعرجعقيمم،سؾقفماألؼؾرليإدفوعفوميفمصّدماظعدوانم

مبوظؿعفقؾمبوحؿاللماىزائرم موداصع مطؿدلؼر ماظؼقىماألوربقي مسؾقفو متلؿـد تورطبقي
مرا،مطؿومدقلتلمبقوغف.عؾّؽ

 أطروحة "الّدولة اجلزائرية السيدة واملستقلة" 

طـرماظّؿداولمسؾكمتؾـّلماظػؽرةماظيتمعػودػومأنماىزائرماظعـؿوغقيميفمعرحؾيمعـم
عراحؾمسفدػومأصؾقًمهظكمبودؿؼالظقيمسـماظؾوبماظعوظلمودقودةمععذلفمشلوم

معـ مبفو ماٌؼوعي ماظدوظي مطقون ماظذيمعّؽـ ماألعر ماىزأرةممبفو، ماووه ميف مؼّؿفف أن
م مسؾقف. ماظقرين ماظطوبع ماٌـول،موغوإضػوء مدؾقؾ مسؾك ماظلقوق مػذا ميف لؿعرض
م:درادؿنيمداصعؿومسـمػذهماألرروحي
مم14"اىزائرميفماظػذلةمايدؼـيدراديمشوملمربؿدمبعـقانم"

يفمػذهماظدراديمؼؿعّؼىمشوملمربؿدمتدّرجمايؽؿماظذلطلمبوىزائرمظقؿقضػمسـدم
مآشو ممسفد مأوم1659اظؼؿرؼـمدـي مضؾؾماألوجوق معـ محوطؿو ،محقٌمؼـؿكىماآلشو

م ماظدلؼي(. م)اظؼقىماظعلؽرؼي مصبعؾمعقاليمبؾقؿقللمؼصػمممروئػيماالغؽشورؼي و
ماظؾوحٌمبعدمذظؽمإظبمدـيموأدؾقبفميفمصقغيم"عبفقرؼيمسلؽرؼي".م م1711ؼـؼؾـو

مذووش مسؾل ماظّداي مؼؼدم ميؽؿممحقٌ مإدطـؾقل معـ ماٌقصد مرصضمادؿؼؾول سؾك
ظقؿؼّررمبذظؽمذؾفمادؿؼاللماىزائر.مبـوءمسؾكمذظؽ،متّؿفـفماىزائرميفم،ماىزائر

مظقلًم ماىزائر ماظؿوظل:م"أّن متورطبقيموعؾماظؾوحٌمطبؾصمإظبماظؿؼققؿ حرطقي
ماظّدوظيم مإّن مؼؼؿطعقغفو... ماظيت مايصي مؼلؿققذون مال ماألتراك مأن مإذ علؿعؿرة،

ميفما ماٌعؿؿدة مظؾؿقاصػوت متلؿفقى معـوزع، مبدون مودّقد معلؿؼؾ مطقون ىزائرؼي
طؾفومظدؼفوم)إضؾقؿ،مذبؿقسيمبشرؼي،ممعؿقّصرةماظؼوغقنماظدوظل.مصوظشروطماظؽالدقؽقي

                                                                                                              
وزارةماظذلبقيماظقرـقي:مطؿوبم"اظؿورؼخ"مظؾلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿماظـوغقي،معؼّررم"اظدوظيماىزائرؼيميفمزّؾمم13

م102م.ايؽؿماظعـؿوغل"،مص
 متضّؿـفماٌمظػماىؿوسل.وػقماظػصؾماظذيم 14
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ماىزءم دؾطيمسؿقعقي،مادؿؼاللمصعؾلمواسذلافمدوظل(،مظؼدمنحماألتراكميفمعّد
موجغراصقي مدقودقي مبودؿؼالظقي ماٌغرب معـ ماجملوورةمماألودط ماظؾؾدان مسـ متّقزػو

عـف،مصؼدمتقّضقًمأطـرمععوملمحدودػوماظغربقيمواظشرضقي.موإذامعومزّؾًمحدودػوم
ماإلضؾقؿقي.م موحدتفو مسؾك مؼمثر مال مذظؽ مصنّن ماظصقراء، مبػعؾ مشوعضي اىـقبقي

جبوغىمػذاماظؿقدؼدماىغرايف،مؼضوفمهدؼدماضؿصوديمذومروبعمجؾوئلمأدودو.مو
ماظ ماظعفد مأواخر معـفموعع ماظذلطل ماظعـصر مإبعود ماووه ميف مايؽؿ مؼّؿفـف ذلطل،

مسؾكم مواالدؿـود ماظذلطقي ماألضؾقي مإضصوء مأي ماظداؼوت، مأؼدي ميف ماظلؾطي بؿؿرطز
اظعـصرماظؽرشؾلميفمتلقرلمإدارةماظؾوؼؾؽمماىفقي،موحؽؿماظؾويمأغبدميفماظشرقم

موربؿدماظؽؾرلمبوظغربمذوػدمسؾكمذظؽ.
مأؿلسؾكمسؽسمعقاليمبؾققو مظقلًملمطؿو دؾػـو،مؼرىماظؾوحٌمأنماىزائر

مؼلؿققذونمسؾكمم،يفمغظرهذظؽمم،علؿعؿرة،موعرّد موحدػؿ أنماألتراكمملمؼؽقغقا
معـم مػذا ماإلغؿوج، مصوئض مععفؿ مؼؿؼودؿ مطون مسّؿـ مػـو موغؿلوءل ماإلغؿوج. صوئض

م موؿعموجفي، مطوغً مأضوعقػو ماظيت ماظّدوظي مأن ماظؼقل مميؽـ مأخرى، مجفي عـ
ؼػمبوظدوظيمطؽقون،مظؽـمؼؾؼكمػذاماظؿعرؼػمضوئؿومعـمعـظقرماظشروطماٌعؿؿدةمظؾؿعر

مصػيم مإلضران مؼؽػل مال مػذا مظؽـ ماظدوظل. ماظؼوغقن معـظقر موعـ ماًورجل اظعوعؾ
"اىزائرؼي"مسؾقفو،مصالمبّدمعـمادؿؽؿولماظؿعرؼػمبعوعؾفماظّداخؾلمحّؿكمؼلؿحمظـوم

ػوت،مغؼػمسـدمبنضػوءماظطوبعماظقرينمسؾقفو.موسـدعومغلؿفدفمتدضقؼمػذهماٌقاص
ماٌالحظوتماظؿوظقي:م

أعوماالسذلافماظدوظل،مصفقمذرطمالمجدالمصقف،موضدمحظقًماظّدوظيماظيتمأضوعفوم
ميفم مبوزلفو مدوظقي ماتػوضوت متدلم مجعؾفو مثوبً مدوظل مبوسذلاف مبوىزائر األتراك
مدقوديم معع ماالتػوضقوت متؾؽ متؿعورض مطوغً معو موطـرلا مايرب، مأو اظلؾؿ

ظؼدماعؿّدمخطوبماالدؿؼالظقيموقيمبـوءمسؾكمتـوضضماٌصؾقؿني.ماإلعدلارقرؼيماظعـؿوغ
اظػعؾقيممػذامإظبمخطوبماظّرحوظي،ماظؽؿوبمواٌمّرخنيماألوربقنيماظذؼـمملممؼؿقّػظقام
يفمغعؿفومبفذهماظصػيماظيتمصقغًميفمسّدةمتعوبرلمعـؾ:م"أّؼوظيماىزائر"،م"اظّدوظيم

إنمأعبعماألوربققنمسؾكمجزأرتفو،م...مظؽـموماظدلبرؼي"،م"اظدوظيماىزائرؼي"ماخل
معؿؿدهمطؿػفقممؼعؽسمواضعومععوذومداخؾقو؟مغشوررماظرأيموغذظؽمبلنمموفؾمؼؾزعـص

،م1711صؼدمسدلتمعؾودرةمسؾلمذووشميفمم،االدؿؼاللماظػعؾلمبوظـلؾيمإظبموأّعوم
ماظـوحقيمميوردمممسـ معـ مظؽـ مصعؾل، مادؿؼالل ماووه ميف مدؾطؿف ماظذلطل ايؽؿ

فومقظإاٌعـقؼيمزّؾمايؽؿمعرتؾطومروحقومبوآلدؿوغيميفمسالضيماظّؿوبعمبوٌؿؾقع،مؼؾفلم
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ؼؽػلميفمػذاماظّصددمذطرمعرادالتمويفماظّلراءمواظّضّراءمطؾؿوماضؿضكمايولمذظؽ.م
ماٌو مدسؿفؿ مأجؾ معـ ماظعـؿوغل مظؾلؾطون ماالغؽشورؼيماظّداؼوت مادؿفالب ميف دي

ظؾؿدّخؾمعـمأجؾمصّؽماٌـوزسوتماظّداخؾقي،موأطدلمدظقؾمسؾكمتقاصؾمػذاماالرتؾوطم
معقضػماظؾويمأغبدميفمرؾىمادؿغوثي ماالحؿاللممعـماظلقودلمػق اظعـؿوغقنيمظصّد

اظػرغللموبوٌؼوبؾمرؤؼيماظعـؿوغقنيمشلذامايدثماظؿورطبلميفمأنماىزائرمعوزاظًم
م مشلؿ. مملموتوبعي ماظػعؾل ماالدؿؼالل مػذا معـؾ مصنّن ماىوغى، مػذا مسـ ماظـّظر بغّض

ماظذلطقيم ماألضؾقي ميف معـوصعف ماسبصرت معو مبؼدر معـػعي مطؽقون ماىزائر معـف وـ
مطؿوم م" مإدطـؾقل مإظب مؼؼؿطعقغفو ماظيت مايصي م"إردول معـ مبنسػوئفو ايوطؿي

مؼلؿكؾصماظؾوحٌمشوملمربؿد.
حمطذظؽمأنماألتراكمضدمتقّصؾقامإظبمعّدمعؿـقعقي،مصصققاظلؾطيمبوظمعومتعؾؼموأعو

مدؾطقيمواحدم مٌرطز ماظؾشرؼي معرطزؼيمدبضعمذبؿقسؿفو مسؿقعقي مبلؾطي اىزائر
معـمخاللمإضوعيم مػذا مهؼؼ ماظقاحد. ماإلضؾقؿ مأرجوء مسؾكمطوعؾ ؼصؾمتلثرلمغػقذه
ماجملوورؼـم ماظؾؾدؼـ مسـ مممّقزة مجؾوئلمصبعؾفو موغظوم ماظؾالد، مإداريمؼقّحد غظوم

تعينمػذهماًصقصقيموغرب(مطلجزاءمظذظؽماٌغربماإلدالعلماظقدقط.م)تقغسمواٌ
دقودلمزبؿؾػميفمبـوءمػقؼؿفماظقرـقي،موعـمػذام-اسؿؾورماىزائرمطؽقونمجغرايف

ماٌـظقر،مضبلىمإدفومماألتراكمطندفوممإصبوبلميفمػذاماٌـقك.
مسؾكماظعـص مطوغًمحؽرا مأّغفو ماظّلؾطي مػذه متؽشػمرؾقعي مبوٌؼوبؾ، مأّغف رمإاّل

متلقرلمم،اظذلطل ميف ماىزائرؼني ماألػوظل موبني مبقـفؿ مضطقعي ماألتراك مأضوم صؼد
معـم محّؿكمعقاظقفؿ مبف مؼـعؿ مثقراتمم"اظؽراشؾي"ايؽؿ،مصؾؿ م،موعو موجقدػؿ رقؾي

موم(1638-1639) ماظلؾطون(معو م)دار معؼّرػو مسـ ماألػوظلمبنبعودػؿ معـ عقضػماظّلؾطي
م.إاّلمدظقؾمسـمعدىماغغالقمػذهماظلؾطيمسؾكمغػلفوم،ودصعفؿمإظبماإلضوعيمبوىفوت

وػذهماًصقصقيموعؾفومدبؿؾػمسـموربيمأتراكمتقغسماظيتممتّقزتمبوظّؾققغي،م
االغػؿوحمواالغصفورميفماجملؿؿعماظؿقغلل،ماألعرماظذيمدقـعؽسمسؾكمتؼرؼرمعصرلم

ماظؿفربؿني.
مإظبما مبوىزائر مسفدػؿ ماألتراكميفمأواخر مسؿدمايؽوم معو ظؿكّؾلمسـمػذهموإذا

مواالدؿـفودم ماظؽراشؾي مإظب ماىفقؼي ماظؾوؼؾؽوت محؽؿ مبندـود ماظعـصرؼي اظلقودي
ميفمتلقرلماظدوظي،م مغلؾقي مجزأرة مسـمإرادة م بؼؾوئؾمزبزغقي،مصذظؽمملمؼؽـمؼـّؿ
مظؾؿقّقالتماظيتمطوغًم مبوظـّظر موتـوضصفو ماالغؽشورؼي ماظؼّقة مسؽسمتراجع معو بؼدر
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م1826ميفميمداخؾقوم)اظؼضوءمسؾكماىقشماالغؽشوريتشفدػوماإلعدلارقرؼيماظعـؿوغق
تراجعمعقاضعفوماألوربقيمواسؿؿودمحرطيمإصالحقي(.موعـمػذاماٌـطؾؼمغؿلوءلمسـمو

ماظؾعدماىزائريمٌـؾمػذهماظلؾطيماظعؿقعقيميفمػذهمايوظي؟م
،مدؽونماىزائرمنيوأعومذرطماجملؿـقسيماظؾشرؼـيمصقعينمػـوماألػوظلماىزائرؼ

مضبّددمماظذؼـم،نياألصؾّق مواظذي مغػلف مظإلضؾقؿ متـؿؿل مطؿفؿقسي مصػؿفؿ تؿقّدد
مطوغًم مأن مصؾعد مغػلف، مواظؽقون مغػلفو، مظؾلؾطي مدبضع مإغفو مذبوشلو. بدوره
ماإلضؾقؿم مطؾ مسؾك مععّؿؿـو مأصؾح ماىزائر، معدؼـي مسوصؿؿف، مسؾك معؼصقرة تلؿقؿف

مبالدماىزائر.مسؾكماظـّوذهمأي
ًّمإظبماظّدوظيماظؼوئؿيمصوألػوظلماىزائرؼقنممعوسدامذظؽ،و ذبؿقسيمبشرؼيمالممت
مػذهماظّدوظيميفممعيماظؼوئؿيمبقـفؿموبنيماألتراكمؼؿؿـّؾقنمقصؼدمجعؾؿفؿماظؼطم،بصؾي
مظؿؿـقؾفؿموخدعؿفؿ،مصفلممظقلًمدوظيممومطلغفو ظقلًمدوظؿفؿموالمػلمعقجقدة

ػودوامعـمغوبعيمعـماظّذاتماىزائرؼي،موػؿمملمؼشورطقاميفمتلقرلمػذهماظّدوظيموالمادؿ
مسؾكم ماظػوئضمحؽرا مظؼدمطونمػذا ميفمصوئضمإغؿوجفو. موالمتصرصقا عقاردمضرصـؿفو
ماعؿقوزاتمظؾقفقدم موميـققغف موعؾقعوتف مدعره ميفمهدؼد ماألتراكمؼؿصّرصقن ايّؽوم
واظشرطوتماظػرغلقيمبوألخّص.مأّعوماٌفّؿيماألعـقيماظيتمدفرماألتراكمسؾكمضؿوغفو،م

خدعؿفؿ.موظطوٌومحووظًممممومطوغًمعقجفيمإظبمـرصؽوغًمعقّجفيمضّدماألػوظلمأط
مظضربم مواظطرقماظدؼـقيمشلو ماظعوئالتماظؼقودؼيماىزائرؼي مادؿؿوظي ماظؼوئؿي اظلؾطي

م مضؿون مأجؾ معـ مبذاك، مػذا ماظذلطقي. ماألضؾقي مبدأتمتؾؽموأعـ مأن ممبفرد ظؽـ
ظؼقودؼيماٌلوغدةماظلؾطيممتقؾمظؾضعػمواظؿؼفؼـر،مدرسونمعومغوػضؿفومغػسماظؼقىما

شلومبوألعسموزسزسًمأرطونمدوظؿفومعـمخاللمدؾلؾيماالغؿػوضوت،مإثؾوتومظعالضيم
معّقزتمعـؾمػذهماجملؿقسيماظؾشرؼيمبوظدوظيماىزائرؼيم اظّؿـوزعمواظؿـوصرماظيتمروٌو

ماٌزسقعيمإؼدؼقظقجقو.
صفقماٌعقورماظـوغلمجبوغىماالسذلافماظدوظلماظذيمتؿؿـّؾمم،وأّعوممذرطماإلضـؾقؿ

صضؾماألتراكمسؾكماىزائرمعـمماغؽورإذمالمميؽـمم،بفمصقغيم"اظدوظيماىزائرؼي"
أّغفؿمأعّدوػومبنضؾقؿمربّددماٌعوملميفمسلوظفمشربوموذرضو،مادؿدسكمعـفؿماظصؿقدمأعومم

مواظلعد مذرضو مايػصقني مضؾؾ معـ ماظّؿقدعقي ماحملووالت مشربو،مطؾ ؼني/اظعؾقؼني
صرغلوماحملؿّؾي.مؼؾؼكمػذامماظشؽؾماظذيمورثؿفمسـمظؿلؿؼّرمايدودماىزائرؼيمسؾك

ماظّدوظيم مظؿعقني ماظّصػي مػذه مإدـود معـ مميّؽــو ماظذي مواظّصققح ماألدؾؿ ماظـّطوق ػق
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اٌؼوعي،مإذمتلؿؿدم"اظّدوظيماىزائرؼي"معشروسّقؿفومعـمععقورمإضؾقؿلمجغرايفمأطـرم
ماظؿورطبل.م-همعـماألدوسماظلقودلمّمومتلؿؿّد

ويفماظلقوقمغػلف،مطونماٌػؽرماىزائريماٌرحقممعقظقدمغوؼًمبؾؼودؿمضدمدؾؼم
"ميفمدقودةماظّدوظيماىزائرؼيربؿدمشوملمإظبمتلطقدمػذاماظطرحمحنيمغشرمطؿوبف:م"

م.1988خضؿمأزعيمعشروسقيماظدوظيماظيتمترّتؾًمسـمأحداثمأطؿقبرم
مط مبوٌـودؾي متؿّؾعـو موبنيماٌمّرخموضد مبقـف ماظذيمدار ماظـظري فوععقنيماىدال

ماظصقػقي ماظّلوحي مسؾك مضّداش مربػقز موضم،اٌرحقم مخالظف ماظؾـوءمقوعـ مسؾك صـو
ظػذلةماظعـؿوغقي.ماميفماٌـففلماظذيماسؿؿدهماٌػّؽرميفمإثؾوتمدقودةماظدوظيماىزائرؼي

ععقورماالسذلافمصؽوغًماظدلػـيمضوئؿيمسؾكمتعرؼػماظؼوغقنماظدوظلمغػلفموخبوصيم
وطذامدالظيماالزدػورماالضؿصوديماظزراسلمطؿعؾرلمسـمثؾقتموئومم"ورين"مم،اظدوظل

مثؾقتم معمّطدا مضّداش ماسذلاضمربػقز مأثور ماظذي ماظّطرح موػق مواظّلؾطي ماظؼقم بني
معرطزهم مأسؾك معـ مععورضف مطبورى مطون مبؾؼودؿ مغوؼً مأن محبؽؿ مظؽـ اظعؽس.

مايوط مايزب محول مظلون مبقصػف مواظلقودل، مجوععلممبقصػؿ مضّداش ربػقز
مدونمخالصي.مبقـفؿوماغؿفكماىدالمصؼدمبلقط،

صرصيمعقاصؾيمػذاماظـؼوشممبـودؾيماغعؼودممـووعـمربودـماظصدفمأنمطوغًمظ
طؿؾعقثمم"،محنيمحضرمغوؼًمبؾؼودؿ1945اٌؾؿؼكماظـوغلمحقل:م"أحداثمعويم

مصـوضش موأرروحؿف، مطؿوبف مظؿؼدؼؿ ماٌـودؾي موادؿغّؾ مأسؿوظف، مالخؿؿوم يفممـوهرزلل
موػذام ماًورجل. ماظعوعؾ مسؾك معـففقو ماألرروحي ماسؿؿود مأدوس مسؾك اٌقضقع
ؼلؿقجىماطؿؿوظفمبوظعوعؾماظّداخؾل،موحؿكموإنمضؾؾـومصرضومبوالزدػورماالضؿصوديم

موئو مظقسمدظقالمسؾكمتقاجد مؼضػلمسؾقفوماٌزسقم،مصفذا ممبو ممبنيماظدوظيموضقعفو
ذرسقيم"اظقرـقي"،مطقنمأّنمصوئضمإغؿوجفوماظزراسلمطونمؼؼؿطعمعـمأصقاهمعـؿفقفم
األصؾقنيمدونمأنمؼعقدمسؾقفؿمبػوئدة،ماألعرماظذيمتقّظدتمسـفمحرطيماالغؿػوضوتم

ماظرؼػقيماظيتمتػـّدمػذاماظقئومماٌزسقم.
مأعومماىؿفقر مسؾـقو مسؾكممحقٌم،طونماظـّؼوشمبقــو هّػظمصقفماٌػؽرميفماظّرّد

موؼصّرحمظ ماظقجفوء معـ مبنيمسدد ميفمجؾليمخوصي بلنموجفيممـواسذلاضلمظــػرد
م،غظريمصوئؾيمطقغفومتؿؼّقدمبوظـفٍماألطودميلمودبؿؾػمععمدواصعفمطرجؾمدقودل
مطوغًم محؿك مذفقر ممتّر ممل مو مبقزقػؿف، معؼّقد معـّو مطاّل مأّن مسؾك موّد ميف صوصذلضـو

مواػؿزتمسؾكمإثرػومعزاسؿماظّدوظيم"اظقرـقي".م1988برمأحداثمأطؿق
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أّغفمإذامم،وعومؼػـّدمعزاسؿمتورطبقيمثؾقتماظّدوظيماىزائرؼيمذاتماظؾعدماظقرين
م موجقد مأدؾوب ماخؿالق ميف متعـّؿــو ماظعو ماىدوظي ماالحؿاللماظزائرؼي مسـ لوبؼي

مط ماظعؽس متـؾً معقضقسقي متورطبقي مدالئؾ مسـ مدـغػؾ ماظػرغلل ؿوماالدؿعؿوري
دـطرحمجوغؾوماٌلموظقيماظؿورطبقيماظيتمتعقدمظؾقجقدماظعـؿوغلمبوىزائرميفمتؼرؼرم
عصرلػوماظالحؼ.مصػقؿومؼؿعّؾؼمبوظدالئؾماظعؽلقيماظيتمؼلتلمبفوماًطوبماظؿلرطبلم

مؼؾل:ماىزائريمغػلفمواظيتموعؾفمؼؿـوضضمععمغػلفمعو
ؼدمأصؾحمرادكومسـدماٌمّرخنيمظ:م"األعرلمسؾدماظؼودر"االسؿؼودميفمدوظيم 

اىزائرؼنيمواألجوغىمعـفؿمسـدماظّلوديمواظؽؿوبمويفمخطوبماظّذاطرةماىؿوسقي،م
ػقمعمّدسماظدوظيماىزائرؼيماظقرـقيمايدؼـي،مصفقماظذيمم"األعرلمسؾدماظؼودر"بلنم

وضعمظؾـوتفوموإظقفمتلؿـدمعرجعقيماظدوظيماظقرـقيماٌلؿؼّؾي.مإذامطونماألعرمطذظؽ،م
مذامؼػـّدماظطرحماألول:مإّعومأنمغؿؿّلؽمبـشلةماظدوظيماىزائرؼيمععمعؾودرةماألعرلصف

 .1830وإّعومأنمغمّرخمشلوممضؾؾم
مبوىزائر،م  ماظعـؿوغل ماظؿقاجد مصكالل مظقػران: ماإلدؾوغل االحؿالل

ادؿــقًمعـفم"وػران"ماظيتمزّؾًمهًماالحؿاللماإلدؾوغلمإظبموضًمعؿلّخرمعـم
م مسشراظؼرن ماألذقوءم(1791)ماظـوعـ متلؿقي ميف مغذلّدد مال مظؾقدث، مغمّرخ موسـدعو .

مالدؿكالصمبلنموػرانمآغذاكمطوغًمهًماحؿاللمأجـيبمإدؾوغل،م مبلّؿقوتفو
 صؽقػمغؿقّػظميفموصػمعـقؾفماظعـؿوغل؟

موعؿقػفومم  م"إدطـؾقل" مزرغو معو مصنذا مبوىزائر: مٌوضقفؿ ماألتراك غظرة
ماظعـؿوغTop Kapiاظقرينم" ماظلؾطون مضصر مأو مسؾكم" مععّؾؼي مخرؼطي متلؿؼؾؾـو ل،

بوبمعدخؾفمتردؿمظـومحدودماإلعدلارقرؼيماظعـؿوغقيماظؿورطبقيمظؿكّؾدمأذبودماٌوضلم
اظعـؿوغلميفمتؾقونمغطوقمايقوزاتماظعـؿوغقيماظيتمعّددتفوماًرؼطيمبوظـّلؾيمظشؿولم
رجومإصرؼؼقومإظبمشوؼيم"صوس"،ماألعرماظذيمصبعؾـومغؿلوءل:مٌوذامالمؼرىماألتراكمح

 يفمعقاجفيمتورطبفؿموٌوذامسبـمغؿقّػظميفمايؽؿمسؾقف؟
االدؿعؿورماظػرغللماٌؾّؽرمظؾفزائر:مومايؽؿمسؾكمػذاماٌرلاثماظؿورطبلم 
نماظؿقاجدماظعـؿوغلمبوىزائرمطونمغعؿيموغؼؿيمإم:ؾّكصفميفماظصقغيماظؿوظقيغموصبعؾـ

يفموجفماظصؾقؾقيميفمآنمواحد،مطونمغعؿيموضًمأنمارتؾطمتدّخؾفمبوىفودماظؾقريم
،مظؽـفمهّقلمإظبمغؼؿيميفمآثورهمععمهّقلمػذاماظّصراعمإظبمسؿؾمواألؼؾرلؼياألوربقيم

ضرصينمدوظلمتـقصرمدواصعفميفمعـوصعموورؼي،محقٌمأّغفموبعدمعرحؾيماشلفقمم
ماألدورقؾماألوربقيم ماظيتمجعؾؿفمؼؼػميفموجف األولمظألدطقلماظعـؿوغلمبوىزائر
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ماظـوعـمسشرتؾقفومعرحؾيماظذلاجعمععمأوادطماظؼرنموم.قّدطشربماظؾقرماألبقضماٌؿ
ماألوربقيم ماظؼقى مجعؾ ماظذي ماألعر ماألوربل، ماظؾقري ماظؿؽـقظقجل مظؾؿطّقر غظرا
مغػسماظقضًم ماألبقضمويف ماظؾقر مسؾك مظؾلقطرة مػفقعفو موتعوود تلؿـفضمضقتفو

مأ مروٌو ماظذي ماًصؿ مذظؽ معـ ماظؿورطبل مخؾػماظـّلر موإرادتفو مغّقؿفو اضفومذتعّؾه
مأحدم مؼؽؿى مأوربو" مسؾك مسور مشلق ماىزائرؼي ماظؼّقة موجقد م"إّن م ماشلزميي عرارة
ميفم مسؾكماىزائر مبقغوبورتمظؾؼضوء مؼعؿد ماظعور، مػذا موظرصع اٌمّرخنيماظػرغلقني.

م ميف مرودقو مضقصر موبني مبقـف مدرّؼي موأّنمم1807اتػوضقي مإصرؼؼقو. مسلول مبضؿ تـذر
ماظضوبط مؼـد Boutin حضقر مطون مبوىزائر ماٌكّطط. مػذا مإرور ميف مجفيمورج عـ

،مVie de Cesariniيفمعذّطرةمسرضًمسؾكمعممترمصققــومعـمررفماظضوبطموأخرى،م
ووهمطؾماصعوظقؽمػؿمإػوغيممي،متضّؿـفومبوًالصيماظؿوظقي:م"ثالث1814يفمدؾؿؿدلم
إّنمأعرلمعدؼـيماىزائر،مالممػؾمؼلؾؾقنمظألبدماألظؼوب،ماظراؼوتمواألشـوم؟م،اٌؾقك

ميفماهودمحبري"م! ؼؿعّدىمأنمؼؽقنمصعؾقطو مظـؼضمسؾقف موعوم15صعؾقكمرائع. .
واظؼضوءمسؾكماىزءماألطدلمعـماألدطقلماظذلطلمم1816يفمم Exmouthػفؿيماظؾقردم

ممبوضقفوم مأوربو مؼذّطر مترطل مبؽقون ماإلروحي مادؿفدصً موادعي مٌماعرة مبداؼي إاّل
ماغ معو موإذا مغظراماألدقد. ماٌطوف مآخر ميف ماٌفؿي مػذه مبؿقؼقؼ مصرغلو ػردت
اىزائرؼي،مصفذامعومؼػّلرمظـومٌوذامحؽؿمسؾكماىزائرمطؾؾدم-ظؾكصقصقيماظػرغلقي

أنمؼعرفماالحؿاللمواالدؿعؿورماألوربلمعؾّؽرامضؾؾمشرلهميفمإصرؼؼقومععمبداؼيماظؼرنم
.مأعومم(وظقجقدماظػرغللعوسداماظؾؾداتماظلـغوظقيماألربعمصقؿومؼؿعّؾؼمب)ماظؿودعمسشر
ماٌصرلم اطؿػكمأتراكماىزائرميفماإلدراعمجبؿعمأعقاشلؿماٌؽـّزةمظؾفروبمموألنػذا

ماألػوظلم مسؾك مطؿى مصؼد ماٌشموم، مظؾؿصرل مسرضي مدخؾقه مطؿو ماظؾؾد متورطني بفو
اىزائرؼنيمهّؿؾماظـؿـمشوظقومإظبمؼقعـومػذامدونمأنمتؽقنمشلؿمؼدمصقف،مإذمظقالهم

 زبؿؾػو.مظعوذقامعلؿؼؾال

  

                                                                                                              
15 Remaoun, Hassan (ed), L’Algérie, histoire, société et culture,  Alger, Casbah, éditions, 

2000, pp.32-36. 
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مادؿؾعدغوم معو مإذا ماظعـؿوغقي ماىزائر محؼقؼي مػل معو مدؾػ، معو مضقء سؾك
مسؾقـوم متػرض ماظيت ماظؿورطبقي مبوٌعطقوت مصؼط موتؼّقدغو ماإلؼدؼقظقجقي االسؿؾورات

مضوغقغفومدقاءمرضقـومبفمأممال،مإظبمأنمؼـؾًماظعؽس؟
ماظؿورؼخظ محؽؿ ممؼد مسؾك مأجـؾقيمودؿـفاالم،شؿًاٌماألودطاٌغرب مبؼّقة د

مبف ماحملدق ماإلدؾوغل ماظؿفدؼد مسّدةموم،ٌقاجفي ميف ماألجـؾقي ماظؼّقة مػذه متـؾً
م ماٌضؿور. ماغؿصوراتميفمػذا ميفمتلفقؾ مخقاّصمنققا مضراصـي معوموظؽـ درسون
جّراءمدخقلمػمالءممم،هّقلمػذاماالدؿـفودمإظبمغقاؼومتقدعقيماحؿالظقيماووهماظؾؾد

ماظؼ ماظعـؿوغقي. ماإلعدلارقرؼي مووالء متؾعقي مهً ماالرتؾوطموراصـي مػذا عؼوبؾ
ىمغحؿالظقيمظؿلعنيماىوبؼّقةماغؽشورؼيمبّرؼيمتدّسؿمإرادتفؿماالمؿدػعمم،ممتاظلقودل

م ماظؾقرؼي. مظؼوسدتفؿ ماألػوظلمواًؾػل محوول ماالحؿالظل، ماظؿقجف مػذا أعوم
م مدؼـقيممومعـمخاللممموظقؽفؿمعقاجفؿفاىزائرؼقن ماظلؾطقؼي موضقوداتفؿ إعوراتفؿ

م معدغقي مأو ماىزائرممعـمظؽـوطوغً معصرل متؼّرر مذظؽ، مسؾك مبـوء مجدوى. دون
عقاجفنيمم-اظـّوذؽيمبؿقّؿؾماألتراكمعفؿيمردؿمععوٌفوماًوصي،مبؿقدؼدمإضؾقؿفوم

موبنعدادػومبلؾطيمسؿقعقيمعرطزؼيمم-يفمذظؽمأرؿوعماظؽقوغوتماجملوورةمذرضوموشربو
مورثفماالدؿعؿورماظػرغللمالحؼو.موعـممندارةبمو تـظقؿقيموغظوممجؾوئلمخوصمبفو

مبد ماٌؿقدطل ماظؾقري ماظقزن موطذا ماظّؾؾـوتماظداخؾقي مػذه مطؾ تماىزائرمأخالل
متظفرممبظفرماظؽقونماًوص.

مؼعؿدلمبلنماىزائرمملمتؽـمو ماٌـظقر،مؼصدقمشوملمربؿدماظؼقلمسـدعو عـمػذا
،مملماظـوعـمسشرىزائرمإظبمشوؼيمعـؿصػماظؼرنمعلؿعؿرةمسؾكماسؿؾورمأنمأتراكما

ماغصّىماغشغوشلؿمسؾكماظؾقرمعـم مإظبمداخؾماظؾالدمبؼدرمعو ؼؽـماػؿؿوعفؿمعقّجفو
مأّوال ماظؾقري مجفودػؿ معقردمم،خالل مبوسؿؾوره مثوغقو ماظؿفورؼي ماظؼرصـي مسؿؾ ثؿ

خزؼـؿفؿماألدودل.موععمتراجعمحبرؼؿفؿموتـوضصمعداخقؾفو،مطونمسؾقفؿمتعقؼضفم
ماألػوظلمبؿ مسؾك مضوػر مجؾوئل مغظوم مبؿلؾقط ماظؾالد مداخؾ مإظب ماظـّظر قجقف

اىزائرؼني،مؼلّكرونمظػرضفماظؼقىماالغؽشورؼيمواظؼؾوئؾماٌكزغقي.موعـمثّؿ،مصننم
اظؼقىماظذلطقيماظعلؽرؼيمطوغًمعلّكرةمصؼطمظؿلعنيمػذهماًؾػقيماظداخؾقيمالدؿؼرارم

اىزائرماحؿالالميفمصقغيماالدؿعؿورمماظـّظومماظؼوئؿموضؿونمعداخقؾف،مظذظؽمملمتعرف
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مغبوؼي معـ مأخرى مصقغ مأو مسؾقفوممأوماالدؿقطوغل مأتك مطؿو موصوؼي مأو اغؿداب
ماالدؿعؿورماألوربلمالحؼو.

مواظلقطرةم ماًضقع معـ ماظدرجي مػذه مإظب ماىزائر متصؾ ممل مإذا مبوٌؼوبؾ ظؽـ
رؼيميفمخدعيماٌفقؿـي،مصنّغفومعـّؾًمرقؾيماظقجقدماظعـؿوغلمبفومضوسدةمادؿؼرارمسلؽ

مغعؿفوم ميف مبؾقؿقلل معقالي متؼدؼر مؼصدق ماٌـظقر، مػذا موعـ ماظعـؿوغل. اظـػقذ
إظبممRené Gallissotؼشرلمم،أعوممتعددماألوصوفمواظؿعرؼػوتومبلؿعؿرةمادؿغالل.م

م م"ضؾؾ ماظؿوظقي: مخورجقي،م1830اًالصي ماظقاحدة مطوغًمػـوكم"جزائرّؼؿون"، ،
متعقشمعـغؾؼيممعقّجفيمسبق ممتـقؾمدوظل،مواألخرىمداخؾقي،مبرؼي، موشلو اظؾقر
م16سؾكمغػلفو موعـمػـو ٌّومؼمطد. م ماظّطرح م"اظّدوظيممملمػذا معػفقم مبودؿعؿول شبورر

م مضؾؾ مععم1830اىزائرؼي" مسالضؿف ميف مربطف مإظزاعقو معـّو مؼػذلض مذظؽ مأّن مإذ ،
مادؽوغف مأو ماظددؿقري ماظؼوغقن مبف مؼؼضل مٌو مرؾؼو ماألصؾقني، ماالجؿؿوسلمو ظعؼد

طدالظيمظؾقداثيماظؿورطبقي،ماألعرماظذيمصبعؾمصقوشيم"اظدوظيماىزائرؼي"متقحلم
متشّؽؾًمضؾؾم مطوغًمضد ماألّعيماىزائرؼي موطلّن م"األعي" مؼـرلم1830مبػفقم مبقـؿو .

م.17واضعفومعـمجفؿفمغؼوذومععرصقومظؿقدؼده

مخـالصـــة 

مظإلدفوعوتما ماعؿدادا ماٌؼولمأنمؼؽقن مشلذا مطؾمعـمشوملمأردغـو مبفو ظيتمبودر
مأوم ماظعـؿوغقي مصذلتف ميف مدقاء ماىزائري ماظؿلرؼـخ متؼققؿ ميف مرععقن موحلـ ربّؿد

م ماٌعوصرة. مبوظؿلرؼخموضد مؼؿعّؾؼ مصقؿو مغؼدؼي مغظر موجفي مإبداء ميف معقضقسف اسبصر
م ماظعـؿوغقي. ماىزائر ميوظي مايوالتمواىزائري مبعض مادؿعراض محووظـو ظؼد

ماظعـؿوغقيماظؿلرطبقي مسؾكماظػذلة مًالصوتمحلـمم،اٌـصّؾي حقٌمجوءتمتلطقدا
رععقنميفمدرادؿفماٌذطقرةم،مواظيتمأذورتمإظبماغلقوقماٌمّرخماىزائريمبوألعسم
اظؾعقدمأوماظؼرؼى،مبؼصدمأومبدوغف،مسبقمإضػوءمعشروسقيمظؾـظؿماظؼوئؿيموطقوغوتفوم

معؿلّثرامبذلاطؿوتفماٌعرصقيمواظذاتقيماٌقروثي.
معرورمسؼقدمعـماالدؿؼاللموأزعيمم-غالحظماظققممسؾكماظـطوقماىزائريمو بعد

عقجيميفماووهمطؿوبيماظؿورؼخممزفقرم-اظـظؿماظلقودقيماظؼوئؿيمسؾكماظصعقدماٌغوربل

                                                                                                              
16 Belhamissi, Moulay, op. cit., p. 699. 
17 Remaoun, Hassan, op.cit.,  p.40. 
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م"اظّلرلم موتّطعؿف متغّذؼف ماظؿورؼخ"، مطؿوبي م"إلسودة ماظؼـقاتماظرزلقي اظقرينمخورج
مايدث مٌعوصري موػلاظذاتقي" مم، مسؾك مظؾقؼوئؼمتؼقم ماٌكوظػ مواظرأي اظرأي

سـمإرادةماجملؿؿع،معـمخاللمأصراده،مأحزابفمم،مععدلةمبذظؽواٌعؿؼداتماظّرادكي
م موعبعقوتف، مإظب مبروزمدوسقي مطذظؽ مغالحظ ماألطودميل. ماٌقضع معـ متورطبف متّؾؽ

مسـم مأسؿوشلؿ متؽشػ ماىزائرؼني ماٌمّرخني معـ مجدؼد مىقؾ مجوععقي درادوت
ماظعؾ مبوٌـفٍ ماظؿورطبقيمتؼّقدػؿ مظؾؿودة موصؼو مخالصؿفؿ موعطوبؼي ماٌطؾقب ؿل

معـؾؿواٌدرودي ممػلم، مادرادي معروش محبٌـقر ماظعـؿوغقيماٌؿعؾؼي ماىزائر وظي
ػومؤ"،محقٌمؼؿـوولمجزدرادوتمسـماىزائرميفماظعفدماظعـؿوغلواٌقدقعيمب:م"

م.اظقاضع"ػوماظـوغلم"اظؼرصـي،ماألدوررلموؤاألولم"اظعؿؾي،ماألدعورمواٌداخقؾ"موجز
م مدرادي مند مسّؾود"طؿو مبم"صوحل ماظذلطلم"مـاٌقدقعي مايؽؿ مخالل اىزائر

م1514/1830 ماٌقروثي. مايؼوئؼ موتصققح متؼقؼؿ ميف مأدفؿً محقٌ مػذامو" ميـّؾ
اإلدفومماىوععلماىدؼدمعـمجفؿفمتعؾرلامسؾكمتلكرلماىوععيمواظؾقٌماظعؾؿلم

ميفمخدعيمايؼقؼيماظعؾؿقيمالمشرل.
ماظقرينمبوغدصوعم متلرطبـو مغؾّػ ماضؿضًمأن مضد مطوغًماظظروفماظؿورطبقي إذا
إؼدؼقظقجلموغرّدمسؾكمخطوبماظـػلمبوظـػلمصقؿومبنيمايربنيموبعدػؿو،مثّؿمغقاصؾم
اظـفٍمغػلفمععمغشقةماالدؿؼاللموبـوءماظدوظيماظقرـقي،مصنّنمأحؽومماظّؿلرؼخماٌـصّىم

دـيمعـممموردؿف،معـمأنمالمغؿؼّقدمم50دمسؾكماألعدماظطقؼؾمؼؼؿضلمعـّوماظققم،مبع
مدودؿـو مضؾؾ مجملؿؿعوتـو مخدعي ماظعؾؿل ماٌعريف مواٌـفٍ مبوٌعوؼرل مإاّل متدوؼـف م،يف

مؼدرومايؼقؼل،محصوغيمشلوموحؿكمتفوادؿفوبيمظؿلوؤالتفوماٌطروحيمحقلمعوضق
سؾكمععوؼـيمتورطبفومطقػؿومطونمحؾقامأومعّراممبومميّؽـفومعـمسؽسمصقرتفومسؾكم

وتؽقنمشلوماظطوضيماٌؿؽـيماظيتمتؾؼلمم،صدقبؿؿؿّؽـمعـمتؼدؼرمتؾؽماظذاتمظتفومذا
مؼؽقنم مأن مميؽـ مال ماظّدور، مشقوبمػذا مويف مودراؼي. مبّقـي مسؾك ماٌلؿؼؾؾ مإظب بفو

مذبؿؿعف معـف مؼـؿظرػو ماظيت ماظصقرة موصؼ مبـّوءا معـّؼػو مسـمم،اٌمّرخ، ماظـظر بغّض
مقم.األغظؿيماظؼوئؿيماظيتمدؿعرفماظزوالماحملؿ
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