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 .المجتمع الجزائري بين المفهوم السوسيولوجي والنظام القبلي( : 10)ةالمحاضر

عبارة عن تجمع منظم من األفراد، الذين  :مفهوم المجتمع بمنظور شمولى-أ

م من أجل تحقيق أهداف يتفاعلون معا في جماعات مختلفة، فتتوحد جهوده

مشتركة،كما تميل كل الجماعات االجتماعية في المجتمع الواحد، إلى اكتساب 

 .معتقدات وأفكار متماثلة نسبيا وتتخذ أنماطا سلوكية مشتركة

إال أن المجتمعات الحديثة والحضارية فهي معقدة ومتشابكة، مما أدى إلى صعوبة   

ن المجتمع الحدي  يترك  من جماعات تتبع آثارها على السلوك اإلنساني، أل

مختلفة من األفراد والتنظيمات المتباينة فيمارس المجتمع، تأثيره وتحكمه في سلوك 

الجماعات واألفراد و تصرفاتهم وحتى توزيعهم على مراكز وأدوار محددة، ألنه 

ومن . مثلما تحدد أدوار األفراد ومراكزهم، فكذلك تحدد أدوار ومراكز الجماعات

تساهم في نمو وتقدم المجتمع، كما تضمن استمرار : ين أدوار الجماعات هي أنهاب

الحياة االجتماعية، حي  ال يستطيع األفراد العيش من غير االشتراك الفعلي داخل 

الجماعات كما أن جميع المؤسسات االجتماعية، وغيرها هي نتيجة لجهود الجماعة 

 .(1)أساس التفاعل االجتماعيوجميع أوجه النشاط االقتصادي يقوم على 

المجتمع مجموعة من  :مفهوم المجتمع الجزائري بمنظور سوسيولوجي-ب

األفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة ،ومن 

اإلسالم، العروبة، : مقومات المجتمع الجزائري و األركان التي يقوم عليها 

فة المشتركة ،التاريخ الطويل والحافل باألحداث  األمازيغية، الوطن ،الحضارة والثقا

 .عبر العصور

( دول50)أما انتماءات المجتمع الجزائري  فهو يشكل جزء من المغرب العربي

وحوض البحر المتوسط ( دولة00)والعالم اإلسالمي( دولة32)والوطن العربي

                                                                                              (.دولة355أكثر من)والقارة اإلفريقية و عضو فعال في المجمع الدولي  

 :تطوره -ت
تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي 

الحما  الدولة الرستمية و) ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح اإلسالمي 

 ( . دية ، العهد العثماني عهد االحتالل الفرنسي ، الدولة الحديثة

نظر العلماء للمدينة على أنها شكل مميز من أشكال المجتمعات المحلية، لها وقد  

لهذا أجريت العديد من . طريقة عيش خاصة، وثقافة خاصة تسمى بالثقافة الحضرية

ات من القرن الماضي، حول المدينة الدراسات والبحوث في العشرينات والثالثين

والحياة الحضرية، فأنشيء فرع جديد من فروع علم االجتماع العام، وسمي بعلم 
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االجتماع الحضري ومن أهم مؤسسيه رواد مدرسة شيكاغو، مثل روبار بارك و 

أما . زمالئه و تالميذه كأرنيس برجس،كليفورد شو، ألزوريت فارس،لويس ويرث

على أنه مجموعة من االفراد " الحضرياع، فتعرف المجتمع موسوعة علم االجتم

تقطن في بيئة حضرية أي المدينة وتتسم بأسلوب حياة معين، يتجاوب مع 

 ما والمقصود بالمجتمع الحضري، حس  2"خصائص الحجم والكثافة و الالتجانس

 بعض إنتهى وقد ،  "3 الريف مقابل المدينة هو"أيضا  غي  عاطف دمحم به جاء

 الريف، عن وتميزها المدن تعريف ضرورة إلى وزمرمان سوركين باحثين، مثلال

 والبيئة المهنة وهي الريفي، العالم عن الحضري العالم تميز خصائص ضوء في

 التشريع، التمايز، والالتجانس، التجانس السكان، وكثافة المحلي المجتمع وحجم

 التي االتصاالت نمادج  عدد أو التفاعل وأخيرا نسق االجتماعية ، والحركة التنقل

هذا ما يدل على أن المجتمع الحضري، يتميز . اليومية حياتهم في األفراد  يمارسها

بعدة سمات مثل التعقيد والتباين وتقسيم العمل وكذلك ارتفاع مستوى التكنولوجيا، 

كما أن المجتمع الحضري قد يكون مجتمع محلي .وزيادة كثافة السكان وكبر الحجم 

                                                                                  .4ير أو مجتمع محلي صغيرا ضمن المجتمع المحلي الكبيركب

 :نظام القبيلة والعرش-ث

هي جماعة بشرية تربط بين أفرادها مجمزعة من الصالت  :مفهوم القبيلة-0

لقرابة الدموية واألشكال الجماعية للعمل تكون وحدة عضةية تتشابك فيها عناصر ا

والتوزيع اإلنتاج،ونمط العيش وأسلوب صياغة القرار وتنفيذه وتصور مشترك 

أو هي وحدة اجتماعية وإدارية في الريف الذي (.5)لألصول والقيم و معايير السلوك

يتكون من عدد قبائل التي تشكل بدورها من مجموعة أعراش ويدير القبيلة شيخ 

يعينه الباي ،وتقسم القبيلة إلى عدة فرق يسند على رأس كل فرقة شيخ كما أّن  كبير

كل فرقة بدورها تقسم إلى دواوير ويقوم على رأس كل دوار رجل يتصف بكونه 

األغنى واألكبر سنا يكلف بمهمة القيادة واالشراف على الشرطة والفرسان 

 (. 6)ويحرص على األمن واالستقرار

فيتكون من عدة جماعات وهي تشكل بذلك جزء من ( :فرقةال)مدلول العرش-0

القبيلة ويقوم شعور أفراد العرش أو الفرقة بإلنتماء إليها على أصل المشترك 

والمصالح المتبادلة لجماعتهم وهذا ما يساهم في تماسك المجموعة واستمرارها 

يلة،وقد ،وفي بعض األحيان تكون الظروف مالئمة لتحول الفرقة أو العرش إلى قب

                                                                                             .7تتفلص عندما تسوء األحوال لتصبح مجرد جماعة

كان عدد القبائل يختلف من بايلك إلى آخر، :أقسام القبائل وأنواعها الرئيسية-ح
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جماعة،والتي تمثل أربع  80م بـ8125فقد بلغ عدد الجماعات في الجزائر عام 

والفالحية والخدمات (الدواوير والزمالة)مجموعات  هي جماعة المخازن المحاربة 

 .8العامة وجماعة الرعية وجماعة المتحالفة أوالمتعاونة وجماعة المستقلة

                                     :                      هي الناصرة للدولة وتصنف إلى ثالثة أنواع هي :قبائل المحزن:أوال

التي تحتل األراضي الخصبة الواقعة في المناطق التلية : قبائل المحلية العرقية-0

أو القريبة من المدن وجعلها موقعها عرضة للحمالت العسكرية،لذا فظلت التعامل 

 مع العثمانيين مقابل االحتفاظ بأراضيها والتمتع ببعض االمتيازات واستخالص

.                                                                                                                   الضرائ  من قبائل الرعية

وشكلها العثمانيين من عناصر غير متجانسة وهذه : قبائل األصول المختلفة-0

لفرص والفارين من قبائلهم القبائل االصطناعية المكونة من مغامرين ومنتهزي ا

9فرضت عليهماالصلية خوف من االنتقام واألحكام التي 
.                                                                                      

وتتكون من بعض القبائل التي أرغمت عن طريق  :القبائل الممتنعة أو المستقلة-3

بائل المخزن ،لكنها لم تكن تلتزم بالوضع الذي فرض القوة على الدخول ضمن ق

عليها إذ كلما شعرت بضعف اإلدارة وانشغالها بقضايا داخلية وخارجية تقوم بشق 

وقد انتشرت .10عها المخزني لتعود لوضعها األصليعصا الطاعة وتتخلى عن وض

ضي قبائل المخن في البايلكات الثالثة وضواحي دار السلطان وتمركزت في األرا

الزراعية السهلية قرب األبراج وفي األماكن التي تقام فيها األسواق األسبوعية 

وهي المناطق التي توفرت على منشآت مثل الجسور والمطامير لتخزين الحبوب 

كانت قبائل المخزن بالغرب تنتشر في شكل خطين متوازيين ،األول  .11والطواحن 

دي الشلف، والثاني في أطراف الجبهة التلية من سبخة وهران إلى منتصف وا

ويذكر أن مخزن .مما يسمح بمراقبة قبائل الرعية .الصحراء من سعيدة إلى سباو

قبيلة،أما المنطقة الممتدة من دار السلطان إلى حدود منطقة القبائل 81وهران يضم 

وكانت قبائل المحزن .وبايلك التيطرى وبايلك قسنطينة،مقسمة إلى أوطان وقيادات

.                                                                                         12بمراقبة الطريق السلطاني بين دار السلطان وقسنطينة   فيها تقوم

   :                                                            دور قبائل المخزن لعبت دور فعال في اإليالة العثمانية-4

:                                                                                                                  سياسيا -

اعتماد السلطة العثمانية عليها بالجزائر في عملية جباية الضرائ  إذ ال تتم إال -8

                                                                                  .13بحضورها نحو الغرب والشرق و التيطري

.                                       تقوم بدور اقتصادي باستغاللها معظم األراضي الخصبة التابعة للبايلك -3

                           (.                       النباتي والحيواني)تساهم في تزويد البالد باإلنتاج الزراعي-2

.                                   توفير جزء كبير من الموارد المالية المستخلصة من مختلف أنواع الضرائ -4
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:                                                                                                               عسكريا –

لف بمهمة المشاركة في الحمالت الفصلية إلستخالص الضرائ  وإيقاع تتك-8

.                                                                                          العقاب بالممتنعيين والمعاديين لسلطة البايلك

.                                        ةتكلف بحراسة األبراج والحصون والخوانق الجبلية والممرات الصعب-3

تهتم بمراقبة أماكن العبور والمسالك الرئيسية الرابطة بين مراكز البايليكات -2

   .                                                                                                          14وعند الطواحين واألسواق الموسمية

.                                                             لعبت دور الشرطة المحلية ضد الحركات المعادية-4

                           .                                                                             15تعمل على تطبيق أوامر البايلك وحماية مصالحها وفرض احترام الرعية له-0

دعم الحميات العسكرية ضد الهجومات االسبانية فتنامت قوتها مع مرور الزمن -6

جندي ،فإنّها تستطيع أن توفر وحدها .جل455،واذا كانت قوة الوجاق ال تتعدى 

مكنت السلطة العثمانية - 1.                             ألف مقاتل بين فارس ورجل25

.                                                16نفوذها على جهات واسعة من االيالة من بسط

:                                                                                                             إداريا-

.                                                         ن كانت قبائل المخزن في الريف تمثل جهازا إداريا للعثمانيي-8

.                                                                        شكلت حلقة وصل بين الحكام واألهالي-3

لعبت دورا بارزا في توفير األعوان اإلداريين المكلفين بجمع الضرائ  من -2

تتولى مراقبة وتسيير شؤون الرعية وإحصاء -4                   .     قبائل الرعية

تولت تربية قطعان -0.                                               17وجود أفرادها

.                                                       الماشية مثل الماعز واألغنام واألبقار

.                                                                              18تاج القمح والشعيتمارس بعض الزراعات كإن-6

تتألف من مجموعات بشرية خاضعة مباشرة والمقيمة : قبائل الرعية-ثانيا

بالدواوير والمداشر والقرى المنتشرة في الجهات التي تراقبها قبائل المخزن 

تركية المتوجهة لجمع الضرائ  أو الملتحقة بمركز وتعتبرها فوق الحاميات ال

وأفراد الرعية يمكن لقبائل المخزن أن يستخدمونهم أو يجندونهم فهم  .19الحاميات

تحت تصرفهم وعليه فهم أضعف حلقة في المجتمع الريفي ال يمكن لها أن تشق 

ة فهي قاعدة الهرم االجتماعي والخاضعة لجميع المطال  المخزني 20عصا الطاعة

والفروض الضريبية ورغم جهدهم الفالحي الكبير فهم الينعمون إالبخمس 

وعليه فقبائل الرعية قبائل خاضعة خضوعا تاما للسلطة العثمانية وهي  .21اإلنتاج

              .                                                                           مصدر الرئيسي لإلدارة من الناحية المالية 

:                                                                                              القبائل المتحالفة والممتنعة-ثالثا
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هي تلك القبائل التي تتعامل مع البايلك عن طريق شيوخها :القبائل المتحالفة -8

ف يتوارثون حكمها معتمدين على وزعمائها المحليين الذين أصبحوا بحكم العر

نفوذهم الديني وكفاءاتهم الحربية أو أصالة نسبهم وغل  على هذه القبائل المتحالفة 

والطابع الحربي في (عائالت المرابطين)الطابع الروحي خاصة في غرب البالد 

بينما العائالت التي  توالت زعامة هذه " األجواد"شرق البالد وفي جنوب التيطري 

ئل في منطقة جرجرة و وجبال البابور و الصومام تعود أصولها إلى القبا

ويعتبر هذا النوع من القبائل أو السكان مختلف عن قبائل الرعية . 22األشراف

والمخزن ،إذ ال يخضع لسلطة الدايات مباشرة ،ألنّه تابع ألمراء مستقليين يدفعون 

وتارة تكون متحالفة مع . يدفعون اإلتاوات للداي مقابل احفاظهم باسقالل ذاتي

األتراك وتارة تدخلوا معهم في صدامات ومعارك وإن تمتع هؤالء األمراء 

والشيوخ بحكم ذاتي فهم لو يتمكنوا من التخلص من الحكم التركي أو ينفردوا بحكم 

القبائل -3.                                                                       جزائري

هي القبائل التي تمتنع عن دفع الضرائ  وكان رفضها بس  ضعف : نعةالممت

مواردها الزراعية وفقر أراضيها ،فهي تعتمد قليال من المحاصيل الزراعية وتربية 

الماشية والتجارة وهم قبائل تقطم المناطق الجبلية والصحراوية مما جعلها تعيش 

قبائل  تعتمد على الترحال مثل وكان أغل  هذه ال. شبه مستقلة عن السلطة الحاكمة

 .23البرانس وبني مناد
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عادات وتقاليد األمازيغ ومميزات المجتمع الجزائري في ( 10)المحاضرة        

 :                                           ظل العثمنة
                                                                                   :   اإلطار المفاهيمي للعادات والتقاليد-أ

اعتاد الشيء أي اتحذه عادة لنفسه، والعادة هي ما يعتاده اإلنسان :لغة: تعريف العادات-0

ويعود إليه مرارا وتكرارا، والعادة هي جمع عادات وعوائد ، والعادة كما جاء به ابن 

لم تزل تلك عادة :"و كما أنشد ابن العربي". من العودة أو األمر الذي يعاد إليههي :" منظور

هي كل سلوك :اصطالحا -3هللا عندي والفتى آلف لما يستعيد                                 

يكتس  اجتماعيا، ويتعلم اجتماعيا ويمارس ويتوارث اجتماعيا،وليس معنى هذا أن كل سلوك 

إطار العادات االجتماعية فهناك أنواع من السلوك المتكرر تعتبر عادات  متكرر  يدخل في

خاصة بالفرد بل تعد في كثير من األحيان لوازم له هو شخصيا ، أي أنها ليست عادات 

تشترك فيها الجماعة، ولذلك فالعادات الفردية ال تعتبر قسما من أقسام العادات االجتماعية 

مجموعة من األفعال واألسالي  المكتسبةّ وترتبط بزمان : "ّ وهناك من يعرف العادات بأنها

")ومكان معينين
24
 ) 

:                                                                                                       هي نوعان: أنواع العادة-2

.                                          العشيرة أو المجتمعالعادات االجتماعية، والتي تجمع أفراد القبيلة أو  -أوال

هي روتين الحياة الذي  يشهدها األفراد: العادات الفردية-ثانيا-
25
.                                               

لقد أخذ مصطلح التقليد في اللغة عدة معان، حي  جاء بمعنى :لغــــــــــة:تعريف التقاليد-ب

قّلع القالدة في عنق المرأة، و نقول قلد المرأة قالدة جعلها في عنقها،وقلده العمل :التعليق فقيل 

فوضه إليه وقلده في األمر أتبعه فيه من غير نظر،والتقليد في اللغة  تعني االتباع 

)والمحاكاة
26

   .) 

التي تنشأ عن فهي عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك  :للتقاليد التعريف االصطالحيأما 

الرضا واالتفاق الجمعي، وهي تستمد قوتها من المجتمع وتحتفظ بالحكم المتراكمة وذكريات 

وترتبط التقاليد ارتباطا . الماضي التي مر بها المجتمع يتناقلها الخلف عن السلف جيل بعد جيل

اة لسلوكهم، وهي تعبير جلي لالمتثال لألجداد وذلك من خالل المحاك وثيقا بالماضي واألجداد

وبذلك يحدث التزاوج بين قيم الحاضر وقيم الماضي بعاداته وتقاليده الشيء األساسي في نقل 

السلوك المكتس  هو الحقيقة لكل جيل في تبني عادات األجيال السابقة وما المحاكاة إلى 

ة ذلك تعتبر التقاليد روح األم:وأهمية التقاليد.طريقة يتبنى من خاللها الخلف طريقة السلف

كونها مهمة في تسيير حياتهم اليومية ،حي  توفر لهم قوانين ونظم لذلك،هذه النظم متواجدة 

قبل وجود االنسان ،ولذلك لمنحها للفرد مجموعة من األنماط السلوكية المتفق عليها حتى 

يتبعها ليتمكن من تحقيق الحاجات اإلنسانية لترسم له التصرفات واألسالي  التي تسمح له 

تفاعل في المجتمع ، حي  تعتبر التقاليد مرآة عاكسة للماضي ألنها تعكس لنا قيم ومعتقدات بال

)األسالف
27
.) 
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العرف هو مجموعة من األفكار واألراء والمعتقدات التي تخلق في جو :تعريف العرف-ت

الجماعة ويعتبر العرف بمثابة الميثاق الذي يقوم بضبط النظام االجتماعي ويوجه سلوك 

اد أما العرف فهو  عبارة عن ميثاق ينظم المجموعة القبلية لما فيه مصلحتها ومصلحة األفر

)وتقوم األعراف في منطقة القبائل على ارتباطها بالقيم المستمدة من العرش.أفرادها
28
،حي  (

نجد أن السلطة التي يقوم عليها العرش نابعة من فعل األعراف السائدة في المجتمع القبائلي 

(
29
.)                                                                                                  

هم أبناء مازيغ بن حام عليه السالم وذكر ابن خلدون أّن  :ألمازيغا أصل – ث

دانيين من وللسوالبربر أبناء بدليل الموطن الذي كان مجاورا للمصريين من الغرب 

التي تشبه لغة المصريين القدماء ولغة أهل السودان  غة البربريةالشمال وبشهادة ال

إّن .ولغة بعض القبائل اليمنية وتتبع في لهجاتها وكلماتها وتراكيبها اللغة العربية 

جد البربر هو مازيغ بن كنعان بن حام ويسمون أنفسهم باسم األمازيغ وال يطلقونه 

ا كعبيدهم ومواليهم فال يسمونهم إال على الصرحاء  فيهم، أما الدخالء تبربرو

: أما أقسام األمازيغ.نسبة إلى األمازيغ" اتمازغت"،ويسمون لغتهم البربرية بـكذلك

االبرانس والبتر والبرانس هم أبناء برنس : فينقسمون إلى فرعين رئيسيين هما

،والتر هم أبناء مادغيس ويلق  باألبتر وهما إخوة من نسل مازيغ بن كنعان ابن 

  أما .                                                                               بن نوححام 

  شمال أفريقيا في مجموعة إثنية هم و"Berbers " ليزيةكاإلنب بربر إسم 

 تاللغب لغات ذات صلةمن ال وهي( البربرية)األمازيغية يتحدثون،

نس   و، وليبيا والجزائر المغرب اليوم في( البربر)األمازيغ  ركزيتو.روآسيويةاآلف

وشبه الجزيرة العربية خاصة  ،النيجر ،مالي ،مصر ،موريتانيا تونس متفاوتة في

أما الشتات األكبر فيعيش في دول المهجر  اليمن

غالبية و. وبلدان أخرى وكندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا فرنسا مثل

تميل الهوية اإلثنية األمازيغية ألن و  30.إباضية أقلية من السنة و  مسلمون البربر

الذين يشكلون  و كلغة أم ، تشمل الناطقين باللغات البربريةإثنولغوية تكون

 لكن أيضا يمكن أن تشمل الناطقين بالعربية كلغة أم. مجموعات إثنية فرعية

اإلستيعاب  عن طريق هوية عربية ، كما إكتس  آخريناللهجات المغاربيةو

ولوكيوس  ماسينيسا :من أشهر الشخصيات األمازيغيةو.الثقافي

ويوسف بن  ،]والكاهنة وكسيلة،ويوبا الثاني اريوس ويوغورطا ،أبوليوس
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ال يشكل األمازيغ وحدة 31.زين الدين زيدان دمحم بن عبد الكريم الخطابي ،تاشفين

ترابية متواصلة جغرافيا، إذ يتوزعون على عدة دول في المغرب العربي ومنطقة 

الساحل األفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وقد ظلوا منذ القدم في تواصل مستمر 

التزاوج بين السكان األصليين والوافدين العرب بلغ  ومثال.مع عدة ثقافات أخرى

وما هو ناتج عن التأثير " ثقافة أصيلة"من العمق درجة تجعل التمييز بين ما هو 

ورغم المصاهرة فهذا لم يمنع من تمتع البعض بنوع من 32.العربي أمرا عسيرا

حية نسبيا من النا متميزتينمجموعتين كبني مزاب وسكان جربة  مثل الخصوصية

هو التفسير ( االنتماء إلى المذه  الخارجي اإلباضي)الديني  العامل بس . الثقافية

ومن أهم المثقفين األمازيغ الذين أغنوا الحضارة  .33الوحيد لهدا االنغالق النسبي

” ابن خلدون صاح  :العربية اإلسالمية، على سبيل التمثيل ال على سبيل الحصر

واالجتماع ، وطارق بن زياد الذي امتلك ناصية  في مجال علم العمران” المقدمة

  34.ه138الفصاحة وقوة البالغة ، واشتهر بخطبته المشهورة في فتح األندلس سنة 

” صاح ( ه 606ت)أبا الحسن الشاذلي الغماري : برزفي مجال التصوف،  و

” صاح ( ه115ت )، وتابعه الصوفي أبا عبد هللا الجزولي ”مجموعة األحزاب

، وأبا العباس بن العريف الصنهاجي، وأبا شعي  الدكالي، وأبا “يراتدليل الخ

وجاج، وعبد هللا بن ياسين، ودمحم بن تومرت، وابن أبي : في مجال الفقه و…يعزى

زيد القيرواني النفزاوي صاح  الرسالة المشهورة، واإلمام المكودي، وابن عرفة 

” لبرنوصي المعروف باسم الورغمي، وابن مرزوق العجيسي، وأبا العباس أحمد ا

النحو  ، أما35.، وأبا العباس أحمد الونشريسي، وأحمد بابا الصنهاجي”زروق

” و” المقدمة الجزولية” عيسى بن عبد العزيز يللبخت الجزولي صاح : العربي 

، “الدرة األلفية في علم العربية” ، وأبا الحسن بن معطي الزواوي صاح “األمالي

الغرناطي البربري، وأبا عبد هللا بن أجروم الصنهاجي وابن معطي، وأبا حيان 

أبا بكر بن علي : ومن علمائهم في التاريخ، نذكر، …“األجرومية”صاح 

الصنهاجي البيذق، وابن عذاري، والجزنائي، وابن غازي الكتامي، والفشتالي، 

 .واإلفراني، والزياني، وأكنسوس، وغيرهم

، وأبا عبد هللا العبدري الحيحي، وعبد هللا ابن بطوطة: و ال ننسى في مجال الرحلة

أبا علي الحسن اليوسي، ودمحم المختار : مجال األدبو…أبا سالم العياشي

 …السوسي

وهكذا، فقد ساهم العلماء والمثقفون والمبدعون األمازيغ بإنجازات هامة، وأبحاث 

تلفة، قيمة ، وأعمال مشرفة في شتى العلوم والفنون والمعارف المتنوعة والمخ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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وذلك بغية إثراء الثقافة العربية اإلسالمية مشرقا ومغربا، وأيضا من أجل رفع راية 

  .اإلسالم دائما مرفرفة عالية على جنبات حوض البحر األبيض المتوسط

يمكن تحديد ذلك كما : تحديد اإلطار الجغرافي للمناطق الناطقة باالمازيغيات-ج

 :يلي

ية البويرة، والية بجاية،باستثناء دائرة خراطة في والية تيزوزو، وال: القبائلية-8

والية يضاف لها  .والية بجاية فيها خليط في استعمال القبائلية الممزوجة بالعربية

                                                                                    .أجزاء من والية سطيفوأجزاء من والية برج بوعريريج  وبومرداس 

بسكرة  -خنشلة -باتنة: وتشمل الواليات التالية لها امتداد جغرافي كبير، :الشاوية-3

                                                                       .الطارف -سوق أهراس –تبسة  –أم البواقي  –

                                                                               .تشمل والية غرداية: الميزابية-2

بني حواء على )الشلف  وتشتمل أجزاء من واليتي تيبازة  :الشنوية-4

                                                                                              (.الخصوص

تستعمل قليال في بعض القصور وفي وهي : التماشق: الترقية أو الهقارية-4

وجودها محدود : السنوسية-.تندوف وبشار  وإليزي  وتمنغاست  وواليات ادرار 

هناك جيوب لغوية  ،وسنوسفي الجزء العربي من والية تلمسان وفي بلدية بني 

ضعيفة لم تظهر في االستعمال اللغوي، ولكنها في الماضي تعد من المناطق الناطقة 

                                                                                                                    .36باالمازيغية

اعتنق : ..(وثنية ومسيحية)أمازيغية متنوعة المشارب  تقاليدبعض عادات و –أوال

عصور، إذ أمازيغ الجزائر على غرار سكان شمال أفريقيا ديانات مختلفة على مر ال

يلمس الدارس لبعض طقوس وعادات األمازيغ حمولة دينية في بعض الممارسات 

لم يمح اإلسالم الذي انتشر بين أمازيغ .المتعلقة باألفراح واألعياد وحتى المآتم

الجزائر تلك العادات التي توارثتها أجيال بعد أجيال، فرغم كونه الدين األكثر 

ات التي سبقته للجزائر لم تفقد تأثيرها على أن الديان انتشارا بالجزائر إال

 .الممارسات اليومية لألمازيغ

إن مسح دم األضحية على الوجه، والتراشق بالماء خالل احتفاالت :دم األضحية–0

عاشوراء، من الطقوس التي ورثها أمازيغ اعتنقوا اإلسالم الشيعي قديما، لكن 

لى مرور معتقدات دينية هناك عادات وطقوس وممارسات أخرى ظلت شاهدة ع"

عادة  :القسم بحميع االيمان-3            .37غير اإلسالم ببعض الجيوب األمازيغية
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القََسم الذي يردده سكان منطقة القبائل منذ القدم،  تشير إلى، 38 ةأمازيغي لفظية 

سقوط -2                                                            . والذي ينم عن إيمانهم

أن األطفال في بعض المناطق يخرجون عند سقوط القطرات األولى  :األمطار

لألمطار، مرددين أغاني باألمازيغية تطل  الغي  من السماء، وهي بحسبه 

أنزار أنزار، "،ويرددون  ممارسات ورثها األمازيغ الجزائريون عن العهد الوثني

طل  استمرار الغي  وهي من عبارات أمازيغية يقصد بها  و هي"أمان إيكنوان

الطوارق بالجنوب أما .الرواس  الوثنية التي الزالت حية ببعض المناطق الجزائرية

بعد قرون من اعتناقهم  يواظبون على وضع إشارة الصلي  فوق سرج الناقة،ف

يرمز ووشم الخمس نقاط على وجنتي نساء األوراس والقبائل،  اإلسالم ويضعون

تحرص  ::وضع الرضيع في اللفة–4                               .كذلك للصلي 

بعض نساء األمازيغ على وضع الرضيع في اللفة، استجابة لمعتقدات متوارثة، 

 وما، وتساهم في ماسك جسده، "حفظ الصبي من أذى األرواح الشريرة"تقول بـ

فة حول جسد يلفت الحركة التي تقوم بها المرأة األمازيغية عند انتهائها من ربط الل

الرضيع، وهي حركة متوارثة عن معتقد مسيحي، القصد منه حماية الطفل من 

وتحتفظ بعض المناطق بعادة وضع الرضع في اللفة، لكن .األذى غير المرئي

لحفظه من األرواح "أمازيغ يتفردون بطقوس أخرى تعق  وضع الصبي في لفته 

                                                     .                      الشريرة عند نومه بالليل

وليدة معتقد ديني إسالمي، إذ أن اإلسالم يوصي بحلق عادة :  حلق شعر المولود-0

مازيغ يحلقون شعر األالزال و.شعر المولود خالل العقيقة التي تعق  ازدياده

أن وبع .العقيقة الرضيع، لكن كثيرين ال يعرفون أن ذلك امتداد لطقس إسالمي اسمه

من الفضة على الفقراء، وهو  صدق بما يكافئهيحلق شعر الرضيع ويوزن لي

                                   .موروث إسالمي تأصل في الممارسات اليومية لألمازيغ

اإلسالم كذلك ترك إثرا في ممارسات األمازيغ مثل  إنّ  :والحصاد جني الزينون-6

هناك مدائح خاصة بآل البيت و ، "جمع الزيتون أو الحصادالمدائح التي تصاح  

تردد خالل موسم الحصاد، وهو دليل آخر على عادات وطقوس يمارسها أمازيغ 

مازيغ على إخراج أكلة مكونة األوخالل موسم الحصاد يحرص  لها حمولة دينية

ساء يوم العتقادهم بأن فيها بركة إذا قدمت م،من مزيج من الدقيق والسمن والرمان 

.                                                                                         39الخميس
تعتبر العادات والتقاليد االجتماعية لألمازيغ من روافد : ألمازيغل أخرى عادات وتقاليد -ثانيا

ومن أهم . إلى األمازيغية؛ حي  اتخذوا منها وسائل للتلقين واالستيعاب والفهم اإلسالميالتأثير 

« بخاري رمضان»و «عرس القرآن»و« التعليم الليلي»: العادات التعليمية التي نذكر منها

أو  للمسجد: يم الليليالتعل-8  .النزهة والسياحات: بنوعيه« أدوال»ثم « المولد النبوي»و

في حياة األمازيغيين أهمية قصوى باعتباره النادي العام ألهل القرية، وألستاذ ( تيمزكيدا)

مسائية لعموم وقارئ الحزب، ومعلم الدروس ال( غالبا)المسجد احترام، وهو اإلمام، والمؤذن 

                                                           
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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أطفال القرية، الذين وجدوا في التربية اإلسالمية باألمازيغية عادات تحفزهم للتلهف على 

حضور دروس المسجد الليلية المختلفة عن الدروس النهارية التي تعلم المالزمين دراسة 

القراءة والكتابة باللغة العربية وحفظ القرآن، فالليل يخصصونه للمراجعة عندما يتفرغ 

أستاذهم للدراسة الليلية التي تهتم كل مساء بتعليم األطفال ذكورا وإناثا، وبالرعاة والحرفيين 

ضطر ، وأحيانا قد ياإلسالمالذين ال وقت لهم للدراسة نهارا، وبهذه الدروس يتعلمون قواعد 

ولألطفال عادات يمارسونها تشوقهم إلى هذه الدروس  .بعض األساتذة لتغريم المتخلفين منهم

الخاصة، كاعتيادهم االنطالق بعد صالة المغرب في عموم أزقة القرية مرددين إنشادات 

جماعية بأصوات طفولية موحية تح  الصغار على االلتحاق بالمسجد لتلقي الدروس الدينية، 

لف عنها ذكورهم وإناثهم ما لم يبلغوا سن البلوغ، وعادة مايلتقي الجميع في الطريق التي اليتخ

 ماءليستعمل في اإلنارة وتدفئة )فيكونون صفا واحدا حاملين الحط   المسجدالمؤدي إلى 

هذه « ديكو دي توريس»وقد ثمن . ، وهم يرددون مرددات خاصة بتلك المسيرة(الوضوء

ن أوالدهم، ، التي شاهد فيها كيف يعلم بها األمازيغيوم1550الدروس في إحدى ليالي سنة 

وبعدما وصفها بدت له معقولة جدا، إذ بعد أن يرعى األطفال قطعانهم طوال النهار يجتمعون 

عند المساء في منزل معلم، وعلى ضوء نار يوقدونها بالحط  الذي حملوه معهم يستظهرون 

                                                                                                             .دروسهم

هناك عادات هيأها األمازيغيون لتنتقل عبرها األفكار اإلسالمية من العربية إلى : سلوكت-0

التي تدعم الحضور اإلسالمي في البيئة السوسية،  سلوكتومن أبرز تلك العادات . األمازيغية

باللغة لإلمام البصيري، وكل ذلك  الهمزيةو البردةجماعيا، وتنشد قصيدتا  القرآنفأثناءها يقرأ 

، ويتم فيها الشرح باألمازيغية؛ ألن كل الفقهاء األمازيغيين يفسرون معاني القرآن قدر العربية

احتفال خصصه األمازيغيون للطلبة كي يحضروا في جميع « سلوكت»إن  .المستطاع

المناسبات، ويؤكدوا على حضور اإلسالم في كل الممارسات، ولحضور مناسباتها يكون 

وا واستعدوا وتزينوا بأحسن ماعندهم، ويستقبل مجيئهم بغاية الفرح والسرور، الطلبة قد تهيؤ

، وإنشاد شعر يمدح الكرماء في «تاحزابت»ويعبرون عن فرحتهم بحماسهم في أداء 

 البوصيريو تاحزابت :على ثالث دعائم« سلوكت»ويعتمد حفل . «ترجيز»مايسمونه 

                                                                                            .األمازيغيين والمتن اإلسالمي ، ولكل منها دور في التفاعل القوي بينترجيزو

، والمقصود بها نوع من أداء قراءة القرآن يمالقرآن الكرتاحزابت نسبة إلى حزب  :تاحزابت-3

برفع الصوت بأقصى مافي حلوق الطلبة من قوة وتمطيط في القرآن جماعة في منتزهاتهم 

وطريقة إنشاده تخلق تواصال، ويتجلى تأثيرها . ، أو في المواسم التي يتالقون فيها(أدوال)

لموقعة بإيقاع طريقة القراءة، على مالمح القراء الذين يؤدونها بحماس تجسده حركاتهم ا

ولعل هذه . ويعبر عنه اندماجهم في األداء، وكذلك ترحي  الناس وتشجيعهم لجودة القراءة

االحتفالية هي سر المحافظة عليها رغم ماواجههم من انتقادات؛ حي  قاومها كبار العلماء، 

مقاطع بعضها خاص وقد اهتم الشعر األمازيغي التعليمي بالمتن القرآني، فنظمت أبيات و

                                                                                              .القرآني سلوكتوكثيرا ماتنشد باألمازيغية خالل حفل . بالرسم القرآني، وبعضها بالتجويد

« الهمزية»و« دةالبر»: بدون إنشاد قصيدتي« سلوكت»ال ينعقد الـ : البردة والهمزية-4

واألمازيغية، فإن  إلسالمافي مجال التفاعل بين  للقرآنقناة « تاحزابت»للبوصيري، وإذا كانت 

، (م 1296هـ ـ  616ت )قناتان للمديح النبوي من تأليف اإلمام البوصيري  الهمزيةو البردة

، وألن االعتقاد في قدرات القرآن تاحزابتاكتسبتا نوعا من القدسية التي يوحي بها تالزمهما لـ

الذين يحظيان ( للجزولي)القرآن امتد إلى كت  دينية مثل صحيح البخاري ودالئل الخيرات 

لى البردة التي ترجمت إ: في شمال أفريقيا باحترام بالغ، إال أن أهم مثال في هذا المجال هو

                                                                                                                               .األمازيغية وتكت  بها التمائم، وتنشد عند الدفن وتكت  على جدران المساجد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1550
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1296
https://ar.wikipedia.org/wiki/1296
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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، والمقصود بها في حفلة الـ العربيةالترجيز صيغة أمازيغية لكلمة الترجيز في : ترجيز -5

هو إنشاد األشعار العربية بطريقة خاصة، إذ يبدؤها فرد واحد منهم ثم يرددها « سلوكت»

ويمثل هذا الترجيز تفاعالً بين . ن، ويتدخل آخر مضيفا أو مجيبا سابقهبعـده اآلخرو

المستمعين األمازيغيين الذين يجهلون العربية، وبين الطلبة الذين قد يدركون بعض معاني 

ماينشدون، والعالقة الجامعة للتأثر بين المستمعين والقراء هي طريقة اإلنشاد مما له عالقة 

يقة إنشاد حوار العقول الشعرية خالل العرض الشعري في واضحة عند العارفين بطر

وإنشاد األشعار العربية في  تاحزابتأحواش، تلك العادة التي تواك  قراءة القرآن في 

الكبرى حي  يلتقي عشرات الحفاظ في مجموعات يخصص لها  المواسمفي  الطلبةاالحتفال بـ

ة ربع حزب من القرآن لكل جماعة وتتناوب المجموعات على قراء .الموسممكان معين في 

على حدة، فإذا وصل دور مجموعة منهم جاء جميع الحاضرين، ووقفوا عليهم يحصون عليهم 

األنفاس، فإذا مالوا ولو خطأ في وقف أو إشباع أو قصر أو توسط أو غير ذلك من أنواع 

ربما سمع التجويد صفق لهم جميع الحاضرين من الطلبة تشهيرا للسامعين بعظم الزلة، و

وهناك من  .التصفيق العوام المشتغلون بأنواع اإلتجار خارج المدرسة فيصفقون هم أيضا

. ، أي عرس القرآن، ألنها احتفال له مقوماته الخاصةتامغران لقرآنأنها  سلوكتيقول عن 

فهو احتفال ال يهتم بتبليغ خطاب ديني باألمازيغية بصورة مباشرة، ولكن االعتقاد في حصول 

واب به هو الذي جعلهم يقبلون عليه بكل حواسهم مخصصين له النهار كله كما يخصص الث

ال يتناقض  تامغرا ن لقرآنولكن االحتفال بالقرآن في عرسه  .أحواشقسط من الليل الحتفال 

ألن العادات األمازيغية تعتبرهما غير  أحواش :عرسهمع احتفال الرمز الشعري في 

احتفال بكالم هللا،  سلوكتمل اآلخر بأداء وظائف محددة، ذلك أن متناقضين، بل إن أحدهما يك

فاحتفال بفنية كالم العباد، وبنبل أعمالهم المعبر عنها  أحواشوسنة رسوله وبحفاظهما، أما 

احتفاالن التتم بهجة مناسبة أمازيغية  أحواشو سلوكتإن  روايسو ءيماريرنبلسان الشعراء 

ب وخصوصا سوسنا األقصى، أن األعراس والختمات بدونهما، بل إن من عوائد المغر

الضحك -6                                                      .القرآنية في األفراح واالحتفاالت سواء

كسالح للتغل  على كل شيء ''' الضحك والسخرية'''استعمل المجتمع األمازيغي : األمازيغي 

نه وبين الشعور بالطمأنينة واألمن في بالده، واستعمله يخيفه، ويحزنه، وجعل منه وسيطا بي

. أيضا كأداة االنتقام والشعور بالتفوق كلما سقط ضحية عنف أو إقصاء أو استهزاء أو تهميش

.حتى أصبحت السخرية فن القول الشفهي القديم والكتابة الحديثة سواء
40

                                                                                                         

ال يقل اللغز في الثقافة األمازيغية قيمة عن غيره من الفنون كالشعر : األلغاز الشعبية-7

والحكاية، وال يقل عنها انتشارا وتداوال في الثقافة الشعبية األمازيغية، فاللغز هو اختبار 

جل التثقيف والتربية، وتعلم الدروس الحياتية، وليس القدرات العقلية، وامتحان الجالسين أل

مجرد سؤال غرضه الوحيد واألوحد هو التسلية، ورؤية الباح  فرناندو بنطوال أن اللغز 

وتمارس هذه . األمازيغي يعكس صورة واقعية أقوى من األلغاز الشعبية في الثقافات األخرى

ة والمرح والمتعة، في إطار تنافسية قوية اللعبة في المجتمع األمازيغي في جو مفعم بالحيوي

واختبار أقوى للقدرات العقلية وللذكاء، ويكون الهازل األكبر هو صاح  اللغز حي  يستفز 

.مخاطبيه، ويحرك مشاعرهم حتى ينفعلوا
41

                                                                           

ما ما استعملها ويستعملها األمازيغي لمواجهة األخطار الخارجية، وهي وسيلة دائ: النكتة -8

وضرب األمثال وتعلم الدروس، والسخرية من اآلخرين، واستعملها المجتمع األمازيغي في 

                                                           
                                                                                                                   

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


14 
 

.العقود األخيرة لرفض الممارسات التي هددت لغته وثقافته ووجوده الهوياتي ككل
42

                                                                             

، مع أقلية سنيون مسلمون (البربر)غالبية األمازيغ  :المعتقدات األمازيغية-ثالثا

 سالميالفتح اإلاإلسالم بعد ( البربر)،وقداعتنق األمازيغ لبني مزاببالنسبة  إباضية

وقد مرت معتقداتهم بمراحل رئيسية  .وبالد السودان األندلسوساهموا في نشره في 

                               :                                                                                                                            هي

القدماء، كغيرهم من الشعوب، األرباب َعبَد األمازيغ : (الوثنية )المرحلة األولى-0

ومن خالل دراسة  .وبوسيدون وعنتي وأطلس تاني المختلفة؛ فبرز من معبوداتهم 

ة، يمكن هذه المعبودات وتتبع انتشارها في الحضارات البحر األبيض المتوسطي

تلمس مدى التأثير الثقافي الذي مارسته الثقافة األمازيغية في الحضارات 

، وهي ربة قرطاجهي ربة الخصوبة وحامية مدينة « تاني »وكانت . المتوسطية

يقيون كأعظم ربات قرطاج وجعلوها رفيقة لكبير أمازيغية األصل عبدها البون

بحي  أشار كل  آثينا؛ حي  عرفت باسم اإلغريق، ثم عبدت من طرف بعلآلهتهم 

ويرجح المؤرخون أن هذه  أنها نفسها تاني  األمازيغية، وأفالطون هيرودوتمن 

مارس مكان والدتها؛ حي   تريتونيسحول بحيرة  تونسالربة قد عبدت في 

إلى جان  هذه اآللهة عبد  .األمازيغ طقوسا عسكرية أنثوية تمجيدا لهذه الربة

، كما وابن خلدون هيرودوت، وهو ماذكره والشمس، «أوشت»األمازيغ أيضا 

 .مارسوا العبادة الروحية التي تقوم على تمجيد األجداد كما أشار إلى ذلك هيرودوت

                                                                                                                                    .الموحديني فترة ف 8841، بني سنة مراكشفي  جامع الكتبية 

يتبين  أفريقيامن خالل نقوشات موجودة في شمال : (اليهودية )المرحلة الثانية-3

قد عاشوا في تسامح مع القبائل األمازيغية، حي  اعتنقت العديد من  يهودالأن 

ويرجح أن اليهود نزحوا أول األمر مع . القبائل الليبية األصلية الديانة اليهودية

أن قبائل عديدة من األمازيغ كانت  ابن خلدونويذكر  أفريقياالفينيقيين إلى شمال 

 .تدين باليهودية قبل الفتح اإلسالمي وبعضها بقي على هذا الدين حتى بعد الفتح

رق في مهرجان الصحراء قرب تيمبكتو                                                                                           رجال طوا

، ودافعوا المسيحيةآمن األمازيغ أيضا بالديانة : (المسيحية )المرحلة الثالثة-2

كأحد آباء  أوغسطين، كما برز وأرنوبيوسعنها في محنتها، من أمثال توتيلينونس 

كان على النصرانية، وقد  كسيلة بن لزمالكنيسة، وكذلك تحكي المراجع العربية أن 

                                                                                                                    .تكون قبائل البرانس التي كان على رأسها كذلك كانت على هذا الدين

وقاموا  اإلسالميةوآمن األمازيغ أيضا بالديانة  :(اإلسالم )حلة الرابعةالمر-4

                                                                                                        . بنشرها

                                                                                                                             :المالبس-رابعا

الشكل يصنع من الصوف  وهو رداء ذو غطاء لراس مخروطي(اعالو: باألمازيغية) البرنس-

                                                                                                              الجبال القارس خاصةفي غالبا لحماية األمازيغ من البرد

                                                           

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_(%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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                                                                                                 :   لباس النساء– 

                                                                                                      :    األكل-

والتي هي من  به يشتهرون( تازميط)أكلة أمازيغية معروفة الزميطة هو :( سكسو)الكسكس  -

                                                                                                      .الشعير وبعض النباتات األخرى

.                                                           وهو أيضا خليط من النباتات والشعير ( اضمين)البسيسة -

                                                               دقيق شعير يخلط بالماء ويشرب صباحا غالبا و:لمرس-

وهي أكلة تصنع من الثريد المقطع إلى قطع صغيرة يضاف إليها التمر المكدس :" زيراوي"-

ثم تخلط مع زبدة الماعز أو البقر وأحيانا يضاف إليها العسل وتقدم غالبا في األفراح ( الغرس)

وهو " الحرراء"ة المغربيةوباللغة العربي:أزكف-                                   .والمناسبات

   .خليط بين الماء والدقيق والزيت والملح على النار الهادئة
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-------------------------------------------                                                                                                                    

مميزات ) الفرنسيالمجتمع الجزائري خالل العثمنة واالحتالل ( 13)محاضرة    

 . (وخصائص
 

تميز المجتمع الجزائري عن غيره ـي: المجتمع الجزائري خصائصممزات و-أوال

 :من المجتمعات بمايلي

تمسكه بعقيدته اإلسالمية  منذ أن أعتنق سكانه اإلسالم فكان الناظم للحياة تدينه و -8

اإلسالم هو دين ف وعليه.ع للجهاد للذود على البالد والعبادوالنور للعلم والداف

                                                                                           . األغلبية ويشكل الوحدة بين أبناء الجزائر، ال سيما عند الشدائد

.                                      االستعمار عبر العصورحبه الحرية والتمسك بها  ورفضه العبودية وقيود -0

التمسك باألرض والذود عنها ورفض التنازل عن أي شبر منها منذ عهد الرمان إلى -2

 .االتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد -4.               االحتالل الفرنسي

                                                                                 .واألرضالدفاع عن العرض والشرف  -0

                                                                                 .الشجاعة والتضحية ونكران الذات-6

                                                                                                                   . التعايش والعفوو ،والمحبةالديني التسامح-1

                                                                         .ُحّ  المظلوم ومناصرته-1

وجود العديد من  والذود عنها خالل كل المراحل التاريخية بدليلالشغف بالثقافة -4

                                                           .                    ..والمؤسساتكز الثقافية، والمسارحالمرا

                                                                           :  مظاهر الُمجتمع الجزائري -ثانيا   

كان الجزائر الديانة اإلسالميّة، وال يوجد حي  يعتنق ُمعظم س: تعدد األديان-8

اختالف مذهبيٌّ ديني فيها، أّما بالنسبة للمسيحيّين فهم من البروتستانت، وأتباع 

إذ يتحدث البربر  :األمازيغيّة اللغة العربية و -3    .الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة  

إن توحدت األمازيغيّة، والغربية وفي الجزائر ودول المغرب العربي عموماً اللغة 

.                                                                            من دولٍة إلى إلى خرىت الثانية ختلفاألولى فقد ا

ّرةً بقوة في الجزائر، ومن أهم مظاهر : األمازيغيّةاإلسالمية و الثقافة-2 ُمتجذ 

ص، والحكايات األمازيغية، والرقى العربية ووسيقالم: األمازيغيةاإلسالمية والثقافة 

األمازيغيّة اإلسالمية وإلى جان   ُجملٍة من العادات والتقاليد واألمثال الشعبيّة،

 كلفي  جانفي83الذي يُصادف ، ةاألمازيغيالهجرية و عيد رأس السنة : أبرزهاو

األصالة -4                                                                                   .عام

مّرت على الجزائر العديد من الحضارات كالحضارة : والحضارة العريقة

النوميدية، والرومانية، ثم الوندالية، وكذلك الحضارة اإلسالمية التي انتشرت في 

الجزائر بعد دخول اإلسالم، ووصول الفتوحات اإلسالمية إليها، وفترة الحكم 

                                                                                             .روراً باالحتالل الفرنسي، وصوالً إلى مرحلة االستقاللالعثماني، م

إّن نمط العيش الذي ميز المجتمع بتنوع أعراقه وعاداته وتقاليده، فقد صاحبه : ثراء لغوي-0

:                                                                                              ن حي  التركيبة االجتماعية، فتنوعت وتعددت لغاتهاتواجد بالجزائر عدة طوائف م

   .                                                                  لغة األتراك وبعض الجزائريين والعبيد:التركية   -

.                                                                                                لغة الجزائريين عامة: العربية–
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.                                                                              لغة تداولت بين األمازيغ: األمازيغية –

وهي مزيج بين الفرنسية واالسبانية وااليطالية كانت متدوالة عند بعض الفئات  :الفرنجية –

 .االجتماعية

ومن الواضح أن غالبية سكان الجزائر في هذه الفترة من الحكم العثماني كانت تسكن في        

                                              .األرياف

:                                                                     مقّومات المجتمع الجزائري-ثالثا

يعتنق ما يقارب تسعة وتسعين من سكان الجزائر الديانة اإلسالميّة، وال  :الديانة -8

يوجد اختالف مذهبي ديني فيها، أّما بالنسبة لعدد المسيحيّين، فيُتراوح عدد 

ألف، وقرابة الخمسة وأربعين ألف من البروتستانت بين مئة ألف ومئة وخمسين 

أتباع الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة، ومجموعة صغيرة من اليهود، هاجر معظمهم 

-3                                                                 .إبان استقالل البالد

عاماً إلى تذوي  رغم ما سعى له الفرنسيّون طوال مئٍة واثنين وثالثين  :العروبة

الهوية العربية للشع  الجزائري من خالل جعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في 

البالد، وغير ذلك من األسالي ؛ إال أّن الشع  الجزائري ينتمي إلى الساللة السامية 

 ً يقول ابن خلدون أّن البربر  .ويرتبط بالحضارة والثقافة العربيّة ارتباطاً وثيقا

برنس، ومارتميس، ورغم اختالف المؤّرخين بأّن هذين : سان همايجمعُهم جن

الجنسين ينتمي كالهما لساللة كنعان بن حام، إال أنّهم متفقون على عروبة المجتمع 

الرجال األقوياء، كما : الجزائري ُمنذُ الق دَم، فكلمة أمازيغ عربيّة، ومعنى األمازر

ربية، وكانت هناك قبائل أخرى كغياتة أّن قبيلة البرانس لغتها األصلية اللغة الع

: األمازيغيّة-2                                                   .وصنهاجة تتكلم العربيّة

يتحدث البربر اللغة األمازيغيّة التي تختلف بعض الشيء من منطقة إلى أخرى، 

فريقيا قد إذا كانت عربية شمال إ: "ويقول أحد علماء اللسانيّات في الجزائر

استعارت جزءاً كبيراً من مفرداتها من العربيّة الفصحى، فإّن بُنيتها النحويّة 

تُعدُّ جذور الثقافة األمازيغيّة ضاربةً بعمق  ."والصوتيّة تعود بأصولها إلى تمازيغت

في دول شمال إفريقيا التي تُعتبر الجزائر من أهّمها؛ وهناك العديد من القواسم 

ركة بين األمازيع رغم تقطع األوصال الجغرافيّة بينهم كالموسيقا، الثقافيّة المشت

والرقص، والحكايات الشعبيّة، باإلضافة للعادات والتقاليد األمازيغيّة؛ كعيد رأس 

كانون الثاني، وما زالت هذه /السنة األمازيغي، في الثاني عشر من شهر يناير

يتميّز هذا  :الوطن -4                                        .الثقافة شفوية وغير موثقة

الشع  بلحمته الوطنيّة، وتماسكه، وتعاضده الجماهيري ، كما تميز التمسك 

باألرض والدفاع عنها، بنوع من اإلصرار والشجاعة والتضحية، فقد قدم أبناؤه أيام 

                                                                         .االحتالل الفرنسي مليون شهيد فداًء ألرضها

مّرت على الجزائر العديد من الحضارات مما سمح لها أن : التاريخ العريق-0 

تكون ملتقى لحضارات متعاقبة ،ووفر لها مّما إرثاً تاريخيّاً عظيماً؛ حيُ  تطور 

م الوندالي، مجتمعها منذ الفترة القبليّة إلى العهد النوميدي، ثم العهد الروماني، ث

وصوالً لفترة الفتح اإلسالمي، والحكم العثماني، ثم االحتالل الفرنسي، وبعدها 
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  .مرحلة االستقالل
تقاطع المجتمع الجزائري  وتشابهه في هذا المقوم وإن وجدت بعض  :العادات والتقاليد-6

تيجة المظاهر المختلفة فمردها لعوامل خارجية مؤثرة وغريبة عن المجتمع الجزائري ن

مختلف المظاهر االجتماعية في  وقد تجسد ذلك التشابه واالنسجام في.اإلتصال والتواصل

الحفالت الدينية وكذا حفالت األعراس، واللباس والطعام والتقاليد ونحو ذلك باالضافة إلى 

                                                                                                      .           اهتماهامهم  ونشاتطاتهم بمختلف المرافق االجتماعية كاألسواق والمقاهي والحمامات
                                                                                                             

 : اإلحالة العلمية-

في علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات  محاضراتمحي الدين مختار، -8

 .13-15،ص8113الجامعية،الجزائر،

  .000،ص8111احسان دمحم الحسن، موسوعة علم االجتماع،الدار العربية للموسوعات،لبنان،بيروت،.3
2
 8111، االسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3ط  نبيل السمالوطي، علم االجتماع التنمية،.

.                                                     348ص
4
طبيعة الرابطة االجتماعية في أمينة  كرابية ، -

رسالة الدكتوراه المجتمع الحضري، دراسة سوسيوأنثروبولوجية لرابطة القرابة بالسانية والية وهران، 

                              .06،ص35،3586-علوم ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران 
0
دلنة األرقش وآخرون،المغرب العربي الحدي  خالل المصادر،مركز النشر – 

شيماء جوبر،نادية غضبان،المجتمع الريفي وعالقاته بالحكم وينظر .350،ص3552الجامعي،تونس،

 .03ص،3581العثماني في الجزائرعهد الدايات،
6
نيةخالل عهد الدايات في الجزائر،رسالة ماجستير في سفيان الصغيري، العالقات الجزائرية العثما– 

 .                                                                                             86م،ص3583،،58التاريخ الحدي  والمعاصر،جامعة باتنة
1

،دار البصائر للنشر ناصرالدين سعيدوني،الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر،طبعة خاصة-

  .               483،ص3552والتوزيع،
1
أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني،دار الكتاب -

  .855،الجزائر،ص3551العربي،
1
جهيدة بوعزيز،الصراعات الداخلية وأثرها على المجتمع الريفي في بايلك الشرق الجزائري،رسالة –

  36،ص3583تاريخ الحدي  والمعاصر،جامعة قسنطينة،ماجستير في ال
8
  16دغموش كاميليا،ص -0

1
8

 .321شويتام،ص-

3
1
  .321شويتام،المرجع السابق،ص–

3
1
رشيد شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر في فترة الديات ،رسالة الماجستير في - 

                                                                                                          .          31،ص3556التاريخ الحدي ،جامعة الجزائر،

4
1
  341ت،ص-،دار البصائر للنشر والتوزيع،الجزائر،د3سعيدوني،تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،ط-.

0
1
  .31المرجع السابق،ص/رشيد شدري معمر–

6
1
  .                                                                64السابق،ص أحمد بحري،المرجع–

1
1
  .363شويتام،المرجع السابق،ص–

1
1
  .         838سعيدوني،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،المرجع السابق،ص–

1
1
  . 851سعيدوني وبوعبدلي،المرجع السابق،ص-

  .313،المرجع السابق،ص2 الهاللي الميلي،تاريخ الجزائر في القديم والحدي ،جمبارك بن دمحم-.35
3
  . 883دغموش ،المرجع السابق،ص-1
3
  .361-366أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص-2
3
  .851نصرالدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي،ص-3
وراه في تاريخ التراث،ص ص عز الدين فرج، أطلس العادات والتقاليد بمنطقة توات، أطروحة الدكت-34

25-26. 
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سعد فايزة،العادات مقارنة سوسيو أنثربولوجية لعادات الزواج والختان مدينتي وهران وندرومة، شهادة 35

 .54-31م، ص ص 3883،جامعة وهران، الدكتوراه علوم
 .51أسعد فايزة ،المرجع السابق، ص-36

3
 .832فايزة، المرجع السابق،ص أسعد: وينظر.831فوزية دياب، المرجع السابق ،ص - 7
3
،ص 3581غناوي نصيرة،أثر عادات وتقاليد المجتمع القبائلي في الحفاظ على الهوية الجزائرية ،-8

  .                                   30-1ص
 . 883-888ة،المرآة، الجزائر،ص ص حمدان بن عثمان خوج-39

2
  هوية االمازيغيةياسين تماللي، الوجه الثقافي و اللساني لل-0
2
  .نفسه-1

، مغرس، الموقع 34/51/3585حمداوي جميل،الثقافة االمازيغية القديمة و البعد المتوسطي، -22

  https://www.maghress.com/arrifinu/18521 :االلكتروني

2
 . نفسه-3
2
  .نفسه-4

القبة القديمة، الجزائر،  دار الخلدونية، صالح بلعيد، رأي في تدبير المازيغية لغة رسمية ثانية، --25

 . 41،ص3581

2
  التاريخ الثقافي الجزائري، دمحم آكلي آيت سوكيشهاده باخ  في -6
2
 ."أصوات مغاربية"حدي  لـ ،محند آث واضي--7
2
  .آيت سوكي ،أصوات مغاربية -8
2
ر الدا. اإلسالم واألمازيغية، نحو فهم وسطي للقضية األمازيغية( 3551)التجاني بولعوالي  -9

                                                                                                                   858ص:.البيضاء

-40  Peter PrengamanCatégorie:Utilisation du paramètre auteur dans le modèle 

article, « Morocco's Berbers Battle to Keep From Losing Their Culture / Arab 

minority forces majority to abandon native language »,  Chronicle Foreign 

Service, 16 mars 2001. Archived from the original on  3535 .   
 86، اطلع عليه بتاريخ  األصلالبوابة،مؤرشف من . "حقائق عن المذه  االباضي في الجزائر"-41

 .3581نوفمبر 
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                                                                                                        (:د العثمانيالعه) الحياة العامة في الجزائر (14)المحاضرة                        

 (.داخليا وخارجيا)الواقع العام للجزائر قبل االحتالل الفرنسي -أوال
 

بشكل كبير بطبيعة و  إن األوضاع العامة للجزائر السياسية و االقتصادية و االجتماعية تأثرت: تمهيد-

خصائص الحكم العثماني بها الذي استمر ما يزيد عن ثالثة قرون من جهة ، و بشخصيات الحكام األتراك 

من جهة أخرى ، حي  تميزت هذه األوضاع باالستقرار و االزدهار في بعض األحيان و االضطرابات و 

ة للجزائر قبل االحتالل الفرنسي سنتناول و في هذه المحاضرة عن األوضاع العام.االنحطاط أحيانا أخرى 

، بعد أن كانت تتمتع بمكانة مرموقة و  86الفترة التي بدأت فيها الجزائر تأخذ منعرجا خطيرا بنهاية القرن 

، و التي عرفت فيها الجزائر (  8125-8155) هيبة دولية ، مركزين على الفترة األخيرة من حكم الدايات 

 .و االجتماعية  و االقتصادية والعسكرية السياسية الحياة االتمج على طرأ عاما تدهورا

 :السياسي  الواقع - أ

رغم أن عهد الدايات كان مليئا بالثورات و المؤامرات و لم تكن مدة حكمهم تستمر طويال ، إال أنه : داخليا   -8

أي  81لنصف الثاني من القرن يمكن أن نستثني من ذلك الفترة التي حكم فيها الداي دمحم بن عثمان باشا في ا

، حي  عرفت الجزائر في ظل حكمه استقرارا نسبيا و ذلك بالتعاون مع كل (  8118 – 8166) من سنة

من الباي دمحم الكبير و صالح باي قسنطينة في ادارة شؤون البالد داخليا و خارجيا ، كما استطاع الداي دمحم 

 . نت تعاني منه الميزانية العامة للجزائر  بن عثمان باشا أن يتغل  على العجز الذي كا

األوضاع السياسية الداخلية للجزائر قبل االحتالل الفرنسي يمكن القول أنها  و في مجمل الحدي  عن

تميزت بعدم االستقرار السياسي و األمن ، حي  تواصلت االضطرابات ، و التناحر على الحكم و االستبداد 

األهلية و التمرد و العصيان من طرف األهالي بسب  السياسة التي انتهجها ، و االغتياالت و نشوب الفتن 

الدايات بإرهاق األهالي بالضرائ  و اإلتاوات ، علما أن التمرد و العصيان كان يواجهه الدايات بالقوة و 

السنوات يذكر أن السياسة الجبائية التركية المرتفعة طبقت عندما نقصت المغانم البحرية في . سفك الدماء 

 .األخيرة من العهد التركي بالجزائر بسب  فقدانها السيطرة على البحر المتوسط 

و من بين التمرادات و الثورات على الحكم التركي تلك التي قام بها سكان العاصمة و القبائل المجاورة      

ة به ، و حركة التمرد بعد اقدامهم على اشعال النيران في مرافق الميناء و بعض السفن الراسي 8613عام 

الواسعة التي قام بها كراغلة تلمسان في عهد الداي ابراهيم باشا كوجوك  ، حي  سيطروا على المدينة و 

طردوا منها الحامية التركية ، كما حاولوا االتصال بكراغلة عاصمة الجزائر لالنضمام الى حركتهم ، لكن 

باإلضافة إلى تمردات أخرى عرفتها مختلف مناطق الداي تفطن لألمر و قضى على تمردهم بالقوة  ، 

 (.االوراس  -واحات الجنوب -الحضنة -، سكان البليدة8161القبائل الكبرى عام ) الجزائر مثل 

، حي   8154جويلية  85جوان إلى  85كما نذكر في هذا الصدد ثورة ابن االحرش التي ظهرت ما بين     

سلطة بايلك الشرق ، و بعد سلسلة من المالحقات تمكن الباي من أعلن ابن األحرش الجهاد للقضاء على 

يذكر بعض المؤرخين أن الثورة العارمة البن األحرش بالشرق الجزائري جاءت . وضع حد نهائي لثورته 

بتحريض من انجلترا ضد الحكم التركي ، و ذلك بعد االمتيازات الكبيرة التي قدمها الداي لفرنسا في 

 .ميدان استغالل المرجان بالقالة  الجزائر خاصة في

كما ظهرت حركات تمرد أخرى انتشرت في عدة مناطق من الجزائر لتشمل أوساط القبائل الجبلية 

 .والجهات الشرقية و الوسطى من البالد

   :خارجيا  -3

 ما كانت العالقات كانت السياسة المغاربية البينية متوترة في أكثر فترات تاريخ بالد المغرب ، فقلما : مغاربيا

تعتبرها  الجزائر ودية أو حسنة أو على األقل إدراك خطورة التحديات الغربية ، فمثال مع تونس كانت

و من جهته كان للمغرب .  قسنطينة  في إقليما تابعا لها و تونس ترفض ذلك ، كما كانت لتونس أطماع 

و يج  تفاديه حتى و ان اقتضى األمر  أطماع قديمة في تلمسان ، كما كان ينظر للجزائر كخطر يهدده

و قد ظهرت مؤامرات كثيرة بين البلدان المغاربية من أبرزها زحف تونس و  التحالف مع الغرب ،

، و زحف المغرب على  8153المغرب و األقصى و طرابلس متحالفين من تونس إلى قسنطينة عام 

فات األوروبية تتهيأ القتسام ممتلكات ما يسمى تلمسان ، و هكذا ظلت الحوادث مستمرة إلى أن بدأت التحال

 .بالرجل المريض
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حي  كان دافع ،  و تجارية مع عدة دول أوروبية عالقات سياسية أقامت الجزائر( : أوروبيا وأومريكيا) دوليا

الجزائر الحيلولة دون قيام أي تحالف أوروبي ضدها ، أما الدول األوروبية فقد أجبرت على التقرب من 

ائر و تبادل التمثيل الدبلوماسي معها ، لحفظ مصالحها التجارية من القرصنة بتقديم الترضيات المالية الجز

لها، علما أن هذه العالقات لم تخل من نزاعات و حروب بحرية بسب  الخالف حول السيادة على البحر 

 :يات المتحدة األمريكية األبيض المتوسط ، و فيما يلي نفصل في عالقة الجزائر مع دول أوروبا و الوال

كان للجزائر عالقات ودية في غال  األحيان مع بريطانيا ، فاستفادت الجزائر من التنافس الحاد  :ببريطانيا  -

بين بريطانيا و فرنسا ، تخللت تلك العالقات معاهدات سالم بين الدولتين ، نصت على تنشيط التجارة بين 

 .البلدين 

ل كل ما في وسعها لتتوتر العالقات بين الجزائر و فرنسا ، حي  طلبت من داي كما أن بريطانيا كانت تبذ

الجزائر بعدما أرسلت له باخرتين محملتين بالهدايا أن يجعلها محل فرنسا ، خاصة فيما يتعلق باستثمار 

، حي  سحبت االمتيازات من فرنسا و  8156المؤسسات الفرنسية ، و قد استجابت لها الجزائر في سنة 

 ، التاريخ الذي شنت فيه بريطانيا حملتها على الجزائر  8186منحتها إياها إلى غاية 

لكن هذا لم يمنع بريطانيا من شن حمالت عسكرية على الجزائر إلضعافها و إجبارها على التخلي عن 

، و  8615، و  8665حملتها على مدينة الجزائر عامي : سيادتها البحرية ، و من بين هذه الحمالت نذكر 

 . 8186حملة اكس ماوث 

تميزت بالتوتر في معظم فتراتها بسب  احتالل اسبانيا للمرسى الكبير و وهران ، و الحمالت : باسبانيا  -

 .المتكررة على المدن و الموانئ الجزائرية 

لة عن كانت الجزائر كعادتها السباقة في االعتراف بأمريكا كدولة مستق: بالواليات المتحدة األمريكية  -

، كما منحتها مساعدات كثيرة ، لكن االعتراف و المساعدات لم يمنع الجزائر من أن  8116بريطانيا عام 

تفرض على أمريكا االيتاوات التي كانت تفرض على كل الدول األخرى المارة على البحر المتوسط ، و 

البحر المتوسط قليلة ، فقرر أن ال يبدو أن الكنغرس األمريكي الذي اعتبر أن الجزائر بعيدة و أن عالقته ب

يقدم اإلتاوة ، و عليه أعلنت الجزائر على أمريكا حربا و أرسلت أسطولها إلى المحيط األطلسي فأسر 

مجموعة من البواخر األمريكية و قادها إلى السواحل الجزائرية ، مما جعل  الكنغرس األمريكي يرسل 

، و  8116، و تم التوقيع على معاهدة سالم بين الدولتين عام  وفدا يفاوض و يلتمس المساعدة لدفع اإلتاوة

، هذا مقابل اطالق سراح ( المعترف به في التعامل آنذاك ) ألف دوالر اسباني  138بمقتضاها تدفع أمريكا 

 . ألف دوالر اسباني سنويا للجزائر  33البواخر المحتجزة ، و كذلك تعترف أمريكا بدفع مبلغ 

  العالقات بين الجزائر و فرنسا تطورات متباينة ، من المودة و التعاون إلى التوتر و  عرفت :بفرنسا

 .الحروب 

بدأت العالقات األولى و الجيدة بين البلدين في عهد خير الدين و فرانسوا األول بعد التوقيع على المعاهدة 

سا بدعوة من ملكها و مبعوث بين مبعوث خير الدين الذي حل بفرن(   le Traité tripartite) الثالثية 

، حي  كانت فرنسا حريصة على اكتساب ود الجزائر و ذلك  8020السلطان العثماني و فرنسوا األول عام 

 Jean de) و على اثر هذه المعاهدة توجه السفير الفرنسي األول إلى الجزائر .  8024ابتداء من 

Laforet  )  أول قنصل أوروبي ، و قد تتابع المبعوثون  و كان  8021، ثم عين قنصل فرنسي آخر سنة

 .  الفرنسيون إلى الجزائر كقناصل أو كسفراء 

و بالتوازي مع بدء العالقات الدبلوماسية بين الجزائر و فرنسا ببادرة من هذه األخيرة ، أخذت التجارة     

كما أشرنا سابقا  –نة القالة الفرنسية مع الجزائر طابعا قارا ، و ذلك بإنشاء فرنسا للمركز التجاري في مدي

–  

 8612- 8613ثم توترت العالقة بين البلدين إثر الحملة الفرنسية على مدينتي الجزائر و شرشال عامي    

التي بادرت  8111، لتعود من جديد إلى طبيعتها في عهد الداي دمحم بن عثمان و حكومة الثورة الفرنسية 

ا مساعدات غذائية تمثلت في الدقيق ، القمح ، الشعير ، الحمص ، الجزائر باالعتراف بها ، كما قدمت له

في الوقت الذي كانت فيه األنظمة الملكية األوروبية .  الفول ، و هذا بطل  صريح من حكومة فرنسا

 .تحاصر فرنسا سياسيا و اقتصاديا قصد القضاء على النظام الجمهوري الجديد

أن يعطي فرنسا قرضا خاصا لشراء المواد الغذائية " حسن باشا " قرر داي الجزائر  8112و في عام      

قرضا آخر قدره مليونين فرنك ( 8114) من الجزائر قدره مليون فرنك ذهبي ، و أتبع في العام التالي 
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و تجاوزت مساعدات الجزائر الغذائية لفرنسا إلى مساعدات عسكرية تمكنها من الوقوف في وجه . ذهبي 

 .أعدائها 

في عهد الداي مصطفى باشا  توقفت المساعدات الجزائرية لفرنسا و ذلك بعد أن رفض هذا الداي  لكن   

، و  8111تقديم المعونة و الدعم اللذين طلبهما نابليون بونبارت  ، بسب  الحملة التي شنها ضد مصر سنة 

صبحت قادرة على شن أكثر من ذلك وجه انذارا لفرنسا أن تسدد الديون التي عليها لجزائر بما أنها أ

إن الدول المسيحية " الحروب وحدها ، و إال أعلن الحرب عليها ، و قد علل مصطفى باشا موقفه هذا بقوله 

في أوروبا تدين بالوالء المعنوي للكنيسة و هي كذلك تهرع لمساعدتها كلما دعتها لذلك ، و بالمقابل فإن 

ا مدينة بالوالء لخالفة االسالمية ، و ألن مصر دولة الدول االسالمية حيثما وجدت يج  أن تكون هي أيض

إسالمية معتدى عليها من طرف دولة مسيحية فإن الواج  يفرض على حاكم دولة اسالمية أن يقف إلى 

 ."جانبها و أن ال يبقي وسائله و امكانياته في حوزة المعتدي 

يلتمس فيها من " جيروم " مع أخيه و بعد انسحاب نابليون من مصر بع  برسالة إلى داي الجزائر      

الداي مصطفى باشا إعادة النظر في العالقات الفرنسية الجزائرية ، و يعيد المساعدات التي كانت تقدمها 

الجزائر لفرنسا ، و تعهد نابليون بالوقوف إلى جانبه دبلوماسيا لمواجهة المتحالفين ضده في أوروبا ، و قد 

 .عادت العالقات إلى طبيعتها قبل داي الجزائر هذا العرض و 

ديبوا ) لكن سرعان ما توترت العالقات الجزائرية الفرنسية من جديد ، بسب  عدم تقديم قنصل نابليون     

الهدية التي اعتاد القناصل تقديمها له ، و حين طل  الباشا رسميا على (  Dubois Thainville( ) تانفيل 

ون برسالة ساخطة هدد فيها بتحطيم األسطول الجزائري ، و أنذر أساس أنها شيء واج  ، رد عليه نافلي

بأن فرنسا على عهده ليست هي فرنسا على عهد البوربون ، و كان نتيجة ذلك أن احتجزت الجزائر 

 .   سفينتين فرنسيتين و ضربت أخرى في ميناء تونس من أحد الجزائريين 

 8156زات من فرنسا و منحها إلى منافستها بريطانيا عام كما أقدم الداي أحمد باشا   على سح  االمتيا    

أين أعادتها للمرة الثانية لفرنسا ، و بعدها جاءت أزمة ديون الجزائر على فرنسا و ما  8186إلى غاية 

 . ترت  عنها من نزاع إلى احتالل 

و هي معاهدات سلم و  يجدر بالذكر أن عدد المعاهدات المنعقدة بين الجزائر و فرنسا كبير بلغ السبعين   

 8666،  8663،  8668،  8645،  8631، 8681،  8024) تجارة تم التوقيع عليها في سنوات مختلفة 

كما تنوعت المساعدات التي قدمتها الجزائر لفرنسا .أكثر هذه المعاهدات تخدم مصالح فرنسا ( .  الخ ...

سية للثورة الفرنسية ، و المساعدات االقتصادية بين المساعدات العسكرية البحرية ، و المساعدات الدبلوما

غير أن أطماع فرنسا التوسعية كانت تحول دوما دون استقرار عالقتها السياسية مع . و المالية للثورة

 :و يرجع بعض المؤرخين النزاع الفرنسي الجزائري إلى عدة أسباب من أهمها . الجزائر 

 .الجزائرتطلع فرنسا الى تحقيق مكاس  واسعة في  -8

 .اعتماد أسلوب القوة تجاه أي خالف ينش  ما بين بحارتها و بحارة الجزائر  -3

 .المركز التجاري الفرنسي بساحل القالة و عنابة " لنش " شركة   -2

أما بقية الدول األوروبية مثل البرتغال و السويد و هولندا فقد سارعت إلى إقامة عالقات دبلوماسية مع 

 .سفنها التجارية العابرة للبحر المتوسطالجزائر لتأمين 

 و في أوائل القرن التاسع عشر بدأت الدول األوروبية و كذا الواليات المتحدة  :التحالف الغربي ضد الجزائر

األمريكية تكف عن دفع اإلتاوات للجزائر ، كما أصبحت النوايا االستعمارية األوروبية تتجلى في األفق 

تفوقا عسكريا واضحا على الجزائر بفضل دخول دول أوروبا مرحلة الثورة  ضدها ، خاصة بعدما حققت

الصناعية الحديثة و عدم مواكبة الصناعة الجزائرية لهذا التطور ، و بذلك اختل ميزان القوى لصالح 

 . أوروبا على حساب الجزائر 

بطل   8180ن من عام جوا 1حي  تحالف األوروبيون ضد الجزائر في مؤتمر فيينا الذي انعقد في      

من االنجليز و ذلك لوضع حد نهائي ألعمال القرصنة البحرية الجزائرية في البحر األبيض المتوسط و 

، و كلفت بريطانيا بتطبيق مقررات المؤتمر ، فتوجه االنجليزي اللورد ( استعبادهم ) استرقاق المسيحيين 

ى الجزائر و لما اقترب من سواحلها وضع على متن أسطول بحري إل 8186عام ( اكسماوث) ايكسمون 

الداي القنصل البريطاني في السجن ، لكن البحرية الجزائرية انخدعت بالراية البيضاء التي كانت تحملها 

السفن الحربية البريطانية فتركتها تدخل للميناء الجزائري ، فقنبلت بالمدفعية األسطول البحري الجزائري 

 . ما أجبر الداي عمر باشا على قبول شروط مؤتمر فيينا و ألحقت به أضرارا جسيمة م
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تطبيق القرارات الصادرة عن مؤتمر فيينا و خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الرق : و من بين هذه الشروط    

و اطالق سراح األسرى المسحيين الموقوفين في الجزائر ، و تسريح البحر األبيض المتوسط للتجارة 

 .أولوية انجلترا في التعامل مع القنصليات األجنبية في الجزائر الحرة و االعتراف ب

الجدير بالذكر أن حملة اكس ماوث كان ظاهرها تنفيذ إلرادة الدول األوروبية و باطنها رغبة بريطانيا    

في فرض سيطرتها على البحار لالستحواذ على طرق المواصالت و الحفاظ على مصالحها التجارية ، بعد 

 .مستعمراتها في القارة األمريكية أن فقدت 

عقد األوروبيون للمرة الثانية مؤتمر ضد الجزائر عرف باسم مؤتمر  8181سبتمبر  25و في يوم      

قرروا فيه مطالبة كل من الجزائر و تونس و ليبيا بوضع حد للقرصنة و اعتبروا أي " ايكس الشابيل "

 . لمتحالفة سيؤدي إلى رد فعل سريعمساس بالبواخر التجارية ألحد من هذه الدول ا

" و " فريمونتل " قدمت قطعة بحرية انجليزية فرنسية تحت قيادة األميرالين  8181سبتمبر  0و في      

إلى الجزائر ، ليبلغا الداي حسين بقرارات المؤتمر ، لكنه رفض استقبالهما و جمع القناصل " جوليان 

الجزائر حرة في تسيير شؤونها كيف تشاء ، و هي " يقول فيها األوروبيين و حملها إلى أوروبا رسائل 

ثم أمر القناصل األجان  بأن يقدموا الهدايا المتأخرة  ." ليست مستعدة لتطبيق األوامر التي تأتي من الخارج 

تعنت الداي حسين قرر أن تنظم حملة عسكرية " ايكس الشابيل "، و عندما رأى المشاركون في مؤتمر 

       ا معظم الدول األوروبية لتأدي  الجزائرنشارك فيه

بعدها دخلت الجزائر في مرحلة ضعف و انحطاط و خاصة بعد تحطيم أسطولها في معركة نافارين يوم     

، ففقدت هي و االمبراطورية العثمانية قوتها و هيبتها ، فتكالبت عليها الدول األوروبية  8131أكتوبر  35

في عهد الداي حسين بعد ثالثة قرون  8125ركي في الجزائر على يد فرنسا عام و كانت نهاية الوجود الت

 .من وجودها

واجهت الجزائر و الدولة العثمانية تهديدات خارجية كبيرة ، خاصة من جان  اسبانيا و الدول : العسكري الواقع- ب

تدفع به الغارات المسيحية  تهتم بأسطولها الحربي( أي الجزائر ) االيطالية و فرسان مالطة ، مما جعلها 

عن مدتها و سواحلها ، و تحمي التجارة االسالمية و المهاجرين األندلسيين ، و حجاج بيت هللا الحرام من 

يجدر . اعتداءات القراصنة األوروبيين ، و تدعم به الدولة العثمانية في حروبها ، و تغنم من خصومها 

ء الجهاد البحري لألسطول الجزائري ضعفن بالتدريج ، ليصبح بالذكر أن الدوافع الروحية التي كانت ورا

 .  الربح هو مبدأه األساس

و قد كانت النواة األولى ألسطول الجزائر تلك السفن التي أتى بها األخويين خير الدين و عروج إلنجاد 

دينة الجزائر تمركز األسطول في م. إخوانهم المسلمين في بجاية و الجزائر ، و عددها أربعة عشر وحدة 

التي حصن ميناؤها و دعم بالمدافع ، ليصبح قاعدة بحرية هامة في بناء المراك  الجديدة و اصالح القديمة 

كما أصبحت موانئ المدن الساحلية األخرى كشرشال و دلس و بجاية و جيجل و . و المعطوبة و تجهيزها

ت شرشال و جرجرة و بجاية و جيجل و كان الخش  يجل  من غابا. عنابة و تنس قواعد أخرى لألسطول

 .و القل ، كما أنشئت مصانع لصناعة المدافع و البارود و الذخيرة و قطع الغيار 

مكنته من صد و افشال جل الحمالت العسكرية  81بلغ األسطول الجزائر أوج قوته في منتصف القرن       

يرها ، كما كان األسطول درعا واقيا على الجزائر كالحمالت االسبانية و الفرنسية و الهولندية و غ

و قد تعاظم دور األسطول الجزائري في حماية . للسواحل المغاربية ضد القرصنة و العدوان األوروبي

 .التجارة الدولية من القراصنة المتربصين عبر البحر 

هائيا سنة إلى أن اضمحل ن 81لكن دور البحرية و نشاط األسطول الجزائري بدأ يتضاءل مع مطلع القرن 

 :، و يعود انهيار األسطول إلى العوامل التالية  8125

   اتفاق الدول األوروبية على ضرورة التصدي للجزائر و تقليص دورها. 

   تقييد الجزائر بمعاهدات شراء سالمة تجارات الدول األوروبية مقابل بعض الهدايا و الغرامات ، مما قل من

قطعة رئيسية  84إلى  8011قطعة عام  855ص عدد قطعه من حوالي نشاطات األسطول الجزائري فتقل

 . 8130سنة 

   الغارات المسيحية المتكررة على مدينة الجزائر ، و من أخطرها هجوم األسطول االنجليزي الهولندي

، و تمكن من تخري  قسم من  8186أوت  31بارجة بقيادة اللورد األميرال اكسموث في  21المؤلف من 

 .مدينة الجزائر و مبانيها و مينائها ، و تدمير معظم أسطولهاأسوار 



24 
 

   أثناء حرب اليونان التي دمر فيها ما  8131اشتراكه في حروب الدولة العثمانية ، و آخرها معركة نافارين

 .تبقى من األسطول

  أحرزته مثيالتها في تخلف صناعة السفن الجزائرية و مهارة األسطول قياسا إلى التقدم الصناعي الهام الذي

 .دول الغرب ، و المهارة الفنية التي اكتسبتها األساطيل األوروبية 

كانت تصنع ) و على صعيد آخر ارتكبت الجزائر خطأ فادحا يتمثل في تخليها عن الصناعة البحرية 

بسب  تنازلها  نظرا النشغال التقنيين و المهندسين و الفنيين في الحرب ، و كذلك( بواخرها الحربية بنفسها 

عن غابات الكرستا  الموجودة ببجاية لفائدة التجار اليهود و في مقدمتهم بكري و بوشناق، حي  أقدم هذين 

الرجلين على بيع أخشاب الغابات إلى انجلترا التي اهتمت بصناعتها البحرية و كرست كل جهودها 

 .  انيا ضاعفت المجهود لتطويرها ، و عليه فالجزائر توقفت عن الصناعة البحرية و بريط

إن عدم االمن و االستقرار السياسي و انتشار حركات التمرد و االضطرابات كان له : االقتصادي  الواقع - ت

انعكاسات سلبية على المجال االقتصادي ، حي  أهملت الفالحة بتوقف الحرث و الزرع ، و حدثت 

كما أغلقت األسواق خوفا من قطاع الطرق ، . مع مجاعات من جراء كثرة الفتن و األهوال و اهتزاز المجت

 . إضافة إلى ظاهرة الجفاف التي استمرت سنوات خاصة بشرق البالد و ارتفاع األسعار و غالء المعيشة

يجدر بالذكر أن االهتمام الكبير للعثمانيين بالجوان  العسكرية و السياسية انعكس سلبا على الجان  

مانيين سياسة اقتصادية واضحة المعالم من شأنها أن تنهض بالبالد ، و االقتصادي ، حي  لم يكن للعث

يتجلى ذلك من خالل عدم اهتمام الحكام األتراك بتطوير البنية التحتية لإليالة الجزائر ، فمثال بالرغم من 

تمام اهتمام العثمانيين بالبحر ال نجد لدولة أثرا في انشاء الموانئ الصالحة للتجارة  ، حي  كان االه

بالموانئ الجزائرية بقصد ايجاد مرسى آمن لسفن القرصنة و ليس بقصد التجارة ، كما لم تتدخل الدولة 

لتحسين وسائل الزراعة ، و لم تسهم في الوقاية من األضرار الطبيعية ، أو اآلفات الزراعية التي كانت 

 .تتعرض لها البالد بصورة مستمرة

التاسع عشر موجة من فترات المجاعة والقحط، وتتضمن  شهد القرن: االجتماعي  الواقع - ث

المصادر المحلية الكثير من االشارات حول المضار التي سببتها هذه الظواهر، فما ترت  

عنها فقدان الموارد الغذائية في األسواق وارتفاع أسعارها حتى أصبح  القمح يباع بأثمان 

لزهار أن الجزائر تعرضت للجراد، بحي  زيادة عن المجاعة يذكر أحمد الشريف ا،  مرتفعة

يقول وجاء الجراد في هذه السنة ثم غرس وأقام أياما في األرض ثم خرج وأكل الزرع 

واألشجار والثمار ووقع في تلك السنة، وأعطى األمير القمح لجميع الخبازين أن يقوموا بعمل 

 .ما يلزم للبالد لكن صار الناس يتقاتلون على ذلك الخبز

المجاعات ظهور أمراض كثيرة زادت حدتها بسب  جهل أغلبية األهالي بأبسط قواعد  نتج عن

الصحة، فلم يهتموا بمحاربة األوساخ، ولم يعملوا على استصالح المستنقعات المنتشرة في 

يج  المالحظة أن الجزائر تعرضت لمجاعات مهلكة سنوات و.سهول متيجة ووهران وعنابة

مجاعة بالبالد اختفت فيها االقوات من األسواق حتى اضطر  حدثت 1800متالحقة ففي سنة 

الداي مصطفى باشا بااللتجاء فيها إلى شراء القمح من موانئ البحر األسود وتوزيعه على 

السكان، وأعطيت األوامر بعدم تصدير هذه المادة وشهدت الجزائر قبل ذلك حدوث الكوارث 

الذي خرب  8186ص عدد السكان، منها زلزال الطبيعية التي أدت إلى تضرر االقتصاد وتناق

مدينة الجزائر، وهكذا تميزت المرحلة األخيرة من العهد العثماني بالجزائر بفترات عصيبة 

 .وقاسية، نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية

ويعود هذا التدهور في الجان  االقتصادي واالجتماعي أيضا لعدم اهتمام األتراك بأمور الصحة كما  

هذا اإلهمال أدى إلى انتقال العدوى من المشرق وانتشار األمراض بالجزائر منها أن 

الطاعون والكوليرا، وهذا ما أدى إلى احتدام التناقض وتعمق الخالف بين السلطة السياسية 

التركية والجزائريين وقد اضطرها إلى إعالن الطالق بينهما في القرن التاسع عشر، وترجع 

                               .الضغط االجتماعي وخاصة إلى تعفن الوضع االقتصاديأسباب الطالق إلى 

يعود التدهور في الجان  االجتماعي للمجتمع الجزائري لعدم اهتمام :األوضاع الصحية أما 
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الحكام األتراك بأمور الصحة حي  انحصر العالج في بعض المرافق كمصلحة رنقة الهواء، 

قلية الخاصة باألتراك، كما أن هذا االهمال أدى إلى انتقال العدوى وملجأ األمراض الع

وانتشار األمراض، كما أن قلة األدوية زادت الحالة الصحية سوءا، فالجزائر كانت تكاد تخلوا 

من الصيدليات ما عدى صيدلية واحدة كان مقرها مدينة الجزائر بالقرب من قصر الداي، 

لزجاجات والكؤوس المحتوية على بعض العقاقير والتوابل ولكنها ال تحتوي إال على بعض ا

وبما أن العلوم لم تكن قد بلغت درجة فائقة من التطور، بحي  تحدد .يشرف عليها أحد األتراك

جراثيم األوبئة تحديدا مضبوطا، فإن السكان واألطباء كانوا ينسبون كل هذه الظواهر المزيفة 

ت السلطات المحلية عاجزة أمامه ال تقوى على اتخاد إلى مرض الطاعون  الذي كثيرا ما وقف

أية تدابير وقائية لما كان من اختالف بين رجال الدين فيما يتعلق بمعاملة المصابين 

وقد ازدادت األمراض الفتاكة القاتلة بالسكان طيلة الحكم العثماني للبالد، وتركت . ومعالجتهم

لها انعكاسات خطيرة على األوضاع المالية  أثرا  سلبيا في الحياة االقتصادية حي  كانت

ولقد اختلفت اآلراء وتضاربت حول عدد األطباء الجزائريين ولغاتهم في .والمعيشية للسكان 

تلك الفترة، فلوفي دوستاسي ينفي وجود أطباء بالمنطقة حي  قال في منتصف القرن الثامن 

هذا ما أكده موقان بقوله " المملكةال نرى طبي  واحد في مدينة الجزائر وال في باقي " عشر 

، وتذكر الكتابات الفرنسية التي أرخت للحملة "أن بالد الجزائر ليس بها طبي  بالمرة" 

الفرنسية على الجزائر أن الجيش الجزائري لم يكن يتوفر على طبي  بالمعايير العلمية، إال 

م، 8130سيرا بالجزائر مند الذي كان أ" سيمون بفايفر " من واحد ذو أصل ألماني هو السيد 

كان موقف السلطات .هذا ما يعكس مستوى الرعاية الصحية في الجزائر خالل العهد العثماني

العثمانية سلبيا من األوضاع المزرية والمتردية التي أصابت الجزائر، حي  أهملت 

األشخاص إذ لم تمنع دخول السفن و. االجراءات الوقائية ضد دخول وباء الطاعون إلى البالد

القادمين من المناطق الموبؤة، ولم تطبق عليهم نظام الحجز الصحي المعروفة بالكارنتينة مع 

أن هذا النظام كان مطبقا في كل من طرابلس وتونس والمغرب األقصى وأوروبا مند مائتي 

والمالحظ هنا أنا معظم السنوات التي تعاني فيها القسطنطنية ومصر بوباء الطاعون إال .سنة

وظهر في الجزائر نتيجة المالحة البحرية أي حركة السفن، والدليل على ذلك الوباء الذي 

، والذي جاء مع المراك  التي أهداها 8181ظهر في الجزائر بسب  المالحة البحرية سنة 

داي الجزائر للباب العالي، وكان العثمانيون ال يهتمون بالحياة الصحية للسكان، ذالك أن 

والباشوات كان لهم أطباء أجان  يختارونهم عادة من األسرى األوربيين الذين معظم البايات 

يقعون في قبضتهم أو يستجلبونهم باألموال، ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك للتخفيف على 

السكان من األالم واألمراض، وهنا يتضح لنا وبشكل جلي فارق الهوة بين الجزائريين 

                                                                                                                                        .والعثمانيين

لذلك  لم تكن األوضاع على الصعيد االجتماعي أحسن من غيرها ، بدليل انتشار األوبئة خاصة في الفترة 

،  8181إلى سبتمبر  8181الفترة الممتدة من جوان  التي بلغ فيها مرض الطاعون درجة خطيرة و هي

،  8623مدينة الجزائر و المدية عام ) باإلضافة إلى و الزالزل التي ضربت كثيرا من المدن الجزائرية 

و  8132، ثم زالزل  8186، شرشال ، بجاية و الجزائر العاصمة عام  8660زلزال الجزائر العاصمة 

فتسببت في الكثير من (  8115ت البليدة ، و زلزال وهران عام التي خرب 8165و  8100و  8134

 .الخسائر البشرية و المادية هالك  الكثير من األرواح و الممتلكات 

فبالرغم من وجود عدة فئات أجنبية مسيحية في ،  ظهور فئات دخيلة على المجتمع الجزائري خاصة من اليهود 

ارتفع شأنها في هذا البلد هي فئة اليهود ، ألنها كانت تتعامل مع الجزائر ، إال أن الجماعة النشيطة التي 

و يقومون بشراء و بيع البضائع أو الغنائم التي يحصل عليها الرياس ، كما ( الرياس) الداي و قادة الجيش 

اشتهر اليهود بعمليات السميرة و القيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية إلى درجة أنه أصبح من 

 .الصع  على أي عربي أن يبيع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحد اليهود 
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) و في بداية القرن التاسع عشر تجلت في الجزائر نفوذ شخصين يهوديين و هما بوشناق و بوخريص 

، إذ كانا يقومان لوحدهما بدور البنوك في الجزائر ، و يحتكران األسواق التجارية الجزائرية و ( بكري 

في ميدان تصدير الحبوب فامتد نفوذهما حتى في بالط الحكم ، فأصبحت لهما قوة تأثير في خاصة 

، و لسب   8125القرارات السياسية و االقتصادية و كانا سببا مباشرا في احتالل فرنسا للجزائر عام 

و خارج من بقتل اليهودي بوشناق و ه 8150نفوذهم الكبير و سوء تصرفهما قام أحد الجنود األتراك عام 

 . 8188قصر الداي بالجنينة ، أما صديقة بوخريص فقال بأمر من الديوان عام 

 :اإلحالة العلمية
كلية علوم  ،52جامعة الجزائر  ،محاضرات في مقياس مدخل الى تاريخ الجزائر المعاصربوزيفي وهيبة،  -8

 . 3586.اإلعالم و االتصال، قسم االعالم،

، بيروت ، دار العرب االسالمي  8، ط  0660للجزائر من البداية و لغاية التاريخ السياسي عمار بوحوش ،  -3

 ،8111 

 3553، الجزائر ، دار ريحانة ،  8، ط  موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ، -2

م  0660 –م .ق 804من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس ،  -4

 (ط.س.ب) ار العلوم للنشر و التوزيع ، ، د( ط.ب)،  (

، مذكرة لنيل شهادة (  0831- 0506) الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني دمحم مقصودة ،  -0

الماجستير في التاريخ الحدي  و المعاصر ، قسم التاريخ و اآلثار ، كلية العلوم االنسانية و الحضارة 

      3584، االسالمية ، جامعة وهران 

، مجلة الواحات للبحوث و  م 07و  00مالمح من شخصية تاريخ الجزائر خالل القرن جمال الدين سهيل ،   -6

 3588،  82الدراسات ، المركز الجامعي غرداية ، العدد 

دة ، مذكرة لنيل شها(  0831- 0506) الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني دمحم مقصودة ،  -1

الماجستير في التاريخ الحدي  و المعاصر ، قسم التاريخ و اآلثار ، كلية العلوم االنسانية و الحضارة 

 3584االسالمية ، جامعة وهران ، 

، الجزء الثاني ،  3، ط  0831شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل مولود قاسم نايت بلقاسم ، -1

 .3551الجزائر ، شركة دار األمة ، 

، ألقيت على طلبة  إلى يومنا هذا 06محاضرات في مقياس تاريخ الجزائر من القرن دمحم العربي الزبيري ، -1

 . 3553-3558:، السنة الجامعية  52السنة الثانية اعالم بجامعة الجزائر 

جزائر ، الشركة ، ال 2، ط  (بداية االحتالل) محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث أبو القاسم سعد هللا ، -85

 8113الوطنية لنشر و التوزيع ، 

                         ( ط .س .ب) ، الجزائر ، دار المعرفة ،  8، ج  ( 0686-0831) تاريخ الجزائر المعاصر بشير بالح ،  -88

 :بالمحاضرة   أساسية و ذات الصلة إحالة علمية-

 .جزائر في العهد العثمانينصر الدين سعيدوني والشيخ البوعبدلي المهدي، ال- -8

 .عبد الحميد بن شنهو، حول األتراك العثمانين في الجزائر- -3

أدي  حرب، التاريخ العسكري واالداري لألمير عبد القادر الجزائري - -2

(8151/8141 .) 

/ ه 88دمحم بن سعيدان، التطورات السياسية واالقتصادية إليالة الجزائر خالل القرن - -4

 .م81

  .وين الجزائر العثمانية، الحدث في تاريخ الجزائر المعاصرلمنور مروش، تك- -0

 .سيمون بفايفر، مذكرات جزائري عشية االحتالل- -6

 .حنيفي هاليلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد  العثماني- -1

ابن خلدون، ديوان المبتدء والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن صاحبهم من دوي - -1

 .الشأن  األكبر

 .الناصري الجزائري، عجائ  األسفار ولطائف األخبارأبي راس - -1

مؤيد دمحم حمد المشهداني وسلوان رشيد رمضان، أوضاع الجزائر خالل الحكم - -85
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 (.8155 -8081)العثماني 

 .نصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني- -88

 .  بداية االحتالل، الجزائرأبو القاسم سعد هللا، محاضرات في تاريخ الجزائر الحدي- -83

 .8125 -8055جمال قنان، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحدي ، - -82

 .أبو القاسم سعد هللا، محاضرات في تاريخ الجزائر- -84

 .حمدان بن عثمان خوجة، المرآة- -80

 (.1550-1830)أبو القاسم سعد هللا ، تاريخ الجزائر الثقافي - -86

ية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد نصر الدين سعيدوني، وراقات جزائر- -81

 .العثماني

 .صالح عباد، الجزائر خالل الحكم التركي- -81

 .حمدان خوجة، اتحاف المنصفين واألدباء في االحتراس عن  الوباء- -81

، المطبعة العربية 8، ط8125عبد القادر حليمي، مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل - -35

 .312ص  8113، لدار الفكر االسالمي، الجزائر

 .خليفة حماش، قراءة في أسباب انهزام الجزائريين في معركة أوسط والي- -38

 .ابراهيم مياسي، لمحات عن جهاد الشع  الجزائري- -33

 .8125-8081أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني - -32

 .العنتري، مجاعات قسنطينة دمحم صالح- -34

ألضرحة والزوايا بمدينة الجزائر وضواحيها خالل العهد ياسين بودريعة، أوقاف ا- -30

 .العثماني من خالل المحاكم الشرعية وسجالت بيت المال والبايلك

 .ابن منظور، لسان العرب، ناقشه وعلق عليه ووضع فهارسه على المشيري- -36

 .صالح عباد، الجزائر خالل العهد التركي- -31

 .الواليات العربية أثناء العهد العثماني عبد الجليل التميمي، الحياة االجتماعية في- -31

 .صالح خرفي، الجزائر واألصالة الثورية- -31

دمحم البشير الهاشمي مغلي، التكوين االقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم - -25

 .لالحتالل الفرنسي

 .مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحدي - -28

 . الجياللي، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن بن دمحم- -23

 .8125 -8125بوعزة  بوضرساية، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر، - -22

 .8118 – 8125خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية في الجزائر، -24

 --------------

 

 

 

 

 



28 
 

                                                                                  .10الجزء.  الجزائر ىإل الهجرة من و (15)المحاضرة                   

 :توجد عدة تعاريف يمكن عرضها كما يلي: مفهوم الهجرة-أوال

يعتبر المهاجر هو كل أجنبي وصل إلى بلد (  : 8134المعقود روما سنة )المؤتمر الدولي -

 . آخر بحثا عن سبل وفرص العمل واإلقامة الدائمة

ترك بلد أو االلتحاق بغيره سواء منذ الميالد أو بعد مدة طويلة بقصد اإلقامة " هي : كومار -

 " الدائمة ولتحسين الوضعية بالعمل

هي السفر أو النزوح أو هجرة الرجال والنساء البالد أو خارجها و بإرادة : بمضور شمولي-

                                                                                            .أو قصرا ،بغية طل  العلم أو لالستيطان 

                                                                                          :أسباب هجرة الجزائريين -ثانيا

ماحدث بعد  وهو سياسة اإلبعاد والنفي والتهجير القصري الممارسة في حق القبائل الثائرة-8

..                                                                                              ثورة المقراني والزعاطشة بنفيهم إلى كالدونيا وكايان

 .حاحة االحتالل لليد العاملة في المناجم والمعامل والمصانع فعمدت للتهجيرهم عنوة-3

في حق الجزائريين على قانون التجنيس واألهالي وقانون فارمي القوانين المجحفة -2

 . قمع االنتفاضات الشعبية الجزائرية ضد الوجود الفرنسي-4 .                       وجونار

.                                                             الحصول على األراضي للتوسع االستيطاني  الرغبة في-0

 .مصادرة العقارات والمحالت وانتشار الفقر-6

الهروب من قانون التجنيد اإلجباري التي فرضته اإلدارة الفرنسية على الشباب الجزائري -1

تحسبا للحرب العالمية األولى وكان رد فعل األهالي على هذا المشروع هو  8183سنة 

حقيقية مقابل ضريبة الدم  رفضهم التام له و تعددت أسالي  االحتجاج من مطالبة لتعويضات

 .                                 من الجزائريين وهاجر آخرين إلى البالد اإلسالمية 

مما "اإلهانات المتكررة التي لحقت بالمسلمين الجزائريين من طرف االحتالل الفرنسي -1

المعاملة الحسنة أدى لتوجيه العديد من األهالي إلى المشرق لطل  الحرية والعيش في أمان و 

  . للمهاجرون بالمشرق العربي مما يشعرهم بالعزة والكرامة بدل الفقر والظلم المسلط

.                                                                 سياسة التجهيل الممارسة ضد المسلمين الجزائريين-1

لى ثكنات وأماكن هدم المدارس والمؤسسات الثقافية وتحويل بعضها إ-85

(.                                                                                             اسطبالت)لحيواناتهم

تدني الواقع الديني للجزائريين وتعرض العديد من المساجد والزوايا إلى الهدم أو البيع أو -83

ازن للذخيرة أو متاحف ، فتحول مثل جامع التحويل إلى كنائس أو ثكنات عسكرية أو مخ

وهدمت مساجد عنابة التي كان " كنيسة الصلي  المقدس"القصبة إلى كنيسة كانت تسمى 

                   .                                                                                 مسجدا قبيل االحتالل وبقي منها إال مسجد صالح باي فقط 21عددها 

القمع واالضطهاد الممارس ضد المشرفين والمعلمين على المؤسسات التعليمية والثقافية  -82

محاوالت إدارة الفرنسية تنصير األهالي بطرق متعددة إذ عمدت -84.                         

                                                                         .للجزائري المسلم  إلى اإلرساليات التبشيرية لتغيير المعتقدات الروحية والمقومات الثقافية

                                                                                                                                                                                               : واتجاهات هجرة الجزائريينمن الجزائر الهجرات -ثالثا

، 8125فبعد الغزو الفرنسي للجزائر سنة  أما المغرب (:تونس والمغرب)المغرب العربي-8

متوجهين إلى المغرب حي  " المسيحي"فّر العشرات اآلالف الجزائريين من وطأة المستعمر 

–اسبانية )رن من بداية هذه  الهجرة وخضوع  المغرب لحماية مزدوجةبعد حوالي ق..استقروا

م ، تزايدت هجرة الجزائريين إلى المغرب واستمرت هذه الظاهرة طوال 8183عام ( فرنسية

 Henri -ولتتبع تطورها ، يمكن التمييز حس  هنري لومبار..فترة الحماية على المغرب
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Lombard  أي منذ مقاومة الشع  8125ة األولى سنة وبدأت الموج:موجات رئيسية  4بين

الجزائري لالستعمار واالحتالل العسكري الفرنسي للبالد فتسببت ذلك في هجرات جماعية 

لقبائل بأتمها تجاه المغرب، باعتبارها امتداد طبيعيا  ولقربها جغرافيا وللروابط العائلية 

إلى " دار الحرب"ا يغادرون  من وعليه فعندما غادروها  كانو. والدينية التي توحد البلدين

لهذا كانت الهجرة ب دوافع دينية خالصة. أّي المغرب لذا توج  اللجوء إليه" دار اإلسالم"
43
 .

وهذه الهجرة كانت فردية نخبوية كما هو الشأن بالنسبة للعلماء واألطرات اإلدارية والصناع 

تلك المنتمية لجهة وهران  إذ  ، فقبائل بأكملها أو فرقا منها مثل.إلخ،وكانت أيضا جماعية

ولقي المهاجرين استقباال أخويا من المغاربة والسلطان .تخطت الحدود لالستقرار بالمغرب

عبدالرحمان بن هشام نفسه حي   أعطى أوامره إليواء كل الالجئين
44
وصلت إلى مدينة . 

بلغ عدد  8143م ، وفي سنة 8125تطوان سفينتان على متنها عائالت جزائرية في شهر أوت 

وفي رسالة من السلطان إلى عامل تطوان عبد .. الجئ 155الجزائريين بتطوان وحدها 

هم أحرار، فكل من رغ  االنخراط في الجيش : "الرحمان ، أمره فيها بإدماجهم في المجتمع

من أرادوا أن يبقوا مستقلين، ضمن . أو البحرية، فل  له طلبه بدون أي ضغوطات( المدفعية)

م في االختيار، فالتجار والصناع التقليديون، و لهم كامل الحرية في كس  عيشهم من لهم حقه

بالنسبة للوجهاء وذوي الشأن مـُنحت إليهم معاشات سنوية كما أن  "خالل ممارسة حرفهم أما 

وقد عمم السلطان أوامره الرسمية على .. السلطان كان يكرمهم بسخاء في المناسبات الدينية

جهات من أجل تقديم كل المساعدات والتسهيالت للمهاجرين الجزائريين كافة عمال ال

وقدم المهاجرين أغلبها من الغرب .ومعاملتهم باحترام وإعفائهم من كل الضرائ  المخزنية 

و منهم استقروا بوجدة وفاس واألقلية اختارت تطوان، وتازة ومكناس، كما أّن  .الجزائري

 .قرىعددا قليال اختاروا األرياف وال

.. 8151أما الموجة الثانية  تجاه المغرب تزامنت و االحتالل الفرنسي لمدينة وجدة سنة 

وهكذا كانت الموجة الثالثة والرابعة في ظل الحماية المزدوجة على المغرب وظلت األدفاق 

                                                                             .                                       الهجرية الفردية والجماعية حتى االستقالل وما بعده

عرفــت الجزائـــر هجــرات كبيـــرة نحـــو تـــونس منذ بدايـــة : أما الهجرة  إلى تونس–

م،وبعض المهــــاجرين كــــان يعتبرهــــا منطقــــة عبــــور 1830االحـــتالل الفرنســـي 

بها ،وقد شــكلت تــونس  الــــبعض األخــــر جعلهــــا منطقــــة عيش وأمان  فـاســتقراربينما 

،حيــ  تشـير بعــض  الجســر الــرابط بــين الجزائــر والمشــرق العربــي مــدة مــن الـزمن

ذوا من المصـادر الفرنسية أن الجزائـريين المهــاجرين إلـى اإلياالت العثمانيــة قــد اتخــ

،و ملجــأ مؤقــت فــي بعــض األحيــان ليركنون إليه في  تــونس معبــر إلــى المشــرق

أوقات المحن،أو عنـد المتابعة الفرنسـية لهم وتشير التقارير الفرنسية بأّن األدفاق الهجرية 

م 1860-1855م و قد تزايدت بين سنوات 8125بدأت منذ 
45

فيــــذكر أّن " بيــــرك"أما 

-1854-1832  1830: الســنوات التاليــة معــالم بــارزة فــي تــاريخ الهجــرة وهــي

،وهناك تواريخ أخرى ألّح عليها كل من  م1860-1870-1875-1888-1910-1911

ويـــذكر 1864-1849-1837: وهـــي"  Berdanبـــاردان  " و"Ageronأجيرون  "

ومن ذلك  1896ثم سنة   1854-1847فت بينأن حركة الهجرة تكث " Berdanبـــاردان "

والفـرق بــين كثافتهـا فقــط وفـي موقــف  1914-1830تبين أّن الهجرة لـم تنقطـع بــين
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السـلطات الفرنســية مــن التغاضي عنها أو منعها
46
وكانت أولى الهجرات التي أعقبت  . 

حسـين وحاشـيته وأعيـان  رحيل القوات االنكشـارية إلـى تركيـا وتالهـا خـروج الـداي

العاصـمة ثـم هـاجرت مجموعـات
47
لذلك فقد هاجر الجزائريون نحو البالد التونسية من .  

مختلف المناطق، ولعل أبرزها هي المناطق الحدودية أو التي كانت قريبة من الحدود 

وتبسة الجزائرية التونسية، ومن بين أهم مناطق انطالق هذه الهجرات نجد واد سوف وورقلة 

وعنابة والقالة وادي مزاب وكانت الهجرة نحو تونس، في إطارالعمل والتبادل التجاري الذي 

كان رائجا بينهم أو في إطار طل  العلم بجامع الزيتونة المعمور، وفي هذا االختيار كانت 

 فالهجرة إلى تونس تعد من بين أهم الهجرات الجزائرية بالنظر إلى ما. تونس الوجهة المفضلة

خلفته من آثار عميقة في مختلف نواحي الحياة السياسية والفكرية التونسية، ثم إن الفترة من 

م، شهدت حركة 8106م إلى غاية استقاللها عام 8118بداية فرض الحماية على تونس عام 

غير مسبوقة من الهجرات والبعثات العلمية المتجهة صوب الحواضر التونسية، يضاف إليها 

ياسية واالجتماعية الطارئة على القطرين التونسي والجزائري بسب  تأثيرات التغيرات الس

                                                                                                         .السياسة االستعمارية الفرنسية

 . الهجرة الجزائرية إلى بالد المشرق العربي-3

ائر هجرة سكانها نحو بالد المشرق العربي وكان وراءها أحوال وظروف عرفت الجز

ومعانات عاشها الشع  أثناء  فترة االحتالل وسياسة التعسف التي سلكتها اإلدارة الفرنسية 

 .                               اتجاه المسلمين الجزائريين

ذي استقطبت الهجرة إليه باعتبارها كانت الحجاز البلد األول ال:  (سوريا)الحجاز والشام -

( مكنة والمدينة المنورة)المركز الروحي الذي يشدوا إليه المسلمون الرحال لوجود المقدسات 

حي   8112وموسم الحج ألداء الركن الخامس من أركان اإلسالم وتزايدت الهجرة بعد عام 

هروبا من التنكيل ضد ، ( بسكرة)عائلة من منطقة سيدي عقبة  855حوالي  8110بلغت سنة 

كما عرفت الحجاز وفود أخرى من األهالي . الجزائريين ناهيك عن مصادرة أراضيهم

 8113 - 8115 - 8111،وشهدت أدفاق هجرية لسوريا سنوات  8( طلبة و مثقفي )السوفيين 

و هجرة األهالي (عائلة8355)هجرة أهل تلمسان  8188وأخيرا  1899 - 1898 -

( م8111)م وهجرة أهل مليانة1871 /م 8141نحو سوريا مابين ( ئلةألف عا355)القبائل

وهي المولود اإلعالمي الذي (المهاجر)وأهل سطيف وكان لهوالء المهاجرين جريدة تسمى 

كما .أسسه األمير عبدالقادر بدمشق وتصدر مرة كل أسبوع منددة بالسياسة االستعمارية 

تندد بالسياسة االستعمارية التي انتهجتها والتي كانت  8183إصدار جريدة في دمشق سنة 

فرنسا بالجزائر وتدافع عن حقوق المهاجرين ، وقد زار العديد من العلماء الجزائريين سوريا 

ودمحم سعيد الزواوي " بن سماوية  "عبد الحليم "و " سعيد بن زكري"ومن هؤالء الشيخ 

يوة ، ولكل لهم دور في تطور وعبد الحميد بن باديس واحمد بن عل"فضال عن األمير خالد 

 الحياة الفكرية والسياسية في الجزائر آنذاك 

 : الهجرة نحو مصر-

عرفت مصر عدد كبير من المهاجرين الجزائريين  منذ االحتالل ، إما منفيين أو مهاجرين أو 

حجاجا ، وفضلوا فيها اإلقامة بعد أداء فروضهم خاصة الطلبة و السياسيين المغضوب عليهم 

أهم المدن ( االزهر)معجبون بعلومها وصحافتها وآدابها وكانت اإلسكندرية والقاهرة وال

تستقط  أعداد من المهاجرين الوافدين إليها من الجزائر ومنهم من أقام وتزوج هناك ، ومن 
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والداي حسين  8128باي وهران أوائل " حسن بن موسى"رجال السياسة الجزائريين الباي 

وكان مع الداي حسين صهره قائد جيشه اآلغا إبراهيم ومن العلماء حلوا وحال باإلسكندرية ، 

بدعوى تآمر الستعادة الحكم  8125بمصر رائدهم دمحم العنابي الذي نفاه كلوزيل سنة 

طالبا وكانوا من مختلف ربوع  31 -8186اإلسالمي في الجزائر ،وبلغ عدد الطلبة سنة 

ورحل لمصر عام  8115لمولود بوادي سوف سنة ا" دمحم العربي ستو"الجزائر ومن بينهم 

بعد حفظه للقران واشتغل مؤدبا للصبيان باألزهر ، ثم زاول دراسته باألزهر سنة  8151

و احتل الرتبة الرابعة بين الطلبة الجزائريين باألزهر ، تحت اسم دمحم العربي السوفي   8186

يته البالغة التي يحظى بها العلم ، وفي هذا الصدد أصبح المشرق مقصد للهجرة نتيجة ألهم

 والتعليم هناك 

م 8161م، وحضر فتتاح قناة السويس سنة8164وكان األمير عبد القادرزيارة لمصر عام

بدعوى من الخديوي و التقى ولديه دمحم ومحي الدين والشيخ دمحم عبده وكانت بينها مراسالت 

ت مصر قبلة الجزائريين ، حي  ،وقد تزامنت ثورة أحمدعرابي ضد االنجليز وبعدها أصبح

أما خليفة األمير .زارها األمير مختار الذي لع  دورا في جمع كلمة الجزائريين في المشرق 

رفقة عائلته  8141سبتمبر  34هاجر على متن سفينة يوم "أحمد الطي  بن سالم "عبدالقادر 

دد المهاجرين في هذه والعديد من الشخصيات مثل الشيخ المبارك وسي الحاج عبد هللا وبلغ ع

شخصا بين رجال ونساء وأطفال نزل بميناء بيروت ومنها انتقلوا إلى  065الرحلة قرابة 

و أقاموا حي يدعى باب السويقة ، ونقلوا عاداتهم وتقاليدهم وانشئوا جامعا وزاوية .دمشق

  . " زاوية المغاربة"سميت 

م أن تنجح في تعيين األمير 8165 وكادت فكرة االحتالل الفرنسي الدعائية في باريس عام

على رأس دولة عربية في بالد الشام بعد فصلها عن الدولة العثمانية والكن فضل أن يظل 

االرتباط الروحي قائما بين بالد الشام والخالفة العثمانية وأن يبقى الخليفة العثماني خليفة 

  للمسلمين وأن يتم لألمير البيعة من أهل البالد جميعا،إلى أن

 8112ماي  25وتوفي األمير في 
48

،ومن نتائج هذه الحملة الدعائية كثرت طلبات الهجرة 

 3555هاجر أوالد سيدي خالد وبني عامر إلى بالد الشام مخلفين وراءهم  8165وماي عام 

 355)موجة هجرة من بالد القبائل  8164هـ من األراضي الزراعية ، وشهد عام 

 0وبعد  . سلة نشطة بين المهاجرين وذويهم في الجزائروصاحبت هذه الهجرة مرا(عائلة

رجل من  8555تدخل ما يزيد عن ( 8115) سنوات من استقرار األمير في دمشق 

الجزائريين في األحداث المؤسفة التي نشبت بها ،أما الشيخ طاهر بن صالح الجزائري 

بية وتكوين جيل من المعروف بالطاهر السمعوني فقد كان له الفضل في بع  الثقافة العر

األدباء والمفكرين والسياسيين و دوره في حزب الالمركزية وإنشائه وإشرافه على إدارة عدة 

مؤسسات مثل المكتبة الظاهرية ويعتبر سليم السمعوني من أهم قادة الحركة العربية التي 

اح  ،أما كانت تعارض الحكم العثماني فكان جزاءه الشنق على يد جمال باشا المشهور بالسف

عائلة المبارك التي هاجرت من دلس فقد اقتصر نشاطها على علوم الدين واللغة فكان منهم 

أربعة على األقل من نوابغ األدباء واللغويين في ذلك العصر والذين اشتهروا ببحوثهم 

  . ومؤلفاتهم وعضويتهم في المجامع اللغوية 

ري في سوريا وحدها حتى حدود مهاجر جزائ 35555واستقروا أعداد وافرة قدرت بـ 

     : م ، ومن أبرز أنشطتهم ما يلي8184

ووقع االتصال بين الطرفين السوري والجزائر في ظروف " لجنة الطلبة الجزائريين"-8
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                               .                                                          عادية واتفق الطرفان على مساندة الثورة والتعريف بأهدافها 

ونضالية ومجموعة محاضرات،بالتنسيق .نظم الطلبة أمسيات شعرية ثقافية وأدبية-3

 الفلسطينيون واألردنيون والعراقيون 

 .. ".السكن " إجتماعيا حاولوا حّل المشاكل التي كان يعاني منها الطالب في سوريا -2

بالمحاضرات والندوات المنظمة من طرف اللجنة  تحرك النشاط النقابي والسياسي للطالب-4

النقابية في القاهرة تستضيف من حين إلى آخر أساتذة بارزين في ميدان العلم والثقافة من 

مصر وغيرها من األقطار العربية 
49
. 

 :االستخالص-
ان الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي كانت نتيجة لضغط اإلدارة االستعمارية وسياسة -

عسف والظلم التي اتبعتها ، و مصادرة األراضي وقتل اآلالف من الجزائريين ، و التعذي  الت

. 

اضطهاد اإلدارة  تعتبر هجرة الجزائريين نحو المشرق هي الخالص من سياسة التعسف و -

 . الفرنسية للجزائريين من خالل القوانين

ة للشع  الجزائري بعد سل  تعدد األسباب المادية والمعنوية والروحية واألوضاع السيئ -

  أراضيه وتسليمها األوربيين

الدورالبارز الذي لعبه المهاجرين الجزائريين وخاصة األمير عبد القادر والطلبة  -

 .الجزائريين

                                                                                                                                        : اإلحالة العلمية-

 .55-22،ص1967 ينظر شارل  روبير أجرون ،تاريخ الجزائر المعاصر،-1

 .ينطر إلى شهادات دمحم داود ،تاريخ تطوان-2

عمار هالل، أصداء الهجرة الجزائريـة نحـو الشـرق فـي بعـض التقـارير الرسـمية الفرنسـية، مجلـة -2

 .14،ص1985ائـر، يوليو، أغسطس، ، الجز82الثقافـة، ع

 474ص ، 1998،د ط ،دار الغرب االسالمي ،بيروت ، 5، تاريخ الجزائر الثقافي، جهللاأبو القاسم سعدا-4

0
-

مــذكرات الحــاج أحمــد شــريف الزهــار نقيــ  األشــراف، تحقيــق أحمــد توفيــق المــدني، طانظــر 

 .143-142-141م، ص 1980، ش و ن ت، الجزائر، 2الشــريف ا
6

-
 .م2019،مارس( قناة األولى)شهادة سهيل الخالدي،التلفزة الجزائرية

7
 . بشير سوفى، هجرة الجزائريون نحو المشرق العربي -

8Charles Favrod, La Révolution Alg                                                                                                                                                                                                                                 

---------------------------------- 
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 (.10)الجزء. الهجرة من الجزائر( 16)المحاضرة        

لقد ارتبطت بداية الهجرة بشكل ملحوظ سواء بالتنقل من مدينة إلى  :إلى فرنساالهجرة -3

م وقد اتخدت الهجرة طابع التنقل  8118أخرى داخل الجزائر أو التوجه إلى فرنسا، بسنة 

وتطورت إلى التنقالت البعيدة التي كانت تتحدد   القصير في بادئ األمر ثم اتسع نطاقها

ف السلطات الفرنسية والخاصة بالتنقل من مدينة بنوعية الرخص الممنوحة للسكان من طر

إلى أخرى
50
وأدت سياسة التجريد من الثروة األرضية كانت هي الدافع الكبير للهجرة في  .

إما اإلنكماش على نفسه والعيش في : ووجد الفالح الجزائري نفسه أمام اختيارين. بادئ األمر

عمل يمكنه من سد حاجياته وتوفير بؤس شديد أو الهجرة إلى المدن القريبة والبح  عن 

العيش لبقية أفراد أسرته
51
ويعود إنخفاض االنتاج الزراعي لتجريد السكان الجزائريين من . 

 450.000فحولوا . األراضي وثم تحويلها إلى مزارع للخمور بدال من زرع الشعير والقمح

دد السكان وكمية هكتار من أخص  األراضي إلى مزارع للخمور إلى اختالل التوازن بين ع

 .التغذية التي يحتاجها األفراد
(1)

ان لسياسة تجويع الجزائريين أثرها البالغ ال على لذا  ك

فمعدل الدخل . الهجرة فقط ولكن على جمع الثروة ورفع معدل دخل الجالية األروبية بالجزائر

فرنك بالنسبة للجزائري بينما كان معدل الدخل  86.555ال يتجاوز  8104السنوي في سنة 

ذا يتجاوز حتى معدل دخل الرجل فرنك قديم وه 405.555السنوي لألوروبي ال يقل عن 

وتناقضت .(2)فرنك قديم في تلك السنة 20.555الفرنسي في بالده حي  كان في حدود 

السياسة الفرنسية بين السماح ومنع الهجرة الجزائرية فأصدرت إدارتها بالجزائر مرسوما 

منعت فيه الجزائريين من الهجرة إلى فرنسا إال إذا حصلوا على إذن  8114ماي  6بتاريخ 

ة في فرنسا في بداية القرن العشرين وتغيرت الوضعية اإلقتصادي.خاص بالسفر والعمل هناك

حي  بدأت الحكومة تهتم بالتوسع الصناعي وتطوير السياسة اإلقتصادية لكي تتماشى مع 

ونتج عن هذا التوسع نقص في اليد العاملة التي . التقدم السريع الذي بلغته دول أوروبا الغربية

ألعمال الفرنسيين إلى ومن هنا اتجهت أنظار رجال ا. تسد حاجيات المصانع الفرنسية

وقد قدر عدد . اإلستعانة بالعمال وخاصة في الوظائف التي ال تحتاج إلى مهارة فنية فائقة

عامل، نصف  0.555أو  4.555بحوالي  8183الجزائريين الذين هاجروا إلى فرنسا في سنة 

دم ألمانيا ونظرا لتق.بأجور بسيطة لقاء عملهم الشاق. هؤالء كانوا في ضواحي مدينة مرسيليا

في إنتاج األسلحة الحربية، قررت فرنسا مضاعفة مجهوداتها في ميدان تطوير الصناعة 

ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت الحكومة . الحربية واإلستعانة بالجزائريين في هذا الميدان

، 8184جويلية  80، ثم جاء متمما له مرسوم 8182جوان  81الفرنسية مرسوما بتاريخ 

إجراءات لتسهيل هجرة العمال الجزائريين إلى فرنسا وفتح الطريق أمام وأعلنت إتخاذ 

وبإندالع الحرب العالمية .الجزائريين ليلتحقوا بفرنسا ويسدوا ذلك النقص من األيدي العاملـة

األولى، اقتضت الضرورة أن تجند فرنسا كل عامل جزائري أو أي عامل آخر في 

وألول مرة فرنسا . ين الذين تجندوا للدفاع عن بلدهممستعمراتها وذلك للقيام بعمل الفرنسي

عامال أجبروا على التوجه إلى  81.555حوالي  8186و في سنة .تفرض الهجرة على العمال 

                                                                                          .فرنسا والعمل في مصانع وزارة الدفاع ضد رغبتهـم
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أما بعد الحرب العالمية األولى كان عدد العمال الجزائريين الذين كانوا يعملون باألراضي 

وذلك زيادة عن اآلخرين من أقطار شمال  855.555قد بلغ  8134الفرنسية في سنة 

إفريقيا
52

، وقد احتج المعمرون األجان  بالجزائر على فقدان اليد العاملة الجزائرية التي كانت 

ونيابة عن الجالية الفرنسية بالجزائر، أصدر الوالي العام قرارا في  .ل بأرخص األثمانتستغ

ومن جملة . يقضي بفرض رقابة مشددة على الهجرة إلى فرنسا 1924عام 

وقد .(بطاقة تعريف ،شهادة ركوب السفينة.الحصول عقد عمـل،شهادة طبيـة)اإلجراءات

إلى مدينة مرسيليا إرتفعت تكاليف الحصول وفاقت تذكرة للسفر
53
مما قل من عدد  .

بعد  18.102انخفض عدد العمال الذين هاجروا إلى  8130ففي عام . المسافرين إلى فرنسا

وعندما رفض . 18.531قد بلغ  (8134)أن كان عدد المهاجرين في السنة السابقة لها 

لمتعلق بإجبارهم الجزائريون أن يخضعوا للضغط المسلط عليهم من قادة الجالية الفرنسية وا

 8136أوت  4المرسوم الصادر يوم : على عدم الهجرة، تقرر فرض قوانين صارمة منها

شهادة شرطيةبعدم )القاضي بعدم السماح للهجرة إال إذا سلم الوثائق المطلوبة بإضافة 

.(الجنايـة، المال الالزم
54

                                                                                                                                               

إلى  8184جدول تطور تنقل المهاجرين الجزائريين بين فرنسا والجزائر بين سنتي 

.م8121
55
  

 عدد المهاجرين إلى فرنسا
عدد العائدين إلى     

 الجزائر
السنوات                

 7,444 6,000 1914 

20,092 4,970 1915 

34,985 9,044 1916 

34,985 18,849 1917 

23,340 20,489 1918 

5,568 17,497 1919 

21,684 17,380 1920 

17,259 17,538 1921 

44,466 26,289 1922 

58,586 36,990 1923 

71,028 57,467 1924 

24,753 36,328 1925 
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48,677 35,102 1926 

21,472 36,073 1927 

39,726 25,008 1928 

42,948 42,227 1929 

40,630 43,877 1930 

20,847 32,950 1931 

14,950 14,485 1932 

16,684 15,083 1933 

12,013 15,354 1934 

13,915 12,195 1935 

27,200 11,222 1936 

46,562 25,622 1937 

34,019 36,063 1938 

34,419 32,674 1939 

  67,200 22,300 1947 

80,700 54,200 1948 

83,500 76,455 1949 

89,405 65,175 1950 

142,671 88,081 1951 

148,682 134,083 1952 

134,100 122,600 1953 

164,900 136,200 2954 

201,828 173,371 1955 

85,601 81,874 1956 

76,029 57,737 1957 

74,299 59,344 1958 

74,299 52,369 1959 

93,088 862,42 1960 

133,210 126,755 1961 

180,167 155,018 1962 

262,075 211,532 1963 

269,543 225,741 1964 

288,093 237,374 1965 

246,005 220,437 1966 
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209,867 198,301 1967 

230,920 198,165 1968 

259,335 235,661 1969 

352,520 291,418 1970 
56

402,317 372,476 1971 
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الذي اشتمل على قوانين إضافية  8131أفريل  4ثم أعق  هذا المرسوم القرار الصادر يوم 

تقضي بجبر كل عامل ينوي اإللتحاق بفرنسا أن يضع نصيبا من المال كرهينة وبأن يأخذ معه 

.فرنك قديم على األقـل 805
57

يح عدد كبير من بدأ تسر 8131وبعد األزمة االقتصادية عام  

حي   1936جويلية  81العمال وهكذا انخفضت نسبة المهاجرين ثم اتخذت قرارا إيجابيا يوم 

الذي كان يفرض قيودا على إلتحاق العمال  8136أوت  4أصدرت تعليمات بإلغاء مرسوم 

غ الجزائريين بفرنسا وبفضلها إزداد عدد العمال الذين توجهوا إلى فرنسا بحثا عن العمل،و بل

مهاجر، لكن نشوب األزمة السياسية بين قادة اليسار  465063حوالي  8121عدد هم في عام 

الفرنسي والحركة النقابية وفشل الحكومة الجديدة في التغل  على الخالفات التي ظهرت بين 

. 8121عامل جزائري إلى بلدهم في عام  30.555العمال ورجال األعمال قد أدى إلى عودة 

الحرب العالمية الثانية وزحف الجيش األلماني على فرنسا، توقفت معظم وعندما نشبت 

عامل  86555المصانع الفرنسية وأمرت سلطات االحتالل األلمانية بطرد ما ال يقل عن 

.جزائـري
58

قررت وزارة العمل الفرنسية إستدعاء عدد من العمال  8145وفي شهر جانفي  

بعض الوظائف ونجحت خطة رجال المقاومة الفرنسيين الجزائريين للقدوم إلى فرنسا والقيام ب

.حي  احتفظوا بالطبقة الجزائرية العاملة واستعملوها لتكوين جيش التحرير الفرنسـي
59

بدأت   

قضية الهجرة تأخذ طابعا سياسيا بعد الحرب العالمية الثانية بعد وقفه أبناء الجزائر مع فرنسا 

وقد نصت المادة الثانية من ميثاق الجزائر . النازي ودورهم الفعال في تحريرها من االحتالل

وإلغاء جميع …المساواة التامة بين جميع المواطنين الفرنسيين“على  8141الصادر في 

القرارات والقوانين اإلستثنائية التي تطبق في العماالت الجزائرية بأية طريقة 

”عنصريـة
60

نسي من اليد العاملة الجزائرية لتسهيل الهجرة إلى فرنسا و يستفيد االقتصاد الفر.

ونتج عن سياسة فتح باب الهجرة إلتحاق عدد كبير من الجزائريين . في  إعادة إعمارها

بدأ الضغط  8141وفي سنة .عامل 61.55حوالي  8141بفرنسا بحي  أن عددهم بلغ في عام 

. املع 36.055السكاني بالجزائر وفاق عدد المهاجرين عدد العائدين بما ال يقل عن 

أصبحت الزيادة في الهجرة تنمو بشكل  8141وابتداء من عام .فتتضاعف  عدد المهاجريين

 12555ولم ينخفض عدد المهاجرين أو يقل عددهم عن . موازي للزيادة المطردة في السكان

إال بعد اندالع الثورة الجزائرية حي  فضل العديد من الشباب اإللتحاق بجيش التحرير على 

 843.618وهذا واضح من ارتفاع عدد الذين التحقوا بفرنسا من  .عيش في فرنساالبح  عن ال

ولكن العدد انخفض في السنوات الخمس التي . 8100سنة  201.828إلى  8108في عام 

وبطبيعة . 8165إلى  8106في أية سنة من  12.511أعقبت ذلك ولم يتجاوز عدد المهاجرين 

في تاريخ الثورة الجزائرية التي كانت الطبقة الكادحة الحال، فإن هذه هي السنوات الحاسمة 
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من العمال والفالحين محركها الرئيسي الذي زودها بالطاقة األساسية لمواجهة قوات اإلحتالل 

ولذلك . 8163و 8168ولكن عددا كبيرا منهم قد قرروا الهجرة إلى فرنسا في سنتي .الفرنسي

من الخمسينيات ولم يتجاوز عدد المتوجهين إلى نجد أن الهجرة قد قلت خالل الجزء الثاني 

في أية سنة وذلك نظرا لكون كثيرا من الشبان قد ربطوا مستقبلهم بمصير  855.555فرنسا 

الثورة في البالد ولم يهاجروا
61
إال أن عدد المهاجرين بدأ يزداد تدريجيا ويتجاوز المائة ألف . 

م لم ينخفض عدد 8164وعام.8163ي مارس نسمة قبل التوقيع على اتفاق وقف اطالق النار ف

وذلك نظرا لإلنفراج في األزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا  355.555المهاجرين عن 

والحالة التعسة لإلقتصاد الجزائري الذي بقي شبه مشلول بعد تهري  أغل  رؤوس األموال 

- 8162ونتيجة تزايد عدد المهاجرين بين سنتي  .الجزائرية إلى الخــارج
62

، قررت 8164

 : الحكومة الفرنسية إغالق باب الهجرة ألسباب عديدة منها

 أعدادا كبيرة من الجزائريين بفرنسا لم يعثروا على أي عمل                                                       -8

 .أن المهاجرين الجدد مصابون بأمراض والمستشفيات الفرنسية لم تعد تتسع لهم-3

 .أن أغلبية العمال الجدد غير أكفاء وتنقصهم الخبرة الفنيـة-2

 .أن السكن غير متوفر ومن الصع  مساعدتهم للحصول على غرف النوم -4

أن رغبة الجزائريين في قبول عروض العمل أثارت احتجاج الطبقة الشغيلة الفرنسية  -0

 .وحرمتهم من أجور عالية

اعدة المعمرين الفرنسيين العائدين لفرنسا والعمال أن الحكومة الفرنسية ال تستطيع مس -6

.الجزائريون في آن واحد
63

                                                                                                                   

 8163ي سنة و أجابت الجزائر باإلستيالء على أمالك الفرنسيين الذين فروا من الجزائر ف

وأليجاد حل لهذه األزمة
64

على  8164أفريل  85، اتفقت الحكومتان الفرنسية والجزائرية في 

السماح للطالب والتجار والسواح الجزائريين بالتوجه إلى فرنسا بدون تأشيرة ولكن ال يحق 

كل  83.555أما بالنسبة للعمال، فال يمكن أن يسافر أكثر من . لهم اإلقامة أكثر من ثالثة أشهر

ثم بدأ هذا اإلتفاق غير مرضي للطرفين . سنة
65

 8161ديسمبر  28، وأدخلت تعديالت في 

كما نص اإلتفاق الجديد  .83.555عامل سنويا بدال من  20.555الذي خول للجزائر إرسال 

على تسهيل تنقل المهاجرين الجزائريين بحي  أنه في إمكانهم القيام بزيارة إلى بالدهم ثم 

واألخير مغادرة الوطن والبح  عن الرزق جاءت نتيجة . لى فرنسا بكل بساطةالعودة إ

من . سنة من االحتالل 825للسياسة التعسفية التي أتبعتها اإلدارة الفرنسية بالجزائر طوال 

التجويع وكبت الحريات وحرمان األطفال الجزائريين من الثقافة قد نفذتها الجالية األروبية في 
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لهذا فإن فرنسا تتحمل اليوم جزء من . مع الحكومات الفرنسية بباريسالجزائر بتواطئ 

 .مسؤوليتها اتجاه هؤالء

 :                                                                                   اإلحالة العلمية-

-9   Charles Favrod, La Révolution Algérienne, (Paris : Plon, 1959), p 15. 

-10  Louis Chevalier, Le Problème Démographique Nord Africain, (Paris : Presses 

Universitaires de France, 1947), p 90. 

 

1
1 -  Favrod, Op-Cit, pp 122-123. 

12 -  Ibid, p 122. 

 .21-32، ص 8112( مارس-فيفري)، السنة الثالثة 82دراسة منشورة في مجلة الثقافة، العدد  15

4
1
 - ة إلى فرنسا و تاريخــهاالهجر عمار بوحوش/وزارة الداخلية الفرنسيــة  

1 -0  Jean-Jaques Roger, Les Musulmans Algériens en France et dans les pays Islamiques, 

Paris : Société d’Edition « Les Belles Lettres », 1950, pp 63-64. 

1 6 -  Ibid, p 60. 

17 - Tayeb Belloula, Les Algériens en France, (Alger : Editions Nationales Algériennes, 1965, 

p 31 12-  

 (.الثقافة)الجدول األول يوجد ضمن بح  آخر للكات   -81

1 9   Rager, Op-Cit, p 37 .11-  

2
0 - Le Figaro, 30 Avril, 1964 

21 -  Ibid, p 69. 

22 -  Jean-Jaques Roger, Les Musulmans Algériens en France et dans les pays Islamiques, 

Paris : Société d’Edition « Les Belles Lettres », 1950, pp 63-64 

25 -  Belloula, Op-Cit, p 37. 
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 .13الجزء . الهجرة إلى الجزائر( 17)المحاضرة  

نها قبائل بنو هالل وسليم وهناك من يعود وهي ذات أصول عربية م: األشراف والفاتحين –8

نسبها إلى أهل البيت وقدموا من شبه الجزيرة العربية و أستقروا في المنطقة ووقعت مصالبة 

ومصاهرة  مع األمازيغ الذين هاجروا من شبه الجزيرة وكانوا أول من عمر شمال إفريقيا ،و 

.                                                                                                                 في المدينة منذ القديمإقتصر نشاطهم في المحافظة على إمتيازاتهم، وإستقروا 

ووصل عددهم عام . يضاف لهم األعالج وهم عثمانيين: هجرة األتراك العثمانيون –3

رغم أنهم من أجناس مختلفة اللسان، و.من اإلناث 355أالف من الذكور وألف و 51م بـ8641

والعرف والجغرافية،فهم قدموا من األناضول والبحر األسود والبلقان وجزر البحر األبيض 

و تواجدوا في كل القطاعات ولهم . المتوسط ،وتميزوا بالوالء لإلسالم،والسلطان العثماني 

يا، وقيادة الجيش وطائفة إمتيازات واسعة ، وهم الطبقة األرستقراطية بيدها الوظائف العل

                                                   .                                                         الرياس

تتكون من األحرار والعبيد السود الذين جاءوا عبر الواحات الصحراوية وكان  :الزنوج -2

كثير منهم في الجنوب والواحات وبلغ عددهم في أغلبهم من السينغال والسودان وأسقر ال

إشتغلوا في األعمال المنزلية كالتنظيف .نسمة بمدينة الجزائر 2055 -3555م مابين 81القرن 

، ومارسوا مختلف المهن (  الوصفان) أما األحرار فكانوا في شكل جماعات منظمة .والغسيل 

الهجرات -4.                           يقى كالبناء والنسيج، والفنون كالغناء والرقص، والموس

هم العناصر السكانية المشكلة للمجتمع الجزائري، نظرا لقوتهم العددية، و:  األندلسية

وتواصلت .ولدورهم في شتى مجاالت الحياة، ويعود تواجدهم بالجزائر إلى الفترة اإلسالمية

كان لألندلسيين أكثر ثقافة وتطورا . هجراتهم إلى الجزائر، حتى قوي شأنهم وإزداد نفوذهم  

ونشاطا، وإستقرت هذه الجالية في كل من شرشال، تنس، دلس، ومستغانم، وقاموا بتشييد مدن 

جديدة كالبليدة، كما ساهموا في تطوير البحرية الجزائرية بأموالهم وخبراتهم في صناعة 

طة والخزف، والنجارة، وساهم في تطوير المهن واألشغال اليدوية كالخيا .السفن واألسلحة

وساهموا في تطوير الفالحة و وضع تقنيات الري بإنشاء السواقي، . والفخار وصناعة الحرير

أما في العمراني فقاموا بتحصين المدينة بواسطة بناء الحصون منها حصن الجزيرة، و تفننوا 

صادي ورغم دورهم االقت. في النحت والموسيقى، والخط والتعليم، والط  والوراقة 

واالجتماعي ،فإن لم يطمعوا في اإلرتقاء إلى المناص  السياسية وقد مرت هجرتهم بمراحل 

الهجرة -                                                                                                  : هي

عالم أندلسية بارزة كان لها تتميز هذه الهجرات بأنها هجرات أسر وجيهة وأ: األندلسية األولى

األثر الكبير في جميع الميادين العلمية واالقتصادية وقد استقطبتهم بجاية 
(8)

وجاءت على إثر 

م فاستقروا في أعالي الجزائر و كان موطن 8838-8835/هـ083سقوط سرقسطة عام 

والقضاء على استقرارهم بحي أو حومة الثغريين ،ويعود لهم الفضل األكبر في إحياء المنطقة 

أما الهجرة األندلسية الثانية                         .أحراش بوزريعة واستصالح غابات المنطقة 

في هذه المرحلة المبكرة في منتصف القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميالدي فقد تمت 

دوك جنوب أيام سقوط المرية نفسها على يد الصليبيين الفرنسيين من بروفانس وإمارة النغ

ووسط فرنسا، وكانت محطة استقرارهم األولى بجاية ، وكان استقرارهم ببساتين ثامنتفوست 

لقرب سهول المنطقة من المرافئ البحرية للجزائر الشرقية
(3)

وصد الحمالت اإلسبانية التي .

تسعى للسيطرة على ضفتي المتوسط في إطار اإلمبراطورية الجديدة
(2)

 .                                                                                                                 
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هجرة كثيفة نحو تونس وبجاية كما خرجت عائالت كثيرة  تكان :الثانيةالهجرة األندلسية -

انية من تونس واستقرت أوال بالقل و دلس حاليا والمتيجة أيام اشتداد الحمالت الصليبية اإلسب

هذه الهجرات كانت بطريقة أو بأخرى تتم نحو جزائر منذ . على بجاية وبونة والقالة ودلس

أيام المرابطين والموحدين فأسسوا مدينة القليعة فيما بعد،و استقرار هذه الجاليات األندلسية 

القادمة من سرقسطة وألمرية بالمتيجة وضواحي مدينة الجزائر العاصمة والفحص واستقرت 

لي ثالثمائة أسرة أندلسية هاجرت من قشتالة واألندلس ومن أهل الثغور من مملكة بلنسية، حوا

واستوطنوا مدينة القل مدينة المهاجرين األندلسيين كما يقول مارمول كربخال
(4)

وكسبت .

المنطقة من خالل خبرة األندلسيين في تربية دودة القز، لهذا كانت من أطماع بيدرو الثال  

الذي سعى للسيطرة عليها ثم الزحف على مدينة قسنطينة في مغامرة  األراغوني،

محمودة بتواطئ مع ابن الوزير الطامح في عرش تونس الحفصية بمساعدة مملكة  غير

أراغون الصليبية
(0)

. 

أرغموا المسلمين على التهجير إلى السواحل المغربية، وأعقبت :  الهجرة األندلسية الثالثة-

دة الضغط على المسلمين، و بإيعاز من الكنيسة وتشجيع من اإلقطاعيين هذه االنتكاسة زيا

فخصصت لهم السفن لنقلهم إلى السواحل المغربية، وقد تضمنت الوثائق األسبانية قوائم السفن 

التي حملت األندلسيين المهجرين إلى وهران والمرسى الكبير باعتبارهما مركزين أسبانيين 

( م8651/هـ8586)تم نقل ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عامفقد .يوجه إليهما المهجرون

مسلًما من مناطق شرق األندلس، ونتج عن هذا الوضع تجند المرابطين وشيوخ  886533

لحمايتهم والدعوة إلى الجهاد، وطل  الفقهاء والوجهاء ( الجزائر)الزوايا بالمغرب األوسط 

املة راية اإلسالم وتحولت الجزائر بذلك إلى جبهة إلحاق البالد الجزائرية بالدولة العثمانية ح

متقدمة في صد الدولة العثمانية للنفوذ اإلسباني
(6)

، وارتبط هذا العصر في الجزائر بتحول  

أعداد كثيرة من األندلسيين من إسبانيا لالستقرار بالمدن واألقاليم الجزائرية الساحلية خاصة، 

جزائري، وهران ونواحيها ومستغانم وآرزيو وجهاتها فكانت أهم مراكز االستقرار بالغرب ال

وتلمسان وقلعة بني راشد ومازونة وندرومة، وبالشرق الجزائري استقرت جاليات أندلسية 

والقالة، أما الوسط فاختارته بعض الجاليات ( عنابة)ببجاية وجيجل والقل وقسنطينة وبونة 

وتجمع األندلسيون في مدن (.البرتغال)الثغرية القادمة من وشقة وسرقسطة وبطليوس بالغرب 

الجزائر والبليدة والقليعة وشرشال وتادلس ومليانة والمدية ومازونة وفي إقليمي المتيجة 

والساحل القري  منها
(1)

أندلسي من أهالي  1155م حوالي 8061-8042و تم نقل ما بين .

ايس درغوث رايس، بلنسية وأليكانت وهذا أيام البحارة المشهورين صالح رايس، إيدن ر

حسن فينيزيانو، مراد رايس، كما شارك مئات المتطوعين اإلنكشاريين ثوار جبال البشارات 

م، وأشار 8061-8061وهذا بإنزال بحري على شواطئ نواحي ألمرية ومربلة ما بين سنتي 

أنه قد أنقذ ما ال يقل عن سبعين ألف أندلسي وحملهم خير " كتاب غزوات عروج وخير الدين

لدين إلى الجزائرا
(1)

، وما يالحظ أن أغل  هؤالء المرحلين األندلسيين الذين يشكلون المرحلة 

الثانية للهجرة األندلسية نحو الجزائر، كانوا من الطبقات المتوسطة والفقيرة فجلهم من 

الفالحين وأصحاب المهن والصنائع والتجار والقليل منهم نهل من العلم والثقافة وهذا عكس 

لة األولى للهجرة األندلسية للجزائر المرح
(1)

. 
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 :اإلحالة العلمية-

دراسة في الحياة االجتماعية )دمحم الشريف سيدي موسى، مدينة بجاية الناصرية  -8

 .م3551.الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع.، تقديم الدكتور دمحم األمين بلغي (والفكرية

، ويقصد بثامنتفوست الجان  األيمن،  كلم شرق جزائر 34تقع ثامنتفوست على بعد -3

األندلسيون   عمرها الرومان،ثم عمرها:واسمها قديًما روسقونيا وتعني قمة أو رأس األدغال

وكونوا منها حصنًا وقلعة في عهد الجزائر العثمانية، تنطلق منها السفن لحماية الساحل 

تامنتفوست :ينظر. البساتينالشرقي، وقاموا بتعمير المنطقة الفالحية، ومد القنوات لسقي 

،الجزائر، الوكالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنص  التاريخية، (روسقونيا القديمة)

 . 2-ص.م8111

فرنان برودويل، المتوسط والعالم المتوسطي، تعري  وإنجاز مروان أبي سمرا، بيروت،  -2

 .41-ص. م8112دار المنتخ ، 

 .263-جزء الثاني، صمارمول كربخال، إفريقيا، ال -4

، (المجلة العربية للثقافة)ناصر الدين سعيدوني، صور من الهجرة األندلسية إلى الجزائر  -0

السنة الرابعة عشرة، العدد السابع والعشرون، عدد خاص بالتاريخ العربي في األندلس، 

سم الحجري أحمد بن قا)أفوقاي. 323-ص. م8114المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

، تحقيق (مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء األحباب)، ناصر الدين على القوم الكافرين(األندلسي

ممدوح حسين، .0-ص.م8111/هـ8451دمحم رزوق،الدارالبيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،

 .413:ص.الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاري

-مونرو،ص.ت.ع دراسة تحليلية للمستشرق جيميسعن سقوط غرناطة م: وثيقة أندلسية -6

ملحق )الفيكونت شاتوبريان، اإلسالم في األندلس آخر بني سراج-1.                      81

، ترجمة األمير شكي  أرسالن، (أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر آخر بني سراج

 .831-ص.م8110بيروت، دار مكتبة الحياة، 

دوني، الجالية األندلسية بالجزائر، مساهمتها العمرانية ونشاطها ناصر الدين سعي -1

مدريد، العدد الرابع، المعهد األسباني العربي ( مجلة أوراق) االقتصادي ووضعها االجتماعي

  .881-888ص ص.م8114للثقافة،

نقال عن جمال قنان، نصوص .0104:مجهول، تاريخ خير الدين، مخطوط رقم:ينظر -1

، الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية (م8125-8055)يخ الجزائر الحدي ووثائق في تار

  .           48-ص.م8111للطباعة، 

 -----------------------------------------
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 .14الجزء . الهجرة إلى الجزائر( 18)المحاضرة                      

هم دخالء و عناصر أجنبية ، وهي هجرة للمسيحين و  :الهجرة األوربية إلى الجزائر-0 

كانت هذه الفئة تضم التجار األجان  والقناصل ورجال البعثات الدينية والتبشيرية ،وجماعات 

أسير كان مصدرهم  3555 -8155م نحو 81وبلغ عددهم في القرن .األسرى المسيحيين 

سبانيا، القرصنة والحمالت األوروبية على الجزائر، حي  جاءوا من فرنسا، وإيطاليا ،وإ

وكانت حياتهم حسنة .وروسيا، مارسوا مختلف األعمال كالنظافة والتجديف مقابل حريتهم 

أما القناصل ورجال الدين فيعيشون في معزل عن باقي السكان وغير مجبرين بدفع .

باإلضافة إلى أنهم يسكنون منازل خاصة ضمن أحياء . الضرائ  وحتى القوانين المعمول بها

م 8104أما في عهد االحتالل الفرنسي فقارب عددهم سنة . باب الوادي معروفة بهم كحي 

وتوقيع  8125وقد شهدت الجزائر بعد .                                             ألف نسمة155

معاهدة االستسالم دفقا واسعا من الفرنسيين وبعض الشعوب األوروبية خاصة بعد تشجيع 

وبذلك قصد تكوين مجتمع يكون قادرا على السيطرة إجتماعيا فرنسا الهجرة إلى الجزائر 

وجعل المجتمع الجزائري خاضعا اإلرادتها فيسهل التحكم فيه
66
و كان األوروبيين يمثلون .

بالمئة من مجموع السكان ،وكانو يتألفون من عناصر وأجناس مختلفة،  81حوالي 

ولهم إلى حوض البحر المتوسط تعود أص 316.303كان تعدادهم  8126فالفرنسيون إلى سنة 

مع تأثيرات أوروبا الشرقية وقد اعتقل هؤالء في الدين المسيحي وفق المذه  الكاثوليكي 

باإلضافة إلى األقلية التي تدين بالديانة اليهودية
67
و عرفت عملية استقرار المستوطنين . 

                                                                                                                                                :                                            بالجزائر أربعة مراحل

شهدت المرحلة هجرة أوروبية تسريعة سيما مع بداية (: 8108-8125)المرحلة األولى-

لطابع االوروبي وبلغ عدد االوروبين بالجزائر تحول المنشآت العمرانية بالعاصمة إلى ا

أوروبي  وبعد نهاية مقاومة االمير عبد القادر وتواصلت الهجرة  2331بحوالي  8128

خاصة وان الجمهورية الفرنسية الثانية شجعت ذلك ،وقامت بإرسال أالف المعمرين للتخلص 

 8141اعف عددهم ،وهوما أدى بدوره الى تض 8141من البطالين  والمتمردين جوان 

مهاجر جديد 35055حي  شهدت الجزائر قدوم  8105
68

       . 

شخص وأصبح حوالي  80555تزايد عدد المهاجرين ب : 8108/8113 المرحلة الثانية-

 .أوروبي 855555

وبدأ معظم المهاجرين  226. 110وصل عدد المهاجرين : 8155/ 8113 المرحلة الثالثة-

 .نسي بعد ان تحصلوا على حق التجنس بالجنسية ينصهرون داخل المجتمع الفر

عرفت الهجرة خاللها تدفق كبير للمهاجرين برغم الحربين : م8155/8104:المرحلة الرابعة-

شخص أوروبي 15555العالميتين األولى والثانية اذ شهدت أكثر من 
69
. 

إلى ثالثة  دخالء، ويتفرعون حس  أصولهم أقوام هماليهود : يهودية الجزائرالهجرة ال -6

اليهود األهالي التوشابيم المستقرين منذ العهد الروماني ، ثم عرفوا باليهود العرب  ، : أقسام
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أما يهود الميغورشيم والمعروفين ،باليهود األندلسيين إضافة إلى يهود اإلفرنج أو يهود 

نوا النصارى الذين جاءوا من البلدان األوروبية خاصة إيطاليا، كيهود ليفورن وإستوط

اإلقتصادية  الجزائر كعائلتي بكري وبوشناق، وساهموا في التأثير على الحياة السياسية و

يرجع التواجد اليهودي في الجزائر إلى زمن بعيد يمتد إلى تاريخ   ،و نهاية الحكم العثماني

دية وازداد عددهم بالمتحولين إلى اليهودية قبل اإلسالم وبالموجات اليهو. تهديم الهيكل الثاني

وقد .م8413المهاجرة من إسبانيا إثر سقوط األندلس، وانتهاء الحكم العربي في تلك البالد عام 

فرض على اليهود الجزائريين، إبان العهد العثماني، دفع الجزية، أسوة بباقي الطوائف غير 

ما ول .وقد سمح لهم مقابل ذلك بإدارة شؤونهم بأنفسهم. المسلمة في اإلمبراطورية العثمانية

تمتع اليهود الجزائريون ،كرست األولى التواجد اليهودي و  8125احتلت فرنسا الجزائر عام 

بامتيازات كثيرة جعلتهم في مركز أفضل من بقية السكان المسلمين، وذلك بهدف بذر الفتنة 

قرار يعترف ثم أصدرت م، 8125نوفمبر 86وبتاريخ  .بين الجزائريين لتسهل السيطرة عليهم

اليهودية الجزائرية، بالطائفة
70
م أصبح يعاون رئيس الطائفة مجلس 8128وفي العام التالي .

م 8128( يناير)كانون الثاني  1وفي . يهودي يتألف من ثالثة أعضاء يختارهم رئيس الطائفة

خمسة فرنسيين وجزائريْين : صدر قرار بتشكيل غرفة تجارية جزائرية من سبعة أعضاء

م صدر قرار يحد من اختصاصات 8124عام (أغسطس)من آب وفي العاشر ( مسلم ويهودي)

وفيما يخص المسائل . المحاكم اليهودية ويقصرها على قضايا تتعلق باألمور الدينية فقط

م 8126وفي عام  .الجزائية، فقد أصبح اليهود الجزائريون يقاضون أمام المحاكم الفرنسية

. كما ألغي منص  رئيس الطائفة اليهودية. ألغيت هيئة القضاء اليهودي المستقل لعدم جدواها

ففي الفترة . وهكذا أخذ التنظيم اليهودي القديم يضمحل أمام المؤسسات اإلدارية الفرنسية

م صدرت قرارات عدة 8148سنة ( سبتمبر)أيلول  36إلى ( فبراير)شباط  31الممتدة من 

انتقل النظر في القضايا لتنظيم القضاء الفرنسي في الجزائر، فألغيت المحاكم اليهودية، و

م وضعت 8140( نوفمبر)تشرين الثاني  1وبتاريخ .المتعلقة باليهود إلى المحاكم الفرنسية

الحكومة الفرنسية سياسة جديدة ليهود الجزائر تضمنت إنشاء مجلس رئيسي للطائفة اليهودية 

خام األكبر في مدينة الجزائر، ومجالس إقليمية في مدينتي وهران وقسنطينة، وأصبح الحا

 افرنسلليهود يعين من قبل ملك فرنسا، بتوصية من وزير الدولة للشؤون الحربية وأخذت 

وبهذا أصبح وضع اليهود الجزائريين يقترب رويداً رويداً . تتحمل نفقات رجال الدين اليهود

معات تقضى بربط المجيم صدر قرار 8141( أغسطس)آب  86وفي  .من وضع يهود فرنسا

وبموج  القانون الذي صدر  .زارة الحربيةويهودية بوزارة األديان الفرنسية، بدالً الدينية ال

م، أصبح كل عقد عقاري يهودي ينظم وفق أصول القانون 8108( يونيو)حزيران  86في 

ومنذ ذلك التاريخ . الفرنسي، بينما احتفظ المسلمون الجزائريون بأنظمتهم العقارية الخاصة

كما ألغيت قوانين  .ملكية من اختصاصات القانون المدني الفرنسيأصبحت الملكية ونقل ال

الطائفة اليهودية الجزائرية في مناحي الحياة كافة، باستثناء األمور المتعلقة بالزواج والطالق 

م صدر قرار بوضع المجمعات الدينية اليهودية 8163( يوليو)تموز  31وبتاريخ . والبنّوة

لقد مهدت المراسيم السالفة الذكر .الديني المركزي في باريسالجزائرية تحت رقابة المجمع 

وقد نشأت . األرضية للبدء بعملية تجنيس اليهود الجزائريين وتحويلهم إلى رعايا فرنسيين

فكرة التجنيس الجماعي لليهود الجزائريين بعد أن أصدر ملك فرنسا، لويس فيلي ، مرسوماً 
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م اعتُبر الجزائريون بمن فيهم 8146وفي سنة . نسااعتبر الجزائر جزءاً من فروم 8145سنة 

اليهود، فرنسيين ووضعت فرنسا أسس الحكم المباشر عليهم، وكان ذلك إيذاناً بتنفيذ سياسة 

منح الجنسية لكل يم أصدر نابليون الثال  مرسوماً 8160وفي عام  .البطش التي ال هوادة فيها

انون األحوال المدنية الفرنسية وقد تحمست الجزائريين الذين يطلبونها شرط أن يخضعوا لق

أغلبية اليهود لهذا المرسوم، في حين قابله المسلمون بكثير من الفتور، ولم يقبل به 

تشرين األول  34في  رسومموبعد خمس سنوات من صدور . بيونالمستوطنون األورو

اسم الحكومة ب ممرسوم،وهو "كريميو"وزير الداخلية الفرنسية آنذاك منم 8115( أكتوبر)

.الفرنسية، يقضي بمنح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين
(1)

وعليه فقد أصبح اليهود  

الجزائريون يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية التي للمواطن الفرنسي، وعليهم الواجبات 

وفي مقابل ذلك وضع المواطنون الجزائريون المسلمون تحت تصرف الحاكم العام . نفسها

.طلق وحرموا من الحقوق العامةالم
(2)
والمجمع الديني  وقد ساهم الوجهاء اليهود في الجزائر 

 –م 8110وقد شهدت الجزائر في األعوام الممتدة بين . اليهودي المركزي، في عملية الفرنسة

وقد وصل األمر إلى إنشاء تجمع معاد لهم عرف . م حمالت معادية لليهود الجزائريين8155

وقد أصدر . ضم مستوطنين فرنسيين وإسبان وإيطاليين” د ذوي األصول الالتينيةاتحا“: باسم

وقد بلغ عددها في منطقة . هذا التجمع العديد من المطبوعات المعادية لليهود الجزائريين

م شن المستوطنون 8142 –م8145وخالل سنوات . قسنطينة وحدها عشرة منشورات

ية ضد اليهود شملت أنحاء الجزائر كافة، وحاولوا األوروبيون في الجزائر حملة عنف وكراه

.تحريض المسلمين الجزائريين عليهم، ولكنهم فشلوا ألن المسلمين لم يستجيبوا للتحريض
(4)
 

( أكتوبر)الموالية للنازيين األلمان، وتحديداً في شهر تشرين األول ” فيشي“وفي عهد حكومة 

رنسية من اليهود، وعوملوا مثل الجزائريين م ألغي قانون كريميو، وسحبت الجنسية الف8145

.                                                                         م8142( سبتمبر)أعيد العمل بقانون كريميو في أيلول  ثم وطردوا من الوظائف الحكومية

وقد بلغ عددهم في  1851بلغ عدد اليهود في الجزائر عام :وقد تزايد عدد اليهود في الجزائر 

م نحو 8138نسمة، مقابل مليونين ومائتي ألف مسلم، ووصل عام  355555ذلك الوقت نحو 

م نحو 8108وقدر عددهم في عام . نسمة 885831م نحو 8125وبلغ في عام . نسمة 14555

من مجموع سكان الجزائر البالغ نحو ثمانية ماليين % 8510ألف نسمة، شكلوا نحو  845

ً  135من عدد المستوطنين األوروبيين البالغ عددهم نحو % 8351ونحو نسمة،  وهذه . ألفا

األرقام ليست دقيقة، ألنه يصع  الحصول على إحصاءات رسمية عن عدد اليهود 

.الجزائريين، ألنهم أصبحوا يصنفون ضمن الرعايا الفرنسيين
(5)

وكان اليهود الجزائريون  

وقد عاش ثالثة أرباعهم في احدى عشرة مدينة . وبيينيميلون إلى السكنى في المدن كاألور

 805555)قسنطينة ( نسمة 255555)وهران ( نسمة 255555)الجزائر العاصمة : أهمها

.(نسمة
(6)

وقد سكن عدد قليل من اليهود في جنوب الصحراء الجزائرية، ولم يحدد عددهم،  

ويعكس توزع اليهود . سمةآالف ن 4- 3وقد قدر عددهم بين . لعدم توفر سجالت خاصة بهم

وقد نزح كثير من اليهود من مدينتي تلمسان . في الجزائر ظروف الحياة االقتصادية، آنذاك

وازداد عدد اليهود في جنوب الجزائر بعد بدء . وقسنطينة إلى المدن الساحلية بهدف التجارة

مة في مناطقهم، كي ال لليهود باإلقا( البربر)ولم يسمح السكان األمازيغيون . استثمار البترول

.ينافسوهم في مجال التجارة
(7)
فقد عملوا في المهن الحرة : أما عن دور اليهود الجزائر 

م بنحو 8148و قدر عددهم في عام . والوظائف اإلدارية وامتهنوا الرسم والموسيقى والمسرح
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ً  086طبي  أسنان، و 15محامياً، و 820طبيباً و 328منهم . نسمة 8226 لغ عدد وب. معلما

.امرأة 8667النساء اليهوديات العامالت، آنذاك، نحو 
(9)

وبفعل النشاط االقتصادي الكبير .

ليهود الجزائر، و دخولهم معترك السياسة الفرنسية، ومعرفة بعضهم للعربية، تحولوا إلى 

وقد تفاوتوا في المستوى االجتماعي . طبقة وسيطة بين المسلمين والمستوطنين األوروبيين

واهتمت الفئة األولى باللغة والثقافة . الغالبية اليهودية في المدن والمناطق الريفيةبين 

الفرنسيتين، وقطعت الصلة بالتقاليد اليهودية، أما الثانية فهي أقرب في معيشتها إلى المسلمين 

م أصدرت الحكومة 8140الجزائريين، وحافظ أفرادها على شعائرهم اليهودية، ابتداًء سنة 

ية مرسوماً بقبول أبناء اليهود في مدارسها، وضمان استمرار التعليم الديني ،وبعد الفرنس

، أصبح ينطبق على اليهود ما ينطبق على 8115حصول اليهود على الجنسية الفرنسية عام 

م عدد الطالب اليهود في المدارس الحكومية وغير الحكومية، 8148وبلغ عام .الفرنسيين

من % 1، يمثلون نحو (نصفهم من اإلناث)طالبة وطالباً  81514و االبتدائية والمتوسطة نح

طالبة  8211وبلغ مجموع الطلبة الثانويين نحو . مجموع الطلبة، الفرنسيين والجزائريين

أما نسبة الطالب الجامعيين اليهود . من مجموع عدد الطلبة العام% 3851وطالباً، يمثلون نحو 

في كلية % 8154في كلية الحقوق و % 3654و  في كلية الط ،% 21فقد شكلت دوماً 

.في كلية اآلداب% 8651الصيدلة و
(10)
م بلغ عدد الطالب 8111وبالموازنة في عام  

وإذا ما انتقلنا إلى التعليم الثانوي . مدرسة 11تلميذاً يتلقون دروسهم في  23823الجزائريين 

م 8105 –م 1949م الدراسي والمهني فإننا نجد أن عدد الطالب الجزائريين وصل في العا

.طالبة وطالباً من الفرنسيين 35601طالبة وطالباً، يقابلهم  3142نحو 
(11)
وبعد انتهاء  

موجات الهجرة الفرنسية، خاصة بعد االستقالل لم يبق في الجزائر سوى بضعة آالف من 

يش جو“وقد قدرت عددهم جريدة . اليهود الجزائريين، أغلبهم يحمل الجنسية الفرنسية

نسمة،  3555يقيم منهم في الجزائر العاصمة . نسمة 2155بنحو ( م88/85/8162)” كورنيل

ومع الوقت تقلص  .والبقية موزعة في مختلف أنحاء الجزائر .نسمة 155وفي مدينة وهران 

هذا العدد كثيراً، خصوصاً بعد العمليات المسلحة، التي قامت بها الجماعات الدينية الجزائرية 

ولم تتوفر، في الوقت الحاضر، أية إحصاءات دقيقة عن عدد من بقي . يا األجان ضد الرعا

ونتيجة للسيل المتدفق من يهود الجزائر إلى فرنسا، ارتفع عدد اليهود في فرنسا من . منهم

” فرنسة“تتحمل فرنسا المسؤولية في . م8160ألف عام  055م إلى نحو 8100ألفاً عام  305

يهود الجزائر
71
 . 

                                                                                                                               :الة العلميةاإلح-
3
االوضاع االجتماعية للشغ  الجزائري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى اندالع الثورة التحريرية : دمحم قريشي -4

 3558جامعة الجزائر 5  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  التاريخ الحدي  والمعاصر ،قسم التاريخ  8104 8140 الكبرى

   30ص  3553
3
ص  3584اكتوبر  80 84مجلة عصور العدد  8163 8125سياسة االستيطان االوروبي في الجزائر :حكيم بن الشيخ  -0

268 263  
3
 31 36قريشي المرجع السابق ص  -6
3
 . 25  31المرجع السابق ص : قريشي -1

3
 .وأبحاث دراسات سياسيةنعيم ناصر،-1

3
 .مجلة بلسم ، الهالل األحمر الفلسطيني -1

                                                           
 

https://www.prc.ps/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.prc.ps/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.prc.ps/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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 :إحالة علمية ذات الصلة بالمادة العلمية للمحاضرة-

فؤاد جديد، : ترجمة” المشكلة السفاردية: إسرائيل الثانية“مجموعة من الكتاب اليهود -8

                                                                                          .61م، ص 8118منشورات فلسطين المحتلة، بيروت 

التقاط  بين المستوطنين األوروبيين وأبناء  –إسرائيل نحو االنفجار الداخلي ،جالدي جدع -3

                                                                                                                                                                                                .12دار البيادر للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى ص  ،ر اإلسالمدا

 .8118( يناير)كانون الثاني  845العدد ( بالفرنسية)مجلة التاريخ -2

-4 Jewish Chouraqui, between east and west. A history of the Jews of 

north Africa “translated from the French” Philadelphia 1968, p. 186. 

،مركز االبحاث الفلسطيني، علي إبراهيم عودة، وخيرية قاسمية ،يهود البالد العربية  -0

 .8118بيروت 

 Jewish chronicle. 84المصدر نفسه، ص  -6

 .813 – 815المصدر نفسه، ص -1

. ، األرشيف الصهيوني المركزي”بشأن وضع اليهود في شمال أفريقيا“يعقوب كراوس، -1

توم سيغف، إصدار مؤسسة ” 8141اإلسرائيليون األوائل “نقالً من كتاب  305/0005/0

 .811وص  8116لدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، بيروت ا

 .335 – 381ص  ,Jewish Chouraqui مصدر سبق ذكره-1

 .351-354المصدر نفسه، ص -85

إصدار دار ” دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي: إفريقيات“نقوال زيادة -88

 .311-316الريس للكت  والنشر، الطبعة األولى، لندن، ص 

-83 Schechtman, j.p. on wings of eagles, new York, 1960, p.327. 

دمحم خليفة ،أحمد بن بله، حدي  معرفي شامل، إصدار دار الوحدة للطباعة والنشر، -82

 .854، ص 8110بيروت 

 .schechtman, o.cit.p.332المصدر السابق ذكره، -84

 .312حدي  معرفي شامل، المصدر السابق ، ص -80

 .schechtman, o.cit.p.330لمصدر السابق ، ا-86

 .325المصدر نفسه، ص -81

 .222المصدر نفسه، ص -81
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 Jewish chronicle, November, 21,1958المصدر السابق ، -81

 .8165( 83( )فبراير)المصدر نفسه، شباط -35

 .8168( 6( )يونيو)المصدر نفسه، حزيران -38

لدول العربية بشأن الهجرة اليهودية من شمال أفريقيا إلى مذكرات األمانة العامة لجامعة ا-33

إسرائيل، قدمت إلى مؤتمر أجهزة فلسطين في الدول العربية أعوام 

8160581645816258168. 

 .المصد نفسه-32

 .نفسه -34

 .نفسه-30

” ..اإلسرائيليون األوائل“: نقالً من كتاب s20/515501 األرشيف الصهيوني المركزي-36

 .811ذكره، ص  مصدر سبق

 .نفسه -31

مجلة ” تكريس الصهيونية في فرنسا الستينات“سمير قصير، وفاروق مردم بك، -31

 (.41-41)قبرص، العدد /الكرمل، نيقوسيا

 .نفسه-31

 .الهالل األحمر الفلسطيني –مدير تحرير مجلة بلسم  -25

---------------------------------------- 
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  :التركيبة السكانية والمجتمعية للجزائر( 16)المحاضرة                        

 

   :التركيبة السكانية-أوال

أن دراسة المجتمع مرتبطة بحالة السكان وعاداتهم وتقاليدهم، ويعكس التركي  االجتماعي 

للجزائر التنوع العرقي من حي  أصول المجتمع الجزائري، وبوجود األتراك زادها لحمة 

ثقافي الموجود فيها من قبل، وقد تكونت عدة فئات اجتماعية هي بالترتي  مهمة االمتزاج ال

                                                                            :كما يلي

 :معيار الوظائف-

تمثلت في األتراك وتشكلت غالبيتهم من فرق الجند واإلنكشارية الذين كانوا : الفئة الحاكمة-8

.                                                                                               يمون في حصون وثكنات المدينة وكانت هذه الفئة قليلة العدديق

هم فئة ذات نفوذ وما ميز هذه الفئة الحاكمة أنهم  :الكراغلة والمهاجرون األندلسيين-3

ستعالء واحتقار وتميزت العالقة بينهما بالعداء المتبادل والنفور، ينظرون إلى السكان نظرة ا

ال يوجد في االسطوغرافية العثمانية عالقة أسوء من عالقة " وهذا ما أكده هايدو في قوله 

       ".                                                                               الترك بالعرب في مملكة الجزائر

شملت العبيد واليهود وههما بنس  ضئيلة ورغم ذلك كان لألخيرة نفوذ : فئات أخرى- 2

.                                                                                                                    اقتصادي وسياسي وكانت بالء ومشكلة الديون

.                                                                          ويشكلون السواد ولم يكن محل ثقة في أدارة شؤون البالد: غالعرب واالمازي-4

 :معيار التمدن–
من مجموع %   0يؤلف سكان المدن أقلية ضئيلة ال تتعدى حس  المعلومات : المدن-1 

%   6وفي الناحية الوسطى تنخفض إلى %   1أو  %  1السكان، ففي الناحية الغربية تبلغ 

من مجموع السكان وقد حفلت بأغل  النشاطات %    2بينما في الناحية الشرقية ال تتجاوز 

 . االقتصادية والتجارية

ولم تكن الحياة االقتصادية للريف الجزائري في العهد العثماني مثالية، فقد كان : ألريافا-3

ات واألمراض وقلة المساعدات، هذا باإلضافة للكوارث التي حلت السكان يعانون من المجاع

م زمن األتراك وقعت مجاعة شديدة وقحط  8154 -هـ 8381بالشع ، فيحكى أن في سنة 

وكان الجفاف  وهوان أضر بأهل قسنطينة ودام الحال كذلك عليهم مدة ثالثين سنة متوالية

نت النكبات الطبعية تنزل بسكان الريف فال كثيرا ما يتسب  في نكبات ال تحصى وكثيرا ما كا

يستطعون  لها ردا وال مواجهة، كما ال تستطيع السدود القليلة الضيقة التي أقامها الريفيون أن 

تخفف من هول النكبات التي تحل بهم والتي سببتها الجائحة، وإنها قد أصابت الزرع بأكمله 

أعرابها كالحراكتة والنمامشة، ووالد وعدم حصاده في جهات كثيرة سيما ناحية الجنوب و

يحي بن طال  والخرارب وغيرهم،ولم تنجوا من ذلك إال ناحية إلى السواحل والصحراوية 

     .كبير فإن زرعها لم يقع فيه ضرر

ذكور وإناث، وما يلفت االنتباه أّن : يمكن تقسيم سكان الجزائر إلى قسمين: معيار الجنس -

كما . ذلك راجع إلى أن أغل  المهجرين واألسرى كانوا من الذكورعدد الرجال يفوق اإلناث و

عرف أن النساء ال يختلطن بالرجال،وذلك إتباعا لتعاليم اإلسالم وألّن المجتمع الجزائري 

عرف بأصالته، وقد لعبت المرأة دورا في الميدان اإلقتصادي واإلجتماعي، والسياسي 

 . اوالثقافي، بالرغم أنها ال تظهر إال نادر

كان المجتمع متباين األصول  ، إذ كان يتشكل من األتراك : المعيار االجتماعي و الطبقي-

والجزائريين، والكراغلة والمهاجرين األندلسيين، والزنزج، واليهود، واألروبيين  ، في شكل 

  . هرمي وطبقي
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د مثل البايات يأتون في قمة الهرم اإلجتماعي، و بيدهم سلطة البال: األتراك العثمانيون -8

" اإلنكشارية " والباشوات، واألغوات وأعضاء الديوان ، ويتألف غالبيته  من فرق الجند 

في "ها يدو "و هذه الفئة القليلة العدد، قدرها .  المقيمون في حصون وثكنات المدينة

 منزل لألتراك العثمانيين بالمولد، إضافة إلى األعالج وهم عثمانيين 8655م بنحو 86القرن

ويشكلون غالبية طبقة الرياس مثل علج علي، وحسن أغا، . بالمهنة والمسيحيين بالدم واألصل

أالف من الذكور  51م بـ8641وهم قوة فعالة في الجهاد البحري حي  وصل عددهم عام 

ورغم أنهم من أجناس مختلفة اللسان، والعرف، والجغرافية، إال أنهم .من اإلناث 355وألف و

و كان األتراك تواجد في كل القطاعات، ولهم . لإلسالم،والسلطان العثماني  تميزوا بالوالء

إمتيازات واسعة ، وهم الطبقة األرستقراطية بيدها الوظائف العليا، وقيادة الجيش وطائفة 

برز نشاطهم في نشر بعض العادات والتقاليد خاصة في مجال األكوالت والمالبس، .  الرياس

قي، وساعدوا على إدخال المذه  الحنفي والطرق الصوفية بربط والفن المعماري والموسي

المجتمع الجزائري بالمجتمع الشرقي ،وما ميز هذه الفئة نظروتهم إلى السكان بإستعالء 

: " في قوله" هايدو"وإحتقار، وتميزت العالقة بينهما بالعداء المتبادل والنفور، وهذا ما أكده 

" ية عالقة أسوء من عالقة الترك بالعرب في مملكة الجزائرال يوجد في اإلمبراطورية العثمان

في . وكانوا منعزلين عن بقية السكان، معروفين بالفساد واإلنحراف، وقوة البدن والخشونة.

           .                                                                                         الطبع، وح  الجندية والفروسية 

هم المولدين بين نتيجة التزاوج بين الجند اإلنكشاري ورياس البحر بالنساء  :فئة الكراغلة-3

الجزائريات، ووهي فئة تطمح بالميالد واللغة واإلنتماء العائلي لإلرتقاء إلى المرتبة األولى 

ألن وجودهم في لكن الحكام العثمانيين منعوهم من ذلك، وإعتبروهم أبناء عبيد، . في المجتمع

مناص  الدولة أو الجيش يشكل خطرا على مصالحهم بحكم اإلنتماء إلى أهالي الجزائر 

،وظهرت هذه الفئة بالحاميات العثمانية خاصة مدينة الجزائر وقسنطينة، وتلمسان، وعنابة، 

نسمة  ، وكان  655م بمدينة الجزائر نحو 81وبسكرة، وقد بلغ عددهم مع نهاية القرن 

لة يشكلون طبقة وسطى تمارس العديد من الوظائف كالتجارة والمهام اإلدارية الكراغ

م أصبحت 81المتوسطة، والعسكرية للحصول على إمتيازات العثمانيين، ومع مطلع القرن 

معظم المهام اإلدارية بالجزائر من إختصاصهم ، وملكوا األراضي وقطنوا أجمل األحياء ، و 

م، وقام الداي 8181وجة إلخماد التمرد اإلنكشاري في سنةوقفوا إلى جان  الداي علي خ

شعبان أغا بترقية بعض الكراغلة إلى مناص  سامية حي  ولى بايلك الغرب الكرغلي 

إعتنق بعضهم اإلسالم، وأصبح تركيا لغة وجنسا، .  8641 -8626مصطفى العمر سنة 

  ويأمون المساجد الحنفية، وإختلطوا بأهلها

ضم هذه الفئة كل العلماء والتجار، وأصحاب الحرف، والصناع، والكتاب، وت: فئة الحضر -2

واإلداريين، و هي الفئة القاطنة بالمدينة بشكل دائم، والتي تعود أصولها إلى الفترة اإلسالمية، 

وإنضم إليها األندلسيين األشراف، وهم خليط من قبيلتي بني هالل بالمتيجة، والمغاربة من 

أحفاد الضنهاجيين كانت لهذه الفئة دورها اإلجتماعي و اإلقتصادي قبيلتي بني مزغنة 

والعسكري، لكنها محرومة من المهام السياسة ، وكان منهم الصناع، والتجار النشيطون، 

والتجار المغامرون والفقهاء، والبناؤون، والنجارون، و أصحاب المحالت التجارية و 

وتضم . الخضر والفواكه، وتربىة األبقار واألغنام أصحاب البساتين التي تنتج فيها كل أنواع 

 .الجالية األندلسية وطبقة األشراف: هذه الفئة

وإقتصر نشاطهم في . تمثل فئة قليلة العدد، و يعود نسبها إلى أهل البيت: جماعة األشراف -أ

اف في وإستقروا األشر. المحافظة على إمتيازاتهم، إضافة إلى أنهم لم يؤثروا في نظام الحكم 

المدينة منذ القديم، وهم أحسن وضعية من األهالي إلعفائهم من الرسوم ويشتغل أفرادها في 
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التجارة والصناعة، والبساتين وتتمثل منتوجاتهم في القمح والشعير، والحرير، واألغنام، 

 . واألبقار

وتهم العددية، هم العناصر السكانية المشكلة للمجتمع الجزائري، نظرا لق :األندلسية الجالية-ب

تواصلت  و .ولدورهم في شتى مجاالت الحياة، ويعود تواجدهم بالجزائر إلى الفترة اإلسالمية

كان لألندلسيين أكثر ثقافة وتطورا . هجراتهم إلى الجزائر، حتى قوي شأنهم وإزداد نفوذهم  

شييد مدن ونشاطا، وإستقرت هذه الجالية في كل من شرشال، تنس، دلس، ومستغانم، وقاموا بت

جديدة كالبليدة، كما ساهموا في تطوير البحرية الجزائرية بأموالهم وخبراتهم في صناعة 

وساهم في تطوير المهن واألشغال اليدوية كالخياطة والخزف، والنجارة، .السفن واألسلحة

وساهموا في تطوير الفالحة و وضع تقنيات الري بإنشاء السواقي، . والفخار وصناعة الحرير

في العمراني فقاموا بتحصين المدينة بواسطة بناء الحصون منها حصن الجزيرة، و تفننوا أما 

ورغم دورهم االقتصادي . في النحت والموسيقى، والخط والتعليم، والط  والوراقة 

  . واالجتماعي ،فإن لم يطمعوا في اإلرتقاء إلى المناص  السياسية

ين، أي الناصر المحلية الوافدة من مختلف األقاليم هم سكان المدينة المؤقت:  فئة البرانية -4

المجاورة لها ، وداخل البالد بغية العمل ولقمة العيش، وهم بدو يسكنون الخيام ويعرفون بإسم 

  . القبيلة

 :وإختصت كل جماعة من جماعة البرانية بأعمال معينة ، وتتألف هذه الفئة من

ن ووادي ريغ ووادي سوف وتوقرت ، وهم تتكون من أهالي مناطق الزيبا :البساكرة -أ

قبيلة إنضوت تحت البساكرة الذين قدموا إلى المدينة بحثا عن العمل والعيش  وقد  83حوالي 

   عمل أفرادها في

مختلف المهن المتواضعة واألعمال الشاقة، مثل حراسة المدينة ليال بغلق أبواب أحيائها بعد 

  صالة

لمنازل وتنظيف الشوارع وقنوات المياه، وحفر اآلبار وكذا المغرب ، و إحضار المياه إلى ا

هم السكان المنحدرون من غرداية وبني : بني ميزاب -حمل البضائع، وجمع األوساخ   ب

يزقن، ومليكة، وبريان، والقرارة وبني ميزاب ومناطق الشعانبة وورقلة، وهم من اإلباضية و 

طاحن الحبوب، ومنهم البقالون، تخصص أفرادها في تسيير وإدارة الحمامات، وم

وعرفت هذه .والجزارون، و إشتغلوا بالمقاهي والدكاكين، والمتاجرة في ريش النعام والعبيد 

 .نسمة 8555م حوالي81وبلغ عددهم مطلع القرن.الفئة بتفانيها في العمل ونزاهتها

إستقرار األخوين  يعتبرون من أقدم العناصر البرانية المستقرة بالجزائر، منذ :الجيجلية -جـ

  .( )وقد إختصوا بالعمل في المطاحن والمخابز. بربروس عروج وخير الدين بجيجل

ينتسبون إلى مدينة األغواط وقبيلتي الزناجرة وأوالد نايل ، الجنوبية، وهم  :األغواطيين -د

، و فئة قليلة العدد واألهمية، ويقومون بأعمال متواضعة، كإستخالص الزيوت والمتاجرة فيها

  . نقل البضائع وأعمال التنظيف، وأيضا الكيل والوزن في األسواق

يعود أصلهم إلى المناطق الجبلية القريبة من مدينة الجزائر ومعظمهم من : القبائل -هـ

أالف نسمة، إشتغلوا في الدكاكين والبساتين،  54م نحو 81جرجرة، إذ بلغ عددهم في القرن

  . وتجارة الفحم واأللبان والزيوت

اليهود األهالي : هم دخالء، ويتفرعون حس  أصولهم إلى ثالثة أقسام: الجالية اليهودية -0

التوشابيم المستقرين منذ العهد الروماني ، ثم عرفوا باليهود العرب  ، أما يهود الميغورشيم 

 .   والمعروفين

ا من البلدان باليهود األندلسيين إضافة إلى يهود اإلفرنج أو يهود النصارى الذين جاءو

األوروبية خاصة إيطاليا، كيهود ليفورن وإستوطنوا الجزائر كعائلتي بكري وبوشناق 
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مارسوا الكثير من الحرف أهمها التجارة وبيع الخردوات، و البقالة، والخياطة، وصانعة .

و صك العملة، وصناعة المجوهرات ، وبيع الغنائم البحرية والخمور واللحوم ، .الزجاج

 .ورا الوساطة التجارية والسمسرةولعبوا د

وتمكنوا من إحتكار التجارة الخارجية مثل عائلتي بكري وبوشناق ، وساهموا في التأثير على 

 الحياة السياسية واإلقتصادية نهاية الحكم العثماني ، رغم حرمانهم من ممارسة الحياة اإلدارية

.  

يرقون في األهمية بالنسبة للطبقات هم دخالء و عناصر األجنبية و ال  :فئة المسيحيين -6

األخرى، كانت هذه الفئة تضم التجار األجان  والقناصل ورجال البعثات الدينية والتبشيرية ، 

و جماعات األسرى المسيحيين  ، وقد عمل بعضهم في النشاط البحري على السواحل 

الجزائريون منهم في الجزائرية، أما البقية األخرى عملت في المزارع وشق الطرق، و إستفاد 

كما إشتغل العبيد . خاصة بناء السفن وحماية المراسي. التجارة والمهارات العسكرية

 -8155م نحو 81وبلغ عددهم في القرن .المسيحيون في رعاية البساتين وخدمة قصورالدايات

أسير كان مصدرهم القرصنة والحمالت األوروبية على الجزائر، حي  جاءوا من  3555

وإيطاليا،وإسبانيا، وروسيا، مارسوا مختلف األعمال الشاقة كالنظافة والتجديف مقابل  فرنسا،

أما القناصل ورجال الدين فيعيشون في معزل عن باقي السكان .كانت حياتهم حسنة .حريتهم 

باإلضافة إلى أنهم يسكنون منازل . وغير مجبرين بدفع الضرائ  وحتى القوانين المعمول بها

  . اء معروفة بهم كحي باب الواديخاصة ضمن أحي

تتكون من األحرار والعبيد السود الذين جاءوا عبر الواحات الصحراوية  : جماعة الزنوج-1

 2055 -3555م مابين 81، كان أغلبهم من السينغال والسودان، قد بلغ عددهم في القرن 

أما األحرار فكانوا . ل إشتغلوا في األعمال المنزلية كالتنظيف والغسي. نسمة بمدينة الجزائر

، ومارسوا مختلف المهن كالبناء والنسيج، والفنون (  الوصفان) في شكل جماعات منظمة 

 .                                                                                                                      كالغناء والرقص،والموسيقى 

-------------------------------- 
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 .والثقافية في الجزائر  االجتماعيةمظاهر الحياة  (01)محاضرة  
من حي  طريقة . تميزت الحياة اإلجتماعية لسكان الجزائر أواخر العهد العثماني بطابع خاص

الت الدينية العيش التي ميزت المجتمع وطغت عليه بعاداتها وتقاليدها التي تجسدت في الحف

باإلضافة إلى مختلف المرافق اإلجتماعية كاألسواق والمقاهي، . وكذا حفالت األعراس

 .والحمامات

تعتبر من األماكن التي يقصدها الرجال في الجزائر، فهي بمثابة مؤسسة يتم فيها : المقاهي -8

بهدف عقد الصفقات، و المكان الذي يقصده األجنبي قصد اإلحتكاك بالشع  الجزائري 

لقد أخذت المقاهي إنتشارا واسعا في الجزائر ، يجتمع فيها .التعرف على حقيقته وتعلم لغته

لكن ما يميزها هو طريقة الجلوس حي  . الناس منذ الصباح الباكر حتى تمتلئ القاعة تدريجيا

ية أما البق. يجلس األتراك على المقاعد لتناول القهوة أو الشاي كونهم الطبقة األرستقراطية

هذا وأنها ال تخلوا من الموسيقى والغناء بعد . يجلسون على الحصير المفروش على األرض

 .  صالة الظهر و كانت تلقى إقباال كبيرا من الزبائن

عرفت الجزائر ظهور بعض األسواق التي يتم فيها بيع مختلف : أسواق المدن والضواحي -3

إضافة . ومن أشهرها سوق بوفاريك . السلع والبضائع كالعطور والمنسوجات والمجوهرات

إلى وجود عدة أنواع أخرى، كانت مقسمة إلى فنادق، حي  خصص كل واحد منها لنوع من 

وكانت هذه األسواق مكس  رزق للسكان في . البضاعات كقاعة الزيت ، وقاعة الجلد 

خاصة الصناعة اليدوية التي إختص بها بعض السكان مثل صناعة الحلي، . الجزائر

األسرجة، كما وجدت باألحياء الجزائرية أسواق كثيرة منها سوق باب عزون، وسوق باب و

و لوحظ بهذه األسواق الذه  المكسيكي، والماس الهندي، وحرير الشرق . الوادي بالجزائر

  .  .وأقمشتهم، ألن، السفن ذات األجنبية تدخل وتخرج من الجزائر مليئة بالثروات اإلحتياطية

تظهر في كل األحياء الجزائرية حتى أنه يصع  التفريق بينها وبين البيوت : الحمامات-2

العادية، تتميز هذه الحمامات ببناياتها الواسعة والمجهزة بالماء البارد والساخن و تتوفر على 

كل ما يحتاجه الزبون من راحة وإستجمام كونها نظيفة ومضاءة في السقوف وبها غرف 

ثياب الزبائن ، وفيها خدم يحرسون على راحة الزبون وتلبية واسعة وجانبية توضع فيها 

فالحمامات مقصد الناس باألخص النساء، وملتقى تناقش  كل فيه األعمال التجارية . طلباته

 . وتحكى األمور العائلية بين األصدقاء، كما تعالج أمور الزواج

نها حفالت الختان والخطبة كان لسكان الجزائر عادات مختلفة وكثيرة م:العادات والتقاليد-4

والزواج وتوديع وإستقبال الحجاج ، و المناسبات الدينية كشهر رمضان الذي كانت تقام فيه 

عادات خاصة مثل ختم القرآن في المساجد وإضاءة الشموع، ومجمع الشعائر الدينية التي تقام 

رة األقارب في أنحاء الجزائر  ،و يسهر الناس في هذا الشهر الفضيل ويخرجون لزيا

والجيران خاصة النساء حتى اللواتي ال يخرجن إال نادرا لتبادل أطراف الحدي  واإلستمتاع 

بالسهرة أما الرجال يتوجهن إلى المساجد للصالة والقيام بالعبادة ثم يذهبون إلى المقاهي 

 وأماكن التسلية ، و شهر رمضان من أهم أشهر السنة التي تبع  الفرح والسرور في نفوس

على  يستيقظونوبعده مباشرة يأتي عيد الفطر المبارك الذي يحتفل بها السكان، حي  . السكان

الموسيقى، ويرتدون أجمل الثياب المطروزة من الذه  والفضة، وحتى المصنوعة من 

وبعد صالة العيد وتبادل التهاني يذه  الناس إلى زيارة المقابر واألقرب . الصوف والقطن

عيد األضحى المبارك فتقام الصالة في المساجد صباحا، ثم يتم ذبح أما في .والجيران

 .األضحية و القيام باأللعاب البهلوانية المختلفة بحضور الداي وكبار رجال الدولة

أما المولد النبوي الشريف فتقدم مختلف األطباق من الحلويات والمأكوالت كما تشعل فيه 

ص حي  تغلق أبواب المدينة عند الصالة، وتغلق وكان ليوم الجمعة أيضا مظهر خا. الشموع
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الدكاكين وال تفتح إال بعد الصالة، وتخرج بعض العائالت في نزهة أو زيارة بعضهم البعض، 

وعند أفراح الزواج واألعياد العائلية، فكان السكان . أما النساء فيكتفين بزيارة المقابر 

كز هذا على الثقة وكرامة الناس، فكانت يستلفون من بعضهم الحلي والجواهر الثمينة، ويرت

كما عرفت . بعض األسر الغنية تشتري الحلي الفاخر ويعار للفقراء واأليتام عند زواجهم 

لكن رغم ذلك إال أن الرجل كان يكتفي . وإنتشرت ظاهرة الزواج في وسط المجتمع الجزائري

قات اإلنشاد وإنتشار المسرح بمرأة واحدة رغم تعدد الزوجات في اإلسالم، كما كانت هناك حل

 .مثل مسرح القرقوز

كانت الجزائر مليئة بمختلف أنواع األطعمة، من لحوم وأسماك، غير أن طعام  :الطعام -0

سكان المدينة إقتصر على السمك ، إضافة إلى الكسكس كان الطبق الشعبي المشهور وكان 

ن المجتمع الجزائري هو يفتل بشكل حبات صغيرة ويقدم بالخضر، إضافة إلى ما شيع ع

 .االستهالك الكثير للحم الثور المجفف والقليل من لحم البقر

كان تنسيق اللباس من أقدم األركان التي قامت عليها الجزائر في عهد العثمنة ، : اللباس -6

وهو ما يميز الشعوب عن بعضها البعض، وكانت نوعية المالبس تختلف بإختالف الطبقات، 

وفصول السنة ، فمالبس األتراك والكراغلة مزينة بحواشي من الذه  أو وثروة األفراد 

الفضة، أو الحرير حس  رغبة الشخص، وتتمثل في سراويل عريضة مصنوعة من القطن 

وقميص من الكتان، وسترة قصيرة من الكتان أو القطن، ثم قفطان مفتوح في المقدمة وله 

كما اختلف الرجل العثماني عن نضيره . جلد ألوان كثيرة، كما يلبسون أحذية عالية من ال

األوروبي بالطربوش حي  كان رجال البالط والجند إختيار اللون األبيض كعالمة لقال نسهم 

فكان الداي يرتدي الصدرية المصنوعة من الكتان الخشن يضعها . الطويلة المخروطية الشكل

صنوع من الحرير، يكون فوق القميص وفوقها يضع البديع، كما يرتدي الجبادولي الم

مطروزا بخيوط ذهبية، ثم يشد ثيابه بواسطة الحزام المطروز بالذه ، و يضع البرنوس 

األسود أو األبيض اللون، أما السراويل فتكون عريضة حتى تساعدهم على إمتطاء الجياد، 

من  ويضع الداي وحاشيته العمامة التي هي لحاف. وأحذيتهم تتخذ في مقدمتها شكل القلنسوة

أما مالبس الجنود عبارة عن سراويل من الصوف الخشن والبرنوس األبيض .القماش األبيض

 . وان األلوان لم تحدد بإستثناء اليهود الذي خصص لهم اللون األسود.اللون 

وكان لباس المرأة العربية في الجزائر الحايك الذي يتكون من قميص صغير وسروال ضيق 

الحرير وأيضا تلبس الحذاء، كما تضع المرأة الحلي الثقيل من ينزل نحو األسفل، وثوب من 

مصنوع من الذه  أو فلباس الرأس أما .خواتم وأقراط، وأساور وخالخل من الذه  أو الفضة

الفضة، ويكون شكله مخروطي، وفوقه تضع الحجاب ذو الطرز الخفيف آو الثقيل حس  

تكون مفتوحة عند الصدر ومشدودة بحزام  أما مالبس نساء األتراك فهي الفارمة التي. الذوق

عند البطن، كما تلبس المرأة المعطف، وإذا كانت داخل بيتها ترتدي سروال ومع خروجها 

تلبس ثوب مزركش ذو ثالث طبقات حتى الركبتان والحزام عبارة عن لحاف قماش عريض 

هاما في المجتمع ولعبت المرأة دورا .ثم تضع الحايك األبيض اللون وتغطي وجهها بالعجار 

الجزائري، حي  كانت تشترك في السياسة العامة للبالد من خالل تدخلها في توجيه 

كما . القرارات، أو التأثير على أزواجهن في إتخاذ القرارات الحاسمة نتيجة الزواج السياسي 

أدت خدمات دينية وإجتماعية وخيرية، فهي التي توقف األوقاف على الفقراء والمساكين، 

توزع الكت  على المساجد ومراكز التعليم كما تقوم على الطرق الصوفية، في حين دورها و

الثقافي كان محدودا ، فهي لم تكن األديبة شعرا ونثرا ، لكنها أبدعت فنيا في النسيج والطرز، 

. والحياكة والصياغة، فانتجت المناديل والبرانيس والزرابي وبهذا إعتبرت منتجة ومستهلكة
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ن المهام المنزلية ،كتربية األطفال و الطفل الحضري مضرب للمثل في الجمال فضال ع

 . والذوق، وفي أوقات فراغها فتقضيها في الحمام أو زيارة األقارب

 : اإلحالة العلمية-

، بيروت ،  8، ط  8163عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  -1

 8111دار العرب االسالمي ، 

 3553، الجزائر ، دار ريحانة ،  8عمار عمورة ، موجز في تاريخ الجزائر ، ط -2

من عهد الفينقيين إلى خروج الفرنسيين ) صالح فركوس ، المختصر في تاريخ الجزائر -3

 (ط.س.ب) ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ( ط.ب)، ( م  8163 –م .ق 184

  .نفسه-4

م ، مجلة  81و  88شخصية تاريخ الجزائر خالل القرن  جمال الدين سهيل ، مالمح من-5

 3588،  82الواحات للبحوث و الدراسات ، المركز الجامعي غرداية ، العدد 

، (  8125- 8081) دمحم مقصودة ، الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني -6

قسم التاريخ و اآلثار ، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحدي  و المعاصر ، 

 3584العلوم االنسانية و الحضارة االسالمية ، جامعة وهران ، 

،  3، ط  8125مولود قاسم نايت بلقاسم ، شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل -7

 .3551الجزء الثاني ، الجزائر ، شركة دار األمة ، 

إلى يومنا هذا ،  86اس تاريخ الجزائر من القرن دمحم العربي الزبيري ، محاضرات في مقي-8

 . 3553-3558:، السنة الجامعية  52ألقيت على طلبة السنة الثانية اعالم بجامعة الجزائر 

،  2، ط ( بداية االحتالل) أبو القاسم سعد هللا ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحدي  -9

 8113الجزائر ، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع ، 

، الجزائر ، دار المعرفة  8، ج (  8111-8125) بشير بالح ، تاريخ الجزائر المعاصر -10

  . ط.س .، ب

 ---------------------
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               .                                            االجتماعية و الصحية في الجزائر الرعاية  (00)ةالمحاضر            

عرفت الجزائر خالل العهد العثماني وجود ثالث :مات الصحيةأنواع الخد-أوال

.                                                                      وهو الط  التقليدي: الطب الشعبي-8:  أنواع من الط  وهي

                    .                  الذي ظهر مع األسرى المساجين وألعالج وغيرهم : الطب األوربي -3

.                                                                الذي مارسه الجنود األتراك: طب األتراك-2

ويالحظ أن الط  الشعبي كان أكثر انتشارا في الريف ومارسته بعض الفئات 

مارسة االجتماعية من سكان المدن أما الط  األوربي وط  األتراك فكان أكثر م

وهو ما : الطب الشعبي و األطباء المحليين-8                          .        في المدن

يعرف بالط  التقليدي حاليا كان أكثر انتشار خاصة في البادية التي كانت تضم 

أغلبية السكان وكانت ممارسته بطرق استشفائية بسيطة ،تعتمد على النباتات التي 

طريقة مكتسبة بالخبرة وللمعرفةو متوارثة عبر األجيال، توجد في المنطقة وهي 

لذا فبعض العائالت تخصصت واشتهرت في مجال معين من الط  وتوارثته 

وكان الطبي  يمارس مهنته لطل  (.العظام)كالجراحة والحجامة والختان والجبر

الرزق في األسواق األسبوعية فكان يعرض خدماته داخل وخارج خيمة 

الط  الشعبي يعتمد أساسا على الط  النبوي بما احتوه من توجيهات وكان .ينصبها

.. وقائية وعالج وكان بعضهم يدعم تكوينه بمزاولة ودراسة كت  ابن سينا وغيره 

ومنهم من سافر للحجاز واحتك بأطباء آخرين فتوسعت معارفه ،و يقول هيلتون 

ن المحليين األطباء عن أنّه سأل الممارسي: سيمبسون عندما كان في منطقة األواس 

رصيدهم التكويني ومصادر عملهم فكانت االجوبة متفاوتة فمنهم من كان محدود 

المعرفة ولم يتناول كتابا وحدا و أخذ معارفه المهنية بالتجربة، ومنهم من أجابه بأن 

الكن  الطبية مملوءة باألخطاء وال قيمة لها والداعي لمطالعتها، ومنهم من أجابوا 

كتاب السيوطي، كتاب الحاج التلمساني، كتاب ابن : عتمون على الكت  التاليةبأنهم ي

البيطار، كتاب االمام السويدي، كتاب أبي النصر المعروف بكوهن العطار، كتاب 

                                                                                   . كشف الرموز لعبد الرزاق حمادوش داود األنطاكي، كتاب

الممارسة الطبية في الجزائر  تشمل: األوربيينالطب األوربي و األطباء  -3

العثمانية على العنصر المحلي و العنصر األوربي، ووجود األطباء يعود إلى ما 

                                                                                     :                                  قبل مجيء األتراك إال أّن عددهم زاد خالل العثمنة بدافع مختلفة

.                                                                الفضول المعرفي أو في إطار بعثات علمية -

                                     .                                     تراجع مستوى الخدمات العالجية-

النزوح والهروب -. التواجد ألغراض تجارية أو أغراض أخرى مثل الجوسسة-

وبمجيء العثمانيين اقتصر .وغيرها(االندلس)لمظالم في أوربامن االضطهاد وا

وجود األطباء األوربيين بدافع الوقوف على خدمة األسرى واألجان  لتدني 

امت بعض الهيئات الدينية لبجل  أطباء أوربيين وتشجيعهم أوضاعهم الصحية فق



57 
 

وإنشاء مستشفيات اليوائهم وعالجهم، واقتصرت الخدمات الصحية للفئة األوربية 

على بعض المصحات ومالجئ الغجر ومستشغيات رجال الدين، التي كانت تعرف 

دو بور عام  بالماردتانات مثل الماردتان العام الذي أسسه األب االسباني سيبستيان

وقد اكتس  األطباء األوربيون احتراما .و يعد أول مستشفى مسيحي يالجرئر 8008

لدى الجزائريين لكفاءتهم كما أكد بعض الرحالة مثل هابنمدترايت الذي قال بأن 

الجزائيين يحملون نظرة جيدة عن كفاءة األطباء النصارى ويدعونهم بالعلماء 

 :الجزائر خالل العهد العثمانيومن أشهر األطباء األوربيين ب٠

 :أطباء حلوا بمدينة الجزائر وشتغلوا فيها/ أ

 .وهوجراح من أصل جنوي وسلم الحقا: الطبي  شعبان-

وهوطبي  فرنسي أسلم وأرتدي الزي االسالميو فتح عيادة بمدينة : الطبي  سليمان-

 .الجزائر

                                                       .وهو طبي  وجراح فرنسي:سم دوريولالطبي  روبيرت هيرو-

الطبي  مودييه فرانسوا ،و كريست شارل، ومورن فرانسوا، وهم فرنسيين أو -

 .اسبان وانجليز أو هولنديين ودانماركيين

لقد عرفت ايالة الجزائر تدهور كبير من الناحية الصحية  :الواقع الصحي-ثانيا

حي  م، 81الوضع الديمغرافي خاصة في أوخر القرن  والمعيشية مما أثر سلبا على

تناقص عدد السكان وتناقصت اليد العاملة بما فيها الحرفيين و الصناع والمزارعين 

وتناقص عدد البحارة ويعود ذلك إلى انتشار أمراض وانتقال العدوى من الدول 

العربي، ومن التي تتعامل معها االيالة كالدول األوربية وبالد السودان، والمشرق 

هذه األمراض الكوليرا، التيتانوس، الجدري والطاعون،والسل وكانت العدوى 

ومن العوامل التي ساعدت .تننقل عن طريق التجار أو البحارة أو الحجاج، أوالطلبة

على انتشار األمراض واألوبئة وجود مستنقعات بالسهول الساحلية والظروف 

فيضانات وزحف الجراد وعدم االلتزام الطبيعية والمناخية مثل الجفاف و ال

وأكثر األمراض .بالقواعد الصحية في حالة وجود وباء وعدم توفر الدوية الفعّالة

أدى إلى  8111-8111فتكا بالسكان مثل الطاعون ونجد انتشارالوباء بين عامي 

نسمة وموت ثلت سكان مدينة عنابة، و / ألف 05انخفاض سكان مدينة الجزائر إلى 

م،  8115لطاعون في موت عدد كبير من األسرى ،أما الوباء الكبير تسب  ا

ألف من سكان مدينة الجزائر واستمر  84الجذري ،فقتل  8181-8181ووباء

 . م8133الطاعون بالظهور حتى عام 

------------------------------------------  
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.                                                                           الجزائر المؤثرات الثقافية في:(00)رةالمحاض                        

تركزت الحياة الثقاقة والتعليمية في الجزائر قبل دخول العثمانيين في ثالث 

تلمسان في الغرب الجزائري و بجاية و قسنطينة في الشرق :" حواضر كبرى 

للتعليم والثقافة واالشعاع الفكري، وكانت هذه الحواضر مراكزا " الجزائري

وازدهرت فيها العلوم وآلداب ولفنون لعدة قرون كما اشتهرت بها أسر علمية 

توارثت العلم والمعرفة، وتقلد أفرادها مناصل  هامة في التدريس واالفتاء والقضاء 

أسرة ابن مرزوق، والمقري، والعقياني في تلمسان، وأسر ابن : واالمامة نذكر منها

 .اديس، ابن القنفذ، والفكون في قسنطينة، وأسر المشتالي والفبريني في بجايةب

      . لمؤثرات في الحياة الثقافية بالجزائرا- أوال

لقد وجدت عدّة عوامل أثرت في الحياة اإلجتماعية والثقافية في الجزائر أواخر العهد 

ين خالل القرن التاسع العثماني، خاصة الوجود المسيحي، واليهودي، وهجرة األندلسي

هجري، كما إتسمت األوضاع اإلجتماعية بالفوضى واإلضطرابات، وتأثرها أيضا 

باألمراض واألوبئة، وحتى الكوارث الطبيعية، إذ كانت الحياة الريفية تعرف قساوة شديدة 

فكثيرا ما كانت تتعرض للغارات التركية لعدم إستجابتها للضرائ  المفروضة عليها، وكذا 

ت القبائل الجزائرية تعيش صرا عات دموية نتيجة السياسة التركية المنتهجة والتي كانت كان

تستهدف الحيلولة دون وحدتها، كونه يشكل خطر على وجود الحكام األتراك، األمر الذي 

حال دون إنصهار المجتمع في بوتقة واحدة مع األتراك، حي  بقي المجتمع يعيش فترة 

موحشة وعداوات قاتلة
72
م تدهورا إقتصاديا 80و 84كما شهدت الجزائر خالل القرنين  .

وإنحطاطا إجتماعيا صاحبه سوء األحوال الصحية والمعيشية وزادت من حدتها هجمات 

اإلسبان على السواحل مما أدى إلى إنعدام األمن الذي ساعد على تخري  المدينة مثل دلس 

، 8662، و8014اعات والجفاف خالل وبجاية، إضافة إلى إنتشار األوبئة إثر ظهور المج

مما أدى إلى إختالل عدد السكان حي  نزل من مائة وثالثون ألف نسمة إلى أربعين .8111و

ألف نسمة في القرن التاسع عشر ميالدي
73

، في حين أن القرن التاسع العشر ميالدي تميز 

الكوارث  بشدة األمراض وقوة إنتشارها في مختلف جهات الوطن، ويضاف إلى هذا حدوث

الذي خرب  8186الطبيعية التي أدت إلى تضرر اإلقتصاد وتناقص عدد السكان منها زلزال 

مدينة الجزائر، إضافة إلى الفيضانات والعواصف التي غطت بها المياه مساحة واسعة 

.8186كفيضانات عام 
74

هكذا تميزت المرحلة األخيرة من العهد العثماني بالجزائر بفترات 

، نتيجة تدهور األوضاع اإلقتصادية والذي أثر سلبا على الحالة الصحية عصيبة وقاسية

والمعيشية، كما إنعكس بدوره على الوضع الديمغرافي بعدم استقراره من حي  العدد 

                                                           
 .815صالح فركوس، مرجع سابق، ص - 72

 8دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط. ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية-73

  .01، ص3555دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

  .064سابق، صالمرجع ال، ...ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية74
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% 15والكثافة، إذ نجد أغلبة السكان يعيشون في الريف الجزائري بنسبة 
75
بينما نجد أقلية . 

%0ضئيلة بالمدن ال تتجاوز 
76

ود هذا التدهور في الجان  اإلجتماعي لعدم إهتمام ، ويع

الحكام األتراك بأمور الصحة حي  إنحصر العالج في بعض المصحات كمصحة زنقة 

الهواء، وملجأ األمراض العقلية الخاصة باألتراك، كما أن هذا اإلهمال أدى إلى إنتقال العدوى 

كوليرا، وما ساعدها على التوطن من المشرق وإنتشار األمراض بالجزائر منها الطاعون،وال

 .إنتشار المستنقعات بالسهول الساحلية، وحول المدن الكبرى مثل عنابة، والجزائر، ووهران

وكذا عدم إلتزام السكان بالقواعد الصحية، وإنعدام األدوية حتى بالصيدلية الموجودة بالجزائر 

77ما عدا بعض الحشائش والعقاقير
وبالرغم من أن : ثقافيةالمؤثرات الومن من تجليات .

م كان عهد إنتاج ثقافي وفكري، إال أنّه كان عهد اضطراب 80/ هـ1القرن 

وتدهور، ألن الحدود السياسية في هذا القرن لم تكن مضبوطة وثابتة ولفظة 

الجزائر لم تكن تطلق إال على مدينة ساحلية صغيرة ، ولم تكن تعني القطر 

وتثبت خريطة القرن .أي أثناء الحكم العثماني 86م/ 85الجزائري إال في القرن هـ

المرينية : م أن المغرب العربي كان تحت نفوذ ثالث قوى رئيسية هي80/ هـ1

بفاس والزيانية بتلمسان والحفصية بتونس، ذلك وأن جزءا كبيرا من الشرق 

الجزائري مثل قسنطينة وعنابة وبسكرة وبجاية و كان تحت الحكم الحفصي، 

وش المرينيين في بعض االوقات إلى قسنطينة كما وصلت جيوش وهكذا وصلت جي

وفظال عن هذا التطاحن االقليمي ،  ٠الحفصيين إلى المدية ومليانة وتلمسان 

،وجت " الزيانية، المرينية، الحفصية" تطاحن عائلي مرير بين األسر المذكوة 

العم وبلغ  خصومة داخلية مستمرة على الملك فاالبن ضد أبيه وابن العم ضد ابن

هذا التمزق العائلي األعداء فألهبوه، وبذللك كثرت الحروب وسادت الفوضى 

وهذا المشهد لم يمنع بعض المدن من أن ٠وعمت اللصوصية وانحصر عهد األمان

ينمو عدد سكانها وتشجع بمدارسها ومساجدها ثقافة يتغذى منها المجتمع روحيا 

ة وبجاية ومازونة وبجاية ووهران تلمسان وقسنطين: وفكريا، ومن هذه المدن 

وعئابة وبسكرة، ففي كل مدينة اشتهرت عائالت بالعلم ولتأليف والتدريس أو 

بالزهد والتصوف، ومن هذه العائالت عائلة المقري والعقباتي في تلمسان، وعائلة 

. ابن باديس ولقنفد في قسنطينة، كما اشتهرت بسكرة بعلمائها مثل أبي زيان ناصر

وعيسى بن سالمة وبن عبد هللا، وعائلة المنجالني ولمشدالي في بجاية، بن مزتي 

                                                           
  -204الح عباد، مرجع سابق، صص75

76
 48.سابق، صالمرجع الناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر،  -

77
 .064 -001سابق، صالمرجع الناصر الدين سعيدوني، ورقات،  -
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وعائلة ابن السكات بمدينة الجزائر، وعرفت مازونة بعدد من الفقهاء أمثال موسى 

" وإبنه يحيى صاح  " حلية المسافر" و" ديباجة االفتخار" بن عيسى صاح  

قد اشتهرت بزهادها وعالمها في النوازل، أما في مدينة الجزائر ف" الدرر المكنونة

أمثال عبد الرحمان الثعالبي وتلميذه أحمد بن عبد هللا الجزائرى، و اشتهرت مدينة 

                                                                                                 .ابراهيم التازين بالعالمين المتصوفين الهوايى ووهرا

المدن المذكورة على عدد من المساجد والمدارس والمؤسسات العامة  واحتوت

، وأن ..والقصور والمنازل الفاخرة والحمامات والمصانع واألضرحة والفنادق 

م و عدد مساجدها كان حوالي 80/ هـ1عدد مدارس تلمسان كان في نهاية القرن 

لزوإيا س والمساجد واته منتشرا في المدارستين مسجدا، وكان التعليم بجميع مستويا

التي أخذت تتنشر ، وكانت حلقات الدروس حول كل أستاذ مشهور في المدرسة أو 

وقد كان لهجرة األندلسيين أثر كبير على المجتمع الجزائري  ،مع أو في الزاويةالجا

م ضغط االسبان على بقايا المسلمين في 80/هـ1من جميع النواحي ، كما شهد ق

اك، لذلك تدفقت أمواج آخر قلعة لهم هن 8413/ هـ111ام األندلس، وفيه سقطت ع

المهاجرين على شواطئ المغرب العربي يطلبون الحماية واألمن ، وكانت طبقات 

المهاجرين تختلف ثروة وثقافة وجاها ،فمهم أبناء الشع  البسطاء وأحفاد الملوك 

لمأساة الوجهاء ومنهم أصحاب الصنائع وأصحاب العلم والقلم، وهكذا كانت ا

االنسانية في األندلس خيرا وبركة على مجتمع المغرب العربي االسالمي الذي كان 

تميز هذا القرن  كما. المنتجدائما يلع  دور الوسيط في االنتاج الثقافي وليدس دور 

ظهور عقيدة المرابط وانتشار الزوايا وافتتاح عهد التصوف ، ويعتبر بن يوسف 

لبي من اكبر زهاد هذا القرن فقد جمع كل منهما بين السنوسي وعبد الرجمان الثعا

-ثانيا            .االنتتاج العلمي والسلوك الصوفي وانتقع بكل منهما خلق كثير

.                                                             في تاريخ الجزائر المؤسسات الثقافية

 :المؤسسات الثقافية-أوال

يعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة اإلسالمية ، و يقوم الوقف على  :األوقاف-0

مبدأ شرعي و على صيغة قضائية ملزمة، فالقاضي عادة هو الذي يقوم بكتابته 

ة و بحضور الواقف و الشهود مع تحديد قيمة الوقف و تعيين إغراضه بصيغة معين

و كيفية االستفادة منه و انتقاله و تخصيص المشرفين عليه و شروطهم، مع ذكر 

تاريخ الوقف و توقيع الشهود و القاضي، فالوقف إذن وثيقة شرعية يستند عليها و 

حل االحترام فقد يسئ الوكيل لم تكن دائما على م  يلتزم عليها، و لكن هذه الوثيقة

التصرف في الوقف، و قد تتدخل السلطة و لذلك كان إهمال األوقاف مصدر شكوى 

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/mod/resource/view.php?id=13173
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من المسلمين و خاصة رجال الدين و الداي هو الذي يعين الوكيل بناء على 

المواصفات كاألخالق الفاضلة و العلم و السمعة الطيبة و ال يجوز أن يمد الوكيل 

  و يكون محاسبة الوكالء كل ستة أشهر و أنواع الوقف كثيرةإلى أبنائه وورثه 

فهناك من يوقف عقارا من ارض أو دكان آو دار أو نحو ذلك، و بعضهم كان 

يوقف عينا أو بئرا ألبناء السبيل و يستعمل الوقف في إغراض كثيرة منها العناية 

السبيل و من أهم  بالعلم و العلماء و الطلبة الفقراء و العجزة و اليتامى و أبناء

إغراضه العناية بالمساجد و المدارس و الزوايا و األضرحة و في الجزائر كان 

 :ـالعناية ب

 .فقراء األندلس-8

و الوقف على نشر و .طلبة خصوصيين كالشبان األتراك فقراء اإلشراف أو -3

دور في إرسال النقود سنويا إلى فقراء مكة و تدريس المذه  الحنفي و كان له 

على هؤالء  وانحصرقد اكان  و الواقفون في الجزائر.ك  الحجمودينة مع م

الباشوات و الدايات و كذلك الكراغلة الذين كان يتولون الشؤون اإلدارية و 

االقتصادية و غيرها في إطار الدولة، و منهم الحضر الذين يمارسون التجارة و 

ومن ، الخيرات الحنفية ومن أشهر مؤسسات الوقف الجماعية إدارة سبل. الصناعة

 :بين األوقاف الدينية

 .األندلساألوقاف المشتركة بين الحرمين و-

 .الكبيراألوقاف المشتركة بين الحرمين و الجامع ا-

 .البيوت و الدور للحرمين خاصة-

أوقاف  ،أوقاف جامع عبدي باشا، أوقاف جامع ميز مورطو ،المخازن للحرمين -

 .أوقاف الفقراء و األسرى و الطلبة ،خضر باشأوقاف جامع ، جامع علي باشا

كبر من المسجد ، و يسمى جامع الخطبة و أن أالجامع اصطالحا  إن :دالمساج-3

الجوامع و المساجد في الغال  ليست منسوبة إلى األولياء الصالحين بل هي منسوبة 

تنس  إلى مؤسسيها من السياسيين و التجار و العسكريين و نحوهم، بينما الزوايا 

غالبا إلى ولي من األولياء فهناك زاوية احمد بن عبد هللا الجزائري، و زاوية عبد 

الرحمن الثعالبي كما أن الجوامع كانت تنس  إلى األحياء الواقفة فيها مثل جامع 

باب الجزيرة و جامع سوق اللوح و جامع سوق الغزل بقسنطينة و جامع حي 

جزائرية كانت تشمل مسجدا يطلق عليه اسم الرمان بتلمسان، و أن اغل  المدن ال

و قد أعج  األوربيون بهندسة بناء   الجامع الكبير، و المسجد كان بنائه فرديا،
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المساجد في المدن الجزائرية و هذا ما جعل الفرنسيون يختارون أجمل و أتقن هذه 

المساجد و يحولونها إلى كنائس كجامع كتشاوة و جامع علي بتشين و جامع سوق 

الغزل و جامع السبدة الذي هدم و أشهر مساجد قبل العثمانيين الجامع الكبير، جامع 

سيدي رمضان و جامع القشاش و كانت المساجد المبنية قبل العهد العثماني للمذه  

أو -المالكي، و اتناول جامع بني في العهد العثماني للمذه  الحنفي هو جامع سفير

                                                                                                             :و كان هناك -صفر

الفرش هو الحصير أو وفيه الجبس أو الحصى أو الحجر :مساجد األهالي-ا

                                                                                                       .الزرابي البسيطة مع قليلة اإلضاءة

استعمال الزليج و الرخام في العرصات و المحراب و  :مساجد العثمانيين-ب

التانف في المنبر و قناديل الزيت و الثريات و الزرابي و النقوش بالحروف العربية 

ذ و و التركية على الجدران و العناية العيون و اإلضاءة و النظافة و زخرفة النواف

األبواب الفسيفساء و كانت توجد في المساجد الصحف الدينية و الصوفية مثل 

الصحيح البخاري و دالئل الخيرات و كت  األدعية و األذكار، أما الموظفين فكانوا 

موظفا كالجامع الكبير بالعاصمة و موظفين هم الوكيل، الخطي   65عددهم يتجاوز

 .، اإلمام و المدرس و المؤذن و الحزاب

من ابرز ميزات العهد العثماني في الجزائر انتشار الطرق  :الزوايا و الرباطات-2

كانت تعرج   الصوفية و كثرة المباني المخصصة لها، ففي مدينة الجزائر عاصمة

بالزوايا و األضرحة و المقامة على األولياء الصالحين باإلضافة إلى زاوية عبد 

ية عبد القادر الجياللي وزاوية سيدي دمحم الرحمن الثعالبي وزاوية دادة، و زاو

الشريف وزاوية سيدي احمد بن عبد المالك الجزائري صاح  المنظومة الجزائرية 

و تعتبر زواوة و .و سيدي الكتاني و سيدي السعدي و سيدي يعقوب و سيدي ايوب

زاوية و تثبت  05بجاية من اغني مناطق الجزائر بالزوايا فقد تصل الى 

أن عدد الزوايا و األضرحة و نحوها كان يفوق عدد المساجد و اإلحصاءات 

زاوية في أخر العهد العثماني، و كانت 25المدارس فقد كان بتلمسان أكثر من 

الزوايا تحولت إلى التعليم ، فالزاوية القشاشية قد تحولت تدريجيا إلى مدرسة عليا 

زاوية يختلف عادة عن بناء أو معهد، و كذلك زاوية الفكون بقسنطينة و كانت بناء ال

المسجد و المدرسة فالزوايا غالبا ما جمعت بين هندسة المسجد و المنزل و هي في 

الجملة قصيرة الحيطان أو الجدران منخفضة قليلة النوافذ فالزاوية من ناحية 

الهندسة غير جميلة باإلضافة إلى إنها كثيرة الرطوبة و شكل الزاوية يوحي بالعزلة 

و الهدوء و أكثر مما يوحي باالختالط و الثراء و الحركة، و لعل ما و التقشف 

أنشاه المرابطون في العهد العثماني من مؤسسات لنشر التعاليم المضادة للنظام 

 .العثماني مثل زاوية و معاهد الطرق الدرقاوية و التجانية و القادرية و الرحمانية
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ائر جامعة لكن دروس سعيد قدورة و لم تكن في الجز :المدارس و المعاهد العليا-4

علي األنصاري و احمد بن عمار بالعاصمة، و دروس سعيد المقري في تلمسان و 

دروس ابي راس في المعسكر و دروس عمر الوزان و عبد الكريم الفكون و احمد 

العباسي و عبد القادر الراشدي في قسنطينة و احمد البوني في عنابة كانت هؤالء 

جة جهودهم الشخصية و ليست نتيجة انتمائهم لنظام شامل تخضع له الشخصيات نتي

المؤسسات التابعين لها، و الجامعات هي المدارس العليا مثل المدرسة القشاشية و 

خي   ميةاأل تلكبير و كان التعليم مزدهرا و قلمدرسة شيخ البالد و الجامع ا

 :انتشرت في

 .وعاليةمدارس ثانوية  0:تلمسان-

 .مدرستان :قسنطينة-

 .الجامع الكبيرالقشاشية و: العاصمة-

كان البشوات و البايات و الموظفون السامون يشركون األهالي في هذه المهمة و 

العلمية و الخيرية ووجدت كتاتي  تابعة لبعض الزوايا مثل المكت  الملحق بزاوية 

س و سيدي دمحم الشريف و سيدي الركوك المنس  للمرابط سيدي عيسى بن العبا

كان كثيرا من الوقف ما ينص على تأسيس زاوية و جامع و مدرسة في نفس و من 

مدرسة الخنقة و مدرسة مازونة تنس  إلى : أشهر المدارس في غير العواصم

و تسمى بالناصرية و قد اشتهرت بعلوم النحو و الفقه و .مؤسسها احمد بن ناصر

 .الحدي 

من تلمسان و األندلس و المغرب في الغرب استمدت بالعلم  :مدرسة مازونة-

-الحدي -الفقه-األقصى و تعتبر من أقدم المدارس التي أسست في العهد العثماني

 .بو راس الناصرأو من خريجها  -علم الكالم

تتميز في العصر العثماني بكثرة المكتبات و كانت الكت  تنتج محليا  :المكتبات-6

ج و السيما من األندلس و مصر و عن طريق التأليف و النسخ أو تجل  من الخار

تلمسان، بجاية، قسنطينة، وهران : اسطنبول و الحجاز ومن الواليات أشهر بالكت 

و كانت تضم مكتبا و متحفا في نفس الوقت و يقول ابن صعد أن الزاوية إبراهيم 

التازي بوهران كانت تحتوي على الخزائن المملوءة بالكت  العلمية و آالت الجهاد 

غط األسبان على أهل األندلس كثرت الهجرة الكت  إلى الجزائر مع هجرة و مع ض

أهلها و أن فرنسا جمعوا المخطوطات من مكتبات المدن الجزائرية من كثرة الكت  

الذي كت  تقريرا عن المكتبات بقسنطينة و  "البارون ديسالن"التي وجدوها و كت  

رنسية على قسنطينة و تلمسان و الذي رافق الحملة الف "ادريان بير بروجر"كذلك 
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معسكر و جميع المخطوطات على هذه المدن و كت  شارل فيرو عن المؤسسات 

الدينية في قسنطينة و عن العائالت و كانت الكت  تصل الى الجزائر من مصر و 

الحجاز أيضا و كانت تركيا و المغرب من البلدان التي اقتنى منه الجزائريون 

أن المخطوطات التي جمعها  "اللوي"كات  الفرنسي الالمخطوطات فقد ذكر 

من قسنطينة كانت جميلة في الشكل و التجليد، و تختلف طرق اقتناء " بيربروجر"

 ،"سوق الوراقين"و كان في الجزائر سوق يسمى .  الكت  و منها االتساخ و النسخ

 و من أشهر المسؤولين الذين شجعوا على حركة النسخ و االستنساخ الباي دمحم

الكبير، فقد شجع الطلبة و كتابه الخصوصيين على اختصار الكت  المطولة و نسخ 

بعض الكت  و كان الشراء من أهم طرق الحصول مقصورا على األغنياء و 

األمراء بل كان يشمل حتى فقراء العلماء الذين كانوا يؤثرون الكتاب على ملء 

ؤلفين عبد الرحمن االخضري و ومن الم  المعدة و اللباس و كان التأليف مشهورا

احمد المقري و عبد الكريم الفكون و ابن مريم و احمد البوني و ابوراس و ابن 

حمادوش و قدورة و هناك من ألفها داخل الجزائر و هناك من ألفها خارج الجزائر، 

و كان الحج و الرحلة في طل  العلم وراء انتشار حركة التأليف و النسخ و اقتناء 

 :يمكن تقسيم المكتبات إلى عامة و خاصة و. الكت 

هي تلك المكتبات الملحقة بالمساجد و الزوايا و المدارس و  :المكتبات العامة-8

منها مكتبة -تلمسان-التي كانت مفتوحة للطلبة خصوصا ثم لجمع القراء المسلمين

ة مكتبة المدرسة المحدمدية، مكتب-مكتبة المدرسة الكتانية-عاصمة-الجامع الكبير

 .زاوية الشيخ التازي بوهران

مرتبطة بالعائالت مثل عائلة فكون بقسنطينة كانت لها مكتبة   :المكتبات الخاصة-3

كانت الزاوية البكرية و قصر الملوكة مركزا هاما لحركة و-قسنطينة-ضخمة

الورتالني و الدرعي و "الكتاب في الجزائر في الغرب و الجنوب و من يقرا 

                                                                                  .ية الكت  في الجزائريدرك أهم "الجامعي

 :أهم العلوم في الجزائر-ثانيا

سعى الحكام إلى تسخير العلماء لخدمته والدعاية لشخصه : العلماء و الحكام -8

إلى الزهد والتصوف هو  ، ولعل انعزال بعض العلماء والتجائهم...والكتابة باسمه 

ناتج لضغط السالطين عليهم ، وللظلم والطفيان والسكوت عن المنكر ، فنجد عبد 

الرحمان الثعالبي الذي درس أحوال العصر والتنقل بين عواصم العالم االسالمي 

أن يعلن الثورة على : ونهل من علوم عصره، ومع ذلك كان أمام عدة حلول

أو أن يهاجر من بالده كما فعل المشدالي والونشريسي، األوضاع كما فعل المغيلي، 

أو أن يصبح مداحا لألمراء كما فعل الحوضي والنقسي وبن القنفذ وأن يعتزل 
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ال " الناس بمن فيهم من أمراء، ونحن نجده قد اختار الحل األخير وقد أشاد وقال 

ا الطريق ومنهم وكثيرهم العلماء الذين اختاروا هذ" يعرفون األمراء وال يخالطونهم

 .تلميذاه بن يوسف اليوسفي وحمد بن عبد هللا الجزائري

وعلماء الجزائر لم يشكوا من ظلم الحكام فحس  بل كانوا يشكون من ظلم الناس 

أيضا فقد اشتهر الجزائريون منذ القديم بأنهم ال يقيمون وزنا لعلمائهم وال يعترفون 

ى العلماء من ظلم الحكام وظلم لهم بحرمة أو عهد، وهي ظاهرة كانت أقسى عل

ولذلك .العصر، بل أجبرت عددا كبيرا منهم على الهجرة والعيش خارج الجزائر

 .فأن المشارقة أكثر عناية لعلمائهم من أهل المغرب وخاصة أهل الجزائر

هو بن عبد الرحمن ( تلمسان)أبرز الشعراء في غرب البالد : وفنونه ألدبا-0

األول شاعر بالط الزيانيين والثاني شاعر بالط الحوضي وأحمد بن الخلوف 

الحفصيين وكليهما اشتهر بشعر المدح والشعر الديني، فالحوضي له مجموعة من 

األشعار في الغزل والرثاء والتصوف، أما الخلوف فله ديوان كامل في المديح 

وقد تولى الخلوف مناص  سلطانية كالكتابة وتنقل بين قسنطينة وتونس .النبوي

كة والقدس والقاهرة والمغرب، وتلقى علومه في المشرق والمغرب، وحج البيت وم

واألدب وقد ترك إلى جان  أشعار كتابا في العروض . وكانت له موهبة في الشعر

وآخر في البديع ورجزا في التصوف وعمال في الفرائض ويتبين من هذه اآلثار أن 

و كان الشعر وفيرا .زميله الحوضىالخلوف كان أكثر اهتماما باالتجاه الدنيوي من 

غير أن روح التصوف قد طغت عليه ومن أصحابه أحمد بن عيد هللا الجزائري 

وكان الشعر في هذه الفترة قد .والسينية البن باديس ومنظومة المراصد البن نكري

ال وحي فيه وال خيال وتخلى في أغلبه عن الغزل والطبيعة " أصبح نظما

ما الموضوعات األخرى غير التصوف ومدح السالطين، أ.وألحاسيس االنسانية

فمحددة مثل الرثاء والشكوى والغزل ، كمرثية أحمد بن عبد هللا الجزائري في 

ومن أجود قصائد المديح النبوي قصيدة عبد .خه وصديقه عبد الرحمان الثعالبيشي

لبي الذي تقع الرحمان بن علي بن عبد هللا الغبريتي البجائي تلميذ عبد الرجمان الثعا

 .في أربعين بيتا

أما النتر فقد ظل يشع من وقت آلخر في المقدمات السجعية التي كان الكتاب 

يتفننون فيها وفي االجارت التي كان العلماء يتلقونها عن بعضهم وفي الرسائل 

االخوانية التي كانوا يتبادلونها، والرسائل السلطانية التي كانوا ينشئونها ويتصنعون 

ومنها رسالة التي كتبها عبد الرجمان الثعالبي إلى بعض تالميذه ومريديه في  فيها،

الجهاد وهي رسالة بسيطة العبارات ومرسلة وقد تحدث فيها عن موضوع الساعة 

وألف أحمد بن أحمد البجائي المعروف بأبي عصيدة عمال .في األندلس والمغرب

خطاب موجه منه لما كان  وهو" رسالة الغري  إلى الحبي " أدبيا هاما سماه 

والبي عصيدة .بالمدينة إلى بن أبي القاسم المشدالي البجائي الذي كان مقيما بالقاهرة
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نهاية األمل " "كتبا متعلقة باللغة و نجد شرح كتاب الجمل ألفه بن مرزوق وسماه 

وألفية بن مالك ليحيى العلمي، كما أنه شرح كتاب العمدة البن " في شرح الجمل

 .لمسيلي القيرواني كي يسهل على الطلبة فهمهرفيق ا

بعض األسماء ارتبطت بالحساب والخرائط  لقد برز :علم الكالم والمنطق -2

والفلك متل الحباك وبن القنفذ، ولكن هؤالء وآولئك لم يختصوا بالحساب أو الط  

كما اختص الونشريسي في الفقه والثعالبي في التصوف،أما الط  فبرز ابن فشوش 

ناك من ارتبط بعلم فقد ألف ابراهيم بن أحمد الثغري التلمساني معجما صغيرا وه

في الط  رتبه على حروف المعجم وهي عبارة عن قائمة بأسماء األعشاب تداوى 

به العرب حي  يذكر لنا الدواء ثم يذكر منافعه وللثغري أيضا رسالة آخرى في 

طبيبا وانما كان متطببا ويشبهه  ولم يكن الثغرى ٠الط  وهي في األدوية ومنافعها 

" الجوهر المكنون" في اهتمامه وفي طريقته عبد الرزاق ابن حمدوش في كتابه 

أما علماء بجاية بالتطب  فاشهرهم أبو الفضل المشدالي و درس الط  عن بن .

وهناك بن يوسف السنوسي الذي عرف بالزهد  ٠علي بن فشوش في تلسمان، 

بين الط  والدين ولذلك ألف رسالة صغيرة اعتمد  والتخصص في العقائد فربط

باالضافة  و"ة بيت الداءالمعد" فيها على شرح مجموعة من األحادي  النبوية مثل 

إلى الط  ساهم بعض الجزائريين في علوم أخرى كالحساب الذي له صلة قوية 

ايص التف" بعلم الفرائض ومن هؤالء ابن القنفذ الذي ألف كتابا في الحساب وسماه

" تلخيص اعمال الحساب" وهو يعئي بالكلمة األخير كتاب " في شرح التلخيص

بعلم الحساب وهو أحمد بن يونس . وهناك عالم قسنطيني آخر اشتهر.البن البنا

ولكن شهرته كانت في التدريس وليس في التأليف وقيل أنه كان يقرئ الحساب في 

نفذ شرحا على أرجوز ابن أبي ونجد أيضا علم الفلك و ألف ابن الق.مكة وغيرها

كما يعتبر الحباك أو أبو عبد هللا د بن أحمد بن يحيى من . الرجال في العلم ولتنجيم 

أشهر ما ألف في علم االستطرالب والهندسة فله منظومة في االسطرألب أصبحت 

المتأخرين هي ألفية هدنا العلم التي عليها يعتمدون ويجعلون عليها . في نظر

بغية الطالب " مةتعاليق ويلجأون اليها في التدريس وسم هدذه المنظوالشروح ول

" شرح الجمل" وللمغيلي مؤلفات وأثار في المنطق أيضا منها ".علم االسطرالب

                                                 .كانوا مشاركين في عدد من العلوموال شك أن هناك آخرين اهتموا بعلم المنطق و

إّن الذين تناولوا هذه التخصصات قلّة ومن بينهم بن عبد هللا : العلوم الشرعية -4

الطراز في شرح " بن عبد الجليل التنسي، مؤرخ بنو زيان الذي ألف كتابا سماه 

المنحة المحكية " ، و وضع بن احمد المصمودي مؤلفا في القراءات سماه "الخراز

جه االختالف بين قراءة عبد هللا النكي وقراءة تناول فيه أو" للمبتدئ القراءة المتكية

أما أحمد الونشريسي وعبد الرحمان الثعالبي و بن عبد الكريم المقيلي . االمام نافع

فقد تركوا فهارس بالعلوم التي قرؤوها، مثل كت  الحدي  واشتهرمن المحدثين في 

به ،وكان بعض أما التفسير فقد ضعفت العناية .م النتسي ولثعالبي 80/ هـ1القرن 
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العلماء ينناولونه في مجالسهم ودروسهم وأشهرهم عبد الرحمان الثعالبي المعروف 

البدر المنير في " و للمقيلي تفسير بعنوان " بالجوإهر الحسان في تفسير القرآن" 

. وأبي جميل ابراهيم بن فائد الزواوي تفسير مكتوب للقران الكريم" علم التفسير

يسي من علوم عصر مثل الفقه والنحو والبيان تولى التدريس وبعد أن تمكن الونشر

في تلمسان وأشهر الكت  التي تولى تدريسها المدونة وفرع ابن الحاج  وغيرها 

من أمهات الفقه المالكي، وكان له مشاركة في الوثائق واألصول والتواريخ 

ا من والغرائض، و الشعر وقد تولى الونشريسي الفتوى في تلمسان و ترك عدد

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء " التآليف منها موسوعته 

" و" ايضاح المسالك على قواعد االمام مالك"و" افريقية واألندلس والمغرب

وله " المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق واحكام الوثائق

غنية المعاصر التالي " ثالثة أجزاء وفي " تعليق على مختصر ابن الحاج " أيضا 

" وهناك كتاب ". فتاوى الونشريسي"وأجوبة فقهية " في شرح وثائق الغشتالي

الذي ألفه بن  " االفتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة سيدنا عمر بن الخطاب 

 طيني يشرح رسالة عمربن الخطاب فيأبي القاسم الغربي الميلي القسن

رزوق الحفيد شرح مؤلف ابن الحاج  ليستفيد منه طالبه وعمد ابن م.القضاء

 .كما شرح أيضا مختصر خليل" حاج  إبن ال" وعنوانه شرح 
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                                                            (.10)الجزء   .أعالم الفكر والثقافة في الجزائر (03) ةالمحاضر                

مؤسسات العلمية في بايلك الغرب جيل وعدد كبير من تخرج من ال :مقدمة-

الشخصيات العلمية ولفكرية التي تكونت وترعرعت في فضائها المعرفي، وهي 

النخبة التي أسهمت عبر أحقاب التاريخ في تكوين الفكر االنساني وتراثه وتقدمه، 

هم وساهوا في حقل المعرفة العلمية في الجزائر خالل الفترة الحديثة، بتفوق

 :ذكرننبوغهم ، ومن بين هؤالء العلماء و

هو الشيخ اإلمام مصطفى بن عبد هللا بن مؤمن المالكي : مصطفى الرماصي-8

الرماصي المكنى بأبي الخيرات اختلف الباحثون في تاريخ مولده فهتاك من أرجعه 

 8624/8546أو  8625/ه8545ولبعض إلى حوإلي م  8681/ هـ8532إلى عام 

ية رماصة قرب مستغانم ،تعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد علماء بالقرب من قر

منطقته و حفظ القرآن الكريم في سن مبكر على يد والده الشيخ الفقيه عبد هللا بن 

مؤمن، ثم اتنقل إلى الحواضر العلمية المجاورر كمدينة مازوة ومعسكر، فأخذ 

بن علي الخروبي القلعي،  العلم عن كبار علمائها وشيوخها ومنهم نذكر الشيخ 

والشيخ بن الشارف الماوي، ولشيخ الصحراوي، والشيخ عمرو النزارى المشرقي 

وبعد التحصيل االولي اتنقل الشيخ الرصامي إلى فاس والقاهرة بغية االستزادة .

والتفقه ومن شيوخه في مصر الشيخ أبوعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الراني، 

ي بن عطية والشيخ الخربشي والشيخ السنهودي ،وبعد والشيخ ابراهيم بن مرع

عودته من مصر استقر الشيخ الرماصي في مسقط رأسه للتدريس ونشر العلوم 

بين أوساط مجتمعه وتخرج على يده الكثير من الطلبة أمثال الشيخ بن علي 

الشريف الجندي،و الشيخ علي والد الشيخ أبو طال  الماروني، وقد اشتهر 

باهته العلمية فلق  بامام الراشدية وفيقها مالكيا، وتوفي رحمه هللا عام الرماصي بن

 .                                                                                                                 م8134/هـ8821

لعة بني بقهـ 8804/م8108أو عام  8121/ه8805ولد عام : أبو راس الناصري-3

هـ 8321راشد قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري، أما تاريخ وفاته فكانت عام 

. وقد وقد توفي بمرض الطاعون في عهد الباي حسن ين موسىم  8133-8132/ 

وينحدر من أسر تهتم بالعلم ولعلماء فأمه تقية صالحة اسمها زولة أما أبوه فكان 

ين بالعلم والصدق والصالح وهو الشيخ من القراء الماهرين واألساتذة المشهور

أحمد بن عبد القادر، ذاق أبو رس التاصر حياة اليتم والحرمان والبؤس متن 

ورحل به إلى المغرب . " ابن عمر" طفولته وبعد موت ولده كفله أخو األكبر 

وبعد عودته اتجه إلى معسكر .االقصى أين حفظ القرآن الكريم واتقن أحكامه

قة القيطنة التي كانت معهد علمي لدرسة العلوم الشرعية وبعدها وبالضبط إلى منط

اتجه إلى مازونة هذه التي اشتهرت كمركزا ثقافيا لتحصيل العلوم الدينية 
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و شكل أبوراس بتعدد مؤهالته شخصية علمية مرموقة وأحد رموز .والدنيوية

اشتهر أبو راس الذاكرة التاريخية في الجزائر العثمانية و بالد المغرب االسالمي، 

رحالت داخل البالد وأخرى : برجالته الكثيرة ، ويمكن تقسيم رحالته إلى قسمين 

خارجها، أما النوع األول نذكر رحالته إلى معسكر ومازونة ووهران وتلمسان 

ومدينة الجزائر، أما النوع الثاني فرحالته إلى المشرق نحو مكة اين حج مرتين و 

.                                                                                          سطين،و المغرب االقصىتونس ومصر وبالد الشام وفل

م 81/ هـ83ال يعرف عن حياته سوي أنه عاش في نهاية القرن  :بن التلمساني -3

الزهر " عرف التلمساني بتصنيفه المعنون بـم و 8115/ هـ8814وتوفي عام 

 ".                                                                            حين أغارت عليها الجنود الكفر. يما جرى في الجزائرالتائر ف

إسمه مسلم بن عبد القادر الوهراني  الحميرى ، ال يزال :  مسلم بن عبد القادر -4

م 8122/ هـ8341ام تاريخ مولده مجهوال غير أن تاريخ وفاته معلوم وإلمحدد ع

وقد كان ميسور الحال ينتمي لطبقة األعيان في المجتمع الوهراني وذلك بحكم 

ومن  منصبه في الجهاز االدارى،وقد تقلد العديد من الوظائف الرسمية في البايلك ،

األحداث التي عاصرها سقوط مدينة الجزائر على يد الجيش الفرسي و شارك مع 

من وهران والجزائر إلى جان  الجيش العثماني، تمتع  القوات الجزائرية القادمة

مسلم بسمعة طيبة بين األوساط العلمية فأثنى عليه علماء وفقهاء عصره بمجالس 

 ٠وهران 

عاش مدة في معسكر وشغل م و81برز خالل القرن :  أحمد بن هطال - 5 

مبعوثا له مناص  سامية في االيالة الغربية وكان كاتبا ومستشار للعباي الكبير و

في المهمات الخارجية كما رافقه في غزواته الحربية على الجنوب الصحراوى 

وقد اشتهر بمصنفه المعنون م 8154/ هـ8381واستشهد في معركة فرطاسة عام 

             ٠"الكبير باي الغرب إلى الجنوب الصحراوى الجزائري" برحلة الباي 

دليل الحيران وأنيس " لمعروف بكتاب ا: بن يوسف الزياني- 6                

وقد عاش في أواخر العهد العثماني و ينتمي إلى " السهران في أخبار مدينة وهران

أسرة علمية مشهور، و خلف ابن يوسف ولدا فقيها تولى إمامة مسجد بناه صهره 

نظرا لمكانتها " القايدة حليمة" بمدينة سيق كما خلف بنتا عرفت في المنطقة بـ

ماعية المرموقة، و كان من العلماء األعيان الذين أسندت لهم وظائف مثل االجت

                                                                                                                             ٠القضاء في الفترة االستعمارية

خرجت من المؤسسات العلمية  و شخصية المعة درست: بن علي السنوسي -7

بضاحية ميتا م 8111/ هـ8353في بايلك الغرب وخاصة مازونة الفقهية ولد سئة 

الواقعة ضفة ودي الشلف بمنطقة الوسطة التابعة لمستغانم، بعد وفاة ولده بعامين 

تولت عمته فاطمة تربيته ، واخذ تعليمه االبتدائي على يد علماء أسرته فحفظ 

م على أيديهم وبعدها قصد علماء مستغانم لالستقادة ولتزود بعلماء القرآن الكري
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عصره، منهم عبد القادر بن عمور و القندوز وغيرهم ثم قصد مازوة ومك  فيها 

سنة واحدة وتتلمذ على مشائخها منهم أبوراس الناصري وغيره ولنبوغه العلمي 

سافر ابن السنوسي حصل على العديد من االجازات على يد علماء مازونة، بعدها 

وقصد فاس وبقي م  8138/ هـ8321إلى المغرب االقصى في رحلة علمية عام 

فيها سبع سنوات تعرف هناك على الطرق الصوفية مثل القادرية والشاذلية 

ثم سافر ابن السنوسي إلى المشرق العربي مرورا ٠والتجانية والدرقاوية وغيرها

م غادرها إلى مكة وبها التقى بشيخه ثم  8134/ هـ8321بمصر التي وصلها عام 

أحمد بن ادريس الملق  بالعرائشي وأخذ عنه التصوف ولما توفي شيخه عام 

بنى لنفسه زاوية على جبل أبي قبيس بمكة، وبدأ ينشر دعوته فالتف حوله م  8121

المريدون واألتباع واستجاب لدعوته أهل طرابلس الغرب، مما جعله يختار برقة 

جديدة عند عودته من المشرق، فأقام مدة بالجبل األخضر ثم انتقل  النشاء زاوية

أصبحت زويته مركزا م و8101/ هـ8316إلى جغبوب وظل هناك حتى وفاته ستة 

 لتعليم مريدي الطريقة السنوسية وتخريج دعاة كثر كما بنى عدة زويا في القطر

الطريقة بنغازي وصلت  في ناحية برقة و 81زاوية منها  33الليبي بلغت 

السنوسية إلى غرب افريقيا حتى نيجيريا حي  وكان لها نشاط ملحوظ في محاربة 

تجار الرقيق وأدى ابن السنوسي دورا هاما في تحرير الزنوج من العبودية، حي  

القرآن الكريم ثم  كان يشتري الرقيق ويعلمهم اللغة العربية والفقه وأصول الدعوة و

   ٠اة للدين االسالمييحررهم بعد أن تحولوا إلى دع

------------------------------------ 
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 (.10)الجزء   .أعالم الفكر والثقافة في الجزائر (04) ةالمحاضر    

يعد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الجزائر، :  عبد القادر بن محيي الدين -1

دولة الجزائرية فهو رجل علم وقائد مقاومة ضد االحتالل الفرنسي ومؤسس ال

في قرية القيطنة على ضفة ودي م 8151/ هـ8333الحديثة، ولد في شهر ماي 

االبن الرابع لمحيي  الحمام في منطقة غريس التي تقع في اقليم وهران وهو يعتبر

الدين، تلقى األمير أبجديات المعرفة في بيت عائلته وقد كان والده محي الدين 

بشيخ االسالم وملجأ العام :" نته المصادر التاريخيةعالما وفقيه في أمور الدين وك

ولق  بالعالمة سيدي محيي الدين، زاول األمير " والخاص وخاتمة األئمة واألعالم

تعليمه في زاوية أسرته ، ويكت  ويقرأ في سن الخامسة وفي سن الثامنة عشر كان 

د سنتين متمكنا من درسة القرآن الكريم والحدي  وأصول الشريعة، ليلق  بع

. بالحافظ وكان يعطي دروسا بمسجد الزاوية ثم اتنقل إلى وهران لألخذ من علمائها

سافر مع والده إلى الحجاز ألداء فريضة الحج ومنه م 8130/ هـ8348وفي عام 

توجها إلى دمشق ثم إلى بغداد ثم رجع إلى دمشق ومك  عدة شهور ومنها عادا 

/ هـ8342أرض الوطن عام إلى الحجاز فحج مر ثانية ثم رجع إلى 

سمحت له زيارته إلى بالد المشرق التعرف بمشاهير العلماء و الزيارات .م8131

للمجالس العلمية بسوريا والحجاز ومصر وتونس، ويبدو أن رغبته في مطالعة 

الكت  والتنقي  على خزائنها وتأثير العلماء واالقتداء بسيرهم و قراءة كت  

طون، فيتاغورس، وكتابات مشاهير المؤلفين من عهود الفالسفة القدامى مثل أفال

الخالفة االسالمية عن التاريخ القديم والحدي ، وعن اللغة ولفللك والجغرإفيا، بل 

.                                                                                                             حتى عن الط 

الجزائر في يد االحتالل الفرنسي طل  أهل المنطقة من والده االمارة وبعد سقوط 

/ هـ8341عليهم لكنه رفض وشار عليهم بمبايعة إبنه عبد القادر فكان ذلك عام 

، وقاد األمير المقاومة ضد االستعمار الفرنسي في معارك كثيرة وحقق م8123

ئريين وتنظيم جبهة انتصارات باهرة ، إال أن ظروف البالد وتشنت جبهة الجزا

وفي م 8141/هـ8364الفرنسيين أحبطت جهوده ودفعت به إلى ايقاف الحرب عام 

 8112/ هـ8255رج   81هاجر إلى بالد الشام وتوفي يوم  8104/ هـ8318عام 

ورغم                                                .بالقصر الكائن في دمر بدمشقم 

ذا لم يمنعه من تشجيع النقافة والحركة العلمية بين أوساط إنشغاله بالمقاومة ، فه

رعيته، فقد كان يملك مكتبة متنقلة احتوت على كم هائل من المخطوطات والكت  

القيمة، كما زود مختلف المؤسسات العلمية بعلماء أكفاء يقومون بتعليم الرعية 

هو أحمد بن : لنقاوسيأحمد ا-9.           وتثقبفهم و شكل نموذجا للنخبة العلمية 

األنوار المنبلجة من أسرار " عبد الرحمان النقاوسي البجائي وقد عرف بكتابه 

وقد أخذها عن شيخه عيسى بن أحمد " المنفرجة " كما اشتهر بقصيدته " المنفرجة
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الغبريني و يعد النقاوسي شيخ عبد الرحمان الثعالبي ، ولده يسمى عبد الرحمن 

اية و رحل في طل  العلم إلى تلمسان والمغرب ولعه ادى عاش في قسنطينة أو بج

.                                                                                  فريضة الحج وألتقى ببعض علماء المشرق ، وكان واسع االطالع والمعرفة

دا من ارتبط إسمه بالزهد والتصوف وترك عد: عبد الرحمان الثعالبي-10

كلها تقرييا في التقسير والمواعظ والتوحيد والفقه، ولد  80المؤلفات تصل إلى 

بوادي يشر غير بعيد عن مدينة الجزائر ودرس بها ومنها سافر الى بجاية لشهرتها 

بالعلماء في الدين والتصوف، خاصة مدرسة عبد الرحمان الوغليسى وقصد بعد 

ولعل الثعالبي قد توقف بقسنطينة التي كان ذلك تونس واستفاد من علماء الزيتونة 

من قضاتها أحمد بن القنفذ القسنطيني صاح  الفارسية كما أخذ الثعالبي العلم 

بتلمسان وبعد ذلك رحل إلى مصر ومكة و بغداد والقدس ودمشق وفي تجواله تلقى 

العلم بالمشافهة أو االجار، و أصبح من روة الحدي  وال سيما صحيح البخارى 

وكان الثعالبي مدرسا  ٠ي كان من أبرز روته ومدرسيه بالجزائر و تونس الذ

ناجحا وعالما واثقا من رسالته ومحدثا ومفسرا وصاح  شخصية جذابة ومهيمنة، 

كما قام بتأسيس زاوية أصبحت مقصدا للزوار وملقى للدارسين و سانت السلطة 

وهكذا أصبحت كلمة العثمانية هذه الزاوية لكونها موجودة في عاصمة الدولة 

الثعالبية تدل على المدرسة في الزهد والورع والعناية بعلوم اآلخرى والهروب من 

أحمد بن عبد هللا الجزائرى الذي أقام زوية باسمه في :الدنيا ومن تالميذ الثعالبي 

مدينة الجزائر وعناية و أصبحت زويته مدفنا للعديد من مشاهير مدينة الجزائر 

وحمد زروق بن عمار، و بن القاسم بن اسماعيل المطماطي الذين  منهم سعيد قدور

   ٠تولوا جميعهم االفتاءي ولق  أحمد الجزائري بالقط  وشهد له الناس بالصالح

تتلمذ على يد الثعالبي  :عيسى البسكري-11                                          

م 8165كتابا في بسكرة عام  أنه ألف" كارل بروكلمان"وبن مرزوق الحفيد ويرى

وأكمل تعليمه في تونس ودرس في الغرب الجزائري و ألف كتابا كبيرا في فضل 

و أخذ معلومات من أمثال الغزالي " اللوامع واألسرا" القرآن الكريم وقد سماه 

ألف بركات بن أحمد العروسي القسنطيني : بركات القسنطيني-12والسمرقندي 

وبالوعظ وإالرشاد فهو أحد علماء ( ص)على النبي  كتابين بدأهما بالصالة

الصوفية الذين الدين انتثروا فيالجزائر شرقا وغريا يدعون فيها إلى نهاية العالم 

                                          .ويطلبون النجاة من شرور زمانهم ومجتمعهم 

الجزائر كما كان نس  الخروبي إلى صفاقص وطرابلس و: بن علي الخروبي -13

صاح  نفوذ وتقدير عند العثمانيين وقد تربى في إسطنبول قبل قدومه إلى الجزائر 

كما أنّه تشبع بالروح الصوفية السائدة في المشرق وقيل أنه أخذ عن علماء مشارقة 

ومغاربة، وقد ولد بصفاقس و توفي بالجزائر، وقد خدم الخروبي الوجود العثماني 

، تولى الخطابة في أحد مساجد الجزائر و جماعا للكن  وترك في المغرب العربي 
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تأثير الخروبي على معاصريه من . خزانة كن  ضخمة في مراكش، ويظهر

وجهين حماية الدولة في الجزائر له واحتمائه بها في دعوته ، استطاع نشر مبادئ 

                                              .                                                الطريقة الشاذلية 

ولد في بنطيوس في نواحي بسكرة وهناك ترعرع  :عبد الرحمان األخضري-14

وتعلم على يد والده وشقيقه األكبر كما تعلم بقسنطينة على يد الشيخ عمر الوزان 

 وقد سافر إلى تونس و أخذ العلم على مشائخ الزيتونة ، و قضى األخضري حياته

في التعليم ولكتابة في زاوية عائلته في بنطيوس وتخرج على يديه تالميذ عديدون، 

كان يؤلف المتون ويشرحها ويجمع الكت  ويفهمها ويجلس للدرس ويخرج 

الدرقاوية على يد الشيخ بن علي  للتالمببن، وكان تلقى الطريقة الشاذلية و

ن العلم ولعمل وبين التصوف الخروبي كما تأثر بتعاليم عمر الوزان الذي يجمع بي

                                 .ولفقه، وقد هاجم البدع ودعا إلى العمل بالكتاب والسنة

 ولد في عين ماضي: أحمد التجاني-15                                                     

الشيخ الطي   وتعلم بها على شيوخها القرآن الكريم ثم رحل إلى فاس ثم أخذ عن

الوزاني شيخ الطريقة الطيبية و قصد الصحراء وتلمسان ثم مك  باألبيض سيد 

الشيخ خمسة أعوام وقد انتشرت الطريقة التجانية ووجدت لها أتباعا في الجزائر 

                                                                  .وأصبحت ذات أهمية كبيرة

ولد بقسنطينة ستة التي توفي فيها جده  :عبد الكريم الفكون-16                         

عبد الكريم الفكون فسمي عليه و كانت أسرة الفكون تتمتع باحترام بقسنطينة 

فكانت خادمة للدين والدولة وكان لها امتيارات اقتصادية  لتحالفها مع العثمانيين و

ينة تملك العقارات وإألرإضي وتعيش ومعنوية ، وكانت من أغنى األسر في قسنط

عيشة هنية وكانت لها زاوية تطعم فيها الفقراء وتنشر العلم وتستقبل الضيوف من 

الجزائر وخارجها و بلغت عائلة الفكون مجدها الديني والدنيوي في عهد عبد 

الكريم الفكون الحفيد، حي  تولى وظائف والده واسندت إليه إمارة الحج وكان له 

وقد تعلم على يد والده في زاوية العائلة وتربى على الثراء " منشور الهداية " كتابا 

و والجاه ثم أخذ ينشد العلم ومن شيوخه البارزين في قسنطينة مثل التوتي المغربي 

، وللفكون مراسالت كثيرة مع علماء عصره  الذي اخذ عنه النحو ولنضريف

كما زاسل العالم التونسي  كسعيد قدور ومع أحمد المقري صاح  نفح الطي 

انقد الفكون علماء عصر في الجزائر وفي غيرها، وعاب على . ابراهيم الغيراني

فقهاء تساهلهم في المسائل الفقهية، وتساهلهم في منح االجازات وعدم احترام 

االولى بيع ضمائرهم بقبول الرشوة : علماء بالده في نقطتين العلم، و انتقد

الة وتضحيتهم بالعلمواالخالق والثانية انحراف المرابطين وخدمتهم المطلقة للو

بادعائهم الوالية وتخاذلهم والحضرة واالجتماع على الرقص الصقي والفتاء 

للحصول على المال واستغالل العامة والتحالف مع السلطة لحتقيق نفس 
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اإلحالة -                                                                       .األغراض

صالح -1:                                                                                   العلمية

                                                                                                         .815فركوس، مرجع سابق، ص 

 8دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط. سعيدوني، ورقات جزائرية ناصر الدين-3

                                                                                                                        .01، ص3555دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

                                                                       .064، مرجع سابق، ص...ورقات جزائرية ناصر الدين سعيدوني،-5

.                                                                                                      204صالح عباد، مرجع سابق، ص-4

                                                                48.، مرجع سابق، ص...، النظام المالي للجزائراصر الدين سعيدوني-5

                                                                                 .064 -001، مرجع سابق، ص...ناصر الدين سعيدوني، ورقات-6
                                                                                              :ذات الصلة بالمحاضرةمرجعية  ةاإلحالة العلمي-
دار الغرب  3ط  – 4أبو القاسم سعد هللا ، أبحاث وآراء في التاريخ الجزائري ج  -8

 35 -86زائر الثقافي من القرن أبو القاسم سعد هللا ، تاريخ الج -3.  3550اإلسالمي بيروت 

   .                                                                                                                             8118الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  8م ج 

(                                    8155  -8125)سنة  أبو القاسم سعد هللا ، الحركة الوطنية الجزائرية-2

نادية طرشون ، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي ، طبعة خاصة من وزارة  -4

 8المجاهدين ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبح  في الحركة الوطنية وثورة 

عبد الحميد  -0                          .                 مطبعة دار هومه الجزائر  8104نوفمبر 

زوزو ، الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ، المؤسسة الوطنية 

.                                                                                                               8110للكتاب ، الجزائر ، 

، ديوان  8163 -8125عمار هالل ، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر  -6

عمار هالل ، نشاط الطلبة الجزائريين  -1.  8110المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 

صالح  -1.  3554إبان حرب التحرير ، دار هومه للطباعة والنشر ، الجزائر ، طبعة 

 .     ائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع فركوس ، المختصر في تاريخ الجز


