
1 
 

 .م18أوضاع الجزائر خالل النصف الثاني من القرن  (1
 

 األوضاع السياسية:
م باسترجاع وهران من اإلسبان بعد صراع دام حوالي ثالثة 1792استكملت الجزائر استقاللها سنة 

قرون. وكانت الجزائر ُتحكم بنظام من نوع خاص، أهم ميزاته أنه كان يجمع بين الصبغة المدنية )تمثلت 
الداي للعلماء لحل المشاكل العويصة( والعسكرية )تمثلت في الديوان الذي كان يعين الداي أو في لجوء 

يعزله(. وكان حكما جماعيا شوريا في القمة، وفرديا مطلقا في القاعدة )البايات وأعوانهم والقياد والمشايخ(. 
وطاعة. فكان ُيرِحل بعض والباي مسؤول عن استتباب األمن في بايلكه، وإبقاء السكان في حالة خضوع 

العائالت ويشتت قبائل بأكملها، ليضمن الهدوء ويتجنب الثورات. وكان الداي يرسل له، سنويا، حامية من 
 العساكر إلخماد الفتن.

وقد عملت السلطات المحلية على خلق العداوات بين مختلف العشائر لكي ال يتحد السكان 
ويعطل النمو االقتصادي، لكن الحكام كانوا في حاجة لتلك ضدها. رغم إدراكها أن ذلك يخرب البالد 

المنافسات بين األعراش وذلك التطاحن المستمر، متبعين سياسة فرق تسد، فال يهتم المركز بما يقوم به 
 البايات أو أعوانهم.

وهذا التخوف هو الذي حال دون اندماج "األتراك" في المجتمع الجزائري مبعدا الجزائريين عنه. 
د اعتبر هؤالء "األتراك" أجانب، وحقدوا عليهم لما فرضوه من ضرائب. فانتشر السخط في أوساط وق

السكان الذين عجزوا عن دفع الضرائب، ولجأوا للثورات. وصارت السلطات تبيع المناصب اإلدارية 
 لتحصل على األموال.

ة لقيام التمردات التي وكان استبدال الشيوخ، مع الغلو في فرض الضرائب، من األسباب الرئيسي
أدت النهيار التجارة الخارجية خاصة، ألنها كانت تشل السواعد المنتجة، وتقضي على الزرع وتضعف قوة 

 االستهالك في البالد.
 

 األوضاع االقتصادية:
هذا الجو من الفوضى واالضطراب الناتج عن الصراع على الحكم للتمكن من جمع األموال، 

األسباب عَرض المحاصيل والمواشي للضياع، وقضى على خيرة أبناء المجتمع  وتناحر القبائل ألتفه
المشكلين لليد العاملة. وعملت السلطة السياسية بذلك، دون وعي منها، على تجميد عمليات اإلنتاج. 
ضف لهذا عدم االهتمام بالشؤون االقتصادية، فكانت الزراعة تنمو طبيعية دون االستفادة من التجديد 

ور، وكانت التجارة الخارجية في الشمال من اختصاص اليهود األوربيين، أما الصناعة فكانت تقليدية والتط
 بدائية، لم تعرف التطور بسبب االنغالق على النفس الناتج عن العداوات األوروبية المستمرة.
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لكن جزءا وكانت التجارة بنوعيها تحتل مكانة مرموقة، وكانت من أهم عناصر الثروة في البالد، و 
هاما منها كان بين يدي األجانب يعبثون به كما شاءوا ويستغلونه لتطوير بلدانهم. كما أن الجزء اآلخر 

 كان ال يحظى بالعناية الالزمة لينمو ويتطور.
 

 األوضاع االجتماعية:
انقاد كثير من الجزائريين للشعوذة وصاروا يؤمنون بالخرافات التي نشرها رجال الطرق الصوفية 

اسم الدين، ولم تحارب السلطات هذه األوضاع، فاستفحل أمرها وصارت مبعثا للقالقل والفوضى. كذلك ب
 رجال الدين لم يستغلوا مكانتهم للقضاء على الشعوذة، والمرأة كانت عضوا غير فعاال في المجتمع.
السكان  كما تعرضت الجزائر ألمراض وأوبئة أصابت سكانها دوريا، وأحدثت خسائر مهولة. وكان

ينسبون هذه الظواهر المريعة إلى مرض الطاعون الذي وقفت السلطات المحلية عاجزة أمامه، ال تقوى 
على اتخاذ أي تدابير وقائية بسبب اختالف بين رجال الدين فيما يتعلق بمعاملة المصابين ومعالجتهم، 

(، ومنهم من يدعو 195ة البقرة، اآلية فمنهم من يدعو إلى االحتراز "وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...")سور 
 (.51إلى التوكل على هللا وعدم االحتراز "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا...") سورة التوبة، اآلية 

م، وكان آخر وباء 1799م، وآخر سنة 1793وعرفت الجزائر في هذه الفترة وباء الطاعون سنة 
 م.1822م، ولم يختف إال سنة 1816اجتاح البالد سنة 

كما أن المجاعة والجراد أصابا الجزائر، وذكر ابن العنتري ذلك قائال:"وقعت مجاعة شديدة وقحط 
م، أضرا بأهل بلد قسنطينة ووطنها، ودام الحال كذلك ثالث سنوات متوالية". 1804ه/1219مهول سنة 

ى، وبقيت مستمرة وسبب ذلك:"إن سبب القحط مركب من أمرين: أحدهما نزول الجائحة في السنة األول
في السنين بعدها، والثاني وهو أعظمها: ترادف األفتان واألهوال التي ال تطمئن نفوس الناس للحراثة 

 معها".
فرنكا )كان قبل الجائحة ال  15وارتفعت األسعار في كامل البالد حتى بلغ ثمن الصاع من القمح 

يتة. هذه الكوارث أدت لنقصان في اإلنتاج وتقهقر  يزيد عن الفرنك الواحد(، وأكل الكثير من الجزائريين الم
لمختلف النشاطات، األمر الذي أثر على التجارة الخارجية. وهذه الكوارث الطبيعية أفقرت األغنياء وزادت 

 في عذاب الفقراء.
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 أسباب الثورات. (2
 

 م:18تراجع االنتعاش االقتصادي في القرن 
كان الغزو البحري )القرصنة( هو ممول االقتصاد الجزائري، هذا ما أكده القنصل لومير 

M.Lemaire  أن الجزائر لم يكن  ، ذكرم1734فبراير  7ه/1146رمضان  4في رسالة مؤرخة في
 حظها جيدا مع القرصنة، فبدأ السكان يجوعون، ما يمكن أن يؤدي إلى بعض االضطرابات. 

)H.D.Grammont: Correspondance des consuls d’Alger, in  Rev.Afr, 1888, 
OPU, Alger, 1985, p 314 .(  
إن كثرة الغارات األوروبية على سواحل الجزائر انجَر عنها حالة حرب في معظم األوقات، 
واتخذت القيادة العسكرية ذلك وسيلة لفرض المزيد من الضرائب على السكان الذين أرهقتهم واضطرتهم 
للعصيان والتمرد. والسياسة الضريبية التي اتبعها حكام الجزائر كانت من األسباب الداخلية للثورات. إذ 
كانت عمليات الجباية ال تتم إال بواسطة الحمالت العسكرية، وكان تأثير ذلك سلبيا على الحياة 

ة عن مدى ما كان يقاسيه االقتصادية للجزائريين، فقد أصيبت بالركود واإلفالس. وتشهد األشعار الشعبي
 الجزائري جراء ثقل الضرائب وكثرتها، كما أن الحكام العثمانيين لم يساهموا في تنشيط االقتصاد.

 

 م:18غياب االستقرار السياسي الذي شهده القرن 
من األسباب الداخلية، كان االستبداد أبرز سمات المظهر العسكري للوجود العثماني بالجزائر، 

اسي العام كان نظاما جمهوريا عسكريا مغلقا، لكن انتقال السلطة من حاكم آلخر كان يتم والنظام السي
بالعنف وأحيانا بوحشية قليلة النظير. رغم ما كان يمثله عهد الدايات من القوة في المجال الخارجي إال أن 

ك لتحكم العسكر األوضاع الداخلية لم تكن على ما يرام، وكانت القالقل طابعا مّيز هذا العهد، وذل
واحتكارهم للسلطة وتناحرهم على الحكم والسيطرة. وكان الجزائريون على الهامش يتفرجون على األحداث 
واالغتياالت المتكررة في صفوف الدايات والجنود األتراك، وانجر عن هذا فشو الفتن واالضطرابات 

لقاعدة شعبية تساندهم أن انطبعت . فقد كان لفقدان حكام الجزائر المحلية خاصة بين سكان العاصمة
 ."األتراك"نظرتهم تجاه السكان بالحيطة والحذر، فاقتصرت كل المناصب العليا على فئة 

 

 التنافس الفرنسي اإلنكليزي للحصول على االمتيازات بالجزائر:
من األسباب الخارجية التنافس األوروبي للحصول على مزيد من االمتيازات داخل اإليالة، والعمل 
من جهة أخرى على إضعاف سلطة الدايات، والنهب الذي مارسته بعض الدول األوربية على السكان. 

م، في 1520كانت فرنسا تحظى بامتيازات بالشرق الجزائري منذ أن تنازل لها خير الدين بربروسا سنة 
عهد فرانسوا األول. كان الغرض منها في البداية السماح للتجار الفرنسيين باستغالل نقطة واحدة من 
ساحل الجزائر لصيد المرجان، ووقع االختيار على ما سمي بحصن فرنسا )هو أول حصن يقيمه التجار 
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كيلومترات فقط من القالة. لكن  الفرنسيون على ساحل شمال أفريقيا بموافقة البايلرباي بربروسا( على بعد
م، وأصبح عدد المؤسسات 1694المجهودات األولى لم تسفر عن نتيجة، إلى أن ُأبرم اتفاق آخر سنة 

م سلمت الحكومة الفرنسية كل 1741ألف فرنك. وفي سنة  60خمس، مقابل إتاوة سنوية قدرها 
 لتجارة الحبوب والجلود والشموع والصوف... االمتيازات للشركة الملكية األفريقية، واتسع  نشاط المؤسسات

 
هذه األوضاع الرابحة أسالت لعاب إنكلترا، وإلفساد الصداقة الفرنسية الجزائرية لعرقلة االقتصاد إنكلترا: 

الفرنسي، دخلت إنكلترا في صراع مع فرنسا إلبعادها واإلحالل محلها مستعملة جميع الوسائل. وقد تمكنت 
كنها لم تستغل المؤسسات استغالال مباشرا، بل تركت الحرية فيها لجميع التجار م، ل1806من ذلك سنة 

م، فتغيرت األوضاع لصالح فرنسا، 1816ما عدا الفرنسيين. ثم كان مؤتمر فيينا وحملة إكسموث سنة 
م. 1817وألقت السلطات الجزائرية القبض على جميع الرعايا اإلنكليز، فاسترجعت فرنسا امتيازاتها سنة 

م، بيانا يسمح لجميع األمم بصيد المرجان الجزائري. 1826وستظل في حوزتها إلى أن يصدر الداي سنة 
م. فقامت بريطانيا 1827وهذا اإلجراء من األسباب الرئيسية التي نتج عنها حصار الجزائر سنة 

ف إنكلترا بشرعية بمضاعفة جهودها لعرقلة جميع المشاريع الفرنسية الرامية الستعمار الجزائر. ولم تعتر 
 م.1851االحتالل إال سنة 

 

 هشاشة العالقات مع المغرب األقصى )السلطان سليمان( ومع تونس )حمودة باشا(:
من األسباب الخارجية للثورات تشجيع الجارتين للمناوئين والمعادين من الجزائريين للحكام 

هيبة اإليالة، وتمكنوا من استمالة أغلب العثمانيين. فسالطين المغرب األقصى عملوا على اإلقالل من 
م. أما تونس فموقفها المساند للثورات كان رد فعل انتقامي على تدخالت حكام 19زعماء ثورات القرن 

الجزائر في الشؤون الداخلية لتونس وتشجيعهم للصراعات األسرية الكتساب حلفاء والحصول على 
ضد حكام الجزائر، وتوحيد الجهود شجع الفوضى امتيازات. وقد توطدت العالقات بين الجارتين 

 واالضطرابات داخل الجزائر.
 

قاوم المغرب األقصى منذ البداية وبإصرار سعي العثمانيين للسيطرة عليه وأصبح ينظر المغرب األقصى: 
للجزائر على أنها خطر جاثم عليه يجب تفاديه، ومنه التآمر مع أي كان ولو كان مسيحيا. كما أن 

 األقصى أطماع قديمة في غرب الجزائر وتلمسان بصفة خاصة. للمغرب
 

إن حروب درقاوة أفسحت المجال لموالي سليمان لغزو فجيج سنة م(: 1822-م1792موالي سليمان )
 م، وانتزع من الدايات جميع بقاع الجنوب الشرقي من إقليم وهران.1808م، وتوات سنة 1805
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الجزائر والمغرب األقصى، حتى أن باي وهران بعث للسلطان مت فتنة درقاوة العالقات بين كما أزَ 
صحيح أن الدرقاوية لقيت   .الثوار لطاعة المخزن  عيدموالي سليمان طالبا منه أن يبعث شيخ الدرقاوية ليُ 

بالمغرب  الصوفية ب رجال الدين والشرفاء، فكان انتشار أتباع الطرق تشجيعا من موالي سليمان الذي قرَ 
لكن  ،األقصى وغرب الجزائر بمثابة حصن يحمي سياسة السالطين العلويين من خطر العثمانيين بالجزائر

لم يكن في وضع يسمح له بمحاربة العثمانيين، فآثر التخلي عن مشروعه،  األقصى سلطان المغرب
ابن الشريف  ،ونصح الشيخ العربي الدرقاوي بصرف النظر. واضطر هذا للتنصل من موقف تابعه

 .مقدم تلمسان الدرقاوي،

محاولة إللحاق أضرار جسيمة ، إن موقف موالي سليمان وتحريض باي تونس البن األحرش
تفلح إال إذا وجدت صدى متجاوبا معها من ل ما كانتبالجزائر، لكن محاولة زعزعة النظام السياسي القائم 

عدادهم للثورة ضد الطغمة العسكرية التي، بعد أن الجزائريون مرهقين لحد استكان  الداخل، بعبارة أخرى 
فشلت في مهمتها، راحت تقوم بدور الدركي في الداخل، مما أضاف لهذا التذمر الشعبي معارضة 

 الدينية والعلمية من زوايا وشيوخ وطالب، وحتى قضاة ومفتيين.المجموعات 

آنذاك جد متحفظ في تعامله مع الغرب، ومنعته من ذلك روحه  األقصى وكان سلطان المغرب
الذين كانوا  الغربالمحافظة وطبائعه الدينية المتأصلة، وهو ذاته المزاج الذي جر عليه مشاكل مع بايات 

. العثمانيينوفضلوه على البقاء تحت سلطة  تلمسان سكانينظرون إليه بعين الريبة، خاصة بعد أن بايعه 
لمولى سليمان في الصالة بالمساجد، وتشبثوا به أميرا للمؤمنين لدرجة أنه لتلمسان يدعون  سكانوكان 

لصلح بينهم وتدخل المولى سليمان من أجل ا .تاركين تلمسان األقصى نزح عدد ضخم منهم إلى المغرب
نذهب إلى بالد النصارى وال م:"عودوا إلى ديارهم، فخاطبوه بقوله، فترجاهم السلطان أن يالدايوبين 

 ل".نجاور الترك ونجمع علينا الجوع والقت
 

أما تونس فقد اعتبرتها الجزائر إقليما تابعا لها بحكم أنها هي التي طردت اإلسبان منه وضمته تونس: 
م. وعلى هذا األساس كانت الجزائر تحاول باستمرار أن تجعل هذه 1574العثمانية سنة إلى الدولة 

التبعية حقيقة ملموسة، لكن تونس رفضت ذلك معتبرة أنها تتبع رأسا لألسيتانة. وأكثر من هذا كانت 
 لتونس أطماع في إقليم قسنطينة موروثة من العهد الحفصي.

 
الجزائر األخوين علي باي ومحمد باي، بعد مقتل والدهما لقد آوت م(: 1814-م1782حمودة باشا )

م. وبمساعدتهما ومدهما بالذخائر، بالغ حكام 1746علي باشا في حوادث ولدي حسين باي تونس سنة 
الجزائر في التسلط على حكام تونس لحد التضييق على اقتصاديات البلد والتحكم في حكامها، فأعلن 

م، وزاد على ذلك 1735لضريبة  المتفق على قيمتها في وقعة سمنجة سنة حمودة باشا امتناعه عن أداء ا
م، 1803بإيوائه أحد العصاة ضد الحكومة الجزائرية الحاج مصطفى إنكليز باي  قسنطينة المعزول سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86


6 
 

وطرد جميع الجزائريين المقيمين بتونس. ولما بعث الداي من يستخلص الضريبة ويفك األسرى الجزائريين، 
مودة باشا وأعلن نقض المعاهدة، وتحرك إنكليز باي المعزول من تونس لقسنطينة في جانفي سنة امتنع ح
م لالستيالء عليها، لكنه انهزم، واستولى أهل الجزائر على ذخائره وأسروا عددا من جنده في ماي 1807
 م.1807

في قيادة الجيش ثم بعث حمودة باشا جيشا آخر في نفس السنة انتصر فيه التوانسة لخيانة وقعت 
م( الذي كان الجئا 1808الجزائري. وحدثت مؤامرات بقسنطينة إلى أن تمكن أحمد شاوش القبايلي )

بزواوة من تنصيب نفسه بايا، لكن الداي تمكن منه عندما كان زاحفا على الجزائر، وجهز جيشا لتأديب 
صلح بين الطرفين في نوفمبر حمودة باشا لكن تراجع ِلما شاهده من كثرة الجيش التونسي. ووقع ال

م( نقض المعاهدة فاستؤنفت الحرب. غير أن 1815-م1809م، لكن الحاج علي الشريف داي)1808
القالقل التي عاشتها الجزائر جعلت الجيش الجزائري ينسحب من تونس. وتدخل السلطان العثماني إلنهاء 

لى اتفاقية مؤاخاة وصلح دائم م. وأسفرت المفاوضات بين الطرفين ع1817حالة الحرب هذه سنة 
 م.1821مارس  20مستمر، ورد الجزائريون ما كان احتلوه من التراب التونسي إلى أهله، وكان ذلك يوم 

 
لهذا يعتبر دور تونس والمغرب األقصى مساندا للثوار ضد حكام الجزائر، وذلك بمدهم بالدعم 

 الروحي والمادي.
 

 لطة:استحواذ اليهود على النفوذ داخل الس
كان النهب واالستنزاف لخيرات البالد في شكل امتيازات، وشجع الدايات والبايات ذلك، بعد أن 
وجدوا فيه مصدر للربح والثروة، التي كانوا يستخدمونها في استتباب األمن والمحافظة على النظام وزيادة 

 الشركة اليهودية.ثرواتهم، لهذا سّلموا شؤون اإليالة لهيئات ومؤسسات أجنبية، وعلى رأسها 
من األسباب الداخلية للثورات الدور الكبير والخطير الذي أدته الطائفة اليهودية في تخريب 
االقتصاد الوطني واستنزاف موارده. وازدياد نفوذ هذه الطائفة أدى الستنكار وسخط شعبي بلغ ذروته في 

 ثورات قادها السكان ضد أفراد هذه الطائفة.
التجارة الخارجية مدة طويلة، ولما تفطن بايات قسنطينة ألهمية األرباح  كما احتكر الفرنسيون 

التي تدرها التجارة، تعاطوها مباشرة، أو سمحوا للتجار األجانب بمزاولتها في الشرق الجزائري مقابل منافع 
الجزائر وإتاوات مختلفة. وكان أخطر منافس لفرنسا في هذه التجارة اليهود، بما لهم من نفوذ لدى دايات 

وبعض بايات الشرق، وبما لهم من اطالع على لغة السكان وعاداتهم وتقاليدهم من جهة، ومن اتصاالت 
 مع العالم الخارجي وخاصة دويالت إيطاليا من جهة أخرى.

م)أسرة بوجناح )اشتهر 18بدأ ذلك عندما استقرت عائالت يهودية من ليفورن بالجزائر منذ القرن 
ابن زقوط بكري)اشتهر منها يعقوب((، ووجهت نشاطها نحو أوروبا. ركزت نشاطها وأسرة  منها نفتالي(
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بالشرق الجزائري مناِفسة بذلك الشركة الملكية األفريقية، وتمكنت من االستئثار برعاية الداي بابا 
م(، وذلك ألن عيونهم كانت منتشرة 1805-م1798م( وابن أخته الداي مصطفى)1798-م1791حسن)

بالد تزودهم بجميع المعلومات المتعلقة بتحركات القبائل والبايات. كما أن الحكام لم يكونوا في أنحاء ال
يخشون من اليهود االستيالء على الحكم الحتقار السكان لهم. وبفضل هذه الثقة جمع هؤالء اليهود أمواال 

مستشارا لدى الداي طائلة، ونقلوا نشاطهم لمختلف موانئ الشرق الزدهار التجارة به. وأصبح نفتالي 
 حسن، حظي بالسطوة والسلطان، وعرف كيف يستفيد من منصبه.

وقد تمكن اليهوديان من تحقيق بعض مآربهم على إثر تعيين صنيعتهم مصطفى الوزناجي، باي 
م(، ثم حينما استسلمت لهم الوكالة األفريقية )الفرنسية( 1798-م1795التيطري سابقا، بايا لقسنطينة )

وصارت تلجأ إليهم للقيام بسائر أنواع نشاطها، لتسلم من مهاجمة المهاجرين الفرنسيين  م،1796سنة 
أنصار النظام القديم)النظام الملكي(، ولتحمي بضائعها من اإلسبان واإلنكليز، وأخيرا، عندما وضع الداي 

 فرنسية.تحت تصرفهم مينائي القل وجيجل، وشجعهم على التركز في عنابة، أهم معاقل الشركات ال
وبهذا أصبحت التجارة في عهد الدايين حسن ومصطفى في أيدي اليهود، وفي خدمة مصالحهم، 
ألنهم عرفوا كيف يستفيدون من الخالفات الدولية، واستطاعوا كسب عددا من الشخصيات ذات الوزن 

مخادعة رجال الثقيل سواء بواسطة الرشوة أو بتقديم خدمات، إضافة لمهارتهم في تسويق أسوأ البضائع و 
الجمارك. وأصبح بوجناح يفاوض باسم الجزائر مع ممثلي تلك الدول: يسالم من يشاء ويعلن الحرب ضد 
من أراد محاربة نفوذه التجاري. كما كان يتعامل مباشرة مع جميع قناصل البلدان األجنبية ويفي دائما بما 

المتيازات، ما خَولهم التصرف في يعد. وقد ساعد الداي مصطفى اليهود في الحصول على كثير من ا
 تسيير االقتصاد الجزائري.

بوجناح ترسل الحبوب الجزائرية -م، كانت شركة بكري 1805وعندما ضربت المجاعة البالد سنة 
لفرنسا، ما أغضب المليشيا المتذمرة من تصرفات اليهود، فقتل أحد عناصرها نفتالي، ورغم محاوالت 

وعده طرد جميع اليهود من الجزائر، وحجز سائر ممتلكات بوجناح، غير الداي مصطفى تهدئة المليشيا ب
 م(.1806-م1805أن المليشيا قتلته. لكن تمكن بكري من التقرب من الداي الجديد أحمد خوجة )

لقد استطاعت شركة بكري وبوجناح، بفضل ما قدمه ُمسيِريها للدايات من معلومات تتعلق بشؤون 
ج، والهدايا الثمينة والمساعدات المالية التي كانوا يوزعونها بحكمة على كل من اإليالة في الداخل والخار 

يمكن استغالله في جميع المستويات، ونظرا لوضعهم االجتماعي الذي كان ال يسمح لهم باالستيالء على 
مناصب الحكم، استطاعوا، مع بعض الدايات، أن يحرزوا على سلطة واسعة لم يسبق ألحد من األقليات 

 أن حصل عليها، وأن يسخروها لخدمة مصالحهم غير مبالين بأي خسارة للجزائر.
 

 خالصة:
 أهم األسباب التي دفعت القبائل للثورة هي:
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 الضرائب. /1
 تمسك القبائل باستقاللها. /2
 عوامل طارئة. /3
 

االنتشار، م شاملة منظمة، على عكس سابقتها التي كانت جهوية محدودة 19كانت ثورات القرن 
ومرد ذلك للعصبية التي منعت أي تحالف بين مختلف القبائل الثائرة، هذا سّهل على الحكام القضاء 

م فكانت أكثر شمولية وتنظيما وخطورة، لهذا وجد الحكام صعوبة في القضاء 19عليها. أما ثورات القرن 
فية لهذه الثورات، وهم فئة عليها، وأنهكت قواتهم العسكرية. وسبب ذلك هو تزعم شيوخ الطرق الصو 

 تمتعت بالنفوذ المادي والروحي على الجزائريين.
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 أهم الثورات: (3
 م.19ثورات ما قبل القرن 

 
 الكراغلة: اتثور 
 

 األسباب:
كي  اإلحساس بالدونية في الترتيب االجتماعي من قبل اإلنكشاريين، بالنظر إلى فرص األعالج /1

يتصدروا المشهد السياسي والعسكري )مثال ميزو مورتو، من أسير لباشا الجزائر لقبودان األسطول 
 العثماني(

 
الكراغلة أنهم يرى كان عدم السماح للكراغلة بتولي مناصب الوظائف العليا وممارسة المسؤوليات.  /2

الطامعين في الحكم في الجزائر.  "اقشذاذ اآلف"العثمانيين القادمين من أناضوليا ومن األتراك أحق من 
وقد شكل الكراغلة فئة حاولت أن تحصل على نفس  كانت سياسية اقتصادية واجتماعية. اتهموثور 

لكن األتراك اعتبروهم في مرتبة أدنى، على عكس التي كانت تحظى بها العناصر العثمانية المعاملة، 
حيث كان يلحق االبن باألب. لقد أبعد "األتراك" مة، ثمرة عالقة تركي بمسيحية، التي كانت غالبا أَ 

 الكراغلة عن الحكم، وكل ما استفادوه من آبائهم هو انضمامهم للجيش، لكنهم أبعدوا عن الوظائف العامة. 
 

م، بتحريض منه 1596م( سنة 1596-م1594ثار الكراغلة في أواخر عهد خضر باشا )
قضاء على اإلنكشارية وتدعيم سلطته بالجزائر. وقد وجد شخصيا، لما أراد االستعانة بهم وباألعراب لل

الكراغلة دعما من سكان المدن وسكان زواوة خصوصا، ما أجبر اإلنكشارية على منح بعض االمتيازات. 
 م.17لكن األوجاق استطاع استرجاع نفوذه، مع مطلع القرن 

ُسحقت في الدم، ومن  تهمالكن ثور ... م 1633وسنة م 1610مرات عدة سنة وقد ثار الكراغلة 
  نجى منهم لجأ لمنطقة القبائل، وهناك أسسوا قبيلة الزواتنة.

معظم الكراغلة، اقتسموا الوظائف مع األوجاق الذي عمل بدوره على توظيفهم ضمانا صحيح أن 
 ، لكنهم ُأبعدوا عن مناصبالستمراره )يقابلهم المخزن في الريف(، وبحكم نفوذهم زادت أهميتهم مع الوقت

الحكم، إذ كان ال يشغل هذه المناصب إال من كان تركيا خالصا من الطرفين )األب واألم(، أو علجا. 
م دبروا مؤامرة لالستيالء على الحكم، فاجتمعوا في برج موالي حسن )حصن 1630وفي سنة 

الذين تنكروا ين، األتراك بالميزابي  اإلمبراطور(، لكن األتراك علموا بذلك وتغافلوا إلفساد الخطة. واستعان
 بعدفي لباس النساء وتمكنوا من دخول الحصن، وهاجموا الثوار، وساعدهم فوج من األتراك كان يتبعهم. وأُ 

كان لفشل الثورة عواقب هامة، فقد جعلت و  منذ ذاك عن المناصب الحساسة وعن العاصمة. الكراغلة
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طة دفاعا عن مصالحهم الشخصية والطبقية العثمانيين يزدادون حذرا من هذه الفئة ويتشبثون أكثر بالسل
 كفئة غريبة عن المجتمع الذي تحكمه.

م تزعمها 1633الصراع الذي كان بين اإلنكشارية والرياس نيران ثورة عارمة سنة كما أشعل 
بالقصبة بسبب عجز الوالة عن  عثمانيةعنصر الكراغلة الذين هاجموا مدينة الجزائر وحاصروا القوات ال

وحدث قتل عظيم بسبب انفجار مخزن البارود، وانتهى األمر بسيطرة الرايس علي  ات للجند.دفع المرتب
 بتشين على السلطة، وكان ذا ميول استقاللية، وصاهر سلطان كوكو كتقوية لنفوذه.

م( بحق االنتساب للجيش اإلنكشاري، ترتب عنه 1665-م1661وبعد أن سمح لهم شعبان آغا )
إلى مناصب عالية في جهاز الحكومة اإلداري والسياسي والعسكري، وتوصل عدد  ارتقاء نسبة كبيرة منهم

منهم إلى رتبة باي. لكن بقي األتراك متخوفين منهم حتى قال حمدان خوجة:"... ورغم أنهم مبعدون عن 
 وظائفهم فإن أغلبهم يتقاضون مرتباتهم خوفا من حقدهم وتفاديا لغيظهم".

 
 م:1669ثورة سنة 

لة بتلمسان تكتل اجتماعي أصبح يتحكم في السلطة الفعلية بالمدينة، مشكلة قوة محلية شكل الكراغ
منافسة وموازية للسلطة الحاكمة، إذ تولى الكراغلة شؤون المدينة عن طريق مجلس خاص. كما أصبحت 

، بهذه فئة الكراغلة تعارض كل قرارات عاصمة اإليالة، خاصة ما يتعلق بالضرائب واالقتصاد. آلت األمور
السياسة، إلى التصادم لعصيان الكراغلة، ما أدى لشن حمالت عسكرية ضد المدينة لتأديبها، واستمر 

 م.18السخط إلى غاية القرن 
م ست سنوات، واندلعت أثناء حصار مدينة وهران، ما نتج عنه رفع 1669دامت ثورة سنة 

الجزائر. وأعادت السلطة الحاكمة تسيير الحصار عن المدينة. انهزمت القوة النظامية وانسحبت لمدينة 
م، لكن تحالف القبائل المجاورة لتلمسان مع الكراغلة حال دون القضاء على 1670محلة لتلمسان سنة 

م، خالل حكم 1675م. ولم يتم القضاء على التمرد إال سنة 1671الثورة. وحدثت نفس الهزيمة سنة 
يت قوات الثوار، ودخل عسكر الجزائر تلمسان م(، حيث تم تشت1675-م1671الداي الحاج محمد )

 وعاثوا فيها فسادا.
لم يستطع "األتراك" طرد الكراغلة من البالد لكنهم عزلوا كل كرغلي كان يشغل منصبا ساميا، 
وعندما يصل أحدهم إلى رتبة معينة في الجيش يعزلونه حتى ال يرقى إلى رتبة أعلى. وهكذا لن يشغل أي 

 يوان وال عضوا في حاشية الداي.كرغلي منصبا في الد
 

 انظر:
 م(: سبع سنوات....1640األسير اإلنكليزي فرانسيس نايت )

 األسير جوزيف بيتر.
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 .1979بيير بواييه: مشكلة الكراغلة في إيالة الجزائر، في "مجلة الغرب اإلسالمي"، عدد خاص، 
 ابن العنتري: تاريخ قسنطينة.

 
 (:م1643-م1637الصخري )ابن الشرق الجزائري أو ثورة 

أكبر وأشمل ثورة كادت تصفي الوجود العثماني في الشرق الجزائري، امتدت من الزاب وحدود 
وذكر سعد هللا أن هذه الثورة هزت إقليم قسنطينة من األعماق، وأطاحت  تونس حتى تخوم دار السلطان.

وقد مات بسببها آالف الناس، وإتالف بالسلطة العثمانية هناك، وهددت حتى السلطة المركزية بالجزائر، 
ثروات كثيرة، نباتية وحيوانية، وعدل باشوات الجزائر عن حرب إسبان وهران. عايش أحداثها ثالثة باشوات 

 فشلوا في القضاء عليها. وقد فرضت الثورة على الحكام عقد معاهدة بشروط مذلة.
 

 األسباب:
الل المرجان بعنابة، وهو ما يمس بالمصالح حصلت فرنسا على امتياز استغ حادثة الباستيون:

االقتصادية للقبائل القاطنة بالشرق الجزائري، والتي كانت لها معامالت تجارية مع الفرنسيين العاملين 
بحصن الباستيون. لقد أقدمت السلطة الحاكمة على اقتحام الباستيون وتهديمه على يد علي بتشين سنة 

آخرين، منهم مسؤول الحصن نفسه. وكانت  317وقتل حوالي م، حيث أسر بعض الفرنسيين 1637
الحجة أن فرنسا حَولت الحصن من مركز استغالل المرجان إلى مركز لتخزين الحبوب بعد شرائه من 
القبائل، ثم تسويقه إلى فرنسا، إضافة لجعله سوقا لمختلف المنتجات والمبادالت التجارية، مخالفين بذلك 

 عليه.  مبدأ االستغالل المتفق
ويمكن أن يكون سبب هدم الباستيون إرغام فرنسا تجديد معاهدة االستغالل لرفع مقابل الكراء. كما 
 اتهمت فرنسا بالتآمر مع قبائل المنطقة ضد السلطة الحاكمة، بعد التأكد من بيعها للسالح لبعض القبائل.

ة لخزينة الجزائر، ما حرم الدولة من ونتيجة الهدم كانت توقف فرنسا عن دفع التزاماتها المالية السنوي
مدخول مالي قار. كما توقفت مبيعات القبائل للباستيون، ما حرم تلك القبائل، خاصة الحنانشة، من 
مداخيل مالية كانت تدرها متاجرتها مع فرنسيي الباستيون في كل من القالة وعنابة، وكان على رأسهم 

نت قبائل الشرق الجزائري تبيع القمح والجلود والشموع، وبالمقابل الفرنسي نابولون، مدير الباستيون. فقد كا
تشتري البارود والسالح. وبسبب هدم الباستيون تدهورت نشاطات القبائل االقتصادية لشح مداخيلها، ما 

 دفع بأفرادها لالمتناع عن دفع الضريبة السنوية المستحقة للبايلك، بحجة توقف المداخيل.
 

م لشيخ عرب الذواودة، محمد بن الصخري بن بوعكاز، وابنه 1637ل مراد باي سنة قت السبب المباشر:
وستة من الوفد المرافق له، بموافقة الديوان والباشا، بتهمة تحريض قبيلة الذواودة على السلطة الحاكمة، 

ثورة أحمد والوقوف إلى جانب قبيلة الحنانشة ومن ثار ضد تهديم الباستيون. فكانت هذه المعاملة كافية ل
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م في عاصمته 1638سنة   ابن الصخري زعيم الذواودة وحليفتها الحنانشة ومهاجمة مركز البايلك
 قسنطينة.

 
 الثورة:

واجه مراد باي الثوار بقوات محلية دون اللجوء للباشا، لكن الحركة انتشرت لبالد الزاب جنوبا، ومدن 
واستنجد الباي   خصي للباي شريط بن صولة.الساحل شماال، وكان من ضحايا هذه الحركة الكاتب الش

بالباشا الذي بعث قوة اصطدمت بقوات ابن الصخري في قجال غرب مدينة قسنطينة في سبتمبر 
م، لكنها انهزمت هزيمة نكراء أمام القوات الثائرة. فخرج الباشا نفسه لكن قواته انهزمت ثانية، ما 1638

بعقد معاهدة بين الطرفين. وأحيا جمال يوسف باشا بذلك  اضطر الباشا النتهاج أسلوب التفاوض انتهى
 النشاط االقتصادي بالباستيون، مع وعد قبيلة الحنانشة بمنحها االستقالل الذاتي.

م، عندما فرض محمد بن فرحات باي على الذواودة والحنانشة 1666كما قامت ثورة أخرى سنة 
أسرع علي آغا وبعث قوة عسكرية أرغمت الثوار على ضريبة اللزمة. فهاجمت القبيلتان عاصمة البايلك، و 

م( محمد بن فرحات 1671-م1664التراجع عن قسنطينة. والستمرار االضطرابات عزل الحاج علي آغا )
م(، الذي فشل في الحل العسكري، فلجأ للحل الدبلوماسي وزّوج 1672-م1666باي وعوضه برجب باي )

ن رغم ذلك لم تستتب األمور، حيث تحالفت الحنانشة مع بني ابنته أم هانئ من أخ شيخ الذواودة. لك
 عباس. وبعد جهد كبير تمكن الباي من إخماد الثورة.

 
 انظر:

  األب دان، ، فيرو، بربروجر.
 .214، ص 1سعد هللا: تاريخ الجزائر الثقافي، جزء 

Vayssettes : Histoire de Constantine, p 71. 

Berbrugger : Notes relatives à la révolte de B.Sakheri, in R.A, n°10, 1866, 342 

  
 :م 1780أو  م1779 سنة درقاوةثورة 

ذكر بارجيس أن سيدي محمد بن علي اإلدريسي الدرقاوي )أول داعية درقاوي( كان يكره 
ئا بقرب زوالهم، ما زاد في فوضى قبائل كانت خطب بعين الحوت قرب تلمسان، متنبِ العثمانيين، وكان ي

تكره الحكام. فتوجه إليه الباي وحاصر المدينة، وهَبت عاصفة ضربت المعسكر، وقلبت خيمة الباي، 
فسارع خليفته محمد بن عثمان للمرابط، وقدم له مبلغ كبير من المال وهدايا  .وقتلته وعدد من ضباطه

في جمع الزيارة،  رفضها، غير أن أتباعه احتفظوا بها. ومذ ذاك أصبح منزل المرابط حُرما، وله الحق
 .*وظل الناس يعتقدون بصالح وصدق تنبؤات دعاة درقاوة
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، وجعلت من مدينة تلمسان جمهورية شبه مستقلة. لكن رد فعل الحكام كان الثورة سنواتاستمرت و 
بالدخول بجيشه التراب المغربي، كمحاولة لتهديد  م(1799-م1779باي) قويا، حيث قام محمد الكبير

برم بينه وبين السلطان موالي يزيد أُ المغربيين، فاحتل مدينة وجدة، وتوغل في منطقة الريف. لكن السالم 
 م(.1792-م1790)

 
أول  ،من إخماد حركة محمد بن علي (م1779-1771)تمكن خليل باي ،329ص  ،حسب سعيدوني في "ورقات" */

 داعية درقاوي، وظلت العامة تعتقد بصالح دعاة درقاوة. كما تضاربت تواريخ الحادثة من مرجع آلخر، فمارسييه ذكر سنة
تعود إلصابته  أما الزياني فذكر أن وفاة الباي خليل م.1781 بارجيس ذكر سنةم، و 1780سعيدوني ذكر سنة م و 1777

عليه، الذي توفي بعد وقت  م(1779)أبي ترفاسالشيخ ترة، ورد ذلك لدعاء لة" )حبة( بين كتفيه أدت لوفاته بعد فبـ"عِ 
 قصير.

 
 :م1767)نواحي ثنية بني عائشة(قبيلة فليسة  اتثور 

ودامت ما يقرب من سبع  هو االمتناع عن دفع األداء، م1767 ة فليسة سنةثور كان سبب 
سنوات، بسبب إرهاقهم بالضرائب، وزحفت قواتهم إلى الجزائر نفسها، وتتبعوا قوات الداي في قرى متيجة، 

  .إنكشاري  300القضاء على  ة الزحفكانت نتيج
 4000رسل أجيشا لتأديب القبيلة، حيث  م(1791-م1766باشا) فجهز الداي محمد عثمان

بايلك التيطري وقسنطينة والغرب. وكانت قيادة الجيش لباي قسنطينة أحمد مقاتل من  1200إنكشاري و
من  3000إنكشاري و 1200لكن الهزيمة كانت في الموعد حيث قتل  ،م(1771-1754)بن علي القلي

 المخازنية. واكتسحت فليسة سهول متيجة ومنعت تموين المدينة.
حيث تعرض الداي لست محاوالت اغتيال تدهور األوضاع الداخلية، مع وتصادفت هذه األوضاع 

أشهر. فلجأ الداي للحرب االقتصادية حيث منع القوافل التجارية الداخلة والخارجة من وإلى  3في مدة 
لمطالب فليسة  في األخير رضخ الداي. منطقة القبائل، واتبع أسلوب األرض المحروقة لكن دون جدوى 

(. وقد  50ريال بوجو إلى  100ضة عليها إلى النصف )من المتمثلة في تخفيض الغرامة السنوية المفرو 
 م.1815وأعاد أوالد نايل الكرة سنة  م.1774استمرت الثورة لغاية 

 
 :م1772 نايل سنة ثورة أوالد

م، عن دفع الضريبة )الغرامة والمعونة( لباي التيطري. فحمل عليهم الباي 1763امتنع أوالد نايل، سنة 
 هزموه، وقتله فرع منهم هم أوالد سيدي أحمد.عثمان، لكن أوالد نايل 

م ضربت قبائل أوالد نايل، ، حصارا على عاصمة بايلك التيطري، واستولت 1772سنة  وفي
على مركز حامية سور الغزالن، وهي نقطة عبور رئيسية بين الجزائر وقسنطينة. حتى استعان باي 
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باي الغرب بوكابوس. وقد استعصى عصيان أوالد  التيطري بقوات بايلك الشرق بقيادة صالح باي، وبقيادة
 نايل على الحكام، وأنهكهم.

 
 حركة أهل األغواط:

كانت األغواط تابعة لبايلك التيطري ثم لبايلك الغرب ثم عادت لبايلك التيطري. لكن في نهاية 
، ولو كانت العهد العثماني أصبحت تحت إشراف آغا الجزائر، أي تحت إشراف الباشا، وتدفع له الضريبة

 محدودة، علما أن المنطقة عاشت صراعات.
م، عن دفع الضريبة لباي الغرب محمد بن عثمان، والمقدرة 1785امتنع سكان األغواط، سنة 

م، وحاصر الباي 1786ريال، فحمل عليهم لكن حملته باءت بالفشل. ثم حمل عليهم سنة  700ب
م حيث تمكن الباي من إخضاع عين 1787الثة سنة المدينة مدة شهرين دون طائل. ثم كانت الحملة الث

 ماضي.
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 .م19رات القرن ( ثو 4
 

 لقد .ثماني بالجزائر، وازدياد رقعة السخط الشعبيعم بداية انهيار الحكم ال18شهدت نهاية القرن 
ما سمح بنشوب ثورات أكثر  ،اختالال ماليا وضغطا على األرياف تراجع مداخيل الغزو البحري  ترتب عن

تنظيما وخطورة من الثورات السابقة. والجديد في هذه الثورات هو أن زعماءها وقادتها كانوا من رجال 
الطرق الصوفية الذين كانوا قبل هذا التاريخ حلفاء للحكام، لهذا اتخذت هذه الثورات صفتها الشعبية 

 ة هذه الفئة االجتماعية التي كانت تتمتع بنفوذ روحي ومادي في المجتمع الجزائري.ر ز الواسعة بمؤا
 

 ثورة درقاوة:
 

 :م1807-م1804 سنوات ثورة ابن األحرش
مغربي، وحارب العثمانيين بالشرق.  ابن األحرش الذي قال أنه قاد ثورة درقاوة بالشرق الجزائري 

. جاء للجزائر ونشر م1798سنة  وابن األحرش لعب دورا في حوادث مصر أثناء الحملة الفرنسية عليها
تعاليم الدرقاوية في الظاهر واتصل ببعض المرابطين الجزائريين، أمثال الزبوشي مقدم الرحمانية بنواحي 

عيم أوالد دراج، واستمال المعاضيد وأوالد عيا وأوالد خلوف المرابط المتعصب ابن بركات ز ، و قسنطينة
 الذين زودوه بالمقاتلين. وأوالد إبراهيم...

فهو مغامر وطموح  .استحوذ ابن األحرش على قلوب السكان لتوُفر عنصر الزعامة في شخصيته
ة بسبب تصرفات وداهية، وهو "المهدي المنتظر"، و"صاحب الوقت". دون أن ننسى استعداد السكان للثور 

بعض الحكام لسياستهم المالية المجحفة. وما ساعده على اكتساب تأييد القبائل لدعوته، واستعدادها للسير 
معه وثقتها فيه، هو استقراره بجيجل، بمحراب سيدي الزيتوني لتفقيه الناس، وتأسيسه بعد ذلك زاوية ببني 

لفقه، ثم قيامه بعد ذلك بمحاربة النصارى، فسَلح عدة فرقان لتلقين الصبية القرآن وتعليم الطلبة مبادئ ا
سفن بميناء جيجل، وأرسلها لتعقب البواخر الفرنسية التي اعتادت التردد على سواحل القل وجيجل للصيد 

م استولت إحدى سفنه على سفينة فرنسية تابعة لشركة القالة، وتوجه بها 1803سنة  والتجارة، حيث في
 الزهور حيث كان يقيم، ما دعم موقفه، وزاد من التفاف الناس حوله.  أتباعه إلى ناحية وادي

وعندما تفطنت حكومة الداي لخطورته أرسلت أربع سفن إلى مرسى الزيتون لتهدئة القبائل 
والقبض عليه، لكن إخالص القبائل له حال دون ذلك، ما اضطر البحارة للعودة للجزائر دون طائل. فزاد 

وراح يحكي بطوالته بمصر، وتنبأ بأحداث عظيمة، وقال أنه صديق اإلنكليز الذين تهاطل الناس عليه، 
أخرجوا الفرنسيين من مصر. وجهز نفسه للجهاد لدرجة أن الحامية العثمانية بالمنطقة هربت ليال، ثم 

ي، تبعتها نوبة القل. وأصبح ابن األحرش الحاكم الوحيد بجيجل، وكلف بحمايتها الكرغلي أحمد بن درنال
 بالمنطقة. م. نجاحاته وعنفه وغرابته منحوه نفــوذ1804وذهب هو لمحاربة الفرنسيين بحرا في جوان 
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وهرب ابن  .وهاجم قسنطينة، غير أن سكان المدينة ردوا الهجوم بقيادة شيخ البلد الفكون  لهذا تجرأ
)كان في محلة لجمع األحرش بعد جرح في فخذه، وتناهي أخبار ألتباعه أن الباي اقترب من المدينة 

الضرائب(، ولحقت خيالة الباي بالهاربين، وقتلتهم لدرجة أن القبائل بقت شهرا دون أن يجرأ أحدا منها 
للباشا عن أحداث  م(1804-م1803بن الباي محمد الكبير) على النزول لدفن ذويه. وكتب الباي عثمان

فكان   اي: "رأسك أو رأس ابن األحرش"،الد محاصرة قسنطينة، وخروجها منتصرة من الحصار، فرد عليه
 رأس الباي.

. اشتبك ابن األحرش مع العثمانيين في وادي الزهور، وُقتل خلق عظيم، كما قتل عثمان باي
م(، ولحق هذا بابن 1806-م1804فارتاع الباشا وأرسل جيشا، وعين عبد هللا خوجة بايا على الشرق)

ات، لكنه ظهر بعد أسابيع بجموع غفيرة وحاصر بجاية، األحرش إلى نواحي ميلة وهزمه، وشاع أنه م
ولوال تدخل آل المقراني الحتلها. كما  رفض سكان جيجل تسليم حليف ابن األحرش، الكرغلي ابن درنالي 

 د حملة الباي الذي اكتفى بحرق سفينته.ئلقا

، لمؤازرتهم مانيةوكان الباي طلب من أوالد مقران، أسياد مجانة، محاربة المتمردين، وبعث قوة عث
وهناك رواية أخرى مفادها أن ابن األحرش التحق بابن الشريف  .م1807سنة وُقتل ابن األحرش في 

الدرقاوي في الغرب، وحضر معه معركة جديوية و"بقي في معيشه إلى أن اندس له من قتله من أصحابه، 
  ويدفنه ملك المغرب بفاس".

: سيرته 1الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر، جزء محمد بن عبد القادر: تحفة ر )انظ
 (.77، ص 1903السيفية، المطبعة التجارية، اإلسكندرية، 

فمن قائل أنها ردا مغاربيا على الصعوبات التي أثارها أتباع  ،واخُتلف في ثورة ابن األحرش 
ن اإلنكليز الذين أرادوا خلق مصاعب الرحمانية بتحريض من الجزائر، ومن قائل أنها قامت بتحريض م

الذي اتبع سياسة مشايعة لفرنسا. ورأى البعض فيها انفجارا عنيفا  م(1805-م1798)أمام الداي مصطفى
 الستياء عام شجعه الشيوخ الدينيون الذين لعبوا دورا بارزا في قيادة العمليات العسكرية.

 

 :م 1816 -م1804 ابن الشريف سنواتثورة 
الشريف الفليتي ضد بايات الغرب استمرت سنوات، وأحدثت خرابا في المنطقة، ثورة ابن 

وعسكريا في الدولة. وفي هذه الثورة ألف أبو راس الناصر رسالته  واضطرابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
 "درء الشقاوة في أخبار الدرقاوة".

 

هو عبد القادر بن الشريف الفليتي، من قبيلة أوالد بليل )فرندة(، تنسب إليه ثورة  ابن الشريف الدرقاوي:
درقاوة بالغرب. درس بزاوية القيطنة على محي الدين، والد األمير، ثم التحق بالمغرب واتصل بشيخ 
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ريف هو م( بزاويته ببوبريج من بني زروال. وابن الش1823توفي سنة الطريقة الدرقاوية العربي الدرقاوي)
 مقدم الدرقاوية بالجزائر.

 
ال يصومون، وال  ،وخالل إقامته عند شيخه البوبريجي زعم له أن العثمانيين بالجزائر كفار

يصلون، وال يقومون بأمر الدين، وال يعلمون مبادئ الدين، ويظلمون الناس ويحتقرونهم، وُيهينون العلماء 
فصدقه وأذن  .واألولياء..، وصورهم له في صورة كفار مارقين أنذال ظلمة، وطلب منه اإلذن لمحاربتهم

د الناس، ينصرك". فعاد للجزائر وأخذ ُيجنِ  وهللا له في إعالن الحرب عليهم بكل الوسائل وقال له:"انصرهم
وأنشأ الزوايا بسهول غريس وجبال بني شقران، لكنه اصطدم بشيخه محي الدين، حيث منطقة نفوذه، 

"عاد من فاس  أن ابن الشريف لما ، صاحب "تحفة الزائر"يذكر محمد بن عبد القادر. و ولحقته إهانات منه
 .115، ص 1نظر جزء اا يوجب تأديبه شرعا فأدبه بالسياط واستتابه". تكلم بحضرة شيخه محي الدين بم

 فتوجه للصحراء لدى قبائل شافع والمهاجة وحميان والهضاب العليا كاألحرار.

في  م(1805-1802)واصطدم الدرقاوي مع الباي مصطفى بن عبد هللا منزالي
الطريق، وتراجع لوهران، وتبعه الثوار  م(، وانتصر ولم ينُج الباي إال بنثره الدراهم على1804فرطاسة)

وكان الدرقاوي، بعد معركة فرطاسة دخل معسكر كأمير، ثم نادى القبائل للجهاد بالغرب،  وحاصروه.
 وجمع الضرائب لحسابه.

دورو للصاع من  5وحوصر الباي بوهران، وانقطعت الطرق، ووقع الغالء في الحبوب بالمدن )
،  م(1808-م1805)ا، فعزل الباشا الباي منزالي، وعين بدله محمد المقلشالقمح(، وأصبح القمح يأتي بحر 

الذي دام ثمانية أشهر  وقد سبقته سمعة أبيه. دخل وهران بحرا،  فأزال الحصار، محمد الكبيرالباي ابن 
سلطانية. فوقعت  10على المدينة، وأجزل العطاء، وجهز محَلة، ونادى مناديه أن من  أتى برأس يأخذ 

 .وهرب الدرقاوي فاستقر األمر قتاالت ومات خلق كثير، و"اجتمعت رؤوس بني آدم مثل الجبال"،
لمقلش صاهر قبيلة الحشم المنشقة الباي انهاية ابن الشريف، فمن قائل أن  حولاختلفت الروايات 

 ،ب األقصىناسن بالمغر ز عن العثمانيين، فخذلت ابن الشريف الذي فر بأهله إلى تلمسان، ثم لجبال بني 
 ، أنه. وفي رواية أخرى (294، ص 3عبد الرحمان الجياللي: تاريخ الجزائر، جزء )حيث أقام حتى وفاته. 

 : Grammont )بعد تعذيبه. ،ابن الشريف من قتل المقلشتمكن  ،خالل أربع سنوات من القتال الدامي

Histoire.., p 287).  نهائيا  ابن الشريفعلى م( 1813-1809) بوكابوس باي قضىوفي رواية ثالثة
 طارد وذكر كور أن الباي. (55، 54أنيس الغريب والمسافر، ص  :مسلم بن عبد القادر). م1809سنة 

ه للصحراء حيث رفضت القبائل استقباله خوفا من تتبعمرابطيها، ثم  لهأين مال  ،حتى اليعقوبية الدرقاوي 
 A.Cour : L’établissement, p). ه، فعاد لبني زناسن، فلجأ لعين ماضي، لكن السكان لفضو الباي

231). 
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لقد هزت هذه الثورة حكم العثمانيين بالجزائر، وكادت تعصف بهم، لوال السياسة التي اتبعها 
الحكام في التفريق بين األنصار واألتباع من أكبر القبائل، كذلك ابن الشريف أقام صرحه على كذبة أن 

من حوله  ُض وبدأ ينفَ  قتالهم، لكن عندما انتبه شيخه العربي الدرقاوي لكذبه تخلى عنه،الحكام كفار يجوز 
األنصار واألتباع، وحتى من كان يميل إليه، تخلى عنه خوفا من الحكام، إذ كانت حربهم ضد درقاوة 

 ضروس.
 

 ثورات منطقة جرجرة: 
من المقرانيين، فأعلنت م، وسبب ذلك قتل بعض األعيان 1815ثارت منطقة القبائل في سنة 

القبيلة الحرب على الحاميات. وانتهزها عمر آغا، المخلوع عن بايلك وهران، للثأر من الداي، فتآمر مع 
 م.1815وكيل الحرج واغتااله سنة 

م، بسبب التذمر من جور الوالة، واصطدامها بقوات يحي 1820كما ثارت بالد القبائل سنة 
هذه الثورة تحطم برج بوغني، وقتل الزعيم محمد أوقاسي ببرج سباو،  م(. نتج عن1828آغا)أُعدم سنة 

وأعقبتها ثورة سكان ضواحي بجاية، واحتل بنو عباس ناحية البيبان، فأجالهم عنها ابن كانون، لكن الثورة 
 اندفعت لوادي الساحل، وحاول يحي آغا القضاء على قبيلة بني عباس بإيقاد النار في كل جهة.

م( فأراد سجن من وجد منهم 1830-م1818القبائل في عهد حسين باشا)سكان منطقة ثار كما 
في مدينة الجزائر، وكان بعضهم في خدمة القنصليات األجنبية. فهاجم الجند قنصلية اإلنكليز وأخرجوا 

الذين بها، واحتج القنصل وغادر المدينة، ثم جاءت عمارة إنكليزية، لكنها عادت من حيث  الزواويين
 اءت ألنها لم تستطع قنبلة المدينة لخروج البحرية الجزائرية للقائها.ج
 

 م:1814ثورة بوسعادة وفليسة سنة 
وفر بنفسه إلى  أمامهم م(1815-م1813)تمرد أوالد ماضي بالحضنة وانهزم باي التيطري جعفر

تدت هذه الثورة حتى تخوم الصحراء لبوسعادة وبرج بوعريريج مد اقمدينة المدية، بعد أن تشتت جيشه. و 
 وضواحي المدية، وفشل الجيش بقيادة يحي آغا في إخمادها. 

 باي بناحية األغواط وبادية الحضنة بسبب المجازر التي ارتكبها تشاكرالثورة نشبت كما 
لهيبها لنواحي سطيف  ، والتي عجز عن إطفائها جعفر باي التيطري، وامتدم(1818-م1814)قسنطينة

م. ولم يخبو سعير 1813والمدية وبوسعادة، وانظم إليها الزعيم بوترفاس، وشن غارة بناحية ندرومة سنة 
، الثورة إال لما تضافرت على إخمادها كل من قوات مدينة الجزائر ووهران، وشارك فيها الداي بنفسه

يات، لكنها ُأخمدت بوحشية، وأرغمت القبيلة م أعلنت فليسة الثورة على الحام1816فانطفأت. وفي سنة 
 م( قبائل فليسة نهائيا لسلطة الديوان.1817-م1815وأخضع عمر باشا)على دفع غرامة سنوية. 
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 : م1816 سنة الثورة التجانية بعين ماضي
لم يعد للدرقاويين أي نفوذ في الجزائر، فاستغل سلطان المغرب األقصى موالي عبد 

م(أصحاب الطريقة التجانية، ونتيجة لتحريضهم أخذت قبائل بابور وجرجرة 1859 -م1822الرحمان)
 م.1826سنة  تتمرد باستمرار، فاستخدم الحكام العنف حتى 

م، بعين ماضي. كان عابدا، صاحب 1781سنة وكان أحمد التجاني قد أسس طريقته في 
ماضي، تهاطل عليه المسافرون طريق)صوفي(، وله مريدون وأتباع. ولما شاع أمره، في وطنه عين 

على عين ماضي  وهران بهداياهم، وبعد استقرار بأبي سمغون، بعد قلق وتجوال)حملة محمد الكبير باي
م على المدينة، وهرب 1787 سنة م، وفرضه ضريبة على المدينة، ثم حملة ابنه عثمان في1785سنة 

بوجو...( خاف مكائد السلطة  17000ا إلى أبي سمغون، واكتفاء الباي بفرض ضريبة قيمته التجاني
ورحب به  .م1796سنة الزمنية، بعد مالحقة بايات وهران له وتنغيصهم عليه، فاتجه بأهله إلى فاس في 

، وأحضره مجلسه، وأعطاه دارا كبيرة، وخصص له راتبا. واشتكى م(1822-1792)السلطان سليمان
م. وكان قد أرسل أهل عين ماضي 1815 سنةته التجاني من "جور الترك وظلمهم"، وظل هناك إلى وفا

وقبل وفاته أوصى لتلميذه  للتجاني بإرهاق الباي لهم، لكنه طلب منهم السمع والطاعة "ألميرهم التركي".
 مقدم زاوية تماسين، الحاج علي بن عيسى.

 

عين  إلىعرفت الطريقة ازدهارا بعد عودة ولَدي أحمد التجاني : م(1827)ا( محمد الكبير التجاني
ماضي، لكن بعض المنشقين، الذين طردهم سي أحمد التجاني من عين ماضي إلى جبل عمور، جَندوا 

 م(1831-1817)مقاتلين من العثمانيين، وهاجموا المدينة، لكنهم فشلوا، فطلبوا دعم حسن باي وهران
ابل تخليه ألف بوجو( مق 100م، فاضطرت الواحة لدفع األموال)1820سنة الذي حاصر عين ماضي 

ساعة، دون أن يتمكن من اقتحامها، فانصرف عنها. وفي  36عنها، فاستلم الباي األموال، ثم قصفها مدة 
اقتحام الواحة دون جدوى، فتحول  م(1830-1819)م حاول باي التيطري مصطفى بومزراق1822سنة 

 التجانيون من الدفاع إلى الهجوم.
والده بعد وفاته، وعودته هو وأخيه محمد الصغير وباقي والواقع أن خالفة محمد الكبير التجاني ل

أفراد األسرة إلى عين ماضي، لمواصلة رسالة أبيهم الدينية واالجتماعية بإشارة منه، هو ما جعل حكام 
ومؤكد أن إقامتهم بالمغرب األقصى لها دخل في ذلك، ُيضاف إلى ذلك كثرة  .الجزائر غير مرتاحين لهم

 الوشاة والسعاة. 
وكان الغرب الوهراني ما زال متأثرا بأحداث ثورة درقاوة، وصار البايات يتخوفون من هذه العائلة،  

م، واتهم التجانيين باإلعداد للثورة 1825سنة لذلك قاد الباي حسن حملة عسكرية ثانية على عين ماضي 
خ محمد التجاني على غرار ابن الشريف الدرقاوي، وحاصر عين ماضي شهرا، ثم أبرم صلحا مع الشي

 كل سنة، فرفع الباي الحصار وعاد لوهران. ريال 500نقدا للبايلك، وريال  ألف 20على أن يلتزم بدفع 
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م، وبعد ما لحقه من 1824سنة وكان الحكام يرهبون سطوة محمد الكبير، فبعد عودته من الحج  
على السلطة الزمنية، فوافقه أهل الباي حسن، ظهر له مقاتلة العثمانيين، فدعا الناس لطاعته، والخروج 

 النواحي، وتحالف مع حشم غريس "ألنهم أصحاب فتن، فكلما قام ثائر إال وكانوا أنصاره".
ومن رافقهم، وبقي  )اشترى الباي ذممهم( م، تقهقر الحشم1827سنة لكن عند لقاء الفريقين 

تلوا عن آخرهم. وتمكن حسن باي من أعراب زكور فقط، ربطوا أنفسهم، وقاتلوا حتى قُ  300التجاني في 
من محمد الكبير التجاني بعد هذه الخيانة في سهل غريس قرب معسكر، المدينة التي أراد محمد الكبير 
نزعها من اإلدارة العثمانية، ودفن هناك، وبعث الباي برأس التجاني إلى الجزائر، وُعلقت بباب جديد. 

م(، فتوجه نشاط التجانية 1839-م1785)السلطان محمود خان"و"لكثرة ما كانوا يخافونه أرسلوا سيفه إلى 
 نحو الصحراء والسودان.

 

وبقي بعين ماضي بعيدا عن السياسة، واكتفى  كان أميل للهدوء، (:م1851ب( محمد الصغير التجاني)
 بالمصالح الدينية للطريقة. لكن عندما تخَلف عن بيعة األمير، ورفض الدخول في سلك "الجماعة" هاجمه

كما في الصحيح:"ال يحل أمر في مسلم إال بإحدى ثالث: زنى بعد إحصان،  -ص –األمير عمال بقوله 
وقتل نفس بغير حق، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، و"من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية"، 

سنة حاصر عين ماضي تحالف أوالد سيدي الشيخ مع األمير عندما وقد  لهذا مال التجانيون للفرنسيين.
نظر )ام، وذلك لمنافسة التجانية لزوايا الشيخية في أقصى الجنوب الغربي في الصدقات والزيارات. 1838

. Louis Rinn : Nos frontières sahariennes, p 181 
 

 النمامشة واألوراس: راتثور 
وتمردوا على النظام، انتصر عليهم مصطفى  م1797، سنة تحدت النمامشة مع الحراكتةا

 واتانشة والحراكتة والنمامشة بين سنتمردت قبائل الحنكما  .م(1798-1795الشرق) الوزناجي باي
والثاني  ،م(1803-1798الشرق) نكليز بايمصطفى إالتمرد األول قضى عليه  م.1805-م1802

 ابن محمد الكبير، محرر وهران. الشرق  قضى عليه عثمان باي
شاكر باي القضاء على شوكة تم، ولم يستطع 1817تمردت قبائل النمامشة في األوراس سنة كما 

 -1822)م رفضوا دفع الضرائب المستحقة عليهم مما دفع  الباي إبراهيم بن علي1822القبيلة. وفي سنة 
 س غنم.أألف ر  40الي لشن حملة عسكرية ضدهم، وكانت النتيجة مصادرة حو  (1824

م( فأصدر الداي أمره 1837-م1826وعاودت قبائل النمامشة وأهل األوراس الثورة في عهد أحمد باي)  
لباي قسنطينة للقضاء عليها ومعرفة سبب الثورة. توجه الباي للناحية الغربية للبايلك ورفع المظالم، وقاتل 

 أوالد سالم القاطنين بالرحبات فأخضعهم.
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 .كاسات الثورات على البالدانع( 5
 

 أسباب فشل الثورات:
أفقدها ما  ،ة، بسبب روح العصبية التي كانت قويةيمحدودالجهوية و الجمع هذه الثورات هو  ما

تغذية األمر بعنصر الشمولية وجعلها ال تشكل خطرا كبيرا على خلفاء خير الدين بربروسا، الذين استغلوا 
بزرع التنافر والخالف بين القبائل، وحافظوا بذلك على أمنهم ووجودهم، حتى نهاية  ، وذلكهذه الروح

كما أن أغلبها لم تسع لإلطاحة بحكم العثمانيين بالجزائر، خاصة منها ثورات القبائل، بل  م.18القرن 
 أملت في تحسين أوضاعها بمعاملة أحسن من طرف الحكام.  ويمكن تعداد هذه األسباب في:

 
)التجانية ضد الدرقاوية/الرحمانية ضد بين الطرق الصوفية التي قادت الثوراتختالفات اال /1

 الدرقاوية/القادرية )الشيخ محي الدين( ضد الدرقاوية(.
 كانت الثورات عشوائية عفوية وغير منظمة. /2
، وجعل بالثوارالذي ألحق أضرارا كبيرة )جيش إنكشاري منظم مقابل ثوار غير منظمين( قمع الحكام /3

 األنصار يتفرقون عنها مخافة القتل والتنكيل ضد قبائلهم.
 سياسة فرق تسد. /4
سياسة المداهنة ومحاولة التقرب لبعض األسر اإلقطاعية والمرابطية المتنفذة بواسطة المصاهرة، مثل  /5

الذي صاهر عددا من العائالت اإلقطاعية في الغرب، وزواج أحمد  (م1737-م1686)الباي بوشالغم
هذه العائالت اإلقطاعية على القلي باي قسنطينة من أسرة بوعكاز شيخ العرب. كما أغدق الحكام 

باألموال والهدايا والهبات واالمتيازات مقابل أن تحافظ على األمن وتوطيد النفوذ العثماني في 
 ني وقفت في وجه ابن األحرش(.مناطقها.)عائلة المقرا

قمع الحكام للثورات قبل انتشارها، خاصة أن أغلب الثورات اعتمدت على التعبئة الروحية، حيث كانت  /6
 تخمد بمجرد مقتل زعيمها.

 
 على البالد. الثورات (نتائجانعكاسات )

 
 اقتصاديا:

اضطراب الحياة االقتصادية أدت الثورات وما تبعها من إجراءات انتقامية من جانب الحكام إلى 
أما  وتدهورها. فالتجارة الداخلية ركدت بسبب عدم استتباب األمن، وكثرة قطاع الطرق واللصوصية.

اختفت المواد كما ظهر جليا زمن ثورة درقاوة، فالفالحة فقد تضررت كثيرا، ما أدى النتشار المجاعة، 
المتوفرة، بسبب الجفاف والمجاعة والجراد، ما دفع بالحكومة المواد عار سالغذائية من األسواق، وارتفعت أ
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م، 1804 سنةكانت نتيجة مقتل عثمان باي بوادي الزهور وقد  .ارهالستيراد الحبوب بعد أن كانت تصدِ 
وهذا أحد األسباب التي نشأت عنها ، إتالف خزائنه وكل ما احتوت عليه محلته من أرزاق ومال...

وقام أهل  .كثرة الهول واضطراب الرعية بموت الباي، وتشتيت أهل محلته المجاعة وقلة الحبوب من
األعراش على بعضهم البعض بالنهب والفساد، فانعدمت الحراثة في تلك السنة أيضا في جهات كثيرة، 

 .وانفقدت حبوب الزرع بقيام الهول، وعَز إخراجها، وقل من يأتي بها لألسواق مخافة الطرقات
 

 سياسيا:
ائية الثورات وانعدام التنسيق بينها، إال أنها تطلبت مجهودا عسكريا كبيرا إلخمادها. رغم عشو 

ووصل األمر لحد فقدان الحكام السيطرة على األمن في مدينة الجزائر وضواحيها، فأصبح العثمانيون ال 
 يبتعدون عن مراكز وجودهم إال برفقة الجنود لحمايتهم.

هجرة القبائل إلى المغرب األقصى فرارا من استبداد حكام ، وكان من نتائج ثورة درقاوة، مثال
الجزائر، والسياسة الضريبية وفرض الغرامات التي مورست على القبائل)بني عامر، سكان مدينة تلمسان( 

 التي كان لها ضلع في الثورات انتقاما من الحكام .
تاريخ  م1830حتى سنة لم يعرف االستقرار والهدوء و ، ضُعفالنفوذ العثماني و كما تزعزع 

ت من روح االستقالل، فكثر تمرد القبائل على الحكام، وتطاولت على ألن هذه الثورات قوَ  سقوطه،
ولم يقتصر األمر  عمالهم، ورفضت دفع الضرائب بعد أن سقطت هيبة الحكومة وقوتها في نظر الرعية.

ء من القبائل المخزنية واألسر اإلقطاعية على قبائل الرعية فقط، بل تعداها إلى حلفاء العثمانيين القدما
 والمشيخات.

كما مهدت هذه الثورات لسقوط مدينة الجزائر في يد الفرنسيين، بدون مقاومة ُتذكر، وذلك لفقدان 
الثقة بين الحكام والجزائريين، وعمق روح العداء والتنافر بين الطرفين بلغ إحجام السكان عن إنقاذ األقلية 

 مشؤوم.الحاكمة من مصير 
 

 انعكاسات ثورة درقاوة:
استيقظت األفكار االستقاللية، فخروج اإلسبان من وهران لم يعد لوجود العثمانيين مبررا، بعد 

 .وعلى المرابطين، ولمقاومتها لزم االعتماد على االنقسامات

كانت سببا في إنهاك القوى  م19م وبداية القرن 18، في نهاية القرن الثورات المتعددةلكن حدة 
الحربية للعثمانيين وفي إضعاف الجيش، فلم تعد له تلك الصولة التي كانت في عهد عثمان باشا وصالح 

حزن للقوى الجزائرية التي أخذت تتراجع بداية انتكاس مُ كانت والحروب المتواصلة  .باي ومحمد الكبير
 .مامها رغم االستماتةحتى أقبلت القوات الفرنسية، فلم يستطع أن يقف أ
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، وإن تمكن محكومينلم يكن كامال، ألنها قطعت شعرة معاوية بين الحاكم وال ثورة درقاوةوفشل 
أن العشائر هناك هو الحاكم من سحقها في النهاية، فتفسير فشل حركة ابن األحرش بالشرق الجزائري 

وأغلب الريف  ل البايلك مقابل امتيازات.كانت تدين بالوالء لشيوخها الذين كانوا يستمدون نفوذهم من رجا
إذ  ،كذلك منافسة الرحمانية البن األحرش بالشرق  كان ينتمي للرحمانية المهادنة للحكام والمتعاملة معهم،

مثل سيدي محمد بن  بن محمد الكبير، لم ينظم إليه من المرابطين سوى من كان ناقما على الباي عثمان
خالف الغرب الجزائري الذي تغلغلت فيه الدرقاوية هذا  ، وابن بركات.عبد هللا الزبوشي، وابن بغريش

 وكسبت قبائل الرعية، وأصبحت القوة الرئيسية المعادية للعثمانيين. 

م عن المواجهة المباشرة مع حكام 19م و18في القرنين  األقصى تخلوا سالطين المغربكما أن 
الجزائر، وهو تغيير في أسلوب تعاملهم معهم، وأحدث شكال مغايرا تمثل في تدعيم الطرقيين، وتحريضهم 
على إثارة القالقل في الجزائر، ونجحت إلى حد ما هذه السياسة في زعزعة الحكم بالجزائر بعد الثورات 

 م. 19ء الجزائر في مطلع التي اندلعت في أرجا
ب رجال الدين والشرفاء، فكان صحيح أن الدرقاوية لقيت تشجيعا من موالي سليمان الذي قرَ 

بالمغرب األقصى وغرب الجزائر بمثابة حصن يحمي سياسة السالطين  الصوفية انتشار أتباع الطرق 
يكن في وضع يسمح له بمحاربة لم  األقصى لكن سلطان المغرب ،العلويين من خطر العثمانيين بالجزائر

العثمانيين، فآثر التخلي عن مشروعه، ونصح الشيخ العربي الدرقاوي بصرف النظر. واضطر هذا 
وبعد استعادة الباي المقلش  على اختالف الروايات. ،)ابن الشريف(مقدم تلمسان ،للتنصل من موقف تابعه

الوفد التلمساني الذي  المغرب األقصى سلطان درقاوي، أعاد 600معركة وادي األحد، ومقتل  للمدينة في
 سكان . وهكذا تصالحا هذاقبلهو  ،هدايا للبايحَمله  ا خاصا،، وبعث معه مبعوثهدايامع  تهجاءه لبيع

 العثمانية من الكراغلة. الحامية تلمسان من الحضر مع
كبيرة، وهجر لقد نجح العثمانيون في سحق هذه الثورة بعد جهد كبير، وأصيبت تلمسان بأضرار 

وحين طلب  الذي زاد في معاناة الناس، ،بسبب القحط قسم كبير من أهلها الجزائر إلى المغرب األقصى
"...نذهب إلى بالد النصارى وال نجاور :مجيبين باي وهران من موالي سليمان إعادتهم رفضوا العودة

 فنجمع علينا الجوع والقتل..." ،الترك
محاولة إللحاق أضرار جسيمة ، باي تونس البن األحرش إن موقف موالي سليمان وتحريض

تفلح إال إذا وجدت صدى متجاوبا معها من ل ما كانتبالجزائر، لكن محاولة زعزعة النظام السياسي القائم 
الجزائريون كانوا مرهقين لحد استعدادهم للثورة ضد الطغمة العسكرية التي، بعد أن  :الداخل، بعبارة أخرى 

ا، راحت تقوم بدور الدركي في الداخل، مما أضاف لهذا التذمر الشعبي معارضة فشلت في مهمته
 .تيينقضاة ومفحتى و  ،من زوايا وشيوخ وطالب والعلمية المجموعات الدينية

لها، ألن الحكومتين الجزائرية والمغربية  اعتبر تحول الدرقاوية من التصوف إلى السياسة ضرر ويُ 
وقد عادى موالي سليمان العربي الدرقاوي لتأييده الثورات  ،ى كبح جماحهاقد تفاهمتا عل ألمرفي نهاية ا
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جن إلى أن أطلقه المولى عبد ضده. صحيح أنه لم يكن هو الروح القائدة ولكن استغله آخرون، وسُ 
 الرحمان.

تخريب شامل للحياة االقتصادية واالجتماعية، وتقتيل أعداد مهولة من  كذلك ومن نتائجها
 الجزائريين، مع استنفاذ الطاقات الحربية.

ولم تنته في الواقع ثورة درقاوة بالقضاء على ابن الشريف وابن األحرش، بل انتقلت العدوى وصار 
لديني فتمردت الرعية، وصار كثير البايات يحسبون كل صيحة عليهم ثورة، فتتبعوا آثار أصحاب النفوذ ا

 الدين يحرضونها على العصيان. شيوخمن المنتسبين ل

انهيار دولة العثمانيين بالجزائر، فقد فقدت الدولة  كانت من أسبابثورة درقاوة يمكن القول أن و 
وكثير  ،ن مقاومة الفرنسيين. ومات بسببها عشرات اآلالفعفت بسببها ثقة القبائل الموالية لها حتى ضعُ 

 القبائل والنخبة والعلماء، وعدة بايات منهم من قتل، ومنهم من عزل، ومنهم من سجن. شيوخمن 

كما أضعفت هذه الثورة نفوذ البايلك باألرياف، وأقنعت سكان الريف بإمكانية الثورة على سلطة 
كة ا أن انتشار حر البايلك، ورفض دفع الضرائب والمطالب المخزنية، وعدم الرضوخ لألحكام الجائرة. كم

ض المدن للخطر)المدية، مليانة، شلف...(، وتسبب في اضطراب االقتصاد التمرد في القبائل الجبلية عرّ 
 م.1804 سنةبإهمال الفالحة، واختفاء األقوات، ما أدى لحدوث مجاعة 

رة لبعض السياسة المالية والتصرفات الجائ نتيجة ،ثورة درقاوة هي ثورة شعبية وانتفاضة فالحيةإن 
ك سكان األرياف باإلسالم الصوفي المتقشف رت عن مدى بؤس وتعاسة الفالحين، وعن تمسُ الحكام، وعبَ 

وتسخير  ،الذي تدعو إليه الدرقاوية. وهدفت كحركة شعبية لوضع حد الستنزاف خيرات الريف، الزاهد
أكبر كمية من الحبوب والمواد  سكانه لفائدة االمتيازات األجنبية، واالحتكارات اليهودية الهادفة لتصدير

 .جزائرييناألولية بأسعار زهيدة، بينما المجاعة واألمراض تعصف بال
   

 النتيجة النهائية:
التي كانت قائمة على بين الحكام والمتصوفة، إن عدم الثقة غدت الميزة الرئيسية في العالقات 

بين ممثلي الحكومة والمجموعات الدينية، قضى على  ،العالقاتهذه واالحترام المتبادل. وتردي  التفاهم
فدور  .وهو عنصر االعتدال ،ز السلوك في المجتمع الجزائري منذ قرون العنصر الرئيسي، الذي ميَ 

تجلى في جميع المستويات:  والطرق الصوفية وشيوخ الزوايا ،المرابطين ورجال الثقافة بصفة عامة
فالزوايا ال يقتصر دورها  .نهار صرح الدولةكان يهذا التفاهم  ن بدو ف ..اقتصادية، اجتماعية، عسكرية،

ولكن تهدف إلى ما وراء ذلك، والعالقات التي نسجها اإلخوان  ة،معين منطقةعلى االنتماء لناحية أو 
 اللغة أو الحدود. وأتتجاوز حدود القبيلة أو لون البشرة 

كانت بتدبير بعض كبار  ،ثم في الوسط إن الثورات ضد العثمانيين في شرق البالد ثم في غربها
وضرورة تغييره قد  ،ن أن الوعي بتداعى نظام الحكم، وهي مؤشر كبير بيَ الصوفية أو صغار رجال الطرق 
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أن هذا الطموح إلى التغيير قد وجد من يعطيه  ،ساد جماعات واسعة، واألخطر في األمر على الحكام
هم فئة قادرة على التأثير على عواطف  ،ام القائمصورة ملموسة، وأن المرشحين للحكم بدل النظ

 وهم فئة رجال الدين. ،وتجنيدها في العمل من أجل مشروع جديد ،الجماهير

 
بالنسبة للعثمانيين في الجزائر خسارة ال  الصوفية خسارة الطرق  نشير أنما سبق لنتيجة كو 

دما كان هؤالء على وشك االستيالء عوض، بحيث تركوهم وشأنهم ليصفوا حساباتهم مع الفرنسيين، وعنتُ 
سرع الطرقيون كعادتهم للمشاركة في المعركة بكل ثقلهم، كما أن جل القبائل كانت على مدينة الجزائر لم يُ 
 غائبة عن ساحة القتال.
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