
  

  

  الحديث تاريخ الجزائر ت و مفاهيم يفاطلحمص

  احتالل فرنسا للجزائر : أين كان العث�نيون ؟

  أ. أم- محرز 

  

  

 الدارج يف املخيّلة الشعبية أّن الدولة العث�نية فرّطت يف الجزائر، و � تعر لقضية احتاللها أيّ 
فدون اتّخاذ موقف تربيري املعلوم أنّه اهت�م ؛ و الحقيقة أّن هذا االعتقاد عاٍر .اًما من الصّحة، 

) 1837- 1827خالل الفرتة (الستعادة الجزائر، غE أّن ظروفًا و عوامل  كانت للعث�نيA عّدة مساعي
  الجزائريA و مّد يد املساعدة لهم ، و نذكر منها : نجادوقفت حائالً دون إ 

  )1827الواقعة الخ1ية ( �
لّتي كانت المؤسسة اتلك ، مؤسسة عسكریة تقلیدیة فیهاهم أ على يف الواقعة لة ولدالقد قضت 

 بغضّ؛ و تها ءكفاو شجاعتها  بفضل تهارانتصااماضیة ن ماأزلة في ولدزت احرألّتي ر الجميع، و انظاأمحطّ 
ال مفر منه ا مرًن أیة كارالنكشااعلى ء لقضان افإواقعة، لل التي قیلت حوة الكثیرت التعلیقاالنظر عن ا

لة ثمنًا باهظًا یتجلّى ولداكلّف و ر قت متأخّوفي ء ه جانّأال ، إلیهاا إصلووتي لّا النحاللاجة دربسبب 
ش لجیوم اماأئم امما عرّضها لهز، سریعف لجدید في ظرالجیش ایب رتمكّنها من تدم في عد

  لمصریة.الروسية و من بعدها ا

  )1827رين (ڤامعركة نا �
الّذي ضّم ثالثة ع�ئر : انكليزية  -ألوروx املشرتك رفع علم الحرب، هاجم األسطول اأن يدون 
الرايس  -الّذي ضّم أيًضا ع�رة تونسية  -عىل حA غرة األسطول العث�z املرصي  -و روسية  و فرنسية

رين الواقع جنوب غرب املورة ؛ و خالل ثالث ساعات و نصف، أغرقت أو احرتقت سبعة ڤايف ميناء نا
ك� استشهد نحو �انية آالف جندي و بّحار. كانت الدولة العث�نية �كن  و خمسA سفينة عث�نية،

  القول بال جيش نظامي جاهز، و أضحت حينها بدون أسطول.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



  )1829-1828الحرب الروسية العث�نية ( �
الروسية،  السفن وجه يف الدردنيل محمود الثاz مضيق السلطان أغلق أن بعد الحرب اشتعلت

رين. و أسفرت الحرب عن سلسلة من الهزائم فقدت الدولة ڤانا معركة يف روسيا ملشاركة انتقاًما
العث�نية جرّاءها مناطقها القوقازية، و األخطر من ذلك تقّدم القّوات الروسية يف الجبهة البلقانية حتّى 

ىل دفع غرامات احتلّوا العاصمة العث�نية القد�ة أدرنة، و باتوا يهّددون اسطنبول نفسها ؛ ك� اضطرّت إ
  حربية ثقيلة رفض داي و ديوان الجزائر املساهمة فيها.

  )1830- 1829مرشوع محّمد عيل ( �
بسبب عدم اطمئنان الفرنسيA لقدرة قّواتها هز�ة الجزائريA، ارتأوا إرشاك حليفهم املرصي 

استع�ل أربعA ألف الطموح يف حملتهم املزمعة "ملعاقبة داي الجزائر". و .ثّل املرشوع املقرتح يف 
رجل من جيش محّمد عيل لالستيالء عىل طرابلس الغرب و تونس و الجزائر ؛ و باملقابل، سيحكم هذه 
الواليات الثالث باسم السلطان و سيدفع الرضائب و سيسّدد الديون السابقة، ك� أنّه سيمنع يف 

  املستقبل تسليح موانئها الرئيسية.

  إلفشال مهّمة طاهر باشا مناورات فرنسا الدبلوماسية �
 ناورت السفارة الفرنسية باسطنبول حتّى باتت متأكّدة أّن الحملة العسكرية عىل وشك الخروج و أنّ 

زاده لحّل األزمة الفرنسية الجزائرية سوف لن تؤّدي إىل أيّة نتيجة ؛ چنكل الجزائري طاهر باشا  مهّمة
ر لعّدة أسابيع أّوالً بدعوى إرفاقه �بعوث فرنيس تأخE سفر املبعوث العث�z املذكو فقد استطاعت 

  إىل قائد ع�رة الحصار. -هي باألحرى رخصة مرور  -عندما مانعت تسليمه رسالة لن يعAّ قط، و ثانيًا 

  تواطؤ باي تونس مع الفرنسي- �
 ،- ريA حليف الجزائ - قام باي تونس ببّث معلومات مضلّلة حول الحملة الفرنسية لنظEه الطرابليس 

 ك� سمح للفرنسيA باتّخاذ األرايض التونسية منطلًقا لتوزيع مناشEهم الدعائية يف أنحاء اإليالة ؛ و فوق
 ذلك، منع املبعوث طاهر باشا من النزول إىل بّر تونس للتوّجه إىل الجزائر، و اضطرّه إىل مواصلة

� يتورع عن منع املساعدات  الطريق بحًرا حيث أوقفته سفن الحصار. و قبيل سقوط قسنطينة،
من  150مدفًعا و  12مشحونة بالجنود األتراك و عىل متنها (كذا) أربع بواخرالعسكرية العث�نية ("

  ") عن آخر ممثّل للسلطة العث�نية بالجزائر، أحمد باي.املخّتص- يف املدفعية و ما يتبع ذلك من العتاد
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  )1833-1831حملة إبراهيم باشا عىل الشام ( �
 حرب خالل السلطان ملساعدته كمكافأة الشام، بالد منحه العايل الباب من باشا عيل محمد طلب
املرصي  التجنيد من ؛ و ملّا � يجب عىل سؤله، اتّخذ من إيواء حاكم عكا الهاربA اليونانية االستقالل

 محمد قّوات سيطرت هزائم العث�نيA املتتالية، نتيجة. ذريعة لشّن الحرب املرصية العث�نية األوىل
و اضطرّت الدولة العث�نية إلبرام تحالف  .كوتاهية يف األناضول حتّى ش�ًال  و تقّدمت الشام، عىل عيل

  مع روسيا للوقوف يف وجه التقّدم املرصي باتّجاه اسطنبول.

  )1837سقوط قسنطينة ( �
عىل ء عىل حكم األرسة القره مانلية و إعادة فرض سيطرتها من بA دوافع الدولة العث�نية يف القضا

الجزائر،  ) رغبتها يف أن تكون لها قاعدة للعمليات الحربية قريبة من1838- 1835طرابلس الغرب (
إىل أولئك الّذين كانوا يقاومون الغزو الفرنيس بقوة  -كيف� كان  -حتّى تستطيع أن .ّد يد املساعدة 

  ذكر الحاج أحمد باي قسنطينة.السالح، و نخّص بال
و � يكن هذا املخطّط العث�z ليخفى عىل الفرنسيA، ال سيّ� بعد أن عAِّ الجزائري طاهر باشا 

دون جدوى ؛  1836عىل رأس الوالية ؛ وألجل ذلك، نراهم يعّجلون �هاجمة عاصمة بايلك الرشق يف 
  ثّم يعيدون الكرّة بنجاح السنة التالية. 

بناًء عىل نصح خاله  -شارة إىل أنّه بعد سقوط عاصمته قسنطينة، ارتأى الحاج أحمد باي تجدر اإل 
الّذي عيّنه األمE  -االرتداد إىل بسكرة، ليتّخذها قاعدة ملقاومته، لكن فرحات بن سعيد  -بوعزيز بن قانة 

ًة لذلك، خرس آخر ممثّل أفشل حساباته و أطرده منها. و نتيج -عبد القادر خليفًة له عىل إقليم الزيبان 
  للعث�نيل آخر منفذ ممكن للتواصل مع اإليالة الطرابلسية.

  
بناًء عىل ما سبق ذكره، هل تعتقد أّن الدولة العث�نية بذلت ما يف وسعها الستعادة الجزائر؟  سؤال :

  علّل.
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  الحديث تاريخ الجزائر ت و مفاهيم يفاطلحمص
  استقاللية الجزائر عن الدولة العث#نية : واقع أم وهم؟

  أ. أم- محرز

  
  

من ب' الُحجج الّتي سّولت لفرنسا غزو إيالة الجزائر و خّولت لها أفادت املدرسة االستع�رية أّن 
 االحتفاظ بها، أنّها كانت مستقلّة فعليًا عن الدولة العث�نية و ال نفوذ حقيقي للسلطان عليها. 

 بتعبG أو -  استقالالً ذاته بحدّ  يعترب الجزائر لدايات الباشوية منح بأنّ  الشائع القائل الرأي أوالً : إنّ 
 N أصالً العث�نية الدولة أنّ  إذ التاريخية، للحقيقية مجانب رأيٌ  لهو العث�نية، الدولة عن -  انفصاالً آخر
 الديوان تدّخالت خالله اتّسمت ذاتيًا حكً�  كان بل الغرب، جزائر حكم تجاه صارمة مركزية* تتّبع

Wالعث�نية السلطة تحت انضوت معلوم هو ك� الجزائرية البالد عموم أنّ  و خصوًصا باملرونة، اله�يو 
 الرتاخي هذا مظاهر أبرز كانت و - عرش السابع القرن خالل نسبيًا ضعفت الروابط أنّ  رغم و. أهاليها بإرادة
 الدولة اهت�م تناقص بسبب - العث�نية الدولة عن fعزل املسيحية الدول مع دبلوماسية عالقات ربط

 األتراك للمجنّدين آلخر وقٍت  من اإليالة حاجة فإنّ  الوالة، سلطة عىل اإلنكشارية تنّفذ و الغرf hجالها
 الدعم و الوالء أمارات عىل أبقت و قطيعة حدوث دون حالت أوجاقها، استمرارية ض�ن ألجل العث�ني'
 N الّذين ،اإليالة حّكام أنّ  إىل اإلشارة تجدر أنّه ك�. م1830 عام الجزائر سقوط ح' إىل قاqة العسكري

 يف سعيهم جعلهم نادرة، مناسبات يف إالّ م1711 سنة قبل العايل الباب إىل هدايا أو إتاوة يرسلون يكونوا
 - الهدية قائد أو لپشكشا آغا دعي املستوى رفيع موظّف تسليمها يتوّىل  كان -  هدايا يرسلون الباشوية نيل

 ممثّالً الداي صGورة أنّ  القول �كننا ذكره، سبق ما عىل بناءً  و. لتبعيتهم رمزي كتعبG تواترًا أك� بشكلٍ 
 فرتة خالل سالًفا الواقع يف اكتسبت -  آخر يشءٍ  أيّ  من أك� -  استقاللية تكريس خانة يف صّب  للسلطان
  . )1671- 1659( اآلغوات

  
من هذه السلط إىل أعوانه عن طريق ما يسمى  فّوض جزًءاكن أن يذي �الّ  و، واحد قرار يف مركزات السلط إىل تركيز تهدف املركزية* 

مختلف مكونات هذه  حيث أن العالقة التي تربط ب' ،هذه العملية عملية تُبارش داخل املنظومة اإلدارية. )déconcentration( ركزبالال�
د يل إىل تعدّ فإنها � ،ا الالمركزيةأمّ  .تعي'ثانيا عىل مبدأ ال و)، Pouvoir hiérarchique(ة راتبيال عىل سلطة تاملنظومة هي عالقة مبنية أوّ 

 السلطة العالقة ب' حيث أنّ  ،مثليهم املبارشينملباألمر أو  املعني' أو التخّيل عنها لصالح pouvoir)(السلطة  تفويضمراكز القرار وذلك ب
  .ثانيا عىل مبدأ االنتخاب و ،ألشخاصليس عىل ا ل وعىل األع� عىل املراقبة أوال مبنية املحلي' املنتخب' ب' و املركزية
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و هذا املصطلح ما  -"انفصاالً"  1659األقّل تواترًا، الّذي اعترب ثورة اآلغوات سنة  الرأي إنّ  :ثانًيا 
 Gصحيح أيًضا ؛ و يكفي للتثبّت من ذلك -آخر عن االستقالل هو إّال تعب Gعن الدولة العث�نية غ 

 الصدر غضباستعراض سلسلة ردود األفعال أو االنعكاسات الّتي �ّخضت عنها تلك الواقعة : فقد 
 إىل فرمان بإرسال قام و السلطان، طاعة عن خروًجا عّده و الجزائر، أوجاق انقالب من األعـظم
 إىل بحاجة ليس السلطان تريدون، من بايعوا واليًا، إليكم نرسل لن أخ0ًا: " فيه ينذرهم 'الجزائري

 ذلك بعد من و واحد، يشء تكن H إن و كانت إن فالجزائر الجزائر، مثل امل#لك آالف لدينا عبوديتكم،
 جميع يف املوانئ إىل آخر فرمانًا أرسل ك� ؛ "راض- تكونوا فلن العث#نية امل#لك من اقرتبتم إن

 الحجّ  إىل الذهاب من الجزائري' منع منه� يطلب مّكة، رشيف و مرص وايل إىل و العث�نية، السواحل
 تعطّل يعنيكان  مّ�  العث�نية، السواحل من باالقرتاب لهم الس�ح عدم و لهم، السالح بيع عدم و

يف أوساط الرعية و العسكر عىل  استياء من ذلك كّل  يسبّبه قد ما مع املرشق إىل التجارة و الحجّ  حركة
  .األوجاق الستمرار الحيوية اإلنكشارية تجنيد عمليات فقّ تو  عن فضالً ،حّد سواء

 إليه آلت مّ�  استياءه "األتراك"، من باألخّص  و الجزائري'، من متزايد عدد أبدى و بالفعل، لقد
 الباب مع نصابها إىل األمور إعادةوا حاول لذا، و ؛ حصار و قطيعة من ةالعث�ني الدولة مع العالقات

 ملّا و. له الوالء لتجديد و السلطان من الشفاعة لطلب 1661 شتاء خالل وفدٍ  بإرسال واقام و العايل،
 باشا لقبلناه كلًبا لنا أرسلت لو: " أقّروا و البالد وضع له اشتكوا السلطان، fقابلة الوفد هذا أعضاء حظي
. استشفاعهم يقبل N و لهم يستمع N الّذي األعظم كوبرويل الصدر بيد كان كلّه األمر لكن و ؛" علينا

  .املذكور موقف يل' أن بصرب االنتظار سوى خيار من الجزائري الوفد �لك N هكذا، و
 إىل أساًسا راجع يكن N هذا التحّول أنّ  بيد ،1662يف غضون سنة  العايل الباب موقف تغGّ سي
 األسطول تكبّدها الّتي ةالبحري الهزائم إىل بل الوفد، وزعها الّتي ةذهبي سّكة آالف العرشة و الهدايا

Wةالجزائري ةالبحري بالقّوة اإلستعانة إىل الحاجة أبرزت الّتي و إيجة، بحر يف البنادقة أمام حينها العث� 
باشا جديد ليست له  السلطان وّىل  ذلك، عىل بناءً  و حلفائها. و ةالبندقي مواجهة يف املتمرّسة

و هكذا حافظت حاجة كّل طرف لآلخر عىل روابط  .الجزائر صالحيات حقيقية كممثّل عنه لدى أوجاق
  الوالء و التبعية ب' الدولة العث�نية و إيالتها البعيدة.

و أخGًا، بالوسع الرّد عىل املتحّجج' بانفصال الجزائر بدعوتهم إىل الرجوع إىل الكّم املعترب من 
 دور األرشيف، و كذلك إىل تدبّر الطرح التايل : املراسالت املتبادلة ب' الجزائر و إسطنبول املحفوظة يف

إن صّح أّن إيالة الجزائر كانت مستقلّة فعليWا عن الدولة العث#نية، فذلك يعني أنّها كانت قادرة نظريًا "
  "، و العكس صحيح.عىل فّك ارتباطها كلًّيا
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  الحديث تاريخ الجزائر ت و مفاهيم يفاطلحمص

  ؟ أيصّح وسم الوجود العث�! يف الجزائر باالستع�ر

  أ. أم+ محرز

  

  
 األقالم الجزائرية و كذا العربية عىلدرجت بعض عىل خطى املدرسة االستعرية الفرنسية، 

 .باالستعر - للسّكان املحلّي= أساًسا بناًء عىل معاملته  - صف فرتة الحكم الرت+ العث( يف الجزائر و 
  فهل يصّح ذلك؟

منهجيًا تعريف االستعر، و ملّا كان هذا املصطلح عبارة عن مفهوم الً و قبل كّل يشء يجدر بنا أوّ 
  أو الرشوط العاّمة الّتي تحّدده.  األساسيةيحتمل الكثS من التعاريف، فقد توّجب علينا أن نضبط النقاط 

 ة نقاطخمسنا لظاهرة االستعر خالل الفرتة الحديثة و املعارصة إىل التوّصل إىل أفرزت دراست
رشوطًا أساسية، يجب استيفاؤها جميعها أو عىل األقّل أغلبها، + يكون بوسعنا أن نتحّدث  اعتربناها

  :بشكل أكيد ؛ و هي كالتايل استعر عن 
  .االختالف الحضاري ب= املستعِمر و املستعَمر، من حيث الدين و اللغة و الثقافة و القيم االجتعية �
  .سعي املستعِمر لفرض دينه و لغته و ثقافته و قيمه االجتعية عىل املستعَمر �
  .إنكار/تشكيك املستعِمر إلنسانية و هوية املستعَمر كفرٍد متحّرض  �
  .إلخ -امليز العنرصي  -ب= املستعِمر و املستعَمر : ندرة الزيجات املختلطة االنعزال االجتعي  �
 احتكار أو باألحرى استئثار املقّومات االقتصادية يف املستعمرة، باستخدام جميع الوسائل املتاحة : �

  .التقتيل أو اإلبادة -التهجS  -اإلفقار 
  

 ناقش عىل ضوء الرشوط اآلنفة الذكر ماهية الوجود العث(، أ|كن اعتباره استعًرا أم غS ذلك؟ سؤال :
  دّعم اجابتك يف جميع األحوال بأدلّة موثّقة.
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 و ما من جانب آخر، استدّل بعضهم باستئثار طغمة من فئة األتراك العثني= بسدة الحكم يف اإليالة
لوصم الوجود العث( باالستعر ؛ و الواقع أّن أصحاب هذا الطرح وقعوا يف ينطوي عليه من مساوئ 

 شبهة الخلط ب= مفهومي االستعر و االستبداد، رغم أّن االختالف بينه واضح كع= الشمس. و عىل
 العريض ؛و الظلم االستبدادي  - كونه مقنّن  - نفس املنوال، جرى الخلط ب= الظلم االستعري املستديم 

"، ظلم األتراك و ال عدالة الفرنسي+و يكفينا أن نستشهد �قولة حمدان بن عثن خوجة الشهSة "
.  الستبعاد أيّة مضاهاة يف مستويات الطغيان و الجور بينه

إشكالية مشاركة األهايل يف مؤّسسات الحكم العث(  السابق مه يكن من أمر، يثS الطرح
و ك هو معروف فإّن املشهد السيايس الّذي تبّدى لألتراك العثني= يف بالد  إقصاؤهم عنها ؛ أو

املغرب خالل أوائل القرن السادس عرش � يكن المًعا : فاالنقسام و التناحر و الوهن هو ما ميّز 
الوريثة للحكم املوحدي، مّ أّدى إىل تقلّص رقعتها و قّوتها و نفوذها لصالح اإلمارات الكربى 

الدينية، ك أعجزها عن مواجهة املّد املسيحي الّذي بات الزعامات القبلية و سيفساء من املشيخات ف
   و يهّدد بابتالع املنطقة. يسيطر عىل سلسلة من النقاط الساحلية

ألتراك"، الّتي ال نعتربها من منظور الحركية التاريخية ب"او دون الخوض يف مسألة استنجاد األهايل 
اسية و التنظيت عىل الكيانات السي -قدر املستطاع  -سوى حّجة خطابية، فإّن العثني= حافظوا 

ها ؛ و جرى تقسيم اإليالة ...) الّتي وجدو  -قائد الفحص  -املحتسب  -املزوار  -البلد  شيخاإلدارية (
بادئ األمر إىل لواءين (بايلك=) أسندا إىل قائدين بارزين من أهل البالد، و وضعا تحت إرشاف حكومة 
مركزية مقرّها بالجزائر. و من ثّم، استلزم األمر مع تزايد عدد األلوية تعي= أمراء ألوية (بايات) عىل 

  و الكراغلة و األعالج. ية بطبيعة الحال، و لكن أيًضا من األتراكاألهلأساس الكفاءة و السؤدد، من العنارص 
و تجدر اإلشارة إىل أّن استئثار العنارص العثنية �ناصب الحكومة املركزية مرده إىل كون 

من قبل بعض املصادر األوروبية  ،رية عسكرية"جمهو"ببغّض النظر عن وصفه  -الحكم الجزائري نظام 
من الطراز القديم، عىل  - أو باألحرى األنظمة السياسية  - يف ذلك العهد أ�وذج عن الحكومات  -

غرار امللكية املطلقة و السلطنة و اإلمارة اإلقطاعية و البابوية القروسطية و إلخ. ؛ و عليه، فإّن 
بادئ و أفكار أزمنة إسقاط كتّاب و مؤّرخ= ذوو مشارب قومية (عروبية مثالً) أو ماركسية أو غSها مل

الحقة أو متأّخرة مثل التداول عىل السلطة و املشاركة يف الحكم و املساواة املطلقة عىل الحقبة 
  العثنية يعترب عىل األقّل أمًرا غS دقيق و عىل األك� غS مقبول من الناحية العلمية.

 العث( � يكن يف حقيقةو يف األخS، ارتأينا أن نسوق مؤّرشين يدعن طرحنا بأّن الوجود 
 األمر استعًرا : أّوله أّن "األتراك" � يكونوا يشّكلون سوى أقلّية ضمن تشكيالت القّوات الجزائرية،
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 جّل الكتابات التاريخية ترتك انطباًعا بأّن املحلّة كانت مقترصة عىل أفرادفعىل سبيل املثال رغم أّن 
ترتاوح  كانتيف الواقع نسبتهم  أنّ  ، إالّأك�ية عنارصها ونشكّلي واكان مأو عىل األقّل أنّهاإلنكشارية، 

فقط، أزيد من نصفهم بقليل من "األتراك" و بقيتهم من الكراغلة، باإلضافة  و الثلث إجالً ب= الربع
من إىل عدد ضئيل من األعالج و األهايل ؛ و ثانيه يتعلّق �ستويات ال�وة الّتي استشّفها الباحثون 

دراسة وثائق املحاكم الرشعية و دفاتر املخلّفات (بيت املال)، حيث توّصلوا إىل أنّه، ما خال عدد قليل 
من كبار املوظّف= و الريّاس الفاحيش ال�اء، خلّف أك�ية الجنود األتراك تركات تتدّرج من متوّسطة 

تي تجعل من فئة "األتراك" طبقة إىل ما دون ذلك. و تلك االثباتات تنسف جزئيًا الصورة النمطية الّ 
  ممتازة عاّمة أفرادها ميسوري الحال.
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