مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني
م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني

م.م.سموان رشيد رمضان

م لخص البحث
كانت الجزائر قبل سنة 1500م مكونة من جزر متفرقة يحكميا الرعاة
 ،وىي عرضة لالعتداءات األوربية  ،وبعد نزوح العرب المسممين من
األندلس  ،ظير اإلخوان بربروسا واتخذوا من الجزائر قاعدة ليم لصد
االعتداءات المحتممة  ،وبعد استشياد عروج سنة  ، 1518تسمم أخوه خير
الدين الحكم  ،وقام بالدخول تحت طاعة السمطان العثماني سميم األول
لمساعدتو  ،وبذلك انضمت الجزائر تحت الحكم العثماني  ،ونظم خير
الدين الجزائر تنظيماً جيداً استمر حتى سقوط العاصمة بيد الفرنسيين سنة

 ،1830إال أن بعض اإلخفاقات قد واجيت حكام الجزائر بعد وفاتو ،

تمثمت في عدم االىتمام بالجوانب االجتماعية التي منيا األوضاع الثقافية
والصحية  ،األمر الذي أدى إلى تفاقم أزمات الشعب الجزائري من خالل
تكاثر اإلمراض وتدىور االقتصاد والتعميم  ،وسيطرة الييود عمى التجارة
411

مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني
م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

الداخمية والخارجية  ،وتسمط الحكام واىتماميم بتدعيم سمطتيم فقط دون
النظر إلى حاجات الشعب الجزائري  ،وبذلك طوقوا أنفسيم بطوق العظمة
الذي سبب ليم نفو اًر في النياية  ،ولم تتم مساعدتيم حين ىجوم فرنسا عمى

الجزائر وسقوطيا سنة . 1830
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أوضاع الجزائر خالل في العيد العثماني 1830-1518

لم يكن التدخل العثماني في المغرب العربي ام اًر متوقعاً  ،ولم يكن

يدور في أروقة الدولة العثمانية نفسيا ذلك األمر  ،فضالً عن ان التدخل
لم يكن نتيجة وتصميم عثمانيين  ،بل حكمت األمر الظروف السائدة في

المغرب العربي بعد غزوات األسبان المتكررة عمى سواحميا ،وظيور عروج
لمدفاع عنيا  ،وانقاذ المسممين من سيطرتيم حتى وفاتو  ،وتسمم أخوه خير
الدين السمطة من بعده ،وطمب من السمطان العثماني سميم األول االنضواء
تحت حكمو نتيجة مبادرة اشترك فييا أىل الجزائر  ،كرد فعل منيما عمى
التدخل االسباني ،وبعد استتاب األمر وتوحيد الجزائر تحت مسمى واحد ،
أصبحت الجزائر تحكم كدولة كبرى شأنيا شأن أية دولة أخرى واخذ
حكاميا عمى امتداد مراحل الحكم حتى عيد الدايات يطورون عمل أجيزتيا
اإلدارية  ،والمؤسساتية  ،واستكمال متطمبات الدولة االقتصادية ،
واالجتماعية وتنظيميما حسب الشريعة اإلسالمية دون التدخل بالنسيج
االجتماعي أو المحمة المغاربية  ،بل فضل العثمانيون االىتمام بأنفسيم
والحفاظ عمى مكانتيم في المجتمع الجزائري  ،من خالل قمع الثورات التي
كانت تحصل من قبل أبنائيم ال گرغول  ،وكذلك المشاكل التي تحدث بين
رياس البحر واالنكشارية لمسيطرة عمى الحكم ،أما عالقتيم بالدولة العثمانية
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التي باتت محدودة بعد فقد األخيرة عدداً من أراضييا لروسيا والنمسا ،

وأصبح الرابط الديني ىو الذي يربط بين االثنين ،بعد ان فضموا إرسال
اليدايا واألموال وجمب االنكشارية لمساعدتيم عمى إدارة دفة الحكم دون

تدخل الدولة العثمانية مباشرٍة في حكم الجزائر  ،إذ ان االتفاقات الرسمية
بين الجزائر والدول األوربية كانت تجري باسم الحكام الجزائريين وليس باسم
السمطان العثماني وىو ما ولد وضعاً دولياً خطي اًر كانت نتائجو سمبية عمى

الجزائر  ،والسيما بينيا وبين فرنسا التي انتيت باحتالل األخيرة في  5تموز

 1830وفرض معاىدة مع الداي حسين لتسميم وانقاذ نفسو ومعيتو .
ونستطيع أن نقسم األوضاع الجزائرية في العيد العثماني إلى -:
اوالً  -األوضاع السياسية.

أطمق عمى األرض الممتدة بين حدود تونس والمغرب اسم الجزائر ،

وىي مؤلفة من مجموعة جزر بحرية  ،وكانت تدعى في التاريخ العربي
()1

القديم بالمغرب األوسط واستمرت تمك التسمية حتى سنة 1500م

 ،وقبل

وصول العثمانيين إلى المنطقة  ،تعرض المغرب العربي عامة والجزائر
بخاصة إلى التيديد االسباني بعد ان تمكنوا من إنياء الحكم اإلسالمي في
األندلس 1492م  ،واحتموا أجزاء واسعة وميمة من الجزائر بين سنتي
 1513-1505وادخموا تحت سيطرتيم عدد اً من المدن ال ساحمية الواقعة
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عمى البحر المتوسط التي كان من بينيا المرسى الكبير

()2

ووىران وتممسان

وبجاية  ،إذ لم تكن فييا أية سمطة حكومية موحدة  ،بل كانت مجزأة إلى
إقطاعيات مستقمة تتقاسميا إمارات البدو الرحل  ،وكان عدد من المدن
يحكميا طغاة مولعين بجمع الذىب مع قبوليم الخضوع لممحتمين األسبان ،
الذين تمكنوا من تحويل الجزائر إلى قاعدة لممرتشين والجواسيس والحكام
()3

الطامعين في السمطة

 ،إذ لم تكن في المنطقة أية قوى بوسعيا التصدي

ليم وايقافيم حتى مجيء اإلخوة عروج وخير الدين

()4

المذ ين كانا يقومان

بنشاطىما البحري في بحري ايجة والمتوسط حتى وصال إلى الجزائر ،
وبذلك بدأ عيد جديد من تاريخ الجزائر والمغرب العربي عمى حد سواء

()5

.

تولى ميمة الدفاع عن الجزائر المجاىد عروج الممقب بربروسا حتى
استشياده سنة 1518م  ،إذ تولى الحكم بعده أخوه خير الدين الذي استمر
في الجياد وادارة شؤون البالد ،وقد أدرك ضعف موقفو السياسي في البالد
بسبب عدم وجود قاعدة شعبية لو  ،لما أحيط بو بعدد كبير من األعداء ،
فضال عن انتفاضات المدن الساحمية الجزائرية  ،و نقص الذخيرة الحربية
والمقاتمين األكفاء  ،مما دفعو إلى تحرير رسالة باسم أىالي مدينة
()6

الجزائر

إلى السمطان العثماني سميم األول

 1520-1512يشرح فييا

األوضاع في الجزائر وخطر ىجمات األسبان وتدخميم لنجدة الزعماء
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في ا العتماد عمى

المحميين الموالين ليم والرغبة األكيدة لسكان الجزائر

الدولة العثمانية كحامية لمجزائريين  ،والسبب الذي دفعو لطمب المساعدة
منىا كونيا اكبر دولة إسالمية آنذاك  ،والسيما بعد سيطرتيا عمى بالد
الشام ومصر واليمن بين سنتي 1517 -1516

()7

.

وافق السمطان سميم األول بإعالن خير الدين تبعيتو لمدولة العثمانية ،
إذ ان خضوع الجزائر كان يؤمن حدود مصر الغربية  ،فضالً عن توسيع

مبالغ مالية  ،وشكل ذلك انذا اًر

أمالك الدولة العثمانية دون بذل جيد أو

لحاكم ي تونس وتممسان بقوة وىيبة الدولة العثمانية من خالل الرسائل
المرسمة من السمطان العثماني إلييما

()8

.

قام السمطان سميم األول بإرسال نحو (  )2000جندي مسمح بالبنادق
وعدد من رجال المدفعية  ،وفتح باب التطوع لمراغبين من أىالي األناضول
في الذىاب إلى الجزائر  ،مقابل تحمل الباب العالي تكاليف السفر

واعطائيم امتيازات تضاىي امتيازات االنكشارية ( ،)9الذين كانوا يمثمون
الجيوش الممتازة التي تساق من الطبقات الفقيرة في األناضول ثم تصبح

طبقة ارستقراطية وامارة في الجزائر(.)10

أعطى الحكم العثماني لمجزائر اسميا الحديث الذي بدأت تعرف بو
منذ ذلك التاريخ  ،بعدما كان مقتص اًر فقط عمى المدينة التي أصبحت مركز
416

مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
د .مؤيد محمود حمد المشيداني

أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

الحكومة العثمانية ،وادخل العثمانيون مفيوم الحدود السياسية إلى المغرب
العربي الحديث  ،بعد القضاء عمى الفوضى الداخمية التي كانت سائدة في
اغمب مناطق الجزائر  ،وتوحيد القوى لمواجية الخطر األوربي المحيط

بيم(.)11

أعمنت تبعية الجزائر رسمياً لمدولة العثمانية بمنح خير الدين لقب

(بيگمربيك) أو بايمر باي بمعنى (أمير األمراء) ونائب السمطان والعامل
ودعي لمسمطان
باسم الباديشاه  ،وبذلك تكونت إيالة (والية) الجزائر،
ّ
العثماني عمى المنابر وضربت السكة باسمو  ،وخضعت إدارة الجزائر
إلدارة خاصة ضمن منظومة أوجاقات الغرب

()12

 ،وبذلك نظم خير الدين

الجزائر بعد إن أصبحت إيالة عثمانية تنظيماً عسكرياً  ،لم يط أر عمييا

تغيير كبير حتى االحتالل الفرنسي ليا سنة 1830م  ،وتألفت من المشاة
فقط الن الفرسان كانوا يؤخذون من بين قدامى
األصميين لمحفاظ عمى السمطة فييا

()13

األغوات أو أبناء البالد

.

اعتمدت اإلدارة العثمانية في الجزائر خالل عيد البگمربيگية ما بين

سنوات  1587-1518عمى طائفة رياس البحر ( )14الذين تولى عدد منيم
مناصب عميا في الدولة(.)15

قسمت إيالة الجزائر خالل الحكم العثماني إلى ثالثة أقسام رئيسة ىي(: )16
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- 1إقميم قسنطينة في الشرق .
- 2إقميم وىران في الغرب وعاصمتو معسكر ثم وىران .
- 3إقميم التيتري وعاصمتو مدية التي تقع في وسط اإلقميم .
وكانت تمك األقاليم مستقمة في ميزاني اتيا ولكل إقميم عممة خاصة بو
ولو مجمسان استشاريان إلى جانب الحاكم (مجمس الشورى والديوان)

()17

.

لذلك قسم عيد حكم العثمانيين في الجزائر إلى أربعة عيود ىي (: )18

- 1عيد البگمربگية . 1587-1518
- 2عيد الباشوات . 1659-1587
- 3عيد األغوات . 1671-1659
- 4عيد الدايات . 1830-1671
يعد العيد األول من أزىى عيود الحكم العثماني في الجزائر  ،إذ تميز
بكثرة اإلعمال العمرانية واإلدارة السميمة وتنظيم البحرية أيام حكم السالطين
العثمانيين األقوياء  ،وكانت السمطة في البالد بيد رياس البحر وفئة
()19

اليولداش

 ،ومن ابرز آثاره توحيد الجزائر سياسياً .

أما عيد الباشوات  ،فقد كان عمى رأس الدولة و ٍ
ال تعينو الحكومة

العثمانية لمدة ( )3سنوات يمنح لقب (الباشا)  ،وتميز بازدىار القوة البحرية
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الجزائرية  ،وسمحت الحكومة العثمانية بدخول االمتيازات األجنبية إلى

األراضي الجزائرية(.)20

وبرز في عيد األغوات أن استأثر اليولداش فيو بالحكم  ،وكانوا
ينتخبون من بينيم آغا لمدة شيرين ثم يستبدل بغيره  ،وتميز ذلك العيد
بالمحاوالت المستمرة لفصل الجزائر عن الحكم العثماني
وتمثل عيد الدايات

()22

()21

.

بعودة رياس البحر الذين تغمبوا عمى اليولداش

وأقاموا حكماً جديداً ىو نظام الدايات  ،وذلك بانتخاب داي لمحكم يحكم

البالد من قبل المجمس عمى أن يستمر بالعمل مدى الحياة لحين سقوط

الجزائر بيد فرنسا سنة 1830م(.)23

أما الموظفون الذين كانوا يديرون إعمال االيالة فيم عمى طبقتين :
الطبقة األولى تضم الداي والموظفين وىم-:
 -1الخزناجي  :وىو المختص باإلشراف عمى الخزينة وايداع مصادر دخل
الدولة بشكل نقود ومقتنيات ثمينة  ،يساعده كاتب الدولة وأمين السكة ،
فضالً عن أجير ين من الييود احدىما يدعى العيار لمتحقق من النقود
المشكوك فييا  ،والثاني الوزان لوزن أنواع النقود التي يتسمميا .

 -2بيت المالجي  :وىو المشرف عمى مصمحة األمالك وصيانة المقابر ،
والثروات التي تؤول إلى الدولة بعد موت أصحابيا أو استبعادىم أو فقدانيم
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أو في حالة عدم وجود ورثة شرعيين ليم  ،يعاونو في تمك الميمة قاض

يعرفن باسم العدول(.)24
ا
وكاتبن
ا
يعرف باسم الوكيل

 -3خوجة الخيل  :وىو الموظف الذي يدير أمالك البايمك ويشرف عمى
مواشي الدولة التي يقدميا األىالي كضرائب عينية تفرض عمييم  ،كذلك
يقوم باإلشراف عمى تجنيد الفرسان (المخزن)

()25

المتعاونين مع السمطة

المركزية .
 -4وكيل الحرج  :الموظف المسؤول عن مراقبة النشاط البحري واعمال
الترسانة وتوزيع الغنائم.
 -5آغا العرب  :قائد فرقة االنكشارية وفرسان المخزن الصبائحية
المعسكرين خارج مدينة الجزائر  ،وىو من يقوم بمراقبة دار السمطان
وممحقاتو  ،وكذلك السيول المعروفة بوفرة إنتاجيا الزراعي والحيواني الذي
تعتمد عميو الجزائر .
أما الطبقة الثانية من الموظفين  ،فقد شممت المساعدين مثل  :كتاب
الدولة وموظفي الخدمات االقتصادية واالجتماعية ورجال حفظ األمن
واإلشراف عمى تطبيق القوانين واإلحكام المعمول بيا  ،وممن يقومون
باإلشراف عمى الديوان المحمي لكل من بايمك(األقاليم) الشرق والغرب
()26

والتيتري

.
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م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

ثانياً  -األوضاع االقتصادية

كان اقتصاد الجزائر في العيد العثماني يتراوح بين االنتعاش في بداية

القرن السادس عشر حتى القرن السابع عشر  ،بسبب قدوم المياجرين
األندلسيين الذين أدوا ادوا اًر ميمة في زيادة إنتاج األراضي الزراعية

والصناعة والتجارة  ،ومن ثم التقيقر الذي أصاب االقتصاد الجزائري بعد
النصف الثاني من القرن السابع عشر حتى االحتالل الفرنسي

، 1830

الذي كان سببو األوبئة والطاعون وسنوات القحط التي تعرضت إلييا البالد
 ،وتأخر طرق وأساليب الزراعة والصناعة التي لم تعرف كيفية تحويل
المواد الزراعية إلى صناعية ،وركود التجارة التي انعكست عمى جميع
نواحي الحياة االقتصادية

(.)27

تتراوح نسبة سكان الجبال واألرياف ما بين (  )%95-90من إجمالي
سكان الجزائر البالغ عددىم نحو (

 )3-2مال يين نسمة خالل المدة

المبحوثة  ،وىذا ما يؤشر لنا ان النشاط الزراعي بمختمف فروعو ىو السائد
 ،إذ كانت الطرق التقميدية التي عرفتيا الجزائر منذ أالف السنين ىي
المستعممة في الزراعة ( ،المحراث والمنجل )  ،أما نظام اإلرواء الزراعي
فكان يعتمد عمى مياه اإلمطار لعدم توفر الخزانات والقنوات اإلروائية ،
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مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
د .مؤيد محمود حمد المشيداني

أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

فضالً عن أن معظم األنيار موسمية الجريان  ،ولذلك دأبت القبائل

عمى

حرث جزء من أراضييا  ،بينما تترك الباقي بو اًر وفقاً لطريقة المناوبة (.)28

أما تربية الماشية  ،فكان يجري االىتمام بيا بشكل كبير  ،والسيما

األغنام  ،إذ كانت تعد اإلنتاج األساسي لمبمد ،

وتدر عمى الفالح والبمد

ثروة كبيرة  ،تقدر بنحو (  )8-7مال يين رأس  ،مع توفر الماعز واألبقار
والجمال والخيل(. )29

اعتمدت الجزائر في تحصيل مواردىا الداخمية عمى الزكاة التي تفرض
عمى الماشية بالنسبة لممسممين والضرائب بالنسبة لغير المسممين  ،وىي
بنسبة (  )%11كما فرضت الضرائب عمى الجل ود والعسل والغنائم التي
يكسبيا البحارة ،وكانت نسبتيا بين  ، %8-5كذلك فرضت رسوم عمى
األموال المتروكة بدون وريث وعمى الميناء وأماكن الترف

والميو ،وىناك

رسوم طوابع وغرامات مالية لم تخضع لنظام ثابت ومحدد

 ،بل كانت

تختمف من مرحمة إلى أخرى  ،وما عرف عن الحكر وىو اإليجار الذي
يدفعو الفالحون نتيجة استثمارىم األراضي التي تممكيا الدولة
ضريبة الخراج التي يدفعيا أىل الذمة

()30

.

فضالً عن

وجدت فرقة خاصة تعرف بـ( المحمة) أو التحصيالت المحمية  ،وىي
المكمفة بجباية أموال الزكاة وغيرىا من أنواع الضرائب  ،فتبدأ عمميا بين
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شيري أيار  /مايو وتشرين األول  /أكتوبر وتت نقل بين القرى والقبائل ،
تجمع الضرائب المفروضة ويتحمل األىالي نفقات إطعاميا
()31

ومصاريفيا

.

أما الواردات الخارجية لمدولة  ،فكانت تأتي عن طريق الغنائم التي
يحصل عمييا البحارة عبر المعارك البحرية التي يخوضونيا  ،واليدايا
والحموالت والجزية التي كان يدفعيا األوربيون ،

تضاف إلييا المساعدات

العثمانية  ،فضالً عن الموارد التي تحصل عمييا الدولة عبر التجارة من

خالل الموانئ الجزائرية عند تصدير المنتجات الجزائرية إلى خارج البالد ،

وكذلك عن بيع العبيد وفداء األسرى(. )32

كانت الجزائر تشكو من نقص في الطرق والمرافق الضرورية إليواء
المسافرين األمر الذي يمثل عائقاً في تنظيم التبادل التجاري عمى المستوى

الخارجي  ،كما ان عدم تنويعيا يجعل من غير المفيد نقل السمع لمسافات
بعيدة وبيعيا باألسعار السائدة آنذاك  ،وان ال يتحمل التجار عناء نقميا ،
واعتمدت التجارة عمى أساس المقايضة في اغمب األحيان(.)33
كانت الجزائر تسك النقود بثالثة أنواع ىي

()34

-:

- 1العمالت الذىبية  :السمطاني  ،ونصفو وربعو والمحبوب ونصفو
وربعو.
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- 2العمالت الفضية  :الدورو الجزائري  ،و﷼ بوجو و﷼ درىم ونصف
﷼ درىم وثمن بوجو والموزونة.
- 3العمالت النحاسية  :الصائمة و﷼ بسيطة وبعض قطع أخرى اقل
منيا .
إن أىم ما ميز العممة الجزائرية في العيد العثماني  ،عدم استقرارىا
وصعوبة تحديد قيمتيا بسبب تذبذب األحوال االقتصادية والسياسية في
البالد  ،مما ساعد عمى ندرة المعادن الثمينة  ،وتسبب في تدني القدرة
الشرائية عمى الرغم من تدني أسعار الغمة  ،وزاد من ذلك رواج أعمال
تزوير العممة  ،والسيما في بالد القبائل  ،عمى الرغم من وجود عقوبة
اإلعدام حرقا التي كانت تط ول المزورين  ،والعقوبات الجماعية ضد القبيمة
التي يثبت تورط أحد أبنائيا في عمميات التزوير بعدما يكون محل بحث

ولم تستطع الدولة الوصول إليو(.)35

يبدو إن عدم االىتمام في الجانب االقتصادي من قبل الحكام
العثمانيين باعتماد الوسائل الحديثة في الزراعة  ،قد سبب عدد من
المشكالت التي طالت الفالحين والتي بدورىا أثرت سمباً عمى اإلنتاج

الزراعي والواقع التجاري بالوقت نفسو  ،الرتباط الزراعة بالتجارة المحمية
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والخارجية ،وبذلك كانت ىناك إخفاقات اقتصادية امتدت طوال العيد
العثماني.
ثالثاً  -األوضاع االجتماعية

يعكس التركيب االجتماعي لمجزائر التنوع العرقي من حيث األصول

لممجتمع الجزائري وبوجود األتراك مما زادىا لحمة ميمة لالمتزاج الثقافي
الموجود فييا من قبل  ،وقد تكونت عدة

وىي(-:)36

فئات اجتماعية عدة خالليا،

 -1الفئة الحاكمة  :وتشمل األتراك من قوات االنكشارية وموظفين وقادة
( رياس البحر) وعمى الرغم من قمة تمك الفئة التي لم يتجاوز عددىا حتى
سنة 1830م أكثر من ( )20إلف نسمة  ،إال أنيا كانت تسيطر عمى سدة
الحكم وليا نفوذ واسع بحكم تسمميا المناصب الحكومية الميمة في الدولة ،
وابعاد أىل البالد عن تمك المناصب  ،والعمل عمى إبقا

ئىم بعيدين عن

منافستيم  ،فضالً عن استقدام أبناء جمدتيم من األناضول في حالة وجود
نقص في إدارة البالد  ،وبسبب ذلك ساد العداء بين أىل البالد والفئة

الحاكمة من األتراك.
 -2الكراغمة  :تكونت تمك الشريحة نتيجة زواج إفراد من الجيش االنكشاري
بالنساء الجزائريات ،وظيرت تمك الطبقة لممرة األولى في المدن التي
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تمركزت بيا الحاميات العثمانية  ،وقد ساءت العالقة بين األبناء واإلباء
بسبب ارتياب اإلباء منيم بعد تزايد إعدادىم  ،مما دفع الحكام العثمانيين
في الجزائر إلى إبعادىم عن المناصب الحكومية الميمة في الجيش واإلدارة
 ،كما عممت السمطات عمى منعيم من دخول الديوان أو في
فأصبح المجال الوحيد الذي يعممون فيو ىو النشاط البحري

()37

األوجاق ،
 ،كون تمك

المومات بعيدة عن التأثير في تغيير السمطة التي كان يتمتع بيا األتراك .

 -3المياجرون من األندلسيين  ،ويطمق عمييم اسم ( المورسيكيون) (:)38
وىم الذين وفدوا إلى الجزائر في عيد خير الدين وخمفائو  ،وبـعد استقرارىـم
أسـيموا في دور فعـال فـي تـطو ير الجوانب االقتـصادية واالجتــماعـية
والعم ارنـية من خالل توسيع وبناء المدن في الجزائر  ،وانشاء مدن جديدة ،
إذ لم يكن بإمكانيم االلتحاق بالجيش أو الوظائف العميا ،لذلك اتجيوا إلى
ممارسة عدد من الصناعات المحمية منيا صناعة البارود والخزف وغيرىا
بفضل األموال التي جمبوىا معيم من األندلس.
 -4العبيد  :الفئة المسحوقة التي تشمل نسبة كبيرة من الشعب الجزائري ،
والسيما منيم الذين تعود جذورىم وأصوليم إلى السودان  ،إذ كان التجار
( الطوارق)

()39

يحصمون عمييم بالمقايضة مقابل البضائع التي يبيعونيا

426

مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني
م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

إلييم  ،وتصل إعدادىم إلى مابين (  )500-150عبد سنوياً  ،وكانت
الفئات الحاكمة  ،وغير الحاكمة تمتمك العبيد كنوع من التباىي بالثراء (.)40

 -5الييود  :كانوا عنص اًر اجتماعياً ال يمكن تجاىمو في الجزائر  ،وىم

موجودين منذ أزمان بعيدة ،وعرفت الجزائر زيادة في عددىم بيجرات من

مناطق أوربية مختمفة  ،لكن أىم اليجرات كانت من األندلس وجزر البميار
االسبانية  ،وارتفع شانيم االقتصادي من خالل بيع وشراء الغنائم البحرية ،
وكذلك السمسرة والوساطة التجارية التي كانوا يمارسونيا  ،وىم ذوو السمعـة
السيـئة فــي المجتمع الجزائري لكسبـيم الفاحش غيــر المشروع وتسمطـيم
عمـى أبناء البمد  ،وكانت إعدادىم تتزايد حتى

نياية القرن الثامن عشر

ومطمع القرن التاسع عشر  ،بسبب تقربيم من حكام الجزائر وعمميم

المربح(.)41

كان من األخطاء التي ارتكبيا األتراك عدم محاولتيم ربط المجتمع
في الجزائر بحكميم  ،واستمرت عالقاتيم بالمجتمع الجزائري تتسم بالسوء
وبطابع نفعي بحت  ،دون أية محاولة لمتوحيد السياسي وىذا ما يفسر العدد
الكبير لمكيانات المستقمة أو شبو المستقمة داخل الجزائر  ،فضالً عن ارتباط
المجموعات الجزائرية مع قادتيا المحميين  ،في إطار الطرق الدينية أكثر

مما كانت تتفاعل مع األتراك  ،وىذا ما يظير بشكل واضح في تاريخ
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 ،والجدول التالي يبين

الثورات التي حدثت فييا ضد أي حكم أو حاكم

توزيع نفوذ القبائل في الجزائر التي كان بعض منيا مستقالً وأخرى كانت
خاضعة لسيطرة األتراك قبل مجيء االحتالل الفرنسي (.)42
الجيات /القبائل

مدينة الجزائر تيتري وىران قسنطينة المجموع

المخزن

19

14

46

47

126

القبائل الخاضعة

11

23

56

14

104

الزعامات نصف

20

12

29

25

86

المستقمة
القبائل المستقمة

13

23

26

138

200

يبدو من خالل استقراء الجدول السابق  ،أن حكم األتراك لم يكن
يشكل تيديداً لعدد من القبائل التي بقيت تمارس أعماليا بشكل عادي دون
ييا كمحمة متماسكة تمتمك األراضي واإلمكانات االقتصادية ،
التأثير ف

وسبب عدم محاولة ربطيا بالحكم العثماني  ،خوفاً من ثوراتيا التي إذا ما
اشتعمت فمن تتوقف  ،وتجمع خالليا كل المجتمع حوليا دون استثناء ،

وىو ما كان يحصل عمى مر تاريخ المغرب العربي .
يىا
ولتسميط الضوء عمى األوضاع االجتماعية في الجزائر يمكن تقسم
إلى-:
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 - 1النظام القضائي
كان النظام القضائي في الجزائر خالل الحكم العثماني متصالً

بالحاكم  ،إذ يعد مصدر السمطة السياسية والقضائية  ،ويمكن تفويض
السمطات إلى البايات والقضاة  ،لكن إذا كانت األحكام التي يصدرىا
القضاة ال تحظى بالموافقة من قبل الحاكم فبإمكانه أن يسحب التفويض من
القاضي أو الباي  ،وبما إن الحاكم العثماني كان من المعتنقين لممذىب
الحنفي  ،وسكان الجزائر يتبعون المذىب المالكي

()43

فقد جرت العادة عمى

تعيين المفتي الحنفي من قبل السمطان العثماني  ،ويقوم حاكم الجزائر
بتعيين المفتي المالكي  ،لذلك كانت ىناك محكمة لكل مذىب ومن ال يقبل
بحكم المفتي فبإمكانو مراجعة المجمس الكبير الذي يضم عمماء المذىبين
والمنسوبين إلييما وىم يجتمعون كل يوم خميس في الجامع الكبير لتدقيق
كل األحكام الصادرة قبيل تالوتيا  ،وأعضاء المجمس يستمعون إلى حكم
الحاكم فإذا كان القرار غير مطابق لمشريعة ينقض وال يعمل بو  ،أما إذا
كان المتخاصم ون من غير المسممين فان القضاة يخرجون إلى ساحة
الجامع لكي يستمعوا لمخصومة  ،ولم يكن القضاة يحصمون عمى المرتبات
 ،إنما كانوا يستحصمونيا من الرسوم والمبالغ المالية عن كل عقد يسجمونو
ويضعون عميو ختماً

()44

 ،كما إن ىناك محاكم خاصة باألسرى ال نصارى
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ومحاكم خاصة بالييود وفي حالة حدوث خصومة بين النصارى والمسممين
فان الحاكم ىو الذي يفصل فييا

داخل المجتمع الجزائري(.)45

توخياً لعدم حصول مشاكل اجتماعية

أما بشأن الجرائم الجنائية مثل ( القتل والسرقة والخيانة والتآمر) فقد
كانت من اختصاص الحاكم في دار السمطان أو عاصمة داي الجزائر
شاوش بتنفيذ إحكام اإلعدام
ويقوم رجال األمن المتكونون من ( )11
اً

()46

في

المسممين غير األتراك  ،وكذلك العبيد وال نصارى الموقفين في السجن  ،أما

إعدام الييود فكان يتم حرقاً  ،واذا ما ارتكبت جريمة قتل ألحد األتراك فان

عقوبة القاتل تكون برميو من المرتفعات إلى البحر  ،واذا لم يتم التعرف
عمى القاتل فان سكان الحي يتعرضون إلى العقوبة الجماعية  ،أما أذا

آغا االنكشارية

ارتكب احد األتراك جرماً فيعاقب ويعاقبون س اًر في دار

حتى ال تيان كرامتيم  ،أما عن ارتكاب جريمة قطع الطرق أو السطو
المسمح  ،فقد كان الحكم عمى الفاعل بالصمب عمى كالليب من حديد ،
وفي حالة الزنا يصار إلى رجم المرأة الزانية بالحجارة حتى الموت حسب

الشريعة اإلسالمية  ،واذا كانت الزانية مسممة والزاني
فتوضع الزانية في كيس يخاط عمييا ثم ترمى في البحر
 - 2األوقاف ( األحباس)
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نصراني أو ييودي

()47

.
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تعد األوقاف من المظاىر الحضارية اإلسالمية  ،فو

ي تعبر عن

إدارة الخير في اإلنسان المسمم  ،وعن إحساسو العميق بالتضامن مع
المجتمع  ،وقد تطورت إدارة األوقاف في العيد العثماني  ،كنتيجة سياسية
واقتصادية  ،وتقوم فكرة األوقاف عمى مبدأ شرعي وعمى أسس قضائية
ممزمة ترتكز عمييا إدارة األوقاف  ،وتمك األسس تكون ممزمة من األىالي ،
ويمتزم باحتراميا الواقف والمستفيدون منو  ،ولكن تمك األسس لم تكن محل
احترام دائم  ،فقد يسيء الوكيل التصرف في الوقف  ،وقد تتدخل الدولة
فتحول فوائد الوقف إلييا ،لذلك كان إىمال األوقاف أو سوء إدارتيا محل

شكوى من المسممين  ،والسيما عمماء الدين (.)48

كانت األوقاف الجزائرية تدار من قبل موظفين يدعون بالوكالء أو
(النظار) تعينيم السمطات العمومية ممثمة في الباشا أو السمطة القضائية
ممثمة بالمفتي  ،ويتم اختيارىم حسب سمعة الشخص االجتماعية من جية
تقواه أو نسبو  ،وىذا التعيين ليس دائمياً  ،إذ يمكن نقضو حينما يظير ما
يخل بالوظيفة من سوء إدارة أو إىمال  ،ويختمف الوكالء في مسؤولياتيم
حسب أىمية المؤسسة الوقفية المسندة إلييم من حيث عدد العقارات
المحبسة  ،وكانت وظيفتيم تشمل إصالح وصيانة المرفق المحبس ودفع

أجور العمال وجمع مداخيل المرافق من إيجار واستغالل (.)49
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واألوقاف نوعان عامة وخاصة  ،فالعامة  :ىي أوقاف بيت المال
والطرقات والعيون واألندلسيين واإلشراف  ،أما الخاصة كأوقاف الجامع
الكبير والمساجد والزوايا والقباب  ،وىناك أنواع خاصة باألوقاف لممؤسسات

الدينية منيا(. )50

أ -مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين  :وىي أوقاف مدينتي مكة والمدينة
وتعد من أىم المؤسسات من حيث عدد أوقافيا  ،والم وارد التي توفرىا.
ب -مؤسسة أوقاف أىل األندلس  :وىي تتجاوز (  )101وقف تعود فائدتيا
إلى األسر المنحدرة من أصل أندلسي  ،وقد نشأت سنة

 1572من قبل

أغنياء الجالية األندلسية الذين كانوا يوقفون األمالك إلخوانيم الالجئين
الفارين من األندلس .
ج -مؤسسة سبل الخيرات :تضم جميع المساجد الحنفية وعددىا

14

مسجدا .
د -مؤسسة أوقاف األشراف  :تحتوي عمى عدد من المراكز الوقفية ،
وتضم جماعة

األشراف بمدينة الجزائر نحو (  )300أسرة  ،تشرف عمى

سير تمك المؤسسات الخيرية ،إذ أنيا ال تحظى إال بتأييد الرجال الطيبين ،
والمشرعين في جميع البمدان وكان ىدفيا أنساني اً يرمي إلى التخفيف من

المشاكل التي يعانيىا المجتمع الجزائري ،وتعمل عمى إسعاد المجتمع ،
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وتيدف إلى التخفيف من الجنوح االجتماعي  ،كذلك كانت تمك المؤسسات
الخيرية مسؤولة عن دفن الفقراء المسممين وتوزيع الصدقات بينىم  ،إذ تقوم

بتوزيع اإلعانات بين أكثر من ( )200فقير كل يوم خميس (.)51

يبدو إن أىمية مؤسسة األوقاف في الحياة االجتماعية لمجزائر العثمانية
كانت خدمة لمدين اإلسالمي  ،والتعميم كما كانت عنوانا لمتضامن
االجتماعي والتقارب األسري بين إفراد المجتمع وانتشال المعوزين والفقراء
من بؤسيم  ،وىي حالة من التعايش المذىبي التي دعا إلييا أئمة ال مذىبين
الحنفي والمالكي .
 - 3األوضاع الصحية .
كان عدم االىتمام بالشؤون الصحية من قبل العثمانيين سبباً في عدم

بناء المستشفيات لذلك ،بقي الجزائريون يعتمدون عمى الزوايا
تأوي العجزة والمرضى

()52

التي كانت

وتداوييم حسب ما كتبو ابن سينا في العالج

باإلعشاب المعروفة بين الناس  ،ولم
الذين يقومون بالعالج ىــم غــالباً يــداوون

تـكن ىنـاك مينة لألطبــاء

 ،إنــما

مرضاىم مستخدمين الجـن

واألرواح  ،وليس بالعمم  ،وأما أعمال الجراحة فيقوم بيا الحالقون الذين
يستعممون الكي  ،وكان في مدينة الجزائر مستشفى اسباني خاص
بالنصارى  ،ولم يكن لمسمطة العثمانية إي تدخل بمينة الطب ما عدا
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تعيين( جراح باشي) من قوات االنكشارية الذي يصحب الجيش في
الحمالت العسكرية لمعناية بالجرحى

()53

.

وجراء اإلىمال المتعمد لمينة الطب  ،أصاب وباء الطاعون مدينة
الجزائر مرات عدة وفي سنوات مختمفة  ،ولقي عدد كبير من السكان حتفيم
في المدن واألرياف  ،وىمكت الماشية والرعاة بعد ان القوا المصير نفسو ،
وكان المرض ينتقل من السفن التي ترسو في موانئ المدن التي تجمب
معيا المرض أو من مالمسة الحيوانات  ،وتطور المرض ليتحول إلى حم ى
عفنة تظير بعد ذلك الدبيالت (الدممة)  ،وتوفي عدد كبير من السكان بعد
ش ارئىم األمتعة والمالبس القديمة التي ينتشر فييا المرض

 ،أما السمطة

الحاكمة فقد كانت تستفيد من خبرة األطباء األجانب الذين يؤخذون أسرى ،

واستمر ذلك اإلىمال حتى سقوط الجزائر بيد فرنسا سنة .)54( 1830
 -4األوضاع الثقافية -:
أ – دور العمم

شكل اختالط العناصر االجتماعية في المجتمع الجزائري بداية تمازج
بين الموروث الثقافي مع الثقافات الوافدة من خارج البالد  ،نتج عن ذلك
ظيور عدد من المدارس الدينية والفقيية  ،التي انتشرت في إنحاء الجزائر
لتكون مراكز لمثقافة العربية وقاعدتيا المسجد والزوايا  ،إذ عمل فييا عدد
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من عمماء الفكر والعمم من المسممين المشتغمين بعموم الفمسفة والفقو واألدب
وباقي العموم األخرى  ،وكان لبناء الزوايا دور ثقافي واضح في النشاط
الديني والعممي  ،إذ شاركت في تخريج عدد من الطمبة  ،فضالً عن دور
المساجد التي كانت تدرس العموم المختمفة  ،وكان المسجد مكاناً لمعبادة

ومدرسة لمتعميم ودار لمقضاء وماؤى لمطمبة وعابري السبيل(.)55

أما الكتاب فيو عبارة عن حجرة أو حجرتين مجاورة لممسجد أو حتى
بعيدة عنو أو غرفة في منزل  ،وقد خصصت لتعميم القرآن والقراءة والكتابة
 ،والكتاتيب التي تعمم القرآن ال تخمط مع تحفيظو شيئا من العموم األخرى ،
وبمغ عددىا في الجزائر نحو (  )10اآلف كتاب يضم الواحد منيا ما بين
 30-20تمميذاً  ،وىي منتشرة انتشا اًر واسعاً في الجزائر  ،إذ ال يخمو منيا
حي من األحياء في المدن وال في القرى واألرياف (.)56
إن الوالة العثمانيين كان ليم تكوين ثقافي

بسيط مع وجود العاطفة

الدينية التي تتأجج في نفوسيم  ،لذلك يالحظ عمى العيد العثماني

في

الجزائر قمة اإلنتاج ا لثقافي  ،لعدم اىتماميم بذلك الجانب الحيوي والثقافي،
إال في عدد من المدن الجزائرية التي حافظت عمى التراث الفكري الذي
ورثتو ونبغ فيو عمماء وشعراء واتسع أفق أبنا ئىا في مجاالت أدبية ولغوية

وعقمية مختمفة(.)57
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حم َل المجتمع الجزائري عمى عاتقو نشر التعميم متاث اًر بعوامل خارجية
في مقدمتيا ىجرة األندلسيين الذين طوروا ميدان التعميم من قواعد المغة
واألدب والعموم والموسيقى  ،وذلك من خالل ا
عصر النيضة بعد فتح الجامعات

حتكاكيم باألوربيين في

في أوربا  ،وبقيت المغة العربية لغة

األكثرية من الجزائريين  ،مع اتخاذ الدولة المغة التركية كمغة رسمية  ،رافق
ذلك المناخ استعمال المغة الخميط لغة الفرانكا

()58

)(Lingua Franca

عند التبادل التجاري مع الدول األوربية التي تتعامل مع الموانئ الجزائرية ،
لذلك ازدىرت الثقافة واشتير عدد من العمماء في القرنين الثامن

والتاسع عشر(. )59

عشر

ونستدل من ذلك عمى إن العثمانيين في الجزائر لم ييتموا بالجانب
الثقافي بقدر اىتماميم بجوانب الحياة األخرى  ،وان مشعل العمم قد تكفل
بو الجزائريون رغبة منيم في االزدىار الثقافي ولممحافظة عمى ما توارثوه
من عموم ومعارف عبر األجيال كجزء من التراث العربي اإلسالمي .
كانت دور العمم والمدارس تمول من واردات األمالك الموقوفة التي
أوقفيا أصحابيا اتراكاً وعرباً في إعمال الخير واإلصالح واإلنفاق عمى

شؤون تمك المدارس  ،وت نسيب العمماء لمتدريس فييا ومنحيم مستحقاتيم
المالية  ،وكان تالمذة العمم يالزمون شيوخيم لشيور أو لسنوات عدة عمى
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وفق انقياد تام لتمقي عموم الدين والفقو  ،ويجرى احتفال كبير بعد كل
عممية ختم لمقران الكريم حين يكمل التمميذ الدراسة ويمنح اإلجازة التي

تؤىمو حق التدريس(.)60

حرص عدد من التالميذ الجزائريون من ميسوري الحال

على التزود

بالعمم من مصادر خارجية  ،فياجروا إلى مراكش وتونس ومصر والحجاز
 ،والتقوا بعممائيا وتحصموا العموم عمى أيدييم  ،وكانوا ينالون حظوة كبيرة
حين عودتيم إلى بمدىم  ،إذ يقومون بميمة التدريس ونشر ما حصموا عميو
من معارف جديدة  ،وغالباً ما يجمع إلى وظيفة المدرس وظائف أخرى
كالقضاء أو اإلفتاء(.)61

ب -المكتبات
وج د عدد كبير من المكتبات

في الجزائر قبل مجئ العثمانيين إلييا و قد

حافظ علييا أبنائيا في إثناء العيد العثماني ايضاً  ،وكانت الكتب في

الجزائر تكتب محميا عن طريق التأليف أو النسخ أو تجمب من الخارج ،

والسيما من بالد األندلس ومصر واستانبول والحجاز  ،كما جمب
الجزائريون المخطوطات من الدولة العثمانية وبالد المغرب  ،فضال عن أن
معظم الكتب قد وردت إلى الجزائر عن طريق عدد من العمال العثمانيين
في الجزائر  ،إذ كان القضاة والدراويش والعمماء قد اصطحبوا معيم
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مكتباتيم وأوراقيم ووثائقيم  ،ومن أىم ما جاءوا بو كتب الفقو الحنفي

،

ونسخ من صحيح البخاري  ،وكتب األدعية واألذكار التي تصدر عن
الطرق الصوفية  ،وكان النسخ بالخط األندلسي  ،الذي سبق الخطوط
األخرى في المغرب العربي  ،فضالً عن الخط العثماني الذي جيء بو إلى

الجزائر ،وان اىتمام العمال ،كان بسبب التالقح العممي ،ولم تكن لمسمطة
الحاكمة يد فيو  ،بل ىو عمل إسالمي فردي (.)62

مع سيادة العموم الدينية في العيد العثماني كان محتوى المكتبات ،
كتب التفاسير واألحاديث الدينية والفقو واألصول والتوحيد والعموم المغوية
والعقمية  ،إذ اشتيرت مدارس العمم (بزواوة) باألدب والنحو والصرف والمغة
والبالغة والعروض  ،أما التاريخ والجغرافيا والفمسفة  ،وكتب الحساب

والطب والفمك فكانت قميمة(.)63

كثرت المخطوطات في العيد العثماني

 ،وقد وضعت في مكتباتيا التي

كانت م نقسمة إلى مكتبات عامة وخاصة  ،وىي تضم مختمف المخطوطات
في شتى الفنون  ،ويمجأ إلييا الطمبة واألساتذة من جميع النواحي لممطالعة
المكتبات العامة كانت وقفا عمى المساجد والزوايا والمدارس  ،بينما
فيىا  ،ف
كانت المكتبات الخاصة تنتشر في البالد بين العائالت ال مشيورة بالعمم
واألعيان الذين لدييم اىتمام بالكتب ونسخيا (.)64
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كانت المكتبات موزعة بين إنحاء الجزائر  ،من حيث الثقافة واالعتناء
بتدريس العموم  ،وحسب أىمية المدن كالجزائر العاصمة وقسنطينة
وتممسان  ،فكان أىل قسنطينة مولعين باقتناء الكتب والبحث عن

المخطوطات  ،بسبب وجود العمماء واألدباء المتعممين والمثقفين فييا (.)65
كان مصير المخطوطات غير أمن  ،إذ ضاع

عدد منيا نتيجة اإلىمال

والنيب والتيريب والحروب التي وقعت بين الجزائريين والعثمانيين أو
مح لمعمماء بأخذ الكتب إلى
الحروب التي حصمت مع األوربيين  ،وقد ُس َ
بيوتيم وبيع بعضيا خارج الجزائر وما يقال عن المكتبات األخرى يقال عن
المكتبات الريفية  ،إذ كانت ليا أىمية كبيرة  ،كمكتبة ميزاب في بني يزقن
 ،التي حافظ عمييا أصحابيا كمركز ميم لحركة الكتاب في الجزائر الغربية
والجنوبية ،وكما ىو الحال في

المكتبات الموجودة في مدن زواوة وورقمة

وبجاية والخنقة  ،وىذا كمو يدل عمى وفرة الكتب في الجزائر حتى في
المناطق النائية  ،كما أن المواطن الجزائري حافظ عمى تمك المكتبات لما

تشكمو من وسيمة لنشر التعميم  ،وشحن أذىان العمماء والمدرسين (.)66

يبدو إن عدم اىتمام الحكام العثمانيين باألوضاع الثقافية في الجزائر ،
لم يمنع الجزائريين من استكمال ما بدأوه من العموم اإلسالمية واإلنسانية،
واالىتمام بالمكتبات وثرائيا بالكتب والمخطوطات والحفاظ عمييا من التمف
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بحمميا إلى أماكن آمنو  ،وبالتعاون مع العاممين في الجزائر لرفد المدارس
والزوايا والجوامع بتمك الكتب المختمفة ،والقيام بنسخيا يدوياً لمنيوض
بالواقع السيئ الذي فرض عمييم .

الخاتمة

كانت الظروف القائمة في الجزائر تنذر بالسوء جراء االعتداءات

المتكررة من قبل الدول األوربية الطامعة في مقدراتيا مع فورة االستعمار
واالستحواذ عمى المناطق العربية بعد انييار الحكم اإلسالمي في األندلس ،
لذلك عمل القادة األتراك عمى تامين وصول المسممين إلى المغرب العربي
 ،ومن ثم الدفاع عنيا ضد ىجمات األسبان المتكررة  ،وبالتحالف مع
الدولة العثمانية لموصول إلى مبتغاىا وتامين ثغورىا من تمك اليجمات ،
والمالحظ عمى تمك السنوات التي عاشتيا الجزائر تحت الحكم االسمي
لمدولة العثمانية  ،أنيا قد أرست قواعد الدولة وجعمتيا في مصاف الدول
الكبرى من خالل سيطرتيا عمى البحر المتوسط وقيام رياس البحر في
فرض الضريبة البحرية عمى كل السفن المارة خاللو  ،وتنظيم القوانين
الشرعية واألحكام الالزمة لذلك في المجاالت كافة  ،استمرت عمى مدى 3
قرون بسطت خالليا األمن واالستقرار مع عدم التدخل في بالد القبائل أو
في المشاكل القبمية التي ال تجد ليا حالً  ،وكذلك سيطرة الحكام عمى أمور
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الدولة الفتية  ،وترسيخ أسسيا من خالل تنظيم الموازنة العامة بين
المداخيل من اإليرادات وبين المصروفات العامة  ،وتوسيع خزينة الدولة
إلى حد قامت بمساعدة الدول المتضررة مثل فرنسا بعد ثورتيا سنة 1789
 ،إال ان المالحظ عمى أعمال الحكام وتصرفاتيم أنيا كانت سمطوية نفعية
باتجاه السيطرة عمى الجزائر وأبنائيا  ،لذلك سقطت في أول ىجوم بري
عبر مداخميا الغربية .
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1830-1518 أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني

 سموان رشيد رمضان.م.م
جامعة تكرت

ABSTRACT
before years 1500 A.B , Algeria was Consisting of
Islands sporadic which were ruled by shepherds and
were attacks European . after displacement Arab
Muslims and Jewish from Andalusia, Brother hood
Barbarous had appeared and Considered ther hood
Algeria as a base to repel attacks possible . after the
death of Oruj 1518 year A.B ., His

a brother was

called Khair- Aldin who has accessed under obedience
ottoman Sultan Selim rule who was known I to help
him . At that time , Algeria belonged to the Ottoman
rule, and Khair- Aldin arranged as well and continued
until the Filature of the capital by farces in 1830 A.B.
many problems which faced Algeria rulers

after his

death . the se problems which included such as social
side involving Cultural and

health

Conditions there

fore these problems led to in Ceruse problems of
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Algeria people through speeding diseases economics
and neglecting education . The Jews Controlled or
internal and extra trade . Another rouser, the rulers
were Cared in their authority only without taking
Considerations that the needs of Algerian people ,
There fore the rulers surrounded them jelves with a
band of which Caused them a alienated the end, did
not assist them while French forces attack on Algeria
in 1830 .
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( )

الممحق رقم ()1

خارطة الجزائر العثمانية

) ( عمي عبد القادر حميمي  ،المصدر السابق  ،ص .294
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الىوامش

 -1أسس العرب مدينة الجزائر سنة 935م وأسموىا الفضة بسبب البريق الذي كان يشع من
مبانييا  ،أما تسميتيا القديمة فكانت ايكوسيم (  )Ikosimوىي تسمية فينيقية  ،وفي العيد

اإلسالمي شيدت ازدىا ارً وعمراناً كبي ارً وتوسعت في عيد الدولة العثمانية في القرن السادس عشر

الميالدي .ينظر  .عبد الحكيم العفيفي  1000 ،مدينة إسالمية  ،بيروت  ،أوراق شرقية لمطباعة

والنشر والتوزيع  ،2000 ،ص  188؛ عمي عبد القادر حميمي  ،مدينة الجزائر نشأتيا وتطورىا

قبل  1830م دراسة في جغرافية المدن  ،الجزائر  ،المطبعة العربية لدار الفكر اإلسالمي 1972 ،
 ،ص 33؛ لممزيد من التفاصيل ينظر الممحق رقم (. )1

 -2المرسى الكبير  :مدينة ومرفأ في الجزائر يقع بين وىران ومستغانم أسسو مموك تممسان عمى
البحر المتوسط يبعد بضعة أميال عن مدينة وىران  ،ويوجد فيو ميناء ال مثيل لو  ،إذ تستطيع

( )100سفينة الرسو فيو بمأمن من كل عاصفة  ،لذا يعد من أفضل مرافئ الساحل الجزائري ،

وقد تمكن األسطول االسباني السيطرة عميو بعد حصار دام شي ارً كامالً  ،شارل أندري جوليان ،
تاريخ إفريقيا الشمالية تونس -ـ الجزائر  -المغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إلى سنة

 1830م ،تعريب محمد مزالي ،البشير بن سالمة  ،تونس  ،الدار التونسية لمنشر  ،1985 ،ج2
 ،ص. 323

 -3نيقوالي إيڤانوف  ،الفتح العثماني لألقطار العربية  ، 1574-1516ترجمة يوسف عطااهلل ،
بيروت ،دار الفارابي  ،ط ، 2004 ، 2ص.120-119

 -4اإلخوة برباروس  :نشأوا في جزيرة مدلي (  )Midiliمن بحر األرخبيل ألب تركي يدعى يعقوب
بن يوسف الذي كان سباىياً شارك في عيد السمطان محمد الفاتح بفتح جزيرة مدلي وقد منحو
السمطان تيما ارً ىناك  ،تزوج من امرأة اختمف في أصميا واألرجح أنيا أندلسية أنجبت لو أربعة

أبناء ( اسحق وعروج وخير الدين ومحمد الياس )  ،وقد حرص األب عمى تنشئة أبنائو نشأة
إسالمية  ،عمل اإلخوة في التجارة البحرية ونقل الخزف والبضائع إلى الشام ومصر  .بسام

العسمي  ،خير الدين بربروس والجياد بالبحر  ، 1547-1470بيروت  ،دار النفائس 1980 ،
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 ،ص  27؛ لممزيد من التفاصيل ينظر  .جاسم محمد حسن العدول  ،عروج ودوره في إحداث
المغرب العربي وحوض البحر المتوسط الغربي ،مجمة التربية والتعميم  ،جامعة الموصل  ،دار

الكتب لمطباعة  ،والنشر  ،العدد ( ،1980 ،)2ص204.-191

 -5احمد توفيق المدني  ،ىذه ىي الجزائر  ،القاىرة  ،مكتبة النيضة المصرية ،

، 1984

ص 10؛ يوسف صاريناي وآخرون  ،الجزائر في الوثائق العثمانية  ،ترجمة فاضل بيات ومحمد
صالح الشريف  ،أنقرة  ، 2010 ،ص.Ix

 -6فاضل بيات  ،الدولة العثمانية في المجال العربي ( دراسة في األوضاع اإلدارية في ضوء

الوثائق والمصادر العثمانية حص ارً مطمع العيد العثماني – أواسط القرن التاسع عشر) بيروت،

مركز دراسات الوحدة العربية  ، 2007 ،ص 536-535؛ عبد الجميل التميمي  ،أول رسالة من
أىالي مدينة الجزائر إلى السمطان سميم األول

 ، 1519المجمة التاريخية المغربية  ،تونس ،

مطبعة االتحاد العام لمشغل  ،العدد ( ، 1976 ، )2ص. 120-119

 -7ارجمنت گوران  ،السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي لمجزائر ترجمة عبد الجميل
التميمي  ،تونس منشورات الجامعة التونسية  ، 1970 ،ص21.

 -8عزيز سامح التر  ،األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية  ،ترجمة محمود عمي عامر ،
بيروت  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ، 1989 ،ص. 73-72

 -9امتيازات االنكشارية  :اخذ مكانة ممتازة في الجيش  ،واجر شيري ويحصل عمى المناصب
بحسب القدم  ،وينخرط في الوظائف السامية بعد خروجو من العسكرية  .عثمان الكعاك  ،التاريخ
العام لمجزائر منذ العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي  ،تونس  ،مكتبة العرب ،

ص.435

 1344ه ،

 -10فاضل بيات  ،المصدر السابق  ،ص.539
 -11عقيل لطف اهلل نمير  ،تاريخ الجزائر الحديث  ،دمشق  ،جامعة دمشق ،
ص49.
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-12أوجاق الغرب :األوجاق بمعنى الموقد ،أطمقت في المغة التركية عمى البيت ثم عمى جماعة

التي تتالقى في مكان واحد ثم عمى طائفة من طوائف أرباب الحرف ثم أطمقت في العيد العثماني

عمى صنف من أصناف الجند ،وعمى كل الييئات المختمفة من القبول إن يقال :أوجاق االنكشارية

أوجاق الغرب ،أوجاق التنفكجية ،...واالوجاقي اصطالحا ىو الجندي أو العسكري  ،شوكت باموك
 ،التاريخ المالي لمدولة العثمانية  ،تعريب عبد المطيف الحارس  ،بيروت  ،دار المدار اإلسالمي

 ،2005 ،ص  91؛ محمود رئيف أفندي  ،التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية ،تعريب

وتحقيق .خالد زيادة  ،طرابمس_ لبنان مطبعة جروس _ برس ،

 ،1985ص  40-39؛ نجم

الدين عبد الستار صادق ليالني  ،البحرية العثمانية في عيد السمطان سميمان القانوني -1520

 1566م  ،رسالة ماجستير ( غير منشورة )  ،جامعة تكريت  ،كمية التربية ،
ص. 11

، 2009

 -13أندري ريمون  ،المدن العربية الكبرى في العصر العثماني  ،ترجمة لطيف فرج  ،القاىرة ،
دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع  ، 1991 ،ص 58- 56؛

 -14رياس البحر  :وىم المقاتمين الذين ينجحون في أداء االختبار الذي يعد من قبل مجموعة
من رجال البحر ذوي الخبرة والحنكة في فنون المالحة  ،ويكون الشخص المتطوع في اغمب

س) ليقاتل
األحيان ممن عمل سابقاً في مجال البحر وركوب السفن كي يمنح بعد نجاحو لقب ( ّي
ري ّي
العدو في البحر بعد توليو قيادة سفينة أو مركب بصفة مالك أو قائد  ،وكان الرياس من أصول
نصرانية أوربية وينتمون إلى جزر ( أيبيريا وكورسيكا وفينيسيا وجنوه ونابولي وعدد منيم

يونانيين )  ،إما البحارة األتراك فقد كانوا أقمية  ،ويعتمد رجال الطائفة في تمويميم عمى الخزينة
العامة وغنائم القرصنة .ينظر وليم سبنسر  ،الجزائر في عيد رياس البحر  ،تعريب عبد القادر
زبادية  ،الجزائر  ،دار القصبة لمنشر  ، 2006 ،ص. 75-74

 -15لممزيد من التفاصيل ينظر  .ضمير عودة عبد عمي زويد  ،الجزائر في الصراع االسباني
العثماني  1587-1518دراسة تاريخية  ،رسالة ماجستير ( غير منشورة)  ،جامعة البصرة،
كمية اآلداب  ،2006 ،ص.133-129
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 -16نور الدين حاطوم  ،المصدر السابق  ،ص467.-466

 -17شوقي عطااهلل الجمل  ،المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ( ليبيا – تونس-
الجزائر– المغرب)  ،القاىرة  ،مكتبة األنجمو المصرية  ، 1977 ،ص101.

 -18احمد إسماعيل راشد  ،تاريخ األقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر( ليبيا –
تونس– الجزائر -المغرب -موريتانيا )  ،بيروت  ، 2004 ،ص132.

 -19اليولداش  :ىم فرقة أنشاىا خير الدين في بداية حكمو من العثمانيين المسممين وال نصارى
الذين اعتنقوا اإلسالم  ،وكانت العضوية واالنخراط فييا تمكن صاحبيا من الحصول عمى امتيازات

عدد منيا اإلعفاء من = الضرائب والعقوبات  ،وىم يتصفون بالشجاعة واإلقدام  ،وكانوا يرقون
بالرتب والمرتبات  ،أما الجزائريين أو الكراغمة المولودين من آب تركي وأم جزائرية فمم يحصموا

عمى الرتب العسكرية  ،بل مسموح ليم االنتماء فقط ،لممزيد من التفاصيل ينظر  .مبارك بن

محمد الياللي الميمي  ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث  ،الجزائر  ،مكتبة النيضة الجزائرية ،

 ، 1964ج ، 3ص124.-123

 -20المصدر نفسو  ،ص.138-137

 -21كانت العالقات بين الجزائر والسمطة المركزية في استانبول متشنجة بسبب االضطرابات

التي حدثت في عيد األغوات  ،إذ انعدم االستقرار فييا كوالية عثمانية وفصل الواليات الثالث

( الجزائر وتونس وطرابمس الغرب ) عن بعضيا البعض  ،مما عرض أمالك الدولة العثمانية
تحكم من بگمربيك الجزائر  ،وزاد
لمخطر  ،واسيم في إقامة دول متصارعة بعد ان كانت جميعيا ُ
األمر سوءاً بعد التمردات التي حصمت  ،إذ لم تكن تأتي من الجزائريين وحدىم  ،بل من قوات

االنكشارية والبحرية ،فضاق السمطان العثماني محمد الرابع  1687-1648من تمك االضطرابات
التي وصمت إلى طرد ممثل السمطان عمي باشا من الجزائر  ،وأرسل الصدر األعظم كوبرلو محمد

 1661-1656إلى القائمين عمى الحكم في الجزائر رسالة غاضبة جاء فييا  ":اخي ارً لن نرسل
إليكم والياً  ،بايعوا من تريدون السمطان ليس بحاجة إلى عبوديتكم لدينا آالف الممالك مثل
الجزائر  ،فالجزائر ان كانت وان لم تكن شيئ واحد ،ومن بعد ذلك ان اقتربتم من الممالك
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العثمانية فمم تكونوا راضين"  ،وىذه الرسالة جعمت األغوات يغيرون الحكم من نظام تبعية إلى

نظام مستقل عن الدولة العثمانية  .ينظر  .عبد الكريم غالب  ،قراءة جديدة في تاريخ المغرب

العربي  ،عصر اإلمبراطورية العيد التركي في تونس والجزائر  ،بيروت  ،دار الغرب اإلسالمي ،

 ، 2005ج ، 2ص344.

 -22الداي  :أو دايي يعني الخال في المغة التركية وحرف عند الباحثين العرب إلى الداي

واستعمل مصطمحاً ليطمق عمى قائد األسطول  ،أما تسمية ىذا الدور في الجزائر فيعود إلى الجند
البحريين أو قادتيم الذين أطمقت عمييم التسمية منذ سنة

المصدر السابق  ،ص543.-542

 1671حتى  .1830فاضل بيات ،

 -23عمار بوحوش  ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية  ، 1962بيروت  ،دار الغرب
اإلسالمي ، 1997 ،ص 61-57؛ احمد إسماعيل راشد  ،المصدر السابق  ،ص. 132

 -24محمود إحسان اليندي  ،الحوليات الجزائرية تاريخ المؤسسات في الجزائر من العيد

العثماني إلى عيد الثورة فاالستقالل  ،دمشق  ،العربي لإلعالن والنشر والطباعة والتوزيع ،

 ، 1977ص 52 -51؛ عمار بوحوش  ،المصدر السابق  ،ص  66-65؛ نجاة احمد عروة ،
الظروف المعيشية الصعبة في مدينة الجزائر في العصر العثماني  ،مجمة أفاق الثقافة والتراث ،

دبي  ،العدد ( ، )41السنة ( ، )11نيسان  /ابريل  ، 2003ص86.

 -25المخزن  :مكان خزن البضائع والمؤن  ،ثم أصبحت تطمق لمداللة عمى القوة التي
يستعمميا الداي لفرض سمطانو  ،وتتألف من القوة العسكرية التركية  ،وعدد من قبائل العرب

والبربر المتعاونون معو .مصطفى االشرف ،الجزائر األمة والمجتمع  ،ترجمة حنفي بن عيسى ،
الجزائر  ،المؤسسة الوطنية لمكتاب  ،1983 ،ص81.

 -26لممزيد من التفاصيل ينظر  .ناصر الدين سعيدوني  ،موظفوا الدولة الجزائرية في القرن
التاسع عشر ،الجزائر  ،منشورات وزارة الثقافة والسياحة  ، 1987 ،ص. 30-8

 -27عقيل لطف اهلل نمير  ،المصدر السابق  ،ص181.
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 -28إسماعيل العربي  ،المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر  ،الجزائر  ،الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع  ،ط ،1980 ، 2ص. 24

 -29المصدر نفسو  ،ص25.

 -30مبارك محمد الياللي الميمي  ،المصدر السابق  ،ص

128؛ محمود إحسان اليندي ،

المصدر السابق  ،ص69.

 -31عزيز سامح التر  ،المصدر السابق  ،ص. 142-140

 -32محمود إحسان اليندي  ،المصدر السابق  ،ص  70-69؛ ناصر الدين سعيدوني  ،الخزينة
الجزائرية  ، 1830-1800المجمة التاريخية المغربية  ،تونس  ،العدد ( ، 1975 ، )3ص.22

 -33إسماعيل العربي  ،المصدر السابق  ،ص25.

 -34يحيى بو عزيز  ،الموجز فــي تاريخ الجــزائر ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية
 ،1965،ج ،1ص.156

 -35قبايمي ىواري  ،العممة الجزائرية في أواخر العيد العثماني ودولة األمير عبد القادر  ،مجمة
المخبر ،الجزائر ،األعداد ( ، 2009-2008 ، )15-12ص39.-38

 -36مغنية األزرق  ،نشوء الطبقات في الجزائر  ،دراسة االستعمار والتغيير االجتماعي –
السياسي  ،ترجمة سمير كرم  ،بيروت  ،مؤسسة األبحاث العربية ،

 ، 1980ص  45؛ وليم

سبنسر  ،المصدر السابق  ،ص97؛ محمود إحسان اليندي  ،المصدر السابق  ،ص72.
 -37أدت تمك اإلجراءات التعسفية من قبل االنكشارية إلى قيام الكراغمة بثورات في عيد
الباشوات بتشجيع من حكام الجزائر ضد االنكشارية  ،وبتحالفيم مع بالد القبائل والسكان

المحميين  ،ولكنيا لم تحقق نتائجيا  ،وتم طردىم خارج المدينة بقرار ديواني سنة

1630م ،

وبعدىا عادوا إلى المدينة متنكرين بزي الفالحين وىاجموا معسكرات االنكشارية  ،غير أن ثورتيم

أخفقت الختيارىم الوقت غير المناسب لمثورة  ،فضالً عن ذلك لم يحصموا عمى تأييد رياس البحر
الن اغمب عناصرىم كانت خارجة لغزو السواحل األوربية  .عقيل لطف اهلل نمير ،
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السابق  ،ص 99-98؛ فارس كعوان  ،تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعممائيا ،
الجزائر  ،بيت الحكمة  ، 2009 ،ص. 49

 -38المورسيكيون  :مصطمح يطمق عمى العرب الذين تنصروا في األندلس بعد سقوط غرناطة ،
وأصل الكممة تصغير لكممة مورس ومعناىا المسممون األصاغر رم ازً إلى ما انتيت إليو األمة

األندلسية من السقوط واالنحالل  ،عمي اجقو عمي  ،دور قمعة الجياد ( مدينة الجزائر) في منع

تكرار مأساة األندلس في المغرب  ، 1541-1516مجمة آفاق الثقافة والتراث  ،دبي  ،العدد

( ، )56السنة الرابعة عشر  ،كانون الثاني  /يناير  ، 2007ص121.

 -39الطوارق  :ينتشر ىؤالء في الصحراء الكبرى مابين حدود جميورية مالي الشمالية الغربية
مع موريتانيا إلى حدود السودان مرو ارً بشمال مالي وشمال النيجر وشمال تشاد وجنوب غربي

ليبيا وجنوب شرقي الجزائر  ،ترجع أصوليم إلى صنياجة وىناك خالف بين النسابة العرب بشأنيم
 ،والمشيور أنيم من اليمن  ،وان افريقش لما غ از افريقية أنزليم بيا وال خالف بين نسابة العرب

إن صنياجة ليست من البربر وانما غالبيتيم من أصول عربية قريبة منيا القبائل التي تقطن

شمال مالي وقبائل أغالل المقيمة بمدينة شنقيط الموريتانية  ،إما سبب تسميتيم بذلك االسم

سموا نسبة إلى طروقيم في
فيرجع إلى عدة أراء  ،أنيم تركوا طريق اليداية  ،ومنيم من قال ّي
الصحراء وتوغميم فييا  ،ومنيم من قال انو بسبب انتسابيم إلى القائد العربي = = المسمم طارق
بن زياد وقد يكون ذلك الرأي األقرب  ،إما لغتيم فيي( تاماشاق) أو ( تاماشك) وىي إحدى

الميجات العربية القديمة التي قضى عمييا اإلسالم حين وحد لغة العرب بمغة قريش التي نزل بيا

القران الكريم  .لممزيد من التفاصيل ينظر محمد سعيد القشاط  ،التوارق عرب الصحراء الكبرى ،

القاىرة  ،مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء  ،ط  ، 1989 ، 2ص  30-17؛ عبد الرحمن
الجياللي  ،ىؤالء التوارق الممثمين  ،مجمة األصالة  ،الجزائر  ،العدد (

أغسطس  ، 1971ص .34-18

 -40عائشة غطاس  ،الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر

اقتصادية  ،الجزائر  ،منشورات  ،2007 ، ANEPص36.
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 -41لممزيد من التفاصيل ينظر  .كمال صحراوي  ،الدور الدبموماسي لييود الجزائر في أواخر
عيد الدايات  ،رسالة ماجستير (غير منشورة) الجزائر  ،معيد العموم االجتماعية واإلنسانية،

 ، 2008ص  29-26؛ عمي تابميت  ،ييود الجزائر في الفترة العثمانية

، 1830-1516

المجمة التاريخية العربية لمدراسات العثمانية  ،تونس  ،العددان (  )12-11تشرين األول  /أكتوبر

 ، 1995ص185.-167

 -42محمد عبد الباقي اليرماسي  ،المجتمع والدولة في المغرب العربي  ،بيروت  ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،ط  ، 1992 ، 2ص  29؛ محمد خير فارس  ،تاريخ الجزائر الحديث من الفتح
العثماني إلى االحتالل الفرنسي  ،دمشق ،مطبعة جامعة دمشق  ،1969 ،ص206.

 -43المذىب المالكي  :بدأ باالنتشار في المغرب العربي بداية سنة 799م عمى يد عمي بن زياد
وابن األشرس وغيرىم عن طريق تدريس كتاب الموطأ لمالك بن انس واعتماده كمذىب عمى الرغم
من وجود الحنفية واالباضية  ،وحين تراجع المذىب االباضي عمى يد الفاطميين تحول

عدد من

المجتمعات القبمية نحو مذىب اإلمام مالك  ،وأصبح المغرب العربي نياية القرن الرابع اليجري في
معظمو مالكياً  .ينظر  .عالوة عمارة  ،انتشار المذىب المالكي ببالد المغرب األوسط ( الجزائر)

قراءة سوسيولوجية  ،مجمة أفاق الثقافة والتراث  ،دبي  ،العدد (  ، )56السنة ( )14كانون الثاني

 /يناير  ، 2007ص29.-28

 -44عزيز سامح التر  ،المصدر السابق  ،ص140.
 -45فارس كعوان  ،المصدر السابق  ،ص
ص71.

 82-81؛ عمار بوحوش  ،المصدر السابق ،

 -46أحكام اإلعدام  :كانت تنفذ بإحدى الطرق الثالث  ،وىي االرتماء القسري بإجالس المحكوم

عمى حائط ارتفاعو ( )5أقدام وتحت الحائط قمنسوة حديد قوية مربوطة بقوة حادة جداً يرمى عمييا
 ،أما الطريقة الثانية عن طريق ( السفود) وىي إدخال قطعة خشب دائرية طوليا ثالثة اذرع

وعرضيا في حجم ساق الرجل احد طرفييا حاد جداً بين الكتفين وتخرج من الخمف ويبقى المحكوم
ىكذا حتى وفاتو  ،أما الطريقة الثالثة فيي الضرب حتى الموت بوضع المحكوم مضطجعاً عمى
452

مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني
م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

ظيره إلى األرض وىو عار ويضربو خادمان بحبمين مضاعفين عمى ظيره وأمعائو حتى الموت

وميما يكن إن تمك األحكام قميالً ما كانت تستعمل ألنيا مفزعة عدا الجمد ألنو أكثر شيوعاً .
وليم سبنسر  ،المصدر السابق  ،ص130.

 -47محمود إحسان اليندي  ،المصدر السابق  ،ص. 66-65
 -48مبارك بن محمد الياللي الميمي  ،المصدر السابق  ،ج ، 3ص318.

 -49فارس مسدور وكمال منصوري  ،التجربة الجزائرية في إدارة األوقاف التاريخ والحاضر
والمستقبل  ،مجمة األوقاف  ،الجزائر  ، 2003 ،ص.4

 -50ىناك أوقاف أخرى ىي  :أوقاف االنكشارية والطرق العامة وعيون الماء  .ناصر الدين
سعيدوني ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العيد العثماني  ،الجزائر المؤسسة الوطنية لمكتاب

 ، 1984 ،ص  335؛ عائشة غطاس  ،المصدر السابق  ،ص  84؛ راغب السرجاني روائع
األوقاف في الحضارة اإلسالمية  ،القاىرة  ،نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع،

ص150

 -51خديجة بقطاش  ،الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر
 ، 1977،ص24.

،2010

 ، 1871-1830الجزائر

 -52الزوايا :ىي بمثابة مساجد ومدارس ومالجئ  ،وكان لكل زاوية شيخ ينشر تعاليميا بين

أنصارىا ويقال ليم ( اإلخوان )  ،وىناك مقدم يقوم بتوجيو إتباع الزاوية في المجاالت الدنيوية ،
وىو ما شجع عمى قيام عدد من الطرق الصوفية وانتشارىا  ،واىم تمك الطرق ىي  :القادرية

والطيبية والدرقاوية والتيجانية والرحمانية  ،وكان لتمك الطرق تأثيرات حسنة منيا أنيا عامل وحدة
بين فئات الشعب  ،إذ قوت من الروابط بين العرب والبربر  ،كما أنيا قادت المقاومة ضد اإلدارة
العثمانية  ،ومن مساوئيا أنيا زادت من اعتقاد الناس بالخرافات الدينية وتقديس األضرحة .

محمود إحسان اليندي  ،المصدر السابق  ،ص  78-76؛ الحسن السائح  ،الثقافة المغربية في

عصر السعديين  ،مجمة دعـوة الحق  ،الرباط  ،العدد ( ، )3السنة ( ، 1963 ، )7ص.21
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 -53أبو القاسم سعد اهلل  ،محاضرات في تاريخ الجزائر بداية االحتالل  ،الجزائر  ،الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع  ،ط ، 3ص168.

 -54لممزيد من التفاصيل ينظر نص الوثيقة المرقمة (  )6عن انتشار الطاعون  ،لوسات فمنزي

 ،المغرب العربي قبل احتالل الجزائر  ، 1830-1790ترجمة حمادي الساحمي  ،تونس  ،مطبعة

سراس  ،1994 ،ص128-124؛ أبو القاسم سعد اهلل  ،المصدر السابق  ،ص169.

 -55ضمير عودة عبد عمي زويد  ،المصدر السابق  ،ص.166-164

 -56لممزيد من التفاصيل ينظر  ،اجقوا عمي  ،دور الكتاتيب القرآنية الحرة في الحفاظ عمى

القران والمغة العربية في الجزائر  ،مجمة آفاق الثقافة والتراث  ،العدد (  )49السنة (  )13نيسان/

ابريل  ، 2005ص23.-21

 -57يحيى بو عزيز  ،المصدر السابق  ،ص158.-157

 -58لغة فرانكا  :أو لينغوا فرانكو  :ىي المغة األكثر نجاحا في تاريخ العالم  ،إذ يتم الكالم بيا

في كل قارة  ،ويتعمميا معظم الطالب في العالم كمغة ثانية  ،وىي مفتاح العموم واألعمال التجارية
العالمية كونيا لغة السواحل في كل الدول البحرية  ،وكذلك من الثقافات الشعبية .حمد العيسى ،

نياية سيادة المغة اإلنجميزية كأىم لغة عالمية ثانية  ،المجمة الثقافية  ،الرياض  ،العدد ( )334

الخميس 10اذار  /مارس . 2011

 -59من أشير العمماء  :عيسى بن محمد الثعالبي  ،ويحيى بن صالح الممياني  ،وسعيد المقري
 ،واحمد بن عمار الجزائري  ،وعمر محمد المنقالتي  .احمد توفيق المدني  ،المصدر السابق،

ص74-73؛ يحيى بو عزيز  ،المصدر السابق  ،ص158.-157

 -60أبو القاسم سعد اهلل  ،المصدر السابق  ،ص165.

 -61ضمير عودة عبد عمي زويد  ،المصدر السابق  ،ص  167؛ أبو القاسم سعد اهلل  ،المصدر
السابق ،ص163

 -62نوال سقاي  ،األوضاع االجتماعية والثقافية في مدينة الجزائر في أواخر العيد العثماني ،

رسالة ماجستير ( غير منشورة)  ،جامعة بوزريعة  ،كمية العموم اإلنسانية  ، 2008 ،ص. 44
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مجلة الذراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلذ (  )5العذد (  )16نيسان 2013م – جمادي اآلخر 1434هـ
أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 1830-1518

د .مؤيد محمود حمد المشيداني
م.م .سموان رشيد رمضان
جامعة تكرت

 -63أبو القاسم سعد اهلل  ،المصدر السابق  ،ص166.
 -64نوال سقاي  ،المصدر السابق 45. ،
 -65المصدر نفسو 45. ،

 -66أبو القاسم سعد اهلل  ،المصدر السابق  ،ص.166
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