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 محاضرةالسنة األولى علوم اجتماعٌة//   المجموعة األولى//  المقٌاس: تارٌخ الجزائر الثقافً//  
 د. شوشان زهرة 

 

 تبقى من الدروس رسل لك ماأعزٌزي الطالب  مالحظة:

 

 خالل العهد العثمانً العلماء ورجال الثقافة فً الجزائر 

 العثمانً )العلوم الدٌنٌة(العهد خالل العلماء ورجال الثقافة فً الجزائر _ 1

الجزائر فً العهد العثمانً اسهام كبٌر فً العلوم خاصة الدٌنٌة منها وكذا فً مجاالت لقد كان لعلماء      
          ٌالة الجزائر إال أنه فً نفس الوقتإلالحكم العثمانً لم ٌكن ٌهتم بالجانب الثقافً  الفنون والعلوم رغم أن  

فً إٌاالت أخرى و سنحاول لم ٌعرقل مجهودات علماء الجزائر لم فتح لهم فضاءات أخرى فً المشرق و
 التطرق الى ذلك فً هذا الدرس3

ختالف العلوم والمدارس و مع أن اامتلكت الجزائر فً تلك الفترة بالكثٌر من العلماء ورجال الثقافة ب     
الجانب الدٌنً واللغوي كان هو األبرز فً فروع العلم إال أن هذا لم ٌمنع ظهور علماء فً مجاالت وفروع 

 أخرى سنتطرق إلٌها 
  و علوم اللغة:أالعلوم اللسانٌة  _1 

سم الثعالبً بشرح قصٌدة الحلً لقد أسهم الجزائرٌون فً مٌدان البٌان والمعانً ، حٌث قام عبد هللا بن أبً القا
شرحا بالغٌا سماه "أنوار التجلً على ما تضمنته قصٌدة الحلً" وقام محمد بن محمد علً الجزائري بشرح 
الجوهر المكنون سماه "موضع السر المكنون على الجوهر المكنون" كما قد اشتهر علً بن عبد القادر 

حاشٌة على هجري والثانً " 1111فً حدود  أما بعد" بن األمٌن بتؤلفٌن األول "رسالة فًاالمعروف ب
شافٌة السعد". كما نجد فً مجال العروض سعٌد قدورة شرح ألبً الجٌش المغربً لكتابه "الرامزة ال مختصر

وقد سماه قدورة " شرح المنظومة الخزرجٌة" كما ٌشمل النثر األدبً المقامات  فً علم العروض والقافٌة "
      اإلخوانٌة والوصف والتقارٌر والتعازي وعقود الزواج واإلجازات والشروح األدبٌة والرسائل الرسمٌة و

 القصص والخطب التً تتمٌز بها األدب الجزائري .و
كما تمٌزت الثقافة الجزائرٌة بوجود أعمال حول الشروح األدبٌة كشرح األعمال الصوفٌة والتارٌخٌة والفقهٌة 

جد شرح أحمد بن سحنون الراشدي على قصٌدة العقٌقة لسعٌد المنداسً سماه " و األعمال األدبٌة  و من ذلك ن
 األزهار الشقٌقة المتضوعة بعرف العقٌقة " .

والمالحظ كذلك هو ندرة النثر االدبً ورغم أن التارٌخ الجزائري الثقافً غنً بالحكاٌات والقصص التارٌخٌة 
         قلٌل فنجد مثال محمد بن محرز الوهرامً صاحب المقامات إال أنها كانت أغلبها شفوٌة لم ٌدون منها إال ال

أو المنامات غٌر أن موضوعاتها كانت كلها شرقٌة بحكم مقامه هناك ، أما مقامات ابن حمادوش التً جمعها 
 1111فً رحلته فهً ثالثة و الظاهر أنه كتبها فً المغرب األقصى فاألولى سماها "المقامة الهركلٌة" فً 

 والثانٌة ذكر فٌه متاعبه فً سفره بٌن تٌطوان ومكناس أما الثالثة فقد سماها "بالمقامة الحالٌة" . هجري
وقد تباٌنت كتب ومإلفات الجزائرٌٌن فً العهد العثمانً فمنهم من كتب فً الخطابة والرسالة والشعر السٌاسً 

 فً المشرق دون وطنه. والشعر الشعبً لكن كان دائما ما ٌذوب فً طً النسٌان أو ٌذٌع صٌته
 
           ونقصد بها الدراسات الدٌنٌة والقراءات ورواٌة الحدٌث وفقه العبادات  العلوم النقلٌة والشرعٌة: – 2

 ضسنحاول أن نذكر أهم المفكرٌن والعلماء فً بع .هذه الدراسات فً العهد العثمانًوقد كثرت  ،والمعامالت
 3التخصصات الفقهٌة

  التفسٌر: -2-1
ففٌه ناحٌتٌن التدرٌس والتفسٌر  فؤما التفسٌر فنجد نحمد بن علً بهلول و ابن لإلإة التلمسانً و أبو راس ناصر 
وسعٌد قدورة وأحمد بن عامر ومع أنه لم نجد لبعضهم وثائق تدل على الطرٌقة المتبعة فً التفسٌر إال أن 

االمالء للطلبة أما التؤلٌف فً التفسٌر فهو قلٌل اغلبهم كان ٌجتمع حولهم طلبتهم فٌقومون بالتفسٌر الشفهً و
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منهم أبو راس ناصر ومحمد الزجاي لكن لألسف لم ٌترك الكثٌر منهم مإلفات مكتوبة إنما اغلبها كانت شفهٌة 
و تمت كتابتها من طالبهم و قد اشتهر على الجزائرٌٌن تدرٌس القرآن و لقد كانت منطقة الزوارة من اشهر 

 .قرآن السٌما فً القراءات السبع و لعل محمد بن صولة من أشهرهم فً تحفٌظ القرآنالمناطق حفظا لل
 الحدٌث: -2-2
ٌحً الشاوي و أحمد وبرعوا فً الحدٌث عبد الكرٌم الفكون وابن العنابً وعلً بن األمٌن  ن الذٌنونجد م   

نعال" "أزهار الكمامة فً مدح الالمقري وغٌرهم كثٌر حٌث ترك احمد المقري عدة تؤلٌفات منها "فتح المتعال 
           العمامة ونبذة من مالبس المخصوص باإلسراء واإلمامة، وقد شاع فً الجزائر حفظ الحدٌث  فً أخبار

      واسناده وقراءته وإقراإه، كما ان ممن تركوا مإلفات فً الحدٌث فنجد محمد بن شقرون ابن احمد الوهرانً 
          ن عمار والمنور التلمسانً الذي كتب "منتخب االساسٌن فً وصل المصنفات بونً واحمد بلوكذا احمد ا
        هو سلسلة من اإلجازات والمروٌات التً جمعها عنه تلمٌذه إبراهٌمً السٌالة التونسً " والمسانٌدواألجزاء و

 وغٌرهم كثٌر فً مجال الحدٌث .
علم الفقه  وباإلضافة الى ذلك فقد ترك علماء الجزائر عدة مإلفات فً الفتوى والوقف والفرائض وغٌرها 

 .ككتاب عبد الرحمن األخضري الذي وضع نظما "الذرة البٌضاء" فً خمسمائة بٌت من الفرائض والحساب
 علم الكالم : -2-3
     علم التوحٌد على حد سواء وكانوا ٌعتبرونه وم وقد شاع بٌن الجزائرٌٌن فً ذلك الوقت تعبٌر علم الكال   

لى خمسة اقسام  وجعل إمن أهم العلوم فوضع الشٌخ خلٌفة بن حسن القماري شرحا كبٌرا على الصغرى قسمه 
          لكل قسم جزء، وقام الورتٌالنً بتحشٌة عمل السنوسً، كما وضع السكتانً حاشٌة على صغرى وشرحا 

بن الترجمان رسالة فً التوحٌد سماها "الدر الثمٌن فً تحقٌق القول فً صفة  لمحمدو على وسطى السنوسً
 ."التكوٌن

  التصوف: -2-4
كما شمل التؤلٌف فً التصوف المواعظ واألذكار واألوراد وغٌرها من المواد الصوفٌة  التً اعتنى بها   

 ً الشاوي حٌث ألف "النبل الرقٌق"واحمد البونً وٌح الزهاد المتصوفة ومن اشهرهم احمد بن  ٌوسف الملٌانً
 "المنظومة الرحمانٌة "ووكذا كتاب "رسالة المرٌد"  ،لصاحبها محمد بن عزوز البرجً "ونجد أٌضا  "أرجوزة

  .لصاحبها عبد الرحمن باش تارزي
 

 )العلوم العقلٌة( العثمانًالعهد خالل العلماء ورجال الثقافة فً الجزائر _ 2
همل علماء الجزائر فً العهد العثمانً العلوم العقلٌة رغم أنهم اهتموا بها من قبل إال أن دخول العثمانٌٌن أ  

      جعل علماء الجزائر ٌمٌلون أكثر الى العلوم الدٌنٌة و مع ذلك فقد كانت هناك بعض المحاوالت فً الكثٌر 
  3من العلوم سنذكر بعضها

  :الحساب -2-1 
نجد كتاب " الدرة البٌضاء" لعبد الرحمن االخضري حٌث اهتم فً كتابه بالحساب، كما نجد ابن حمادوش    

ن علً بن عبد القادر الجزائري كتب أرجوزة فً الجبر أفقد اهتم بالحساب إال أنه لم ٌخصه بالتؤلٌف، إال 
هندسة فال ٌوجد كتاب موثق حوله إال إلى ال، أما بالنسبة رصفحة حول موضوع الكسو 13رٌبا فً وضعها تق

 بعض التلمٌحات فً رحلة ابن حمادوش.
  علم الفلك: -2-2
بً الرجال أكان هناك اهتمام بارز بعلم الفلك و ٌظهر ذلك فً ارجوزة "النجم المبتز" لصاحبه علً بن   

ً مإلفه مرجع متداول للحباك و قد بق القٌروانً، و كذا  كتاب " منظومة بغٌة الكالب فً علم االسطرالب"
لفترات جد طوٌلة، كما نجد عبد الرحمن األخضري الذي وضع نظاما سماه ط السراج فً علم الفلك "سنة 

لعبد هللا  البصائر فً  معرفة حكمة المظاهر" أثمد"هجري باإلضافة الى عدة مإلفات فً الفلك من بٌنها3  232
 لفلك.بن عزوز المراكشً وهناك مإلفات أخرى كثٌرة فً ا

  الطب: -2-3
       رغم أن هذا العلم هو علم جامع إال أن المالحظ هو عدم االهتمام به وخاصة عدم تطوٌره بما ٌجب ذلك   

ولربما ٌرجع ذلك إلى اهتمام الناس بالعلوم النقلٌة و اٌمانهم كثٌرا بالقضاء والقدر و اتجاه بعضهم الى التداوي 
، ومع ذلك فال ٌمنع وجود بعض المحاوالت والمبادرات الطبٌة فنجد مثال3 باألعشاب والشعوذة وكتابة الحروز
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والكتاب مرتب على أربعة كتب3  "عبد الرزاق بن حمادوش فً كتابه " المجوهر المكنون فً بحر القانون
خاص  والسموم والعالج منها، والثانً فً الترٌاقات والمعاجٌن والكتاب الثالث فً األمراض والرابع فه

كما نجد ابن عزوز . عشاب واألدوٌة  وعلى ما ٌبدوا فنن ابن حمادوش كانت له ٌد فً الطب والصٌدلةباأل
 .المراكشً ممن اتقنوا فن الطب وعلم الكٌمٌاء والصٌدلة

 علم المنطق: -2-4
عبد  نجد كذلكبرز فٌه محمد بن ٌوسف  ومحمد بن عبد الكرٌم المغٌلً وكذا ابن حمادوش وسعٌد قدورة و   

       الرحمن االخضري والذي وضع رجزا فً المنطق بلغ مائة وثالثة وأربعون بٌتا بعنوان "السلم المرونق 
         فً علم المنطق" ومع ذلك فقد بقً علم المنطق من العلوم المهملة نوعا ما وهذا راجع لعدة أسباب ه3ً 

وهذا ما لم  ائلالمنطق ٌحتاج الى معرفة معارف األوأن االهتمام بعلم التصوف اكبر من علم المنطق، أن علم 
 .وجود فً المكتبة الجزائرٌة آنذاكٌكن م

 التارٌخ: -2-5
واحد ٌحكً على تارٌخ  اقتصر على العموم على التوارٌخ المحلٌة والتراجٌم والرحالت ولم نجد كتاب  

صلى هللا علٌه وسلم فقد ألف احمد بن الجزائر العام ، لكن نجد من جهة أخرى مساهمات فً تارٌخ سٌرة النبً 
، ه وسلم جاءت كسرد لتارٌخه وحٌاتهالقاسم البونً قصائد شعر ونثر فً وصف ومدح الرسول صلى هللا علٌ

ما فً التارٌخ المحلً فهناك بعض التؤلٌفات من بٌنها "بهجة الناظر فً أخبار الداخلٌن  تحت والٌة االسبان أ
القادر المشرفً الذي تعرض بالتفصٌل لقبائل بن عامر مع بٌان الحكم الشرعً بوهران من األعراب ونجد عبد 

 فً تعاونهم مع االسبان .
               الحكم وحال الوضع السٌاسً  حالوالمالحظ أن كل العلوم بما فٌها النقلٌة والعقلٌة كانت تسٌر وفق 

والملحون والتؤلٌف لم ٌخرج من التقلٌد ماعدا  واالقتصادي لكل مرحلة فالعلوم اإلنسانٌة تراوحت بٌن الفصٌح
الصرف أما العلوم النقلٌة فتمٌزت بكثرة النقول والشروح والمإلفات الجدٌة كالنوازل والبعض فً مجال النحو 

والفتاوي  إال أن التؤلٌف فً التصوف أدى بالعلوم النقلٌة الى االنحطاط خاصة فً مراحله األخٌرة عندما تبادل 
لشتم و االتهامات لهذا نجد أن الهجرة كانت طاغٌة فً تلك المرحلة  وأن أكبر علماء الجزائر لم ٌنتشر العلماء ا

 .صٌتهم إال لما هاجروا خاصة الى المشرق
 

 بالسلطة العثمانٌة: العلماء ورجال الثقافةة عالق_ 3
           السلطة السٌاسٌة فً أي مجتمع وسٌلة من وسائل عدٌدة للضبط االجتماعً لألفراد، حٌث ٌتعٌن  تعتبر    

 .ولوائح على هإالء عدم االنحراف عما ترسمه السلطة من قوانٌن
  السلطة العثمانٌة ؟.مع  العلماء ورجال الثقافة التساإل التال3ً كٌف كانت العالقة بٌن ومحاولة منا تحلٌل

 ستطٌع أن نستنتج نموذجٌن اثنٌن3 األول النموذج االٌجابً، والثانً النموذج السلبً.ن
 
 النموذج اإلٌجابً:  االنسجام -3-1
  أسباب االنسجام: -3-1-1

 أ_ الهدف المشترك:
لقد كانت الجزائر على مدى التارٌخ، تحارب العدو، وهذا ما تبٌن من خالل تضافر األفراد فً العملٌة        

           الجهادٌة، فنذا تتبعنا مثال مسار المقاومة التً خاضها الجزائرٌون ضد الوجود اإلسبانً نجد أن أول
النخبة المتجسدة فً النسق الدٌنً، وخاصة  العلماء ورجال الثقافة أيمن عارض االحتالل اإلسبانً هم 
وكانت تقوم بهذا الدور الجوهري والفعال باسم الجهاد فً سبٌل هللا ضد  .المرابطٌن منهم والمشتغلٌن فً الزواٌا

  .أي كان جهاد العدو هدفا مشتركا بٌن الطرفٌن .مجد الجهاد المقدس رغبون فًلعثمانٌٌن ب. واالتواجد اإلسبانً
 ب_ المكانة االجتماعٌة للنخبة: 

لعالقة العثمانٌٌن  كانت عالقة النخبة بالنسق السٌاسً العثمانً عالقة احترام وتبجٌل، وهذا انعكاس           
المولوٌة، والبكداشٌة، حٌث اتخذوا  على عالقة وطٌدة بالدراوٌش خاصة االنكشارٌةفً اسطمبول حٌث كانت 

نكشارٌة من زعٌمها "حاجً بكداش" حامٌا الرموزا لتحقٌق النجاح فمثال3 اتخذ االفذة الدٌنٌة من الشخصٌات 
 وا إلى المرابطٌن للتبرك، وبلغ بهم االعتقاد ؤوهذا ما دفع بهم إلى تكرار طقوسهم االعتقادٌة فلج. ورمزا لهم

 إلى درجة عدم مالحقة المذنب إذا احتمى باألولٌاء أو األضرحة.
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  االنسجام: اهرـمظ -3-1-2

 3 أ_ االمتٌازات
بما أن رجال النخبة ٌشكلون طبقة اجتماعٌة فاعلة فً المجتمع، فقد اهتم بهم األتراك وقاموا بحماٌتهم، 

 ومجاملتهم، وإغرائهم، إرضائهم، استمالتهم وقدموا لهم امتٌازات عدة.
 ب_ االحترام: 

 العلماء ورجال الثقافة ،هم رجال الدٌن والتصوفلقد أدرك العثمانٌون بؤن أقرب أفراد المجتمع إلٌهم     
  .فاطمئنوا لهم منذ بداٌة تواجدهم بالجزائر، وتقربوا منهم وأظهروا لهم احتراما واضحا

 ت_ منح المناصب:
عند األتراك فقد منحت لهم مناصب معتبرة،  العلماء ورجال الثقافةنظرا للمكانة االجتماعٌة التً حظً بها     

عٌنوا قضاة وقائمٌن على المساجد وفً األرٌاف أسندت لهم دور الوساطة بٌن السلطة والمجتمع ففً المدن 
 وعائلة  "آل مقران"  المدنً. ومن أمثلة المهام التً منحها تراك نذكر  عائلة  "الفكون" 

 ث_ جباٌة الضرائب:
رائب أو ممثلٌن رسمٌٌن لهم، وهذا قام الحكام األتراك بتعٌٌن ذوي النفوذ فً المجتمع المدنً كجباة للض     

قصد استمالتهم وخاصة المرابطٌن منهم كونهم كانوا معارضٌن لهم، مثل ما فعل الباي محمد الذباح وحتى 
 ض لهم مهمة جمع الضرائب. ٌستمٌل مرابطً "أوالد سٌدي علً" ذوي النفوذ الكبٌر ففو  

   ج_ الوساطة:
وخاصة المرابطٌن أهمٌة كبرى  العلماء ورجال الثقافةالسلطة لقد اكتسى دور الوساطة الذي اسندته     

        خصوصا فً المناطق البعٌدة أو غٌر الخاضعة لهم كمنطقة القبائل وأٌن كان التواجد العسكري بها نادرا. 
ل نفوذهم وسلطتهم الروحٌة إلى سلطة سٌاسٌة ربت السلطة المركزٌة. ونذكر على سبٌل هذا أدى إلى تحو  

        ال الدور الذي لعبه مرابطوها كوسطاء بٌن رجال السلطة، والمتمردٌن سواء من حٌث إرشادهم فً المنطقة المث
أو كمفاوضٌن فً المسائل الصعبة، وأكبر عائلة مرابطٌة حظٌت بهذا الدور هً عائلة آل مقران التً تمتعت 

باإلضافة إلى لجوء السلطة إلى النخبة فً األوقات الصعبة من ، وأكبر عائلة  بمكانة مرموقة لدى األتراك،هذا
 .مرابطٌة حظٌت بهذا الدور هً عائلة آل مقران التً تمتعت بمكانة مرموقة لدى األتراك

 ح_ منح األراضً:
ق الرٌفٌة، ، وبالخصوص المرابطٌن بالمناطالعلماء ورجال الثقافةفً إطار االمتٌازات التً منحت           

   .الحكام ٌمنحون أحٌانا األراضً بدل األجور والترضٌات كان

 خ_ المصاهرة: 
خاصة العائالت  لقد سمحت المصاهرة بٌن بعض األتراك وممثلً الجماعات المحلٌة النافذة بالرٌف.         

زواج الداي شعبان من نفٌسة بنت  مثل .الكبرى اإلقطاعٌة والمرابطٌة بظهور روابط وتالحم بٌن الطرفٌن
 .العالمة محمد بن عبد المإمن

الذي كان أول من ربط العثمانٌون  .الداي حسٌن فكان متزوجا بنحدى حفٌدات سٌدي أحمد بن ٌوسف الملٌانًو
 عالقات مباشرة معه، منذ بداٌة تواجدهم على السواحل الجزائرٌة.

        
 رـافـالنموذج السلبً: التن -3-2
  أسباب التنافر: -3-2-1

 أ_ السٌاسة الضرٌبٌة: 
القرصنة الذي ترتب عنه  إبتداء من القرن الثامن عشر انتهج العثمانٌون سٌاسة ضرٌبٌة بسبب تقهقر        

هذا التغٌٌر كان نتٌجة تغٌر الظروف الدولٌة » ضعف فً موارد الدولة، وبالتالً فً مداخٌل الخزٌنة. و
 .ل الخزٌنةى، فقلت الموارد البحرٌة الجزائرٌة التً لم تجد مصدرا ثابتا ٌمو  وانقالب مولزٌن القو

 .وطالب الداٌات من الباٌات بمصادر بدٌلة، فلم ٌجد هإالء إال مضاعفة الضرائب
 ومن أمثلة السٌاسة الجبائٌة التً طبقتها السلطة3 

 البضائع التً تدخل السوق. _ ضرٌبة المكوس فرضت ضرٌبة على التجار وعلى
 _ ضرٌبة الخراج تدفع على األراضً لغٌر المسلمٌن وقد طبقها العثمانٌون بالجزائر.



 األولى//  المقٌاس3 تارٌخ الجزائر الثقافً.//  د. شوشان زهرة السنة األولى علوم اجتماعٌة//   المجموعة 

- 5 - 
 

 _ ضرٌبة الحكور3 حق إٌجار ٌدفعه الفالح مقابل استثماره ألراضً الدولة.
 _ ضرٌبة العوائد3 والتً تقدمها قبائل الرعٌة مرتٌن فً السنة.

 بائل الرحل._ ضرٌبة الحصة3  تقدمها الق
  ...ٌقدمها أهل التٌطري لزوجة الباي _ ضرٌبة عزلة زوجة الباي3

هذه السٌاسة الضرٌبٌة التعسفٌة أسفرت عن استٌاء العامة وتذمرهم، مما  أدى إلى وجود ردود أفعال شعبٌة 
 .كالثورات وغٌرها

 ب_ تطور الزاوٌة:  
ت نفسها على الساحة السٌاسٌة واالجتماعٌة إن التطور الذي شهدته الطرق الصوفٌة التً فرض        

م على وجه الخصوص كان عامال من عوامل تؤزم العالقة بٌن السلطة 12م والقرن 11واالقتصادٌة منذ القرن 
وأمام األوضاع المتؤزمة التً  .والعلماء، خاصة بعدما أصبحت مركزا فكرٌا وقوة روحٌة لجمع سكان األرٌاف

أوبئة وتقهقر االقتصاد، عملت الزواٌا على مواجهة األزمة، واستغل القائمون  ،مرت بها اإلٌالة من مجاعة
 هذا من جهة. .علٌها الظروف، وتنصبوا كحاملً الراٌة الشرعٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة

ا هذا النفوذ الروحً وحتى السٌاسً الذي اكتسبه المرابطٌن وشٌوخ الزواٌا كان مدعمولكن، ومن جهة أخرى 
. فً المجتمع مالكهم وظهورهم كطبقة أرستقراطٌةالسلطة العثمانٌة، وهو ما سمح لهم بتنمٌة أمن طرف 

 تزٌد عن قرنٌن ونصف لخدمة مصالحه. على استمرارها مدةحرص النظام 
إلى تحقٌق تجانس بٌن  لقد تجلت الحركة الصوفٌة أواخر العهد العثمانً فً ثوب جدٌد حٌث كانت تهدف       

ً انضمت إلٌها الواحدة تلو األخرى من أجل التخلص من ثقل الباٌلك، وقد انضم إلٌها حتى القبائل الت
المرابطون األحرار وأصبحوا أتباعا لها ال ٌعملون إال لصالحها، ولهذا فنن توسع الطرٌقة الصوفٌة لم ٌقتصر 

  ٌ  .فها مع الظروفعلى عدد األتباع بل على مذهبها وتنظٌمها، وتك
 :م بالرعٌةت_ عالقة الحكا

لم ٌمثل الحكم العثمانً كٌانا متجانسا، فؤغلبٌة السكان كانوا، مهمشٌن فبعض القبائل ال تربطها بالسلطة          
 هذه القبائل التً أطلق علٌها اسم "الرعٌة" طبقت علٌها قوانٌن الحرب اإلسالمٌة .سوى دفع الضرائب التعسفٌة

 .التً تقع على بلد غٌر مسلم بعد فتحه
وهذا ما ٌإكد بؤنه ال تربطهم أٌة صلة أو روابط بالبلد وال عادات شعبه وهو الشًء الذي دفعهم إلى ارتكاب 

 فضائح وممارسة الظلم والقسوة اتجاه الرعٌة. 
 .إذ فهدف الداٌات كان االستبداد بالسلطة، وجمع االموال، ولٌس الرقً واالزدهار الحضاري

ى أسلوب تسٌٌر استمدوا تنظٌماته الموروثة من التنظٌمات العثمانٌة المرتكزة لهذا ارتكزت عالقتهم باألهالً عل
 :على

 إقرار األمن والهدوء والطاعة ولو باستعمال القوة. -
 ضمان استخالص الضرائب ولو بطرق تعسفٌة. -
حساب الحفاظ على وضع اقتصادي اجتماعً ٌضمن امتٌازات الطبقة الحاكمة ونفوذ المتعاونٌن معها على  -

 .غالبٌة السكان

لهذا قام الحكام بنبعاد األفراد عن أي مشاركة سٌاسٌة، مما حال دون اندماجهم السٌاسً وهذا قصد سٌطرتهم 
 على المناصب الحكومٌة وللحفاظ على استقرار األنساق االجتماعٌة.

 م:1972ث_االنسحاب اإلسبانً من وهران عام 
انٌة باسم العقٌدة اإلسالمٌة. حٌث كان الجهاد البحري هو الدافع لقد دخلت الجزائر فً الرابطة العثم    

لوجودهم على شواطئ شمال إفرٌقٌا، وكان الوجود اإلسبانً بالسواحل خاصة بوهران والمرسى الكبٌر مصدر 
ن فعامال الدٌن والجهاد جعل الجزائرٌٌن ٌقبلون تواجد العثمانٌٌن، لٌكو .التحالف بٌن العثمانٌٌن والجزائرٌٌن

 لهما الدور األكبر فً تدعٌم فكرة التحالف حٌث كانوا فً نظر الناس وممثلٌهم العلماء حماة الدٌن.
 خاصة وأن صراعهم مع اإلسبان اتخذ صبغة دٌنٌة، هذا األمر سمح لهم بكسب تؤٌٌد ومساعدة العلماء ولفترة

           ةلمصلحة المشتركفرضته ا الذي تمٌزت بالتحالف، لكن هذا التآزر إذن العالقة بٌن الطرفٌن. طوٌلة
فً السنوات األولى تحول إلى نفور فً الفترة األخٌرة، خاصة بعد انحصار الجهاد الذي عرفت على إثره 

 .العالقات تباعدا، وهذا الختالف المصالح
 ضد اإلسبان، العثمانً دعامته األساسٌة والمتمثلة فً عامل الجهاد –وباسترجاع المدٌنة فقد التحالف المرابطً 
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ألنه وبعد ..والشك وٌتحٌن الفرصة إلقصائه بعٌن الحذر أصبح كل طرف ٌنظر إلى اآلخر وبانتهاء هذا الخطر
       االنسحاب النهائً لإلسبان من وهران، وبتقهقر القرصنة لم ٌعد ٌشغل بال الحكام سوى ترسٌخ وجودهم 

 .فً داخل البالد

تغٌرت العالقة التً استمرت إلى غاٌة نهاٌة القرن الثامن عشر ألن  ومنه، وبعد استرجاع وهران وتحرٌرها
 المصلحة كانت العامل الرئٌس فً تحالف الطرفٌن.

  اهر التنافر:ـمظ -3-2-2
  تل:ـأ_ الق

والتً كانت باسترجاع مدٌنة  النهائٌة بٌن الحكام والعلماء، وقد كان القتل ٌعتمد حتى قبل حدوث القطٌعة        
وهران، وخٌر مثال على هذا قتل الداي محمد بكداش للمفتً أحمد بن سٌدي قدورة، وكذا المفتً الحنفً محمد 

 بن مصطفى بن المستً فقد صودرت أمالكه وقتل هو اآلخر، وهذا دون أن ٌتوفر سببا وجٌها لقتله.
وال تهدٌدات األتباع،  تنفع معهم ال توسالت األهالً رابط، الكان الحكام عندما ٌتخذون قرار قتل أي فقٌه أو م

كما كان حال المرابط سٌدي محمد بن أحمد ابن المرابط سٌدي إبراهٌم الغبرٌنً الذي وبالرغم من توسالت 
 األهالً وتهدٌدات أتباعه بالثورة إال أن قائد شرشال أرسله إلى مدٌنة الجزائر حٌث نفذ فٌه حكم اإلعدام.

هذا وأحٌانا كانت معارضة العلماء للحكام تنتهً بهم فً السجن أو القتل وخٌر مثال على هذا ما حدث للمفتً 
الحنفً فتح هللا، الذي رفض طلب الباي أحمد شاوش القبائلً القاضً بمكاتبة الباشا بمدٌنة الجزائر، وإعالمه 

        ً رفض طلبه، األمر الذي تسبب فً نفٌه أن اغتصاب هذا الباي للحكم كان بطلب من األهالً، لكن المفت
 إلى عنابة أوال ثم أرسل الباي رجالن فقتاله فً الطرٌق.

 ب_ العـزل:
لقد كان العزل إحدى اإلجراءات التعسفٌة التً اتخذها الحكام للتخلص من رجال الدٌن خاصة ذوي         

الشهرة الكبٌرة منهم وكان الداي ٌعزل العلماء من منصبهم تبعا لرأي أو شكاوي األهالً أو بسبب فضائح 
                   نفً وأحٌانا ٌعزل الطرفٌن. أو عند حدوث نزاع بٌن العلماء وغالبا ما كان ٌمٌل للمفتً الح .مختلفة

وقد تصدرت الوشاٌة أسباب العزل، مثلما حدث للمفتً سٌدي محمد بن سعٌد قدورة الذي عزله الداي مصطفى 
وكان الحكام غالبا ما ٌصدقون الوشاٌة دون  .م، بسبب رسالة من حساده للباشا1001/ ـه1020أهشجً عام 

 .البحث والتقصً عن الحقٌقة
          ومثلما كانت الوشاٌة سببا اعتمده الحكام لعزل العلماء كان الختالفهم حول القضاٌا الشرعٌة والتً غالبا 

سببا آخر لعزلهم ، حٌث ٌتدخل الباشا للفصل فً األمر وغالبا    ما كان ٌنحاز إلى رأي  ما تنتهً بمشاداة
م فً المجلس العلمً، حٌث حدث خالف  بٌن المفتً 1001المفتً الحنفً وخٌر مثال على ذلك ما حدث سنة 

تً أساء إلٌها المالكً أحمد بن سٌدي سعٌد قدورة والمفتً الحنفً محمد النٌار، حول قضٌة سكن المرأة ال
          زوجها، فترافعا إلى الباشا الذي حضر تناظرهما مع العلماء الذٌن انقسموا إلى فرٌقٌن كل فرٌق ٌإٌد رأٌا، 

 .وقد تغلب فً النهاٌة فرٌق المفتً محمد النٌار. وقام الداي بعزل المفتً المالكً أحمد بن سٌدي سعٌد قدٌورة

 ٌعزلون دون أسباب مقنعة لعزلهم. ولكن فً غالب الحٌان كان العلماء
 ت_مصادرة األمالك:

كانت عملٌة المصادرة والمضاٌقة إحدى األسالٌب التً اتبعها الحكام للبطش بالعلماء خاصة أواخر العهد        
العثمانً، حٌث نجد منهم من اتخذ من مصادرة األمالك وسٌلة إجرائٌة تؤدٌبٌة ضد رجال الدٌن. فمثال  الداي 

             كان محبا للمال مهٌنا للعلماء، حٌث أهان علماء قسنطٌنة،  وصادر أمالكهم، كما أنه رفض استقبال  شعبان
          وفد العلماء الذي أرسله باي تونس إلٌه من أجل الصلح، وقد قام الباشا بمصادرة سفٌنتهم كما أهانهم ومنعهم 

                                                . من االتصال بالناس
 :ث_ الثورات

             كان بنمكان الحكام العثمانٌون التعاون مع السكان وإشراكهم فً تسٌٌر شإون بلدهم، لكنهم انعزلوا   
 عن القاعدة الشعبٌة واستغنوا عن مساعدتها حفاظا على امتٌازاتهم وخوفا من سٌطرة القاعدة الشعبٌة.

         على وضع وسطاء بٌنهم وبٌن الرعٌة متمثلٌن فً العلماء خاصة منهم شٌوخ الزواٌا الذٌن كانوا  فعملوا
 فً بداٌة األمر وراء تعبئة الناس للجهاد ضد الخطر المسٌحً الذي كان أكبر عامل وطد عالقة العثمانٌٌن

 ر تغٌرت سٌاسة الحكام التً وجهتبالعلماء، لكن بزوال هذا الخطر ومع تدهور الظروف االقتصادٌة للجزائ
 .اهتماماتها للمناطق الداخلٌة من اجل إٌجاد مصادر دخل بدٌلة عن مغانم الجهاد البحري
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لكن، هذا القهر االجتماعً الذي مارسته السلطة العثمانٌة وخاصة سٌاسة الضرائب، قوبل بثورات اجتماعٌة، 
 والتً كانت أهمها  الثورة الدرقاوٌة والتٌجانٌة.

 

 رة العلماءـهج_4
( هجرة واسعة لعدد هام من علمائها 1130 -1120)وخاصة ما بٌن  رفت الجزائر خالل العهد العثمانًع    

نحو مناطق عدٌدة من العالم اإلسالمً، وخاصة نحو المغرب األقصى وبلدان المشرق العربً، مما شكل نزٌفا 
الجزائر آنذاك. وقد تعددت األسباب والدوافع التً دفعت خطٌرا وأثر تؤثٌرا سلبٌا على الحركة العلمٌة فً 

بهإالء العلماء إلى المغادرة، ومن بٌنها تراجع الحركة العلمٌة وتدهور التعلٌم فً تلك المرحلة حسب ما تإكده 
نصادف خالل هذه المرحلة إال عددا  بعض المصادر، وهً الظاهرة التً مست معظم العالم اإلسالمً، فال نكاد

 من العلماء الذٌن ذاع صٌتهم. ولم ٌكن هذا غرٌبا على تلك الفترة، خاصة وأن األتراك العثمانٌٌن ركزوا قلٌال
كل اهتمامهم على حركة الجهاد البحري وصد هجمات األوربٌٌن المتتالٌة على سواحل الجزائر، ولهذا لم ٌولوا 

            والثقافً، وربما كذلك ألنهم كانوا أعاجم الثقافة االهتمام الذي تستحقه، فغلب على عهدهم الجمود الفكري 
ال ٌتقنون لغة أهل البلد. غٌر أن هذا ال ٌنفً أبدا وجود حركة ثقافٌة ورثتها بعض الحواضر كتلمسان وبجاٌة 
          ومازونة وقسنطٌنة عن الفترة السابقة للعهد العثمانً، فكان نتاج ذلك أن نبغ عدد هام من العلماء تركوا 
 لنا رصٌدا علمٌا وأدبٌا معتبرا، وٌضاف إلى ذلك أن بعض الحكام، خاصة الداٌات، شجعوا العلم والعلماء، 

األدباء (، الذي كان له نصٌب وافر من العلم، فقرب إلٌه العلماء و1010 -1000ومن هإالء محمد بكداش )
، وأخذ األدباء ٌقرضون الشعر وٌكتبون مما أثر إٌجابٌا على تطور الحركة األدبٌة الذٌن أصبحوا من جلسائه،
م 1001ومنهم محمد بن مٌمون الجزائري الذي سجل أحداث فتح وهران األول عام  .النثر فً شتى المجاالت 

 ."فً بالد الجزائر المحمٌة فً قصٌدة طوٌلة سماها" التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة 
           0321عد التواجد العثمانً خضعت لالستدمار الفرنسً من فً األخٌر تجدر االشارة بؤن الجزائر ب      

طمس معالم الثقافة الوطنٌة فمثال حول القصور  حٌث عمل االستدمار الغاشمقرابة القرن والنصف  0691إلى 

ٌها الفرنسٌون او نكان لإلدارة الفرنسٌة مثل قصر "خداوج فلى قصور ٌقٌم إالتً شٌدت فً العهد العثمانً 
رث تقافً إل المساجد إلى كنائس مثل "جامع كتشاوة" ونهب وحرق عامٌة" و قصر "مصطفى باشا" كما حو  ال

 كبٌر للعلماء ورجال الثقافة من كتب ومخطوطات وغٌرها.

 

 

 األخٌر أتمنى لكم النجاح والتوفٌقفً 


