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الملخص:

سنحاول يف هذه الدراسة تسليط الضوء على قضية مهمة يف تاريخ اجلزائر خالل العهد العثماين ،تتمثل
يف مسامهة غابات منطقيت جباية وجيجل يف بناء وتطوير وجتديد قطع األسطول اجلزائري خالل هذا العهد،
حيث أشارت املصادر األوروبية واحمللية إىل أن اجلزائر كانت تعتمد يف ترسانتها احلربية ،على أربعة مصادر
رئيسية ،ثالثة منها خارجية ،وواحدة حملية ،أما املصدر اخلارجي ،فيتمثل يف استرياد املواد املستخدمة يف الصناعة
احلربية والتسليح ،وتتمثل الثانية يف اهلدايا اليت كانت تقدمها الدول األوروبية حلكومة اجلزائر بصفة مستمرة
كتقليد طبع العال قات مع هذه الدول منذ إحلاقها بالباب العايل ،وأما املصدر الثالث فيتمثل يف غنائم البحر
اليت كانت تقدمها القرصنة البحرية ،وتتمثل املصادر احمللية يف استغالل غابات منطقيت جباية وجيجل يف خمتلف
األغراض منها على اخلصوص صناعة السفن ،فكيف متكنت احلكومة من استغالل هذه الثروة احليوية رغم أن
املنطقتني مل تكونا خاضعتني بصفة مباشرة للسلطة املركزية؟
Résumé:
Nous allons essayer dans cette étude de faire la lumière sur un
question importante dans l'histoire de l'Algérie à l'époque ottomane,
est de contribuer à la richesse des forêts de Bejaia et Jijel dans la
construction et le développement et le renouvellement de la flotte
algérienne, durant cette époque, où les sources européennes et locales
ont indiqué que l'Algérie était basée dans son arsenal, sur quatre
sources principales, dont trois sont source étrangère, et l’une locale la
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premiere est d'importer des matériaux utilisés dans l'industrie militaire
et de l'armement, et le second est les dons qui ont été offerts par les
pays européens au gouvernement de l'Algérie dans une tradition
continue des relations imprimées avec ces pays depuis l’attachement
de l’Algérie à la porte sublime, et la troisième source est représentée
dans le butin de la mer, qui a été fourni par la corsaire maritime, sont
des sources locales dans l'exploitation des régions de forêts Bédjaia et
Jijel à diverses fins, y compris, en particulier, l'industrie de la
construction navale la question qui se pose est Comment le
gouvernement d'exploiter cette richesse vitale en dépit du fait que les
deux régions ne sont pas aussi soumis directement à l'autorité
?centrale

مقدمة:

ال خيتلف اثنان يف أن سر قوة اجلزائر يف العهد العثماين ،يكمن يف قوة أسطوهلا البحري ،وشجاعة
ومهارة حبارهتا وجنودها ،وكان النظام العثماين يف اجلزائر حريصا على احلفاظ على قوة هذا األسطول ،ألن
قوة اإليالة مرهونة بقوته ،باعتبار نشاط القرصنة 1كان ميثل حجر الزاوية يف االقتصاد الوطين حينئذ ،وذلك
بتجديد وتعزيز األسطول البحري بصفة دائمة ومستمرة ،فأسس هلذا الغرض مصلحة اخلراستة أو

الكراستة 2،للقيام مبهمة توفري مادة اخلشب لصناعة السفن مبختلف أنواعها وأحجامها.
وملا كانت املراكب التجارية واحلربية تصنع من مادة اخلشب كما هو معلوم ،فإن هذه املادة
أصبحت ذات أمهية كبرية ،وتزايد عليها الطلب واالستهالك وكان النجارون يف اإليالة يتزودون مبادة اخلشب
من غابات منطقة شرشال يف بداية األمر ،مث لفتوا أنظارهم و غابات جباية وجيجل واملناطق احمليطة هبما،
وذلك بعد نفاذ هذه املادة من املنطقة املذكورة سابقا.
 -1هناك جدل كبري بني املؤرخني والكتاب حول مصطلح القرصنة ،بني من يعتربه لصوصية ومن جيعله جهاد حبري ضد القراصنة املسيحيني ،وبني من
يعتربه نشاط حبري ،فاملسلمون يعتربوه جهاد وغزو حبري ،واألوروبيني املسيحيني يعتربونه لصوصية ،وفرق الباحث ملنور مروش بني كلمة قرصان اليت تعين
بالالتينية  pirateوهي مشتقة من  ،Piraterieوبني كلمة قورصو املشتقة من كلمة  Courseوتعين نشاط حبري ،ملزيد من التفاصيل راجع،

املنور مروش :دراسات عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،القرصنة ،األساطير والواقع ،ج ،2القصبة للنشر ،اجلزائر.2009 ،

راجع كذلك:
Pièrre Dan (le père): Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2ème édidion, Pièrre Rocolet
imprimerie, Paris, 1646.
-2اخلراستة أو الكراستة هي كلمة تركية تعين األلواح اخلشبية اليت تستعمل يف عدة أغراض ،كبناء السفن واملراكب البحرية ،واملنازل وغريها ،أنظر:
Dictionnaire Turc- Français: op. cit, p850.
Dictionnaire Turc- Français: op. cit, p850.
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وتعد املنطقة اجلبلية املمتدة من جباية غربا إىل جيجل شرقا ،من أ ل املناطق الطبيعية يف اجلزائر،
إذ تتميز بغطائها النبايت الكثيف والدائم اإلخضرار ،ومبناظرها اخلالبة اليت خطفت ألباب الرحالني الذين
زاروا املنطقة سواء من العرب أو األجانب ،وعلى الرغم من قساوة الطبيعة من حيث التضاريس الوعرة،
واملناخ ،ال سيما يف فصل الشتاء ،إال أن املنطقة كانت عامرة بالسكان الذين استوطنوها منذ القدم ،ويبدو
أن حبهم للحرية والسيادة التامة ،ورفضهم اخلضوع ألية سلطة إال سلطة الشيخ (شيخ القبيلة) ،كان وراء
استقرارهم هبذه املنطقة املوحشة اليت تأقلموا معها ،وأصبحوا جزءا منها كما أصبحت هي جزء منهم.
سياسة السلطة العثمانية في المنطقة:
قبل اخلوض يف موضوع البحث جيدر بنا إلقاء نظرة خاطفة على السياسة اليت انتهجها احلكام
األتراك مع اجملتمع اجلزائري خالل فرتة حكمهم له ،حيث أسال املوضوع الكثري من احلرب ،وتعجب الكتاب
الفرنسيون عن سر بقاء األتراك العثمانيني يف اجلزائر طول هذه الفرتة من سنة  1520إىل 1830م (أي
ثالثة قرون وعشر سنوات) ،ولعل الدبلوماسي والقنصل لوجي دوطاسي أحد الكتاب الذين سجلوا
تعجبهم كيف متكنت كمشة من األتراك من حكم هذه البالد اليت يسكنها قبائل متمرسة ومولعة حبريتها
واستقالهلا لفرتة زمنية طويلة.1

لقد سلك احلكام األتراك يف اجلزائر منذ إحلاقها بالدولة العثمانية رمسيا سنة 1520م ،2أسلوبني
يف التعامل مع السكان اجلزائريني ،أسلوب القوة والعنف ،وأسلوب الليونة واملهادنة ،ومبا أن الطبيعة كانت
إىل صف السكان خاصة يف املناطق اجلبلية احلصينة ،فقد كان احلكام األتراك حياولون قدر اإلمكان االبتعاد
عن استخدام أسلوب العنف والقوة ،أو التقليل من استخدامه يف التعامل مع هؤالء السكان ،فكان أمامهم
1-Laugier de Tassy : Histoire du Royaume avec l’état présent de son gouvernement,
Amsterdam, 1725, p78.
 -2ملزيد من املعلومات حول انضمام اجلزائر للسلطنة العثمانية راجع ،عبد اجلليل التميمي« :أول رسالة من أهايل مدينة اجلزائر إىل السلطان سليم

األول  ،»1519المجلة التاريخية المغربية ،عدد ،197 ،ص  116وما يليها.

وجمهول املؤلف :غزوات عرو وخير الدين ،تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر ،اجلزائر.1934 ،
وكرخبال مرمول :إفريقيا ،ت .حممد حجي ،حممد زنيرب ،وآخرون ،مطابع املعارف اجلديدة ،املغرب ،1989 ،ج ،2ص.234
وملنور مروش الذي أجنز موسوعة تارخيية حقيقية حول حقيقة الوجود العثماين يف جزئني:
دراسات عن اجلزائر يف العهد العثماين  -العملة ،األسعار واملداخيل ،ج ،1دار القصبة ،اجلزائر.2009 ،دراسات عن تاريخ يف العهد العثماين -القرصنة ،األساطري والواقع ،ج ،2دار القصبة ،اجلزائر .2009 ،وFray Diego de Haedo : Histoire des Rois d'Alger, traduit de l'Espagnole par Henri Delma de
Grammont, édition, Alger Grands Livres, Alger, 2004.
وعبد الرلان اجلياليل :تاريخ الجزائر العام ،ج ،7ط ،د م ج ،اجلزائر.1994 ،
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سبيل واحد فقط ،وهو البحث عن حلفاء دائمني يضمنون من خالهلم عدم الدخول يف املواجهات الدموية
باستمرار مع السكان ،اتقاء شرهم من جهة ،ولكي يتسىن هلم استغالل ثروات املنطقة من جهة أخرى.
كما سبق احلديث عن مصدر قوة البحرية اجلزائرية الذي يتمثل يف وفرة ثروة خشبية متنوعة يف
اجلزائر ،لكن كانت هناك مشكلة ،تتمثل يف عدم خضوع القبائل اليت تستوطن املناطق الغابية ،وذلك
بسبب جنوح سكان املناطق اجلبلية اجملاورة لبجاية وجيجل (القبائل الصغرى) وميلهم إىل التمرد ،وولعهم
باستقالهلم أدى بال حمالة إىل صعوبة وصول مادة اخلشب إىل مدينة اجلزائر ،كما أنه مل يكن كل اخلشب
يصلح لصناعة تلك املراكب ،فالطلب املتزايد كان على أشجار البلوط والصنوبر والزان ،اليت تتميز مبتانتها

وصالبتها وهي اليت كانت تنتشر يف غابات املنطقة اليت يتمحور حوهلا هذا البحث.1
ومبا أن اإليالة اجلزائرية كانت يف حاجة ماسة إىل الثروة اخلشبية ،اليت هي عماد قوة األسطول
اجلزائري ،أدرك احلكام العثمانيني منذ الوهلة األوىل ضرورة عالج هذا املشكل (مشكل مترد السكان
ومتسكهم باستقالهلم وسيادهتم) وضمان تدفق هذه املادة احليوية ،إىل مراكز تصنيعها ،فاضطروا إىل
االرتباط بالشخصيات الدينية ذات التأثري الكبري والنفوذ القوي على السكان ،وقد اشتهر مبنطقة جباية
مرابط 2صاحب مسعة كبرية ،وكلمة مسموعة ،وتأثري قوي على السكان ،يدعى سيدي حممد أمقران الذي

 -1موالي بلحميسي« :صناعة السفن باجلزائر أيام األتراك (ق 16م19 -م)» ،جملة الدراسات األثرية ،العدد  ،3اجلزائر ،1995 ،ص.52
 -2كثرت الطرق الصوف ية والزوايا يف اجلزائر مع جميء العثمانيني ،حيث أدى اخلطر املسيحي إىل تويل املرابطني واملتصوفة مهمة صد خطر الغزو
املسيحي ،يف ظل عجز السلطتني احلفصية والزيانية عن القيام هبذه املهمة ،ومبجيء األتراك العثمانيني كقوة سياسية وعسكرية تراجع املرابطون واملتصوفة
إىل زواياهم وقببهم وتفرغوا ملهمة التعليم ونشر تعاليم الدين اإلسالمي ،واكتفوا بتقدمي يد املساعدة للحكام األتراك كلما كانوا يف حاجة إليها .ملزيد من
اإلطالع على حركة التصوف واملرابطني يف اجلزائر خالل اعهد العثماين هناك العديد من املصادر والكتب والدراسات ،أنظر مثال:
عبد الكرمي الفكون :منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والوالية ،تقدمي وحتقيق وتعليق أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي،
.1987
Louis Rinn : Marabouts et Khouans, études sur l’Islam en Algérie, Adolphe Jourdan
libraire-éditeur, Alger, 1884.
Octave Depont et Xavier Coppolani : les conféries religieuses musulmanes, J. Maisonneuve
et
P.Geuthners S.A, 1987, P 75-76, Et, Alfred Bel, l'Islam mystique, Jules Carbonal imprimeur
éditeur,
Alger, 1928.
عبد الرلان اجلياليل :تاريخ الجزائر العام ،اجلزء ،3ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1994 ،م.
أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،ج 1و.2
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ينتمي إىل األسرة املقرانية 1،وكان قد شيد زاوية للتعليم 2بقرية أمدان عند عرش بين بومسعود الواقعة عند
املدخل الشرقي ملدينة جباية ،فلما ارتبط به احلكام األتراك عن طريق التحالف ،طلبوا منه التنقل للعيش
مبدينة جباية حىت يكون قريبا من السلطة العثمانية هناك من جهة ،وحىت يضمنوا خضوع سكان قبائل جباية
من جهة أخرى 3،ولكي يت مكنوا من استغالل غابات املنطقة ذات اجلودة العالية يف صناعة السفن ومواد
البناء ،أبرموا مع هذا املرابط اتفاقا يقوم على تبادل املنفعة واملصلحة بني الطرفني ،يبدو أن هذا االتفاق راق
للمرابط نظرا للفوائد اليت ستعود ليس عليه وعلى السلطة فحسب ،بل على سكان املنطقة الذين كانوا
يفتقرون إىل مصدر رزقهم ،بسبب فقر أراضيهم ذات التضاريس اجلبلية ،ويفيد ذلك االتفاق أن يقوم هو
بضمان احلماية للعمال التابعني للسلطة القائمني على مصلحة الكراستة ،الذين كانوا يقومون بعملية تقطيع
األشجار وفرزها وتصنيفها وللها على الدواب من الغابة إىل املرسى ،مث إرساهلا بعد ذلك عرب البحر على
منت السفن إىل مدينة اجلزائر ،حيث توجه إىل دار صناعة السفن .4وهناك يتم انتقاء األخشاب اليت تصلح
لصناعة خمتلف أنواع السفن والباقي يستعمل للبناء وألغراض أخرى .وقد أشاد ناصر الدين سعيدوين بالدور
الذي لعبه هذا املرابط يف تزويد احلكومة الرتكية باألخشاب اليت كانت تقطع من غابات جيجل وجباية،
الستخدامها يف صناعة السفن ،مث ورث أوالده وأحفاده هذا االمتياز بعد مماته.5

 -1هي أسرة متكنت من تأسيس إمارة قي قلعة بين عباس مع مطلع القرن السادس عشر امليالدي ،بعد سقوط جباية يف أيدي اإلسبان سنة ،1510
مث انتقل شيوخ هذه األسرة احلاكمة إىل جمانة يف حوايل سنة 1624م بعد مقتل آخر سالطينهم وهو املدعو سي ناصر ،وحظيت املشيخة مبكانة ونفوذ
كبري ين طوال فرتة احلكم العثماين ،والفرتة األوىل ممن االحتالل حىت ثورة  1871اليت تزعمها الباشاغا حممد املقراين .ملزيد من التفاصيل راجع ،خلضر

بوطبة :أسرة أوالد مقران خالل العهد العثماني) ، (1518- 1837رسالة ماجستري (غ .م) ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة

.2006
 -2عرفت اجلزائر خالل العهد العثماين انتشارا كبريا للزوايا والطرق الصوفية اليت لقيت التشجيع من طرف السلطة احلاكمة ،وخاصة يف منطقة القبائل،
حيث التف السكان بالشيوخ الدينيني وبالزوايا نظرا للخدمات االجتماعية والدينية والثقافية والقضائية اليت كانت تقدمها للمجتمع ،يف غياب شبه تام
للسلطة هبذه املناطق ،ولذلك حظيت الزوايا والطرق الصوفية باهتمام الكتاب الفرنسيني واملستشرقني فرتكوا لنا مؤلفات عديدة نذكر منهم على سبيل
املثال:
Depont et Capolani: Les confréries religieuses musulmanes, Alger, 1897.
أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج 1و ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.1998 ،
إدوارد دونوفو :اإلخوان ،دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدينية عند مسلمي اجلزائر ،تر ة وحتقيق كمال فياليل ،دار اهلدى.2003 ،
Louis Rinn : Marabouts et Khouans, Librairie éditeur, Paris, 1884
3-Charles Féraud : «Exploitation des forets de la Karasta dans la Kabylie orientale», in RA,
1868, p383.
 -4موالي بلحميسي :املرجع نفسه ،ص.53
 -5ناصر الدين سعيدوين واملهدي البوعبديل :الجزائر في التاريخ -الفترة العثمانية ،املرجع نفسه ،ص.60
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ويذكر روبان ( )Robinأن نفوذ احلكام األتراك ببالد القبائل كان يرتكز أساسا على تأثري ونفوذ
األسر الدينية على سكان املنطقة ،فتقربوا من الشيوخ الدينيني واستطاعوا كسب ثقتهم ،وذلك مقابل

امتيازات كانوا مينحوهنا هلم .1ومل يقع اختيار السلطة احلاكمة على املرابط سيدي حممد أمقران اعتباطيا ،بل
للمكانة والنفوذ الروحي الذي اشتهر به يف منطقة جباية وجيجل .2حيث متكن األتراك من التقرب منه،
وكسب وده ،من أجل االستعانة به يف توسيع سلطتهم مبنطقة القبائل ،اليت كانت من أشد املناطق رفضا
للخضوع لسلطتهم ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن احلكام األتراك كانوا حيرتمون رجال الدين من املرابطني
واملتصوفة ،ويقدروهنم ويقدسوهنم ،لالستفادة من تأييدهم والوقوف إىل جانبهم ،ألن كلمتهم عند السكان
كانت مسموعة ،وباملقابل كان هؤالء حيظون باالمتيازات .3حيث أغدق عليهم احلكام باألموال واهلدايا،
ومنحوهم شهادات أو رخب فكانوا يتمتعون بسلطة ونفوذ يف حرية التصرف يف األقاليم التابعة هلم ،دون
أن يتدخل القياد أو البايات يف شؤوهنم ،وكان هؤالء الزعماء الدينيني يتمتعون باحرتام وثقة احلكام األتراك
إىل درجة عدم إصدار أي عقاب يف حقهم حىت يف حالة قيامهم باملخالفات.4
ويرجع عبد احلميد مراد النفوذ الديين الكبري الذي كان يتمتع به املرابط حممد أمقران باملنطقة
اجلبلية املمتدة من جباية إىل جيجل ،إىل انتسابه إىل أسرة أوالد مقران ذات النسب الشريف حسب بعض
املؤرخني ،وكذلك إىل الصفات الفاضلة اليت كان يتصف هبا ،5وظل هذا املرابط الشهري يتمتع بنفوذ كبري

حىت وفاته يف جباية ،فاختذ سكان هذه املدينة من ضرحيه مزارا هلم.
وقد ترك سيدي حممد أمقران عند وفاته مخسة أبناء ،استقر اإلبن األول بزاوية برباشة قرب جباية،
وانتقل االبن الثاين إىل قبيلة بين إمساعيل قرب جباية أيضا ،مث سافر بعدها إىل تونس ويستقر هبا ،أما اإلبن
الثالث فف ضل العودة إىل جمانة موطن أجداده واستقر هبا ،يف حني استقر االبن الرابع ويدعى سي امليهوب
عند قبيلة أوالد نابت يف قايدة تبابورت ،6يف حني فضل االبن اخلامس الستقرار يف جباية ويدعى سيدي
 -1ملزيد من التفاصيل أنظر ،تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر حتى القرن الرابع عشر الهجري(16-20م) ،ج ،1م.و.ن.ت ،اجلزائر،
 .1981ج1و ج.2
2-N. Robin : «Notes sur l'organisation militaire et administrative dans la grande Kabylie », in,
Revue Africaine, n° 18, 1873, p205.
3-Said Boulifa : Le Djurdjura à travers l’histoire, depuis l’Antiquité, jusqu’à 1830,
S.Bringou Alger, 1923, 233.
4-Charles Féraud : op, cit, pp381-382.
5-Abd El Hamid Merad Boudia : la Formation Algérienne précoloniale, essai d’analyse
historique, O.P.U, Alger, 1981, p186.
 -6هي كتلة جبلية تقع مشال جبل بابور كانت تستوطنه قبائل ظلت بعيدة عن حكم األتراك ،وال ختضع إال لشيوخها.
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عبد القادر ،وهو الذي يبدو أنه ورث مكانة ونفوذ والده ،وانتقلت إليه امتيازاته ،مكث سيدي عبد القادر
مدة من الزمن يف جباية يف خدمة السلطة حيث كان يساعد قايد جباية يف حكم املنطقة ،مث انتقل إىل
جيجل بطلب من احلكام األتراك ،حىت يتسىن هلم استغالل غابات املنطقة احمليطة هبا والغنية بأشجارها
املتنوعة.1
واجلدير بالذكر أن سكان املناطق اجلبلية اليت متتد من جرجرة غربا حىت جبال القل شرقا مل
يتسىن للحكام األتراك دخوهلا أو إخضاعها باستخدام القوة نظرا لتضاريسها الوعرة ،كما أشارت إىل ذلك
املصادر املعاصرة2،ولذلك أسندوا احلكم فيها إىل الشيوخ واملرابطني.3
والظاهر أن احلكام األتراك أدركوا جناعة أسلوب التقرب من املرابطني واملتصوفة وأصحاب الزوايا
والتعاون معهم ،ولذلك طلبوا من الشيخ سي احلاج ألد بن املكي ابن الشيخ عبد القادر أمقران الرحيل
عن جباية والذهاب لالستقرار جبيجل ،وذلك حىت يتسىن هلم استغالل غابات منطقة جيجل ونواحيها ،من
دون أن يزعجهم السكان الذين مل يكونوا يسمحون لألتراك بالتوغل يف منطقتهم دون عناية املرابطني.4
وحسب الوثائق احملفوظة يف األرشيف الوطين اجلزائري فقد ورث أبناء املرابط سيدي حممد
أمقران وأحفاده ،االمتيازات اليت منحها له احلكام األتراك ،فحصل هؤالء على شهادات أو أوامر بتوقيع
الدايات ،قام مرتجم اجليش الفرنسي شارل فريو برت تها وأرفقها برت ة فرنسية مع نشر نصوصها باللغة

العربية ،يف اجمللة اإلفريقية لسنة 1868م ،5وهذا يبني األمهية اليت كان يوليها احلكام األتراك ملصلحة
الكراستة ،نظرا للدور احليوي واالسرتاتيجي الذي كانت تلعبه يف تعزيز القوة البحرية اجلزائرية ،واليت كانت
تشكل يف اعتقادنا احلجر األساس لقوة اجلزائر طوال فرتة احلكم العثماين هبا ،واحتفاظها على سيادهتا على
البحر األبيض املتوسط دون منازع.6
1-Charles Féraud : « Exploitation des forets», p378.
 -2أنظر Venture de Paradis :Tunis et Alger aux XVIIIe siècle, édition Sindbad, Paris, 1983.
أنظر كذلك لدان خوجة :املرآة تعريب وتعليق حممد العر الزبريي.
3-Ernest Mercier: Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les
plus réculees jusqu’a la Conquête Française (1830), T. III, Ernest Leroux éditeur, Paris,
1868, p246.
4-Stephen d' Estry: Histoire d'Alger, de son territoire et de ses habitants, de ses pirateries,
de son commerce et de ses guerres, de ses moeurs et usages, depuis les temps les
plusreculés jusqu'à nos jours, 1845, 167.
5-Charles Féraud: op, cit, p378.
 -6سجل الدبلوماسي الفرنسي لوجي دوطاسي تعجبه من الثروة اخلشبية اليت تتوفر عليها اإليالة اجلزائرية واليت تغنيها كما قال عن جلب السفن أو
األخشاب واألدوات املستعملة يف صناعة الرتسانة احلربية البحرية من قطران وحبال وزفت وغريها ،وقال أن احلكومة كانت مرتاحة يف جلب هذه املواد
دون أن تنفق يف سبيل ذلك كثريا من األموال .أنظرLaugier de Tassy : op, cit, p261. ،
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وتنب الشهادة األوىل اليت منحها الباشا احلاج حممد بن حممود املدعو الرتيكي(-1671
1682م) يف عام 1093هـ (1682م) إىل عبد القادر بن حممد أمقران وجاء فيها ما يلي « :إىل السيد
عبد القادر املعظم الفقيه األجل السيد املوىل األعلى الربكة السيد عبد القادر ابن املرحوم الواىل الصاحل
القطب الناصح الشيخ الربكة سيدي حممد أمقران نفعنا اهلل بربكاته وأفاض علينا ،يقوم هذا الشيخ
باإلشراف على عرش برباشة بأقسامها الثالثة ،أوالد عبد اهلل وبري وبرباشة ،تكون كل هذه الفرق زوايا
حتت إشرافه ،وتكون تلك الزوايا حبسا عليه وعلى أعقاب أعقابه من بعده ،وال يدفع أية ضريبة احلكومة
الرتكية».1
ويف شهر ادى الثاين 1107هـ(1695م) منح احلاج ألد باشا ( 1695إىل 1698م)،
شهادة أخرى  2لفائدة أوالد سي عبد القادر بن سيدي حممد أمقران ،يف منطقة برباشة ،ومنح هذا االمتياز
إىل السيد حممد الشريف ابن املرحوم بكرم احلي القيوم املقدس املنغمس الشيخ سيدي عبد القادر بن
سيدي حممد أمقران ،ويتمثل االمتياز يف إشرافه على زوايا املنطقة ،ويقيم زاوية ببين بومسعود (ال تبعد كثريا
عن مدينة جباية) حيث جاء فيها« :وحبسناها عليه وعلى عاقبه وعاقب أعقابه ذلك صدقا منا عليه لوجه
اهلل العظيم ورجاء ثوابه اجلسيم وإلطعامه للفقراء واملساكني وعلى كافة أهل الزاوية املذكورين خصوصا زاوية
بين بومسعود أن يكون كلهم عند نظره ومسعه وطاعته كما أننا أقمناه يف مقام والده املذكور على شغل
البايلك جيري عليه مثل الكراستة وغريها من غري ممانع له يف ذلك مع حرمه واحرتامه ورعيه وحفظ جنابه
حبيث ال هتتك له حرمه وال من يتعدى عليه وال على كافة زاوية وال يكلفهم أحد بشيء من التكالف
املخزنية»3.ومن خالل هذه الشهادة متتع أبناء سيدي حممد أمقران بامتيازات هامة تتمثل يف إعفاءهم من
الضرائب وعدم التعرض هلم ولزواياهم سواء من طرف السكان أو من طرف األتراك.
وجدد الباشا حسن شاوش (الذي حكم اإليالة من عام  1698إىل  1700هذا االمتياز يف
شهر حمرم 1109هـ (1697م) حني منحه إىل احلاج ألد املكي جنل القطب سيدي حممد أمقران بقرية
جيجل حيث ال يتعدى عليه أحد هو وأسرته ،ال من جانب العسكر الرتكي وال من جانب سكان املنطقة،
ويقوم هذا املرابط باإلشراف على أعمال الكراستة واإلشراف على الزوايا يف ملنطقة.

 -1أنظر نب الشهادة يف امللحق رقم.1
 -2أنظر نب الشهادة يف امللحق رقم .2
3-Charles Féraud: op, cit, p384.
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ويف شهادة مؤرخة يف أواخر ذي احلجة عام 1114هـ /شهر ماي من عام 1702م ،منحها احلاج
مصطفى باشا ( ) 1700-1705إىل الشيخ حممد الشريف ابن الشيخ سيدي عبد القادر بن سيدي
حممد أمقران ،يف إشراف هذا الشيخ على أعمال قطع الغابات مبنطقة جيجل ولل األخشاب إىل امليناء.1
مث جدد الباشا حممد بكداش ( 1707-1710م) االمتياز لفائدة سيدي حممد الشريف ،يف
أوائل شهر صفر من عام 1119هـ (1705م) ،ومنح علي داي نفس االمتياز لنفس الشخب يف النصف
الثاين من ادى الثاين من عام1122هـ1710/م ،ويف عامي1123هـ1711/م ،و1125هـ1713/م.
ويف عام 1131هـ1718/م جدد حممد باشا  2االمتياز ،مث جدده عام 1136هـ1723/م 3،كما منح

الداي علي باشا نقسيس (1766 -1754م) نفس االمتياز إىل األسرة عام 1755م.4
وانطالقا من هذه االمتيازات والعالقات احلسنة اليت كانت جتمع احلكام األتراك بأسرة حممد
أمقران ،أصبح سكان منطقة جباية يشعرون بالشرف واالعتزاز وهم حيملون تلك الشهادات اليت حتمل ختم
الباشا ،5بعد أن كان جنود احلامية الرتكية بنفس املدينة ال جيرؤون على االبتعاد عن أبراجهم وذلك حسب
شهادة شوفايل دارفيو ) (le Chevalier d'Arvieuxالذي زار جباية يف عام 1674م حيث يذكر
أنه وجد املدينة يف حالة مزرية ،6حيث البيوت كانت عبارة عن خراب ،وأن األتراك ال يغادرون حصوهنم،
ألن السكان اجلبليني كانوا يف حالة حرب دائمة معهم ،وكانوا يقاتلوهنم بشراسة كلما صادفوهم يف

1-Charles Féraud: op, cit, p386.

 -2هو حممد بن حسن اخلز ناجي باشا ،حكم من  13أفر يل 1718م إىل  18ماي 1724م.
3-Féraud: op, cit, pp389- 390.
4 -Féraud: op, cit, in R.A, N° 13, p38.
5-Charles Féraud: op, cit, p39.
 -6جيب التذك ري هنا بتاريخ جباية اجمليد والعريق ،ال سيما يف العهد احلمادي واملوحدي واحلفصي ،حني كان جباية عامرة مبعاهدها مدارسها اليت كان
يشد إليها الرحال من كل البالد اإلسالمية واملسيحية ،ويكفي أن نذكر العامل الرياضي اإليطايل ليوناردو فيسبوتشي  Léonardo Ficpocciالذي
أخذ علم احلساب واجلرب والعلوم العقل عن ملاء جباية ،وكذلك العال مة ابن خلدون الذي درس ودرس هبا .لكنها أصبحت خراب بعدما تعرضت
لالحتالل اإلسباين الذي مكث هبا  45سنة من سنة  1510إىل  1555حيث حررها األتراك العثمانيني كما حرروا كل املدن الساحلية من االحتالل
اإلسباين خالل القرن السادس عشر امليالدي ،ملزيد من اإلطالع على تاريخ جباية راجع:
Mouloud Gaid : Histoire de Bejaia et de sa région depuis l’antiquité jusque à 1954, 2eme
Edition, Edition, Mimouni, Alger , 1991.
Charles Féraud: Histoire des villes de la Province de Constantine, “Bougie”, in,
RECEUIL, 1869.

المجلة التاريخية الجزائرية ،العدد -05 :ديسمبر 2017

صفحة 47

د/لخضر بوطبة..................غابات منطقتي بجاية وجيجل ودورها في تدعيم قوة األسطول الجزائري خالل العهد العثماني

طريقهم1.جند نفس الكالم عند الرحالة الفرنسي بيسونال الذي زار اجلزائر سنة  1725وجتول يف أقاليمها
2
ومكث هبا قرابة الثمانية أشهر.
وعليه فإن الدور الذي لعبته أسرة أوالد مقران من خالل الشيخ سدي حممد أمقران ،مل يتوقف
على اجلانب االقتصادي املتمثل يف استغالل خشب غابات املنطقة ،بل سامهت األسرة أيضا يف فرض
السلطة الرتكية على تلك املناطق اجلبلية اليت لوال هذا املرابط ملا متكن األتراك من االقرتاب من شجرة واحدة
من تلك الغابات ،ألن الشجرة بالنسبة هلؤالء السكان كانت تعترب املورد األساسي يف حياهتم ،ذلك أن
وعورة املنطقة ال يسمح بقيام أي نشاط آخر ،فكانت الشجرة شيء مقدس بالنسبة هلم 3،وقد استمر
أحفاد سيدي حممد أمقران يف التمتع بامتياز استغال ل غابات اخلراستة إىل غاية االحتالل الفرنسي عام
.1830
ويبدو أن احلكام األتراك قد انتبهوا إىل األمهية البالغة اليت تكتسيها غابات املنطقة ،ومتكنوا
حبكمة من ضمان تدفق مادة اخلشب الستخدامها يف بناء السفن احلربية والتجارية ،اليت كانوا يف أمس
احلاجة إليها ملواجهة اخلطر املسيحي احملدق ،كما متكنوا من فرض سلطتهم على هذه املناطق الوعرة
التضاريس ،واليت كان سكاهنا مييلون إىل االستقالل ورفض اخلضوع ألية سلطة مهما كانت ،وضمنوا أيضا
سالمة احلاميات العسكرية اليت كانت تتجول باملنطقة من حني آلخر ،ال سيما أثناء لالت حتصيل
الضرائب .حيث كانت لاية القوافل والطرقات من مهام املرابطني واملتصوفة.
ومن خالل هذه الشهادات تتضح لنا املكانة اليت كان يتمتع هبا املرابط سيدي حممد أمقران
وأبناءه وأحفاده يف املنطقة املمتدة من جباية إىل جيجل ،فكانوا يعفون من الضرائب ويتمتعون حبماية كبرية
من طرف احلكام األتراك ،فال حيق ألحد أن يتعرض هلم ،سواء من سكان األهايل أو من األتراك ،ونتيجة
لذلك أحاطهم السكان هبالة من التقديس والتبجيل فكا ن هلم دورا فعاال يف دعم األمن واالستقرار يف تلك
املناطق اليت كانت مستعصية على احلكام األتراك.

1-Laurent (le Chevalier) d'Arvieux : Mémoires du chevalier d'Arvieux, Pris, 1735, p236.
2-Peyssonnel et Défontaines: Voyages dans les régences de Tunis et d’Alger, T1, pp 464,
465.
3-Charles Féraud : op, cit, p37.
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وهكذا متكن احلكام األتراك من استغالل الثروة اخلشبية اليت كانت تزخر هبا مناطق غابات جباية وجيجل،
حيث أسسوا مصلحة الكراستة وأقيم على ميناء جباية مركز للماركاج ( ،)markageورصيف خاص

بشحن األخشاب ونقلها إىل مدينة اجلزائر.1
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اجلزائر خالل العهد العثماين كانت تصنع العديد من أنواع السفن،2
وهو ما يفسر قوة أسطوهلا وهيمنتها على املالحة يف البحر املتوسط ملدة طويلة من الزمن ،مما يفند أقوال
شارل فريو على أن صناعة السفن باإليالة كان يقوم هبا املسيحيون حيث يقول(:مهما يكن من أمر فإنه
ميكن القول اعتمادا على قرائايت السابقة وخربيت أن الصناع اجلزائريني خالل العهد العثماين مل يتمكنوا أبدا
من ختطي صناعة سفن ساحلية ،ال ميكنها اإلحبار بعيدا عن السواحل على غرار سفن الرتتان Tatane
والشباك  Chébèqueوالربيك  ،3 Briqueذلك أن إمكانياهتم وعلومهم احملدودة ال تسمح هلم
بذلك ،وإذا متكنوا من ختطي هذا احلد فذلك بفضل استعانتهم باألسرى األوروبيني الذين كانت هلم اخلربة
واملهارة يف صناعة السفن ،وعليه اعتقد أن امتالك القراصنة األوائل يف اإليالة ألنواع عديدة من السفن يعود
إىل الصناع األوروبيني).4
وجدير بالذكر أن املنطقة اجلبلية اليت حتيط ببجاية ومتتد حىت منطقة جيجل شرقا أهبرت الرحالني
األوروبيني خالل العهد العثماين والكتاب الفرنسيني بعد االحتالل الفرنسي للجزائر وأشادوا جبماهلا 5وذكروا

أهنا من أغىن املناطق يف سواحل اإليالة بالثروة الغابية كما تعترب من أ لها بدون منازع ،فهي مغطاة بغطاء
أخضر تتخلله الوديان اليت تصب يف البحر مما يضفي عليها اال وهباء ،ومن أكثر أنواع األشجار البلوط
والزان واخلروب ،وتنتشر يف املنطقة أشجار نادرة تتميز بصالبتها وألواهنا املتميزة ،تتمثل يف شجرة الزان
أفراس ،وهذه الشجرة تكثر مبنطقة بين فوغال جبيجل ومتتاز مبتانتها ولوهنا القامت ،وأوراقها العريضة ،وهو
النوع املفضل عند األتراك لصناعة السفن.6

1-Moulay Belhamissi : Histoire de la marine Algérienne, (1516-1830),2e édition, ENAL,
Alger, 1986, p114.
 - 2ملزيد من التفاصيل حول البحرية اجلزائرية خالل العهد العثماين أنظر موالي بلحميسي :املرجع املذكور أعاله ،وكذلك ناصر الدين سعيدوين:

البحرية الجزائرية ،ظروف نشأتها وعوامل تطورها وأسباب ضعفها ،في ورقات جزائرية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،2000 ،1ص -187

.213
3-Charles Féraud: «Exploitation des forêts», p378.
4-Ibid: op, cit, p379
 -5كافالو هي االسم االستعماري ملدينة العوانة احلالية وهي تقع عند الطريق املؤدي إىل جباية غرب مدينة جيجل وتبعد عنها حبوايل  35كلم.
6-Charles Féraud: Ibid, p380.
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وكان يقابل الزعماء الدينيني بطبيعة احلال تلك االمتيازات بفرض سلطة احلكام األتراك على
السكان بطريقة غري مباشرة ،مثل العمل على هتدئتهم ومتكني األتراك من التوغل يف منطقتهم الستغالل
الغابات ،وكذلك فرض األمن واالستقرار يف األسواق ،واملسامهة يف جباية الضرائب يف املنطقة ،ففي جباية
مثال خيربنا شوفالييه دارفيو  le Chevalier d’Arvieuxأنه عندما متكن صاحل رايس من افتكاك
جباية من اإلسبان ترك هبا حامية صغرية ال يتعدى عدد جنودها املئة واخلمسني جنديا ،وبطبيعة احلال هذا
العدد الضئيل ال ميكن بأي حال من األحوال السيطرة على املدينة وما جاورها ،فلم يكن نفوذ وسلطة هذه
احلامية يتعدى أسوار املدينة ،ولكي يتمكن األتراك من استغالل غابات منطقة جيجل طلبوا من أحد أبناء
املرابط سيدي حممد أمقران وهو سيدي عبد القادر أمقران-،ا لذي سبقت اإلشارة إليه -طلبوا منه التنقل
لإقامة يف جيجل فلىب طلبهم ،والشهادات التالية منحها احلكام األتراك للشيخ حممد أمقران وأبنائه
وأحفاده.
وللتذكري كانت مصلحة الكراستة منظمة تنظيما حمكما ،حيث كان يقيم الوزير املكلف
باإلشراف على املصلحة يف مدينة جباية ،يساعده اخلوجة وهو الكاتب الذي يسجل كل كميات اخلشب
اليت كان حيملها سكان القبائل إىل امليناء ،حيث يتم شحنها على منت السفن ،وهو الذي يدفع هلم
أجورهم ،وعليه فإن وزير الكراستة ملزم باحلضور إىل النقاط الرئيسية الثالث اليت كان يتم فيها شحن
لوالت اخلشب ،وهي مصب واد الزيتون عند قبيلة بين عمروس قرب رأس أوقاس ،ويف ميناء زيامة قرب
جزيرة املنصورية ،والنقطة الثالثة عند مصب واد تازة يف إقليم قبيلة بين فوغال ،وكان هذا الوزير يقوم بأخذ
عينة من كل كمية لتقدميها لشيخ الكراستة يف كل منطقة ،ويشرف شيخ الكراستة بدوره على عمليات
تقطيع األشجار ،ضمانا للحصول على النوعية املطلوبة واجليدة ،وبعد تقدمي النموذج يقوم الوزير رفقة كاتبه
الذي مل يكن يفارقه ،باختيار األشجار امل طلوبة ،من خالل وضع عالمة على كل منها ،ويقوم باإلشراف
بنفسه على أشغال التقطيع ،مث يعود إىل جباية حيث ميكث هبا،حىت يتم إعالمه بأن الكمية املطلوبة من
األخشاب أصبحت جاهزة للشحن ،فيعاين الكميات جمددا قبل شحنها ،وجتدر اإلشارة إىل أن تقطيع
األشجار يكون يف هناية فصل الشتاء حيث يكون النسغ يف حالة اسرتاحة.1
ويقوم الوزير كذلك مبعاينة كل نوعية من األخشاب بعناية كبرية ،ويعطى هلا اسم خاص ونوع
الصناعة املوجهة هلا ونوع الشكل ،وحيدد السعر ونفقات العاملني فيها حيث كانت األمثان كاآليت:

1- Charles Féraud : «Exploitation des forêts», p41.
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 -1فالعارضة واليت تسمى الكارينة وهي اليت متتد على طول السفينة يقدر مثنها ب 4رياالت بسيطة.1
 -2املعوج وهي اخلشبة املنحنية اليت توضع عند مؤخرة السفينة وهلا نفس الثمن.
 -3الربيبة وهي العارضة الرئيسية اليت متتد على طول قعر املركب مثنها  2لاير بسيطة.
 -4احلزام وهو اللوحة اليت تربط جناحي املركب ببعضهما البعض ومثنه  2لاير بسيطة.
 -5الكورسية وهي األلواح اخلشبية فوق سطح املاء على حواف القضبان ومثنها  1لاير بسيطة.
 -6الصاري وهو اللوحة املستديرة الشكل واليت حتمل أشرعة السفينة ومثنها 2لاير بسيطة.
 -7األلواح املختلفة األحجام واليت تستعمل لبناء السفن كما تستعمل يف بناء املنازل وسعرها يناقش وحيدد
على الشاطئ باجلملة قبل شحنها على السفن.
وينبغي القول هنا أن عملية تقطيع األشجار كانت تتم باستخدام القادوم بدل املنشار الذي مل
يكن يستعمل يف اإليالة مما جيعل العمل شاق ومتعب ويأخذ كثريا من الوقت ،عالوة على أن اجلذع الواحد
ال يعطي إال لوحة واحدة.
أما أجور العمال من سكان القبائل فهي كاآليت:
يف اجلولة الثانية للوزير املكلف بالكراستة عندما تصبح األخشاب جاهزة يقوم هو واخلوجة الذي
يكون برفقته كما سبقت اإلشارة إليه ،يقوم بتحديد مثن اليد العاملة لكل أنواع األلواح املختلفة ،حسب

أمهيتها ونوعها وحجمها ،حيث يضع الوزير الئحة بتكاليف التقطيع والنقل ويقسم الثمن 2على ثالثة،
الثلث الذي يسمى العربون مينح للشيخ املكلف بالعملية من بدايتها إىل هنايتها (شيخ الكراستة الذي يكون
يف الغالب من املرابطني) ،وهو يقوم بتوزيع املال على مالك األشجار بالتساوي ،بعد ذلك تأيت عملية نقل
األخشاب إىل الشاطئ عن طريق زحزحتها ،أو جرها ،أو للها حسب طبيعة التضاريس ،ويستعني
احلمالون باحلبال اليت توفرها هلم احلكومة يف عملية النقل ،وكان السكان يستعينون باحلمري أو البغال ،كما
كانوا يستخدمون مياه وادي الصومام يف نقل األخشاب.
أما الثلث الثاين فيسلمه وزير الكراستة للقائمني على أشغال التقطيع والتصنيف ،وهو ما يعرف
حبق اخلدمة ،والثلث الثالث يسمى حق الرفود وهو مثن لل األخشاب إىل امليناء ،وكان الثلث األول وهو
العربون والثاين حق اخلدمة فكان مينح لقبيلة بين فوغال يف منطقة جيجل ،حتديدا عرش أوالد خالد
أصحاب ملكية األشجار الذين يقومون بأنفسهم بأعمال التقطيع والتصنيف وجتهيز األخشاب للحمل،
 -1كان الريال يعادل فرنكني و 50سنتيم.
2-Charles Féraud : «Exploitation des forêts», p42.
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أما الثلث الثالث وهو حق الرفود فيتقامسه معهم سكان املناطق اجملاورة هلم مثل قرى أوالد خزر ،أوالد
قاسم ،أوالد وارث ،بين معاد وبين عيسى.1

وكانت السفن الصغرية من نوع الفلوك تقوم بالتجول طوال فصل الصيف على طول الساحل،
وتقوم بنقل األخشاب إىل ميناء جباية حيث تقوم السفن الكبرية احلجم بنقلها إىل مدينة اجلزائر أين كان
يتم فرزها ،فهناك أخشاب توجه إىل دار صناعة السفن ،وأخشاب أخرى تستعمل يف أغراض البناء
واستخدامات أخرى.
ونظرا لألمهية اليت يكتسيها هذا القطاع فقد كان حمل متابعة مباشرة من طرف دار السلطان،
وأي اضطراب أو خلل يعرتي العملية يعلم به الداي على الفور ،ويسرع بالتايل يف معاجلة املشكلة حىت ال
يؤثر ذلك على صناعة السفن اليت هي كما سبقت اإلشارة إليه الركن الركني يف قوة اجلزائر يف هذه الفرتة،
ومن ذلك مثال أنه حدث يف عام  1820مل تصل كميات اخلشب املطلوبة من وزير الكراستة يف جباية إىل
مدينة اجلزائر ،فلما استفسر قائد البحرية يف هذه املدينة عن سبب التأخري أعلمه الوزير الذي كان يقيم يف
جباية أن سكان بين فوغال رفضوا تقطيع األشجار ألهنم قاموا بغرس الكروم عند جذوعها ،فلجأ الوزير إىل
قبيلة بين ميمون للتزود مبادة اخلشب ،وبعد ذلك بقليل سافر وفد من قبيلة بين فوغال إىل مدينة اجلزائر
يشتكون من وزير الكراستة الذي تسبب يف توقف أعمال الكراستة مبنطقتهم واهتموه بأخذ الرشوة من أجل
التسبب يف إحلاق الضرر هبم ،فقام الباشا بإرسال من حيقق يف القضية فكانت حجة الوزير كاذبة إذ تلقى
الرشوة من قبيلة بين ميمون لكي تتفوق على قبيلة بين فوغال فقطعت رأسه.2
إن استغالل غابات الكراستة من األمهية مبكان بالنسبة للبحرية اجلزائرية ،فكان احلكام األتراك
مينحون االمتيازات ألصحاب األرض اليت توجد هبا األشجار املطلوبة ،فكان سكان بين فوغال مثال
واملناطق األخرى يف منطقة جيجل حيصلون على امتياز استغالل األراضي يف الفالحة يف إقليم قسنطينة ،يف
منطقة الدهامشة مثال وطلحة ولوية وأوالد عنان بل أن سكان قبيلة بين فوغال كانوا يتنقلون إىل نواحي
ﭬ املة ملمارسة النشاط الفالحي ،ألن أرضهم جبلية وعرة و فقرية ال تنتج احلبوب ،والشهادة التالية منحها
ابراهيم باي قسنطينة لفائدة سكان بين فوغال تسمح هلم بالقيام بفالحة األراضي الواقعة بالدهامشة

1-Charles Féraud: «Exploitation des forêts», p43.
2-Ibid: p43.
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وحرمها على القبائل اجملاورة هلا من بين زونداي والريشية وباقي الدواير واألعراش 1ويتوعد الباي هذه القبائل
بالعقوبة إن اقرتبت من األراضي املخصصة لبين فوغال.2
أهمية مصلحة استغالل غابات المنطقة بالنسبة للحكام األتراك:
على الرغم من احلصانة واالمتيازات اليت كان احلكام األتراك مينحوهنا للشيوخ الدينيني الذين كانوا
يشرفون على ضمان تدفق مادة اخلشب إىل دار الصناعة مبدينة اجلزائر ،إال أن ذلك ال ميكنه أن يعادل
أمهية هذه املادة احليوية ودورها يف احملافظة على التفوق البحري للبحرية اجلزائرية يف حوض البحر األبيض
املتوسط ،وقد كان احلكام األتراك صارمني يف تسليط أقصى العقوبات على كل من يتسبب يف عرقلة تدفق
الكميات اخلشبية إىل مدينة اجلزائر مهما كانت سلطته أو نفوذه ،ومن األمثلة اليت تدل على أمهية مصلحة
الكراستة لدى احلكام األتراك ،ما وقع لشيخ فرجيوة الدراجي الذي كان ينتمي إىل األسرة املشهورة ذات
النفوذ الكبري والقوي يف منطقة فرجيوة خالل العهد العثماين ،حيث شن هذا الشيخ غارة على قبيلة بين
فوغال ،وقتل منهم عدد من الرجال ،كانوا مستقرين يف قرية تادرارت جببال البابور ،فلما اشتكى شيخ بين
فوغال إىل باشا اجلزائر ،كتب هذا األخري رسالة عاجلة إىل باي قسنطينة يأمره بإلقاء االقبض على الشيخ
الدراجي شيخ فرجيوة ،وإرساله إليه فورا ،ورغم النفوذ الذي كان يتمتع به هذا الشيخ يف منطقته ،إال أن
ذلك مل مينع من سجنه.3

تراجع إنتا األخشاب في أواخر العهد العثماني:
يف السنوات األخرية من احلكم العثماين ،مرت اإليالة اجلزائرية بظروف عصيبة ،حيث جتلى
واضحا ضعفها أمام القوى املسيحية بسبب تفوق هذه األخرية يف اجملال العسكري ،مما أدى إىل تراجع
نشاط القرصنة ،األمر الذي نتج عنه تراجع غنائم البحر اليت كانت تشكل دعامة أساسية خلزينة الدولة،
فبدل أن تقوم الدولة بدفع وترية التنمية وحماكاة الدول األوروبية يف جمال التقدم الصناعي ،من اجل النهوض
بالنشاط الفالحي وتطويره ،التفتت إىل السكان وقامت برفع قيمة الضرائب اليت كانوا يدفعوهنا بشكل
منتظم ،وتزامن ذلك مع تدهور الوضع الصحي للسكان بسبب تفشي األمراض واألوبئة ،واجتاح اجلراد
للمحاصيل الزراعية ،وتواتر سنن اجلفاف الذي تسبب يف حدوث جماعات حادة ،كل ذلك أدى إىل قيام
الثورات وحركت التمرد والعصيان ،مما ساهم بدوره يف إضعاف الدولة ،وكان لطائفة اليهود كما هو معروف
 -1هي قبائل تقع شرق جبال البابور.
2-Charles Féraud : «Exploitation des forêts», p44.
3-Charles Féraud :op, cit, p45.
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دور يف ازدياد الغن على السكان بسبب ما عرف عنهم احتكار النشاط االقتصادي ،وتعاظم نفوذهم إىل
أن أصبحت هلم الكلمة لدى احلكام األتراك.1
ومن ذلك أن أسرة بكري كانت حتتكر التجارة مع منطقة القبائل ،كما احتكرت كذلك مصلحة
الكراستة ،وكان هذا اليهودي يتعامل مع السكان عن طريق وكيله باملنطقة ،لكن هذا الوكيل مل يدفع حق
السكان يف استغالل غاباهتم كما جرت العادة ،بسبب عدم معرفته باألمور أو كان يتحايل على سيده
ويأخذ قسطا من املال لنفسه بدل أن مينحه ملستحقيه ،ولذلك مل يرض السكان هبذه املعاملة وامتنعوا عن
تزويد اليهودي بكري مبادة اخلشب ،وساد التذمر والنقمة يف املنطقة ،فقرر السكان إرسال وفد بزعامة شيخ
الكراستة حينئذ ألد بن حبيلس ،وشيخ مرسى تازة مبارك من قبيلة بين معاد ،للسفر إىل مدينة اجلزائر،
ملقابلة الداي حسني باشا بغرض تقدمي شكوى أمامه ،وإطالعه على األحداث ،وملا وصل الوفد إىل مدينة
اجلزائر ،حظي باستقبال الداي حسني واستماعه إىل انشغاالت السكان الذين ميثلوهنم ،وقد تسبب هذا
السلوك من املتعامل اجلديد يف خسارة كبرية للسكان الذين كانوا يعتمدون يف عيشهم على هذه املصلحة.
وبعد توقف وصول كميات اخلشب إىل مدينة اجلزائر ،أرسل سيدي ابراهيم وكيل احلرج 2بدار
اجلهاد سنة 1244ه ( ) 1828رسالة إىل الشيخ سيدي عبد القادر بن الشيخ سيدي حممد أمقران مرابط
جيجل يطلب منه التعجيل بشحن كل السفن اليت حبوزته بكميات من اخلشب املستخدم يف بناء املراكب
من نوع األحزمة ،من مدينة جيجل إىل مدينة اجلزائر ،ويف حالة ال يوجد النوع املطلوب ،فعليه أن يرسل
املراكب إىل جباية ويطلب من مرابط الكراستة هبا ألد بن فرحات تزويده بالكمية املطلوبة.3
وبعدما تلقى سكان بين فوغال هذا األمر أرسلوا وفدا إىل الباشا يشتكون ضد اليهودي بكري
بسبب رفضه دفع مستحقاهتم كما جرت العادة .إذ يذكر فريو أن كميات اخلشب ظلت مكدسة يف ميناء
تازة ملدة ثالث سنواث كاملة ،حيث مل يسمح السكان بشحنها ،فوعدهم الداي حسني بإجياد حل سريع
إلنصافهم ،لكن احلصار الفرنسي على مدينة اجلزائر جعل هذا الوفد ينتظر طويال سفينة للعودة إىل
 -1ملزيد من التفاصيل حول هذه الفرتة راجع ،ناصر الدين سعيدوين :األحوال الصحية والوضع الدميوغرايف يف اجلزائر أثناء العهد العثماين ،يف ورقات
جزائرية ،املرجع السابق ،ص .570-558
- 2كان وكيل احلرج أحد أعضاء جملس الديوان البارزين ،وهو مبثابة وزير للخارجية والبحرية ،حيث كان جيمع بني منصبني ،فهو املسؤول عن الرتسانة
البحرية وما يتبعها من نشاط القرصنة ،ومسؤول كذلك عن العالقات اخلارجية .ملزيد من املعلومات أنظر ،ناصر الدين سعيدوين واملهدي البوعبديل:
الجزائر في التاريخ – العهد العثماني ،م .و .ك ،اجلزائر.1984 ،

وكذلك ،عبد الرلان اجلياليل :املرجع السابق.

وتوفيق املندين :حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ( ،)1492-1792ش و ن ت ،اجلزائر.1976 ،
3-Charles Féraud : op , cit , p159.
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منطقتهم دون جدوى ،حينئذ قرروا العودة إىل ديارهم عن طريق الرب ،1وجتدر اإلشارة إىل أن سقوط مدينة
اجلزائر يف أيدي الفرنسيني تسبب يف تدهور أوضاع السكان االقتصادية واالجتماعية ،فبعد طول انتظار قام
السكان بإضرام النريان يف كميات األخشاب اليت كانت مكدسة يف املوانئ تنتظر الشحن حىت ال يستفيد
منها الفرنسيون.2
وميكننا أن نستخلب من خالل ما سبق أنه من غري املستبعد أن يكون لنقب تدفق مادة
اخلشب و مدينة اجلزائر من منطقة جباية وجيجل ،أن يكون له دور يف تدهور أوضاع اإليالة اجلزائرية يف
أواخر العهد العثماين مع مطلع القرن التاسع عشر الذي متيز بتزايد التحرشات األوروبية على السواحل
اجلزائرية ،ومتيز ك ذلك بكثرة حركات التمرد والعصيان من جهة وتدهور الوضع الصحي للسكان جراء
الكوارث الطبيعية كاجتياح اجلراد والقحط واجلفاف وغريها ،وقد أدى ذلك إىل ضعف اإليالة على
املستويني السياسي والعسكري ومن مثة الوقوع بسهولة حتت قبضة االحتالل الفرنسي يف جويلية .18303

خاتمة:

إن سياسة حتالف السلطة العثمانية يف اجلزائر مع املرابطني والعلماء الدينيني هي من األساليب
اليت ميزت احلكم العثماين منذ إحلاق اجلزائر بالباب العايل سنة  ،1520وقد جلأ احلكام العثمانيني إىل

هذه السياسة ،ليتمكنوا من بسط سيطرهتم على املناطق الغنية بالثروة الطبيعية ،واستغالهلا دون الدخول يف
مواجهة مع السكان الذين كانوا يرفضون اخلضوع لسلطتهم ،ويف الوقت نفسه كانوا يدينون بالوالء والطاعة
العمياء لسلطة املرابطني ورجال الدين ،فتمكن احلكام األتراك هبذه السياسة الذكية من حكم اجلزائر طول
مدة تواجدهم هبا أي ثالثة قرون واث نيت عشرة سنة وذلك بأقل التكاليف ،كما استعانوا بقوة حملية أخرى
لتدعيم تواجدهم وهي قبائل املخزن اليت كانت تنال امتيازات مقابل اخلدمات اليت كانت تقدمها لسلطات
البايلك ،ولعبت املنطقة قيد الدراسة دورا فعاال يف تدعيم القوة البحرية اجلزائرية من خالل تزويدها
باألخشاب فضال على الغالت الزراعية اليت كان ينتجها سكان املنطقة.

1- Charles Féraud : «Exploitation des forêts», p45.
2- Moulay Belhamissi: op, cit, p121.
 -3ع ـ ــاجل األس ـ ــتاذ ملن ـ ــور م ـ ــروش قض ـ ــية ض ـ ــعف اإليال ـ ــة اجلزائري ـ ــة يف أواخ ـ ــر العه ـ ــد العثم ـ ــاين بك ـ ــل موض ـ ــوعية اعتم ـ ــادا عل ـ ــى الوث ـ ــائق واإلحص ـ ــائيات
الرقمي ـ ــة ،واس ـ ــتنتج ان انتع ـ ــاش التج ـ ــارة اخلارجي ـ ــة والقرص ـ ــنة يف الف ـ ــرتة املمت ـ ــدة م ـ ــن  1808إىل  1814مـ ـ ـرتبط ب ـ ــاحلروب ال ـ ــيت ان ـ ــدلعت ب ـ ــني ال ـ ــدول
األوروبي ـ ــة ض ـ ــد فرنس ـ ــا الث ـ ــورة بزعام ـ ــة ن ـ ــابليون بون ـ ــابرت واملعروف ـ ــة حب ـ ــروب ن ـ ــابليون ،وبع ـ ــد توق ـ ــف ه ـ ــذه احل ـ ــروب س ـ ــنة  1815وتوقي ـ ــع مـ ـ ـؤمتر فين ـ ــا
تراج ــع نش ــاط القرص ــنة اجلزائري ــة وتراج ــع مع ــه النش ــاط التج ــاري ،مم ــا ك ــان ل ــه األث ــر الس ــيئ عل ــى اإليال ــة .ملزي ــد م ــن التفاص ــيل أنظ ــر ،املن ــور م ــروش:
العملة ،األسعار والمداخيل ،ص  465وما يليها.
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ويستنتج من خالل هذا البحث الدور الذي لعبه السكان اجلزائريني سواء يف ترسيخ احلكم
العثماين وتأسيس الدولة اجلزائرية احلديثة ،أو يف تدعيم السلطة العثمانية وتقدمي هلا يد العون يف تطهري
السواحل اجلزائري ة من االحتالل اإلسباين ،هذا الدور األساسي الذي مت تغييبه لألسف الشديد يف الكتابات
والدراسات اليت تشيد بإجنازات احلكام والساسة ،على الرغم من أن هؤالء ما كان هلم أن يقوموا مبا قاموا به
دون مساعدة السكان احملليني.
إن البحث يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للجزائر خالل احلكم العثماين هلو من املواضيع
البكر اليت ال يزال مل مياط اللثام حوهلا وإهنا ملن املواضيع اجلديرة بالبحث فيها للكشف عن الدور
االقتصادي واالجتماعي للسكان.
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