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مقدمة:

عرفــت اجلزائــر خــالل العهــد العثمــاين الكثــري مــن الــرحالت االستكشــافية األوربيــة ،والــيت كانــت يف
أغلبها حتمل نية التجسس على جمتمع يبدو منغلقا عن أوربا اليت بدأت ختـرج مـن حالـة البـؤس االجتمـاعي
والسياس ــي خاص ــة بعي ــد االكتش ــافات اجلغرافي ــة وحال ــة االنتق ــال السياس ــي واالقتص ــادي األور  ،وبـ ـوادر
التنافس االستعماري ..وكانـت منطقـة احلـوض اجلنـو للمتوسـط مـن أكثـر منـاطق املنافسـة ،خاصـة اجلزائـر
العثمانية اليت سيطرت سفنها لردح من الزمن على املالحـة وفـرض هيبتهـا وقوهتـا ..ممـا جعـل الـدول األوربيـة
تقيم عالقات دبلوماسية مع هذه اإلمـارة العثمانيـة القويـة ..وتسـتغل تلـك العالقـات يف عمليـة استكشـاف
األيالــة مــن يــع الن ـواحي ..ومل يقتصــر األمــر علــى اســبانيا وفرنســا والــدول اجلنوبيــة ،بــل أقامــت بريطانيــا
عالقــات مــع اجلزائــر وأرســلت خرباءهــا ومكتشــفيها مــن أجــل االســتطالع علــى هــذا البلــد ..ومــن هــؤالء
الطبيب ورجل الدين واملستكشف واجلغرايف "توماـس شو"  1Thomas SHAWوالـ ـذي ع

-1تومـاس شـو ،ولـد يف  1692أو  1694كينـدال  KINDALبـاجنلرتا وتـويف يف  1751م ،هـو طبيـب ورجـل ديـن ورحالـة بريطـاين .وتعـد رحالتـه
إىل مشال أفريقيا توثيقا مرجعيا خـالل القـرن الثـامن عشـر وأوائـل القـرن التاسـع عشـر .تـزود بالثقافـة الكالسـيكية ،باإلضـافة إىل معرفتـه للعربيـة والعربيـة ،إىل
جانـب الالتينيـة واليونانيـة ،وكـان تومــاس شـو ممـثال للكنيسـة االجنليكانيــة يف 1720م .سـافر إىل اجلزائـر العاصـمة وزار العديــد مـن املنـاطق يف أيالـة اجلزائــر
طيلـة فـرتة إقامتـه هبــا مـابني سـنيت 1720م و 1732م ،ومتكـن طيلــة ال  12سـنة ،الـيت قضــاها يف املنطقـة مـن تـدوين مالحظاتــه حـول اجملتمـع وعالقاتــه
وجغرافيـة املنطقـة وطبيعتهـا ..وفهرسـة ألنـواع احليوانـات والنباتـات يف املغـرب العــر  .طبـع الكتـاب يف طبعـات عديـدة بعــد تر تـه إىل اللغـة الفرنسـية ومنهــا
الطباعــة احلجريــة ســنة 1743م ،حيــث توجــد منــه نســخة مبكتبــة أرشــيف واليــة قســنطينة ،وهــي نســخة مــزودة مبالحظــات هامشــية للمؤلــف وكــذا بعــض
اخلرائط التقريبية .الطبعة الثانية كانت سنة  1753وحتتوي على بطاقات ،ألواح من احليوانات والنباتات .أما الطبعة الثالثة فكانت سنة 1830م إال أهنا
افتقدت ملالحظات الدكتور شو ،كما أن املرتجم وقـع يف التبـاس لتحديـد األمـاكن ووضـع املسـافات .متكـن شـو مـن إجـراء مسـح جيوديسـيي يـومي ورسـم
خـرائط مرتبطــة بعملــه ،واســتفاد مــن إقامتــه الطويلــة يف اجلزائــر العاصــمة ( )1720-1732يف القنصــلية الربيطانيــة لزيــارة مصــر واجلزيــرة العربيــة وفلســطني
وسوريا وتونس .البيانات اجلغرافية ورسم اخلرائط اجليولوجية واألثرية ،وترتيبها بعناية يف أقسام منفصلة لتلبية املتطلبات اجلديدة للجمعية امللكية يف لندن.
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مشــاهداته يف كتابــه الشــهري":رحلة يف أيالــة اجلزائــر" .يف هــذه الدراســة ســأتناول بــالعرض مالحظاتــه حــول
قبائ ــل إقل ــيم بايل ــك الش ــرق م ــن حي ــث الع ــادات والتقالي ــد واألولي ــاء وال ــذهنيات والعل ــوم والط ــب واأللبس ــة
واحلرف والبناء واملوسيقى...
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إقليم الجزائر:
إقلــيم اجلزائــر :حيــده مشــاال البحــر املتوســط ،ش ـرقا تــونس ،جنوبــا الصــحراء وغربــا املغــرب .يبلــغ
عــدد ســكانه مــا بــني مليــون ونصــف مليــون ومخســة ماليــني نفــس .تقطعــه جبــال األطلــس باجتاهــات خمتلفــة
منها األغواط عمور ،قرارا ،جرجرة واألوراس.
أهــم وديانــه اجلاريــة الشــلف ،واد جديــد ،ســيبوس ،ال ـواد األبــيض العجــيب ،وادي الكبــري ،وادي
الســحاب ،يســر ،الزيتــون ،ســيف ،املــاحل ،مزافـران ،مينــا ،ميــدراو -هنــر واســول -سوســليم وهرقــول الــذي
يسقي صحراء األجناد.
إيالة اجلزائر تنقسم إىل مخسة أقاليم ،اجلزائر يف الشـمال ،قسـنطينة يف الشـرق ،التيطـري .والـزاب
يف اجلنوب ومعسكر وتلمسان يف الغرب.
الحاميات التركية:
تعـد جبايـة إحـدى مـدن اململكـة ،توجـد هبـا حاميـة مـن ثـالث سـفرات القبائـل يـأتون إىل املدينـة
بشكل مستمر مما يؤدي إىل ازدحام كبري خالل أيام السوق ويتعاطون جتارة كبرية ،وحيرتفون سـك احملاريـث
واجملــاريف ،والكثــري مــن اآلالت احلديديــة .وينقلــون إىل املدينــة كميــات كبــرية مــن الزيــت ال ـذي يصــدر إىل
أوربا وإىل الشرق.
وإىل الشرق توجد جيجل حيث تتمركز أيضا حامية تركية بسـفرة واحـدة ،إىل الشـرق مـن ذلـك
وإىل القــل توجــد بايلكــات صــغرية ضــيقة وخطــرية ومنهــا أهــم قبيلتــني مهــا أوالد عطيــة وقبيلــة بــين غرقانــة ال
يسكنون األكوخ الصغرية ،ولكن يسكنون أجواف اجلبال لرد أي اعتداء حمتمل.
يف القــل توجــد حاميــة حبريــة ،أمــا يف عنابــة فيوجــد قصــر أو حاميــة تركيــة بــثالث ســفرات أمــا يف
القل حيث توجد الشركة التجارية الفرنسية يف إفريقيا.1
مت ــت إقام ــة من ــازل يل ــة حب ــدائق رائع ــة ت ــتالءم م ــع ص ــيد للمرج ــان وبفرق ــة مش ــاة هل ــا الكث ــري
مـ ـ ــن القطـ ـ ــع املدفعيـ ـ ــة ،ومكـ ـ ــان عسـ ـ ــكري ..وصـ ـ ــيادو املرجـ ـ ــان يتعـ ـ ــاطون التجـ ـ ــارة مـ ـ ــن احلريـ ـ ــر واجللـ ـ ــود

-1كانت جتارة اجللود واألصواف متتـاز بـاجلودة العاليـة وتعـرف بأصـواف قسـنطينة وكانـت الكميـة املصـدرة مـن مينـاء عنابـة سـنويا يف القـرنني  17و 18
ما بني  10آالف و 12ألف قنطار و بلغت يف الرخاء 16ألف قنطارا ،أما العسل والشمع فكانت جتارته حمتكرة من طرف اإليالة ،ومينـاء عنابـة يصـدر
مــا بــني  300إىل  400قنطــار مــن الشــمع والعســل ســنويا للمزيــد ينظــر :ناصــر الــدين ســعيدوين :دراســات وأحبــاث يف تــاريخ اجلزائــر يف العهــد العثمــاين،
م،و ،ك ،اجلزائر ،1984 ،ص ،ص.215-214،
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والش ـ ــمع يف م ـ ــدن بون ـ ــة ،س ـ ــكيكدة والق ـ ــل ،وللع ـ ــب ه ـ ــذا االمتي ـ ــاز ك ـ ــان جي ـ ــب عل ـ ــى الفرنس ـ ــيني ال ـ ــدفع
للحكومة يف اجلزائر أو قائد بونة وقادة العرب اجملاورين ثالثني ألف أوقية سنويا.
املنطقة املمتدة من سكيكدة إىل عنابة جند املنطقـة اجلبليـة يسـكنها اجلبليـون أمـا سـهول" مفـرق" فإهنـا تـزرع
من طرف سكان بونة.
املناطق املمدة ما بني "مفرق" والغابات مسكونة من طـرف البـدو وهـي قبائـل متـارس اللصوصـية
مثلهم مثل سكان احلدود ،ويدفعون الضرائب خالل بعض السنوات إىل التونسيني.
يف املنطقــة الشــمالية إلقلــيم الشــرق توجــد لألت ـراك بــرج وزمالــة مــن أجــل توقيــف هجمــات
الــزواوة ،ويشــكل الــزواوة قــوة عدديــة وهــي مــن أغــىن قبائــل اإلقلــيم ويتوزعــون علــى الكثــري مــن املداشــر ،وهلــم
أشهر مقام وهو سيدي لد بن دريس ،1حيث يؤمه  500طالب علم ،ومن أهم املنـاطق هنـا إمـارة كوكـو
وســلطاهنا املقــيم يف أحــد أهــم القــرى :بورنــان يف أعلــى اجلبــل لقــد حــاول األت ـراك خــالل بعــض الســنوات
تأسيس قوة لشكم الزواوة ،ولكنهم أرغموا على تركها.
وللزواوة قوة عسـكرية مـن ثالثـة آالف فـارس وألـف ومخسـة مئـة حصـان وعـدد كبـري مـن املداشـر
وهلــم أفضــل األســلحة الناريــة ومــن أغنــاهم قبيلــة بــين عبــاس ويتحكمــون يف أهــم طريــق باجتــاه قســنطينة .يف
جنوب زمورة يوجد مقام سيدي مبارك السمايت حيث أقام األتراك حامية.
هلـم يالحــظ بشــكل واضـح تقــديس املـرابط ســيدي الصـح بــن حبيــب يف الطريـق الـرابط مــا بــني
سطيف وجباية من طرف قبائل املنطقة.
أمــا قبيلــة أوالد عب ــد الن ــور فه ــي قبيلــة عاصــفة قويــة ومتتلــك الكثــري م ــن األراضــي احملروثــة ،ويف
منطقة احلضنة توجد حامية تركية من ثالث سفرات ،لكنها ال تتشكل من الصباحيية.

 -1زاوية سيدي لد بن دريس يف آيت لبورة وهي واحدة من الزوايا األخرى سيدي بن علي الشريف ،سيدي موسى التنبدر ،وسيدي عبد الرلان
واليت هلا برناجما تعليميا يقوم على القراءة والكتابة ،قراءة القرآن ،النحو والتصوف،التوحيد والتصوف ،دراسة املذهب املالكي ،احلديث والسنة ،التفسري،
احلساب واجلرب ،وعلم العروض ،يذكر ذلك  FFBERو  DUMASفيما عه
Mahfoud KADDACHE LALGERIE

OTTOMANE¸ O.P.U¸ Alger¸ 1998, p.p.178,179..
durant La période
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قبيلــة أخــرى تســمى أوالد عبــد النــور مبنطقــة األوراس ،وهــي قبيلــة كبــرية جــزء منهــا يف الســهل ،وآخــر يف
اجلبل وتسكن اخليم ،ويرأس هذه القبيلة علي بن قيدون .وترجع قيمة هذه القبيلة إىل قوة عددها.
ويف منطقـة باغـاي .أقـام األتـراك خيمـا متقدمـة جبانـب نيــاردي ذات الشـجاعة .ويلجئـون إىل مـرابطيهم
من أجل درء اخلطر الذي قد يتعرضون له.1
ومن أهم القبائل الكربى يف مشال قسنطينة أوالد بوسيف وأوالد مسعود وأوالد علـي وشـبانة وبـين صـاحل.
وهي قبائل زراعية.
ويف شــرق قســنطينة توجــد قبيلتــني متـوازيتني مهــا احلنانشــة والنمامشــة .وإىل اجلنــوب مــن الـزاب تأسســت
زاوية سيدي خالد .وينظر السكان إىل سيدي خالد كنيب من أنبياء اهلل.
وأوالد جالل قبيلة حربية هلا ألف رجل مستعد للحرب 2ويف بسكرة عاصمة الزاب توجد حامية تركيـة
لباي قسنطينة واليت أسس هبا قصرا صغريا حماطا بأسلحة مدفعية قليلة.
الضرائب:3

 -1لقــد كانــت إحــدى خاصــيات عــاداهتم" :الــروح الوطنيــة " الــيت تتحلــى هبــا كــل قبيلــة وكــان املـرابط حيظــى بطاعــة ال ميكــن تفســريها بــالرغم مــن أهنــم ال
يقبلـون اخلضـوع ألي سـلطان .وكـل مـن يرغــب يف شـيء فإنـه يقـدم القـرابني ويتوجــه إىل املـرابط أمـال يف حتقيـق مـا يتمــىن .للمزيـد ينظـر :لـدان بـن عثمــان
خوجة ،املرآة ،تقدمي و تعريب و حتقيق ،م ،العر الزبريي ، ،ط  ، 2ش ،و ،ن ،ت ،اجلزائر ،1982 ،ص ،ص.57 ،56 ،
 -2لقـد ظلـت القيــادات املشـيخية القائمـة علــى وحـدات حمليـة ذات روابــط إثنيـة  ،تقليديـة ،برتكيبـة هالليــة متأصـلة ،ممثلـة للشــعب وأقـل اسـتبدادية مــن
الطغيـان املتـأتى مـن اجلنـود األتـراك ،ولـذلك فــأن السـلطة الرتكيـة مل تسـتطع االنقـالب علـى املشــيخات ،بـل وضـعتها كتـوازن للسـلطة احملليـة ،إذ أن الرتكيبــة
اهلاللية ميكنهـا أن حتـدث تغيـريا للمشـيخة ،وأعجـزت النظـام الرتكـي ومكنتـه ،فـانزاح إىل تأسـيس دول املدينـة ذات النظـام السياسـي ،االقتصـادي املشـرتك.
واستمد بايات قسنطينة قوهتم بربط عالقات مباشرة مع زعماء القبائل.
¸-Abdallah LAROUI Lhistoire du Maghreb¸ Tome Ⅱ¸ édit français MASPERO¸ Paris¸ 1976
p.p. 33,34.
لــذلك انــتهج األتـراك سياســة املهادنــة القائمــة علــى خلــق أحــالف حمليــة تســتند إىل نفــوذ العــائالت اإلقطاعيــة ورجــال الــدين لكــون مصــاحلهم تتماشــى مــع
مصاحل األتراك :نصر الدين سعيدوين ،املرجع السابق ،ص.275
 -3يري عبد اهلل العروي بأن األقلية الرتكية أفقرت اجلزائر نتيجة لإستغالل الداخلي والضرائب املتمثلة يف ضريبة العشر على املنتجات الفالحيـة والزكـاة
وحقوق التولية للمناصب على كل املستويات والغرامات املفروضة  ،غري املنتظمة وضريبة اللزمـة علـى سـكان اجلنـوب والقبائـل املستقلةــ ،إضـافة إىل اجلبايـة
األكثر التزاما وانتظاما..وبسط القوة املصاحبة سنويا واملتمثلة يف احمللة Abdallah LAROUIOp- cit .p. 45..
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إقليم الشرق يقع بني وادي بوبراك وزاين املتماثلني وهـو أكـرب مـن اإلقليمـني -التيطـري والغـرب -بطـول
يفوق 230ميال وعرضا يفوق املائة ميل.
ضرائب هذا اإلقليم كبرية جدا عن باقي اإلقليمني.
وإذا كان باي التيطري ال يقدم إىل خزانة اجلزائـر سـوى اثـين عشـر ألفـا  12000أوقيـة ،وإذا
كان إقلـيم الغـرب ال يقـدم سـوى أربعـني  40ألفـا أو مخسـني ألفـا فـإن إقلـيم الشـرق مل حيمـل أبـدا أقـل مـن
مثانني ألفا ويف بعض املرات مئة ألف  100000أوقية سنويا.
املنطقــة املمتــدة مــا بــني ســطيف وقســنطينة يــدفع ســكاهنا الض ـرائب ،ويشــكلون جمــاال إلك ـرام
األتراك واخلضوع هلـم ولكـنهم حيسـدون حـريتهم ألهنـم يشـكلون قـوة مماثلـة لقـوة األتـراك الـذين جيـربون علـى
إرســال جمموعــاهتم خــالل فصــل الصــيف لتحصــيل الضـرائب حبــد الســيف ،أمــا مدينــة ورقلــة فتــدفع لوحــدها
ضريبة سنوية تتمثل يف أربعني فردا من الرقيق األسود.1
البدو والقبائل:2
ســكان القبائــل يســكنون اجلبــال والبــدو يتمركــزون يف الســهول حيــث يعيشــون داخــل خــيم أو
بيــوت مــن الشــعر وهــي حتمــيهم مــن ح ـرارة الشــمس وتقلبــات اجلــو ،وتشــكل هــذه اخلــيم مــا يســمى دوارا،
وه ــي عل ــى ش ــكل دائ ــرة ،واخليم ــة ترف ــع بواس ــطة ث ــالث أعم ــدة ويعل ــق الس ــكان فيه ــا الس ــالل والس ــروج
واألسلحة اليت تعلق على عمود اخليمة ،والذي يدعى بعمود السرير.
ويوجـد فـراش السـجاد أو املطـارح أو احلصـري .حيـث ينـامون إىل جانـب هـذا العمـود داخـل اخليمـة
يف العـادة علــى سـجادة أو حصــرية توضـع علــى األرض سـواء يف وسـط أو جبانــب اخليمـة ،ويتمثــل غطــائهم
 -1كــان الرقيــق جيلبــون مــن اهلاوســا و بورنــو وتومبكتــو وينقلــون عــن طريــق قوافــل الصــحراء و جيلــبهم الت ـوارق عــن طريــق الغــزو أو الش ـراء مــن الزعم ـاء يف
الســودان عــن طريــق التبــادل و يوجهــون إىل مراكــز التهــذيب والرتبيــة  ،إذ مــن النــادر ش ـراء الزجنــي القــادم مباشــرة مــن الســودان ،ويف املراكــز يتعلمــون اللغــة
العربية  ،للمزيد ينظر:
Marcel EMIRIT et autre : La Révolution de 1848 en Algérie , édit. ,la Rose, Paris, 1949 ,P,31.
-2يرى لدان بن عثمان خوجة بأن البدو ينقسمون إىل طبقتني أو نوعني متمايزين فسـاكين السـهول هـم العـرب املقيمـني وسـاكنوا اجلبـال هـم الربابـرة "
القبائل ..والذين ختتلف لغتهم عن لغة العرب ،ويتخذون اجلبال حصونا للحماية و يعيشون يف بساطة تامة ،لدان خوجة :املرجع السابق ،ص.53 ،
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يف احلائــك .ولــيس هلــم ال س ـرير وال وســائد ،واألشــخاص املتزوجــون ينعزلــون داخــل خانــات مشــكلة مــن
ستارات.
أمــا بالنســبة لســكان القبائــل فيســكنون املداشــر والــيت تتشــكل مــن جمموعــة بيــوت ،كــل بيــت
حيمــل اســم قــر  .والــذي يبــىن يف العــادة مـن الطــني واحلجــارة الــيت جتلــب مــن املنــاطق األثريــة اجملــاورة أو مــن
األتربة اليت تعجن على شـكل لبـني بعـد خلطهـا بـالتن واحلشـيش وتغطـى بأغصـان األشـجار وجيفـف حتـت
الشمس ،وال يوجـد يف القـر أكثـر مـن غرفـة ومطـبخ وغرفـة نـوم ،ويوجـد أيضـا مكـان لألمهـار واألحصـنة.
ويــرتك أهــل القبائــل الســهول للزراعــة وســكان اجلبــال يعــانون مــن ص ــعوبة الطبيعــة القاســية ولك ــن حيــاهتم
االستقاللية غري مضطربة.
وهــذه القبائــل الــيت تعــيش يف اجلبــال الزالــت حتــافظ علــى نفــس عاداهتــا القدميــة ،ومــن احملتمــل
أهناوجدوا قوة يف بعدها عن باقي املناطق.
التعليم:
منذ قرون عديدة واحملمديني املسلمني يتجاهلون خصوصا الفنون والعلوم.
وخ ــالل إح ــدى الفـ ـرتات التارخيي ــة ك ــانوا وح ــدهم م ــن الش ــعوب ال ــذين طبقـ ـوا بنج ــاح الدراس ــة
الفلسفية والرياضيات والطب.
لق ــد متي ــز األتـ ـراك بطغي ــاهنم وظلمه ــم ال ــذي ع ــاملوا ب ــه الس ــكان مل يس ــمحوا هل ــم وال لغ ــريهم
باالشــتغال بــالعلوم .لقــد كــان األتـراك يتميــزون بــروح قلقــة وعاصــفة ،والــيت ربطــت جتــارهتم لالعتنــاء بــالغىن،
ونــاجوا يف ذلــك املســيحيني الــذين كــانوا يتلقــون مــنهم العنايــة ،وكــان األتـراك يصــرفون أمـواهلم يف مضــاربات
تافهة ال تعود عليهم بأية فائدة.*21

 - 1بعد قرن القنصل شالر " " Shalerوصف التعليم أيضا بأنه مـن غـري املفيـد أن أن نـتكلم عـن العلـوم يف اجلزائـر ،ال ألهنـا مل تكـن جمديـة فقـط ،بـل
كانت حمتقرة أيضـا وهـذا االحتقـار مارسـه البايلـك أيضـا ،إذ مل ينشـئ سـوى مدرسـة أو مدرسـتني للصـبيان األتـراك ،للمزيـد ينظـرPierre Boyer. .
La vie quotidien d’Alger, Hachate, Paris ,1963, p,199.
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كــان األت ـراك واملغاربــة يرســلون أطفــاهلم املرضــى إىل املدرســة يف حــدود ســن السادســة ،للق ـراءة
والكتابــة ،ومل يكــن هلــؤالء األطفــال أوراق كتابــة ،ولكــن ألـواح رقيقــة مربعــة ،صــغرية ،متيــل إىل البيــاض ميكــن
حموها بسهولة ،ويتقدم األطفال للمعرفة القرآنية.
وأجــرة املعلــم تقــدر بــإثنني  2ســو خــالل األســبوع للطفــل الواحــد .وإذا لــوحظ بــأن للطفــل
كفاءة خاصة ،وتطـور يف الدراسـة فـإن أبويـه حيمالنـه بفخـر ،ويركبونـه علـى حصـان مسـرج ،يقـوده رفاقـه يف
الشوارع ،وحيتفلون بنصره بواسطة اهلتاف .وحيضر أصـدقاء العائلـة لتقـدمي هتـانيهم إىل األب واألم مث الطفـل
لــذي أمضــى مــن ثـالث إىل أربــع ســنوات يف املدرســة .وبعــد ذلــك حيــرز علــى حرفــة أو يتطــوع يف فرقــة برتبــة
سـاجنكتار أو معلـم للجـيش الـذي يقــوم بالتحصـيل الضـرييب مـن القبائــل أو مكاتـب اجلمـارك ،ويكـون جمـربا
على إجراء احلسابات.
قليل من الناس مـن خيصصـون وقتـا للدراسـة ،ولكـنهم ال يقـرأون غـري القـرآن وبعـض التفاسـري الـيت
تكــون مبهمــة بالنســبة هلــم .وعــرف عــن هــذا الشــعب قلــة معرفتــه اجلغرافيــة وبعــض املعاهــدات غــري املتســقة
ومعارف بسيطة يف التاريخ احلديث.
وكــل املـؤلفني يف هــذا البلــد يتنــاولون جناحــات حممــد (صــلى اهلل عليــه وســلم) ،ومل ينســجوا احلكايــا
األسطورية.1
الطب:
يوجــد يف اجلزائــر عــدد قليــل مــن األطبــاء ،ويعــرف الطبيــب عنــدهم باســم " "tibibsكمــا يعرفــون
ال ـ ـ ـ ـرازي وأطبـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــرب قـ ـ ـ ــدماء ،ويق ـ ـ ـ ـرأ األطبـ ـ ـ ــاء كتـ ـ ـ ــاب الطبيـ ـ ـ ــب اإلسـ ـ ـ ــباين املـ ـ ـ ــرتجم (ديوسـ ـ ـ ــكوريد
" "Dioscorideويتسلون كثريا برؤية األلواح اليت حيتويها النب.

 -1وحســب شــالر فــإن التعلــيم كــان كعمــل خــاص ،إذ أن التقــاة  أوقف ـوا لــه احليــوس مــن أجــل لايــة املدرســة ،و هبــذه اهلبــات مســح حبفــظ احملــالت
واملعلمــني ،و لكــن مبقابــل ذلــك للحفــاظ علــى املفهــوم الــديين للمعرفــة ،وبقــى التعلــيم ضــيقا ،طائفيــا ،واهلــدف املرجــو منــه هــو أن األطفــال يتعلمــون ق ـراءة
القرآن للمزيد ينظر.Ibid, p,199 :
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طبيــب الــداي يســمى باإلمــام" "emimأو رئــيس بــاقي األطبــاء اآلخـرين ،يقــول " شــو" بــأن هــذا
الطبيب سأله إذا كان املسيحيون يعرفون إبيقراط؟ وأخربه أن هـذا أول احلكمـاء األطبـاء العـربلل ولإشـارة
فإن الناس ال ميتهنون الطب.
ومــن احملتمــل أن العــرب -هنــا -هلــم معــارف بــالعلوم الدقيقــة ورثوهــا عــن طريــق العــادة وهــم ألكثــر
تطورا هنا من األتراك.
ويس ــتخدم الس ــكان احلمامــات للع ــالج م ــن األم ـراض ،ويف أم ـراض الروم ــاتيزم تــتم معاجل ــة امل ـريض
بواسطة الكي حبديد ساخن يوضع على املنطقة املريضة ،ويتم تكرار هذه العمليـة مـرات عديـدة ،ويف حـال
اجلراح فإنه يتم سكب الزبدة اخلالصة الساخنة على اجلرح.
واحــد مــن املـرابطني األكثــر شــهرة وهــو ســيدي حممــد زروق يعطــي وصــفة ملعاجلــة مــرض الطــاعون،
فيقول:
"إن حي ــاة ي ــع الن ــاس بي ــد اهلل ،وألن س ــاعة ك ــل واح ــد آتي ــة وهن ــا حتم ــي العناي ــة اإلهلي ــة خمتل ــف
األشــخاص مــن مــرض الطــاعون ويؤخــذ كــل صــباح مــادام هــذا الوبــاء موجــودا الوصــفة التاليــة :قســمني مــن
الزعفران ،قسم من عود الندا ،قسمني من مشروب حب الرحيان ،وهي كمية كافية. 1
المساجد:2

-1لقد اختلطت اخلرافة بالطب ،إذ أن العامة كانت تؤمن بالتداوي بالشرب من بئر معينة أو بتعليـق متيمـة .أو زيـارة ويل ،يف حـني كانـت اجلراحـة شـبه
معدومة .وشاع بني الناس كلمة طبيب وحكيم ،ألنه كان حمل احرتام وتقدير ،وبعضهم كان يركب األدوية من النباتات املتوفرة ،ويستعملون وسائل الكي
واحلجامة وكانوا يؤمنون بأن الطب مقصور على األوربيني.
كمــا وضــعوا بعــض الوصــفات ضــد وجــع ال ـرأس واحلــروق واإلصــابات اجللديــة وضــعف األعضــاء التناســلية والســموم ،وح ـرارة الشــمس .بعــض الباش ـوات
والبايات كانوا جيلبون أطباء أوربيني .أبو القاسم سعداهلل :تـاريح اجلزائـر الثقـايف مـن ق10إىل14ھ  20 -16م ،ج ،2الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع
اجلزائر ،1980 ،ص ص.431-429
- 2بـرع البنـاءون والصـناع يف بنـاء املسـاجد ،وأهـم مـا مييـز املسـجد الصـومعة واحملـراب واملنـرب والعرصـات ،وبعـض املسـاجد كانـت تفـرش بـالزرا مـن النـوع
اجليد ،وبعضها مبنيا بالرخام والزلبج املستورد من اخلارج والسيما من تونس وإيطاليا .وكانت املساجد تزين يف املناسبات الدينية بقناديل الزيـت والشـموع.
للمزيد ينظر :نفسه ،ص.462
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حسب شو فإن املساجد شيدت بدقة مثل كنائسهم واملسلمون يفرشون البالط باحلصـائر حيـث
جيلسون يسجدون .ويف كل مسجد يوجد جمال كبري للوعظ.
ويف كــل عــة (يــوم التجمــع الــديين) املفــيت أو اإلمــام يصــعد ويشــرح بعــض اآليــات القرآنيــة ،وحيــث
الناس على التقوى وأفعال اخلري ،واملسجد يتجه إىل مكة حيث تتجه وجوه املسلمني دوما.
ويوجــد يف العــادة إىل جانــب املســجد كــوخ فــارغ مــن أجــل االعتنــاء باحلضــور ويوجــد إىل جانــب
املسجد ساحة مربعة يعلوها جناح سارية ،وينفق املسلمون على املفتني واألئمة وعلـى األشـخاص املـرتبطني
بصـيانة املســجد مـن خــالل عائـدات األرض أو املنــازل الصــغرية أو املسـامهات والــيت ختصـب حســب احلالــة
هلذا العمل.
وعملية الدفن ألي أحد تتم برفـع جثمانـه إىل املسـجد سـاعة الصـالة ظهـرا أو عصـرا وكـل احلاضـرين
يرافقونه إىل الدفن ،وميشون مرددين آيات من القـرآن الكـرمي يرضـون بـإرادة اهلل ،ويظهـر علـيهم األمل واحلـزن
حل هبم.
على امليت وخاصة أهله وأصدقائه الذين يتقبلون التعازي مبناسبة األسى الذي َّ
األلبسة:
إعطاء تفاصيل عن عـادات العـيش واألعمـال املنزليـة ملنطقـة القبائـل وأهـم هـذه األعمـال تتمثـل يف
صناعة احلايك " 1"Haikesاالسـم الـذي يعطـى لغطـائهم مـن الكتـان .ونسـيج شـعر املـاعز الـذي تصـنع
منه اخليم.
والنساء هن اللوايت يقمن هبذا العمل إهنـن يقمـن بتوجيـه كـل خـيط وتشـبيكه باألصـابع .ويكـون
اللبــاس كــامال بالنســبة للقبائــل وللعــرب طـوال اليــوم ،ويتخذونــه غطــاء يف الليــل ،إهنــا ألبســة خفيفــة ،ولكنهــا
ضيقة وهذا االضطرار ال يكون إال إذا أرغم الفرد على لباس إضايف.

-1تقوم النساء بصنع اللباس من الصوف يف العادة وهو عبارة عن كيس مثقوب يف الوسط إلخـراج الـرأس وثقبـان علـى اجلـانبني ،ويضـيف األغنيـاء مـنهم
لباسا فوقه وهو الربنوس أمـا النسـاء فيلبسـن احلائـك الـذي ينسـجنه ،والثريـات يغطـني رؤوسـهن بقطعـة مـن الكتـان أو مبنـديل قطـين ،للمزيـد ينظـر :لـدان
بن عثمان خوجة :املصدر السابق ،ص.61 ،
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عادة استعمال احلايك املستخدم باستمرار يشكل غطاء إذ حيمله النسـاء والرجـال بـني القبائـل،
الربن ــوس ال ــذي يش ــكل معطف ــا هل ــم ينس ــج يف ال ــدواوير واملداش ــر وبعض ــهم ينس ــجه يف الق ــرى وامل ــدن مث ــل
احلايك .والربنوس قطعة واحدة ضيقة عند الكتفـني مـع قلنسـوة لتغطيـة الـرأس وتوضـع القلنسـوة علـى الـرأس
عند القبائل والعرب أثناء املطر والربد.
املوريون واألتراك وبعض عرب القبائل الغنية يضعون أيضا على رؤوسهم قلنسوة صغرية لـراء والـيت
تعد من أهم الصناعات يف البلد.
العمام ــة تش ــكل شـ ـريطا ط ــويال وض ــيقا م ــن القط ــن أو احلري ــر أو احلري ــر املوص ــلي تغل ــف القلنس ــوة
احلم ـراء .عــادة ترتيــب التناريــا املرصــعة ،ليســت فقــط ملعرفــة خمتلــف العســكريني الكبــار ،ولكــن أيضــا لتميــز
خمتلــف الطبقــات االجتماعيــة مــن التجــار والربجـوازيني العســكريني ويالحــظ أيضــا أن حالقــة وزخرفــة الـرأس
تغطى بالعمائم.
بعـض النــاس حيملـون فــوق احلائــك بدلـة أو قميصــا ضــيقا جـدا والــذي يســمى جبيلـة وهــي باألكمــام
أو بدون أكمام والبعض يلبس أسفل اجلبة بدلة.
إن احلايــك أو الربنــوس يشــكالن حقيقــة اللبــاس خــالل هــذه الفــرتة سـواء عنــد العــرب أو عنــد القبائــل
وكالمها أيضا يستخدم حزاما من الكتان يربط يف خاصرة الفرد.
والع ــرب واألت ـ ـراك يض ــعون احلـ ـزام حلم ــل س ــكاكينهم أو خن ــاجرهم .1وامل ــور واألت ـ ـراك يلبس ــون أيض ــا
القمصان ،على غري العرب الذين ال يلبسون يف العادة هذا القميب ،إال عند بعـض الـدواوير حيـث يكـون
الزوج والزوجة جمربين على ذلك أثناء حفل الزواج.

 - 1يلبس الرجال ذوو االعتبار إضافة إىل الربنوس ألبسة حتتية مهذبة مزركشة بـاألزرار وخـيط الطـرف وسـرواال مطـرزا عريضـا إضـافة إىل شـاش أو شاشـية
لراء .وتطرز السراويل باحلرير وحزام واسع حلمل السيف واخلنجر وطية حلامل النقود.
أمــا بــاقي اجلزائـريني فلباســهم بســيط يشــكل مــن لبــاس الصــوف ،الـربنس ،و علــى عكــس نســاء الباديــة ،فــإن نســاء املــدن كــن يهــتممن بـزينتهن مــن اللبــاس
املتنــوع ولــبس احلائــك وحجــاب الوجــه ويضــعن العطــور والكحــل واحلنــاء و تقــويس احلــاجبني علــى شــكل عــالل ويف ذلــك رمــز للمســلمني ورمــز للصــفاء
واجلمال ،للمزيد ينظر :وليام سبنسر :اجلزائر يف عهد رياس البحر ،تعريب ،غبد القادر زبادية ،م .و .ك ،اجلزائر ،1980 ،ص –ص.90-86 ،
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قمص ــان الرج ــال تك ــون بأكم ــام طويل ــة ومفتوح ــة ب ــدون ثني ــة أو معص ــم ،بينم ــا النس ــاء يض ــعن ش ــفافا
شاش وشرائط خمتلفة األلوان والبدو ال يلبسون السراويل.
يف املدن سراويل الفتيات ختتلف عن سراويل النساء املتزوجات ،النساء املورسـكيات يلبسـن احلايـك،
ولكنهن يظهرن للجمهور بدون ستار ،ويف فصل الصيف حـني يـرتافقن فـإهنن يتخـذن بعـض االحتياطـات،
ولكن إذا تقرب منهن أجنـيب فـإهنن يرتكنـه ينـزع هـذا السـتار واملورسـكيات هلـن شـعور طويلـة يربطنهـا خلـف
الرأس حيث يشبكنه بشريط ،ويزين بقوالب ذهبية وفضية ويضعن الكحل يف عيوهنن للتزيني.
الموسيقى:1
ميتلــك الســكان الكثــري مــن اآلالت املوســيقية ،وتعتــرب املوســيقى عنــدهم مثــل أي علــم ،ومــن وســائلهم
املوســيقية املفضــلة بالنســبة للبــدو جنــد القصــبة  gospahوهــي عبــارة عــن أنبــوب مفتــوح مــن اجلهتــني مــع
ثالث إىل أربع ثقوب وتشكل مهارة للموسيقى ،تبدأ أغـانيهم باسـتهالل يتنـاول جمـال تـارخيي ،وكـل مقطـع
شعري يبدأ بقليل من النفخ بواسطة األربباح " "Arabobbohمث تأيت القصة اليت تصاحبها القصبة.
الوســيلة الثانيــة وهــي الطــار " "Tarrمــن الوســائل البدويــة يف شــكل منخــل والــذي يتشــكل مــن دائــرة
خشــبية رطبــة مغطــاة جبلــد رقيــق ويــدق عليــه بواســطة األصــابع .موســيقى املــور-املغاربــة -أكثــر انســجامية
وعزفا وأكثر فنية من املوسيقى البدوية ،كما أهنا متارس بوسائل متنوعة فيها الكثري من جماالت املزامري.
وهلم الربـاب" "Robbabوهـو عبـارة عـن كمنجـة بـوترين ويعزفونـه بواسـطة قـوس ،أمـاالعود""a-oud
فهو أكرب من الكمان ،ويعزف أيضا بواسطة قوس ،مث القيثارات ،إضافة إىل الطـار البـدوي ،و يثبتـون علـى
حوافه خيط .ال يوجد قانونا للموسيقى ما عدا األذن وكل القطع اليت تعـزف جتمـع مـن عشـرين إىل ثالثـني
شخصــا خــالل ليلــة كاملــة ،واملوســيقى الرتكيــة ليســت يف الواقــع حيــة ،وال منعشــة مثــل موســيقى الســكان،
ولكن هلا أمناط مثل املوسيقى البدوية وهلا وسيلتني أساسيتني مها الكمنجة اليت تشبه الرباب والطبلة.

 -1توجد ثالث أنواع من املوسيقى ،موسيقى احلضر األندلسية ،وموسيقى البدو ،وموسيقى العثمانيني ولكل نوع خصائصه ،وتعترب املوسيقى احلضـرية
أكثرها تنوعا وتنغيما حليويتهـا والعـزف يقـوم علـى الـذاكرة ولـيس علـى النوتـة .واملوسـيقى تناسـب عقليـة السـكان ووسـائلهم املعيشـية ،فشـكلت بـذلك رمـزا
من رموز كل فرقة بدوية ،حضرية ،عثمانية .للمزيد ينظر :أبو القاسم سعداهلل ،املرجع السابق ،ص ص.458 ،457
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التعدين:
توجــد الكثــري مــن املعامــل يف كــل مــن تلمســان وبســكرة والقبائــل ،ويف منــاطق أخــرى فالســكان
يصنعون بـارود البنـادق ،1أمـا الكربيـت فـاجلزء األكـرب يـأتيهم مـن أوربـا .إضـافة إىل الرصـاص واحلديـد الـذي
ميي ــل إىل البي ــاض وه ــو ذو نوعيــة جي ــدة .يف منطق ــة القبائــل ويف بع ــض الن ـواحي اجلبليــة يف جباي ــة الس ــكان
خي ــدمون األرض وميارس ــون حرف ــة الس ــباكة ،وتس ــبك املع ــادن 2يف ش ــكل أعم ــدة ص ــغرية لبيعه ــا يف أسـ ـواق
جباية.
إن املنــاجم كثــرية يف اجلزائــر يف جبــال "دوي" وزيكــار ويف هــذه األخــرية أكثــر ثقــال وغــىن وتوجــد
منــاجم للرصــاص يف جبــل الرصــاص بــالقرب مــن لــام ليــف .ويف ونــاش ريــس ويف بــين بوطالــب وهــي كثــرية
إىل درجــة الــتعفن ،وتــدر غــىن كثـريا ومســتغلة بشــكل جيــد .وعمليــة تكريــر الرصــاص تــتم بوضــع فـراش مــن
احلطــب بالتنــاوب مــع اخلــام مــن هــذه املــادة مث تشــعل النــار .وينــالون تبعــا لــذلك مثــانني  80لــرية عــن كــل
قنطار معدين .إضافة إىل مناجم الرصاص هناك منـاجم أخـرى للفضـة والنحـاس وتوجـد منـاجم النحـاس يف
جبـل الفرنـان علـى شـكل حجــارة كبـرية .إن احلكومـة الرتكيـة ال تعتــرب االسـتيالء علـى مكتشـفات الســكان
من املعادن ،ألهنا تعبرت ذلك من حقها يف ملكية ما حتتويه األرض.
الهندسة المعمارية:
تعترب اهلندسـة املعماريـة إحـدى أهـم الفنـون املنتشـرة عنـد املـوريني وهـي واحـدة مـن األشـياء املرتبطـة
بقيمة إقامتهم ،واملهندسون املعماريون مينحون جماال للحرفيني لتجريب مهنهم احلرة ،وهنـاك متاثـل كبـري بـني
بنــاءات املنــازل يف هــذا البلــد ،إذ إهنــا حتمــل الكتابــات املقدســة وحيــتفظ الرببــر مــع الشــرق بنــوع مــن البنــاء
والــذي يف عمومــه حيمــل تغ ـريا قلــيال ويســتعمل األب ـواب الكبــرية وأجنحــة خاصــة وبــالط رخــامي وســاحات
 -1يقول :ابن الدين األغواطي يف رحلته بأن السكان يعرفون صـناعة البـارود ،و طـريقتهم يف ذلـك ـع الـرتاب أو مـالط القـرى املهدمـة و يصـب عليـه
املاء املغلى ،و خيلط بالكربيت وفحم شجرة الدفلى ويف الصحراء يوجد منجم عظيم من الرصاص ،يأخذ منه العرب كميـات لبيعهـا .وهـذا املـنجم ال يقـع
حتــت ســلطة أي قبيلــة ،ويســمى جبــل الرصــاص شــرق أوالد نايــل .للمزيــد ينظــر :أبــو القاســم ســعد اهلل :أحبــاث وآراء يف تــاريخ اجلزائــر ،ج ،2م ،و ،ك،
اجلزائر ،1986 ،ص ص.255-254
 -2يف جبال قلسية وزواوة و بين عباس ووادي جباية وبـين جنـات تصـنع األسـلحة الناريـة و البالتـني ،و يعـرف السـكان طريقـة اسـتخراج خامـات احلديـد
ومناجم الرصاص وملح البارود ..للمزيد ينظر -:لدان بن عثمان خوجة ،املرجع السابق ،ص ص.67 ،66
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حماطة بأسوار عالية وتزين يف بعض املرات بنفاثات املياه يف الوسط وتوزع أيضا بكثـري مـن التناسـب لطبيعـة
اجلـو امللتهــب يف نواحيــه وعلــى خـراج ســاكنيه .طــرق املــدن يف عمومهــا ضــيقة وتتصــفف عليهــا الكثــري مــن
احملالت على اجلانبني.
الدخول إىل البيوت الكربى توجد أوال مقاعد علـى اجلـانبني ،وهـو مكـان يسـتقبل فيـه سـيد البيـت
بعــض األشــخاص ،مث يوجــد فنــاء مفتــوح مث بــالط مــن الرخــام وبعــض احلجــارة مــن نفــس الطبيعــة ،ويف هــذا
الفناء ميكن أن جترى الكثري من املناسبات ومنها مناسبات الزواج ويف الـداخل يوجـد فنـاء مغطـى باحلصـائر
أو البســاط ،وهــي مكــان مناســب ألحــاديثهم ،وهــذا القســم يف البيــت يســمى بالوســط ،ويكــون لــه دور يف
فصل الصيف حيث يغطى برداء يربط بواسطة حبال على اجلدران إذ حيجب هليب الشمس.
تتصــل الغــرف ببعضــها وبغرفــة العائلــة خاصــة وأن الوالــدين جيــربون أبنــائهم املتــزوجني علــى الســكن
معهم يف املنازل اجلميلة ،والغرف تكون مفروشة بالسـجاجيد املخمليـة مـن القاعـدة إىل السـقف الـذي ميـأل
باألشكال الفنية أو باخلشـب الـذي حيمـل أشـكاال فنيـة ،ومقسـم إىل أجنحـة كثـرية أو أعمـدة حتتـوي آيـات
قرآنية .يف بيوت األغنياء عظمة كبرية سـواء بالنسـبة للعمـل أو املـادة املخمليـة الـيت تصـطف حـول اجلـدران،
يف كــل بيــت توجــد مص ــطبة صــغرية ترتف ــع مــن ثــالث إىل أربعــة أقــدام عــن األرض حيــث يوضــع الس ـرير،
وحتمل هذه املصاطب الكتابات املقدسة.
املصاعد توجد يف بعض املرات عند املدخل وأخرى يف الساحة إذا كان يوجـد طـابقني أو ثالثـة حيـث
ترتفع هذه املصاعد إىل سطح البيت ،ومل يالحظ شو بأن املصاعد توجد يف اخلارج يف جهة الشـارع توجـد
شرفة واحدة ونافذة ال تفتح ،أما السطح متارس فيه أعمال الغسيل وجتفيف املالبس.
أهم أضرحة األولياء في إقليم الشرق – حسب شو –
ضريح سيدي بوزغري بجاية

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومرزوق أو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ضريح سيدي أحمد بن ادريس زواوة
الجمرقسنطينة

ضريح سيدي امبارك بن السماتي مجانة ضريح سيدي الصح بن حديد
ضريح سيدي لحسن األوراس

ضريح سيدي ميمون األوراس

جوامع مقرة بالحضنة.
ضريح سيدي خالد الزاب

ضريح سيدي لزكارالزاب
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أهم القبائل التي ذكرها شو في إقليم الشرق:
أوالد ابراهيم

أوالد عبد النور

أوالد منصور

قرقور

أوالد العجبي

سلطة

بني سليم

أوالد ناب

رحمة

بني ورتالن

بني يالة

زمورة

بني بومسعود

أوالد عبد المالك

ويالن

بني مروان

بني سلين

بني عمران

أوالد العلمة

أوالد عيسى

الدايمة

أوالد حديد

أوالد تبان

ريغة

أوالد صالح

أوالد محمد بن سليمان

أوالد علي بن سبور

أوالد درا

أوالد سيدي احمد بن الحا

األصباح

الزواوة

بني عدل

بني حمدون

أوالد فاطمة

أوالد سلطان

السقينة

أوالد سليم

أوالد زيان

علي بن قيدون

أوالد حركات

ض ْار
ل ْخ َ
الخرابشة

أوالد بوعزيز

أوالد الصح

تاملوكة

التمارنة

سيدي خالد

أوالد جالل

بني عباس

الحنانشة

النمامشة

الحراكتة

بن عيشة

بن معاد

بني بليت

بني مسلم

أوالد عطية

أوالد فرقانة

رزامنة

بني مينة

الحجايطة

الزنادقة

بني قربوري

آيت عامر

الخاتمة:

لقــد تطلع ــت الــدول األوربيــة إىل الضــفة اجلنوبيــة للبح ــر املتوســط منــذ أمــد طويــل ،وكــان لس ــقوط
األندلس وحركة االسرتداد األور وتنـامي القرصـنة يف حـوض املتوسـط واالكتشـافات اجلغرافيـة وأيضـا حركـة
التنوير األور الدافع لفهم واكتشاف هذه املنطقـة ،خصوصـا وأهنـا قريبـة جـدا مـن جمـال أوربـا الـيت بـدأت
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تستفيد من عوامـل النهضـة ،يف حـني كانـت اجلزائـر الـيت تقـع حتـت والء الدولـة العثمانيـة تسـيطر أمنيـا علـى
حركة النقل البحري يف البحر املتوسـط ،،ممـا جعـل الـدول األوربيـة تقـيم العالقـات الدبلوماسـية معهـا وتفـتح
قنصــلياهتا يف مدينــة اجلزائــر ،وكــان الص ـراع قويــا بــني فرنســا وبريطانيــا يف احلصــول علــى االمتيــازات وإقامــة
العالقات التجاريـة مـع اجلزائـر ..ومتكنـت بريطانيـا – كمـا فرنسـا -مـن ارسـال مبعوثيهـا الـذين كـان أغلـبهم
يالحــظ احليــاة العامــة يف هــذه األرض ويرســل تقــاريره لبلــده ..ومــن هــؤالء تومــاس شــو الــذي كــان متعــدد
التخصب فهو يف أصله طبيبا لكنـه أيضـا رجـل ديـن أجنليكـي مسـيحي ورحالـة ومستكشـف ..ومسحـت لـه
مدة إقامته يف اجلزائر اثنتا عشـرة سـنة مـن رصـد خمتلـف مظـاهر احليـاة يف األيالـة فرسـم جغرافيتهـا وعالقـات
جمتمعهــا ..وكــان لش ــرقها نصــيبا أك ــرب يف مالحظاتــه حبكــم املســاحة اجلغرافيــة والبنيــة االجتماعيــة والتعــدد
القبلــي ..وحــاول ش ــو أن يب ــني االس ــتغالل العثمــاين لإقل ــيم ماديــا م ــن خ ــالل الض ـرائب املتزايــدة وجتهي ــل
اجملتمع الذي ميارس حياته بطريقة بسيطة ومرات ساذجة.
قائمة المصاد والمراجع:
مصدر الدراسة
1-DR. SHAW : VOYAGE
DANS LA RÉGENCE D’ALGER.
Traduit par J. MAC CARTHY , PARIS, 1830.
2-Shaw, Thomas :Voyages de M. Shaw, traduits de l'anglais, T,1,
A la HATE. 1743.
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 .3لدان بن عثمان خوجة :املـرآة ،تقـدمي وتعريـب وحتقيـق ،حممـد العـر الـزبريي ،الشـركة الوطنيـة للنشـر
والتوزيع ،اجلزائر.1982 ،
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